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ABSTRACT
 
Quality of Life of Primary Caregivers of Disabled People  
with Spinal Cord Injury by using Short Form-36 
Questionnaire 
Wongsa S, Tongprasert S, Kovindha A 
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of 
Medicine, Chiang Mai University 
 
Objective: To study quality of life (QOL) of primary 
caregivers of persons with spinal cord injury (SCI) and 
to compare QOL between those caring paraplegic and 
tetraplegic persons. 
Study design: A cross-sectional and comparative study 
Setting: Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. 
Subjects: Primary caregivers who took care of SCI 
persons for at least 1 year. 
Methods: Primary caregivers completed 2 questionnaires: 
1) demographic data and 2) SF-36. 
Results: Fifty primary caregivers were included in this 
study. Mean age was 43.38 years (SD=11.19), 72% 
were females, 34% were spouses and 46% took care of 
paraplegic persons. Mean QOL scores of physical and 
mental components were 55.06 (SD=21.53) and 63.23 
(SD=19.43), respectively. The highest mean QOL score 
was of social function, 74.7 (SD=18.64). The mean 
vitality and mental health scores of primary caregivers of 
paraplegic persons were significant higher than of 
tetraplegic persons (p=0.020 and p=0.024, respectively). 
Conclusion: Primary caregivers of SCI patients had 
mean QOL scores above 50 indicating good quality of 
life, especially in the social function domain. Primary 
caregivers of paraplegics had better quality of life than 
those of tetraplegics. 
Keywords: quality of life, primary caregiver, spinal cord 
injury 
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คุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังดวย 
แบบสอบถามเอสเอฟ-36 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการบาด 
เจ็บไขสันหลัง และความแตกตางของคุณภาพชีวิตระหวางผู 
ดูแลคนพิการอัมพาต/ออนแรงแขนขาทั้งสองขางและผูดูแลคน 
พิการอัมพาต/ออนแรงครึ่งลาง 
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาแบบตัดขวางและเปรียบเทียบ 
สถานที่ทำการวิจัย: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

กลุมประชากร: ผูดูแลผูพิการบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังนานมาก 
กวา 1 ป 
วิธีการศึกษา: เก็บขอมูลทั่วไป และใชแบบสอบถามเอสเอฟ- 
36 เพื่อประเมินคุณภาพชีวิต 
ผลการศึกษา: ผูเขารวมการศึกษา 50 คน อายุเฉลี่ย 43.38 ป  
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.19) รอยละ 72 เปนผูหญิง รอยละ 

34 เปนสามีหรือภรรยา และรอยละ 46 เปนผูดูแลผูพิการอัมพาต 
ครึ่งลาง คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลมีดังนี้ ดาน 
รางกายเทากับ 55.06 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 21.53) ดาน 
จิตใจเทากับ 63.23 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.43) โดยมิติ 
การทำงานทางสังคมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 74.7 (สวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.64) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมผูดูแล 
ผูพิการอัมพาต/ออนแรงครึ่งลางกับอัมพาต/ออนแรงทั้งตัวพบ 
ความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ 2 มิติ คือมิติการมีชีวิต 
(p=0.020) และมิติสุขภาพจิตทั่วไป (p=0.024) 
สรุป: ผูดูแลผูพิการบาดเจ็บไขสันหลังมีคะแนนเฉลี่ยเอสเอฟ- 

36 มากกวา 50 บงชี้คุณภาพชีวิตอยูในเกณฑดี โดยมีมิติการ 
ทำงานทางสังคมดีกวามิติอื่น ทั้งนี้ผูดูแลผูพิการอัมพาต/ออน 
แรงครึ่งลางมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูดูแลผูพิการอัมพาต/ออนแรง 

ทั้งตัว 
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต, ผูดูแลผูพิการ, บาดเจ็บไขสันหลัง 
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บทนำ 
 ในทางปฏิบัติการประเมินคุณภาพชีวิตอาจกระทำไดยาก 
จึงมีการพัฒนาแบบสอบถามเอสเอฟ-36 (short form 36- 
health questionnaire) เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตของผูปวย ซึ่ง 
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ตอมามีการนำมาใชอยางแพรหลายและสามารถประเมิน 
คุณภาพชีวิตของผูปวยจากภาวะเจ็บปวยตาง ๆ รวมทั้งนำมา 
ใชประเมินคุณภาพชีวิตของผูที่ไขสันหลังไดรับบาดเจ็บ(1) จาก 
การศึกษาของ Unalan H และคณะในป ค.ศ.2001(2) พบวา 
ผูดูแลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังในชุมชนจำนวน 50 คนมีคะแนน 
เอสเอฟ-36 ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่มีสุขภาพดีในชวงอายุ 
เดียวกันและ อีกการศึกษาหนึ่งก็พบวาผูดูแลผูปวยบาดเจ็บ 
ไขสันหลังมีคะแนนเอสเอฟ-36 ที่ต่ำเชนกัน (3 ) ในประเทศ 
ออสเตรเลียมีการประเมินสุขภาวะของผูพิการบาดเจ็บไขสันหลัง 
จำนวน 305 คนโดยใชเอสเอฟ-36 และพบวาผูพิการคะแนน 
เอสเอฟ-36 ต่ำกวาประชากรทั่วไป บงชี้วามีคุณภาพชีวิตที่ 
ลดลง(4) 

 สำหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550(5) ระบุวา ผูดูแลคนพิการ 
หมายถึง บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา พี่นอง หรือ บุคคลอื่น 
ใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการซึ่งมีบทบาทสำคัญตอความ 
เปนอยูของคนพิการทั้งทางรางกายและจิตใจ ที่ผานมาแพทย 
และทีมเวชศาสตรฟนฟูมักเนนการฟนฟูสภาพรางกายและความ 
สามารถของผูปวยเพียงอยางเดียว อีกทั้งใหบุคคลในครอบครัว 
มีสวนรวมในการดูแลคนพิการ แตมักมองขามผลกระทบที่อาจ 
มีตอผูดูแลคนพิการ 
 จากการศึกษาในตางประเทศดังกลาวขางตนที่พบวาคุณภาพ 
ชีวิตของผูดูแลผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง(2-4) 
แตเนื่องจากความแตกตางทางวัฒนธรรม สภาพสังคมและ 
ครอบครัว อาจทำใหผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูดูแลในแต 
ละประเทศแตกตางกัน อีกทั้งยังไมพบการศึกษาคุณภาพชีวิต 
ของผูดูแลคนพิการในประเทศไทย คณะผูวิจัยไดใหความสำคัญ 
กับคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวย 
บาดเจ็บไขสันหลังที่เขารับการฟนฟูสภาพ ณ โรงพยาบาลมหา 
ราชนครเชียงใหม จึงตองการประเมินคุณภาพชีวิตของผูดูแล 
คนพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง รวมทั้งศึกษาวาอัมพาต 
ไขสันหลังซึ่งมีระดับความรุนแรงแตกตางกัน ไดแกอัมพาตครึ่ง 

ลางและอัมพาตทั้งตัว มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการ 
ดังกลาวอยางไร 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 เปนผูดูแลคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังเรื้อรังนานมากกวา 
1 ป ที่เคยไดรับการฟนฟูสภาพ ณ โรงพยาบาลมหาราชนคร 
เชียงใหม และยินยอมเขารวมงานวิจัย 
เกณฑการคัดเขา 
- สัญชาติไทย 
- อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 
- สามารถอานและเขียนภาษาไทยไดเขาใจ 
- เปนผูดูแลคนพิการ ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติสงเสริม 
 และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550(5) 

เกณฑคัดออก 
- เปนผูที่รับจางมาดูแลคนพิการหรือผูชวยคนพิการบาดเจ็บ 
 ไขสันหลัง 
 
 ทั้งนี้ การคำนวณกลุมตัวอยางจากการวิจัยของ Unalan H 
และคณะ(2) ซึ่งคำนวณคาเฉลี่ยของคะแนนจาก SF-36 มิติการ 
มีชีวิต (vitality) ได 55.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 19.66 
เมื่อนำมาคำนวณ โดยใชสูตร n = Z2

α/2 σ2/e2 คิดคาความคลาด 
เคลื่อนที่รอยละ 10 ของคาเฉลี่ย ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 48.36  
หรือ 48 คน 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ผูเขารวมวิจัยอานคำชี้แจงกอนเขารวมโครงการวิจัยและ 
ลงชื่อยินยอมเขารวมงานวิจัย 
 2. ประเมินตามเกณฑการคัดเขา-คัดออก 
 3. เก็บขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ อายุ ระยะเวลาที่ดูแล ความ 
สัมพันธกับผูปวย อาชีพ 
 4. ผูเขารวมโครงการวิจัยทำแบบสอบถามเอสเอฟ-36 ฉบับ 
ภาษาไทย 
 5. ผูวิจัยเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 

เครื่องมือ 
 แบบประเมินเอสเอฟ-36 ฉบับภาษาไทย(6.7,8) ซึ่งประกอบคำถาม 36 ขอ แบงเปน 8 มิติ ดังนี ้

Domain  ตัวยอ มิติ ดาน

Physical functioning PF การทํางานดานรางกาย รางกาย

(Physical component summary, PCS)Role limitations due to physical problems PR ขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางรางกาย

Bodily pain BP ความเจ็บปวดทางกาย

General health perception GH การรับรูสุขภาพทั่วไป

Social functioning SF การทํางานทางสังคม จิตใจ

(Mental comment summary, MCS) Vitality  VT การมีชีวิต

Role limitation  due to emotional problems RE ขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางอารมณ

General mental health MH สุขภาพจิตทั่วไป

 หมายเหตุ เนื่องจากที่ผานมา มิติตาง ๆ ใชทับศัพทภาษาอังกฤษ และเพื่อใหผูอานเขาใจไดงาย การศึกษาครั้งนี้จึงแปลเปนไทยโดยอิงคำศัพทจาก 
บัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ ขององคการอนามัยโลก

(9) 
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วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 ใชโปรแกรม STATA เวอรชั่น 11 คิดคำนวณคาแสดงความ 

แตกตางสถิติโดย 

 - ขอมูลพื้นฐานของประชากร ประเมินโดยใช รอยละ คา 

เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 - ใช Chi-square เพื่อเปรียบเทียบสัดสวนเพศ ระดับความ 

รุนแรงของการบาดเจ็บไขสันหลังจำแนกตาม American 

Spinal Injury Association Impairment Scale (AIS) ความ 

สัมพันธกับผูปวย ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลา วิธีการขับ 

ถายปสสาวะ แผลกดทับ ระหวางผูดูแลคนพิการอัมพาตครึ่ง 

ลาง กับผูดูแลผูพิการอัมพาตทั้งตัว 

 - ใช Independent T-test เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณที่ 

มีการแจกแจงปกติระหวาง 2 กลุม (ไดแก คาเฉลี่ยอายุ มิติ 

การทำงานของรางกาย มิติความเจ็บปวดทางกาย มิติการมีชีวิต) 

 - ใช Mann-Whitney U test เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณ 

ที่มีการแจกแจงไมปกติระหวาง 2 กลุม (ไดแก มิติขอจำกัดทาง 

รางกายที่มีปญหา มิติการรับรูสุขภาพทั่วไป มิติขอจำกัดที่เปน 

ปญหาทางอารมณ มิติสุขภาพทั่วไป) 

 - ถือคานัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p<0.05 
 
ผลการศึกษา 

ขอมูลทั่วไป 

 ผูดูแลคนพิการเขารวมการศึกษา 50 คน มีอายุเฉลี่ย 43.36 

ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.19, ต่ำสุด 20 ป, สูงสุด 71 

ป) รอยละ 54 เปนผูดูแลคนพิการซึ่งมีอัมพาตทั้งตัว รอยละ 72 

เปนผูหญิง รอยละ 34 เปนสามีหรือภรรยา ตารางที่ 1 แสดง 

ขอมูลเปรียบเทียบระหวางผูดูแลคนพิการอัมพาตครึ่งลางกับ 

ผูดูแลคนพิการอัมพาตทั้งตัว พบความแตกตางกันอยางมีนัย 

สำคัญเพียง 2 ปจจัย คือ 1) สัดสวนความรุนแรงของการ 

บาดเจ็บไขสันหลังระหวางอัมพาตและออนแรง โดยกลุมผูดูแล 

คนพิการอัมพาตครึ่งลาง (paraplegia) มีรอยละ 95.6 ของคน 

พิการเปนอัมพาต (paralysis) สวนกลุมผูดูแลคนพิการอัมพาต 

ทั้งตัว (tetraplegia) มีรอยละ 44.4 ของคนพิการเปนอัมพาต 

ซึ่งตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.01) และ 2) วิธีการ 

ขับถายปสสาวะ ซึ่งพบวารอยละ 85 ของคนพิการอัมพาตทั้งตัว 

คาสายสวนปสสาวะ (indwelling catheterization) ในขณะที่ 

รอยละ 70 ของคนพิการอัมพาตทอนลาง สวนปสสาวะเปน 

ระยะ ๆ ดวยตนเอง (clean intermittent self catheterization) 

สวนปจจัยอื่น ๆ ไดแก เพศ ความสัมพันธกับผูปวย ระดับการ 

ศึกษา อาชีพ ระยะเวลาทั้งหมดที่ดูแลคนพิการ และการเกิด 

แผลกดทับ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ระหวางทั้ง 2 กลุม 

ขอมูลคุณภาพชีวิต 

 จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลคน 

พิการ พบวาคาเฉลี่ยคะแนนรวมดานรางกาย (PCS) ซึ่งเปน 

คะแนนรวมของมิติ 4 มิติ ไดเทากับ 55.06 (สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 21.53), ดานจิตใจ (MCS) ซึ่งเปนคะแนนรวมของ 

มิติ 4 มิติ ไดเทากับ 63.23 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 19.43) ทั้ง 

นี้มิติขอจำกัดเนื่องจากปญหาทางรางกาย (PR) มีคะแนนต่ำสุด 

เทากับ 39.0 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 41.69) และมิติการ 

ทำงานทางสังคม (SF) ไดคะแนนสูงสุดเทากับ 74.75 (สวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.64) สวนมิติขอจำกัดเนื่องจากปญหา 

ทางอารมณ (RE) ก็มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา 50 นั่นคือเทากับ 

47.33 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 41.01) 

 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตระหวางกลุมผูดูแลคน 

พิการอัมพาตครึ่งลางกับอัมพาตทั้งตัวพบความแตกตางกัน 

อยางมีนัยสำคัญ 2 มิติ คือ 1) มิติการมีชีวิต (VT) โดยกลุมผู 

ดูแลคนพิการอัมพาตครึ่งลางมีคาเฉลี่ย 70.22 (สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 18.55) และกลุมผูดูแลคนพิการอัมพาตทั้งตัวมีคา 

เฉลี่ย 58.52 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.80) (p=0.020) และ  

2) มิติสุขภาพจิตทั่วไป (MH) โดยกลุมผูดูแลคนพิการอัมพาต 

ครึ่งลางมีคาเฉลี่ย 73.22 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.70) และ 

กลุมผูดูแลคนพิการอัมพาตทั้งตัวมีคาเฉลี่ย 61.63 (สวนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน 17.44) (p=0.024) สวนมิติอื่นที่เหลือไมมีความ 

แตกตางอยางมีนัยสำคัญระหวางสองกลุม ดังตารางที่ 3 ทั้งนี้ 

กลุมผูดูแลคนพิการอัมพาตครึ่งลางไดคะแนนทุกมิติสูงกวากลุม 

ผูดูแลคนพิการอัมพาตทั้งตัว 
 
บทวิจารณ 
 เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการอัมพาต 

ไขสันหลังทั้งหมดพบวา โดยรวมดานรางกาย (PCS) และดาน 

จิตใจ (MCS) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 50 ถือวาคุณภาพชีวิตอยู 

ในเกณฑดี และคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเปนมิติการทำงานทางสังคม 

(SF) เทากับ 74.7 เมื่อแยกคะแนนตามมิติตาง ๆ พบวาสวน 

ใหญมีคะแนนเฉลี่ยมากกวา 50 ยกเวนมิติขอจำกัดเนื่องจาก 

ปญหาทางรางกาย (PR) และมิติขอจำกัดเนื่องจากปญหาทาง 

อารมณ (RE) ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย 39.0 และ 47.3 ตามลำดับ 

คะแนนคุณภาพชีวิตในการศึกษานี้บงชี้วา การดูแลคนพิการ 

อัมพาตไขสันหลังสงผลกระทบตอบทบาทที่ถูกจำกัดเนื่องจาก 

ปญหาทางรางกายและทางอารมณ ทั้งนี้คงเปนเพราะผูดูแล 

คนพิการตองชวยพลิกตัว โยกยายตัว และชวยการเคลื่อนที่ให 

คนพิการ อีกทั้งชวยดูแลกิจวัตรสวนตัวใหแกคนพิการเหลานี้ 

ดังปรากฏในการศึกษากอนหนานี้ที่พบวาหลังการฟนฟูสภาพ 

แลวคนพิการอัมพาตไขสันหลังยังตองการผูดูแลเพื่อชวยทำ 

กิจวัตรสวนตัวและการเคลื่อนที่(10) 
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ปจจัย
กลุมผูดูแล

คนพิการอัมพาตครึ่งลาง

จํานวน(รอยละ)

กลุมผูดูแล

คนพิการอัมพาตทั้งตัว

จํานวน (รอยละ)

p-valueb

เพศ ชาย

หญิง

9 (39.13)

14 (60.87) 

5(18.52)

22 (81.48) 

0.10

AISa A

B

C

D

19 (82.61)

3 (13.04) 

0 (0.00) 

1 (4.35) 

9 (33.33)

3 (11.11) 

11 (40.74) 

4 (14.82) 

0.001

A+B

C+D

22 (95.65)

1 (4.35) 

12 (44.44)

15 (55.56) 

0.01

ความสัมพันธ พอ/แม

สามี/ภรรยา

พี่นอง

ลูก

หลาน

8 (34.78)

10 (43.58) 

1 (4.35) 

1 (4.35) 

3 (13.04) 

7 (25.93)

7 (25.93) 

5 (18.52) 

4 (14.81) 

4 (14.81) 

0.29

การศึกษา ประถม

มัธยมตน

มัธยมปลาย

ปวช/ปวส

ปริญญา

9 (39.13)

0 (0.00) 

4 (17.39) 

5 (21.74) 

5 (21.74) 

13 (48.15)

5 (18.52) 

4 (14.81) 

1 (3.71) 

4 (14.81) 

0.08

อาชีพ มีอาชีพ

วางงาน

19 (82.61)

4(17.39)

23 (85.19)

4 (14.81) 

0.80

ระยะเวลา

ทั้งหมดที่ดูแล

ผูปวย

1-2 ป

2-5 ป

>5 ป

3 (13.04)

9 (39.13) 

11 (47.83) 

4 (14.82)

11 (40.74) 

12 (44.44) 

0.96

วิธีการปสสาวะ ปสสาวะเอง

คาสายสวนปสสาวะ

สวนปสสาวะเปนครั้ง

1 (4.35)

6 (26.09) 

16 (69.56) 

1 (3.70)

23 (85.19) 

 3 (11.11) 

0.00

แผลกดทับ ไมมีแผล

มีแผล

18 (78.26)

5 (21.74) 

23 (85.19)

4 (14.81) 

0.52

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานของผูดูแลคนพิการอัมพาตแยกตามประเภทความพิการ 
aAmerican Spinal Injury Association Impairment Scale, bChi-square 

 เปนที่นาสังเกตวา การศึกษานี้สัดสวนคนพิการเปนอัมพาต 
ตอออนแรง (AIS A and B vs C and D) ตางกันระหวางกลุม 

คนพิการอัมพาตครึ่งลางซึ่งมีสัดสวนคนพิการอัมพาตสูงมาก 
ในขณะที่คนพิการอัมพาตทั้งตัวนอยกวาครึ่งเปนอัมพาต แตเมื่อ 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการระหวางกลุม 

อัมพาตครึ่งลางกับอัมพาตทั้งตัวในการศึกษาครั้งนี้ พบวามิติ 
การมีชีวิต (VT) และ มิติสุขภาพจิตทั่วไป (GH) ของผูดูแลคน 
พิการอัมพาตครึ่งลางมีคะแนนสูงกวาผูดูแลคนพิการอัมพาต 
ทั้งตัวอยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้คงเนื่องจากคนพิการอัมพาตครึ่ง 

ลางมีกำลังกลามเนื้อแขนดี สามารถชวยเหลือตนเองในการทำ 
กิจวัตรประจำวัน และสามารถออกไปสูสังคมไดดวยตนเอง จึง 

ไมเปนภาระตอผูดูแลหรือคนในครอบครัวมาก สงผลใหผูดูแล 
คนพิการอัมพาตครึ่งลางมีสุขภาพจิตและมีความรูสึกมีพลังสูง 
กวาผูดูแลคนพิการอัมพาตทั้งตัว 

 ในการศึกษานี้แมวาคนพิการอัมพาตทั้งตัวสวนใหญกลาม 
เนื้อจะไมเปนอัมพาต แตมีเพียงสวนนอยที่มีกำลังกลามเนื้อพอ 
เพียงและใชการได (motor useful) จึงยังตองพึ่งผูดูแลเปนสวน 
ใหญ นอกจากนี้คนพิการอัมพาตทั้งตัวสวนใหญในการศึกษา 



J Thai Rehabil Med 2011; 21(1) -32-

ตารางที่ 2 คะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการอัมพาตครึ่งลางกับผูดูแลคนพิการอัมพาตทั้งตัว 
aใช Independent T-test เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงปกติระหวาง 2 กลุม 
b
ใช Mann-Whitney U test เปรียบเทียบขอมูลเชิงปริมาณที่มีการแจกแจงไมปกติระหวาง 2 กลุม 

นี้จัดการการขับถายปสสาวะดวยการคาสายสวนปสสาวะ 
จำเปนตองพึ่งผูดูแลเพื่อชวยจัดการการขับถาย ในขณะที่คน 
พิการอัมพาตครึ่งลางสวนใหญจัดการการขับถายดวยการสวน 

ปสสาวะเปนระยะ ๆ ไดดวยตนเอง ไมจำเปนตองพึ่งผูดูแล ดัง 
นั้น ความสามารถจัดการการขับถายปสสาวะจึงนาจะเปนปจจัย 
หนึ่งที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของผูดูแล ที่ผานมามีเพียงการศึกษา 
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนพิการอัมพาตไขสันหลังระหวาง 
คนที่คาสายสวนปสสาวะและคนที่สวนปสสาวะดวยตนเองเปน 

ระยะซึ่งพบวาคะแนนคุณภาพชีวิตไมแตกตางกันอยางมี 
นัยสำคัญ(11) 

 สวนระยะเวลาที่ใชดูแลคนพิการ การมีผูชวยคนพิการ และ 

เศรษฐฐานะของคนพิการและครอบครัว นั้น อาจเปนปจจัยที่ 
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการ แตการศึกษา 
ครั้งนี้ไมไดรวบรวมขอมูลดังกลาวไว จึงไมอาจระบุหรือสนับสนุน 

การคาดการณดังกลาวได ดังนั้น ถามีการศึกษาครั้งตอไป ควร 
มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเหลานี้และนาจะมีการ 
ศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตระหวางคนพิการไทยอัมพาต 

ไขสันหลังและผูดูแลคนพิการ 
 ที่ผานมามีการศึกษาในประเทศเนเธอรแลนด เปรียบเทียบ 
คุณภาพชีวิตระหวางคนพิการอัมพาตไขสันหลัง 10 คน และผู 
ดูแลคนพิการ (12) โดยการศึกษาเปนระยะ ๆ ตั้งแต 1, 3 และ 
6 เดือน หลังจากไดรับบาดเจ็บไขสันหลัง ดวยเอสเอฟ-36 พบ 

ตัวยอ

คะแนนคุณภาพชวีิต

คาเฉลี่ย

(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

คากลาง

(ต่ําสุด-สูงสดุ)

มิติการทํางานดานรางกาย  PF 61.00 (23.06) 61.00 (0-100) 

มิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางรางกาย  PR 39.00 (41.69) 39.00 (0-100) 

มิติความเจ็บปวดทาง BP 62.75 ( 22.28) 62.75 (0-100) 

มิติการรับรูสุขภาพทั่วไป  GH 57.50 (24.85) 60.00 (5-95) 

มิติการทํางานทางสังคม  SF 74.75 (18.64) 75.00 (38-100) 

มิติการมีชีวิต  VT 63.90 (17.94) 62.50 (35-95) 

มิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางอารมณ  RE 47.33 (41.01) 33.33 (0-100) 

มิติสุขภาพจิตทั่วไป  MH 66.96 (18.34) 64.00 (24-100) 

ดานสุขภาพกาย  PCS 55.06 (21.53) 52.50 (11.88-95.00) 

ดานสุขภาพใจ  MCS 63.23 (19.43) 60.20 (27.25-96.50) 

คะแนนคุณภาพชวีิต (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ผูดูแลผูพิการอัมพาครึ่งลาง ผูดูแลผูพิการอัมพาตทั้งตวั p-value 

มิติการทํางานดานรางกาย   PF 61.96 (22.24) 60.19 (24.12) 0.790a

มิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางรางกาย  PR 50.00 (44.59) 29.63 (37.36) 0.076b

มิติความเจ็บปวดทางกาย  BP 66.20 (22.71) 59.81 (21.90) 0.318a

มิติการรับรูสุขภาพทั่วไป  GH 59.13 (27.33) 56.11 (22.97) 0.675 b

มิติการทํางานทางสังคม  SF 78.80 (18.63) 71.30 (18.28) 0.149 b

มิติการมีชีวิต  VT 70.22 (18.55) 58.52 (15.80) 0.020 a

มิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทางอารมณ  RE 47.83 (42.43) 46.91 (40.57)  0.935 b

มิติสุขภาพจิตทั่วไป  MH 73.22 (17.70) 61.63 (17.44) 0.024 b

ดานรางกาย  PCS 59.32 (22.86) 51.43 (20.04) 0.200 a

ดานจิตใจ   MCS 67.51(20.17) 59.58 (18.37) 0.134 a
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วากลุมคนพิการไดคาคะแนนเฉลี่ยดานรางกาย (PCS) เทากับ  
33.3 ซึ่งนอยกวาของสวนผูดูแลคนพิการที่ได 47.6 เมื่อนำ 
ขอมูลของกลุมผูดูแลคนพิการชาวดัชทมาเปรียบเทียบกับการ 
ศึกษาครั้งนี้พบวาผูดูแลคนพิการชาวดัชทไดคะแนนนอยกวา 
ผูดูแลคนพิการไทย ทั้งนี้คงเปนเพราะผูดูแลชาวดัชทตองดูแล 
คนพิการในระยะแรกหลังเปนอัมพาต จึงยังไมสามารถปรับตัว 
และปรับใจรับสภาพได สวนผูดูแลคนพิการไทยในการศึกษา 

ครั้งนี้ดูแลคนพิการมานานไมนอยกวา 1 ป จึงอาจปรับตัวไดดีกวา 
และทำใหมีคะแนนเฉลี่ยทั้งดานรางกายและดานจิตใจสูงกวา 
 เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาผูดูแลคนพิการอัมพาต 
ไขสันหลังในประเทศตุรกี(2) ดังตารางที่ 4 พบวามิติตาง ๆ ของ 
ผูดูแลคนพิการไทยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาผูดูแลคนพิการชาว 
เตอรกทุกมิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะอายุ ทั้งนี้ ผูดูแลคนพิการชาว 
เตอรกนั้นมีอายุเฉลี่ยต่ำกวาผูดูแลคนพิการในไทย คาดวาผู 
ดูแลคนพิการไทยที่มีอายุเฉลี่ยสูงกวา ผานประสบการชีวิตมา 
มากกวา อาจมีความอดทนตอการเปนผูดูแลคนพิการสูงกวา  

จึงทำใหมีคะแนนคุณภาพชีวิตของผูดูแลคนพิการไทยที่สูงกวา 
ของผูดูแลคนพิการชาวเตอรก อีกประเด็นที่อาจมีอิทธิพลคือ 
สัดสวนผูดูแลที่เปนผูหญิง ซึ่งเปนเพศที่มีความอดทนสูงและ 

เอาใจใสในการดูแลผูอื่น แตรอยละ 84 ของผูดูแลคนพิการชาว 

เตอรกเปนผูหญิง สวนผูดูแลคนพิการไทยที่เปนผูหญิงนอยกวา 
คือมีเพียงรอยละ 72 ดังนั้น สัดสวนเพศหญิงที่เปนผูดูแลคน 

พิการไมนาเปนประเด็นหลักที่ทำใหคะแนนคุณภาพชีวิตมีความ 
แตกตาง 
 เมื่อนำผลการศึกษาครั้งนี้มาเปรียบเทียบกับการศึกษา 
คุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วไปจำนวน 251 คน ที่วัชรี เลอมานกุล 
ไดศึกษาไวโดยใชเอสเอฟ-36 ประเมินคุณภาพชีวิตเชนกัน(6) 
(ตารางที่ 4) พบวาคนไทยทั่วไปมีคะแนนเฉลี่ยของมิติตาง ๆ 
สูงกวา 50 ทั้งนี้ มิติการทำงานดานรางกายไดคะแนนสูงสุด 

เฉลี่ย 78.2 และมิติการรับรูสุขภาพทั่วไป (GH) ไดคะแนนต่ำสุด 
เฉลี่ย 57.5 ซึ่งไมแตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่ผูดูแลคนพิการ 
อัมพาตไขสันหลังไดคะแนนมิตินี้เฉลี่ย 57.5 เทากัน แตผูดูแล 
คนพิการอัมพาตไขสันหลังไดคะแนนมิติการทำงานทางสังคม 
(SF) สูงกวาของคนไทยทั่วไป (74.75 และ 60.6 ตามลำดับ) 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะการศึกษาดังกลาวศึกษาคนไทยที่อยูใน 
กรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งมีสังคมที่เรงรีบและแขงขันกันใน 
ทำงาน ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ศึกษาผูดูแลคนพิการซึ่งอยู 

นอกเขตเทศบาลเปนสวนใหญ สวนปจจัยดานอายุนั้นอาจไมใช 
ปจจัยที่ทำใหมีความแตกตางกันเพราะการศึกษาในกลุมคน 
ไทยทั่วไปมีอายุ 25 ถึง 74 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้กลุมผูดูแลคน 

ศิลดา และคณะ

(2010)

วัชรี และ ปารณีย

(2005)

Unalan

(2001)  

Lucke

(2004)  

ประเทศ ไทย ไทย ตุรกี เนเธอรแลนด

ลักษณะของผูเขารวมวิจัย ผูดูแลคนพิการอัมพาต

ไขสันหลังนานอยางนอย

1 ป

คนไทยทั่วไป ผูดูแลคนพิการ

อัมพาตไขสันหลัง

ผูดูแลคนพิการ

อัมพาตไขสันหลัง

จํานวนคน 50 251 50 10

เพศหญิง, รอยละ  72 64 84 10

อายุเฉลี่ย, ป 43.36 35-54 36.26 44.8

คะแนนมิติการทํางานดานรางกาย 61.00 (23.06) 78.2 (15.9) 51.70 (36.57) 89.0 (13.87)

คะแนนมิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทาง

รางกาย 39.00 (41.69) 74.1 (33.7) 38.50 (38.86) 50.0 (39.52) 

คะแนนมิติความเจ็บปวดทางกาย 62.75 ( 22.28) 66.6 (20.2) 54.30 (25.75) 63.2 (23.45)

คะแนนมิติการรับรูสุขภาพทั่วไป 57.50 (24.85) 57.5 (20.0) 45.86 (19.98) 69.0 (11.51)

คะแนนมิติการทํางานทางสังคม 74.75 (18.64) 60.6 (15.3) 48.00 (23.60) 72.5 (29.86)

คะแนนมิติการมีชีวิต 63.90 (17.94) 76.1 (17.1) 55.40 (19.66) 41.0 (19.49)

คะแนนมิติขอจํากัดเนื่องจากปญหาทาง

อารมณ 47.33 (41.01) 67.8 (37.5) 32.00 (40.94) 73.3 (43.46) 

คะแนนมิติสุขภาพจิตทั่วไป 66.96 (18.34) 69.6 (15.7) 44.72 (18.88) 60.0 (21.73)

คะแนนรวมดานรางกาย 55.06 (21.53) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 47.6 (9.18)

คะแนนรวมดานจิตใจ 63.23 (19.43) ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 42.6 (15.85)

ตารางที่ 4 แสดงคะแนนคุณภาพชีวิตที่ไดจากการศึกษานี้เปรียบเทียบกับการศึกษาอื่นที่ใชเอสเอฟ-36 ประเมินคุณภาพชีวิต 
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พิการมีอายุระหวาง 20-71 ป ซึ่งใกลเคียงกัน 

 อนึ่ง การศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยที่สัมพันธกับคุณภาพชีวิต 
และมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญของ 2 กลุม คือ เรื่อง 
ออนแรง และ วิธีการขับถายปสสาวะ แตไมสมควรนำมา 

วิเคราะหหาความสัมพันธดังกลาวเพราะจำนวน n นอย และไม 
ใชวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ นอกจากนั้นยังขาดการเก็บ 
ขอมูลบางอยางเชน รายละเอียดความเจ็บปวย โรคประจำตัว 
ของผูดูแลคนพิการ ระยะเวลาที่ผูดูแลใชดูแลคนพิการตอวัน 
การมีผูชวยคนพิการ และสถานภาพทางเศรษฐกิจ อีกประการ 
หนึ่งที่คณะผูวิจัยตระหนักเพราะอาจสงผลตอคะแนนคุณภาพ 
ชีวิต ไดแก ระดับการศึกษาของผูเขารวมวิจัย ซึ่งในการศึกษา 
ครั้งนี้ผูเขารวมวิจัยสวนใหญ (รอยละ 44) จบการศึกษาระดับ 

ประถม อาจไมเขาใจคำถามหรือเลือกคำตอบไดไมตรงกับความ 
เปนจริง สงผลใหขอมูลอาจคลาดเคลื่อนได นอกจากนี้ การเก็บ 

ขอมูลบางสวนกระทำที่หองตรวจผูปวยนอก ผูดูแลคนพิการบาง 
สวนรีบทำแบบสอบถามใหเสร็จ ๆ เพื่อรีบไปรับยาและเดินทาง 

กลับบาน ดังนั้น ในโอกาสตอไป ถามีการศึกษาคุณภาพชีวิตดวย 
การตอบแบบสอบถาม คณะผูวิจัยตองตระหนักถึงประเด็นดัง 
กลาวและแกไขขอบกพรองกอนดำเนินการศึกษาวิจัย 
 กลาวโดยสรุป เมื่อใชแบบสอบถามเอสเอฟ-36 ประเมิน 
คุณภาพชีวิตพบวาผูดูแลคนพิการบาดเจ็บไขสันหลังชาวไทย

มีคะแนนมิติขอจำกัดเนื่องจากปญหาทางดานรางกาย และมิติ 
ขอจำกัดเนื่องจากปญหาทางอารมณมีคะแนนต่ำกวารอยละ 
50 สวนผูดูแลคนพิการอัมพาตครึ่งลางมีคุณภาพชีวิตดีกวาผู 
ดูแลคนพิการอัมพาตทั้งตัว 
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