
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หมู่ที่ 10 บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไกเ่ถื่อน

อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

“ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ”
หมู่ 10  บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน 

อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ชุมชนหมู่ 10 บ้านทับทิมสยาม 05 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนท่ีมี
ความเข้มแข็งในด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม มีการจัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูป
พืชสมุนไพรส่งขายให้โรงพยาบาลวังน้ าเย็น และโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ ชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก
จังหวัดให้เป็นหนึ่งในชุมชนท่องเท่ียวโอท็อปนวัตวิถี มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  การค้าชายแดน (จุดผ่อน
ปรนตลาดสินค้าเกษตร) มีความมั่นคงตามแนวชายแดน และอีกมุมหนึ่ง ชุมชนมีกลุ่มคนวัยชรา ผู้พิการ หรือ
ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้มีกิจวัตรประจ าวันท่ียากล าบาก ควรได้รับการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิต 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเล็งเห็น
ความส าคัญและเสนอการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ เพื่อลดปัญหาอื่นๆท่ีอาจ
ตามมา เช่น การละทิ้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างสะดวก

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกับชุมชน การยกระดับคุณภาพชีวิตการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้
พิการ เพ่ือลดปัญหาการละท้ิงผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ให้สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างสะดวก

2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยลักษณะติดเตียง และผู้พิการทางการ
เคล่ือนไหว ส าหรับเป็นต้นแบบของท่ีอยู่อาศัยและการดูแลผู้ป่วยอย่างยั่งยืน



กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ท่ีได้รับการส ารวจจ านวนร้อยละ 100 ในบริเวณพื้นท่ีหมู่ท่ี 10 ต าบลคลองไก่เถื่อน อ าเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว ได้แก่

• ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 80 ปี จ านวน 1 คน 
• ผู้ท่ีได้รับการส ารวจในหมู่บ้านท้ังหมด จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จ านวน 3 คน 

(นอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จ านวน 1 คน และ อาศัยอยู่กับครอบครัว 2 คน) ผู้ป่วยท่ีพิการทางการ
เคล่ือนไหวแบบพอช่วยเหลือตัวเองได้จ านวน 1 คน 
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การด าเนินงาน
โครงการ

ระยะที่ 1

ลงพื้นที่แนะน าโครงการและศึกษาส ารวจชุมชน วิเคราะห์
ชุมชน และเสนอการพัฒนาชุมชนเพื่อน าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนร่วมกับผู้น าชุมชน

ประชากรบ้านทับทิมสยาม 
05 มีอาชีพเป็นเกษตรกร 
ส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไข่ส าหรับ
การจ าหน่ายไปยังประเทศจีน 
นอกจากนี้ปลูกพืชผัก ผลไม้ 
เช่น แตงกวา มะเขือ พริก 
ล า ไย  อ้ อย  ข้ า ว โพด มั น
ส าปะหลัง หน่อไม้ฝรั่ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผู้ปลูกและแปรรูป
สมุนไพรบ้านทับทิม
สยาม 05 เช่น  ไพล 
ขมิ้ น  ฟ้ าทะลายโจร 
รางจืด
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การด าเนินงาน
โครงการ
ระยะที่ 2

เนื่องด้วยอาชีพของคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 100 มีการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเป็นอาชีพเสริม คณะผู้ด าเนินโครงการจึงหันมา
มองปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ และพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มนี้ร่วมกับผู้น าชุมชน

การด าเนินโครงการระยะที่ 2 สร้างต้นแบบบ้านทับทิมสยาม 05 ให้เป็น
ชุมชนต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ อันจะ
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

1. ลงพื้นที่สร้าง
แรงบันดาลใจให้
ชุมชน

2. สร้างสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรมอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เติมความรู้
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย
ติดเตียง และผู้พิการ

4. ติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการ

3. สร้างนวัตกรรมรถเข็นไฟฟ้า
บังคับอัตโนมัติ
เพ่ือใหผู้้ป่วยสามารถสัญจรใน
หมู่บ้านได้ด้วยตนเอง

2. ติดตั้งโครงสร้างเหลก็ เสา คาน 
เพ่ือรองรับอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยติดเตียงมายังจุดอาบน้ า

1. ปรับพื้นที่เทพื้นคอนกรีตขนาด 
1.5 x 3.5 เมตร เป็นพื้นที่อาบน้ า
ส าหรับผู้ป่วยติดเตียง

ขั้นตอนน าไปสู่การดูแลผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  และผู้
พิการ ชุมชนบ้านทิมทิมสยาม 05
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4. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เติมทักษะ 
ความรู้แก่ชุมชน การดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้
พิการ โดยวิทยากรจากคณะ
แพทยศาสตร์ วิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

หัวข้ออบรม : ปัญหาสุขภาพผู้ป่วยติด
เตียงและผู้พิการ  โรคท่ีพบบ่อยใน
ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพจิตผู้ดูแล
และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เรียนรู้การ
ใช้งานอุปกรณ์สนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้ป่วย ผู้พิการ ติดเตียง สาธิตการใช้
อุปกรณ์ ให้ข้อแนะน ากายภาพบ าบัด
ของผู้ป่วยแต่ละท่าน โดยเยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียงในชุมชนถึงบ้านทุกหลัง

ความส าเร็จของโครงการ

โครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นโครงการที่
บูรณาการการท างาน คณะผู้ด าเนินโครงการ คณะวิทยากร ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ 1105 กองก าลัง
บูรพา ผู้น าชุมชน ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการ ของผู้ร่วมด าเนิน
โครงการเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ของประชาชน

ชุมชนเกิดความตระหนัก ให้ความส าคัญ ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ การส่งเสริม
ให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้ 
ไม่เป็นภาระของลูกหลาน กล่าวได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม


