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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 related 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 fighting
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 independence. Factors related with independency were younger age, coping
strategies of fighting spirit less complications, and return to work.
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพือ่ เปรียบเทียบระดับความสามารถพึง่ ตนเองของผูป ว ย
บาดเจ็บไขสันหลัง ระหวางเขารับการฟน สภาพแบบผูป ว ยในทีโ่ รงพยาบาลและเมื่ออยูที่บาน และเปรียบเทียบปจจัยดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ระหวางกลุม ทีม่ รี ะดับความสามารถพึง่ ตนเองไดเพิม่ ขึน้ (SCIMup) และ
กลุมที่มีระดับความสามารถลดลงหลังจําหนาย (SCIMdown)
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงวิเคราะหชนิดตัดขวาง
สถานที่ทําการวิจัย: โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม
กลุมประชากร: ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังชนิดอัมพาตหรือออนแรงครึ่ง
ลาง (paraplegia AIS A-D) และออนแรงแขนขาสองขาง (tetraplegia
AIS C-D) ทีผ่ า นการฟน สภาพระหวาง พ.ศ. 2557-2559 จํานวน 113 คน
วิธกี ารศึกษา: ใช Spinal Cord Independence Measure (SCIM)
version III เพือ่ ประเมินระดับความสามารถพึง่ ตนเองได สัมภาษณผเู ขา
รวมวิจัยโดยใชแบบสอบถามที่แบงเปนขอมูลสวนตัว ศึกษาปจจัยตาง ๆ
ทีค่ าดวาเกีย่ วของ และบันทึกคะแนน SCIM กอนจําหนายจากโรงพยาบาลจากเวชระเบียนผูปวย
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) ใชกลยุทธการรับมือกับปญหาแบบมีใจสูปญหา
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
บาดเจ็บไขสันหลังสวนใหญสามารถรักษาระดับการพึ่งตนเองไดหรือมี
ระดับความสามารถเพิ่มขึ้นเมื่อกลับไปอยูที่บาน โดยปจจัยที่เกี่ยวของ
กับระดับความสามารถหลังจําหนายไดแก อายุนอย ภาวะแทรกซอน
นอย การมีใจสูปญ
 หา คุณภาพชีวิต และการมีงานทํา

ความเชื่อของคนรอบขางผูปวย(10) ที่อาจมองวาผูพิการเปนภาระ ไม
สามารถชวยเหลือตัวเองได ทําใหผปู ว ยพิการไมยอมออกไปทํากิจกรรม
นอกบาน หรือทํางานและอยูในภาวะพึ่งพิงมากขึ้นเรื่อย ๆ สวนปจจัย
ทางภาวะสุขภาพกายอื่น ๆ ซึ่งมักเกี่ยวของกับระดับและความรุนแรง
ของการบาดเจ็บไขสันหลัง เชน การเกิดภาวะแทรกซอนตาง ๆ เชน
แผลกดทับ ความดันเลือดสูงจากภาวะ autonomic dysreflexia
ภาวะทุพโภชนาการ อาการปวด เปนตน(5,7,11) และปจจัยสุดทายที่
เปนอุปสรรคตอการพึ่งตนเองได คือปจจัยดานสิ่งแวดลอม เชน การ
เขาถึงบานอาคารและสถานที่ตาง ๆ ซึ่งจากการสํารวจของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พบวาอาคารสาธารณะสวน
ใหญ (รอยละ 70) ยังขาดแคลนสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ
และผูส งู อายุหรืออาจมีแตยงั ไมไดมาตรฐาน ไมปลอดภัยทําใหผพู กิ ารไม
สามารถเขาถึงสถานทีต่ า ง ๆ ไดอยางอิสระและโดยสะดวก(12) สอดคลอง
กับการสํารวจทางลาดและหองสวมสําหรับผูพิการและผูสูงอายุในเขต
ถนนคนเดิน ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม พบ
วาไมมีทางลาดและหองสวมที่ผานเกณฑมาตรฐาน โดยจีระนันท และ
คณะ ไดแนะนําเกีย่ วกับกฎหมายสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ กิ าร
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
มีผลตอการพึ่งตนเองไดอาจตางกันออกไป และมีความซับซอนขึ้นกับ
มิติตาง ๆ หลายดาน การศึกษาของอภิชนา และคณะ(16) เปรียบเทียบ
คา SCIM ระหวางแรกรับกับวันที่จําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล
พบวาผูปวยมีคา SCIM เพิ่มขึ้น และอภิชนา และกัลยานี(17) ทําการ
สํารวจความสามารถในการชวยเหลือตนเองเมื่อกลับไปอยูบานพบวา
เมื่อเวลาผานไปผูปวยสามารถชวยเหลือตัวเองไดมากขึ้น แตสวนใหญ
ยังตองการดูแลรักษาฟนฟูสมรรถภาพอยางตอเนื่อง แตการศึกษาของ
อภิชนา และกัลยานี(17) เปนการศึกษาเมื่อ 20 ปที่แลว ซึ่งในปจจุบัน
กฎหมายไดเอื้อใหผูปวยไดรับปจจัยเกื้อหนุน เชน อุปกรณชวยเพิ่มขึ้น
จึงนาจะมีระดับความสามารถชวยเหลือตนเองไดมากกวาในอดีต และ
กระบวนการฟนสภาพแบบผูปวยในก็มีการพัฒนามากขึ้น รวมทั้งมี
การประเมินระดับความสามารถที่เปนมาตรฐานเฉพาะสําหรับผูปวย
บาดเจ็บไขสันหลังในขณะเขารับบริการแบบผูปว ยใน
ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระดับความ
สามารถในการพึ่งตนเองไดของผูปวย SCI โดยประเมินระดับความ
สามารถในการพึง่ ตนเองโดยใช Spinal Cord Independence Measure
Version III (SCIM)(18) กอนจําหนายจากหอผูปวยฟนฟูสภาพ และภาย
หลังจําหนายจากหอผูปวยฟนฟูสภาพไปอยางนอย 6 เดือน รวมทั้ง
เปรียบเทียบปจจัยที่เกี่ยวของในการพึ่งตนเองไดระหวางผูที่มีคะแนน
SCIM เพิ่มขึ้นหรือเทาเดิม กับผูที่คะแนนลดลงภายหลังการจําหนาย
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บทนํา
บาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury, SCI) สงผลกระทบตอชีวิต
ของผูปวยเปนอยางมาก เนื่องจากไขสันหลังเปนสวนหนึ่งของระบบ
ประสาทที่มีหนาที่ควบคุมอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย เมื่อไขสันหลังได
รับบาดเจ็บ ผูปวยจึงมีอาการออนแรงที่ขาและหรือแขนทั้งสองขาง ไม
สามารถใชแขนและมือ นั่ง ยืนหรือเดินไดตามปกติ อีกทั้งสงผลใหการ
ควบคุมการขับถายปสสาวะและอุจจาระ รวมทั้งสมรรถภาพทางเพศ
บกพรอง(1,2) ดังนั้น ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังจึงจําเปนตองไดรับการฟน
สภาพ โดยกระบวนการฟนสภาพเปนการทํางานรวมกันของสหสาขาวิชาชีพซึง่ ประกอบดวย แพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรม
บําบัด นักสังคมสงเคราะห นักโภชนาการ นักจิตวิทยา และอื่น ๆ(3)
ทีม่ เี ปาหมายรวมกัน คือเพิม่ ขีดความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ
เพื่อใหผูปวยมีความสามารถพึ่งตนเองไดมากที่สุด และสามารถกลับไป
ดํารงชีวิตในชุมชนและสังคมไดใกลเคียงปกติอีกครั้ง(4)
ปจจัยที่อาจมีผลตอความสามารถในการพึ่งตนเองไดของผูปวย มี
ทัง้ ทีเ่ ปนปจจัยเกือ้ หนุน ซึง่ หมายถึงปจจัยทีท่ าํ ใหผปู ว ยคงความสามารถ
ดานการเคลื่อนไหวการทํากิจกรรมตางไวไดหรือทําไดดีขึ้น และปจจัย
ที่เปนอุปสรรคซึ่งหมายถึงปจจัยที่ทําใหระดับความสามารถลดลง(5)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยทีม่ ผี ลตอความสามารถในการ
พึ่งตนเองไดของผูปวย ไดแก แผนหรือกระบวนการฟน สภาพซึง่ เปรียบ
เสมือนการเตรียมความพรอมกอนกลับไปใชชวี ติ ทีบ่ า น หากมีการเตรียม
ความพรอมที่ดี ผูปวยจะสามารถกลับไปใชชีวิตในชุมชนและสังคมได
แรงสนับสนุนจากครอบครัวและเพื่อนทําใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และพึง่ ตนเองไดมากขึน้ (6) รวมทัง้ ยังพบวาความสามารถในการประกอบ
อาชีพและการหารายไดมีความสัมพันธกับฐานะทางการเงิน เนื่องจาก
ผูพิการอาจจําเปนตองอาศัยการใชอุปกรณชวย หรือเทคโนโลยีตาง ๆ
ซึ่งสิ่งเหลานี้มีคาใชจาย(7) ดังนั้น ผูพิการจึงจําเปนตองมีการสนับสนุน
ทางการเงินอยางเพียงพอ(8) เพื่อใหไดอุปกรณชวยที่จะเอื้อใหมีโอกาส
พึ่งตนเองไดมากขึน้
ปจจัยอีกกลุม ทีม่ คี วามสําคัญตอการพึง่ ตนเองไดคอื ปจจัยดานจิตใจ
ประกอบดวย กลยุทธในการรับมือกับปญหา (coping strategy) ซึ่ง
หมายถึง กลวิธที างจิตใจของผูป ว ยทีใ่ ชเพือ่ รับมือกับความพิการ(9) ความ
เครียด กังวล ซึมเศรา เปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิตเปนอยางมาก
รวมถึงความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บปวยของตัวผูปวยเอง และ
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จากโรงพยาบาล คาดวาผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะมีประโยชนตอ การพัฒนา
กระบวนการฟนสภาพใหกับผูปวยกลุมนี้ ทําใหเขามีความพรอมที่จะ
กลับไปใชชีวิตในชุมชนและสังคมมากขึ้น และสามารถรักษาระดับการ
พึ่งตนเองไดเต็มศักยภาพ และดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามอัตภาพ

- แบบประเมิน SCIM(18)
- แบบประเมิน Hospital Anxiety and Depression Scale
(HADS)(19)
- แบบประเมิน คุณภาพชีวิตพื้นฐานกรณีบาดเจ็บไขสันหลัง (International spinal cord injury quality of life basic data set)(1)
- การประเมินกลยุทธการรับมือกับปญหา (coping strategies)
โดยเลือกขอคําถามมาจาก Spinal cord lesion related coping strategies questionnaire (SCL-CSQ) version 1(1) แลวสรุปผลวาผูป ว ยใช
coping strategies แบบใด โดยการนับจากคําตอบ ถาผูป ว ยเลือกตอบ
มากกวาหนึง่ วิธี ก็จะนับซ้าํ เชน ผูป ว ยเลือก 2 หัวขอ คือ acceptance
และ fighting spirit ก็จะนับ acceptance 1 และ fighting spirit 1
โดยแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไดรับการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน รวมทั้งพิจารณา
ความเหมาะสมของภาษา โดยแบบสัมภาษณที่ดีควรมีคา Itemobjective congruence (IOC) มากกวา 0.50(20) ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ
ของการศึกษานี้มีคา IOC เทากับ 0.81

วิธีการศึกษา
กลุมตัวอยาง
ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่เคยเขารับการฟนสภาพที่หอผูปวยฟนฟู
สภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ระหวางมกราคม 2557 ถึง
ธันวาคม 2559 จํานวน 231 คน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามเกณฑการคัด
เขาและออกแลว จะเหลือผูเขารวมวิจัยเปนจํานวน 113 คน (รูปที่ 1)
เกณฑคัดเขา
• อัมพาตหรือออนแรงครึ่งลาง (paraplegia AIS A-D) หรือออน
แรงแขนขาสองขาง (tetraplegia AIS C-D)
• มีระยะเวลาหลังจําหนายอยางนอย 6 เดือน
• สามารถสื่อสารภาษาไทยได
• สามารถติดตอทางโทรศัพทเพื่อสัมภาษณได
เกณฑคัดออก
มีสาเหตุจากโรค มิใชบาดเจ็บเกิดจากภยันตราย (non-traumatic)
รายละเอียดดูในรูปที่ 1

ขั้นตอนเก็บขอมูล
หลังผานการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (หมายเลข
358/2560 Research ID 4841) แลวจึงเริ่มมีการเก็บขอมูล ดังตอไปนี้
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) เพือ่ ประเมิน SCIM

เครื่องมือที่ใช
แบบสัมภาษณประกอบดวยขอมูล 2 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ น้ําหนักตัว สวนสูง ระดับ
การบาดเจ็บไขสันหลัง สาเหตุของการบาดเจ็บไขสันหลัง ระยะเวลาที่
ไดรับบาดเจ็บ และอาชีพ การบันทึกขอมูลทําตามรหัสของผูปวย และ
ใชสมุดคุมรหัสในการถอดรหัส โดยมีผวู จิ ยั เทานัน้ ทีท่ ราบขอมูลในสวนนี้
สวนที่ 2 ประกอบดวย
- แบบสอบถามปจจัยที่คาดวาจะสงผลตอความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ซึ่งพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรม
Spinal cord patients (n=231)

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

Figure 1. Flow of participants recruitment
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ภายหลังการจําหนายจากโรงพยาบาล (SCIMhome) รวมทัง้ สอบถาม
ปจจัยตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของตามแบบสอบถามดังกลาวขางตน
4. ศึกษาเวชระเบียนผูปวย บันทึกคะแนน SCIM กอนจําหนาย
(SCIMdisch) ขณะรักษาตัวที่หอผูปวยฟนฟูสภาพ

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)
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถในการพึ่งตนเองโดยเปรียบเทียบ
คะแนน SCIM กอนจําหนายจากโรงพยาบาล (SCIMdisch) และ
ขณะสอบถามขอมูลเมื่อผูปวยอยูบาน (SCIMhome) พบวารอยละ
90.3 ของผูปวยทั้งหมด มีคะแนน SCIMhome เทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น
(SCIMup) เปนที่นาสังเกตวาผูปวยที่มี SCIMhome ลดลง (SCIMdown) เปน paraplegia AIS A-B หรือ tetraplegia AIS C เทานั้น
เมื่อเปรียบเทียบปจจัยดานตาง ๆ ระหวางกลุม SCIMup กับกลุม
SCIMdown โดยใชสถิติ Mann Whitney U Test ตารางที่ 2 แสดง
ใหเห็นวากลุม SCIMdown มีคะแนน SCIMdisch นอยกวาอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทียบกับกลุม 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

การวิเคราะหขอมูล
ใชโปรแกรมสถิติ SPSS version 17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทําการวิเคราะหขอมูลทั่วไป โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ จํานวนรอยละคาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- จําแนกผูปวยเปน 2 กลุม คือ กลุม SCIMup หมายถึง ผูที่
มีคะแนน SCIMhome เพิ่มขึ้นหรือเทากับ SCIMdisch และกลุม
SCIMdown หมายถึง ผูที่มีคะแนน SCIMhome ลดลง แลวจึงเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการพึ่งตนเองไดของผูปวยแยก
ตามกลุมที่จําแนกไว โดยใชสถิติ non-parametric test ไดแก Chisquare test และ Mann Whitney U Test กําหนดคา p<0.05

ผลการศึกษา
มีผปู ว ยผานตามเกณฑการคัดเขาและคัดออก รวม 113 ราย รอยละ
84.96 เปนผูชาย ทั้งนี้ มีผูปวยอีก 118 ราย ที่เขารับการรักษาตัวใน
ชวงเวลาดังกลาว แตมิไดบาดเจ็บจากภยันตราย หรือมีสาเหตุอื่น เชน
เสียชีวิต, ไมสามารถติดตอ หรือสื่อสารภาษาไทยได 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

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

Level of injury
Paraplegia (n=68)
- SCIM up (n=63)
- SCIM down (n=5)
Tetraplegia (n=45)
- SCIM up (n=39)
- SCIM down (n=6)

AIS classification n (%)
A

B

C

D

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
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

SCIMup (n=102) Mean (SD)

SCIMdown (n=11) Mean (SD)

p value

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 (*significant at p<0.05); SCIMup, SCIMhome increased or not changed; SCIMdown, SCIMhome decreased
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Table 3. Statistical significance when comparing SCIM scores (SCIMdisch vs. SCIMhome) within groups of SCIMup and SCIMdown

SCIMup (n=102)
Items of SCIM

Total score
Discharge
Home
Self-care
Discharge
Home
Respiration& sphincters
Discharge
Home
Mobility room& toilet
Discharge
Home
Mobility indoor& outdoor
Discharge
Home

SCIMdown (n=11)

Median
95% confident interval
(lower, upper bound)

p value

Median
95% confident interval
(lower, upper bound)

p value

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

0.001*

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

0.003*

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

0.001*

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

0.066

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

0.001*

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

0.017*

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

0.001*

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

0.157

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

0.001*

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

0.041*

Wilcoxon signed rank test (*significant 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

45.67 (14.85)
19 (18.62)
82 (80.39)
1 (0.98)
56.44 (45.84)

61.82 (15.35)
6 (54.54)
5 (45.45)
0
40.91 (12.42)

0.003b

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)

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)

Age (years)
- 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
1

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
1
Mean (SD), 2N (%); aChi square test, bMann Whitney U Test

เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสุขภาพ และดานจิตใจ (ตารางที่ 4)
พบวาปจจัยที่มีความแตกตางระหวาง 2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดแก อายุ การมีภาวะแทรกซอนภายใน 1 เดือน กลยุทธการรับมือกับ
ปญหา ความวิตกกังวล ซึ่งคะแนนความวิตกกังวลนี้ถึงแมจะแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตคะแนนอยูในเกณฑปกติที่ไมถือวามี
ความวิตกกังวล, สําหรับคะแนนคุณภาพชีวิต พบวากลุม SCIMup มี
คาเฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตมากกวากลุม SCIMdown

ปจจัยภายนอก (ตารางที่ 5 และ 6) ที่พบวามีความแตกตางระหวาง
2 กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ไดแก การมีความยากลําบากในการ
เขาออกบานอาคาร โดยพบวา กลุม SCIMdown มีความยากลําบากใน
การเขาออกบานอาคารเนื่องจากความไมพรอมของบานและสถานที่
รอยละ 36.36 และตองการการชวยเหลือจากผูดูแลในดานอื่น ๆ มาก
กวากลุม SCIMup ดวย ในสวนของการมีงานทําพบวา ผูปวยกลุม
SCIMup มีงานทํารอยละ 50.98 แตในกลุม SCIMdown ไมมีงานทํา
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ทั้งหมด ผูปวยที่มีงานทําสวนใหญใหขอมูลวาเปนงานเดิมที่ทําอยูแลว
ตัง้ แตกอ นจะบาดเจ็บไขสันหลัง เชน เกษตรกร, ขาราชการ, รับจางทัว่ ไป
และอื่น ๆ และทั้งสองกลุมพบวามีปญหาดานการเงินในระดับนอย เปน
ที่นาสังเกตวา เมื่อแยกอายุผูปวยในกลุมที่มีงานทําในกลุม SCIMup
พบวามีอายุมากกวา 60 ป เพียง 2 คน ที่เหลืออีก 50 คนมีอายุอยูใน
ชวง 19-59 ป ซึ่งเปนวัยทํางาน (ตารางที่ 6)

แทรกซอนสวนใหญที่พบคือ แผลกดทับ และอาการปวดกลามเนื้อ
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ McKinley(27) และ Furlan(28) ที่พบวา
ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยที่สุดคือแผลกดทับและเกิดไดทุกชวงเวลา
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 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
หาขอสรุปตอไป
สวนกลยุทธการรับมือกับปญหานั้น การศึกษาครัง้ นีพ้ บวาในกลุม
SCIMup ผูป ว ยสวนใหญใชกลยุทธการรับมือกับปญหาแบบยอมรับสภาพ
(รอยละ 74.50) และการมีใจสูปญหา (รอยละ 67.64) ซึ่งกลยุทธในการ
รับมือกับปญหาสองแบบนี้เปนกลยุทธที่เหมาะสม โดยมีการใชกลยุทธ
แบบเชื่อมั่นในความชวยเหลือของสังคม (รอยละ 9.80) ใกลเคียงกัน
กับการศึกษาของ สินธิป และคณะ(29) ทีพ่ บวากลยุทธการรับมือกับปญหา
ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ สูงสุดคือการมีใจสูป ญ
 หา รองลงมาคือการยอมรับสภาพ
ที่เกิดขึ้น และต่ําที่สุดคือการเชื่อมั่นในความชวยเหลือของสังคม ทั้งนี้
การมีใจสูปญหาสงเสริมใหผูปวยพยายามใชความสามารถของตนเอง
เขาควบคุมปญหาที่เกิดขึ้น พยายามจัดการกับปญหามากขึ้น และอยู
โดยไมพึ่งพาผูดูแล สวนการยอมรับสภาพทําใหผูปวยประเมินคุณคา
ของชีวิตขึ้นใหม โดยปรับเปลี่ยนเปาหมายตามความเปนจริงและความ
สามารถที่มีอยู ผูปวยในกลุม SCIMdown สวนมากใชกลยุทธการ
ยอมรับสภาพ (รอยละ 90.9) แตการมีใจสูปญหามีเพียง (รอยละ 18.8)
ผูปวยกลุมนี้อาจจะปรับเปาหมายตามความเปนจริงและความสามารถ
ที่มีอยูเร็วเกินไปจนขาดความพยายามในการจัดการกับปญหาที่มาก
พอ ผูปวยกลุมนี้บางสวนยังเชื่อมั่นในการชวยเหลือจากสังคม หวังพึ่ง
ผูอื่นเขามาชวยแกปญหาให ซึ่งเปนกลยุทธที่ทําใหยังตองพึ่งพาผูดูแล
อยู ดังนั้น กลุม SCIMup ที่มีกลยุทธแบบยอมรับสภาพและแบบมีใจ
สูปญหามากกวากลุม SCIMdown จึงเปนประเด็นนาสนใจที่ทีม
เวชกรรมฟนฟูควรตระหนักถึงการกระตุนและสรางแรงจูงใจใหผูปวยมี
กลยุทธแบบมีใจสูปญหากอนจําหนายผูปวยกลับบาน เพราะอาจชวย

บทวิจารณ
การศึกษานี้พบวาผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังที่เขารับการรักษาที่หอ
ผูปวยฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมในชวงป 25572559 จํานวน 113 คน เมื่อประเมินความสามารถในการพึ่งตนเองโดย
ใช SCIM พบวาหลังกลับไปอยูบานแลว ผูปวยสวนมาก (รอยละ 90.3)
มีคา คะแนนรวม SCIMhome เทาเดิมหรือเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคลองกับงาน
วิจยั ของอภิชนา(21) ทีพ่ บวาผูป ว ยสามารถชวยเหลือตนเองไดรอ ยละ 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
ในการศึกษานีม้ รี ะยะเวลาเฉลีย่ ในการปรับตัวและฟน ฟูสภาพตนเองนาน
3-5 ป
เมื่อพิจารณาปจจัยทางดานสุขภาพและความเชื่อของผูปวย 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 มีภาวะแทรกซอนในชวงหนึง่ เดือนกอนสัมภาษณ มากกวา
กลุม SCIMup (รอยละ 15.70 และรอยละ 18.20 ตามลําดับ) ภาวะ
Table 5. Comparison of parameters related to finance, and needs of

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

personal assistant between SCIMup and SCIMdown groups
Parameters

Financial problems
Need assistance for
- Mobility, transfer
- Respiration and sphincter
management
- Self-care
- Basic physical therapy
e.g. exercises

SCIMup
(n=102)
N (%)

SCIMdown
(n=11)
N (%)

p value

Parameters

17 (16.67)
32 (31.4)
23 (22.55)
20 (19.61)

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

0.586a
0.000a

20 (19.61)
28 (27.45)

9 (81.81)
10 (90.90)

Difficulty 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

SCIMup, SCIMhome increased or not changed;
SCIMdown, SCIMhome decreased
a
Chi square test
Formerly J Thai Rehabil Med

SCIMup
(n=102)
N (%)

SCIMdown
(n=11)
N (%)

p value

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

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

-68-

0.001a

ใหระดับความสามารถเพิ่มขึ้นภายหลังการจําหนายจากโรงพยาบาล
สวนความวิตกกังวล แมการศึกษาครัง้ นีพ้ บวาเปนปจจัยทีม่ คี ะแนน
แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิตริ ะหวางกลุม แตคะแนนเฉลีย่ ของ
ทั้งสองกลุมยังอยูในเกณฑปกติที่ไมถือวามีความวิตกกังวล ทั้งนี้การ
ประเมินดวยแบบประเมิน HADS คาคะแนนรวมทีม่ ากกวา 11 คะแนน
บงชีค้ วามผิดปกติ ในทํานองเดียวกันคะแนนอาการซึมเศราของทัง้ สอง
กลุมถือวาอยูในเกณฑปกติ แสดงวาหลังจําหนายผูปวยที่เขารวมการ
ศึกษานีไ้ มมคี วามวิตกกังวลและอาการซึมเศรา สอดคลองกับการศึกษา
ของ Mulroy(30) ศึกษาในผูปวย SCI ระยะเวลาบาดเจ็บมากกวา 2 ป
พบวาความวิตกกังวลและซึมเศราจะลดลงหากผูปวยมีระดับกิจกรรม
ทางกายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คงเปนเพราะผูปวยในการศึกษานี้สามารถรักษา
ระดับคะแนนการพึง่ ตนเองไวได หรือเพิม่ ขึน้ เปนสวนใหญจงึ ทําใหผปู ว ย
ไมมคี วามวิตกกังวลและซึมเศรา หรืออาจเปนเพราะผูป ว ยกลุม นีอ้ าศัย
อยูกับญาติหรือครอบครัวหรือมีผูดูแล โดยจะเห็นวามีผูปวยประมาณ
รอยละ 38.1 (43 คน) ที่ไดมาเขารับการรักษาฟนฟูครั้งที่ 2 หรือ
มากกวา โดยแนวปฏิบัติของหอผูปวยฟนฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม จะมีการติดตามเพื่อใหผูปวยบางรายไดรับการฟนฟูและ
ตรวจรักษาประมาณปละ 1-2 ครั้ง และในปแรกหลังบาดเจ็บ มีนโยบาย
ใหผูปวยกลับมานอนโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มสมรรถนะความสามารถ
หรือในกรณีที่มีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้น
ประเด็นคุณภาพชีวติ ในการศึกษานี้ เปนการประเมินความพึงพอใจ
ตอสภาพจิตใจ รางกาย และโดยรวม คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวาคา
เฉลี่ยคะแนนคุณภาพชีวิตของกลุม SCIMup มากกวากลุม SCIMdown
(27.35 และ 23.36 ตามลําดับ) บงชี้วาทั้งสองกลุมมีคาคุณภาพชีวิตอยู
ในระดับสูงทั้งสองกลุม อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของ van Leeuwen(31) พบวาผูปวยจะสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตไวไดหรือไม
ขึ้นกับภาวะแทรกซอน ระยะเวลาหลังบาดเจ็บไขสันหลัง และการมี
ปฏิสัมพันธกับสังคม ซึ่งสัดสวนผูปวยในการศึกษานี้มีภาวะแทรกซอน
นอย ระยะเวลาหลังจากบาดเจ็บคอนขางนาน เฉลี่ย 40.91 เดือน จึง
อาจทําใหผูปวยสามารถรักษาระดับคุณภาพชีวิตใหอยูในระดับสูงไวได
สวนปจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มคี วามแตกตางระหวาง 2 กลุมอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก การมีความยากลําบากในการเขาออกบาน
อาคาร โดยกลุม SCIMdown มีความยากลําบากถึง รอยละ 36.36
เนือ่ งจากสภาพแวดลอมของบาน รวมถึงสถานทีอ่ น่ื ๆ ทีต่ อ งไปใชบริการ
มีลักษณะไมเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจีระนันท(13)
ที่สํารวจทางลาดและหองสวมสําหรับผูพิการและผูสูงอายุในเขตถนน
คนเดินจังหวัดเชียงใหม พบวาไมมีทางลาดและหองสวมที่ผานเกณฑ
มาตรฐานดังนั้น จึงควรสงเสริมและแนะนําใหผูดูแลผูปวยหรือเจาของ
สถานที่สาธารณะใหเห็นความสําคัญในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการ เชน สรางทางลาด หองสวมที่ไดมาตรฐานสําหรับผู
พิการ รวมทั้งมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพราะสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูพิการจัดเปนปจจัยสําคัญอีกอยางหนึ่งในการคง
สภาพการพึ่งตนเองของผูปวย SCI
ความชวยเหลือที่ผูปวยตองการจากผูดูแล กลุม SCIMdown สวน
ใหญตองการความชวยเหลือดานการเคลื่อนไหว, ดานการหายใจและ
การขับถาย, ดานการดูแลตนเอง (self-care), และดานการบริหาร

รางกาย (กายภาพบําบัดพื้นฐาน) ซึ่งสัมพันธกับระดับความรุนแรงของ
การบาดเจ็บ ทีพ่ บสวนมาก (รอยละ 80) เปน AIS A-B (ตารางที่ 1) สวน
กลุม SCIMup ตองการความชวยเหลือเชนกันแตในจํานวนทีน่ อ ยกวา
ซึ่งการชวยเหลือที่ผูปวยตองการนั้นนาจะเปนไปตามสภาพรางกาย
ของผูปวยเองหลังการบาดเจ็บและไมสามารถทํากิจกรรมเหลานั้นได
ดวยตัวเอง
สวนการมีงานทําพบวากลุม SCIMup มีงานทํารอยละ 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) รวมทั้งกลุม
SCIMdown มีความรุนแรงของการบาดเจ็บมากกวา ทําใหสภาพรางกาย
ไมพรอมที่จะกลับไปทํางานไดแลว แตเปนที่นาสังเกตวาทั้งสองกลุมมี
ปญหาดานการเงินนอย อาจเนื่องมาจากไดรับการสนับสนุนทางการ
เงินจากทั้งครอบครัวและตามสวัสดิการรัฐที่ใหกับผูพิการ
ขอจํากัดของการศึกษานี้ ไดแก การศึกษาครั้งนี้ประเมินความ
สามารถโดยการสัมภาษณ ไมไดศึกษาผูปวยอัมพาตแขนขาสองขาง
(tetraplegia AIS A-B) และประชากรที่ศึกษาเปนผูพิการในจังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดใกลเคียงในภาคเหนือเฉพาะที่มารับการรักษา
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จึงไมสามารถเปนตัวแทนของ
ประชากรในประเทศไทย ควรมีการศึกษาในภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติม
เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบขอมูลในแตละจังหวัดและรูถึงปจจัยที่
มีผลตอการรักษาระดับการพึ่งตนเองไดที่แทจริง รวมทั้งควรทําการ
ศึกษาปจจัยที่อาจเกี่ยวของอื่น ๆ ที่ไมไดทําการศึกษาในงานวิจัยนี้ เชน
ระยะนอนโรงพยาบาลสําหรับกระบวนการฟนสภาพ การมีโรครวม
หรือภาวะแทรกซอนที่เปนอุปสรรคตอความสามารถพึ่งพาตนเอง 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
กระทรวงสาธารณสุ ข มี น โยบายให ผู ป ว ยกลุ ม นี้ ไ ด รั บ โอกาสเข า ถึ ง
กระบวนการฟนสภาพอยางตอเนื่องตั้งแตโรงพยาบาลจนถึงชุมชน
โดยสามารถสงตอผูปวยใหกับทีมสหวิชาชีพในชุมชุนได (intermediate care)(33)
กลาวโดยสรุป หลังจากผานกระบวนการฟนสภาพแบบผูปวยใน
จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังสวน
ใหญสามารถรักษาระดับการพึ่งตนเองไดหรือเพิ่มขึ้นเมื่อกลับไปอยู
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ที่บาน โดยปจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวของและเปนอุปสรรคตอระดับความ
สามารถ คือ อายุ, ภาวะแทรกซอน, กลยุทธการรับมือกับปญหา,
การขาดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในและภายนอกบานและอาคาร
ดังนั้น ทีมเวชกรรมฟนฟูควรใหความรูแกผูปวยและผูดูแลเรื่องการ
ปองกันภาวะแทรกซอน การยอมรับและมีใจสูกับปญหา รวมทั้งการ
ปรับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกบาน/อาคารเพื่อสงเสริมให ผู
พิการบาดเจ็บไขสันหลังสามารถรักษาหรือเพิ่มระดับความสามารถ
การพึ่งตนเองได ทั้งนี้ การชวยเหลือใหผูปวย สามารถคงระดับความ
สามารถไวได จําเปนตองมีการศึกษาเพิ่มเติมอยางละเอียดตอไป

17.
18.

19.
20.

เอกสารอางอิง

21.

1. Kovindha A. Textbook of spinal cord injury: Comprehensive rehabilitation Vol.1 Spinal cord–Spine–Movements. Chiang Mai:
Suthin Printing; 2012. p. 45-150, 227-313, 315-65.
2. Kovindha A. Textbook of spinal cord injury: Comprehensive
rehabilitation Vol.2 Visceral organs–Sex–Skin. Chiang Mai: Suthin
Printing; 2013. p. 105-327.
3. Pajaree K. Spinal cord injuries: Rehabilitation. Bangkok: Ruenkaew Printing;1995.
4. Kovindha A. Spinal cord injury: Guidelines for neurological assessment. Chiang Mai: Faculty of Medicine Chiang Mai University;
2005. p. 43-80.
5. Vissers M, van den Berg-Emons R, Sluis T, Bergen M, Stam H,
Bussmann H. Barriers to and facilitators of everyday physical activity in persons with a spinal cord injury after discharge from the
rehabilitation centre. J Thai Rehabil Med. 2008;40:461-7.
6. Wongsa S, Tongprasert S, Kovindha A. Quality of life of primary
caregivers of disabled people with spinal cord injury by using short
form-36 questionnaire. J Thai Rehabil Med. 2011;21:28-33.
7. Barclay L, McDonald R, Lentin P, Bourke-Taylor H. Facilitators and
barriers to social and community participation following spinal cord
injury. Aust Occup Ther J. 2016;63:19-28.
8. Choochart N, Vichiansiri R, Arayawichanon P, Manimmanakorn N.
Quality of life of traumatic spinal cord injured patients in north-east
region of Thailand. J Thai Rehabil Med. 2015;25:15-21.
9. Elfstrom ML, Ryden A, Kreuter M, Persson LO, Sullivan M. Linkages between coping and psychological outcome in the spinal cord
lesioned:development of SCL-related measures. Spinal Cord.
2002;40:23-9.
10. Namsiripongpun W. Seminar, law and state policy on disabled persons. (N.279) 2016. Retrieved September 18, 2017 from: newsite.
wiriya-ufp.org/wp-content/uploads/2016/09/05.doc.
11. Wilekha N, Kovindha A. A study of protective behaviors and risk
factors of pressure ulcers in spinal cord injured patients. J Thai
Rehabil Med. 2005;15:101-12.
12. Ministry of Social Development and Human Security. National disability quality development plan Vol.4 2012–2016. Bangkok, Thailand. 2011.
13. Rapipong J, Kovindha A. A Survey of ramps and toilets for disabled and elderly people along Chiang Mai walking streets. J Thai
Rehabil Med. 2015;25:102-8.
14. Ramakrishnan K, Chung TY, Hasnan N, Abdullah SJ. Return to work
after spinal cord injury in Malaysia. Spinal Cord. 2011;49:812-6.
15. Vongpakorn P, Kovindha A. Employment Rate of Thais with Spinal
Cord Injury and Predictive Factors. J Thai Rehabil Med. 2014;24:
28-36.
16. Kovindha A, Kammuang-lue P, Tongprasert S, Komaratat N, Mahachai R, Chotiyarnwong C, Pattanakuha S. A preliminary report
Formerly J Thai Rehabil Med

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

-70-

on outcomes of inpatient rehabilitation services from tertiary care
facilities in the Thai spinal cord injury registry (TSCIR) project. J
Thai Rehabil Med. 2017;27:102-7.
Kovindha A, Yawila K. Status and problems of spinal cord injured
patients after discharge. Chiang Mai Med Bull. 1998:37:49-57.
Catz A, Itzkovich M, Tesio L, Biering-Sørensen F, Weeks C, Laramee MT, et al. A multicentre international study on the spinal cord
independence measure, version III:Rasch psychometric validation. Spinal Cord. 2007;45:275-91.
Bureau of Medical Technical and Academic Affairs. Guidelines for
rehabilitation of physical disability persons. Bangkok, Thailand. 2004.
Rinthaisong I. Content validity index (Internet). 2014. [cite 2017
Sept 10]. Available from:https://sites.google.com/site/stats2researchs/student-of-the-month/johndoe.
Kovindha A, Sunthornsaratul M, Wattanapan P. Ability, problem
and need assessment of patients with spinal cord lesion after rehabilitation. J Thai Rehabil Med. 2005;15:155-64.
Jannings W, Pryor J. The experiences and needs of persons with
spinal cord injury who can walk. Disabil Rehabil. 2012;34:1820-6.
Haisma JA, Van Der Woude LH, Stam HJ, Bergen MP, Sluis TA, Post MW, et al. Complications following spinal cord
injury:occurrence and risk factors in a longitudinal study during and
after inpatient rehabilitation. J Thai Rehabil Med. 2007;39:393-8.
Krause JS, Saunders LL. Health, secondary conditions, and
life expectancy after spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil.
2011;92:1770-5.
Bloemen-Vrencken JH, Post MW, Hendriks JM, De Reus EC, De
Witte LP. Health problems of persons with spinal cord injury living
in the Netherlands. Disabil Rehabil. 2005;27:1381-9.
Hetz SP, Latimer AE, Arbour-Nicitopoulos KP, Martin Ginis KA.
Secondary complications and subjective well-being in individuals
with chronic spinal cord injury:associations with self-reported adiposity. Spinal Cord. 2011;49:266-72.
McKinley WO, Jackson AB, Cardenas DD, De Vivo MJ. Longterm medical complications after traumatic spinal cord injury: A
regional model systems analysis. Arch of Phys Med Rehabil.
1999; 80:1402-10.
Furlan JC, Fehlings MG. Cardiovascular complications after acute
spinal cord injury: pathophysiology, diagnosis, and management.
Neurosurg Focus. 2008;25:3-13.
Pattanakuhar S, Kammuang-lue P, Kovindha A. Coping strategies
of Thais with chronic sinal cord injury and related factors. J Thai
Rehabil Med. 2014;24:86-94.
Mulroy SJ, Hatchett PE, Eberly VJ, Haubert LL, Conners S, Gronley J, et al. Objective and self-reported physical activity measures
and their association with depression and satisfaction with life in
persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2016;
97:1714-20.
van Leeuwen CM, Post MW, Westers P, van der Woude LH, de
Groot S, Sluis T, et al. Relationships between activities, participation, personal factors, mental health, and life satisfaction in persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 2012;93:82-9.
Middleton JW, Johnston D, Murphy G, Ramakrishnan K, Savage N, Harper R, et al. Early access to vocational rehabilitation
for spinal cord injury Inpatients. J Rehabil Med. 2015;47:626-31.
DOI:https://doi.org/10.2340/16501977-1980.
Sirindhorn National Medical Rehabilitation Insititue. Intermediate
care survice planning ministry of Public Health (Internet). [cite
2019 Apr 1]. Available from:http://www.snmri.go.th/snmri/download/train/pm/Intermediate_1.pdf.

