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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1.ความส าคัญและที่มาของปัญหา   

  ความพิการ การบาดเจ็บรุนแรงและเรื้อรัง สงผลตอคุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นอยางมาก          
ไมวาทั้งสุขภาพกาย จิตใจอารมณแ สังคม เศรษฐกิจ จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา ความเจ็บปวด และความรูสึก 
สูญเสียความเขมแข็ง เป็นปใจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต และบทบาทหนาที่ของผูบาดเจ็บ
รุนแรงไขสันหลังถึงรอยละ 10 - 14 (Price, Kendall, Amsters and Pershouse, 2004) สอดคลองกับประเด็น
เรื่องปใจจัยภายในของคนกลุมนี้ โดยเฉพาะการรับรูความสามารถของตนเอง และความเชื่ออํานาจในตน           
มีความสัมพันธแทางบวกกับการยอมรับความพิการ ในขณะที่ความซึมเศราและวิตกกังวล มีความสัมพันธแ 
ทางลบกับการยอมรับความพิการ และตอกย้ําวาการรับรูความสามารถของตนเอง และความซึมเศรา 
สามารถรวมทํานายการยอมรับความพิการของผูปุวยโรคไขสันหลัง และบาดเจ็บที่ไขสันหลังไดถึงรอยละ 
47.4 หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เพื่อใหกระบวนการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ               
ควรมุงเนนใหมีการเรียนรูทางสังคม และการสนับสนุนทางอารมณแรวมดวย (เตือนใจ อัฐวงศแ, 2547) 

 มีปใจจัยเงื่อนไขหลายประการที่สงผลตอ หรื อเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต         
และคุณภาพชีวิตของคนไข คนพิการ โดยเฉพาะผูปุวย คนพิการอัมพาต บาดเจ็บไขสันหลัง ตัวแปรตนที่สําคัญ         
ในงานวิจัยเชิงปริมาณ ไดแก 1) บุคลิกภาพ 2) การปรับตัว 3) การควบคุมตนเอง 4) การเห็นคุณคาในตนเอง 
(self - esteem and self - efficacy) (Paul, DeKort and Visser-Meily, 2014) สวนองคแประกอบ หรือประเด็น
ที่กลาวถึงในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก 1) การเคลื่อนไหวทางกายภาพและความมีอิสระ 2) การเขาถึง           
การบริการ 3) ความสุขทางอารมณแ 4) การปราศจากการตีตรา 5) ความเป็นตัวของตัวเอง 6) ปฏิสัมพันธแและ 
กิจกรรมทางสังคม 7) การมีอาชีพ 8) การเงิน 9) ความสุขทางกายภาพ (Manns and Chad, 2001) 

 อยางไรก็ตาม ผูเจ็บปุวย หรือคนพิการบาดเจ็บไขสันหลัง ที่ไดรับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ดี 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย ทั้งทางกายภาพ จิตใจ ความพึงพอใจในชีวิต 
ปราศจากภาวะซึมเศรา มีภาวะความสดชื่นทางอารมณแ รวมทั้งมิติสังคม สภาพแวดลอม และการเงิน (Chapin 
and Holbert, (2009, 2010) 
 นอกจากปใจจัยภายในดานการรับรู  อารมณแ จิตใจแลว ยังพบวาปใจจัยภายนอกก็มี
ความสําคัญอยางยิ่ง เห็นไดจากการศึกษาคนพิการที่มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหวขาทั้ง 2 ขาง (Paraplegia) 
ซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บของไขสันหลังในเมืองไทย พบวา สิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการ
ภายหลังออกจากโรงพยาบาลมากที่สุด คือ ลานจอดรถ ทางลาด หองน้ํา ยานพาหนะ รองลงมาคือ สิ่งแวดลอม
ดานครอบครัวและสังคม ไดแก การดูแลของคูสมรส กําลังใจจากบุตร รวมทั้งกําลังใจจากเพ่ือนรวมงาน และ
นายจาง สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ ไดแก คาใชจายที่เพ่ิมข้ึน การเปลี่ยนอาชีพใหม และสิ่งแวดลอมดาน
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การเมือง ไดแก กฎหมายและนโยบายของรัฐ สิทธิที่คนพิการจะไดรับ แตอยางไรก็ตาม สิ่งแวดลอมทุกดาน  
ลวนมีความสําคัญตอพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล นอกจากนี้  
คนพิการสวนใหญมีพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบกิจวัตรประจําวันที่ดี คือสามารถทํากิจวัตร
ประจําวันภายในบานไดดวยตนเอง สําหรับกิจกรรมประจําวันบางอยางที่ตองทํานอกบาน ไดแก การไปพบ
แพทยแ การพักผอน การเลนกีฬา การประกอบอาชีพ การติดตอราชการ คนพิการทําไดดวยตนเองเป็น          
สวนนอย (ปรียาพร มหาเทพ, 2544) สวนหนึ่งเพราะผูปุวย หรือคนพิการกลุมนี้ มีปใญหาดานการเขาถึง
บริการสาธารณะ และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งเป็นอุปสรรคสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เนื่องจาก           
สิ่งอํานวยความสะดวกมีไมเพียงพอ หรือไมมีการปรับสภาพแวดลอม รวมทั้งการเดินทาง การคมนาคม            
ใหเหมาะสม และเอ้ืออํานวยตอคนพิการ รวมถึงบทบาทของครอบครัว และคนพิการ ในการเขาถึงสารสนเทศ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิ และขาวสารความรูดานสุขภาพที่ไมเพียงพอ ทําใหขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิที่ตนมี และชองทางการรับบริการตางๆ ตลอดจนระดับการศึกษาที่ตางกัน สงผลใหการเขาถึง
บริการทางการแพทยแที่แตกตางกัน (สุขสิริ ประสมสุข, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 2556; เพ็ญศรี รักษแวงคแ, 2549) 
ประกอบกับคนพิการและครอบครัวสวนใหญ มีปใญหาดานเศรษฐกิจในการดํารงชีวิตอยูแลว สอดคลองกับ
งานวิจัยในตางประเทศเชนกัน (Temple and Walkley 2007; Yee and Breslin, 2010) 

  จากการทบทวนวรรณกรรมขางตน การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรง
โดยเฉพาะ ผูที่บาดเจ็บไขสันหลัง และมีสภาพอัมพาตนั้น สรุปไดวา 1) มีทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพที่ศึกษาในกลุมผูบาดเจ็บรุนแรง โดยเฉพาะบาดเจ็บไขสันหลัง และอัมพาต 2) งานวิจัยเชิงปริมาณ        
เนนตัวแปรดาน “จิตวิทยา” เป็นสําคัญ อาทิ 2.1) บุคลิกภาพ 2.2) การปรับตัว 2.3) การควบคุมตนเอง                
2.4) การเห็นคุณคาในตนเอง เป็นตน โดยตัวแปรเชิงลบตัวแปรเดี่ยวๆ อาทิ ความเจ็บปวด และความรูสึกสูญเสีย
ความเขมแข็ง สามารถทํานายคุณภาพชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงไขสันหลัง ไดเพียงรอยละ 10 – 14 ของคา
ความแปรปรวน หากเป็นตัวแปรเชิงบวกหลายๆ ตัวแปร อาทิ การรับรูความสามารถของตนเองรวมกับ           
การยอมรับความพิการ สามารถทํานายคุณภาพชีวิตไดถึงรอยละ 47.4 ของคาความแปรปรวน 3) งานวิจัยดาน 
คุณภาพเนนบริบทที่ซับซอน ทั้ง “กาย จิต สังคม” อาทิ 3.1) การเคลื่อนไหวทางกายภาพและความมีอิสระ              
3.2) การเขาถึงการบริการ 3.3) ความสุขทางอารมณแ 3.4) การปราศจากการตีตรา 3.5) ความเป็นตัวของ
ตัวเอง 3.6) ปฏิสัมพันธแและกิจกรรมทางสังคม 3.7) การมีอาชีพ 3.8) การเงิน 3.9) ความสุขทางกายภาพ  
เป็นตน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การวิจัยเชิงคุณภาพนั้น เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตที่สอดคลองกับแนวคิด
คุณภาพชีวิตที่มีความซับซอนและพลวัตร ไดดีกวาการวิจัยเชิงปริมาณ หากแตการวัดประเมินที่เป็นรูปธรรม 
และนําไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนกลุมอ่ืนนั้น อาจไมชัดเจนมากเทากับเชิงปริมาณ 4) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ       
ที่ดี เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณา “คุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรงฯหรือคนพิการ               
“แบบองคแรวม” การสรางสิ่งแวดลอม และโอกาสของผูบาดเจ็บรุนแรงฯออกสูสังคม ทั้งการเดินทาง การเขาถึง
ขอมูลขาวสาร การศึกษา การมีรายได และเลี้ยงดูตัวเองใหมากที่สุด ถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะชวยสงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ไดเป็นอยางดี 
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 กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จํานวน 5 ศูนยแ 
เป็นหนวยงานที่รับผิดชอบในดานสรางหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีวิตใหแก ลูกจาง และ
ผู ประกันตน ในด านใหบริ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพแกลู กจ างที่ ประสบอันตรายจากการทํ างาน                     
ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และผูประกันตนที่ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกัน          
สังคม พ.ศ. 2533 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) โดยใหบริการดวยกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบ
วงจร (Comprehensive Rehabilitation) ดานการแพทยแ ดานอาชีพ ควบคูกับการใหบริการดานจิตใจ และสังคม 

 ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ไดเปิดใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงาน มาเป็นระยะเวลา 32 ปี ซึ่งไดใหบริการฟื้นฟูฯ กับผูที่มีสภาพปใญหาการบาดเจ็บทั้งที่ไมรุนแรง 
และปใญหาบาดเจ็บรุนแรง สูญเสียอวัยวะบางสวนหรือหลายสวน จนถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพไปแลว 
จํานวน 5,675 คน โดยพบวา ไดกลับไปทํางานกับนายจางเดิม จํานวน 3,100 คน ประกอบอาชีพกับนายจางใหม 
หรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 2,227 คน ในจํานวนนี้มี “ผู้บาดเจ็บรุนแรง” ซึ่งหมายถึง “อดีตลูกจ้าง           
ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการท างานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และผู้ประกันตน             
ทุพพลภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) ภายหลังการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) แล้วยังมีความพิการ อาการอัมพาต 
ไม่สามารถควบคุมประสาทและการเคลื่อนไหว รวมทั้งแขน ขาขาด หรือสูญเสียอวัยวะส าคัญมากกว่า 1 อย่าง 
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ”จํานวน 129 คน (กระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม, ม.ป.ป)  

 ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ซึ่งตอไป บางครั้งอาจเรียกสั้นๆ วา  
“ศูนยแฟื้นฟูฯ” ไดติดตามผลการฟ้ืนฟูฯ หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูฯ ในชวงสิ้นสุดการฟ้ืนฟูฯ แลวเป็นเวลา 3 เดือน 
ถึง 6 เดือน และติดตามผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพดานอาชีพในระหวางปี แตไมมีการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูเขารับการฟ้ืนฟูฯ หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ ไปแลว ประกอบกับจากงานวิจัยที่ผานมา จะเห็นวามีปใจจัยเงื่อนไขที่ “เป็นธรรมชาติ” (Nature 
of Persons with disabilities and context) ของคนพิการผูบาดเจ็บรุนแรงเอง และบริบทแวดลอมที่ทําให
สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการที่แตกตางหลากหลาย รวมทั้งปใจจัยเงื่อนไขที่ “จัดใหเพ่ือการเยียวยา” 
(Intervention) หรือ “กระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ” (Rehabilitation) ก็เป็นปใจจัยสําคัญประการหนึ่ง 
ในขณะที่ความรูเรื่องนี้ยังมีนอยมากในบริบทของคนไทย และผูมารับบริการจากศูนยแฟ้ืนฟูฯ จังหวัดปทุมธานี 
ผานมาแลวกวา 3 ทศวรรษ ดังนั้น ประเด็นที่เป็นคําถามวิจัยคือ “คุณภาพชีวิต ความเป็นอยูของผูบาดเจ็บ
รุนแรงเหลานี้ ภายหลังการเขารับบริการ ณ ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) เป็นอยางไร
บาง มีปใจจัยเงื่อนไข ในดานการบริการของศูนยแฟ้ืนฟูฯ และปใจจัยอ่ืนๆ สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ
บุคคลเหลานี้อยางไร”   

 ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุงเนน ศึกษาคุณภาพชีวิต ติดตามความเป็นอยูของผูบาดเจ็บรุนแรง 
เหลานี้  ภายหลังการเขารับบริการ ณ ศูนยแ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1  (จังหวัดปทุมธานี )             
โดยผลการศึกษาจะเป็นประโยชนแตอการทําใหผู มีส วนไดสวนเสียในระบบประกันสังคมไดรับรู 



4 

 

รับทราบปใญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของอดีตผูเขารับการฟื้นฟูฯ นํามาสูการใชเป็นแนวทางในการพัฒนา          
ดานงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมากขึ้น จึงเห็นควรมีการศึกษาวิจัย
ดังกลาวนี้ขึ้น  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
1) ติดตามประเมินผลคุณภาพชีวิตของผูเขารับการฟ้ืนฟูที่บาดเจ็บรุนแรงหรือซ้ําซอน            

หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูและกลับคืนสูสังคม 
2) ศึกษาปใจจัยรวมที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผู เขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ           

หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
3) ศึกษา วิเคราะหแ และประเมินปใญหา อุปสรรค ในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ              

ศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) พรอมขอเสนอแนะ 
 4) พัฒนารูปแบบการใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 

(จังหวัดปทุมธานี) สําหรับใชเป็นตนแบบของการใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    
1) ไดรับทราบผลการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีมีตอคุณภาพชีวิต ผูที่บาดเจ็บรุนแรงหรือซ้ําซอน 

 2) ไดรับทราบปใจจัยรวมที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

3) สามารถนําผลการวิจัยมากําหนดนโยบายและแนวทางปรับปรุง และพัฒนาระบบ             
การใหบริการของศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ใหสอดคลอง และตรงกับความตองการของผูรับการฟื้นฟูฯ 
และผูที่เก่ียวของ รวมทั้งใชเป็นตนแบบในการใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทั้งในและตางประเทศ 
 4) สามารถนําผลการศึกษาวิจัยมาใชในการประชาสัมพันธแการดําเนินงานของศูนยแฟ้ืนฟูฯ ได 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย   
1) ศึกษาผูบาดเจ็บรุนแรงที่สิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน

ภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ประชากร จํานวน 129 คน  
2) ศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรงโดยศึกษาเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการ

สัมภาษณแ 
3) ศึกษาผลกระทบดานเศรษฐกิจ จิตใจ และสังคม ของผูบาดเจ็บรุนแรง  

 
 



5 

 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
1) คุณภาพชีวิต หมายถึง การรับรูและการประเมินตนเอง ในการใหคุณคา  ระดับ 

ความหมาย การจัดวางตําแหนงแหงที่ในชีวิตของบุคคล ภายใตบริบท ระบบวัฒนธรรมและคานิยม        
ที่บุคคลนั้นดํารงอยูและมีความเชื่อมโยงกับเปูาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และสิ่งที่ตระหนัก          
ของบุคคลนั้น 

2) ผูบาดเจ็บรุนแรง หมายถึง อดีตผูเขารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
คนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) ซึ่งขณะรับการฟ้ืนฟูฯ มีภาวการณแบาดเจ็บรุนแรง ซ้ําซอน ทําใหตองมี
ความพิการทางการเคลื่อนไหว อาทิ อัมพาตทอนลาง อัมพาตครึ่งซีก รวมทั้งแขน ขาขาดหรือสูญเสียอวัยวะ
สําคัญมากกวา 1 อยาง หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูฯ แลวกลับไปประกอบอาชีพ หรือกลับสูสังคม สงผลตอ                
การดําเนินชีวิตอยางมีนัยสําคัญ 

3) พัฒนารูปแบบการใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ หมายถึง การสังเคราะหแขอมูลจากผลการวิจัย  
และเสนอแนะแนวทางการใหบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

4) อัมพาตครึ่งลาง (Paraplegia) หมายถึง การบาดเจ็บกระดูกไขสันหลัง (Spinal cord injury) 
บริเวณไขสันหลังระดับอกลงมา (Thoracic spinal levels or T1 - L5) สงผลใหมีอาการออนแรง อัมพาต หรือ         
ไมสามารถควบคุมอวัยวะรางกายสวนลางหรือขาได  

5) อัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) หมายถึง การบาดเจ็บกระดูกไขสันหลัง (Spinal cord injury) 
บริเวณไขสันหลังระดับคอ (Cervical spinal levels or C1 - C8) สงผลใหมีอาการออนแรง อัมพาต และไมสามารถ 
ควบคุมอวัยวะรางกายทั้ง 4 คือ แขนและขาได และอาจรวมทั้งการควบคุมระบบการหายใจดวย 

 
1.6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาคุณภาพชีวิตของผูที่บาดเจ็บรุนแรง หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพ จากศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) สํานักงานประกันสังคม โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่สามารถสรุปเป็นแผนภาพไดดังนี้  
 
 



6 

 

 
 

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


