
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 
ประเภท     [  ] วิจัย       [  ] R2R         [  ] CQI (Clinic)       [ ] CQI (Non Clinic)     [ ] HNA 

รองรับ Excellence [  ] PP Excellence   [  ] Service Excellence   [  ] People Excellence    
                [  ] GV Excellence  [ ] เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ..........................   

ผลงานในสาขา   [  ]  แพทย์   [  ]  ทันตแพทย์  [  ]  เภสัชกรรม    [  ]  พยาบาล  [  ]  คุ้มครองผู้บริโภค        
          [  ]  วิทยาศาสตร์การแพทย์     [  ]  การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม   
          [  ]  บริหารสาธารณสุข/นโยบายสาธารณสุข/สาธารณสุขทั่วไป    [  ]  การแพทย์แผนไทย   
          [  ]  ป้องกันและควบคุมโรค     [  ]  อ่ืนๆ 

การเสนอผลงาน  [  ] ไม่เคยน าเสนอ เผยแพร่มาก่อน    [  ] เคยเผยแพร่ (พัฒนาต่อยอด)  
                        [  ] ผลอันดับรางวลัที่ได้รับระดับจังหวัด 

                  [  ] ชนะเลิศ       [  ]     รองฯ ๑       [  ] รองฯ ๒      [  ]  ชมเชย    
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วม ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ผู้จัดท าผลงาน 
      ผู้จัดท าผลงาน:  
          ชื่อสกุล  นางสาววิลาวัณย์ เผือกชาย ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ เบอร์โทร 087-4774190 
  นางเพ็ญนภา จันทรกรัด    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
  นางสุปราณี ไรนอทท์        ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
  นางสาววันวิสาข์  มุสิก      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 
หน่วยงาน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแพรกหา อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

เบอร์โทรศัพท์มือถือ 087 477 4190 E-mail kanoon213@gmail.com 
 ปีงบประมาณ 2562 ต าบลแพรกหา มีผู้สูงอายุจ านวน 1,299 คน คิดเป็นผู้มีภาวะพ่ึงพึง ร้อยละ 
25.17 แบ่งกลุ่มตามศักยภาพความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Barthel ADL index)  เป็น 3 
กลุ่มคือ กลุ่มติดสังคมจ านวน 1,279 คนร้อยละ 98.46 กลุ่มติดบ้านจ านวน 15 คนร้อยละ 1.22 กลุ่มติด
เตียงจ านวน 13 คนร้อยละ 1.06 และมีผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
CA Palliative care อุบัติเหตุ/พิการ  ผลกระทบจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย รวมทั้งผลของโรค
เรื้อรังและอุบัติเหตุ ท าให้เข้าสู่ภาวะถดถอยของร่างกายเกิดภาวะพ่ึงพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ต้องอาศัยพ่ึงพาเป็นภาระแก่ผู้ดูแล รวมถึงผู้พิการซึ่งบางคนไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่ก็ยัง
ต้องการการดูแลที่เป็นพิเศษมากกว่าคนกลุ่มวัยเดียวกัน ซึ่งญาติที่ดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ เจาะคอ และล้างไตทางหน้าท้อง เจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องใส่ใจดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ จึงได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วม ต าบลแพรกหา 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อการแก้ปัญหา
และพัฒนาระบบการดูแลในระยะยาว 
 ผลการศึกษาพบว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การมีแนวโน้มผู้ป่วยติด
เตียงเพ่ิมมากขึ้น ตามสภาพสังคมผู้สูงอายุ การสร้างระบบการดูแลอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ และมีความยั่งยืน และจัดตั้งกองทุน
อุปกรณ์การแพทย์ต าบลแพรกหา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 1 กองทุน เพื่อให้ผู้ป่วยมีอุปกรณ์
การแพทย์ที่จ าเป็นใช้ เพ่ือความสะดวก สบายมากข้ึน และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงระยะ
ยาว ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง, CG, อสค. ได้รับการพัฒนาศักยภาพร้อยละ 100 ผู้ป่วยติดเตียง จ าเป็นต้องได้รับ
การดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งโดยปกติมีญาติดูแลอยู่แล้ว การให้ความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยให้
ดูแลอย่างถูกต้อง ถูกวิธี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เป็นการแก้ปัญหาผลกระทบจากการดูแลไม่ถูกวิธี และลด
ภาระเจ้าหน้าที่ 



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
 

๑. ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วม ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

ผู้จัดท าผลงาน 
๒. ผู้จัดท าผลงาน  
      นางสาววิลาวัณย์ เผือกชาย ต าแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ เบอร์โทร 087-4774190 
      นางเพ็ญนภา จันทรกรัด    ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
      นางสุปราณี ไรนอทท์        ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการ 
      นางสาววันวิสาข์  มุสิก      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ 

๓. บทน า 
 จากสภาพปัญหาด้านสาธารณสุขปัจจุบัน เช่น สังคมผู้สูงวัย ปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็งระยะสุดท้าย อุบัติเหตุจราจร และปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงโรงพยาบาล 
ภาระด้านต้นทุนการดูแลของโรงพยาบาล ท าให้เกิดสภาวการณ์ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิงที่บ้าน 
รัฐบาลมีนโยบาย โรงพยาบาลปฐมภูมิ หมอครอบครัว มีการพัฒนาระบบการบริการในสถานบริการใกล้บ้าน
และในชุมชน โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุน ส่งต่อ อย่างเป็นระบบ แต่แนวโน้มของผู้ป่วยมีภาวะเพ่ิมขึ้น 
ส่วนผู้ให้บริการและวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นมีจ ากัดหรือขาดแคลน การมีส่วนร่วมจากชุมชน หรือภาคีต่างๆจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนการให้บริการหรือช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้ได้รับความ
สะดวกสบาย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือการได้รับการดูแลที่เหมาะสมในผู้ป่วยระยะสุดท้ายและท าให้เกิดการ
มีส่วนร่วม การจัดการสุขภาพระดับชุมชน พ้ืนที่ น าไปสู่สุขภาวะที่ดีของชุมชน และเกิดเป็นทุนทางสังคมในการ
พัฒนาระบบสุขภาพต่อไป 

 ปีงบประมาณ 2562 ต าบลแพรกหา มีผู้สูงอายุจ านวน 1,299 คน คิดเป็นผู้มีภาวะพ่ึงพึง ร้อยละ 
25.17 แบ่งกลุ่มตามศักยภาพความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Barthel ADL index)  เป็น 3 
กลุ่มคือ กลุ่มติดสังคมจ านวน 1,279 คนร้อยละ 98.46 กลุ่มติดบ้านจ านวน 15 คนร้อยละ 1.22 กลุ่มติด
เตียงจ านวน 13 คนร้อยละ 1.06 และมีผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มอ่ืนๆ เช่น ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
CA Palliative care อุบัติเหตุ/พิการ  ผลกระทบจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย รวมทั้งผลของโรค
เรื้อรังและอุบัติเหตุ ท าให้เข้าสู่ภาวะถดถอยของร่างกายเกิดภาวะพ่ึงพิง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ
ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ต้องอาศัยพ่ึงพาเป็นภาระแก่ผู้ดูแล รวมถึงผู้พิการซึ่งบางคนไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่ก็ยัง
ต้องการการดูแลที่เป็นพิเศษมากกว่าคนกลุ่มวัยเดียวกัน ซึ่งญาติที่ดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะที่ถูกต้องในการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ เจาะคอ และล้างไตทางหน้าท้อง เจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องใส่ใจดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ จึงไดพั้ฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วม ต าบลแพรกหา 
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขึน้ โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อการแก้ปัญหา
และพัฒนาระบบการดูแลในระยะยาว 

4. วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วม ต าบลแพรกหา อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง 

 

 

 



 
5. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 

การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยติดเตียง 
การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่ต าบลแพรกหา ปี2561 มีดังนี้ 
 

ปัญหา จ านวนอุปกรณ์
ที่ต้องการ  

จ านวน
อุปกรณ์ที่มี 

จ านวนอุปกรณ์
ที่ขาด 

1. ปัญหาขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่จ าเป็น    
     - เตียงปรับระดับได้  20  เตียง 7  เตียง 13 เตียง 
    - ที่นอนลม  26 ชิ้น 8 ชิ้น 18 ชิ้น 
    - เครื่องดูดเสมหะ  6 เครื่อง 2 เครื่อง 4 เครื่อง 
    - เครื่องวัดความดันแบบพกพา 
       (ท่ีส าหรับใช้ในชุมชน) 

26 เครื่อง 20 เครื่อง 6 เครื่อง 

    - ถังออกซิเจน พร้อมเกย์                                                                              4 ถัง 3 ถัง 1 ถัง 
     - เครื่องผลิตออกซิเจน ชนิดไฟฟ้า  1 เครื่อง 0 เครื่อง 1 เครื่อง 
    - รถเข็น 9 ตัว 6  ตัว 3 ตัว 
 

ปัญหา จ านวน (คน) สิ่งท่ีขาด 
2. มีแผลกดทับ/แผลหลังผ่าตัด 5 คน - เตียงปรับระดับได้  

- ที่นอนลม  
- อุปกรณ์ท าแผล 

3. ผู้ดูแล ขาดความรู้ ทักษะใน
ประเมินอาการ/การดูแล/ฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยติดเตียง 

- ญาติคนไข/้อสค 26 คน 
- CG 11 คน 

ขาดความรู้ ทักษะ ในการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียง 

4. การบริการดูแลตามชุดสิทธิ
ประโยชน์   

18 คน (เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ใน
LTC) 

ชุดสิทธิประโยชน์  

(จากข้อมูล เดือนกันยายน 2561 ผู้ป่วยติดเตียง 26 คน) 
  
๖. วิธีการศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนา 
 ใช้แนวคิดการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากวางแผนการด าเนินงาน การ
ปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข โดยเริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑-
เมษายน ๒๕๖4 รายละเอียดดังนี้ 
  
ขั้นที่ 1 ระยะเตรียมการวางแผน (Planning) 
 ๑. จัดท าเวทปีระชาคมโดยพบว่า ปัญหาปัญหาผู้ป่วยติดเตียงเป็นปัญหาอันดับ ๑ ขอความเห็นจาก
ประชาคม เพ่ือหาแนวการแก้ไขร่วมกัน 
 2 ด าเนินการประชุมวางแผนงานกิจกรรมโดยจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชุน 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังข้อเสนอในการแก้ปัญหา ประเด็นข้อมูลที่ได้จากเวทีประชาคม 
  2.1 ข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้น 
  2.2 ปัญหาและความต้องการ 



   - การช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการ ผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัว 
   - การจัดตั้งกองทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต าบลแพรกหาเพ่ือการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
 3. ตรวจสอบวิเคราะห์สภาวะผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือจัดท าแผนการดูแล (care plan) โดยพยาบาลวิชาชีพ  
 4. น าแผนเสนอคณะกรรมการกองทุนต าบล กองทุน LTC เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการดูแล
ผู้ป่วย 
 5. เขียนโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสื่อสารสาธารณเพ่ือ
ทราบ  ขอสนับสนุน และการยืมใช้งาน  
         
 
ขั้นที่ 2 ระยะการลงมือปฏิบัติงาน (Action) 
 1. จัดตั้งกองทุนอุปกรณ์การแพทย์ต าบลแพรกหา เพ่ือการดูแลผู้ป่วยติดเตียง  
  1.1 จัดหาอุปการณ์ที่จ าเป็น เช่น เตียงปรับระดับได้ ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ เครื่องวัด
ความดันแบบพกพา ออกซิเจน พร้อมเกย์  เครื่องผลิตออกซิเจนชนิดไฟฟ้า รถเข็น 
  1.2 สร้างระเบียบ กติกา การใช้ เช่น ผู้ป่วยมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลแพรกหา หรือบุตร/
ญาติมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ต าบลแพรกหาและผู้ป่วยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ต าบลแพรกหา ผู้ที่อยู่นอกพ้ืนที่ที่เคย
บริจาคอุปกรณ์ให้กองทุนฯ สามารถยืมอุปกรณ์ชนิดเดียวกับที่เคยบริจาค (ยืมให้เฉพาะคนในครอบครัวผู้
บริจาคเท่านั้น)  ให้มีระบบการจองล่วงหน้า และจัดสรรตามล าดับก่อนหลังใบจอง ในกรณีท่ีอุปกรณ์อุปกรณ์ท่ี
ยืมไปใช้งานเกิดความช ารุดหรือเสียหาย ให้ผู้ยืมด าเนินการซ่อมแซมจนสามารถใช้งานได้ดี มีอัตราค่าบ ารุง
กองทุนฯ 500 บาทต่ออุปกรณ์ 1 ชิ้น ใช้งานจนหมดความจ าเป็น                   
  1.3 การบริหารกองทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ประกอบด้วย ผู้แทนจาก รพ.สต ผู้แทนจาก
เทศบาล ผู้แทนจากก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้แทน อสม.ทุกหมู่บ้านผู้แทนจากผู้ดูแลผู้ป่วย/อสค. CG 
   1.4 การประชาสัมพันธ์สื่อสารสาธารณะ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2. สร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและทีมท างาน ประกอบด้วย อสม. ผู้ดูแลผู้ป่วย/อสค. CG ทีมสห
วิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (CM) แพทย์แผนไทย แพทย์ เภสัชกรรม และนักกายภาพจากโรงพยาบาลควนขนุน 
ร่วมวางแผนลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และการจัดวัสดุสนับสนุนตามแผนร่วมกัน เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง
แบบมีส่วนร่วม ต าบลแพรกหา  
 3. ให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง, CG, อสค. ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น   
การดูแลกิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน การดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลโภชนาการ การดูแลสุขภาพจิต 
การดูแลผู้มีอุปกรณ์การแพทย์และการใช้ยาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
 4. พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ/แผลหลังผ่าตัด                                                   
 5. พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารกันระหว่างทีมงาน ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้ป่วย เพื่อการสื่อสาร ให้
ค าปรึกษา 



ขั้นที่ 3 ระยะติดตามประเมินผล สังเกตผลติดตามประเมินผล (Observation) 
 1. กองทุนอุปกรณ์การแพทย์ต าบลแพรกหา  
 ผลจากการจัดตั้งกองทุนอุปกรณ์การแพทย์ต าบลแพรกหา ท าให้ผู้ป่วยติดเตียงเข้าถึงกายอุปกรณ์ มีการยืมกายอุปกรณ์ตามความจ าเป็นภายใน 1 สัปดาห์ ปี 2562 ร้อยละ 
93.67,  ปี 2563 ร้อยละ 98.95   และปี 2564 (ต.ค 63 - พค 64)  ร้อยละ 100 มีเงินบริหารจัดการกองทุน จ านวน 1 กองทุน มีเงิน 38,814 บาท  ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริจาคอุปกรณ์  ให้กับกองทุน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการอุปกรณ ์ จ านวน
อุปกรณ ์

ปี 
2561 

วิธีการที่ได้มา รวม
อุปกรณ ์

(ช้ิน) 

การยืมกายอุปกรณต์ามความจ า 

งบกองทุนต าบล รับบริจาค(ช้ิน) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
(ต.ค 63-พค 64)   

ปี  
62 

ปี  
63 

ปี  
64 

ปี  
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

มีการ
จองยืม/

ได้
อุปกรณ์             
(ครั้ง) 

ได้รับการยมื 
ภายใน 1 

สัปดาห์ (ครั้ง) 

มีการ
จองยืม/

ได้
อุปกรณ์             
(ครั้ง) 

ได้รับการยมื 
ภายใน 1 

สปัดาห์ (ครั้ง) 

มีการ
จองยืม/

ได้
อุปกรณ์             
(ครั้ง) 

ได้รับการยมื 
ภายใน 1 
สัปดาห์ 
(ครั้ง) 

มีการ
จองยืม/

ได้
อุปกรณ์             
(ครั้ง) 

ได้รับการ
ยืม ภายใน 
1 สัปดาห์ 

(ครั้ง) 

- ที่นอนลม 8 3  3 2 1 3 20 18/8 7 20/20 18 24/24 24 19/19 19 
- เครื่องดูดเสมหะ 2       2 6/2 2 6/6 6 2/2 2 1/1 1 
- เครื่องวัดความดัน
แบบพกพา 

20      10 30 26/20 20 20/20 20 30/30 30 30/30 30 

- ถังออกซิเจน พร้อม
เกย ์

3     1  4 4/3 3 1/1 3 3/3 3 2/2 2 

- เครื่องผลติออกซิเจน 
ไฟฟ้า 

0 1  2 1  1 5 1/0 0 3/3 3 2/2 2 3/3 3 

- เตียงปรับระดับได ้ 7 3   2 4  16 13/7 6 17/17 15 25/25 24 28/28 28 
- รถเข็น 6   2 2  1 11 9/6 6 9/9 9 9/9 9 11/11 11 
-เตียงปรับระดับ ชนิด
ไฟฟ้า 

1       1         



2. การพัฒนาศักยภาพ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง/อสค.  CG  
 ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง/อสค.  CG ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การดูแลกิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน การ
ดูแลเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลโภชนาการ การดูแลสุขภาพจิต การดูแลผู้มีอุปกรณ์การแพทย์และ
การใช้ยา  ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

ผู้ดูแล จ านวน 

หลักสูตรที่อบรม/จ านวนผู้ผ่านการอบรม 

ร้อยละ
ตัวชี้วัด 

การดูแล
กิจวัตร

ประจ าวัน
พ้ืนฐาน 

การดูแลเพ่ือ
ป้องกัน

ภาวะแทรก
ซ้อน 

การดูแล
โภชนา 
การ 

การ
ดูแล

สุขภาพ
จิต 

การดูแลผู้มี
อุปกรณ์

การแพทย์และ
การใช้ยา 

ญาติผู้ป่วย/อสค 
(ป ี2562-2564) 

55 คน 55 55 55 55 55 ร้อยละ
100 

CG 11 คน 11 11 11 11 11 ร้อยละ
100 

 
 3. แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ/แผลหลังผ่าตัด ในผู้ป่วยติดเตียงต าบลแพรกหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากข้อจ ากัดอัตราก าลังการให้บริการ Home Health Care เรื่องการท าแผล/การดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
จึงไดพั้ฒนาระบบการดูแลตนเองและดูแลกันเองโดยชุมชน ครอบครัว โดยมีการอบรมให้ความรู้และพัฒนา
ทักษะ อสม. CG ญาติผู้ป่วย/อสค. ให้มีความสามารถและทักษะในการท าแผล โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านแพรกหาจะจัดหาอุปกรณ์ท่ีปลอดเชื้อและดูแลขยะติดเชื้ออย่างเป็นระบบ ท าให้ได้แกนน าสุขภาพ
ครอบครัว ชุมชน ที่มีศักยภาพ 

 

 

 

ปัญหาผู้ป่วยติดเตียงมีแผลกดทบั/แผลหลงัผ่าตัด 

 

ระบบสนบัสนุน ชุด set ท ำแผลท่ีบำ้น 
 

 จดัหำ ชุด set ท ำแผลให้เพียงพอ 

ประเมินผลกำรเยีย่มบำ้น 
ใหค้  ำปรึกษำ ระบบLine 

 เจำ้หนำ้ท่ีลงประเมิน
แผล 

 อบรมกำรท ำแผล 
ใหก้บัผูดู้แล 

 ก ำหนดกติกำ กำรยมืคืน set ท ำแผล                     
         (ทุกวนัองัคำร และวนัศุกร์) 

ผูดู้แล 



ขั้นที่ 4 สะท้อนการปฏิบัติ (Reflection) น าข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนการปฏิบัติมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือหา
กลวิธี ในการปฏิบัติและปรับปรุงรูปแบบ การสะท้อนการปฏิบัติ โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าเกิดการพัฒนา
และปรับปรุง รูปแบบเป็นวงจรขึ้นต่อเนื่องกันไป ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการปรับปรุงและกระชับให้
สอดคล้องกับความต้องการ และบริบทของชุมชน เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เป้าหมายไว้ 

 

7. ผลการศึกษา  
1. เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบมีส่วนร่วม ต าบลแพรกหา 
 

 
  
  
 เป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นพลวัต มีผู้ป่วยติดเตียง เป็นศูนย์กลางของระบบบริการ การ
ส่งต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล จากชุมชน หรือผู้ดูแล แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานใน รพ.สต. ได้ทราบข้อมูล ขั้นต้นอย่าง
รวดเร็ว จากเงื่อนไข ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อมีภาวะความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในชุมชน หรือผู้ป่วย
ที่จะออกจากโรงพยาบาลมาดูแลต่อที่บ้าน 
 รพ.สต. โดยพยาบาลวิชาชีพ ติดตามประเมินเพ่ือท าแผน care plan  และพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล เพ่ือ
เสริมทีม และด าเนินการตามแผนจนสิ้นสุดการเจ็บป่วยของผู้ป่วยติดเตียง ตามกระบวน การวางแผน 
(Planning) ลงมือปฏิบัติงาน (Action) การสังเกตผล (Observation) การสะท้อนผล (Reflection) 
 เมื่อสิ้นสุดการดูแลชุมชน จะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน หรืออุปกรณ์เข้ากองทุน ตามสภาพ 
 จากระบบดังกล่าว เป็นระบบที่น าไปสู่ผลลัพธ์สุขภาวะในต าบลแพรกหา เกิดความพึงพอใจในการ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแพรกหา ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ และ
ดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 



2. กราฟที่ 1 ผลการยืมกายอุปกรณ์ตามความจ าเป็น ปี งบประมาณ 2562 – 2564 
 

 
 
 จากกราฟท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ร้อยละของการได้รับการยืมกายอุปกรณ์ตามความจ าเป็น เพ่ิมข้ึน  
59.74 %, 100 %, 00%, 100%  และได้รับการยืมกายอุปกรณ์ตามความจ าเป็น ภายใน 1 สัปดาห์ เพ่ิม
สูงขึ้น 57.21%, 93.76%, 98.95% และ 100% ตามล าดับ 
 

8. บทเรียนที่ได้รับ 

 1. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ที่มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง การมีแนวโน้มผู้ป่วยติดเตียงเพิ่ม
มากขึ้น ตามสภาพสังคมผู้สูงอายุ การสร้างระบบการดูแลอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพ และมีความยั่งยืน 

 2. กองทุนอุปกรณ์การแพทย์ เป็นส่วนส าคัญท่ีเป็นเครื่องมือ ที่สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชน
มากที่สุด เริ่มตั้งแต่ของญาติผู้ป่วย พบว่าเมื่อผู้ป่วยมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ ก็จะติดต่อมาท่ีกองทุน หรือ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เพ่ือสอบถามข้อมูลอุปกรณ์ และลงทะเบียนจองยืม อุปกรณ์ ในรายที่ผู้ป่วยบาง 

รายมีศักยภาพดูแลตนเองได้ จะซื้ออุปกรณ์มาใช้เอง เมื่อหมดความจ าเป็นก็บริจาคให้กองทุน ท าให้กองทุน
อุปกรณ์เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

 

9. เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 


