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จากการที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการจัดการงานบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยเชิญ Prof. Fred R. McFarlane Prof. Ron Jacobs Assoc. Prof. Caren Sax และ 
Mr.Anthony J. Langton Jr. จาก Department of Administration, Rehabilitation and Postsecondary, Education 
and Interwork Institute, San Diego State University  เปนวิทยากร โดยแบงเปน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรแรก
เปนหลักสูตรสําหรับผูบริหารที่ทํางานดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ จัดเมื่อวันที่ 18-22 สิงหาคม 
2546 สวนหลักสูตรที่สองเปนหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยเนน
ในเรื่องการประเมินทางอาชีพ จัดเมื่อวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2547 ผูเขียนไดสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับ
งานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจากการอบรมดังกลาว โดยหวังวาจะเปนการทบทวนเรื่องที่ไดรับการ
อบรมแกผูเขารับการอบรมรวมทั้งเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่
ไมไดเขารับการอบรม 
 
หลักสูตรระดับผูบริหาร 
 เนื้อหาของหลักสูตรสําหรับผูบริหารที่ทํางานดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ประกอบดวยกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ หลักทั่วไปในการฟนฟูสมรรถภาพและคุณลักษณะของผูบริหารใน
งานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ  

กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพเปนกระบวนการที่จะทําใหกลไกการทํางานทางรางกายของบุคคลดําเนิน
ตอไปใหไดมากที่สุด โดยมีผูเชี่ยวชาญเปนผูใหความชวยเหลือ ในขั้นแรกของกระบวนการฟนฟูจะเปนการ
ประเมินจุดแข็งและขอจํากัดเพื่อชวยใหบุคคลไปสูเปาหมายของการฟนฟู การประเมินจะประกอบดวย
ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เชน แพทย พยาบาล นักกายภาพ นักกิจกรรมบําบัด นักประเมินดานอาชีพ นักจิตวิทยา 
นักสังคมสงเคราะห นักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ผูเชี่ยวชาญเหลานี้จะชวยใหบุคคลเขาใจ
ประโยชนที่ตนจะไดรับและขอจํากัดของตนเอง เปาหมายระยะสั้น ระยะยาว ระบบทดแทนหรือระบบ
สนับสนุนที่มีในสังคม โปรแกรมการพัฒนา เพื่อใหกลับไปสูบาน ครอบครัวและที่ทํางานได เปาหมายจะเนนใน
เร่ืองการบริการดานการแพทย การศึกษา อาชีพ และการปรับตัว ขั้นที่สอง จะเปนการบําบัดตามที่ไดประเมินไว
ในขั้นแรก ผูรับการฟนฟูอาจจะตองทําการรักษาในสถานฟนฟูทางการแพทย หรือหนวยที่มีโปรแกรมการ
เคลื่อนไหวและการปรับสภาพ (mobility and orientation training) หรือโปรแกรมทางดานอาชีพหรือการศึกษา 
ในขั้นที่สาม เปนการเปลี่ยนจากการบําบัดอยางเปนทางการไปสูการบําบัดที่บาน ที่ทํางาน หรือการทํากิจกรรม
ประจําวันอื่นๆ หนวยที่ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพสวนมากจะรวมมือกับครอบครัวในการสนับสนุนใหบุคคล

* อาจารยประจําหลักสูตรสาขางานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 



กลับบาน ชวยหางาน ชวยในเรื่องการปรับตัว รวมทั้งทํางานรวมกับชุมชนในการสนับสนุนใหบุคคลกลับไป
ทํางาน และการปรับสภาพแวดลอมที่ชวยใหบุคคลดําเนินชีวิตได 
หลักในการฟนฟูสมรรถภาพ 
 ในการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ มีหลักทั่วไปที่ควรคํานึงถึง 3 ประการคือ  
1. สิทธิในดานกฎหมายและการเมือง ไดแก สิทธิในการมีชีวิต มีอิสระ เสรีภาพ ความเทาเทียม ความเปนสวนตัว 
2. สิทธิในทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การศึกษา การทํางาน สุขภาพ วัฒนธรรม 
3. สิทธิในการพัฒนา ไดแก การพัฒนาความยากจนหรือการพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจใหดีขึ้น 
 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคนพิการเปนการสะทอนใหเห็นถึงการตอบสนองของสังคมที่มีตอ
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษตางจากคนอื่น ดังนั้น ส่ิงที่ผูบริหารหรือผูนําในงานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการควร
กระทําและเปนงานที่ทาทายคือ การทําใหคนพิการและครอบครัวเกิดความมั่นใจในเรื่องโอกาสทางการศึกษา
และการจางงาน เกิดความรูสึกเทาเทียมกัน และการไดรับการสนับสนุน คนพิการควรไดรับโอกาส ไดรับ
การศึกษาและการจางงาน ไดรับการเขาใจและการสนับสนุน ไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ ไดรับการบําบัดที่
เทาเทียมกัน ไดรับความรวมมือจากคนพิการและชุมชน กลุมที่มีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและการ
ปฏิบัติไดแก ครอบครัว คนพิการ ผูกําหนดนโยบาย ผูมีอํานาจทางการเงิน และคนในชุมชน ทั้งนี้ตองไดรับ
ความรวมมือจากครอบครัวและคนพิการ ผูกําหนดนโยบายดานความพิการ นายจาง นักใหคําปรึกษาในงาน
ฟนฟูสมรรถภาพ และนักการศึกษา โดยมีการทํางานรวมกัน มีสัมพันธที่ดีตอกัน ผูที่กําหนดนโยบายกับนายจาง
ควรชวยกันจัดการในเรื่องการออกกฎหมายและการจัดการองคกร นักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพคน
พิการและนักการศึกษาควรรวมกันจัดเตรียมเกี่ยวกับการเรียนรูและการมีปฏิสัมพันธของคนพิการ ครอบครัวให
กําลังใจและสนับสนุน ความสัมพันธที่ดีของกลุมเหลานี้จะทําใหเกิดระบบที่เปนบูรณาการ นอกจากนี้
คุณลักษณะของผูบริหารก็มีสวนสําคัญในงานบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
ผูบริหารในงานบริการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ 

ผูบริหารในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (ของสหรัฐอเมริกา) ควรประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดาน คือ  
(1) ดานทัศนคติ ไดแก มีทัศนคติที่ดีตอการสนับสนุนการเรียนรู การศึกษาตอเนื่อง ใหความสําคัญกับ
ผลประโยชนของลูกนอง สนับสนุนทั้งดานกายภาพและจิตใจแกลูกนอง รูถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม วิถี
ชีวิต คานิยมและภูมิหลังของลูกนอง (2) ดานความรู ผูบริหารตองมีความรูในเรื่อง ความคาดหวังของนายจาง
และลูกจาง ระบบองคกรและสังคม กฎหมาย สิทธิ และกระบวนการสนับสนุน การวิจัยและการนําไปปฏิบัติใช 
การคัดเลือกบุคลากร การพัฒนา ระเบียบวินัย  (3) ดานการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง ผูบริหารตองทําตนเปน
แบบอยางหรือแสดงใหเห็นถึงการเปนคนที่มีความคิดอยางรอบคอบ มีการดําเนินงานตามขั้นตอน มีทักษะใน
การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีเพื่อเขาถึงขอมูลและแหลงขอมูล ในการอบรมสัมมนาไดมีการแบงกลุมแสดง
ความคิดเห็นของผูบริหารจากหนวยงานดานการบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่มารวมอบรม จํานวน 29 คน  
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหารในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปได ดังนี้ 

 



1. ดานทัศนคติ ไดแก  
 1.1 ยอมรับศักยภาพของคนพิการ  
 1.2 มีเจตคติทีด่ีตอผูรับบริการและผูรวมงานทุกระดับ 
 1.3 ใหความสาํคัญกับการทํางานเปนทีมและการสรางเครือขายอยางครบวงจร 
 1.4 มองโลกในแงด ี
2. ดานความรู ไดแก 
 2.1 มีความรูดานคนพิการ 
 2.2 มีประสบการณในการใหบริการฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ 
 2.3 มีความรูดานกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับคนพิการ 
 2.4 มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับชุมชนและสงัคม 
 2.5 มีความรูความเขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูรวมงาน 
 2.6 มีความรูดานการบริหารโดยผานการอบรม 
3. ดานการปฏบิัติตนเปนแบบอยาง ไดแก 
 3.1 เปนผูประสานงานที่ดีทัง้ในและนอกองคกร 
 3.2 รับฟงความคิดเห็นและพรอมเปนที่ปรึกษาแกผูรวมงาน 
 3.3 มีการสื่อสารที่ดี 
 3.4 มีความกลาที่จะทําใหเกดิความเปลี่ยนแปลง 
 3.5 มีความกลาในการตัดสนิใจแกปญหา 

3.6 กลายอมรับผิด 
3.7 มีความคิดริเร่ิม 

 3.8 มีความเคารพสิทธิผูอ่ืน 
 3.9 มีความซื่อสัตยตอหนาที ่

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จของการบริหารจัดการดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพกิารจะเกิดขึ้นไดกต็อเมื่อ 
1. นโยบายดานความพกิารไดถูกนํามาใชอยางเทาเทยีมกนั 
2. นายจางไดใหความสําคัญเรื่องการฟนฟสูมรรถภาพ 
3. มีบุคลากรที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและมีคนพิการไปใชบริการ 
4. การจางคนพิการทํางานในจํานวนที่เปนอัตราสวนตามเกณฑที่กําหนด 
5. การเดินทางหรือดํารงชีวิตโดยปราศจากอุปสรรค 
6. คนพิการสามารถบอกไดวา “คุณ/สังคมไดใหโอกาสแกฉันอยางเหมาะสมแลว” 
 



หลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
 เนื้อหาของหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดานการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการประกอบดวย  การ
ทดสอบทางดานอาชีพ  กระบวนการทดสอบทางดานอาชีพและเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกกับการ
ประเมินดานอาชีพ 
การทดสอบทางดานอาชีพ (Vocational Assessment) 

การทดสอบทางอาชีพเปนสวนประกอบที่สําคัญในกระบวนการชวยเหลือบุคคลที่มีความพิการในการ
คนหาอาชีพหรือการรักษาสภาพการจางงาน การที่บุคคลจะทราบวาตนมีจุดเดนหรือความสามารถของกลไกทาง
รางกายเพื่อใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกอาชีพนั้น เปนบทบาทที่สําคัญของผูประเมินดานอาชีพ 
สําหรับประเทศไทยยังไมมีผูทําหนาที่ประเมินดานอาชีพโดยตรง แตจัดเปนงานหนึ่งของนักแนะแนวและให
คําปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานอาชีพ สําหรับนักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการและผูที่
ทําหนาที่บริหารจัดการหรือประสานงาน ที่ไมไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมดานอาชีพโดยเฉพาะ มักจะใช
บริการจากผูประเมินดานอาชีพและนําขอมูลที่ไดมาใชในการชวยเหลือและกําหนดเปาหมายตลอดจนวางแผน
ใหประสบความสําเร็จในการฟนฟูสมรรถภาพ 
กระบวนการทดสอบทางดานอาชีพ  
 กระบวนการทดสอบทางดานอาชีพเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลเรียนรูเกี่ยวกับงานและอาชีพที่คาด
วานาจะทําไดรวมทั้งเขาใจความสามารถและศักยภาพของตนไดดีขึ้นกระบวนการทดสอบทางดานอาชีพไมใช
การใหความสําคัญกับความสามารถในการทําแบบทดสอบ  แตเปนการใหความสําคัญถึงเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ
กับการประกอบอาชีพของบุคคลนั้น ซ่ึงในการทดสอบทางดานอาชีพสามารถแบงเปนขั้นตอนทั่วไป 3 ขั้นตอน 
คือ 
1. ขั้นรับเขาสูบริการและวางแผน (Referral and Planning) 

บุคคลที่มาใชบริการทดสอบทางดานอาชีพสวนมากจะไดรับการแนะนําใหมาใชบริการที่หนวย
ใหบริการทางดานอาชีพ โดยผูที่แนะนําอาจจะเปนนักสังคมสงเคราะห นักใหคําปรึกษา เจาหนาที่ทางการแพทย 
เปนตน ซ่ึงบางครั้งจะมีใบสงตัวที่ระบุถึงสาเหตุ ความจําเปนที่ควรรับบริการ ดังนั้นขั้นนี้จึงเปนการรวบรวมและ
ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับเหตุผลและวัตถุประสงคที่มารับบริการ เพื่อกําหนดแนวทางในการทดสอบทางดานอาชีพ
วาควรไดรับการทดสอบแบบใดและผูรับบริการมีความพรอมในการมีสวนรวมหรือไม ส่ิงที่ควรดําเนินการ
ไดแก ตรวจสอบใบสงตัว รวบรวมขอมูลทางการแพทย การไดรับการทดสอบกอนมารับบริการ การทบทวน
วัตถุประสงคของการมารับบริการ ความพรอมในการทดสอบทางดานอาชีพ ระบบกลไกหรือการทํางานของ
รางกายที่จะสงผลตอความสามารถของบุคคล การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกใหพรอมในการทดสอบ การ
ฝกใชส่ิงอํานวยความสะดวกกอนการทดสอบทางดานอาชีพ เปนตน ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหเพื่อใชในการ
วางแผนการทดสอบและกิจกรรมการสํารวจอาชีพ  

 
 



2. การทดสอบและสํารวจอาชีพ    (Assessment  and  Career  Exploration) 
 การทดสอบทางดานอาชีพอาจใชเวลา 3-4 ช่ัวโมงหรือ 2 อาทิตย หรือมากกวานั้นขึ้นอยูกับความรุนแรง
ของความพิการและเหตุผลที่มารับบริการ โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 การสัมภาษณ เปนการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมและใหเกิดความกระจางเกี่ยวกับการจางงานและ
ความชอบของผูรับบริการ 
 2.2 การดําเนินการทดสอบ เปนการดําเนินการโดยใชวิธีการอยางเปนระบบไดแก เทคนิค เครื่องมือ 
หรือกิจกรรมตางๆ เชน การวิเคราะหงาน การสํารวจชุมชนและสิ่งแวดลอม แบบทดสอบทางจิตวิทยา การ
สังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณงาน ประวัติการทํางาน การทดสอบทักษะระบบและกลไกการทํางานของ
รางกาย เปนตน เมื่อดําเนินการทดสอบแลว ผูรับบริการควรไดรับการแจงใหทราบถึงศักยภาพในการพัฒนา
อาชีพของตนเองในระดับที่สูงสุด 
 2.3 การศึกษาตัวเลือกทางอาชีพ เปนกิจกรรมการสํารวจอาชีพของผูรับบริการที่ผูประเมินจะตองเตรียม
ใหผูรับบริการพิจารณาโดยวิธีการตางๆ เชน จัดหาขอมูลเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ขอมูลลักษณะงาน เปนตน ขอมูล
เหลานี้จะชวยผูรับบริการในการเลือกอาชีพ 
 2.4 การสํารวจอาชีพ เปนการสํารวจอาชีพที่มีในพื้นที่หรือในชุมชนและทองถ่ิน รวมท้ังการสํารวจ
ประสบการณของการทํางานดานอื่นๆ วามีสวนเกี่ยวของหรือชวยในการประกอบอาชีพอะไรบาง 
 2.5 การกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของอาชีพ เมื่อผูรับบริการไดขอมูลอาชีพที่เปนตัวเลือกตางๆ 
แลว จะตองกําหนดขอบขายของงานที่ตองการ รวมทั้งโปรแกรมการฝกอบรมและกิจกรรมที่ควรทําซึ่งระบุไว
ในขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ 
 2.6 ความจําเปนในการใชกลไกการทํางานของรางกาย และเปาหมายของอาชีพจะถูกนํามาวิเคราะห
เพื่อใหทราบวามีระบบหรือกลไกการทํางานของรางกายที่จําเปนอะไรบาง สภาพแวดลอมที่ทําใหผูรับบริการ
ประสบความลําบาก 
 2.7 การใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวก แหลงและการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกควรเปน
ทางเลือกที่มีในทุกจุดของการทดสอบและการสํารวจทางอาชีพ ส่ิงอํานวยความสะดวกอาจถูกจัดเตรียมโดยผู
ใหบริการทดสอบทางดานอาชีพหรือผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกก็ได 
 2.8 ความยินยอมของผูรับบริการ ในการดําเนินการทดสอบความกระตือรือรนของผูรับบริการเปนสิ่งที่
จําเปน ดังนั้นผูรับบริการจะตองมีความความรับผิดชอบและเขาใจสิ่งที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว 
 2.9 การรายงานผลของการดําเนินการทดสอบควรรายงานตอผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ ไดแก 
ผูรับบริการ ผูที่สงเรื่องมา  
3. การติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพ (Follow-up and Quality Assurance) 
 การทดสอบทางอาชีพไมไดเสร็จสิ้นลงเมื่อเขียนรายงานเรียบรอยแลว แตจะมีการติดตามเพื่อใหได
ขอมูลยอนกลับ ยังมีการติดตอระหวางผูรับบริการและผูใหบริการเพื่อทราบผลของการจางงาน รวมทั้งผลของ



การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดวย โดยมีการติดตามทั้งในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของ
การใหบริการ 
 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกกับการประเมินดานอาชีพ 
 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีทางดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และสามารถอธิบายไดในหลายมุมมอง แตในที่นี้จะเนนในเรื่องของการทดสอบและประเมินทางอาชีพ ซ่ึง
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกเปนปจจัยที่สามารถชวยบุคคลที่มีขอจํากัดทางกลไกของรางกายใหเกิด
ศักยภาพสูงสุดโดยใชผลิตภัณฑ บริการหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนสิ่งที่ใชเทคโนโลยีนอยไป
จนถึงใชเทคโนโลยีมากหรือเทคโนโลยีระดับสูง (Low Technology to High Technology) มีราคาถูกหรือราคา
แพง  
 การที่เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกจะเปนสวนหนึ่งของการบริการฟนฟูสมรรถภาพไดดีแคไหน 
ขึ้นอยูกับความตระหนักของนักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพและนักประเมินดานอาชีพ ประโยชน
สูงสุดที่จะไดรับจากการนําเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกมาใชในกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพเปนความ
รับผิดชอบของหลายๆ บุคคล แตที่มีบทบาทมากที่สุดคือ นักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพและผูบริหาร
จัดการหรือผูประสานงาน เนื่องจากเปนผูรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆและทําใหเกิดความกระจางในเรื่องความ
ตองการของผูรับบริการ จากการสํารวจการใชเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการทดสอบและ
ประเมินทางอาชีพของศูนยบริการเทคโนโลยีในการฟนฟูสมรรถภาพ รัฐเซาทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา (1994) 
พบวามีการใชเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกกอนใหบริการทดสอบและประเมินทางอาชีพ 43% ระหวางการ
ใหบริการทดสอบและประเมินทางอาชีพ 35%  หลังการใหบริการทดสอบและประเมินทางอาชีพ 53%  

นอกจากนี้ ในกระบวนการทดสอบและประเมินทางดานอาชีพมักใชเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก
ในชวงเวลาตอไปนี้ 
 1. ในชวงการเตรียมการประเมินหรือปฐมนิเทศ เชน ตรวจสอบจากใบสงตัววามีความจําเปนตองใช
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือไม ตรวจใหแนใจวาบริเวณที่ทําการทดสอบมีความเหมาะสมและใชได
กับทุกคน เปนตน 
 2. ในระหวางการสัมภาษณ เชน ผูรับบริการเคยใชเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกหรือไม ทัศนคติที่
มีตอเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน 
 3. ในระหวางที่มีการประเมินแผนเพื่อการพัฒนา เชน ถารูปแบบของแบบฟอรมหรือกิจกรรมไม
เหมาะสม ควรพิจารณาเครื่องมือหรือกิจกรรมอื่น เตรียมผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีตางๆในกรณีที่จําเปนตองใช
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก เปนตน 

4. ในระหวางที่ดําเนินการทดสอบ เชน สังเกตวามีความยากลําบากในการทําแบบทดสอบหรือไม ถามี 
จะตองปรับอยางไร การอนุญาตใหใชเครื่องชวยที่จําเปนในการทําแบบทดสอบ เปนตน 



 5. ในระหวางที่มีการสํารวจอาชีพ เชน ใหความสําคัญในเรื่องความสนใจและความรูมากกวาขอจํากัดที่
ไมสามารถทําไดและใชเทคนิคการวิเคราะหงาน*  เพื่อระบุกลไกสําคัญและคนหาวิธีปรับงานหรือการใช
เครื่องชวยทดแทนกลไกเดิมที่เสียไป เปนตน 
 6. เมื่อมีขอแนะนําจากบุคคลอื่นๆ เชน เมื่อมีการระบุงานที่ตองการแลว และจําเปนตองปรับสภาพ
สถานที่ทํางาน เปนตน 
 
สรุป 
 การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนพิการเขาใจตนเองในเรื่องตางๆ ที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการกลับไปดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพใน
สังคม การชวยเหลือจะดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ซ่ึงมีเทคนิควิธีการชวยเหลือที่แตกตางกันไป 
และมีนักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนผูที่เก็บรวบรวมขอมูลและประสานงานทุกขั้นตอน
ของกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ  สําหรับผูบริหารงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ซ่ึงมีสวนในการกําหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติดานคนพิการควรมีวิสัยทัศนที่มุงเนนใหคนพิการและครอบครัวเกิดความมั่นใจในเรื่อง
โอกาสทางการศึกษา การจางงาน ความรูสึกเทาเทียมกัน การไดรับการสนับสนุนจากสังคม ลักษณะของ
ผูบริหารในงานฟนฟูสมรรถภาพคนพิการของไทย ไดแก การมีเจตคติที่ดีตอคนพิการและผูรวมงาน การให
ความสําคัญกับการทํางานเปนทีมและการสรางเครือขาย การยอมรับศักยภาพคนพิการ มีความรูความเขาใจคน
พิการและมีประสบการณการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ มีความรูดานกฎหมาย ชุมชน และสังคม  
ตลอดจนการบริหารจัดการองคกร เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการเปนผูประสานงาน การรับฟงความเห็นผูอ่ืน 
เปนที่ปรึกษาได มีทักษะในการสื่อสาร กลาเปล่ียนแปลงและตัดสินใจ มีความคิดริเร่ิม เปนตน ในระดับปฏิบัติ 
การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการที่สําคัญดานหนึ่งคือ การฟนฟูดานอาชีพ ซ่ึงเปนกระบวนการชวยเหลือ
คนพิการดวยเทคนิคและวิธีการตางๆ เพื่อใหสามารถไดรับการจางงานและทํางานไดอยางมีความสุข โดยใช
กระบวนการทดสอบทางดานอาชีพ ซ่ึงมี 3 ขั้นตอน คือ (1) การรับเขาสูการบริการและการวางแผน ไดแก การ
รวบรวมขอมูลดานการแพทย วัตถุประสงคของการมารับบริการ ความพรอมในการทดสอบอาชีพ กลไกการ
ทํางานของรางกายที่สงผลตอความสามารถของคนพิการ เปนตน เพื่อนํามาวางแผนการทดสอบตอไป (2) การ
ทดสอบและสํารวจอาชีพ ไดแก การสัมภาษณที่เกี่ยวกับการจางงาน การดําเนินการทดสอบโดยใชแบบวัดทาง
จิตวิทยา การวิเคราะหงาน การสังเกตพฤติกรรม เปนตน การจัดหาขอมูลอาชีพเพื่อพิจารณาทางเลือก การ
กําหนดขอบขายงานที่ตองการ กลไกการทํางานของรางกายที่จําเปนในการทํางาน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
การรายงานผล เปนตน (3) ขั้นติดตามผลและตรวจสอบคุณภาพ เปนการรวบรวมขอมูลจากผูรับบริการและ
นายจาง รวมทั้งผลการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช
บริการ ในกระบวนการทดสอบทางดานอาชีพทุกขั้นตอนเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกจะเปนสิ่งที่ตอง
คํานึงถึง ทั้งสิ่งที่ใชเทคโนโลยีนอยหรือมากหรือระดับสูง ถูกหรือแพง นักใหคําปรึกษาในงานฟนฟูสมรรถภาพ
คนพิการและนักประเมินทางอาชีพจะตองรวบรวมขอมูลใหเกิดความกระจางในความตองการและความจําเปน

* ในการอบรมสัมมนาไดมีการฝกปฏิบัติการวิเคราะหงานซึ่งผูเขียนขอไมกลาวถึง แตจะนําหลักการและแนวปฏิบัติเรื่อง 
    การวิเคราะหงานมาเขียนเปนบทความเชิงวิชาการในฉบับหนา 
 



ในการใชส่ิงอํานวยความสะดวกของคนพิการแตละบุคคล ดังนั้น จึงควรมีความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีส่ิง
อํานวยความสะดวก รวมทั้งประสานงานกับนักเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกในกรณีที่ตองใชความรูความ
ชํานาญเฉพาะทาง 
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