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๑. ชื่อผลงาน

แบบประเมินสภาพบ้านออนไลน์เพื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ณ หอผู้ป่วยใน
กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒. คาสาคัญ แบบประเมินสภาพ การประเมินสภาพบ้าน ออนไลน์ ผู้มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว
๓. สรุปผลงานโดยย่อ
เป็นการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ ที่มีหัวข้อเกี่ยวกับการประเมินสภาพบ้านนามาบูรณาการร่วมกับการ
ให้บริการประเมินและแนะนาการปรับสภาพบ้านแบบเดิมที่เป็นข้อมูลบนกระดาษ A4 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหา
ด้านการเคลื่อนไหวและญาติมีความสะดวกที่จะกรอกและส่งข้อมูลให้นักกิจกรรมบาบัดประเมินและแนะนาการ
ปรั บ สภาพบ้ านที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ ป่ วยและคนพิ การ โดยใช้ Application Line “OT PMK”เชื่อ มต่อ กั บ การ
ประเมินผลโดยใช้ตาราง Google sheet ของ “OT PMK” เป็นช่องทางในการรับ –ส่งต่อข้อมูล เพื่อสื่อสารให้
คาปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย และหน่วยงานสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินสภาพบ้านและคาแนะนามาใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
เข้าถึงง่าย
๔. ชื่อและที่อยู่องค์กร
แผนกกิจกรรมบาบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๕. สมาชิกทีม
๑. พ.ต.เฉลิมพล จตุรภัทร
๒. ร.ท.หญิง ดลธมณกร เอมเจริญ
๓. นายอนันตศักดิ์ รัตนติกุล
๔. น.ส.รัชนีภรณ์ เชื้อสะอาด
๕. น.ส.ปิยวรรณ แซ่ซื้อ
๖. นายภัทรนันท์ รังสิมันตุชาติ
๗. น.ส.เบญจวรรณ ฐิตวรรณโณเนตร
๘. นายศุภชัย เสาวภา
๙. นายชนเทพ เรืองวิริยะนันท์
๖. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
การให้บริการประเมินและแนะนาการปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมกับผู้ป่วย เป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยที่มี
ปัญ หาด้ านการเคลื่ อนไหวและครอบครัว มีความพร้อมก่อนที่จะกลั บไปดาเนิ นชีวิต อยู่ที่ บ้าน ดัง นั้น แผนก
กิจกรรมบาบัด จึงจัดบริการประเมินและแนะนาการปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีปัญ หาด้านการ
เคลื่อนไหวและครอบครัวที่นอนพักรักษาในหอผู้ป่วยในกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่ยังพบการขาดความสมบูรณ์
ครบถ้วนของข้อมูลสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและครอบครัว เนื่องจาก
แบบประเมินที่ใช้เป็นกระดาษ อาจจะมีการฉีกขาดหรือสูญ หายได้ ขั้นตอนการเก็บข้อมูลสภาพบ้านผู้ป่วยมี
หลายขั้ น ตอนไม่ เข้าใจรายละเอี ยดของข้อ มูล ที่ ต้อ งบัน ทึ ก ญาติผู้ ป่ วยไม่ สะดวกในการรับ -ส่ง ข้ อมู ลแบบ
ประเมินสภาพบ้าน ทาให้เก็บข้อมูลได้ล่าช้าหรือเก็บไม่ได้ ส่งผลให้นักกิจกรรมบาบัดประเมินและให้แนะนาการ
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ปรั บสภาพบ้ านได้ ไม่ค รอบคลุ ม กับ ปั ญ หาและความต้อ งการของผู้ ป่ว ยที่ มี ปั ญ หาด้ านการเคลื่อ นไหวและ
ครอบครัว
๗. เป้าหมายและวัตถุประสงค์
๑ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการประเมินและให้แนะนาการปรับสภาพบ้านที่เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มี
ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและครอบครัว ได้ง่ายขึ้น
๒ เพิ่มช่องทางการสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลสภาพบ้านของผู้ป่วยครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอสาหรับการ
ประเมินและให้คาแนะนาการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและครอบครัว
๓ ลดการใช้กระดาษเพื่อสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อน
๘. กิจกรรมการพัฒนา แนวคิดการออกแบบใหม่คือ ลดการใช้กระดาษเพื่อลดโลกร้อน การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเป็น “PMK Smart Hospital”
ขั้นตอนเดิม
ขั้นตอนใหม่(เริ่มตั้งแต่ พ.ค.63- ปัจจุบัน)
๑ ออกแบบประเมิ น สภาพบ้ า น เกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ๑ .ปรับเปลี่ยนแบบประเมินสภาพบ้าน ที่ใช้การบันทึ ก
สาคั ญ ของบ้ านผู้ ป่ วยได้ แ ก่ ลั กษณะบ้ าน ขนาด ข้อมูลสาคัญ ของบ้านผู้ป่วย จากกระดาษ A4 เป็นระบบ
ประตู ขนาดบั น ได ฯลฯ โดยส าเนาด้ว ยกระดาษ ออนไลน์ โดยใช้ Google Form แลเพิ่ ม เติ ม ค าอธิ บ าย
A4
ข้อมูลสภาพบ้านที่ต้องการในแต่ละหัวข้อ
๒.ส่งมอบและให้คาแนะนาการกรอกข้อมูลลงแบบ ๒.ออกแบบการเก็บบันทึกข้อมูลสภาพบ้านผู้ป่วยทุกราย
ประเมินสภาพบ้านแก่ผู้ป่วย/ญาติในวันแรกที่มารับ เชื่อมโยงกับ Google Sheet เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บริการที่แผนก
ระบบ
๒ ส่ งก ลั บ แ บ บ ป ร ะ เมิ น ส ภ าพ บ้ าน ให้ นั ก ๓.ส่ ง มอบและให้ ค าแนะน าการกรอกข้ อ มู ล ลงแบบ
กิจกรรมบาบั ดพร้อมกับ ส่งรูปสภาพบ้าน และนั ด ประเมิ น สภาพบ้ า นแก่ ผู้ ป่ ว ย/ญาติ ในวั น แรกที่ ม ารั บ
รับฟังคาแนะนา
บริการที่แผนก ผ่านมือถือที่ Add Line “OT PMK”
๓.ประเมิ น สภาพบ้ า นจากข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ นแบบ ๔.ส่งกลับแบบประเมินสภาพบ้านทาง Line “OT PMK”
ประเมินฯโดยนักกิจกรรมบาบัด
๕.กาหนดนักกิจกรรมบาบัดชั้น ๖ เป็นผู้รับผิดชอบตอบ
๓ แจ้ ง ผลการประเมิ น และให้ค าแนะน าการปรั บ กลั บ และนั ด วั น รั บ ฟั ง ค าแนะน าแก่ ผู้ ป่ วยและญาติ ที่
สภาพบ้ า นที่ แ ผนกกิ จ กรรมบ าบั ด ก่ อ น D/C ๑ แผนกกิ จ กรรมบ าบั ด หรือ ผ่ านทาง Line “OT PMK”
สัปดาห์ แก่ผู้ป่วยและญาติ
ก่อน D/C ๑ สัปดาห์
๔.เก็บ บั น ทึก ข้อ มูล สาคั ญ บ้ านผู้ป่ วยทุ ก ราย ในตาราง
Google sheet ของ “OT PMK”
๕.ประเมินสภาพบ้านจากข้อมูลที่ ได้ในตาราง Google
sheet ของ “OT PMK”โดยนักกิจกรรมบาบัด
๖.ติ ดตามผลการให้ คาแนะนาผ่ านแอพพลิเคชั่น Line
ห ลั งจ าก ก ลั บ ไป อ ยู่ บ้ าน ๒ -๔ สั ป ด าห์ โดย นั ก
กิจกรรมบาบัดชั้น ๖
๗.วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สภาพบ้ า นโดยใช้ ต าราง Google
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ขั้นตอนเดิม

ขั้นตอนใหม่(เริ่มตั้งแต่ พ.ค.63- ปัจจุบัน)
sheet ของ “OT PMK”ทุ ก เดือ น เพื่ อ ปรับ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยนักกิจกรรมบาบัด
ทุกคน

๙. ผลลัพธ์/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๙.๑ ผลผลิต แบบฟอร์มประเมินสภาพบ้านออนไลน์
๙.๒ ผลลัพธ์ การพัฒนาระบบบริการการประเมินและให้คาแนะนาการปรับสภาพบ้านที่เหมาะสม
ให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกและ
ง่ายขึ้น
-จานวนผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและญาติที่เข้าถึงบริการประเมินและให้แนะนาการปรับสภาพบ้าน
= ๒๐ คน
-จากการสอบถาม สัมภาษณ์ผู้รับบริการโดยที่ใช้แบบประเมินสภาพบ้านออนไลน์ มีความพึงพอใจในระดับดี-ดี
มาก
-จากการสอบถาม สัมภาษณ์นักกิจกรรมบาบัดโดยที่ใช้ข้อมูลจากแบบประเมินสภาพบ้านออนไลน์ และการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง Google sheet ของ “OT PMK” มีความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก
-จัดลาดับการให้ข้อมูลปรับสภาพบ้านจากมากไปหาน้อยคือ ห้องน้า ห้องนอน ทางเข้าบ้าน พื้นที่ภายในบ้าน
และห้องครัว
๑๐. บทเรียนที่ได้รับ
๑ ผู้รับบริการบางรายยังขาดความเข้าใจในข้อคาถามในแบบประเมิน สภาพบ้านฯทาให้ได้รับข้อมูลไม่
ถูก ต้อง ครบถ้วน เพียงพอแก่การประเมิ นสภาพบ้านที่ แท้จริง ดัง นั้นจึง ได้ท าการปรับข้อคาถามให้มีความ
ชัดเจนและเพิ่มคาอธิบายข้อคาถามเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับต่างๆ
จานวน ๑๐ คนทาแบบประเมิน เพื่อทดสอบความชัดเจนและความเข้าใจในข้อคาถามในเฟสต่อไป
๒ วางแผนขยายผลการใช้ระบบการเก็บข้อมูลและให้คาแนะนาปรับสภาพบ้านโดยใช้ แบบประเมิน
สภาพบ้านออนไลน์ และการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง Google sheet ของ “OT PMK ในผู้ป่วยที่มีปัญ หา
ด้านการเคลื่อนไหวและครอบครัว ที่เป็นผู้ป่วยที่รับบริการเป็นผู้ป่วยนอกของกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยสามารถ
ส่งปรึกษา “การขอรับคาแนะนาปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว จากกอง
เวชศาสตร์ฟื้นฟู” และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้คาปรึกษาได้ตามระเบียบการให้บริการผู้ป่วยของรพ. ต่อไป
๓. นาผลการจัดลาดับการให้ข้อมูลปรับสภาพบ้านมาพัฒนากระบวนการให้คาแนะนาเชิงรุกและรับใน
โอกาสต่อไป
๔. พัฒนาเป็น Application มือถือ ในโอกาสต่อไป
๑๑. การติดต่อกับทีมงาน
พ.ต. เฉลิมพล จตุรภัทร แผนกกิจกรรมบาบัด กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๐๙๒๕๔๘ E-mail : pmr-ot-01@hotmail.com

