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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทาง 

การเคลือ่นไหวหรือทางร่างกายของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง 

คือ อสม. ในจังหวัดนครปฐม จ�านวน 340 ราย ซึ่งได้มา

จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป 

แบบวัดความรู้เรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แบบ 

สอบถามการรับรู้บทบาทการปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการ แบบสอบถามปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  แบบ 

สอบถามปัจจัยค�้าจุนในการปฏิบัติงาน  และแบบสอบถาม

การปฏบิตักิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารทางการเคลือ่นไหว 

หรือทางร่างกาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ

ด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติการ

ฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารทางการเคลือ่นไหวฯ ในภาพรวม

และรายด้าน 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน 

การค้นหาและประเมินปัญหาสุขภาพ ด้านการจัดท�าฐาน

ข้อมูลและทะเบียนคนพิการในชุมชน ด้านการจัดท�าแผน

ฟื้นฟูสมรรถภาพ การประสานงานและการส่งต่อ ด้าน 

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพเชงิรกุ ด้านการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม

ของครอบครัวและชุมชน และด้านการประเมินผลความ

ก้าวหน้า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ ของ 

อสม. พบว่า การรับรู้บทบาท (β = .38) ปัจจัยจูงใจ  

(β = .36) และปัจจัยค�้าจุน (β = -.10) สามารถร่วมกัน

ท�านายการปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวฯ ของ อสม. ได้ร้อยละ 40.40  ผลการศึกษานี้

ให้ข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรพฒันากลวธิใีนการส่งเสรมิ

การรับรู้บทบาท และการสร้างแรงจูงใจใน การปฏิบัติงาน

ของ อสม. เพือ่ให้มกีารปฏบิตักิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร

ทางการเคลื่อนไหวฯ อย่างครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ 

คนพิการทางการเคลื่อนไหวฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค�าส�าคัญ: คนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 

การปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)

Abstract

 The purpose of this research was to identify 

the factors influencing rehabilitation practice for 

persons with physical disability among village 

health volunteers in Nakhon Pathom province.  

Participants of the study were 340 village health 

volunteers in Nakhon Pathom province who  

were recruited by multistage random sampling 
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technique. The research instruments consisted of 

the demographic questionnaire, the knowledge 

of rehabilitation questionnaire, the role perception 

in rehabilitation questionnaire, the motivation 

factors of rehabilitation practice questionnaire, 

the maintenance factors of rehabilitation practice 

questionnaire, and the rehabilitation practice 

questionnaire. Data were analyzed by using  

percent, mean, standard deviation, and stepwise 

multiple regression.

 The results revealed that the overall and 

six aspects of rehabilitation practice including 

exploring and assessing health problems, setting 

up data-based and registration, making a plan of 

rehabilitation, coordinating and referring, providing 

proactive rehabilitation, the promoting family and 

community participation, and the evaluating  

rehabilitation progress were at moderate levels. 

Results of the stepwise multiple regression  

analysis indicated that role perception in  

rehabilitation (β = .38), motivation factors (β = .36) 

and maintenance factors (β = -.10) explain 40.40% 

of the variance of the rehabilitation practice for 

persons with physical disability. These findings 

suggest that nurses should develop strategies to 

promote role perception and increase the work 

incentives among village health volunteers to 

provide rehabilitation which would result in  

increasing the quality of life among persons with 

physical disabilities.
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ความส�าคัญของปัญหา

 ความพิการเป็นสถานะทางสุขภาพท่ีแสดงออกมา

ในลกัษณะของการสญูเสยีความสามารถในการท�ากจิกรรม

ต่าง ๆ ในการด�ารงชีวิตในสังคม จากรายงานขององค์การ

อนามยัโลก (World Health Organization [WHO], 2011)  

พบว่า มีคนพิการมากกว่า 1,000 ล้านคน หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 15 ของประชากรโลก โดยพบว่าคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มีแนวโน้มสูงขึ้น อันเนื่องมา

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่ม

มากข้ึน การเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัทีม่ภีาวะแทรกซ้อน และ

อุบัติเหตุ ในประเทศไทยปัญหาความพิการของประชากร

ไทยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้สอดคล้องกบัข้อมลูของประชากรโลก 

โดยพบยอดคนพิการสะสมที่ยังมีชีวิตอยู่ทั่วประเทศ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ�านวน 1,740,816 คน หรือ

ร้อยละ 2.5 ของประชากรทั้งประเทศ โดยพบความพิการ

ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมากที่สุด มีจ�านวน 

857,655 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของคนพิการทั้งหมด 

(ส�านักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) 

จังหวัดนครปฐม มีจ�านวนคนพิการที่จดทะเบียน ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จ�านวน 17,515 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 1.9 ของประชากรทั้งหมด มีคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจ�านวน 9,658 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 54.1 ของจ�านวนคนพิการทั้งหมดซึ่งสูงกว่าสถิติ

ของประเทศ (ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ, 2559) 

 ความพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 

ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวคนพิการเอง ครอบครัว และชุมชน 

กล่าวคอื คนพกิารมข้ีอจ�ากดัทางร่างกายท�าให้ความสามารถ 

ในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ และการช่วยเหลือตนเองลดลง 

รู้สึกว่าตนไร้ค่า เป็นภาระต่อผู้อื่น ปิดกั้นตนเองจากสังคม 

ไม่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่ระยะแรกเร่ิม ท�าให้

ความพิการรุนแรงมากขึ้น (ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื ้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ, 2551; สนามชัย  

ถ�้ากลาง, 2557) ครอบครัวต้องมีภาระในการดูแลและ 

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น (ศิริลักษณ์ มาปง, 2551) เมื่อมี 

คนพิการในชุมชน ชุมชนต้องรับภาระในการดูแล และ

รฐับาลต้องใช้งบประมาณเพิม่ขึน้ส�าหรบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 

และดูแลสุขภาพคนพิการ (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ, 2551) ดังนั้น เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO, 2005) จึงได้ริเริ่มและ

สนับสนุนให้ทุกประเทศด�าเนินงานตามแนวคิดการฟื้นฟู

สมรรถภาพคนพิการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community- 

Based Rehabilitation [CBR]) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ 
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