
Service Profile 
หน่วยงาน กายภาพบ าบัด โรงพยาบาลพรหมพิราม 
1. บริบท (Context) 
 ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
      ให้บริการทางกายภาพบ าบัด ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเอง และด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
 ข. ขอบเขตการให้บริการ  
              ให้บริการกายภาพบ าบัด ตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยทางด้านกายภาพบ าบัด รวมถึงงานกายภาพบ าบัดชุมชน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ออกติดตามผู้ป่วยที่ไม่
สามารถมารับการรักษาท่ีหน่วยงานได้ 
     งานส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพบ าบัด ได้แก่ การท างานร่วมกับสหวิชาชีพในการตรวจ
ประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน การให้ความรู้ในผู้ป่วย COPD รวมถึงการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้พิการในชุมชน อบรม/ให้บริการวิชาการแก่ผู้ป่วย/ผู้ที่เก่ียวข้องในและนอกสถานบริการ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงระบบส่งต่อให้กับรพ.สต.เครือข่าย และติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนหลังจ าหน่ายจากโรงพยาบาล 
 ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ 

 1.  ได้รับบริการทางกายภาพบ าบัดที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และตรงตามอาการ 
     หรือความต้องการของการมารับบริการ 
 2.  ได้รับการให้บริการด้านความเอาใจใส่ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
 3.  ได้รับข้อมูลของโรคที่เป็นอยู่และทางเลือกในการรักษาที่ชัดเจน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
เลือกวิธีการรักษา 
 4.  ได้รับค าแนะน าภายหลังการรักษาทางกายภาพบ าบัดอย่างถูกต้อง 
  
ข้อจ ากัด : จ านวนบุคลากรที่จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี 
                     การให้บริการผูป้่วยนอก 
 

กิจกรรม ผลงาน  (ราย) 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
 

ปีงบประมาณ 
2560 

ต.ค.59-มี.ค.60 

1. การประคบร้อนเย็น(ครัง้) 1170 1604 1159 680 

2. การรักษาด้วยคลื่นเสียง (ครั้ง) 988 2166 1223 606 

3. ดงึหลงัและดงึคอ(ครัง้) 324 339 141 37 

4. การกระตุ้นไฟฟ้า (ครัง้) 170 186 339 268 

5. การกดจุดและนวด (ครั้ง) 167 248 152 327 

6. การดัดดึงข้อต่อ (ครัง้) 83 66 159 158 

7. การสอนญาติและผู้ป่วย(ครัง้) 46 393 390 186 

8. ฝึกเดิน (ครัง้) 53 59 187 26 

 
                        การให้บริการผู้ป่วยใน 

กิจกรรม ผลงาน  (ราย) 
ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
 

ปีงบประมาณ 2560 
ต.ค.59-มี.ค.60 

1. Pulmonary  rehabilitation 
(ครั้ง) 

60 66 52 36 

2. Home/ ward program (ครั้ง) 148 226 166 58 

3. Passive exercise (ครัง้) 54 84 75 51 

4. Strengthening (ครัง้) 43 136 96 32 

5. Ambulation training (ครั้ง) 18 59 122 14 

6. ADL training (ครัง้) 16 27 30 10 

7. Hot pack (ครัง้) 2 13 26 4 

 
 
 
 
 
 



ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ (จ าแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)  
ความต้องการของหน่วยงานภายในที่ส าคัญ : 

 
ผู้รับมอบผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ/ความต้องการในการประสานงานที่ส าคัญ 

แพทย ์
 

-ต้องการให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแนวทางการรักษาของแพทย์ เพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อน 

งานผู้ป่วยนอก 
 

- มีการประสานงานกรณีผู้ป่วยที่มใีบส่งตัวจากภายนอกหน่วยงาน โดยสามารถส่งต่อ
ได้ทันที 

งานผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 

-มีแนวทางการโทรประสานกรณผีูป้่วยไมส่ามารถมารบับริการที่แผนกกายภาพบ าบัด
ได ้
(ให้การตรวจประเมินผู้ป่วยทางกายภาพบ าบัดที่ห้องฉุกเฉิน  
กรณผีู้ป่วยไม่สะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยมาที่แผนก) 

งานผู้ป่วยใน 
 

-ร่วมจัดท าแนวทางการดแูลผู้ป่วย ตามโรคเข็มมุ่งของโรงพยาบาล ช้ีแจงกลุ่มโรคที่
สามารถส่งปรึกษากายภาพบ าบัดได้ เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลใหม้ีประสิทธิภาพ 
-ร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการประเมินหลังจ าหน่าย พัฒนาระบบการดูแลผูป้่วยรายโรค
ส าคัญ 

งานคลินิกพิเศษ -ท างานเชื่อมโยงกับสหวิชาชีพตามโรคเข็มมุ่งส าคัญ  
-การส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วย COPD ,DM,CKD 

งานซักฟอก จ่ายกลาง - กรณีส่งผา้ซักต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนติดไปกับผ้า โดยมีการเช็คก่อนสง่ผ้าทุกครั้ง 
- เบิกจ่ายพัสดเุป็นไปตามรอบการเบิกจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน 

กลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทย 

-โทรประสานงานในกรณีมีการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยงาน 
-ประสานงานเรื่องเยี่ยมบ้านและผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการ
แพทย ์

-มีการลงข้อมลูและเพิ่มเติม ICD 10 ในระบบ hosxp ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ -ลงข้อมูลสิทธิการรักษาลงในเวชระเบียน Hosxp ให้มีความถูกต้องครบถ้วน  
ทีมความเสี่ยง -ส่งรายงานความเสี่ยงเชิงรุกและเชิงรับ และรายงาน Trigger tool ทุกเดือน มีการ

รายงานความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นทุกครัง้ 
ทีมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ 

-การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหนว่ยงานอย่างสม่ าเสมอ สะดวก เหมาะสมต่อการใช้
งาน 
-สนับสนุนให้เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสรมิสุขภาพ 

 
 
 
 
 



ความต้องการของผู้รับผลงาน:ลูกค้าภายนอก 
ผู้รับมอบผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ/ความต้องการในการประสานงานที่ส าคัญ 

ผู้ป่วยและญาติที่มารับ
บริการในโรงพยาบาล 
 

-ได้รับการบริการที่เป็นมติร สภุาพเป็นกันเอง 
-ได้รับการรักษาด้วยหัตถการที่นุ่มนวล เหมาะสมกับสภาวะโรค 
-ได้รับข้อมลูเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและแผนการรักษาตามมาตรฐานวชิาชีพกายภาพบ าบัด 
-ได้รับการสอนการออกก าลังกายและโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน 

เครือข่ายบริการ
สาธารณสุขในเขต
อ าเภอพรหมพริาม 

-กระบวนการส่งต่อรักษาพยาบาลที่เป็นแนวทางเดียวกัน 
-มีการประสานงานเพื่อการเช่ือมโยงการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
- พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย เช่น ฟื้นฟูวิชาการการดูแลผู้ป่วยรายโรคทีส่ าคัญ ฯลฯ 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ในชุมชน/จิตอาสา 

-ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและทักษะที่จ าเป็น รวมทั้งการประสานงานดูแลผู้ป่วย
ในชุมชน 
-จัดท าอุปกรณ์หรือสื่อ เอกสารประกอบการลงพื้นที่ในชุมชนที่รับผิดชอบ 

ผู้ป่วยและญาติที่อยู่ใน
ชุมชน 

-ได้รับความสะดวกในการขอข้ึนทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบีย้ยังชีพ 
-ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การออกก าลังกายท่ีจ าเป็น 
-ได้รับการบริการเยีย่มบ้าน กรณทีี่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลได้ 

 
ง  ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญของหน่วยงาน :  
 1. ความปลอดภัยของผู้มารับบริการการรักษาทางกายภาพบ าบัด 
 2. พัฒนารูปแบบการให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องรักษา ฟ้ืนฟูทางกายภาพบ าบัดแก่ผู้ป่วย 
 3. เพ่ิมการเข้าถึงการรับบริการทางกายภาพบ าบัดในอ าเภอพรหมพิราม 
 4. เพ่ิมการเข้าถึงผู้ป่วยโดยการออกติดตามผู้ป่วยที่บ้าน ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถ 
    รับบริการที่โรงพยาบาลได้โดยเน้นผู้พิการที่จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู  
 5. เพ่ิมความรู้และทักษะของบุคลากรในกลุ่มงานกายภาพบ าบัด เพ่ือให้ผู้มารับบริการ 
    ทางกายภาพบ าบัดได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัย 
 จ  ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ  จุดเน้นในการพัฒนา 
ความท้าทาย :  
 1. พัฒนาระบบการให้บริการทางกายภาพบ าบัดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ 
    ตามมาตรฐานวิชาชีพกายภาพบ าบัด 
 2. พัฒนาระบบการขาดนัดของแผนกผู้ป่วยนอกในหน่วยงานกายภาพบ าบัด      
 3. พัฒนารูปแบบการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่กลับมาเป็นซ้ า 
 4. ลดอัตราการผิดเวลานัดของกลุ่มผู้ป่วยนอกในหน่วยงานกายภาพบ าบัด      
 5. ขยายบริการและเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางกายภาพบ าบัดในอ าเภอพรหมพิราม  
Trigger Tool ของหน่วยงานที่ส าคัญ คือ อาการปวด/ชา เพ่ิมมากข้ึนหลังจากได้รับการรักษาด้วย
เครื่องดึง (Traction) 



ความเสี่ยงส าคัญในหน่วยงาน: (High risk)  
ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา 

1. 1. ความเสี่ยงจากการดึงหลังหรือ
ดึงคอให้ผู้ป่วยโดยไม่เช็คน้ าหนัก
เดิมของผู้ป่วย หรือไม่ได้สอบถาม
อาการผู้ป่วยขณะดึงอย่าง
สม่ าเสมอ 

จากการวิเคราะห์อุบัติการณ์เพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยงท าให้เกิดแนวทาง
ปฏิบัติเพิ่มเติมในกระบวนการท างาน ดังนี้ 

- เช็ค Vital sign และชั่งน้ าหนักผู้ป่วยทุกครั้งก่อนท าหัตถการคนไข้  
- สอบถามระดับอาการปวดคนไข้ก่อนและหลังการรักษาทุกครั้ง 
- แนะน าอาการที่ไม่พึงประสงค์ก่อนที่ท าหัตถการการดึงหลังหรือ

คอทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้มารับบริการและผู้ท าการรักษาเข้าใจตรงกัน   
 
ความเสี่ยงทีพ่บบ่อยในหน่วยงาน (High volume) 

ความเสี่ยง โอกาสพัฒนา 
1. ผู้สูงอายุมีอาการ หน้ามืด 
เวียนศีรษะขณะท าการหัตการ
ทางกายภาพบ าบัด 

1. เช็ค vital sign ทุกครั้งก่อนและหลังท าหัตถการทางกายภาพบ าบัด 
2. ในระหว่างท าหัตถการต้องสอบถามและสังเกตสีหน้า ขณะรักษาทาง

กายภาพบ าบัด 
 

2. ผู้ป่วย CVA มีความเสี่ยงต่อ
การหกล้มในระหว่างฝึกยืนและ
เดิน 

1. ตรวจสอบสภาพห้องกายภาพบ าบัดให้ปลอดภัย โดยไม่มีสิ่งกีดขวางทางเดิน 
หรือน้ าตกตามพ้ืน 
2. ทุกครั้งที่ท าการรักษาต้องมีญาติหรือผู้ดูแลอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยทุกครั้ง 

3. ผู้ป่วยเกิดพลัดตกเตียงหรือหก

ล้มในขณะท ากายภาพบ าบัด 

1. ไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงเพียงล าพังโดยไม่มีญาติหรือผู้ดูแล 

2. ตรวจสอบอาการผู้ป่วย สภาพแวดล้อมห้องกายภาพบ าบัดให้ปลอดภัย ไม

มีสิ่งกีดขวางทางเดิน หรือน้ าตกตามพ้ืน  

4. ผู้ป่วยไม่มารักษาตามนัด ท า

ให้ขาดการต่อเนื่องในการรักษา 

1. มีการโทรแจ้งผู้ป่วย ก่อนเวลานัด 1 วัน 

2. สอบถามทางโทรศัพท์เพ่ือเลื่อนวัน-เวลานัดผู้ป่วย หลังจากขาดนัด 1 วัน 

 
จุดเน้นในการพัฒนา :  มีการพัฒนาการเก็บข้อมูลความเสี่ยงโดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลความเสี่ยงกลาง
ของโรงพยาบาลและมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน มีการจัดท าบัญชีความเสี่ยง Risk 
Profile น าไปสู่การรายงานความเสี่ยงที่ครอบคลุม 
พัฒนาระบบเชิงรุกให้มากข้ึน เช่นการออกเยี่ยมบ้าน , การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ป่วย 
STROKE, กระบวนการดูแลผู้ป่วยเชิงรุก Primary care cluster 
ด้านเจ้าหน้าที ่



       เป็นแบบอย่างด้านการดูแลสุขภาพ มีผลการตรวจสุขภาพในระดับที่ดี ไม่มีภาวะเสี่ยง การออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
ด้านผู้มารับบริการ 
สามารถให้ค าแนะน าและให้ความรู้ด้านการดูแลและสร้างสุขภาพได้ 

ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง : 
- การให้ความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้ป่วยและญาติ 
- การเข้าร่วมชมรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆที่ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งขึ้น 
- สอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดให้กับผู้ป่วยCOPD ทุกเช้าวันพุธและสอนการยืดเหยียด

กล้ามเนื้อ และการประเมิน 6 minute walk 
- การตรวจประเมินเท้าเบาหวานและวิธีการดูแลเท้าให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่คลินิก

พิเศษเบาหวานในวันอังคาร 
- สอนการบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อในคลินิกโรคไตทุกวันพฤหัสบดี 
- ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามโรคเข็มมุ่งในชุมชน ประสานข้อมูลกับศูนย์การดูแลต่อเนื่องกรณีมี

ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลและติดตามผลต่อจากการรักษาที่โรงพยาบาล 
  ฉ  ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 

ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
      อัตราก าลังคน มีนักกายภาพบ าบัดจ านวน 2 คน  

 เป็นข้าราชการจ านวน 1 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 1 คน  
         ด้านเทคโนโลยี 

  มีระบบคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูล และโปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 

ด้านเครื่องมือ 
เครื่องมือ จ านวน /แนวทางการดูแลรักษาและการใช้งาน 

เตียงรักษา มีจ านวน 2 เตียง ในหน่วยบริการผู้ป่วย มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษา พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบและมีการประสานงานกับแผนกซ่อมบ ารุงในการดูแลรกัษา  

เครื่องช่ังน้ าหนัก จ านวน 1 เครื่อง  มีวิธีการใช้และวิธีบ ารุงรักษาเครื่องมือ พร้อมระบผุู้รับผิดชอบ 
เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแบบตั้ง
โต๊ะ 

มีจ านวน 1 เครื่อง มีการส ารวจฟิวส์ที่เป็นตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

เครื่องเดินดี(เครื่องกระตุ้น
ไฟฟ้าแบบพกพา) 

มีจ านวน 1 เครื่อง  ในหน่วยงาน ได้รับสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
โครงการ มหดิลเดินดีทั่วไทย มอบให้รพ.ชุมชนเมื่อ 29 ก.พ.2559  

เตียง Suspension มีจ านวน 1 เตียง ประกอบด้วยเตยีงไม้พร้อมเบาะขนาด 1*2*0.5 เมตร ผา้พยุง
ล าตัว จ านวน 2ผืน ผา้พยุงขา 6 ผืน ผ้าพยุงศีรษะ 2 ผืน ผ้าสามห่วง 4 เส้น 
ปริงก์ อย่างละ 2 ชุด ตะขอเกี่ยวรปูตัวเอส 12 อัน  

เครื่องวัดความดันโลหิต มีจ านวน 2 เครื่อง ส าหรบัออกเยีย่มบ้าน 1 เครื่อง และใช้ภายในหน่วยงาน 1 



เครื่องมือ จ านวน /แนวทางการดูแลรักษาและการใช้งาน 
เครื่อง 

ชุดออกก าลังกาย 
Dumbbells 

มีลูกน้ าหนักจ านวน 16 ช้ิน 0.5 กิโลกรมั จ านวน 4 ช้ิน  1 กิโลกรัม จ านวน 4 
ช้ิน  ,1.5 กิโลกรัม,2 กิโลกรมั 3 กิโลกรมั และน้ าหนักสูงสดุ 4 กิโลกรัมจ านวน
อย่างละ 2 ช้ิน 

US-combine มีจ านวน 2 เครื่อง ให้จุดบริการในแผนกกายภาพบ าบัด  

เครื่องประคบร้อน มีจ านวน 1 เครื่อง  แผ่นประคบตน้คอ 2 แผ่น ส่วนหลัง 2 แผ่น แผน่มาตรฐาน 
จ านวน 7 แผ่น ช ารุด 1 แผ่น 

Paraffin bath มีจ านวน 1 เครื่อง ใช้ส าหรับผูป้่วยท่ีมีข้อติด 

เครื่องตรวจประเมินเท้า 
podoscope  

มีจ านวน 1 เครื่อง ใช้ส าหรับตรวจประเมินผู้ป่วยเบาหวานในการออกตรวจตา ไต 
เท้า 

เครื่อง spirometer มีจ านวน 1 เครื่อง ใช้ส าหรับตรวจประเมินสมรรถภาพปอดในคลินกิ COPD 

 
 กระบวนการส าคัญ (  Key Process ) 

1. หน่วยงานกายภาพบ าบัด 

กระบวนการส าคญั 
( Key Process  ) 

 
 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
( Process Requirement ) 

ตัวช้ีวัดส าคญั (Performance Indicator) 

การเตรียมความพร้อม
ก่อนการให้บริการ 
- เครื่องมือและ
อุปกรณ ์,สถานที ่ 

ระบบการให้บริการมีความพร้อมใช้ 
ปลอดภัย 
- มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเก็บไว้ในต าแหน่งที่
เหมาะสมตลอดเวลา 
-อาคารสถานที่สะอาด 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

ระบบการคัดกรอง
ผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ 
เนื่องจากบางราย
สามารถส่งตัวมา
โดยตรงผ่านระบบใบ
ส่งตัว 

- มีระบบการดักจับผู้ป่วยที่ต้องเฝ้า
ระวังอาการเป็นพิเศษ  
- การประเมิน V/S แรกรับ 
-การซักประวัติเพ่ือให้รักษาได้ถูกคน 
ถูกต าแหน่ง 

-การลงทะเบียนสิทธิของผู้ป่วย 

-การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยถูกต้องตาม
สิทธิ 



การตรวจประเมินและ
สรุปปัญหาทาง
กายภาพบ าบัด 

- วางแผนการรักษาที่เหมาะสม 

- มีการตั้งเป้าหมายและอธิบายถึง
ผลการรักษา ระยะเวลาที่ใช้ในการ
รักษา และประเมินเพ่ือส่งต่อกรณี
ผู้ป่วยอาการไม่ดีข้ึน 

 

-การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไม่ครบถ้วน 
- การที่ผู้ป่วยให้ข้อมูลประวัติการ
เจ็บป่วยไม่ครบถ้วน 

- การประเมินและสรุปปัญหาของนัก
กายภาพบ าบัดไม่ครอบคลุม 

-ผู้ป่วยกลับมารักษาทาง
กายภาพบ าบัดด้วยอาการเดิม 

การให้ข้อมูลการรักษา
แก่ผู้ป่วยและญาติ 

- เพ่ือให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงวิธีกี่
รักษาที่จะได้รับ สามารถตัดสินใจรับ/
ไม่รับการรักษา 

-เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยไม่
ครบถ้วน 
-ผู้ป่วยหรือญาติไม่เข้าใจข้อมูลที่
ได้รับ 

การประเมินอาการซ้ า
และติดตาม
ผลการรักษา 

-เพ่ือประเมินผลการรักษาและ
ติดตามความก้าวหน้า 

-ไม่ได้ท าการประเมินผลหลังให้การ
รักษา 

การนัดหมายผู้ป่วย
อย่างต่อเนื่อง 

- เพ่ือรับบริการกายภาพบ าบัดอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ผู้ป่วยไม่สามารถมาตามนัดได้ 
-ผู้ป่วยท าบัตรนัดหาย/ลืมวันนัด 

การจ าหน่าย -สรุปผลการรักษา/การประเมิน
ศักยภาพผู้ป่วยแต่ละราย 

-ผู้ป่วยไม่ทราบเป้าหมายของการ
ฟ้ืนฟูสภาพ 
-ผู้ป่วยไม่ยอมรับการจ าหน่ายจาก
โปรแกรมการรักษา 

2. ระบบงานผู้ป่วยใน 

กระบวนการส าคัญ 
Key Process 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
Process Requirement 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
Performance Indicator 



1. การรับ consult กายภาพบ าบัด 
 
 
 
2. การประเมินผู้ป่วย 
 
 
 
3. การลงค่ารักษา 
 
 
 
4. การตรวจสอบ 
 
 
 
5. ระบบนัดหมายและการติดตาม 

- เพ่ือประเมินความถูกต้องในใบ 
doctor note ของแพทย์ ถูกคน 
ถูกเตียง 
 
- ประเมิน V/S ให้ถูกต้องตรงตาม
ชื่อผู้ป่วย ระดับความสามารถใน
การฟ้ืนฟูสภาพ 
- เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
การลงค่ารักษาทาง
กายภาพบ าบัด 
 
- หัตถการถูกต้องครบถ้วน การ
เขียนในใบ doctor note เพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าของผู้ป่วย 
 
- การติดตามผู้ป่วยหลังจ าหน่าย
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองราย
ใหม่ 

- การส่ง consult ถูกคนถูกเตียง ถูก
โรค 
 
 
- ผู้ป่วยปลอดภัยจากการให้การรักษา
ทางกายภาพบ าบัด  
 
 
- การบันทึกค่ารักษาลงในสรุป
ค่าใช้จ่ายถูกต้อง 
 
 
-อัตราความถูกต้องของเวชระเบียน
ผู้ป่วยที่รับการรักษาทาง
กายภาพบ าบัด 
 
 
-การวางแผนในการติดตามผู้ป่วยที่
บ้าน/ระบบนัดหมายเพ่ือส่งต่อเป็น 
OPD case 

3. ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

 
ตัวช้ีวัดหน่วยงาน เป้าหมาย ปี 2557 

(ต.ค.56-ก.ย.
57) 

ปี 2558 
(ต.ค.57-ก.ย.

58) 

ปี 2559 
(ต.ค.58-ก.ย.

59) 

ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.60) 

1. ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย
ผู้ป่วย Stroke ทางเวชกรรม
ฟ้ืนฟูและกายภาพบ าบัด 

100 % 95 82.45 
 

100 
 

100 
 

2.ร้อยละการบรรลุ Home 
program ผู้ป่วย stroke 

100 % 98.6 100 100 100 

3.ร้อยละผู้ป่วยปวดคอที่มีความ
เจ็บปวดลดลงอย่างน้อย 50 % 

80 % 88 70.59 87.88 100 

4. ร้อยละการบรรลุ Home ≥80% 85 100 100 100 



program ผู้ป่วยคอ 
5. ร้อยละผู้ป่วยปวดหลังที่มี
ความเจ็บปวดลดลงอย่างน้อย 
50% 

≥80% 89.5 66.05  86.6 86.96 

6. ร้อยละการบรรลุ Home 
program ผู้ป่วยปวดหลัง 

≥80% 95 100 100 100 

7. อัตราผู้ป่วยที่มอีงศาเพ่ิมข้ึน 
ROM กลุ่ม Frozen shoulder 
ระดับ Functional rang  

≥80% 89.6 86.68 92.11 92.98 

8. ร้อยละการบรรลุ Home 
program ผู้ป่วยปวดไหล่  

≥80% 100 100 100 100 

9. ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์
ความเสี่ยงในหน่วยงาน 

0 0 1 
(ผู้ป่วยหน้า

มืด) 

0 0 

10. ร้อยละของเครื่องมือ
กายภาพบ าบัดได้รับการ
ตรวจเช็คสภาพประจ าปี 

100 100 100 80 
ขาด 

traction/Us 
combine 

0 

ตัวชี้วัดหน่วยงาน เป้าหมาย ปี 2557 
(ต.ค.56-ก.ย.

57) 

ปี 2558 
(ต.ค.57-ก.ย.

58) 

ปี 2559 
(ต.ค.58-ก.ย.

59) 

ปี 2560 
(ต.ค.59-มี.ค.

60) 
11.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดใน
สมองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่
บ้าน 

100 83.33 98.56 100 83.67 

12.ร้อยละของเจ้าหน้าที่
กายภาพบ าบัดได้รับการตรวจ
ร่างกายประจ าปี 

100 % 100 100 
 

100 
 

100 
 

13.ร้อยละความพึงพอใจต่อการ
รับบริการกายภาพบ าบัด 

100 % 98.6 100 97.86 96.99 

14.ร้อยละการด าเนินกิจกรรม 5 
ส ผ่านการประเมินจากรพ 

100% 88 70.59 87.88 0 

15. ร้อยละเจ้าหน้าที่ได้ผ่านการ 100% 85 100 100 100 



อบรมด้าน IC 
16.ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ฝึกซ้อม CPR 

100% 100 100  90 100 

17.ร้อยละข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การให้บริการผู้ป่วย 

< 3 ครัง้/ปี 0 0 0 0 

 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 

กิจกรรมทบทวนทางคลินิกท าตามฟอร์ม 12 กิจกรรม 
การทบทวน การปรับปรุงระบบที่เป็นผลจากการทบทวน 

การทบทวนขณะดูแลผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาล ทบทวนมีอุบัติการณ์ความเสี่ยงเครื่องดึงหลังไม่ยอมดึง ทีมช่างของ
รพ.และช่างของบริษัทผู้จัดจ าหน่ายออกมา service และแนะน าให้
เปลี่ยนเครื่องส ารองไฟกรณีมีเหตุการณ์ไฟตก 

การทบทวนความคิดเห็น/ค าร้องเรียน ในเรื่องสถานที่มีความคับแคบ ไม่มีที่นั่งรอส าหรับญาติ แก้ไขโดย
จัดที่นั่งส าหรับญาติไว้ด้านนอกอาคาร 

การทบทวนการส่งต่อ ทบทวนกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง 
การทบทวนการตรวจรักษาโดยผู้ช านาญกว่า น าเวชระเบียนจากการบันทึกการตรวจร่างกายมาวิเคราะห์ว่ามีการ

รักษาถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพและร่วมทบทวนกับทีม PCT 
การค้นหาและป้องกันความเสี่ยง ดักจับความเสี่ยงโดยใช้ trigger tool น าความเสี่ยงในหน่วยงานมา

วิเคราะห์ และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยง 
การป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

ท าตามมาตรการ IC มีการล้างมือทุกครั้งหลังจากการท าหัตถการ 

การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทาง
ยา 

- 
 
 

การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์ส าคัญ ทบทวนประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤติในหน่วยงาน 
การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวช
ระเบียน 

มีการ Audit เวชระเบียนทุก 6 เดือน 

การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ มีการสังเคราะห์การน าความรู้มาปรับใช้ในหน่วยงาน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การทบทวนการใช้ทรัพยากร มีการลดการใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงาน ลดการใช้กระดาษทิชชู 
โดยใช้ผ้าส าหรับเช็ดเจลอัลตราซาวด์ 



การติดตามเครื่องชี้วัดส าคัญ จัดท าตัวชี้วัดในหน่วยงานที่ส าคัญ 
4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

ล าดับ CQI เรื่อง การปรับเปลี่ยน ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
1 ภัยใกล้ตัวจากโต๊ะท างาน ตัวช้ีวัด    

-อัตราผู้ป่วยโรคMPS≥๖๐%
ส าหรับผู้ป่วยที่มี VRS scaleต่ า
กว่า 3 และอัตราผู้ป่วยโรคMPS≥
๕๐%ที่สามารถปฏิบัติตาม
ค าแนะน าได้ถูกต้องและ
สม่ าเสมอ   
แผนการแก้ไข 
จากข้อมูลปี 2559 ตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเดือนกันยายน 2559 
พบว่าผู้มารับบริการด้วยโรคMPS
จ านวน 119 รายที่มารับบริการ
แต่ยังกลับไปท างานประจ าและ
กลับมารักษาทางกายภาพบ าบัด
ซ้ าอย่างต่อเนื่องจึงท าให้
หน่วยงานกายภาพบ าบัดพัฒนา
งานเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายของหน่วยงานได้    

ในปี 2559 ผู้รับบริการจ านวนกลุ่ม
โรคMPS 119รายที ่VRS scaleต่ า
กว่า 3 หลังได้รับความรู้และ
ค าแนะน าการบริหารร่างกายที่
เหมาะจากนักกายภาพบ าบัดคิดเป็น
ร้อยละ71.74และอัตรา ผู้ป่วยที่
สามารถปฏิบัติตามค าแนะน าจากนัก
กายภาพบ าบัดได้ถูกต้องและ
สม่ าเสมอคิดเป็นร้อยละ 60.87% 

 
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 

 การเฝ้าระวังความเสี่ยงส าคัญที่อาจเกิดข้ึนทั้งเชิงรุกและเชิงรับในหน่วยงานมีการพัฒนา 
Risk profile ของหน่วยงานทุกเดือน 

 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชน ก าหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วย

และการดูแลต่อเนื่องพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับชุมชนหรือ

ท้องถิ่น 

 มีกิจกรรมการทบทวนทางกายภาพบ าบัดตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่ายให้สม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง 


