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๑. ช่ือผลงาน แบบประเมินสภาพบ้านออนไลน์เพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ณ หอผู้ป่วยใน
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

๒. ค าส าคัญ แบบประเมินสภาพ การประเมินสภาพบ้าน ออนไลน์ ผู้มีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว   
๓. สรุปผลงานโดยย่อ 

เป็นการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ท่ีมีหัวข้อเกี่ยวกับการประเมินสภาพบ้านน ามาบูรณาการร่วมกับการ
ให้บริการประเมินและแนะน าการปรับสภาพบ้านแบบเดิมท่ีเป็นข้อมูลบนกระดาษ A4  เพื่อให้ผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
ด้านการเคล่ือนไหวและญาติมีความสะดวกท่ีจะกรอกและส่งข้อมูลให้นักกิจกรรมบ าบัดประเมินและแนะน าการ
ปรับสภาพบ้านท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยและคนพิการ โดยใช้ Application Line “OT PMK”เช่ือมต่อกับการ
ประเมินผลโดยใช้ตาราง Google sheet ของ “OT PMK” เป็นช่องทางในการรับ –ส่งต่อข้อมูล เพื่อส่ือสารให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และหน่วยงานสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินสภาพบ้านและค าแนะน ามาใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
เข้าถึงง่าย 
๔. ช่ือและท่ีอยู่องค์กร 
 แผนกกิจกรรมบ าบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
๕. สมาชิกทีม 

๑. พ.ต.เฉลิมพล  จตุรภัทร 
๒. ร.ท.หญิง ดลธมณกร  เอมเจริญ 
๓. นายอนันตศักดิ์  รัตนติกุล 
๔. น.ส.รัชนีภรณ์  เช้ือสะอาด 
๕. น.ส.ปิยวรรณ  แซ่ซื้อ 
๖. นายภัทรนันท์  รังสิมันตุชาติ 
๗. น.ส.เบญจวรรณ  ฐิตวรรณโณเนตร 
๘. นายศุภชัย  เสาวภา 
๙. นายชนเทพ  เรืองวิริยะนันท์ 

๖. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
 การให้บริการประเมินและแนะน าการปรับสภาพบ้านท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วย เป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาด้านการเคล่ือนไหวและครอบครัวมีความพร้อมก่อนท่ีจะกลับไปด าเนินชีวิตอยู่ท่ีบ้าน ดังนั้นแผนก
กิจกรรมบ าบัด จึงจัดบริการประเมินและแนะน าการปรับสภาพบ้านท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการ
เคล่ือนไหวและครอบครัวท่ีนอนพักรักษาในหอผู้ป่วยในกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่ยังพบการขาดความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูลสภาพบ้านและส่ิงแวดล้อมของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวและครอบครัว เนื่องจาก
แบบประเมินท่ีใช้เป็นกระดาษ อาจจะมีการฉีกขาดหรือสูญหายได้ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลสภาพบ้านผู้ป่วยมี
หลายขั้นตอนไม่เข้าใจรายละเอียดของข้อมูลท่ีต้องบันทึก  ญาติผู้ป่วยไม่สะดวกในการรับ-ส่งข้อมูลแบบ
ประเมินสภาพบ้าน ท าใหเ้ก็บข้อมูลได้ล่าช้าหรือเก็บไม่ได้ ส่งผลใหน้ักกิจกรรมบ าบัดประเมินและใหแ้นะน าการ
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ปรับสภาพบ้านได้ไม่ครอบคลุมกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวและ
ครอบครัว  
๗. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

๑ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการประเมินและใหแ้นะน าการปรับสภาพบ้านท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาด้านการเคล่ือนไหวและครอบครัว ได้ง่ายข้ึน 

๒ เพิ่มช่องทางการส่ือสารรับ-ส่งข้อมูลสภาพบ้านของผู้ป่วยครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอส าหรับการ
ประเมินและให้ค าแนะน าการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวและครอบครัว 

๓ ลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อน 
๘. กิจกรรมการพัฒนา  แนวคิดการออกแบบใหม่คือ ลดการใช้กระดาษเพื่อลดโลกร้อน การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเป็น “PMK Smart Hospital” 

ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนใหม่(เร่ิมต้ังแต่ พ.ค.63- ปัจจุบัน) 
๑ ออกแบบประเมินสภาพบ้าน เกี่ยวกับข้อมูล
ส าคัญของบ้านผู้ป่วยได้แก่ ลักษณะบ้าน  ขนาด
ประตู ขนาดบันได ฯลฯ โดยส าเนาด้วยกระดาษ 
A4 
๒.ส่งมอบและให้ค าแนะน าการกรอกข้อมูลลงแบบ
ประเมินสภาพบ้านแก่ผู้ป่วย/ญาติในวันแรกท่ีมารับ
บริการท่ีแผนก 
๒  ส่ งก ลั บ แ บ บ ป ร ะ เมิ น สภ าพ บ้ าน ให้ นั ก
กิจกรรมบ าบัดพร้อมกับส่งรูปสภาพบ้าน และนัด
รับฟังค าแนะน า 
๓.ประเมินสภาพบ้ านจากข้อมู ล ท่ี ได้ ในแบบ
ประเมินฯโดยนักกิจกรรมบ าบัด 
๓ แจ้งผลการประเมินและให้ค าแนะน าการปรับ
สภาพบ้านท่ีแผนกกิจกรรมบ าบัดก่อน D/C ๑ 
สัปดาห ์แก่ผู้ป่วยและญาติ 

๑ .ปรับเปล่ียนแบบประเมินสภาพบ้าน ท่ีใช้การบันทึก
ข้อมูลส าคัญของบ้านผู้ป่วย จากกระดาษ A4 เป็นระบบ
ออนไลน์โดยใช้ Google Form แลเพิ่มเติมค าอธิบาย
ข้อมูลสภาพบ้านท่ีต้องการในแต่ละหัวข้อ 
๒.ออกแบบการเก็บบันทึกข้อมูลสภาพบ้านผู้ป่วยทุกราย 
เช่ือมโยงกับ Google Sheet เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ระบบ 
๓.ส่งมอบและให้ค าแนะน าการกรอกข้อมูลลงแบบ
ประเมินสภาพบ้านแก่ ผู้ป่วย/ญาติในวันแรกท่ีมารับ
บริการท่ีแผนก  ผ่านมือถือท่ี Add Line “OT PMK” 
๔.ส่งกลับแบบประเมินสภาพบ้านทาง Line “OT PMK” 
๕.ก าหนดนักกิจกรรมบ าบัดช้ัน ๖ เป็นผู้รับผิดชอบตอบ
กลับและนัดวันรับฟังค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและญาติ ท่ี
แผนกกิจกรรมบ าบัด หรือผ่านทาง Line “OT PMK”   
ก่อน D/C ๑ สัปดาห ์ 
๔.เก็บบันทึกข้อมูลส าคัญบ้านผู้ป่วยทุกราย ในตาราง 
Google sheet ของ “OT PMK” 
๕.ประเมินสภาพบ้านจากข้อมูลท่ีได้ในตาราง Google 
sheet ของ “OT PMK”โดยนักกิจกรรมบ าบัด 
๖.ติดตามผลการให้ค าแนะน าผ่านแอพพลิเคช่ัน Line 
ห ลั งจ ากก ลับ ไป อ ยู่ บ้ าน  ๒ -๔  สัป ด าห์  โดย นั ก
กิจกรรมบ าบัดช้ัน ๖ 
๗.วิ เคราะห์ข้อมูลสภาพบ้านโดยใช้ตาราง Google 
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ขั้นตอนเดิม ขั้นตอนใหม่(เร่ิมต้ังแต่ พ.ค.63- ปัจจุบัน) 
sheet ของ “OT PMK”ทุกเดือน เพื่อปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท้ังเชิงรุกและเชิงรับโดยนักกิจกรรมบ าบัด
ทุกคน 

๙. ผลลัพธ์/การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
 ๙.๑ ผลผลิต แบบฟอร์มประเมินสภาพบ้านออนไลน์ 
 ๙.๒ ผลลัพธ์ การพัฒนาระบบบริการการประเมินและให้ค าแนะน าการปรับสภาพบ้านท่ีเหมาะสม
ให้แก่ผู้ป่วยและญาติท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้สามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกและ
ง่ายขึ้น 
-จ านวนผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหวและญาติท่ีเข้าถึงบริการประเมินและให้แนะน าการปรับสภาพบ้าน 
= ๒๐ คน 
-จากการสอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับบริการโดยท่ีใช้แบบประเมินสภาพบ้านออนไลน์ มีความพึงพอใจในระดับดี-ดี
มาก 
-จากการสอบถาม สัมภาษณ์นักกิจกรรมบ าบัดโดยท่ีใช้ข้อมูลจากแบบประเมินสภาพบ้านออนไลน์และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง Google sheet ของ “OT PMK” มีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก 
-จัดล าดับการให้ข้อมูลปรับสภาพบ้านจากมากไปหาน้อยคือ ห้องน้ า ห้องนอน ทางเข้าบ้าน พื้นท่ีภายในบ้าน 
และห้องครัว 
๑๐. บทเรียนท่ีได้รับ   
 ๑ ผู้รับบริการบางรายยังขาดความเข้าใจในข้อค าถามในแบบประเมินสภาพบ้านฯท าให้ได้รับข้อมูลไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่การประเมินสภาพบ้านท่ีแท้จริง ดังนั้นจึงได้ท าการปรับข้อค าถามให้มีความ
ชัดเจนและเพิ่มค าอธิบายข้อค าถามเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับต่างๆ
จ านวน ๑๐ คนท าแบบประเมิน เพื่อทดสอบความชัดเจนและความเข้าใจในข้อค าถามในเฟสต่อไป 
 ๒ วางแผนขยายผลการใช้ระบบการเก็บข้อมูลและให้ค าแนะน าปรับสภาพบ้านโดยใช้แบบประเมิน
สภาพบ้านออนไลน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง Google sheet ของ “OT PMK  ในผู้ป่วยท่ีมีปัญหา
ด้านการเคล่ือนไหวและครอบครัว ท่ีเป็นผู้ป่วยท่ีรับบริการเป็นผู้ป่วยนอกของกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยสามารถ
ส่งปรึกษา “การขอรับค าแนะน าปรับสภาพบ้านและส่ิงแวดล้อมในผู้ป่วยท่ีมีปัญหาด้านการเคล่ือนไหว จากกอง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู” และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้ค าปรึกษาได้ตามระเบียบการให้บริการผู้ป่วยของรพ. ต่อไป 
 ๓. น าผลการจัดล าดับการให้ข้อมูลปรับสภาพบ้านมาพัฒนากระบวนการให้ค าแนะน าเชิงรุกและรับใน
โอกาสต่อไป 
 ๔. พัฒนาเป็น Application มือถือ ในโอกาสต่อไป 
๑๑. การติดต่อกับทีมงาน 

พ.ต. เฉลิมพล  จตุรภัทร แผนกกิจกรรมบ าบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๐๙๒๕๔๘  E-mail : pmr-ot-01@hotmail.com 


