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ABSTRACT

Thai Lower Limb Amputees: Stigma Process and Adaptation 
Yesuwarn T1, Uppayothin P2, Jivacate T3 
1Faculty of Social Sciences Maefah Luang University, 
2Institute of Social Research Maefah Luang University, 
3Prostheses Foundation of H.R.H. the Princess Mother 
 
Objectives:  To explore the way of living, the impact of 
social stigma and social adaptive skills of the lower limb 
amputees both before and after the loss of their limbs. 
Study design:  Descriptive study. 
Setting:  Prostheses Foundation, and hospitals in 
Chiangrai, Nakornpathom, Srakaeo, Songkhla and 
Pattani province. 
Subjects:  435 lower limb amputees who live in setting 
area. 
Method:  Interview and questionnaire. 
Results:  Study shows that 3 major causes of amputation
are accident, land mines and underlying medical
conditions. The amputees’ adaptive processes are: Step
1 - Change - whenever an able-bodied person loses a
leg or legs then becomes an amputee. New identity as
well as stigma is experienced by society at the same
time as the physical impairment occurred. Social stigma
which results of 1.name calling and teasing, 2.registration
as a cripple in government documents and 3.society
looks upon the amputee with pity; negatively impacts
amputee’s reaction. Step 2 - Acceptance - The amputees
must learn how to physically, psychologically and
emotionally adapt one’s self to other family members and
community, with family support, to get through grief
reaction. Step 3 - Adaptation - when the amputees
receive leg prosthesis, they can do activities as a normal
person e.g., walking, returning to work, getting married,
and they feel a new life as leg prosthesis leads them to
new good things. Step 4 - New identity maintenance -
social stigmata is reduced then disappeared as the

amputees are no longer a handicapped and play a
social role to maintain their mew identity.
Conclusion:  This study shows the stigma processes
and adaption after lower limb amputation. Researchers
propose that social awareness of amputee’s adaptive
process should be raised which leads to positive attitude
on amputee and equality. Amputees are not a society’s
burden, but they can do things as a normal person if
they receive proper understanding and opportunity.
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นครปฐม สระแกว สงขลา และปตตานี 
กลุมประชากร:  กลุมตัวอยางคนพิการขาขาดในสถานท่ีทำ 
การวิจัย จำนวน 435 คน 
วิธีการศึกษา:  การสัมภาษณและการตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา:  พบวาสาเหตุหลักของการตัดขาคือ อุบัติเหตุ 
เหยียบกับระเบิด และโรคประจำตัว กระบวนการและการปรับ 
ตัวของคนพิการขาขาดมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 จุดเปล่ียนเปน 

คนพิการขาขาด- คนปกติกลายเปนคนพิการขาขาด สังคมให 

นิยามเอกลักษณใหมและตีตราวาเปนคนพิการขาขาดดวยการ 
ตั้งชื่อใหใหมหรือเพ่ิมสรอยหลังชื่อเดิม การข้ึนทะเบียนกับทาง 
ราชการ และการมองอยางสงสารจากสังคม ซึ่งสงผลกระทบ 

ทางจิตใจอยางรุนแรง และสงผลใหมีปฏิกริริยาตอความพิการ 
ขาขาดเชิงลบ ขั้นท่ี 2 การยอมรับความพิการและการจัดการ 

กับเอกลักษณที่เปลี่ยนไปโดยการใสขาเทียม- คนพิการขาขาด 
ตองเรียนรูและปรับตัวท้ังทางกายภาพ จิตใจและอารมณให 
สามารถเขากับครอบครัวและสังคมดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งกำลังใจ 
ที่สำคัญคือครอบครัว ขั้นท่ี 3 การปรับตัวเพ่ือคงดำเนินชีวิตไม 

คนพิการขาขาดไทย : กระบวนการตีตราและการปรับตัว 
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ใหแตกตางจากคนปกติ- คนพิการขาขาดผานชวงปฏิเสธความ 

พิการและรับขาเทียมแลวเสมือนมีชีวิตใหม สามารถเดิน ทำงาน 
สรางรายได แตงงาน เชนเดียวกับคนปกติ ขาเทียมเปนด่ัง 
อุปกรณนำใหคนพิการขาขาดไดพบกับชีวิตใหม ขั้นท่ี 4 การ 
ดำรงอยูภายใตเอกลักษณใหม- เมื่อคนพิการขาขาดปรับการ 
ดำเนินชีวิตดั่งคนปกติกระบวนการตีตราก็สิ้นสุดลง เพราะคน 
พิการขาขาดไมแตกตางจากคนปกติอีกตอไป 
สรุป:  การวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนการตีตราและการปรับ 
ตัวของคนพิการขาขาดต้ังแตเร่ิมขาขาด ถูกตีตราจนกระทั่ง 

สามารถดำรงอยูในเอกลักษณใหมและสิ้นสุดกระบวนการตีตรา 
สิ่งที่จะตองดำเนินการตอไปก็คือทำใหสังคมรับรูองคความรูนี้ 
เพ่ือเปลี่ยนมุมมองยอมรับใหคนพิการขาขาดมีโอกาส มีศักด์ิศรี 
และทำประโยชนใหสังคมและประเทศชาติเทาเทียมกับคนปกติ 
คำหลัก: คนพิการขาขาด, กระบวนการตีตรา 
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บทนำ 

 คนพิการขาขาดคือบุคคลผูมีความบกพรองทางกายจากการ 
สูญเสียขา ท้ังจากความพิการแตกำเนิดหรือความพิการท่ีเกิดขึ้น 
ภายหลังเชน อุบัติเหตุการจราจร โรคของหลอดเลือด เปนตน 
จากการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ.2550 พบวา 
ในประเทศไทยมีคนพิการท้ังสิ้น 1,871,860 คน คิดเปนรอยละ 
2.85 ของประชากรท้ังประเทศ ในจำนวนน้ีมีคนพิการขาขาด 
23,777 คน อาศัยอยูนอกเขตเทศบาล 19,344 คนและในเขต 
เทศบาล 4,433 คน(1) 

 ในเชิงสังคมศาสตรการสูญเสียอาณาเขตของรางกาย 
(body boundaries) คือการเสียอวัยวะ (loss) หรือการเสีย 

การทำหนาท่ีของอวัยวะ (impairment) ทำใหบุคคลเปล่ียน 
เอกลักษณไปและถูกเรียกวาคนพิการ (disabled) ซึ่งมีผลตอ 

ทั้งทางกาย จิตใจและสังคม คนพิการตองใชกำลังกาย กำลังใจ 
และความวิริยะอุตสาหะเพ่ือปรับตัวใหชวยเหลือตนเองใน 
กิจวัตรประจำวัน ปฏิบัติการงานไดตามความสามารถของตน 
และดำรงชีวิตอยูในสังคมไมตางจากคนปกติไดอยางปกติสุข(2) 
เพราะตองการการยอมรับจากสังคมเน่ืองจากบุคคลตองปฏิ- 
สัมพันธกับสังคม แตการยอมรับจากสังคมตอคนพิการอยูบน 

ความสัมพันธของอำนาจท่ีไมเทากันจึงไมไดรับความเทาเทียม 
เพราะภาพลักษณที่สังคมมีตอคนพิการเปนภาพลักษณมิติ 
เดียว ซึ่งใหความหมายและตีคาในเชิงลบ สงผลใหมีทัศนคติและ 
มายาคติเชิงลบตอคนพิการจนเบียดขับใหเปนคนชายขอบและ 
กลายเปนกลุมคนที่ไรพ้ืนท่ีในสังคม และปราศจากการพยายาม 
ทำความเขาใจคนพิการ(3) สังคมจึงเปนผูตีตราใหคนพิการทำให 

รูสึกวาตนเองมีมลทิน (stigma) ไมไดรับการยอมรับอยางเต็มที่ 
จากผูอื่น(4) การสูญเสียท้ังอวัยวะและสถานะทางสังคมสงผลตอ 

สภาพจิตใจและอารมณ เพราะคนพิการเหลาน้ีเคยเปนผูที่มี 
รางกายสมบูรณ มีงานทำและภาคภูมิใจในตนเองมากอน(5) 
จากมายาคติขางตน สังคมจึงมักไมเปดโอกาสทางสังคม การ 
ประกอบอาชีพใหคนพิการและการชวยเหลือมักเปนในรูปแบบ 

ของการสงเคราะห ไมไดสงเสริมใหคนพิการไดใชความสามารถ 
ของตนอยางเต็มศักยภาพ หากคนพิการขาขาดไดรับโอกาส 
จากสังคม ภาครัฐและองคกรตาง ๆ ท่ีทำงานเก่ียวของกับคน 
พิการอาจสงผลในเชิงบวกตอการปรับตัวเพ่ือกลับเขาสูสังคม 
ของคนพิการ 
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรด 
เกลาฯ ใหจัดตั้งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม- 
ราชชนนี โดยสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรทรงดำรงตำแหนงประธาน 
ตั้งแต พ.ศ.2535 และปจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหนงประธาน ซึ่งมีวัตถุประสงค 
จัดทำขาเทียมใหแกคนพิการขาขาดท่ียากไรดอยโอกาส ไมเลือก 
เชื้อชาติ ศาสนา โดยไมคิดมูลคา ผานการบริการทำขาเทียม ณ 
ที่ทำการมูลนิธิ จังหวัดเชียงใหม และการออกหนวยทำขาเทียม 
พระราชทานเคล่ือนท่ีทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึง 

รวมทำโครงการกับโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือจัดตั้งโรงงานขาเทียม 
ประจำโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือใหคนพิการขาขาดในชุมชนไดรับ 
บริการขาเทียมอยางรวดเร็วท่ังถึงและย่ังยืน(6) 

 ผูวิจัยมีโอกาสทำงานใหกับมูลนิธิฯ กวา 20 ปจึงไดเห็นการ 
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับคนพิการขาขาดท่ีไดรับบริการขาเทียม 
จากมูลนิธิฯ เมื่อสืบคนขอมูลไมพบวามีรายงานวิจัยเก่ียวกับ 
หัวขอน้ีในคนไทยมากอน มีเพียงทฤษฎีและรายงานวิจัยจาก 
ตางประเทศซึ่งทัศนคติตอคนพิการและสภาวะเชิงสังคมศาสตร 
แตกตางจากสังคมไทยอยางมาก จึงเปนท่ีมาของการศึกษา 
ครั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคนพิการขาขาดไทยท่ัว 
ประเทศเพ่ือทราบวิถีการดำเนินชีวิตกอนและหลังความพิการ 
ขาขาด ผลกระทบจากกระบวนการตีตรา และผลกระทบจาก 

กระบวนการตีตราท่ีมีตอความพิการ ศึกษาวิถีชีวิตและการ 

ปรับตัวเขาสูสังคมของคนพิการขาขาดไปจนถึงการปรับตัวและ 
ทัศนคติท่ีเปล่ียนแปลงภายหลังจากการไดรับขาเทียมจากกลุม 
ประชากรคนพิการขาขาด 
 ผูวิจัยคาดหวังวาการศึกษาน้ีชวยใหเกิดองคความรูเก่ียว 
กับกระบวนการตีตราและการปรับตัวเขาสูสังคมของคนพิการ 

นำไปสูความเขาใจของผูคนในสังคมและเกิดทัศนคติเชิงบวก 
มากข้ึน คนในชุมชนไมละเลยแตใหความสนใจดูแลและสงเสริม 

คนพิการรวมกับครอบครัวเพ่ือลดภาวะความเครียดท้ังจากการ 
สูญเสียอวัยวะและกระบวนการตีตรา เปนการเรงกระบวนการ 
ปรับตัวของคนพิการขาขาดใหเร็วข้ึน เพ่ือใหคนพิการขาขาด 

สามารถดำเนินชีวิตปกติและใชศักยภาพในตัวเองอยางเต็มที่ 
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นอกจากน้ีผลการศึกษาน้ีนาจะเปนตัวอยางท่ีดีของการเขาถึง 
เคร่ืองชวยคนพิการท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคน 
พิการเอง อีกท้ังอาจนำไปสูการออกนโยบายระดับชาติตอคน 
พิการท่ีเหมาะสมกับพ้ืนฐานของสังคมไทยอีกดวย 
 

วิธีการศึกษา 

 เน่ืองจากแตละภูมิภาคมีภูมิหลังของวัฒนธรรมยอยที่ตางกัน 
การศึกษาคร้ังนี้จึงตองกระทำเพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมทั่วทุก 
ภูมิภาคของประเทศ ผูวิจัยจึงเก็บรวบรวมขอมูลจากท่ีทำการ 
มูลนิธิฯ และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งทำ 
โครงการโรงงานทำขาเทียมรวมกับมูลนิธิฯ 6 แหง ไดแก 1.กลุม 
ประชากรภาคเหนือคือ ที่ทำการมูลนิธิฯ จังหวัดเชียงใหม และ 
โรงพยาบาลแมลาว จังหวัดเชียงราย 2.กลุมประชากรภาคกลาง 
คือ โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม 3.กลุมประชากรภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคือ โรงพยาบาลอรัญ- 
ประเทศ จังหวัดสระแกว 4.กลุมประชากรภาคใตคือ โรงพยา- 
บาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ จังหวัดสงขลา โรงพยาบาล 
หาดใหญ จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
สายบุรี จังหวัดปตตานี 
 
กลุมประชากร 
 ประชากรที่ทำการศึกษารวมท้ังสิ้น 435 คน โดยแยกตาม 
วิธีการศึกษาไดเปน 

1. กลุมประชากรสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ จำนวน 400 คน 
 คือ คนพิการขาขาดท่ีรับบริการขาเทียม ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ 
 และจากในโรงพยาบาลท่ีรวมโครงการกับมูลนิธิฯ ทั้ง 6 แยก 
 ไดเปน 1. กลุมประชากรภาคเหนือจำนวน 100 คน 2. กลุม 
 ประชากรภาคกลางจำนวน 91 คน 3. กลุมประชากรภาค 
 ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจำนวน 110 คน 
 และ 4. กลุมประชากรภาคใตจำนวน 99 คน 

2. กลุมประชากรสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 35 คน 
 คือ ชางทำขาเทียมประจำโรงพยาบาล ซึ่งเปนคนพิการ 
 ขาขาดท่ีโรงพยาบาลสงมารับการฝกอบรมจากมูลนิธิฯ 

 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีชางทำขาเทียมจำนวน 18 คน และคน 
 พิการขาขาดท่ีมารับบริการทำขาเทียมจำนวน 17 คน 
 

วิธีการเก็บขอมูล 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยทางสังคมศาสตรในเชิงคุณภาพและ 

เชิงปริมาณไดแก 

1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 กลุมประชากรทำการตอบแบบสอบถามซ่ึงออกแบบจาก 
การศึกษาเอกสาร ตำราและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของและ 

ไดรับการตรวจทานและอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแลว โดยหัวขอ 
แบบสอบถามครอบคลุมประเด็นสำคัญดังตอไปน้ี 1. ลักษณะ 
ทางสังคมท่ัวไปกอนและหลังการเปนคนพิการขาขาด 2. ภาวะ 

เง่ือนไขท่ีนำไปสูการเปนคนพิการขาขาด 3. การดำเนินชีวิตใน 
ฐานะคนพิการขาขาด 4. ความรูสึกตอความเปนคนพิการ 
ขาขาด 5. กระบวนการยอมรับตนเองในการเปนคนพิการ 
ขาขาด 6. วิธีการจัดการกับเอกลักษณที่มีปญหา 7. การปรับ 
ตัวเขาสูสังคม และ 8. ทัศนคติตอตนเองและสังคมภายหลังได 
รับขาเทียม 
 
2. การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 2.1. เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยศึกษาเอกสาร ตำราและ 
ผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของจากแหลงตาง ๆ เชน รายงานการ 
ศึกษาทางวิชาการ รายงานการวิจัย ตำรา บทความวารสาร 
ทั้งจากหองสมุดของสถาบันการศึกษาและหองสมุดออนไลน 
เปนตน เพ่ือออกแบบแบบสัมภาษณตามประเด็นวิจัยหลักท่ี 
เหมาะสมโดยเฉพาะประเด็นออนไหวของคนพิการ 
 2.2. การสัมภาษณ ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกเฉพาะ 
ประเด็นในรูปแบบการสัมภาษณแบบเผชิญหนากัน (face-to- 
face) โดยอิงคำถามจากแบบสัมภาษณเปนหลัก 
 2.3. การสังเกตพฤติกรรม ผูวิจัยสังเกตปฏิกิริยาของผูถูก 
สัมภาษณและบันทึกผล นอกจากน้ีผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม 
ระหวางชางทำขาเทียมและคนพิการขาขาดท่ีมารับบริการทำ 
ขาเทียมระหวางอยูในโรงงานทำขาเทียมของโรงพยาบาลท่ีทำ 
โครงการรวมกับมูลนิธิฯ อีกดวย 
 
วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบและวิเคราะหดังน้ี 
 1. ขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ไดแกขอมูลท่ัวไปของกลุม 
 ตัวอยาง ผลกระทบและปจจัยพ้ืนฐานกอนและหลังพิการ 
 ขาขาด การยอมรับและการปรับตัววิเคราะห เปนตน นำมา 

 วิเคราะหและและประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS®  

 version 11.5 เพ่ือหารอยละ คาเฉล่ีย และผลรวม 
 2. ขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแกขอมูลจากการสัมภาษณ 

 และการสังเกตพฤติกรรม นำมาเรียบเรียงและใชอธิบาย 
 ประกอบผลการศึกษา หากเปนขอมูลจากการแสดงความ 
 คิดเห็นและขอเสนอแนะ นำขอมูลไปจัดลำดับจากอันดับที่ 
 มากท่ีสุดจนถึงอันดับที่สาม 
 

ผลการศึกษา 

กอนพิการขาขาด 
 คนพิการขาขาดมีวิถีชีวิตดังเชนคนปกติทั่วไปโดยดำเนินชีวิต 

ตามวิถีทองถ่ินท่ีอาศัยอยู สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และหาของปาเพราะจบการศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษา สวน 
ใหญแตงงานมีครอบครัวแลว และมีบทบาทในครอบครัวเปน 

ผูนำและผูหารายไดหลัก โดยมีรายไดอยูที่ประมาณ 2,001 – 
5,000 บาท ตอเดือน ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว 
สวนใหญมีความอบอุนแนนแฟนดี 
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 สาเหตุที่ทำใหพิการขาขาด 3 ลำดับแรกคือ อุบัติเหตุทาง 
จราจร เหยียบกับระเบิดและโรคประจำตัว 
 
หลังพิการขาขาด 
 สวนใหญบทบาทภายในครอบครัวลดลง จากท่ีเคยเปนผู 
หารายไดหลักของครอบครัวกลายสภาพเปนผูอาศัย สวนนอย 
ยังคงสภาพเปนผูหารายไดหลักของครอบครัว แตพบวามักเกิด 
ขึ้นไดเมื่อผานกระบวนการปรับตัวดวยการรับขาเทียมแลวและ 
ใชชีวิตและทำงานไดอยางคนปกติ โดยใชเวลาอยางนอย 1- 2 
ป เพ่ือผานกระบวนการปรับตัว 

 คนพิการขาขาดสวนใหญถูกจำกัดใหประกอบอาชีพท่ีเหมาะ 
สำหรับคนพิการขาขาดเทาน้ัน ทำใหรายไดลดลงจาก 2,001 – 
5,000 บาท ลดลงไมถึง 2,000 บาท 
 ดานความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ไมมีการ 
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียทำใหครอบครัวรักใครกันมากกวา 
เดิมจากการตองดูแลเอาใจใสทั้งดานรางกายและสภาพจิตใจ 
ในระยะหลังสูญเสียขา 
 

บทวิจารณ 
 ในแงผลกระทบจากกระบวนการตีตราท่ีมีตอคนพิการขาขาด 
และกระบวนการปรับตัวพบวา กระบวนการตีตราและการปรับ 
ตัวของคนพิการนับตั้งแตเร่ิมกระบวนการตีตราจนส้ินสุดแบง 
ออกไดเปน 4 ขั้น ดังแสดงในแผนผังท่ี 1 ดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 จุดเปลี่ยนเปนคนพิการขาขาด หลังจากมีความ 
พิการ บุคคลสูญเสียเอกลักษณเดิม และสถานะทางสังคมไป 
เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพจิตใจในเชิงลบจากการสูญเสีย 
อวัยวะ (organ loss) สูญเสียภาพลักษณรางกาย (body 
image) และสูญเสียสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (loss of 
socio-economic status) ในขณะเดียวกันสังคมมีการตอบ 
สนองดวยการใหนิยามเอกลักษณที่เปล่ียนไปวา เปนคนพิการ 
ขาขาด และเร่ิมกระบวนการตีตราทางสังคมโดยอิงบนทัศนคติ 
ของสังคมที่ใชมองคนพิการ 
 การสรางมลทิน (stigma) เพ่ือการตีตราทางสังคมมี 3 วิธี 

หลัก คือ 1. การต้ังช่ือใหใหม เชน ไอดวน ไอกุด หรือเพ่ิมสรอย 
หลังชื่อเดิมเพ่ือแบงแยกหรือลอเลียน เชน เติมหลังชื่อวาดวน 
2.การถูกข้ึนทะเบียนเปนคนพิการเพ่ือไดรับสิทธิจากทาง 

ราชการ และ 3.การถูกมองอยางสงสารจากสังคม ซึ่งแมเปน 
ปฏิสัมพันธเชิงบวก แตก็สงผลเชิงลบตอคนพิการขาขาดใหรูสึก 
ดอยกวา แปลกแยก และสรางความอับอายใหกับคนพิการ 
ขาขาดเปนอยางมาก 
 ขั้นท่ี 2 การยอมรับความพิการขาขาดและการจัดการ 

กับเอกลักษณท่ีเปลี่ยนไป ดังที่กลาวในข้ันท่ี 1 ความพิการ 

ขาขาดสงผลในเชิงลบตอคนพิการ คนพิการขาขาดจะแสดง 
ปฏิกิริยาตอบสนองตอเอกลักษณใหม ซึ่งความรุนแรงแตกตาง 

กันในแตละบุคคลขึ้นอยูกับปจจัยพ้ืนฐาน 4 ประการ ไดแก 1. 
สาเหตุของความพิการ คือคนพิการขาขาดจากเหตุตาง ๆ ใน 
ภายหลัง (acquired) จะมีปฏิกิริยารุนแรงกวาคนพิการแต 
กำเนิด (congenital) 2. ระยะเวลาของความเปนคนพิการ คือ 
คนพิการขาขาดแบบเฉียบพลัน (acute) มีปฏิกิริยารุนแรงกวา 
เพราะไมมีประสบการณในการถูกปฏิบัติเย่ียงคนพิการและไม 
เคยปรับตัวใด ๆ มากอน 3. บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคน 
พิการขาขาด หากเปนผูที่มีบุคลิกภาพและทักษะในการปรับตัว 
เขากับสังคมไดงาย มีสภาพจิตใจมีความเขมแข็งและอดทน 
หรือมีบุคลิกยอมรับสิ่งใหม ๆ ไดงาย พบวาระยะเวลาและ 
ความรุนแรงของปฏิกิริยาจะนอยกวา และ 4. การโอบอุมของ 
ครอบครัว หากคนพิการอยูในครอบครัวท่ีปกปอง ตามใจและ 
ใหการชวยเหลือทุกอยาง ปฏิกิริยาการแสดงออกอาจรุนแรง 
กวาเม่ือไมไดรับการยอมรับจากสังคม 
 นอกจากน้ียังพบวา หากแบงตามระยะเวลา แบบแผนของ 
ปฏิกิริยาสามารถแบงไดเปน 3 ชวง คือ 1. ชวงปฏิเสธความ 
พิการ (denial) เร่ิมตั้งแตเมื่อเสียขาและคงอยู 6 -12 เดือน มัก 
เปนปฏิกิริยาทางอารมณ มักรูสึกสับสน ปฏิเสธความพิการ 
แปลปฏิกิริยาคนรอบขางวาเปนการตอกย้ำความสูญเสีย และ 
สูญเสียความมั่นใจในตนเอง 2.ชวงปรับตัว (adjustment) คง 
อยูประมาณ 1 -2 ป โดยคนพิการขาขาดเร่ิมตระหนักถึงคุณคา 

ของคนรอบขางจากท่ีตนเองตองพึ่งพา (dependency) โดยเร่ิม 
จากคนท่ีคอยดูแลท่ีใกลชิดท่ีสุด และเริ่มพัฒนาความสัมพันธ 
เชิงสังคมกับคนเหลาน้ันโดยแปรสภาพลดการพ่ึงพาลงพรอม 
กับขยายไปสูคนในวงนอก ชวงน้ีเปนชวงท่ีบุคคลรอบขางมี 
บทบาทสำคัญตอการเรียนรูของคนพิการขาขาดและแสดงออก 
ทางอารมณอยางเหมาะสม ทำใหความรุนแรงของการแสดง 
ออกลดลง 3.ชวงยอมรับ(acceptance) เปนชวงท่ีสภาพจิตใจ 
และการแสดงออกทางอารมณของคนพิการขาขาดรวมถึงการ 
สนองตอสังคมเริ่มปรับกลับไปสูระยะกอนพิการ พยายามมอง 
หาการยอมรับผานการกระทำของตนแกคนรอบขางและสังคม 
โดยการเขารวมและสรางบทบาทของตนเองผานกิจกรรมตาง ๆ  

 ขั้นท่ี 3 การปรับตัวเพื่อดำเนินชีวิต การปรับตัวเปนผลลัพธ 
เชิงบวกเพ่ือคงวิถีการดำเนินชีวิตและสถานภาพทางสังคมของ 
ตนไมตางไปจากประชากรอื่น เปาหมายคือลดการถูกตีตรา 
ทางสังคมดวยการเพ่ิมการพ่ึงพาตนเองใหมากท่ีสุด และพัฒนา 
ทักษะใหมเพ่ือทดแทนส่ิงท่ีขาดหายไปหรือปกปดความไมเปน 

ปกตินั้น ในที่นี้คือการใสขาเทียมและฝกใชงานใหคลองแคลว 
คนพิการขาขาดสวนใหญพยายามคงบทบาทตอครอบครัวโดย 
เฉพาะการพยายามทำงานท่ีเหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ 
ของตน และพยายามคงปฏิสัมพันธกับสังคม เพ่ือรับขอมูลและ 
คงความใกลชิดกัน และผูกโยงใหตนเปนหนวยหน่ึงของสังคม 

ดวยวิธีการติดตอสื่อสารแบบพื้นฐานแตมีผลทางจิตวิทยามาก 
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คือ การเดินทางไปพบบุคคล และการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในโอกาสประเพณีหรือเทศกาลสำคัญตาง ๆ 
โดยไมใหสภาพทางกายเปนอุปสรรค 
 ขั้นท่ี 4 ดำรงอยูกับเอกลักษณใหม เปนเอกลักษณเชิง 
บวกท่ีคนพิการขาขาดพัฒนาข้ึนมาใหมเพ่ือกำจัดการสูญเสีย 
อวัยวะและลดความพิการลง การสวมใสขาเทียมชวยลดความ 

บกพรองของเอกลักษณ คืนสมรรถภาพทางกายและเพ่ิมระดับ 
ความชวยเหลือตนเองเพ่ือพัฒนาไปสูการไดรับการตอบรับจาก 
สังคมในเชิงบวก 

 ในแงวิถีชีวิตและการปรับตัวเขาสูสังคมของคนพิการขาขาด 

จากงานวิจัยพบรูปแบบของคนพิการวา เมื่อคนพิการขาขาดเร่ิม 
มองเห็นคุณคาของคนรอบขางท่ีดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดมา 
โดยตลอดดังกลาวขางตน โดยเฉพาะหลังผานชวงปฏิเสธความ 
พิการมาแลวประมาณ 6-12 เดือน โดยไดเริ่มปรับเปลี่ยนแบบ 
แผนทางความคิดและพฤติกรรมใหหันมาสนใจกับบุคคลรอบ 

ขางมากข้ึน เร่ิมจากการพ่ึงพาบุคคลรอบขางกอน และเม่ือ 
ยอมรับความพิการของตนไดพรอมไดการสนับสนุนทางจิตใจท่ี 
เหมาะสมก็เริ่มแสดงอารมณและทัศนคติทางบวกมากข้ึน เชน 

แผนผังท่ี 1 ความสัมพันธของขั้นตาง ๆ ของกระบวนการตีตราและการปรับตัว 
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มีรอยยิ้มและพยายามชวยเหลือตนเองใหมากท่ีสุด และปรับไป 

สูการเรียนรูคุณคาของตนเองและการพ่ึงพาตนเองอยางสมบูรณ 
ไดในที่สุด ชวงน้ีจึงเปนชวงท่ีชุมชนและครอบครัวมีบทบาทเปน 
อยางมากในการสนับสนุนการยอมรับสภาพความพิการของ 
ตนเอง และเปนชวงที่คนพิการขาขาดมักยอมเขารับบริการดาน 
กายอุปกรณดวยการใสขาเทียมดวย 
 เมื่อเขาสูปที่ 2 คนพิการขาขาดเริ่มปรับตัวใหเขากับสังคม 
มีความมุงมั่นท่ีจะตอสูกับปญหาและอุปสรรค พยายามท่ีจะ 

สรางบทบาทของตนเองผานกิจกรรมตาง ๆ สภาพความรูสึกทาง 
ดานจิตใจเริ่มปรับสูภาวะปกติ ระดับความรุนแรงดานอารมณ 

ลดลง ตอบสนองตอสังคมดีขึ้น สามารถปรับตัวกับสภาพ 
แวดลอมและสังคมที่ตนเองดำเนินชีวิตอยูไดในระดับปกติ จึง 
เรียกชวงน้ีวา ชวงยอมรับความเปนคนพิการขาขาด สิ่งท่ีแสดง 
ใหเห็นถึงการปรับตัวและยอมรับใหตนเองกลับสูสังคม คือการ 
ที่คนพิการขาขาดเร่ิมกลับไปประกอบอาชีพเพ่ือแสดงศักยภาพ 
ของตนและแสดงบทบาทในครอบครัวดวยการเปนผูหาเล้ียง 
ครอบครัวหลัก ซึ่งกระบวนการปรับตัวของคนพิการขาขาดผาน 
กระบวนการยอมรับโดยไดแรงสนับสนุนสามารถดังสรุปใน 
แผนผังท่ี 2 

แผนผังท่ี 2 กระบวนการปรับตัวของคนพิการขาขาดผานกระบวนการยอมรับโดยไดแรงสนับสนุน 

 แมปจจุบันจะกลาวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แตเปน 
เชิงนโยบายมากกวาเชิงปฏิบัติ เชน กำหนดนโยบายและ 
กฎหมายดานการประกอบอาชีพ การใหการสงเคราะห การให 

บริการทางการแพทย เปนตน แตในทางปฏิบัติแลว คนในสังคม 
หรือแมแตภาครัฐเอง ก็ยังไมเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงลบตอ 
คนพิการ ซึ่งเปนผลจากการมองภาพลักษณรางกาย (body 

image) ที่ไมสมบูรณอันเปนผลจากการเรียนรูกอปรกับกระบวน 
การทางจิตวิทยาใตสำนึกในการมองคุณคาของตัวเอง (self 
esteem) ใหเหนือกวา (superiority) โดยการมองหาสมาชิก 
สังคมที่สถานะต่ำกวา นำไปสูการสรางความรูสึกแยก “เขา” 
ออกจาก “เรา” ทั้งหลายเหลาน้ีนำไปสูกระบวนการตีตราทาง 
สังคม และคนพิการขาขาดโดนตอกย้ำรอยมลทินนี้มากข้ึน ๆ 
จนอาจทำใหกระบวนการปรับตัวเชิงบวกหยุดชะงัก ไมสามารถ 
พัฒนาตอไดโดยมักหยุดอยูแคเพียงเพ่ือใหตัวเองฟนจากความ 
ทุกขทั้งกายและใจเพ่ือประคับประคองความรูสึกใหสามารถ 
ดำรงชีวิตอยูในสังคมกับ “ตรา” ที่ถูกประทับไดเทาน้ัน ซึ่งใน 

ความเปนจริงแลวยังมีคนพิการขาขาดอีกมากท่ีมีความสามารถ 
มีสติปญญา มีสมรรถนะทางกายท่ีจะเขามาทำงานและพัฒนา 
สังคมนี้อยูโดยเฉพาะเม่ือไดรับเครื่องมือ การกระตุนและโอกาส 

ที่เหมาะสม 
 การวิจัยน้ียังแสดงใหเห็นอีกวา เมื่อบุคคลเขาสูภาวะ “ความ 
พิการ” นอกจากจะตองตอสูกับภาวะความทุกขแสนสาหัสทาง 
ดานรางกายแลว บุคคลผูนั้นจะตองตอสูอยางทรมานเพ่ือดำรง 

ชีวิตอยูใหไดกับ “ตรา” ท่ีถูกประทับทั้งในใจและจากสายตา 
ของผูคนในสังคมตลอดเวลา และคนพิการขาขาดท้ังรายเกา 
และใหมก็จะยังคงติดอยูในวงจรอุบาทวของการปรับตัวของ 
คนพิการตอเอกลักษณใหมทางสังคมเร่ือยไป ฉะน้ัน สิ่งท่ีจะ 
ตองดำเนินการตอไปคือ การเปล่ียนแปลงมุมมองและทัศนคติ 
ของสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะผูกำหนดนโยบายตอคนพิการ 
ระดับชาติ เพ่ือปรับทัศนะใหขยายการยอมรับคนพิการขาขาด 
ในสังคม และใหโอกาสแกคนพิการในการสรางประโยชนตอ 
สงัคมและประเทศชาติดังเชนคนปกติ 
 
สรุป 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นกระบวนการตีตราและการ 
ปรับตัวของกลุมตัวอยางคนพิการขาขาดในประเทศไทยวา 
จากบุคคลปกติซึ่งดำเนินชีวิตอยูในสังคมโดยปกติ เมื่อตองถูก 

ตัดขา เอกลักษณทางกาย ทางจิต และทางสังคมก็จะสูญเสีย 
ไป ในบริบททางสังคม สังคมจะนิยามเอกลักษณใหมใหโดย 
ตีตราวาเปนคนพิการขาขาดซ่ึงเปนทัศนะเชิงลบ สงผลให 
บุคคลน้ันเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเอกลักษณทางสังคมใหมและ 

รับผลเชิงลบนั้น คนพิการขาขาดตองเรียนรูและปรับตัวตนโดย 
สรางเอกลักษณใหมทั้งทางกาย ทางจิตและทางสังคม โดยเร่ิม 
จากบุคคลแวดลอมกอนคือระดับครอบครัวและผูใกลชิด (inner 
circle) ออกไปสูสังคมภายนอก เชน การปรับตัวดวยวิธีการ 
ตาง ๆ ภายใตแรงสนับสนุนจากครอบครัว เพ่ือลดการตีตรา 

และเพ่ิมการยอมรับจากสังคม ใหเกิดจุดยืนใหมในสภาพความ 
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เปนคนพิการขาขาดอยางภาคภูมิใจที่สามารถพ่ึงพิงตนเองและ 
แสดงออกมาใหสังคมรับรูได 
 เมื่อคนพิการขาขาดสามารถพาตัวเองพนชวงปฏิเสธความ 

พิการจนไดรับ”ขาเทียม” แลว คนพิการขาขาดเสมือนมีชีวิตใหม 
อีกคร้ังเพราะสามารถกลับมาเดินไดอีกคร้ัง กลับสูการทำงาน 
สรางรายไดและดำเนินบทบาทเชิงสังคมในครอบครัวดวยการ 
เปนผูหาเล้ียงหลักไดเชนเดียวกับคนปกติโดยท่ัวไป และคน 
พิการขาขาดบางคนยังไดทำงานท่ีมีเกียรติ มีคุณคา ไดรับการ 
ยกยอง เชิดชูจากคนรอบขาง ฉะน้ัน “ขาเทียม” เสมือนเปน 
อุปกรณนำพาใหคนพิการขาขาดไดพบกับชีวิตใหมหลังจาก 
ตองฟนฝามรสุมกอนใหญของชีวิต เมื่อคนพิการขาขาดนำพา 
ชีวิตมาถึงจุดน้ีทำใหเกิดความรูสึกวา ขั้นตอนของ “กระบวน 
การตีตรา”จากสังคมถึงจุดสิ้นสุดลง เพราะคนพิการขาขาดไม 
แตกตางหรือดอยกวาคนปกติอีกตอไป 
 แตอยางไรก็ดี หากทัศนคติและมุมมองตอคนพิการของ 

สมาชิกในสังคมและผูกำหนดนโยบายระดับชาติยังคงไมเปล่ียน 
ไป คือยังคงเนนที่การสงเคราะหมากกวาการสงเสริมเน่ืองจาก 
มองวาเปนบุคคลที่ดอยสถานะทางสังคมกวาน้ัน “ตรา” ที่ 
ประทับอยูที่คนพิการก็ไมมีวันหมดไปจากสังคมไทย และคน 
พิการขาขาดก็จะยังคงติดอยูในวงจรอุบาทวของการปรับตัวตอ 
เอกลักษณใหมทางสังคมเร่ือยไป  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูบริหารโรงพยาบาลทุกทานท่ีชวยอำนวยความ 
สะดวกในการเก็บขอมูล, มูลนิธิขาเทียมฯ ที่อนุเคราะหขอมูล 
สำหรับการทำการวิจัย และ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร และ 
ร.อ. นพ. ม.ล.พุฒิพงศ เทวกุล ที่ชวยแกไขเรียบเรียง 
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