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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในสภาวการณปจจุบันที่มีแรงงานตางดาวเขามาอยูในประเทศไทยเปนจํานวนมากใน
ภาคอุตสาหกรรม การผลิตสินคาและบริการ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน 3 สัญชาติ
ไดแก ลาว พมา และกัมพูชา ซึ่งแรงงานตางดาวเหลานี้เมื่อไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานไดเขารับ
การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเพียงรอยละ 20 ตอป ถือวาเปน
จํานวนนอย ที่เหลือซึ่งไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานมักเปนภาระของครอบครัวและ
ประเทศของแรงงานตางดาวเหลานั้น ดังนั้น จึงตองมีการศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางใหแรงงานตางดาว
ถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน เปนการกระตุน
ใหแรงงานตางดาวดังกลาวเขาสูระบบการฟนฟูสมรรถภาพโดยเร็วเพิ่ม ขึ้น เนื่องจากการบาดเจ็บ
พิการ หรือทุพพลภาพมีชวงเวลาที่สามารถดีขึ้นได (Golden Period) หากพนจากชวงเวลาดังกลาว
สภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพก็จะไมสามารถแกไขได
ผลการศึกษา พบวา มีหลายปจจัยในการตัดสินใจเขารับการฟนฟูสมรรถภาพมิใชปจจัยเดียว
ที่มีผล โดยปจจัยผลัก (Push Factors) ซึ่งเปนลบที่มีผลตอการตัดสินใจคือ เจาหนาที่ประกันสังคม
ชักชวนมา ฝายบุคคลของบริษัทชี้แจงประโยชนของการฟนฟูสมรรถภาพ และบังคับใหมา แรงผลักมี
ผลนอยชวยใหแรงดึงเขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีมากกวา เพราะบทบาทของเครือขายมีสวนชวย
ในการลดแรงผลัก สวนเหตุผลบุคคล ไดแก ตองการเพิ่มศักยภาพ ตองการมีรายได ไมอยากเปนภาระ
และกลัวถูกสงกลับประเทศ แตแรงผลักดานความยากจน ทัศนคติความเชื่อวาจะเปนภาระครอบครัว
ทําใหครอบครัวอับ อาย และไรสมรรถภาพชวยเหลือตัวเองไมไ ด หากมีม ากอาจทําใหป ฏิเ สธได
จําเปนตองปรับเปลี่ยน สวนปจจัยดึง (Pull Factors) ซึ่งเปนบวกที่มีผล คือ ดานกระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพที่ไดรับการยอมรับมีความชัดเจนนาเชื่อถือ การดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่ ใหคําปรึกษาที่ดี
และเจาหนาที่มีทักษะความรูที่นาเชื่ อถือเปนมิตรและเต็มใจใหบริการชวยเหลือแมจะสื่อสารไมได
ประกอบกับเห็นวาไมตองเสียคาใชจายในการฟนฟูสมรรถภาพ จึงเปนจุดแข็งที่ทําใหแรงงานตางดาว
เหลานั้นเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ สวนเหตุผลสนับสนุน ไดแก การฝกอาชีพที่นาสนใจ หลักสูตร
ดานอาชีพหลากหลาย การรักษาผาตัดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ เครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ จัดกายอุปกรณให มีอาหารพรอมอาหารเสริม หอพักสะดวกสบาย และ
สามารถรับ เงินคาทดแทนการหยุดงานตามใบรับ รองแพทยเ พื่อการฟนฟูส มรรถภาพได จากผล
การศึกษาไดวิเ คราะหปจจัยผลักและปจ จัยดึงขางตนแลวนํามากําหนดเปนแนวทางปฏิบัติงานให
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงา
สําหรับผูบริหารควรตระหนักถึงฐานขอมูลระบุตัวตน ที่อยูของแรงงานตางดาวเพื่อการติดตาม
กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประชาสัมพันธ ในขณะที่ควรเรงในการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศ
เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดูแลแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานที่อยูในประเทศไทย
และแรงงานตางดาวที่กลับไปภูมิลําเนาของตน อีกทั้งควรจัดจางบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษากับ

จ
แรงงานตางดาวเหลานั้นเพื่อใหสามารถเขาถึงและเขาใจความตองการ ทั้งนี้ ควรใหความสําคัญกับ
แรงงานพิการทุพพลภาพโดยการเปลี่ยนภาระของประเทศใหเปนทุนมนุษยที่มีคุณคาตอไป

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึก ษานี้เปนสวนหนึ่งของการฝก อบรมหลัก สูตรนักบริห ารการทู ต รุนที่ 10
ประจําป 2561 โดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ ผูศึกษา
ขอขอบคุณ คณะอาจารยที่ป รึก ษาซึ่ง ประกอบดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ ม
ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู และ เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง ที่ไดใหความ
กรุณาสละเวลาอันมีคามาใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขขอบกพรองของรายงาน สงผลใหรายงาน
ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความเรียบรอยและสมบูรณอยางยิ่ง
ผูศึกษาขอขอบคุณแหลงขอมูลของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1–5 และเจาหนาที่
ผูเอื้อเฟอขอมูลอันมีคาและเปนประโยชนอยางยิ่งในการจัดทํารายงานฉบับนี้ ขอขอบคุณผูประสานงาน
และผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหขอเสนอแนะและการสนับสนุนเปนอยางดี
สุดทายนี้ ผูศึกษาขอขอบคุณสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ผูใหโอกาสอันมีคาในการศึกษา เจาหนาที่ทุกทานที่ใหความกรุณาอํานวยความสะดวกในการจัดทํา
เอกสาร ตัวอยางรายงาน และติดตอประสานงานในการจัดทํารายงานไดอยางสมบูรณและดีเยี่ยม
สมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล
สิงหาคม 2561
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แรงงานเปนหั วใจหลักของการดําเนินงานธุรกิจที่ส รางความเจริญ เติบ โตใหกับประเทศ
ตลอดมา โดยที่ผานมาแรงงานมีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศไทย
มาอยางยาวนาน พัฒนาการดานแรงงานของประเทศมีความกาวหนามาอยางตอเนื่อง แมวาจะมี
อุปสรรคหรือมีการเปลี่ยนแปลงในบางยุคสมัย แตโดยภาพรวมสถานการณดานแรงงานมีแนวโนมที่ดีขึ้น
ทั้งในดานการสงเสริมการมีงานทํา การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน การคุมครองแรงงาน การประกันสังคม
รวมถึงการกําหนดนโยบายดานแรงงานที่มีความทันสมัยและตอบสนองตอสถานการณดานแรงงาน
การปรับตัวของภาคธุรกิจในการใชแรงงานเพื่อการผลิตสินคาและบริการตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศอยางกาวกระโดดในชวงป พ.ศ. 2535 ทําใหประเทศไทยเกิดปญหาการขาด
แคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม นอกจากนี้การขยายตัวของภาคบริการโดยเฉพาะภาคการธนาคาร
และสถาบันการเงินซึ่งมีโครงสรางคาตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในชวงเวลา
ดัง กล า ว ยัง เปน แรงดึง ดูด ที่ สํา คัญ ทํ าใหนั ก เรี ยนที่ จ ะสํา เร็จ การศึก ษาเลือ กเข าสู ก ารศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษาและเริ่มที่จะเขาศึกษาในระบบอาชีวศึกษาลดลง ทําใหจํานวนของแรงงานที่มีทักษะ
และกึ่งทักษะในดานอุตสาหกรรมลดลง ประกอบกับแรงงานของไทยไมประสงคที่จะทํางานในกลุมงาน
ที่สกปรก อันตราย และงานที่ยาก สงผลใหเกิดการขาดแคลนแรงงานดังกลาว ปจจัยตางๆ นี้จึงเปน
แรงผลักดันใหผูประกอบการมีการใชแรงงานตางดาวจากประเทศเพื่อนบานเพิ่มมากขึ้น
การที่แรงงานตางดาวมีจํานวนมากเกิดจากการที่ประเทศไทยเปดโอกาสใหแรงงานตางดาว
เขามาอยางถูก ตองตามกฎหมายตามความตองการแรงงานที่ยั ง คงมีความขาดแคลน กลุม ที่ผิ ด
กฎหมายเกิดจากการที่ประเทศไทยมีพรมแดนทางธรรมชาติติดกับประเทศเพื่อนบานเปนระยะทางยาว
ไมมีรั้วหรือการกั้นระหวางพรมแดน ทําใหแรงงานตางดาวสามารถขามมาในประเทศไทยไดงาย แมวา
จะมีการตรวจและจับกุมสงกลับก็ยังมีการเขามาไดอยูเปนระยะ นอกจากนี้รัฐบาลในแตละยุคสมัย
มีการผอนผันโดยใหมีการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย แรงงานตางดาวโดยเฉพาะกลุม
แรงงาน 3 สัญชาติ ไดแก ลาว พมา และกัมพูชา ที่เขามาอยูในประเทศไทยจํานวนมาก สวนหนึ่งเปน
ผลจากทั้งปจจัยผลัก (Push Factors) เชน ความไมสงบทางการเมืองของประเทศเพื่อนบาน สภาพ
เศรษฐกิจที่ไมดี เปนตน และปจจัยดึง (Pull Factors) ใหเขาสูประเทศไทยคือการที่คาตอบแทนของ
แรงงานในประเทศไทยสูงกวาคาจางในประเทศเพื่อนบานมาก สวนหนึ่งของสาเหตุที่ประเทศไทยเปน
แหลงดึงดูดแรงงานขามชาติเพราะมีระดับเศรษฐกิจที่ดีกวาเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน การเขามา
ในประเทศไทยและใชชีวิตมีสภาพความเปนอยูไมตางจากเดิมมาก รวมถึงการใชชีวิตในประเทศไทยมี
คาครองชีพที่ไมสูง ตลอดจนวัฒนธรรมการดํารงชีวิตไมแตกตางกันมากนัก
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ตารางที่ 1 ขอมูลแรงงานตางดาวแยกตามสัญชาติ ป 2558–2560
ป พ.ศ.

ลาว
พมา
(คน)
(คน)
2558
12,265
325,028
2559
13,707
306,924
2560
21,485
402,484
ที่มา: สํานักเงินสมทบ สํานักงานประกันสังคม

สัญชาติ
กัมพูชา
(คน)
87,796
79,874
110,767

สัญชาติอื่นๆ
(คน)
415,687
93,724
100,267

รวมทั้งสิ้น
(คน)
840,776
494,229
635,003

ตารางที่ 2 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานของลูกจางตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว
กัมพูชา) ป 2558–2560
ความรุนแรง
ป พ.ศ.
ตาย
ทุพพลภาพ สูญเสีย
หยุดงาน หยุดงานไม
อวัยวะ
เกิน3 วัน เกิน 3 วัน
2558
29
1
99
2,317
5,790
2559
28
0
99
2,232
5,212
2560
23
1
74
2,250
5,241
ที่มา: สํานักงานกองทุนเงินทดแทน ประมวลผลขอมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2561

รวม
8,236
7,571
7,589

ตารางที่ 3 การเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานของแรงงานตางดาว
ป พ.ศ. ศฟง.ภาค 1 ศฟง.ภาค 2 ศฟง.ภาค 3 ศฟง.ภาค 4 ศฟง.ภาค 5
2558
10
3
2
0
0
2559
14
4
3
1
0
2560
11
2
3
0
0
ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน

รวม
15
22
16

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) ที่ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานตามขอมูลสถิติของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน ในป
พ.ศ. 2558 จํานวน 8,236 คน ป พ.ศ. 2559 จํานวน 7,571 คน และป พ.ศ. 2560 จํานวน 7,589 คน
ซึ่งในจํานวนนี้มีผูที่ควรเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานเนื่องจากสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพที่
ศูนยฟนฟูส มรรถภาพคนงาน ในป พ.ศ. 2558 จํานวน 100 คน ป พ.ศ. 2559 จํ านวน 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
ที่สามารถดีขึ้นได (Golden Period) หากพนจากชวงเวลาดังกลาวสภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือ
ทุพพลภาพก็จะไมสามารถแกไขได ดวยเหตุนี้จึงสมควรที่จะศึกษาเพื่อกําหนดแนวทางปฏิ บัติงานให
แรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
เพิ่มขึ้น เปนการเสริมสรางศักยภาพแปลงภาระใหเปนทุนมนุษยที่มีคุณคาตอไป และเปนการสราง
ภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศไทยในเวทีระดับสากล
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเนื่องจาก
การทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยผลักและปจจัยดึงในการรับบริการที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
1.2.3 เพื่ อ เพิ่ ม จํ า นวนแรงงานต า งด า วที่ บ าดเจ็ บ จากการทํ า งานเข า รั บ การฟ น ฟู
สมรรถภาพ
1.3 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาในแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานซึ่งเขารับบริการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานในปจจุบัน
1.4 คําถามการศึกษา
1.4.1 อะไรคือปจจัยผลักและปจจัยดึงใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเนื่องจาก
การทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
1.4.2 แนวทางปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานควรมีอะไรบาง
1.5 สมมติฐาน
แนวทางปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานมีปจจัยผลัก
ไดแก ความเชื่อ ความยากจน และความไรส มรรถภาพ สวนปจ จัยดึง 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
ตรรกะอุ ปนัย (Inductive Logic) และตรรกะที่อนุม าน (Deductive Logic) วาเปนการศึกษา
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ดังแผนภาพที่ 1
Inductive Logic
–Interpretivism
–Anthropology
–Qualitative
–Ideographic
–Probabilistic

ทฤษฎี รูปแบบ ความเชื่อ
การอธิบายไปยัง
กลุมใหญเชิงประจักษ

คําถามการศึกษา

การเก็บขอมูล

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

แผนภาพที่ 1 วงลอของปรัชญาการหาความรู
1.7 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.7.1 สามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการรับแรงงานตางด าวถูก กฎหมายที่
บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานโดยสอดคลองกับปจจัยผลัก
และปจจัยดึงซึ่งสามารถเพิ่มจํานวนแรงงานตางดาวดังกลาวได
1.7.2 สามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศไทย ชวยยกระดับระบบประกันสังคม
ไทยใหมีความเปนสากลเพื่อกาวเขาสูระบบประกันสังคมอาเซียนอยางโดดเดน
1.7.3 สามารถสรางการยอมรับในระดับสากลดานการฟนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรแก
ผูใชแรงงานที่พิการหรือทุพพลภาพของประเทศไทยและตางดาว

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 รูปแบบและความเชื่อเกี่ยวกับความพิการ
ตั้งแตอดีตโบราณกาลการฟนฟูสมรรถภาพ เริ่มจากการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทย
โดยมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปนผูนําทีมแมในปจจุบันก็ยังคงเปนเชนเดิม อยางไรก็ตามกระบวนการ
รัก ษาทางการแพทยไ ดเ กิดการเปลี่ย นแปลงจากแนวคิดการรั ก ษาโดยการใช ยาและการผ าตั ด
สูแ นวคิ ดการฟ น ฟูส มรรถภาพในหลากหลายรู ป แบบ เนื่อ งจากพบวา ศาสตรเ พี ยงแขนงเดี ย ว
ไมสามารถรักษาผูปวยไดอยางสมบูรณแบบและตองใชระยะเวลาที่ยาวนาน การบูรณาการศาสตรแหง
การรักษาที่หลากหลายจะชวยตอบโจทยของผูปวยไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชวยทําให
ประหยัดเวลาและทรัพยากร ดังนั้นเพื่อใหเขาใจเปาหมายของกระบวนการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
องคกรโลกคนพิการ (Disabled World) ไดมีการรวบรวมรูปแบบ (Models) ของทัศนคติและความ
เชื่อเกี่ยวกับความเจ็บปวยและความพิการ ซึ่งปจจุบันยังมีผลตอแนวคิดในการใหบริการที่แตกตางกัน
(Disabled World, ออนไลน) รูปแบบดังกลาวมีดังนี้
2.1.1. รูปแบบทางศาสนา
เชื่อวาความเจ็บปวยหรือพิการเปนเรื่องของเวรกรรม (Moral Model) เปนรูปแบบ
ที่เกาแกที่สุดและยังมีบางคนที่มีทัศนคติเชื่อวาเกิดจากบาปกรรมหรือความนาละอายทีไ่ ดกระทําไวในอดีต
ผูปวยหรือพิการสมควรที่จะยอมรับในความรูสึกของการสํานึกผิด ดังนั้นการใหบริการตามความเชื่อนี้
จะไมมองถึงผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ แตเปนการแกปญหาเฉพาะหนา
เทานั้น และเชื่อวาสิ่งที่ผูปวยหรือพิการไดรับเปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมได ผูปวยหรือพิการควรจะยอมรับ
และอยูกับสิ่งเหลานั้นตอไป
2.1.2 รูปแบบดานการแพทย
เชื่อวาความเจ็บปวยหรือพิก ารเปนขอบกพรอง หรืออาการปวยที่ตองไดรับการ
รักษาทางการแพทย (Medical Model) เปนรูปแบบที่มองวาเมื่อเกิดการเจ็บปวย จะตองแยกผูปวย
ออกจากสังคม มาอยูภายใตการดูแลของบุคลากรทางการแพทยเพือ่ จะไดดีขึ้น โดยมีแพทยเปนผูสั่งการ
ซึ่งปจจุบันยังมีการใชรูปแบบนี้อีกมาก การใหบริการตามความเชื่อนี้จะใหความสําคัญกับการใชยา
การผาตัด และเทคโนโลยีทางการรักษาเทานั้น ผูปวยหรือพิการเปนตัวปญหา จึงไมสามารถอยูไดดวย
ตนเอง ตองพึ่งพาสถานพยาบาลเทานั้น ดังแผนภาพที่ 2
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แผนภาพที่ 2 รูปแบบดานการแพทย
2.1.3 รูปแบบการฟนฟูสมรรถภาพ
เชื่อวาความเจ็บ ปวยหรือพิการตองไดรับการฟนฟูส มรรถภาพ (Rehabilitation
Model) รูปแบบนี้คลายกับ Medical Model โดยมองวาผูปวยหรือพิการตองไดรับบริการฟนฟู
สมรรถภาพในลักษณะการฝก (Training) การบําบัดรักษา (Therapy) การใหคําปรึกษา (Counseling)
หรือบริการอื่นๆ ที่จัดขึ้นเพื่อทดแทนความบกพรองอันมีสาเหตุมาจากความเจ็บปวยหรือพิการ ดังนั้น
การใหบริการตามความเชื่อนี้ ผูปวยหรือพิการจะตองพึ่งพาบริการที่จัดโดยบุคลากรจากสถานฟนฟู
สมรรถภาพ หรือสถานพยาบาลเทานั้น ปจจุบันสวนใหญจะใชรูปแบบนี้เปนหลัก
2.1.4 รูปแบบดานความพิการหรือดานสังคม
เชื่อวาความเจ็บปวยหรือพิการเปนเรื่องปกติของชีวิต (Disability Model หรือ
Social Model) เปนรูปแบบที่ใหความสําคัญกับสิทธิผูปวยหรือคนพิการ และความเขมแข็งของการ
เคลื่อนไหวในการดํารงชีวิตอยางอิสระ ดัง นั้นปญหาไมไดอยูที่ผูปวยหรือพิการ แตอยูที่สังคมยัง มี
อุปสรรคที่กีดขวางศักยภาพของผูปวยหรือพิการ ทั้งอุปสรรคทางกายภาพ อุปสรรคในดานความคิด
หรือทัศนคติตาง ๆ ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 รูปแบบดานสังคม
เนื่องจากรูป แบบนี้จ ะปฏิเสธความคิดที่วาผูปวยหรือพิก ารเปนผูมีขอบกพรอง
การใหบริการตามรูปแบบนี้จึงใหความสําคัญกับผูปวยหรือพิการเปนหลัก (Client–Centered) โดยเนน
การมีสวนรวมของผูปวยหรือพิการ (Full Participation) บุคลากรทางการแพทยเปนเพียงผูใหขอมูล
เทานั้น การตัดสินใจจะขึ้นกับผูปวยหรือพิการและผูดูแล
จากรูป แบบดัง กลาวทําใหเ กิด การพัฒ นาขอบขายงาน (Framework) ดา นการฟน ฟู
สมรรถภาพใหมีความสมบูรณและครอบคลุมมากขึ้น 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 แตแนวคิดนี้ยังคงใหความสําคัญกับ Medical Model เปนหลัก ซึ่งไมสมบูรณ
และไมครอบคลุมองคประกอบอื่นๆ ที่จําเปน ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 ความหมายความพิการตามองคการอนามัยโลก ป 1980

8
องค ก ารอนามั ย โลก จึ ง ได พั ฒ นารู ป แบบที่ เ น น ให เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงระหว า ง
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ คุณภาพชีวิต และปจจัยเสี่ยงตางๆ อันไดแก สภาพแวดทางกายภาพ
และสัง คม รู ป แบบการใช ชีวิ ต และพฤติ ก รรม รวมทั้ ง มุม มองทางชี ววิ ท ยา โดยเริ่ ม ใช ใ นเดื อ น
พฤษภาคม ป ค.ศ. 2001 จนถึงปจจุบัน เรียกวา International Classification of Functioning,
Disability, and Health: ICF ดังแผนภาพที่ 5

The WHO Definition (2001)
Health condition
(disorder or disease)
Body function
& structures

Activity

Participation

Environmental
Personal factors
factors
* ICF = The International Classification of Functioning Disability & Health

แผนภาพที่ 5 ความหมายความพิการตามองคการอนามัยโลก ป 2001
2.2 หลักการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มีหลายองคกรใหคําจํากัดความของคําวาคนพิการและการฟนฟูสมรรถภาพ อาทิ
1) พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 4
ระบุวา “คนพิก าร” หมายความวา บุคคลซึ่ง มีขอจํากัด ในการปฏิบัติกิจ กรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสัง คม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือความบกพรองอื่นใด
ประกอบกับ มีอุป สรรคในดานตางๆ และมีความจําเปนเปนพิเ ศษที่จะตองไดรับ ความชวยเหลือ
ดานหนึ่งดานใด เพื่อใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมได
อยางบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภทและหลักเกณฑที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยประกาศกําหนด
“การฟนฟูส มรรถภาพคนพิก าร” หมายความวา การเสริม สรางสมรรถภาพหรือ
ความสามารถของคนพิก ารใหมีสภาพที่ดีขึ้น หรือดํารงสมรรถภาพหรือความสามารถที่มีอยูเดิมไว
โดยอาศัยกระบวนการทางการแพทย การศาสนา การศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอื่นใด
เพื่อใหคนพิการไดมีโอกาสทํางานหรือดํารงชีวิตในสังคมอยางเต็มศักยภาพ
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2) องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
ใหความหมายวาการฟนฟูสมรรถภาพเปนกระบวนการที่ตื่นตัวหรือไมหยุดนิ่ง ซึ่งชวยให
คนพิก ารได รับ ความรูและทัก ษะพอที่จ ะเพิ่ม ศัก ยภาพดานรางกาย จิตใจ และสัง คมใหม ากที่สุด
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)
ไดให ความหมายของการฟ นฟูส มรรถภาพว า หมายถึ ง กระบวนการที่คนพิ ก ารมี
ความสามารถในการบรรลุหนาที่สูงสุดทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และระดับการปฏิบัติหนาที่ตอ
สังคม โดยการใหเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในระดับที่สามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น
6) Baltazar
ที่ปรึกษาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ไดกลาวถึง แนวปรัชญาและหลักแนะแนวใน
การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามขอตกลงขององคการสหประชาชาติใน “ขอเสนอจัดตั้งศูนยฟนฟู
อาชีพคนพิการตัวอยาง” แกกรมประชาสงเคราะห (กัญญา พุมรัตนา, 2540: 32–33) ดังนี้
(1) คนพิการเปนบุคคลที่มีสิทธิมนุษยชนอยางเต็มสมบูรณเชนเดียวกับบุคคลที่มีอวัยวะ
สมบูร ณทั้ง หลาย ดัง นั้น เขาจึง ควรมีสิท ธิไดรับ มาตรการแหงความคุม ครองและความช วยเหลือ
ทุกอยางที่เปนไปไดจากประเทศของเขาและมีโอกาสที่จะไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
(2) โดยสภาพแหงความพิการของบุคคลยอมสงผลกระทบ ทั้งทางดานอารมณ จิตใจ
ตลอดจนความรูสึกนอยใจที่วาเขาเปนคนพิก าร ดังนั้น คนพิก ารจึงควรมีสิทธิเรียกรองและไดรับ
ความเห็นอกเห็นใจ และความชวยเหลือในการสรางสรรคจากสังคมเปนพิเศษ
(3) คนพิการสามารถพัฒนาสมรรถภาพที่ยังเหลืออยูในตัวใหขึ้นไปถึงระดับสูงอันคาดไมถงึ
ถาใหโอกาสที่เหมาะสมแกเ ขา และโดยทั่วไปเขาอาจจะกลายเปนผูที่มีประโยชนทางเศรษฐกิจตอ
ประเทศชาติแทนที่จะเปนภาระแกตัวเอง แกครอบครัวและประเทศชาติ
(4) คนพิก ารยอมมีความรับ ผิดชอบตอชุมชนในการบําเพ็ญ ตนใหเปนประโยชนแก
สภาพทางเศรษฐกิจของชาติในทุกๆ ทาง เทาที่จะสามารถกระทําไดภายหลังการฟนฟูสมรรถภาพ
(5) ความปรารถนาอันสูงสุดของคนพิการ คือ ใหมีชีวิตอยางอิสระในชุมชนเหมือนคนทั่วไป
แทนที่จะใชเวลาวันหนึ่งๆ ใหหมดไปในสถานสงเคราะหที่แยกออกไปอยูตางหากหรือมีชีวิตอยูอยางไดชื่อวา
เปนคนพิการ
(6) การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการจะสําเร็จไดดวยดี โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของ
บุคลากรจากวงการตางๆ อาทิ วงการแพทย การศึกษา การสังคม และการอาชีพที่จะรวมปฏิบัติงานกัน
เปนคณะอยางจริงจัง
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จากรูปแบบและขอบขายงานขององคก ารอนามัยโลก เชื่อวาการฟนฟูสมรรถภาพเปน
กระบวนการที่ตอเนื่อง โดยการจัดการแบบสหวิชาชีพ (Multi and Interdisciplinary Management)
มีผูปวยหรือพิการเปนศูนยกลาง (Client–Centered) ทั้งนี้ความเขาใจในความสัมพันธระหวางปญหา
ของผูปวยหรือพิการ กับการทํางานและโครงสรางของรางกายที่บกพรองรวมทั้งตัวแปรดานจิตใจและ
สิ่งแวดลอม จะชวยทําใหปญหาเหลานั้นลดนอยลง ดังนั้นการฟนฟูสมรรถภาพตองใหความสําคัญกับ
ปญหาในทุกดาน
การที่ตองเขาใจในปญหาทุกดานของผูปวยหรือพิการ ทําใหการประเมินเพื่อใหไดขอ มูลตอง
ดําเนินการครอบคลุมทั้ง 5 ดาน (Saad Z. Nagi, 1964) คือ
1) การประเมินดานสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Evaluation) เพื่อให
เขาใจภูมิหลังของผูปวยหรือพิการ รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเขา สามารถดําเนินการไดโดย
วิธีสัมภาษณ หรือตอบแบบสอบถาม หรือรวบรวมขอมูลจากเอกสารอื่นๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้ไดแก อายุ
และเพศ สถานะในครอบครัว ผลกระทบของการเจ็บ ปวยหรือพิการตอการทํางานของสมาชิกใน
ครอบครัว การเดินทาง ลักษณะบานและกรรมสิทธิ์ แหลงที่มาของรายไดและจํานวนรายไดกอนและ
หลัง การเจ็บ ปวยหรือพิก าร ภาระทางการเงิน และจํา นวนเงิน สถานะทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ
การประเมินลักษณะและระดับความรุนแรงของปญหา การประเมินปจจัยดานสังคมและเศรษฐกิจซึง่ มีผล
ตอการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน
2) การประเมินดานการแพทย (Medical Evaluation) โดยรวบรวมขอมูลดังนี้ 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
เขาใจสภาพจิ ตใจของผูป ว ยหรือพิก าร ดวยวิธีก ารสั ม ภาษณท างคลินิก และใชแ บบทดสอบทาง
จิตวิทยา ซึ่งจะทําใหทราบถึง การวินิจฉัยความผิดปกติดานจิตใจและบุคลิกภาพ อาการที่แสดงออก
และความรุนแรงของอาการผิดปกติ การพยากรณโรค การประเมินระดับสติปญญา การทดสอบความถนัด
ความสนใจ ระดับการปรับตัวของความ สัมพันธระหวางบุคคล การประเมินแนวคิดและปฏิกิริยาตอ
ความพิการของเขา ขอจํากัดดานจิตใจที่จะเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ เปนตน
4) การประเมินศักยภาพในการทํางาน (Occupational Evaluation) โดยนักกิจกรรมบําบัด
จะประเมินเพื่อใหเ ขาใจถึง ความสามารถหรือศักยภาพในการทํา งาน ขอจํากัดและทัก ษะภายใต
สภาพการทํางานจริง การใชแบบทดสอบและการประเมินโดยเครื่ องมือทดสอบตางๆ ซึ่งจะทําให
ทราบถึงคุณภาพและปริมาณของงานที่ทําได การปรับตัวของรางกายและปรับการทํางานรวมกับผูอื่น
ประสบการณและทักษะตางๆ ที่จําเปน ระดับการใชอุปกรณชวยในการทํางาน ระดับศักยภาพที่จะ
เขารับการฟนฟูสมรรถภาพ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เปนตน
5) การประเมินดานอาชีพ (Vocational Evaluation) ซึ่งจะรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
และทดสอบ ทําใหทราบถึงประวัติการทํางาน เหตุผลของการเปลี่ยนงาน ความพึงพอใจตองานที่ทํา
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สถานะในการทํางานกอนและหลังเจ็บปวยหรือพิการ ทัศนคติในการทํางานและความทะเยอทะยาน
การฝกอาชีพ ทักษะและประสบการณ การวิเคราะหดานตลาดแรงงาน การประเมินทักษะที่ขาดหาย
ในการประกอบอาชีพ การประเมิ น ศั ก ยภาพที่ จ ะเข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพด า นอาชี พ และ
ความสามารถที่จะไดงานทําหรือไดรับการจางงาน เปนตน
ความแตกตางระหวางการรักษา (Treatment) กับการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation)
นั้นสรุปไดวา การรัก ษาคือการฟนคืนหนาที่การทํางานของรางกายโดยเฉียบพลัน (Acute) เชน
การฟ นคื นการเคลื่อ นไหวของการบาดเจ็บ จากการเล นกี ฬาในระยะเฉี ยบพลั น สว นการฟ น ฟู
สมรรถภาพจะไมไดใหการรักษา (Reynolds, 2005: 229) แตเปนกระบวนการเรียนรูที่จะใชชีวิตอยู
กับความบกพรองของรางกายไดอยางดีในสภาพแวดลอมของคนพิการคนนั้น (Trieschmann, 1988)
ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะชวยเพิ่มการทํางานของรางกาย ซึ่งจะเปนการเตรียมสภาพของรางกายและ
จิตใจใหพรอมกอนการทํางาน ผูปวยบางคน เชน ผูปวยอัมพาตครึ่งซีก หรือ ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บทาง
สมองหรือไขสันหลัง ไมใชแคการทํางานของรางกายบางสวนหยุดทํางานเทานั้น แตสงผลใหชีวิตทั้ง
ชีวิตของเขาหยุดไปดวย (Mattingly, 1991) ดังนั้นคนพิการจะตองการกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
ที่มุงสนใจกับชีวิตของพวกเขามากกวาสนใจแคสภาพรางกายของเขาเทานั้น (Williams & Wood,
1988) กระบวนการเรียนรูเหลานี้จะชวยทําใหระดับของการชวยเหลือตนเองทางดานรางกายไดมากสุด
โดยสามารถตอบสนองตอความตองการ หรือเปาหมายของคนพิการตามขนบธรรมเนียมประเพณี
บทบาทในสังคม และคุณคาสวนบุคคลได (Stewart, 1985: 14) อยางไรก็ตามการฟนฟูสมรรถภาพ
จะชวยใหคนพิการสามารถใชชีวิตอยูดวยตนเองไดอยางอิสระ ซึ่งก็ไมไดหมายความวาคนพิการจะตอง
ทําทุกสิ่งดวยตนเอง แตหมายถึงตนเองตองรูวาจะขอความชวยเหลือเมื่อไหรและอยางไร (Reindal,
1999) การที่คนพิการสามารถใชชีวิตอยูดวยตนเองไดอยางอิสระนี้จะชวยทําใหคุณภาพชีวิตของพวกเขา
ดีขึ้นไปดวย ทั้งนี้ถือวาคุณภาพชีวิตเปนเปาหมายสูงสุดของการฟนฟูสมรรถภาพ และเปนตัวกําหนด
ประสิทธิผลของโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพนั้ นๆ (Whiteneck, 1992) นอกจากนี้คนพิการควร
ไดรับโอกาสและการเขาถึงบริการตางๆ โดย Napoleon Bonaparte กลาวไววา “ability is of
little account without opportunity หมายถึงความสามารถจะมีคานอยมากถาปราศจากโอกาส”
(Wehmeyer, 1998: 12) ดังนั้นคนพิการจะตองไมถูกกีดกัน (Discrimination) และไดรับโอกาสที่
เทาเทียมกับบุคคลอื่น (Equalize Opportunities) ทั้งในดานการศึกษา การทํางาน การเดินทาง และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ปจจุบันหนวยงานที่ใหบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ เริ่มใหความสนใจกับแนวคิดการทําให
อยูในรูปปกติหรือเปนปกติวิสัย (Normalization or Normality) ซึ่งแนวคิดนี้จะชวยเปดโอกาสให
ผูพิการไดใชชีวิตรวมกับบุคคลทั่วไป มิตองเพิ่มบริการพิเศษสําหรับผูพิการโดยเฉพาะ เชน โรงเรียน
เด็ก พิเ ศษ ศูนยฝก อาชีพ คนพิก าร ฯลฯ เพียงแตจัดสิ่ง อํานวยความสะดวกเพิ่ม เติม บางสวน ซึ่ ง
สิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้จะตองไมเปนอุปสรรคสําหรับบุคคลทั่วไป แนวคิดนี้มีทั้งผูที่เห็นดวยและ
ไมเห็นดวย
สําหรับบริการดานการฟนฟูสมรรถภาพที่พบในโลกนี้ หลายคนมีความเห็นวายังมีความไม
เหมาะสมกับหลายประเทศ เนื่องจากเปนมุมมองของโลกตะวันตกเทานั้น (Schriner, 2001) ดังนั้นจึง
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ควรมีการปรับและเลือกใหเหมาะกับทองถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งวิธีคิด
เสียกอน
สรุป ไดวา หลักการเปนเพียงกรอบในการทํางาน แตในทางปฏิบัติตองรูจักประยุก ตใช
หลักการเหลานี้ใหเหมาะกับสถานการณและผูปวยหรือคนพิการแตละคน (Oliver, 1998: 1446)
2.3 ความเปนมา ภารกิจ กระบวนการ และบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
2.3.1 ความเปนมา
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตั้งอยูที่
เลขที่ 97 หมู 3 ตําบลบางพูน อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางรัฐบาล
ญี่ปุนกับรัฐบาลไทย เพื่อใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแกลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางาน โดยมุงใหลูกจางเหลานั้นสามารถกลับเขาทํางานในสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพ
อิสระเลี้ยงดูตนเองได
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ไดเปดรับ ลู กจางพิการเขารับ การฟนฟูสมรรถภาพ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ เสด็จ พระราชดําเนินเปนองคป ระธานในพิธีเปดอาคารศูนยฟนฟูส มรรถภาพคนงาน
เมื่อวันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2528
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน เดิมมีฐานะเปนฝายๆ หนึ่ง ในจํานวน 7 ฝาย ของ
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย แตหลังจากที่ไดมีการจัดตั้งสํานักงาน
ประกันสัง คม มีก ารประกาศใชพระราชบัญ ญัติป ระกันสัง คม ในวันที่ 2 กันยายน 2533 และมี
การประกาศพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 ใหโอนหนวยงานสํานักงานกองทุนเงินทดแทนไปขึ้นกับสํานักงานประกันสังคม
กระทรวงมหาดไทย ดัง นั้น ศูน ยฟ นฟู ส มรรถภาพคนงานจึ ง โอนไปเป นส วนหนึ่ง ของสํ านั ก งาน
ประกันสัง คม กระทรวงมหาดไทย ตอมา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 ไดมีก ารจัดตั้ง กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม สํานักงานประกันสังคมจึงโอนไปขึ้นกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สัง คม ทั้ ง นี้จ ากนโยบายรั ฐบาลในการปฏิรู ป ระบบราชการทํ าใหมีก ารเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป น
กระทรวงแรงงาน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2545
2.3.2 ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ
ศูน ยฟ นฟู ส มรรถภาพคนงาน มีห นา ที่รั บ ผิ ดชอบเกี่ ยวกับ การใหบ ริก ารฟน ฟู
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 นายจ าง ตลอดจนญาติ พี่น องและตัวของลูก จ างที่พิก ารหรื อ
ผูประกันตนทุพพลภาพเอง ลวนมีสวนสําคัญในการฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ให
เขาเหลานั้นสามารถกลับเขาสูสังคมดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุข ทํางานในสถานประกอบการหรือ
ประกอบอาชีพอิสระและมีชีวิตที่สามารถชวยเหลือตนเองได ไมเปนภาระตอผูอื่น อยูในสังคมไดอยาง
มีความเชื่อมั่น โดยอาศัยกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร
2.3.3 กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
เริ่มจากการศึกษาปญหาทุกปญหาและใหความสําคัญกับทุกปญหา พรอมทั้งหา
หนทางแกไขโดยใชการฟนฟูสมรรถภาพในทุกดาน เพราะองคประกอบของความเปนคนมิไดมีเพียง
ดานใดดานหนึ่งเทานั้นแตเกิดจากการผสมผสานในทุกดานเขาดวยกัน การแกปญหาจึงแกไขในทุกดาน
ไปพรอมกัน เพียงแตใหพิจารณาวาปญ หาใดเรงดวนตองรีบ แกไขกอน ก็ใหแกปญหาเฉพาะหนา
พรอมทั้งวางแผนการฟนฟูสมรรถภาพตามความเหมาะสมของแตละบุคคล ซึ่งในการวางแผนการ
ฟนฟูสมรรถภาพนั้น ควรเคารพสิทธิในความเปนคนของพวกเขา โดยฟงความคิดเห็นและใหมีสวนรวม
ในการวางแผนสําหรับชีวิตของพวกเขาเอง ดังนั้น เจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะเก็บขอมูลประวัติทุกดาน
อยางละเอียด มีการสัมภาษณ ทดสอบ และประเมินสมรรถภาพ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการ
ฟ น ฟู ส มรรถภาพ จากนั้ น เจ า หน า ที่ ทุ ก ฝ า ยจะนํ า ข อ มู ล ทั้ ง หมดเข า ร ว มประชุ ม หารื อ (Case
Conference) เพื่อวางแผนการฟนฟูสมรรถภาพแลวดําเนินการตามแผนที่กําหนด ดังแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
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2.3.4 บริการดานการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูเ ขารับ การฟนฟูสมรรถภาพทุก คนที่เขารับ การฟนฟูส มรรถภาพในศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงาน จะไดรับบริการ ดังนี้
1) การฟนฟูส มรรถภาพดานการแพทย จะเนนการฟนฟูส มรรถภาพเพื่อแกไข
ความบกพรองหรือหยอนสมรรถภาพใหกลับสูสภาพเดิมหรือใกลเคียงปกติมากที่สุดดวยเทคนิคและ
วิธีการตางๆ เชน การใชยา การผาตัดแกไข การใชเทคนิคการพยาบาลตางๆ การฟนฟูสมรรถภาพโดย
วิธีการทางกายภาพบําบัด วิธีการทางกิจกรรมบําบัดหรืออาชีวบําบัด การใชอุปกรณเครื่องชวยใน
ชีวิตประจําวัน การใชกายอุปกรณเ ทียม ตลอดจนแนะนําและปรับ สภาพสิ่งแวดลอมในบานหรือ
สถานที่ทํางาน
2) การฟน ฟูส มรรถภาพดา นอาชี พ เพื่ อปรั บ ตั วหรือ เพิ่ ม ทัก ษะในงานอาชี พ
ใหเหมาะสมกับ สภาพความบกพรองทางรางกายและความถนัดเพื่อกลับเขาสูตลาดแรงงานโดยมี
หลักสูตร 2 ลักษณะ คือ หลักสูตรเตรียมเขาทํางาน ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมเพื่อกลับเขาทํางาน
ในสถานประกอบการเดิม ใชร ะยะเวลาสั้นๆ และหลัก สูตรฝก อาชีพซึ่งเปนการฝก เพื่อเนนใหเกิด
ความชํานาญงาน สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระหรือทํางานในสถานประกอบการใหม โดยขณะฝก
ในหลักสูตรเตรียมเขาทํางาน ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพจะรับบริการดานฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
ควบคูไปดวย สวนการฝกในหลักสูตรฝกอาชีพจะตองสิ้นสุดการฟนฟูสมรรถภาพดานการแพทยแลว
นอกจากนี้ มีการสอนหลักสูตรอาชีพเสริมระยะสั้น เชน การทําอาหาร ตัดผม เบเกอรี่ ฯลฯ โดยให
สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน
3) การฟนฟูส มรรถภาพดานจิตใจและสังคม เปนการปรับ สภาพจิตใจใหดีขึ้น
เนื่องจาดสภาพจิตใจเปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการฟนฟูสมรรถภาพได
เจาหนาที่ทุกฝายตองมีความรูดานจิตวิทยาเบื้องตนและทํางานประสานไปในทิศทางเดียวกัน มีกิจกรรม
ตางๆ ที่หลากหลาย และมีชมรมตางๆ เพื่อใหผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพเขารวม
4) การฟน ฟูส มรรถภาพดานการศึ ก ษา โดยจัดการศึก ษานอกโรงเรี ยนแบบ
ทางไกล และสอนเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรูดานตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ ศิลปะการเขียนภาพ เปนตน
นอกจากนี้ มีบ ริก ารอื่ นๆ โดยไมคิด คาใชจ าย เช น หอพั ก พรอมอาหาร 3 มื้ อ
เครื่องแบบ และของใชที่จําเปน เชน สบู ยาสีฟน และเนื่องจากเปาหมายของศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
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 ในการใหบริก ารฟนฟูส มรรถภาพในการทํางานใหแก
ผูพิก ารภายหลัง กําเนิดเปนกระบวนการ วิธีก ารและรูป แบบที่ดี เหมาะสมกับ กลุม เปาหมายใน
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ศูนยฟนฟูส มรรถภาพคนงาน การใชร ะบบการฟนฟูสมรรถภาพแบบองครวมสง ผลใหศูนยฟนฟู
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)
จากลักษณะเดนของการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive
Rehabilitation) และเปนการชวยเหลือจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุนดังกลาว
จึงมีบุคคล หนวยงาน องคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศที่ปฏิบัติงานหรือดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
การฟนฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะเจาหนาที่หรือผูบริหารระดับสูงจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน และ
ผูบริหารจากองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน กระทรวงแรงงานของประเทศญี่ปุน
เยี่ยมชมและชื่นชมการดําเนินงานของศูนยฟนฟูส มรรถภาพคนงานอยางตอเนื่อง และจากการ
ประเมินผลความรวมมือขององคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (Japan International
Cooperation Agency) กรณีศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานดังรายละเอียดตามรายงานการประเมินผล
เฉพาะเรื่องการชวยเหลือคนพิการในประเทศไทย พ.ศ. 2542 โดยในการประเมินผลไดประเมินใน 3
กรณี คือ
1) โครงการความร วมมือ แบบเบ็ ด เสร็จ และความร วมมือ แบบให เ ปล ากรณี
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประเมินผลจากขอมูลการสํารวจพื้นที่ปฏิบัติงาน ผูสําเร็จการฝกอาชีพจาก
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน และตามการประเมินผล 5 ขอ (ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน การบรรลุ
เปาหมาย ประสิทธิผล ความเหมาะสมของแผนงาน และสมรรถนะในการพึ่งพาตนเอง)
2) โครงการจัดสงเจาหนาที่ความรวมมือ (รวมอาสาสมัครอาวุโส)
3) โปรแกรมฝก อบรมสํ าหรับ เจ า หน าที่ จ ากประเทศไทยที่เ ดิน ทางรว มการ
ฝกอบรมดานการสงเคราะหคนพิการที่จัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุน
ผลของการประเมินสรุปได ดังนี้
1) ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเปนแกนกลางการดําเนินนโยบายของรัฐบาลดาน
การสง เสริม อาชีพและหางานใหแกคนพิก าร ในฐานะผูบุก เบิก ดานการฟนฟูส มรรถภาพในการ
ประกอบอาชีพ ใหกับผูที่ตองกลายเปนคนพิการจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน
2) คนพิการที่สําเร็จหลักสูตรฝกอาชีพจํานวนมากไดกลับคืนสูสังคม และแสดง
ความพอใจอยางมาก ตอการใหบริการของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
3) ทางดานหนวยงานของรัฐบาล เจาหนาที่ตั้งแตระดับผูอํานวยการลงไปเปนผูมี
สามัญสํานึกและมีความรูความสามารถดานเทคนิคสูง สามารถนําผลที่ไดจากการถายทอดเทคโนโลยี
ของฝายญี่ปุนไปใชเปนประโยชนอยางยิ่งอยูในขณะนี้
4) ศู น ย ฟ น ฟู ส มรรถภาพคนงานสามารถเผยแพร ก ระบวนการทํ า งานไปสู
หนวยงานอื่นๆ อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังแสดงสมรรถนะการพึ่งพาตนเองสูงมาก
5) ศูนยฟนฟูส มรรถภาพคนงานไดตอนรับคณะคนควาวิจัยจากทั้งในและนอก
ประเทศ รวมทั้ง รับ ผูฝกอบรมอาชีพจํานวนมากจากหนวยงานที่เกี่ยวของดานการศึก ษาสําหรับ
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คนพิการ ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีจากญี่ปุนอยางทั่วถึงทั้งภายในประเทศและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย
ในสวนของพัสดุโครงการไดมีก ารตรวจสอบจากฝายตรวจสอบและควบคุมพัส ดุ
โครงการ กองพั ส ดุ โ ครงการและพิ ธี ก ารภาษี กรมวิ เ ทศสหการ เมื่ อ ป พ.ศ. 2542 (รายงาน
การตรวจสอบพัสดุเ ลขที่ 1/2542 โครงการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน สํานักงานประกันสังคม
ซึ่งไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการจากประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 15–16 กุมภาพันธ
2542 กองพัส ดุโ ครงการและพิธีการภาษี กรมวิเทศสหการ) โดยรายงานการตรวจวา ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานไดจัดทําระบบการควบคุมพัสดุโครงการที่มีประสิทธิภาพ มีการใชประโยชนจาก
พัสดุตรงตามวัตถุประสงคของโตรงการและมีการจัดการดูแลเก็บรักษาและบํารุงรักษาเปนอยางดี
แสดงใหเ ห็นถึงการเอาใจใสดูแลทรัพยสินของทางราชการจากหัวหนาศูนยและเจาหนาที่ศูนยฯที่
เกี่ยวของ จึงถือเปนแบบอยางที่ดีที่ขาราชการพึงปฏิบัติและไมคอยพบสําหรับโตรงการความรวมมือ
ทางวิชาการจากตางประเทศ กรมวิเทศสหการจึงขอชมเชยการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบทุกทาน
Debra A. Perry ผูเชี่ยวชาญประจําองคการแรงงานระหวางประเทศ (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
บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานใหกลับเขาทํางานในสถานประกอบการเดิมหรือสถานประกอบการใหม
หรือประกอบอาชีพอิสระ
Saidatul Akmar Binti Aziz (2017) เจาหนาที่จาก SOCSO Tun Abdul Razak
Rehabilitation Center ประเทศมาเลเซีย กลาววา จุดแข็งของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน คือ
การใหความชวยเหลือแกผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่อง เพราะการฟนฟูสมรรถภาพไมได
สิ้นสุดแคศูนย ฟ นฟูส มรรถภาพคนงาน แตยัง มีก ารติด ตามผลโดยการออกเยี่ยมบานและสถาน
ประกอบการ อีกอยางการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานเห็นผลชัดเจน
โดยเฉพาะการกลับไปประกอบอาชีพอิสระผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพสามารถทํางานไดจริงหาเลี้ยง
ตัวเองได ทําธุรกิจไดดวยตนเอง เพราะปจจุบันตลาดแรงงานไมไดแขงขันเฉพาะคนพิการเทานั้นแต
ตองแขงขันกับคนทั่วไปดวย
Marian Tan (2017) นักกิจกรรมบําบัดจากโรงพยาบาล ประเทศสิงคโปร กลาววา
ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีหลักสูตรการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพที่หลากหลาย มีอาชีพเสริมที่
สรางสรรคและสงเสริมชองทางในการประกอบอาชีพ นอกจากนี้การใหความชวยเหลือตามหลักความ
เคารพกันและกันถือวาเปนสิ่งสําคัญ และกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมฝากฝกในสถานประกอบการ
กิจกรรมกีฬา การฝกออกสูสัง คม ทัศนศึกษานอกสถานที่ ซึ่ง กิจกรรมเหลานี้ประเทศสิงคโปรไมมี
ที่ประทับใจ คือ การสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวของผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพมีความรูความเขาใจ
ติดตามดูแลอยางใกลชิดและมีสวนรวมในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
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Roth Ranine (2017) เจาหนาที่กองทุนประกันสังคมแหงชาติ ประเทศมาเลเซีย
กลาววา ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีการทํางานเปนทีม มีการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและ
การบริหารจัดการที่ดีเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2.3.6 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 2560
ตารางที่ 4 ผลการปฏิบัติง านตามตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติร าชการ รอบที่ 1 ระหวาง 1
ตุลาคม 2559–31 มีนาคม 2560
ตัวชี้วัด
จํานวนลูก จางและผูป ระกันตนทุพพลภาพที่เ ขารับ บริก าร
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
รอยละของลูกจางและผูป ระกันตนทุพพลภาพที่สิ้นสุดการ
ฟนฟูสมรรถภาพมีงานทํา
รอยละของลูกจางและผูป ระกันตนทุพพลภาพที่สิ้นสุดการ
ฟนฟูส มรรถภาพ พึงพอใจในบริการฟนฟูส มรรถภาพระดับ
ปานกลางขึ้นไป
ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

เปาหมาย
300

ผลดําเนินงาน
388

80

100

80

100

ตารางที่ 5 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติร าชการ รอบที่ 2 ระหวาง 1
เมษายน 2560–30 กันยายน 2560
ตัวชี้วัด
จํานวนลูกจางและผูป ระกันตนทุพพลภาพที่เ ขารับ บริก าร
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
รอยละของลูกจางและผูป ระกันตนทุพพลภาพที่สิ้นสุดการ
ฟนฟูสมรรถภาพมีงานทํา
จํานวนผูเ ขาร วมกิจ กรรมการสรางจิตสํานึ ก ในเรื่องความ
ปลอดภัยในการทํางานสูสถานประกอบการ
ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

เปาหมาย
375

ผลดําเนินงาน
496

80

98.19

150

226

จากผลการดําเนินงานจะเห็นไดวาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานใหบริการตอบโจทยเรื่อง
ตัวชี้วัดของคํารับรองการปฏิบัติราชการไดเกินกวาคาเปาหมายในทุกตัวชี้วัด บงบอกถึงศักยภาพและ
สมรรถนะของหนวยงานไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในเรื่องของการมีงานทําของลูกจางและผูประกันตน
ทุพพลภาพซึ่งเปนกลุมคนพิการที่มีขอจํากัดเรื่องการทํางานในตลาดแรงงาน ในจํานวนนี้เปนแรงงาน
ตางดาวถูก กฎหมายที่บ าดเจ็บเนื่องจากการทํางาน ดังนั้นจึงเปนการยืนยันไดวาแรงงานตางดาว
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เหลานั้นสามารถประกอบอาชีพอยูในสังคมไดอยางอิสระ ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระใหครอบครัวและ
ประเทศชาติ
2.4 การเขาไมถึงสิทธิประโยชนของคนพิการ
พญ. วัชรา ริ้วไพบูลย ผูอํานวยการสถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) อธิบายวา
ยังมีคนจํานวนหนึ่งยึดอยูกับกรอบความคิดเดิมๆ โดยเฉพาะการมองความพิการอยางไมมีความหวัง
ถือเปนปญหาทั้งของผูรับบริการและตัวผูใหบริการ เพราะบางสวนก็ยังเขาไมถึงขอมูล ไมทราบวาสิทธิ
ของตัวเองเปนอยางไร ไมท ราบวา ความพิก ารบางประเภทนอกจากการเรียกรองคายัง ชีพแล ว
ยังสามารถขอเขารับการฟนฟูและกลับมาทําอะไรอีกได ซึ่งตรงนี้สัมผัสไดมากโดยเฉพาะคนพิการที่อยู
ในชนบทที่นอยคนนักจะใสใจในเรื่องของฟนฟูสมรรถภาพอยางจริง สวนหนึ่งอาจเปนเพราะไมรู และ
บางสวนเปนเพราะคนรอบขางตองการปดบังซอนเรน (สถาบันสรางเสริมสุขภาพคนพิการ, ออนไลน)
วัชรีกร ภิมาลย และคณะ ไดทําวิ จัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนารูปแบบบริการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน นําเสนอวา ปจจุบันคนพิการมักถูก ทิ้งใหโดดเดี่ยวและขาดโอกาส
เนื่องจากญาติหรือผูดูแลมีภาระหนาที่จึง ไมสามารถดูแลคนพิการอยางเต็ม ที่ ซึ่ง เปนปญหาที่พบ
โดยทั่วไปทั่วทั้งประเทศ นอกจากนี้ถึงแมวาคนพิการจะไดรับโปรแกรมการฟนฟูสมรรถภาพแตการที่
คนพิการตองอยูอยางโดดเดี่ยวทําใหคนพิการเกิดความรูสึกทอแท สิ้นหวัง และไมปฏิบัติตามโปรแกรม
การฟนฟูสมรรถภาพไดอยางเต็มที่ ประกอบกับ คนพิก ารมักอาศัยอยูนอกเขตพื้นที่บริการ ทําให
คนพิการเขาถึงบริการดานตางๆ ของรัฐไมทั่วถึง (โรงพยาบาลทาวังผา, ออนไลน)
องค ก ารอนามัย โลก นํา เสนอว า อุ ป สรรคของการเข าถึง สิท ธิก ารรัก ษาพยาบาลของ
คนพิการมีหลายประเด็น ดังนี้ ไมสามารถจายคาบริการและการเดินทาง ขาดเครือ่ งมือหรือหนวยบริการ
ในพื้นที่ หนวยบริการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ เจาหนาที่ของหนวยบริการมีทักษะ
และความรูไมเพียงพอ (World Health Organization, ออนไลน)
2.5 สรุปแนวคิดการศึกษา
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาซึ่งพบวา จํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่
ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพ
คนงานเพียงประมาณรอยละ 20 ตอป ที่เหลืออีกประมาณรอยละ 80 ที่ไมไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางานซึ่ง จะเปนภาระกับ ครอบครัวและประเทศของแรงงานตางดาวเหลานั้น เนื่องจาก
ประเทศเหลานั้นมักมีรูปแบบและความเชื่อเกี่ยวกับความพิการแบบเกา ซึ่งเชื่อวาเกิดจากบาปกรรม
เปนเรื่องหลีกเลี่ยงไมไดและควรยอมรับกับสิ่งเหลานั้น หรือมองวาผูพิการเหลานั้นไมสามารถอยูได
ดวยตนเองตองพึ่ง พาสถานพยาบาลหรือรัฐสวัสดิก ารเทานั้น ประกอบกับ ประเทศเหลานั้นยัง มี
กระบวนการฟนฟูสมรรถภาพที่ลาหลัง อุปกรณ เครื่องมือ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการไม
ทันสมัย ทําใหผูพิการเหลานั้นเสียโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ไมมีสวนรวมหรือตัดสินใจดวยตนเอง อีก
ทั้งประเทศเหลานั้นประชาชนมักไมมีการตระหนักรู (Public Awareness) เกี่ยวกับผูพิการที่ถูกตอง
ทําใหเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิตอยางอิสระในสังคม ตองพึ่งพิงผูอื่นตลอดเวลา
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ในขณะที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ดูแลตามสิทธิประโยชนของ
ลูกจางและผูประกันตนทั้งคนไทยและแรงงานตางดาวโดยไมเลือกปฏิบัติตามหลักสากล โดยใหบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานแบบครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation) คือ ใหการฟนฟู
สมรรถภาพครบทุ ก ด านในรูป แบบสหวิท ยาการ (Multidisciplinary) โดยมี ผูเ ขารั บ การฟน ฟู
สมรรถภาพเป นศูน ยก ลาง (Client–Center) ซึ่ ง จะดูแลฟนฟู ส มรรถภาพแกผูเ ขารั บ การฟน ฟู
สมรรถภาพไมเพียงแตอวัยวะที่บาดเจ็บหรือพิการเทานั้น แตจะฟนฟูสมรรถภาพทุกสวนทั้งรางกาย
และจิตใจ (Holistic Approach) ทั้ง นี้เ พื่อวัตถุป ระสงคใหเ ขาเหลานั้นสามารถกลับเขาสูสัง คม
ดํารงชีวิตไดอยางอิสระดวยตนเอง ไมเปนภาระตอผูอื่น อยูในสังคมไดอยางมีความเชื่อมัน่
แนวคิดของการศึกษาจึงตองการศึก ษาเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานในการรับเขา
ฟน ฟูส มรรถภาพของแรงงานต า งด า วถู ก กฎหมายที่ ไ ดรั บ บาดเจ็ บ เนื่ องจากการทํา งานโดยใช
แบบสอบถามเพื่อหาปจจัยผลักและปจจัยดึงนํามาวิเคราะห จากนั้นจึงทําเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
เนื่องจากสภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพมีชวงเวลาที่สามารถดีขึ้นได (Golden Period)
หากพนจากชวงเวลาดังกลาวสภาพการบาดเจ็บ พิการ หรือทุพพลภาพก็จะไมสามารถแกไขได จึงตอง
กระตุนใหแรงงานตางดาวถูกกฎหมายดังกลาวเขาสูระบบการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานที่ศูนย
ฟนฟูสมรรถภาพคนงาน เพื่อฟนฟูสมรรถภาพเสริมสรางศัก ยภาพทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม
สามารถประกอบอาชีพอยูในสังคมไดอยางอิสระ ซึ่งจะเปนการชวยลดภาระใหครอบครัวและประเทศ
ของแรงงานตางดาวเหลานั้น เปนการเสริมสรางศักยภาพแปลงภาระใหเปนทุนมนุษยที่มีคุณคา และ
เปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศไทยในเวทีระดับสากลตอไป
2.6 กรอบแนวคิด
ปจจัยผลัก ไดแก
ความเชื่อ
ความยากจน
ไรสมรรถภาพ
ปจจัยดึง ไดแก
กระบวนการฟนฟูฯ
อุปกรณ
เครื่องมือ
คาใชจาย

แนวทางปฏิบัติงาน
ในการรับแรงงาน
ตางดาวเขาฟนฟู
สมรรถภาพ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชวิธีการเก็บขอมูลระหวางวันที่ 20–22 มิถุนายน
2561 ณ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1–5 จากแบบสอบถามซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ
1. ขอมูลทั่วไป
2. การเขาถึงสิทธิประโยชน
3. สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ
โดยมี แ รงงานต า งด า วถู ก กฎหมายที่ เ ข า รั บ การฟ น ฟู ส มรรถภาพในการทํ า งานตอบ
แบบสอบถามจํานวน 9 คน ดังตารางที่ 6 คือ
ตารางที่ 6 แรงงานตางดาวที่เขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ณ วันที่ 20–22 มิ.ย. 2561
ศฟง.ภาค 1 ศฟง.ภาค 2 ศฟง.ภาค 3 ศฟง.ภาค 4 ศฟง.ภาค 5
จํานวนผูตอบ
3
5
1
0
0
รอยละ
33.33
55.56
11.11
0
0
ที่มา: ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน

รวม
9
100

ผลการศึกษาจากขอมูลในแบบสอบถามสรุปได ดังตอไปนี้
3.1 ขอมูลทั่วไป
อายุ
ระยะเวลาทํางาน
เชื้อชาติ
จํานวน
รอยละ

พมา
6
66.67

คาเฉลี่ย (ป)
32
3.08
กัมพูชา
2
22.22

คาเบี่ยงเบน
9.23
52.43
จีน
1
11.11

รวม
9
100
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เพศ
จํานวน
รอยละ

ชาย
9
100

หญิง
0
0

รวม
9
100

สถานะ
จํานวน
รอยละ

โสด
5
55.56

สมรส
4
44.44

รวม
9
100

ความเขาใจ
ภาษาไทย
จํานวน
รอยละ

พูดไดบาง/ฟง พูดไดบาง/ฟง พูดไมได/ฟง
ไมเขาใจ
ไดบาง
ไมเขาใจ
0
1
3
0
11.11
33.33

การประสบ
อันตราย
จํานวน
รอยละ

ถูกเครื่องจักรดึง/
บด/ทับ/หนีบ
7
77.78

สารเคมีระเบิด

ความพิการ

กระดูกแตก/หัก/
ผิดรูป
5
55.56

จํานวน
รอยละ

พูดและฟงได
ดี
5
55.56

รวม
9
100
รวม

1
11.11

วัตถุหลน
กระแทก
1
11.11

มือ แขนหรือขา
ขาด
3
33.33

แผลเปนจาก
สารเคมี
1
11.11

รวม

9
100

9
100

จากขอมูล ดังกลาวสรุปไดวาสวนใหญของแรงงานตางดาวที่ไดรับบาดเจ็บ เนื่องจากการ
ทํางานเปนชาวพมา เพราะมีจํานวนมากที่สุด พบวา ในป 2560 มีแรงงานชาวพมาทํางานในไทย
402,484 คน ประสบอันตรายจนทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ 69 คน ทั้งหมดเปนเพศชายแสดงวา
เพศชายทํางานที่มีความเสี่ยงมากกวาเพศหญิง โดยมากเปนชางทั่วไปหรือพนักงานระดับลาง อายุ
เฉลี่ย 32 ป ซึ่งเปนวัยทํางาน เปนคนโสดจึงมักมีความระมัดระวัง รอบคอบนอยกวาผูที่สมรสแลว
ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย 3 ป 1 เดือน จึงสามารถพูดและฟงภาษาไทยไดดี สวนผูที่พูดไมไดและฟงไม
เขาใจซึ่ง มีถึง รอยละ 33.33 จําเปนตองหาวิธีในการสื่อสาร เชน สื่อสารดวยสิ่ง ที่เ ปนสัญ ลัก ษณ
การตูน อัก ษรภาพ หรือ ใชแอพพลิเคชั่นแปลภาษาเพื่อชวยในการสื่อสาร สวนใหญก ารประสบ
อัน ตรายเกิ ดจากถูก เครื่อ งจั ก รดึง บด ทับ หนีบ เพราะโรงงานขนาดกลางและเล็ก มัก นิย มใช
เครื่องจักรมือสองที่ผานการใชงานมาแลวเปนเวลานาน การซอมบํารุงไมคอยมีเนื่องจากตองเรงการผลิต
มักเปนเครื่องปมผลิตภัณฑ ผลของการประสบอันตรายจึงกอใหเกิดความพิการคือกระดูกแตกหักผิดรูป
เปนสวนใหญ
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3.2 การเขาถึงสิทธิประโยชน
การดูแลของนายจาง
จํานวน
รอยละ

ดูแลดี
9
100

ไมดูแล
0
0

รวม
9
100

การดูแลของนายจางหลังประสบอันตราย พบวา นายจางทุกรายดูแลดีพาไปพบแพทยจน
สิ้นสุดการรักษา และรับกลับไปทํางานโดยเปลี่ยนหนาที่การทํางานใหมใหเหมาะกับสภาพความพิการ
ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจากกฎกระทรวงกําหนดจํานวนคนพิการที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
และหนวยงานของรัฐจะตองรับเขาทํางาน และจํานวนเงินที่นายจางหรือเจาของสถานประกอบการ
จะตองนําสงเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 เนื่องจากกฎกระทรวง
ดังกลาวบังคับใหนายจางหรือเจาของสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 100 คน ตองรับคนพิการเขา
ทํางาน 1 คน เศษของ 100 คน ถาเกิน 50 คนตองรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน หากไมรับคนพิการเขา
ทํางานจะตองสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีอัตราคอนขางสูงจึงทําให
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการหันมาพิจารณารับคนพิการเขาทํางาน โดยเฉพาะคนพิการจาก
การทํางานในสถานประกอบการของตนเอง
การดูแลของสํานักงานประกันสังคม
-สิทธิคารักษาพยาบาล
-คาทดแทนการขาดรายได
-คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพ
-การสงเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ

จํานวน
9
9
8
9

รอยละ
100
100
88.89
100

การดูแลของสํานักงานประกันสังคมโดยสํานักงานกองทุนเงินทดแทนที่มีภารกิจดูแลลูกจาง
ที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน พบวา แรงงานตางดาวเกือบทุก รายไดรับ สิท ธิทั้ง 4 กรณี
มีเพียงรายเดียวที่อยูระหวางรอการรับคาทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากแรงงานตางดาวจะไดรบั
สิทธิประโยชนเทากับคนไทยทุกประการ ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชน คือ คารักษาพยาบาล คาทดแทน
การขาดรายได การทดแทนการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ และการสงเขารับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางาน พบวาคารักษาพยาบาลเฉลี่ยของกลุมตัวอยางเปนเงิน 96,780 บาท
สําหรับคารักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชนมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงไมเกิน
50,000 บาท ตอการประสบอันตราย 1 ครั้ง หากมีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเรื้อรังตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวงฯ ใหจายเพิ่ มไดอีก 100,000 บาท รวมแลวไมเกิน 150,000 บาท หากไม
เพียงพอสามารถจายเพิ่ม ไดอีก รวมแลวไมเ กิน 300,000 บาท หรือหากไมเพียงพอสามารถจาย
เพิ่มขึ้นไดอีกรวมแลวไมเกิน 500,000 บาท โดยตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย และหาก
ไม เ พี ย งพอสามารถจ า ยค า รั ก ษาพยาบาลเพิ่ ม ขึ้ น แต ร วมทั้ ง สิ้ น ไม เ กิ น 1,000,000 บาท โดย
คณะกรรมการการแพทยพิจารณา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใหความเห็นชอบ เวนแตลูกจาง
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เขารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแตเริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษาหรือกรณีมีความจําเปนหรือ
มีเหตุสมควรที่ไมสามารถเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐตั้งแตเริ่มแรก แตภายหลัง
ไดเขารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐสามารถจายคารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปนเพิ่มขึ้นจนสิ้นสุดการรักษาแตไมเกิน 2,000,000 บาท คาทดแทนการขาดรายไดจะไดคา
ทดแทนไมต่ํากวารอยละ 60 ของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงานใน
ทองที่ที่ลูกจางประจําทํางานอยูและไมเกิน 12,000 บาทตอเดือน คาทดแทนการสูญเสียอวัยวะหรือ
ทุพพลภาพ กรณีสูญเสียอวัยวะมีสิทธิไดรับคาทดแทน รอยละ 60 ของคาจางรายเดือนเปนระยะเวลา
ไมเ กิน 10 ป สวนกรณีทุพพลภาพมีสิท ธิ ไดรับ คาทดแทน รอยละ 60 ของคาจางรายเดือนเป น
ระยะเวลาไมเกิน 15 ป และการสงเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานซึ่งจะไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพดานการแพทยรวมถึงการผาตัดแกไขความพิการ อวัยวะเทียมและกายอุป กรณตางๆ
การฟนฟูสมรรถภาพดานจิตใจและสังคม ตลอดจนการฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ
การรูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
จํานวน
รอยละ
รูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานจาก
จํานวน
รอยละ

รูจัก
0
0
เจาหนาที่ประกันสังคม
4
44.44

ไมรูจัก
9
100
เพื่อน/ลาม
1
11.11

รวม
9
100
นายจาง
6
66.67

ผูตอบแบบสอบถามทุ ก รายไม เ คยรูจัก ศูน ยฟน ฟูส มรรถภาพคนงานมาก อน โดยรูจั ก
ศูนยฟนฟูส มรรถภาพคนงานจากเจาหนาที่ป ระกันสัง คม เพื่อนหรื อลามและนายจาง แสดงถึ ง
สื่อประชาสัมพันธที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถเขาถึงแรงงานตางดาวเหลานี้ได
ความตองการ อวัยวะเทียม เงินคาสูญเสีย การฟนฟูฯ
หลังบาดเจ็บ
อวัยวะ
รักษาใหหาย
จํานวน
3
9
5
รอยละ
33.33
100
55.56

กลับบาน/
ภูมิลําเนา
2
22.22

ทํางานกับ
นายจางเดิม
7
77.78

ความตองการภายหลังการบาดเจ็บสูญเสีย พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกรายตองการเงินทดแทน
การสูญเสียอวัยวะเนื่องจากมีความจําเปนในการใชเงินทั้งสวนตัวและเพื่อครอบครัว สวนกรณีมือ แขน
หรือขาขาด มีความตองการอวัยวะเทียมทุกราย สําหรับความตองการฟนฟูสมรรถภาพ รักษาใหหาย
รอยละ 55.56 แสดงวามีความคาดหวังที่จะใหอวัยวะที่บาดเจ็บสูญเสียใชงานไดมากที่สุด นอกจากนี้
ตองการกลับเขาทํางานกับนายจางเดิม รอยละ 77.78 แสดงถึงความสัมพันธที่ดีระหวางนายจางและ
ลูกจางพรอมทั้งยังตองการรายไดจากการทํางาน สวนที่ตองการกลับบาน/ภูมิลําเนา รอยละ 22.22
แสดงถึงความตองการความรักความอบอุนจากครอบครัวมาชวยเยียวยาดานจิตใจ
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3.3 สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ปจจัยผลัก
ดานบุคคล

จนท.
ฝายบุคคล ฝายบุคคล ตองการ ตองการมี ไมอยาก กลัวถูก
ประกันสังคม ชี้แจง
บังคับ
เพิ่ม
รายได เปนภาระ สงกลับ
ชักชวน ประโยชน
ศักยภาพ
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
จํานวน
รอยละ

ไมมีปญหา
4
44.44

เปนภาระครอบครัว
3
33.33

ทําใหครอบครัวอับอาย
1
11.11

ดานความยากจน
จํานวน
รอยละ

เดินทางลําบาก
2
22.22

เกิดโรคแทรกซอนงาย
0
0

ดานความไรสมรรถภาพ
จํานวน
รอยละ

ชวยเหลือตัวเองไมได
2
22.22

ครอบครัวไมเปดโอกาส
1
11.11

ปจจัยดึง
ดาน
เอาใจใส มีทักษะ
กระบวนการ
ให
ความรู
ฟนฟูฯ
คําปรึกษา นาเชื่อถือ
จํานวน
9
9
รอยละ
100
100
ดานอุปกรณ
เครื่องมือ
จํานวน
รอยละ

ชวยเหลือ
ไดรับ
ฝกอาชีพ
ฟนฟูฯทึ่ กายภาพบําบัด นาสนใจ
ชัดเจน กิจกรรมบําบัด
8
6
2
88.89
66.67
22.22

เครื่องมืออุปกรณ
ทันสมัย
7
77.78

มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกคนพิการ
6
66.67

หลักสูตร ผาตัด
อาชีพ โดย
มากมาย แพทย
2
1
22.22 11.11

อวัยวะเทียม/
เครื่องชวยคนพิการ
4
44.44
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คาใชจาย
และอื่นๆ
จํานวน
รอยละ

ไมตองเสีย จนท.เต็มใจ ดูแลทั่วถึง มีอาหารให มีหอพัก
รับเงิน
คาใชจาย ใหบริการ ไมเลือก
3 มื้อ สะดวกสบาย ทดแทน
ปฏิบัติ
ขณะฟนฟูฯ
9
9
8
7
4
6
100
100
88.89
77.78
44.44
66.67

ในส วนป จ จั ยผลั ก และป จ จัย ดึง พบวา มีห ลายปจ จัยในการตั ดสิน ใจเขา รับ การฟน ฟู
สมรรถภาพมิใชปจจัยเดียวที่มีผล แตเมื่อพิจารณาเฉพาะปจจัยผลัก (Push Factors) พบวาทุกรายที่
ตัดสิน ใจเขารับ บริก ารฟ นฟูส มรรถภาพเนื่องจากเจาหนาที่ ป ระกันสัง คมชั ก ชวนใหม าแสดงถึ ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประกันสังคม รองลงมาคือฝายบุคคลชี้แจงประโยชนของ
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 โดยแรงผลักจากสาเหตุดานทัศนคติและความเชื่อวาจะเปนภาระครอบครัว และทําให
ครอบครัวอับอาย เปนตัวฉุดรั้งซึ่งมีจํานวนเทากับผูที่ไมมีปญหา คือ รอยละ 44.44 ประกอบกับดาน
ความยากจนทําใหเดินทางลําบาก และดานความไรส มรรถภาพทําใหชวยเหลือตัวเองไมไดและ
ครอบครัวไมเปดโอกาส ซึ่งลวนเปนแรงผลักออก
สวนปจ จัยดึง (Pull Factors) พบวาศูนยฟน ฟูสมรรถภาพคนงานมีก ระบวนการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานที่ไดรับการยอมรับจากแรงงานตางดาวทุกราย รอยละ 100 คือ การดูแล
เอาใจใส จ ากเจาหนาที่ /การประสานงาน/การใหคําปรึ ก ษาที่ดี และเจาหนาที่มีทัก ษะความรู ที่
นาเชื่อถือ ประกอบกับแรงงานตางดาวทุกราย รอยละ 100 เห็นวาไมตองเสียคาใชจายในการรักษา
ฟนฟูสมรรถภาพ และเจาหนาที่เปนมิตรและเต็มใจใหบริการชวยเหลือแมจะสื่อสารไมได จึงเปนจุดแข็งที่
ทําใหแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานตัดสินใจเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
สวนเหตุผลสนับสนุนดานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน คือ มีกระบวนการชวยเหลือ
ฟนฟูฯ ที่ชัดเจนนาเชื่อถือ มีบริการกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด มีการฝกอาชีพที่นาสนใจ หลักสูตร
การฟนฟูฯดานอาชีพหลากหลาย การรักษาผาตัดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ สวนเหตุผลสนับสนุนดาน
อุป กรณเ ครื่ องมื อ คื อ มีเ ครื่ อ งมือ อุป กรณ ที่ทัน สมัย มี สิ่ง อํ านวยความสะดวกสําหรับ คนพิ ก าร
ใหอวัยวะเทียม/ถุงมือสวยงาม/เครื่องชวยคนพิการ สําหรับเหตุผลสนับสนุนดานคาใชจายและอื่นๆ
คือ การดูแลจากเจาหนาที่อยางทั่วถึงโดยไมเลือกปฏิบัติ มีอาหารบริการพรอมอาหารเสริมครบ 3 มื้อ
มีหอพักสะดวกสบาย และสามารถรับเงินคาทดแทนการหยุดงานตามใบรับรองแพทยเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพได

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาเชิงปริมาณโดยใชวิธีเก็บขอมูลจากแบบสอบถามสรุปไดวา แรงงานตางดาวที่
ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากการทํางานสวนใหญเปนชาวพมาเพราะมีแรงงานชาวพมาทํางานในไทยมาก
ที่สุด เปนเพศชายแสดงวาเพศชายทํางานที่มีความเสี่ยง โสดจึงมักมีความระมัดระวังรอบคอบนอยกวา
ผูที่สมรสแลว อายุเฉลี่ย 32 ป สวนมากเปนชางทั่วไปหรือพนักงานระดับลาง ระยะเวลาทํางานเฉลี่ย
3 ป 1 เดือนจึงสามารถพูดและฟงภาษาไทยไดดี สวนผูที่พูดไมไดและฟงไมเ ขาใจซึ่ง มีถึง รอยละ
33.33 จําเปนตองหาวิธีในการสื่อสาร เชน สื่อสารดวยสิ่งที่เปนสัญลักษณ การตูน อักษรภาพ หรือ ใช
แอพพลิเคชั่นแปลภาษาเพื่อชวยในการสื่อสาร การประสบอันตรายหรือบาดเจ็บเกิดจากถูกเครื่องจักร
ดึง บด ทับ หนีบ จนสงผลใหเกิดความพิการคือกระดูกแตกหักผิดรูปเพราะโรงงานขนาดกลางและเล็ก
มักนิยมใชเครื่องจักรมือสองที่ผานการใชงานมาแลวเปนเวลานาน การซอมบํารุงไมคอยมีเนื่องจาก
ตองเรงการผลิตมักเปนเครื่องปมผลิตภัณฑ
เมื่อประสบอันตรายหรือบาดเจ็บแลวนายจางหรือเจาของสถานประกอบการดูแลดีพาไป
พบแพทยจนสิ้นสุดการรักษาและรับกลับไปทํางานโดยเปลี่ยนหนาที่ใหเหมาะกับสภาพความพิการ ใน
สวนการดูแลของสํานักงานประกันสังคมพบวาแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานไดรับ
สิทธิประโยชนเทากับคนไทยคือ คารักษาพยาบาล คาทดแทนการขาดรายได คาทดแทนการสูญเสีย
อวัยวะหรือทุพพลภาพ และการเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน พบวาคารักษาพยาบาล
เฉลี่ยของกลุมตัวอยางเปนเงิน 96,780 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่ถือวามากสําหรับแรงงานตางดาวที่มี
ความยากจน
แรงงานตางดาวดังกลาวไมเคยรูจักศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมากอน โดยรูจักศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานจากเจ า หน า ที่ ป ระกั น สั ง คม เพื่ อ นหรื อ ล า ม และนายจ า ง เนื่ อ งจากสื่ อ
ประชาสัมพันธที่ใชในปจ จุบันไมส ามารถเขาถึง แรงงานตางดาวเหลานี้ได ความตองการภายหลัง
บาดเจ็บสูญเสีย คือ ตองการเงินทดแทนการสูญเสียอวัยวะ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนเนื่องจากไม
สามารถทํางานไดแตมีความจําเปนในการใชเงินทั้งสวนตัวและเพื่อครอบครัว ตองการกลับเขาทํางาน
กับนายจางเดิมและฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน สวนกรณีมือ แขน
หรือขาขาดมีความตองการอวัยวะเทียมเพื่อชวยในการทํางานและเสริมภาพลักษณขณะออกสูสังคม
สําหรับการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพโดยพิจารณาจากปจจัยผลัก (Push Factors) ที่
เปนลบและปจจัยดึง (Pull Factors) ที่เปนบวก พบวา มีหลายปจจัยในการตัดสินใจเขารับการฟนฟู
สมรรถภาพมิใชปจจัยเดียวที่มีผล โดยปจจัยผลักที่มีผลตอการตัดสินใจเขารับการฟนฟูสมรรถภาพคือ
เจา หน าที่ ป ระกั นสั ง คมชั ก ชวนมา ฝ ายบุค คลของบริษั ท ชี้ แจงประโยชน ของการเข าศู นย ฟน ฟู
สมรรถภาพคนงาน ฝายบุคคลของบริษัทบังคับใหมาแสดงใหเห็นวา แรงผลักมีผลนอยชวยใหแรงดึง
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เขาศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีมากกวา เพราะบทบาทของเครือขายมีสวนชวยในการลดแรงผลัก
สวนเหตุผลสวนบุคคลที่ชวยผลักดันใหมา ไดแก ตองการเพิ่มศักยภาพ ตองการมีรายได ไมอยากเปน
ภาระ และกลัวถูกสงกลับประเทศ แตแรงผลักจากสาเหตุดานทัศนคติและความเชื่อวาจะเปนภาระ
ครอบครัว และทําใหครอบครัวอับอาย หากมีมากก็อาจจะทําใหปฏิเสธการฟนฟูสมรรถภาพได ดังนั้น
ควรปรับ เปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อดัง กลาว ซึ่ง ผูเ ชี่ยวชาญทางจิตวิท ยาพบวาการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและความเชื่อไมใชเรื่องงายแตสามารถปรับเปลี่ยนได โดยทัศนคติและความเชื่อของบุคคลจะ
เปลี่ยนแปลงไดอยางไรขึ้นอยูกับวาทัศนคติและความเชื่อนั้นเกิดขึ้นไดอยางไร และบุคคลไดใชความ
เชื่อนั้นไปเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตมากนอยเพียงใด สิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและความเชื่อคือ ความเขาใจและการยอมรับ (Comprehension & Yielding) จึงจําเปนตอง
ให ผูที่มีคุณสมบัตินาเชื่อถือและรูวิธีการสื่อสารเปนผูปรับ เปลี่ยนทัศนคติและความเชื่อ (Rogers,
1988: 357) เชน อาจใชศิลปวัฒนธรรมชวยในการหลอหลอมโยงกับความเชื่อ สําหรับดานความ
ยากจนทําใหเดินทางลําบาก และดานความไรสมรรถภาพทําใหชวยเหลือตัวเองไมไดและครอบครัวไม
เปดโอกาส เปนแรงผลักที่มีผลเชนกัน พบวาคารักษาพยาบาลของกลุมตัวอยางเฉลี่ย 96,780 บาท
ซึ่งหากแรงงานตางดาวไมไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนประกันสังคมคงเปนภาระที่ไมสามารถจายได
ประกอบกับการเดินทางลําบากและตองใชคาใชจายมาก จะทําใหแรงงานตางดาวที่พิการทุพพลภาพ
ไรส มรรถภาพชวยเหลือตัวเองไมไดและครอบครัวก็จะไมเ ปดโอกาสพวกเขาเหลานั้นออกสูสังคม
จึงจําเปนตองมีกองทุนเขามาชวยเหลือ เชน มูลนิธิหรือกองทุนระหวางประเทศ ซึ่งจะชวยลดแรงจาก
ปจจัยผลักดังกลาวลงได
ในสวนปจจัยดึงที่มีผล คือ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานมีกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพใน
การทํางานที่ไดรับการยอมรับจากแรงงานตางดาว การดูแลเอาใจใสจากเจาหนาที่/การประสานงาน/
การใหคําปรึกษาที่ดี และเจาหนาที่มีทักษะความรูที่นาเชื่อถือ ประกอบกับเห็นวาไมตองเสียคาใชจาย
ในการรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และเจาหนาที่เปนมิตรและเต็มใจใหบริการชวยเหลือแมจะสื่อสารไมได
จึง เปน จุด แข็ ง ที่ ทํา ให แรงงานตางดา วที่ บ าดเจ็บ เนื่ องจากการทํ างานตัด สิน ใจเข ารั บ การฟน ฟู
สมรรถภาพในการทํางาน สวนเหตุผลสนับสนุนดานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไดแก
มีกระบวนการชวยเหลือฟนฟูฯที่ชัดเจนนาเชื่อถือ มีบริการกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด มีการฝก
อาชีพที่นาสนใจ หลักสูตรการฟนฟูฯดานอาชีพหลากหลาย การรักษาผาตัดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานอุปกรณเครื่องมือ คือ มีเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย ซึ่งอาจเปลี่ยนการจัดซื้อมาเปนการเชาซื้อ
เพื่อใหไดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัยตลอดเวลาแตตองเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และกฎหมายที่เ กี่ ยวขอ ง มี สิ่ง อํา นวยความสะดวกสํ าหรับ คนพิ ก าร มี บ ริ ก ารจัด ทํา หรือ จัด หา
กายอุปกรณให ดานคาใชจายนอกจากไมเสียคาใชจายแลวยังมีอาหารพรอมอาหารเสริม 3 มื้อ หอพัก
สะดวกสบาย และสามารถรั บ เงิ น ค า ทดแทนการหยุ ด งานตามใบรั บ รองแพทย เ พื่ อ การฟ น ฟู
สมรรถภาพได ปจจัยดึงทั้งหมดสามารถเพิ่มความเขมแข็งใหมากขึ้นโดยพัฒนาวิชาการและการวิจัย
เพื่อสรางนวัตกรรมใหมๆ การพัฒนาบุคลากรของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน การพัฒนาหลักสูตร
การฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพใหทันสมัยตอบสนองตอสังคมและตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
สรางเครือขายการทํางานกับโรงพยาบาลตางๆ เพื่อกระบวนการรักษาและฟนฟูส มรรถภาพดาน
การแพทยที่มีประสิทธิภาพ ในสวนสิ่งอํานวยความสะดวกคนพิการควรปรับเปลี่ยนใหทันสมัยเชนกัน
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เนื่ องจากที่ ผา นมาการรั บ แรงงานตา งด า วที่ บ าดเจ็บ จากการทํ างานเขา รับ การฟ น ฟู
สมรรถภาพในการทํางานยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนรูปธรรม แตดําเนินการปฏิบัติสืบตอกันมา
ดัง นั้นผลการศึก ษานี้ไดวิเ คราะหปจ จัยผลัก และปจ จัยดึง ขางต นแลวนํามากําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานใหแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานเขารับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานได ดังตอไปนี้
4.1.1 เสริมสรางการทํางานอยางใกลชิดกับเจาหนาที่ประกันสังคมที่เกี่ยวของ นายจาง
และฝายบุคคลของสถานประกอบการ พรอมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การฟน ฟูสมรรถภาพ
คนพิการที่ถูกตอง
4.1.2 เพิ่มสื่อประชาสัมพันธที่เขาถึงแรงงานตางดาวโดยเฉพาะพมา กัม พูชา และลาว
ใหรูถึงสิทธิประโยชนที่จะไดรับเมื่อบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
4.1.3 สรางการรับรูถึงความสําคัญที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานสามารถตอบสนองตอ
ความตองการสวนบุคคลที่ตองการเพิ่มศักยภาพดานรางกาย มีรายได ไมเปนภาระ ลดปจจัยผลักใน
สวนทัศนคติและความเชื่อโดยใชผูที่มีคุณสมบัตินาเชื่อถือและรูวิธีการสื่อสารเปนผูปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และความเชื่อ
4.1.4 เ ผยแพรใหเจาหนาที่และแรงงานตางดาวของประเทศในกลุมเปาหมายไดแก พมา
กัมพูชา และลาว ไดรูถึงปจจัยดึงของศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน โดยการฝกอบรมระหวางประเทศ
ใหเยี่ยมชมหนวยงาน หรือสงเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญเปนวิทยากรบรรยายตอบขอซักถาม
4.1.5 สรางเครือขายการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ ที่ทํางานเกี่ยวของกับแรงงานตางดาว
เชน กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน องคการแรงงานระหวางประเทศ กรมอาเซียน
กระทรวงการตางประเทศ สถานพยาบาลในเขตหรือชุมชนที่มีแรงงานตางดาวอาศัยอยูมาก เปนตน
4.1.6 เพิ่มการทํางานผานระบบสื่อสารสังคมออนไลนและเทคโนโลยีใหมๆ ใหมากขึ้นเพือ่
การทํางานที่รวดเร็วในการรับแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บจากการทํางานเขาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) หนวยงานหลักควรจะสรางฐานขอมูลระบุตัวตน ที่อยูของแรงงานตางดาวทั้ง
ในประเทศไทยและประเทศตนทางใหเปนปจ จุบัน เพื่ อการติดตาม กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และ
ประชาสัมพันธแจงใหทราบถึงสิทธิที่พึงมีพึงได ทั้งยังชวยปองกันการกระทําผิดที่อาจเกิดขึ้นได
2) ควรมีการจัดจางบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาของประเทศแรงงานตางดาวที่
บาดเจ็บ เนื่องจากการทํางาน โดยเลือกประเทศที่เปนกลุมใหญ กอนคือ ประเทศพมาและกัม พูชา
เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและเขาใจความตองการของแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจาก
การทํางานเหลานั้น
3) ควรเรงพัฒนาในการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียน และ
ในประเทศที่แรงงานที่แรงงานมีก ารเคลื่อนยายระหวางกัน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการดูแล
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บ เนื่องจากการทํางานที่อยูในประเทศไทยและแรงงานตางดาวที่กลับไป
ภูมิลําเนาในประเทศของแรงงานตางดาวเหลานั้น
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4) ควรดูแลใหความสําคัญกับแรงงานพิการทุพพลภาพที่ยังไมมีการจางงานและ
ที่มีการจางงานแลวเพื่อใหเกิดการจางงานอยางแทจริง ไดทํางานที่เหมาะสมกับศักยภาพโดยไมเกิด
ภาวะเครียดทางจิตใจ ทั้งไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรมและมีกระบวนการติดตามผลภายหลังการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) หนวยงานที่เปนภาคีเครือขายควรมีการประสานงานการทํางานใหสอดคลองใน
ทิศทางเดียวกันอยางใกลชิด โดยใชการติดตอกันผานระบบสื่อสังคมออนไลนตางๆ เพื่อความรวดเร็ว
อยางมีประสิทธิภาพ
2) ควรมีการศึกษาและเลือกสื่อประชาสัมพันธทั้งสื่อปกติและสื่อออนไลนที่เขาถึง
กลุมแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานที่เปนกลุมเปาหมาย เชน สื่อบันเทิงตางๆ สื่อกีฬา
ขาวตางๆ เปนตน
3) ควรสงเสริมและกระตุนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหเขารับการฝกอบรม
ดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาของประเทศแรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานที่
เปนกลุม ใหญก อนคือ ประเทศพมาและกัมพูชา เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถสื่อสารกับ
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานไดโดยตรง ทั้งนี้ อาจใชเปนตัวชี้วัดการทํางาน หรือให
เปนแรงจูงใจสําหรับบุคลากรดังกลาวโดยสงไปฝกอบรมเพิ่มเติมในประเทศเหลานั้น
4) ควรกระตุนใหเจาหนาที่นําแอพพลิเคชั่นแปลภาษาเพื่อชวยในการสื่อสารกับ
แรงงานตางดาวที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางานที่ไมสามารถพูดภาษาไทยและฟงไมเขาใจ
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แบบสอบถาม
สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ของแรงงานตางดาวถูกกฎหมายที่บาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
ชื่อ
สกุล
.อายุ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
สถานะสมรส
จํานวนบุตร
เขามาทํางานในประเทศไทยตั้งแต
ระยะเวลาที่เขามาทํางาน
ความเขาใจภาษาไทย
 พูดได
 พูดได–ฟงได
 พูดไมได–ฟงไมเขาใจ  พูดและฟงไดดี
ลักษณะงานที่ทํา.
ประสบอันตรายเมื่อวันที่
ลักษณะของการประสบอันตราย
สวนที่ 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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สวนที่ 3 : สาเหตุการเขารับบริการฟนฟูสมรรถภาพ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ปจจัยผลัก
1) สาเหตุดานบุคคล
 ฝายบุคคลของบริษัทบังคับใหมา
 ฝายบุคคลชี้แจงประโยชนของการเขาศูนยฯ
 เจาหนาที่ประกันสังคมชักชวนใหมา
 เจาหนาที่ศูนยฯ ชักชวนใหเขาศูนย
 เพื่อนที่เคยเขาศูนยฯ แนะนํา
 เจาหนาที่ NGO แนะนํา/ชักชวน
 กลัวถูกสงกลับประเทศ
 ตองการเพิ่มศักยภาพ
 ตองการมีรายได
 ไมอยากเปนภาระ
 กลัวถูกทิ้งอยูในบานคนเดียว
 ไมมีอะไรจะทํา
 อื่นๆ (ระบุ)
2) สาเหตุดานทัศนคติและความเชื่อ ถาตองกลับประเทศของตน
 ทําใหครอบครัวอับอาย
 เปนภาระครอบครัว
 ชวยเหลือตัวเองไมได
 เดินทางลําบาก
 เกิดโรคแทรกซอนงาย
 ครอบครัวไมเปดโอกาส
 อื่นๆ (ระบุ)
ปจจัยดึง
1) สาเหตุดานกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพ
 ไดรับกระบวนการชวยเหลือฟนฟูฯ ที่ชัดเจน
นาเชื่อถือ
 ไดรับการทํากายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด
 ไดรับการดูแล เอาใจใสจากเจาหนาที่ /การ
ประสานงาน/การใหคําปรึกษาที่ดี
 ไดรบั การรักษาผาตัดโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
 ได รั บ อ วั ย วะ เ ที ย ม / ถุ ง มื อ ส วย ง า ม /
เครื่องชวย
 มีเครื่องมือ อุปกรณที่ทันสมัย
 มีการฝกอาชีพที่นาสนใจ
 หลักสูตรการฟนฟูฯดานอาชีพหลากหลาย
 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
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2) คาใชจายและอื่นๆ

 เจาหนาที่มีทักษะความรูที่นาเชื่อถือ
 อื่นๆ (ระบุ)
 ไมตองเสียคาใชจายในการรักษาฟนฟูฯ
 มีหอพักสะดวกสบาย
 มีอาหารบริการ พรอมอาหารเสริม 3 มื้อ
 สามารถรับเงินคาทดแทนการหยุดงานตาม
ใบรับรองแพทยเพื่อการฟนฟูฯ
 มีการดูแลจากเจาหนาที่อยางทั่วถึงโดยไม
เลือกปฏิบัติ
 เจาหนาที่เปนมิตรเต็มใจใหบริการชวยเหลือ
แมจะสื่อสารไมได
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ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นายสมศักดิ์ คณาประเสริฐกุล

ประวัติการศึกษา

– วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบําบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากร) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2528
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559–ปจจุบัน
รางวัลที่เคยไดรับ
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2549
ตําแหนงปจจุบัน

นักอาชีวบําบัด 3 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
นักอาชีวบําบัด 4 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
นักอาชีวบําบัด 5 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
นักอาชีวบําบัด 6 ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
นักวิชาการประกันสังคม 7 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่
นักวิชาการประกันสังคม 7ว ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย
ผูอํานวยการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ผูอํานวยการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2
ผูอํานวยการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
โลเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดน
สํานักงานประสังคม ประจําป 2547
โลเกียรติคุณขาราชการพลเรือนดีเดน
สํานักงานประสังคม ประจําป 2548
เกียรติบตั รและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคํา)
ขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป 2548
ผูอํานวยการ ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

