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• ประเด็นท้าทายในการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน: ปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนด
สุขภาพ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสูงวัย วิกฤตโควิด-19...สู่การยกระดับ
การดูแลสุขภาพ
• นโยบาย ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (2565)
• รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ Home ward, 

Home care
• วิถีใหม่ของการพยาบาล จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
• รามาธิบดีกับการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ขอบเขตเนื้อหา



Social Determinants of Health

(healthcareitnews.com)



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ด้านการพัฒนาคน มุ่งเน้นการขจัดความยากจนและความหิวโหย สุขภาพและสุขภาวะและ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านสิ่งแวดล้อม 
มุ่งเน้นเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม 
สุขาภิบาลทีย่ั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจและความม่ังคั่ง 
มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ท่ีดีสอดคลอ้งกับ
ธรรมชาติ ลดความเหลื่อมล า้

Peace: ด้านสันติภาพและ
ความยุติธรรม มุ่งเน้นการสรา้ง
สังคมการอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขสันติ

ด้านความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
มุ่งเน้นความร่วมมือกันของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนสูค่วาม
ของชุมชน



SDGs and Age-friendly communities

(WHO, 2019)

MONICA เกมฝึกสมองผู้สูงวัย

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว/การล้ม



9 Global Targets 



กลุ่มอาการผิดปกติหลังป่วยโควิด-19
10 อาการที่พบบ่อย
• อ่อนเพลีย/อ่อนล้า 
• หายใจล าบาก/ หอบเหนื่อย 
• ไอ 
• นอนไม่หลับ 
• ปวดศีรษะ 
• ผมร่วง 
• เวียนศีรษะ 
• วิตกกังวล/ เครียด 
• ความจ าสั้น 
• เจ็บหน้าอก 

(กรมการแพทย์, 2564, 2565; ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพฯ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2565)

94%
(n=192)

6% (n=12)

ไอ หายใจล าบาก (n = 204)

0 ไม่ใช่ 1 ใช่

68% (n 138 )

32% (n=66)

อ่อนล้า 

0 ไม่ใช่ 1 ใช่



Community & Population Health Framework

(Canadian Institute of Health Research)



โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 128 เดือนมิถุนายน 2565



โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 128 เดือนมิถุนายน 2565



โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 128 เดือนมิถุนายน 2565



ข้อเสนอปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ กทม.

“ยุติโรคระบาดด้วยนวัตกรรม: Ending Pandemics through Innovation”
• การรักษาทุกที่ทุกเวลาแบบไร้รอยต่อ 

• การขยายและเชื่อมต่อหน่วยบริการสาธารณสุข

เพิ่มประสิทธิภาพ/ลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของ

กลุ่มเฉพาะ พัฒนาระบบ Telemedicine และ 

Home ward รองรับการบริการในสังคมสูงอายุ

• การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสส.) กลุ่มจิตอาสา
หน่วยบรกิาร/รพ. สังกัดต่างๆ ใน กทม. (เขตปกครองพิเศษ) 

กทม. 11 แห่ง  มหาวิทยาลัย/มูลนิธิ 15 แห่ง 
กท.สาธารณสุข 14 แห่ง กท.กลาโหม 6 แห่ง 
เอกชน 113 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 
คลินิกชุมชนอบอุ่น 190 แห่ง



• เพิ่มการใช้เทคโนโลย:ี Telehealth, Virtual PCU มีการสื่อสาร บริหารจัดการข้อมูล ควบคมุ

คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ลดความเสี่ยงในการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ลดรอคอย ลดแออัด ลดค่าใช้จ่าย ลดป่วย/ตาย 

• ก าหนดเป้าหมายหลัก 3 ด้าน 

1) ขยายหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น 3,000 หน่วย บูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิต

ระดับอ าเภอ (พชอ.) และเชื่อมโยงระบบข้อมูล Health Information Exchange (HIE), Personal 

Health Record (PHR) ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิกับโรงพยาบาลแม่ข่าย

2) ทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน ”3 หมอ” ครอบคลุม 30 ล้านคน

3) พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอให้ได้ร้อยละ 75

วิกฤตโควิด-19...สูก่ารยกระดับการดูแลสุขภาพ



• ประเด็นท้าทายในการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน: ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสูงวัย วิกฤตโควิด-19...สู่การยกระดับการดูแล
สุขภาพ
• นโยบาย ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (2565)
• รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ Home ward, 

Home care
• วิถีใหม่ของการพยาบาล จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
• รามาธิบดีกับการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ขอบเขตเนื้อหา



นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2565



16

การมีส่วนร่วมของชุมชน

บริการสุขภาพ

ก าลังคนด้านสุขภาพ

ระบบสารสนเทศ
ด้านสุขภาพ

การเข้าถึงยา
เวชภัณฑ์
ทีจ่ าเป็น

กลไกการคลัง
ด้านสุขภาพ

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล

Health 
&

Well-being

6 เสาหลักของระบบสุขภาพสู่สุขภาพชุมชน

การดูแล

https://www.google.co.th/url?url=https://www.greenwich.com/blog/nms-plans-require-good-governance-strengthen-market-structure-5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjcza7L8JjQAhVLP48KHfwlAhIQwW4IGTAC&sig2=7xHvRhlzzCFYdCl_tLuUww&usg=AFQjCNEcAaVTrfo5AlpC_YYR7Dq3MRo9Xg


ที่มา: ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
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ตวัอยา่งเขตสขุภาพที่ 12



• ประเด็นท้าทายในการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน: ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสูงวัย วิกฤตโควิด-19...สู่การยกระดับการดูแล
สุขภาพ
• นโยบาย ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (2565)
• รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ Home 

ward, Home care
• วิถีใหม่ของการพยาบาล จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
• รามาธิบดีกับการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ขอบเขตเนื้อหา









แผนการขับเคล่ือนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ



Home Ward & Home Care



Hospital Facility

Home Facility
• Home environment
• Social support
• Mode of Communication
• Distance to hospital

Patient Condition
• Clinical Stable
• Short LOS
• Well defined treatment
• Patient and caregiver acceptance

Criteria for Home Ward Admission



การบริการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Care)

ความหมาย: เป็นรูปแบบการบริการรักษาที่เป็นทางเลือกส าหรับผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้าน
• เป็นการรักษาพยาบาลโรคเรื้อรังที่ต้องพักในโรงพยาบาล (IPD)
• มีโปรโตคอลการรักษาที่บ้าน แทนการรักษาตัวที่พักในโรงพยาบาล 
• มีการประเมินสภาพผู้ป่วยและครอบครัวว่าสามารถดูแลรักษาตนเองที่บ้านได้
• มีระบบปรึกษาระหว่างผู้ป่วยและครอบครัวกับทีมรักษา ขณะรักษาตัวที่บ้านอย่างสม่าเสมอ
• มีระบบการส่งต่อกลับมาที่โรงพยาบาลหากจ าเป็น
• มีระบบการเยี่ยมบ้าน (Home Visit) ทั้ง on-site และ online

วัตถุประสงค์
• เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยในการรับบริการแบบผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตระหว่างการรักษาให้

ผู้ป่วย  ลดภาวะแทรกซ้อนในการนอนโรงพยาบาลและลดค่าใช้จ่ายในการเฝ้าดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
• ลดอัตราการครองเตียง ลดความแออัด และลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ









Cost Reduction



• ประเด็นท้าทายในการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน: ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสูงวัย วิกฤตโควิด-19...สู่การยกระดับการดูแล
สุขภาพ
• นโยบาย ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (2565)
• รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ Home ward, 

Home care
• วิถีใหม่ของการพยาบาล จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
• รามาธิบดีกับการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ขอบเขตเนื้อหา



• การพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้น าของ นศ. และพยาบาล (Leadership in nursing students & nurses) ที่มี 
Resilience, Growth Mindset สามารถท างานเชิงบูรณาการในการรับมือกับความพลิกผนั ความเป็นพลวัตรและวิกฤต
ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ สู่ Design thinking ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม และ Care competency

• การแชร์แหล่งประโยชน์ทุกรปูแบบ (resource sharing)

• การเข้าถึงและการเรียนรู้ IT, Information Literacy, การจัดการ Big data

• การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

• การเตรียมคนรุ่นใหม่ใหม้ีประสบการณ์ เป้าหมาย/ความคาดหวังที่ชัดเจนในการเข้าสู่วชิาชีพพยาบาล การสร้างความ
แตกต่างที่เชื่อมโยงในการปฏิบัติและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

• การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ ์เพื่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ระบบบริการสุขภาพ องค์กร ชุมชน สังคม ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility)

• Multidisciplinary Approach, Skill Mixed Team: ผู้ปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล/ผู้เชี่ยวชาญ... 

• การสร้างเครือข่าย (Networking) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) สื่อสาร ภ.อังกฤษ/ภ.อื่น

New Trend in Nursing Care 



Innovation through Design Thinking 



• การพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้น าของ นศ. และพยาบาล (Leadership in nursing students, nurses) ที่มี 
Resilience, Growth Mindset สามารถท างานเชิงบูรณาการในการรับมือกับความพลิกผนั ความเป็นพลวัตรและวิกฤต
ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ สู่ Design thinking ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม และ Care competency 

• การแชร์แหล่งประโยชน์ทุกรปูแบบ (resource sharing)

• การเข้าถึงและการเรียนรู้ IT, Information Literacy, การจัดการ Big data

• การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

• การเตรียมคนรุ่นใหม่ใหม้ีประสบการณ์ เป้าหมาย/ความคาดหวังที่ชัดเจนในการเข้าสู่วชิาชีพพยาบาล การสร้างความ
แตกต่างที่เชื่อมโยงในการปฏิบัติและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

• การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ ์เพื่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ระบบบริการสุขภาพ องค์กร ชุมชน สังคม ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคม (social responsibility)

• Multidisciplinary Approach, Skill Mixed Team: ผู้ปฏิบัติการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ พยาบาล/ผู้เชี่ยวชาญ... 

• การสร้างเครือข่าย (Networking) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication) สื่อสาร ภ.อังกฤษ/ภ.อื่น

New Trend in Nursing Care 



การประชุมคณะกรรมการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 7 มิถุนายน 2565



• การพัฒนาศักยภาพด้านภาวะผู้น าของ นศ. และพยาบาล (Leadership in nursing students, nurses) ที่มี 
Resilience, Growth Mindset สามารถท างานเชิงบูรณาการในการรับมือกับความพลิกผนั ความเป็นพลวัตรและวิกฤต
ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ สู่ Design thinking ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม และ Care competency

• การแชร์แหล่งประโยชน์ทุกรปูแบบ (resource sharing)

• การเข้าถึงและการเรียนรู้ IT, Information Literacy, การจัดการ Big data

• การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

• การเตรียมคนรุ่นใหม่ใหม้ีประสบการณ์ เป้าหมาย/ความคาดหวังที่ชัดเจนในการเข้าสู่วชิาชีพพยาบาล การสร้างความ
แตกต่างที่เชื่อมโยงในการปฏิบัติและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

• การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ ์เพื่อผู้ป่วย/ผู้รับบริการ ระบบบริการสุขภาพ องค์กร ชุมชน สังคม ตลอดจนความ
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Chong-chong Qi, Big data management in the mining industry

https://doi.org/10.1007/s12613-019-1937-z
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Multidisciplinary Approach for Pulmonary Rehabilitation
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Coaching

• Insight-driven conversations

- Internal listening เพื่อเข้าใจในตัวเอง

- Empathic listeningเพื่อเข้าถึงความรู้สึกของผู้พูด

- Listen for potential เพื่อเห็นศักยภาพของผู้พูด

• Goal setting

• Reflection

• Action towards goal

(Lauren, 2010)

Empowerment Process                       



SMART Goal

Who is involved? 
What do I want to accomplish?
Where is it located? 
When do I want to achieve this goal?
Why is this goal important?

ส่ิงที่ชี้ความก้าวหน้า
สิ่งที่ชี้ความส าเร็จ

มี/ไม่มีแหล่งประโยชน์ต่างๆ
เคยมีคนที่ท าได้ส าเร็จ

เป็นไปได้ที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นไปได้ที่จะมีพันธะสัญญา

ก าหนดระยะเวลาที่จะท าให้ส าเร็จได้หรือไม่
ก าหนดระยะเวลา (ระยะสั้น/ยาว) ท่ีจะท าให้ส าเร็จ



GROW Model

สิ่งที่ต้องการ/เป้าหมายที่อยากได้...เพื่ออะไร

สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร เราอยู่ตรงจุดไหน 
ประเมินเหตุการณ์/ประเมินตัวเองอย่างไร

ทางเลือก มีทางใดบ้างสู่เป้าหมาย 
มีทางเลือกเพิ่มเติมอะไร จะท าอะไรได้อีก 
อะไรที่จ าเป็น/ใคร  ทีส่ าคัญที่จะท าให้ส าเร็จ

ความมุ่งมั่น มีแผนอย่างไร
ขั้นตอนระยะเวลา และเริ่มลงมือท า
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• ประเด็นท้าทายในการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน: ปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสูงวัย วิกฤตโควิด-19...สู่การยกระดับการดูแล
สุขภาพ
• นโยบาย ระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (2565)
• รูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิ การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ Home ward, 

Home care
• วิถีใหม่ของการพยาบาล จากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
• รามาธิบดีกับการดูแลจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน

ขอบเขตเนื้อหา



(นพวรรณ เปียซื่อและคณะ, 2565)
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ภาคี
เครือข่าย



Networking/
Collaboration

Students,  Patients/Relatives

• Education
• Research
• Service

Staffs Communities

Social Well Being
National Health Policy

Health Promoting Faculty/University

AUN-HPN



Princess Health Award 2022



R Raising community awareness

สร้างความตระหนักของชุมชน

A Aiming at target health outcome

การตั้งเป้าหมายสุขภาพร่วมกัน
ตามสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชน

M Mobilizing change and innovation

การขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสร้างนวัตกรรม

A
Assuring synergy and sustainability

การรวมพลังของชุมชนในการปฏิบัติ
และติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสุขภาพที่ยั่งยืน

Social 
Networking

Community
Engagement

Capacity
Building

Community Engagement Model





ชุมชนรามาธิบดีกับ CI และติดตามดูแลหลังโควิด-19: เสริมพลังกายใจ   



(Parkin et al, 2021)

แนวปฏิบัติการดูแลผู้มีอาการหลังโควิด



สรุปแนวทางการดูแลอาการหลังโควิด



การติดตามดูแลปัญหาผิวหนังหลังโควิด-19 ณ.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง   



ขอบคุณค่ะ


