
การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
(Subacute Rehabilitation)
และถอดบทเรียนการดำเนินงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข





การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
และถอดบทเรียนการดำเนินงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( S u b a c u t e   R e h a b i l i t a t i o n )



การพัฒนางาน การดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู(Subacute Rehabilitation)

และถอดบทเรียนการดำาเนินงาน  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  

สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  

กระทรวงสาธารณสุข

ที่ปรึกษา

พญ.สุขจันทร์   พงษ์ประไพ                               

คุณอรจิตต์      บำารุงสกุลสวัสดิ์                            

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางกลำ่าจ.สงขลา      

พญ.ดารณี     สุวพันธ์

                                        

คณะผู้จัดทำา

คณะทำางานโครงการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู(Subacute Rehabilitation)พศ.2558-2559

สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย



การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู   

(Subacute Rehabilitation) และถอดบทเรียนการดำาเนินงาน  ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

สารบัญ
                                                                                                              

หน้า

1. แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟู                                                                  1

2. หลักการ เหตุผล และระบาดวิทยา                                                                              2

3. ถอดบทเรียนการดำาเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพของ

    โรงพยาบาลบางกลำ่าจังหวัดสงขลา/ โรงพยาบาลสระบุรี  และบทวิเคราะห์                               6

4. แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟู                                                               19

5. เอกสารอ้างอิง                                                                                                    34

6. ภาคผนวก                                                                                                

ก.คำานิยาม ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู   / บริการระยะฟื้นฟู                                                             35

ข.คณะทำางานโครงการพัฒนางาน การดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู                                                  36





แนวคิดการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

            จากแนวคิดด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกตาม International Classification of Functioning, 

Disability and Health ซ่ึงเร่ิมแพร่หลายต้ังแต่ปีค.ศ. 1980 ภาวะสุขภาพของบุคคลน้ันมิได้เป็นผลโดยตรงจากโครงสร้าง 

หรือความบกพร่องทางร่างกายเพียงอย่างเดียว หากยังเช่ือมโยงกับระดับความสามารถในการทำากิจกรรม และการกลับเข้าไป 

มีส่วนร่วมทางสังคมของบุคคลนั้นๆ

  จากมุมมองด้านสุขภาพดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดด้านบริการสุขภาพขององค์การอนามัยโลกท่ีไม่ได้จำากัด 

เพียงการรักษาโรค หากแต่ยังรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการฟื้นฟูอีกด้วย

  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพเป็นบริการท่ีจำาเป็นสำาหรับบุคคลท่ีมีความพิการ หรือมีระดับความสามารถในการทำากิจกรรม 

ลดลง  จนทำาให้ไม่สามารถดำาเนินชีวิตประจำาวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้ตามปกติ การฟื้นฟูสมรรถภาพมี 

เป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการทำากิจกรรมหรือคงระดับความสามารถที่มีอยู่เดิม โดยอาศัยกระบวนการ

ทางการแพทย์ ศาสนา ศึกษา สังคม อาชีพ หรือกระบวนการอ่ืนใด เพ่ือให้บุคคลสามารถดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างเต็ม 

ศักยภาพ 

  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มักประกอบด้วยกิจกรรมทางกายภาพบำาบัด กิจกรรมบำาบัด การทำากาย

อุปกรณ์เสริม/เทียม การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถเพิ่มหรือคงระดับ

ความสามารถได้

  การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์มีระยะการให้บริการที่ต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเฉียบพลันในขณะที ่

ผู้ป่วยยังต้องได้รับการรักษาโรค (Rehabilitation in acute phase) โดยมีเป้าหมายเพื่อคงระดับความสามารถ และ

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหรือเกิดจากการนอนโรงพยาบาลนาน เมื่อผู้ป่วยหายจากโรคแต่ยังไม่สามารถ

กลับมาทำากิจกรรมได้เป็นปกติจะเข้าสู่การให้บริการระยะฟื้นฟู (Subacute rehabilitation) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

ระดับความสามารถในการทำากิจกรรมให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีศักยภาพของผู้ป่วยจะเอ้ืออำานวย และหลังจากน้ันจะเป็นการฟ้ืนฟู 

ในระยะยาว (long term หรือ maintenance phase) เพื่อคงระดับความสามารถไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  หากผู้ป่วยที่มีระดับความสามารถต่ำาลงจากโรคหรือมีความพิการไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสมภายหลัง 

การรักษาโรคอาจส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และภาวะพึ่งพิง จำาเป็นต้องมีผู้ดูแล ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

และครอบครัว
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หลักการ  เหตุผล และระบาดวิทยา

                ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหวเป็นผู้ป่วยกลุ่มสำาคัญที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์ ทั้งนี้มีโรคหลายโรคซึ่งก่อให้เกิดความบกพร่องและความพิการตามมา ซึ่งในประเทศไทยยัง

ไม่มีการจัดกลุ่มโรคที่เป็นกลุ่มโรคสำาหรับการฟื้นฟูที่ชัดเจน

                อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลทางสถิติ จากรายงานการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย 

ปี 2552 พบว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะ (DALY) สูงเป็นอันดับสองในประชากรผู้หญิง 

และเป็นอันดับสามในประชากรชาย1 

                ทั้งนี้ยังพบว่าความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นจากการเพิ่มขึ้น

ของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด และการใช้ชีวิตแบบนั่งๆนอนๆ (sedentary 

lifestyle) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค

                จากข้อมูลของสำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข อัตราการเกิดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ในประชากรไทยต่อ 100,000 ประชากร เป็น 216.58, 271.85, 318.83 ในปี 2551 2553 และ 2555 ตามลำาดับ2 

                  จากการศึกษาความชุกของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยพบว่า มีความชุก 1.88% ทั้งนี้ม ี

การศึกษาอุบัติการณ์เป็น cohort study ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล3

           ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่ซับซ้อน และมักจำาเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูในหลายมิติ เช่น การเคลื่อนไหว การพูด การกลืน การทำากิจกรรมในชีวิตประจำาวัน ในการเก็บข้อมูลที ่

โรงพยาบาลศรีสะเกษ ในปี 2558 พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ 496 รายในระยะเวลา 6 เดือน เสียชีวิต 57 ราย 

มีผู้ป่วยที่รอดชีวิต 439 รายที่มีคะแนนการช่วยเหลือตนเองตาม Barthel index น้อยกว่า 75 ซึ่งแสดงถึงความต้องการ

บริการฟื้นฟูจำานวน 337 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.9 ของผู้ป่วยทั้งหมด4 

               อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจำานวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เข้าถึงบริการฟื้นฟูยังมีไม่

มากนัก

            จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา5 ในปีงบประมาณ 2555 พบมีผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองเข้ารับบริการทั้งหมด 3,026 ราย ผู้ป่วยเพียง 556 ราย (ร้อยละ 18.37) ได้รับการส่งปรึกษา 

ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในจำานวนที่ได้รับการปรึกษามีเพียง 23 รายได้รับการฟื้นฟูแบบเข้มข้นโดยการรับย้ายเข้าหอผู้ป่วย

เวชศาสตร์ฟื้นฟู อย่างไรก็ตามด้วยข้อจำากัดในระบบบริการในโรงพยาบาลใหญ่ ทำาให้สามารถรับผู้ป่วยไว้ฟื้นฟูแบบ 

ผู้ป่วยในได้เฉลี่ยเพียง 8.1 วัน 

                ในการศึกษาก่อนหน้า เก็บข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

รวม 25 แห่ง มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 4,499 ราย ได้รับบริการฟื้นฟู 1,930 ราย (คิดเป็นร้อยละ 42.9) 

ซึ่งมีทั้งการได้รับบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน6
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                 ในปัจจุบันมีการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในรูปแบบท่ีหลากหลายตามบริบทของพ้ืนท่ี และความต้องการ 

ของผู้ป่วย เช่น การให้บริการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  การให้บริการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน 

ท่ีโรงพยาบาลชุมชน การให้บริการฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยนอกท่ีโรงพยาบาล การติดตามเย่ียมและให้บริการท่ีบ้าน การฝึกอบรม 

อาสาสมัครในชุมชนหรือครอบครัวเพื่อให้บริการกันองแทนนักวิชาชีพ 

                จากการทบทวนวรรณกรรมด้านบนจะเห็นได้ว่า อัตราการเข้าถึงบริการค่อนข้างตำ่าในรูปแบบบริการแบบ

ผู้ป่วยใน แต่สูงขึ้นเมื่อมีการขยายบริการออกเป็นแบบผู้ป่วยนอกหรือแบบเยี่ยมบ้าน การทบทวนข้อมูลบริการใน 

เครือข่ายรพ.ศรีสะเกษพบหลักฐานไม่ต่างกัน5 โดยภายหลังจากมีการปรับรูปแบบบริการให้มีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย

โรคหลอดเลอืดสมองทีจ่ำาเป็นต้องได้รบัการฟ้ืนฟไูปทีโ่รงพยาบาลชมุชนและนกักายภาพบำาบดัลงให้บรกิารทีบ้่าน พบว่า 

อัตราการเข้าถึงบริการสูงถึงร้อยละ 74.8 

                อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำากัดในด้านการติดตามผลลัพธ์การฟื้นฟูที่ชัดเจนในรูปแบบบริการต่างๆ รวมถึง

ไม่มีการแบ่งเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยกลุ่มที่มีความบกพร่องระดับใดควรได้รับบริการฟื้นฟูในรูปแบบใด 

                ในการศึกษาโดยอรทัย เขียวเจริญ6 วิเคราะห์ผลลัพธ์จากรูปแบบบริการ 3 แบบ คือการฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยใน 

มีคะแนน BI (Barthel index) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.44 คะแนน การฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในต่อด้วยแบบผู้ป่วยนอก คะแนนBI 

สูงขึ้น 4.03 คะแนน และการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียว คะแนนBI เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.44 คะแนน อย่างไรก็ตาม

ระยะเวลาการได้รับการฟื้นฟูในแต่ละรูปแบบแตกต่างกัน กล่าวคือ แบบผู้ป่วยในได้รับบริการเฉลี่ยเพียง 5.4 วัน 

ในขณะที่แบบผู้ป่วยนอกได้รับบริการ 9 วัน และไม่สามารถแยกกลุ่มผู้ป่วยตามระดับความรุนแรงของความบกพร่องได ้

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจเป็นส่วนสำาคัญที่ส่งผลถึงผลลัพธ์ด้านระดับความสามารถของผู้ป่วยมากกว่ารูปแบบบริการ 

จึงยากท่ีจะสรุปได้ว่าการได้รับบริการแบบผู้ป่วยนอกจะส่งผลให้ระดับความสามารถของผู้ป่วยเพ่ิมข้ึนมากกว่ารูปแบบอ่ืน

                ทั้งนี้ในประเทศไทย ยังไม่มีการจัดทำาเกณฑ์ที่ชัดเจนในการแยกกลุ่มผู้ป่วยที่ควรได้รับบริการฟื้นฟ ู

แบบผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอก หรือแบบเยี่ยมบ้าน และการเลือกรูปแบบบริการฟื้นฟูในปัจจุบันมักขึ้นกับความสมัครใจ

ของผู้ป่วยและญาติด้วย

                อย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ มีการจัดแบ่งระดับสถานพยาบาลตามศักยภาพการให้ 

บริการฟื้นฟูเป็น 3 ระดับโดยขึ้นกับทักษะและจำานวนของผู้ให้บริการ และมีการจัดแบ่งประเภทของผู้ป่วยตามระดับ

ความซับซ้อนและระดับความต้องการบริการฟื ้นฟู7 ได้แก่ Care level  (ระดับความช่วยเหลือที ่ต ้องการ)

Nursing care need (ระดับความต้องการด้านการพยาบาลเฉพาะ) Medical need (ระดับความต้องการบริการ

ทางการแพทย์) Therapy need (ระดับความต้องการนักวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงจำานวนนักวิชาชีพที่ต้องการและความ 

หนักเบาของบริการที่ต้องการได้รับ) และ Equipment need (ระดับความต้องการอุปกรณ์เครื่องช่วย)  และใน 

ด้านระบบการคิดต้นทุนและการเบิกจ่ายเงินค่าบริการฟื้นฟูนั้นมีการคิดอัตราการจ่ายตามระดับความซับซ้อนของ

ภาวะที ่จ ำาเป็นต้องได้ร ับการฟื ้นฟูของผู ้ป่วย และผลลัพธ์การฟื ้นฟูตามคะแนนความสามารถ Functional 

Independence Measure  ทั้งนี้ยังมีระบบการเก็บข้อมูล (minimal dataset) เพื่อประกอบการเบิกจ่ายและ

สามารถนำาข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาระบบบริการต่อเนื่องได้ เช่น จำานวนวันนอน การวินิจฉัยนอกเหนือจาก ICD10      

และค่าใช้จ่าย
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               จากแนวทางในต่างประเทศ ผู้ป่วยท่ีมีระดับความซับซ้อนมากจะได้รับบริการฟ้ืนฟูเข้มข้นในรูปแบบผู้ป่วยใน 

และการให้บริการที่บ้านหรือในชุมชนจะเป็นการบริการสำาหรับผู ้ป่วยที่มีความซับซ้อนต่ำาหรือมีความต้องการ

การฟื้นฟูไม่มาก8 อย่างไรก็ตามในระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย บริการฟื้นฟูส่วนใหญ่จะเป็นการให้

บริการแบบผู้ป่วยนอกหรือเยี่ยมบ้านทำาให้ไม่สามารถให้บริการฟื้นฟูในระดับรูปแบบเต็มที่ได้มาก และรูปแบบ

การเก็บข้อมูลยังไม่ชัดเจน ทำาให้มีการเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือที่หลากหลายตามแต่ความชำานาญในแต่ละพื้นที่ 

               ดังนั ้นสมาคมเวชศาสตร์ฟื ้นฟูแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันสิรินธรเพื ่อการฟื ้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเห็นว่าการพัฒนาระบบ 

บริการผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Subacute Rehabilitation) จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบริการทาง 

การแพทย์ด้านการฟื้นฟู มีโอกาสรับบริการครบอย่างต่อเนื่อง  ให้ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสมได ้

มากที่สุด ในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ป่วย ป้องกันและลดความพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ลดจำานวนผู ้ป่วยในสภาพติดเตียงมีภาวะพึ ่งพิง ลดภาระในการดูแลปัญหาสุขภาพของครอบครัว สังคม และ 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

               1. เพื ่อวางแผนพัฒนารูปแบบบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำาหรับผู ้ป่วยระยะฟื ้นฟ ู

(Subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นมาตรฐาน

               2.  พัฒนาระบบข้อมูลของบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ได้แก่ ข้อมูลกิจกรรมบริการ 

ข้อมูลผลลัพธ์ของการบริการเพื่อนำาสู่การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Subacute Rehabilitation)

การดำาเนินการ

               •  ทำาการแต่งตั้งคณะทำางานและที่ปรึกษาของโครงการฯ (รายละเอียดในภาคผนวก)

               •  ประชุมคณะทำางานหารือแนวทาง ระดมสมอง ทบทวนวรรณกรรม และถอดบทเรียน

               •  จัดการประชุมชี้แจงในพื้นที่ภูมิภาค โดยเลือกพื้นที่นำาร่องคือ โรงพยาบาลน่าน และเครือข่ายใน

จังหวัดน่าน

               จากการประชุมเพื่อสรุปปัญหาและหารือแนวทาง โดยได้รับความรู้ด้านการจ่ายและการคิดต้นทุน 

จากผู้เชี ่ยวชาญ ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำานักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมด้านสุขภาพ   ด้านการลงรหัสโรค  DRG และ การคำานวณค่าใช้จ่าย DRG   

ได้ปัญหาและทางออกดังนี้

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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สภาพปัญหา: ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องได้รับ

intensive rehabilitation

แต่ไม่ได้รับบริการ

แนวทางการแก้ไข

1. ผู้ป่วยและครอบครัวยังไม่ตระหนัก ต้องการ

กลับบ้านเร็วๆ ปรับรูปแบบให้ได้รับการฟื้นฟูด้วยความถี่และความแรง

ลดหลั่นลงมา และเน้นการฟื้นฟูโดยชุมชน การสอนให้ทำา

ที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้ป่วยและครอบครัวไม่สามารถหาคนมาเฝ้า

ระหว่างฟื้นฟู

3. ผู้ให้บริการยังไม่สามารถแยกเป้าหมายการดูแล

ให้ชัดเจนระหว่าง subacute กับ long term care

จัดทำานิยามเพื่อคัดแยกผู้ป่วยทั้งสองแบบให้ชัดเจน  ตาม

รายละเอียดใน flow

4. ระบบการจ่ายเงินให้เป็นเหมาจ่าย DRG 

ของacute phase ไม่ได้รวมช่วง subacute รพ.จำาเป็น

ต้องให้กลับบ้านเร็ว เสนอให้ตัดการคิดเงินช่วงacute  

(ซึ่ง provisional diagnosis คือ cerebral infarction 

or hemorrhage) ออกจาก subacute phase  (ซึ่ง 

provisional diagnosis คือ Rt or Lt hemiplegia /

paresis) ได้ในadmission เดียวกัน

ถ้าสามารถคิดแนวทางป้องกันการabuse ข้อมูลให้ได้

รับเงินชดเชยมากขึ้นจากการเขียน readmission ได้ 

ก็สามารถทำาได้   จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า

ออสเตรเลีย( IHPA)มีเกณฑ์คิดเงินsubacute phase ได้

ต้องมี รายงานการประชุมแบบสหวิชาชีพที่วางระยะ

เวลาการดูแลและความถี่ในการดูแลโดย ที่มีแพทย์ด้าน

ฟื้นฟูฯเป็นผู้รับรอง และสหวิชาชีพลงนาม

5. ถ้าจะคิดค่าใช้จ่ายsubacute rehabilitation 

จะมีวิธีคิดต้นทุนจาก service model แบบใด มีช่วง

เวลาที่สิ้นสุดหรือไม่ ความถี่มากน้อยเพียงใด

ทบทวน 1.) วรรณกรรมจากรูปแบบของอังกฤษ 

ออสเตรเลียและ อเมริกา  

2.) CPG ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย  

3.)  ถอดบทเรียนจากรูปแบบที่ดำาเนินการแล้ว  มาจัดทำา 

ข้อเสนอmodel การให้บริการ (ตาม Flow chart) 
6. ผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับบริการที่ less  

intensive rehabilitation จะมีรูปแบบอย่างไรที่เหมาะ

สม

7. ควรทำาการวิจัยต้นทุนค่าใช้จ่าย (cost) แบบ 

actual  basis แต่ถ้าไม่ได้อาจเป็น activity basis

นำารูปแบบไปทดลองใช้ในพื้นที่นำาร่อง โดยให้มีการเก็บ

ข้อมูลตามที่วางแผนไว้เพื่อคำานวณต้นทุนค่าใช้จ่าย (ac-

tion research)

                ในปัจจุบันมีการนำาร่องการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบการบริการในชุมชนที่เข้มข้นขึ้น เช่น 

ในเครือข่ายจังหวัดสระบุรี และการนำาร่องการให้บริการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในแบบ subacute ward ในโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดเล็ก เช่น รพ.บางกลำ่า  จ.สงขลา

                ในการนี้ จึงได้ทำาการถอดบทเรียนการบริการใน 2 รูปแบบดังกล่าว ที่รพ.บางกลำ่า และรพ.สระบุรี เพื่อ

ทบทวนผลลัพธ์ ข้อดี ข้อเสีย ปัญหา อุปสรรค เพื่อนำามาสังเคราะห์แนวทางการให้บริการผู้ป่วยระยะฟื้นฟูท่ีเหมาะสม 

และนำาแนวทางดังกล่าวไปทดลองใช้ในพื้นที่นำาร่องต่อไป
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ถอดบทเรียนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลบางกลำ่า จ.สงขลา

1.  ชื่อพื้นที่ต้นแบบ  โรงพยาบาลหาดใหญ่และบางกลำ่า

2.  ท่ีมา สถานการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้น  สอดคล้องนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลใหญ่ช่วย 

โรงพยาบาลเล็ก ภายใต้แนวคิด หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล ใช้ทรัพยากรร่วมกัน โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ 

โรงพยาบาลบางกลำ่า  จึงจัดทำาโครงการบริการฟื้นฟูนำาร่องข้ึน โดยเห็นประโยชน์เพิ่มเติมคือ ลดความแออัดของ 

โรงพยาบาล และ เพิม่ศกัยภาพและรายได้ของโรงพยาบาลขนาดเลก็  โดยมแีนวคดิ การเป็นเสมอืนโรงพยาบาลเดยีวกนั 

และ Patient care team ของโรงพยาบาลสามารถให้บริการได้ครบวงจร one stop service  ตั้งแต่การรักษาใน 

โรงพยาบาลใหญ่ถึงการบริการฟื้นฟูในโรงพยาบาลเล็ก  ตอบสนองความเป็นเลิศของการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนได้

3.  วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์การพัฒนา

                1) พัฒนาการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานสามารถป้องกันความพิการ   

                   หรือจำากัดความพิการที่จะเกิดต่อไปได้  

                2.) พัฒนาระบบการส่งต่อและส่งกลับระหว่างสถานพยาบาล และสถานพยาบาลกับบ้าน เพื่อให้มีความ 

                    ต่อเนื่อง 

                3.) พัฒนารูปแบบการจ่ายค่าชดเชยการบริการผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและไม่เฉียบพลันที่เหมาะสม 

                    จูงใจให้เกิดบริการเป็นธรรมต่อผู้ให้บริการ  

                4.) พัฒนาระบบข้อมูลของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อนำาไปปรับปรุงระบบบริการ และ 

                    การจ่ายชดเชยต่อไป   

4.  ระยะเวลาที่เริ่มพัฒนา ตั้งแต่เมษายน 2556

5.  รูปแบบ แนวทางการดำาเนินงาน

                1) ผู้ป่วยทุกรายที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกคน จะได้รับการประเมินจากแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

                     โรงพยาบาลหาดใหญ่ และส่งต่อเพื่อรับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลบางกลำ่า

                2) ทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลฟื้นฟู นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด และนักวิชาชีพอ่ืนๆ   

                     จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตดิตามดแูลผูป่้วยทีโ่รงพยาบาล 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ และตดิตามเยีย่มบ้าน

                3)  ระยะเวลาการให้บริการทางกายภาพบำาบัดและ/หรือกิจกรรมบำาบัด  3 ชั่วโมงต่อวัน อย่างน้อย 5วัน 

                     ต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

                4) การดูแลในรพสต./ศูนย์ฟื้นฟูฯในชุมชน เป็นการบูรณาการการบริการระหว่างผู้สูงอายุและผู้พิการ  

                     โดยให้ผู้ป่วยระยะ subacute ได้รับการฟื้นฟูจนหลงเหลือความพิการน้อยที่สุด  ผู้พิการ และ 

                    ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรี มีศูนย์ฯ 

                    ดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 10 ศูนย์ 

 สำาหรับผู้ป่วยในที่จำาหน่ายจาก รพ.หาดใหญ่ มีขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งต่อดังน้ี
 

1)    แพทย์สรุปข้อมูลในแบบฟอร์มการส่งต่อ (สีชมพู) และ แบบบันทึกข้อความ

2)    โทรประสานกับหอผู้ป่วยรพ.บางกลำ่า เพื่อตรวจสอบเตียงว่าง และเตรียมความพร้อม

3)    หอผู้ป่วยรพ.บางกลำ่าแจ้งแพทย์ที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในและห้องฉุกเฉิน

4)    ห้องฉุกเฉิน รพ.บางกลำ่าจัดทำาทะเบียนผู้ป่วยส่งต่อและข้อมูลเบื้องต้น

5)    หากผู้ป่วยมีปัญหาหลายระบบแพทย์รพ.หาดใหญ่จะโทรศัพท์ส่งข้อมูลให้แพทย์รพ.บางกลำ่าทราบ

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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การแบ่งปันทรัพยากร

โรงพยาบาลหาดใหญ่

1)    สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู

2)    ส่งทีมแพทย์ นักกายภาพบำาบัดและนักกิจกรรมบำาบัดมาติดตามดูแลผู้ป่วย สัปดาห์ละ 2 – 3 คร้ัง

3)    สอนเพิ่มพูนทักษะให้แก่ แพทย์  พยาบาล นักกายภาพบำาบัด ผู้ช่วยนักกายภาพบำาบัด รพ.บางกลำ่า

4)    สนับสนุนงบประมาณ ในการศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลบางกลำ่า

1)    สนับสนุนอาคารผู้ป่วยใน  ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟู เตียงนอน อุปกรณ์ผู้ป่วย  

2)    ยา เวชภัณฑ์  ชันสูตร และสาธารณูปโภค

3)    เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำาบัด พนักงานแปล

4)    สอน/เพิ่มพูนทักษะให้แก่ เจ้าหน้าที่รพ.สต. และจิตอาสา รพ.สต./ศูนย์ฟื้นฟูฯ: สนับสนุนสถานที่ เจ้าหน้าที่/ 

       จิตอาสาในการเยี่ยมติดตาม

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด/สปสช: 

1)    จัดสรรตำาแหน่งนักกายภาพบำาบัด (พนักงานราชการและข้าราชการ) และนักกิจกรรมบำาบัด (ช้าราชการ) 

2)    สนับสนุนงบประมาณและกำาลังใจ

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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วางแผนการรักษาโดยแพทย์

 เวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่

 โรงพยาบาลบางกลำ่า/โรงพยาบาหาดใหญ่        

 - รักษาโรคทั่วไป

 - เวชศาสตร์ ฟื้นฟู

 - กายภาพบำาบัด

 - กิจกรรม    - การพูด

 - จิตบำาบัด  

วางแผนจำาหน่าย  

 - ผป. ฝึกการใช้ชีวิตประจำาวัน

 - ทีม HHC ลงเตรียม สภาพ บ้าน ผู้ป่วย

 - ฝึก สอน ผู้ดูแล ผู้ป่วย ( Care giver)

 - ประสาน ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพฯชุมชน

 - ประสานส่งต่อข้อมลูให้นกักายภาพบำาบดัรพ. อ่ืนๆ

 จำาหน่ายผู้ป่วย  - F/U รพ.หาดใหญ่

                    - ศูนย์ฯชุมชน/รพ.ชุมชน อื่นๆ

                    - บ้าน

การติดตาม  - ทีม HHC เยี่ยม

                - โทร ติดตาม

สรุปผลการรักษา

แผนภูมิที่ 1 ภาพรวมขั้นตอนการให้บริการฟื้นฟูระหว่างรพ.หาดใหญ่และรพ.บางกลำ่า

                ระบบการเงิน 

                มีแนวทางการเรียกเก็บตามจ่ายท่ีชัดเจน รวมถึงแนวทางการลงรหัสโรคที่ถูกต้องตามระบบ DRG โดยใน

โครงการนี้ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ SNAP สปสช.เขต 12 อนุมัติการเบิกจ่าย

1)  จ่าย1000 บาทต่อวัน กรณีรับการบำาบัดแบบ intensive รวมไม่เกิน 45 วัน 

2)  อัตรา 200 บาทต่อ 1 คะแนนที่เพิ่มขึ้นของ Modified barthel Index score (20)

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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6.  ตัวชี้วัดที่บ่งความสำาเร็จการพัฒนา

     1)  มีกระบวนการดูแลระหว่างโรงพยาบาลที่มีความต่อเนื่อง

     2)  มีระบบการบันทึกข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

     3)  มีรูปแบบการจ่ายค่าชดเชยที่ชัดเจน

     4)  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีความต้องการจำาเป็น และ ได้รับการฟื้นฟูฯ

     5)  สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ

7.  สรุปผลการดำาเนินงาน

     ค่าเฉลี่ยวันนอนผู้ป่วย stroke ใหม่ อัตราการเกิด stroke ใหม่  อัตราการเข้ารับการฟื้นฟู แบบ ใน นอก

เม.ย.2556- ก.ย.2556 ต.ค.2556 – ธ.ค.2557

ผู้ป่วยในทั้งหมด 31 96

ผู้ป่วยที่ส่งต่อ 24 93

รับย้ายจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2 1

มารับบริการเอง ในพื้นที่ 5 2

บัตรทอง ในเขต/นอกเขต 8/10 12/46

ข้าราชการ 11 27

ประกันสังคม 1 11

จ่ายเอง 1

วันนอน เฉลี่ย 22 วัน(2-37วัน) เฉลี่ย 17 วัน(8-50วัน)

ตัวชี้วัด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

อัตราครองเตียง ( รพ.บางกลำ่า ) 47.88 % 63.51 % 78.30 %

CMI ( รพ.บางกลำ่า ) 0.49 0.54 0.93

เงินทุนสำารอง ( รพ.บางกลำ่า ) - 0.1 ล้าน - 3.3 ล้าน + 3.8 ล้าน

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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ข้อมูลจากการวิจัยเปรียบเทียบผู้ป่วย116คน ที่นอนในศูนย์ฟื้นฟูบางกลำ่า กับผู้ป่วย87คนที่ไม่นอน

ข้อมูลทั่วไป Intensive Non-intensive p-value

จำานวนผู้ป่วย (คน) 116 87

เพศ

   ชาย (คน)

   หญิง (คน)

70

46

48

39

.703

.637

อายุเฉลี่ย (ปี) 60 63 .142

จำานวนวันฟื้นฟูเฉลี่ย 20 60 .001*

คะแนน barthel 0-4
Intensive

N=49

Non intensive

N= 20
P-value

แรกรับ (mean) 2.12 2.25 .732

จำาหน่าย (mean) 11.71 7.45 .005*

ความแตกต่าง (mean) 9.59 5.20 .003*

คะแนน barthel 5-12
Intensive

N=57

Non intensive

N= 47
P-value

แรกรับ (mean) 6.51 6.88 .326

จำาหน่าย (mean) 15.91 13.60  .006*

ความแตกต่าง (mean) 9.40 6.72 .000*

คะแนน barthel 13-20
Intensive

N=10

Non intensive

N= 20
P-value

แรกรับ (mean) 14.70 15.30  .294

จำาหน่าย (mean) 19.10 18.80  .623

ความแตกต่าง (mean) 4.40 3.50 .214

*p< .05 มีนัยสำาคัญทางสถิติ

*p< .05 มีนัยสำาคัญทางสถิติ

*p< .05 มีนัยสำาคัญทางสถิติ

จากตารางพบว่าผู้ป่วยติดเตียง (barthel index 0-4) และผู้ป่วยติดบ้าน (barthel index 5-12) ที่ได้รับ

การฝึกที่ศูนย์ฟื้นฟูบางกลำ่ามีค่า Barthel index เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนอย่างมีนัยสำาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่ม

ทั่วไป

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม

     -  มีรูปธรรมของระบบความร่วมมือใช้ทรัพยากรระหว่างโรงพยาบาลใหญ่และโรงพยาบาลเล็กร่วมกันที่ก่อให้ 

       เกิดประโยชน์สูงสุด

     -  มีรูปธรรมของบทบาทของพยาบาลที่ชัดเจนในการเพิ่มสมรรถภาพและการดูแลตนเองของผู้ป่วยไม่ให้เกิด 

       ภาวะแทรกซ้อนช่วงเปลีย่นผ่านของผูป่้วยจากโรงพยาบาลไปบ้าน ซ่ึงเป็นบทบาททีม่ากกว่าเพยีงการให้คำาแนะนำา

8.  บทเรียนที่ได้รับ

     -  การพัฒนาระบบเวชกรรมฟื้นฟูที่ยั่งยืน ทั่วถึงต้องทำาร่วมกันทั้งในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชนและ 

        ตำาบล

     -  การเชื่อมต่อระบบสาธารณสุขในทุกระดับเข้าด้วยกันตั้งแต่จังหวัดถึงตำาบล ใช้ทรัพยากรร่วมกันเสมือนหนึ่ง 

       จังหวัดหนึ่งโรงพยาบาล

9.  ปัญหาอุปสรรคที่แก้ไขแล้ว

     -  ผู้ป่วยและญาติลังเลท่ีจะไปโรงพยาบาลบางกลำ่าในช่วงแรกเพราะอยู่ไกลและไม่แน่ใจในคุณภาพการดูแล 

        ได้รับการแก้ไขโดย ให้ความมั่นใจโดยมีทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟูของหาดใหญ่ไปดูแลเกือบทุกวันในระยะแรก และ 

        จัดรถส่งต่อให้ทุกครั้ง

     -  ความไม่มั่นใจในระบบการส่งต่อและความเข้าใจของบุคลากรในพื้นที่ได้รับการแก้ไขโดย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  

        ร่วมลงพื้นที่ด้วยทุกครั้ง

10. แนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง

     1)  พัฒนาจัดหาบุคลากรและครุภัณฑ์ในส่วนที่ขาดเพิ่ม เช่น นักแก้ไขการพูด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์  

          พยาบาลจิตเวช

     2) ให้บริการเป็น one-stop service ระหว่างงานบริการและฟื้นฟูฯ

     3) ปรับระบบรถรับส่งระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่และศูนย์ฟื้นฟูให้เพียงพอ รวดเร็ว 

     4) พัฒนาห้องจำาลองการใช้ชีวิตประจำาวันให้สมบูรณ์มากขึ้น

     5) สร้างอาคารที่พักสำาหรับผู้สูงอายุและผู้ต้องการพึ่งพิง (ในขณะนี้มีที่ดินบริจาคแล้ว 10 ไร่)

     6) ขยายความรู้และทักษะในการดูแลไปสู่ชุมชน ด้วยการสร้างเครือข่ายเพ่ิมในอำาเภอหาดใหญ่ ได้แก่รพ.สต. อีก   

           3 แห่ง 

     7) ขยายความครอบคลุมในจังหวัดเช่น ระหว่างรพช.กระแสสินธุ์ กับรพท.สงขลา

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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ถอดบทเรียนการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลสระบุรี

                1. ชื่อพื้นที่ต้นแบบ

                    จังหวัดสระบุรี 

                    ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร มีจำานวน

ประชากรทั้งหมด 625,689 คน มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,576,486 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 2,235,304 ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 0.70 ของพื้นที่ประเทศ จังหวัดสระบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำาเภอ 111 ตำาบล 973 หมู่บ้าน 

การปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 4 แห่ง, เทศบาลตำาบล 34 แห่ง 

และองค์การบริหารส่วนตำาบล 70 แห่ง

                ในส่วนของระบบการให้บริการสาธารณสุข จำานวนสถานพยาบาลการให้บริการทางสาธารณสุขใน

จังหวัดสระบุรีแบ่งออกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 126 แห่ง

                

                2. ที่มา/ความเป็นมาของการพัฒนา

                    ปัจจุบันความต้องการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในระบบสุขภาพ 

เนื่องจากปัญหาความพิการที่มีแนวโน้มขยายตัวกว้างขวางและรุนแรงยิ่งขึ ้นโดยเฉพาะความพิการทางกายและ 

การเคลื่อนไหว  ในขณะที่อัตราเกิด อัตราตายลดลง และประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ทำาให้โครงสร้างประชากร

เปล่ียนแปลงไป มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนเป็นลำาดับ การเพ่ิมข้ึนของกลุ่มโรคเร้ือรังต่าง ๆ ท่ีมักมีผลพวงเป็นความพิการ 

ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำาให้มีอัตราความพิการเพิ่มขึ้น 

                จากรายงานประจำาปี 2557 ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พบว่าอัตราป่วยและตายด้วย 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยอัตราตายจากหลอดเลือดสมองจาก 34.4 ต่อแสน 

ประชากรในปี พ.ศ.2548 เป็น 53.3 ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ.2557 และยังคงสูงกว่าระดับประเทศ (อัตราตาย

โรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง ระดับประเทศ เท่ากับ 26.9 และ  35.9 ต่อแสนประชากร ตามลำาดับ) 

ดังแผนภูมิ 1
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แผนภูมิ 1 แนวโน้มอัตราตายของโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2548-2557

                สำาหรับข้อมูลการป่วยด้วยโรคเรื้อรังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการจำานวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาลจากรายงาน รง.505  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548-2557 พบว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรวมทั้งโรคหลอดเลือด

สมองที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น  ดังแผนภูมิ 2

แผนภูมิ 2 แนวโน้มอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ด้วยโรคเรื้อรัง จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2548-2557
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                นอกจากนี้อุบัติเหตุจราจรยังเป็นสาเหตุสำาคัญของความพิการมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน โดยในปัจจุบัน

เทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากช่วยให้ผู้ป่วยหนักมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

ซึ่งส่วนหนี่งจะมีภาวะทุพลภาพและมีความพิการเหลืออยู่

                จากการสำารวจความพิการ ปี 2556 จังหวัดสระบุรีมีคนพิการจำานวน 13,328 คน คิดเป็นร้อยละ 2.12 

ของประชากร โดยอำาเภอหนองโดนมีจำานวนคนพิการมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 3.67 รองลงมาคือ อำาเภอวังม่วง (2.95) 

อำาเภอเสาไห้ (2.65) อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ (2.59) อำาเภอพระพุทธบาท (2.44) อำาเภอบ้านหมอ (2.31) 

อำาเภอดอนพุด (2.28) อำาเภอวิหารแดง (1.88) อำาเภอหนองแซง (1.87) อำาเภอมวกเหล็ก(1.84) อำาเภอแก่งคอย (1.84) 

อำาเภอหนองแค (1.69) และอำาเภอเมือง (1.52) ตามลำาดับ โดยพบคนพิการทางร่างกายและการเคล่ือนไหวมากที่สุด 

(7,210 คน) และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ความพิการเร้ือรังที่เกิดขึ้นอาจสามารถป้องกันหรือลดความพิการ

ได้หากผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

                ในอดีตการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและคนพิการในระยะกึ่งเฉียบพลันของสถานพยาบาลภาครัฐ 

ภายในจังหวัดสระบุรียังมีการให้บริการที่ไม่เป็นระบบเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน และยังไม่ครอบคลุม ส่งผลให้ผู้ป่วย

และคนพิการในระยะกึ่งเฉียบพลันจำานวนมากได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ และยังมีผู้ป่วย

และคนพิการอีกจำานวนมากท่ียังไม่สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ

                จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น ระบบบริการสาธารณสุขของจังหวัดสระบุรีจึงควรมีการพัฒนาระบบ

บริการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างครอบคลุมและมีการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้แก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออนไลน์กันได้ทั้งจังหวัด เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ

การคัดกรองและส่งต่อรวมท้ังติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครบถ้วน ประกอบกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ

ที่จำาเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรีและสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีเห็นความสำาคัญของการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพในระยะกึง่เฉยีบพลนั จงึให้การสนบัสนนุการดำาเนนิโครงการโดยสนบัสนนุให้มกีารเขยีนโปรแกรมการส่งต่อ 

ข้อมูลรวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการฟื้นฟูสภาพทางกายให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทั้ง 126 แห่ง 

และจดัอบรมให้ความรูก้บั อสม. ให้เป็น อสม.เชีย่วชาญ ด้านการฟ้ืนฟสูมรรถภาพจำานวน 1,180 คน ทัว่ทัง้จงัหวดัสระบรุี

เพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานและครอบคลุม อันจะนำาไปสู่การป้องกันความพิการถาวร

และภาวะแทรกซ้อนต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยเน้นการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างเข้มข้น และต่อเนื่องจาก

ระยะเฉียบพลันเพื่อป้องกันหรือลดความพิการถาวรที่อาจเกิดขึ้นได้ในเกือบทุกด้าน ช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ

ท่ีเกิดตามมา และขยายไปสู่บริการผู้ป่วยนอกและบริการในชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อวัตถุประสงค์สำาคัญคือเพิ่ม 

การเข้าถึงบริการในรายท่ีจำาเป็นเพื่อลดความพิการถาวรและเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข

และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
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                4. ระยะเวลาเริ่มการพัฒนา

                    •  ช่วงระยะเตรียมการ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2556

                    •  เร่ิมดำาเนินโครงการโดยเร่ิมการคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการส่งต่อและติดตามผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  

                       ตั้งแต่เดือน มกราคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

                5. รูปแบบ แนวทางการดำาเนินงาน

           จากการวิเคราะห์และกำาหนดกรอบแนวคิดในการดำาเนินงานในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี ของ

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยใช้ทฤษฎีระบบ (System Theory) เพื่อดูปัจจัยนำาเข้า (Input) กระบวนการ

(Process) ผลลัพธ์ (Output และ Outcome) ท่ีเกิดข้ึน จึงได้กำาหนดเป็นกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์และการกำาหนดตัวช้ีวัด 

ตามแผนภาพกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์ดังแผนผังที่ 1

แผนผังที่ 1 กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การสร้างสุขภาพและการจัดการโรควิถีชีวิต

               3. วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์การพัฒนา

                    1. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกึ่งเฉียบพลันให้ได้มาตรฐาน

                    2. เพื่อให้ผู้ป่วยและคนพิการในระยะกึ่งเฉียบพลันสามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม 

                        ได้อย่างครอบคลุม

                    3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับภายในจังหวัด  

                        สระบุรีในการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะก่ึงเฉียบพลันได้อย่างเหมาะสม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

                    4. เพ่ือพัฒนาการบันทึกข้อมูลและการเช่ือมโยงข้อมูลการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยระบบอิเล็คโทรนิกส์ 

                        ที่สถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับสามารถบันทึกข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
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                จากกรอบแนวคิดของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีจึงเกิดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนจังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของสถานพยาบาลภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยราชการ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ ่น และ 

หน่วยชุมชนในการดูแลสุขภาพ โดยมีกลุ ่มเป้าหมายเป็นผู ้ป่วยที ่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสระบุรและ 

โรงพยาบาลพระพุทธบาท ที ่มีความพิการหลงเหลืออยู ่และจำาเป็นต้องได้รับบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพในระยะ 

กึ่งเฉียบพลันต่อเนื่องทันทีจากการเจ็บป่วยในระยะแรก โดยผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองเข้าสู่โครงการ เมื่อถึงเวลาถูก

จำาหน่ายกลับจะถูกส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออนไลน์ทั้งจังหวัดสระบุรี (โปรแกรม AntHos) ไปยัง 

โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพในเขตท่ีผู้ป่วยอาศัยอยู่ เพ่ือการฟ้ืนฟูและดูแลอย่างต่อเน่ืองท้ังในโรงพยาบาลศูนย์/ 

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่องในชุมชน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก

ผู้ป่วยและแนวทางในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังนี้

                การคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่โครงการ

                ทำาการคัดกรองผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำาบัดประจำาโครงการ (รพศ. 1 คน/ รพท. 1 คน) โดยมีแบบประเมิน 

ที่ใช้ในการตรวจประเมินร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีเกณฑ์ในการคัดกรอง ดังนี้

                1.  มีภูมิลำาเนาหรือพักอาศัยอยู่ในเขต จ.สระบุรี

                2. ผู้ป่วยมีสภาวะทางการแพทย์คงท่ีแล้ว (ไม่มีไข้  สัญญาณชีพคงท่ี  ไม่มีการเปล่ียนแปลงทางการแพทย์ 

                    ที่สำาคัญ  และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการรักษาภายใน 24 - 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา  ความบกพร่องทาง 

                   ระบบประสาทคงที่หรือดีขึ้น)

                3. มีระดับ Barthel’s Index < 75 หรือมีความบกพร่องที่ต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง

                4.  เป็นผู้ป่วยรายใหม่ หรือเป็นซำ้า ด้วยโรค Stroke, TBI, SCI, multiple trauma หรือโรคทางระบบ 

                    ประสาทอื่นๆที่มีความบกพร่องทางกาย

นอกจากนี้ยังมีแนวทางเพิ่มเติมในการคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่โครงการ ดังแผนผังที่ 2

แผนผังที่ 2 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยเข้าสู่โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สระบุรี

ภาพรวมการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สระบุร ี

                เพื่อให้การดำาเนินโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด จึงได้มีการจัดทำา flow chart ภาพรวม

การให้บริการในระดับจังหวัดข้ึน พร้อมท้ังสร้างคำานิยามเก่ียวกับโครงการและข้อกำาหนดต่างๆในโครงการ ดังแผนผังท่ี 3

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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คำานิยาม

•  ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันหมายถึง ผู้ป่วยที่ 

   มีภาวะสูญเสียสมรรถภาพจากการเจ็บป่วย 

   ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

•  การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกึ่ง 

   เฉียบพลันจะมีการให้บริการต่อเนื่อง 

   ระยะเวลา 6 เดือนโดยนับจากวันที่เริ่มให้ 

   บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ไม่ใช่วันที่เริ่ม 

   เจ็บป่วย)

•  ระดับความรุนแรงของการสูญเสีย 

   สมรรถภาพใช้การประเมินตาม  

   Barthel’s Index 

   สีแดง : 0 – 30

   สีส้ม  : 31 – 50

   สีเหลือง : 51 – 75

   สีเขียว : 76 – 100

   สีดำา : ผู้ป่วยเสียชีวิต

•  ระดับการดูแลของ care giver

A : ดูแลได้สมำ่าเสมอ

B : ดูแลได้ปานกลาง

C : ดูแลได้ไม่สมำ่าเสมอ

D : ไม่มีผู้ดูแล

•  เมื่อมีการเจ็บป่วยซำ้าใหม่ ให้ยกเลิก 

   การดูแลเดิม และเริ่มตั้งต้นประเมินและให้ 

   การดูแลใหม่ (ไม่รวม complication 

   ที่เกิดตามมา)

•  รพศ.สระบุรี และ รพ.พระพุทธบาทมีบทบาท  

   เป็นผู้คัดกรองและเร่ิมต้นประเมินเคส จาก น้ัน 

   จึงส่งต่อข้อมูลไปที่ รพช.ในพื้นที่ของผู้ป่วย 

   รวมทั้งการติดตามให้การสนับสนุน 

   ทางด้านวิชาการและหลักการดูแลฟื้นฟู 

   สมรรถภาพแบบสหวิชาชีพ

•  ผู้ป่วยที่สูญเสียสมรรถภาพเล็กน้อย  

   Barthel’s  index > 75 จะได้รับการให้  

   home program  และ follow up  

   ตามความเหมาะสม โดยไม่ถูกนำาเข้าสู่  

   ระบบการให้บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพ  

   ระยะกึ่งเฉียบพลัน

เริ่มเคสจาก รพศ.สระบุรี หรือ รพ.พระพุทธบาท

ใช้แบบประเมินแบบที่ 1โดย รพช. หรือ รพ.สต.

บันทึกต่อเนื่องได้เลย (รพศ. / รพช. ดูแลผู้ป่วย

ในเขตพื้นที่ตนเองอย่างต่อเนื่อง)

รพช. เป็นหลักในการให้การดูแลและติดตามการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดย รพ.สต. ในพื้นที่มีส่วนร่วม 

โดยมีเป้าหมาย (Goal) และ program การให้

บริการตามแบบประเมินที่ 1

(ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง 6 เดือน 

•  แบบผู้ป่วยใน ในรายที่ Barthel’s index  

   ตำ่ากว่า 50 และทำาตามคำาสั่งได้อย่างน้อย  

   1 step (ทุกๆ รพช. แห่งละ 2 เตียง) เป็น 

   ระยะเวลาประมาณ 1 - 2 สัปดาห์

•  แบบผู้ป่วยนอก โดยการออกเยี่ยมบ้านแบ่ง 

   ความถ่ีตามระดับ Barthel’s index และผู้ดูแล 

   หรือนัดหมายมารับบริการที่ รพ.

•  ประเมนิ Barthel’s index ซำา้ทกุ 1 - 2 เดอืน

เมื่อให้บริการครบ 6 เดือน

•  ประเมินความก้าวหน้าของ ADL โดยดูจากค่า  

   Barthel’s index

•  ประเมินเป้าหมาย (Goal) ว่าบรรลุตามที่ตั้ง      

   ไว้หรือไม่

•  สรุปปิดเคส subacute care

การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าสู่ 
โครงการฯ
1.  มีภูมิลำาเนาหรือพักอาศัย 
     อยู่ในเขต จ.สระบุรี
2.  ผู้ป่วยมีสภาวะทางการ
     แพทย์คงที่แล้ว (ไม่มี ไข้ 
     สัญญาณชีพคงที่  ไม่มี  
     การเปลี่ยนแปลงทาง 
     การแพทย์ที่สำาคัญ  และ
     ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการ   
     รักษาภายใน 24 - 48 ช่ัวโมง 
      ที่ผ่านมา  ความบกพร่อง 
     ทางระบบประสาทคงที่ 
     หรือดีขึ้น)
3.   มีระดับ Barthel’s  
     Index < 75 หรือมี
     ความบกพร่องที่ต้องการ 
     การฟื้นฟูสมรรถภาพ 
     อย่างต่อเนื่อง
4.  เป็นผู้ป่วยรายใหม่ หรือ 
     เป็นซำ้า ด้วยโรค Stroke,  
     TBI, SCI, multiple  
     trauma หรือโรคทาง  
     ระบบประสาทอื่นๆที่มี 
     ความบกพร่องทางกาย

หากระดับ Barthel’s index 

ยังคงตำ่ากว่า 75 ให้ส่งต่อผู้

ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลต่อ

เนื่อง (long term care) ต่อ

ไป

แผนผังที่ 3 ภาพรวมการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกึ่งเฉียบพลัน จ.สระบุรี

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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แนวทางในการฟื้นฟูระดับ รพช. และ รพ.สต.

                 นอกจากนี้ยังมีการสร้าง flow chart แนวทางการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพระดับ รพช. และ รพ.สต. 

ขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างรูปแบบการให้บริการในโรงพยาบาลชุมชนต่อเนื่องถึงในชุมชน โดยมีทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาล

สระบุรีและโรงพยาบาลพระพุทธบาทออกเยี่ยมติดตามให้บริการฟื้นฟูร่วมกัน ดังแผนผังที่ 4 

ผู้ป่วยท่ีได้รับการส่งต่อมาจาก รพศ.สระบุรี  / รพ.พระพุทธบาท 

•  มีการบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม  Ant-Hos ทุกราย

•  รายท่ี  Admit จะมีใบส่งตัวและประสานงานโดยศูนย์ refer

รวมทั้งการแจ้งประสานงานไปยังนักกายภาพบำาบัด รพช.

•  รายที่จำาหน่ายกลับบ้านจะมีการประสานงานไปยังเจ้า

หน้าที่ รพ.สต. และนักกายภาพบำาบัดที่ รพช. ตามพื้นที่

Admit เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพที่ รพช.

•  ระยะเวลา Admit ประมาณ 2 สัปดาห์ โดยมี 

   การสำารองเตียง 2 เตียงต่อโรงพยาบาล

•  แพทย์ประจำา รพช. เป็นเจ้าของไข้ โดยดูข้อมูล 

   จากใบส่งตัวและโปรแกรม Ant-Hos

•  นักกายภาพบำาบัดร่วมประเมินผู้ป่วยและ 

   ให้บริการ / สรุปข้อมูลการให้บริการและความ 

   ก้าวหน้าโดยย่อลงในโปรแกรม Ant-Hos เมื่อ

   จำาหน่ายผู้ป่วยออกจาก รพช.

•  พยาบาลและสหวิชาชีพอื่นๆร่วมประเมินและให้  

   บริการตามความเหมาะสม

•  ทีมพี่เลี้ยงจาก รพศ./รพท. ออกให้บริการ team  

   meeting ตามความเหมาะสม

เมื่อให้บริการครบ 6 เดือน

•  ประเมินความก้าวหน้าของ ADL โดยดูจากค่า  

   Barthel’s index

•  ประเมินเป้าหมาย (Goal) ว่าบรรลุตามที่ตั้งไว้ 

   หรือไม่

•  สรุปปิดเคส subacute care

จำาหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน

•  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และนักกายภาพบำาบัดตามพื้นที่ให้บริการร่วม 

   กันเป็นแกนนำาในการให้บริการ  โดยดูข้อมูลและบันทึกสรุปการ 

   ให้บริการในโปรแกรม Ant-Hos  

•  มีการให้บริการในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมทั้งการเยี่ยม 

   บ้าน  นดัมาเป็น OPD case หรอืการให้บรกิารโดยอสม. หรอืจติอาสา

•  ความถี่ในการให้บริการกำาหนดโดยพื้นที่ โดยเน้นไปที่ผู้ป่วยที่มี

   ระดับ ADL ตำ่า หรือ ผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลอย่างเพียงพอ

•  ประเมิน Barthel’s index ซำ้าทุก 1 - 2 เดือน

•  ทีมพี่เลี้ยงจาก รพศ./รพท. ออกให้บริการ team meeting 

   ตามความเหมาะสม

•  อปท. มีบทบาทสนับสนุนการปรับบ้าน การขนส่ง เบี้ยยังชีพ 

   ผู้ดูแล หรือสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ โดยรพช. หรือ รพ.สต.    

   เป็นผู้ประสานงาน

หากระดับ Barthel’s index ยังคงตำ่ากว่า 75 ให้ส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่

ระบบการดูแลต่อเนื่อง (long term care) ต่อไป

แผนผังที่ 4 แนวทางในการฟื้นฟูระดับ รพช. และ รพ.สต.

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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กิจกรรมและงบประมาณในการดำาเนินโครงการ (1 ปีงบประมาณ 2557)

                 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านนโยบายและงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อ

สุขภาพ จ.สระบุรี (อบจ.สระบุรี ร่วมกับ สปสช.เขต 4) ดังนี้

กิจกรรมโครงการ งบประมาณ (บาท)

พัฒนาโปรแกรม subacute rehab online system (โปรแกรม Ant-Hos) เป็นโปรแกรม

ส่งข้อมูลผู้ป่วยที่สามารถเปิดใช้ร่วมกันทั้งจังหวัด (รพศ./รพท. รพช. รพ.สต.) โดยมีต้นทางที่ 

รพ.สระบุรี และ รพ.พระพุทธบาท และส่งข้อมูลผู้ป่วยต่อเนื่องไปยัง รพช. และ รพ.สต. ใน

พื้นที่ตามภูมิลำาเนาของผู้ป่วย

40,000

จ้างนักกายภาพบำาบัด รพศ.สระบุรี/ รพท.พระพุทธบาท แห่งละ 1 ตำาแหน่ง รวมทั้งสิ้น 2 

ตำาแหน่ง ทำาหน้าที่คัดกรองผู้ป่วย บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Ant-Hos ประสานการเยี่ยม

ติดตามผู้ป่วยในพื้นที่ ประสานงานโครงการในภาพรวม แลช่วยงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ

คนพิการของ สสจ. และ อบจ.

360,000

ประชุมชี้แจงโครงการ subacute rehab system และประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน

โปรแกรม Ant-Hos จำานวน 4 รุ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู

สมรรถภาพ ประกอบด้วย นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด และพยาบาลวิชาชีพ

80,000

เยี่ยมติดตามโครงการโดยทีมสหวิชาชีพ อำาเภอละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยออกเยี่ยม

บ้านผู้ป่วย 2 รายในภาคเช้า และร่วมประชุมเพื่อพัฒนาโครงการในระดับ คปสอ. ในภาคบ่าย

50,000

กิจกรรม KM และสรุปโครงการ 2 CUP ใน CUP รพ.สระบุรี 1 ครั้ง และ CUP 

รพ.พระพุทธบาท 1 ครั้ง ถอดบทเรียนและพัฒนาโครงการในปีต่อไป

40,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 570,000 บาท

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

20



รูปที่ 1 ตัวอย่างรายละเอียดการประเมินผู้ป่วยในโปรแกรมส่งต่อข้อมูล (AntHos) ที่ออนไลน์ได้ทั่วทั้งจังหวัด

6. ตัวชี้วัดที่บ่งชี้ความสำาเร็จการพัฒนา

ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

สถานพยาบาลภาครัฐมีการบันทึกข้อมูล

และการเช่ือมโยงข้อมูลการให้บริการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพด้วยระบบอิเล็คโทรนิกส์ 

สถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับ

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐที่มีการ

บันทึกข้อมูล และการเชื่อมโยงข้อมูลการให้

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยระบบอิเล็คโท

รนิกส์

ร้อยละ 80

สถานพยาบาลภาครัฐมีระบบการให้บริการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน

และการดูแลต่อเนื่องในชุมชนของสถาน

พยาบาลภาครัฐทุกระดับในจังหวัดสระบุรี

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐที่มีระบบการ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกึ่ง

เฉียบพลันและการดูแลต่อเนื่องในชุมชน

ร้อยละ 80

มีการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสม

ของผู้ป่วยและคนพิการในระยะกึ่งเฉียบพลัน

และการดูแลต่อเนื่องในชุมชน

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้าถึงบริการฟื้นฟู

สมรรถภาพในระยะกึ่งเฉียบพลันที่เหมาะสม

รวมถึงการดูแลต่อเนื่องในชุมชน

ร้อยละ 80
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ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลันได้รับการส่งต่อข้อมูล

การฟ้ืนฟูแบบออนไลน์ไปยังสถานบริการใกล้

บ้าน

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อข้อมูลการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกึ่งเฉียบพลัน

ร้อยละ 80

บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ป่วยสามารถใช้โปรแกรมการ

บันทึกและส่งต่อการส่งต่อข้อมูลการฟื้นฟู

สมรรถภาพแบบออนไลน์ได้

ร้อยละของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการฟื้นฟู

สามารถใช้โปรแกรมการบันทึกและส่งต่อการ

ส่งต่อข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบออนไลน์

ได้

ร้อยละ 80

ผู้ป่วยและคนพิการในระยะก่ึงเฉียบพลันได้รับ

บริการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง
ร้อยละของผู้ป่วยและคนพิการในระยะกึ่ง

เฉียบพลันที่ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถอย่าง

ภาพต่อเนื่อง

ร้อยละ 80

ผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลันมีคะแนนความ

สามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน (ADL Bar-

thel’s index)ช่วยเหลือตัวเองได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละของผู้ป่วยระยะก่ึงเฉียบพลันมีคะแนน

ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน (ADL 

Barthel’s index) ช่วยเหลือตัวเองได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 60

รูปท่ี 2 การร่วมติดตามเย่ียมบ้านโดยทีมสหวิชาชีพ รพศ.สระบุรี และทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

22



7. สรุปผลดำาเนินงาน

                 ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

        • ใน 1 ปีแรกของการดำาเนินโครงการ (มกราคม – ธันวาคม 2557) ได้คัดกรองผู้ป่วยเข้าในโครงการท้ังส้ิน 242 ราย 

          โดยเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลสระบุรี 129 ราย (53%) และเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลพระพุทธบาท 113 ราย (47%)

        • โดยใน CUP รพ.สระบุรี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น stroke คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ป่วยทั้งหมด จากการติดตามต่อ 

           เนื่องพบว่าผู้ป่วยส่วนมาก (65%) มีค่า Barthel’s index เพิ่มขึ้น (เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 60)

        • ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมการบันทึกและส่งต่อข้อมูลการฟื้นฟูแบบออนไลน์”  

           จำานวน 4 รุ่น ให้กับบุคลากรในสถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะกึ่ง 

           เฉียบพลันครบทุกแห่ง ประกอบด้วย รพศ. 1 แห่ง รพท. 1 แห่ง รพช. 10 แห่ง และ รพ.สต. 126 แห่ง  

           (เกินเป้าหมายท่ีต้ังไว้ร้อยละ 80) นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ท้ัง 2 CUP เม่ือส้ินสุด 

           การดำาเนินโครงการในปีแรก

        • ในปี 2557 ได้มีการจัดประชุมติดตามระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะก่ึงเฉียบพลันและการดูแลต่อเน่ือง 

           ในชุมชนโดยสหสาขาวิชาชีพ อำาเภอละ 1 ครั้ง รวม 13 ครั้ง

รูปที่ 3 กิจกรรมถอดบทเรียน (KM) หลังจากการดำาเนินโครงการครบ 1 ปี โดยทีมสหวิชาชีพ
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จากงานประจำาสู่งานวิจัย (R2R)

                 โดยคุณสุภาภรณ์ เทพพาณิชย์ นักกายภาพบำาบัดชำานาญการ โรงพยาบาลสระบุรี ทำาการศึกษาผลของ

การใช้ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนจังหวัดสระบุรี โดยทำา 

การศึกษาผู้ป่วยท่ีรับเข้าโครงการท้ังจาก รพ.สระบุรี และ รพ.พระพุทธบาท ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน พ.ศ. 2557

                 วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวันในผู้ป่วยที่ถูกขึ้นทะเบียนเข้าโครงการ

พัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและการดูแลต่อเนื่องในชุมชนจังหวัดสระบุรี อัตราการ 

ส่งต่อผู้ป่วย อัตราการได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และอัตราการตอบกลับ

                 วิธีการศึกษา : ศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (stroke), ศีรษะได้รับบาดเจ็บ 

(head injury), ไขสันหลังบาดเจ็บ (spinal cord injury) และการบาดเจ็บซ้ำาซ้อน (multiple trauma) รวมไปถึง 

โรคระบบประสาทอื่นๆ จำานวน 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ โปรแกรมการส่งต่อข้อมูลแบบออนไลน ์

(AntHOS) จากโรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลพระพุทธบาทไปยังโรงพยาบาลชุมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบล แบบบันทึกทะเบียนผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และแบบประเมินความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน 

(Barthel’s index) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และสถิติวิเคราะห์ Pair t-test

                 ผลการศกึษา : จำานวนผูป่้วยในระยะกึง่เฉียบพลันท่ีเข้าร่วมการศกึษาน้ีท้ังหมด 174 คน เป็นเพศชาย 99 คน 

(ร้อยละ 57) และเพศหญงิ 75 คน(ร้อยละ 43) จากจำานวนน้ีเสียชวีติไป 15 คน (ร้อยละ 9) โดยอายเุฉล่ียของผู้ป่วยอยู่

ที ่62.85 ปี (ช่วงอายทุีม่จีำานวนผูป่้วยมากทีส่ดุคอื 48 และ 79 จำานวน 10 คนเท่ากนั) โดยกลุ่มตัวอย่างในการศกึษานี้

ประกอบไปด้วย กลุม่โรคหลอดเลอืดสมอง 156 คน (ร้อยละ 89.66), กลุ่มศรีษะได้รับบาดเจ็บ 1 คน (ร้อยละ 0.56),  

กลุม่ไขสนัหลงับาดเจบ็ 4 คน (ร้อยละ 2.30) และกลุ่มการบาดเจ็บซำา้ซ้อน รวมไปถึงโรคระบบประสาทอืน่ๆ 13 คน  

(ร้อยละ 7.47) โดยทำาการเปรยีบเทยีบค่า Barthel’s index ก่อนและหลังการใช้ระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน

ระยะกึง่เฉยีบพลนัและการดแูลต่อเนือ่งในชมุชนจงัหวดัสระบรีุ พบว่าค่าคะแนน Barthel’s index เฉล่ียก่อนการใช้

ระบบเท่ากบั 26.07 คะแนน และหลงัการใช้ระบบเท่ากบั 56.67 คะแนน จากคะแนนเต็มร้อย ซ่ึงพบว่ามค่ีาเพิม่ขึน้

อย่างมนียัสำาคญัทางสถติ ิ(p<0.05) และพบว่าอตัราการส่งต่อผู้ป่วย อตัราการได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และร้อยละ 

ของการตอบกลบัเท่ากบั 100% (เกนิเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ร้อยละ 80)

                 สรุป : ระบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึงเฉียบพลันและการดูแลต่อเน่ืองในชุมชนจังหวัดสระบุรี 

ช่วยทำาให้ความสามารถในการทำากิจวัตรประจำาวัน (Barthel’s index) ของผู้ป่วยที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มขึ้น 

และผู้ป่วยในระยะก่ึงเฉียบพลันจังหวัดสระบุรีได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างต่อเน่ือง 100% 
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การได้รับการยอมรับของโครงการ

                จากการดำาเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา 1 ปีเศษ โครงการได้ประสบความสำาเร็จในเบื้องต้นและได้รับ

ความสนใจจากหลายหน่วยงาน ดังนี้

•  ได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอโครงการเป็นการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัดต้นแบบ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ    

   โครงการยกย่องเชิดชูเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Healthcare Network – PNC) ในหัวข้อ  

  “เรียนรู ้มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพผ่านประสบการณ์เครือข่ายสารสนเทศสำาหรับผู ้พิการ จ.สระบุรี” 

   วันศุกร์ท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

•  ได้รับคัดเลือกให้นำาเสนอในการประชุมวิชาการประจำาปี HA National Forum ครั้งที่ 16 หัวข้อบรรยายทิศทาง

   อนาคต Subacute Rehabilitation กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

•  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโปรแกรมต้นแบบในการพัฒนาโปรแกรมการส่งต่อและติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยใน 

   ระยะกึ่งเฉียบพลัน โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

•  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการเด่น นำาเสนอต่อผู้ตรวจราชการเขตบริการสุขภาพท่ี 4 ในการตรวจราชการโรงพยาบาล 

   สระบุรีครั้งที่ 1 และ 2 ประจำาปี 2557

•  ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับการดำาเนินโครงการแก่ สสจ.นครศรีธรรมราช และการประชุมวิชาการการฟื้นฟู 

   สมรรถภาพโรคหลอดเลือดสมอง จัดโดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.ศรีสะเกษ

•  เป็นสถานที่ศึกษาดูงานในการดำาเนินโครงการจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สสจ.บุรีรัมย์ สสจ.เพชรบูรณ์ และ สสจ. 

   พิษณุโลก

8. ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมถึงประชาชน ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ

        1. ผู้ป่วยและคนพิการในระยะกึ่งเฉียบพลันจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ต่อเนื่องและได้มาตรฐานตั้งแต ่

ระยะแรกตามตัวช้ีวัดของโครงการ อันจะนำาไปสู่การป้องกันความพิการถาวรท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายทางด้าน 

สุขภาพตามมา หรือช่วยให้ผู้ป่วยและคนพิการสามารถฟื้นคืนสมรรถภาพได้สูงที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น

        2. มีระบบการบันทึกและการรับส่งต่อข้อมูลการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบออนไลน์ครอบคลุมทั้งจังหวัดสระบุรี 

ทำาให้การส่งต่อและการติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นไปได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        3. สถานพยาบาลภาครัฐทุกระดับสามารถให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและคนพิการในระยะกึ่งเฉียบพลัน

ในเขตพื้นที่ได้อย่างมีมาตรฐาน ต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน รวมทั้งการให้บริการในชุมชน และ

ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครอบคลุมรอบด้านโดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach)  
        4. เป็นต้นแบบการพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องในระดับจังหวัด
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9. สิ่งสนับสนุน ปัจจัยสนับสนุน ปัจจัยความสำาเร็จ

                 วิเคราะห์ตามหลักบริหาร 4 M ดังนี้          

1.  Man (การบริหารกำาลังคน) 

    •  ผู้บริหารในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้ความสำาคัญต่อโครงการและให้การสนับสนุน 

       การดำาเนินโครงการอย่างเต็มที่

    •  มีบุคลากร (นักกายภาพบำาบัดประจำาโครงการ รพศ. 1 คน/ รพท. 1 คน) ท่ีได้รับมอบหมายงานให้ดำาเนินโครงการ 

       เป็นหน้าที่หลัก และมีทีมสหวิชาชีพเป็นแกนนำาในการพัฒนาระบบอย่างชัดเจน ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ 

       ฟื้นฟู นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด นักแก้ไขการพูด พยาบาลวิชาชีพ และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

    •  มีการดำาเนินงานในรูปแบบเครือข่ายสหวิชาชีพอย่างชัดเจน เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รอบด้านแบบองค์รวม  

       และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

    •  มีการบริหารกำาลังคนโดยให้การดำาเนินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำา ทำาให้สามารถดำาเนินโครงการได้ 

       อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยไม่รู้สึกเป็นภาระในการดำาเนินโครงการ

2.  Money (การบริหารการเงิน)

    •  โครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพ 

       จ.สระบุรี ได้เป็นอย่างดี จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำาเนินโครงการในทุกกิจกรรม และมีการส่งเสริม 

       ให้มีการดำาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

3.  Material (การบริหารวัสดุในการดำาเนินงาน)

    •  เน้นการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นสามารถออนไลน์ได้ 

       ในสถานพยาบาลภาครัฐทั้งจังหวัดเพื่อใช้ส่งต่อข้อมูลและติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    •  เชือ่มโยงการใช้ทรพัยากรร่วมกนัในทกุโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิาร เช่น โครงการคลงักาย 

       อุปกรณ์ โครงการอบรมบุคลากร รวมทั้งกองทุนต่างๆเช่นกองทุนธารนำ้าใจ เป็นต้น

4.  Management (การจัดการ)

    •  มีการจัดการโดยการสนับสนุนและดำาเนินโครงการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบจ.สระบุรี สสจ.   

       สระบุรี สปสช.เขต 4 และสถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดสระบุรี ภายใต้นโยบายสนับสนุนการดำาเนินโครงการ  

       เพราะเป็นโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างชัดเจน

    •  มีการกำาหนดตัวชี้วัดและการติดตามตัวชี้วัดอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของโครงการเอง และตัวชี้วัดระดับจังหวัด  

       ของ สสจ.สระบุรี

    •  มีการจัดการโครงการในลักษณะเครือข่ายสหวิชาชีพ มีการออกเยี่ยมให้บริการและติดตามโครงการทั้งจังหวัด 

       อย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการร่วมกันทั้งระดับ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 

       โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. ทั้ง 126 แห่งที่มีบทบาทในการร่วมดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน ซึ่ง 

       เป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด จึงเป็นส่วนสำาคัญในการให้บริการการฟื้นฟูสมรถภาพ

    •  มีการจัดการโดยให้เครือข่ายสถานพยาบาลในพ้ืนท่ีสร้างระบบฟ้ืนฟูคนพิการในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยการมีส่วนร่วม 

       ของชุมชน
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10.ปัญหาและอุปสรรคที่พบ

                จากการดำาเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันและการพัฒนาการดูแลต่อเนื่อง 

ในชุมชน จังหวัดสระบุรี มาเป็นเวลา 1 ปี ได้มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างการมี 

ส่วนร่วมแกนนำาภาคีเครือข่ายในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน ซึ ่งปัญหาที่พบเป็น

ปัญหาโดยภาพรวมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำาเนินงานมีดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมีภาระงานมากและหลากหลาย ไม่สามารถทำาตามแผนได้ เวลาไม่ตรงกัน  เช่นติดประชุม 

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในบางสาขายังมีไม่เพียงพอ รวมทั้งงบประมาณในการทำางานยังมีจำากัด 

2.  บุคลากรเฉพาะทางบางด้านมีน้อย เช่นช่างสำาหรับซ่อมแซมกายอุปกรณ์ รถเข็น หรือเครื่องช่วยเดินต่างๆยังมีไม่

เพียงพอ รวมทั้งยังไม่มีระบบช่างที่ช่วยปรับปรุงบ้านคนพิการอย่างชัดเจน

3.  นโยบายบางเรื่องยังขาดความต่อเนื่อง  รวมทั้งยังขาดความต่อเนื่องในการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในบางพื้นที่

4.  ความร่วมมือของผู้ป่วย/ญาติบางรายมีน้อย ผู้ป่วยบางรายไม่มีคนดูแล ผู้ดูแลบางส่วนยากจน ขาดแคลนอุปกรณ ์

ขาดพาหนะ ทำาให้ไม่มีเวลาและไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่

5.  ปัญหาทางสุขภาพจิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลบางส่วน รวมทั้งความไม่เข้าใจ หรือความเชื่อทางไสยศาสตร์ ทำาให้

เกิดอุปสรรคในการให้บริการ

6.  การส่งต่อข้อมูลและผู้ป่วยล่าช้า เนื่องมาจากโปรแกรมการต่อยังไม่เสถียร 

7.  บางชุมชนยังเข้ามามีส่วนร่วมน้อย ขาดความร่วมมือ ขาดสิ่งอำานวยความสะดวก

8.  มีผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลันบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาในระบบ เนื่องมาจากไปรักษาและถูกส่งกลับมาจากโรงพยาบาล

ในพื้นที่อื่น 

11.แนวทางการพัฒนา

          จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคได้สรุปและหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน มีดังนี้

1.  เสริมสร้างภาคีเครือข่ายการจัดทำาแผนแบบมีส่วนร่วมท้ังผู้นำาชุมชน เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เครือญาติ อสม. และนักบริบาล

2.  พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งสร้างทีมทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

3.  ส่งเสริมหรือจัดตั้งกองทุนดูแลผู้ป่วยในชุมชน

4.  สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

5.  สร้างเครือข่ายจิตอาสาดูแลที่บ้าน หรือนักบริบาลประจำาหมู่บ้าน และมีการประเมินการให้บริการอย่างเป็นระบบ

6.  จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ

7.  จัดตั้ง จัดหาสถานที่ฟื้นฟูก่อนส่งกลับ หรือศูนย์ดูแลในชุมชนต้นแบบ (Day Care)

8.  พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยบริการปฐมภูมิ

9.  พัฒนาระบบโปรแกรมส่งต่อข้อมูลให้เสถียรมากขึ้น รวมทั้งจัดทำาแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยให้เป็นปัจจุบัน ง่ายต่อการ

เข้าใช้งาน

10. พัฒนาศักยภาพของญาติให้เป็น Care giver ที่สามารถดูแลผู้ป่วยและคนพิการได้อย่างต่อเนื่อง

11. พัฒนาและเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวผู้ป่วย

12. จัดตั้งศูนย์การจัดการ เก็บอุปกรณ์และซ่อมบำารุงในระดับจังหวัดและในพื้นที่
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บางกล่ำา-หาดใหญ่ สระบุรี

การเข้าถึงบริการฟื้นฟู ครอบคลุมผู้ป่วยไม่ 100% ครอบคลุมผู้ป่วยได้มากกว่า 90%

จำานวนสหวิชาชีพที่ร่วมดูแล แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, นัก

กายภาพบำาบัด, นักกิจกรรมบำาบัด 

(จากโรงพยาบาลหาดใหญ่) ร่วมกับนัก

กายภาพบำาบัดของ รพ.บางกลำ่า

- นักกายภาพบำาบัดในโรงพยาบาลชุมชน   

  และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่เป็นแกน 

  กลางในการให้การดูแล

- แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นัก 

  กายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด  

  นักแก้ไขการพูด นักสังคมสงเคราะห์และ 

  ทีมอื่นๆจากโรงพยาบาลสระบุรีร่วมเยี่ยม 

  บ้านเป็นบางโอกาส

รูปแบบบริการ ฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในที่รพ.บางกลำ่า นาน 2 

สัปดาห์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจากโรงพยาบาล

ศูนย์เยี่ยมผู้ป่วย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

ส่งต่อผู้ป่วยไปฝึกที่โรงพยาบาลชุมชน โดย

อาจเป็นแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หรือ

เยี่ยมบ้านในชุมชน แล้วแต่ความสะดวก

ของโรงพยาบาลนั้นๆและผู้ป่วยและญาติ

ความหนักเบาของโปรแกรม 

(Intensity)

กายภาพบำาบัด และ/หรือกิจกรรมบำาบัด 

90 นาที/วัน, 5 วัน/สัปดาห์

(intensive program)

ส่วนใหญ่เป็นการลงเยี่ยมบ้าน 1-2 ครั้ง/

สัปดาห์ โดยนักกายภาพบำาบัดในโรง

พยาบาลชุมชน ร่วมกับทีมพยาบาล/อสม.

ในพื้นที่ และให้โปรแกรมสำาหรับผู้ป่วยทำา

เองกับญาติที่บ้าน

(less intensive program)

การวัดผลลัพธ์ Barthel index เมื่อแรกรับและก่อน

จำาหน่าย

Barthel index ซำ้าทุก 1-2 เดือน

ประเมินการบรรลุเป้าหมายที่ 6 เดือน

การสื่อสารระหว่างทีมสห

วิชาชีพ

ส่งต่อข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลด้วยการ

เขียนบันทึกและโทรศัพท์ส่งข้อมูล

- สื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพภายใน

จังหวัดโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ Ant-Hos

การดูแลต่อเนื่องเมื่อพ้น

ระยะ subacute

(ถือว่าพ้นระยะ เมื่อจำาหน่ายจากบาง

กลำ่า) จะส่งต่อข้อมูลให้ รพ.สต.ในแต่ละ

พื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อดูแลต่อเนื่อง

(ถือว่าพ้นระยะ เมื่อครบ 6 เดือนหลังเริ่ม

เข้าสู่โปรแกรม subacute) หลังจากนั้น

หากยังต้องการการดูแลต่อเนื่องจะส่งต่อ

เข้าโปรแกรม long term care ของแต่ละ

พื้นที่

จุดเด่น - intensive program

- ได้รับการดูแลจากสหวิชาชีพ

- การเข้าถึงบริการสูง ครอบคลุมเครือข่าย

ทั้งจังหวัด

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และข้อสังเกตต่อทั้ง 2 รูปแบบ
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- การแบ่งปันทรัพยากรระหว่างโรง

พยาบาล เกิดประโยชน์ในการลด

ความหนาแน่นของโรงพยาบาลศูนย์ 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

เตียงของโรงพยาบาลชุมชน

- ระบบการส่งต่อข้อมูลเป็นแบบ on-

line และสามารถนำาข้อมูลผลลัพธ์

การฟื้นฟูมาวิเคราะห์ผลสะท้อน

ระบบได้ทันที

- การมีส่วนร่วมของบุคลากรฟื้นฟูทั้ง

จังหวัด

จุดด้อย - การเข้าถึงบริการยังน้อย

- ระบบการส่งต่อข้อมูลและบันทึก

ผลลัพธ์ยังเป็นแบบ manual

- less intensive program

- ได้รับบริการจากสหวิชาชีพไม่ครบ

ทุกสาขาที่จำาเป็น

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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คำาอธิบายแผนภูมิ

        1.  ผู้ป่วยท่ีพ้นระยะ acute หมายถึง ผู้ป่วยท่ีมี medical condition stable (vital sign stable นาน 48 ช่ัวโมง) 

             และ/หรือ แพทย์เจ้าของไข้จำาหน่าย 

        2.  Barthel index หมายถึง Barthel index 100 โดยถือว่าผู้ป่วยที่ BI > 75 เป็นกลุ่ม mildly disabled9

        3.  ประเมิน Impairment หมายถึง ความบกพร่อง 5 ด้านหลัก ได้แก่ 

             1)  Swallowing problem ใช้แนวทางการประเมินและเครื่องมือตามแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย 

                 โรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาท (ตารางที่ 4 หน้า 20-21)

             2)  Communication problem ใช้แนวทางการประเมินและเครื่องมือตามแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

                  ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สถาบันประสาท (ตารางที่ 6 หน้า 24-25)

            

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

การประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

1.  ประเมินระดับความสามารถในการทำากิจกรรมด้วย Barthel index

2.  ประเมินความบกพร่อง

3.  ประเมินความพร้อมการเข้าสู่การฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน 

การให้บริการแบ่งเป็น 2 แบบหลัก คือ 

1.  การฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน ซึ่งแบ่งเป็น 

        1)  Intensive inpatient rehabilitation program

        2)  less intensive rehabilitation program

2.  non-IPD program 

แผนภูมิที่ 1 แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

การพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (subacute Rehabilitation) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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             3)  Mobility problem  ประเมินจาก Barthel index ข้อ 2 และข้อ 6 หากไม่ได้คะแนนเต็ม 15 ถือว่ามี

                 ความผิดปกติ

             4)  Cognitive & Perception problem ใช้เคร่ืองมือ Thai MMSE 2002 และเกณฑ์โดยสถาบันเวชศาสตร์

                  ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ (retrieve from http://ktd uproject.com/_files/pdf/VTTNKVMF.pdf)

             5)  Bowel & Bladder problem ประเมินจาก Barthel index ข้อ 9 และ 10 หากได้คะแนนไม่เต็ม 10   

                  ถือว่ามีความผิดปกติโดยหากมีความบกพร่องตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไปถือว่ามี multiple impairment

        4.  ประเมินความพร้อม หมายถึง ความพร้อมต่อการรับบริการฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยใน (IPD rehabilitation program)  

             ทั้งด้าน medical และ non-medical ประกอบด้วย

             –  สามารถทนต่อการเข้ารับบริการฟื้นฟูแบบ active program ได้ เช่น นั่งได้ 30 นาที โดยอาจมีหรือไม่มี 

                 การช่วยพยุง

             –  สามารถทำาตามสั่งได้ 1 ขั้นตอน โดยอาจเป็นคำาสั่งแบบคำาพูด (verbal command) หรือคำาพูดพร้อม 

                ท่าทางประกอบ (verbal + gesture command)

             –  ความพร้อมด้านสถานที่ เช่น มีเตียงสำาหรับรับเข้าฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน 

             –  ความพร้อมของญาติและผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยและญาติยินยอมเข้ารับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยที่จำาเป็น 

                 ต้องมีผู้ดูแลมีคนเฝ้าในระหว่างรับเข้าพักนอน 

        5.   Non-IPD rehab program หมายถึง โปรแกรมในรูปแบบการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยนอก การออกให้บริการ 

            ระหว่างการเยี่ยมบ้านในชุมชน การให้บริการฟื้นฟูโดยชุมชน การให้การดูแลที่บ้าน (โดยหากเป็นผู้ป่วยที่ม ี

             ระดับ BI < 50 และ/หรือไม่สามารถทำาตามส่ังได้ ให้เน้นโปรแกรมการสอนผู้ดูแลเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

             อาจกำาหนดจำานวนครั้ง เช่น อย่างน้อย 20 ครั้ง หรือน้อยกว่านั้น หากพื้นฟู ได้เต็มศักยภาพ)

        6.   IPD rehab program หมายถึง การให้บริการฟ้ืนฟูแบบผู้ป่วยใน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 

        7.   Intensive IPD rehab program หมายถึง ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างน้อยวันละ 3 ช่ัวโมง อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์  

             (ไม่รวมชั่วโมง nursing care และอาจกำาหนดจำานวนครั้ง เช่น อย่างน้อย 20 ครั ้ง หรือน้อยกว่านั ้น 

             หากพื้นฟู ได้เต็มศักยภาพ)

        8.   Non-intensive IPD rehab program หมายถึง ได้รับการฟ้ืนฟูวันละ 1-2 ช่ัวโมง สัปดาห์ละ 2-3 วันข้ึนไป

             (ไม่รวมชั่วโมง nursing care และอาจกำาหนดจำานวนครั้ง เช่น เช่น อย่างน้อย 20 ครั ้ง หรือน้อยกว่านั ้น 

             หากพื้นฟู ได้เต็มศักยภาพ)

        9.   Re-evaluation หมายถึง ได้รับการประเมินภาวะโรคและระดับระดับความสามารถโดยแพทย์สาขาใดก็ได้      

             ในความถี่อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน และหลังจากนั้น 1 ครั้ง/6 เดือน โดยให ้

             จำาหน่ายจากโปรแกรม subacute rehabilitation เมื่อได้รับการฟื้นฟูจนเต็มศักยภาพ และไม่ต้องการการ 

             ดูแลทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป หากยังต้องการการดูแลเพื่อคงระดับความสามารถหรือ 

             ป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่อเนื่องให้ส่งต่อเข้าสู่ระบบ Long term care

*   การประเมิน Barthel index และ Impairment (ข้อ 2-3) ทำาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือบุคลากรในทีมฟื้นฟูที่

ได้รับมอบหมาย

**  การประเมินความพร้อมเพ่ือกำาหนดโปรแกรมท่ีเหมาะสม ทำาโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

*** การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระหว่างภาวะเฉียบพลันท่ีผู้ป่วยยังไม่ได้รับการจำาหน่ายจากแพทย์เจ้าของไข้ ถือว่า

เป็นการฟ้ืนฟูในระยะเฉียบพลัน (rehabilitation in acute phase) ไม่ใช่การให้บริการผู้ป่วยระยะฟ้ืนฟู (subacute 

rehabilitation)
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แผนการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลนำาร่อง

    1.  จำานวนผู้ป่วยท่ีคัดกรองเข้าสู่ระบบบริการ subacute rehabilitation ท้ังหมด และแยกเป็น

         -  จำานวนผู้ป่วยท่ีเสียชีวิต 

         -  จำานวนผู้ป่วยที่ไม่พร้อมเข้ารับการฟื้นฟู และสาเหตุ (แยกสาเหตุทางการแพทย์ หรือด้านสถานที่ หรือสาเหตุ   

            ทางความสะดวกของผู้ป่วยและญาติ)

         -   จำานวนผู้ป่วยท่ีบรรลุเป้าหมายและจำาหน่ายได้ 

         -   จำานวนผู้ป่วยท่ีเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น แผลกดทับ กระดูกหัก aspiration pneumonia เป็นต้น

    2.  ระดับ Barthel index ของผู้รับบริการในแต่ละรูปแบบบริการ 
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ภาคผนวก

ก. คำานิยาม

นิยาม :  ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Subacute phase) หมายถึง

       ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกาย 

จิตใจ บางส่วนอยู่ มีข้อจำากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน และแพทย์ผู้รักษามีความเห็นว่าต้องได้รับ 

การฟื ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในช่วงเวลาที ่มีการฟื ้นตัวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้ป่วยโดยทีมสหวิชาชีพ 

(multidisciplinary approach)*  เพื ่อเพิ ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน และลด 

ความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ ทั้งนี้ต้องมีการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีเป้าหมาย

ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ (rehabilitation goal) ที่ชัดเจน

นิยาม :  บริการระยะฟื้นฟู (Subacute  Rehabilitation) หมายถึง 

                การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู เป็นการให้บริการต่อ

เนื่องจากระยะเฉียบพลันภายในระยะเวลาไม่เกิน 3-6 เดือน โดยนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเฉียบพลันและเริ่มได้รับ

บริการระยะฟื้นฟู (ไม่ใช่วันที่เริ่มเจ็บป่วย) โดยทีมสหวิชาชีพ(multidisciplinary approach)*

                ทั้งนี้ควรให้มีการประเมิน Barthel index เมื่อเริ่มเข้าระยะ subacute และติดตามค่า Barthel index 

ทุก 1 เดือนจนสิ้นสุดระยะ 3-6 เดือน

                * หมายเหตุ ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง ทีมสหวิชาชีพด้านการฟื้นฟูที่ประกอบด้วยวิชาชีพอย่างน้อย 

2 สาขา เช่น แพทย์ (โดยอาจเป็น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู/แพทย์ผู้รักษา/ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/จิตแพทย์) 

พยาบาล (โดยอาจเป็นพยาบาลฟื้นฟู หรือพยาบาลจิตเวช) นักกายภาพบำาบัด นักกิจกรรมบำาบัด นักแก้ไขการพูด 

นักจิตวิทยา นักหรือช่างกายอุปกรณ์ 
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ข.รายนามคณะทำางานโครงการพัฒนางานการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Subacute Rehabilitation)

พญ.สุขจันทร์   พงษ์ประไพ                               ที่ปรึกษา

พญ.ดารณี   สุวพันธิ์                                      ที่ปรึกษา

คุณอรจิตต์   บำารุงสกุลสวัสดิ์                                    ที่ปรึกษา

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางกลำ่า  จ.สงขลา                            ท่ีปรึกษา

นายกสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และอุปนายกฯ    ประธานฯ

พญ.พรรณวดี  สารวนางกูร                           รองประธานฯ

รศ.พญ.กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ                     คณะทำางาน

พญ.จันทร์จิรา  ก๋งอุบล                                 คณะทำางาน

พญ.ดลฤดี  ศรีศุภผล                                    คณะทำางาน

พญ.ดวงจิตร  สมิทธิ์นราเศรษฐ์                     คณะทำางาน

พญ.เดือนฉาย  โพธิ์งาม                               คณะทำางาน

นพ.ธวัชชัย  ใจคำาวัง                                     คณะทำางาน

พญ.ธัญลักษณ์  ขวัญสนิท                           คณะทำางาน

พญ.เนาวรัตน์    ลีโทชวลิต                           คณะทำางาน

พญ.บุษกร  โลหารชุน                                  คณะทำางาน

พญ.ปัฐมา  สีมาขจร                                   คณะทำางาน

พญ.ปานจิต  วรรณภิระ                               คณะทำางาน

พญ.ปิยนุช   เสมอวงษ์                                คณะทำางาน

นพ.พัชระ  บรรจงละเอียด                             คณะทำางาน

ผศ.นพ.ภาริส  วงศ์แพทย์                           คณะทำางาน

พญ.ภูริชา  ชัยวิรัช                                   คณะทำางาน

พญ.ศิรินาถ  ตงศิริ                              คณะทำางาน

นพ.ศุภศิลป์  จำาปานาค                        คณะทำางาน

นพ.สุชาติ   ตันตินิรามัย                           คณะทำางาน

พญ.สุณี  เศรษฐเสถียร                         คณะทำางาน

นพ.สุริยันต์  ปัญหาราช                            คณะทำางาน

พญ.อุบลวรรณ  วัฒนาดิลกกุล                   คณะทำางาน

นพ.วัชระ  ไชยแก้ว                                   เลขานุการ

นพ.หาญชัย  พินัยกุล                            ผู้ช่วยเลขานุการ
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