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โครงการติดตาม ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟืA นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างวัด สํานักสงฆ์ กับหน่วยงานอืKนทีKเกีKยวข้อง 

 

เหตุผล และ ความเป็นมา  
 

สืบเนื&องจากการที&สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติร่วมกบัสถาบนัวิจยัและพฒันาระบบสาธารณสุข  
ได้มีการสนับสนุนให้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที&วดั 5 แห่ง อนัได้แก่ วดัห้วยเกีNยง จงัหวดัเชียงใหม่ วดัทุ่งบ่อ
แป้น จงัหวดั ลาํปาง วดักะเปียด จงัหวดันครศรีธรรมราช  วดัหนองหญา้นาง จังหวดัอุทยัธานี และวดัวงัขนายทายิ

การาม กาญจนบุรี ในการพฒันาให้เป็นศูนยฟื์S นฟูสมรรถภาพผูป่้วยอมัพฤกษ ์อมัพาตในระยะกึ&งกลาง (intermediate 
care) และหลังการศึกษาในปี พ.ศ. 2551พบว่าวัดทัS ง 5 แห่งมีศักยภาพในการพัฒนาได้ แต่ต้องมีการพัฒนา

ระบบงาน และการจัดการด้านต่างๆ ร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยงานในชุมชนเพิ&มขึS น  โดยที&สํานักงาน
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ไดส้นบัสนุนงบประมาณเพื&อการพฒันาในระยะแรก 3 วดั  ร่วมกบัการใชท้รัพยากรที&

มีในพืSนที&ไปพร้อมกัน  และเพื&อให้มีการเสริมด้านวิชาการ พร้อมกับการติดตาม ประเมินผล เพื&อเป็นการเรียนรู้
กระบวนการพฒันาอย่างเป็นระบบ  และเป็นการเสริมศกัยภาพกับผูเ้กี&ยวขอ้งในการดาํเนินงาน จึงเห็นควรให้มี
โครงการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินการของศูนยใ์นพืSนที&นําร่อง รวมทัSงกระบวนการเสริมทางด้านวิชาการ

ให้แก่พืSนที&นาํร่อง เพื&อให้การพฒันาศูนยฟื์S นฟูฯ ดาํเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และสามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้การพฒันาให้แก่พืSนที&อื&นๆ ที&สนใจได ้ โดยกระบวนการดาํเนินงานในการติดตาม และประเมินผล และ

การเสริมวิชาการ จะดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมของภาคี หน่วยงานที&เกี&ยวข้อง โดยทีมนักวิจัยภายนอกเป็นผู ้
ช่วยเหลือในการจัดกระบวนการ และช่วยเติมในส่วนขาดที&ภายในไม่สามารถดําเนินการเองได้ในระยะต้น   

เนื&องจากผูที้&มีส่วนสําคญัในการพฒันางานอย่างต่อเนื&องและย ั&งยืนในระยะยาวคือผูป้ฏิบติั และผูจ้ดัการดาํเนินงาน
ในพืSนที&  ฉะนัSนความสําเร็จของงานจึงขึSนกับการจัดการให้ผูเ้กี&ยวขอ้งได้มีส่วนร่วม รับผิดชอบ ได้เรียนรู้ และ
พฒันาการดาํเนินงานต่อไปไดเ้อง   

 

วัตถุประสงค์   
1. เพื&อติดตาม และร่วมสนับสนุนทางด้านวิชาการในการพฒันาศูนยฟื์S นฟูสมรรถภาพแก่ผูป่้วยอมัพฤกษ ์
อมัพาตภายใตค้วามร่วมมือระหว่างวดักบัหน่วยงานอื&นที&เกี&ยวขอ้ง  

2. เพื&อร่วมมือในการสร้างเครื&องมือการติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานทัSงในดา้นการฟืS นฟูสภาพ 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
1. บุคคลที&เกี&ยวขอ้งกบัการพฒันาศูนยฟื์S นฟูสมรรถภาพ 3 แห่ง  
2. กลุ่มผูป่้วยอมัพฤกษ ์อมัพาต ที&ควรไดร้ับการฟืS นฟู  

 

ผลผลิตทีKคาดหวัง  
1. มีการดาํเนินงานศูนยฟื์S นฟูสมรรถภาพผูเ้ป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต ในวดั 3 แห่งอย่างต่อเนื&อง  
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2. มีผลการติดตาม และประเมินความกา้วหน้าของผูป่้วยเป็นระยะทุก 3 เดือน   
 

แนวทางการดําเนินงาน   
1. เขา้ร่วมประชุม และติดตามผลการทาํงานกบัทีมงานในพืSนที&เป็นระยะ ประมาณ 1-2 เดือนต่อครัS ง เพื&อวาง

แผนการพฒันาร่วมกนั  
2. พฒันากรอบเครื&องมือในการบนัทึก ติดตามผล ความกา้วหน้าของผูป่้วย  

3. จดัให้มีการฝึกอบรม เพิ&มทกัษะให้แก่หมอนวด และอาสาสมคัรในการฟืS นฟูสมรรถภาพตามความจาํเป็น 
และสอดคลอ้งกบับริบทของแต่ละพืSนที&    

4. ประชุมเพื&อแลกเปลี&ยน ประสบการณ์และบทเรียนการดาํเนินงานระหว่างพืSนที& ประมาณปีละ 2 ครัS ง  
 

ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ปี (ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553)  

 

หน่วยงานทีKรับผิดชอบ  
สํานกัวิจยัและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน  สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลยัมหิดล  
กลุ่มงานการแพทยพื์Sนบา้น กรมแพทยท์างเลือก  

สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข  
 

ผลการดําเนินงาน   
 ทีมศึกษาได้มีการลงไปติดตาม รวมทัSงแลกเปลี&ยนกระบวนการดาํเนินงานร่วมกบัทีมดาํเนินงานในพืSนที& 

ประมาณ 3 ครัS ง และร่วมปรึกษา เพื&อหาแนวทางการพฒันาร่วมกบัพืSนที&ในประเด็นต่างๆ  ต่อไปนีS    

1. สถานการณ์ปัญหา ศักยภาพ แนวทางการดําเนินงานในเรืKองการฟืA นฟูฯ  
  -  ปัญหา จาํนวน ภาระ ในเรื&อง stroke ในภาพรวมของอาํเภอ (อาจมีค่าใช้จ่าย หรือภาระที&เกิดขึSนใน

ระบบปัจจุบนั)  
 - แนวทางการทาํงานเรื&องการฟืS นฟู หรืออื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัการฟืS นฟูผูพิ้การ ในพืSนที& รวมทัSงนวตกรรม 

ความริเริ&มต่างๆ     

2. ปรึกษา และตกลงเรืKองการทํางานร่วมกันระหว่างทีมวิชาการกับทีมพืAนทีK  
3 .ความก้าวหน้าในการพัฒนากิจกรรมฟืA นฟู  
    3.1 การจดักิจกรรม การฟืS นฟู ทางกาย  (กิจกรรมอะไร รูปแบบ ใครทาํ ความถี& ระยะเวลา) 

    3.2 การดูแลทางการแพทย ์และการพยาบาล  
    3.3 กิจกรรมการฟืS นฟู ทางใจ สังคม  

    3.4 กิจกรรมเสริมอื&นๆ   
   จาํนวนผูเ้คยมารับบริการ และรับบริการปัจจุบนัทัSงหมด เท่าไร เป็นนอกเขต ในเขต 

   จาํนวนผูร้ับบริการต่อวนั เป็นในเขต นอกเขตเท่าไร   
   กรณีการดูแลผูป่้วยในเขต นอกแขต  
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4. ความกา้วหน้าในเรื&องระบบงาน และการเชื&อมต่อต่าง ๆ  
   4.1 การส่งต่อ เชื&อมต่อระหว่างวดั กบัรพ.  

   4.2. การส่งต่อ เชื&อมต่อระหว่างวดั กบับา้น และชุมชน   
4.3 ระบบจดัการติดตาม ประเมินผล ของศูนยบ์ริการ (การติดตามผลความกา้วหน้า การประเมินคุณภาพ

งาน)   
  4.4 การจดัการงบประมาณ บุคลากร และค่าใชจ่้าย    

          ค่าใชจ่้ายศูนยที์&วดั ต่อวนั หรือต่อเดือน                    ค่าใชจ่้ายบุคลากร  
        ค่าใชจ่้ายบริการ                                                    ค่าใชจ่้ายยา  
          ค่าใชจ่้ายอื&นๆ  

             การเก็บค่าบริการจากผูป่้วย  และแหล่งงบประมาณ  
   4.5 บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น  หรือหน่วยงานรัฐ เอกชนอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง  

5. ปัญหา อุปสรรค  
6. บทเรียนที&น่าสนใจ  

 

ผลในด้านสถานการณ์การดําเนินงาน และปัญหา อุปสรรคในด้านต่างๆ   
1. ความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ โดยสรุปใน 3 พืSนที&  (รายละเอียดความคืบหน้าในการ

ดาํเนินการในศูนยแ์ต่ละแห่ง ให้ดูในภาคผนวก)   

ประเด็น ความกา้วหน้า 

ดา้นกายภาพ และ
สภาพแวดลอ้ม  

ในระยะ 1 ปีที&ผ่านมา ทุกวดัมีการพฒันาในดา้นห้องบริการ  เครื&องมือ อุปกรณ์ทีใชใ้น
การฟืS นฟูสมรรถภาพ รวมทัSงการพฒันาสิ&งแวดลอ้ม  การพฒันาดา้นนีSมากน้อยแตกต่าง
กนั ขึSนทรัพยากรที&ทีมงานสามารถประสานหามาเพิ&มเติม รวมทัSงต้นทุนเดิมในพืSนที&มี

มากน้อยอย่างไร   ไดแ้ก ่ 

วัดกระเปียด   เดิมมีศาลาให้บริการ 1 อาคาร ในช่วงปีนีS มีการพฒันาในส่วนที&ทางลาด 

ทางเดิน  ห้องนํS าให้เหมาะสมกับผู ้พิการมากขึSน  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั&วไป  
รวมทัSงปรับให้มีห้องพกัผูป่้วยคา้งคืน จาํนวน 1 ห้อง ห้องพกัผูป่้วยใหม่ 1 ห้อง   

วัดทุ่งบ่อแป้น  ซึ& งต้นทุนเดิมมีความพร้อมด้านสิ&งแวดล้อม  ฉะนัS นการพัฒนาได้

สิ&งแวดลอ้ม จะไม่ต่างไปจากเดิมมาก แต่ก็ยงัพฒันาไปต่อเนื&อง   

วัดห้วยเกีWยง   เดิมมีเพียงศาลาให้บริการ 1 แห่ง  แต่ต่อมาไดมี้การขยายเพิ&มศาลาที&ใช้

ให้บริการเพิ&มอีก 1 ศาลา  รวมทัSงมีการสร้างอาคารที&เป็นที&พกัแก่ผูม้ารับบริการคา้งคืน

ไดมี้ห้องพกั 8 ห้อง ซึ&งไดจ้ากเงินบริจาค และเงินสนบัสนุนจากเทศบาลแม่โจ ้    
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ประเด็น ความกา้วหน้า 

ด้ า น อุ ป ก ร ณ ์
เครื&องมือ เพื&อการ

บริการ 

ในทุกพืSนที&มีการปรับปรุงดา้นนีS  เพิ&มเติมตามประเด็นที&ไดมี้การแนะนาํไว ้ดงันีS  

วัดกระเปียด มีการสร้างบ่อเลนสําหรับเดินในกิจกรรมกายภาพ จดัหาอ่างสําหรับแช่นํSา

สมุนไพร การทาํลานฝึกเดิน การทาํสวนสัมผสั และสวนหย่อม    

วัดทุ่งบ่อแป้น   ไดป้รับปรุงเพิ&มเติมในดา้นอุปกรณ์ เพื&อการฝึกกลา้มเนืSอมดัเล็ก  

วัดห้วยเกีWยง   เป็นการปรับปรุงเพิ&มเติมในส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกบัอาคารใหม่  

ดา้นคุณภาพ และ
ศกัยภาพของการ

จดับริการ 

  - เพิ& มศักยภาพ
คน 

   -จัด เค รื อ ข่ า ย
บ ริ ก า ร  / เ พิ& ม

บริการ  

 ในแต่ละพืSนที&มีการปรับปรุงคุณภาพในประเด็นที&ต่างกนั ตามศกัยภาพและประเด็นที&
เป็นส่วนขาดเดิมไดแ้ก่  

วัดกระเปียด  ในช่วงระยะเริ&มตน้มีการพฒันาศกัยภาพของหมอนวดเพิ&มเติม  และมีการ

ร่วมมือบริการกับโรงพยาบาลฉวาง โดยที&รพ.มาร่วมให้บริการสัปดาห์ละ 1 ครัS ง  แต่
ในช่วงระยะหลังเจ้าหน้าที&ที&รับผิดชอบลาออก  ทําให้การประสาน จัดบริการไม่

สมํ&าเสมอ  

วัดทุ่งบ่อแป้น  มีการปรับพฒันาในดา้นบริการกลา้มเนืSอมดัเล็ก การบริการเยี&ยมบา้น  มี

การจัดเชื&อมโยงบริการกับรพ.ห้างฉัตร ที&เขา้มาช่วยดูแลผูน้อนพกัรับบริการที&วดัใน
ดา้นบริการทางการแพทยท์ั&วไป ร่วมดว้ยสัปดาห์ละ 1 ครัS ง  

วัดห้วยเกีWยง  มีการจดับุคลากรเพื&อการให้บริการเพิ&มเติมอีก 1 คน เป็นนักกายภาพที&มา

ทาํหน้าที&ให้บริการที&วดัเป็นการประจาํ  และมีการปรับบริการเรื&องการนวดเพิ&มขึSน มี

การพัฒนาศักยภาพของหมอนวดเพิ&มขึSน  มีการจัดระบบการส่งต่อ และรับส่งต่อ
บริการ ร่วมกบัโรงพยาบาลสันทรายอย่างเป็นระบบมากขึSน  

ด้านการจัดการ

ระบบขอ้มูล และ

การติดตามผล  
   ขอ้มูลในสถาน
บริการ 

    ข้อมูลติดตาม
ต่อเนื&อง  

ทุกพืSนที&มีการจดัการระบบขอ้มูลบริการเพิ&มขึSน แต่มากน้อย ในประเด็นที&แตกต่างกัน 
แต่ประเด็นที&เหมือนกัน คือ การพฒันาขอ้มูลสําหรับผูร้ับบริการที&มีขอ้มูลรายละเอียด

การตรวจ และขอ้มูลติดตามต่อเนื&อง เพื&อความประเมินกา้วหน้าของฟืS นสภาพ เพิ&มขึSน  
การจัดการประมวลขอ้มูลผูร้ับบริการทัSงหมด รวมทัSงค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ซึ& งมี
การปรับอย่างเป็นระบบชดัเจนในพืSนที&วดัห้วยเกีNยง   

ส่วนในวัดทุ่งบ่อแป้น  เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเดิมของวัดให้ชัดเจน และ
สามารถใชป้ระเมิน สรุปภาพรวมอย่างมีความหมายมากขึSน  มีการจดัเพิ&มตวัแปรขอ้มูล

ในส่วนผูป่้วยที&นอนพกัในวดัให้ชัดเจน รวมทัSงการบนัทึกความกา้วหน้าของการฟืS นฟู
สภาพ  

ในดา้นขอ้มูลระบบส่งต่อ ยงัไม่ชดัเจน  
ไดมี้ความพยายามจดัทาํฐานขอ้มูลผูที้&มีความพิการ หรือต้องการฟืS นฟูทัSงหมดในพืSนที& 
และการเขา้ถึงบริการสําหรับประชากรพืSนที&ในเขต  ซึ&งสามารถทาํไดช้ดัเจน ในกรณีที&

มีการเชื&อมต่อกับหน่วยบริการปฐมภูมิในพืSนที&  ได้แก่ พืSนที&อ.สันทราย เชียงใหม่  
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พืSนที&ของวดัทุ่งบ่อแป้นที&เชื&อมกับการให้บริการของรพ.ห้างฉัตร ลาํปาง  แต่ขอ้มูลใน
วดักระเปียดยงัทาํไดจ้าํกดั เนื&องจากยงัขาดผูร้ับผิดชอบงานชดัเจน   

ด้านการบริหาร

จดัการ  
-  ก า ร บ ริ ห า ร

จดัการทั&วไป  

ด้านการบริหารจัดการทัKวไป  โครงสร้างการบริหารศูนยที์&ทาํหน้าที&ดูแลดา้นการฟืS นฟู

สภาพในวดั ทุ่งแห่งมีผูจ้ัดการหลัก 1 คนที&ทําหน้าที&ประสานดูแลภาพรวม แต่มีพืSน
ฐานความรู ้ประสบการณ์ที&แตกต่างกนั  อนัเป็นผลให้ขอบเขตงานและการประสานใน

แต่ละพืSนที&กา้วหน้าไปอยากแตกต่างกนั กล่าวคือ  

วัดกระเปียด  ผูจ้ดัการจะเป็นอาจารยที์&เกษียณ แลว้ทาํหน้าที&บริหารจดัการ โดยมีท่าน

เจา้อาวาสเป็นที&ปรึกษา ให้แนวทาง และช่วยในการดูแลดา้นจิตใจ  

วัดทุ่งบ่อแป้น  ผูจ้ัดการเป็นพยาบาลที&ลาออกจากราชการมาช่วยปฏิบติังานที&วดัเป็น

การประจาํ ร่วมกบัมีทีมพยาบาลจากรพ.ห้างฉัตรที&มาช่วยหมุนเวียนให้บริการเป็นบาง
เวลา โดยมีท่านเจ้าอาวาส เป็นที&ปรึกษา ให้แนวทาง และร่วมในการประสานงาน  

แพทยใ์นรพ.ห้างฉัตรมาร่วมการคิด ให้คาํปรึกษาเป็นบางครัS ง  

วัดห้วยเกีWยง  ผูจ้ดัการเป็นพยาบาลที&ปฏิบติังานที&ศูนยแ์พทยห์นองหาร ซึ& งเป็นหน่วย
บริการในสังกัดรพ.สันทราย ที&มาดูแลจัดการที&ศูนย์ทุกวันในตอนเช้า โดยท่านเจ้า
อาวาสจะร่วมในการบริหารจดัการทั&วไปด้วยในดา้นสถานที& และการจดับริการอื&นๆ ทิ&
มิใช่บริการทางการแพทย ์ และมีแพทยผ์ูอ้าํนวยการรพ.สันทราย ร่วมคิด ให้คาํปรึกษา
กบัทีมงานเป็นระยะๆ   

ด้านการสนับสนุนงาน และทรัพยากร 
ในพืSนที&ทัSง 3 แห่งนีS มีการสนบัสนุนงาน และทรัพยากรจากหลายส่วนทัSง วดั ท้องถิ&น 
ชุมชน และหน่วยบริการสุขภาพ แต่นํSาหนกัมากน้อยต่างกนั  

วัดกระเปียด  การดาํเนินงานหลกัอยูที่&วดั การประสานร่วมมือกบัหน่วยอื&นยงัไม่ชดั แม้

จะมีการพฒันาเรื&องการจดับริการร่วมกบัรพ.ฉวาง แต่ก็ดาํเนินการยงัไม่ต่อเนื&อง 

วัดทุ่งบ่อแป้น  การบริหารจัดการยงัเป็นที&วดั มีการขยายการประสานงานกับรพ.ห้าง

ฉัตรที&ชัดเจนมากขึSน รวมทัSงรูปแบบที&จัดทาํเป็นเอกสารความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง

วดักบัรพ.  การประสานกบัทอ้งถิ&นมีเพิ&มขึSนบา้ง 

วัดห้วยเกีWยง  การบริหารหลกัเป็นการประสานร่วมระหว่างวดั กับศูนยแ์พทยห์นอง

หาร ในสังกัดของรพ.  การประสานกับท้องถิ&น เป็นลกัษณะครัS งคราว แต่ได้มีการ
กาํหนดให้รองนายกเทศมนตรี เป็นรองประธานของคณะทาํงานศูนยฯ์    
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- การประสานกับ
หน่วยการแพทย ์ 

ด้านการประสานการส่งต่อ กับการแพทย์  . 
ในแต่ละพืSนที&ได้ประสานกับหน่วยบริการทางการแพทยใ์นขอบเขตและลกัษณะที&

แตกต่างกนั  ดงันีS   
วดักระเปียด มีหน่วยงานที&สถานีอนามยัอยู่ใกล้วดัที&มาร่วมให้บริการทางการแพทย์

เบืSองต้นได้ และมีหน่วยบริการฟืS นฟูสภาพและบริการแพทยแ์ผนไทย ของรพ.ฉวาง 
นครศรีธรรมราช  ที&สามารถมาร่วมให้บริการไดส้ัปดาห์ละ 1 ครัS ง  แต่ดาํเนินการไดย้งั

ไม่ต่เนื&อง  
วดัทุ่งบ่อแป้น  มีการเชื&อมโยงบริการทางการแพทยก์ับรพ. ห้างฉัตร ที&ตัSงอยู่ใกล้เคียง
ในการมาร่วมดูแลผู ้มารับบริการที&มีปัญหาฉุกเฉิน หรือ ที&มีปัญหาแทรกซ้อนทาง

การแพทยโ์ดยมีแพทยม์าร่วม round ตรวจผูน้อนพกั  และรับผูป่้วยไปดูแลต่อกรณีมี
ปัญหาฉุกเฉิน  รวมทัSงมีการเชื&อมโยงทางดา้นวิชาการฟืS นฟู กบัรพ.ศูนยล์าํปาง   

วดัห้วยเกีNยง   มีการเชื&อมโยงโดยรพ.ส่งนกักายภาพบาํบดั และอาชีวบาํบดัมาให้บริการ
ที&ศูนยเ์ป็นประจาํทุกวนั  รวมทัS งการหาเครื&องมืออุปกรณ์ที&จาํเป็นเกี&ยวขอ้ง  รวมทัS ง

พยาบาลที&เป็นผูจ้ดัการ  มีการจดัแนวทางการดูแลรับส่งต่อผูป่้วยจากโรงพยาบาลมารับ
บริการต่อเนื&องที&ศูนย ์    

- การประสานกับ
ทอ้งถิ&น  

การประสาน เชื&อมโยงกบัทอ้งถิ&น  

ในทุกพืAนทีK อปท. มีบทบาทร่วมกับศูนยใ์นด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื&อการ

ดาํเนินงาน มากน้อยขึSนกบัขนาดและความพร้อมของทอ้งถิ&น   
ในส่วนวัดกระเปียด มีการประสานในระดบับุคคลที&เป็นอบต. ที&เป็นกรรมการดูแลงาน

ของศูนย ์และการสนบัสนุนงบประมาณบา้ง  แต่ไม่มีกิจกรรมร่วมต่อเนื&องที&ชดัเจน  

วัดทุ่งบ่อแป้น  ประสานกบัเทศบาล ในเรื&องการเยี&ยมผูสู้งอายุในชุมชนอาํเภอห้างฉัตร 

วัดห้วยเกีWยง  เชื&อมโยงกบัเทศบาลในลกัษณะที&มีรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เป็น
รองประธานคณะทาํงานศนูยฟื์S นฟูฯ และเทศบาลสนบัสนุนงบประมาณในการกอ่สรา้ง

อาคาร และค่าตอบแทนให้จิตอาสา   

- การประสานกับ

ชุมชน 

การสนบัสนุนเชื&อมโยงกบัชุมชน   

วัดกระเปียด  เชื&อมโยงกับชุมชน  โดยมีชาวบ้านที& เป็นหมอพืSนบ้าน เข้ามาร่วม
ให้บริการ  และ ศูนยฯ์ โดยพระเจ้าอาวาส เขา้ไปเยี&ยมผูป่้วยในชุมชน   อีกทัSงมีการหา
งานให้คน พิการในชุมชน ไดมี้ส่วนร่วม เช่นการทาํลูกประคบ ดอกไมจ้นั  

วดัทุ่งบ่อแป้น บุคลากรในศูนยบ์างส่วนทัSงที&เป็นหมอประคบใบพลบัพลึง หรือเป็นพี&
เลีSยงเป็นบุคลากรที&มีฐานที&อยู่ในชุมชนรอบศูนย ์ ศูนยมี์บริการที&ขยาย ไปแต่เรื&องการ

เยียมบา้นในชุมชน  และเป็นฐานให้นักศึกษาในวิทยาลยัพยาบาลลาํปางไดฝึ้กการดูแล
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ผูป่้วยในชุมชน   
วดัห้วยเกีNยง คนในชุมชนเขา้มามีส่วนเป็นจิตอาสา และเป็นพี&เลีSยงที&ร่วมให้บริการใน

ศูนย์  รวมทัS งการดูแลในศูนย์ก็จะสนับสนุนให้ญาติ ครอบครัว มีส่วนร่วมและมี
ศกัยภาพในการดูแลผูป่้วยด้วย  อีกทัS งมีการจัดบริการที&เชื&อมโยงกับอสม.และสถานี

อนามยัในชุมชนในการให้บริการต่อเนื&องที&บา้นดว้ย 

 

  ผลงานในด้านจํานวนผู้รับบริการด้านการฟืA นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต  ในแต่ละศูนย์    
       ในส่วนนีS ได้มีการจัดการพยายามรวบรวม ภายใต้ระบบขอ้มูลที&ศูนยแ์ต่ละแห่งมี  รวมทัSงสนับสนุนให้มีการ

จดัการ และวิเคราะห์ขอ้มูลผูม้ารับบริการให้ชดัเจนมากขึSน  ซึ& งรายละเอียด ระบบขอ้มูลแสดงในรายงานของศูนย์
แต่ละแห่งในภาคผนวก  

   ผลงานทีKวัดกระเปียด  

    ตารางทีK1: ประเภทผูป่้วย (ผูป่้วยนอกทัSงหมด) ที&มารับบริการที& ศูนยฟื์S นฟูวดักระเปียด. ม.ค. 2551 – พ.ค. 2553 

ประเภทผู้ป่วย (ผู้ป่วยนอกทัAงหมด) 
จํานวน(คน) 
ในเขต นอกเขต 

1. อมัพาต อมัพฤกษ ์ 13 3 

2. ระบบกระดูกและกลา้มเนืSอ เช่น ปวดตามขอ้ต่อ ปวดเมื&อยต่างๆ 53 37 

รวม 66 40 
 
      หมายเหตุ  ในเขต หมายถึง ผูร้ับบริการอาศยัอยู่ใน ต.กะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

นอกเขต หมายถึง ผูร้ับบริการในตาํบลอื&นๆ หรืออาํเภออื&นๆ ในจ.นครศรีธรรมราช  

 

    วัดทุ่งบ่อแป้น  
         ตารางทีK 2:   สถิติการมารับบริการที&ศูนยฟื์S นฟูฯ  วดัทุ่งบ่อแป้น  

ปีงบประมาณ จํ า น ว น
ผู้ ป่ ว ย

นอก(คน) 

จํานวนผู้ป่วย

นอกทีKเข้ารับ

ก า ร ฟืA น ฟู

(ราย) 

จํานวนผู้ป่วย

ใน(คน) 
จํานวนผู้ป่วย

ในทีKเข้ารับการ

ฟืA นฟู 

จํ า น ว น

ผู้ ป่ ว ย

ทัA ง ห ม ด

(คน) 

จํานวนผู้ป่วย

ทัAงหมดทีKเข้า

รับการฟืA นฟู

(ราย) 
2551 206 1,409 172 11,532 378 12.941 

2552 159 2,066 186 11,281 345 13,347 

2553 170 1,950 158 9,526 328 11,476 
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วัดห้วยเกีWยง 
   ตารางทีK 3   ขอ้มูลการให้บริการฟืS นฟูผูพิ้การที&ศูนยฟื์S นฟูฯวดัห้วยเกีNยง จาํแนกตามปีงบประมาณ  5 ปี 

   2549 2550 2551 2552 2553 รวม 

จาํนวนผูเ้ขา้รับบริการฟืS นฟู (คน) 33 74 95 91 136 429 

คิดเป็นร้อยละ 7.7 17.3 22.1 21.2 31.7 100 

จาํนวนผูเ้ขา้รับการฟืS นฟูและจาํหน่าย

ในปีเดียวกนั (คน) 5 42 24 35 64 170 
คิดเป็นร้อยละ 2.9 24.7 14.1 20.6 37.7 100 

จาํนวนผูพิ้การที&เขา้รับการฟืS นฟู (ครัS ง) 492 2,701 3,419 3,302 4,655 14,569 

คิดเป็นร้อยละ 3.4 18.5 23.5 22.7 31.9 100 

 

โดยสรุป ในทุกพืSนที& พบว่ามีการพฒันางานในดา้นการฟืS นฟูสภาพของผูป่้วยอมัพฤกษ์ อมัพาตด้านต่างๆ ทุกดา้น 
แต่มากน้อยแตกต่างกัน ตามขอ้ตกลงร่วมกนัก่อนที&จะรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ 
 

จากการสัมภาษณ์ผูม้ารับบริการ และบุคลากรที&เกี&ยวขอ้งในการดาํเนินงานฟืS นฟูสภาพ  ไดข้อ้สรุป  คือ     

จุดเด่น และประโยชน์ของการจัดตัAงศูนย์ฟืA นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ที&ดาํเนินการร่วมกบัวดั  คือ  

      การดาํเนินงานในลกัษณะที&เชื&อมต่อระหว่างวดักบัหน่วยบริการสุขภาพของรัฐ  เป็นการช่วยเสริมเติมในส่วนที&
เป็นช่องว่างของระบบบริการรัฐปกติ  อนัไดแ้ก่ การทาํให้เป็นบริการที&เขา้ถึงง่าย สะดวกเพิ&มขึSน  และเป็นบริการ
เสริมในด้านกาํลงัใจ และการช่วยเหลือกนัเองในกลุ่มผูป่้วยได้ดี  และเป็นการเสริมให้แก่ผูร้ับบริการในทุกฐานะ

เศรษฐกิจ มิใช่เฉพาะกลุ่มคนจน  ทัSงนีS เพราะบริการดา้นการฟืS นฟูสภาพในระบบรัฐปัจจุบนัยงัดาํเนินการไดจ้าํกัด
มาก   

      การดําเนินงานที&มีวัดเป็นศูนยก์ลาง  ทําให้ง่ายต่อการขอความร่วมมือ และการดึงศกัยภาพจากชุมขน และ
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในดา้นแรงงาน บุคลากรที&เขา้มาร่วมให้บริการ หรือการสนบัสนุนในดา้น

งบประมาณเพื&อการพฒันา และเพื&อสนับสนุนการทาํงานของบุคลากรในศูนย ์รวมทัSงการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทาํไดง้่ายกว่า เนื&องจากทุกส่วนเห็นว่าวดัเป็นเจา้ภาพหลกั มิใช่เป็นงานของหน่วยงานใดเป็นการจาํเพาะ  
     การจดับริการในศูนยฯ์ที&วดั สามารถปรับให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกบัสถานการณ์ของพืSนที&ได้มากกว่า อนัเนื&องจา

การจัดการมิได้อิงระเบียบราชการ  แต่เป็นการตกลงร่วมกันกับผู ้เกี&ยวขอ้ง อีกทัSงสามารถเพิ&มเติมบริการที&เป็น
การแพทยท์างเลือกอื&นๆ  เช่น การผสมผสานกบัการแพทยพื์Sนบา้น หมอนวด  การประคบต่างๆ   

     จากบทเรียนการพฒันาในศูนยที์&วดั 3 แห่งนีS  ได้แสดงถึงความเป็นไปไดใ้นการพฒันาวดัให้เป็นส่วนหนึ&งของ
ระบบบการฟืS นฟูสมรรถภาพผูป่้วยอมัพฤกษ ์อมัพาต ได ้แต่ศกัยภาพของแต่ละแห่งจะมีบทบาทร่วมในการพฒันา

แตกต่างกนั ขึSนกบัตน้ทุนศกัยภาพ และทรัพยากรของแต่ละพืSนที&ได ้ 
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แต่ก็มีจุดอ่อน ทีKต้องเสริมและพัฒนาต่อเนืKอง คือ 

      พืSนฐานความเขา้ใจของการจัดบริการที&เกี&ยวกับการแพทยข์องศูนยที์&วดัจะทาํได้จาํกัด หากไม่มีการประสาน
ร่วมมือกบัโรงพยาบาลที&ดี และเพียงพอ   
      การเชื&อมต่อกับโรงพยาบาล ยงัมีบางพืSนที&ทําได้จาํกัด  เพราะต้องอาศัยความเข้าใจ มุมมองของบุคลากร

สาธารณสุข นกักายภาพบาํบดั ที&ยอมรับการจดับริการร่วมโดยบุคลากรที&มิใช่วิชาชีพสุขภาพโดยตรง รวมทัSงผูที้&ทาํ
หน้าที&เป็นผูจ้ัดการหรือผูป้ระสานงานของศูนย ์ก็ควรเป็นคนที&มีศักยภาพ และมีความเขา้ใจในด้านบริการทาง

การแพทยร์ะดบัหนึ&งดว้ย เพื&อให้สามารถประสานความร่วมมือไดช้ดัเจนมากขึSน  

      การจัดโครงสร้างให้มีการดําเนินงานได้ต่อเนื&องอย่างเป็นระบบ ที&ไม่ขึSนกับบุคคลบุคคลเดียว หากการ

ดาํเนินงานขึSนกบัส่วนใดส่วนเดียวและส่วนอื&นเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการอย่างไม่สมดุลย ์ก็จะทาํให้การ
ดําเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื&องได้ยาก  ตัวอย่างเช่น  ศูนย์วดัห้วยเกีNยง มีการร่วมมือกันอย่างเต็มที&ทัS งจากวัด 
โรงพยาบาล และชุมชน ทาํให้การพฒันาต่างๆ เดินหน้าไปได้เร็ว แต่ในพืSนที&วดักระเปียด การจัดการไปขึSนกับ

ผูจ้ดัการของวดัส่วนเดียว และส่วนอื&นเขา้มามีส่วนร่วมน้อยทาํให้การพฒันาดาํเนินไปไดจ้าํกดั   
 

การบริหารจัดการแบบเครือข่ายร่วมมือทีKด ี จะเป็นองคป์ระกอบที&สําคญัในการทาํให้ศูนยบ์ริการเช่นนีSดาํเนินการ

ไปได้อย่างต่อเนื&อง และดาํเนินไปได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน  ซึ& งการบริหารจัดการนีSควรมีชุดบุคคลที&ร่วมกัน

ทาํงานอย่างต่อเนื&องที&มีองค์ประกอบมาจากทัSง 3 ส่วน คือ วดั หน่วยบริการสุขภาพ (หน่วยบริการปฐมภูมิ และ
โรงพยาบาล) และผูแ้ทนจากชุมชนและท้องถิ&น แต่การบริหารของชุดบุคคลนีS จะเป็นรูปของคณะกรรมการ หรือ

คณะทาํงาน อย่างก็ได้แต่ที&สําคญัคือตอ้งมีการสื&อสารร่วมกนัในกลุ่ม และร่วมกนัคิด ร่วมกันบริหารจดัการภายใต้
ความถนดัและความสามารถ ของแต่ละส่วนที&ชดัเจน มีการกาํหนดบทบาท ความร่วมมือกนัที&ชดั   
 

2. บทเรียนทีKน่าสนใจ   
ด้านการบริหารจัดการ   
   กรณีศูนย์ทีKวัดทุ่งบ่อแป้น  เป็นการบริหารจัดเดิมของศูนยฯ์ ที&วดัมีกลุ่มบุคคลรวมทัSงท่านเจ้าอาวาสที&สามารถ

บริหารจดัการงานฟืS นฟูนีSมาแลว้อย่างต่อเนื&อง ภายใต้บุคลากรที&ผูจ้ัดการเต็มเวลาเป็นพยาบาล และมีบุคลากรดา้น

วิชาชีพที&มาช่วยแบบบางเวลา  ที&เพิ&มเติมที&น่าสนใจคือ การทาํขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) กบัโรงพยาบาลห้าง
ฉัตรในการส่ง และรับบริการระหว่างกัน  อีกทัSงเป็นวิธีที&ทาํให้โรงพยาบาลห้างฉัตรสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการ
มาร่วมให้บริการที&วดัไดจ้ากสํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  

   กรณีศูนย์ทีKวัดห้วยเกีWยง  ที&เป็นการบริหารจัดการที&โรงพยาบาลสันทราย ส่งบุคลากรมาทาํงานร่วมกับวดัอย่าง

ชดัเจนต่อเนื&องเต็มเวลา  รวมทัSงการบุคลากรดา้นกายภาพบาํบดัมาร่วมให้บริการประจาํเสมือนเป็นงานส่วนหนึ&ง

ของโรงพยาบาล  ซึ& งผลการปฏิบติังานที&ศูนย ์ก็สามารถนาํไปนับรวมในงานของรพ. และเบิกงบประมาณจากรพ. 
และสปสช.ได ้ ขณะเดียวกันที&วดัก็มีท่านเจ้าอาวาสเป็นผูจ้ัดการในด้านบุคลากรกลุ่มอื&นที&เป็นจิตอาสา เป็นหมอ

นวดแผนไทย และการจัดการอุปกรณ์ต่างๆ  แต่ทัSงสองส่วนก็มีการปรึกษา และร่วมกันบริหารจดัการศูนยร่์วมกัน
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อย่างต่อเนื&อง   อีกทัSงมีการขยายบริการที&เชื&อมต่อไปกับชุมชนโดยหน่วยบริการปฐมภูมิในสังกดัของโรงพยาบาล
ดว้ย  

 

ด้านการจัดบริการ 
ทัSง 3 ศูนยมี์ตัวอย่างที&ดีในการจัดบริการฟืS นฟูที&ผสมผสานระหว่างการฟืS นฟูแบบตะวนัตกด้วยเครื&องมือ และ

บุคลากรที&เป็นนักกายภาพบาํบดั ร่วมกบับริการที&เป็นนวดแผนไทย การประคบด้วยสมุนไพร หรือใบพลบัพลึง 

หรือการเดินโคลน รวมทัSงเปิดโอกาสให้ผูป่้วยกนัเองไดมี้โอกาสพูดคุย แลกเปลี&ยน ให้กาํลงัใจและช่วยเหลือซึ&งกนั
และกัน แบบไม่เป็นทางการได้ดี  อีกทัSงการที&ศูนยต์ัSงอยู่ในวดั ซึ&งเป็นสถานที&ที&ประชาชนชาวพุทธมีความเชื&อถือ

ศรัทธา ทาํให้เป็นการเสริมกาํลงัใจแก่ผูม้ารับบริการได้ดี อีกทัSงมีพระท่านเจา้อาวาสเขา้มาร่วมพูดคุย เทศน์ให้ฟัง
ดว้ย ทาํให้ไดแ้ง่คิดทางดา้นจิตใจ และความเชื&อถือศรัทธาที&ดีที&เป็นแรงขบัเคลื&อนในการที&ผูป่้วยจะดูแลตนเองทัSง
ดา้นกายและใจอย่างต่อเนื&องไดดี้  

ศูนย์วัดกระเปียด   มีการนาํศิลปะในดา้นการวาด การปัS น เขา้มาช่วยฟืS นฟูในดา้นจิตใจ อีกทัSงเป็นการฟืS นฟู กระตุ้น

การใชก้ล้ามเนืSอมดัเล็กได้ดีดว้ย  มีการผสมผสานการบริการด้านการศึกษา และส่งเสริมอาชีพแก่ผูพิ้การ มาร่วม

ให้บริการแบบผสมผสานที&วดัดว้ย  

ศูนย์วัดทุ่งบ่อแป้น   มีการบริการที&แช่นํSาอุ่นที&ผสมสมุนไพร  ร่วมกับการประคบด้วยใบพลบัพลึง ที&ช่วยลดการตึง

ตวัของกลา้มเนืSอไดดี้ มีการเดินในโคลน ร่วมกบัการฟืS นฟูดว้ยเครื&องมือ ทาํให้การฟืS นฟูสภาพดาํเนินไปไดดี้ อีกทัSง
ลดความเจ็บปวดให้แก่คนไขไ้ด ้  พืSนที&ให้บริการที&วดันีSกวา้งขวาง เป็นบรรยากาศที&สะดวกสบายแก่ผูม้ารับบริการ  

และในช่วงระยะปีนีS  มีการจดับริการเยี&ยมบา้นผูสู้งอายุในชุมชนเพิ&มขึSน  

ศูนย์วัดห้วยเกีWยง   มีการจดับริการโดยนกักายภาพบาํบดัที&วดั พร้อมกบัการให้ชาวบา้นที&เป็นจิดอาสาที&ไดร้ับการฝึก

มาร่วมให้บริการด้วย รวมทัS งการสอนให้ญาติของผู ้ป่วยได้ร่วมมือในการฟืS นฟูด้วย ทําให้มีการดูแลพูดคุยให้
กาํลงัใจ และพูดคุยดา้นสงัคมอื&นๆ ไปพร้อมกนัไดด้ว้ย  อีกทัSงเวลาการให้บริการที&ศูนยย์าวอย่างน้อย 3 ชั&วโมง และ

ผูป่้วยมารับบริการประจาํ ทาํกันได้เองเลย ทาํให้มีเวลาการฟืS นฟูได้นาน และไม่น่าเบื&อ มีการพูดคุยให้กาํลังใจ
กนัเองในระหว่างผูป่้วยดว้ย รวมทัSงที&ศูนยนี์S มีชาวบา้นที&มีฝีมือในดา้นช่าง ที&มาช่วยผลิตเครื&องมือในการฟืS นฟูแบบ
ประยุกตที์&ใชว้สัดุในทอ้งถิ&น ทาํให้มีอุปกรณ์เครื&องมือในราคาประหยดั และผูป่้วยสามารถซืSอ หรือนาํไปทาํใชเ้องที&

บา้นไดด้ว้ย  

 ที&อําเภอสันทราย ได้มีการประยุกต์บริการที&คล้ายในศูนยนี์S  ไปขยายต่อในตําบลอื&น  ได้แก่ การฝึกอสม. หรือ

ชาวบ้านที&มีจิตอาสาในการฟืS นฟู ที&มาจัดให้บริการนวด และการฟืS นฟูที&วดัอื&นๆดว้ย เพียงแต่ไม่มีบริการประจาํทุก
วนั แต่เป็นสัปดาห์ละ 1 ครัS ง รวมทัSงมีการจดับริการเยี&ยมบา้นต่อเนื&องในพืSนที&รับผิดชอบของโรงพยาบาลดว้ย    

 
บทเรียนทีKน่าสนใจจากกรณีศึกษาทีKเป็นผู้ป่วย (จากการการสัมภาษณ์)  

1) เรื&องการส่งต่อที&มีประสิทธิภาพมากขึSนจากการดาํเนินการในปีแรกๆ มีการส่งต่อไดเ้ร็ว และมีระบบการ

ฟืS นฟูที&เร็ว จะทาํให้ผูป่้วยสามารถคงสภาพไดเ้ร็ว เช่น กรณีระบบการส่งต่อ (case สุมาลี (gold period)  
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2)  ระบบการเยี&ยมบ้านจะเติมเต็มกลุ่มอมัพฤษ อมัพาต โดยกลุ่มจิตอาสาฟืS นฟู 26 คน/13หมู่บ้าน ซึ&งทีมจิต

อาสาจะเป็นทีมเกาะติด case ในพืSนที& 

3) พบความสําเร็จจากเรื&องการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ&น เช่น เรื&องนวด สมุนไพร (case ลุงจนั) 

4) พบความสําเร็จจากพลงัเสริมของครอบครัว และญาติ ( case คุณอ๊อด) แต่ในทางเดียวกนัการที&ครอบครัว

ปิดกัSนทีมเยี&ยมบา้นทาํให้การฟืS นฟูไม่เต็มที& (case  

5) เงื&อนไขของศูนยฟื์S นฟู คือครอบครัว ตอ้งเป็นหลกั และมีบทบาทรับรู้ เรียนรู ้และสามารถมีทกัษะนําไป

กายภาพให้ case ที&บา้นได ้

 
ประเด็นที&ยงัเป็นจุดออ่นในระยะที&ผ่านมา คือประเด็นการมีส่วนร่วมจากครอบครัวที&ยงัไม่เขม้ขน้ และยงัไม่มีแผนที&

ชดัเจน  

 
สรุปบทบาทการมีส่วนร่วม ในจัดการด้านการเงิน การดูแล และการสนับสนุนต่อเนืKองโดยหน่วยงานต่างๆ (เป็นการ
สรุปบทเรียนจากพืAนทีK 3 ศูนย์นีA)  
  
ด้าน สปสช. วัด รพ. อบต. 
งบประมาณดาํเนินการ ++++  

(ผ่านงบการลงทุนตัS ง
ตน้) 

++++ 

( ผ่ า น ง บ
ค่าบ ริก าร /เงิน

ชุมชน) 

++++ 

(ผ่านงบเหมาจ่าย) 

++ 

(ผ่ า น ก อ ง ทุ น ฯ
ตาํบล) 

ชุดมาตรฐานหน่วยร่วม

บริการ 

++++ 

(ผ่านทีมร่วมประเมิน) 

++ 

(ผูถู้กประเมิน) 

++++ 

(ผ่ า น ที ม ร่ ว ม
ประเมิน) 

 

โครงสร้าง สถานที&  ++++ ++ ++ 

บุคลากร 
(วิชาชีพ อาสาสมคัร) 

 ++++ ++++ ++ 

อุปกรณ์ เครื&องมือ  ++++ ++++ ++ 

การบริหารจดัการ ++ ++++ ++++ ++ 

เสริมศักยภาพ (จิตอาสา 
ครอบครัว) 

++++ ++++ ++++ ++ 

หมายเหตุ :  ++++ มีบทบาทหลกัในการดาํเนินการ 

  ++     ร่วมสนบัสนุน และร่วมรับผิดชอบการดาํเนินการบางส่วน 
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สรุปประเด็นทีKควรมีการพัฒนา ในการพัฒนาให้วัดเป็นส่วนหนึKงของระบบฟืA นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต   

1. การเพิKมศักยภาพการดูแลในด้านต่างๆ  ซึ&งควรมีบทบาทในการดูแลดา้นต่างๆ อย่างผสมผสาน คือ  

- การดูแลทางกาย และการแพทย ์ ในระยะหลงัภาวะเฉียบพลนั ระยะกลาง ระยะยาว 

- การดูแลดา้นจิตใจ กาํลงัใจ 
- การดูแลดา้นการศึกษา สังคม 
- การเสริมทกัษะให้แกผู่ป่้วย และครอบครัว เพื&อการดูแลต่อเนื&อง ย ั&งยืน 

จากกรณีศึกษาใน  3 พืSนที& ที&เป็นการพฒันาจากความถนัดและทรัพยากรที&มีแต่ละแห่ง  จะพบว่าฐานการ
ดูแลทางกาย จะมีการดาํเนินการอยู่แลว้ในทุกพืSนที&  แต่ส่วนใหญ่ เป็นการดูแลผูป่้วยที&เป็นมาเรืSอรัง เป็นมานานแลว้ 

ยงัขาดการจัดการเพื&อการดูแลแบบเข้มข้น เพื&อให้มีการฟืS นตัวในระยะหลังภาวะเฉียบพลันที&เป็นระยะสําคัญ 
(Golden period) และไม่มีผูป่้วยกลุ่มนีS    แต่หลงัจากเริ&มโครงการที&ไดมี้การแลกเปลี&ยน พบว่าเริ&มมีการจดัระบบใน

เรื&องนีS เเพิ&มขึSน ไดแ้ก่ ในเขตพืSนที&สันทราย เชียงใหม่ และเขตอาํเภอห้างฉัตร ลาํปาง หรือจากรพ.ศูนยล์าํปาง เริ&มมี
การส่งผูป่้วยใหม่ที&มีอาการอมัพฤกษ ์อมัพาต ในระยะก่อน 6 เดือน มารับการดูแลต่อเนื&องที&ศูนยข์องวดัเพิ&มมากขึSน 
และทาํให้มีการฟืS นตวัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างเช่นในกรณีศึกษา (รายงาน    ภาคผนวก)  

การดูแลดา้นจิตใจ นัSน  จะเป็นการดูแลตามธรรมชาติของแต่ละศูนย ์ยงัไม่มีการจดัระบบหรือการจดัการที&
ชดัเจน  ทุกแห่งจะมีการเสริมการดูแลด้านนีS จากพระสงฆ์หรือเจ้าอาวาสที&เขา้มาร่วมดูแล  และเป็นการเสริมจาก

สภาพ บรรยากาศสถานที&ดูแลที&เป็นกันเอง มีญาติ จิตอาสา หรือชาวบ้านในชุมชนมาร่วมดูแล พูดคุย ช่วยเหลือกัน  
แต่การวางแผน หรือจดัระบบเพื&อการดูแลดา้นนีSให้มีประสิทธิผลมากขึSน ยงัไม่ชดัเจน  ตวัอย่างเช่น กลุ่มผูป่้วยที&เขา้

มาใหม่ควรจะมีแผนที&ไดพู้ดคุยกบัพระ หรือท่านเจา้อาวาสเป็นเบืSองตน้ก่อนทุกราย หรือการใชก้ิจกรรมทางศาสนา 
เช่นการทาํวตัร สวดมนต์ ถือศีล เขา้มาเป็นกิจกรรมการฟืS นฟูทางใจ หรือ กิจกรรมศิลปะบาํบดัที&วดักระเปียด ที&
น่าจะมีกิจกรรมประจาํที&ทาํไดต่้อเนื&อง  

 การดําเนินการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการศึกษา สังคม  ที&ผ่านมาในพืSนที& 3 ศูนย์นีS ยงัไม่มีการ
ดาํเนินการดา้นนีS ที&เด่นชดั แต่ก็มีการดาํเนินการบา้งแบบไม่ทางการในบางวดั เช่น ที&วดักระเปียด ที&วดัเป็นศูนยจ์ัด

กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่คนพิการ   แต่ยงัไม่ได้นํากิจกรรมนัSนมาต่อโยงกบัผูป่้วยอมัพฤกษ์ อมัพาต
ที&มานวด หรือมาใชบ้ริการที&ศูนย ์    

 การส่งเสริมศกัยภาพ ทกัษะให้แก่ผูป่้วย ครอบครัว หรือญาติของผูป่้วย  ในทุกพืSนที&ยงัดาํเนินการในเรื&องนีS
ไม่ชัดมากนัก  มีการดาํเนินการบ้างแต่ไม่ได้กาํหนดอย่างเป็นระบบต่อเนื&อง ยงัไม่มีแผนรองรับเรื&องนีS ที&ชัดเจน  
ไดแ้ก่ที&วดัห้วยเกีNยง มีการจดัให้เจา้หน้าที&หรือจิดอาสาที&ดูแลผูป่้วยสอนญาติให้ช่วยฝึกการยืดเหยียด หรือออกกาํลงั

ท่าต่างๆ  ขณะมาร่วมให้บริการที&ศูนย ์ แต่ไม่ไดก้าํหนดแผนการพฒันาญาติที&ชดัเจน ในการไปดูแลต่อเนื&องที&บา้น 
ที&วดัทุ่งบ่อแป้น ญาติมีส่วนร่วมในการช่วยใชอุ้ปกรณ์ในการทาํกายภาพบาํบดั และร่วมสังเกตขณะรับบริการ แต่ก็

ยงัไม่มีแผนสร้างความเขา้ใจให้แก่ญาติที&ชดัเจน  ส่วนที&วดักระเปียด เนื&องจากบุคลากรที&ให้บริการที&ศูนยย์งัมีน้อย 
และเน้นที&การนวดมากกว่า และเป็นการมารับบริการชว่งสัSนๆ จึงยงัไม่มีการดาํเนินการเรื&องนีS  แต่พืSนที&นีS มีหมอนวด

พืSนบา้นที&อยู่ในชุมชนอยูแ่ลว้ ซึ&งสามารถใชศ้กัยภาพของหมดนวดในการแนะนาํญาติในการดูแลต่อเนื&องไดเ้ช่นกนั   
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จากทัS งหมดที&กล่าวขา้งต้นนีS  แต่ละศูนยมี์โอกาสพัฒนาให้มีศกัยภาพเพิ&มขึSนในแต่ละด้านได้ทัS งหมด โดยมี
แผนการพฒันาบุคลากรกลุ่มต่างๆ ที&เป็นเจา้หน้าที&สาธารณสุข รวมทัSงชาวบา้นที&เป็นอาสาสมคัร หมอนวด อสม. 

และมีผูจ้ดัการที&มีการจดัแผนการดูแลผูป่้วยอย่างผสมผสานเป็นระบบมากขึSนได ้   
 

2. การพัฒนาในด้านเครืKองมือ อุปกรณ์ สถานทีK  
ในด้านความกวา้งของพืSนที&เพื&อการจัดบริการ ทุกพืSนที&มีขนาดพืSนที&ของวัดในการจัดบริการได้อย่าง

สะดวกสบาย เพียงแต่วิธีการจดัพืSนที&ยงัไม่ไดเ้น้นความสะดวกของผูม้ารับบริการมากนกั และในบางพืSนที&ไม่มี
ที&พกัคา้งคืนสําหรับผูม้ารับบริการ ซึ& งต่อมาก็ได้มีการพฒันาในทุกพืSนที  แต่จาํนวนห้องพกัแตกต่างกันตาม

ความจาํเป็น 
ในดา้นเครื&องมือ อุปกรณ์ เพื&อการฟืS นฟูนัSน  ทัSง 3 แห่งมีอุปกรณ์ ในดา้นการแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์

ทางเลือก แต่เครื&องมือในดา้นการฝึกกล้ามเนืSอส่วนต่างๆ นัSน จะมีเครื&องมือพืSนฐานที&เป็นการออกกาํลงั และ

การยืดกลา้มเนืSอมดัใหญ่ ศูนยห้์วยเกีNยงจะมีกเครื&องมือค่อนขา้งเกือบครบถว้นทัSงที&เป็นการฝึกกลา้มเนืSอมดัเล็ก 
มดัใหญ่  เพราะมีนกักายภาพบาํบดัมาร่วมให้บริการประจาํ  ฉะนัSนในการจดัการดา้นเครื&องมือ อุปกรณ์ในการ

ฟืS นฟู ควรมีบุคลากรสาธารณสุขที&มีความรู้จาํเพาะในดา้นนีSไปร่วมให้คาํปรึกษาดว้ย เพื&อให้มีเครื&องมือในการ
ดาํเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

3. การจัดข้อมูลข่าวสาร เพืKอการติดตาม ประเมินผล ความก้าวหน้าด้านต่างๆ  
การจดัการเรื&องขอ้มูลข่าวสารในทัSง 3 ศูนย ์ยงัมีจุดอ่อนในการจัดระบบขอ้มูลดา้นนีS   ซึ& งต่อมาไดมี้การ

พฒันาระบบขอ้มูล ในดา้นต่างๆ คือ  

• ขอ้มูลรายคนที&เป็นผูป่้วยนอก เพื&อบนัทึก และการติดตามความก้าวหน้าของการฟืS นฟูของผูม้ารับ

บริการอย่างต่อเนื&อง  

• ขอ้มูลผูร้ับบริการที&เป็นผู ้ป่วยใน  ที&บนัทึก ติดตามความก้าวหน้า และสามารถสรุปสภาพผู ้ป่วย

ในขณะรับเขา้ และขณะที&กลบ้บา้น  

• ขอ้มูลรวบรวมจาํนวนผูป่้วยทัSงหมดที&มารับบริการ พร้อมกับแยกได้ว่าเป็นผูป่้วยในเขต นอกเขต 

สาเหตุของการเป็นอมัพฤกษ ์อมัพาต ระยะเวลาที&ป่วย   

• ขอ้มูลดา้นค่าใชจ่้าย ของการจดับริการทัSงหมด   
 

4. ระบบการประสาน ส่งต่อ เชืKอมโยงระหว่างหน่วย   
ส่วนที&มีการพฒันาเพิ&มเติม คือ การจดับริการเชื&อมโยงระหว่างบริการที&โรงพยาบาลใกลเ้คียง กบับริการที&

ศูนย ์ ไดแ้ก่การส่งต่อผูป่้วยจากรพ.มาศูนย ์และการส่งผูป่้วยที&ศูนยก์ลบัไปรบับริการที&โรงพยาบาลในกรณีที&
มีปัญหาการเจ็บป่วยอื&นๆ  ซึ&งไดมี้การพฒันาชดัเจนขึSนในศูนยว์ดัทุ่งบ่อแป้น และวดัห้วยเกีNยง  

การเชื&อมต่ออีกส่วนที&ควรมีการพฒันา คือ การเชื&อมต่อกบัหน่วยบริการใกลบ้า้น หรือ อาสาสมคัรประจาํ
หมู่บ้าน หรือผูน้ําในชุมชน เพื&อการดูแลต่อเนื&องที&บ้าน  ซึ& งในหลายพืSนที&มีระบบพืSนฐานเหล่านีSอยู่แล้วที&

ศูนยฟื์S นฟูที&วดั ควรมีการประสานเพื&อให้มีครอบครัว หรือญาติ หรืออสม ที&ร่วมดูแลด้วย  ทัSงนีS เป็นทัSงการ
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เชื&อมต่อขอ้มูล และเป็นการเสริมศกัยภาพให้แก่คนในชุมชนให้มีความสามารถร่วมในการเสริมการฟืS นฟูได้
ดว้ย   

 

5. การบริหารจัดการ 
ประเด็นสําคญัของการบริหารจดัการ คือ การจดัการเพื&อให้มีการบริการไดต่้อเนื&องย ั&งยืน และการจัดการ
ให้มีคุณภาพ เหมาะสม มีความปลอดภยัต่อผูร้ับบริการ  อนัไดแ้ก่ การบริหารจดัการทั&วไปที&มีการประสาน

ความร่วมมือทัSงจากฝ่ายวดั หน่วยบริการทางการแพทย ์และชุมชน เพื&อให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจและบริหารจดัการไดอ้ย่างสมดุลย ์ช่วยเหลือกนัและกนัไดดี้ ดงัที&กล่าวแลว้ในส่วนความคืบหน้า

ในการดาํเนินงาน  มิเช่นนัSนอาจเกิดปัญหาในการดาํเนินการอย่างต่อเนื&องระยะยาวได ้ การมีส่วนร่วมของ
หน่วยบริการทางการแพทยจ์ะมีบทบาทสําคญัในดา้นการดูแลคุณภาพบริการทางการแพทย ์และการฟืS นฟู
แผนใหม่ แต่การมีส่วนร่วมของชุมชนจะช่วยประสานให้มีการดูแลต่อเนื&องระยะยะยาว ในกรณีที&มีการ

เปลี&ยนแปลงเจา้อาวาส และช่วยประสานในส่วนของบุคลากรในชมุชนที&มาร่วมให้บริการ รวมทัSงการดูแล
ต่อเนื&องในชุมชน  

 
ข้อเสนอแนวทางในการทีKวัดจะร่วมมือกับสถานพยาบาลในการพัฒนาเป็นส่วนหนึKงของระบบฟืA นฟูสมรรถภาพ

ผู้ป่วย  
    ในกรณีที&มีวดั หรือองค์กรชุมชน ที&สนใจในการพฒันาการฟืS นฟูสุขภาพในชุมชน  สปสช ควรสนับสนุนและ

ส่งเสริมในประเด็นต่อไปนีS   

1. ควรมีการพัฒนาชุดบริการพืAนฐานทีKควรมีในศูนย์บริการฟืA นฟูทีKวัด   ซึ& งสามารถพฒันาให้เป็นกรอบ

มาตรฐานขัSนตํ&าของบริการฟืS นฟูสุขภาพ  ซึ&งควรประกอบดว้ยชุดบริการที&มีมาตรฐานดา้นต่างๆ ดงันีS   

• มาตรฐานดา้นการจดับริการพืSนฐานดา้นการแพทย ์ 
• มาตรฐานการจดัการเพื&อการฟืS นฟูสภาพ ดา้นต่างๆ  

• มาตรฐานดา้นการจดับริการดา้นสังคม จิตใจ   

• มาตรฐาน เพื&อสร้างการเรียนรู้ให้แก่ผูป่้วย และครอบครัว ผูดู้แล  

• การจดัสถานที&สภาพแวดลอ้ม 

• การบริหารจดัการ โครงสร้างการทาํงาน ตอ้งมีการเชื&อมโยงระหว่างสถานบริการการแพทยข์องรัฐ 

ร่วมกบัวดั และชุมชน ทอ้งถิ&น  ระบบขอ้มูล และ การประกนัคุณภาพ 
(รายละเอียดการพฒันาของมาตรฐานแต่ละดา้น อยู่ในระหว่างการสรุป สังเคราะห์ เพื&อเสนอต่อไป) 

ก่อนที&จะเริ&มตน้ดาํเนินการควรมีการประเมินศกัยภาพ และประเมินระบบ หรือ เตรียมการเพื&อการวาง
ระบบที&มีคุณภาพ หรือมีความพร้อมก่อนการดาํเนินการ  รวมทัSงเตรียมการหาแหล่งทุนเพื&อสนบัสนุน

การดาํเนินการในดา้นต่างๆ ดว้ย  
 

2. ควรมีการสนับสนุนเบืAองต้น และพัฒนาระบบการส่งต่อ  
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ในระยะเริ&มต้นควรมีการสนับสนุนการพัฒนาในด้านสถานที& เครื&องมือ อุปกรณ์ การจัดการ

พืSนฐาน รวมทัSงการประสานเชื&อมต่อระหว่างบริการที&วดักบับริการของรพ. และชุมชน ครอบครัว ดังที&

กล่าวแลว้ในหัวขอ้การสนบัสนุนการพฒันา  ตอ้งประสานและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายบริการที&

ลงไปที&ชุมชน เพื&อดาํเนินการควบคู่ไปกับศูนย  ์ด้วย โดยการร่วมมือกับหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน 

ร่วมกบัอสม. อาสาในชุมชน และกลุ่มผูน้าํชุมชน  

 

3. การจัดการทางด้านการเงิน เพืKอสนับสนุนการบริการ  : ซึ& งมีช่องทางของงบประมาณเพื&อสนับสนุนการ
บริการไดห้ลายแหล่งตามแต่ศกัยภาพของแต่ละพืSนที&  ดงัที&พบในกรณีศึกษา 3 แห่งนีS  ดงันีS   

 

หมวดค่าใช้จ่าย ทางเลือกของแหล่งงบประมาณ  
อุปกรณ์ เครื&องมือ อบต หรือ รพ.  

การปรับปรุงสถานที& ห้องบริการ  สปสช อาจร่วมลงทุนเบืSองตน้  ร่วมกบัวดั และอปท. 

ค่าจา้งบุคลากร   

   วิชาชีพ สถานพยาบาล โรงพยาบาล รายไดจ้ากการให้บริการ 

   อาสาสมคัร วดั  หรือ อปท หรือ กองทุนสุขภาพตาํบล รา 

เสริมศกัยภาพ จิตอาสา ครอบครัว  อบต วดั รพ  กองทุนสุขภาพตาํบล 

การจดัการ  

 

วัด   อปท  เป็นหลัก   โดยที& โรงพยาบาลสามารถ

สนบัสนุนในส่วนที&รพ.ดูแล  

ค่าใชจ่้ายในการจดับริการ สปสช  ร่วมจ่าย และวดัเสริม  

 
โดยที&สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ควรสนบัสนุนในการดาํเนินการเบืSองตน้ และสนบัสนุนการ
ให้บริการแก่ผูป่้วย ในลกัษณะที&เป็นการเหมาบริการต่อผูป่้วย 1 คน   หรือการให้ค่าใชจ่้ายตามจาํนวนครัS ง

ของการบริการที&ไดต้ามมาตรฐานที&กาํหนด โดยคิดจากตน้ทุนการใชบ้ริการจริง  
ซึ&งตน้ทุนบริการเพื&อการฟืS นฟูต่อคนนัSนอยู่ในระหว่างการจดัเก็บขอ้มูลเพื&อเป็นฐานของการจดังบประมาณ

สนบัสนุนต่อไป   
 

4. การสนับสนุนในด้านการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนวิชาการ และการจัดการความรู้ เพืKอการฟืA นฟู
สุขภาพ  

เริ&มตัSงแต่การพฒันาความสามารถของประชาชน พี&เลีSยง หมอนวดพืSนบา้น และผูเ้กี&ยวขอ้งในการ
ดูแลศูนยฟื์S นฟูให้มีความเขา้ใจพืSนฐานในเรื&องการฟืS นฟูสภาพ ยงัเป็นความจาํเป็นที&ต้องมีการพฒันาเป็น

เบืSองตน้  รวมทัSงระบบที&จะตอ้งเสริมศกัยภาพของผูป่้วย และญาติ ครอบครัว ให้สามารถร่วมดูแลไดอ้ย่าง
ต่อเนื&องดว้ย  
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นอกจากนัSนต้องมีการจัดการให้มีการแลกเปลี&ยนพฒันาวิชาการด้านการฟืS นฟูระหว่างบุคลากร

ทางการแพทยแ์ผนใหม่ กบัการแพทยพื์Sนบา้น และภูมิปัญญาชาวบา้น รวมทัSงหลกัทางศาสนาที&สามารถใช้

ในการเยียวยาฟืS นฟูสุขภาพได้  เพราะถือว่าเป็นเรื&องใหม่ ที&ควรเรียนรู้จากกันและกัน เพื&อให้มีการฟืS นฟู
สุขภาพในชุมชนที&มีประสิทธิภาพเพิ&มมากขึSน  

 ควรจดัให้มีการแลกเปลี&ยนเรียนรู ้ประสบการณ์การพฒันาดา้นนีSอย่างต่อเนื&อง ซึ&งอาจจดัเป็นการ
เรียนรู้ที&ศุนยห์นึ&งไปเรียนรู้ร่วมกับศูนยอ์ื&นที&มีการดาํเนินการได้ดีแล้วหรือมีหน่วยงาน หรือศูนยก์ลางที&

สามารถขอคาํปรึกษา หรือให้คาํแนะนาํทางดา้นวิชาการ และการประสานกบัหน่วยงานอื&นที&เกี&ยวขอ้ง 
 

 

 
 

 

 
 



ร"าง "มาตรฐานของหน"วยบริการร"วมในการจัดบริการฟ89นฟูสุขภาพ” 

  

ร"างมาตรฐานฉบับน้ีจัดทำข้ึนเพื่อเป:นแนวทางในกรณีที่มีวัด องคBกรชุมชน หรือองคBกรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ 

สมาคมต"างๆ) ที่มีความพรOอมจะร"วมมือกับสถานบริการสาธารณสุขในการพัฒนาเป:นส"วนหน่ึงของระบบฟSTนฟูสุขภาพ

ในชุมชน ที่เป:นระยะหลังการเจ็บปXวยแบบเฉียบพลัน เพื่อช"วยเสริมใหOผูOปXวยไดOรับการดูแลอย"างเป:นองคBรวม เขOาถึง

บริการไดOง"ายและสะดวกข้ึน เสริมใหOการฟSTนฟูดOานกาย และใจดำเนินไปไดOอย"างมีประสิทธิผลมากข้ึน  โดยเกณฑB

มาตรฐานน้ีครอบคลุมเฉพาะการจัดบริการฟSTนฟูสุขภาพในกลุ"มเยาวชนและผูOใหญ" (ไม"รวมเด็ก) และเป:นการฟSTนฟู

สมรรถภาพทางกายในกลุ"ม ผูOปXวย ผูOสูงอายุ และผูOพิการ  โดยที่องคBกรต"างๆ เหล"าน้ีจะตOองมีการจัดบริการพื้นฐาน

และจัดสภาพแวดลOอมที่เกี่ยวขOอง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานเบื้องตOน ดังที่กำหนดในเอกสารน้ี   

 กรอบมาตรฐานของหน"วยบรกิารร"วมในการจัดบริการฟSTนฟสูุขภาพ ประกอบดOวยมาตรฐานดOานต"าง ๆ  3 ดOาน 

คือ  

1. มาตรฐานดOานการจัดบริการ  ซึ่งแบ"งมาตรฐานการใหOบริการเป:น 4 ระดับ  

2. มาตรฐานดOานการบริหารจัดการ  

2.1 ระบบการบริหาร และประสานระหว"างหน"วยงานที่เกี่ยวขOอง ที่เป:นธรรมาภิบาล 

2.2 ระบบขOอมูล และระบบจัดการเพื่อการประกันคุณภาพตามมาตรฐาน   

2.3 ระบบงบประมาณ ที่โปร"งใส ตรวจสอบไดO 

3. มาตรฐานดOานการจัดสถานที่ สภาพแวดลOอม และความปลอดภัย 

 

ความหมาย และขอบเขตของมาตรฐาน  

    การฟ89นฟูสมรรถภาพ  (Rehabilitation) 

 การฟSTนฟูสมรรถภาพ คือ การฟSTนฟูสภาพของผูOปXวย/คนพิการ ภายใตOการทำงานร"วมกันของผูOปXวย ญาติ 

อาสาสมัคร หมอนวดพื้นบOาน และทีมสหวิชาชีพ (แพทยB พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกาย

อุปกรณB นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะหB หมอนวดไทย แพทยBแผนไทย แพทยBแผนไทยประยุกตB เป:นตOน) โดยการ

กำหนดเปeาหมายการฟSTนฟูร"วมกัน (short term goal) และใหOการฝqกฝนผูOปXวย/คนพิการใหOทำกิจกรรมฟSTนฟูการ

ทำงานของร"างกายที่จำเป:นจนเกิดความชำนาญ เช"น การออกกำลังกายกลOามเน้ือแขน-ขา การใชOมือหยิบจับของ การ

เคลื่อนยOายตัว การน่ัง การยืน การเดิน การทำกิจวัตรประจำวัน(การอาบน้ำ การขับถ"าย การแต"งตัว) เป:นตOน โดยมี



เปeาหมายสูงสุด (ultimate goal/long term goal) เพื่อใหOผูOปXวย/คนพิการมีร"างกายและจิตใจที่ฟSTนกลับคืนไปสู"

สภาวะเดิม/ใกลOเคียงกับปกติไดOมากที่สุด เช"น กลับไปเรียนหนังสือ, กลับไปทำงาน, กลับไปดำรงชีวิตในครอบครัว/

สังคมไดO (Restore to parenting/civil/citizen) (1, 2) 

 

ขอบเขตของปSญหาสุขภาพเพ่ือการฟ89นฟู ภายใตWมาตรฐานน้ี   

กลุ"มโรคและอาการในการฟSTนฟสูมรรถภาพภายใตOมาตรฐานน้ี  ไดOแก" ผูOปXวยระยะหลงัจากระยะเฉียบพลัน 

(Post acute care)  เป:นผูOทีม่อีาการอัมพฤกษB อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือการบาดเจ็บของสมอง (Stroke, 

CVD or Traumatic Brain Injury) อาการอมัพฤกษB อัมพาตจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง (Spinal Cord Injury) 

โรคพารBกนิสัน (Parkinson disease) กลุ"มอาการกลOามเน้ือแขนขาอ"อนแรงจากการบาดเจบ็ของระบบประสาทส"วน

ปลาย (Peripheral nerve injury) Guillian Barre Syndrome ผูOปXวยทีม่ีปãญหาทางการเคลื่อนไหวร"างกายจาก

ระบบกลOามเน้ือ กระดูกและขOอต"อ เช"น อาการปวดเมือ่ยกลOามเน้ือ (Muscle Strain / Pain) อาการปวดสาเหตุจาก

ขOอกระดูกเสือ่ม (Arthritis) กระดูกสะโพกหัก (Hip  Fracture) หรืออื่นๆ รวมถึงผูOสูงอายุที่มสีุขภาพดี ผูOสงูอายุที่มี

ปãญหาสุขภาพทางกายจากโรคเรื้อรังต"างๆ เช"น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

เป:นตOน ที่ไดOรบัการประเมินว"าตOองไดOรับการฟSTนฟู ส"งเสริม และปeองกันสุขภาพ หรือมีความพิการซ้ำซOอนจากสภาวะ

ของโรคดังกล"าว  

หน"วยบริการร"วมในการจัดบริการฟSTนฟูสุขภาพ  หมายถึง วัด หรือกลุ"มคนชุมชน หน"วยงานขององคBกร

ปกครองส"วนทOองถ่ิน หรือองคBกรพัฒนาเอกชนที่มีการจัดบริการฟSTนฟูสุขภาพ และม ีโครงสรOางการทำงานที่เช่ือมโยง

กับสถานบริการทางการแพทยBของรัฐหรือสถานบริการการแพทยBของเอกชนทีส่ำนักงานหลักประกันสุขภาพประกาศ 

และสามารถดำเนินการไดOตามมาตรฐานที่กำหนด  

ผูOรับบริการ หมายถึง เยาวชนและ/หรือผูOใหญ"ที่มีอายุมากกว"า 16 ปíข้ึนไป ซึ่งเป:นผูOมีขOอจำกัดในการ

เคลื่อนไหวร"างกายจากสภาวะสุขภาพภายใตOกลุ"มโรคและอาการในการฟSTนฟสูมรรถภาพที่กล"าวไวOในขOางตOน   



1. มาตรฐานด*านการจัดบริการ 

  หน2วยบริการร2วม อาจมีความสามารถในการจัดบริการในระดับท่ีต2างกันได* ทำให*กำหนดมาตรฐานการจัดบริการทางการแพทยC และบริการ

ด*านการฟFGนฟูสขุภาพ ออกแบ2งเปNน 4 ขั้น  

 

มาตรฐานบริการพื้นฐานข้ันที่ 1 หมายถึง หน9วยบริการร9วมควรมีบริการพื้นฐานทางการแพทย= และบริการฟABนฟูสุขภาพ พรGอมกับเครื่องมือ อุปกรณ= 

และบุคลากรที่ใหGบริการตามมาตรฐาน 

มาตรฐานบริการข้ันที่ 2   หมายถึงการจัดบรกิารทีห่น9วยบริการร9วมสามารถการใหGบรกิารไดGมากกว9าบริการพื้นฐานข้ันที่ 1  

มาตรฐานบริการข้ันที่ 3  สำหรับหน9วยบรกิารร9วมที่ใหGบรกิารข้ันที่ 3 หมายถึงมีการใหGบริการเพิ่มเติมจากข้ันพื้นฐานข้ันที่ 1   

มาตรฐานบริการข้ันที่ 4   สำหรับหน9วยบรกิารร9วมที่ใหGบรกิารข้ันที่ 4 หมายถึงมีการใหGบริการเพิ่มเติมจากข้ันพื้นฐานข้ันที่ 1 

ซึ่งทั้งหมดประกอบดGวยรายละเอียดดังต9อไปน้ี 

มาตรฐานบริการ กิจกรรม /บริการ เคร่ืองมือ /อุปกรณC บุคลากร / ผู*ให*บริการ ข*อมูล /ความรู* 

ขั้นท่ี 1 1) การตรวจทุ ก วัน  เปV นบ ริก าร

ประจำ ไดGแก9 การตรวจสัญญาณชีพ

พื้ นฐานทุ ก วัน  และบริก ารปฐม

พยาบาลเบื้องตGน 

2) การตรวจประเมิน เปVนการทำครั้ง

แรก และมีการประเมินเปVนระยะๆ 

ไดGแก9 ตรวจประเมินความบกพร9อง

ทางการเคลื่อนไหวเบื้องตGน 

3) การประเมินสภาพจิตใจ  และ

กำลังใจในการฟABนฟ ู

1) ชุดเครื่องมือเพื่อการตรวจ

สุขภาพพื้นฐาน ไดGแก9  

- เครื่องวัดความดันโลหิต 

- ปรอดวัดไขG 

- ไมGกดลิ้น,ลูกสูบยางแดง,ไฟ

ฉาย 

- ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตGน 

2) ชุดอุปกรณ=ออกกำลังกาย

กลGามเน้ือลักษณะต9างๆ เช9น 

อุปกรณ=ฝ`กกลGามเน้ือมัดใหญ9,

1) หมอนวดไทยที่ผ9านการ

อบรมหลักสูตรผูGช9วยแพทย=

แผนไทย (330 ช่ัวโมง) 

2) อาสาสมัคร 

3) มี ที ม บุ ค ล า ก า ร ท า ง

การแพทย=จากสถานีอนามัย. 

รพ .ส ต . ห รื อ  รพ .ชุ ม ช น 

ไดGแก9 แพทย= พยาบาล นัก

กายภาพบำบัด /ทีมสหสาขา 

มาเย่ียมหน9วยบริการเดือนละ 

ชุดความรูG และขGอมูลที่ควรมีการ

ดำเนินการในหน9วยฯ ประกอบดGวย  

1) การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร

เกี่ยวกับการวัดสัญญาณชีพ/ การ

ประเมินความบกพร9องทางกาย

และจิ ต ใจ เบื้ อ งตG น / ก ารป ฐม

พยาบาลเบื้องตGน 2) ขGอมูล ความรูG

ที่ตGองพัฒนาใหGแก9ผูGรับบริการ คือ 

ความรูGดGานการฟABนฟูชุดต9างๆ ไดGแก9 

การนวดฟABนฟูอัมพฤกษ= อัมพาต 



มาตรฐานบริการ กิจกรรม /บริการ เคร่ืองมือ /อุปกรณC บุคลากร / ผู*ให*บริการ ข*อมูล /ความรู* 

4) กิจกรรมเพื่ อการฟABนฟูสุขภาพ 

ไดGแก9  

- กิจกรรมนวดไทยและออกกำลัง

กายพื้นฐานแบบเฉพาะราย 

-นวดไทย(อบ/ประคบสมุนไพร) 

-ออกกำลังกายกลGามเน้ือข้ันพื้นฐาน 

-ใหGการช9วยเหลือในการเคลื่อนยGาย

ตัวเองและทำกิจวัตรประจำวันของผูG

มารับบริการ 

5) บริการดGานสังคม – จิตใจ (สมาธิ

บำบัด,วิปmสสนา,ถือศิล,กิจกรรมกลุ9ม, 

ฟmงเทศน=) 

6) ประสานเพื่อการส9งต9อ /การสอน

การดูแลแก9ญาติ ครอบครัว 

7) มีการประเมินคุณภาพของการ

ฟABนฟ ู

 

กลGามเน้ือมัดเล็ก,จักรยาน,

รอก ,วงลG อ ,ถุ งท รายถ9 ว ง

น้ำหนัก 

3) ชุดป ระ เมิ นดG านจิ ต ใจ 

ไดGแก9 แบบประเมิน 2Q 

4) เบาะนอนพรGอมหมอน 

และผGาสำหรับคลุมตัวผูGปrวย 

-เตียงฝ`กเคลื่อนยGายตัว 

5) โตsะพรGอมเกGาอี้ สำหรับซัก

ประวัติ การพักคอยและการ

ทำกิจกรรมร9วมกันของผูGปrวย

และญาติ 

1 ครั้ง เพื่อร9วมตรวจบริการ

แก9ผูG ปr วย  ดูแลและกำกับ

มาตรฐานบริการ 

การนวดเพื่อลดอาการปวด ฯลฯ

การทำกิจกรรมบำบัดการออก

กำลังกายข้ันพื้นฐาน/ การฝ`กและ

ช9วยเหลือผูGปrวยเคลื่อนยGายตัวไดG

อ ย9 า งป ล อด ภั ย / ก ารฝ` ก แล ะ

ช9วยเหลือกิจวัตรประจำวัน และ

การใชGรถเข็นผูGปrวยเบื้องตGน  

ขั้นท่ี 2 8) สอนการดูแล ฟABนฟูอย9างต9อเน่ือง

ที่บGานและมีการเย่ียมบGาน 

9) กระตุGนและเสริมสรGางกำลังใจ

ใหGแก9ผูGรับบริการและครอบครัว 

10) มีการบันทึกกิจกรรมบริการ 

6) ชุดตรวจสุขภาพ ที่เพิ่มคือ 

ไมGเคาะ jerk 

7) ชุดตรวจดGานจิตใจ  คือ

แบบประเมิน 9 Q 

8) ชุดอุปกรณ=ออกกำลังกาย

4). มีบุคลากรใหGบริการเพิ่ม 

ใหGบริการประจำไดGสัปดาห=

ละ 1 ครั้ง ไดGแก9  

- มีพยาบาล 

- ห รื อ มี ห ม อ น ว ด ไท ย 

3) พัฒนาศักยภาพการออกกำลัง

กายและการประยุกต=ใหGผูGรบับริการ

ใชG เครื่องออกกำลังกายไดGอย9าง

ถูกตGอง ปลอดภัย 

4) ก ารส9 ง เส ริ ม  ปz อ งกั น  ดู แล



มาตรฐานบริการ กิจกรรม /บริการ เคร่ืองมือ /อุปกรณC บุคลากร / ผู*ให*บริการ ข*อมูล /ความรู* 

และความกGาวหนGาของการฟABนฟูทาง

กายและจิตใจ 

11) ป ร ะ ส าน เพื่ อ ก า ร ส9 ง ต9 อ  /

ประสานเพื่อการฟABนฟูสมรรถภาพใน

ดGานอื่นๆ อย9างเปVนองค=รวม 

ที่ค9อนขGางครบถGวน 

9) ระบบการบันทึกติดตาม 

ประเมินการฟABนฟูข้ันพื้นฐาน 

(วิชาชีพ) 

- หรือมีแพทย=แผนไทยหรือ

แพทย=แผนไทยประยุกต= 

- หรือมี นักกายภาพบำบัด

หรือนักกิจกรรมบำบัด 

สุขภาพแบบองค=รวม/การพยาบาล

ในชุมชน/การฟABนฟูสมรรถภาพใน

ชุมชน /การฟABนฟูสมรรถภาพดGาน

ต9างๆ 

5) การทำงานเปVนทีม 

ขั้นท่ี 3 12) ประเมินสมรรถภาพทางกาย 

ความพิการ และกำหนดเปzาหมาย

การฟABนฟูและวางแผนการส9งเสริม

สุขภาพ 

13) บริการออกกำลังกายเพื่อการ

รักษา ฟAB นฟู  /ฝ`กการทำกิ จ วัตร

ประจำวัน /ฝ`กยืน-เดินดGวยอุปกรณ=

ช9วยเดิน 

14) วางแผนและปzองกันความพิการ

ซ้ำซGอน 

15) การแลกเปลี่ยนเรียนรูG ร9วมกัน

ของผูGรับบริการครอบครัวและชุมชน 

16) ติดตามประเมินสภาวะทางกาย

และจิตใจเปVนระยะ 

17) ประสานส9 งต9อ เพื่ อการดูแล

ต9 อ เ น่ื อ ง ที่ บG า น แ ล ะ ป ร ะ ส า น

หน9วยงานที่เกี่ยวขGอง 

10) มีบันทึกประเมินทางดGาน

การฟABนฟ ู

11) มีเครื่องมือทางกายภาพ 

บำบัดพื้นฐาน เช9น การใชG

ความรGอน/ความเย็นในการ

รักษา การรกัษาดGวยการนวด  

12) การออกกำลังกายเพื่อ

การรักษา เช9น การเพิ่มกำลัง

ของกลGามเน้ือ การเพิ่มองศา

ข อ ง ขG อ  ก า ร เพิ่ ม ค ว า ม

ทนทานของกลGามเน้ือ การ

ฝ` ก ก า ร เ ดิ น แ ล ะ ก า ร

เคลื่อนยGาย และวิธีการอื่นๆ

ทางกายภาพบำบัด เช9นการ

สอนหายใจ การฝ`กไอ การ

จัดท9าระบายเสมหะ เปVนตGน 

13) ชุดและอุปกรณ=ในการ

5) มีพยาบาลประจำ  

6)  มีนักกายภาพบำบัด

ประจำหรือออกตรวจเย่ียม

อย9างนGอยสปัดาห=ละ 1 ครัง้ 

7) มี ที ม ส ห วิ ช า ชี พ ร9 ว ม

ใหG บ ริ ก ารต รวจ ป ระ เมิ น

สม รรถภาพ แล ะก ำห น ด

เปzาหมายการฟABนฟูอย9างนGอย

เดือนละ 1 ครั้ง 

1) ค ว าม รูG แ ล ะ ค วาม เขG า ใจ ที่

เกี่ยวกับโรคและอาการที่ เปVนแก9

ผูGรับบริการและญาติ/การปzองกัน

ความพิ ก ารซ้ ำซG อน/ การ ดูแล

ตนเองอย9างต9อเน่ือง 

2) ก ารส9 ง เส ริ ม  ปz อ งกั น  ดู แล

สุขภาพแบบองค=รวม 

3) การทำงานเปVนทีม  

4) กายภาพบำบัดในชุมชน /การ

ฟABนฟูในชุมชน 

5) การประเมินและปรับสภาพ

อุปกรณ= บGานและสภาพแวดลGอม

เพื่อเอื้อต9อการทำกิจวัตรประจำวัน 

 



มาตรฐานบริการ กิจกรรม /บริการ เคร่ืองมือ /อุปกรณC บุคลากร / ผู*ให*บริการ ข*อมูล /ความรู* 

 ป ฐมพ ยาบ าล  เค รื่ อ ง ดู ด

เสมหะ อุปกรณ=ช9วย 

14) แบบประเมินสภาวะวิตก

กังวลและภาวะซึมเศรGา 

ขั้นท่ี 4 18) เพิ่มการประสาน ส9งต9อการฟABนฟู

ดGานอาชีพ การศึกษา สังคม 

 

15) เพิ่มเติมเรื่องอุปกรณ=การ

ฝ`กกลG ามเน้ือมัดเล็ก  และ

อุปกรณ=การฝ`กอาชีพ  

8 )  มี พ ย า บ า ล แ ล ะ นั ก

กายภาพบำบัดประจำ 

9) มีการประสานบุคลากรอื่น

มาฝ` ก ในดG านอาชีพ  ดG าน

การศึกษาเพิ่มเติม 

6) การประเมินและวางแผนการ

ฟAB น ฟู ส ม ร ร ถ ภ าพ ดG า น อ า ชี พ 

การศึกษา สังคม 

7) การติดตาม ประเมินผลการ

ฟABนฟูสมรรถภาพอย9างเปVนองค=รวม  



มาตรฐานหน(วยบริการท่ีมีผู3ป5วยนอนพักค3างคืน 

 ในกรณีที่หน+วยบริการร+วมมีผู4ป6วยนอนค4างคืนด4วย  จะต4องมีการจัดการบรกิารเพิ่มเติมให4เหมาะสม คือ  
- ต4องมีพยาบาลประจำ 

- ชุดและอุปกรณIในการปฐมพยาบาล เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณIช+วย  
- รถพยาบาลเพือ่การส+งต+อในกรณีฉุกเฉิน 

 

2. มาตรฐานด3านการบริหารจัดการ   

ระบบบริหารจัดการของหน(วยบริการร(วม ควรมีลักษณะดังน้ี  

2.1 มีระบบการบริหารจัดการท่ีร(วมดำเนินการ และร(วมบริหารระหว(างหน(วยบริการร(วมกับหน(วยงาน

อ่ืนสำคัญท่ีเก่ียวข3อง ได3แก( วัด/ ชุมชน ท3องถ่ิน และหน(วยบริการทางการแพทยRของรัฐ หรือเอกชน

ภายใต3ระบบหลักประกันสุขภาพแห(งชาติ อย(างเปUนธรรมาภิบาล โดยท่ีการจัดการร(วมอาจเปUนรูป

คณะกรรมการ หรือคณะทำงานท่ีชัดเจน ท่ีทำให3มีการสื่อสารระหว(างกันอย(างต(อเน่ือง มีการติดตาม 

กำกับผลการดำเนินงานร(วมกัน และสามารถสนับสนุน ช(วยเหลือกันและกัน ได3เมื่อหน(วยบริการร(วม

มีจุดอ(อนในด3านใดด3านหน่ึง   

2.2 มีระบบข3อมูล และระบบจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพของบริการฟZ[นฟูสุขภาพ    

    มาตรฐานระบบข3อมูล 

1) มีการจัดทำแฟ]มประวัติผู3รับบริการ โดยอาจทำเปUนเอกสาร สมุด หรือบันทึกด3วยเคร่ือง

คอมพิวเตอรRและเก็บรักษาไว3ตามมาตรฐานระบบข3อมูลข(าวสารอย(างน3อย 5 ป` ผู3ให3บริการ

จะต3องบันทึกเพ่ือประโยชนRในการจัดทำรายงานประจำป ̀ประกอบด3วย 

§ ชื่อ – นามสกุล อายุของผู3ป5วย 

§ เลขท่ีประจำตัวของผู3ป5วย 

§ วัน เดือน ป` ท่ีมาใช3บริการ 

§ การวินิจฉัยโรค 

§ การรักษาพยาบาล 
2)  มีการบันทึกกิจกรรมบริการให3แก(ผู3รับบริการรายบุคคล และรวบรวมได3เปUนรายเดือน รายป` 

ประกอบด3วย 

§ มีการบันทึกผลการประเมินศักยภาพผู3ป5วย 



§ มีการบันทึกผลการปฏิบัติตามเป]าหมายและการวางแผนการดูแลร(วมกับสหสาขา

วิชาชีพท่ีเก่ียวข3องกับผลการประเมิน 

§ มีการบันทึกรายงานความก3าวหน3า (Progress Report) อย(างน3อยวันละ 1 คร้ัง และ

ทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

3)   การบันทึกต3องมีความชัดเจน ครบถ3วน ถูกต3องตามหลักวิชาชีพ 

4)   มีการนำข3อมูลท่ีบันทึกมาวิเคราะหR ทบทวนคุณภาพเพ่ือการพัฒนาการปฏิบัติงานให3ดี

ยิ่งขึ้นอย(างเปUนรูปธรรม อย(างน3อยป`ละ 1 คร้ัง 

5)  จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำป ̀
 

2.3 มีระบบการจัดการงบประมาณ ท่ีโปร(งใส ตรวจสอบได3 รายงานผลได3   

มีการดำเนินการใช3จ(ายงบประมาณตามแนวทางกลางท่ีกำหนดร(วมกันระหว(าง

หน(วยงานท่ีเก่ียวข3อง มีการจัดทำบันทึกหลักฐานการใช3จ(าย และจัดเก็บรวบรวมเปUนบัญชี

รายรับ รายจ(าย ท่ีรายงานผลให3แก(คณะกรรมการบริหารจัดการของหน(วยงานร(วมได3เปUนระยะ 

อย(างน3อย ป`ละ 2 คร้ัง  

 

3. มาตรฐานด3านการจัดสถานท่ี สภาพแวดล3อม และความปลอดภัย  

        ประกอบด3วยการจัดสถานท่ี สิ่งอำนวยความสะดวกด3านต(างๆ ดังน้ี  

3.1   สถานท่ีต้ังของหน(วยบริการร(วม ต้ังอยู(ในทำเลท่ีสะดวก ปลอดภัยและไม(เปUนอันตรายต(อสุขภาพ 

3.2 จัดให3มีอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล3อมท่ีเหมาะสม ท่ีเก้ือหนุนต(อผู3ป5วย ผู3สูงอายุในการเคลื่อนไหว 

การมองเห็นและการได3ยิน ให3เปUนไปตามกฎกระทรวงท่ีกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร

สำหรับผู3พิการ หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 ซึ่งออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

และแก3ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2543 ได3แก(ประตู ช(องประตูมีความกว3างสุทธิไม3น3อยกว(า 900 

มิลลิเมตร หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูต3องไม(เกินกว(า 20 มิลลิเมตร และให3ขอบท้ัง

สองด3านมีความลาดเอียงไม(เกิน 45 องศา  

                    ห3องส3วม 

- ประตูห3องเปUนแบบบานเปyดออกสู(โลกภายนอก โดยต3องเปyดค3างได3ไม(น3อยกว(า 90 องศา หรือ

เปUนแบบบานเลื่อน 



- มีพ้ืนท่ีว(างภายในห3องส3วมเพ่ือให3เก3าอ้ีล3อสามารถหมุนตัวกลับได3 ซึ่งมีเส3นผ(านศูนยRกลางไม(

น3อยกว(า 1,500 มิลลิเมตร 

- โถส3วมชนิดน่ังราบ สูงจากพ้ืนไม(น3อยกว(า 450 มิลลิเมตร แต(ไม(เกิน 500 มิลลิเมตร มีพนักพิง

หลัง 

- มีราวจับบริเวณด3านท่ีชิดผนังเพ่ือช(วยในการพยุงตัว ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพ้ืนไม(

น3อยกว(า 650 มิลลิเมตร แต(ไม(เกิน 700 มิลลิเมตร ราวจับแนวด่ิงมีความยาววัดจากปลายราว

จับในแนวนอนขึ้นไป อย(างน3อย 600 มิลลิเมตร 

3.3   อาคารต3องมั่นคง แข็งแรง ไม(อยู(ในสภาพท่ีชำรุด มีการบำรุงรักษา ดูแลให3สะอาดเรียบร3อยและ

ปลอดภัย 

3.4   องคRประกอบอาคาร เปUนไปตามท่ีระบุในกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 ออกตามความในพรบ.การฟZ[นฟู

สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 และระเบียบคณะกรรมการฟZ[นฟูสมรรถภาพคนพิการว(าด3วย

มาตรฐานอุปกรณRหรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก(คนพิการ พ.ศ.2544 

          3.5   การใช3พ้ืนท่ีประกอบกิจการในหน(วยบริการ 

1) ในกรณีใช3พ้ืนท่ีประกอบกิจการหน(วยบริการในอาคารเดียวกับการประกอบกิจการอ่ืน ต3องแบ(ง

สถานท่ีให3ชัดเจน และกิจการอ่ืนน้ันต3องไม(กระทบกระเทือนต(อการประกอบวิชาชีพในหน(วย

บริการน้ัน 

2)  ห3อง / บริเวณท่ีจำเปUน หน(วยบริการร(วมจัดบริการฟZ[นฟูสุขภาพจะต3องมีสถานท่ีสำหรับ

ปฏิบัติงานเปUนสัดส(วนไม(ปะปนกับหน(วยงานอ่ืนและมีพ้ืนท่ีใช3สอยเพียงพอต(อการปฏิบัติงานใน

ทุกขั้นตอนโดยประกอบด3วยห3อง /บริเวณท่ีจำเปUน ได3แก(  

§ บริเวณรับผู3ป5วย 

§ ห3องตรวจประเมิน วินิจฉัยและวางแผนบำบัดรักษา 

§ ห3อง / บริเวณสำหรับงานฟZ[นฟูสภาพ 

§ ห3องน้ำ-ส3วมสำหรับผุ3ป5วยท้ังพิการและไม(พิการ 

3) พ้ืนท่ีการประกอบกิจการหน(วยบริการจะต3องไม(ต้ังอยู(ในพ้ืนท่ีเดียวกับสถานท่ีขายยา ตาม

กฎหมายว(าด3วยยา 

4) พ้ืนท่ีหน(วยบริการต3องไม(ต้ังอยู(ในพ้ืนท่ีเดียวกับการประกอบอาชีพอ่ืน 



3.6   มีแสงสว(างเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะการบริการท่ีดี 

3.7   มีการระบายอากาศท่ีดี ไม(มีกลิ่นอับทึบ กรณีท่ีติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศต3องติดต้ังพัดลมดูดอากาศ

ระบายออกนอกอาคาร ท้ังน้ี หากมีความสูงฟ]าเพดานน3อยกว(า 2.60 เมตร ผู3ขออนุญาตเปyด

ดำเนินการหน(วยร(วมบริการ ต3องแสดงให3เห็นชัดเจนว(าระบบระบายอากาศสามารถทำงานได3อย(าง

มีประสิทธิภาพ 

3.8   บริเวณท้ังภายนอก ภายในต3องสะอาด เปUนระเบียบเรียบร3อย มีความร(มร่ืน เพ่ือเอ้ือต(อการฟZ[นฟู

สุขภาพ 

3.9   มีเคร่ืองมือดับเพลิงขนาดเหมาะสมตามท่ีกฎหมายท3องถ่ินบัญญัติ และอยู(ในสภาพพร3อมใช3งาน 

ติดต้ังในท่ีมองเห็นชัดเจน 

3.10 กรณีท่ีมีท่ีมีผู3ป5วยนอนพักค3างคืน ทางสัญจรร(วมในส(วนท่ีให3บริการผู3พักอาศัย ต3องกว3างไม(น3อย

กว(า 1.5 เมตร ถ3ามีระดับพ้ืนสูงต่ำไม(เท(ากัน ต3องมีทางลาดเอียงซึ่งมีความชันไม(เกินสิบห3าองศา 

 

แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการจัดบริการให3แก(หน(วยบริการร(วม  

งบประมาณสนับสนุนให4หน+วยบรกิารร+วม ให4คิดในลักษณะที่เปNนการเหมาบรกิารรายคนต+อปO พร4อมกบั

กำหนดบริการพื้นฐานที่ต4องให4บริการต+อคนแต+ละคนตามมาตรฐาน โดยคิดค+าใช4จ+ายในกลุ+มคนไข4ลงทะเบียน 

(Registers) บริการผู4ป6วย 1 คน สำหรับคนไข4ไป-กลบั พื้นฐานเท+ากับ 1,200 บาท ต+อ 8 ครัง้ ต+อเดือน และหากมี

บริการเพิม่เติมก็ให4ค+าใช4จ+ายเพิ่มข้ึนตามระดับการให4บรกิาร ดังน้ี 

 

มาตรฐานบริการ งบประมาณสนับสนุน 

ข้ันพื้นฐาน 1,200 บาท (8 ครั้ง / เดือน) 

ข้ันที่ 2 1,440 บาท (8 ครั้ง / เดือน) 

ข้ันที่ 3 1,800 บาท (8 ครั้ง / เดือน) 

ข้ันที่ 4 2,400 บาท (8 ครั้ง / เดือน) 
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คณะผู3จัดทำ 

1. พญ.สุพัตรา  ศรีวณิชชากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลยI  แผนงานสร4างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 

3. คุณสาริณี  แก4วสว+าง  ศูนยIสิริธรเพื่อการฟåçนฟูสมรรถภาพทางการแพทยIแห+งชาติ 

4. คุณผการัตนI  ฤทธ์ิศรีบุญ  สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

5. คุณแพรว  เอี่ยมน4อย  แผนงานสร4างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย 

6. นางเสาวนียI  กุลสมบูรณI  สำนักงานการแพทยIพื้นบ4านไทย  

กรมพัฒนาการแพทยIแผนไทยและการแพทยIทางเลือก 

7. นางสาวรัชนี จันทรIเกษ  สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยIแผนไทยและการแพทยIทางเลือก 

8. นางกมลาภรณI  คงสุขวิวัฒนI ศูนยIสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ จ.นครสวรรคI 

9. นพ.อรัญ  รัตนพล  รพ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 

10. นพ.นพรัตนI  วัชระขจรกุล  รพ.ห4างฉัตร อ.ห4างฉัตร จ.ลำปาง 

11. คุณจีระนันทI  วงศIมา  รพ.สันทราย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม+ 

12. คุณเครือวรรณ  สนธิคุณ  วัดห4วยเกี๋ยง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม+ 

13. คุณอมรา  ปงกันทา  ศูนยIฟåçนฟูผู4ป6วยอัมพฤกตI อัมพาต วัดทุ+งบ+อแปíน อ.ห4างฉัตร จ.ลำปาง 

14. คุณบุญต+าย  สิทธิไพศาล  ศูนยIฟåçนฟูผู4ป6วยอัมพฤกตI อัมพาต วัดทุ+งบ+อแปíน อ.ห4างฉัตร จ.ลำปาง 

 


