
…โรงพยาบาลสันทราย  อําเภอสันทราย  เชียงใหม…



ความเปนมา

• วิสยัทัศนของโรงพยาบาล“…ใหบริการแบบบรูณาการ 

ระหวาง โรงพยาบาล ครอบครวั  ชุมชน…”

• สถานการณของการ Re– admit ในผูปวยโรคเรื้อรัง

• ความไมตอเนื่องในการดูแลผูปวยที่บาน

• แนวคดิพืน้ฐานจากการที่คนในชุมชนมกีารไปมาหาสูและ

เยีย่มเยยีนกัน 



วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาระบบบริการเยี่ยมบานแบบ มี
สวนรวม ของศูนยสุขภาพชมุชน ตําบล
หนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม



• การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative  study) 

•  เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (purposive   

sampling)  จํานวนประชากรที่ศึกษา    42 ราย

- เจาหนาที่ของศูนยสุขภาพชุมชนตําบล     

หนองหาร   จํานวน 10 ราย 

- อาสาเยี่ยมบานตําบลหนองหาร จํานวน 32 ราย 

รูปแบบและประชากรที่ศึกษา



1. การเก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary  

study) 

2.การสัมภาษณเชิงลึกอาสาเยี่ยมบาน 

3.การสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ศูนยสุขภาพ

ชุมชนตําบลหนองหาร 

การเก็บรวบรวมขอมูล



ผลการศึกษา



1) มีการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการ

บริหารจัดการงานเยี่ยมบาน

2) มีรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนขึ้น โดยชุมชน

มสีวนรวมในการดูแลสุขภาพของญาติ 

ครอบครัว และชุมชน  อาสาที่มาเยี่ยมบานเปน

คนในชุมชนเอง   

ขอแตกตางของการเยี่ยมบานแบบเดิม และแบบใหม



แนวทางการเยี่ยมบาน



 รับขอมูลผูปวยที่ตอง
ไดรับการดูแลที่บาน         
(ฝายการพยาบาล)

รพ.อื่น ๆ ฝายตางๆ ของ รพ.

ชุมชน / อาสาฯ จุดใหบริการของPCU

PCU รับขอมูลผูปวยที่ตอง     
ไดรับการดูแลที่บาน

จัดลําดับความเรงดวน

ของการเยี่ยมบาน

สง case ให        

จนท. ประจํา

หมูบานและอาสา

เยี่ยมบาน

ใหบริการ

เยี่ยมบาน

โดย ทีมสห

วิชาชีพและ 
อาสาฯ

บันทึกขอมูลเยี่ยมบาน 

ใน สมุดเยี่ยม, FF  และ

คอมพวิเตอร

สรุปการเยี่ยม

ปด case / จําหนาย

ติดตามเยี่ยมตอ



พยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข

 ทีมเยี่ยมบาน

นักกิจกรรมบําบดันักกายภาพบําบดั
เภสัชกร

อาสาเยีย่มบาน : ผูแทนจากชุมชนและผานการ
อบรมตามหลักสูตรของอาสาเยีย่มบานที่จัดทําขึ้น

 หนวยงานอื่น : องคกรสวนทองถิ่น



อาสาเยี่ยมบาน

• อาสาเยี่ยมบานผานการอบรมตามหลักสูตรที่จัดทําขึ้น

ทีมอาสาเยี่ยมบาน ตําบลหนองหาร



 ทีมสุขภาพกับอาสาออกเยีย่มบาน

พาหนะในการเยี่ยมบาน

เยีย่มผูสูงอายุ
เยีย่มมารดาและทารกหลังคลอด

เยีย่มผูปวยหลังผาตัดและ

ทําหัตถการในชมุชน

เยีย่มผูปวยโรคเรื้อรังเยีย่มผูปวยฟอกไต
นักกายภาพบําบดัเยีย่มประเมินผู

พิการรวมกับอาสาเยี่ยมบาน
เนนครอบครัวมีสวนรวมอาสาเยีย่มบานชวยฟนฟูผูพิการในชุมชน

นักกิจกรรมบําบดั

และอาสาฟนฟู ฯ 
เยีย่มบานในชุมชน

วาระสดุทายทีมสุขภาพเยี่ยมใหกําลังใจครอบครัว



 ทีมสุขภาพกับอาสาออกเยีย่มบาน

พาหนะในการเยี่ยมบาน

เยีย่มผูสูงอายุ
เยีย่มมารดาและทารกหลังคลอด

เยีย่มผูปวยหลังผาตัดและ

ทําหัตถการในชมุชน

เยีย่มผูปวยโรคเรื้อรังเยีย่มผูปวยฟอกไต
นักกายภาพบําบดัเยีย่มประเมินผู

พิการรวมกับอาสาเยี่ยมบาน
เนนครอบครัวมีสวนรวมอาสาเยีย่มบานชวยฟนฟูผูพิการในชุมชน

นักกิจกรรมบําบดั

และอาสาฟนฟู ฯ 
เยีย่มบานในชุมชน

วาระสดุทายทีมสุขภาพเยี่ยมใหกําลังใจครอบครัว



4) ความตอเนื่องของการใหบริการ
ดีกวาแบบเดิม จํานวนผูปวยที่ไดรับ
การบริการเยี่ยมบานครอบคลุมมากขึ้น



สถานที่ จํานวน รอยละ

• รพ.สนัทราย 96 59.63

• PCU  หนองหาร 32 19.88

• ชุมชน 33 20.49

รวม 161 100

จํานวน case เยี่ยมบาน ที่รับจากที่ตาง ๆ 

ป 2550



ผลงาน                        2548         2549         2550

• การเยีย่มบาน

- อัตราความครอบคลุม                 - 60 %         100 %

- ความพึงพอใจตอบริการ             - - 86.7 %

- อัตราการเกิดภาวะแทรกซอน     - - 0 %



โรค จํานวน หมายเหตุ

CVA 1 Refer  โรงพยาบาลสันทราย

สุขภาพจิต 2 Refer  โรงพยาบาลสันทราย

ผูไดรับผลกระทบ

จากโรคเอดส

3 สงตอองคกรทองถิ่น

จํานวน Case ที่ไดรบัการสงตอ / การชวยเหลือทางสังคม 



5) มีการบันทึกขอมูลการเยี่ยมบาน

อยางเปนระบบสามารถประมวล ผลนํา

ขอมูลมาใช และสงรายงานไดอยาง

รวดเร็ว 



6.มีการประเมินผลการดําเนินงานรวมกับทีมเยี่ยมบาน

อาสาบอกเลาสิ่งที่ไดทําในการเยีย่มบานทีมอาสารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานขยายเครือขายในชุมชนและชวนกันมาเยี่ยมบานสรุปผลการดําเนินงานและหาแนวทางพัฒนาตอ



ผลการประเมินการทํางานของอาสาเยี่ยมบาน

• อาสาเยี่ยมบาน สามารถขับเคลื่อนการทํางานเยีย่มบาน

อยางตอเนื่องไดเองโดยไมตองรอทีมสาธารณสุข 

• อาสาเยี่ยมบาน สามารถประเมินภาวะ การเจ็บปวยของ

ผูที่ไดรบัการเยีย่ม 

• อาสาเยี่ยมบาน สามารถประเมินการเยีย่มวาควรเยีย่ม

ตอหรือปดการเยีย่ม 



• มีความเชื่อมั่นและมีความมั่นใจในการทํางานเปนอาสา
เยีย่มบานมากขึ้น 

“…ยิ่งทํายิ่งรูมาก  มีประสบการณมาก...ไดเห็นและได
เรียนรูการเจ็บปวยจากโรคที่ผูปวยเปน เห็นสภาพจริง ๆ 
ในการเยี่ยมไมใชเพียงแคที่อบรมมา ทําใหสามารถที่จะ
แนะนําคนอื่น(อยางมีหลักวิชาการ)ไดอยางมั่นใจและเปน

ความรูที่ตัวเองไดเพิ่มขึ้นดวย…”

สิ่งที่ทีมอาสาไดจากการทํางานเยี่ยมบาน 



สิ่งที่ทีมอาสาไดจากการทํางานเยี่ยมบาน

• มีความภูมิใจในตัวเอง  มคีวามอบอุน และไดบญุไดกุศล 

“…ภูมิใจในตัวเอง เปนความรูสึกที่ดีตอตนเอง
และตอผูที่เราไปเยีย่มดวย  เกิดความรูสึกอบอุนเมื่อไดไป
เยีย่มเปรียบกับตัวเราเองเมื่อเจ็บปวยมคีนมาเยีย่มแลวเรา

อบอุน...มคีวามเอื้ออาทรตอคนอื่นมากขึ้นแมแตเรื่อง

เล็กนอยซึ่งเมื่อกอนไมมคีวามรูสึกแบบนี…้ เมื่อไดทํางาน
นี้แลวจึงคิดวาไดบญุไดกุศล…”



สิ่งที่ทีมอาสาไดจากการทํางานเยี่ยมบาน

• ไดเห็นชวีิตและสิ่งแวดลอมรอบตัวผูปวยไดประสบการณ
ในการดูแลผูปวย 

“...เห็นผูปวย / ผูสูงอายุ อยูคนเดยีวถูกทอดทิ้ง
ลูกหลานไมดูแล  รูสึกหดหูเศราใจ...เราเห็นสภาพรอบตัว
ผูปวยเห็นความเปนอยู ความสมัพันธ ของคนในครอบครัว
เขาไดและยังเห็นสภาพแวดลอมบานเรือนที่อยูอาศัยดวยซึ่ง

ทําใหเรารูวาจะชวยเหลือดูแลเขาอยางไร...”



บทเรียนจากการพัฒนา ฯ 

• พลังศักยภาพชุมชนดานสุขภาพมีมากมายจะใชกลวิธีใดใน
การจะดึงศักยภาพของชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด

และเหมาะสม 

• ในการทํางานเปนทีมชาวบานเกงกวาสาธารณสุขเพราะเขารู

กันเองโดยธรรมชาติวาใครถนัดดานไหนและแบงงานกันทําตาม

ความถนัดไดอยางเหมาะสม

•  การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการยอมรับซึ่งกันและกันในชุมชน
เปนไปอยางธรรมชาติไมมีเงื่อนไข ไมมีอะไรมาปดกั้น  เขาใจ
งาย  สามารถนําไปปฏิบัติไดสอดคลองกับวิถีของชุมชน




