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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงสัมพันธแบบทํานายนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทํานายคุณภาพชีวิตคนพิการ

ทางการเคล่ือนไหว กลุมตัวอยางคือคนพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีไมมีปญหาการส่ือสาร ไดรับ
การจดทะเบียนคนพิการ และมีชื่อในฐานขอมูลทะเบียนกลางคนพิการในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 
212 ราย สุมตวัอยางแบบหลายขัน้ตอน เกบ็รวบรวมขอมลูระหวางเดอืนสงิหาคม - พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 
เครือ่งมอืทีใ่ชเปนแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ  วเิคราะหขอมลูโดยใชสถติเิชงิพรรณนา สถติสิมัประสทิธิ์
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 (คามธัยฐาน 
8,000 บาท พิสัยควอไทล 8,000 บาท) ระยะเวลาที่พิการนอยกวา 10 ป (คามัธยฐาน 6 ป พิสัยควอไทล 
8 ป) และมกีารรับรูภาวะสุขภาพทางกายในระดับด ี(คาเฉล่ีย 2.30 คะแนน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.13)  
คณุภาพชีวติคนพิการทางการเคล่ือนไหวท่ีประเมินโดยวิธ ีStandard gamble (SG) ไดคามธัยฐานเทากบั 
0.75 (สวนเบี่ยงเบนควอไทล 0.40 ชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ของคาเฉลี่ยเทากับ 0.75 – 0.85) โดย
พบวาการสนบัสนนุทางสงัคม การรบัรูภาพลกัษณและรปูรางของตน การเหน็คณุคาในตนเอง ระดบัความ
พกิาร และความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชวีติ เปนปจจัยทีส่ามารถรวมกนัทาํนายคณุภาพชวีติของ
คนพกิารทางการเคลือ่นไหวได รอยละ 40.3 (R2= .403, F= 6.084, p-value <.01) โดยมคีาสมัประสทิธิ์
ถดถอยคะแนนดิบเทากับ .006, .012, .007, -.076, และ .010 ตามลําดับ 

จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะวา พยาบาลเวชปฏิบตัชิมุชนและบุคลากรดานสุขภาพ ควรใหความ
สําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวใหดีขึ้น โดยสนับสนุนการดูแลในทุกดาน 
สงเสรมิใหเกดิการรบัรูภาพลกัษณและรูปรางของตน และการเหน็คณุคาในตนเองทีด่ ีตลอดจนจดัการกบั
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม

คําสําคัญ : พิการทางการเคลื่อนไหว  คุณภาพชีวิตท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ  อรรถประโยชนดานสุขภาพ
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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

* Student Master of Nursing Science Program in Community Nursing, Burapha University

** author, Assistant Professor at Faculty of Nursing, Burapha University

*** Assistant Professor at Faculty of Nursing, , Burapha University



วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 255922

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
บุคคลท่ีมีความพิการ ถือวาเปนหน่ึงใน

ทรพัยากรมนุษยทีม่คีวามสําคญัในการพัฒนาประเทศ
ใหมคีวามม่ันคง  ดงันัน้จงึตองใหความสําคญัตอการ
สงเสริมและพัฒนาคนพิการใหเต็มตามศักยภาพ
ทีม่อียูและมคีณุภาพชวีติทีด่ ีโดยจากการรายงานของ
องคการอนามัยโลก1 ไดประมาณการไววาประชากร
มากกวา 1,000 ลานคน หรอืคดิเปนรอยละ 15 ของ
ประชากรทัว่โลก กาํลงัประสบกับปญหาความพกิาร 
และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากการเติบโต
ของประชากร การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง และความ
กาวหนาทางการแพทย ที่ทําใหชีวิตยืนยาวขึ้น 
ประเทศไทยไดมกีารสาํรวจสถิตขิอมลูคนพกิาร จาก
ฐานขอมูลที่ขึ้นทะเบียนกลางคนพิการ2 ตั้งแตวันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 พบคนพิการท้ังหมด 1,568,591 คน 
คิดเปนรอยละ 2.5 ของประชากรทั้งประเทศ โดย
ประเภทคนพิการที่พบมากท่ีสุด คือ คนพิการ
ทางกายหรอืการเคล่ือนไหว ซึง่มจีาํนวน 780,782 คน 
คิดเปนรอยละ 49.78 ของคนพิการทั้งหมด
ความพิการทางการเคลื่อนไหวทําใหมีขอจํากัดใน
การดูแลสุขภาพตนเอง มีอุปสรรคทางดานรางกาย 
ตองประสบกับปจจัยท่ีไมเอื้อตอการดูแลสุขภาพ 
ไมสามารถทาํกจิกรรมตาง ๆ  ได เกดิผลเสยีตอสุขภาพ
ตามมา เชน โรคขาดสารอาหาร โรคความดันโลหติสงู 
และเกิดโรคแทรกซอนตางๆ ตามมาไดงาย 
จากผลกระทบและปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ลวนแต
สงผลตอคุณภาพชีวิตคนพิการ ทําใหตองตระหนัก
ถึงคุณภาพชีวิตคนพิการมากขึ้น

จากสถติคินพกิารในฐานขอมลูทะเบยีนกลาง
คนพิการ จงัหวัดปทุมธานี2 ตัง้แตวนัที ่1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีคน
พิการที่ไดรับการข้ึนทะเบียนทั้งหมด 15,751 คน 
คดิเปนรอยละ 3.99 ของประชากรในจังหวดั ซึง่จะ

เห็นไดวามีคาสูงกวาระดับประเทศ  โดยมีคนพิการ
ทางการเคลือ่นไหวมากทีส่ดุ คอืมจีาํนวน 6,551 คน 
คิดเปนรอยละ 41.59 ของคนพิการทั้งหมด  และ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ในจังหวัดปทุมธานี
มีผูทําการศึกษาวิจัยดานคนพิการเพียงเฉพาะใน
ศนูยฟนฟสูมรรถภาพคนพิการ3 ยงัไมพบการศึกษา
ในชุมชน สําหรับในพ้ืนที่อื่นๆ ไดมีการศึกษาถึง
คุณภาพชีวิตคนพิการทางกายหรือการเคล่ือนไหว 
แตก็มีไมมากนัก โดยสวนใหญพบวา คุณภาพชีวิต
คนพกิารอยูในระดบัปานกลาง4-6 ซึง่คณุภาพชวีติจะ
ดหีรอืไมดขีึน้อยูกบัปจจยัหลายประการ ไดแก ปจจยั
สวนบุคคล เชน ประเภทความพิการ ระดับความ
พกิาร ความเขมแขง็ในการมองโลก6 การเหน็คณุคา
ในตนเอง3,7 ปจจัยดานครอบครัว เชน สัมพันธภาพ
ในครอบครวั6 การทําหน าทีข่องครอบครวั5 รวมไปถงึ
ปจจัยดานสังคม ไดแก การสนับสนุนทางสังคม  
สมัพนัธภาพในชมุชน การประกอบอาชพี การเขาถงึ
สิทธิประโยชนดานการฟนฟู4,6

กลุมประเมินคุณภาพชวีติขององคการอนามยั
โลก8 ไดใหความหมายของคณุภาพชวีติไววา “คณุภาพ
ชีวิตเปนมโนทัศนหลายมิติที่ประสานการรับรูของ
บุคคลในดานรางกาย จิตใจ ระดับความเปนอิสระ
ของบคุคล ความสมัพันธทางสงัคม  สิง่แวดลอม รวม
ไปถึงความเช่ือสวนบคุคล ภายใตวฒันธรรมคานิยม 
และเปาหมายในชวีติของแตละบุคคล” จะเห็นไดวา
คณุภาพชวีติมคีวามหมายทีก่วาง และมกีารประเมนิ
ที่หลากหลาย จากการศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่ผานมา พบวาสวนใหญใชเคร่ืองมือการประเมิน
คณุภาพชวีติทีเ่กีย่วกบัสขุภาพแบบทัว่ไป (Generic 
HRQOL) ไดแก เครือ่งมอืประเมนิคณุภาพชวีติของ
องคการอนามยัโลกชดุยอฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-
BREF THAI)3,5-6 ซึ่งมีขอดี คือ สามารถวัดผลของ
การรักษาที่มีตอชีวิตในมิติตาง ๆ และเปรียบเทียบ
คุณภาพชีวิตระหวางผูปวยกลุมโรคตาง ๆ ได โดย
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รายงานคะแนนตามมิต ิ(Domain) ของคุณภาพชีวติ 
แตมีจุดออน คือ มีความไว (Responsiveness) 
ตอการเปลีย่นแปลงของโรคหรอืสขุภาพคอนขางตํา่  
เนื่องจากไมเฉพาะตอโรคใดโรคหน่ึง และไมมีการ
รายงานคะแนนคุณภาพชีวิตท่ีเปนผลลัพธโดยรวม
ออกมาเปนตัวเลขดัชนีเพียงคาเดียว ที่เรียกวาคา
อรรถประโยชน (Utility) ทําใหไมสามารถนํามาใช
ประเมนิทางดานเศรษฐศาสตรสาธารณสขุ9 จากการ
ทบทวนวรรณกรรมดงักลาว ทาํใหผูวจิยัสนใจศึกษา
คุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยการ
ศึกษาคร้ังน้ีไดใชนิยามขององคการอนามัยโลก10 ที่
กลาววา คุณภาพชีวิตเปนการรับรูของแตละบุคคล 
ตอสถานะการดํารงชีวิตของตนเอง ภายใตบริบท
ของวัฒนธรรม และการใหคุณคาที่เขาดํารงชีวิตอยู  
ซึ่งมีความสัมพันธกับเปาหมาย ความคาดหวัง 
มาตรฐาน และความตระหนักของแตละบุคคล ซึ่ง
เปนผลมาจากปจจัยท่ีหลากหลาย ไดแก ดานรางกาย 
ดานจิตใจ ระดับความเปนอิสระ ดานสังคม และ
ดานสิง่แวดลอม  และไดนาํเครือ่งมอืประเมนิคณุภาพ
ชีวิตที่มีการรายงานคะแนนเปนคาอรรถประโยชน 
(Utility) ซึ่งจะใหคะแนนเปนตัวเลขดัชนีเพียง
คาเดียว อยูในชวง 0-1  โดย 0 หมายถึง ความตาย 
(Death) และ 1 หมายถึง ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ 
(Full health) และสามารถนําคะแนนอรรถประโยชน
นี้ มาคํานวณหาจํานวนปสุขภาวะ ซึ่งเปนผลลัพธ
ทางดานสขุภาพทีส่าํคญั อกีทัง้วิธกีารวดัอรรถประโยชน
จะมีทั้งแบบวัดทางตรงและทางออม โดยไดนําวิธี
การวัดอรรถประโยชนทางตรง ดวยวิธี Standard 
Gamble (SG) มาใชในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก
เปนวิธีดั้งเดิมของการวัดอรรถประโยชนที่ใช
หลกัการตามทฤษฎีอรรถประโยชนทีม่กีารตัดสนิใจ
ภายใตเงื่อนไขของความไมแนนอน โดยกําหนด
ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของ
องคการอนามยัโลก10 ไดแก ดานรางกาย ดานจติใจ 
ดานสังคม และดานส่ิงแวดลอม  และจากการทบทวน
วรรณกรรมพบวา มตีวัแปรทีส่อดคลองหรอืสมัพันธ

กบัปจจัยทีอ่งคการอนามัยโลก10กาํหนด ดงันี ้ปจจัย
ดานรางกาย ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาท่ีพิการ 
ระดับความพิการ และภาวะสุขภาพทางกาย  ปจจัย
ดานจิตใจ ไดแก การรบัรูภาพลกัษณและรูปรางของ
ตนเอง  กับการเห็นคุณคาในตนเอง  ปจจัยดาน
สงัคม ไดแก อาชีพ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส 
รายได และการสนับสนุนทางสังคม รวมท้ังปจจัย
ดานสิง่แวดลอม ไดแก ความปลอดภัย ความสะดวก
ในการใชชีวิต และการเขาถึงขอมูลขาวสารและ
บรกิาร โดยผลการศกึษาจะเปนขอมลูพ้ืนฐานทีส่าํคัญ
ในการวางแผนกิจกรรมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติคนพิการ ในชุมชนท่ียัง่ยนื รวมท้ังคาอรรถประโยชน
ของคนพิการท่ีไดศึกษาคร้ังนี้  สามารถนําไปใช
ในการประเมนิความคุมคาทางการแพทยของมาตรการ
ที่จะจัดใหคนพิการในโอกาสตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตคนพิการทาง

การเคลื่อนไหวในจังหวัดปทุมธานี
2. เพ่ือศึกษาปจจัยทีม่อีทิธิพลและรวมทํานาย

คณุภาพชีวติคนพิการทางการเคล่ือนไหวในจังหวัด
ปทุมธานี จากดานรางกาย ไดแก เพศ อายุ ระยะ
เวลาที่พิการ ระดับความพิการ และภาวะสุขภาพ
ทางกาย ปจจยัดานจติใจ ไดแก การรบัรูภาพลกัษณ
และรูปรางของตนเอง กับการเห็นคุณคาในตนเอง 
ปจจัยดานสังคม ไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได และการสนบัสนนุทางสงัคม 
และปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก ความปลอดภัย 
ความสะดวกในการใชชวีติประจําวนั และการเขาถงึ
ขอมูลขาวสารและบริการ

สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยดานรางกาย ไดแก เพศ อายุ ระยะ

เวลาที่พิการ ระดับความพิการ และภาวะสุขภาพ
ทางกาย ปจจยัดานจติใจ ไดแก การรบัรูภาพลกัษณ
และรูปรางของตนเอง กับการเห็นคุณคาในตนเอง 
ปจจัยดานสังคม ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ 
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สถานภาพสมรส รายได และการสนบัสนนุทางสงัคม  
ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ไดแก ความปลอดภัย ความ
สะดวกในการใชชีวิต กับการเขาถึงขอมูลขาวสาร
และบรกิาร มอีทิธพิลและสามารถรวมทาํนายคณุภาพ
ชวีติคนพกิารทางการเคลือ่นไหวในจงัหวดัปทมุธานี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

คณุภาพชีวติคนพิการทางการเคล่ือนไหวในจังหวัด
ปทมุธานี  ผูวจิยัไดนาํแนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน 
(Expected Utility Theory) ซึ่งมีรากฐานมาจาก
ทฤษฎีการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ภายใตความไม
แนนอนของ John Von Neumann และ Oskar 
Morgenstern  มาประเมินคณุภาพชีวติ ดวยวิธกีาร
วัดอรรถประโยชนทางตรง (Directly  measured 
utility methods) โดยใชวธิปีระเมินแบบ Standard 
Gamble (SG)9 ซึง่จะแสดงคาคุณภาพชวีติออกมา
เปนคาเดียวที่อยูระหวาง 0 - 1 และไดนําแนวคิด
ขององคการอนามัยโลก10 ที่กลาววาคุณภาพชีวิต

เปนการรับรูของแตละบุคคล ตอสถานะการดํารง
ชีวิตของตนเอง ภายใตบริบทของวัฒนธรรม และ
การใหคุณคาที่เขาดํารงชีวิตอยู ซึ่งมีความสัมพันธ
กับเปาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และความ
ตระหนกัของแตละบคุคล ซึง่เปนผลมาจากปจจยัที่
หลากหลาย มาเปนแนวทางในการกําหนดปจจัยที่
มอีทิธิพลตอคุณภาพชีวติคนพิการทางการเคล่ือนไหว  
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบวา มีตัวแปร
ที่สอดคลองหรือสัมพันธกับปจจัยที่องคการ
อนามัยโลก10 กําหนด ดังนี้ 1) ปจจัยดานรางกาย 
ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาท่ีพกิาร ระดับความพิการ 
และภาวะสขุภาพทางกาย 2) ปจจยัดานจติใจ ไดแก
การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน กับการ
เห็นคณุคาในตนเอง 3) ปจจยัดานสงัคม ไดแก ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได และ
การสนบัสนุนทางสงัคม และ 4) ปจจยัดานสิง่แวดลอม 
ไดแก ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต 
กับการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ  สรุปเปน
กรอบแนวคิดไดดังภาพที่ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานรางกาย 
- เพศ     - อายุ      - ระยะเวลาที่พิการ 
- ระดับความพิการ  - ภาวะสุขภาพทางกาย 

คุณภาพชีวิตคนพิการทางการ
เคล่ือนไหว 

ปจจัยดานจิตใจ 
- การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน 
- การเห็นคุณคาในตนเอง 

ปจจัยดานสังคม 
- ระดับการศึกษา     - อาชีพ   
- สถานภาพสมรส    - รายได     
- การสนับสนุนทางสังคม 

ปจจัยดานสิงแวดลอม 
- ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต 
- การเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงสัมพันธแบบ

ทํานาย  (Correlational predictive design)

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ คนพิการทางการเคลื่อนไหว 

ทีม่าข้ึนทะเบยีนคนพกิารในจงัหวดัปทมุธาน ีประจาํ
ปงบประมาณ 2557 จํานวนท้ังสิ้น 6,551 คน2  
กาํหนดขนาดกลุมตวัอยางดวยสูตรการคํานวณขนาด
ตัวอยางประมาณคาเฉลี่ยของประชากรกรณีทราบ
ประชากร11  โดยกําหนดคามาตรฐานใตโคงปกติที่
ระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (Confidence 
level; Z เทากับ 1.96)  ระดับของความแปรปรวน 
(Degree of variability; σ เทากบั 0.36 ) การวจิยั
ครั้งนี้ ไดทําการทบทวนวรรณกรรมจากการศึกษา
ของ สิวิชญา ทั่งหิรัญ (Thanghiran,s.)12 พบวา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพชีวิตคนพิการ
ทางกายเทากับ 0.36  และคาความคลาดเคล่ือน
ของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดในการศึกษาคร้ังนี้
กําหนดใหเทากับ .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
193 ราย และเพือ่ปองกนัการสูญหายของขอมลูหรอื
กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามไมสมบูรณ จึงเพ่ิม
อีกรอยละ 10 ดังนั้นจึงไดกลุมตัวอยางท้ังหมด 
212 ราย โดยกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติดังนี้ เปนผูที่
มอีาย ุตัง้แต 18 ปขึน้ไป ไมมปีญหาดานการสือ่สาร 
มกีารรบัรูและประเมนิสภาพตาง ๆ  รวมทัง้ตดัสนิใจ
ไดดวยตนเอง 

การไดมาซ่ึงกลุมตัวอยาง ไดมาโดยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage 
sampling) มีขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 เลอืกอาํเภอโดยใชวธิกีารสุมแบบ
แบงชัน้ (Stratify random sampling) จากทัง้หมด 
7 อําเภอ ออกเปน 3 กลุม โดยจัดกลุมตามขนาด
พืน้ที ่และจาํนวนประชากรทีม่ลีกัษณะแตกตางกนั 

เพือ่นาํมาเปนเกณฑในการจัดกลุม แลวสุมตัวอยาง
แบบงาย (Simple random) โดยจับฉลากแบบไม
ใสคืน (Simple random sampling without 
replacement)  มากลุมละ 1 อาํเภอ ไดกลุมตวัอยาง
ทั้งหมด 3 อําเภอ

ขั้นตอนที่ 2 นําอําเภอที่สุมไดจากขั้นตอนที่ 
1 มาสุมเลอืกตาํบล โดยใชวธิกีารสุมอยางงาย  แบบ
ไมใสคืน (Simple random sampling  without 
replacement) อําเภอละ 1 ตําบล  ไดมาทั้งหมด 
3 ตําบล ไดแก ตําบลคลองหา  ตําบลสวนพริกไทย 
และตําบลคูบางหลวง

ขั้นตอนท่ี 3 คํานวณขนาดตัวอยางแตละ
ตําบลตามสัดสวนของกลุมตัวอยางที่มีทั้งหมดใน
ตําบลที่สุมไวใหได กลุมตัวอยาง จํานวน 212 คน

ขั้นตอนที่ 4 สุมเลือกโดยวิธีจับฉลากรายช่ือ
คนพิการทางการเคล่ือนไหวที่มีคุณสมบัติตามที่
กาํหนด จากทะเบียนรายช่ือของแตละตําบลท่ีสุมได

เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั เปนแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลปจจัย
สวนบุคคลของคนพิการทางการเคล่ือนไหว ไดแก 
เพศ อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายได ระยะเวลาที่พิการ และระดับความพิการ 
(ประเมินโดยผูวิจัย โดยใชหลักเกณฑการกําหนด
ระดับความพิการตามกฎกระทรวงสาธารณสุขฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2537)

สวนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะสุขภาพทางกาย 
ซึ่งผู วิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม
เปนขอคําถามเก่ียวกับประวัติการมีโรคประจําตัว  
ความรูสกึตอความเจบ็ปวดทางกาย และความไมสขุ
สบายจากการนอนหลับพักผอนไมเพยีงพอ แปลผล
โดยการนําคะแนนท้ัง 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 เปนแบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางขึน้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะขอคําถามเปนมาตร
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ มีจํานวน 
17 ขอ

สวนที ่4  แบบสอบถามปจจยัดานสังคม เพือ่
วดัการรบัรูดานการสนบัสนนุทางสงัคม โดยสรางมา
จากกรอบแนวคิดของเชฟเฟอร คอยน และลาซารัส 
(Schaefer,C;Coyne,T.C; Lazarus,R.S.)13 และ
ประยกุตมาจากการศกึษาของศลาฆนนท หงษสวสัดิ์ 
(Hongsawat,S.)14 โดยมีเนือ้หาครอบคลุมการรับรู
วาตนไดรบัความชวยเหลอืหรอืไดรบัการตอบสนอง
ความตองการในดานตางๆ ซึ่งมีลักษณะขอคําถาม
เปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
มีจํานวน 16 ขอ

สวนท่ี 5 แบบสอบถามปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
เพือ่วัดการรบัรูดานสิง่แวดลอมทีม่ผีลตอการดาํเนนิ
ชวีติ ในเรือ่งความปลอดภัยและความสะดวกในการ
ใชชีวิตประจําวัน รวมทั้งการเขาถึงขอมูลขาวสาร
และบริการตางๆ เปนแบบสอบถามท่ีผูวจิยัสรางข้ึน
จากการทบทวนวรรณกรรม มีลักษณะขอคําถาม
เปนมาตรประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 
มีจํานวน 16 ขอ 

สวนที่ 6 แบบประเมินคุณภาพชีวิตดวยวิธี 
Standard  gamble (SG)  มกีารรายงานเปนคะแนน
ดัชนี (Index score) อยูในชวง 0-1 โดย 0 หมายถึง 
ความตาย และ 1 หมายถึง ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ 
โดยการสัมภาษณดวยขอความสมมติ ผูตอบจะมี
ทางเลอืกในการตดัสินใจระหวางทางเลอืกทีห่นึง่ คอื 
ภาวะปจจุบนัทีม่คีวามพิการทางการเคล่ือนไหวตลอด
ชีวิต ทางเลือกที่สอง คือ การรักษาที่มีโอกาสหาย
จากความพิการ และกลับมาใชชวีติไดตามปกติ โดย

รับการรักษาเพียงครั้งเดียวดวยคาความนาจะเปน
เทากับคาคาหนึง่ แตถาการรักษาน้ีไมไดผล จะทาํให
เสียชีวิตทันที โดยปราศจากความเจ็บปวดและไมมี
คาใชจายใดๆ ซึ่งการสัมภาษณจะเปล่ียนระดับ
ความนาจะเปนในการรักษาที่ประสบความสําเร็จ
เริม่ตัง้แตรอยละ 10 และเพ่ิมขึน้ทลีะ 10 จนถงึ 100  
ซึ่งผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินที่พัฒนาเปน
ภาษาไทย9 โดยการคิดคะแนนอรรถประโยชน
คือ จุดที่รู สึกไมแตกตางระหวาง 2 ทางเลือก
หรือเปอรเซนตที่อยูระหวางเลือกรับการรักษานี้
กบัไมเลอืกวิธกีารน้ี  และหากผูทีเ่ลอืกรับการรักษา
ตั้งแตครั้งแรกคือมีโอกาสที่จะหายรอยละ 10 
จะใหคะแนนอรรถประโยชนเทากับ 0 และถาผูใด
ไมเลอืกรบัวธิกีารรกัษานีเ้ลย คอืแมแตจะรกัษาหาย 
100 เปอรเซน็ตกไ็มเลือก จะใหคะแนนอรรถประโยชน
เต็ม 1.0

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไดแก 

แบบสอบถามภาวะสขุภาพทางกาย การเหน็คณุคา
ในตนเอง การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตนเอง 
การสนับสนุนทางสังคม และการรับรูความปลอดภัย 
ความสะดวกในการใชชีวิต และการเขาถึงขาวสาร
และบริการ มาหาคาดัชนีความตรงตามเนื้อหา 
(Content Validity Index) โดยผูทรงคณุวฒุ ิ5 ทาน 
ไดคาเทากับ 1.00, 0.83, 1.00, 0.81 และ 0.88 
ตามลาํดบั  จากน้ันหาคาความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื 
(Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แกไขแลว จากผูทรงคณุวฒุทิัง้ 5 ทาน มาทดลองใช 
(Try out) กบัคนพกิารทางการเคลือ่นไหวทีม่ลีกัษณะ
เหมือนกลุมตวัอยาง แตไมไดเปนกลุมตวัอยาง จาํนวน 
30 คน นาํมาคาํนวณหาคาความเชือ่มัน่ (Reliability) 
ของเคร่ืองมือ ไดแก แบบสอบถามภาวะสุขภาพ
ทางกาย การเห็นคณุคาในตนเอง การรับรูภาพลกัษณ
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และรูปรางของตนเอง  การสนับสนุนทางสังคม 
การรับรูเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกในการ
ใชชีวิต และการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ 
โดยใชวธิกีารหาคาสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาค 
(Cronbrach’s  Alpha  Coefficient) ไดคาความ
เชือ่มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเทากบั .73, 
.70, .71, .84, .77 และ .76 ตามลําดับ 

การพิทักษสิทธิกลุมตัวอยาง
การศกึษาครัง้นี ้ไดผานการพิจารณาจากคณะ

กรรมการจริยธรรมการวิจยัระดับบณัฑติศกึษา คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยับรูพา รหสัจรยิธรรม
การวจิยั 06-05-2558 กลุมตัวอยางไดรบัคาํอธิบาย
วัตถุประสงคของการศึกษาและการเขารวมวิจัย
คร้ังนี้ตองไดรับความยินยอมจากกลุมตัวอยาง
เปนลายลักษณอักษร ผูวิจัยจะเก็บขอมูล โดยให
ตอบแบบสอบถาม ไมตองใสชือ่ สกลุ แตใชรหสัแทน 
ขอมูลทุกอยางที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปน
ความลับ โดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลในลักษณะ
ภาพรวม และนํามาใชประโยชนทางการศึกษาเทานัน้

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

ในชวงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2558 โดยติดตอ
กลุมตัวอยาง เพื่อนัดวัน เวลา ในการเขาพบ ณ ที่
บานของกลุมตัวอยางที่มีรายช่ือตามทะเบียนคน
พิการ เม่ือกลุมตัวอยางยินยอมใหความรวมมือใน
การทําวิจัย จึงอธิบายการตอบใหแกกลุมตัวอยาง  
โดยขอความรวมมือใหตอบคําถามดวยตนเอง 
ในแบบสอบถามสวนท่ี 1-5  สําหรับสวนท่ี 6 เปน
แบบประเมินคุณภาพชีวิต จะใชการสัมภาษณ 
โดยใหระยะเวลาแกกลุมตวัอยางใหขอมลูดวยตนเอง  
หากกลุมตวัอยางคนใดไมสามารถเขยีนหรอืมปีญหา
ในการอาน ผูวิจัยจะอานขอคําถามใหกลุมตัวอยาง

เลือกตอบ
การวเิคราะหขอมลูและสถติทิีใ่ช  วเิคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
1. พรรณนาขอมลูสวนบุคคล ภาวะสุขภาพ

ทางกาย การรับรูดานจิตใจ ดานสังคม ดานส่ิง
แวดลอม และคณุภาพชีวติ โดยการแจกแจงความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา
มัธยฐาน และพิสัย ควอไทล 

2. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัย 
โดยใชสถิติสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient) 
สําหรับตัวแปรที่มีระดับการวัดเปน interval หรือ 
ratio scale สวนตัวแปรที่มีระดับการวัดที่ตํ่ากวา 
มลีกัษณะเปน dichotomous outcome วเิคราะห
ดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพอยซไบซีเรียล (Point 
Biserial Correlation) และวิเคราะหปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอคุณภาพชีวิต ดวยสถิติถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) 
โดยเลือกเฉพาะตัวแปรตนที่มีความสัมพันธกับ
ตวัแปรตาม และนาํตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธไปศกึษา
ทีละคู  

ผลการวิจัย
กลุมตวัอยางทีเ่กบ็ขอมูลไดมจีาํนวนทัง้หมด 

212 คน สวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 67.00) 
มอีายรุะหวาง 41 ถงึ 60 ป (คามธัยฐาน 54 ป พสิยั
ควอไทล 23) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 50.50) 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 55.20) 
สวนใหญไมไดประกอบอาชีพ (รอยละ 70.30) มรีาย
ไดของครอบครวัตอเดอืนมากท่ีสดุ อยูระหวาง 5,001 
ถึง 10,000 บาท รองลงมานอยกวา 5,000 บาท 
รอยละ 37.70 และ32.10 ตามลําดับ มีคามัธยฐาน
รายได ตอเดอืน เทากบั 8,000 บาท (IQR=8000 บาท) 
สวนใหญมีระยะเวลาที่พิการอยูระหวาง 1-10 ป 
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(รอยละ73.10) โดยมีคามัธยฐานเทากับ 6 ป (IQR 
= 8 ป)  เกือบครึ่งมีความพิการทางการเคล่ือนไหว
อยูในระดับหนึ่ง (รอยละ 49.10) คือ สูญเสียความ
สามารถในการเคลือ่นไหว มอื แขน ลาํตวั นอยกวา
ครึ่งตัว หรือแขนขานอยกวา 2 ขาง  สวนดานภาวะ
สขุภาพทางกายพบวา กลุมตวัอยางมโีรคประจาํตวั 
รอยละ 52.4 ในจํานวนนี้มีโรคประจําตัวที่พบมาก
ทีส่ดุ คอื โรคความดนัโลหติสงู (รอยละ 60.36)  และ
ในชวง 1 เดือนที่ผานมา กลุมตัวอยางมีความรูสึก
เจ็บปวดทางดานรางกาย (รอยละ 47.62) และมี
ความรูสึกไมสุขสบายจากการนอนหลับพักผอน
ไมเพียงพอ (รอยละ 36.80) คะแนนรวมภาวะ

สขุภาพกาย 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) 
ชวงความเชือ่ม่ันรอยละ 95 ของคาเฉล่ียเทากบั 0.75 
- 0.85  เมื่อจําแนกตามระดับความพิการ พบวา 
คนพกิารทางการเคลือ่นไหวทีม่คีวามพกิารระดบัหนึง่
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาระดับสอง และระดับสาม 
โดยมีคามัธยฐานคุณภาพชีวิตเทากับ 0.85 (0.30), 
0.65 (0.40) และ0.45 (0.30) ตามลําดับ

ตารางท่ี 1 คามัธยฐาน (พิสัยควอไทล) ชวงความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 ของคาเฉลี่ย คาตํ่าสุด
  และคาสูงสุดคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหว 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
เคลือ่นไหว  อยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั ≤.05  
ไดแก สถานภาพสมรส (r = .14) การประกอบอาชีพ 
(r = .13) ระดับความพิการ (r = -.33) การเห็น
คุณคาในตนเอง (r = .49) การรับรูภาพลักษณและ
รูปรางของตน (r = .49)  แรงสนับสนุนทางสังคม 
(r = .52) ความปลอดภยั ความสะดวกในการใชชวีติ 

(r =.41) และโอกาสในการเขาถึงขอมลูขาวสารและ
บริการ (r =.29) และพบวาการสนับสนุนทางสังคม 
การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน การเห็น
คณุคาในตนเอง ระดับความพิการ และความปลอดภัย 
ความสะดวกในการใชชีวิต สามารถรวมทํานาย
คณุภาพชีวติคนพิการทางการเคล่ือนไหวไดรอยละ 
40.3 (R2= .403, F= 6.084,  p-value <.01) 
รายละเอียดในตารางท่ี 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ภาวะสุขภาพทางกาย ดานจิตใจ
  ดานการสนับสนุนทางสังคม และดานสิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิตคนพิการ
  ทางการเคล่ือนไหว (n = 211)

ปจจัย คุณภาพชีวิต

r
pb  p (one-tailed)

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)

-.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 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยของปจจัยที่สามารถทํานายคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคล่ือนไหว
  และผลการวิเคราะหดวยสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (n=211)

ตัวแปรพยากรณ B Beta T p-value

แรงสนับสนุนทางสังคม
การรับรูภาพลักษณและรูปรางของตน
การเห็นคุณคาในตนเอง 
ระดับความพิการ

.006

.012

.007
-.076

.224

.195

.193
-.147

 3.219
 2.916
 2.829
-2.618

<.01
<.01
<.01
.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

อรรถประโยชนคุณภาพชีวิตเฉล่ียเทากับ 0.75 
(IQR = 0.40) อาจเปนเพราะในปจจุบันมีการให
ความสําคัญกับการจัดระบบบริการสุขภาพใหเปน
ไปอยางทั่วถึง โดยไดมีการประกาศใหการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการในชุมชนเปนยุทธศาสตร 
ใหเกิดการพัฒนาคนพิการ ใหไดรับสิทธิประโยชน
ตาง ๆ  ในการเขาถงึระบบบรกิารสุขภาพ เชน จดัหา
อุปกรณเครื่องชวยคนพิการตาง ๆ ที่จําเปนใน
การดําเนินชวีติ จดัเจาหนาท่ีสาธารณสุขใหมรีะบบ
บริการเชิงรุก เพื่อดูแลสุขภาพคนพิการในชุมชน 
รวมทัง้ใหไดรบัเบีย้ยงัชพีความพกิาร มุงใหคนพกิาร
มีสุขภาพดี ใกลเคียงกับการศึกษาของญานิศา
วรรณศิริ (Wannasiri.Y)15 ที่ประเมินคุณภาพชีวิต
ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง พบวา คาเฉลี่ยของ
อรรถประโยชนทางตรงท่ีวัดดวยวิธี Standard 
Gamble (SG) มีคา 0.72 (SD. = 0.22) แตกตาง
จากหลาย ๆ การศึกษา ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตคน
พกิารทางกายหรือการเคลือ่นไหว โดยการใหคะแนน
ตามมิติของคุณภาพชีวิต3,5-6,12,16 พบวาอยูในระดับ
ปานกลาง อยางไรกต็ามคาคณุภาพชวีติทีไ่ด กย็งัไม
ถอืวาอยูในระดับทีส่งูมาก จงึควรตองมกีารสงเสริม
และพัฒนาใหคนพิการทางการเคล่ือนไหวไดรบัการ
บริการตาง ๆ ใหอยูในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อสงผลให
คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปจจัยที่มีความสัมพันธและสามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตเรียงตามลําดับความสําคัญไดดังนี้

การสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวได (b = 
.006) เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว เนื่อง
มาจากการสนับสนุนทางสังคมเปนกระบวนการ
รับรูของบุคคล ที่สงผลชวยประคับประคองจิตใจ 
เมือ่บคุคลนัน้เผชญิกบัความเครียดในชีวติ13 รวมทัง้

การสนับสนุนทางสังคมที่ประกอบไปดวย ความรัก 
ความหวงใย ความไววางใจ การชวยเหลือดาน
การเงนิ สิง่ของ และแรงงาน เพ่ือใหคนพกิารทางการ
เคลื่อนไหวสามารถตอบสนองความตองการ สงผล
ตอความสุข ความพึงพอใจในชีวิต รวมทั้งเกิดแรง
จูงใจในการเปล่ียนแปลงการดําเนินชีวิต ไปสูการมี
คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ สอดคลองกบัการศกึษาทีพ่บวา 
การสนบัสนนุทางสงัคมมคีวามสมัพนัธทางบวก และ
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตผูปวยโรคหลอดเลือด
สมอง ได (P<0.001)6  

การรบัรูภาพลกัษณและรปูรางของตน สามารถ
ทาํนายคุณภาพชีวติคนพิการทางการเคล่ือนไหวได 
(b = .012) เปนไปตามสมมตฐิานทีก่าํหนดไว อธบิาย
ไดวา การรับรู ภาพลักษณและรูปรางของตน 
เกดิจากการทีบ่คุคลมกีารปรบัตวัเพือ่ตอบสนอง เมือ่
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง17 สงผลใหเกิดการ
ปรับตัวดานอัตมโนทัศนที่เกิดขึ้นจากความคิด
ของตน หากบุคคลมีการรับรูภาพลักษณของตนใน
ทางบวก ยอมรับภาพลักษณและรูปรางที่เกิดจาก
ความพิการ ไมรูสึกวามีปมดอย มีกําลังใจในการ
ปรับตัว และสามารถเผชิญปญหา สงผลดีใน
ดานจิตใจ สงผลตอการมีคณุภาพชีวติท่ีดขีึน้ สอดคลอง
กับการศึกษา ที่พบวา การไมยอมรับสภาพการ
เจ็บปวย โดยรูสึกวาตนเองสูญเสียภาพลักษณ 
รูสกึอาย ไมกลาพบปะผูคน เปนอปุสรรคในการปรับ
ตัวตอการเจ็บปวยของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
สงผลใหเกิดความไมพึงพอใจในชีวิต นําไปสู 
การมีคุณภาพชีวิตท่ีไมดีได สวนผูปวยที่ยอมรับกับ
ภาพลกัษณและรปูรางของตนเอง จะเกดิความผาสกุ 
และความพึงพอใจในชีวติ  นาํไปสูการมีคณุภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น18 

การเห็นคุณคาในตนเอง สามารถทํานาย
คุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหวได (b = 
.007) เปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว อธิบาย
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ไดวา การเห็นคุณคาในตนเอง เกิดจากการที่บุคคล
สําคัญในชีวิตของเขา เชน พอ แม ญาติ และเพื่อน 
ปฏิบัติตอเขาในลักษณะที่เปนการยอมรับ เคารพ
และใหเกียรติ รวมทั้งการมีประสบการณเกี่ยวกับ
ความสําเร็จทีไ่ดกระทําสิง่ตาง ๆ  ใหบรรลุเปาหมาย 
ทําใหเขาไดรับการยอมรับ ดังนั้นจึงสงผลใหมี
การเห็นคุณคาในตนเองสูง จนเกิดเปนพลังในการ
จัดการกับชีวิต สงเสริมใหเกิดกําลังใจ ในการเผชิญ
กับปญหา พรอมท่ีจะแกไขปญหา นํามาซ่ึงการ
มคีณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ได ซึง่ตางจาก บคุคลท่ีไมไดรบั
การยอมรับ จะเห็นคณุคาในตนเองต่ํา ไมพรอมเผชิญ
ปญหา ทําใหเกิดความซึมเศรา ความกังวล ทอแท 
และเบ่ือหนายชีวิต สอดคลองกับการศึกษา 
ที่พบวาการเห็นคุณคาในตนเองมีความสัมพันธ
ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายหรือ
การเคลือ่นไหว3,7 และ การเหน็คณุคาในตนเองมคีวาม
สัมพันธตอคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคหลอดเลือด
สมองหรืออัมพาต ที่เมืองอินเดียนา ประเทศ
สหรัฐเมริกา19

ระดับความพิการ มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต
คนพิการทางการเคล่ือนไหว โดยพบวาผูที่มีระดับ
ความพิการมากจะมีคาคุณภาพชีวิตลดลง (b = 
-.076) เนื่องจากผูพิการที่มีระดับความพิการมาก 
เชน มีการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหว
ของแขน ขา หรอืลาํตัว มากกวา 2 ขาง จะไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได อาจตองอาศัยผูดูแลท้ังหมด 
ทําใหสงผลใหเกิดความไมพึงพอใจในชีวิตมากกวา
คนพิการในระดับนอย  สอดคลองกับการศึกษา ที่
พบวา คนพกิารทีร่ะดบัความพกิารรุนแรงมาก ตอง
อาศัยความชวยเหลือจากบุคคลในครอบครัว6 และ
ความพกิารระดับนอยจะสงผลตอคณุภาพชวีตินอย 
แตหากมีความพิการระดับมาก จะสงผลตอ
คุณภาพชีวิตมาก4

ความปลอดภัย ความสะดวกในการใชชีวิต 
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตคนพิการทางการ
เคล่ือนไหวได (b = .01) เปนไปตามสมมติฐานท่ี
กาํหนดไว อธบิายไดวา ความปลอดภยั ความสะดวก
ในการใชชีวิต เปนปจจัยที่ตอบสนองตอการ
ดาํเนนิชีวติ ซึง่หากมีการรับรูถงึความปลอดภัย และ
ไดรบัความสะดวกในระดบัมาก กจ็ะสงผลตอความ
พึงพอใจ เกิดความผาสุกในชีวิต8 สอดคลองกับ
การศึกษาที่พบวา คนพิการมีความตองการไดรับ
การพัฒนาดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมอยู
ในระดบัมาก20 และการศกึษาทีพ่บวาสภาพแวดลอม 
และสถานท่ีอยูอาศัย เปนปจจัยหลักในการทํานาย
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางดานรางกาย21 

ปจจัยที่พบวามีความสัมพันธ แตไมสามารถ
ทํานายคุณภาพชีวิต อธิบายไดดังนี้ 

การเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ มีความ
สัมพันธกับคุณภาพชีวิต อาจเปนเพราะปจจุบันได
มกีารใหความสําคญักบัการจัดระบบบริการสุขภาพ
ใหเปนไปอยางท่ัวถงึ โดยมกีองทุนหลกัประกันสขุภาพ
ในระดับทองถ่ิน ที่มุงหวังใหคนพิการไดรับบริการ
อยางเขาถึง และเทาเทียมกัน โดยสามารถเขารับ
บริการในสถานพยาบาลของรัฐทุกแหง ไมเสีย
คาใชจาย อีกทั้งมีการจัดระบบบริการสุขภาพให
บรกิารเชิงรกุเพิม่มากข้ึน และเนนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่เขามามบีทบาทในการใหบรกิารสาธารณะ
มากข้ึน  เพือ่ประโยชนของคนพิการในชุมน จงึทาํให
ความสัมพันธที่พบมีระดับตํ่า จนไมสามารถเปน
ปจจัยที่ทํานายคุณภาพชีวิตได 
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สถานภาพสมรส มคีวามสัมพนัธกบัคณุภาพ
ชวีติ โดยพบวา คนทีม่สีถานภาพสมรส หมาย หยา/
แยกจะมีคณุภาพชีวติดกีวาคนโสด อาจเน่ืองมาจาก 
คนโสดในกลุมตวัอยางไดรบัการดแูล ชวยเหลอื จาก
บุคคลใกลชิด ญาติ พี่นอง สังเกตไดจากขณะเก็บ
ขอมูล ครอบครัวของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปน
ครอบครัวขยาย ที่จะคอยใหความชวยเหลือกันใน
ระดับหนึ่ง จึงทําใหความสัมพันธอยูในระดับตํ่า 
เมือ่ถกูควบคมุดวยปจจยัอืน่ สอดคลองกบัการศกึษา 
ทีพ่บวา สถานภาพสมรสมีอทิธพิลทางลบกบัคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ16

อาชีพ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต อาจ
เปนเพราะกลุมตวัอยางสวนใหญไมไดประกอบอาชพี 
(รอยละ 70.3) และเปนผูสูงอายุ (รอยละ 37.90) 
ซึง่ยอมรับไดในขอจาํกดัของตน ทีไ่มสามารถประกอบ
อาชีพได จึงไมไดรูสึกวาดอยคุณคา ซึ่งทําใหความ
สมัพันธอยูในระดับตํา่ เมือ่ถกูควบคมุดวยปจจยัอืน่

รายได มคีวามสมัพันธกบัคณุภาพชวีติ อธบิาย
ไดวา กลุมตัวอยางมีลกัษณะท่ีมฐีานะทางเศรษฐกิจ
ที่ไมแตกตางกัน คือ รายไดไมเกิน 10,000 บาท 
(รอยละ 69.8) และปจจบุนัคนพกิารสามารถเขาถงึ
บรกิารสุขภาพไดตามสิทธหิลกัประกันสุขภาพ และ
สามารถเบกิกายอปุกรณตาง ๆ  ทีช่วยในการเคลือ่นไหว
ได และยังไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ทําใหลดภาระ
คาใชจายของคนพิการและครอบครัว อีกทั้งนํา
รายไดที่มีอยูไปจัดหาสิ่งจําเปนในการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นได

สวนปจจัยที่พบวาไมมีความสัมพันธ และไม
สามารถทํานายคุณภาพชีวิตอธิบายไดดังนี้  

ระยะเวลาที่พิการ จากการศึกษานี้ กลุม
ตวัอยางมีคากลางของระยะเวลาท่ีพกิาร 6 ป ซึง่อาจ
เปนระยะเวลาที่นานพอ ทําใหยอมรับไดกับความ
พิการที่เกิดขึ้น และมีการปรับตัวในการดําเนินชีวิต 
ตามทฤษฎีการเปลี่ยนผาน22 เพราะโดยธรรมชาติ

ของมนุษย จะอาศัยระยะเวลาในการเปลี่ยนผาน
ตอสิง่ใดส่ิงหน่ึง เพ่ือปรับเปล่ียนแบบแผนพฤติกรรม
ในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับการศึกษาท่ีพบวา
ระยะเวลาท่ีพกิารไมมคีวามสัมพนัธกบัคณุภาพชีวติ
คนพิการ16 

ภาวะสุขภาพทางกาย ที่พบในกลุมตัวอยาง
มีคะแนนรวมภาวะสุขภาพทางกายอยูในระดับที่
คอนขางด ีดงัคาํกลาวท่ีวาบคุคลท่ีมภีาวะสุขภาพดี 
มีแนวโนมที่จะพึงพอใจในชีวิตมากกวาบุคคลที่มี
ปญหาดานสขุภาพ23 อกีทัง้ไมมโีรคประจาํตวัทีร่นุแรง 
และอาจมีการควบคุมการรักษาที่ดี เชน การรับ
ประทานยาความดันโลหิต และยาเบาหวาน
อยางตอเนือ่ง จงึทาํใหความสมัพนัธทีพ่บมรีะดบัตํา่ 
จนไมสามารถเปนปจจัยที่ทํานายคุณภาพชีวิตได 

ระดับการศึกษา ในการศึกษาคร้ังนี้ กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถม
ศกึษา (รอยละ 55.20) โดยพบวา ไมมคีวามสัมพนัธ
กบัคณุภาพชีวติ อาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญ
อาจเคยไดรับความรู และไดรับคําแนะนําตาง ๆ 
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือมีผูคอยกระตุนเตือน
ใหมกีารฟนฟสูมรรถภาพ  ตลอดจนไดรบัความชวย
เหลือตามความจําเปนอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด
ประสบการณในการปฏิบัติตน เพื่อดูแลและฟนฟู
สมรรถภาพทางกาย หรือชวยตนเองไดตามศักยภาพ
ที่มีอยู สอดคลองกับการศึกษา ที่พบวา ระดับการ
ศึกษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต16 

อายุ  ที่พบในกลุมตัวอยางมีคามัธยฐานอายุ
เทากับ 54 ป ซึ่งเปนอายุที่อยูในวัยทํางานและวัย
ผูใหญ   มีประสบการณในการปรับตัว และจัดการ
ดูแลสุขภาพตนเองมาพอสมควร จากการส่ังสมมา
ตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยผูใหญ จึงทําใหอายุไมมีผลตอ
คุณภาพชีวิต 
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การปฏิบัติการพยาบาล จากผลการวิจัย

พบวา การสนบัสนนุทางสงัคม การรับรูภาพลกัษณ
และรูปรางของตน การเห็นคุณคาในตนเอง ระดับ
ความพิการ ความปลอดภัย และความสะดวกในการ
ใชชวีติ สามารถรวมทํานายคุณภาพชีวติของคนพิการ
ทางการเคล่ือนไหว ดังนั้นจึงสามารถนําผลวิจัยไป
ใชเปนแนวทางสําหรับพยาบาล และบุคลากร
สาธารณสขุในการพฒันาระบบบรกิาร เพือ่การดแูล
คนพิการทางการเคล่ือนไหว ใหเกิดความพึงพอใจ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้ 

 1.1 สงเสรมิใหมกีารสนบัสนนุทางสงัคม 
โดยใหหนวยงานตาง ๆ  สนับสนุนหรือผลักดันให
ครอบครัวและชุมชน มีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรยีนรูระหวางกลุม โดยเนนการมีสวนรวมของชมุชน 
เปดโอกาสใหคนพิการเขาไปมีบทบาทมากขึ้น 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน จัดระบบ
การใหคําปรึกษา ศูนยประสานงาน มีเครือขาย
บริการอยางทั่วถึง และเฝาระวังไมใหเกิดการขาด
สิ่งสนับสนุนทางสังคมในดานตาง ๆ เพื่อใหเกิด
การตอเนื่องในการดําเนินงาน สงผลใหคนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได

 1.2 สงเสริมใหเกิดการยอมรับภาพ
ลักษณ และรูปรางของตน รวมทั้งใหเกิดความรูสึก
เหน็คุณคาในตนเอง ซึง่เปนสวนหน่ึงของการสงเสริม
ดานสภาพจิตใจ ไดแก มกีจิกรรมประเมินความเครียด
และภาวะซมึเศรา โดยเฝาระวงัไมใหรบัรูภาพลกัษณ
และรปูรางของตน หรอืมองเหน็คณุคาในตนเองทาง
ดานลบ เนื่องจากอาจสงผลตอสภาพจิตใจ นําไปสู
การทํารายตนเองได   หากพบความผิดปกติควรสง
พบผูใหการปรึกษา หรือรักษา เพ่ือลดความเสี่ยง
ในการฆาตัวตาย รวมกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริม
สุขภาพจิต เชน กิจกรรมกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
นําผูที่มองตนเองในดานบวกมาพูดคุย ใหกําลังใจ 

หรือสะทอนใหเหน็ถงึการมคีณุคาในตนเอง รวมทัง้
ปลูกฝงใหคนในสังคมมีทัศนคติกับคนพิการใน
เชิงบวก

 1.3 ปรับสิง่แวดลอมใหมคีวามปลอดภยั 
และมคีวามสะดวกในการใชชวีติ โดยกระทรวงพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย รวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรตระหนัก และใหความ
สาํคัญในการพัฒนาดานสิง่แวดลอม เชน ควรจัดให
มงีบประมาณในการปรับปรงุบาน สิง่แวดลอมภายใน
และภายนอก เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับคน
พกิารและครอบครวั กาํหนดเปนนโยบายและแผนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง

2. ดานการศึกษา อาจารยพยาบาลสามารถ
นําผลการวิจัยไปเปนขอมูลอางอิง ในการจัดการ
เรยีนการสอนนสิติพยาบาล โดยเนนการพฒันาการ
ดแูลคนพิการทางการเคล่ือนไหวแบบองครวม มกีาร
ประเมินปญหาและสิ่งท่ีสงผลกระทบตอการดูแล
รักษา และใหการชวยเหลือแบบรอบดาน โดยให
ความสําคัญตอการมีสวนรวมของชุมชน ในการ
พัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวใหดียิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรศกึษาในกลุมตวัอยางทีม่คีวามหลาก

หลายมากขึน้ ซึง่จะทาํใหเหน็ถงึอทิธพิลของตวัแปร
มากข้ึน เชน ศกึษาเปรยีบเทยีบระหวางคณุภาพชวีติ
คนพิการในเมืองกับชนบท และกลุมที่อาศัยอยูใน
ศนูยฟนฟสูมรรถภาพ หรืออยูในชมุชน กลุมทีพ่กิาร
ไมนาน และพิการมานานแลว เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพใน
ประเดน็ปญหาความตองการของคนพิการควบคูกบั
เชิงปริมาณ ซึง่จะเปนแนวทางการพัฒนาระบบการ
ดูแลคนพิการไดดียิ่งขึ้น
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3. ควรทําวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
คนพิการ เพือ่นาํมาพัฒนาโปรแกรม หรอืจดัรปูแบบ   
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พกิาร เชน ศกึษาวิจยั พฒันารูปแบบในกระบวนการ
สรางเครือขายคนพิการ ทีส่งผลตอการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการ

4. พัฒนาวิธีการหรือรูปแบบการบริการท่ี
เสริมพลังอํานาจ และเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดใน
เชิงการวิเคราะหตนทุน-ประสิทธิพล หรือตนทุน-
อรรถประโยชน เพือ่นาํไปสูการกําหนดเชิงนโยบาย
ตอไป 
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