


การพฒันาระบบดแูลผูพ้กิาร
อยา่งมสีขุภาพด ีมตีงัค ์ย ัง่ยนื 

พืน้ที:่ ต ำบลหนองหลม่ 
 

โดย นำงทนัยำ เผำ่กนัทะ 
พยำบำลวชิำชพี ช ำนำญกำร 

 



หลกัการและเหตผุล 

 จ  ำนวนผูพ้ิกำรเพิ่มข้ึนทุกปี พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหว 

48% ช่วยเหลือตนเองไดบ้ำ้ง 89%ช่วยเหลือตนเอง

ไม่ไดเ้ลย 11%ดำ้นรำยไดไ้ม่เพียงพอถึง 50%ตกเป็น

ภำระครอบครวัและคนดแูลส่วนใหญเ่ป็นบุตรหลำนตอ้งออก

งำนมำดแูลผูพ้ิกำรท่ีบำ้น ปัญหำท่ีตำมมำคือค่ำใชจ้ำ่ย 

 

 



แรงบนัดำลใจ 

 

-เห็นศกัยภำพผูพ้ิกำรตอ้งสรำ้งพลงัใน

ตวัผูพ้ิกำรใหล้กุยืนในสงัคมไดอ้ยำ่งมี

คุณค่ำควำมเป็นมนุษยไ์ม่ตกเป็นภำระ

สงัคม 

 
 



วตัถุประสงค ์

 -เพ่ือพฒันำระบบกำรดแูลผูพ้ิกำรใหมี้สุขภำพ

ดี มีตงัค ์สูค่วำมยัง่ยืน 

เป้ำหมำย 

 

 -ผู้พกิารทุกคนในต าบลหนองหล่ม 365 ราย 
 
ระยะเวลาในการศึกษา 
 มกราคม2557-มกราคม2559 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

• เกดิระบบการดแูลผูพ้กิาร อยา่งมสีว่น
รว่มจากภาค ีแบบเชือ่มโยงอยา่งบรูณา
การเกดิสขุภาพแบบองคร์วม มรีายได้
อยา่งเพยีงพอ สูค่วามย ัง่ยนื 



นิยำมศพัท ์
สุขภาพดี=สมบูรณท์ัง้ ทางกาย ใจและสงัคม 

มีตงัค=์ มีรายไดเ้พียงพอ มีงานท าในชุมชน 

ระบบการดูแล 4 ดา้น= ดา้นท่ี1= แกนน าจติอาสา  
ดา้นท่ี2=แสวงหาเครอืข่ายรว่ม ดา้นท่ี 3=บูรณา
การรว่มจากภาคีและครอบครวั ดา้นท่ี 4=.ใชภู้มิ
ปัญญาทอ้งถิ่นตามศักยภาพชุมชน 



  

  
หลกัการท างาน 
แบบมีส่วนร่วม 

“ก๊ึด แป๋ง  แบง่ปัน๋” 
  

ยึดหลกัการบรูณาการ
สร้างเครือข่ายการท างาน      
เพ่ือร่วมพฒันา 
ต าบลหนองหล่ม 

ศกัยภาพแกนน า  
ส่งเสริมคนต้นแบบ  
จิตอาสา “ดแูลด้วยใจ” 

การดูแลผู้ป่วยที่
บ้านต าบลหนอง

หล่ม 
                       ยึดหลกัการด าเนิน                                                

ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 บนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

 

“ก๊ึด แป๋ง แบ่งปัน๋” หมำยถึง กำรรว่มกนัคิด รว่มกนัสรำ้งและน ำสิ่งท่ีไดไ้ปสูก่ำรแบ่งปัน 

 



 วิธีด  ำเนินกำรวิจยั 

รวิจยั 
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ขอบเขตของกำรวิจยั 

 กำรศึกษำเชิงปฏิบตักิำรแบบมีส่วนรว่ม(PAR) 

 เป้ำหมำย ต  ำบลหนองหล่ม  9 หมู่บ้านผู้พกิารทั้งหมด365 
 ระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2557 ถึง 31 มกรำคม 2559  
 เก็บขอ้มูลโดยใชส้งัเกต/ร่วมกิจกรรมแบบบันทึกขอ้มูล 

แบบสมัภำษณแ์ละแบบสนทนำกลุ่ม 
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ประชำกรและกลุม่ตวัอยำ่ง 
 
 1. คดัเลือกกลุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจง กระจำยครบทุก
หมู่บำ้น(purposive sampling)  

 



เครื่องมือที่ใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล 

1. แบบบนัทึกกำรประชุมในกำรหำขอ้ตกลงร่วมกนั 
2. แบบบนัทึกกำรตดิตำม กำรสรำ้งสุขภำพ  

    สรำ้งอำชีพรำยไดผู้พ้ิกำร 
3. แบบบนัทึกกำรสนทนำกลุม่ 

  

  



วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลู 

-ทบทวนวรรณกรรม 

-การเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์บนัทกึเหตกุารณ์ ทกุ
คร ัง้ท ีอ่อกตดิตามโดยเก็บกอ่นและหลงัด าเนนิงาน 

การวเิคราะหข์อ้มลู และสถติทิ ีใ่ช ้

•ใชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณผสมคณุภาพ 

•รอ้ยละเปรยีบเทยีบ กอ่น-หลงัการด าเนนิงาน 

  



 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนในต ำบลหนองหลม่   

 

ขั้นเตรียมกำร 

1.วเิคราะห์ทุนทางสังคมในชุมชน ต้ังศูนย์ดูแล สร้างแกนน าขับเคลื่อน สร้าง
ฐานข้อมูล พฒันาแนวคิด CCM. DHSและต าบลจัดการสุขภาพ 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ระยะท่ี 2 ขั้นด ำเนินกำร 

1.แสวงหาเครือข่ายท้ัง 4 ด้าน 
 ดำ้น1=แกนน ำจติอำสำ  

 ดำ้น 2=ภำคีเครือข่ำย ทั้งในและนอกพื้ นท่ี 

 ดำ้น3=มีสว่นร่วมครอบครวัและชุมชนแบบบูรณำกำร 

  ดำ้น4=ภมิูปัญญำทอ้งถ่ิน โดยใชเ้ทคนิค AICคน้หำแกนน ำ พฒันำ

ศกัยภำพแกนน ำตน้แบบจติอำสำ 

  A=คืนขอ้มูลชุมชนและภำคีเครือร่วม ร่วมวิเครำะห ์ 

  I=ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 C=แบ่งบทบาทหนา้ท่ีตามภาระงานของแต่ละภาคสวนอย่างมีส่วนรว่มและบูรณา

การไปพรอ้มกนั ใชทุ้นทางสงัคมรว่มดูแลสุขภาพมีนวตักรรมชุมชนการดูแลผูพิ้การ

และใชวิ้ถีดัง้เดิมหันมาเนน้เศรษฐกิจพอเพียงสรา้งรายไดล้ดรายจ่าย 
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นวตักรรมสร้างสุขภาพ  



ผู้ร่วมอุดมการณ์ 
สร้างสุขภาพ 



ด้านส่งเสริมอาชีพ 
สร้างรายได้ ลดรายจ่าย 

 



ขั้นตดิตำมและประเมินผล 

1.จดัประชุมกรรมกำรทุกเดือนทรำบควำมกำ้วหนำ้ 

  หำแนวทำงไข(วิเครำะหห์ลกัPDCA) 

2.ศึกษำขอ้มูลทั้งก่อนแลหลงัด ำเนินงำน 

3.เก็บขอ้มูลกำรสรำ้งอำชีพน ำเอำจ  ำเป็นและท ำไดคื้นขอ้มูล

กบัภำคีและชุมชนอยำ่งตอ่เน่ือง 

 

 

 

  



ผลกำรด ำเนินงำน  

 ดำ้นสุขภำพสุขภำพดี 

1.ผูพ้ิกำรรบักำรเยีย่มและดแูลครบ 100% 

2.มีศนูยป์ระสำนกำรดแูลผูพิ้กำรในชุมชน 

3.ญำตแิละผูพิ้กำรมีควำมพึงพอใจ 

จำกรอ้ยละ 50เป็นรอ้ยละ 95มีกำรเช่ือมโยงระบบกำรดแูล

สุขภำพอยำ่งไรร้อยตอ่ในต ำบล 
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ผลกำรด ำเนินงำน  

 ดำ้นมีตงัค ์

1.ผูพิ้กำรมีรำยไดเ้พ่ิมเตมิจำกเบ้ียพิกำรครบ 100% 

ส ำหรบัผูพิ้กำรที่ช่วยเหลือตนเองไม่ไดใ้หญ้ำตมิำท ำแทน 

หรือน ำงำนไปท ำตอ่ที่บำ้นในชุมชนมีวิสำหกิจชุมชนกลุ่มพิกำร 

2.ในระดบัหมู่บำ้นมีกองทุนสวสัดิกำรชุมชนช่วยเหลือตัง้แต ่

คลอด เจบ็ป่วยและเสียชีวิตกลุ่มพิกำร 
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ผลกำรด ำเนินงำน  

 ดำ้นระบบกำรดูแลช่วยเหลือจำกภำคเครือข่ำย 4 ดำ้น 

ดา้นท่ี1  แกนน ำจติอำสำผ่ำนกำรพฒันำศกัยภำพครบทุกหมู่มี

เจำ้หนำ้ท่ีเป็นพ่ีเล้ียง คอยประสำนดแูลจำกชุมชนสูส่ถำน

บริกำร สำมำรถออกดแูลผูพ้ิกำรที่บำ้นยำมญำตติดิธุระ 

ครอบคลมุจำกรอ้ยละ60เป็นรอ้ยละ100  
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ผลกำรด ำเนินงำน  

 ดำ้นระบบกำรดูแลช่วยเหลือจำกภำคเครือข่ำย 4 ดำ้น 

 ดา้นท่ี2ภาคีเครือข่ายร่วม เนน้ดา้นสงัคม/ส่ิงแวดลอ้มชุมชนมีส่วนร่วม 

 ดำ้นกำยจดัหำท่ีอยูอ่ำศยัจ  ำนวน 25 หลงั กำยอุปกรณใ์หค้รบทุกคน ดำ้นใหจ้ติใจสง่ผลให้

ผูป่้วยและญำติมีควำมสุขและพึงพอใจจำกรอ้ยละ60เป็นรอ้ยละ95  

 สรำ้งศูนยอ์ำชีพ ตำมควำมถนัดและเหมำะสมกบัควำมพิกำรเครือข่ำย 

 1.เงินเดือนกำรจำ้งงำนในชุมชนจำกมำตรำ 33ประจ  ำหน่วยงำนในชุมชนรำยไดป้ระจ  ำ 5 

คนรอ้ยละ0.8 

 2.ท ำงำนประจ  ำศูนยเ์ย็บปักประดิษฐ ์จ  ำนวน 20 คน มีญำติและผูพิ้กำรท่ีมำล ำบำกรบังำน

ประดิษฐจ์ำกกลุม่ท ำท่ีบำ้น 65 คน รอ้ยละ23.28 

 3.ท ำงำนตำมกำรฝึกอบรมในชุมชนช่ำงเย็บและซ่อมรองเทำ้ 5 คน ท ำน ้ำยำเอนกประสงค ์

30 คนเป็นช่ำงไมแ้ละเฟอรนิ์เจอ 4 คน ช่ำงไฟฟ้ำ 2คนช่ำงยนต ์5 คนท ำไมก้วำด และจกั

สำน 15  คนและตั้งกลุ่มปลกูผกัสวนครวั 52 คน รอ้ยละ30.95จ  ำนวนผูพิ้กำรช่วยตนเอง

ไดแ้ละมีรำยไดจ้ำกครวัเรือนรอ้ยละ182 รำยรอ้ยละ49.86 
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ผลกำรด ำเนินงำน  

 ดำ้นระบบกำรดูแลช่วยเหลือจำกภำคเครือข่ำย 4 ดำ้น 

ดา้นท่ี3  กำรมีสว่นรว่มจำกตวัผูป่้วยและผูดู้แลใหค้วำมร่วมมือ กบั

ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีมีเวลำดูแลในรำยจ  ำเป็นมำกข้ึนแบง่เบำภำระงำน

ล ำบำกนอ้ยลง มีคนดแูลครบ 1 คนตอ่ผูป่้วย1 คนพึ่งพอใจจำก รอ้ย

ละ50เป็นรอ้ยละ 95% ผูป่้วยอมัพำตท ำกำยภำพบ ำบดัช่วยเหลือ

ตนเองไดไ้ดค้รบ 5 รำยคิดเป็นรอ้ยละ100%แผลเร้ือรงัเคล่ือนไหว

ไม่ไดไ้ม่มีภำวะแทรกซอ้นครบ4รำยรอ้ยละ100  
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ผลกำรด ำเนินงำน  

 ดำ้นระบบกำรดูแลช่วยเหลือจำกภำคเครือข่ำย 4 ดำ้น 

ดา้นท่ี4ใชภ้มิูปัญญำทอ้งถ่ินรว่มดูแล ใชชุ้มชนเป็นฐำนใชบ้ำ้นเป็น

เรือนนอน ผูพ้ิกำรเบำหวำนที่ถูกตดัขำและเคลื่อนไหวล ำบำกไดฝึ้ก

ยดืเหยยีดกลำ้มเน้ือป้องกนัพิกำรซ ้ำซอ้นและมีควำมสุข 100%

จ  ำนวน2รำยสำมำรถดูแลตนเองไดไ้ม่เป็นภำระผูอ้ื่นและกลุม่ผูป่้วย

กลุม่ติดบำ้นจ  ำนวน 24 รำยสำมำรถช่วยเหลือตนเองและผูอ้ื่นได้
จ  ำนวน14 รำยรอ้ยละ60 
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กำรน ำไปใชป้ระโยชน ์
 จำกกำรพฒันำระบบกำรดแูลผูพ้ิกำรพบว่ำตอ้งบูรณำงำนทั้งกำรแพทย์

และสงัคมพรอ้มกนักำรสรำ้งสุขภำพร่วมกบักำรสรำ้งรำยไดใ้หก้บัผูพ้ิกำร

และพบว่ำกลุม่พิกำรมีพลงัท่ีดแูลกนัท่ีมีพื้ นฐำนเขำใจและรกักนัเป็น

ทุนเดิมอยูแ่ลว้และหำแกนน ำจติอำสำที่มีสว่นไดส้่วนเสียเขำ้มำมีสว่นใน

กำรขบัเคล่ือนเป็นกลุม่กิจกรรมเพื่อนเยีย่มเพื่อน สำมำรถน ำไปใชก้ลุม่มี

ภำวะพึงพิงเช่นกลุม่สูงวัยและกลุม่เครือข่ำยผูต้ดิเช้ือท่ีเป็นกลุม่ตอ้งไดร้บั

กำรดแูลอยำ่งมีสว่นร่วมและหำอำชีพเสริมเพิ่มรำยไดไ้ม่ใหเ้ขำเป็นภำระ

พึ่งพิงสงัคม  

   
 



ขอ้เสนอแนะ 

 กำรพฒันำกลุ่มท่ีเป็นภำระพ่ึงพิงตอ้งดแูลแบบบูรณำกำร

ควบคู่กนัไปทั้งทำงกำรแพทยแ์ละสงัคมควรน ำไปใชด้แูล

กลุ่มป่วยอ่ืนที่ซบัซอ้นและ ใหชุ้มชนมีส่วนรว่ม 

ครอบครวัเป็นฐำนดแูล เครือข่ำยสุขภำพสนบัสนุน 

พฒันำกำรพยำบำลของคนดแูลเพิ่มองคค์วำมรูเ้พ่ิมเตมิ

กำรดแูลผูป่้วยระยะทำ้ยท ำใหมี้ควำมมัน่ใจมำกข้ึน 
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ปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ 
 

 

 1.ผูน้ ำและภำคมีศีกัยภำพ/ชมุชนเขม้แข็ง (อบต. พม. 
อบจ.และรพสต) 
2.ระบบสขุภำพอ ำเภอมกีำรเชือ่มโยงระบบดแูล(DHS) 
3.ผูบ้รหิำรทกุระดบัสนับสนุน(ต ำบล อ ำเภอ จังหวดั) 
4.บคุลำกรมคีวำมตัง้ใจ มุง่มั่นในกำรพัฒนำงำน 
5.ผูพ้กิำรเห็นคณุคำ่ตนเองและศรัทธำตอ่แกนน ำ 




