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ABSTRACT

Effectiveness
of
Orientation
and
Mobility
Training
for

Visually
Disabled
Persons
in
Nongbualamphu
Province
Panharach S 
Department of Rehabilitation Medicine, Nongbualamphu  
hospital

Objective:Tostudyoutcomeafterorientationandmobility
(O&M)trainingfortheblindandlowvisuallydisabled.
Study
designs:Observationalandcomparativestudy.
Setting:Nongbualamphuprovince
Subjects:187femaleand139malevisuallydisabled
persons.
Methods:Comparedperformancescorebeforeand
afterorientationandmobilitytraining.
Results:
Totallyperformancescoreofallwassignificantly
improvedafterO&Mtraining(p<0.001).Therewereno
differentresultsbetweenthosewithdifferentdegreeof
severity(p=0.66),typesoftraining(p=0.92)andgender
(p=0.42).
Conclusion:Orientationandmobilitytrainingimproved
activitiesofdailylivingperformanceofvisuallydisabled
personsinNongbualamphuprovince.
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์:
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ

คนพิการทางการเห็นก่อนและหลังการฝึกการทำความคุ้นเคย

กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

รูปแบบการวิจัย:เชิงพรรณนาและเปรียบเทียบ

สถานที่ทำการวิจัย:จังหวัดหนองบัวลำภู

กลุ่มประชากร:คนพิการทางการเห็นเพศหญิง187รายและ

เพศชาย139ราย

วิธีการศึกษา:ประเมินระดับความสามารถในการดำรงชีวิต

ประจำวันของคนพิการทางการเห็นโดยใช้แบบประเมินที่สร้าง

ขึ้นเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังเข้ารับการฝึกทักษะการทำ

ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

ผลการศึกษา:หลังฝึกคะแนนรวมความสามารถในการดำรง

ชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.001)ทั้ง

นี้ระดับความพิการรูปแบบการฝึกและเพศไม่มีผลต่อคะแนน

ความสามารถรวมในการดำรงชีวิตประจำวันหลังฝึกอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติ(p=0.66,0.92และ0.42)ตามลำดับ

สรุป:การฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหวช่วยเพิ่มระดับความสามารถในการดำรงชีวิต

ประจำวันของคนพิการทางการเห็นในจังหวัดหนองบัวลำภูได้

คำสำคัญ:การฝึกการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและ

การเคลื่อนไหว,คนพิการทางการเห็น,ความสามารถในการ

ดำรงชีวิตประจำวัน
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บทนำ
 ผลการสำรวจความพิการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพ.ศ.

2555พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่มีความพิการจำนวน1.5

ล้านคนคิดเป็นร้อยละ2.2ของประชากรทั้งประเทศในจำนวน

นี้มีคนพิการทางการเห็นจำนวน171,597คน(1)คิดเป็นร้อยละ

10.9ของประชากรคนพิการทั้งหมด

 จากข้อมูลในระบบสารสนเทศคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู

ปีพ.ศ.2555คนพิการมีทั้งสิ้นจำนวน12,914คนซึ่งเป็นคน

พิการทางการเห็นจำนวน1,753คนในจำนวนนี้มีทั้งคนที่เป็น

คนตาบอดและคนสายตาเลือนรางที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถ-

ภาพเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมด้วยตนเองเรียนหนังสือ

ทำงานพึ่งตนเองและทำประโยชน์ให้แก่สังคมได้(2)การพัฒนา
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ระบบบริการและจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดด้าน

การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว

(Orientation&Mobility,O&M)จัดทำขึ้นเพื่อให้คนตาบอด

สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริง

ในการดำรงชีวิตประจำวันนับตั้งแต่การช่วยเหลือตนเองได้มาก

ขึ้นในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆรวมถึงการประกอบอาชีพ

ด้วย

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ได้สนับสนุน

ให้หน่วยบริการดำเนินการจัดบริการฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย

ที่จำเป็นให้กับคนพิการทางการเห็นและสนับสนุนงบประมาณ

ในการฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดและจัดตั้งศูนย์

บริการฝึกอบรมO&Mสำหรับคนตาบอดระดับจังหวัดเพื่อ

เป็นศูนย์กลางการให้บริการฝึกใช้อุปกรณ์ไม้เท้าขาวสำหรับคน

ตาบอด(3)

 วิฑิตาประชานุกูล(พ.ศ.2546)ได้สำรวจความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัญหาและความต้องการที่จำเป็นของคนพิการทางการ

เห็นและผู้สอนO&Mณศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานพบว่าคนพิการคน

พิการทางการเห็นจากศูนย์ทั้ง2แห่งร้อยละ51.8ไม่รู้จักทักษะ

O&Mมาก่อนและเพศหญิงมีปัญหาการเดินมากกว่าเพศชาย

แต่มีปัญหาในการดำรงชีวิตน้อยกว่าภายหลังการฝึกอบรม

O&Mรู้สึกเป็นอิสระในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้นผล

การสำรวจผู้สอนพบว่าทุกคนสนับสนุนให้คนพิการทางการ

เห็นได้รับการฝึกอบรมO&Mเพื่อให้เดินทางได้อย่างถูกวิธี

ปลอดภัยด้วยท่าทางที่เป็นปกติซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจและมี

วิถีชีวิตอิสระในสังคม(4)

 สามารถรัตนสาคร(พ.ศ.2545)ได้ทำการศึกษาทักษะการ

มีวิถีชีวิตอิสระในกลุ่มผู้ใหญ่ที่พิการทางการเห็นในกรุงเทพ-

มหานครและปริมณฑลพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทักษะO&M

ร้อยละ72รองลงมาคือทักษะทางสังคมร้อยละ66ทักษะการ

ดำรงชีวิตประจำวันร้อยละ59.6และทักษะการสื่อสารร้อยละ

49.7ตามลำดับ(5)

 จังหวัดหนองบัวลำภูเห็นความสำคัญในการฝึกอบรมO&M

สำหรับคนตาบอดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการฝึก

อบรมO&Mสำหรับคนตาบอดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.2553เป็นต้น

มาโดยมี2ประเภทคือแบบกลุ่มและแบบรายบุคคลมีระยะ

เวลาอบรม80ชั่วโมง(6)แม้มีการศึกษามาแล้วว่าการฝึกทักษะ

นี้ได้ผลดีแต่วิทยากรในพื้นที่และพื้นฐานของผู้เรียนมีความ

แตกต่างกันจึงจำเป็นต้องประเมินว่าการฝึกอบรมO&Mใน

จังหวัดหนองบัวลำภูได้ผลดีเหมือนกับการศึกษาที่ผ่านมาหรือ

ไม่ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าการฝึกอบรมO&Mของจังหวัด

หนองบัวลำภูทำให้คนพิการทางการเห็นมีระดับความสามารถ

ในการดำรงชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นหรือไม่


วิธีการศึกษา
กลุ่มประชากร

 คนพิการทางการเห็นจังหวัดหนองบัวลำภูที่ยินดีเข้าร่วม

การฝึกอบรมO&Mและลงนามหรือประทับรอยนิ้วมือยินยอม

เข้าร่วมการวิจัย

เกณฑ์คัดเข้า

 มีดังนี้ตาบอดสนิททั้ง2ข้างตาบอดสนิท1ข้างเลือนราง

1ข้างหรือสายตาเลือนราง2ข้าง(7)สามารถเดินได้ด้วยตัวเอง

และมีปัญหาในการข้ามถนนหรือลำบากในการเดินในชุมชน

เกณฑ์การคัดออก

 มีดังนี้ความจำเสื่อม,ปัญหาด้านการฟังและการสื่อสาร

ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ต้องใช้ไม้เท้า1ปุ่มไม้เท้า3ปุ่มหรือ

เครื่องช่วยพยุงเดินตลอดเวลาหรือเคยฝึกO&Mมาก่อน

 การคำนวณขนาดตัวอย่างอ้างอิงจากจำนวนคนพิการทาง

การเห็นที่ขึ้นทะเบียนคนพิการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูมีทั้งหมด1,753คน

เป็นจำนวนกำหนดความเชื่อมั่นในการสรุปข้อมูลร้อยละ95

และใช้วิธีการประมาณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของTARO

YAMANE(8)ดังนี้n=N/(1+Ne2)นั่นคือn=1,753/[1+1,753

(0.05x0.05)]=325คน


เครื่องมือที่ใช้

 แบบประเมินที่สร้างขึ้นมีทั้งหมด10ข้อข้อละ10คะแนน

รวมเป็น100คะแนนโดยแต่ละข้อมี4ข้อย่อยรายละเอียดดัง

แสดงในภาคผนวกได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาก่อน

นำไปใช้โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ3ท่านจากนั้นนำผลการตรวจสอบ

ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันคำนวณหาความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาซึ่งคำนวณจากความสอดคล้องระหว่างประเด็นที่

ต้องการวัดกับข้อคำถามที่สร้างขึ้นโดยดัชนีความสอดคล้อง

ระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์  ( I tem-Object ive

CongruenceIndex,IOC)ให้คะแนนระดับความสอดคล้อง

ดังนี้1=สอดคล้อง,0=ไม่แน่ใจ,-1=ไม่สอดคล้องและจาก

การประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านดัชนีความสอดคล้อง

เท่ากับ0.86ค่าความเชื่อมั่นCronbach’sAlphaเท่ากับ0.74(9)

โดยอาศัยสูตรในการคำนวณIOC = ∑n
R

R= ผลคูณของคะแนนกับจำนวนผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ

 ระดับความสอดคล้อง

n= จำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด


ขั้นตอนการวิจัย

 1.แบ่งกลุ่มเพื่อทำการศึกษาเป็นสองแบบคือการฝึกเป็น

กลุ่มและการฝึกรายบุคคลทั้งนี้คนพิการทางการเห็นที่ไม่

สามารถเดินทางมาร่วมการอบรมแบบกลุ่มจะได้รับการฝึก

อบรมO&Mแบบรายบุคคล
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 2.ใช้หลักสูตรฝึกอบรมO&Mแบบเดียวกันทั้งการฝึกเป็น

กลุ่มและฝึกรายบุคคลโดยใช้ระยะเวลาอบรม80ชั่วโมง

 3.วัดผลโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งก่อนและหลังฝึก

ทันทีทุกรายโดยปกปิดคะแนนก่อนการฝึกทักษะ


การวิเคราะห์ข้อมูล

 1.ข้อมูลพื้นฐานได้แก่อายุเพศระดับความพิการประเภท

การฝึกทักษะข้อมูลเชิงปริมาณแสดงเป็นค่าเฉลี่ย(mean)ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)ค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดส่วนข้อมูลเชิง

คุณภาพแสดงเป็นจำนวนและร้อยละ

 2.วิเคราะห์คะแนนระดับความสามารถก่อนเข้ารับการอบรม

และหลังได้รับการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการแสดงเป็นค่า

เฉลี่ย(mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)ค่าต่ำสุดและค่า

สูงสุด

 3.วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารถก่อนเข้ารับ

การอบรมและหลังได้รับการอบรมโดยใช้สถิติpairedTTest

 4.วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารถหลังได้รับ

การอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างการฝึกรายบุคคลและ

แบบกลุ่มและระหว่างเพศโดยใช้สถิติindependentTTest

และระหว่างกลุ่มระดับความพิการโดยใช้สถิติ One-Way

ANOVAโดยมีนัยสำคัญที่p<0.05(10)


ผลการศึกษา
 คนพิการด้านการมองเห็นจังหวัดหนองบัวลำภูได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมO&Mทั้งสิ้น326รายเพศหญิง187ราย(ร้อยละ

57)เพศชาย139ราย(ร้อยละ43)อายุเฉลี่ย64.4ปี(11-94

ปี)ร้อยละ10.4มีตาบอดสนิททั้ง2ข้างร้อยละ33.4มีตาบอด

สนิท1ข้างเลือนราง1ข้างร้อยละ56.2มีสายตาเลือนราง2

ข้างร้อยละ92.3ฝึกทักษะแบบกลุ่มแบบรายบุคคลร้อยละ

7.7

 คะแนนความสามารถรวมก่อนฝึก64.53(8.70)และหลัง

ฝึก72.12(8.42)โดยเพิ่มขึ้นที่คะแนนความสามารถด้านการ

เคลื่อนไหวการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการประกอบกิจวัตร

ประจำวันการเดินกับผู้นำทางการเดินภายในบ้านการเดินนอก

บ้านและเทคนิคการใช้ไม้เท้าขาวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตามคะแนนความสามารถด้านการสื่อสารมารยาท

ทางสังคมการออกกำลังกายและสันทนาการหลังฝึกไม่แตก

ต่างจากก่อนฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังตารางที่1เมื่อ

เปรียบเทียบภายในกลุ่มระหว่างระดับความพิการรูปแบบการ

ฝึกและเพศคะแนนความสามารถรวมหลังฝึกไม่แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติดังตารางที่2


บทวิจารณ์
 การศึกษานี้บอกถึงประสิทธิผลของการฝึกอบรมทักษะการ
ทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคน
พิการด้านการมองเห็นจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งพบว่าระดับความ
สามารถที่จำเป็นต่อทักษะการประกอบกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับการศึกษาของZijlstraและคณะ(ค.ศ.2009)(11)
และการศึกษาของอารยาประโมจนีย์(พ.ศ.2552)ซึ่งพบว่ากลุ่ม
ที่ได้รับการฝึกทักษะมีระดับความสามารถเดินทางด้วยตนเอง
ดีขึ้นในผู้ป่วยโรคจอตาเสื่อม(12)
 ในการศึกษานี้รูปแบบการฝึกทักษะเน้นการบูรณาการการ
รับความรู้สึกและการเคลื่อนไหว(sensoryintegration)โดยผู้
เข้ารับการอบรมได้ฝึกการฟังเสียงการสัมผัสการดมกลิ่นการ
ใช้สายตาที่ยังเหลืออยู่การทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และฝึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้แก่การป้องกัน
ตนเองการเก็บของตกการเดินในชุมชนการข้ามถนนการขึ้น
ลงบันไดการรับประทานอาหารการพูดและการสื่อสารในสังคม
ซึ่งสนับสนุนผลการศึกษาของสุวัฒน์ชัยจันทร์เฮง(พ.ศ.2554)(13)
ที่แนะนำให้มีรูปแบบการฝึกแบบผสมผสานและฝึกทักษะอย่าง
ต่อเนื่องทั้งนี้เป็นเพราะทักษะการเคลื่อนที่จะพัฒนาขึ้นเมื่อมี
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมแล้วดังการศึกษาของSOONG
และคณะ(ค.ศ.2001)(14)
 การที่ระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวการปรับตัว
กับสภาพแวดล้อมการประกอบกิจวัตรประจำวันการเดินกับ
ผู้นำทางการเดินภายในบ้านการเดินนอกบ้านและเทคนิคการ
ใช้ไม้เท้าขาวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินั้นเป็นผลโดย
ตรงจากการฝึกตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมและ
เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและคนพิการทางการ
เห็นมีความคุ้นเคยจึงสามารถเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องได้ภายใน
ช่วงเวลาที่เข้ารับการอบรมแต่การสื่อสารมารยาททางสังคม
การออกกำลังกายและสันทนาการเป็นผลลัพธ์อีกขั้นหนึ่งซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาและควรมีการติดตามประเมินผลโดยการ
ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนในระยะ6เดือน–1ปี
หลังจากผ่านการฝึกแล้ว
 เป็นที่น่าสังเกตว่าการฝึกอบรมO&Mแบบรายบุคคลและ
แบบกลุ่มมีกิจกรรมเหมือนกันแต่การฝึกแบบรายบุคคลมีค่าใช้
จ่ายสูงกว่าเนื่องจากต้องใช้ครูฝึก1คนต่อคนพิการทางการเห็น
1คนและการฝึกทักษะด้านการสื่อสารมารยาททางสังคมการ
ออกกำลังกายและสันทนาการสำหรับการฝึกแบบรายบุคคล
จะได้รับความสนใจจากผู้รับการอบรมน้อยกว่าแบบกลุ่มและ
อาจพัฒนาไปสู่การฝึกสำหรับคนตาบอดที่มีปัญหาการเคลื่อน
ไหวเช่นมีภาวะอัมพาตครึ่งซีกร่วมด้วย
 สรุปการฝึกทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหวสำหรับคนพิการทางการเห็นที่จัดโดยจังหวัด
หนองบัวลำภูสามารถพัฒนาความสามารถการใช้ไม้เท้าขาว
ในชุมชนให้คนพิการทางการเห็นได้
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