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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษำปัจจัยท่ีมีอิทธิพลกับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรของคนพิกำรทำงด้ำนกำร

เคล่ือนไหวในภำยหลงั 2) เพื่อศึกษำภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงดำ้นกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั และ 3) เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรและภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงดำ้นกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั ใน
ศูนยก์ำรแพทยฟ้ื์นฟหูนำ้ท่ีกำรสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เก็บขอ้มูลจำกตวัอยำ่ง จ ำนวน 100 คน เคร่ืองมือ
วจิยั ไดแ้ก่ แบบวดักำรปรับตวัต่อควำมพิกำร และ แบบประเมินภำวะอำรมณ์เศร้ำ วเิครำะห์ขอ้มูลดว้ย ค่ำจ ำนวน ร้อยละ 
มธัยฐำน ส่วนเบ่ียงเบนควอร์ไทล ์กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน และสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ผลกำรวิจยัพบวำ่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลกบักำนปรับตวัต่อควำมพิกำร ไดแ้ก่ ระดบักำรศึกษำ คน
พิกำรท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงสำมำรถปรับตวัต่อควำมพิกำรดีกวำ่คนพิกำรท่ีมีกำรศึกษำต ่ำ (P-value = 0.010) คนพิกำรท่ีมี
สถำนภำพโสด/หยำ่/ร้ำงมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้กวำ่สถำนภำพสมรส (P-value < 0.001) คนพิกำรท่ีไม่มีรำยได ้
และ มีรำยไดต้  ่ำมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้กว่ำคนพิกำรท่ีมีรำยไดสู้ง (P-value < 0.001) คนพิกำรท่ีมีระดบัควำม
พิกำรนอ้ยมีกำรปรับตวัไดดี้กวำ่ระดบัควำมพิกำรมำก (P-value < 0.001) ระยะเวลำมีควำมพิกำรมีควำมสัมพนัธ์กบักำร
ปรับตวัต่อควำมพิกำรในระดบัปำนกลำงในทิศทำงบวก (rs= 0.511, P-value < 0.001) คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีเขำ้
มำรับบริกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพอยูท่ี่ศูนยก์ำรแพทยฟ้ื์นฟหูนำ้ท่ีกำร ส. ป. ป. ลำว ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ คิดเป็นร้อยละ 77.0 มี
ภำวะซึมเศร้ำขั้นปำนกลำง ร้อยละ 11.0 ภำวะซึมเศร้ำเล็กนอ้ย ร้อยละ 8.0 ภำวะซึมเศร้ำขั้นรุนแรง 3.0 ภำวะซึมเศร้ำขั้น
รุนแรงมำก ร้อยละ 1.0 มีคะแนนต ่ำสุด คะแนน มธัยฐำน 13 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนควอร์ไทล์ 6 และ ภำวะซึมเศร้ำมี
ควำมสมัพนัธ์ในระดบันอ้ยกบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรในทิศทำงลบ (r = - 0.392, P-value < 0.001) 

 

ABSTRACT 
The research aimed to study 1) the factors related to adaptation to disability of persons with acquired physical 

disabilities 2) the depression of persons with acquired physical disabilities, and 3) the relationship between adaptation 
to disability and depression of persons with acquired physical disabilities. The research instruments were Adaptation 
to disability Scale-revised and Thai Depression Inventory which were distributed to 100 people with acquired physical 
disabilities who received services at the Center of Medical rehabilitation. The data gathered were analyzed using various 
statistics such as were frequency, percentage, median, quartile deviation t-test, Analysis of Variance, Spearmen rank 
correlation coefficient, and Pearson product moment correlation coefficient. The results demonstrated that factors related 
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to adaptation to disabilities so education factor: the people with acquired physical disabilities who had higher education 
were able to adapt to disability better than those with lower education (p-value = 0.010). The people with acquired 
physical disabilities who were single, divorced, and widow were able to adapt to disability better than those who were 
married (p-value < 0.001). The people with acquired physical disabilities with high income had a low adaptation to 
disability. On the other hand, people with acquired physical disabilities with no income and low income in Lao PDR 
had better adaptation to disability (p-value < 0.001). The persons who had mild disability have better adaptability than 
people who had severe physicel disability (P-value < 0.001). The results indicated that the duration of acquired physical 
disabilities was positively correlated with adaptation to disability at a mild level (rs=  0.511, p-value < 0.001) people with 
acquired physical disabilities attending for rehabilitation service at the Center of Medical Rehabilitation in Lao PDR 
those had no depression accounted for 77.0%, moderate depression was 11.0%, mild depression was 8.0%, severe 
depression was 3.0%, major depression was 1.0%, minimum score was 0 point, and the maximum score was 41 points, 
median score was 13 points, quartile deviation was 6 and depression was negatively correlated with adaptation to 
acquired physical disabilities at a low level (p-value < 0.01). 

 
ค าส าคญั: กำรปรับตวัต่อควำมพิกำร ภำวะซึมเศร้ำ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว 
Keywords: Adaptation to disability, Depression, People with Acquired Physical Disabilities  
 
บทน า 

คนพิกำรท่ีเขำ้มำรับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพท่ีศูนยก์ำรแพทยฟ้ื์นฟูหน้ำท่ีกำรเป็นระยะเวลำนำนจึงมีอำกำร
แสดงออกทำงพฤติกรรม ท่ีมีอำกำรท่ีช้ีใหเ้ห็นวำ่มีควำมซึมเศร้ำโดยมีอำกำรดงัต่อไปน้ี 1) มีอำรมณ์เศร้ำ เกือบตลอดทั้ง
วนั และเป็นติดต่อกนัเกือบทุกๆ วนั 2) ควำมกระตือรือร้น และควำมสนุกสนำนในกิจกรรมท่ีเคยท ำทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดลดลงอยำ่งมำกเกือบตลอดทั้งวนัและเป็นติดต่อกนัเกือบทุกๆวนั 3) น ้ ำหนกัตวัเปล่ียนแปลงอยำ่งชดัเจนโดยมี
น ้ ำหนกัลดลงหรือเพ่ิมข้ึนทั้งๆ ท่ีไม่ไดค้วบคุมอำหำรหรือลดน ้ ำหนกั (มำกกวำ่ร้อยละ 5 ของน ้ ำหนกัตวัต่อ 1 เดือน) หรือ
ควำมอยำกอำหำรเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเกือบทุกวนั 4) มีอำกำรนอนไม่หลบัหรือหลบับ่อยมำกหรือนำนผิดปกติเกือบทุกวนั 
5) กำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำยเปล่ียนแปลง โดยมีอำกำรกระวนกระวำยผุดลุกผุดนัง่มำกกวำ่ปกติหรือเคล่ือนไหวชำ้ลง 
รวมทั้งควำมคิดชำ้ลงหรือฟุ้งซ่ำนมำกข้ึนเกือบทุกวนั ทั้งน้ีจะตดัสินโดยกำรสังเกตจำกผูอ่ื้น 6) อ่อนเพลียไม่มีแรงเกือบ
ทุกวนั 7) รู้สึกวำ่ตนเองไร้ค่ำ หรือมีควำมรู้สึกวำ่ตนเองผิดหรือไม่ดีอยำ่งมำกเกินเหตุ (ซ่ึงอำจถึงขั้นหลงผิด) เกือบทุกวนั 
8) ควำมสำมำรถในกำรคิดถดถอยหรือสมำธิไม่ดี หรือไม่สำมำรถตดัสินใจได ้และอำกำรน้ีเป็นอยูเ่กือบทุกวนั 9) คิด
เร่ืองควำมตำยซ ้ ำๆ หรือคิดเร่ืองกำรฆ่ำตวัตำยโดยอำจจะไม่มีแผนกำรท่ีแน่นอน หรือพยำยำมฆ่ำตวัตำย หรือวำงแผนฆ่ำ
ตวัตำย (ณรงค,์ 2543) นอกจำกภำวะซึมเศร้ำแลว้คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวยงัมีเร่ืองของกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรเขำ้
มำร่วมดว้ยซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนัระวำ่งกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรกบัภำวะซึมเศร้ำ ทั้ง 2 อยำ่งน้ีจะเกิดข้ึนพร้อมกนั
หรืออำจมีภำวะใดเกิดข้ึนก่อน และส่งผลให้เกิดอิกภำวะตำมมำ เช่น คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวไม่มีกำรปรับตวัต่อ
ควำมพิกำรก็จะภำให้มีภำวะซึมเศร้ำ กำรปรับตวัต่อควำมพิกำรใน ส. ป. ป. ลำว มีควำมแตกต่ำงกนัในสภำพแวดลอ้ม 
ระดบัของกำรศึกษำ ครอบครัวของคนพิกำรเอง แนวควำมคิด และสภำพร่ำงกำย  ส่วนหลำยคนท่ีมีกำรปรับตวัต่อควำม
พิกำรจะมีกำรแสดงออกดงัน้ี เช่น Williamson (1950) กล่ำวใหเ้ห็นวำ่ พฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงก็ต่อเม่ือคนพิกำรไดรั้บ
ควำมรู้ใหม่ๆ ท่ีเหมำะสมกบัตวัเขำโดยเฉพำะขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัตนเอง และขอ้สนเทศทำงอำชีพ ซ่ึงควำมรู้ต่ำงๆ เหล่ำน้ี
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จะเป็นผูช่้วยน ำทำงใหก้บัพฤติกรรม ดงันั้น พฤติกรรมจะเปล่ียนแปลงดว้ยควำมรู้และควำมคิด ซึงกำรศึกษำคร้ังน้ีเป็น
แนวทำงในกำรช่วยเหลือและเขำ้ใจคนพิกำรในกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ 

 
วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
การปรับตวัต่อความพกิาร 

Groomes ไดพ้ฒันำแบบวดักำรยอมรับควำมพิกำร (Acceptance to Disability) ของ Linkowski (1971) จ ำนวน 
50 ขอ้ และเปล่ียนช่ือเป็นแบบวดักำรปรับตวัต่อควำมพิกำร (Adaptation to Disability Scale-Revised) และ ไดต้ดัขอ้ท่ี
ไม่จ ำเป็นออกเลือก 32 ขอ้ สำเหตุท่ีไดมี้กำรปรับช่ือแบบวดันั้น Groomes, Linkowski (2007) ได้ให้เหตุผลไวว้่ำ คน
พิกำรไม่ตอ้งจ ำเป็นท่ีจะยอมรับควำมพิกำรแต่คนพิกำรตอ้งปรับตวัใหเ้ขำ้กบัควำมพิกำร และส่ิงแวดลอ้มรอบตวัในกำร
ด ำรงชีวิตประจ ำวนั กำรพฒันำแบบวดัน้ี มีคนพิกำรทงัหมด 356 คนเขำ้ร่วมกำรวิจยั เป็นเพศชำย 55% และ เพศหญิง 
45% ท่ีมีอำยรุะหวำ่ง 18-65 ปี ท่ีมีควำมพิกำรทำงร่ำงกำย จำกโรคเร้ือรังต่ำงๆ เช่น เบำหวำน โรคไต มะเร็ง ฯ และ พิกำร
แขน หรือ พิกำรขำ (Amputation) 

ในแบบวดัน้ีไดจ้ดั องคป์ระกอบของกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร เป็น 4 องคป์ระกอบคือ 
Transformation หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะทำงค่ำนิยม ของคนพิกำร จำกกำรเปรียบตนเองกบัผูอ่ื้นใน

ดำ้นขอ้จ ำกดั และ ควำมสำมำรถของตนเองไปสู่กำรเห็นคุณค่ำ และ ควำมสำมำรถของตนเองมำกยิง่ข้ึน 
Enlargement หมำยถึง ถึงควำมสำมำรถของคนพิกำรทีขยำยขอบเขตในกำรประเมินคุณค่ำ และ ควำมสำมำรถ

ของตน นั้นเน่ืองมำจำกกำรสูญเสีย โดยไม่รู้สึกขดัแยง้กบัควำมพิกำรของตนเอง 
Containment หมำยถึง คนพิกำรท่ีไม่แสดงควำมพิกำร มำกเกินกวำ่ควำมพิกำรจริงของตน   
Subordination หมำยถึง คนพิกำรท่ีไม่อยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดัของควำมพิกำร สำมำรถลดกำรให้ควำมส ำคญักับ

ควำมสำมำรถทำงกำย และ ภำพลกัษณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัควำมพิกำรได ้
ปัจจยัท่ีส่งผลใหค้นพิกำรมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรของตนเองนั้นก็ข้ึนกบัปัจจยัส่วนบุคคลหลำยดำ้น ไดแ้ก่ 
ดำ้นกำรศึกษำ กำรศึกษำช่วยใหค้นพฒันำควำมรู้ ทกัษะ ในกำรปฏิบติัดำ้นสุขภำพ Tokem et al. (2007) พบวำ่ 

ผูป่้วยท่ีมีกำรศึกษำท่ีจบระดบัปริญญำตรีมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองไดดี้กว่ำคนท่ีมีกำรศึกษำต ่ำ เม่ือเผชิญกบั
ปัญหำท่ีเกิดจำกควำมพิกำรจะพยำยำมแสวงหำควำมรู้ แหล่งประโยชน์ ทั้ งจำกเอกสำรต ำรำ ทีวี หนังสือพิมพ ์และ
ค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ีทีมสุขภำพ เพ่ือน ำมำแก้ไขปัญหำในกำรด ำรงชีวิต ได้ดีกว่ำผูมี้ระดับกำรศึกษำต ่ำ ซ่ึงจะมี
ขอ้จ ำกดัในกำรเรียนรู้ รับรู้ ตลอดจนโอกำสในกำรแสวงหำควำมรู้ และประสบกำรในกำรดูแลตนเอง (สุธิดำ, 2538; 
ธำนีรัตน์, 2558) ในทำงตรงขำ้ม มีงำนวิจัยท่ีพบว่ำคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวมีระดับกำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกัน มี
ควำมสำมำรถในกำรปรับตวัให้เขำ้กบัควำมพิกำรไม่แตกต่ำงกนั เช่น สุรภำ (2542) ท ำกำรศึกษำ กำรปรับตวัของคน
พิกำรในสถำนประกอบกำรพบวำ่ ระดบักำรศึกษำไม่มีผลต่อกำรปรับตวัในกำรท ำงำน ผลกำรวิจยัดงักล่ำวอำจสะทอ้น
ใหเ้ห็นวำ่กำรศึกษำไม่มีผลต่อกำรปรับตวัทำงสงัคม ซึงมีควำมเก่ียวขอ้งทำงดำ้นจิตใจ 

สถำนภำพสมรส คนพิกำรท่ีมีชีวิตคู่ ส่วนใหญ่จะมีผูค้อยปลอบโยน ให้ก ำลงัใจ ให้ค  ำปรึกษำ ก่อให้เกิดควำม
อบอุ่นใจ ช่วยลดควำมเครียด ท ำใหมี้ควำมมัน่คงทำงอำรมณ์ เกิดควำมรู้ มีคุณค่ำในตนเอง ส่งเสริมใหรู้้จกัคิด และแกไ้ข
ปัญหำไดดี้ข้ึน มีก ำลงัใจท่ีจะต่อสู้กบัอุปสรรคมำกข้ึน ช่วยลดควำมเครียดอนัจะน ำไปสู่ภำวะวิกฤติ ส่งเสริมให้มีกำร
ปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้ (สุธิดำ, 2538; ธำนีรัตน์, 2558) และ คนึงนิจ (2535) ศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งภำพลกัษณ์
กบักำรปรับตวัในผูป่้วยท่ีถูกตดัขำ พบวำ่สถำนภำพสมรสมีควำมสัมพนัธ์ทำงบวกกบักำรปรับตวัอย่ำงมีนยัส ำคญั นัน่
คือ ผูป่้วยท่ีมีสถำนภำพสมรสคู่จะมีกำรปรับตวัท่ีดี ในขณะท่ีกลุ่ม โสด หมำ้ย หยำ่ แยกกนัอยู ่มีกำรปรับตวัท่ีไม่ดี 
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รำยได ้เป็นตวับ่งช้ีถึงสถำนภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจ ผูท่ี้มีรำยไดค้รอบครัวเพียงพอจะเป็นผูท่ี้สำมำรถ
ตอบสนองควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนในชีวิต และสำมำรถด ำเนินชีวิตท่ำมกลำงควำมเจ็บป่วยไดอ้ยำ่งดี เน่ืองจำกมีโอกำสท่ีจะ
แสวงหำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกสบำย ส่ิงเป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลตนเองระหวำ่งกำรเจ็บป่วยได ้(เพญ็ประภำ, 2558) 
กุลนรี (2538) พบว่ำรำยไดข้องคนพิกำรมีผลต่อกำรปรับตวัของครอบครัวในกำรดูแลคนพิกำร และรำยไดมี้ผลต่อ
คุณภำพชีวิตของคนพิกำรในกำรยอมรับควำมพิกำรของตนเองเน่ืองจำกวำ่คนพิกำรท่ีมีรำยไดสู้ง จะสำมำรถสนองตอบ
ควำมตอ้งกำรของตนเองไดม้ำกกวำ่ผูท่ี้มีรำยไดต้  ่ำ และตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงดำ้นร่ำงกำย จิตใจ และสังคม จึงมี
ควำมเป็นอยูแ่ละมีคุณภำพชีวติท่ีดี (ปกรณ์, 2541; ธำนีรัตน์, 2558) 

ระดบัควำมพิกำร เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญั ระดบัของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวมีระดบัควำมพิกำรท่ี
แตกต่ำงกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองตั้งแต่ระดบัท่ีช่วยเหลือตวัเองได ้ไปจนถึงระดบัท่ีไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตวัเองในกำรท ำกิจกรรมหลกัได ้ตอ้งอำศยัญำติผูดู้แล สยำม (2534) ไดแ้บ่งระดบัควำมพิกำรออกเป็น 5 ระดบั 
ดงัน้ี  

ระดบัท่ี 1 มีควำมผิดปกติทำงกำย แต่ยงัสำมำรถประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกัได ้
ระดบัท่ี 2 มีควำมผิดปกติของกำรเคล่ือนไหว แต่ยงัสำมำรถประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกัได ้
ระดบัท่ี 3 มีกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหว (ซ่ึงจ ำเป็นในกำรประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกั) 

นอ้ยกวำ่คร่ึงตวั หรือ แขน/ขำ นอ้ยกวำ่ 2 ขำ้ง 
ระดบัท่ี 4 มีกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหว (ซ่ึงจ ำเป็นในกำรประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกั) คร่ึง

ตวั หรือ แขน/ขำ เพียง 2 ขำ้ง 
ระดบัท่ี 5 มีกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหว (ซ่ึงจ ำเป็นในกำรประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกั) 

มำกกวำ่คร่ึงตวั หรือ แขน/ขำมำกกวำ่ 2 ขำ้ง 
ระยะเวลำของควำมพิกำร เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัควำมผำสุกทำงดำ้นอำรมณ์และสภำพร่ำงกำย เพรำะผูท่ี้สูญเสีย

แขน หรือ ขำ และอมัพำดเป็นเวลำนำนๆ จะสำมำรถปรับอำรมณ์และสภำพร่ำงกำยได้ดีกว่ำในระยะแรกๆ ระยะ
เวลำนำนข้ึนจะสำมำรถเรียนรู้และยอมรับในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดม้ำกข้ึน มีโอกำสแยกแยะประเด็น
ปัญหำไดม้ำกข้ึน  รวมทั้งท ำให้มีประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ท่ีจะดูแลตนเองไดดี้ข้ึน (พิทกัษ์, 2548; ธำนีรัตน์, 2558) 
และ ปกรณ์ (2541 อำ้งถึงใน เพ็ญประภำ, 2558) พบว่ำระยะเวลำท่ีมีควำมพิกำรมีผลต่อคุณภำพชีวิดของผูพิ้กำรใน
จงัหวดัพิษณุโลก เป็นปัจจยัท่ีน ำไปสู่กำรยอมรับควำมพิกำร 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษำปัจจยัท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรของคนพิกำรทำงดำ้นกำรเคล่ือนไหวใน
ภำยหลงั ในศูนยก์ำรแพทยฟ้ื์นฟหูนำ้ท่ีกำรสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

2.  เพื่อศึกษำภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงดำ้นกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั ในศูนยก์ำรแพทยฟ้ื์นฟหูนำ้ท่ีกำร
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

3.  เพ่ือศึกษำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรและภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงด้ำนกำร
เคล่ือนไหวในภำยหลงั ในศูนยก์ำรแพทยฟ้ื์นฟหูนำ้ท่ีกำรสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
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สมมุตฐิานงานวจิยั 
1. คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีมีกำรศึกษำระดบัสูงมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้กว่ำคน

พิกำรท่ีมีกำรศึกษำในระดบัต ่ำ 
2. คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีสมรสมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้กวำ่กลุ่มโสด/หยำ่/ร้ำง 
3. คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีมีรำยไดสู้งปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้กวำ่กลุ่มท่ีมีรำยไดน้อ้ย 
4. คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีมีระดบัควำมพิกำรนอ้ย มีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้กวำ่คน

ท่ีพิกำรมำก 
5. ระยะเวลำท่ีมีควำมพิกำรมีควำมสมัพนัธ์กบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรในทำงบวก 
6. ภำวะซึมเศร้ำมีควำมสมัพนัธ์กบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรในทำงลบ  

 
กรอบแนวคดิงานวจิยั 
 
 

 

 
 

 

 

 
วธีิด าเนินการวจิยั 

กำรวิจยัน้ีเป็นกำรวิจยัเชิงปริมำณเพื่อศึกษำ กำรปรับตวัต่อควำมพิกำร และภำวะซึมเศร้ำในกลุ่มคนพิกำร
ทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั (กลุ่มอมัพำต และ แขน ขำขำด) และปัจจยัท่ีมีควำมสัมพนัธ์กบักำรปรับตวัต่อควำม
พิกำร เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบวดักำรปรับตวัต่อควำมพิกำร (Adaptation to Disability Scale-Revised) ใชเ้ขำ้วดัปัจจยัท่ีได้
กล่ำวมำขำ้งบนท่ีส่งผลต่อกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร มีคะแนนต ่ำสุดท่ี 32 คะแนน และ คะแนนสูงสุดท่ี 128 คะแนน 
และแบบประเมินภำวะอำรมณ์เศร้ำ (Thai Depression Inventory) ใชป้ระเมินระดบัภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหวในภำยหลงั มีคะแนนต ่ำสุดท่ี 0 คะแนนและ คะแนนสูงสุดท่ี 60 คะแนน 

กลุ่มประชำกรเขำ้ร่วมในกำรวจิยัคร้ังน้ีคือคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว ท่ีเป็นในภำยหลงั   มีอำยแุต่ 20-60 ปี ท่ี
เขำ้มำรับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทยท์ั้ งหมดในปัจจุบนั (พ.ศ. 2561) ท่ีแผนกฟ้ืนฟูระบบประสำทผูใ้หญ่ 
แผนกผลิตองคค์ะเทียมและเคร่ืองค ้ำชู (แผนกกำยอุปกรณ์) จ ำนวน 45 คน  และนกัศึกษำทั้งหมดในโรงเรียนวิชำชีพสี
เกิดจ ำนวน 71 คน  กำรเลือกตวัอยำ่งในคร้ังน้ีเก็บขอ้มูลจำกประชำกรทั้งหมด เน่ืองจำกมีประชำกรจ ำนวนนอ้ย แต่ได้
กลุ่มตวัอยำ่งคือคนพิกำรท่ีสนใจและเขำ้ร่วมในกำรวิจยั รวม 100 คน คือจำกผูพ้ิกำรท่ีมำรับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพฯ 
เพียง 32 คน และนกัศึกษำในโรงเรียนวชิำชีพสีเกิดจ ำนวน 68 คน  และสถิติท่ีใชใ้นกำรวจิยัคร้ังน้ีท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ โดยสถิติท่ีใชว้เิครำะห์ขอ้มูล ดงัน้ี   

- กำรศึกษำ 

- สถำนภำพสมรส 

- รำยได ้

- ระดบัควำมพิกำร 

- ระยะเวลำท่ีมีควำมพิกำร 
 

ภำวะซึมเศร้ำ 

 

กำรปรับตวัต่อควำมพิกำร 
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- สถิติพรรรณนำ (Descriptive Statistics) วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยค่ำจ ำนวน ร้อยละ มัธยฐำน ส่วน
เบ่ียงเบนควอร์ไทล ์ขอ้มูลภำวะซึมเศร้ำหำค่ำจ ำนวน และ ร้อยละตำมรูปแบบของภำวะซึมเศร้ำ ขอ้มูลกำรปรับตวัต่อ
ควำมพิกำร หำค่ำ จ ำนวนร้อยละ ค่ำเฉล่ีย และ ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน 

-  สถิติวิเครำะห์ (Analysis Statistics) ทดสอบควำมแตกต่ำงของ ค่ำเฉล่ียคะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร
ของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว ในระดบักำรศึกษำต่ำงกนัและในสถำนภำพสมรสท่ีต่ำงกนั ดว้ยสถิติทดสอบ t- test    
ส่วน ทดสอบค่ำเฉล่ีย คะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรในคนพิกำรท่ีรำยไดแ้ละระดบัควำมพิกำรต่ำงกันด้วยกำร
วเิครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance) 

-  หำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งระยะเวลำมีควำมพิกำรกบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรดว้ยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ส
เปียร์แมน (Spearmen rank correlation coefficient) และ หำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งภำวะซึมเศร้ำกบักำรปรับตวัต่อควำม
พิกำร ดว้ยค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) 

 
ผลการวจิยั 
ข้อมูลทัว่ไป 

1. ลกัษณะด้านประชากร และ การศึกษาของคนพกิารทางการเคล่ือนไหวในภายหลงั 
พบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัส่วนใหญ่เป็นเพศชำย ร้อยละ 70.0 ส่วนเพศหญิงพบร้อยละ 

30.0 มีอำยใุนช่วง 20-29 ปี มำกท่ีสุดคือ ร้อยละ 78.0 รองลงมำในช่วงอำย ุ50-60 ปี ร้อยละ 10.0 มธัยฐำน อำย ุ21.50 ปี 
อำยตุ  ่ำสุด 20 ปี สูงสุด 60 ปี คนพิกำรท่ีมีสถำนภำพโสด มำกท่ีสุด ร้อยละ 79.0  สมรส ร้อยละ 19.0 และ หยำ่/ร้ำง พบ
นอ้ยท่ีสุดเพียง ร้อยละ 2.0 ระดบักำรศึกษำส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมธัยมปลำย ร้อยละ 32.0 รองลงมำคือ ระดบั ป ว ช ร้อย
ละ 31.0 และ ปริญญำตรีนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.0  รำยไดค้รอบครัว (กีบ/เดือน) พบวำ่ ส่วนใหญ่ไม่มีรำยได ้คิดเป็นร้อยละ 
68.0 ในกลุ่มท่ีมีรำยได ้มีมธัยฐำนรำยได ้1,350,000 กีบ  

2. ลกัษณะเกีย่วกบัความพกิารของคนพกิารทางการเคล่ือนไหวในภายหลงั 
ผลกำรศึกษำพบว่ำคนพิกำรท่ีมีระยะเวลำควำมพิกำรอยู่ในช่วงต ่ำกว่ำ 1 ปีมีมำกท่ีสุดคือ ร้อยละ 27.0 

รองลงมำในช่วง 15-19 ปี ร้อยละ 24.0 มธัยฐำนระยะเวลำมีควำมพิกำร 11 ปี  ระดบัควำมพิกำรของคนพิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหวส่วนมำกจะพบในระดบัท่ีมีกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหว นอ้ยกวำ่คร่ึงตวั หรือ แขน/ขำ นอ้ย
กวำ่ 2ขำ้ง ซ่ึงจ ำเป็นในกำรประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกั ร้อยละ 57.0 สูญเสียควำมสำมำรถทำงกำรเคล่ือนไหว คร่ึงตวั 
หรือ แขน/ขำ เพียง 2 ขำ้ง ร้อยละ 28.0 ส่วนมีควำมผิดปกติของกำรเคล่ือนไหวแต่ยงัสำมำรถประกอบกิจวตัรประจ ำวนั
หลกัได ้ร้อยละ 15.0 

3. การปรับตัวต่อความพิการ ผลวิจยัพบว่ำคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัมีกำรปรับตวัต่อควำม
พิกำรในระดบัปำนกลำง โดยมีคะแนนเฉล่ีย  (x ̅ = 82.40) องคป์ระกอบท่ี คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวมีกำรปรับตวัได้
ดีกวำ่องคป์ระกอบอ่ืนคือ องคป์ระกอบดำ้น Enlargement (กำรขยำยขอบเขต) ท่ีพบวำ่มีคนพิกำรท่ีมีพฤติกรรมในกำร
ปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้ดว้ยคะแนนเฉล่ีย (x̅ = 27.28) รำยละเอียดในตำรำงท่ี 1 
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ตารางที ่1 คะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัจ ำแนกตำมองคป์ระกอบใน
กำรปรับตวัต่อควำมพิกำร 

คะแนนเฉล่ียกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร ระดบัคะแนน N x̅ S.D. Min Max 
รวม 97-128 = สูง 14 82.40 12.91 48 117 

65-96 = ปำนกลำง 79     
32-64 = ต ่ำ 7     

Transformation (กำรเปล่ียนแปลง) 27-36 = สูง 16 21.98 4.83 11 34 
18-26 = ปำนกลำง 66     
9-17 = ต ่ำ 18     

Enlargement (กำรขยำยขอบเขต) 27-36 = สูง 66 27.87 4.39 14 36 
18-26 = ปำนกลำง 31     
9-17 = ต ่ำ 3     

Containment (กำรจ ำกดั) 27-36 = สูง 20 21.13 5.93 9 35 
18-26 = ปำนกลำง 53     
9-17 = ต ่ำ 27     

Subordination (กำรอยูภ่ำยใตข้อ้จ ำกดั) 16-20 = สูง 9 11.42 3.02 5 19 
11-15 = ปำนกลำง 51     
5-10 = ต ่ำ 40     

 
4. ระดบัภาวะซึมเศร้า  

ผลกำรศึกษำพบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีเขำ้มำรับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพอยูท่ี่ศูนย์
กำรแพทยฟ้ื์นฟหูนำ้ท่ีกำร ส.ป.ป. ลำวส่วนใหญ่คือร้อยละ 77.0   ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ มีภำวะซึมเศร้ำขั้นปำนกลำง ร้อยละ 
11.0 ภำวะซึมเศร้ำเล็กน้อย ร้อยละ 8.0 ภำวะซึมเศร้ำขั้นรุนแรง 3.0 ภำวะซึมเศร้ำขั้นรุนแรงมำก ร้อยละ 1.0 มีคะแนน
ต ่ำสุด 0 คะแนน และ สูงสุดอยู่ท่ี 41 คะแนน มธัยฐำน 13คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนควอร์ไทล์ 6 คะแนน รำยละเอียดใน
ตำรำงท่ี 2 
 
ตารางที ่2 จ ำนวน และ ร้อยละของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัจ ำแนกตำมควำมรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำ 
ควำมรุนแรงของภำวะซึมเศร้ำ คะแนน จ ำนวน  

(100 คน) 
ร้อยละ  
(100.0) 

�̅�  S.D. 

ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ นอ้ยกวำ่ 21 77 77.0 1.43 0.88 
ภำวะซึมเศร้ำเลก็นอ้ย 21-25 8 8.0   
ภำวะซึมเศร้ำขั้นปำนกลำง 26-34 11 11.0   
ภำวะซึมเศร้ำขั้นรุนแรง ระดบั major 
depressive disorder 

35-40 3 3.0   

ภำวะซึมเศร้ำขั้นรุนแรงมำก มำกกวำ่ 40 1 1.0   
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5. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการปรับตัวต่อความพิการระหว่าง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส 
รายได้ ระดบัความพกิาร 

ระดบักำรศึกษำ ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบว่ำ กลุ่มคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีมีระดบั
กำรศึกษำระดบัสูงมีค่ำเฉล่ียคะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร (x̅ = 84.36) สูงกว่ำกลุ่มท่ีมีระดบักำรศึกษำต ่ำ (x̅ = 
77.83) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 0.010)  

สถำนภำพสมรส  พบวำ่ กลุ่มคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีเป็นโสด/หยำ่/ร้ำงมีค่ำเฉล่ียคะแนน
กำรปรับตวัต่อควำมพิกำร (x̅ = 85.57) ดีกว่ำกลุ่มท่ีมีสถำนภำพสมรส (x̅ = 68.89) อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.01 (P-value < 0.001)  

รำยได ้(กีบ/เดือน) พบว่ำ ค่ำเฉล่ียคะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรกลุ่มไม่มีรำยได ้และรำยไดต้  ่ำกว่ำ 
900,000 (กีบ/เดือน) (x̅ = 86.85) มีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวแตกต่ำงจำกกลุ่มท่ีมีรำยได้สูงกว่ำ 
900,000 (กีบ/เดือน) (x̅ = 70.96) อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (P-value < 0.001) รำยละเอียดในตำรำงท่ี 3 
 
ตารางที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉล่ียคะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรกบัระดบักำรศึกษำ สถำนภำพสมรส  และ รำยได ้

ของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั 
 n �̅�  S.D. t-test df P-value 

ระดบักำรศึกษำ       
ระดบัสูง (มธัยมปลำยข้ึนไป) 70 84.36 12.72 3.37 98 0.010* 

ระดบัต ่ำ (ประถม และ มธัยมตน้) 30 77.83 12.39    
สถำนภำพสมรส       

โสด/หยำ่/ร้ำง 81 85.57 11.39 5.86 98 < 0.001** 
สมรส 19 68.89 10.12    

รำยได ้(กีบ/เดือน)       
ไม่มีรำยได ้และรำยไดต้  ่ำกวำ่ 900,000 72 86.85 10.82 6.61 98 < 0.001** 
มีรำยไดสู้งกวำ่ 900,000 28 70.96 10.72    

*มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 

**มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 
**มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ระดบัควำมพิกำร พบวำ่ ค่ำเฉล่ียคะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรกลุ่มท่ีมีระดบัควำมพิกำรท่ีแตกต่ำงกนั 

คือ มีควำมผิดปกติของกำรเคล่ือนไหว แต่ยงัสำมำรถประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกัได ้(ระดบั 2) (x̅ = 93.40) มีกำร
สูญเสียควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหว (ซ่ึงจ ำเป็นในกำรประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกั) นอ้ยกวำ่คร่ึงตวั หรือ แขน/ขำ 
นอ้ยกวำ่ 2 ขำ้ง (ระดบั 3) (x̅ = 81.81) มีกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรเคล่ือนไหว (ซ่ึงจ ำเป็นในกำรประกอบกิจวตัร
ประจ ำวนัหลกั) คร่ึงตวั หรือ แขน/ขำ เพียง 2 ขำ้ง (ระดบั 4) (x̅ = 77.71) เพ่ือเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียคะแนนกำรปรับตวัต่อ
ควำมพิกำร กบั ระดบัควำมพิกำร ทั้ง 3 กลุ่มท่ีมีควำมแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (P-value < 
0.001) และเม่ือทดสอบจับคู่ด้วยวิธี Bonferroni พบว่ำ คนพิกำรท่ีมีควำมพิกำรในระดบั 2 แตกต่ำงกับระดับ 3 และ
แตกต่ำงกบัละดบั 4 อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 รำยละเอียดในตำรำงท่ี 4  
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ตารางที ่4 คะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีมีระดบัควำมพิกำร 
 แตกต่ำงกนั 

ระดบัควำมพิกำร คะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร 
n x̅ S.D. 

ระดบั 2 15 93.40 10.25 
ระดบั 3 57 81.81 12.26 
ระดบั 4 28 77.71 12.42 

 
ตำรำงท่ี 5 ผลกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวนของค่ำเฉล่ียกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรระหวำ่งคนพิกำรท่ีมีระดบัควำมพิกำร

แตกต่ำงกนั 
ค่ำเฉล่ียควำมแปรปรวน df SS MS F P-value 

ควำมแตกต่ำงระหวำ่งกลุ่ม 2 2449.81 1224.90 8.45 < 0.001** 

ควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่ม 97 14054.19 144.89   
รวม 99 16504.00    

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางที ่6 เปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของคะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรท่ีมีระดบัควำมพิกำรแตกต่ำงกนั 
ระดบัควำมพิกำร ระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 2 

ระดบั 4 - 4.10 15.69** 

ระดบั 3  - 11.59** 

ระดบั 2   - 
** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

6. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลามีความพิการ (ปี)  กบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหวในภำยหลัง โดย ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปีร์ยร์แมน (rs) พบว่ำระยะเวลำมีควำมพิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหวในภำยหลงัมีควำมสัมพนัธ์กบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรในระดบัปำนกลำง (rs= 0.511) ทิศทำงบวก อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (P-value <0.001) รำยละเอียดในตำรำงท่ี 7 
 
ตารางที ่7 ผลกำรวเิครำะห์ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งระยะเวลำมีควำมพิกำร (ปี) กบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำรทำง 

กำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั 
 ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์สเปีร์ยร์แมน ( rs) P-value 
ระยะเวลำมีควำมพิกำร 0.511 < 0.001** 

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั และ กำรปรับตวัต่อควำม
พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั โดย ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (r)  พบว่ำกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร
ทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัมีควำมสัมพนัธ์กบัภำวะซึมเศร้ำ (r= -0.392)ในระดบัปำนกลำง และ ทิศทำงลบ อยำ่งมี
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01รำยละเอียดในตำรำงท่ี 8 
 
ตารางที ่8  ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวำ่งภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั และ  

กำรปรับตวัต่อควำมพิกำร 
 ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (r) P-value 
ภำวะซึมเศร้ำ -0.392 < 0.001** 

** มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
สรุปและอภิปรายผล  

ระดบัการปรับตวัต่อความพกิาร 
จำกผลกำรวิจยัพบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั มีระดบักำรปรับตวัต่อควำมพิกำร ส่วนมำกมี

ระดับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรอยู่ในระดับปำนกลำง ซ่ึงกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรดังกล่ำวอำจเกิดมำจำกกำร
เปล่ียนแปลงอยู ่4 องคป์ระกอบ Transformation, Enlargement, Containment ซ่ึง 3 องคป์ระกอบน้ีมีจ ำนวนขอ้ค ำถำมใน
แบบวดักำรปรับตวัเท่ำกนั คือ องคป์ระกอบละ 9 ขอ้ และองคป์ระกอบ Subordination ประกอบดว้ยขอ้ค ำถำม 5 ขอ้ ใน
งำนวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ห้ควำมหมำย และ ค ำอธิบำยองคป์ระกอบของกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร เพ่ือให้สอดคลอ้งบริบท
ของงำนวจิยัดงัต่อไปน้ี 

Transformation ผลกำรศึกษำวิจยัพบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรท่ี
เกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงลกัษณะทำงค่ำนิยมส่วนมำกอยูใ่นระดบัปำนกลำง (X̅=21.98) แสดงใหเ้ห็นวำ่ในองคป์ระกอบ
น้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงให้เห็นวำ่คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัเกิดกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับตวัต่อควำม
พิกำร ดงั Wright (1960 cited in Linkowski, 1971 อำ้งโดย เตือนใจ, 2547) ไดก้ล่ำวถึงกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรของคน
พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวหรือพิกำรทำงร่ำงกำยไวว้ำ่  คนพิกำรตอ้งเปล่ียนแปลงเจตคติ และใหคุ้ณค่ำกบัตนเองใหม่เม่ือ
เกิดสูญเสียควำมสำมำรถทำงร่ำงกำย เพ่ือให้สำมำรถเผชิญกับควำมพิกำรได้ ซ่ึง Wright ได้สรุปถึงกระบวนกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำว เช่น กำรเปล่ียนค่ำนิยมจำกกำรเปรียบเทียบให้เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์กบัตน (changing comparative 
values to asset values) ครอบคลุมถึงคนพิกำรท่ีไม่เอำขอ้จ ำกดัของตวัเองในปัจจุบนัไปเปรียบเทียบกบัก่อนเกิดควำม
พิกำร หรือเปรียบเทียมกบัคนไม่พิกำร แต่ให้มองว่ำตอนน้ี ตนเองมีศกัยภำพอะไรท่ีหลงเหลือและสำมำรถท ำอะไรท่ี
เป็นประโยชน์กบัตนเอง  

Enlargement ผลกำรศึกษำพบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวส่วนมำกมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรซ่ึงเกิดจำก
กำรขยำยขอบเขตในกำรประเมินคุณค่ำและควำมสำมำรถของตน ในระดบัสูง (X̅=27.87) ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่ คนพิกำร
ส่วนใหญ่ยงัมีควำมคิดดำ้นบวกกบัชีวติของตนเองเป็นส่วนมำก สำมำรถปรับตวัเขำ้กบัสถำนท่ีอำศยั ช่วยเหลือตนเองใน
กำรประกอบกิจวตัรประจ ำวนัหลกัได ้และสอดคลอ้งทฤษฏีกำรปรับตวั (Adaptation) ท่ีไดก้ล่ำวไว ้คือ กำรปรับตวัของ
บุคคลให้เขำ้กบัส่ิงแวดลอ้ม และสังคมมีทั้งหมด 4 แบบ ท่ีบุคคลเลือกใชไ้ดแ้ก่ กำรปรับตวัดำ้นร่ำงกำย (Physiological 
integrity) กำรปรับตวัดำ้นอตัมโนทศัน์ (Self concept) กำรปรับตวัดำ้นบทบำทหนำ้ท่ี (Role function) กำรปรับตวัดำ้น
กำรพ่ึงพำอำศยัระหวำ่งกนั (Interdependence) (พรนภำ, 2536) 

1007



        MMO25-11 
 

Containment ผลกำรศึกษำพบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงั มีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร โดยไม่
แสดงควำมพิกำรเกินกว่ำควำมพิกำรจริงของตนอยูใ่นระดบัปำนกลำง (X̅=21.13) ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่คนพิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหวในภำยหลังมียงัมีกำรแสดงควำมพิกำรมำกเกินกว่ำควำมเป็นจริง อำจเน่ืองมำจำกคนพิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหวท่ีมำรับบริกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพทำงดำ้นกำรแพทยแ์ละดำ้นอำชีพ 

Subordination ผลกำรศึกษำพบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำร ซ่ึงเกิด
จำกคนพิกำรสำมำรถลดกำรให้ควำมส ำคญักบัควำมสำมำรถทำงกำยและภำพลกัษณ์ท่ีพิกำร ในระดบัปำนกลำง (X̅= 
11.42) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัยงัไม่สำมำรถควบคุมกำรมีควำมคิดดำ้นลบท่ีเก่ียวกบั
ควำมพิกำร วำ่ตนไม่สำมำรถท่ีจะท ำอะไรไดเ้ลย และไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองในกิจวตัรประจ ำวนัได ้ ซ่ึงเป็นไปตำม 
Wright (1960 cited in Linkowski, 1971 อำ้งโดย เตือนใจ, 2547) ท่ีไดก้ล่ำวถึงกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรท่ีเก่ียวกบักำร
ยบัย ั้งผลกระทบท่ีเกิดจำกควำมพิกำร (containment of disability effects) ครอบคลุมถึงคนพิกำรท่ีสำมำรถรู้ถึงขอ้จ ำกดัท่ี
แทจ้ริงเก่ียวกบัสมรรถภำพและควำมสำมำรถของตน  เช่น เม่ือเกิดควำมพิกำร คนพิกำรไม่สำมำรถกลบัไปเล่นกีฬำท่ีตน
ชอบได ้แต่ไม่ไดห้มำยควำมว่ำเขำตอ้งหยดุควำมชอบของตนทุกดำ้น ในทำงกลับกนัเขำสำมำรถเพลิดเพลินกบักำรดู
กีฬำไดห้ำกเขำรู้ถึงขอ้จ ำกดัท่ีแทจ้ริงของตนเอง 

จำกคะแนนกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรในองคป์ระกอบทั้ง 4 องคป์ระกอบท่ีไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้นั้น พบวำ่ คน
พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว ในงำนวิจยัน้ีส่วนมำกมีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรในระดบัปำนกลำง และ แสดงให้รู้วำ่คน
พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวควรไดรั้บกำรส่งเสริมในกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพทำงดำ้นจิตใจใหดี้ข้ึนโดยเฉพำะองคป์ระกอบท่ี
ท่ีได้คะแนนเฉล่ียต ่ ำให้คะแนนสูงข้ึน เช่น องค์ประกอบ Transformation Containment และ Subordination ส่วน
องคป์ระกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงกวำ่องคป์ระกอบอ่ืนไดแ้ก่ Enlargement 

ระดบัภาวะซึมเศร้า 
ผลกำรศึกษำพบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีเขำ้มำรับบริกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพอยูท่ี่ศูนยก์ำรแพทยฟ้ื์นฟู

หน้ำท่ีกำร ส.ป.ป. ลำวส่วนใหญ่ ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ มีภำวะซึมเศร้ำขั้นปำนกลำง ร้อยละ 11.0 ทั้งน้ีอำจเน่ืองจำก คน
พิกำรส่วนมำกเป็นนักศึกษำฟ้ืนฟูดำ้นอำชีพท่ีผ่ำนกระบวนกำรฟ้ืนฟูดำ้นกำรแพทยม์ำแลว้ ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้และ
ประสบกำรณ์ ในกำรขำ้มผ่ำนควำมพิกำรของตนไปสู่กำรปรับตวัต่อควำมพิกำรได ้  แต่ยงัพบว่ำมีคนพิกำรทำงกำร
เคล่ือนไหวจ ำนวนหน่ึงท่ีมีภำวะซึมเศร้ำ เน่ืองจำกมีคนพิกำรท่ีมำฟ้ืนฟูทำงดำ้นกำรแพทยอ์ยู่กลุ่มหน่ึงท่ีเพ่ิงเกิดควำม
พิกำรมำระยะเวลำไม่นำนนกั ท ำใหย้งัไม่สำมำรถยอมรับกบักำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นร่ำงกำยได ้

จำกผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบวำ่ ในแต่ระตวัเห็นวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัดงัน้ี 
ระดับกำนศึกษำ พบว่ำ คนพิกำรท่ีมีระดับกำรศึกษำสูงสำมำรถปรับตวัต่อควำมพิกำรดีกว่ำคนพิกำรท่ีมี

กำรศึกษำต ่ำ อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 (P-value = 0.010) 
สถำนภำพสมรส พบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีมีสถำนภำพโสด/หยำ่/ร้ำงมีกำรปรับตวัต่อ

ควำมพิกำรไดดี้กวำ่คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวในภำยหลงัท่ีมีสถำนภำพสมรส อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 
(P-value < 0.001) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้

รำยได ้พบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีมีรำยไดสู้งมีควำมสำมำรถปรับตวัต่อควำมพิกำรต ่ำ แต่ในทำงตรง
ขำ้ม คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีไม่มีรำยได ้และ รำยไดต้  ่ำใน ส. ป. ป. ลำว มีกำรปรับตวัต่อควำมพิกำรไดดี้กวำ่ อยำ่ง
มีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (P-value < 0.001) ซ่ึงจะเห็นไดว้ำ่ ผลกำรศึกษำในคร้ังน้ี ไม่เป็นไปตำมสมมุติฐำน 
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ระดบัควำมพิกำร พบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีมีระดบัควำมพิกำรนอ้ยมีกำรปรับตวัไดดี้กวำ่คนพิกำร
ทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีมีระดบัควำมพิกำรมำก อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 (P-value < 0.001) จึงสำมำรถสรุป
ไดว้ำ่ผลกำรศึกษำเป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้

ระยะเวลำมีควำมพิกำร พบวำ่ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีมีระยะเวลำท่ีมีควำมพิกำรนำนเท่ำไรก็สำมำรถ
ปรับตวัต่อควำมพิกำรไดม้ำกกวำ่คนพิกำรท่ีมีระยะควำมพิกำรนอ้ย กำรศึกษำน้ีจึงเป็นไปตำมสมมุติฐำนท่ีตั้งไว ้อยำ่งมี
นยัส ำคญั 0.01 (P-value = 0.511) 

ภาวะซึมเศร้ามคีวามสัมพนัธ์กบัการปรับตวัต่อความพกิาร 
ผลกำรศึกษำพบว่ำ กำรปรับตวัต่อควำมพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวมีควำมสัมพนัธ์กบัภำวะซึมเศร้ำในระดบั

นอ้ย และ ทิศทำงลบ (P-value = - 0.392) อยำ่งมีนยัส ำคญั 0.01 หมำยถึง  คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีมีกำรปรับตวัต่อ
ควำมพิกำรไดดี้มีภำวะซึมเศร้ำนอ้ย และ คนพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวท่ีมีภำวะซึมเศร้ำมำก ซ่ึงเป็นไปตำมสมมุติฐำน  
 
ข้อเสนอแนะ  

ประเด็นปัญหำของควำมพิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวนั้น เป็นประเด็นท่ีมีควำมอ่อนไหวมำก ดงันั้นกำรศึกษำคร้ัง
ต่อไปควรจะก ำหนดกฎเกณฑ์กำรพิจำรณำในแต่ละปัญหำให้ชดัเจน เช่น คนพิกำรมีอุปสรรคมีใดบำ้งท่ีเกิดจำกควำม
พิกำร ลกัษณะควำมพิกำรท่ีต่ำงกนั และกำรพบอุปสรรคท่ีแตกต่ำงกนั เป็นตน้ 
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