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ประเดน็ปัญหาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 

1.  ชุมชนเมอืง 
2.  ผู้ป่วยขาดการดูแลอยา่งมรีะบบ 
3. จ านวนผู้ป่วยมแีนวโน้มสูงขึน้ 

 
 

 
 



ประเดน็ปัญหาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 

 ด้วยบริบทของชุมชนเมือง จ านวนผู้ป่วยติดเตียงแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ 
การดูแลและการเข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมของผู้ป่วยน้อย ท าให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนและเป็นภาระของครอบครัว การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องอาศัย
การด าเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ลดภาระค่าใช้จ่าย
ต่างๆยกระดับและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงแบบองค์รวมโดยใน
อ าเภอเมืองปทุมธานีมีจ านวนผู้ป่วยติดเตียง  257 ราย   

 



ค าถามของงานวิจยัในคร้ังน้ี 

1.ท าอย่างไรให้ผู้ป่วยติดเตียงในพืน้ที่ได้เข้าถึงบริการที่ทั่งถึงและได้รับบริการตาม
มาตรฐานการดูแล 

2.เราจะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างไร และการพัฒนาน้ันไม่เพิ่มภาระ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน(รพ.สต.) 

3.ความพึงพอใจต่อการรับบริการของผู้ป่วยและญาติในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วยติดเตียงจะเป็นอย่างไร 



ระเบียบวิธีวิจัย 

      เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)
กระบวนการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยติดเตียงในพ้ืนทีอ าเภอเมือง
ปทุมธานี โดยอาศยักระบวนการตาม CIPP  MODEL  เพ่ือสร้างการ
มีร่วมในการจดัท ามาตรฐาน(CPG)ทั้งภาคสาธารณสุขและภาค
ประชาชน โดยท าการศึกษาในกลุ่มเจา้หนา้ท่ีใน รพ. สต. จ  านวน 21 
แห่งและผูป่้วยติดเตียง 257 ราย โดยดูผลการศึกษาจากผลการประเมิน 
ADL(Basic activity of daily living) โดยท าการศึกษาใน
ปีงบประมาณปี 2556 โดยอาศยัการมีส่วนร่วมทุกระดบัตั้งแต่
กระบวนการท า CPG การอบรมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ อสม.และผูดู้แล
ผูป่้วยติดเตียงและรวมถึงการใหอุ้ปกรณ์ในการกายภาพบ าบดัเพ่ือ
ยกระดบัคุณภาพชีวิตของผูป่้วยติดเตียงในพ้ืนท่ีอ าเภอเมืองปทุมธานี 

   ท าการศึกษาในช่วงเดือน 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 ตุลาคม 2556 
 



 



กรอบแนวคดิในการด าเนินการวจิัย 

รพ.ปทุมธานี สสอ.เมอืงปทุมธานี อสม. รพ.สต. 21 แห่ง อปท. ผู้น าชุมชน. 

 ระบบการพฒันาการดแูล
ผู้ป่วยตดิเตยีงแบบใหม่ 

ผู้ป่วยตดิเตยีง/ผู้ดแูล 

 กระบวนการมส่ีวนรว่มใน
การก าหนดรปูแบบการ
พฒันาระบบใน 3 ระยะ 

วดัผลจากระดบั ADL                
(Basic activity of daily living)  

ความพอึพอใจของผู้ดแูล 
/จนท.รพ.สต. 

CPG 

ประเมินการมีส่วนร่วม 

คืนขอ้มูลให้ชุมชนและ
ผูเ้ก ีย่วขอ้ง 



กรอบแนวคดิในการด าเนินการวจิัย(ต่อ) 

กระบวนการมส่ีวนรว่มในการก าหนดรูปแบบการพฒันาระบบใน 3 ระยะ 

คณะกรรมการ 
DHS ระยะที ่ 1 ระยะที ่ 2 ระยะที ่ 3 

จดัท า CPG 
โดยมีภาคประชาชน  
รพ.สต.เทศบาล,  รพ.ปทุมธานี 
,สสอ.เมืองปทุมธานี,อสม. 

-อบรมผูดู้แล,อสม,ผูน้  ากระจาย
ตามพ้ืนท่ี(นกักายภาพ) 
-สาธิตวิธีการกายภาพบ าบดั
(นกักายภาพทั้งภาครัฐและ
เอกชน) 

-ลงพ้ืนท่ีปฏิบติังานจริงโดยมี 
นกักายภาพ,อสม.,ผูน้  าชุมชน,
เทศบาล,รพ.สต.เย่ียมผูป่้วย
แบบสหสาขาวิชาชีพโดยมี
เทคนิคให ้อสม.ลงประเมินคร้ัง
ต่อไปโดย อตัราส่วน ผูป่้วย 1:

อสม 3 คน 



ระยะท่ี1 

ประชุมจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูก้ารพฒันาเครอืข่ายสุขภาพอ าเภอเพื่อถอดบทเรียนและประกาศใช้ 
CPG และระบบการดูแลผูป้ว่ยติดเตียงอ าเภอเมืองปทุมธานี  



ระยะที่2 อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยตดิเตียงตามพื้นที่ 

ของหน่วยบริการจ านวน 21 แห่ง 



ระยะที่3 การลงติดตามเย่ียมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ของหน่วยบริการจ านวน 21 แห่ง 



การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน(Community Participation) 

- โรงพยาบาลปทุมธานี : สนับสนุนวิชาการและก าลงัคนในการให้ความรู้เช่น แพทย์    
นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด 
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ: สนับสนุนเชิงบริหารโครงการ แผนงาน ควบคุม ก ากับ 
ประเมินผล(รวบรวมผลงาน) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล: สนับสนุนในการประสานงาน วิชาการ และลงพื้นที่
ปฏิบัติงาน และระบบส่งต่อ 
- อปท.: สนับสนุนงบประมาณ และ สิ่งอ านวยความสะดวก ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนและ 
รพ.สต. ในชุมชน 
-อสม.: ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับการอบรม สอนญาติผู้ป่วยผู้ดูแล รวมถึงประเมินและ
รายงานผลต่อ รพ.สต. 
- จิตอาสา: สนับสนุนเชิงการปฏิบัติลงพื้นที ่ลงเยี่ยมและให้ก าลังใจแก่ผู้ป่วย 



การวัดและการวิเคราะห์ผล 

ผลการศึกษาพบว่า 
เพศ 
              หญิง จ านวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.59   
              ชาย จ านวน 109  ราย คิดเป็นร้อยละ 42.41  

อายุ 
 น้อยกว่า 50 ปี     จ านวน  39 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.18   
  51 – 60  ปี     จ านวน  72 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.02 
  51 – 60  ปี     จ านวน  85 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.07 
  51 – 60  ปี     จ านวน  43 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.73 
 มากกว่า 80 ปี     จ านวน  18 ราย คิดเป็นร้อยละ  7.00 
 



การวัดและการวิเคราะห์ผล 

ล าดบั กิจกรรมที่ประเมิน 

ก่อน หลงั 

ค่าคะแนน ค่าคะแนน 

0 1 2 3 0 1 2 3 

1 การรับประทานอาหาร 145(56.42) 102(39.69) 10(3.89)   123(48.43) 110(42.80) 21(8.17)   

*2 การแต่งตัว 212(82.49) 45(17.51)     183(72.05) 71(27.95)     

*3 การลุกจากท่ีนอน 197(76.65) 57(22.18) 3(1.17) 0(0.00) 139(54.73) 101(39.76) 13(5.12) 1(0.00) 

4 การใช้สุขา 175(68.09) 70(27.24) 12(4.67)   165(64.96) 74(29.13) 15(5.91)   

5 การขึน้บันได 246(95.72) 11(4.28) 0(0.00)   231(90.94) 23(9.06) 0(0.00)   

6 การใส่เสือ้ผ้า 197(77.65) 60(23.35) 0(0.00)   158(62.21) 93(36.61) 3(1.18)   

7 การอาบน า้ 189(73.54) 68(26.46)     183(62.20) 73(37.80)     

8 การเดนิ 243(94.55) 12(4.67) 2(0.78) 0(0.00) 213(83.86) 29(11.42) 12(4.72) 0(0.00) 

9 การกลัน้อุจจาระ 99(38.52) 135(52.53) 23(8.95)   82(32.28) 140(55.12) 32(12.60)   

10 การกลัน้ปัสสาวะ 148(57.59) 99(38.52) 10(3.89)   100(39.37) 131(51.57) 23(9.06)   

ตารางการประเมินกิจกรรมประจ าวนัตามแนวทางการประเมิน ADL 

หมายเหตุ ก่อนด าเนินการมีผูป่้วย 257 คน หลงัการประเมินมีผูป่้วย 254 คน 



การวัดและการวิเคราะห์ผล 

ระดบัการประเมิน 

ก่อน หลงั 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

พึ่งพิงโดยสมบูรณ์ (0-4 คะแนน) 148 57.59 103 40.55 

พึ่งพารุนแรง  (0-4 คะแนน) 103 40.08 120 47.24 

พึ่งพาปานกลาง(0-4 คะแนน) 6 2.33 31 12.21 

ไม่พึ่งพา(มากกวา่ 12คะแนน) 0 0 0 0 

ตารางการประเมิน ADL  แบ่งตามระดบัการพึง่พิง 

 จากการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยติดเตียงโดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วม พบวา่ผูป่้วยติดเตียงท่ีมีระดบัความพึง
พิงสมบูรณ์จ านวน 148 คน มีระดบัความพึงพิงดีข้ึนเป็นระดบัพึงพิงรุนแรง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 28.37  และผูป่้วย
ติดเตียงมีมีระดบัความพึ่งพิงรุนแรงจ านวน 103 คน มีระดบัความพึ่งพิงเป็นระดบัปานกลางจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
24.27 ระดบัความพึงพอใจของเจา้หนา้ท่ีในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยติดเตียงในอ าเภอเมืองปทุมธานีจากจ านวนหน่วย
บริการ 21 แห่ง มีความพึงพอใจในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยติดเตียงคิดเป็นร้อยละ 91  



การวัดและการวิเคราะห์ผล 

การประเมินผลตาม CIPP MODEL 

C (Context) 

I(Input) 

P(Process) 

P(Product) 

มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน(ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตามบริบท
ของชุมชนตนเอง)  

คน,เงิน,วัสดุ,สถานที่ (รพ.ปทุมธานี, สสจ.ปทุมธานี, สปสช เขต 4)  

กระบวนการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยติดเตียง/ประเมินจากความพึงพอใจ
และจาก ADL 

Output(ผลผลิต) ระบบการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียง  

Outcomes(ผลลัพธ์) การมีความร่วมมือในการจัดการสุขภาพ 

Impacts(ผลกระทบ) ชุมชนร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาสุขภาพในชุมชน 



การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน ์

1.มีระบบการดแูลผู้ ป่วยติดเตยีงในพืน้ท่ีและง่ายต่อการดแูลลดภาระงานของเจ้าหน้าท่ี
(ผู้ ป่วยเข้าถงึบริการทกุราย) 
2.มีข้อมลูผู้ ป่วยท่ีเป็นปัจจบุนัในแต่ละพืน้ท่ี(กระบวนการคืนข้อมลูสู่ชมุชน)เพื่อจดัท า
โครงการในกองทนุ สปสช. 
3.เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระหว่างภาครัฐ,ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนใน
การปัญหาในชมุชนเกิดนวตักรรมใหม่ในการดแูลผู้ ป่วยติดเตยีง 
4.สนบัสนนุการด าเนินงานของ DHS และตวัชีว้ดัในองค์กรด้านการดแูลเยี่ยมบ้านผู้ ป่วย
ติดเตียงในพืน้ท่ี 
5.มีแนวทางในการด าเนินงานการดแูลผู้ ป่วยกลุ่มพิเศษเพื่อขยายการดแูลไปในกลุ่มผู้พิการ 



การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับหน่วยงาน ต่อผู้ป่วย ต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

รพ.ปทุมธานี : มีระบบการส่งต่อที่ใช้งานได้จริงและเกิดระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่เข้าใจใน
การด าเนินงานในทุกระดับ , มีการท างานเป็นทีมมากข้ึน 
 
จนท.รพ.สต. : มีระบบการดูแลที่ชัดเจน , ลดภาระงานในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง มีเวลาใน
การด าเนินงานอื่นเพิ่มมากข้ึน , เรียนรู้การท างานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 
ต่อผู้ป่วย : เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข,ได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน  
 
ต่อองค์กร : ผู้บริหารให้ความส าคัญและเห็นความส าคญัในการดูแลผูป่้วยกลุ่มติดเตียงมากข้ึน 
 
ต่อชุมชน : ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านสุขภาพมากข้ึน,เกิดการท างานด้านสขุภาพ
ภาคประชาชนในการดูแลคนในชุมชนของตนเอง(ชุมชนคดิเองแก้ปัญหาเองโดยมี รพ.สต.เป็นพี่
เลี้ยงในด้านองค์ความรู้ด้านสุขภาพเท่านั้น) 



1.ผู้บริหารให้ความส าคัญ
และสนับสนุน 

3.กระบวนการจัดการที่เหมาะสมตาม
พืน้ที่ของตนเอง 

2.ความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย 



ความภาคภูมิใจในการวิจัย/จดัท ากจิกรรมในครั้งนี้ 

1.รู้สึกถึงความสุขในการท างานทีไ่ด้ช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มนี้ 
2.รู้ถึงความฝันของผู้ป่วยกลุ่มนี้ว่าเป็นอย่างไร และเข้าใจตัวผู้ป่วยและญาติมากข้ึน 
3.ความเท่าเทียมในสิทธิ์และความเทา่เทยีมในฐานะความเป็นมนุษย์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 
ที่ต้องเข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์ 
4.ชุมชนมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้แต่ขาดความรู้และความม่ันใจในการปฏิบัติ 
5.ชุมชนร่วมรับผิดชอบต่อสภาวะสุขภาพของคนในชุมชน พร้อมช่วยเหลือร่วมกัน 
6.เกิดการพัฒนาระบบ(รูปแบบ)การดูแลผู้ป่วยติดเตียงในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี 
7.เกิดนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยโดยชุมชนและใช้งานได้จริงในพืน้ที่ 



ระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอ าเภอเมืองปทุมธาน(ีPathumtani Model) 

ส่งตอ่ผู้ป่วยจาก  
รพ.ปทุมธานี 

รพ.สต. 

ตดิตามเยีย่มตาม
มาตรฐาน 

Pt ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 

Pt  
มภีาวะแทรกซ้อน 

สสอ.เมอืง
ปทุมธานี 

ระบบเดมิ 

รพ.
ปทุมธานี รพ.สต. อสม./ผู้ดแูล อปท/ผู้น า

ชุมชน 

ระยะที1่ ระยะที2่ ระยะที3่ 

ตดิตามเยีย่มผู้ป่วยตามมาตรฐาน
โดยม ี จนท.รพ.สต. อสม. ผู้

ดแูล,ผู้น าชุมชน,อปท 

ผลการเยีย่มผู้ป่วยตดิเตยีงในพืน้ที ่

ร่วมคิดร่วมท าทุกภาคส่วน 

เกดิแนวทางท างานร่วมกนั(CPG) 

คน้หาความเขม้แข็งในชุมชน(ตน้ทุนเดิม) 

การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามเยีย่ม 
เทคนิคที่ได้ ผู้ดแูล 3:1 

คืนขอ้มูลแกชุ่มชนและผูเ้ก ีย่วขอ้ง 
เพ่ือวางแผนแก้ไขใหม่ต่อไป 
มีนวตักรรมในการดูแล 

ระบบใหม่โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนรว่มใน
ชุมชนและผู้เกีย่วข้อง 



สิ่งที่เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

1.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการด าเนินงาน DHS ในระดับจังหวัด 

  



สิ่งที่เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

1.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการด าเนินงาน DHS ในระดับจังหวัด 

  



สิ่งที่เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

1.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการด าเนินงาน DHS ในระดับจังหวัด 

  



2.ได้รับรางวัลดีเด่นงานวจัิย R2R (Success Story sharing)  



2.ได้รับรางวัลดีเด่นงานวจัิย R2R (Success Story sharing)  



3.เข้าร่วมการพัฒนากลไกลระดับพื้นที่เพื่อสื่อสารคุณค่าบริการ 



4. ออกสื่อสารธารณะ รายการเกษตรนิวส ์ช่อง 9,ช่อง 3 



แรงบันดาลใจในการท างานของเครือข่ายสุขภาพอ าเภอเมอืงปทุมธานี 


