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ความสามารถพ่ึงตนเองของผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังและ
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ABSTRACT

Objectives: To identify the functional independence of patients 
with spinal cord injury (SCI) after receiving inpatient rehabilitation 
and to determine related factors between those with maintained/
improved functional score and those with lower functional score.
Design: Cross-sectional analytical study.
Setting: Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital.
Subjects: Paraplegia AIS A-D and tetraplegia AIS C-D admitted 
for medical rehabilitation in 2014-2016.
Methods: The Spinal Cord Independence Measure version III 
(SCIM) was used to assess level of functional independence. 
Patients were interviewed to identify demographic data and re-
lated factors. The SCIM at discharge was extracted from medical 
records and the current SCIM score was assessed by interview. 
Patients were divided into two groups of SCIMup with SCIM 
score maintained or increased after discharge and SCIMdown 
with decrease in SCIM score, and data were compared. 
Results: There were 113 patients recruited and 90.3% were in 
the SCIMup group. When compared with the SCIMdown group, 
the SCIMup group had lower mean age [45.67 (SD 14.85) vs 
61.82 (SD 15.35) years, p=0.003), higher percentage of fi ghting 
spirit (67.64% vs 18.18%, p=0.000), higher quality of life score 
(27.35 vs 23.36, p=0.011), fewer complications (15.70% vs 
18.20%, p=0.000) and higher ratio of return to work (50.98% vs 
0%, p=0.001) than SCIMdown group. 
Conclusion: After inpatient rehabilitation, most of patients with 
spinal cord injury could maintain or increase functional independ-
ence. Factors related with independency were younger age, coping 
strategies of fi ghting spirit less complications, and return to work. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสามารถพ่ึงตนเองของผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลัง ระหวางเขารับการฟนสภาพแบบผูปวยในท่ีโรงพยา-
บาลและเม่ืออยูที่บาน และเปรียบเทียบปจจัยดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุมท่ีมีระดับความสามารถพ่ึงตนเองไดเพ่ิมข้ึน (SCIMup) และ
กลุมที่มีระดับความสามารถลดลงหลังจําหนาย (SCIMdown) 
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงวิเคราะหชนิดตัดขวาง
สถานท่ีทําการวิจัย: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
กลุมประชากร: ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังชนิดอัมพาตหรือออนแรงครึ่ง
ลาง (paraplegia AIS A-D) และออนแรงแขนขาสองขาง (tetraplegia 
AIS C-D) ท่ีผานการฟนสภาพระหวาง พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 113 คน
วิธีการศึกษา: ใช Spinal Cord Independence Measure (SCIM) 
version III เพ่ือประเมินระดับความสามารถพ่ึงตนเองได สัมภาษณผูเขา
รวมวิจัยโดยใชแบบสอบถามท่ีแบงเปนขอมูลสวนตัว ศึกษาปจจัยตาง ๆ  
ท่ีคาดวาเก่ียวของ และบันทึกคะแนน SCIM กอนจําหนายจากโรงพยา-
บาลจากเวชระเบียนผูปวย 
ผลการศึกษา: ผูปวยรอยละ 90.3 สามารถรักษาระดับการพึ่งตนเองได
หรือมีคะแนน SCIM เพิ่มขึ้น (SCIMup) โดยกลุม SCIMup มีคาเฉลี่ย
อายุนอยกวากลุมที่คะแนน SCIM ลดลง (SCIMdown) (45.67 vs 
61.82 ป, p=0.003) ใชกลยุทธการรับมือกบัปญหาแบบมีใจสูปญหา
มากกวา (รอยละ 67.64 vs 18.18, p=0.000) มีภาวะแทรกซอน
นอยกวา (รอยละ 15.70 vs 18.20, p=0.000) มีคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิต
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สูงกวา (27.35 vs 23.36, p=0.011) และมีงานทํามากกวา (รอยละ 
50.98 vs 0, p=0.001) กลุม SCIMdown อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สรุป: ภายหลังจากผานกระบวนการฟนสภาพแบบผูปวยใน ผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลังสวนใหญสามารถรักษาระดับการพ่ึงตนเองไดหรือมี
ระดับความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อกลับไปอยูที่บาน โดยปจจัยที่เกี่ยวของ
กับระดับความสามารถหลังจําหนายไดแก อายุนอย ภาวะแทรกซอน
นอย การมีใจสูปญหา คุณภาพชีวิต และการมีงานทํา 

คําสําคัญ: ความสามารถ, บาดเจ็บไขสันหลัง, กระบวนการฟนสภาพ
แบบผูปวยใน, กลยุทธการรับมือกับปญหา, คุณภาพชีวิต 
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บทนํา
บาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury, SCI) สงผลกระทบตอชีวิต

ของผูปวยเปนอยางมาก เน่ืองจากไขสันหลังเปนสวนหนึ่งของระบบ

ประสาทที่มีหนาที่ควบคุมอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เมื่อไขสันหลังได

รับบาดเจ็บ ผูปวยจึงมีอาการออนแรงท่ีขาและหรือแขนท้ังสองขาง ไม

สามารถใชแขนและมือ นั่ง ยืนหรือเดินไดตามปกติ อีกทั้งสงผลใหการ

ควบคุมการขับถายปสสาวะและอุจจาระ รวมทั้งสมรรถภาพทางเพศ

บกพรอง(1,2) ดังนั้น ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังจึงจําเปนตองไดรับการฟน

สภาพ โดยกระบวนการฟนสภาพเปนการทํางานรวมกันของสหสาขา-

วิชาชีพซ่ึงประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรม

บําบัด นักสังคมสงเคราะห นักโภชนาการ นักจิตวิทยา และอื่น ๆ(3) 

ท่ีมีเปาหมายรวมกัน คือเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อใหผูปวยมีความสามารถพ่ึงตนเองไดมากที่สุด และสามารถกลับไป

ดํารงชีวิตในชุมชนและสังคมไดใกลเคียงปกติอีกครั้ง(4)

ปจจัยที่อาจมีผลตอความสามารถในการพ่ึงตนเองไดของผูปวย มี

ท้ังท่ีเปนปจจัยเก้ือหนุน ซ่ึงหมายถึงปจจัยท่ีทําใหผูปวยคงความสามารถ

ดานการเคลื่อนไหวการทํากิจกรรมตางไวไดหรือทําไดดีขึ้น และปจจัย

ที่เปนอุปสรรคซ่ึงหมายถึงปจจัยที่ทําใหระดับความสามารถลดลง(5) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถในการ

พึ่งตนเองไดของผูปวย ไดแก แผนหรือกระบวนการฟนสภาพซ่ึงเปรียบ

เสมือนการเตรียมความพรอมกอนกลับไปใชชีวิตท่ีบาน หากมีการเตรียม

ความพรอมที่ดี ผูปวยจะสามารถกลับไปใชชีวิตในชุมชนและสังคมได 

แรงสนับสนุนจากครอบครัวและเพ่ือนทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน(6) รวมท้ังยังพบวาความสามารถในการประกอบ

อาชีพและการหารายไดมีความสัมพันธกับฐานะทางการเงิน เนื่องจาก

ผูพิการอาจจําเปนตองอาศัยการใชอุปกรณชวย หรือเทคโนโลยีตาง ๆ 

ซึ่งส่ิงเหลานี้มีคาใชจาย(7) ดังน้ัน ผูพิการจึงจําเปนตองมีการสนับสนุน

ทางการเงินอยางเพียงพอ(8) เพื่อใหไดอุปกรณชวยที่จะเอื้อใหมีโอกาส

พึ่งตนเองไดมากขึน้

ปจจัยอีกกลุมท่ีมีความสําคัญตอการพ่ึงตนเองไดคือ ปจจัยดานจิตใจ 

ประกอบดวย กลยุทธในการรับมือกับปญหา (coping strategy) ซึ่ง

หมายถึง กลวิธีทางจิตใจของผูปวยท่ีใชเพ่ือรับมือกับความพิการ(9) ความ

เครียด กังวล ซึมเศรา เปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก 

รวมถึงความคิดความเช่ือเก่ียวกับความเจ็บปวยของตัวผูปวยเอง และ

ความเช่ือของคนรอบขางผูปวย(10) ที่อาจมองวาผูพิการเปนภาระ ไม

สามารถชวยเหลือตัวเองได ทําใหผูปวยพิการไมยอมออกไปทํากิจกรรม

นอกบาน หรือทํางานและอยูในภาวะพึ่งพิงมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนปจจัย

ทางภาวะสุขภาพกายอื่น ๆ ซึ่งมักเก่ียวของกับระดับและความรุนแรง

ของการบาดเจ็บไขสันหลัง เชน การเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน 

แผลกดทับ ความดันเลือดสูงจากภาวะ autonomic dysrefl exia 

ภาวะทุพโภชนาการ อาการปวด เปนตน(5,7,11) และปจจัยสุดทายที่

เปนอุปสรรคตอการพ่ึงตนเองได คือปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน การ

เขาถึงบานอาคารและสถานท่ีตาง ๆ ซึ่งจากการสํารวจของกระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พบวาอาคารสาธารณะสวน

ใหญ (รอยละ 70) ยังขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ

และผูสูงอายุหรืออาจมีแตยังไมไดมาตรฐาน ไมปลอดภัยทําใหผูพิการไม

สามารถเขาถึงสถานท่ีตาง ๆ ไดอยางอิสระและโดยสะดวก(12)  สอดคลอง

กับการสํารวจทางลาดและหองสวมสําหรับผูพิการและผูสูงอายุในเขต

ถนนคนเดิน ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม พบ

วาไมมีทางลาดและหองสวมท่ีผานเกณฑมาตรฐาน โดยจีระนันท และ

คณะ ไดแนะนําเก่ียวกับกฎหมายส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ

หรือทุพพลภาพและคนชราแกเจาของรานคาพาณิชย ผูดูแลสถานที่

สาธารณะและวัดบนถนนวัวลายและถนนราชดําเนิน จังหวัดเชียงใหม 

หลังจากนั้น 1 ป จึงติดตามผล พบวาไมมีที่ใดเลยทําการปรับปรุงหอง

สวมและทางลาด(13) 

ปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมาสงผลกระทบตอผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง

ไดแตกตางกัน ตัวอยางเชน การสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอซึ่งนา

จะเปนปจจัยเกื้อหนุน แตบางการศึกษากลับพบวา การมีเงินและการ

ชวยเหลือจากสังคมมากเกินไปทําใหผูปวยอยูในภาวะพึ่งพิง ไมยอม

ออกไปทํากิจกรรมหรือทํางาน(14,15) ดังนั้น ในบริบทที่ตางกันปจจัยที่

มีผลตอการพ่ึงตนเองไดอาจตางกันออกไป และมีความซับซอนขึ้นกับ

มิติตาง ๆ หลายดาน การศึกษาของอภิชนา และคณะ(16) เปรียบเทียบ

คา SCIM ระหวางแรกรับกับวันที่จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 

พบวาผูปวยมีคา SCIM เพิ่มขึ้น และอภิชนา และกัลยานี(17) ทําการ

สํารวจความสามารถในการชวยเหลือตนเองเมื่อกลับไปอยูบานพบวา

เม่ือเวลาผานไปผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากข้ึน แตสวนใหญ

ยังตองการดูแลรักษาฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่อง แตการศึกษาของ

อภิชนา และกัลยานี(17) เปนการศึกษาเม่ือ 20 ปที่แลว ซึ่งในปจจุบัน

กฎหมายไดเอื้อใหผูปวยไดรับปจจัยเกื้อหนุน เชน อุปกรณชวยเพิ่มขึ้น 

จึงนาจะมีระดับความสามารถชวยเหลือตนเองไดมากกวาในอดีต และ

กระบวนการฟนสภาพแบบผูปวยในก็มีการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งมี

การประเมินระดับความสามารถที่เปนมาตรฐานเฉพาะสําหรับผูปวย

บาดเจ็บไขสันหลังในขณะเขารับบริการแบบผูปวยใน 

ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระดับความ

สามารถในการพึ่งตนเองไดของผูปวย SCI โดยประเมินระดับความ

สามารถในการพ่ึงตนเองโดยใช Spinal Cord Independence Measure 

Version III (SCIM)(18) กอนจําหนายจากหอผูปวยฟนฟูสภาพ และภาย

หลังจําหนายจากหอผูปวยฟนฟูสภาพไปอยางนอย 6 เดือน รวมทั้ง

เปรียบเทียบปจจัยที่เก่ียวของในการพ่ึงตนเองไดระหวางผูที่มีคะแนน 

SCIM เพิ่มขึ้นหรือเทาเดิม กับผูที่คะแนนลดลงภายหลังการจําหนาย
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จากโรงพยาบาล คาดวาผลการศึกษาคร้ังน้ีจะมีประโยชนตอการพัฒนา

กระบวนการฟนสภาพใหกับผูปวยกลุมนี้ ทําใหเขามีความพรอมที่จะ

กลับไปใชชีวิตในชุมชนและสังคมมากขึ้น และสามารถรักษาระดับการ

พึ่งตนเองไดเต็มศักยภาพ และดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ

วิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง

ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่เคยเขารับการฟนสภาพท่ีหอผูปวยฟนฟู

สภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ระหวางมกราคม 2557 ถึง

ธันวาคม 2559 จํานวน 231 คน ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาตามเกณฑการคัด

เขาและออกแลว จะเหลือผูเขารวมวิจัยเปนจํานวน 113 คน (รูปที่ 1) 

เกณฑคัดเขา 

• อัมพาตหรือออนแรงคร่ึงลาง (paraplegia AIS A-D) หรือออน

แรงแขนขาสองขาง (tetraplegia AIS C-D) 

• มีระยะเวลาหลังจาํหนายอยางนอย 6 เดือน 

• สามารถสื่อสารภาษาไทยได 

• สามารถติดตอทางโทรศัพทเพ่ือสัมภาษณได

เกณฑคัดออก

มีสาเหตุจากโรค มิใชบาดเจ็บเกิดจากภยันตราย (non-traumatic) 

รายละเอียดดูในรูปที่ 1

เครื่องมือที่ใช
แบบสัมภาษณประกอบดวยขอมูล 2 สวน 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ น้ําหนักตัว สวนสูง ระดับ

การบาดเจ็บไขสันหลัง สาเหตุของการบาดเจ็บไขสันหลัง ระยะเวลาที่

ไดรับบาดเจ็บ และอาชีพ การบันทึกขอมูลทําตามรหัสของผูปวย และ

ใชสมุดคุมรหัสในการถอดรหัส โดยมีผูวิจัยเทาน้ันท่ีทราบขอมูลในสวนน้ี

สวนที่ 2 ประกอบดวย 

- แบบสอบถามปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอความสามารถในการ

พึ่งตนเอง ซึ่งพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม 

- แบบประเมิน SCIM(18)

- แบบประเมิน Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS)(19)

- แบบประเมิน คุณภาพชีวิตพื้นฐานกรณีบาดเจ็บไขสันหลัง (In-

ternational spinal cord injury quality of life basic data set)(1)

- การประเมินกลยุทธการรับมือกับปญหา (coping strategies) 

โดยเลือกขอคําถามมาจาก Spinal cord lesion related coping strat-

egies questionnaire (SCL-CSQ) version 1(1) แลวสรุปผลวาผูปวยใช 

coping strategies แบบใด โดยการนับจากคําตอบ ถาผูปวยเลือกตอบ

มากกวาหน่ึงวิธี ก็จะนับซํ้า เชน ผูปวยเลือก 2 หัวขอ คือ acceptance 

และ fi ghting spirit ก็จะนับ acceptance 1 และ fi ghting spirit 1 

โดยแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนไดรับการตรวจสอบความตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน รวมท้ังพิจารณา

ความเหมาะสมของภาษา โดยแบบสัมภาษณที่ดีควรมีคา Item-

objective congruence (IOC) มากกวา 0.50(20) ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ

ของการศึกษานี้มีคา IOC เทากับ 0.81

 

ขั้นตอนเก็บขอมูล
หลังผานการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (หมายเลข 

358/2560 Research ID 4841) แลวจึงเริ่มมีการเก็บขอมูล ดังตอไปน้ี

1. คัดกรองกลุมตัวอยางจากเวชระเบียนผูปวยใน ตามเกณฑคัด

เขาและเกณฑคัดออก

2. ชี้แจงวัตถุประสงคการศึกษาวิจัย การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง 

การรวบรวมขอมูลในการตอบแบบสัมภาษณ ประโยชนจากการทําการ

ศึกษา และขอความรวมมือในการตอบแบบสัมภาษณจากผูปวย

3. สัมภาษณผูปวยทางโทรศัพท คนละประมาณ 30 นาที หากได

ขอมูลไมครบถวน จะติดตอทางโทรศัพทครั้งที่ 2 

หรือทําการสัมภาษณโดยตรงหากผูปวยมาพบแพทยที่โรงพยาบาล

ตามการนัดหมาย (มี 28 ราย คิดเปน รอยละ 24.8) เพ่ือประเมิน SCIM 

Figure 1. Flow of participants recruitment

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinal cord patients (n=231) 

Exclusion criteria 
- Spinal cord lesion patients (SCL) and other non-

traumatic causes (n=53) 
- SCI patients with tetraplegia AIS A-B (n=38) 
- Death (n=8) 
- Unable to interview via phone (n=14) 
- Unable to communicate verbally in Thai 

language (n=5) 

113 SCI patients with paraplegia AIS class A-C, 

 tetraplegia, and paraplegia AIS class C-D 
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ภายหลังการจําหนายจากโรงพยาบาล (SCIMhome) รวมท้ังสอบถาม

ปจจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของตามแบบสอบถามดังกลาวขางตน 

4. ศึกษาเวชระเบียนผูปวย บันทึกคะแนน SCIM กอนจําหนาย 

(SCIMdisch) ขณะรักษาตัวที่หอผูปวยฟนฟูสภาพ

การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสถิติ SPSS version 17 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ทําการวิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descrip-

tive statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ จํานวนรอยละคาเฉลี่ย 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

- จําแนกผูปวยเปน 2 กลุม คือ กลุม SCIMup หมายถึง ผูที่

มีคะแนน SCIMhome เพิ่มขึ้นหรือเทากับ SCIMdisch และกลุม 

SCIMdown หมายถึง ผูที่มีคะแนน SCIMhome ลดลง แลวจึงเปรียบ-

เทียบปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการพึ่งตนเองไดของผูปวยแยก

ตามกลุมที่จําแนกไว โดยใชสถิติ non-parametric test ไดแก Chi-

square test และ Mann Whitney U Test กําหนดคา p<0.05

ผลการศึกษา
มีผูปวยผานตามเกณฑการคัดเขาและคัดออก รวม 113 ราย รอยละ 

84.96 เปนผูชาย ทั้งนี้ มีผูปวยอีก 118 ราย ที่เขารับการรักษาตัวใน

ชวงเวลาดังกลาว แตมิไดบาดเจ็บจากภยันตราย หรือมีสาเหตุอื่น เชน 

เสียชีวิต, ไมสามารถติดตอ หรือส่ือสารภาษาไทยได ทําใหไมสามารถ

เขารวมการศึกษาได (รูปที่ 1) สาเหตุการบาดเจ็บไขสันหลัง คือ 

อุบัติเหตุทางการจราจร 63 ราย (รอยละ 55.8), ตกจากที่สูง 32 ราย 

(รอยละ 28.3), หกลม 12 ราย (รอยละ 10.6), ของหนักตกทับรางกาย 

3 ราย (รอยละ 2.7), โดนยิง 2 ราย (รอยละ 1.8), อุบัติเหตุทางการ

กีฬา 1 ราย (รอยละ 0.9) และเมื่อจําแนกผูปวยตามระดับการบาดเจ็บ

แบงเปน อัมพาต/ออนแรงครึ่งลาง 68 ราย (รอยละ 60.2), ออนแรง

แขนขาสองขาง 45 ราย (รอยละ 39.8) โดยแบงตามระดับความรุนแรง

ตาม American Spinal Injury Association (ASIA) impairment 

scale (AIS) เปน AIS A 44 ราย, AIS B 7 ราย, AIS C 5 ราย, AIS D 

57 ราย (ดูตารางที่ 1)

เม่ือพิจารณาระดับความสามารถในการพึ่งตนเองโดยเปรียบเทียบ

คะแนน SCIM กอนจําหนายจากโรงพยาบาล (SCIMdisch) และ

ขณะสอบถามขอมูลเม่ือผูปวยอยูบาน (SCIMhome) พบวารอยละ 

90.3 ของผูปวยทั้งหมด มีคะแนน SCIMhome เทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น 

(SCIMup) เปนที่นาสังเกตวาผูปวยที่มี SCIMhome ลดลง (SCIM-

down) เปน paraplegia AIS A-B หรือ tetraplegia AIS C เทานั้น

เม่ือเปรียบเทียบปจจัยดานตาง ๆ ระหวางกลุม SCIMup กับกลุม 

SCIMdown โดยใชสถิติ Mann Whitney U Test ตารางที่ 2 แสดง

ใหเห็นวากลุม SCIMdown มีคะแนน SCIMdisch นอยกวาอยางมีนัย

สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเทียบกับกลุม SCIMup ทุกดาน ยกเวน

ดาน self-care และ respiration & sphincters ที่ไมมีความแตกตาง

ทางสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน SCIMdisch และ SCIMhome 

ดานตาง ๆ ในแตละกลุม โดยใชสถิติ Wilcoxon signed rank test 

ตามตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวากลุม SCIMup มีคะแนน SCIM เพิ่ม

ขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดาน สวนกลุม SCIMdown มีคะแนน

ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกดานเชนกัน ยกเวน ดาน self-care 

และ room & toilet ที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

Table 1. Demographic and injury characteristics of participants (n=113)

Level of injury AIS classifi cation n (%)
A B C D

Paraplegia (n=68)
-  SCIM up (n=63)
-  SCIM down (n=5)

Tetraplegia (n=45)
-  SCIM up (n=39)
-  SCIM down (n=6)

44 (64.7)
40 (63.5)
4 (80.0)

NA

7 (10.3)
6 (9.5)

1 (20.0)
NA

4 (5.9)
4 (6.3)

0
1 (2.2)

0
1 (16.7)

13 (19.1)
13 (20.7)

0
44 (97.8)

39 (100.0)
5 (83.3)

Table 2. Spinal cord independence measure (SCIM) scores at discharge (SCIMdisch) and at home (Home SCIM)

Items of SCIM SCIMup (n=102) Mean (SD) SCIMdown (n=11) Mean (SD) p value

SCIMdisch total score
- SCIM self-care
- SCIM respiration& sphincters
- SCIM room& toilet
- SCIM mobility indoor& outdoor

SCIMhome total score
- SCIM self-care
- SCIM respiration& sphincters
- SCIM room& toilet
- SCIM mobility indoor& outdoor

66.80 (17.40) 
16.11 (4.18) 
29.27 (7.66) 
8.97 (1.81) 
12.40 (9.11)

81.02 (16.88)
19.29 (1.97)
34.21 (6.83)
9.67 (0.93)

17.94 (10.16)

51.82 (20.23)
12.73 (7.59)
26.55 (7.14)
6.64 (3.88)
5.73 (4.43)

44.91 (18.26)
11.36 (7.28)
23.82 (7.49)
5.45 (3.23)
4.55 (3.20)

0.039*
0.194
0.176
0.010*
0.010*
0.001*
0.001*
0.001*
0.001*
0.001*

Mann Whitney U Test (*signifi cant at p<0.05); SCIMup, SCIMhome increased or not changed; SCIMdown, SCIMhome decreased
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Table 3. Statistical signifi cance when comparing SCIM scores (SCIMdisch vs. SCIMhome) within groups of SCIMup and SCIMdown

Items of SCIM

SCIMup (n=102) SCIMdown (n=11)
Median 

95% confi dent interval
(lower, upper bound)

p value Median
95% confi dent interval
(lower, upper bound)

p value

Total score
Discharge                    
Home

Self-care
Discharge                    
Home

Respiration& sphincters
Discharge                    
Home

Mobility room& toilet
Discharge                    
Home

Mobility indoor& outdoor
Discharge                    
Home

66.00 (63.39, 70.22)
83.00 (77.70, 84.34)

17.00 (15.29, 16.93)
20.00 (18.91, 19.68)

31.00 (27.77, 30.78)
36.00 (32.86, 35.55)

10.00 (8.62, 9.33)
10.00 (9.48, 9.85)

8.00 (10.61, 14.19)
17.00 (15.94, 19.94)

0.001*

0.001*

0.001*

0.001*

0.001*

58.00 (38.23, 65.41)
50.00 (32.64, 57.18)

14.00 (7.63, 17.83)
14.00 (6.47, 16.26)

28.00 (21.74, 31.35)
22.00 (18.78, 28.85)

8.00 (4.03, 9.24)
6.00 (3.28, 7.63)

6.00 (2.75, 8.70)
6.00 (2.39, 6.70)

0.003*

0.066

0.017*

0.157

0.041*

Wilcoxon signed rank test (*signifi cant at p<0.05);  SCIMup, SCIMhome increased or not changed; SCIMdown, SCIMhome decreased

Table 4. Comparison of parameters related to health factors, coping strategies, and attitudes between SCIMup and SCIMdown groups

Parameters SCIMup (n=102) SCIMdown (n=11) p value
Age (years)1

    - More than 60 years old (n)2

    -19-59 years old (n)2

    -Less than or equal 18 years old (n)2

Duration of Injury (month)1

Number of hospital admission2

-  1st   admission 
-  2nd admission or more 

Unhealthy body shape, (thin or overweight)2 
Having other under lying diseases2

Complications within a month after discharge2

-  Pressure ulcer 
-  Muscle pain 
-  Urinary tract infection 

Coping Strategies (n = number of responses)2

-  Acceptance 
-  Fighting spirit 
-  Social reliance 

Understanding of their health2

The attention to rehabilitation program2 
Anxiety1

Depression1

Quality of life1

45.67 (14.85)
19 (18.62)
82 (80.39)

1 (0.98)
56.44 (45.84)

61 (59.83)
41 (40.19)

7 (6.86)
25 (24.50)
16 (15.7)
8 (7.84)
8 (7.84)

0
155

76 (74.50)
69 (67.64)
10 (9.80)

100 (98.03)
101 (99.01)
2.90 (1.47)
2.72 (1.36)

27.35 (3.73)

61.82 (15.35)
6 (54.54)
5 (45.45)

0 
40.91 (12.42)

9 (81.81)
2 (18.18)
1 (9.09)

3 (27.27)
2 (18.2)
1 (9.09)

0
1 (9.09)

14
10 (90.90)
2 (18.18)
2 (18.18)
11 (100)

10 (90.90)
4.27 (2.05)
4.00 (2.75)

23.36 (5.97)

0.003b

0.680b

0.153ª

0.473ª
0.545ª
0.000ª

0.000ª
0.000ª
0.000ª
0.814ª
0.186ª
0.010b

0.115b

0.011b

SCIMup, SCIMhome increased or not changed; SCIMdown, SCIMhome decreased
1Mean (SD), 2N (%); aChi square test, bMann Whitney U Test

เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสุขภาพ และดานจิตใจ (ตารางที่ 4) 

พบวาปจจัยที่มีความแตกตางระหวาง 2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ไดแก อายุ การมีภาวะแทรกซอนภายใน 1 เดือน กลยุทธการรับมือกับ

ปญหา ความวิตกกังวล ซึ่งคะแนนความวิตกกังวลน้ีถึงแมจะแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคะแนนอยูในเกณฑปกติที่ไมถือวามี

ความวิตกกังวล, สําหรับคะแนนคุณภาพชีวิต พบวากลุม SCIMup มี

คาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตมากกวากลุม SCIMdown 

ปจจัยภายนอก (ตารางที่ 5 และ 6) ที่พบวามีความแตกตางระหวาง 

2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ไดแก การมีความยากลําบากในการ

เขาออกบานอาคาร โดยพบวา กลุม SCIMdown มีความยากลําบากใน

การเขาออกบานอาคารเน่ืองจากความไมพรอมของบานและสถานท่ี 

รอยละ 36.36 และตองการการชวยเหลือจากผูดูแลในดานอื่น ๆ มาก

กวากลุม SCIMup ดวย ในสวนของการมีงานทําพบวา ผูปวยกลุม 

SCIMup มีงานทํารอยละ 50.98 แตในกลุม SCIMdown ไมมีงานทํา
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ทั้งหมด ผูปวยที่มีงานทําสวนใหญใหขอมูลวาเปนงานเดิมที่ทําอยูแลว

ต้ังแตกอนจะบาดเจ็บไขสันหลัง เชน เกษตรกร, ขาราชการ, รับจางท่ัวไป

และอื่น ๆ  และทั้งสองกลุมพบวามีปญหาดานการเงินในระดับนอย เปน

ที่นาสังเกตวา เมื่อแยกอายุผูปวยในกลุมที่มีงานทําในกลุม SCIMup 

พบวามีอายุมากกวา 60 ป เพียง 2 คน ที่เหลืออีก 50 คนมีอายุอยูใน

ชวง 19-59 ป ซึ่งเปนวัยทํางาน (ตารางท่ี 6) 

บทวิจารณ
การศึกษานี้พบวาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่เขารับการรักษาที่หอ

ผูปวยฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมในชวงป 2557-

2559 จํานวน 113 คน เมื่อประเมินความสามารถในการพ่ึงตนเองโดย

ใช SCIM พบวาหลังกลับไปอยูบานแลว ผูปวยสวนมาก (รอยละ 90.3) 

มีคาคะแนนรวม SCIMhome เทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงาน

วิจัยของอภิชนา(21) ท่ีพบวาผูปวยสามารถชวยเหลือตนเองไดรอยละ  89

และการศึกษาของ Jannings(22) และ Haisma(23) ที่พบวาผูปวยที่ผาน

การฟนฟูสภาพแลวสวนใหญสามารถรักษาระดับความสามารถพึ่ง

ตนเองไวไดหรือเพิ่มขึ้น สาเหตุอาจเนื่องจากมีการเรียนรูและปรับตัว

เขากับความพิการของตนเองไดแลว และสอดคลองกับการศึกษาของ

อภิชนา และกัลยานี(17) ซึ่งสํารวจหางกัน 2 ป พบวาเมื่อเวลาผานไป

ผูปวยอัมพาตสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น การฟนฟูสภาพทําให

ผูปวยมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป โดยจะเห็นวาผูปวย SCI 

ในการศึกษาน้ีมีระยะเวลาเฉล่ียในการปรับตัวและฟนฟูสภาพตนเองนาน 

3-5 ป

เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสุขภาพและความเช่ือของผูปวย พบวา

ปจจัยที่มีความแตกตางระหวาง 2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก 

อายุ ซึ่งกลุม SCIMup มีคาเฉลี่ยอายุนอยกวากลุม SCIMdown (45.67 

ป และ 61.82 ป ตามลําดับ) จะเห็นไดวาผูปวยที่อายุนอยกวาสามารถ

รักษาระดับความสามารถของตนเองไวไดดีกวา มีการรายงานวาอายุ

ของผูปวย ระยะเวลาหลังบาดเจ็บไขสันหลัง และภาวะแทรกซอนมีผล

กับความสามารถและอัตราการตาย(24-26) ซึ่งการศึกษานี้พบวากลุม 

SCIMdown  มีภาวะแทรกซอนในชวงหน่ึงเดือนกอนสัมภาษณ มากกวา

กลุม SCIMup (รอยละ 15.70 และรอยละ 18.20 ตามลําดับ) ภาวะ

แทรกซอนสวนใหญที่พบคือ แผลกดทับ และอาการปวดกลามเนื้อ 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ McKinley(27) และ Furlan(28) ที่พบวา

ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยท่ีสุดคือแผลกดทับและเกิดไดทุกชวงเวลา

ภายหลังการบาดเจ็บไขสันหลัง

การศึกษานี้พบวา ผูปวยที่มี SCIMhome ลดลง เปน paraplegia 

AIS A-B หรือ tetraplegia AIS C เทานั้น (ตารางที่ 1) อาจแสดงวา

ระดับของไขสันหลังที่ไดรับบาดเจ็บ ความรุนแรง และความสามารถ

ในการใชแขนและมืออาจมีผลตอคา SCIMhome ดวย แตเนื่องจาก

จํานวนผูปวยในกลุมนี้มีนอยมาก ดังนั้น ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพื่อ

หาขอสรุปตอไป

สวนกลยุทธการรับมือกับปญหานั้น การศึกษาคร้ังน้ีพบวาในกลุม 

SCIMup ผูปวยสวนใหญใชกลยุทธการรับมือกับปญหาแบบยอมรับสภาพ 

(รอยละ 74.50) และการมีใจสูปญหา (รอยละ 67.64) ซึ่งกลยุทธในการ

รับมือกับปญหาสองแบบนี้เปนกลยุทธที่เหมาะสม โดยมีการใชกลยุทธ

แบบเชื่อม่ันในความชวยเหลือของสังคม (รอยละ 9.80) ใกลเคียงกัน

กับการศึกษาของ สินธิป และคณะ(29) ท่ีพบวากลยุทธการรับมือกับปญหา

ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือการมีใจสูปญหา รองลงมาคือการยอมรับสภาพ

ที่เกิดขึ้น และต่ําที่สุดคือการเช่ือม่ันในความชวยเหลือของสังคม ทั้งน้ี 

การมีใจสูปญหาสงเสริมใหผูปวยพยายามใชความสามารถของตนเอง

เขาควบคุมปญหาที่เกิดขึ้น พยายามจัดการกับปญหามากข้ึน และอยู

โดยไมพึ่งพาผูดูแล สวนการยอมรับสภาพทําใหผูปวยประเมินคุณคา

ของชีวิตขึ้นใหม โดยปรับเปลี่ยนเปาหมายตามความเปนจริงและความ 

สามารถที่มีอยู ผูปวยในกลุม SCIMdown สวนมากใชกลยุทธการ

ยอมรับสภาพ (รอยละ 90.9) แตการมีใจสูปญหามีเพียง (รอยละ 18.8) 

ผูปวยกลุมนี้อาจจะปรับเปาหมายตามความเปนจริงและความสามารถ

ที่มีอยูเร็วเกินไปจนขาดความพยายามในการจัดการกับปญหาที่มาก

พอ ผูปวยกลุมนี้บางสวนยังเชื่อม่ันในการชวยเหลือจากสังคม หวังพึ่ง

ผูอื่นเขามาชวยแกปญหาให ซึ่งเปนกลยุทธที่ทําใหยังตองพึ่งพาผูดูแล

อยู ดังนั้น กลุม SCIMup ที่มีกลยุทธแบบยอมรับสภาพและแบบมีใจ

สูปญหามากกวากลุม SCIMdown จึงเปนประเด็นนาสนใจที่ทีม

เวชกรรมฟนฟูควรตระหนักถึงการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูปวยมี

กลยุทธแบบมีใจสูปญหากอนจําหนายผูปวยกลับบาน เพราะอาจชวย

Table 5. Comparison of parameters related to fi nance, and needs of 
personal assistant between SCIMup and SCIMdown groups

Parameters SCIMup 
(n=102) 
N (%)

SCIMdown 
(n=11)  
N (%)

p value

Financial problems
Need assistance for

- Mobility, transfer
- Respiration and sphincter 

management
- Self-care
- Basic physical therapy 

e.g. exercises

17 (16.67)
32 (31.4)

23 (22.55)
20 (19.61)

20 (19.61)
28 (27.45)

2 (18.18)
11 (100)
9 (81.81)
9 (81.81)

9 (81.81)
10 (90.90)

0.586a

0.000a

SCIMup, SCIMhome increased or not changed; 
SCIMdown, SCIMhome decreased
aChi square test

Table 6. Comparison of parameters related to home accessibility and 
working after discharge between SCIMup and SCIMdown groups

Parameters SCIMup 
(n=102) 
N (%)

SCIMdown 
(n=11)  
N (%)

p value

Diffi culty moving around because
Home facilities
Working place facilities

Working after discharge
More than 60 years old
19-59 years old
Less than or equal 18 years 
old

24 (23.52)
9 (8.82)

20 (19.60)
52 (50.98)

2
50
0

4 (36.36)
4 (36.36)

0
0

0.001a

0.001a

SCIMup, SCIMhome increased or not changed; 
SCIMdown, SCIMhome decreased
aChi square test
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ใหระดับความสามารถเพิ่มขึ้นภายหลังการจําหนายจากโรงพยาบาล

สวนความวิตกกังวล แมการศึกษาคร้ังน้ีพบวาเปนปจจัยท่ีมีคะแนน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุม  แตคะแนนเฉล่ียของ

ทั้งสองกลุมยังอยูในเกณฑปกติที่ไมถือวามีความวิตกกังวล ทั้งนี้การ 

ประเมินดวยแบบประเมิน HADS คาคะแนนรวมท่ีมากกวา 11 คะแนน 

บงช้ีความผิดปกติ ในทํานองเดียวกันคะแนนอาการซึมเศราของท้ังสอง

กลุมถือวาอยูในเกณฑปกติ แสดงวาหลังจําหนายผูปวยที่เขารวมการ

ศึกษาน้ีไมมีความวิตกกังวลและอาการซึมเศรา สอดคลองกับการศึกษา

ของ Mulroy(30) ศึกษาในผูปวย SCI ระยะเวลาบาดเจ็บมากกวา 2 ป

พบวาความวิตกกังวลและซึมเศราจะลดลงหากผูปวยมีระดับกิจกรรม

ทางกายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คงเปนเพราะผูปวยในการศึกษาน้ีสามารถรักษา

ระดับคะแนนการพ่ึงตนเองไวได หรือเพ่ิมข้ึนเปนสวนใหญจึงทําใหผูปวย

ไมมีความวิตกกังวลและซึมเศรา หรืออาจเปนเพราะผูปวยกลุมน้ีอาศัย

อยูกับญาติหรือครอบครัวหรือมีผูดูแล โดยจะเห็นวามีผูปวยประมาณ

รอยละ 38.1 (43 คน) ที่ไดมาเขารับการรักษาฟนฟูครั้งที่ 2 หรือ

มากกวา โดยแนวปฏิบัติของหอผูปวยฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม จะมีการติดตามเพ่ือใหผูปวยบางรายไดรับการฟนฟูและ

ตรวจรักษาประมาณปละ 1-2 ครั้ง และในปแรกหลังบาดเจบ็ มีนโยบาย

ใหผูปวยกลับมานอนโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถ 

หรือในกรณีที่มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น

ประเด็นคุณภาพชีวิตในการศึกษาน้ี เปนการประเมินความพึงพอใจ

ตอสภาพจิตใจ รางกาย และโดยรวม คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวาคา

เฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตของกลุม SCIMup มากกวากลุม SCIMdown 

(27.35 และ 23.36 ตามลําดับ) บงช้ีวาทั้งสองกลุมมีคาคุณภาพชีวิตอยู

ในระดับสูงทั้งสองกลุม อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ van Leeu-

wen(31) พบวาผูปวยจะสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตไวไดหรือไม 

ขึ้นกับภาวะแทรกซอน ระยะเวลาหลังบาดเจ็บไขสันหลัง และการมี

ปฏิสัมพันธกับสังคม ซึ่งสัดสวนผูปวยในการศึกษาน้ีมีภาวะแทรกซอน

นอย ระยะเวลาหลังจากบาดเจ็บคอนขางนาน เฉลี่ย 40.91 เดือน จึง

อาจทําใหผูปวยสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตใหอยูในระดับสูงไวได

สวนปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ ที่มคีวามแตกตางระหวาง 2 กลุมอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การมีความยากลําบากในการเขาออกบาน 

อาคาร โดยกลุม SCIMdown มีความยากลําบากถึง รอยละ 36.36 

เน่ืองจากสภาพแวดลอมของบาน รวมถึงสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีตองไปใชบริการ

มีลักษณะไมเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจีระนันท(13) 

ที่สํารวจทางลาดและหองสวมสําหรับผูพิการและผูสูงอายุในเขตถนน

คนเดินจังหวัดเชียงใหม พบวาไมมีทางลาดและหองสวมที่ผานเกณฑ

มาตรฐานดังนั้น จึงควรสงเสริมและแนะนําใหผูดูแลผูปวยหรือเจาของ

สถานที่สาธารณะใหเห็นความสําคัญในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก

สําหรับผูพิการ เชน สรางทางลาด หองสวมที่ไดมาตรฐานสําหรับผู

พิการ รวมทั้งมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพราะสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับผูพิการจัดเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งในการคง

สภาพการพึ่งตนเองของผูปวย SCI 

ความชวยเหลือที่ผูปวยตองการจากผูดูแล กลุม SCIMdown สวน

ใหญตองการความชวยเหลือดานการเคล่ือนไหว, ดานการหายใจและ

การขับถาย, ดานการดูแลตนเอง (self-care), และดานการบริหาร

รางกาย (กายภาพบําบัดพื้นฐาน) ซึ่งสัมพันธกับระดับความรุนแรงของ

การบาดเจ็บ ท่ีพบสวนมาก (รอยละ 80) เปน AIS A-B (ตารางท่ี 1) สวน

กลุม SCIMup ตองการความชวยเหลือเชนกันแตในจํานวนท่ีนอยกวา 

ซึ่งการชวยเหลือที่ผูปวยตองการน้ันนาจะเปนไปตามสภาพรางกาย

ของผูปวยเองหลังการบาดเจ็บและไมสามารถทํากิจกรรมเหลานั้นได

ดวยตัวเอง

สวนการมีงานทําพบวากลุม SCIMup มีงานทาํรอยละ 50.98 ใกล

เคียงกับผลการศึกษาของ ไปรยดาและอภิชนา ที่พบวาผูปวยมีงาน

ทํารอยละ 47(15) โดยสวนใหญประกอบอาชีพอิสระและตัวชี้วัดสําคัญ

สัมพันธกับการมีงานทําคือความสามารถในการขับรถ(15) สวนในการ

ศึกษานี้ ผูปวยที่มีงานทําสวนใหญใหขอมูลวาเปนงานเดิมที่ทําอยูแลว

ตั้งแตกอนจะบาดเจ็บไขสันหลัง เชน เกษตรกร, ขาราชการ, รับจาง

ทั่วไปและอื่น ๆ และเมื่อผานการฟนสภาพแลวทําใหผูปวยมีศักยภาพ

ในการกลับไปทํางานดวย(32) สําหรับกลุม SCIMup ที่มีงานทําปจจัย

หนึ่งอาจเปนผูที่มีอายุอยูในวัยทํางานเปนสวนมาก คือ มีอายุในชวง 

19-60 ป จํานวน 50 คน จากจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด 52 คน (ตาราง

ที่ 6) สวนในกลุม SCIMdown ไมมีงานทําทั้งหมด ซึ่งกลุมนี้มีอายุ

มากกวา 60 ป จํานวน 6 คน จาก 11 คน (ตารางที่ 4) รวมท้ังกลุม 

SCIMdown มีความรุนแรงของการบาดเจ็บมากกวา ทําใหสภาพรางกาย

ไมพรอมที่จะกลับไปทํางานไดแลว แตเปนที่นาสังเกตวาทั้งสองกลุมมี

ปญหาดานการเงินนอย อาจเนื่องมาจากไดรับการสนับสนุนทางการ

เงินจากทั้งครอบครัวและตามสวัสดิการรัฐที่ใหกับผูพิการ

ขอจํากัดของการศึกษานี้ ไดแก การศึกษาครั้งนี้ประเมินความ

สามารถโดยการสัมภาษณ ไมไดศึกษาผูปวยอัมพาตแขนขาสองขาง 

(tetraplegia AIS A-B) และประชากรท่ีศึกษาเปนผูพิการในจังหวัด

เชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงในภาคเหนือเฉพาะท่ีมารับการรักษา

จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จึงไมสามารถเปนตัวแทนของ

ประชากรในประเทศไทย ควรมีการศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติม

เพ่ือที่จะสามารถเปรียบเทียบขอมูลในแตละจังหวัดและรูถึงปจจัยท่ี

มีผลตอการรักษาระดับการพึ่งตนเองไดที่แทจริง รวมท้ังควรทําการ

ศึกษาปจจัยที่อาจเกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ เชน 

ระยะนอนโรงพยาบาลสําหรับกระบวนการฟนสภาพ การมีโรครวม

หรือภาวะแทรกซอนที่เปนอุปสรรคตอความสามารถพ่ึงพาตนเอง การ

มีสวนรวมทางสังคม เปนตน นอกจากนี้ ควรแบงทําการศึกษาแบบไป

ขางหนา (prospective study) โดยกําหนดระยะเวลาติดตามผูพิการ

บาดเจ็บไขสันหลังเปนชวงเชน หลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล 3 

เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เปนตน เพื่อดูวาแตละชวงมีปจจัยใดบางที่มีผล

ตอระดับการพึ่งตนเองไดเพื่อจะไดจัดแผนการฟนสภาพไดเหมาะสม

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 6 เดือนแรกซึ่งเปนระยะเวลาที่

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหผูปวยกลุมนี้ไดรับโอกาสเขาถึง

กระบวนการฟนสภาพอยางตอเน่ืองต้ังแตโรงพยาบาลจนถึงชุมชน 

โดยสามารถสงตอผูปวยใหกับทีมสหวิชาชีพในชุมชุนได (intermedi-

ate care)(33)

กลาวโดยสรุป หลังจากผานกระบวนการฟนสภาพแบบผูปวยใน 

จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังสวน

ใหญสามารถรักษาระดับการพึ่งตนเองไดหรือเพิ่มขึ้นเมื่อกลับไปอยู
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ที่บาน โดยปจจัยที่สําคัญที่เก่ียวของและเปนอุปสรรคตอระดับความ

สามารถ คือ อายุ, ภาวะแทรกซอน, กลยุทธการรับมือกับปญหา, 

การขาดส่ิงอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกบานและอาคาร 

ดังนั้น ทีมเวชกรรมฟนฟูควรใหความรูแกผูปวยและผูดูแลเรื่องการ

ปองกันภาวะแทรกซอน การยอมรับและมีใจสูกับปญหา รวมท้ังการ

ปรับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกบาน/อาคารเพ่ือสงเสรมิให ผู

พิการบาดเจ็บไขสันหลังสามารถรักษาหรือเพ่ิมระดับความสามารถ

การพึ่งตนเองได ทั้งนี้ การชวยเหลือใหผูปวย สามารถคงระดับความ

สามารถไวได จําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอยางละเอียดตอไป 
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