
บทท่ี 5
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรสําหรับผูที่
เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง ผูวิ จัยพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมการฝกทักษะการดําเนินชีวิตนอก
โรงพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช และจากการรวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่
ประกอบดวยการฝกทักษะการใชวีลแชร 3 ขั้นตอนยอย ไดแก (1) การฝกทักษะการใชวีลแชร ใน
สาขากิจกรรมบําบัด ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู โรงพยาบาลศิริราช (2) การฝกทักษะการใชวีลแชร
โดยการทํากิจกรรมในพื้นที่ของโรงพยาบาลศิริราช และ (3) การฝกทักษะการใชวีลแชรนอก
โรงพยาบาล ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร
เพื่อเตรียมความพรอมกอนกลับสูสภาพแวดลอมจริง ที่มีการเก็บขอมูลแบบเชิงปริมาณ โดยใชแบบ
ประเมินทักษะการใชวีลแชรที่ดัดแปลงจาก Wheelchair Skill Test (27) และเก็บขอมูลแบบเชิง
คุณภาพโดยการสังเกตและสัมภาษณเชิงลึกหลังจากเสร็จสิ้นการเขารวมโปรแกรม 1 วันและ 1
เดือน เพื่อทราบถึงประโยชน ขอควรปรับปรุง และการนําไปประยุกตใชของโปรแกรมน้ี จาก
ผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลไดดังน้ี

5.1 ผลของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรสําหรับผูท่ีเปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง
การศึกษาผลของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรแบบกรณีศึกษา โดยงานวิจัยน้ีจะ

อางอิงตามแบบจําลอง PEOP (10) ที่มีลักษณะในการสงเสริมความสามารถที่จําเปน โดยเฉพาะ
ทักษะการใชวีลแชรของผูเขารวมวิจัยที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง เพื่อใชในการประกอบกิจกรรม
การดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในสังคมของบุคคล ซึ่งปจจัยน้ีจะเปนสิ่งที่สนับสนุน
ความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆได (10)

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีผูเขารวมวิจัยทั้งหมดจํานวน 3 คน เปนเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 1
คน ผูเขารวมวิจัยไดรับการฝกทักษะการใชวีลแชรจากทักษะพื้นฐานซึ่งเปนขั้นตอนที่งายไปสู
ทักษะขั้นสูงที่มีความยากมากขึ้นเร่ือยๆ และฝกในแตละหัวขอทั้งหมด 3 คร้ัง ผลการศึกษาแสดงให
เห็นถึงผลของโปรแกรมที่ทําใหผูเขารวมวิจัยสามารถพัฒนาทักษะการใชวีลแชรดานตางๆได
เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ เมื่อโปรแกรมแลวเสร็จผูเขารวมวิจัยทุกคนมีความสามารถและความปลอดภัยในการ
ใชวีลแชรเพิ่มขึ้นทุกหัวขอตามแบบประเมินทักษะการใชวีลแชร ยกเวนในหัวขอการลงบันไดเลื่อน
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ทักษะการขึ้นและลงบันไดเลื่อนเปนการฝกทักษะการใชวีลแชรขั้นสูง (28) จากงานวิจัย
ของ MacPhee และคณะ (24) และ Best และคณะ (25) ที่ไดทําการศึกษาการฝกทักษะการใชวีลแชร
พบวาทักษะการใชวีลแชรดีขึ้นเมื่อไดรับการฝกฝนเร่ือยๆ อยางไรก็ตามจากขอจํากัดทางดาน
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล ทําใหการวิจัยคร้ังน้ีผูเขารวมวิจัยแตละรายไดรับการฝกลงบันไดเลื่อน
เพียง 3 คร้ัง ซึ่งอาจจะยังไมเพียงพอสําหรับการฝกทักษะการใชวีลแชรขั้นสูง อยางไรก็ตามการฝก
ขึ้นและลงบันไดเลื่อนของผูเขารวมวิจัยทั้ง 3 คนมีทักษะที่ดีขึ้นเร่ือยๆ โดยเมื่อประเมินแรกรับ
ผูเขารวมวิจัยไมสามารถทําทักษะการใชวีลแชรขึ้นและลงบันไดเลื่อนไดเลย แตหลังจากสิ้นสุด
โปรแกรมพบวามีผูเขารวมวิจัยทุกรายสามารถขึ้นบันไดเลื่อนไดเอง แตยังคงมีปญหาเล็กนอย
สําหรับการลงบันไดเลื่อน โดยที่ผูเขารวมวิจัยยังตองการคําแนะนําหรือตองการความชวยเหลือเพียง
เล็กนอยในการลงบันไดเลื่อน

5.2 ผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอการใชวีลแชร
สิ่งแวดลอมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากที่จะสงผลตอระดับความสามารถในการ

ประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง (57) ผูเขารวมวิจัยทั้ง 3 คน
ประสบกับปญหาอุปสรรคทางสิ่งแวดลอมที่ถูกสรางขึ้น (built environment) และระบบเศรษฐกิจ
และนโยบายทางสังคม ซึ่งจัดเปนปจจัยที่ทําใหผูที่ใชวีลแชรไมสามารถดํารงชีวิตไดอยางอิสระทั้ง
ในดานการจัดการปญหาตางๆ หรือการมีสวนรวมในชุมชนอยางเต็มที่ (38)

ถึงแมวาในประเทศไทยมีพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการป พ.ศ.
2552 ที่กําหนดใหสถานที่ตางๆมีการปรับสิ่งแวดลอมใหผูพิการสามารถดํารงชีวิตไดสะดวกและ
เหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมทั้งใหสังคมมีการต่ืนตัวในการเห็นความสําคัญของการปรับ
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูพิการ (58) แตในความเปนจริงพบวาสภาพแวดลอมบางแหงยังไม
มีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชวีลแชร (44) ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีพบวามีอุปสรรคทางดาน
สิ่งแวดลอมที่ถูกสรางขึ้นในชุมชนของผูเขารวมวิจัย ที่ไมเหมาะสมตอการใชวีลแชร ไดแก ถนนใน
บริเวณชุมชนมีรถสัญจรจํานวนมากและไมมีพื้นที่สําหรับเข็นวีลแชร ทางสาธารณะขรุขระมีนํ้าขั ง
มีทางตางระดับ ทางลาดเอียง รวมทั้งบางสถานที่ไมมีลิฟตและหองนํ้าไมเหมาะสมกับผูที่ใชวีลแชร
ทําใหผูเขารวมวิจัยที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางไมสามารถประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตไดอยาง
อิสระจะตองมีผูชวยเหลือ สอดคลองกับการศึกษาของ พิศักด์ิ สุภาพร และทศพร (57) ที่พบวาการมี
อุปสรรคจากสิ่งแวดลอมที่ถูกสรางขึ้น จะทําใหความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันของ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังลดลง ดังน้ันการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือปรับปรุงสิ่งแวดลอมใหมี
ความเหมาะสมกับการใชวีลแชร จึงเปนปจจัยที่สงเสริมใหผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางสามารถใช
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วีลแชรทํากิจกรรมการดําเนินชีวิตไดอยางอิสระ (43) อยางไรก็ตามเมื่อสิ่งแวดลอมไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได ผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง จึงจําเปนตองมีการฝกฝนทักษะการใชวีลแชรขั้นสูง ซึ่ง
จัดเปนการปรับปรุง (adaptation) ในสวนของความสามารถของตนเอง เพื่อใหสามารถใชวีลแชรใน
สถานการณหรือสิ่งแวดลอมที่เปนอุปสรรคตอการใชวีลแชร (59) การวิจัยคร้ังน้ีผูเขารวมวิจัยมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีในการเข็นวีลแชรใหสามารถทํากิจกรรมตอไปได เชน การเข็นวีลแชรดวยมือเดียว
บนถนนลาดเอียงลงดานขางเพื่อใหการเข็นวีลแชรเปนแนวตรง ซึ่งผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่
สรางขึ้นน้ีเปนสิ่งที่มีอยูเดิมกอนที่ผูเขารวมวิจัยจะไดรับโปรแกรมน้ี และเปนอุปสรรคตอการใชวีล
แชร ผูเขารวมวิจัยก็สามารถนําทักษะที่ไดรับจากโปรแกรมการศึกษาในคร้ังน้ีไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันใหสามารถทํากิจกรรมตางๆไดมากขึ้นกวากอนการเขารวมวิจัย เชน การกระดกลอ
หนาของวีลแชรเพื่อขามสิ่งกีดขวางได การเข็นวีลแชรบนทางที่ขรุขระได หรือการเข็นวีลแชรเขาที่
แคบและเข็นวีลแชรหลบหลีกสิ่งกีดขวางได เปนตน

ปญหาทางสิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและนโยบายทางสังคม เปนปญหาอีกดานที่ผูเขารวม
วิจัยประสบ และมีผลกระทบในการเขาสูชุมชน หรือการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ ถึงแมวาตาม
กฎหมายของประเทศไทยจะกําหนดใหมีการชวยเหลือผูพิการในดานตางๆ เชน การใหเบี้ยยังชีพ
รายเดือนแกผูพิการที่ขึ้นทะเบียน การใหเงินสงเคราะหในการประกอบอาชีพ แตในความเปนจริง
แลว เบี้ยยังชีพยังไมทั่วถึงและการที่ผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพียงคนละ 500 บาทตอเดือน ยังไม
เพียงพอตอคาใชจายในชีวิตประจําวัน (60, 61) ในการวิจัยคร้ังน้ีผูเขารวมวิจัยรายหน่ึงไดรับเบี้ยยัง
ชีพลาชา รวมทั้งไมไดกลับไปประกอบอาชีพ ถึงแมวาจะไดรับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลจากสิทธิ
คนพิการ แตยังมีคาใชจายอ่ืนๆที่ผูเขารวมวิจัยและครอบครัวตองรับภาระ ไมวาจะเปนคาใชจายใน
การเดินทาง คาอาหาร หรือคาอุปกรณจําเปนตางๆ ทําใหมีปญหาทางการเงินซึ่งทําใหเกิดเปน
ขอจํากัดในการเขาสูชุมชน ขอมูลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับการศึกษาของ Lysack และคณะ (51)
ที่พบวาสิ่งแวดลอมที่เปนปญหามากที่สุดของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง คือสิ่งแวดลอมทาง ที่ถูก
สรางขึ้นและนโยบายของรัฐบาล

นอกจากน้ันสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมยังมีอิทธิพลตอระดับความสามารถของ
ผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง ในกรณีที่คนในสังคมมองวาเปนผูที่ไมมีความสามารถหรือนาเวทนา
อาจจะสงผลใหพวกเขามีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาหรือมีความรูสึกที่จะตองพึ่งพาผูอ่ืน อยู
ตลอดเวลา ในทางกลับกันถาไดรับการชวยเหลือจากคนในสังคมในดานที่ตองการ และดานที่มี
ความจําเปน จะทําใหผูที่เปนอัมพาตมีความเปนอิสระในการทํากิจกรรมการดํารงชีวิตไดมากขึ้น
(38) ถึงแมวาผลการศึกษาในคร้ังน้ีผู เขารวมวิจัยไมไดใหขอมูลเกี่ยวกับปญหา น้ี แตจากการ
สัมภาษณพบวาผูเขารวมวิจัยรายหน่ึงไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนบานเมื่อประสบปญหาในการใช
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วีลแชรขณะทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว และเพื่อนๆใหมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ถือเปนปจจัยที่สงเสริมใหมีระดับความเปนอิสระในการเขาสูชุมชนของผูที่ไดรับ
บาดเจ็บไขสันหลัง (22, 23)

5.3 ประโยชนของโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร
การเก็บขอมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ เชิงลึกในการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุป

ประโยชนจากการไดรับโปรแกรมในคร้ังน้ีไดดังน้ี
5.3.1 ประโยชนทางดานบุคคล (person)
ดานจิตใจเปนสวนหน่ึงของปจจัยทางดานบุคคลตาม PEOP Model (10) ซึ่งอุปสรรค

อยางหน่ึงในการเขาสูชุมชนของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง คือ ทัศนคติทางลบของคนในสังคมที่
ทําใหพวกเขาไมกลาเขาสูชุมชน แยกตัวอยูตามลําพัง และรูสึกอายหรือไมสบายใจในการเขารวม
สังคม (45, 56) การวิจัยคร้ังน้ีไมไดทําการสงเสริมประโยชนทางดานจิตใจโดยตรง อยางไรก็ตาม
ประโยชนดานจิตใจที่ดีขึ้นเปนผลพลอยไดจากการเขารวมวิจัยในคร้ังน้ี โดยกอนเขารวมการวิจัยมี
ผูเขารวมวิจัยถึง 2 คนที่ไมไดออกสูชุมชนนอกจากการออกจากบานตามการนัดพบของแพทย
เทาน้ัน เน่ืองจากความอาย ความไมมั่นใจเมื่อตองพบปะผูคน และไมมั่นใจในความสามารถและ
ความปลอดภัยในการใชวีลแชร อยางไรก็ตามหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมในคร้ังน้ีผูเขารวมวิจัยมี
ความมั่นใจในการเขาสูชุมชนมากขึ้น กลาที่จะเดินทางไปยังสถานที่ตางๆรวมกับครอบครัวได และ
ภูมิใจที่มีความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตดวยตนเอง โดยโปรแกรมที่ไดรับน้ี
เปนการฝกใชวีลแชรที่มีการเขาชุมชนในสภาพแวดลอมจริง ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังที่ มี
ความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆ หรือมีความสามารถในการเดินทางไปสถานที่ตางๆดวย
ตนเอง ทําใหเกิดผลทางดานคุณคาทางจิตใจ ทําใหความรูสึกตํ่าตอยในตนเองลดลง (11, 56)
นอกจากน้ีพบวาประโยชนจากโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ
Best และคณะ ที่พบวาหลังจากการฝกทักษะการใชวีลแชร จะชวยเพิ่มความมั่นใจและความภูมิใจ
ในการใชวีลแชรของผูเขารวมวิจัย และนําทักษะการใชวีลแชรไปประยุกตใชในสถานการณจริงได
อยางมีประสิทธิภาพ (25)

5.3.2 ประโยชนดานความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต และการมี
สวนรวมในชุมชน (occupational performance and participation)

ผลจากการสัมภาษณเชิงลึกที่กระทําหลังจากเสร็จสิ้นโปรแกรมการฝกทักษะการใช
วีลแชรแลว 1 วัน พบวาผูเขารวมวิจัยแตละรายยังไมมีโอกาสในการนําทักษะที่ไดรับไปใชใน
ชีวิตประจําวันจริง เน่ืองจากยังตองอยูในโรงพยาบาล แตผูเขารวมวิจัยทุกคนเห็นถึงความสําคัญของ
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โปรแกรมโดยมีความคิดวาโปรแกรมน้ีจะชวยพัฒนาศักยภาพในการดํารงชีวิต และมีความคิดจะนํา
ทักษะที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน เน่ืองจากการไดรับโปรแกรมในคร้ังน้ีเปนการฝกการใช
วีลแชรในชุมชนที่หางสรรพสินคา เปนการฝกในสภาพแวดลอมจริง ทําใหผูเขารวมวิจัยเผชิญกับ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง จะเปนการพัฒนาความสามารถ มีความมั่นใจในความปลอดภัยและมีความ
มั่นใจในศักยภาพของตนเอง ลดการพึ่งพาจากบุคคลรอบขาง และชวยเพิ่มโอกาสในการเขาสูชุมชน
(25)

ขอมูลจากการสัมภาษณเมื่อผูเขารวมวิจัยออกจากโรงพยาบาลกลับเขาสูชุมชนของตนเอง
แลว 1 เดือน พบวาผูเขารวมวิจัยแตละรายไดนําทักษะการใชวีลแชรที่ไดรับจากการเขารวมวิจัยไป
ปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวันแตกตางกันไปตามความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง ไดแก
การใชวีลแชรขึ้นและลงทางตางระดับ การยายตัว จากวีลแชรขึ้นรถเกง หรือการยายตัวจากรถเกงไป
วีลแชร รวมทั้งผูเขารวมวิจัยรายหน่ึงไดใหขอมูลวา หลังจากเขารวมโปรแกรมน้ีแลว มีความ
ปลอดภัยในการใชวีลแชรเพิ่มมากขึ้น โดยไมเกิดอุบัติเหตุจากการใชวีลแชรอีกเลย

นอกจากทักษะในการใชวีลแชรที่เพิ่มขึ้นจากการเขารวมโปรแกรมในคร้ังน้ีแลว ยังพบวา
เมื่อผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางไดรับการฝกการใชวีลแชรในสถานการณจริงโดยการใหประกอบ
กิจกรรมการดําเนินชีวิตในชุมชน เชน การไปธนาคาร ไปซื้อของที่หางสรรพสินคา ทําใหผูเขารวม
วิจัยไดรับโอกาสในการทํากิจกรรมตางๆตามบทบาทเดิมกอนการไดรับบาดเจ็บไขสันหลังเพิ่มมาก
ขึ้น ทําใหสามารถเขาสูชุมชน และมีสวนรวมในสังคมไดเพิ่มมากขึ้น (50) ดังที่ผูเขารวมวิจัยราย
หน่ึงสามารถใชวีลแชรไปทําบุญปลอยปลาในวันเกิดรวมกับครอบครัว ที่ เปนกิจกรรมที่มี
ความหมายสําหรับเขา โดยที่กอนหนาน้ีผูเขารวมวิจัยรายน้ีไมสามารถใชวีลแชรไดเอง ซึ่งการที่มี
ระดับความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น จะทําใหเขาเปลี่ยนจาก
บุคคลที่ตองการความชวยเหลือจากผูอ่ืนใหกลายเปนผูที่เห็นถึงศักยภาพและศักด์ิศรีของตนเองได
อันจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลได (4, 13)

ในแงของการกลับไปประกอบอาชีพของผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังน้ัน ผูที่ไดรับ
บาดเจ็บไขสันหลังมักจะเผชิญกับความทาทายหรือความเครียด ที่ตองใชความสามารถที่มีอยูในการ
ประกอบอาชีพ และตองเผชิญกับอุปสรรคทางสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมกับการใชวีลแชร (35)
ผูเขารวมวิจัยรายหน่ึงไดนําทักษะการใชวีลแชรที่ไดจากการฝกไปใชเปนสวนหน่ึงในการประกอบ
อาชีพ ไดแก การไปซื้อของตามสถานที่ตางๆ เพื่อนํามาขาย ที่ตองมีการปรับประยุกตใชทักษะการ
ใชวีลแชรในสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม ซึ่งการกลับไปประกอบอาชีพของผูที่เปนอัมพาตคร่ึง
ทอนลางจะชวยสงเสริมใหสามารถกลับเขาชุมชนไดมากขึ้น (34)
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ประโยชนจากการไดรับโปรแกรมขางตนสอดคลองกับ PEOP Model โดยทักษะการใช
วีลแชรอยูในองคประกอบของความสามารถในการประกอบกิจกรรม (performance) เปนทักษะที่มี
ความจําเปนสําหรับผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง ที่จะสงผลตอการมีสวนรวม (participation) และ
ความสามารถในการประกอบกิจกรรมการดําเนินชีวิต (occupational performance) ของแตละบุคคล
กอใหเกิดการกระทําที่มีความหมายกับบุคคลทั้งทางดานการดูแลตนเอง การทํางาน กิจกรรมยาม
วาง และการมีสวนรวมทั้งในบานและในชุมชน (10)

นอกจากน้ีตามความเชื่อของ PEOP Model ที่เชื่อวา ประสบการณที่บุคคลทําสําเร็จ จะทํา
ใหมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับตนเอง ที่จะเปนแรงจูงใจใหกลาเผชิญกับความทาทายใหมๆ (10) ซึ่ง
การวิจัยคร้ังน้ีมีผูเขารวมวิจัยยังมีความคิดที่นําทักษะการใชวีลแชรที่ไดรับ ไปพัฒนาความสามารถ
การใชวีลแชรที่มีความยากมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากโปรแกรมที่ไดรับจากงานวิจัยคร้ังน้ีดวย

5.4 ขอควรปรับปรุงของโปรแกรม
ขอมูลจากการสัมภาษณหลังสิ้นสุดโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรและกลับเขาสู

ชุมชนแลว 1 เดือน พบวาผูเขารวมวิจัยรายหน่ึงมีความตองการจะไปที่หางสรรพสินคา แตเมื่อญาติ
ไมมีเวลาที่จะเดินทางไปดวย ทําใหไมไดไปหางสรรพสินคาจากความไมมั่นใจที่จะเดินทางไปเพียง
ลําพัง โดยผูเขารวมวิจัยไดใหขอเสนอแนะวาตองการทําทักษะการใชวีลแชรคนเดียวเพื่อเพิ่มความ
มั่นใจ เน่ืองจากในทุกขั้นตอนจะมีผูวิจัยและผูชวยวิจัยคอยดูแลและปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะทําวิจัย ทําใหผูเขารวมวิจัยเสนอวาการทํากิจกรรมตางๆในขั้นตอนการวิจัยโดยไมมีผูดูแล
โดยเฉพาะขั้นตอนการฝกทักษะการใชวีลแชรในชุมชนที่หางสรรพสินคา จะทําใหเพิ่มความมั่นใจ
วาสามารถทํากิจกรรมตางๆดวยตนเองได ซึ่งการฝกทักษะการใชวีลแชรโดยใหผูที่ใชวีลแชรเผชิญ
กับสภาพแวดลอมจริง และพบกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริง จะชวยลดความตองการในการดูแลจาก
ผูดูแล และชวยเพิ่มโอกาสในการกลับเขาสูชุมชนมากขึ้นดวย (25) แตในทางปฏิบัติผูวิจัยไม
สามารถที่จะใหผูเขารวมวิจัยทํากิจกรรมตางๆโดยลําพังได เน่ืองจากผูเขารวมวิจัยอาจจะไดรับ
อันตรายจากการฝกใชวีลแชรในชุมชน โดยผูวิจัยมีความคิดเห็นวาควรใหความรู คําแนะนําใน
ขั้นตอนและวิธีการฝกใชวีลแชรในชุมชนที่ถูกตองกับครอบครัวและผูดูแลระหวางการฝก เพื่อให
ครอบครัวและผูดูแลสามารถนําไปแนะนําตอใหกับผูใชวีลแชรหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการฝก
แลว จะทําใหการฝกใชวีลแชรในสถานการณจริงคร้ังตอๆไปเปนไปอยางถูกตองและมีความ
ปลอดภัย

ขอมูลจากการศึกษาในคร้ังน้ีสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการฝกทักษะการใช
วีลแชรที่ควรเร่ิมจากการฝกต้ังแตในชวงที่อยูในสถานฟนฟูหรือในโรงพยาบาล เพื่อเร่ิมการเรียนรู
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การใชวีลแชรแบบไมมีอุปสรรค ตอไปจึงฝกนอกสถานที่ใหมีการเรียนรูในการเผชิญกับอุปสรรค
ตางๆ (28, 31) โดยโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรในคร้ังน้ี เปนขั้นตอนการฝกต้ังแตขั้นตอน
ที่งายไปสูขั้นตอนที่มีความยากมากขึ้น อยางไรก็ตามมีการเสนอแนะจากผูเขารวมวิจัยวาควรเพิ่ม
ระยะเวลาและจํานวนคร้ังของโปรแกรมการฝก โดยเฉพาะทักษะการใชวีลแชรขั้นสูง เชน การยก
ลอหนากระดกขึ้นสิ่งกีดขวาง การขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือการเคลื่อนยายตัวขึ้นและลงรถเกง
เปนตน ซึ่งการเพิ่มระยะเวลาและจํานวนคร้ังน้ันผูเขารวมวิจัยคิดวาจะสามารถทําใหเกิดความ
ชํานาญและความคลองแคลวในการใชวีลแชรเพิ่มมากขึ้น

อยางไรก็ตามโปรแกรมที่ไดรับในคร้ังน้ียังไมไดครอบคลุมทักษะการใชวีลแชรขั้นสูง
ทั้งหมด เชน การยายตัวจากพื้นขึ้นหรือลงจากวีลแชร การขึ้นหรือลงทางตางระดับที่มีความสูงเกิน
5 เซนติเมตร หรือการขึ้นหรือลงขั้นบันได เปนตน ซึ่งเปนการฝกทักษะการใชวีลแชรขั้นสูงที่ตอง
ใชทักษะการควบคุมวีลแชรและใชเวลาในการฝกนาน การศึกษาในคร้ังน้ีไมครอบคลุมโปรแกรม
ขั้นสูงเหลาน้ัน เน่ืองจากขอจํากัดทางดานเวลาในการศึกษา นอกจากน้ันผูวิจัยเกรงวาจะเกิดอันตราย
กับผูเขารวมวิจัย ถาผูเขารวมวิจัยนําทักษะขั้นสูงที่ไดรับการฝกไมดีพอหรือไมปลอดภัยไปใชเมื่อ
กลับเขาสูชุมชน

นอกจากน้ีงานวิจัยในคร้ังน้ีไมไดมุงเนนการใหคําแนะนําขั้นตอนและแนะนําการฝกใช
วีลแชรใหกับครอบครัวและผูดูแลของผูเขารวมวิจัย อยางไรก็ตามในการฝกทักษะการใชวีลแชร
สําหรับผูที่ เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางน้ัน โปรแกรมการฝกควรจัดใหมีการเรียนรูรวมกันกับ
ครอบครัวและผูใชวีลแชร โดยที่ครอบครัวจะคอยชวยเหลือ สนับสนุน จะชวยสงเสริมพัฒนาการ
เรียนรู การปรับตัว และสามารถแกปญหาตางๆที่เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ (19) โดยที่
ครอบครัวและผูดูแลสามารถมีสวนรวมในการฝกอยางใกลชิด นอกจากน้ันการที่มีครอบครัวคอย
ดูแลจะทําใหผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลางรูสึกถึงการมีคุณคา การเปนสวนหน่ึงของครอบครัว ซึ่ง
เปนสิ่งสําคัญที่จะสงผลตอการฟนฟู (62) การมีสวนรวมน้ียังทําใหสมาชิกครอบครัวหรือผูดูแลรับรู
ถึงศักยภาพที่แทจริง รับรูถึงความกาวหนา และสามารถนําโปรแกรมไปแนะนําผูที่เปนอัมพาตคร่ึง
ทอนลางเมื่ออยูในสภาพแวดลอมของชุมชนจริงได (63) ทั้งน้ีจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา
ผูเขารวมวิจัยรายหน่ึงมีภรรยาไดเขาสังเกตขณะที่ผูเขารวมวิจัยไดรับโปรแกรมการฝกในทุก
ขั้นตอน ทําใหภรรยาทราบถึงความสามารถที่แทจริงของสามี และมีสวนชวยกระตุนใหผูเขารวม
วิจัยรายน้ีมีกิจกรรมตางๆรวมกับครอบครัวเมื่อเขาสูชุมชน เชน การไปทําบุญที่วัดรวมกับภรรยา
และครอบครัว เน่ืองจากการที่ภรรยาทราบวาผูเขารวมวิจัยรายน้ีมีความสามารถในการใชวีลแชรที่
เพิ่มมากขึ้น จนสามารถใชวีลแชรดวยตนเองเมื่อออกสูสังคม
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5.5 การนําไปปรับใชทางคลินิก
โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรสําหรับผูที่ เปนอัมพาตคร่ึงทอนล างที่ใชใน

การศึกษาคร้ังน้ี มีลักษณะการฝกจากขั้นตอนที่งายไปสูขั้นตอนที่มีความยาก รวมทั้งในแตละ
ขั้นตอนยังทําการฝกซ้ําทั้งหมด 3 คร้ังเพื่อเพิ่มความสามารถและความปลอดภัยในการใชวีลแชร ซึ่ง
จากผลการวิจัยพบวาผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังที่ไดรับโปรแกรมน้ี มีความสามารถและความ
ปลอดภัยในการทําทักษะการใชวีลแชรเพิ่มมากขึ้น ดังน้ัน โปรแกรมน้ีจึงมีความเหมาะสมที่จะนํา
ใชทางคลินิกสําหรับผูที่ เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง โดยทั่วไป อยางไรก็ตามสภาพรางกาย
สภาพแวดลอม และปจจัยอ่ืนๆของผูรับบริการแตละรายมีความแตกตางกัน รวมทั้งการวิจัยคร้ังน้ีมี
การกําหนดเกณฑการคัดเขารวมวิจัยใหผูเขารวมวิจัยที่เปนอัมพาตคร่ีงทอนลางมีความสามารถใน
การน่ังทรงตัวระดับเคลื่อนไหวอยูในระดับพอใช (fair) ขึ้นไป (52) ดังน้ันผูรับบริการที่มี
ความสามารถในการทรงตัวตํ่ากวาเกณฑการคัดเขาในคร้ังน้ี อาจประสบปญหาบางดานที่ทําใหไม
สามารถทําการฝกในบางหัวขอของโปรแกรมได โดยเฉพาะในหัวขอที่ตองอาศัยความสามารถใน
การทรงตัวมาก เชน การกมหยิบของจากพื้น การเอ้ือม การเคลื่อนยายตนเองไปกลับแท็กซี่ และการ
ใชวีลแชรขึ้นและลงบันไดเลื่อน เปนตน ดังน้ันนักกิจกรรมบําบัดต องมีการปรับประยุกตใช
โปรแกรมน้ีในการฝก เพื่อใหเกิดความเหมาะสม ปลอดภัย และสอดคลองกับระดับความสามารถ
ทางดานตางๆของผูรับการฝก เชน พิจารณาบางหัวขอการฝกใชวีลแชรจกาโปรแกรมเพื่อนําไปใช
ใหเหมาะสมกับผูรับบริการแตละราย การเพิ่มจํานวนคร้ังในการฝกทักษะตางๆในบางทักษะที่
ผู รับบริการยังไม เกิดความชํานาญ หรือการเพิ่มทักษะที่ จําเปนดานอ่ืนๆให เหมาะสมกับ
ความสามารถ เปนตน

ทั้งน้ีการฝกทักษะการใชวีลแชร นักกิจกรรมบําบัดควรจะมีการประเมินสภาพแวดลอมที่
ผูรับบริการตองเผชิญ นักกิจกรรมบําบัดควรแนะนําการปรับปรุง เปลี่ ยนแปลง หรือดัดแปลง
สิ่งแวดลอมใหมีความเหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการกอนที่จะกลับสูชุมชน รวมทั้งการ
ใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในโปรแกรมการฝก เพื่อครอบครัวและผู ดูแลจะไดทราบถึง
ความสามารถที่แทจริงของผูรับบริการ สามารถที่จะชวยเหลือในยามจําเปนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และยังทําใหผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลังรูสึกมีคุณคาและรูสึกเปนสวนหน่ึงของสมาชิกครอบครัว



98

5.6 ขอเสนอแนะ
1. ขอมูลที่ไดจากการวิจัย เปนขอมูลเฉพาะผูที่เปนอัมพาตคร่ึงทอนลาง การนําไป

ประยุกตใชกับผูรับบริการกลุมอ่ืนจะตองทําการศึกษ าเพิ่มเติม และพิจารณาใหเหมาะสมกับ
ผูรับบริการแตละราย ดังน้ันควรศึกษาโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร ในผูที่ใชวีลแชรกลุม
อ่ืนๆเพิ่มมากขึ้น

2. ผูเขารวมวิจัยคร้ังน้ีมีระดับการน่ังทรงตัวขณะเคลื่อนไหว (dynamic sitting balance)
อยูในระดับพอใช (fair) และไดรับบาดเจ็บไขสันหลังอยูในระดับ thoracic และ lumbar ดังน้ัน การ
นําประยุกตใชกับผูรับบริการที่การน่ังทรงตัวและระดับการไดรับบาดเจ็บไขสันหลังตางไปจากน้ี
ควรทําการศึกษาเพิ่มเติม

3. ผูเขารวมวิจัยคร้ังน้ีไดรับบาดเจ็บไขสันหลังมามากกวา 3 ป ดังน้ันอาจจะทําการศึกษา
โปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชร ในผูไดรับบาดเจ็บไขสันหลังระยะแรกเพิ่มเติม

4. การมีสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการใชวีลแชรจะชวยสงเสริมการกลับเขาสูชุมชนของ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง ดังน้ันรัฐบาล หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือครอบครัวของผูที่ไดรับ
บาดเจ็บไขสันหลัง ควรจะทําการปรับเปลี่ยน หรือแกไขสิ่งแวดลอมในบริเวณบาน ถนน หรือ
อาคารตางๆ ใหมีความเหมาะสมกับผูที่ใชวีลแชร

5. การนําโปรแกรมการฝกทักษะการใชวีลแชรไปประยุกตใชกับผูที่เปนอัมพาตคร่ึง
ทอนลาง อาจจะตองมีการเพิ่มระยะเวลาและจํานวนคร้ังการฝกในแตละหัวขอ รวมทั้งควรเพิ่ม
หัวขอการฝกในทักษะดานอ่ืนที่มีความจําเปน โดยตองคํานึงถึงบริบทแวดลอมของผูรับบริการ
แตละรายที่มีความแตกตางกัน

6. ควรแนะนําวิธีการฝกใชวีลแชรและการชวยเหลือยามจําเปนใหกับครอบครัวและ
ผูดูแล เพื่อเพิ่มโอกาสใหผูใชวีลแชรไดนําทักษะที่ไดรับจากการฝกในโปรแกรมน้ี ไปทําการฝกตอ
ในชุมชนของผูรับบริการเพื่อเพิ่มความสามารถ ใหเกิดความชํานาญ และมีความปลอดภัยในการใช
วีลแชร

7. ในการศึกษาคร้ังตอไป อาจจะทําการศึกษาถึงการติดตามผลจากโปรแกรมการใช
วีลแชรเมื่อกลับเขาสูชุมชนในระยะยาว มากกวา 1 เดือน

8. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรเพิ่มจํานวนของผูเขารวมวิจัย เพื่อความนาเชื่อถือใหมาก
ยิ่งขึ้นในการนําไปอางอิง

9. ขอมูลจากการวิจัยสามารถเปนแนวทางในการวิจัยในการฝกทักษะการใชวีลแชรใน
กลุมอ่ืนๆตอไป


