รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
lIl-4.3 ฉ. การฟื้ นฟูสภาพ
ประเด็นคุณภาพ/ ความเสี่ยงที่สาคัญ :
ข้อมูล/ ตัวชี้วดั (ตัวอย่าง)
ผูป้ ่ วย CVA ได้รบั การติดตามฟื้ นฟูอย่างต่อเนื่อง
ผูป้ ่ วย CVA ได้รบั การฟื้ นฟูแล้วดีขน้ึ

เป้ าหมาย 2555
70
89.56
70
NA

102
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82

2556
88.62
NA

2557
91.21
NA

2558
100
91.80

2559
100
92.41

cva
cva

2555

2556

2557

2558

2559

บริ บท:
กลุ่มผูป้ ่ วยทีก่ ารฟื้ นฟูสภาพมีความสาคัญต่อการฟื้ นตัว : (มีกลุ่มผูป้ ่ วยไหนบ้าง)
- ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติของระบบประสาททีส่ มอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทส่วนปลาย เช่น ผูป้ ่ วยอัมพาตครึง่
ซีก, ผูป้ ่ วยเด็กสมองพิการ, ผูป้ ่ วยอัมพาตครึง่ ท่อน, ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การบาดเจ็บของเส้นประสาท
- ผูป้ ่ วยทีม่ คี วามผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผูป้ ่ วยกระดูกหัก, ผูป้ ่ วยทีม่ กี ารยึดติดของข้อต่อ
กระบวนการ:
บทเรียนเกี่ยวกับการเข้าถึง การขยายความครอบคลุมในการให้บริ การฟื้ นฟูสภาพ
(ผูป้ ่ วยกลุ่มดังกล่าวมีปัญหาในการเข้าถึงบริการฟื้ นฟูสภาพอย่างไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร ผลเป็ นอย่างไร)
 กลุ่มผูป้ ่ วยทัง้ case OPD และ IPD ทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟูสภาพ จะได้รบั การส่งกายภาพบาบัดโดย
แพทย์หรือพยาบาลเป็ นผู้ consult หลังจากได้รบั การฟื้ นฟูสภาพ หรือจาหน่ายออกจากโรงพยาบาลแล้ว จะมีการ
นัดติดตามเพื่อรับการฟื้ นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง สาหรับผูป้ ่ วยทีไ่ ม่สะดวกมารับบริการทีโ่ รงพยาบาล จะมีทมี HHC
ให้คาแนะนา และให้การฟื้ นฟูสภาพต่อทีบ่ า้ นอย่างถูกต้องเหมาะสม ผลจากการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วย CVA จากปี
2555, 2556, 2557, 2558 และ2559 ได้รบั การฟื้ นฟูเพิม่ มากขึน้ เป็ น 89.56, 88.62, 91.21, 100 และ100
ตามลาดับ หลังจากได้รบั การฟื้ นฟูสมรรถภาพแล้วดีขน้ึ
สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึน้
ลดการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ปี 2558 และ 2559 คือ 91.80 และ 92.41 เนื่องจากได้มกี ารติดตามเยีย่ มผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการเยีย่ มบ้านทุกวันร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ งั ้ ผูป้ ่ วยรายใหม่และรายเก่า มีการปรับเปลีย่ น

สภาพแวดล้อมทีบ่ า้ น และจัดหาอุปกรณ์สาหรับการฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างเหมาะสม ผูป้ ่ วยจึงได้รบั การฟื้ นฟู
สมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง
(บริการฟื้ นฟูสภาพทีจ่ ดั ให้ในแต่ละกลุ่มคืออะไรบ้าง อย่างไร)
 ให้การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่างกายตามวิธกี ารทางกายภาพบาบัด
 สารวจ และจัดหาเครือ่ งช่วยเดินทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ่ วยแต่ละราย
 สอน home program แก่ญาติ/อสม.เพื่อฟื้ นฟูผปู้ ่ วยอย่างต่อเนื่องในชุมชน
(ทีมวิชาชีพอื่นๆมีส่วนร่วมในการฟื้ นฟูอย่างไรบ้าง)
 ทีม HHC จะประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด แพทย์แผนไทย เภสัชกร ฯลฯ เพื่อให้รกั ษา
ฟื้ นฟู ป้ องกัน ส่งเสริมให้คาแนะนา เพื่อดูแลต่อเนื่องทีบ่ า้ นอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
บทเรียนในการประเมิ นและการวางแผนการให้บริ การฟื้ นฟูสภาพ
(ผูป้ ่ วยทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟูสภาพ ได้รบั การประเมิน และวางแผนจัดกิจกรรมอย่างไร มีปัญหาในการ
ประเมินอะไรบ้าง และแก้ไขอย่างไร)
 ผูป้ ่ วยทีม่ ารับบริการ ณ สถานบริการในโรงพยาบาล จะมีการประเมินความก้าวหน้าโดยนักกายภาพบาบัดทุก
ครัง้ เพื่อปรับเปลีย่ นการรักษาให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วย สาหรับผูป้ ่ วยในชุมชนทีม HHC จะลงให้การฟื้ นฟู แนะนาญาติ
ในเรือ่ งการดูแล และวิธกี ารฟื้ นฟูสภาพทุกราย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ มีการประเมินสภาพผูป้ ่ วย และ
ปรับเปลีย่ นความยาก
ง่ายในการฟื้ นฟูตามลาดับความเหมาะสม ช่วยดูแลการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมในบ้านให้เอือ้ ต่อการฟื้ นฟู และ
การใช้ชวี ติ ประจาวัน เมือ่ ผูป้ ่ วยและชุมชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง ไม่มภี าวะแทรกซ้อน ทีม HHC จะส่ง
ต่อเจ้าหน้าทีร่ พ.สต.เพื่อติดตามเยีย่ มดูแลต่อไป
• ผูป้ ่ วยทัง้ case OPD/IPD และในชุมชนทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟู สามารถได้รบั การฟื้ นฟูอย่างถูกต้อง ได้รบั
อุปกรณ์เครือ่ งช่วยเดินเหมาะสมทุกราย
• หากผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การฟื้ นฟูแล้ว มีสภาวะทีไ่ ม่ดขี น้ึ แย่ลง หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึน้ จะส่งปรึกษาแพทย์เพื่อ
ดาเนินการหาทางแก้ไขต่อไป
บทเรียนในการให้บริการฟื้ นฟูสภาพ
(ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาเรือ่ งการใช้งานของอวัยวะหรือไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ในช่วงเริม่ ต้นมีก่รี ายในแต่ละปี 3 ปี ทผ่ี ่านมา
การฟื้ นฟูสภาพช่วยให้เขาดีขน้ึ อย่างไร)

ปี งบประมาณ

ผูป้ ่ วย CVA ที่ได้รบั การ
ฟื้ นฟู

ผูป้ ่ วยดีขึ้น/สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง

ร้อยละของผูร้ บั
การฟื้ นฟูที่ดีขึ้น

ปี 2557
( ต.ค. 56 – ก.ย. 57 )
ปี 2558
( ต.ค. 57 – ก.ย. 58)
ปี 2559
( ต.ค. 58 – ก.ย. 59)

98 คน

92 คน

93.88

183 คน

168 คน

91.80

237 คน

219 คน

92.41

• ปี 2557 มีผปู้ ่ วย CVA ทีต่ อ้ งได้รบั การฟื้ นฟู จานวน 98 คน มีอาการดีขน้ึ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จานวน 92
คน อาการเหมือนเดิมจากปั จจัยด้านพยาธิสภาพของโรค ผูด้ แู ล(ไม่เห็นความสาคัญ บางรายไม่มญ
ี าติ) โรค
ประจาตัว และอายุ จานวน 6 คน
• ปี 2558 มีผปู้ ่ วย CVA ทีต่ อ้ งได้รบั การฟื้ นฟู จานวน 183 คน มีอาการดีขน้ึ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จานวน
168 คน อาการเหมือนเดิมจากปั จจัยด้านพยาธิสภาพของโรค ผูด้ แู ล(ไม่เห็นความสาคัญ บางรายไม่มญ
ี าติ) โรค
ประจาตัว และอายุ จานวน 15 คน
• ปี 2559 มีผปู้ ่ วย CVA ทีต่ อ้ งได้รบั การฟื้ นฟู จานวน 237 คน มีอาการดีขน้ึ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จานวน
219 คน อาการเหมือนเดิมจากปั จจัยด้านพยาธิสภาพของโรค ผูด้ แู ล(ไม่เห็นความสาคัญ บางรายไม่มญ
ี าติ) โรค
ประจาตัว และอายุ จานวน 13 คน และเสียชีวติ จานวน 5 คน
บทเรียนเกีย่ วกับการช่วยเหลือผูพ้ กิ ารและฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยในชุมชน
(ครอบครัวและชุมชนได้รบั การเสริมสร้างพลังให้มบี ทบาทในการฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยในชุมชนอย่างไร)
• สารวจ และค้นหาผูพ้ กิ ารทีย่ งั ไม่ได้รบั การจดทะเบียนผูพ้ กิ าร พร้อมทัง้ แนะนาขัน้ ตอนการจดทะเบียนและสิทธิ
ประโยชน์ของการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูพ้ กิ าร
• สารวจความต้องการเครือ่ งช่วยเดิน ประเมินโดยแพทย์ นักกายภาพบาบัด หรือเจ้าหน้าทีร่ พ.สต. เพื่อจัดหา
เครือ่ งช่วยเดินทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ่ วยแต่ละราย
• เป็ นวิทยากรอบรมอสม. และบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจ เรือ่ งการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูพ้ กิ าร (เบือ้ งต้น) ได้แก่ โครงการ
ของเทศบาลเมืองกันตัง และรพ.สต.ต่างๆทีข่ อการสนับสนุ นวิทยากร เพื่อให้การฟื้ นฟูดแู ลผูป้ ่ วยในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการประเมินติดตาม โดยนักกายภาพบาบัด และเจ้าหน้าที่รพ.สต.

ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ :
(ผลงานทีผ่ ่านมามีการพัฒนาอะไรบ้าง โครงการทีส่ าเร็จแล้ว หรือวางแผนทาต่อไป)
• หลังการอบรมแก่อสม. ได้มกี ารสร้างเป็ นเครือข่ายในการดูแล และให้การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วยในชุมชน มีนกั
กายภาพบาบัด และเจ้าหน้าทีร่ พ.สต. คอยเป็ นพีเ่ ลีย้ งดูแลให้ความช่วยเหลือ
• ปี 2557 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง อบรมหลักสูตรเชิง
ปฏิบตั กิ ารการดูแลผูพ้ กิ ารในชุมขนเพื่อเป็ น care giver แก่อสม. ประจาม.1, ม.4 และม.6 ตาบลบางเป้ า จานวน 22
คน
. ปี 2558 โครงการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่ผปู้ ่ วยและผูพ้ กิ าร
ในชุมชนอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปี 2558 จานวน 30 หลัง
. ปี 2559 โครงการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมเพื่อการฟื้ นฟูสมรรถภาพแก่ผปู้ ่ วยและผูพ้ กิ าร
ในชุมชนอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปี 2559 จานวน 22 หลัง และโครงการสร้างสิง่ ประดิษฐ์ นวัตกรรมให้ผพู้ กิ ารทาง
กาย/การเคลื่อนไหวในการออกกาลังกายทีบ่ า้ น อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง จานวน 22 คน
แผนพัฒนาปี 2560
1. มีการจัดตัง้ ศูนย์บริการคนพิการโรงพยาบาลกันตัง
2. อยูร่ ะหว่างดาเนินการโครงการจัดหาอุปกรณ์ออกกาลังกายให้กบั ผูป้ ่ วยและผูพ้ กิ าร ปี 2560
มาตรฐาน
86. การฟื้ นฟูสภาพ
1.
สารวจผูพ้ กิ ารและให้บริการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
เบือ้ งต้น
2. จัดหาและปรับเครือ่ งมืออุปกรณ์ ทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้
พิการ ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อให้ผพู้ กิ าร
สามารถดารงชีวติ ได้
3. ประสานงานการดูแลกับทีมสุขภาพ
เพื่อให้
ครอบครัว
และผูพ้ กิ ารได้รบั การช่วยเหลือที่
ครอบคลุมทุกด้าน
4. สร้างเสริมศักยภาพของครอบครัว และชุมชนให้
สามารถดูแลผูพ้ กิ าร
5. การส่งต่อผูพ้ กิ ารทีม่ ปี ั ญหาซับซ้อนไปยังหน่วย
บริการสุขภาพ ระดับทีส่ งู กว่า และดูแลผูพ้ กิ ารอย่าง
ต่อเนื่องจาก หน่วยบริการสุขภาพระดับสูงทีส่ ่งต่อ
กลับมา

Sore ประเด็นในแผนการพัฒนา 1 – 2 ปี ข้างหน้ า
1. มีเครือข่ายอสม.ดูแลผูพ้ กิ ารในชุมชน
ครอบคลุมทัง้ อาเภอกันตัง
2. ผูพ้ กิ ารทีจ่ าเป็ นต้องได้รบั การฟื้ นฟูสภาพ
จะต้องได้รบั การฟื้ นฟูสภาพทุกราย
3. ผูพ้ กิ ารได้รบั อุปกรณ์
เครือ่ งช่วยเดินที่
เหมาะสมทุกราย

