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บทคััดย่่อ

วัตัถุปุระสงค์์ เพื่่�อศึกึษาความสััมพื่นัธ์ร์ะหวา่งระดับัความสัามารถดัา้นการเคลื่่�อนไหวกบัคณุภาพื่ชีวีติดัา้นสัขุภาพื่ของเดัก็สัมอง

พื่ิการ

วัิธีีการศึึกษา เป็็นการเก็บข้อมูลื่แบบภาคตัดัขวาง ณ เวลื่าใดัเวลื่าหนึ�ง จากผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดูัแลื่หลัื่กของเด็ักสัมองพิื่การ

อายุุ 4 - 12 ป็ี ทีี่�เข้ารับการรักษาแบบผูู้้ป็่วยุนอกที่ี�คลื่ินิกเวชีกรรมฟื้้�นฟืู้แลื่ะกุมารเวชีกรรม โรงพื่ยุาบาลื่หาดัใหญ่่ ตั�งแต่วันที่ี� 

1 พื่ฤษภาคม 2562 ถึง 30 เมษายุน 2563 เคร่�องม่อทีี่�ใช้ีในการเก็บข้อมูลื่ ป็ระกอบด้ัวยุ แบบบันทึี่กข้อมูลื่ที่ั�วไป็ของ

เดั็กสัมองพื่ิการแลื่ะผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ัก แบบป็ระเมินระบบการจำแนกระดัับความรุนแรงตามความสัามารถดั้าน

การเคลื่่�อนไหวของเดั็กสัมองพื่ิการ ฉบับเพื่ิ�มเติมแลื่ะป็รับป็รุง แลื่ะแบบสัอบถามคุณภาพื่ชีีวิตของเด็ักสัมองพิื่การสัำหรับ

ผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ัก ฉบับภาษาไที่ยุ วิเคราะห์ข้อมูลื่ที่ั�วไป็ดั้วยุสัถิติเชีิงพื่รรณนาแลื่ะหาความสััมพื่ันธ์์ดั้วยุสัถิติสััมป็ระสัิที่ธ์ิ�

สัหสััมพื่ันธ์์แบบสัเป็ียุร์แมน  

ผลการศึึกษา เดั็กสัมองพื่ิการจำนวน 51 รายุ มีอายุุเฉลื่ี�ยุ 7.3 ป็ี สั่วนใหญ่่เป็็นเพื่ศึชีายุ ร้อยุลื่ะ 68.6 มีระดัับความสัามารถดั้าน

การเคลื่่�อนไหวระดัับที่ี� 1 แลื่ะ 4 สัูงสัุดั ค่อ ร้อยุลื่ะ 29.4 รองลื่งมา ค่อ ระดัับที่ี� 5 ร้อยุลื่ะ 21.6 ผูู้้ป็กครองที่ี�ดัูแลื่เดั็ก มีอายุุเฉลื่ี�ยุ 

37.7 ป็ี สั่วนใหญ่่เป็็นเพื่ศึหญ่ิง ร้อยุลื่ะ 74.5 จากการป็ระเมินคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ พื่บค่าคะแนนเฉลื่ี�ยุคุณภาพื่ชีีวิตดั้าน

ความเป็็นอยุู่ที่ี�ดัีแลื่ะการยุอมรับที่างสัังคมสัูงที่ี�สัุดั ค่อ  868.6 ± 142.3 คะแนน แลื่ะคะแนนเฉลื่ี�ยุคุณภาพื่ชีีวิตดั้านความเจ็บป็วดั

แลื่ะผู้ลื่กระที่บของการมีความพื่ิการต�ำที่ี�สัุดั ค่อ 200.0 ± 145.2 คะแนน แลื่ะพื่บว่าระดัับความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวของ

เดัก็สัมองพื่กิารมคีวามสัมัพัื่นธ์ท์ี่างลื่บกับคะแนนคณุภาพื่ชีวีติดัา้นสัขุภาพื่โดัยุรวมอยุา่งมนียัุสัำคญั่ที่างสัถติ ิ(r = -.554, p <.01)

สรุป เดั็กสัมองพื่ิการที่ี�มีระดัับความสัามารถที่างการเคลื่่�อนไหวไดั้น้อยุ มีแนวโน้มจะมีคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ต�ำ การศึึกษานี�

สัามารถนำผู้ลื่ไป็ใชี้วางแผู้นการรักษาให้ครอบคลืุ่มยุิ�งขึ�น

ค์ำสำค์ัญ เดั็กสัมองพื่ิการ คุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ ระดัับความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหว 

คัวามสัมพันธ์ระหว่างระดับคัวามสามารถด้านการเคัลื่อนไหวกับคัุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพของเด็กสมองพิการ
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ABSTRACT
Objective: To determine the association between gross motor functions and health-related quality of life 
in children with cerebral palsy 

Method: A cross-sectional study was conducted from May 1st, 2019 to April 30th, 2020. The data was 
collected from primary caregivers of children with cerebral palsy aged 4 - 12 years attending out-patient 
department of physical medicine and rehabilitation and department of pediatrics, Hatyai Hospital. The cerebral 
palsy quality of life questionnaire (CP QOL-Child) for parent proxy-report-Thai version was used to 
assess quality of life among children with cerebral palsy. Gross motor function was assessed by Gross Motor 
Functional Classification System Expanded and Revised (GMFCS - E&R). The collected data were analyzed 
using descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient were used to determine the correlation 
between dimensional the stratum of GMFCS - E&R and scores of CP QOL-Child.

Results: Most children, age 4 - 12 years with cerebral palsy were male (68.6%) and had mean age 7.3 years 
old. With regard to caregivers, most of them were parents, with more females (74.5%) than males, and they 
had mean-aged 37.7 years old. Most children were GMFCS- E&R level I and IV (29.4%) followed by level V 
(21.6%). The social well-being and acceptance domain had the highest mean score, was 868.6 ± 142.3. 
On the other hand, the pain and impact disability had the lowest mean score, 200.0 ± 145.2. Moreover, 
the GMFCS- E&R had the negative correlation with the mean of the overall CP QOL child score (r = -.554, 
p<.01).

Conclusion: The cerebral palsy children with the lowest stratum of gross motor function tended to have the 
negative correlated with the overall CP QOL child score. This study has the utility for the physician, who take 
care the patient to have the multidisciplinary care plan.

Keywords: Cerebral palsy, health-related quality of life, gross motor function

Thitirut Jongutchariya

Association between Gross Motor Functions and
Health-Related Quality of Life in Children with Cerebral Palsy
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บทนำา
 สัมองพื่ิการ ค่อ กลุ่ื่มอาการผู้ิดัป็กติของการเคลื่่�อนไหว

แลื่ะการที่รงที่่า เป็็นผู้ลื่จากพื่ยุาธ์ิสัภาพื่อยุ่างถาวรในสัมองขณะที่ี�

ยุังพื่ัฒนาไม่เต็มที่ี�1 ความชีุกของเดั็กสัมองพื่ิการ อยุู่ระหว่าง 

2 - 2.5 ตอ่เด็ักเกิดัมชีีพีื่ 1,000 คน2 มกัพื่บร่วมกับความผิู้ดัป็กติอ่�นๆ 

เชี่น การมองเห็น การไดั้ยุิน สัติป็ัญ่ญ่า การเรียุนรู้ การสั่�อสัาร แลื่ะ

พื่ฤติกรรม ภาวะแที่รกซ้้อนที่ี�พื่บบ่อยุ ค่อ อาการชีัก แลื่ะความผู้ิดั

ป็กติของระบบกระดัูกแลื่ะกลื่้ามเน่�อ โดัยุที่ี�เดั็กสัมองพื่ิการแต่ลื่ะ

รายุแสัดังอาการแตกต่างกันขึ�นกับชีนิดัแลื่ะระดัับความสัามารถ

ดั้านการเคลื่่�อนไหว จากผู้ลื่การศึึกษาที่ี�ผู้่านมา3 เม่�อแบ่งชีนิดัของ

สัมองพิื่การตามอาการแสัดังที่างคลิื่นกิ พื่บชีนิดัเกร็งที่ั�งตวัมากทีี่�สัดุั 

ร้อยุลื่ะ 41.1 รองลื่งมาค่อ ชีนิดัเกร็งขามากกว่าแขน แลื่ะชีนิดั

เกร็งครึ�งซ้ีก ตามลื่ำดัับ แลื่ะเม่�อแบ่งระดัับความรุนแรงของสัมอง

พื่ิการตามความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหว โดัยุใชี้ตามแบบ

ป็ระเมินระบบการจำแนกระดัับความรุนแรงตามความสัามารถ

ดั้านการเคลื่่�อนไหวของเดั็กสัมองพื่ิการ ฉบับเพื่ิ�มเติมแลื่ะป็รับป็รุง 

Gross Motor Function Classification System Expanded and 

Revised (GMFCS-E&R)4-6 ที่ี�แบ่งระดัับความสัามารถออกเป็็น 

5 ระดัับ ตั�งแตร่ะดัับ 1 ความรนุแรงนอ้ยุ เดัก็สัามารถเคลื่่�อนไหวไดั้

ดั้วยุตนเอง จนถึงระดัับ 5 ความรุนแรงมากที่ี�สุัดั เดั็กไม่สัามารถ

ดัแูลื่ตนเองได้ั ตอ้งการความช่ีวยุเหล่ื่อด้ัานการเคล่ื่�อนยุ้ายุโดัยุผูู้้อ่�น 

โดัยุ GMFCS-E&R ถ่อเป็็นเคร่�องม่อที่ี�นิยุมนำมาใชี้แลื่ะไดั้รับการ

ยุอมรับว่ามีมาตรฐาน มีความน่าเชี่�อถ่อที่ั�งในดั้านความเที่ี�ยุงตรง

แลื่ะความเชี่�อมั�น แลื่ะมีความน่าเชี่�อถ่อมากกว่าอาการที่างคลื่ินิก 

มีป็ระโยุชีน์ในการนำมาใชี้สั่�อสัารระหว่างแพื่ที่ยุ์ บุคลื่ากรที่าง 

การแพื่ที่ยุ์แลื่ะผูู้้ดัูแลื่ เป็็นสัิ�งจำเป็็นในการวางแผู้นแลื่ะติดัตาม

การรักษา ตลื่อดัจนให้การชี่วยุเหลื่่อเดั็กสัมองพื่ิการไดั้อยุ่าง

เหมาะสัม7 แลื่ะจากการศึึกษาเดั็กสัมองพื่ิการที่ี�มารับการรักษา

ในโรงพื่ยุาบาลื่หาดัใหญ่่3 พื่บว่า มีระดัับความสัามารถด้ัาน

การเคลื่่�อนไหวในระดัับ 5 มากทีี่�สุัดั ร้อยุลื่ะ 38.7 รองลื่งมาอยุู่

ในระดับั 1 แลื่ะระดับัทีี่� 3 รอ้ยุลื่ะ 23.3 แลื่ะร้อยุลื่ะ 15.3 ตามลื่ำดับั

 ภาวะสัมองพิื่การถ่อไดั้ว่าเป็็นความเจ็บป็่วยุเร่�อรัง แลื่ะ

เป็็นภาวะทีุ่พื่พื่ลื่ภาพื่ที่างกายุที่ี�พื่บมากที่ี�สัุดัในเดั็ก สั่งผู้ลื่กระที่บ

ต่อการดัูแลื่รักษาระยุะยุาวที่ั�งต่อตัวผูู้้ป็่วยุเองแลื่ะผูู้้ดัูแลื่หลื่ัก

การรักษาแลื่ะฟื้้�นฟูื้ผูู้้ป็่วยุจึงเป็็นแบบองค์รวมโดัยุสัหวิชีาชีีพื่ 

จุดัป็ระสังค์เพื่่�อกระตุ้นพื่ัฒนาการที่างระบบป็ระสัาที่ เพื่ิ�มความ

สัามารถในการป็ฏิิบัติกิจวัตรป็ระจำวัน ลื่ดัภาวะแที่รกซ้้อน ตลื่อดั

จนเพื่ิ�มระดัับคุณภาพื่ชีีวิตของเดั็กสัมองพิื่การให้ดัียุิ�งขึ�น8 ป็ัจจุบัน

การวัดัผู้ลื่ลื่พัื่ธ์ข์องการรักษาชีนิดัต่างๆ ที่างคลิื่นกิมคีวามครอบคลื่มุ

เพื่ิ�มขึ�นที่ั�งมติสิัขุภาพื่กายุ สัขุภาพื่จติแลื่ะความเป็น็อยุูท่ี่ี�ดัทีี่างสังัคม 

ซ้ึ�งการป็ระเมินคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ (Health-related Quality 

of Life : HRQOL) ก็เป็็นสั่วนหนึ�งที่ี�ชี่วยุเสัริมให้บุคลื่ากรที่าง 

การแพื่ที่ยุ์ตระหนักแลื่ะรับรู้ถึงการดัำรงชีีวิตของผูู้้ป่็วยุในมิติต่างๆ 

ดัังนั�นจึงมีการพื่ัฒนาแบบป็ระเมินคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ของ

กลืุ่ม่เด็ักสัมองพิื่การ เพื่่�อเป็น็เคร่�องมอ่ทีี่�นำมาป็ระยุกุต์ใช้ีวดััผู้ลื่ลัื่พื่ธ์์

ของการรักษาต่างๆ เชี่น the Cerebral Palsy Quality of Life 

Questionnaire for Children (CP QOL-Child) the Child Health 

Questionnaire (CHQ) แลื่ะ the Pediatric Quality of Life 

Inventory-CP Module (PedsQL) เป็็นต้น9 แบบสัอบถาม CP 

QOL-child ของ Davis แลื่ะคณะ9,10 เป็็นเคร่�องม่อที่ี�พื่ัฒนาจาก

กรอบแนวคิดัขององค์การอนามัยุโลื่กเร่�องการจำแนกการที่ำงาน 

ความพิื่การ แลื่ะสัุขภาพื่ (International Classification of 

Functioning, Disability and Health: ICF) ที่ี�ป็ระเมินสัมรรถนะ

หร่อความสัามารถของบุคคลื่เป็็นองค์รวม โดัยุมิไดั้ดัูเพื่ียุงพื่ยุาธ์ิ

สัภาพื่ของโรคแลื่ะความพิื่การเท่ี่านั�น แต่ยุงัสัะที่อ้นถงึคุณภาพื่ชีวีติ

จากป็ฏิสิัมัพัื่นธ์ร์ะหว่าง 5 ป็จัจยัุ ได้ัแก ่การที่ำงานของร่างกายุแลื่ะ

โครงสัร้างของร่างกายุ กิจกรรมการมีสั่วนร่วมในสัังคม ป็ัจจัยุดั้าน

สัิ�งแวดัลื่้อม แลื่ะป็ัจจัยุดั้านบุคคลื่ โดัยุเน้นการป็ระเมินความรู้สัึก

ของผูู้้ป็่วยุเด็ักสัมองพิื่การต่อสัภาพื่ความเป็็นอยุู่ทีี่�ดัี มากกว่า

สัภาพื่ความเจ็บป็่วยุ สัามารถนำมาใช้ีเพื่่�อติดัตามแลื่ะป็ระเมิน

ความช่ีวยุเหลื่อ่หลื่งัเข้ารับการรักษา เพื่่�อเพื่ิ�มคุณภาพื่ชีวิีตของผูู้ป่้็วยุ

ในอนาคต ป็ัจจุบันแบบป็ระเมินนี�มีการนำมาแป็ลื่หลื่ายุภาษา

แลื่ะใช้ีอยุ่างแพื่ร่หลื่ายุรวมถึงป็ระเที่ศึไที่ยุทีี่�มกีารแป็ลื่เป็็นภาษาไที่ยุ

โดัยุขวัญ่ชีนกแลื่ะคณะ11 จากการที่บที่วนวรรณกรรมทีี่�ผู้่านมา 

พื่บวา่ เม่�อศึึกษาหาความสัมัพื่นัธ์์ระหวา่งระดัับความสัามารถดัา้น

การเคลื่่�อนไหวกับคุณภาพื่ชีีวิตด้ัานสัุขภาพื่ สั่วนใหญ่่แล้ื่วระดัับ

ความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหวมีความสััมพัื่นธ์์ที่างลื่บกับ

คุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่กายุ แต่ไม่พื่บความสััมพื่ันธ์์กับคุณภาพื่

ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่จิต12,13 ซ้ึ�งแตกต่างจากการศึึกษาของ Shelly แลื่ะ

คณะ14 ทีี่�ใชี้แบบสัอบถาม CP QOL-child พื่บว่า ระดัับความ

สัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวทีี่�ลื่ดัลื่งมีผู้ลื่ที่างลื่บต่อคุณภาพื่ชีีวิต

เกอ่บทุี่กด้ัาน ยุกเว้นด้ัานการเข้าถึงบรกิาร อยุ่างมนียัุสัำคญั่ที่างสัถิติ

 โรงพื่ยุาบาลื่หาดัใหญ่่เป็็นโรงพื่ยุาบาลื่ตตยิุภมูทีิี่�ให้บรกิาร

รักษาแลื่ะฟ้ื้�นฟืู้เดั็กสัมองพื่ิการอยุ่างต่อเน่�อง ที่ี�ผู้่านมาเดั็กสัมอง

พื่ิการได้ัรับการป็ระเมินภาวะสุัขภาพื่เฉพื่าะระดัับความสัามารถ

ดั้านการเคลื่่�อนไหวเที่่านั�น แต่ยุังไม่เคยุไดั้รับการป็ระเมินคุณภาพื่

ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย
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ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ ซ้ึ�งอาจที่ำให้ผูู้้ป็่วยุไม่ไดั้รับการดัูแลื่อยุ่าง

ครอบคลุื่มในทุี่กมติ ิโดัยุเฉพื่าะมิตดิัา้นสัขุภาพื่จิตแลื่ะความเป็น็อยุู่

ที่ี�ดัี ที่างผูู้้วิจัยุจึงไดั้ที่ำการศึึกษาหาความสััมพื่ันธ์์ระหว่างระดัับ

ความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหวของเด็ักสัมองพิื่การกับคุณภาพื่

ชีวีติดัา้นสุัขภาพื่ โดัยุเลื่อ่กแบบสัอบถาม CP QOL-child เป็น็เคร่�อง

มอ่ในการป็ระเมินคณุภาพื่ของเด็ักสัมองพิื่การ เพื่่�อนำผู้ลื่การศึึกษา

ที่ี�ไดั้มาวางแผู้นการดัูแลื่กลืุ่่มผูู้้ป็่วยุเดั็กสัมองพื่ิการอายุุ 4 - 12 ป็ี 

ร่วมกับผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลัื่กให้ครอบคลุื่มแลื่ะมีป็ระสิัที่ธิ์ภาพื่

มากขึ�น

วิธีการศึึกษา
 การวจิยัุนี�เป็็นการศึกึษาแบบภาคตดััขวาง (cross-sectional 

study) เกบ็ข้อมลูื่ตั�งแต่วนัที่ี� 1 พื่ฤษภาคม 2562 ถงึ 30 เมษายุน 2563 

โดัยุผู้่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยุธ์รรมวิจัยุในมนุษยุ์ 

โรงพื่ยุาบาลื่หาดัใหญ่่ Protocol Number 88/2562

 ป็ระชีากรแลื่ะกลืุ่่มตัวอยุ่าง

 กลืุ่่มตัวอยุ่าง ค่อ ผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ักของเดั็กที่ี�ไดั้

รับการวินิจฉัยุจากแพื่ที่ยุ์ว่ามีสัมองพื่ิการที่ี�มารับการรักษาแบบ

ผูู้้ป็่วยุนอก ที่ี�คลื่ินิกเวชีกรรมฟื้้�นฟืู้ แลื่ะคลื่ินิกกุมารเวชีกรรม 

โรงพื่ยุาบาลื่หาดัใหญ่่ ตั�งแต่วนัที่ี� 1 พื่ฤษภาคม 2562 ถงึ 30 เมษายุน 

2563 ไดัร้บัการคดััเลื่อ่กแบบเฉพื่าะเจาะจง (purposive sampling) 

ตามเกณฑ์์การคัดัเข้า ไดั้แก่ 1) เป็็นผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ัก

ของเดั็กสัมองพื่ิการอายุุ 4 - 12 ป็ี 2) มีอายุุตั�งแต่ 18 ป็ีขึ�นไป็ 

3) มีสััญ่ชีาติไที่ยุ สัามารถสั่�อสัารดั้วยุการฟื้ัง อ่าน แลื่ะเขียุน

ภาษาไที่ยุได้ัเป็็นอยุ่างดัี 4) ยุินยุอมเข้าร่วมการวิจัยุ แต่เน่�องจาก

การเก็บกลืุ่่มตัวอยุ่างอยูุ่ในชี่วงการแพื่ร่ระบาดัของโรคติดัเชี่�อ

ไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ำให้สัามารถเก็บข้อมูลื่จาก

กลืุ่่มตัวอยุ่างไดั้เพื่ียุง 51 รายุ 

เคร่�องม่อที่ี�ใชี้ในการศึึกษา

 1. แบบบันที่ึกข้อมูลื่ที่ั�วไป็ของเดั็กสัมองพื่ิการแลื่ะ

ผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ัก 

 2. แบบป็ระเมนิระบบการจำแนกระดับัความรนุแรงตาม

ความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหวของเดัก็สัมองพื่กิาร ฉบับเพิื่�มเติม

แลื่ะป็รับป็รุง (Gross Motor Function Classification System 

Expanded and Revised: GMFCS-E &R) ถกูพื่ฒันาขึ�นโดัยุ Palisano 

แลื่ะคณะ4,6 แลื่ะแป็ลื่เป็็นภาษาไที่ยุ โดัยุ วัณที่นา ศึิริธ์ราธิ์วัตร 

แลื่ะคณะ5  โดัยุแบบป็ระเมินนี�แบ่งตามช่ีวงอายุ ุ5 ช่ีวง ได้ัแก่ ช่ีวงอายุุ

ก่อน 2 ป็ี ชี่วงอายุุ 2 ถึงก่อน 4 ป็ี ชี่วงอายุุ 4 ถึงก่อน 6 ป็ี ชี่วงอายุุ 

6 ถึงก่อน 12 ป็ี แลื่ะชี่วงอายุุ 12 - 18 ป็ี แลื่ะแบ่งระดัับความรุนแรง

ตามความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวออกเป็็น 5 ระดัับ ตั�งแต่

ระดับั 1 สัามารถเคล่ื่�อนไหวได้ัด้ัวยุตนเอง จนถงึระดับั 5 เคลื่่�อนยุ้ายุ

โดัยุผูู้้อ่�น แบบป็ระเมินนี�มีค่าความเทีี่�ยุงระดัับภายุใน อยุู่ในช่ีวง

ระหว่าง 0.68 - 0.97 แลื่ะค่าความเที่ี�ยุงระหว่างผูู้้ป็ระเมินมากกว่า 

0.8 ขึ�นไป็15

 3. แบบสัอบถามคุณภาพื่ชีวิีตของเด็ักสัมองพิื่การสัำหรับ

ผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลัื่ก ฉบับภาษาไที่ยุ (The cerebral palsy 

quality of life questionnaire for parent proxy-report-Thai 

version: CP QOL-Child) เป็น็แบบป็ระเมนิคณุภาพื่ชีวีติเฉพื่าะโรค 

(condition-specific QOL measurement) ของการวดััคณุภาพื่ชีวีติ

ดั้านสุัขภาพื่ เน้นความรู้สึักของผูู้้ป็่วยุเป็็นหลัื่ก พื่ัฒนาขึ�นโดัยุ 

Davis แลื่ะคณะ9,10 แลื่ะแป็ลื่เป็็นภาษาไที่ยุ โดัยุขวญั่ชีนก สัวุรรณา 

แลื่ะคณะ11 ป็ระกอบดั้วยุข้อคำถามจำนวน 63 ข้อ โดัยุ 62 ข้อแรก

เป็็นคำถามตามองค์ป็ระกอบคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ที่ั�ง 7 ดั้าน 

ไดั้แก่ 1) ความเป็็นอยุู่ทีี่�ดัีแลื่ะการยุอมรับที่างสัังคม (social 

wellbeing and acceptance) จำนวน 12 ข้อ 2) ความตระหนักถึง

การที่ำหน้าที่ี�ของร่างกายุ (feelings about functioning) จำนวน 12 ข้อ 

3) การมีสั่วนร่วมที่างสัังคมแลื่ะสัุขภาพื่ที่างกายุ (participation 

and physical health) จำนวน 11 ข้อ  4) ความผู้าสัุกที่างอารมณ์

แลื่ะการรับรู้คุณค่าในตัวเอง (emotional wellbeing and 

self-esteem) จำนวน 6 ข้อ  5) การเข้าถึงการบริการ (access to 

services) จำนวน 9 ข้อ  6) ความเจบ็ป็วดัแลื่ะผู้ลื่กระที่บของการมี

ความพิื่การ (pain and impact of disability) จำนวน 8 ข้อ 

7) สัุขภาพื่ของผูู้้ป็กครอง (family health) จำนวน 4 ข้อ แลื่ะ

คำถามสัดุัท้ี่ายุเป็็นความมั�นใจของผูู้ด้ัแูลื่ในการตอบแบบสัอบถาม 

ลื่ักษณะคำตอบเป็็นแบบมาตรวัดัป็ระมาณค่า 9 อันดัับ ค่อ 

1 หมายุถึง ไม่มีความสุัขมาก/ไม่มีความมั�นใจมาก จนถึง 

9 หมายุถึง มีความสุัข/ความมั�นใจมากทีี่�สัุดั หลัื่งจากนั�น

นำมาคิดัคะแนนตามเกณฑ์์การคิดัคะแนนของแบบสัอบถาม 

CP QOL-child9  โดัยุมีคะแนนเต็มเที่่ากับ 6,300 คะแนน เคร่�องม่อ

นี�ไดั้ผู้่านการที่ดัสัอบค่าความเชี่�อมั�นโดัยุมีค่าสััมป็ระสัิที่ธิ์�แอลื่ฟื้่า

ของครอนบราค (Cronbach’s alpha coefficiency) เที่่ากับ 

0.82 - 0.90

การเก็บรวบรวมข้อมูลื่ ภายุหลัื่งการศึึกษานี�ผู้่าน

การรับรองจากคณะกรรมการจริยุธ์รรมในมนุษยุ์ของโรงพื่ยุาบาลื่

หาดัใหญ่่ ผูู้้วิจัยุดัำเนินการคัดัเลื่่อกผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลัื่ก

ตามเกณฑ์์การคัดัเข้า ผูู้้วิจัยุได้ัชีี�แจงวัตถุป็ระสังค์แลื่ะขอ
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ความร่วมม่อจากกลืุ่่มตัวอยุ่างในการดัำเนินการวิจัยุ เม่�อกลืุ่่ม

ตัวอยุ่างได้ัอ่านแลื่ะยิุนดีัให้ความร่วมม่อโดัยุลื่งลื่ายุช่ี�อในแบบ

ยุินยุอมการเข้าร่วมวิจัยุ ผูู้้วิจัยุได้ัดัำเนินการให้กลุ่ื่มตัวอยุ่าง

ตอบแบบสัอบถามในห้องแยุกสั่วนตัว ซ้ึ�งใชี้ระยุะเวลื่าในการตอบ

แบบสัอบป็ระมาณ 15 - 30 นาที่ี หลื่ังจากนั�น ผูู้้วิจัยุเป็็นผูู้้บันที่ึก

ข้อมูลื่ความผู้ิดัป็กติร่วมของเดั็กที่ี�มีภาวะสัมองพื่ิการอายุุ 4 - 12 ป็ี 

จากเวชีระเบียุน แลื่ะตรวจสัอบความครบถ้วนของข้อมูลื่

 การวิเคราะห์ข้อมูลื่ วิเคราะห์โดัยุใชี้โป็รแกรมสัถิติ

สัำเร็จรูป็ ดัังนี�

 1. ขอ้มลูื่เชีงิป็รมิาณ ใชีส้ัถติเิชีงิพื่รรณนารายุงานคา่เฉลื่ี�ยุ

แลื่ะสั่วนเบี�ยุงมาตรฐาน แลื่ะข้อมูลื่เชีิงคุณลื่ักษณะ ใชี้สัถิติเชีิง

พื่รรณนา รายุงาน ร้อยุลื่ะ การแจกแจง ความถี�

 2. วเิคราะห์หาความสัมัพัื่นธ์ร์ะหว่างระดับัความสัามารถ

ดัา้นการเคลื่่�อนไหวกับคุณภาพื่ชีวิีตดัา้นสุัขภาพื่ของเด็ักสัมองพิื่การ 

อายุุ 4 - 12 ปี็ ด้ัวยุสัถติิสัมัป็ระสัทิี่ธ์ิ�สัหสัมัพื่นัธ์์สัเปี็ยุร์แมน (Spearman’s 

correlation) กำหนดัระดัับความมีนัยุสัำคัญ่ที่างสัถิติที่ี� 0.05 แลื่ะ

พื่ิจารณาความสััมพัื่นธ์์ของระดัับค่าสััมป็ระสิัที่ธ์์สัหสััมพัื่นธ์์

ตามเกณฑ์์ Portney แลื่ะ Watkins16 

ผลการศึึกษา
           จากกลืุ่่มตัวอยุ่างจำนวน 51 รายุ พื่บว่า กลืุ่่มผูู้้ป็่วยุเดั็ก

สัมองพื่ิการมีอายุุเฉลื่ี�ยุ 7.3 ± 1.9 ป็ี สั่วนใหญ่่เป็็นเพื่ศึชีายุ 

ร้อยุลื่ะ 68.6 ชีนิดัของสัมองพื่ิการตามอาการแสัดังที่างคลื่ินิก 

เป็น็ชีนิดัเกรง็ที่ั�งตวั รอ้ยุลื่ะ 41.2 รองลื่งมา คอ่ ชีนิดัเกรง็ขามากกวา่

แขนแลื่ะชีนิดัเกร็งครึ�งซ้ีก เป็็นจำนวนเที่่ากัน ร้อยุลื่ะ 29.4 สัำหรับ

ภาวะแที่รกซ้้อนแลื่ะความผู้ิดัป็กติร่วมอ่�นๆ พื่บป็ัญ่หาดั้านการพืู่ดั

แลื่ะการสั่�อสัาร มากที่ี�สัุดั ร้อยุลื่ะ 56.9 รองลื่งมา ค่อ ป็ัญ่หาดั้าน

การมองเห็น แลื่ะภาวะลื่มชีัก ร้อยุลื่ะ 49.0 แลื่ะ 31.4 ตามลื่ำดัับ 

โดัยุเดั็กสัมองพื่ิการสั่วนใหญ่่ไม่ไดั้เรียุนหนังสั่อ ร้อยุลื่ะ 47.0 เม่�อ

จำแนกแลื่ะป็ระเมนิระดับัความสัามารถดัา้นการเคล่ื่�อนไหว พื่บวา่

อยุู่ในระดัับที่ี� 1 แลื่ะ 4  สัูงสัุดั ร้อยุลื่ะ 29.4 รองลื่งมา ค่อ ระดัับที่ี� 

5 ร้อยุลื่ะ 21.6 แลื่ะระดัับที่ี� 2 แลื่ะ 3 ในจำนวนเที่่ากัน ร้อยุลื่ะ 9.8 

สัำหรับข้อมูลื่ที่ั�วไป็ของกลืุ่่มผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ักของเดั็ก

สัมองพิื่การ มีอายุุระหว่าง 23 - 56 ป็ี อายุุเฉลื่ี�ยุ 37.7 ± 9.1 ป็ี 

สั่วนใหญ่่เป็็นมารดัา ร้อยุลื่ะ 74.5 มากกว่าหนึ�งในห้าไดั้รับ

การศึึกษาระดัับมัธ์ยุมศึึกษาตอนต้น แลื่ะเก่อบครึ�งของกลืุ่่ม

ผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดูัแลื่หลัื่กของเด็ักสัมองพิื่การ มีรายุได้ัเหลื่่อเก็บ 

คิดัเป็็นร้อยุลื่ะ 49 ดัังตารางที่ี� 1 

ตารางที� 1 ข้อมูลื่ที่ั�วไป็ของผูู้้ป็่วยุเดั็กแลื่ะผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ักของเดั็กสัมองพื่ิการ

ข้อมูล จำานวัน ร้อยละ ข้อมูล จำานวัน ร้อยละ

เด็กสมองพิการ ผู้ปกค์รองหรือผู้ดูแลหลัก

อายุ อายุ

   ค่าเฉลื่ี�ยุ (mean ± SD) ป็ี 7.3 ± 1.9    ค่าเฉลื่ี�ยุ (mean ± SD) ป็ี 37.7 ± 9.1

เพศึ ค์วัามสัมพันธี์กับเด็ก

   ชีายุ 35 68.6    แม่ 38 74.5

   หญ่ิง 16 31.4    พื่่อ 7 13.7

ระดับการศึึกษา    ป็ู่ยุ่า-ตายุายุ 6 11.8

   ไม่ไดั้รับการศึึกษา 25 49.0 ระดับการศึึกษา

   โรงเรียุนการศึึกษาพื่ิเศึษ 15 29.4    ป็ระถมศึึกษา 11 21.6

   โรงเรียุนที่ั�วไป็ 11 21.6    มัธ์ยุมศึึกษาตอนต้น 15 29.4

ชนิดของโรค์    มัธ์ยุมศึึกษาตอนป็ลื่ายุ 12 23.5

   เกร็งครึ�งซ้ีก 15 29.4    อนุป็ริญ่ญ่า 6 11.8
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 จากการป็ระ เมินคุณภาพื่ชีีวิตดั้ านสัุ ขภาพื่ดั้ วยุ

แบบสัอบถามคุณภาพื่ชีีวิตของเด็ักสัมองพิื่การสัำหรับผูู้้ป็กครอง

หรอ่ผูู้ด้ัแูลื่หลื่กั ฉบบัภาษาไที่ยุ  มคีะแนนเฉลีื่�ยุคณุภาพื่ชีวิีตโดัยุรวม

เที่่ากับ 3881.0 ± 631.5 คะแนน โดัยุมีคะแนนเฉลื่ี�ยุคุณภาพื่ชีีวิต

ด้ัานความเป็็นอยูุ่ที่ี�ดัแีลื่ะการยุอมรบัที่างสังัคมสูังที่ี�สัดุั คอ่ 868.6 ± 

142.3 คะแนน แลื่ะต�ำที่ี�สัดุัคอ่คณุภาพื่ชีวีติด้ัานความเจบ็ป็วดัแลื่ะ

ผู้ลื่กระที่บของการมีความพิื่การ ค่อ 200.0 ± 145.2 คะแนน 

โดัยุร้อยุลื่ะ 78.4 ของกลืุ่่มตัวอยุ่างที่ั�งหมดั เม่�อแบ่งคะแนนตาม

องค์ป็ระกอบคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสุัขภาพื่เป็็นรายุด้ัาน พื่บว่า 

มีคุณภาพื่ชีีวิตโดัยุรวมอยูุ่ในระดัับป็านกลื่าง แลื่ะมีเพื่ียุงหนึ�ง

ในห้า (ร้อยุลื่ะ 21.6) มีคุณภาพื่ชีีวิตโดัยุรวมในระดัับสูัง โดัยุ

รายุลื่ะเอียุดัแต่ลื่ะดั้าน พื่บว่า สั่วนใหญ่่มีคุณภาพื่ชีีวิตดั้าน

ความผู้าสัุกที่างอารมณ์แลื่ะการรับรู้คุณค่าในตัวเอง ดั้านสัุขภาพื่

ของผูู้ป้็กครอง แลื่ะด้ัานความเป็น็อยูุ่ทีี่�ดัแีลื่ะการยุอมรับที่างสังัคม

ในระดับัสูัง คดิัเป็น็ร้อยุลื่ะ 70.6, 64.7 แลื่ะ 62.7 ตามลื่ำดับั สัำหรับ

คุณภาพื่ชีีวิตดั้านความตระหนักถึงการที่ำหน้าที่ี�ของร่างกายุ ดั้าน

การมีสั่วนร่วมที่างสัังคมแลื่ะสัุขภาพื่ที่างกายุ แลื่ะดั้านการเข้าถึง

การบริการ พื่บว่าอยุู่ในระดัับป็านกลื่าง คิดัเป็็นร้อยุลื่ะ 51.0, 47.1 

แลื่ะ 88.2 ตามลื่ำดับั แลื่ะรอ้ยุลื่ะ 70.6 ของกลืุ่ม่ตวัอยุา่งมคีณุภาพื่

ชีีวิตดั้านความเจ็บป็วดัแลื่ะผู้ลื่กระที่บของการมีความพื่ิการอยุู่ใน

ระดับัต�ำทีี่�สัดุั ดังัตารางทีี่� 2

 เม่�อวิเคราะห์ความสััมพัื่นธ์์ระหว่างระดัับความสัามารถ

ด้ัานการเคลื่่�อนไหวของเด็ักสัมองพิื่การอายุ ุ4 - 12 ปี็ กบัคุณภาพื่ชีีวิต

ดั้านสุัขภาพื่ พื่บว่า ระดัับความสัามารถด้ัานเคลื่่�อนไหวมี

ความสััมพื่ันธ์์ที่างลื่บกับคะแนนเฉลื่ี�ยุคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่

โดัยุรวมอยุ่างมีนัยุสัำคัญ่ที่างสัถิติ (r = -.554, p <.01) เม่�อหา 

ความสัมัพื่นัธ์โ์ดัยุเป็รยีุบเที่ยีุบคณุภาพื่ชีวีติรายุดัา้น พื่บวา่ คะแนน

เฉลื่ี�ยุคุณภาพื่ชีีวิตในด้ัานความเป็็นอยุู่ ทีี่�ดัีแลื่ะการยุอมรับ

ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย

ข้อมูล จำานวัน ร้อยละ ข้อมูล จำานวัน ร้อยละ

   เกร็งขามากกว่าแขน 15 29.4    ป็ริญ่ญ่าตรี 7 13.7

   เกร็งที่ั�งตัว 21 41.2 รายได้ 

ระดับค์วัามสามารถุด้านการเค์ลื�อนไหวั    ไม่เพื่ียุงพื่อ 4 7.9

   ระดัับ 1 15 29.4    มีเพื่ียุงพื่อ 22 43.1

   ระดัับ 2 5 9.8    มีเหลื่่อเก็บ 25 49.0

   ระดัับ 3 5 9.8

   ระดัับ 4 15 29.4

   ระดัับ 5 11 21.6

ค์วัามผิดปกติร่วัม

  ภาวะลื่มชีัก 16 31.4

  การไดั้ยุิน 9 17.7

  การพืู่ดัแลื่ะการสั่�อสัาร 29 56.9

   การมองเห็น 25 49.0

   การกลื่่น 7 13.7

   โรคระบบที่างเดัินหายุใจ 7 13.7

   ความผู้ิดัป็กติที่างพื่ฤติกรรม 8 15.7

ตารางที� 1 ข้อมูลื่ที่ั�วไป็ของผูู้้ป็่วยุเดั็กแลื่ะผูู้้ป็กครองหร่อผูู้้ดัูแลื่หลื่ักของเดั็กสัมองพื่ิการ (ต่อ)
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ตารางที� 2 คะแนนคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่แต่ลื่ะดั้านแลื่ะโดัยุรวมของเดั็กสัมองพื่ิการ

ด้าน
ค์ะแนน ระดับค์ุณภาพชีวัิต (n = 51)

Min-Max Mean SD ต�ำ ปานกลาง สูง

ความเป็็นอยุู่ที่ี�ดัีแลื่ะการยุอมรับที่างสัังคม 525.0-1200.0   868.6 142.3 0 (0.0) 19 (37.3) 32 (62.7)

ความตระหนักถึงการที่ำหน้าที่ี�ของร่างกายุ 225.0-1175.0   743.1 203.4 4 (7.8) 26 (51.0) 21 (41.2)

การมีสั่วนร่วมที่างสัังคมแลื่ะสัุขภาพื่ที่างกายุ 312.5-1050.0   695.1 179.7 2 (3.9) 24 (47.1) 25 (49.0)

ความผู้าสัุกที่างอารมณ์แลื่ะการรับรู้คุณค่าในตัวเอง 150.0-587.5   440.9   89.4 1 (2.0) 14 (27.5) 36 (70.6)

การเข้าถึงการบริการ 312.5-875.0   503.9 114.7 0 (0.0) 45 (88.2) 6 (11.8)

ความเจ็บป็วดัแลื่ะผู้ลื่กระที่บของการมีความพื่ิการ 0-562.5   200.0 145.2 36(70.6) 14 (27.5) 1 (2.0)

สัุขภาพื่ของผูู้้ป็กครอง 137.5-5325.0   278.2   57.4 0 (0.0) 18 (35.3) 33 (64.7)

คะแนนรวม 2575.0-5325.0 3811.0 631.5 0 (0.0) 40 (78.4) 11 (21.6)

ตารางที� 3 สััมป็ระสัิที่ธ์ิ�สัหสััมพื่ันธ์์ระหว่างคุณภาพื่ชีีวิตแต่ลื่ะดั้านแลื่ะโดัยุรวมกับระดัับความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวเดั็ก

สัมองพื่ิการ

ค์ุณภาพชีวัิต

ระดับค์วัามสามารถุด้านการเค์ลื�อนไหวั
(GMFCS – E&R)

Rho P-value

ความเป็็นอยุู่ที่ี�ดัีแลื่ะการยุอมรับที่างสัังคม -.531 <.01

ความตระหนักถึงการที่ำหน้าที่ี�ของร่างกายุ -.503 <.01

การมีสั่วนร่วมที่างสัังคมแลื่ะสัุขภาพื่ที่างกายุ -.641 <.01

ความผู้าสัุกที่างอารมณ์แลื่ะการรับรู้คุณค่าในตัวเอง -.373 <.01

การเข้าถึงการบริการ -.155 0.28

ความเจ็บป็วดัแลื่ะผู้ลื่กระที่บของการมีความพื่ิการ .250 0.08

สัุขภาพื่ของผูู้้ป็กครอง -.274 0.05

คุณภาพื่ชีีวิตโดัยุรวม -.554 <.01

ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย

ที่างสัังคม ความตระหนักถึงการที่ำหน้าที่ี�ของร่างกายุ แลื่ะการมี

สัว่นร่วมที่างสังัคมแลื่ะสัขุภาพื่ที่างกายุ มคีวามสัมัพื่นัธ์ท์ี่างลื่บกบั

ระดัับความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวอยุ่างมีนัยุสัำคัญ่ที่างสัถิติ 

(r = -.531, p <.01, r = -.503 p <.01 แลื่ะ r = -.641, p <.01 

ตามลื่ำดัับ) โดัยุมีค่าสััมป็ระสัิที่ธ์ิ�สัหสััมพื่ันธ์์อยุู่ในระดัับป็านกลื่าง 

ในขณะทีี่�คะแนนเฉลื่ี�ยุคุณภาพื่ชีีวิตดั้านความผู้าสุักที่างอารมณ์

แลื่ะการรับรู้คุณค่าในตนเอง มีความสััมพัื่นธ์์ที่างลื่บกับระดัับ

ความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหวอยุ่างมีนยัุสัำคัญ่ที่างสัถิตเิช่ีนกัน 

(r = -.373, p <.01) แต่มีค่าสััมป็ระสัิที่ธ์ิ�สัหสััมพื่ันธ์์อยุู่ในระดัับต�ำ 

ดัังตารางที่ี� 3
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วิจารณ์
 จากการศึึกษาในผูู้้ป็่วยุเดั็กสัมองพื่ิการ อายุุ 4 - 12 ป็ี 

ที่ี�เข้ารับการรักษาในโรงพื่ยุาบาลื่หาดัใหญ่่ จำนวน 51 รายุ 

พื่บว่า มีจำนวนผูู้้ป่็วยุเดั็กสัมองพื่ิการชีนิดัเกร็งที่ั�งตัวมากทีี่�สัุดั 

เชี่นเดีัยุวกับการศึึกษาทีี่�ผู้่านมาในป็ระเที่ศึอิหร่าน อินเดีัยุ แลื่ะ

อินโดันีเซ้ียุ ที่ี�พื่บแบบเกร็งที่ั�งตัวมากทีี่�สุัดั17-19 เม่�อแบ่งตามระดัับ

ความสัามารถดั้านการเคล่ื่�อนไหว ผู้ลื่การศึึกษาพื่บว่า ผูู้้ป็่วยุมี

ความสัามารถด้ัานการเคล่ื่�อนไหวระดัับทีี่� 1 แลื่ะ 4 มากทีี่�สัุดั 

ซ้ึ�งใกล้ื่เคียุงกับการศึึกษาในป็ระเที่ศึอินเดีัยุแลื่ะอินโดันีเซ้ียุ18,19 

แต่แตกต่างจากการศึึกษาในป็ระเที่ศึซู้ดัาน ซ้ึ�งพื่บความสัามารถ

ดั้านการเคลื่่�อนไหวระดัับ 5 มากที่ี�สัุดั20

 การศึึกษาครั�งนี�แสัดังให้เห็นว่าระดัับความสัามารถดั้าน

การเคลื่่�อนไหวมคีวามสัมัพื่นัธ์ท์ี่างลื่บกบัคณุภาพื่ชีีวติดัา้นสัขุภาพื่

ของเดัก็สัมองพื่กิารอายุุ 4 - 12 ป็ ีสัอดัคลื่อ้งกบัการศึกึษาที่ี�ผู้า่นมา

ของ Livingston แลื่ะคณะ21 ที่ี�รวบรวมการศึึกษาจำนวน 20 

บที่ความ เกี�ยุวกับคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่ของเดั็กสัมองพื่ิการ 

รายุงานว่าระดัับความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหว ถ่อเป็็นตัวชีี�วัดั

ที่ี�น่าเช่ี�อถ่อในการวัดัสัภาวะการที่ำหน้าทีี่� (functional status) ทีี่�

สัอดัคลื่อ้งกบัคณุภาพื่ชีีวติดัา้นสุัขภาพื่ที่างกายุ แลื่ะสัอดัคลื่อ้งกบั

ผู้ลื่การศึึกษาของ Vargus13  ที่ี�ที่ำการศึึกษาคุณภาพื่ชีีวิตด้ัาน

สัุขภาพื่ของเดั็กสัมองพื่ิการอายุุระหว่าง 3 - 18 ป็ี จำนวน 177 คน 

ในป็ระเที่ศึสัหรัฐอเมริกา โดัยุใชี้แบบสัอบถาม the Child Health 

Questionnaire-Parent Form 50 (CHQ-PF50) ซ้ึ�งพื่บว่า เด็ัก

สัมองพื่ิการที่ี�มีระดัับความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวน้อยุจะมี

ความสััมพัื่นธ์์เชีิงลื่บกับมิติคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสุัขภาพื่กายุแลื่ะ

สัภาวะการที่ำหน้าที่ี� อยุ่างมนียัุสัำคัญ่ที่างสัถติ ิ(R= -.513, p < .001) 

แลื่ะเม่�อเป็รียุบเที่ียุบกับการศึึกษาในป็ระเที่ศึไต้หวันของ Liu 

แลื่ะคณะ22 ที่ี�ที่ำการศึึกษาคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสุัขภาพื่ของเด็ัก

สัมองพิื่การอายุรุะหว่าง 5 - 14 ปี็ จำนวน 90 คน โดัยุใช้ีแบบสัอบถาม 

CHQ-PF50 รว่มกบัแบบป็ระเมินความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหว

ชีนิดั 66 (Gross Motor Function Measure-66: GMFM-66) 

พื่บว่า คะแนนเฉลื่ี�ยุของระดัับความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหว

ที่ี�มากขึ�น มคีวามสัมัพื่นัธ์์ที่างบวกระดับัป็านกลื่างกบัมติคิณุภาพื่ชีวีติ

ดัา้นสัขุภาพื่ที่างกายุ อยุ่างมนียัุสัำคญั่ที่างสัถติ ิ(r = 0.72, p <0.01) 

แลื่ะไม่มีความสััมพื่ันธ์์กับคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่จิต (r = -0.13, 

p = 0.23)

 เน่�องจากแบบป็ระเมิน CP QOL-child เป็็นการป็ระเมิน

คุณภาพื่ชีีวิตเฉพื่าะโรค เม่�อวิเคราะห์ความสััมพัื่นธ์์โดัยุแยุกตาม

องค์ป็ระกอบคุณภาพื่ที่ั�ง 7 ดั้าน พื่บว่า ระดัับความสัามารถดั้าน

การเคลื่่�อนไหวมีความสัมัพัื่นธ์ท์ี่างลื่บกับคะแนนเฉลื่ี�ยุคณุภาพื่ชีวิีต

ใน 4 ดั้าน ค่อ ความเป็็นอยุู่ ทีี่�ดัีแลื่ะการยุอมรับที่างสัังคม 

ความตระหนักถึงการที่ำหน้าทีี่�ของร่างกายุ การมีสัว่นร่วมที่างสังัคม

แลื่ะสัุขภาพื่ที่างกายุ แลื่ะความผู้าสุักที่างอารมณ์แลื่ะการรับรู้ 

คุณค่าในตนเองอยุ่างมีนัยุสัำคัญ่ที่างสัถิติ แสัดังให้เห็นว่าระดัับ

ความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวมีผู้ลื่ต่อคุณภาพื่ชีีวิตดั้าน

สัุขภาพื่ที่างกายุ การที่ำงานแลื่ะสัุขภาพื่จิต สัอดัคลื่้องกับผู้ลื่

การศึึกษาของ Shelly แลื่ะคณะ14 ซ้ึ�งรวบรวมคะแนนคุณภาพื่ชีีวิต

จากแบบสัอบถามฉบับผูู้้ป็กครอง จำนวน 205 คน ในป็ระเที่ศึ

ออสัเตรเลีื่ยุ พื่บว่า เม่�อระดับัความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหวของ

เดั็กสัมองพิื่การลื่ดัลื่ง ยุิ�งส่ังผู้ลื่ให้มีความสััมพัื่นธ์์ที่างลื่บกับ

คณุภาพื่ชีวิีตเกอ่บทุี่กด้ัาน ยุกเว้นคุณภาพื่ชีวิีตด้ัานการเข้าถงึบริการ 

อยุ่างมีนัยุสัำคัญ่ที่างสัถิติ แลื่ะผู้ลื่การศึึกษาในครั�งนี�ยุังสัอดัคลื่้อง

กับผู้ลื่การศึึกษาในป็ระเที่ศึไนจีเรียุ23 ทีี่�รายุงานว่าเดั็กที่ี�มีระดัับ

ความสัามารถดั้านการเคลื่่�อนไหวระดัับที่ี� 4 แลื่ะ 5 มีคุณภาพื่ชีีวิต

ลื่ดัลื่ง แลื่ะเม่�อให้การรักษาโดัยุการที่ำกายุภาพื่บำบัดัจะที่ำให้

คุณภาพื่ชีีวิตของผูู้้ป็่วยุเดั็กสัมองพิื่การดัีขึ�น ซ้ึ�งต่างจากการศึึกษา

ในป็ระเที่ศึอหิรา่น17 ทีี่�พื่บว่าระดับัความสัามารถดัา้นการเคลื่่�อนไหว

มีความสััมพื่ันธ์์ที่างลื่บกับคุณภาพื่ชีีวิตของผูู้้ป็่วยุที่ี�มีสัมองพื่ิการ

ในเก่อบที่กุด้ัาน ยุกเว้น ความผู้าสุักที่างอารมณ์แลื่ะการรบัรูค้ณุค่า

ในตัวเอง แลื่ะแตกต่างจากการศึึกษาในป็ระเที่ศึอินเดัียุ18 ที่ี�พื่บว่า 

คุณภาพื่ชีีวิตของผูู้้ป็่วยุเดั็กสัมองพื่ิการไม่มีความสััมพื่ันธ์์กับระดัับ

ความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหว แต่สััมพัื่นธ์์กับอายุุของผูู้้ป็่วยุ

แลื่ะระดัับการศึึกษาของมารดัา อาจเน่�องมาจากความแตกต่าง

ในหลื่ายุๆ ดัา้น เช่ีน จำนวนกลืุ่ม่ตัวอยุ่าง อายุ ุหรอ่ระดับัการศึกึษา

ของกลืุ่่มตัวอยุ่าง ที่ำให้ผู้ลื่การศึึกษาที่ี�ไดั้มีความแตกต่างกัน

สรุป
 เดั็กสัมองพิื่การที่ี�มีความสัามารถด้ัานการเคลื่่�อนไหว

น้อยุหร่อจำเป็็นต้องพึื่�งพื่าผูู้้อ่�นจะมีคุณภาพื่ชีีวิตดั้านสัุขภาพื่โดัยุ

ภาพื่รวม ดัา้นความเป็น็อยุูท่ี่ี�ดีัแลื่ะการยุอมรบัที่างสังัคม ดัา้นความ

ตระหนกัถงึการที่ำหนา้ที่ี�ของร่างกายุ ดัา้นการมสีัว่นร่วมที่างสังัคม

แลื่ะสัุขภาพื่ที่างกายุ แลื่ะด้ัานความผู้าสัุกที่างอารมณ์แลื่ะการ

รบัรูคุ้ณค่าในตัวเองในระดับัต�ำ ดังันั�น บคุลื่ากรที่างการแพื่ที่ย์ุควรมี

การวางแผู้นการรักษาผูู้้ป็่วยุให้ครอบคลืุ่มทุี่กด้ัาน โดัยุเฉพื่าะการ

วางแผู้นการรักษาร่วมกับผูู้้ป็กครองแลื่ะผูู้้ดัูแลื่ เพื่่�อชี่วยุเพื่ิ�มระดัับ

คุณภาพื่ชีีวิตของผูู้้ป็่วยุให้ดัียุิ�งขึ�น

ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย
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ข้อจำกัดและเสนอแนะในการวัิจัยค์รั�งต่อไป

 1. กลืุ่่มตัวอยุ่างในงานวิจัยุนี�เป็็นกลืุ่่มตัวอยุ่างทีี่�มารับ

การรักษาแบบผูู้้ป็่วยุนอก คลื่ินิกเวชีกรรมฟื้้�นฟืู้ แลื่ะคลื่ินิก

กุมารเวชีกรรม โรงพื่ยุาบาลื่หาดัใหญ่่เที่่านั�น แลื่ะการเก็บข้อมูลื่

อยุู่ในชี่วงการแพื่ร่ระบาดัของโรคติดัเชี่�อไวรัสัโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่ำให้สัามารถเก็บข้อมูลื่จากกลืุ่่มตัวอยุ่างได้ัเพีื่ยุง 

51 รายุ ซ้ึ�งขนาดักลืุ่่มตัวอยุ่างที่ี�น้อยุอาจไม่สัามารถเป็็นตัวแที่น

ของเดั็กสัมองพื่ิการโดัยุภาพื่รวมทีี่�มีระดัับความสัามารถดั้าน

การเคลื่่�อนไหวทีี่�แตกต่างกันไดั้ สั่งผู้ลื่ให้ป็ระชีากรทีี่�มีระดัับ

ความสัามารถดัา้นการเคลื่่�อนไหวในแตล่ื่ะระดับัมจีำนวนไมเ่ท่ี่ากนั

แลื่ะไม่สัามารถเป็็นตัวแที่นทีี่�ดัีของผูู้้ป็่วยุเด็ักสัมองพิื่การได้ั 

อาจแก้ไขโดัยุการเพื่ิ�มจำนวนป็ระชีากรที่ี�เข้ารับการรักษาจาก

คลื่ินิกต่างๆ ในโรงพื่ยุาบาลื่ หร่อสัถานที่ี�ดัูแลื่อ่�นๆ ดั้วยุ  

 2. จากผู้ลื่การวิจยัุทีี่�พื่บว่าเด็ักสัมองพิื่การส่ัวนใหญ่่ไม่ได้ั

เรียุนหนังสั่อ ที่ำให้เดั็กกลุ่ื่มนี�ขาดัโอกาสัในการฝึึกที่ักษะต่างๆ 

รวมที่ั�งการสัร้างระเบียุบวินัยุในตนเอง แลื่ะมีข้อจำกัดัในการที่ำ

กิจกรรมที่างสัังคมร่วมกับผูู้้อ่�น (participation limitation) ซ้ึ�งอาจ

สั่งผู้ลื่ต่อระดัับคุณภาพื่ชีีวิตดั้านการมีส่ัวนร่วมที่างสัังคมแลื่ะ

สัุขภาพื่ที่างกายุ (participation and physical health) ดัังนั�น

จึงควรพื่ัฒนาแนวที่างการดัูแลื่ชี่วยุเหล่ื่อเพ่ื่�อให้เดั็กสัมองพื่ิการ 

โดัยุเฉพื่าะเดั็กทีี่�มีข้อจำกัดัที่างการเคลื่่�อนไหวระดัับ 5 ให้ได้ัรับ

โอกาสัในการฝึึกฝึนทัี่กษะต่างๆ ร่วมกับผูู้้อ่�น แลื่ะช่ีวยุเหลื่่อให้

ครอบครัวมีความมั�นใจในการดัูแลื่เดั็กเพื่ิ�มมากขึ�น
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