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ABSTRACT

Outcomes of Physiotherapy Service in Public Health 
Center 56, Health Department, Bangkok Metropolitan 
Administration, Year 2010 
Viravan T. 
Public Health Center 56, Health Department, Bangkok 
Metropolitan Administration  
Objective:  To study the patient characteristic and 
outcomes of physiotherapy services at the Public Health 
Center 56, Health Department, Bangkok Metropolitan 
Administration in year 2010. 
Study design:  Descriptive retrospective study 
Setting:  Public Health Center 56, Health Department, 
Bangkok Metropolitan Administration 
Subjects:  Patients who attended an out-patient or a 
home-based physiotherapy services between 1 January 
2010 and 31 December 2010. 
Methods:  The data such as gender, age, diseases, 
treatments, results, and satisfaction were collected and 
statistically analyzed. 
Results:  There were 372 patients: 268 females (72%), 
114 (30.6%) aged 61-72 years. Myalgia and tendinitis 
were the top rank diagnoses among the out-patients 
while the top rank of the home-based service was stroke. 
The results showed 147 out of 210 out-patients (70%) 
being improved, whereas 50 out of 162 home-based 
patients (30.9%) could reach independent self-care. 
Moreover patient’s satisfaction was lowest in the 
home-based physiotherapy quality. 
Conclusion:  One physiotherapist was enough for 
physiotherapy service in Public Health Center 56. 
However such service should be improved in both 
quantity and quality for better outcomes, patient’s 
satisfaction, and quality of life. 
Keywords:  physiotherapy service, community service, 
Public Health Center 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพ่ือศึกษาขอมูลของผูรับบริการกายภาพ 
บำบัดและผลของการใหบริการกายภาพบำบัดของศูนยบริการ 
สาธารณสุข 56 ทับเจริญในป พ.ศ. 2553 เพ่ือนำไปพัฒนา 
ระบบการใหบริการกายภาพบำบัดในอนาคต 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบยอนหลัง 
สถานที่ทำการวิจัย:  ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ 
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
กลุมประชากร:  ผูรับบริการกายภาพบำบัดท้ังในคลินิกและ 
ในชุมชน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 
วิธีการศึกษา:  เก็บขอมูลเพศ อายุ โรคท่ีแพทยวินิจฉัย การ 
รักษาทางกายภาพบำบัด ผลการรักษา และความพึงพอใจ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ียและรอยละ 
ผลการศึกษา:  กลุมตัวอยาง จำนวน 372 คน เปนเพศหญิง 
268 คน (รอยละ72) อายุระหวาง 61-72 ป จำนวน 114 คน 
(รอยละ 30.6) ในคลินิกใหบริการโรคกลามเน้ือ/เอ็นอักเสบมาก 
ที่สุด สวนในชุมชนใหบริการโรคหลอดเลือดสมองมากที่สุด ผู 
รับบริการในคลินิกมีอาการดีขึ้น 147 คนจาก 210 คน (รอยละ 
70) สวนในชุมชนผูปวยสามารถดูแลตนเองได 50 คนจาก 162 

คน (รอยละ 30.9) และมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ 
ในชุมชนนอยท่ีสุด 

สรุป:  นักกายภาพบำบัด 1 คนเพียงพอตอการใหบริการกายภาพ 

บำบัดของศูนยฯ 56 แตควรปรับเพ่ิมปริมาณงานและคุณภาพ 
บริการท้ังในคลินิกและชุมชน เพ่ือผลลัพธและความพึงพอใจที่ 
ดีขึ้น อันจะนำไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของผูปวยตอไป 
คำสำคัญ:  การบริการกายภาพบำบัด, การบริการในชุมชน, 
ศูนยบริการสาธารณสุข 
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บทนำ 

 ศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ สำนักอนามัย กรุงเทพ 
มหานคร เปนสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ รับผิดชอบสุขภาพ 
ประชาชนในพื้นท่ีเขตคันนายาวและใกลเคียง จากสถิติการให 
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บริการผูปวยนอก ป พ.ศ. 2551 และ 2552(1,2) พบวากลุมโรค 
ระบบไหลเวียนโลหิต (circulatory system) พบมากเปนลำดับ 
ที่ 2 รองจากโรคระบบทางเดินหายใจ และลำดับที่ 3 ไดแกโรค 
ระบบกลามเนื้อรวมโครงสราง แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 
20 เปนรอยละ 25 ในกลุมโรคระบบไหลเวียนโลหิต และเพ่ิม 
จากรอยละ 6 เปน รอยละ 7 ในกลุมโรคระบบกลามเน้ือรวม 
โครงสราง สอดคลองกับขอมูลสุขภาพในชุมชนเขตคันนายาว 
พบโรคความดันโลหิตสูงถึงรอยละ 26 และโรคระบบกลามเน้ือ 
รวมโครงสราง รอยละ 6(3) ทั้ง 2 กลุมนี้ เปนโรคเร้ือรังรักษาไม 
หายขาด และอาจมีผลแทรกซอนทำใหเกิดภาวะทุพพลภาพ 
ไดแก หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ เกิดอาการออนแรงครึ่งซีก 
(hemiplegia), กลามเน้ือหัวใจขาดเลือด, หัวใจวาย, หมอน 
กระดูกสันหลังเส่ือม (spondylosis) หรือหมอนกระดูกเล่ือน 
(herniated disc), ขอเขาเส่ือม ปวดมากหรือขอผิดรูปจนเดิน 
ไมได เปนตน ผูปวยเหลาน้ีมีความจำเปนตองรับการรักษา 
ฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือใหดำเนินชีวิตไดใกลเคียงปกติมากที่สุด 
ลดภาระทางสังคม 

 ในอดีตศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ใหบริการฟนฟู 
สมรรถภาพโดยพยาบาลวิชาชีพออกเย่ียมบานผูปวยโรคเรื้อรัง 
มีการใหความรูแกญาติหรือผูดูแลในการดูแลผูปวย และใหการ 
พยาบาลเบ้ืองตน เชน ทำแผล, เปล่ียนสายยางใหอาหาร สาย 
สวนปสสาวะ เปนตน จนกระทั่งในป พ.ศ. 2553 ศูนยฯ 56 เปด 
บริการกายภาพบำบัดขึ้น โดยจัดจางนักกายภาพบำบัดชวย 
ราชการ 1 คน ใหบริการฟนฟูสมรรถภาพท้ังในศูนยบริการ 

สาธารณสุขและในชุมชนเขตคันนายาว โดยการบริการในคลินิก 
เริ่มตนจากแพทยตรวจรางกาย, วินิจฉัย และใหการรักษา กรณี 
ตองทำกายภาพบำบัดจะสงใหนักกายภาพบำบัด สวนใน 
ชุมชนมีพยาบาลอนามัยชุมชนรับผิดชอบดูแลผูปวยโรคเร้ือรังที่ 
สามารถชวยเหลือตนเองได, ผูปวยท่ีตองรับการพยาบาล, ผูปวย 

ระยะสุดทายและผูปวยจิตเวช สวนนักกายภาพบำบัดรับผิดชอบ 
ผูปวยรายท่ีมีภาวะพ่ึงพาทางการเคล่ือนไหว โดยรับผูปวยสง 
ตอจากพยาบาลอนามัยชุมชน นักสังคมสงเคราะห หรือคนหา 

เอง โดยมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปนผูควบคุม ดูแล ประเมินผล 
การรักษาเปนระยะ และประเมินความพึงพอใจในการใชบริการ 

ผูวิจัยจึงตองการศึกษาขอมูลของผูรับบริการกายภาพบำบัด 
และผลของการใหบริการกายภาพบำบัดของศูนยบริการ 
สาธารณสุข 56 ทับเจริญในป พ.ศ. 2553 วาการมีนักกายภาพ 

บำบัด 1 คนเพียงพอกับความตองการของผูรับบริการหรือไม 
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพของนักกายภาพบำบัดเพียงใด 
และเพื่อนำปญหาอุปสรรคตาง ๆ จากการใหบริการมาแกไข 
ปรับปรุงระบบงานใหไดตามมาตรฐาน อีกท้ังเปนประโยชนตอ 
ศูนยฯ อื่น ๆ ที่กำลังจะเร่ิมเปดบริการดานกายภาพบำบัดใน 

อนาคต 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 ผูรับบริการกายภาพบำบัด ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 56 
ทับเจริญ เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เปนผูรับบริการดาน 
กายภาพบำบัดของศูนยบริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ ทั้ง 
ในคลินิกและในชุมชนที่เขารับบริการระหวางวันที่ 1 มกราคม 
2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. รวบรวมขอมูลยอนหลังการใหบริการดานกายภาพบำบัด 
จากแบบบันทึกการใหบริการดานกายภาพบำบัด ไดแก เพศ, 
อายุ, สิทธิการรักษา, โรคท่ีแพทยวินิจฉัย, จำนวนครั้งที่ทำการ 
บำบัด, ผลการบำบัด และการสงตอไปโรงพยาบาล 
 2. รวบรวมขอมูลยอนหลังจากแบบสำรวจความพึงพอใจ 
ของผูรับบริการดานกายภาพบำบัด ซึ่งประเมินดานความ 
สะดวกรวดเร็ว, คุณภาพการใหบริการ, อัธยาศัยการเอาใจใส, 
การใหขอมูลคำแนะนำ, คาบริการ และดานอาคารสถานท่ี 
 3. วิเคราะหผล  
การวิเคราะหทางสถิติ 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ จำนวนและรอยละ 
 หมายเหตุ: โครงการวิจัยน้ีไดรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจาก 
คณะกรรมการพิจารณาและควบคุมการวิจัยในคนของกรุงเทพมหานคร 
เลขท่ี พ.109 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 
 

ผลการศึกษา 

 กลุมตัวอยาง 372 คน จำแนกเปน ผูรับบริการในคลินิก 

กายภาพบำบัด จำนวน 210 คน, รอยละ 75.2 เปนเพศหญิง, 

กลุมอายุ 49-60 ป ใชบริการมากท่ีสุด รอยละ 34.8, รองลงมา 

อายุ 61-72 ป รอยละ 30.5 และใชสิทธ์ิหลักประกันสุขภาพ 

ถวนหนา รอยละ 77.6 

 สวนผูรับบริการในชุมชน จำนวน 162 คน, รอยละ 67.9 เปน 

เพศหญิง, กลุมอายุ 61-72 ป ใชบริการมากท่ีสุดรอยละ 30.9, 

รองลงมาอายุ 73-84 ป รอยละ 24.7 และใชสิทธ์ิหลักประกัน 

สุขภาพถวนหนา รอยละ 75.3 (ตารางท่ี 1) 

 โรคท่ีใหบริการดานกายภาพบำบัด แบงเปน 2 ระบบ ไดแก 

ระบบกระดูก/กลามเน้ือ และ ระบบประสาท 

 กายภาพบำบัดในคลินิก (ตารางท่ี 2) ใหบริการกายภาพ 

บำบัด รวม 210 คน จำแนกเปนใหบริการโรคระบบกระดูกและ 

กลามเน้ือ 194 คน (คิดเปนรอยละ 92.4) โดยเปนโรคกลามเน้ือ 

/เอ็นอักเสบมากที่สุด จำนวน 67 คน (คิดเปนรอยละ 31.9) รอง 

ลงมาไดแก โรคหมอนกระดูกสันหลังเส่ือมและขอเส่ือม รอยละ 

24.3 และ 17.1 ตามลำดับ จำนวนคร้ังท่ีใหบริการกายภาพ 

บำบัดรวม 924 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 91) สูงสุดในกลุม ไดแก 
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โรคหมอนกระดูกสันหลังเสื่อม 283 ครั้ง (คิดเปนรอยละ 27.9) 
และในกลุมโรคระบบกระดูก/กลามเน้ือ มีคาเฉล่ียจำนวนคร้ัง 
ตอผูรับบริการ เทากับ 4.8 คร้ังตอคน ทั้งน้ีโรคกลุมหลังผาตัด 
เปล่ียนขอเทียม มีคาเฉล่ียจำนวนคร้ังตอผูรับบริการมากท่ีสุด 
จำนวน 12.3 ครั้ง 

 สวนการบริการกายภาพบำบัดสำหรับผูปวยระบบประสาท 
ในคลินิก ใหบริการจำนวน 16 คน จากผูปวยในคลินิกท้ังหมด 
210 คน (คิดเปนรอยละ 7.6) โดยเปนโรคหลอดเลือดสมอง 
มากท่ีสุดจำนวน 9 คน จาก 16 คน (คิดเปนรอยละ 56.3) และ 
ใหบริการโรคหลอดเลือดสมอง รวม 31 ครั้ง จาก 91 ครั้ง (คิด 
เปนรอยละ 34.1) ในกลุมระบบประสาทน้ี มีคาเฉล่ียจำนวน 
ครั้งตอผูรับบริการ เทากับ 5.7 ครั้งตอคน ทั้งน้ีใหบริการกาย 
ภาพบำบัดเด็กพัฒนาการชา มีคาเฉล่ียจำนวนคร้ังตอผูรับ 
บริการมากท่ีสุด จำนวน 11 ครั้งตอคน 
 ผูรับบริการในคลินิก มีอาการทุเลาและหยุดทำกายภาพ 
บำบัดได 147 คน คิดเปนรอยละ 70, ขาดการรักษาตอเน่ือง 
53 คน คิดเปนรอยละ 25.2 และอาการไมดีขึ้นจำเปนตองสง 
ตอโรงพยาบาลจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 4.8 ในจำนวนน้ี 
เปน โรคหลอดเลือดสมอง 3 คน, กลามเน้ือ/เอ็น อักเสบ 2 คน, 
ขอเส่ือม 2 คน, ไหลติด, หมอนกระดูกสันหลังเส่ือมและบาดเจ็บ 
สมองโรคละ 1 คน 
 ในดานความพึงพอใจ ผูรับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด 
(ระดับ 5) สูงสุดในดานอัธยาศัยและการเอาใจใส รอยละ 80.3 
รองลงมา ไดแก ดานคุณภาพการใหบริการ รอยละ 59.9 สวน 
ดานการใหขอมูล/คำแนะนำดานสุขภาพ มีความพึงพอใจนอย 
สุด เทากับ รอยละ 44.9 นอกจากนี้ผูรับบริการในคลินิก มีขอ 
เสนอแนะใหเพ่ิมจำนวนวันทำกายภาพบำบัดเปนอยางนอย 2 
ครั้งตอสัปดาห, ขยายหองใหเปนสัดสวน, เพ่ิมเคร่ืองมือ, ให 
บริการวันหยุด และควรยกฐานะเปนโรงพยาบาลชุมชน เปนตน 
(ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนกลุมตัวอยางในคลินิก จำนวนคร้ัง และคาเฉล่ียจำนวนคร้ังตอคน จำแนกตามโรค 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
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ตารางที่ 3 แสดงจำนวนกลุมตัวอยางในชุมชน, จำนวนคร้ังท่ีไดรับบริการกายภาพบำบัด และคาเฉล่ียจำนวนคร้ังตอคน จำแนกตามโรค 

 กายภาพบำบัดในชุมชน (ตารางท่ี 3) ใหบริการกายภาพ 
บำบัดรวม 162 คน จำแนกเปนใหบริการผูปวยโรคระบบกระดูก 
/กลามเนื้อ 91 คน (คิดเปนรอยละ 56.2) และรอยละ 43.8 ให 
บริการผูปวยโรคระบบประสาท ท้ังนี้พบโรคหลอดเลือดสมอง 
มากท่ีสุดในท้ัง 2 กลุมโรค จำนวน 37 คน (คิดเปนรอยละ 22.8) 
รองลงมาไดแก โรคอื่น ๆ ของระบบกระดูกและกลามเน้ือ และ 
โรคขอเส่ือม พบรอยละ 17.9 และ 16.7 ตามลำดับ โดยให 
บริการโรคระบบกระดูกและกลามเน้ือ รวม 94 ครั้ง และมีคา 
เฉลี่ยจำนวนคร้ังที่ใหบริการกายภาพบำบัดตอผูรับบริการ เทา 
กับ 1 ครั้งตอคน สวนดานระบบประสาท ใหบริการรวม 87 ครั้ง 
และมีคาเฉล่ียจำนวนคร้ังท่ีใหบริการกายภาพบำบัดตอผูรับ 

บริการ เทากับ 1.2 ครั้งตอคน ท้ังน้ีโรคเด็กสมองพิการ มีคา 
เฉล่ียสูงสุด จำนวน 2 ครั้งตอคน 
 ผูรับบริการในชุมชน 112 คนจาก 162 คน (รอยละ 69.1) มี 
อาการทุเลา ทั้งนี้ 50 คนจาก 162 คน (รอยละ 30.9)สามารถ 
ดูแลตนเองได ในดานความพึงพอใจ ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
ระดับ 5 สูงสุดในดานการใหขอมูล/คำแนะนำดานสุขภาพ และ 
ความสะดวกรวดเร็ว รอยละ 44.4 เทากัน, รองลงมา ไดแกดาน 
อัธยาศัย และการเอาใจใส รอยละ 38.9 สวนดานคุณภาพ 
การใหบริการ มีความพึงพอใจนอยสุด เทากับ รอยละ 22.2 
(ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 แสดงรอยละความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
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บทวิจารณ 
 จากผลการศึกษาพบวา ผูรับบริการกายภาพบำบัดในคลินิก 
มีอายุในชวง 49-60 ป และเปนโรคกลามเนื้อ/เอ็นอักเสบมากท่ี 
สุด สวนบริการกายภาพบำบัดในชุมชนนั้น ผูปวยท่ีรับบริการ 
กายภาพบำบัดในชุมชนมีอายุในชวง 61-72 ป และโรคท่ีให 
บริการมากท่ีสุดในชุมชน คือโรคหลอดเลือดสมอง 
 การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด 1 คน ที่ศูนยฯ 56 
แบงเปน ใหบริการในคลินิกจำนวน 13 วันตอเดือน, เฉล่ีย 6.5 
คนตอวัน ต่ำกวามาตรฐานวิชาชีพ 10-15 คนตอวัน และทำงาน 
ในชุมชน 5 วันตอเดือน, เฉลี่ย 3 คนตอวัน ต่ำกวามาตรฐาน 
วิชาชีพ 5 คนตอวัน(4,8) ทั้งน้ีปริมาณงานท่ีต่ำกวามาตรฐาน 
อาจเน่ืองมาจากนักกายภาพบำบัดมีภาระงานดานอ่ืน เชน การ 
ใหความรู, การสอนออกกำลังกายในคลินิกผูปวยโรคเบาหวาน 
และคลินิกฝากครรภ, งานอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข และ 
ออกหนวยสาธารณสุขเคล่ือนที่ เปนตน 
 บริการในคลินิกมีคาเฉล่ียในการทำกายภาพบำบัดโรคกลุม 
กระดูก/กลามเน้ือ 4.8 คร้ังตอคน แตกตางจากขอมูลรายงาน 
ประจำป 2553 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดนชัย 
จังหวัดแพร(5) ซึ่งพบวาโรคกระดูก/กลามเน้ือ มีคาเฉล่ียในการ 
ทำกายภาพบำบัด 2.4 ครั้งตอคน แตกตางกัน 2 เทา อาจเน่ืองมา 

จากระดับความรุนแรงของโรคแตกตางกัน สวนโรคระบบประสาท 
ในคลินิกของศูนยฯ 56 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
เดนชัย มีคาเฉล่ียในการทำกายภาพบำบัดใกลเคียงกัน คือ 5.7 
และ 5.5 ครั้งตอคน ตามลำดับ สวนกายภาพบำบัดหลังเปลี่ยน 
ขอ มีคาเฉลี่ยจำนวนคร้ังตอผูรับบริการสูงถึง 12 ครั้ง เน่ืองจาก 
การทำกายภาพบำบัดหลังเปล่ียนขอ ใชเวลาฟนฟูนานกวา 
กลุมโรคอื่น มีระยะเวลาในการฟนฟูหลังเปล่ียนขอ ประมาณ 
12 สัปดาห โดย 2 สัปดาหแรกหลังผาตัด เนนลดอาการปวด, 
ปองกันการเล่ือนหลุดของขอเทียม ตอมาสัปดาหที่ 3-6 จึงเพ่ิม 
พิสัยของขอ, เพ่ิมการลงน้ำหนัก, เพ่ิมความแข็งแรง ทนทาน 
ของกลามเน้ือและฝกเดิน(6) จนกระท่ังสัปดาหที่ 6-12 ใหลง 
น้ำหนักไดเต็มที่ เพ่ิมความมั่นคงในการเดิน เปนตน 
 ในดานบริการกายภาพบำบัดในชุมชน ผูรับบริการสวนใหญ 

เปนผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง แตเปนผูปวยโรคหลอดเลือด 
สมองเร้ือรัง สามารถพ่ึงพาตนเองไดพอสมควร นักกายภาพ 
บำบัดจึงใหคำแนะนำในการดูแลตนเอง ไมไดนัดติดตามตอ จึง 
มีคาเฉลี่ยในการทำกายภาพบำบัดผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
ในชุมชนเพียง 1.1 ครั้งตอคน ทั้งน้ี ความพึงพอใจตอคุณภาพ 

การใหบริการกายภาพบำบัดในชุมชนอยูในระดับต่ำ (พึงพอใจ 
ระดับมากท่ีสุด รอยละ 22.2) ซึ่งสอดคลองกับผลการสำรวจ 
ความม่ันใจตอคุณภาพบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร พึง 
พอใจระดับมากที่สุดเพียงรอยละ 9.4(7) อาจเน่ืองจากนักกาย- 
ภาพบำบัดมีโอกาสพบผูปวยเฉล่ียเพียงคร้ังเดียว ขาดการ 

ติดตามผูปวย ดังน้ัน ควรพัฒนาบริการโดยใหพยาบาลอนามัย 
ชุมชนดูแลตอเน่ืองแทนในรายท่ีพนระยะการฟนฟูแลว ซึ่งตาม 
มาตรฐานหนวยบริการควรเย่ียมติดตามผูปวยโรคเร้ือรังที่มี 
ความพิการเล็กนอย (Long-term with mild disabilities) 6 
ครั้งตอป(8) อยางไรก็ตาม ในอนาคตควรสัมภาษณเชิงลึกใน 
กลุมผูปวยและญาติ เพ่ือใหไดขอมูลนำมาปรับปรุงคุณภาพ 
การรักษาท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้นตอไป 
 อนึ่ง ศูนยฯ 56 มีปญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกายภาพ 
บำบัด คือ ไมมีอัตรากำลังตำแหนงนักกายภาพบำบัด จึงตอง 
ใชการจางรายวัน ทำใหการทำงานขาดความตอเน่ือง และได 
แกไขโดยใหแพทยเวชศาสตรฟนฟูสอนหลักการกายภาพบำบัด 
ขั้นพ้ืนฐานใหแกพยาบาลอนามัยชุมชนเพ่ือเปนบุคลากร 
ทดแทน นอกจากน้ี ยังมีปญหาในการติดตามผูปวยในชุมชน 
เน่ืองจากที่ตั้งศูนยฯ อยูในเขตบึงกุม แตรับผิดชอบชุมชนในเขต 
คันนายาว ซึ่งตองเดินทางไกล จึงแกไขโดยใชการติดตอ 
ประสานงานผานเครือขายอาสาสมัครสาธารณสุข และเนนให 
ความรู สอนทักษะผูปวยเปนแบบกลุมมากกวารายบุคคลเพ่ือ 
ลดภาระการเดินทาง 

 นอกจากน้ี ควรเพ่ิมคุณภาพการใหบริการ โดยแพทย 
เวชศาสตรฟนฟูจัดทำแนวทางเวชปฏิบัติ (clinical practice 
guideline) ของโรคท่ีตองรักษาดวยกายภาพบำบัด, กำหนดตัว 
ชี้วัดจำนวนคร้ังการใหบริการในแตละโรคใหลดลง โดยเปรียบ 
เทียบกับปท่ีผานมา รวมท้ังระบบการใหความรูในการดูแล 
ตนเองหลังการรักษาในรูปแบบแผนพับหรือแผนซีดีเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพและลดการกลับมาเปนซ้ำ อนึ่ง งานในชุมชน 
จำเปนตองอาศัยความรวมมือของอาสาสมัครสาธารณสุข แจง 
เจาหนาท่ีศูนยฯ กรณีพบผูปวยท่ีมีปญหาดานการเคล่ือนไหว 
ชวยเหลือตัวเองไมได(9) เพ่ือจัดทำแผนการใหบริการในชุมชน 
ใหไดปริมาณงานเพ่ิมขึ้น โดยพยาบาลอนามัยชุมชนดูแลกลุม 
เส่ียงและผูปวยเร้ือรังท้ังชวยเหลือตนเองไดและนอนติดเตียง 
สวนนักกายภาพบำบัด รับผิดชอบกลุมผูปวยท่ีมีภาวะพ่ึงพาใน 
ระยะเฉียบพลันหรือก่ึงเฉียบพลันท่ียังอยูในระยะฟนฟูได(10) 

สวนดานคุณภาพการบริการในชุมชน เนนการใหความรู สอน 
ทักษะการดูแลแกญาติและผูดูแลเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 
ดูแลตนเอง รวมท้ังเพ่ิมการติดตามและประเมินผลการใหบริการ 
โดยมีแพทยเวชศาสตรฟนฟูเปนผูกำหนดรูปแบบการติดตาม 
และประเมินผล รวมถึง กำกับ ดูแลสหวิชาชีพใหทำงานตาม 

บทบาทหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย และบริหารจัดการทรัพยากรท่ี 
มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 โดยสรุปแลว การมีนักกายภาพบำบัด 1 คน เพียงพอตอ 
ปริมาณงานกายภาพบำบัดของศูนยบริการสาธารณสุข แตควร 
ปรับปรุงท้ังปริมาณและคุณภาพงานท้ังในคลินิกและในชุมชน 

โดยในคลินิกเพ่ิมการสงผูปวยมารับบริการมากข้ึน โดยแพทย 
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เวชศาสตรฟนฟูจัดอบรมแกแพทยทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ และ 
นักสังคมสงเคราะห ใหมีความรูในการประเมินอาการเบ้ืองตน 
และสามารถสงตอผูปวยรับบริการกายภาพบำบัดไดอยาง 
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