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บทคัดย่อ

 การวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์

กระบวนการด�าเนินงานนวัตกรรมการพยาบาลเพื่อ 

การสร ้างเสริมสุขภาพ ระบบการดูแลผู ้ป ่วยท่ีบ ้าน 

โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยใช้กรอบแนวคิด

การสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา คัดเลือกผู้ให้

ข้อมลูแบบเจาะจง จ�านวน 25 คน ระหว่างเดอืน กรกฎาคม 

ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2557 เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการ

สนทนากลุ่มเฉพาะ สัมภาษณ์เจาะลึก สังเกต บันทึกเสียง

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความเช่ือถือได้ด้วยวิธี

การสามเส้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนาระบบ 

การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มี 4 ระยะ ได้แก่ 1) ริเริ่มนโยบาย

ก�าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อลดอัตราครองเตียง ลดอัตรา 

การนอนโรงพยาบาลซ�้า และลดค่าใช้จ่าย 2) การสร้าง 

ทมีงานการดแูลผูป่้วยทีบ้่าน สร้างโรงพยาบาล 1 เตยีงท่ีบ้าน 

พยาบาลสอนฝึกทักษะให้ผูด้แูลสามารถดแูลผูป่้วยต่อเนือ่ง

ที่บ้านได้เช่นเดียวกับได้รับการดูแลท่ีโรงพยาบาล โดยมี  

ทมีสหสาขาวชิาชีพร่วมวางแผนการดแูลผูป่้วย 3) การสร้าง

เครือข่ายการดูแล ได้แก่ กลุ่ม องค์กร อาสาสมัคร และ

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณสนับสนุน 

การดูแลผู้ป่วย 4) ได้รูปแบบระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน  

มีธนาคารอุปกรณ์ มีระบบการประเมินสภาพผู้ป ่วย 

ให้การดูแลแบบองค์รวม พยาบาลประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ เกิดเป็นภาคีเครือข่าย 

ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมเครือข่าย

บริการสุขภาพอ�าเภอคลองใหญ่  โดยสามารถลดอัตรา 

ครองเตียง ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลซ�้า ผู้ป่วยมีภาวะ

แทรกซ้อนต�า่กว่าเกณฑ์  ผลการวจิยันีพ้ยาบาลสามารถน�า

ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการดูแลผูป่้วยทีบ้่าน

ในพื้นที่อื่น ๆ ให้สอดคล้องกับบริหารงานเครือข่ายบริการ

สุขภาพระดับอ�าเภอตามบริบทพื้นที่ 

ค�าส�าคัญ: การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การสร้างเสริมสุขภาพ 

นวัตกรรมการพยาบาล  

Abstract

 This qualitative research aimed to analyze 

the process of the health promoting innovation 

for home ward patients’ care in the Khlong-Yai 
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hospital, Trat province. The concept of health 

promotion, the Ottawa charter was applied for 

the study framework. A purposive sampling was 

used to recruit 25 informants from July to August 

2014. Data were collected by using focus group, 

in-depth interviews, observation, voice recording, 

and related documents. Trustworthiness was 

ensured by triangulation method and content 

analysis technique was used to analyze the data.

 The results revealed that the development 

process consisted of 4 stages. First, initiation of 

the policy aimed to reduce the hospital occupancy 

rate, the re-admission rate and costs. Second, 

formulation of the health care team was designed 

to organize a concept of one-bed hospital at 

home. The nurses primarily trained to caregivers 

who care for patients at home the same as at the 

hospital. Moreover, the care plan for home ward 

patients was called “grand round” which was 

organized by multidisciplinary team. Third, the 

care-team networking, such as helping groups, 

organization, volunteers, was created, which  

supported and funded by the local administrative 

organizations. Lastly, the home ward care model 

was developed. Medical equipment’ warehouse 

was established. The patient’s assessment system 

and the holistic care have also been operated. 

There were collaborations between nurses the 

local organizations, and other groups. Therefore, 

the networks for continuing health care activities 

have been spread throughout Khlong-Yai district. 

Consequently, the hospital occupancy and the 

re-admission rates were decreased. In addition, 

the complication rate of patients was lower than 

the criteria. These findings indicate that nurses 

could obtain to use for development of home 

ward care in other community setting congruence 

with the local health care district context.

Keywords: Home ward care, health promotion, 

nursing innovation

ความเป็นมาความส�าคัญของปัญหา

 การปฏิรปูระบบสุขภาพของประเทศไทย มนีโยบาย

หลักทีส่�าคัญเพือ่สร้างหลักประกนัให้คนไทยทกุคนสามารถ

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานและเท่าเทียมและ

สามารถเข้าถึงได้ง่าย หลักการที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ 

การพฒันางานการบรกิารระดบัปฐมภูม ิเพ่ิมสมรรถนะด้าน

การรกัษาโรคเบือ้งต้นของพยาบาล เน้นการส่งเสรมิสุขภาพ

เชิงรุก พัฒนาศักยภาพให้แก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้

สามารถดูแลตนเองได้ ตลอดจนการลดปริมาณผู้ป่วย 

ในโรงพยาบาล ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งในระดับ

ครัวเรือนของประชาชน และค่าใช้จ่ายของสถานบริการ

สุขภาพทุกระดับเพื่อลดงบประมาณของประเทศในระยะ

ยาว (นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา, ทิพย์สุดา ลาภภักดี, พัชรีย์ 

กลัดจอมพงษ์, 2556) ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาลเฉลีย่ของผูป่้วยนอกและผูป่้วยในด้วยโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง หัวใจ และมะเร็ง  

สูญเสียค่ารกัษาพยาบาลทัง้สิน้ 25,225 ล้านบาทต่อปี หาก

คนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส�าคัญ 5 โรค รวม 

18.25 ล้านคนต่อปีมารับบริการที่สถานพยาบาล จะต้อง

เสียค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้นประมาณ 335,359 ล้านบาท

ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน

ประเทศ (เนติมา คูนีย์, 2557) สถานการณ์การบริการ

สุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน พบอัตราผู้ป่วยในด้วย

โรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี (ศรีเพ็ญ 

สวัสดิมงคล, 2559) ซึ่งเป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายในการดูแล

รักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน กระทบต่อก�าลังคนด้าน

สุขภาพ ค่าใช้จ่ายระดับครัวเรือนและต่อเศรษฐกิจระดับ

ประเทศ ดังน้ันการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

จึงเป็นกลยุทธ์ส�าคัญท่ีจะช่วยลดเวลานอนรักษาตัวต่อใน

โรงพยาบาลท�าให้ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในภาพรวม 

ลดลง (นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา และคณะ, 2556)

 โรงพยาบาลชุมชนเป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับ

ทุติยภูมิที่ส�าคัญที่ถูกขับเคล่ือนด้วยระบบบริการสุขภาพ

ระดบัอ�าเภอ (district health system) มรีะบบการท�างาน
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