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การวิจยั เชิงหาความสัมพันธ์น้ ีมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว กลุ่มตัวอย่างได้แก่คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวในอาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จานวน 293 คน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่าย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล แบบสัมภาษณ์ภาวะสุ ขภาพ
แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม และแบบสัมภาษณ์ความสามารถในการดูแลตนเองของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว โดยแบบสัมภาษณ์แต่ละชุดมีค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาคเท่ากับ
.96, .85 และ .86 ตามลาดับ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติพรรณนา สถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรี ยล
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาวะสุ ขภาพ และความสามารถในการดูแลตนเองโดย
รวมอยูใ่ นระดับดี (M = 7.33, SD = 1.40 และ M = 4.72, SD = 0.33 ตามลาดับ) และการสนับสนุน
ทางสังคมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (M = 4.10, SD = 0.33) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าอายุและ
ระดับความพิการมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.12, p < .05 และ r = -.13, p < .05 ตามลาดับ)
* วิทยานิพนธ์ หลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
** นักบริ หารงานสาธารณสุ ข กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลตาบลหนองปลาไหล อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
*** ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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การศึกษา ภาวะสุ ขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถใน
การดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .20, p <
.01; r = .60, p < .001 และ r = .34, p < .001 ตามลาดับ) ส่ วนเพศ รายได้ ระยะเวลาพิการไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
จากผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่า พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุ ขควรนาผลการวิจยั
ไปเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนากิจกรรมหรื อโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการทางการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการยกระดับภาวะสุ ขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมในกลุ่ม
ผูพ้ ิการทางการเคลื่อนไหวที่มีอายุมาก
คาสาคัญ: ความสามารถในการดูแลตนเอง คนพิการทางการเคลื่อนไหว
Abstract
The purpose of this research was to examine factors related to self-care ability among
people with mobility impairments in Banglamung district, Chon Buri province. A simple random
sampling method was used to recruit the sample of 293. Research instruments included a
demographic, health status, social support and self-care agency questionnaire with Cronbach’s
alpha coefficient .96, .85, and .86, respectively. Data collection took place from January to
February, 2015. Data were analyzed by using descriptive statistics, Pearson’s product moment
correlation coefficients, and point bi-serial correlation coefficient.
The results revealed that subjects’ health status and self-care ability were considered as
a good level (M = 7.33, SD = 1.40 and M = 4.72, SD = 0.33 respectively) and social support was
considered as a high level (M = 4.10, SD = 0.33). For correlation analysis, the age and disability
level had a significantly negative correlation with self-care ability (r = -.12, p < .05 and r = -.13,
p < .05 respectively); health status, education, and social support had significantly positive
correlation with self-care ability (r = .20, p < .01; r = .60, p < .001 and r = .34, p < .001
respectively). However, sex, income, and period of the disabilities had no significant correlation
with self-care ability.
The findings suggest that nurses and health professionals should use the results to
develop projects or activities for elderly people with mobility impairments to focus on health
status and social support enhancement.
Keywords: Self-care ability, people with mobility impairment
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ความสาคัญและความเป็ นมาของปัญหา
ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีคนพิการมากกว่า 1,000 ล้านคน หรื อประมาณร้อยละ 15 ของประชากร
โลกและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่ องจากประชากรมีอายุที่ยนื ยาวและมีการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง
เพิ่มขึ้น (World Health Organization [WHO], 2013) ประเทศไทยมีคนพิการจดทะเบียนแล้วทั้งสิ้ น
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จานวน 1,567,791 คน เป็ นเพศ
ชาย 851,361 คน เพศหญิง 716,430 คน ประเภทที่ได้รับการจดทะเบียนมากที่สุดคือ คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว จานวน 742,349 คน เป็ นชาย 407,226 คน และหญิง 335,123 คน โดยจังหวัด
ชลบุรีมีคนพิการทั้งหมด จานวน 18,792 คน ส่ วนใหญ่เป็ นคนพิการทางการเคลื่อนไหว จานวน
9,799 คน เป็ นชาย 5,742 คน เป็ นหญิง 4,057 คน (สานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพคนพิการ
แห่งชาติ, 2557)
จากความพิการดังกล่าวส่ งผลกระทบทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจรวมถึงด้านอื่น ๆ ด้วย
(พรนภา เจริ ญสันต์, 2553) สาหรับผลกระทบทางด้านร่ างกายคือ กล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาหดเกร็ ง
หรื อเหยียดลาบาก เนื่ องจากการอยูใ่ นท่าใดท่าหนึ่งเป็ นเวลานาน ทาให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว
ไม่สามารถควบ คุมการเคลื่อนไหวหรื อสู ญเสี ยการทรงตัว (วินิตา ชูช่วย, 2547) เมื่อคนพิการมี
ข้อจากัดทางการเคลื่อนไหวของร่ างกายและการทรงตัว ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทา
กิจวัตรประจา วันได้เหมือนคนปกติ (อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์, สายัณห์ ตรี ผล และพิสิทธิ์ ภูมิพ้นื ผล,
2550) นอกจากนี้ยงั เกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย คือ การเกิดแผลกดทับ การยึดติดของข้อศอก
ข้อไหล่ และข้อสะโพกหลุด เป็ นต้น (จุฬาวรี ถิ่นทิพย์, 2549) ผลกระทบด้านจิตใจและอารมณ์ พบว่า
คนพิการรู ้สึกอับอายในการปรากฏตัวต่อสาธารณชน สู ญเสี ยความมัน่ ใจ (อัฐมา โภคาพานิชวงษ์,
2549) คนพิการจะรู้สึกหมดหวังในชีวติ ทาให้สูญเสี ยบทบาทในครอบครัวและสังคมไม่สามารถ
ดาเนินชี วติ อย่างปกติสุขได้ อยูใ่ นภาวะที่จาเป็ นต้องพึ่งพาบุคคลอื่นมากขึ้น (พชรพร สุ วชิ าเชิดชู,
ฐานดา เกียรติเกาะ, สุ รีพร ควรคานวณ, อุทุมพร วชิรพันธ์สกุล และสุ พิชฌาย์ วิชิโต, 2552) คนพิการ
อาจรู้สึกท้อแท้ หมดหวัง เบื่อหน่าย รู ้สึกไม่มนั่ คง ขาดความเชื่อมัน่ มองโลกและตนเองในแง่ร้าย คิด
ว่าตนเองเป็ นผูด้ อ้ ยกว่าหรื อขาดความสามารถเมื่อเทียบกับผูอ้ ื่น เห็นคุณค่าในตนเองน้อยลง หมด
กาลังใจในการที่จะมีชีวติ อยูต่ ่อไป (ดาริ กา ใสงาม และปิ ยะรัตน์ นุชผ่องใส, 2549) ผลกระทบด้าน
สังคมคือ คนพิการมักขาดโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม อาทิ การประชุมแก้ไขปั ญหาในชุมชน
การเข้าร่ วมเวทีประชาคมที่จดั โดยท้องถิ่น การเป็ นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน การเข้าถึงบริ การ
ด้านสุ ขภาพน้อยกว่าคนปกติ (WHO, 2013) การเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ของผูพ้ ิการไม่วา่ จะเป็ นด้าน
การศึกษา การทางานหรื อกระทัง่ โอกาสการฟื้ นฟูรักษาสภาพร่ างกายที่ผดิ ปกติยงั คงมีไม่มากนัก
(พรนภา เจริ ญสันต์, 2553)
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จากประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับคนพิการในพื้นที่พบว่า คนพิการทางการเคลื่อนไหว
มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันในการดูแลตนเอง บางรายให้ความสาคัญในการดูแล
สุ ขภาพแต่บางรายขาดความตระหนักในการดูแลสุ ขภาพ บางรายเคยนอนติดเตียงไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากครอบครัวตลอดเวลา แต่ไม่ยอ่ ท้อต่อสภาพร่ างกาย
ตนเอง พยายามช่วยเหลือตนเอง จากบุคคลที่ไม่สามารถลุกขึ้นและดาเนินกิจวัตรประจาวันได้ดว้ ย
ตนเอง สามารถฟื้ นฟูสภาพร่ างกายตนเองดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง ไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากความพิการ
แม้ครอบครัวจะไม่มีฐานะดีก็ตาม แต่บางรายเคยมีอาชีพที่มนั่ คง มีการศึกษาที่ดี เมื่อกลายเป็ นคน
พิการทางการเคลื่อนไหวแม้ระดับความพิการที่ไม่สูงมาก แต่ไม่สามารถฟื้ นฟูสภาพร่ างกายให้
กลับมาให้เหมือนเดิมหรื อใกล้เคียงเดิมได้ ถึงแม้จะได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวอย่างดีแล้วก็
ตาม ซึ่งการที่บุคคลจะมีการดูแลตนเองที่ดีได้น้ นั ต้องมีพลังหรื อปั จจัยพื้นฐานบางประการที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการดูตนเอง ทานองเดียวกันการที่คนพิการทางการเคลื่อนไหวจะสามารถดูแลตนเอง
ได้น้ นั ก็ตอ้ งมีพลังที่อยูภ่ ายในของคนพิการทางการเคลื่อนไหวเอง ซึ่ งจะเป็ นพลังที่ส่งผลให้คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวสามารถดูแลตนเองได้ ตามแนวคิดความสามารถในการดูแลตนเองของโอเร็ ม
(Orem, 2001) กล่าวว่าบุคคลจะมีความสามารถในการดูแลตนเองต้องมีปัจจัยพื้นฐานทั้งจากภายใน
และภายนอก ซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ ระยะพัฒนาการ ภาวะสุ ขภาพ สังคมวัฒนธรรม ระบบบริ การ
สุ ขภาพ ระบบครอบครัว แบบแผนการดาเนิ นชีวิต สภาพสิ่ งแวดล้อมและแหล่งประโยชน์
ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวจะมีความแตกต่างกัน
หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัยพื้นฐานของบุคคลนั้น ๆ จากแนวคิดของโอเร็ ม (Orem, 2001) และการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่าปั จจัยพื้นฐานบางประการที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองมีหลายปั จจัย ดังการศึกษาของ นิ รนาท วิทยโชคกิติ
คุณ (2534); พุธเมษา หมื่นคาแสน (2542); ทวีพร เตชะรัตนมณี (2547) ที่ศึกษาความสามารถในการดูแล
ตนเองของผูส้ ู งอายุ พบว่าความสามารถในการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับภาวะสุ ขภาพ
(r = .52, p < .001; r = .29, p < .01 และ r = .71, p = < .01 ตามลาดับ) โดยผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่จะ
ประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมในระดับสู ง สอดคล้องกับการศึกษาของ
กชชุกร หว่างนุ่ม (2550) ที่พบว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง (r = .67, p < .05 และ r = .46, p < .05 ตามลาดับ) และ
การศึกษาของธิวาสา ลีวธั นะ, แสงอรุ ณ อิสระมาลัย และช่อลัดดา พันธุ เสนา (2551) เกี่ยวกับการ
ประเมินความสามารถในการดูแลตนเอง คุณภาพชีวติ ของผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด และปัจจัย
ที่มีผลกระทบ พบว่าผูป้ ่ วยมีระดับความสามารถในการดูแลตนเองและระดับคุณภาพชีวิตอยูใ่ นระดับ
ดี ความสามารถในการดูแลตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวติ (r = .59 , p < .01) ระดับ
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สมรรถภาพของหัวใจและรายได้ครอบครัวสามารถร่ วมกันทานายความสามารถในการดูแลตนเอง
ได้ร้อยละ 14 สาหรับการศึกษาของ Tokem, Akyol, and Argon (2007) เกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการจากโรครู มาตอยด์ ในประเทศตุ รกี
พบว่าความสามารถในการดูแลตนเองของผูป้ ่ วยอยูใ่ นระดับปานกลาง ระดับความพิการมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง (r = .49, p < .01) สอดคล้องกับการศึกษา
ของอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ และคณะ (2551) ที่พบว่าผูพ้ ิการที่มีระดับความพิการรุ นแรงส่ วนใหญ่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และการศึกษาของจินตนา สุ วิทวัส, ศรี เทียน ตรี ศิริรัตน์ และณิ ตชาธร
ภาโนมัย (2557) ที่พบว่าระดับความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมของผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง รายได้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของ
ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ ง (r = .18, p < 0.05) จากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่ามีหลายปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเอง และความสามารถในการดูแลตนเองเป็ นปั จจัย
ที่สาคัญที่จะนาไปสู่ การมีสุขภาพดีและเกิดความผาสุ กในการดารงชีวติ ของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวได้
จากการศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองตามกรอบ
แนวคิดของโอเร็ มที่ผา่ นมาพบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาในกลุ่มผูป้ ่ วยไตวายเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย
ผูป้ ่ วยโรคความดันโลหิตสู ง ผูส้ ู งอายุโรคมะเร็ งที่ได้รับยาเคมีบาบัด วัยรุ่ นที่ติดเชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วย
เอดส์ ผูป้ ่ วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิ ด แต่ยงั ไม่พบการศึกษาในกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่ง
ในปั จจุบนั มีจานวนเพิ่มขึ้น และเป็ นกลุ่มที่มีขอ้ จากัดและมีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ จึงอาจส่ งผล
ให้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
กลุ่มนี้มีความแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ได้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาถึงปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความ
สามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งผลการศึกษาจะเป็ นแนวทางในการวาง
แผนการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการทางการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ระยะเวลาพิการ ระดับ
ความพิการ ภาวะสุ ขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถในการดูแลตนเองของคน
พิการทางการเคลื่อนไหว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ประยุกต์ทฤษฎีการดูแลตนเอง (self-care theory) ของโอเร็ ม (Orem, 2001)
มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั การที่บุคคลจะดูแลตนเองได้ดีน้ นั ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยพื้นฐานที่มีอิทธิ พล
ต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ปั จจัยพื้นฐานตามแนวคิดของโอเร็ มประกอบด้วย อายุ เพศ ระยะ
พัฒนาการ ภาวะสุ ขภาพ สังคมวัฒนธรรม ระบบบริ การสุ ขภาพ ระบบครอบครัว แบบแผนการดาเนิน
ชีวติ สภาพสิ่ งแวดล้อม และแหล่งประโยชน์ การสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะช่วยเพิม่ ความสามารถใน
การดูแลตนเอง ทาให้เพิ่มแรงจูงใจที่จะกระทากิจกรรมการดูแลตนเอง และยังส่ งเสริ มให้บุคคลคงไว้
หรื อเพิ่มความพยายามในการดูแลตนเอง ตลอดจนทาให้บุคคลได้รับความรู ้ เกิดความมีคุณค่า
ความรู ้สึกมัน่ คงทางอารมณ์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้คดั เลือกปัจจัยพื้นฐานบางประการที่มีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ระยะเวลาพิการ ระดับความพิการ ภาวะสุ ขภาพ และการสนับสนุน
ทางสังคม โดยศึกษาในคนพิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับที่ 1-4 เพื่อต้องการทราบปั จจัยพื้นฐาน
ที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ (Descriptive correlational
research) ซึ่ งมีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวระดับที่ 1-4 ซึ่งได้รับการประเมินโดยแพทย์
ประจาโรงพยาบาลที่รับผิดชอบด้านคนพิการ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในปี พ.ศ. 2557
จานวน 667 คน (สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอบางละมุง, 2557)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวระดับที่ 1-4 ซึ่งได้รับการประเมินโดย
แพทย์ประจาโรงพยาบาลที่รับผิดชอบด้านคนพิการ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่มีอายุระหว่าง
20-65 ปี ไม่มีปัญหาทั้งการพูดและการฟัง และยินดีเข้าร่ วมการวิจยั ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการคานวณของ Yamane (1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
250 คน และผูว้ จิ ยั ป้ องกันความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล โดยคานวณกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีกร้อยละ 20
ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 300 คนและในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้แบบสัมภาษณ์ที่มีความ
สมบูรณ์ของข้อมูลจานวน 293 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 97.7
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 4 ส่ วนดังนี้
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ส่ วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา
รายได้ ระดับความพิการ และระยะเวลาพิการ จานวน 12 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ภาวะสุ ขภาพ ผูว้ จิ ยั ขอนุญาตใช้แบบวัดภาวะสุ ขภาพของผูส้ ู งอายุ
ข้อเข่าเสื่ อมของทวีพร เตชะรัตมณี (2547) จานวน 5 ข้อ มีคาตอบเป็ นมาตรประมาณค่าแบบเส้นตรง
(Numeric rating scale) โดยขีดเส้นตรงแบ่งเป็ นช่องเท่า ๆ กันและมีหมายเลขกากับตั้งแต่ 0-10 คะแนน
ซึ่ งแสดงค่าความต่อเนื่องของภาวะสุ ขภาพของคนพิการทางการเคลื่อนไหว คะแนน 0 คือ สุ ขภาพไม่ดี
คะแนน 10 คือ สุ ขภาพดีมาก ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ .96
ส่ วนที่ 3 แบบสัมภาษณ์การสนับสนุนทางสังคม ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตใช้แบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคมของพิทกั ษ์ ทองสุ ข (2548) จานวน 25 ข้อ มีการวัดเป็ นแบบมาตรประมาณค่า
(Rating scale) 1-5 คะแนน การสนับสนุนทางสังคมแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ ไม่จริ ง (1) จริ ง
น้อยที่สุด (2) จริ งปานกลาง (3) จริ งมาก (4) และจริ งมากที่สุด (5) ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอ
นบาคในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ .85
ส่ วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการดูแลตนเอง ผูว้ จิ ยั ใช้แบบวัดความสามารถ
ในการดูแลตนเองของธิวาสา ลีวธั นะ (2548) จานวน 40 ข้อคาถาม มีการวัดเป็ นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating scale) มี 6 ระดับ ได้แก่ ไม่จริ ง (1) จริ งน้อยที่สุด (2) จริ งน้อย (3) จริ งปานกลาง (4) จริ ง
มาก (5) จริ งมากที่สุด (6) ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ .86 การ
แปลผลคะแนนโดยนาผลรวมของคะแนนทุกข้อมาหาคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง
1.00-6.00 คะแนน แบ่งคะแนนเฉลี่ยเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1.00-2.25 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับไม่ดี
2.26-3.51 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง
3.52-4.77 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับดี
4.78-6.00 หมายถึง ความสามารถในการดูแลตนเองอยูใ่ นระดับดีมาก
การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ได้ผา่ นการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง
พร้อมทั้งแนะนาตนเอง ชี้ แจงวัตถุประสงค์ ประโยชน์และวิธีการของการวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ
ทุกราย และให้มีการลงนามยินดีเข้าร่ วมวิจยั อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การตอบรับหรื อปฏิเสธการ
เข้าร่ วมวิจยั ในครั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่มีผลต่อการเข้ารับบริ การที่
สถานบริ การปฐมภูมิ หากกลุ่มตัวอย่างไม่พอใจหรื อไม่สะดวกใจที่จะให้ขอ้ มูลต่อ ก็สามารถยุติการ
ให้ขอ้ มูลได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบต่อการบริ การที่ศูนย์บริ การสุ ขภาพชุมชน และจะไม่
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ก่อให้เกิดความเสี ยหายใดๆ และการวิจยั ในครั้งนี้ไม่ระบุชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล และข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้นามาใช้เฉพาะในงานวิจยั นี้เท่านั้นโดยเก็บไว้เป็ นความลับ ผลการวิจยั ที่ได้นาเสนอในภาพรวม
และเป็ นประโยชน์ในการนาไปปรับปรุ งการปฏิบตั ิการดูแลของพยาบาลในชุมชนและการดูแลคน
พิการทางการเคลื่อนไหวให้มีความเหมาะสมต่อไป หากสถานบริ การปฐมภูมิหรื อกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการทราบผลการวิจยั ผูว้ ิจยั จะจัดส่ งข้อมูลในภาพรวม
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 โดยมีข้ นั ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทาหนังสื อแนะนาตัวจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ
นายกเทศมนตรี ตาบลตะเคียนเตี้ย นายกเทศมนตรี เมืองหนองปรื อ และนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเขาไม้แก้ว เพื่อขออนุ ญาตเก็บรวบรวมข้อมูลคนพิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่
2. เมื่อได้รับอนุญาตจากนายกเทศมนตรี ตาบลตะเคียนเตี้ย นายกเทศมนตรี เมืองหนอง
ปรื อ และนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาไม้แก้วแล้ว ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ดาเนิ นการติดต่อ
ประสานงานกับผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงานด้าน
คนพิการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับที่พกั อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง
3. ผูว้ จิ ยั ชี้แจงผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั ให้ทราบวัตถุประสงค์ในการวิจยั ครั้งนี้และรายละเอียดหนังสื อ
ยินยอมการเข้าร่ วมการวิจยั รวมถึงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ได้ตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนให้
ผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั ทราบและมอบหมายให้ผชู ้ ่วยวิจยั เดินทางไปสอบถามความสมัครใจกับกลุ่มตัวอย่าง
4. ผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั เดินทางไปพบกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองที่บา้ นพร้อมใบยินยอมเข้าร่ วมใน
การวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่าง ได้ลงความประสงค์วา่ ยินยอมหรื อไม่ หากกลุ่มตัวอย่างยินยอม ผูช้ ่วยวิจยั
สอบถามวันเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก และนัดล่วงหน้าก่อนเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
5. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ยนิ ยอมเข้าร่ วมวิจยั พร้อมแนะนาตนเอง
กับกลุ่มตัวอย่าง อธิ บายวัตถุประสงค์ของการวิจยั ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล อธิ บายวิธีการตอบ
แบบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งชี้แจงการพิทกั ษ์สิทธิ ของกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่ วมการวิจยั เมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างยินดีให้ความร่ วมมือ จึงเริ่ มสัมภาษณ์โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
6. หลังจากเสร็ จสิ้ นการตอบแบบสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูล พบว่ามีแบบสัมภาษณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์จานวน 293 ชุด จากแบบสัมภาษณ์
ทั้งหมด 300 ชุด สาหรับแบบสัมภาษณ์อีก 7 ชุด เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ลงไปสัมภาษณ์พบว่าคุณสมบัติไม่ตรง
ตามที่กาหนดไว้ เช่น ระดับความพิการมากกว่าระดับ 4 บางรายมีความพิการซ้ าซ้อน จึงทาให้ได้
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ข้อมูลที่ครบถ้วนจานวน 293 ชุด คิดเป็ นร้อยละ97.7 หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคล ด้วยสถิติพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ระดับภาวะสุ ขภาพ การสนับสนุนทางสังคมและความสามารถในการดูแล
ตนเองด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ การศึกษา รายได้ ระยะเวลาพิการ ภาวะสุ ขภาพ
และการสนับสนุนทางสังคมกับความสามารถในการดูแลตนเองด้วยสถิติค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product-moment correlation) และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เพศและระดับความพิการด้วยสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พอยท์ไบซี เรี ยล (point bi-serial correlation
coefficient)
ผลการวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้อยละ 61.1 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-45 ปี ร้อยละ 48.1
รองลงมาได้แก่อายุ 46-60 ปี ร้อยละ 36.5 อายุเฉลี่ย 41.54 ปี (SD = 9.44) นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ
96.6 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 45.4 รองลงมามีสถานภาพสมรสโสด ร้อยละ 34.1 ไม่ได้รับการศึกษา
ร้อยละ 39.6 รองลงมามีการศึกษาอยูใ่ นระดับประถมศึกษา ร้อยละ 30.4 มีระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ย
4.81 ปี (SD = 4.37) มีรายได้ประมาณ 1,001-3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 46.1 รองลงมามีรายได้
ประมาณ 500-1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 41.6 รายได้เฉลี่ย 1,492.32 บาท (SD = 1,240.78) ไม่ได้
ประกอบอาชีพ ร้อยละ 41.3 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 58.7 ในจานวนคนพิการที่ประกอบอาชีพส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 47.7 มีสิทธิ การรักษาเป็ นบัตรประกันสุ ขภาพผูพ้ ิการ ร้อยละ 53.3
อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว ร้อยละ 34.1 รองลงมาอาศัยอยูก่ บั บุตรหลาน ร้อยละ 32.4 มีระยะเวลาพิการ
10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 43.3 รองลงมามีระยะเวลาพิการน้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 38.6 เฉลี่ย 8.53 ปี (SD = 5.52)
มีความพิการระดับ 3 ร้อยละ 34.5 รองลงมาระดับ 1 ร้อยละ 32.8 และส่ วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตัว
ร้อยละ 73.7
2. กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (M = 4.72, SD =
0.33) รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการดูแลตนเอง จาแนกเป็ นโดยรวม
และรายข้อ (n = 293)
ข้อความ
1. เคลื่อนไหวของกระดูกและข้อตามร่ างกายได้
2. นาความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพมาใช้ในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
3. สภาพความเป็ นอยูใ่ นครอบครัวเอื้ออานวยต่อการดูแลสุ ขภาพ
4. ได้ลองใช้วธิ ีการดูแลสุ ขภาพแบบใหม่ ๆ ตามคาแนะนาจากผูท้ ี่
นับถือ
5. การดูแลสุ ขภาพและชีวติ ครอบครัวสอดคล้องกับวิธีดา้ นอื่น ๆ
6. มีการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดูแลตนเอง
7. มีการคิดหาวิธีการดูแลตนเองที่เหมาะสมกับปั ญหาและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
8. มีการคิดหาวิธีการดูแลสุ ขภาพแบบใหม่ ๆ จากสิ่ งต่าง ๆรอบตัว
9. ร่ างกายแข็งแรงสามารถดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
10. หมัน่ สังเกตตัวเองเพื่อปรับปรุ งวิธีการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
11. มีความพยายามในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองตามกาลังที่มี
12. สนใจสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวที่มีผลกระทบต่อการดูแลตนเอง
13. มีความเชี่ยวชาญในการดูแลตนเอง
14. ใช้ความพยายามในการดูแลตนเองตามที่ต้ งั ใจไว้
15. มีความรู ้ในสิ่ งที่ตอ้ งทาเพื่อการดูแลตนเอง
16. ดูแลสุ ขภาพตนเองตามที่แพทย์แนะนา
17. มีการดูแลตนเองเพราะเห็นว่าสุ ขภาพเป็ นเรื่ องสาคัญ
18. มีการจดจาความรู ้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง
19. มีความเข้าใจที่ตอ้ งใช้ความพยายามในการดูแลสุ ขภาพด้วย
ตนเอง
20. ได้คิดพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ยของการดูแลสุ ขภาพก่อนนามาปฏิบตั ิ
21. การดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
22. มีความเข้าใจว่าเมื่อไหร่ จะสามารถดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
23. แสวงหาความรู้หรื อขอคาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง

M
4.35
4.62
4.61
4.77

SD
0.73
0.71
0.84
0.75

ระดับ
ดี
ดี
ดี
ดี

4.77
4.71
4.74

0.71
0.83
0.79

ดี
ดี
ดี

4.81
4.82
4.50
4.71
4.74
4.67
4.80
4.68
4.83
4.94
4.90
4.86

0.80
0.80
0.66
0.69
0.72
0.79
0.74
0.77
0.76
0.74
0.75
0.76

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.44
4.68
4.71
4.73

0.70
0.68
0.74
0.72

ดี
ดี
ดี
ดี
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ตารางที่ 6 (ต่อ)
ข้ อความ
24. พยายามปรับสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้การดูแลสุ ขภาพตนเองได้ดียงิ่ ขึ้น
25. ร่ างกายมีความพร้อมในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
26. มีการเลือกใช้วธิ ีการดูแลสุ ขภาพตนเองแบบใหม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับวิธีเดิม ๆ
27. ตาและหูของท่านดีพอที่จะดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
28. สามารถจัดการดูแลสุ ขภาพโดยไม่ให้เป็ นอุปสรรคต่อสิ่ งที่
สาคัญในด้านอื่น ๆ
29. พยายามทาในสิ่ งที่เกิดผลดีต่อสุ ขภาพแม้ไม่อยากทา
30. มีวธิ ีการดูแลสุ ขภาพตามแนวทางของตนเอง
31. ดูแลสุ ขภาพตนเองตามแนวทางที่เลือกไว้อย่างเคร่ งครัด
32. มีการดูแลสุ ขภาพตามแบบฉบับของตนเอง
33. สนใจสังเกตผลของการดูแลสุ ขภาพตนเอง
34. พยายามทาในสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญต่อการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง
35. นาความรู้จากผูท้ ี่เชื่อถือได้มาใช้ในการดูแลสุ ขภาพตนเอง
36. ร่ างกายแข็งแรงพอที่จะดูแลสุ ขภาพด้วยตนเอง
37. มีความรอบคอบในการตัดสิ นใจเลือกวิธีการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง
38. ใช้เหตุผลในการเลือกวิธีการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
39. สามารถตัดสิ นใจได้ดีวา่ ควรปฏิบตั ิกิจกรรมใดก่อน-หลัง
40. เฝ้ าติดตามผลของการดูแลตั้งแต่เริ่ มลงมือกระทา
โดยรวม

M
4.81
4.72
4.75

SD
0.74
0.73
0.77

ระดับ
ดีมาก
ดี
ดี

4.70
4.68

0.77
0.73

ดี
ดี

4.74
4.81
4.62
4.67
4.71
4.85

0.77
0.75
0.66
0.70
0.73
0.70

ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก

4.75
4.73
4.78

0.73
0.75
0.77

ดี
ดี
ดีมาก

4.72
4.71
4.82
4.72

0.77
0.77
0.73
0.33

ดี
ดี
ดีมาก
ดี

3. อายุและระดับความพิการมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการดูแลตนเอง
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = -.12, p < .05 และ r = -.13,
p < .05 ตามลาดับ) และการศึกษา ภาวะสุ ขภาพ และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความ สามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .20, p < .01; r = .60, p < .001 และ r = .34, p < .001 ตามลาดับ) ส่ วนเพศ รายได้

12
ระยะเวลาพิการไม่มีความ สัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแล
ตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (n = 293)
ปัจจัยทีศ่ ึกษา
เพศ
อายุ
การศึกษา
รายได้
ระยะเวลาพิการ
ระดับความพิการ
ภาวะสุ ขภาพ
การสนับสนุนทางสังคม
(p)
วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ point bi-serial correlation coefficient

r
.04(p)
-.12*
.20**
.08
-.10
-.13*(p)
.60**
.34**

p-value
.423
.040
.001
.174
.080
.027
<.001
<.001

การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. ความสามารถในการดูแลตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับดี (M = 4.72, SD = 0.33) เนื่องจาก
คนพิการทางการเคลื่อนไหวส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31-45 ปี ความสามารถในการดูแลตนเองของ
บุคคลจะสู งสุ ดในวัยผูใ้ หญ่ ส่ วนใหญ่มีความพิการระดับ 3 และ ระดับ 1 ซึ่งเป็ นระดับที่ยงั สามารถ
ดูแลตนเองได้บา้ ง จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพลังจากภายในตัวที่จะดูแลตนเองและให้
ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาพเนื่องจากเห็นว่าสุ ขภาพเป็ นเรื่ องสาคัญ รวมถึงมีการจดจาและเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพของตนเองอย่างดี ซึ่งโอเร็ ม (Orem, 2001) กล่าวว่าความสามารถในการดูแล
ตนเองเป็ นเรื่ องสาคัญในทุกช่วงวัย เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิเพื่อสุ ขภาพและชีวติ ของบุคคลด้วยตนเอง
โดยลดการพึ่งพาจากบุคคลอื่น ซึ่ งในกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับความสามารถในการดูแลตนเอง
จึงส่ งผลให้ความ สามารถในการดูแลตนเองของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นระดับดี
2. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว
อายุมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีอายุมากจะมี

13
ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อคนพิการทางการเคลื่อนไหวมีอายุมากขึ้นจะ
มีความเสื่ อมถอยไปตามวัย ความสามารถในการดูแลตนเองของบุคคลจะสู งสุ ดในวัยผูใ้ หญ่และจะ
ลดลงเมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ ซึ่งโอเร็ ม (Orem, 2001) ได้กล่าวว่าบุคคลจะมีความสามารถในการดูแล
ตนเองเปลี่ยนไปตามอายุ บุคคลที่มีอายุมากขึ้นจะทาให้ความสามารถในการดูแลตนเองลดลงด้วย
สอดคล้องกับการศึกษาของคัทลียา อุคติ และณัฐนิช จันทจิรโกวิท (2550) พบว่าอายุมีความสัมพันธ์
กับความสามารถในการดูแลตนเอง โดยอายุเฉลี่ยคือ 38.28 ซึ่ งเป็ นช่วงวัยที่มีการเสื่ อมถอยตามวัยไม่
มากนัก ผูป้ ่ วยจึงยังสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในการดูแลตนเองได้ และการศึกษาของจิตตะวัน จิตระกูล
(2555) ที่พบว่าอายุยงั มีความสัมพันธ์ต่อการดูแลตนเองด้านสุ ขภาพทางเพศและอนามัยเจริ ญพันธุ์
และอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเจ็บปวด (Ovayolu, Ovayolu, & Karadag , 2011)
การศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทาง
การเคลื่อนไหว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีการศึกษาดีจะมีความ
สามารถในการดูแลตนเองดี ทั้งนี้เพราะการศึกษาช่วยให้บุคคลพัฒนาความรู ้ ทักษะในการปฏิบตั ิดา้ น
สุ ขภาพที่ถูกต้อง คนที่มีการศึกษาดีจะมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ดีกว่าคนที่มีระดับ
การศึกษาต่า ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดของโอเร็ ม (Orem, 2001) และสอดคล้องกับการศึกษา Speak,
Cowart, and Pellet (1989) ที่พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการ
ดูแลตนเอง ระดับการศึกษาช่วยให้บุคคลพัฒนาความรู ้ ทักษะในการปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพที่ถูกต้อง คนที่
มีการศึกษาดีจะมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ดีกว่าคนที่มีระดับการศึกษาต่า จากการศึกษาของ
Tokem et al. (2007). พบว่าผูป้ ่ วยที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความสามารถในการดูแลตนเองได้
ดีกว่าคนที่มีการศึกษาต่า สอดคล้องกับการศึกษาของจุฑารัตน์ กมลศรี จกั ร (2540) และกชชุกร หว่าง
นุ่ม (2550) ที่พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเอง ดังนั้น
คนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีการศึกษาดีจึงมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ดีกว่า มีการเรี ยนรู้
และวิธีการต่างๆเพื่อนามาปรับใช้ในการดูแลตนเองในชี วิตประจาวันได้
ระดับความพิการมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีระดับความ
พิการมากจะมีความสามารถในการดูแลตนเองไม่ดี ทั้งนี้ เพราะระดับความพิการเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มี
ความสาคัญ ซึ่ งระดับความพิการมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไปจนถึงระดับที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องอาศัยญาติผดู้ ูแล หากมีระดับความพิการมาก ทาให้ไม่สามารถทา
กิจกรรมต่าง ๆ หรื อสามารถดูแลตนเองได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Tokem et al. (2007) ที่พบว่า
ผูท้ ี่มีระดับความพิการมาก ความสามารถในการดูแลตนเองจะลดลง และการศึกษาของ Ovayolu et al.
(2011) พบว่าระดับความพิการที่สูงกว่าและอัตราความเจ็บปวดมากจะส่ งผลให้ความสามารถในการดูแล
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ตนเองต่าลง สอดคล้องกับการศึกษาของอภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ และคณะ (2550) ที่พบว่าคนพิการที่มี
ระดับความพิการรุ นแรงมากส่ วนใหญ่ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือในการทากิจวัตรประจาวันและการ
เลี้ยงดูจากบุคคลในครอบครัวไม่สามารถมีส่วนร่ วมในสังคม ถูกมองเป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม และ
การศึกษาของพรนภา เจริ ญสันต์ (2553) ที่พบว่าคนพิการทางกายและทางการเคลื่อนไหว มีความ
พิการตั้งแต่ระดับน้อยไปจนถึงระดับที่มาก ซึ่ งระดับความพิการที่รุนแรงมาก เป็ นผลให้สูญเสี ย
ความสามารถในการเคลื่อนไหว การประกอบกิจวัตรประจาวันหลักอย่างมาก เกิดภาวะพึ่งพิงและ
ต้องการผูด้ ูแลที่จาเป็ นในการช่วยเหลือในการดารงชี วติ ทาให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของคน
พิการทางกายและการเคลื่อนไหว
ภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการ
ทางการเคลื่อนไหว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทั้งนี้เนื่องจากคนพิการทางการเคลื่อนไหวส่ วนใหญ่อยู่
ในระดับที่สามารถเคลื่อนไหวร่ างกายได้ มีภาวะสุ ขภาพดี มีความสมบูรณ์ของร่ างกายในระดับหนึ่ง
มีความพึงพอใจกับภาวะสุ ขภาพของตนเอง ทาให้มีความสามารถในการดูแลตนเองได้ ในขณะที่ผทู้ ี่
มีภาวะสุ ขภาพไม่ดีจะมีความสามารถในการดูแลตนเองต่า ซึ่งโอเร็ ม (Orem , 2001) ได้กล่าวว่า
บุคคลจะบอกได้วา่ สุ ขภาพขณะนั้นดีหรื อไม่ดี ขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคลจะเป็ นผูร้ ับรู ้และตัดสิ นใจใน
สุ ขภาพของตนเอง คนพิการมีความเสี่ ยงที่จะเกิดปั ญหาสุ ขภาพเช่นคนทัว่ ไป แต่อาจมีปัญหาสุ ขภาพ
อื่น ๆ เพิ่มอีกอันเป็ นผลจากภาวะสุ ขภาพที่อ่อนแอ ซึ่ งอาจสัมพันธ์กบั ความพิการหรื อไม่ก็ได้
สอดคล้องกับการศึกษาของกชชุกร หว่างนุ่ม (2550); นิรนาท วิทยโชคกิติคุณ (2534); ดวงพร
รัตนอมรชัย (2535) และพุธเมษา หมื่นคาแสน (2542) ที่พบว่าภาวะสุ ขภาพมีความสัมพันธ์กบั
ความสามารถในการดูแลตนเอง
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการดูแลตนเองของ
คนพิการทางการเคลื่อนไหว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นัน่ คือถ้าคนพิการทางการเคลื่อนไหวได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมในด้านต่าง ๆ ดี จะทาให้มีความสามารถในการดูแลตนเองดี ดังที่โอเร็ ม
(Orem, 2001) ได้กล่าวว่าการสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเอง
ทาให้เพิ่มแรงจูงใจที่จะกระทากิจกรรมการดูแลตนเอง และยังส่ งเสริ มให้บุคคลคงไว้ หรื อเพิ่มความ
พยายามในการดูแลตนเอง ตลอดจนทาให้บุคคลได้รับความรู ้ เกิดความมีคุณค่า ความรู ้สึกมัน่ คงทาง
อารมณ์ และได้รับความช่วยเหลือด้านวัตถุต่าง ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของสกุลรัตน์ เตียววานิช
(2545) ที่พบว่าการที่บุคคลได้รับการสนับสนุ นเครื อข่ายทางสังคม ด้านจิตใจ อารมณ์ วัตถุสิ่งของ
รวมถึง การช่วยเหลือด้านแรงงาน การเงิน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทาให้ผทู ้ ี่ได้รับการสนับสนุน มี
พฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม ส่ งผลให้บุคคลนั้นมีสุขภาพที่ดี และมีความผาสุ กในชีวติ สอดคล้องกับ
การศึกษาของพิทกั ษ์ ทองสุ ข (2548) ที่พบว่าหากคนพิการได้รับการสนับสนุนทางสังคมที่ดี จะทาให้
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ผูท้ ี่สูญเสี ยแขนหรื อขาสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมและสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ ความผาสุ กในชีวติ
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และสอดคล้องกับทิพมาศ กาลิกา (2546) พบว่าการได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวส่ งผลต่อความสามารถในการปรับตัวของคนพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งการ
สนับสนุนทางสังคมที่ดีจะเสริ มแรงกระตุน้ ให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวมีกาลังใจในการดารงชี วติ
ของตนเองโดยไม่พ่ งึ พาคนอื่นและไม่เป็ นภาระของใคร
3. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว
เพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเอง เนื่องจากเพศชายและหญิง
ถึงแม้จะมีโครงสร้างหรื อบทบาทแตกต่างกัน แต่ในระดับพลังความสามารถซึ่ งมีอยูใ่ นตัวของคน
พิการทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Ovayolu et al.
(2011) พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุ และสอดคล้อง
กับการศึกษาของสุ กิจ ทองพิลา, นิตติยา น้อยสี ภูมิ และสุ กญั ญา เลาหรัตนาหิ รัญ (2555) และ
การศึกษาของจินตนา สุ วทิ วัส และคณะ (2557) ที่พบว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถใน
การดูแลตนเองของผูส้ ู งอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคมะเร็ ง
รายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเอง ถึงแม้รายได้เป็ นตัวบ่งชี้ถึง
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่จากการศึกษาคนพิการทางการเคลื่อนไหวพบว่า รายได้ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเอง อาจเนื่องมาจากรายได้ที่คนพิการได้รับซึ่ งส่ วน
ใหญ่มีรายได้ระหว่าง 500-3,000 บาท ซึ่งเป็ นรายได้ที่ได้รับจากรัฐบาล แม้จะเป็ นรายได้ที่ค่อนข้าง
น้อย แต่คนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้มีรายจ่ายมาก ส่ วนใหญ่คนในครอบครัวจะเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย สอดคล้องกับงานวิจยั ของจรรยา ภู่กลัน่ (2552) ที่พบว่ารายได้ไม่มี
ความสัมพันธ์และไม่สามารถร่ วมทานายคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนได้ อาจเนื่ องมาจากมีแหล่ง
ประโยชน์และแรงสนับสนุนทางสังคมที่เพียงพอ มีสวัสดิการ มีเบี้ยเลี้ยงในการครองชี พ แม้จะมี
รายได้ที่ค่อนข้างน้อย แต่กลุ่มตัวอย่างก็มีความพึงพอใจกับรายได้ และการศึกษาของกนกพร ใจแก้ว
(2537) ที่พบว่ารายได้ไม่มีความสัมพันธ์กบั คุณภาพชีวติ โดยกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่ากว่า 3,000 บาท
ถึงแม้รายได้เป็ นตัวบ่งชี้ถึงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ระยะเวลาพิการไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการดูแลตนเอง ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่มีระยะเวลาความพิการมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ซึ่งคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวไม่วา่ ระยะเวลาความพิการจะนานมากน้อยเพียงใด ความพิการของร่ างกายก็ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามถึงแม้อวัยวะภายในร่ างกายบางส่ วนไม่มีหรื อไม่สามารถทางานได้
ตามปกติ ก็ไม่ได้ทาให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวรู ้สึกว่าความสามารถในการดูแลตนเองลด
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น้อยลง และคนพิการทางการเคลื่อนไหวยังต้องมีการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ และ
พัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองให้ดีเพื่อให้ตนเองมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในชุมชนและบุคลากรด้านสุ ขภาพควรส่ งเสริ มคนพิการทางการ
เคลื่อนไหว ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มการสนับสนุ นทางสังคม เพื่อเป็ นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ
ให้กบั คนพิการว่าสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี โดยไม่เป็ นภาระสังคม รวมถึงมีการพัฒนา
ความสามารถในการดูแลตนเองเกี่ยวกับการฟื้ นฟูเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ทั้งในส่ วนที่มีความพิการ
และส่ วนที่ยงั ปกติให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็ นปกติมากที่สุด
2. พยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุ ขควรเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็ นการกระตุน้ การ
รับรู้ในด้านภาวะสุ ขภาพของคนพิการเพื่อนาไปสู่ การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและส่ งเสริ มให้คนพิการ
ทางการเคลื่อนไหวมีการพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเอง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมีการศึกษาคนพิการทางการเคลื่อนไหว ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุโดยเน้นในกลุ่ม
ผูส้ ู งอายุซ่ ึ งปั จจุบนั มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ด้วยการจัดโปรแกรมหรื อกิจกรรมการให้ความรู ้
ในการดูแลสุ ขภาพ การรับรู ้ภาวะสุ ขภาพของตนเอง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย
ของคนพิการทางการเคลื่อนไหว โดยส่ งเสริ มให้คนในชุ มชมมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และ
กลุ่มตัวอย่างทุกท่านเป็ นอย่างสู ง
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