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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive summary) 
 

การศึกษานี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาผสมผสานกับเรื่องเล่า 
(Phenomenology and Narrative approach) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประเมินติดตามคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูที่บาดเจ็บรุนแรง หรือซ้ าซ้อนหลังสิ ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ ศึกษาปัจจัยร่วมที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิต วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ เสนอแนะและพัฒนารูปแบบ        
การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของศูนย์ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี ) ผู้ ให้ข้อมูล             
(Key- Informants) จ านวน 43 คน ดังนี้ (1) ผู้บาดเจ็บรุนแรง หรือคนพิการ จ านวน 33 คน โดยคัดเลือกจาก
ผู้บาดเจ็บรุนแรงที่สิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค  1 (2) ผู้ดูแลเกี่ยวข้องและ
ใกล้ชิด จ านวน 10 คน โดยมีเงื่อนไขในการเลือกตามที่ก าหนด เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และเรื่องเล่า 
รวมทั้งการสังเกต บันทึกร่องรอยการด าเนินชีวิตขณะการเยี่ยมสัมภาษณ์ในภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลโดย        
การตีความ และถอดรหัส ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้  
   1. ระดับคุณภาพชีวิต ณ ปัจจุบันของผู้บาดเจ็บรุนแรง : จากผู้เข้าร่วมวิจัย โดยเฉพาะผู้บาดเจ็บรุนแรง            
33 คน และผลสะท้อนจากผู้ดูแล ได้ประเมินคุณภาพชีวิตของตนเองจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และข้อมูล
สะท้อนที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือกลุ่มที่ให้คะแนนประเมินคุณภาพชีวิตของตนเอง               
80 - 100 คะแนน 50 - 70 คะแนน และ 10 คะแนน (ช่วงคะแนนที่หายไป : ไม่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงให้คะแนน) พบว่า             
มีร้อยละ 82 15  และ 3  ตามล าดับ นั่นหมายความว่า ปัจจุบันผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแล้ว             
ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ “ดี” และ “ดีมาก”   
   2. ปัจจัยร่วมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

2.1. ปัจจัยเงื่อนไขที่เป็น “ความส าเร็จและโอกาส” หนุนเสริม ค้ ายัน คุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บ
รุนแรงฯ มีดังนี้  

1) การมีโอกาสเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)  
2) การมีครอบครัวที่เป็นปัจจัยของความส าเร็จ การปรับตัวที่ดี  
3) การค้ าหนุน ช่วยเหลือจากนายจ้าง   
4) สิ่งยึดเหนี่ยวความเชื่ออ่ืนใดเพ่ือการมีพลัง  
5) นโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมศักยภาพ สิทธิ และสวัสดิภาพของคนพิการ  
6) บุคลิกภาพที่เข้มแข็งของผู้บาดเจ็บรุนแรงที่มีอยู่แล้ว  
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 2.2. ปัจจัยเงื่อนไขที่เป็น “ปัญหาและข้อท้าทาย”คุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรง ได้แก่  
 1) การมิได้รับการฟ้ืนฟูฯ การบริการที่สมบูรณ์ เสมือนการช าระล้างที่ไม่หมดจด หรือแต่งตัว

ไม่เสร็จ              
 2) การขาดทักษะในการวางแผนชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงฯ   
 3) การมีข้อจ ากัดทางร่างกาย เป็นคุณภาพชีวิตที่ยังรอการเติมเต็มและยังไม่สมบูรณ์  
 4) มีข้อจ ากัดทางใจ เป็นคุณภาพชีวิตที่ยังไม่เต็ม และขาดพลัง               
 5) ข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจและความยากจนในสังคมปัจจุบัน  
 6) บุคลิกภาพที่ไม่ก้าวข้ามความเจ็บปวดและสูญเสีย แม้ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเวลา 

ผ่านมานานแล้ว  
 7) สังคมท่ียังตีตรา และมองไม่เห็นคุณค่าของคนพิการ 

 3. ข้อดี ข้อพัฒนา และปัญหา อุปสรรคในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน
ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) 

3.1. คุณูปการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) จากผลการวิจัย พบว่า  
1) ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ เป็นปริมณฑลแห่งการได้พบ และปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมชะตากรรม และ

สร้างแรงบันดาลใจ  
2) ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ มีนักวิชาชีพ นักพ้ืนฟูสมรรถภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ การบริการอย่างมืออาชีพ

ที่เหมาะสม  
3) ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสิทธิแก่ผู้บาดเจ็บรุนแรง  
4) ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ เหมือนญาติผู้ใหญ่ ที่คอยดูแลติดตาม 

3.2. ข้อพัฒนาของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) แม้ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) มีคุณูปการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรง แต่มีข้อมูลสะท้อนจาก
ผู้เข้าร่วมวิจัย เพ่ือการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูฯ ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้  

1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบการประเมิน และพัฒนาบุคลากร  
2) การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาด และน าไปใช้ได้จริงมากขึ้น  
3) การจัดหา และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการที่สามารถตอบสนองความต้องการ

จ าเป็นของผู้บาดเจ็บรุนแรงมากขึ้น  
4) การขาดการติดตาม ประเมินผลการให้บริการ ภายหลังการสิ้นสุดกระบวนการฟ้ืนฟูฯ 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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โดยสรุป พบว่าศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ให้บริการ ช่วยเหลือในระดับ “จุลภาค หรือปัจจัยภายในตัวผู้บาดเจ็บรุนแรง
ได้ดี” แต่มีจุดอ่อน คือให้บริการ “ปัจจัยมหภาค หรือปัจจัยภายนอก” คือ การท างานเพ่ือเตรียมความพร้อมแก่
ผู้บาดเจ็บรุนแรง โดยค านึงถึงการด ารงอยู่ร่วมกับโลกภายนอก และการท างานเชิงเครือข่าย    

4. ข้อท้าทายอื่นๆ : ข้อท้าทาย ข้อสังเกตในช่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟู เยียวยา มีดังนี้ 
  4.1 สภาพแวดล้อมการท างานที่ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัย  

        4.2 การปฐมพยาบาลที่ผิดวิธี น าไปสู่ความพิการ   
  4.3 เวลาแห่งความเจ็บปวด ทรมาน และขาดโอกาสแห่งชีวิต ที่ไม่มีระบบการส่งต่อเชื่อมโยง          

เพ่ือให้การฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม  
  4.4 การดูแลทางกายเพียงมิติเดียว ปราศจากการเยียวยาทางใจ จากบุคลากรทางการแพทย์               

ทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้เกี่ยวข้องขณะนอนพักรักษา และกลับไปอยู่ท่ีบ้าน  
  4.5 การขาดข้อมูล ระบบ กลไกการส่งต่อ เชื่อมต่อการฟ้ืนฟู และการพัฒนาที่เหมาะสม             

โดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition to systematic rehabilitation services)  
5. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนารูปแบบการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนงานหรือผู้ประกันตน ที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง  
5.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ : เพ่ือเติมเต็มระบการฟื้นฟูฯ ให้สมบูรณ์ข้ึนแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้  

1) ต้นน้ า หรือขั้นตอนก่อนเข้าศูนย์ฟ้ืนฟูฯ : ควรมีระบบ กลไกการค้นหา ส่งต่อ เครือข่าย        
รับผู้บาดเจ็บรุนแรงฯ ที่ควรได้รับการฟ้ืนฟูโดยเร็ว และเป็นระบบเชื่อมโยง เพ่ือให้ผู้บาดเจ็บรุนแรงมีโอกาสได้รับ          
การฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสมอย่างทันท่วงที ไม่สูญเสียโอกาส โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมบทบาทของชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) นายจ้าง ประกันสังคมจังหวัด โรงพยาบาล และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) ในการค้นหา ติดตาม ส่งต่อผู้บาดเจ็บรุนแรงที่ต้องการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
เข้าสู่ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ 

2) กลางน้ า หรือขั้นตอนขณะอยู่ในศูนย์ฟ้ืนฟูฯ : อาจมีการปรับปรุงระบบบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ และการน าไปใช้จริงของผู้บาดเจ็บรุนแรงภายหลังการได้รับการฟ้ืนฟูฯ 
โดยเฉพาะ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การอบรมวิชาชีพที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และ             
การด ารงชีวิตในชุมชนได้ การดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด การให้บริการที่รวดเร็ว และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
เป็นต้น  

3) ปลายน้ า หรือขั้นตอนหลังออกจากศูนย์ฟ้ืนฟูฯ : มีระบบการติดตามผู้บาดเจ็บรุนแรง
ภายหลังการได้รับการฟื้นฟูฯ อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า ประเมิน ติดตาม รวมถึงการประสานเครือข่าย เพ่ือน า
ข้อมูลมาปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย :  
1) การทบทวนข้อดี ข้อเสีย และปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ สิทธิประโยชน์หรือ         

ค่าชดเชยของลูกจ้าง ทั้งการบาดเจ็บในเวลาท างาน และนอกเวลางานท างาน เพ่ือความเป็นธรรม และเหมาะกับ 
ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  

2) ทบทวนระบบ กลไก การเชื่อมต่อของการบริหาร การบริการภายในกระทรวงแรงงาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการบริการ ช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ ไดร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3) การก าหนดให้ศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ทั้ง 5 แห่ง มมีาตรฐานการบริการหลักที่เหมือนกัน และเป็นสากลบน
พ้ืนฐานการวิจัยและพัฒนา (Research and development) รวมถึงการจัดการความรู้ (Knowledge management)  

5.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ควรมีการศึกษาวิจัย องค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ             
ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติ หรือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย การปรับแก้ไขกฎหมาย เพ่ือความยั่งยืน              
ในประเด็นนั้นๆ ต่อไป ดังนี้ :  

1) ศึกษาวิจัยการติดตามคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรง หรือผู้รับบริ การศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานในภูมิภาคอีก 4 แห่ง เพ่ือให้เห็นภาพใหญ่ในการพัฒนาการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน 
ผู้ประกันตนทั้งประเทศ และน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานการบริการที่เหมือนกัน คล้ายกัน และเป็นสากล โดยผ่าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมวิชาการ การจัดการความรู้รูปแบบต่างๆ  

2)  การศึกษาวิ จั ย  ติดตามประเมินผล ปั จจั ย เ งื่ อนไขด้ านการ ฟ้ืน ฟูสมรรถภาพ                    
ด้านการแพทย ์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฟื้นฟูด้านจิตใจในเชิงลึกเป็นการเฉพาะ ทั้งในกลุ่มที่พิการ
รุนแรง และพิการทั่วไป เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการให้บริการด้านนี้ต่อไป  

3) ศึกษาวิจัยทดลองน าร่อง ถอดบทเรียน เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงของการช่วยเหลือ         
แบบบูรณาการในสภาพจริง การพัฒนาฐานข้อมูลภายในศูนย์ฟ้ืนฟูฯ และปรับปรุงพัฒนาระบบบริการอีกครั้ง       
โดยมีแนวคิดส าคัญในการศึกษาวิจัยทดลองน าร่อง  ได้แก่ 3.1) มิติ “ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า” หรือ มติก่อนเข้า 
ขณะอยู่ และหลังออกจากศูนย์ฟ้ืนฟูฯ ไปแล้ว 3.2) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน (CBR) 
และสถาบันเป็นฐาน (IRB) 3.3) บทบาทของครอบครัว/บ้าน (Home care) ชุมชน (Community based rehabilitation)     
ผู้ให้บริการหรือนักวิชาชีพ (Provider office) และบทบาทนายจ้าง (Industrial care) 
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