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ในสภาวการณปจจุบันที่มีแรงงานตางดาวเขามาอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมากใน

ภาคอุตสาหกรรม การผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน 3 สัญชาติ 
ไดแก ลาว พมา และกัมพูชา ซึ่งแรงงานตางดาวเหลาน้ีเมื่อไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานไดเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเพียงรอยละ 20 ตอป ถือวาเปน
จํานวนนอย ที่เหลือซึ่งไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานมักเปนภาระของครอบครัวและ
ประเทศของแรงงานตางดาวเหลาน้ัน ดังน้ัน จึงตองมีการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางใหแรงงานตางดาว
ถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน เปนการกระตุน
ใหแรงงานตางดาวดังกลาวเขาสูระบบการฟนฟูสมรรถภาพโดยเร็วเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการบาดเจ็บ 
พิการ หรือทุพพลภาพมีชวงเวลาที่สามารถดีข้ึนได (Golden Period) หากพนจากชวงเวลาดังกลาว
สภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพก็จะไมสามารถแกไขได 

ผลการศึกษา พบวา มีหลายปจจัยในการตัดสินใจเขารับการฟนฟูสมรรถภาพมิใชปจจัยเดียว 
ที่มีผล โดยปจจัยผลัก (Push Factors) ซึ่งเปนลบที่มีผลตอการตัดสินใจคือ เจาหนาที่ประกันสังคม
ชักชวนมา ฝายบุคคลของบริษัทช้ีแจงประโยชนของการฟนฟูสมรรถภาพ และบังคับใหมา แรงผลักมี
ผลนอยชวยใหแรงดึงเขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีมากกวา เพราะบทบาทของเครือขายมีสวนชวย 
ในการลดแรงผลัก สวนเหตุผลบุคคล ไดแก ตองการเพิ่มศักยภาพ ตองการมีรายได ไมอยากเปนภาระ 
และกลัวถูกสงกลับประเทศ แตแรงผลักดานความยากจน ทัศนคติความเช่ือวาจะเปนภาระครอบครัว 
ทําใหครอบครัวอับอาย และไรสมรรถภาพชวยเหลือตัวเองไมได หากมีมากอาจทําใหปฏิเสธได 
จําเปนตองปรับเปลี่ยน สวนปจจัยดึง (Pull Factors) ซึ่งเปนบวกที่มีผล คือ ดานกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพที่ไดรับการยอมรับมีความชัดเจนนาเช่ือถือ การดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ ใหคําปรึกษาที่ดี 
และเจาหนาที่มีทักษะความรูที่นาเช่ือถือเปนมิตรและเต็มใจใหบริการชวยเหลือแมจะสื่อสารไมได 
ประกอบกับเห็นวาไมตองเสียคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพ จึงเปนจุดแข็งที่ทําใหแรงงานตางดาว
เหลาน้ันเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ สวนเหตุผลสนับสนุน ไดแก การฝกอาชีพที่นาสนใจ หลักสูตร
ดานอาชีพหลากหลาย การรักษาผาตัดโดยแพทยผูเช่ียวชาญ เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ จัดกายอุปกรณให มีอาหารพรอมอาหารเสริม หอพักสะดวกสบาย และ
สามารถรับเงินคาทดแทนการหยุดงานตามใบรับรองแพทยเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพได จากผล
การศึกษาไดวิเคราะหปจจัยผลักและปจจัยดึงขางตนแลวนํามากําหนดเปนแนวทางปฏิบัติงานให
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงา 

สําหรับผูบริหารควรตระหนักถึงฐานขอมูลระบุตัวตน ที่อยูของแรงงานตางดาวเพื่อการติดตาม 
กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ ในขณะที่ควรเรงในการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศ
เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการดูแลแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานที่อยูในประเทศไทย
และแรงงานตางดาวที่กลับไปภูมิลําเนาของตน อีกทั้งควรจัดจางบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษากับ



จ 

แรงงานตางดาวเหลาน้ันเพื่อใหสามารถเขาถึงและเขาใจความตองการ ทั้งน้ี ควรใหความสําคัญกับ
แรงงานพิการทุพพลภาพโดยการเปลี่ยนภาระของประเทศใหเปนทุนมนุษยที่มีคุณคาตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

แรงงานเปนหัวใจหลักของการดําเนินงานธุรกิจที่สรางความเจริญเติบโตใหกับประเทศ 
ตลอดมา โดยที่ผานมาแรงงานมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย 
มาอยางยาวนาน พัฒนาการดานแรงงานของประเทศมีความกาวหนามาอยางตอเน่ือง แมวาจะมี
อุปสรรคหรือมีการเปลี่ยนแปลงในบางยุคสมัย แตโดยภาพรวมสถานการณดานแรงงานมีแนวโนมที่ดีข้ึน
ทั้งในดานการสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การคุมครองแรงงาน การประกันสังคม 
รวมถึงการกําหนดนโยบายดานแรงงานที่มีความทันสมัยและตอบสนองตอสถานการณดานแรงงาน 

การปรับตัวของภาคธุรกิจในการใชแรงงานเพื่อการผลิตสินคาและบริการตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยางกาวกระโดดในชวงป พ.ศ. 2535 ทําใหประเทศไทยเกิดปญหาการขาด
แคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม นอกจากน้ีการขยายตัวของภาคบริการโดยเฉพาะภาคการธนาคาร
และสถาบันการเงินซึ่งมีโครงสรางคาตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในชวงเวลา
ดังกลาว ยังเปนแรงดึงดูดที่สําคัญทําใหนักเรียนที่จะสําเร็จการศึกษาเลือกเขาสูการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาและเริ่มที่จะเขาศึกษาในระบบอาชีวศึกษาลดลง ทําใหจํานวนของแรงงานที่มีทักษะ
และกึ่งทักษะในดานอุตสาหกรรมลดลง ประกอบกบัแรงงานของไทยไมประสงคที่จะทํางานในกลุมงาน 
ที่สกปรก อันตราย และงานที่ยาก สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานดังกลาว ปจจัยตางๆ น้ีจึงเปน
แรงผลักดันใหผูประกอบการมีการใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มมากข้ึน 

การที่แรงงานตางดาวมีจํานวนมากเกิดจากการที่ประเทศไทยเปดโอกาสใหแรงงานตางดาว
เขามาอยางถูกตองตามกฎหมายตามความตองการแรงงานที่ยังคงมีความขาดแคลน กลุมที่ผิด
กฎหมายเกิดจากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนทางธรรมชาติติดกับประเทศเพื่อนบานเปนระยะทางยาว  
ไมมีรั้วหรือการกั้นระหวางพรมแดน ทําใหแรงงานตางดาวสามารถขามมาในประเทศไทยไดงาย แมวา
จะมีการตรวจและจับกุมสงกลับก็ยังมีการเขามาไดอยูเปนระยะ นอกจากน้ีรัฐบาลในแตละยุคสมัย 
มีการผอนผันโดยใหมีการข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย แรงงานตางดาวโดยเฉพาะกลุม
แรงงาน 3 สัญชาติ ไดแก ลาว พมา และกัมพูชา ที่เขามาอยูในประเทศไทยจํานวนมาก สวนหน่ึงเปน
ผลจากทั้งปจจัยผลัก (Push Factors) เชน ความไมสงบทางการเมืองของประเทศเพื่อนบาน สภาพ
เศรษฐกิจที่ไมดี เปนตน และปจจัยดึง (Pull Factors) ใหเขาสูประเทศไทยคือการที่คาตอบแทนของ
แรงงานในประเทศไทยสูงกวาคาจางในประเทศเพื่อนบานมาก สวนหน่ึงของสาเหตุที่ประเทศไทยเปน
แหลงดึงดูดแรงงานขามชาติเพราะมีระดับเศรษฐกิจที่ดีกวาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน การเขามา
ในประเทศไทยและใชชีวิตมีสภาพความเปนอยูไมตางจากเดิมมาก รวมถึงการใชชีวิตในประเทศไทยมี
คาครองชีพที่ไมสูง ตลอดจนวัฒนธรรมการดํารงชีวิตไมแตกตางกันมากนัก 
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ตารางท่ี 1  ขอมูลแรงงานตางดาวแยกตามสัญชาติ ป 2558–2560 
 

ป พ.ศ. 
สัญชาติ 

ลาว 
(คน) 

พมา 
(คน) 

กัมพูชา 
(คน) 

สัญชาติอ่ืนๆ 
(คน) 

รวมท้ังสิ้น 
(คน) 

2558 12,265 325,028 87,796 415,687 840,776 
2559 13,707 306,924 79,874 93,724 494,229 
2560 21,485 402,484 110,767 100,267 635,003 

ที่มา: สํานักเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม 
 
ตารางท่ี 2  สถิติการประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางานของลูกจางตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว 

กัมพูชา) ป 2558–2560 
 

ป พ.ศ. 
ความรุนแรง 

ตาย ทุพพลภาพ สูญเสีย
อวัยวะ 

หยุดงาน
เกิน3 วัน 

หยุดงานไม
เกิน 3 วัน 

รวม 

2558 29 1 99 2,317 5,790 8,236 
2559 28 0 99 2,232 5,212 7,571 
2560 23 1 74 2,250 5,241 7,589 

ที่มา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ประมวลผลขอมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2561 
 
ตารางท่ี 3  การเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของแรงงานตางดาว 
 

ป พ.ศ. ศฟง.ภาค 1 ศฟง.ภาค 2 ศฟง.ภาค 3 ศฟง.ภาค 4 ศฟง.ภาค 5 รวม 
2558 10 3 2 0 0 15 
2559 14 4 3 1 0 22 
2560 11 2 3 0 0 16 

ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
 
ขอมูลสถิติของสํานักเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม ระบุวา ในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน

แรงงานตางดาวถูกกฎหมายในระบบประกันสังคมรวม 840,776 คน ป พ.ศ. 2559 จํานวน 494,229 คน 
และป พ.ศ. 2560 จํานวน 635,003 คน โดยมีแรงงานตางดาวถูกกฎหมาย 3 สัญชาติ (ลาว พมา 
กัมพูชา) ที่ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานตามขอมูลสถิติของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน ในป 
พ.ศ. 2558 จํานวน 8,236 คน ป พ.ศ. 2559 จํานวน 7,571 คน และป พ.ศ. 2560 จํานวน 7,589 คน  
ซึ่งในจํานวนน้ีมีผูที่ควรเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานเน่ืองจากสูญเสียอวัยวะหรอืทพุพลภาพที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 100 คน ป พ.ศ. 2559 จํานวน 99 คน  
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และป พ.ศ. 2560 จํานวน 75 คน ในขณะที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานทุกแหงรับแรงงานตางดาว
ถูกกฎหมายเขามาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานในป พ.ศ. 2558 จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15 
ป พ.ศ. 2559 จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 22.22 และป พ.ศ. 2560 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
21.33 ซึ่งถือไดวายังเปนจํานวนนอย ประกอบกับสภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพมีชวงเวลา
ที่สามารถดีข้ึนได (Golden Period) หากพนจากชวงเวลาดังกลาวสภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือ
ทุพพลภาพก็จะไมสามารถแกไขได ดวยเหตุน้ีจึงสมควรที่จะศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
เพิ่มข้ึน เปนการเสริมสรางศักยภาพแปลงภาระใหเปนทุนมนุษยที่มีคุณคาตอไป และเปนการสราง
ภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศไทยในเวทีระดับสากล 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1  เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเน่ืองจาก
การทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 

1.2.2  เพื่อศึกษาปจจัยผลักและปจจัยดึงในการรับบริการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
1.2.3  เพื่อเพิ่มจํานวนแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บจากการทํางานเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพ  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาในแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานซึ่งเขารับบริการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานในปจจุบัน 

 
1.4  คําถามการศึกษา 

1.4.1  อะไรคือปจจัยผลักและปจจัยดึงใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเน่ืองจาก
การทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 

1.4.2  แนวทางปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานควรมีอะไรบาง 

 
1.5  สมมติฐาน 

แนวทางปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานมีปจจัยผลัก 
ไดแก ความเช่ือ ความยากจน และความไรสมรรถภาพ สวนปจจัยดึง ไดแก กระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพ อุปกรณเครื่องมือ และคาใชจาย 
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1.6  ระเบียบวิธีการศึกษา (Research Methodology) 
1.6.1  ออกแบบแบบสอบถามและดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามดังกลาว 

(Primary data) 
1.6.2  รวบรวมขอมูลโดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 
1.6.3  การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา 
1.6.4  การสรุปผลตามวงลอของปรัชญาการหาความรู โดยพิจารณาองคประกอบของ

ตรรกะอุปนัย (Inductive Logic) และตรรกะที่อนุมาน (Deductive Logic) วาเปนการศึกษา 
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ดังแผนภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  วงลอของปรัชญาการหาความรู 
 

1.7  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.7.1  สามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการรับแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่

บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานโดยสอดคลองกับปจจัยผลัก
และปจจัยดึงซึ่งสามารถเพิ่มจํานวนแรงงานตางดาวดังกลาวได 

1.7.2  สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศไทย ชวยยกระดับระบบประกันสังคม
ไทยใหมีความเปนสากลเพื่อกาวเขาสูระบบประกันสังคมอาเซียนอยางโดดเดน 

1.7.3  สามารถสรางการยอมรับในระดับสากลดานการฟนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแก
ผูใชแรงงานที่พิการหรือทุพพลภาพของประเทศไทยและตางดาว 
 

คําถามการศึกษา 

การเก็บขอมูล 

การอธิบายไปยัง 
กลุมใหญเชิงประจักษ 

ทฤษฎี รูปแบบ ความเชื่อ 
Inductive Logic 

–Interpretivism 
–Anthropology 
–Qualitative 
–Ideographic 
–Probabilistic 

Deductive Logic 
–Prositivism 
–Postpositivism 
–Quantitative 
–Monothetic 
–Causal 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  รูปแบบและความเชื่อเก่ียวกับความพิการ 

ต้ังแตอดีตโบราณกาลการฟนฟูสมรรถภาพ เริ่มจากการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย 
โดยมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปนผูนําทีมแมในปจจุบันก็ยังคงเปนเชนเดิม อยางไรก็ตามกระบวนการ
รักษาทางการแพทยไดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการรักษาโดยการใชยาและการผาตัด  
สูแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพในหลากหลายรูปแบบ เน่ืองจากพบวาศาสตรเพียงแขนงเดียว 
ไมสามารถรักษาผูปวยไดอยางสมบูรณแบบและตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน การบูรณาการศาสตรแหง
การรักษาที่หลากหลายจะชวยตอบโจทยของผูปวยไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยทําให
ประหยัดเวลาและทรัพยากร ดังน้ันเพื่อใหเขาใจเปาหมายของกระบวนการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
องคกรโลกคนพิการ (Disabled World) ไดมีการรวบรวมรูปแบบ (Models) ของทัศนคติและความ
เช่ือเกี่ยวกับความเจ็บปวยและความพิการ ซึ่งปจจุบันยังมีผลตอแนวคิดในการใหบริการที่แตกตางกัน 

(Disabled World, ออนไลน) รูปแบบดังกลาวมีดังน้ี 
2.1.1. รูปแบบทางศาสนา  

เช่ือวาความเจ็บปวยหรือพิการเปนเรื่องของเวรกรรม (Moral Model) เปนรูปแบบ
ที่เกาแกที่สุดและยังมีบางคนที่มีทัศนคติเช่ือวาเกิดจากบาปกรรมหรือความนาละอายทีไ่ดกระทาํไวในอดีต 
ผูปวยหรือพิการสมควรที่จะยอมรับในความรูสึกของการสํานึกผิด ดังน้ันการใหบริการตามความเช่ือน้ี 
จะไมมองถึงผลสัมฤทธ์ิของกระบวนการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ แตเปนการแกปญหาเฉพาะหนา
เทาน้ัน และเช่ือวาสิ่งที่ผูปวยหรือพิการไดรับเปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมได ผูปวยหรือพิการควรจะยอมรับ
และอยูกับสิ่งเหลาน้ันตอไป 

2.1.2 รูปแบบดานการแพทย  
เช่ือวาความเจ็บปวยหรือพิการเปนขอบกพรอง หรืออาการปวยที่ตองไดรับการ

รักษาทางการแพทย (Medical Model) เปนรูปแบบที่มองวาเมื่อเกิดการเจ็บปวย จะตองแยกผูปวย
ออกจากสังคม มาอยูภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทยเพือ่จะไดดีข้ึน โดยมีแพทยเปนผูสั่งการ 
ซึ่งปจจุบันยังมีการใชรูปแบบน้ีอีกมาก การใหบริการตามความเช่ือน้ีจะใหความสําคัญกับการใชยา 
การผาตัด และเทคโนโลยีทางการรักษาเทาน้ัน ผูปวยหรือพิการเปนตัวปญหา จึงไมสามารถอยูไดดวย
ตนเอง ตองพึ่งพาสถานพยาบาลเทาน้ัน ดังแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพท่ี 2  รูปแบบดานการแพทย 
 
2.1.3 รูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ  

เช่ือวาความเจ็บปวยหรือพิการตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation 
Model) รูปแบบน้ีคลายกับ Medical Model โดยมองวาผูปวยหรือพิการตองไดรับบริการฟนฟู
สมรรถภาพในลักษณะการฝก (Training) การบําบัดรักษา (Therapy) การใหคําปรึกษา (Counseling) 
หรือบริการอื่นๆ ที่จัดข้ึนเพื่อทดแทนความบกพรองอันมีสาเหตุมาจากความเจ็บปวยหรือพิการ ดังน้ัน
การใหบริการตามความเช่ือน้ี ผูปวยหรือพิการจะตองพึ่งพาบริการที่จัดโดยบุคลากรจากสถานฟนฟู
สมรรถภาพ หรือสถานพยาบาลเทาน้ัน ปจจุบันสวนใหญจะใชรูปแบบน้ีเปนหลัก 

2.1.4 รูปแบบดานความพิการหรือดานสังคม  
เช่ือวาความเจ็บปวยหรือพิการเปนเรื่องปกติของชีวิต (Disability Model หรือ 

Social Model) เปนรูปแบบที่ใหความสําคัญกับสิทธิผูปวยหรือคนพิการ และความเขมแข็งของการ
เคลื่อนไหวในการดํารงชีวิตอยางอิสระ ดังน้ันปญหาไมไดอยูที่ผูปวยหรือพิการ แตอยูที่สังคมยังมี
อุปสรรคที่กีดขวางศักยภาพของผูปวยหรือพิการ ทั้งอุปสรรคทางกายภาพ อุปสรรคในดานความคิด
หรือทัศนคติตาง ๆ ดังแผนภาพที่ 3 
 



7 

 
 

แผนภาพท่ี 3  รูปแบบดานสงัคม 
 

เน่ืองจากรูปแบบน้ีจะปฏิเสธความคิดที่วาผูปวยหรือพิการเปนผูมีขอบกพรอง  
การใหบริการตามรูปแบบน้ีจึงใหความสําคัญกับผูปวยหรือพิการเปนหลัก (Client–Centered) โดยเนน
การมีสวนรวมของผูปวยหรือพิการ (Full Participation) บุคลากรทางการแพทยเปนเพียงผูใหขอมูล
เทาน้ัน การตัดสินใจจะข้ึนกับผูปวยหรือพิการและผูดูแล 

 
จากรูปแบบดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาขอบขายงาน (Framework) ดานการฟนฟู

สมรรถภาพใหมีความสมบูรณและครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ค.ศ. 1980 องคการอนามัยโลก (World 
Health Organization: WHO) ไดเริ่มจัดแบงประเภทความบกพรอง (impairment) ความพิการ 
(disability) และทุพพลภาพ (handicap) ในระดับสากล เรียกวา International Classification of 
Impairment, Disability, and Handicap: ICIDH โดยใหความหมาย หรือคําจํากัดความของแตละ
ประเภทไวอยางชัดเจน แตแนวคิดน้ียังคงใหความสําคัญกับ Medical Model เปนหลัก ซึ่งไมสมบูรณ
และไมครอบคลุมองคประกอบอื่นๆ ที่จําเปน ดังแผนภาพที่ 4 
 

 
 

แผนภาพท่ี 4  ความหมายความพิการตามองคการอนามัยโลก ป 1980 
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องคการอนามัยโลก จึงไดพัฒนารูปแบบที่เนนให เห็นถึง ความเ ช่ือมโยงระหวาง
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ คุณภาพชีวิต และปจจัยเสี่ยงตางๆ อันไดแก สภาพแวดทางกายภาพ
และสังคม รูปแบบการใชชีวิตและพฤติกรรม รวมทั้งมุมมองทางชีววิทยา โดยเริ่มใชในเดือน
พฤษภาคม ป ค.ศ. 2001 จนถึงปจจุบัน เรียกวา International Classification of Functioning, 
Disability, and Health: ICF ดังแผนภาพที่ 5 
 

 
 

แผนภาพท่ี 5  ความหมายความพิการตามองคการอนามัยโลก ป 2001 
 

2.2  หลักการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
มีหลายองคกรใหคําจํากัดความของคําวาคนพิการและการฟนฟูสมรรถภาพ อาท ิ
1)  พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4  

ระบุวา “คนพิการ” หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน  
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด 
ประกอบกับมีอุปสรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเศษที่จะตองไดรับความชวยเหลือ 
ดานหน่ึงดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมได
อยางบุคคลทั่วไป ทั้งน้ี ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยประกาศกําหนด  

“การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ” หมายความวา การเสริมสรางสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิการใหมีสภาพที่ดีข้ึน หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว  
โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด 
เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ 

The WHO Definition (2001)

Health condition 

(disorder or disease)

ActivityBody function 

& structures

Participation

Environmental 

factors

Personal factors

* ICF = The International Classification of Functioning Disability & Health
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2)  องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)  
ใหความหมายวาการฟนฟูสมรรถภาพเปนกระบวนการที่ต่ืนตัวหรือไมหยุดน่ิง ซึ่งชวยให

คนพิการไดรับความรูและทักษะพอที่จะเพิ่มศักยภาพดานรางกาย จิตใจ และสังคมใหมากที่สุด  
สรุปไดวาเปนกระบวนการที่เพิ่มความสามารถและลดความพิการใหมากที่สุด 

3)  องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) 
ระบุวาการฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการดานรางกาย ดานจิตใจ ดานสังคม ดานการ

ประกอบอาชีพ และดานการทําประโยชนทางเศรษฐกิจใหกลับคืนมามากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 
4) สภาแหงชาติวาดวยการฟนฟูสมรรถภาพ (National Council on Rehabilitation)  

ไดใหความหมายไววาการฟนฟูสมรรถภาพ คือ การทําใหความสามารถของคนพิการ
กลับคืนมาจนพอที่จะใชประโยชนทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคม การงานและเศรษฐกิจ 

5)  สหประชาชาติ (United Nations)  
ไดใหความหมายของการฟนฟูสมรรถภาพวา หมายถึง กระบวนการที่คนพิการมี

ความสามารถในการบรรลุหนาที่สูงสุดทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และระดับการปฏิบัติหนาที่ตอ
สังคม โดยการใหเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองไดมากข้ึน 

6) Baltazar  
ที่ปรึกษาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ไดกลาวถึง แนวปรัชญาและหลักแนะแนวใน

การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามขอตกลงขององคการสหประชาชาติใน “ขอเสนอจัดต้ังศูนยฟนฟู
อาชีพคนพิการตัวอยาง” แกกรมประชาสงเคราะห (กัญญา  พุมรัตนา, 2540: 32–33) ดังน้ี 

(1) คนพิการเปนบุคคลที่มีสิทธิมนุษยชนอยางเต็มสมบูรณเชนเดียวกับบุคคลที่มีอวัยวะ
สมบูรณทั้งหลาย ดังน้ัน เขาจึงควรมีสิทธิไดรับมาตรการแหงความคุมครองและความชวยเหลือ 
ทุกอยางที่เปนไปไดจากประเทศของเขาและมีโอกาสที่จะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ 

(2) โดยสภาพแหงความพิการของบุคคลยอมสงผลกระทบ ทั้งทางดานอารมณ จิตใจ 
ตลอดจนความรูสึกนอยใจที่วาเขาเปนคนพิการ ดังน้ัน คนพิการจึงควรมีสิทธิเรียกรองและไดรับ
ความเห็นอกเห็นใจ และความชวยเหลือในการสรางสรรคจากสังคมเปนพิเศษ 

(3) คนพิการสามารถพัฒนาสมรรถภาพที่ยังเหลืออยูในตัวใหข้ึนไปถึงระดับสงูอนัคาดไมถึง
ถาใหโอกาสที่เหมาะสมแกเขา และโดยทั่วไปเขาอาจจะกลายเปนผูที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจตอ
ประเทศชาติแทนที่จะเปนภาระแกตัวเอง แกครอบครัวและประเทศชาติ 

(4) คนพิการยอมมีความรับผิดชอบตอชุมชนในการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนแก
สภาพทางเศรษฐกิจของชาติในทุกๆ ทาง เทาที่จะสามารถกระทําไดภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพ 

(5) ความปรารถนาอันสูงสุดของคนพิการ คือ ใหมีชีวิตอยางอิสระในชุมชนเหมือนคนทั่วไป
แทนที่จะใชเวลาวันหน่ึงๆ ใหหมดไปในสถานสงเคราะหที่แยกออกไปอยูตางหากหรือมีชีวิตอยูอยางไดช่ือวา
เปนคนพิการ 

(6) การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจะสําเร็จไดดวยดี โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของ
บุคลากรจากวงการตางๆ อาทิ วงการแพทย การศึกษา การสังคม และการอาชีพที่จะรวมปฏิบัติงานกัน
เปนคณะอยางจริงจัง 
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จากรูปแบบและขอบขายงานขององคการอนามัยโลก เช่ือวาการฟนฟูสมรรถภาพเปน
กระบวนการที่ตอเน่ือง โดยการจัดการแบบสหวิชาชีพ (Multi and Interdisciplinary Management)  
มีผูปวยหรือพิการเปนศูนยกลาง (Client–Centered) ทั้งน้ีความเขาใจในความสัมพันธระหวางปญหา
ของผูปวยหรือพิการ กับการทํางานและโครงสรางของรางกายที่บกพรองรวมทั้งตัวแปรดานจิตใจและ
สิ่งแวดลอม จะชวยทําใหปญหาเหลาน้ันลดนอยลง ดังน้ันการฟนฟูสมรรถภาพตองใหความสําคัญกับ
ปญหาในทุกดาน  

การที่ตองเขาใจในปญหาทุกดานของผูปวยหรือพิการ ทําใหการประเมินเพื่อใหไดขอมลูตอง
ดําเนินการครอบคลุมทั้ง 5 ดาน (Saad Z. Nagi, 1964) คือ 

1) การประเมินดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Evaluation) เพื่อให
เขาใจภูมิหลังของผูปวยหรือพิการ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเขา สามารถดําเนินการไดโดย 
วิธีสัมภาษณ หรือตอบแบบสอบถาม หรือรวบรวมขอมูลจากเอกสารอื่นๆ ซึ่งขอมูลเหลาน้ีไดแก อายุ
และเพศ สถานะในครอบครัว ผลกระทบของการเจ็บปวยหรือพิการตอการทํางานของสมาชิกใน
ครอบครัว การเดินทาง ลักษณะบานและกรรมสิทธ์ิ แหลงที่มาของรายไดและจํานวนรายไดกอนและ
หลังการเจ็บปวยหรือพิการ ภาระทางการเงินและจํานวนเงิน สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  
การประเมินลักษณะและระดับความรุนแรงของปญหา การประเมินปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจซึง่มผีล
ตอการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน 

2) การประเมินดานการแพทย (Medical Evaluation) โดยรวบรวมขอมูลดังน้ี คือ ประวัติ
ทางการแพทยและการตรวจรางกาย การทดสอบทางหองทดลองการแพทยและทางรังสีวิทยา การสง
ปรึกษากับวิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน แผนกจิตเวช ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะทําใหเขาใจถึงลักษณะความผิดปกติ 
สาเหตุ ความรุนแรง ระบบของรางกายที่ไดรับผลกระทบ พยาธิวิทยา อวัยวะหรือหนาที่การทํางาน
ของรางกายที่เหลืออยู การวินิจฉัยโรค การพยากรณโรค การประเมินความสามารถทางดานรางกาย
และขอจํากัด เปนตน 

3) การประเมินดานจิตวิทยา (Psychological Evaluation) โดยนักจิตวิทยาคลินิก เพื่อให
เขาใจสภาพจิตใจของผูปวยหรือพิการ ดวยวิธีการสัมภาษณทางคลินิกและใชแบบทดสอบทาง
จิตวิทยา ซึ่งจะทําใหทราบถึง การวินิจฉัยความผิดปกติดานจิตใจและบุคลิกภาพ อาการที่แสดงออก
และความรุนแรงของอาการผิดปกติ การพยากรณโรค การประเมินระดับสติปญญา การทดสอบความถนัด 
ความสนใจ ระดับการปรับตัวของความ สัมพันธระหวางบุคคล การประเมินแนวคิดและปฏิกิริยาตอ
ความพิการของเขา ขอจํากัดดานจิตใจที่จะเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน 

4) การประเมินศักยภาพในการทํางาน (Occupational Evaluation) โดยนักกิจกรรมบําบัด 
จะประเมินเพื่อใหเขาใจถึงความสามารถหรือศักยภาพในการทํางาน ขอจํากัดและทักษะภายใต 
สภาพการทํางานจริง การใชแบบทดสอบและการประเมินโดยเครื่องมือทดสอบตางๆ ซึ่งจะทําให
ทราบถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ทําได การปรับตัวของรางกายและปรับการทํางานรวมกับผูอื่น 
ประสบการณและทักษะตางๆ ที่จําเปน ระดับการใชอุปกรณชวยในการทํางาน ระดับศักยภาพที่จะ
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพ ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน เปนตน 

5) การประเมินดานอาชีพ (Vocational Evaluation) ซึ่งจะรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
และทดสอบ ทําใหทราบถึงประวัติการทํางาน เหตุผลของการเปลี่ยนงาน ความพึงพอใจตองานที่ทํา 
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สถานะในการทํางานกอนและหลังเจ็บปวยหรือพิการ ทัศนคติในการทํางานและความทะเยอทะยาน 
การฝกอาชีพ ทักษะและประสบการณ การวิเคราะหดานตลาดแรงงาน การประเมินทักษะที่ขาดหาย
ในการประกอบอาชีพ การประเมินศักยภาพที่จะเขารับการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพและ
ความสามารถที่จะไดงานทําหรือไดรับการจางงาน เปนตน 

ความแตกตางระหวางการรักษา (Treatment) กับการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation) 
น้ันสรุปไดวา การรักษาคือการฟนคืนหนาที่การทํางานของรางกายโดยเฉียบพลัน (Acute) เชน  
การฟนคืนการเคลื่อนไหวของการบาดเจ็บจากการเลนกีฬาในระยะเฉียบพลัน สวนการฟนฟู
สมรรถภาพจะไมไดใหการรักษา (Reynolds, 2005: 229) แตเปนกระบวนการเรียนรูที่จะใชชีวิตอยู
กับความบกพรองของรางกายไดอยางดีในสภาพแวดลอมของคนพิการคนน้ัน (Trieschmann, 1988) 
ซึ่งกระบวนการน้ีอาจจะชวยเพิ่มการทํางานของรางกาย ซึ่งจะเปนการเตรียมสภาพของรางกายและ
จิตใจใหพรอมกอนการทํางาน ผูปวยบางคน เชน ผูปวยอัมพาตครึ่งซีก หรือ ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บทาง
สมองหรือไขสันหลัง ไมใชแคการทํางานของรางกายบางสวนหยุดทํางานเทาน้ัน แตสงผลใหชีวิตทั้ง
ชีวิตของเขาหยุดไปดวย (Mattingly, 1991) ดังน้ันคนพิการจะตองการกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ที่มุงสนใจกับชีวิตของพวกเขามากกวาสนใจแคสภาพรางกายของเขาเทาน้ัน (Williams & Wood, 
1988) กระบวนการเรียนรูเหลาน้ีจะชวยทําใหระดับของการชวยเหลือตนเองทางดานรางกายไดมากสุด 
โดยสามารถตอบสนองตอความตองการ หรือเปาหมายของคนพิการตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
บทบาทในสังคม และคุณคาสวนบุคคลได (Stewart, 1985: 14) อยางไรก็ตามการฟนฟูสมรรถภาพ
จะชวยใหคนพิการสามารถใชชีวิตอยูดวยตนเองไดอยางอิสระ ซึ่งก็ไมไดหมายความวาคนพิการจะตอง
ทําทุกสิ่งดวยตนเอง แตหมายถึงตนเองตองรูวาจะขอความชวยเหลือเมื่อไหรและอยางไร (Reindal, 
1999) การที่คนพิการสามารถใชชีวิตอยูดวยตนเองไดอยางอิสระน้ีจะชวยทําใหคุณภาพชีวิตของพวกเขา 
ดีข้ึนไปดวย ทั้งน้ีถือวาคุณภาพชีวิตเปนเปาหมายสูงสุดของการฟนฟูสมรรถภาพ และเปนตัวกําหนด
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพน้ันๆ (Whiteneck, 1992) นอกจากน้ีคนพิการควร
ไดรับโอกาสและการเขาถึงบริการตางๆ โดย Napoleon Bonaparte กลาวไววา “ability is of 
little account without opportunity หมายถึงความสามารถจะมีคานอยมากถาปราศจากโอกาส” 
(Wehmeyer, 1998: 12) ดังน้ันคนพิการจะตองไมถูกกีดกัน (Discrimination) และไดรับโอกาสที่
เทาเทียมกับบุคคลอื่น (Equalize Opportunities) ทั้งในดานการศึกษา การทํางาน การเดินทาง และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  

ปจจุบันหนวยงานที่ใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ เริ่มใหความสนใจกับแนวคิดการทําให
อยูในรูปปกติหรือเปนปกติวิสัย (Normalization or Normality) ซึ่งแนวคิดน้ีจะชวยเปดโอกาสให 
ผูพิการไดใชชีวิตรวมกับบุคคลทั่วไป มิตองเพิ่มบริการพิเศษสําหรับผูพิการโดยเฉพาะ เชน โรงเรียน
เด็กพิเศษ ศูนยฝกอาชีพคนพิการ ฯลฯ เพียงแตจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมบางสวน ซึ่ง 
สิ่งอํานวยความสะดวกเหลาน้ีจะตองไมเปนอุปสรรคสําหรับบุคคลทั่วไป แนวคิดน้ีมีทั้งผูที่เหน็ดวยและ
ไมเห็นดวย 

สําหรับบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพที่พบในโลกน้ี หลายคนมีความเห็นวายังมีความไม
เหมาะสมกับหลายประเทศ เน่ืองจากเปนมุมมองของโลกตะวันตกเทาน้ัน (Schriner, 2001) ดังน้ันจึง
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ควรมีการปรับและเลือกใหเหมาะกับทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งวิธีคิด
เสียกอน 

สรุปไดวา หลักการเปนเพียงกรอบในการทํางาน แตในทางปฏิบัติตองรูจักประยุกตใช
หลักการเหลาน้ีใหเหมาะกับสถานการณและผูปวยหรือคนพิการแตละคน (Oliver, 1998: 1446) 

 
2.3  ความเปนมา ภารกิจ กระบวนการ และบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 

2.3.1  ความเปนมา 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ต้ังอยูที่

เลขที่ 97 หมู 3 ตําบลบางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดต้ังข้ึนโดยความรวมมือระหวางรัฐบาล
ญี่ปุนกับรัฐบาลไทย เพื่อใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจาก
การทํางาน โดยมุงใหลูกจางเหลาน้ันสามารถกลับเขาทํางานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพ
อิสระเลี้ยงดูตนเองได 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดเปดรับลูกจางพิการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ 
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดอาคารศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน  
เมื่อวันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน เดิมมีฐานะเปนฝายๆ หน่ึงในจํานวน 7 ฝาย ของ
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย แตหลังจากที่ไดมีการจัดต้ังสํานักงาน
ประกันสังคม มีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม ในวันที่ 2 กันยายน 2533 และมี 
การประกาศพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 ใหโอนหนวยงานสํานักงานกองทุนเงินทดแทนไปข้ึนกับสํานักงานประกันสังคม 
กระทรวงมหาดไทย ดังน้ันศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจึงโอนไปเปนสวนหน่ึงของสํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงมหาดไทย ตอมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 ไดมีการจัดต้ังกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม สํานักงานประกันสังคมจึงโอนไปข้ึนกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ทั้งน้ีจากนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการทําใหมีการเปลี่ยนช่ือกระทรวงเปน
กระทรวงแรงงาน ต้ังแต 1 ตุลาคม 2545 

2.3.2  ภารกิจ หนาท่ีความรับผิดชอบ 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการฟนฟู

สมรรถภาพในการทํางานแกลูกจาง และผูประกันตน โดยใหบริการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย
และดานอาชีพ ควบคูไปกับการฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม และภายใตภารกิจหลักของ 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 
พ.ศ. 2559 ขอ 13 (1) ระบุวา ใหดําเนินการเกี่ยวกับการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานแก
ผูประกันตนและลูกจางตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน รวมทั้ง
ดานการแพทย สุขภาพจิต อาชีพ และสังคม การใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกลูกจางที่พิการและ
ผูประกันตนทุพพลภาพ จําเปนตองผสมผสานประสบการณ ความรู ความสามารถและทักษะในดาน
การแพทย ดานอาชีพ ดานจิตใจและสังคมเขาดวยกันในรูปแบบสหวิทยาการ โดยมีผูเขารับการฟนฟู
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สมรรถภาพเปนศูนยกลาง ซึ่งบรรดาผูที่เกี่ยวของ เชน เจาหนาที่สํานักงานประกันสังคม ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน โรงพยาบาล นายจาง ตลอดจนญาติพี่นองและตัวของลูกจางที่พิการหรือ
ผูประกันตนทุพพลภาพเอง ลวนมีสวนสําคัญในการฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งน้ี เพื่อบรรลุวัตถุประสงคให
เขาเหลาน้ันสามารถกลับเขาสูสังคมดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุข ทํางานในสถานประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระและมีชีวิตที่สามารถชวยเหลือตนเองได ไมเปนภาระตอผูอื่น อยูในสังคมไดอยาง
มีความเช่ือมั่น โดยอาศัยกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร 

2.3.3  กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ 
เริ่มจากการศึกษาปญหาทุกปญหาและใหความสําคัญกับทุกปญหา พรอมทั้งหา

หนทางแกไขโดยใชการฟนฟูสมรรถภาพในทุกดาน เพราะองคประกอบของความเปนคนมิไดมีเพียง
ดานใดดานหน่ึงเทาน้ันแตเกิดจากการผสมผสานในทุกดานเขาดวยกัน การแกปญหาจึงแกไขในทุกดาน 
ไปพรอมกัน เพียงแตใหพิจารณาวาปญหาใดเรงดวนตองรีบแกไขกอน ก็ใหแกปญหาเฉพาะหนา 
พรอมทั้งวางแผนการฟนฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของแตละบุคคล ซึ่งในการวางแผนการ
ฟนฟูสมรรถภาพน้ัน ควรเคารพสิทธิในความเปนคนของพวกเขา โดยฟงความคิดเห็นและใหมีสวนรวม
ในการวางแผนสําหรับชีวิตของพวกเขาเอง ดังน้ัน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะเก็บขอมูลประวัติทุกดาน
อยางละเอียด มีการสัมภาษณ ทดสอบ และประเมินสมรรถภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการ
ฟนฟูสมรรถภาพ จากน้ันเจาหนาที่ทุกฝายจะนําขอมูลทั้งหมดเขารวมประชุมหารือ (Case 
Conference) เพื่อวางแผนการฟนฟูสมรรถภาพแลวดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังแผนภาพที่ 6 
 

 
 

แผนภาพท่ี 6  ข้ันตอนกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 
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2.3.4  บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ 
ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพทุกคนที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพในศูนยฟนฟู

สมรรถภาพคนงาน จะไดรับบริการ ดังน้ี 
1) การฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย จะเนนการฟนฟูสมรรถภาพเพื่อแกไข

ความบกพรองหรือหยอนสมรรถภาพใหกลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงปกติมากที่สุดดวยเทคนิคและ
วิธีการตางๆ เชน การใชยา การผาตัดแกไข การใชเทคนิคการพยาบาลตางๆ การฟนฟูสมรรถภาพโดย
วิธีการทางกายภาพบําบัด วิธีการทางกิจกรรมบําบัดหรืออาชีวบําบัด การใชอุปกรณเครื่องชวยใน
ชีวิตประจําวัน การใชกายอุปกรณเทียม ตลอดจนแนะนําและปรับสภาพสิ่งแวดลอมในบานหรือ
สถานที่ทํางาน 

2) การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ เพื่อปรับตัวหรือเพิ่มทักษะในงานอาชีพ 
ใหเหมาะสมกับสภาพความบกพรองทางรางกายและความถนัดเพื่อกลับเขาสูตลาดแรงงานโดยมี
หลักสูตร 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรเตรียมเขาทํางาน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อกลับเขาทํางาน
ในสถานประกอบการเดิม ใชระยะเวลาสั้นๆ และหลักสูตรฝกอาชีพซึ่งเปนการฝกเพื่อเนนใหเกิด 
ความชํานาญงาน สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือทํางานในสถานประกอบการใหม โดยขณะฝก
ในหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพจะรับบริการดานฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
ควบคูไปดวย สวนการฝกในหลักสูตรฝกอาชีพจะตองสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแลว 
นอกจากน้ี มีการสอนหลักสูตรอาชีพเสริมระยะสั้น เชน การทําอาหาร ตัดผม เบเกอรี่ ฯลฯ โดยให
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 

3) การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม เปนการปรับสภาพจิตใจใหดีข้ึน 
เน่ืองจาดสภาพจิตใจเปนปจจัยหน่ึงที่กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการฟนฟูสมรรถภาพได 
เจาหนาที่ทุกฝายตองมีความรูดานจิตวิทยาเบื้องตนและทํางานประสานไปในทิศทางเดียวกัน มีกิจกรรม
ตางๆ ที่หลากหลาย และมีชมรมตางๆ เพื่อใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพเขารวม 

4) การฟนฟูสมรรถภาพดานการศึกษา โดยจัดการศึกษานอกโรงเรียนแบบ
ทางไกล และสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรูดานตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ศิลปะการเขียนภาพ เปนตน  

นอกจากน้ี มีบริการอื่นๆ โดยไมคิดคาใชจาย เชน หอพักพรอมอาหาร 3 มื้อ 
เครื่องแบบ และของใชที่จําเปน เชน สบู ยาสีฟน และเน่ืองจากเปาหมายของศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงาน คือ ใหลูกจางที่พิการและผูประกันตนทุพพลภาพสามารถกลับเขาสูสังคมดํารงชีวิตไดอยาง
อิสระ มีอาชีพและรายไดเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจึงจัดใหมีบริการ
เพื่อสงเสริมการจางงาน คือ ฝกอบรมโครงการพัฒนาผูมีศักยภาพเพื่อประกอบธุรกิจขนาดยอม สงสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ฝากฝกในสถานประกอบการตางๆ ประสานงาน
กับกรมการจัดหางานเพื่อหาตําแหนงงานที่เหมาะสม เปนตน 

2.3.5  คุณภาพมาตรฐานและสมรรถนะของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
ตลอดระยะเวลามากกวา 30 ปที่ผานมาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานไดประยุกตใช

แนวทางในการฟนฟูสมรรถภาพดังกลาว และพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความเปนอยู
ของคนไทยตลอดจนแรงงานตางดาว พบวา ในการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานใหแก 
ผูพิการภายหลังกําเนิดเปนกระบวนการ วิธีการและรูปแบบที่ดี เหมาะสมกับกลุมเปาหมายใน 
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ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน การใชระบบการฟนฟูสมรรถภาพแบบองครวมสงผลใหศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน ประสบความสําเร็จในการใหบริการแกลูกจาง 6,197 คน ซึ่งในจํานวนลูกจางและ
ผูประกันตนดังกลาวสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวน 5,747 คน สามารถกลับสูแรงงานในระบบ 
จํานวน 4,117 คน คิดเปนรอยละ 71.63 แรงงานนอกระบบ จํานวน 1,581 คน คิดเปนรอยละ 
27.51 ชวยเหลือตัวเองไดในกิจวัตรประจําวันและอื่นๆ จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 1.89 (สถิติ
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1, 2528–2560) 

จากลักษณะเดนของการใหบริการฟนฟสูมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive 
Rehabilitation) และเปนการชวยเหลือจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุนดังกลาว 
จึงมีบุคคล หนวยงาน องคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศที่ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
การฟนฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะเจาหนาที่หรือผูบริหารระดับสูงจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ
ผูบริหารจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน กระทรวงแรงงานของประเทศญี่ปุน 
เย่ียมชมและช่ืนชมการดําเนินงานของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานอยางตอเน่ือง และจากการ
ประเมินผลความรวมมือขององคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International 
Cooperation Agency) กรณีศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานดังรายละเอียดตามรายงานการประเมนิผล
เฉพาะเรื่องการชวยเหลือคนพิการในประเทศไทย พ.ศ. 2542 โดยในการประเมินผลไดประเมินใน 3 
กรณี คือ 

1) โครงการความรวมมือแบบเบ็ดเสร็จและความรวมมือแบบใหเปลากรณี 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประเมินผลจากขอมูลการสํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ผูสําเร็จการฝกอาชีพจาก
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน และตามการประเมินผล 5 ขอ (ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การบรรลุ
เปาหมาย ประสิทธิผล ความเหมาะสมของแผนงาน และสมรรถนะในการพึ่งพาตนเอง) 

2) โครงการจัดสงเจาหนาที่ความรวมมือ (รวมอาสาสมัครอาวุโส) 
3) โปรแกรมฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่จากประเทศไทยที่เดินทางรวมการ

ฝกอบรมดานการสงเคราะหคนพิการที่จัดข้ึน ณ ประเทศญี่ปุน  
ผลของการประเมินสรุปได ดังน้ี 
1) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเปนแกนกลางการดําเนินนโยบายของรัฐบาลดาน

การสงเสริมอาชีพและหางานใหแกคนพิการ ในฐานะผูบุกเบิกดานการฟนฟูสมรรถภาพในการ
ประกอบอาชีพ ใหกับผูที่ตองกลายเปนคนพิการจากอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนระหวางการทํางาน 

2) คนพิการที่สําเร็จหลักสูตรฝกอาชีพจํานวนมากไดกลับคืนสูสังคม และแสดง
ความพอใจอยางมาก ตอการใหบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 

3) ทางดานหนวยงานของรัฐบาล เจาหนาที่ต้ังแตระดับผูอํานวยการลงไปเปนผูมี
สามัญสํานึกและมีความรูความสามารถดานเทคนิคสูง สามารถนําผลที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยี
ของฝายญี่ปุนไปใชเปนประโยชนอยางย่ิงอยูในขณะน้ี 

4) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานสามารถเผยแพรกระบวนการทํางานไปสู
หนวยงานอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังแสดงสมรรถนะการพึ่งพาตนเองสูงมาก 

5) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานไดตอนรับคณะคนควาวิจัยจากทั้งในและนอก
ประเทศ รวมทั้งรับผูฝกอบรมอาชีพจํานวนมากจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการศึกษาสําหรับ 
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คนพิการ ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุนอยางทั่วถึงทั้งภายในประเทศและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย 

ในสวนของพัสดุโครงการไดมีการตรวจสอบจากฝายตรวจสอบและควบคุมพัสดุ
โครงการ กองพัสดุโครงการและพิธีการภาษี กรมวิเทศสหการ เมื่อป พ .ศ. 2542 (รายงาน 
การตรวจสอบพัสดุเลขที่ 1/2542 โครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคม  
ซึ่งไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการจากประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 15–16 กุมภาพันธ 
2542 กองพัสดุโครงการและพิธีการภาษี กรมวิเทศสหการ) โดยรายงานการตรวจวา ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานไดจัดทําระบบการควบคุมพัสดุโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีการใชประโยชนจาก
พัสดุตรงตามวัตถุประสงคของโตรงการและมีการจัดการดูแลเก็บรักษาและบํารุงรักษาเปนอยางดี 
แสดงใหเห็นถึงการเอาใจใสดูแลทรัพยสินของทางราชการจากหัวหนาศูนยและเจาหนาที่ศูนยฯที่
เกี่ยวของ จึงถือเปนแบบอยางที่ดีที่ขาราชการพึงปฏิบัติและไมคอยพบสําหรับโตรงการความรวมมือ
ทางวิชาการจากตางประเทศ กรมวิเทศสหการจึงขอชมเชยการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบทุกทาน 

Debra A. Perry ผูเช่ียวชาญประจําองคการแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labor Office) ไดเขียนบทความเกี่ยวกับศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน เรื่อง “You Bring Me a New 
Life”–Returning Those Injured on the job to Employment in Thailand (Debra A. Perry; 
Moving Forward, Toward Decent Work for People with Disabilities; 2003) โดยระบุวา 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเปนองคกรตัวอยางที่ดี (The Good Practice) ในการชวยเหลือคนงานที่
บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานใหกลับเขาทํางานในสถานประกอบการเดิมหรือสถานประกอบการใหม 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

Saidatul Akmar Binti Aziz (2017) เจาหนาที่จาก SOCSO Tun Abdul Razak 
Rehabilitation Center ประเทศมาเลเซีย กลาววา จุดแข็งของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน คือ  
การใหความชวยเหลือแกผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเน่ือง เพราะการฟนฟูสมรรถภาพไมได
สิ้นสุดแคศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน แตยังมีการติดตามผลโดยการออกเย่ียมบานและสถาน
ประกอบการ อีกอยางการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเห็นผลชัดเจน 
โดยเฉพาะการกลับไปประกอบอาชีพอิสระผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพสามารถทํางานไดจริงหาเลี้ยง
ตัวเองได ทําธุรกิจไดดวยตนเอง เพราะปจจุบันตลาดแรงงานไมไดแขงขันเฉพาะคนพิการเทาน้ันแต
ตองแขงขันกับคนทั่วไปดวย 

Marian Tan (2017) นักกิจกรรมบําบัดจากโรงพยาบาล ประเทศสิงคโปร กลาววา 
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีหลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพที่หลากหลาย มีอาชีพเสริมที่
สรางสรรคและสงเสริมชองทางในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ีการใหความชวยเหลือตามหลักความ
เคารพกันและกันถือวาเปนสิ่งสําคัญ และกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมฝากฝกในสถานประกอบการ 
กิจกรรมกีฬา การฝกออกสูสังคม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีประเทศสิงคโปรไมมี  
ที่ประทับใจ คือ การสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพมีความรูความเขาใจ 
ติดตามดูแลอยางใกลชิดและมีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 
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Roth Ranine (2017) เจาหนาที่กองทุนประกันสังคมแหงชาติ ประเทศมาเลเซีย 
กลาววา ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีการทํางานเปนทีม มีการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและ
การบริหารจัดการที่ดีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.3.6  ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2560 
 
ตารางท่ี 4  ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ระหวาง 1 

ตุลาคม 2559–31 มีนาคม 2560 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
จํานวนลูกจางและผูประกันตนทุพพลภาพที่เขารับบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 

300 388 

รอยละของลูกจางและผูประกันตนทุพพลภาพที่สิ้นสุดการ
ฟนฟูสมรรถภาพมีงานทํา 

80 100 

รอยละของลูกจางและผูประกันตนทุพพลภาพที่สิ้นสุดการ
ฟนฟูสมรรถภาพ พึงพอใจในบริการฟนฟูสมรรถภาพระดับ
ปานกลางข้ึนไป 

80 100 

ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 
 
ตารางท่ี 5  ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ระหวาง 1 

เมษายน 2560–30 กันยายน 2560 
 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลดําเนินงาน 
จํานวนลูกจางและผูประกันตนทุพพลภาพที่เขารับบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 

375 496 

รอยละของลูกจางและผูประกันตนทุพพลภาพที่สิ้นสุดการ
ฟนฟูสมรรถภาพมีงานทํา 

80 98.19 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมการสรางจิตสํานึกในเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานสูสถานประกอบการ 

150 226 

ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 
 
จากผลการดําเนินงานจะเห็นไดวาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานใหบริการตอบโจทยเรื่อง

ตัวช้ีวัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการไดเกินกวาคาเปาหมายในทุกตัวช้ีวัด บงบอกถึงศักยภาพและ
สมรรถนะของหนวยงานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในเรื่องของการมีงานทําของลูกจางและผูประกันตน
ทุพพลภาพซึ่งเปนกลุมคนพิการที่มีขอจํากัดเรื่องการทํางานในตลาดแรงงาน ในจํานวนน้ีเปนแรงงาน
ตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน ดังน้ันจึงเปนการยืนยันไดวาแรงงานตางดาว
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เหลาน้ันสามารถประกอบอาชีพอยูในสังคมไดอยางอิสระ ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระใหครอบครัวและ
ประเทศชาติ 
 
2.4  การเขาไมถึงสิทธิประโยชนของคนพิการ 

พญ. วัชรา  ริ้วไพบูลย ผูอํานวยการสถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) อธิบายวา 
ยังมีคนจํานวนหน่ึงยึดอยูกับกรอบความคิดเดิมๆ โดยเฉพาะการมองความพิการอยางไมมีความหวัง 
ถือเปนปญหาทั้งของผูรับบริการและตัวผูใหบริการ เพราะบางสวนก็ยังเขาไมถึงขอมูล ไมทราบวาสทิธิ
ของตัวเองเปนอยางไร ไมทราบวาความพิการบางประเภทนอกจากการเรียกรองคายังชีพแลว  
ยังสามารถขอเขารับการฟนฟูและกลับมาทําอะไรอีกได ซึ่งตรงน้ีสัมผัสไดมากโดยเฉพาะคนพิการที่อยู
ในชนบทที่นอยคนนักจะใสใจในเรื่องของฟนฟูสมรรถภาพอยางจริง สวนหน่ึงอาจเปนเพราะไมรู และ
บางสวนเปนเพราะคนรอบขางตองการปดบังซอนเรน (สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ, ออนไลน) 

วัชรีกร  ภิมาลย และคณะ ไดทําวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน นําเสนอวา ปจจุบันคนพิการมักถูกทิ้งใหโดดเด่ียวและขาดโอกาส
เน่ืองจากญาติหรือผูดูแลมีภาระหนาที่จึงไมสามารถดูแลคนพิการอยางเต็มที่ ซึ่งเปนปญหาที่พบ
โดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ นอกจากน้ีถึงแมวาคนพิการจะไดรับโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพแตการที่
คนพิการตองอยูอยางโดดเด่ียวทําใหคนพิการเกิดความรูสึกทอแท สิ้นหวัง และไมปฏิบัติตามโปรแกรม
การฟนฟูสมรรถภาพไดอยางเต็มที่ ประกอบกับคนพิการมักอาศัยอยูนอกเขตพื้นที่บริการ ทําให 
คนพิการเขาถึงบริการดานตางๆ ของรัฐไมทั่วถึง (โรงพยาบาลทาวังผา, ออนไลน) 

องคการอนามัยโลก นําเสนอวา อุปสรรคของการเขาถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของ 
คนพิการมีหลายประเด็น ดังน้ี ไมสามารถจายคาบริการและการเดินทาง ขาดเครือ่งมือหรือหนวยบริการ
ในพื้นที่ หนวยบริการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เจาหนาที่ของหนวยบริการมีทักษะ
และความรูไมเพียงพอ (World Health Organization, ออนไลน) 
 
2.5  สรุปแนวคิดการศึกษา 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาซึ่งพบวา จํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่
ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงานเพียงประมาณรอยละ 20 ตอป ที่เหลืออีกประมาณรอยละ 80 ที่ไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางานซึ่งจะเปนภาระกับครอบครัวและประเทศของแรงงานตางดาวเหลาน้ัน เน่ืองจาก
ประเทศเหลาน้ันมักมีรูปแบบและความเช่ือเกี่ยวกับความพิการแบบเกา ซึ่งเช่ือวาเกิดจากบาปกรรม 
เปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมไดและควรยอมรับกับสิ่งเหลาน้ัน หรือมองวาผูพิการเหลาน้ันไมสามารถอยูได
ดวยตนเองตองพึ่งพาสถานพยาบาลหรือรัฐสวัสดิการเทาน้ัน ประกอบกับประเทศเหลาน้ันยังมี
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพที่ลาหลัง อุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการไม
ทันสมัย ทําใหผูพิการเหลาน้ันเสียโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ไมมีสวนรวมหรือตัดสินใจดวยตนเอง อีก
ทั้งประเทศเหลาน้ันประชาชนมักไมมีการตระหนักรู (Public Awareness) เกี่ยวกับผูพิการที่ถูกตอง 
ทําใหเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิตอยางอิสระในสังคม ตองพึ่งพิงผูอื่นตลอดเวลา 
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ในขณะที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ดูแลตามสิทธิประโยชนของ
ลูกจางและผูประกันตนทั้งคนไทยและแรงงานตางดาวโดยไมเลือกปฏิบัติตามหลักสากล โดยใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานแบบครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation) คือ ใหการฟนฟู
สมรรถภาพครบทุกดานในรูปแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary) โดยมีผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพเปนศูนยกลาง (Client–Center) ซึ่งจะดูแลฟนฟูสมรรถภาพแกผูเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพไมเพียงแตอวัยวะที่บาดเจ็บหรือพิการเทาน้ัน แตจะฟนฟูสมรรถภาพทุกสวนทั้งรางกาย
และจิตใจ (Holistic Approach) ทั้งน้ีเพื่อวัตถุประสงคใหเขาเหลาน้ันสามารถกลับเขาสูสังคม
ดํารงชีวิตไดอยางอิสระดวยตนเอง ไมเปนภาระตอผูอื่น อยูในสังคมไดอยางมีความเช่ือมัน่ 

แนวคิดของการศึกษาจึงตองการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการรับเขา
ฟนฟูสมรรถภาพของแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานโดยใช
แบบสอบถามเพื่อหาปจจัยผลักและปจจัยดึงนํามาวิเคราะห จากน้ันจึงทําเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากสภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพมีชวงเวลาที่สามารถดีข้ึนได (Golden Period) 
หากพนจากชวงเวลาดังกลาวสภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพก็จะไมสามารถแกไขได จึงตอง
กระตุนใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมายดังกลาวเขาสูระบบการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงาน เพื่อฟนฟูสมรรถภาพเสริมสรางศักยภาพทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม 
สามารถประกอบอาชีพอยูในสังคมไดอยางอิสระ ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระใหครอบครัวและประเทศ
ของแรงงานตางดาวเหลาน้ัน เปนการเสริมสรางศักยภาพแปลงภาระใหเปนทุนมนุษยที่มีคุณคา และ
เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศไทยในเวทีระดับสากลตอไป 

 
2.6  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ปจจัยผลัก ไดแก 
ความเช่ือ  
ความยากจน  
ไรสมรรถภาพ 

ปจจัยดึง ไดแก 
กระบวนการฟนฟูฯ 
อุปกรณ  
เครื่องมือ  
คาใชจาย 

แนวทางปฏิบัติงาน
ในการรบัแรงงาน
ตางดาวเขาฟนฟู
สมรรถภาพ 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชวิธีการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 20–22 มิถุนายน 
2561 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1–5 จากแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ 

1. ขอมูลทั่วไป 
2. การเขาถึงสิทธิประโยชน 
3. สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
โดยมีแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานตอบ

แบบสอบถามจํานวน 9 คน ดังตารางที่ 6 คือ 
 
ตารางท่ี 6  แรงงานตางดาวที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ณ วันที่ 20–22 มิ.ย. 2561 
 

 ศฟง.ภาค 1 ศฟง.ภาค 2 ศฟง.ภาค 3 ศฟง.ภาค 4 ศฟง.ภาค 5 รวม 
จํานวนผูตอบ 3 5 1 0 0 9 

รอยละ 33.33 55.56 11.11 0 0 100 
ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 

 
ผลการศึกษาจากขอมูลในแบบสอบถามสรุปได ดังตอไปน้ี 
 

3.1 ขอมูลท่ัวไป 
 

 คาเฉลี่ย (ป) คาเบ่ียงเบน 
อายุ 32 9.23 

ระยะเวลาทํางาน 3.08 52.43 
 

เชื้อชาติ พมา กัมพูชา จีน รวม 
จํานวน 6 2 1 9 
รอยละ 66.67 22.22 11.11 100 
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เพศ ชาย หญิง รวม 
จํานวน 9 0 9 
รอยละ 100 0 100 

 
สถานะ โสด สมรส รวม 
จํานวน 5 4 9 
รอยละ 55.56 44.44 100 

 
ความเขาใจ
ภาษาไทย 

พูดไดบาง/ฟง
ไมเขาใจ 

พูดไดบาง/ฟง
ไดบาง 

พูดไมได/ฟง
ไมเขาใจ 

พูดและฟงได
ดี 

รวม 

จํานวน 0 1 3 5 9 
รอยละ 0 11.11 33.33 55.56 100 

 
การประสบ
อันตราย 

ถูกเครื่องจักรดึง/
บด/ทับ/หนีบ 

สารเคมีระเบิด วัตถุหลน
กระแทก 

รวม 

จํานวน 7 1 1 9 
รอยละ 77.78 11.11 11.11 100 

 
ความพิการ กระดูกแตก/หัก/

ผิดรูป 
มือ แขนหรือขา

ขาด 
แผลเปนจาก

สารเคม ี
รวม 

จํานวน 5 3 1 9 
รอยละ 55.56 33.33 11.11 100 

 
จากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาสวนใหญของแรงงานตางดาวที่ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการ

ทํางานเปนชาวพมา เพราะมีจํานวนมากที่สุด พบวา ในป 2560 มีแรงงานชาวพมาทํางานในไทย 
402,484 คน ประสบอันตรายจนทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ 69 คน ทั้งหมดเปนเพศชายแสดงวา
เพศชายทํางานที่มีความเสี่ยงมากกวาเพศหญิง โดยมากเปนชางทั่วไปหรือพนักงานระดับลาง อายุ
เฉลี่ย 32 ป ซึ่งเปนวัยทํางาน เปนคนโสดจึงมักมีความระมัดระวังรอบคอบนอยกวาผูที่สมรสแลว 
ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย 3 ป 1 เดือน จึงสามารถพูดและฟงภาษาไทยไดดี สวนผูที่พูดไมไดและฟงไม
เขาใจซึ่งมีถึงรอยละ 33.33 จําเปนตองหาวิธีในการสื่อสาร เชน สื่อสารดวยสิ่งที่เปนสัญลักษณ 
การตูน อักษรภาพ หรือ ใชแอพพลิเคช่ันแปลภาษาเพื่อชวยในการสื่อสาร สวนใหญการประสบ
อันตรายเกิดจากถูกเครื่องจักรดึง บด ทับ หนีบ เพราะโรงงานขนาดกลางและเล็กมักนิยมใช 
เครื่องจักรมือสองที่ผานการใชงานมาแลวเปนเวลานาน การซอมบํารุงไมคอยมีเน่ืองจากตองเรงการผลิต
มักเปนเครื่องปมผลิตภัณฑ ผลของการประสบอันตรายจึงกอใหเกิดความพิการคือกระดูกแตกหักผิดรูป
เปนสวนใหญ 
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3.2  การเขาถึงสิทธิประโยชน 
 
การดูแลของนายจาง ดูแลดี ไมดูแล รวม 

จํานวน 9 0 9 
รอยละ 100 0 100 

 
การดูแลของนายจางหลังประสบอันตราย พบวา นายจางทุกรายดูแลดีพาไปพบแพทยจน

สิ้นสุดการรักษา และรับกลับไปทํางานโดยเปลี่ยนหนาที่การทํางานใหมใหเหมาะกับสภาพความพิการ 
ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลจากกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
และหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
จะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 เน่ืองจากกฎกระทรวง
ดังกลาวบังคับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 100 คน ตองรับคนพิการเขา
ทํางาน 1 คน เศษของ 100 คน ถาเกิน 50 คนตองรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน หากไมรับคนพิการเขา
ทํางานจะตองสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีอัตราคอนขางสงูจงึทาํให
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการหันมาพิจารณารับคนพิการเขาทํางาน โดยเฉพาะคนพิการจาก
การทํางานในสถานประกอบการของตนเอง 

 
การดูแลของสาํนักงานประกันสังคม จํานวน รอยละ 
-สิทธิคารักษาพยาบาล 9 100 
-คาทดแทนการขาดรายได 9 100 
-คาทดแทนการสญูเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ 8 88.89 
-การสงเขารบัการฟนฟูสมรรถภาพ 9 100 

 
การดูแลของสํานักงานประกันสังคมโดยสํานักงานกองทุนเงินทดแทนที่มีภารกิจดูแลลูกจาง

ที่ประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางาน พบวา แรงงานตางดาวเกือบทุกรายไดรับสิทธิทั้ง 4 กรณี  
มีเพียงรายเดียวที่อยูระหวางรอการรับคาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เน่ืองจากแรงงานตางดาวจะไดรบั
สิทธิประโยชนเทากับคนไทยทุกประการ ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชน คือ คารักษาพยาบาล คาทดแทน
การขาดรายได การทดแทนการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ และการสงเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางาน พบวาคารักษาพยาบาลเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเปนเงิน 96,780 บาท  

สําหรับคารักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชนมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกิน 
50,000 บาท ตอการประสบอันตราย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเรื้อรังตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯ ใหจายเพิ่มไดอีก 100,000 บาท รวมแลวไมเกิน 150,000 บาท หากไม
เพียงพอสามารถจายเพิ่มไดอีก รวมแลวไมเกิน 300,000 บาท หรือหากไมเพียงพอสามารถจาย
เพิ่มข้ึนไดอีกรวมแลวไมเกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย และหาก
ไมเพียงพอสามารถจายคารักษาพยาบาลเพิ่มข้ึนแตรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,000,000 บาท โดย
คณะกรรมการการแพทยพิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใหความเห็นชอบ เวนแตลูกจาง
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เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐต้ังแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาหรือกรณีมีความจําเปนหรือ
มีเหตุสมควรที่ไมสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐต้ังแตเริ่มแรก แตภายหลัง
ไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐสามารถจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปนเพิ่มข้ึนจนสิ้นสุดการรักษาแตไมเกิน 2,000,000 บาท คาทดแทนการขาดรายไดจะไดคา
ทดแทนไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคาจางข้ันตํ่ารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานใน
ทองที่ที่ลูกจางประจําทํางานอยูและไมเกิน 12,000 บาทตอเดือน คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะหรือ
ทุพพลภาพ กรณีสูญเสียอวัยวะมีสิทธิไดรับคาทดแทน รอยละ 60 ของคาจางรายเดือนเปนระยะเวลา
ไมเกิน 10 ป สวนกรณีทุพพลภาพมีสิทธิไดรับคาทดแทน รอยละ 60 ของคาจางรายเดือนเปน
ระยะเวลาไมเกิน 15 ป และการสงเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานซึ่งจะไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพดานการแพทยรวมถึงการผาตัดแกไขความพิการ อวัยวะเทียมและกายอุปกรณตางๆ  
การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

 
การรูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน รูจัก ไมรูจัก รวม 

จํานวน 0 9 9 
รอยละ 0 100 100 

 
รูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจาก เจาหนาท่ีประกันสังคม เพ่ือน/ลาม นายจาง 

จํานวน 4 1 6 
รอยละ 44.44 11.11 66.67 

 
ผูตอบแบบสอบถามทุกรายไมเคยรูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมากอน โดยรูจัก 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจากเจาหนาที่ประกันสังคม เพื่อนหรือลามและนายจาง แสดงถึง 
สื่อประชาสัมพันธที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถเขาถึงแรงงานตางดาวเหลาน้ีได 

 
ความตองการ
หลังบาดเจ็บ 

อวัยวะเทียม เงินคาสูญเสีย
อวัยวะ 

การฟนฟูฯ 
รักษาใหหาย 

กลับบาน/
ภูมิลําเนา 

ทํางานกับ
นายจางเดิม 

จํานวน 3 9 5 2 7 
รอยละ 33.33 100 55.56 22.22 77.78 

 
ความตองการภายหลังการบาดเจ็บสูญเสีย พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกรายตองการเงินทดแทน

การสูญเสียอวัยวะเน่ืองจากมีความจําเปนในการใชเงินทั้งสวนตัวและเพื่อครอบครัว สวนกรณีมือ แขน
หรือขาขาด มีความตองการอวัยวะเทียมทุกราย สําหรับความตองการฟนฟูสมรรถภาพ รักษาใหหาย 
รอยละ 55.56 แสดงวามีความคาดหวังที่จะใหอวัยวะที่บาดเจ็บสูญเสียใชงานไดมากที่สุด นอกจากน้ี
ตองการกลับเขาทํางานกับนายจางเดิม รอยละ 77.78 แสดงถึงความสมัพันธที่ดีระหวางนายจางและ
ลูกจางพรอมทั้งยังตองการรายไดจากการทํางาน สวนที่ตองการกลับบาน/ภูมิลําเนา รอยละ 22.22 
แสดงถึงความตองการความรักความอบอุนจากครอบครัวมาชวยเยียวยาดานจิตใจ 
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3.3  สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
ปจจัยผลัก 
 

ดานบุคคล จนท.
ประกันสังคม

ชักชวน 

ฝายบุคคล
ชี้แจง

ประโยชน 

ฝายบุคคล
บังคับ 

ตองการ
เพ่ิม

ศักยภาพ 

ตองการมี
รายได 

ไมอยาก
เปนภาระ 

กลัวถูก
สงกลับ
ประเทศ 

จํานวน 9 7 5 4 2 2 1 
รอยละ 100 77.78 55.56 44.44 22.22 22.22 11.11 

 
ดานทัศนคติ/ความเชื่อ ไมมีปญหา เปนภาระครอบครัว ทําใหครอบครัวอับอาย 

จํานวน 4 3 1 
รอยละ 44.44 33.33 11.11 

 
ดานความยากจน เดินทางลําบาก เกิดโรคแทรกซอนงาย 

จํานวน 2 0 
รอยละ 22.22 0 

 
ดานความไรสมรรถภาพ ชวยเหลือตัวเองไมได ครอบครัวไมเปดโอกาส 

จํานวน 2 1 
รอยละ 22.22 11.11 

 
ปจจัยดึง 
 

ดาน
กระบวนการ

ฟนฟูฯ 

เอาใจใส
ให

คําปรึกษา 

มีทักษะ
ความรู

นาเชื่อถือ 

ชวยเหลือ
ฟนฟูฯท่ึ
ชัดเจน 

ไดรับ
กายภาพบําบัด 
กิจกรรมบําบัด 

ฝกอาชีพ
นาสนใจ 

หลักสูตร
อาชีพ

มากมาย 

ผาตัด
โดย

แพทย 
จํานวน 9 9 8 6 2 2 1 
รอยละ 100 100 88.89 66.67 22.22 22.22 11.11 

 
ดานอุปกรณ 
เครื่องมือ 

เครื่องมืออุปกรณ
ทันสมัย 

มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกคนพิการ 

อวัยวะเทียม/
เครื่องชวยคนพิการ 

จํานวน 7 6 4 
รอยละ 77.78 66.67 44.44 
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คาใชจาย
และอ่ืนๆ 

ไมตองเสีย
คาใชจาย 

จนท.เต็มใจ
ใหบริการ 

ดูแลท่ัวถึง
ไมเลือก
ปฏิบัติ 

มีอาหารให 
3 มื้อ 

มีหอพัก
สะดวกสบาย 

รับเงิน
ทดแทน

ขณะฟนฟูฯ 
จํานวน 9 9 8 7 4 6 
รอยละ 100 100 88.89 77.78 44.44 66.67 

 
ในสวนปจจัยผลักและปจจัยดึง พบวา มีหลายปจจัยในการตัดสินใจเขารับการฟนฟู

สมรรถภาพมิใชปจจัยเดียวที่มีผล แตเมื่อพิจารณาเฉพาะปจจัยผลัก (Push Factors) พบวาทุกรายที่
ตัดสินใจเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพเน่ืองจากเจาหนาที่ประกันสังคมชักชวนใหมาแสดงถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประกันสังคม รองลงมาคือฝายบุคคลช้ีแจงประโยชนของ
การเขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน รอยละ 77.78 และฝายบุคคลของบริษัทบังคับใหมา รอยละ 
55.56 เพราะบทบาทของเครือขายมีสวนชวยในการลดแรงผลัก สําหรับผูที่ตองการเพิ่มศักยภาพ  
รอยละ 44.44 ตองการมีรายได รอยละ 22.22 ไมอยากเปนภาระ รอยละ 22.22 และกลัวถูกสงกลับ
ประเทศ รอยละ 11.11 เปนเหตุผลสวนบุคคลที่ชวยใหแรงงานตางดาวมารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางาน โดยแรงผลักจากสาเหตุดานทัศนคติและความเช่ือวาจะเปนภาระครอบครัว และทําให
ครอบครัวอับอาย เปนตัวฉุดรั้งซึ่งมีจํานวนเทากับผูที่ไมมีปญหา คือ รอยละ 44.44 ประกอบกับดาน
ความยากจนทําใหเดินทางลําบาก และดานความไรสมรรถภาพทําใหชวยเหลือตัวเองไมไดและ
ครอบครัวไมเปดโอกาส ซึ่งลวนเปนแรงผลักออก  

สวนปจจัยดึง (Pull Factors) พบวาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานที่ไดรับการยอมรับจากแรงงานตางดาวทุกราย รอยละ 100 คือ การดูแล 
เอาใจใสจากเจาหนาที่/การประสานงาน/การใหคําปรึกษาที่ดี และเจาหนาที่มีทักษะความรูที่
นาเช่ือถือ ประกอบกับแรงงานตางดาวทุกราย รอยละ 100 เห็นวาไมตองเสียคาใชจายในการรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพ และเจาหนาที่เปนมิตรและเต็มใจใหบริการชวยเหลือแมจะสื่อสารไมได จึงเปนจุดแข็งที่
ทําใหแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานตัดสินใจเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทาํงาน 
สวนเหตุผลสนับสนุนดานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน คือ มีกระบวนการชวยเหลือ
ฟนฟูฯ ที่ชัดเจนนาเช่ือถือ มีบริการกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด มีการฝกอาชีพที่นาสนใจ หลักสูตร
การฟนฟูฯดานอาชีพหลากหลาย การรักษาผาตัดโดยแพทยผูเช่ียวชาญ สวนเหตุผลสนับสนุนดาน
อุปกรณเครื่องมือ คือ มีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  
ใหอวัยวะเทียม/ถุงมือสวยงาม/เครื่องชวยคนพิการ สําหรับเหตุผลสนับสนุนดานคาใชจายและอื่นๆ 
คือ การดูแลจากเจาหนาที่อยางทั่วถึงโดยไมเลือกปฏิบัติ มีอาหารบริการพรอมอาหารเสริมครบ 3 มื้อ 
มีหอพักสะดวกสบาย และสามารถรับเงินคาทดแทนการหยุดงานตามใบรับรองแพทยเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพได 

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชวิธีเก็บขอมูลจากแบบสอบถามสรุปไดวา แรงงานตางดาวที่
ไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานสวนใหญเปนชาวพมาเพราะมีแรงงานชาวพมาทํางานในไทยมาก
ที่สุด เปนเพศชายแสดงวาเพศชายทํางานที่มีความเสี่ยง โสดจึงมักมีความระมัดระวังรอบคอบนอยกวา
ผูที่สมรสแลว อายุเฉลี่ย 32 ป สวนมากเปนชางทั่วไปหรือพนักงานระดับลาง ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย 
3 ป 1 เดือนจึงสามารถพูดและฟงภาษาไทยไดดี สวนผูที่พูดไมไดและฟงไมเขาใจซึ่งมีถึง รอยละ 
33.33 จําเปนตองหาวิธีในการสื่อสาร เชน สื่อสารดวยสิ่งที่เปนสัญลักษณ การตูน อักษรภาพ หรือ ใช
แอพพลิเคช่ันแปลภาษาเพื่อชวยในการสื่อสาร การประสบอันตรายหรือบาดเจ็บเกิดจากถูกเครื่องจกัร
ดึง บด ทับ หนีบ จนสงผลใหเกิดความพิการคือกระดูกแตกหักผิดรูปเพราะโรงงานขนาดกลางและเล็ก
มักนิยมใชเครื่องจักรมือสองที่ผานการใชงานมาแลวเปนเวลานาน การซอมบํารุงไมคอยมีเน่ืองจาก
ตองเรงการผลิตมักเปนเครื่องปมผลิตภัณฑ  

เมื่อประสบอันตรายหรือบาดเจ็บแลวนายจางหรือเจาของสถานประกอบการดูแลดีพาไป
พบแพทยจนสิ้นสุดการรักษาและรับกลับไปทํางานโดยเปลี่ยนหนาที่ใหเหมาะกับสภาพความพิการ ใน
สวนการดูแลของสํานักงานประกันสังคมพบวาแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานไดรับ
สิทธิประโยชนเทากับคนไทยคือ คารักษาพยาบาล คาทดแทนการขาดรายได คาทดแทนการสูญเสีย
อวัยวะหรือทุพพลภาพ และการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน พบวาคารักษาพยาบาล
เฉลี่ยของกลุมตัวอยางเปนเงิน 96,780 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่ถือวามากสําหรับแรงงานตางดาวที่มี
ความยากจน  

แรงงานตางดาวดังกลาวไมเคยรูจักศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานมากอน โดยรูจักศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานจากเจาหนาที่ประกันสังคม เพื่อนหรือลาม และนายจาง เ น่ืองจากสื่อ
ประชาสัมพันธที่ใชในปจจุบันไมสามารถเขาถึงแรงงานตางดาวเหลาน้ีได ความตองการภายหลัง
บาดเจ็บสูญเสีย คือ ตองการเงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเน่ืองจากไม
สามารถทํางานไดแตมีความจําเปนในการใชเงินทั้งสวนตัวและเพื่อครอบครัว ตองการกลับเขาทํางาน
กับนายจางเดิมและฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน สวนกรณีมือ แขน 
หรือขาขาดมีความตองการอวัยวะเทียมเพื่อชวยในการทํางานและเสริมภาพลักษณขณะออกสูสังคม  

สําหรับการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยพิจารณาจากปจจัยผลัก (Push Factors) ที่
เปนลบและปจจัยดึง (Pull Factors) ที่เปนบวก พบวา มีหลายปจจัยในการตัดสินใจเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพมิใชปจจัยเดียวที่มีผล โดยปจจัยผลักที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการฟนฟูสมรรถภาพคือ 
เจาหนาที่ประกันสังคมชักชวนมา ฝายบุคคลของบริษัทช้ีแจงประโยชนของการเขาศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน ฝายบุคคลของบริษัทบังคับใหมาแสดงใหเห็นวา แรงผลักมีผลนอยชวยใหแรงดึง
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เขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีมากกวา เพราะบทบาทของเครือขายมีสวนชวยในการลดแรงผลัก 
สวนเหตุผลสวนบุคคลที่ชวยผลักดันใหมา ไดแก ตองการเพิ่มศักยภาพ ตองการมีรายได ไมอยากเปน
ภาระ และกลัวถูกสงกลับประเทศ แตแรงผลักจากสาเหตุดานทัศนคติและความเช่ือวาจะเปนภาระ
ครอบครัว และทําใหครอบครัวอับอาย หากมีมากก็อาจจะทําใหปฏิเสธการฟนฟูสมรรถภาพได ดังน้ัน
ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเช่ือดังกลาว ซึ่งผูเช่ียวชาญทางจิตวิทยาพบวาการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและความเช่ือไมใชเรื่องงายแตสามารถปรับเปลี่ยนได โดยทัศนคติและความเช่ือของบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงไดอยางไรข้ึนอยูกับวาทัศนคติและความเช่ือน้ันเกิดข้ึนไดอยางไร และบุคคลไดใชความ
เช่ือน้ันไปเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตมากนอยเพียงใด สิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและความเช่ือคือ ความเขาใจและการยอมรับ (Comprehension & Yielding) จึงจําเปนตอง
ใหผูที่มีคุณสมบัตินาเช่ือถือและรูวิธีการสื่อสารเปนผูปรับเปลี่ยนทัศนคติและความเช่ือ (Rogers, 
1988: 357) เชน อาจใชศิลปวัฒนธรรมชวยในการหลอหลอมโยงกับความเช่ือ สําหรับดานความ
ยากจนทําใหเดินทางลําบาก และดานความไรสมรรถภาพทําใหชวยเหลือตัวเองไมไดและครอบครัวไม
เปดโอกาส เปนแรงผลักที่มีผลเชนกัน พบวาคารักษาพยาบาลของกลุมตัวอยางเฉลี่ย 96,780 บาท  
ซึ่งหากแรงงานตางดาวไมไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคมคงเปนภาระที่ไมสามารถจายได 
ประกอบกับการเดินทางลําบากและตองใชคาใชจายมาก จะทําใหแรงงานตางดาวที่พิการทุพพลภาพ
ไรสมรรถภาพชวยเหลือตัวเองไมไดและครอบครัวก็จะไมเปดโอกาสพวกเขาเหลาน้ันออกสูสังคม  
จึงจําเปนตองมีกองทุนเขามาชวยเหลือ เชน มูลนิธิหรือกองทุนระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยลดแรงจาก
ปจจัยผลักดังกลาวลงได  

ในสวนปจจัยดึงที่มีผล คือ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพใน
การทํางานที่ไดรับการยอมรับจากแรงงานตางดาว การดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่/การประสานงาน/
การใหคําปรึกษาที่ดี และเจาหนาที่มีทักษะความรูที่นาเช่ือถือ ประกอบกับเห็นวาไมตองเสียคาใชจาย
ในการรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และเจาหนาที่เปนมิตรและเต็มใจใหบริการชวยเหลือแมจะสื่อสารไมได 
จึงเปนจุดแข็งที่ทําใหแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานตัดสินใจเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน สวนเหตุผลสนับสนุนดานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไดแก 
มีกระบวนการชวยเหลือฟนฟูฯที่ชัดเจนนาเช่ือถือ มีบริการกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด มีการฝก
อาชีพที่นาสนใจ หลักสูตรการฟนฟูฯดานอาชีพหลากหลาย การรักษาผาตัดโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 
ดานอุปกรณเครื่องมือ คือ มีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย ซึ่งอาจเปลี่ยนการจัดซื้อมาเปนการเชาซื้อ
เพื่อใหไดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยตลอดเวลาแตตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และกฎหมายที่เกี่ยวของ มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ มีบริการจัดทําหรือจัดหา 
กายอุปกรณให ดานคาใชจายนอกจากไมเสียคาใชจายแลวยังมีอาหารพรอมอาหารเสริม 3 มื้อ หอพัก
สะดวกสบาย และสามารถรับเงินคาทดแทนการหยุดงานตามใบรับรองแพทยเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพได ปจจัยดึงทั้งหมดสามารถเพิ่มความเขมแข็งใหมากข้ึนโดยพัฒนาวิชาการและการวิจัย
เพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ การพัฒนาบุคลากรของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน การพัฒนาหลักสูตร
การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพใหทันสมัยตอบสนองตอสังคมและตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
สรางเครือขายการทํางานกับโรงพยาบาลตางๆ เพื่อกระบวนการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพดาน
การแพทยที่มีประสิทธิภาพ ในสวนสิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการควรปรับเปลี่ยนใหทันสมัยเชนกัน  
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เน่ืองจากที่ผานมาการรับแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บจากการทํางานเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม แตดําเนินการปฏิบัติสืบตอกันมา 
ดังน้ันผลการศึกษาน้ีไดวิเคราะหปจจัยผลักและปจจัยดึงขางตนแลวนํามากําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานได ดังตอไปน้ี 

4.1.1  เสริมสรางการทํางานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่ประกันสังคมที่เกี่ยวของ นายจาง
และฝายบุคคลของสถานประกอบการ พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ 
คนพิการที่ถูกตอง 

4.1.2  เพิ่มสื่อประชาสัมพันธที่เขาถึงแรงงานตางดาวโดยเฉพาะพมา กัมพูชา และลาว  
ใหรูถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับเมื่อบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน 

4.1.3  สรางการรับรูถึงความสําคัญที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานสามารถตอบสนองตอ
ความตองการสวนบุคคลที่ตองการเพิ่มศักยภาพดานรางกาย มีรายได ไมเปนภาระ ลดปจจัยผลักใน
สวนทัศนคติและความเช่ือโดยใชผูที่มีคุณสมบัตินาเช่ือถือและรูวิธีการสื่อสารเปนผูปรับเปลี่ยนทศันคติ
และความเช่ือ 

4.1.4 เ ผยแพรใหเจาหนาที่และแรงงานตางดาวของประเทศในกลุมเปาหมายไดแก พมา 
กัมพูชา และลาว ไดรูถึงปจจัยดึงของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน โดยการฝกอบรมระหวางประเทศ 
ใหเย่ียมชมหนวยงาน หรือสงเจาหนาที่ผูเช่ียวชาญเปนวิทยากรบรรยายตอบขอซักถาม 

4.1.5  สรางเครือขายการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับแรงงานตางดาว 
เชน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน องคการแรงงานระหวางประเทศ กรมอาเซียน 
กระทรวงการตางประเทศ สถานพยาบาลในเขตหรือชุมชนที่มีแรงงานตางดาวอาศัยอยูมาก เปนตน 

4.1.6  เพิ่มการทํางานผานระบบสื่อสารสังคมออนไลนและเทคโนโลยีใหมๆ ใหมากข้ึนเพือ่
การทํางานที่รวดเร็วในการรับแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บจากการทํางานเขาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) หนวยงานหลักควรจะสรางฐานขอมูลระบุตัวตน ที่อยูของแรงงานตางดาวทั้ง

ในประเทศไทยและประเทศตนทางใหเปนปจจุบัน เพื่อการติดตาม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และ
ประชาสัมพันธแจงใหทราบถึงสิทธิที่พึงมีพึงได ทั้งยังชวยปองกันการกระทําผิดที่อาจเกิดข้ึนได 

2) ควรมีการจัดจางบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาของประเทศแรงงานตางดาวที่
บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน โดยเลือกประเทศที่เปนกลุมใหญกอนคือ ประเทศพมาและกัมพูชา 
เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและเขาใจความตองการของแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจาก
การทํางานเหลาน้ัน 

3) ควรเรงพัฒนาในการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียน และ
ในประเทศที่แรงงานที่แรงงานมีการเคลื่อนยายระหวางกัน เพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในการดูแล
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานที่อยูในประเทศไทยและแรงงานตางดาวที่กลับไป
ภูมิลําเนาในประเทศของแรงงานตางดาวเหลาน้ัน 



29 

 

4)  ควรดูแลใหความสําคัญกับแรงงานพิการทุพพลภาพที่ยังไมมีการจางงานและ 
ที่มีการจางงานแลวเพื่อใหเกิดการจางงานอยางแทจริง ไดทํางานที่เหมาะสมกับศักยภาพโดยไมเกิด
ภาวะเครียดทางจิตใจ ทั้งไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและมีกระบวนการติดตามผลภายหลังการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) หนวยงานที่เปนภาคีเครือขายควรมีการประสานงานการทํางานใหสอดคลองใน

ทิศทางเดียวกันอยางใกลชิด โดยใชการติดตอกันผานระบบสื่อสังคมออนไลนตางๆ เพื่อความรวดเร็ว
อยางมีประสิทธิภาพ 

2) ควรมีการศึกษาและเลือกสื่อประชาสัมพันธทั้งสื่อปกติและสื่อออนไลนที่เขาถึง
กลุมแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานที่เปนกลุมเปาหมาย เชน สื่อบันเทิงตางๆ สื่อกีฬา 
ขาวตางๆ เปนตน 

3) ควรสงเสริมและกระตุนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหเขารับการฝกอบรม
ดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาของประเทศแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานที่
เปนกลุมใหญกอนคือ ประเทศพมาและกัมพูชา เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถสื่อสารกับ
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานไดโดยตรง ทั้งน้ี อาจใชเปนตัวช้ีวัดการทํางาน หรือให
เปนแรงจูงใจสําหรับบุคลากรดังกลาวโดยสงไปฝกอบรมเพิ่มเติมในประเทศเหลาน้ัน 

4) ควรกระตุนใหเจาหนาที่นําแอพพลิเคช่ันแปลภาษาเพื่อชวยในการสื่อสารกับ
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานที่ไมสามารถพูดภาษาไทยและฟงไมเขาใจ 
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แบบสอบถาม 
สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 

ของแรงงานตางดาวถูกกฎหมายท่ีบาดเจ็บเน่ืองจากการทํางาน 
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือ สกุล .อายุ  
เช้ือชาติ สัญชาติ สถานะสมรส จํานวนบุตร  
เขามาทํางานในประเทศไทยต้ังแต  
ระยะเวลาที่เขามาทํางาน  
ความเขาใจภาษาไทย  พูดได  พูดได–ฟงได 
  พูดไมได–ฟงไมเขาใจ  พูดและฟงไดดี 
ลักษณะงานที่ทํา.  
ประสบอันตรายเมื่อวันที่  
ลักษณะของการประสบอันตราย  
  
 

สวนท่ี 2 : การเขาถึงสิทธิประโยชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
การดูแลของนายจางหลังประสบอันตราย  
  
การดูแลของสํานักงานประกันสังคม  สิทธิคารักษาพยาบาล 
  คาทดแทนการขาดรายได 
  คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ 
  การสงเขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
คุณรูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมากอนหรือไม  รูจัก 
  ไมรูจัก 
คุณรูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจาก  เจาหนาที่ประกันสังคม 
  แผนพับ 
  เพื่อน/ลาม 
  เจาหนาที่ NGO 
  SOCIAL NETWORK 
  อื่นๆ (ระบุ)   
ความตองการภายหลังการบาดเจ็บสูญเสีย  อวัยวะเทียม 
  เงินคาสูญเสียอวัยวะ 
  การฟนฟูฯ รักษาใหหาย 
  กลับบาน/ภูมิลําเนา 
  กลับทํางานกับนายจางเดิม 
  อื่นๆ (ระบุ)   
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สวนท่ี 3 : สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
ปจจัยผลัก 
1) สาเหตุดานบุคคล  ฝายบุคคลของบรษัิทบังคับใหมา 
  ฝายบุคคลช้ีแจงประโยชนของการเขาศูนยฯ 
  เจาหนาที่ประกันสังคมชักชวนใหมา 
  เจาหนาที่ศูนยฯ ชักชวนใหเขาศูนย 
  เพื่อนที่เคยเขาศูนยฯ แนะนํา 
  เจาหนาที่ NGO แนะนํา/ชักชวน 
  กลัวถูกสงกลับประเทศ 
  ตองการเพิ่มศักยภาพ 
  ตองการมีรายได 
  ไมอยากเปนภาระ 
  กลัวถูกทิ้งอยูในบานคนเดียว 
  ไมมีอะไรจะทํา 
  อื่นๆ (ระบุ) 
2) สาเหตุดานทัศนคติและความเช่ือ ถาตองกลับประเทศของตน 

 ทําใหครอบครัวอับอาย 
 เปนภาระครอบครัว 
 ชวยเหลือตัวเองไมได 
 เดินทางลําบาก 
 เกิดโรคแทรกซอนงาย 
 ครอบครัวไมเปดโอกาส 
 อื่นๆ (ระบุ)   

ปจจัยดึง 
1) สาเหตุดานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ  ไดรับกระบวนการชวยเหลือฟนฟูฯ ที่ชัดเจน 

นาเช่ือถือ 
 ไดรับการทํากายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด 
 ไดรับการดูแล เอาใจใสจากเจาหนาที่/การ

ประสานงาน/การใหคําปรึกษาที่ดี 
 ไดรบัการรักษาผาตัดโดยแพทยผูเช่ียวชาญ 
 ไ ด รั บ อ วั ย วะ เ ที ย ม / ถุ ง มื อ ส วย ง าม /

เครื่องชวย 
 มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย 
 มีการฝกอาชีพที่นาสนใจ 
 หลักสูตรการฟนฟูฯดานอาชีพหลากหลาย 
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
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 เจาหนาที่มีทักษะความรูที่นาเช่ือถือ 
 อื่นๆ (ระบุ)   

2) คาใชจายและอื่นๆ  ไมตองเสียคาใชจายในการรักษาฟนฟูฯ 
 มีหอพักสะดวกสบาย 
 มีอาหารบริการ พรอมอาหารเสริม 3 มื้อ 
 สามารถรับเงินคาทดแทนการหยุดงานตาม

ใบรับรองแพทยเพื่อการฟนฟูฯ 
 มีการดูแลจากเจาหนาที่อยางทั่วถึงโดยไม

เลือกปฏิบัติ 
 เจาหนาที่เปนมิตรเต็มใจใหบริการชวยเหลือ

แมจะสื่อสารไมได 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายสมศักด์ิ  คณาประเสริฐกุล 
 
ประวัติการศึกษา – วิทยาศาสตรบัณฑิต (กจิกรรมบําบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพฒันา

ทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2528 นักอาชีวบําบัด 3 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
พ.ศ. 2530 นักอาชีวบําบัด 4 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
พ.ศ. 2534 นักอาชีวบําบัด 5 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
พ.ศ. 2538 นักอาชีวบําบัด 6 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
พ.ศ. 2545 นักวิชาการประกันสงัคม 7 สํานักงานประกันสงัคมจงัหวัดกระบี ่
พ.ศ. 2546 นักวิชาการประกันสงัคม 7ว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน 
พ.ศ. 2551 นักวิชาการแรงงานชํานาญการ ศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงาน 
พ.ศ. 2556 นักวิชาการแรงงานชํานาญการพเิศษ  

สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย 
พ.ศ. 2557 ผูอํานวยการ กลุมพฒันาระบบบรหิาร 
พ.ศ. 2559 ผูอํานวยการ ศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานภาค 2 
พ.ศ. 2559–ปจจบุัน ผูอํานวยการ ศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานภาค 1 

 
รางวัลท่ีเคยไดรับ 

พ.ศ. 2548  โลเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดน  
สํานักงานประสังคม ประจําป 2547 

พ.ศ. 2549  โลเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดน  
สํานักงานประสังคม ประจําป 2548 

พ.ศ. 2549  เกียรติบตัรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครฑุทองคํา)  
ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2548 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการ ศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานภาค 1 
 
 


