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พัฒนาคนพิการ พัฒนาครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิต
ปที่ ๒ ฉบับที่ ๖ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๔๘

ความตระหนักรูและเจตคติการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก นับวันประชากรกลุมผูสูงอายุจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คนสูงอายุเหลานี้
สวนใหญจะมีความบกพรองไมทางใดก็ทางหนึ่ง
แลวยังมีคนอีกหลายกลุมที่ไมสามารถใชสิ่งอํานวยความ
สะดวกหรือบริการสาธารณะที่มีอยูได ซึ่งเปนอุปสรรคที่ทําใหคนทุกกลุมไมสามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางเทา
เทียมกัน บางคนไมสามารถออกจากบานไดเลย ทางเทาไมมีการลบมุม ทําทางลาดใหมีรถเข็น มีฝาทอตาง ๆ
เปดไวเปนอันตรายสําหรับคนตาบอด หรือคนที่มีความบกพรองทางสายตา เมื่อไมสามารถออกมามีสวนรวมใน
สังคม จะกลายเปนกลุมที่มองไมเห็นไปเลยจริง ๆ ทั้งที่มีตัวตนอยูแตวาออกมาอยูรวมในสังคมนี้ไมได
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนทั้งมวล คือ ทําอยางไรที่จะใหทุกคนในสังคมออกมาสู
สังคมได สามารถมีความสุขกับการใชชีวิตในสังคม ขึ้นอยูกับเจตคติของสังคม ผูปฏิบัติ หรือผูกําหนดนโยบายที่
อยากใหคนทุกกลุมออกมาในสังคมจริงหรือเปลา หรือยังอยากกันคนบางกลุมเอาไวอีกสวนหนึ่งของสังคม ทาง
ลาดที่คนพิการเรียกรองกันอยู จริง ๆ แลวก็เปนประโยชนสําหรับผูหญิงที่มีรถเข็นสําหรับลูกเล็ก ๆ และคนสูง
อายุ ดวยเชนกัน และตูโทรศัพทเพียงลดระดับลงมาเล็กนอย รถเข็นจะสามารถเขาไปใชไดเชนกัน นี่คือแนวคิด
ระดับสากลที่จะจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสมสําหรับคนทุกกลุม
ประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเมื่อไดประกาศใช
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ และกฎกระทรวงวาดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ สอดรับกับแนวคิดในระดับสากล ที่ไดประกาศรับรองแผนปฏิบัติการโลกวาดวย
เรื่องเกี่ยวกับคนพิการ World Program of Action Concerning Disabled Persons โดยเปาหมายหลัก คือ การ
ปองกันความพิการ การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ และโอกาสที่เสมอภาคของคนพิการ รวมทั้งไดมีประกาศทศ
วรรษคนพิการเอเชียแปซิฟก ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๕ ตอเนื่องในป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๕ อีกดวย
ปจจุบันไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบานเราบางพอสมควร เกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหแกคนพิการ แตรูสึกวายังกะพรองกะแพรง เพราะเรายังไมสามารถทําใหเปนนโยบายที่ชัดเจน
ไดเหมือนกับนโยบายหลาย ๆ อยางที่รัฐบาลพยายามผลักดันออกมา ซึ่งตองไดรับความรวมมือจากหลาย
หนวยงาน แตถาไมสามารถตอเปน Jigsaw รวมกันเปนระบบได ก็จะกระจัดกระจายกันไปเหมือนเดิม.
พ.ท.ตอพงษ กุลครรชิต
หัวหนาสํานักงานองคกรคนพิการสากลประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
-------------------------------------------------------------------------------------------------สรุปคําบรรยาย จากการฝกอบรม การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ วัน
ที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๔จ ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายภายในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย เฉลิมขวัญ สิงหวี รศ.ดร.สุปาณี สนธิรัตน ผศ.ดร.ทิพยวัลย สุรินยา

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายภายในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง
และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมของคนพิการ
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตคนพิการทางกายตาม
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยพื้นฐานของบิดามารดา ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับการเห็นคุณคา
ในตนเอง และสนับสนุนทางสังคมของคนพิการทางกาย และศึกษาตัวแปรรวมในการทํานายคุณภาพชีวิตของ
คนพิการทางกาย เปนการศึกษากลุมตัวอยาง คนพิการทางกายในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 220 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร สถิติที่ใชคือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คา t-test คา F-test คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษา
• คนพิการทางกายมีคุณภาพชีวิต การเห็นคุณคาในตนเองและการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง
ประเภทความพิการ มีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
• อาชีพของมารดา และรายไดรวมของบิดามารดา มีผลตอคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกาย อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
• การเห็นคุณคาในตนเอง การไดรับการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวกกับคุณภาพชีวิตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.001
• การไดรับสนับสนุนทางสังคม ความสามารถในตนเอง การเห็นคุณคาในตนเอง การสนับสนุนดานวัตถุ
ประเภทความพิการ ขาสองขาง การสนับสนุนดานการประเมิน สามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวิตของ
คนพิการได รอยละ 63.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
ขอเสนอแนะ
• ควรมีการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
และควรสนับสนุนใหมีเครือขายสังคมและการสนับสนุนทาง
สังคมของคนพิการทางกายใหมากขึ้น
(ติดตอขอมูลเพิ่มเติม ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900)
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“สารวิจัยเพื่อคนพิการ” ฉบับที่ ๖
มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ
ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ มีรายงานโครงการ/
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กิ จ กรรมความเคลื่ อ นไหวของสํ านั ก ส งเสริ ม และ
(Foundation for the Welfare of the Crippled under พิทักษคนพิการ (สทก.) ดังนี้ ...... โครงการเสริม
the Royal Patronage of H.R.H the Princess Mother) สร า งผู  นํ าคนพิ ก ารเพื่ อ ความตระหนั ก รู  ดาน
ศักยภาพและพิทักษสิทธิ
ผูเขาอบรมจํานวน
ประธานมูลนิธิ คุณหญิงนงนุช อูนากูล
ประมาณ ๖๐ คน วันที่ ๑๓-๑๔ กรกฎาคม ๔๘
ณ โรงแรมปทุมรัตน จังหวัดอุบลราชธานี ....
ที่ตั้ง
๗๘/๑๑ หมูที่ ๑ ถนนติวานนท
โครงการอบรมภาษามือไทย รวมกับวิทยาลัย
ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด
ราชสุดา ทําการอบรมใหแกผูปฏิบัติงานดานคน
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
พิการ ในสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด ........ โครงการสงเสริมการ
โทรศัพท
๐ ๒๕๘๓ ๙๕๙๖-๗
ประกอบอาชีพอิสระในชุมชน จํานวน ๒๐
โทรสาร
๐ ๒๕๘๓ ๖๖๘๑
จังหวัด โดยติดตามผลการฝกอาชีพและรวมกลุม
ปที่กอตั้ง
พ.ศ. ๒๔๙๘
ประกอบอาชีพอิสระ วันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคม ๔๘
จังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี ........ โครงการ
วัตถุประสงค เพื่อใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แก
สรางโอกาสการมีงานทําของคนพิการในสถาน
ผูพิการแขน ขา และลําตัวที่มีภูมิลําเนา
อยูภายในประเทศ โดยไมเลือกเพศและวัย ประกอบการ โดยการจัดสัมมนาเรื่อง ทิศทาง
สรางโอกาสการมีงานทําของคนพิการ : จาก
กิจกรรม/
๑. การใหความชวยเหลือดานการรักษา
ภาระสูพลัง จัดรวมกับสํานักงานพัฒนาสังคมและ
บริการ
แกไขความพิการ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรี ผูเขาอบรม
๒. การใหบริการดานกายภาพบําบัด
จํานวนประมาณ ๘๐ คน ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ
๓. การใหบริการดานกายอุปกรณ
จังหวัดนนทบุรี ..........โครงการฝกปฏิบัติงาน
๔. การใหการเลี้ยงดูสําหรับเด็กพิการ
คนพิการในสถานประกอบการ (On the job
๕. การบริการดานการศึกษา
Training) จํานวน ๒๐ คน ในพื้นที่ ๓ จังหวัด
๖. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
๗. การใหบริการแกผูพิการในชุนชนชนบท ชลบุรี กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี.......
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสง
๘. การใหบริการดานวิชาการ
เสริมศักยภาพสตรีพิการ ผูเขาอบรมเปนสตรี
๙. งานสงเสริมอาชีพ
พิการ ในเขตภาคกลางและผูสนใจ ประมาณ ๑๕๐
พื้นที่ดําเนินการ ภายในมูลนิธิอนุเคราะหคนพิการฯ ศูนย คน วันที่ ๙ สิงหาคม ๔๘ โรงแรมปรินซพาเลซ
บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลยและ มหานาค กรุงเทพมหานคร .......สอบถามราย
พืน้ ที่ชุมชนในตางจังหวัด ผูพิการทาง
ละเอียดทุกโครงการฯ โทร.๐ ๒๖๔๔ ๗๙๙๑-๔ โทร
ดานแขน ขา และลําตัวทั้งเด็กและผูใหญ สาร ๐ ๒๖๔๔ ๗๙๙๕
.
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การฝกอบรมเรื่อง การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมสําหรับคนพิการ เมื่อ
วันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ไดมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวด
ลอมที่เหมาะสมสําหรับคนพิการของจังหวัดนํารอง ทั้ง ๑๔ จังหวัด ไดแก นนทบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สระแกว นครนายก ระยอง และตราด เห็นวา
ควรมีการจัดทําทางลาด/ทางเทา และหองนํ้าคนพิการ มากที่สุด รองลงมาเปนการปรับปรุงโทรศัพทสาธารณะ รถยนต
สําหรับคนพิการ บริเวณที่จอดรถ สัญญาณเสียง สัญญาณไฟ สัญญาณภาพ และลักษณะของลิฟทที่เอื้อสําหรับคน
พิการเขาถึงได นอกจากนั้นเปนการจัดใหมีการศึกษา นันทนาการ ลามภาษามือ และเครื่องชวยความพิการประเภท
ตาง ๆ อยางเหมาะสม
สําหรับแผนการดําเนินงานของ กลุมจังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว ใหมีการรณรงคความรวมมือ สราง
เครือขายองคกรจากทุกภาคสวน จัดทําแผนพัฒนาระดับตําบล อําเภอ จังหวัด ผลักดันนโยบายระดับรัฐบาล สราง
ความตระหนักรูรวมกัน โดยการจัดสัมมนา ประชาสัมพันธ กลุม จังหวัดระยอง ตราด นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา
มีการกระตุนและสรางจิตสํานึก ประชาสัมพันธกฎหมาย นโยบาย ขอมูลขาวสาร สงเสริมใหความรูและขอสนับสนุนงบ
ประมาณดําเนินงานภายในจังหวัด กลุมจังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เปนการสนับสนุนใหกลุมคนพิการและผู
เกี่ยวของนําเสนอความตองการและขอมูลที่ถูกตองตอหนวยงานของรัฐ สรางเครือขายการทํางาน กลุมจังหวัดราชบุรี
และนครปฐม จัดประชุมและสรุปปญหาเสนอผูบริหาร แกไขปญหาและดําเนินการหาทุนสนับสนุนทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน กลุมจังหวัดลพบุรี และชัยนาท มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรระดับจังหวัด
แตงตั้งคณะทํางานจากหนวยงานตาง ๆ การดําเนินงานโครงการนํารอง ติดตามผลการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ และ
ขยายผลการดําเนินงาน กลุมจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ มีการดําเนินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่มีอยู
แลว โดยใชเทคนิคและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเอื้อตอการเขาถึงของคนพิการ เชน การทําทางลาด ลิฟท หองนํ้า
โทรศัพทสาธารณะ เปนตน
กระบวนการทํางานเพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับคนพิการไปสูความ
สําเร็จ ประกอบดวย ๘ ขั้นตอน ไดแก การสํารวจพื้นที่ทุกแหงในจังหวัด เชน ถนน ทางเดิน รานคา โรงแรม สถานที่
ทองเที่ยว เปนตน การคนหาผูเกี่ยวของเพื่อสรางความรวมมือ การเขาถึงผูนําในระดับจังหวัดหรือระดับทองถิ่น เชน
ผูว าราชการจังหวัด นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น การจัดตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัดหรือระดับทองถิ่น เพื่อ
เปนการปรับเปลี่ยนทัศนคติสังคมและบุคคลในทองถิ่น การประชุมและจัดเตรียมแผนการดําเนินงาน ศึกษาจากเอกสาร
รูปแบบและเทคนิควิธีการจัดทํา การปฏิบัติงานตามแผน โดยเริ่มจากโครงการนํารอง หรือจัดลําดับความเรงดวนในแต
กรณี การติดตามผลการปฏิบัติงาน คณะทํางานมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง การใหคําปรึกษาและแกไขปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งจากผูเชี่ยวชาญในทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่จัดทําขึ้น และขั้นตอนสุดทายคือ ความสําเร็จของการดําเนินงาน ทําใหเกิดสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมในจังหวัด รวมทั้งสามารถเปนสังคมที่เอื้อตอการเขาถึงของคนทุกคนในสังคมได
(Society for All).
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กฎกระทรวง เรื่องการ “การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ”
พระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๗ (๑) กําหนดใหลักษณะอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ
ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ขอ ๑ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นที่เจาของจะมีสิทธิหักเงินคาใชจายเปนสองเทา
ของเงินที่เสียไป เพื่อจัดใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการออกจากเงินไดสุทธิหรือกําไรสุทธิของป
ทีค่ าใชจายนั้นเกิดขึ้น ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ตองมีลักษณะตามขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 โดยมีอุปกรณที่
อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ และมีสัญลักษณสากลตามขอ 6 และขอ 7 ดวย
ขอ ๒ ลักษณะอาคารตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก อาคารของสถาน
สงเคราะหคนพิการหรือคนชรา สถานศึกษาสําหรับคนพิการ โรงพยาบาล โรงแรม หอประชุม สถานศึกษา สถานีขนสง
มวลชน และอาคารในลักษณะอื่นใดตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกําหนด
ขอ ๓ ลักษณะสถานที่ที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก
(๑) สวนสาธารณะ สวนสัตว หรือสถานที่ที่ใหบริการทํานองเดียวกัน
(๒) สถานที่อื่นใดที่ไดจัดไวเพื่อใหบริการสาธารณะหรือใหประชาชนกลุมหนึ่งกลุมใดซึ่งอาจมีคน
พิการรวมอยูดวยไดใชบริการ
ขอ ๔ ลักษณะยานพาหนะที่ตองมีอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก
(๑) รถยนตสาธารณะและรถยนตบริการตามกฎหมายวาดวยรถยนต
(๒) รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารประเภทการขนสงประจําทาง และไมประจําทางตามกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบก
(๓) รถไฟหรือรถไฟฟาตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๔) เรือโดยสารตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้าไทย
(๕) อากาศยานขนสงตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
ขอ ๕ ลักษณะบริการสาธารณะที่ตองมีอุปกรณอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ ไดแก บริการ
สาธารณะอื่น นอกจากอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ตามขอ 2 ขอ 3 หรือขอ 4 ที่จัดไวเพื่อใหบริการสาธารณะหรือ
ใหประชาชนกลุมหนึ่งกลุมใดซึ่งอาจมีคนพิการรวมอยูดวย ไดใชบริการ เชน โทรศัพทสาธารณะ ตูไปรษณีย
ขอ ๖ อุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการฟนฟูสมรรถ
ภาพคนพิการกําหนด เวนแตในกรณีที่กฎหมายควบคุมอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นจะได
กําหนดอุปกรณที่อํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการไวโดยเฉพาะและมีมาตรฐานไมตํ่ากวาที่กําหนด
ขอ ๗ ใหเจาของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่น ที่จัดใหมีอุปกรณที่อํานวยความสะโดย
ตรงแกคนพิการ.
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