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บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายในการพัฒนาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร และ
ประเมินทักษะการใชวีลแชรสําหรับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง ผูเขารวมวิจัยเปนอัมพาตคร่ึงทอน
ลางจํานวน 3 คน เปนเพศชาย 2 คน และหญิง 1 คน มีอายุระหวาง 20 ถึง 35 ป ที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล   โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ (1) การฝกทักษะการใช
วีลแชร ในสาขากิจกรรมบําบัด ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช (2) การฝกทักษะการ
ใชวีลแชรในการทํากิจกรรม โดยการทํากิจกรรมในพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราช และ (3) การฝก
ทักษะการใชวีลแชรในชุมชน ผูวิจัยทําการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรที่
พัฒนาขึ้นโดยศึกษาแบบผสานวิธี การศึกษาเชิงปริมาณประกอบดวยการประเมินความสามารถและ
ความปลอดภัยในการใชวีลแชร โดยใชแบบประเมินทักษะการใชวีลแชรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ
การศึกษาเชิงคุณภาพประกอบดวยการสังเกตพฤติกรรมความสามารถในการใชวีลแชรในบริบทที่
ผูเขารวมวิจัยอาศัยอยู และการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประโยชน ขอควรปรับปรุง และการ
นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ผลการศึกษาดานทักษะการใชวีลแชรจากแบบประเมินทักษะ
การใชวีลแชรพบวาระดับของความสามารถของผูเขารวมวิจัยทั้ง 3 คนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 45.16
และดานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 33.33 ขอมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก
พบวาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของผูเขารวมวิจัยคือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ปจจัยทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรมทางสังคม หลังการเขารวมโปรแกรม ผูเขารวมวิจัยทุกรายไดนําทักษะที่ไดรับไปใช
ในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต รูสึกมั่นใจในการใชวีลแชรในชุมชน และภู มิใจที่มี
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ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ผูเขารวมวิจัยเสนอความคิดเห็นวา ควรเพิ่มระยะเวลา จํานวนคร้ัง และ
หัวขออ่ืนๆของโปรแกรมการฝกการใชวีลแชร ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาโปรแกรมนี้มีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใชกับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช วีลแชรเมื่อกลับ
สูชุมชน อยางไรก็ตามอาจตองมีการปรับประยุกตโปรแกรม ใหมีความเหมาะสมกับระดับของ
สภาพรางกายและความตองการผูรับบริการแตละราย ทั้งน้ีควรจะใหครอบครัวของผูรับบริการ
เขามามีสวนรวมในการฝก เพื่อจะไดทราบถึงความสามารถที่แทจริงในการใชวีลแชรและใหการ
ชวยเหลือที่ถูกตองกับผูใชวีลแชรเมื่อกลับเขาสูชุมชนได
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ABSTRACT

The purposes of this study were to study the effectiveness of developed wheelchair
skills training program for people with paraplegia. Three participants (2 male and 1 female, aged
between 20 and 35) with paraplegia who lived in Bangkok metropolitan region were voluntarily
included in this study. The developed program consisted of three steps; a) wheelchair skills
training in occupational therapy department of Siriraj hospital   b)  wheelchair for occupation
training in areas of Siriraj hospital and  c) wheelchair training in community. The effectiveness of
the program was evaluated by qualitative and quantitative methodologies. The ability and safety
of wheelchair skills were assessed by Wheelchair Skills Assessment questionnaire. In-depth
interview and observe were conducted for evaluation benefits, adjustment and application of
wheelchair skills training program. The results showed the ability of wheelchair use in all
participants increased 45.16% and the safety of wheelchair skills increase 33.33% in average.
Information from in-depth interviews of all participants showed the effects of built environment,
economic and cultural factors on the ability of using wheelchair. After the program complete, all
participants applied the increased ability in wheelchair maneuver to real-life situation and they
gained more confidence to use wheelchair in every-life activities. Participants also provided some
suggestions for improvement of the program that included providing more items in skill training
and increasing duration and frequency of training. In conclusion, this developed program was
appropriated to use as a part of rehabilitation program for people with paraplegia before discharge
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to community. However, the individual program considered to fit the program with level of
physical condition and individual’s need. Furthermore, family member should be involved in the
training program for the understanding the ability level of wheelchair and learning how to assist
participant with the problems of using a wheelchair.


