
ระบบบริการการบริบาลฟ�� นฟูสภาพผู้ป�วยระยะกลาง
(INTERMEDIATE CARE)

สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม่



 
 

 
 

ระบบบริการการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
(Intermediate Care) 

 
ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการการบรบิาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง 

(Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม (Development of intermediate care 
system for post-acute patients, Chiang Mai province) 

 
ISBN: 

ผูแตง/พัฒนา:  จามจุรยี เลิศจันทร 
    มาลัยวรรณ ทิพยปนวงค 

บรรณาธกิาร:  รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ บุญเชียง 
    สุรภี ทานเคหาสน 
    สุณสิา เสนาหวาน 

ออกแบบและพิมพ: อรุณวดี กรรมสิทธ์ิ 

เจาของและผูจัดพิมพ: หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU) 
    คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
    239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
    โทรศัพท 0 5394 2504 

พิมพคร้ังแรก:  ธันวาคม 2563 

พิมพท่ี:    บริษัทสยามพิมพนานา จํากัด  โทรศัพท 0 5321 6962 

สนับสนุนโดย:  สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
     



 
 

 
 

คํานํา 

 

 คูมือ “ระบบบริการการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง (Intermediate 
Care)” ฉบับน้ีเปนคูมือท่ีจัดทําข้ึนโดยโครงการยอย “ภายใตโครงการพัฒนาระบบ
บริการการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม 
(Development of intermediate care system for post-acute patients, Chiang 
Mai province)” มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริการการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) โดยเน้ือหา
ประกอบดวย การจัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม 
โปรแกรม Chiang Mai Intermediate care และหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานการพยาบาลในการใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 

ท้ังน้ี โครงการฯ ขอขอบคุณนักวิจัยโครงการฯ ทุกทานและผูท่ีเก่ียวของท่ีไดมี
สวนในการจัดทํา 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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ระบบบริการการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง (Intermediate 
Care)  

 ภายใตโครงการพัฒนาระบบบริการการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง 
(Intermediate Care) จังหวัดเชียงใหม ไดพัฒนาระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวย
ระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย  
 1. การจัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม 
 2. หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพยาบาลในการใหบริการ
บริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง  

3. โปรแกรม Chiang Mai Intermediate care 
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1. การจัดระบบบริการบริบาลฟนฟู 
ผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม 
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1. การจัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง จังหวัด
เชียงใหม 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําคูมือการจัดระบบบริการบริบาล
ฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบ
บริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง ในโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงใหม โดย
สาระสําคัญของเน้ือหาในคูมือการจัดระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 1) รูปแบบการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะ
กลาง  2) บทบาทโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการบริบาลฟนฟูสภาพ
ผูปวยระยะกลาง 3) แนวทางในการดําเนินการบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
จังหวัดเชียงใหม และ 4) แนวทางปฏิบัติ (protocol) ในการดูแลผูปวยระยะกลาง จังหวัด
เชียงใหม ดังรายละเอียดตอไปน้ี  
 
1.1 รูปแบบการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
 จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดผูปวย 3 กลุมโรคท่ีตองไดรับการประเมินเขาสูการดูแล
ระยะกลาง และใหบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
ผูปวยบาดเจ็บทางไขสันหลัง และผูปวยบาดเจ็บทางศีรษะและสมอง โดยกําหนดรูปแบบ
การจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง ดังน้ี 
   1) ใหบริการแบบผูปวยนอก เปนรูปแบบการจดับริการในกรณท่ีีผูปวยยงั
มีความบกพรองทางกาย ควรนัดผูปวยมารับบริการฟนฟูแบบผูปวยนอกตามความถ่ีท่ี
เหมาะสม เชน 1-3 ครั้ง/สัปดาห โปรแกรมในรูปแบบ OPD based program ไดรับการฟนฟู
อยางนอย 45 นาที/ครั้ง อยางนอย 24 ครั้งภายใน 6 เดือน 
   2) ใหบริการแบบผูปวยใน เปนรูปแบบการจัดบริการในผูปวยท่ีมีคา 
Barthel index <15 หรือ Barthel index ≥ 15 แตมี multiple impairment ควรไดรับ
การฟนฟูสภาพแบบผูปวยใน 
        2.1) Intermediate ward ใหบริการ Intensive IPD Rehab 
program หมายถึง ผูปวยไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ 3 ช่ัวโมง และอยางนอย 5 วันตอ
สัปดาห หรืออยางนอย 15 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
           2.2)  Intermediate bed ให บริ การ  Less Intensive IPD 
Rehab program ซึ่งผูปวยจะไดรับการฟนฟูอยางนอยวันละ1 ช่ัวโมง และอยางนอย 3 วัน
ตอสัปดาห หรืออยางนอย3 ช่ัวโมงตอสัปดาห (ไมรวมช่ัวโมง Nursing care) โดย
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โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงควรมีการใหบริการ Intermediate Bed อยางนอยแหงละ 2 
เตียง 
   3) ใหบริการเยี่ยมบานในชุมชน เปนรูปแบบการจัดบริการในกรณีท่ี
ผูปวยยังมีความบกพรองทางกาย แตไมสามารถมารับบริการท่ีผูปวยนอกได ตองไดรับ
บริการเยี่ยมบานในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ มีการจัดบริการ out-reach program 
(community) ไดรับการฟนฟูอยางนอย 45 นาที/ครั้ง อยางนอย 2 ครั้ง ตอเดือน ภายใน 
6 เดือน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับศักยภาพและความพรอมของการฝกผูปวย 
 
1.2 บทบาทโรงพยาบาลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการบริบาลฟนฟูสภาพ
ผูปวยระยะกลาง  
 ไดมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเครือขายบริการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหผูปวย
ระยะกลางไดรับดูแลโดยทีมสหวิชาชีพอยางตอเน่ืองตั้งแตโรงพยาบาลจนถึงชุมชน โดย
กําหนดใหโรงพยาบาลศนูยทําหนาท่ีในการคัดกรอง ประเมินผูปวย ตั้งเปาหมาย ใหบริการ 
และสงตอขอมูลผูปวยภายในจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนทําหนาท่ีในการรับชวงการดูแลตอ
จากโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไป รวมท้ังเริ่มดูแลผูปวยรายใหมในพ้ืนท่ี 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทําหนาท่ีใหบริการฟนฟูรวมกับทีมสหวิชาชีพจาก
โรงพยาบาลชุมชน และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทําหนาท่ีในการสนับสนุน ขับเคลื่อน 
พัฒนา และติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมท่ัวท้ัง
จังหวัด 
 
1.3 แนวทางในการดําเนินการบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง จังหวัด
เชียงใหม  
 ไดมีการกําหนดผูปวย 3 กลุมโรคท่ีตองเขาสูระบบบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวย
ระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม ไดแก ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผูปวยบาดเจ็บทางไขสันหลัง 
และผูปวยบาดเจ็บทางศีรษะและสมอง ท้ังน้ี แนวทางในการใหบริการเริ่มตนจากการให
โรงพยาบาลนครพิงค (ระดับ A) เปนโรงพยาบาลแมขายใหการดูแลผูปวยในระยะ
เฉียบพลัน เมื่อผูปวยไดรับการรักษาจนพนระยะเฉียบพลันเขาสูการดูแลระยะกลาง ผูปวย
จะไดรับการประเมินอาการ กําหนดเปาหมายแผนการฟนฟูสภาพเพ่ือเตรียมวางแผน
จําหนาย และสงตอการดูแลตอเน่ืองไปยังโรงพยาบาลลูกขาย Node ระดับ M และ F 
จํานวน 5 แหง ในจังหวัดเชียงใหม ไดแก โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลฝาง 
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โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลสันปาตอง และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนาและเมื่อ
อาการผูปวยคงท่ีผูปวยจะไดรับการสงตอการดูแลตอเน่ืองไปยังโรงพยาบาลลูกขาย (ระดับ 
M และ F) 23 แหง และตอเน่ืองไปสูชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม และ
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ซึ่งเปนโรงพยาบาลนอกสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ดังแสดงในภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1 แนวทางการสงตอผูปวยในเครือขายโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม   
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1.4 แนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยระยะกลาง  
 แนวทางปฏิบัติ (protocol) ในการดูแลผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม 
ไดใชแนวทางปฏิบัติของกองบริหารการสาธารณสุขสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (2562) ดังภาพท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 2  แนวทางปฏิบัติในการดูแลผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม (กองบริหาร

การสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2562) 
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2. หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ดานการพยาบาลในการใหบริการบริบาล 

ฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
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2. หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพยาบาลในการ
ใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 

 หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพยาบาลฯ เปนหลักสูตรท่ีใช
สําหรับอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลใหสามารถจัดบริการบริบาลฟนฟู
สภาพผูปวยระยะกลางได โดยออกแบบเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือใชสําหรับการอบรมใน
ระยะเวลา 5 วัน เน้ือหาหลักสูตรประกอบดวย 1) ความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือดสมอง 
ผูปวยบาดเจ็บท่ีไขสันหลัง และผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะและสมอง 2) การประเมินความ
ผิดปกติความบกพรองดานจิตใจและรางกาย 3) การบําบัดฟนสภาพดวยวิธีทาง
กายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัด 4) การฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือและอุปกรณในการ
ฟนฟูสภาพ และ 5) แนวทางการบําบัดฟนสภาพทางการพยาบาลและการปองกัน
ภาวะแทรกซอน ท้ังน้ี กลยุทธและสื่อท่ีใชในการสอน ประกอบดวย การบรรยาย แบงกลุม
ฝกปฏิบัติ PowerPoint, Video clip แบบประเมิน และเครื่องมือ/อุปกรณการสอนสาธิต 
รายละเอียดหลักสูตรดังน้ี 
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หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพยาบาลในการใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
เปนหลักสูตรท่ีใชสําหรับอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาลใหสามารถจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางได โดย

ออกแบบเน้ือหาและกิจกรรมเพ่ือใชสําหรับการอบรมในระยะเวลา 5 วัน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

ระยะเวลา เนื้อหาสาระ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
60-120 นาที 

 
ความรูเก่ียวกับโรคหลอดเลือด
สมอง ผูปวยบาดเจ็บท่ีไขสันหลัง 
และผูปวยบาดเจ็บท่ีศีรษะและ
สมอง 

- วิทยากรนําเขาสูบทเรียนโดยเปด Video clip 
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพและโครงสราง
รางกายภายหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
ผูปวยบาดเจ็บท่ีสมองและไขสันหลัง และผูปวย
บาดเจ็บท่ีศีรษะและสมอง  
- แบงผูเรียนเปนกลุมยอยเพ่ือวิเคราะหความ
บกพรองดานจิตใจ ความคิดอาน ประสาทสัมผสั 
และความเจ็บปวด 

- PowerPoint 
- Video clip 
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ระยะเวลา เนื้อหาสาระ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
60 นาที การประเมินความผิดปกติความ

บกพรองดานจิตใจและรางกาย 
- วิทยากรบรรยายเก่ียวกับวิธีการประเมนิความ
ผิดปกติดานจิตใจ ไดแก ความเครียด ความคิด 
ความอาน และความผิดปกติดานรางกาย ไดแก 
ระบบยอยอาหาร ระบบการขับถายอุจจาระ/
ปสสาวะ ระบบอวัยวะสืบพันธุ ระบบผิวหนัง 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบกลามเน้ือ 
ระบบกระดูกการเคลื่อนไหว และระบบประสาท
สัมผัส เชน การพูดและการกลืน เปนตน รวมถึง
วิธีการใชเครื่องมือในการประเมิน 
- แบงผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละ 10-15 คน
เพ่ือฝกการประเมินความผิดปกติและความ
บกพรองของจิตใจและรางกายของผูปวย 
 
 
 
 

- PowerPoint 
- เครื่องมือแบบประเมิน
ความสามารถในการทํากิจวัตร
ประจําวันบารเทล (Bathel 
index) 
- แบบประเมินความเครียด  
- แบบประเมินระบบประสาท
และกลามเน้ือ 
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ระยะเวลา เนื้อหาสาระ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
60 นาที การบําบัดฟนสภาพดวยวิธีทาง

กายภาพบําบัด และกิจกรรมบําบัด 
- วิทยากรบรรยายและสาธิตวิธีบําบัดฟนสภาพ
ไดแก การฝกการพูด การกลืน การหายใจ 
การชับเสมะ การบริหารกลามเน้ือเพ่ือเพ่ิมกําลัง 
และลดภาวะกลามเน้ือหดเกร็ง การปองกัน
ภาวะความดันตกจากการเปลี่ยนทา การจัดทา
ขณะนอนและน่ัง การเคลื่อนยายลงเตียง และ
การเตรียมและการปอนอาหารผูปวยท่ีมีภาวะ
กลืนลําบาก 

- PowerPoint 
- การสาธิต 

30 นาทีตอฐาน ฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือและ
อุปกรณในการฟนฟูสภาพ 

- วิทยากรแบงผูเขารวมอบรมเปนกลุม กลุมละ 
10 -15 คน เ พ่ือให เขาฐานแตละฐาน  โดย
แบงเปน (หมุนเวียนใหครบทุกฐาน) 
ฐานท่ี 1 การใชวีลแชรและอุปกรณชวยการ

เคลื่อนท่ีตางๆ และการเคลื่อนยายตัว
จากเตียงไปหองนํ้า 

ฐานท่ี 2 การเตรียมเตียง ท่ีนอน หมอน และ
อุปกรณชวย และการจัดทาน่ัง-นอน 

ฐานท่ี 3  การใชวัสดุตกแตงแผลกดทับ 

- เครื่องมือ เชน วีลแชร 
เครื่องพยุงคอ หลัง ไมเทา 
เปนตน 



 

 
 

13 

ระยะเวลา เนื้อหาสาระ กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ 
ฐานท่ี 4  การใส-ถอด เครื่องพยุงหลังและเครื่อง

พยุงมือ-แขน 
60 นาที แนวทางการบําบัดฟนสภาพ

ทางการพยาบาลและการปองกัน
ภาวะแทรกซอน 

- วิทยากรบรรยายและสาธิตเก่ียวกับการดูแล
ฟนสภาพและการปองกันภาวะแทรกซอน 
- แบงผูเรียนเปนกลุมยอยเพ่ือฝกวิธีการดูแล 
เชน ทําแผล การพลิกตัวเพ่ือปองกันแผลกดทับ
การปองกันการติดเช้ือจากการคาสายสวน
ปสสาวะ การสวนปสสาวะดวยหลกัสะอาด
ปราศจากเช้ือ การถอด-ใสเสื้อผูปวยอัมพาต 
การปอนอาหารเพ่ือปองกันการสําลัก และการ
ใหอาหารทางสายยาง เปนตน 

- อุปกรณทําแผล 
อุปกรณปองกันแผลกดทับ 
การใหอาหารทางสายยางและ
สายสวนปสสาวะ 
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การประเมินผล :  

1. แบบประเมินความรูในการใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะ

กลาง 

2. แบบประเมินสําหรับการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง
แบบผูปวยใน (IPD) ชุดท่ี 1 สําหรับ รพ.ท่ีดําเนินการ IMC bed 

3. แบบประเมินสําหรับการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง

แบบผูปวยใน (IPD) ชุดท่ี 2 สําหรับ รพ.ท่ีดําเนินการ IMC ward 

4. แบบสอบถามความเปนไปไดของการใชคูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟู

ผูปวยระยะกลาง 
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กําหนดการหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ดานการพยาบาลฟนฟูสภาพ 5 วัน 

 
วันท่ีหนึ่ง ……………………………………………………………………………………….. 

เวลา หัวขอ 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน/ประเมินความรู-ความเขาใจ กอนการฝกอบรม 

08.30-09.00 น. พิธีเปด โดย .......................................................................... 
09.00-10.00 น. การบรรยาย – การพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟนฟูสภาพผูปวย

ระยะกลาง (Intermediate care) จังหวัดเชียงใหม 
โดย .................................................................................. 

10.00-11.00 น. การบรรยาย – การเปล่ียนแปลงสภาพและการทํางานของโครงสราง
รางกายภายหลังเกิดโรคและบาดเจ็บที่สมองและไขสันหลัง (SCI)  
โดย ..................................................................................................... 

11.00-12.00 น. การบรรยาย – การเปล่ียนแปลงสภาพและการทํางานของโครงสราง
รางกายภายหลังเกิดโรคและบาดเจ็บที่สมอง (Stroke)   
โดย ................................................................................ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. การบรรยาย – การประเมินความผิดปกติความบกพรองดานจิตใจและ
ความคิดอาน (mental  functions)  
โดย .............................................................................. 

14.00-15.00 น. การบรรยาย – การประเมินความผิดปกติความบกพรองประสาท
สัมผัสและความเจ็บปวด  (sensory functions and pain) 
โดย ..................................................................................... 

15.00-17.00 น. แบงกลุมยอย - ฝกประเมินความผิดปกติ/ความบกพรอง  
กลุมที่ 1   ดานจิตใจ  โดย ................................................ 
กลุมที่ 2   ความคิดอาน โดย ............................................ 
กลุมที่ 3   ประสาทสัมผัส โดย .......................................... 
กลุมที่ 4   ความเจ็บปวด โดย ........................................... 

- สรุปเนื้อหา และตอบขอซักถาม 
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วันท่ีสอง ……………………………………………………………………………………….. 
เวลา หัวขอ 

08.30-09.30 น. การบรรยาย  
–  แนวทางการบาํบัด บริบาลทางการพยาบาล และฟนสภาพ  
–  ความผิดปกติความบกพรองดานจิตใจและความคิดอาน 
–  ความเจบ็ปวด โดย ....................................................................... 

09.30-10.30 น. การบรรยาย 
– การประเมินความผิดปกติ/ความบกพรอง และแนวทางการบาํบัด
ฟนสภาพบริบาลทางการพยาบาลและการปองกันภาวะแทรกซอน  
– ระบบประสาทกลามเนื้อระบบกระดูกและการเคล่ือนไหว (neuro-
musculo-skeletal systems and movement) โดย .................... 

10.30-12.00 น. แบงกลุมยอย  
–  ฝกประเมินความผิดปกติและการบาํบัดฟนสภาพ  
กลุมที่ 1  การประเมินกลามเนื้อออนแรง/อัมพาตและภาวะกลามเนื้อ
หดเกร็ง โดย ...................................................................................... 
กลุมที่ 2  กายบริหารกลามเนื้อเพื่อเพิ่มกําลัง โดย ............................ 
กลุมที่ 3  กายบริหารยืดกลามเนื้อเพื่อลดภาวะกลามเนื้อหดเกร็ง  
โดย .................................................................................................... 

- สรุปเนื้อหาและตอบขอซักถาม 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. การบรรยาย  
- การประเมินความผิดปกติ/ความบกพรอง และแนวทางการบาํบัด
ฟนสภาพ และบริบาลทางการพยาบาล 

- ระบบหัวใจหลอดเลือด (cardiovascular system) 
- ระบบหายใจ (pulmonary systems) 
- ระบบน้ําเหลือง (lymphatic system) 

14.00-16.30 น. 
 
 
 

แบงกลุมยอย –  ฝกการประเมินความผิดปกติ/ความบกพรอง และ
การบําบัดฟนสภาพ 
กลุมที่ 1  การประเมินระบบหัวใจหลอดเลือดนํ้าเหลืองและระบบ
หายใจ โดย ...................................................... 
กลุมที่ 2  การฝกการหายใจและการชวยขับเสมหะ 
โดย ....................................................................  
กลุมที่ 3  การปองกันภาวะความดันเลือดตกเมื่อเปล่ียนทา 
โดย .................................................................... 

- สรุปเนื้อหาและตอบขอซักถาม 
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วันท่ีสาม ……………………………………………………………………………………….. 
เวลา หัวขอ 

08.30-10.00 น. การบรรยาย- การประเมินความผิดปกติ/ความบกพรอง และ
ภาวะแทรกซอน 
     -    ระบบยอยอาหารและการขับถายอจุจาระ (digestive 
system and defecation functions)  
     -    ระบบขับถายปสสาวะ(urinary systems) 
     -    ระบบการสืบพันธุ (genital systems) 
โดย ........................................................................................... 

10.00-11.00 น. การบรรยาย– แนวทางการบําบัดฟนสภาพบริบาลทางการพยาบาล
และการปองกันภาวะแทรกซอน 

- ระบบยอยอาหาร และการขับถายอจุจาระ 
- ระบบถายปสสาวะ 
- ระบบสืบพันธุ โดย ........................................................ 

11.00-12.00 น. การบรรยาย- ภาวะหยอนสมรรถภาพทางเพศ (sexual 
dysfunction) โดย .......................................................................... 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. แบงกลุมยอย – การพยาบาลระบบขบัถายปสสาวะและระบบขับถาย
อุจจาระในผูปวยบาดเจ็บที่ไขสันหลังในระยะฟนฟูสภาพ 
กลุมที่ 1  Bladder  โดย .................................................................... 
กลุมที่ 2  Bowel  โดย ................................................................... 
กลุมที่ 3  Simple urodynamic study   
โดย .................................................................................................. 
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วันท่ีสี่ ……………………………………………………………………………………….... 
เวลา หัวขอ 

08.30-09.00 น. การบรรยาย – การประเมินความผิดปกติ/ความบกพรองผิวหนัง แผล
กดทับ (pressure ulcer) โดย............................................................. 

09.00-10.00 น. แบงกลุมยอย – ฝกปฏบิัติการประเมิน 
กลุมที่ 1  ความเส่ียงตอการเกิดแผลกดทับ โดย ................................. 
กลุมที่ 2  ภาวะทุพโภชนา (malnutrition) โดย ................................. 
กลุมที่ 3  ความรุนแรงและการสมานของแผลกดทับ 

10.00-11.00 น. การบรรยาย – แนวทางบําบัดฟนสภาพ บริการทางการพยาบาล และ
การปองกันแผลกดทับ โดย ................................................................ 

11.00-12.00 น. แบงกลุมยอย – ฝกการบําบัดฟนสภาพ และบริบาลทางการพยาบาล 
กลุมที่ 1  การใชวัสดุตกแตงแผลกดทับ โดย ..................................... 
กลุมที่ 2  การเตรียมเตียง ที่นอน หมอนและอุปกรณชวย และการจัด
ทาขณะนอน-นั่ง โดย........................................................................... 
กลุมที่ 3  การชวยการเคล่ือนยายตัวจากเตียง-ไป วีลแชร-ไปสวม   
โดย..................................................................................................... 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. การบรรยาย – การประเมินความผิดปกติ/ความบกพรอง และ

แนวทางการบําบัดฟนสภาพ และบริบาลทางการพยาบาล  ดานการ
ทําใหเกิดเสียง และการพูด (voice and speech functions)  และ
ขอจํากัดดานการส่ือสาร(communication limitation, dysphasia)  
โดย .................................................................................................. 

14.00-15.00 น. การบรรยาย – การประเมินความผิดปกติ/ความบกพรองดานการกลืน 
(dysphagia) โดย ............................................................................... 

15.00-16.30 น. แบงกลุมยอย  
กลุมที่ 1  ฝกประเมินความผิดปกติ/ความบกพรองดานการกลืน  
โดย ...................................................................................................... 
กลุมที่ 2  การเตรียมและการปอนอาหารกรณีกลืนลําบาก 
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วันท่ีหา ……………………………………………………………………………………….. 
เวลา หัวขอ 

08.00-09.00 น. การบรรยาย – การประเมินความสามารถทํากิจวัตรประจําวันดวย
แบบประเมินบารเธล โดย ........................................................ 

09.00-09.30 น. การบรรยาย – การบาํบัดฟนสภาพดวยวิธีทางกายภาพบําบัด  
โดย ........................................................................................... 

09.30-10.00 น. การบรรยาย – การบาํบัดฟนสภาพดวยวิธีทางกจิกรรมบําบัด 
โดย .......................................................................................... 

10.00-12.00 น. แบงกลุมยอย – ฝกปฏบิัติ 
กลุมที่ 1  การใส-ถอด อุปกรณพยุงกระดูกสันหลัง   
กลุมที่ 2  การใส-ถอด และใชอปุกรณพยุงมือและแขน   
โดย ........................................................................................... 
กลุมที่ 3  การใส-ถอดเส้ือกางเกงใหผูปวยอัมพาต  
โดย ........................................................................................... 
กลุมที่ 4  การใชวีลแชรและอุปกรณชวยการเคล่ือนที่ตางๆ  
โดย ............................................................................................ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. การบรรยาย - ระบบการจัดเก็บขอมูลการบริการบริบาลฟนฟูสภาพ
ผูปวยระยะกลาง จังหวัดเชียงใหม โดย 
................................................... 

14.00-15.00 น. แบงกลุมยอย – ฝกปฏบิัติ 
กลุมที่ 1  การบันทึกระบบขอมูลการดูแลผูปวยระยะกลาง จังหวัด
เชียงใหม โดย ............................................................................. 
กลุมที่ 2  Smart telemedicine  โดย ............................................. 

15.00-16.00 น. การบรรยาย - แนวทางการดูแลผูปวยระยะกลาง (Intermediate 
care) จังหวัดเชียงใหม โดย ...................................................... 

16.00-16.30 น.  ทําแบบประเมินความรู-ความเขาใจหลังจบการฝกอบรม 
แจกประกาศนียบัตรและพิธปีด โดย ......................................... 
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เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลักสตูรการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการพยาบาลในการ
ใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
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เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลหลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ดานการพยาบาลในการใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
ประกอบดวย  
1. แบบประเมินความรูในการใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 

2. แบบประเมินสําหรับการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางแบบ
ผูปวยใน (IPD)  
ชุดท่ี 1 สําหรับ รพ.ท่ีดําเนินการ IMC bed 

3. แบบประเมินสําหรับการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางแบบ

ผูปวยใน (IPD)  

ชุดท่ี 2 สําหรับ รพ.ท่ีดําเนินการ IMC ward 

4. แบบสอบถามความเปนไปไดของการใชคูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟู

ผูปวยระยะกลาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

1. แบบประเมินความรูในการใหบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย √ หนาขอความท่ีเห็นวาถูก และทําเครื่องหมาย X 
หนาขอความท่ีเห็นวาผดิ 

 
____1.  การเรียกช่ือผูปวยอัมพาตบาดเจ็บไขสันหลังท่ีมีอาการออนแรงท้ังแขนและขาตาม

มาตรฐานสากลคือ Quadriplegia 

____2.  ตัวอักษร A ของ ASIA impairment scale (AIS) หมายถึง incomplete cord 

injury 

____3.  ผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังท่ีเปน central cord syndrome ผูปวยจะมีอาการ

ออนแรงท่ีแขนมากกวาขา 

____4.  Allodynia คือ ความปวดท่ีเกิดจากการกระตุน ซึ่งการกระตุนน้ีโดยปกติไมทํา

ใหเกิดความปวด 

____5.  Agnosia คือภาวะละเลยครึ่งซีกในผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 

____6.  การแปลผล MMSE-Thai กรณีท่ีไมไดเรียนหนังสือมีจุดตัดคะแนนท่ี < 14 

____7.  Aphasia คือ อาการพูดไมเปนความ 

____8.  สรีรวิทยาของการกลืนประกอบไปดวย 3 ระยะ คือ oral phase, pharyngeal 

phase และesophageal phase 

____9.   Positive component ข อ ง  upper motor neuron syndrome คื อ 

spasticity 

____10. แบบประเมินดัชนีบารเธลประกอบไปดวยการประเมินความสามารถ 10 ดาน 

____11. หลักการฟนสภาพผูปวยประกอบไปดวย restoration, compensation และ 

adaptation 

____12.  Self- care activities ป ร ะ ก อ บ ไ ป ด ว ย  eating, cooking, grooming, 

dressing, bathing และ toileting 

____13. คะแนนประเมิน PHQ-9 มากกวา 7 แสดงวามีโอกาสเกิดภาวะซึมเศรา 

____14. แผลกดทับหรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา pressure injury 

____15. เกณฑการวินิจฉัยภาวะความดันเลือดตกเมื่อเปลี่ยนทา คือ ความดัน systolic 

และ diastolic ลดลงมากกวา 15 และ 10 mmHg ตามลําดับ 
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____16. Autonomic dysreflexia จะเกิดข้ึนในผูปวยบาดเจ็บไขสันหลังระดับต่ํากวา 

T6 

____17. ลักษณะอุจจาระท่ีเหมาะสมสําหรับผูปวยท่ีมีรอยโรคเหนือเซลลประสาท 

สั่ ง ก า ร ใน ไขสั นหลั งส วน ใต ก ระ เ บน เห น็บ  (upper motor neuron 

lesion/reflexic bowel) คือ อุจจาระเปนลํานุมหรือ Bristol stool 4 

____18. ยา Unison enema เหมาะสําหรับใชชวยการขับถายอุจจาระในผูปวยท่ีมี

สูญเสียรีเฟล็กซไขสันหลังสวนใตกระเบนเหน็บ (lower motor neuron 

lesion/areflexic bowel) 

____19. กรณีพบปญหาปสสาวะไหลรอบ ๆ หลอดสวนคาในทอปสสาวะ (Foley 

catheter) ควรแกปญหาเปนลําดับแรกดวยการเปลี่ยนขนาดสายและบอลลูน

ใหใหญข้ึน 

____20. ขนาด Foley cath ท่ีเหมาะสมสําหรับเพศชาย คือ 12F-14F เพศหญิง 14 F-

16F 
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2. แบบประเมินสําหรับการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลางแบบผูปวย
ใน (IPD) ชุดท่ี 1 สําหรับ รพ.ท่ีดําเนินการ IMC bed 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
โรงพยาบาล  จังหวัด  

ช่ือผูประสานงาน  ตําแหนง  
หมายเลขโทรศัพท  E-mail:  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินงานการใหการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน 

(Intermediate bed) 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของ รพ. ในปจจุบัน 

ประเด็น  รายการ ผาน* ไมผาน 
1. จํานวนและลักษณะ
เตียง 

□ มอียางนอย 2 เตียง     

□ เตียงสูง (หรือเตียงท่ีปรับ
ระดับได) 1 เตียง และเตยีง
เตี้ย 1 เตียง 

□ มีชองวางระหวางเตียงอยาง
นอย 1.5 เมตร (อยางนอย 1 
เตียง) เพ่ือใชวีลแชรไดสะดวก 

2. หองน้ําในหอผูปวย □ มีหองนํ้าสําหรบัคนพิการใน
หอผูปวย 

    

3. บุคลากรขั้นตํ่า □ แพทย     

□ พยาบาลผานการอบรม
หลักสตูรการพยาบาลฟนฟู
สภาพ 3-5 วัน 

□ นักกายภาพบําบัด 
4. แนวทางปฏิบัติ
สําหรับการบริบาลฟน
สภาพผูปวยใน (IPD-
IMC protocol) 

□ Problem list & plan     

□ Team meeting report 
(1/wk) 

□ Standing doctor order 
sheet 

□ Activities protocol 
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ประเด็น  รายการ ผาน* ไมผาน 
5. มีการบริบาล
ตอเนื่องเพ่ือฟนสภาพ
ผูปวยนอก (OPD 
protocol) 

□ Physical therapy 45 นาที/
ครั้ง อยางนอย 2 ครั้ง/เดือน 
ในชวง 6 เดือนแรกหลังเกิด
โรค/บาดเจบ็ หรือยุติกอนหาก 
BI = 20 

    

□ Nursing care 45 นาที/ครั้ง 
อยางนอย 1 ครั้ง/เดือน 
ในชวง 6 เดือนแรกหลังเกิด
โรค/บาดเจบ็ หรือยุติกอนหาก 
BI = 20 

6. มีการบริบาล
ตอเนื่องเพ่ือฟนสภาพท่ี
บาน (Home care & 
therapy) 

□ เยี่ยมบานอยางนอย 2 ครั้ง/
เดือน ในชวง 6 เดือนแรกหลัง
เกิดโรค/บาดเจ็บ หรือยุติกอน
หาก BI = 20 

    

7. ยาและเวชภัณฑ 
(Medication and 
Medicament) 

□ ยาลดเกร็ง เชน Baclofen, 
Tizanidine (บัญชี ข) 

    

□ ยาสวนอุจจาระ เชน unison 
enema  

□ สายสวนปสสาวะ เชน Foley 
catheter, set silicone 
catheter  

8. อุปกรณเคร่ืองชวย
ความพิการ (Assistive 
devices) 

□ Shoulder – Bobath sling     

□ Plastic AFO 

□ One-point cane 

□ Tripod or quad cane 
สรุป □ ผาน หมายถึง ผานทุกประเด็น (1 - 8) 

□ ผานอยางมีเง่ือนไข หมายถึง ผานเกณฑประเด็น 1-6 
สวนประเด็น 7-8 มีแผนพัฒนา 

□ ไมผาน หมายถึง ไมผานเกณฑประเด็น 1 - 6  
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3. แบบประเมินสําหรับการจัดบริการบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
แบบผูปวยใน (IPD) ชุดท่ี 2 สําหรับ รพ.ท่ีดําเนินการ IMC ward 

 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
โรงพยาบาล  จังหวัด  
ช่ือผูประสานงาน  ตําแหนง  
หมายเลขโทรศัพท  E-mail:  

 
สวนท่ี 2 ขอมูลการดําเนินงานการใหการบริบาลฟนสภาพระยะกลางแบบผูปวยใน 

(Intermediate ward) 
คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย √ ในชองท่ีตรงกับการดําเนินงานของ รพ. ในปจจุบัน 

ประเด็น รายการ ผาน* ไมผาน 
1. จํานวนและ
ลักษณะเตียง 

□ มีอยางนอย 6 เตียง     

□ มีเตียงสูง (หรือเตียงท่ีปรับ
ระดับได) และเตยีงเตี้ย อยาง
ละครึ่ง 

□ มีชองวางระหวางเตียงอยาง
นอย 1.5 เมตร (อยางนอย 2 
เตียง) เพ่ือใช วีลแชรไดสะดวก 

2. หองน้ําในหอ
ผูปวย 

□ มีหองนํ้าสําหรบัคนพิการในหอ
ผูปวย 

    

3. บุคลากรขั้นตํ่า □ แพทย      

□ พยาบาล (ผานการอบรม
หลักสตูรพยาบาลเฉพาะทาง 4 
เดือน สาขาการพยาบาลฟนฟู
สภาพ หรือ สาขาการพยาบาล
โรคหลอดเลอืดสมอง)  

□ นักกายภาพบําบัด 

□ นักกิจกรรมบําบัด (ควรมี)** 

□ นักจิตวิทยา หรือพยาบาลจิต
เวช (ควรมี)** 
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ประเด็น รายการ ผาน* ไมผาน 
4. แนวทางปฏิบัติ
สําหรับการบริบาล
ฟนสภาพผูปวยใน 
(IPD-IMC 
protocol) 

□ มี Problem list & plan     

□ มี Team meeting report 
with goal setting  

□ มี Standing doctor order 
sheet 

□ รวมเวลาการฟนฟูฯ อยางนอย 
15 ช่ัวโมง/wk 

5. มีการบริบาล
ตอเนื่องเพ่ือฟน
สภาพผูปวยนอก 
(OPD protocol) 

□ Physical therapy 45 นาที/
ครั้ง อยางนอย 2 ครั้ง/เดือน 
ในชวง 6 เดือนแรกหลังเกิด
โรค/บาดเจบ็ หรือยุติกอนหาก 
BI = 20 

    

□ Occupational therapy (ถา
มี)** 45 นาที/ครั้ง อยางนอย 1 
ครั้ง/เดือน ในชวง 6 เดือนแรก
หลังเกิดโรค/บาดเจ็บหรือยตุิ
กอนหากBI= 20 

□ Nursing care 45 นาที/ครั้ง 
อยางนอย 1 ครั้ง/เดือน ในชวง 
6 เดือนแรกหลงัเกิดโรค/
บาดเจ็บ หรือยุติกอนหาก 
BI = 20 

6. มีการบริบาล
ตอเนื่องเพ่ือฟน
สภาพท่ีบาน 
(Home care& 
therapy) 

□ เยี่ยมบานอยางนอย 2 ครั้ง/
เดือน ในชวง 6 เดือนแรกหลัง
เกิดโรค/บาดเจ็บ หรือยุติกอน
หาก BI = 20 

    

7. ยาและ
เวชภัณฑ 

□ ยาลดเกร็ง เชน Baclofen, 
Tizanidine (บัญชี ข) 
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ประเด็น รายการ ผาน* ไมผาน 
(Medication 
and 
Medicament) 

□ ยาสวนอุจจาระ เชน unison 
enema  

□ สายสวนปสสาวะ เชน Foley 
catheter, set silicone 
catheter  

8. อุปกรณ
เคร่ืองชวยความ
พิการ (Assistive 
devices) 

□ Shoulder- Bobath sling     

□ Plastic AFO 

□ Cane: One-point cane, 
tripod cane, quad cane 

□ Wheelchair 
สรุป □ ผาน หมายถึง ผานทุกประเด็น (1 - 8) 

□ ผานอยางมีเง่ือนไข หมายถึง ผานเกณฑประเด็น 1 - 6 
สวนประเด็น 7 - 8 มีแผนการพัฒนา 

□ ไมผาน หมายถึง ไมผานเกณฑประเด็น 1 - 6  
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4. แบบสอบถามความเปนไปไดของการใชคูมือการจัดบริการ 

บริบาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง 

 

คําช้ีแจง:  โปรดทําเครื่องหมาย  ( √ )  ลงในชองวางตามความคิดเห็นท่ีทานเห็นวาถูกตอง

ตรงตามความจริงมากท่ีสุด ซึ่งแตละขอใหตอบเพียงคําตอบเดียวเทาน้ัน หากทาน

มีขอคิดเห็นเพ่ิมเติม สามารถเพ่ิมเติมไดในชองความเห็นอ่ืน ๆ เก่ียวกับคูมือการ

จัดบริการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง 

 

คําถาม 
ความคิดเห็น 

นอย ปานกลาง มาก 

1. คูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะ
กลางสามารถนําไปใชไดงาย 

   

2. คูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะ
กลางความชัดเจนของเน้ือหา 

   

   2.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข “การ
พัฒนาระบบบริการการบริบาลฟนฟูสภาพ
ผูปวยระยะกลาง (Intermediate care)” 

   

   2.2 วัตถุประสงคการจัดบริการบริบาลฟนฟู
ผูปวยระยะกลาง 

   

   2.3 คํานิยามสําคัญ    

   2.4  ข้ันตอนการพัฒนาระบบบริการบรบิาล
ฟนฟูผูปวยระยะกลาง 

            จังหวัดเชียงใหม 

   

   2.5 บทบาทโรงพยาบาลแตละระดับและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   

   2.6 แนวทางการจัดระบบบริการบริบาล
ฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง (Intermediate 
care) จังหวัดเชียงใหม 
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คําถาม 
ความคิดเห็น 

นอย ปานกลาง มาก 

   2.7 รูปแบบการจัดบริการบริบาลฟนฟู
ผูปวยระยะกลาง 

   

   2.8 ตัวช้ีวัดและแนวทางการประเมินผล
ดําเนินงาน 

   

3. คูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะ
กลางมีความเหมาะสมท่ีจะให 
   บุคลากรสหวิชาชีพดานการบรบิาลฟนฟู
สภาพผูปวยระยะกลางนําไปใช 

   

4. คูมือการจัดบริการบริบาลฟนฟูผูปวยระยะ
กลางมีความเปนไปไดท่ีจะ 
   นําไปใชในทางปฏิบัติ 
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3. โปรแกรม Chiang Mai Intermediate Care 
(CM IMC) 
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3. โปรแกรม Chiang Mai Intermediate care (CM IMC)   
 โปรแกรม Chiang Mai Intermediate care (CM IMC) เปนระบบสารสนเทศท่ี
ผูวิจัยรวมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการระบบบริบาลฟนฟูสภาพผูปวยระยะกลาง 
และทีมสารสนเทศจังหวัด ไดพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในการจัดเก็บและสงตอขอมูลผูปวยระยะ
กลางในจังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลเซิรฟเวอรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งมีข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม ดังน้ี 
 1. การติดตั้งและแสดงผลบนเว็บไซต  https://imc-cm.chiangmaihealth.go.th 
เมื่อเขาสูระบบจะพบหนาจอหลักของโปรแกรม Chiang Mai Intermediate care (CM 
IMC)  แสดงจํานวนยอดสะสมผูปวยจําแนกตามรายอําเภอ จํานวนผูปวยรายใหมของ
จังหวัด การตอบรับผูปวย ยังไมตอบรับ และรอยละของการตอบรับ ดังภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1 หนาจอหลักโปรแกรม Chiang Mai Intermediate care (CM IMC) 
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 2. การเขาสูระบบของโปรแกรม Chiang Mai Intermediate care (CM IMC) โดย
ใชเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผูใชงานซึ่งตองมีการลงทะเบียนการใชงานในโปรแกรม
กับ Admin ผูดูแลระบบ ดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 หนาจอการเขาสูระบบ (login) 

 3. เมื่อเขาสูระบบโปรแกรมจะแสดงผลขอมูลผูปวย หนวยบริการสงตอ หนวย
บริการรับ/ติดตามผูปวย และสถานะการรับผูปวย ดังภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 หนาจอปฏิบัติงาน (workbench) 
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 4. เมื่อหนวยบริการติดตามผูปวย กดตอบรับผูปวย หนาจอจะแสดงขอมูลผูปวย 
ประเภทผูปวย และแผนการติดตามผูปวยจนครบ 6 เดือน หนวยบริการติดตามผูปวยจะ
เปนผูบันทึกขอมูลการเยี่ยม วัน/เวลา และผลการตรวจประเมินอาการผูปวย ดังภาพท่ี 4 
และภาพท่ี 5 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 4 หนาจอแสดงรายละเอียดผูปวยรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 รายช่ือผูปวยรายบุคคลแบบสรุป  
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  5. เมื่อทุกหนวยบริการติดตามผูปวยลงบันทึกขอมูลครบถวน โปรแกรม 
Chiang Mai Intermediate care (CM IMC) จะรายงานสรุปผลภาพรวมท้ังหมด และ
รายงานสรุปรายหนวยบริการดังภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 รายงานสรุปผลภาพรวมท้ังหมด 

ภาพท่ี 7 รายงานสรุปรายหนวยบริการ
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