บันทึกขอความ

สวนราชการ ฝายเวชกรรมฟนฟู โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ที่ สข ๐๐๓๒.๓๐๑/๐๓/พิเศษ
วันที่
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัตินําแนวทาง และขั้นตอนการดูแลผูปวยระยะกลาง ( Intermediate care ) ขึ้นเผยแพรบนเว็บ
ไซดของโรงพยาบาล
เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ดวย งานกายภาพบําบัด ฝายเวชกรรมฟนฟู รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ไดจัดทําแนวทาง และขั้นตอนการดูแลผูปวยระยะกลาง ( Intermediate care ) ดังเอกสารที่
แนบมาดวยนี้ เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน และเพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง( Intermediate care ) ทังในระดั
้
บโรงพยาบาลและชุมชน
ในการนี้ งานกายภาพบําบัด ฝายเวชกรรมฟนฟู รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา ใครขออนุมัตินําแนวทาง และขั้นตอนการดูแลผูปวยระยะกลาง ( Intermediate care )
ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของโรงพยาบาล(http://www.somdejhospital.go.th)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสมจิต พรมจันทร)
เจาพนักงานเวชกรรมฟนฟูชํานาญงาน

ผลการพิจารณา

(

) อนุมัติ

(

) ไมอนุมัติ เนื่องจาก .............................

....................................................................................................................................

(นายสุวัฒน วิริยพงษสุกิจ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

แนวทางดําเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
เป้าหมาย
1. เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยกลุม่ โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมองและไขสันหลัง และผู้ป่วยบาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุ ได้ รับการดูแลระยะกลาง(Intermediate care)อย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ในโรงพยาบาลจนถึง
ชุมชน
2. เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยกลุม่ โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมองและไขสันหลัง และผู้ป่วยบาดเจ็บ ที่รอด
ชีวิตได้ รับการฟื น้ ฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care) และติดตามจนครบ 6 เดือน หรื อจน
คะแนน Barthel index=20
3. เพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วย Intermediate care ทังในระดั
้
บโรงพยาบาลและชุมชน
วิธีการปฏิบัติ
ขัน้ ตอน

วิธีการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ป่วยรายใหม่ทกุ
รายได้ รับการ
ลงทะเบียนเข้ าระบบ

ผู้ป่วยรายใหม่ทกุ ราย เมื่อผ่านพ้ นช่วงวิกฤตแล้ ว แพทย์
เจ้ าของไข้ สง่ ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูทกุ ราย

พญ.ชนกพร

2.ผู้ป่วยทุกรายได้ รับ
การประเมินเบื ้องต้ น

- ผู้ป่วยทุกรายได้ รับการตรวจประเมินเบื ้องต้ นที่หอผู้ป่วยเพื่อ พญ.ชนกพร
เตรี ยมเข้ าสู่โปรแกรมฟื น้ ฟูสภาพ ดังนี ้
และทีมนัก
-ประเมินระดับความรู้สกึ ตัว กําลังกล้ ามเนื ้อ การทรงตัวการ กายภาพบําบัด
เคลื่อนไหวและการรับความรู้ สกึ
-ประเมินปั ญหาความบกพร่ องและการสูญเสียสมรรถภาพ
โดยประเมินจากระดับความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจําวันโดยใช้ แบบประเมิน barthelindex: BI
-ประเมินอื่นๆ เช่น การสื่อความหมาย ประเมินสติปัญญา
และการรับรู้ ระดับความเครี ยด เป็ นต้ น
- ประเมินและป้องกันภาวะแทรกซ้ อน เช่น การกลืนที่ผิดปกติ
และการสําลัก การติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ การเกิดแผลกด
ทับ ความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดดําอุดตัน การพลัดตกหก
ล้ ม เป็ นต้ น

3.เข้ าสูโ่ ปรแกรมฟื น้ ฟู
สมรรถภาพ

4.การนัดติดตาม
ต่อเนื่อง

4.ประเมินผล

5.การตรวจสอบเพื่อ
ป้องกันการละเว้ นการ
ปฏิบตั ิตามแนวทาง

-ผู้ป่วยที่สญ
ู เสียสมรรถภาพ 1 ด้ าน หรื อ Barthel index > 15
เข้ าสูโ่ ปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยนอก
-ผู้ป่วยที่สญ
ู เสียสมรรถภาพ > 2 ด้ านขึ ้นไป หรื อ Barthel
index < 15 เข้ าสูโ่ ปรแกรมฟื น้ ฟูสมรรถภาพเป็ นผู้ป่วยในที่
โรงพยาบาล
-ผู้ป่วยที่คะแนน Barthel index <11 เข้ าสูก่ ารดูแลฟื น้ ฟู
สมรรถภาพที่บ้านและติดตามโดยทีมเยี่ยมบ้ าน
ผู้ป่วยทุกรายได้ รับการนัดติดตาม และ/หรื อทําโปรแกรมฟื น้ ฟู
สภาพต่อเนื่อง จนครบ 6 เดือน หรื อจนคะแนน Barthel
index = 20
โดยได้ รับการประเมิน Barthel index ตามเกณฑ์ คือ
ประเมินในวันเข้ าสูโ่ ปรแกรม/วัน admit,วันจําหน่ายออกจาก
รพ., 2 สัปดาห์, 6 สัปดาห์ , 3 เดือน , 6 เดือน
- ผู้ป่วย Intermediatecare ทุกรายได้ รับการประเมินตาม
ตัวชี ้วัด ดังนี ้
1.อัตราผู้ป่วย Intermediate care ได้ รับการติดตามฟื น้ ฟู
ภายใน 1 เดือน
2.อัตราผู้ป่วย Intermediate care มาฟื น้ ฟูสมรรถภาพอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้ อยเดือนละ 2 ครัง้
3.อัตราผู้ป่วย Intermediate care ที่ได้ รับการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพและติดตามต่อเนื่องมีคะแนน Barthel index
เพิ่มขึ ้น 1 คะแนน ภายใน 1 เดือน
4.อัตราผู้ป่วย Intermediate care ที่รอดชีวิตและมีคะแนน
Barthel index <15 รวมทังคะแนน
้
Barthel index >15 with
multiple impairment ได้ รับการฟื น้ สภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรื อจน Barthel index=20
- หัวหน้ ากลุม่ งานเวชกรรมฟื น้ ฟู ติดตามความก้ าวหน้ าจาก
ตัวชี ้วัดในรายงานประจําเดือน โปรแกรม Hos XP
-หัวหน้ ากลุม่ งานเวชกรรมฟื น้ ฟู รายงานผลการดําเนินงานใน
การประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงพยาบาลทุกเดือน เพื่อ
รายงานความก้ าวหน้ าในการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง

นัก
กายภาพบําบัด
และจิตอาสา

พญ.ชนกพร
และทีมนัก
กายภาพบําบัด

พญ.ชนกพร
และทีมนัก
กายภาพบําบัด

หัวหน้ ากลุม่ งาน
เวชกรรมฟื น้ ฟู

แนวทางการดําเนินงาน
แนวทางการ
เพื่อการฟื ้ นฟู

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบาดเจ็บที่สมอง
และไขสันหลัง และผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ (1)

ประเมินเบื ้องต้ นทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู (A)
ประเมินและป้องกันภาวะแทรกซ้ อน (B)

ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
สมรรถภาพ
การประเมินเบือ้ งต้ น (A)
ปั จจัยเสี่ยง
โรคร่วม
ระดับความรู้สกึ ตัว
ประเมินการกลืนเบื ้องต้ น
ประเมินความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดดําอุดตัน
ประเมินการเคลื่อนไหว
การสนับสนุนทางจิตใจจากครอบครัวและผู้ดแู ล

เริ่ มโปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพเบื ้องต้ น (2)

ผู้ป่วย
ระยะหลังเฉียบพลัน(3)

การประเมินและป้องกันภาวะแทรกซ้ อน (B)
ปั ญหาการกลืนผิดปกติและการสําลัก
การติดเชื ้อทางเดินปั สสาวะ
การเกิดแผลกดทับ
ความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดดําอุดตัน
ความเจ็บปวด
การพลัดตกหกล้ ม

ประเมินปั ญหาความบกพร่อง
และสูญเสียสมรรถภาพ(4)

ผู้ป่วย ระดับความรุนแรงที่มีการ
พยากรณ์โรคและการฟื น้ ตัวไม่ดี (5)

ให้ คําแนะนําและโปรแกรม
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (6)/ติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง(แผนภูมิที่ 3)

จําหน่าย และให้ คาํ แนะนํา
(8,9)

ผู้ป่วยที่สมควรได้ รับโปรแกรมฟื น้ ฟูสมรรถภาพ (7)

การสูญเสียสมรรถภาพ > 2ด้ านขึ ้นไป
หรื อ Barthel index <15

เข้ าสูโ่ ปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
เป็ นผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล(แผนภูมิที่ 2)

การสูญเสียสมรรถภาพ 1 ด้ าน
หรื อ Barthel index > 15

โปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
แบบผู้ป่วยนอก

แผนภูมิ 1
คําอธิบายแผนภูมิ
1. โรคระยะเฉียบพลัน (Acute stage)
หมายถึง ระยะที่ผ้ ูป่วยเริ่ มมีอาการจนกระทัง่ อาการคงที่ เป็ นระยะที่ต้องคงสภาพหน้ าที่สําคัญ
ของอวัยวะต่างๆในร่างกายเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้
2. โปรแกรมการฟื ้ นฟูสมรรถภาพเบือ้ งต้ น
หมายถึง การให้ การรักษาทางเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูเบื ้องต้ น ได้ แก่ การทํากายภาพบําบัดโดยการจัดท่า
นอนที่เหมาะสม (Bed positioning)การบริ หารข้ อต่อเพื่อป้องกันข้ อติดยึด (Range of motion
exercise) การทํากายภาพบําบัดทรวงอก (Chest rehabilitation therapy) การทํากิจกรรมบําบัด
โดยการประเมินการกลื นเบื อ้ งต้ น และการกระตุ้นให้ ผ้ ูป่วยใช้ แขนและมื อทํ ากิจ วัตรประจํ าวัน
เบื ้องต้ น เป็ นต้ น
3. ผู้ป่วยระยะหลังเฉียบพลัน (Post acute stage)
หมายถึง ระยะที่ ผ้ ูป่วยมี อาการคงที่ โดยระดับความรู้ สึกตัว สัญญาณชี พ และอาการทางระบบ
ประสาทไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง
4. การประเมินปั ญหา ความบกพร่ อง และการสูญเสียสมรรถภาพ
4.1 การประเมินการเคลื่อนไหว และการรับความรู้สกึ
- การประเมินประสาทสัง่ การ (Motor function assessment)
- การประเมินประสาทรับความรู้สกึ (Sensory assessment)
- การควบคุมการประสานงานการเคลื่อนไหว (Coordination)
- พิสยั การเคลื่อนไหวของข้ อ (Range of motion)
- ความตึงตัวของกล้ ามเนื ้อ (Muscle tone)
4.2 การประเมินการทํากิจกรรม
- กิจวัตรประจําวันพื ้นฐาน เช่น Bathel index
- กิจวัตรประจําวันแบบมีอปุ กรณ์ (Instrumental ADL)
- กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
4.3 การประเมินการสื่อความหมาย
4.4 การประเมินการกลืน
4.5 การประเมินสติปัญญาและการรับรู้

4.6 การประเมินการควบคุมการขับถ่าย
4.7 การประเมินปั ญหาเรื่ องความเจ็บปวด
4.8 การประเมินสภาวะทางจิตใจ
4.9 การประเมินสภาพครอบครัว สังคม และสภาวะแวดล้ อม
5. ผู้ ป่ วยระดั บ รุ นแรงที่ มี ก ารพยากรณ์ โรค และการฟื ้ นตั ว ไม่ ดี (Poor
functional recovery)ได้ แก่

predictors

for

- อายุมากกว่า 65 ปี
- ระดับความรู้สกึ ตัวตํ่า (Low level of consciousness)
- มีโรคร่วมทางอายุรกรรม ที่รุนแรง และควบคุมได้ ยาก เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ เป็ นต้ น
- การทรงตัวในท่านัง่ ไม่ดี (Poor sitting balance)
- ค่าคะแนนความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน(Barthel index<11)
6. โปรแกรมการดูแลที่บ้าน
6.1 การให้ ความรู้ แก่ผ้ ปู ่ วยและญาติ โดยทีมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตวั และการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพที่บ้าน เช่น การจัดท่าที่เหมาะสม การออกกําลังกายบริ หารข้ อต่อ การฝึ กทรงตัวใน
ท่านัง่ เป็ นต้ น
6.2 การดูแลรักษาโรคที่เป็ นอยู่อย่างต่อเนื่อง
6.3 การควบคุมปั จจัยเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคซํ ้า
6.4 การเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้ อน
6.5 การปรับสภาพบ้ าน และสิ่งแวดล้ อมให้ เหมาะสม
7. ผู้ป่วยที่สมควรได้ รับโปรแกรมการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ คือ
- ผู้ป่วยที่มีความบกพร่ อง หรื อการสูญเสียสมรรถภาพ> 2 ด้ าน เช่น ด้ านการเคลื่อนไหว
ด้ านการทํากิจกรรม ด้ านการสื่อความหมาย ด้ านการขับถ่าย เป็ นต้ น
- คะแนนประเมินความสามารถในการทํากิจกรรม Barthel index < 15
- สามารถฟื ้นฟูให้ ดีขึน้ ได้ ตามศักยภาพด้ วยโปรแกรมการบําบัดฟื ้นฟูทางกายภาพบําบัด
กิจกรรมบําบัด หรื อการสื่อความหมาย
- ผู้ป่วยต้ องมีความพร้ อมในการได้ รับโปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ ได้ แก่ สามารถทนการ
ฝึ กตามโปรแกรมที่กําหนดได้ ไม่มีความบกพร่องด้ านระดับความรู้ สึกตัว การเรี ยนรู้ และ
ความจําที่เป็ นอุปสรรคต่อการฝึ ก

8. ให้ คาํ แนะนํา
ให้ คําแนะนําการดูแลผู้ป่วย คําแนะนําการควบคุมโรคร่วม การรับประทานยา อาการที่ต้องกลับมา
พบแพทย์
9. ระบบการดูแลต่ อ เนื่ อ งทางการฟื ้ น ฟู สมรรถภาพในระดั บ ชุ ม ชน (Community base
rehabilitation)
9.1 เจ้ าหน้ าที่ทีมเยี่ยมบ้ าน และทีมโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพชุมชน ที่ผ่านการอบรมการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพ แก่ผ้ ปู ่ วยโรคหลอดเลือดสมอง ให้ บริ การด้ านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพต่อเนื่องที่บ้าน
9.2 ทีมผู้ดแู ล (CG) ให้ คําแนะนํา และช่วยเหลือเบื ้องต้ น ด้ านการฟื น้ ฟูสมรรถภาพแก่ผ้ ปู ่ วยโรค
หลอดเลือดสมองในชุมชนและที่บ้าน

กระบวนการฟื ้ นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วยที่เข้ ารับโปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ

-

การตรวจประเมินปั ญหา ความบกพร่อง และการสูญเสียสมรรถภาพ
อย่างละเอียด โดยทีมสหวิชาชีพ
แพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู / แพทย์ผ้ เู กี่ยวข้ อง
นักกายภาพบําบัด
นักกิจกรรมบําบัด

สรุปปั ญหา / ความบกพร่อง และการสูญเสียสมรรถภาพ
กําหนดเป้าหมาย (1) วางโปรแกรมการฟื น้ ฟู และวางแผนก่อนจําหน่าย(2)

โปรแกรมฟื น้ ฟูสมรรถภาพ เต็มรูปแบบ (3)

บรรลุเป้าหมายฟื น้ ฟู
ไม่ใช่

ใช่

ประเมินปั ญหา และ

จําหน่าย (5) ติดตามหลังจําหน่าย (6)
แนะนําโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

อุปสรรค (4)
แผนภูมิ 2

คําอธิบายแผนภูมิ
1. การกําหนดเป้าหมายการฟื ้ นฟู
ทีมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูจะทําการกําหนดเป้าหมายการฟื น้ ฟูอย่างเหมาะสม อยู่บนพื ้นฐานของความ
เป็ นจริ ง ในระยะเวลาที่กําหนด ผู้ป่วย และ/หรื อผู้ดแู ลมีส่วนร่ วมด้ วย โดยมีเป้าหมายทังระยะสั
้
น้
และระยะยาว
2. การวางแผนก่ อนจําหน่ าย
การวางแผนก่อนจําหน่าย เป็ นสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึง ดังนันควรมี
้
การวางแผนล่วงหน้ า ตังแต่
้ เริ่ ม
เข้ ารับโปรแกรมการฟื น้ ฟูสมรรถภาพ มีวิธีการ ดังนี ้
- ประชุมปรึ กษาหารื อ ระหว่างทีมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู ผู้ป่วยและญาติ เพื่อค้ นหาปั ญหา และ
วิธีการแก้ ไขร่วมกัน เช่น การปรับสภาพแวดล้ อมที่ไม่เอื ้ออํานวย ผลกระทบทางจิตใจ และ
สังคม โดยเฉพาะในรายที่มีปัญหา การสื่อสาร หรื อความจําเป็ นต้ น
- ให้ คําปรึ กษา ความรู้ เรื่ องโรค และองค์กรที่สามารถให้ การช่วยเหลือแก่ผ้ ปู ่ วยและผู้ดแู ล
เพื่อให้ สามารถเข้ าใจทังผู
้ ้ ป่วยและผู้ดแู ลได้ ดีขึ ้น ลดความเครี ยด และความซึมเศร้ าของ
ผู้ดแู ล ลดปั ญหาการทอดทิ ้ง
3. โปรแกรมการฟื ้ นฟูสมรรถภาพแบบเต็มรูปแบบ
คือการฟื น้ ฟูสมรรถภาพโดยทีมเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูเป็ นเวลาอย่างน้ อยวันละ 3 ชัว่ โมงและอย่างน้ อย
สัปดาห์ละ 5 วัน
4. ปั ญหาและอุปสรรค ที่ทาํ ให้ ไม่ บรรลุตามเป้าหมาย
4.1 ภาวะแทรกซ้ อนทางการแพทย์ เช่น ปวดกระดูกและกล้ ามเนื อ้ หัวใจขาดเลือด เลื อดออก
ทางเดินอาหาร เป็ นต้ น
4.2 ปั ญหาทางจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้ า ขาดแรงจูงใจ เป็ นต้ น
4.3 ปั ญหาทางสังคม เช่น ขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ปั ญหาเศรษฐานะ เป็ นต้ น
5. การจําหน่ ายผู้ป่วยออกจากโปรแกรมการฟื ้ นฟู
เมื่อผลการฟื น้ ฟูผ้ ปู ่ วยบรรลุเป้าหมาย ที่กําหนดไว้ หรื อไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสามารถทาง
กายโดยรวมที่ ดีขึน้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ โดยผู้ป่วยจะได้ รับการประเมิน ก่อนจํ าหน่าย ได้ แก่
ความสามารถในการเคลื่อนไหว และการประกอบกิจวัตรประจําวัน สภาพจิตใจ ลักษณะบ้ าน และ
สภาพแวดล้ อม การสนับสนุนของครอบครัว และศักยภาพในการประกอบอาชีพ

6. การติดตามผู้ป่วยหลังจําหน่ าย หรื อส่ งต่ อสถานพยาบาลใกล้ บ้าน
การติดตามผู้ป่วยหลังจําหน่าย คือ มีการติดตามหลังจําหน่าย ภายในเวลา 1 เดือน และติดตาม
ต่อเนื่องตามความเหมาะสม การส่งต่อสถานพยาบาลใกล้ บ้าน คือส่งต่อผู้ป่วยไปฟื ้นฟูสภาพ ที่
สถานพยาบาลใกล้ บ้านที่มีศกั ยภาพในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ทังนี
้ ้โดยส่งต่อข้ อมูลผู้ป่วยให้ กับ
แพทย์หรื อผู้ดแู ลต่อ
การพัฒนาระบบบริการฟื ้ นฟูสมรรภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริการฟื ้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรื อผู้ท่ มี ีแนวโน้ มจะพิการ
วิธีการดําเนินงาน/กิจกรรม
ลําดับที่
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
กระบวนการปฏิบัติ
๑

พัฒนาศักยภาพ
ญาติ / ผู้ดแู ล ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
สมองที่ไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

ญาติ / ผู้ดแู ลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือด
สมอง จํานวน ๒๐
คน

เพื่อให้ ความรู้
เกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองที่ไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้

-อบรมให้ ความรู้ แก่ญาติ / ผู้ดแู ล
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
-เวทีแ ลกเปลี ่ย นประสบการณ์
การดูแ ลผู้ ป่ วยโรคหลอดเลือ ด
สมอง
-กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน : อบรม
ให้ ค วามรู้ แ ก่ญ าติ/ ผู้ ด แู ลผู้ ป่ วย
โรคหลอดเลือ ดสมองรายใหม่
โดยแกนนําญาติ/ผู้ดแู ลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองเป็ นพี่เลี ้ยงและ
ม ีก า ร จ ดั ทํ า แ ผ น ล ง ฟื น้ ฟู
สมรรถภาพที่บ้าน

๒.

สนับสนุนอุปกรณ์
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
โดยภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
ลงประเมิน
สมรรถนะความ
พิการ

เด็กสมองพิการที่มี
ปั ญหาทางกายและ
การเคลื่อนไหว
จํานวน ๒๐ คน
คนพิการตําบลนา
หมอศรี ทับช้ าง และ
ฉาง
จํานวน ๒๙๔ คน

เพื่อให้ เด็กสมอง
พิการมีอปุ กรณ์
ฟื น้ ฟูสมรรถภาพ
ใช้ ที่บ้าน
เพื่อให้ คนพิการ
ได้ รับการประเมิน
ความสามารถใน
การประกอบ
กิจวัตรประจําวัน

จัดทําเก้ าอี ้นัง่ สําหรับเด็กสมอง
พิการที่มีความพิการทางกายและ
การเคลื่อนไหว และมีปัญหาการ
นัง่ โดยช่างในชุมชน
จิตอาสาลงเยี่ยมบ้ านประเมิน
สมรรถนะความพิการโดยใช้ แบบ
ประเมินระดับความสามารถตาม
ประเภทความพิการ

๓.

ลําดับที่
๔.

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ลงฟื น้ ฟูสมรรถภาพ คนพิการตําบลนา
คนพิการที่บ้าน
หมอศรี ทับช้ าง และ
ฉางที่มีคา่ คะแนน
ความสามารถใน
การประกอบกิจวัตร
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ
15
จํานวน ๑๐๐ คน

วัตถุประสงค์

กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้ คนพิการ
ได้ รับการฟื น้ ฟู
สมรรถภาพอย่าง
ต่อเนื่อง และมีคา่
คะแนน
ความสามารถใน
การประกอบ
กิจวัตรเพิ่มขึ ้น

ฟื น้ ฟูสมรรถภาพคนพิการที่บ้าน
โดยจิตอาสา และสหวิชาชีพ

