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(การจัดสงผลงานวิชาการ : นวัตกรรม) 

ชื่อเรื่อง(Titel)     แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพผูสูงอายุ (Health Care Aging Application) 

กิตติคุณ ยศบรรเทิง 1* ปริมประภา กอนแกว2** บุญฤทธิ์  วงศเชวงทรัพย3** 
เทศบาลตำบลแมจะเรา1* 

2, 3**สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 
กิตติคุณ ยศบรรเทิง 1* ผูนำเสนอผลงาน  

                 
1.  บทคัดยอ  

ระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงมีความจำเปนตองไดรับการพัฒนาเพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ใหกับผูสูงอายุ นวัตกรรมน้ีจึงมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับการชวยเหลือไดอยางทันถวงที ลด
ระยะการรอคอยในการใหการชวยเหลือ 2) ลดขั้นตอนในการทำงานของอาสาสมัคร 3) มีระบบฐานขอมูลในการ
ดูแลที่เปนระบบ ขอบเขตของนวัตกรรมเปนการพัฒนาแอปพลิชันและทดลองใชในพื ้นที่ ขั ้นตอนการพัฒนา
นวัตกรรม ไดแก 1) คนหาสภาพปญหาและรวมกันวางแผนแกไข 2) ออกแบบชุดขอมูลในการเก็บบันทึกและการ
สงตอ 3) ตรวจสอบเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูงอายุ 4) ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใชฐานของ
มูลผานระบบ Could Database 5) ทดลองในการนำเขาขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง 5) ขั้นทดลองการใช
งาน 6) รวบรวมขอคิดเห็นจากการใชงานและนำไปปรับปรุงแกไขซ้ำกอนการใชงานจริง ผลของนวัตกรรม จากการ
ทดลองใชงานแอปพลิเคชันของอาสาสมัคร พบวา 1) ลดระยะเวลาในการรอคอยการใหการชวยเหลือในดานตางๆ 
จาก 20-30 วันเปน 1 วัน 2) ลดระยะเวลาในการบันทึกขอมูล จาก 20-30 นาที (ดวยการเขียน) เหลือ 5 นาที 
(บันทึกดวยแอปพลิเคชัน)  3) จำนวนข้ันตอนในการใหบริการ ลดลงจาก 5 เหลือ 3 ขั้นตอน 4) ระบบฐานขอมูลมี
ความครอบคลุมมากขึ้น 6) ลดคาใชจายดานการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ ปากกา ปากกาลบคำผิด ฯลฯ) 
และคาใชจายในการประชุม 7) ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น การนำไปใชประโยชน 1) นักบริบาล 
Care Giver และ Care Manager สามารถนำแอปพลิเคชันนี้ไปใชเยี่ยมบานและการดูแลผูสูงอายุ  2) ผูบริหาร
สามารถนำแอปพลิเคชันนี้ไปวางแผนใชในสถานบริการสาธารณสุข และสามารถเรียกดูขอมูลไดแบบเรียลไทม ไม
ตองรอการสรุปสงรายงาน  ขอเสนอแนะ หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
ปฏิบัติงานตอไป  
 
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน   ผูสูงอายุ 
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2.สาระสำคัญ  
1. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม 
 1) จุดเริ่มตนหรือที่มาของการจัดทำ/คิดนวัตกรรม 

สังคมไทยกำลังเผชิญอยูในภาวะสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ สัดสวนประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นจาก
อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปนลำดับ ในปจจุบันพบผูสูงอายุประมาณ 1 ลานตองอยูในภาวะพึ่งพิงจากความ
เสื่อมสภาพของรางกาย และจากโรคภัยไขเจ็บที่ทำใหเกิดความพิการ เชน จากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ทำ
ใหเกิดภาวะอัมพฤกษหรืออัมพาต หรือจากอุบัติเหตุตาง ๆ ทำใหเปนผูที่ตองพึ่งพิงบางสวนหรือเปนประเภทติด
บาน  และประมาณ 8.5 แสนคนตองพึ่งพิงทั้งหมดหรือเปนประเภทติดเตียง จากสถิติพบวาจำนวนผูสูงอายุที่ติด
บานติดเตียงมีแนวโนมสูงขึ้น 

กรมอนามัยจึงไดเรงขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อรองรับสังคมสูงอายุอยาง
สมบูรณในป 2565  โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานและจัดทำหลักสูตรการอบรมผูจัดการการดูแล
ผูสูงอายุ (Care Manager) รวมถึงหลักสูตรผูดูแลผูสูงอายุ (Care giver) 70 ชั่วโมงและ 420  ชั่วโมงซึ่งขณะนี้มีผู
ผานการอบรมและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เปน Care  Manager จำนวน 13,615 คน Care giver  จำนวน  86,404  
คน นอกจากนั้นไดขยายความครอบคลุมการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและประชาชนทุกกลุมวัยที่มีภาวะพึ่งพิง
ใหเขาถึงระบบการดูแลสงเสริมฟนฟูสุขภาพครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา และการเขาถึงหนวยบริการโดยเฉพาะ
บริการดานการสรางเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  และบริการฟนฟูสุขภาพดานการแพทยและสาธารณสุขตามชุด
สิทธิประโยชน  สำหรับระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  เนนบูรณาการดานการจัดบริการ
ทางดานสาธารณสุขและสังคมโดยใหครอบครัว  ชุมชน  และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่น 
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดระบบบริการสาธารณสุขและสังคมมากขึ้น รวมจนถึงการจัดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทั่วประเทศไดฝกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น  เพื่อดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรองรับใน
อนาคต 

เทศบาลตำบลแมจะเรารวมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ไดสำรวจผู สูงอายุในพื้นที่
ทั้งหมด 1,286 คน ท่ีอยูในกลุมเปาหมายหลักในการดแูลและจัดการ มีจำนวนผูสูงอายุที่อยูในเกณฑการดูแลระยะ
ยาวจำนวน 68 ราย โดย Care Giver และ อาสาสมัครบริบาล จำนวน 8 ราย โดยเปนการบูรณาการใหความ
รวมมือกันระหวางชมรมผูสูงอายุ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ตำบลแมจะเรา และสำนักงานเทศบาล
ตำบลแมจะเรา ลงพื้นที่ในการใหการดูแลกลุมดังกลาว  

จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาโควิด-19 ทำใหรูปแบบการดำเนินงานและขั้นตอนในการ
ปฏิบัติมีการเปลี ่ยนแปลงโดยเฉพาะการประชุมเพื่อพิจารณาใหการชวยเหลือและการสรุปผลในการใหการ
ชวยเหลือแตละบุคคล จึงทำใหขาดความตอเนื่องในการดำเนินงาน ขาดการบูรณาการดานขอมูลที่เกี่ยวของกับ
ผูสูงอายุที่ลงไปใหการชวยเหลือ ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลในการบริหารจัดการที่รวดเร็วทันตอเวลาและการใหการ
ชวยเหลือโดยไมจำเปนตองรอการประชุม จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักงานเทศบาลตำบลแมจะเรา 
และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ จึงไดคิดคน Application ในการบันทึกและสงตอขอมูลเพื่อใหกลุมอาสาสมัคร
นักบริบาลที่ลงไปใหการชวยเหลือผูสูงอายุในพื้นที่ ไดทำการจดบันทึกขอมูลและสงรายละเอียดเกี่ยวกับหัตถการ
การใหบริการในการลงไปดูแลพรอมท้ังการขอสนับสนนุการชวยเหลือตาง ๆ ทั้งในดานสภาพแวดลอมความเปนอยู 
เศรษฐกิจและอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  ท้ังนี้เพ่ือชวยใหผูสูงอายุไดรบัการดูแล เอาใจใสอยางทันทวงที 
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 2) ระยะเวลาที่ใชในการจัดทำนวัตกรรม 
1 เดือน ตั้งแต ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563  

 3) ลักษณะผลงานนวัตกรรม (โปรดระบุอยางใดอยางหน่ึง) 
    - เปนสิ่งท่ีพัฒนา/คดิคนใหม โดยมีความแปลกใหม คือ  การนำเทคโนโลยีมาชวยในระบบการปฏิบัติงาน 
ทำใหผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือเร็วขึ้น ผูใชงานมีความคลองตัว ทำใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว  
ผูบรหิารสามารถดูขอมูลไดแบบเรียลไทม  ในทางเศรษฐศาสตรชวยลดคา Cost ตาง ๆ 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายสามารถไดรับการชวยเหลือไดอยางทันถวงที ท่ีรองขอ ลดระยะการรอคอยในการ
ใหการชวยเหลือ 

2. ลดข้ันตอนในการทำงานของอาสาสมัครบริบาล เกิดความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
3. มีระบบฐานขอมูลในการดูแลที่เปนระบบ สามารถนำไปวางแผนในการบริหารจัดการในอนาคต 

 
3. หลักการและขั้นตอน รวมท้ังกรรมวิธีที่ใชในการพัฒนา/คดิคน นวัตกรรม 
    1. ขั้นเตรียมการ 

1.1 ดำเนินการประชุมผูเก่ียวของ คนหาสภาพปญหา และรวมกันวางแผนแกไขปญหา ออกแบบชดุขอมูล
ในการเก็บบันทึกและการสงตอ 

1.2 สำรวจความสัมพันธของชุดขอมูล คุณสมบัติของแอปพลิเคชันและเอกสารท่ีเก่ียวของทั้งหมด 
1.3 จัดทำตารางชุดขอมูลและสรางความสัมพันธของตาราง และความสัมพันธของการใชงานในแตละเมนู

ของแอปพลิเคชัน 
1.4 รวบรวมและสอบทานชุดขอมูล คุณสมบัติของแอปพลิเคชันจากผูเก่ียวของ 
1.5 นำไปใหผูเชี่ยวชาญดานการดูแลผูสูงอายุ ตรวจสอบเน้ือหา จำนวน 3 ทาน  

    2. ขั้นพัฒนาแอปพลิเคชัน 
2.1 ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยใชฐานของมูลผานระบบ Could Database เพ่ือใหทุกหนวยงาน

สามารถเขาใชงานได  
2.2 ออกแบบแอปพลิเคชัน ตามตารางฐานขอมูลและคุณสมบัติของแอปพลิเคชันที่กำหนดไว 

ทดลองในการนำเขาขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง  
3. ขั้นทดลองการใชงาน 

3.1 ประชุมผูเก่ียวของและสอนขั้นตอนการใชงาน 
3.2 รวบรวมขอคิดเห็นจากการใชงานและนำไปปรับปรุงแกไขซ้ำ กอนการใชงานจริง 
3.3 ดำเนินการทดลองการใชงานและเก็บรวบรวมขอมูล ประเมินผลการใชงานแอปพลิเคชัน 
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4. ตัวช้ีวัด ผลผลิต/ผลลัพธ 
 คณะผูจัดทำไดรวบรวมผลการทดลองใชงาน และนำมาวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการใชนวัตกรรมแอปพลิเคชัน  
รายการท่ีประเมิน กอนดำเนินการ หลังดำเนินการ 

ระยะเวลาในการรอคอย  
การใหการชวยเหลือในดานตางๆ 

20-30 วัน ตามระยะเวลาของการ
จัดการประชุมพิจารณาในการให
การชวยเหลือ ( การประชุม LTC ) 

1 วัน หลังจากไดรับขอมูลผานทาง
แอปพลิเคชัน 

ระยะเวลาในการบันทึกขอมูล   
1 ราย 

20-30 นาที (ดวยการเขียน) 5 นาที (บันทึกดวยแอปพลิเคชัน) 

จำนวนขั้นตอนในการใหบริการ 1. บันทึกขอมูล  
2. สงคนืขอมูลใหกับ CM  
3. สรปุผลเพ่ือเตรียมประชุมในการ
ใหการชวยเหลือ 
4.ประช ุมพ ิจารณาการให การ
ชวยเหลือ 
5. ดำเนินการใหการชวยเหลือ 

1. บันทึกขอมูล 
2. พิจารณาการใหการชวยเหลือ 
3. ดำเนินการใหการชวยเหลือหรือ
ประสานงาน 

ระบบฐานขอมูล 1.แฟมเอกสารรูปแบบกระดาษจด
บันทึก สามารถสูญหายได 
 
2. ไม ทราบพิกัดบานและขอมูล
ของผูสูงอายุ 
3.ตองรอเพ่ือสรุปรายงาน 
4. ระยะเวลาการสรุปรายงาน  
1-2 สัปดาห 

1.มีระบบฐานขอมูล สามารถสืบคน
ไดดวยมือถือ คอมพิวเตอร และ
อุปกรณที่เชื่อมตออินเตอรเน็ต 
2.ทราบพิกัดบานและขอมูลของ
ผูสูงอายุ 
3.สามารถดูขอมูลไดแบบเรียลไทม 
4. ระยะเวลาการสรุปรายงาน  
ดูไดทันที 

ลดคาใชจาย 1.วัสดสุำนักงาน (กระดาษ ปากกา 
ปากกาลบคำผิด ฯลฯ) 
 
2.การประชุม (เอกสาร/อาหารผู
เขาประชุม/คาใชจายการเดินทาง) 

1.ไมตองซื้อกระดาษ ปากกา 
โดยปกตินักบริบาลมี
โทรศพัทมือถืออยูแลว 
2.ไมตองเสียคาใชจายการประชุม 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 1.อาสาสมัครบริบาล (72) 
2.Care Giver (81) 
3.Care Manager (76) 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สำนักงานเทศบาล (76) 

1.อาสาสมัครบริบาล  (87) 
2.Care Giver (94) 
3.Care Manager (83) 
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สำนักงานเทศบาล (86) 

 
5. งบประมาณที่ใชในการพัฒนา/คิดคนนวัตกรรม  จำนวนเงิน  1,000  บาท  ในการนัดประชุมเพ่ือคนหา
ปญหาวางแผนแกไขปญหา และออกแบบชุดขอมูล  (ใชโทรศัพทและคอมพิวเตอรของสำนักงาน) 
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6. ประโยชนที่ไดรับจากนวัตกรรม (ควรระบุทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เพ่ือใหแสดงเห็นถึงคณุคาของ
นวัตกรรมมากท่ีสุด) 

1) ผูสูงอายุที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการชวยเหลือไดอยางทันถวงที ลดระยะการรอคอยในการใหการ 
ชวยเหลือ จากเดิมตองรอคณะกรรมการศูนยฟนฟูและดูแลผูสูงอายุนัดประชุมในแตละรอบ นาน 20-30 วัน ใน
ระบบใหมจากการใชแอปพลเคชัน สามารถชวยเหลือไดทันที ภายใน 1 วัน ทั้งนี้ผูสูงอายุไดรบัการชวยเหลือจาก
การใชแอปพลิชันเยี่ยมบาน ไปแลว 8 ราย เชน ไดรับที่นอนน้ำ กางเกงซับน้ำปสสาวะ อุจจาระ และอื่น ๆ   

2) ลดข้ันตอนในการทำงานของอาสาสมัคร ไมตองบันทึกขอมูลบนกระดาษ ทำใหอาสาสมัครมีความพึง 
พอใจ เพิ่มขึ้น จากเดิมรอยละ 70 เปน 90 และทำใหมีเวลาในการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพิ่มข้ึน เชน การทบทวน
ความรูตาง ๆ 

3) มีระบบฐานขอมูลในการดูแลท่ีเปนระบบ ทำใหอาสาสมัครทราบพิกัดบานและขอมูลของเปาหมาย  
ผูบรหิารสามารถดูขอมูลไดแบบเรียลไทม  ไมตองรอสรุปรายงานจากเดมใชเวลานาน 1 เดือน 
 
7. การขยายผล 
 ไดมีการเผยแพรแอปพลิเคชันนี้ไปใหนักบริบาล Care Giver และ Care Manager  อำเภอแมระมาดใช
ทุกสถานบริการ 
8. บรรณานุกรม 
มูลนิธิ สถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย. (2008). การดูแลผูสูงอายุระยะยาว. 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.). (2559). คูมอืสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะ 

ยาวดานสาธารณสุข สำหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. 
 
9. รูปภาพประกอบ 

ภาพประกอบ  การใชงานแอปพลิเคชันการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ 

                
               แจงพิกัดบาน                                            ดูขอมูลทางวิชาการได 
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                  แจงพิกัดบาน                                        การประเมินความชวยเหลือ 
 

     
                     เมนูบนแอปพลิเคชัน                                           การบันทึก 
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สรุปรายงาน 

 


