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          งานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผูที่บาดเจ็บรุนแรง หลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจาก
ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปรากฏการณแวิทยาผสมผสานกับเรื่องเลา (Phenomenology and Narrative 
approach) 

  เพ่ือแสดงผลการวิเคราะหแขอมูลเบื้องตน จากผูเขารวมวิจัย/กลุมตัวอยาง ในการรายงาน
ผลการวิจัยขั้นกลาง นอกเหนือจากขอมูลรายงานการวิจัยใน บทที่ 1 - 3 ขางตนแลว ผูวิจัยขอแสดงรายละเอียด           
ขอคนพบ เพ่ือใหเป็นไปตามจุดประสงคแของการวิจัย และขอกําหนดในสัญญา ผูวิจัยจึงแบงสาระสําคัญในการ
นําเสนอผลการวิจัยที่ได ตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้  

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ประกอบดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
ของกลุมตัวอยาง 43 คน  
   4.1.1 กลุมผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) หรือผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 33 คน 
   4.1.2 กลุมผูดูแลของผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 10 คน 
   4.2 ขอคนพบเบื้องตนจากการถอดเทปจากกลุมตัวอยาง 43 คน 

    4.2.1 สภาพคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรงการบริการของศูนยแฟ้ืนฟูฯ และ
ปใจจัยเงื่อนไขที่เป็นปใญหาและขอทาทาย 

    4.2.2 สภาพคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรงการบริการของศูนยแฟ้ืนฟูฯ และ
ปใจจัยเงื่อนไขที่เป็นความสําเร็จและโอกาส 

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล (ผู้บาดเจ็บรุนแรง และผู้ดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรง) 
  4.1.1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) หรือผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 1) 

 ในการแสดงรายละเอียดขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลหลักท้ัง 2 กลุม ไดแก ผูใหขอมูลกลุม
ที่ 1 ประกอบดวยผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่1) ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ 
Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) และผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อ่ืนๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอัก
รุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3) ผูใหขอมูลกลุมที่ 2 ไดแก ผูดูแลผูบาดเจ็บ
รุนแรงทั้ง 3 ประเภท ซึ่งเป็นการบรรยายถึงขอมูลที่มีองคแประกอบรวมเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของ             
ผูใหขอมูลหลัก โดยการนําเสนอขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยจะไมมีการเปิดเผยขอมูลสวนตัวใดๆ นอกจาก เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายได ประเภทความบาดเจ็บ ภูมิลําเนา เป็นตน โดยมีรายละเอียด ดังที่ปรากฏในตาราง
ตอไปนี้  
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ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 1) 

ล าดับ
ที ่

นาม
สมมติ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน 
(บาท) 

ประเภทความบาดเจ็บ
รุนแรง 

ภูมิล าเนา 
(จังหวัด) 

การประเมิน
ตนเอง(คะแนน) 

1 มาน ี หญิง 60 ปริญญาตรี อาชีพอิสระ/
คาขาย 

60,000 Quadriplegia(2) 

       (อัมพาตทั้งตัว) 
ภาคกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) 
ไมมีขอมูล 

2 รัญ หญิง 37 
 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 พนักงาน
บริษัทเอกชน 

13,000 
 

บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3)  
(กระดูกมือทั้ง 2 ขางแตกหัก) 

ภาคกลาง 
(สมุทรสาคร) 

100 % 

3 ลูกเกด หญิง 37 ปริญญาตรี พนักงานราชการ 20,000 
 

บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(แขนขาด 2 ขาง) 

ภาคกลาง       
(ปทุมธานี) 

100 % 

4 วนา หญิง 38 ปริญญาตรี พนักงาน
บริษัทเอกชน 

15,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(ขาขาด 2 ขาง) 

ภาคกลาง       
(ปทุมธานี) 

80 % 

5 กิ่ง หญิง 40 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รบัจาง 12,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(แผลนูนตึงรั้งหนาทอง  
ขา และมือทั้ง 2 ขาง) 

ภาคกลาง 
(อางทอง) 

100 % 

6 ยูร ชาย 40 ปริญญาตรี พนักงานราชการ 19,000 Paraplegia(1) 

      (อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) 
100 % 

7 โก ชาย 36 ปริญญาตรี พนักงานราชการ 15,000 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคกลาง 
(ปทุมธานี) 

95 % 

    หมายเหตุ  :   (1) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 1)      
                     (2) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) 
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            (3) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อื่นๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3)  
ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 1) (ต่อ) 

 

ล า 
ดับ
ที ่

นาม
สมมติ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน 
(บาท) 

ประเภทความบาดเจ็บ
รุนแรง 

ภูมิล าเนา 
(จังหวัด) 

การประเมิน
ตนเอง(คะแนน) 

8 หนุม ชาย 33 อนุปริญญาตรี             
(ปวส) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

12,000 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคกลาง 
(นครปฐม) 

80 % 

9 เชษฐ ชาย 36 อนุปริญญาตรี             
(ปวส) 

พนักงานราชการ 12,900 Quadriplegia(2) 

(อัมพาตทั้งตัว) 
ภาคกลาง 

(สุพรรณบุรี) 
90 % 

10 ทนงคแ ชาย 36 มัธยมศึกษาปีที่ 6 พนักงาน
บริษัทเอกชน 

9,500 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคกลาง 

(สุพรรณบุรี) 
50 % 

11 วิน ชาย 37 มัธยมศึกษาปีที่ 6 อาชีพอ่ืน 
(นักกีฬายิงธนู  

ทีมชาติ) 

9,000 Paraplegia(1) 

     (อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคกลาง 

(กรุงเทพมหานคร) 
ไมมีขอมูล 

12 เฉลียว ชาย 52 มัธยมศึกษาปีที่ 6 พนักงาน
บริษัทเอกชน 

15,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(ขาขวาขาดเหนือเขา) 

ภาคกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) 

70 % 

13 สันตแ ชาย 53 มัธยมศึกษาปีที่ 3 พนักงาน
บริษัทเอกชน 

10,500 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(แขนซายขาด 1 ขาง) 

ภาคกลาง 
(สมุทรปราการ) 

90 % 

 
หมายเหตุ :   (1) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 1)      
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                   (2) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) 
            (3) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อื่นๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3)  

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 1) (ต่อ) 
 

ล า 
ดับที่ 

นาม
สมมติ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน 
(บาท) 

ประเภทความบาดเจ็บ
รุนแรง 

ภูมิล าเนา 
(จังหวัด) 

การประเมิน
ตนเอง(คะแนน) 

14 รบ ชาย 29 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพอิสระ/
คาขาย 

800 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(หนังศีรษะเปิด,ใบหูทั้ง 2 
ขางขาด,แขนขวาขาด) 

ภาคกลาง 
(สุพรรณบรุี) 

ไมมีขอมูล 

15 มงคล ชาย 40 มัธยมศึกษาปีที่ 3 พนักงานราชการ 9,900 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(มีแผลไฟลวกตามลําตัว) 

ภาคกลาง 
(สมุทรสงคราม) 

90% 

16 อาจ ชาย 27 มัธยมศึกษาปีที่ 3 วางงาน 3,200 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(แขนขาด 2 ขาง, ขาขวา

ขาดระดับใตเขา) 

ภาคกลาง 
(สุพรรณบุรี) 

100% 

17 อาเมย หญิง 51 ไมมีวุฒิการศึกษา วางงาน 4,700 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคเหนือ 

(กําแพงเพชร) 
100% 

18 ดนัย ชาย 31 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รับจาง 5,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 

(นิ้วขางขวาขาด,โคนนิ้วงอ
ติดแข็ง มือขางซายขาด) 

ภาคเหนือ 
(ตาก) 

ไมมีขอมูล 

19 วัช ชาย 30 อนุปริญญาตรี             
(ปวส) 

พนักงานราชการ 9,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 

(แขนขาดทั้ง 2 ขาง) 
ภาคเหนือ 
(อุตรดิตถแ) 

100% 

หมายเหตุ :   (1) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 1)      
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                   (2) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) 
          (3) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อื่นๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3)  

ตารางท่ี 2  แสดงขอมูลทั่วไปของผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูล กลุมท่ี 1) (ต่อ) 

ล า 
ดับที่ 

นาม
สมมติ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน 
(บาท) 

ประเภทความบาดเจ็บ
รุนแรง 

ภูมิล าเนา 
(จังหวัด) 

การประเมิน
ตนเอง(คะแนน) 

20 เติ้ล ชาย 33 อนุปริญญาตรี             
(ปวส) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

20,000 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคเหนือ 

(เพชรบูรณแ) 
100% 

21 สม ชาย 55 ประถมศึกษาปีที่ 
4 

อาชีพอิสระ/
คาขาย 

4,100 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(ขาขาดทั้ง 2 ขาง) 

ภาคเหนือ 
(เพชรบูรณแ) 

80% 

22 กร ชาย 29 ประถมศึกษาปีที่ 
6 

อาชีพอิสระ/
คาขาย 

12,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(แขนซายขาด) 

ภาคเหนือ 
(พิจิตร) 

ไมมีขอมูล 

23 บัณ ชาย 44 มัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพอิสระ/
คาขาย 

20,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(แขนขวาลีบ) 

ภาคเหนือ 
(เชียงใหม) 

99% 

24 ละไม หญิง 44 ประถมศึกษาปีที่ 
6 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

11,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 
(ขาขางขวาขาด) 

ภาคใต 
(นครศรีธรรมราช) 

90% 

25 พงษแ ชาย 35 ประถมศึกษาปีที่ 
6 

อาชีพอิสระ/
คาขาย 

4,000 Quadriplegia(2) 

(อัมพาตแขน / ขา) 
ภาคใต 

(นครศรีธรรมราช) 
100% 

26 โจเ ชาย 43 ประถมศึกษาปีที่ 
6 

วางงาน 3,700 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคใต 

(สุราษฎรแธานี) 
ไมมีขอมูล 

27 ลน ชาย 48 มัธยมศึกษาปีที่ 6 วางงาน 4,300 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคใต               

(สุราษฎรแธานี) 
ไมมีขอมูล 
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     หมายเหตุ :        (1) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 1)      
                         (2) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) 
                (3) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อื่นๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3) 

ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 1) (ต่อ) 
 

ล า 
ดับที่ 

นาม
สมมติ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้/เดือน 
(บาท) 

ประเภทความบาดเจ็บ
รุนแรง 

ภูมิล าเนา 
(จังหวัด) 

การประเมิน
ตนเอง(คะแนน) 

28 โอ ชาย 38 ปริญญาตรี พนักงานราชการ 16,000 Quadriplegia(2) 

(อัมพาตทั้งตัว) 
ภาคตะวันออก 

เฉยีงเหนือ (ขอนแกน) 
90% 

29 นพ ชาย 40 อนุปริญญาตรี             
(ปวส) 

พนักงานราชการ 13,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 

(กระดูกเชิงกรานหัก) 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (ขอนแกน) 
10% 

30 พล ชาย 39 ปริญญาตรี พนักงานราชการ 15,200 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ  
(ขอนแกน) 

100% 

31 จวบ ชาย 40 ประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพอิสระ/
คาขาย 

25,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 

(เสนประสาทแขนขวาขาด 
ลีบ ) 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (สกลนคร) 

70% 

32 เอก ชาย 28 ประถมศึกษาปีที่6 พนักงาน
บริษัทเอกชน 

12,000 บาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน(3) 

(แขนขาดระดับใตศอก ขา
ขางซายขาดระดับใตเขา) 

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ชัยภูมิ) 

80% 

33 วร ชาย 33 ประถมศึกษาปีที่6 วางงาน 3,130 Paraplegia(1) 

(อัมพาตครึ่งลาง) 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (ชัยภูมิ) 
50% 
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หมายเหตุ :     (1) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 1)      
                       (2) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) 
             (3) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อื่นๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3) 
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จากตารางที่ 2 แสดงขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลกลุมที่ 1 ประกอบไปดวยผูบาดเจ็บรุนแรงที่สิ้นสุด 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 33 ราย โดยภายหลังจากสิ้นสุด
การฟ้ืนฟูแลว พบวาผูใหขอมูลทั้ง 33 ราย ดังกลาวไดกลับคืนสูภูมิลําเนาเดิม และภูมิลําเนาใหมที่แตกตางกันออกไป           
ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ดังที่ปรากฏในตารางขางตน จะเห็นไดวาผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) อาศัยอยู
ในภาคกลาง ไดแก จังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรสาคร ปทุมธานี อางทอง นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก เพชรบูรณแ พิจิตร และเชียงใหม ภาคใต ไดแก จังหวัด
นครศรีธรรมราช สุราษฎรแธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดขอนแกน สกลนคร ชัยภูมิ เป็นตน  

ในจํานวนกลุมผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ทั้งหมด 33 รายดังกลาวนี้ เป็นผูบาดเจ็บ
รุนแรงที่สิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากศูนยแฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) และกลับมาอยูที่บาน 
หรือกลับเขาทํางานมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน และเป็นผูที่มีลักษณะของอาการบาดเจ็บรุนแรง ที่แตกตางกันออกไป
ใน 3 ประเภท ไดแก ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรง ประเภทที่ 1) มีจํานวน 11 ราย ซึ่งเกิดจาก
การเป็นอัมพาตทอนลาง หรือไมสามารถควบคุมอวัยวะรางกายสวนลางหรือขาได ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ 
Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) ซึ่งเกิดจากการเป็นอัมพาตทั้งตัว ตั้งแตกระดูกไขสันหลังระดับคอ 
สงผลใหมีอาการออนแรง อัมพาต และไมสามารถควบคุมอวัยวะรางกายทั้ง 4 คือ แขน และขาได และอาจรวมทั้ง 
การควบคุมระบบการหายใจ มีจํานวน  4 ราย และผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อ่ืนๆ อาทิเชน แขน ขาขาด กระอักรุนแรง 
แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3) มีจํานวน 18 ราย 

โดยจากตารางก็จะเห็นไดวากลุมผูใหขอมูลทั้ง 33 รายนี้เป็นทั้งเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุ
ตั้งแต 27 ปีขึ้นไปจนถึงอายุที่มากที่สุด 60 ปี ในจํานวนกลุมผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ทั้ง 33 ราย
ดังกลาวนี้พบวา ประกอบอาชีพที่แตกตางกันออกไป ไดแก พนักงานเอกชน พนักงานราชการ อาชีพอิสระ/คาขาย 
รับจาง และมีเพียง 1 ราย เทานั้น ทีพ่บวามีอาชีพเป็นนักกีฬายิงธนูทีมชาติไทย ในขณะเดียวกันก็พบวา มีอัตราการ
วางงานจํานวน 5 ราย โดยมีรายไดมาจากแหลงอ่ืน อาทิเชน การไดรับเงินชวยเหลือจากภาครัฐในสวนของกองทุน 
เงินทดแทน จากสํานักงานประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ การไดรับเงินเบี้ยเลี้ยงผูพิการจากหนวยงานภาครัฐ 
นอกจากนี้ยังไดรับการชวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องคาใชจายในการดํารงชีวิตจากผูที่ดูแล เป็นตน 

ทั้งนี้ยังพบวากลุมผู ใหขอมูล (ผู บาดเจ็บรุนแรง) ทั้ง 33 ราย จบการศึกษาทั้งในระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอนุปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ซึ่งจะเห็นไดวามีเพียง 1 รายเทานั้น 
ที่จบการศึกษาในระดับที่ต่ํากวาประถมศึกษา อีกท้ังยังตกอยูในสถานภาพการวางงาน แตก็ยังมีรายไดตอเดือน
จากการไดรับเงินจากเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยยังชีพผูพิการจากภาครัฐ และกองทุนเงินทดแทนจากสํานักงาน
ประกันสังคม รวมถึงรายไดจากการชวยเหลือของญาติ และผูดูแลในการประกอบอาชีพอิสระ ในขณะเดียวกัน
พบวาผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ทั้ง 33 รายดังกลาว มีรายไดตอเดือน ตั้งแตระดับที่ต่ําสุด 800 บาท 
ไปจนถึงสูงสุด 25,000 บาท ตอเดือน  

เมื่อพิจารณาถึงการประเมินคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรง โดยผูวิจัยไดใหผูใหกลุมผูบาดเจ็บ
รุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ทั้งหมด 33 ราย ดวยวิธีการประเมินตนเอง และตีคาการประเมินคุณภาพชีวิตออกมา
เป็นคะแนนเต็ม 100 ดังที่ปรากฏบนตาราง พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรงทั้ง 33 รายประเมินคุณภาพชีวิตของตนเอง               
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ในระดับที่เหมือนและแตกตางกันออกไป โดยจะเห็นไดวามีเพียงบางรายที่ใหคะแนนตนเองมากถึง 100 คะแนน               
โดยใหเหตุผลวาการใหตนเองเต็ม 100 คะแนนนั้น เกิดจากการที่ผูบาดเจ็บรุนแรงรับรูตนเองไดวา ตนเองมีความสามารถ
ที่จะทําทุกสิ่งได ในการดํารงชีวิตเหมือนคนปกติ ในขณะที่กรณีของคุณนพ ที่ใหคะแนนคุณภาพชีวิตตนเองนอย
กวาผูบาดเจ็บรุนแรงรายอ่ืนเพียง 10 คะแนน อยูเพียงรายเดียว โดยใหเหตุผลวาสวนที่ขาดหายไปใน 90 คะแนน 
เกิดจากความรู ส ึกที ่คุณนพตองการสูงสุดและก็ยังขาดในสิ ่งนี ้อยู   นั่นก็คือ ความรักที่ไดจากครอบครัว              
ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพชีวิตดวยตนเองของกลุมผูบาดเจ็บรุนแรง ดวยวิธีการอิงตัวเลขเป็นระดับ 100 คะแนน 
โดยใหคะแนนที่เป็นไปในทิศทางบวกหรือลบนั้น ยอมขึ้นอยูกับระดับการรับรูของแตละบุคคล 

รายละเอียดขอคนพบที่ไดจากขอมูลสวนบุคคลดังกลาวนี้  ไมวาจะเป็นองคแประกอบ                 
ทางดานมิติ ดานเพศ ระดับอายุ การศึกษา รายได อาชีพ ภูมิลําเนาและลักษณะของอาการบาดเจ็บรุนแรง            
ที่แตกตางกันออกไป ใน 3 ประเภทของผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ทั้งหมด 33 ราย ดังที่ปรากฏ            
ในตารางขางตนนี้ มีบางสวนเป็นขอมูลที่เชื่อมโยงกับปใจจัยเงื่อนไขทางทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม          
ในการสรุปขอคนพบขอมูลเชิงคุณภาพ หรือการสัมภาษณแ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูบาดเจ็บรุนแรงดวย และ
เพ่ือใหไดขอมูลอยางละเอียดครบถวน สามารถตอบคําถาม และจุดประสงคแการวิจัยไดครบทุกประเด็น             
เป็นสําคัญ  
  จากตารางขอมูลทั่วไปของผูบาดเจ็บรุนแรงที่ปรากฏขางตน จะเห็นไดวา ผูบาดเจ็บรุนแรง               
มีทั้ ง เพศญิ งและเพศชาย มีช วงอายุ  อาชีพ รายได  การศึกษา ประเภทความบาดเจ็บรุนแรง และ                                                                                                                                                                
มีภูมิลําเนาที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดความแตกตางดังกลาวนี้  ไดจากตารางแจกแจง
ความถี่ดังตอไปนี้             
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 1) 
 

ล าดับ คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 

1 เพศ   
 ชาย 25 75.8 
 หญิง 8 24.2 
 รวม 33 100.0 
2 อาย ุ   
 18 - 20ปี 0 0.0 
 20 - 30 ปี 5 15.1 
 31 - 40 ปี 19 57.6 
 มากกวา 40 ปีขึ้นไป 9 27.3 
 รวม 33 100.0 
3 การศึกษา   

 ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 1 3.0 
 ระดับประถมศึกษา 8 24.2 
 ระดับมัธยมศึกษา 12 36.4 
 ระดับอนุปริญญาตรี 5 15.2 
 ระดับปริญญาตรี 7 21.2 
 รวม 33 100 

4 อาชีพ   
 พนักงานราชการ 9 27.3 
 พนักงานเอกชน 9 27.3 
 อาชีพอิสระ/คาขาย 7 21.2 
 รับจาง 2 6.1 
 วางงาน 5 15.1 
 อ่ืนๆ (นักกีฬา) 1 3.0 
 รวม 33 100.0 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 1) (ต่อ)   
 

ล าดับ คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
5 รายได้   
 นอยกวา 10,000 บาท 13 39.4 
 10,000 – 15,000   12 36.4 
 15,001 – 20,000 บาท   5 15.1 
 มากกวา 20,000 3 9.1 
 รวม 33 100.0 
6 ภูมิล าเนา   
 ภาคกลาง 16 48.5 
 ภาคเหนือ 7 21.2 
 ภาคใต 4 12.1 
 ภาคอีสาน 6 18.2 
 รวม 33 100 
7 ประเภทความบาดเจ็บรุนแรง   

 ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia   11 33.3 
 ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia 4 12.1 
 ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน  18 54.6 
 รวม 33 100 

 
จากผลการวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคลของผูบาดเจ็บรุนแรง(ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ในจํานวน              

ทั้งหมด 33 ราย ดังตารางที่ 2.1 สามารถสรุปผลการวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคล ตามคุณลักษณะของผูใหขอมูลได
ตามลําดับตอไปนี้  

ลําดับที่ 1 คุณลักษณะทางดานเพศ จากการศึกษาพบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุม ที่ 1) 
เป็นเพศชายมากวาเพศหญิง โดยเพศชายมีจํานวน 25 ราย คิดเป็นรอยละ 75.8 ในขณะที่เพศหญิง มีเพียง 8 ราย 
คิดเป็นรอยละ 24.2   

ลําดับที่ 2 คุณลักษณะทางดานอายุ จากการศึกษาพบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) 
ทั้งเพศชายและเพศหญิงสวนมากอายุระหวาง 31 – 40 ปี มากที่สุดเป็นอันดับแรก โดยมีจํานวน 19 ราย คิดเป็น 
รอยละ 57.6 รองลงมาพบวามีอายุที่มากกวา 40 ปีขึ้นไป จํานวน 9 ราย คิดเป็นรอยละ 27.3 และมีอายุระหวาง            
20 - 30 ปี เป็นจํานวนนอยที่สุดเพียง 5 ราย คิดเป็นรอยละ 15.1 และในจํานวนผูใหขอมูลทั้งหมด 33 รายดังกลาว  
ไมพบผูที่มีอายุระหวาง 18 – 20 ปี 
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ลําดับที่ 3 คุณลักษณะทางดานการศึกษา จากการศึกษาพบวา กลุมผูใหขอมูล ผูบาดเจ็บรุนแรง 
(ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) จบการศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน 12 ราย คิดเป็นรอยละ 36.4 
รองลงมาไดแกระดับประถมศึกษา จํานวน 8 ราย คิดเป็นรอยละ 24.2 ระดับปริญญาตรี จํานวน 7 ราย คิดเป็น
รอยละ 21.2 ในขณะที่จบการศึกษาระดับระดับอนุปริญญา จํานวน 5 ราย คิดเป็นรอยละ 15.2 และ             
จบการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา เพียงจํานวน 1 รายเทานั้น คิดเป็นรอยละ 3.0 

ลําดับที่ 4 คุณลักษณะทางดานอาชีพ จากการศึกษาพบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุม 
ที่ 1) สวนมากประกอบอาชีพ เป็นพนักงานราชการ จํานวน 9 ราย คิดเป็นรอยละ 27.3 เชนเดียวกับกลุมผูที่
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน จํานวน 9 ราย คิดเป็นรอยละ 27.3 รองลงมาไดแก อาชีพอิสระ/คาขาย 
จํานวน 7 ราย คิดเป็นรอยละ 21.2 ยังวางงานมีจํานวน 5 ราย คิดเป็นรอยละ 15.1 และอาชีพรับจาง จํานวน  
2 ราย คิดเป็นรอยละ 6.1 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาในจํานวนของกลุมผูใหขอมูล (ผูบาดเจ็บรุนแรง) 
ทั้งหมด 33 ราย ดังกลาวนี้ ประกอบอาชีพอ่ืนๆที่นอกเหนือจากกลุมผูที่ประกอบอาชีพทั้ง 5 กลุม ดังที่กลาวมา
ขางตน อาทิ อาชีพนักกีฬา ที่พบวามีนอยที่สุดเพียงจํานวน 1 รายเทานั้น คิดเป็นรอยละ 3.0 

ลําดับที่ 5 คุณลักษณะทางดานรายได จากการศึกษาพบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุม
ที่ 1) มีรายไดตอเดือนในจํานวนเงินที่นอยกวา 10,000 บาท เป็นจํานวนมากที่สุดถึง 13 ราย คิดเป็นรอยละ 
39.4 รองลงมาไดแก 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 12 ราย คิดเป็นรอยละ 36.4 และ 15,001 – 20,000 บาท 
จํานวน 5 ราย คิดเป็นรอยละ 15.1 และรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน จํานวน 3 คิดเป็นรอยละ 9.1 
ตามลําดับ 

ลําดับที่ 6 คุณลักษณะทางดานภูมิลําเนา จากการศึกษาพบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูล
กลุมท่ี 1) ทั้ง 33 ราย เป็นกลุมผูใหขอมูลที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบดวย 
ภาคกลาง เป็นจํานวนมากที่สุด 16 ราย คิดเป็นรอยละ 48.5 รองลงมาไดแก ภาคเหนือ จํานวน 7 ราย คิดเป็น
รอยละ 21.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 6 ราย คิดเป็นรอยละ 18.2 และภาคใต จํานวน 4 ราย คิดเป็น
รอยละ 12.1 ตามลําดับ 

ลําดับที่ 7 คุณลักษณะทางดานอาการบาดเจ็บ จําแนกตามประเภทความบาดเจ็บรุนแรง       
จากการศึกษาพบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) เป็นกลุมผูบาดเจ็บรุนแรงแบบอื่น เชน แขน  
ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน โดยพบวา ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบอ่ืน ดังกลาวนี้ มีจํานวนที่มากท่ีสุด             
18 ราย คิดเป็นรอยละ 54.6 รองลงมาไดแก ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia จํานวน 11 ราย คิดเป็น
รอยละ 33.3 ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia จํานวน 4 ราย คิดเป็นรอยละ 12.1 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 2) 
 

ล า 
ดับ
ที ่

นาม
สมมติ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ /
เดือน 

ผู้บาดเจ็บรุนแรง
ที่ดูแล 

(ลําดับที่) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ภูมิล าเนา 
(จังหวัด) 

การประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
1 แจม หญิง 65 ประถมศึกษาปีที่ 4 วางงาน 600 กิ่ง(3) 

(5) 
มารดา ภาคกลาง 

(อางทอง) 
ไมมีขอมูล 

2 เอ ชาย 58 ประถมศึกษาปีที่ 2 รับจาง (ชางไม, 
ชางกอสราง) 

13,000 อาจ(3) 
(16) 

บิดา ภาคกลาง 
(สุพรรณบุรี) 

100% 

3 เหมียว หญิง 35 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

อาชีพอิสระ/คาขาย 20,000 
 

อาเมย(2) 
(17) 

บุตรสาว ภาคเหนือ 
(กําแพงเพชร) 

ไมมีขอมูล 

4 กุล หญิง 70 ประถมศึกษาปีที่ 6 วางงาน 3,300 ดนัย(3) 
(18) 

ยาย ภาคเหนือ        
(ตาก) 

ไมมีขอมูล 

5 จุ฿ หญิง 47 ปริญญาตรี 
 

อาชีพอิสระ/คาขาย 9,000 
 

เติ้ล(1) 
(20) 

ภรรยา ภาคเหนือ 
(เพชรบูรณแ) 

90% 

6 ไก หญิง 45 ประถมศึกษาปีที่ 6 อาชีพอิสระ/คาขาย 9,000 สม(3) 
(21) 

นองสะใภ ภาคเหนือ 
(เพชรบูรณแ) 

99% 

 
หมายเหตุ:     (1) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 1)      
                 (2) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) 
        (3) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อ่ืนๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3)  
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 2) (ต่อ) 
 

ล า 
ดับ
ที ่

นาม
สมมติ 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ /
เดือน 

ผู้บาดเจ็บรุนแรง
ที่ดูแล 

(ลําดับที่) 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ภูมิล าเนา 
(จังหวัด) 

การประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
7 มี** ชาย 71 ประถมศึกษาปีที่ 4 อาชีพอิสระ/คาขาย 20,000 กร(3) 

(22) 
บิดา ภาคเหนือ 

(พิจิตร) 
ไมมีขอมูล 

8 มา หญิง 67 ประถมศึกษาปีที่4 อาชีพอิสระ/คาขาย 6,000 พงษแ(2) 
(25) 

มารดา ภาคใต 
(นครศรีธรรมราช) 

ไมมีขอมูล 

9 แจเว หญิง 43 ประถมศึกษาปีที่6 อาชีพอิสระ/คาขาย 10,000 ประจวบ(3) 
(31) 

ภรรยา ภาคอีสาน 
(สกลนคร) 

ไมมีขอมูล 

10 หนูไร หญิง 68 ประถมศึกษาปีที่4 อาชีพอิสระ/คาขาย 1,800 วร(1) 
(33) 

มารดา ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (ชัยภูมิ) 

ไมมีขอมูล 

 
หมายเหตุ:    (1) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Paraplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 1)      
                (2) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ Quadriplegia (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 2) 
       (3) หมายถึง ผูบาดเจ็บรุนแรงแบบ อ่ืนๆ อาทิ แขน ขาขาด กระอักรุนแรง แผลเรื้อรัง เป็นตน (ผูบาดเจ็บรุนแรงประเภทที่ 3)  
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4.1.2. ผู้ให้ข้อมูลรอง หรือ ผู้ดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรง (ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มที่ 2)  
จากตารางที่ 3 แสดงขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูลกลุมที่ 2 ดังที่ปรากฏในตารางขางตน      

จํานวน 10 รายดังกลาวนี้ เป็นกลุมผูใหการดูแลชวยเหลือผูบาดเจ็บรุนแรงทั้ง 3 ประเภท จะเห็นไดวากลุม
ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) เป็นผูมีความเกี่ยวของ และใกลชิดกับกลุมผูบาดเจ็บรุนแรง 
(ผูใหขอมูล กลุมที่ 1) ในลักษณะความสัมพันธแแบบเครือญาติ ไมวาจะเป็นมารดา บิดา บุตรสาว ยาย ภรรยา 
และนองสะใภของผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ก็ตาม การแสดงความสัมพันธแในลักษณะเครือญาติ
ดังที่กลาวมานี้ เป็นการแสดงที่เชื่อมโยงไปถึง ขอคนพบทางดานระยะเวลาในการดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง 
โดยพบวาผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ทั้ง 10 ราย เป็นผูที่ดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูล
กลุมที่ 2) มาเป็นเวลาที่มากกวาระยะเวลา 3 เดือน เนื่องจากผูบาดเจ็บรุนแรงไดพักอาศัย และดํารงชีวิตไป
กับเครือญาติ ที่จะสามารถรับรูเรื่องราวตางๆของผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่1)ไดเป็นอยางดี และเป็น
ผูดูแล หรือเป็นคนในครอบครัวใกลชิด ดูแลกิจวัตรประจําวัน อาทิเชน การดูแลเรื่องอาหาร ความเป็นอยู           
การพาไปพบแพทยแ เป็นตน โดยจากตารางก็จะเห็นไดวากลุมผูใหขอมูลทั้ง 10 รายนี้ เป็นทั้งเพศหญิงมากกวา
เพศชาย ซึ่งมีอายุตั้งแต 35 ปีขึ้นไปจนถึงอายุที่มากที่สุด 71 ปี ดานการประกอบอาชีพพบวา ประกอบอาชีพ
อิสระคาขายเป็นจํานวนมากที่สุด 7 ราย ในขณะที่ประกอบอาชีพรับจางมีเพียง 1 รายเทานั้น นอกจากนี้           
ยังพบวา ผูดูแลอยูในสถานะภาพการวางงานจํานวน 2 ราย โดยจากการสอบถามผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง          
(ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) พบวา มีรายไดมาจากแหลงอ่ืน เชน การไดรับเงินชวยเหลือจากภาครัฐ ในเรื่องของ           
การใหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอเดือน ดังเชน กรณีของคุณแจม  ซึ่งเป็นมารดาผูดูแลคุณกิ่ง การไดรับเงินจากญาติ
พ่ีนอง และการไดรับเงินจากผูบาดเจ็บรุนแรงที่นํารายไดมาจากการประกอบอาชีพ ดังเชน กรณีของคุณกุล            
ซึ่งเป็นยายผูดูแลของคุณดนัย ตั้งแตคุณดนัยประสบอุบัติเหตุจน ณ ปใจจุบัน คุณดนัยไดประกอบอาชีพและ 
มีรายไดมาจุนเจือใหกับคุณกุลซึ่งเป็นยาย นอกจากนี้ยังพบวาผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่  2)            
ทั้ง 10 ราย จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นสวนมาก โดยจะเห็นไดวามีเพียงกรณี            
ของคุณจุ฿ ซึ่งเป็นภรรยาผูดูแลคุณเติ้ล ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพียง 1 รายเทานั้น แตก็มีรายไดเพียง 
9,000 บาทตอเดือน ซึ่งไมมากไปกวากรณีผู ดูแลรายอื่น ที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
นอกจากนี้ยังพบวา ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ทั้ง 10 ราย มีรายไดตอเดือนตั้งแตต่ําสุด                 
600 บาท ไปจนถึงสูงสุด 20,000 บาท ตอเดือน ในจํานวนผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ทั้ง 10 ราย 
ดังกลาวนี้ เป็นผูที่มีภูมิลําเนาอยูใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบดวย ภาคกลาง ไดแก จังหวัดอางทอง 
และสุพรรณบุรีภาคเหนือ ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร ตาก เพชรบูรณแ พิจิตร และเชียงใหม ภาคใต ไดแก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดขอนแกน ชัยภูมิ และสกลนคร เป็นตน 

ขอคนพบที่ไดจากองคแประกอบมิติทางดานเพศ ระดับอายุ การศึกษา รายได อาชีพและ
ลักษณะความสัมพันธแระหวางผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) กับผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูล
กลุมที่ 1) บางสวนเป็นขอมูลที่เชื่อมโยงกับปใจจัยเงื่อนไขทางทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้เพ่ือ 
เป็นการใหไดมา ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ไดอยางรอบดาน หลากหลาย 
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และเป็นการตรวจสอบขอมูลแบบ “สามเสา”ดวย (Verification by Sources or Triangular Verification) 
เพ่ือใหไดขอมูลอยางละเอียด ครบถวน สามารถตอบคําถาม และจุดประสงคแการวิจัยไดเป็นสําคัญ  

จากตารางขอมูลทั่วไปของผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงที่ปรากฏขางตน จะเห็นไดวา ผูดูแล
ผูบาดเจ็บรุนแรงมีทั้ง เพศหญิงและเพศชาย มีชวงอายุ อาชีพ รายได การศึกษา ภูมิลําเนา และมีลักษณะ
ความสัมพันธแกับผูบาดเจ็บรุนแรงที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดความแตกตาง
ดังกลาวนี้ไดจากตารางแจกแจงความถี่ดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 2 (ผู้ดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรง)  
 

ล าดับ คุณลักษณะ จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ   
 ชาย 2 20.0 
 หญิง 8 80.0 
 รวม 10 100.0 
2 อายุ   
 18 - 20ปี 0 0.0 
 20 - 30 ปี 0 0.0 
 31 - 40 ปี 1 10.00 
 มากกวา 40 ปีขึ้นไป 9 90.0 

 รวม 10 100.0 
3 การศึกษา   

 ต่ํากวาระดับประถมศึกษา 0 0.0 
 ระดับประถมศึกษา 8 80.0 
 ระดับมัธยมศึกษา 1 10.0 
 ระดับปริญญาตรี 1 10.0 
 รวม 10 100.0 

4 อาชีพ   
 รับจาง 1 10.0 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0 0.0 
 พนักงานเอกชน 0 0.0 
 อาชีพอิสระ/คาขาย 7 70.0 
 วางงาน 2 20.0 
 รวม 10 100.0 
5 รายได้   
 นอยกวา 10,000 บาท 6 60.0 
 10,000 – 15,000 บาท 2 20.0 
 15,001 – 20,000 บาท   2 20.0 
 มากกวา 20,000 0 0.0 
 รวม 10 100.0 
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ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล กลุ่มที่ 2 (ผู้ดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรง)  
 

ล าดับ คุณลักษณะ จ านวน     ร้อยละ 
6 ภูมิล าเนา   
 ภาคกลาง 2 20.0 
 ภาคเหนือ 5 50.0 
 ภาคใต 1 10.0 
 ภาคอีสาน 2 20.0 
 รวม 10 100.0 
7 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลผู้บาดเจ็บรุนแรง

กับผู้บาดเจ็บรุนแรง   
 บิดา 2 20.0 
 มารดา 3 30.0 
 บุตร 1 10.0 
 ภรรยา  2 20.0 
 ญาติ (ยาย,นองสะใภ) 2 20.0 
 รวม 10 100.0 
 

จากผลการวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคลของกลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2)           
ในจํานวนทั้งหมด 10 ราย ดังตารางที่ 3.1 สามารถสรุปผลการวิเคราะหแขอมูลสวนบุคคล ตามคุณลักษณะของ
ผูใหขอมูลไดตามลําดับ ดังตอไปนี้  

ลําดับที่ 1 คุณลักษณะทางดานเพศ จากการศึกษาพบวา กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูให
ขอมูลกลุมที่ 2) เป็นเพศหญิงมากวาเพศชาย  โดยเพศหญิงมีจํานวน 8 ราย คิดเป็นรอยละ 80.0 ในขณะที่เพศชาย            
มีเพียง 2 ราย คิดเป็นรอยละ 20.0   

ลําดับที่ 2 คุณลักษณะทางดานอายุ จากการศึกษาพบวา กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูให
ขอมูลกลุมที่ 2) ทั้งเพศชายและเพศหญิง สวนมากมีอายุมากกวา 40 ปีขึ้นไป จํานวน 9 ราย คิดเป็นรอยละ 90.0 
ในขณะที่ กลุมผูใหขอมูลที่มีอายุ 31 - 40 ปี มีเพียงจํานวนนอยที่สุดเพียง 1 ราย คิดเป็นรอยละ 10.0 และไมพบ
กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ที่มีอายุระหวาง 18 – 20 ปี และ 21 – 30 ปี ในจํานวนของ
กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที ่2) ทั้งหมด 10 ราย 

ลําดับที่ 3 คุณลักษณะทางดานการศึกษา จากการศึกษาพบวา กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูให
ขอมูลกลุมที่ 2) จบการศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 8 ราย คิดเป็นรอยละ 80.0 ในขณะที ่         
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพียง 1 ราย คิดเป็นรอยละ 10.0 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ราย           
คิดเป็นรอยละ 10.0 
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ลําดับที่ 4 คุณลักษณะทางดานอาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง 
(ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) สวนมากประกอบอาชีพอิสระ/คาขาย จํานวน 7 ราย คิดเป็นรอยละ 70.0 รองลงมา
ไดแก กลุมผูที่มีสถานภาพการวางงานจํานวน 2 ราย คิดเป็นรอยละ 20.0 และมีอาชีพรับจางนอยที่สุดเพียง 
1 ราย คิดเป็นรอยละ 10.0 โดยในจํานวนของกลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ทั้งหมด 10 ราย
ดังกลาวนี้ ไมพบผูที่ประกอบอาชีพ รับราชการ หรือ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน 

ลําดับที่ 5 คุณลักษณะทางดานรายได จากการศึกษาพบวา กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูให
ขอมูลกลุมที่ 2) มีรายไดตอเดือนในจํานวนเงินที่นอยกวา 10,000 บาท เป็นจํานวนมากที่สุดถึง 6 ราย คิดเป็นรอย
ละ 60.0 รองลงมาไดแก 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 2 ราย คิดเป็นรอยละ 20.0 และ 15,001 – 20,000 บาท 
จํานวน 2 ราย คิดเป็นรอยละ 20.0 โดยในจํานวนของกลุมผูดูแล ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ทั้งหมด 10 ราย 
ดังกลาวนี ้ไมพบผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน 

 ลําดับที่ 6 คุณลักษณะทางดานภูมิลําเนา จากการศึกษาพบวา กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง 
(ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ทั้ง 10 ราย เป็นกลุมผูใหขอมูลที่มีภูมิลําเนา อาศัยอยูใน 4 ภูมิภาค ของประเทศไทย 
ประกอบดวย ภาคเหนือ เป็นจํานวนมากที่สุด 5 ราย คิดเป็นรอยละ 50.0 รองลงมาไดแก ภาคกลาง จํานวน 2 ราย 
คิดเป็นรอยละ 20.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 ราย คิดเป็นรอยละ 20.00 และภาคใต จํานวน 1 ราย          
คิดเป็นรอยละ 10.0 

ลําดับที่ 7 คุณลักษณะทางดานความสัมพันธแระหวางผูดูแลกับผูบาดเจ็บรุนแรงจาก
การศึกษาพบวา กลุมผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) มีลักษณะความสัมพันธแกับผูบาดเจ็บรุนแรง
ในฐานะที่เป็นมารดา 3 ราย คิดเป็นรอยละ 30.0 รองลงมาไดแก เป็นบิดากับผูบาดเจ็บรุนแรงจํานวน 2 ราย             
คิดเป็นรอยละ 20.0 เป็นภรรยากับผูบาดเจ็บรุนแรง 2 ราย คิดเป็นรอยละ 20.0 เป็นบุตรของผูบาดเจ็บรุนแรง 
จํานวน 1 ราย คิดเป็นรอยละ 10.0 และเป็นเครือญาติกับผูบาดเจ็บรุนแรง (ยาย และ นองสะใภ) จํานวน 2 ราย           
คิดเป็นรอยละ 20.0  

ตารางท่ี 4 แสดงแผนการปฏิบัติการเก็บข้อมูล 
 

ล า 
ดับที่ 

 
ภูมิภาค 

 

ระยะช่วง วัน เวลา ที่ด าเนินการ 
จัดเก็บข้อมูล 

จ านวน 
(ราย) 

ผู้บาดเจ็บฯ ผู้ดูแลฯ รวม 
1 ภาคกลาง 16 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2560 16 2 18 

2 
ภาคเหนือ 
 

21 - 24 สิงหาคม 2560 
8 - 9 พฤศจิกายน 2560 

7 5 12 

3 ภาคใต 19 - 21 กันยายน 2560 4 1 5 
4 ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 - 5 ตุลาคม 2560 6 2 8 

 รวม 4 ภูมิภาค กรกฎาคม - ตุลาคม 60 33 10 43 
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จากตารางที่ 4 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแผนการปฏิบัติการเก็บขอมูลของผูวิจัย โดยผูวิจัยไดลง
พ้ืนที่เก็บขอมูลกับกลุมผูใหขอมูล ที่มีภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่ 4 ภูมิภาค ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มจากดําเนินการเก็บขอมูลที่ภาคกลาง เป็นอันดับแรก ตั้งแตชวง
กลางเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 เป็นเวลา 1 เดือน เก็บขอมูลได 18 ราย หลังจากนั้นไดดําเนินการเก็บ
ขอมูลที่ภาคเหนือ ตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม เป็นเวลา 3 วัน และเก็บเพ่ิมเติมในเดือนพฤศจิกายน 2560               
เป็นเวลา 2 วัน รวมเก็บขอมูลได 12 ราย ดําเนินการเก็บขอมูลที่ภาคใต ตั้งแตปลายเดือนกันยายน เป็นเวลา 
3 วัน รวมเก็บขอมูลได 5 ราย และดําเนินการเก็บขอมูลที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือนตุลาคม เป็น
เวลา 3 วัน รวมเก็บขอมูลได 8 ราย โดยสรุปแลว การเก็บขอมูลในเขตพ้ืนที่ 4 ภูมิภาคดังกลาวนี้ ใชเวลา          
รวม 4 เดือน และเก็บขอมูลไดทั้งหมด 4 ภูมิภาค รวม 43 ราย แบงเป็น ผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) 
จํานวน 33 ราย และผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) จํานวน 10 ราย เป็นตน 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดเทปของกลุ่มตัวอย่าง 43 คน 
การวิเคราะหแขอมูลในสวนนี้จะเป็นการนําเสนอขอมูลรายละเอียดตางๆที่ ไดจาก                 

การสัมภาษณแกลุมผูใหขอมูลทั้ง 43 ราย ดังที่ปรากฏในตารางวิเคราะหแขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ซึ่งจากการ
ถอดบทสัมภาษณแผูใหขอมูลทั้ง 43 ราย พบปใจจัยรวมที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูเขารับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งปใญหา อุปสรรค ในกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) สามารถสรุปผลการวิเคราะหแไดเป็น 2 ประเด็น
ดังตอไปนี้ 

4.2.1. ติดตามประเมินผล ระดับคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่บาดเจ็บรุนแรง   
หลังสิ้นสุดการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

จากผูเขารวมวิจัย โดยเฉพาะผูบาดเจ็บรุนแรง 33 คน และผลสะทอนจากผูดูแลเกินกวารอย
ละ 80 ของผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ในกลุมผูเขารวมวิจัยนี้ ใหคะแนน ใหคุณคาพอใจในชีวิตความเป็นอยู ณ ปใจจุบัน
มากกวา 80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 หรือเรียกวาอยูในระดับ “ ดีและดีมาก” ดังตารางที่ 4 ระดับคุณภาพชีวิต
ของผูเขารับการฟ้ืนฟูที่บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

 

   ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการฟื้นฟูที่บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 

กลุ่ม ระดับการรับรู้คุณภาพชีวิต 

ผู้บาดเจ็บรุนแรง 
(เฉพาะผู้ที่ตอบ) ผู้ดูแลฯ 

N % N % 

1 100 10 30.30 (37.04) 1 10 

2 95 / 99 3 9.10 (11.11) 1 10 

3 90 5 15.15 (18.52) 1 10 

4 80 4 12.12 (14.81) - - 

5 70 2 6.06 (7.41) - - 

6 50 2 6.06 (7.41) - - 

7 10 1 3.03 (3.70)  - - 

8 NA 6 18.18 7 70 

 
รวม 33 100 10 100 

 

   หมายเหตุ : เปอรแเซนตแในวงเล็บ หมายถึง ไมนับรวมผูที่ไมตอบการประเมินจํานวน 6 คน (NA) หรือ          
มีผูตอบรวมทั้งสิ้น 27 คน  

 
จากตารางท่ี 5 ซึ่งแสดงขอมูลระดับคุณภาพชีวิตของผูเขารับการฟ้ืนฟูที่บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ จํานวน 33 ราย โดยพบวาจากการประเมินคุณภาพชีวิต ดวยวิธีการใหคะแนนตนเองของผูบาดเจ็บ
รุนแรงทั้ง 33 รายดังกลาว มีการประเมินคุณภาพชีวิตที่แตกตางกันออกไปจากระดับการรับรูคุณภาพชีวิต  
ดวยเกณฑแการใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบงออกเป็น 8 กลุม ของการใหคะแนน ระดับการรับรู
คุณภาพชีวิตดังนี้ 

กลุมที่ 1 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิตสูงสุดที่ 100 
คะแนน จํานวน 10 ราย คิดเป็นรอยละ 30.30 (37.04) 

กลุมท่ี 2 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิตที่ 95-99 คะแนน 
จํานวน 3 ราย คิดเป็นรอยละ 9.10 (11.11) 

กลุมที่ 3 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิตที่ 90 คะแนน  
จํานวน 5 ราย คิดเป็นรอยละ 15.15 (18.52) 

กลุมที่ 4 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิตที่ 80 คะแนน  
จํานวน 4 ราย คิดเป็นรอยละ 12.12 (14.81) 
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กลุมที่ 5 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิตที่ 70 คะแนน  
จํานวน 2 ราย คิดเป็นรอยละ 6.06 (7.41) 

กลุมที่ 6 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิตที่ 50 คะแนน 
จํานวน 2 ราย คิดเป็นรอยละ 6.06 (7.41) 

กลุมที่ 7 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรง ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิตที่ 10 คะแนน  
จํานวน 1 ราย คิดเป็นรอยละ 3.03 (3.70)  

กลุมที่ 8 พบวา ผูบาดเจ็บรุนแรงกลุมดังกลาวนี้ไมมีคําตอบในการประเมินคุณภาพชีวิต 
ตนเองจํานวน 6 ราย คิดเป็นรอยละ 18.18 ทั้งนี้เนื่องจากมีปใจจัยภายในบุคคล เชน ไมสะดวกในการตอบ       
ไมสามารถเขาถึงระดับการรับรูคุณภาพชีวิตตนเองได และอีกปใจจัยหนึ่งก็คือ ปใจจัยสภาพแวดลอมภายนอก 
ที่ไมเอ้ือตอการใหคําตอบ อาทิเชน ผูบาดเจ็บรุนแรงกําลังนั่งใกลอยูกับครอบครัวและผูดูแล หรือผูบาดเจ็บ
รุนแรง กําลังนั่งสนทนาสัมภาษณแอยูกับผูวิจัยในที่ทํางาน 

ทั้งนี้ยังพบวากลุมผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ทั้ง 33 ราย มีผูดูแลผูบาดเจ็บ
รุนแรง(ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ที่ใหการประเมินระดับคุณภาพชีวิตของตนเองในฐานะที่เป็นผูดูแลผูบาดเจ็บ
รุนแรงดังที่ปรากฏบนตารางที่ 5 ในจํานวนผูดูแล 10 ราย พบวามีการประเมินคุณภาพชีวิตที่แตกตางกันออกไป
จากระดับการรับรูคุณภาพชีวิต ดวยเกณฑแการใหคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบงออกเป็น 4 กลุม ของการ
ใหคะแนนระดับการรับรูคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

กลุมที่ 1 พบวา ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ใหคะแนนระดับการรับรู
คุณภาพชีวิตสูงสุดที่ 100 คะแนน จํานวน 1 ราย คิดเป็นรอยละ 10 

กลุมที่ 2 พบวา ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ใหคะแนนระดับการรับรู
คุณภาพชีวิตที่ 95 - 99 คะแนน จํานวน 1 ราย คิดเป็นรอยละ 10 

กลุมที่ 3 พบวา ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 2) ใหคะแนนระดับการรับรู
คุณภาพชีวิตที่ 90 คะแนน จํานวน 1 ราย คิดเป็นรอยละ 10 

กลุมที่ 4 พบวา ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงกลุมดังกลาวนี้ ไมมีคําตอบในการประเมิน
คุณภาพชีวิตตนเอง จํานวน 7 ราย คิดเป็นรอยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจากมีปใจจัยภายในบุคคล เชน ไมสะดวก
ในการตอบ ไมสามารถเขาถึงระดับการรับรู คุณภาพชีวิตตนเองได และอีกปใจจัยหนึ ่งก็คือ ปใจจัย
สภาพแวดลอมภายนอก ที่ไมเอ้ือตอการใหคําตอบ อาทิเชน ผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงกําลังนั่งใกลอยูกับ
ครอบครัวและผูบาดเจ็บรุนแรง หรือผูดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงกําลังนั่งสนทนาสัมภาษณแอยูกับผูวิจัย          
ในระหวางทํางานไปดวย 

จากผลการวิเคราะหแที ่ได ในการประเมินคุณภาพชีว ิตของ ตนเอง ดังที่ปรากฏ               
ในตารางที่ 5 ตามกลาวมาขางตนนี้ สามารถจําแนกผูบาดเจ็บรุนแรง (ผูใหขอมูลกลุมที่ 1) ที่ใหคะแนน
ประเมินตนเอง โดยแบงออกเป็น 3 กลุม ดังที่ปรากกฎในภาพที่  6 ตอไปนี้  
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  -        

  -        

        

82% (80-100      )

 
   ภาพที่ 6: แสดงระดับคุณภาพชีวิตของผูเขารับการฟ้ืนฟูที่บาดเจ็บรุนแรงหลังสิ้นสุดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 

4.2.2 สภาพคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงการบริการของศูนย์ฟื้นฟูฯ และปัจจัย
เงื่อนไขท่ีเป็น “ปัญหาและข้อท้าทาย” 

 

1) คุณภาพชีวิตท่ียังรอการเติมเต็ม : ข้อจ ากัดทางร่างกาย    
ภายหลังความพิการ และการไดรับฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากศูนยแฟ้ืนฟูฯ หลายคนยังไมสามารถ

ปรับตัวได ชีวิตยังพ่ึงพิงคนอ่ืน ชีวิตอยูบนเงื่อนไขภายนอกที่มากําหนด รวมทั้งความพิการยังทําใหมีขอจํากัด              
ในการดําเนินชีวิตทําใหรูสึกตองพ่ึงพิงคนอ่ืนและเป็นเหมือนปรสิตที่กินเลือดเนื้อ และความเป็นคนของตัวเอง 
รวมทั้งโทษปใจจัยภายนอก 

กร : “ตอนนี้ถึงแมวารางกายภายนอกของผมมันแข็งแรงแตวาผลที่ตามมา ปวด แลวก็ไม
สบายบอย แลวก็ปวดหัวบอยข้ึน” 

ทนงคแ : “เทางอ ก็คือนี่แหละครับโดนลอรถ ตอนนี้แพ แพทุกอยางเลย แตกอนผมปิด เอา
กระดาษมาปิดพอแปะๆ ลักษณะเหมือนมันแพกาว ก็เลยลาม ก็เลยเทียวไดไปหาหมอบอย เขาก็บอกวา
กลายเป็นแพงายไปแลวเป็นแผลเรื้อรัง. มันก็ยังรูสึกอยู แตไมมีแรง แกวงแขนไมคอยได คือถาเราไปฝใงเข็ม 
การพักผอนมันจะดีกวา คือมันก็ไดกําลังดี ขาไมเกร็ง เหมือนลมมันไหล คือตอนนี้ผมไมไดฝใงมาเดือนหนึ่ง
แลว นอนไมคอยได ขาชาตลอด” 

เชษฐ : “ ก็มีอาการขางเคียงอยู พวกเจ็บปวดอะไรพวกนี้ ก็ยังปวดอยูตลอดเวลาก็ไปหา
หมอ หมอก็ใหแตยามา ก็ยังปวดอยูทํางานก็ปวด นั่งก็ปวด ก็ยังปวดแตเรื่องการติดเชื้อยังงี้” 
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2) คุณภาพชีวิตที่ยังรอการเติมเต็ม : ข้อจ ากัดทางใจ    
 นอกจากปใญหาจากความบกพรองของสภาพรางกาย ความพิการที่มีอยูแลว บางรายมีภาวะ             

แทรกซอนทางรางกายอ่ืนๆ ตามมาดวย ทั้งที่เกิดจากความตอเนื่องจากความพิการ หรือความไมสมบูรณแของ
โรค ที่เกิดขึ้นใหมดวย ทําใหผูบาดเจ็บรุนแรงมีขอจํากัด มีภาวะพ่ึงพิงมากขึ้น หรือสงผลตอการดําเนินชีวิตที่
ตองไดรับการเยียวยาเชนกัน   

 มานี : “คุณภาพชีวิตความเป็นอยูคือ อยางแรกเลยเนื่องจากเราชวยเหลือตัวเองไมได 
ปใญหาที่ตามมาก็คือวา ตองหาคนที่มาชวย แลวคนที่มาชวยคนเดียวก็คือไมได มันก็ตองใช 2 คน……              
ถาถามวาคุณภาพชีวิตมันก็มีความสุขในระดับหนึ่ง แตวาเรื่องของโรคนี้มันก็จะมีปใญหาก็คือ มันจะทําให
เราเครียดเพราะวาอยูๆ เรานั่งแลวขามันบวม เวลาเรานั่งนานๆ บางทีเรานั่งรถเข็นแลวนั่งหอยขา มันเมื่อย             
เราก็เลยตองขึ้นเตียง เราก็เลยตองใชคนมาชวยกันยกทีนึง 2 คน เนี่ย! สามีก็ชวย แตวาเขาชวยแบบนี้ไมได” 

สันตแ : “ก็คือเวลาเราอยากกินอะไร เราทําไมได  อยางเชน เราจะหันพริก เราจะตม ก็เรามีมือ           
ขางเดียว อีกขางถือมีด แลวอีกมือจะถือผักจับผักยังไง ตําน้ําพริกกินยังทําไมไดเลย บางครั้งผมทํางานไปที        
แลวมันสะดุง มันรูสึกใจหาย มันมองไปรูสึกนาเวทนา ไมนาเป็นเลย แตเราก็เป็นไปแลว ใครๆ ก็เรียกไอดวน คือ 
ผมปลงแลว” 

โอ : “ ตอนนั้นทุกอยาง ก็อยูที่พอกับแมหมดเลย กลายเป็นภาระของเคาไป เพราะวาตอนนั้น
ผมก็ยังพยายามคิดอยูนะ วาจะทํายังไงดี พอดีตอนนั้นมันเริ่มมีอุปกรณแโทรศัพทแเขามาเยอะ พอดีผม          
มีพ้ืนฐานอิเล็กทรอนิกสแอยูแลวไง เขาก็จะมีพวกแบบซอมโทรศัพทแเล็กๆ นอยๆ เคาก็จะเขามาใหเราทํา 
แตคือไมไดเงิน เพราะวาเขาคิดวาเราทําใหเฉยๆ”  

ลน : “ ผมเขาไปไมถึง มันก็ตองวางไวแบบนั้นแหละครับ มันไมมีตูกับขาววางใหเป็นระเบียบ  
วีลแชรแก็เอาไมถึง ตูกับขาวมันสูง ผมก็เอาไมถึงอีก ถาเตี้ยมากอยางนี้ ผมก็กลัวไมถึงอีก ผมก็ไมใชจะวาหรอก 
แตวามันเหนื่อยจริงๆ เคาเอาของไวแบบเนี่ย ใครจะไปลวงถึงละ ผมตองเอาที่เขี่ยไมตรงนั้นนะ ไมเขี่ยของผม
นั่นนะ” 

มงคล : “ ก็มันก็มีติดขัดบาง คือวามือขางขวามันเป็นมือที่ผมถนัดอยูแลว และผมทําไมเต็มรอย 
มันหงุดหงิด บางทีมันก็หงุดหงิดวาทําไมทําไมไดเหมือนแตกอน บางทีมันก็ตองปลอย” 

 

3) คุณภาพชีวิตที่ยังรอการเติมเต็ม : ข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจ  
  นอกจากนี้ยังตองตอสูกับภาวะฐานะเศรษฐกิจ ความเป็นอยู คาใชจายที่ไมเพียงพอ บางคน           
เป็นหนี้สินลนพนตัว เงินชดเชย รวมทั้งเบี้ยความพิการไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ซ้ํารายบางคนอาจกลายเป็น              
คนเรรอน และไมมีแมกระทั่งบานของตัวเองไวเป็นที่พักอาศัย   

มานี : “เป็นบริษัทเราเอง แตวามันก็คือ เป็นภาระคือติดลบ คือเราไมไดบริหารเอง เราใช
พนักงาน ถาจะปิดก็ปิดไมได ที่ทํามาเนี่ยก็ 16 ปี ก็พอๆ กับตอนที่กอนจะเกิดอุบัติเหตุ  ยังอยูแตมัน                       
ก็กระทอนกระแทน แลวเราก็ติดลบแบงคแมหาศาล คือมันตองใหกําไร ตลกมากเลยรัฐบาล ตองใหกําไร 
แลวมันไมกําไรอะ เราก็ต อง เลี ้ย งพน ักงาน  พนักงานเดือนนึงสมัยกอนนี้  500,000 บาทตอเดือน                   
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มันกลายเป็นวา เงินชวยเหลือ เคาชวยเหลือ 180 เดือน ตอนนี้ก็ใกลจะครบแลว เขาก็ตัด ไมมีชวย เราก็จะเหลือ 
800 บาท วันนี้ใกลจะครบ 180 แลว เพราะเราเกิดเหต ุ15 ปี” 

รบ : “ก็ไดเงินจากเบี้ยยังชีพแหละ เดือนละ 800 ชดเชยก็ไดปีนึงจากประกันที่เราเสีย
ไปอะ เดือนละ 2,000 กวาบาท ใกลหมดละ ใกลๆกัน ประมาณนั้น 7 ปี 8 ปี ผมเลี้ยงไกอยูตอนนี้ ก็มีไก
อยูประมาณ 200 ตัว ไกไมคอยไดขายหรอก เราไมไดขาย ไกมันยังไมใหญ โอย...โอ฿ยย พอยังมีหนี้สิน              
อยูเยอะ เพราะวาแมเพ่ิงมาลมปุวยเจ็บไปดวย ตอนนี้เสียไปแลวแม หนี้สินนี้มีมาตั้งแตรุนพ่ีแลว เพราะวา
รุนพี่บวช มีรุนพี่ 2 คน” 

แตอาจโชคดีอยูบางที่บางชุมชน ยังมีพ้ืนที่ใหหากิน และการชวยเหลือจากคนในชุมชน
เล็กๆนอยๆ พอยังชีพไปไดเป็นวันๆ เอาชีวิตรอดในวันนี้ แตก็ไมเพียงพอสําหรับคําวา “พรุงนี้” หรือ 
“อนาคต” สําหรับพวกเขาเลย  

กิ่ง : “บานของชลประทาน มาอาศัยอยูคะ เคาก็จะรื้อ คือวาชลประทานเขาจะยุบ เขาจะ
เอาไม เขาจะรื้อบาน แลวเขาจะเอาเสาไวให เหลือแตเสาโดเดไวให คือวาทุกวันนี้ยังคาอยู  เหมือนหนู
ลําบากเพราะวานอนกันก็แออัด นอนขางหองน้ําบาง นอนขางสวมบาง” 

แจม : “อันนี้เป็นของชลประทานเขาขอไวให เขาใหสังกะสี ก็เลยขอไวใหทําอันนี้ แตอยางอ่ืน
เขาไมให อยูที่นี่ก็ทําเอาเอง ซอมแซมเอาเอง ไมรูจะยายไปไหน”    

    

4) เหตุแห่งทุกข์และความสูญเสียประการหลัก : ทีท่ างานแห่งมรณะ เคหะแห่งนรก 
หากยอนประวัติของผูเขารวมวิจัยนี้  เนื่องจากผูบาดเจ็บรุนแรงฯ เป็นผูประกันตน                   

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯทั้งหมด สาเหตุของความสูญเสีย บาดเจ็บอวัยวะ และความพิการจาก
การทํางาน หรือในสภาพแวดลอมการทํางาน จึงเป็นปใจจัยหลัก ที่ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ไดกลาวถึง อันไดแก 
สภาพแวดลอมการทํางานที่ไมมีระบบปูองกันความปลอดภัย การปลอยปละละเลย ประมาท ขาดระบบการให
ความรู ความเขาใจ ทักษะในการปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ แกลูกจางของตน รวมถึงความรูเทาไมถึงการณแของ
ผูบาดเจ็บรุนแรง นายจาง และผูเกี่ยวของ ซึ่งสาเหตุเหลานี้ สามารถปูองกัน แกไขไดตั้งแตตนทาง ซ้ํารายไปกวา
นั้นบางบริษัท นายจางมิไดขึ้นทะเบียนลูกจางของตนเป็นผูประกันตน แมจะเขาขายที่ตองดําเนินการตาม
กฎหมายก็ตาม สะทอนใหเห็นวา ระบบ กลไกประกันความปลอดภัย และสวัสดิภาพของลูกจาง ของนายจาง ยัง
ไมไดมาตรฐาน มีความแตกตางลักลั่นกันอยางสิ้นเชิง และยังเป็นขอทาทายสําคัญใหหนวยงาน องคแกรที่เกี่ยวของ 
ตองเขาไปกํากับดูแลใหมากยิ่งขึ้น  

รัญ : “ทําเก่ียวกับผลิตยางในจักรยานคะ แลววันนั้นเป็นวันที่ 13 วันอะไรนะหนูก็ไมแนใจ 
แลวมันแบบวาคลายๆวาแมพิมพแมันหลนลงมา ก็เลยแบบวาชวงที่เรากําลังทํางาน ที่นี้แมพิมพแตรงที่เคา
สลักขางหลังมันแบบมันคลายๆวามันหลุด มันหลุด มันก็เลยหลนลงมากระแทก” 

ลน : คนขับเครนสลิง 6 เสนอะ เคายกตะขอแลวสลิงมันขาด พอสลิงมันขาดปฺุบ 
กระทบตกลงมา แลวมันราวแบบเนี่ย ที ่เครนมันก็ไมรู เหมือนกันเพราะวามันยกถังอะ  หนักก็ 6 ตัน 
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เฉพาะเครน มันก็เลยหลนมากระแทกราวตรงนี้ ผมจะออกจากกะไง ผมกําลังเดินขึ้นไปพอดี เครนมันก็ขับ
ตามเรามาแบบนี้ ทุกวันเลย เครนมันมายกเหล็กใสเตาหลอม แลวมันก็ขับเอาของไป” 

 

5) เหตุแห่งทุกข์และความสูญเสียประการที่ 2 : การปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีน าไปสู่
ความพิการ 

  ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ไดกลาวถึงสาเหตุของความพิการของตน แมการเริ่มตนอาจเกิดจาก
อุบัติเหตุ ทั้งจากในสภาพแวดลอมการทํางาน หรือนอกสถานที่ก็ตาม แตหลายราย ไดกลาวถึงจุดเปลี่ยนที่ทําให
เขาตองพิการ ก็คือ กระบวนการชวยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องตนของสถานที่ทํางาน และสังคมทั่วไปอาจไมมีความ
พรอม ขาดทักษะการดูแล ที่อาจมีเจตนาดีในการชวยเหลือขณะเกิดอุบัติเหตุ แตขาดทักษะการดูแลชวยเหลือ 
เบื้องตน ไมถูกตอง แมจะทําใหรอดชีวิตมาได แตก็ทําใหเกิดความสูญเสีย และกลายเป็นคนพิการในที่สุด  

มานี : “คนหนึ่งก็จะนั่งอยูขางๆ ที่วาขาหัก แตวาเขาก็เดินได แตของเราเนี่ยก็คือ เนื่องจาก 
คนที่ชวยมีปใญหากค็ือ เคาชวยผิดวิธี คือเอาเราออกมาจากกระจกหนาตาง มันก็เลยทําใหเราเดินไมได” 

สันตแ : “สักพักหนึ่งรถมันก็ติด ก็เอาถุงดํา ถุงขยะ มาหอเลือด ผมยังไปใหคําหยาบไอคนขับรถ
เลยวา ขับรถอะไรขับชาจัง ก็มีรถพยาบาล คือเคาบอกวาออกมาไมได รถมันติด 2 เลนเลย เป็นรถของบริษัท” 

 

6) ห้วงเวลาแห่งความเจ็บปวด ท้อถอย มืดและตีบตันแห่งชีวิต  
หากยอนไปในอดีต เราจะเห็นกระบวนการตอสู ดิ้นรน ตอสภาพการสูญเสียทั้งกายและ 

ใจที่มีความซับซอนมากมาย ผูวิจัยขอคลี่ และฉายภาพของการตอสูนั้น ณ ที่นี้  
ในชวงของการบาดเจ็บ การไดรับอุบัติเหตุทั้งจากการทํางานในฐานะลูกจาง และนอก

การทํางาน ในฐานะผูประกันตน ถือเป็นชวงเวลาของความทรมานกาย ใจ และจิตวิญญาณเป็นที่สุด 
เพราะไมเฉพาะแตความเจ็บปวดจากการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ บาดแผล ยังเป็นความเจ็บปวดจากการ
ผาตัดเยียวยา หลายคนเขารับการผาตัดหลายครั้ง อยูในโรงพยาบาลเป็นเดือน เป็นปี ความเจ็บปวด
ทางใจที่ตองสูญเสียอวัยวะ แขนขา ขอจํากัดในชีวิตประจําวัน และบทบาทหนาที่ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม และบางคนอยูอยางไรความหวัง และชีวิตถึงทางตัน  

กร : “ผมก็บอกกับหมอวา……. หมอเขาก็บอกวา “กลับบานไปจะไปไหน” ผมก็พูดวา      
“ขอตายแลวกัน” 

วัช : “ ก็ไปทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 2 เดือนเหมือนกันนะครับ ตอนแรกเนี่ยมันคิด
อะไรไมออกครับ ก็เหมือนปลอบใจตัวเองอะนะ ก็สมองมันก็แบบวาคิดฟูุงซานตลอดตอนนั้นนะครับ ผมวา 
เอ฿ะ! ตัวเราจากคนปกตินะ แลวมาเป็นผูพิการ ผมกลัวอยางเดียวตอนนั้นคือ เราไมเคยอยูจุดนี้อะนะ             
พอมาอยูจุดนี้ทุกคนก็จะคิดวาจะใชชีวิตยังไงใชไหมครับ รายไดจะหายังไงใชไหมครับ” 
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7) “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”: สิ่งท่ีช่อนเร้น มองข้ามจากนักวิชาชีพกระแสหลัก  
นาเสียดาย และนาแปลกใจวา ระบบการรักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลฟ้ืนฟู

ทั่วไปนั้น มีไมนอยที่มักเนนการเยียวยาทางกายเป็นสวนใหญ อาจละเลยการเยียวยา ประคับประคองทาง
จิตใจของผูบาดเจ็บรุนแรงเหลานี้ ขาดทักษะ เทคนิควิธีการสื่อสาร หรืออาจปกปิด และตองรอหลักฐาน
ทางการแพทยแที่ชี้ชัด จนกระทั้งบุคลากรทางการแพทยแ ทั้งแพทยแ พยาบาล ผูเกี่ยวของ ไมเปิดเผย ปริปากให
ขอมูลที่แทจริงแกผูบาดเจ็บรุนแรง หรือคนพิการ ทั้งๆที่ภาวะจิตใจมีความสําคัญไมนอย และบางชวงจังหวะ
เวลานั้น “ใจ” ถือเป็นแรงขับชีวิต หรือเชื้อเพลิงของสภาพรางกาย มีความสําคัญกวาสภาพรางกายดวยซ้ํา ดัง
คําที่วา “จิต เป็นนาย กายเป็นบาว” หากไดรับขอมูลที่แทจริง และใหการดูแลทางใจที่ดี ก็จะทําใหผูบาดเจ็บ
รุนแรงไดรับการฟ้ืนฟูฯ ไดในเวลาที่เหมาะสม ไมอยูในวงจรของกลไกปูองกันตัวเอง ปฏิเสธความจริง 

ยูร : “พอเราแบบตอนสุดทายถามหมอ หมอไมบอก แตพอถามแม แมก็บอกวา 
“เดินไมไดอีกแลวตลอดชีวิต” คราวนั้นก็คิดหลายอยาง ก็... เขาใจไอประโยคไอคําวามืด 8 ดานเลย 
เพราะวามันคิดถึงปใญหาทั้งการดําเนินชีวิต ทั้งการทํางานทุกอยาง เพราะวาปกติเป็นคนที่ยืนดวยลําแขง
ของตนเองมาตลอดตั้งแตชวงยังวัยรุน”    

หนุม : “ทีแรกเคาก็บอกวา “เดี๋ยวก็หาย แปฺบเดียว”ผมก็ไมคิดวาจะมาเป็นถึงขนาดนี้ 
เดือนนึงครับ เขาบอกใหกลับมาอยูบาน แลวอีกเดือนนึงเคาก็นัดมาใหตรวจอีกครับ เดือนตอมาเคาก็เลยเริ่มดูวา
จะหายไหม พอครั้งที่ 3 เคาเริ่มเห็นวาอาการของเราที่มันบาดเจ็บเริ่มจะหาย ก็เลย เออ! แบบวามารูวาคงไมหาย
แลวนะ พอรู หลังจากนั้นมันก็มีเศรานิดนึง แตวามันรูสึกเริ่มทําใจไดแลวนะครับ คือมันก็ไมหนักมากเทาไหร 
เพราะวาตอนที่ผมเป็นเนี่ยขางนอกมันไมมีแผลนะครับ” 

 

8) ความยาก การขาดข้อมูล และขาดกระบวนการช่วยเหลือ ในการตัดสินใจสู่
กระบวนการฟื้นฟูฯ 

   การเขามาสูการฟื้นฟูมรรถภาพที่เป็นระบบ หรือการจะไดรับการเยียวยาจากศูนยแฟ้ืนฟู
คนงานฯ นั้น นอยรายที่จะไดรับขอมูลการสงตอจากโรงพยาบาล จากบานที่ชัดเจน ดูเหมือนไมมีตัวกลาง 
หนวยงานที่ทําหนาที่ โดยเฉพาะในชวงเปลี่ยนผาน (Transition to systematic rehabilitation services) 
บางคน บางครั้ง ก็ไมรูวามีเปูาหมายสําคัญอะไร ตองทําอะไร บางคนอาจมาดวยความไมชัดเจน ภายใต
ความหวังวาตาย เอาดาบหนา มาลองดู แบบสองจิตสองใจ และเชื่อวาคงอีกหลายคนอาจมิไดเขารับการฟ้ืนฟูฯ 
เพราะความกังกล ความกลัว ที่ตองไกลบาน ไกลครอบครัว ความไมมั่นใจวาจะมาพบเจออะไร และอาจเป็น
เหตุใหเปลี่ยนใจกอน การเขามาสูการฟ้ืนฟูฯ  หลายรายไดสะทอนถึงชวงเวลาของความยากลําบากในการติด
สินใจ ชั่งใจในการเขารับการฟ้ืนฟูฯ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) แหงนี้ ภายใต
ความกดดันตางๆ อยากหายกลัวแรงผลักจากนายจางที่ตองการลดอุมภาระคาใชจายในการเยียวยารักษาให
ผูประกันตนของตน และหากไดขอมูลที่ชัดเจนตั้งแตตน นาจะชวยใหคนเหลานี้ลดเวลาของความทุกขแ การ
ตัดสินใจ และหลายรายมีโอกาสเขารับการฟ้ืนฟูฯที่ถูกตองมากขึ้น เร็วขึ้น      
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สันตแ : “ก็ไมไดถาม ไมไดอะไรเลย ผมถามแควาใหผมไปทําไมอะ เคาก็บอกวาทาง
ประกันสังคมบางพูนเคาสงไป เรียกวาวันแรกนี่คือ จิ้มดินน้ํามันอยางเดียว” 

กิ่ง : “ก็ตรงชวงระหวางใตราวนมลงไปถึงขาคะ ก็คือนอนโรงพยาบาลปีกวาคะ พอรักษาชวง
นั้นประกันสังคมก็เรียกเขาไปเพ่ือจะประเมิน แตปรากฏวาประเมินยังไมได แผลยังไมหาย คือเขาก็แนะนําให
ไปศูนยแฟื้นฟูสภาพคนงานที่ประกันสังคม ตอนนั้นก็คิดวาไมอยากไป ก็คิดดูกอนเดือนนึง คือวาเป็นหวงทางบาน 
ลูกก็ยังเรียน อีกอยางแมก็แกแลวคะ ยังไมอยากไปตอนนั้น คือวาคิดไปคิดมาอยูเดือนนึง กลัวแผลติดเชื้อ               
เพราะแผลเยอะมาก เหลือเยอะอยูคะที่มันไมหาย เลยตัดสินใจเขาศูนยแฟ้ืนฟูสภาพคนงานที่ปทุมธานีคะ แลวก็
ไปกายภาพบําบัด” 

 

9) จุดเปลี่ยน จุดไป ท่ีแตกต่างแห่งโอกาสและโชคชะตา  
 ผูบาดเจ็บรุนแรงพิการเหลานี้ตองใชเวลากับความเจ็บปุวยทางกาย ใจ มากบาง นอยบาง         
เป็นวัน เป็นเดือน เป็นปี จนกกระทั่ง มาถึงจุดเปลี่ยนที่ไดรับการเขาสูสถานบําบัดฟ้ืนฟู ณ ศูนยแฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) หากแตวาจุดเปลี่ยนเหลานี้ มีปใจจัยเงื่อนไขตางๆ กันไป ตั้งแต
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความตั้งใจ โรงงาน นายจางตองการลดคาใชจาย ผูบาดเจ็บรุนแรงรูสึกหมดหวังกับการ
เยียวยารักษาที่ผานมา อยากหาย อยากมีทางเลือกใหกับชีวิต แตสิ่งที่เหมือนกันคือ ไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง 
การไดขอมูลที่ขาดๆเกินๆ ไมเป็นระบบ เป็นไปตามกาลเวลา โอกาส และโชคชะตาของแตละคน  

รัญ : “มีพ่ีที่โรงงานเคาแนะนําคะ เคาก็จะแนะนําไปวา “ถาไปแลวเคาจะชวยเซฟรายจาย
ได”อะไรประมาณนี้ หนูก็เลยไปก็ไป เคาก็บอกวา “ไปฟ้ืนฟูสภาพจิตใจอะไรเราทํานองนี้” เราจะไดปรับสภาพ
ที่แบบวา จากคนที่ไมเคยทําอะไร เราก็จะทําเป็นทุกอยาง อะไรแบบนี้ เราก็สองจิตสองใจ ไมอยากจะไป”     

กิ่ง : “ก็ตามที่เหลืออยูอีกขางบาง ตามกนบาง สิ้นสุดจากโรงพยาบาลอางทองคือ เขาก็ไม
รักษาแลว พูดงายๆ แลวประกันสังคมก็เรียกไปเพ่ือจะประเมินวาสูญเสียอะไรบาง หลังจาก 1 ปี 3 เดือนถึงจะ
เรียกไปประเมิน เขาคิดวาหายแลว ประเมินแลวปรากฏวามันยังไมหาย ไมหายเขาก็สงไป” 

 

 10) เรื่องของคน : ความกระตือรือร้น และการมีใจบริการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของศูนยฟ์ื้นฟูฯ  

         เมื่อผูบาดเจ็บรุนแรงเขาสูกระบวนการชวยเหลือ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูฯ แมผูบาดเจ็บรุนแรง 
สวนใหญสะทอนใหเห็นวา การที่เขาเขามารับการบริการ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูฯ ทําใหชีวิตเขามีจุดเปลี่ยนจาก
ความมืดเป็นสวาง จากความสิ้นหวังเป็นมีหวัง จากความทอถอย หมดแรง เป็นความมีพลัง แตอยางไรก็ตาม 
มีผูรับบริการไมนอยไดสะทอนถึงจุดออน ขอพัฒนาของศูนยแฯ แหงนี้ โดยเฉพาะ “ความกระตือรือรน และ
การมีใจบริการ” ของบุคลากร  

สันตแ : “…คือ 1 เจาหนาที่ไมดูแลเอาใจใสไงครับ ก็อยางเชนวา การที่เขาเกิดอุบัติเหตุมา
เนี่ย ขั้นตอนแรกเคาตองทํายังไง พอเขาเขามาแลว เจาหนาที่ก็คุยโทรศัพทแ มันไมใชเรื่องอะ คุณไมใสใจอะ 
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แลวใหเคาไปอยูทําไมครับ พอมาถึงไดรับทราบขอหนึ่ง ขอนี้เสร็จผมก็กลับบาน เพราะวาอยูในนี้ผมก็ไมมี
ความสุข มารอใหเขารักษา แตเขาไมรักษา แลวเราจะยืนอยูทําไมละครับ” 

มีผูบาดเจ็บรุนแรงหลายคน ซึ่งปใจจุบันเป็นพนักงานของศูนยแฯ ไดสะทอนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการภายในของศูนยแ การประเมินการทํางานที่เกี่ยวของ ความเป็นธรรม ซึ่งอาจทําใหบางคน ที่รูสึก
วาตนเอง เป็นคนตั้งอกตั้งใจทํางาน แตไดรับความดีความชอบ หรือการสงเสริมจากผูบริหารไมมากนัก ทําให
ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน และอาจนําไปสูสภาวะการขาดพรองในเรื่อง “ความกระตือรือรน และการมีใจ
บริการ” ของบุคลากร 

ยูร : “ถาพูดกันตรงๆ เนี่ย ผมวามันเป็นทุกที่ เพราะวาบริษัท หรือหนวยงานราชการนั้น             
การทํางานของคน มันมีทั้งคนทํางานและคนไมทํางาน ไมตางกัน แมแตในศูนยแฟ้ืนฟูฯ หรือหนวยงาน
ราชการไหนๆ มันมีหมด ถาจะตองปรับก็ควรจะเป็น….เทาที่ผมอยูกับศูนยแมา 20 กวาปี ก็คงจะตองปรับ
เรื่องของคนปรับเจาหนาที่ ความที่คนเราเนี่ย มันทํางานจําเจมาเรื่อยๆ มันก็จะเกิดความเบื่อหนาย มัน
กลายเป็นวา แตกอนมีใจบริการเต็มรอย พออายุมากขึ้น มันกลายเป็นวาใจบริการของเคามันอาจจะไมเต็ม
รอยแลว” 

โก : “ที่วาตอนนั้นมันมีเรื่องของทอ ทอบําบัดของน้ํามันเสียอะไรแบบนี้ ก็เลยแจงเขาไปวา             
มันเสีย คือชวยซอมใหหนอยไดไหม อะไรแบบนี้ แลวเคาก็จะมีประชุมทุกๆ วันศุกรแ คือเหตุผลที่เรารับไดไหม
คือ รูสึกแบบนี้ รูสึกวาเราไมไดรับการบริการในกลุมวีลแชรแที่ตางจากคนทั่วไป หรือกลุมเจาหนาที่พนักงาน คือ
อยากใหเขาตระหนัก อยากใหเขาคอนเฟิรแมมาวา จะแกปใญหานั้นจริงๆ ใชไหม บางทีพวกผมก็ใหหัวหนาเขาไป
พูดกอน เพราะวาบางทีพวกผมพูดอะไรไปก็คือ เคารับฟใงแตเขาไมดําเนินการ” 

 

11) การอบรมวิชาชีพท่ีมิได้ตอบโจทย์ชีวิต และความต้องการ และการน าไปใช้จริง 
นอกจากการบริการดานการแพทยแ การทํากายภาพบําบัด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางรางกาย

แลว การบริการที่ผูรับบริการกลาวถึงและใหความสนใจ คือการฟ้ืนฟูดานอาชีพ และการมีงานทํา แตอยางไร
ก็ตาม พบจุดออนที่สําคัญคือ เนื้อหา วิชาความรู วิชาชีพที่สอนหรืออบรมนั้น ไมอาจตอบโจทยแ หรือการ
นําไปใชจริงภายหลังกลับสูชุมชน สังคมไดอยางเต็มที่ บางคนไมมีความสนใจตั้งแตแรก ไมสอดคลองกับ
ทักษะ ความถนัดบางคนอบรมไปแลวมิไดนําไปประกอบอาชีพ แตประกอบอาชีพ อยางอ่ืนแทน ซึ่งอาจมีปใจจัย
เงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของไมนอย  

กิ่ง : “ ก็มีเย็บผา แลวก็มีคอม แลวก็จักรสาน รอยลูกปใด ตอนแรกที่อยูในศูนยแ เราก็คิด
เหมือนกันวา ออกมาจะเย็บผานะ มีทุนสักกอนหนึ่งเย็บผา ซื้อจักรซักตัวนึง แตทุนตอนนั้นมันไมมีไง มันมีแต
นอยไมถึงคะ ที่เขาใหมาที่ประเมินใหมามันนอย”   

กร : “หมอเคาบอกวาจะใหเรียนคอม แตผมก็เรียนไมจบหรอก แตผมก็มีชองทางที่วา 
เมื่อกอนมีคนแนะนํา มีหมอที่อางทองเขาบอก ใหทําฟารแมหมาขาย เคาแนะนํามาวาชองทางนี้มันเป็น
แนวทางท่ีอยูไดดีนะ ไมตองเหนื่อยอะไรมาก ผมก็ไมไดเรียนจนจบหรอก”  
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เฉลียว : “มีไปฝึกอาชีพ ฝึกอะไรอยูดวย ก็มีหลายอยางครับ มันมีใหเลือกเรียน รักษาตัวไปดวย 
ฝึกอาชีพไปดวย แรกๆ ผมก็เรียนคอมอยู แตผมสูไมไหว น้ําตามันไหลตลอด เปลี่ยนจากคอมพิวเตอรแ มาเป็น
แกะลายกระจก คือมันเป็นเหมือนกับกระจกธรรมดาที่เราไปแกะ แกะเป็นรูปตางๆ ก็คือแกะลายกระจกนี่           
มันไมไดใชเลย คือมันเหมือนไมเหมาะกับอาชีพแบบนี้” 

ผูบาดเจ็บรุนแรงบางคนที่เป็นบุคลากรในศูนยแฟ้ืนฟูฯ ก็ทราบในประเด็นนี้ แตก็ดูเหมือน
ไมงาย ที่จะแกไขไดดวยลําพัง เนื่องจากเกี่ยวของกับคนอ่ืน กฎระเบียบ การสรางเครือขายเชื่อมโยง           
การสงตอ รวมมือกับหนวยงานภายนอก ที่มีการบริการฝึกอาชีพที่หลากหลายอยูแลว โดยไมจําเป็นตอง
ทําเองทั้งหมด รวมทั้งความตั้งใจ และความพรอมขององคแกรที่จะแกไข จึงเป็นทางออกประการหนึ่ง             
ในมุมมองของเขา  

ยูร : “เพราะฉะนั้นถาถามวาทางศูนยแเราจะตองตัดอะไร 1. ตองปรับเรื่องคนดวย 2. ถาพูด
ถึงเนี่ยหลักในการทํางานมันจะตองมีความกาวหนา ไมเวนแตการฝึกอาชีพ มันจะตองมีความกาวหนาในสาย
งาน มีวิวัฒนาการใหมๆมา แตวาตัวศูนยแเองเนี่ย บางครั้งมันปรับยาก ดวยกฎ ดวยระเบียบ ที่มันไมสามารถ
จะปรับไดทันที อยางเชนหลักสูตรที่เราจะเปิดใหทัน” 

 

12) อุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการที่ไม่ตอบสนองความต้องการของคนบางกลุ่ม  
แมการฟ้ืนฟูทางกายภาพ จะเป็นจุดประสงคแเปูาหมายหลักๆ ของผูบาดเจ็บรุนแรงฯ แตก็มี

บางคน สะทอนถึงเครื่องชวยความพิการ และอุปกรณแเทียม ที่อาจไมตอบสนองความตองการในการดําเนินชีวิต
เทาที่ควร และบางคนเลิกใชไปในที่สุด และมากไปกวานั้น บางคนรูสึกวาศูนยแฟ้ืนฟูฯ มิไดใหหรือชวยฟ้ืนฟู          
หรือทําใหชีวิตเขาดีขึ้นเลย ตลอดจนมีมุมมองตอสภาพแวดลอม การบริหารจัดการในทางลบอยูไมนอย            
และอาจสัมพันธแกันกับบางกลุม บางคนที่การปรับตัวไมดีนัก แมผานกระบวนการฟ้ืนฟูฯ แลวก็ตาม  

กร : “ ใสแลวมันก…็ ผมวาผมจับอะไรอยางนี้มันก็สะดวกกวา ถาแขนแบบนี้ผมวามันใช            
ไมสะดวก มันใชอะไรไมไดเลย ผมยังโชคดี บางคนเคาเป็นแคนี้ ไมสามารถทําอะไรไดเยอะ” 

รบ : “เคาไมไดใหทําอะไรเลย เคาใหเรากินอยู แลวถึงเวลาก็กินขาวแคนั้นแหละ พอถึงเวลา 
ก็ไปกินขาว แลวเขาก็ใหแขนของอะไรที่พระเทพฯ เคาใหมา ไดแขนมา ทําแขนให เคาใหมาทําแขน ไมได
ใส มันทําอะไรไมคอยถนัด มันก็เลยใสไมคอยได”   

สันตแ : “ผมไดแขนมาไมก่ีวันผมก็ออกเลย เจานายผมก็ถามวา “ทําไมไมใสแขน” ผมก็เลย
บอกวา “ใสทําไม ทํางานแลวมันเกงกาง” จะไมเหมือนปกติ มันจะดูเกงๆ กางๆ ใสแลว มันไมคลองตัว       
มันอะไรแบบนี้เนอะ”  

 
    13) การขาดการติดตาม ประเมินผลการให้บริการภายหลังการสิ้นสุดกระบวนการฟื้นฟูฯ 

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    จากผลสะทอนขางตน เกี่ยวกับการอบรมวิชาชีพที่มิได้ตอบโจทย์ชีวิต และความ

ต้องการในการน าไปใช้จริง และอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ ที่ไม่ตอบสนองความต้องการของ            
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คนบางกลุ่ม สะทอนใหเห็นวา หากทางศูนยแฟ้ืนฟูฯ นําขอมูลเหลานี้มาประกอบ หรือมีการติดตามประเมิน
แตเนิ่นๆ และตอเนื่อง ก็จะชวยใหเป็นขอมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงการบริการของศูนยแฟ้ืนฟูฯ           
ใหดียิ่งขึ้น  

ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ภายหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูฯ ไดกลับเขาสูสังคม แมจะมีสภาพกาย ใจที่ดี
สมบูรณแขณะอยูในศูนยแ ฟ้ืนฟูฯฯ กระบวนการชวยเหลือในศูนยแ ฟ้ืนฟูฯ สิ้นสุดแลว แตชีวิตหลังออกจาก        
ศูนยแฟ้ืนฟูฯ เป็นเพียงวันเริ่มตนวันแรกในสังคมภายนอกของเขาเทานั้น  หลังจากที่ไปอยูบาน ภูมิลําเนา 
บางรายไมสามารถที่จะเผชิญปใญหา สภาพแวดลอมที่แตกตาง หลังออกจากศูนยแฟ้ืนฟูฯ เพราะโลก และสังคม
ภายนอกมีความซับซอนกวาศูนยแฟ้ืนฟูฯ ปใญหาและคุณภาพชีวิตของคนเหลานี้ ยังคงตองการพ่ีเลี้ยง และ
ระบบการชวยเหลือจากศูนยแฟ้ืนฟูฯ หรือผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง    

มานี : “ก็อยางที่เราบอกเนี่ย สมมุติวาพอเราคงที่แลว ก็คือพัฒนาแลว เขาก็พิจารณา
แลว เราพัฒนาตอไปไมไดแลว เขาก็เลยมาสํารวจ ก็คือมาใหกลับไปอยูที่บาน แลวก็มาชวยเรื่องโครงการ
ตรงนี้ แตวาพอเสร็จเรียบรอยแลวเนี่ย ตอไปเราดําเนินชีวิตยังไง เคาก็จะไมมา ไมไดมีการติดตามอยางสมมุติ
เราจะเจอปใญหาอะไรไหม แลวถาเจอปใญหา จะมีคนชวยเหลืออะไรไหม อะไรยังงี้” 

อาจ : “ผมเคยทําเรื่องไปแลว มันก็เงียบไปเลย ไอเงินกูสําหรับคนพิการที่ไมมีดอกเบี้ยนะ
ครับ ตั้งแตออกจากศูนยแมาอยูบานใหมๆ ก็เขียนเรื่องจากที่ศูนยแมา มาถึงที่นี่เรื่องมันก็เงียบ โควตาลอตเตอรี่
ก็ไมได” 

 

14) การมิได้รับการฟื้นฟูฯ การบริการที่สมบูรณ์ เสมือนการช าระล้างที่ไม่หมดจด 
มีผูบาดเจ็บรุนแรงหลายราย แมผานกระบวนการฟ้ืนฟูฯ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูฯ แลว หากแตยัง              

ไมสามารถปรับตัวยอมรับความพิการของตน การผูกติดกับผูชวยเหลือ การโทษสิ่งภายนอก นอกเหนือจาก
ตนเอง การเก็บตัว ไมมีปฏิสัมพันธแกับคนอ่ืน แมขณะอยูในศูนยแฟ้ืนฟูฯ หรือกระบวนการฟ้ืนฟู จนกระทั่ง
กลับไปบาน และชุมชนของตน ไมออก สูสังคม บางคนมีเหตุจําเป็นตองออกจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพกลางคัน 
จึงสงผลตอกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งกายและใจ ทําใหชีวิตภายหลังการเขารับการฟ้ืนฟูฯ 
ยังคงมีปใญหาและขอทาทายไมนอย 

รบ : “อยากอยูบาน ไมชอบ สมัยกอนเคยเรียนแลวไงหนังสืออะ เรียนกับคนเยอะๆแบบนี้            
2,000 คน มันไมเหมือนบานนอกไง บานนอกเขาไป แตงตัวมันก็แตกตางกัน เหมือนพ่ีไง ที่ตองเป็นอาจารยแ.......
แตเดี๋ยวนี้ ผมไมไดทํางาน สวดมนตแ แลวก็รอเงินเดือนที่วา เดือนละ 800 ก็อยูได เราไมไดไปใชอะไรมาก         
มีขาวสารโลนึง ก็อยูไดเป็นเดือนๆอะ ขาวสารโลนึงก็ 250 แถวนี้ บานผมก็อยูตรงนี้ แตใจมันก็ไมอยากอยู
เทาไหรหรอก มันเควง ตอนกลางคืนนะมันนากลัวนะ และคนตายบอยดวย เรามันเป็นคนทึบดี ไมมีอะไรหรอก 
ที่นี่ดีอยูกับธรรมชาติ”  

กิ่ง : “ หายแลวก็อยูที่ศูนยแเพ่ือทํากายภาพบําบัด แลวก็เรียนอาชีพ มีอาชีพหลายๆอาชีพ         
ใหเรียนเย็บผา มีคอมพแ แลวก็จักรสาน อะไรทํานองนี้คะ ตอนที่อยูที่ศูนยแหนูก็เรียนเย็บผา แตยังไมจบ 
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คือหนูอยากกลับบานกอน สภาพรางกายดีขึ้นเยอะ แตจะมีอีกชวงนี้ที่มันยังไมหายดี ทุกวันนี้ก็ยังไมคอยหายดี 
เพราะวาแผลแหงแลวมันจะฉีก ถาเราเดินเยอะหรือทํางานเยอะเนี่ย บางทีก็แสบตามันก็มีคะ”  

 

15) การขาดทักษะในการวางแผนชีวิต เหมือนรถที่ไม่มีพวงมาลัย 
ผูที่ไมผานการฟ้ืนฟูที่สมบูรณแ อาทิ ออกกลางคัน มิไดพักอยูศูนยแฟ้ืนฟูฯ รวมกับเพ่ือน

ผูบาดเจ็บรุนแรงคนอ่ืน มาเพ่ือตองการฟ้ืนฟูทางการแพทยแ ทํากายภาพ และขอรับอุปกรณแเครื่องชวย                 
ความพิการ หรืออยางหนึ่งอยางใดเทานั้น เป็นตน นอกจากจะมีความรูสึกไมยอมรับความพิการ การชวยเหลือ
ตนเองใหมีวิถีชีวิตอิสระ (Independent living) แลว ยังพบวาทักษะการเผชิญปใญหา และการวางแผนในชีวิต 
หรืออนาคตของตนยังไมมีความชัดเจน และทิศทางที่ดี ทั้งชีวิตสวนตัว และโดยเฉพาะความเป็นอยู การทํางาน 
ฐานะ เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการทางการเงินของตน 

มานี : “วางแผนอะไรเราก็ไมรูอะ คือหนึ่งเนี่ย เราเองก็มีคาใชจายเรื่องของอาหารการกิน 
เพราะวาอยางที่บอกเราก็ตองทานผลไม จะหนักไปเรื่องทานผลไม ตองออกไปซื้อผลไม” 

สม : “ผมทํางานที่นี้ไปเรื่อยๆ เพ่ือนรวมงานเคาก็ถามผมวา“มึงจะอยูที่บริษัทนี้อีกนาน
ไหม” ผมเลยบอกวา“กูอยูกูก็ไมไดคิดอะไรเลยวะ คิดแควาขอชวยเหลือกันไปเรื่อยๆดีกวา ออกเมื่อไหร  
เดี๋ยวก็รูเอง” 

 

16) บุคลิกภาพ-สันดาน ในฐานะต้นทุนแห่งการต่อสู้และการปรับตัว 
  บุคลิกภาพ (Personality) หรืออาจเรียกวา “สันดาน” กอนการเผชิญภาวะวิกฤต หรือกอน
อุบัติเหตุ และพิการของผูบาดเจ็บรุนแรงฯ  เป็นอีกปใจจัยเงื่อนไขหนึ่ง ที่สงผลตอการปรับตัว การยอมรับ      
ความพิการ ปฏิกิริยาตอความพิการ และทัศนะตอตนเองที่เหมาะสม หรือไมเหมาะสม บางคนยังฝใงใจ เสียใจ 
ฉุนเฉียว ซึมเศรา ตอรอง ใชความพิการเรียกรองความสนใจ ปิดตัวเองจากสังคม บางคนกาวขาม              
ความสูญเสียความเจ็บปวด ยอมรับ และเริ่มตนชีวิตใหม โดยไมฝใงติดกับการสูญเสียเดิม ยิ้มและยินดี
กับสภาพรางกายที่ เหลืออยู  และเห็นคุณคานั้นอยางลงตัวบนพ้ืนฐานของบุคลิกภาพ สันดานแหง                     
ความรับผิดชอบ ตั้งใจ และปรับตัวเองเขากับสถานการณแนั้น 

สันตแ : “ผมก็เป็นอยางเนี่ย ปกติครับ นายจางผมก็ไปถามกับพนักงานตอนนั้น 
ประมาณสองรอยกวาคน เคาก็ไปถามวา “พี่แดงเคาไดกินเหลาหรือเปลา”ปรากฏวาทุกคนเคาก็ตอบ
เสียงเดียวกันหมดเลยวา “อเอ! ลุงแดงแกเลิกเหลามา 2 ปีกวาแลว” ผมไมกังวล เพราะผมถือวาเกิดอุบัติเหตุ
ในงาน ผมรองเรียน ขึ้นไปโนน กระทรวงกรมแรงงาน จบไหมละ ทุกวันนี้ก็ไมมีใครกลาวาผม ผมเดินไปไหน
มาไหน พนักงานในนั้นรอยกวาคน รวมทั้งผูจัดการดวยนะ ไมมีใครกลาวาผม ในนั้นเคาบอกวาผมเป็นเด็กเสน
ของนายจาง ก็เลยบอกวา “ผมไมใชอยางนั้นหรอก”  

โก : “ผมคิดวาผมไมมีลูกแน ผมกลัวลูกอายที่จะไมเขาใจ แบบวาอยางเชน ไปโรงเรียน         
ผมไปเป็นผูปกครองแบบนี้ แลวเจอคนอื่นเคาเป็นแบบนั้น สวนพอเราเป็นแบบนี้ คือผมกลัวลูกอาย 
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คือ เราคิดไวกอน เผื่อเยอะ เพราะตัวเราก็ไมไดเหมือนคนอ่ืนเขา คือเราไมรูวาลูกเราจะคิดยังไง สมมติวา 
ลูกเราเดินได แลวเราไมเดินตาม คนอ่ืนจะคิดยังไง ประมาณนี้ครับ” 

 

17) ชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงฯ ในฐานะคนพิการ ยังต้องต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไป 
หากจะกลาวตามจริงแลว การตอสูของคนพิการ ไมวาพิการแตกําหนดหรือภายหลัง              

ในทุกชาติ ภาษา สังคม ตองตอสูดิ้นรน ภายใตกระแสสังคมที่ใหคุณคาของ “คนปกติ” เป็นกระแสหลัก                  
สังคมยังมีอคติ ตีตรา เลือกปฏิบัติในการดํารงอยู อาชีพ การศึกษา การมีสวนรวมในครอบครัว สังคม              
แมอีกฝุายหนึ่ง มีการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิ และกฎหมายของคนพิการอยางตอเนื่อง แตการตอสูก็หาไดสิ้นสุด
ไปไม กฎหมาย นโยบาย มิใชคําตอบทางแกสุดทาย บางครั้ง สิ่งที่เรียกวาโอกาส อาจกลายเป็นปใญหา              
จากสิ่งที่เคยเป็นปใญหากลายเป็นโอกาส คุณภาพชีวิตคนพิการ ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ในฐานะผูพิการภายหลัง          
มีความซับซอนและพลวัตรอยูเสมอ ดังผูบาดเจ็บรุนแรงฯ หลายคนไดสะทอนสิ่งเหลานั้น เริ่มตั้งแตสิ่งที่              
ใกลตัว ครอบครัวที่ทํางาน และสังคมวงกวาง  

กิ่ง : “ก็เราพรอมแลว พรอมที่จะทํางานไดแลว แตไมคิดวาจะกลับมาทํากอสรางไดอีกไง 
คิดวาจะไดทํางานเบาๆ เราก็คิดหางานเบาๆทํา แตมันไมมีไง งานแถวไชโยมันไมมีงานเบาเลย นอกจาก
กอสรางคะ ก็มีเพ่ือนบางทีก็ชวนไปทํางานโรงงาน ก็ไมไป ใจมันไมอยากไป เราเคยไปทําแลวอดนอน ไมไหว
เขามีกะดวย” 

มี : “เขามาดูแปฺบเดียว เขาก็ไป เขาก็ไมไดพูดอะไรเลย แตรูจากทางโรงพยาบาลเขาบอกวา 
ทางการไฟฟูาปุาโมกเขาชวยจายให ชวยแสนนึง ใหคารักษา แตไมไดใหเงินคาทําขวัญ ไมมีเลย ไดเงิน         
คาประกันมาแสนหก ก็ไมเขาใจเขานะ ตอนนั้นเขาก็อยูศูนยแ  ตอนนี้ไดเงินเดือนแตคนพิการอะไรอยางนี้               
เบี้ยคนพิการ แตก็ไดนอย เดือนละ 800 รับจางกอสรางวันละ 300 - 400 บาท มีลูกโตแลวคะ ผูหญิง เรียนอยู            
ม. 2 เรียนอยูตรงนี้ วัดมะขาม ไมมีพอ เขาเลิกกันนานแลว” 

 

4.2.3. สภาพคุณภาพชีวิตของผู้บาดเจ็บรุนแรงการบริการของศูนย์ฟื้นฟูฯ และปัจจัย
เงื่อนไขท่ีเป็น “ความส าเร็จและโอกาส” 

 

   1) ชีวิตใหม่ : ชีวิตที่เต็มและที่เป็นปัจจุบัน 
 เมื่อผูบาดเจ็บรุนแรงฯ เหลานี้ถูกถามวา “ทานใหคะแนนคุณภาพชีวิตของตนเองเทาใด               

กี่มากนอย?” หลายคนบอกวาคะแนน 100 ใหเต็ม 100 หลายคนบอกวา 10 ใหเต็ม 10 หลายคนบอกวา 90               
ใหเต็ม 100 และมีแงมุมที่กลาวถึงความพอใจ ความพอดีของชีวิตตนเองอยางนาชื่นชม หลายคนกลายเป็น              
คนตนแบบใหกับสังคมและผูพบเห็น  

ยูร : “ผมมีกําลังใจเต็มรอย เพราะวาตอนนี้ผมไมไดมองตัวเองวาพิการ ผมมองตนเอง               
เป็นแคคนที่มีปใญหาดานการเคลื่อนไหวแคนั้น ... อเอ หลักของผมถาจะไมใหมีปใญหาดานนี้เลย บางอยาง 
มีดีกวาคนปกติ ทั้งหนาที่การงาน ทั้งโอกาสในการแสดงความสามารถ” 
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 รัญ : “ หนูก็ใหเต็มรอย เพราะวาหนูอยูกับเพ่ือนฝูง อยูกับหัวหนางานที่แบบวามันไมรูสึก
ผิดปกติ ไมรูสึกแตกแยก ตั้งแตหนูกลับมาจากที่นูน ก็คือวาเราไปเจออะไรมามากแลว มันทําใหเราเรียนรู              
จากที่โนนมาที่นี ่รูแบบวาเราไมตองรูสึกอายใคร ทําเบาๆคะ สบายๆ ไมไดเครียด หนาที่ก็คือวา ทําที่หยอดน็อต 
หยอดแหวน ไมตาง ไมชาไมเร็ว ก็คือวาทําปกติ......... ไมมีอะไรหนักจิตใจคะ เพราะวาตอนนี้หนูแบบวา สบายใจ
ทุกอยาง ก็คือวา หนาที่การงานก็ดีทุกอยาง แบบวาเพ่ือนรวมงานก็ดี แฟนก็ดี เพราะวาครอบครัวก็ดี” 
 

2) การเสริมพลัง : เปลี่ยนจาก “ผู้รับ” เป็น “ผู้ให”้ และก้าวเดินต่อไปในสังคมบูรณาการ 
  เมื่อผูบาดเจ็บรุนแรงฯ จากผูขาดพรอง ตกเหวที่มืดทึบ มาสูพ้ืนที่แหงความสวาง กาวเดินไป 
สูเปูาหมายใหมที่มีความหมาย ไปสูผูที่เติมเต็มอีกครั้ง คนเหลานี้เปลี่ยนจากผูรับการรักษาไปสูผูให ผูแบงปใน
ประสบการณแ และเป็นตันแบบใหกับคนอ่ืนๆ มีการจัดวางแผนชีวิตอยางผูมีประสบการณแ ไมยอทอตอปใญหา                
ความทาทาย อุปสรรคในชีวิต กาวขามคําวาพิการของตนอยางไรเงื่อนไข   

รัญ : “ไมคะ ออกไปแบบเต็มรอย ปกติเคาก็จะมีถุงมือให คือเราจะไมใสถุงมือเลย แลวก็ปลอย
อยางนี้ ใครเคาถามเราก็ตอบดวยความมั่นใจวา เราเป็นคนพิการที่แบบวา เกิดอุบัติเหตุ บางคนเคาก็เดินมา           
ถามดีๆวา "นี่เป็นอะไรไหม" ก็บอกวา "เป็นอุบัติเหตุคะ ที่ในโรงงาน" ก็ตอบเขาไปอยางนี้เลย ไปไหนมาไหนแบบ 
ไมเคยอายคนเลย ตั้งแตหนูกลับมาจากที่นั่น ……...” 

รัญ : “หนูชวยไดคะอาจารยแ เพราะวาหนูเป็นคนที่แบบวา ชอบพูดเหมือนกัน หนูก็อยากจะ
เลาใหคนอ่ืนเขาไมใหทอ อยากแบบวาไปเผยแพร จะไปเลาประสบการณแชีวิตที่แบบวา เราเจอเราทอ เราทอมาก 
อะไรแบบนี้ ใช! หนูก็คิดเหมือนกันนะ ถาเราชวยไดเราก็อยากจะชวย” 

 วัช : “กอนหนานี้เนี่ยก็จะเอามาใชจายในครอบครัว คาน้ําคาไฟ แตวาตอนนี้นี่คือ ซื้อของใช 
แลวก็ชวยกับตาสงหลานเรียนจะจบแลวครับ ตอนนั้นมีโครงการ เกี่ยวกับการแชรแประสบการณแเรื่องอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทํางาน เคาจะพาเราไปเป็นวิทยากร ก็ตอนนั้นก็ไปใหความรูกับเขา บริษัท สถานประกอบการ
ใหญๆนะครับ ผมไปแชรแประสบการณแใหพนักงาน ตอนที่อยูอุตรดิตถแ มีไปเรือนจํากับโรงเรียนอุตรดิตถแ               
ไปแชรแประสบการณแใหนองๆ เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจ” 

 

     3) ผูป้ระสานและผู้น าสารในการ “ต่อชีวิต” 
บุคคล หนวยงานที่ตองประสานใหผูบาดเจ็บรุนแรงเพ่ือเขาสูกระบวนการฟ้ืนฟูฯ ณ ศูนยแฟ้ืนฟูฯ 

แมไมมีการกําหนดไวชัดเจน แตมีสํานักประกันสังคม และบริษัท นายจางบางแหงทําหนาที่ประสาน ใหขอมูล
แกผูบาดเจ็บรุนแรงฯ เพ่ือใหเขารับการฟ้ืนฟูฯ นับเป็นความโชคดีของผูบาดเจ็บรุนแรงฯ เหลานั้น  

สันตแ : “ตอนที่ผมออกจากโรงพยาบาลผมก็ทํางานเลย พอทํางานเสร็จปฺุบทางประกันสังคม
เคาจะเดินเรื่องมาที่บริษัทผม แลวใหทางบริษัทผมสงตัวไปที่นูน บางพูน” 

ยูร : “เออ ทางเจาหนาที่ฝุายบุคคลของบริษัทติดตอมาบอกวา “เออ ตรงนี้นะเรามีสิทธิ์ไดเขา
ไปติดตอเขารับการฟื้นฟูทางดานการแพทยแที่นี่ สนใจไปไหม” พอบอกวาสนใจ ผมก็ไปเลย เพราะวา
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อยากทํากายภาพบําบัด อยากกลับมาเดินได คือตอนนั้นคิดวามีความหวังที ่จะกลับมาเดินไดอีก          
คิดวาถาเราทํากายภาพบําบัดเต็มที่มันนาจะดี” 

 

 4) ครอบครัว คือ เสาหลักและต้นทุนชีวิต 
ปใจจัยของความสําเร็จ การปรับตัวที่เป็นตนทุนสําคัญของผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ก็คือ บทบาท

ของครอบครัว ซึ่งหมายถึงบิดา มารดา สามี ภรรยา ที่คอยดูแล ใหกําลังใจ หรือสิ่งที่ผูกพัน ที่ตองยืนตอสูชีวิต                    
ในขณะเดียวกัน ครั้นเมื่อผูบาดเจ็บรุนแรงฯฟ้ืนคืน ก็ทําหนาที่จากผูรับไปสูผูใหแกบิดา มารดา คูชีวิต สมาชิก          
ในครอบครัวอยางสงางาม  

กร : “เมียผม เป็นคนที่โคราช แตผมทํางานอยูที่บริษัทไดฟิน ผมเลนเฟสแลวก็คุยกัน แตงงาน
กัน ถึงแมวาเขาจะอายุมากกวาผม แตนอยคนที่จะรับสภาพผมได แตผมตัดเล็บเองไมไดเคาคอยตัดเล็บใหผม 
ซักผาใหพอผมใหลูกผม ทํากับขาว แตเขาก็เป็นความดัน เป็นหนามืด เลยไมคอยไดใหเขาออกไปขายของกับผม 
เคยใหเขาออกไปแลว แตผมไมใหเคาออกเพราะเคาไปแลวหนามืด อยูบาน ชีวิตผมไมขาดหรอก มีญาติพ่ีนอง
คอยใหกําลังใจแลวก็มีความเมตตาตอเรา ถึงแมวาเราจะพิการ แตใจจริง เคาไมไดคิดรังเกียจเรา” 

โก : “ก็คือเรามีกําลังใจจากพอแมดวยที่เขาดูแลเรา เวลาเราลําบากก็มีแตเพียงแคเขาที่คอย
อยูดูแลเรา แลวก็อีกอยางหนึ่งก็คือ เป็นเรื่องของการอยากทําใหทางบานของแฟนผมยอมรับได คือทางบานแฟน
ผมเคายังยอมรับไมได กลัวจะเป็นภาระของลูกเขา อะไรแบบนี้” 

อาเมย : “ตอนนั้นอาเมยคิดวานาจะเดินได ไมคิดวาจะเป็นแบบนี้เนาะ ก็เลยไมเสียใจ อยูๆไป
หมอกบ็อกวา “อาเมยไมมีโอกาสที่เดินไดแลว” ตกใจ เสียใจ แลวก็บอกแฟนวา “พ่ีไมอยากอยูแลว” แฟนก็บอกวา 
“ไมตองคิดแบบนี้ แฟนจะอยูดวย” แฟนจะดูแลให กเ็ลยบอกใหสบายใจขึ้น” 
 

   5) เพื่อนร่วมชะตากรรม คือ ครูแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 
การสนับสนุนค้ําจุน ชวยเหลือจากครอบครัวนั้น เป็นตนทุนสําคัญแหงกําลังใจของผูบาดเจ็บ

รุนแรงฯ แตจุดเปลี่ยนสําคัญ และเป็นพลังใหผูบาดเจ็บรุนแรงฟ้ืนคืนจากความเจ็บปวด ในยาม ที่หมดกําลังใจ 
ทอถอย มืดและ ตีบตันแหงชีวิต เสมือนการกาวเดินอยูบนความสูญเสียและความพิการ ทําให “ตกหลุมเหว” ชีวิต
ที่ลึก เหน็บหนาว ทึบ มืด โดดเดี่ยว เสมือนโลกแหงความมืดมิดนั้น มีเพียงตัวเองเพียงผูเดียว ยากจะปีนปุายขึ้นมา  
สูพ้ืนดินขางบนปากเหว พบกับไออุนและแสงสวางแหงอาทิตยแชีวิต จนกระทั่งเมื่อยางกาวเขาสูรั้ว “ศูนยแฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี)” หรือ “ปริมณฑลแหงความเป็นเนื้อเดียวกัน” พบคนที่หัวอกเดียวกัน 
เพ่ือน พ่ีนองพิการ สูญเสียเชนเดียวกัน บางรายหนักหนากวาตนเอง มัน มากวาคําวา “บรรยากาศของความเป็นมิตร” 
แตเป็นบรรยากาศแหงการเยียวยาวา โลกนี้มิไดอยูเพียงลําพัง เขาอยูไดอยางมีความเป็นคนและเป็นสุข ความเหน็บ
หนาว ทึบ มืด โดดเดี่ยว กลายเป็นความอบอุน สวาง มีพลัง และแรงบันดาลใหกระโดดขึ้นจากหลุมเหวชีวิตนั้น             
อยางงายดาย เกือบทุกคนไดสะทอนความรูสึก และบรรยากาศนั้น 
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กิ่ง : “ก็ดี มีเพื่อนก็เห็นอกเห็นใจกันดี คนที่เป็นพนักงาน เป็นเจาหนาที่ที่นั่นเขาก็ดี                
สอนทุกอยาง สอนเรื่องใหเราเขมแข็งใหเยอะ การกินอยูก็ดี คือทีแรกหนูก็ไมอยากไป พอไปแลวก็ไมอยากกลับ 
ก็มันดี” 

กร : “ครับ! เขาสงผมไปที่นูน แลวผมก็ไปเห็นคนเคาเป็นยิ่งกวาเราอะ เคาอยูได แลวพอผมไป
คลุกคลี ไปอะไรแบบนี้ มันมีคนที่ยังแยกวาเราอีกเยอะ แลวเขาก็ยังทํางานได อะไรไดครับ เหมือนเคสที่โดนไฟฟูา 
ยิ่งกวาผมนะ ผมจําชื่อเขาไมได แตผมตั้งฉายาใหเขาวา โรโบคอป เคาโดนตัดหมดเลย เคาก็ใสแขนเทียม เคาเรียนจบ
หมดจากที่ศูนยแ เขาไปทํางานที่สนามบิน แลวก็มาเป็นวิทยากร เขาไมเคยเอาตังคแเลย…ครับ ใหเราเปลี่ยนความคิด 
ใหเรามีสภาพที่ดีขึ้น เคาจะมีวิทยากรมาพูดวา “พ่ีเป็นอยางนี้พ่ีก็ยังอยูได ทําไมนองๆ รุนนองถึงจะอยูไมได”          
เขาก็ยิ่งกวาเรา เขาก็มีงานทํา” 

 

   6) ศูนย์ฟื้นฟูฯ ในฐานะ ผู้ท าให้ชีวิตใหม่ก้าวย่างได้เร็วและถูกทาง  
   การที่ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ไดพบปะ แลกเปลี่ยนกับเพ่ือน พ่ีนองที่หัวอกเดียวกัน พิการ สูญเสีย
คลายกัน ถือเป็นการเปลี่ยนสถานะ และเคลื่อนยายจากกนเหว สูพ้ืนดินขางบน มีพละกําลังพรอมจะกาวเดินไป
ขางหนา แตหลายคนตองการเพ่ือนเดินทาง ผูชี้ทาง ชวยเหลือ เพ่ือใหการเดินทางมีความมั่นคง ถูกทาง และยนเวลา 
การเดินทางไปสูเปูาหมายไดเร็วขึ้น เขาเหลานั้น ไดสะทอนใหเห็นถึงภาพสะทอนของศูนยแฟ้ืนฟูฯ ที่มีแพทยแ               
นักกายภาพบําบัด นักจิตวิทยา ผูเชี่ยวชาญตางๆ ที่ใหการชวยเหลือ จัดกิจกรรมตางๆ มีสวนทําใหชีวิตของตน         
มีความหมายและเปูาหมาย 

สันตแ: “บางคนเคาก็อธิบายใหฟใงอยางละเอียด ตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย              
บางคนเขาก็ดีมากเลย ใหเราดูแลตัวเองวาเราจะตองดูแลตัวเองยังไง” 

กิ่ง : “ก็ดีคะ เขาก็ดูแลดี ดีมากเลย คือวาเขาก็คอยปลอบใจเรา ใหเราเขมแข็งขึ้นจาก
ความออนแอ ตอนอยูบานกอนที่จะเขาศูนยแคือ สภาพเราแยไปแลว จิตใจดวย แลวก็สภาพแขงขาเราดวย 
มันแยเขาไปแลว ทุกวันนี้ไมมีอะไรแตกตางเลย ก็เหมือนปกติ หนูคิดวาทุกวันนี้หนูก็ปกติ อาจจะแข็งแรง
ขึ้นเยอะจากเมื่อกอน เหมือนมันรูอะไรเยอะๆ มันหลายอยาง แข็งแรงขึ้นมาเยอะ คิดวาตัวเองปกติไมใช
คนพิการ อะไรแบบนี้ คิดอยางนั้นคะ” 

 

7) กายที่เหลืออยู่ คือบ่าวที่ต้องการพละก าลังเพื่อการขับเคลื่อนชีวิต  
กระบวนการฟ้ืนฟูทางรางกาย การทํากายภาพบําบัด อุปกรณแแขน ขาเทียม เป็นการ

บริการฟื้นฟูฯที่ผูรับบริการเหลานี้ไดกลาวถึง การไดรับประโยชนแ และบางคนมาเพ่ือการฟ้ืนฟูทางรางกาย
เป็นสําคัญ และชวยทําสภาพรางกายตางๆ ดีขึ้นตามลําดับ ทําใหลดขอจํากัดในการดําเนินชีวิต  และ
กลับไปใชชีวิตที่บาน ชุมชนและสังคม ไดเทียบเคียงกับคนทั่วไป รวมทั้งเมื่อสภาพรางกายคงที่ ก็เริ่มมอง
อนาคต และความฝในที่จะกาวเดินไปสูจุดตอไปทั้งการศึกษาและอาชีพ  

ยูร : “ระหวางที่ฟ้ืนฟูก็ เออ…ที่ศูนยแฟื้นฟูฯ อันดับแรกก็คือ อยากจะเดินไดกอน ใชเวลา 1 ปี 
ที่เอาใจใสกับมันเต็มๆแลวมันไมกลับมา ก็ตัดสินใจ โอเค! ชีวิตนี้เราตองนั่งรถเข็น พอนั่งรถเข็นปึ๊บ             
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ก็หันมามองทางดานหนาที่ ที่เกิดจากความพิการเนี่ยมันกําลังจะจบลง การศึกษาที่ราชภัฏจันทรแเกษม 
เพียงแคอีกประมาณปีครึ่ง” 

กิ่ง : “เดินไดแตไมปกติคะ คือเดินเขยง มันยึดไปหมด ตึงไปหมดเลยคะ แยไปแลวทั้งจิตใจ            
ทั้งรางกายที่เราเป็น  เขาก็ด ีคือเขาก็กายภาพทําใหเราดีขึ้น ก็สอนใหเราเขมแข็งคะ จากเราออนแอ จากที่เรา
ทอแทเราก็ไมทอแทคะ เหมือนเราหมดอนาคตคะ พูดงายๆ ก็มันตอสูใหเราเขมแข็งขึ้น สูชีวิต” 

 

8) การเยี่ยม การส่งข่าวและการติดต่อของญาติบ้านปทุมฯ คือ ยาใจที่ยังต้องการ 
  แมวา ผูบาดเจ็บรุนแรงฯ สวนใหญ มิไดมีระบบ กลไกการติดตาม ประเมินภายหลัง เมื่อสิ้นสุด
การฟ้ืนฟูฯ แลวก็ตาม ในบางครั้ง บางปี ศูนยแฟ้ืนฟูฯ ไดมีโครงการติดตามชวยเหลือ อาทิ โครงการปรับ
สภาพแวดลอมที่พักอาศัยแกผูบาดเจ็บรุนแรงฯ การเปิดโอกาสใหผูบาดเจ็บรุนแรงติดตอ ปรึกษาหารือโดย
อิสระผานโทรศัพทแ โดยไมเป็นทางการไดตลอดเวลา สรางความพอใจ เป็นขวัญกําลังใจ และความผูกพัน
เครือขาย เป็นการแกไขปใญหาเมื่อกลับไปอยูในชุมชน การทํางาน และลดคาใชจายจากการรักษาและการ
เดินทาง ไดเป็นอยางดี  

มานี : “เขาใหตอนนั้นเนี่ยก็คือ เคาบอกวา ทําไปแลวมันคงสภาพเดิม แลวเขาก็ใหกลับไปที่บาน 
ศูนยแเคาก็มาชวยในสวนที่วา เมื่อกอนนี้ที่นี่มันยังเป็นบานไมคอยสโลป มันยังเป็นบานทั่วไป เคาก็จะเอา
คนมากอนที่ญี่ปุุนจะกลับ หองน้ําเนี่ย เคาก็มาชวยเรื่องหองน้ํา”   

สันตแ : “ผมก็ถามเคาถามกับพ่ีอานนทแ แลวก็ถามกับฝุายประเมินวา ผมเป็นอยางนี้แลว 
ถาผมกลับไปทํางานเคาจะรับผมไหม เขาก็บอกวา เขาตองรับไว เพราะวาผมเกิดอุบัติเหตุในงาน และอีกอยาง
หนึ่ง ผมก็ไมไดทานเหลาดวย เคาเอาผิดผมไมได มีแตผมเอาผิดเขา ที่บอกเอาผิดก็เพราะวาเครื่องของเคาเนี่ย
ไมมี ความรัดกุม” 

 

9) สิ่งยึดเหนี่ยวอ่ืนใด กับการน าพาชีวิตที่ซับซ้อน 
การสูญเสียบาดเจ็บรุนแรงของอวัยวะสําคัญ ความพิการของผูรับบริการ หรือผูบาดเจ็บ

รุนแรงฯ เหลานี้ มีความซับซอนและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ การจะทําใหคนๆ หนึ่ง ฟ้ืนคืนสภาพรางกายและ
จิตใจยอมตองใชเวลา และใชองคแความรูในการเยียวยาฟ้ืนฟูฯ รักษามากมาย เริ่มตั้งแตครอบครัวเป็น
ตนทุน เพ่ือนของผูสูญเสียชวยดึงขึ้นจากหลุมเหวชีวิตใหกาวเดิน นักวิชาชีพเป็นผูชวย ใหเดินทางสู
เปูาหมายที่มีคุณคาใหเร็วและถูกทิศทางมากขึ้น แตกระนั้น อาจไมเพียงพอ ยังมี “สิ่งยึดเหนี่ยวอ่ืน” ที่ชวย
สนับสนุนสงเสริมการฟ้ืนคืนเหลานั้น ในลักษณะที่แตกตางกันไป เริ่มตั้งแตสิ่งยืดเหนี่ยวที่เรียกวา ศาสนา 
กษัตริยแ เจาฟูา เจาแผนดิน เกจิอาจารยแ การดําเนินชีวิตทางเลือก รวมทั้งสิ่งเหนือธรรมชาติอ่ืนใด   

มานี : “เราก็คิดวาในอนาคตเรา ก็คือทุกวันนี้เราก็สวดมนตแ แตวาสวดมนตแเราก็แบบวา     
คือภาพก็ไมไดชวยนะ แลวก็คือสวดมนตแขอใหลดละกรรม เราไมไดขอ เราแบบวาเราทําเราไหวพระ               
เราบอกวาเราถวายปใจจัยใสบาตรกับแมบาน ถาหากวามีเวลา แลวเราก็จะเอาเงินตรงนี้ไปทําบุญ วิธีการนี้
ก็คือ ใสบาตรทําบุญอยางนี้”  
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  สันตแ : “ผมรักษา 2 ที่ รักษาอยูโรงพยาบาลที่หนึ่ง แลวก็รักษาอยูตําหนักพอปูุที่หนึ่ง              
ใหพอปูุเคาคลายเสนออก ขยายเสนออก ที่ผมหายเร็วเพราะวาอะไรรูหรือเปลา ก็เพราะวาผมรักษา 2 ที่ไง                  
ผมบอกแลวไงวา ผมใหปูุฤษีรักษาให เคาไมเปุา เขาเหยียบ” 

รบ : “ไปบนหลวงพอแทนบาง ก็หาย ศักดิ์สิทธิ์นะ ก็นี่ไงเรื่องไมตายนี่แหละ เรื่องไฟฟูาช็อตแลว 
ไมตายนี่แหละ เคาชวยผมมาตั้งแต 4 ขวบแลว หลวงพอยิ้ม เรื่องผีตายโหงตายหานี่ เคาเกง เพราะวาถาหนารถ
เรามีอะไรเคาจะรู ดีนะมันกระตุนใหเรามีกําลังใจทําบุญอะ”    

  

10) การค้ าหนุนจากนายจ้างที่ไม่เหือดหาย  
  ทามกลางปใญหา นายจางมักทอดทิ้ง หรือไมชวยเหลือตอนรับลูกจางที่บาดเจ็บเป็นคนพิการ             
ของตน ในขณะเดียวกันก็พบวา นายจาง ผูประกันตนหลายแหง ใหการดูแลลูกจาง หรือลูกนองของตนอยาง
ตอเนื่อง ทั้งระหวางการเยียวยารักษา รวมทั้งยังใหโอกาสการจางงานภายหลังจากเยียวยา ฟ้ืนฟูรักษาแลว มีการจัด 
ปรับงานใหเหมาะกับความพิการ คนพิการ และใหสิทธิ สวัสดิการ คาตอบแทน โดยไมแตกตางจากลูกจางคนอ่ืน  ๆ 

สันตแ : “เขาดีครับ เคาดีกับพนักงานทุกคน ไมใชแควาเฉพาะเรื่องพ่ีแดง แตกับคนอ่ืนเขาก็
ดูแลเอาใจใส แตเคาเอาใจใสพ่ีแดงเป็นพิเศษ ถาเคาไมดูแลรักษาเรา ผมพลิกคดีได  ไดเงินเดือนเทาเดิม             
มีพิเศษก็จะมีพวกแต฿ะเอีย” 

รัญ : “บริษัทนี้เขาก็ดีทุกอยาง บริษัทก็ใหแบบวาจายคาแรงเรามาตลอดเวลา มันเป็นที่           
บริษัทคะ หัวหนาแกก็เขาใจ ผูจัดการเคาก็ไวใจ ก็คือวา พวกเขาก็ใหกําลังใจเราดีทุกคน กลับมาก็ทุกคนก็ให
กําลังใจเราดีทุกอยาง เราก็ทําคนเดียวทําไปเรื่อยๆ โดยไมคิดอะไรมาก….เงินเดือนก็เทาเดิมคะ เหมือนคน
ปกติทุกอยาง เราก็ดีใจ พอกลับมาทํางานใหเขาไดเราก็รูสึกสบายใจนะ” 
    

11) โอกาสที่น่าตื่นเต้นและท้าทายของชีวิตใหม่และโลกใบใหม่ที่รออยู่ 
  ชีวิตปใจจุบันสําหรับผูบาดเจ็บรุนแรงฯ ในฐานะคนพิการ ถือวามีโอกาส มีกฎหมายที่
สงเสริมสิทธิและโอกาสมากข้ึน เมื่อเทียบกับ 2 ทศวรรษท่ีผานมา ทั้งสิทธิดานการฟ้ืนฟูสมรรถภาพรางกาย 
กายอุปกรณแ รวมทั้งสิทธิการจางงาน การทํางานโดยเฉพาะคนพิการที่ยอมรับความพิการ แตไมยอมจํานนตอ
ขอจํากัดของตน ไมยอมจํานนตอสภาพแวดลอม แมบางครั้งจะไมเอ้ือตอคนพิการอยางสมบูรณแ พรอมจะ
ตอสูและพรอมที่จะอยูรวมในสังคมอยางบูรณาการ  

ยูร : “ ซึ่งเริ่มตนเนี่ย ผมก็ไดไปทํางานอยูที่กระทรวงแรงงานกอน 1 ปี แลวก็พอหลังจากนั้น 
ก็ยายไป ยายกลับมาอยูที่ศูนยแฟ้ืนฟูปทุมครั้งแรกเมื่อปี 2546 โครงการจางงานของกระทรวงแรงงาน... 
ความจริงชวย กฎหมายก็ 100 ตอ 1 การจางงาน ชวยใหคนพิการมีงานทําเยอะมาก ตองย้ําวาเยอะมาก 
เพราะวา ลูกศิษยแผมเองเนี่ย ชวงหลังๆมาก็คือวา เกือบๆจะจบบางทีก็ไดงานแลว มีบริษัทมาดึงตัว มาให
ไปใชมาตรา 35 หรือบางคนก็เป็นโควตา ซึ่งหนวยงานพวกนี้มันก็จะมีหนวยงานใหญๆ เชน SCB พวก ล็อกซเลยแ 
ที่วาติดนักกีฬาเป็นมาตรา 35 แตไมตองทํางาน ไปทําประโยชนแใหสังคม อะไรแบบนี้” 
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บัณ : “โอ฿ย.. คือจากเมื่อกอนเฮาบมี...พิการเนี่ยเดือนนึงก็ไดไมถึงหมื่น แตกอนเนี่ยผมคนบาน
นอก ผมเนี่ยเป็นคนขยันเนาะ หยุดเฉพาะวันอาทิตยแ วันอาทิตยแผมก็ไปเหมางานตออะไรยังงี้ เพราะวาตอนรถ
ชนมาครั้งแรก ผมก็ทํางานเสร็จเลิกงานมา 5 โมง ผมก็ทํางานตอ รายรับที่ผมรับจ฿อบขางนอกเดือนหนึ่งก็
ประมาณ 6,000 7,000 ไดนั่นแหละ เงินเดือนก็ประมาณนั้นแหละ แตเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชีวิตดีขึ้น ก็งานเงินดี 
มันดีกวาเกาเยอะเลยครับ มันมีงาน สวนมากมันก็เหมือนจะดีขึ้นกวาเกานิดหนอย บางวันก็ได 400 500 บาง
วัน ก็ 1,000 2,000 กวาบาท” 

 

12) กีฬาคือยาวิเศษ 
  การเลนกีฬาของคนพิการเป็นเรื่องที่ยาก เป็นกิจกรรมประจําวันที่ตองทํานอกบาน คนพิการ
ทําไดดวยตนเองเป็นสวนนอย ศูนยแฟื้นฟูฯ จึงสงเสริมใหผูพิการไดเลนกีฬา ซ่ึงถือไดวาเป็นทั้งการบําบัด นักกฬีา
คนพิการใหเป็นตัวแบบ ตนแบบ และกลายเป็นกิจกรรมตอยอดของโลกทัศนแใหม ทั้งการไดเดินทางไป
ตางประเทศ และโอกาสตางๆ ในการประกอบอาชีพชีวิตในสังคมมากมาย การกีฬา กิจกรรมนันทนาการ  
   วิน : “ผมทําใหกับบริษัทสมบูรณแกรุ฿ป เขาจางใหผมบําเพ็ญประโยชนแโดยการเลนกีฬา 
แลวก็ลงเลนใหเขา ถายรูปใหกับในทางบริษัท มันมีมาตราอะไรก็ไมรู ที่แบบวาเคาใหบําเพ็ญประโยชนแ 
เขาใหวันละ 300 ก็ลงตามเวลาซอม อยางถาวันหยุด 3 วัน อยางนี้ผมก็หยุด 3 วัน” 
   วิน : “ผมก็จบหลักสูตร แตวาในระหวางเรียนผมก็เลนกีฬาไปดวย อยางชวงเย็นอยางนี้
สปอรแตเดยแ วันพุธเคาก็จะมีสปอรแตเดยแ เมื่อกอนผมเลนเปตอง ตีแบต แลวมาจบที่ยิงธนู ผมไปเลนกีฬาแหงชาติ
เริ่มแรกที่สุพรรณ ก็ไดเหรียญเงินมา เหรียญทองมาดวย ในกีฬาแหงชาติ มือใหมแบบนี้ ผมก็ยิง 18 ถึง 15 เมตร 
ก็ถือวาอันดับตนๆ ก็ถือวาโอเค พอเลนแหงชาติมาสามสี่ปี เราก็คิดวาฝีมือเรานาจะเทียบเทารุนพ่ีแลว ก็เลยมา
สมัครคัดตัวทีมชาติ ก็ปีแรกก็ติดไปอิตาลี แลวก็อินโดนีเซีย พมา อะไรอยางนี้” 
   ลูกเกด : “กีฬาวิ่งคะวิ่ง 100 เมตร 200 400 เมตร กระโดดสูง กระโดดไกล แตตอนไปติดทีมชาติ 
ไปติดของกรฑีา ก็คือวิ่งอยางเดียว 2 ปี ในการซอม ที่วิ่งรอบศูนยแทุกวันเชา สุขภาพรางกายเราได แลวกายภาพ
ตัวเองเราได แลวทีนี้เรามีเปูาหมายวาเราอยากไปเป็นทีมชาติซักครั้งหนึ่ง ก็ซอมอยู 2 ปี ก็ไปติดทีมชาติ                     
ก็ตอนนั้นไปที่มาเลเซียก็ไดเหรียญกลับมา ไปที่เวียดนามก็ไดเหรียญกลับมาพรอมไดเครื่องราชอิสริยาภรณแ            
ไดเหรียญทองกลับมา แลวก็มีของทางที่ศูนยแคอยซัพพอรแตในเรื่องของพวก pocket money เดินทางไปนาจะ
หมื่นกวาบาทที่ใหติดกระเปาไปออกนอกประเทศ พอกลับมาปฺุบไดเหรียญทองก็ไดทอง 1 บาท พรอมกับ
พระนางพญาคุณากรของสมเด็จพระเทพรัตนแฯ ก็ถือวาเป็นความภูมิใจของตัวเอง  
   ยูร : “ผมตั้งแตฟ้ืนฟูมาปฺุบ เสารแ - อาทิตยแ สวนมากก็คือจะเลนกีฬา แบตมินตันดวย คือ           
ตอนคัดตัวทีมชาติติด ติดทีมชาติก็คือกีฬาแบตมินตัน คือเริ่มตนจากแบตมินตัน แลวก็หลังจากแบตมินตัน           
มาในระดับหนึ่งแลวเนี่ย เริ่มที่จะอายุเยอะขึ้นแลวก็สูรุนนองไมได ก็เปลี่ยนมาเป็นยิงธนูแทน ชวงนี้ก็ยิงธนูมา 3 ปี
แลว แตวาตอนไปแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ ก็จะลงทั้งสองรายการ ทั้งยิงธนูดวย แลวก็แบตมินตันดวย ชวยได
เยอะ มีเพ่ือนฝูงเยอะขึ้น คอนเน็คชั่นเยอะขึ้น แลวก็เป็นการสรางรายได เพราะวาพอมาเก็บตัวมันก็จะมี
รายได” 


