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บทคัดย(อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค'การวิจัย เพื่อศึกษาสถานการณ' จุดอFอน จุดแข็งและชFองวFางของระบบ

เยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของบุคคล หนFวยงานและองค'กรท่ีเก่ียวขOองกับ

ระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับและเพื่อสรOางขOอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบเยียวยาผูOพิการ

จากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ 

 การดำเนินการวิจัยดOวยการวิจัยผสานวิธีแบบ Convergent design ซึ่งเป_นการดำเนินการวิจัยที่มุFง

ศึกษาขOอคOนพบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคูFกันไปเพื่อนำไปสูFการเปรียบเทียบและผสานผลลัพธ'ของ

การดำเนินการวิจัยทั้งสองสFวน ดOวยเหตุนี้เพื่อใหOไดOขOอมูลประสบการณ'เกี่ยวกับระบบเยียวยาคนพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับที่ครอบคลุมทั้งผูOประสบเหตุจนนำไปสูFความพิการและความคิดเห็นของผูOที่มีสFวนเกี่ยวขOอง

กับระบบเยียวยาคนพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ 

 ผลการวิจัยโดยสรุป มีดังน้ี 

1) ผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดOรับระบบเยียวยาที่มีความแตกตFางกันออกไปตามอุบัติเหตุที่แตF

ละคนประสบซึ่งทำใหOเกิดประสบการณ'ดOานการรักษาและคFาชดเชยแตกตFางกันออกไป อยFางไรก็ตามขOอ

เรียกรOองของระบบเยียวยาที่ผู OพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับตOองการใหOเกิดการเปล่ียนแปลงเกี่ยวขOองกับ

ประเด็นการเขOาถึงสิทธิประโยชน'ตามสถานะของการเป_นผูOพิการ ดOานการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจ ดOานการ

สFงเสริมและประกอบอาชีพสำหรับผูOพิการ ดOานอาคารสถานที่สาธารณะ ดOานกระบวนการยุติธรรมและความ

รับผิดชอบของคนดื่มแลOวขับซึ่งเป_นผูOกระทำความผิด นอกจากน้ียังเรียกรOองใหOมีการประสานความรFวมมือของ

บุคคลและหนFวยงานที่เกี่ยวขOองเพื่อใหOระบบเยียวยาสามารถดำเนินการไดOอยFางชัดเจนและผูOพิการสามารถ

เขOาถึงไดOอยFางสะดวกมากข้ึน 

2) ขOอมูลเชิงปริมาณซึ่งไดOจากวิเคราะห'ขOอมูลที่ไดOรับจากการเก็บขOอมูลดOวยแบบสอบถามแสดงใหOเห็น

วFา ระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับดOานการรักษาพยาบาลเป_นดOานที่มีผลเฉลี่ยคะแนนความ

เหมาะสมจากผูOตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยูFในเกณฑ'เหมาะสมมาก รองลงมา คือ ดOานกฎหมายและการ

ดำเนินคดี อยูFในเกณฑ'เหมาะสมมาก และนOอยท่ีสุด คือ ดOานทรัพย'สิน อยูFในเกณฑ'เหมาะสมปานกลาง สำหรับ

ขOอเสนอแนะเพิ่มเติมไดOแสดงใหOเห็นขOอจำกัดและสิ่งที่ควรไดOรับการพัฒนาระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุ

เมาแลOวขับในทุกดOานซึ่งมีประเด็นที่ประชาชนทั่วไปและผูOพิการมีความเห็นสอดคลOองกันและแตกตFางกัน ทั้งน้ี

ขึ้นอยูFกับการรับรูOและประสบการณ'ตรงของผูOตอบแบบสอบถามแตFละคน ดังนั้นการศึกษาขOอมูลอยFางรอบดOาน

จึงทำใหOผูOวิจัยไดOถึงจุดแข็ง ขOอจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดO

ชัดเจนมากข้ึน 



3) ผูOทรงคุณวุฒิไดOใหOความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาดOานสาธารณสุขเพื่อสFงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

เป_นหลักซึ่งมุFงเนOนที่การเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย'ดOานสุขภาพจิต กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดและ

ผูOเชียวชาญดOานการใหOคำปรึกษาซึ่งตOองสFงเสริมและเพิ่มจำนวนใหOสอดคลOองกับจำนวนผูOพิการที่เพิ่มขึ้นแตFละปj 

นอกจากนี้การพัฒนาและสFงเสริมคุณภาพชีวิตของผูOพิการดOานการประกอบอาชีพ สวัสดิการและแหลFง

ชFวยเหลือสนับสนุนผูOพิการควรไดOรับการกFอตั้งใหOทั่วถึงในแตFละจังหวัด รวมทั้งตOองสามารถปฏิบัติงานไดO

เหมาะสมกับบริบทและความตOองการของผูOพิการอยFางแทOจริงซึ่งปlจจุบันภาครัฐกำลังเรFงพัฒนาและกFอต้ัง

หนFวยงานชFวยเหลือและสนับสนุนผูOพิการใหOท่ัวถึงในแตFละจังหวัด 
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ท่ีมาและความสำคัญของป9ญหา 

 ขOอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนไทยของ ศวส.ประจำปj 2561 แสดงใหOเห็น

วFาคนไทยสFวนใหญFเห็นวFาแอลกอฮอล'เป_นปlญหาซึ่งทำลายสุขภาพ โดยรOอยละ 72 เห็นวFา ปlญหาสุราเป_น

ปlญหาสำคัญของสังคมไทย เนื่องสุราเป_นสาเหตุของความเสียหายทั้งตFอตัวผูOเสพ ครอบครัวและบุคคลรอบขOาง

ของผูOเสพ รวมไปถึงบุคคลอื่นๆในสังคมอีกดOวย ความเสียหายอันมีเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล'มักจะเป_น

ความสูญเสียเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย'สินตFางๆ และในบางครั้งผูOเสียหายยังคงตFอดำเนินชีวิตตFอไปในภาวะผูO

พิการ (ศวส. 2561. 12 ขOอมูลสำคัญประเด็นสุราในรอบปj 2561) 

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล' พ.ศ. 2551 เมื่อพิจารณาเนื้อหาของ

พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเห็นไดOวFามีการกำหนดบทบาทหนOาที่ของคณะกรรมการที่มีสFวนเก่ียวขOองกับการ

ควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล' มาตรการในการควบคุมเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล' การบำบัดฟuvนฟูสภาพผูOติด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล'ตลอดจนบทลงโทษตFอผูOกระทำความผิด อยFางไรก็ตามยังคงขาดบทบัญญัติที่เกี่ยวขOองกับ

การชดเชยและเยียวยาผูOเสียหายจากผูOติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล' (พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล'. 

2551) 

แมOวFาจะมีพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ซึ่งเป_นพระราชบัญญัติที่ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติ 

ขOอกำหนดและบทลงโทษตFางๆเกี่ยวกับการจราจรทางบก เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระบบเยียวยาผูOเสียหายจาก

อุบัติเหตุผูOดื่มแอลกอฮอล'แลOวขับจนเป_นเหตุใหOผูOอื่นพิการแลOว พบวFายังคงเป_นระบบการเยียวยาดOานการเงินซ่ึง

ผูOเสียหายจะไดOรับในกรณีท่ีผูOกระทำความผิดขับข่ีรถยนต'หรือยานพาหนะท่ีทำพระราชบัญญัติ 

 ผลจากเหตุเมาแลOวขับจนเกิดอุบัติเหตุที่นำไปสูFความเสียหายตFอบุคคลอื่นทั้งดOานรFางกายและ

ทรัพย'สิน แมOปlจจุบันประเทศไทยมีการเยียวยาผูOเสียหายจากเหตุการณ'เมาแลOวขับแตFนั่นเป_นเพียงการเยียวยา

ทางดOานการเงิน ทั้งที่ในความเป_นจริงแลOวปlจจัยดOานการเงินอาจไมFใชFสิ่งที่ผูOเสียหายตOองการเพราะอยFางไรก็ไมF

สามารถทดแทนส่ิงท่ีตOองสูญเสียไปอยูFแลOว  

ระบบการเยียวยาผูOเสียหายที่กลายเป_นผูOพิการอาจตOองระบบที่เสริมสรOางคุณคFาแหFงตนเองใหOกลับมา 

โดยผลการวิจัยของ (ภัทรมิดา ชนฐานิตเมธา. 2559: บทคัดยFอ) ซึ่งไดOทำการศึกษาการตระหนักในคุณคFาแหFง

ตนของผูOตOองกลายเป_นคนพิการพบวFาการรับรูOเกี่ยวกับคุณคFาแหFงตนเกิดขึ้นจากเงื่อนไขภายในและปlจจัย

ภายนอกโดยผูOที่รับรูOคุณคFาแหFงตนผFานเงื่อนไขภายในจะมีความตระหนักตFอคุณคFาแหFงตนมั่นคงมากกวFาผูOท่ี

รับรูOคุณคFาแหFงตนจากเงื่อนไขภายนอก ดังนั้นเมื่อบุคคลใด (วณัฐพงศ' เบญจพงศ'. 2557: บทคัดยFอ) ไดOทำการ

วิจัยพบวFา คนพิการทางดOานรFางกายและการเคลื่อนไหวมีความตOองการกิจกรรมนันทนาการ รFางกาย จิตใจ 

สังคมและส่ิงแวดลOอมในระดับมาก 

ที่ผFานมาประเทศไทยมีหนFวยงานที่ใหOเงินทุนชFวยเหลือผู OไดOรับผลกระทบจากผูOดื ่มแอลกอฮอล'

ประกอบกับพระราชบัญญัติคุOมครองผูOประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีความมุFงหมายใหOประชาชนทุกคน

ไดOรับความคุOมครองความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแกFชีวิต รFางกาย และอนามัยอันเกิดจากอุบัติเหตุจากรถ ใหOไดOรับการ

ชFวยเหลือและรักษาพยาบาลอยFางทันทFวงที (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสFงเสริมการประกอบธุรกิจ



ประกันภัย. 2561: ออนไลน') แตFอยFางไรก็ตามระบบเยียวยาผูOไดOรับผลกระทบจากการด่ืมสุราของผูOอ่ืนไมFไดOรวม

ไปถึงการเยียวยาทางดOานจิตใจและสังคมท่ีสูญเสียไป 

 ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มุFงเนOนที่การคOนหาความหมายของระบบเยียวยาผูOไดOรับผลกระทบจากการด่ืม

สุราของผูOอื่นในทุกมิติเพื่อสรOางขOอเสนอเชิงนโยบายในการจัดการระบบเยียวยาผูOไดOรับผลกระทบจากการด่ืม

สุราของผูOอ่ืนใหOมีความเหมาะสมและสอดคลOองตFอความตOองการมากข้ึนในอนาคต  

 

วัตถุประสงค?การศึกษา 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ' จุดอFอน จุดแข็งและชFองวFางของระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOว

ขับ 

2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นของบุคคล หนFวยงานและองค'กรที่เกี่ยวขOองกับระบบเยียวยาผูOพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับ 

3. เพ่ือสรOางขOอเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขIอง 

1. ความพิการ 

ความหมายของความพิการและผูIพิการ 

งานวิจัยครั้งนี้เป_นการศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีความพิการ (person with disability) ซึ่งมีการใหO

ความหมายของผูOพิการที่มีความแตกตFางกันออกไปในรายละเอียด ดังนั้นเพื่อใหOเกิดความเขOาใจเกี่ยวกับความ

พิการและผูOพิการที่ชัดเจนผูOวิจัยจึงทำการศึกษาความหมายของความพิการและผูOพิการเพื่อสังเคราะห'นิยาม

ของผูOพิการสำหรับงานวิจัยคร้ังน้ี ดังรายละเอียดตFอไปน้ี 

ประเทศอังกฤษมีกฎหมายการเล ือกปฏิบ ัต ิต Fอคนพิการ ป j ค.ศ. 1995 (The Disability 

Discrimination Act 1995: DDA) ซึ่งไดOใหOความหมายของคำวFาคนพิการวFาหมายถึง บุคคลที่มีความบกพรFอง

ทางกายและจิตใจซึ่งสFงผลตFอการดำเนินชีวิตในระยะยาวแตFยังคงไมFมีการจัดประเภทความพิการไวOอยFาง

ชัดเจน 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายคนพิการอเมริกัน ปj ค.ศ. 1990 (Americans with Disabilities 

Act of 1990: ADA) โดยในบริบทของกฎหมายคนพิการอเมริกัน ปj ค.ศ. 1990 ไดOใหOความหมายของ “ความ

พิการ” เป_นคำศัพท'ทางกฎหมายมากกวFาคำศัพท'ทางการแพทย'เนื่องจากมีคำจำกัดความทางกฎหมาย ของ

ความทุพพลภาพของกฎหมายคนพิการอเมริกัน ปj ค.ศ. 1990 จึงแตกตFางจากคำจำกัดความของความทุพพล

ภาพภายใตOกฎหมายอ่ืนๆ เชFน ผลประโยชน'ท่ีเก่ียวขOองกับความทุพพลภาพทางสังคม 

 กฎหมายคนพิการอเมริกัน ปj ค.ศ. 1990 กำหนดวFาบุคคลท่ีมีความทุพพลภาพเป_นบุคคลท่ีมีความ

บกพรFองทางรFางกายหรือจิตใจที่จำกัดกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตอยFางนOอยหนึ่งอยFางซึ่งรวมถึงผูOที่มีประวัติการ

ดOอยคFาดังกลFาว แมOวFาจะไมFไดOมีความทุพพลภาพในปlจจุบันก็ตามรวมถึงบุคคลที่ไมFมีความทุพพลภาพแตFถือไดO

วFามีความทุพพลภาพ กฎหมายคนพิการอเมริกัน ปj ค.ศ. 1990 ยังกำหนดใหOการเลือกปฏิบัติตFอบุคคลโดยอิง

 



จากความสัมพันธ'ของบุคคลนั้นกับผูOทุพพลภาพถือเป_นการไมFชอบดOวยกฎหมาย โดยแบFงประเภทของความ

พิการออกเป_น 4 ประเภท ไดOแกF พิการทางการเคลื่อนไหว พิการทางการมองเห็น พิการทางการไดOยินและ

พิการทางสติปlญญา 

อนุสัญญาวFาดOวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ไดO

กลFาวถึงหลักการกวOางๆ เกี่ยวกับความพิการ วFาหมายถึงความบกพรFองทางรFางกายจิตใจ สติปlญญาหรือทาง

ประสาทสัมผัสในระยะยาวซึ่งสFงผลกFอใหOเกิดอุปสรรค ปlญหา ความไมFสะดวกสบายในการดำรงชีวิตรวมท้ัง

สFงผลตFอความเทFาเทียมกับบุคคลอ่ืนในการมีสFวนรFวมกิจกรรมตFางๆ ทางสังคม 

สำหรับประเทศไทยมีการกำหนดนิยามของผูOพิการไวOในพระราชบัญญัติสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 วFาหมายถึง ผูOซึ่งมีขOอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขOาไปมีสFวน

รFวมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพรFองทางการเห็น การไดOยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ' 

พฤติกรรม สติปlญญา การเรียนรูOหรือความบกพรFองอื่นใดสFงผลกFอใหOเกิดอุปสรรค ความไมFสะดวกสบายในการ

ดำเนินชีวิตหรือกิจวัตรประจำวันซึ่งมีความจำเป_นตOองไดOรับความชFวยเหลือพิเศษเพื่อใหOสามารถเขOาไปมีสFวน

รFวมในกิจกรรมทางสังคมไดOอยFางเทFาเทียมกับบุคคลอื่น โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย' ไดOแบFงประเภทของความพิการออกเป_น 7 ประเภท ไดOแกF ความพิการทางการเห็น ความพิการทางการ

ไดOยินหรือสื่อความหมาย ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรFางกาย ความพิการทางจิตใจและพฤติกรรม 

ความพิการทางสติปlญญา ความพิการทางการเรียนรูOและความพิการทางออทิสติก  

สำหรับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 แบFงลักษณะความพิการ ไวO 

9 ประเภท ไดOแกF ความบกพรFองทางการเห็น ความบกพรFองทางการไดOยิน ความบกพรFองทางสติปlญญา ความ

บกพรFองทางรFางกายและสุขภาพ ปlญหาทางการเรียนรูO ความบกพรFองทางการพูดและภาษา ปlญหาทาง

พฤติกรรม อารมณ'หรือเด็กสมาธิส้ัน ออทิสติกและความพิการซ้ำซOอน 

สรุปไดOวFา ความพิการ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรFองทางการเคลื่อนไหว การมองเห็น การไดO

ยินและสติปlญญาซึ ่งสFงผลทำใหOเกิดอุปสรรค ความยากลำบากและความไมFสะดวกสบายในการดำเนิน

ชีวิตประจำวันซึ่งเทFาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมและจำเป_นตOองไดOรับความชFวยเหลือพิเศษเพื่อใหOเกิดเความเทFา

เทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม 

 

2. นโยบายและกฎหมายดIานความพิการ 

2.1 นโยบายและกฎหมายดIานความพิการของต(างประเทศ 

สหประชาชาติไดOบัญญัติอนุสัญญาวFาดOวยคนพิการ โดยมีเจตนารมณ'ที่สำคัญ คือ สิทธิความเป_น

มนุษย'นั้นเป_นสากล ปราศจากการแปลกแยก พึ่งพาอาศัยกันและมีความเกี่ยวขOองกันซึ่งที่ผFานมาเจตนารมณ'น้ี

ไดOเคยปรากฏอยูFในปฏิญญาและแนวปฏิบัติแหFงเวียนนา (Vienna Declaration and Program of Action) 

หากแตFสมัชชาทั่วไปแหFงสหประชาชาติ (General Assembly of United Nations) ไดOบัญญัติอนุสัญญานี้ใหO

มีความชัดเจนและจำเพาะตFอสิทธิของผูOพิการมากย่ิงข้ึน (ทวี เช้ือสุวรรณทวี. 2562: 35-36)  



อนุสัญญาวFาดOวยคนพิการของสหประชาชาติประกอบดOวยหัวขOอจำนวน 50 หัวขOอซึ่งสามารถ

แบFงเป_นหลักการสำคัญไดOท้ังหมด 8 ประการ ไดOแกF 

 - ความเคารพศักดิ์ศรีความเป_นมนุษย' ความเป_นตัวของตัวเอง รวมถึงความเป_นอิสระในการ

สรOางทางเลือกและอิสระของบุคคล 

 - ความเคารพในความแตกตFางและยอมรับคนพิการในฐานะความเป_นมนุษย'และความ

แตกตFางของมนุษย' 

 - ความเคารพในศักยภาพและการมีสFวนรFวมของเด็กพิการรวมทั้งเคารพในสิทธิเด็กในการ

รักษาความเป_นอัตลักษณ'ของเด็กเหลFาน้ัน 

 - ความเทFาเทียมในโอกาส 

 - ความเทFาเทียมของเพศสภาพ ความเป_นชาย-หญิง 

 - การปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

 - การเขOาถึงและใชOประโยชน'ไดO 

 - การมีสFวนรFวมและอยูFในสังคมบูรณาการอยFางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

แมOวFาอนุสัญญาวFาดOวยคนพิการของสหประชาชาติเป_นขOอตกลงที่ทุกประเทศเห็นชอบและลงนาม

แสดงเจตนารมณ'วFาใหOการยอมรับลงนามและใหOสัตยาบันเพื่อการปฏิบัติในแตFประเทศที่เขOารFวมในอนุสัญญา

ครั้งนี้แตFยังคงมีความทOาทายท่ีสำคัญของการนำอนุสัญญาวFาดOวยคนพิการของสหประชาชาติไปใชO  (ทวี เช้ือ

สุวรรณทวี. 2562: 38) คือ การฝ�กอบรม การสรOางความตระหนัก การเก็บขOอมูลถอดบทเรียน การจัดความรูO

จากการนำไปใชOในแตFละประเทศ การทำใหOคนพิการเขOาสูFกระแสหลักในทุกกิจกรรมและขั้นตอนการพัฒนา 

การนำหลักการของอนุสัญญาฯ ไปใชOในระดับปฏิบัติการในองค'กรตFางๆ การมีสFวนรFวมของคนพิการในทุก

ข้ันตอนของการนำอนุสัญญาฯ ไปใชOรวมท้ังความเขOมแข็งขององค'กรของคนพิการดOวย 

 

2.2 นโยบายและกฎหมายดIานความพิการของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีการดำเนินนโยบายและกฎหมายตามแนวทางขององค'กรที่ประสานความรFวมมือ

ระหวFางประเทศสมาชิกหลากหลายองค'กรซึ่งแตFละองค'มีเป�าหมายเพื่อความเสมอภาคในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและสิทธิของผูOพิการ ดังนั้นเพื่อใหOเขOาใจเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายดOานความพิการของประเทศไทย 

ผูOวิจัยจึงทำการศึกษาขOอมูลเกี่ยวกับองค'กรความรFวมมือระหวFางประเทศสมาชิกซึ่งประเทศไทยมีสFวนรFวมโดยมี

รายละเอียดดังตFอไปน้ี 

ประเทศไทยไดOลงนามเขOารFวมอนุสัญญาวFาดOวยคนพิการของสหประชาชาติ เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม  

พ.ศ. 2550 และใหOสัตยาบันเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชOกับไทยนับตั้งแตFวันที่ 28 สิงหาคม 

พ.ศ. 2559 สFงผลทำใหOประเทศไทยตOองปรับเปลี่ยนและแกOไขกฎหมายเพื่อบังคับใชOกฎหมายและนโยบายดOาน

คนพิการในประเทศไทยใหOสอดคลOองตามอนุสัญญาวFาดOวยคนพิการของสหประชาชาติและตOองรายงานผลตFอ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหFงสหประชาชาติตามแนวทางที่กำหนดตั้งแตFบัดนั้นเป_นตOนมา (ทวี เชื้อสุวรรณ

ทวี. 2562: 35-36) 



เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะผูOแทนไทยโดยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั ่นคงของมนุษย'ไดOรายงานตFอสหประชาติเกี ่ยวกับอนุสัญญาฯ โดยประเด็นในรายงานไดOกลFาวถึง (1) 

สถานการณ'คนพิการในไทย สถิติ กฎหมายและโครงสรOางท่ีเก่ียวขOองกับการคุOมครองและพิทักษ'สิทธิคนพิการท่ี

สะทOอนพัฒนาการจากการมองเรื่องดังกลFาวเป_นเรื่องการกุศลมาเป_นเรื่องของการมีสFวนรFวมและสิทธิมนุษยชน 

(2) สิ่งทOาทายและขOอจำกัดตFางๆ เชFน การจดทะเบียนคนพิการท่ียังไมFทั่วถึงสFงผลตFอการเขOาถึงการใหOการ

สนับสนุนดOานตFางๆ จากภาครัฐ ระบบการศึกษาแบบเรียนรFวม การสFงเสริมใหOคนพิการมีงานทำ การขจัดการ

เลือกปฏิบัติ กลไกการติดตามการประเมินผลการดำเนินการตFางๆ สำหรับคนพิการที่ยังไมFเพียงพอ (3) การ

ดำเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาวFาดOวยคนพิการเพื่อการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (4) การพิจารณา

เขOาเป_นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวFาดOวยสิทธิคนพิการและสนธิสัญญามาร'ราเกซ (Marrakesh Treaty) 

ซึ่งเป_นสินธิสัญญาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขOาถึงงานที่มีการโฆษณาแลOวสำหรับคนตาบอด คนพิการ

ทางการเห็นและคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ' รวมทั้งไดOตอบขOอซักถามและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการ

ปฏิบัติการตFางๆ กับคณะกรรมการ เชFน การบังคับใชOพระราชบัญญัติสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. 2550 ใหOเกิดผลอยFางเป_นรูปธรรม การสFงเสริมการมีสFวนรFวมของคนพิการและองค'กรคนพิการ การ

บริหารจัดการกองทุน การเสริมสรOางความตระหนักรูOเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ กสนจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับคนพิการ การจัดการศึกษาระบบเรียนรFวม ปlญหาการตัดสนใจแทนในเรื่องสำคัญและการจัดเก็บขOอมูล

และสถิติคนพิการโดยแยกประเภทท่ีแมFนยำและไดOมาตรฐาน (กระทรวงการตFางประเทศ. 2559.; อOางถึงใน ทวี 

เช้ือสุวรรณทวี. 2562: 39)  

ยุทธศาสตร'อินซอนเป_นนโยบายซึ่งเกิดขึ้นดOวยความรFวมมือของรัฐบาลของประเทศสมาชิกใน

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�ก โดยไดOจัดการประชุมขึ้นระหวFางวันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2555 ที่เมืองอิน

ซอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใตO เพื่อกำหนดทศวรรษใหมFของคนพิการแหFงเอเชียและแปซิฟ�ก พ.ศ. 2556-

2565 ดOวยความรFวมมือของหนFวยงานและองค'กรตFางๆ ของประเทศสมาชิกภายใตOระบบองค'การ

สหประชาชาติ 

ยุทธศาสตร'อินซอน จัดขึ้นที่อินซอนในครั้งนั้นโดยเป_นการประชุมของเจOาหนOาที่ระดับสูงของ

รัฐบาลแตFละประเทศเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในทศวรรษที่ผFานมาและเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ

สำหรับทศวรรษตFอไปซ่ึงรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่เขOารFวมไดOรFวมรับรองปฏิญญารัฐมนตรีวFาดOวยทศวรรษคน

พิการแหFงเอเชียและแปซิฟ�ก พ.ศ. 2556-2565 และยุทธศาสตร'อินซอนเพื่อทำใหOสิทธิเป_นจริงสำหรับคนพิการ

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟ�ก (ทวี เชื้อสุวรรณทวี. 2562: 40) โดยมอบหมายใหOมีการวัดความกOาวหนOาของการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเติมเต็มสิทธิคนพิการและจัดทำรายงานทุกๆ 3 ปjจนกวFาจะส้ินส้ินการดำเนินการใน

ปj พ.ศ. 2565 (United Nations ESCAP. 2017.; อOางถึงใน ทวี เช้ือสุวรรณทวี. 2562: 40) 

 

2.3 สิทธิคนพิการไทย 

ประเทศไทยไดOกำหนดสิทธิของคนพิการซ่ึงประกอบรัฐธรรมนูญในระดับ “พระราชบัญญัติ” โดยมี 

2 พระราชบัญญัติท่ีสำคัญ ไดOแกF 



2.3.1 พระราชบัญญัติสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบดOวย 45 มาตราซึ่งไดOใหOความสำคัญเกี่ยวกับการคุOมครองและ

สFงเสริมสิทธิคนพิการมากขึ้น โดยเฉพาะมาตรา 20 ไดOกลFาวถึงสิทธิการเขOาถึงและใชOประโยชน'จากสิ่งอำนวย

ความสะดวกสาธารณะ การไดOรับสวัสดิการและความชFวยเหลือจากทางรัฐซึ่งแบFงออกเป_น 10 ประเด็น ไดOแกF 

การบริการฟuvนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย' การศึกษา อาชีพ การอยูFรFวมในสังคม รวมท้ัง

มาตราอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวขOองกับดOานการจOางงาน การมีอาชีพของคนพิการ การกำหนดบทลงโทษสำหรับผูOละเมิด

กฎหมาย (ทวี เช้ือสุวรรณทวี. 2562: 68) 

2.3.2 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 

พระราชบัญญัติฉบับนี้มุ FงเนOนที่การจัดการศึกษาสำหรับผูOพิการโดยกำเนิดเป_นสFวนใหญFโดย

กำหนดใหOไดOรับการศึกษาโดยไมFตOองเสียคFาใชOจFายตั้งแตFแรกเกิด สามารถเลือกบริการศึกษาโดยคำนึงถึง

ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตOองการจำเป_นของผูOพิการแตFละคนและไดOรับการศึกษาที่ไดO

มาตรฐานและประกันคุรภาพการศึกษา (ทวี เช้ือสุวรรณทวี. 2562: 68) 

อยFางไรก็ตามยังคงมีพระราชบัญญัติอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายที่มีความเกี่ยวขOองกับความพิการซึ่งเม่ือ

พิจารณาแลOวพบวFาเอื้อประโยชน'ตFอสิทธิของผูOพิการ โดยมีแนวโนOมวFาประเทศไทยจะกำหนดกฎหมายตFางๆ ท่ี

เกี่ยวขOองกับสิทธิของคนพิการมากขึ้นในอนาคต ทั้งนี้สFวนหนึ่งเป_นผลมาจากประเทศไทยไดOลงนามเขOารFวมและ

ใหOสัตยาบันในอนุสัญญาวFาดOวยคนพิการของสหประชาชาติ โดยเห็นไดOจากการกำหนดกฎหมายขOอบังคับ

เก่ียวกับคนพิการในปj พ.ศ. 2552 มากถึง 21 ฉบับ ดังน้ันการออกกฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีจึงเป_นส่ิงบFงช้ีวFาประเทศ

ไทยไดOใหOความสำคัญเก่ียวกับสิทธิคนพิการเพ่ิมมากข้ึน 

2.3.3 กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขOองกับสิทธิคนพิการ 

ทวี เชิ้อสุวรรณและคณะ (2554) ไดOทำการวิจัยเอกสารและสังเคราะห'งานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิ การ

คุOมครองและสวัสดิการของคนพิการจากรัฐโดยไดOทำการเลือกกฎหมายและนโยบายแบบเจาะจงจำนวน 74 

ฉบับ พบวFา กฎหมายและนโยบายทั้ง 74 ฉบับไดOครอบคลุมสิทธิของผูOพิการอยFางหลากหลายมิติ ไดOแกF สิทธิ

ทางการแพทย'และสุขภาพของคนพิการ สิทธิทางการศึกษา สิทธิการประกอบอาชีพและมีงานทำ สิทธิเขOาถึง

บริการสาธารณะและการมีสFวนรFวมในสังคม สิทธิทางสวัสดิการสังคม สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิ

หOามเลือกปฏิบัติ 

สิทธิทั้งหมดตามที่กลFาวมาขOางตOนเป_นสิทธิที่คำนึงถึงสิทธิขั ้นพื้นฐานที่สำคัญ เชFน การศึกษา 

สุขภาพ การมีอาชีพและงานทำ การเขOาถึงระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกตFางๆ การมีสFวนรFวม

ทางการเมืองและการกีฬา อยFางไรก็ตามการสังเคราะห'เอกสารและงานวิจัยครั้งนี้ยังไมFมีการใหOความสำคัญ

เก่ียวกับเพศสภาพ อายุและวัยของผูOพิการ (ทวี เช้ือสุวรรณทวี. 2562: 72) 

การบริหารจัดการเกี ่ยวกับนโยบาย กฎหมายและขOอบังคับตFางๆ เป_นการดำเนินการภายใตO

กระทรวงที่รับผิดชอบสิทธิดOานตFางๆ ซึ่งยังไมFมีการประสานความรFวมมือกันอยFางแทOจริงโดยกระทรวงที่หนOาท่ี

และความรับผิดชอบเกี ่ยวกับสิทธิผู OพิการแตFละดOาน ไดOแกF กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 



กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย' กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลัง 

งานวิจัยครั้งนี ้เป_นการศึกษาเกี่ยวกับระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับซึ่งมีสFวน

เกี่ยวขOองกับพระราชบัญญัติคุOมครองผูOประสบภัยจากรถ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสFงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป_นหนFวยงานที่มีบทบาทหนOาที่ในการใหOความคุOมครองและชFวยเหลือ

ผูOประสบภัยจากรถซึ่งครอบคลุมทั้งความเสียหายตFอชีวิตและรFางกายเพื่อเป_นหลักประกันวFาผูOเสียหายจะไดOรับ

การชดใชOคFาเสียหายอยFางทันทFวงที รวมทั้งเป_นหลักประกันวFาสถานบาลที่ใหOการชFวยเหลือจะไดOรับคFา

รักษาพยาบาลอยFางแนFนอน นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการสFงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหOมีสFวนรFวม

ในการแบFงภาระของผูOประกันภัย บรรเทาความเดือดรOอนของผูOประสบเหตุและแบFงเบาภาระของรัฐบาลในการ

จัดสรรสวัสดิการสงเคราะห'ใหOแกFผูOเสียหาย (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสFงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.). ออนไลน') 

เมื ่อพิจารณาการทำงานตามนโยบาย กฎหมายและขOอบังคับตFางๆ ของแตFละกระทรวงและ

หนFวยงานที่รับผิดชอบแลOวจะเห็นความสอดคลOองดOานสิทธิของคนพิการซึ่งทำใหOผูOพิการไดOรับประโยชน'ดOาน

สิทธิที่เทFาเทียมมากยิ่งขึ้น อยFางไรก็ตามยังคงมีขOอทOาทายที่ตOองไดOรับการพัฒนาตFอไปในอนาคต เชFน การ

กำหนดประเภทของผูOพิการที่แตกตFางกันจนสFงผลทำใหOผูOพิการเกิดความสับสนดOานสิทธิประโยชน'ที่ตนเองพึง

ไดOรับจากขOอกำหนดของแตFละหนFวยงานท่ีมีหนOาท่ีรับผิดชอบในการดูแลชFวยเหลือผูOพิการ 

 

3. ระบบเยียวยาผูIพิการจากอุบัติเหตุเมาแลIวขับ 

 พระราชบัญญัติการสFงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการไดOใหOความหมายของคนพิการวFาหมายถึงบุคคลซึ่งมี

ขOอจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขOาไปมีสFวนรFวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรFอง

ทางการเห็น การไดOยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ' พฤติกรรม สติปlญญา การเรียนรูO หรือความ

บกพรFองอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในดOานตFาง ๆ และมีความจำเป_นพิเศษท่ีจะตOองไดOรับความชFวยเหลือดOาน

หน่ึงดOานใด เพ่ือใหOสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเขOาไปมีสFวนรFวมทางสังคมไดOอยFางบุคคลท่ัวไป 

 กรมสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย' 

(พม.) มีบทบาทหนOาที่ในการดูแล ชFวยเหลือและสFงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงบุคคลท่ี

ตOองประสบเหตุจากการเมาแลOวขับจนตOองกลายเป_นคนพิการยFอมตOองไดOรับการสFงเสริมคุณภาพชีวิตในดOาน

ตFางๆ เพ่ือชดเชยความสูญเสียทางดOานรFางกาย 

 แมOว Fาผ ู Oประสบเหตุที ่ต Oองกลายเป_นคนพิการจะไดOร ับการชดเชยคFาเส ียหายจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสFงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือทางผูOขับขี่ที่เป_นผูOกระทำความผิด

แลOวก็ตาม แตFในความเป_นจริงทรัพย'สินใดๆ อาจไมFสามารถชดเชยหรือเยียวยาสภาพจิตใจของคนพิการไดO 

ดังนั้นปlจจัยภายในจึงสมควรตOองไดOรับการเยียวยาเชFนเดียวกันโดยเฉพาะอยFางยิ่งบุคคลท่ีตOองกลายเป_นคน

พิการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจากคนที่มีความสมบูรณ'ทางดOานรFางกายไปสูFคนพิการอาจนำไปสูFความสูญเสีย

คุณคFาแหFงตนซึ่งมักเกิดขึ้นกับบุคคลที่ยึดโยงคุณคFาของตนเองกับการยอมรับของสังคม ดังนั้นคนพิการจึง



สูญเสียตัวตนและคุณคFาของตนเองเนื่องจากไมFสามารถยอมรับความพิการของตนเองไดO (ภัครมิดา ชนฐานิต

เมธา. 2559)  

 คุณภาพชีวิตเป_นความพึงพอใจสFวนบุคคลซึ่งมีหลายปlจจัยที่สFงผลตFอคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะสำหรับผูO

พิการ ปlจจัยพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพกายใจตFางมีผลตFอคุณภาพชีวิตของผูO

พิการทั้งนั้น การมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะสามารถทำใหOผูOพิการสามารถดำเนินชีวิตจนบรรลุตามเป�าหมายที่พึง

ประสงค'ของตนเองไดO (กชนิภา นราพินิจและคณะ. 2551.; อOางถึงใน นิตยา ยุทธโอภาส. 2561: 22) ในทาง

กลับกันหากผูOพิการมีคุณภาพที่ไมFดียFอมกลายเป_นอุปสรรคตFอการดำเนินชีวิตประจำวันและสFงผลทำใหO

ครอบครัวหรือบุคคลรอบขOางผูOพิการตOองแบกรับหนOาที่ดูแลรับผิดชอบ โดยเฉพาะหากผูOพิการไมFสามารถพึ่งหา

ตนเอง หารายไดOหรือไมFมีงานทำย่ิงสรOางผลกระทบอยFางย่ิงตFอการดำรงชีวิตของผูOพิการและครอบครัว (พรนภา 

เจริญสันต'. 2553.; อOางถึงใน นิตยา ยุทธโอภาส. 2561: 22)  

 การพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูOพิการแบFงออกเป_น 4 ดOาน ไดOแกF ดOานรFางกาย หมายถึง การที่ผูOพิการ

มีรFางกายแข็งแรงตามอัตภาพและสามารถชFวยเหลือตนเองไดOระดับหนึ่ง ดOานจิตใจ หมายถึง การที่ผูOพิการมี

สภาพจิตใจและสุขภาพจิตท่ีสงบ ยอมรับสภาพรFางกายของตนเองไดOตามความเป_นจริงและไมFมีความคิดทำรOาย

ตนเอง ดOานความสัมพันธ'ทางสังคม หมายถึง ผูOพิการสามารถเขOารFวมสังคมไดOอยFางปกติสุข ไมFป�ดกั้นตนเอง

ออกจากสังคมแวดลOอม รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ'ท่ีดีกับผูOคนในสังคมและดOานสิ่งแวดลOอม หมายถึง สถานที่ตFางๆ มี

ความเหมาะสมและเอื้ออำนวยตFอการดำเนินชีวิตประจำวัน เชFน ทางลาด หOองน้ำสาธารณะ รวมทั้งสภาพ

อากาศท่ีดีปลอดโปรFง (นิตยา ยุทธโอภาส. 2561: 22-23) 

สรุปไดOวFา ระบบการเยียวยาคนพิการอาจตOองพิจารณาสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากดOานทรัพย'สิน เชFน 

การนันทนาการบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการใหOดีขึ้น รวมทั้งการนันทนาการบำบัดจะชFวยทำใหO

สุขภาพรFางกาย ความคิด ความรูOสึกและความเชื่อตFอคุณคFาของตนเองสูงขึ้นอีกดOวย (วณัฐพงศ' เบญจพงศ'. 

2557) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความสัมพันธ'ในสังคมและสภาพแวดลOอมรอบตัวของผูOพิการอีกดOวย ดังน้ัน

งานวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับตามปlจจัยที่สFงผลตFอคุณภาพชีวิตผูOพิการ

เป_นสำคัญ 

 

4. การวิจัยผสานวิธี (Mixed Method) 

4.1 การวิจัยผสานวิธีแบบ Convergent design 
การวิจัยผสานวิธีเกิดขึ้นจากการนำระเบียบวิธีวิจัยที่มีความแตกตFางกันตามกระบวนทัศน'ของวิธีวิจัย

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่มีตFอความรูOความจริงที่แตกตFางกันมีหนุนเสริมซึ่งกันและกันเพื่ออธิบายเกี่ยวกับ

ปรากฎการณ'ที่ผูOวิจัยตOองการศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณจะมุFงเนOนเพื่ออธิบายขOอคOนพบในวงกวOางในขณะท่ี

การวิจัยเชิงคุณภาพจะมุFงเนOนที่การอธิบายขOอคOนพบในเชิงลึก ดังนั้นการผสานกันระหวFางระเบียบวิธีวิจัยท้ัง

สองรูปแบบจึงสามารถเพ่ิมความนFาเช่ือถือใหOแกFงานวิจัยไดOมากย่ิงข้ึน (วรรณวดี สุทธินรากร. 2556: 177-200) 

การวิจัยเชิงปริมาณสามารถอธิบายปรากฏการณ'ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะความเป_นเหตุเป_นผลและการวิจัย

เชิงคุณภาพสามารถอธิบายถึงความหมายของปรากฏการณ'ที่เกิดขึ้นไดO ดังนั้นการผสานวิธีในงานวิจัยครั้งนี้จึง



เป_นเสมือนการผสานจุดแข็งที่ดีของสองกระบวนทัศน'ทางการวิจัยเขOาดOวยกันดOวยการดำเนินการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุรภาพควบคูFกันไปเพื่อคOนหาขOอคOนพบที่สามารถอธิบายระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมา

แลOวขับไดOอยFางชัดเจนทั้งในวงกวOางและเชิงลึกจนนำไปสูFการสรOางขOอเสนอเชิงนโยบายตFอไป (วรรณวดี สุทธิ

นรากร. 2556: 177-200) 

งานวิจัยครั้งนี้เป_นการดำเนินการวิจัยโดยใชOแนวทางการวิจัยผสานวิธี (Mixed Method) โดยผูOวิจัย

คำนึงถึงปรัชญาและความเชื่อตFอความรูOความจริงที่แตกตFางกันของทั้งสองกระบวนทัศน' โดยเลือกใชOการวิจัย

ผสานวิธี (Mixed Method) แบบ Convergent design (Creswell. 2018: 45-77) โดยเร่ิมจากการดำเนินการ

วิจัยเชิงคุณภาพเชิงปรากฏการณ'วิทยา (Phenomenology) เพ่ือทำความเขOาใจตFอประสบการณ'ของบุคคล

หรือกลุFมคนที่มีตFอเหตุการณ'ใดเหตุการณ'หนึ่งภายใตOสถานการณ'ความเป_นอยูFของบุคคลเหลFานั้น (วรรณวดี 

สุทธินรากร. 2556: 177-200) 

ดOวยเหตุน้ีการวิจัยเชิงคุณภาพในสFวนน้ีจึงมุFงเนOนในการทำความเขOาใจบุคคลผูOท่ีตOองกลายเป_นคนพิการ

วFามีประสบการณ'อยFางไรตFอระบบเยียวยาคนพิการจากอุบัติเหตุคนเมาแลOวขับภายใตOความเป_นอยูFของผูO

ประสบเหตุแตFละคน  โดยศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ'ในชFวงกFอนและหลังเหตุการณ'ความเสียหายที่นำไปสูF

ความพิการ  

เมื่อดำเนินการศึกษาเชิงคุณภาพเสร็จสิ้นแลOวเพื่อใหOไดOขOอมูลท่ีเป_นความคิดเห็นตFอระบบเยียวยาคน

พิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับที่ควบคุมผูOที่มีสFวนเกี่ยวขOองทั้งหมดผูOวิจัยจึงเลือกวิธีการเชิงปริมาณเพื่อศึกษา

ความคิดเห็นในมุมกวOางเสมือนไปการขยายผลจากขOอคOนพบเชิงคุณภาพที่ไดOดำเนินการในสFวนแรก ดังนั้นการ

ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณผูOวิจัยจะดำเนินการสรOางแบบสำรวจความคิดเห็นตFอระบบเยียวยาคนพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับแลOววิเคราะห'ขOอมูลดOวยวิธีการเชิงสถิติเพื่อนำไปสูFแนวทางในการเสนอแนะเชิงนโยบาย

ตFอไป 

 

4.2 การศึกษาเชิงคุณภาพโดยรูปแบบปรากฏการณ?วิทยา 

การศึกษาดOวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยรูปแบบกรากฏการณ'วิทยานี้ ผูOวิจัยเรียกสิ่งที่ตOองการศึกษา

วFา “ปรากฏการณ'” ซึ่งการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้เป_นการศึกษาผFานการใหOความหมายและการพรรณนา

ประสบการณ'ของผูOใหOขOอมูลหลายคนซึ่งมีประสบการณ'เดียวกัน (ดุษฎี อินทรประเสริฐ. 2563: 126) โดยการ

วิจัยครั้งนี้เป_นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ'ที่เรียกวFาอุบัติเหตุเมาแลOวขับในกลุFมผูOที่เคยมีประสบการณ'ตFอ

การประสบอุบัติเหตุจนตOองสูญเสียอวัยวะบางสFวนของรFางกายจนกลายเป_นผูOพิการซึ่งมีประสบการณ'ที่ไดOรับ

ระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับโดยตรงซึ่งจะทำใหOคณะผูOวิจัยไดOขOอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ'ท่ี

เกิดข้ึนอยFางชัดเจน 

การศึกษาวิธีวิจัยโดยรูปแบบปรากฏการณ'วิทยาสามารถแบFงออกเป_น 2 ประเภท ไดOแกF การวิจัยเชิง

ปรากฏการณ'วิทยาแบบตีความซึ่งเป_นการคOนหาคำตอบของปรากฏการณ'ที่เกิดขึ้นผFานการใหOขOอมูลของผูOที่มี

ประสบการณ'ในปรากฏการณ'เหลFานั้นและมีการตีความของผูOวิจัยและผูOที่มีความเขOาใจในกระบวนการตีความ

ซึ่งเขOาใจบริบทของปรากฏการณ'เหลFานั้น สำหรับอีกประเภทคือการวิจัยเชิงปรากฏการณ'วิทยาเชิงประจักษ' 



(empirical phenomenon) หรือการคOนหาแกFนของประสบการณ' (transcendental) ซึ่งเป_นรูปแบบการ

วิจัยเชิงปรากฏการณ'วิทยาที ่ม ุ FงเนOนในการคOนหาแกFนของประสบการณ'เพื ่อทำความเขOาใจเกี ่ยวกับ

ประสบการณ'ในปรากฏการณ'เหลFานั้นอยFางชัดเจนเป_นการพรรณนาขOอคOนพบอยFางลุFมลึกโดยเนOนการแขวน

ประสบการณ'ของผูOวิจัยในระหวFางการเก็บรวบรวมขOอมูล การวิเคราะห'และการสรุปผลการวิจัยเพื่อใหOเสมือน

วFาไดOประสบกับเหตุการณ'น้ีเป�นคร้ังแรก (ดุษฎี อินทรประเสริฐ. 2563: 126)  

นอกจากน้ีการเลือกกลุFมผูOใหOขOอมูลสำหรับการศึกษาวิจัยดOวยรูปแบบการวิจัยปรากฏการณ'วิทยาตOองมี

เกณฑ'การคัดเลือกที่เหมาะสมโดยมุFงเนOนกลุFมผูOใหOขOอมูลที่มีประสบการณ'ที่เหมือนหรือมีความคลOายคลึงกันซ่ึง

ตOองคำนึงถึงจำนวนผูOใหOขOอมูลวFาจะสามารถใหOขOอมูลที่ลุFมลึกในประเด็นที่ตOองการศึกษาไดOอยFางชัดเจนและ

ครบถOวนในทุกมิติเพ่ือใหOการคOนหาแกFนของประสบการณ'มีความชัดเจนมากท่ีสุด 

การวิเคราะห'ขOอมูลเชิงคุณภาพเร่ิมตOนจากการอFานขOอมูลท่ีไดOจากการสัมภาษณ'เพ่ือทำความเขOาใจและ

สามารถกำหนดหรือคOนพบหนFวยของความหมาย (meaning unit) ตFอมาจึงกำหนดชื่อแกFนหรือสาระสำคัญ 

(theme) จากนั้นจึงนำมาเชื่อมตFอกันโดยการพิจารณาเลือกแกFนหรือสาระสำคัญตOองคำนึงถึงขOอความของผูOใหO

ขOอมูลที่สนับสนุนแกFนหรือสาระสำคัญที่กำหนดขึ้นดOวย การกำหนดแกFนหรือสาระสำคัญจะตOองมีขOอมูลคำพูด

ประกอบซึ่งไดOจากการสัมภาษณ'ผูOใหOขOอมูลอยูFดOวยเสมอ ดังนั้นเมื่อกำหนดแกFนหรือสาระสำคัญของขOอมูล

เรียบรOอยแลOวตOองคำนึงถึงโครงสรOางของการเขียนพรรณนาอีกดOวยเพื่อใหOเกิดความเชื่อมโยงระหวFางแกFนหรือ

สาระสำคัญของขOอมูลท่ีนำเสนอ (ดุษฎี อินทรประเสริฐ. 2563: 135-136) 

โดยสรุป งานวิจัยคร้ังน้ีผูOวิจัยไดOกำหนดปรากฏการณ'ท่ีตOองการศึกษาเป_นประสบการณ'ของผูOพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับที่ไดOระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับในกลุFมผูOใหOขOอมูลซึ่งเป_นผูOพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับซึ่งมีประสบการณ'การไดOรับระบบเยียวยาที่เหมือนกันหรือใกลOเคียงกัน โดยกำหนด

โครงสรOางคำถามเกี่ยวกับประสบการณ'ของผูOพิการกFอนไดOรับอุบัติเหตุ ระหวFางและหลังการประสบอุบัติเหตุซ่ึง

จะสัมภาษณ'ผูOพิการในทุกมิติของชีวิตในแตFละชFวงประสบการณ'เพื่อคOนหาแกFนของประสบการณ'เกี่ยวกับ

ปรากฏการณ'ระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับท่ีชัดเจนและครอบคลุมในทุกประเด็น 

 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยครั ้งนี ้เป_นการวิจัยผสานวิธี  (Mixed Method) แบบ Convergent design (Creswell. 

2018: 45-77.; วรรณวดี ส ุทธินรากร. 2556: 193) ซึ ่งผ ู Oว ิจ ัยเลือกการศึกษาเชิงคุณภาพโดยรูปแบบ

ปรากฏการณ'วิทยา (Phenomenology) โดยใชOการสัมภาษณ'เชิงลึกเป_นวิธีการในการศึกษาขOอมูลซึ่งจะ

ดำเนินการควบคูFกับการศึกษาเชิงปริมาณโดยการสำรวจความคิดเห็นที่มีตFอระบบเยียวยาคนพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับ จากนั้นจึงดำเนินการอภิปรายกลุFมของกลุFมผูOเชี่ยวชาญและมีสFวนเกี่ยวขOองตFอการกำหนด

นโยบายของระบบเยียวยาคนพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับเพื่อสรOางขOอสรุปในการกำหนดแนวทางของระบบ

เยียวยาคนพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ ดังแผนภาพกรอบแนวคิดดังตFอไปน้ี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

          งานวิจัยครั ้งนี ้เป_นการดำเนินการวิจัยผสานวิธีดOวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดย

คณะผูOวิจัยไดOกำหนดเกณฑ'ในการคัดเลือกผูOใหOขOอมูลและกลุFมตัวอยFางสำหรับเก็บขOอมูลตามรูปแบบการ

ดำเนินการวิจัยแตFละรูปแบบแตFอยFางไรก็ตามคณะผูOวิจัยไดOคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัยในมนุษย' ความเกี่ยวขOอง

เชื่อมโยงกับระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับเป_นหลักและยินดีใหOความรFวมมือในการดำเนินการ

วิจัย โดยไดOกำหนดขอบเขตของกลุFมตัวอยFางของการวิจัยเป_น 2 กลุFมคือ ผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับและผูO

ที่มีสFวนเกี่ยวขOองกับระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับซึ่งในการดำเนินการคัดเลือกกลุFมตัวอยFางใน

แตFละกลุFมมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับจากผูOดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล'จนนำไปสูFความสูญเสีย

ดOานรFางกาย นอกจากนี้ผูOวิจัยจะดำเนินการเก็บขOอมูลกับผูOใหOขOอมูลรอง ไดOแกF ครอบครัว เพื่อนและสังคมของผูO

พิการที่เป_นผูOประสบเหตุ โดยผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับตOองผFานการประเมินภาวะเครียดหลังเหตุการณ'

สะเทือนขวัญ (Post Traumatic Stress Disorder: PTSD) ดOวยแบบคัดกรองความเสี่ยงตFอการเกิดโรคเครียด

หลังเหตุการณ'สะเทือนขวัญ (2P) และแบบประเมินผลกระทบทางจิตใจหลังเกิดเหตุการณ'สะเทือนขวัญ 

(Psychological Impact Scale for Crisis Event-10: PISCES-10) ของกรมสุขภาพจิตและยินยอมเป_นผูOใหO

ขOอมูลสำหรับงานวิจัยคร้ังน้ี 

 2. กลุFมตัวอยFางในการวิจัยคร้ังน้ี ไดOแกF ผูOเก่ียวขOองกับระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ 

เชFน ผูOพิการ/ทุพพลภาพทั่วไปและจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ เจOาหนOาที่กระทรวงยุติธรรม กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข กรมสFงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

การสัมภาษณCเชิงลึกคนพิการ

จากอุบัติเหตุเมาแล.วขับ 

ความคิดเห็นที่มีตgอระบบเยียวยา

คนพิการจากอุบัติเหตุเมาแล.วขับ 

ผสานและเปรียบเทียบข.อมูลทั้ง

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ดำเนินการอภิปรายกลุgมเพื่อสร.างเพื่อสร.าง

ข.อสรุปในการกำหนดแนวทางของระบบเยียวยา

คนพิการจากอุบัติเหตุเมาแล.วขับ 



ของมนุษย' (พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรOางเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

สFงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และประชาชนท่ัวไป 

 

การวิเคราะห?ขIอมูล 

 ผูOวิจัยวิเคราะห'ขOอมูลเชิงคุณภาพโดยใชOการลงรหัสและกำหนดกลุFมขOอมูลควบคูFดOวยการตรวจสอบ

ขOอมูลสามเสOา (Triangulation) เพื่อสรOางความเชื่อถือตFอขOอมูลเชิงคุณภาพ (สุภางค' จันทวานิช. 2555: 128-

142) สำหรับการวิเคราะห'ขOอมูลเชิงปริมาณ ผูOวิจัยใชOการวิเคราะห'ขOอมูลเชิงสถิติดOวยโปรแกรมคอมพิวเตอร' 

 เมื่อขOอคOนพบทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณครบถOวนแลOวจึงสรOางขOอสรุปจากการเปรียบเทียบและ

ผสานขOอมูลทั้งสองสFวนเขOาดOวยกันเพื่อนำไปสูFการกำหนดประเด็นในการอภิปรายกลุFมยFอย จากนั้นจึงวิเคราะห'

ขOอมูลโดยการลงรหัสและตีความขOอมูลจากการดำเนินการอภิปรายกลุFมยFอย 

 

ผลการวิเคราะห?ขIอมูล 

 จากการวิเคราะห'ขOอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี สามารถสรุปตามวัตถุประสงค'การวิจัยไดO ดังน้ี 
  1. ผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดOรับระบบเยียวยาที่มีความแตกตFางกันออกไปตามอุบัติเหตุ

ที่แตFละคนประสบซึ่งทำใหOเกิดประสบการณ'ดOานการรักษาและคFาชดเชยแตกตFางกันออกไป อยFางไรก็ตามขOอ

เรียกรOองของระบบเยียวยาที่ผู OพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับตOองการใหOเกิดการเปล่ียนแปลงเกี่ยวขOองกับ

ประเด็นการเขOาถึงสิทธิประโยชน'ตามสถานะของการเป_นผูOพิการ ดOานการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจ ดOานการ

สFงเสริมและประกอบอาชีพสำหรับผูOพิการ ดOานอาคารสถานที่สาธารณะ ดOานกระบวนการยุติธรรมและความ

รับผิดชอบของคนดื่มแลOวขับซึ่งเป_นผูOกระทำความผิด นอกจากน้ียังเรียกรOองใหOมีการประสานความรFวมมือของ

บุคคลและหนFวยงานที่เกี่ยวขOองเพื่อใหOระบบเยียวยาสามารถดำเนินการไดOอยFางชัดเจนและผูOพิการสามารถ

เขOาถึงไดOอยFางสะดวกมากข้ึน 
  2. ขOอมูลเชิงปริมาณซึ่งไดOจากวิเคราะห'ขOอมูลที่ไดOรับจากการเก็บขOอมูลดOวยแบบสอบถามแสดง

ใหOเห็นวFา ระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับดOานการรักษาพยาบาลเป_นดOานที่มีผลเฉลี่ยคะแนน

ความเหมาะสมจากผูOตอบแบบสอบถามมากที่สุด อยูFในเกณฑ'เหมาะสมมาก รองลงมา คือ ดOานกฎหมายและ

การดำเนินคดี อยูFในเกณฑ'เหมาะสมมาก และนOอยที่สุด คือ ดOานทรัพย'สิน อยูFในเกณฑ'เหมาะสมปานกลาง 

สำหรับขOอเสนอแนะเพิ่มเติมไดOแสดงใหOเห็นขOอจำกัดและสิ่งที่ควรไดOรับการพัฒนาระบบเยียวยาผูOพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับในทุกดOานซึ่งมีประเด็นที่ประชาชนทั่วไปและผูOพิการมีความเห็นสอดคลOองกันและแตกตFาง

กัน ทั้งนี้ขึ้นอยูFกับการรับรูOและประสบการณ'ตรงของผูOตอบแบบสอบถามแตFละคน ดังนั้นการศึกษาขOอมูลอยFาง

รอบดOานจึงทำใหOผูOวิจัยไดOถึงจุดแข็ง ขOอจำกัดและแนวทางการพัฒนาระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOว

ขับไดOชัดเจนมากข้ึน 
  3. ผูOทรงคุณวุฒิไดOใหOความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาดOานสาธารณสุขเพื่อสFงเสริมคุณภาพชีวิตคน

พิการเป_นหลักซ่ึงมุFงเนOนท่ีการเพ่ิมจำนวนบุคลากรทางการแพทย'ดOานสุขภาพจิต กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

และผูOเชียวชาญดOานการใหOคำปรึกษาซึ่งตOองสFงเสริมและเพิ่มจำนวนใหOสอดคลOองกับจำนวนผูOพิการที่เพิ่มขึ้นแตF



ละปj นอกจากนี้การพัฒนาและสFงเสริมคุณภาพชีวิตของผูOพิการดOานการประกอบอาชีพ สวัสดิการและแหลFง

ชFวยเหลือสนับสนุนผูOพิการควรไดOรับการกFอตั้งใหOทั่วถึงในแตFละจังหวัด รวมทั้งตOองสามารถปฏิบัติงานไดO

เหมาะสมกับบริบทและความตOองการของผูOพิการอยFางแทOจริงซึ่งปlจจุบันภาครัฐกำลังเรFงพัฒนาและกFอต้ัง

หนFวยงานชFวยเหลือและสนับสนุนผูOพิการใหOท่ัวถึงในแตFละจังหวัด 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยขOางตOน ผู Oวิจัยพบประเด็นที ่นFาสนใจซึ ่งสามารถนำมาอภิปรายผลการวิจัย ไดO

ดังตFอไปน้ี 
 ผลการวิจัยสะทOอนใหOเห็นวFาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดOรับระบบเยียวยาที่มีความแตกตFางกัน

ออกไปตามอุบัติเหตุที่แตFละคนประสบซึ่งทำใหOเกิดประสบการณ'ดOานการรักษาและคFาชดเชยแตกตFางกัน

ออกไป อยFางไรก็ตามขOอเรียกรOองของระบบเยียวยาที่ผู OพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับตOองการใหOเกิดการ

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวขOองกับประเด็นการเขOาถึงสิทธิประโยชน'ตามสถานะของการเป_นผูOพิการ ดOานการดูแล

เยียวยาสภาพจิตใจ ดOานการสFงเสริมและประกอบอาชีพสำหรับผู Oพิการ ดOานอาคารสถานที ่สาธารณะ 

สอดคลOองกับนิตยา ยุทธโอภาส (2561: 22-23) ซึ่งไดOกลFาวถึงปlจจัยที่สFงผลตFอคุณภาพชีวิตของผูOพิการทั้ง 4 

ดOาน ไดOแกF ดOานรFางกาย ดOานจิตใจ ดOานความสัมพันธ'ทางสังคม และดOานส่ิงแวดลOอม  

 ดOานกระบวนการยุติธรรมและความรับผิดชอบของคนดื่มแลOวขับซึ่งเป_นผูOกระทำความผิด นอกจากน้ี

ยังเรียกรOองใหOมีการประสานความรFวมมือของบุคคลและหนFวยงานที่เกี่ยวขOองเพื่อใหOระบบเยียวยาสามารถ

ดำเนินการไดOอยFางชัดเจนและผู OพิการสามารถเขOาถึงไดOอยFางสะดวกมากข้ึน รวมทั้งอาคารสถานที่และ

หนFวยงานราชการตFางๆ หากสามารถปรับปรุงพื้นที่ทางลาดเพื่อการขึ้นลงของผูOพิการที่ตOองนั่งรถเข็นจะชFวยใหO

ผูOพิการสามารถเขOาถึงอาคารสถานที่ไดOสะดวกมากขึ้นซึ่งสอดคลOองกับทวี เชื้อสุวรรณทวี (2562ข: 87-91) ซ่ึง

ไดOกลFาวถึงความทOาทายเก่ียวกับนโยบายดOานความพิการของไทยในประเด็นของการสFงเสริมการประกอบอาชีพ

ของผูOพิการซึ่งแมOจะมีการกลFาวถึงสิทธิที่เทFาเทียมและไมFเลือกปฏิบัติแตFการกำหนดคุณสมบัติของผูOสมัครของ

ทำงานในบางหนFวยงานและองค'กรยังคงระบุถึงความสมบูรณ'และเหมาะสมดOานสภาพรFางกาย สำหรับ

กฎหมายและสิทธิของกฎหมายยังมีความซับซOอนและไมFเป_นเอกภาพจนสFงผลทำใหOผูOพิการตOองประสบความ

ยุFงยากและอุปสรรคตFอการรับสวัสดิการและความคุOมครองสิทธิดOานการแพทย'และสาธารณสุข 

 ขOอจำกัดเกี่ยวกับระบบการคมนาคมเป_นสิ่งที่ถูกกลFาวถึงเป_นอยFางมากเนื่องจากการเดินทางของผูO

พิการเป_นไปดOวยความยากลำบากแมOวFาจะมีปรับปรุงและเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดOานคมนาคมสาธารณะแตFท่ี

ผFานมาพบวFายังไมFเพียงพอตFอความตOองการของผูOพิการอยFางแทOจริง ยิ่งไปกวFานั้นคือการจัดสรรใหOแตFไมF

สามารถใชOงานไดOจริงหรือยังคงเป_นเรื่องยากในการเขOาถึงบริการในสFวนนี้ ยกตัวอยFางเชFน รถขนสFงโดยสาร

สาธารณะท่ีมีพ้ืนท่ีสำหรับคนพิการท่ีน่ังรถเข็นแตFการเดินทางออกจากท่ีพักอาศัยยังเป_นเร่ืองยากลำบากตFอการ

ไปใชOบริการรถขนสFงโดยสารเหลFานี้ ทำใหOผูOพิการสFวนใหญFเลือกที่จะใหOญาติและครอบครัวเป_นผูOพาไปยัง

สถานที่ตFางๆ ตามความจำเป_นที่สำคัญเทFานั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเป_นภาระของครอบครัว ทั้งนี้ครอบครัวและ

สังคมรอบขOางควรไดOรับการใหOความรูOเกี่ยวกับการดูแลเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับอยFางเหมาะสม



ตามชFวงเวลาของการฟuvนฟูที่ถูกตOองเนื่องจากการฟuvนฟูสมรรถภาพทางรFางกายของผูOพิการจำเป_นตOองไดOรับ

ความชFวยเหลือจากครอบครัวและสังคมรอบขOางสอดคลOองกับทวี เชื้อสุวรรณทวี (2562ก: 206-207) และ

นิตยา ยุทธโอภาส (2561: 22-23) งไดOกลFาววFาปlจจัยท่ีสFงผลตFอความสำเร็จของกระบวนการฟuvนฟูสมรรถนะคน

พิการ ไดOแกF การใชOเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ การเขOาถึงบริการของคนพิการ การพึ่งพา

ตนเองของผูOพิการ สำหรับตัวแปรสิ่งแวดลOอมเกี่ยวกับผูOที่มีบทบาทในการดูแลผูOพิการ ไดOแกF สภาพแวดลOอม 

สัมพันธภาพของคนพิการกับครอบครัวและบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังมีขOอเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับการใหOการ

ชFวยเหลือและฟuvนฟูสมรรถนะของผูOพิการโดยใชOชุมชนเป_นฐานซึ่งเป_นแนวคิดและขOอเสนอเชิงนโยบายที่จะ

สามารถชFวยเหลือและใหOบริการกับผูOพิการใหOไดOรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีดีมากย่ิงข้ึนในอนาคต 

 กองทุนสำหรับคนพิการและบุคคลากรทางการแพทย'ที ่จะชFวยเหลือเยียวยาดOานรFางกายและ

โดยเฉพาะทางจิตใจยังเป_นสาขาที่ขาดแคลนไมFเพียงพอสอดคลOองกับจำนวนผูOพิการจากอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นใน

แตFละปjดังจะเห็นไดOจากจำนวนอุบัติเหตุบนทOองถนนท่ียังคงมีอัตราคงท่ีแมOในสถานการณ'โรคระบาด ดังนั้นการ

เพ่ิมสาขาวิชาชีพดOานกายภาพและจิตบำบัดจึงมีความจำเป_นตFอการรองรับจำนวนผูOพิการท่ีเพ่ิมจำนวนข้ึนในแตF

ละปjซึ่งนักกายภาพและจิตบำบัดตOองทำงานทั้งกับผูOพิการและครอบครัวของผูOพิการซึ่งถือวFาเป_นภาระที่หนัก 

บางสFวนของขOอคิดเห็นเพ่ิมเติมจึงเรียกรOองใหOเพ่ิมคFาตอบแทนสำหรับวิชาชีพดOานน้ีใหOสูงขึ้นเพ่ือใหOเหมาะสมกับ

ภาระงานท่ีหนักรวมท้ังจูงใจการมีคนสมัครเขOาศึกษาในสาขาวิชาชีพดOานน้ีมากข้ึน 

 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของหนFวยงานภาครัฐและเอกชนยังคงเป_นการบริหารจัดการแบบ

แยกสFวนซึ่งเมื่อคนที่มีรFางกายครบสมบูรณ'ตOองกลายเป_นคนพิการจะเรียนรูOสิ่งตFางๆ คFอนขOางลำบากและสFวน

ใหญFตOองดำเนินการเองทุกขั้นตอนหรือตOองใหOครอบครัวและญาติของผูOพิการเป_นผูOดำเนินการแทนใหOซึ่งยังคง

เป_นเรื่องยุFงยากเชFนเดิม ดังนั้นขOอเสนอแนะในสFวนนี้จึงเรียกรOองใหOมีขั้นตอนและกระบวนการที่เชื่อมตFอกันใหO

ชัดเจนระหวFางหนFวยงานท่ีมีสFวนเก่ียวขOองหลังเกิดอุบัติเหตุเมาแลOวขับซ่ึงการขับเคล่ือนในสFวนน้ีจำเป_นอยFางย่ิง

ที่ทุกภาคสFวนจะตOองรFวมหารือและกำหนดแนวทางการประสานความรFวมมือกันอยFางจริงจังซึ่งสอดคลOองกับ

ทวี เชื้อสุวรรณทวี (2562ข: 87-91) ซึ่งไดOกลFาวถึงความทOาทายเกี่ยวกับนโยบายดOานความพิการของไทยใน

ประเด็นของความสอดคลOองกันของสาระสำคัญของนโยบายและกฎหมายบางฉบับซึ่งมีความขัดแยOงและไมF

สอดคลOองกันซึ่งสะทOอนใหOเห็นวFาหนFวยงานที่มีความเกี่ยวขOองกับระบบเยียวยาผูOพิการยังไมFสามารถบูรณาการ

การทำงานเขOาดOวยกันจนบางคร้ังสFงผลใหOผูOพิการไมFไดOรับสิทธิตามนโยบายและกฎหมายไดOดีเทFาท่ีควร 

 สรุปไดOวFา การบูรณาการความรFวมมือของทุกหนFวยงานและองค'กรท่ีเก่ียวขOองกับระบบเยียวยาผูOพิการ

จากอุบัติเหตุเมาแลOวขับของประเทศเป_นปlจจัยสำคัญที่สFงผลตFอความสำเร็จและการพัฒนาระบบเยียวยาผูO

พิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดOเป_นอยFางดี ทั้งนี้ควรเป�ดโอกาสใหOผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดOมีสFวนรFวม

ในการกำหนดนโยบายและกฎหมายอยFางเทFาเทียมในฐานะที่เป_นผูOที่จะไดOรับสิทธิประโยชน'จากนโยบายและ

กฎหมายเหลFานี้โดยตรง อยFางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้และการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขOอง

แสดงใหOเห็นวFาประเทศไทยกำลังพัฒนาระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุใหOเกิดประโยชน'ตFอสิทธิของผูOพิการ

จากอุบัติเหตุเมาแลOวขับใหOดีข้ึนอยFางตFอเน่ืองในอนาคต 

 



ขIอจำกัดในการนำผลการวิจัยไปใชI 

1. ประสบการณ'ของผูOพิการเกี่ยวกับระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับในงานวิจัยครั้งน้ี

ไดOรับจากการสัมภาษณ'ผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับซึ่งมีความแตกตFางกันดOานอวัยวะที่สูญเสียสFงผลทำใหO

ขOอมูลดOานการรักษาเยียวยาและฟuvนฟูรFางกายมีความแตกตFางกัน รวมทั้งสFงผลทำใหOจOอมูลดOานคFาชดเชย 

คFาเสียหายแตกตFางกันอีกดOวย ดังนั้นตOองศึกษาขOอมูลจากผูOพิการที่มีความพิการเฉพาะสFวนที่ตรงกันเพิ่มเติม

เพ่ือขOอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึน 

2. ขOอมูลเชิงลึกที่ไดOจากผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับซึ่งเป_นผูOใหOขOอมูลหลักในครั้งนี้เป_นขOอมูลท่ี

ผูOวิจัยไดOศึกษาผFานประสบการณ'การไดOรับระบบเยียวยาซึ่งผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดOรับโดยตรงซ่ึง

ผูOวิจัยไดOศึกษาขOอมูลจากการสัมภาษณ'และสังเกตในระหวFางการลงพื้นที่วิจัยดOวยเพื่อตOองการใหOขOอมูลมีความ

นFาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น แตFอยFางไรก็ตามจากขOอมูลการวิจัยที่ไดOรับจากการตรวจสอบสามเสOาจากผูOใหOขOอมูลท่ี

เกี่ยวขOองระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับพบวFาตOองมีการศึกษาเชิงลึกกับผูOใหOขOอมูลรองอื่นๆ 

เพ่ือใหOไดOขOอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึน 

3. ขOอมูลที่ไดOรับจากการสัมภาษณ'เชิงลึกในกลุFมผูOใหOขOอมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป_นผูOพิการจากอุบัติเหตุเมา

แลOวขับและประชาชนโดยทั่วไปยังคงมีสFวนที่ไมFสอดคลOองกัน ทั้งนี้มีสFวนมาจากการรับรูOขOอมูลขFาวสารท่ี

แตกตFางกันออกไป ดังน้ันหากจะนำผลการวิจัยไปใชOตOองระบุใหOชัดเจนเก่ียวกับท่ีมาของขOอมูลการวิจัย 

4. ขOอคOนพบเกี่ยวกับประสบการณ'ของผูOพิการที่ไดOรับระบบเยียวยาหลังประสบอุบัติเหตุเมาแลOวขับทำ

ใหOเขOาใจถึงขั้นตอนซึ่งผูOพิการไดOรับระบบเยียวยาตลอดจนสถานการณ' จุดอFอน จุดแข็งและชFองวFางของระบบ

เยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับ 

 

ขIอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต(อไป 

1. การดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาขOอมูลเกี่ยวกับสถานการณ' จุดอFอน จุดแข็งและชFองวFาง

ของระบบเยียวยาในกลุFมผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับควรคัดเลือกผูOใหOขOอมูลโดยคำนึงถึงความบกพรFอง

ทางดOานรFางกายท่ีเหมือนหรือใกลOเคียงกันเพ่ือใหOไดOขOอมูลท่ีมีความชัดเจนและมีความสอดคลOองกันมากท่ีสุด 

2. งานวิจัยครั้งนี้เนOนศึกษาอมูลเกี่ยวกับสถานการณ' จุดอFอน จุดแข็งและชFองวFางของระบบเยียวยาใน

กลุFมผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับเน่ืองจากเป_นเหย่ือของอุบัติเหตุ แตFยังคงมีกลุFมผูOใหOขOอมูลท่ีเป_นผูOพิการจาก

อุบัติเหตุเมาแลOวขับซึ่งควรไดOรับการศึกษา เชFน กลุFมผูOเมาแลOวขับ กลุFมผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับซึ่งเป_น

ท้ังผูOขับรถและเหย่ือในอุบัติเหตุ 

3. การวิจัยดOวยรูปแบบการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสFวนรFวมเชิงวิพากษ'ซึ่งจะทำใหOระบบเยียวยาผูOพิการ

จากอุบัติเหตุเมาแลOวขับไดOรับการพัฒนาโดยผูOที่มีสFวนเกี่ยวขOองทุกภาคสFวนไดOมีสFวนรFวมในการหาแนวทางการ

พัฒนาและลงมือปฏิบัติการรFวมกันซึ่งจะทำใหOระบบเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับมีความเหมาะสม

กับผูOที่มีสFวนเกี่ยวขOองและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เชFน การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร' การเพิ่มความ

รับผิดชอบของผูOกFอเหตุ สถานประกอบการแอลกอฮอล' บริษัทผูOผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล'ในการรับผิดชอบ



ความสูญเสียที่รัฐตOองแบกรับ การวิเคราะห'เชิงปริมาณหาขนาดของปlญหานี้จากฐานขOอมูลของหนFวยงานรัฐ 

นโยบายและระบบการเยียวยาผูOพิการจากอุบัติเหตุเมาแลOวขับในตFางประเทศ 
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