
 

 

การเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ 
ในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข* 
Access to the rights of people with disabilities Medical services 

in Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute   
Department of medical Ministry of public health 

ปนัดดา พิทักษ์รัศมี** 
 

บทคัดย่อ 
 

รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการรับรู้การเข้าถึงสิทธิ
ของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตลอดจนหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบัน    
สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ คนพิการ จ านวน 360 คน          
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test, One-Way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ การศึกษา 
ประเภทความพิการ และประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01, 0.00, 0.00, 0.00 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพบว่ามีผลต่อการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์  ยกเว้น เพศ ไม่มีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           
2. ปัจจัยภายในภาพรวมมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงมีผลต่อการรับรู้สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์  และภาพรวมปัจจัยภายนอกมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงมีผลต่อการรับรู้สิทธิคน
พิการด้านบริการทางการแพทย์ 3. การรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์ โดยภาพรวมอยู่ ใน
ระดับมาก คือ (   =-3.96, S.D.=0.73) 4. ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทาง
การแพทย์ ได้แก่ หน่วยงานขาดการให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิคนพิการ บุคคลกรไม่เพียงพอ
ต่อการฟ้ืนฟู ขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิมีความยุ่งยาก ปัญหาการเดินทางมารับบริการของคนพิการ และ      
5. แนวทางการแก้ไข หน่วยงานควรให้ค าปรึกษา ความรู้ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิทธิคน
พิการทางการแพทย ์เพ่ิมอัตราก าลังของบุคคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมด าเนินการลดขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิคนพิการ การให้บริการรับ-ส่งคนพิการ การลงชุมชน เพ่ือให้คน
พิการสามารถเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์ได้มากยิ่งขึ้น  

 
 

ค าส าคัญ:  การเข้าถึงสิทธิคนพิการ, บริการทางการแพทย์, สถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ 
 
*การเขา้ถึงสิทธขิองคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพือ่การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  
 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
คนพิการ เป็นบุคคลทีม่ีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจวัตรประจ าวันหรือการเข้าไปด าเนินกิจกรรมร่วม

ทางสังคม โดยมีสาเหตุเนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดย้ิน การเคลื่อนไหว อารมณพฤติกรรม
สติปัญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอ่ืนๆ คนพิการเหล่านี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือในด้านใดด้านหนึ่งเพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีสวนร่วมทางสังคม
ไดอ้ย่างบุคคลทั่วไป (กรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2556ก) 

ส าหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติรับรองว่า
บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ชายหรือหญิงมี
สิทธิที่เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าด้วยเหตุจากแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด อายุ ความ
พิการ ภาษา เพศ สถานะของบุคคล ฐานะ ทางเศรษฐกิจหรือสังคม สภาพทางร่างกายหรือสุขภาพ 
ตลอดจนความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการบริการทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ตาม
มาตรา 47 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับบริการ
สาธารณสุข มีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมาย
บัญญัติ มาตรา 55 หน้าที่ของรัฐ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการสาธารณสุข โดย
ประชาชนต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมถึงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่หลากหลาย ส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิทาง
การแพทย์และสาธารณสุข พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 มาตรา 
20 (1) ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับ
สภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดี
ขึ้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข(2563) มีบทบาทหน้าที่และภารกิจหลักในเรื่องบริการทางการแพทย์ 
การส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และการรักษา ซึ่งกลุ่มคนพิการ ถือเป็นกลุ่มของผู้รับบริการด้านบริการทาง
การแพทย์ที่มีจ านวนมากกลุ่มหนึ่ง นอกจากการรักษาพยาบาลแล้ว ยังรวมถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้กับ
คนพิการและจัดหาอุปกรณ์เสริม  เพ่ือให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั่วไป
ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

จากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคนพิการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติสถานการณ์คนพิการการในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คนพิการที่
ได้รับการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ เป็นจ านวน 2,076,313 คน แบ่งเป็นคนพิการเพศชาย จ านวน 
1,083,556 คนและเพศหญิง จ านวน 992,757 คน (กรมส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2556ข)     
จากจ านวนคนพิการ ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและคนพิการส่วนใหญ่มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูที่
แตกต่างกันตามแต่ะประเภทความพิการ ซึ่งคนพิการบางกลุ่มยังไม่ทราบหรือรับรู้เข้าถึงสิทธิประโยชน์
ทางด้านการแพทย์ได้สมบูรณ์เกี่ยวกับบริการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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การที่จะท าให้คนพิการทุกประเภทได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ ในด้านต่างๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะด้านบริการทางการแพทย์ และเป็นประเด็นทาง
สังคมที่ผู้วิจัยให้ความสนใจในการที่จะศึกษาครั้งนี้เพราะการรับรู้สิทธิของตัวเองนั้น นอกจากจะท าให้คน
พิการไม่เสียเปรียบทางสังคมแล้ว ยังท าให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง โดยคน
พิการสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิของตนเองเพ่ือเข้ารับบริการทางการแพทย์เพ่ือการรักษาหรือ
การฟ้ืนฟูได้อย่างเต็มรูปแบบ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ(2562) กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการและผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซ่ึงมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่คนพิการและผู้ป่วยตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ 

3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการแก่สถานบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

4. ให้บริการเพ่ือรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการ 

5. เพ่ิมพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่แพทย์และ
บุคลากรด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ภายในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ          
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บ่อยครั้งที่กลุ่มคนพิการที่มารับบริการ และมีกลุ่มคนพิการบางกลุ่ม
ไม่รับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการหรืออาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ส ารวจเกี่ยวกับการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านการแพทย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา อุปสรรค 
และแนวทางการแก้ไขของการเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านการแพทย์เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับคนพิการทุก
ประเภทหรือส าหรับการน าไปศึกษาต่อยอดในประเด็นอ่ืน ๆ ในภายภาคหน้า  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ (survey 

research) โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือหาข้อสรุปจากการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ คนพิการ ที่มารับบริการภายในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากจ านวนคนพิการที่มารับบริการในสถาบันสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟฯู เฉลี่ยวันละ 150 คน จ านวน 24 วัน (วันเวลาราชการ) เป็นจ านวน 3,600 คน (ข้อมูลจาก
ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลที่คนพิการมารับบริการในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 
2564)  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน โดยผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร ทาโรยามาเน 
Taro Yamane  (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, หน้า 65) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างไม่เกิน 0.05  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลาย
ปิด (closed ended questions ) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทความพิการ ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล จ านวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับรู้ ปัจจัยภายในที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จุง และเมกเกนสัน Chung & Meggenson (อ้างถึงในณัฏฐนิตย์ ปกป้อง 2562, หน้า 
27)  ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเป็นด้านกายภาพ 2 ข้อ ด้านจิตวิทยา 2 ข้อ รวมเป็นจ านวน 4 ข้อ เป็นค าถามปลาย
ปิด ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563,หน้า 62-63 ) 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลด้านการรับรู้ ปัจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ เป็นค าถามปลายปิด  ตามมาตรวัด
ของลิเคิร์ท (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ,์ 2563,หน้า 62-63 ) 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเพ่ือส ารวจระดับการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านการเข้าถึงสิทธิคนพิการ
ทางการแพทย์ตามการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ โดยใช้มาตรวัดของ       
ลิเคิร์ท (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563,หน้า 62-63 ) 5 ระดับ  
 ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข อ่ืน ๆ ในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทาง
การแพทย์ โดยเป็นลักษณะการสอบถามค าถามปลายเปิด (open ended questions) ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข เพ่ิมเติม 
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วิธีการสร้างเครื่องมือและทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามโดยหาค่าความเที่ยงตรง และหาค่าความ
เชื่อมั่น  ซ่ึงด าเนนิการดังต่อไปนี้ 

1. ทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามให้เชื่อมโยงกับเนื้อหา 
ความเข้าใจและการใช้ภาษาของแบบสอบถาม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง 
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ตลอดการปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมเที่ยงตรงมากที่สุด  

2. ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยน าไป
ทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด ในโรงพยาบาลชลประทาน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
โรงพยาบาลบ าราศนราดรู สถาบันทันตกรรม จ านวน 30 ชุด และน าแบบสอบถามมาตรวจสอบเพ่ือหา
ความเชื่อมั่นในภาพรวมของเครื่องมือจากการใช้โปรแกรม SPSS ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป 
จึงจะถือว่าชุดแบบสอบถามนั้นมีความน่าเชื่อมั่น หรือความคงเส้นคงวา เป็นที่ยอมรับได้ (Hair, J.F.,JR., 
Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C., 1998, p.118) (อ้างถึงในเฉลิมพล ศรีหงษ์, 2564, 
หน้า 120 ) ในการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค แบบสอบถาม
ทดสอบความเชื่อมั่นในการวิจัยได้ผลการวิเคราะห์ค่าAlpha Coefficient เท่ากับ 0.916 แสดงว่า 
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับค่อนข้างสูงสามารถน าไปวิจัยจริงกับกลุ่มตัวอย่างได้ 

3. เมื่อทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามผ่านแล้ว ผู้วิจัยก็น าไปสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่าง คือ คนพิการ ผู้ติดตามคนพิการ ที่มารับบริการภายในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 360 คน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการส ารวจโดยแบบสอบถาม (questionnaires) กลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ คือ คนพิการหรือญาติคนพิการที่มารับบริการภายในสถาบันสิรินธรเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 360 คน โดยการ
สุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental sampling)   
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เป็นบทความ ต ารา 
เอกสารทางวิชาการ วารสาร ข้อมูลจากเว็บไซต์ และข้อมูลจากสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมแบบสอบถามคืนกลับจากกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลมาครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน 

360 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามท้ังหมด และด าเนินการดังนี้  
1. ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 

จากนั้นลงรหัส (Codeing) ในแต่ละข้อของแบบสอบถาม 
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

(Statistical Package for the Social Science หรือ โปรแกรม SPSS) ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะ
น าผลการวิเคราะห์ทางสถิติที่ได้จากโปรแกรมมาวิเคราะห์ แล้วตรวจสอบและอธิบายในระดับนัยส าคัญ
ของตัวแปรเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

สถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science หรือ โปรแกรม SPSS) 
ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูลด้วยค่าสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย t-test                    
และ One-Way ANOVA   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนพิการ ที่มารับบริการภายในสถาบันสิรินธรเพ่ือ
การฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 360 คน เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก การรับรู้สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ปัจจัยส่วนส่วนบุคคล ปัญหาภายใน
หน่วยงาน ขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิมีความยุ่งยาก ส่งผลให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของคน
พิการด้านบริการทางการแพทย์ และแนวทางการแก้ไขในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทาง
การแพทย ์

1. ข้อมูลส่วนบุคคล โดยคนพิการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.8 อายุระหว่างอายุ 18- 29 ปี 
ร้อยละ 25.8 ระดับการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 32.2 ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกายร้อยละ 33.9 ประเภทสิทธิการักษาสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ท.74) ร้อยละ 59.2         
ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้      
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ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของคนพิการ จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล                 
   
ข้อมูลส่วนบุคคล                                           จ านวน                                  ร้อยละ 
เพศ 
      ชาย                                                          201                                        55.8 
      หญิง                                                         159                                        44.2 
อาย ุอายุ 18- 29 ปี                                              93                                        25.8 
      อายุ 30 - 39 ปี                                             79                                        21.9 
      อายุ 40 - 49 ปี                                             62                                        17.2 
      อายุ 50 - 59 ปี                                             60                                        16.7 
      อายุ 60 ปี ขึ้นไป                                            66                                        18.3 
ระดับการศึกษา 
     ไม่ได้รับการศึกษา                                            52                                        14.4 
     ประถมศึกษา                                                116                                        32.2 
     มัธยมศึกษา                                                   77                                        21.4 
     อนุปริญญา                                                    41                                       11.4 
     ปริญญาตรี                                                     61                                       16.9 
     สูงกว่าปริญญาตรี                                             13                                         3.6 
ประเภทความพิการ 
     ทางการมองเห็น                                               61                                       16.9 
     ทางการไดย้ินหรือการสื่อความหมาย                       59                                       16.4 
     ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย                       122                                       33.9 
     ทางจิตใจหรือพฤติกรรม                                      21                                         5.8  
     ทางสติปัญญา                                                  38                                       10.6  
     การพิการทางการเรียนรู้ (LD)                               34                                         9.4 
     ทางออทิสติก                                                   25                                         6.9 
ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล 
     สิทธิข้าราชการ                                                39                                        10.8 
     สิทธิประกันสังคม                                             76                                         21.1 
     สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ท.74)                 213                                         59.2 
     สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                12                                           3.3 
     สิทธิรัฐวิสาหกิจ                                               19                                           5.3 
     ไม่ทราบสิทธิ                                                    1                                           0.3 
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2. ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1. รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์โดยอวัยวะสัมผัส 2. รับรู้
การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์โดยใช้สติปัญญา ความจ า ค่านิยม วัฒนธรรม การสังเกตุ ความ
พร้อมสติปัญญา 3. รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์จากความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา 
เจตคต ิ4. รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์จากความต้องการ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความสนใจ   
จากการวิจัยพบว่าปัจจัยภายในส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.55, S.D.=0.544) โดยจ าแนกดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการรับรู้การ
เข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ 
 
 

ปัจจัยภายใน ที่มีผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ
ด้านบริการทางการแพทย์ 

   S.D. การแปลผล 

ด้านกายภาพ 
รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์โดยอวัยวะ
สัมผัส เช่น หู ตา จมูก และอวัยวะสัมผัสอื่นๆ 

4.64 0.503 มากที่สุด 

รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์โดยใช้
สติปัญญา ความจ า ค่านิยม วัฒนธรรม การสังเกตุ ความ
พร้อมสติปัญญา 

4.58 0.506 มากที่สุด 

ด้านจิตวิทยา 
รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์จากความรู้เดิม
หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา เจตคติ 

4.53 0.573 มากที่สุด 

รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์จากความ
ต้องการ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ความสนใจ 

4.48 0.597 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.55 0.544 มากที่สุด 
 
 
 

3. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1. ความใกล้ชิดกับสิ่งเร้า  2. ความคล้ายคลึงกันของสิ่งเร้า 3. ความต่อเนื่องกัน
ของสิ่งเร้า  4. สภาพพ้ืนฐานของการรับรู้ จากการวิจัยพบว่าปัจจัยภายนอกส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึง
สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (   =4.37, S.D.=0.624) โดย
จ าแนกดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการรับรู้การเข้าถึง
สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ 
 
ปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคน
พิการด้านบริการทางการแพทย์ 

   S.D. การแปลผล 

ความใกล้ชิดกับสิ่งเร้า เช่น วัตถุ คน สถานการณ์
เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม รอบกาย ต าแหน่งทางสังคม 

4.44 
0.580 มากที่สุด 

ความคล้ายคลึงกันของสิ่งเร้า เช่น รับรู้ว่าเป็นคนพิการ
เป็นพวกเดียวกันต้องได้รับสิทธิเหมือนกัน 

4.42 0.615 มากที่สุด 

ความต่อเนื่องกันของสิ่งเร้า เช่น การรับฟังซ้ าๆ บ่อยๆ 
เช่นทางวิทยุ โทรทัศนะก็ตามท าให้เกิดความสนใจ 

4.34 0.651 มาก 

สภาพพ้ืนฐานของการรับรู้ เช่น ข้อเท็จจริง ความถูกต้อง
ของเนื้อหาที่มี 

4.30 0.651 มาก 

ภาพรวม 4.37 0.624 มากที่สุด 
 
4. การรับรู้สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 1. ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ ตรวจ
พิเศษด้วยวิธีอ่ืนๆ 2. ด้านการให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และหัตถการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟู            
3. ด้านการฟ้ืนฟูสมรรรถภาพทางการแพทย์ ฟ้ืนฟู 4. ด้านการให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เครื่องช่วย
คนพิการ 5. ด้านการพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด  6. การฝึกอบรมและ
พัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคน พิการ และผู้ช่วยคนพิการ 7. ด้านการบริการทันตกรรม จากการวิจัย
พบว่าการรับรู้สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ โดยภาพรวมการรับรู้สิทธิคนพิการด้านบริการทาง
การแพทยอ์ยู่ในระดับมาก คือ (   =-3.96, S.D.=0.73) โดยจ าแนกดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ของแต่ละ
ด้าน ในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

การรับรู้สิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์     S.D. การแปลผล 

ภาพรวมด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและ
การ ตรวจพิเศษด้วยวิธีอ่ืนๆ 

4.24 0.64 มากที่สุด 

ภาพรวมการให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และหัตถการพิเศษอ่ืนๆ 
เพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟู 

4.09 0.68 มาก 

ภาพรวมการฟ้ืนฟูสมรรรถภาพทางการแพทย์ 4.03 0.72 มาก 

ภาพรวมการให้บริการเก่ียวกับกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 4.08 0.70 มาก 

ภาพรวมการพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคม
บ าบัด 

3.73 0.78 มาก 

ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคน 
พิการ และผู้ช่วยคนพิการ 

3.77 0.78 มาก 

ภาพรวมการบริการทันตกรรม 3.79 0.85 มาก 

รวม 3.96 0.73 มาก 

  
5. ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพื่อ

การฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
1. หน่วยงานขาดการให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิคนพิการ 
2. บุคคลกรไม่เพียงพอต่อการฟ้ืนฟู ต้องรอคิวนานท าให้พลาดโอกาสในการฟื้นฟู 
3. ขั้นตอนการเขา้ถึงสิทธิมีความยุ่งยาก  
4. ปัญหาการเดินทางมารับบริการของคนพิการ 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะการเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทาง
การแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. หน่วยงานขาดการให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องสิทธิคนพิการ ดังนั้นหน่วยงาน
ควรให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการทางการแพทย์ทั้งเป็นรายบุคคล กลุ่ม พร้อมจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เหมาะสมกับคนพิการเพ่ือง่ายต่อการเรียนรู้  
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     2. หน่วยงานควรตั้งงบเพ่ิม เพ่ือก าหนดอัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อ
จ านวนผู้ที่มารับบริการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

3. ขั้นตอนการเข้าถึงสิทธิมีความยุ่งยาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ควรมีการร่วมกันท างานแบบบรูณาการ 

 4. ปัญหาการเดินทางมารับบริการของคนพิการ หน่วยงานท้องถิ่น ควรมีบริการรับ-ส่งคน
พิการเพ่ือให้สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดสรรบุคคลากรลงชุมชน 
พ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้บริการทางการแพทย์ตามความเหมาะสม 

 
การอภิปรายผล 

การวิจัย เรื่องการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานและการทดสอบ
สมมติฐาน สามารถอภิปราย ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของคนพิการที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้สิทธิของคนพิการด้านบริการทาง
การแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แตกต่างกัน จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

 1.1 เพศ โดยภาพรวมเพศมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.28 จึงพบว่าคนพิการ ญาติ
หรือผู้ดูแล ที่มีเพศต่างกัน มีการรับรู้สิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกันของคนพิการ ญาติหรือผู้ดูแล ไม่มีผลต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัยของวีระชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ (2558) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้นโยบายองค์การ 
กรณีศึกษาบริษัทเอสซีจีแพกเกจจิ้ง จ ากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้
นโยบายรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ส่งผลต่อการรับรู้นโยบายไม่แตกต่างกันอย่างมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ญาณี ศิริภัทรโสภณ, อังสนา บุญธรรม, 
อรนุช ภาชื่น และ อุมาวดี เหลาทอง (2562) ที่ ได้ศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ พิการ        
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้พิการ การรับรู้
ต่อบริการที่จัดให้ส าหรับผู้พิการแรงสนับสนุนทางสังคม กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ พบว่า 
ด้านปัจจัยส่วนบุคคล เพศ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการอย่างมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของปาริชาต สุวรรณผล, ดลฤดี ศรีศุภผล, 
วรรณศิริ นิลเนตร,รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 คือ เพศ  

         1.2 อายุ โดยภาพรวมอายุมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงพบว่าอายุที่แตกต่างกัน
อย่างมคี่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าอายุที่แตกต่างกันของคนพิการ หรือญาติผู้ดูแลคนพิการ 
จึงเป็นปัจจัยมีผลต่อการรับรู้สิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่
ก าหนดไว้ ที่ส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพ่ือ
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การฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อภิปรายได้ว่า คนพิการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการรับรู้
การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน ตามประสบการณ์และช่วงอายุในการรับรู้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของใจชนก ภาคอัต (2555) ได้เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล โดยแบ่ง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคลเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภายในตัวของผู้รับ         
ด้านอายุ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ กับความคิดเห็นในการรับรู้สิทธิของคนพิการด้านบริการ
ทางการแพทย์ และไม่สอดคล้องกับผลงานการวิจัยของญาณี ศิริภัทรโสภณ, อังสนา บุญธรรม, อรนุช ภา
ชื่น และ อุมาวดี เหลาทอง (2562) ศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ อ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง โดยปัจจัยส่วนบุคคลของผู้พิการ ด้านอายุ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้พิการ อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

         1.3 การศึกษา โดยภาพรวมการศึกษามีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 จึงพบว่า 
การศึกษาที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทาง
การแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่แตกต่างกันอย่างมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษา จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ
ด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด อภิปรายได้ว่า คนพิการที่มีการศึกษาที่แตกต่างกันตั้งแต่ไม่ได้รับการศึกษา 
จนกระท่ังการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีนั้น คนพิการที่มีการศึกษาสูงสามารถเข้าถึงสิทธิได้มากกว่าคน
ที่มีการศึกษาต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของญาณี ศิริภัทรโสภณ, อังสนา บุญธรรม, อรนุช 
ภาชื่น และ อุมาวดี เหลาทอง (2562) ศึกษา การเข้าถึงบริการสุ ขภาพของผู้พิการ อ าเภอแกลง        
จังหวัดระยอง โดยผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของคนพิการ กับการเข้าถึง
บริการสุขภาพของคนพิการ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของคนพิการอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องใกล้เคียงกับผลงานการวิจัย
ของอัญชลี ชัยวุฒิ (2561) ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ในด้านการบริหารจัดการพลังงานของบุคลากร
ส านักงานสลากกินแบ่งงรัฐบาล พบว่าข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล ด้านการศึกษา ส่งผลต่อการรับรู้ในด้าน
การบริหารจัดการพลังงานของบุคลากรส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความแตกต่างกันตามปัจจัยที่
แตกต่างกัน อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลงานการวิจัยใจชนก ภาคอัต 
(2555) ได้เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล คือ ระดับการศึกษา อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

         1.4 ประเภทความพิการ โดยภาพรวมประเภทความพิการมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.00 พบว่า ประเภทความพิการที่แตกต่างกัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการ
ด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่
แตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเภทความพิการ จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้
การเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด อภิปรายได้ว่า  
คนพิการ ที่มีความพิการแตกต่างกันมีการรับรู้ และข้อจ ากัดที่แตกต่างกันตามประเภทความพิการ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานการวิจัย ญาณี ศิริภัทรโสภณ, อังสนา บุญธรรม, อรนุช ภาชื่น ,และ อุมาวดี        
เหลาทอง (2562) ศึกษา การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยผลการวิจัย
พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้พิการ การรับรู้ต่อบริการที่จัดให้
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ส าหรับผู้พิการแรงสนับสนุนทางสังคม กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ พบว่า ด้านปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ 
ประเภทความพิการ และสอดคล้องกับผลงานการวิจัยใจชนก ภาคอัต (2555) ได้เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
การรับรู้ของบุคคล คือ ประเภทความพิการ อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
ผลงานการวิจัยของปาริชาต สุวรรณผล, ดลฤดี ศรีศุภผล, วรรณศิริ นิลเนตร, รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง (2558) 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว คือ 
ประเภทความพิการ อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

         1.5 ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 จึงพบว่า ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลที่แตกต่างที่ เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่แตกต่างกันอย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประเภทสิทธิ
การรักษาพยาบาล จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิของคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนด อภิปรายได้ว่า คนพิการแต่ละประเภทสิทธิการรักษามีการรับรู้เรื่องการ
เข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์ที่แตกกต่างกัน โดยเห็นได้ว่าสิทธิการรักษาพยาบาลแต่ละสิทธิมีสิทธิ
ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน เช่น สิทธิกรมบัญชีกลางสามาถเบิกค่า
รักษาพยาบาลได้มากกว่าสิทธิอ่ืนๆ ซึ่งเห็นได้ว่าระบบะประกันสุขภาพไม่มีความสมดุล ดังนั้นจึงส่งผลต่อ
การรับรู้และเข้าถึงสิทธิทางการแพทย์ต่อคนพิการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของ ญาณี                
ศิริภัทรโสภณ, อังสนา บุญธรรม, อรนุช ภาชื่น, และ อุมาวดี เหลาทอง (2562) ศึกษา การเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้พิการ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้พิการ การรับรู้ต่อบริการที่จัดให้ส าหรับผู้พิการแรงสนับสนุนทางสังคม กับ
การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ พบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึ ง
บริการสุขภาพของผู้พิการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ สิทธิการรักษาพยาบาล และสอดคล้องกับผลงาน
การวิจัยของของปาริชาต สุวรรณผล, ดลฤดี ศรีศุภผล, วรรณศิริ นิลเนตร,รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง (2558) 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว คือ 
ประเภทความพิการ อย่างมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ปัจจัยการรับรู้จะส่งผลต่อการเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธร
เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

         2.1 ปัจจัยภายใน ได้แก่ 1. รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์โดยอวัยวะสัมผัส 
2. รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์โดยใช้สติปัญญา ความจ า ค่านิยม วัฒนธรรม  การสังเกต 
ความพร้อมสติปัญญา 3. รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์จากความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่
ผ่านมา เจตคติ 4. รับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์จากความต้องการ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ 
ความสนใจ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมปัจจัยภายในมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพบว่าปัจจัยภายในมีผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ
ด้านบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
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เติมศักดิ์ คทวณิช (อ้างถึงในชญานิศ ปลื้มอุดม, 2557, หน้า 17-19) บุคคลแต่ละคนจะเกิดการเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อมหรือจากสิ่งอ่ืนๆ ก่อให้เกิดการรับรู้สิ่งนั้นๆ แตกต่างกันไปตามประสบการณ์  ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยนั้นๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของจุง และเมกเกนสัน Chung & Meggenson (อ้างถึงในณัฏฐนิตย์ 
ปกป้อง 2562,หน้า 27) ได้กล่าวถึง อิทธิพลจากปัจจัยภายใน ด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเป็นเครื่อง
ก าหนด การรับรู้ของคน ท าให้คนแต่ละกลุ่มรับรู้สิ่งต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป  และสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของใจชนก ภาคอัต (2555) เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์
เดิม สถานการณ์ ความต้องการและหน้าที่รับผิดชอบของบุคคล โดยแบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
บุคคลเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่ คุณสมบัติที่อยู่ภายในตัวของผู้รับ เช่น เพศ อาชีพ อายุ ระดับการศึกษา 
ความต้องการ คุณค่า ความสนใจ ประสบการณ์เดิม และเป็นไปตามแนวคิดของเดอเฟลอร์,1966 (อ้างถึง
ในวีระชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ , 2559, หน้า 13-15) ที่กล่าวว่าทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual 
difference theory) เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นว่าบุคคลแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันในทางจิตวิทยา เช่น 
ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ ท าให้ความสนใจการเปิดรับข่าวสาร หรือตีความหมายข่าวสารจ าก
สื่อมวลชนแตกต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ Kast and Rosenzweig (อ้างถึงในณัฏฐนิตย์ 
ปกป้อง 2562,หน้า 27) กล่าวว่าการท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลมีประสบการณ์
เดิมที่แตกต่างกันรวมทั้งสถานการณ์แตกต่างซึ่งถือเป็นผลกระทบจากภายนอก เช่น แรงกดดัน พลั งกลุ่ม 
ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ 

          2.2 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 1.ความใกล้ชิดกับสิ่งเร้า 2. ความคล้ายคลึงกันของสิ่งเร้า      
3. ความต่อเนื่องกันของสิ่งเร้า 4. สภาพพ้ืนฐานของการรับรู้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยภาพรวมปัจจัย
ภายนอกมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพบว่า 
ปัจจัยภายนอก มีผลต่อการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ในสถาบันสิรินธรเพ่ือ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับแนวคิดของจุง และเมกเกนสัน Chung & Meggenson (อ้างถึง
ในณัฏฐนิตย์ ปกป้อง 2562,หน้า 27) ได้กล่าวว่า ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ขนาดของสิ่งเร้า การกระท าซ้ า ๆ 
ความเข้มข้น การกระท าสิ่งที่ตรงกันข้าม และการเคลื่อนไหว มีอิทธิพลต่อการรับรู้สอดคล้องกับงานวิจัย
ของใจชนก ภาคอัต (2555) เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์เดิม 
สถานการณ์ ความต้องการและหน้าที่รับผิดชอบของบุคคล โดยแบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
บุคคลเป็น ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ค าแนะน า ค าสั่งสอน ซึ่งปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้  และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kast and Rosenzweig (อ้างถึงในณัฏฐนิตย์ ปกป้อง 2562, หน้า 27) กล่าวว่า
การท าความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลซึ่งแต่ละบุคคลมีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันรวมทั้งสถานการณ์
แตกต่างซึ่งถือเป็นผลกระทบจากภายนอก เช่น แรงกดดัน พลังกลุ่ม ฯลฯ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะส่งผล
กระทบต่อการรับรู้  

3. การรับรู้สิทธิคนพิการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ในสถาบันสิริน
ธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก คือ (   =4.11, S.D. 0.87)        
จึงสรุปได้ว่าคนพิการ ญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถรับรู้หรือเข้าถึงสิทธิคนพิการทางการแพทย์ ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานการวิจัยของญาณี ศิริภัทรโสภณ , อังสนา        
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บุญธรรม, อรนุช ภาชื่น และอุมาวดี เหลาทอง (2562) ศึกษาเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้พิการ 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อวิเคราะห์การเข้าถึงบริการสุขภาพโดยวิเคราะห์จากการรับรู้ต่อบริการที่
จัดให้ส าหรับผู้พิการและผู้พิการใช้บริการสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมผู้พิการมีการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ทางการแพทย์ และสอดคล้องกับผลงานการวิจัยเจิมจันทร์ เดชปั้น (2559) การศึกษาการเข้าถึงสิทธิการ
ได้รับบริการคุณภาพชีวิตและการพัฒนาระบบบริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดนครสวรรค์      
ผลการศึกษา พบว่า คนพิการ เข้าถึงสิทธิการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และพึงพอใจต่อบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพการทางการแพทย์อยู่ ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับผลงานการวิ จั ยของ                   
จันทิรา หงส์รพิพัฒน์ (2563) ศึกษาการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม    
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 ในคนพิการทางการเคลื่อนไหว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษา พบว่าคนพิการรับรู้และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ได้ และที่ส าคัญ    
คนพิการยังขาดการรับรู้ในการเข้าถึงด้านบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์  
 
ข้อเสนอแนะ 

การรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการด้านบริการทางการแพทย์ ตามกฎหมายการบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ ในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 

1. ด้านการตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธีอ่ืนๆ             
ให้หน่วยงานเพ่ิมการวิจัยทางการแพทย์ให้มากขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริการ และการ    
วินิฉัยโรคที่รวดเร็วแม่นย ามากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์อย่างเป็นระบบตาม
มาตราฐานสากล 

2. การให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์และหัตถการพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือการบ าบัดฟ้ืนฟู  กระทรวง
สาธารณสุขควรเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการให้คนพิการทุกประเภทได้รับสิทธิครบตามประกาศ 
ซึ่งการเข้ารับบริการไม่ควรจ ากัดด้านสิทธิการรักษาพยาบาล คนพิการทุกคนที่มีบัตรคนพิการควรได้รับ
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ควรมีการจัดแบ่งเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล โดยให้ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) หรือส านักงานประกันสังคม ควรมีการร่วมมือในการด าเนินการพัฒนารูปแบบการ
ให้บริการ ก าหนดทิศทางการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ 
เช่น กรณีการให้ยา ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลก็มีความต่างในการรับยา เพ่ือรักษาโรค 

3. การฟ้ืนฟูสมรรรถภาพทางการแพทย์ ควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยในระยะฟ้ืนฟู 
(Subacute Rehabilitation) ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการฟ้ืนฟูที่รวดเร็ว และมีโอกาสรับ
บริการอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย เพ่ือป้องกันและลดความพิการ ลดภาระในการ
ดูแลปัญหาสุขภาพของครอบครัว สังคม และสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กระทรวงสาธารณสุข ควร
ปรับปรุงโครงสร้างและหน้าที่การท างาน วางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างและอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ 
ให้เพียงพอเพ่ือรองรับบริการ ส าหรับผู้รับบริการ 

4. การให้บริการเก่ียวกับกายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ กระทรวงสาธารณสุขควรกระจายแหล่ง
บริการเพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้มากขึ้น เช่น โรงพยาบาลใกล้บ้าน
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ทุกแหล่ง ตลอดจนให้ท้องถิ่นร่วมส ารวจคนพิการ ความจ าเป็นในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการเพ่ือ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ อีกทั้งยังมีความเหลื่อมล้ า
ระหว่างคนพิการ ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ไม่สามารถเข้าถึงครอบคลุมคนพิการได้หมดทุกคน ทั้งใน
เรื่องการรักษาพยาบาล การได้รับอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ จึงท าให้คนพิการที่ได้ออกบัตรคนพิการ
บางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์นั้น ๆ ได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรรีบด าเนินการแก้ไขเงื่อนไข
การให้บริการ เพ่ือให้ไม่กระทบต่อสิทธิคนพิการ 

5. การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด ผู้รับบริการบางประเภทความ
พิการไม่ทราบว่ามีบริการด้านนี้ จึงนั้นไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างที่ควร ดังนั้นควรมีการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการ และมีการจัดท าเวทีเสวนา เพ่ือให้ผู้รับบริกาที่เป็นคนพิการ
ร่วมแสดงศักยภาพเพ่ือเสริมสร้างทักษะทางสังคม แนวทางเพ่ือช่วยเพ่ือน โดยเน้นให้ผู้รับบริการที่เป็นคน
พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ตลอดจนการมีคุณค่าทางสังคม   

6. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ กระทรวง
แรงงานควรเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการจ้างงานคนพิการ
ตามความเหมาะสมของประเภทความพิการ โดยเน้นให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดการพ่ึงพา
จากครอบครัว และส่งเสริมศักยภาพของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง บูรณาการทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ พัฒนาฐานข้อมูลความ
ต้องการของคนพิการและมีการใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายองค์กรคนพิการ
ระดับจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

7. การบริการทันตกรรม อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริการทันตกรรมลงพ้ืนที่ไปยังชุมชนเพ่ือ
ให้บริการแก่คนพิการ เนื่องจากคนพิการมีความยากล าบากในการเคลื่อนย้ายตัวเอง และให้ อสม . รพสต. 
ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับคนพิการ และญาติหรือผู้ดูแลคนพิการ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมวางแผนในการท างานเพ่ือส่งเสริมสร้างความรู้สิทธิประโยชน์ให้กับ
คนพิการในการด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องบริการทางการแพทย์ และการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการท างานแบบบูรณาการ  
  2. ควรมีการศึกษาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกลุ่มคนพิการแต่ละประเภท 

3. ควรมีการศึกษาการติดตามผลการเข้าถึงสิทธิของคนพิการแต่ละประเภทตามความพิการ
เฉพาะ 

4. ศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกับการรับรู้การเข้าถึงสิทธิคนพิการ  
5. ควรมีการศึกษาทัศนคติการเข้ารับบริการที่ผู้พิการมีต่อการให้บริการทางการแพทย์ 
6. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ต่างจังหวัดเพ่ือที่ให้ได้ผลการวิจัยที่สามารถอ้างอิงไปสู่การ

ปรับปรุงแก้ไขในเชิงนโยบาย 
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