Service Profile ๒๕๖๐
หน่ วยงาน กายภาพบาบัด
๑. บริ บท
เป็ นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีใ่ นการให้บริการด้านการส่งเสริม ป้ องกัน รักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพของ
ผูร้ บั บริการด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารทางกายภาพบาบัดตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และผูร้ บั บริการพึงพอใจ มีขอบเขตการให้บริการทัง้ ผูม้ ารับบริการในเขตรับผิดชอบและพืน้ ที่
ใกล้เคียง แบ่งเป็ น
- งานด้านการรักษา เช่น การรักษาผูป้ ่ วยทางโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเฉลีย่ ๗,๓๘๔ ราย/ปี
โรคทางระบบประสาทเฉลีย่ ๑,๑๙๓ ราย/ปี โรคทางระบบทรวงอกเฉลีย่ ๑๙๔ ราย/ปี
- งานส่งเสริมและป้ องกัน เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดบอร์ดความรูต้ ามลักษณะโรคของผูม้ า
รับบริการ การออกเยีย่ มบ้านร่วมกับทีมของโรงพยาบาล การทางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานต่างๆ
การจัดทาแผ่นพับให้ความรูใ้ นเรือ่ งทีจ่ าเป็ น เช่น ปวดหลัง ปวดเข่า CVA COPD เป็ นต้น ให้
ความรูส้ ุขศึกษาแก่ผปู้ ่ วยและญาติทม่ี ารับบริการ วิทยากรการดูแลผูส้ งู อายุรว่ มกับเทศบาล และรพ.
สต.ต่างๆ
- งานฟื้ นฟูสมรรถภาพ เช่น การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูท้ ม่ี คี วามบกพร่องทางกายและการเคลื่อนไหว ฝึก
การใช้ไม้เท้าขาวสาหรับผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยประจา PCC ทัง้ 4
โซน
ซึง่ ความต้องการทีส่ าคัญของผูม้ ารับบริการคือ หาย/บรรเทาจากอาการทีเ่ ป็ นอยู่, สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ และสามารถทางานได้ตามปกติโดยไม่มปี ั ญหาหลักมารบกวน ในปี ๒๕๕๙ พบว่า มีผมู้ ารับบริการเป็ น
ผูป้ ่ วยนอกเฉลีย่ ๘๒๐ ราย/เดือน ผูป้ ่ วยในเฉลีย่ ๕๖ ราย/เดือน โดยระยะเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ่ วย
๓๐ นาที - ๑ ชัวโมง
่ ต่อคน งานกายภาพบาบัดมีบุคลากรเป็ นนักกายภาพบาบัด ๕ คน ผูช้ ่วยนัก
กายภาพบาบัด ๑ คน มีเครื่องมือดังนี้ เครือ่ งดึงคอ/ดึงหลัง ๓ เครือ่ ง, เครือ่ งUltrasound+ES ๑ เครือ่ ง,
เครือ่ งUltrasound ๒ เครือ่ ง, เครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้ า ๑ เครื่อง, Parallel bar+กระจก ๑ ชุด, Bicycle ๒ ตัว,
Hydroculator ๑ เครือ่ ง, โต๊ะออกกาลังมือ ๑ ตัว, shoulder wheel ๑ ตัว, เตียง suspension 1 ชุด
ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
ผูร้ บั บริการได้รบั บริการทางกายภาพบาบัดด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย และพึงพอใจ
ความท้าทาย ความเสี่ยงที่ท้าทาย
๑. ผูม้ ารับบริการดีขน้ึ /หาย
๒. ผูร้ บั บริการกลุ่มเป้ าหมาย (CVA) ได้รบั การติดตามต่อเนื่อง

๒. กระบวนการสาคัญ (Key Processes)
กระบวนการสาคัญ
สิง่ ทีค่ าดหวังจากกระบวนการ
(Key Process)
(Process Requirement)
๑. การเตรียมความพร้อมของ
มีการเตรียมความพร้อมก่อน
สถานที/่ อุปกรณ์/เครือ่ งมือ
ให้บริการและผูร้ บั บริการ
ได้รบั การบริการทีถ่ ูกต้อง
ปลอดภัย และพึงพอใจ
๒. การรับผูป้ ่ วย
ผูร้ บั บริการได้รบั การซัก
ประวัติ ตรวจประเมิน และ
วินิจฉัยทางกายภาพบาบัด
ทุกรายอย่างถูกต้องตรงตาม
พยาธิสภาพของโรค
๓. การรักษา
ผูร้ บั บริการได้รบั การรักษาที่
ถูกต้องและปลอดภัยตรงตาม
แผนการรักษา

๔. การนัดหมาย/การดูแลต่อเนื่อง

๕. งานฟื้ นฟูสุขภาพ
- การออกเยีย่ มบ้าน
- โครงการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ าร
ในชุมชน (ผูป้ ่ วย CVA)
๖. งานป้ องกันและส่งเสริมสุขภาพ
- สอนฝึกหายใจและออกกาลังกาย
ผูป้ ่ วย COPD
(กิจกรรมร่วมคลินิกพิเศษ)
- การออกกาลังกายในผูป้ ่ วยโรค
เรือ้ รังรายใหม่ ทุกวันจันทร์ท่ี 2 ของ
เดือน
- การออกกาลังกายระหว่างรอคอย

ตัวชีว้ ดั สาคัญ
(Performance Indicator)
- จานวนครัง้ ของการเตรียม
สถานที/่ อุปกรณ์/เครือ่ งมือ ไม่
พร้อมใช้
เป้ าหมาย < ๑๒ ครัง้ /ปี
- จานวนครัง้ ในการตรวจประเมิน
และวินิจฉัยผิดพลาด เป้ าหมาย
๐

- ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการ เป้ าหมาย  ๙๐
- อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังรับบริการ เป้ าหมาย  ๒
- ร้อยละของผูร้ บั บริการดีขน้ึ หรือ
หาย เป้ าหมาย ๘๐
- อัตราให้บริการผิดพลาดทาง
กายภาพบาบัด เป้ าหมาย  ๒
ผูร้ บั บริการได้รบั การรักษา
- จานวนครัง้ ของความผิดพลาด
อย่างต่อเนื่อง
ในการนัดหมาย เป้ าหมาย  ๑๐
ราย/ปี
ผูร้ บั บริการ(CVA)ในชุมชน
- ร้อยละของผูร้ บั บริการ
ได้รบั การฟื้ นฟูและติดตาม
กลุ่มเป้ าหมาย(CVA)ทีไ่ ด้รบั การ
ประเมินผล
ฟื้ นฟูและติดตามดีขน้ึ เป้ าหมาย
๗๐
- ผูร้ บั บริการสามารถหายใจ - ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
ได้ถูกต้อง
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง เป้ าหมาย
และออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม ๗๐
กับโรค

คลินิกรักษ์ไต ทุกอังคารสุดท้ายของ
เดือน
๓. ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน (Performance Indicator)
ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย
๑. จานวนครัง้ ของการเตรียมสถานที่/อุปกรณ์/
< ๑๒
เครือ่ งมือไม่พร้อมใช้
ครัง้ /ปี
๒. จานวนครัง้ ในการตรวจประเมินและวินิจฉัย
๐
ผิดพลาด
๓. ร้อยละของความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
 ๙๐
๔. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังรับบริการ < ๒
๕. ร้อยละของผูร้ บั บริการดีขน้ึ /หาย
๘๐
๖. อัตราให้บริการผิดพลาดทางกายภาพบาบัด
<๒
๗. ร้อยละของผูร้ บั บริการกลุ่มเป้ าหมาย
๗๐
(CVA)ได้รบั การติดตามต่อเนื่อง
๘. ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม(COPD)สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ๗๐
อย่างถูกต้อง
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๔. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
๔.๑ ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั
๑. ระบบงาน one-stop-service
- ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการทางกายภาพบาบัดแล้ว เมือ่ มีการนัดครัง้ ต่อไปสามารถมายื่นบัตรนัดทีแ่ ผนก
กายภาพบาบัดตามเวลาทีน่ ัดหมายได้เลย โดยไม่ตอ้ งยืน่ ทีห่ อ้ งบัตร ทาให้ลดระยะเวลาการรอคอยบัตร
๒. ระบบ Hospital XP
- มีการลงบันทึกอาการสาคัญ การให้การรักษา และการนัดหมายแก่ผปู้ ่ วยทุกรายในระบบ Hospital
XP ทาให้หอ้ งบัตรสะดวกในการค้นหา OPD Card ของผูป้ ่ วยในวันต่อไป และสามารถดึงสถิตแิ ละส่ง
รายงานของผูม้ ารับบริการทีแ่ ผนกกายภาพบาบัดในแต่ละเดือนจากงาน IT ได้
๓. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการบริการดูแลผูพ้ กิ ารในชุมชน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
๔. โครงการให้บริการฝึกอบรมคนตาบอดด้านการทาความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
(Orientation & Mobility) โรงพยาบาลกันตังฝึกการใช้ไม้เท้าขาวสาหรับผูพ้ กิ ารทางการมองเห็น
๔.๒ การพัฒนาคุณภาพที่ อยู่ระหว่างดาเนิ นการ
กิ จกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
๑. การฝึกหายใจและประเมินในผูป้ ่ วย COPD ทุกช่วงบ่ายของวันพุธทีค่ ลินิกปอดโปร่ง
๒. ทางานร่วมกับทีมคร่อมสายงานต่างๆ เช่น งานสุขศึกษา งาน HPH เป็ นต้น

๓. งานส่งเสริมสุขภาพผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งในคลินิกDPAC ผูป้ ่ วยโรคเรือ้ รังรายใหม่ คลินิกรักษ์ไต คลินิก
ผูส้ งู อายุ
กิ จกรรมฟื้ นฟูสมรรถภาพ
๑. มีการออกเยีย่ มบ้านร่วมกับทีมเยีย่ มบ้านของโรงพยาบาลทุกวัน หรือเมือ่ มี case consult
๒. การติดตามผูพ้ กิ ารทางกายและการเคลื่อนไหว ให้ได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง โดยลง
ชุมชนร่วมกับงานแพทย์แผนไทย เพื่อให้การฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ ารทีบ่ า้ น
๓. โครงการจัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายให้กบั ผูป้ ่ วยและผูพ้ กิ ารปี ๒๕๖๐
๔. โครงการสานพลังพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผูพ้ กิ ารอาเภอกันตัง
๕. แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
๑. มีการให้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ PCC ประจาทัง้ ๔ โซน ทาให้ผปู้ ่ วยสะดวกต่อการ
รับบริการมากขึน้ หากประเมินแล้วผูป้ ่ วยมีอาการดีขน้ึ จนสามารถช่วยเหลือตนเองได้จะมีการส่งต่อ
ข้อมูลเพื่อให้ อสม.ติดตามดูแลต่อไป
๒. จัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการโรงพยาบาลกันตัง

