
 

รพ.สต.บ้านสามยอด   



“อ่ิมสุข  นอนสบาย  ไร้ขยะ ” 
 



สถานการณ์ปัจจุบัน 



จากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในช่วง 

๓-๔ทศวรรษท่ีผา่นมา ทาํใหป้ระเทศเขา้สู่การเป็นสงัคมผูสู้งวยั    และขอ้มูล

ล่าสุดของกรมกิจการผูสู้งอาย ุ(ผส.) กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์(พม.)  พบวา่ ปัจจุบนัประเทศไทยมีประชากรสูงอายอุยูป่ระมาณ 

๑๑ ลา้นคน หรือ ๑๖.๕% ของประชากร ทั้งประเทศ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ติดสงัคม ๘,๕๗๒,๗๘๐ คน สดัส่วน ๗๙.๕%  กลุ่มติดบา้น 

๒,๐๔๘,๘๔๐ คน สดัส่วน ๑๙% และ  กลุ่มติดเตียง ๑๖๑,๗๖๐คน สดัส่วน 

๑.๕% รายไดต้ ํ่ากวา่เสน้ความยากจน มากกวา่คร่ึง วฒิุตํ่ากวา่ประถม  พึ่งพิง

วยัแรงงานมากข้ึน ดา้นสงัคมย ํา่แย ่๑๐% ใชชี้วิตโดดเด่ียว ซ่ึงในเขต

รับผดิชอบของ รพ.สต.บา้นสามยอด กมี็ประชากรสูงอายมุากข้ึน ตามลาํดบั

เช่นกนั  ปัจจุบนัมีจาํนวนประชากรผูสู้งอายจุาํนวน  ๓๕๐  คน จากจาํนวน

ประชากรทั้งหมด ๒,๕๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๕ 



การทาํงาน 

เชิงรุก NCD 

STROKE 

ติดบ้าน/ติดเตียง 

?? 



นวตักรรม 

 

1.1. รพ.สต.บ้านสามยอด ได้ทาํ

นวตักรรม 

   “อ่ิมสุข  นอนสบาย  ไร้ขยะ ” 
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กระบวนการผลติผลงานหรือขั้นตอนการดาํเนินงาน  การออกแบบ

ผลงาน/นวตักรรม 

- เนน้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูพ้ิการท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได,้ ผูป่้วย เร้ืองรังท่ี

ตอ้งนอนเตียงนานๆ และสภาพครอบครัวมีเศรษฐานะไม่ดี 

วสัดุ อุปกรณ์ดังนี ้
3.1 ขวดนํ้าพลาสติก ขนาด 1500  ซีซี พร้อมฝาปิด  จาํนวน 64 ใบ  

( 64ใบ/ท่ีนอน 1 ผนื) 
3.2 ผา้ฝ้ายชนิดหนา ขนาดความกวา้ง 1.50  เมตร  ยาว 2.30 เมตร   
3.3 ดา้ยเยบ็ผา้ 



โดยมีขั้นตอนและวธีิการดาํเนินงาน 
๑.ขอรับบริจาคขวดนํ้าพลาสติกชนิดกลม ขนาดบรรจุ  1500 ซีซี  จากชุมชน 

นาํมาลา้งใหส้ะอาดผึ่งใหแ้หง้ และนาํฉลากออก 
๒.นาํผา้ฝ้ายชนิดหนาขนาดความกวา้ง 1.50  เมตร  ยาว 2.30 เมตร  มาเยบ็เป็น

ลอนลูกฟูกขนาดความกวา้งของลอนลูกฟูก 13  ซม. จาํนวน 16 แถว  เยบ็ปิดทา้ย

ตลอดลอนลูกฟูกดา้นใดดา้นหน่ึง  นาํขวดนํ้าท่ีเตรียมไวม้าอดัลมและปิดฝาให้

สนิทบรรจุลงในลอนลูกฟูกท่ีเยบ็ไว ้ ลอนละ 4 ใบ  โดยขวดแรกใหน้าํส่วนปาก

ขวดบรรจุเขา้ไปก่อน  ขวดท่ีสองใหห้นักน้ขวดชนกบัขวดท่ี 1   และขวดใบท่ี 3 

ใหน้าํดา้นปากขวดบรรจุลงไป  และขวดท่ี 4  ใหห้นัทางดา้นกน้ขวดชนกบักน้

ขวดใบท่ี 3   ทาํดงัน้ีจนครบ  16 ลอน จดัรูปลอนใหดี้ดึงใหตึ้ง  จากนั้นจึงเยบ็ปิด

ลอนลูกฟูกดา้นท่ีบรรจุขวดทั้งหมด  







ประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน  

รายที ่1 นายทวี  จานแกว้ อาย ุ78.ปี  บา้นเลขท่ี 129/1  หมู่ 12 ตาํบลช่อง

ด่าน อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นผูป่้วยติดเตียงช่วยเหลือตนเองไม่ได ้  

และตอ้งใหอ้าหารทางสาย ซ่ึงผูป่้วยมีแผลกดทบับริเวณสะโพกดา้นซา้ยและกน้ 

   คณะเจา้หนา้ท่ี ครูและนกัเรียนไดน้าํท่ีนอนฯไปใหผู้ป่้วยได ้ทดลองใช ้เม่ือ

วนัท่ี 7  ตุลาคม  2561. และมีการติดตามผลการใชท่ี้นอนทุกสปัดาห์ต่อเน่ือง 6 

สปัดาห์ พบวา่แผลกดทบับริเวณสะโพกดา้นซา้ยและกน้ดีข้ึน และในสปัดาห์ท่ี 12 

ไม่พบภาวะแผลกดทบั เน่ืองจากการระบายถ่ายเทของอากาศดีข้ึนมากกวา่การนอน

บนท่ีนอนราบๆ และส้ินสุดการทดลองใชก้บัผูป่้วยรายน้ี   เน่ืองจากผูป่้วยเสียชีวิต

เน่ืองจากภาวะหวัใจลม้เหลวเม่ือวนัท่ี  31 มกราคม  2562 





รายที ่2 นางผนั  แกว้รอด  อาย.ุ78..ปี  บา้นเลขท่ี 67  หมู่ 12 ตาํบล

ช่องด่าน อาํเภอบ่อพลอย  จงัหวดักาญจนบุรี  ซ่ึงเป็นผูป่้วยติดเตียงช่วยเหลือ

ตนเองไม่ค่อยได ้ แต่รู้สึกตวัดี  ปัญหาคือมีแผลกดทบัสะโพก   ไดน้าํไป

ทดลองใช ้  เม่ือวนัท่ี  20  ตุลาคม  2561  จากการติดตามผลการใชท่ี้นอน

ทุกสปัดาห์ต่อเน่ือง 6 สปัดาห์พบวา่บริเวณท่ีเกิดแผลกดทบัดีข้ึนและไม่มี

แผลกดทบัเกิดเพิ่มข้ึน    เน่ืองจากการระบายถ่ายเทของอากาศดีข้ึน

มากกวา่การนอนบนท่ีนอนราบๆ   ผูป่้วยมีความพึงพอใจ และแผลกดทบัดี

ข้ึนตามลาํดบั เม่ือติดตามผลการใชใ้นสปัดาห์ท่ี16 พบวา่แผลกดทบัเดิมหาย  

และไม่พบภาวะแผลกดทบัเกิดข้ึนใหม่ 





ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

นวตักรรมท่ีนอนมีผลดีต่อผูป่้วยท่ีมีภาวะพึ่งพิง เป็น

นวตักรรมทางการแพทยท่ี์ สามารถช่วยผูป่้วยติดเตียงลดปัญหาแผล

กดทบัไดจ้ริง และสามารถเป็นตวัอยา่งใหก้บันกัเรียนและชุมชนใน

การนาํวสัดุเหลือใชม้าดดัแปลงใชใ้หม่เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ  

และมีส่วนในการช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหน่ึง  และยงัเป็นการ

เช่ือมสมัพนัธภาพ  การดูแลซ่ึงกนัและกนัของบุคลในชุมชนอีกดว้ย 



ผูป่้วยท่ีทดลองใช ้“ท่ีนอนอ่ิมสุข  นอนสบาย  ไร้ขยะ ”และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งจาํนวน 11 รายพบวา่ ความพึงพอใจอยูท่ี่ร้อยละ 78.12  

ผลการศึกษาไดข้อ้คน้พบท่ีชดัเจนวา่ การพฒันา นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์

บน พื้นฐานของกระบวนการแกไ้ข ปัญหา เรียนรู้และพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง จะสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ นวตักรรมชุดท่ีนอนลมจากขวด

นํ้าพลาสติก สามารถนาํไปใชก้บัผูป่้วยท่ีมีขอ้จาํกดัดา้นการเคล่ือนไหว 

มีความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบัท่ีบา้น 
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  อยา่งไรกต็ามนวตักรรมชุดท่ีนอนลมจากขวดนํ้าพลาสติกมีขอ้จาํกดั

ใน การใชง้านคือไม่สามารถทาํใหล้มร่ัวออกเพื่อพบัเกบ็ไดเ้หมือนท่ีนอนลม

ไฟฟ้า ระยะเวลาการใชง้านสั้น และหาก ผูป่้วยท่ีมีนํ้ าหนกัตวัมากกวา่60 

กิโลกรัมจะทาํ ใหท่ี้นอนมีลมร่ัวออกไดเ้ร็วข้ึน  ท่ีนอนมีพื้นผวิไม่เรียบ มีเสียง

รบกวนเวลาพลิกตวัผูป่้วย   จึงมีการพฒันานวตักรรม อยา่งต่อเน่ือง เช่นญาติ

ผูป่้วยไดท้ดลองเปล่ียนจาก   อดัลมเขา้ไปในขวดเป็นใส่นํ้าเขา้ไปแทนแลว้ใช้

ผา้เทปพนัเกลียวกอ็กนํ้าพนัท่ีปากขวดก่อนปิดฝาโดยใชก้าวทาท่อกอ็กนํ้า 

พบวา่ผูป่้วยนอนสบายข้ึน  คือไม่ร้อนและไม่มีเสียงดงัเวลาพลิกตวั  แต่จะมี

ปริมาณนํ้าหนกัของท่ีนอนมาก 
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