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Service Profile
บริการงานเวชกรรมฟืน้ ฟู
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

วันทีป่ รับปรุง 5 ก.ค 2561
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ชือ่ หน่วยงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู
ความมุง่ หมาย (Purpose) : ให้บริการด้านกายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด กายอุปกรณ์เสริมและเทียม แก่
ผู้ป่วย ผู้พิการ โดยการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้รวดเร็ว ปลอดภัย และผูร้ ับบริการพึง
พอใจ
ขอบเขตบริการ : ให้บริการกายภาพบาบัด กิจกรรมบาบัด และ กายอุปกรณ์เสริมและเทียม แก่ผู้ป่วย ผู้
พิการ ในระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ, ระบบประสาท, ระบบการหายใจและการไหลเวียนโลหิต และเด็ก
ในเวลาราชการ เวลา 8.30 – 16.30 น. คลินิกนิกเวลา วันพุธ เวลา 16.30 – 20.30 น. และทุกวัน
เสาร์วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 – 16.00 น. โดยเฉพาะเน้นการดูแลในผูป้ ่วยโรคเรื้อรังทีเ่ ป็นปัญหาของ
พื้นที่ เช่น Stroke COPD และ DM โดยมีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านเพือ่ นาไปพัฒนางาน รวมถึงการเป็น
ศูนย์ดาเนินการจดทะเบียนผูพ้ ิการ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ
ในเขตอาเภอปัว โดยการเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนด้านวิชาการ การให้คาปรึกษาด้านการ
ฟื้นฟูสภาพ
ความต้องการของผูร้ บั ผลงานสาคัญ
ผูร้ บั บริการ
ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน
ผู้ป่วย ผู้พิการ และ ญาติ 1. ต้องการหายจากโรคทีเ่ ป็นอยู่ได้ รับข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็น รวมถึงการ
ปฏิบัติดูแลตนเอง และไม่เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา
2.การได้รบั บริการที่รวดเร็ว จากการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
3.ได้รับพฤติกรรมบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
4. ผู้พิการได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
หอผูป้ ่วยใน (สามัญชาย
สามัญหญิง หอผู้ป่วย
ศัลยกรรมและเด็ก และ
หอผูป้ ่วยหนัก)

1.ต้องการให้นักกายภาพบาบัด และนักกิจกรรมบาบัด มีส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ่วย
โรคเรื้อรังทีเ่ ป็นปัญหาของโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรค HT Stroke COPD และ DM
2. ต้องการทราบข้อมูลการให้บริการ แผนการรักษา ความก้าวหน้าการรักษา การ
ดูแลต่อเนื่องทางกายภาพบาบัด และกิจกรรมบาบัด เพื่อวางแผนการจาหน่ายผูป้ ่วย

รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบ 1. ได้รับการประสานงาน ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อติดตาม ดูแลผูป้ ่วย ผู้พิการที่อยู่ในชุมชน
ของอาเภอปัว
2. ได้รับความร่วมมือในการดาเนินงาน เป็นภาคีเครือข่าย
3.การทราบข้อมูลการให้บริการ และต้องการให้ออกบริการเยี่ยมบ้าน เพื่อที่ชุมชน
สามารถดูแลรักษาทางกายภาพบาบัดเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
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ผูร้ บั บริการ

ความต้องการของผูร้ บั ผลงาน

หอผูป้ ่วยหลังคลอด หอเด็ก 1. ให้การดูแลมาดาหลังคลอดที่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างการคลอด ที่ส่งผลให้
หอผูป้ ่วยเด็ก และคลินกิ
เกิดความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในส่วนของ Upper Extremities
สุขภาพเด็กดี
2. ให้การดูแล กระตุ้น ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัย 0-12 ปีที่มีความบกพร่องด้าน
พัฒนาการอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มพบความบกพร่องเพือ่ ให้เด็กมีพัฒนาการทีส่ มวัย
โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนาไปพัฒนางานต่อไป

ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคัญ
1. มีการประสานงานกับสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผูป้ ่วยโรคเรือ้ รัง 5 กลุม่ ดังนี้ DM stroke COPD เด็ก
เสี่ยงพัฒนาการช้า และ End of life care โดยเน้นการดูแลโรค Stroke COPD เด็กเสี่ยงพัฒนาการช้า และ DM
โดยนักกายภาพบาบัดมีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในคลินิกเฉพาะโรคของตึกผูป้ ่วยนอก และร่วมในการเยี่ยมบ้านใน
ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนและต้องการฟื้นฟูสภาพต่อเนื่องทีบ่ ้าน และฟื้นฟูสภาพผูป้ ่วย DM ที่ตัดขาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใส่ขาเทียม รวมถึงออกตรวจเท้าร่วมกับคลินิกเบาหวาน เพือ่ ประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วย และนัด
ติดตามในคลินิกเท้าเพื่อป้องกันการถูกตัดเท้าของผูป้ ่วยเบาหวาน รวมถึงมีการตั้งคลินิกดูแลเด็กทีม่ ีความเสี่ยง
พัฒนาการช้าทุกวันพุธที่... ของเดือน เพื่อตรวจประเมิน และติดตามพัฒนาการเด็กที่มีความเสี่ยง
2. มีการประสานกับชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผูพ้ ิการในชุมชน โดยงานเวชกรรมฟื้นฟู โดยมี
นักกายภาพบาบัด นักกิจกรรมบาบัด และช่างกายอุปกรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการดูแล
คนพิการ สารวจความต้องการ และจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ
ประเด็นคุณภาพทีส่ าคัญ
1. ผู้ป่วย COPD ที่นอนโรงพยาบาล ได้รับการสอน pulmonary rehabilitation อย่างครอบคลุม
2. ผู้ป่วยโรค HT ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็น stroke ได้รับบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง
3. ผู้ป่วย Stroke รายใหม่ได้รับอุปกรณ์พยุงข้อไหล่เพื่อป้องกันภาวะข้อไหล่หลุด
4. ผู้ป่วย DM ที่ตัดขา ได้รับการฟื้นฟูสภาพ และใส่ขาเทียมอย่างครอบคลุมทุกราย
5. เด็ก วัย 0 -5 ปี ที่บ กพร่อ งทางพัฒนาการ ได้รับการกระตุ้น ส่ง เสริม พัฒนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มี
พัฒนาการที่สมวัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว
6. ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผลการตรวจเท้าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากได้รับรองเท้าที่เหมาะสมกับสภาพเท้า
เพื่อป้องกันการเกิดแผลซ้าซ้อน และการถูกตัดเท้า
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ลักษณะสาคัญของงานและปริมาณงาน
ปริมาณงานงานเวชกรรมฟื้นฟู
ข้อมูลการป่วยด้วยโรคเรื้อรังทีพ่ บบ่อย และเป็นปัญหางานเวชกรรมฟื้นฟูปี 2551-2561
ปีงบประมาณ

COPD
ที่นอน รพ.

Stroke
รายใหม่

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

เด็กเสี่ยงด้าน
พัฒนาการล่าช้า

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561(มิ.ย)

184
160
85
249
172
151
148
119
118
169
104

61
129
120
85
87
90
108
84
92
113
162

258
331
415
552
840
1115
1250
1406
1777
2256
2256

57
64
52
๓๙
10

ผู้ป่วย
เบาหวานทีผ่ ล
การตรวจ
เท้าความเสี่ยง
สูงและสูงมาก
17
6
6
7
18
23

ความท้าทายและความเสีย่ งทีส่ าคัญ
1. ผู้ป่วย COPD มีแนวโน้มการ re-admitted ที่สงู ในปี2554 งานกายภาพบาบัดจึงมีส่วนร่วมกับสหสาขา
วิชาชีพ โดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วย COPD โดยติดตามวัดผลลัพธ์อย่างต่อเนือ่ ง
2. ผู้ป่วยโรค HT ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็น stroke มีจานวนมาก (ในปี 2555 มีจานวน 87 คน ในปี
2556 มีจานวน 90 คน ปี 2557 มีจานวน 108 คน ในปี 2558 ณ พ.ค. มีจานวน 84 คน และปี
59 มีจานวน 92 คน ปี 2560 113 คน ) และพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นผู้พกิ ารสูง หากไม่ได้รับการดูแล
และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ งึ จาเป็นต้องได้รับการดูแลทางกายภาพบาบัดอย่าง
ต่อเนื่อง และเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากทีส่ ุด
3. ผู้ป่วย DM ที่ตัดขาถึงแม้มีจานวนไม่มาก แต่การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายเพื่อเตรียมตัวในการใส่ขา
เทียม เพือ่ ให้กลับมาดาเนินชีวิตใกล้เคียงกับภาวะปกติอีกครัง้ ถือเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากถ้าผูป้ ่วยไม่ได้รับการ
ฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ผูป้ ่วยอาจมีข้อจากัดในการดาเนินชีวิตมากและกลายเป็นบุคคลพิการในทีส่ ุด
4. ภาวะการ Burn จากแผ่นประคบร้อน เนื่องจากสถิติปีงบประมาณ 2558 พบว่ามีผปู้ ่วย Burn จากแผ่น
ร้อน 3 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สงู อายุ
5. มีการพัฒนาคุณภาพ แต่ไม่มีการประเมินผลลัพธ์ และติดตามคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
6. ผู้ป่วยเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านพัฒนาการไม่ได้รบั การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง และไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ข้อมูลที่มีอยูม่ ีการเปลี่ยนแปลง ทาให้การดูแลไม่ครอบคลุม และคาดว่าผูป้ ่วยเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้านพัฒนาการจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นสูงเรือ่ ยๆ ในปี 2554 งานกิจกรรรมบาบัดจึงมี

5

ส่วนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ โดยเน้นการกระตุ้น ส่งเสริม/ฟื้นฟู เพื่อให้เด็กมีพฒ
ั นาการทีส่ มวัย โดยติดตาม
วัดผลลัพธ์อย่างต่อเนือ่ ง
7. ผู้ป่วยเบาหวานที่ถูกตัดเท้าในปี 56-58 มีจานวน 9 ราย ซึ่งทาให้เกิดภาวะความพิการขึ้น ดังนั้นการ
ดูแลเท้าและการได้รับรองเท้าทีเ่ หมาะสมจะเป็นการป้องกันการถูกตัดเท้า
ศักยภาพ และ ข้อจากัดในด้านคน และ เครือ่ งมือ เทคโนโลยี
ศักยภาพด้านบุคลากร
ข้อเด่น - บุคลากรเป็นคนพื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัดน่าน และ ทางานมานานทาให้เข้าใจบริบทของพื้นที่ ได้ดี
สามารถทางานเชิงรุกได้ดี และเข้าใจวิถีชุมชน
ข้อจากัด - มีอัตรากาลังไม่เพียงพอ
ในปัจจุบันทางงานเวชกรรมฟื้นฟู มีบุคลากรทัง้ หมด 9 คน ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 คน นัก
กายภาพบาบัดจานวน 4 คน นักกิจกรรมบาบัด 2 คน และพนักงานกายภาพบาบัด 2 คน ซึง่ ปฏิบัตงิ านด้านกาย
อุปกรณ์จานวน 2 คน ซึ่งมีไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับการให้บริการที่มเี พิ่มมากขึ้น และขัดข้องในการให้บริการกรณีมี
การลา หรือติดประชุม/อบรม ภาวะดังกล่าวส่งผลให้เวลาการรอคอยในการรับบริการของผู้ป่วยนอกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปีจากปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 49 เวลารอคอยเฉลี่ย 4 นาที ปีงบประมาณ 50 เวลารอคอยเฉลี่ย
14 นาที ปีงบประมาณ 51 เวลารอคอเฉลี่ย 13.47 ปีงบประมาณ 52 เวลารอคอยเฉลี่ย 3.95 นาที รอ
นานที่สุด 49 นาที รอน้อยทีส่ ุด 0 นาที )
ด้านเครือ่ งมืออุปกรณ์ทางเวชกรรมฟืน้ ฟู
1. ความพร้อมและความหลากหลายของเครื่องมืองานกายภาพบาบัด ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการ
ผู้ป่วยในระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ แต่อุปกรณ์ทางด้านกายภาพบาบัดส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน
โดยมีอายุการใช้การ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการชารุด
2. งานกายอุปกรณ์ โรงงานทาขาเทียมพระราชทานได้รบั ความอนุเคราะห์จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ
พระยศรีนคริทราบรมราชนนี
3. งานกิจกรรมบาบัด ให้บริการในพื้นที่คบั แคบและไม่เพียงพอต่อการรองรับบริการ
4. โครงสร้างและสถานที่ในการให้บริการเป็นตึกเก่า คับแคบ ไม่สะดวกในการให้บริการผู้ป่วย
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
มีระบบการเก็บข้อมูลกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูโดยใช้ ระบบ HOSxp ซึ่งทาให้สะดวกและง่ายต่อการดูข้อมูล
ประวัติการมารับบริการของผู้ป่วยย้อนหลัง
ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพทีเ่ กีย่ วข้อง
ผู้รับบริการ
การส่งเสริมในประชากรกลุ่มโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาของพื้นที่ คือผู้ป่วยโรคความดัน เบาหวาน ปอดอุด
กั้นเรื้อรัง และACS โดยจัดกิจกรรมออกกาลังกาย และให้ความรู้เรื่องการออกกาลังกายในคลินิกโรคไม่ติดต่อ ใน
ระหว่างที่ผู้ป่วยรอพบแพทย์
ผู้ให้บริการ
1. บุคลากรงานเวชกรรมฟื้นฟูเป็นคณะกรรมการร่วมกับทีมปรับพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ รพร. ปัว
ในการส่งเสริมสุขภาพของ เจ้าหน้าที่ และตรวจวัดสมรรถภาร่างกายเจ้าหน้าที่
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2. บุคลากรงานเวชกรรมฟื้นฟูทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย 1 ครั้ง/ปี และนาผลการตรวจ
สุขภาพและคาแนะนาจากแพทย์ มาใช้ในการปรับพฤติกรรม
3. บุคลากรงานเวชกรรมฟื้นฟูได้รับความรูเ้ รือ่ งการป้องกันตนเองจาก การบาดเจ็บจากการทางาน และ
ความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อ/ ติดเชื้อจากผู้รบั บริการทั้งจากสารคัดหลั่งและเชื้อทางเดินหายใจปีละ 1 ครั้ง
องค์กร
1. มีระบบการกาจัดของเสียในหน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟู
การแยกขยะในหน่วยงาน
- ถุงสีแดง สาหรับขยะติดเชื้อ
- ถุงสีดา สาหรับขยะทั่วไป
- ถุงสีเขียว สาหรับกระดาษทิชชูที่เช็ดเจลใช้แล้ว
2. มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาของผูป้ ่วย (healing environment)
ชุมชน
เพิ่มศักยภาพด้านการดูแลคนพิการ และเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้พกิ ารในชุมชน
วัตถุประสงค์/ ตัวชีว้ ดั / ผลการดาเนินงาน
กระบวนการสาคัญ
สิง่ ทีค่ าดหวังจาก
(key Process)
กระบวนการ
1. การฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วย COPD ที่นอน
ปอดผูป้ ่วยCOPDที่นอน โรงพยาบาล ได้รบั
รพ.ไม่ครอบคลุม
ข้อมูลในการดูแล
ตนเองทางด้านการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
อย่างครอบคลุม

ตัวชีว้ ดั สาคัญ

ผลลัพธ์

ปี 54 ร้อยละ 63.5
ปี 55 ร้อยละ46.81
ปี 56 ร้อยละ76.47
ปี 57 ร้อยละ 66.11
ปี 58 ร้อยละ 24.29
ปี 59 ร้อยละ 58.61
ปี 60 ร้อยละ 75.41
ปี 61 ร้อยละ 66.72
(มิ.ย)
2. การฟื้นฟูสมรรถภาพ 2.1 ผู้ป่วยโรคหลอด ผู้ป่วย stroke
ปี 54 ร้อยละ 62
ผู้ป่วยโรค HT ที่เกิด เลือดสมองรายใหม่ที่ ได้รับบริการการ ปี 55 ภาวะแทรกซ้อนเป็น
นอน รพ. ได้รับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 56stroke
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
อย่างครอบคลุม ปี 57 ร้อยละ 62.5
อย่างครอบคลุม
ต่อเนื่องร้อยละ ปี 58 ร้อยละ 85.72
70
ปี 59 ร้อยละ 73.73
ปี 60 ร้อยละ 84.95
ปี 61 (มิ.ย) ร้อยละ
86.30

กิจกรรม
พัฒนา

ผู้ป่วย COPD ที่
นอนโรงพยาบาล
ได้รับการสอนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ปอดอย่าง
ครอบคลุมร้อยละ
60

-มีการ
round ward
/ ติดตาม
stroke ที่
admit
-ติดตามเยี่ยม
บ้าน
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2.2 ผู้ป่วย Stroke ผู้ป่วย Stroke
รายใหม่ไม่มีภาวะข้อ รายใหม่ได้รบั
ไหล่หลุด
อุปกรณ์พยุงข้อ
ไหล่เพื่อป้องกัน
ภาวะข้อไหล่หลุด
ร้อยละ 100

ประเด็นคุณภาพที่
เป้าหมาย/
ตัวชีว้ ดั
สาคัญ/ความท้าทายที่
วัตถุประสงค์
สาคัญ
4. ผู้ป่วยDM ที่ตัดขา ผู้ป่วยDM ที่ตัดขามี ผู้ป่วยDM ที่ตัดขา
ขาดความพร้อมในการ ความพร้อมในการใส่ มีความพร้อมใน
ใส่ขาเทียม
ขาเทียม
การใส่ขาเทียมทุก
ราย

5. ภาวะการ Burn จาก ลดการเกิดภาวะ
แผ่นประคบร้อน
burn จากแผ่น
ประคบร้อน

6. มีการพัฒนาคุณภาพ มีการทบทวนตัวชี้วัด
แต่ไม่มีการประเมินผล สม่าเสมอ
อย่างสม่าเสมอ

ปี 54 ปี 55 ปี 56ปี 57 ร้อยละ 86.50
ปี 58 ร้อยละ 90.40ปี
ปี 59 ร้อยละ 58.61
ปี 60 ร้อยละ 75.41
ปี 61 ร้อยละ 89.4

-มีการ
round ward
/ ติดตาม
stroke ที่
admit
-จัดซื้อ
อุปกรณ์พยุง
ข้อไหล่

ผลลัพธ์

กิจกรรม
พัฒนา

-ประสาน
ward แจ้ง
งาน
กายภาพบาบั
ดกรณีที่มี
คนไข้ตัดขา
- ให้โปรแกรม
ออกกาลัง
กาย และ
ติดตามเยี่ยม
บ้าน
เกิดภาวะ burn ปี 58 5 ราย คิดเป็น
-ทบทวน
น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ 0.05
และทา
2
ปี 59 2 รายคิดเป็นร้อย แนวทาง
ละ 0.02
ปฏิบัติการ
ปี 60 0 รายคิดเป็น
วางแผ่น
ร้อยละ 0
ประคบร้อน
ปี61 0 รายคิดเป็นร้อย - มีกริง่
ละ 0
ประจาเตียง
เป็นสัญญาณ
ให้ผู้ป่วย
ทุก 3 เดือน

ปี 53 ร้อยละ 100
ปี 54 ร้อยละ 100
ปี 59 ร้อยละ 100
ปี 60 ร้อยละ 100
ปี 61 ร้อยละ 100

ปีละ 2 ครั้ง
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ประเด็นคุณภาพที่ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
สาคัญ/ความท้าทายที่
สาคัญ

ตัวชีว้ ดั

ผลลัพธ์

7. มีการติดตามและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
0- 12 ปี

7.2 เด็กเสี่ยง
พัฒนาการช้าตั้งแต่แรก
คลอดได้รับการติดตาม
พัฒนาการ

เด็กเสี่ยง
พัฒนาการช้า
ตั้งแต่แรกคลอด
ได้รับการติดตาม
พัฒนาการร้อยละ
80

ปี 57 ร้อยละ 81.58
ปี 58 ร้อยละ 62.90
ปี 59 ร้อยละ 77.12
ปี 60 ร้อยละ ๗๐.๙๑
ปี 61 ร้อยละ 75

8.มีการดูแลผูป้ ่วย
เบาหวานทีม่ ีผลการ
ตรวจเท้าอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงสูง และสูง
มาก

ผู้ป่วยเบาหวานที่มผี ล
การตรวจเท้าอยู่ใน
ระดับความเสี่ยงสูง
และสูงมากได้รบั
รองเท้าทีเ่ หมาะสม

ผู้ป่วยเบาหวานที่
มีผลการตรวจเท้า
อยู่ในระดับความ
เสี่ยงสูง และสูง
มากได้รับรองเท้า
ที่เหมาะสม ร้อย
ละ 80

ปี 56 ร้อยละ 45
ปี 57 ร้อยละ 52
ปี 58 ร้อยละ 60
ปี 59 ร้อยละ 75
ปี 60 ร้อยละ 0
ปี 61 ร้อยละ 0 (มิ.ย)

ผู้ป่วยเบาหวาน
ได้รับการตรวจเท้า
อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

ปี 56 ร้อยละ 68
ปี 57 ร้อยละ 76
ปี 58 ร้อยละ 80
ปี 59 ร้อยละ 90
ปี 60 ร้อยละ 86
ปี 61 ร้อยละ 79

กิจกรรม
พัฒนา
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แผนภูมกิ ระบวนการของหน่วยงาน (Top down Flow Chart)
กระบวนการหลักบริการงานเวชกรรมฟืน้ ฟู
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเริม่
ปฏิบตั งิ าน
- ความสะอาดของอุปกรณ์/เครื่องมือ/
เตียงรักษา
- ความพร้อมด้านสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์/เครื่องมือ
ผูป้ ว่ ย จาก OPD + IPD + ER
2. การรับผูป้ ว่ ย
- OPD ยื่นใบสั่งยาที่ระบุคาสัง่ แพทย์
- IPD รับ consult จากหอผู้ป่วย
- การลงทะเบียน

8. กิจกรรมคูข่ นาน
- การบันทึกการรักษา
- การวางแผนการจาหน่ายเฝ้าระวัง
ผลข้างเคียงและความเสี่ยงจากการ
ให้บริการ

3. การประเมินและวิเคราะห์ปญั หา
- ซักประวัต/ิ ศึกษาประวัติความเจ็บป่วย
จากระบบ hos xp
- ตรวจประเมินร่างกาย
- วินิจฉัยปัญหา
4. วางแผนการดูแล
- กาหนดแผนการรักษา
- เตรียมผูป้ ่วย/เครื่องมือ/อุปกรณ์

7. การจาหน่ายผูป้ ว่ ย / การนัดหมาย /
ติดตามเยีย่ มบ้าน
-จาหน่าย กรณีส่งต่อ/ผู้ป่วยไม่สมัครใจรับ
การรักษา/อาการดีขึ้น/ ตาย
- เยี่ยมบ้าน กรณีผปู้ ่วยเรือ้ รังและต้องฟื้นฟู
ต่อเนื่อง

5. การให้การรักษา
- อธิบายก่อนการรักษา
- ให้การบาบัดรักษาทางกายภาพบาบัด

6. การประเมิน
- ตรวจประเมิน / สอบถามอาการหลังการ
รักษา
- ให้คาแนะนา / วิธีปฏิบัติดูแลตัวเองแก่
ผู้ป่วยและญาติ
- การปรับแผนการดูแลผู้ป่วย

10

วิเคราะห์กระบวนการทางาน
กระบวนการ

ความเสีย่ ง

1. การเตรียมความพร้อมก่อน 1.เครื่องมืออุปกรณ์ทางเวชกรรมฟื้นฟู ไม่
เริม่ ปฏิบตั งิ าน
พร้อมใช้งาน
2. สาลี แอลกอฮอล์ เจลอัลตร้าซาวด์ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน

2. การรับผูป้ ว่ ย
- OPD
- IPD
-ER

3.การประเมิน/วิเคราะห์
ปัญหา และวางแผนการดูแล

4. การให้การรักษา

โอกาสพัฒนา

1.มีแบบฟอร์มตรวจเช็คความพร้อม
ของเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกวัน
ก่อนให้บริการ
2. ตรวจเช็คสาลี แอลกอฮอลล์ และ
เจลอัลตร้าซาวด์ 2 ครั้ง/เดือน ตาม
ตารางที่งานคลังเวชภัณฑ์กาหนด /
ทาการเบิกฉุกเฉินทันทีกรณีของหมด
1. ผู้ป่วยหาห้องเวชกรรมฟื้นฟูไม่เจอ
1. มีป้ายชื่อหน่วยงานติดบริเวณ
2. หอผูป้ ่วยส่งผู้ป่วยมาโดยทางหน่วยงาน ด้านหน้าของตึกเวชกรรมฟื้นฟู
ยังไม่พร้อมให้บริการ เช่น เตียงเต็ม
2. กาหนดแนวทางการให้บริการ
3. ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน
ผู้ป่วยใน และแจ้งให้หอผูป้ ่วย
รับทราบ
3. สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนให้ความสาคัญกับ ข้อมูลการ
ลงทะเบียนแรกรับ
1. วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยได้ไม่ครอบคลุม 1. จัดทาแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่
2.ไม่มีการบันทึกประวัติความเจ็บป่วย
พบมาก 5 อันดับแรกของหน่วยงาน
หรือบันทึกไม่สมบูรณ์
2. ส่งบุคลากรในหน่วยงานไปอบรม
3.ไม่มีการบันทึกการตรวจร่างกายหรือ
ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง/คน/ปี
บันทึกไม่สมบูรณ์
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผูป้ ่วย
3. ประสานงานกับศูนย์ข้อมูลในการ
ทาโปรแกรมงานเวชกรรมฟื้นฟูใน
ระบบ Hosxp ให้สมบูรณ์เพื่อใช้ใน
การเก็บประวัติการมารับบริการของ
ผู้ป่วย
4. มีระบบเก็บข้อมูลแรกรับของ
ผู้ป่วยทีห่ น่วยงานไว้ในกรณีระบบ
Hosxp ของ รพ. ชารุด
4.1. ภาวะ Burn จาก Hot pack
1. ให้ความรู/้ อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง
หลักการห่อแผ่นร้อน
2.การคัดกรองภาวะ / โรคที่เสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะ Burn
3.ติดตามผลหลังวางแผ่นร้อนทุก 5
นาที
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กระบวนการ
4. การให้การรักษา (ต่อ)

ความเสีย่ ง

โอกาสพัฒนา

4.2.ภาวะ Electric shock จากการใช้ 1. มีแบบฟอร์มตรวจเช็คความพร้อมของ
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกวันก่อน
ให้บริการ
2. บารุงรักษาอย่างสม่าเสมอโดยบริษัท
ผู้ขายและเจ้าหน้าที่
4.3.ผู้รับบริการหกล้มขณะฝึกเดิน
1. เฝ้าระวังผูป้ ่วยขณะฝึกเดิน
2. คาดเข็มขัด/ผ้ารัดเอวเพื่อสะดวกต่อ
การจับพยุง
4.4 ผู้รบั บริการตกเตียงให้บริการ
1. เฝ้าระวังขณะให้โปรแกรมการฝึกบน
เตียงรักษา
2.ไม่ปล่อยให้ผู้รบั บริการที่มีภาวะเสี่ยง
ต่อการตกเตียงอยู่ตามลาพัง
4.5 ขณะให้บริการได้รบั การแพร่เชื้อจาก 1. ศึกษาประวัติจากแฟ้มประวัติ /OPD
ผู้รบั บริการทั้งจากสารคัดหลั่ง และเชื้อ Card อย่างละเอียด
ทางระบบทางเดินหายใจ
2. ซักประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและ
ปัจจุบันให้ครอบคลุม
3.
สวมใส่เครื่องป้องกันตนเองตาม
หลักการ IC
4. มีอุปกรณ์ ที่ล้างหลังสัมผัสสารคัด
หลัง่
4.6 ช่างกายอุปกรณ์เสี่ยงต่อการสัมผัส 1. ขณะปฏิบัติงานมีการป้องกันโดยสวม
ถูกสารเคมี
แว่นตา ผ้าปิดจมูก เสื้อคลุม และ ถุงมือ
ทุกครั้ง
4.7 ช่างกายอุปกรณ์เสี่ยงต่อการมีปัญหา 1. มีผ้าปิดจมูกทุกครัง้ ที่ปฏิบัติงาน
การได้ยิน และได้รับฝุ่นละอองขณะ
2. มีแผนตรวจการได้ยินและวัด
ปฏิบัติ
สมรรถภาพปอดตามหลักของอาชีวอนา
มัยเป็นประจาทุกปี
4.8 ข้อร้องเรียนเรื่องการ Expose ส่วน 1.จัดห้อง/ม่านกั้นขณะให้บริการ
ของร่างกายขณะ
2.ขออนุญาต/บอกผูร้ ับบริการก่อนเปิด
ทาการตรวจประเมินและให้การรักษา
ส่วนที่จะรักษา
4.9 การขยับ ดัด ดึงข้อต่อ ในผู้ป่วยที่ 1.คัดกรองจากประวัติการวินิจฉัยทาง
มีภาวะ
การแพทย์
Osteoporosis/Spondylolisthesis
2.ซักประวัต/ิ ตรวจร่างกายอย่างละเอียด
3.จัดทาวิธีปฏิบัติเรื่องการขยับ ดัด ดึง
ข้อต่อ
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กระบวนการ

ความเสีย่ ง

4. การให้การรักษา (ต่อ)

4.10ข้อร้องเรียนเรื่องพฤติกรรม /
ระบบบริการของเจ้าหน้าที่

5. การประเมินหลังการรักษา

นักกายภาพบาบัดเจ้าของไข้ไม่
ติดตาม และไม่บันทึกผลการรักษา

6. การนัดหมาย /การจาหน่าย
ผูป้ ว่ ย / การติดตามเยีย่ มบ้าน

โอกาสพัฒนา
1. กาหนดวิธีปฏิบัติเรือ่ งพฤติกรรม
การบริการให้ปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน / ประเมินผลการปฏิบัติ

1. ประสานกับศูนย์ข้อมูลให้ปรับปรุง
ระบบงานเวชกรรมฟื้นฟูในระบบ LAN
ของ รพ. เพื่อให้ง่ายต่อบันทึกข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้
บันทึก progress note ทุกวันที่ผปู้ ่วย
มารับบริการ
1. ผู้ป่วยไม่ได้รับการนัดเพือ่ รักษา 1.มีระบบการนัดหมายผูป้ ่วยในกรณีที่
บาบัดต่อเนือ่ ง และติดตาม
จาเป็นต้องได้รบั การรักษาต่อเนื่อง
ผลการรักษา
2.กาหนดแนวทางให้มีการบันทึก
2. ผู้ป่วยไม่มาตามนัด/ บ้านไกลทา สาเหตุการจาหน่ายผู้ป่วยทุกราย ใน
ให้ยากต่อการนัดเพื่อรักษาต่อเนือ่ ง สมุดลงทะเบียนแรกรับผู้ป่วยของ
3. ไม่มีการบันทึกสาเหตุการจาหน่าย หน่วยงาน
4. ผู้ป่วยเรื้อรัง และอัมพาตไม่ได้รับ 3. จัดทาแนวทางการติดตามเยี่ยม
การติดตามเยี่ยมบ้าน
บ้านงานกายภาพบาบัด
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การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยูร่ ะหว่างดาเนินการ
LCDIP Clinic
คลินกิ ติดตามเด็กทีเ่ สีย่ งต่อพัฒนาการช้า

“เด็กพัฒนาการช้า ไม่ชันคอ ไม่คว่าระบบประสาทพัฒนาไม่สมวัย ขอส่งกระตุ้นพัฒนาการ.”
ร้อยละ 80 ของเด็กทีม่ ีภาวะเสี่ยงพัฒนาการช้าตั้งแต่แรกคลอด
มีปัญหาเด็กพัฒนาการช้า
เด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการช้าคือ ทารกแรกเกิดที่ มีความเสี่ยงสูง คลอดก่อนกาหนด (Pre-term) คลอด
น้าหนักตัวน้อย (Low Birth Weight) มีปัญหาขาดออกซิเจนแรกคลอด (Birth Asphyxia) หรือมีความเจ็บป่วย
หลังคลอด การดูแล ติดตามเพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวัง คัดกรอง ส่งเสริ มพัฒนาการ เพื่อให้เกิดการดูแลเด็ก
พัฒนาการช้าอย่างคลอบคลุมและต่อเนื่อง
ความเป็นมาของ LCDIP Clinic โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้ความสาคัญกับเรื่องของพัฒนาการเด็ก เพราะวัยแรกเกิด -5ปี เป็น
วัยของการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทาง ร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา โดยกาหนดให้มีการประเมินพัฒนาการ
เด็กร่วมกับการฉีดวัคซีนตามวัยของ Well Baby clinic ในโรงพยาบาล ที่ผ่านมาพบว่าเด็กที่มีภาวะเด็กเสี่ยง
พัฒนาการช้าตั้งแต่แรกคลอดมักจะมีปัญหาพัฒนาการช้าถึงร้อยละ 80 แต่การคัดกรองพัฒนาการเด็กก็ยังทาได้
ไม่ครอบคลุ่มในเด็กเสี่ยงพัฒนาการช้าทั้งหมด เนื่องจากเด็กบางส่วนถูกส่งต่อไปยังรพ.สต. ต่างๆในพื้นที่ ทาให้
เด็ก เล่านั้นไม่ ได้รับการติดตามพั ฒนาการหรือในบางรายที่มี พัฒนาการช้าก็ ถูกตรวจพบและส่ง ต่อเพื่อรับ การ
กระตุ้นพัฒนาการได้ช้า
งานกิจกรรมบาบัด หน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟู จึงได้มีการพัฒนาระบบการดูแลเด็กกลุม่ เสีย่ งพัฒนาการช้า
ขึ้น ในปี 2557 จัดคลินิกตรวจติดตามพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยงพัฒนาการช้า ในด้านของ
 การทางานของระบบประสาทขั้นพื้นฐาน
 ตรวจประเมินพัฒนาการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่การเคลื่อนไหว ด้ านกล้ามเนื้อมัดเล็กและ
สติปัญญา ด้านการเข้าใจรับรู้ภาษา ด้านการใช้ภาษา และด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม ตาม
แบบประเมินพัฒนาการ DENVER 2
ให้บริการแก่เด็กแรกเกิดถึง 1 ในเขตอาเภอปัว โดยแพทย์เวชกรรมฟื้นฟู และนักกิจกรรมบาบัด กระบวนการ
เริ่มตั้งแต่การค้นหากลุ่มเสี่ยงตั้งแต่แรกเกิด การขึ้นทะเบียน การติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง ถ้าพัฒนาการ
ล่าช้าให้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการ เน้นการสอนให้ผู้ปกครองกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน ถ้าพัฒนาการปกติส่ง
ดูแลต่อในคลินิกสุขภาพเด็กดี โดยเปิดให้บริการ 1ครั้ง/เดือน ในวันพุธที่ 3 ของเดือน
มีการคัดกรองหา
ความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Early Detection) เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที (Early Intervention)
ทาให้เด็กกลุ่มเสี่ยงมีพัฒนาการสมวัย
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ปีงบประมาณ

2557
2558
๒๕๕๙
๒๕๖๐
2561(มิ.ย)
สถิติการให้บริการ

เด็กเสีย่ ง
เด็กทีไ่ ด้รบั
พัฒนาการช้า
การตรวจ
(ราย)
พัฒนาการ LCDIP
Clinic
57
49
64
53
๕๒
๔๑
๕๕
๓๙
52
39

เด็กทีม่ ปี ญั หา
พัฒนาการช้า (ราย)

เด็กทีไ่ ด้รบั การกระตุน้
พัฒนาการ
มีพฒ
ั นาการสมวัย

32
39
๘
๑๑
10

28
35
๓
๘
6

การให้บ ริก าร LCDIP Clinic มุ่ง เน้นให้เด็ก ทารกที่มี ความเสี่ยงพัฒ นาการช้า ได้รับ การติดตาม
พัฒนาการ แต่ที่ผ่านมาการติดตามพัฒนาการก็ยังไม่สามารถทาได้ครอบคลุมทุกราย เนื่องจากเด็กบางรายอาศัย
อยู่ในพื้นที่สูง การเดินทางมายังโรงพยาบาลยากลาบาก บางเด็กบางรายมีการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างจังหวัด ทา
ให้ไม่สามารถติดตามพัฒนาการเด็กได้
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสาเร็จในการทา LCDIP Clinic
 ทีมงานร่วมแรงร่วมใจ ผู้บริหารตระหนักและให้ความสาคัญกับปัญหาพัฒนาการเด็กเป็นอย่างดี จึงได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดีเยี่ยม
 ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมส่งเสริมพัฒนาการ โดยใช้รูปแบบโรงเรียนพ่อแม่ แลกเปลี่ยน
ความรู้และวิธีการกระตุ้นพัฒ นาการระหว่างครอบครัว เมื่อครอบครัวหนึ่งประสบความส าเร็จ ก็เป็น
แบบอย่างให้ครอบครัวอื่นมีแรงจูงใจในการทาตาม
แผนพัฒนา LCDIP Clinic ที่สาคัญคือ
 การพัฒนาระบบการให้บริการมีการทางานให้เป็นทีมสหวิชาชีพมากขึ้น โดยในปีต่อไปอาจมีการทางาน
ร่วมกับพยาบาลจาก Well baby clinic เพื่อให้ความรู้แก่พ่อแม่ ในเรื่องของน้าหนักส่วนสูงและเรื่อง
ของโภชนาการต่างๆ เนื่องจากเด็กที่คลอดก่อนกาหนด น้าหนักตัวแรกคลอดน้อย มักมีปัญหาเรื่อง
น้าหนักและส่วนสูงที่ต่ากว่าเกณฑ์
 นักจิตวิทยา/พยาบาลจิตวิทยาเด็ก ให้คาแนะนาผู้ปกครองในการเลี้ยงลูก ที่มีปัญหาพัฒนาการช้าและ
ค่อนข้างเป็นเด็กเลี้ยงยาก เพราะพ่อแม่ของเด็กกลุ่มนี้มักมีความเครียดและกังวลค่อนข้างมาก
 วางแผน
 นัดเด็กช่วงอายุใกล้เคียงกันมาตรวจในวันเดียวกัน เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะผู้ปกครองได้พร้อมๆกันได้
 พัฒนาเรื่องของระบบส่งต่อ ติดตามพัฒนาการเด็ก ในเขตโรงพยาบาลสายเหนือ ในเด็กที่มาคลอดใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวแล้วเป็นทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้เด็กได้รับการติดตาม
พัฒนาการ
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การพัฒนาศักยภาพการให้บริการผูพ้ กิ าร
เป้าหมาย “เพิม่ การเข้าถึงบริการทางด้านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของพิการ”
ผู้พิการซึง่ มีจานวนเพิ่มมากขึ้น สถิติประเทศไทยมีผู้พิการกว่า ๑.๕ ล้านคน หรือร้อยละ ๒.๒ ของ
ประชากรไทย ในอาเภอปัวนั้นจากฐานข้อมูลพบว่าจานวนผูพ้ ิการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๕๘ มีผู้
พิการทัง้ หมด 4,555 คน เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 1,406 คิดเป็นร้อยละ 30.87 ของผู้พิการทั้งหมด
ทั้งนี้จากจานวนผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง สภาพความพิการเป็น
อุปสรรคในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการเข้าสังคม ดังนั้นคนพิการสมควรได้รบั การสนับสนุน ส่งเสริม
ให้มีโอกาสในการเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การแก้ไขปัญหาอันเนือ่ งจากความพิการนั้นๆ ทัง้ ทาง
ร่างกาย ความสามารถในการดาเนินชีวิตประจาวัน ด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากสภาพปัญหาปัจจุบันในอาเภอปัว จะพบว่าผู้พิการยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงการขึ้นทะเบียนผู้พกิ าร
ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประโยชน์ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และสิทธิ
ประโยชน์ตามพ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
ที่ผ่านมาในกลุ่มผู้สงู อายุทมี่ ีอายุเกิน ๖๐ ปี ได้รบั การประเมินการมองเห็น ประเมินภาวะต้อกระจกตาม
โครงการของงานจักษุของโรงพยาบาลน่านปีละหนึ่งครัง้ เพื่อเข้ารับการรักษา ส่วนผู้พิการประเภทอื่นๆ ในเขต
อาเภอปัวยังไม่เคยได้รับการประเมินทางร่างกายหรือทางจิตใจ หรือการเข้าถึงบริการด้านการฟื้น ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ ตลอดจนยังไม่มีการรวมกลุม่ ของผู้พิการทีเ่ ป็นรูปธรรม ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดย
คณะทางานด้านคนพิการประเภทต่างๆ ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการแก่ผู้พกิ ารขึ้นเพื่อเป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้พิการมีโอกาสในฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เข้าถึงบริการทัง้ ทางด้านการแพทย์และ
บริการทางสังคมตามสิทธิประโยชน์อันพึงได้ และ สนับสนุนการสร้างพลังกลุม่ ของผู้พิการในอาเภอปัวเพื่อความ
ยั่งยืนของการขับเคลื่อนงานด้านผู้พิการในอนาคต และจะสามารถเติมเต็มมิติการให้บริการผู้พิการของอาเภอปัว
ได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น ทางงานเวชกรรมฟื้นฟู ร่วมกับงานผู้ป่วยนอกและงานจิตเวช รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพทั้ง 12 แห่ง จึงได้พัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ขึ้น โดยเป็นการบริการเชิงรุกออกหน่วยเคลื่อนที่ แบบบูรณาการ โดยมากิจกรรม
ดังต่อไปนี้
- ประเมินทางด้านร่างกายโดยแพทย์เวชศาสตร์ นักกายภาพบาบัด นักกิจกกรรมบาบัด โดยประเมิน 2
ส่วนคือ ประเมินการเคลื่อนที่ และประเมินความสามารถในการทากิจวัตรประจาวัน (Barthel index) มีการให้
การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินในรายที่แพทย์ประเมินแล้วเห็นสมควรต้องมี
- ประเมินทางด้านจิตใจ โดยนักจิตวิทยา โดยใช้แบบประเมิน 2Q/9Q
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้พิการที่ได้รับการประเมินด้านร่างกาย อยู่ในกลุ่มช่วยเหลือตนเองได้ดี (กลุม่ ติดสังคม) จานวน
1216 ราย คิดเป็นร้อยละ 61
2. ผู้พิการที่ได้รับการประเมินด้านร่างกาย อยู่ในกลุ่มช่วยเหลือตนเองไม่ได้(กลุม่ ติดเตียง) จานวน 2 ราย
คิดเป็นร้อยละ 0.43 ได้รบั การส่งต่อศูนย์เยี่ยมบ้านเพื่อตืดตามดูแลต่อเนื่อง ร้อยละ 100
3. ผู้พิการที่ได้รับการเมินทางด้านจิตใจ ทีม่ ีผล 2Q/9Q positive จานวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ
15.33
4. ผู้พิการที่มีการประเมินด้านจิตใจโดยใช้แบบประเมิน 2Q,9Q ได้รับการดูแล และส่งต่ออย่างเหมาะสม
จะนวน 52 ราย คิดเป็นร้อยละ 100
5. ผู้พิการทางการเคลือ่ นไหวได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการอย่างเหมาะสมร้อยละ 79.16
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ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ทาให้มีผู้พกิ ารสามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ทั้ง
ทางด้านจิตใจ และร่างกายเพิ่มขึ้น รวมถึงได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ ได้มาก
79.16
Essential care
แนวทางการดูแลผูพ้ กิ าร งานเวชกรรมฟืน้ ฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
ผูพ้ กิ ารทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลด้วยทีมเวชกรรมฟืน้ ฟู หมายถึง ผู้พิการที่มีความบกพร่องประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือมากกว่า ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ในการทากิจวัตรประจาวัน จาเป็นต้องมีผู้ดูแลบางส่วนหรือทัง้ หมด
โดยเน้นในกลุม่ ผูป้ ่วยดังต่อไปนี้ (inclusion criteria)
1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CVA) รายใหม่ทุกราย หรือรายเก่าที่มีภาวะแทรกซ้อน
2. ผู้ป่วยที่มีภาวะขาหัก จาเป็นต้อง on skin traction ต่อที่บ้าน และผู้ป่วยภาวะ multiple fracture ที่มีภาวะ
ติดเตียง
3. ผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury)
4. ผู้พิการเด็กทางการเคลือ่ นไหว/ผู้พิการทีป่ ระเมิน ADL คะแนน mobility =0,1
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flow การดาเนินงานคนพิการ รพร. ปัว
ผู้พิการทางร่างกายและการเคลือ่ นไหวและผู้พิการประเภทอื่นที่เข้ าร่วมกิจกรรมออกหน่วยเวชกรรม
ฟื น้ ฟูเคลือ่ นที่ /ผู้ป่วยใน 4 กลุม่ ตาม (inclusion criteria)
ประเมินเรื่องการขึ ้นทะเบียนผู้พิการ/
สิทธิ์ขั ้นพื ้นฐานของผู้พิการ/ประเมินทางด้ าน
สังคม/ด้ านเศรษฐกิจ

ประเมินด้ านร่างกาย

กลุ่มติดสังคม
ADL score114-150
Mobility=3

กลุ่มติดบ้ าน
ADL score 47-113
Mobility=2

ประเมินด้ านจิตใจ

กลุ่มติดเตียง
ADL score 0-46
Mobility=0,1

2Q

neg
ไม่นดั
neg
ให้ คาแนะนา

9Q
เยี่ยมบ้ านโดย อสม.
ปี ละ 1 ครั ้ง

ให้ มีอปุ กรณ์ช่วยพยุงเดิน/
อุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิการ
(ตามความเหมาะสม)

ให้ มีรถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้
พิการ (ตามความเหมาะสม)

เยี่ยมบ้ านโดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพ/รพสต.
ทุก 4 เดือน
เยี่ยมบ้ านโดย รพ
สต.ทุก 6 เดือน

ประเมิน ADL ซ ้าหลังได้ รับความช่วยเหลือ

score>7

ส่งต่อเพื่อพบจิตแพทย์
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แบบประเมินคัดกรอง ADL
แบบประเมิน ADL การจาแนกผู้พกิ ารตามกลุม่ ศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจาวัน( Barthel Activities of Daily Living :ADL)
คาจากัดความ
การจาแนกกลุ่มผู้พิการเพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้พิการระยะยาวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพ งานเวชกรรมฟื้นฟูจึงได้ ได้ประยุกต์จากเกณฑ์การประเมินความสามารถใน
การประกอบกิจวัตรประจาวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ซึ่งมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 ผู้พิการที่พงึ่ ตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวมคะแนน ADL ตั้งแต่ 12
คะแนนขึ้นไป หรือคะแนนหัวข้อ mobility=3
กลุม่ ที่ 2 ผู้พิการที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) มีผลรวมคะแนน ADL อยู่ในช่วง
5 – 11 คะแนน ไป หรือคะแนนหัวข้อ mobility=2
กลุม่ ที่ 3 ผู้พกิ ารกลุม่ ที่พงึ่ ตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุม่ ติดเตียง) มีผลรวมคะแนน
ADL อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน ไป หรือคะแนนหัวข้อ mobility=0, 1
ประเภทตามคะแนน
Barthel index

ทีมเยีย่ ม

เกณฑ์การเยีย่ มบ้านผูพ้ กิ าร
กลุ่มช่วยเหลือตนเอง
เดิน/เคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น
ไม่ได้/ต้องใช้รถเข็นช่วย พยุง หรือบอกให้ทาตาม
ตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (คะแนน mobility =2)
(ไม่ต้องมีคนเข็นให้)
(คะแนน mobility
=0,1)
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.+
รพสต.
รพสต.

เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง
(คะแนน mobility =3)

อสม.

ระยะเวลาการเยีย่ ม

ภายใน 1 สัปดาห์

ภายใน 2 สัปดาห์

ภายใน 1 เดือน

ความถีในการเยีย่ ม /
ประเมิน

ทุก 4 เดือน

ทุก 6 เดือน

ปีละ 1 ครั้ง
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การพัฒนาคุณภาพบริการคลินกิ รองเท้าเบาหวาน
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพกับอวัยวะต่างๆ ภายในร่างการเช่น เหงือก
ฟัน ตา ไต หัวใจ และระบบประสาทหลอดเลือดแดง ซึ่งผู้ปว่ ยโรคเบาหวานเรื้อรังนั้นมักมีหลอดเลือดแดงแข็ง
(atherosclerosis) ทาให้เลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอจนอาจทาให้เท้าเย็น เป็นตะคริว ทาให้ความรูส้ ึกสัมผัสบริเวณเท้า
ลดลงหรือเกิดอาการปวดขณะเดินมากๆ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงเป็นแผลที่เท้าได้ง่าย แผลทีเ่ ท้าของผูป้ ่วยเบาหวานมัก
เกิดขึ้นจากรูปเท้าทีผ่ ิดปกติ ร่วมกับโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบหรือตัน ซึ่งพบมากกว่าคนปกติถึง 5 เท่า อีก
ทั้งอาจมีอาการชาของปลายเท้า เนื่องจากเส้นประสาทเสื่อมจากโรคเบาหวาน ดังนั้นเมื่อเกิดแผลทีเ่ ท้าก็จะหาย
ยากมากและอาจลุกลามมากขึ้น และถ้าโดนซ้าเติมด้วยโรคติดเชื้อก็อาจจะเป็นอันตรายถึงขั้นสูญเสียเท้า สูญเสีย
ขา หรือ สูญเสียชีวิตได้ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเรือ้ รังนานกว่า 25 ปี ขึ้นไปมีโอกาสต้องถูกตัดเท้าสูงถึงร้อยละ
11 จากการเกิดแผลทีเ่ ท้า การตรวจพบแผลเท้าเบาหวานในระยะเริ่มต้น จึงเป็นสิง่ จาเป็นเพื่อป้องกันภาวะ
อันตรายดังกล่าว
ในปี 2556 ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้เล็งเห็นความสาคัญของการดูแลเท้าใน
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครอบคลุม ลดปัญหาเรื่องแผล และการตัดเท้า จึงได้มี
แนวคิด เพื่อเป็นการป้องกันการถูกตัดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
เริ่มจากส่งทีมสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานด้านการ
ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้ไปศึกษาดูงานทางด้านคลินกิ เบาหวาน ณ โรงพยาบาลแพร่ ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับการ
ดูแลเท้า การตรวจเท้า และการทารองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ได้นาเอาความรู้ แนวคิด มาปรับปรุง และพัฒนามา
ประยุกต์ใช้กบั ผูป้ ่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว หน่วยงานเวชกรรมฟื้นฟู จึงได้เปิดคลินิกร้อง
เท้าผูป้ ่วยเบาหวาน โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผูก้ ากับดูแล และมีนักกายภาพบาบัด ช่างกายอุปกรณ์ เป็น
ผู้ปฏิบัตงิ าน เพื่อให้บริการตรวจประเมินเท้า และทารองเท้าสาหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยทีม่ ีปัญหาเกี่ยวกับ
เท้า ที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
สถิตกิ ารให้บริการ
ระดับความ
เสีย่ ง
จานวนผู้ป่วย
ที่ตรวจเท้า
ความเสี่ยง
ปานกลาง
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงสูง
มาก

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 56
1143

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 57
1328

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 58
1354

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 59
1265

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 60
1535

ผลการ
ดาเนินงาน
ปี 61(มิ.ย)
1494

57

117

41

0

16

37

9

4

1

4

12

11

7

3

4

4

6

12
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แผนภูมแิ สดงภาพและเปรียบเทียบสถิตกิ าร
120
100
80
60
40



20
0
2556

2557

2558

2559

2560

2561(. )

ระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ ประสาทการรับรู้ของเท้าผิดปกติ
ระดับความเสี่ยงสูง คือประสาทการรับรู้ของเท้าผิดปกติและมีแผลที่เท้า
ระดับความเสี่ยงสูงมาก คือประสาทการรับรู้ของเท้าผิดปกติ มีแผลเท้า หรือถูกตัดเท้าบางส่วน
จากสถิติการให้บริการ ในการตรวจประเมินเท้าในผูป้ ่วยเบาหวาน จะเห็นได้ว่า จานวนผู้ป่วยที่มีอยูร่ ะดับ
ความเสี่ยงสูง และระดับความเสีย่ งสูงมาก มีจานวนลดลงจากปีแรก ทีเ่ ริม่ ดาเนินการ
แผนพัฒนา





เพิ่มทักษะ ความรู้ทางด้านการตรวจประเมินเท้า และการทารองเท้า
จัดทาแผนการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดี
การพัฒนาระบบการให้บริการมีการทางานให้เป็นทีมสหวิชาชีพมากขึ้น
ดาเนินการโดยการออกหน่วยเชิงรุก โดยการออกไปทาการตรวจประเมินเท้าผูป้ ่วยโรคเบาหวาน
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ต่างๆ ในเขตอาเภอปัว
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การพัฒนาคุณภาพบริการผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) เป็น ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนือ่ งจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน
หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทาลาย การทางานของสมองหยุดชะงัก ซึ่งส่งผลทาให้ผปู้ ่วยมี
อาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและ/หรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก
น้าลายไหล กลืนลาบาก ตามัว มองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก หรือตาบอดข้างเดียวทันทีทันใด เดินเซ ทรงตัว
ลาบาก และเป็นโรคทีม่ ีความเสี่ยงทีจ่ ะมีภาวะความพิการสูง ซึ่งข้อมูลที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือด
สมองเพิม่ มากขึ้น
ปีงบประมาณ
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จานวนผู้ป่วย stroke
(IPD case)
85
87
90
108
84
92
113
162

ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจึงได้ให้ความสาคัญกับการดูแลผูป้ ่วยโดยทางการแพทย์ถือว่าเป็นโอกาส
ทอง (golden period) ของการฟื้นฟู ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจึงได้ให้ความสาคัญกับการดูแลผู้ป่วย
โดย งานเวชกรรมฟื้นฟูร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านได้กาหนดกลุม่ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นกลุ่มโรคที่ต้องได้รับการ
วางแผนจาหน่าย และอยู่ในแผนที่ต้องได้รบั การติดตามเยี่ยมบ้าน และทางทีมงานได้พัฒนาแบบประเมินกิจวัตร
ประจาวัน Barthel index เพื่อใช้ในการกากับติดตามความก้าวหน้าของผูป้ ่วยแต่ละราย และเริ่มมีระบบ
ลงทะเบียนผูป้ ่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในปีงบประมาณ 2559 และมีแผนติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าและติดตามโปรแกรมฟื้นฟูสภาพในทุกบ่ายวันพุธ และวันพฤหัส ร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านของ
โรงพยาบาลซึ่งผลการดาเนินงานปีงบประมาณ 2560 พบว่า
1. มีกลุ่มสีเขียว 40 คน
2. มีกลุ่มสีเหลือง 14คน หลังได้รบั การฟื้นฟู เปลี่ยนเป็นกลุม่ สีเขียว 7 คน คิดเป็นร้อยละ 50
3. มีกลุ่มสีแดง 23 คน หลังได้รบั การฟื้นฟู เปลี่ยนเป็นกลุม่ สีเหลือง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 8.6 เปลี่ยนเป็นกลุ่ม
สีเขียว 8 คน คิดเป็นร้อยละ 34.78
4. ผู้ป่วยเสียชีวิต 6 คน ไปรักษาต่อจังหวัดอื่น 5 คน
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เดือน

จานวน

ได้ ทาrehab ขณะ admit
โรงพยาบาล

คิดเป็ นร้ อยละ

ปั ว

ต่างอาเภอ

11

ร้ อยละ 91.66

8
10

ร้ อยละ 88.88
ร้ อยละ 100

15
9
7
60
4
10
3

ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 90
ร้ อยละ 77
เฉลีย่ 87.09 %
ร้ อยละ 66.7
ร้ อยละ 100
ร้ อยละ 100

ต.ค.59

12

10

พ.ย 59
ธ.ค 59

9
10

8
5

20
10
9
รวม 70
6
10
3

16
8
7
54
5
8
2

ฉก.1 ตจว.
1
ชก.1
ล.1 ทช.1
บก.2 ชก.1
ชก.2 ฉก.2
ชก.2
ตจว.1 ทช.1
16
ทช.1
ชก.2
บก. 1

ก.ค 60

7

5

ทช.1 บก.1

6

ร้ อยละ 85.71

ส.ค 60
ก.ย 60
สรุปรวม

9
8
113

7
7
88

ตจว.1 ชก 1
ทช.1
25

7
6
96

ร้ อยละ 77.8
ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 84.95

ม.ค 60
ก.พ 60
มี.ค 60
สรุป 6 เดือน
เม.ย 60
พ.ค 60
มิ.ย 60

หมายเหตุ ในระยะเวลา ต.ค58-ม.ค 59 มีผู้ป่วยทีม่ ีภาวะแทรกซ้อน 1 ราย

เดือน
ต.ค.60
พ.ย 60
ธ.ค 60
ม.ค 61

จานวน
9
9
6
5

ปั ว

ต่างอาเภอ

6
8
3
6

ชก.2 ทช.1
ทวผ.1
ทช.1 ลาว 2
-

ได้ ทาrehab ขณะ admit
โรงพยาบาล
7
8
5
4

คิดเป็ นร้ อยละ
77.77
88.88
83.33
80

23
ก.พ 61
มี.ค 61
สรุป 6 เดือน
เม.ย 61
พ.ค 61
มิ.ย 61

11
8
127
15
12
8

11
8
79
14
7
6

7
ลาว
ทช.2 ชก.2
ทวผ. 1

7
6
37
12
9
6

63.63
75
78.10
80
75
75

ก.ค 61
ส.ค 61
ก.ย 61
สรุปรวม

แผนพัฒนา
- การพัฒนาการใช้โปรแกรม การเก็บข้อมูลในการติดตามการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์สาหรับผู้ป่วยยระยะฟื้นฟู (sub-acute rehabilitation)
- กาหนดให้มี stroke manager ประจาหอผู้ป่วย

การพัฒนาระบบบริการให้บริการผูป้ ว่ ย COPD งานกายภาพบาบัด
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) หมายถึงกลุ่มของโรคทีเ่ กิด
อาการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างถาวรจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมหรือเนื้อปอดจนเกิด
อาการหลอดลมตีบแคบหรือตันลง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจัดเป็นปัญหาหลักในด้านการสาธารณสุข ซึ่งพบว่าความ
ชุกของการเกิดโรคและอัตราการ เสียชีวิตของโรคมีจานวนเพิ่มขึ้นในทั่วโลก มีการคาดการณ์ว่าผูป้ ่วยโรคนีจ้ ะเพิ่ม
จานวนขึ้นในทศวรรษข้างหน้า โดยในปี 2020 จะเป็นโรคอันดับที่ 5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลกรวมทั้งเป็นสาเหตุ
หลักของการเสียชีวิตของประชากรโลกเป็นอันดับ ที่ 3 ดังนั้น การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ถือเป็นบทบาทสาคัญ
หนึ่งในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด (pulmonary rehabilitation) เป็นการให้วิธีการดูแลรักษาผูป้ ่วยด้วยหลัก
ข้อมูล พื้นฐานทางวิชาการที่มีความหลากหลายรูปแบบด้วยความเข้าใจสาหรับผูป้ ่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่ยงั คงมี
อาการและมี การทากิจวัตรประจาวันลดลง โดยจะเป็นรูปแบบแนวผสมผสานและมีความเฉพาะสาหรับผูป้ ่วยแต่
ละราย ซึง่ การฟื้นฟู สมรรถภาพปอดนั้นจะเน้นการจัดการเพื่อลดอาการ เพิ่มความสามารถในการท างานของ
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ร่างกายให้ได้ระดับสูงสุดเท่าที่จะทาได้ เพิ่มการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ด้วยการคงสภาพหรือฟื้นคืนสภาพของ ลักษณะที่ปรากฏจากโรคในระบบต่างๆ ของร่างกาย
โดยบทบาทของนักกายภาพบาบัดสาหรับการจัดโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดนั้น จัดเป็นส่วน
สาคัญหลักที่ทาหน้าที่ในการกาหนดรูปแบบ วิธีการและแนะนา การฝึกออกกาลังกายในผู้ป่วย ประเมินโครงสร้าง
กระดูก และกล้ามเนื้อพร้อมให้การรักษาและคาแนะนา การให้ ความรู้และการดูแลเกี่ยวกับการระบายเสมหะใน
แขนงทางเดินหายใจ การจัดการควบคุมภาวะหอบเหนือ่ ยในผู้ป่วย การฝึกกล้ามเนื้อหายใจเข้ารวมทั้งประเมินการ
ใช้อุปกรณ์ออกซิเจนขณะเดินสาหรับผู้ป่วย

แนวทางการให้บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพปอดผูป้ ว่ ย COPD ทีน่ อนรพ.
ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ป่วยCOPD admit ด้วยอาการ acute exacerbation
พยาบาลประจาตึกโทรแจ้งนักกายภาพบาบัด
นักกายภาพบาบัดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด(Pulmonary Rehabilitation) แก่ผู้ป่วย
ตัวชีว้ ดั : ผู้ป่วยCOPD ที่นอนโรงพยาบาลได้รับการสอนโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ร้อยละ 70
ปัญหาหรืออุปสรรคในการดาเนินงาน
- พยาบาลประจาตึกไม่โทรแจ้งนักกายภาพบาบัดเมื่อมีคนไข้ COPD มานอนที่รพ. ทาให้ขาดการให้บริการผู้ป่วย
บนตึก
-จานวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย ทาให้บางครัง้ ไม่สามารถขึ้นให้บริการได้ในผูป้ ่วยทุก
คน

แผนการพัฒนา
- นักกายภาพบาบัดขึ้นroundward ในช่วงเช้าหรือบ่าย เมือ่ มีcase COPD admit โดยได้รับการแจ้งจากพยาบาล
ประจาตึก และการตรวจเช็ครายชื่อผู้ป่วยCOPD ที่admit ตามตึกในHOSXP
- ประสานพยาบาลประจาตึกผู้รบั ผิดชอบกลุม่ โรคCOPDให้โทรแจ้งนักกายภาพบาบัดเมื่อมีผู้ป่วยCOPD with AE
มาadmitที่ตึก
- ให้บริการโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด (Pulmonary rehabilitation )
ประกอบด้วย
1. Relax technique
2. Breathing technique
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3. Active chest mobilization
4. Coughing training
5. Exercise (walking)
ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ 2557ผู้ป่วยCOPD ที่นอนโรงพยาบาลได้รับการสอนโปรแกรมฟื้นฟู
สมรรถภาพปอด
ปีงบประมาณ 2558 ผู้ป่วยCOPD ที่นอนโรงพยาบาลได้รบั การสอนโปรแกรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58-ส.ค.59) ผูป้ ่วยCOPD ที่นอนโรงพยาบาลได้รบั การ
สอนโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.59- ก.ย.59) ผู้ป่วยCOPD ที่นอนโรงพยาบาลได้รับการ
สอนโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
ปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60- มิ.ย61) ผู้ป่วยCOPD ที่นอนโรงพยาบาลได้รบั การ
สอนโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด

ผลที่ได้
ร้อยละ 54
ร้อยละ 32.4
ร้อยละ 58.62
ร้อยละ 75.41
ร้อยละ 66.72

ผลการดาเนินงานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COPD with AE ที่นอนรพ.ปีงบประมาณ 2559
(ต.ค.58-ก.ค.59)
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เดือน

ต.ค.2560
เดือน
พ.ย.2560
ธ.ค.2560
ม.ค.2561
ต.ค.2558
ก.พ.2561
พ.ย.2558
มี.ค.2561
ธ.ค.2558
เม.ย.2561
ม.ค.2559
พ.ค.2561
ก.พ.2559
มิ.ย.2561
มี.ค.2559
รวม

เม.ย.2559
พ.ค.2559
มิ.ย.2559
ก.ค.2559

ร้ อยละที่ให้ บริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ปอดในผู้ป่วยCOPD with AE ที่นอน
รพ.
ร้อยละที่ให้100
บริการฟื้นฟู
100 ้ป่วยCOPD
สมรรถภาพปอดในผู
with AE23ที่นอนรพ.
100
73.33
58
47.61
60
27
50
31
47
37.5
62.5
78.26
ร้ อยละ
66.72

40
80
77.78
75

ผลการดาเนินงานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วย COPD with AE ที่นอนรพ.
ปีงบประมาณ 2560 -61
เดือน

ต.ค.2559
พ.ย.2559
ธ.ค.2559
ม.ค.2560
ก.พ.2560
มี.ค.2560
เม.ย.2560
พ.ค.2560
มิ.ย.2560
ก.ค.2560
ส.ค.2560
ก.ย 2560
รวม

ร้ อยละที่ให้ บริ การฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ปอดในผู้ป่วยCOPD with AE ที่นอน
รพ.
86.67
70.81
76.92
77
88
90
69
100
53.85
67
100
16.67
75.41
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