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หน่วยงาน กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูและการแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม   
ความเป็นมาและความส าคัญ ของงานและปัญหาในการศึกษา/วิจัย  
     การให้บริการเชิงรุกเป็นงานส าคัญยิ่งในโรงพยาบาลชุมชนหรืองานด้านปฐมภูมิ การดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้พิการ
ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งมักจะมีปัญหาด้านต่างๆ เช่น การไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ท าให้ฟื้นฟูสภาพ
ได้ไม่ต่อเนื่อง เพราะไม่สะดวกในการเดินทางมาโรงพยาบาล รวมถึงญาติและผู้ดูแลต้องท างาน ไม่มีเวลาในการดูแลผู้
พิการรวมถึงขาดทักษะความรู้ในการดูแลผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพผู้พิการจึงเป็นสิ่งส าคัญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
ที่จะเกิดตามมา มีผลต่อคุณภาพชีวิตที่ลดลงเป็นภาระของญาติหรือผู้ดูแล ดังนั้นการด าเนินงานต้องเน้นการให้บริการ
เชิงรุกและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะบุคลากรด้านสาธารณสุข ญาติผู้ดูแลและชุมชน ต้อง
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพ่ือให้ผู้พิการได้รับการดูแลที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบใหม่ของการเยี่ยมผู้พิการในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลูที่เหมาะสมโดยใช้
ทรัพยากรเท่าทีมีอยู่ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างก่อน – หลังการน ารูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการ  
วิธีการศึกษา/ วิจัย  

  แบบการวิจัย  O แบบทดลองด้วยDesign  การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental  Development Research )       
แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน – หลัง การทดลองหลายครั้ง ในจ านวนผู้พิการที่มีอยู่ในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู 

ประชากรคือ ผู้พิการในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลูจ านวน  610 คน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้พิการในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลูจ านวน  610 คน  
Intervention  ที่ใช้ในการทดลองคือ  รูปแบบใหม่ของการด าเนินงานของกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและการแพทย์
แผนไทย  โรงพยาบาลห้วยพลู ที่พัฒนาขึ้น  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  มี 3 ชิ้น คือ  

1. แบบบันทึกข้อมูลยอดการเยี่ยมผู้พิการในแต่ละต าบลตามแผนเยี่ยมที่จัดท าขึ้น 
2. แบบประเมินระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย ( Barthel Activity of daily living scale) 10 

ข้อ 100 คะแนน 
3. กล้องถ่ายรูป  

 
ขั้นตอน และวิธีการในการพัฒนารูปแบบใหม่ 
1. วิเคราะห์รูปแบบเดิม เพ่ือหาจุดหรือประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เป็นรูปแบบใหม่ 
2. ก าหนดแผนเยี่ยมผู้พิการในแต่ละต าบล 
3. ประสานทีมสหสาขาวิชาชีพ/เจ้าหน้าที่รพสต./อสม. ออกเยี่ยมตามแผนที่ก าหนด 
4. เมื่อลงมือปฏิบัติด าเนินงานตามรูปแบบใหม่ครบ 1 ปี น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน 
 



การสอบถามคุณภาพของเครื่องมือ (ตามตรง ตามเที่ยง ) ด าเนินการโดยการตรวจสอบความตรง ตามโครงสร้าง
และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ  
การเก็บข้อมูลการวิจัย ด าเนินการโดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลเองทั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  
1. ก่อนการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
2. หลังการพัฒนาแนวทางปฏิบัติด าเนินการแล้ว 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนโดยใช้ 
Descriptive Statistic  และ  Content Analysis  
สถิติที่ใช้คือ สถิติพรรณนาด้วยจ านวน   ร้อยละ  
ผลการศึกษาวิจัย   
  พบว่ารูปแบบใหม่ระบบบริการเยี่ยมผู้พิการในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลูมีความชัดเจนดีขึ้น ผู้พิการใน
เครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลูได้รับการเยี่ยมเพ่ิมมากข้ึน ผ่านการใช้งานมา 1 ปี มีผลการด าเนินงานดังนี้  
 
 

ผลการด าเนินงาน 

 
ปีงบประมาณ 

 

2554 2555 2556 2557 

1.จ านวนผู้พิการในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลูทั้งหมด (คน) 537 543 554 610 
2.จ านวนผู้พิการในชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลูที่ได้รับการเยี่ยม 
(คน) 

34 46 120 171 

3.รายได้จากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิ ท.74 จาก สปสช. (บาท) 34,610 36,264 146,100 169,655 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย  พบว่าหลังการทดลอง มีผู้พิการในเครือข่ายที่ได้รับการเยี่ยมจากทีมสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน 
ปี 2554 จ านวน  34 คน  
ปี 2555 จ านวน  46  คน  
ปี 2556 จ านวน  120 คน  
ปี 2557 จ านวน   171 คน 
   ผลการทดลองโดยใช้แบบประเมินระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย ( Barthel Activity of daily living 
scale) 10 ข้อ 100 คะแนน พบว่าจากผู้พิการที่ผ่านการประเมินจ านวนทั้งหมด 16 ราย มีคะแนน ADL เพ่ิมข้ึน
ทั้งหมด 16 ราย โดยเพิ่มข้ึน 2 ระดับจ านวน 12 ราย และเพ่ิมข้ึน 1 ระดับจ านวน 4 ราย ดังนั้นจากการทดลอง
แสดงให้เห็นว่ามีผู้พิการที่มีระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมคิดเป็น 100% 
   พบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความชัดเจน ท าให้เยี่ยมผู้พิการได้ตามเป้าหมายท าให้ผู้พิการในเครือข่ายเข้าถึงบริการ
ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ในปี55 ปี56 และ ปี57 สามารถเยี่ยมผู้พิการคิดเป็น  8.47% ,21.66% และ 28.03% 
ตามล าดับ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนและลดภาระของผู้ดูแล ทั้งยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้โรงพยาบาลที่ได้รับจากงบ
การให้บริการฟ้ืนฟูผู้พิการของสปสช.อีกด้วย และการน าแบบประเมินระดับการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย    



( Barthel Activity of daily living scale) มาใช้ร่วมกับการเยี่ยมท าให้สามารถจัดล าดับส าคัญในการลงเยี่ยมได้
ทราบถึงความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันชองผู้พิการ และยังบอกถึงคุณภาพในการฟ้ืนฟูผู้พิการอีกด้วย 
   
    สรุปได้ว่ารูปแบบใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบที่ดีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับพ้ืนที่วิจัยที่มีข้อจ ากัดด้าน 
บุคลากร และภาระงาน การดูแลสุขภาพคนพิการให้ได้คุณภาพนั้น ควรมีการท างานร่วมกันและมีการประสานงาน
ระหว่างทีมสุขภาพกับคนพิการและผู้ดูแล เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ที่มีความแตกต่าง
กัน จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการในการด ารงชีวิตอยู่ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล ซึ่งสุดท้ายจะช่วยให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาในที่สุด 
การน าสิ่งที่ได้จากการศึกษา/วิจัย ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์  
ส าหรับพื้นที่วิจัย   การพัฒนาคุณภาพระบบการเยี่ยมต่อเนื่อง จนเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมระดับประเทศอย่างยั่งยืน  
ส าหรับหน่วยงานบริหารพื้นที่วิจัย  ส านักสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมควรส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ต่อยอดและ
ขยายผลให้ทั่วทั้งจังหวัดอย่างรวดเร็วมั่นคงและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไปด้วยแนวคิดหลักการและวิธีการของ  KM ที่
สมบูรณ์แบบ น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยนี้ และผลงานวิชาการท่ีจะพัฒนาต่อๆไปทั้งในระดับชาติ  และระดับ
นานาชาติ 
ส าหรับผู้สนใจ  ควรศึกษาแนวคิด หลักการและวิธีการ ที่ใช้ในการวิจัยนี้ให้เข้าใจถ่องแท้ ก่อนน าไปประยุกต์ใช้ใน
บริบทของตนเอง 
ส าหรับการท าวิจัยต่อไป ควรท าวิจัยในเรื่องนี้ต่อไปตามแนวทางของ R2R ที่ดี ที่มีการวัดผลอย่างครบถ้วนทั้ง 5 
ด้าน คือ ด้านปริมาณ  ด้านคุณภาพ  ด้านเวลาและแรงงานที่ใช้  ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  และด้าน
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความคุ้มค่าของการด าเนินงานพร้อมทั้งได้เสนอแนะให้ขยายผลการท าวิจัยในลักษณะนี้ไปยัง
งานประจ าอ่ืนๆอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกกลุ่มงานยิ่งๆขึ้น 
ค าส าคัญ  ผู้พิการ การพัฒนารูปแบบ การวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง การท าวิจัยในงานประจ า  
Key words  :  Disability Patient  , Model development   , Barthel Activity of daily living scale, 
Experimental  development  Research , R2R ,การดูแลสุขภาพ  ,การพัฒนาระบบ  ,ผู้พิการ 
 
 
     
 
 


