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คํานํา 

 

  คูมือ “การจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง(Intermediate 
care) จังหวัดเชียงใหม” ฉบับน้ีเปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนโดยโครงการยอย “โครงการพัฒนา
ระบบบริการการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม 
(Development of intermediate care system for post-acute patients, Chiang 
Mai province)” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจใชเปนแนวทางการจัดบริการบริบาล
ฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางสําหรับบุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ
ตอไป 

   ท้ังน้ี โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยโครงการฯ ทุกทานและผูท่ีเก่ียวของท่ีได

มีสวนในการจัดทํา รวมท้ังใหคําปรึกษา ช้ีแนะแนวทาง ตลอดจนแนะในประเด็นตาง ๆ 

เพ่ือใหคูมือฉบับน้ีมีความสมบูรณมากข้ึน และขอขอบคุณสํานักงานการวิจัยแหงชาติ

(วช.) โดยการดําเนินการของคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการ

สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือดําเนินโครงการฯ ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแล

ภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร (พบฉ.) มา ณ ท่ีน้ีดวย  

 

                                               จามจุรีย เลิศจันทร 
           และหนวยจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU) 

                                                           ธันวาคม 2563 
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คูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง (Intermediate 
care) จังหวัดเชียงใหม 
 โครงการพัฒนาระบบบริการการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง (Intermediate 
Care) จังหวัดเชียงใหม (Development of intermediate care system for post-
acute patients, Chiang Mai province) ไดจัดทําคูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟู
สภาพผูปวยระยะกลาง (Intermediate care) จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือใช
เปนแนวทางการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางสําหรับบุคลากรทาง
การแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ 
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นโยบายกระทรวงสาธารณสุขการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพ 

ผูปวยระยะกลาง (Intermediate care) 

 
  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ มี
เปาหมายเพ่ือใหประชาชนทุกคนสามารถเขารับบริการสุขภาพไดอยางท่ัวถึง เปนธรรม 
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ไดจัดทําแผนพัฒนาระบบบรกิารสขุภาพ (service plan) ภายใต
หลักการ “เครือขายบริการท่ีไรรอยตอ” ในรูปแบบของการพัฒนาระบบบริการท่ี
เช่ือมโยงตั้งแตระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และศูนยความเช่ียวชาญ
ระดับสูง และพัฒนาระบบสงตอภายในเครือขายพ้ืนท่ี สรางการเขาถึงบริการของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา กรอบในการดําเนินงานท่ี
สําคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพของสถานบริการในแตละระดับใหเปนไปตามขีด
ความสามารถ เนนการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ วิชาการ กระทรวง
สาธารณสุขเห็นความสําคัญของการดูแลผูปวยระยะเปลี่ยนผานท่ีพนภาวะวิกฤติ ท่ี
สามารถจัดบริการไดในโรงพยาบาลชุมชน จึงกําหนดนโยบายพัฒนาระบบบริการ การ
บริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง  (Intermediate care) ข้ึน ใหโรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหงรับผูปวยพนวิกฤตมาดูแล เพ่ือสงเสริมการกลับมาใชชีวิตไดตามเดิมของผูปวย 
ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป และเปนการยกระดับคุณภาพ
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน (กองการพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2562) โดยพัฒนาระบบบริการในผูปวย 3 กลุมโรค ไดแก ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บทางสมองและผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง โดยมุงหวังใหรอยละ 
70 ของผูปวยดังกลาวไดรับการคัดกรองเพ่ือประเมินสภาพ และสนับสนุนใหเขาถึง
บริการฟนฟูสภาพอยางตอเน่ืองไปจนครบระยะเวลา 6 เดือนหลังเกิดโรค โดยสราง
ระบบเช่ือมโยงกันระหวางสถานพยาบาลทุกระดับภายใตการทํางานรวมกันของทีมสห
วิชาชีพ และมีรูปแบบบริการท่ีหลากหลายท้ังแบบผูปวยนอก ผูปวยใน ในชุมชนและการ
เยี่ยมบาน ข้ึนกับความพรอมของผูใหบริการ และตรงตามความตองการของผูปวยและ
ญาติ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือน จึงมุงหวังรอยละ 70 ของผูปวยในกลุมท่ีมีศักยภาพ
พรอมรับการฟนฟูจะมีสมรรถนะดี ข้ึน และในกลุมผูปวยท่ีมีศักยภาพนอยจะมี
ภาวะแทรกซอนจากการนอนติดเตียงเปนระยะเวลานานนอยกวารอยละ 20 เพ่ือชวยให
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ผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีกท้ังยังชวยลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ เปนจุด
เช่ือมโยงระบบบริการดูแลผูปวยใหมีความสมบูรณ และสงเสริมการดูแลผูปวยรวมกัน
ของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ (กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2562) 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริการ
บริบาลฟนฟูผูปวย ระยะกลางตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลชุมชนในระดับ M และ F ใหมีขีดความสามารถในการรับผูปวยระยะกลาง
มาดูแล เพ่ือใหผูปวยเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพลดความพิการ และไดแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม ข้ึน 
เพ่ือใหการดําเนินงานดานการขับเคลื่อนและบูรณาการภารกิจดานการบริบาลฟนฟู
สภาพผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุก
ดาน ตลอดจนสามารถกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
 

วัตถุประสงคการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพ 

ผูปวยระยะกลาง(Intermediate care) 

  กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการจัดบริการ

บริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง (Intermediate care) ดังน้ี 

  วัตถุประสงคหลัก คือ เกิดระบบการดูแลผูปวยอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะ

บริการฟนฟูสมรรถภาพในกลุมผูปวยท่ีมีความจําเปน เชน ผูปวยหลอดเลือดสมอง 

(stroke) ผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะและสมอง (traumatic brain injury) และผูปวยบาดเจบ็

ทางไขสันหลัง (spinal cord injury) เพ่ือลดภาวะแทรกซอนท่ีอาจนําไปสูความพิการ 

และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผูปวยใหดีข้ึน จนสามารถ

ชวยเหลือตนเองกลับมาทํางานและใชชีวิตอยูในสังคมได  

  วัตถุประสงครอง คือ ลดความแออัดของผูปวยหลอดเลือดสมอง ผูปวย

บาดเจ็บท่ีศีรษะและสมอง และผูปวยบาดเจ็บทางไขสันหลัง ในโรงพยาบาลศูนยหรือ

โรงพยาบาลท่ัวไป และยังเพ่ิมอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งนับเปนการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพในพ้ืนท่ี  
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  กลุมเปาหมายในการพัฒนาการบริบาลฟนฟูสมรรถภาพผูปวยระยะกลาง 

จังหวัดเชียงใหม ไดแก ผูปวยท่ีไดรับการวินิจฉัยใน 3 กลุมโรคดังกลาว ซึ่งตอมาจะขยาย

ผลการดูแลตอเน่ืองในผูปวยกลุมอ่ืนๆ เชน ผูปวยสูงอายุท่ีพิการ ผูปวยระยะฟกฟนหลัง

การผาตัด ผูปวยแผลเรื้อรัง และผูปวยรับยาเคมีบําบัด เปนตน 

คํานิยามสําคัญ 
กระทรวงสาธารณสุขไดใหคํานิยามสําคัญท่ีเก่ียวของกับงานการบริการบริบาลฟนฟู 

ผูปวยระยะกลาง ดังน้ี 
 

คํานิยาม คํายอ ความหมาย 

ผูปวยระยะกลาง  ผูปวยที่มีอาการทางคลินิกผานพนภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต
ยังมีความผิดปกติของรางกายบางสวนและมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน และมีผลการประเมิน Barthel Index 
ได ค า  <15 คะแนน ห รือ  ≥  15 คะแนนร วมกับ  multiple 
Impairments และใชระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่พนภาวะ
วิกฤติและมีอาการคงท่ี (กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 

การจัดบริการ
บริบาล 
ฟนฟูสภาพผูปวย
ระยะกลาง 
(intermediate 
care) 

IMC การบริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผานพนภาวะ
วิกฤติและมีอาการคงที่ แตยังคงมีความผิดปกติของรางกายบางสวนอยู
และมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จําเปนตองไดรับ
บริ การฟ นฟู สมรรถภาพทางการแพทย โดยที มสหวิ ชาชี พ 
(multidisciplinary approach) อยางตอเนื่องจนครบ 6 เดือนต้ังแตใน
โรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะรางกาย จิตใจ ในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู
สังคมไดอยางเต็มศักยภาพ โดยมีการใหบริการผูปวยระยะกลางใน รพ.ทุก
ระดับ (A, S: เปนโรงพยาบาลแมขาย M, F: โรงพยาบาลลูกขายและ
ให บ ริ การ intermediate bed/wardใ ห บ ริ ก า ร  intermediate 
bed/ward) (กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2562) 

งานบริการแบบ

ผูปวยนอก 

 

OPD เปนรูปแบบการจัดบริการในกรณีที่ผูปวยยังมีความบกพรองทาง
กาย ควรนัดผูปวยมารับบริการฟนฟูแบบผูปวยนอกตามความถี่ที่
เหมาะสม เชน 1-3 คร้ัง/สัปดาห โปรแกรมในรูปแบบ OPD based 
program ไดรับการฟนฟูอยางนอย 45 นาที/คร้ัง อยางนอย 24 
คร้ัง ใน 6 เดือน 
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คํานิยาม คํายอ ความหมาย 

งานบริการแบบ
ผูปวยใน  

IPD เปนรูปแบบการจัดบริการในผูปวยที่มีคา Barthel index <15 
หรือ Barthel index ≥ 15 แตมี  multiple impairment ควร
ไดรับการฟนฟูแบบผูปวยใน 

Intermediate 
ward 

IMC 
ward 

ใหบริการ Intensive IPD Rehabilitation program หมายถึง ผูปวย

ไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง และอยางนอย 5 วันตอ

สัปดาห หรืออยางนอย 15 ชั่วโมงตอสัปดาห (ไมรวมชั่วโมง Nursing 

care) 

Intermediate 
bed 

IMC 
bed 

ใ ห บ ริ ก า ร  Less Intensive IPD Rehabilitation program ซ่ึ ง
ผูปวยจะไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ1 ชั่วโมง และอยางนอย 3 
วันตอสัปดาห หรืออยางนอย3 ชั่วโมงตอสัปดาห (ไมรวมชั่วโมง 
Nursing care) โดยโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงควรมีการใหบริการ 
Intermediate Bed อยางนอยแหงละ 2 เตียง 

งานบริการเยี่ยม
บานในชุมชน 
(Home health 
care) 

HHC เปนรูปแบบการจัดบริการในกรณีที่ผูปวยยังมีความบกพรองทาง
กาย แตไมสามารถมารับบริการที่ผูปวยนอกได ตองไดรับบริการ
เยี่ยมบานในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ มีการจัดบริการ out-reach 
program (community) ไดรับการฟนฟูอยางนอย 45 นาที/คร้ัง 
อยางนอย 2 คร้ัง ตอเดือน ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับศักยภาพ
และความพรอมของการฝกผูปวย 

Barthel ADL 
index 

BI แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทํากิจวัตรประจําวันบารเทล 
ที่มีคะแนนเต็มเทากับ 20 

Intermediate 
care 

IMC การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง 

In-patient 
department 

IPD หอผูปวยในที่รับผูปวยเขานอนในโรงพยาบาลเพื่อบําบัดรักษา 

Cerebrovascul
ar accident 

Stroke การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ICD10 ตอไปนี้ I60-I64 

traumatic 
brain injury 

TBI การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ไดแก ICD10 ตอไปนี้ 
S061 – S069 

spinal cord 
injury 

SCI การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย (traumatic) ไดแก 
ICD10 ตอไปนี้ S14.0 – S14.1 S24.0 – S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3 
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คํานิยาม คํายอ ความหมาย 

โรงพยาบาลศูนย 
 

A โรงพยาบาลศูนย (Advance Level Hospital) รับสงตอผูปวย
ระดับสูง โดยใหมีครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ ขีดความสามารถ
รองรับผูปวยที่ตองการการรักษาที่ยุงยากซับซอนระดับเชี่ยวชาญ
และเทคโนโลยีขั้นสูงและมีราคาแพง 

โรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดใหญ 

S โรงพยาบาลมีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการรักษาที่
ยุงยากซับซอนระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ 

โรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดเล็ก 

M1 โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถรองรับผูปวยที่ตองการการรักษาที่
ยุงยากซับซอนระดับเชี่ยวชาญ ประกอบดวยแพทยผูเชี่ยวชาญ
สาขาหลักทุกสาขา/สาขารองในบางสาขาที่จําเปน 

โรงพยาบาล
ชุมชนเพื่อรับสง
ตอผูปวย 

M2 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาด 120 เตียง ขึ้นไป มีแพทย  เวช
ปฏิบัติหรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว และแพทยเฉพาะทาง 6 
สาขาหลัก 

โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดใหญ 

F1 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมขินาด 90 - 120 เตียง มีแพทย  
เวชปฏิบัติหรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว และแพทยเฉพาะทาง
สาขาหลัก 

โรงพยาบาล
ชุมชนขนาด
กลาง 

F2 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาด 60 – 90 เตียง มีแพทย     เวช
ปฏิบัติหรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว ไมมีแพทยเฉพาะทาง มี
บริการผูปวยใน หองผาตัด หองคลอด  

โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเล็ก 

F3 รพช. ขนาด 10 เตียง มีแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปและแพทยเวชปฏบิติั
ครอบคัว 
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ขั้นตอนการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพ 
ผูปวยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม 

 
    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการพัฒนาระบบบริการ
บริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง ในจังหวัดเชียงใหม ตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข เช่ือมโยงระบบบริการตั้งแตระยะวิกฤต ิ(acute care) ระยะพนวิกฤติ (sub-
acute care) หรือระยะกลาง (Intermediate care) และระยะยาว (long term care) 
จากโรงพยาบาลสูชุมชน โดยจัดใหบริการท้ังในรูปแบบผูปวยนอก ผูปวยใน และงาน
บริการในชุมชน หรือการเยี่ยมบาน รวมกับการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับ M และ F ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ใหมีขีดความสามารถใน
การรับผูปวยระยะกลางมาดูแล เพ่ือใหผูปวยเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพและลดความ
พิการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเช่ือมโยงระบบบริการ โดยกําหนดผูปวย 3 
กลุมโรค ท่ีตองไดรับการประเมินเขาสูการดูแลระยะกลาง และใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บทางไขสันหลัง 
และผูปวยบาดเจ็บทางศีรษะและสมอง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนด
ข้ันตอนการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหมข้ึน 
เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงานตามข้ันตอนในการพัฒนาระบบบริการบริบาล
ฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง โดยใชกรอบแนวคิดระบบสุขภาพ (six building blocks) 
ขององคการอนามัยโลก (WHO) ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดระบบสุขภาพ         

Six building blocks 

บทบาทการพัฒนา 

โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
ระบบบริการ 
(Service Delivery) 

กําหนดบทบาทโรงพยาบาล
แมขายและลูกขายในพื้นที่
ตามรูปแบบบริการผูปวย
ระยะกลางที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที ่

- กาํหนดนโยบายเพื่อ

สนับสนุนกํากับติดตามการ

ดําเนินงานในระดับจังหวัด 

- แตงต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาระบบบริการบริบาล

ฟนฟูสภาพผูปวยระยะ

กลางระดับจังหวัด 

กําลังคนดานสุขภาพ 
(Health Workforce) 

ตรวจสอบอัตรากําลัง 
วิเคราะหปญหาและวาง
แผนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทั้งในระยะส้ันและ
ระยะยาว 

ระบบขอมูลสารสนเทศ  
(Health Information System) 

ตรวจสอบระบบขอมูล 
วางแผนพัฒนาระบบการ
จัดเก็บขอมูล 

ส่ือองคความรู/เทคโนโลยีทาง
การแพทย (Assess to Essential 
Medicines) 

ตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณเคร่ืองมือและ
ครุภัณฑทางการแพทยที่
เกี่ยวของ 

คาใชจายดานสุขภาพ 
(Financing) 

ระบบการเงินการคลังเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดบริการใน
รูปแบบตางๆ 

ภาวะผูนําและธรรมาภบิาล 

(Leadership/Governance) 

จัดต้ังคณะทํางานในพื้นที่

โดยการมีสวนรวมของภาคี

เครือขาย 
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บทบาทโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ในการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง (intermediate care) 

 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของ

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลและเครือขายบริการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูปวยระยะกลางไดรับดูแลโดยทีมสห

วิชาชีพอยางตอเน่ือง ตั้งแตโรงพยาบาลจนถึงชุมชน ดังน้ี  

สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ชุมชน 

โรงพยาบาล
สงเสริมสขุภาพ

ตําบล 

แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระดับ
จังหวัด 

คัดกรอง ประเมิน
ผูปวยตั้งเปาหมาย 
ใหบริการและสง
ตอขอมูลผูปวย
ภายในจังหวัด 

รับชวงการดูแลตอ
จาก รพศ./รพท. 
รวมท้ังเริ่มดูแล
ผูปวยรายใหมใน
พ้ืนท่ี 

ใหบริการฟนฟู
รวมกับทีมสห
วิชาชีพจาก (รพช.) 

ประสานการ
ทํางานรวมกับ
กองทุนฟนฟูฯ 
จังหวัด 

สนับสนุนดาน
วิชาการ เชน การ
จัดอบรมใหความรู 
รวมท้ังการทํา 
team meeting 

สรางแผนการ
ดําเนินงานรวมกับ
ทีมเยี่ยมบาน/งาน
ปฐมภูมิและ รพ.
สต. ในพ้ืนท่ี 

ใหบริการทางการ
พยาบาลข้ัน
พ้ืนฐาน เชน การ
ดูแล NG tube, 
Foley's cath 

สนับสนุนนโยบาย
และอํานวยความ
สะดวกท้ังระดับ
จังหวัดและระดับ
อําเภอ 
 

รวมกับ สสจ.จัด
ประชุมพัฒนา
โครงการภายใน
จังหวัด 

ใหการดูแลโดย
แพทยและทีมสห
วิชาชีพรวมท้ังสง
ตอผูปวยในรายท่ีมี
ปญหาซ้ําซอนจน
เกินศักยภาพ 

เปนผูนําทีม Care 
giver: อสม. ญาติ  
จิตอาสา (family 
care) สงเสริมกระ
บวนการมีสวนรวม
การดูแลและฟนฟู
ในครอบครัว 
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สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ชุมชน 

โรงพยาบาล
สงเสริมสขุภาพ

ตําบล 

แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานระดับ
จังหวัด 

คัดกรอง ประเมิน
ผูปวยตั้งเปาหมาย 
ใหบริการ และสง
ตอขอมูลผูปวย
ภายในจังหวัด 

รับชวงการดูแลตอ
จาก รพศ./รพท. 
รวมท้ังเริ่มดูแล
ผูปวยรายใหมใน
พ้ืนท่ี 

ใหบริการฟนฟู
รวมกับทีมสห
วิชาชีพจาก(รพช.) 

ประสานการ
ทํางานรวมกับ
กองทุนฟนฟูฯ 
จังหวัด 

สนับสนุนดาน
วิชาการ เชน การ
จัดอบรมใหความรู 
รวมท้ังการทํา 
team meeting 

สรางแผนการ
ดําเนิน งาน
รวมกับทีมเยีย่ม
บาน/งานปฐมภมูิ
และ รพ.สต. ใน
พ้ืนท่ี 

ใหบริการทางการ
พยาบาลข้ัน
พ้ืนฐาน เชน การ
ดูแล NG tube, 
Foley's cath 

สนับสนุนนโยบาย
และอํานวยความ
สะดวกท้ังระดับ
จังหวัดและระดับ
อําเภอ 
 

รวมกับ สสจ.จัด
ประชุมพัฒนา
โครงการภายใน
จังหวัด 

ใหการดูแลโดย
แพทยและทีมสห
วิชาชีพรวมท้ังสง
ตอผูปวยในรายท่ีมี
ปญหาซ้ําซอนจน
เกินศักยภาพ 

เปนผูนําทีม Care 
giver: อสม. ญาติ  
จิตอาสา (family 
care) สงเสริมกระ
บวนการมีสวนรวม
การดูแลและฟนฟู
ในครอบครัว 

สนับสนุนการจัด
ประชุมช้ีแจง
โครงการ ออก
เยี่ยมติดตามการ
ดําเนินงานในแต
ละอําเภอ จัด
ประชุม KM และ
สรุปผลดําเนินงาน

ใหบริการไดท้ังใน
รูปแบบบริการ
ผูปวยนอก บริการ
ผูปวยใน และ
บริการเยี่ยมบาน 
ในชุมชน  

ใหบริการท้ังแบบ 
บริการผูปวยนอก 
บริการผูปวยใน
และ บริการเยีย่ม
บานในชุมชน 

ประสานงานกับ 
อปท.และ
เครือขายชุมชนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือใหการ
ดูแลดาน social 
care 
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สํานักงาน
สาธารณสุข

จังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ชุมชน 

โรงพยาบาล
สงเสริมสขุภาพ

ตําบล 

โครงการในแตละ
ป 
ดูแลและรวม
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 

ประสานงานกับ
งาน 
เวชกรรมฟนฟูใน
เขต 
ท่ีรับผิดชอบ 

พัฒนาระบบคลัง
อุปกรณ/กาย
อุปกรณระดับ
อําเภอ 

ดูแลและรวม
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 
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แนวทางการจัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
(Intermediate care)  จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดผูปวย 3 กลุมโรค ท่ีตองไดรับ
การประเมินเขาสูการดูแลระยะกลาง (Intermediate care) และใหบริการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บทางไขสัน
หลัง และผูปวยบาดเจ็บทางศีรษะและสมอง และพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับ M และ F ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมใหมีขีดความสามารถใน
การรับผูปวยระยะกลางมาดูแล เพ่ือใหผูปวยเขาถึงบริการฟนฟูสมรรถภาพและลดความ
พิการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม มีจํานวน 24 
แหง ดังน้ี 

1.  โรงพยาบาลศูนย (ระดับ A) 1 แหง  ไดแก โรงพยาบาลนครพิงค 
 2.  โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดเล็ก (ระดับ M1) ไดแก 
   -  โรงพยาบาลฝาง 
   -  โรงพยาบาลจอมทอง 
   -  โรงพยาบาลสันปาตอง 

3.  โรงพยาบาลชุมชนแมขาย (ระดับ M2) ไดแก 
  -  โรงพยาบาลสันทราย 

 4.  โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ (ระดับ F1) ไดแก 
   -  โรงพยาบาลหางดง  
 5.  โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (ระดับ F2) ไดแก 
   -  โรงพยาบาลเชียงดาว 
   -  โรงพยาบาลไชยปราการ  
   -  โรงพยาบาลดอยเตา  
   -  โรงพยาบาลดอยสะเก็ด  
   -  โรงพยาบาลดอยหลอ  
   -  โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล  
   -  โรงพยาบาลพราว  
   -  โรงพยาบาลแมแตง  
   -  โรงพยาบาลแมวาง  
   -  โรงพยาบาลแมออน 
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    -  โรงพยาบาลแมอาย  
   -  โรงพยาบาลเวียงแหง  
   -  โรงพยาบาลสะเมิง  
   -  โรงพยาบาลสารภี  
   -  โรงพยาบาลสันกําแพง  
   -  โรงพยาบาลอมกอย  
   -  โรงพยาบาลฮอด 
  -  โรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 
 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดแบงเครือขายบริการสุขภาพระดับ
พ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรในจังหวัดเชียงใหมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ี  

 Area Health Board 1 :  โรงพยาบาลฝาง แมอาย ไชยปราการ  
 Area Health Board 2 :  โรงพยาบาลสันทราย เชียงดาว แมแตง สะเมิง 

พราว เวียงแหง  
                                            วัดจันทรเฉลิมพระเกียรติฯ  

 Area Health Board 3 :  โรงพยาบาลสันปาตอง ดอยสะเก็ด สันกําแพง 
หางดง สารภี แมวาง แมออน  

 Area Health Board 4 :  โรงพยาบาลจอมทอง เทพรัตนเวชชานุกูลฯ ฮอด 
ดอยเตา  

                                  อมกอย และดอยหลอ 
 Area Health Board 5 :  โรงพยาบาลนครพิงค 
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อัตรากําลังบุคลากรดานบริการฟนฟูสมรรถภาพ 
 

บุคลากร จํานวน (คน) 

แพทยเวชศาสตรฟนฟู 2 

แพทยเวชศาสตรครอบครัว 54 

นักกายภาพบําบัด 111 

นักกิจกรรมบําบัด 33 

นักแกไขการพูด 1 

นัก/ชางกายอุปกรณ 3 

พยาบาลฟนฟูสภาพ (หลักสูตร 4 เดือน) 1 

พยาบาลฟนฟูสภาพ (อบรมระยะสั้น 5 วัน) 82 

รวม 230 

 
การจัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพ
ผูปวยระยะกลาง โดยโรงพยาบาลนครพิงค (ระดับ A) เปนโรงพยาบาลแมขายใหบริการ
ผูปวยในระยะเฉียบพลัน (acute care) และสงตอการดูแลตอเน่ืองผูปวยระยะกลางไป
ยังโรงพยาบาลลูกขาย (ระดับ M และ F) และตอเน่ืองไปสูชุมชน โดยเช่ือมตอขอมูล
ผูปวยผานโปรแกรม Chiang Mai Intermediate care (CM IMC) ท่ีพัฒนาข้ึนในการ
จัดเก็บขอมูลผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม และกําหนดรูปแบบการจัดบริการ
บริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง ดังน้ี 
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รูปแบบการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม 

  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดรูปแบบการจัดบริการ

บริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางตามศักยภาพของสถานบริการแตละระดับในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โดยจําแนกออกเปน งานบริการแบบผูปวยนอก งาน

บริการแบบผูปวยใน และงานบริการในชุมชนหรือการเยี่ยมบาน แตกตางกันออกไปข้ึนอยู

กับความพรอมและศักยภาพของสถานบริการแตละระดับ รวมถึงความตองการของ

ผูปวยและญาติ โดยระบบการใหบริการจะครอบคลุม การคัดกรอง การประเมิน วาง

แผนการดูแล ใหการบริการ ประเมินผล และการสงตอขอมูลเพ่ือใหผูปวยไดรับบริการ

บริบาลฟนฟูสภาพอยางตอเน่ือง ดังน้ี 

  1. งานบริการแบบผูปวยนอก เปนรูปแบบการจัดบริการในกรณีท่ีผูปวยยัง

มีความบกพรองทางกาย ควรนัดผูปวยมารับบริการฟนฟูแบบผูปวยนอกตามความถ่ีท่ี

เหมาะสม เชน 1-3 ครั้ง/สัปดาห โปรแกรมในรูปแบบ OPD based program ไดรับการ

ฟนฟูสภาพอยางนอย 45 นาที/ครั้ง อยางนอย 24 ครั้งภายใน 6 เดือน 

  2. งานบริการแบบผูปวยใน เปนรูปแบบการจัดบริการในผูปวยท่ีมีคา 

Barthel index <15 หรือ Barthel index ≥ 15 แตมี  multiple impairment ควร

ไดรับการฟนฟูสภาพแบบผูปวยใน 

       2. 1 Intermediate ward ใ ห บ ริ ก า ร  Intensive IPD Rehab 

program หมายถึง ผูปวยไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ 3 ช่ัวโมง และอยางนอย 5 วัน

ตอสัปดาห หรืออยางนอย 15 ช่ัวโมงตอสัปดาห (ไมรวมช่ัวโมง Nursing care) 

       2.2 Intermediate bed ใหบริการ Less Intensive IPD Rehab 

program ซึ่งผูปวยจะไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ1 ช่ัวโมง และอยางนอย 3 วันตอ

สัปดาห หรืออยางนอย3 ช่ัวโมงตอสัปดาห (ไมรวมช่ัวโมง Nursing care) โดย

โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงควรมีการใหบริการ Intermediate Bed อยางนอยแหงละ 2 

เตียง 

  3. งานบริการเย่ียมบานในชุมชน เปนรูปแบบการจัดบริการในกรณีท่ี

ผูปวยยังมีความบกพรองทางกาย แตไมสามารถมารับบริการท่ีผูปวยนอกได ตองไดรับ

บริการเยี่ยมบานในรูปแบบ     สหสาขาวิชาชีพ มีการจัดบริการ out-reach program 

(community) ไดรับการฟนฟูอยางนอย      45 นาที/ครั้ง อยางนอย 2 ครั้ง ตอเดือน 

ภายใน 6 เดือน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับศักยภาพและความพรอมของการฝกผูปวย  
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ตัวอยางการดําเนินงานการดูแลผูปวยระยะกลางในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม 
 

ระบบการบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางโรงพยาบาลนครพิงค (ระดับ A) 

 โรงพยาบาลนครพิงค เปนโรงพยาบาลศูนย (ระดับ A) สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนเตียงตามกรอบใหบริการ 609 เตียง ใหบริการ
ผูปวยในระยะวิกฤติ (acute care) และดําเนินการจัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพ
ผูปวยระยะกลาง (Intermediate care) ในผูปวย 3 กลุมโรค ไดแก ผูปวยโรคหลอด
เลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บท่ีไขสันหลัง และผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะและสมอง ท่ีตองไดรับ
การประเมินและใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางกากรแพทย ตั้งแต ป พ.ศ.2557 จนถึง
ปจจุบัน ใหบริการคัดกรอง ประเมิน ตั้งเปาหมาย ใหบริการสงตอขอมูลผูปวยระยะกลาง
ภายในจังหวัดโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมท้ังการรับปรึกษาผูปวยท่ีมีปญหาซับซอน 
ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จัดประชุม/อบรม สรุปผลการดําเนินการ และรวมเปน
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม 
ในป พ.ศ.2562 โรงพยาบาลนครพิงค  ไดการดําเนินพัฒนาระบบการดแูลผูปวย    ระยะ
กลาง ดังน้ี 
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โรงพยาบาลนครพิงค พัฒนาระบบบริการการดูแลผูปวยระยะกลางโดยใช
แนวคิดการใหบริการแบบไรรอยตอ (Seamless are In Intermediate care) ดังน้ี 

1.  Early Consult IMC โดยกําหนดเกณฑการ consult ผูปวยท่ีมีแนวโนม
อัตราการรอดชีวิตสามารถสงปรึกษาทีม Intermediate care 

2.  เมื่อประเมินแลวผูปวยตองการดูแลโดยทีมสหสาขาจัดใหมีการทํา Family 
Meeting สัปดาหละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดี  

3.  แพทยเจาของไขสื่อสารวางแผนจําหนายหรือสงตอรวมกับแพทยเวชกรรม
ฟนฟู สงตอโดยความยินยอมของญาติพรอม Protocol การดูแล  

4.  แนวทางการฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางท่ีพนระยะเฉียบพลัน ดังแสดงใน
แผนภูมิท่ี 2 
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แนวทางการฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางท่ีพนระยะเฉียบพลัน (acute) 

 
ท่ีมา: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2562)  
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การวางแผนจําหนายและสงตอการดูแลตอเนื่อง 
โรงพยาบาลนครพิงคใหการดูแลผูปวย 3 กลุมโรค ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลอืด

สมอง ผูปวยบาดเจ็บท่ีไขสันหลัง และผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะและไขสันหลัง เมื่อผูปวยพน
ระยะวิกฤติเตรียมวางแผนจําหนายผูปวย และสงตอการดูแลตอเน่ืองไปยังโรงพยาบาล
เครือขายในจังหวัดเชียงใหม ดังน้ี 
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 เกณฑประเมินในการสงตอและรับกลับโรงพยาบาลนครพิงคเมื่อผูปวยอาการทรุดลง 
ดังนี้ 

เกณฑการสงตอผูปวย 3 กลุมโรค  
    1. Stroke (Ischemic, Hemorrhagic) 

1.1 Acute stroke ท่ีมีอาการมากกวา 72 ช่ัวโมง 
1.2 V/S, N/S stable มากกวา 48 ช่ัวโมง ไมมีไข 
1.3 บกพรอง 1 อยาง ไดแก  

                          -  Motor power Gr III ลงมา  
                          -  Barthel index <15   
                          -  มีปญหา bowel bladder 
                          -  มีปญหา Communicate language  

1.4 แผลผาตัดไมตดิเช้ือ 
 2. Traumatic brain injury 

2.1 V/S, N/S Stable มากกวา 48 ช่ัวโมง ไมมีไข 
2.2 บกพรอง 1 อยาง ไดแก  

         -  Motor Gr III ลงมา  
          -  Barthel index <15 

     -  มีปญหา bowel bladder 
     -  มีปญหา Communicate language  
2.3 แผลผาตัดไมตดิเช้ือ 

 3. Spinal cord injury 
3.1 ผูปวย SCI ท่ีมี Neurological deficit อาการคงท่ี ไมตองพลิกตัว

แบบทอนซุง  
3.2 ถามี co-injury ไดรับการรักษาแลวและมีอาการคงท่ี 
3.3 V/S, N/S stable  
3.4 แผลผาตัดไมตดิเช้ือ 
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เกณฑรับกลับโรงพยาบาลนครพิงคกรณีผูปวยอาการทรุดลง 
 1. Stroke /Traumatic brain injury 
    -  ออนแรงมากข้ึน  
    -  การรับรูสติ GCS เปลีย่นแปลง  
    -  แผลผาตัดตดิเช้ือ 
 -  Re-bleeding 
 2. Spinal cord injury 
     -  ออนแรงมากข้ึน  

               -  แผลผาตัดตดิเช้ือ 
โรงพยาบาลนครพิงคจะติดตามอาการผูปวยจนครบ 6 เดือน ภายหลัง

จําหนายและสงขอมูลผานโปรแกรม Thai COC  และอยูระหวางการพัฒนาโปรแกรม 
Chiang Mai Intermediate care (CM IMC) ในการจัดเก็บขอมูลผูปวยระยะกลาง และ
ใหบริการ Smart Consult เปนชองทางใหคําปรึกษาทางโทรศัพทสําหรับโรงพยาบาล
เครือขายท่ีไดรับการสงตอ รวมถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
 
การใหบริการโครงการ Telemedicine & Smart consult 

เมื่อแพทยวางแผนจําหนายและสงตอผูปวยออกจากหอผูปวย แตผูปวยมี
ปญหาอยูในพ้ืนท่ีทุรกันดารและวันท่ีมาตรวจนัดไมมีการทําหัตถการ หรือสามารถรับการ
บริการท่ีโรงพยาบาลใกลบานได และญาติยินยอมรับการตรวจทางไกลผานระบบ 
Telemedicine แพทยเจาของไขแจง case manager ประจําหอผูปวย เพ่ือลงทะเบียน
ใน Google form ในวันตรวจรับขอมูลผูปวยจากสถานท่ีปลายทางโดย เจาหนาท่ี รพ.
สต /พยาบาลการพยาบาลชุมชนท่ีออกเยี่ยม/ศูนยฟนฟู ประสานการตรวจกับแพทย
ประจําหองตรวจ เมื่อตรวจเสร็จสามารถเลือกชองทางการรับยาโดยรับยาท่ี รพ.สต/
ไปรษณีย/pre pack  
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ระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง Area Health Board  
 
1: โรงพยาบาลฝาง 
 โรงพยาบาลฝาง เปนโรงพยาบาลท่ัวไป (ระดับ M1) มีจํานวนเตียงตามกรอบ
บริการ 210 เตียง ไดดําเนินการใหบริการดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate care) 
โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง ใน
ระดับโรงพยาบาล ป พ.ศ.2560 เพ่ือดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยระยะกลาง โดยใหบริการการดูแลผูปวยระยะกลาง ดังน้ี 

ระบบการสงตอผูปวยระยะกลาง 
1. ใหบริการรับสงตอการดูแลตอเน่ืองจากโรงพยาบาลแมขาย ไดแก  

-   โรงพยาบาลนครพิงค  
-   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  
-   โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา  

2. ใหบริการรับผูปวยเขารับการรักษาตอจาก 
-   ในโรงพยาบาลฝาง  
-   โรงพยาบาลแมอาย  
-   โรงพยาบาลไชยปราการ  
-   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท้ัง 3 อําเภอ  

3. ติดตามเยี่ยมผูปวยระยะกลางหลังจําหนายออกจากโรงพยาบาล  
-   Thai  COC 
-   กายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด (โรงพยาบาลฝาง ศูนยฟนฟูฯ) 

      -   โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลแตละแหง
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แผนพัฒนาระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง  
 1. ใชระบบการสงตอผูปวยระยะกลางท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันของจังหวัด
เชียงใหม 
 2. วางแผนพัฒนา ทีมสหสาขาวิชาชีพทํา Meeting team การดูแลผูปวย
ระยะกลางแตละรายตาม Setting glod จากโรงพยาบาลแมขายนครพิงค ประเมินและ
ติดตามอาการผูปวย วางแผนใหบริการแบบ IMC Bed/ward ในโรงพยาบาลฝาง แม
อายและไชยปราการ 
 3. พัฒนาระบบการใหคําปรึกษา (Consult) ระหวางโรงพยาบาลแมขายและ
ลูกขายเพ่ือการดูแลผูปวยตอเน่ือง และเมื่อผูปวยมีอาการทรุดลง 
 4. เตรียมความพรอมของ Care giver โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และ
ติดตามเยี่ยมผูปวยในชุมชนตอเน่ืองจนครบ 6 เดือน 
 5. เก็บรวบรวมขอมูลผูปวยระยะกลางและนําขอมูลมาวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนเพ่ือการพัฒนาการดูแลผูปวยระยะกลางอยางตอเน่ือง 

6. ใหภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการดูแลผูปวยระยะกลาง 
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ระบบบริการบริบาลฟ น ฟูสภาพผูป วยระยะกลาง  Area Health Board 2: 
โรงพยาบาลสันทราย 

โรงพยาบาลสันทราย เปนโรงพยาบาลท่ัวไประดับ M2 ไดดําเนินการใหบริการ
ดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate care) โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง ในระดับโรงพยาบาล ป พ.ศ.2562 เพ่ือ
ดําเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะกลาง ใหบริการการดูแลผูปวย
ระยะกลาง ใน 3 กลุมโรค ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง 
และผูปวยบาดเจ็บทางศีรษะและสมอง รับสงตอผูปวยจากโรงพยาบาลแมขาย ไดแก 
โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม และโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม รวมถึงผูปวยในโรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลเครือขาย และผูปวยรายใหม
ท่ีพบในชุมชน ผานระบบ Call center ดังน้ี 

1. กรณีไม Admit สงตอผูปวยเพ่ือการดูแลตอเน่ืองไปยังโรงพยาบาลลูกขาย 
ไดแก โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาฯ พราว เชียงดาว แมแตง เวียงแหง สะเมิง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยฟนฟูสภาพระดับตําบล และสงขอมูลผูปวยผานโปรแกรม 
Thai COC ติดตามผูปวยจนครบ 6 เดือน หรือจนกวา Bathel idex ≥15 ไมมี Multiple 
Impairment ดังน้ี 

 

  

เชียงใหม 
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2. กรณี Admit เปนผูปวยใน (IPD) แพทยเวชศาสตรฟนฟูประเมินสภาพ และ
ใหบริการฟนฟูสภาพตามโปรแกรม Intermediate bed ใหบริการ Less Intensive IPD 
Rehab program ซึ่งผูปวยจะไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ1 ช่ัวโมง และอยางนอย 3 
วันตอสัปดาห หรืออยางนอย3 ช่ัวโมงตอสัปดาห (ไมรวมช่ัวโมง Nursing care) จํานวน 
5 เตียง (มีแผนขยายบริการเปน Imermediate ward ในป พ.ศ.2564) เมื่อผูปวย 
Bathel idex ≥15 ไมมี Multiple Impairment จะจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล 
IMC manager สงขอมูลผูปวยเพ่ือการดูแลตอเน่ืองผานโปรแกรม Thai COC และมี
ระบบการแจงเตือนทีมสหวิชาชีพผานกลุม IMC Sansai ไปยังโรงพยาบาลลกูขาย ไดแก 
โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาฯ พราว เชียงดาว แมแตง เวียงแหง สะเมิง โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล และศูนยฟนฟูสภาพระดับตําบล ดังน้ี 

 

 
Intermediate care Team (IMC Grand Round ทุกวันพฤหัสบดี) ประกอบดวย 
-   แพทยเวชศาสตรฟนฟู 
-   พยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลฟนฟูสภาพ 5 วัน 
-   กายภาพบําบัด 
-   กิจกรรมบําบัด 
-   ทันตกรรม 
-   เภสัชกรรม 
-   จิตเวช 
-   สังคมสงเคราะห 
-   แพทยแผนไทย 
-   HBS 

เชียงใหม 
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แนวทางการดูแลผูปวยระยะกลางในโรงพยาบาลสันทราย 

 

 
 
ศูนยฟนฟูในอําเภอสันทราย 5 แหง ประกอบดวย 

- ศูนยฟนฟู รพ.สต.บานทอ 
- ศูนยฟนฟู รพ.สต.รมหลวง 
- ศูนยฟนฟู รพ.สต.เจดียแมครัว 
- ศูนยฟนฟูวัดหวยเก๋ียง 
- ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลตาํบลสันนาเม็ง 

 
แผนพัฒนาป 2564 

- พัฒนา IMC ลงสูชุมชน และสรางระบบใหแกลูกขาย 
- พัฒนาความรู CM IMC ในระดับ รพ.สต. เครือขาย 
- นิเทศและติดตามศูนยฟนฟูในอําเภอสันทราย 
- พัฒนาโรงพยาบาลลูกขาย Node ไดแก โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาฯ 

พราว เชียงดาว แมแตง เวียงแหง สะเมิง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล และศูนยฟนฟูสภาพระดับตําบล      
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ระบบบริการบริบาลฟ น ฟูสภาพผูป วยระยะกลาง  Area Health Board 3: 
โรงพยาบาลสันปาตอง 

 
โรงพยาบาลสันปาตอง 

เปนโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิขนาด 120 เตียง บุคลากรมีแพทยเวชปฏิบัติ
หรือแพทยเวชศาสตรครอบครัว แพทยเฉพาะทาง 6 สาขา ไดกําหนดบทบาท
โรงพยาบาลแมขายและลูกขายในพ้ืนท่ีตามรูปแบบบริการผูปวยระยะกลางท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพ้ืนท่ี ไดตรวจสอบความพรอมของอุปกรณเครื่องมือและครุภัณฑทางการ
แพทยท่ีเก่ียวของ จัดตั้งคณะทํางานในพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย กําหนด
ผูปวย 3 กลุมโรคในการดูแลผูปวยระยะกลาง ไดแก Stroke, Traumatic Brain Injury 
และ SCI 

การจัดบริการ Intermediated Care 

1.  Intermediate bed ใหบริการ Less Intensive IPD Rehab program ซึ่ง
ผูปวยจะไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ1 ช่ัวโมง และอยางนอย 3 วันตอสัปดาห หรือ
อยางนอย3 ช่ัวโมงตอสัปดาห (ไมรวมช่ัวโมง Nursing care) โดยมีการใหบริการ 
Intermediate Bed 1bed/ward 3ward คือ  

- หอผูปวยอายุรกรรมชาย 1 เตียง  
  - หอผูปวยอายุรกรรมหญิง 1 เตียง  
  - หอผูปวยศัลยกรรม 1 เตียง 
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2.  งานบริการเยี่ยมบานในชุมชน (Homeward) จัดบริการเยี่ยมบานใน
รูปแบบสหสาขาวิชาชีพ มีการจัดบริการ out-reach program (community) ไดรับ
การฟนฟูอยางนอย 45 นาที/ครั้ง อยางนอย 2 ครั้ง ตอเดือน ภายใน 6 เดือน 
 

โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา 

โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา เปนสาขาของโรงพยาบาลสารภ ี(ระดับ F) จัดตั้ง
ข้ึนจากความรวมมือรวมใจระหวางชุมชนและวัดศรีดอนมูล โดยมีทานพระครูสิริศีลสังวร 
(ครูบานอย เตชปญโญ) เปนผูอุปถัมภ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนสถานท่ีพักฟนของผูปวย
ระยะกลาง และเปนแหลงฝกดานการฟนฟูสภาพสําหรับผูปวยและญาติ ไดดําเนินการ
ใหบริการผูปวยระยะกลาง ตั้งแต ป พ.ศ. 2558 รวมกับโรงพยาบาลนครพิงค ในการ
รับสงตอผูปวยระยะกลางมาดูแลเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพ จํานวนเตียงใหบริการ 12 
เตียง ใหบริการท้ังในแบบผูปวยนอก ผูปวยใน และงานเยี่ยมบานในชุมชน  

ดานอัตรากําลัง ไดรับการจัดสรรบุคลากรจากโรงพยาบาลสารภี ประกอบดวย 
 -  พยาบาลวิชาชีพ ทําหนาท่ี case manager 1 คน 
 -  แพทยเวชศาสตรฟนฟู จากโรงพยาบาลสันทราย ใหบริการทุกบายวัน

อังคารและศุกร 
 -  พยาบาลวิชาชีพ ใหบริการผูปวยนอก 1 คน ผูปวยใน 2 คน และงาน

เยี่ยมบาน 1 คน 
 -  นักกายภาพบําบัด 5 คน ใหบริการ IMC 2 คน (หมุนเวียนไปใหท่ี

โรงพยาบาลสารภี) 
 -  นักกิจกรรมบําบัด 2 คน 
 -  แพทยแผนไทย 1 คน 

ระบบบริการผูปวยระยะกลาง ดังน้ี 

 1. รับผูปวย 3 กลุมโรค หลังพนระยะวิกฤติและมีอาการคงท่ี ไมมีอุปกรณ
ทางการแพทยติดตัว  

-  ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง  
-  ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลัง  
-  ผูปวยบาดเจ็บท่ีศรีษะและสมอง   
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2.  รับสงตอผูปวยจาก 
 -  โรงพยาบาลนครพิงค  
 -  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  
 -  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

3.  หลังรับไวดูแลแพทยจะเปนผูประเมินผูปวยตองไดรับการดูแลฟนฟูสภาพ
ในรูปแบบใด เชน 
 -  Hospital-based Intermediate Care (IPD or OPD program) 
 -  Community-based Intermediate Care 

4.  รูปแบบการใหบริการ ดังน้ี 
    4.1  OPD program รับผูปวยในเขตอําเภอสารภี ความถ่ีในการใหบริการ 

ครั้งละ 2 ช่ัวโมง จํานวน 2 ครั้ง/สัปดาห/ราย 
    4.2  IPD program เปน Intermrdiate ward มีเตียงรองรับผูปวย 10 

เตียง บริการท่ีไดรับในขณะท่ีอยูโรงพยาบาล คือ บริการกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด 
เปนหลัก โดยมีแพทยแผนไทยและการฝงเข็ม (แผนจีน) เขามารวมในการดูแลผูปวย 
สามารถทํา intensive rehabilitation program ได 3 ช่ัวโมง/วัน 5 วัน/สัปดาห LOS 
ประมาณ 2 สัปดาห 

    4.3  ประเมินความสามารถของผูปวยโดยใชแบบประเมิน Modified 
Barthel index คะแนนเต็ม 20 คะแนน จําหนายผูปวยเมื่อ  Barthel index >15 
คะแนน รวมกับแพทยเวชศาสตรฟนฟู 

 4.4  การสิ้นสุด program IMC ไปสู long term care (LTC) / PC เมื่อ 
-   การรับกลับเขาเปนผูปวยใน Acute care ward เมื่ออาการทรุด

ลง 
-   6 เดือนหลังเริ่มทํา IMC program อาการไมดีข้ึน ตองใช care 

giver ท่ีบาน/ชุมชน 
-  program IMC จะสิ้นสุดกรณีผูปวยเสียชีวิต 

 5.  มี IMC manager ท่ีดูแลคนไขกลุมน้ีโดยเฉพาะเพ่ือประเมินคัดกรอง จัดทํา
ขอมูล จัดประชุมกลุม care conference รวมถึงเช่ือมประสานกับเครือขายท่ีเก่ียวของ 

6.  ระบบการจัดเก็บขอมูลผูรับบริการจะไดรับการบันทึกไวในระบบเวช
ระเบียนอิเล็กทรอนิกสของโรงพยาบาล โดยใชโปรแกรม HosXP ขอมูลการดูแลผูปวย
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ระยะกลาง เชน  ขอมูลจากแบบประเมิน Modified Barthel index จะบันทึก
ความกาวหนาในการใหบริการ (Progress note)  

  7.  ระบบการติดตามเยี่ยมผูปวยหลังจําหนายผูปวยออกจากโรงพยาบาล
ประสานชอมูลการสงตอคนไขผานทางโปรแกรม Thai COC และ Line group ดังน้ี 

     -   กรณีเปนผูปวยในเขตอําเภอสารภี ทีม Home Health care ลงเยี่ยม
บานตอเน่ือง และประเมิน Barthel index ในเดือนท่ี 2, 4 และ 6 

     -    กรณีเปนผูปวยนอกเขตอําเภอสารภี ติดตามผูปวยผานโปรแกรม Thai COC 
และเครือขาย 

นักกายภาพบําบัดจังหวัดเชียงใหม 
-   ใช IMC book สอนบันทึกการใหบริการผูปวย และ Individual Care 

Plan 
-   มี Care giver ท่ีผานการอบรมการดูแลผูปวย IMC ในหมูบานตางๆ 

ของ 4 ตําบลนํารอง 
8.  คาใชจายดานสุขภาพ ใหบริการผูปวยทุกสิทธิประโยชน ไดแก หลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ประกันสังคม ขาราชการ เปนตน การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลตาม
หลักเกณฑการเบิกจายคาบริการ  
และไดรับงบประมาณสนับสนุนดานเครื่องมือและครุภัณฑจากวัดศรีดอนมูล  
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ระบบบริการบริบาลฟ น ฟูสภาพผูป วยระยะกลาง  Area Health Board 4: 
โรงพยาบาลจอมทอง 

โรงพยาบาลจอมทอง เปนโรงพยาบาลระดับ M1 ในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม มีจํานวนเตียงใหบริการ 210 เตียง ใหบริการดูแลประชาชน
ในเขตอําเภอจอมทอง มีจํานวนประชากร 66,365 คน  

โรงพยาบาลในเครือขาย ประกอบดวย  

1.  โรงพยาบาลดอยหลอ  
2.  โรงพยาบาลฮอด 
3.  โรงพยาบาลดอยเตา  
4.  โรงพยาบาลอมกอย  
5.  โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ 

บุคลากรดานบริการฟนฟูสภาพ ประกอบดวย 
1.  แพทยเวชศาสตรครอบครัว 1 คน (In service training 2 คน) 
2.  พยาบาลประจาํหนวยงาน 12คนตอหนวยงาน 
3.  ผูชวยเหลือคนไข 5คนตอหนวยงาน 
4.  นักกายภาพบําบัด 8 คน 
5.  นักกิจกรรมบําบัด 3 คน 
6.  นักจิตวิทยา1คน 
7.  นักโภชนากร1คน 

หนวยงานท่ีรับผูปวย (Inermediate care -bed) หนวยงานละ 1 เตียง ใน
แตละแผนก  
  1.  อายุรกรรมชาย 
  2.  อายุรกรรมหญิง 
  3.  ศัลยกรรมท่ัวไป 
  4.  ศัลยกรรมกระดูก 
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แนวทางการใหบริการผูปวยระยะกลางโรงพยาบาลจอมทอง 
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การใหบริการแบบผูปวยนอก (OPD clinic) 
-  วันอังคาร 
-  เชา = แพทยแผนไทย 
-  บาย = กิจกรรมบําบัด 
-  วันพฤหัสบดี 
-  บาย = กายภาพบําบัด และ แพทยแผนจีน (ฝงเข็ม) 
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ปญหาและอุปสรรค 
  1.  ศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพ  

     -  ขาดแพทยเวชศาสตรฟนฟู 
  2.  สมรรถนะในการใหบริการบรบิาลฟนฟู 
     -  อัตราการครองเตียงสูงในผูปวยระดับ acute care 
     -  ศักยภาพโรงพยาบาลเครือขาย 
  3.  ระบบบริการบริบาลฟนฟูของโรงพยาบาล โรงพยาบาลเครือขาย 
และโรงพยาบาล 

    สงเสริมสุขภาพตําบล 
แผนดําเนินงาน 
   1.  เสนอขอรับทุนโครงการวิจยั 
  2.  จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพในการใหบริการ
บริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางอําเภอจอมทองและอําเภอสายใต 
  3.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาระบบ
บริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
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38 

เครือขายระบบบริการ 
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ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการประเมินผลดําเนินงาน 
การจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 

 
  กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัด และแนวทางการ

ประเมินผลการดําเนินงานการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง เพ่ือกํากับ

ติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงค แนวทาง และเปาหมายตรงกัน โดย

ประเมินผลการดําเนินการในป 2563 ตามยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service 

Excellence) แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ดังตารางท่ี 1 (กอง

ยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 การประเมินผลการดําเนินงานการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวย

ระยะกลาง ป 2563 

 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 25. โครงการการบริบาลฟนสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 

ระดับการ
วัดผล 

จังหวัด เขต และ ประเทศ 

ช่ือตัวช้ีวัด
เชิงปริมาณ    

43. รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีใหการ
บริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate 
bed/ward) 

ตัวช้ีวัดยอย เป าหมาย  ผูป วย  Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal 
Cord Injury ท่ีรอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมท้ัง
คะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ไ ด รั บ
การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 
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คํานิยาม การบริบาลฟนสภาพผูปวยระยะกลางท่ีมีอาการทางคลินิกผานพนภาวะ
วิกฤติและมีอาการคงท่ี แตยังคงมีความผิดปกติของรางกายบางสวนอยูและ
มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน จําเปนตองไดรับบริการ
ฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยโดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary 
approach) อยางตอเน่ืองจนครบ 6 เดือนตั้งแตในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะรางกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน และลด
ความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมท้ังกลับสูสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ 
โดยมีการใหบริการผูปวยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เปนโรงพยาบาล
แมขาย M, F: โรงพยาบาลลูกขายและใหบริการ intermediate bed/ward
ใหบริการ intermediate bed/ward) 

คํายอ คําเต็ม คําอธิบาย 
BI Barthel ADL index แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทํากิจวัตร 

ประจําวันบารเทล ท่ีมีคะแนนเต็มเทากับ 20 
IMC Intermediate care การบริบาลฟนสภาพระยะกลาง 
IPD In-patient 

department 
หอผูปวยในท่ีรับผูปวยเขานอนในโรงพยาบาล 
เพ่ือการบําบัดรักษา 

Stroke Cerebrovascular 
accident 

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ไดแก ICD10 
 ตอไปน้ี I60-I64 

TBI traumatic brain 
injury 

การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองท่ีเกิดจากภยันตราย  
ไดแก ICD10 ตอไปน้ี S061 – S069 

SCI spinal cord injury การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย 
(traumatic) ไดแก ICD10 ตอไปน้ี S14.0–S14.1  
S24.0 – S24.1 S34.0 – S34.1 S34.3 

 Multiple 
Impairment 

ผูปวยท่ีมีความบกพรองตั้งแต 2 ระบบข้ึนไป  
ไดแก swallowing problem, communication  
problem, mobility problem, cognitive  
and perception problem, bowel and  
bladder problem 

A โรงพยาบาลศูนย  
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S โรงพยาบาลท่ัวไป
ขนาดใหญ 

 

M1 โรงพยาบาลท่ัวไป
ขนาดเล็ก 

 

M2 โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือ
รับสงตอผูปวย 

รพช. ขนาด 120 เตียงข้ึนไป 

F1 โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ 

รพช. ขนาด 60-120 เตียง 

F2 โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดกลาง 

รพช. ขนาด 30-90 เตียง 

F3 โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก 

รพช. ขนาด 10 เตียง 

 
เกณฑเปาหมาย  
ตัวช้ีวัดหลัก  รอยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดท่ีใหการบริบาลฟน
สภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward)  

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
รอยละ 75 รอยละ 100 รอยละ 100 

 
ตัวช้ีวัดรอง  เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord 
Injury ท่ีรอดชีวิต และมีคะแนน Barthel index < 15 รวมท้ังคะแนน Barthel 
index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  
 

ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
รอยละ 60 รอยละ 65 รอยละ 70  

วัตถุประสงค 1. พัฒนาระบบบริการฟนฟูสมรรถภาพและการดูแลตอเนื่องในผูปวย Stroke, 
traumatic brain injury และ spinal cord injury ไปจนครบระยะเวลา 6 เดือน  
2. สรางเครือขายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ  
3. เพิ่มคุณภาพชีวิต ปองกันและลดความพิการของผูปวย  
4. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผูปวยและญาติ พรอมเชื่อมโยงแผนการดูแล
ตอเนื่องสูที่บานและชุมชน  
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5. ลดความแออัด รพศ. รพท. / เพิ่มอัตราครองเตียง รพช.  
ประชากกลุม
เปาหมาย 

ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหมหรือ
กลับเปนซาทั้งหมดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด  

วิธีการจัดเก็บ
ขอมูล 

จัดเก็บรวบรวมขอมูลโดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ
กรมการแพทย  

แหลงขอมูล โรงพยาบาลระดับ A S M1 M2 F1 F2 F3 ภายในจังหวัดที่เร่ิมใหการรักษาและ
รับสงตอผูปวย    

รายการขอมูล ตัวชี้วัดหลัก รอยละของโรงพยาบาลพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหการ
บริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน (intermediate bed/ward) (ตัวชี้วัดระดับ
จังหวัด) (ความครอบคลุมในการใหบริบาลฟนสภาพระยะกลางของโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับจังหวัด)  
A = โรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด ที่ผานเกณฑใหบริการการดูแลระยะกลาง
แบบผูปวยใน (intermediate bed/ward) ตามภาคผนวก1 และ 2      
ภาคผนวก 1  เกณฑการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบ IPD (IPD-IMC 
protocol) สําหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F  
ภาคผนวก 2  IPD care protocol ที่ประกอบดวย 1) Problem list & plan,  
2) Standing doctor order sheet, 3) Team meeting report และ           
4) Activities protocol (short stay) โรงพยาบาลระดับ M และ F ทั้งหมด    
ในจังหวัด                                                                                                                                                                                        

 หมายเหตุ 

* โรงพยาบาลระดับ A และ S ควรมีบทบาทเปนผูคัดกรอง สงตอและติดตามขอมูลผูปวย 
รวมทั้งการสนับสนุนทางดานวิชาการและการรับปรึกษา                          
* การใหบริการ intermediate ward ไดในโรงพยาบาลทกุระดับที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ขึ้นกบัความพรอมและบริบทของพื้นที่ในแตละจังหวัดและเขตสุขภาพ 

ตัวชี้วัดรอง เปาหมาย ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal 
Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน 
Barthel index >15 with multiple impairment ไดรับการบริบาลฟนสภาพ
ระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 (ตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด)  
A = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ภายใน
จังหวัดใที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 ไดรับการบริบาลฟนสภาพ   
ระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  
B = ผูปวย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ราย

ใหมหรือกลับเปนซํ้าทั้งหมดที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดรอด
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ชีวิตและมีคะแนน Barthel index ≤ 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥15 

with multiple impairment   

สูตรคํานวณ
ตัวชี้วัด  
 

 (A/B) x 100 
 

ระยะเวลา
ประเมินผล 

ไตรมาส 2 และ 4  

เกณฑการประเมิน  
ป 2562 : 
           ป 2562 : รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน   รอบ 12 เดือน 

          ตัวชีว้ัดหลัก   
         ตัวชี้วัดรอง 

 รอยละ 25 
รอยละ 50 

     รอยละ 50 
    รอยละ 60 

ป 2563 : 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน   รอบ 12 เดือน 

          ตัวชีว้ัดหลัก 
         ตัวชี้วัดรอง 

 รอยละ 60 
รอยละ 50 

     รอยละ 75 
    รอยละ 60 

ป 2564 : 
 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน   รอบ 12 เดือน 

         ตัวชี้วัดหลัก   
        ตัวชี้วัดรอง 

 รอยละ 85 
รอยละ 70 

     รอยละ 100 
    รอยละ 75 

 

วิธกีาร

ประเมนิผล 

 
สสจ. จัดเก็บขอมูลตามแบบรายงาน  

เอกสาร
สนับสนุน : 

- รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาการจัดบริการและตนทุนบริการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย ผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ  
- รายงานสรุปโครงการพัฒนางานการดูแลผูปวยระยะฟนฟู (Subacute Rehabilitation)  
- แนวทางการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง (Clinical Practice Guidelines 
for Stroke Rehabilitation) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3 พ.ศ. 2559 
 

รายละเอียด
ขอมูลพื้นฐาน 
 

    Baseline  
data 

หนวย
วัด 

ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 

    เร่ิมมีการดําเนินการ IMC เปนปแรก                                              
 

 
ที่มา: กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2562) 
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ตัวอยางแบบฟอรมสําหรับการใหบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 

 
 

ท่ีมา: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2562) 
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ท่ีมา: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2562) 
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ท่ีมา: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2562) 
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ท่ีมา: กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2562) 
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แบบประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
ดัชนีบารเธล (Barthel index) 

 
การประเมินกิจวตัรประจาํวัน วันที่ วันที่ 

1.  Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสํารับไวใหเรียบรอยตอหนา) 
    0   ไมสามารถตักอาหารเขาปากได ตองมีคนปอนให 
     1   ตักอาหารเองไดแตตองมีคนชวย เชน ชวยใชชอนตักเตรียมไวใหหรือตัดเปน
ชิ้นเล็ก  ๆไวลวงหนา 
    2   ตักอาหารและชวยตัวเองไดเปนปกติ 

  

2.  Grooming (ลางหนา หวีผม แปรงฟน โกนหนวด ในระยะเวลา 24 - 28 
ชั่วโมงที่ผานมา) 
    0   ตองการความชวยเหลือ 
    1   ทําเองได (รวมทั้งที่ทําไดเองถาเตรียมอุปกรณไวให) 

  

3.  Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเกาอี้) 
    0   ไมสามารถนั่งได (นั่งแลวจะลมเสมอ) หรือตองใชคน 2 คนชวยกัน
ยกขึ้น 
    1   ตองการความชวยเหลืออยางมากจึงจะนั่งได เชน ตองใชคนที่แข็งแรง
หรือมีทักษะ 1 คน ใชคนทั่วไป 2 คนพยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยูได 
    2   ตองการความชวยเหลือบาง เชน บอกใหทาตาม หรือชวยพยุง
เล็กนอย หรือตองมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย 
    3   ทําไดเอง 

  

4.  Toilet use (ใชหองน้ํา) 
    0   ชวยตัวเองไมได 
    1   ทําเองไดบาง (อยางนอยทาํความสะอาดตัวเองไดหลังจากเสร็จธรุะ) แต
ตองการความชวยเหลือ ในบางส่ิง 
    2   ชวยตัวเองไดดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถสวมเองได ทําความสะอาดได
เรียบรอยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใสเส้ือผาไดเรียบรอย) 

  

5.  Mobility (การเคล่ือนที่ภายในหองหรือบาน) 
    0   เคล่ือนที่ไปไหนไมได 
    1   ตองใชรถเข็นชวยตัวเองใหเคล่ือนทีไ่ดเอง (ไมตองมีคนเข็นให) และจะตองเขา
ออกมุมหอง หรือประตูได 
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การประเมินกิจวตัรประจาํวัน วันที่ วันที่ 
     2   เดินหรือเคล่ือนที่โดยมีคนชวย เชน พยุง หรือบอกใหทําตาม หรือตองให
ความสนใจดูแล เพื่อความปลอดภัย 
    3   เดินหรือเคล่ือนที่ไดเอง 

  

6.  Dressing (การสวมใสเส้ือผา) 
    0   ตองมีคนสวมใสให ชวยตัวเองแทบไมไดหรือไดนอย 
    1   ชวยตัวเองไดประมาณรอยละ 50 ที่เหลือตองมีคนชวย 
    2   ชวยตัวเองไดดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใชเส้ือผาที่
ดัดแปลงใหเหมาะสมก็ได) 

  

7.  Stairs (การขึ้นลงบันได 1 ชั้น) 
    0   ไมสามารถทําได 
    1   ตองการคนชวย 
    2   ขึ้นลงไดเอง (ถาตองใชเคร่ืองชวยเดิน เชน walker จะตองเอาขึ้นลง
ไดดวย) 

  

8.  Bathing (การอาบน้ํา) 
    0  ตองมีคนชวยหรือทําให 
    1  อาบน้ําเองได 

  

9.  Bowels (การกล้ันการถายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา) 
    0   กล้ันไมได หรือตองการการสวนอุจจาระอยูเสมอ 
    1   กล้ันไมไดบางคร้ัง (ไมเกิน 1 คร้ังตอสัปดาห) 
    2   กล้ันไดเปนปกติ 

  

10. Bladder (การกล้ันปสสาวะในระยะ 1 สัปดาหที่ผานมา) 
     0   กล้ันไมได หรือใสสายสวนปสสาวะแตไมสามารถดูแลเองได 
     1   กล้ันไมไดบางคร้ัง (ไมเกินวันละ 1 คร้ัง) 
     2   กล้ันไดเปนปกติ 
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