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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว
ในจังหวัดปทุมธานี
Factors Influencing Quality of Life Among
Mobility Impairment People in Pathum Thani Province
ศมนรักษ สุวรรณทรัพย* ยุวดี ลีลัคนาวีระ** วรรณรัตน ลาวัง***
Samonrak Suwannasub* Yuwadee Leelukkanaveela** Wannarat Lawang Ph.D***
บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสัมพันธแบบทํานายนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว กลุมตัวอยางคือคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไมมีปญหาการสื่อสาร ไดรับ
การจดทะเบียนคนพิการ และมีชื่อในฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการในจังหวัดปทุมธานี จํานวน
212 ราย สุม ตัวอยางแบบหลายขัน้ ตอน เก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
เครือ่ งมือทีใ่ ชเปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา สถิตสิ มั ประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพอยซไบซีเรียล และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 67.00) มีอายุระหวาง 41 ถึง
60 ป (คามัธยฐาน 54 ป พิสัยควอไทล 23 ป) สวนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 55.20)
ไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 70.30) รายไดรวมของครอบครัวตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท (คามัธยฐาน
8,000 บาท พิสัยควอไทล 8,000 บาท) ระยะเวลาที่พิการนอยกวา 10 ป (คามัธยฐาน 6 ป พิสัยควอไทล
8 ป) และมีการรับรูภ าวะสุขภาพทางกายในระดับดี (คาเฉลีย่ 2.30 คะแนน สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.13)
คุณภาพชีวติ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวทีป่ ระเมินโดยวิธี Standard gamble (SG) ไดคา มัธยฐานเทากับ
0.75 (สวนเบี่ยงเบนควอไทล 0.40 ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของคาเฉลี่ยเทากับ 0.75 – 0.85) โดย
พบวาการสนับสนุนทางสังคม การรับรูภ าพลักษณและรูปรางของตน การเห็นคุณคาในตนเอง ระดับความ
พิการ และความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชวี ติ เปนปจจัยทีส่ ามารถรวมกันทํานายคุณภาพชีวติ ของ
คนพิการทางการเคลือ่ นไหวได รอยละ 40.3 (R2= .403, F= 6.084, p-value <.01) โดยมีคา สัมประสิทธิ์
ถดถอยคะแนนดิบเทากับ .006, .012, .007, -.076, และ .010 ตามลําดับ
จากผลการศึกษามีขอ เสนอแนะวา พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนและบุคลากรดานสุขภาพ ควรใหความ
สําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวใหดีขึ้น โดยสนับสนุนการดูแลในทุกดาน
สงเสริมใหเกิดการรับรูภ าพลักษณและรูปรางของตน และการเห็นคุณคาในตนเองทีด่ ี ตลอดจนจัดการกับ
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
คําสําคัญ : พิการทางการเคลื่อนไหว คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวของกับสุขภาพ อรรถประโยชนดานสุขภาพ
* นิสิตพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
** ผูรับผิดชอบหลัก ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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Abstract
This correlational predictive research aimed to identify the factors predicting
quality of life of the people with mobility impairment. Participants were 212 registered
persons with mobility impairment without communication problem in Pathum Thani
province who were recruited based on multistage random sampling. Data were
collected between August - November 2015 questionnaires and interviews. The data
were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, point biserial
correlation and multiple regressions.
The majority of sample were male (67.00%) with ages ranged from 41 to 60 years
(median = 54, IQR = 23), graduated elementary education level (55.20%), were
unemployed (70.30%), and had family income less than 10,000 baht/month (median
= 8,000, IQR = 8,000). The duration of disability was reported less than 10 years (median
= 6, IQR = 8). The perception of physical health was rated at a good level (mean = 2.30
score, SD=2.13). The median quality of life measured by standard gamble (SG) was 0.70
(IQR = 0.26, 95% CI = 0.75 – 0.85). Results of the stepwise multiple regression analysis
indicated that social support (b = .006), self-image (b = .012), self-esteem (b = .007),
disability level (b = -.076), and daily safety and convenience (b = .007) could explain the
variations of quality of life among people with mobility impairment by 40.3 % (R2= .403,
F= 6.084, p-value <.01)
Results suggest that community nurse practitioners and other health care providers
should pay more attention to people with mobility impairment with emphasis on improving
the quality of life through creating a network for social support, promoting self-image
and self-esteem, and also designing and managing the suitable living environment.
Keywords : Mobility impairment, Health-related quality of life, Health utility
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
บุคคลที่มีความพิการ ถือวาเปนหนึ่งใน
ทรัพยากรมนุษยทมี่ คี วามสําคัญในการพัฒนาประเทศ
ใหมคี วามมัน่ คง ดังนัน้ จึงตองใหความสําคัญตอการ
สงเสริมและพัฒนาคนพิการใหเต็มตามศักยภาพ
ทีม่ อี ยูแ ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี โดยจากการรายงานของ
องคการอนามัยโลก1 ไดประมาณการไววา ประชากร
มากกวา 1,000 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 15 ของ
ประชากรทัว่ โลก กําลังประสบกับปญหาความพิการ
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเติบโต
ของประชากร การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง และความ
กาวหนาทางการแพทย ที่ทําใหชีวิตยืนยาวขึ้น
ประเทศไทยไดมกี ารสํารวจสถิตขิ อ มูลคนพิการ จาก
ฐานขอมูลที่ขึ้นทะเบียนกลางคนพิการ2 ตั้งแตวันที่
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 พบคนพิการทั้งหมด 1,568,591 คน
คิดเปนรอยละ 2.5 ของประชากรทั้งประเทศ โดย
ประเภทคนพิการที่พบมากที่สุด คือ คนพิการ
ทางกายหรือการเคลือ่ นไหว ซึง่ มีจาํ นวน 780,782 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 49.78 ของคนพิ ก ารทั้ ง หมด
ความพิการทางการเคลื่อนไหวทําใหมีขอจํากัดใน
การดูแลสุขภาพตนเอง มีอุปสรรคทางดานรางกาย
ตองประสบกับปจจัยที่ไมเอื้อตอการดูแลสุขภาพ
ไมสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ได เกิดผลเสียตอสุขภาพ
ตามมา เชน โรคขาดสารอาหาร โรคความดันโลหิตสูง
และเกิ ด โรคแทรกซ อ นต า งๆ ตามมาได ง  า ย
จากผลกระทบและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแต
สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ ทําใหตองตระหนัก
ถึงคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น
จากสถิตคิ นพิการในฐานขอมูลทะเบียนกลาง
คนพิการ จังหวัดปทุมธานี2 ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีคน
พิการที่ไดรับการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 15,751 คน
คิดเปนรอยละ 3.99 ของประชากรในจังหวัด ซึง่ จะ

เห็นไดวามีคาสูงกวาระดับประเทศ โดยมีคนพิการ
ทางการเคลือ่ นไหวมากทีส่ ดุ คือมีจาํ นวน 6,551 คน
คิดเปนรอยละ 41.59 ของคนพิการทั้งหมด และ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ในจังหวัดปทุมธานี
มีผูทําการศึกษาวิจัยดานคนพิการเพียงเฉพาะใน
ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพคนพิการ3 ยังไมพบการศึกษา
ในชุมชน สําหรับในพื้นที่อื่นๆ ไดมีการศึกษาถึง
คุณภาพชีวิตคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว
แตก็มีไมมากนัก โดยสวนใหญพบวา คุณภาพชีวิต
คนพิการอยูใ นระดับปานกลาง4-6 ซึง่ คุณภาพชีวติ จะ
ดีหรือไมดขี นึ้ อยูก บั ปจจัยหลายประการ ไดแก ปจจัย
สวนบุคคล เชน ประเภทความพิการ ระดับความ
พิการ ความเขมแข็งในการมองโลก6 การเห็นคุณคา
ในตนเอง3,7 ปจจัยดานครอบครัว เชน สัมพันธภาพ
ในครอบครัว6 การทําหนาทีข่ องครอบครัว5 รวมไปถึง
ปจจัยดานสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม
สัมพันธภาพในชุมชน การประกอบอาชีพ การเขาถึง
สิทธิประโยชนดานการฟนฟู4,6
กลุม ประเมินคุณภาพชีวติ ขององคการอนามัย
8
โลก ไดใหความหมายของคุณภาพชีวติ ไววา “คุณภาพ
ชีวิตเปนมโนทัศนหลายมิติที่ประสานการรับรูของ
บุคคลในดานรางกาย จิตใจ ระดับความเปนอิสระ
ของบุคคล ความสัมพันธทางสังคม สิง่ แวดลอม รวม
ไปถึงความเชือ่ สวนบุคคล ภายใตวฒ
ั นธรรมคานิยม
และเปาหมายในชีวติ ของแตละบุคคล” จะเห็นไดวา
คุณภาพชีวติ มีความหมายทีก่ วาง และมีการประเมิน
ที่หลากหลาย จากการศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่ผานมา พบวาสวนใหญใชเครื่องมือการประเมิน
คุณภาพชีวติ ทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพแบบทัว่ ไป (Generic
HRQOL) ไดแก เครือ่ งมือประเมินคุณภาพชีวติ ของ
องคการอนามัยโลกชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREF THAI)3,5-6 ซึ่งมีขอดี คือ สามารถวัดผลของ
การรักษาที่มีตอชีวิตในมิติตาง ๆ และเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตระหวางผูปวยกลุมโรคตาง ๆ ได โดย
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รายงานคะแนนตามมิติ (Domain) ของคุณภาพชีวติ
แตมีจุดออน คือ มีความไว (Responsiveness)
ตอการเปลีย่ นแปลงของโรคหรือสุขภาพคอนขางตํา่
เนื่องจากไมเฉพาะตอโรคใดโรคหนึ่ง และไมมีการ
รายงานคะแนนคุณภาพชีวิตที่เปนผลลัพธโดยรวม
ออกมาเปนตัวเลขดัชนีเพียงคาเดียว ที่เรียกวาคา
อรรถประโยชน (Utility) ทําใหไมสามารถนํามาใช
ประเมินทางดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข9 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมดังกลาว ทําใหผวู จิ ยั สนใจศึกษา
คุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยการ
ศึกษาครั้งนี้ไดใชนิยามขององคการอนามัยโลก10 ที่
กลาววา คุณภาพชีวิตเปนการรับรูของแตละบุคคล
ตอสถานะการดํารงชีวิตของตนเอง ภายใตบริบท
ของวัฒนธรรม และการใหคุณคาที่เขาดํารงชีวิตอยู
ซึ่งมีความสัมพันธกับเปาหมาย ความคาดหวัง
มาตรฐาน และความตระหนักของแตละบุคคล ซึ่ง
เปนผลมาจากปจจัยทีห่ ลากหลาย ไดแก ดานรางกาย
ดานจิตใจ ระดับความเปนอิสระ ดานสังคม และ
ดานสิง่ แวดลอม และไดนาํ เครือ่ งมือประเมินคุณภาพ
ชีวิตที่มีการรายงานคะแนนเปนคาอรรถประโยชน
(Utility) ซึ่งจะใหคะแนนเปนตัวเลขดัชนีเพียง
คาเดียว อยูในชวง 0-1 โดย 0 หมายถึง ความตาย
(Death) และ 1 หมายถึง ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ
(Full health) และสามารถนําคะแนนอรรถประโยชน
นี้ มาคํานวณหาจํานวนปสุขภาวะ ซึ่งเปนผลลัพธ
ทางดานสุขภาพทีส่ าํ คัญ อีกทัง้ วิธกี ารวัดอรรถประโยชน
จะมีทั้งแบบวัดทางตรงและทางออม โดยไดนําวิธี
การวัดอรรถประโยชนทางตรง ดวยวิธี Standard
Gamble (SG) มาใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก
เป น วิ ธี ดั้ ง เดิ ม ของการวั ด อรรถประโยชน ที่ ใช
หลักการตามทฤษฎีอรรถประโยชนทมี่ กี ารตัดสินใจ
ภายใตเงื่อนไขของความไมแนนอน โดยกําหนด
ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามแนวคิ ด ของ
องคการอนามัยโลก10 ไดแก ดานรางกาย ดานจิตใจ
ดานสังคม และดานสิง่ แวดลอม และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา มีตวั แปรทีส่ อดคลองหรือสัมพันธ
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กับปจจัยทีอ่ งคการอนามัยโลก10กําหนด ดังนี้ ปจจัย
ดานรางกาย ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาที่พิการ
ระดับความพิการ และภาวะสุขภาพทางกาย ปจจัย
ดานจิตใจ ไดแก การรับรูภ าพลักษณและรูปรางของ
ตนเอง กับการเห็นคุณคาในตนเอง ปจจัยดาน
สังคม ไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได และการสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งปจจัย
ดานสิง่ แวดลอม ไดแก ความปลอดภัย ความสะดวก
ในการใชชีวิต และการเขาถึงขอมูลขาวสารและ
บริการ โดยผลการศึกษาจะเปนขอมูลพืน้ ฐานทีส่ าํ คัญ
ในการวางแผนกิจกรรมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ คนพิการ ในชุมชนทีย่ งั่ ยืน รวมทัง้ คาอรรถประโยชน
ของคนพิการที่ไดศึกษาครั้งนี้ สามารถนําไปใช
ในการประเมินความคุม คาทางการแพทยของมาตรการ
ที่จะจัดใหคนพิการในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการทาง
การเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานี
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลและรวมทํานาย
คุณภาพชีวติ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวในจังหวัด
ปทุมธานี จากดานรางกาย ไดแก เพศ อายุ ระยะ
เวลาที่พิการ ระดับความพิการ และภาวะสุขภาพ
ทางกาย ปจจัยดานจิตใจ ไดแก การรับรูภ าพลักษณ
และรูปรางของตนเอง กับการเห็นคุณคาในตนเอง
ปจจัยดานสังคม ไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได และการสนับสนุนทางสังคม
และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก ความปลอดภัย
ความสะดวกในการใชชวี ติ ประจําวัน และการเขาถึง
ขอมูลขาวสารและบริการ

สมมติฐานการวิจัย

ปจจัยดานรางกาย ไดแก เพศ อายุ ระยะ
เวลาที่พิการ ระดับความพิการ และภาวะสุขภาพ
ทางกาย ปจจัยดานจิตใจ ไดแก การรับรูภ าพลักษณ
และรูปรางของตนเอง กับการเห็นคุณคาในตนเอง
ปจจัยดานสังคม ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ
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สถานภาพสมรส รายได และการสนับสนุนทางสังคม
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก ความปลอดภัย ความ
สะดวกในการใชชีวิต กับการเขาถึงขอมูลขาวสาร
และบริการ มีอทิ ธิพลและสามารถรวมทํานายคุณภาพ
ชีวติ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวในจังหวัดปทุมธานี

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
คุณภาพชีวติ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวในจังหวัด
ปทุมธานี ผูว จิ ยั ไดนาํ แนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน
(Expected Utility Theory) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ภายใตความไม
แนนอนของ John Von Neumann และ Oskar
Morgenstern มาประเมินคุณภาพชีวติ ดวยวิธกี าร
วัดอรรถประโยชนทางตรง (Directly measured
utility methods) โดยใชวธิ ปี ระเมินแบบ Standard
Gamble (SG)9 ซึง่ จะแสดงคาคุณภาพชีวติ ออกมา
เปนคาเดียวที่อยูระหวาง 0 - 1 และไดนําแนวคิด
ขององคการอนามัยโลก10 ที่กลาววาคุณภาพชีวิต

เปนการรับรูของแตละบุคคล ตอสถานะการดํารง
ชีวิตของตนเอง ภายใตบริบทของวัฒนธรรม และ
การใหคุณคาที่เขาดํารงชีวิตอยู ซึ่งมีความสัมพันธ
กับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และความ
ตระหนักของแตละบุคคล ซึง่ เปนผลมาจากปจจัยที่
หลากหลาย มาเปนแนวทางในการกําหนดปจจัยที่
มีอทิ ธิพลตอคุณภาพชีวติ คนพิการทางการเคลือ่ นไหว
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีตัวแปร
ที่ ส อดคล อ งหรื อ สั ม พั น ธ กั บ ป จ จั ย ที่ อ งค ก าร
อนามัยโลก10 กําหนด ดังนี้ 1) ปจจัยดานรางกาย
ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาทีพ่ กิ าร ระดับความพิการ
และภาวะสุขภาพทางกาย 2) ปจจัยดานจิตใจ ไดแก
การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน กับการ
เห็นคุณคาในตนเอง 3) ปจจัยดานสังคม ไดแก ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได และ
การสนับสนุนทางสังคม และ 4) ปจจัยดานสิง่ แวดลอม
ไดแก ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต
กับการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ สรุปเปน
กรอบแนวคิดไดดังภาพที่ 1

ปจจัยดานรางกาย
- เพศ - อายุ - ระยะเวลาที่พิการ
- ระดับความพิการ - ภาวะสุขภาพทางกาย
ปจจัยดานจิตใจ
- การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน
- การเห็นคุณคาในตนเอง
ปจจัยดานสังคม
- ระดับการศึกษา - อาชีพ
- สถานภาพสมรส - รายได
- การสนับสนุนทางสังคม

คุณภาพชีวิตคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว

ปจจัยดานสิงแวดลอม
- ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต
- การเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสัมพันธแบบ
ทํานาย (Correlational predictive design)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ คนพิการทางการเคลื่อนไหว
ทีม่ าขึน้ ทะเบียนคนพิการในจังหวัดปทุมธานี ประจํา
ปงบประมาณ 2557 จํานวนทั้งสิ้น 6,551 คน2
กําหนดขนาดกลุม ตัวอยางดวยสูตรการคํานวณขนาด
ตัวอยางประมาณคาเฉลี่ยของประชากรกรณีทราบ
ประชากร11 โดยกําหนดคามาตรฐานใตโคงปกติที่
ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (Confidence
level; Z เทากับ 1.96) ระดับของความแปรปรวน
(Degree of variability; σ เทากับ 0.36 ) การวิจยั
ครั้งนี้ ไดทําการทบทวนวรรณกรรมจากการศึกษา
ของ สิวิชญา ทั่งหิรัญ (Thanghiran,s.)12 พบวา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทางกายเทากับ 0.36 และคาความคลาดเคลื่อน
ของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดในการศึกษาครั้งนี้
กําหนดใหเทากับ .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน
193 ราย และเพือ่ ปองกันการสูญหายของขอมูลหรือ
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ จึงเพิ่ม
อีกรอยละ 10 ดังนั้นจึงไดกลุมตัวอยางทั้งหมด
212 ราย โดยกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติดังนี้ เปนผูที่
มีอายุ ตัง้ แต 18 ปขนึ้ ไป ไมมปี ญ
 หาดานการสือ่ สาร
มีการรับรูแ ละประเมินสภาพตาง ๆ รวมทัง้ ตัดสินใจ
ไดดวยตนเอง
การไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ไดมาโดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage
sampling) มีขั้นตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกอําเภอโดยใชวธิ กี ารสุม แบบ
แบงชัน้ (Stratify random sampling) จากทัง้ หมด
7 อําเภอ ออกเปน 3 กลุม โดยจัดกลุมตามขนาด
พืน้ ที่ และจํานวนประชากรทีม่ ลี กั ษณะแตกตางกัน
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เพือ่ นํามาเปนเกณฑในการจัดกลุม แลวสุม ตัวอยาง
แบบงาย (Simple random) โดยจับฉลากแบบไม
ใสคืน (Simple random sampling without
replacement) มากลุม ละ 1 อําเภอ ไดกลุม ตัวอยาง
ทั้งหมด 3 อําเภอ
ขั้นตอนที่ 2 นําอําเภอที่สุมไดจากขั้นตอนที่
1 มาสุม เลือกตําบล โดยใชวธิ กี ารสุม อยางงาย แบบ
ไมใสคืน (Simple random sampling without
replacement) อําเภอละ 1 ตําบล ไดมาทั้งหมด
3 ตําบล ไดแก ตําบลคลองหา ตําบลสวนพริกไทย
และตําบลคูบางหลวง
ขั้นตอนที่ 3 คํานวณขนาดตัวอยางแตละ
ตําบลตามสัดสวนของกลุมตัวอยางที่มีทั้งหมดใน
ตําบลที่สุมไวใหได กลุมตัวอยาง จํานวน 212 คน
ขั้นตอนที่ 4 สุมเลือกโดยวิธีจับฉลากรายชื่อ
คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนด จากทะเบียนรายชือ่ ของแตละตําบลทีส่ มุ ได
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ไดแก
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได ระยะเวลาที่พิการ และระดับความพิการ
(ประเมินโดยผูวิจัย โดยใชหลักเกณฑการกําหนด
ระดับความพิการตามกฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2537)
สวนที่ 2 แบบสอบถามภาวะสุขภาพทางกาย
ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
เปนขอคําถามเกี่ยวกับประวัติการมีโรคประจําตัว
ความรูส กึ ตอความเจ็บปวดทางกาย และความไมสขุ
สบายจากการนอนหลับพักผอนไมเพียงพอ แปลผล
โดยการนําคะแนนทั้ง 3 ขอมารวมกัน โดยแบงเปน
ขอละ 5 คะแนน คะแนนที่มาก หมายถึง ภาวะ
สุขภาพทางกายที่ไมดี ซึ่งมีคะแนนเต็มทั้งหมด
15 คะแนน
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สวนที่ 3 แบบสอบถามดานจิตใจ แบงเปน
2 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยการรับรูภาพลักษณและ
รูปรางของตนเอง กับ 2) ปจจัยการเห็นคุณคา
ในตนเอง เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะขอคําถามเปนมาตร
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีจํานวน
17 ขอ
สวนที่ 4 แบบสอบถามปจจัยดานสังคม เพือ่
วัดการรับรูด า นการสนับสนุนทางสังคม โดยสรางมา
จากกรอบแนวคิดของเชฟเฟอร คอยน และลาซารัส
(Schaefer,C;Coyne,T.C; Lazarus,R.S.)13 และ
ประยุกตมาจากการศึกษาของศลาฆนนท หงษสวัสดิ์
(Hongsawat,S.)14 โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมการรับรู
วาตนไดรบั ความชวยเหลือหรือไดรบั การตอบสนอง
ความตองการในดานตางๆ ซึ่งมีลักษณะขอคําถาม
เปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
มีจํานวน 16 ขอ
สวนที่ 5 แบบสอบถามปจจัยดานสิง่ แวดลอม
เพือ่ วัดการรับรูด า นสิง่ แวดลอมทีม่ ผี ลตอการดําเนิน
ชีวติ ในเรือ่ งความปลอดภัยและความสะดวกในการ
ใชชีวิตประจําวัน รวมทั้งการเขาถึงขอมูลขาวสาร
และบริการตางๆ เปนแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้
จากการทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะขอคําถาม
เปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ
มีจํานวน 16 ขอ
สวนที่ 6 แบบประเมินคุณภาพชีวิตดวยวิธี
Standard gamble (SG) มีการรายงานเปนคะแนน
ดัชนี (Index score) อยูในชวง 0-1 โดย 0 หมายถึง
ความตาย และ 1 หมายถึง ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ
โดยการสัมภาษณดวยขอความสมมติ ผูตอบจะมี
ทางเลือกในการตัดสินใจระหวางทางเลือกทีห่ นึง่ คือ
ภาวะปจจุบนั ทีม่ คี วามพิการทางการเคลือ่ นไหวตลอด
ชีวิต ทางเลือกที่สอง คือ การรักษาที่มีโอกาสหาย
จากความพิการ และกลับมาใชชวี ติ ไดตามปกติ โดย

รับการรักษาเพียงครั้งเดียวดวยคาความนาจะเปน
เทากับคาคาหนึง่ แตถา การรักษานีไ้ มไดผล จะทําให
เสียชีวิตทันที โดยปราศจากความเจ็บปวดและไมมี
คาใชจายใดๆ ซึ่งการสัมภาษณจะเปลี่ยนระดับ
ความนาจะเปนในการรักษาที่ประสบความสําเร็จ
เริม่ ตัง้ แตรอ ยละ 10 และเพิม่ ขึน้ ทีละ 10 จนถึง 100
ซึ่งผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินที่พัฒนาเปน
ภาษาไทย9 โดยการคิดคะแนนอรรถประโยชน
คือ จุดที่รูสึกไมแตกตางระหวาง 2 ทางเลือก
หรือเปอรเซนตที่อยูระหวางเลือกรับการรักษานี้
กับไมเลือกวิธกี ารนี้ และหากผูท เี่ ลือกรับการรักษา
ตั้งแตครั้งแรกคือมีโอกาสที่จะหายรอยละ 10
จะใหคะแนนอรรถประโยชนเทากับ 0 และถาผูใด
ไมเลือกรับวิธกี ารรักษานีเ้ ลย คือแมแตจะรักษาหาย
100 เปอรเซ็นตกไ็ มเลือก จะใหคะแนนอรรถประโยชน
เต็ม 1.0

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไดแก
แบบสอบถามภาวะสุขภาพทางกาย การเห็นคุณคา
ในตนเอง การรับรูภ าพลักษณและรูปรางของตนเอง
การสนับสนุนทางสังคม และการรับรูค วามปลอดภัย
ความสะดวกในการใชชีวิต และการเขาถึงขาวสาร
และบริการ มาหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index) โดยผูท รงคุณวุฒิ 5 ทาน
ไดคาเทากับ 1.00, 0.83, 1.00, 0.81 และ 0.88
ตามลําดับ จากนัน้ หาคาความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ งมือ
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุง
แกไขแลว จากผูท รงคุณวุฒทิ งั้ 5 ทาน มาทดลองใช
(Try out) กับคนพิการทางการเคลือ่ นไหวทีม่ ลี กั ษณะ
เหมือนกลุม ตัวอยาง แตไมไดเปนกลุม ตัวอยาง จํานวน
30 คน นํามาคํานวณหาคาความเชือ่ มัน่ (Reliability)
ของเครื่องมือ ไดแก แบบสอบถามภาวะสุขภาพ
ทางกาย การเห็นคุณคาในตนเอง การรับรูภ าพลักษณ
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และรูปรางของตนเอง การสนับสนุนทางสังคม
การรับรูเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกในการ
ใชชีวิต และการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ
โดยใชวธิ กี ารหาคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค
(Cronbrach’s Alpha Coefficient) ไดคาความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเทากับ .73,
.70, .71, .84, .77 และ .76 ตามลําดับ

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
การศึกษาครัง้ นี้ ไดผา นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา รหัสจริยธรรม
การวิจยั 06-05-2558 กลุม ตัวอยางไดรบั คําอธิบาย
วัตถุประสงคของการศึกษาและการเขารวมวิจัย
ครั้งนี้ตองไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยาง
เปนลายลักษณอักษร ผูวิจัยจะเก็บขอมูล โดยให
ตอบแบบสอบถาม ไมตอ งใสชอื่ สกุล แตใชรหัสแทน
ขอมูลทุกอยางที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปน
ความลับ โดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลในลักษณะ
ภาพรวม และนํามาใชประโยชนทางการศึกษาเทานัน้

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
ในชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 โดยติดตอ
กลุมตัวอยาง เพื่อนัดวัน เวลา ในการเขาพบ ณ ที่
บานของกลุมตัวอยางที่มีรายชื่อตามทะเบียนคน
พิการ เมื่อกลุมตัวอยางยินยอมใหความรวมมือใน
การทําวิจัย จึงอธิบายการตอบใหแกกลุมตัวอยาง
โดยขอความรวมมือใหตอบคําถามดวยตนเอง
ในแบบสอบถามสวนที่ 1-5 สําหรับสวนที่ 6 เปน
แบบประเมินคุณภาพชีวิต จะใชการสัมภาษณ
โดยใหระยะเวลาแกกลุม ตัวอยางใหขอ มูลดวยตนเอง
หากกลุม ตัวอยางคนใดไมสามารถเขียนหรือมีปญ
 หา
ในการอาน ผูวิจัยจะอานขอคําถามใหกลุมตัวอยาง
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เลือกตอบ
การวิเคราะหขอ มูลและสถิตทิ ใี่ ช วิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. พรรณนาขอมูลสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ
ทางกาย การรับรูดานจิตใจ ดานสังคม ดานสิ่ง
แวดลอม และคุณภาพชีวติ โดยการแจกแจงความถี่
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
มัธยฐาน และพิสัย ควอไทล
2. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัย
โดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)
สําหรับตัวแปรที่มีระดับการวัดเปน interval หรือ
ratio scale สวนตัวแปรที่มีระดับการวัดที่ตํ่ากวา
มีลกั ษณะเปน dichotomous outcome วิเคราะห
ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพอยซไบซีเรียล (Point
Biserial Correlation) และวิเคราะหปจจัยที่มี
อิทธิพลตอคุณภาพชีวิต ดวยสถิติถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression)
โดยเลือกเฉพาะตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตาม และนําตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธไปศึกษา
ทีละคู

ผลการวิจัย
กลุม ตัวอยางทีเ่ ก็บขอมูลไดมจี าํ นวนทัง้ หมด
212 คน สวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 67.00)
มีอายุระหวาง 41 ถึง 60 ป (คามัธยฐาน 54 ป พิสยั
ควอไทล 23) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 50.50)
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 55.20)
สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 70.30) มีราย
ไดของครอบครัวตอเดือนมากทีส่ ดุ อยูร ะหวาง 5,001
ถึง 10,000 บาท รองลงมานอยกวา 5,000 บาท
รอยละ 37.70 และ32.10 ตามลําดับ มีคามัธยฐาน
รายไดตอ เดือน เทากับ 8,000 บาท (IQR=8000 บาท)
สวนใหญมีระยะเวลาที่พิการอยูระหวาง 1-10 ป
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(รอยละ73.10) โดยมีคามัธยฐานเทากับ 6 ป (IQR
= 8 ป) เกือบครึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหว
อยูในระดับหนึ่ง (รอยละ 49.10) คือ สูญเสียความ
สามารถในการเคลือ่ นไหว มือ แขน ลําตัว นอยกวา
ครึ่งตัว หรือแขนขานอยกวา 2 ขาง สวนดานภาวะ
สุขภาพทางกายพบวา กลุม ตัวอยางมีโรคประจําตัว
รอยละ 52.4 ในจํานวนนี้มีโรคประจําตัวที่พบมาก
ทีส่ ดุ คือ โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 60.36) และ
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยางมีความรูสึก
เจ็บปวดทางดานรางกาย (รอยละ 47.62) และมี
ความรูสึกไมสุขสบายจากการนอนหลับพักผอน
ไมเพียงพอ (รอยละ 36.80) คะแนนรวมภาวะ

สุขภาพกาย คาเฉลีย่ 2.30 คะแนน (SD. = 2.13 คะแนน)
จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
สุภาพไมดี)
คุณภาพชีวิตของกลุมตัวอยาง โดยประเมิน
ดวยวิธี Standard Gamble (SG) ไดคาคะแนน
อรรถประโยชนเฉลี่ยเทากับ 0.75 (IQR = 0.40)
ชวงความเชือ่ มัน่ รอยละ 95 ของคาเฉลีย่ เทากับ 0.75
- 0.85 เมื่อจําแนกตามระดับความพิการ พบวา
คนพิการทางการเคลือ่ นไหวทีม่ คี วามพิการระดับหนึง่
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาระดับสอง และระดับสาม
โดยมีคามัธยฐานคุณภาพชีวิตเทากับ 0.85 (0.30),
0.65 (0.40) และ0.45 (0.30) ตามลําดับ

ตารางที่ 1 คามัธยฐาน (พิสัยควอไทล) ชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ของคาเฉลี่ย คาตํ่าสุด
และคาสูงสุดคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว จําแนกตามระดับความพิการ
ระดับความพิการ

จํานวน

คุณภาพชีวิต
Median (IQR)

95% CI for mean Min

Max

พิการระดับหนึ่ง

104

0.85 (0.30)

0.75-0.82

0.15

0.95

พิการระดับสอง

103

0.65 (0.40)

0.57-0.68

0.00

0.95

พิการระดับสาม

5

0.45 (0.30)

0.28-0.70

0.35

0.75

รวม

212

0.75 (0.40)

0.75-0.85

0.00

0.95

การวิเคราะหตัวแปรเดี่ยวพบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตคนพิการทางการ
เคลือ่ นไหว อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ ≤.05
ไดแก สถานภาพสมรส (r = .14) การประกอบอาชีพ
(r = .13) ระดับความพิการ (r = -.33) การเห็น
คุณคาในตนเอง (r = .49) การรับรูภาพลักษณและ
รูปรางของตน (r = .49) แรงสนับสนุนทางสังคม
(r = .52) ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชวี ติ

(r =.41) และโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารและ
บริการ (r =.29) และพบวาการสนับสนุนทางสังคม
การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน การเห็น
คุณคาในตนเอง ระดับความพิการ และความปลอดภัย
ความสะดวกในการใชชีวิต สามารถรวมทํานาย
คุณภาพชีวติ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวไดรอ ยละ
40.3 (R2= .403, F= 6.084, p-value <.01)
รายละเอียดในตารางที่ 2 และ 3
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะสุขภาพทางกาย ดานจิตใจ
ดานการสนับสนุนทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว (n = 211)
ปจจัย
เพศ (0 = หญิง, 1 = ชาย)
อายุ (ป)
ระยะเวลาที่พิการ (ป)
สถานภาพสมรส (0 = โสด, 1 = สมรสหรือหมาย หยา แยก)
อาชีพ (0 = ไมไดประกอบอาชีพ, 1 = ประกอบอาชีพ)
ระดับความพิการ (0 = พิการระดับ 1, 1 = สูงกวาระดับ 1)
ระดับการศึกษา (0 = ประถมศึกษา, 1 = สูงกวาประถมศึกษา
รายได (บาทตอเดือน)
ภาวะสุขภาพทางกาย (คะแนน)
การเห็นคุณคาในตนเอง (คะแนน)
การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน (คะแนน)
แรงสนับสนุนทางสังคม (คะแนน)
ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต (คะแนน)
โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ (คะแนน)

คุณภาพชีวิต
rpb
p (one-tailed)
-.10*
-.01
.06
.14*
.13*
-.33*
.02*
.10
.03
.49
.49
.52
.41
.29

.08
.42
.19
.02
.03
<.01
.40
.08
.35
<.01
<.01
<.01
<.01
<.01

หมายเหตุ * Point biserial correlation coefficient
ตารางที่ 3 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว
และผลการวิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (n=211)
ตัวแปรพยากรณ
B
Beta
T
p-value
.006
.224
3.219
<.01
แรงสนับสนุนทางสังคม
.012
.195
2.916
<.01
การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน
.007
.193
2.829
<.01
การเห็นคุณคาในตนเอง
ระดับความพิการ
-.076
-.147 -2.618
.01
ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต
.010
.155
2.467
.01
Constant = -.270, R2 adj.=.403, R2=.417, F(1,205) = 6.084, p = <.01
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การอภิปรายผล
คนพิการทางการเคลื่อนไหว มีคาคะแนน
อรรถประโยชนคุณภาพชีวิตเฉลี่ยเทากับ 0.75
(IQR = 0.40) อาจเปนเพราะในปจจุบันมีการให
ความสําคัญกับการจัดระบบบริการสุขภาพใหเปน
ไปอยางทั่วถึง โดยไดมีการประกาศใหการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนเปนยุทธศาสตร
ใหเกิดการพัฒนาคนพิการ ใหไดรับสิทธิประโยชน
ตาง ๆ ในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ เชน จัดหา
อุปกรณเครื่องชวยคนพิการตาง ๆ ที่จําเปนใน
การดําเนินชีวติ จัดเจาหนาทีส่ าธารณสุขใหมรี ะบบ
บริการเชิงรุก เพื่อดูแลสุขภาพคนพิการในชุมชน
รวมทัง้ ใหไดรบั เบีย้ ยังชีพความพิการ มุง ใหคนพิการ
มีสุขภาพดี ใกลเคียงกับการศึกษาของญานิศา
วรรณศิริ (Wannasiri.Y)15 ที่ประเมินคุณภาพชีวิต
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา คาเฉลี่ยของ
อรรถประโยชนทางตรงที่วัดดวยวิธี Standard
Gamble (SG) มีคา 0.72 (SD. = 0.22) แตกตาง
จากหลาย ๆ การศึกษา ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตคน
พิการทางกายหรือการเคลือ่ นไหว โดยการใหคะแนน
ตามมิติของคุณภาพชีวิต3,5-6,12,16 พบวาอยูในระดับ
ปานกลาง อยางไรก็ตามคาคุณภาพชีวติ ทีไ่ ด ก็ยงั ไม
ถือวาอยูใ นระดับทีส่ งู มาก จึงควรตองมีการสงเสริม
และพัฒนาใหคนพิการทางการเคลือ่ นไหวไดรบั การ
บริการตาง ๆ ใหอยูในระดับที่สูงขึ้น เพื่อสงผลให
คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปจจัยที่มีความสัมพันธและสามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตเรียงตามลําดับความสําคัญไดดังนี้
การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวได (b =
.006) เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว เนื่อง
มาจากการสนับสนุนทางสังคมเปนกระบวนการ
รับรูของบุคคล ที่สงผลชวยประคับประคองจิตใจ
เมือ่ บุคคลนัน้ เผชิญกับความเครียดในชีวติ 13 รวมทัง้

การสนับสนุนทางสังคมที่ประกอบไปดวย ความรัก
ความหวงใย ความไววางใจ การชวยเหลือดาน
การเงิน สิง่ ของ และแรงงาน เพือ่ ใหคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสามารถตอบสนองความตองการ สงผล
ตอความสุข ความพึงพอใจในชีวิต รวมทั้งเกิดแรง
จูงใจในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิต ไปสูการมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สอดคลองกับการศึกษาทีพ่ บวา
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธทางบวก และ
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง ได (P<0.001)6
การรับรูภ าพลักษณและรูปรางของตน สามารถ
ทํานายคุณภาพชีวติ คนพิการทางการเคลือ่ นไหวได
(b = .012) เปนไปตามสมมติฐานทีก่ าํ หนดไว อธิบาย
ไดวา การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน
เกิดจากการทีบ่ คุ คลมีการปรับตัวเพือ่ ตอบสนอง เมือ่
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง17 สงผลใหเกิดการ
ปรับตัวดานอัตมโนทัศนที่เกิดขึ้นจากความคิด
ของตน หากบุคคลมีการรับรูภาพลักษณของตนใน
ทางบวก ยอมรับภาพลักษณและรูปรางที่เกิดจาก
ความพิการ ไมรูสึกวามีปมดอย มีกําลังใจในการ
ปรับตัว และสามารถเผชิญปญหา สงผลดีใน
ดานจิตใจ สงผลตอการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ สอดคลอง
กับการศึกษา ที่พบวา การไมยอมรับสภาพการ
เจ็บปวย โดยรูสึกวาตนเองสูญเสียภาพลักษณ
รูส กึ อาย ไมกลาพบปะผูค น เปนอุปสรรคในการปรับ
ตัวตอการเจ็บปวยของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง
สงผลใหเกิดความไมพึงพอใจในชีวิต นําไปสู
การมีคุณภาพชีวิตที่ไมดีได สวนผูปวยที่ยอมรับกับ
ภาพลักษณและรูปรางของตนเอง จะเกิดความผาสุก
และความพึงพอใจในชีวติ นําไปสูก ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ
18
ที่ดีขึ้น
การเห็นคุณคาในตนเอง สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวได (b =
.007) เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว อธิบาย
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ไดวา การเห็นคุณคาในตนเอง เกิดจากการที่บุคคล
สําคัญในชีวิตของเขา เชน พอ แม ญาติ และเพื่อน
ปฏิบัติตอเขาในลักษณะที่เปนการยอมรับ เคารพ
และใหเกียรติ รวมทั้งการมีประสบการณเกี่ยวกับ
ความสําเร็จทีไ่ ดกระทําสิง่ ตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย
ทําใหเขาไดรับการยอมรับ ดังนั้นจึงสงผลใหมี
การเห็นคุณคาในตนเองสูง จนเกิดเปนพลังในการ
จัดการกับชีวิต สงเสริมใหเกิดกําลังใจ ในการเผชิญ
กับปญหา พรอมที่จะแกไขปญหา นํามาซึ่งการ
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ได ซึง่ ตางจาก บุคคลทีไ่ มไดรบั
การยอมรับ จะเห็นคุณคาในตนเองตํา่ ไมพรอมเผชิญ
ปญหา ทําใหเกิดความซึมเศรา ความกังวล ทอแท
และเบื่ อ หน า ยชี วิ ต สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
ที่พบวาการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายหรือ
การเคลือ่ นไหว3,7 และ การเห็นคุณคาในตนเองมีความ
สัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองหรืออัมพาต ที่เมืองอินเดียนา ประเทศ
สหรัฐเมริกา19
ระดับความพิการ มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต
คนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยพบวาผูที่มีระดับ
ความพิการมากจะมีคาคุณภาพชีวิตลดลง (b =
-.076) เนื่องจากผูพิการที่มีระดับความพิการมาก
เชน มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว
ของแขน ขา หรือลําตัว มากกวา 2 ขาง จะไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได อาจตองอาศัยผูดูแลทั้งหมด
ทําใหสงผลใหเกิดความไมพึงพอใจในชีวิตมากกวา
คนพิการในระดับนอย สอดคลองกับการศึกษา ที่
พบวา คนพิการทีร่ ะดับความพิการรุนแรงมาก ตอง
อาศัยความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว6 และ
ความพิการระดับนอยจะสงผลตอคุณภาพชีวติ นอย
แต ห ากมี ค วามพิ ก ารระดั บ มาก จะส ง ผลต อ
คุณภาพชีวิตมาก4
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ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวได (b = .01) เปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไว อธิบายไดวา ความปลอดภัย ความสะดวก
ในการใชชีวิต เปนปจจัยที่ตอบสนองตอการ
ดําเนินชีวติ ซึง่ หากมีการรับรูถ งึ ความปลอดภัย และ
ไดรบั ความสะดวกในระดับมาก ก็จะสงผลตอความ
พึงพอใจ เกิดความผาสุกในชีวิต8 สอดคลองกับ
การศึกษาที่พบวา คนพิการมีความตองการไดรับ
การพัฒนาดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมอยู
ในระดับมาก20 และการศึกษาทีพ่ บวาสภาพแวดลอม
และสถานที่อยูอาศัย เปนปจจัยหลักในการทํานาย
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางดานรางกาย21
ปจจัยที่พบวามีความสัมพันธ แตไมสามารถ
ทํานายคุณภาพชีวิต อธิบายไดดังนี้
การเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ มีความ
สัมพันธกับคุณภาพชีวิต อาจเปนเพราะปจจุบันได
มีการใหความสําคัญกับการจัดระบบบริการสุขภาพ
ใหเปนไปอยางทัว่ ถึง โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น ที่มุงหวังใหคนพิการไดรับบริการ
อยางเขาถึง และเทาเทียมกัน โดยสามารถเขารับ
บริการในสถานพยาบาลของรัฐทุกแหง ไมเสีย
คาใชจาย อีกทั้งมีการจัดระบบบริการสุขภาพให
บริการเชิงรุกเพิม่ มากขึน้ และเนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ เขามามีบทบาทในการใหบริการสาธารณะ
มากขึน้ เพือ่ ประโยชนของคนพิการในชุมน จึงทําให
ความสัมพันธที่พบมีระดับตํ่า จนไมสามารถเปน
ปจจัยที่ทํานายคุณภาพชีวิตได
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สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกบั คุณภาพ
ชีวติ โดยพบวา คนทีม่ สี ถานภาพสมรส หมาย หยา/
แยกจะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีกวาคนโสด อาจเนือ่ งมาจาก
คนโสดในกลุม ตัวอยางไดรบั การดูแล ชวยเหลือ จาก
บุคคลใกลชิด ญาติ พี่นอง สังเกตไดจากขณะเก็บ
ขอมูล ครอบครัวของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปน
ครอบครัวขยาย ที่จะคอยใหความชวยเหลือกันใน
ระดับหนึ่ง จึงทําใหความสัมพันธอยูในระดับตํ่า
เมือ่ ถูกควบคุมดวยปจจัยอืน่ สอดคลองกับการศึกษา
ทีพ่ บวา สถานภาพสมรสมีอทิ ธิพลทางลบกับคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ16
อาชีพ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต อาจ
เปนเพราะกลุม ตัวอยางสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ
(รอยละ 70.3) และเปนผูสูงอายุ (รอยละ 37.90)
ซึง่ ยอมรับไดในขอจํากัดของตน ทีไ่ มสามารถประกอบ
อาชีพได จึงไมไดรูสึกวาดอยคุณคา ซึ่งทําใหความ
สัมพันธอยูใ นระดับตํา่ เมือ่ ถูกควบคุมดวยปจจัยอืน่
รายได มีความสัมพันธกบั คุณภาพชีวติ อธิบาย
ไดวา กลุม ตัวอยางมีลกั ษณะทีม่ ฐี านะทางเศรษฐกิจ
ที่ไมแตกตางกัน คือ รายไดไมเกิน 10,000 บาท
(รอยละ 69.8) และปจจุบนั คนพิการสามารถเขาถึง
บริการสุขภาพไดตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ และ
สามารถเบิกกายอุปกรณตา ง ๆ ทีช่ ว ยในการเคลือ่ นไหว
ได และยังไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ทําใหลดภาระ
คาใชจายของคนพิการและครอบครัว อีกทั้งนํา
รายไดที่มีอยูไปจัดหาสิ่งจําเปนในการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นได
สวนปจจัยที่พบวาไมมีความสัมพันธ และไม
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตอธิบายไดดังนี้
ระยะเวลาที่พิการ จากการศึกษานี้ กลุม
ตัวอยางมีคา กลางของระยะเวลาทีพ่ กิ าร 6 ป ซึง่ อาจ
เปนระยะเวลาที่นานพอ ทําใหยอมรับไดกับความ
พิการที่เกิดขึ้น และมีการปรับตัวในการดําเนินชีวิต
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนผาน22 เพราะโดยธรรมชาติ

ของมนุษย จะอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนผาน
ตอสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นแบบแผนพฤติกรรม
ในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับการศึกษาที่พบวา
ระยะเวลาทีพ่ กิ ารไมมคี วามสัมพันธกบั คุณภาพชีวติ
คนพิการ16
ภาวะสุขภาพทางกาย ที่พบในกลุมตัวอยาง
มีคะแนนรวมภาวะสุขภาพทางกายอยูในระดับที่
คอนขางดี ดังคํากลาวทีว่ า บุคคลทีม่ ภี าวะสุขภาพดี
มีแนวโนมที่จะพึงพอใจในชีวิตมากกวาบุคคลที่มี
ปญหาดานสุขภาพ23 อีกทัง้ ไมมโี รคประจําตัวทีร่ นุ แรง
และอาจมีการควบคุมการรักษาที่ดี เชน การรับ
ประทานยาความดั น โลหิ ต และยาเบาหวาน
อยางตอเนือ่ ง จึงทําใหความสัมพันธทพี่ บมีระดับตํา่
จนไมสามารถเปนปจจัยที่ทํานายคุณภาพชีวิตได
ระดับการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้ กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถม
ศึกษา (รอยละ 55.20) โดยพบวา ไมมคี วามสัมพันธ
กับคุณภาพชีวติ อาจเปนเพราะกลุม ตัวอยางสวนใหญ
อาจเคยไดรับความรู และไดรับคําแนะนําตาง ๆ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือมีผูคอยกระตุนเตือน
ใหมกี ารฟน ฟูสมรรถภาพ ตลอดจนไดรบั ความชวย
เหลือตามความจําเปนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ประสบการณในการปฏิบัติตน เพื่อดูแลและฟนฟู
สมรรถภาพทางกาย หรือชวยตนเองไดตามศักยภาพ
ที่มีอยู สอดคลองกับการศึกษา ที่พบวา ระดับการ
ศึกษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต16
อายุ ที่พบในกลุมตัวอยางมีคามัธยฐานอายุ
เทากับ 54 ป ซึ่งเปนอายุที่อยูในวัยทํางานและวัย
ผูใหญ มีประสบการณในการปรับตัว และจัดการ
ดูแลสุขภาพตนเองมาพอสมควร จากการสั่งสมมา
ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ จึงทําใหอายุไมมีผลตอ
คุณภาพชีวิต
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การปฏิบัติการพยาบาล จากผลการวิจัย
พบวา การสนับสนุนทางสังคม การรับรูภ าพลักษณ
และรูปรางของตน การเห็นคุณคาในตนเอง ระดับ
ความพิการ ความปลอดภัย และความสะดวกในการ
ใชชวี ติ สามารถรวมทํานายคุณภาพชีวติ ของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว ดังนั้นจึงสามารถนําผลวิจัยไป
ใชเปนแนวทางสําหรับพยาบาล และบุคลากร
สาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการ เพือ่ การดูแล
คนพิการทางการเคลื่อนไหว ใหเกิดความพึงพอใจ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้
1.1 สงเสริมใหมกี ารสนับสนุนทางสังคม
โดยใหหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนหรือผลักดันให
ครอบครัวและชุมชน มีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร ะหวางกลุม โดยเนนการมีสว นรวมของชุมชน
เปดโอกาสใหคนพิการเขาไปมีบทบาทมากขึ้น
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน จัดระบบ
การใหคําปรึกษา ศูนยประสานงาน มีเครือขาย
บริการอยางทั่วถึง และเฝาระวังไมใหเกิดการขาด
สิ่งสนับสนุนทางสังคมในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การตอเนื่องในการดําเนินงาน สงผลใหคนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
1.2 สงเสริมใหเกิดการยอมรับภาพ
ลักษณ และรูปรางของตน รวมทั้งใหเกิดความรูสึก
เห็นคุณคาในตนเอง ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการสงเสริม
ดานสภาพจิตใจ ไดแก มีกจิ กรรมประเมินความเครียด
และภาวะซึมเศรา โดยเฝาระวังไมใหรบั รูภ าพลักษณ
และรูปรางของตน หรือมองเห็นคุณคาในตนเองทาง
ดานลบ เนื่องจากอาจสงผลตอสภาพจิตใจ นําไปสู
การทํารายตนเองได หากพบความผิดปกติควรสง
พบผูใหการปรึกษา หรือรักษา เพื่อลดความเสี่ยง
ในการฆาตัวตาย รวมกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริม
สุขภาพจิต เชน กิจกรรมกลุมเพื่อนชวยเพื่อน
นําผูที่มองตนเองในดานบวกมาพูดคุย ใหกําลังใจ
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หรือสะทอนใหเห็นถึงการมีคณ
ุ คาในตนเอง รวมทัง้
ปลูกฝงใหคนในสังคมมีทัศนคติกับคนพิการใน
เชิงบวก
1.3 ปรับสิง่ แวดลอมใหมคี วามปลอดภัย
และมีความสะดวกในการใชชวี ติ โดยกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรตระหนัก และใหความ
สําคัญในการพัฒนาดานสิง่ แวดลอม เชน ควรจัดให
มีงบประมาณในการปรับปรุงบาน สิง่ แวดลอมภายใน
และภายนอก เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับคน
พิการและครอบครัว กําหนดเปนนโยบายและแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง
2. ดานการศึกษา อาจารยพยาบาลสามารถ
นําผลการวิจัยไปเปนขอมูลอางอิง ในการจัดการ
เรียนการสอนนิสติ พยาบาล โดยเนนการพัฒนาการ
ดูแลคนพิการทางการเคลือ่ นไหวแบบองครวม มีการ
ประเมินปญหาและสิ่งที่สงผลกระทบตอการดูแล
รักษา และใหการชวยเหลือแบบรอบดาน โดยให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวใหดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาในกลุม ตัวอยางทีม่ คี วามหลาก
หลายมากขึน้ ซึง่ จะทําใหเห็นถึงอิทธิพลของตัวแปร
มากขึน้ เชน ศึกษาเปรียบเทียบระหวางคุณภาพชีวติ
คนพิการในเมืองกับชนบท และกลุมที่อาศัยอยูใน
ศูนยฟน ฟูสมรรถภาพ หรืออยูใ นชุมชน กลุม ทีพ่ กิ าร
ไมนาน และพิการมานานแลว เปนตน
2. ควรมีการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพใน
ประเด็นปญหาความตองการของคนพิการควบคูก บั
เชิงปริมาณ ซึง่ จะเปนแนวทางการพัฒนาระบบการ
ดูแลคนพิการไดดียิ่งขึ้น
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3. ควรทําวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 5.
คนพิการ เพือ่ นํามาพัฒนาโปรแกรม หรือจัดรูปแบบ
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ เชน ศึกษาวิจยั พัฒนารูปแบบในกระบวนการ
สรางเครือขายคนพิการ ทีส่ ง ผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
6.
4. พัฒนาวิธีการหรือรูปแบบการบริการที่
เสริมพลังอํานาจ และเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดใน
เชิงการวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิพล หรือตนทุนอรรถประโยชน เพือ่ นําไปสูก ารกําหนดเชิงนโยบาย
ตอไป
7.
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