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บทคัดย่อ 

 
โครงการ 1 อ าเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา มีวัตถุประสงค์คือ 1) พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 2) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏบิัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองตามศักยภาพของตน ลดการพึ่งพิง

บุคคลอื่น 3) สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา จังหวัดเชียงราย และ 4) สร้างชุมชนต้นแบบในการดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาของจังหวัดเชยีงราย ระยะเวลาด าเนินงาน 12 เดือน ใช้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม

ขั้นตอนกระบวนการการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมบุคลากรในทีม 2) การระบุความรู้ที่องค์กร

ต้องการ 3) การกลั่นกรองรูปแบบความรู้ที่องค์กรต้องการ 4) การจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการน าความรู้

ไปใช้ 5) การน าความรู้ไปใช้ 6) การประเมินผลการใช้ความรู้ และ 7) การสรุปผลการใช้ความรู้ ก าหนดขอบเขต

ของโครงการไว้ดังน้ี 1. ด้านตัวแปรและเน้ือหาที่ศึกษา ได้แก่ เกณฑ์การเป็นชุมชนต้นแบบ รูปแบบการดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุของผูดู้แล ความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ คุณภาพ

ชีวิตของผู้สูงอายุและผู้ดูแล เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  2. ด้าน

ประชากร ได้แก่ 1) ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกลุ่มพึ่งพา 2) ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึง่พา 3) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  4) 

ผู้ให้บริการสุขภาพในชุมชน 5) ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวแทน 6) คณะกรรมการประจ าศูนย์

พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) จังหวัดเชียงราย และ 3. ด้านพื้นที่ ได้แก่ ชุมชนทีม่ี 

ศพอส. ของ พมจ. เชียงราย จาก 18 อ าเภอในจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ศรี

เมืองชุม อ.แม่สาย 2) อบต. ป่าสัก อ.เชียงแสน 3) อบต. สันกลาง อ. พาน 4) อบต. แม่กรณ์ อ.เมือง และ 5) 

เทศบาลต าบล (ทต.) สถาน อ. เชียงของ ผลการด าเนินโครงการพบว่า แนวปฏิบัติที่ดีสู่การเป็นต้นแบบการดแูล

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาของจังหวัดเชยีงราย  ประกอบด้วย 15 ขั้นบันได 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) โครงสร้างหรือ

ต้นทุน ประกอบด้วย ระบบสุขภาพและชุมชน 2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ หลังจากน าแนวปฏิบัติไปใช้ 

พบว่า 1) คะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุฯ หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 

2) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายฯุหลงัเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการฯ 3) ศักยภาพ

ผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุฯ หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โครงการฯ 4) คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติที่ดใีนการดูแลผู้สงูอายุฯ ของ อสม./ CG เท่ากับ 7.85 

+ 1.52 (คะแนนเต็ม 10) 5) การมุ่งสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา ตาม 15 ขั้นบันไดฯ สามารถ

แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 มีการด าเนินการตามองค์ประกอบย่อย น้อยกว่า 50% ระดับ 2 มีการด าเนินการ

ตามองค์ประกอบย่อยน้อยกว่า 50-80% ระดับ 3 ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด (Optimate Goal) มีการด าเนินการ

ตามองค์ประกอบย่อยมากกว่า 80% และ 6) เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึง่พาในชุมชนอย่างเปน็

รูปธรรม 

ค ำส ำคัญ ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา การดูแลระยะยาว ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  
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บทท่ี 1 บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญและที่มำ 

 ประเทศไทยได้เข้าสูส่ังคมผูสู้งอาย ุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์มาตั้งแต่ป ี2552 และจะเขา้สู่

สังคมสูงวัยอยา่งสมบูรณ์ (complete aged society) ในปี 2564  ปัจจุบันประเทศไทยมีผูสู้งอายทุี่อายุ 60 ปีขึ้นไป

ประมาณ 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 มีจ านวนผู้สูงอายุทีอ่ยูใ่นภาวะพึ่งพิง ประมาณ 4 แสนคน และมี

แนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นอีกมาก ในอีก 20 ปีข้างหน้าผู้สูงอายุทีอ่ยูใ่นภาวะพึ่งพิงจะเพิ่มเป็น 1.3 ล้านคน (ปราโมทย์ 

ประสาทกุล, 2560) การเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผูสู้งอายน้ีุน ามาซึ่งภาวะเสีย่งและปัญหาดา้นสุขภาพโดยเฉพาะ

การเจ็บป่วยดว้ยโรคเร้ือรัง เน่ืองจากวัยสูงอายุมีธรรมชาติของการเสื่อมลงทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม (สถาบนั

เวชศาสตร์ฟื้นฟู กรมการแพทย์, 2553) ผลกระทบที่เกดิตามมาจากโรคเร้ือรังน าผู้สูงอายุไปสูภ่าวะทุพลภาพ ไม่

สามารถท ากิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองจนกลายเป็นบคุคลที่มีภาวะพึ่งพิงในการด ารงชีวิตและต้องการการดูแลใน

ระยะยาวจากบุคคลในครอบครัวและสังคมมากขึ้น (กนิษฐา บุญธรรมและศริิพันธ์ ลาสัตย์, 2551)  

 ประเทศไทย ได้ก าหนดแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ด้านสาธารณสุข โดยมีกระทรวงสาธารณสขุ

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในยุทธศาสตร์ด้านการสง่เสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผูบ้ริโภคเปน็เลศิ 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุม่วัย โดยในกลุ่มผู้สูงอายุได้ก าหนดตวัชีว้ัดเป็นร้อยละของต าบล

ที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายรุะยะยาว (Long term care : LTC) เพื่อตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของ

โครงสร้างของประชากรสูงอายทุี่มีแนวโน้มสงูขึน้อยา่งรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้รัฐต้องแบกรับภาระคา่ใชจ่้ายในการดแูล

ประชากรเหล่าน้ีเป็นจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจได้ หากการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 ส านักงานสาธารณสขุจังหวดั (สสจ.) จังหวัดเชียงราย ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบการดแูล

ผู้สูงอายุระยะยาวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ผู้สูงอายทุี่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะไดรั้บการดูแลอยา่ง

เหมาะสม และสร้างระบบการส่งเสริมสุขภาพดแูลผูสู้งอายรุะยะยาวในระดับพื้นที ่ โดยส่งเสริม สนับสนุนใหเ้กดิ

การบูรณาการภาคีเครือขา่ยในการขับเคลื่อนงาน และสร้างกลไกการมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงานในชว่งที่ผา่นมา

พบว่า มีต าบลที่เขา้ร่วมโครงการ สามารถด าเนินงานตามองค์ประกอบครบ 7 ข้อ ในปี 2559 มี 25 แห่ง หรือร้อยละ 

78.4 ส่วนปี 2560 มีเพียง 29 แห่ง หรือร้อยละ 78.4 เมื่อคิดตามภาพรวมทัง้ในปี 2559 และ 2560 พบว่ามีต าบล 

LTC ผ่านเกณฑ์ 7 ข้อ รวม 54 แห่ง ร้อยละ 84.4 ซึ่งองค์ประกอบทีไ่ม่ผา่นส่วนใหญ่ ได้แก่ องค์ประกอบการมี

คณะกรรมการบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ส่วนหน่ึงยังไม่ไดม้ีการจัดตัง้

คณะอนุกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ในช่วงปีงบประมาณ 2559 – 2560 ของจังหวัดเชียงราย ได้มีความ

พยายามที่จะขบัเคลือ่นงานภายใต้เงื่อนไขที่ถกูก าหนดตามนโยบาย อย่างไรก็ตาม การด าเนินการเกี่ยวกับแผนการ

ดูแลผู้สูงอายรายบคุคลน้ัน ยังไม่สามารถด าเนินการใหค้รอบคลมุได้ ท าให้ส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไป
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ยังพื้นที่ LTC ได้ (อุไรวรรณ ชัยมินทร์, 2561) ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์ ปัญหาสขุภาพและความตอ้งการการ

ดูแลของผู้สูงอายุโรคเร้ือรัง : เขตเทศบาลเมืองเชียงราย พบว่า สถานการณ์ปญัหาในการดูแลผูสู้งอายใุนมิตขิอง อสม. 

ซึ่งผู้ดูแลในชุมชนบอกว่านโยบายการดแูลผู้สงูอายใุนชุมชนขาดความชัดเจน (19/23 คน) ภาระงานเกินศักยภาพของ

ตนเอง (16/23 คน) มิติของพยาบาล พบว่า นโยบายของหน่วยบริการสุขภาพยงัไม่มีแนวทางชดัเจน ขาดการน าไป

ปฏิบัติอย่างจริง (2/4 คน) ส าหรับความต้องการการดูแลของผูสู้งอายโุรคเร้ือรังและผูดู้แลหลกั ต้องการให้มีคนมา

เยี่ยมที่บ้าน (10/12 คน) ด้าน อสม. ต้องการให้พัฒนาศักยภาพผู้สงูอายุในการดูแลตนเอง เพิ่มศักยภาพในการดแูล

ผู้สูงอายุให้แก ่อสม. เอง และต้องการใหท้ีมสขุภาพเขา้เยีย่มบ้านในผู้ปว่ยทีซ่ับซ้อน ติดเตียง ไม่มีคนดูแลร่วมกบั อส

ม. (พรทิพย์ สารีโส ปิยะภร ไพรสนธิ์ อุษาษ์ โถหินัง วรางคณา อ่ าศรีเวียง นารีลักษณ์ ฟองรัตน์, 2560)  

 ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ ประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกับแผนยทุธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ด้านสาธารณสุข ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการจัดการความรู้การวิจัยในเร่ืองการน ารูปแบบการดแูล

ผู้สูงอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพาซึ่งได้พัฒนาและทดลองใชแ้ล้วร่วมกบัการใช้เทคโนโลยี มาเป็นเคร่ืองมือในการท าให้

ระบบการส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุระยะยาว ของจังหวัดเชยีงราย เป็นรูปธรรม ชัดเจน และสอดคล้องกับบริบทของ

จังหวัด อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและนักวิชาการ เพื่อท าให้คุณภาพชวีิตของผู้สงูอายุ

กลุ่มพึ่งพา ผู้ดูแล ดีขึ้น ผู้ปฏิบตัิงานด้านการดูแลผู้สงูอายุมีระบบในการท างานทีช่ัดเจนยิ่งขึ้น 

  

วัตถุประสงค์  

1. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สงูอายุกลุ่มพึ่งพา 

2. ส่งเสริมให้ผู้สงูอายุปฏบิัติกจิวัตรประจ าวันดว้ยตนเองตามศักยภาพของตน ลดการพึ่งพิงบุคคลอื่น 

3. สร้างเครือข่ายผูดู้แลผูสู้งอายกุลุ่มพึ่งพา จังหวดัเชียงราย 

4. สร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สงูอายุกลุ่มพึ่งพาของจังหวัดเชียงราย 

 

ขอบเขตของกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

 โครงการน้ี เป็นการพัฒนาศักยภาพผูดู้แลผูสู้งอายุกลุ่มพึ่งพา ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏบิัติกิจวตัร

ประจ าวันด้วยตนเองตามศักยภาพของตน ลดการพึ่งพิงบุคคลอื่น สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผูสู้งอายุกลุ่มพึ่งพา รวมถงึ

สร้างชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สงูอายกุลุม่พึ่งพา 1 อ าเภอ 1 ชุมชนต้นแบบ  

 1) ขอบเขตการด าเนินงาน ดังน้ี   

1.1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของชมุชน โดยการประเมินปัญหา ความต้องการและการจัดการ

สุขภาพของผู้สูงอายกุลุม่พึ่งพา  

1.2) ก าหนดเกณฑ์ของชุมชนต้นแบบ และคัดเลือกชุมชนต้นแบบจาก 18 อ าเภอในจังหวดัเชยีงราย 

โดยก าหนด 1 อ าเภอ 1 ชุมชนที่มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง่เสริมอาชพีผู้สงูอาย ุ ในความรับผิดชอบของ
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) 

เชียงราย และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจั์งหวดั (พมจ.) เชียงราย  

1.3) จัดประชุม/สัมมนากับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ ระดมความคิดของทกุ

ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลผูสู้งอายุกลุ่มพึ่งพา รวมถึงเปิดโอกาสให้แลกเปลีย่นเรียนรู้ เพื่อเป็นการบูรณาการ

ความรู้จากกลุ่มผู้ดูแล พยาบาล และจากองค์ความรู้ที่มาจากผลการวิจัยและ application เพื่อน ามาพัฒนาเปน็

แนวปฏิบัติที่ด ี(best practice) ในการดูแลผู้สงูอายุกลุ่มพึ่งพา จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเปน็องค์ความรู้ที่เกิดจากการ

ร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสมาชกิผูม้ีประสบการณ์ตรงและเปน็ผู้เผชิญกับปัญหาน้ันๆ มาร่วมด าเนินการ  

1.4) จัดท าคู่มือการดูแลผู้สงูอายกลุ่มพึ่งพาทีเ่ป็นแนวปฏิบตัิที่ด ี ที่ปรับปรุงจากคู่มือทีม่ีอยูเ่ดมิ 

หลังจากน้ันน าคู่มือฯ ไปใช้ในกลุม่เปา้หมาย 

1.5) ประเมินผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบตัิที่ดีจากกลุม่เปา้หมาย  

 2) พื้นที่โครงการ ประกอบด้วย 5 ชุมชนที่มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสง่เสริมอาชีพผู้สงูอายขุอง 

พมจ. เชียงราย จาก 18 อ าเภอในจังหวัดเชียงราย (ข้อมูลปี 2562) ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 

ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 2) อบต. ป่าสัก อ.เชียงแสน 3) อบต. สันกลาง อ. พาน 4) อบต. แม่กรณ์ อ.เมือง และ 5) 

เทศบาลต าบล (ทต.) สถาน อ. เชียงของ 

3) กลุ่มเป้าหมายในโครงการ มีคุณสมบัติดังน้ี 1) ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกลุ่มพึ่งพา 2) ผู้ดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 3) อสม.หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุทีผ่่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย (caregiver) 4) 

พระสงฆ์มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกลุ่มพึ่งพา 5) พระสงฆ์ที่เป็นผู้ดูแลสงฆ์อาพาธ 4) ผู้ให้บริการสุขภาพในชุมชน 

ได้แก่ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล พยาบาลที่ปฏิบตัิงานใน รพ.สต. 6) ผู้บริหาร ทต./อบต.

หรือตัวแทน 7) ผู้รับผิดชอบงานกองทุนผู้สูงอายุ  

   

แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร  

 ระยะเวลาด าเนินการตลอดโครงการ 12 เดือน ตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1.1  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  

 กิจกรรม 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

1. ทบทวนความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง             

2. ด าเนินการตามกระบวนการจัดความรู้             

    2.1 เตรียมบุคลากรในทีม             

    2.2 ระบุความรู้ที่องค์กรต้องการ             
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 กิจกรรม 

เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

    2.3 กลั่นกรองรูปแบบความรู้ที่องค์กร

ต้องการ 

            

    2.4 จัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการน า

ความรู้ไปใช้ 

            

    2.5 น าความรู้ไปใช้             

     2.6 ประเมินผลการใช้ความรู้             

     2.7 สรุปผลการใช้ความรู้             

3. ขยายผลต่อในพื้นที่เป้าหมาย             

4. จัดท ารายงานการจัดการความรู้การวิจัยแก่

แหล่งทุน 

            

 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

โครงการมีระยะเวลา 12 เดือน โดยมีกระบวนการจัดการความรู้การวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย ตามขั้นตอนดังน้ี  

ตารางที่ 1.2 กระบวนการจัดการความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้ กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม

บุคลากรในทีม 

- จัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ สสจ. เชียงราย เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นที่ และ

ก าหนดเกณฑ์การเป็นชุมชนต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความรู้

ที่องค์กรต้องการ 

- จัด focus group เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มพึ่งพา โดยเป็นความรู้ที่ได้จากผลการวิจัยและองค์ความรู้ทีไ่ด้

จากผู้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

- จัดท าร่างแนวปฏิบัติฯและร่างคู่มือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

ขั้นตอนที่ 3 กลั่นกรอง

รูปแบบความรู้ที่องค์กร

ต้องการ 

- จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและประชาพิจารณ์ เพื่อพิจารณาคู่มือฯ 

และยกร่างแนวปฏิบัติฯ การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 
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กระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้ กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 จัดหา

เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุน

การน าความรู้ไปใช้ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้ mobile application เพื่อ

ประเมินความสามารถในการท ากิจกวัตรประจ าวัน และการใช้ 

line@ เพื่อสร้าง CoP ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เป็นช่องทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลและผู้ดูแล เกี่ยวกบั

ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เพื่อพัฒนาความรู้แล

ทักษะการดูแล 

วิทยากร: 

ผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้ mobile application จ านวน 3 คน 

ขั้นตอนที่ 5 การน าความรู้

ไปใช้ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

ประกอบด้วย วิธีการเข้าเยี่ยมบ้าน การฝึกทักษะในการดูแล การใช้

แนวปฏิบัติและแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา” กับกลุ่มเป้าหมาย  

- ฝึกปฏิบัติจริง โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

- ประเมินคุณภาพชีวิตและ ADL ของผู้สูงอายุ 

- ประเมินคุณภาพชีวิต ความรู้ ทักษะ ความมั่นใจในการดูแล

ผู้สูงอายุของผู้ดูแล 

วิทยากร: 

ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 6 คน 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล

การใช้ความรู้ 

- จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สงูอายุ

กลุ่มพึ่งพา และการใช้เทคโนโลยี 

- ประเมินคุณภาพชีวิตและ ADL ของผู้สูงอายุ 

- ประเมินคุณภาพชีวิต ความรู้ ทักษะ ความมั่นใจในการดูแล

ผู้สูงอายุของผู้ดูแล 

- ประเมินความพึงพอใจของการใช้แนวปฏิบัติ 

วิทยากร: 

 ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 6 คน 

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลการใช้

ความรู้ 

- จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผูสู้งอายุ

กลุ่มพึ่งพา เพื่อขยายผลต่อในพื้นที่เป้าหมายให้ครบ 18 อ าเภอ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

     ประโยชน์ทางตรง:  

1) ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา มีศักยภาพในการดูแลตนเองตามความสามารถ  

2) ผู้ดูแล มีแนวทางปฏิบัติ มีคู่มือที่ชัดเจนในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา  

3) ผู้ดูแล มีความมั่นใจในความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

4) หน่วยบริการปฐมภูมิได้แนวปฏิบัติทีด่ีและชัดเจน ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

5) เกิดเครือข่ายนักปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา  

     ประโยชน์ทางอ้อม: 

1) สร้างทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาแก่บคุลากรสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง  

2) ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา ลดเวลาในการเข้ารับบริการจาก

หน่วยบริการสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการสุขภาพ 

3) เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพของในการดูแลในชุมชนผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา 

4) ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

5) หน่วยบริการปฐมภูมิได้ สามารถน าแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เป็นหลักฐานประกอบการเบกิ

งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาได้ 
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บทท่ี 2 องค์ควำมรู้และเทคโนโลยี 
 

องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่ได้มีการจัดการองค์ความรู้และน ามาขยายผลให้แก่กลุม่เป้าหมาย มีดังน้ี 

1. รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพา ที่พัฒนาขึ้นโดย พรทิพย์ สารีโส ปิยะภร ไพรสนธิ์

อุษาษ์ โถหินัง วรางคณา อ่ าศรีเวียง นารีลักษณ์ ฟองรัตน์ (2560) เป็นรูปแบบการดูแลที่พัฒนาขึ้นตามกรอบ

แนวคิด Chronic care Model (CCM) ของ Wagner (2001) มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ จากผลการทดสอบ

ประสิทธิผลของรูปแบบฯ ความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพา

ก่อนและหลังใช้รูปแบบการดูแลฯ แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p<0.05) คุณภาพชีวิตโดยรวมของ 

ผู้สูงอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพาก่อนและหลังใชรู้ปแบบการดูแลฯ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( p<0.05) 

แต่คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ดูแลหลักก่อนและหลงัใชรู้ปแบบการดูแลฯไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้สูงอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพาและความพึงพอใจของผู้ดแูล

หลักก่อนและหลังใช้รูปแบบการดูแลฯ แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติิ  (p<0.05) และคะแนนเฉลี่ยความ

พึงพอใจของ อสม.และพยาบาลวิชาชีพหลังการใช้รูปแบบการดูแลฯ สูงกว่าการใช้รูปแบบการดูแลฯ  

องค์ประกอบของรูปแบบการดูแลผู้สงูอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพาที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิด CCM มีดังน้ี  

1) ทรัพยากรและนโยบายของชุมชนที่ดีและเข้มแข็ง ในการวิจัยน้ีคือ อสม.  

2) หน่วยงานบริการสุขภาพ ในการวิจัยน้ีคือ รพ.สต.  

3) การสนับสนุนการจัดการตนเอง ในการวิจัยน้ี คือ คู่มือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบา้นและกลุม่ตดิ

เตียงที่บ้าน  

4) การออกแบบระบบให้บริการ ในการวิจัยน้ีคือ home ward care ซึ่งเป็นการใช้บ้านผู้ป่วยเปน็

สถานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเช่นเดียวกับหอผูป้่วย มีญาติเป็นผู้ดูแลหลักเสมือนผู้ช่วยเหลอืคนไข้ในโรงพยาบาล มี

พยาบาลเป็นหัวหน้าทีมในการติดตามเยี่ยม ประเมินและวิเคราะห์ผลการรักษา ก าหนดสัดส่วนพยาบาลวิชาชพี: 

อสม.: ผู้สูงอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพาและผู้ดูแลหลักเทา่กับ 1:1-2:15  

5) การสนับสนุนการตัดสินใจ ในการวิจัยน้ีคือ การสอนการเยี่ยมบ้านโดยพยาบาล แนวปฏิบัติและ

แผนการดูแลผู้สูงอายุตามกลุ่มผู้สงูอายุส าหรับอสม. และพยาบาล จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแล 1 

คร้ัง/ เดือน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดูแล ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกบั

ประสบการณ์ในผู้สูงอายุโรคเร้ือรังกลุ่มติดบ้านและติดเตียงให้กับ อสม. และพยาบาลวิชาชีพ มีระบบการให้

ค าปรึกษาทางโทรศัพท์  

6) ระบบข้อมูลทางคลินิก ในการวิจัยน้ีคือ โปรแกรม Family Folder Collector; FFC+ V.2.1 ที่

พัฒนาขึ้นโดยวัชรากร หนูทองและคณะ โปรแกรมจะท างานร่วมกับฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงาน รพ.สต. 

JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่ในโครงการคร้ังน้ี 



8 

 

ได้ปรับการใช้ Family Folder Collector เป็น รุ่น 4.0 (FFC Alrsync 4.0; FFC+) ที่สามารถใช้ผ่านสมาร์ทโฟน

ผ่านระบบคลาวด์ที่ทันสมัย มีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาวะสุขภาพผู้สงูอายุ ทั้งน้ีสามารถบันทึก

แผนการดูแลปละพิกัดบ้านของผู้สูงอายุได้ พร้อมเชื่อต่อกับฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงานสถานีอนามัย JHCIS 

ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

โครงการฯ น้ี ได้ปรับเปลี่ยนการใช้กรอบแนวคิดจาก Chronic care Model ของ Wagner (2001) 

ที่มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ เป็นการด าเนินโครงการใช้กรอบแนวคิดการพัฒนาต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุโรค

เร้ือรังกลุ่มพึ่งพาตามแนวคิด The Expanded : Chronic Care Model (ECCM) ที่พัฒนาโดย Barr VJ et al 

(2002) ที่ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ในโครงสร้าง 2 ระดับ คือ ระดับหน่วยบริการ และระดับชุมชน (ดังภาพ

ที่ 2) มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน ทั้งน้ี จากการการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สอดคล้องกับแผนงานของชาติ

และจังหวัดเชียงรายทั้งด้านสังคม สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ

ในการพึ่งตนเองได้ เช่น การพัฒนาศัยภาพผู้ดูแล การน าเทคโนโลยีมาใช้ การพัฒนาศักยภาพ อสม. ตาม

โครงการ อสม. 4.0 เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ช่วยใหชุ้มชนได้มองเห็นจุดที่ควร

พัฒนา จากช่องว่างที่สามารถพัฒนาเพื่อให้การด าเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากยิง่ขึน้ 

อันเน่ืองมาจากหน่วยงานในระดับชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความร่วมมือกันในการท างาน ซึ่ งนับว่าเป็นโอกาสใน

การขยายผลองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป (ดังภาพที ่2.1)  

 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินโครงการ พัฒนาจาก The Expanded : Chronic Care Model 

(ECCM) ที่พัฒนาโดย Barr VJ et al (2002) 
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2. โปรแกรมประยุกต์สูงวัยไฟทต์ิ้ง (Fighting) สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาขึ้น

โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อใช้ประเมินเพื่อคัดกรอง จ าแนกกลุ่ม

ผู้สูงอายุ แสดงผลทันทีที่ประเมินเสร็จ ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ดูแลและผู้สงูอายุ โดยมีแบบประเมิน 2 

ประเภท คือ 

1) แบบประเมินตามสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 4 ด้าน คือ เคลื่อนไหว กิน เข้าห้องน้ า 

สุขภาพจิต (Typology of The Aged with Illustration : TAI) แบ่งผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ที่ 1 เป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกิน การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง กลุ่มที่ 2 เป็น

ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้บา้ง มีภาวะสับสนทางสมอง และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่าย กลุ่มที่ 3 เป็นผู้สูงอายุ

ที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ ไม่มีปัญหาการกิน การถ่าย หรือ เจ็บป่วยรุนแรง และ กลุ่มที่ 4 เป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหว

เองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรือ อยู่ในระยะท้ายของชีวิต 

2) แบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันพื้นฐานของผู้สูงอายุ (Barthel 

Activities of daily; ADL) เป็นการวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐานว่าผู้ป่วยท าอะไรได้

บ้าง โดยสอบถามถึงกิจกรรมที่ปฏบิัติใน 10 ด้าน ในระยะ 24-48 ชั่วโมง เพื่อประเมินระดับการพึ่งพิง คะแนน

เต็ม 20 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 0-4 คะแนน หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมด 5-8 

คะแนน หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพิงผู้อื่นเป็นส่วนมาก 9-11 คะแนน หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพิงผู้อืน่

ปานกลาง และ 12 คะแนน ขึ้นไป หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพิงผู้อื่นเพียงเล็กน้อย โดยมีขั้นตอนในการใช้งาน

ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 กำรติดต้ัง : ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น (ภาพที่ 2.2) 

ข้ันตอนที่ 2 กำรใช้งำน 

ภาพที่ 2.2 การดาวน์โหลดแอพลิเคชั่นสูงวัยไฟท์ติ้ง 

    2.1 เลือกแบบประเมินที่ต้องการใช้ 

      2.2 อ่านข้อค าถามและประเมินในแต่ละข้อ จนกว่าจะครบ การตอบคแบบประเมินในแต่ละขอ้

สามารถพูดโต้ตอบหรือกดเพื่อเลือกตอบได้ 
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    2.3 เมื่อประเมินจนครบข้อสุดท้ายของแบบประเมินเลือก แอพลิเคชั่นจะแปลผล และแสดงผลใหท้า่น 

พร้อมกับค าแนะน าเบื้องต้น  

  2.3.1 การประเมินโดยแบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันพื้นฐานของ

ผู้สูงอายุ (ADL) ตามขั้นตอน (ภาพที่ 2.3) ดังน้ี  

 

 

ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการประเมินตามแบบประเมิน ADL 

 

2.3.2 แบบประเมินตามสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้สงูอายุ (TAI) (ภาพที่ 2.4) 

 

 ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการประเมินตามแบบประเมิน TAI 

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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3. โปรแกรมประยุกต์ (Application) LINE เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ส าหรับการสนทนาบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่เอื้อต่อการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ วัจนภาษาและอวัจนภาษา ลักษณะ การใช้

งานที่เป็นวัจนภาษาน้ันคือ การส่งข้อความและการสนทนาด้วยเสียงและวิดโีอคอลและในส่วนของการใช้ งานที่

เป็นลักษณะอวัจนภาษา เช่น การใช้สติ๊กเกอร์ในการสื่อความหมาย เป็นต้น การใช้ LINE ของผู้สูงอายุไทย ได้

ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ เช่น การส่งภาพสวัสดีตอนเช้าเป็นรูปดอกไม้หรือสีประจ าวัน จนกล่าวกันว่า

หากส่งภาพเช่นน้ีถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้สูงอาย ุ เป็นต้น  จุฑารัตน์ ประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 

“พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กับการรับรู้ ตนเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของผู้สูงอายไุทย” 

โดยพบว่าผู้สูงอายุใช้ฟังกช์ั่นสนทนาส่วนบุคคล สื่อสารกับบตุรหลาน/ญาติพี่น้อง และคนในครอบครัว เพื่อ

พูดคุย-แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร/เหตุการณ์ ประจ าวันมากที่สุด วิศปัตย์ ชัยช่วย (2560) ศึกษาเชิงคุณภาพ

แบบปรากฏการณ์วิทยาน้ี เกี่ยวกับการใช้ LINE ของผู้สูงอายุพบว่า LINE ท าให้เกิดพื้นที่เสมือน (Virtual space) 

ที่ท าให้ผู้สูงอายุสามารถมีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนหรือญาติได้โดยไม่มีขอ้จ ากัดด้านเวลาและสถานที่  LINE 

กลายเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ แสดงความห่วงใยต่อผูอ้ื่นและแสดงนัยยะว่าตนเอง

ยังสุขสบายดีผ่านทางภาพ "สวัสดีตอนเช้า" และผู้สูงอายเุห็นว่า LINE มีข้อดีมากกว่าข้อเสีย ทั้งน้ี จะเห็นว่า การ

ใช้โปรแกรม LINE ในผู้สูงอายุน้ันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยังกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชวีิตประจ าวัน โดยจะใช้

งานในทุกๆ วัน คร้ังละประมาณ 30 นาที (กิรณา สมวาทสรรค์และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ, 2559) การน าองค์

ความรู้ด้านน้ีมาประยุกต์ใช้ จะช่วยให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ สามารถให้การปรึกษา ข้อเสนอแนะทั้ง

กลุ่มที่มีปัญหาเดียวกันโดยมีพยาบาลซึ่งเปน็บุคลากรทางสุขภาพที่ท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ค าปรึกษา เป็นแหลง่

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ดูแลหากมีปัญหาได้ ซึ่งจะส่งให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice : 

CoP) ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาได้   
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บทท่ี 3 วิธีกำรด ำเนินงำน 
 

 กระบวนการจัดการความรู้ เป็นกระบวนการอยา่งเปน็ระบบในการประมวลขอ้มูลสารสนเทศ ความคดิ 

การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบคุคล เพื่อสร้างความรู้หรือนวัตกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการท างาน  

กระบวนการจัดการความรู้ ที่พัฒนาขึ้นโดย กัตติกา ศรีมหาวโร (2555) เป็นกระบวนการในการปฏบิัติการจัดการ

ความรู้ที่ประกอบขึน้ด้วยขัน้ตอนการพัฒนาที่เหมาะสมกบับริบทของการท างาน ประกอบด้วย 1) การส ร้างทีมงาน 

2) การระบุความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง 3) การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 4) การก าหนดรูปแบบและจัดหาเทคโนโลยี 

เทคนิค วิธีการและวัสดุอุปกรณ์ทีเ่หมาะสมกับการจัดการความรู้ 5) การน าความรู้ไปใช้ และ 6) การสรุปผลการ

พัฒนาที่เกิดขึ้น  

 กระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ของโครงการ ได้ด าเนินตามขั้นตอนกระบวนการการจัดการความรู้ 7 

ขั้นตอน (ภาพที่ 3.1) คือ 1) การเตรียมบุคลากรในทีม 2) การระบุความรู้ที่องค์กรต้องการ 3) การกลั่นกรอง

รูปแบบความรู้ที่องค์กรต้องการ 4) การจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการน าความรู้ไปใช้ 5) การน าความรู้ไป

ใช ้6) การประเมินผลการใช้ความรู้ และ 7) การสรุปผลการใช้ความรู้ 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

 

 ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมบุคลากร 

 ในการด าเนินงานที่ผ่านมา คณะท างานมีการประชุมวางแผนงาน เตรียมงาน และสรุปงาน 

จ านวน 5 คร้ัง ดังรายงานการประชุม ดังน้ี  
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 1. ประชุมทีมการด าเนินงาน เพื่อชี้แจงและวางแผนการท างาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และ

วันที่ 28 เมษายน 2562 ผลจาการประชุมมีดังน้ี ได้ องค์ความรู้ที่จะน ามาใช้ในการจัดการความรู้ (เบื้องต้น) 

มอบหมายงานและความรับผิดชอบของคณะท างาน และคัดเลือกพื้นที่ในการด าเนินงานทั้งหมด 5 อ าเภอ ได้แก่ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 2) อบต. ป่าสัก อ.เชียงแสน 3) อบต. สันกลาง อ. 

พาน 4) อบต. แม่กรณ์ อ.เมือง และ 5) เทศบาลต าบล (ทต.) สถาน อ. เชียงของ ก าหนดวัน เวลา เพื่อ

ประสานงานกับพื้นที่ 

 2. ประชุมชี้แจงโครงการให้แก่บุคลากรในทีม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สสจ. เจ้าหน้าที่ อบจ. 

เจ้าหน้าที่ พมจ. เชียงราย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. 

เชียงราย ทั้งน้ีได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าพบผู้น าชุมชน เพื่อประสานความร่วมมือ ชี้แจงโครงการ แนวทางการ

ด าเนินงานและสอบถามถึงความต้องการเบื้อต้นในเชิงนโยบาย  
 

ข้ันตอนที่ 2 ระบุความรู้ที่องค์กรต้องการ 

 การด าเนินงานในขั้นตอนน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

  2.1. จัด Focus group คร้ังที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร M 

square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อชี้แจงโครงการ ศึกษาข้อมูลพื้นที่ ก าหนดเกณฑ์การเป็นชุมชนต้นแบบ 

และสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดใีนการดูแลผู้สงูอายุกลุ่มพึ่งพา กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่จาก รพ .

สต. อปท. พม. และ สสจ. โดยมีผู้เข้าร่วมกระบวนการกลุ่มจ านวน 22 คน  

 

ภาพที่ 3.2 บรรยากาศการท า Focus group คร้ังที่ 1 
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  2.2. จัดท า Focus group คร้ังที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมพู่ระหง อาคาร M 

square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นที่ และก าหนดเกณฑ์การเป็นชุมชนต้นแบบ ค้นหา

แนวทางที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ กลุ่ม Care giver และ primary care 

giver จ านวน 47 คน ข้อมูลจากการท ากระบวนการกลุ่ม พบว่าประเด็นที่น่าสนใจคือ ต้องการเพิ่มทักษะและ

ความมั่นใจในการปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาโดยเฉพาะการช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ทีม่ีปัญหาทางสขุภาพจิต  

 

  3. ข้อมูลที่ได้จากการท ากระบวนกลุ่มน าไปวิเคราะห์และจัดท าคู่มือและแนวทางปฏิบตัิ เป็น 

(ร่าง) แนวปฏิบัติที่ดีสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพาของจังหวัดเชยีงราย โดยข้อค้นพบที่

คณะท างานได้สกัดเป็นบันได 15 ขั้น สู่กำรเป็นต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ มี 3 องค์ประกอบหลัก คอื 

1) โครงสร้าง 2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์ ดังน้ี 

  โครงสร้ำง  

 ขั้นที่ 1 มีนโยบายการขับเคลื่อน (มีแกนน าชุมชน) 

 ขั้นที่ 2 สถานที่ (ศพอส+ศูนย์เคร่ืองมือ+Home Ward) 

ขั้นที่ 3  มีฐานข้อมูล (FFC+สูงวัย fighting + Smart อสม+ COC) 

ขั้นที่ 4 มีทีมเยี่ยมบ้าน (CM/ที่ปรึกษา/CG 1:7-8) 

ขั้นที่ 5 มีแบบแผนการเยี่ยม (การเตรียมก่อนเยี่ยม/ Care Plan/แนวปฏิบัติ 

ขั้นที่ 6 มี CoP (เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกนั) 

ภาพที่ 3.3 บรรยากาศการท า Focus group คร้ังที่ 2 
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  กระบวนกำร 

ขั้นที่ 7 มีกระบวนการเข้าถึงผู้ป่วยรายใหม่ 

ขั้นที่ 8 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย/ผู้ดูแล 

ขั้นที่ 9 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ CG (สูงวัย fighting+ทักษะการดูแลกาย-จิต) 

ขั้นที่ 10 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ CM  

ขั้นที่ 11 มีกระบวนการให้บริการแบบเชิงรุก (ป้องกันภาวะแทรกซ้อน+ฟื้นฟูสภาพเพื่อเพิ่มADL) 

ขั้นที่ 12 มีกระบวนการประสานเครือข่าย (การสื่อสาร/การแลกเปลี่ยน/การร่วมมือในการดูแล) 

  ผลลัพธ์ 

ขั้นที่ 13 ผสอ มีทักษะในการดูแลตนเอง 

ขั้นที่ 14 ผู้ดูแล มีทักษะในการดูแลตนเองและผู้สูงอาย ุ

ขั้นที่ 15 ชุมชนพึ่งตนเองได้ เข้มแข็ง ยั่งยืน 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

ภาพที่ 3.4 การสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการกลุ่ม  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 บันได 15 ขั้น สู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา 
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ข้ันตอนที่ 3 กลั่นกรองรูปแบบความรู้ที่องค์กรต้องการ  

 ด าเนินการในรูปแบบการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและประชาพิจารณ์ เพื่อพิจารณาคู่มือฯ และยกร่าง

แนวปฏิบัติฯ การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ อาคารพรีคลินิก (M3) ชั้น 5 ห้อง 518 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ร่วมยกร่างประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนและนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 38 คน ในการยกร่างคร้ังมีบางชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมได้ เน่ืองจากมี

ภารกิจหลักของหน่วยงาน คณะด าเนินงานจึงได้นัดหมายวันเวลาเพื่อลงพื้นที่ให้ข้อมูลต่อไป ในวันดังกล่าวมี

กระบวนดังน้ี  

- น าเสนอการด าเนินงานที่ผ่านมา 

- น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการกลุ่ม 

- น าเสนอบันได 15 ขั้นสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

- ประชาพิจารณ์และวิพากษ์ (ร่าง) และให้ข้อเสนอแนะ 

- เยี่ยมชมห้องฝึกปฏบิัติทดลองทางการพยาบาล เพื่อน าเสนอแหล่งประโยชน์ในการฝึกทกัษะ 

สร้างความมั่นใจให้กับผู้ดูแล 

 ผลจากการจัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและประชาพิจารณ์ มีมติเห็นด้วยกับบันได 15 ขั้นและแนวทางใน

การด าเนินการ และได้มีการนัดหมายต่อไปเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ โดยแบ่งเปน็  

  1) การอบรมส าหรับพยาบาลหรือบุคลากรสุขภาพทีดู่แลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา เร่ือง การใช้ 

mobile application เพื่อการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน และการใช้ line@ เพื่อสร้าง 

CoP ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพยาบาลและผู้ดแูล เกี่ยวกบั

ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการดูแล  

  2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ประกอบด้วย การใช้ mobile 

application เพื่อการประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน การให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผูท้ีม่ี

ปัญหาสุขภาพจิต วิธีการเข้าเยี่ยมบ้าน การฝึกทักษะในการดูแล การใช้แนวปฏิบัติและแผนการดูแลผู้สงูอายุ

กลุ่มพึ่งพา” และฝึกปฏิบัติทดลองกับหุน่จ าลอง และปฏิบัติจริงโดยการออกเยี่ยมบา้นผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา

ร่วมกับคณะด าเนินงาน 
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ภาพที่ 3.6  บรรยากาศ จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและประชาพิจารณ์  

 

 

 

ภาพที่ 3.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ตามองค์ประกอบของ ECCM 
      

ข้ันตอนที่ 4 การจัดหาหาเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนนุการน าความรู้ไปใช้  

การด าเนินงานในขั้นตอนน้ี เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การใช้ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ

ครอบครัวร่วมกับฐานข้อมูล JHCIS Family Folder Collector: FFC” ส าหรับพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (case 

managers; CM) หรือบุคลากรสุขภาพที่ดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ ห้องพู่ระหง 
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อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เข้าร่วมอบรมเป็น CM จ านวน 14 คน นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 

2 คน นักพัฒนาชุมชน (พช.) จ านวน 7 คน และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอ าเภอ จ านวน 2 คน   

โปรแกรมบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Family Folder Collector) รุ่น 4.0 (FFC Alrsync 4.0; FFC+) 

ที่พัฒนาขึ้นโดยวัชรากร หนูทองและคณะ (2561) เป็นระบบเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน 

รพ.สต. ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบคลาวด์ที่ทันสมัย มีระบบ AI ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาวะสุขภาพ

ผู้สูงอายุ ทั้งน้ีสามารถบันทึกแผนการดูแลปละพิกัดบ้านของผูสู้งอายไุด้ พร้อมเชื่อต่อกับฐานข้อมูลโปรแกรม

ระบบงานสถานีอนามัย JHCIS ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  

วิทยากรผู้อบรม คือ นายวัชรากร หนูทอง นักวิจัยอาวุโสและนายธนชัย ทองค า วิศวกรศูนย์วิจัยเคร่ืองมือ

แพทย์และเทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก (A-MED) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) ซึง่

เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว โดยเน้ือหาในการอบรม ประกอบด้วย  

- การน าเสนอการด าเนินงานที่ผ่านมา  

- แนะน าโปรแกรม FFC   

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม 

▪ การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม 

▪ การน าเข้าข้อมูลจากฐาน JHCIS เข้าสู่แท็บเล็ต 

▪ การติดตั้งแอพพลิเคชัน FFC บนแท็บเล็ต 

▪ การใช้งาน FFC บนแท็บเล็ตเบื้องต้น 

▪ การใช้งานเมนู บุคคล/ บ้าน/ แผนที่ สถิติ 

▪ การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/ สิทธิ์การรักษา/ พฤติกรรมสุขภาพ 

▪ การบันทึกการให้บริการนอกสถานที่ 

▪ การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 

▪ การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ  

▪ การบันทึกแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

▪ การใช้งานข้อมูลที่บันทึกใน FFC 

ทั้งน้ีเมื่อสิ้นสุดการอบรม ได้เกิดเครือข่ายการใช้งาน FFC ขึ้น และมี รพ.สต. ในโครงการน าโปรแกรม

ดังกล่าวมาใช้แล้ว 10 แห่ง  
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ภาพที่ 3.8 บรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรม FFC 
 

ข้ันตอนที่ 5 การน าความรู้ไปใช้  

การด าเนินงานในขั้นตอนที่ 5 เป็นการน าความรู้ที่เกิดจากผลการวิจัยขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายใน 5 ชุมชน

เป้าหมาย เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผูสู้งอายกุลุ่มพึ่งพา เร่ือง “การดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา” ประกอบด้วย วิธีการเข้าเยี่ยมบ้าน การฝึกทักษะในการดูแล การใช้แนวปฏิบัติและแผนการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพากับกลุ่มเปา้หมาย ฝึกปฏิบัติจริง โดยการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา โดยมีทีม

วิทยากร คือคณะท างานและคณาจารย์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีรายละเอียด ดังน้ี  

 1) การอบรมพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด (อสว.) กระบวนการน้ี ประกอบด้วย 

            - การเข้าพบผู้น าสงฆ์ ได้แก่ เจ้าคณะอ าเภอเชียงแสน และเจ้าคณะต าบลสถาน เพื่อ

น าเสนอและชี้แจงโครงการ  
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ภาพที่ 3.9 การเข้าพบเจ้าคณะอ าเภอเชียงแสน  

           - การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พระคิลานุปัฏฐาก เร่ือง “ทักษะการดูแลผู้สูงอายุกลุม่

พึ่งพา ส าหรับพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด อสว.” คร้ังที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม ณ วัด

ป่าสักน้อย ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วม 30 รูป คร้ังที่ 2 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 

2562 ณ วัดเชียงคาน ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีพระคิลานุปัฐากเข้าร่วม 28 รูป การ

จัดกิจกรรมคร้ังน้ี ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน โดยนายกเทศมนตรีต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย และพัฒนาชุมชนและพยาบาลใน รพ.สต. เทศบาลป่าสัก ได้เข้าร่วมโครงการด้วย เน้ือหา

การอบรมประกอบด้วย  

- แนะน าโครงการและการด าเนินงาน 

- บรรยายเร่ืองการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่พบบ่อยในพระภิกษุสงฆ์และผูสู้งอาย ุ

- บทบาทพระสงฆ์ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึง่พา 

- บรรยายการประเมินโดยใช้ application สูงวัยไฟท์ติ้ง 

- บรรยาย 7 อ  .กับการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์  

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการวัดความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และเช็ดตัวลดไข้  

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเคลื่อนยา้ย การจัดท่าน่ัง ท่านอน การลุกจากเตียง และการท าแผล 

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
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ภาพที่ 3.10 การอบรมพระสงฆ์ อสว.  ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 การอบรมพระสงฆ์ อสว. ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 3.12 การออกอากาศทาง Thai PBS ช่วงนักข่าวพลเมือง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 

(https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/vb.341564352538777/373709493563393/?t

ype=2&theater) 

 

2) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุม่ CG และอาสาสมัครส่งเสริม

สุขภาพประจ าครอบครัว/ หมู่บ้าน (อสค./ อสม.) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งเปน็ 2 ระยะ ดังน้ี 

    ระยะที่ 1 การอบรมและการฝึกปฏิบัติในวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ ศูนย์สาธิตและปฏิบัติการทางการ

พยาบาล อาคารพรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากร คือ คณาจารย์ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์และคณะ

ด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็น CG และ อสม. จ านวน 50 คน กระบวนการในการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย 1) แนะน าโครงการ 2) บรรยายเน้ือหาความรู้ และ 3) การฝึกปฏิบัติกับหุ่นจ าลอง   

 

https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/vb.341564352538777/373709493563393/?type=2&theater
https://www.facebook.com/citizenthaipbs/videos/vb.341564352538777/373709493563393/?type=2&theater
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ภาพที่ 3.13  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการพัฒนาศักยภาพ CG ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพึ่งพา 

 

ระยะที่ 2 การติดตามประเมินผล ภายหลังสิ้นสุดการอบรม เพื่อติดตามประเมินทักษะการปฏิบัติใน

สถานการณ์จริงในกลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา ได้แก่ พยาบาลผู้จัดการรายกรณีและ

ผู้ดูแล ในระหว่างการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ภายหลังจากการเยี่ยมบ้าน มีการประเมินผลความั่นใจและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การติดตามประเมินผลด าเนินการในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ในต าบลสันกลาง 

อ าเภอพาน และต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง และวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาใน
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ต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน และ ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จ านวนผู้สูงอายุ

ที่เข้าทั้งหมด 15 ราย และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพาแต่ไม่ใชผู่้สูงอายุ 2 ราย  

การติดตามประเมินผลคร้ังน้ี ได้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นายก อบต ศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย หัวหน้า รพ.

สต. สันกลาง อ าเภอพาน พัฒนาชุมชน และพยาบาล เข้าร่วมด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 ติดตามการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ของ CG ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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ภาพที่ 3.15 ติดตามการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ของ CG ต าบลสันกลาง อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

          

                                            (ADL)         
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ภาพที่ 3.16 ติดตามการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ของ CG ต าบลศรีเมืองชุม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

 

 

     

          CG                                                       .                  

 

 

 

           

                                                   .                                                
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ภาพที่ 3.17 ติดตามการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ของ CG ต าบลป่าสัก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

          

                                                                                                      (ADL)            
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ภาพที่ 3.18 ติดตามการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ของ CG ต าบลสถาน อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

ข้ันตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ความรู้ 

 เป็นการจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุและการใช้เทคโนโลย ี การ

ประเมินผลการใช้รูปแบบฯ จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา และ

การใช้เทคโนโลยี ประเมินคุณภาพชีวิตและ ADL ของผู้สูงอายุ ประเมินความรู้ ทักษะ ความมั่นใจในการดูแล

ผู้สูงอายุของผู้ดูแล ประเมินความพึงพอใจของการใช้แนวปฏิบตัิฯ ของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย รวมถึงประเมินผลการ

น า 15 ขั้นบันไดสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพาไปใชจ้ริงในพื้นที่เป้าหมาย 5 ต าบล 10 รพ.สต. 

โดยมีรายละเอียด ตามตารางที่ 3.1 

 

 

 

 

 

          

 

          

                           CG                                             
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ตารางที่ 3.1 สรุปจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

พ้ืนที่/ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 16 ม.ค. 63 17 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 

ต. ป่ำสัก 

อ.เชียงแสน 

ต.สันกลำง 

อ. พำน 

ต.สถำน   อ.

เชียงของ 

ต. ศรีเมืองชุม 

อ.เม่สำย 

ต. แม่กรณ์ 

อ.เมือง 

ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1  1   1   

ผอ.รพ.สต. 1     

พัฒนาชุมชน 1 2   1 1 

เจ้าหน้าที่อื่นๆ     1 2   

CM 1 2 4 1 1 

CG/ อสค. 9 4 12 3   

อสม.         12 

พระสงฆ์ 1          

จ ำนวนรวม 12 9 17 8 14 

 

  

  

  
ภาพที่ 3.19 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการ ณ ต  .ป่าสัก อ .เชียงแสน  จ .เชียงราย   
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ภาพที่ 3.20 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการ ณ ต .สันกลาง อ. พาน จ .เชียงราย   
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ภาพที่ 3.21 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการ ณ ต .สถาน อ. เชียงของ จ .เชียงราย   
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ภาพที่ 3.22 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการ ณ ต .ศรีเมืองชุม อ. แม่สาย จ. เชียงราย   
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ภาพที่ 3.23 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลโครงการ ณ ต. แม่กรณ์ อ. เมือง จ .งรายเชีย   
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บทท่ี 4 ผลกำรด ำเนินกำร 
 

การน าเสนอผลการด าเนินการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ ส่วนที่ 2 ผลการ

ด าเนินงานตามกิจกรรม และ ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงกำร  

ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่เป้ำหมำย พื้นที่ในโครงการ 5 อ าเภอ อ าเภอละ 1 ต าบล และมี รพ.สต. ในพื้นที่ 

10 รพ.สต. ในจ านวนน้ี มี 1 แห่ง ยังไม่มีพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการผู้ป่วยรายกรณี และ ยัง

ผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็น อสม. ยังไม่มีผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสู้งอายุของกรมอนามมัย หน่วยงาน

ระดับท้องถิ่นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 4 แห่งและเป็นเทศบาล 1 แห่ง ตามตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ในโครงการ  

พ้ืนที่  จ ำนวน รพ.สต. 

ในพ้ืนที่ (แห่ง)   

CM* (คน) CG** (คน) จ ำนวนผู้ป่วย 

ติดบ้าน ติดเตียง 

อบต.แม่กรณ์  

อ.เมือง 

1 0 0 46 1 

อบต.สันกลาง  

อ.พาน 

2 2 6 14 

 

5 

อบต.ศรีเมืองชุม  

อ.แม่สาย 

1 1 6 8 - 

อบต.ป่าสัก  

อ.เชียงแสน 

2 2 9 21 

 

8 

ทต.สถาน  

อ. เชียงของ 

4 4 12 22 

 

16 

CM=case manager, CG= caregiver ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัย 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ 

 ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เข้าร่วมโครงการ 15 ราย เสียชีวิต 4 ราย เมื่อสิ้นสุดโครงการมีผู้สูงอายุ 11 ราย อายุ

เฉลี่ยของผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา เท่ากับ 79.87+ 9.59 ปี เพศหญิงร้อยละ 60.0 เพศชายร้อยละ 40.0 ทั้งหมดนับ

ถือศาสนาพุทธ ไม่ได้ประกอบอาชีพ และมีโรคประจ าตัว ส่วนใหญ่มีบุตรเป็นผู้ดูแล รองลงมาคือ คู่สมรส และ

ญาติ (ร้อยละ 80, 20 และ 13.3) (ตารางที่ 4.2)  
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ตารางที่  4.2  จ านวนและร้อยละ โรคประจ าตัวของผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

โรคประจ ำตัว จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 

ไม่มี 3 20 

มี 12 80 

HT 6 40 

DM 3 20 

กระดูกพรุน 2 13.33 

Gout 2 13.33 

Dyslipidemia 1 6.67 

CVD 2 13.33 

ซึมเศร้า 1 6.67 

Parkinson 1 6.67 

 

ตารางที่  4.3 จ านวนและร้อยละ สถานบริการสุขภาพที่ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพารับบริการเมื่อเจ็บป่วย 

สถำนบริกำรสุขภำพเม่ือเจ็บป่วย จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 

รพ.สต. 8 53.3 

รพ.ชร. 7 40.7 

อื่นๆ  4 26.7 

 

ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของบคุลากรสุขภาพ 

ข้อมูล จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

อายุ  9.60 + 40.93 ปี - 

เพศ    

ชาย 2 คน - 13.33 

หญิง 13 คน  - 86.67 

สถานภาพสมรส    

คู่ 11 คน  - 3.33 

หม้าย 2 คน  - 13.34 

โสด 2 คน  - 13.33 

การศึกษา    
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ข้อมูล จ ำนวน ค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

ประกาศนียบัตร 1 คน - 6.66 

ปริญญาตรี 7 คน  - 46.67 

สูงกว่าปริญญาตรี 7 คน  - 46.67 

ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุโรคเร้ือรัง    

ไม่มี 2 คน  - 13.33 

มี 

ช่วงประสบการณ์ 

13 คน  

2-34 ปี  

 

ปี 17.44 + 18.79 

86.67 

ต าแหน่งปัจจุบัน    

นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน  - 13.33 

พยาบาล 11 คน - 73.34 

อื่นๆ 2 คน  - 13.33 

สถานที่ท างาน    

ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 คน  - 6.66 

รพ .สต.  14 คน  - 93.34 

 

ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของพัฒนาชุมชน 

ข้อมูล  ค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

อายุ Rang 23  - 44 ปี 33.57 + 7.91 ปี - 

เพศ    

ชาย 2 คน - 28.57 

หญิง 5 คน - 71.43 

สถานภาพสมรส    

คู่ 4 คน - 57.14 

โสด 3 คน - 42.86 

อาชีพ    

รับจ้าง 1 คน  14.29 

รับราชการ 3 คน  42.86 

อื่นๆ 3 คน  42.86 

การศึกษา    
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ข้อมูล  ค่ำเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 

ประกาศนียบัตร 1 คน - 14.29 

ปริญญาตรี 3 คน - 42.86 

สูงกว่าปริญญาตรี 3 คน - 42.86 

บทบาทในการดูแลผู้สูงอายุ 

     ไม่มี 1 คน - 4.29 

     มี 

     ช่วงประสบการณ์ 

6 คน 

1-3 ปี 

 

1 +1.07 ปี 

85.71 

 

ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตำมกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่จ านวน 5 ชุมชน โดยแยกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 

โครงสร้าง ประกอบด้วย ระบบสุขภาพ และ ชุมชน 2) กระบวนการ และ 3) ตัวชี้วัด ดังตำรำงที่    และ ภำพที่   

ตารางที่ 4.6   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ตามกรอบแนวคิด ECCM 

Structure 

เป้ำหมำยสูงสุด (Optimate Goal) < 3 แห่ง 3 ใน 5 ทุกพื้นที่ 

ระบบ

สุขภำพ 

1.1 กำรบริหำรจัดกำรตนเองของผู้สูงอำยุ 

 

1.1.1 มีความรู้    

1.1.2 มีแจงจูงใจในการดูแลตนเอง    

1.1.3 มีทักษะ ในการดูแลตนเอง    

1.1.4 มีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของผู้สูงอายุและดูแล    

1.2 ระบบกำรส่งต่อ 

1.2.1  CG ที่ไม่ผ่านการอบรม (ที่ไม่เป็นทางการ)    

1.2.2 มีการใช้ FFC ช่วย    

1.2.3 CG มีความมั่นใจในการดูแล    

1.2.4 มี care plan for CG/ CM    

1.2.5 มีการเตรียมก่อนเข้าเยี่ยม    

1.2.6 สม่ าเสมอ เป็นไปตามแผน    

1.2.7 ทีมเยี่ยมบ้าน    

1.2.8 สอดคล้องกับความต้องการ วัฒนธรรม    
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1.3 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 

1.3.1 มี EBP     

1.3.2 guideline    

1.3.3 การแบ่งปันความรู้    

1.3.4 FFC    

1.3.5 มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา    

1.4 ฐำนข้อมูลทำงคลินิก 

1.4.1 ใช้ประโยชนในการวางแผนดูแล    

1.4.2 ช่วยในการวางแผน ตัดสินใจ ประเมินผล    

ชุมชน 2.1 นโยบำยชุมชน 

2.1.1 คน ทีม ในการดูแลเพียงพอ    

2.1.2 มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ปว่ยเพียงพอ    

2.1.3 การใช้ประโยชน์ของสถานที่ (ศพอส)    

2.1.4 สิ่งของ (ของเยี่ยมบ้าน/ PP/คู่มือให้ความรู้) ทั้งในและนอก

ระบบ 

   

2.1.5 มีคน ทีม ในการดูแล    

2.1.6 มีสถานที่    

2.2 สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อกำรด ำเนินชีวิต 

2.2.1 มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินชีวิตกลุ่มพึ่งพา    

2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็ง (1L5C) 

2.3.1 Local wisdom    

2.3.2 Communication    

2.3.3 Connection (อปท/รพสต/ศพอส/วัด)    

2.3.4 Competency    

2.3.5 Confidence    

2.3.6 Continuity    

Process 

 เป้ำหมำยสูงสุด (Optimate Goal) < 3 แห่ง 3/5 ทุกพื้นที่ 

 1. การเข้าถึงผู้ป่วย-บริการ     

 2. พัฒนาศักยภาพผู้ป่วย 
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 3. พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (primary)    

 4. การพัฒนาศักยภาพชุมชน    

 5. การพัฒนาทีม (Community/CM/CG/Careplan) 

 5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเยี่ยม ความรู้ ทักษะ ความมั่นใจ    

 5.2 การให้บริการแบบเชิงรุก 
   

 5.3 การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง (CM เป็น Coaching) 
   

 5.4 การเตรียมชุมชน ให้มีส่วนร่วม 
   

 6. การสื่อสาร เครือข่าย (Cop) ด้วยการใช้ IT 
   

Outcome 

เป้ำหมำยสูงสุด (Optimate Goal) < 3 แห่ง 3/5 ทุกพื้นที่ 

1. ผู้สูงอายุ ความพึงพอใจ    

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี    

มีคะแนน ADL เพิ่มขึ้น    

มีความสามารถในการดูแลตนเอง    

มีความมั่นใจในการดูแลตนเอง    

ภาวะซึมเศร้า    

2. ผู้ดูแล/ CG ความพึงพอใจ    

คุณภาพชีวิตที่ดี    

CG มีความสามารถในการดูแลตนเอง    

ผู้ดูแลมีความมั่นใจในการดูแล    

ภาวะซึมเศร้า    

3. ทีม/ network ความพึงพอใจ    

มีทีมเข้มแข็ง    

ประสิทธิภาพของ IT  (ใช้ง่าย สะดวก ใช้ได้จริง ลด

ระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย) 
   

ความคุ้มค่าคุมทุน (Cost-effectiveness)    

หมำยเหตุ  

     สีแดง หมายถึง องค์ประกอบดังกล่าวมีน้อยกว่า 3 พื้นที่ 

    สีเหลือง หมายถึง องค์ประกอบดังกล่าวมี 3 ใน 5 

     สีเขียว หมายถึง องค์ประกอบดังกล่าวมีครบทั้ง 5 พื้นที่ 
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ภาพที่ 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของพื้นที่ตามองค์ประกอบของ ECCM 

 

ข้อค้นพบที่ส าคัญ จากการสนทนากลุ่ม คือ บันได 15 ขั้น สู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ม ี

3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) โครงสร้าง 2) กระบวนการ และ 3) ผลลัพธ์  ดังน้ี 

  โครงสร้ำง  

ขั้นที่ 1 มีนโยบายการขับเคลื่อน (มีแกนน าชุมชน) 

ขั้นที่ 2 สถานที่ (ศพอส+ศูนย์เคร่ืองมือ+Home Ward) 

ขั้นที่ 3  มีฐานข้อมูล (FFC+สูงวัย fighting + Smart อสม+ COC) 

ขั้นที่ 4 มีทีมเยี่ยมบ้าน (CM/ที่ปรึกษา/CG 1:7-8) 

ขั้นที่ 5 มีแบบแผนการเยี่ยม (การเตรียมก่อนเยี่ยม/ Care Plan/แนวปฏิบัติ 

ขั้นที่ 6 มี CoP (เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกนั) 

  กระบวนกำร 

ขั้นที่ 7 มีกระบวนการเข้าถึงผู้ป่วยรายใหม่ 

ขั้นที่ 8 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย/ผู้ดูแล 

ขั้นที่ 9 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ CG (สูงวัย fighting+ทักษะการดูแลกาย-จิต) 

ขั้นที่ 10 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ CM  

ขั้นที่ 11 มีกระบวนการให้บริการแบบเชิงรุก (ป้องกันภาวะแทรกซ้อน+ฟื้นฟูสภาพเพื่อเพิ่มADL) 

ขั้นที่ 12 มีกระบวนการประสานเครือข่าย (การสื่อสาร/การแลกเปลี่ยน/การร่วมมือในการดูแล) 

  ผลลัพธ์ 

ขั้นที่ 13 ผสอ มีทักษะในการดูแลตนเอง 
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ขั้นที่ 14 ผู้ดูแล มีทักษะในการดูแลตนเองและผู้สูงอาย ุ

ขั้นที่ 15 ชุมชนพึ่งตนเองได้ เข้มแข็ง ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2  บันได 15 ขั้นสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย 

    

กิจกรรมที่ 2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา” 

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจ าวัด (อสว.) ซึ่งเป็นพระคิลานุปัฏฐาค 

จ านวน 68 รูป CG จ านวน 30 คน อสม. จ านวน 20 คน  โดย อสว. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรจัดการอบรม

ในลักษณะน้ีทุกปี นอกจากน้ี พบว่าในชุมชนยังมีวิธีในการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา เช่น พิธีตานต๊อด ภาษากลาง 

คือ ทำนทอด เป็นค าประสมระหว่างค าว่า ทำน กับ ทอด ความหมายคือ  “วำงของให้”  ก็คือการให้ทาน  ซึ่ง

เป็นประเพณีที่แสดงถึงความเอื้ออาทรของชาวบ้านที่มีต่อคนทุกข์ยาก เป็นการท าบุญด้วยใจไม่หวังผลตอบแทน 

ซึ่งการท าบุญประเภทน้ีมีแต่เฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่าน้ัน ดังน้ัน การให้ความรู้แก่พระสงฆ์

เกี่ยวกับการดูแลตนเองและการดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา สามารถน าไปบูรณาการกับประเพณีดั้งเดิมน้ีได้ และท า

ให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ยืนได้ ผลการประเมินความพึงพอใจดังภาพที่ 4.3-4.4 
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ภาพที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมฯของ อสว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมฯของ อสม./ CG 

 

4.83

4.5

4.9

4.77

4.69

4.56

4.83

4.85

5

4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 5.1

1. สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม

2. อาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม

3. วิทยากรมีความรู้และสามารถถ่ายท อดได้อย่างเหมาะสม

4. ส่ือที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม

5. รูปแบบของการอบรมมีความเหมาะสม

6. ระยะเวลามีความเหมาะสม

7. เนื้อหามีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบงานได้

8. ท่านได้รับความรู้เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

9. ความพึงพอใจโดยรวม

คะแนนเฉลี่ย

4.58

4.49

4.87

4.56

4.62

4.51

4.87

4.82

4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

1. สถานที่ในการจัดอบรมมีความเหมาะสม

2. อาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม

3. วิทยากรมีความรู้และสามารถถ่ายท อดได้อย่างเหมาะสม

4. ส่ือที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม

5. รูปแบบของการอบรมมีความเหมาะสม

6. ระยะเวลามีความเหมาะสม

7. เนื้อหามีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาระบบงานได้

8. ท่านได้รับความรู้เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ

คะแนนเฉลี่ย
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ภาพที่ 4.5  ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาก่อนและหลังการอบรมของกลุ่มเปา้หมาย 

 

กิจกรรมที่ 3 ผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใช้ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัวร่วมกบั

ฐานข้อมูล JHCIS Family Folder Collector: FFC”  

          ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (case manager; CM) จ านวน 14 คน 

นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 2 คน และนักพัฒนาชุมชน (พช.) จ านวน 7 คน และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับอ าเภอ จ านวน 2 คน  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี (ภาพที่ 4.6) จากการ

ติดตามการใช้ FFC มี รพ.สต. ที่น าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ 11 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563) (ภาพที่ 

4.7) และมีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังน้ี  

1) ควรให้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในบางส่วนแต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ เพื่อเป็นการ

ท างานร่วมกันไม่ซ้ าซ้อน  

2) ในกรณีการเข้าถึงข้อมูลให้มีการก าหนดในระดับนโยบายในการให้หน่วยงานต่างๆ สามารถ

เข้าดูในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยก าหนด password และรหัสผ่านเฉพาะงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูล เพื่อ

ประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ข้อมูลสูงสุดและเปน็ปัจจุบัน โดยลดขั้นตอนการขอข้อมูลระหว่างหน่วยงานซ้ ามี

ความยุ่งยากซับซ้อน การเข้าถึงจะได้ง่ายขึ้นและลดภาระผู้ให้ข้อมูลใน รพ.สต. 

3
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ค่ำเฉล่ียคะแนนควำมรู้ด้ำนกำรดูแลผู้สูงอำยกุลุ่มพึง่พำก่อน-หลังกำรอบรม

อสว อสค
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ภาพที่ 4.6 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้ารับการอบรมฯ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  จ านวน รพ.สต. ที่ติดตั้ง FFC 4.0 รายจังหวัด 

 

ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดโครงกำร  

1) คะแนนการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุฯ หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โครงการฯ (ภาพที่ 4.8)  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.8 เปรียบเทียบคะแนน ADL องผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการ 
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2) คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุฯหลงัเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ภาพที่ 

4.9) 

ภาพที่ 4.9 เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวติโดยรวมของผู้สูงอายุฯ ก่อนและหลังเขา้ร่วมโครงการ 

 

3) ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการดูแลผู้สูงอายุฯ หลังเข้าร่วมโครงการ

สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (ภาพที่ 4.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 เปรียบเทียบคะแนนความมั่นใจของผู้ดูแลฯ ก่อนและหลังเขา้ร่วมโครงการ 
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รำยที่ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร หลังเข้ำร่วมโครงกำร 4 เดือน 
1 

 
 

2 

  
3 

  
4 
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รำยที่ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร หลังเข้ำร่วมโครงกำร 4 เดือน 
5 

  
6 

  
7 

 
 

8 
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รำยที่ ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร หลังเข้ำร่วมโครงกำร 4 เดือน 
9 

  
10 

  
11 

  
 

ภาพที่ 4.11 เปรียบเทียบผู้สูงอายกุลุ่มพึ่งพาก่อนและหลงัเข้าร่วมโครงการ 

 
4) คะแนนความพึงพอใจต่อการใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุฯ ของ อสม./ CG เท่ากับ 7.85 + 

1.52 (คะแนนเต็ม 10)  

ข้อมูลเพิ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

กลุ่ม CG กล่าวว่า  

“ข้อมูลที่ได้อบรมมาตอนที่เข้าเป็น CG ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่จ า ลืม การเข้าร่วมโครงการน้ี น้ีท าให้

ได้ทบทวนความรู้ เช่น การยกตัวผู้ป่วย การเคลื่อนย้าย ท าได้ดีขึ้น เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมาก”  

“สามารถให้ค าแนะน าผู้สูงอายุและญาติได้มากขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุและญาติจิตใจดีขึ้น” 
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“ควรมีการอบรมทบทวนความรู้ CG ทุกๆปี เพื่อสร้างความมั่นใจและ update ความรู้ให้

ทันสมัยอยู่เสมอ” 

“CG ไม่ผ่านการอบรม แต่ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือซึง่กันและกัน จากการไปเยี่ยมผู้สูงอายุ

อายุ 100 ปี บุตรสาวที่เป็น CG น้ าตาไหลบอกว่าปลื้มปิติที่มีอาจารย์จาก มฟล และเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมตนเอง

กับแม่ถึงที่บ้าน 

กลุ่ม CM กล่าวว่า  

“โครงการน้ี มีประโยชน์ไม่ได้เพิ่มภาระแต่เหมือนเสริมกันไปกับงานที่ท าอยู่ แต่โปรแกรมที่

แนะน าใช้คนละโปรแกรมกับของกรมอนามัย ถ้าท าทั้ง 2 โปรแกรม ก็เหมือนท างาน 2 คร้ัง แต่ทุกวันน้ีในเน้ือ

งานต้องใช้โปรแกรมของกรมอนามัยอยู่แล้ว ก็เลยใช้แตโ่ปรแกรมของกรมอนามัย” 

“ใช้ app สูงวัย fighting ในการประเมินและวางแผนความถี่ในการเยี่ยม CG เป็นผู้ริเร่ิมในการ

เข้าเยี่ยม มีระบบการให้ค าปรึกษา เช่น มีการถ่ายรูปแผลกดทับเพื่อขอรับค าปรึกษาในการดูแล” 

“ท างานร่วมกันมากขึ้น ถ้ามีผู้ป่วยรายใหม่ พระสงฆ์ ผสอ ปราญชาวบ้าน และผู้มี

ประสบการณ์ในเร่ืองน้ันๆ จะเข้าไปดูแล มีการวางแผนการเข้าเยี่ยมร่วมกันระหว่าง รพ.สตและ CG” 

กลุ่มผู้น าชุมชนกล่าวว่า  

“ปี 63 จะมีการจัดการเร่ืองงบประมาณ น่าจะด าเนินงานได้คล่องตัวมากขึ้น โครงการน้ีดี 

เพราะรัฐบาลก็ส่งเสริม และ ต.ป่าสัก มีผู้สูงอายุ อายุเฉลี่ยอายุ 70 ปี คิดเป็น 80% (เข้าสู่สังคม aging โดย

สมบูรณ์) เป็นโอกาสที่ดีที่ มฟล เข้ามาท าโครงการน้ี” 
 

5) ชุมชนต้นแบบการเป็นต้นแบบการดูแลผู้สงูอายุ   พบว่า การมุ่งสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มพึ่งพา ตาม 15 ขั้นบันไดฯ สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 มีการด าเนินการตามองค์ประกอบย่อย 

น้อยกว่า 50% ระดับ 2 มีการด าเนินการตามองค์ประกอบย่อยน้อยกว่า 50-80% ระดับ 3 ซึ่งเป็นเป้าหมาย

สูงสุด (Optimate Goal) มีการด าเนินการตามองค์ประกอบย่อยมากกว่า 80% 

   

Step 1

(ด าเนินการตาม
องค์ประกอบย่อยน้อย

กว่า 50%)

Step 2

(ด าเนินการตาม
องค์ประกอบย่อยน้อย

กว่า 50-80%)

Optimate 
Goal

(ด าเนินการตาม
องค์ประกอบย่อย
มากกว่า 80%)

กำรมุ่งสู่ กำรเป็นต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ  
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ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า พื้นที่ประเมินตนเอง ดังน้ี 2 พื้นที่อยู่ในระดับ 1 และ 3 พื้นที่อยู่ระดับ 3 

เน่ืองจากพื้นที่ที่ด าเนินการระดับ 1 ยัง ไม่มี CG ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมอนามัย เป็นเพียง อสม. ที่ผ่าน

การอบรมในโครงฯ น้ี อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รพ.สต. เพื่อให้เกิดรูปธรรที่ชัดเจนและจะด าเนินการเป็นล าดับต่อไป  
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บทท่ี 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปประเด็นส ำคัญจำกกำรท ำกิจกรรม  

1.1 บันได 15 ขั้นสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี 3 

องค์ประกอบหลัก คือ 1) โครงสร้างหรือต้นทุน ประกอบด้วย ระบบสุขภาพ และ ชุมชน 2) 

กระบวนการ และ 3) ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังน้ี 

   โครงสร้ำงหรือต้นทุน (ระบบสุขภำพและชุมชน) 

 ขั้นที่ 1 มีนโยบายการขับเคลื่อน มีแกนน าชุมชน การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน (1L5C)* 

 ขั้นที่ 2 สถานที่ (ศพอส+ศูนย์เคร่ืองมือ+Home Ward) 

ขั้นที่ 3  มีฐานข้อมูล (FFC+สูงวัย fighting + Smart อสม+ COC) * 

ขั้นที่ 4 มีทีมเยี่ยมบ้าน (CM/ที่ปรึกษา/CG 1:7-8 กรณีกลุ่มติดบ้าน / 1:3-4 กรณีกลุ่มติดเตียง) * 

ขั้นที่ 5 มีแบบแผนการเยี่ยม (การเตรียมก่อนเยี่ยม/ Care Plan/คู่มือหรือแนวปฏิบัติ) * 

ขั้นที่ 6 มี CoP (เครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกนั) * 

   กระบวนกำรพัฒนำ* 

ขั้นที่ 7 มีกระบวนการเข้าถึงผู้ป่วยรายใหม่ 

ขั้นที่ 8 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วย/ผู้ดูแล 

ขั้นที่ 9 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ CG (สูงวัย fighting+ทักษะการดูแลกาย-จิต)  

ขั้นที่ 10 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพ CM  

ขั้นที่ 11 มีกระบวนการให้บริการแบบเชิงรุก (ป้องกันภาวะแทรกซ้อน+ฟื้นฟูสภาพเพื่อเพิ่มADL) 

ขั้นที่ 12 มีกระบวนการประสานเครือข่าย (การสื่อสาร/การแลกเปลี่ยน/การร่วมมือในการดูแล)  

   ผลลัพธ์* 

ขั้นที่ 13 ผสอ มีทักษะในการดูแลตนเอง 

ขั้นที่ 14 ผู้ดูแล มีทักษะในการดูแลตนเองและผู้สูงอาย ุ

ขั้นที่ 15 ชุมชนพึ่งตนเองได้ เข้มแข็ง ยั่งยืน 

* หมายถึง จ าเป็นต้องมี 
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ภาพที่ 5.1 บันได 15 ขั้นสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

 

 1.2 ปัจจัยส าเร็จ ในการด าเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา พบว่า 

ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จในการพัฒนาเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา คือ 1) การมี

เครือข่าย ประกอบด้วย ทีมในชุมชนและทีมทางด้านวิชาการ เป็นการน าต้นทุนของทั้ง 2 ภาคส่วน มาบูรณาการ

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทในพื้นที่ ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมืออันดีและน าไปสู่เป้าหมายสูงสดุได้ 

และ 2) ชุมชนตื่นตัว ชุมชน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. วัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางด้านจิต

วิญญาณของชุมชน ครอบครัวและผู้สูงอายุ ต้องมีการตื่นตัว รับรู้ รับทราบและร่วมมือ  (ภาพที่  5.3-1-2 )  

 
ภาพที่   5.2-1  ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 
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ภาพที่   5.3-2  ปัจจัยความส าเร็จของการด าเนินงานสู่การเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

 

 1.3 กระบวนการด าเนินการ การด าเนินงานไปถึงเป้าหมายสูงสุดน้ัน ขึ้นอยู่กับต้นทุนในแต่ละ

พื้นที่ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

 ระยะที่ 1 เป็นระยะการเร่ิมต้นของการด าเนินงาน โดยมีผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ

ย่อยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของบันได 15 ขั้น 

 ระยะที่ 2 เป็นระยะกลาง มีการด าเนินงานมาในระยะช่วงเวลาหน่ึง มีการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบย่อยร้อยละ 50-80 ของบันได 15 ขั้น 

 ระยะที่ 3 เป็นระยะที่สามารถเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาได้ มีการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบย่อยมากกว่าร้อยละ 80 ของบันได 15 ขั้น 

 
ภาพที่ 5.4 ระยะของการมุ่งสู่การเป็นต้นแบบ 

Step 1

(ด าเนินการตาม
องค์ประกอบย่อยน้อย

กว่า 50%)

Step 2

• (ด าเนินการตาม
องค์ประกอบย่อยน้อย

กว่า 50-80%)

Optimate Goal

• (ด าเนินการตาม
องค์ประกอบย่อย
มากกว่า 80%)
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2. ปัญหำ/ อุปสรรค และแนวทำง/ วิธีกำรแก้ไข 

ตารางที่ 5.1 สรุปปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ปัญหำ/ อุปสรรค แนวทำง/ วิธีกำรแก้ไข 

1. การนัดพื้นที่เพื่อด าเนินโครงการ ในบางพื้นที่

ไม่เป็นไปตามแผน เน่ืองจากในชุมชนเป็นช่วงที่

มีกิจกรรมค่อนข้างมาก นอกจากน้ี ในบาง

ชุมชนยังติดช่วงของการท าเกษตร ท าให้ผูท้ี่

ยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเข้าร่วมได้  

1. ก าหนดเวลาที่เป็นไปได้ของชุมชน โดยเน้นชุมชนเป็น

หลักเพื่อท าให้เกิดความร่วมมือมากที่สุด และหาข้อตกลง

ร่วมกันกับพื้นที่ โดยลงพื้นที่ขออนุญาตเข้าพบผู้น าชุมชน 

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

2. กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ว่า เป็น Care 

giver (CG) ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแล

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาน้ัน ในบางชุมชนยังมี

ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงท าให้ไม่ได้ส่ง CG 

เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว  

2. หาข้อมูลในพื้นที่ และท าความตกลงร่วมกันว่าให้

คัดเลือกจาก อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มี

ประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาเข้าร่วม

โครงการได้   

    จากการด าเนินโครงการฯ พบว่า อสม. ที่ยังไม่ผ่านการ

อบรมหลักสูตร CG จากกรมอนามัย (หลักสูตร 70 ชั่วโมง) 

และได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการ ซึ่งมี

ระยะเวลา 2 วัน และมีการติดตามการปฏิบัติในพื้นที่จริง 

ส่งผลให้ อสม. กลุ่มดังกล่าว มีทักษะ ความรู้และความ

มั่นใจ  สามารถปฏิบัติการให้การดูแลผู้สูงอายุกลุม่พึ่งพา

ได้  

3. ในบางต าบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบล (รพ.สต.) มากกว่า 1 แห่ง แตกต่าง

จากแผนงานที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดข้อจ ากัดใน

การคัดเลือก รพ.สต.ที่จะเข้าร่วมโครงการ  

3. ด าเนินการประชุมร่วมกันกับ รพ.สต. ที่เกี่ยวข้องในแต่

ละต าบล เพื่อหารือและท าข้อตกลงในการคัดเลือก รพ.

สต. ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดโอกาสให้ทุก รพ.สต. 

สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั

ชุมชนและการขยายผลโครงการในอนาคตภายหลังเสร็จ

สิ้นโครงการ 

4. ผู้น าชุมชนมีความสนใจ แต่ไม่สามารถเข้า

ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 

 4. ประสานในแต่ละพื้นที่และขอเข้าพบผู้น าชุมชนเพื่อให้

การด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

5. การใช้เทคโนโลยี จ าเป็นต้องใช้แทบเล็ตและ

อินเตอร์เนต แต่ในบางพื้นที่ยังไม่สามารถจัดหา

ได้  

 5. หาแนวทางและตกลงร่วมกัน พร้อมท าแนวทางปฏิบตัิ

เพื่อน าเสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้น า

ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
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ปัญหำ/ อุปสรรค แนวทำง/ วิธีกำรแก้ไข 

6. ระยะทางในการเดินทางในแต่ละพื้นที่

ค่อนข้างไกลและการเดินทางล าบาก ท าให้ใช้

ระยะเวลามากกว่าปกติ 

6. แบ่งทีมในการลงพื้นที่และรับผิดชอบให้ชดัเจนมากขึ้น 

7. การน าเสนอผลการใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาต่อนายแพทย ์ สสจ. 

จังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและ

พัฒนาสังคมและมนุษย์ จังหวัดเชียงราย และ

ขยายผลต่อในพื้นที่เป้าหมาย ยังไม่เป็นไปตาม

แผนเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า  

7. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเผยแพร่ โดยการเผยแพร่ทาง

เฟสบุ๊ค ของโครงการฯ   

https://www.facebook.com/ChiangraiElderCareM

odel/ ?modal=admin_todo_tour 

   นอกจากน้ี โครงการฯ ได้มีกลุ่มไลน์ ชื่อ ต้นแบบการ

ดูแลผุ้สูงอายุ ปัจจุบันมีสมาชิก 46 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2563) เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ

กลุ่มเป้าหมาย ส าหรับการน าเสนอผลการด าเนิน

โครงการฯ ต่อผู้บริหาร จะด าเนินการต่อไป หลัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าคลี่คลาย 

เพื่อให้มีการผลักดันเชิงนโยบายต่อไป 

 

3. แนวทำงกำรเช่ือมโยงโครงกำรสู่กำรพัฒนำเพ่ือขยำยผล 

 1. น าเสนอผลการใช้แนวปฏิบัติที่ดีในการดูแลผูสู้งอายกุลุ่มพึ่งพาต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั

เชียงราย ท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายและพัฒนาสังคมและมนุษย์ จังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

เพื่อให้มีการด าเนินงานต่อเน่ืองในหน่วยงานระดับต าบลในพื้นที่อื่น ต่อไป  

 2. เผยแพร่ทางเพจเฟสบุ๊ค ของโครงการฯ   

https://www.facebook.com/ChiangraiElderCareModel/ ?modal=admin_todo_tour 

 3. ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลครอบคลมุ 

อสว. อสม. และ อสค. และมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอทุกป ี 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ChiangraiElderCareModel/%20?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ChiangraiElderCareModel/%20?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/ChiangraiElderCareModel/%20?modal=admin_todo_tour
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ภำคผนวก ก Flowchart กระบวนกำรด ำเนินโครงกำร 
Gantt chart โครงก ำร “1 อ ำเภอ 1 รพ .สต . : ตน้แบบกำรด ูแลผ ูสู้งอำยุกลุ่มพ ึง่พำ ” 

ทุนสน ับสน ุนจำก “กำรจัดกำรควำมรู้ก ำรวิจัยเพ ือ่กำรใช้ประโยชนด์ำ้นควำมม่ันคง ”ภำยใต ้ โครงกำรจัดกำรควำมรู้ก ำรวิจัยเพ ือ่กำรใช้ประโยชน ์ประจ ำป ี 2562 ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห ่งชำต ิ 
 

 ก ิจก รรม 

เด ือน  ผลลัพ ธ  ์ กลุ่มเป ้ำหมำย สถำนที่ 

มี .ค
. 

เม.
ย.  

พ .ค
. 

มิ .ย
. 

ก .ค
. 

ส .ค
. 

ก .ย
. 

ต .ค
. 

พ .ย
. 

ธ .ค
. 

ม .ค
. 

ก .พ
. 

มี .ค
. 

เม.
ย.  

   

1. ทบทวนความรู้และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                  

2. ด าเนินการตามกระบวนการจัดความรู้                1 . เจ้าหน้าท่ี สสจ 1 คน  
2 . เจ้าหน้าท่ี อบจ .1 คน 

3. พมจ. เชียงราย 1 คน 
4 .บุคลากรสุขภาพใน รพ.

สต .5  คน 
5. ผู้บริหาร ทต /.อบต.หรือ
ตัวแทน 5 คน 
6. ผู้รับผิดชอบงานก อ ง ทุน
ผู้สูงอายุ 5 คน 

7. คณะท างาน 7 คน  
รวม 29 คน 

มฟล 
    2.1 เตรียมบุคลากรในทีม : 
ศึกษาข้อมูลพ้ืนท่ี และก าหนดเกณฑ์การเ ป็น

ชุมชนต้นแบบ 

   6/7           

    2.2 ระบุความรู้ท่ีองค์กรต้องการ               1. )ร่าง (แนว
ปฏิบัติฯ 

2. )ร่าง (คู่มือการ
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม
พ่ึงพา 
3. )ร่าง ( แผนการ
ดูแลรายบุคคล 

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา  
3 คน /รพ.สต .  

2. อ ส ม .หรือ  caregiver 2 
คน /รพ.สต .  
3. พระสงฆ์หรือผู้ดูแ ล ส ง ฆ์
อาพาธ 1  รูป / รพ.สต.  
4  .การด้านการดู แ ลนักวิชา

ผู้สูงอายุ 2 คน  
5. คณะท างาน 7 คน  

มฟล 

 focus group เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติ ท่ี
ดีในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่ ม พ่ึง พา โดย
เป็นความรู้ท่ีได้จากผลการวิจัยและองค์
ความรู้ท่ีได้จากผู้มีประสบการณ์ต รง ใ น
การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา 

   15           

จัดท าร่างแนวปฏิบัติฯและร่างคู่มือ ก าร
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา 

   22           

    2.3 ก ลั่ นก รอ งรูปแ บบความ รู้ ท่ีองค์กร
ต้องการ :  

                 

 จัดสัมมนาอิงผู้เชี่ย วชาญแล ะป ระ ช า
พิจารณ์ เพ่ือพิจารณาคู่มือฯ และยกร่าง
แ นวปฏิบัติ ฯ  ก ารดู แล ผู้สูง อายุกลุ่ม
พ่ึงพา 

   25            1 . ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา  
5 คน  

2 . อสม .หรือ caregiver 5 
คน 
3 . พระสงฆ์หรือผู้ดูแ ล ส ง ฆ์

อาพาธ 5 คน  
4 . ผู้ ใ ห้บ ริก ารสุ ข ภาพใน

ชุมชน 5 คน  

5 . ผู้บริหาร ทต /.อบต.หรือ
ตัวแทน 5 คน  

6 . ผู้รับผิดชอบงานก อ ง ทุน
ผู้สูงอายุ 5 คน  
7 . นักวิชาการด้านการดู แ ล

ผู้สูงอายุ 2 คน  
8 . เจ้าหน้าท่ี สสจ 1 คน  
9 . พมจ  .เชียงราย 1 คน  
10 . เจ้าหน้าท่ี อบจ  .1 คน 
10 . คณะท างาน 7 คน  

รวม  42  คน  

 

 น าเสนอ )ร่าง (แก้ไขร่างคู่มือคร้ังท่ี 1     6          1. แนวปฏิบัติฯ 
2. คู่มือการดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่ม

พ่ึงพา 
3. แ ผ นก ารดูแล
รายบุคคล 

  

    2.4 จัดหาเทคโนโลยีท่ีช่วยสนับสนุนการน า

ความรู้ไปใช้ : 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้ mobile 
application เพ่ือการประเมินความสามารถ ใน
การท ากิจวัตรประจ าวัน และการใช้ line@ 
เพ่ือสร้าง CoP ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึง พา  
เ ป็นช่ อ งทาง แ ล ก เปลี่ ย นเ รียน รู้ระ หว่าง
พยาบาลและผู้ดูแล เกี่ยวกับประสบการณ์ก าร
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา เพ่ือพัฒนาความรู้แล ะ
ทักษะการดูแล  

       11       1. จ านวน Cop ท่ี

เกิดขึ้น 
2. ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีถูกต้อง 

1. เจ้าหน้าท่ี รพ .สต .  

2. พัฒนาชุมชน  
 

 



60 

 
Gantt chart โครงก ำร “1 อ ำเภอ 1 รพ .สต . : ตน้แบบกำรด ูแลผ ูสู้งอำยุกลุ่มพ ึง่พำ ” 

ทุนสน ับสน ุนจำก “กำรจัดกำรควำมรู้ก ำรวิจัยเพ ือ่กำรใช้ประโยชนด์ำ้นควำมม่ันคง ”ภำยใต ้ โครงกำรจัดกำรควำมรู้ก ำรวิจัยเพ ือ่กำรใช้ประโยชน ์ประจ ำป ี 2562 ส ำน ักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห ่งชำต ิ 
 

 ก ิจก รรม 

เด ือน  ผลลัพ ธ  ์ กลุ่มเป ้ำหมำย สถำนที่ 

มี .ค
. 

เม.
ย.  

พ .ค
. 

มิ .ย
. 

ก .ค
. 

ส .ค
. 

ก .ย
. 

ต .ค
. 

พ .ย
. 

ธ .ค
. 

ม .ค
. 

ก .พ
. 

มี .ค
. 

เม.
ย.  

   

)ก ำรใช้ FFC+สูงวัย Fighthing+line@) 
    2.5 น าความรู้ไปใช้ : 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา ประกอบด้วย วิธีการเ ข้ า
เยี่ยมบ้าน การฝึกทักษะในการดูแล การใช้แนว
ปฏิบัติและแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา ”
กับกลุ่มเป้าหมาย  
2. ฝึ ก ปฏิบัติ จ ริ ง  โด ย ก ารอ อ กเยี่ ยม บ้าน
ผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา 

     22, 

24 
)อส

ว(  

3,4 

)อส
ม/ 

อส
ค(  

30-

31 

8-9 2-6     1. ความรู้ ทักษะ

และมั่นใจ ในการ
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม
พ่ึงพา 
2. ผู้ สู ง อ ายุ กลุ่ม
พ่ึ ง พ า มี ค ว า ม
มั่นใจในการดู แ ล
ตนเอง 
3. คุณภาพชี วิต
แ ล ะ  ADL ข อ ง
ผู้สูงอายุ 

4. คุณภาพชี วิต
ของผู้ดูแล  

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา  

2. อสม .หรือ  caregiver  
3. พระสงฆ์หรือผู้ดูแ ล ส ง ฆ์
อาพาธ 40 รูป 

)เชียงแสน 20 รูป เชียงของ 
20 รูป( 
22, 23, 24, 25 สิ ง หาคม 
อบรม อสว 
 

 

    2.6 ประเมินผลการใช้ความรู้ : 
- จั ด วง แ ล ก เปลี่ ย นเ รีย น รู้ เ พ่ือ ศึ ก ษ า

ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา และ
การใช้เทคโนโลยี 
 

          8    1. ความรู้ ทักษะ
และมั่นใจ ในการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม
พ่ึงพา 
2. ผู้ สู ง อ ายุ กลุ่ม
พ่ึ ง พ า มี ค ว า ม
มั่นใจในการดู แ ล
ตนเอง 
3. คุณภาพชี วิต
แ ล ะ  ADL ข อ ง
ผู้สูงอายุ 
4. คุณภาพชี วิต

ของผู้ดูแล 
5. ประ สิ ทธิผ ล
ข อ ง ก า ร น า  
application ไ ป
ใช้จริง 
6. ประ สิ ทธิภาพ
ของ application 
7. ความพึงพอ ใจ
ข อ งก ารใช้ แ นว
ปฏิบัติ  

1 . ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา  
25 คน  

2 . อสม .หรือ caregiver 10 
คน 
3 . พระสงฆ์หรือผู้ดูแ ล ส ง ฆ์

อาพาธ 5 คน  
4 . ผู้ ใ ห้บ ริก ารสุ ข ภาพใน

ชุมชน 5 คน  
5 . ผู้บริหาร ทต /.อบต.หรือ

ตัวแทน 5 คน  
6 . ผู้รับผิดชอบงานก อ ง ทุน

ผู้สูงอายุ 5 คน  

7 . ผู้เชี่ยวชาญในการดู แ ล
ผู้สูงอายุ 2 คน  
 

 

    2.7 สรุปผลการใช้ความรู้ : 
จัดประชุมเพ่ือน าเสนอผลการใช้แนวปฏิบัติ ท่ีดี
ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา เพ่ือขยายผลต่อ
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายให้ครบ 18 อ าเภอ 

           X   1. จ า น ว น
เครือข่าย 
2. จ านวนชุ มชน
ต้นแบบ 

3. คะ แ นนความ
พึงพอใจต่อการใช้
แนวปฏิบัติฯ 

1 . นายแพทย์ สสจ  .จังหวัด
เชียงราย 
2 . จนท  .สสจ .เชียงราย   1 

คน 

3 . พมจ  .เชียงราย 1  คน 
4. เจ้าหน้าท่ี อบจ .1 คน 
5. คณะท างาน 7 คน 
รวม 11 คน 

 

3. ขยายผลต่อในพ้ืนท่ีเป้าหมาย :  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใช้เทคโนโลยี
ร่วมกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการดูแลผู้สูงอายุ ก ลุ่ ม
พ่ึงพา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ ม
พ่ึงพา ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยตนเองตามศักยภาพของตน ลดการพ่ึงพิง
บุคคลอื่น สร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา 
จังหวัดเชียงราย และสร้างชุมชนต้นแบบในการ
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพาของจังหวัดเชียงราย ใน

ชุมชนท่ีมีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ของ พมจ.
เชียงราย ให้ครบท้ัง 18 อ าเภอของจังหวัดและผูท่ี้
สนใจ 

            X   ตั วแ ทนจ าก  18 อ า เภอ 
จ านวน 2 22 คน  

 

4. ประเมินผลโครงการ             X     

5 . จัดท ารายงานการจัดการความรู้การวิจัยแก่
แหล่งทุน 

             X    
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ภำคผนวก ข เอกสำรแสดงควำมต้องกำรเทคโนโลยีของกลุ่มเป้ำหมำย 
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ภำคผนวก ค ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 

 
ก ำหนดกำร  โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ 

กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) ครั้งที่ 1 
วันที่ 7 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุม พู่ระหง อำคำร M Square  มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

******************************** 
เวลำ รำยกำร รำยละเอียด อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

10.00-11.00 จัดเตรียมสถานที่ 
เตรียมความพร้อม 

- จัดเตรียมห้อง อุปกรณ ์ 
- ประสานผู้เข้าร่วมประชุม (ยนั

ยืนการเข้ารว่มประชุม การ
เดินทาง การแนะน าวิธีการ
เดินทาง ห้องประชุม) 

  

11.00-12.00 BAR - ชี้แจ้งเป้าหมายของโครงการ 
วัตถุประสงค์ในการจดัครั้งนี ้
กระบวนการทั้งหมด 

 ทีม 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหาร 
13.00-13.15  ลงทะเบียน ใบลงทะเบียน  ใบรายชื่อแบ่งกลุม่ย่อย 

4 กลุ่ม  
แจกป้ายชื่อ   เขียนชื่อบนป้าย 

ใบลงทะเบียน ใบ
รายชื่อแบ่งกลุ่ม
ย่อย   ใบส าคัญ
รับเงิน แฟ้ม
เอกสาร 
ป้ายชื่อ ปากกาเม
จิก    ซองใส่ป้าย
ชื่อ 

ผศ.ปิยะภร  
นส.นันทยา 
 

13.15-13.30  ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
สร้างเป้าหมายร่วม 

-    กล่าวต้อนรับ ทักทาย แนะน าทีม 
แจ้งก าหนดการ      ท าข้อตกลง
กลุ่ม 

- แนะน าโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายสุดทา้ย     

Power Point 
คอมพิวเตอร์, 
LCD 

อ.นาตญา   
ผศ.พรทิพย์ 

13.30–14.30  Good Practice: การ
ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม
พ่ึงพา 

แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม สนทนากลุม่ตาม
ประเด็นหัวปลา 
- Fa ทักทาย แนะน าตัวเองสั้น ๆ  

แนะน าสมาชิกสัน้ๆ 
- Fa ทบทวนประเดน็หวัปลา กติกา

กลุ่ม 

กระดาษ flip 
chart 
กระดาษ A4 
ปากกาเมจิก 

กลุ่ม 1 ดร.ปิยะธิดา 
นส.นันทิยา 
กลุ่ม 2 อ.มัลลิกา  
อ. บุปผา 
กลุ่ม 3 อ.นาตญา  
อ.ปิยะภร 
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เวลำ รำยกำร รำยละเอียด อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
- ให้สมาชิกกลุ่มบอกเล่าข้อมูลใน

ประเด็นที่เด่นในพ้ืนที่ คนละ 5-8 
นาที  

- แชร์ในประเด็นทีเ่หมือนหรอื
คล้ายกัน คนละ 2-3 นาที  

กลุ่ม4 อ.นงเยาว์  
อ.ณฐมน 
กลุ่ม 5 อ.วราภรณ์ อ.
ภัทริกา 

14.30 –14.45  พักรับประทานอาหาร
ว่าง 

- ผู้ร่วมวงพักรับประทานอาหารวา่ง 
- ทีม Fa สรุปประเด็นภาพรวม เพ่ือ

น าเสนอกลุ่ม เนน้ ระบบการดูแล
แบบเดิม good practice และ
เกณฑ์ในการเปน็ต้นแบบการดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา 

กระดาษ flip 
chart 
กระดาษ A4 
ปากกาเมจิก 

ทีม Fa 

1 4. 45 น.–
15.15 น. 

สรุปสาระส าคัญ - Fa น าเสนอผลการสรุปข้อมูล
ที่ได้จากทุกกลุ่ม 

- ประธานโครงการให้ขอ้มูล 
Best practice ที่มี: care 
plan,  FFC, สูงวัย fligthing 

- ผู้ร่วมวงเสนอความคิดเห็น
เพ่ิมเติม  

- Next step เน้น เป้าหมาย
สุดท้าย นัดหมายครัง้ต่อไป 
วันที่ 25 มิ.ย 62  

- จัดต้ังไลน์กลุ่ม  
- หารือ ขอประสานกลุ่ม 

ประชุมวันที่ 15 มิย ให้
คัดเลือก อสม  ผู้ดูแลผุ้สูงอาย ุ
พระสงฆ์  ค่าเดินทางเหมา
จ่าย 1 หน่วยงาน ต่อรถ 1 
คัน  หนังสือเชิญ พระออก
อย่างไร 

 อ.นาตญา 
ผศ.พรทิพย์ 

15.00-16.00  AAR ประเด็น การท าหน้าที่ของแต่ละคน ที่
ท าได้ดี  ที่ต้องแก้ไข ปัญหาอุปสรรค  
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลุม่ 

อัดเสียง 
บันทึก กระดาษ 
A4 

ทีม 
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ก ำหนดกำร  โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ  
กำรสนทนำกลุ่ม (Focus group) ครั้งที่ 2 

กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอำยุ วันที่ 15 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุม พู่ระหง อำคำร M Square 
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง   

*********************************************** 

 
เวลำ รำยกำร รำยละเอียด อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 

08.00-08.30  จัดเตรียมสถานที่ 
เตรียมความพร้อม 
BAR 

- จัดเตรียมห้อง อุปกรณ ์ 
- ประสานผู้เข้าร่วม
ประชุม (ยันยืนการเข้ารว่ม
ประชุม การเดินทาง การ
แนะน าวิธีการเดินทาง ห้อง
ประชุม) 
- ชี้แจ้งเป้าหมายของ
โครงการ วัตถุประสงค์ในการ 
จัดครั้งนี้ กระบวนการทั้งหมด 

 ทีม 

08.30-09.00 
  

ลงทะเบียน ใบลงทะเบียน  ใบรายชื่อแบ่งกลุม่
ย่อย 5 กลุ่ม  
แจกป้ายชื่อ   เขียนชื่อบนป้าย 

ใบลงทะเบียน ใบ
รายชื่อแบ่งกลุ่ม
ย่อย   ใบส าคัญรับ
เงิน แฟ้มเอกสาร 
ป้ายชื่อ ปากกาเม
จิก    ซองใส่ป้าย
ชื่อ 

ผศ.ปิยะภร  
นส.นันทยา 

09.00-09.15.  ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
สร้างเป้าหมายร่วม 

-    กล่าวต้อนรับ ทักทาย แนะน า
ทีม แจ้งก าหนดการ      ท า
ข้อตกลงกลุ่ม 

- แนะน าโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายสุดทา้ย     

Power Point 
คอมพิวเตอร์, LCD 

อ.นาตญา   
ผศ.พรทิพย์ 

09.15–9.45  ระดมสมอง การดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มพึงพา 

แบ่งกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ระดมสมอง
ตามประเด็นหัวปลา 
- Fa ทักทาย แนะน าตัวเองสั้น ๆ  

แนะน าสมาชิกสัน้ๆ 
- Fa ทบทวนประเดน็หวัปลา 

กติกากลุ่ม 
- ให้สมาชิกกลุ่ม พูดคุย สรุป

ประเด็นเด่นทีพ่บรว่มกัน สรุป

กระดาษ flip 
chart 
กระดาษ A4 
ปากกาเมจิก 

กลุ่ม 1 อ.วราภรณ์ 
กลุ่ม 2 อ.ปิยะภรณ์  
อ.บุปผา 
กลุ่ม 3 อ.นาตญา  
กลุ่ม4 อ.นงเยาว์   
กลุ่ม 5 อ.อุษา    อ.
ภัทริกา 
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เวลำ รำยกำร รำยละเอียด อุปกรณ์ ผู้รับผิดชอบ 
เป็น mapping โดย วิทยากร
ประจ าช่วยเขียน 

9.45–10.00 พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00–11.30 Good Practice: การ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม
พ่ึงพา (สนทนากลุ่ม
ย่อย 5 กลุ่ม) 

- ให้สมาชิกกลุ่มบอกเล่าข้อมูล
ประสบการณ์ในการดูแล
ผู้สูงอายุ คนละ 5-8 นาที  

- แชร์ในประเด็นทีเ่หมือนหรอื
คล้ายกัน คนละ 2-3 นาที  

กระดาษ flip 
chart 
กระดาษ A4 
ปากกาเมจิก 

ทีม 

11.30-11.45 น าเสนอข้อมูลกับ
กลุ่มใหญ่ 

- ให้ตัวแทนกลุ่มหรอืวิทยากร
ประจ ากลุ่มน าเสนอข้อมูลที่ได้
จากกลุ่มย่อย 

  

11.45–12.00  สร้างเป้าหมายร่วม 
Next step 

ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBP) : Care plan,  FFC, สูงวัย 
fighting 
โดย ผศ.พรทิพย์ สารีโส 

  

12.00 น. ปิดการประชุม รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   
12.30-13.00  AAR ประเด็น การท าหน้าที่ของแต่ละ

คน ที่ท าได้ดี  ที่ต้องแก้ไข ปัญหา
อุปสรรค  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลุ่ม 

อัดเสียง 
บันทึก กระดาษ 
A4 

ทีม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

โครงกำร 1อ ำเภอ 1 รพสต. ต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

“ทักษะกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ ส ำหรับพระอำสำสมัครส่งเสริมสุขภำพประจ ำวัด อสว.” 
วันที่ 22 และ 24 สิงหำคม 2562 

********************* 
 

วันเวลำ กิจกรรม วิทยำกร 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประเคนอาหารเบรค ทีมวิทยากร 
08.30-09.00 น. กล่าวเปิด  ผศ.พรทิพย์ 
9.00-9.30 น. บรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่พบบอ่ยใน

พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอาย ุ
ผศ.วราภรณ์ 

9.30-10.00 น. บรรยายการประเมินโดยใช้ application ผศ.พรทิพย์ 
10.00-11.00 น. บรรยาย 7 อ. กับการสรา้งเสริมสขุภาพพระสงฆ์  ผศ.นงเยาว์ 
11.00-12.00 น. ฉันเพล  
12.00-12.20 น. บรรยายเรื่องการวัดความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร การ

หายใจ และเช็ดตัวลดไข้ 
อ.ทัศนีย์วรรณ 

12.20-13.20 น. ฝึกปฏิบัติการวดัความดนัโลหติ อุณหภูมิ ชีพจร การ
หายใจ และเช็ดตัวลดไข้ 

ฐาน 1 ผศ.นงเยาว์ ผศ.พรทพิย์ 

  ฐาน 2 ผศ.วราภรณ์ อ.ภัทริกา 
  ฐาน 3 ผศ.ปิยะภร อ.ทัศนียว์รรณ 

13.20-13.40 น. บรรยายเรื่องการเคลื่อนยา้ย การจดัท่านั่ง ท่านอน การ
ลุกจากเตียง และการท าแผล 

ผศ.ปิยะภร 

13.40-14.20 น. ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนยา้ย การจัดท่านั่ง ท่านอน การลุก
จากเตียง และการท าแผล 

 

 
 หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
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โครงกำร 1อ ำเภอ 1 รพสต. ต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  

“ทักษะกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ ส ำหรับผู้ดูแลผู้สูงอำยุ (CG)” 
วันที่ 3 และ 4 กันยำยน 2562 

************************************************* 
วันเวลำ กิจกรรม วิทยำกร 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  ผศ.ปิยะภร 
08.30-08.40 น. กล่าวเปิด  ผศ.พรทิพย์ 
08.40-09.10 น. บรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่พบ

บ่อยในผู้สูงอายุ 
ผศ.วราภรณ์ 

09.10-09.30 น. บรรยายการประเมินโดยใช้ application ผศ.พรทิพย์ 
09.30-10.15 น. การสร้างสัมพันธภาพเชิงบ าบดั  ผศ.นงเยาว์ 
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.30-11.15 น. การดูแลผู้สูงอายกุลุ่มติดบ้าน ผศ.นงเยาว์ 
11.15-12.00 น. การดูแลผู้สูงอายกุลุ่มติดเตียง ผศ.พรทิพย์ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเทีย่ง 
13.00-15.05 น. 

 
เปลี่ยนฐานละ 25 

นาที 

ฐาน 1 ฝึกปฏิบัติการวัดความดันโลหิต อุณหภูมิ 
ชีพจร การหายใจ และเช็ดตัวลดไข้ 

อ.ทัศนีย์วรรณ 

ฐาน 2 การเคลื่อนยา้ย การพลิกตวั การท าแผล 
และการบริหารข้อ ROM 

ผศ.ปิยะภร 

ฐาน 3 การให้อาหารทางสายยาง (NG feed) 
และการป้อนอาหารผู้ปว่ยทีเ่ปน็อัมพาต 

อ.ภัทริกา 

ฐาน 4 การท าความสะอาดปากฟัน bed bath 
flushing และการเปลีย่นผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

 

ฐาน 5 การดูดเสมหะ  ผศ.วราภรณ์ 
15.05-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.20-15.50 น. บรรยายและฝึกปฏบิัติการชว่ยฟ้ืนคืนชีพขั้น

พ้ืนฐาน 
ผศ.พรทิพย์ 
ฐาน 1 ผศ.นงเยาว์  
ฐาน 2 ผศ.วราภรณ์  
ฐาน 3 ผศ.ปิยะภร  
ฐาน 4 อ.ทัศนีย์วรรณ  
ฐาน 5 ผศ.พรทิพย์ 

15.50-16.00 น. ปิดการอบรม ผศ.พรทิพย์ 

 
หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
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โครงกำร 1 อ ำเภอ 1 รพสต. ต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ 
ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้ระบบบันทึกข้อมูลสุขภำพครอบครัวร่วมกับฐำนข้อมูล JHCIS  

Family Folder Collector : FFC” 
วันศุกร์ที่ 11 ตุลำคม 2562 ณ ห้องพู่ระหง อำคำร E-Park มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

-------------------------------------------------------------  
เวลำ กิจกรรม 
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00- 09.30  น. แนะน าโปรแกรม FFC  
โดย นายวัชรากร หนทูอง นักวิจยั (senior researcher)* 
      นายธนชัย ทองค า วิศวกร* 

09.30 -12.00 น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านโปรแกรม 
- การติดตั้งและการใชง้านโปรแกรม 
- การน าเข้าข้อมูลจากฐาน JHCIS เข้าสู่แท็บเล็ต 
- การติดตั้งแอพพลิเคชัน FFC บนแท็บเล็ต 
โดย นายวัชรากร หนทูอง นักวิจยั (senior researcher)* 
      นายธนชัย ทองค า วิศวกร* 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการใชง้านโปรแกรม (ต่อ) 

- การใช้งาน FFC บนแท็บเล็ตเบื้องต้น 
- การใช้งานเมน ูบุคคล/ บ้าน/ แผนที่ สถิต ิ
- การแก้ไขข้อมูลสว่นบคุคล/ สิทธิ์การรักษา/ พฤติกรรมสุขภาพ 
- การบันทึกการใหบ้รกิารนอกสถานที่ 
- การคัดกรองโรคไม่ติดต่อ 
- การเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ (ใช้ร่วมกับแอพพลเิคชัน่สงูวัย fighting) 
- การบันทึกแผนการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา 
- การใช้งานข้อมูลที่บนัทกึใน FFC 
โดย นายวัชรากร หนทูอง นักวิจยั (senior researcher)* 
      นายธนชัย ทองค า วิศวกร* 

16.00-16.30 น. ตอบข้อซักถาม 
ปิดการอบรม 

 
*ศูนย์วิจัยเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก (A-MED) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (สวทช) 
หมายเหตุ    
1. พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 
2. ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้  
3. ผู้เข้าอบรมเตรยีมคอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลพรอ้มฐานขอ้มูลโปรแกรม JHCIS พร้อมเครือ่งแทบ็เล็ตหรือโทรศัพทร์ะบบแอน
ดรอยด์ เพ่ือน ามาใช้ในการท า workshop 
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ภำคผนวก ง เอกสำรกำรลงช่ือเข้ำร่วมแต่ละกิจกรรม 
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ภำคผนวก จ ตัวอย่ำงแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
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ภำคผนวก ฉ เอกสำรประกอบกำรจัดกิจกรรม 
 

ตัวอย่ำงสื่อประกอบกำรจัดกิจกรรม 
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ภำคผนวก ช บันได 15 ขั้น สู่กำรเป็นต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ 
 
 

 
 
 

องค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

1. โครงสร้ำง/ ต้นทุน  

ขั้นที่ 1 มีนโยบายในการ

ขับเคลื่อน 

- มีนโยบายในการ

ขับเคลื่อนชัดเจน 

- มีคณะกรรมการที่

ประกอบด้วยตัวแทนจาก

ภาคีเครือข่ายในชุมชน 

ได้แก่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พระสงฆ์ 

รพ.สต. ชุมชน เพื่อ

ด าเนินงาน 

- ก าหนดเป็นธรรมนูญสุขภาพ

ต าบล ประกาศให้ทุกคน

รับทราบข้อมูลโดยทั่วกัน เพื่อ

เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

- ก าหนดขอบเขตการท างาน

และการประชุมให้ชัดเจน เช่น 

มีการประชุมเพื่อติดตามการ

ด าเนินงานอย่างน้อย 1 คร้ังต่อ 

2 เดือน เป็นต้น  

- ก าหนดให้มี CG ทุกหมู่บ้าน 

ตามเกณฑ์การคัดเลือก CG 

ควรมาด้วยความสมัครใจ หาก 

ไม่สามารถค้นหา CG ในพื้นที่

ได้ อาจคัดเลือกจาก กลุ่ม อส

ม. เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีศักยภาพ

และประสบการณ์ในการดูแล

ผู้สูงอายุเชิงพื้นที่เป็นอย่างดี 

- ก าหนดภาระงาน CG:กลุ่ม

พึ่งพา ไม่เกิน 1:7 (กรณีติด

ค ำอธิบำยรำยละเอียดเกณฑ์กำรประเมินข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติเพ่ือกำรพัฒนำเป็น 
1 อ ำเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบกำรดูแลผู้สูงอำยุกลุ่มพ่ึงพำ 
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องค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

บ้าน) และ 1:5 (กรณีกลุ่มติด

เตียง) 

- ก าหนดนโยบายให้มีการพัฒนา

ทักษะของ Care giver โดย

เน้นคนในพื้นที่ อย่างเป็น

รูปธรรม มีการทดสอบฝีมือ

และทักษะการปฏิบัติจาก

สถาบันการศึกษาที่ได้รับ

มาตรฐาน เพื่อให้ CG ได้รับ

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดย 

อปท ควรเป็นเจ้าภาพด้าน

งบประมาณ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ

รับผิดชอบ ซึ่งเป็นตัวแทนจาก

หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน พัฒนา

ชุมชน ตัวแทนจากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล วัด 

(อสว.) ชาวบ้าน เป็นต้น 

ก าหนดให้มีการประชุมและ

รายงานผลเป็นประจ าทุกไตร

มาส 

ขั้นที่ 2 สถานที่ - มีสถานที่เพื่อใช้ในการ

ด าเนินกิจกรรม และเป็น

ศูนย์กลางของวัสดุ 

อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา  

- จัดตั้งศูนย์เคร่ืองมือ หรือ

ศูนย์กลางในการจัดหาและ

จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 
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องค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

- มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การด าเนินชีวิตกลุ่ม

พึ่งพา 

- จัดให้มี CG อยู่ประจ า Day 

care center ในชุมชน โดย

พัฒนาคนในพื้นที่  

- ประชาสัมพันธ์จาก CM, CG, 

รพ.สต. ให้ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

ที่มีสภาพแวดล้อมที่บ้านไม่

เหมาะสมเข้าถึงเกณฑ์การ

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย โดย

นักพัฒนาชุมชน (พช.) หรือ

อปท. เป็นผู้ประเมินความ

ต้องการ แล้วส่งต่อข้อมูลไปยงั 

พมจ. 

- สร้างแนวทางการในการ

ช่วยเหลือด้านสิ่งแวดลอ้มให้

ชัดเจน 

ขั้นที่ 3 มีฐานข้อมูลทางคลินิก - มีฐานข้อมูลที่ช่วยในการ

วางแผนดูแล ตัดสินใจ 

และประเมินผลอย่าง

น้อย 1 ฐานข้อมูล เช่น 

COC smart อสม FFC 

สูงวัย fighting เป็นต้น  

 

- ก าหนดเป็นนโยบายในการ

เลือกใช้ฐานข้อมูลและมีการ

อบรมบุคลากรและผุ้ใช้งานให้

มีความเข้าใจตรงกัน  

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ 

App. FFC ส าหรับ CM 

- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการ

ดูแลผู้สูงอายุ และการใช้ App. 

สูงวัย Fighting ส าหรับ CG 

เพื่อช่วยคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุ 

ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่จะติดเตียง

และส่งต่อให้ CM   
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องค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

ขั้นที่ 4 มีทีมเยี่ยมบ้าน  - ทีมเยี่ยมบ้าน ควร

ประกอบด้วย บุคลากร

สุขภาพ พระสงฆ์ อปท 

CM และ CG 

- ก าหนดหน้าที่และบทบาทให้

ชัดเจน 

- มีการ conference ร่วมกันใน

ทีม เช่น CM, CG, และอปท 

เป็นต้น ประมาณ 6 เดือนต่อ

คร้ัง 

ขั้นที่ 5 มีแบบแผนการเยี่ยม

บ้าน  

 

- มีการเตรียมก่อนเยี่ยม/ 

Care Plan/แนวปฏิบัติมี

ก าหนด 

- มีการก าหนดสมาชิกทีม 

ระยะเวลาและพื้นที่ในการเข้า

เยี่ยมอย่างชัดเจน  

- ก าหนดให้มีแนวปฏิบัติในการ

ดูแลว่าเมื่อมีคนเจ็บป่วย ใคร

จะเข้าไปดูแล เมื่อไรจะ 

Consult พยาบาล แล้วส่ง

ต่อไปยัง Continuing Of 

Care (COC)  

- ระยะเวลาในการติดตามเยี่ยม

เป็นไปตามข้อก าหนดของ

ระบบการดูแลผู้ป่วยระยะยาว 

ดังน้ี  

          กลุ่มติดบ้าน CG ติดตาม

เยี่ยมสัปดาห์ละ 1 คร้ัง โดย

ประเมิน ADL ด้วย App. สูงวัย 

Fighting  CM ติดตามประเมิน ทุก 

3 เดือน  

         กลุ่มติดเตียง CG ติดตาม

เยี่ยมสัปดาห์ละ 2 คร้ัง โดย

ประเมิน ADL ด้วย App. สูงวัย 
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องค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

Fighting  CM ติดตามประเมิน ทุก 

1 เดือน  

- ทั้งน้ี ในการเยี่ยมคร้ังแรก 

พยาบาลควรร่วมเยี่ยมด้วยทุก

คร้ัง และหากมีปัญหาควรมี

การประสานงานกับภาคี

เครือข่าย 

ขั้นที่ 6 มี CoP  

 

- มีภาคีเครือข่ายในการ

ดูแลผุ้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

และมีการใช้ประโยชน์

ข้อมูลร่วมกัน 

- ใช้ line application เป็น

สื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร 

- จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์

ในการดูแลอย่างน้อยไตรมา

สละ 1 คร้ัง  

2. ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำ  

ขั้นที่ 7 มีกระบวนการเข้าถึง

ผู้ป่วยรายใหม่ 

- มีแนวทางในการค้นหา

ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

- มีการพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุในชุมชน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ App. สูงวัย 

Fighting ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผุ้

สูงอายุมีศักยภาพในการช่วยคัดกรอง

และประเมินความสามารถในการท า

กิจวัตรประจ าวันของตนเอง รวมถึง

ผู้สูงอายุรายอื่นในชุมชนและเป็นข้อมูล

เบื้องต้นส าหรับ CM  

- ใช้โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นสื่อในการ

ค้นหาผู้สูงอายุรายใหม่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่

จะเข้าเกณฑ์ติดบ้าน หรือติดเตียง 

- ชี้แจงและหาความร่วมมือกับ

ประธานผู้สูงอายุ เพื่อก าหนด

บุคคลที่ทหน้าที่รวบรวมข้อมูล
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องค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

การคัดกรองเบื้อต้นส่งข้อมูลไป

ยัง อปท แล้ว อปท. จะ

ประสานไปยังรพ.สต. เพื่อเฝ้า

ระวังผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการ

เป็นบุคคลภาวะพึ่งพิงรายใหม่ 

ขั้นที่ 8 มีกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพผู้ป่วย/ผู้ดูแล 

- มีความรู้ มีแรงจูงใจ มีทักษะ มี

การตั้งเป้าหมายร่วมกันของ

ผู้สูงอายุและผู้ดูแล 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาความรู้และทักษะ อย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี  

- ให้คู่มือการดูแลผู้สูงอายุกลุม่

ติดบ้านและติดเตียง 

- จัดกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้

กลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมที่มี

ศักยภาพ ชักชวน หรือดึง

ผู้สูงอายุติดบ้านออกไปร่วม

กิจกรรมที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 

พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

- CG เข้าเยี่ยมบ้านผุ้สูงอายุตาม

แผนการดูแล เพื่อเสริมก าลังใจ

และแรงจูงใจ 

ขั้นที่ 9 มีกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพ CG  

มีการเตรียมความพร้อมก่อนเยี่ยม 

โดยมีความรู้ ทักษะ และความ

มั่นใจ 

- ใช้วิธีการ Refresh training 

for the trainer คือ CG ที่

ผ่านการอบรม หรือถ้าในพื้นที่

ยังไม่มี CG ให้ อสม.มาพัฒนา

เป็น CG มาฟื้นฟูความรู้ ทักษะ

ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งการดูแล

กาย-จิต พร้อมฝึกปฏิบัติจริงใน

การเยี่ยมบ้าน (จ านวน 21 



85 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์ แนวทำงกำรปฏิบัติ 

ชั่วโมง) หลังจากน้ันให้ CG มา 

training ให้กับ Primary 

caregiver  

- ฝึกอบรมเร่ืองการ ยุติการเยี่ยม 

(terminate case) เพื่อ

ป้องกันการความเครียดที่อาจ

เกิดขึ้นทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ  

- เพิ่มทักษะการดูแลผุ้ที่มีปัญหา

ทางด้านสุขภาพจิต  

ขั้นที่ 10 มีกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพ CM 

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ครอบคลุม และควรมีการ 

refresh ทุก 1 ปี 

- พัฒนาศักยภาพ CM ให้เป็น 

Care manager ครอบคลุมทุก

พื้นที่ โดยให้มีสัดส่วน CM:CG 

= 1:7-8  

ขั้นที่ 11 มีกระบวนการ

ให้บริการแบบเชิงรุก  

- จ านวนผู้สูงอายุกลุ่มติด

บ้านติดเตียงที่มีคะแนน 

ADL เพิ่มขึ้น 

- จ านวนคร้ังของการเข้า

รับบริการในระบบ

สุขภาพของผู้สูงอายุกลุม่

ติดบ้านติดเตียง 

- อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซ้อนลดลง 

เช่น แผลกดทับ ปอด

- ให้คู่มือการดูแลตนเอง 

- ติดตามเยี่ยมโดย CG และใช้

กระบวนการกลุ่ม โดยผู้สูงอายุ

กลุ่มติดสังคมเข้ามีส่วนร่วมใน

การเยี่ยมและเสริมก าลังใจ 

- มีการติดตามตัวชี้วัดอย่าง

ต่อเน่ืองอย่างน้อยทุก 6 เดือน 

เพื่อรายงานต่อภาคีเครือข่าย 
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อักเสบ และการติดเชื้อ

ในระบบทางเดินปัสสาวะ 

ขั้นที่ 12 มีกระบวนการ

ประสานเครือข่าย (การสื่อสาร/

การแลกเปลี่ยน/การร่วมมือใน

การดูแล) 

- มีกระบวนการสร้างความ

เข้มแข็ง (1L5C) ได้แก่ 

Local wisdom, 

Communication, 

Connection, 

Competency, 

Confidence, 

Continuity   

- มีผู้น าทางศาสนา ที่ช่วย

สนับสนุนและสร้างความ

เข้มแข็งเข้ามาร่วมในทีม

สุขภาพ 

- อบรมการใช้ App. สูงวัย 

Fighting ให้กับพระสงฆ์ 

- อบรมทักษะการดูแลและการ

เป็นที่ปรึกษาด้านจิตวิญญาณ 

พร้อมทั้งขอความร่วมมือใน

การเพิ่มเร่ืองการปลูกฝัง บาป

บุญคุณโทษ ความกตัญญู ทุก

วันพระ เป็นต้น 

- ประสานงานระหว่างภาคี

เครือข่ายในชุมชน ได้แก่ 

พระสงฆ์ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น นักพัฒนาชุมชน รพ.

สต. ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 

ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา 

เช่น การท าสังฆทานหรือผ้าป่า

ผ้าอ้อมผู้ป่วย เป็นต้น 

3. ผลลัพธ์ 

ขั้นที่ 13 ผสอ มีทักษะในการ

ดูแลตนเองตามศักยภาพ 

 

- ความพึงพอใจและมี

ความสุขในชีวิต  

- คุณภาพชีวิตที่ดี  

- มีความมั่นใจในการดูแล 

- ประเมินตัวชีวัดทุก 6 เดือน  

- การน าเสนอข้อมูลต่อ

คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วย

ระยะยาว  
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- ภาวะซึมเศร้าและสภาพ

จิตใจของผู้สูงอายุ 

ขั้นที่ 14 ผู้ดูแล มีทักษะในการ

ดูแลตนเองและผู้สูงอายุ 

 

ความพึงพอใจ  

คุณภาพชีวิตที่ดี  

มีความมั่นใจในการดูแล 

- ประเมินตัวชี้วัดทุก 6 เดือน  

การน าเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ

การดูแลผู้ป่วยระยะยาว 

ขั้นที่ 15 ชุมชนพึ่งตนเองได้ 

เข้มแข็ง ยั่งยืน 

- เกิด CoP ในการดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มพึ่งพา 

- ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนประสบ

ความส าเร็จในการพัฒนาเป็นต้นแบบ

การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา คือ 1) การ

มีเครือข่าย ประกอบด้วย ทีมในชุมชน

และทีมทางด้านวิชาการ เป็นการน า

ต้นทุนของทั้ง 2 ภาคส่วน มาบูรณาการ

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทใน

พื้นที่ ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมืออันดี

และน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ และ 2) 

ชุมชนตื่นตัว ชุมชน หมายถึง องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รพ.สต. วัด ซึ่งเป็น

ศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณของ

ชุมชน ครอบครัวและผู้สูงอายุ ต้องมี

การตื่นตัว รับรู้ รับทราบและร่วมมือ   
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สตรดุษฎีบัณฑิต ทุนวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2559) 
งำนวิจัยที่เผยแพร่: 
ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ และ สายพิน เกษมกิจวัฒนา. (2557). ปัจจัยท านายการท าหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง

ระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม. วารสารสภาการพยาบาล, 29 (4).   
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ช่ือ - นำมสกุล )ภำษำไทย (  ปิยะภร ไพรสนธ์ิ (สัดส่วนร้อยละ 10) 
Piyaporn Praison 

เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 600500365 34 1              
ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ า 

สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

    โทรศัพท์ 053-916871, 083-6297350 
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์โทรศัพท์มือถอื โทรสาร และ e-mail 

   ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  333 หมู่ 1 ต .ท่าสุด อ.เมือง จ .เชียงราย  
  โทรศัพท์ 053-916871 โทรสาร 053-916867 

Email piyaporn.pra@mfu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา ต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 

  2555 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 4 เดือน) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2554  อบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาล  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2551 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  )สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ (

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2543 พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชา 

รักษ์ จังหวัดนครสวรรค์  
สาขาวิชาการที่มีความสนใจเป็นพิเศษ 

  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท ผู้สูงอายุโรคเร้ือรัง  
 
ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย  
ผู้อ ำนวยกำรแผนงำนวิจัย  : 
 1. ต ารับอาหารพื้นเมืองในการป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุภาคเหนือ
ตอนบนโครงการต่อเน่ือง 2 ปี (แหล่งทุน  วช) 
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย  : 
 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวการณ์รู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในผู้สงูอายุจังหวดัเชียงราย (แหล่งทนุ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 
งำนวิจัยที่ตีพิมพ์ 

mailto:piyaporn.pra@mfu.ac.th
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ปิยะภร ไพรสนธ์ิ และพรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน .(2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวการณ์รู้คิดบกพร่องเล็กน้อย
ในผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย. วารสารสภาการพยาบาล, 32)1( , 64-80.  
ปิยะภร ไพรสนธ์ิ พรทิพย์ สารีโส พัชราภรณ์ อารีย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า อุไรวรรณ ชัยมินทร์และปิยะนุช พูล
วิวัฒน์. (2560). ภาวะโลหิตจางในผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย . วารสารสภาการพยาบาล, 32(1), 

133-145.  
พรทิพย์ สารีโส ปิยะภร ไพรสนธ์ิ และอโณทัย เฉลิมศรี ) .2559 ). ประสิทธิผลการป้องกันการเกิดแผลกดทบัของ
ที่นอนชนิดไม่มีการเคลื่อนที่ของลมและชนิดที่มีการเคลื่อนที่ของลม : การศึกษาเบื้องต้น  .วารสารสภาการ
พยาบาล, 31)3( , 83-96.  
พรทิพย์ สารีโส ปิยะภร ไพรสนธ์ิ อุษาษ์ โถหินัง วรางคณา อ่ าศรีเวียง และนารีลักษณ์ ฟองค า ) .2560 .(
สถานการณ์ ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลของผู้สงูอายุโรคเร้ือรัง : เชียงราย  .วารสารพยาบาล

ขภาพศาสตร์และสุ .40)2( : 85-95. 
พรทิพย์ สารีโส ปิยะภร ไพรสนธ์ิ อุษาษ์ โถหินัง วรางคณา อ่ าศรีเวียง และนารีลักษณ์ ฟองค า ) .2560 .(

ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแบผูสู้งอายุโรคเร้ือรังกลุ่มพึ่งพา .วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ .40)4( : 60-
71. 
ปิยะภร ไพรสนธ์ิ พรทิพย์ สารีโส พัชราภรณ์ อารีย์ วราภรณ์ เสถียรนพเก้า อุไรวรรณ ชัยมินทร์ ปิยะนุช พูล
วิวัฒน์ ) .2562 .(ต ารับอาหารพื้นเมิองภาคเหนือที่มีธา ตุเหล็ก และวิตามินซีสูงส าหรับผู้สูงอายุ  .วารสารพยาบาล
(3)20 .ทหารบก: 383-.360 
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ช่ือ-นำมสกุล )ภำษำไทย( :  อำจำรย์นำตญำ  พแดนนอก (สัดส่วนร้อยละ 10) 
                                 Nattaya Phadaennok 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3 5702 00546 79 1              
ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  

   ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
   333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 
   โทรศัพท์ 053-916892 โทรสาร 053-916867 
Email: Nattaya.phad@mfu.ac.th 

ประวัติการศึกษา ต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา 
2559 Master of Education (Health and Wellness), American College of Education, USA 
2556 RN Refresher Program, Chabot College, California, USA 
2551 พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการพยาบาลชุมชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2543 อบรมระยะสั้น (3 เดือน) การพยาบาลครอบครัว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา 
2538 พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
2534 ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น วิทยาลัยพยาบาลพะเยา (วิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนีพะเยา) จังหวัดพะเยา 
สำขำวิชำกำรที่มีควำมสนใจเป็นพิเศษ 
การพยาบาลชุมชน การพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย  
งำนวิจัยที่ตีพิมพ์ 
มัลลิกา มาตระกูล อรนลิน สิงขรณ์ สุปราณี อัทธเสรี และนาตญา พแดนนอก. (2561). การพัฒนาระบบการ 

ด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ี (อยู่ในระหว่างด าเนินการ)  
มัลลิกา มาตระกูล อรนลิน สิงขรณ์ สุปราณี อัทธเสรี และนาตญา พแดนนอก. (2561). สถานการณ์การ 

ด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยปลอดบุหร่ีในสถาบนัอุดมศึกษา.(รอตีพิมพ์)  
อรนลิน สิงขรณ์ มัลลิกา มาตระกูล และนาตญา พแดนนอก. (2561). การโค้ชแกนน านักศึกษาพยาบาลเพื่อ 

สร้างแรงจูงใจในการช่วยเลิกบุหร่ีตามรูปแบบแอดดี. บทความ (รอตีพิมพ์) 
นาตญา พแดนนอก อรนลิน สิงขรณ์ และมัลลิกา มาตระกูล และ (2561). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ 

ในการช่วยเลิกบุหร่ี ต่อความรู้ และการปฏิบัติการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจของแกนน า
นักศึกษาพยาบาล. (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
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ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แย้มมีศรี (สัดส่วนร้อยละ 10)                              
   Mrs. Waraphorn Yaemmisri 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 053-916872  
E-mail address nokwara03@gmail.com 
ประวัติกำรศึกษำ   

คุณวุฒิ สำขำวิชำ สถำบัน ปีที่จบ 
ปริญญาโท การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547 
ปริญญาตรี Bachelor of Nursing University of Western Sydney 2556 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาล

ศาสตร์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 2535 

 

ประวัติกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย  
1. ปัจจัยท านายความสุขทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุโรคเร้ือรัง 

1. อาจารย์นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช (หัวหน้าโครงการ, สัดส่วนที่ท างานวิจัย 60%) 
2. อาจารย์ วราภรณ์ แย้มมีศรี  (ผู้ร่วมวิจัย , สัดส่วนที่ท างานวิจัย 40%) 

แหล่งทุน งบประมาณงานวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. ผลของสุคนธบ าบัดต่อการผ่อนคลายของผู้ป่วยในหอผู้ปว่ยวกิฤตศัลยกรรม พ.ศ. 2549 

ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
▪ งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : ชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยสัดส่วนที่ท างานวิจัย (%) คณะผู้วิจัยและสถาบนั

ร่วมวิจัย แหล่งทุน ปีที่ ได้รับทุน การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
1. ผลของโปรแกรมการออกก าลังกายแบบร าวงย้อนยุคตอ่ความดันโลหติในผู้สงูอายุโรคความดัน

โลหิตสูง 
1. อาจารย์ วราภรณ์ แย้มมีศรี (หัวหน้าโครงการ, สัดส่วนที่ท างานวิจัย 60%) 
2. พ.ว.ปราณี จันทิมา (ผู้ร่วมวิจัย, สัดส่วนที่ท างานวิจัย 40%) 

แหล่งทุน งบประมาณงานวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
2. ผลของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเร้ือรังด้วยจิตอาสาต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของ

ผู้สูงอายุโรคเร้ือรังและจิตอาสา 
1. อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง    (หัวหน้าโครงการ, สัดส่วนที่ท างานวิจัย 50%) 
2. อาจารย์วราภรณ์ แย้มมีศรี    (ผู้ร่วมวิจัย, สัดส่วนที่ท างานวิจัย 20%) 
3. อาจารย์ลักขณา เทศเปี่ยม            (ผู้ร่วมวิจัย , สัดส่วนที่ท างานวิจัย 20%) 
4. อาจารย์นงยาว์ มงคลอิทธิเวช    (ผู้ร่วมวิจัย, สัดส่วนที่ท างานวิจัย 10%) 

แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ งบประมาณงานวิจัยประจ าปี พ.ศ. 2559 
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ช่ือ – สกุล ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงเยำว์  มงคลอิทธิเวช (สัดส่วนร้อยละ 5) 
ต ำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ   
  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
  ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (GAPNs) 
ประวัติกำรศึกษำ   
 พ.ศ. 2549            ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ (GAPNs) 
 พ.ศ.  2544 - 2546  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ)    
                                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 พ.ศ.  2535 - 2539   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
       พ.ศ.  2532 – 2534   มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ. เชียงราย  
ควำมช ำนำญ 
 การพยาบาลผู้สูงอายุ,  การพยาบาลผู้ป่วยโรคเร้ือรัง  ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, การพยาบาลด้าน      จิต
วิญญาณ, การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative care), การจัดการความรู้ (KM),  การฝึกสติในองค์กร 
(mindfulness in organization) 
 
งำนวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1) นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช และวราภรณ์ แย้มมีศรี. (2559). ปัจจัยท านายความผาสุกทางจิตวิญญาณของ
ผู้สูงอายุโรคเร้ือรัง. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 39(2), 1 - 11. 

2) นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช วราภรณ์ แย้มมีศรี. (2560). ผลลัพธ์การดูแลแบบประคับประคองในผู้สงูอายุโรค
เร้ือรังระยะท้ายของชีวิตด้วยจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความผาสกุทางจิตวิญญาณ , 40(4), 96 - 106.  

3) นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช มัลลิกา มาตระกูล  ลักขณา เทศเปี่ยม เบญจมาศ ถาดแสง และรัญชนา หน่อค า. 
(2561). การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคเร้ือรังด้วยกระบวนการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมความผาสุกทางจิต
วิญญาณ, 41(2), 96–107. 

4) นงเยาว์  มงคลอิทธิเวช คนึงนิจ ไชยลังการณ์  พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์  และวชิราภรณ์ โนราช. 
(2553). โครงการถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสุขภาพกลุ่มที่ 1 ภาคเหนือ.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสด
ศรี-สฤษดิ์วงศ์. 
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ช่ือ - นำมสกุล (ภำษำไทย) นำงอุไรวรรณ ชัยมินทร์ (สัดส่วนร้อยละ 5) 
ช่ือ - มสกุลนำ (ภำษำอังกฤษ) Mrs.URAIWAN  CHAIMIN 
เลขหมำยบัตรประจ ำตัวประชำชน 3-57XX-XXXXX-XXX 
 
ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน  

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  
หน่วยงำนและสถำนที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสำร  และ e-mail 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ต .ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  

โทรศัพท์ / โทรสาร  053-910351  
e-mail : thawan.naka@gmail.com  
โทรศัพท์มือถือ 08-4169-6993 

ประวัติกำรศึกษำ   
2533  ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)   

วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ 
2538  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2540  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2550  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญพิเศษ (แตกต่ำงจำกวุฒิกำรศึกษำ) ระบุสำขำวิชำกำร 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (ผ่านการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ ปี 2551 จาก
ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สวสส.) 
ประวัติงำนวิจัย 
2550 พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน                  และความดันโลหิตสงู 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (การค้นคว้าอิสระ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2550 พิธีบวงสรวงปลาบึก : ความหมายต่อสุขภาวะของคนบ้านหาดไคร้ (ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สว

สส.) : นักวิจัยหลัก) 
2552  กระบวนการเรียนรู้พิธีกรรมผีปู่ย่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลริมปิง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

(สกว. : ผู้ร่วมวิจัย) 
2553   โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพล าเหมืองในชุมชน ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ล าพูน (สสส. : ผู้ร่วมวิจัย)  
2555 ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย (ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สว

สส.), มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.) , Harward University : นักวิจัยหลักพื้นที่จังหวดั
เชียงราย) (ก าลังด าเนินการ) 
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