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จากการประชุม Rehabilitation 2030: a call for action ที่จัด
ขึ้นโดยองคการอนามัยโลกระหวางวันที่ 6–7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560 ณ 
สํานักงานใหญองคการอนามัยโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีผู
เขารวมประชุมหารือจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ประกอบดวยตัวแทน
จากหนวยงานภาครัฐ องคกร สมาคม สมาพันธวิชาชีพหลักดานการ
ฟนฟูสมรรถภาพ องคการอนามัยโลก และองคการสหประชาชาติสังกัด
สํานักงานใหญและสวนภาคพื้นตาง ๆ  องคกรเพ่ือคนพิการ นักวิชาการ 
นักวิจัย สถาบันการศึกษา องคกรผูสนับสนุนแหลงทุน และภาคเอกชน 
จํานวนกวา 200 คน จุดมุงหมายสําคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ 1) 
เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของงานฟนฟู
สมรรถภาพที่ตองการเพิ่มขึ้นทั่วโลก 2) เพื่อเนนบทบาทของการฟนฟู
สมรรถภาพในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustain-
able Development Goals, SDGs) ของสหประชาชาติ และ 3) เพื่อ
เรียกรองใหประเทศสมาชิกดําเนินการประสานงานและรวมมือกันระดับ
โลกในการเสริมสรางงานฟนฟูสมรรถภาพซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญใน
ระบบสุขภาพใหเขมแข็ง โดยผูแทนจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ไดมีโอกาส
เขารวมประชุมคร้ังน้ีในฐานะสถาบันเครือขายความรวมมือขององคการ
อนามัยโลกในดานการจัดอบรมเผยแพรความรูเทคโนโลยีทางการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยและกายอุปกรณ (WHOCC)

ที่มาของการประชุม

ผูปวยและคนพิการเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศ
ที่มีรายไดมวลรวมระดับตํ่าและปานกลาง สาเหตุเก่ียวกับโรคไมติดตอ
มีความชุกเพิ่มขึ้น จํานวนประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น และการปรับปรุง
การเขาถึงการรักษาภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บและการรักษาพยาบาลที่

ทันสมัย เปนผลใหเกิดความตองการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย แตในหลายสวนของโลกความสามารถใหบริการ
ฟนฟสูมรรถภาพมีจํากัดหรือไมมี รวมท้ังเกิดความลมเหลวในการตอบ
สนองความตองการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพอยางเพียงพอ  เพราะ
เปาประสงคสําคัญของการฟนฟูสมรรถภาพคือการเพ่ิมหรือคงประสิทธิ-
ภาพการทํางานของรางกาย การคงสภาพการดํารงชีวิตอยางอิสระ 
สามารถกลับไปใชชีวิตไดใกลเคียงปกติ อาทิ กลับไปศึกษาตอ กลับ
เขาทํางานประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได เปนตน ดวยเหตุนี้อาจกลาว
ไดวา ความพรอมของการจัดบริการฟนฟูสมรรถภาพ โดยมุงเนนให
ประชากรสามารถเขาถึงได และราคาไมแพงมีบทบาทสําคัญในการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะเปาหมายที่ 3 
ที่เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ ที่มุงหวังใหประชากรโลกมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง 

งานฟนฟูสมรรถภาพ มีอุปสรรคสําคัญที่ทาทายการพัฒนาและยก
ระดับความสําคัญคือ การขาดมุมมองเชิงระบบ ขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย และขอมูลเชิงประจักษที่จะเรงผลักดันงานในภูมภิาคตาง ๆ 
ท่ัวโลก โดยเฉพาะในกลุมประเทศดอยพัฒนาหรื กําลังพัฒนา ขอเท็จจริง
ดังกลาวบงชี้ถึงความจําเปนเรงดวนที่จะตองเรงสรางความตระหนักให
สังคมทราบถึงความสําคัญและความจําเปนของงานฟนฟูสมรรถภาพ 
การสงเสริมการลงทุนในการผลิต และพัฒนาศักยภาพบุคลากร การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การสรางภาวะความเปนผูนําที่ดี ตลอดจน
โครงสรางระบบการกํากับดูแลเพื่อใหเกิดมาตรฐานบริการในระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล 

องคการอนามัยโลกไดกําหนดแนวทางการพัฒนางานฟนฟูสมรรถ-
ภาพผานนโยบายสากล คือ “WHO global disability action plan 
2014–2021” เพ่ือใหประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางการเสริมสรางความ
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เขมแข็ง และขยายบริการฟนฟูสมรรถภาพ ใหเกิดความทัดเทียม สง
เสริมการเขาถึงบริการภายใตหลักประกันสุขภาพถวนหนา และสราง
ความมั่นใจในชีวิต ประชากรมีสุขภาพดี และสงเสริมความเปนอยูที่ดี
ภายในป ค.ศ. 2030 ดวยเหตุนี้การประชุมนี้จึงมุงเนนใหเกิดการหารือ
ในกลุมผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหไดกลยุทธสําคัญที่จะชวย
ผลักดัน ยกระดับความสําคัญของงานฟนฟูสมรรถภาพ โดยเนนการ
ทํางานรวมมือประสานกันทุกฝายในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อเพ่ิมราย
ละเอียดการยกระดับงานฟนฟูสมรรถภาพใหเปนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับ
สุขภาพของประชากรทั้งหมด ทุกกลุมวัย และไดรับการดูแลอยางตอ
เนื่อง (continuum of care)

บทสรุปขอเสนอแนะเก่ียวกับการฟนฟูสมรรถภาพในระบบ
สุขภาพ

1. บูรณาการบริการฟนฟูสมรรถภาพในระบบสุขภาพ
2. รวมบริการฟนฟูสมรรถภาพใหอยูในทุกระดับของระบบ

สุขภาพ ตั้งแตปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ
3. งานฟนฟูสมรรถภาพควรประกอบดวยบุคลากรจากสหวิชาชีพ
4. พัฒนางานฟนฟูทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน
5. โรงพยาบาลมีหนวยฟนฟูสมรรถภาพเฉพาะสําหรับผูที่มีความ

ตองการที่ซับซอน
6. จัดสรรงบประมาณใหเกิดบริการฟนฟูสมรรถภาพในดานการ

ดําเนินการ และการพัฒนางานใหยั่งยืน
7. ระบบประกันสุขภาพท่ีมีอยูหรือในอนาคต ควรครอบคลุมบริการ

ฟนฟูสมรรถภาพ
8. มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวก และอุปกรณ

เครื่องชวยความพิการตาง ๆ โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับอุปกรณ
เครื่องชวยความพิการที่เหมาะสมตรงตามความตองการของประชากร 
และอบรมความรูทักษะการใชงานแกผูใชอุปกรณอยางเหมาะสม

จากขอเสนอแนะดังกลาว หลายหัวขอเปนประเด็นปญหาสําคัญท่ี
นับเปนความทาทายในการผลักดันงานฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย
ในประเทศไทยที่ยังขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายที่ชัดเจน ทําใหเกิด
ความแตกตางในการพัฒนา หลายพื้นที่ที่ผูบริหารเห็นความสําคัญและ
กําหนดเปนแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาในพื้นที่ตามกรอบชวงเวลา 
สามารถวางแผนพัฒนารูปแบบบริการ กําหนดอัตรากําลังคน พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานไดอยางมีทิศทาง และกํากับติดตามประเมินผลงาน
ไดอยางตอเนื่อง และเปนรูปธรรม ซึ่งเปนผลดีแกผูปวยและคนพิการ
ในพื้นที่ไดมีโอกาสเขาถึงระบบการฟนฟูสมรรถภาพตามความตองการ 
ซึ่งนําไปสูการดูแลสุขภาพประชากรอยางตอเนื่อง 

ดวยเหตุนี้ องคการอนามัยโลกจึงไดฝากประเด็นการพัฒนางาน
ฟนฟูสมรรถภาพแกผูเขารวมประชุมหารือซึ่งเปนกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียที่สําคัญ ดังนี้

1. สรางความเปนผูนําท่ีแข็งแกรง และสรางแนวทางการสนับสนุน
ทางการเมืองสําหรับการฟนฟูสมรรถภาพในระดับพ้ืนท่ี ระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค และระดับโลก

2. เสริมสรางความเขมแข็งในการวางแผนพัฒนายกระดับความ
สําคัญงานฟนฟูสมรรถภาพ และแผนดําเนินงานในระดับชาติและระดับ
ตาง ๆ

3. ปรับปรุงกระบวนการบูรณาการงานฟนฟูในภาคสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตรงกับความตองการของประชากร

4. สนับสนุนการใชมาตรการดําเนินงานฟนฟูสมรรถภาพภายใต
แนวคิดหลักประกันสุขภาพถวนหนา

5. สนับสนุนการสรางรูปแบบการใหบริการฟนฟูสมรรถภาพท่ีครอบ-
คลุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพที่มี 
คุณภาพอยางทั่วถึง ทัดเทียม และเปนธรรม รวมถึงบริการดานอุปกรณ
เคร่ืองชวยความพิการตาง ๆ สําหรับทุกกลุมประชากร

6. พัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของกําลังคนดานการฟนฟูสมรรถ-
ภาพ โดยเนนสหสาขาวิชาชีพที่เหมาะสมสําหรับบริบทประเทศ และ

Figure 1. Sustainable Development Goals (SDG)
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การสงเสริมแนวคิดการฟนฟูสมรรถภาพ (rehabilitation concept) 
ในทุกระดับการศึกษาของบุคลากรดานสุขภาพ

7. พัฒนาระบบกลไกการเงินการคลังใหครอบคลุมงานฟนฟูสมรรถ-
ภาพอยางเหมาะสม

8. พัฒนาระบบการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถ-
ภาพเพื่อเสริมสรางระบบขอมูลสุขภาพ รวมทั้งขอมูลการฟนฟูสมรรถ-
ภาพอยางเปนระบบ และขอมูลเกี่ยวกับรหัสมาตรฐานกลางประเมิน
ความสามารถตามประเภทความพิการ และสุขภาพสากล (Interna-
tional Classifi cation of functioning, Disability and Health, ICF)

9. พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย และการขยายผล เพื่อ
พิสูจนหลักฐานขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับงานฟนฟูสมรรถภาพ

10. สรางเครือขายความรวมมือดานการฟนฟูสมรรถภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระหวางกลุมประเทศยากจน กลุมรายไดระดับปานกลาง และ
กลุมประเทศที่มีรายไดสูง

ถือเปนโอกาสอันดีที่สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ ไดนําสาระการ
ประชุมนี้มาถายทอดสูพวกเราชาวแพทยเวชศาสตรฟนฟู ซึ่งนับเปน
เฟองจักรสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมใหการพัฒนายกระดับความสําคัญ และ

Figure 2.  Recommendations on rehabilitation in health systems.

การสรางความเขมแข็งใหงานฟนฟูสมรรถภาพเปนหนึ่งในองค
ประกอบสําคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยอยางแทจริง อันจะกอ

ใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนสืบตอไป
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