
การฟ้ืนฟูสภาพ

ประเด็นส ำคญัท่ีควรรำยงำน:

เหมำะสม ประสิทธิผล ประสิทธิภำพ ต่อเน่ือง



ทรพัยากรบุคคลงานกายภาพบ าบดั ทีมงาน ประกอบดว้ย นักกายภาพบ าบดั 3 คน และ 

ผูช้ว่ยนักกายภาพบ าบดั 2 คน

การใหบ้ริการ  ในเวลาราชการ วนัจนัทร-์วนัศุกร ์  08.00-16.00 น

เครือ่งมือ เทคโนโลยี คลินิกบริการกายภาพบ าบดั 1 หอ้ง ขนาด 7 เตียง / 

เคร่ืองอุลตรา้ซาวด์ 2 เคร่ือง / combined ESUS 1

เคร่ืองดึงหลงั  2 เคร่ือง /เคร่ืองกระตุน้ไฟฟ้า 2 เคร่ือง / จกัรยานออกก าลงักาย 2 คนั

ผูร้บับริการไดร้บัการบ าบดั รกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ และสรา้งเสริม

สุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   ไม่มีภาวะแทรกซอ้น 

และ ผูร้บับริการพึงพอใจ







(1) การประเมินและวางแผนฟ้ืนฟสูภาพ:
1. ประเมินปัญหาทางเวชศาสตร์

ฟ้ืนฟู

2. ประเมินภาวะแทรกซอ้น

3. ประเมินผูป่้วย barthel

index หรือ ADL 
4. ประเมินการสูญเสยีสมรรถภาพ

multiple 
impairment

5. ประเมินความพรอ้มญาติ / ทมี

ชุมชน

สรุปปัญหำ ก ำหนด

เป้ำหมำยระยะสัน้ และ

ระยะยำว



• สง่ขอ้มูลเพ่ือดูแลตอ่เน่ืองในชุมชนผา่น Thai COC

ใหบ้ริการฟ้ืนฟสูภาพหลงัรบัไวน้อนรพ.

เฉลี่ยในชัว่โมงที่ 

30:13 , 25:07 และ 33:28

ครอบคลุมรอ้ยละ 91.1, 92.8 และ 92.5

ทมีเครือขา่ยตดิตามเยี่ยมบา้นทุก 1 เดือนรอ้ย

ละ 75,100 และ 100

ประเมินสมรรถภาพดว้ย Bartel index 
เพิ่ ม 10 คะแนนข้ึนไป รอ้ยละ 58 และ 67





- ประเมินซ ำ้และปรบัแผนกำรฟ้ืนฟฯู  

- กำรสนับสนุนอปุกรณ์ ครภุณัฑท่ี์จ ำเป็น เพื่อปรบั
ส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพ 

- อบรมพฒันำศกัยภำพทีมเครือข่ำย และผูด้แูล เพ่ือ
กำรฟ้ืนฟสูมรรถภำพต่อเน่ืองในชมุชน

• กจิกรรมเยี่ยมฟ้ืนฟฯู ที่บา้น ร่วมกบั ทมี IMC ทมีชุมชน ทมีเครือขา่ย 



ผลลัพธ์ตัวชีว้ัดคุณภาพ
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รอ้ยละผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
ไดรั้บการประเมนิและฟ้ืนฟสูมรรถภาพ ภายใน 72

ชัว่โมง DN0106 (I60-I67) > 90% 77.60% 81.00%

69.01% 73.30%

85.70%

2559 2560 2561 2562 2563

อัตราผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกลางไดรั้บการบรบิาลฟ้ืนฟู
สภาพโดยนักกายภาพบ าบัดใน 6 เดอืน 

(I60-I67) > 71.3 %
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อตัราผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองระยะกลาง
ไดร้ับการบรบิาลฟ้ืนฟสูภาพในขมุชน ใน 6
เดอืน โดยทมีชมุชนและทมีเครอืขา่ย (รพ.

สต.)

ระบบบริการตัง้แตน่อนรพ.จนถึงชุมชน มคีวามครอบคลุม แตเ่ขา้ถึงชา้เม่ือกลบัสูชุ่มชน 

58%

67%

2562 2563

รอ้ยละผูป่้วยหลอดเลอืดสมองทีบ่รบิาลฟ้ินฟสูภาพ
ตอ่เนือ่ง 6 เดอืน มคีะแนน Barthel index เพิม่ 

> 10 คะแนน >50% 



(3) การปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั:

• เพื่อลดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์เรื่อง..แออัด รอนาน ไม่ได้รับการรักษา   ทีมได้ 
ด าเนินการทบทวนพบว่า การจัดระบบบริการ ไม่ครอบคลุมการเข้าถึงและเข้ารับบริการ
ของผู้ป่วยใหม่ทั้งจากระบบส่งปรึกษา และระบบ 1-stop service ท าให้ผู้ป่วยมาแล้ว
รอนาน  จึงได้ ปรับระบบดังนี.้...

1) ใชร้ะบบสารสนเทศ hosxp นดัผูป้ว่ยทัง้ภายในหน่วยงาน และจากคลนิิกพเิศษต่างๆ 
2) นดัเขา้รบับรกิารตามควิและรอบเวลาใหบ้รกิารทีช่ดัเจน  ค ำนวณจำกภำระงำนยอ้นหลงั และไม่
เกนิมำตรฐำนวชิำชพี (PT:pt ไมเ่กนิ 1:10 )

3) ส ารองควิส าหรบัผูป้ว่ยรายใหม ่ ก าหนดเกณฑใ์หบ้รกิารขัน้ต ่า และจดัล าดบัความส าคญัการเขา้
รบับรกิาร

4) สือ่สำรกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ องคก์รแพทย ์คณะกรรมกำรดำ่นหน้ำ 



- เสนอเพิ่มวนันอนรพ.ในกลุ่ม IMC ท่ีคะแนน BI <75 หรือมี multiple impairment จากเดิม
ปี 63 เฉล่ียไดฟ้ื้นฟฯู 2.4 วนั เป็น 5 วนั เพื่อเพิ่มความถ่ีการฟ้ืนฟฯู และเตรียมความพร้อม
ผูป่้วยและญาติ  (ontop 3,000/ราย)

- การนดัฟ้ืนฟฯูต่อเน่ือง หลงัจ าหน่ายจากรพ. ผา่นระบบนดั Hosxp พร้อมการตรวจติดตาม
ของแพทย ์ทุกคลินิก 

- การติดตามกลุ่มท่ีขาดนดัทนัที  ผา่นระบบโทรศพัท ์และเวชระเบียนผูป่้วยนอก
- ร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัตั้งศูนยฟ้ื์นฟสูมรรถภาพในชุมชน สร้างเครือข่าย

ในการช่วยเหลือ ผูสู้งอาย/ุ ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม
- ขยายบริการลงสู่ชุมชน โดยเปิดบริการกายภาพบ าบดั ใน คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.

กดุเมืองโคง้ 

แผนพฒันาตอ่เน่ือง ปี 2564







มูลคา่ผลงานปี 2563 = 803,070 บาท

คน ครัง้ ontop คน ครัง้ ontop คน ครัง้ ontop

กระตุ้นพฒันาการ ปอดอดุกัน้เรือ้รัง รองเท้าเบาหวาน

2561 8 16 2,400 284 621 46,575 0 0 -

2562 7 46 6,900 312 412 30,900 24 72 5,400

2563 6 19 2,850 294 322 24,150 35 105 7,875

กจิกรรมคลนิิกพเิศษ/โครงการ 2561 2562 2563


