
Service Profile ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน กายภาพบ าบดั 

๑. บริบท 
เป็นหน่วยงานทีม่หีน้าทีใ่นการใหบ้รกิารดา้นการส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของ

ผูร้บับรกิารดว้ยเครือ่งมอืและวธิกีารทางกายภาพบ าบดัตามมาตรฐานวชิาชพีแบบองคร์วมอยา่งถูกตอ้ง 
ปลอดภยั และผูร้บับรกิารพงึพอใจ มขีอบเขตการใหบ้รกิารทัง้ผูม้ารบับรกิารในเขตรบัผดิชอบและพืน้ที่
ใกลเ้คยีง แบ่งเป็น 

- งานดา้นการรกัษา เช่น การรกัษาผูป่้วยทางโรคระบบกระดกูและกลา้มเนื้อเฉลีย่ ๗,๓๘๔  ราย/ปี 
โรคทางระบบประสาทเฉลีย่  ๑,๑๙๓ ราย/ปี  โรคทางระบบทรวงอกเฉลีย่ ๑๙๔  ราย/ปี  

- งานส่งเสรมิและป้องกนั เช่น การจดัอบรมใหค้วามรู ้การจดับอรด์ความรูต้ามลกัษณะโรคของผูม้า
รบับรกิาร การออกเยีย่มบา้นรว่มกบัทมีของโรงพยาบาล การท างานรว่มกบัทมีครอ่มสายงานต่างๆ 
การจดัท าแผ่นพบัใหค้วามรูใ้นเรือ่งทีจ่ าเป็น เช่น ปวดหลงั  ปวดเขา่  CVA  COPD เป็นตน้ ให้
ความรูสุ้ขศกึษาแก่ผูป่้วยและญาตทิีม่ารบับรกิาร วทิยากรการดแูลผูส้งูอายรุว่มกบัเทศบาล และรพ.
สต.ต่างๆ 

- งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูท้ีม่คีวามบกพรอ่งทางกายและการเคลื่อนไหว ฝึก
การใชไ้มเ้ทา้ขาวส าหรบัผูพ้กิารทางการมองเหน็ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยประจ า PCC ทัง้ 4 
โซน 

ซึง่ความตอ้งการทีส่ าคญัของผูม้ารบับรกิารคอื หาย/บรรเทาจากอาการทีเ่ป็นอยู่,  สามารถช่วยเหลอืตวัเอง
ได ้และสามารถท างานไดต้ามปกตโิดยไม่มปัีญหาหลกัมารบกวน ในปี ๒๕๕๙ พบว่า มผีูม้ารบับรกิารเป็น
ผูป่้วยนอกเฉลีย่ ๘๒๐ ราย/เดอืน  ผูป่้วยในเฉลีย่ ๕๖  ราย/เดอืน โดยระยะเวลาเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการรกัษาผูป่้วย 
๓๐ นาท ี-  ๑ ชัว่โมง ต่อคน  งานกายภาพบ าบดัมบีุคลากรเป็นนกักายภาพบ าบดั ๕ คน  ผูช้่วยนกั
กายภาพบ าบดั ๑ คน มเีครื่องมอืดงันี้ เครือ่งดงึคอ/ดงึหลงั ๓ เครือ่ง, เครือ่งUltrasound+ES ๑ เครือ่ง, 
เครือ่งUltrasound ๒ เครือ่ง, เครือ่งกระตุน้ไฟฟ้า ๑ เครื่อง, Parallel bar+กระจก ๑ ชุด, Bicycle ๒ ตวั, 
Hydroculator  ๑ เครือ่ง, โต๊ะออกก าลงัมอื ๑  ตวั, shoulder wheel ๑ ตวั, เตยีง suspension 1 ชุด 
 

ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั 
ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารทางกายภาพบ าบดัดว้ยความถูกตอ้ง ปลอดภยั และพงึพอใจ 

 
     ความท้าทาย ความเส่ียงท่ีท้าทาย 

๑. ผูม้ารบับรกิารดขีึน้/หาย 
๒. ผูร้บับรกิารกลุ่มเป้าหมาย (CVA) ไดร้บัการตดิตามต่อเนื่อง 

 
 
 
 



๒. กระบวนการส าคญั (Key Processes) 
กระบวนการส าคญั 
(Key Process) 

สิง่ทีค่าดหวงัจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ตวัชีว้ดัส าคญั 
(Performance Indicator) 

๑. การเตรยีมความพรอ้มของ
สถานที/่อุปกรณ์/เครือ่งมอื 

มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อน
ใหบ้รกิารและผูร้บับรกิาร
ไดร้บัการบรกิารทีถู่กตอ้ง 
ปลอดภยั และพงึพอใจ 

- จ านวนครัง้ของการเตรยีม
สถานที/่อุปกรณ์/เครือ่งมอื ไม่
พรอ้มใช ้
เป้าหมาย < ๑๒ ครัง้/ปี 

๒. การรบัผูป่้วย ผูร้บับรกิารไดร้บัการซกั
ประวตั ิตรวจประเมนิ และ
วนิิจฉยัทางกายภาพบ าบดั 
ทุกรายอยา่งถูกตอ้งตรงตาม
พยาธสิภาพของโรค 

- จ านวนครัง้ในการตรวจประเมนิ
และวนิิจฉยัผดิพลาด เป้าหมาย 
๐ 

๓. การรกัษา ผูร้บับรกิารไดร้บัการรกัษาที่
ถูกตอ้งและปลอดภยัตรงตาม
แผนการรกัษา 

- รอ้ยละของความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิาร เป้าหมาย  ๙๐ 
- อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้น
หลงัรบับรกิาร เป้าหมาย  ๒ 
- รอ้ยละของผูร้บับรกิารดขีึน้หรอื 
หาย เป้าหมาย ๘๐ 
- อตัราใหบ้รกิารผดิพลาดทาง
กายภาพบ าบดั เป้าหมาย  ๒ 

๔. การนดัหมาย/การดแูลต่อเนื่อง ผูร้บับรกิารไดร้บัการรกัษา
อยา่งต่อเนื่อง 

- จ านวนครัง้ของความผดิพลาด
ในการนดัหมาย เป้าหมาย  ๑๐ 
ราย/ปี 

๕. งานฟ้ืนฟูสุขภาพ 
- การออกเยีย่มบา้น 
- โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูพ้กิาร
ในชุมชน (ผูป่้วย CVA) 

ผูร้บับรกิาร(CVA)ในชุมชน
ไดร้บัการฟ้ืนฟูและตดิตาม
ประเมนิผล 

- รอ้ยละของผูร้บับรกิาร
กลุ่มเป้าหมาย(CVA)ทีไ่ดร้บัการ
ฟ้ืนฟูและตดิตามดขีึน้ เป้าหมาย 
๗๐ 

๖. งานป้องกนัและส่งเสรมิสุขภาพ 
- สอนฝึกหายใจและออกก าลงักาย 
ผูป่้วย COPD 
 (กจิกรรมรว่มคลนิิกพเิศษ) 
- การออกก าลงักายในผูป่้วยโรค
เรือ้รงัรายใหม ่ทุกวนัจนัทรท์ี ่2 ของ
เดอืน 
- การออกก าลงักายระหว่างรอคอย

- ผูร้บับรกิารสามารถหายใจ
ไดถู้กตอ้ง 
และออกก าลงักายทีเ่หมาะสม
กบัโรค 

- ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมสามารถ
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป้าหมาย 
๗๐ 



คลนิิกรกัษ์ไต ทุกองัคารสุดทา้ยของ
เดอืน 

 
๓. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. จ านวนครัง้ของการเตรยีมสถานที่/อุปกรณ์/
เครือ่งมอืไมพ่รอ้มใช้ 

< ๑๒ 
ครัง้/ปี 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๒. จ านวนครัง้ในการตรวจประเมนิและวนิิจฉยั
ผดิพลาด 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓. รอ้ยละของความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร  ๙๐ ๘๔.๘๕ ๙๔.๘๘ ๙๕.๙๔ ๙๐.๐๑ 

๔. อตัราการเกดิภาวะแทรกซอ้นหลงัรบับรกิาร < ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๕. รอ้ยละของผูร้บับรกิารดขีึน้/หาย ๘๐ ๙๕.๐๗ ๙๔.๘๘ ๙๘ ๙๖.๖๖ 
๖. อตัราใหบ้รกิารผดิพลาดทางกายภาพบ าบดั < ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๗. รอ้ยละของผูร้บับรกิารกลุ่มเป้าหมาย
(CVA)ไดร้บัการตดิตามต่อเนื่อง 

๗๐ ๘๘.๖๒ ๙๑.๒๑ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๘. ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม(COPD)สามารถปฏบิตัไิด้
อยา่งถูกตอ้ง 

๗๐ ๙๒.๓๕ ๙๑.๕๖ ๙๘ ๙๗.๒๓ 

 
๔. กระบวนการหรือระบบงานเพ่ือบรรลเุป้าหมายและมีคณุภาพ 
๔.๑ ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั 
๑. ระบบงาน one-stop-service 

- ผูป่้วยทีม่ารบับรกิารทางกายภาพบ าบดัแลว้ เมือ่มกีารนดัครัง้ต่อไปสามารถมายื่นบตัรนดัทีแ่ผนก
กายภาพบ าบดัตามเวลาทีน่ัดหมายไดเ้ลย โดยไมต่อ้งยืน่ทีห่อ้งบตัร ท าใหล้ดระยะเวลาการรอคอยบตัร 
๒. ระบบ Hospital XP 

- มกีารลงบนัทกึอาการส าคญั การใหก้ารรกัษา และการนัดหมายแก่ผูป่้วยทุกรายในระบบ Hospital 
XP ท าใหห้อ้งบตัรสะดวกในการคน้หา OPD Card ของผูป่้วยในวนัต่อไป  และสามารถดงึสถติแิละส่ง
รายงานของผูม้ารบับรกิารทีแ่ผนกกายภาพบ าบดัในแต่ละเดอืนจากงาน IT ได ้
๓. โครงการพฒันาระบบเครอืขา่ยการบรกิารดแูลผูพ้กิารในชุมชน อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั   
๔. โครงการใหบ้รกิารฝึกอบรมคนตาบอดดา้นการท าความคุน้เคยกบัสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
(Orientation & Mobility) โรงพยาบาลกนัตงัฝึกการใชไ้มเ้ทา้ขาวส าหรบัผูพ้กิารทางการมองเหน็ 
 
๔.๒  การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

กิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ 
๑. การฝึกหายใจและประเมนิในผูป่้วย COPD ทุกช่วงบ่ายของวนัพุธทีค่ลนิิกปอดโปร่ง  
๒. ท างานรว่มกบัทมีครอ่มสายงานต่างๆ เช่น งานสุขศกึษา  งาน HPH  เป็นตน้ 



๓. งานส่งเสรมิสุขภาพผูป่้วยกลุ่มเสีย่งในคลนิิกDPAC ผูป่้วยโรคเรือ้รงัรายใหม ่คลนิิกรกัษ์ไต คลนิิก
ผูส้งูอายุ 

กิจกรรมฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
๑. มกีารออกเยีย่มบา้นร่วมกบัทมีเยีย่มบา้นของโรงพยาบาลทุกวนั หรอืเมือ่ม ีcase consult 
๒. การตดิตามผูพ้กิารทางกายและการเคลื่อนไหว ใหไ้ดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยา่งต่อเนื่อง โดยลง

ชุมชนรว่มกบังานแพทยแ์ผนไทย เพื่อใหก้ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูพ้กิารทีบ่า้น  
๓. โครงการจดัหาอุปกรณ์ออกก าลงักายใหก้บัผูป่้วยและผูพ้กิารปี ๒๕๖๐ 
๔. โครงการสานพลงัพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืผูพ้กิารอ าเภอกนัตงั 

๕.  แผนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
 ๑. มกีารใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพที ่PCC ประจ าทัง้ ๔ โซน ท าใหผู้ป่้วยสะดวกต่อการ 
รบับรกิารมากขึน้ หากประเมนิแลว้ผูป่้วยมอีาการดขีึน้จนสามารถช่วยเหลอืตนเองไดจ้ะมกีารส่งต่อ
ขอ้มลูเพื่อให ้อสม.ตดิตามดแูลต่อไป 
        ๒.  จดัตัง้ศูนยบ์รกิารคนพกิารโรงพยาบาลกนัตงั  

 
 


