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ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ 

ผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มารับบริการ 

ที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศไทย

ณัฐวดี  มณีพรหม วท.บ., พีรพนธ์  ลือบุญธวัชชัย พบ. วท.ม. 

บทคัดย่อ

วตัถปุระสงค ์ เพือ่ศกึษาความชกุของภาวะความสขุและปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในผูพ้กิารเนือ่งจากการตดัขา 

ที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศไทย

วิธีการศึกษา  ผู้พิการเนื่องจากการตัดขาระดับข้อเท้าถึงสะโพก จำานวน 400 ราย ที่มารับบริการ

ทีศ่นูยก์ายอปุกรณ ์4 แหง่ ไดแ้ก ่1) มลูนธิขิาเทยีม ในสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี2) โรงพยาบาล 

ทหารผ่านศึกและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) โรงพยาบาลศิริราช และ 

4) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2553  ผูเ้ขา้รว่มวจิยัทกุรายตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 7 ชดุ  ไดแ้ก ่1) แบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ดัชนีวัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ 3) แบบสอบถามภาพลักษณ์ในผู้พิการ 

ที่ถูกตัดขา 4) แบบวัดความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิท ฉบับผู้ใหญ่ 5) แบบสอบถาม 

ความสัมพันธ์และหน้าที่ของครอบครัว  6) แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม และ 7) แบบสอบถาม

การปรับตัวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ผลการศกึษา  ผูพ้กิารเนือ่งการตดัขาสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 74) มภีาวะความสขุเทา่กบัคนทัว่ไปและมากกวา่

คนทัว่ไป ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะความสขุ ไดแ้ก ่สถานภาพมคีู ่(p < 0.05) มรีายได ้(p < 0.05) รายได้

ตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป / เดือน (p < 0.05)  ใส่ขาเทียม (p < 0.01)  พอใจต่อขาเทียมมากและมากที่สุด 

(p < 0.01)   กังวลด้านภาพลักษณ์น้อยและปานกลาง (p < 0.01) เห็นคุณค่าในตนเองสูง (p < 0.01)  

มีความสัมพันธ์และการทำาหน้าที่ในครอบครัวดี (p < 0.01) มีการสนับสนุนทางสังคมปานกลางและดี  

(p < 0.01)   มกีารปรบัตวัและแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทีด่ ี(p < 0.01)   ปจัจยัทำานายภาวะความสขุ ไดแ้ก ่ 

พอใจในขาเทียมมากและมากที่สุด (p < 0.05) เห็นคุณค่าในตัวเองสูง (p < 0.01)   มีความสัมพันธ์และ

การทำาหน้าที่ของครอบครัวดี (p < 0.01)   มีการปรับตัวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดี (p < 0.05)

สรปุ  ผูพ้กิารเนือ่งจากการตดัขาทีม่าใชบ้รกิารทีศ่นูยก์ายอปุกรณใ์นประเทศไทยสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 74)  

มีความสุขมากกว่าคนทั่วไปและเท่ากับคนทั่วไป โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความสุขและเป็นปัจจัย

ทำานายภาวะความสขุ ไดแ้ก ่พอใจในขาเทยีมมากและมากทีส่ดุ เหน็คณุคา่ในตนเองสงู มคีวามสมัพนัธ์

และการทำาหน้าที่ของครอบครัวดี และมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดี 

คำาสำาคัญ  ผู้พิการเนื่องจากการตัดขา  ภาวะความสุข 

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2554; 56(2): 137-148
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ABSTRACT

Objectives: To study prevalence of happiness and related factors in lower limb amputees at 
prosthetic centers in Thailand
Method: The study involved four hundreds lower limb amputees with ankle to hip 
disarticulation from prosthetic centers in Thailand; 1) The Prostheses Foundation of H.R.H. 
the Princess Mother 2) Veterans General Hospital and The War Veterans Organization of  
Thailand under Royal Patronage of His Majesty the King 3) Siriraj Hospital 4) Sirindhorn National 
Medical Rehabilitation Center (SNMR) during July – November 2010. Participants completed 
7 questionnaires; 1) demographic data form 2) The New Thai Happiness Indicator: THI-15  
3) Amputee Body Image Scale (ABIS) 4) Coopersmith Self-Esteem Inventory Adult Form   
5) Family Relationship and Functioning Questionnaire 6) Social  Support Questionnaire  
7) Problem and Conflict Solving  Questionnaire. 
Results: Most of lower limb amputees (74%) had the level of happiness equal and above 
to normal range for Thai people’s happiness. Related factors of happiness in lower limb  
amputees were being married  (p < 0.05), having income (p < 0.05), having amount of income 
above 2001 bath/month (p < 0.05), wearing prostheses (p < 0.01), high and highest level of 
prostheses satisfaction (p < 0.01), low and moderate concern about body image (p < 0.01), 
high self-esteem (p < 0.01), good family relationship and functioning (p < 0.01) , fair and strong 
social support (p < 0.01), good problem and conflict solving (p < 0.01). Logistic regression 
showed that the predictors of happiness were high and highest level of prostheses satisfaction 
(p < 0.05), high self-esteem (p < 0.01), good family relationship and functioning (p < 0.05), 
good problem and conflict solving (p < 0.05). 
Conclusion: Most for lower limb amputees (74%) had level of happiness equal and above the 
normal range for Thai people’s happiness. Factors associated with happiness and prediction of  
happiness were much and most satisfaction with prostheses, high self esteem, good family 
relationship and functioning, and good problem and conflict solving. 
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บทนำา

 ปัญหาความพิการอันเนื่องมาจากการตัดขา

เป็นปัญหาที่สำาคัญ โดยพบว่าสาเหตุความพิการ 

สว่นใหญ ่ มกัเกดิจากภาวะแทรกซอ้นจากโรคเบาหวาน  

โรคหลอดเลือดส่วนปลาย (peripheral vascular  

disease) และอุบัติเหตุ1, 2 จากข้อมูลการศึกษาของ 

Zegler-Graham  และคณะ3  ได้คาดการณ์การตัดขา

ของคนอเมริกัน ระหว่างปี ค.ศ. 2005 - 2050 ว่า ใน

ปี ค.ศ. 2005 มีผู้พิการถึง 1.6 ล้านคน และคาดว่าอาจ

เพิ่มสูงขึ้นเป็น 3.6 ล้านคน ในปีค.ศ. 2010 โดยผู้พิการ

เนื่องจากการตัดขาจำานวนดังกล่าว มีโอกาสผ่าตัดซำ้า

จากโรคของหลอดเลือด (dysvascular disease) สูงถึง 

รอ้ยละ 383 สำาหรบัประเทศไทย กพ็บวา่ มผีูพ้กิารจำานวน

มาก โดยข้อมูลของสำานักงานสถิติแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. 

2550 พบว่า มีสูงถึง 23,777 ราย 

 ความพิการเนื่องมาจากการตัดขา ส่งผลกระทบ

ตามมามากมาย ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  

ผลกระทบด้านร่างกายที่ เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ  

ไมส่ามารถเดนิไดเ้หมอืนคนปกต ิสง่ผลตอ่การทำากจิวตัร

ประจำาวัน ความสามารถในการทำากิจกรรมต่างๆ ลดลง 

และต้องพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้น  ผลกระทบทางจิตใจ ได้แก่ 

ความรูส้กึผดิหวงัทัง้ตอ่ตนเอง และตอ่ภาพลกัษณ ์ทำาให้

ผู้พิการเสียความมั่นใจในตนเอง เกิดความรู้สึกคุณค่า

ในตนเองลดลง เปรยีบเทยีบตนเองกบัผูอ้ืน่ รูส้กึอบัอาย  

ผู้พิการต้องพยายามปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง  

จากการศึกษาพบว่า ผู้พิการร้อยละ 55 มีปัญหาใน 

การปรบัตวั และการเขา้รว่มกลุม่สงัคม4  จากการศกึษา

ปัญหาสุขภาพจิตในผู้พิการที่ไนจีเรียพบว่ามีภาวะ 

วิตกกังวลร้อยละ 64.3 และมีภาวะซึมเศร้าร้อย

ละ 59.55 การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของผู้พิการที่

สหรฐัอเมรกิา พบวา่ มคีวามชกุของภาวะซมึเศรา้รอ้ยละ 

28.7 และตอ้งการรบับรกิารทางสขุภาพจติรอ้ยละ 32.96 

ผลกระทบทางสังคมที่ตามมา ได้แก่ ไม่สะดวกใน 

การประกอบอาชีพหรือการสมัครงานที่ถูกกีดกันเข้า

ทำางานจากนายจา้ง สง่ผลกระทบทางดา้นรายไดต้ามมา  

บางรายเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นหัวหน้าครอบครัว

กลายเป็นผู้ที่พึ่งพาครอบครัว นอกจากนี้  ผู้พิการ 

บางส่วนไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ทำาให้

ขาดโอกาสในการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากความพิการ 

 การงานศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้พิการ มักจะ 

เป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ปัญหา 

การปรับตัว ภาวะวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า แต่

ยังไม่มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งเสริมภาวะความสุขใน 

ผูพ้กิาร การศกึษานี ้จงึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความชกุ 

ของภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้พิการ เพื่อ

จะได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพจิตและ 

สุขภาวะในผู้พิการ สำาหรับภาครัฐและบุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับผู้พิการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน 

การดูแลผู้พิการต่อไป 

วิธีการศึกษา
 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้พิการ ตั้งแต่ระดับข้อเท้า

จนถึงระดับสะโพก ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสาร

ได้ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

จำานวน 400 ราย ที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ 

ในประเทศไทย ได้แก่ 1) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  2) โรงพยาบาล

ทหารผ่านศึกและองค์การสงเคราะห์ ทหารผ่านศึก 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) โรงพยาบาลศิริราช และ  

4) ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ ทั้งที่มารับบริการที่ศูนย์โดยตรง และจากการ 

ออกหนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีโ่ครงการกรมการแพทยพ์ฒันา

คุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ แบบเบ็ดเสร็จ 

ปี พ.ศ. 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ จังหวัดพังงา 

เพื่อให้การเก็บข้อมูลครอบคลุมทั้งประเทศ ทั้งผู้ที่มารับ

บริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์โดยตรง และที่หน่วยแพทย์
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เคลื่อนที่ ดำาเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 การศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาและรับรอง

โครงการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

ในมนษุย ์คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

และศนูยส์รินิธรเพือ่การ ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย ์

แหง่ชาต ิผูเ้ขา้รว่มการศกึษาทกุราย ไดร้บัทราบวตัถปุระสงค ์

ของการศกึษา และเขา้รว่มการศกึษาโดยความสมคัรใจ  

และตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง แบบสอบถามม ี7 ชดุ  

ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล  2) ดัชนีวัด

ความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ: ใหม่ ปี พ.ศ. 2547   

(The New Thai Happiness Indicator: THI-15;  2004)  

3) แบบสอบถามภาพลักษณ์ในผู้พิการที่ถูกตัดขา  

(Amputee Body Image Scale, ABIS) 4) แบบวดัความ

รู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิท ฉบับผู้ใหญ่  

(Coopersmith Self-Esteem Inventory Adult Form 

1984) 5) แบบสอบถามความสัมพันธ์และหน้าที่ของ

ครอบครัว (Family Relationship and Functioning 

Questionnaire) 6) แบบประเมนิการสนบัสนนุทางสงัคม 

(Social Support Questionnaire) และ 7) แบบสอบถาม

การปรับตัวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Problem 

and Conflict Solving  Questionnaire) โดยมรีายละเอยีด  

ดังนี้ 

 ดัชนีวัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ: ใหม่  

ป ี2547 พฒันาโดย กรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ    

ผ่านการทดสอบความตรง7 และมีค่าความเที่ยงของ

เครื่องมืออยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า Cronbach’s alpha 

coefficient เทา่กบั 0.818 ประกอบดว้ยขอ้คำาถาม 15 ขอ้ 

การแปลผลตามระดับความสุข ดังนี้ 0 - 27 คะแนน 

หมายถึง น้อยกว่าคนทั่วไป  28 - 34 คะแนน หมายถึง 

เท่ากับคนทั่วไป  35 - 45 คะแนน หมายถึง มากกว่า 

คนทัว่ไป แบบสอบถามภาพลกัษณใ์นผูพ้กิารทีถ่กูตดัขา 

พัฒนาโดย James11 ความตรงทางด้านเนื้อหาของ

เครือ่งมอืผา่นการทดสอบโดย Corcoran และ Fischer9 

และ Anatasia10 ความเที่ยงของแบบสอบถามอยู่ใน

เกณฑ์ดี โดยมีค่า Cronbach’s alpha coefficient 

เท่ากับ 0.88  ประกอบด้วยข้อคำาถาม 20 ข้อ คะแนน

รวมทั้งหมดมีค่าตั้งแต่ 20 - 100 คะแนน ถ้าคะแนนตำ่า 

หมายถึง มีความกังวลด้านภาพลักษณ์น้อย ถ้าคะแนน

สูง แสดงว่า มีปัญหาด้านภาพลักษณ์มาก11 แบบวัด

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิท ฉบับ

ผู้ใหญ่ แปลและพัฒนาโดยสุรางรัตน์ คงศรี12 ผ่านการ

ทดสอบความเทีย่งโดย พรพมิล พรแกว้    ไดค้า่ความเทีย่ง 

เท่ากับ 0.8413 ประกอบด้วยข้อคำาถาม 25 ข้อ แปลผล 

โดยจัดลำาดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง 0 - 24 

คะแนน คอื ระดบัตำา่  25 - 49 คะแนน คอื ระดบัปานกลาง 

ค่อนข้างตำ่า 50 - 74 คะแนน คือ ระดับปานกลาง 

คอ่นขา้งสงู 75 - 100  คะแนน คอื ระดบัสงู แบบสอบถาม 

ความสมัพนัธแ์ละหนา้ทีข่องครอบครวั จากการทบทวน

วรรณกรรมของพรีพนธ ์ลอืบญุธวชัชยั  ผา่นการทดสอบ

ความตรง และความเที่ยง มีความสอดคล้องภายใน

ที่ดี โดยมีค่า Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 

0.9314 ประกอบด้วย ข้อคำาถาม 7 ข้อ แปลผลจาก

การจัดกลุ่มข้อมูล โดยอาศัยค่าเฉลี่ย (mean) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation, S.D.) 

เนือ่งจากการกระจายของขอ้มลูเปน็แบบปกต ิ (normal   

distribution) แบบประเมินการสนับสนุนทางสังคม  

พฒันาและดดัแปลง  มาจากแบบสอบถามของ Schaefer  

โดยพรีพนธ ์ลอืบญุธวชัชยั และอรพรรณ ลอืบญุธวชัชยั  

มีค่าความเที่ยงและความตรงในเกณฑ์ดี ประกอบด้วย

ข้อคำาถาม 16 ข้อ ประกอบด้วยการสนับสนุนทางสังคม 

3 ด้าน คือ  ด้านอารมณ์ 7 ข้อ ด้านข้อมูลข่าวสาร  4  ข้อ  

และด้านทรัพยากรและวัตถุ 5 ข้อ แปลผลจากการ

จัดกลุ่มข้อมูลโดยอาศัยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  เนือ่งจากการกระจาย ของขอ้มลูเปน็แบบปกต ิ  

แบบสอบถามการปรบัตวัและแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้  

จากการดัดแปลงแบบสอบถามสัมพันธภาพพื้นฐาน  
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Interpersonal Baseline Questionnaire ของ Weissman  

และ Verdeli โดย พรีพนธ ์ลอืบญุธวชัชยั  ผา่นการทดสอบ 

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น โดยมีความสอดคล้อง

ภายในที่ดี มีค่า Conbach’s alpha coefficient เท่ากับ 

0.9614 ประกอบด้วยข้อคำาถาม 5 ข้อ การแปลผล ดังนี้  

0 - 5 คะแนน หมายถึง มีการปรับตัวที่ดี 6 -10 คะแนน 

หมายถึง มีปัญหาในการปรับตัว 11-15 คะแนน  

หมายถึง มีปัญหามาก

 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เพื่อหาความชุกของ ภาวะความสุขใน 

ผู้พิการ โดยการนำาเสนอ เป็นค่าความถี่ และร้อยละ 

หาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ สถิติทดสอบไคสแควร์                  

(chi - square) และหาปัจจัยทำานายภาวะความสุขของ 

ผูพ้กิาร โดยใชก้าร    วเิคราะหค์วามถดถอยแบบลอจสิตกิ  

(logistic regression) กำาหนดนัยสำาคัญทางสถิติไว้ที่

ระดับน้อยกว่า 0.05 (p<0.05)

ผลการศึกษา
 ผู้พิการเนื่องจากการตัดขา จำานวน 400 ราย  

เพศชาย 339 ราย (ร้อยละ 84.8) เพศหญิง 61 ราย 

(รอ้ยละ 15.2) อายเุฉลีย่ 48 ป ี(สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

13.87) ส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ (ร้อยละ 56.8) การ

ศกึษาระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 43.8) ประกอบอาชพี  

(ร้อยละ 65) และมีรายได้ (ร้อยละ 83) โดยแหล่งที่มา

ของรายได้นอกเหนือจากการประกอบอาชีพมาจาก

เงินบำานาญ เงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพคนพิการ องค์การ

ทหารผ่านศึก หรือ มูลนิธิสายใจไทยฯ หรือ การมี 

ลูกหลานดูแล ระดับการตัดขาส่วนใหญ่ คือ ระดับ 

ใต้เข่า (ร้อยละ 57.8) รองลงมา คือ ระดับเหนือเข่า  

(ร้อยละ 34.2) สาเหตุของการตัดขา มาจาก อุบัติเหตุ

จราจร (รอ้ยละ 35.8) รองลงมา คอื อบุตัเิหตจุากการสูร้บ/ 

วัตถุระเบิด (ร้อยละ 23.8) และสาเหตุ  อันดับที่ 3 คือ  

โรคเบาหวาน (ร้อยละ 9.5) ผู้พิการส่วนใหญ่ใช้ขาเทียม 

(รอ้ยละ 86.5) ระดบัความพอใจ   ทีม่ตีอ่ขาเทยีม (n = 346)  

ส่วนใหญ่พอใจมาก (ร้อยละ 35.1) รองลงมา คือ พอใจ

มากที่สุด ร้อยละ 30.1)  (ตารางที่ 1)    

 ด้านภาวะความสุข จากการทำาดัชนีวัดความสุข

คนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ: ใหม่ ปี พ.ศ.  2547 (The New 

Thai Happiness Indicator: THI-15; 2004) พบว่า 

ผู้พิการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74) มีคะแนนความสุขตั้งแต่ 

28 คะแนนขึน้ไป   ซึง่อยูใ่นเกณฑม์ภีาวะความสขุเทา่กบั

คนทัว่ไปและมากกวา่คนทัว่ไป และรอ้ยละ 26 มคีะแนน

ความสขุอยูใ่นชว่ง 0 - 27 คะแนน ซึง่อยูใ่นเกณฑม์ภีาวะ

ความสุขน้อยกว่าคนทั่วไป 

 จากปัจจัยด้านจิตสังคม พบว่า ผู้พิการส่วนใหญ่ 

มคีวามสมัพนัธแ์ละการทำาหนา้ทีข่องครอบครวัในระดบั

ปานกลาง (ร้อยละ 50.8) มีการสนับสนุนทางสังคม 

ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 70.8) และมีความกังวล

ด้านภาพลักษณ์ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 66.8)  

กว่าครึ่งเห็นคุณค่าในตนเองสูง (ร้อยละ 56) และ 

มีปัญหาในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

(ร้อยละ 58.8) (ตารางที่ 2) 

 ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับภาวะความสุข ได้แก่  

สถานภาพมีคู่ (p < 0.05) มีรายได้ (p < 0.05)  รายได ้

ตั้งแต่ 2,001  บาทขึ้นไป / เดือน (p < 0.05)  ใส่ขาเทียม  

(p < 0.01) พอใจตอ่ขาเทยีมมากถงึมากทีส่ดุ (p < 0.01)   

กังวลด้านภาพลักษณ์น้อย และปานกลาง (p < 0.01)   

เห็นคุณค่าในตนเองสูง (p < 0.01) มีความสัมพันธ์และ 

การทำาหนา้ทีข่องครอบครวัด ี(p < 0.01)   มกีารสนบัสนนุ 

ทางสงัคมปานกลางและด ี(p < 0.01)  และมกีารปรบัตวั 

และแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ทีด่ ี(p < 0.01) (ตารางที ่3) 

 ปัจจัยทำานายภาวะความสุข ได้แก่ พอใจใน 

ขาเทียมมากและมากที่สุด (p < 0.05) เห็นคุณค่าใน 

ตวัเองสงู (p < 0.01)   มคีวามสมัพนัธแ์ละการทำาหนา้ที่

ของครอบครวัด ี(p < 0.01) มกีารปรบัตวัและแกไ้ขปญัหา 

ความขัดแย้งที่ดี (p < 0.05) (ตารางที่ 4)   



ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขา
ที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ในประเทศไทย

ณัฐวดี มณีพรหม และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 56 ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน 2554142

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านการเจ็บป่วยของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มาใช้บริการกาย

 อุปกรณ์ในประเทศไทย

ข้อมูลส่วนบุคคล จำานวน ร้อยละ ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย จำานวน ร้อยละ
เพศ สาเหตุการตัดขา
     ชาย 339 84.8      อุบัติเหตุจราจร 143 35.8
     หญิง 61 15.2      อุบัติเหตุจากการสู้รบ/ระเบิด 95 23.8
อายุ      โรคเบาหวาน 38 9.5
     18 - 24 101 25.2      อุบัติเหตุจากการทำางาน 34 8.5
     25 - 49 101 25.2      โรคหลอดเลือดอุดตัน 25 6.2
     50 - 74 104 26.0      โรคมะเร็ง 16 4.0
     75 ปีขึ้นไป 94 23.5      อื่นๆ 49 12.3
     Mean  ± SD = 47.86 ± 13.87, Min = 18, Max = 87 อาการแทรกซ้อน
การประกอบอาชีพ      มี 310 77.5
     ประกอบอาชีพ 260 65      ไม่มี 90 22.5
     ไม่ได้ประกอบอาชีพ 140 35.0 อาการแทรกซ้อน (n = 310)
การมีรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
     มีรายได้ 334 83.5      ความรู้สึกว่ายังมีขาอยู่ 193 62.3
     ไม่มีรายได้ 66 16.5      ความรู้สึกปวดหลอน 135 43.5
สภาพภาพการสมรส      อาการชา 73 23.6
     คู่ 227 56.8      แผลที่ตอขา 65 21.0
     โสด/ หม้าย/ หย่าร้าง 173 43.2      มีจุดกดเจ็บที่ไวต่อสัมผัส 57 18.4
     ข้อมูลด้านการเจ็บป่วย      อื่นๆ 157 50.6
ระดับการตัดขา การใช้ขาเทียม
     ใต้เข่า 231 57.8      ใช้ 346 86.5
     เหนือเข่า 137 34.2      ไม่ใช้ 54 13.5
     ระดับเข่า 18 4.5 ความพอใจต่อขาเทียม( n=346)
     สะโพก 10 2.5      มาก 121 35.1
     ข้อเท้า 8 2.0      มากที่สุด 104 30.1
     อื่นๆ 7 1.7      ปานกลาง 103 29.9

     พอใจเล็กน้อยและไม่พอใจ 17 4.9
สถานที่ใช้บริการกายอุปกรณ์
     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 42 10.5
     โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 100 25
     โรงพยาบาลศิริราช 82 20.5
     ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 

        - รับบริการที่ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยตรง 103 25.75
        - จากการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 73 18.25
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ตารางที่ 2 ภาวะความสุขและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้พิการเนื่องจากการตัดขา ที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์

 ในประเทศไทย

ภาวะความสุขในผู้พิการเนื่องจากการตัดขา จำานวน ร้อยละ

     น้อยกว่าคนปกติ     104 26.0

     เท่ากับคนปกติ        182 45.5

     มากกว่าคนปกติ    114 28.5

Mean ± SD = 31.06 ± 6.20,  Min = 12, Max = 45

ปัจจัยด้านจิตสังคม

ความสมัพนัธแ์ละหนา้ทีใ่นครอบครวั จำานวน ร้อยละ
การปรับตัวและแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง
จำานวน ร้อยละ

     ไม่ดี 115 28.8      มีการปรับตัวที่ดี 136 34.0

     ปานกลาง 203 50.8      มีปัญหาในการปรับตัว 235 58.8

     ดี 82 20.5      มีปัญหามาก 29 7.2

Mean ± SD = 28.31 ± 4.93,  Min = 7, Max = 35

ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง จำานวน ร้อยละ ความกังวลด้านภาพลักษณ์ จำานวน ร้อยละ

     สูง                                  226 56.5      น้อย  69 17.2

     ปานกลางค่อนข้างสูง    123 30.8      ปานกลาง 267 66.8

     ปานกลาง ค่อนข้างตำ่า   48 12.0      มาก 64 16.0

     ตำ่า                                  3 0.8 Mean ± SD = 48.41± 13.71, Min = 22, Max = 88

การสนับสนุนทางสังคม
ดี ปานกลาง ไม่ดี

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

ด้านอารมณ์ 61 15.2 284 71.0 55 13.8

Mean ± SD = 25.81 ± 5.48, Min = 7, Max = 35

ด้านข้อมูลข่าวสาร 52 13.0 296 74.0 52 13.0

Mean ± SD = 13.38 ± 3.395, Min = 4, Max = 20

ด้านทรัพยากรและวัตถุ 82 20.5 243 60.8 75 18.8

Mean ± SD = 15.41 ± 4.24, Min = 5, Max = 25

โดยรวม 56 14.0 283 70.8 61 15.2

Mean ± SD = 54.60 ± 11.02, Min = 23, Max = 80
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ตารางที่ 3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะความสุขของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์

 ในประเทศไทย

ปัจจัย

มีความสุขน้อย

กว่าคนทั่วไป

มีความสุขเท่ากับ

และมากกว่าคน

ทั่วไป
χ2 p-value

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
 รายได้ มีรายได้ 79 23.7 255 76.3 5.6 0.016*

ไม่มีรายได้ 25 37.9 41 62.1
 จำานวนรายได้ (n = 334) 500 – 2000 บาท 18 31.0 40 69.0 7.8 0.02*

2001 บาท ขึ้นไป 61 22.1 215 77.9
2. ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย
 การใส่ขาเทียม ใส่ 80 23.1 266 76.9 11.0 0.001**

ไม่ใส่ 24 44.4 30 55.6
 ความพอใจต่อขาเทียม ไม่พอใจเลย จนถึง พอใจปานกลาง 38 31.7 82 68.3 7.4 0.006**

พอใจมาก และมากที่สุด 42 18.7 183 81.3
3. ปัจจัยด้านจิตสังคม 
 ความกังวลด้านภาพลักษณ์ กังวลน้อยและปานกลาง 75 22.3 261 77.7 14.8 < 0.001**

กังวลมาก 29 45.3 35 54.7
 เห็นคุณค่าในตนเอง สูง 32 194 14.2 85.8 37.859 < 0.001**

ปานกลาง และตำ่า 72 41.4 102 58.6
 ความสัมพันธ์และหน้าที่ในครอบครัว น้อยและปานกลาง 68 41.2 97 58.8 33.8 < 0.001**

ดี 36 15.3 199 84.7
 การสนับสนุนทางสังคม น้อย 29 47.5 32 52.5 17.4 < 0.001**

ปานกลางและดี 75 22.1 264 77.9
 การปรบัตวัและแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ มีการปรับตัวที่ดี 19 14.0 117 86.0 15.5 < 0.001**

มีปัญหาปานกลาง 

และมีปัญหามาก  

85 32.2 179 67.8

*p < 0.05, **p < 0.01



Happiness and Related Factors of Lower Limb Amputees at  
Prosthetic Centers in Thailand 

Natthawadee Maneeprom et al.

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 56 No. 2 April - June 2011 145

ตารางที่ 4  ปัจจัยทำานายภาวะความสุขของผู้พิการเนื่องจากการตัดขาที่มาใช้บริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์

 ในประเทศไทย

ปัจจัยทำานายภาวะความสุข Adjusted OR
95% CI of OR

P - value
Lower Upper

ปัจจัยส่วนบุคคล                   

   สภาพภาพมีคู่ 1.331 0.746 2.373 0.333

   มีรายได้ 1.425 0.509 3.990 0.501

   รายได้ตั้งแต่ 2001บาทขึ้นไป 1.012 0.435 2.353 0.978

ปัจจัยด้านการเจ็บป่วย          

   พอใจต่อขาเทียมมากและมากที่สุด 2.126 1.193 3.788 0.010 *

ปัจจัยด้านจิตสังคม               

   กังวลด้านภาพลักษณ์ตนเองน้อยและปานกลาง 1.958 0.958 4.001 0.065

   เห็นคุณค่าในตนเองสูง 2.360 1.269 4.389 0.007**

   มีความสัมพันธ์และหน้าที่ในครอบครัวดี 2.680 1.484 4.838 0.001**

   มีการสนับสนุนทางสังคมปานกลางและดี 1.794 0.873 3.687 0.112

   มีการปรับตัวและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ดี 2.057 1.042 4.059 0.038** 

*p < 0.05, **p < 0.01

วิจารณ์
 ผู้เข้าร่วมการศึกษาในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ 

ประกอบอาชีพและมีรายได้ สามารถเข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์ได้ มีความสัมพันธ์และการทำาหน้าที่ของ

ครอบครัวในระดับปานกลาง และการสนับสนุนทาง

สังคมในระดับปานกลาง 

 จากการศึกษาครั้งนี้โดยใช้ดัชนีวัดความสุข 

คนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ: ใหม่ ปี พ.ศ. 2547 (The New 

Thai Happiness Indicator: THI-15; 2004) พบว่า 

ความชุกของผู้พิการที่มีภาวะความสุขในเกณฑ์เท่ากับ

คนทั่วไป และมากกว่าคนเท่าไป อยู่ที่ ร้อยละ 74 และ

มีคะแนนความสุขอยู่ที่ 31.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม  

45 คะแนน ในการศกึษาในประเทศไทย ยงัไมม่กีารศกึษา 

ถึงภาวะความสุขของผู้พิการ แต่มีการศึกษาภาวะ

สุขภาพจิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหว จากการใช้

ดัชนีวัดความความสุขคนไทยฉบับสมบูรณ์ (Thai  

Mental Health   Indicator; TMHI –  66) พบวา่ คนพกิาร

ทางการเคลื่อนไหวมีภาวะความสุขในเกณฑ์เท่ากับ 

คนทั่วไป และมากกว่าคนทั่วไป เพียงร้อยละ 25 และ

มีภาวะความสุขน้อยกว่า คนทั่วไป ถึงร้อยละ 75  

ทั้งนี้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นกลุ่มที่มี 

ความพิการซำ้าซ้อน หรือไปไหนมาไหนไม่สะดวก ได้แก่  

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งความพิการส่งผลให้เกิด

ความความรูส้กึวา่ตนเปน็ภาระของผูอ้ืน่ มคีวามลำาบาก

ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีรายได้ไม่เพียงพอ15 

ในขณะที่ผู้พิการจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถเข้าถึง
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บริการทางการแพทย์ มีขาเทียมใส่ สามารถประกอบ

อาชีพ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้สามารถใช้ชีวิต 

ใกล้เคียงกับคนปกติ จึงมีภาวะความสุขมากกว่า 

 จากปจัจยัดา้นขอ้มลูสว่นบคุคลและการเจบ็ปว่ย  

พบว่า สถานภาพมีคู่ รายได้ตั้งแต่ 2,001 บาทขึ้นไป /  

เดือน ใส่ขาเทียม และพอใจต่อขาเทียมมากถึง 

มากที่สุด มีความสัมพันธ์กับภาวะความสุขของผู้พิการ 

ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากผู้พิการ 

ต้องการการประคับประคองทางจิตใจ  และต้องการ

ดำารงชีวิตเยี่ยงคนปกติให้ได้มากที่สุด ดังนั้น การที่ 

ผู้พิการมีคู่สมรสดูแล ย่อมทำาให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจ 

และมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้น16 นอกจากนี้ 

การที่มีขาเทียมใช้ ยังทำาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

มากขึน้ ทำาใหล้ดการเปน็ภาระของผูอ้ืน่ ทำาใหรู้ส้กึมัน่ใจ

มากขึน้17 และสว่นใหญ ่(รอ้ยละ 66.7) สามารถกลบัมา

ประกอบอาชีพได้หลังการผ่าตัด18 ส่งผลให้สามารถ

ดำารงชวีติในสงัคมไดเ้กอืบเหมอืนคนปกต ิจากการศกึษา 

ทีผ่า่นมา พบวา่ ผูท้ีส่วมใสข่าเทยีมดว้ย ความรูส้กึสบาย 

จะมกีารสวมใสข่าเทยีมมากขึน้ และสง่ผลตอ่การประกอบ 

อาชีพตามมา โดยผู้พิการที่ประกอบอาชีพ มักพอใจ 

ต่อขาเทียมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ18, 19  

 จากปัจจัยด้านจิตสังคม พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์

กบัภาวะความสขุ ไดแ้ก ่กงัวลดา้นภาพลกัษณน์อ้ยและ

ปานกลาง เห็นคุณค่าในตนเองสูง มีความสัมพันธ์และ

การทำาหนา้ทีข่องครอบครวัด ีมกีารสนบัสนนุทางสงัคมดี 

และปานกลาง และมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา 

โดยผู้พิการต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ

ของชีวิต ทำาให้เกิดความเครียดและความรู้สึกสูญเสีย  

แตอ่ยา่งไรกต็าม  ผูพ้กิารทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุทางสงัคม

ทีด่ ีจะสง่ผลใหส้ามารถควบคมุตนเอง และแกป้ญัหาได ้

อยา่งเหมาะสม20 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากมคีวามสมัพนัธ์

และการทำาหน้าที่ของครอบครัวที่ดี จะทำาให้ผู้พิการ 

ปรับตัวได้ดีขึ้น และสามารถพอใจกับตนเองได้แม้

รา่งกายจะพกิาร21 และในผูพ้กิารทีเ่หน็คณุคา่ในตนเอง

สงู จะมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง สามารถเผชญิอปุสรรคใน

ชวีติ และสามารถยอมรบัความผดิหวงัได ้จงึสามารถใช้

ชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ22 และหากบคุคลมคีวามพงึพอใจ

ในภาพลักษณ์หรือมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์ของตนใน

ทางบวก ย่อมส่งผลให้เกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเอง 

นบัถอืตนเองสงู และสามารถปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม23  

 จากผลวิเคราะห์ความถดถอยแบบลอจิกติก  

(logistic regression) พบว่า ปัจจัยที่ทำานายภาวะ 

ความสุข ได้แก่ พอใจในขาเทียมมากและมากที่สุด  

เหน็คณุคา่ในตนเองสงู มคีวามสมัพนัธแ์ละการทำาหนา้ที ่

ในครอบครัวดี และมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งที่ดี ดังนั้น การส่งเสริมภาวะความสุขใน 

ผู้พิการ ควรส่งเสริมการผลิตขาเทียมที่สวมใส่สบาย  

ใชง้านไดด้ ีเพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจในขาเทยีมมากขึน้ 

การสง่เสรมิความรูส้กึ  เหน็คณุคา่ในตนเอง และมคีวาม

สัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว รวมทั้ง เสริมสร้างให้ 

ผู้พิการมีทักษะในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาความ 

ขดัแยง้ จะสง่ผลใหร้ะดบัความสขุของผูพ้กิารเพิม่มากขึน้ 

 เนือ่งจากการศกึษาครัง้นี ้ทำาการศกึษาในผูพ้กิาร 

ที่มารับบริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์เท่านั้น  ไม่ได้รวมถึง 

ผู้พิการที่อยู่นอกเหนือการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 

และจากขอ้มลูดา้นสงัคมประชากรของผูพ้กิารทีเ่ขา้รว่ม

การศกึษาครัง้นี ้สง่ผลตอ่ภาวะความสขุ ดงันัน้ ผูท้ีจ่ะนำา

ขอ้มลูนีไ้ปอา้งองิ ตอ้งพจิารณาลกัษณะสงัคมประชากร

ของผูเ้ขา้รว่มการศกึษาดว้ย และเนือ่งจากการการศกึษา

ครัง้นี ้เปน็การศกึษาเชงิพรรณนา ทีส่ามารถบอก  ปจัจยั

ที่เกี่ยวข้อง หรือ สัมพันธ์กับภาวะความสุขเท่านั้น แต่ 

ไม่สามารถบอกถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความสุขได้ 

สรุป
 ผู้พิการที่มาใช้บริการที่ศูนย์กายอุปกรณ์ใน

ประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74)  มีความสุข เท่ากับ
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คนทั่วไปและมากกว่าคนเท่าไป โดยปัจจัยที่สัมพันธ์

กับภาวะความสุขและเป็นปัจจัยทำานายภาวะความสุข  

ได้แก่ พอใจในขาเทียมมากและมากที่สุด เห็นคุณค่า

ในตนเองสูง มีความสัมพันธ์และการทำาหน้าที่ของ

ครอบครัวดี  และมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งที่ดี 

กิตติกรรมประกาศ
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