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Background and Objectives: This study aimed to develop a self-help group (SHG) aided by tele-consultation
model for caregivers of older patients.
Method: The R&D process is divided into 3 phases: 1) Situation analysis 2) Model development
3) Evaluating by a quantitative and qualitative study. A quasi-experiment in one group pretest-posttest design
was conducted. Mean scores on the Caregiver’s Burden Scale (CBS), level of activity of daily living (ADL),
and health-related quality of life (HRQOL) of the patient were compared using a paired t-test. Continuing with
qualitative research by focus group discussion, data were analyzed using content analysis. The participants
consisted of 68 caregivers and elderly patients.
Results: 1) The model includes two parts: the first was an SHG (face to face) aided by tele-consultation
program six times weekly and the second was an online consulting platform using the Line application, which
had two channels: the Line group of caregivers and the Line Official Account for individual counseling and
2) Due to the burden of care constraints, there remained 45 participants. The means of CBS, level of ADL,
and HRQOL of the patient before and after their caregivers joined the SHG had statistically significant
differences (p<0.01). The CBS (Mean=9.69.48, SD= 0.54) had decreased lower than before joining the SHG
(Mean=13.09, SD=0.58). The ADL level (Mean=9.60, SD=6.47) and HRQOL level (Mean= 98.31, SD= 18.36)
had increased higher than before joining the group (Mean=7.47, SD=4.31) and (Mean=89.47, SD= 18.78).
However, the mental health of caregivers tended to improve but is statistically insignificant. The qualitative
research results supported that caregivers learned about their health and patient care, perceived selfefficiency, and improved competence enabling patients to help themselves more, as a result, caregivers had
less stress and care burdens. Additionally, using tele-consultation system gave better access to medical
services and benefits from reliable health information from the health personnel.
Conclusions: This SHG aided by the teleconsultation model for caregivers of older patients could decrease
caregiver burdens and tended to improve caregivers’ mental health. In addition, older patients were reduced
dependent status and had a better HRQOL. It could adapt to other area contexts and should be monitored
for long-term evaluation.
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ที่่�มาและวััตถุุประสงค์์ : เพื่่�อพััฒนารููปแบบกลุ่่�มเพื่่�อนช่่วยเพื่่�อนร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์สํําหรัับผู้้�ดููแลผู้้�ป่่วย
สููงอายุุ
วิิธีีการศึึกษา : ใช้้กระบวนการวิิจััยและพััฒนา แบ่่งเป็็น 3 ระยะ ได้้แก่่ 1) วิิเคราะห์์สถานการณ์์ 2) พััฒนารููปแบบ และ
3) ประเมิินผล โดยการวิิจััยเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ ช่่วงแรกเป็็นการวิิจััยแบบกึ่่�งทดลองหนึ่่�งกลุ่่�มวััดผลก่่อน-หลััง
เปรีียบเทีียบความแตกต่่างระหว่่างค่่าเฉลี่่�ยของคะแนนก่่อนและหลัังการนำำ�โปรแกรมไปใช้้ โดยใช้้สถิิติิการทดสอบ
paired t-test ต่่อด้้วยการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพโดยการสนทนากลุ่่�ม วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลด้้วยการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ
ผู้้�ดููแลและผู้้�ป่่วยสููงอายุุ จำำ�นวน 68 คน
ผลการวิิจัยั : 1) รููปแบบ ประกอบด้้วย 2 ส่่วน ได้้แก่่ ส่่วนที่่�หนึ่่ง� คืือ แผนการดำำ�เนิินกลุ่่�มเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� นแบบปกติิ (face to
face) 6 ครั้้�ง ต่่อเนื่่�องทุุกสััปดาห์์ ร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาแบบออนไลน์์ ส่่วนที่่�สอง คืือ แพลตฟอร์์มสำำ�หรัับให้้คำำ�ปรึึกษา
ออนไลน์์ ใช้้แอปพลิิเคชัันไลน์์ (Line) ซึ่่�งมีี 2 ช่่องทาง ได้้แก่่ กลุ่่�มไลน์์ผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ และบััญชีีไลน์์ทางการสำำ�หรัับการ
ให้้คำำ�ปรึึกษาเป็็นรายบุุคคล 2) เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััดด้้านภาระในการดููแล ทำำ�ให้้มีีกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�สามารถเข้้าร่่วมต่่อเนื่่�อง
45 คน พบว่่า ภายหลัังจากผู้้�ดููแลเข้้าร่่วมโปรแกรม คะแนนเฉลี่่�ยภาระในการดููแลของผู้้�ดููแล ระดัับความสามารถ
ในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วัันและคุุณภาพชีีวิิตด้้านสุุขภาพของผู้้�ป่่วย ระหว่่างก่่อนและหลัังการที่่�ผู้�ดูู้ แลเข้้าร่่วมกลุ่่�ม
มีีความแตกต่่างกัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p<0.01) โดยภาระในการดููแลของผู้้�ดููแลหลัังเข้้าร่่วมกลุ่่�ม (Mean=
9.69.48, SD= 0.54) ลดลงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมกลุ่่�ม (Mean=13.09, SD=0.58) ความสามารถในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
ของผู้้�ป่ว่ ย (Mean=9.60, SD=6.46) และคุุณภาพชีีวิติ และสุุขภาวะด้้านสุุขภาพของผู้้�ป่ว่ ย (Mean= 98.31, SD= 18.35)
เพิ่่�มขึ้้�นกว่่าก่่อนที่่�ผู้้�ดููแลจะเข้้าร่่วมกลุ่่�ม (Mean=7.46, SD=4.31) และ (Mean=89.46, SD=18.76) ตามลำำ�ดัับ
ส่่วนสุุขภาพจิิตของผู้้�ดููแลมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น แต่่ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ ผลการศึึกษาเชิิงคุุณภาพสนัับสนุุน ว่่า ผู้้�ดููแลส่่วน
ใหญ่่ได้้รับั ประโยชน์์จากการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ทั้้ง� เรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพของตนเองและการดููแลผู้้�สููงอายุุ รัับรู้้ค� วามสามารถ
ของตนเองมากขึ้้�น มีีความสามารถในการดููแลผู้้�ป่่วยมากขึ้้�น ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้มากขึ้้�น ส่่งผลให้้
ผู้้�ดููแลมีีภาระในการดููแลและความเครีียดลดลง สำำ�หรัับระบบการให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงบริิการทางการ
แพทย์์ได้้ดีีขึ้้�น และได้้รัับประโยชน์์จากข้้อมููลด้้านสุุขภาพที่่�น่่าเชื่่�อถืือจากทีีมสุุขภาพ
สรุุป : รููปแบบกลุ่่�มเพื่่อ� นช่่วยเพื่่อ� นร่่วมกัับการให้้คำำ�ปรึึกษาออนไลน์์สำำ�หรัับผู้้�ดููแลผู้้�ป่ว่ ยสููงอายุุที่่พั� ฒ
ั นาขึ้้น� สามารถช่่วย
ให้้ผู้�ดูู้ แลมีีสุุขภาวะที่่�ดีีขึ้้�นในแง่่ภาระการดููแลลดลงและมีีแนวโน้้มสุุขภาพจิิตดีีขึ้้�น ส่่วนผู้้�ป่่วยมีีภาวะพึ่่�งพิิงลดลงและ
มีีคุณ
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