
รายงานการประเมินตนเอง (SA2011) รพ. 
lIl-4.3 ฉ. การฟ้ืนฟสูภาพ 

ประเดน็คณุภาพ/ ความเส่ียงท่ีส าคญั : 
ข้อมลู/ ตวัช้ีวดั (ตวัอย่าง) เป้าหมาย 2555 2556 2557 2558 2559 

ผูป่้วย CVA ไดร้บัการตดิตามฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 70 89.56 88.62 91.21 100 100 
ผูป่้วย CVA ไดร้บัการฟ้ืนฟูแลว้ดขีึน้ 70 NA NA NA 91.80 92.41 
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บริบท:  
กลุ่มผูป่้วยทีก่ารฟ้ืนฟูสภาพมคีวามส าคญัต่อการฟ้ืนตวั : (มกีลุ่มผูป่้วยไหนบา้ง) 
- ผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองระบบประสาททีส่มอง ไขสนัหลงั และเสน้ประสาทส่วนปลาย เช่น ผูป่้วยอมัพาตครึง่

ซกี, ผูป่้วยเดก็สมองพกิาร, ผูป่้วยอมัพาตครึง่ท่อน, ผูป่้วยทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็ของเสน้ประสาท 
-      ผูป่้วยทีม่คีวามผดิปกตขิองระบบกระดกูและกลา้มเนื้อ ไดแ้ก่ ผูป่้วยกระดกูหกั, ผูป่้วยทีม่กีารยดึตดิของขอ้ต่อ 
กระบวนการ: 
บทเรียนเก่ียวกบัการเข้าถึง การขยายความครอบคลมุในการให้บริการฟ้ืนฟสูภาพ 
(ผูป่้วยกลุ่มดงักล่าวมปัีญหาในการเขา้ถงึบรกิารฟ้ืนฟูสภาพอยา่งไรบา้ง และแกไ้ขอยา่งไร ผลเป็นอยา่งไร) 
   กลุ่มผูป่้วยทัง้ case OPD และ IPD ทีจ่ าเป็นต้องไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพ จะไดร้บัการส่งกายภาพบ าบดัโดย
แพทยห์รอืพยาบาลเป็นผู ้ consult หลงัจากไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพ หรอืจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลแลว้ จะมกีาร
นดัตดิตามเพื่อรบัการฟ้ืนฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัผูป่้วยทีไ่มส่ะดวกมารบับรกิารทีโ่รงพยาบาล จะมทีมี HHC  
ใหค้ าแนะน า และใหก้ารฟ้ืนฟูสภาพต่อทีบ่า้นอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ผลจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูป่้วย CVA จากปี 
2555, 2556, 2557, 2558 และ2559 ไดร้บัการฟ้ืนฟูเพิม่มากขึน้ เป็น 89.56, 88.62, 91.21, 100 และ100 
ตามล าดบั หลงัจากไดร้บัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแลว้ดขีึน้ สามารถช่วยเหลอืตนเองไดม้ากขึน้ ลดการเกดิ
ภาวะแทรกซอ้น ปี 2558 และ 2559 คอื 91.80 และ 92.41 เนื่องจากไดม้กีารตดิตามเยีย่มผูป่้วยอยา่งต่อเนื่อง โดย
มกีารเยีย่มบา้นทุกวนัรว่มกบัทมีสหสาขาวชิาชพีครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ ัง้ผูป่้วยรายใหมแ่ละรายเก่า มกีารปรบัเปลีย่น



สภาพแวดลอ้มทีบ่า้น และจดัหาอุปกรณ์ส าหรบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอยา่งเหมาะสม ผูป่้วยจงึไดร้บัการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง  
(บรกิารฟ้ืนฟูสภาพทีจ่ดัใหใ้นแต่ละกลุ่มคอือะไรบา้ง อย่างไร) 
    ใหก้ารฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายตามวธิกีารทางกายภาพบ าบดั 
    ส ารวจ และจดัหาเครือ่งช่วยเดนิทีเ่หมาะสมแก่ผูป่้วยแต่ละราย 
    สอน home program แก่ญาต/ิอสม.เพื่อฟ้ืนฟูผูป่้วยอยา่งต่อเนื่องในชุมชน 
(ทมีวชิาชพีอื่นๆมสี่วนรว่มในการฟ้ืนฟูอย่างไรบา้ง) 
    ทมี HHC จะประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล นกักายภาพบ าบดั แพทยแ์ผนไทย เภสชักร ฯลฯ เพื่อใหร้กัษา 
ฟ้ืนฟู ป้องกนั ส่งเสรมิใหค้ าแนะน า เพื่อดแูลต่อเนื่องทีบ่า้นอย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม 
บทเรียนในการประเมินและการวางแผนการให้บริการฟ้ืนฟสูภาพ 
(ผูป่้วยทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพ ไดร้บัการประเมนิ และวางแผนจดักจิกรรมอยา่งไร มปัีญหาในการ
ประเมนิอะไรบา้ง และแกไ้ขอยา่งไร) 
 ผูป่้วยทีม่ารบับรกิาร ณ สถานบรกิารในโรงพยาบาล จะมกีารประเมนิความกา้วหน้าโดยนกักายภาพบ าบดัทุก
ครัง้เพื่อปรบัเปลีย่นการรกัษาใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วย ส าหรบัผูป่้วยในชุมชนทมี HHC จะลงใหก้ารฟ้ืนฟู แนะน าญาติ
ในเรือ่งการดแูล และวธิกีารฟ้ืนฟูสภาพทุกราย อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ มกีารประเมนิสภาพผูป่้วย และ
ปรบัเปลีย่นความยาก 
งา่ยในการฟ้ืนฟูตามล าดบัความเหมาะสม ช่วยดแูลการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มในบา้นใหเ้อือ้ต่อการฟ้ืนฟู และ
การใชช้วีติประจ าวนั เมือ่ผูป่้วยและชุมชนสามารถดแูลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น ทมี HHC จะส่ง
ต่อเจา้หน้าทีร่พ.สต.เพื่อตดิตามเยีย่มดแูลต่อไป 
• ผูป่้วยทัง้ case OPD/IPD  และในชุมชนทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟู สามารถไดร้บัการฟ้ืนฟูอย่างถูกตอ้ง ไดร้บั
อุปกรณ์เครือ่งช่วยเดนิเหมาะสมทุกราย  
• หากผูป่้วยทีไ่ดร้บัการฟ้ืนฟูแลว้ มสีภาวะทีไ่มด่ขี ึน้ แยล่ง หรอืมภีาวะแทรกซอ้นเกดิขึน้ จะส่งปรกึษาแพทยเ์พื่อ
ด าเนินการหาทางแกไ้ขต่อไป 
 
บทเรยีนในการใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสภาพ 
(ผูป่้วยทีม่ปัีญหาเรือ่งการใชง้านของอวยัวะหรอืไมส่ามารถพึง่ตนเองไดใ้นช่วงเริม่ต้นมกีี่รายในแต่ละปี 3 ปีทีผ่่านมา 
การฟ้ืนฟูสภาพช่วยใหเ้ขาดขีึน้อยา่งไร) 
 
 
 
 
 



ปีงบประมาณ ผูป่้วย CVA ท่ีได้รบัการ
ฟ้ืนฟ ู

ผูป่้วยดีขึ้น/สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง 

ร้อยละของผูร้บั
การฟ้ืนฟท่ีูดีขึ้น 

ปี 2557 
( ต.ค. 56 – ก.ย. 57 ) 

 98 คน 92 คน 93.88 

ปี 2558 
( ต.ค. 57 – ก.ย. 58) 

183 คน 168 คน 91.80 

ปี 2559 
( ต.ค. 58 – ก.ย. 59) 

 237 คน 219 คน 92.41 

 
•  ปี 2557 มผีูป่้วย CVA ทีต่อ้งไดร้บัการฟ้ืนฟู จ านวน 98 คน มอีาการดขีึน้สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้จ านวน 92 
คน อาการเหมอืนเดมิจากปัจจยัดา้นพยาธสิภาพของโรค ผูด้แูล(ไมเ่หน็ความส าคญั บางรายไมม่ญีาต)ิ โรค
ประจ าตวั และอาย ุจ านวน 6 คน  
•  ปี 2558 มผีูป่้วย CVA ทีต่อ้งไดร้บัการฟ้ืนฟู จ านวน 183 คน มอีาการดขีึน้สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้จ านวน 
168 คน อาการเหมอืนเดมิจากปัจจยัดา้นพยาธสิภาพของโรค ผูด้แูล(ไมเ่หน็ความส าคญั บางรายไมม่ญีาต)ิ โรค
ประจ าตวั และอาย ุจ านวน 15 คน  
•  ปี 2559 มผีูป่้วย CVA ทีต่อ้งไดร้บัการฟ้ืนฟู จ านวน 237 คน มอีาการดขีึน้สามารถช่วยเหลอืตนเองได ้จ านวน 
219 คน อาการเหมอืนเดมิจากปัจจยัดา้นพยาธสิภาพของโรค ผูด้แูล(ไมเ่หน็ความส าคญั บางรายไมม่ญีาต)ิ โรค
ประจ าตวั และอาย ุจ านวน 13 คน และเสยีชวีติ จ านวน  5 คน 
บทเรยีนเกีย่วกบัการช่วยเหลอืผูพ้กิารและฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยในชุมชน 
(ครอบครวัและชุมชนไดร้บัการเสรมิสรา้งพลงัใหม้บีทบาทในการฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยในชุมชนอย่างไร) 
• ส ารวจ และคน้หาผูพ้กิารทีย่งัไมไ่ดร้บัการจดทะเบยีนผูพ้กิาร พรอ้มทัง้แนะน าขัน้ตอนการจดทะเบยีนและสทิธิ
ประโยชน์ของการขึน้ทะเบยีนเป็นผูพ้กิาร 
•  ส ารวจความตอ้งการเครือ่งช่วยเดนิ ประเมนิโดยแพทย ์ นกักายภาพบ าบดั หรอืเจา้หน้าทีร่พ.สต. เพื่อจดัหา
เครือ่งช่วยเดนิทีเ่หมาะสมแก่ผูป่้วยแต่ละราย 
•  เป็นวทิยากรอบรมอสม. และบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ เรือ่งการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูพ้กิาร (เบือ้งตน้) ไดแ้ก่ โครงการ
ของเทศบาลเมอืงกนัตงั และรพ.สต.ต่างๆทีข่อการสนบัสนุนวทิยากร เพื่อใหก้ารฟ้ืนฟูดแูลผูป่้วยในชุมชนอยา่ง
ต่อเนื่อง และมกีารประเมนิตดิตาม โดยนกักายภาพบ าบดั และเจา้หน้าที่รพ.สต. 



ผลการพฒันาทีส่ าคญั : 
(ผลงานทีผ่่านมามกีารพฒันาอะไรบา้ง โครงการทีส่ าเรจ็แลว้ หรอืวางแผนท าต่อไป) 
• หลงัการอบรมแก่อสม. ไดม้กีารสรา้งเป็นเครอืขา่ยในการดแูล และใหก้ารฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยในชุมชน มนีกั
กายภาพบ าบดั และเจา้หน้าทีร่พ.สต. คอยเป็นพีเ่ลีย้งดูแลใหค้วามช่วยเหลอื  
•  ปี 2557 โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั อบรมหลกัสตูรเชงิ
ปฏบิตักิารการดแูลผูพ้กิารในชุมขนเพื่อเป็น care giver แก่อสม. ประจ าม.1, ม.4 และม.6 ต าบลบางเป้า จ านวน 22 
คน 
. ปี 2558 โครงการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผูป่้วยและผูพ้กิาร 
ในชุมชนอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ปี 2558 จ านวน 30 หลงั 
. ปี 2559 โครงการปรบัเปลีย่นสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผูป่้วยและผูพ้กิาร 
ในชุมชนอ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั ปี 2559 จ านวน 22 หลงั และโครงการสรา้งสิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมใหผู้พ้กิารทาง
กาย/การเคลื่อนไหวในการออกก าลงักายทีบ่า้น อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรงั จ านวน 22 คน 
แผนพฒันาปี 2560  

1. มกีารจดัตัง้ศูนยบ์รกิารคนพกิารโรงพยาบาลกนัตงั 
2. อยูร่ะหว่างด าเนินการโครงการจดัหาอุปกรณ์ออกก าลงักายใหก้บัผูป่้วยและผูพ้กิาร ปี 2560 

 
มาตรฐาน Sore ประเดน็ในแผนการพฒันา 1 – 2 ปีข้างหน้า 

86. การฟ้ืนฟูสภาพ   
1.    ส ารวจผูพ้กิารและใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เบือ้งตน้ 
2. จดัหาและปรบัเครือ่งมอือุปกรณ์ ทีจ่ าเป็นส าหรบัผู้

พกิาร ปรบัสภาพแวดลอ้มภายในบา้นเพื่อใหผู้พ้กิาร
สามารถด ารงชวีติได ้

3. ประสานงานการดแูลกบัทมีสุขภาพ เพื่อให้
ครอบครวั และผูพ้กิารไดร้บัการช่วยเหลอืที่
ครอบคลุมทุกดา้น 

4.    สรา้งเสรมิศกัยภาพของครอบครวั และชุมชนให้ 
       สามารถดแูลผูพ้กิาร 
5. การส่งต่อผูพ้กิารทีม่ปัีญหาซบัซอ้นไปยงัหน่วย  

บรกิารสุขภาพ ระดบัทีส่งูกว่า และดแูลผูพ้กิารอย่าง
ต่อเนื่องจาก หน่วยบรกิารสุขภาพระดบัสงูทีส่่งต่อ
กลบัมา  

 
 

 
1. มเีครอืขา่ยอสม.ดแูลผูพ้กิารในชุมชน

ครอบคลุมทัง้อ าเภอกนัตงั 
2. ผูพ้กิารทีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพ 

จะตอ้งไดร้บัการฟ้ืนฟูสภาพทุกราย 
3. ผูพ้กิารไดร้บัอุปกรณ์ เครือ่งช่วยเดนิที่

เหมาะสมทุกราย 
 

 
 


