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บทคัดย่ อ

การศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั แบบตัดขวาง เพือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพของผูพ้ ิการทางการ
เคลือนไหวในเครื อข่ายปฐมภูมิเมืองย่า  ประชากรทีศึกษา คือ ผูพ้ ิการทางการเคลือนไหวทุกคนทีมีชือใน
ทะเบียนผูพ้ ิการเครื อข่ายปฐมภูมิ เมืองย่า จํานวน 174 คน เก็บข้อมูลเป็ นระยะเวลา 9 เดือน (กุมภาพันธ์ 
ตุลาคม 22) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ทีดดั แปลงมาจาก แบบประเมินความสามารถในการทํากิจกรรมของผู้
พิการ ของศูนย์สิรินธรเพือการฟื นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข ผลการศึกษา
พบว่า ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้อยละ 8.00) อายุเลีย .6 ปี มีสถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 43.70)
เป็ นหัวหน้า ครอบครัว และมี บตั รผูพ้ ิการ (ร้ อยละ 41.90) ส่ วนใหญ่เป็ นผูพ้ ิก ารระดับ 3 (ร้ อยละ 32.70)
สาเหตุ ของความพิก ารมาจากการเจ็บ ป่ วย (ร้ อยละ 70.70) และความพิก ารแต่กาํ เนิ ด (ร้ อยละ 12.10)
ระยะเวลาทีมีความพิการเลีย 7 ปี แต่ส่วนมากอยู่ในช่วง 1 ปี ผลการประเมินพฤติกรรมสุ ขภาพพบว่าผู้
พิการส่ วนมาก สามารถอาบนํา สระผม ทํา ความสะอาดหลังขับถ่ายได้ (ร้ อยละ 90.00) สามารถเข้ากับ
ครอบครัวได้ดี (ร้ อยละ 98.30) ไม่มีภาระหนี สิน (ร้ อยละ 82.20) เคยไม่สบายใจจนนอนไม่หลับ (ร้ อยละ
60.90) มีความเครี ยดระดับปานกลาง (ร้อยละ43.70) และต้องการความช่วยเหลือจากรัฐและผูเ้ กียวข้องใน
การจัดหาอุปกรณ์ช่วยในการเคลือนไหว (ร้อยละ 97.00) จากผลการศึกษาดังกล่าวหน่วยงานทีรับผิดชอบ
สามารถนําไปใช้ในการวางแผนดูแลผูพ้ ิการได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผูพ้ ิการ เพือให้
ผูพ้ ิการมีคุณภาพชีวติ ทีดี
คําสํ าคัญ: พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพ ผูพ้ ิการ หน่วยบริ การปฐมภูมิ
*พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี มา
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elfCare ehaviors of Persons with ovement isabilities in Primary Care Units
under Contracting Units for Primary Care, Nakhonratchasima Province
Abstract
This crosssectional study aimed to explore selfcare behaviors of patients with movement
disabilities. The study population was 174 patients with movement disabilities treated in primary care
units under contract for primary care, Muangya 5, Nakhonratchasima. Data was collected for nine months
(February – October 2009) by using a questionnaire adapted from the disabled assessment tool designed
by Sirindhorn National Medical Rehabilitation Center (SNMRC), Ministry of Public Health. The
questionnaire was divided into five dimensions: psychical and capable, mental, social, economical, and
needs from other government and involved persons. Findings revealed that most patients with movement
disabilities were male (58.6%) with an average age of 55.6 years old. Most of them were married (43.7%),
were the income provider (41.9%), had a disability identification card (41.9%), and were in the thirdlevel
of disabilities (32.7%). The most prevalent causes of their disabilities were acquired diseases (70.7%) and
congenital malformations (12.1%). Average duration of being disabled was 7 years, but most range from
15 years. Results from the assessment tool found that most patients could clean their body, such as take a
bath, wash hair, and clean after defecation (90%), got along with their family (98 %), were not in debt
(82.2%), and experienced sleeplessness due to stress (60.9%). The assessment tool also discovered that
most patients (43.7%) were under at least moderate stress. In summary, patients with movement
disabilities need physical and mental health care and ambulatory aids. Responsible agents can use this data
to make care plans to meet the needs of patients with movement disabilities to improve their quality of
life.

Keywords: selfcare behaviors, movement disabilities, primary care unit 
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา

จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยใช้วธิ ีสุ่มตัวอย่างครัวเรื อนทัว ประเทศ ึ งสํารวจทุก
5 ปี พบว่าอัตราผูพ้ ิการมีการเปลียนแปลงอย่างเห็นได้ชดั เจนคือปี พ.ศ. 2529 มีอตั ราผูพ้ ิการร้อยละ 0.7 ของ
ประชากรทัว ประเทศ ปี พ.ศ. 2548 มีผพู้ ิการร้อยละ1.8 และมีเพียงร้อยละ 10 เท่านันทีมีโอกาสได้รับการ
ฟื นฟูสมรรถภาพโดยประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟื นฟูสมรรถภาพผูพ้ ิการ พ.ศ. 2534 และมี
ผลบังคับใช้ในปลายปี 2537 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข, 2544) ทําให้การบริ การสําหรับ
ผูพ้ ิการได้มีการกําหนดเป็ นนโยบายของรัฐค่อนข้างชัดเจนให้มีการสงเคราะห์ดา้ นการรักษาพยาบาลแก่ผู้
พิการ โดยใช้บตั รสงเคราะห์ในการรักษาพยาบาลึ งจากผูพ้ ิการร้อยละ 1.8 ของประชากรมีเพียงร้อยละ 70
เท่านัน ทีมีความพิการถึงขันทีสามารถจดทะเบียนได้ และจากการสํารวจของสํานักงานประชาสงเคราะห์ทวั
ประเทศ เดือนมีนาคม 2548 มีผพู้ ิการทีจดทะเบียนแล้วจํานวน 1,100,762 คน โดยเป็ นผูพ้ ิการทางกายหรื อ
การเคลือนไหวมากทีสุดถึงร้อยละ 46.6 ทังนีภาคตะวันออกเี ยงเหนือเป็ นภาคทีมีคนพิการอยูถ่ ึงร้อยละ 35
ทิศทางและขอบเขตของการฟื นฟูสมรรถภาพในระยะแรกจะเป็ นทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ ทีเกียวข้อง
จากนันจึงขยายออกสู่ ผเู้ ชียวชาญด้านการศึกษา อาชีพและสังคม เพือพัฒนาไปสู่ ความสมบูรณ์ของการฟื นฟู
สมรรถภาพผูพ้ ิก าร จะเห็ น ได้ว่า การฟื นฟูส มรรถภาพเป็ นบริ ก ารที ับ ้อ นและต้อ งใช้ปั ญหาเป็ นจุ ด
ศูนย์กลางเพือให้การฟื นฟูสมรรถภาพดังกล่าวเกิดผลมากทีสุด
ข้อมูลผูพ้ ิการของจังหวัดนครราชสี มา ปี พ.ศ. 2550 มีผพู้ ิการทังหมด 270,173 คน เป็ นผูพ้ ิการ
ทางการเคลือนไหว 113,959 คน และ จากข้อมูลผูพ้ ิการทังหมดของศูนย์แพทย์ชุมชน ในหน่วยบริ การปฐม
ภูมิ เครื อข่าย เมืองย่า 5 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา พบว่ามีผพู้ ิการทังหมด 356 คน เป็ นผูพ้ ิการ
ทางการเคลือนไหว 174 คนคิดเป็ นร้อยละ 48.90 เป็ นผูพ้ ิการทีข ึนทะเบียนผูพ้ ิการทางกฎหมายแล้ว 141 คน
คิดเป็ นร้อยละ 71.20
เมือมีผพู้ ิการเกิดขึนในครอบครัวจะส่ งผลกระทบตัวตัวผูพ้ ิการ ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ เช่น
ผูพ้ ิการจะรู้สึกหมดหวังในชีวติ ทําให้สูญเสี ยบทบาทในครอบครัวและสังคมไป ไม่สามารถดําเนินชีวิตอย่าง
ปกติสุขได้ ส่ งผลกระทบต่อทุกคนในครอบครัว ผูพ้ ิการอยูใ่ นภาวะทีจาํ เป็ นต้องพึงพาบุคคลอืนมากขึนึ ง
ในระยะแรกอาจจะได้รับการเอาใจใส่ ดูแล แต่เมือเวลาผ่านไป บุคคลรอบข้างจะเกิดความเบือหน่าย หมด
ความสนใจ ในด้านเศรษฐกิจ เมือไม่สามารถประกอบอาชีพได้เป็ นผลให้ครอบครัวมีรายได้ลดลง สําหรับ
ผลกระทบต่อสังคมและประเทศ รัฐต้องเสี ยงบประมาณในการเลี ยงดูผพู้ ิการทีถูกทอดทิง ไร้ทีพ ึง หรื อไม่
สามารถพึงตนเองได้โดยต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในด้านการสงเคราะห์และการฟื นฟูเป็ นจํานวนมาก และทีสําคัญ
ทีสุดคือ สู ญเสี ยทรัพยากรมนุ ษย์อนั เป็ นทรัพยากรทีสําคัญในการพัฒนาประเทศ ถ้าประชากรในประเทศ
กลายเป็ นคนพิการต้องพึงพาผูอ้ ืนจะทําให้เป็ นปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศทุกๆด้าน ดังนัน
เพือฟื นฟูสมรรถภาพของผูพ้ ิการหน่วยบริ การปฐมภูมิ เครื อข่าย เมืองย่า 5 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา
จึงจําเป็ นต้องทราบข้อมูลและพติกรรมการดูแลตนเอง เพือประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาของผูพ้ ิการ ึ งจะ
เป็ นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
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เพือศึกษาพติกรรมการดูแลตนเองของผูพ้ ิการทางการเคลือนไหว ด้านสุ ขภาพกาย ด้าน
สุ ขภาพจิต ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ และการได้รับความช่วยเหลือของผูพ้ ิการ

คําจํากัดความ

ผู้ิก ารางกายร อางการเคลอ นว หมายถึ ง คนที มีค วามผิดปกติหรื อความบกพร่ องของ
ร่ างกายทีเห็นได้ชดั เจนและไม่สามารถประกอบกิจวัตรหลักประจําวันได้ หรื อมีการสู ญเสี ยความสามารถใน
การเคลือนไหวมือ แขน ขา หรื อลําตัวอันเนื องมาจาก แขนขาด หรื อ ขาขาด อัมพาต หรื ออ่อนแรง โรคข้อ
หรื ออาการปวดเรื อรังรวมทังโรคของระบบการทํางานของร่ างกายอืน ทําให้ไม่สามารถประกอบกิจวัตร
หลักประจําวันหรื อดํารงชีวติ ในสังคมเยีย งคนปกติ ราชบัณฑิตยสถาน, 2525)
ระดับความิการางการเคลอ นว กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน, 2542)
ระดับที  ความผิดปกติหรื อความบกพร่ องของร่ างกายทีปรากให้เห็น ชัดเจน แต่ยงั
สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันหลักในชีวติ ประจําวันได้
ระดับที 2 ความผิดปกติหรื อความบกพร่ องในการเคลือนไหวลําตัว มือ แขน หรื อขา แต่ยงั
สามารถประกอบกิจวัตรหลักในชีวติ ประจําวันได้
ระดับที  การสู ญเสี ยความสามารถในการเคลื อนไหว มือ แขน ลําตัว ึ งจําเป็ นในการ
ประกอบกิจวัตรหลักในชีวติ ประจําวันน้อยกว่าครึ งตัว หรื อ แขน ขา น้อยกว่า 2 ข้าง
ระดับที 4 การสู ญเสี ยความสามารถในการเคลื อนไหว มือ แขน ลําตัว ึ งจําเป็ นในการ
ประกอบกิจวัตรหลักในชีวติ ประจําวันครึ งตัว หรื อ แขน ขา เพียง 2 ข้าง
ระดับที 5 การสู ญเสี ยความสามารถในการเคลื อนไหว มือ แขน ลําตัว ึ งจําเป็ นในการ
ประกอบกิจวัตรหลักในชีวติ ประจําวันมากกว่าครึ งตัว หรื อ แขน ขา มากกว่า 2 ข้าง

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครังนี เป็ นการศึกษาแบบตัดขวาง C  ) เพือศึกษาพติกรรมการ
ดูแลตนเองของผูพ้ ิการทางการเคลือนไหว ด้านสุ ขภาพกาย ด้านสุ ขภาพจิต ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ
และการได้รับความช่วยเหลือของผูพ้ ิการ
วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ประชุ มเตรี ยมความพร้ อม โดยศึกษารายชื อผูพ้ ิการทางการเคลื อนไหวจากเวชระเบียนของ
แต่ล ะ PCU และร่ วมกับ อสม.ในพืนที ในการพบผูพ้ ิก ารในแต่ล ะราย ผูว้ ิจยั แนะนําตนเองและสร้ า ง
สัมพันธภาพ ชีแจงขันตอนการเก็บข้อมูล และระยะเวลาในการทําแบบสอบถาม หากผูพ้ ิการยินยอมเข้าร่ วม
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การวิจยั ให้ลงนามในเอกสารยินยอมเข้าร่ วมวิจยั ใช้เวลาประมาณ 1015 นาที ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2552 – ตุลาคม 2552
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ผูพ้ ิการทางการเคลือนไหวทีมารับบริ การของหน่ วยบริ การปฐมภูมิ
เครื อข่าย เมืองย่า 5 อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชน1 (หัวทะเล) ศูนย์แพทย์ชุมชน
2 (วัดป่ าสาละวัน) ศูนย์แพทย์ชุมชนจอหอ ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกเวชปิบตั ิครอบครัว และสถานีกาชาดที
4 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผูพ้ ิการทางการเคลือนไหวทีมารับบริ การของหน่วยบริ การปฐมภูมิฯระหว่าง
เดือน กุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2552 ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนทังหมด 174 คน
เครองมอ ช้ งาวิจัย
เป็ นแบบสอบถามทีผวู้ จิ ยั สร้างขึนและพัฒนามาจากแบบประเมินความสามารถในการทํา
กิ จ กรรมของผู้ป่ วย/ผู้พิ ก าร ศู น ย์สิ ริ น ธรเพื อ การฟื นฟู ส มรรถภาพทางการแพทย์แ ห่ ง ชาติ กระทรวง
สาธารณสุ ข และแบบประเมินความเครี ยด /แบบคัดกรองภาวะซึ ม เศร้ า ของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุ ข แบบสอบถามประกอบด้วย 7 ส่ วน ดังนี 1) ข้อมูลทัว ไปของผูพ้ ิการ 2) ข้อมูลด้านสังคมของผู้
พิการ 3) ข้อมูลด้านสุ ขภาพร่ างกายของผูพ้ ิการ 4) ข้อมูลด้านการดูแลสุ ขภาพจิต 5) ข้อมูลด้านการได้รับ
ความช่วยเหลือของผูพ้ ิการ 6) แบบประเมินภาวะความเครี ยด และ 7) แบบคัดกรองภาวะซึ มเศร้า ซึ งนํามา
คํานวณค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ .90
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยการวิเคราะห์ ความถี ร้อยละ และค่าเลีย

ผลการวิจัย

ลักะัว ปของผู้พกิ าร
จากผลการศึกษา ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 58.60) อายุอยู่ในช่ วง 4049 ปี (ร้ อยละ 21.30)
รองลงมาอยู่ในช่วง 7079 ปี (ร้ อยละ 18.4) มีอายุเลีย 55.60 ปี ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คู่ (ร้ อยละ
43.70) ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ร้อยละ 70.70) รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละ 15.50) มี รายได้เลีย 4,200
บาท/ เดือน มีรายได้ตาํ สุ ด 500 บาท/เดือน และรายได้สูงสุ ด 5,500 บาท/เดือน ส่ วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน
1,000 บาท / เดือน (ร้อยละ 58.00) ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล โดยใช้บตั รผูพ้ ิการ (ร้อยละ 41.90) บทบาทใน
ครอบครัวผูพ้ ิการ ส่ วนใหญ่เป็ นหัวหน้าครอบครัว (ร้อยละ 41.90) สาเหตุความพิการส่ วนใหญ่ เนืองมาจาก
การเจ็บป่ วย (ร้อยละ 70.70) ลักษณะความพิการ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับ 3 (ร้อยละ 32.70) ระยะเวลาทีมีความ
พิการ ส่ วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 15 ปี (ร้อยละ 34.50) ได้รับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาล (ร้อยละ 48.30) และเป็ นผู้
พิการทีมีโรคประจําตัวมีการรับรองตามกหมาย (ร้อยละ 60.30) ดังแสดงในตารางที 1
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าราี 
     74)
จํานวน
ข้ อมูลว ไป
เพศ
ชาย
102
หญิง
72
อายุ (ปี )
6
≤ 19
20 – 29
5
30 – 39
20
40 – 49
37
50  59
27
60 – 69
31
70 – 79
32
80 ปี ขึนไป
16
อายุเีย 55.60 ปี   10 ปี   92 ปี
สถานภาพ
โสด
59
76
คู่
25
ม่าย
6
หย่า
5
แยกกันอยู่
อาชีพ
รับราชการ
10
รับจ้าง
27
ค้าขาย
10
เกษตรกร
1
ธุรกิจส่ วนตัว
3
ไม่ประกอบอาชีพ
123

ร้ อยละ
58.60
41.40
3.40
2.90
11.50
21.30
15.50
17.80
18.40
9.20

33.90
43.70
16.10
3.50
2.80
5.70
15.50
5.70
0.70
1.70
70.70
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ตาราท 
 ออ ออ (  74) (ต่ อ)
จํานวน
ข้ อมูลทัว ไ
รายได้ / เดือน
101
น้อยกว่า 1000
>10005000
35
>500010,000
21
>10,00015,000
5
>15,00020,000
7
>20,00025,000
1
>25,000
4
รายได้เย 4,200 บาท   500 ป   5500
สิ ทธิการรักษา
เบิกได้
48
บัตรทอง
40
บัตรผูพ้ ิการ
73
อน 
13
บทบาทในครอบครัว
หัวหน้าครอบครัว
73
ภรรยา
23
บุตร
25
ญาติ
11
ผูอ้ าศัย
34
อน 
7
สาเหตุความพิการ
21
พิการแต่กาํ เนิด
การเจ็บป่ วย
123
อุบตั ิเหตุ
21
ความชรา
9

ร้ อยละ
58.00
20.10
12.10
2.90
4.00
0.60
2.30

27.60
23.00
42.00
7.40
41.90
13.20
14.40
6.30
20.00
4.20
12.00
70.70
12.10
5.20
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ตาราง 
 ออ ออ (  174) (ต่ อ)
จํานวน
ข้ อมูลัว ป
ระดับความพิการ
พิการระดับ 1
24
พิการระดับ 2
36
พิการระดับ 3
57
พิการระดับ 4
32
พิการระดับ 5
25
ระยะเวลาม ความพิการ
<1 ปี
5
≥1 ปี 5 ปี
60
≥5 ปี 10 ปี
37
≥10 ปี 20 ปี
23
≥20 ปี
49
สมุดประจําตัวผู้พกิ ารผ ่านการ
รับรองตามกฎหมาย
มี
105
ไม่มี
69
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ร้ อยละ
13.80
20.70
32.70
18.40
14.40
2.90
34.50
21.20
13.20
28.20

60.40
39.60

การดูแลสุ ขภาพตนเองในด้ านต่ าง ๆ ของผู้พกิ าร
ด้ านร่ างกายและความสามารถ พบว่า ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่สามารถอาบนํา สระผม ทําความสะอาดหลัง
ขับถ่ายได้ มากทีสุด (ร้อยละ 90.00) รองลงมาคือ สามารถทําความสะอาด หน้า ศีรษะ มือและช่องปากได้เอง
(ร้อยละ 70.10)
ด้ านสั งคม พบว่า ผูพ้ ิการเข้ากันได้ดีกบั ครอบครัวแม้จะเป นครอบครัวเดี ยว มากทีสุด (ร้ อยละ
98.00) รองลงมา คือ ผูพ้ ิการสามารถเข้ากันได้ดีกบั เพือนบ้าน คอยให้กาํ ลังใจและได้รับเชิญเข้าร่ วมกิจกรรม
(ร้อยละ 96.00)
ด้ านเศรษฐกิจ พบว่า ผูพ้ ิการไม่มีภาระหนีสินมากทีสุด (ร้อยละ 82.20) แ่รองลงมา พบว่า
ครอบครัวผูพ้ ิการมีภาระหนีสิน (ร้อยละ 58.60)
ด้ านสุ ขภาพจิต พบว่า ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจจนนอนไม่หลับมากทีสุด (ร้อยละ 60.90)
รองลงมาคือ การทําบุญนัง สมาธิ (ร้อยละ 53.00)
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ด้ านภาวะความเครี ยด พบว่า ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่มีความเครี ยดระดับปานกลางมากทีสุด (ร้ อยละ
43.70) รองลงมาคือ มีความเครี ยดระดับรุ นแรง (ร้อยละ 3.40)
ด้ านภาวะซึมเศร้ า พบว่า ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่รู้สึกโทษตัวเองทําให้เป นภาระของครอบครัวมากทีสุด
(ร้อยละ 25.80) รองลงมา คือ รู้สึกหมดอาลัยตายอยากในชีวิต (ร้อยละ 25.30) และจากผลการประเมินภาวะ
ซึมเศร้า พบว่า ผูพ้ ิการมีภาวะซึมเศร้าทีตอ้ งพบแพทย์ (ร้อยละ 29.90)
ด้ านความ่ วยเลอีต้องการจากรั ฐและู้เกียวข้ อง พบว่า ผูพ้ ิการต้องการอุปกรณ์ ช่วยในการ
เคลือนไหว (ร้อยละ 97.00) รองลงมาคือ ต้องการึ กอาชีพ (ร้อยละ 94.00) และต้องการให้ทาํ กายภาพบําบัด
(ร้อยละ 93.00) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที 2
ตารางี 
แสดงร้ อยละของการดูแลสุขภาพตนเองในด้ านต่ างๆ ของผู้พิการ (N = 174)
การดูแลสุ ขภาพตนเอง
การดูแลสุ ขภาพด้ านร่ างกายและความสามารถ
อาบนํา สระผม ทําความสะอาดหลังขับถ่ายได้
ดืมนําและรับประทานอาหารได้เอง
ทําความสะอาด หน้า ศีรษะ มือและช่องปากได้เอง
ไม่สามารถเตรี ยมอาหารได้เอง
ด้ านสั งคม
เข้ากันได้ดีกบั ครอบครัวแม้จะเป นครอบครัวเดียว
ผูพ้ ิการเข้ากันได้ดีกบั เพือนบ้านซึงให้กาํ ลังใจและเชิญเข้าร่ วมกิจกรรม
เพือนบ้านให้การช่วยเหลือไม่หวังสิ งตอบแทน
ด้ านเศรษฐกิจ
มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย
ผูพ้ ิการไม่มีภาวะหนีสิน
ครอบครัวผูพ้ ิการมีภาวะหนีสิน
ด้ านสุ ขภาพจิต
ไม่สบายใจนอนไม่หลับ
ทําบุญนัง สมาธิ
แก้ปัญหาโดยการกินยานอนหลับ/ดูทีว/ี ออกกําลังกาย/อ่านหนังสื อ/สวดมนต์
กินยานอนหลับ
ไปพบแพทย์

ร้ อยละ
90.00
70.00
70.10
43.70
98.00
96.00
67.20
51.10
82.20
58.60
60.90
53.00
27.00
27.00
9.20
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ตารางี 
แสดงร้ อยละของการดูแลสุขภาพตนเองในด้ านต่ างๆ ของผู้พิการ (N = 174) (ต่ อ)
การดูแลสุ ขภาพตนเอง
ภาวะความเครียด
เครี ยดระดับปานกลาง
เครี ยดระดับรุ นแรง
ภาวะซึมเศร้ า
รู้สึกโทษตัวเองทําให้เป็ นภาระของครอบครัว
รู้สึกหมดอาลัยตายอยากในชีวติ
รู้สึกไม่มีคุณค่า
ผลการประเมินภาวะซึมเศร้า ผูพ้ ิการมีภาวะซึมเศร้าทีตอ้ งพบแพทย์
ความต้ องการความช่ วยเหลือจากรัฐและผู้เกียวข้ อง
อุปกรณ์เคลือนไหว
ฝึ กอาชีพ
กายภาพบําบัด
เจ้าหน้าทีเยีย มบ้าน
เบียยังชีพเพิม

อภิปรายผลการวิจัย
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ร้ อยละ
43.70
3.40
25.80
25.30
18.40
29.90
97.00
94.00
93.00
81.00
70.00

การศึกษาครั งนี เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูพ้ ิการทางการเคลื อนไหว ซึ งจะ
อภิปรายรายด้าน ได้แก่ ด้านร่ างกาย ด้านสังคม ด้านสุ ขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ และด้านการได้รับความ
ช่วยเหลือของผูพ้ ิการ
ด้ านร่ างกายและความสามารถ
จากผลการศึกษาทีพบว่า ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่สามารถอาบนํา สระผม ทําความสะอาดหลังขับถ่ายได้
มากทีสุด (ร้อยละ 90.00) รองลงมาคือ สามารถทําความสะอาด หน้า ศีรษะ มือและช่องปากได้เอง (ร้อยละ
70.10) ทัง นี อาจเนื องมาจาก ผูพ้ ิก ารส่ วนใหญ่มีระดับความพิก าร อยู่ใ นระดับ 3 ที ย งั มี ค วามสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ และด้วยลักษณะสังคมไทยทีเน้นครอบครัวเป็ นศูนย์กลางในการดูแลผูส้ ู งอายุ และผู้
พิการ โดยมุ่งให้ผพู้ ิการสามารถดํารงภาวะสุ ขภาพได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพของครอบครัวนันๆ ผูพ้ ิการ
จึงสามารถช่วยเหลือตนเองด้านร่ างกายได้เหมาะสม และอยูร่ ่ วมกับครอบครัวได้
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ด้ านสั งคม
จากผลการศึกษาครังนี พบว่า ผูพ้ ิการเข้ากันได้ดีกบั ครอบครัวแม้จะเป็ นครอบครัวเดียว มากทีสุด
(ร้อยละ 98.00) รองลงมา คือ ผูพ้ ิการสามารถเข้ากันได้ดีกบั เพือนบ้าน คอยให้กาํ ลังใจและได้รับเชิญเข้าร่ วม
กิจกรรม(ร้อยละ 96.00) อาจอธิบายได้จาก ผูพ้ ิการส่ วนใหญ่อาศัยอยูต่ ามอําเภอต่างๆ ในจังหวัดนครราชสี มา
ึ งมีวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ บบชนบทมากกว่าชุมชนเมือง มีความเอืออาทร และมีน าํ ใจ คอยช่วยเหลือึ งกัน
และกัน แม้ในยามปกติ หรื อเมือมีบุคคลใดบุคคลหนึ งในชุ มชนอยู่ในภาวะเจ็บป่ วย เพือนบ้านจะติดตาม
และคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ กชกร ศรี สัมพันธ์ (3) ที
ศึกษาวิจยั บทบาทของสมาชิ กครอบครัวทีมีต่อพฤติกรรมในการเผชิ ญปั ญหาคนพิการทางการเคลือนไหว
ปัจจัยทางด้านสัมพันธภาพในครอบครัว และบทบาทของสมาชิกครอบครัวในการสนับสนุนทางครอบครัว
และสังคมแก่ผพู้ ิการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเผชิญปั ญหาของคนพิการ ปั จจัยด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ
พบว่า ปั จจัยด้านการยอมรับตนเอง สัมพันธภาพในครอบครัวและการได้รับการสนับสนุ นทางครอบครัว
และสังคม จากสมาชิ กครอบครัว มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเผชิ ญปั ญหาของคนพิการ นันคือการรู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่า เป็ นพืนฐานให้ผูพ้ ิก ารมี ก าํ ลังใจ มี ความภาคภูมิ ใ จ สามารถปรั บตัวและมี ค วามเข้ม แข็ง
ทางด้านจิตใจโดยหน่วยงานสาธารณสุ ขทีเกียวข้องควรให้การสนับสนุนการดูแลแก้ไขโดยสร้างความมัน ใจ
ส่ ง เสริ ม ให้ผูพ้ ิก ารมี ค วามมัน ใจ เห็ นคุ ณ ค่า ในตนเอง ให้ก ํา ลัง ใจ โดยเน้น บทบาทดัง กล่ า วให้ส มาชิ ก
ครอบครั ว คื อ สามี ภรรยา ลู ก หลาน หรื อญาติ ผูด้ ู แ ล เป็ นหลัก และเจ้า หน้า ที ส าธารณสุ ข เป็ นผูใ้ ห้
คําแนะนํา ช่วยเหลือ
ด้ านเศรษฐกิจ
จากผลการศึกษาครังนี พบว่า ผูพ้ ิการไม่มีภาระหนีสินมากทีสุด (ร้อยละ 8.0) แต่รองลงมา พบว่า
ครอบครัวผูพ้ ิการมีภาระหนี สิน (ร้อยละ 8.60) อาจเนืองจาก ผูพ้ ิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่หน้าที
ความรับผิดชอบในการดูแลผูพ้ ิการส่ วนใหญ่จึงเป็ นผูด้ ูแล หรื อครอบครัว ึงใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง
และเกษตรกรรมทําให้มีรายได้ต่อเดือนนันไม่สูงนัก
ด้ านคาม เ ้ งการจากรัฐู้เก ้ ง
จากผลการศึกษา พบว่า ผูพ้ ิการต้องการอุปกรณ์ช่วยในการเคลือนไหว (ร้อยละ 9.00) รองลงมาคือ
ต้องการฝึ กอาชีพ (ร้อยละ 94.00) และต้องการให้ทาํ กายภาพบําบัด (ร้อยละ 93.00) ตามลําดับ ผลการศึกษา
ครังนี สอดคล้องกับการศึกษาของ แพรว เอียมน้อย (3) ทีพบว่า ปั จจัยทีจะทําให้กลุ่มตัวอย่างต้องการ
ความช่วยเหลือได้แก่ การมีเงินเพียงพอใช้จ่าย มีอุปกรณ์ช่วยให้ไปไหนมาไหนสะดวก และมีงานทํา ึ ง
ภาวะดังกล่าวสามารถสนับสนุ นการดูแลแก้ไขโดยสร้างความมัน ใจ ส่ งเสริ มให้ผพู้ ิการมีความมัน ใจ เห็น
คุณค่าในตนเอง ให้กาํ ลังใจ โดยเน้นบทบาทดังกล่าวให้ญาติ ผูด้ ูแล เป็ นหลัก และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ น
ผูใ้ ห้คาํ แนะนํา ช่วยเหลือด้านข้อมูลทางวิชาการ อุปกรณ์การช่ วยเหลือต่างๆ และการฝึ กอาชี พ หาแหล่ง
รายได้ เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะ
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1. ข้อเสนอแนะเชิ งพัฒนาผูว้ ิจยั สามารถนําข้อมูลทีได้จากการวิจยั มาวางแผนดําเนิ นการโครงการ
พัฒนาการดูแลผูพ้ ิการได้ตรงตามปัญหาของผูพ้ ิการมากขึน
2. การมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการดูแลผูพ้ ิก ารยัง อยู่ในเกณฑ์น้อย เช่ นการของบประมาณของ
องค์ก รชุ ม ชนในการสนับ สนุ นผูพ้ ิ ก าร หรื อ แหล่ ง เงิ น ทุ น ยัง พบน้อย หน่ วยงานที เกี ย วข้องควรให้ก าร
สนับสนุนและกระตุน้ ทุกภาคส่ วนให้เล็งเห็นความสําคัญในเรื องนี
3. หน่วยงานต่างๆทีให้บริ การแก่ผพู้ ิการควรพิจารณาจัดบริ การทีเป็ นรู ปแบบเบ็ดเสร็ จ ผสมผสาน
ในบริ เวณเดียวกัน เพือลดความไม่สะดวก เช่น การเดินทางหรื อเคลือนไหว และให้การดูแลช่วยเหลือด้าน
กายอุปกรณ์ เป็ นต้น
4. หน่วยงานด้านสุ ขภาพควรให้ความสนใจกิจกรรมการดูแลด้านสุ ขภาพจิตแก่ผพู้ ิการให้มาก และ
หลากหลาย เพราะมีความสําคัญต่อการดํารงชี วิตประจําวันผูพ้ ิการมากๆ ควรจัดบริ การดูแลทีบา้ น แก่ผู้
พิการ เพือช่วยพูดคุย แลกเปลียนเสนอแนะกิจกรรมทีลดภาวะเครี ยดของผูพ้ ิการ
5. หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที เกี ย วข้อ งควรมี ก ารประสานงานให้ค วามช่ ว ยเหลื อวิช าการ อุ ป กรณ์ ก าร
ช่วยเหลือต่างๆ และการฝึ กอาชีพ หาแหล่งรายได้ เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะน อ
1. ควรมีการวิจยั ด้านการศึกษาวิถีชีวติ ของผูพ้ ิการให้มากขึน
2. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพเกียวกับผูพ้ ิการให้มากขึน
3 .ควรศึกษาเพิม เติม ความพิการจากความเจ็บป่ วย เพือหาแนวทางในการป้ องกันต่อไป
4. ควรศึกษาเพิมเติมความต้องการ การสนับสนุนทางสังคม ในส่ วนของผูด้ ูแลผูพ้ ิการ
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