
บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา
ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury: SCI) ทําใหเกิดการการฉีกขาด การถูก

ทําลาย หรือการถูกกดของไขสันหลัง จากการหักของกระดูกสันหลัง (1) มีผลทําใหเปนอัมพฤกษ
หรืออัมพาตคร่ึงทอนลางหรือทั้งรางกาย (2) ขึ้นอยูกับตําแหนงที่ไดรับบาดเจ็บ (3) สาเหตุของการ
บาดเจ็บไขสันหลังจากกระดูกไขสันหลังหักที่พบไดบอยคือ อุบัติเหตุทางทองถนน (รอยละ 44.5)
ตกหกลม (รอยละ 18.1) ถูกกระทํารุนแรง (รอยละ 16.6) และบาดเจ็บจากการเลนกีฬา (รอยละ
12.7) โดยในตางประเทศพบอุบัติการณในเพศชายถึง รอยละ80 (1) และเมื่อคิดเปนอัตราสวนเพศ
ชายตอเพศหญิงจะไดเทากับ 4:1 (4) สวนใหญมีอายุระหวาง 16 ถึง 30 ป ซึ่งอยูในชวงวัยของการ
เปนนักศึกษาหรือการทํางาน (1) สําหรับขอมูลประเทศไทยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติ
แหงชาติในป พ.ศ. 2550 พบวามีผูที่เปนอัมพาตทั้งสิ้นจํานวน 44,748 ราย (5) และในป พ.ศ. 2532-
2537 มีการสํารวจผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังในโรงพยาบาลศิริราช พบวาสวนใหญอยูในวัย
ฉกรรจหรือวัยทํางาน มีอายุเฉลี่ย 32.8 ป พบในเพศชายมากกวาเพศหญิงคิดเปนอัตราสวน 5.6 : 1
และเปนอัมพาตคร่ึงทอนลางถึง รอยละ 50 ของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังทั้งหมด (6, 7) ซึ่งใน
ประเทศไทยมีผูที่เปนอัมพาตจํานวนมากและมีอุบัติการณใกลเคียงกับของตางประเทศ

อยางไรก็ตามในปจจุบันการรักษาทางการแพทยที่เจริญกาวหนาขึ้น ทําใหผูที่เปนอัมพาต
คร่ึงทอนลางมีอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น และมีการมุงเนนการรักษาเพื่อใหมีชีวิตที่ยืนยาว (8) แต
อัมพาตคร่ึงทอนลางเปนการเจ็บปวยที่ฟนฟูคืนสภาพเดิมกอนการบาดเจ็บไดยาก จากการสูญเสีย
การรับความรูสึกและการเคลื่อนไหวของระยางคลาง ทําใหตองใชชีวิตอยูกับความพิการตลอดชวง
ระยะเวลาที่เหลืออยู (4, 6) กิจกรรมบําบัดเปนสาขาหน่ึงที่มีการใหบริการกับผูที่เปนอัมพาตคร่ึง
ทอนลาง ที่มองวากิจกรรมการดําเนินชีวิตเปนพื้นฐานสําคัญของสุขภาพที่ดีและมีภาวะสุขสมบูรณ
(well-being) ของบุคคล โดยการนํากิจกรรมการดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมตางๆที่มีความหมายและมี
ความสําคัญตอบุคคลน้ันมาใชหรือประยุกตใหเหมาะสมกับบุคคลน้ันๆ เพื่อที่จะชวยสงเสริม
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตได (9) เมื่อพิจารณาตามรูปแบบจําลองทาง
กิจกรรมบําบัด Person-Environment-Occupation-Performance: PEOP จะเนนการสงเสริม
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดํา เนิ นชีวิตของแตละบุคคลและการมีสว น
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รวมในสังคม โดยความสามารถตางๆน้ันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกันระหวาง ปจจัยทางดานบุคคล
และปจจัยทางสิ่งแวดลอม (10)

ปจจัยทางดานบุคคลสําหรับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางที่สําคัญ คือ ปญหาทางดาน
รางกายและจิตใจ ปญหาทางดานรางกายที่เกิดขึ้นจากการเปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง จะมีการสูญเสีย
การทําหนาที่ของรางกายและอาจเกิดภาวะแทรกซอน ทําใหบุคคลเกิดภาวะพึ่งพาที่ตองการไดรับ
การดูแลจากบุคคลอ่ืน (11) ทําใหผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางสวนมากมีปญหาในการประกอบ
กิจกรรมการดําเนินชีวิต  ในดานการประกอบกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน กิจวัตรประจําวันโดยใช
เคร่ืองมือ (instrumental activities of daily living: IADL) การศึกษา การทํางาน การเลน กิจกรรม
ยามวาง และการมีสวนรวมทางสังคม (social participation) (12, 13) โดยความสามารถของผูที่เปน
อัมพาตคร่ึงทอนลางสวนใหญจะสามารถทํากิจวัตรประจําวันพื้นฐาน และกิจวัตรประจําวันโดยใช
เคร่ืองมือไดอยางอิสระเมื่อไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ แตยังคงตองการความชวยเหลือ ตองการ
อุปกรณชวย หรือใชการปรับเปลี่ยนขั้นตอน ในการทํากิจกรรมที่มีความยากลําบาก (4, 13) ในดาน
การศึกษาอาจจะพบปญหาในการจัดการกับสิ่งตางๆในสังคม เชน ปญหาในการขับถาย หรือปญหา
ที่ตองการใหผูอ่ืนชวยเหลือในบางขั้นตอนของการทํากิจกรรมขณะอยูที่สถานศึกษา ในดานการ
ประกอบอาชีพของผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางแตละบุคคลจะมีความเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการดําเนินชีวิตของผูที่ไดรับบาดเจ็บ ระดับการไดรั บบาดเจ็บ
ระดับการศึกษา อาชีพที่สนใจ การสนับสนุนจากครอบครัว ความสามารถทางสติปญญา แรงจูงใจ
และแหลงทางการเงิน (13) แตโดยสวนใหญผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางมักจะไมไดกลับไป
ประกอบอาชีพ ทําใหมีเวลาวางมาก กิจกรรมยามวางจึงเปนสิ่งสําคัญ อยางไรก็ตามการเปนอัมพาต
คร่ึงทอนลาง จะทําใหการมีสวนรวมในกิจกรรมยามวางเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การสงเสริมการ
ประกอบกิจกรรมยามวางที่มีความหมายจะเปนสิ่งสําคัญที่จะสงเสริมคุณภาพชีวิต (4, 13) โดยการ
สูญเสียความสามารถตางๆที่เกิดขึ้นน้ีสามารถสงเสริมใหดีขึ้นได ซึ่งพบวาผูที่ไดรับการฟนฟูที่มี
ประสิทธิภาพ จะทําใหมีระดับความสามารถดีกวาผูที่ไมเคยมีโอกาสไดรับการฟนฟู (14) นอกจากน้ี
การเปนอัมพาตคร่ึงทอนลางจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบทันทีทันใด สงผลกระทบตอ
จิตใจทั้งกับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางและครอบครัว ที่เกิดจากความตึงเครียดจากปญหาตางๆทั้ง
ทางดานรางกาย ภาวะแทรกซอน คาใชจายในการดูแลรักษา (11, 15-17) ความกระทบกระเทือนทาง
จิตใจที่เกิดขึ้นน้ี ผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางจะมีปฏิกิริยาตอการสูญเสียที่แตกตางกันไปในรูปแบบ
ตางๆ เชน แสดงความสับสน ไมยอมรับสภาพความเจ็บปวย หรือโศกเศราเสียใจ แตเมื่อเวลาผาน
ไปบุคคลเหลาน้ีจะสามารถปรับตัวรับสภาพความพิการที่เกิดขึ้นได  ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพเดิมของ
บุคคล ทัศนคติทางสังคม และประสิทธิภาพในการฟนฟู (7) ซึ่ง Beringer (2) พบวาประสบการณ
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ตางๆในการประกอบกิจกรรมตางๆภายนอกโรงพยาบาล หรือในที่โลงแจง (outdoor activities) เปน
สิ่งที่มีประโยชนในการฟนฟูผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง มีคุณคาทางอารมณและจิตใจเกี่ยวกับเร่ือง
การสูญเสียการเคลื่อนไหว จึงเปนไปไดวาประสบการณน้ีจะมีประโยชนมากกวาการรักษาแบบเกา

สําหรับปญหาทางดานสิ่งแวดลอมที่เดนชัดสําหรับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง คือ
สิ่งแวดลอมทางสังคม และสิ่งแวดลอมทางกายภาพหรือสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น โดยการเปน
อัมพาตคร่ึงทอนลางอาจจะทําใหสูญเสียโอกาสทางสังคม และมีขอจํากัดในการทําตามบทบาท
หนาที่ทางสังคมและวัฒนธรรม (18) จากการที่มีขอจํากัดในการเคลื่อนที่โดยใชวีลแชร1

(wheelchair) มีอุปสรรคจากสิ่งแวดลอม ไดรับทัศนคติทางลบของสังคม ถูกลดคุณคาทางสังคม
หรือไดรับการฟนฟูที่มีรูปแบบการใหการฟนฟูที่แยกออกจากสังคม ที่ทําใหผูที่เปนอัมพาตคร่ึง
ทอนลางแยกตัวและไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได (17-20) เปาหมายของกิจกรรมบําบัดใน
การฟนฟูการเขาสังคม คือ การฟนฟูหรือคงการทําหนาที่ทางรางกายและสติปญญา หรือ
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตภายใตสิ่งแวดลอมที่ แทจริงในชุมชน (21)
อยางไรก็ตามผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางจะตองใชวีลแชรในการเคลื่อนที่ (22) มักจะเผชิญกับ
อุปสรรคจากสิ่งแวดลอม ที่ขัดขวางการดําเนินชีวิตภายในชุมชน  และเกิดเปนขอจํากัดในการทํา
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของผูใชวีลแชรเมื่อเทียบกับบุคคลทั่วไป (23, 24) อุปสรรคจากสิ่งแวดลอม
เหลาน้ีสงผลกระทบตอการมีสวนรวมตามบทบาท และความพึงพอใจในชีวิตของผูที่ไดรับบาดเจ็บ
ไขสันหลัง ถึงแมวาจะมีการสงเสริมการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับผูที่ตองใชวีลแชร
แตยังมีขอจํากัดจากปญหาดานงบประมาณ และปญหาดานความปลอดภัยในการใชวีลแชร จากการ
ที่ผูที่ตองใชวีลแชรมีทักษะการใชวีลแชร ในชุมชนที่ไมเพียงพอ (24, 25)

ดังน้ัน การสงเสริมการเรียนรูทักษะก ารใชวีลแชร เปนสิ่งที่ จําเปน เพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใชงาน ความปลอดภัยของผูใชวีลแชร สงเสริมความสามารถในการเขาถึง
ชุมชน ทําใหผูพิการดํารงชีวิตไดอยางอิสระ และสงเสริมคุณภาพชีวิต (24, 25) โดยการฝกทักษะ
การใชวีลแชรในชุมชนจะมีขอไดเปรียบ เน่ืองจากเปนการฝกในสิ่ งแวดลอมจริง เผชิญกับความ
เปนอยูที่เปนจริง และพบกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง การฝกทักษะการใชวีลแชรในสถานการณจริงยัง
ชวยลดความตองการในการดูแลจากผูดูแล ลดการเกิดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  และชวยเพิ่มโอกาส
ในการกลับเขาสูสังคม (25)

1 คําวา วีลแชร (wheelchair) สามารถใชคําภาษาไทยทับศัพทแทนคําภาษาตางประเทศได ตามพจนานุกรมคําศัพท
ตางประเทศที่ใชคําไทยแทนได (ราชบัณฑิตยสถาน. ศัพทตางประเทศที่ใชคําไทยแทนได. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพ:

ราชบัณฑิตยสถาน; 2549) โดยคําวา วีลแชร หมายถึง รถเข็นสําหรับผูพิการ หรือ ผูปวยที่เดินไมไหว
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ในชวงเวลา 2 ปที่ผานมา  สาขากิจกรรมบําบัดและแพทยเวชศาสตรฟนฟูของ
โรงพยาบาลศิริราช ไดริเร่ิมโปรแกรมการฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาล ที่เนนการเขาสู
สังคมในรูปแบบของการพาผูรับบริการออกนอกสถานที่ เพื่อใหผูรับบริการใชทักษะความสามารถ
ในการเคลื่อนยายตัว (transfer) และความสามารถในการเคลื่อนที่ (ambulation) ที่ไดรับการฝกใน
ระหวางการอยูที่โรงพยาบาลในสถานการณจริงภายนอกโรงพยาบาล    การดําเนินการที่ผานมา
พบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในการเขารวมโปรแกรมอยูในระดับดีรอยละ 90 อยางไรก็ตาม
โปรแกรมดังกลาวจะพาผูรับบริการออกนอกโรงพยาบาลเพียง 1 คร้ัง เปนการใหกิจกรรมที่ไม
เพียงพอตอการเพิ่มศักยภาพสําหรับผูรับบริการ โดยผลจากตัวชี้วัดทางดานระดับความสามารถของ
ผูรับบริการพบวา ผูรับบริการมีความสามารถในการเคลื่อนยายตนเองและการเคลื่อนที่นอกสถานที่
ไดอยางอิสระเพียงรอยละ 50 รวมทั้งยังไมมีการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ชัดเจน เชน
ไมมีการกําหนดสถานที่ที่แนนอน และไมมีการกําหนดระยะเวลาการเขารวมโปรแกรม และ
วัตถุประสงคของโปรแกรมไมชัดเจน (26) ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการพัฒนาโปรแกรมการฝกทักษะ
การใชวีลแชร  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสงเสริมความสามารถในการใชวีลแชรในการดําเนินชีวิต
ของผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง  นอกจากน้ันผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงผลของระดับความสามารถใน
การใชวีลแชร ที่ไดจากการพัฒนาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร โดยใชแบบประเมิน
ความสามารถในการใชวีลแชร ที่ผูวิจัยดัดแปลงจาก Wheelchair Skills Test (WST) Version 4.1
(27) เพื่อใหทราบถึงประสิทธิผลของโปรแกรมที่พัฒนาโดยผูวิจัย ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะมี
ประโยชนตอนักกิจกรรมบําบัด โดยสามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชกับการใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพ ในผูที่ไดรับบาดเจ็บของไขสันหลังทางกิจกรรมบําบัดในประเทศไทยตอไป
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
ศึกษาผลของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรสําหรับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
1. ทราบถึงผลของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร สําหรับผูที่เปนอัมพาตคร่ึง

ทอนลาง
2. ทราบถึงการนําโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร ไปประยุกตใช และอุปสรรค

จากการใชวีลแชร สําหรับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง
3. สามารถนําผลการศึกษาที่ไดไปดําเนินการแกไขปรับปรุง และเปนแนวทางในการ

บําบัดฟนฟูทางกิจกรรมบําบัดตอไป

1.4 นิยามศัพทเฉพาะ
อัมพาตคร่ึงทอนลาง หมายถึง ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน

อัมพาตคร่ึงทอนลาง (paraplegia) ทั้งที่เปนโดยสมบูรณ (complete) และไมสมบูรณ (incomplete)
โดยมีระดับความผิดปกติตาม ASIA impairment scale (14) อยูในระดับ A, B, หรือ C ซึ่งมีขอจํากัด
ในการเคลื่อนไหวที่อยูในอํานาจจิตใจของสวนรยางคลาง (lower extremities) และลําตัว และตอง
เคลื่อนที่ดวยการใชวีลแชรตลอดเวลา (wheelchair bound person)

โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร หมายถึง โปรแกรมที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากโปรแกรม
การฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช (26) และการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อการสงเสริมความสามารถในการใชวีลแชรในการดําเนินชีวิต
ของผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง ที่ประกอบดวยการฝกทักษะการใชวีลแชร 3 ขั้นตอนยอย ไดแก
(1) การฝกทักษะการใชวีลแชร ในสาขากิจกรรมบําบัด ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช
(2) การฝกทักษะการใชวีลแชร โดยการทํากิจกรรมในพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราช และ (3) การฝก
ทักษะการใชวีลแชรนอกโรงพยาบาล


