
ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร

วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มทักษะการใชวีลแชรในการดําเนินชีวิตของผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง

ผูเขารวมโปรแกรม
2. ผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนอัมพาตคร่ึงทอนลางที่ผานเกณฑการคัดเลือกที่กําหนด

และเปนผูปวยใน (inpatient) หอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช ขณะที่เขา
รวมโปรแกรม

3. ความสามารถและสภาพรางกายของผู เขารวมวิจัยในการเขารวมโปรแกรม ผูเขารวม
โปรแกรมตองไดรับการประเมินความสามารถและสภาพรางกาย ที่จะตองมีความ
ปลอดภัยในการออกนอกโรงพยาบาล ไดแก
3.1 สภาวะทางการแพทยคงที่
3.2 การทรงตัวในทาน่ังขณะที่มีการเคลื่อนไหว (dynamic balance) อยูในระดับ

พอใช (fair) ขึ้นไป ตาม functional balance grades: (dynamic) (52)
3.3 ไมมีแผลกดทับบริเวณกน (pressure ulcer)
3.4 สามารถการเคลื่อนยายตนเอง (transfer) ในระดับเดียวกันไดอยางอิสระ
3.5 สามารถเข็นวีลแชรในทางเรียบและขึ้น-ลงทางลาดแบบมาตรฐานไดอยางอิสระ
3.6 สามารถทําทักษะการใชวีลแชร  ตามแบบประเมินทักษะการใชวีลแชร

(ภาคผนวก ง) ในขอ 1, 13, 15 และ 16 ไดผานและปลอดภัย

รถวีลแชรท่ีใชในโปรแกรม
รถวีลแชรแบบมาตรฐานที่ใชแรงจากรยางคสวนบนในการเคลื่อนที่ (manual wheelchair)



110

สถานท่ีในการดําเนินโปรแกรม
1. สาขากิจกรรมบําบัด
2. พื้นที่โดยรอบในโรงพยาบาลศิริราช
3. หางสรรพสินคา

ระยะเวลาในการดําเนินโปรแกรม
ใชเวลาโดยรวมประมาณ 3 สัปดาห แบงเปน 3 ขั้นตอน โดยผูเขารวมวิจัยจะไดดูซีดีการใช

วีลแชรเปนเวลา 15 นาที กอนที่จะเขาสูขั้นตอนที่ 1 โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรแบงเปน 3
ขั้นตอนดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 ผูเขารวมวิจัยจะไดรับการฝกทักษะการใชวีลแชรในสาขากิจกรรมบําบัด
โรงพยาบาลศิริราช 3 คร้ัง คร้ังละประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที ในแตละคร้ังจะเวนระยะเวลาในการฝก 1
วัน

ขั้นตอนที่ 2 ผูเขารวมวิจัยจะไดรับการฝกทักษะการใชวีลแชรโดยการทํากิจกรรมภายใน
โรงพยาบาลศิริราช 3 คร้ัง ใชเวลาในการทํากิจกรรมคร้ังละประมาณ 1.30 ชั่วโมง ในแตละคร้ังจะเวน
ระยะเวลาในการฝก 1 วัน

ขั้นตอนที่ 3 ผูเขารวมวิจัยจะไดรับโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรที่หางสรรพสินคา 3
คร้ัง ใชเวลาคร้ังละประมาณ 3 ชั่วโมง ในแตละคร้ังจะเวนระยะเวลาในการฝก 1 วัน

หมายเหตุ จํานวนคร้ังในแตละขั้นตอนของโปรแกรม ผูวิจัยไดอางอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการฝกทักษะการใชวีลแชร จะใชการฝกประมาณ 4 คร้ัง และทําใหมีทักษะการใชวีลแชรที่ดีขึ้น แต
ในโปรแกรมการวิจัยน้ี กําหนดการฝกทักษะการใชวีลแชรในแตละขั้นตอน 3 คร้ัง เน่ืองจากมีขอจํากัด
ในดานระยะเวลาของการเก็บขอมูล จากระยะเวลาในการลาศึกษาตอของตัวผูวิจัยที่จะสิ้นสุดในเดือน
พฤษภาคม 2553 ซึ่งเมื่อกลับไปทํางานจะทําใหการใหโปรแกรมงานวิจัยมีความยากลําบากมากยิ่งขึ้น

ข้ันตอนการดําเนินโปรแกรม
ในการดําเนินโปรแกรมจะเปนไปตามลําดับขั้นตอน ดังน้ี

1. ผูเขารวมวิจัยดูซีดีการใชวีลแชร ใชเวลาประมาณ 15 นาที ที่จัดทําโดยผูวิจัย กอนเขาสูการฝก
ทักษะการใชวีลแชรขั้นตอนที่ 1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1.1 การเข็นวีลแชรในทางแคบ
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1.2 การเลี้ยววีลแชรในพื้นที่ขนาด 1.5 × 1.5 ตารางเมตร
1.3 การเปดประตูบานพับและประตูบานเลื่อน การเข็นผานประตู และการปดประตู
1.4 การเอ้ือมหยิบของจากที่สูง 1.5 เมตร ที่ตองใชทักษะการล็อคลอวีลแชร และการจับ

ที่พักแขนเพื่อปองกันการตกจากวีลแชร
1.5 การกมหยิบของจากพื้น ที่ตองใชทักษะการล็อคลอวีลแชร และการจับที่พักแขนเพื่อ

ปองกันการตกจากวีลแชร
1.6 การกระดกวีลแชร
1.7 การเข็นวีลแชรขามธรณีประตูสูง 2 เซนติเมตร ที่ตองใชทักษะการกระดกลอหนา

พรอมกับการเข็นไปดานหนา
1.8 การขึ้นสิ่งกีดขวางสูงประมาณ 5 เซนติเมตร ที่ตองใชทักษะการกระดกลอหนา

พรอมกับการเข็นไปดานหนา
1.9 การขึ้นบันไดเลื่อน โดยการหันหนาเขาหาบันไดเลื่อน และจับราวบันไดเพื่อให

บันไดเลื่อนพาวีลแชรขึ้น
1.10 การลงบันไดเลื่อน โดยการหันหลังใหบันไดเลื่อน และจับราวบันไดเพื่อใหบันได

เลื่อนพาวีลแชรลง

2. ขั้นตอนที่ 1 ฝกทักษะการใชวีลแชรในสาขากิจกรรมบําบัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี
2.1 ทําการฝกทักษะการถายเทนํ้าหนักบริเวณกนบนวีลแชรเพื่อปองกันแผลกดทับ ใชเวลา

ในการฝกประมาณ 5 นาที
2.2 ทําการฝกทักษะการเคลื่อนยายตัวจากวีลแชรไปที่เกาอ้ี ลักษณะของเกาอ้ี คือ ไมมีที่พัก

แขน ความสูงจากพื้นถึงที่น่ัง 45-47 เซนติเมตร ใชเวลาในการฝกประมาณ 10 นาที
2.3 ทําการฝกทักษะการเข็นวีลแชรระยะทาง 10 เมตร ภายในระยะเวลา 30 วินาที ใชเวลาใน

การฝกประมาณ 5 นาที
2.4 ทําการฝกทักษะการเข็นวีลแชรไปขางหนาระยะทาง 100 เมตร ใชเวลาในการฝก

ประมาณ 5 นาที
2.5 ทําการฝกทักษะการเข็นวีลแชรในทางแคบ ขนาด 90 เซนติเมตร ในระยะทาง 10 เมตร

(เปนความกวางที่นอยที่สุดสําหรับการใชวีลแชร (64)) ใชเวลาในการฝกประมาณ 10 นาที
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2.6 ทําการฝกเข็นวีลแชรถอยหลังในระยะทาง 5 เมตร พื้นที่กวาง 1.2 เมตร ใชเวลาในการฝก
ประมาณ 10 นาที

2.7 ทําการฝกทักษะการเลี้ยวกลับรถวีลแชร 180 องศา ในพื้นที่ 1.5 × 1.5 ตารางเมตร (เปน
พื้นที่มาตรฐานสําหรับการเลี้ยวกลับรถวีลแชร (64)) ใชเวลาในการฝกประมาณ 10 นาที

2.8 ทําการฝกทักษะการเข็นวีลแชรหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบสลับฟนปลา โดยวางสิ่งกีด
ขวางหางกัน 1 เมตร ใชเวลาในการฝกประมาณ 10 นาที

2.9 ทําการฝกทักษะการเปดและปดประตูแบบบานเลื่อน และประตูบานพับที่ไมมีแรงเสียด
ทานขณะเข็นวีลแชร ใชเวลาในการฝกประมาณ 10 นาที

2.10 ทําการฝกทักษะการเอ้ือมหยิบของจากที่สูงจากพื้น 1.5 เมตร โดยขนาดวัตถุมีขนาด
เสนผาศูนยกลางมากกวา 2.5 เซนติเมตร ใชเวลาในการฝกประมาณ 5 นาที

2.11 ฝกการเอ้ือมหยิบของจากพื้น วัตถุมีขนาด 5×10×10 เซนติเมตร ใชเวลาในการฝก
ประมาณ 10 นาที

2.12 ทําการฝกทักษะกระดกลอหนารถวีลแชร บนทางเรียบและไมมีสิ่งกีดขวาง ใชเวลาใน
การฝกประมาณ 15 นาที

2.13 ทําการฝกทักษะการเข็นวีลแชรขามธรณีประตูสูงประมาณ 2 เซนติเมตร ใชเวลาในการ
ฝกประมาณ 10 นาที (ทําการฝกเมื่อผูเขารวมโปรแกรมสามารถทําทักษะขอ 10 ได)

2.14 ทําการฝกทักษะการเข็นวีลแชรขึ้นทางตางระดับสูงประมาณ 5 เซนติเมตร โดยสิ่งกีด
ขวางมีพื้นที่อยางนอย 1.5 × 1.5 เมตร ใชเวลาในการฝกประมาณ 15 นาที (ทําการฝกเมื่อผูเขารวม
โปรแกรมสามารถทําทักษะขอ 11 ได)

2.15 ทําการฝกกิจวัตรประจําวันที่จําเปนในการออกนอกโรงพยาบาลหรือออกนอกบาน
ไดแก การเคลื่อนยายตัวจากวีลแชรไป-กลับโถสวม และการเปลี่ยนผาออมสําเร็จรูปหลังการขับถาย ใช
เวลาในการฝกประมาณ 15 นาที
หมายเหตุ การฝกทักษะการใชวีลแชรในขอ 10, 11 และ 12 ผูวิจัยจะใชสายรัดพยุงรถวีลแชร (spotter-
training strap) เพื่อปองกันการลมหงายหลัง และใชสายรัดระหวางหนาอกกับรถวีลแชร (chest strap)
เพื่อปองกันการตกจากวีลแชร
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3. ขั้นตอนที่ 2 จะทําการฝกหลังจากเสร็จสิ้นการฝกในขั้นตอนที่ 1 โดยผูเขารวมวิจัยจะไดรับการฝก
ทักษะการใชวีลแชรในการขึ้นรถแท็กซี่ และการใชวีลแชรทํากิจกรรมภายในโรงพยาบาลศิริราช โดยมี
ระยะทางโดยรวมประมาณ 300 เมตร ขั้นตอนที่ 2 มีรายละเอียดการฝกทักษะดังน้ี

3.1 การฝกยายตัวจากวีลแชรในการขึ้นและลงรถแท็กซี่  ใชเวลาประมาณ 15 นาที
3.2 การใชวีลแชรไปซื้อของที่โรงอาหาร ใชเวลาในการทํากิจกรรม ประมาณ 30 นาที

ทักษะการใชวีลแชรที่ใชในการทํากิจกรรม มีดังน้ี
3.2.1 เข็นวีลแชรและเลี้ยวในทางแคบในการเขาและออกลิฟต
3.2.2 การเข็นวีลแชรหลบหลีกฝูงชน
3.2.3 เข็นวีลแชรขึ้นและลงทางลาด
3.2.4 การขามถนนแบบรถเดินทางเดียว (one way)
3.2.5 การเอ้ือมมือเพื่อสงเงินในการซื้อสินคา รับเงินทอน และรับสินคา
3.2.6 การจัดการกับสินคา (carry objects) ขณะเข็นวีลแชร

3.3 การใชวีลแชรไปธนาคารภายในโรงพยาบาลเพื่อกดเงินสด ใชเวลาในการทํากิจกรรม
ประมาณ 15 นาที ทักษะการใชวีลแชรที่ใชในการทํากิจกรรม มีดังน้ี

3.3.1 การเข็นวีลแชรดานขางของถนนภายในโรงพยาบาล ที่มีรถวิ่งผานตลอดเวลา
3.3.2 เข็นวีลแชรขึ้นและลงทางลาด
3.3.3 การเอ้ือมเพื่อกดเงินสด (ถามี) หรือฝาก-ถอนเงินสดที่เคานเตอรบริการ

3.4 การใชวีลแชรไปไหวพระที่ลานพระบิดา ใชเวลาในการทํากิจกรรมประมาณ 15 นาที
ทักษะการใชวีลแชรที่ใชในการทํากิจกรรม มีดังน้ี

3.4.1 การเข็นวีลแชรขึ้นและลงทางลาด
3.4.2 การเอ้ือมหยิบธูปและปกธูป

3.5 เข็นวีลแชรกลับหอผูปวยในเสนทางเดิม

4. ขั้นตอนที่ 3 จะทําการฝกหลังจากเสร็จสิ้นการฝกในขั้นตอนที่ 2 ผูเขารวมโปรแกรมจะไดรับ
โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรที่หางสรรพสินคา เพื่อทดลองการใชวีลแชรภายนอกโรงพยาบาล
ของผูเขารวมโปรแกรม อาศัยการเดินทางไป-กลับโดยรถแท็กซี่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

4.1 ผูเขารวมโปรแกรมตองไปเรียกรถแท็กซี่ และขึ้นรถแท็กซี่ ทักษะการใชวีลแชรที่ใชใน
การทํากิจกรรม มีดังน้ี
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4.1.1 การเข็นวีลแชรเพื่อไปเรียกรถแท็กซี่
4.1.2 การเปดประตูรถแท็กซี่
4.1.3 การเข็นวีลแชรใหใกลกับรถแท็กซี่เพื่อเคลื่อนยายตนเองขึ้นรถ
4.1.4 การพับวีลแชรหลังจากน่ังบนรถแท็กซี่แลว จากน้ันผูวิจัยจะเปนผูเก็บวีลแชร

ขึ้นรถ
4.1.5 การเอ้ือมไปดานขางเพื่อปดประตูรถแท็กซี่

4.2 เมื่อถึงหางสรรพสินคา ผูเขารวมโปรแกรมจะทํากิจกรรมการซื้อของในซูเปอรมาเกต
ทักษะการใชวีลแชรที่ใชในการทํากิจกรรม มีดังน้ี

4.2.1 การเคลื่อนยายตัวจากรถแท็กซี่ไปที่วีลแชร
4.2.2 การเข็นวีลแชรในสถานที่ที่มีคนเปนจํานวนมาก
4.2.3 การเอ้ือมหยิบของจากที่ตํ่าและที่สูงเพื่อหยิบสินคา
4.2.4 การจัดการกับสินคา (carry objects) เพื่อเข็นวีลแชร
4.2.5 การเขาที่แคบบริเวณเคานเตอร และการเอ้ือมเพื่อชําระคาสินคา
4.2.6 ไดรับการฝกใชทักษะการลงและขึ้นบันไดเลื่อน

หมายเหตุ การฝกทักษะการขึ้นและลงบันไดเลื่อน จะมีผูชวยวิจัยอยูดานหลังของวีลแชร โดยผูชวย
วิจัยเปนเพศชายที่ไดรับการแนะนําและการฝกปฏิบัติจากผูวิจัยในการขึ้นและลงบันไดเลื่อน เพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะฝก และใชสายรัดพยุงวีลแชร (spotter-training strap) เพื่อ
ปองกันการลมหงายหลัง และใชสายรัดระหวางหนาอกกับวีลแชร(chest strap) เพื่อปองกันการตก
จากวีลแชร

4.3 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ผูเขารวมวิจัยเดินทางกลับโรงพยาบาล ทักษะการใชวีลแชรที่ใช
ในการทํากิจกรรม มีดังน้ี

4.3.1 การขึ้นและลงรถแท็กซี่
4.3.2 การเข็นวีลแชรกลับหอผูปวยเวชศาสตรฟนฟู
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แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก

1. แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมแลว 1 วัน
1.1 ทานคิดวาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรมีประโยชนกับการดําเนินชีวิตของทานเมื่ออยู

ที่บานในดานใดบาง อยางไร
1.2 ทานคิดวาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรจะชวยใหทานมีความสามารถในการเขาชุมชน

หรือไม อยางไร
1.3 ทานคิดวาสิ่งใดเปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทําโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรคร้ังน้ี
1.4 ทานคิดวาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรที่ไดรับน้ี ควรปรุงปรับหรือไม อยางไร

2. แนวคําถามที่ใชในการสัมภาษณหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมแลว 1 เดือน
2.1 ในปจจุบัน ทานไดนําทักษะที่ไดรับจากโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรมาประยุกตใช

หรือไม อยางไร
2.2 ทานคิดวาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรที่ทานเคยไดรับ มีผลตอการดําเนินชีวิตของ

ทานในปจจุบันดานใดบาง อยางไร
2.3 ทานคิดวาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร ควรมีการปรับปรุงดานใดบาง อยางไร



ภาคผนวก ค

แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน

คําชี้แจง ใหขีดเคร่ืองหมาย / ลงในชอง (  ) หรือเติมคําในชองวาง
1. เพศ

(  ) ชาย (  ) หญิง
2. อายุ...................ป
3. ที่อยู...............................................................................................................................................

....................................................................................เบอรโทรศัพท....................................
4. สถานภาพ (  ) โสด (  ) คู (  ) หยา (  ) หมาย
5. ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังเมื่อ.....................................
6. สาเหตุของการไดรับบาดเจ็บ....................................
7. ระดับการศึกษา

(  ) ประถมศึกษา
(  ) มัธยมศึกษา
(  ) ปริญญาตรี หรือ สูงกวาปริญญาตรี

8. อาชีพกอนไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง รายได.......................................
(  ) ไมไดประกอบอาชีพ
(  ) รับจาง
(  ) คาขาย
(  ) รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
(  ) อ่ืนๆระบุ.....................................................
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9. อาชีพปจจุบัน รายได..................................................
(  ) ไมไดประกอบอาชีพ
(  ) รับจาง
(  ) คาขาย
(  ) รับราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
(  ) อ่ืนๆระบุ.....................................................

10. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูตอบแบบสอบถาม)
(  ) อยูคนเดียว (  ) 2 คน (  ) 3 คน (  ) 4 คน (  ) มากกวา 4 คน

11. ผูดูแล คือ............................................................
12. ลักษณะที่อยูอาศัย

(  ) บานชั้นเดียว (  ) บาน 2 ชั้น
(  ) อ่ืนๆ...................................................

13. ที่อยูอาศัยของทานเปนอุปสรรคตอการใชวีลแชรในการสัญจรหรือไม
( ) เปนอุปสรรค (ตอบคําถามขอ 13) (  ) ไมเปนอุปสรรค

14. ที่อยูอาศัยมีอุปสรรคตอการใชวีลแชร คือ
1. .....................................................................
2. .....................................................................
3. ......................................................................
4. .......................................................................
5. .......................................................................



ภาคผนวก ง

แบบประเมินทักษะการใชวีลแชร

ชื่อ............................................................................................................................. .....................
ระดับการบาดเจ็บ...................................................วันที่ทําการทดสอบ.........................................

คําชี้แจง  ใหทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความสามารถของผูถูกทดสอบมากที่สุด

ความสามารถ หมายถึง ผูถูกทดสอบสามารถทําทักษะที่ถูกทดสอบไดอิสระและปลอดภัย
ความสามารถหมายถึง ถาผูถูกทดสอบทําทักษะน้ันไมสมบูรณหรือไมพยายามที่จะทํา หรือไม

ปลอดภัยในความคิดเห็นของผูทดสอบ
ความปลอดภัย หมายถึง ทําทักษะน้ันไดอยางปลอดภัย หรือ ถึงแมวาจะไดคะแนนไมผาน เชน

ไมสามารถทําได และไมพยายามทําทักษะน้ัน
ความปลอดภัย หมายถึง ผูถูกทดสอบตองการผูชวยเหลือเพื่อปองกันอันตราย หรือไดรับบาดเจ็บ

จากการทําทักษะน้ัน
ความปลอดภัย NT หมายถึง ถาผูถูกทดสอบทําทักษะที่งายกวาไมผาน จึงไมทําการทดสอบทักษะที่

ใชความสามารถเดียวกันที่มีความยากมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม ใชสําหรับบันทึกรายละเอียดที่สังเกตไดจากการประเมิน เชน เหตุผลที่

ทําทักษะน้ันไมได หรือ ความสมดุลของการทําทักษะดานซายและขวา
ใส NP ลงในชองความสามารถและความปลอดภัยเมื่อวีลแชรไมมี

สวนประกอบที่ใชในการประเมินทักษะ เชน การพับเก็บวีลแชร
ใส TE ลงในชองความสามารถและความปลอดภัยเมื่อผูทดสอบขาด

ประสิทธิภาพในการสังเกต ในขณะที่ทําการทดสอบ
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แบบประเมินทักษะการใชวีลแชร (ดัดแปลงจาก Wheelchair Skills Test (WST) Version 4.1)
หัวขอ ความสามารถ ความปลอดภัย รายละเอียด

เพิ่มเติม    NT
1. เข็นไปขางหนา 10 เมตร
2. เข็นไปขางหนา 10 เมตร ในเวลา 30

วินาที
3. การเข็นไปขางหนาในระยะทาง 100

เมตร
4. การพับเบาะเพ่ือเก็บวีลแชรและการ

เปดเบาะเพ่ือใชวีลแชร
5. การเ ล้ียวหมุนกลับวีลแชรในพ้ืนที่

1.5×1.5 เมตร
6. การเข็นถอยหลัง 5 เมตร

7. เข็นผานทางแคบขนาด 90 เซนติเมตร
8. การเข็นผานประตูบานพับ (ใชทักษะ

การเปดประตู การเข็น      วีลแชรผาน
และ ปดประตู)

9. การเข็นผานประตูบานเล่ือน (ใชทักษะ
การเปดประตู การเข็น      วีลแชรผาน
และ ปดประตู)

10. การเอื้อมหยิบของจากที่สูง 1.5 เมตร
11. การหยิบวัตถุจากพ้ืน
12. การถายน้ําหนักบริเวณกน ขณะนั่งวีล

แชร
13. การเคล่ือนยายตัว (transfer) จาก วีล

แชรไปที่เกาอี้หรือเตียงระดับเดียวกัน
และยายตัวกลับมาที่วีลแชร

14. การหลบหลีกส่ิงกีดขวางไปทางซาย
และขวาแบบสลับฟนปลา
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แบบประเมินทักษะการใชวีลแชร (ตอ)
หัวขอ ความสามารถ ความปลอดภัย รายละเอียด

เพิ่มเติม    NT
15.การเข็นขึ้นทางลาดที่ มีความชันมาตรฐ าน

(ความสูง : ความยาว ไมนอยกวา 1: 12)
16.การเข็นลงทางลาดที่ มีความชันมาตรฐาน

(ความสูง : ความยาว ไมนอยกวา 1: 12)
17.การยกลอหนาวีลแชร บนทางเรียบ ไมมีส่ิงกีด

ขวาง
18.ขามธรณีประตูสูงประมาณ 2 เซนติเมตร
19.การเข็นวีลแชรขึ้นส่ิงกีดขวางสูง 5 เซนติเมตร
20.การเคล่ือนยายตนเองจากวีลแชรเพ่ือลงแท็กซ่ี
21.การเคล่ือนยายตนเองจากแท็กซ่ีไปยังวีลแชร
22.การเขาและออกจากลิฟต
23.การเอื้อมมือเพ่ือกดปุมลิฟต

24.การเอื้อมมือขณะอยูบนวีลแชร ไปที่ตูกดเงินสด
หรือเคานเตอรฝาก-ถอนของธนาคาร

25.การขึ้นบันไดเล่ือนแบบขั้นบันได
26.การลงบันไดเล่ือนแบบขั้นบันได
27.การเล้ียววีลแชรภายในซูเปอรมาเกต
28.การเข็นผานฝูงชนภายในซูเปอรมาเกต
29.การเอื้อมหรือการกมหยิบของจากช้ันวางสินคา
30.การจัดการของในมือ (carry object) เพ่ือเข็น

วีลแชร
31. เข็นลอเข็นไปที่แคบบริเวณเคานเตอร

เพ่ือชําระคาสินคา
รอยละของคะแนนท้ังหมด
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วิธีการคํานวณคํานวณหาสัมประสิทธ์ิของความสอดคลอง IOC (Index of Concordance)

การหาคา IOC ในงานวิจัยน้ีใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาขอความในแตละขอของแบบ
ประเมิน 3 ทาน โดยกําหนดคะแนนสําหรับการพิจารณาขอความในแตละขอดังน้ี (65)
ให +1 คะแนน ถาแนใจวาขอความน้ันสอดคลองตรงกับเน้ือหา ตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด
ให 0 คะแนน ถาไมแนใจวาขอความน้ันสอดคลองตรงกับเน้ือหา ตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด
ให -1 คะแนน ถาแนใจวาขอความน้ันไมสอดคลองตรงกับเน้ือหา ตามวัตถุประสงคที่ตองการวัด

นําคะแนนที่ไดในแตละขอมาคํานวณตามสูตรของ Rovinelli และ Hambleton ดังน้ี

IOC = ∑ R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง
∑ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

ผลของการคํานวณคะแนน ถาคาของ IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอความน้ันมี
ความตรงตามเน้ือหาสามารถนํามาใชได และถาคาตํ่ากวา 0.5 ขอความน้ันใชไมไดผูวิจัยควรตัดทิ้งไป
หรือแกไขปรับปรุงใหม
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ตารางที่ 7 แสดงการแปลผลจากการพิจารณาขอความของผูเชี่ยวชาญ
ขอความท่ี คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คาเฉลี่ย สรุปผล

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
4 +1 0 +1 2 0.67 ใชได
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
14 +1 0 +1 2 0.67 ใชได
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอความท่ี คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวม คาเฉลี่ย สรุปผล

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3
22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
24 +1 0 +1 2 0.67 ใชได
25 +1 0 +1 2 0.67 ใชได
26 +1 0 +1 2 0.67 ใชได
27 +1 0 +1 2 0.67 ใชได
28 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
29 +1 0 +1 2 0.67 ใชได
30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได
31 +1 0 +1 2 0.67 ใชได

สรุป
ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความตรงทางเน้ือหาทักษะการใชวีลแชรทั้งหมด 31

หัวขอ ผลจากการตรวจสอบแสดงใหเห็นวาคะแนนทุกหัวขออยูในชวงระหวาง 0.67 ถึง 1 แสดงวา
สามารถนํามาใชในงานวิจัยไดทุกหัวขอ



ภาคผนวก ฉ

หนังสือการอนุมัติรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน



ภาคผนวก ช

หนังสือแสดงเจตนายินยอมเขารวมการวิจัย (Informed Consent Form)
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – สกุล นางสาวเสาวลักษณ   จันทรเกษมจิต
วัน เดือน ป เกิด 28 กันยายน 2522
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ปการศึกษา 2540
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2544

ประวัติการทํางาน นักกิจกรรมบําบัด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู สาขากิจกรรมบําบัด
ต้ังแต ป พ.ศ. 2544 - ปจจุบัน


