
พญ.สุจรติ  สุขเวสพงษ์
รองผู้อาํนวยการ รพ.ปากช่องนานา

การดแูลแบบองคร์วม
และการจดัทาํ Care plan



กลไกและเครือ่งมือ

มหศัจรรย ์1,000 วนัแรกแห่งชีวิต

1. การดแูลแบบองคร์วม

2. มหศัจรรย ์4 ขัน้ตอน

3. การเลี้ยงลกู ดว้ยวิธี

   “กิน กอด เลน่ เลา่” 

ทมีพฒันาเดก็และครอบครัว
Child and Family Team : CFT 

•CFT จงัหวดั

•CFT อ าเภอ

•CFT ต าบล/หมูบ่า้น 

กลไก เครือ่งมือ



การดแูลแบบองค์รวม

1.แผนการดแูลบคุคล

2.แผนการดแูลครอบครวั

3.แผนการดแูลชมุชน

การประเมินกาย จิต สงัคม 

(Bio-psycho-social assessment)

สังคม

กาย

จติ

การจดัท าแผนการดแูล (Care plan)



กาย

สังคมจติ

การดแูล
แบบองคร์วม



การประเมนิ 
และการทาํแผนการดแูล

1. การประเมินบคุคล 

- การท าแผนการดแูลบคุคล (Individual care plan)

2. การประเมินครอบครวั

- การท าแผนการดแูลครอบครวั (Family care plan)

3. การประเมินชมุชน 

- การท าแผนการดแูลชมุชน (Community care plan) 



• การเข้ารว่มกจิกรรมของชุมชน
• คา่นิยม ความเชือ่ ประเพณี
• สัมพนัธภาพระหวา่งบคุคล : 
ความสัมพนัธก์บั สามแีละคนใน
ครอบครวั

สังคม

กาย

จติ

• ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัการดาํเนินชวีติ
• บคุลกิลกัษณะ
• ภาวะโภชนาการ
• โรคประจาํตวั

• แบบแผนการเผชญิปญัหา
• การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในชวีติ
• สภาพจติใจ อารมณ ์ ความวติก
กงัวล 
• กลวัสังคมประณาม 
• บทบาทการเป็นพอ่แม่
• ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการตัง้ครรภ์
• ความพร้อมในการเลีย้งดบูุตร

การประเมนิบคุคล



การประเมนิ
ครอบครวั





แผนภูมคิรอบครวั (Family tree)

ใช้ความรุนแรง

ทะเลาะ หรอื ขดัแยง้กนั



แผนภูมคิรอบครวั (Family tree)



Cr. ผศ.พญ. สายพนิ หตัถรีตัน ์

สุขภาพครอบครวัทีม่เีด็ก



ตวัอยา่ง ปญัหาสุขภาพครอบครวั

• การเลีย้งดบุูตรไมเ่หมาะสม ขาดผู้ดแูลบุตร 
(ความพร้อมของครอบครวัในการเลีย้งดเูด็ก)

• การขดัแย้ง การทะเลาะววิาท 
(ความรนุแรงในครอบครวั)

• การแตง่งาน การหยา่ร้าง
• การลม้ป่วยหรอืพกิาร
• การเจ็บป่วย ใกลต้าย
• การสญูเสียหลงัความตาย



• การมหีรอืไมม่จีะกนิ การวา่งงาน
• การอพยพย้ายถิน่ทีอ่ยู่
• การเปลีย่นแปลงตามวยัของครอบครวั
• การตัง้ครรภไ์มพ่ร้อมในวยัรุน่
• ต้องการยุตกิารตัง้ครรภ์
• สภาพแวดลอ้มของบา้น 
• การยอมรบัจากชุมชน

ตวัอยา่ง ปญัหาสุขภาพครอบครวั



การประเมนิชุมชน



1. ทาํแผนที่

2. รวบรวมขอ้มลู

3. วเิคราะหข์อ้มลู

4. นําเสนอขอ้มลู

5. สรุปผลขอ้มลู

การประเมนิชุมชน



1. Death : เสียชวีติ
2. Disability : พกิาร/การไร้ความสามารถ
3. Disease : โรค (โลหติจางในเด็ก ฟนัผ)ุ
4. Discomfort : ความไมสุ่ขสบาย
5. Dissatisfaction : ความไมพ่งึพอใจ (วยัรุน่ตัง้ครรภ)์

การวนิิจฉัยชุมชน



• ระยะดาํเนินงานไมเ่กนิ 2 ปี แผนระยะส้ัน

• ระยะดาํเนินงาน  2-5 ปีแผนระยะกลาง

• ระยะดาํเนินงาน 5 ปีขึน้ไปแผนระยะยาว

การวางแผนแกไ้ขปญัหาชุมชน



•กจิกรรม กนิ กอด เลน่ เลา่

ตวัอยา่ง การแกไ้ขปญัหาชุมชน



• ชุมชนสนบัสนุนการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่
• ผลติภณัฑเ์สรมิไอโอดนีในชุมชน
• นมจดื 90 วนั 90 กลอ่ง
• กจิกรรมทางศาสนา วฒันธรรม ประเพณี
• ชุดรบัขวญัเยีย่มบา้นจากชุมชน
• กจิกรรมส่งเสรมิรายได้
• กองทุนสนบัสนุนการส่งเสรมิสุขภาพแมแ่ละเด็ก

ตวัอยา่ง การแกไ้ขปญัหาชุมชน



การเขา้ใจคนแบบองคร์วม
บคุคล
• ใคร อาย ุ อาชพี
• ความเป็นมา

ครอบครวั
• ระบบครอบครวั
• วยัครอบครวั
• ปญัหาครอบครวั
• วธิแีก้ปญัหาของ

ครอบครวั
• ทีพ่ึง่ของครอบครวั
• ผลกระทบตอ่สขุภาพ

ชุมชน
• บทบาทของผู้ป่วย 

ในชุมชน
• แหลง่ทีพ่ึง่
• ระบบบรกิารสุขภาพ
• ทีท่าํงาน
• โรงเรยีน
• ประเพณ ี วฒันธรรม
• ศาสนา



I     Immobility การเคลือ่นไหว
N   Nutrition อาหาร ภาวะโภชนาการ
H  Home Environment / Housing 
     สภาพส่ิงแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน
O   Other people สมาชกิในครอบครวั
M   Medication การใช้ยา
E    Examination ตรวจรา่งกาย
S    Safety ความปลอดภยั
S    Spiritual Health สุขภาวะทางจติวญิญาณ
S    Service การวางแผนดแูล ทาํความเข้าใจบรกิาร

INHOMESSS

การประเมนิบุคคลและครอบครวั



ประเมนิความพร้อมดา้นการเลีย้งดบูตุร

1.ท่านคิดว่าจะเลี้ยงดบูตุรด้วยตนเองหรือไม่             
 ใช่  (20 คะแนน)   
 ไม่ใช่     
2.ท่านคิดว่าจะเลี้ยงลกูด้วยนมแม่หรือไม่                
 ใช่  (10 คะแนน)    
 ไม่ใช่     
3.  เวลาหงุดหงิด มีการบ่นต่อว่าด่าพดูประชดให้เจบ็ใจ
ตะคอกในครอบครวัหรือไม่         
 ใช่                           
 ไม่ใช่ (10 คะแนน) 



4.  มีการด่ืมเหล้า/เบียร ์ใช้ยาเสพติดในครอบครวัในช่วง 3 เดือน                           
ท่ีผา่นมาหรือไม่         

     ใช่                          ไม่ใช่ (10 คะแนน)     
5.  การปรบัพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เม่ือลกูดื้อ ซน หรือมีพฤติกรรมอนัตราย        
     คณุท าอย่างไร   
      ตีทนัที                    ด่า ตะคอก 
      ถ้าก้าวร้าวมาก กอดให้หยดุก่อนเม่ือเยน็ลง          
       จึงพดูคยุด้วยเหตผุล (10 คะแนน) 
       พ่อแม่น่ิง  ไม่พดูตอนโกรธ  รอให้เยน็ลงก่อน จึงพดูคยุ (10 คะแนน)      

ประเมนิความพร้อมดา้นการเลีย้งดบูตุร



ลงโทษโดยงดกิจกรรมท่ีชอบ เช่น งดดทีูวี งดค่าขนม (10 คะแนน)  

      บอกว่าจะให้หมอฉีดยา ถ้าไม่หยดุจะท้ิงไว้  จะให้คนมาจบัตวัไป              

      พดูว่าจะไม่รกัไม่สนใจแล้ว   

6.   ท่านจะท าอย่างไร เม่ือลูกเป็นเดก็ดีแสดงพฤติกรรมเหมาะสม              
เช่น ไม่งอเเง พยายามช่วยเหลือตวัเอง พดูจาไพเราะ         

      ช่ืนชม (10 คะแนน)            ไม่ช่ืนชม/ ไม่รู้

ประเมนิความพร้อมดา้นการเลีย้งดบูตุร

 มาก (61-90 คะแนน) 
 ปานกลาง (31-60 คะแนน) 
 น้อย (0-30 คะแนน) 



1. แผนการดแูลระดบับคุคล 
( Individual care plan )

2. แผนการดแูลระดบัครอบครวั 
( Family care plan )

3. แผนการดแูลระดบัชมุชน 
(Community care plan 

      หรือ Social care plan)

แผนการดแูล
 (Care plan)



แผนการดแูล (Care plan)
1. Individual care plan
แผนการดแูลบคุคลเป้าหมายของโครงการ

2. Family care plan
แผนการดแูลคนในครอบครวัเป้าหมายของโครงการ

3. Community care plan หรอื Social care plan 
แผนการดแูลชมุชนท่ีเป้าหมายของโครงการอยู่อาศยั



การทาํแผนการดแูล (Care plan)  
รายบุคคล ครอบครวั และชุมชน

3 ขัน้ตอน

1. ประเมินปัญหาระดบับคุคล ครอบครวั ชมุชน

2. ประชมุเขียนแผนการดแูล (Care plan)

3. น าแผนการดแูลไปปฏิบติัให้เป็นจริง 

3 ป. = ประเมิน ประชมุ ปฏิบติั  

1.ประเมิน 

2.ประชุม

3.ปฏิบติั



แผนการดแูลระดบับุคคล
 หญิงตัง้ครรภ/์หญิงหลงัคลอดขาดความร ูแ้ละประสบการณ ์

มีความวิตกกงัวลในการเลี้ยงดบูตุร เพ่ิงมีบตุรคนแรก มารดา

ตัง้ครรภใ์นวยัร ุน่

 หญิงตัง้ครรภข์าดความพรอ้มในการมีบตุร เน่ืองจากยงั

ไมต่อ้งการมีบตุร

 ทารกมีโอกาสไดร้บันมแมไ่มค่รบ 6 เดือน เน่ืองจากแมต่อ้งกลบัไป

เรียนหนงัสือหรอืไปท างานท่ีอ่ืน เม่ือคลอดบตุรครบ 3 เดือน

 เด็กอาย ุ6 เดือนเส่ียงต่อการมีภาวะซีด



แผนการดแูลระดบัครอบครวั
•บิดามารดาขาดความพรอ้มในการเลี้ยงดบูตุร

•รายไดค้รอบครวัไม่เพียงพอกบัรายจ่าย

•สมาชิกในครอบครวัมีความขดัแยง้กนัในการปรบับทบาท

หนา้ท่ีของครอบครวั

•มีโอกาสไม่ไดร้บัการศึกษาต่อเน่ือง เน่ืองจากตอ้งดแูลบตุร

•รอบบรเิวณบา้นเต็มไปดว้ยขยะท่ีอาจเป็นแหลง่เพาะเช้ือโรค



ตัวอย่าง Care plan

แผนการดแูลระดบับุคคลและครอบครวั

หญิงตัง้ครรภ์

หญิงหลงัคลอด

เด็ก 0-2 ปี

https://drive.google.com/file/d/1bvhfIPC_toQVWuIvh52jR0YOJlO4s7Fj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xXpNs3dqI8AI33OPk0lDXEkjN5tB_Z8a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckrBgDx3xxflrbPVG30TTC9JqM4Tckjx/view?usp=sharing


แผนการดแูลระดบัชุมชน
ชุมชน

แบบฟอร์มแผนการปฏบิัตงิานของทมี CFT ในชุมชน

ในชมุชน พบหญิงตัง้ครรภว์ยัรุ่น พ่อวยัรุ่น หลายราย

แบบฟอรม์

https://drive.google.com/file/d/17WO81vb_VY-O7baNovph5fgioWo8STjY/view?usp=sharing


การเขยีนแผนการดแูลสุขภาพ (Care plan) 

องค์ประกอบของแผนการดแูลสุขภาพ

1. ปญัหาทางกาย จติ สังคม
2. กจิกรรมทางสุขภาพ (Health activity) 

 กจิกรรมทางสังคม (Social activity) 



ตัวอย่าง กิจกรรมทางสุขภาพในแผนการดูแล

1. การเจรญิเตบิโตทางรา่งกาย 
2. การเสรมิสร้างภมูคุ้ิมกนัโรค (วคัซนี)  
3. การตรวจตดิตามพฒันาการ 
 ส่งตอ่เด็กทีพ่ฒันาการไมเ่ป็นไปตามวยัพบกุมาร

แพทย์
4. การตรวจสุขภาพฟนั 
 ให้คาํแนะนําการดแูลสุขภาพช่องปากและฟัน 

เคลอืบฟลอูอไรด์
5. การคดักรองภาวะโลหติจางในเด็กอาย ุ 6 เดอืนขึน้
ไป 

 เจาะ CBC หรอื Hct



กิจกรรมทางสขุภาพ
ต.โคกมัง่งอย 

อ. คอนสวรรค ์จ.ชยัภมิู



ตัวอย่าง กิจกรรมทางสังคมในแผนการดูแล

1. การเยีย่มหญงิตัง้ครรภ ์ มารดาหลงัคลอดและบุตร
 ทมี CFT ถา่ยทอดประสบการณก์ารการดแูลเด็ก 

กจิกรรมรบัขวญัเด็ก เกดิใหม ่ พธิทีางศาสนา 
วฒันธรรม ประเพณ ี                  

 สร้างความรกัความผูกพนัระหวา่ง    
เด็ก ครอบครวั ชุมชน

2. กจิกรรม กนิ กอด เลน่ เลา่ 
 เลา่นทิาน เลน่จ๊ะเอ๋



กิจกรรมทางสงัคม
ต. สระพงั

อ. บา้นแท่น จ. ชยัภมิู



การน าแผนการดูแลสุขภาพไปปฏบัิติ

การตัง้ครรภ์ก่อนวัยอันควร สภาพบ้านและสิ่งแวดล้อม 

1. นัดหมายประชมุ



ผกูข้อมอืรบัขวญั หญงิตัง้ครรภ ์ และทารกแรกเกดิ

การน าแผนการดูแลสุขภาพไปปฏบัิติ

2. ลงพืน้ท่ีเย่ียมบ้าน
- กรณีปกติ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้
- กรณีผิดปกติ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้



การน าแผนการดูแลสุขภาพไปปฏบัิติ

2. ลงพืน้ท่ีเย่ียมบ้าน
- ทีม CFT เย่ียมหญิงตัง้ครรภ ์เย่ียมหลงัคลอด เย่ียมทารกแรกเกิด – 2 ขวบ
- ท ากิจกรรม “ กิน กอด เล่น เล่า ”



ป่ินโตสายใยรกั

การน าแผนการดูแลสุขภาพไปปฏบัิติ

2. ลงพืน้ท่ีเย่ียมบา้น



การน าแผนการดูแลสุขภาพไปปฏบัิติ

3. เกบ็รวบรวมข้อมูล



การน าแผนการดูแลสุขภาพไปปฏบัิติ

4. ติดตามดแูลต่อเน่ือง
- ประชมุทีม CFT ในชมุชน
- ติดตามผล
- วางแผนการดแูลต่อเน่ือง
- ส่งต่อปัญหาท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 



การน าแผนการดูแลสุขภาพไปปฏบัิติ

4. ติดตามดแูลต่อเน่ือง
- บรูณาการงานร่วมกบัวนัส าคญัของชมุชน

- กรณีปกติ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้
- กรณีผิดปกติ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้



บา้นแตกสาแหรกขาด
ไม่อาจมีท่ีพ่ึงพา
โธ่เอ๋ยอนิจจา
น่าสงสารเดก็น้อยเอย...
...ขอท่านผูใ้จบญุ
ช่วยค า้จนุช่วยเหลือให้
หนูน้อยหายรอ้งไห้
ได้น ้าใจชุบชีพเอย.



“การท างานร่วมกับผู้อ่ืนน้ัน ที่จะให้เป็น 
ไปโดยราบร่ืน ปราศจากปัญหาข้อขัดแย้ง 
ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะคนจ านวนมากย่อม
มีความคดิ ความต้องการที่แตกต่างกันไป 
มากบ้างน้อยบ้าง ท่านจะต้องรู้จักอดทนและ
อดกล้ัน ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน 
และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือ
ว่า ความคดิที่แตกต่างกันน้ัน มใิช่เหตุที่จะท า
ให้เป็นข้อขัดแย้ง โต้เถียง เพ่ือเอาแพ้เอา 
ชนะกัน แต่เป็นเหตุส าคัญที่จะช่วยให้เกดิ
ความกระจ่างแจ้ง ท้ังในวถีิทางและวิธีการ
ปฏิบัตงิาน” 

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รชักาลท่ี ๙



สวสัดคีะ่


