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บทคัดย่อ
 การวจัิยครั�งนี�เป็็นการวจัิยและพฒันา เพ่�อพัฒนาระบบแนะนำาการดูแ้ลญาติผู้้�ดู้แลคนพกิารทาง

การเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย ดูำาเนนิการ 4 ระยะ ไดู�แก่ 1) การศกึษาความเป็็นไป็ไดู�และความต�องการ

ในการพฒันาระบบแนะนำาการดูแ้ลญาติผู้้�ดู้แลคนพกิารพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางรา่งกาย โดูยใช่�

แบบสัมภาษณ์ช่นิดูกึ�งโครงสร�างกับผู้้�เชี่�ยวช่าญดู�านการศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล การป็ฏิิบัติ

การพยาบาล การป็ฏิิบัติการดู้แลสขุีภาพอ่�น และการพฒันาโป็รแกรมทางสขุีภาพ จำานวน 15 คน ที�เล่อก

แบบเจาะจง 2) การสร�างระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย 

โดูยการป็ระยกุต์เทคโนโลย ีทบทวนวรรณกรรม และช่ดุูขี�อม้ลภายใต�บริบทสังคมไทย 3) การทดูสอบ

ป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อ
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ทางร่างกาย โดูยใช่�แบบป็ระเมินป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจกับพยาบาลชุ่มช่น จำานวน 60 คน 

ที�เล่อกแบบเจาะจง และ 4) การป็รับป็รุงระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหว

หร่อทางร่างกาย ตามคำาแนะนำา ทั�งนี� ขี�อม้ลเชิ่งคุณภาพนำามาวิเคราะห์เชิ่งเน่�อหา ส่วนขี�อม้ลเชิ่งป็ริมาณ

นำามาวิเคราะห์ดู�วยสถิิติเชิ่งพรรณนา

 ผู้ลการวิจัย พบว่า “ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทาง

ร่างกาย” เป็็นเทคโนโลยทีางสุขีภาพที�สร�างขึี�นเพ่�อตอบสนองต่อการป็ฏิิบัติงานขีองพยาบาลให�สามารถิ

ป็ฏิิบัติงานไดู�ง่ายขึี�น ซึึ่�งมี 2 องค์ป็ระกอบ ไดู�แก่ 1) ส่วนการบริหารจัดูการฐานขี�อม้ลที�เคร่�องแม่ข่ีาย 

และ 2) ส่วนการนำาเสนอระบบบนเว็บไซึ่ต์ โดูยการบันทึกขี�อม้ลส่วนบุคคลและขี�อม้ลปั็จจัยที�สัมพันธ์ิ

กับสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แลแบบออนไลน์ การวิเคราะห์ความเสี�ยงทางสุขีภาพโดูยระบบผู้้�เชี่�ยวช่าญและ

โครงข่ีายป็ระสาทเทยีม และการให�คำาแนะนำาสำาหรับพยาบาลในการดูแ้ลญาตผ้ิู้�ดู้แลเป็็นรายบคุคล ภายหลงั

การทดูลองใช่�ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย พบว่า 

ป็ระสิทธิิภาพในภาพรวมอย่้ในระดัูบดีูมาก (M = 4.53, SD = .71) โดูยดู�านความเร็วในการป็ระมวลผู้ล

มีคะแนนส้งที�สุดู (M = 4.69, SD = .55) รองลงมา ค่อ ความถ้ิกต�องแม่นยำา (M = 4.51, SD = .69) 

และความสามารถิในการให�บริการ (M = 4.42, SD = .89) ส่วนความพึงพอใจ พบว่าในภาพรวมอย่้

ในระดัูบมาก (M = 4.32, SD = .84) โดูยมีความพึงพอใจดู�านเน่�อหาสาระมากกว่าดู�านการนำาเสนอ 

(M = 4.45, SD = .72 และ M = 4.22, SD = .96 ตามลำาดัูบ)

 จากผู้ลการวจัิยครั�งนี�สะท�อนว่า ระบบแนะนำาการดูแ้ลญาตผ้ิู้�ดู้แลคนพกิารทางการเคล่�อนไหวหร่อ

ทางร่างกายเป็็นป็ระโยช่น์สำาหรับพยาบาลในการวางแผู้นการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหว

หร่อทางร่างกาย จึงควรสนับสนุนให�พยาบาลโดูยเฉพาะพยาบาลที�ป็ฏิิบัติงานในชุ่มช่นใช่�อย่างจริงจัง 

เพ่�อเพิ�มคุณภาพการพยาบาลที�สอดูคล�องกบัปั็ญหาและความต�องการขีองญาตผ้ิู้�ดู้แลแต่ละราย นำาไป็ส่้

การมีสุขีภาพที�ดีูขีองญาติผู้้�ดู้แลและสามารถิคงไว�ซึึ่�งบทบาทการดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อ

ทางร่างกาย

คำำ�สำำ�คัำญ:  ญาติผู้้�ดู้แล  คนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย  ระบบแนะนำาการดู้แล  

       เทคโนโลยีทางสุขีภาพ

Abstract
 This research and development aimed to develop a Caring Recommender System

for Family Caregivers of Persons with Mobility or Physical Disability. There were four 

steps of the development: 1) a studying the feasibility and requirements for developing 

the recommender system by using a semi-structured interview with 15 purposive 

selected experts in nursing education, nursing administration, nursing practice, other
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health care practices, and health program development; 2) an creating the recommender

system by applying technology, literature review, and data sets under the context of 

Thai society; 3) a testing the efficacy and satisfaction of the recommender system by 

using the efficacy and satisfaction assessment questionnaire with 60 purposive selected

community nurses; and 4) an improving the version of the recommender system 

according to suggested. The qualitative data were analyzed using content analysis. 

The quantitative data were analyzed using descriptive statistics.

 The research results founded that “the Caring Recommender System for Family

Caregivers of Persons with Mobility or Physical Disability” is a health technique that 

was created to address the user performance to make their nursing care more easily. 

There are two components of the system: 1) the database management at the server and

 2) the web-based presentation of the system, through the online recording of personal 

data of the family caregivers and health-related factors, the health risk analyzing by 

expert and neural network systems, and the recommendation providing for nurses 

to care for the family caregiver individually. After the trial, that the overall system 

efficiency was rated at very high level (M = 4.53, SD = .71) with the highest score of 

processing speed (M = 4.69, SD = .55), followed by accuracy (M = 4.51, SD = .69) and

serviceability (M = 4.42, SD = .89), respectively. The overall system satisfaction was 

at a high level (M = 4.32, SD = .84), with content satisfaction more than presentation 

satisfaction (M = 4.45, SD = .72 and M = 4.22, SD = .96, respectively).

 This research results reflect that “the Caring Recommender System for Family 

Caregivers of Persons with Mobility or Physical Disability” was useful in nursing planning

for the care of family caregivers of persons with mobility or physical disabilities. 

Therefore, this system should be encouraged to be actively used by nurses, especially

community nurses in order to improve quality of nursing care that is consistent with 

the problems and needs of each caregiver. This leads to the health of the family 

caregiver and the ability to maintain a role in caregiving for persons with mobility 

or physical disability.

Keywords:  Family caregiver,  Persons with mobility or physical disability,  

   Caring recommender system,  Health technology
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คำว�มเป็็นม�และคำว�มสำำ�คัำญของปั็ญห�

 ความพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

เป็็นปั็ญหาสุขีภาพที�สำาคัญในป็ระช่ากรทั�วโลกรวมถึิง

ป็ระเทศไทย (สำานักงานสถิิติแห่งช่าติ, 2563; The 

Economic and Social Commission for Asia 

and the Pacific, 2019) ปั็จจุบันมีป็ระช่ากรไทยที�

ขึี�นทะเบียนเป็็นคนพกิารและยังมีชี่วิตอย่้มากกวา่ 2 

ล�านคน (ณ วันที� 31 ธัินวาคม 2562) โดูยป็ระมาณ

ครึ�งหนึ�งเป็็นคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทาง

ร่างกาย (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี่วติคนพิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงขีองมนุษย์,

2563) ซึึ่�งคนพิการกลุ่มนี�ส่วนใหญ่มีขี�อจำากัดูใน

การดูำาเนินชี่วิตป็ระจำาวันและมีโรคป็ระจำาตัวร่วมดู�วย

จนบางครั�งต�องพึ�งพาบุคคลอ่�น (Lawang, Horey, 

& Blackford, 2015) คนพิการทางการเคล่�อนไหว

หร่อทางร่างกายจึงจำาเป็็นต�องไดู�รับการดู้แลระยะยาว

ที�บ�าน และต�องอาศัยการมีส่วนร่วมในการดู้แลจาก

ทุกฝ่่าย โดูยเฉพาะสมาช่ิกในครอบครัวหร่อบุคคล

ใกล�ชิ่ดูที�เรียกว่า “ญาติผู้้�ดู้แล”

 การดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อ

ทางร่างกายเป็็นภารกิจที�หนักสำาหรับญาติผู้้�ดู้แล 

เน่�องจากมีกิจกรรมจำานวนมาก ยุ่งยาก ซัึ่บซึ่�อน และ

ต่อเน่�องยาวนานหลายปี็ (Lawang et al., 2015; 

Muller-Kluits & Slabbert, 2018) ทำาให�ญาติ

ผู้้�ดู้แลมีวิถีิชี่วิตที�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ ร้�สึกเป็็นภาระ 

เหน่�อยล�า หร่อมีพฤติกรรมสุขีภาพที�ไม่เหมาะสม 

จนมีแนวโน�มจะเกิดูปั็ญหาสุขีภาพจิต (เช่่น เครียดู 

ซึึ่มเศร�า) ปั็ญหาสุขีภาพกาย (เช่่น ความดูนัโลหิตส้ง

เบาหวาน) หร่อมีสัมพันธิภาพกับคนรอบขี�างไม่ดีู

ซึึ่�งญาติผู้้�ดู้แลมักมีขี�อจำากัดูในการจัดูการป็ัญหา

สุขีภาพตนเองเน่�องจากภารกิจการดู้แล (ณัช่ศฬา 

หลงผู้าสขุี, สุป็รีดูา มั�นคง, และยพุาพิน ศิรโพธิิ�งาม,

2561; วิไล คุป็ต์นิรัติศัยกุล, พวงแก�ว ธิิติสกุลชั่ย, 

สุพิน สาริกา, และศิริลักษณ์ แก�วนารี, 2561; Lawang

et al., 2015; Muller-Kluits & Slabbert, 2018) 

ดัูงนั�น ญาติผู้้�ดู้แลจึงเป็็นกลุ่มหนึ�งที�พยาบาลชุ่มช่น

และบุคลากรสุขีภาพจำาเป็็นต�องให�บริการดู้แลสุขีภาพ

เชิ่งรุก เพ่�อให�ญาตผ้ิู้�ดู้แลไม่เกิดูปั็ญหาสขุีภาพที�รุนแรง

ตามมา

 การดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลเป็็นกระบวนการที�

สำาคัญสำาหรบัพยาบาลและบคุลากรสขุีภาพ ซึ่ึ�งจำาเป็็น

ต�องป็ระเมินความเสี�ยงทางสุขีภาพให�ครอบคลุม 

วางแผู้นและให�การดู้แลที�เหมาะสม โดูยกระบวนการ

ดัูงกล่าว พยาบาลต�องอาศัยขี�อม้ลญาติผู้้�ดู้แล ขี�อม้ล

ผู้้�รับการดู้แล และขี�อม้ลบริบทการดู้แล ตลอดูจนเกณฑ์์

การป็ระเมินความเสี�ยงทางสุขีภาพ และเอกสารเชิ่ง

ป็ระจักษ์ในป็ระเด็ูนการดู้แลสุขีภาพแต่ละดู�านที�มี

มาตรฐานจำานวนมากมาอ�างอิง (Lawang, 2013) ต�องใช่�

เวลามากในการรวบรวม มีความยุ่งยากในการแป็ลผู้ล

และมีโอกาสเกิดูความผิู้ดูพลาดูเม่�อป็ฏิิบัติงานภาค

สนาม จากขี�อจำากัดูขี�างต�น การพัฒนาเทคโนโลยีทาง

สุขีภาพ (health technology [HealthTech]) ที�

เหมาะสม สะดูวกในการทำางาน ถ้ิกต�อง ไดู�มาตรฐาน 

และสามารถิตอบสนองความต�องการขีองพยาบาล

ผู้้�ใช่�ระบบ จึงเป็็นสิ�งสำาคัญ ซึึ่�งจะเป็็นเคร่�องม่อให�

พยาบาลนำาไป็ส่้การวางแผู้นและให�การดู้แลที�เหมาะสม

รวดูเร็ว และสอดูคล�องกับบริบทการดู้แลคนพิการทาง

การเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายที�บ�านหร่อชุ่มช่น 

จนสามารถิลดูโอกาสเกิดูปั็ญหาสุขีภาพขีองญาติ

ผู้้�ดู้แลไดู�

 ในยุคป็ระเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที�มี

ความก�าวหน�าทางเทคโนโลย ีเทคโนโลยทีางสุขีภาพ

ไดู�ถ้ิกนำามาใช่�ในการทำางานทางการแพทย์ การพยาบาล

และการสาธิารณสุขี เพ่�อช่่วยสนับสนุนการดู้แลสุขีภาพ

ป็ระช่าช่นอย่างครบวงจร รวดูเร็ว และตอบสนองต่อ

สถิานการณ์ที�เกิดูขึี�น นำาไป็ส่้การเพิ�มคุณภาพและ

ป็ระสิทธิิภาพขีองการดู้แลสุขีภาพป็ระช่าช่นอย่าง

กว�างขีวาง (ศ้นย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่�อสาร

สำานักงานป็ลัดูกระทรวงสาธิารณสุขี, 2560) ซึึ่�งระบบ

แนะนำาการดูแ้ล (caring recommender system) 

เป็็นหนึ�งในเทคโนโลยีทางสุขีภาพที�ไดู�รับการยอมรับ

ว่าเป็็นระบบที�ใช่�ในการแนะนำาขี�อม้ล ผู้ลิตภัณฑ์์ ผู้้�คน
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สินค�า หร่อบริการผู้้�ใช่�ระบบ (วิไลวรรณ แสนช่ะนะ, 

2559) จึงสามารถิตอบสนองต่อความต�องการตาม

บริบทผู้้�ใช่�บริการเป็็นรายบุคคลไดู�อย่างถ้ิกต�อง 

รวดูเร็ว และทันต่อการเป็ลี�ยนแป็ลง ซึึ่�งปั็จจุบันมี

การนำามาใช่�ในระบบสาธิารณสุขี

 การพัฒนาระบบแนะนำาต�องมีการวางแผู้นที�ดีู

ให�การดูำาเนินงานเป็็นไป็โดูยราบร่�นในแต่ละขัี�นตอน 

เพ่�อนำาไป็ส่้ระบบแนะนำาให�กับบุคคลแต่ละคน โดูยมี

ขัี�นตอนการป้็อนขี�อม้ลนำาเขี�า (input) โดูยที�ระบบ

จะมีกระบวนการ (process) รวบรวม เล่อก แป็ลง

ขี�อม้ล และแป็ลผู้ลขี�อม้ล ตลอดูจนค�นหา ป็ระเมิน และ

นำาเสนอร้ป็แบบที�เหมาะสมสำาหรับการใช่�งาน เกิดูเป็็น

ผู้ลผู้ลิต (output) ค่อ คำาแนะนำาเป็็นรายบุคคล ซึึ่�ง

จะช่่วยให�ผู้้�ใช่�ระบบเห็นแนวทางในการแก�ป็ัญหา

หร่อดูำาเนินการอ่�นต่อไป็ (เอกสิทธิิ� พัช่รวงศ์ศักดูา, 

2557) เช่่น ระบบแนะนำาการนวดูไทยเพ่�อการบำาบัดู

รักษา เป็็นระบบที�มีกรอบการทำางาน ไดู�แก่ ส่วนติดูต่อ

ผู้้�ใช่�งาน ส่วนฐานกฎ ส่วนฐานความร้�เทคโทโลยี และ

เรคคอมเมนต์ (วิไลวรรณ แสนช่ะนะ, 2559) ระบบ

แนะนำากิจกรรมสำาหรับการลดูนำ�าหนักที�มีออนโทโลยี 

เป็็นระบบที�ใช่�ออนโทโลยีและกฎที�สร�างขึี�นสำาหรับ

กิจกรรมการลดูนำ�าหนักและสารสนเทศที�เกี�ยวขี�อง 

(ป็องพล นิลพฤกษ์ และกีรติบุตร กาญจนเสถีิยร, 

2560) หร่อระบบแนะนำาการคัดูกรองแบบร่วมม่อ

ในระดูับป็ฐมภ้มิ เป็็นระบบที�ช่่วยจับค่้และแนะนำา

ผู้้�รับบริการกับแพทย์ในการดู้แลเบ่�องต�น ซึึ่�งสร�าง

ความไว�วางใจขีองผู้้�รับบริการกับแพทย์ (Han, de 

Troya, Ji, Gaur, & Zejnilovic, 2018)

 ผู้้�วิจยัในฐานะทีมสหสาขีาวิช่าชี่พที�มีบทบาท

ในการสนับสนุนทางวิช่าการและร่วมรับผิู้ดูช่อบดู้แล

สุขีภาพขีองป็ระช่าช่น จึงดูำาเนินการพัฒนา “ระบบ

แนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหว

หร่อทางร่างกาย” ซึึ่�งจะช่่วยให�ผู้้�ใช่�ระบบซึึ่�งเป็็น

พยาบาล โดูยเฉพาะพยาบาลชุ่มช่นหร่อบุคลากร

สุขีภาพที�ป็ฏิิบัติงานในบริบทการดู้แลสุขีภาพที�บ�าน

และชุ่มช่น ไดู�นำาไป็ใช่� ซึึ่�งจะทำาให�ทราบความเสี�ยงทาง

สุขีภาพหร่อความต�องการขีองญาติผู้้�ดู้แลคนพิการ

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย ตลอดูจนคำาแนะนำา

หร่อแนวทางสำาคัญในการดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลกลุ่ม

ดัูงกล่าว เพ่�อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลที�เหมาะสม 

ทันต่อการเป็ลี�ยนแป็ลงทางสุขีภาพ และสอดูคล�องกับ

ปั็ญหาและความต�องการขีองญาติผู้้�ดู้แลเป็็นรายบุคคล 

จนสามารถิป้็องกันการเกิดูปั็ญหาหร่อจัดูการกับ

ปั็ญหาสุขีภาพที�มีอย่้ นำาไป็ส่้การมีสุขีภาพที�ดีูขีอง

ญาติผู้้�ดู้แล และสามารถิคงไว�ซึึ่�งบทบาทการดู้แลคน

พิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายในระยะยาว

ไดู�อย่างมีป็ระสิทธิิภาพและป็ระสิทธิิผู้ลต่อไป็

วัตถุุป็ระสำงค์ำก�รวิจััย

 1. เพ่�อศึกษาความเป็็นไป็ไดู�และความต�องการ

ขีองพยาบาลและผู้้�เชี่�ยวช่าญในการพัฒนาระบบ

แนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหว

หร่อทางร่างกาย

 2. เพ่�อสร�างระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

 3. เพ่�อป็ระเมินป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจ

ขีองพยาบาลต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

กรอบแนวคิำดในก�รวิจััย

 การวิจัยครั�งนี� ผู้้�วิจัยวางแผู้นพัฒนาระบบแนะนำา

การดูแ้ลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทาง

ร่างกาย เพ่�อให�ไดู�ระบบที�สามารถิให�คำาแนะนำาสำาหรบั

พยาบาลผู้้�ใช่�ระบบในการดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลคน

พิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายแต่ละราย 

โดูยป็ระยกุต์ “โมเดูลค่้แท�การดูแ้ล (Khu-Thae for 

Care Model)” ขีองวรรณรัตน์ ลาวัง (Lawang,

2013) ที�พัฒนาจากร้ป็แบบช่ีวนิเวศวิทยาขีอง 

Bronfenbrenner (2005) ซึ่ึ�งอธิิบายปั็จจัยที�

สัมพันธ์ิกับปั็ญหาสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แลคนพิการ

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางรา่งกาย ไดู�แก่ 1) ขี�อม้ล

ส่วนบุคคล (person) เป็็นคุณลักษณะขีองญาติผู้้�ดูแ้ล



PA
GE 6

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ไดู�แก่ คุณลักษณะทางป็ระช่ากร (อาย ุเพศ การศกึษา

รายไดู�) ภาวะสุขีภาพ ความร้� และความสามารถิ/

ขี�อจำากัดูในการดู้แล ขี�อม้ลส่วนบุคคลขีองคนพิการ

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย ไดู�แก่ เพศ อายุ 

และภาวะพึ�งพิง 2) บริบทแวดูล�อม (context) เป็็น

สิ�งแวดูล�อมรอบตวัญาติผู้้�ดู้แลทั�งที�มีป็ฏิิสัมพันธ์ิทาง

ตรงและทางอ�อม ไดู�แก่ คนพิการ และเคร่อข่ีายใน

การดู้แล ไดู�แก่ เคร่อข่ีายในครอบครัว ไดู�แก่ สมาชิ่ก

ในครอบครวัหร่อญาติ และเคร่อข่ีายในชุ่มช่น ไดู�แก่ 

เพ่�อนหร่อเพ่�อนบ�าน พยาบาลหร่อบุคลากรสุขีภาพ

เชิ่งรุก อาสาสมัคร ผู้้�นำาหร่อผู้้�มีส่วนเกี�ยวขี�องใน

ชุ่มช่น 3) กระบวนการ (process) เป็็นป็ฏิิสัมพันธ์ิ

ระหว่างญาติผู้้�ดู้แลกับคนพิการ เช่่น ความสัมพันธ์ิ 

การอย่้ร่วมกัน และป็ฏิิสัมพันธ์ิระหว่างญาติผู้้�ดู้แลกับ

สิ�งแวดูล�อม ไดู�แก่ การไดู�รับการเตรียมความพร�อมใน

การดู้แล และการไดู�รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

สมาชิ่กในครอบครัว เพ่�อนหร่อเพ่�อนบ�าน พยาบาล

หร่อบุคลากรสุขีภาพ อาสาสมัคร หร่อผู้้�มีส่วนเกี�ยวขี�อง

ในชุ่มช่น และ 4) เวลา (time) เป็็นการเป็ลี�ยนแป็ลง

ที�เกิดูขึี�น เช่่น จำานวนชั่�วโมงในการดู้แลแต่ละวัน 

ระยะเวลาการดู้แล จากขี�อม้ลขี�างต�นทำาให�ไดู�ปั็จจัย

ที�สัมพันธิ์กับสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทาง

การเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย ซึึ่�งจะเป็็นขี�อม้ลนำาเขี�า

ระบบ ผู่้านกระบวนการเล่อก แป็ลง และป็ระเมิน

ขี�อม้ล เกิดูเป็็นความเสี�ยงทางสุขีภาพขีองญาตผ้ิู้�ดู้แลฯ

ในมิติสุขีภาวะทางกาย ทางจิต และทางสังคม เป็็น

รายบุคคล

 ความเสี�ยงทางสขุีภาพขีองญาตผ้ิู้�ดู้แลฯ จะนำา

ไป็ใช่�เป็็นฐานความร้�ในกระบวนการเล่อก แป็ลงขี�อม้ล

และให�คำาแนะนำาในการดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลคน

พิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย ซึึ่�งคำาแนะนำา

ดัูงกล่าวเป็็นผู้ลผู้ลิตขีองระบบที�สอดูคล�องกับระดัูบ

ความเสี�ยงทางสุขีภาพที�ไดู�จากการป็ระเมินขี�างต�น 

ซึึ่�งผู้้�วิจัยป็ระยุกต์จากแนวทางหร่อกิจกรรมที�พัฒนา

บนพ่�นฐานการสนับสนุนขีองเคร่อข่ีายในชุ่มช่น ใน

“โมเดูลค่้แท�การดู้แล (Khu-Thae for Care Model)”

ขีองวรรณรัตน์ ลาวัง (Lawang, 2013) ซึึ่�งครอบคลุม

กิจกรรมการสร�างเสริมสุขีภาพ การป็้องกันโรค 

การรักษาโรค และการฟ้ื้�นฟ้ื้สภาพ ในมิติสุขีภาวะ

ทางกาย ทางจิต และทางสังคม เป็็นรายบุคคล ซึึ่�งจะ

ช่่วยให�พยาบาลผู้้�ใช่�ระบบเห็นแนวทางที�เหมาะสม

ในการวางแผู้นการพยาบาลเพ่�อการดูแ้ลญาตผ้ิู้�ดู้แล

คนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายต่อไป็ 

สรุป็เป็็นกรอบแนวคิดูในการวิจัยไดู�ดัูงแผู้นภาพที� 1

แผนภ�พท่ี่� 1  กรอบแนวคิดูในการวิจัย
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วิธ่ีดำ�เนินก�รวิจััย

 การวิจัยครั�งนี�เป็็นการวิจัยและพัฒนา (research

and development [R&D]) ที�เก็บรวบรวมขี�อม้ล

ทั�งวิธีิเชิ่งป็ริมาณ (quantitative method) และวิธีิ

เชิ่งคุณภาพ (qualitative method) ป็ระกอบดู�วย 

4 ระยะไดู�แก่ 1) การศึกษาความเป็็นไป็ไดู�และ

ความต�องการในการพฒันาระบบแนะนำาการดูแ้ลญาติ

ผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย 

2) การสร�างระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ 

3) การทดูสอบป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจ

ต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้ �ดู้แลฯ และ 4) 

การป็รับป็รุงระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ซึ่ึ�ง

ขัี�นตอนดูำาเนินการวิจัย แสดูงในแผู้นภาพที� 2

แผนภ�พท่ี่� 2  ขัี�นตอนดูำาเนินการวิจัย

 ขัี�นตอนดูำ า เ นินการวิ จัยในแต ่ละระยะ 

มีรายละเอียดูดัูงนี�

 ระยะที่่� 1 การศึกษาความเป็็นไป็ไดู�และ

ความต�องการในการพฒันาระบบแนะนำาการดูแ้ลญาติ

ผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย 

เป็็นระยะขีองการวิจัย (R1) เพ่�อให�ขี�อคิดูเห็นสำาคัญ

เกี�ยวกับความเป็็นไป็ไดู�และความต�องการในการพัฒนา

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ โดูยเก็บรวบรวม

ขี�อม้ลเชิ่งคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิ่งลึก

  ผ้�ให�ข�อม้ล เป็็นพยาบาลและผู้้�เชี่�ยวช่าญที�มี

ความร้�และป็ระสบการณ์เกี�ยวกับการดู้แลญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการ หร่อการพัฒนาโป็รแกรม/ซึ่อฟื้ต์แวร์ทาง

สุขีภาพ อย่างน�อย 3 ปี็ ครอบคลุม 5 ดู�าน ไดู�แก่ ดู�าน

การศึกษาพยาบาล ดู�านการบริหารการพยาบาล ดู�าน

การป็ฏิิบัติการพยาบาลชุ่มช่นขัี�นส้ง ดู�านการป็ฏิิบัติ

การดู้แลสุขีภาพอ่�น (แพทย์ นักกายภาพบำาบัดู และ

นักวิช่าการสาธิารณสุขี) และดู�านการพัฒนาโป็รแกรม/

ซึ่อฟื้ต์แวร์ทางสุขีภาพ กลุ่มละ 3 คน รวมจำานวน 

15 คน เล่อกผู้้�ให�ขี�อม้ลแบบเจาะจงโดูยใช่�ดุูลพินิจและ

การตัดูสินใจขีองผู้้�วิจัย (judgment sampling) ซึึ่�ง

ไดู�ศึกษาขี�อม้ลและรวบรวมรายช่่�อจากป็ระสบการณ์

ขีองผู้้�วิจัย ร่วมกับขี�อเสนอแนะจากที�ป็รึกษาโครงการ

วิจัย จากนั�นผู้้�วิจัยป็ระสานงานกับผู้้�ให�ขี�อม้ลโดูยตรง

ผู่้านทางโทรศัพท์และ/หร่อทางจดูหมายอิเล็กทรอนิกส์
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(อีเมล) ชี่�แจงวัตถุิป็ระสงค์การวิจัย ป็ระโยช่น์ที�คาดูว่า

จะไดู�รับ และวิธิกีารเก็บรวบรวมขี�อม้ล เม่�อผู้้�ให�ขี�อม้ล

ยินยอมเขี�าร่วมการวิจัย จึงนัดูหมายวัน-เวลา และ

สถิานที�ในการเก็บรวบรวมขี�อม้ล

  เคำร่�องม่อก�รวิจััย เป็็นแบบสัมภาษณ์

ช่นิดูกึ�งโครงสร�าง (semi-structured interview) 

ผู้้�วิจัยสร�างขึี�น ป็ระกอบดู�วยแนวคำาถิามเกี�ยวกับ

ป็ระสบการณ์ที�ผู่้านมา ป็ระโยช่น์ ความเป็็นไป็ไดู�

ในการพัฒนา และความต�องการ/องค์ป็ระกอบใน

การพัฒนาระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ผู่้าน

การตรวจสอบจากผู้้�ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน 

ซึึ่�งป็ระกอบดู�วยอาจารย์พยาบาล ผู้้�เชี่�ยวช่าญดู�าน

การพัฒนาโป็รแกรม และพยาบาลเวช่ป็ฏิิบัติ

  ก�รพิทัี่กษ์์สำิที่ธีิผ้ �ให�ข�อม้ล มีดัูงนี� 1) 

หลังจากโครงร่างวิจัยไดู�รับการพิจารณาเห็นช่อบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธิรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยบ้รพา (เอกสารรับรอง เลขีที� Sci 

120/2558 วันที� 23 กันยายน 2558) ผู้้�วิจัยจึงเริ�ม

เก็บรวบรวมขี�อม้ล และ 2) ผู้้�วิจัยชี่�แจงวัตถุิป็ระสงค์

การวจัิย ป็ระโยช่นที์�คาดูว่าจะไดู�รบั ขัี�นตอนการเกบ็

รวบรวมขี�อม้ล และสิทธิิในการถิอนตัวจากการวิจัย 

รวมทั�งแจ�งว่าขี�อม้ลจะไดู�รับการเก็บรักษาเป็็นความลับ

และนำามาใช่�ในการวิจัยครั�งนี�เท่านั�น โดูยจะนำาเสนอ

ขี�อม้ลในภาพรวม

  ก�รเก็บรวบรวมข�อม้ล ผู้้�วิจัยป็ระสานงาน

และพบผู้้�ให�ขี�อม้ลตามวัน-เวลา และสถิานที�นัดูหมาย

ดูำาเนินการพิทักษ์สิทธิิกลุ่มตัวอย่าง (ขี�อ 2) ขีออนุญาต

บันทึกเทป็ระหว่างการสัมภาษณ์ และดูำาเนินการ

สัมภาษณ์เชิ่งลึกตามแบบสัมภาษณ์ช่นิดูกึ�งโครงสร�าง 

โดูยใช่�เวลา 30–45 นาท ีทั�งนี� ดูำาเนินการเก็บรวบรวม

ขี�อม้ลในช่่วงเดู่อนมีนาคมถึิงเดู่อนสิงหาคม 2559

  ก�รวิเคำร�ะห์ข�อม้ล ขี�อม้ลเชิ่งคุณภาพจาก

การสัมภาษณ์เชิ่งลึก วิเคราะห์ดู�วยวิธีิการวิเคราะห์

เน่�อหา (content analysis)

 ระยะท่ี่� 2 การสร�างระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย 

เป็็นระยะขีองการพัฒนา (D1) เพ่�อสร�างระบบ

แนะนำาการดูแ้ลญาตผ้ิู้�ดู้แลฯ ตามผู้ลการวจัิยในระยะ

ที� 1 ดูำาเนินการในช่่วงเดู่อนมกราคม 2560 ถึิง

เดู่อนเมษายน 2561 เคร่�องม่อการวจัิยป็ระกอบดู�วย 

เอกสารวรรณกรรมเกี�ยวกับป็ัญหาสุขีภาพ ป็ัจจัยที�

เกี�ยวขี�อง และแนวทางการดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แล 

ตลอดูจนชุ่ดูขี�อม้ลตัวอย่างเกี�ยวกับญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายใน

บริบทป็ระเทศไทย (ไม่ไดู�ระบุรายละเอียดูตัวตน

ขีองญาติผู้้�ดู้แล) จำานวน 150 ชุ่ดู (Lawang, 2013) 

ที�นำามาใช่�วิเคราะห์ในระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลฯ และเคร่�องคอมพิวเตอร์แม่ขี่าย (server)

เคร่�องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (client) และ

ซึ่อฟื้ต์แวร์ (software) ที�ใช่�ในการพัฒนาระบบ

แนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ทั�งนี� ผู้้�วิจัยดูำาเนินการ

สร�างระบบแนะนำาการดูแ้ลญาตผ้ิู้�ดู้แลฯ ซึึ่�งป็ระกอบ

ดู�วย 1) ออกแบบโมเดูลป็ระเมินความเสี�ยง และ

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ เพ่�อให�ตรงตาม

ความต�องการ โดูยคำานึงถึิงโครงสร�างการจัดูเก็บ 

การเรียกค�นหาขี�อม้ล การสร�างความสัมพันธ์ิขีอง

ฐานขี�อม้ล และความถ้ิกต�องขีองโมเดูล 2) เล่อก

เคร่�องม่อและเขีียนโป็รแกรมพัฒนาโมเดูลและ

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ 3) ตรวจสอบ

การทำางาน ป็รับป็รุง และย่นยันกระบวนการทำางาน 

ความสมบ้รณ์ และความถ้ิกต�องขีองระบบแนะนำา

การดู้แลญาติผู้้�ดูแ้ลฯ จากผู้้�เชี่�ยวช่าญ และ 4) จัดูทำา

ค่้ม่อการใช่�งานที�อธิิบายรายละเอียดูขัี�นตอนการใช่�

งานระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ

 ระยะที่่� 3 การทดูสอบป็ระสิทธิิภาพและ

ความพึงพอใจต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย เป็็น
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ระยะขีองการวิจัย (R2) โดูยศึกษาช่นิดูกลุ่มเดีูยว 

วัดูหลังการทดูลอง (one group, posttest-only 

design) เพ่�อให�ขี�อม้ล/ขี�อคิดูเห็นต่อป็ระสิทธิิภาพ

และความพึงพอใจต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลฯ จากผู้้�ใช่�งานจริง

  กลุ�มตัวอย��ง เป็็นพยาบาลวิช่าชี่พที�

ป็ฏิิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขีภาพตำาบล 

(รพ.สต.) และโรงพยาบาลชุ่มช่น ขีองอำาเภอนำาร่อง

ในจังหวัดูช่ลบุรี จำานวน 4 อำาเภอ มีป็ระสบการณ์

การดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลและคนพิการ อย่างน�อย 

1 ป็ี กำาหนดูขีนาดูตัวอย่างโดูยกำาหนดูอำานาจ

การทดูสอบเท่ากับ .80 ระดัูบนัยสำาคัญทางสถิิติ

เท่ากับ .05 และขีนาดูอิทธิิพล (effect size) เท่ากับ 

.70 (Polit & Beck, 2017) เล่อกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง อำาเภอละ 15 คน รวมจำานวน 60 คน

  เคำร่ �องม่อก�รวิจััย ป็ระกอบดู�วย 1) 

เคร่�องม่อที�ใช่�ในการทดูลอง ค่อ ระบบแนะนำาการดู้แล

ญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทาง

ร่างกาย พร�อมค่้ม่อการใช่�งานระบบแนะนำาการดู้แล

ญาติผู้้�ดู้แลฯ ที�สร�างจากระยะที� 2 และ 2) เคร่�องม่อ

ที�ใช่�ในการเก็บรวบรวมขี�อม้ล ค่อ แบบป็ระเมิน

ป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจต่อระบบแนะนำา

การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ผู้้�วิจัยสร�างขึี�นจากการทบทวน

วรรณกรรม แบ่งออกเป็็น 2 ส่วน ส่วนที� 1 เป็็นขี�อ

คำาถิามป็ลายปิ็ดู ครอบคลุม 2 ดู�าน ค่อ 1) ดู�าน

ป็ระสิทธิิภาพขีองระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ 

ไดู�แก่ ความเร็วในการป็ระมวลผู้ล ความถ้ิกต�อง

แม่นยำา และความสามารถิในการให�บริการ จำานวน 

3 ขี�อ และ 2) ดู�านความพึงพอใจต่อระบบแนะนำา

การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ไดู�แก่ ดู�านเน่�อหาสาระ และ

การนำาเสนอในระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ 

จำานวน 12 ขี�อ รวมจำานวน 15 ขี�อ มีลักษณะคำาตอบ

เป็็นแบบมาตรป็ระมาณค่า 5 ระดัูบ จากคะแนน 

1–5 ตั�งแต่ ควรป็รับป็รุงอย่างยิ�ง/ไม่พึงพอใจเลย 

จนถิึง ดีูมาก/พึงพอใจมาก ส่วนเกณฑ์์การแป็ลผู้ล

คะแนน แบ่งออกเป็็น 5 ระดัูบ ไดู�แก่ พยาบาลเห็นว่า

ระบบมปี็ระสทิธิิภาพและพงึพอใจในระดูบัน�อยที�สุดู 

(1.00–1.49 คะแนน) ในระดัูบน�อย (1.50–2.49 

คะแนน) ในระดัูบป็านกลาง (2.50–3.49 คะแนน) 

ในระดัูบมาก (3.50–4.49 คะแนน) และในระดัูบ

มากที�สุดู (4.50–5.00 คะแนน) (ธิานินทร์ ศิลป์็จารุ, 

2560) และส่วนที� 2 เป็็นคำาถิามป็ลายเป็ิดู จำานวน 

2 ขี�อ ไดู�แก่ ขี�อเสนอแนะเกี�ยวกับการพัฒนา

โป็รแกรม และขี�อเสนอแนะอ่�นๆ เกี�ยวกับการดู้แล 

ทั�งนี� แบบป็ระเมินป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจต่อ

ระบบแนะนำาการดูแ้ลญาตผ้ิู้�ดู้แลฯ ผู่้านการตรวจสอบ

ความตรงตามเน่�อหาจากผู้้�ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน

ซึึ่�งป็ระกอบดู�วยอาจารย์พยาบาล ผู้้�เชี่�ยวช่าญดู�าน

การพัฒนาโป็รแกรม และพยาบาลเวช่ป็ฏิิบัติ มีค่า

ความตรงตามเน่�อหา (CVI) เท่ากับ 1

  ก�รพิที่ักษ์์สิำที่ธิีกลุ�มตัวอย��ง มีดัูงนี� 1) 

หลังจากโครงร่างวิจัยไดู�รับการพิจารณาเห็นช่อบจาก

คณะกรรมการพิจารณาจริยธิรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยบ้รพา (เอกสารรับรอง เลขีที� Sci 

021/2561 วันที� 10 มกราคม 2561) ผู้้�วิจัย

จึงเริ�มเก็บรวบรวมขี�อม้ล และ 2) ผู้้� วิจัยชี่�แจง

วัตถุิป็ระสงค์การวิจัย ป็ระโยช่น์ที�คาดูว่าจะไดู�รับ 

ขัี�นตอนการทดูลองและเก็บรวบรวมขี�อม้ล และสิทธิิ

ในการถิอนตัวจากการวิจัย รวมทั�งแจ�งว่าขี�อม้ลจะ

ไดู�รับการเก็บรักษาเป็็นความลับและนำามาใช่�ใน

การวิจัยครั�งนี�เท่านั�น โดูยจะนำาเสนอขี�อม้ลในภาพรวม

  ก�รเก็บรวบรวมข�อม้ล ผู้้�วิจัยป็ระสานงาน

กับผู้้�อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขีภาพตำาบล

และผู้้�อำานวยการโรงพยาบาลช่มุช่น ชี่�แจงวัตถุิป็ระสงค์

การวิจัย ป็ระโยช่น์ที�คาดูว่าจะไดู�รับ และขัี�นตอน

การเก็บรวบรวมขี�อม้ล นัดูหมายกลุ่มตัวอย่าง พบกลุ่ม

ตัวอย่าง แนะนำาตัว ดูำาเนินการพิทักษ์สิทธิิกลุ่มตัวอย่าง

(ขี�อ 2) และดูำาเนนิการทดูลองใช่�ระบบแนะนำาการดู้แล
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ญาติผู้้�ดู้แลฯ จากนั�นให�ตอบแบบป็ระเมนิป็ระสิทธิิภาพ

และความพึงพอใจต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลฯ โดูยใช่�เวลาป็ระมาณ 30 นาที ทั�งนี� ดูำาเนินการ

เก็บรวบรวมขี�อม้ลในช่่วงเดู่อนพฤษภาคมถึิงเดู่อน

มิถุินายน 2561

  ก�รวิเคำร�ะห์ข�อม้ล ขี�อม้ลป็ระสิทธิิภาพ

และความพึงพอใจต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลฯ วิเคราะห์ดู�วยสถิิติความถีิ� ร�อยละ ค่าเฉลี�ย 

และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน

 ระยะท่ี่� 4 การป็รับป็รุงระบบแนะนำาการดู้แล

ญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทาง

ร่างกาย เป็็นระยะขีองการพฒันา (D2) เพ่�อป็รับป็รุง

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ตามผู้ลการวิจัย

ในระยะที� 3 ให�มีป็ระสิทธิิภาพตามความต�องการ

ขีองผู้้�ใช่�จริง ดูำาเนินการในช่่วงเดู่อนกรกฎาคมถึิง

เดู่อนสิงหาคม 2561

ผลก�รวิจััย

 1. ความเป็็นไป็ไดู�และความต�องการใน

การพัฒนาระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพกิาร

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

  จากการสัมภาษณ์ผู้้�ให�ขี�อม้ล จำานวน 15 คน

ป็ระกอบดู�วยผู้้�เชี่�ยวช่าญ 5 กลุ่ม ไดู�แก่ 1) อาจารย์

พยาบาล 2) ผู้้�บริหารทางการพยาบาลในโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขีภาพตำาบล และกลุ่มงานเวช่ป็ฏิิบัติชุ่มช่น

ขีองโรงพยาบาลชุ่มช่น 3) พยาบาลวิช่าชี่พผู้้�ป็ฏิิบัติ

การพยาบาลชุ่มช่นขัี�นส้งผู้้�ใช่�งานระบบ 4) ผู้้�ป็ฏิิบัติ

การดู้แลสุขีภาพอ่�นที�มีโอกาสเป็็นผู้้�ใช่�งานระบบ 

(แพทย์ดู�านเวช่ศาสตร์ฟื้้ �นฟ้ื้ นักกายภาพบำาบัดู 

นักวิช่าการสาธิารณสุขี) และ 5) ผู้้�เชี่�ยวช่าญดู�าน

การพัฒนาโป็รแกรมที�เป็็นอาจารย์และนักพัฒนา

โป็รแกรม/ซึ่อฟื้ต์แวร์ทางสุขีภาพ จำานวนกลุ่มละ 

3 คน ส่วนใหญ่เป็็นเพศหญิง คิดูเป็็นร�อยละ 80 

มีอายุตำ�าสุดู–ส้งสุดู ค่อ 33–59 ป็ี โดูยมีอายุเฉลี�ย 

47.14 ปี็ (SD = 9.16) และระยะเวลาที�เป็็นผู้้�บริหาร

หร่อผู้้�พัฒนาโป็รแกรม/ซึ่อฟื้ต์แวร์ตำ�าสุดู–ส้งสุดู ค่อ 

9–35 ปี็ โดูยมีระยะเวลาฯ เฉลี�ย 19.35 ปี็ (SD = 8.34)

ซึึ่�งสรุป็ป็ระเด็ูนสำาคัญไดู� 3 ส่วน ดัูงนี�

  1.1 ป็ระสบการณ์การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคน

พิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางรา่งกาย ผู้้�ให�ขี�อม้ล

ที�เป็็นบุคลากรสุขีภาพทุกคนย่นยันว่า การดู้แลคน

พิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางรา่งกายเป็็นภารกจิ

ที�ส่งผู้ลกระทบต่อสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แล โดูยญาติ

ผู้้�ดู้แลเหล่านั�นมักละเลยการดู้แลสุขีภาพและป็ระสบ

ปั็ญหาการจัดูการสุขีภาพขีองตนเอง จึงจำาเป็็นต�องมี

ระบบสนบัสนุนการดู้แลสุขีภาพที�ดีู เพ่�อป็ระโยช่นทั์�ง

ต่อตัวญาติผู้้�ดู้แลและคนพิการ ดัูงตัวอย่างคำากล่าว

ที�ว่า

  “…การได้้อยู่่�กับคนพิิการ ซ่ึ่�งคาด้หวัังให้

คนด้่แลทำำาทำุกอยู่�างให้ ผู้่้ด้่แลจะมีีเวัลาด้่แลตนเอง

น้อยู่ลง เครียู่ด้ และมีีปััญหาสุุขภาพิตามีมีา...เรา 

[พิยู่าบาล] ต้องวัางระบบช่�วัยู่เหลือให้เขา [ญาติ

ผู้่้ด่้แล] ร้่วั�าการด่้แลคนพิิการต้องใช้่ทัำกษะอะไรบ้าง

แล้วัด่้แลตนเองนั�นต้องทำำายัู่งไง ไมี�อยู่�างนั�นเขา 

[ญาติผู้่้ด่้แล] ก็คงต้องเป็ันผู้่้ป่ัวัยู่ทีำ�มีีอาการมีากกวั�า

คนพิิการเสุียู่อีก เหมีือนกับวั�า ด่้แลเขาเราแยู่�เอง” 

(อาจารย์พยาบาล อายุ 52 ปี็ ป็ระสบการณ์ 17 ปี็)

  ผู้้�ให�ขี�อม้ลยังสะท�อนขี�อจำากัดูในการดู้แล

สุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทาง

ร่างกายว่า 1) การไป็รับบริการตรวจสุขีภาพหร่อจัดูการ

ปั็ญหาสุขีภาพที�สถิานบริการเป็็นสิ�งที�เป็็นไป็ไดู�ยาก

สำาหรบัญาติผู้้�ดู้แล เน่�องจากต�องใช่�ระยะเวลาค่อนขี�าง

นาน ทำาให�ไม่สามารถิละทิ�งภารกิจการดู้แลไป็ไดู� จึง

จำาเป็็นต�องป็ระเมินหร่อดู้แลสุขีภาพที�บ�านเป็็นหลัก 

2) การป็ระเมินสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลให�ครอบคลุมทุกมิติ

ทางสุขีภาพในเวลาจำากัดูเป็็นเร่�องยาก เน่�องจากต�องใช่�

แบบป็ระเมนิและเกณฑ์์จำานวนมาก จึงใช่�เวลาค่อนขี�าง
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นาน 3) การแป็ลผู้ลการป็ระเมินสุขีภาพและการย่นยัน

ความถ้ิกต�องนั�น ต�องใช่�เอกสารทางวชิ่าการซึ่ึ�งบางครั�ง

ไม่สามารถิหาหร่อจัดูการไดู�ในทันที และ 4) พยาบาล

อาจไม่สามารถิวางแผู้นการดูแ้ลไดู�ครอบคลมุ ทำาให�

ไม่สามารถิตอบสนองต่อความต�องการขีองญาติผู้้�ดู้แล

ไดู�ทั�งหมดู ดัูงตัวอย่างคำากล่าวที�ว่า

  “บางครั�งมัีนยู่ากทีำ�จะให้เค้า [ญาติผู้่้ด่้แล] 

มีาทีำ�โรงพิยู่าบาลเพืิ�อตรวัจสุุขภาพิ รับยู่า หรือหาหมีอ

เพิราะด้้วัยู่ระยู่ะเวัลาทำำาให้ทำิ �งคนพิิการมีาไมี�ได้้ 

ไมี�มีีคนด่้ พิอไปัปัระเมีนิทีำ�บ้านก็ต้องถามีหลายู่เรื�อง 

ยู่ากอยู่่�นะทีำ�จะทำำาให้ครบในเวัลาอันสัุ�นและถ่กต้อง

ด้้วัยู่” (พยาบาลวิช่าชี่พ อายุ 45 ปี็ ป็ระสบการณ์ 

12 ปี็)

  ทั�งนี� สิ�งสำาคัญที�สุดูในการดู้แลสุขีภาพที�

ญาติผู้้�ดู้แลต�องการ ค่อ การสนับสนุนให�ญาติผู้้�ดู้แล

ให�ความสำาคัญกับสุขีภาพและดู้แลสุขีภาพตนเอง

มากที�สุดู ซึึ่�งผู้้�ให�ขี�อม้ลเห็นพ�องตรงกันว่า บทบาท

ขีองญาติผู้้�ดู้แลไม่ใช่่แค่เพียงบทบาทการดู้แลคนพิการ

(caregiving role) เท่านั�น แต่ยังมีบทบาทในการดู้แล

สุขีภาพตนเองดู�วย (self-care role) ซึึ่�งพยาบาล

หร่อผู้้�ที�เกี�ยวขี�องต�องสร�างความตระหนักในเร่�อง

เหล่านี�เป็็นสำาคัญ ดัูงตัวอย่างคำากล่าวที�ว่า

  “หากพิยู่าบาลชุ่มีช่นสุร้างควัามีตระหนัก

ถ่งสุุขภาพิหรือคุณภาพิช่ีวัิตของตัวัผู้่้ด้่แลเอง ไมี�ใช่�

จะด่้แลเฉพิาะคนพิิการ ก็จะวัางแผู้นการด่้แล [สุำาหรับ

ญาติผู้่้ด่้แล] จะช่�วัยู่ให้ญาติแข็งแรงและสุามีารถด่้แล

คนพิิการได้้ในระยู่ะยู่าวัและยัู่�งยืู่นข่�น” (แพทย์ดู�าน

เวช่ศาสตร์ฟ้ื้�นฟ้ื้ อายุ 43 ปี็ ป็ระสบการณ์ 9 ปี็)

  1.2 ความเป็็นไป็ไดู�ในการพัฒนาระบบ

แนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ผู้้�ให�ขี�อม้ลสะท�อนว่า 

มีความเป็็นไป็ไดู�ในการพฒันานวตักรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช่�ในการพัฒนาระบบแนะนำาการดู้แล

ญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

กล่าวค่อ ในการดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลตามบริบทจริง

หากมีระบบที�ช่่วยป็ระเมินและให�คำาแนะนำาการดู้แลใน

เบ่�องต�น ผู่้านม่อถ่ิอหร่ออุป็กรณ์ที�สามารถิพกพาไป็ไดู�

ที�บ�านหร่อชุ่มช่น จะช่่วยให�พยาบาลและบุคลากรที�

เกี�ยวขี�องให�การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลไดู�ถ้ิกต�อง สะดูวก 

รวดูเร็ว และทันต่อเวลา ดัูงตัวอย่างคำากล่าวที�ว่า

  “ด้ีนะ ถ้าจะมีีอะไรทำี�ช่�วัยู่ปัระเมีินผู้่้ด้่แลทำี�

ง�ายู่ๆ โด้ยู่เฉพิาะใช่้ผู้�านมีือถือเพิราะติด้ตัวัอยู่่�แล้วั 

อาจจะช่�วัยู่ให้พิยู่าบาลทำำางานในชุ่มีช่นได้้ดี้ข่�น เร็วัข่�น

ยิู่�งถ้ามีีคำาแนะนำาด้้วัยู่วั�าควัรทำำาอะไร แต�คำาแนะนำา

ไมี�ต้องลงรายู่ละเอียู่ด้มีากก็ได้้ เอาแค�เป็ันแนวัทำาง

วั�าเรา [พิยู่าบาล] ควัรทำำาอะไรก็พิอ อืมี...ทำี�สุำาคัญ

สุิ�งนั�นต้องไมี�เพิิ�มีภาระงานให้กับผู้่้ปัฏิิบัติงานจะดี้

มีากๆ” (ผู้้�บริหารทางการพยาบาลในกลุ่มงาน

เวช่ป็ฏิิบัติชุ่มช่น โรงพยาบาลชุ่มช่น อายุ 59 ปี็ 

ป็ระสบการณ์ 35 ปี็)

  นอกจากนี� ผู้้�ให�ขี�อม้ลยังระบุถึิงโอกาสที�

จะนำานวัตกรรมดัูงกล่าวไป็ใช่�จริงที�บ�านหร่อในบริบท

การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลผู้้�ซึึ่�งมีขี�อจำากัดูในการดู้แลสุขีภาพ

ตนเอง ซึ่ึ�งไม่ใช่่เฉพาะพยาบาลช่มุช่นที�ป็ฏิิบัติงานใน

ระดัูบป็ฐมภ้มิเท่านั�น แต่บุคลากรกลุ่มอ่�นก็สามารถิ

ใช่�ป็ระโยช่น์จากนวัตกรรมนั�นดู�วย อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มผู้้�ให�ขี�อม้ลทางสขุีภาพส่วนใหญ่ระบุว่ายังไม่ค่อย

เขี�าใจเกี�ยวกับระบบการป็ระเมนิความเสี�ยงทางสุขีภาพ

และระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ รวมถึิงเทคนิค

ที�นำามาใช่�ในการพัฒนาอย่างการทำาเหม่องขี�อม้ล 

(data mining) แตพ่ร�อมจะป็รบั ยินดีูให�ขี�อม้ลหร่อ

ขี�อเสนอแนะในการพัฒนาในฐานะผู้้�ใช่� ดัูงตัวอย่าง

คำากล่าวที�ว่า

  “ไมี� ใช่�แค�พิยู่าบาลเทำ� า นั�นนะทีำ�จะใช้่

ปัระโยู่ช่น์ แต�บุคลากร [ทำางสุาธารณสุุข] อื�นทีำ�มีีสุ�วัน

เกี�ยู่วัข้อง รวัมีไปัถ่งอสุมี. แต�ยัู่งไมี�เข้าใจนะวั�าระบบ

เปั็นอยู่�างไร ถ้าต้องการข้อมี่ลทำี �ต้องการนำาไปัใช่้

ก็ยิู่นดี้…” (นักกายภาพบำาบัดู อายุ 33 ปี็ ป็ระสบการณ์

10 ปี็)
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  ในขีณะที�ผู้้�ให�ขี�อม้ลที�เป็็นนักพัฒนาโป็รแกรม

ทางเทคโนโลยีที�แม�จะเคยพัฒนาโป็รแกรมทางสุขีภาพ

ก็สะท�อนขี�อม้ลในอีกทิศทางว่า

  “เรามีีควัามีร้่วั�าอะไรทำำาได้้หรือไมี�ได้้ด้้วัยู่

เทำคโนโลยู่ีสุารสุนเทำศ แต�อาจจะไมี�เข้าใจสุาระทำาง

สุุขภาพิมีากนัก และไมี�ร้่วั�ามีีข้อม่ีลอะไรบ้าง ยัู่งไงเรา

สุามีารถร�วัมีมืีอกันพัิฒนานวััตกรรมีได้้ ขอแค�บอกมีา”

(นักพัฒนาโป็รแกรม อายุ 45 ปี็ ป็ระสบการณ ์19 ปี็)

  1.3 ความต�องการในการพัฒนาระบบ

แนะนำาการดู้แลฯ พบว่า ความต�องการที�เกี�ยวขี�อง

กับระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ มี 3 ป็ระเด็ูน 

ที�สามารถินำาไป็ใช่�เป็็นแนวทางสำาหรับการพัฒนา

ระบบในอนาคตไดู� ดัูงนี�

   1.3.1 ความต�องการดู�านองค์ป็ระกอบที�

ควรมีในระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ การป็ระเมิน

และพยากรณ์ความเสี�ยงทางสุขีภาพโดูยรวมควร

เป็็นการเก็บรวบรวมขี�อม้ลหร่อตอบแบบสอบถิาม

แบบออนไลน์ตามปั็จจัยที�มีความสัมพันธ์ิหร่อ

สามารถิทำานายความเสี�ยงทางสุขีภาพขีองญาตผ้ิู้�ดู้แล

ผู่้านสมาร์ทโฟื้นหร่ออุป็กรณ์ดิูจิทัลส่วนบุคคลที�พร�อม

ใช่�งานในระยะไกลหร่อในบริบทการดู้แลที�บ�านหร่อ

ชุ่มช่น จากนั�นนำาส่้การวิเคราะห์ขี�อม้ลตามเง่�อนไขี 

และตคีวามหมายขี�อม้ลแต่ละรายที�เที�ยงตรง ถ้ิกต�องว่า

มีความเสี�ยงทางสขุีภาพระดูบัใดู หร่อมีความบกพร่อง

ดู�านใดู ซึึ่�งระดัูบความเสี�ยงควรจำาแนกทั�งปั็ญหา

สุขีภาพกาย จิตใจ และสังคม ตลอดูจนแบ่งเป็็นระดัูบ 

(ตั�งแต่กลุ่มป็กติหร่อไม่มีความเสี�ยงทางสุขีภาพ 

จนถึิง กลุ่มที�มีความเสี�ยงทางสุขีภาพมาก) และการให�

คำาแนะนำาสำาหรับพยาบาลในการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ 

ควรระบตุามระดูบัความเสี�ยง โดูยเน�นกิจกรรมเชิ่งรุก

และเช่่�อมโยงเคร่อข่ีายการดู้แลที�มีอย่้ ครอบคลุม

การสร�างเสริมสุขีภาพ ป้็องกันโรค และจัดูการปั็ญหา

สุขีภาพกาย จิตใจ และสังคม ดัูงแสดูงในตารางที� 1

ต�ร�งท่ี่� 1  สรุป็คำาแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลสำาหรับพยาบาล

วัตถุุป็ระสำงค์ำ

การประเมิินความิเส่ี่�ยงทางสุี่ขภาพ

การดููแลสุี่ขภาพญาติิผูู้�ดููแลทางติรง

ป็ระเมินปั็ญหา

สุขีภาพทั�งภาพรวม       

และเฉพาะเจาะจง

- ป็ระเมินปั็ญหาสุขีภาพ เช่่น ความดัูนโลหิต ระดัูบนำ�าตาลในเล่อดู ระดัูบไขีมันในเล่อดู 

ภาวะเครียดู ภาวะซึึ่มเศร�า อาการขีองกลุ่มอาการกระดู้กและกล�ามเน่�อ ปั็ญหาในครอบครัว 

ปั็ญหาทางเศรษฐกิจ ซึึ่�งความถีิ�ตามระดัูบความเสี�ยงทางสุขีภาพ

- เสริมทักษะการจัดูการอารมณ์ขีองคนพิการและขีองตนเอง

- สนับสนุนการจัดูการสุขีภาพจิตตนเอง การจัดูการรายโรคและรายกรณี

- บริการให�คำาป็รึกษาทั�งโดูยตรง ทางโทรศัพท์ หร่อทางไลน์

- บริการติดูตามทางโทรศัพท์ หร่อทางไลน์

- บริการดู้แลสุขีภาพที�บ�าน

- ให�ขี�อม้ลแหล่งป็ระโยช่น์และการเขี�าถึิงบริการสุขีภาพทั�งในภาวะป็กติและฉุกเฉิน

สร�างเสริมสุขีภาวะ

ทางจิต ป้็องกัน และ

จัดูการปั็ญหา

สุขีภาพจิต

กิจักรรมก�รด้แล
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ต�ร�งท่ี่� 1  สรุป็คำาแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลสำาหรับพยาบาล (ต่อ)

วัตถุุป็ระสำงค์ำ กิจักรรมก�รด้แล

- ให�ความร้�และฝึ่กทักษะการส่งเสริมสุขีภาพ และป้็องกันโรค

- ให�ความร้�การจัดูการโรค (กรณีที�มีปั็ญหา)

- สนับสนุนการจัดูการสุขีภาพกายตนเอง การจัดูการรายโรคและรายกรณี

- ป็รับสิ�งแวดูล�อมหร่อสภาพบ�านที�เอ่�อต่อการดู้แลคนพิการและสุขีภาพตนเอง

- บริการให�คำาป็รึกษาทั�งโดูยตรง ทางโทรศัพท์ หร่อทางไลน์

- บริการติดูตามทางโทรศัพท์ หร่อทางไลน์

- บริการดู้แลสุขีภาพที�บ�าน

- ให�ขี�อม้ลแหล่งป็ระโยช่น์และการเขี�าถึิงบริการสุขีภาพทั�งในภาวะป็กติและฉุกเฉิน

สร�างเสริมสุขีภาวะ

ทางกาย ป้็องกัน และ

จัดูการปั็ญหาสุขีภาพ

กาย

- เสริมทักษะการส่�อสารที�มีป็ระสิทธิิภาพ

- สนับสนุนให�สมาชิ่กครอบครัวร่วมในการดู้แลคนพิการ

- ให�ความร้�และฝึ่กทักษะการบริหารจัดูการทางการเงิน

- ป็ระสานงานหร่อจัดูหาวัสดุูและอุป็กรณ์ในการดู้แล

- ป็ระสานงานหร่อสนับสนุนการป็ระกอบอาชี่พ

- พัฒนากลุ่มเคร่อข่ีายผู้้�ดู้แล สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม และแก�ไขีปั็ญหาโดูยกลุ่ม

- ป็ระสานงานป็รึกษานักสังคมสงเคราะห์หร่อเจ�าหน�าที�เกี�ยวกับสวัสดิูการสังคม

- บริการให�คำาป็รึกษาทั�งโดูยตรง ทางโทรศัพท์ หร่อทางไลน์

- บริการติดูตามทางโทรศัพท์ หร่อทางไลน์

- บริการดู้แลสุขีภาพที�บ�าน

- ให�ขี�อม้ลแหล่งป็ระโยช่น์และการเขี�าถึิงบริการสุขีภาพทั�งในภาวะป็กติและฉุกเฉิน

สร�างเสริมและ

สนับสนุนสุขีภาวะ

ทางสังคม

   1.3.2 ความต�องการดู�านการนำาเสนอ

บนหน�าจอ ผู้้�ให�ขี�อม้ลเสนอว่า 1) การแสดูงผู้ลในหน�า

เว็บหร่อช่่องทางอ่�นๆ ควรนำาเสนอขี�อม้ลผู้่านทาง

เว็บไซึ่ต์ ม่อถ่ิอแบบสมาร์ทโฟื้น หร่ออุป็กรณ์เคล่�อนที�

เช่่น แท็บเล็ต 2) การแสดูงผู้ลการวเิคราะห์ความเสี�ยง

ทางสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แล ควรสามารถิเรียกดู้ทั�ง

รายบุคคลและรายกลุ่มญาติผู้้�ดู้แล ตามช่่วงเวลา 3)

การจำาแนกกลุ่มผู้้�รับผิู้ดูช่อบดู้แลสุขีภาพญาติผู้้�ดู้แล

ควรให�สอดูคล�องกับระบบการดู้แลระยะยาวในชุ่มช่น

เช่่น กลุ่มญาติผู้้�ดู้แลตาม อสม.ที�รับผิู้ดูช่อบ หร่อ

กลุ่ม อสม.ตามพยาบาลชุ่มช่นที�รับผิู้ดูช่อบ และ 4)

การแสดูงผู้ลการวเิคราะห์ระดัูบความเสี�ยงทางสุขีภาพ

ควรนำาเสนอเป็็นภาพหร่อสัญลักษณ์ที�เขี�าใจง่าย

   1.3.3 ความต�องการดู�านการควบคมุ

มาตรฐานขีองระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ 

เน่�องจากอาจต�องระบุช่่�อ-สกุล และรายะเอียดูการติดูต่อ

ไว� ผู้้�ให�ขี�อม้ลเสนอให�ควบคุมมาตรฐานขีองระบบ

แนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ 3 ป็ระการ ไดู�แก่ 1) 

การรักษาความลับหร่อการป็กป้็องความเป็็นส่วนตัว

ขีองขี�อม้ลผู้้�ใช่� และอนุญาตเฉพาะผู้้�ที�มีสิทธิิ�ใน

การเขี�าถึิงขี�อม้ลเท่านั�น สำาหรับผู้้�ที�ไม่มีสิทธิิ�ต�องมี

ขี�อกำาหนดูระดูับผู้้�ใช่�และควบคุมการเขี�าถึิงขี�อม้ล

หร่อเรียกดู้ขี�อม้ล 2) การควบคุมขี�อผิู้ดูพลาดูขีอง

ระบบซึึ่�งเป็็นเสม่อนเกราะป้็องกันผู้้�ที�ไม่ไดู�รับอนุญาต
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เป็ลี�ยนแป็ลงหร่อแก�ไขีระบบ และ 3) ความพร�อม

ใช่�งานหร่อความสามารถิสำาหรับผู้้�ใช่�ในการเขี�าถึิง

ขี�อม้ลตลอดูเวลาหร่อเม่�อใดูก็ตามที�ต�องการ โดูย

ป้็องกันความล�มเหลว และไม่อนุญาตให�ผู้้�ใช่�หยุดู

ระบบ

 2. ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการ

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

  ภายใต�ความร่วมม่อขีองทมีนักวิจัยสหสาขีา

วิช่าชี่พ ทำาให� “ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการ

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย” ถ้ิกพัฒนาอย่างเป็็น

ร้ป็ธิรรม โดูยผู้ลลัพธ์ิการทำานายความเสี�ยงทางสุขีภาพ

ที�ไดู�ผู้ลดูทีี�สุดูและสอดูคล�องกับการป็ระเมนิความเสี�ยง

โดูยผู้้�เชี่�ยวช่าญ ค่อ การป็ระเมินดู�วยโมเดูลที�สร�างจาก

วิธีิการโครงข่ีายป็ระสาทเทียม (neural network) 

ซึึ่�งเป็็นหนึ�งในวิธีิการเรียนร้�ขีองเคร่�องจักร (machine

learning) ที�จำาลองการทำางานขีองสมองมนุษย์ ผู่้าน

การเรียนร้�กับขี�อม้ลในอดีูต โดูยโครงสร�างขีองโครงข่ีาย

ป็ระสาทเทียมป็ระกอบดู�วยโครงข่ีายที�มีโหนดูการทำางาน

3 ชั่�น ไดู�แก่ input layer, hidden layer และ 

output layer ซึึ่�งโหนดูแต่ละโหนดูในแต่ละชั่�น

เป็รียบเสม่อนเซึ่ลล์ป็ระสาทในสมองมนุษย์ที�เช่่�อมโยง

กันทุกเซึ่ลล์ ดัูงนั�น โหนดูใน input layer จะเช่่�อมโยง

กับทุกโหนดูขีอง hidden layer และมีจำานวนโหนดู

เท่ากับจำานวนปั็จจัยที�เกี�ยวขี�องกับการป็ระเมินสุขีภาพ

ส่วนโหนดูขีอง hidden layer จะเช่่�อมโยงกับ output

layer ทุกโหนดู และส่วนใหญ่กำาหนดูให�มีจำานวน

โหนดูมากกว่าชั่�น input layer สองเท่า ส่วนจำานวน

โหนดูในชั่�น output layer นั�น กำาหนดูให�มีจำานวน

โหนดูเท่ากับระดัูบความเสี�ยงทางสุขีภาพ (health 

risk level)

  นอกจากนี� การเช่่�อมโยงจะมีค่านำ�าหนัก 

(weight) กำากับแต่ละเส�นเช่่�อมระหว่างโหนดูเพ่�อ

กำาหนดูความหนักแต่ละโหนดู ส่วนวิธีิการเรียนร้�

ขีองโครงข่ีายป็ระสาทเทียมใช่�วิธีิการเรียนร้�แบบไป็

ดู�านหน�าและป็รับค่านำ�าหนักแบบย�อนกลับดู�วยขัี�นตอน

วิธีิการ backpropagation กล่าวค่อ ขี�อม้ลสำาหรับ

การเรียนร้�จะถ้ิกส่งจากโหนดูในชั่�น input layer 

ผู่้านไป็ยงัโหนดูในชั่�น hidden layer เพ่�อป็ระมวลผู้ล

และส่งผู้ลลัพธ์ิที�ไดู�ไป็ยังโหนดูในชั่�น output layer 

ต่อไป็ เพ่�อวิเคราะห์ผู้ลเป็็นระดัูบความเสี�ยงทางสุขีภาพ

เม่�อไดู�ผู้ลลพัธ์ิออกมา ก็จะนำาผู้ลลัพธ์ิกับค่าเป้็าหมาย

มาคำานวณเพ่�อหาค่าความผิู้ดูพลาดู (error) ที�ใช่�

สำาหรับการป็รับค่านำ�าหนักในแต่ละรอบขีองการเรียนร้�

โครงสร�างขีองโครงขี่ายป็ระสาทเทียมจะเรียนร้�ไป็

เร่�อยๆ จนกวา่จะไดู�คา่นำ�าหนกัที�เหมาะสมที�จะนำาไป็

ใช่�ในการทำานายหร่อป็ระเมินความเสี�ยงทางสุขีภาพ

  ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ที�สร�าง

ขึี�นนี� สามารถิตอบสนองการทำางานขีองผู้้�ใช่�งานให�

ใช่�งานระบบไดู�ง่ายขึี�น โดูยเน�นการบันทึกขี�อม้ลขีอง

ญาติผู้้�ดู้แลและคนพิการที�ดู้แลอย่้ และเพ่�อรักษา

ความป็ลอดูภยัขีองขี�อม้ล จึงจำาเป็็นต�องกำาหนดูสทิธิิ�

การเขี�าถึิงขี�อม้ลให�แก่ผู้้�ใช่� ซึึ่�งแบ่งกลุ่มผู้้�ใช่�ออกเป็็น

2 กลุ่ม ไดู�แก่ 1) กลุ่มพยาบาลที�ทำาหน�าที�เป็็นผู้้�ดู้แล

ระบบ (กำาหนดูสิทธิิ�ให�แก่พยาบาลที�จะเป็็นผู้้�สนับสนุน

และติดูตามสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แล) และ 2) กลุ่ม

พยาบาลหร่ออาสาสมัครผู้้�ดู้แลญาติผู้้�ดู้แลและคน

พิการในพ่�นที�โดูยตรง ส่วนองค์ป็ระกอบขีองระบบ

แนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ สามารถินำาเสนอเป็็น 2

ป็ระเดูน็ ไดู�แก่ ส่วนการบรหิารจัดูการฐานขี�อม้ลที�เคร่�อง

แม่ข่ีาย และส่วนการนำาเสนอระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลฯ บนเว็บไซึ่ต์ ซึึ่�งมีรายละเอียดูดัูงนี�

  2.1 ส่วนการบริหารจัดูการฐานขี�อม้ลที�เคร่�อง

แม่ข่ีาย งานวิจัยนี�ใช่� MySQL เป็็นฐานขี�อม้ลสำาหรับ

เก็บขี�อม้ลที�เคร่�องแม่ข่ีาย แบ่งออกเป็็น 4 ส่วน ไดู�แก่

1) ขี�อม้ลส่วนบุคคล ไดู�แก่ ขี�อม้ลขีองญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการ ขี�อม้ลขีองคนพิการ ขี�อม้ลขีองอาสาสมคัร

และขี�อม้ลขีองพยาบาล 2) ขี�อม้ลที�ไดู�จากการตอบ

แบบสอบถิามออนไลน์ 3) ผู้ลการป็ระเมินและ
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วิเคราะห์ระดัูบความเสี�ยงทางสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการ และ 4) คำาแนะนำาสำาหรับพยาบาลที�ใช่�ใน

การดู้แล/ป็รับป็รุงสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แล

  2.2 ส่วนการนำาเสนอระบบแนะนำาการดู้แล

ญาติผู้้�ดู้แลฯ บนเว็บไซึ่ต์ มีดัูงนี�

   2.2.1 การลงทะเบียนผู้้�ใช่�และผู้้�มี

ส่วนเกี�ยวขี�อง ไดู�แก่ ช่่�อ ที�อย่้ สถิานที�ติดูต่อ และอีเมล

ทั�งพยาบาลที�รับผิู้ดูช่อบ อาสาสมัครที�รับผิู้ดูช่อบ และ

ญาติผู้้�ดู้แลในพ่�นที�

   2.2.2 ขี�อม้ลพ่�นฐานเพ่�อการป็ระเมิน

ความเสี�ยงทางสุขีภาพ ป็ระกอบดู�วย 1) ขี�อม้ลญาติ

ผู้้�ดู้แล ไดู�แก่ เพศ อาย ุการศึกษา การป็ระกอบอาช่พี

และความเพียงพอขีองรายไดู� 2) ขี�อม้ลคนพิการ 

ไดู�แก่ เพศ อายุ การศึกษา การป็ระกอบอาช่ีพ 

ความสามารถิในการทำากิจวัตรป็ระจำาวัน โรคร่วม 

และอุป็กรณ์ช่่วยเหล่อ 3) ขี�อม้ลบริบทการดู้แล 

ไดู�แก่ ความสัมพันธ์ิกับคนพิการ กิจกรรมการดู้แล 

ป็ระสบการณ์ ความรับผิู้ดูช่อบอ่�น ขี�อจำากัดูการดู้แล

การไดู�รับการเตรียมการดู้แล และการสนับสนุน

การดู้แล และ 4) ปั็ญหาสุขีภาพ การจัดูการปั็ญหา

สุขีภาพ และพฤติกรรมสุขีภาพ ดัูงแสดูงในภาพที� 1

ภ�พท่ี่� 1  ขี�อม้ลพ่�นฐานเพ่�อการป็ระเมินความเสี�ยงทางสุขีภาพ

   2.2.3 ผู้ลการป็ระเมินความเสี�ยงทาง

สุขีภาพที�จำาแนกเป็็น 6 ระดัูบ ตั�งแต่ระดัูบความเสี�ยง

ทางสุขีภาพเป็็น 0 จนถึิงระดัูบ 5 (ตั�งแต่ ระดัูบกลุ่ม

ที�ไม่มีความเสี�ยงทางสุขีภาพเลย จนถึิง ระดัูบกลุ่ม

ผิู้ดูป็กตแิละความเสี�ยงทางสุขีภาพมากที�ต�องรีบแก�ไขี

โดูยดู่วน) ครอบคลุมสุขีภาวะจิต สุขีภาวะกาย สุขีภาวะ

ทางสังคม และสุขีภาวะโดูยรวม โดูยเป็็นการป็ระเมิน

ที�ไดู�จากกฎผู้้�เชี่�ยวช่าญ (rule base) ตามปั็จจัยที�มี

ความสัมพันธ์ิหร่อสามารถิทำานายความเสี�ยงทาง

สุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แล และการป็ระเมินดู�วยวิธีิการ

โครงข่ีายป็ระสาทเทียม ซึึ่�งให�ผู้ลสอดูคล�องกัน (ดัูงแสดูง

ในภาพที� 2) ซึึ่�งพยาบาลสามารถิป็ระเมนิความเสี�ยง

ขีองญาติผู้้�ดู้แลแต่ละรายเป็็นระยะ เพ่�อดู้ความก�าวหน�า

ขีองการดู้แล (ดัูงแสดูงในภาพที� 3) และพยาบาลยัง

สามารถิเรียกดู้ขี�อม้ลความเสี�ยงทางสุขีภาพขีองญาติ

ผู้้�ดู้แลในภาพรวมทั�งตามความรับผิู้ดูช่อบขีอง อสม. 

และทั�งพ่�นที� (ดัูงแสดูงในภาพที� 4)
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ภ�พท่ี่� 2  ผู้ลการป็ระเมินความเสี�ยงทางสุขีภาพ

ภ�พท่ี่� 3  ขี�อม้ลความเสี�ยงทางสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แลในแต่ละระยะ

ภ�พท่ี่� 4  ขี�อม้ลความเสี�ยงทางสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แลในภาพรวม
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   2.2.4 คำาแนะนำาในการดู้แลญาตผ้ิู้�ดู้แล

สำาหรับพยาบาลที�ตอบสนองต่อความเสี�ยงและ

เหมาะสมตามบริบทผู้้ �ใช่ �บริการเป็็นรายบุคคล 

(ดัูงแสดูงในภาพที� 5) เช่่น ความเสี�ยงทางสุขีภาพ

ระดัูบ 0 และระดัูบ 1 เน�นการสร�างเสริมสุขีภาพ/

ป้็องกันโรคทั�วไป็ ความเสี�ยงทางสขุีภาพระดูบั 2 และ

ระดัูบ 3 เน�นการป้็องกันโรคตามความเสี�ยง คัดูกรอง

โรค รีบให�การดู้แลตามความผิู้ดูป็กติที�เกิดูขึี�นและ

สนับสนุนการจัดูการตนเอง ส่วนความเสี�ยงทาง

สุขีภาพระดูบั 4 และระดูบั 5 เน�นการรกัษาและฟ้ื้�นฟ้ื้

สภาพ คัดูกรองโรคแทรก รีบให�การดู้แลแบบเร่งดู่วน 

และจัดูการปั็ญหาสุขีภาพรายโรคและรายกรณี 

ภ�พท่ี่� 5  คำาแนะนำาในการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลตามความเสี�ยงทางสุขีภาพสำาหรับพยาบาล

 3. ป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจต ่อ

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้ �ดู้แลคนพิการทาง

การเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

  การป็ระเมินระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลฯ โดูยพยาบาล จำานวน 60 คน พบว่า ส่วนใหญ่

เป็็นเพศหญิง คิดูเป็็นร�อยละ 81.70 และมีอายุตำ�าสุดู–

ส้งสุดู ค่อ 26–55 ปี็ โดูยมีอายุเฉลี�ย 43.23 ปี็ (SD =

5.27) ซึึ่�งผู้ลการป็ระเมินมีดัูงนี�

  3.1 ผู้ลการป็ระเมินป็ระสิทธิิภาพขีองระบบ

แนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ พบว่า ระบบแนะนำา

การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ มีป็ระสิทธิิภาพในภาพรวมอย่้

ในระดัูบดีูมาก (M = 4.53, SD = .71) โดูยความเร็ว

ในการป็ระมวลผู้ลมีคะแนนส้งที�สุดู (M = 4.69, SD =

.55) รองลงมา ค่อ ความถ้ิกต�องแม่นยำา (M = 4.51, 

SD = .69) และความสามารถิในการให�บริการ (M = 

4.42, SD = .89) ดัูงแสดูงในตารางที� 2

  3.2 ผู้ลการป็ระเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบแนะนำาการดูแ้ลญาตผ้ิู้�ดู้แลฯ พบว่า ผู้้�ทดูลองใช่�

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ มีความพึงพอใจ

ในภาพรวมอย่้ในระดัูบมาก (M = 4.32, SD = .84)

โดูยมีความพึงพอใจดู�านเน่�อหาสาระมากกว่าดู�าน

การนำาเสนอ (M = 4.45, SD = .72 และ M = 4.22, 

SD = .96 ตามลำาดัูบ) เม่�อพิจารณาดู�านเน่�อหาสาระ

เป็็นรายขี�อ พบว่า ผู้้�ทดูลองใช่�ระบบมีความพึงพอใจ
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3 ลำาดัูบแรก ค่อ ตรงตามความต�องการ มากที�สุดู 

(M = 4.65, SD = .66) รองลงมา ค่อ นำาไป็ใช่�

ป็ระโยช่น์ไดู�จริง (M = 4.52, SD = .72) และ

ครอบคลุมตามความต�องการ (M = 4.51, SD =

.68) ซึึ่�งอย้่ในระดัูบดีูมาก สำาหรับความพึงพอใจ

ดู�านการนำาเสนอ 3 ลำาดัูบแรก ค่อ ส่�อที�นำาเสนอ

น่าสนใจ มากที�สดุู (M = 4.72, SD = .50) รองลงมา 

ค่อ จัดูหมวดูหม้่เป็็นขัี�นตอน ไม่เสียเวลาเรียนร้� 

(M = 4.70, SD = .57) และสวยงาม (M = 4.60, 

SD = .75) ซึึ่�งอย่้ในระดัูบดีูมาก ดัูงแสดูงในตารางที� 2

ต�ร�งท่ี่� 2  คะแนนเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการแป็ลผู้ลป็ระสิทธิิภาพและความพึงพอใจ

       ต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

หัวข�อ M SD ก�รแป็ลผล

ป็ระสิทธิิภาพขีองระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ในภาพรวม

   - ความเร็วในการป็ระมวลผู้ล

   - ความถ้ิกต�องแม่นยำา

   - ความสามารถิในการให�บริการ

ความพึงพอใจต่อระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ในภาพรวม

  1. ดู�านเน่�อหาสาระ

   - เน่�อหาตรงตามความต�องการ

   - เน่�อหานำาไป็ใช่�ป็ระโยช่น์ไดู�จริง

   - เน่�อหาครอบคลุมตามความต�องการ

   - เน่�อหามีความทันสมัย

   - เน่�อหาป็ระกอบส่�อเหมาะสม

   - เน่�อหาเขี�าใจง่าย

  2. ดู�านการนำาเสนอ

   - ส่�อที�นำาเสนอน่าสนใจ

   - จัดูหมวดูหม่้เป็็นขัี�นตอน ไม่เสียเวลาเรียนร้�

   - สวยงาม

   - ภาษาที�ใช่�เขี�าใจง่าย

   - แบ่งส่วนมองเห็นชั่ดูเจน

   - ลักษณะและขีนาดูตัวอักษรเหมาะสม

4.53

4.69

4.51

4.42

4.32

4.45

4.65

4.52

4.51

4.45

4.33

4.22

4.22

4.72

4.57

4.55

4.01

3.95

3.56

ดีูมาก

ดีูมาก

ดีูมาก

ดีู

มาก

มาก

ดีูมาก

ดีูมาก

ดีูมาก

ดีู

ดีู

ดีู

ดีู

ดีูมาก

ดีูมาก

ดีูมาก

ดีู

ดีู

ดีู

  .71

  .55

  .69

  .89

  .84

  .72

  .66

  .76

  .68

  .67

  .55

  .98

  .96

  .50

  .75

  .99

1.10

1.18

1.22

ก�รอภิป็ร�ยผลก�รวิจััย

 การวิจัยครั�งนี� ผู้้�วิจัยอภิป็รายผู้ลการวจัิยตาม

วัตถุิป็ระสงค์การวิจัย ดัูงนี�

 ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการ

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายเป็็นเทคโนโลยี

ทางสุขีภาพชิ่�นแรกที�สนับสนุนพยาบาลในการทำา

บทบาทการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลอย่างเป็็นร้ป็ธิรรมใน

ป็ระเทศไทย โดูยเฉพาะพยาบาลที�ป็ฏิิบัติงานใน

ชุ่มช่น รวมถึิงผู้้�จัดูการดู�านการดู้แลสุขีภาพผู้้�มี

ภาวะเร่�อรังอย่างคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อ

ทางร่างกายในบริบทครอบครัวและชุ่มช่นไทย โดูย

ระบบแนะนำาการดู้แลญาตผ้ิู้�ดู้แลฯ นี� สามารถิป็ระเมนิ

และจำาแนกความเสี�ยงทางสุขีภาพดู�านร่างกาย จิตใจ

และสังคมขีองญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหว
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หร่อทางร่างกายเป็็นรายบุคคล ผู่้านกฎผู้้�เชี่�ยวช่าญ 

และวิธีิการโครงขีา่ยป็ระสาทเทยีม ที�มีความถ้ิกต�อง

สะดูวก และรวดูเร็ว ร่วมกับให�คำาแนะนำาในการดู้แล

ญาติผู้้�ดู้แลที�ทันต่อการเป็ลี�ยนแป็ลงดูังกล่าวแบบ

ออนไลน์ ดัูงจะเห็นไดู�จากผู้ลการทดูลองใช่�กับ

พยาบาลช่มุช่นที�ป็ระเมนิว่า ป็ระสทิธิิภาพในภาพรวม

ความเร็วในการป็ระมวลผู้ล และความถ้ิกต�อง

แม่นยำา อย้่ในระดัูบดีูมาก ซึึ่�งถ่ิอว่าเป็็นจุดูแข็ีงขีอง

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ทั�งนี�อาจเน่�องจาก

ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ ไดู�รับการพัฒนา

ผู่้านกระบวนการวิจัยและพัฒนา จำานวน 2 วงรอบ

เริ�มตั�งแต่การศึกษาความเป็็นไป็ไดู�และความต�องการ

ในการพัฒนาระบบจากมุมมองพยาบาลชุ่มช่นที�เป็็น

ผู้้�ใช่�ระบบและผู้้�เชี่�ยวช่าญที�เกี�ยวขี�อง (R1) จากนั�น

นำามาสร�างระบบ (D1) ดู�วยกระบวนการที�หลากหลาย

ทั�งการสังเคราะห์ขี�อม้ลป็ฐมภ้มิเชิ่งคุณภาพ ผู่้าน

การกรองขี�อม้ลจากผู้้�เชี่�ยวช่าญ ร่วมกับการนำาขี�อม้ล

ทุติยภ้มิเชิ่งป็ริมาณอย่างชุ่ดูขี�อม้ลญาติผู้้�ดู้แล ที�ไดู�

มาจากผู้ลการวิจัยบนพ่�นฐานบริบทการดู้แลคน

พิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายในสงัคมไทย

มาเป็็นขี�อม้ลพ่�นฐาน ผู่้านการใช่�เทคนิคการทำาเหม่อง

ขี�อม้ล ซึึ่�งเป็็นเทคนิคการจัดูการขี�อม้ลที�มากกว่า

การจัดูทำาฐานขี�อม้ลป็กติ (เอกสิทธิิ� พัช่รวงศ์ศักดูา, 

2557) จากนั�นนำาต�นแบบระบบแนะนำาการดู้แลญาติ

ผู้้�ดู้แลฯ ไป็ทดูลองใช่�จริงกับพยาบาลชุ่มช่น (R2) 

สุดูท�าย ค่อ นำาผู้ลการป็ระเมินการใช่�จริงและขี�อ

เสนอแนะมาป็รับป็รุงระบบอีกครั�ง (D2)

 นอกจากนี� ระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลฯ

ยังให�คำาแนะนำาสำาหรับพยาบาลที�ใช่�ระบบในการดู้แล

สุขีภาพญาติผู้้�ดู้แลตามระดูับความเสี�ยงรายบุคคล 

ซึึ่�งเอ่�อให�พยาบาลชุ่มช่นและบุคลากรอ่�นดู้แลสุขีภาพ

ญาติผู้้�ดู้แลไดู�อย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อ

เหตุการณ์ที�เกิดูขึี�น ดัูงผู้ลการป็ระเมินความพึงพอใจ

ที�พบว่ามีเน่�อหาสอดูคล�องตรงตามความต�องการ 

มากที�สุดู รองลงมา ค่อ นำาไป็ใช่�ป็ระโยช่น์ไดู�จริง 

ครอบคลุมตามความต�องการ ส่�อที�นำาเสนอน่าสนใจ

จัดูหมวดูหม่้เป็็นขัี�นตอน ไม่เสียเวลาเรียนร้� และ

สวยงาม ที�อย่้ในระดัูบดีูมาก ซึึ่�งสอดูคล�องกับการพัฒนา

เทคโนโลยีทางสุขีภาพที�สามารถิตอบสนองต่อการจัดู

บริการสาธิารณสุขี เช่่น การแนะนำาการดู้แลสุขีภาพ

ในระดัูบป็ฐมภ้มิ (Han et al., 2018) ทั�งนี�อาจ

เน่�องจากการศึกษาความเป็็นไป็ไดู�และความต�องการ

ในการพัฒนาระบบจากมุมมองพยาบาลชุ่มช่นที�

เป็็นผู้้�ใช่�ระบบและผู้้�เชี่�ยวช่าญที�เกี�ยวขี�อง ร่วมกับ

การป็ระยกุต์ “โมเดูลค่้แท�การดู้แล (Khu-Thae for 

Care Model)” ขีองวรรณรัตน์ ลาวัง (Lawang, 

2013) ที�ไดู�ออกแบบผู่้านร้ป็แบบชี่วนิเวศวิทยาขีอง

Bronfenbrenner (2005) ซึึ่�งอธิิบายภาพกว�างขีอง

ปั็จจัยที�สัมพันธ์ิกับปั็ญหาสุขีภาพขีองญาติผู้้�ดู้แล

คนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายไว�ครบ

ทุกดู�าน ทั�งปั็จจัยที�เป็็นคุณลักษณะขีองญาติผู้้�ดู้แล

และคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย 

ปั็จจัยบริบทสิ�งแวดูล�อมรอบตัวที�ญาติผู้้�ดู้แลเขี�าไป็มี

ป็ฏิิสัมพันธ์ิทางตรงและทางอ�อม ปั็จจัยกระบวนการ

ป็ฏิิสัมพันธ์ิที�เกิดูขึี�นระหวา่งญาตผ้ิู้�ดู้แลกบัคนพิการ

และระหว่างญาติผู้้�ดู้แลกับสิ�งแวดูล�อมรอบตัว และ

สุดูท�าย เวลาที�เป็ลี�ยนแป็ลงหร่อแตกต่างขีองแต่ละ

บุคคล จึงสามารถิป็ระเมินความเสี�ยงทางสุขีภาพขีอง

ญาติผู้้�ดู้แล และให�คำาแนะนำาที�เหมาะสมให�พยาบาล

ไดู�วางแผู้นการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลเป็็นรายบุคคล

 ผู้ลที�ไดู�จากการศึกษาระบบแนะนำาการดู้แล

ญาติผู้้�ดู้แลฯ สนองตอบต่อนโยบายการจัดูบริการ

สุขีภาพยุค Thailand 4.0 และช่่วยส่งเสริมนโยบาย

การดู้แลผู้้�ที�มีภาวะเร่�อรังระยะยาวที�ดูี ค่อ การจัดู

บริการที�ตอบสนองความต�องการขีองผู้้�มีภาวะเร่�อรัง

ผู่้านการส่งเสริมสมาชิ่กในครอบครัวหร่อบุคคลใกล�ชิ่ดู

ดู้แลที�บ�าน ภายใต�การสนับสนุนจากภาคีเคร่อข่ีาย

ทั�งหุ�นส่วนชุ่มช่นอย่าง อสม. หร่อทีมสุขีภาพเชิ่งรุก
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อย่างพยาบาลชุ่มช่น เพ่�อให�คนพิการไดู�รับการดู้แล

อย่างต่อเน่�อง และดูำาเนินชี่วิตร่วมกับครอบครัวและ

ชุ่มช่นไดู�อย่างเป็็นป็กติสุขี

ข�อเสำนอแนะ

 1. ขี�อเสนอแนะในการนำาผู้ลการวิจัยไป็ใช่�

  ผู้้�บริหารในระบบการดู้แลระดัูบป็ฐมภ้มิ

ควรเผู้ยแพร่ ป็ระช่าสัมพันธ์ิ และสนับสนุนให�

พยาบาล โดูยเฉพาะพยาบาลชุ่มช่นหร่อบุคลากร

สุขีภาพที�ทำางานภาคสนาม ไดู�นำาระบบแนะนำา

การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อ

ทางร่างกายไป็ใช่�อย่างจริงจัง ในการดู้แลสุขีภาพ

ญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อทาง

ร่างกาย/ผู้้�ที�มีขี�อจำากัดูแบบเดีูยวกัน เพ่�อการพัฒนา

คุณภาพการพยาบาลที�สอดูคล�องกับปั็ญหาและ

ความต�องการขีองญาติผู้้ �ดู้แลแต่ละราย นำาไป็ส้่

การดู้แลสุขีภาพที�เหมาะสม ญาติผู้้�ดู้แลมีสุขีภาพ

ที�ดีูและสามารถิคงไว�ซึึ่�งบทบาทการดู้แลคนพิการ

ทางการเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกาย

 2. ขี�อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั�งต่อไป็

  ควรมีการศึกษาติดูตามป็ระเมินผู้ลลัพธ์ิ

การนำาระบบแนะนำาการดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทาง

การเคล่�อนไหวหร่อทางร่างกายไป็ใช่� ว่าช่่วยสนับสนุน

การดู้แลญาติผู้้�ดู้แลคนพิการทางการเคล่�อนไหวหร่อ

ทางร่างกายและผู้ลลัพธ์ิทางสุขีภาพที�ตามมา เพ่�อนำา

ผู้ลที�ไดู�ไป็เป็็นขี�อม้ลในการพฒันาต่อเน่�อง ถ่ิายทอดู

ความร้�และเทคโนโลยีการดู้แลสุขีภาพระยะยาว 

นอกจากนี�ควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดูองค์ความร้�

ดู�านเทคโนโลยทีางสุขีภาพเพ่�อการดู้แลญาตผ้ิู้�มีภาวะ

เร่�อรังกลุ่มอ่�น เช่่น ผู้้�ที�เจ็บป่็วยทางจิตเวช่ ผู้้�ที�มีภาวะ

สมองเส่�อม

เอกสำ�รอ��งอิง

กรมส ่งเสริมและพัฒนาคุณภาพช่ีวิตคนพิการ 
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