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III-4.3 ฉ. การฟืน้ฟสูภาพ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: เหมาะสม ประสิทธิผล ประสิทธภิาพ ต่อเนื่อง 
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อัตราการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปอดในผู้ป่วย COPD 
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ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอ

งรายใหม่ 

ได้รับการท ากายภาพบ าบัดอย่างน้อย  
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ii. บรบิท  
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โรงพยาบาลปางศิลาทองให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยท้ังภายในและภายนอกโ

รงพยาบาล 

กลุ่มผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบกระดูกและกล้าม

เนื้อ ปัจจุบันมีนักกายภาพบ าบัด  2 คน 

กลุ่มผู้ป่วยท่ีการฟื้นฟูสภาพมีความส าคญัต่อการฟื้นตัว: 

• ผู้สูงอายุหรือผูพ้ิการที่ต้องการฟื้นฟูสภาพ 

• ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมอง 

ทัง้ในส่วนที่มารับบริการในโรงพยาบาลและผู้ป่วยท่ีต้องติดตามดูแลต่อเน่ื

องในชุมชน 

• กลุ่มมารดาหลังคลอด 

• กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและกล้ามเน้ือ 

• กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น CKD เพื่อลดการใช้ NSAID 

iii. กระบวนการ 

ตวัอยา่งโรค 

(proxy 

disease) 

การปฏบิตัทิีท่ าใหเ้กดิคณุภาพของการฟืน้ฟสูภาพ  

1.โรคหลอดเ

ลือดสมอง 

- รับผู้ป่วยส่งกลับจากรพ.แม่ข่าย เรื่อง การส่งต่อขอ้มูล 

- 

ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองรายใหม่ได้รับการฟื้นฟูสมรร

ถภาพทางกายภาพบ าบัดอย่างน้อย 3 ครัง้ ใน 

3เดือนแรก 

- กรณีผู้ป่วยไม่สามารถเข้ามารับการท ากายภาพได้ 

จะมีการออกเยี่ยมบ้าน 

- กรณีผู้ป่วยนอกเขต 

มีการประสานภาคเีครือข่ายสุขภาพในเขตรับผิดชอบให้

การดูแลต่อเนื่อง 
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 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดส

มองที่ส่งมารับการฟืน้ฟูที่โรงพยาบาลชุมชน 

ซึ่งเป็นโรคที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้

อนจากโรคเช่น ข้อตอ่ติดกล้ามเนื้อลีบ แผลกดทับ เป็นต้น 

โดยการให้การฟื้นฟูจะมีการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

รวมทั้งการฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชนด้วย 

 ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเน้ือเช่น ผู้ป่วยโรคปวดหลัง 

ปวดเข่าซึ่งจะต้องไดร้ับการรักษาฟื้นฟูอย่างต่อเน่ือง 

 ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เช่น Asthma COPD 

จะได้รับการฟื้นฟูในคลินิก 

 มีการขยายการฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน 

โดยได้ประสานความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 

ในการออกเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้พิการโดยทีมจะสอน 

และให้ค าแนะน า แก่ 

อสม.และญาติท าใหผู้้ป่วยและผู้พิการได้รับบริการอย่างต่อเนือ่งและมี

ประสิทธภิาพ 

 กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีปัญหาโรคกล้ามเน้ือ โรคเรือ้รัง CKD 

คลินิกสูงอายุท่ีพบข้อเข่าเสื่อม 

จะได้รับการส่งปรึกษาที่งานแพทย์แผนไทยเพื่อลดการใช้ NSAID  

 มารดาหลังคลอดทุกรายได้รับค าแนะน าเพื่อเข้าโปรแกรมฟื้นฟูหลังคล

อด โดยแพทย์แผนไทย เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ ขับน้ าคาวปลา 

เพิ่มการไหลเวียนเลือด 

(1) การประเมินและวางแผนฟื้นฟูสภาพ: 

 แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด 

และญาติจะร่วมกันวางแผนการฟื้นฟูสภาพตั้งแต่ผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบา

ล 

 มีการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างนักกายภาพบ าบัด เจา้หน้าท่ี 

รพ.สต. อสม. ญาติและภาคีเครอืข่ายเช่น อบต.เมื่อผู้ป่วยกลับ สู่ชุมชน 

 ประเมินการแจกอุปกรณ์และเครื่องชว่ยเดนิชนิดต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ป่ว
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ยและผู้พิการแต่ละราย 

(2) การให้บริการฟื้นฟูสภาพในสถานพยาบาล 

การช่วยเหลือผู้พิการและฟื้นฟูสภาพผู้ปว่ยในชุมชน: 

 ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเน้ือที่ได้รับการฟื้นฟูในปี 2560 

มีอาการปวดลดลงรอ้ยละ 90.91 และในปี 2561 มีอาการปวดลดลงร้อยละ 

94.48 

 ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ COPD ทุกรายมีการสอนบริหารปอด 

และประเมินสมรรถภาพปอด พบว่าผู้ป่วยมีสมรรถภาพปอดดีขึน้ในปี 2560 

คิดเป็นร้อยละ 89.41ในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 88.64 

 มีการติดตามเยี่ยมบ้านในผู้ป่วย Stroke 

และผู้พิการให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองและกลับไปใช้ชีวิตประจ าวันให้ใก

ล้เคียงปกติ และทบทวนการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ 

ขณะออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน 

 ผู้พิการจะไดร้ับการฟื้นฟูทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ 

ซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่จะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยจะได้รับการเย่ีย

มบ้านเมื่อพบว่าผู้พิการรายใดมีปัญหาที่ตอ้งได้รับการฟื้นฟูหรอืจ าเป็นต้อง

ได้รับกายอุปกรณ์จะประสานมายังโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาฟื้นฟูและจั

ดสรรกายอุปกรณ์ตามความเหมาะสม 

ารจัดท าแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยให้แก่รพ.สต 

เพื่อปฏิบตัิตามแนวทางเดียวกัน 

(3) การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบ ข้อบังคับ: 

 มีการจัดท าแนวทางการฟื้นฟูผู้ป่วยให้แก่รพ.สต 

เพื่อปฏิบตัิตามแนวทางเดียวกัน 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 นวัตกรรมอุปกรณ์บรรเทาปวดด้วยตนเอง 

 นวัตกรรมที่ฝึกยืนส าหรับเด็ก CP 

v. แผนการพฒันา 
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มาตรฐาน Score DALI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

74. การฟื้นฟูสภาพ 3 L  มีการวางแผนฟื้นฟูสภา

พผู้ป่วยในชุมชนผู้ป่วย 

Stoke 

และผู้พิการให้ครบทุกรา

ยและทุกประเภทความพิ

การให้ครอบคลุมทั้งอ าเ

ภอ 

 จัดระบบการประสานงาน

ในการค้นหาผู้พิการทุก

ประเภทในการเข้ารับบริ

การฟื้นฟูในด้านต่างๆ 

 ทบทวนและพัฒนากระบ

วนการการฟื้นฟูผู้ป่วยโร

คหลอดเลือดสมองรายใ

หม ่

 

 


