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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึ กษำปั จจัยที่ มีอิทธิ พลกับกำรปรั บตัวต่อควำมพิ กำรของคนพิ กำรทำงด้ำ นกำร
เคลื่อนไหวในภำยหลัง 2) เพื่อศึกษำภำวะซึ มเศร้ำของคนพิกำรทำงด้ำนกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง และ 3) เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรและภำวะซึ มเศร้ำของคนพิกำรทำงด้ำนกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง ใน
ศูนย์กำรแพทย์ฟ้ื นฟูหน้ำที่กำรสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เก็บข้อมูลจำกตัวอย่ำง จำนวน 100 คน เครื่ องมือ
วิจยั ได้แก่ แบบวัดกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร และ แบบประเมินภำวะอำรมณ์เศร้ำ วิเครำะห์ขอ้ มูลด้วย ค่ำจำนวน ร้อยละ
มัธยฐำน ส่ วนเบี่ยงเบนควอร์ ไทล์ กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์สเปี ยร์ แมน และสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน ผลกำรวิจยั พบว่ำ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลกับกำนปรับตัวต่อควำมพิกำร ได้แก่ ระดับกำรศึกษำ คน
พิกำรที่มีระดับกำรศึกษำสูงสำมำรถปรับตัวต่อควำมพิกำรดีกว่ำคนพิกำรที่มีกำรศึกษำต่ำ (P-value = 0.010) คนพิกำรที่มี
สถำนภำพโสด/หย่ำ/ร้ำงมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีกว่ำสถำนภำพสมรส (P-value < 0.001) คนพิกำรที่ไม่มีรำยได้
และ มีรำยได้ต่ำมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีกว่ำคนพิกำรที่มีรำยได้สูง (P-value < 0.001) คนพิกำรที่มีระดับควำม
พิกำรน้อยมีกำรปรับตัวได้ดีกว่ำระดับควำมพิกำรมำก (P-value < 0.001) ระยะเวลำมีควำมพิกำรมีควำมสัมพันธ์กบั กำร
ปรับตัวต่อควำมพิกำรในระดับปำนกลำงในทิศทำงบวก (rs= 0.511, P-value < 0.001) คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่เข้ำ
มำรับบริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพอยูท่ ี่ศูนย์กำรแพทย์ฟ้ื นฟูหน้ำที่กำร ส. ป. ป. ลำว ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ คิดเป็ นร้อยละ 77.0 มี
ภำวะซึ มเศร้ำขั้นปำนกลำง ร้อยละ 11.0 ภำวะซึ มเศร้ำเล็กน้อย ร้อยละ 8.0 ภำวะซึ มเศร้ำขั้นรุ นแรง 3.0 ภำวะซึ มเศร้ำขั้น
รุ นแรงมำก ร้อยละ 1.0 มีคะแนนต่ำสุ ด คะแนน มัธยฐำน 13 คะแนน ส่ วนเบี่ ยงเบนควอร์ ไทล์ 6 และ ภำวะซึ มเศร้ำมี
ควำมสัมพันธ์ในระดับน้อยกับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรในทิศทำงลบ (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).
คาสาคัญ: กำรปรับตัวต่อควำมพิกำร ภำวะซึมเศร้ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว
Keywords: Adaptation to disability, Depression, People with Acquired Physical Disabilities
บทนา
คนพิกำรที่ เข้ำมำรับบริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพที่ ศูนย์กำรแพทย์ฟ้ื นฟูหน้ำที่กำรเป็ นระยะเวลำนำนจึ งมีอำกำร
แสดงออกทำงพฤติกรรม ที่มีอำกำรที่ช้ ีให้เห็นว่ำมีควำมซึมเศร้ำโดยมีอำกำรดังต่อไปนี้ 1) มีอำรมณ์เศร้ำ เกือบตลอดทั้ง
วัน และเป็ นติดต่อกันเกือบทุกๆ วัน 2) ควำมกระตือรื อร้น และควำมสนุกสนำนในกิจกรรมที่เคยทำทั้งหมดหรื อเกือบ
ทั้งหมดลดลงอย่ำงมำกเกือบตลอดทั้งวันและเป็ นติดต่อกันเกือบทุกๆวัน 3) น้ ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจนโดยมี
น้ ำหนักลดลงหรื อเพิ่มขึ้นทั้งๆ ที่ไม่ได้ควบคุมอำหำรหรื อลดน้ ำหนัก (มำกกว่ำร้อยละ 5 ของน้ ำหนักตัวต่อ 1 เดือน) หรื อ
ควำมอยำกอำหำรเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงเกือบทุกวัน 4) มีอำกำรนอนไม่หลับหรื อหลับบ่อยมำกหรื อนำนผิดปกติเกือบทุกวัน
5) กำรเคลื่อนไหวของร่ ำงกำยเปลี่ยนแปลง โดยมีอำกำรกระวนกระวำยผุดลุกผุดนัง่ มำกกว่ำปกติหรื อเคลื่อนไหวช้ำลง
รวมทั้งควำมคิดช้ำลงหรื อฟุ้งซ่ำนมำกขึ้นเกือบทุกวัน ทั้งนี้ จะตัดสิ นโดยกำรสังเกตจำกผูอ้ ื่น 6) อ่อนเพลียไม่มีแรงเกือบ
ทุกวัน 7) รู ้สึกว่ำตนเองไร้ค่ำ หรื อมีควำมรู ้สึกว่ำตนเองผิดหรื อไม่ดีอย่ำงมำกเกินเหตุ (ซึ่งอำจถึงขั้นหลงผิด) เกือบทุกวัน
8) ควำมสำมำรถในกำรคิดถดถอยหรื อสมำธิ ไม่ดี หรื อไม่สำมำรถตัดสิ นใจได้ และอำกำรนี้ เป็ นอยูเ่ กือบทุกวัน 9) คิด
เรื่ องควำมตำยซ้ ำๆ หรื อคิดเรื่ องกำรฆ่ำตัวตำยโดยอำจจะไม่มีแผนกำรที่แน่นอน หรื อพยำยำมฆ่ำตัวตำย หรื อวำงแผนฆ่ำ
ตัวตำย (ณรงค์, 2543) นอกจำกภำวะซึมเศร้ำแล้วคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวยังมีเรื่ องของกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรเข้ำ
มำร่ วมด้วยซึ่ งอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ระว่ำงกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรกับภำวะซึ มเศร้ำ ทั้ง 2 อย่ำงนี้ จะเกิดขึ้นพร้อมกัน
หรื ออำจมีภำวะใดเกิดขึ้นก่อน และส่ งผลให้เกิดอิกภำวะตำมมำ เช่น คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวไม่มีกำรปรับตัวต่อ
ควำมพิกำรก็จะภำให้มีภำวะซึ มเศร้ำ กำรปรับตัวต่อควำมพิกำรใน ส. ป. ป. ลำว มีควำมแตกต่ำงกันในสภำพแวดล้อม
ระดับของกำรศึกษำ ครอบครัวของคนพิกำรเอง แนวควำมคิด และสภำพร่ ำงกำย ส่วนหลำยคนที่มีกำรปรับตัวต่อควำม
พิกำรจะมีกำรแสดงออกดังนี้ เช่น Williamson (1950) กล่ำวให้เห็นว่ำ พฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคนพิกำรได้รับ
ควำมรู ้ใหม่ๆ ที่เหมำะสมกับตัวเขำโดยเฉพำะข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตนเอง และข้อสนเทศทำงอำชีพ ซึ่งควำมรู ้ต่ำงๆ เหล่ำนี้
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จะเป็ นผูช้ ่วยนำทำงให้กบั พฤติกรรม ดังนั้น พฤติกรรมจะเปลี่ยนแปลงด้วยควำมรู ้และควำมคิด ซึ งกำรศึกษำครั้งนี้เป็ น
แนวทำงในกำรช่วยเหลือและเข้ำใจคนพิกำรในกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การปรับตัวต่ อความพิการ
Groomes ได้พฒั นำแบบวัดกำรยอมรับควำมพิกำร (Acceptance to Disability) ของ Linkowski (1971) จำนวน
50 ข้อ และเปลี่ยนชื่อเป็ นแบบวัดกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร (Adaptation to Disability Scale-Revised) และ ได้ตดั ข้อที่
ไม่จำเป็ นออกเลื อก 32 ข้อ สำเหตุที่ได้มีกำรปรั บชื่ อแบบวัด นั้น Groomes, Linkowski (2007) ได้ให้เหตุผลไว้ว่ำ คน
พิกำรไม่ตอ้ งจำเป็ นที่จะยอมรับควำมพิกำรแต่คนพิกำรต้องปรับตัวให้เข้ำกับควำมพิกำร และสิ่ งแวดล้อมรอบตัวในกำร
ดำรงชี วิตประจำวัน กำรพัฒนำแบบวัดนี้ มีคนพิกำรทังหมด 356 คนเข้ำร่ วมกำรวิจยั เป็ นเพศชำย 55% และ เพศหญิง
45% ที่มีอำยุระหว่ำง 18-65 ปี ที่มีควำมพิกำรทำงร่ ำงกำย จำกโรคเรื้ อรังต่ำงๆ เช่น เบำหวำน โรคไต มะเร็ ง ฯ และ พิกำร
แขน หรื อ พิกำรขำ (Amputation)
ในแบบวัดนี้ได้จดั องค์ประกอบของกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร เป็ น 4 องค์ประกอบคือ
Transformation หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงค่ำนิยม ของคนพิกำร จำกกำรเปรี ยบตนเองกับผูอ้ ื่นใน
ด้ำนข้อจำกัด และ ควำมสำมำรถของตนเองไปสู่กำรเห็นคุณค่ำ และ ควำมสำมำรถของตนเองมำกยิง่ ขึ้น
Enlargement หมำยถึง ถึงควำมสำมำรถของคนพิกำรทีขยำยขอบเขตในกำรประเมินคุณค่ำ และ ควำมสำมำรถ
ของตน นั้นเนื่องมำจำกกำรสูญเสี ย โดยไม่รู้สึกขัดแย้งกับควำมพิกำรของตนเอง
Containment หมำยถึง คนพิกำรที่ไม่แสดงควำมพิกำร มำกเกินกว่ำควำมพิกำรจริ งของตน
Subordination หมำยถึง คนพิกำรที่ ไม่อยู่ภำยใต้ขอ้ จำกัดของควำมพิกำร สำมำรถลดกำรให้ควำมสำคัญกับ
ควำมสำมำรถทำงกำย และ ภำพลักษณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับควำมพิกำรได้
ปั จจัยที่ส่งผลให้คนพิกำรมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรของตนเองนั้นก็ข้ ึนกับปั จจัยส่วนบุคคลหลำยด้ำน ได้แก่
ด้ำนกำรศึกษำ กำรศึกษำช่วยให้คนพัฒนำควำมรู ้ ทักษะ ในกำรปฏิบตั ิดำ้ นสุขภำพ Tokem et al. (2007) พบว่ำ
ผูป้ ่ วยที่ มีกำรศึ กษำที่จบระดับปริ ญญำตรี มีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองได้ดีกว่ำคนที่มีกำรศึกษำต่ำ เมื่อเผชิ ญกับ
ปั ญหำที่ เกิ ดจำกควำมพิกำรจะพยำยำมแสวงหำควำมรู ้ แหล่งประโยชน์ ทั้งจำกเอกสำรตำรำ ที วี หนังสื อพิมพ์ และ
คำแนะนำจำกเจ้ำหน้ำที่ ทีมสุ ขภำพ เพื่อนำมำแก้ไขปั ญหำในกำรดำรงชี วิต ได้ดีกว่ำผูม้ ี ระดับกำรศึ กษำต่ ำ ซึ่ งจะมี
ข้อจำกัดในกำรเรี ยนรู ้ รับรู ้ ตลอดจนโอกำสในกำรแสวงหำควำมรู ้ และประสบกำรในกำรดูแลตนเอง (สุ ธิดำ, 2538;
ธำนี รัตน์ , 2558) ในทำงตรงข้ำม มี งำนวิจัยที่ พบว่ำคนพิกำรทำงกำรเคลื่ อนไหวมี ระดับ กำรศึ กษำที่ แตกต่ ำงกัน มี
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับควำมพิกำรไม่แตกต่ำงกัน เช่น สุ รภำ (2542) ทำกำรศึ กษำ กำรปรับตัวของคน
พิกำรในสถำนประกอบกำรพบว่ำ ระดับกำรศึกษำไม่มีผลต่อกำรปรับตัวในกำรทำงำน ผลกำรวิจยั ดังกล่ำวอำจสะท้อน
ให้เห็นว่ำกำรศึกษำไม่มีผลต่อกำรปรับตัวทำงสังคม ซึงมีควำมเกี่ยวข้องทำงด้ำนจิตใจ
สถำนภำพสมรส คนพิกำรที่มีชีวิตคู่ ส่ วนใหญ่จะมีผคู ้ อยปลอบโยน ให้กำลังใจ ให้คำปรึ กษำ ก่อให้เกิดควำม
อบอุ่นใจ ช่วยลดควำมเครี ยด ทำให้มีควำมมัน่ คงทำงอำรมณ์ เกิดควำมรู ้ มีคุณค่ำในตนเอง ส่งเสริ มให้รู้จกั คิด และแก้ไข
ปั ญหำได้ดีข้ ึน มีกำลังใจที่จะต่อสู ้กบั อุปสรรคมำกขึ้น ช่วยลดควำมเครี ยดอันจะนำไปสู่ ภำวะวิกฤติ ส่ งเสริ มให้มีกำร
ปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดี (สุ ธิดำ, 2538; ธำนี รัตน์, 2558) และ คนึ งนิ จ (2535) ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพลักษณ์
กับกำรปรับตัวในผูป้ ่ วยที่ถูกตัดขำ พบว่ำสถำนภำพสมรสมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับกำรปรับตัวอย่ำงมีนยั สำคัญ นัน่
คือ ผูป้ ่ วยที่มีสถำนภำพสมรสคู่จะมีกำรปรับตัวที่ดี ในขณะที่กลุ่ม โสด หม้ำย หย่ำ แยกกันอยู่ มีกำรปรับตัวที่ไม่ดี
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รำยได้ เป็ นตัวบ่งชี้ ถึงสถำนภำพทำงสังคมและเศรษฐกิ จ ผูท้ ี่ มีรำยได้ครอบครัวเพียงพอจะเป็ นผูท้ ี่ สำมำรถ
ตอบสนองควำมจำเป็ นพื้นฐำนในชีวิต และสำมำรถดำเนินชีวิตท่ำมกลำงควำมเจ็บป่ วยได้อย่ำงดี เนื่องจำกมีโอกำสที่จะ
แสวงหำสิ่ งอำนวยควำมสะดวกสบำย สิ่ งเป็ นประโยชน์ต่อกำรดูแลตนเองระหว่ำงกำรเจ็บป่ วยได้ (เพ็ญประภำ, 2558)
กุลนรี (2538) พบว่ำรำยได้ของคนพิกำรมี ผลต่อกำรปรับตัวของครอบครัวในกำรดูแลคนพิกำร และรำยได้มีผลต่อ
คุณภำพชีวิตของคนพิกำรในกำรยอมรับควำมพิกำรของตนเองเนื่องจำกว่ำคนพิกำรที่มีรำยได้สูง จะสำมำรถสนองตอบ
ควำมต้องกำรของตนเองได้มำกกว่ำผูท้ ี่มีรำยได้ต่ำ และตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนร่ ำงกำย จิตใจ และสังคม จึงมี
ควำมเป็ นอยูแ่ ละมีคุณภำพชีวติ ที่ดี (ปกรณ์, 2541; ธำนีรัตน์, 2558)
ระดับควำมพิกำร เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีควำมสำคัญ ระดับของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวมีระดับควำมพิกำรที่
แตกต่ำงกัน ซึ่งจะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองตั้งแต่ระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ไปจนถึงระดับที่ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองในกำรทำกิจกรรมหลักได้ ต้องอำศัยญำติผดู ้ ูแล สยำม (2534) ได้แบ่งระดับควำมพิกำรออกเป็ น 5 ระดับ
ดังนี้
ระดับที่ 1 มีควำมผิดปกติทำงกำย แต่ยงั สำมำรถประกอบกิจวัตรประจำวันหลักได้
ระดับที่ 2 มีควำมผิดปกติของกำรเคลื่อนไหว แต่ยงั สำมำรถประกอบกิจวัตรประจำวันหลักได้
ระดับที่ 3 มีกำรสู ญเสี ยควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว (ซึ่ งจำเป็ นในกำรประกอบกิ จวัตรประจำวันหลัก)
น้อยกว่ำครึ่ งตัว หรื อ แขน/ขำ น้อยกว่ำ 2 ข้ำง
ระดับที่ 4 มีกำรสูญเสี ยควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว (ซึ่งจำเป็ นในกำรประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก) ครึ่ ง
ตัว หรื อ แขน/ขำ เพียง 2 ข้ำง
ระดับที่ 5 มีกำรสู ญเสี ยควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว (ซึ่ งจำเป็ นในกำรประกอบกิ จวัตรประจำวันหลัก)
มำกกว่ำครึ่ งตัว หรื อ แขน/ขำมำกกว่ำ 2 ข้ำง
ระยะเวลำของควำมพิกำร เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับควำมผำสุกทำงด้ำนอำรมณ์และสภำพร่ ำงกำย เพรำะผูท้ ี่สูญเสี ย
แขน หรื อ ขำ และอัมพำดเป็ นเวลำนำนๆ จะสำมำรถปรั บอำรมณ์ และสภำพร่ ำงกำยได้ดีก ว่ำในระยะแรกๆ ระยะ
เวลำนำนขึ้นจะสำมำรถเรี ยนรู ้และยอมรับในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้มำกขึ้น มีโอกำสแยกแยะประเด็น
ปั ญหำได้มำกขึ้น รวมทั้งทำให้มีประสบกำรณ์ในกำรเรี ยนรู ้ที่จะดูแลตนเองได้ดีข้ ึน (พิทกั ษ์, 2548; ธำนี รัตน์, 2558)
และ ปกรณ์ (2541 อ้ำงถึ งใน เพ็ญประภำ, 2558) พบว่ำระยะเวลำที่ มีควำมพิกำรมีผลต่อคุณภำพชี วิดของผูพ้ ิกำรใน
จังหวัดพิษณุโลก เป็ นปั จจัยที่นำไปสู่กำรยอมรับควำมพิกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษำปั จจัยที่มีควำมเกี่ ยวข้องกับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรของคนพิกำรทำงด้ำนกำรเคลื่อนไหวใน
ภำยหลัง ในศูนย์กำรแพทย์ฟ้ื นฟูหน้ำที่กำรสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
2. เพื่อศึกษำภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงด้ำนกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง ในศูนย์กำรแพทย์ฟ้ื นฟูหน้ำที่กำร
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
3. เพื่อศึ กษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรและภำวะซึ มเศร้ำของคนพิกำรทำงด้ำนกำร
เคลื่อนไหวในภำยหลัง ในศูนย์กำรแพทย์ฟ้ื นฟูหน้ำที่กำรสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
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สมมุตฐิ านงานวิจยั
1. คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่ มีกำรศึ กษำระดับสู งมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีกว่ำคน
พิกำรที่มีกำรศึกษำในระดับต่ำ
2. คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่สมรสมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีกว่ำกลุ่มโสด/หย่ำ/ร้ำง
3. คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่มีรำยได้สูงปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีกว่ำกลุ่มที่มีรำยได้นอ้ ย
4. คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่มีระดับควำมพิกำรน้อย มีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีกว่ำคน
ที่พิกำรมำก
5. ระยะเวลำที่มีควำมพิกำรมีควำมสัมพันธ์กบั กำรปรับตัวต่อควำมพิกำรในทำงบวก
6. ภำวะซึมเศร้ำมีควำมสัมพันธ์กบั กำรปรับตัวต่อควำมพิกำรในทำงลบ
กรอบแนวคิดงานวิจยั
-

กำรศึกษำ
สถำนภำพสมรส
รำยได้
ระดับควำมพิกำร
ระยะเวลำที่มีควำมพิกำร

กำรปรับตัวต่อควำมพิกำร

ภำวะซึมเศร้ำ
วิธีดาเนินการวิจยั
กำรวิจยั นี้ เป็ นกำรวิจยั เชิ งปริ มำณเพื่อศึ กษำ กำรปรับตัวต่อควำมพิกำร และภำวะซึ มเศร้ำในกลุ่มคนพิ กำร
ทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง (กลุ่มอัมพำต และ แขน ขำขำด) และปั จจัยที่ มีควำมสัมพันธ์กบั กำรปรับตัวต่อควำม
พิกำร เครื่ องมือที่ใช้คือแบบวัดกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร (Adaptation to Disability Scale-Revised) ใช้เข้ำวัดปั จจัยที่ได้
กล่ำวมำข้ำงบนที่ส่งผลต่อกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร มีคะแนนต่ำสุ ดที่ 32 คะแนน และ คะแนนสู งสุ ดที่ 128 คะแนน
และแบบประเมินภำวะอำรมณ์เศร้ำ (Thai Depression Inventory) ใช้ประเมินระดับภำวะซึ มเศร้ำของคนพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวในภำยหลัง มีคะแนนต่ำสุดที่ 0 คะแนนและ คะแนนสูงสุดที่ 60 คะแนน
กลุ่มประชำกรเข้ำร่ วมในกำรวิจยั ครั้งนี้คือคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว ที่เป็ นในภำยหลัง มีอำยุแต่ 20-60 ปี ที่
เข้ำมำรับบริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์ท้ งั หมดในปั จจุบนั (พ.ศ. 2561) ที่ แผนกฟื้ นฟูระบบประสำทผูใ้ หญ่
แผนกผลิตองค์คะเทียมและเครื่ องค้ ำชู (แผนกกำยอุปกรณ์) จำนวน 45 คน และนักศึกษำทั้งหมดในโรงเรี ยนวิชำชีพสี
เกิดจำนวน 71 คน กำรเลือกตัวอย่ำงในครั้งนี้ เก็บข้อมูลจำกประชำกรทั้งหมด เนื่ องจำกมีประชำกรจำนวนน้อย แต่ได้
กลุ่มตัวอย่ำงคือคนพิกำรที่สนใจและเข้ำร่ วมในกำรวิจยั รวม 100 คน คือจำกผูพ้ ิกำรที่ มำรับบริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพฯ
เพียง 32 คน และนักศึกษำในโรงเรี ยนวิชำชีพสี เกิดจำนวน 68 คน และสถิติที่ใช้ในกำรวิจยั ครั้งนี้ทำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็ จรู ปทำงสถิติ โดยสถิติที่ใช้วเิ ครำะห์ขอ้ มูล ดังนี้
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- สถิ ติ พ รรรณนำ (Descriptive Statistics) วิ เ ครำะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปด้ว ยค่ ำ จ ำนวน ร้ อ ยละ มัธ ยฐำน ส่ ว น
เบี่ยงเบนควอร์ ไทล์ ข้อมูลภำวะซึ มเศร้ำหำค่ำจำนวน และ ร้อยละตำมรู ปแบบของภำวะซึ มเศร้ำ ข้อมูลกำรปรับตัวต่อ
ควำมพิกำร หำค่ำ จำนวนร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
- สถิติวิเครำะห์ (Analysis Statistics) ทดสอบควำมแตกต่ำงของ ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร
ของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว ในระดับกำรศึกษำต่ำงกันและในสถำนภำพสมรสที่ต่ำงกัน ด้วยสถิติทดสอบ t- test
ส่ วน ทดสอบค่ำเฉลี่ย คะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรในคนพิกำรที่ รำยได้และระดับควำมพิกำรต่ำงกันด้วยกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวน (Analysis of Variance)
- หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำมีควำมพิกำรกับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรด้วยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ส
เปี ยร์ แมน (Spearmen rank correlation coefficient) และ หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะซึ มเศร้ำกับกำรปรับตัวต่อควำม
พิกำร ด้วยค่ำสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient)
ผลการวิจยั
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ลักษณะด้ านประชากร และ การศึกษาของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในภายหลัง
พบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังส่วนใหญ่เป็ นเพศชำย ร้อยละ 70.0 ส่วนเพศหญิงพบร้อยละ
30.0 มีอำยุในช่วง 20-29 ปี มำกที่สุดคือ ร้อยละ 78.0 รองลงมำในช่วงอำยุ 50-60 ปี ร้อยละ 10.0 มัธยฐำน อำยุ 21.50 ปี
อำยุต่ำสุ ด 20 ปี สู งสุ ด 60 ปี คนพิกำรที่มีสถำนภำพโสด มำกที่สุด ร้อยละ 79.0 สมรส ร้อยละ 19.0 และ หย่ำ/ร้ำง พบ
น้อยที่สุดเพียง ร้อยละ 2.0 ระดับกำรศึกษำส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมัธยมปลำย ร้อยละ 32.0 รองลงมำคือ ระดับ ป ว ช ร้อย
ละ 31.0 และ ปริ ญญำตรี นอ้ ยที่สุด ร้อยละ 4.0 รำยได้ครอบครัว (กีบ/เดือน) พบว่ำ ส่ วนใหญ่ไม่มีรำยได้ คิดเป็ นร้อยละ
68.0 ในกลุ่มที่มีรำยได้ มีมธั ยฐำนรำยได้ 1,350,000 กีบ
2. ลักษณะเกีย่ วกับความพิการของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในภายหลัง
ผลกำรศึ กษำพบว่ำคนพิกำรที่ มีระยะเวลำควำมพิกำรอยู่ในช่ วงต่ ำกว่ำ 1 ปี มี มำกที่ สุด คื อ ร้ อยละ 27.0
รองลงมำในช่วง 15-19 ปี ร้อยละ 24.0 มัธยฐำนระยะเวลำมีควำมพิกำร 11 ปี ระดับควำมพิกำรของคนพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวส่ วนมำกจะพบในระดับที่มีกำรสู ญเสี ยควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว น้อยกว่ำครึ่ งตัว หรื อ แขน/ขำ น้อย
กว่ำ 2ข้ำง ซึ่งจำเป็ นในกำรประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก ร้อยละ 57.0 สูญเสี ยควำมสำมำรถทำงกำรเคลื่อนไหว ครึ่ งตัว
หรื อ แขน/ขำ เพียง 2 ข้ำง ร้อยละ 28.0 ส่ วนมีควำมผิดปกติของกำรเคลื่อนไหวแต่ยงั สำมำรถประกอบกิจวัตรประจำวัน
หลักได้ ร้อยละ 15.0
3. การปรั บตัวต่ อความพิการ ผลวิจยั พบว่ำคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังมีกำรปรับตัวต่อควำม
พิกำรในระดับปำนกลำง โดยมีคะแนนเฉลี่ย (x̅ = 82.40) องค์ประกอบที่ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวมีกำรปรับตัวได้
ดีกว่ำองค์ประกอบอื่นคือ องค์ประกอบด้ำน Enlargement (กำรขยำยขอบเขต) ที่พบว่ำมีคนพิกำรที่มีพฤติกรรมในกำร
ปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีดว้ ยคะแนนเฉลี่ย (x̅ = 27.28) รำยละเอียดในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 คะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังจำแนกตำมองค์ประกอบใน
กำรปรับตัวต่อควำมพิกำร
คะแนนเฉลี่ยกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร
ระดับคะแนน
N
S.D. Min
Max
x̅
รวม
97-128 = สูง
14 82.40 12.91 48
117
65-96 = ปำนกลำง
79
32-64 = ต่ำ
7
Transformation (กำรเปลี่ยนแปลง)
27-36 = สูง
16 21.98 4.83 11
34
18-26 = ปำนกลำง
66
9-17 = ต่ำ
18
Enlargement (กำรขยำยขอบเขต)
27-36 = สูง
66 27.87 4.39 14
36
18-26 = ปำนกลำง
31
9-17 = ต่ำ
3
Containment (กำรจำกัด)
27-36 = สูง
20 21.13 5.93 9
35
18-26 = ปำนกลำง
53
9-17 = ต่ำ
27
Subordination (กำรอยูภ่ ำยใต้ขอ้ จำกัด)
16-20 = สูง
9
11.42 3.02 5
19
11-15 = ปำนกลำง
51
5-10 = ต่ำ
40
4. ระดับภาวะซึมเศร้ า
ผลกำรศึกษำพบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่เข้ำมำรับบริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพอยูท่ ี่ ศูนย์
กำรแพทย์ฟ้ื นฟูหน้ำที่กำร ส.ป.ป. ลำวส่วนใหญ่คือร้อยละ 77.0 ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ มีภำวะซึมเศร้ำขั้นปำนกลำง ร้อยละ
11.0 ภำวะซึ มเศร้ำเล็กน้อย ร้อยละ 8.0 ภำวะซึ มเศร้ำขั้นรุ นแรง 3.0 ภำวะซึ มเศร้ำขั้นรุ นแรงมำก ร้อยละ 1.0 มีคะแนน
ต่ ำสุ ด 0 คะแนน และ สู งสุ ดอยู่ที่ 41 คะแนน มัธยฐำน 13คะแนน ส่ วนเบี่ ยงเบนควอร์ ไทล์ 6 คะแนน รำยละเอียดใน
ตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 จำนวน และ ร้อยละของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังจำแนกตำมควำมรุ นแรงของภำวะซึมเศร้ำ
ควำมรุ นแรงของภำวะซึมเศร้ำ
คะแนน
จำนวน
ร้อยละ
S.D.
𝐱̅
(100 คน)
(100.0)
ไม่มีภำวะซึมเศร้ำ
น้อยกว่ำ 21
77
77.0
1.43
0.88
ภำวะซึมเศร้ำเล็กน้อย
21-25
8
8.0
ภำวะซึมเศร้ำขั้นปำนกลำง
26-34
11
11.0
ภำวะซึมเศร้ำขั้นรุ นแรง ระดับ major
35-40
3
3.0
depressive disorder
ภำวะซึมเศร้ำขั้นรุ นแรงมำก
มำกกว่ำ 40
1
1.0
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5. ผลการวิเคราะห์ ความแตกต่ างของการปรับตัวต่ อความพิการระหว่ าง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
รายได้ ระดับความพิการ
ระดับกำรศึกษำ ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบว่ำ กลุ่มคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่มีระดับ
กำรศึ กษำระดับสู งมีค่ำเฉลี่ ยคะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร (x̅ = 84.36) สู งกว่ำกลุ่มที่ มีระดับกำรศึ กษำต่ ำ (x̅ =
77.83) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.010)
สถำนภำพสมรส พบว่ำ กลุ่มคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่เป็ นโสด/หย่ำ/ร้ำงมีค่ำเฉลี่ยคะแนน
กำรปรับตัวต่อควำมพิกำร (x̅ = 85.57) ดี กว่ำกลุ่มที่ มีสถำนภำพสมรส (x̅ = 68.89) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ
0.01 (P-value < 0.001)
รำยได้ (กี บ/เดื อน) พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรกลุ่มไม่มีรำยได้ และรำยได้ต่ ำกว่ำ
900,000 (กี บ/เดื อน) (x̅ = 86.85) มีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวแตกต่ำงจำกกลุ่มที่ มีรำยได้สูง กว่ำ
900,000 (กีบ/เดือน) (x̅ = 70.96) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) รำยละเอียดในตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรกับระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส และ รำยได้
ของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง
n
S.D. t-test
df
P-value
𝐱̅
ระดับกำรศึกษำ
ระดับสูง (มัธยมปลำยขึ้นไป)
70
84.36 12.72 3.37
98
0.010*
ระดับต่ำ (ประถม และ มัธยมต้น)
30
77.83 12.39
สถำนภำพสมรส
โสด/หย่ำ/ร้ำง
81
85.57 11.39 5.86
98
< 0.001**
สมรส
19
68.89 10.12
รำยได้ (กีบ/เดือน)
ไม่มีรำยได้ และรำยได้ต่ำกว่ำ 900,000
72
86.85 10.82 6.61
98
< 0.001**
มีรำยได้สูงกว่ำ 900,000
28
70.96 10.72
*

มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
**
มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
**

ระดับควำมพิกำร พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรกลุ่มที่มีระดับควำมพิกำรที่แตกต่ำงกัน
คือ มีควำมผิดปกติของกำรเคลื่อนไหว แต่ยงั สำมำรถประกอบกิ จวัตรประจำวันหลักได้ (ระดับ 2) (x̅ = 93.40) มีกำร
สูญเสี ยควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว (ซึ่งจำเป็ นในกำรประกอบกิจวัตรประจำวันหลัก) น้อยกว่ำครึ่ งตัว หรื อ แขน/ขำ
น้อยกว่ำ 2 ข้ำง (ระดับ 3) (x̅ = 81.81) มีกำรสู ญเสี ยควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหว (ซึ่ งจำเป็ นในกำรประกอบกิจวัตร
ประจำวันหลัก) ครึ่ งตัว หรื อ แขน/ขำ เพียง 2 ข้ำง (ระดับ 4) (x̅ = 77.71) เพื่อเปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยคะแนนกำรปรับตัวต่อ
ควำมพิกำร กับ ระดับควำมพิกำร ทั้ง 3 กลุ่มที่ มีควำมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิ ติที่ระดับ 0.01 (P-value <
0.001) และเมื่ อทดสอบจับคู่ด้วยวิธี Bonferroni พบว่ำ คนพิกำรที่ มีควำมพิกำรในระดับ 2 แตกต่ำงกับระดับ 3 และ
แตกต่ำงกับละดับ 4 อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 รำยละเอียดในตำรำงที่ 4
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ตารางที่ 4 คะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่มีระดับควำมพิกำร
แตกต่ำงกัน
ระดับควำมพิกำร
คะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร
n
S.D.
x̅
ระดับ 2
15
93.40
10.25
ระดับ 3
57
81.81
12.26
ระดับ 4
28
77.71
12.42
ตำรำงที่ 5 ผลกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนของค่ำเฉลี่ยกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรระหว่ำงคนพิกำรที่มีระดับควำมพิกำร
แตกต่ำงกัน
ค่ำเฉลี่ยควำมแปรปรวน
df
SS
MS
F
P-value
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่ม
2
2449.81
1224.90
8.45
< 0.001**
ควำมแตกต่ำงภำยในกลุ่ม
97
14054.19
144.89
รวม
99
16504.00
**

มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่ 6 เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ยของคะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรที่มีระดับควำมพิกำรแตกต่ำงกัน
ระดับควำมพิกำร
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 4
4.10
15.69**
ระดับ 3
11.59**
ระดับ 2
**

มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

6. การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างระยะเวลามีความพิการ (ปี ) กับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรทำงกำร
เคลื่ อ นไหวในภำยหลัง โดย ค่ ำ สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ ส เปี ร์ ย ร์ แ มน (rs) พบว่ำ ระยะเวลำมี ค วำมพิ กำรทำงกำร
เคลื่อนไหวในภำยหลังมีควำมสัมพันธ์กบั กำรปรับตัวต่อควำมพิกำรในระดับปำนกลำง (rs= 0.511) ทิศทำงบวก อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value <0.001) รำยละเอียดในตำรำงที่ 7
ตารางที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระยะเวลำมีควำมพิกำร (ปี ) กับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรทำง
กำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง
ค่ำสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์สเปี ร์ยร์แมน ( rs)
P-value
ระยะเวลำมีควำมพิกำร
0.511
< 0.001**
**

มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะซึ มเศร้ำของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง และ กำรปรับตัวต่อควำม
พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง โดย ค่ำสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน (r) พบว่ำกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร
ทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังมีควำมสัมพันธ์กบั ภำวะซึ มเศร้ำ (r= -0.392)ในระดับปำนกลำง และ ทิศทำงลบ อย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01รำยละเอียดในตำรำงที่ 8
ตารางที่ 8 ค่ำสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะซึมเศร้ำของคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง และ
กำรปรับตัวต่อควำมพิกำร
ค่ำสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั (r)
P-value
ภำวะซึมเศร้ำ
-0.392
< 0.001**
**

มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปและอภิปรายผล
ระดับการปรับตัวต่ อความพิการ
จำกผลกำรวิจยั พบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง มีระดับกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร ส่ วนมำกมี
ระดับ กำรปรั บ ตัว ต่ อ ควำมพิ ก ำรอยู่ใ นระดับ ปำนกลำง ซึ่ ง กำรปรั บ ตัว ต่ อ ควำมพิ ก ำรดัง กล่ ำ วอำจเกิ ด มำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ 4 องค์ประกอบ Transformation, Enlargement, Containment ซึ่ง 3 องค์ประกอบนี้มีจำนวนข้อคำถำมใน
แบบวัดกำรปรับตัวเท่ำกัน คือ องค์ประกอบละ 9 ข้อ และองค์ประกอบ Subordination ประกอบด้วยข้อคำถำม 5 ข้อ ใน
งำนวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้ให้ควำมหมำย และ คำอธิ บำยองค์ประกอบของกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร เพื่อให้สอดคล้องบริ บท
ของงำนวิจยั ดังต่อไปนี้
Transformation ผลกำรศึกษำวิจยั พบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรที่
เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะทำงค่ำนิยมส่ วนมำกอยูใ่ นระดับปำนกลำง (X̅=21.98) แสดงให้เห็นว่ำในองค์ประกอบ
นี้ เป็ นองค์ประกอบที่แสดงให้เห็นว่ำคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังเกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวต่อควำม
พิกำร ดัง Wright (1960 cited in Linkowski, 1971 อ้ำงโดย เตือนใจ, 2547) ได้กล่ำวถึงกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรของคน
พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวหรื อพิกำรทำงร่ ำงกำยไว้วำ่ คนพิกำรต้องเปลี่ยนแปลงเจตคติ และให้คุณค่ำกับตนเองใหม่เมื่อ
เกิ ด สู ญ เสี ย ควำมสำมำรถทำงร่ ำ งกำย เพื่ อ ให้ส ำมำรถเผชิ ญ กับควำมพิ กำรได้ ซึ่ ง Wright ได้สรุ ป ถึ ง กระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เช่น กำรเปลี่ยนค่ำนิยมจำกกำรเปรี ยบเทียบให้เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์กบั ตน (changing comparative
values to asset values) ครอบคลุมถึงคนพิกำรที่ไม่เอำข้อจำกัดของตัวเองในปั จจุบนั ไปเปรี ยบเทียบกับก่อนเกิ ดควำม
พิกำร หรื อเปรี ยบเทียมกับคนไม่พิกำร แต่ให้มองว่ำตอนนี้ ตนเองมีศกั ยภำพอะไรที่หลงเหลือและสำมำรถทำอะไรที่
เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง
Enlargement ผลกำรศึกษำพบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวส่ วนมำกมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรซึ่ งเกิดจำก
กำรขยำยขอบเขตในกำรประเมินคุณค่ำและควำมสำมำรถของตน ในระดับสู ง (̅X=27.87) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำ คนพิกำร
ส่วนใหญ่ยงั มีควำมคิดด้ำนบวกกับชีวติ ของตนเองเป็ นส่วนมำก สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสถำนที่อำศัย ช่วยเหลือตนเองใน
กำรประกอบกิจวัตรประจำวันหลักได้ และสอดคล้องทฤษฏีกำรปรับตัว (Adaptation) ที่ได้กล่ำวไว้ คือ กำรปรับตัวของ
บุคคลให้เข้ำกับสิ่ งแวดล้อม และสังคมมีท้ งั หมด 4 แบบ ที่บุคคลเลือกใช้ได้แก่ กำรปรับตัวด้ำนร่ ำงกำย (Physiological
integrity) กำรปรับตัวด้ำนอัตมโนทัศน์ (Self concept) กำรปรับตัวด้ำนบทบำทหน้ำที่ (Role function) กำรปรับตัวด้ำน
กำรพึ่งพำอำศัยระหว่ำงกัน (Interdependence) (พรนภำ, 2536)

1007

MMO25-11
Containment ผลกำรศึกษำพบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลัง มีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร โดยไม่
แสดงควำมพิกำรเกินกว่ำควำมพิกำรจริ งของตนอยูใ่ นระดับปำนกลำง (X̅=21.13) ซึ่ งแสดงให้เห็นว่ำคนพิกำรทำงกำร
เคลื่ อ นไหวในภำยหลัง มี ย งั มี ก ำรแสดงควำมพิ ก ำรมำกเกิ น กว่ำ ควำมเป็ นจริ ง อำจเนื่ อ งมำจำกคนพิ กำรทำงกำร
เคลื่อนไหวที่มำรับบริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพทำงด้ำนกำรแพทย์และด้ำนอำชีพ
Subordination ผลกำรศึกษำพบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำร ซึ่งเกิด
จำกคนพิกำรสำมำรถลดกำรให้ควำมสำคัญกับควำมสำมำรถทำงกำยและภำพลักษณ์ที่พิกำร ในระดับปำนกลำง (X̅=
11.42) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังยังไม่สำมำรถควบคุมกำรมีควำมคิดด้ำนลบที่เกี่ยวกับ
ควำมพิกำร ว่ำตนไม่สำมำรถที่จะทำอะไรได้เลย และไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันได้ ซึ่งเป็ นไปตำม
Wright (1960 cited in Linkowski, 1971 อ้ำงโดย เตือนใจ, 2547) ที่ได้กล่ำวถึงกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรที่เกี่ ยวกับกำร
ยับยั้งผลกระทบที่เกิดจำกควำมพิกำร (containment of disability effects) ครอบคลุมถึงคนพิกำรที่สำมำรถรู ้ถึงข้อจำกัดที่
แท้จริ งเกี่ยวกับสมรรถภำพและควำมสำมำรถของตน เช่น เมื่อเกิดควำมพิกำร คนพิกำรไม่สำมำรถกลับไปเล่นกีฬำที่ตน
ชอบได้ แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำต้องหยุดควำมชอบของตนทุกด้ำน ในทำงกลับกันเขำสำมำรถเพลิดเพลินกับกำรดู
กีฬำได้หำกเขำรู ้ถึงข้อจำกัดที่แท้จริ งของตนเอง
จำกคะแนนกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรในองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น พบว่ำ คน
พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว ในงำนวิจยั นี้ ส่วนมำกมีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรในระดับปำนกลำง และ แสดงให้รู้วำ่ คน
พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวควรได้รับกำรส่งเสริ มในกำรฟื้ นฟูสมรรถภำพทำงด้ำนจิตใจให้ดีข้ ึนโดยเฉพำะองค์ประกอบที่
ที่ ไ ด้ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ ำ ให้ ค ะแนนสู ง ขึ้ น เช่ น องค์ป ระกอบ Transformation Containment และ Subordination ส่ ว น
องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำองค์ประกอบอื่นได้แก่ Enlargement
ระดับภาวะซึมเศร้ า
ผลกำรศึกษำพบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่เข้ำมำรับบริ กำรฟื้ นฟูสมรรถภำพอยูท่ ี่ ศูนย์กำรแพทย์ฟ้ื นฟู
หน้ำที่ กำร ส.ป.ป. ลำวส่ วนใหญ่ ไม่มีภำวะซึ มเศร้ำ มีภำวะซึ มเศร้ำขั้นปำนกลำง ร้อยละ 11.0 ทั้งนี้ อำจเนื่ องจำก คน
พิกำรส่ วนมำกเป็ นนักศึ กษำฟื้ นฟูดำ้ นอำชี พที่ ผ่ำนกระบวนกำรฟื้ นฟูดำ้ นกำรแพทย์มำแล้ว ทำให้เกิ ดกำรเรี ยนรู ้และ
ประสบกำรณ์ ในกำรข้ำมผ่ำนควำมพิกำรของตนไปสู่ กำรปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ แต่ยงั พบว่ำมีคนพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวจำนวนหนึ่ งที่มีภำวะซึ มเศร้ำ เนื่ องจำกมีคนพิกำรที่มำฟื้ นฟูทำงด้ำนกำรแพทย์อยู่กลุ่มหนึ่ งที่เพิ่งเกิดควำม
พิกำรมำระยะเวลำไม่นำนนัก ทำให้ยงั ไม่สำมำรถยอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ ำงกำยได้
จำกผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบว่ำ ในแต่ระตัวเห็นว่ำมีควำมแตกต่ำงกันดังนี้
ระดับกำนศึ กษำ พบว่ำ คนพิกำรที่ มีระดับกำรศึ กษำสู งสำมำรถปรั บตัวต่อควำมพิก ำรดี ก ว่ำคนพิ ก ำรที่ มี
กำรศึกษำต่ำ อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 (P-value = 0.010)
สถำนภำพสมรส พบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่มีสถำนภำพโสด/หย่ำ/ร้ำงมีกำรปรับตัวต่อ
ควำมพิกำรได้ดีกว่ำคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในภำยหลังที่มีสถำนภำพสมรส อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01
(P-value < 0.001) ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐำนที่ต้ งั ไว้
รำยได้ พบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่มีรำยได้สูงมีควำมสำมำรถปรับตัวต่อควำมพิกำรต่ำ แต่ในทำงตรง
ข้ำม คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่ไม่มีรำยได้ และ รำยได้ต่ำใน ส. ป. ป. ลำว มีกำรปรับตัวต่อควำมพิกำรได้ดีกว่ำ อย่ำง
มีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) ซึ่งจะเห็นได้วำ่ ผลกำรศึกษำในครั้งนี้ ไม่เป็ นไปตำมสมมุติฐำน
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ระดับควำมพิกำร พบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่มีระดับควำมพิกำรน้อยมีกำรปรับตัวได้ดีกว่ำคนพิกำร
ทำงกำรเคลื่อนไหวที่มีระดับควำมพิกำรมำก อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 (P-value < 0.001) จึงสำมำรถสรุ ป
ได้วำ่ ผลกำรศึกษำเป็ นไปตำมสมมุติฐำนที่ต้ งั ไว้
ระยะเวลำมีควำมพิกำร พบว่ำ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่มีระยะเวลำที่มีควำมพิกำรนำนเท่ำไรก็สำมำรถ
ปรับตัวต่อควำมพิกำรได้มำกกว่ำคนพิกำรที่มีระยะควำมพิกำรน้อย กำรศึกษำนี้ จึงเป็ นไปตำมสมมุติฐำนที่ต้ งั ไว้ อย่ำงมี
นัยสำคัญ 0.01 (P-value = 0.511)
ภาวะซึมเศร้ ามีความสัมพันธ์ กบั การปรับตัวต่ อความพิการ
ผลกำรศึ กษำพบว่ำ กำรปรับตัวต่อควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวมีควำมสัมพันธ์กบั ภำวะซึ มเศร้ำในระดับ
น้อย และ ทิศทำงลบ (P-value = - 0.392) อย่ำงมีนยั สำคัญ 0.01 หมำยถึง คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่มีกำรปรับตัวต่อ
ควำมพิกำรได้ดีมีภำวะซึมเศร้ำน้อย และ คนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวที่มีภำวะซึมเศร้ำมำก ซึ่งเป็ นไปตำมสมมุติฐำน
ข้ อเสนอแนะ
ประเด็นปั ญหำของควำมพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวนั้น เป็ นประเด็นที่มีควำมอ่อนไหวมำก ดังนั้นกำรศึกษำครั้ง
ต่อไปควรจะกำหนดกฎเกณฑ์กำรพิจำรณำในแต่ละปั ญหำให้ชดั เจน เช่น คนพิกำรมีอุปสรรคมีใดบ้ำงที่เกิดจำกควำม
พิกำร ลักษณะควำมพิกำรที่ต่ำงกัน และกำรพบอุปสรรคที่แตกต่ำงกัน เป็ นต้น
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