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แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการตามแนวจิตสังคม
กรณีศึกษาผู้อายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี
Guidelines of Wheelchair Innovation Design Based on Psychosocial
Case Study of Bed-Bound Elders, Pathum Thani Province
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การศึกษาการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดปทุมธานีตามแนวจิตสังคม มีผู้ให้
ข้อมูลหลักจานวน 8 คน จากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ ใช้วิธีการใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
รถนั่งคนพิการ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเคลื่อนไหว 2) ความสามารถในการปรับตัว
และ 3) การเห็นคุณค่าในตนเอง ในส่วนของแนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียง แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการปรับยืน 2) ความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งาน และ 3) การเคลื่อนไหวใน
กิจ วัตรประจ าวัน ผลของงานวิจั ยนี้ เป็ น องค์ ค วามรู้ เชิ ง นวั ตกรรมที่สามารถน าไปสู่ แ นวทางการวิ จั ยและพัฒนาต้นแบบ
นวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดปทุมธานีได้
คาสาคัญ: การออกแบบ จิตสังคม ผู้สูงอายุติดเตียง รถนั่งคนพิการ

ABSTRACT
The studies of guidelines wheelchair innovation design for bed-bound elders in Pathum Thani
province based on psychosocial 8 key informants selected by the purposive sampling method were
involved in the research. The data was collected through in-depth interviews and analyzed by content
analysis. The results suggest that: psychosocial factors about wheelchair design are based on 3 main
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจาปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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determinants, which are 1) Competence, 2) Adaptability and 3) Self-esteem. Guidelines of wheelchair
innovation design consist of 3 factors, including 1) Standing 2) Safety and confidence using 3) Daily mobility.
This research is knowledge innovation to research and develops wheelchair innovation model for bedbound elders, Pathum Thani Province.
Keywords: Design, Psychosocial, Bed-Bound Elderly, Wheelchair
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ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) แล้วในปี พ.ศ. 2564 โดยมีประชากร
สูงอายุมากถึง 1 ใน 5 ของประชากร หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรไทย และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด
(Super Aged Society) ในปี พ.ศ. 2574 โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด กรมกิจการผู้สูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [1] แบ่งประเภทของผู้สูงอายุตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน หรือกลุ่ม A 2) ผู้สูงอายุติดสังคม หรือกลุ่ม B และ 3) ผู้สูงอายุติดเตียง หรือกลุ่ม C เมื่อพิจารณาความรุนแรงหรือ
ความเร่งด่วนในการช่วยเหลือในผู้สูงอายุแต่ละประเภท พบว่า ผู้สูงอายุติดเตียง (Bed-Bound Elders) เป็นผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทากิจกรรมประจาวันได้ อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน พิ การทุพพลภาพ จาเป็นที่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือจากดูแลเพื่อปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน หรืออุปกรณ์เครื่องช่วย (Assistive Device) เพื่อการเคลื่อนย้าย
ร่างกายไปในสถานที่ต่าง ๆ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [2] รายงานสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีจานวนคนพิการทั้งหมด 2.10 ล้านคน เป็น คนพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางร่างกาย 1.05 ล้านคน เป็นประเภทความพิการที่มีจานวนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของทุกประเภทความพิการ และใน
จ านวนนี้เ ป็ นผู้ สู ง อายุ พิ ก ารทางการเคลื่ อนไหว มากถึง 662,954 คน โดยจั ง หวัด ปทุม ธานี มี จ านวนคนพิก ารทางการ
เคลื่อนไหว มากถึง 10,192 คน เป็นเพศชาย 5,927 คน และเพศหญิง 4,985 คน และเป็นประเภทความพิการที่มีจานวนมาก
เป็นอันดับหนึ่งของทุกประเภทความพิการเช่นเดียวกัน
รถนั่งคนพิการ (Wheelchair: WC) จึงเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่องค์การอนามัยโลก หรือ World Health
Organization [3] สนับสนุนให้มีบริการรถนั่งคนพิการแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหว รวมถึงผู้สูงอายุติดเตียง สอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการขององค์การสหประชาชาติ (The United Nations Convention on the Rights of Persons
with a Disability: UNCRPD) ให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม บริการสาธารณะ การศึกษา และการทางาน อย่างไรก็
ตาม ในประเทศไทย การให้บริการรถนั่งคนพิการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองคนพิการ ท.74 มีเพียง
ไม่กี่ประเภท อาทิเช่น รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐาน (Standard Manual Wheelchair) และรถนั่งคนพิการแบบช่วยเหลือ
ตนเอง (Independent Wheelchair) ในขณะที่ ร ถนั่ ง คนพิ ก ารประเภทอื่ น ๆ จะถู ก บรรจุ อ ยู่ ใ นหมวดรายการอุ ป กรณ์
เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูง ของสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ [4] เช่น รถนั่งคนพิการ
แบบปรับยืนได้ (Standing Wheelchair) รถนั่งคนพิการแบบเคลื่อนที่ได้โดยระบบไฟฟ้าชนิดปรับเอนนอนได้ (Reclining
Motorized Wheelchair) รวมถึงมีการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมวีลแชร์ ของประเทศไทยในปัจจุบันนั้น ได้แก่
รถนั่งคนพิการแบบปรับยืนได้ (Standing Wheelchair) ทั้งในรูปแบบของการเคลื่อนด้วยแรงตนเองและรูปแบบการขับเคลื่อน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจาปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ด้วยการใช้ไฟฟ้า [5] แต่เนื่องจากรถนั่งประเภทดังกล่าวมีมูลค่าสูง และจานวนจากัด จึงไม่เพียงพอในการให้บริการกับจานวน
ผู้สูงอายุติดเตียงที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับการวิเคราะห์ปัจจัยบริบทแวดล้อมบุคคลเริ่มมีความสาคัญมากขึ้น ทั้งในด้านชีววิทยา
ด้านจิตวิทยา และด้านสังคม หรือที่เรียกว่า จิตสังคม (Psychosocial) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เนื่องจากความพิการทุพพลภาพที่มีปัจจัยด้านจิตสังคมและการดารงชีวิตที่มีความเฉพาะและแตกต่างจากคนทั่วไป
[6] และจากงานวิจัยที่ผ่านมาของ สุกฤษฏิ์ และคณะ [7] และ Pousada García et al. [8] ได้ศึกษาและอธิบายถึงความสาคัญ
ของปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อความสามารถในการใช้รถนั่งคนพิการ และเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์
เครื่ อ งช่ ว ยคนพิ ก าร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบในการประเมิ น ผลกระทบด้ า นจิ ต สั ง คมของอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ย
(Psychosocial Impact of Assistive Device Scale: PIADS) ของ Day and Jutai [9] ได้ แ ก่ 1) ความสามารถในการ
เคลื่อนไหว (Competence) 2) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และ 3) การเห็นคุณค่าในตนเอง
(SelfEsteem)
จากเหตุผลข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนวัตกรรม
รถนั่ งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดปทุมธานี เป็นองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมที่สามารถนาไปสู่การพัฒนาแนว
ทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุติดเตียงด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่ผู้สูงอายุติดเตียงสามารถเข้าถึงได้ ด้วยวิธีวิทยาของ
การวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี อันจะนาไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้
สามารถดารงชีวิตได้โดยอิสระอย่างมีคุณภาพ ไม่เกิดภาวะพึ่งพิงต่อไปในอนาคต
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การศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์การวิจัย (Research Paradigm) โดยใช้แนวทางการ
ศึกษาวิจัยด้วยวิธีวิทยาทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาธรรมชาติของความรู้จากการประกอบสร้างขึ้นด้วยปัจเจกบุคคล
เพื่อให้ได้ มาซึ่ง องค์ค วามรู้จากความคิ ด ความเชื่ อ ความต้องการของผู้สูง อายุติดเตียงบนพื้นฐานของที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษาการออกแบบนวัตกรรมรถ
นั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดปทุมธานีตามแนวจิตสังคม โดยมีวิธีการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้ข้อมูลหลัก และทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในระหว่างการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยเปิดกว้างให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตอบคาถามได้อย่างอิสระในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องจากคาตอบ เพื่อให้ข้อมูลเนื้อหาสาระที่
ครอบคลุมประเด็นคาถามอย่างครบถ้วน
2. เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล จานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สาเหตุความพิการ และประสบการณ์ใช้รถนั่งคนพิการ และ
2) แบบสัมภาษณ์ การออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการตามแนวจิ ตสัง คม จานวน 5 ข้อ ลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ข้อคาถามแบบปลายเปิด (Open - Ended Question) โดยผู้วิจัยวางโครงสร้างข้อ
คาถามและกาหนดประเด็นคาถามไว้ล่วงหน้า พิจารณาตัง้ ข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ยึดหลักการสร้างข้อ
คาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามแนวทางของ ชาย โพธิสิตา [10] ได้แก่ 1) ทาความเข้าใจในวัตถุประสงค์การวิจัย
2) กาหนดประเด็นสาหรับข้อมูลที่ต้องการ และ 3) สร้างข้อคาถามแบบปลายเปิด
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ผู้วิจัยตรวจตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณารายละเอียดของข้อคาถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่ครบถ้วน ตรงตามโครงสร้างแนวคิดจิตสังคม ตลอดจนความถูกต้องและเหมาะสมต่อการนาไปใช้สัมภาษณ์
(Content Validity) รายละเอียดตามตารางที่ 1 และผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์ดังกล่าวไปทดลองใช้สัมภาษณ์ เบื้องต้นกับกลุ่ม
ตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล เพื่อพิจารณาปรับความเหมาะสมของภาษาอีกครั้ง ก่อนนาไปสัมภาษณ์ เชิงลึกในกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลักจริงในการศึกษาวิจัยนี้
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการสร้างข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์
วัตถุประสงค์การวิจัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อศึกษาการออกแบบ - ปัญหาในการใช้งาน
นวัตกรรมรถนั่งคนพิการ รถนั่งคนพิการ

ตัวอย่างคาถามปลายเปิด
1) ท่านใช้รถนั่งคนพิการในสถานการณ์ใดบ้าง อธิบาย
2) ท่านมีปัญหาในการใช้งานรถนั่งคนพิการหรือไม่ อย่างไร

- เงื่อนไขในการใช้งาน 3) จากปัญหาดังกล่าว ท่านมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

ในจังหวัดปทุมธานีตาม

รถนั่งคนพิการ

4) หากท่านมีโอกาสได้ออกแบบรถนั่ง ท่านอยากให้มีลักษณะอย่างไร

แนวจิตสังคม

- ปัจจัยที่ส่งเสริมการ

5) อะไรทีท่ าให้ท่านมั่นใจในการใช้รถนั่งคนพิการ

c.

th

สาหรับผู้สูงอายุติดเตียง
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3. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาขนาด
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งหรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่ เ หมาะสมตามเกณฑ์ ข อง Nastasi & Schensul (2005) [11] ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ที่
ทาการศึกษา จานวน 8 คน โดยผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่สามารถให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้อย่างครบถ้วนและ
ลึกซึ้ง ได้ตามแนวทางของ Miles & Huberman (1994) [12] กล่าวคือผู้ ให้ข้อมูลหลัก สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย
สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพียงพอในการศึกษาวิจัย ตลอดจนการให้ข้อสรุปที่ชัดเจน มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อ โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาผู้ให้ข้อมูลหลั ก ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง 2) สามารถฟัง พูด และเข้าใจ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 3) มีประสบการณ์ใช้รถนั่งคนพิการมากกว่า 3 เดือน 4) มีความสามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจาวันได้ด้วยการใช้รยางค์ส่วนบน (ตั้งแต่แขนจนถึงปลายนิ้ว) อาทิเช่น การอาบน้า แต่งตัว การจัดเตรียมและรับประทาน
อาหาร และทากิจกรรมภายในบ้าน 6) ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย อาทิเช่น ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ความพิการ
ทางสติปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ และออทิสติก และ 7) สมัครใจเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยนี้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตามขั้นตอนของ Miles & Huberman (1994) [12] ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่
1) การจัดการข้อมูล ด้วยวิธีการถอดคาสัมภาษณ์จากเทปบันทึกเสียงระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละราย
แบบคาต่อคา และตรวจสอบข้อมูลโดยการฟังเทปบันทึกเสียงซ้าอีกครั้งเพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน
2) การแสดงข้อมูล โดยผู้วิจัยวิเคราะห์เนื้อหาจากขั้นตอนที่ 1 และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็น (Theme)
3) การอธิบายข้อมูล ด้วยวิธีการตีความจากหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นในขั้นตอนที่ 2 และอธิบายข้อค้นพบที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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5. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้า
ด้านผู้วิเคราะห์ข้อมูล (Analyst Triangulation) โดยการศึกษาวิจัยนี้มีผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย รวมจานวน 3 คน ที่ได้รับการ
อบรมชี้แจงวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในระหว่างการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัย
และผู้ช่วยวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามในส่วนของตนเอง และนาข้อค้นพบที่ได้มาเปรียบเทียบความสอดคล้องข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความเชื่อมั่นของคาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Reliability) ด้วยการใช้ผู้สัมภาษณ์หลายคน ก่อนนาไปสู่การ
อธิบายข้อสรุปสุดท้าย
6. การพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการภายใต้ข้อพิจารณาข้อจริยธรรม คือ ให้ความเคารพต่อกลุ่มตัวอย่าง
หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก จะได้รับทราบและพิจารณาเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วม (Participant Information Sheet) ก่อน
สมัครใจเข้าร่วมในการวิจัย รวมถึงผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลหลักโดยไม่ระบุตัวตนหรือเปิดเผยชื่อ

ผลการวิจัย และวิจารณ์ผลการวิจัย
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ผู้ให้ข้อมูลหลักที่สมัครใจเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุเฉลี่ยของผู้ให้
ข้อมูลหลัก คือ 64.7 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ปริญญาตรี ตามลาดับ เมื่อพิจารณาสาเหตุความพิการ ส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุทางจราจรสูงสุด รองลงมาคือ การพลัดตกหก
ล้ม และผู้ให้ข้อมูลหลักมีประสบการณ์ใช้รถนั่งคนพิการเฉลี่ย 6.2 ปี
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ระดับการศึกษา

สาเหตุความพิการ
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พุทธ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อุบัติเหตุทางจราจร
พุทธ
ปริญญาตรี
อุบัติเหตุทางจราจร
พุทธ
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
อุบัติเหตุทางจราจร
พุทธ
ปริญญาตรี
การพลัดตกหกล้ม
อิสลาม
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
อุบัติเหตุทางจราจร
พุทธ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
การพลัดตกหกล้ม
อิสลาม
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
การพลัดตกหกล้ม
พุทธ
ต่ากว่ามัธยมศึกษา
อุบัติเหตุทางจราจร
อายุเฉลี่ย (x̅) = 64.7 ปี, ประสบการณ์ใช้รถนั่งคนพิการ = 6.2 ปี
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61 ปี
61 ปี
63 ปี
64 ปี
66 ปี
66 ปี
68 ปี
69 ปี

ศาสนา
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อายุ

w

เพศ
(ลาดับ)
ชาย 1
ชาย 2
หญิง 1
หญิง 2
หญิง 3
หญิง 4
ชาย 3
หญิง 5

t.l

ตารางที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลหลัก

ประสบการณ์
ใช้รถนั่งคนพิการ
5 ปี
8 ปี
14 ปี
2 ปี
10 ปี
4 ปี
1 ปี
6 ปี

ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีผลต่อความสามารถในการใช้รถนั่งคนพิการ
และเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมรถนั่งคนพิการ โดยผู้วิจัย วิเคราะห์เนื้อหาจากการถอดคาสัมภาษณ์ และจั ด
หมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็น (Theme) ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบในการประเมินผลกระทบด้านจิตสังคมของอุปกรณ์
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เครื่องช่วย (Psychosocial Impact of Assistive Device Scale: PIADS) ของ Day & Jutai [9] ที่สะท้อนถึงเงื่อนไขในการ
ใช้รถนั่งคนพิการของผู้สูงอายุติดเตียงอื่น ๆ โดยสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและอธิบายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1) ความสามารถในการเคลื่อนไหว (Competence)
จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ในผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ทุ ก รายใช้ ร ถนั่ ง คนพิ ก ารแบบมาตรฐาน ( Standard Manual
Wheelchair: SWM) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้สูงอายุติดเตียงนั้นต้องอาศัยความพยายามอย่างมากในการเคลื่อนย้ายร่างกาย
ด้วยแรงตนเอง โดยในหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็นความสามารถในการเคลื่อนไหว หรือ Competence ครอบคลุมเนื้อหา
ที่เกี่ยวกับวิธีการใช้งาน ประโยชน์ในการใช้งาน และการดารงชีวิตโดยวิถีอิสระด้วยรถนั่งคนพิการ (Independent Living: IL)
“ก็ใช้รถเข็นไปนู้นไปนี้ในบ้าน กินข้าว อาบน้า บางทีก็ไปข้างนอก แค่แถว ๆ หน้าบ้าน ตอนได้ยินเสียงรถกับข้าว
นาน ๆ ทีก็ไป รพ.สต. (รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) หาหมอ เอายาความดันฯ” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก: หญิง 2)
“ลุงใช้ในบ้านนี่แหละ ทางานบ้านอะไรเล็กๆ น้อย ๆ พอตอนเย็นลูกสาวกลับมาจะมาขึ้นรถไปส่งตลาด ลุงก็เข็นไปที่
แผงเพื่อน ขายล๊อตเตอรี่ใกล้ ๆ ร้านเพื่อน” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก: ชาย 2)
ทั้งนี้ การใช้งานรถนั่งคนพิการของผู้สูงอายุติดเตียงในบางสถานการณ์ จาเป็นต้องมี ความสามารถในการเคลื่อนไหว
ด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการฝึกยืนเพื่อคงสมรรถนะของกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่าง (ตั้งแต่ข้อสะโพกจนถึงปลายเท้า )
เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุติดเตียงทากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า
“ถ้าจะหยิบของบนตู้เหรอ ก็เรียกให้ลูกหยิบให้ ไม่มีใครลุงก็หยิบเองถ้ารู้สึกว่าพอเอื้อมถึง ล๊อคล้อแล้วหาไม้เขี่ย ถ้า
สูงไปก็ลาบาก” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก: ชาย 1)
2) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
คือ การมีส่วนร่วมในการกระทาพฤติกรรมใหม่ในการใช้รถนั่งคนพิการ รวมถึง แง่มุมต่าง ๆ ในการปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมการใช้ ง านรถนั่ ง คนพิ ก ารทั้ ง ในเชิ ง บวก และเชิ ง ลบ ตลอดจนความคาดหวั ง ของผู้ สู ง อายุ ติด เตี ย งที่ มี ต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนรถนั่งคนพิการ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้รถนั่งคนพิการ ดังข้อความจากกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึกดังนี้
“ใช้งานก็มีปัญหา เวลาเข็นออกไปหน้าบ้าน พื้นไม่เรียบเหมือนในบ้าน แต่ลุงก็เข็นได้อยู่นะ ต้องผ่อนจังหวะ ออกแรง
ให้น้อยหน่อยตอนเข็นลงประตูลงไป” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก: ชาย 2)
“ตอนอาบน้าปัญหา ทางเข้ามันเล็กรถเข้าไม่ได้ ป้าก็เข็นไปหน้าห้องน้าแล้วลงจากรถเข็น ถัดตัวเองไปอาบน้า บางที
ถ้าน้องสาวอยู่เขาก็อาบให้ ไปอาบกันนอกบ้านที่กว้าง ๆ ป้าก็เข็นลงไปเองมันจะมีเนินตรงประตู เราก็ค่อย ๆ เข็นลงไปรอ”
(ผู้ให้ข้อมูลหลัก: หญิง 1)
ในส่วนของความคาดหวังของผู้สูงอายุติดเตียงที่มีต่อการปรับเปลี่ยนรถนั่งคนพิการ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้
รถนั่งคนพิการนั้น ผู้ให้ข้อมูลหลักได้สะท้อนทัศนะเพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการ ไว้ดังนี้
“บางทีก็รู้สึกอยากเหมือนคนอื่นนะ เวลาออกไปไหนมาไหน เห็นใครเขาเดิน ก็คิดถึงตอนที่ยังเดินได้ เคยใช้รถเข็นยืน
ได้ที่โรงพยาบาล อยากได้แบบนั้น แต่เข้าบอกเบิกไม่ได้ ได้คันนี้” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก: หญิง 4)
“อยากให้รถปลอดภัย แข็งแรง ไม่หนัก ไม่เป็นสนิ่ม” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก: หญิง 5)
3) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem)
ในบางตาราอาจเรียกว่า ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือ การนับถือในตนเอง โดยหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็น นี้
[9] อธิบายถึงขอบเขตความหมายของ การเห็นคุณค่าในตนเอง ไว้ว่าเป็น อารมณ์ หรือความรู้สึกมีความสุข ความมั่นใจของ
ผู้ใช้งานรถนั่งคนพิการ ตลอดจนการรับรู้ผลกระทบของการใช้รถนั่งคนพิการ ดังตัวอย่างข้อความที่ว่า
“สติสาคัญนะ เข็นรถต้องระวังอย่าประมาท จะมั่นใจขึ้น เจอทางยาก ๆ ก็จะเข็นไปได้เอง” (ผู้ให้ข้อมูลหลัก:หญิง 5)
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจาปี 2565
"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน"
8 เมษายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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“ต้องกล้าสิ ฝึกวีลแชร์มาแล้ ว ถ้าไม่กล้าใช้ ไม่ออกไปไหนมาไหนก็ไม่เก่ง ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตให้เป็น มีชีวิตเป็น
มนุษย์เนี่ยวิเศษแล้ว” (ผู้ให้ข้อมูล หลัก: ชาย 1)
จากข้อมูลตามประเด็นข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง คือ ปัจจัยส่งผลต่อเงื่อนไขในการใช้รถนั่ง
คนพิการของผู้สูง อายุติดเตียง หมายรวมถึ ง ส่ง ผลต่ อ ความสามารถในการเคลื่อนไหว และความสามารถในการปรับตั ว
นอกจากนี้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการสูงวัย (Aging Process) ที่เปลี่ยนแปลงทางสรีระตามธรรมชาติ กอปรกับ การมีพยาธิสภาพ
ความพิการทีส่ ่งผลต่อปัจจัยด้านจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียง
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาการถอดคาสัมภาษณ์และจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็ นความสามารถในการ
เคลื่อนไหว ความสามารถในการปรับตัว และการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถอธิบายแนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคน
พิ ก ารส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ติ ด เตี ย ง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยใช้ วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บโครงสร้ า งของข้ อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะ (Pattern
Matching) และสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลตามประเด็น (Theme) ได้แก่ 1) ความสามารถในการเคลื่อนไหว
(Competence) 2) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และ 3) การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) กับงานวิจัย
ด้านการออกแบบรถนั่งคนพิการที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตีย ง และ
วิเคราะห์ส่วนประกอบหรือคุ ณสมบัติ ของความหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วนาคุณ สมบัตินั้นมาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
วิเคราะห์แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียง ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการปรับยืน 2) ความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งาน และ 3) การเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจาวัน รายละเอียดดังภาพที่ 1
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ความสามารถ
ในการปรับตัว
(Adaptability)

การเห็นคุณค่า
ในตนเอง
(Self-esteem)

w

ความสามารถ
ในการเคลื่อนไหว
(Competence)

.n

หมวดหมู่ของข้อมูลตามประเด็น (Theme)

ประเด็นย่อยของหมวดหมู่ข้อมูล (Sub-Theme)
- การเคลื่ อ นไหว
ภายในและ
ภายนอกอาคาร

- ความคาดหวั ง ใน
ผลลัพธ์ของการใช้งาน
รถนั่งคนพิการ

- อารมณ์ ความรู้ สึ ก
และมั่นใจการใช้งาน

- ความรู้ ใ นการใช้
รถนั่ ง คนพิ ก ารใน
กิจวัตรประจาวัน

- ความสามารถของ
รถนั่ ง คนพิ ก ารเพื่ อ
การปรับยืน

- การรับรู้ความสามารถ
ในการใช้ ง านรถนั่ ง คน
พิการ

แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่ง
คนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียง
ความสามารถในการปรับยืน
 ดัด แปลงรถนั่ ง คนพิก ารให้ มี ก ลไกการ
ปรับยืน ด้วยการเสริมอุปกรณ์ อาทิเช่น
สปริ ง แก๊ ซ ลดการใช้ แ รง การปรั บ ยื น
ด้วยกลไกของคันโยก
 รองรับน้าหนักในขณะปรับยืนด้วยพนัก
พิงหลังที่เลื่อนขึ้นมารองรับส่วนบนของ
ร่างกาย (ศีรษะ ไหล่ และหลัง) ผู้ใช้งาน
 ที่นั่งถูกเลือนขึ้นมารองรับหลังส่วนล่าง
ถึง บริเ วณก้ น ลัก ษณะเอนหลัง โดยทา
มุมกับพื้นอย่างเหมาะสมที่ 75 องศา
ความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งาน
 เสริมอุปกรณ์ป้องกันการล้มทั้งในท่าทาง
การนั่งและยืน อาทิเช่น สายรัดเข่า สาย
รัดหน้าอก สายรัดข้อเท้า
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- ปลอดภัยการใช้งาน
- ความแข็งแรง และ
ทนทาน

 ที่พัก แขนที่ สามารถปรับ เป็ นที่ ด้า มจั บ
เพื่อกระจายน้าหนัก หรือที่กั้นข้างลาตัว
ที่ใช้งานได้ในท่าทางการยืน
 โครง สร้ าง รถ นั่ งคนพิ กา รท าจ า ก
อลู มิ เ นี ย มหรื อ แผ่ น ไม้ เ สริ ม เหล็ ก เพื่ อ
ความแข็งแรงและทนทาน
การเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจาวัน
 ลดขนาดโครงสร้างฐานล่างของรถนั่งคน
พิการให้เหมาะสมกับสรีระและพื้นที่ใน
การใช้งานภายใน และภายนอกอาคาร

ภาพที่ 1 แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี
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 พนั ก พิ ง หลั ง ที่ เ ลื่ อ นขึ้ น มารองรั บ

ส่วนบนของร่างกาย
 เสริมอุปกรณ์ เช่น สปริงแก๊ซลดการใช้

แรง การปรับยืนด้วยกลไกของคันโยก
 ที่นั่งเลือนขึ้นมารองรับหลังส่วนล่างถึง

บริเวณก้นลักษณะเอนหลัง ทามุมกับ
พื้นที่ 75 องศา

w
w

การเคลื่อนไหว
ในกิจวัตรประจาวัน
 ลดขนาดโครงสร้ า ง
ฐานล่างให้เ หมาะสม
กั บ สรี ร ะและพื้ น ที่
การใช้งานภายในและ
นอกอาคาร

ความสามารถในการเคลื่อนไหว
(Competence)

ความสามารถในการปรับยืน

w

ความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งาน
 เสริ ม อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น การล้ ม ทั้ ง ใน
ท่าทางการนั่งและยืน
 ที่พักแขนที่สามารถปรับเป็นที่ด้ามจับ
เพื่อกระจายน้าหนัก หรือที่กั้นข้างลาตัว
 โครงสร้างรถนั่ง ทาจากอลูมิเนียมหรือ
แผ่นไม้เสริมเหล็กเพื่อความแข็งแรง
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สะท้อนข้อมูลจากภาพที่ 1 แนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียง
จัง หวัดปทุมธานี แสดงเป็นภาพรถนั่ง คนพิการตามแนวทางการออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการด้วยแนวคิด จิ ตสัง คม
รายละเอียดดังภาพที่ 2

การเห็นคุณค่าในตนเอง
(Self-esteem)

ความสามารถในการปรับตัว
(Adaptability)

ภาพที่ 2 การออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงตามแนวทางจิตสังคม
จากภาพที่ 1 และ 2 การออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงตามแนวทางจิตสังคม จะเห็นได้
ว่า ความสามารถในการเคลื่อนไหว ความสามารถในการปรับตัว และการเห็นคุณ ค่ า ในตนเอง ตามองค์ ประกอบในการ
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ประเมินผลกระทบด้านจิตสังคมของอุปกรณ์เครื่องช่วย (Psychosocial Impact of Assistive Device Scale: PIADS) เป็น
ปัจจัยสาคัญด้านจิตสังคมที่สาคัญในการออกแบบและพัฒนารถนั่งคนพิการ ดังที่ผู้สูงอายุติดเตียงได้สะท้อนความคิดเห็นจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึ ก เมื่อทาการพิจารณาร่วมกับ ความรู้พื้นฐานของศาสตร์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบรถนั่งคนพิการ ได้แก่ ความสามารถในการปรับยืน ความปลอดภัย มั่นใจในการใช้งาน และการเคลื่อนไหวในกิจวัตร
ประจาวัน พบว่า เป็นข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมจากการประกอบสร้างขึ้นด้วยความรู้ที่มาจากความคิด ความเชื่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุติดเตียงบนพื้นฐานของที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการวิจยั
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ปั จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การออกแบบรถนั่ ง คนพิ ก าร แบ่ ง ออกเป็ น 3 องค์ ป ระกอบส าคั ญ ได้ แ ก่ 1)
ความสามารถในการเคลื่อนไหว (Competence) 2) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และ 3) การเห็นคุณค่าใน
ตนเอง (Self-Esteem) เป็ น ปั จ จั ย ทางจิ ต สั ง คมอั น จะน าไปสู่ แ นวทางการออกแบบนวั ต กรรมรถนั่ ง คนพิ ก าร และเมื่ อ
เปรียบเทียบโครงสร้างของข้อมูล พบว่า การออกแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดปทุมธานีตาม
แนวจิตสังคม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความสามารถในการปรับยืน 2) ความปลอดภัยและมั่นใจในการใช้งาน และ 3)
การเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจาวัน ดังนั้น ข้อค้นพบของการศึกษานี้ จึง เป็นองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมที่สามารถนาไปสู่การ
พัฒนาแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุติดเตียงที่ผู้สูงอายุติดเตียงสามารถเข้าถึงได้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมี การศึ กษาวิจั ย ด้ วยการบูร ณาการศาสตร์ เพื่อ ออกแบบและพัฒนารถนั่ง คนพิการให้ส อดคล้องกั บการ
ดารงชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียงในมิติอื่น ๆ เพื่อความครอบคลุมถึงบริบทการใช้งานรถนั่งคนพิการของผู้สูงอายุติดเตียง
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในผู้สูงอายุติดเตีย งที่มีจานวนกลุ่มตัวอย่างมากขึ้น และครอบคลุมในหลาย ๆ พื้นที่ของ
จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นตัวแทนของประชากร
3. ควรมีการขยายผลการศึกษาวิจัย ด้วยรูปแบบการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ ต้นแบบนวัตกรรมรถนั่งคนพิการจาก
ข้อค้นพบของการศึกษานี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรมีการจัดทาคู่มือแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุติดเตียงด้วยการดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วย ประเภท
รถนั่งคนพิการสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงที่สามารถเข้าถึงได้ ราคาไม่แพง เพื่อให้เพียงพอกับจานวนผู้สูงอายุติดเตียงที่เพิ่มมากขึ้น
2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนาไปเป็นแนวทางพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการรถนั่งคนพิการตามสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทองคนพิการ ท.74
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