
บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ในการศึกษาน้ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม จากเอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
เพื่อใชขอมูลเปนกรอบแนวคิดเบื้องตนในงานวิจัย โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี

2.1. การบาดเจ็บไขสันหลัง
2.2. การเคลื่อนที่โดยใชวีลแชร
2.3. การเขาชุมชนของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง
2.4. การดํารงชีวิตอิสระ
2.5. โปรแกรมการฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช
2.6. การประเมินความสามารถในการใชวีลแชรและแบบประเมิน Wheelchair Skills

Test (version 4.1)
2.7. แบบจําลองทางกิจกรรมบําบัด Person-Environment-Occupation-Performance

Model
2.8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 การบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury)
การบาดเจ็บไขสันหลังเปนผลจากการไดรับอุบัติเหตุบริเวณกระดูกสันหลัง ที่ประกอบ

ไปดวยกระดูกสันหลังสวน Cervical 7 ชิ้น สวน thoracic 12 ชิ้น สวน lumbar 5 ชิ้น สวน sacral 5
ชิ้น และสวน coccygeal 4 ชิ้น (19) โดยการบาดเจ็บจัดกลุมการรับความรูสึก และการทําหนาที่
(Function) ไดเปน 2 กลุมดังน้ี (13)

1. complete injury คือ มีการตัดขาดของไขสันหลังทั้งหมด ทําใหสูญเสียการ
เคลื่อนไหวและการรับความรูสึกโดยสมบูรณ ในระดับที่ตํ่ากวาตําแหนงที่ไดรับ
บาดเจ็บ

2. incomplete injury คือ มีถูกการทําลายของไขสันหลัง แตไมตัดขาดทั้งหมด ซึ่งจะมี
ความสามารถในการเคลื่อนไหว หรือการรับความรูสึก ในระดับตํ่ากวาตําแหนงที่
ไดรับบาดเจ็บไดบาง
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complete และ incomplete injuries จะทําใหเกิดผลกระทบในรูปแบบของอัมพาตทั้งตัว
(tetraplegia) หรืออัมพาตคร่ึงทอนลาง (paraplegia) (13) ซึ่งในที่น้ีจะกลาวถึงเฉพาะอัมพาตคร่ึง
ทอนลาง เน่ืองจากเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิจัยในคร้ังน้ี

2.1.1 อัมพาตคร่ึงทอนลาง (paraplegia)
อัมพาตคร่ึงทอนลาง หมายถึง การสูญเสียการรับความรูสึกและการเคลื่อนไหว (4) หรือมี

ขอจํากัดในการทําหนาที่ของสวนรยางคลาง (lower extremities) และลําตัว ขึ้นอยูกับระดับของการ
ไดรับบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นบริเวณ thoracic lumbar หรือ sacral (13) นอกจากน้ียังสามารถแบงระดับ
ความสูญเสียหรืออัมพาตจากการบาดเจ็บไขสันหลัง ตามมาตรฐาน International Standards for
Neurological Classification of Spinal Cord Injury (ISCSCI) ของ American Spinal Injury
Association (ASIA) โดยแบงความผิดปกติเน่ืองจากไขสันหลังออกเปน 5 ระดับ ที่เรียกเกณฑน้ี
วา ASIA impairment scale มีรายละเอียดดังน้ี (14)

A หมายถึง ความผิดปกติชนิดสมบูรณ เปนอัมพาตและสูญเสียความรูสึกทุกอยางใน
บริเวณที่อยูตํ่ากวาระดับพยาธิสภาพที่ไขสันหลัง รวมทั้งบริเวณที่ควบคุมดวยไข
สันหลังระดับ S4-5 ดวย

B หมายถึง ความผิดปกติชนิดไมสมบูรณ เปนอัมพาตแตยังมีความรูสึกที่ผิวหนังใน
บริเวณที่ควบคุมดวยไขสันหลังสวนที่อยูตํ่ากวาระดับที่มีพยาธิสภาพ ทั้งน้ีผิวหนัง
ที่บริเวณรอบรูทวารหรือในรูทวารยังรับความรูสึกได

C หมายถึง ความผิดปกติชนิดไมสมบูรณ ยังรับรูความรูสึกที่ผิวหนังในบริเวณที่
ควบคุมดวยไขสันหลังสวนที่อยูตํ่ากวาระดับที่มีพยาธิสภาพ และกลามเน้ือมัด
หลักที่อยูตํ่ากวาระดับพยาธิสภาพ สวนใหญมีกําลังนอยกวาระดับ 3

D หมายถึง ความผิดปกติชนิดไมสมบูรณ กลามเน้ือมัดหลักอยางนอยคร่ึงหน่ึงที่อยู
ตํ่ากวาระดับพยาธิสภาพ มีกําลังต้ังแตระดับ 3 ขึ้นไป

E หมายถึง กลามเน้ือและการรับรูความรูสึกที่ผิวหนัง ฟนกลับมาเปนปกติทั้งหมด

2.1.2 ความผิดปกติทางรางกายของผูท่ีเปนอัมพาตคร่ึงทอน อาจจะพบไดดังน้ี (4)
1. ปฏิกิริยาสะทอนกลับอัตโนมัติผิดปกติ โดยความดันเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นในระดับ

ที่เปนอันตราย ซึ่งอาจจะพบไดในระดับ T6 หรือระดับที่สูงกวา
2. ความดันตํ่า เกิดจากการสูญเสียการควบคุมระบบอัตโนมัติ โดยมากจะพบใน

ระดับ T6 หรือระดับที่สูงกวา
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3. แผลกดทับ เปนปญหาที่พบไดบอยเน่ืองจากการสูญเสียการรับความรูสึกของ
รางกาย และอยูในทาเดิมนานๆ โดยปราศจากการถายนํ้าหนักไปยังรางกายสวนอ่ืน

4. การทําหนาที่ของระบบขับถาย ที่ถูกควบคุมโดยไขสันหลัง S2-S5 ทําใหพบ
ความผิดปกติในผูที่ไดรับบาดเจ็บในระดับ S2-S5 หรือระดับที่สูงกวา

5. การทําหนาที่ทางเพศ จะพบความผิดปกติไดในผูที่ไดรับบาดเจ็บในระดับ S2-S5
หรือระดับที่สูงกวา ซึ่งจะสูญเสียปฏิกิริยาสะทอนกลับและการแข็งตัวของอวัยวะสืบพันธโดย
สมบูรณในเพศชาย แตในเพศหญิงจะยังมีประจําเดือนและการตกไขอยู

6. อุณหภูมิของรางกายผิดปกติ เกิดจากการที่รางกายไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได
นําไปสูอุณหภูมิของรางกายตํ่ากวาปกติหรือมีไขสูงได

7. ความเจ็บปวด โดยพบในผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังถึง 65% โดยอาจจะเปนผล
จากอุบัติเหตุ ความไมสมดุลหรือการออนแรงของกลามเน้ือ หรือการงอกของเสนประสาทผิด
ตําแหนง

8. อาการลา จากสภาวะทางรางกาย ทางจิตใจ และสิ่งแวดลอม นอกจากน้ันยังเกิด
จากความเจ็บปวด การรักษากลามเน้ือกระตุก และการนอนบนเตียงเปนเวลานาน

9. อาการเกร็ง จากการกระจายตัวเพิ่มขึ้นภายใน synaptic stretch reflex ที่ทําใหเกิด
การสั่นกระตุกหรือการเกร็งของกลามเน้ือเมื่อไดรับการกระตุน เชน การสัมผัส การติดเชื้อ หรือการ
ระคายเคืองจากสิ่งตางๆ

10. ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดํา พบมากในชวงขา หรือชองทอง หรือบริเวณกระดูก
เชิงกราน โดยมีการคั่งของโลหิต โลหิตดําไหลเวียนชาลง ทําใหมีอาการขาบวม แดง รอน หรือมีไข
รวมดวย (7)

11. การสรางกระดูกผิดที่ โดยไมทราบสาเหตุ  มีการเกิดการสรางเน้ือเยื่ อกระดูก
บริเวณรอบขอตอโดยเฉพาะขอสะโพกและขอไหล ซึ่งจะพบในชวง 1-4 เดือนหลังการบาดเจ็บ จะมี
อาการบวม รอน เปนไข และ/หรือมีขอจํากัดทางการเคลื่อนไหวของขอตอ (7)

2.1.3 ผลกระทบในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต ของผูท่ีไดรับบาดเจ็บของ
ไขสันหลัง

องคประกอบของความสามารถ (performance) ในขอบเขตของกิจกรรมการดําเนินชีวิต
(occupation) จะประกอบไปดวยกิจวัตรประจําวันพื้นฐาน กิจวัตรประจําวันขั้นสูง (instrumental
activities of daily living: IADL) การศึกษา การทํางาน การเลน กิจกรรมยามวาง และการมีสวนรวม
ทางสังคม ซึ่งผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังจะมีผลกระทบตอการทําหนาที่ในสิ่งตางๆเหลาน้ี
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เน่ืองจากการทําหนาที่ของรางกายมีความสัมพันธตอกิจกรรมดังกลาว ดังที่แสดงในตารางที่ 1 (13)
โดยจะแสดงเฉพาะการไดรับบาดเจ็บในระดับ T1-S2 โดยสมบูรณ ดังน้ี

ตารางที่ 1 แสดงระดับการบาดเจ็บที่สัมพันธตอความสามารถในการทําหนาที่ ของผูที่เปนอัมพาต
คร่ึงทอนลาง (13)

ระดับท่ีไดรับบาดเจ็บ ความสามารถการทําหนาท่ีท่ีคาดวาจะทําได
T1-T3 - สามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ

- ความสามารถในการหายใจและการไอ ดีขึ้นกวาการไดรับ
บาดเจ็บที่ระดับ cervical

- การเคลื่อนยาย (transfer) ตนเองทําไดอยางอิสระ
- สามารถทํากิจวัตรประจําวันในการดูแลตนเอง (self-care)ได

อยางอิสระ แตอาจจะตองการผูชวยในการทํางานบานที่มีความ
ยากลําบาก

- การทําหนาที่ของน้ิวมือ สามารถทําไดอยางคลองแคลว แข็งแรง
และมั่นคง

- สามารถขับรถไดโดยรถที่ควบคุมดวยมือ และสามารถเก็บวีล
แชร เขารถและเอาออกจากรถได

- สามารถยืนไดโดยไดรับการชวยเหลือ และไดรับอุปกรณชวย
ไดแก KAFO และ walker หรือ parallel bar

- โดยทั่วไปจะไมมีการเดิน เน่ืองจากปญหาเร่ืองการทรงตัวและ
ตองใชพลังงานมาก

T4-T8 - สามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระ
- การหายใจดีขึ้นกวาระดับ T1-T3
- การใชวีลแชร การจัดทาทาง การเคลื่อนยายตัวบนเตียง และการ

ดูแลตนเอง สามารถทําไดอยางอิสระ แตอาจจะตองการผูชวยใน
การทําความสะอาดบานที่มีความยากลําบาก

- ความสามารถในการขับรถเหมือนกับระดับ T1-T3
- สามารถเดินไดในระยะสั้นๆดวย lofstrand clutches และ KAFO

แตตองใชพลังงานมาก
- สามารถยืนไดอยางอิสระรวมกับการใช walker
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ระดับท่ีไดรับบาดเจ็บ ความสามารถการทําหนาท่ีท่ีคาดวาจะทําได

T9-T12 - ระบบการหายใจทําหนาที่ไดดี
- การใชวีลแชร การเคลื่อนยายตนเอง (transfer) การจัดทาทาง การ

เคลื่อนยายตัวบนเตียง การดูแลตนเอง และการจัดการสิ่งตางๆ
ภายในบาน (ยกเวนงานที่มีความยากลําบาก) สามารถทําไดอยาง
อิสระ

- สามารถขับรถไดโดยเปนรถที่มีการควบคุมดวยมือ
- สามารถเดินไดในระยะทางใกลๆ รวมกับการใช lofstrand

clutches และ KAFO
L1-L3 - การทําหนาที่เหมือนกับระดับ T9-T12

- ระยะทางในการเดิน ทําไดดีกวา T9-T12
- แตการเดินทางในระยะไกลยังตองใชวีลแชร

L4-L5 - การทําหนาที่เหมือนกับระดับ T9-T12
- การขับรถทําไดโดยไมตองใชอุปกรณชวย
- สามารถเดินไดโดยใช ankle foot orthosis และ canes
- โดยทั่วไปไมจําเปนตองใชวีลแชรตลอดเวลา

S1-S2 - ผูที่ไดรับบาดเจ็บในระดับ S2 จะมีศักยภาพในการเดินโดยไม
ตองใชอุปกรณชวย

- วีลแชรยั ง เปนที่ตองการในผูที่ ได รับบ าดเจ็บในระดับ S1
เน่ืองจาก ยังมีการออนแรงของสะโพก หัวเขา และขอเทาอยู

- ระดับ S1-S2 ยังสูญเสียความสามารถในการควบคุมการขับถาย
และการปสสาวะ แตสามารถจัดการไดอยางอิสระ
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2.1.3.1 การประกอบกิจวัตรประจําวันของผูท่ีเปนอัมพาตคร่ึงทอน
โดยสวนใหญแลวผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางทั้งที่เปนโดยสมบูรณและไมสมบูรณ จะมี

ความสามารถในดานการดูแลตนเอง สงเสริมตนเอง และทําตามบทบาทไดอยางอิสระ อยางไรก็
ตามยังคงตองการผูชวยเหลือในกิจกรรมที่มีความยากลําบาก (4) โดยความสามารถในการประกอบ
กิจวัตรประจําวันของผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนมีดังน้ี (13)

1. การประทินโฉม การดูแลชองปาก การรับประทานอาหาร การอาบนํ้า และ
การแตงตัว

โดยทั่วไปการประทินโฉม การดูแลชองปาก และการรับประทานอาหารของผูที่ เปน
อัมพาตคร่ึงทอนจะสามารถทํากิจกรรมเหลาน้ีไดอยางอิสระ แตสวนใหญจะตองมีการวางแผน
ลวงหนา เพื่อที่จะใหแนใจวาการทําสิ่งเหลาน้ันมีประโยชนและจัดสรรเวลาไดอยางเหมาะสม

การอาบนํ้า และการแตงตัว โดยปกติจะทําไดอยางอิสระ ซึ่งจะสามารถเคลื่อนยายตัวลงไป
ในอางอาบนํ้าไดโดยไมตองใชอุปกรณชวย

2. การขับถาย
การจัดการเกี่ยวกับการขับถาย เปนเร่ืองที่ทาทายสําหรับผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง ใน

ดานการจัดการทางสรีระ เทคนิคตางๆ และอุปกรณที่ใชในกระบวนการขับถาย โดยทั่วไประดับการ
บาดเจ็บที่ตํ่ากวา C7 สามารถประสบความสําเร็จในการจัดการเร่ืองการขับถายรวมกับการใช
อุปกรณ เชน กระจกหรือเกาอ้ีน่ังถาย (commode chairs) เปนตน

3. การดูแลสุขภาพ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังมักจะไดรับคําแนะนําในการออกกําลัง เพื่อความแข็งแรงและ

การเคลื่อนไหวของขอตอ เปนการสงเสริมสุขภาพของหลอดเลือดหัวใจ และควบคุมนํ้าหนัก ที่
ผูบาดเจ็บมักจะมีนํ้าหนักเพิ่มมากขึ้นหลังจากไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง เน่ืองจากการเคลื่อนที่โดยใช
วีลแชร

การดูแลสุขภาพอาจจะตองการการชวยเหลือในดานอ่ืนๆ ขึ้นอยูกับระดับที่ไดรับบาดเจ็บ
เชน ตองการเคร่ืองมือตางๆ ตองการความชวยเหลือในการคงการเคลื่อนไหวของขอตอ และชวย
ดูแลเร่ืองผิวหนัง เปนตน

4. การเขาสังคม การทําหนาที่ในชุมชน และการตอบสนองตอภาวะคับขัน
สิ่งที่เปนอุปสรรคที่อาจจะขัดขวางการเขาสังคม คือ แบบของอาคาร สิ่งแวดลอม อุปสรรค

ในการเดินทาง ความทนทานทางรางกาย และความมั่นใจที่ลดลงหรืออาจจะหมดกําลังใจ ซึ่ง
อุปสรรคทางจิตใจเปนสิ่งที่หน่ึงที่ขัดขวางการกลับเขาสูชุมชน
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ในระดับตํ่ากวา C7 จะสามารถสื่อสารไดเปนปกติ เชน การเขียน การโทรศัพท หรือการ
ใชคอมพิวเตอร โดยไมตองใชอุปกรณชวย และสามารถตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินได โดยใช
โทรศัพทในการติดตอ แตอาจจะมีขอจํากัดบางอยาง เชน การออกจากที่อยูอาศัย หรือความจําเปนที่
จะตองไดรับการดูแลทางรางกาย

5. ความสามารถในการเคลื่อนยายตนเอง
บุคคลที่ไดรับบาดเจ็บในระดับ T3 ขึ้นไป มีจําเปนที่จะตองใชวีลแชรในการเคลื่อนที่ทั้ง

ในบานและในชุมชน ในระดับตํ่ากวา T4 สามารถเดินไดในระยะทางสั้นๆรวมกับอุปกรณชวย และ
สวนการบาดเจ็บในระดับ sacral มักจะสามารถเขาในชุมชนไดโดยไมตองใชอุปกรณชวย

ขอจํากัดในการเคลื่อนที่ บางคร้ังเกิดจากการไมสามารถเขาถึงสิ่งแวดลอมได  โดย
สิ่งแวดลอมในบานสามารถแกไขไดดวยการวางแผน การออกแบบ และทางการเงิน แตสิ่งแวดลอม
ในชุมชนจะเปลี่ยนแปลงไดยากกวา ซึ่งการไมสามารถเขาถึงสิ่งแวดลอมได อาจจะทําใหเกิดความ
คับของใจ รูสึกถูกลดเกียรติ และฝนใจตนเอง

ผูที่ไดรับบาดเจ็บในระดับตํ่ากวา C6 ที่แข็งแรง จะสามารถขับรถไดอยางอิสระ ดวยการ
ควบคุมระบบตางๆดวยมือ ซึ่งการใชรถตูแบบที่มีระบบการยกโดยใชไฟฟา เหมาะสําหรับผูที่มี
ความยากลําบากในการนําวีลแชรเขาและออกจากรถ แตชนิดของรถขึ้นอยูกับภาวะทางการเงินดวย

6. การแสดงออกทางเพศ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังเกือบทั้งหมด มักจะมีปญหาเร่ืองการทําหนาที่ทางเพศ

เน่ืองจากเสนประสาทที่ควบคุมทั้งการเคลื่อนไหวและการรับความรูสึกทางเพศ จะเร่ิมจากไขสัน
หลังที่ระดับ sacral อยางไรก็ตามผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังบางสวนจะยังสามารถมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางเพศได ขึ้นอยูกับขอบเขตและระดับการไดรับบาดเจ็บ และการไดรับการแนะนํา การ
ผาตัด หรืออุปกรณชวย โดยผูชํานาญเฉพาะทาง

ในเพศชายที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังมีโอกาสมีบุตรได โดยการใชเทคนิคทางการแพทย
แตมีโอกาสนอยกวา 10 % สวนในเพศหญิงจะสามารถต้ังครรภไดไมเปลี่ยนแปลง แตทั้งผูหญิงและ
คูสมรสควรจะตระหนักถึงศักยภาพสําหรับการต้ังครรภดวย

7. การจัดการภายในบาน
เชน การบํารุงรักษาภายในบาน การเตรียมอาหาร การซื้อของ การทําความสะอาด การ

ดูแลเสื้อผา และการดูแลความปลอดภัย โดยผูที่ไดรับบาดเจ็บในระดับที่ตํ่ากวา C7 จะสามารถทําสิ่ง
เหลาน้ีไดอยางอิสระ ในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม อยางไรก็ตามงานบานที่มีความยากลําบากอาจจะ
ตองกระทําโดยบุคคลอ่ืน แตกิจกรรมที่ทําเปนประจําจะสามารถทําไดโดยการใชเคร่ืองมือชวยและ
การปรับเปลี่ยนเทคนิค
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2.1.3.2 การศึกษา
โดยทั่วไปผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังจะสามารถกลับไปศึกษาได และกฎหมายยัง

สงเสริมใหสถานศึกษามีการปรับสภาพแวดลอมใหมีความเหมาะสมสําหรับผูพิการ ซึ่งนักเรียน
หรือนักศึกษาตองมีความเปนอิสระในการจัดการกับสิ่งตางๆในโรงเรียน เชน การขับถาย การ
เคลื่อนยายตนเอง หรือในบางรายที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได จําเปนตองใหผูอ่ืนชวยเหลือ โดย
สวนใหญแลวผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังจะประสบความสําเร็จในการกลับไปศึกษาอีกคร้ัง (13)

2.1.3.3 การประกอบอาชีพ
ควรจะมีการสงเสริมการกลับไปประกอบอาชีพ ต้ังแตผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังอยูที่

โรงพยาบาล ซึ่งแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับการดําเนินชีวิต ระดับการไดรับบาดเจ็บ
ระดับการศึกษา อาชีพที่สนใจ การสนับสนุนจากครอบครัว ความสามารถทางสติปญญา แรงจูงใจ
และแหลงทางการเงิน (13)

2.1.3.4 การประกอบกิจกรรมยามวาง
กิจกรรมยามวางเปนสวนหน่ึงของชีวิต แมวาการไดรับบาดเจ็บไขสันหลังจะทําใหการมี

สวนรวมในกิจกรรมยามวางเปลี่ยนแปลงไป วิชาชีพทางการดูแลสุขภาพควรจะสงเสริมใหบุคคล
กลับไปสนใจในกิจกรรมยามวางที่ชอบ เชน กีฬาหรือการทองเที่ยว ซึ่งอาจจะตองการดัดแปลง
อุปกรณหรือเคร่ืองมือตางๆรวมดวย (13)

2.1.4 ผลกระทบทางจิตใจของผูท่ีเปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง
การไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง ทําใหเกิดการสูญเสียสมรรถภาพของรางกายอยาง

กะทันหัน นับเปนประสบการณที่รุนแรงที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทุกดาน รวมทั้งการ
ประกอบอาชีพและสถานภาพทางสังคม ผลกระทบทางจิตใจตอการสูญเสียน้ันแตกตางกันไปในแต
ละคน เมื่อเวลาผานไปบุคคลเหลาน้ีจะสามารถปรับตัวรับสภาพความพิการที่เกิดขึ้นได แตบางคน
ยังรูสึกถึงความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ ดังน้ี (7)

2.1.4.1 ความสับสน (confusion)
ระยะแรกผูที่ไดรับบาดเจ็บมักจะรูสึกสับสน อาจจะเกิดจากการแยกจากครอบครัวมาอยู

โรงพยาบาล การพักผอนไมเพียงพอ การหายใจ อาการเจ็บปวด หรือเปนจากการไดรับยาบางชนิด
โดยมักจะเปนอยูไมนาน หลังการบาดเจ็บในระยะแรก
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2.1.4.2 การไมยอมรับสภาพความเจ็บปวย (denial)
เปนปฏิกิริยาที่ลดผลกระทบทางจิตใจเมื่อเกิดการสูญเสีย ที่มีสวนชวยใหจิตใจไมบอบช้ํา

เกินไป ทําใหยอมรับไดทีละนอย แตถาการไมยอมรับคงอยูนานเกินไป อาจจะทําใหการรักษาไม
กาวหนาเทาที่ควร

2.1.4.3 ความโศกเศราเสียใจ (grief)
หลังจากพนระยะสับสนและการปฏิเสธแลว การสูญเสียยอมมีการเสียใจตามมา อาจจะ

แสดงพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ เชน เศราเสียใจ เกร้ียวกราด โมโห ทอแท เบื่อหนาย เปนตน
ชวงเวลาน้ีมักคงอยูไมกี่เดือน หากมีอาการนานกวาน้ีตองทําการหาสาเหตุเพิ่มเติม

2.1.4.4 การปรับสภาพจิตใจไดสําเร็จ (readjustment)
ผูที่ไดรับบาดเจ็บจะมองสิ่งรอบตัวในแงดีขึ้น มีความหวังและความพยายามที่จะเรียนรู

สิ่งใหมที่เกิดขึ้นในชีวิต และเร่ิมที่จะรูจักหาความสุขในชีวิตอีกคร้ัง

2.2 การเคลื่อนท่ีโดยใชวีลแชร (wheelchair mobility)
การเคลื่อนที่ (mobility) หมายถึง การเคลื่อนไหวรางกาย หรือการยายจากสถานที่หน่ึง

เปนอีกที่หน่ึง เชน การเคลื่อนยายตัวบนเตียง การเคลื่อนที่ดวยวีลแชร และการเคลื่อนยายตนเอง
(transfer) (28) โดยงานวิจัยน้ีจะมุงเนนเฉพาะการเคลื่อนที่ดวยวีลแชร

การเคลื่อนที่จะเกี่ยวของกับ การเคลื่อนไหวรางกายในสถานที่หรือสิ่งแวดลอมระหวาง
การทํากิจกรรมตางๆ โดยการปฏิบัติกิจกรรมเหลาน้ันอาจจะตองการเคร่ืองมือ พื้นที่ เวลา ทักษะ
พื้นฐานในการเคลื่อนที่ และทักษะทางสังคม (28)

เน่ืองจากวีลแชรเปนสัญลักษณของความเจ็บปวยและการสูญเสีย ที่ทําใหหลายคน
หลีกเลี่ยงการใชวีลแชรในการเคลื่อนที่ขณะที่อยูในสังคม ทั้งที่การใชวีลแชรชวยใหผูพิการสามารถ
ที่จะประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต สรางสังคมของเขา และเปนพื้นฐานความอิสระของผูพิการ
(29, 30) การเรียนรูการใชวีลแชรจึงมีความสําคัญสําหรับผูพิการในการบําบัดฟนฟู อยางไรก็ตามผูที่
ใชวีลแชรสวนใหญจะตองเผชิญกับอุปสรรคในการเคลื่อนที่และอุปสรรคในการมีสวนรวม จาก
ปญหาเหลาน้ีทําใหเกิดการสงเสริมความสามารถในการเขาถึง (accessibility) การออกแบบวีลแชร
และการฝกทักษะการใชวีลแชร (25)
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2.2.1 การฝกทักษะการใชวีลแชร
โดยสวนใหญในประเทศไทย ผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางจะใชวีลแชรที่ใชแรงจาก

รยางคสวนบนในการเคลื่อนที่ (manual wheelchair) และมีทักษะการใชวีลแชรที่ดีกวาผูที่เปน
อัมพาตทั้งตัว โดยเมื่อเร่ิมใชวีลแชร ผูรับบริการจําเปนที่จะไดรับการฝกทักษะตางๆ เชน การล็อค
ลอวีลแชร การปลดล็อค การถอดที่พักแขนและที่วางเทา การหมุนเลี้ยววีลแชร การเข็นเขาและออก
ในที่แคบ และการเผชิญกับอุปสรรคตางๆ หรือการฝกโดยใชเทคนิคตางๆเพื่อการลดการใช
พลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในการใชงานวีลแชร เชน การใชแขนผลักกําแพงเพื่อการเลี้ยววีล
แชร (30) ในระยะแรกของการฝก ควรจะฝกการใชภายในสถานฟนฟู เพื่อเร่ิมจากการเรียนรูการใช
วีลแชรที่ไมมีอุปสรรค ขั้นตอไปจึงฝกการใชวีลแชรนอกสถานที่ เพื่อเรียนรูการเผชิญกับอุปสรรค
เชน การใชวีลแชรในที่ขรุขระ ผานสถานที่ที่มีคนเปนจํานวนมาก พื้นที่แคบ ขอบถนน และการ
เขาถึงสถานที่ตางๆ (28, 31)

การฝกทักษะการใชวีลแชรขั้นสูง (advanced wheelchair training program) จําเปนตอง
ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผูรับบริการ เชน เมื่อฝกการลงจากขอบถนน
โดยใชการหันดานหลังของวีลแชรลง มักจะทําใหผูรับบริการลมไปทางดานหลัง  โดยผูบําบัด
จะตองคาดเดาเหตุการณที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ และสามารถใหการชวยเหลือไดทันที (30)

การฝกทักษะการใชวีลแชรโดยทั่วไปมีดังน้ี (28)
1. การเข็นวีลแชรแบบพื้นฐาน ไดแก การเข็นวีลแชรไปดานหนา ถอยหลัง เลี้ยวซายและ

ขวา
2. การเข็นวีลแชรบนทางลาด
3. การกระดกวีลแชร (wheelchair wheelies) เปนทักษะขั้นสูง เพื่อขามสิ่งกีดขวาง ขอบ

ถนน ซึ่งผูบําบัดควรพิจารณาในเร่ืองความปลอดภัย ความแข็งแรงของแขน และการ
ทรงตัวของผูรับบริการ

4. การฝกทักษะการใชวีลแชรขึ้นและลงขอบถนน หรือขั้นบันได เปนทักษะที่ทาทายและ
อันตราย

5. การเปดและปดประตู ขณะเข็นวีลแชร
6. การเข็นวีลแชรเขาและออกลิฟต โดยตองระวังความสูงระหวางพื้นดินกับพื้นลิฟตที่

อาจจะไมเทากัน
การฝกทักษะการใชวีลแชรสามารถแบงเปน 3 ลักษณะ ดังน้ี (27)

1. การฝกในอาคาร ไดแก
1.1 การเข็นวีลแชรไปขางหนา 10 เมตร
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1.2 การเข็นวีลแชรถอยหลัง 5 เมตร
1.3 การเข็นวีลแชรไปขางหนาและเลี้ยว 90 องศา
1.4 การเข็นวีลแชรถอยหลังและเลี้ยว 90 องศา
1.5 การเข็นวีลแชรหมุนกลับ 180 องศา ในพื้นที่ 1.5 x 1.5 เมตร
1.6 การเข็นวีลแชรผานเขาและออกประตูบานพับ
1.7 การเอ้ือมมือหยิบของจากที่สูง 1.5 เมตร
1.8 การเอ้ือมมือหยิบของจากพื้น
1.9 การถายเทนํ้าหนักบริเวณกน เพื่อปองกันแผลกดทับ
1.10 การเคลื่อนยายตัวจากวีลแชรไปและกลับในพื้นที่ระดับเดียวกัน

2. การฝกในชุมชน ไดแก
2.1 การเข็นวีลแชรไปขางหนาภายใน 10 เมตร ภายใน 30 วินาที
2.2 การพับเบาะเพื่อเก็บวีลแชร และการเปดเบาะเพื่อใชวีลแชร
2.3 การเข็นวีลแชรไปขางหนา 100 เมตร
2.4 การเข็นวีลแชรหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปทางซายและขวา
2.5 การเข็นวีลแชรขึ้นทางลาดที่มีความชัน 5 องศา
2.6 การเข็นวีลแชรลงทางลาดที่มีความชัน 5 องศา
2.7 การเข็นวีลแชรบนพื้นน่ิม 2 เมตร
2.8 การเข็นวีลแชรขามธรณีประตูสูง 2 เซนติเมตร
2.9 การเข็นวีลแชรขึ้นทางตางระดับสูง 5 เซนติเมตร

3. การฝกทักษะขั้นสูง
3.1 การเข็นวีลแชรขึ้นทางลาดที่มีความชัน 10 องศา
3.2 การเข็นวีลแชรลงทางลาดที่มีความชัน 10 องศา
3.3 การเข็นวีลแชรขึ้นทางตางระดับสูง 15 เซนติเมตร
3.4 การเข็นวีลแชรลงทางตางระดับสูง 15 เซนติเมตร
3.5 การกระดกลอหนาวีลแชรคางไว 30 วินาที
3.6 หมุนวีลแชร 180 องศาไปทั้งทางดานซายและขวา ขณะที่ยกลอหนาวีลแชร
3.7 การเข็นวีลแชรขึ้นบันได
3.8 การเข็นวีลแชรลงบันได
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2.2.2 การเคลื่อนท่ีในชุมชนโดยการใชวีลแชร (community mobility) (32)
หมายถึง การเดินทางไปในสถานที่ตางๆในชุมชน และการใชระบบการขนสงสวนตัว

หรือสาธารณะในขณะที่ผูน้ันตองใชวีลแชร เชน การขับรถ หรือการเขาถึงรถประจําทาง หรือรถ
แท็กซี่ หรือระบบขนสงอ่ืนๆ

การมีขอจํากัดในการเคลื่อนยายตัวในชุมชน อาจจะทําใหผูพิการเกิดภาวะถดถอยในดาน
การเขาสังคม ดังน้ันนักกิจกรรมบําบัดจําเปนที่จะตองสงเสริมการเคลื่อนที่ในชุมชน ซึ่งในดานการ
เคลื่อนที่น้ันผูรับบริการจะตองสามารถเขาและออกตัวรถไดอยางปลอดภัย โดยอาจจะจําเปนตองใช
อุปกรณในการชวยเดินหรือการใชวีลแชร

2.3 การกลับเขาชุมชน (community reintegration) ของผูท่ีไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง
2.3.1 ความหมายของชุมชนและการกลับเขาชุมชน
Somers (19) ไดใหความหมายของชุมชน (community) หมายถึง กลุมสังคมในสถานที่

ตางๆ เชน ที่บาน ละแวกบาน ที่ทํางานหรือโรงเรียน และสถานที่ทางศาสนา
Gordon และ Brown (22) ไดกลาวถึงความหมายและแนวคิดของการเขาชุมชน

(community integration) ไว 2 ขอดังน้ี
1. การเขาชุมชน คือ การที่ไมไดอาศัยอยูในสถาบัน เชน ไมไดอาศัยอยูในโรงพยาบาล

หรือศูนยฟนฟู
2. การเขาชุมชน หมายถึง สถานภาพของบุคคลภายในสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทาง

สังคม โดยมีปจจัย 4 อยางดังน้ี
2.1. ลักษณะที่อยูอาศัยของแตละบุคคล (เชนชนิดของบาน)
2.2. อาชีพหรือกิจกรรมตามบทบาทที่สรางรายได
2.3. การเขาเครือขายทางสังคม
2.4. การมีสวนรวมในชุมชน

นอกจากน้ัน Dijker และคณะ อางใน Welagea และ Liu (21) ใหความหมายของการกลับ
เขาชุมชน หมายถึง การกลับไปใชชีวิตกับครอบครัวและชุมชน มีบทบาทและภาระหนาที่ของตน
กระตือรือรนที่จะสรางและสมาคมในกลุมสังคม โดยมี 3 ลักษณะดังน้ี

1. การดํารงชีวิตอยางอิสระ (independent living)
2. การมีสวนรวมทางสังคม
3. ผูกพันกับกิจกรรมการดําเนินชีวิตที่มีความหมายตอตนเอง
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ดังน้ันจึงสรุปไดวาการกลับเขาชุมชน หมายถึง การประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตใน
สภาพแวดลอมที่ไมใชสถาบันหรือองคกร โดยอยูอาศัยที่บานและชุมชนของตนเอง เพื่อเขากลุม
สังคมสามารถประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตตางๆ และทําตามบทบาทหนาที่ของตนเองได

2.3.2 แนวคิดของการกลับเขาชุมชน
บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการบาดเจ็บไขสันหลัง จะตองมีการพัฒนาในการกลับเขา

ชุมชนหลังจากไดรับบาดเจ็บ โดยการพัฒนาน้ีไมใชการเปลี่ยนแปลงทางดานการทําหนาที่และ
โครงสรางทางรางกายเทาน้ัน แตเปนกระบวนการที่มีหลายปจจัยเขามาเกี่ยวของ ไดแก ทักษะที่
เปลี่ยนแปลง ความสามารถที่จะนําไปสูการปรับตัว ทักษะทางสติปญญา และระดับแรงจูงใจ  โดย
องคประกอบการกลับเขาสูชุมชนที่ดี บุคคลจะตองใหความหมายทางวัฒนธรรมที่เหมาะสม มี
อาชีพหรืองานที่มีรายได มีเครือขายทางสังคม และมีสวนรวมในหลายๆกิจกรรมทั้งในและนอก
บาน เชน เดินทางไปทํางาน ไปซื้อของ หรือไปดูภาพยนตรเปนตน (22) นอกจากน้ันการกลับเขา
ชุมชนของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังยังเกี่ยวของกับปจจัยทางทรัพยากรสิ่งแวดลอม ปจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ระบบนโยบาย ระบบเวลาและการดูแลสุขภาพ และปจจัยสวน
บุคคล (ระดับความรุนแรงของการสูญเสียความสามารถทางรางกายและภาวะแทรกซอน) (21) เชน
โอกาสทางอาชีพ การสนับสนุนทางสังคม (ครอบครัวหรือเพื่อน) การเขาถึงทรัพยากร และความ
เต็มใจของชุมชนที่จะใหโอกาสแกผูที่สูญเสียความสามารถ (22) โดยมีการศึกษาพบวาการกลับเขา
ชุมชุนมีความสัมพันธอยางมากกับระดับความพึงพอใจในชีวิต แตอยางไรก็ตามอารมณ ความ
ทุกข ความเครียด ความพึงพอใจ ความกดดัน ความสุขทางจิตใจ และคุณภาพชีวิต สิ่งเหลาน้ีไมมี
ความสัมพันธตอการเปลี่ยนแปลงในการกลับเขาชุมชน (33)

การเปลี่ยนบุคคลที่มีภาวะพึ่งพาใหกลายเปนผูที่ เห็นถึงศักยภาพและศักด์ิศรีของตนเอง
นักกิจกรรมบําบัดจะตองสงเสริมความพึงพอใจ   และความสามารถในบทบาทของผูที่ไดรับ
บาดเจ็บไขสันหลัง โดยการสงเสริมการมีสวนรวมตามบทบาททางสังคมอยางเต็มที่ (4) ในการ
ฟนฟูผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังในการมีสวนรวมในชุมชน มักจะมีขอจํากัดอยูเสมอ เน่ืองจากการ
กลับเขาสูชุมชนมีความซับซอนทั้งจากอุปสรรคและโอกาสที่มองเห็นและมองไมเห็น ที่มี
ผลกระทบตอความสําเร็จ ทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมเปนผลกระทบหลักตอ
ความสามารถของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง (33) และเปาหมายของกิจกรรมบําบัดในการฟนฟู
การเขาชุมชน คือ การฟนฟูใหประสบความสําเร็จ หรือคงการทําหนาที่ทางรางกายและและ
สติปญญา หรือความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสัน
หลัง สมาชิกครอบครัว และผูดูแล ภายใตสิ่งแวดลอมในชุมชนของพวกเขา (21) นอกจากน้ันยังตอง
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คนหาวิธีการแกปญหาในการดําเนินชีวิต และใหมีสวนรวมในประสบการณการแกปญหาตางๆใน
ชุมชนดวย (4) โดยประโยชนจากโปรแกรมทางกิจกรรมบําบัดในการฟนฟูการเขาชุมชน คือ ชวย
ใหระยะเวลาการอยูโรงพยาบาลนอยลง ใหบริการที่เปนประโยชนตอผูรับบริการ สงเสริมการบําบัด
ที่มีความสําคัญและมีประสิทธิภาพ เสนอสิ่งที่สัมพันธกับผูรับบริการในการกลับไปอยูบานและ
ชุมชน (21) อีกทั้งการฟนฟูสามารถสงเสริมการเรียนรูใหกับครอบครัว ในการแกปญหากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (รูปแบบการดําเนินชีวิต บทบาท รูปแบบการสื่อสาร และเศรษฐกิจของผู
พิการ) โดยครอบครัวจะใหการสนับสนุนและชวยเหลือทางสังคมไดดีกวา เพื่อใหผูที่ไดรับบาดเจ็บ
เกิดกระบวนการปรับตัว (19)

2.3.3 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการกลับเขาชุมชนของผูท่ีไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง มีดังน้ี
1. ปจจัยทางดานบุคคล

1.1 อายุ โดยพบวาบุคคลที่อายุนอย มีผลลัพธในการเขาชุมชนที่ดี (33)
1.2 ทักษะการทําหนาที่ของรางกายทางดาน ความสามารถในการเคลื่อนที่

และสติปญญา
ความสามารถในการเคลื่อนไหวเปนความตองการในทุกๆวัย ซึ่งทําใหมีสวนรวมในการ

ประกอบกิจกรรมตางๆในชีวิตได โดยการเคลื่อนที่ดวยตนเองในชุมชนเปนกิจวัตรประจําวันโดยใช
เคร่ืองมือ (instrumental activities of daily living: IADL) ในกรอบการทํางานทางกิจกรรมบําบัด
(34) ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังสวนมากที่อาศัยอยูในชุมชน จะใชวีลแชรในการเคลื่อนที่ (22) ที่
สามารถใหอิสระแกผูพิการได (19) เพื่อใหมีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆในชีวิต ซึ่งการใชวีลแชรเปน
การสงเสริมการทําหนาที่ สงเสริมความเปนอิสระ และประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งที่บานและ
ชุมชน (20) นอกจากน้ันการมีทักษะทางสติปญญาในการแกไขปญหาที่ดี ยังเปนปจจัยหน่ึงที่
สงเสริมการกลับเขาชุมชนดวย (33)

1.3 ระดับแรงจูงใจ การเห็นถึงศักยภาพและศักด์ิศรีของตนเอง และการ
ปรับตัว

ถาผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังไมมีความตองการหรือแรงจูงใจที่จะกลับเขาสูชุมชน (เชน
การไปรานคาหรือรานขายยา) จะสงผลกระทบที่ทําใหเกิดการแยกตัวทางสังคม ทอแท และการ
ประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตลดนอยลง (34) นอกจากน้ันมีการศึกษาพบวาผูบาดเจ็บที่เห็นถึง
ศักยภาพและศักด์ิศรีของตนเองและมีการปรับตัวที่ดี เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหการมีการสูชุมชนที่ดี
(33)
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1.4 ระดับความรุนแรงของการสูญเสียความสามารถและภาวะแทรกซอน
ระดับความรุนแรงของการสูญเสียความสามารถ เปนปจจัยที่มีผลกระทบตอการกลับเขา

ชุมชนของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง (21) โดย Chaves และคณะ (20) พบวาภาวะความเจ็บปวด
ของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังยังเปนปจจัยที่เปนขอจํากัดตอการเดินทาง อยางไรก็ตามพบวา
ระดับและความรุนแรงจากการบาดเจ็บ ไมใชสิ่งที่จะใชทํานายการเขาสูสังคม แตปจจัยที่มี
ผลกระทบมากกวาคือ การสนับสนุนจากครอบครัว การปรับอารมณ และรูปแบบการแกไขปญหา
ซึ่งมีการศึกษายืนยันวาบุคคลที่มีการบาดเจ็บรุนแรงและเปนเวลานาน แตมีอายุนอย มีผลลัพธใน
การกลับเขาชุมชนที่ดี (33)

1.5 การประกอบอาชีพหรืองานที่มีรายได
การไมไดรับการจางงานในผูพิการ จะทําใหการกลับเขาชุมชนของผูพิการลดนอยลง

(34) อยางไรก็ตามการทํางานของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังที่ไดรับคาจาง มักพบกับความทาทาย
หรือความเครียด ที่ตองพยายามพิสูจนวาเขายังมีความสามารถเพียงพอกับงานในตําแหนงน้ันๆ
รวมทั้งตองเผชิญกับสภาพแวดลอมอาจไมเหมาะสมกับสภาพความพิการ (35)

2. ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม
2.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ

วีลแชรอาจจะกลายเปนผลกระทบทางลบในชีวิต ถาทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมใน
ชุมชนได (20) โดยมีความเชื่อที่วาความสําเร็จในการกลับเขาชุมชน ตองการเขาถึงสถานที่ในชุมชน
น้ันดวย โดยบุคคลที่ใชวีลแชรในการเคลื่อนที่มักจะมีขอจํากัดในการมีสวนรวมในชุมชน เน่ืองจาก
อุปสรรคจากสิ่งแวดลอม (36) สิ่งแวดลอมทางกายภาพมีความสําคัญตอผูที่มีความบกพรองทางการ
เคลื่อนไหว เชน ลิฟตและการเขาถึงระบบขนสง จะชวยสงเสริมความสามารถในการเขาสังคมของ
ผูที่ใชวีลแชร (33) การที่ปราศจากอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทําใหผูพิการเปนอิสระตอ
การมีสวนรวมในชุมชน ทําใหสามารถปฏิบัติตามบทบาท และประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตที่มี
ความหมายในชุมชนได (36) อยางไรก็ตามมีการศึกษาพบวาปจจัยทางสิ่งแวดลอมทางกายภาพมี
ผลกระทบเพียงเล็กนอยในการกลับเขาชุมชน โดยปจจัยที่มีผลกระทบมากกวาคือปจจัยสิ่งแวดลอม
ทางสังคม และปจจัยทางจิตใจของผูพิการ (33)

2.2 สิ่งแวดลอมทางสังคม
คุณคาและทัศนคติทางวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับความบกพรองทางรางกายและการเนน

ย้ําความพิการ เปนลักษณะทางลบที่ตีตรา สงเสริมภาพลักษณคนพิการ และลดคุณคาในตัวพวกเขา
(2) ดังน้ันความเต็มใจของชุมชนที่จะใหโอกาสผูพิการในการกลับเขาสูชุมชน การไดรับการ
สนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และการมีเครือขายทางสังคม ใหมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ถือ
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เปนปจจัยหลักและเปนโอกาสที่สงเสริมและในการกลับเขาชุมชนของผูพิการ (22, 33) นอกจากน้ัน
ระบบนโยบาย เศรษฐกิจ และขอมูลขาวสาร ยังเปนสิ่งที่มีผลกระทบตอการเขาสูชุมชนที่ดีดวย (21,
33)

2.4 การดํารงชีวิตอิสระ (independent living)
Ratzka และ Budde อางใน Independent Living Research (37) ไดใหความหมายของการ

ดํารงชีวิตอิสระวา เปนสิทธิของทุกคน ที่ไมมีการคํานึงถึงอายุหรือชนิดของความพิการของบุคคลที่
อาศัยอยูในชุมชน โดยมีทางเลือกที่เทาเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ ทั้งเร่ืองการเดินทาง การศึกษา การอยู
อาศัย และการจางงาน รวมทั้งการมีสวนรวมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายตางๆในชุมชน
การดํารงชีวิตอยางอิสระจะเกี่ยวของกับทางเลือก การมีสิทธิและโอกาสที่จะเปนไปตามความ
ตองการหรือความปรารถนาของบุคคล อยางไรก็ตามการตัดสินใจของผูรับบริการยังเกี่ยวของกับ
ความรู และความสามารถที่จะตอบสนอง ในการพัฒนาหรือใชโอกาสที่ จะสงเสริมการดํารงชีวิต
อยางอิสระของพวกเขา นอกจากน้ันการสงเสริมทางสังคมยังผลักดันใหผูพิการมีการดํารงชีวิตได
อยางอิสระในระดับสูง

Frieden และ Cole (38) กลาววาการดํารงชีวิตอิสระ หมายถึง การควบคุมชีวิตของตนเอง
ในทุกๆวัน ในการกระทําหรือการตัดสินใจในสิ่งตางๆใหอยูบนทางเลือกที่ยอมรับได รวมถึงการ
จัดการกับปญหา การมีสวนรวมในชุมชน การเติมเต็มบทบาททางสังคม และการตัดสินใจ ที่นําไปสู
การมีจุดมุงหมายและลดการพึ่งพาทั้งทางรางกายและจิตใจจากบุคคลอ่ืน โดยการสงเสริมการ
ดํารงชีวิตอยางอิสระ จะเปนตัวเชื่อมระหวางการฟนฟูในโรงพยาบาลกับโปรแกรมการประกอบ
อาชีพ ที่ชวยใหผูพิการอาศัยในชุมชนไดอยางอิสระ

2.4.1 แนวคิดของการดํารงชีวิตอิสระ
ความเปนมาของการดํารงชีวิตอิสระ แนวคิดน้ีเร่ิมตนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีคน

พิการรวมตัวกันเพื่อเรียกรองสิทธิเสรีภาพในการใชชีวิต และการตัดสินใจในสิ่งตางๆดวยตนเอง
โดยในแถบเอเชียประเทศญ่ีปุนเปนประเทศแรกที่นําแนวคิดการดํารงชีวิตอิสระเขามา เพื่อใหผู
พิการมีอิสระในการกําหนดชีวิตของตนเองและชวยเหลือตนเองได สําหรับในประเทศไทยไดมี
ผูสนใจการดํารงชีวิตอิสระของผูพิการ จนมีการไปดูงานในตางประเทศ และเร่ิมมีบทบาทใน
ประเทศไทยในป 2545 ที่มีการจัดอบรม “การดํารงชีวิตที่อิสระของคนพิการ” ขึ้นคร้ังแรก โดยมี
แนวคิดวาผูพิการทุกคน จะยังมีความรูสึกนึกคิด และมีความตองการเหมือนกับคนอ่ืนๆ (39-41)
ดังน้ันการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการ จึงมีเปาหมายเพื่อใหคนพิการสามารถเลือกและตัดสินใจ
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เร่ืองในชีวิตดวยตนเองเชนเดียวกับคนอ่ืน มีโอกาสที่จะเสมอภาคและใหความเคารพตอตนเอง ซึ่ง
การดํารงชีวิตอิสระไมไดหมายความวาคนพิการตองการทําทุกอยางดวยตัวเอง และไมตองการคน
อ่ืนเลย หรือตองการแยกตัวออกไปอยูโดดเด่ียวตามลําพัง แตหลักการที่สําคัญของการดํารงชีวิต
อิสระอยูที่คนพิการสามารถตัดสินใจเร่ืองในชีวิตของตนเองดวยตัวเอง มีสิทธิและโอกาสในการ
เลือกหนทางปฏิบัติเอง และมีอิสรเสรีที่จะประสบความลมเหลวหรือเรียนรูจากความผิดพลาดของ
คนอ่ืน เชนเดียวกับคนทั่วไป (42) ซึ่งการดํารงชีวิตอิสระใชหลักการที่ใหผูรับบริการเปนผูควบคุม
ใหตัดสินใจในสิ่งตางๆดวยตนเอง โดยแนวคิดของปรัชญาน้ีจะรวมถึงการทําใหเปนปกติ ความ
อิสระในการเลือก การมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่ และการเขาถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพได
โดยมีรายละเอียดดังน้ี (43)

การทําใหเปนปกติ หมายถึง การเลือกและการมีโอกาสที่จะดํารงชีวิตแบบปกติ
ความอิสระในการเลือก หมายถึง การที่ผูพิการมีทางเลือกที่เหมือนกับบุคคลปกติ ซึ่งแต

ละคนควรจะมีโอกาสในความมั่นคงทางการเงินและโอกาสในการจางงานเทาเทียมกัน และผูพิการ
ควรที่จะสามารถเลือกในการเขารวมการฟนฟูโดยปราศจากการบังคับ

การมีสวนรวมในสังคมอยางเต็มที่ หมายถึง การที่ผูพิการออกเสียงหรือมีสวนรวมใน
นโยบายตางๆ โดยผูพิการควรที่จะสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆได หรือมีสวนรวมกับเพื่อนหรือ
ครอบครัว โดยไมมีการแบงแยกจากคนทั่วไป

การเขาถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพ จะมุงเนนการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดลอมมากกวาการ
พยายามที่จะปรับเปลี่ยนบุคคล เชน บุคคลที่ใชวีลแชร ไมสามารถที่จะผานเขา -ออกประตูที่แคบได
ปรัชญาน้ีจะเนนการแกไขประตูใหกวางขึ้นมากกวาที่จะพยายามฝกการทรงตัวหรือการเดินเพื่อผาน
ประตูที่แคบ นอกจากน้ีอุปสรรคที่มองไมเห็นสําหรับผูพิการ ไดแก ทัศนคติทางลบหรือการ
แบงแยกทั้งทางความคิดและการกระทําจากบุคคลรอบขาง

2.4.2 โปรแกรมการดํารงชีวิตอยางอิสระ
โปรแกรมการดํารงชีวิตอิสระ เปนการใหบริการโดยใชชุมชนเปนพื้นฐาน (community-

based) และมีการออกแบบใหตรงตามความตองการของผูพิการ เพื่อใหประสบความสําเร็จหรือคง
สภาพรูปแบบชีวิตที่อิสระ โดยโปรแกรมมีอยู 3 ชนิดดังน้ี (43)

1. Independent living center เปนจุดเร่ิมตนที่จะทําใหผูพิการอาศัยอยูในชุมชนได
อยางอิสระ โดยจะตองใหบริการ 4 อยางคือ

1.1 การใหขอมูลและการสงตอไปยังหนวยงานหรือองคกรที่เหมาะสม
1.2 ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษา
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1.3 การใหบริการการสนับสนุนดวยคําพูด (advocacy service)
1.4 การฝกทักษะการดํารงชีวิตอิสระ

2. Independent living transitional program มีเปาหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการดํารงชีวิตแบบพึ่งพาใหมีสามารถดํารงชีวิตไดอิสระมากขึ้น ซึ่งการฝกทักษะการดํารงชีวิต
อยางอิสระประกอบดวยการจัดการในการดูแลสิ่งตางๆ การเคลื่อนที่และการเดินทาง การจัดการ
ทางดานการเงิน การจัดการทางการแพทย ทักษะทางสังคม เตรียมการดํารงชีวิต ปลดปลอยความ
ตองการทางเพศ และสํารวจโอกาสทางการศึกษาหรือการประกอบอาชีพ เปนโปรแกรมที่ใหผูพิการ
ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติในสิ่งแวดลอมที่คลายคลึงหรือเหมือนกับสิ่งแวดลอมจริง

3. Independent living residential programs เปนโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อผูพิการ
รุนแรงไดเลือกที่จะอยูในสถาบัน (institute) หรืออาศัยอยูกับสมาชิกครอบครัว โดยโปรแกรมจะ
เปนการใหบริการโดยตรงหรืออาศัยความรวมมือ เชนการเขารวมในการดูแลผูพิการ และการ
เดินทางไปยังสถานที่ตางๆ

ลักษณะโปรแกรมการดําเนินชีวิตอยางอิสระ ที่ใหบริการกับผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง
ตองใหผูรับบริการจัดการดวยตนเองเปนสวนใหญ และมีความเทาเทียมกันระหวางผูบําบัดกับ
ผูรับบริการ เน่ืองจากแตละบุคคลมีลักษณะเฉพาะของตนเอง  ตัวอยางโปรแกรมที่ใหบริการไดแก
ใหคําแนะนําเร่ืองที่อยูอาศัย ใหคําแนะนําการดูแลใหกับผูดูแล ใหขอมูลที่เปนประโยชนและ
สถานที่ที่สามารถเขารับบริการได ใหคําปรึกษา การซอมแซมเคร่ืองใช และการฝกทักษะการ
ดํารงชีวิตอยางอิสระ โปรแกรมน้ีมุงประเด็นในเร่ืองของการแกไขสิ่งแวดลอมและแกไขปญหาใน
สิ่งที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งตรงขามกับการฟนฟูทางการแพทยโดยทั่วไปที่มุงเนน
การแกไขปญหาเกี่ยวกับการสูญเสียความสามารถทางดานรางกายของบุคคล จากการที่ใหบริการกับ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังพบวา โดยสวนใหญจะนําไปสูการดํารงชีวิตอิสระไดเร็ว และผูบาดเจ็บ
ไดขอมูลและทักษะที่จําเปนในการประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตอยางอิสระ (38)

2.4.3 อุปสรรคของการดําเนินชีวิตอิสระ
อุปสรรคตอความสําเร็จในเปาหมายในการดําเนินชีวิตอยางอิสระ ของผูที่ไดรับบาดเจ็บ

ไขสันหลัง มีอยู 3 กลุมใหญคือ (38)
1. อุปสรรคทางดานสิ่งแวดลอม (environment) แบงเปน 2 ชนิด คือ

1.1 สิ่งแวดลอมทางกายภาพ เปนอุปสรรคที่พบไดบอยและไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดในทันทีทันใด เชน ขอบถนน ประตูแคบ หรือมีบันได เปนตน
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1.2 สิ่งแวดลอมทางสังคม ที่สังคมมีมุมมองวาผูพิการคือผูที่ไมมีความสามารถ
และนาเวทนา

2. อุปสรรคทางดานบุคคล (personal)
เปนอุปสรรคที่สัมพันธโดยตรงกับบุคคล และสามารถสรางผลกระทบตอตนเองได เชน

การมีทัศนคติทางลบตอความพิการของตนเอง ความรูสึกที่จะตองพึ่งพาผูอ่ืน ความรูสึกวาตนเองไม
มีคุณคา ความรูสึกที่ไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเสี่ยง การที่ไมสามารถจัดการหรือวางแผน
ในสิ่งตางๆได และการที่ไมมีการคาดหวังหรือการต้ังเปาหมายตอชีวิตตนเอง

3. อุปสรรคทางดานเศรษฐกิจ (economic)
เปนอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถที่จะซื้ออุปกรณ สิ่งใชสอย และบริการตางๆได

เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลทอถอยในการเอาชนะตออุปสรรคทางสิ่งแวดลอมและทางบุคคล เน่ืองจากการ
มีขอจํากัดทางดานเศรษฐฐานะซึ่งสงผลถึงความสามารถในการแกไขปญหา

2.4.4 ปจจัยสนับสนุนการดํารงชีวิตอิสระในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร (44)
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีขอเดนในดานความพรอมของระบบสาธารณูปโภค เชน ดาน

การสื่อสาร การศึกษา การสาธารณสุข นอกจากน้ีกรุงเทพฯมีระบบขนสงสาธารณะหลายประเภท
เชน รถเมล สามลอ เรือ มอเตอรไซดรับจาง รถตู แท็กซี่มิเตอร รถไฟฟาบนดิน และรถไฟฟาใตดิน
ซึ่งราคาคาโดยสารจะถูกกวาการจางรถในพื้นที่ตางจังหวัด ขอเดนน้ีเปนปจจัยทางบวกในการ
สนับสนุน ที่ทําใหการดํารงชีวิตอิสระของคนพิการในกรุงเทพมีทางเลือกในการเดินทางมากขึ้น
สําหรับขอเดนทางดานอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร มีการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการและผูสูงอายุในบางสถานที่ เชน หางสรรพสินคา และในดานโครงสราง
ของครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวนมากเปนครอบครัวเด่ียว ประชากรมีพื้นฐานความ
เขาใจในเร่ืองสิทธิ ความเปนพลเมือง ความเปนผูบริโภค และความหลากหลายของมนุษย

แตอยางไรก็ตามสิ่งอํานวยความสะดวกในกรุงเทพมหานครในบางจุดยังไมมีการ
ปรับปรุงใหมีความเหมาะสมสําหรับการใชงานของผูพิการ เชน รถไฟฟายังไมมีลิฟตครบทุกจุด
และรถไฟฟาใตดินในทางออกของบางสถานีก็ยังเปนบันไดเลื่อนหรือบันได สําหรับรถแท็กซี่
มิเตอรยังมีความไมแนนอนในการเดินทาง โดยมีปญหาวารถแท็กซี่บางคันปฏิเสธที่จะรับผูโดยสาร
ที่ใชวีลแชร ในดานอาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางในกรุงเทพมหานคร มีเพียงบางสถานที่เทาน้ันที่
มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูพิการ จึงทําใหเกิดปญหาในการใชชีวิตในชุมชน (44)
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2.4.5 อุปสรรคของผูพิการจากการใชรถขนสงสาธารณะในกรุงเทพมหานคร (45)
1. ระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทย เชน รถเมล รถไฟ รถไฟฟา ขาดสิ่ง

อํานวยความสะดวกหรือมีการปรับปรุงไมทั่วถึงสําหรับคนพิการ และผูสูงอายุ
2. การขามถนนของคนพิการน้ันยากลําบาก เน่ืองจากไมมีระบบอํานวยความ

สะดวกในการขามสําหรับผูพิการ เชน สัญญาณไฟอัจฉริยะสําหรับคนพิการหรือคนชรา
3. การเดินทางไปสถานที่ตางๆของคนพิการมีคาใชจายสูง
4. ระบบการขนสงสาธารณะ รูปแบบของสิ่งกอสรางของอาคาร และสภาพพื้น ยัง

ไมเหมาะสมกับผูพิการหรือยังมีการปรับปรุงไมทั่วถึง ไมสามารถเดินทางคนเดียวไดในบางสถานที่
ทําใหผูพิการมีโอกาสออกสูสังคมนอยและขาดอิสระในการดํารงชีวิต

5. ทัศนคติทางลบของคนในสังคมทําใหผูพิการไมกลาออกสูสังคม
6. การดํารงชีวิตสําหรับคนพิการไทยน้ันยังไมสามารถเดินทางหรือทําอะไรไดคน

เดียว เน่ืองจากมีอุปสรรคจากสิ่งแวดลอม

2.5 โปรแกรมการฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาล   ของสาขากิจกรรมบําบัดโรงพยาบาล
ศิริราช (26)

2.5.1 หลักการและเหตุผล
การใหบริการผูรับบริการในหอผูปวยของภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช มี

จุดมุงเนนในการฟนฟูใหผูรับบริการมีศักยภาพในการดํารงชีวิตที่มากขึ้น สามารถชวยเหลือตนเอง
ไดมากที่สุดตามศักยภาพที่มีอยูของแตละบุคคล ซึ่งการฟนฟูในสภาพแวดลอมของโรงพยาบาลน้ัน
ไมใชสภาพแวดลอมจริงที่ผูปวยจะกลับไปใชชีวิตอยู จึงอาจทําใหผูรับบริการบางรายมีปญหาเมื่ อ
ตองกลับไปสูสังคมและสภาพแวดลอมของตนเอง ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูเห็นถึงความสําคัญของ
ปญหาเหลาน้ี จึงไดคิดจัดต้ังโปรแกรมการฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาลขึ้น โดยมุงเนน
การดํารงชีวิตอยางอิสระ โดยการฝกกิจวัตรประจําวันขั้นสูงในการเขาสูสังคม จะดําเนินก ารใน
รูปแบบการจําลองการใชชีวิตในสถานการณจริง ดวยการพาผูรับบริการออกนอกสถานที่ เพื่อให
ลองใชทักษะตางๆที่ไดรับการฝกในระหวางการอยูที่โรงพยาบาล ในสถานการณจริงภายนอก
โรงพยาบาลดวยการออกไปซื้อของดวยตนเองที่หางสรรพสินคา การดําเนินการตามโปรแกรมการ
ฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอกโรงพยาบาลน้ี จะชวยใหผูรับบริการมีความมั่นใจมากขึ้นในการ
ดํารงชีวิตอยางอิสระตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการฟนฟูสมรรถภาพ (26)
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2.5.2 วัตถุประสงคของโปรแกรม
1. เพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะกลับไปอยูในสภาพแวดลอมจริง
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดํารงชีวิตใหมากขึ้น
3. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกสูสังคม

2.5.3 การดําเนินงาน
1. ประเมินสภาพผู รับบริการที่ เหมาะสม มีระดับความสามารถและมีความ

ปลอดภัยที่จะนําออกนอกสถานที่ดังน้ี
1.1. ระดับความสามารถในการเคลื่อนยายตัว (transfer) ในระดับเดียวกันได

อยางอิสระ
1.2. ระดับความสามารถในการเคลื่อนที่ (ambulate) อยูในระดับ independent

หรือ independent with assistive device
1.3. ผูรับบริการมีแผนจําหนาย (plan discharge) แลว
1.4. ผูรับบริการมีความสนใจและเต็มใจที่จะเขารวมกิจกรรม

2. วางแผนการทํากิจกรรมการออกนอกโรงพยาบาลใหเหมาะสมกับผูรับบริการแต
ละราย

3. พาผูรับบริการไปหางสรรพสินคา
4. ใหผูรับบริการปฏิบัติตามแผนที่ต้ังไว เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแลวพาผูรับบริการ

กลับ
5. ใหผูรับบริการทําแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อเก็บตัวชี้วัด
6. นักกิจกรรมบําบัดหรือนักกายภาพบําบัด ทําแบบประเมินตัวชี้วัดความสามารถ

ในการเคลื่อนยายตนเอง (transfer) และการเคลื่อนที่ (ambulation) นอกสถานที่

2.5.4 ตัวชี้วัดโปรแกรม
1. ผูรับบริการมีระดับความสามารถในการเคลื่อนยายตนเองและการเคลื่อนที่นอก

สถานที่ไดอยางอิสระ  รอยละ 80
2. ผูรับบริการมีระดับความพึงพอใจหลังจากไดฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอก

โรงพยาบาล  รอยละ70
โดยการประเมินความสามารถและความพึงพอใจ ไดใชแบบประเมินที่ทางสาขา

กิจกรรมบําบัดสรางขึ้นเอง โดยยังไมไดรับการตรวจสอบมาตรฐานของเคร่ืองมือ
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2.5.5 ผลจากการประเมินตัวชี้วัดของโปรแกรมท่ีผานมาในป 2551
1. ผูรับบริการมีความสามารถในการเคลื่อนยายตนเองและการเคลื่อนที่นอก

สถานที่ไดอยางอิสระโดยเฉลี่ย รอยละ 50 จากจํานวนผูเขารวมโปรแกรม 5 คน
2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับดีหลังจากไดรับโปรแกรม รอยละ 90

จากจํานวนผูเขารวมโปรแกรม 5 คน

2.6 การประเมินความสามารถในการใชวีลแชรและแบบประเมิน Wheelchair Skills Test (WST)
version 4.1 (27)

สิ่งที่มีความสําคัญในการประเมินความสามารถของผูที่ใชวีลแชร คือ ประสิทธิภาพใน
การใชและความปลอดภัยในการใชวีลแชรภายใตสิ่งแวดลอมที่แทจริง  การประเมินความสามารถ
การใชวีลแชรควรจะประเมินเมื่อเร่ิมตนในการฟนฟู และประเมินคร้ังตอไปเพื่อดูความกาวหนา
เพื่อใชวัดผลลัพธของโปรแกรมในการฟนฟู หรือใชในการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย (41) โดยผู
บําบัดควรจะใชแบบประเมิน เพื่อใหมีความชัดเจนและแมนยําในการรายงานผลในดานทักษะ
ความสามารถของผูที่ใชวีลแชร (46)

แบบประเมิน WST version 4.1 เปนแบบประเมินมาตรฐาน ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมงานวิจัย
วีลแชร มหาวิทยาลัย Dalhousie ประเทศแคนาดา และนํามาเผยแพรในป 2007 (27) เพื่อการประเมิน
ทักษะการใชวีลแชรสําหรับผูที่ใชวีลแชร ซึ่งแบบประเมินน้ีสามารถวัดผลลัพธจากการให
โปรแกรมการฟนฟู หรือใชในงานวิจัยได โดยมีการวิจัยเกี่ยวกับแบบประเมิน WST พบวา แบบ
ประเมินมีความปลอดภัย มีประโยชนในการนําไปใช และเปนแบบประเมินที่ไดรับการทดสอบ
มาตรฐานทางดานความเที่ยง (reliability) และความตรง (validity) ของเคร่ืองมือ (27)

2.6.1 ขอบงชี้ในการใชแบบประเมิน WST version 4.1 (27)
1. ใชสําหรับประเมินวีลแชรแบบขับเคลื่อนโดยใชไฟฟา (electric wheelchair)

หรือแบบขับเคลื่อนโดยใชกําลังแขน (manual wheelchair) ที่มีลอดานหนาเล็กและลอ
ดานหลังใหญ

2. ใชสําหรับประเมินความสามารถของผูที่ใชวีลแชรหรือผูดูแล
3. หัวขอที่ใชในการประเมินไมครอบคลุมถึงการดูแลรักษาวีลแชร การเคลื่อนยาย

ตัว (transfer) ไปในที่ตางๆ ทักษะทางดานกีฬา การเขาถึงระบบขนสง หรือลิฟต
4. การประเมินจะเร่ิมจากความสามารถการใชวีลแชรพื้นฐาน จนถึงทักษะที่มี

ความยากมาก
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5. ผูที่ใชแบบประเมิน คือ ผูที่ทํางานทางดานฟนฟู เชน นักกิจกรรมบําบัด หรือ
นักกายภาพบําบัด

2.6.2 การนําแบบประเมิน WST version 4.1 ไปใช (27)
ทักษะความสามารถในการใชวีลแชรสําหรับแบบประเมิน WST มีจํานวนการประเมิน

ทักษะที่จําเปนในการใชวีลแชรจํานวน 18 หัวขอ โดยแบงเปน 3 ระดับ ไดแก ทักษะในอาคาร
(indoor) ทักษะในชุมชน (community) และทักษะขั้นสูง (advance) เพื่อประโยชนในการวาง
แผนการบําบัดรักษาและเลือกวีลแชรใหมีความเหมาะสมกับผูรับบริการ โดยมีเกณฑการใหระดับ
ความสามารถที่จะใชในการบันทึกลงในแบบประเมิน WST ตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการใชสัญลักษณเพื่อการลงบันทึกในแบบประเมิน WST
สัญลักษณ ความหมาย

 หรือ P (ผาน: Pass) ผูถูกทดสอบสามารถทําทักษะที่ถูกทดสอบได
อิสระและปลอดภัย

 หรือ F (ไมผาน: Fail) ถาผูถูกทดสอบทําทักษะน้ันไมสมบูรณหรือไม
พยายามที่จะทํา  หรือไมปลอดภัยในความ
คิดเห็นของ ผูทดสอบ

NP (No part) วีลแชรไมมีสวนประกอบที่ใชในการประเมิน
ทักษะ เชน การพับเก็บวีลแชร

TE (Testing error) ถาผูทดสอบขาดประสิทธิภาพในการสังเกต
ในขณะที่ทําการทดสอบ

 หรือ S (ปลอดภัย: Safe) ทําทักษะน้ันไดอยางปลอดภัย หรือ ถึงแมวาจะ
ไดคะแนนไมผาน เชน ไมสามารถทําได และไม
พยายามทําทักษะน้ัน

 หรือ US (ไมปลอดภัย: Unsafe) ผูถูกทดสอบตองการผูชวยเหลือเพื่อปองกัน
อันตราย หรือไดรับบาดเจ็บจากการทําทักษะน้ัน
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ตารางที่ 2 (ตอ)
สัญลักษณ ความหมาย

NT (ไมทําการทดสอบ: Not test) ถาผูถูกทดสอบทําทักษะที่งายกวาไมผาน เชน
ไมผานทักษะไมสามารถขึ้นสิ่งกีดขวางสูง 5
เซนติเมตรได จึงไมทําการทดสอบการขึ้นสิ่งกีด
ขวางสูง 15 เซนติเมตร

การคํานวณคะแนนของแบบประเมิน WST Version 4.1
1. รอยละของคะแนนความสามารถทั้งหมด (total performance score)

= จํานวนทักษะที่ผาน ×100 %
จํานวนทักษะทั้งหมด - NP- TE

2. รอยละของคะแนนความปลอดภัยทั้งหมด (total safety score)
= จํานวนทักษะที่ปลอดภัย ×100 %

จํานวนทักษะทั้งหมด - NP – TE – NT

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดเลือกแบบประเมิน WST version 4.1 มาดัดแปลงเน่ืองจาก
แบบประเมินมีความเหมาะสมกับงานวิจัย ที่ตองการทดสอบความสามารถในการใชวีลแชรในการ
เคลื่อนที่ทั้งในอาคาร (indoor) และในชุมชน (community) (47) และขอบงชี้ของแบบประเมิน WST
version 4.1 ในหลายหัวขอมีความสอดคลองกับโปรแกรมการฝกทักษะการเคลื่อนที่ในชุมชน
ไดแก ลักษณะของผูเขารวมงานวิจัยที่ตองใชวีลแชร ชนิดของวีลแชรที่เปนแบบมาตรฐาน และ
ลักษณะของผูใชแบบประเมิน คือ ผูวิจัยที่ทํางานทางดานการฟนฟู นอกจากน้ันยังมีการทดสอบ
มาตรฐานของแบบประเมิน WST ในการหาคาความเที่ยง และความตรงของแบบประเมินในผูที่ใช
วีลแชร โดย Kirby และคณะ (41) พบวาคาความเที่ยงของแบบประเมินแบบทดสอบซ้ํา (test-retest)
ความเที่ยงภายในผูประเมิน (intra rater reliability) และความเที่ยงระหวางผูประเมิน (inter rater
reliability) อยูในเกณฑที่ดีถึงดีเยี่ยม ในสวนของการหามาตรฐานความตรงของแบบประเมิน พบวา
ความตรงทางดานเน้ือหา (content validity) อยูในเกณฑดีเยี่ยม ในสวนของความตรงทางโครงสราง
(construct validity) และความตรงตามสภาพ (concurrent validity) อยูในเกณฑพอใช (41) จึงถือวา
แบบประเมินน้ีเปนแบบประเมินมาตรฐาน มีความเหมาะสมในการนํามาดัดแปลงและใชทดสอบ
ความสามารถในการใชวีลแชรสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี
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2.7 แบบจําลองทางกิจกรรมบําบัด Person-Environment-Occupation-Performance Model
(PEOP Model) (10)

PEOP Model พัฒนาขึ้นในป ค. ศ. 1985 โดย Christiansen และ Baum โดยมีการเผยแพร
คร้ังแรกในป 1991 แบบจําลองน้ีมีลักษณะที่ใหผูรับบริการเปนศูนยกลาง (client-centered) เพื่อ
จัดการสงเสริมความสามารถที่จําเปนและมีคุณคา ในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตของแต
ละบุคคลหรือองคกร และการมีสวนรวมในสังคม แบบจําลองน้ีอธิบายถึงปฏิสัมพันธของปจจัยของ
บุคคลและปจจัยจากสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจัยภายในบุคคลประกอบดวย ปจจัยทางจิตใจและอารมณ
สติปญญา พฤติกรรมประสาท (neurobehavioral) สรีรวิทยา (physiological) และจิตวิญญาณ
(spiritual) ในสวนของปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยภายนอกประกอบดวย การสนับสนุนทาง
สังคม ทัศนคติและนโยบายทางสังคม สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สรางขึ้น และ
วัฒนธรรมและการใหคุณคา ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสามารถสนับสนุนหรือขัดขวางความสามารถในการทํา
กิจกรรม และการทําตามบทบาทของแตละบุคคล องคกร หรือชุมชนได ลักษณะของแบบจําลองน้ี
เปนการเนนกิจกรรมการดําเนินชีวิต (ประกอบดวยการใหคุณคาของบทบาท และการทํากิจกรรม
ตางๆ) และความสามารถ (performance) ดังน้ันจึงใชวิธีการ top-down approach

2.7.1 องคประกอบของ Model
PEOP Model มี 4 องคประกอบใหญ ดังรูปที่ 1

1. กิจกรรมการดําเนินชีวิต (occupation)
2. ความสามารถในการประกอบกิจกรรม (performance)
3. บุคคล (person)
4. สิ่งแวดลอม (environment)
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ภาพที่ 1 แสดง Person-Environment-Occupation-Performance Model (PEOP Model) (10)

จากรูปภาพจะมีการรวมกันของปจจัยทางบุคคล (person) สิ่งแวดลอม (environment)
กิจกรรมการดําเนินชีวิต (occupation) และความสามารถในการประกอบกิจกรรม (performance) ซึ่ง
แตละสวนจะเกี่ยวของโดยตรงกับแตละบุคคล

2.7.2 ความเชื่อพื้นฐานของ PEOP Model
ความเชื่อแรก คือ มนุษยมีแรงจูงใจที่จะสํารวจโลก ซึ่งความสามารถและทักษะในการทํา

กิจกรรมตางๆ เปนการบงบอกถึงความสามารถของบุคคล โดยการกระทําน้ันบุคคลจะตองใช
ทรัพยากรในสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ (ทรัพยากรบุคคล สังคม และวัตถุตางๆ) และถา
บุคคลควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณไดและมีทักษะในการแกไขปญหา จะสามารถเรียนรูและถึงเปา
หมายความพึงพอใจในชีวิตได

ความเชื่อที่สอง คือ ประสบการณความสําเร็จ จะชวยใหบุคคลรูสึกดีเกี่ยวกับตนเอง ซึ่ง
แรงจูงใจน้ีจะใชเผชิญกับความทาทายใหมๆ

PEOP Model ใหความเห็นวาการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตทําใหบุคคลพัฒนา
เอกลักษณแหงตน (self-identity) และไดรับการเติมเต็มทางความรูสึก จากการบรรลุเปาหมายที่มี
ความหมายตอบุคคล ประสบการณที่มีความหมายเหลาน้ีจะเปดโอกาสใหบุคคลพัฒนาความเขาใจ
วาเขาคือใคร และเขาอยูในสถานะใด
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2.7.3 รายละเอียดในแตละองคประกอบ
1. กิจกรรมการดําเนินชีวิต (occupation) หมายถึง สิ่งที่บุคคลตองการปฏิบัติหรือ

จําเปนตองปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
2. ความสามารถในการประกอบกิจกรรม (performance) เปนการประกอบ

กิจกรรมการดําเนินชีวิตที่ปฏิบัติไดจริง ที่เกิดขึ้นจากความสามารถภายในของแตละบุคคล หรือเกิด
จากการสนับสนุนจากสิ่งแวดลอม หรือทั้งสองอยาง โดยนักกิจกรรมบําบัดเชื่อวาการกระทําที่
เกิดขึ้น เกิดจากความรูสึกของแตละบุคคล และเปนสิ่งที่เปนเปาหมายสําหรับเขา

3. การประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต (Occupational performance) จะสะทอน
ออกมาเปนการกระทํา และเปนการกระทําที่มีความหมายตอบุคคลในการดูแลตนเอง ดูแลผูอ่ืน การ
ทํางาน การเลน หรือการมีสวนรวม (participation) ในบานและในชุมชน ที่เกิดจากการซอนทับกัน
ของ กิจกรรมการดําเนินชีวิต (occupation) และ ความสามารถในการประกอบกิจกรรม
(performance)

4. ปจจัยทางบุคคล (person) หรือปจจัยภายใน (intrinsic factor) มีองคประกอบ
ดังน้ี

4.1 ปจจัยทางพฤติกรรมประสาท (neurobehavioral factors) ประกอบดวยการ
รับความรูสึก (การดมกลิ่น การรับรส การมองเห็น การไดยิน การรับรูในขอตอ (proprioception)
และการทรงตัว (vestibular) และระบบสั่งการการเคลื่อนไหว (somatic, cerebellum, basal ganglia
network, และ thalamic integration) ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะสงเสริมความสามารถในการประกอบกิจกรรม
การดําเนินชีวิต

4.2 ปจจัยทางสรีรวิทยา (physiological factors) เกี่ยวกับสุขภาพรางกายและ
ความแข็งแรง เชน ความทนทาน ความยืดหยุน การเคลื่อนไหว และความแข็งแรง โดยสิ่งเหลาน้ี
เปนหลักของความสามารถในการทํากิจกรรม และจําเปนตอสุขภาพ ซึ่งจะสงเสริมการทํางาน การ
ทํากิจกรรม และการทําตามบทบาท

4.3 ปจจัยทางสติปญญา (cognitive factors) เกี่ยวของกับกลไกความเขาใจ
ภาษา รูปแบบการจํา การจัดการการทํากิจกรรม การใหเหตุผล สมาธิ และความจํา ซึ่งกลไกเหลาน้ี
ชวยสนับสนุนบุคคลในการเรียนรู การสื่อสาร การเคลื่อนไหว และการสังเกต

4.4 ปจจัยทางจิตใจและอารมณ (psychological and emotional factor) ปจจัย
ทางจิตใจ จะบรรยายถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล อิทธิพลตอแรงจูงใจ และกระบวนการภายในที่มี
อิทธิพลตอการกระทํา การแสดงออก และการสรางความรูสึกสวนตน ในการอธิบายประสบการณที่
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มีอิทธิพลทางอารมณ (emotion) และสรางการรับรูตนเอง (self-concept) การมีศักด์ิศรีแหงตน (self-
esteem) และเอกลักษณแหงตน โดยบุคลิกภาพจะแสดงถึงความสนใจ การใหคุณคา และทัศนคติ
ของแตละบุคคล ที่มีอิทธิพลตอสมาธิ พฤติกรรม และการแปลเหตุการณใหมๆ

4.5 ปจจัยทางจิตวิญญาณ (spiritual factors) มีความหมายเกี่ยวของกับปจจัย
ทางจิตใจ แตมีความสัมพันธกับปจจัยภายใน (intrinsic factor) เชน สติปญญา ลักษณะปจจัยทาง
บุคคลที่มีอิทธิพลตอความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต ผานการมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม ซึ่งในแตละวันในสถานที่ตาง การประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต และการมี
ปฏิสัมพันธเปนสิ่งที่มีความหมาย ความหมายน้ีมาจากสถานการณธรรมชาติและการใหความสําคัญ
เกี่ยวกับเปาหมาย การใหคุณคา และประสบการณในอดีต ที่บุคคลใหความหมายและสั่งสม
ประสบการณที่มีความหมาย ดังน้ันความหมาย คือ อิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมที่ผานการแปล
ความหมายของแตละบุคคล สัญลักษณเปนสิ่งที่แสดงถึงสภาพ วัตถุ หรือเหตุการณ ซึ่งมีความหมาย
ของแตละบุคคล ซึ่งสัญลักษณมีอิทธิพลตอชีวิตประจําวันผานการใหความหมายตอวัตถุหรือการ
กระทํา เมื่อความหมายเหลาน้ีสรางความรูสึกที่ยิ่งใหญของบุคคล ภายใตความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง
น่ันคือการอธิบาย    จิตวิญญาณ (spiritual) ที่เกี่ยวของกับกิจกรรรมการดําเนินชีวิต

5. ปจจัยทางสิ่งแวดลอม (environment)
สิ่งแวดลอมเปนสถานที่ที่ประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต และเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอ

ภาวะสุขสมบูรณ (well being) ที่สามารถกระตุนทั้งทางรางกายและจิตใจ และมีผลกระทบตอ
ความสามารถในการทํากิจกรรม (performance) เชน การใชเสียงดัง หรือการใชแสง เปนตน สวน
สิ่งแวดลอมที่บุคคลสนใจ จะเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดการสํารวจและมีปฏิกิริยากับสถานที่น้ัน ใน
ปจจุบันสิ่งแวดลอมกลายเปนสิ่งสําคัญที่เกี่ยวของกับผูพิการ โดยผูพิการตองมีปฏิสัมพันธทั้งกับ
บุคคลอ่ืนและสิ่งแวดลอม PEOP Model จึงมีมุมมองทั้ง  กิจกรรมการดําเนินชีวิต (occupation)
บุคคล (person) และสิ่งแวดลอม (environment) ที่มีอิทธิพลตอการทํากิจกรรม การทํางาน และ
บทบาทในชีวิต ซึ่งสิ่งแวดลอมสามารถแบงไดเปน 6 ลักษณะดังน้ี

5.1 สิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น (built environment) คือ สิ่งแวดลอม
ทางกายภาพ รวมทั้งการใหอุปกรณหรือเคร่ืองมือตางๆที่ใชชวยเหลือผูพิการ ซึ่งจะตองพิจารณาถึง
ความสามารถที่จะเขาถึงพื้นที่ตางๆได และความสามารถในการจัดการหรือใชไดอยางปลอดภัย ใน
การออกแบบสิ่งแวดลอมน้ีควรจะสงเสริมความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต ให
ความรูสึกสบายและพึงพอใจ

5.2 สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (natural environment) เชน ผืนดิน เวลาพระ
อาทิตยขึ้น ภูมิอากาศ และคุณภาพของอากาศ สิ่งเหลาน้ีลวนมีอิทธิพลตอความสามารถในการ
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ประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตของบุคคล เชน บริเวณภูเขาทําใหการเคลื่อนที่มีความยากลําบาก
โดยเฉพาะผูพิการ เปนตน

5.3 สิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม (cultural environment) หมายถึง การใหคุณคา
ความเชื่อ ธรรมเนียม รวมถึงรูปแบบพฤติกรรมและศิลปะที่ถายทอดในสังคม ซึ่งสิ่งแวดลอมดานน้ี
มีผลกระทบตอการปฏิบัติกิจกรรมการดําเนินชีวิตไดหลายทาง และมีอิทธิพลตอบทบาททางสังคม
ทําใหพวกเขารับรูจะตองทําอะไร อยางไร และมีความสําคัญอยางไร สวนทางการรักษาควรจะ
สัมภาษณผูรับบริการทางพื้นฐานวัฒนธรรม ความตองการใหชวยเหลือ และความเชื่อที่สัมพันธกับ
ความเจ็บปวยทางรางกายและจิตใจ

5.4 ปจจัยทางสังคม (societal factors) มนุษยเปนสัตวสังคมที่อยูรวมกันเปน
กลุม ดังน้ัน การแยกตัวจากสังคมจะมีผลกระทบทางจิตใจ ซึ่งทัศนคติและคุณคาทางสังคมมีอิทธิพล
ตอนโยบายที่จะสงเสริมหรือเปนขอจํากัดตอความสามารถ ในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต
ของแตละบุคคล ในแตละประเทศจะมีนโยบายของรัฐที่ใหเขาถึงการบริการ เขาถึงการศึกษา และมี
กฎหมายที่ปกปองประชาชน ที่มีผลกระทบทั้งบุคคลทั่วไปและผูพิการ

5.5 ปฏิสัมพันธทางสังคม (social interaction) เพราะมนุษยอยูรวมกันเปน
สังคม การสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลตอผลลัพธของกิจกรรมการดําเนินชีวิตทางสุขภาพและ
ภาวะสุขสมบูรณ เชน ผูพิการที่เลือกจะมีเครือขายทางสังคม จะสงเสริมการมีสวนรวมและเปนสิ่งที่
มีประโยชน นักกิจกรรมบําบัดจะตองเขาใจกลไกการสนับสนุนทางสังคม ทั้งทางการปฏิบัติ
ทางดานขอมูลตางๆ และสนับสนุนทางอารมณ เพื่อที่จะใชไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองรู
เกี่ยวกับเครือขาย ชนิดและทรัพยากรที่สนับสนุน และผูรับบริการจะเขาถึงไดอยางไร

5.6 ระบบเศรษฐกิจและสังคม (social and economic systems) สภาพ
เศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีประโยชน อาจจะเปนปจจัยที่ผูพิการจะสามารถเขาถึงทางการแพทย
หรือบริการทางดานอ่ืน หรือสามารถไปในสถานที่ที่ตองการได นักกิจกรรมบําบัดสามารถที่จะชวย
คนหาแหลงทรัพยากรที่พวกเขาตองการ และสามารถที่จะมีสวนรวมในการเปลี่ยนนโย บายทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนขอจํากัดตอความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตได

แบบจําลอง PEOP มีความเหมาะสมกับงานวิจัยน้ี เน่ืองจากโปรแกรมการฝกทักษะการ
ใชวีลแชร มีการนํากิจกรรมการดําเนินชีวิตไปใชเปนสื่อในการฟนฟูทางกิจกรรมบําบัด ซึ่งมีการ
พิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของทั้งทางดานบุคคล สิ่งแวดลอม และความสามารถในการประกอบกิจกรรม
จึงนําแบบจําลองน้ีมารวมใชเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัย
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2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
Logan และคณะ (48) ไดศึกษาโปรแกรมการบําบัดฟนฟูทางกิจกรรมบําบัดเพื่อสงเสริม

การเคลื่อนที่ (mobility) นอกบาน ในผูรับบริการโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีผูเขารวม 78 คนไดรับ
การบําบัดฟนฟู 6 คร้ัง คร้ังละ 40 นาที โดยมีการต้ังเปาหมายกิจกรรมการเคลื่อนที่ของแตละบุคคล
เชน การเดิน การขึ้นรถประจําทาง การขับรถ การเคลื่อนที่เพื่อซื้อของ และการเข็นวีลแชร เปนตน
ผลการวิจัยพบวามีผูเขารวม 60 คนที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย เปนจํานวน 3 ใน 4 สวนของ
ผูเขารวมที่ประสบความสําเร็จตามเปาหมายกิจกรรมการเคลื่อนที่หลังจากไดรับการบําบัดฟนฟูทาง
กิจกรรมบําบัด

MacPhee และคณะ (24) ทําการศึกษาผลของการฝกทักษะการใชวีลแชรดานการเพิ่ม
ความสามารถและความปลอดภัย โดยโปรแกรม Wheelchair Skills Training Program (WSTP) จะ
ทําใหผูใชวีลแชรมีความสามารถทักษะที่ดีกวาผูที่ไดรับโปรแกรมการฟนฟูปกติ มีผูเขารวมงานวิจัย
ที่เปนผูใชวีลแชรจํานวน 35 คน (ระบบกระดูกและกลามเน้ือผิดปกติ 20 คน และระบบประสาท
ผิดปกติจํานวน 15 คน) มีอายุเฉลี่ย 59 ± 18.3 ป โดยกลุมทดลองไดรับโปรแกรมการฝกทักษะการ
ใชวีลแชรเฉลี่ย 4.5 ± 1 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที สวนกลุมควบคุมจะไดรับการฝกตามปกติของสถาน
ฟนฟู การประเมินความสามารถการใชวีลแชรจะใชแบบประเมิน Wheelchair Skills Test (WST)
version 2.4 จะประเมินทั้งกอนและหลังไดรับการฝก เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของคะแนนโดยคิด
เปนรอยละ ผลการศึกษาพบวา คะแนนของกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นจากรอยละ 60.1 เปนรอยละ 64.9
โดยกลุมที่ไดรับการฝก WSTP คะแนนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 64.9 เปนรอยละ 80.9 แสดงถึงกลุมที่
ไดรับ WSTP มีทักษะความสามารถมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ทั้งทางดานความปลอดภัย
และการนําไปใช ทําใหสามารถเคลื่อนที่ดวยวีลแชรไดอยางอิสระ ซึ่งโปรแกรมน้ีควรจะเปน
มาตรฐานในการฟนฟูของผูที่ตองใชวีลแชรในการเคลื่อนที่ (Ambulation)

Best และคณะ (25) ทําการทดสอบสมมติฐานวา การฝกทักษะการใชวีลแชรในชุมชน
สําหรับผูใชวีลแชรจะทําใหมีประสิทธิภาพในการใชงาน มีความปลอดภัยและสามารถนําทักษะไป
ใชไดจริง ผูเขารวมงานวิจัยเปนผูที่ใชวีลแชรในชุมชนจํานวน 20 คน (ระบบกระดูกและกลามเน้ือ
ผิดปกติ 10 คน และระบบประสาทผิดปกติ 10 คน) แบงเปนกลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับ
โปรแกรม Wheelchair Skills Training Program (WSTP) โดยไดรับโปรแกรมเฉลี่ย 4.5 คร้ัง คร้ังละ
1 ชั่วโมง และใหผูดูแลเขารวมโปรแกรมดวย ในการใหโปรแกรมจะทําการฝกทั้งที่ศูนยการฟนฟู
และในชุมชน เก็บขอมูลโดยใชแบบประเมิน Wheelchair Skills Test (WST, version 3.1) เปนการ
ทดสอบทักษะการใชวีลแชร 57 แบบ นําคะแนนที่ไดมาคํานวณคะแนนรวมและคะแนนในหัวขอ
ยอยเปนรอยละ และคํานวณอัตราความสําเร็จในดานทักษะการใชวีลแชรของแตละบุคคล ผล
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การศึกษาพบวากลุมที่ไดรับ WSTP คะแนนเพิ่มขึ้นมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ  หลังไดรับ
โปรแกรมคะแนนรวมเฉลี่ยในกลุม WSTP เพิ่มขึ้นจากรอยละ 63.3 เปนรอยละ 78.5 โดยคิดเปนการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 24 ในกลุมควบคุมคะแนนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 70.8 เปนรอยละ 74.2 คิดเปนการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.8 และพบวาอัตราการประสบความสําเร็จในกลุมที่ไดรับโปรแกรมสามารถทําได
25 หัวขอจาก 57 หัวขอ ในกลุมควบคุมทําไดเพียง 5 หัวขอ ไมมีรายงานถึงผลเสีย และกลุมที่ไดรับ
โปรแกรมใหทัศนคติเกี่ยวกับโปรแกรมทางบวก สรุปวาการไดรับการฝกทักษะการใชวีลแชรใน
ชุมชน จะทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการนําไปใช ปลอดภัย และสามารถนําไปใชไดจริง

Biering-S _ rensen และคณะ (49) ทําการสํารวจการใชอุปกรณในการเดินทางและการ
เคลื่อนที่ของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง พบวามีการใชวีลแชรแบบมาตรฐาน (manual wheelchair)
ถึงรอยละ 83.5 ใชวีลแชรไฟฟา (electric wheelchair) รอยละ 27 และสวนใหญเดินทางโดยใชรถตู
หรือรถยนต ซึ่งสิ่งเหลาน้ีมีความสําคัญในการดํารงชีวิตอิสระ

Beringer (2) ไดรวบรวมบทความตางๆเกี่ยวกับการไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง การฟนฟู
และประสบการณภายนอกโรงพยาบาลหรือที่โลงแจง (out door) สรุปไดวาประสบการณภายนอก
โรงพยาบาลหรือที่โลงแจงของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง ใหผลลัพธทางบวกตอคุณภาพชีวิต การ
สูญเสียการเคลื่อนไหว และการสูญเสียความสามารถ โดยกิจกรรมเหลาน้ันใหความรูสึก “อิสระ”
“ความเสมอภาค” “รูสึกถึงความสามารถทําได” และ “สนุก” ที่มีผลตอบุคลิกภาพ (Identity) และ
ความมีศักด์ิศรีแหงตน (self-esteem)

Ward และคณะ (50) ไดศึกษาการใชกิจกรรมการดําเนินชีวิตมาใชในการปฏิบัติงานทาง
กิจกรรมบําบัด ตอการมีผลกระทบในการมีสวนรวมทางสังคม และการมีสวนรวมในการประกอบ
กิจกรรมการดําเนินชีวิตของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง เปนการศึกษาในรูปแบบของงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณดวยคําถามปลายเปดกึ่งมีโครงสราง มีผูเขารวม 3 คน ที่อาศัยอยูใน
ชุมชน และไดรับกิจกรรมการดําเนินชีวิตเปนสื่อในการรักษา ในการศึกษาผูเขารวมใหความเห็นวา
การฝกสิ่งตางๆโดยใชกิจกรรมการดําเนินชีวิต ชวยมีความสามารถในการทํากิจกรรมที่เขาไดเรียนรู
การใหประสบการณในสิ่งแวดลอมตางๆ ไดแก การพาไปหางสรรพสินคา หรือการพาไปเลนกีฬา
เปนสิ่งที่มีประโยชน และทําใหชีวิตของเขาไมไดหยุดน่ิง และชวยคงความสามารถในการทําตาม
บทบาทในครอบครัวและในชุมชน

Lysack และคณะ (51) ไดสํารวจความสัมพันธระหวางอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมกับการ
เขาชุมชน ในผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังจากอุบัติเหตุ โดยใชวิธีการสัมภาษณผูเขารวมงานวิจัย ซึ่ง
ผูเขารวมไดรับบาดเจ็บโดยเฉลี่ย 11.5 ป โดยรายงานวาอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมมี 2 รูปแบบที่
ประสบปญหามากที่สุด ไดแกสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และนโยบายของรัฐบาล และผลของระดับ
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การเขาสูชุมชนอยูในระดับสูง จากงานวิจัยพบวามีความสัมพันธกันทางลบระหวางการไดรับ
อุปสรรคจากสิ่งแวดลอมกับการเขาสูชุมชน

Chaves และคณะ (20) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับวีลแชร ความบกพรองทางรางกาย
และสิ่งแวดลอม ที่มีผลกระทบตอการรับรูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆใน 3 สถานที่คือ ที่บาน
ชุมชน และระหวางการเดินทาง ของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง 7 คนที่ใชวีลแชร ซึ่งผลจากการ
วิจัยไดวา วีลแชรเปนขอจํากัดมากที่สุดในการมีสวนรวมทั้งที่บาน ในชุมชน และระ หวางการ
เดินทาง รองลงมาคือความบกพรองทางรางกาย และสิ่งแวดลอม สรุป วีลแชรเปนเคร่ืองชวยที่
สําคัญที่สุดของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง แตเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับอุปสรรคตางๆมากที่สุด

Whiteneck และคณะ (23) ทําการสํารวจอุปสรรคจากสิ่งแวดลอมของผูที่ไดรับบาดเจ็บ
ไขสันหลัง โดยมีผูเขารวมวิจัยที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังจํานวน 2726 คน และใหการสัมภาษณจน
เสร็จสมบูรณจํานวน 2000 คน ผลการศึกษาพบวาสิ่งแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอผูที่ไดรับบาดเจ็บ
ไขสันหลัง 5 อันดับแรก ไดแก สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอมในการเดินทาง ความจําเปน
ในการชวยเหลือภายในบาน ประสิทธิภาพของการดูแลสุขภาพ และนโยบายของรัฐบาล


