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การกายภาพบาบัดที่ถูกวิธีช่วยในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยและป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาของการกายภาพบาบัดได้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงวิธีการกายภาพบาบัดที่ถูกต้องและการขอ
คาปรึกษาจากนักกายภาพบาบัด ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิค
อิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต ระบบนี้จะให้คาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดที่
เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วยกฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต จานวน 7 กฎ
ซึ่งประกอบด้วย 2 คุณลักษณะ ได้แก่ 1) คะแนนรวมที่ได้จากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล และ 2) ประเภทของอัมพาต
นอกจากนี้ระบบยังสามารถบันทึกประวัติการกายภาพบาบัดของผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลผู้ป่วย และ
สาธิตการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต จานวน 15 ท่า และท่านอนสาหรับผู้ป่วยอัมพาต จานวน 3 ท่า ในรูปแบบ
วีดิทัศน์ วัดประสิทธิภาพการทางานของระบบด้วยแบบประเมิน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 นักกายภาพบาบัด จานวน 2 คน ประเมินด้วยแบบประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาใน
ระบบ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.13, S.D. = 0.33) และ กลุ่มที่ 2 ผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาต
จานวน 20 คน ประเมินด้วยแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (x̅= 4.33, S.D. = 0.62)
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DEVELOPMENT OF A MOBILE APPLICATION BY USING A RULE-BASED TECHNIQUE FOR
RECOMMENDING PARALYZED-PATIENT PHYSIOTHERAPY
Gewalin Kaewmanee1 Rung Mulom2 Krittaporn Phucharasupa3*
Abstract
The correct physiotherapy helps to rehabilitate the patient’s body and prevent injuries
that may occur during physiotherapy's time. In order to access facilely to the correct
physiotherapy methods and physiotherapist's guidance, this research aimed to develop of a
mobile application by using a rule-based technique for recommending paralyzed-patient
physiotherapy. This system provided appropriate physiotherapy recommendations for the
patients with seven rules for recommending physiotherapy for paralyzed patients. These rules
consisted of two attributes: 1) the obtained total score of Barthel ADL index and 2) the type of
paralysis. In addition, the system also recorded the patient’s physiotherapy history for following
the paralyzed patient’s treatment and demonstrated fifteen physiotherapy postures and three
sleeping postures for paralyzed patients in a video format. The system performance was
assessed by two assessor groups. The first assessor group included two physiotherapists, who
evaluated the system performance by using an assessment form of accuracy and
appropriateness of contents in the system, with the overall evaluation at a high level (x̅= 4.13,
S.D. = 0.33) . The second assessor group included twenty caregivers of paralyzed patients, who
evaluated the system performance by using a satisfaction assessment form for utilizing the
system, with the overall evaluation at a high level x̅ = 4.33, S.D. = 0.62).
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บทนา
อัมพาต (Paralysis) หรือโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2553) หมายถึง
อาการอ่อนแรงของแขน ขา หรืออวัยวะภายนอกอื่น ๆ เช่น ใบหน้า ตา ปาก ทาให้ร่างกายส่วนนั้นเคลื่อนไหว
ไม่ได้หรือน้อยกว่าปกติ อาจมีอาการชาร่วมด้วย อัมพาตแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามตาแหน่งที่เกิดอาการ ได้แก่ 1)
อัมพาตครึ่งล่าง (Paraplegia) มีอาการอ่อนแรงหรือขยับเขยื้อนไม่ได้ในส่วนขาทั้งสองข้าง 2) อัมพาตครึ่งซีก
(Hemiplegia) มีอาการอ่อนแรงหรือขยับเขยื้อนไม่ได้เพียงแขนและขาซีกใดซีกหนึ่ง และ 3) อัมพาตหมดทั้งแขน
ขา (Quadriplegia) มีอาการอ่อนแรงหรือขยับเขยื้อนไม่ได้ในส่วนของแขนและขาทั้งสองซีก โดยมีโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สาคัญในการเกิดโรค และสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัย (กรมควบคุมโรค สานักสารนิเทศ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) ในปี พ.ศ. 2562 องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization) (World
Stroke Organization, 2019) รายงานว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ของผู้สูงอายุ
และอันดับ 5 ในคนอายุ 15-59 ปี ยังพบว่า ประชากรทุก 4 คน จะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 1 คน ปัจจุบัน
โรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญระดับโลก สาหรับประเทศไทยจากรายงานข้อมูลย้อนหลัง
5 ปี ของกองยุท ธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุ มโรค สานั กสารนิเทศ สานั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) พบว่า จานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2560 มีแนวโน้ม
สูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 พบผู้ป่วย 293,463 คน ในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วย 304,807 คน และมีจานวน
ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึงปีละประมาณ 30,000 คน สถานการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็ น
สาเหตุ การเสี ยชี วิต อัน ดับ 1 ของประเทศไทย (กรมควบคุมโรค ส านั กสารนิ เทศ ส านั กงานปลัด กระทรวง
สาธารณสุข, 2562; กลุ่มพัฒนานโยบายสาธารณะและสื่อสารความเสี่ยง กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค,
2562) และสาหรับจังหวัดตากก็พบการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองที่มีแนวโน้มเพิ่ มขึ้นจาก 113 คน ในปี
พ.ศ. 2558 เป็น 150 คน ในปี พ.ศ. 2561 โรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของจังหวัดตาก
ด้วยเช่นกัน (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก, 2562)
ดังนั้น จานวนผู้ป่วยอัมพาตจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การดูแลผู้ป่วยอัมพาตที่มีอาการอ่อนแรงของแขนขา
โดยการท ากายภาพบ าบัด นั้น เป็น สิ่ งจ าเป็ นที่ ช่วยในการฟื้ นฟู ร่ างกายและลดภาวะแทรกซ้ อนต่า ง ๆ อาทิ
กล้ามเนื้อฝ่อหรือเกร็งตัว ข้อยึดติด แผลกดทับและการติดเชื้อที่ผิวหนัง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น การนาผู้ป่วยมารับบริการกายภาพบาบัดอย่างสม่าเสมอ ณ สถานพยาบาลกับนักกายภาพบาบัดจะช่วย
ส่งเสริมให้ร่างกายของผู้ป่วยฟื้นฟูได้ดี แต่สาหรับผู้ป่วยบางรายการมารับบริการที่สถานพยาบาลนั้นอาจประสบ
อุปสรรค์หลายประการ เริ่มจากการจัดหาผู้ดูแลผู้ป่วย การขนย้ายผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเวลาที่ต้อง
เสียไปกั บ การเข้ารับบริการ เนื่องจากปัจจุบั นระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีนักกายภาพบาบัดไม่
เพียงพอ (กานดา ชัยภิญโญ และสมใจ ลือวิเศษไพบูลย์, 2558) จากการรายผลการวิเคราะห์อัตรากาลังตามสาย
งานวิ ชาชี พ ของสภากายภาพบ าบั ด ในปี พ.ศ. 2558 พบสั ด ส่ ว นของนั ก กายภาพบ าบั ด ที่ มี ต่ อ จ านวน นั ก
กายภาพบาบัดที่ควรมีเพียงร้อยละ 40.96 ซึ่งส่งผลให้นักกายภาพบาบัดมีพื้นที่รับผิดชอบให้บริการต่อคนที่กว้าง
เกินไป จึงเป็นเหตุให้บริการกายภาพบาบัดได้ไม่ทั่วถึง (นิสาศรี เสริมพล และคณะ, 2559) และเพื่อตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปการ
จัดบริการเพื่อลดเสี่ยงและควบคุมโรค ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ ซึ่งต้องการให้ผู้ป่วย
ควบคุมภาวะเจ็บป่วยได้ดี ชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่างทั่วถึง ด้วยการปฏิรูปกระบวนการจัดบริการ
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สุขภาพให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังในสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย โดยใช้
ระบบข้อมูลเพื่อการดูแลผู้ป่วยที่ต่อเนื่องและเชื่อมต่อระหว่างหน่วยบริการสุขภาพ
งานวิจัยนี้จึง ได้พัฒนาโมบายแอปพลิ เคชันสาหรับแนะนาการกายภาพบาบัด ผู้ป่วยอัมพาต โดยใช้
เทคนิคอิงกฎในการสร้างกฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต มีทั้งหมด 7 กฎ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการกายภาพบาบัดที่ถูกต้องและการขอคาปรึกษาจากนักกายภาพบาบัด ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีและลดการเกิดอาการบาดเจ็บในขณะกายภาพบาบัด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพ
บาบัดผู้ป่วยอัมพาต
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาโมบายแอปพลิ เ คชั น โดยใช้ เ ทคนิ ค อิ ง กฎส าหรั บ แนะน าการ
กายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต โดยใช้กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็น
กรณีศึกษา มีการดาเนินงาน 4 กระบวนการหลัก ดังนี้
1. สร้างกฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต
การแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต งานวิจัยนี้ใช้เทคนิคอิงกฎ (โกเมศ อัมพวัน,
2559) ซึ่งเป็นโมเดลที่ประกอบด้วยเซตของกฎ “IF-THEN” ที่มีในรูปแบบ “IF condition THEN conclusion”
โดยที่ ใ นส่ ว นเงื่ อ นไขของกฎ (Condition) จะเชื่ อ มโยงคุ ณ ลั ก ษณะ (Attribute) ต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น ด้ ว ย
เครื่องหมาย “AND” และในส่วนสรุป (Conclusion) จะเป็นหมวดหมู่ของข้อมูล (Class) หรือผลลัพธ์ที่เป็นไป
ตามส่วนเงื่อนไขของกฎ
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL Index) (สุจิตรา มหาสุข, 2557) คิดค้นโดยบาร์เธลและมา
โฮนีย์ (Barthel & Mahoney) นิยมใช้ในการประเมินความสามารถของการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันที่ผู้ป่วย
สามารถทาได ซึ่ง สุจิตรา มหาสุข (2557) นาดัชนีบาร์เธลเอดีแอลมาช่วยประเมินการฟื้นฟูสมรรถภาพมือและ
แขนของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง โดยประเมินว่าผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด มีทั้งหมด
10 กิจกรรม ได้แก่ การรับประทานอาหาร (Feeding) การลุกจากที่นอนหรือเตียงไปยังเก้าอี้ (Transfers) การทา
ความสะอาดใบหน้า (Grooming) การเข้าใช้ห้องสุขา (Toilet use) การอาบน้า (Bathing) การเคลื่อนที่ภายใน
ห้ อ งหรื อ บ้ า น (Mobility) การขึ้ น ลงบั น ได 1 ชั้ น (Stairs) การสวมใส่ เ สื้ อ ผ้ า (Dressing) การกลั้ น อุ จ จาระ
(Bowels) และการกลั้นปัสสาวะ (Bladder) โดยมีคะแนนรวมต่าสุด คือ 0 และสูงสุด คือ 20 นอกจากนี้ ยังมี
งานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้นาดัชนีบาร์เธลเอดีแอลมาใช้งาน อาทิ อาคม รัฐวงษา (2561) ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมิน
สุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อเนื่องที่บ้าน และ ไพรัช มโนสารโสภณ (2563) ใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินความสามารถของผู้สูงอายุติดบ้าน เป็นต้น
สาหรับงานวิจัยนี้ นาคะแนนรวมที่ได้จากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล มาใช้เป็นคุณลักษณะในการสร้าง
ส่วนเงื่อนไขของกฎ นอกจากนี้ การทราบประเภทของอัมพาตก็จะช่วยให้ทราบถึงวิธีการกายภาพบาบัดด้วย
เช่นกัน ดังนั้น กฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาตอย่างง่าย จึงประกอบด้วย 2 คุณลักษณะ
ที่สาคัญ ได้แก่
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1) คะแนนรวมที่ได้จากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล แบ่งออกเป็นช่วงคะแนน ได้ดังนี้
ช่วง 0-4 คะแนน หมายถึง ผู้ป่วยพึ่งตนเองไม่ได้หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ช่วง 5-11 คะแนน หมายถึง ผู้ป่วยดูแลตนเองหรือช่วยเหลือตนเองได้บ้าง
ช่วง 12-20 คะแนน หมายถึง ผู้ป่วยช่วยเหลือตนเองได้ดี
2) ประเภทของอัมพาต สามารถแบ่งตามตาแหน่งที่เกิดอาการได้ 3 ประเภท (สุรเกียรติ อาชา
นานุภาพ, 2553) ได้แก่ อัมพาตครึ่งล่าง (Paraplegia) หรืออัมพาตครึ่งท่อน มีอาการอ่อนแรงหรือขยับเขยื้อน
ไม่ได้ในส่วนขาทั้งสองข้าง อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) มีอาการอ่อนแรงหรือขยับเขยื้อนไม่ได้เพียงแขนและขา
ซีกใดซีกหนึ่ง และอัมพาตหมดทั้งแขนขา (Quadriplegia) หรืออัมพาตทั้งตัว มีอาการอ่อนแรงหรือขยับเขยื้อน
ไม่ได้ในส่วนของแขนและขาทั้งสองซีก
จากนั้นนาคุณลักษณะทั้งสองมาสร้างเป็นกฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต
ในรูป “IF-THEN” ได้ทั้งหมด 7 กฎ ดังแสดงในตารางที่ 1 และตัวอย่างผลลัพธ์ของแต่ละกฎซึ่งก็คือคาแนะนา
สาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาตแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 กฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต
กฎ
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

IF
IF
IF
IF
IF
IF
IF

รายละเอียดของกฎ
(ประเภทอัมพาต=อัมพาตครึ่งซีก) AND (0≤Barthel ADL Index≤4) THEN คาแนะนา C1
(ประเภทอัมพาต=อัมพาตครึ่งซีก) AND (5≤Barthel ADL Index≤11) THEN คาแนะนา C2
(ประเภทอัมพาต=อัมพาตครึ่งซีก) AND (12≤Barthel ADL Index≤20) THEN คาแนะนา C3
(ประเภทอัมพาต=อัมพาตครึ่งท่อน) AND (0≤Barthel ADL Index≤4) THEN คาแนะนา C4
(ประเภทอัมพาต=อัมพาตครึ่งท่อน) AND (5≤Barthel ADL Index≤11) THEN คาแนะนา C5
(ประเภทอัมพาต=อัมพาตครึ่งท่อน) AND (12≤Barthel ADL Index≤20) THEN คาแนะนา C6
(ประเภทอัมพาต=อัมพาตครึ่งทั้งตัว) AND (0≤Barthel ADL Index≤4) THEN คาแนะนา C7

ตารางที่ 2 ตัวอย่างคาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
ผลลัพธ์
คาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
C1
- ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ร่างกายซีกที่เป็นอัมพาตจะอ่อนแรง และซีกที่ไม่ได้เป็นอัมพาตอาจพอมีแรงแต่
ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น ผู้ดูแลจึงต้องช่วยในการกายภาพบาบัดทั้งสองซีกของร่างกาย ได้แก่ ท่ายก
แขน ท่ากางแขน ท่างอศอก ท่ากระดกข้อมือ ท่าขยับนิ้วมือ ท่ายกขาขึ้น ท่ากางขา ท่างอขา ท่า
ออกกาลังกายข้อเท้า และท่าบิดสะโพก
- ควรกายภาพบาบัดในแต่ละท่าให้ได้อย่างน้อย 1 เซต (1 เซต เท่ากับ 20-30 ครั้ง) หรือใช้เวลา
ในการกายภาพบาบัดอย่างน้อย 45 นาทีต่อรอบเวลา และให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 รอบเวลา
ได้แก่ เวลาเช้าและเวลาเย็น ไม่ควรทาการกายภาพบาบัดหลังอาหารภายใน 1 ชั่วโมง
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เกวลิน แก้วมณี และคณะ

ตารางที่ 2 ตัวอย่างคาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต (ต่อ)
ผลลัพธ์

C2

คาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
- ควรลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อก่อนการเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่อ โดยการยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบัก ไหล่ ข้อมือ นิ้วมือ สะโพก
ด้านนอกและด้านหลัง และกล้ามเนื้อน่อง โดยเริ่มยืดในจุดที่เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อมีแรงต้าน ค้าง
ไว้ 5-10 นาที ถ้าความตึงตัวลดลงแล้ว จึงขยับต่อไปเรื่อย ๆ ค้างไว้จุดละ 10 วินาที ทาช้า ๆ
ค้างไว้รวมประมาณ 30 วินาที จนถึง 2 นาที
- ควรพูดคุยและให้กาลังใจแก่ผู้ป่วยอย่างสม่าเสมอ
ข้อควรระวัง (สุจิตรา บุญหยง, 2555)
- ไม่ให้ผู้ป่วยใช้ความพยายามในการเคลื่อนไหวเกินกาลังกล้ามเนื้อของตนเอง เพราะจะทาให้เกิด
อาการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้น
- การจับแขนผู้ป่วยเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวต้องระวังอย่าดึงกระชากข้อไหล่ เพราะจะทาให้เกิด
อาการบาดเจ็บที่ข้อไหล่ได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อสะบักและไหล่อ่อนแรง
- การยกแขนขึ้ น สู งกว่ า ระดั บ ไหล่ ต้ อ งจั ด ท่ า ให้ แ ขนข้ า งที่ อ่ อ นแรงอยู่ ใ นท่ า ศอกเหยี ย ดตรง
นิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นเพดา (หงายมือ)
- ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ ร่างกายซีกที่เป็นอัมพาตจะอ่อนแรง และซีกที่ไม่ได้เป็นอัมพาตอาจพอมีแรงและ
ควบคุมได้บ้าง อย่างไรก็ตามผู้ดูแลควรต้องช่วยในการกายภาพบาบัดทั้งสองซีกของร่างกาย
ได้แก่ ท่ายกแขน ท่ากางแขน ท่างอศอก ท่ากระดกข้อมือ ท่าขยับนิ้วมือ ท่ายกขาขึ้น ท่ากางขา
ท่างอขา ท่าออกกาลังกายข้อเท้า และท่าบิดสะโพก แต่ถ้าในซีกที่ไม่ได้เป็นอัมพาตผู้ป่วยพอมี
แรงในระยะแรก เราจะพยายามให้ผู้ป่วยกายภาพบาบัดในท่าที่ผู้ป่วยทาเองได้ ได้แก่ ท่ายกแขน
(ผู้ป่วยทาเอง) ท่างอศอก (ผู้ป่วยทาเอง) ท่ากระดกข้อมือ (ผู้ป่วยทาเอง) ท่ายกก้นแบบที่ 1
(ผู้ป่วยทาเอง) และท่ายกก้นแบบที่ 2 (ผู้ป่วยทาเอง)
- ควรกายภาพบาบัดในแต่ละท่าให้ได้อย่างน้อย 1 เซต (1 เซต เท่ากับ 20-30 ครั้ง) หรือใช้เวลา
ในการกายภาพบาบัดอย่างน้อย 45 นาทีต่อรอบเวลา และให้ได้อย่างน้อยวันละ 2 รอบเวลา
ได้แก่ เวลาเช้าและเวลาเย็น ไม่ควรทาการกายภาพบาบัดหลังอาหารภายใน 1 ชั่วโมง
- ควรลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อก่อนการเคลื่อนไหวข้อต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อ เอ็น และเนื้อเยื่อ โดยการยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบัก ไหล่ ข้อมือ นิ้วมือ สะโพก
ด้านนอกและด้านหลัง และกล้ามเนื้อน่อง โดยเริ่มยืดในจุดที่เรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อมีแรงต้าน ค้าง
ไว้ 5-10 นาที ถ้าความตึงตัวลดลงแล้ว จึงขยับต่อไปเรื่อย ๆ ค้างไว้จุดละ 10 วินาที ทาช้า ๆ
ค้างไว้รวมประมาณ 30 วินาที จนถึง 2 นาที
- ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยทากิจกรรมในชีวิตประจาวันด้วยตนเองที่บ้านให้มากที่สุด โดยได้รับความ
ช่วยเหลือและกาลังใจจากญาติ
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างคาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต (ต่อ)
ผลลัพธ์
คาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
ข้อควรระวัง
- ไม่ให้ผู้ป่วยใช้ความพยายามในการเคลื่อนไหวเกินกาลังกล้ามเนื้อของตนเอง เพราะจะทาให้เกิด
อาการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้น
- การจับแขนผู้ป่วยเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวต้องระวังอย่าดึงกระชากข้อไหล่ เพราะจะทาให้เกิด
อาการบาดเจ็บที่ข้อไหล่ได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อสะบักและไหล่อ่อนแรง
- การยกแขนขึ้น สูงกว่า ระดั บไหล่ ต้อ งจั ดท่า ให้ แขนข้า งที่อ่ อนแรงอยู่ ในท่าศอกเหยี ยดตรง
นิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นเพดา (หงายมือ)
C3
- ไม่ให้ผู้ป่วยใช้ความพยายามในการเคลื่อนไหวเกินกาลังกล้ามเนื้อของตนเอง เพราะจะทาให้เกิด
อาการเกร็งกล้ามเนื้อมากขึ้น
- การจับแขนผู้ป่วยเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวต้องระวังอย่าดึงกระชากข้อไหล่ เพราะจะทาให้เกิด
อาการบาดเจ็บที่ข้อไหล่ได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อสะบักและไหล่อ่อนแรง
- การยกแขนขึ้น สูงกว่า ระดั บไหล่ ต้ อ งจั ดท่ า ให้ แขนข้ า งที่ อ่อ นแรงอยู่ใ นท่า ศอกเหยีย ดตรง
นิ้วหัวแม่มือชี้ขึ้นเพดา (หงายมือ)
2. ผลิตวีดิทัศน์สาหรับสาธิตการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
การถ่ายทาวีดิ ทัศน์สาหรับสาธิตการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต ได้รับความร่วมมือจากนัก
กายภาพบ าบั ด กลุ่ ม งานเวชกรรมฟื้ น ฟู โรงพยาบาลสมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช มาเป็ น ผู้ ส าธิ ต การ
กายภาพบาบัด ซึ่งเป็นการออกกาลังกายเพื่อการรักษาและคงความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อในแขนและ
ขาข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยอัมพาต ประกอบด้วยท่าการกายภาพบาบัดสาหรับฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย จานวน 15 ท่า
(บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ และคณะ, 2554) ได้แก่ ท่ายกแขน ท่ากางแขน ท่างอศอก ท่ากระดกข้อมือ ท่า
ขยับนิ้วมือ ท่ายกขาขึ้น ท่ากางขา ท่างอขา ท่าออกกาลังกายข้อเท้า ท่าบิดสะโพก ท่ายกแขน (ผู้ป่วยทาเอง) ท่า
งอศอก (ผู้ป่วยทาเอง) ท่ากระดกข้อมือ (ผู้ป่วยทาเอง) ท่ายกก้นแบบที่ 1 (ผู้ป่วยทาเอง) และท่ายกก้นแบบที่ 2
(ผู้ป่วยทาเอง) และ ท่านอนของผู้ป่วย จานวน 3 ท่า (บรรณฑวรรณ หิรัญเคราะห์ และคณะ, 2554) ได้แก่ ท่า
นอนตะแคงทับซีกอ่อนแรง ท่านอนตะแคงทับซีกมีแรง และท่านอนหงาย
(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างภาพจากวีดิทัศน์การสาธิตการกายภาพบาบัดผู้ปว่ ยอัมพาต (ก) ท่ายกแขน (ข) ท่ากางแขน
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างภาพที่ได้จากวีดิทัศน์การสาธิตการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาตในท่าที่
ผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตช่วยทา ได้แก่ (ก) ท่ายกแขน และ (ข) ท่ากางแขน
3. พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบ าบัดผู้ป่ว ย
อัมพาต ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ปั ญ หา (Problem domain) เพื่อ ให้ ท ราบถึ งเป้ า หมายหรือ ความ
ต้องการของผู้ใช้ซึ่งก็คือผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตครึ่งซีก และอัมพาต
ทั้งตัว เก็ บข้อ มูลด้ วยวิธี การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview) แบบไม่เ ป็นทางการโดยมี ผู้ ดูแลผู้ป่ว ย
อัมพาตที่ได้จากการสุ่ม ประเภทละ 1 คน รวมจานวน 3 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informants) มีการ
เตรียมแนวคาถามการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าแบบกว้าง ๆ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ใช้ลักษณะคาถามแบบปลายเปิด ไม่
กาหนดลาดับคาถาม เป็นการสนทนาแบบธรรมชาติ สรุปการสัมภาษณ์ ได้ 2 แบบ ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์แบบ
เปิดกว้างไม่จากัดคาตอบเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมีอิสระในการบอกเล่าปัญหาและความต้องการของตนเอง และ
2) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็นที่สนใจ คือ การดูแลการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ (System analysis) นาความต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์หา
ฟังก์ชันการทางานของระบบและแสดงโครงสร้างฟังก์ชัน การทางานของระบบในภาพรวมด้วยแผนผังลาดับชั้น
(Hierarchy diagram) ดังภาพที่ 2 และแสดงการดาเนินกิจกรรมของผู้ใช้ (User) ภายในระบบและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
ที่อยู่ภายนอกระบบ รวมถึงความสัมพันธ์ของระบบย่อย (Use case) ภายในระบบใหญ่ด้วยแผนผังกรณี (Use
case diagram) ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงโครงสร้างฟังก์ชันการทางานของระบบ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและพัฒนาระบบ (System design and development) การพัฒนา
โมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต ได้รับการออกแบบให้
สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ อาทิ สมาร์ทโฟน (Smart phone) และแท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น ภายใต้
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ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยภาษาจาวา (Java) และใช้ระบบฐานข้อมูลเอส
คิวไลท์ (SQLite) โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา คือ โปรแกรมแอนดรอยด์สตูดิโอ (Android studio)

ภาพที่ 3 แผนผังกรณีของระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบระบบ (System testing) ทาการทดสอบเบื้องต้นด้วยการทดสอบระดับ
หน่วย (Unit testing) ใช้วิ ธีแบบกล่องด า (Black box testing) (สกรณ์ บุษบง, 2556) โดยการสร้างข้อมู ล
จาลองขึ้นมาเพื่อตรวจสอบผลการทางานของแต่ละฟังก์ชัน และเมื่อพบข้อผิดพลาดจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
4. ประเมินประสิทธิภาพการทางานของโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการ
กายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน โดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบ าบัดผู้ป่ว ย
อัมพาต ประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบด้วยแบบประเมินตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert scale) โดยการแบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นักกายภาพบาบัด จานวน
2 คน ประเมินด้วยแบบประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาในระบบ และกลุ่มที่ 2 ผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาต
จานวน 20 คน ประเมินด้วยแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยข้อมูลที่ได้จากการประเมินทั้ง
สองกลุ่ม จะถูกนามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างที่นามาประเมินประสิทธิภาพการทางานของระบบ ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดเอกสารชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และดาเนินการ
เก็บข้อมูลด้วยตนเอง ข้อมูลทั้งหมดได้ถูกนามาใช้เพื่อศึกษาวิจัยเท่านั้น และถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่นาข้อมูล
ของกลุ่มตัวอย่างมาเปิดเผย หลังเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัยข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกทาลาย
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการออกแบบและพั ฒ นาโมบายแอปพลิ เ คชั น โดยใช้ เ ทคนิ ค อิ ง กฎส าหรั บ แนะน าการ
กายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
หน้ า จอหลั ก ของระบบที่ แ สดงในภาพที่ 4 ประกอบด้ ว ยรายการการท างาน ดั ง นี้ 1) การ
กายภาพบาบัด เป็นรายการที่สาคัญที่ช่วยจัดการข้อมูลผู้ป่วยอัมพาตและให้คาแนะนาในการกายภาพบาบัด 2)
สาระความรู้ เป็นรายการสาหรับสาธิตท่ากายภาพบาบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยอัมพาต จานวน 15 ท่า และท่า
นอน จานวน 3 ท่า ในรูปแบบวีดิทัศน์ และให้ความรู้เกี่ยวกับอัมพาตและการดูแลผู้สูงอายุ 3) ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
เป็นรายการสาหรับโทรออกเพื่อติดต่อนักกายบาบัด และ 4) คู่มือการใช้งาน เป็นรายการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
งานระบบและการพัฒนาระบบ

ภาพที่ 4 หน้าจอหลักของระบบ

ภาพที่ 5 หน้าจอรายการการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต

หน้าจอรายการการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาตที่แสดงในภาพที่ 5 ประกอบด้วยรายการการ
ทางาน ดังนี้ 1) จัดการผู้ป่วย เป็นรายการสาหรับเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ป่วยและประเมินความสามารถของการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันที่ผู้ป่วยสามารถทาได้ 2) แนะนาการกายภาพบาบัด เป็นรายการสาหรับให้คาแนะนาใน
การกายภาบาบัดผู้ป่วยตามคะแนนที่ได้จากการประเมินความสามารถของการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ที่อยู่
ในช่วงคะแนนรวมดัชนีบาร์เธลเอดีแอลต่าง ๆ และวีดิทัศน์ส าธิตการกายภาพบาบัด 3) จัดการประวัติการ
กายภาพฯ เป็นรายการสาหรับเพิ่ม ลบและแก้ไขข้อมูล การกายภาพบาบัด ผู้ป่วย และ 4) แสดงประวัติการ
กายภาพฯ เป็นรายการแสดงข้อมูลการกายภาพบาบัดของผู้ป่วยแต่ละคน
กระบวนการทางานที่สาคัญของระบบได้แสดงในภาพที่ 6 ซึ่งก็คือกระบวนการให้คาแนะนาใน
การกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาตเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลผู้ป่วยใหม่ดังภาพ (ก) ผู้ป่วยจะต้องถูกประเมินความสามารถ
ของการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน ซึ่งมี 10 ข้อ ดังภาพ (ข) จากนั้นระบบจะคานวณคะแนนและแสดงออกมาดัง
ภาพ (ค) ซึ่งผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถนาคะแนนไปเปรียบเทียบและเลือกศึกษาคาแนะนาที่อยู่ในช่วงคะแนนรวมดัชนี
บาร์เธลเอดีแอลที่สอดคล้อง ดังภาพ (ง) จึงจะได้คาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาตดังภาพ (จ)
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และสามารถเลือกชมวีดิทัศน์การสาธิตการกายภาพบาบัดผู้ป่วยได้ดังภาพ (ฉ) เมื่อเลือกรายการวีดิทัศน์ของ
ตาแหน่งที่ต้องการกายภาพระบบจะแสดงวีดิทัศน์สาธิตการกายภาพบาบัดของตาแหน่งนั้นออกมาดังภาพ (ช)
(ก)

(ข)

(ค)

(จ)
(ง)

(ช)
(ฉ)

ภาพที่ 6 แสดงกระบวนการให้คาแนะนาในการกายภาพบาบัดผู้ปว่ ยอัมพาต (ก) เพิ่มข้อมูลผู้ป่วย
(ข) แบบประเมินกิจวัตรประจาวัน (ค) ผลคะแนนรวมที่ได้จากดัชนีบาร์เธลเอดีแอล
(ง) รายการคาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วย (จ) ตัวอย่างคาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วย
อัมพาตครึ่งท่อนที่ได้คะแนนในช่วง 12-20 (ฉ) รายการวีดิทัศน์สาหรับสาธิตการกายภาพบาบัดผู้ป่วย
(ช) ตัวอย่างวีดิทัศน์สาธิตการกายภาพบาบัดตาแหน่งแขน
2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโมบายแอปพลิ เคชั น โดยใช้ เทคนิ ค อิ ง กฎส าหรั บ แนะน าการ
กายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
การประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาในระบบจากนักกายภาพบาบัด จานวน 2 คน
ใน 3 ด้าน ต่อไปนี้ 1) กฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต 2) ความรู้ในระบบ และ 3) การ
รายงานข้อมูลผู้ป่วยและประวัติการกายภาพบาบัดผู้ป่วย พบว่าทั้ง 3 ด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาในระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.33)
ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาในระบบของนักกายภาพบาบัด
หัวข้อประเมิน
1. กฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาต
2. ความรู้ในระบบ
2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัมพาต
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
3. การรายงานข้อมูลผู้ป่วยและประวัติการกายภาพบาบัดผู้ป่วย
ผลการประเมินโดยรวม

x̅
4.00

S.D.
0

ระดับ
มาก

4.00
4.00
4.50
4.13

0
0
0.50
0.33

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาต
หัวข้อประเมิน
1. ด้านฟังก์ชันการทางาน
1.1 การสร้างผู้ป่วยใหม่ในระบบ
1.2 การโทรขอคาปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญ
1.3 คาแนะนาสาหรับการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
1.4 วีดิทัศน์สาหรับสาธิตการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต
1.5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัมพาตและการดูแลผูส้ ูงอายุ
1.6 การจัดการประวัติการกายภาพบาบัดผู้ป่วย
1.7 การรายงานข้อมูล ได้แก่ การรายงานข้อมูลผู้ป่วย
และการรายงานประวัติการกายภาพฯ
1.8 คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน
ผลการประเมินด้านฟังก์ชันการทางาน
2. ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้
2.1 ความชัดเจนของขนาดตัวอักษร
2.2 ความชัดเจนและการสื่อความหมายของภาพ
สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ
2.3 การจัดวางองค์ประกอบและความสวยงาม
ผลการประเมินด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้

x̅

S.D.

ระดับ

4.60
4.55
4.25
4.40
3.95
4.05
3.85

0.49
0.50
0.54
0.58
0.59
0.59
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05
4.21

0.50
0.61

มาก
มาก

4.50
4.55

0.67
0.59

มาก
มากที่สุด

4.60
4.55

0.66
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาต (ต่อ)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประเมิน
3. ด้านภาพรวมการทางานของระบบ
3.1 ระบบทางานสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
3.2 ประสิทธิภาพการทางานของระบบโดยรวม
3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ
ผลการประเมินด้านภาพรวมการทางานของระบบ
ผลการประเมินโดยรวม
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x̅

S.D.

ระดับ

4.50
4.35
4.45
4.43
4.33

0.59
0.57
0.50
0.56
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาต จานวน 20 คน ใน 3 ด้าน
พบว่า 1) ด้านฟังก์ชันการทางาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2) ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ด้านภาพรวมการทางานของระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.33, S.D. = 0.62)
โดยประเด็นที่ผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาตมีความพึงพอใจน้อย คือ ด้านฟังก์ชันการทางาน ได้แก่ รายการ
การรายงานข้อมูล (x̅= 3.85, S.D. = 0.57) และรายการความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัมพาตและการดูแลผู้สูงอายุ
(x̅= 3.95, S.D. = 0.59) สาเหตุเนื่องจากระบบรายงานข้อมูลและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัมพาตและการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบข้อความบรรยายซึ่งทาให้เสียเวลาในการอ่านและสรุปใจความได้ยาก
สรุป
จากแนวโน้มของผู้ป่วยอัมพาตที่มีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และจานวนของนักกายภาพบาบัดในปัจจุบันที่
มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก ารเชิ ง รุ ก ในระดั บ ครั ว เรื อ น ร่ ว มถึ ง การขนย้ า ยผู้ ป่ ว ยอั ม พาตมารั บ บริ ก ารที่
สถานพยาบาลก็มีอุปสรรคหลายประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการพัฒนาโมบาย
แอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะดวกในการ
ให้บริการเชิงรุกและใช้งานได้ง่าย ช่วยในการให้คาแนะนาการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาตแก่ผู้ดูแลผู้ป่วย ด้วย
กฎการแนะนาการกายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาตอย่างง่าย จานวน 7 กฎ ที่ได้จากการพิจารณาคะแนนรวม
ของดัชนีบาร์เธลเอดีแอลและประเภทของอัมพาต ช่วยบันทึกประวัติการกายภาพบาบัดของผู้ป่วยเพื่อเป็นข้อมูล
ในการดูแล นอกจากนี้ยังได้รวบรวมท่ากายภาพบาบัดสาหรับผู้ป่วยอัมพาตและผลิตเป็นวีดิทัศน์ในการสาธิตการ
กายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาต โดยได้รับความร่วมมือจากนักกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาเป็นผู้สาธิต ประกอบด้วยท่ากายภาพบาบัดสาหรับฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยอัมพาต
จานวน 15 ท่า และท่านอนของผู้ป่วยอัมพาต จานวน 3 ท่า ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลการ
กายภาพบ าบั ด ที่ ถู ก ต้ อ ง และช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการขอค าปรึ ก ษาจากนั ก กายภาพบ าบั ด การ
กายภาพบาบัดที่ถูกต้ องจะช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้น และลดการเกิดอาการบาดเจ็บในขณะ
กายภาพบ าบั ด ลงได้ ด้ ว ยผลการประเมิ น ความถู ก ต้ อ งและเหมาะสมของเนื้ อ หาในระบบโดยรวมจากนั ก
กายภาพบาบัด จานวน 2 คน ที่อยู่ในระดับมาก x̅ = 4.13, S.D. = 0.33) และ ผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบโดยรวมจากผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพาต จานวน 20 คน ที่อยู่ในระดับมาก x̅ = 4.33, S.D. = 0.62)
แสดงให้เห็นว่าโมบายแอปพลิเคชันโดยใช้เทคนิคอิงกฎสาหรับแนะนาการกายภาพบาบัดผู้ป่วยอัมพาตนี้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้
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ข้อเสนอแนะ
ในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ
ช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นภาระแก่ผู้อื่นน้อยที่สุด นอกเหนือจากวิธีกายภาพบาบัดที่เน้นฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ของผู้ป่วย ยังมีวิธีการดูแลในเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญเช่นกัน ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อน อาหารและโภชนาการ
การดูแลด้านจิตใจและอารมณ์ และการแก้ไขด้านการพูดสาหรับผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถในการพูด ดังนั้น
เพื่อประสิทธิภาพของงานวิจัย ในอนาคต จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งจะทาให้ระบบ
สามารถให้คาแนะนาครอบคลุมปัญหาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น และควรออกแบบการรายงานผลข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ
ให้สื่อความหมายและง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้ใช้
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ หัวหน้าหน่วยงานกายภาพบาบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาล
สมเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช และ คุ ณ สุ ภ าวดี ทิ ม แสน (นั ก กายภาพบ าบั ด กลุ่ ม งานเวชกรรมฟื้ น ฟู
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล ต่าง ๆ ในการวิจัย และการอนุเคราะห์
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