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เนื่องจากในชวงระหวางป พ.ศ. 2545-2548  ผูเขียนไดมีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณดานการดําเนินงาน

ฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพของคนพิการในตางประเทศ  โดยในป พ.ศ. 2545  ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเดนมารก  
ป พ.ศ. 2547  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร  และป พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  นั้นเห็นวาความรู
ดังกลาวหากนํามาเผยแพรใหกับผูปฏิบัติงานและผูที่สนใจทราบนาจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในประเทศไทยตอไป 
การศึกษาดงูานดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชพีคนพิการในประเทศเดนมารก 

ประเทศเดนมารก มีประชากรจํานวนประมาณ  5.5 ลานคน ในจํานวนนี้มีคนพิการทางดานรางกาย ประมาณ 1 แสน
คน และคนพิการทางดานจิตใจ สมอง-ปญญา ประมาณ 2 แสนคน  ซ่ึงระบบการจัดสวัสดิการของประเทศนี้เปนแบบการ
กระจายอํานาจใหกับทองถ่ิน โดยรัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีผูมีรายได ประมาณ 40% และอีกประมาณ 25%   จากการเก็บ
ภาษีสินคา ทุกประเภท   

การจัดสวัสดิการสําหรับคนพิการของประเทศเดนมารก รัฐบาลจะจายเบี้ยยังชีพใหแกบุคคลที่ดอยความสามารถใน
การทํางาน ซ่ึงมีอายุระหวาง 18 – 65 ป โดยจะพิจารณาจากระยะเวลาที่เร่ิมตั้งแตไมสามารถทํางานได  และคนพิการมีความ
พิการมากกวา 50% ขึ้นไป  
การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการในประเทศเดนมารก  มีขั้นตอนดังนี้  

1. การประเมินสมรรถภาพเบื้องตน มีทีมวางแผนคนพิการรายบุคคล ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาที่ทองถ่ิน เจาหนาที่
จัดหางาน ครูฝกอาชีพ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด และผูเกี่ยวของ โดยจํานวนผูเกี่ยวของในทีม
วางแผนจะขึ้นอยูกับสภาพปญหาของผูมารับบริการนั้นๆ  

2. การใหทักษะความรูดานตางๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน การลดความเครียด การตดิตอส่ือสาร  การคํานวณ  
การใชภาษา และความรูดาน  IT เปนตน 

3. การฝกอาชีพ ไดแก การทดลองทํางาน/ฝกอาชีพในโรงงานอารักษ หรือสถานประกอบการ  ซ่ึงคนพิการทุกคน
ที่มาฝกอาชีพ/ทดลองทํางานจะไดรับเบี้ยเล้ียง 

ทั้งนี้ระยะเวลาของคนพิการแตละคนที่อยูในศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการจะไมเทากัน ซ่ึงถูกกําหนดโดย
ทีมวางแผน เชน คนพิการอาจใชระยะเวลาในการฟนฟู ประมาณ 4 - 8 สัปดาห หรือ 6 เดือน - 1 ป  ซ่ึงสวนใหญศูนยฯ จะไมจัด
ที่พักให แตจะใหคนพิการเดินทางไป-กลับ ดวยตนเอง  หรือจัดรถรับ-สงให 
ลักษณะการทํางานของคนพิการในประเทศเดนมารก  

เนื่องจากประเทศเดนมารกใหความสําคัญกับประชากรที่อยูในวัยแรงงาน  ทุกคนตองมีงานทํา ดังนั้น จึงไดจัด
ประเภทลักษณะงานใหเอื้อตอบุคคลทั้งที่มีความสามารถและดอยความสามารถในการทํางาน  เปน 3 ประเภท ดังนี้  

1. ลักษณะงานปกติทั่วไป  กรณีคนพิการที่มีความสามารถในการทํางานเหมือนคนทั่วไป โดยไมไดรับเบี้ยยังชีพ  แต
จะไดรับคาตอบแทนเหมือนคนทํางานทั่วไป  และมีระยะเวลาการทํางาน 37 ช่ัวโมง/สัปดาห 



2. ลักษณะงานที่ยืดหยุน กรณีคนพิการที่มีความพิการ แตไมมากกวา 50% (เปนคนพิการที่ไมไดรับเบี้ยยังชีพ) แตจะ
ไดรับการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ   และกําหนดระยะเวลาการทํางานประมาณ 28 ช่ัวโมง/สัปดาห  ซ่ึงจะไดรับ
คาตอบแทนเหมือนคนทํางานทั่วไป  โดยนายจางจะจางตามสัดสวนที่คนพิการทํางานจริง  และรัฐจายสมทบในสวนที่เหลือ 
เพื่อใหเทากับคาจางแรงงานทั่วไป 

3. ลักษณะงานที่ตองไดรับการคุมครอง  กรณีคนพิการที่มีความพิการมากกวา 50% (เปนคนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ) 
แตถาคนพิการคนนั้นสามารถทํางานได   จะไดรับคาตอบแทนประมาณ 30% ของอัตราเงินเดือนคนทั่วไป  โดยรัฐบาล
ทองถ่ินจะจายให 15%  และนายจางจาย 15% 

 
 

                      
 
 
 

รูปท่ี 1  กิจกรรมการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพแกคนพกิาร 



การศึกษาดูงานดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการในประเทศสิงคโปร 
 ประเทศสิงคโปร มีประชากรจํานวนประมาณ 4 ลานคน และคาดวามีคนพิการอยูประมาณ 2%  
ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปรไมมีกฎหมายเรื่องคนพิการ  ไมมีระบบการจายเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  และไมมีการ
จดทะเบียนคนพิการดวย  อยางไรก็ตาม ประเทศสิงคโปรไดใหความสําคัญกับคนพิการ โดยไดมีการคิดคน
และผลิตสื่ออุปกรณสําหรับคนพิการภายในประเทศ  เพื่อเปนการลดคาใชจายสําหรับคนพิการ และมีการจัด
ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในทุกอาคารสถานที่  นอกจากนี้ การดําเนินงานดานสวัสดิการ
สังคมและงานดานคนพิการสวนใหญจะเปนการดําเนินงานโดยภาคเอกชน ซ่ึงประมาณ 30% รัฐจะเปนผู
กําหนดนโยบายสนับสนุนใหกับภาคเอกชนในทุกๆ  กิจกรรม  โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสังคม 
(Community Chest) เพื่อระดมทุนสนับสนุนองคกรเอกชน 
 การฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพและบริการจัดหางานใหแกคนพิการจะดําเนินการควบคูกัน โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน  คือ  การประเมินสมรรถภาพของคนพิการในเบื้องตน  โดยทีมผูประเมิน 
(ประกอบดวย เจาหนาที่จัดหางาน นักจิตวิทยา นักเทคนิคอุปกรณตางๆ) เพื่อทดสอบความพรอมในการ
ทํางานของคนพิการ ซ่ึงระยะเวลาในการประเมินความพรอมและการจัดหางานของคนพิการแตละรายจะใช
เวลา ประมาณ 6 เดือน  แตหากไมสามารถจัดหางานใหคนพิการได อาจจะมีการสงตอไปยังหนวยงานที่ให
การฟนฟูเฉพาะดานความพิการ หรือหาสาเหตุวาคนพิการนั้นขาดทักษะทางดานใด แลวจึงมีการฝกทักษะ
เพิ่มเติม (โดยจะเริ่มเขาสูกระบวนการประเมินและเตรียมความพรอมใหมอีกรอบหนึ่ง) และคนพกิารทีม่ารบั
บริการจะเดินทางไป-กลับ  เพราะศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการไมจัดที่พักให ซ่ึงรูปแบบการฝก
อาชีพของคนพิการจะเปนลักษณะการทํางานในโรงงานอารักษ  เนื่องจากคนพิการไมมีความพรอมที่จะ
ออกไปทํางานภายนอก  หรือเปนคนพิการที่อยูระหวางการจัดหางาน โดยลักษณะงานที่ทํา ไดแก งานฝาย
ผลิต งานประกอบชิ้นสวน หรือการรับงานจากสถานประกอบการอื่นมาทํา เปนตน 

 
 

                 
 
 

  
รูปท่ี 2  อุปกรณในการประเมินสมรรถภาพและกจิกรรมการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพแกคนพิการ 



 
 
การศึกษาดูงานดานการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีประชากรจํานวนประมาณ 48 ลานคน และมีคนพิการจดทะเบียน
ประมาณ 1.6 ลานคน การจัดบริการสําหรับคนพิการของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อยูในความรับผิดชอบ
ของ 3 กระทรวง ไดแก กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และกระทรวง
แรงงาน โดยมีองคการสงเสริมการจางคนพิการแหงสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Employment Promotion 
Agency for  the Disabled : KEPAD) เปนหนวยงานที่ขับเคลื่อนดานการฟนฟูสมรรถภาพและจัดหางาน 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพิการ    

สําหรับการจายเบีย้ยังชพีใหแกคนพกิารนัน้เนื่องจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีการแบงประเภทความ
พิการมากถึง 15 ประเภท และแบงระดับความพิการ ตั้งแตระดบั 1 - 6   สําหรับคนพกิารรุนแรง จะอยูในระดับ
ตั้งแต 2 ขึ้นไป  โดยรัฐจะจายเบี้ยยังชีพใหกับคนพกิารตามระดับความพกิาร คือ ผูที่มีความพิการตั้งแตระดบั 3 ขึน้ไป  
หรือมีความพกิารตั้งแต 60 - 100%  
 ตามกฎหมายการจางงานคนพิการ  กําหนดใหภาครัฐจางคนพิการในอัตราสวน 2/100 คน (คือมีคน
ทั่วไปทํางาน 100 คน ใหจางคนพิการ 2 คน) สวนภาคเอกชนที่มีคนงานจํานวนนอยกวา 50 คน ใหจางคน
พิการในอัตราสวน 2/100 คน และถาภาคเอกชนใดมีการจางคนงานจํานวนมากกวา 300 คน ใหจางคนพิการใน
อัตราสวน 5/100 คน 
 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มีคนพิการมารับบริการ 
จํานวนประมาณ 100 คน และมีเจาหนาที่ใหบริการประจําศูนยฯ ไดแก ครูฝกอาชีพ จํานวน 21 คน  
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน   เจาหนาที่ประจําและพิเศษ จํานวนประมาณ 13 คน  โดยศูนยฯ จะเตรียมความ
พรอมและใหบริการอบรมวิชาชีพ เชน   IT   Design  Electronic  นอกจากนั้น ยังมีการเปดแผนกอบรม
อาชีพเฉพาะศูนยฯ ละ 1 ประเภทความพิการ ซ่ึงระยะเวลาในการฝกอบรม ประมาณ 3 เดือน - 2 ป  
การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพคนพิการในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  มีดังนี้  

1. เตรียมความพรอมและประเมินสมรรถภาพทางอาชีพ  
2. ใหคําปรึกษาแกคนพิการเบื้องตน  
3. ประเมินสมรรถภาพคนพิการในเบื้องตนและเลือกการทํางาน  
4. ประเมินการตัดสินใจของคนพิการและจัดบริการใหคนพิการตามที่ตัดสินใจ โดยจัดโปรแกรมการ

ฟนฟูสมรรถภาพทางอาชีพใหกับคนพิการเปนรายบุคคล มีการพัฒนาความสามารถในการทํางาน
ของคนพิการ 

5. ฝกปฏิบัติงานและมีความรวมมือกับสถานประกอบการในการสงคนพิการไปฝกปฏิบัติงาน 
(Custom-made training)  
 



 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3  การฝกปฏิบัติงานของบุคคลพิการทางสติปญญา ในลักษณะ On the Job training 


