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3.3 การดูแลระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการดูและระยะกลางในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2559 

ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต ต่อมาจังหวัดพัทลุงมีนโยบายสนับสนุนให้
โรงพยาบาลระดับ Mและ F มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลางทุกโรงพยาบาล ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงจึงมี
โรงพยาบาลระดับ Mและ F ที่มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลาง ร้อยละ 100 เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการ
ฟ้ืนฟูและการบริการสุขภาพหลังพ้นภาวะวิกฤตใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ stroke, traumatic brain injury , spinal 
cord injury และ Other neurodeficit อ่ืน ๆ ที่รอดชีวิต 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

กลุ ่มโรคจัดบริการ IMC คือ stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury และ 
Other neurodeficit 

รูปแบบบริการ คือ IPD , OPD และ PCC (การออกให้บริการเยี่ยมบ้านในชุมชน) 

ผลการดำเนินงาน 
สถานพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดพัทลุง สามารถที่ให้บริการดูแลระยะกลางสำหรับผู้ป่วย 

stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 
รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและ
ติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20  
ตัวช้ีวัดหลัก : ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการดูแลระยะกลาง ≥ร้อยละ 50 
ตัวชี้วัดรอง : ร้อยละผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมี

คะแนน Barthel Index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15 with multiple impairment 
ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

 รายงานผลการติดตามในผู้ป่วยหลังจากเข้าโครงการ Intermediate care ครบระยะเวลา 6 เดือน  
 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินและเข้าโครงการ Intermediate care ตั้งแต่ เดือน เมษายน 

2562 ถึง เมษายน 2563  
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2563 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 

 
เมืองพัทลุง 190 188 98.95 

91.30 83.73  กงหรา 34 32 94.12 
เขต 12 เขาชัยสน 72 68 94.44 

91.30 91.33  ตะโหมด 44 41 93.18 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 113 113 100 

94.38 96.10 100 ปากพะยูน 42 42 100 
 ศรีบรรพต 21 20 95.24 

ป่าบอน 55 52 94.55 
บางแก้ว 34 30 88.24 
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ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

  
ป่าพะยอม 43 41 95.35 
ศรีนครินทร์ 37 37 100 

รวม 685 664 96.93 
ที่มา :ระบบ Google-ไดร์ฟ บันทึกข้อมูลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื ่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การดำเนินงานการดูและระยะกลางต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น แพทย์เฉพาะทาง  
แต่ละสาขา แพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน และสหสาขาวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่ส่งต่อและ
โรงพยาบาลชุมชนที่รับส่งต่อ หากในระบบมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือ ก็จะไม่สามารถดำเนินงานให้
สำเร็จได ้ 
2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- พยาบาลที่โรงพยาบาลระดับ M และ F ยังขาดความม่ันใจ
ในการดูแลผู้ป่วยทางการพยาบาลฟื้นฟู  

- จัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ/ ยังขาดแคลน
ด้านงบประมาณ 

- ระบบการบันทึกข้อมูลเพ่ือส่งต่อและตอบกลับข้อมูลยังไม่
ดี ทำให้บางครั้งโรงพยาบาลอำเภอไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วน 
จึงมีปัญหาตอนดูแลผู้ป่วยหลังจากส่งกลับมาดูแลที่
โรงพยาบาลอำเภอ และไม่ได้ตอบกลับข้อมูลมายังหน่วย
เก็บข้อมูลของจังหวัด 

- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายและ
บันทึกง่าย 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการ

ดูแลผู้ป่วย เช่น อบรมพยาบาลฟ้ืนฟู 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลแบบ web 

application โดยอาจทำเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือสั่งการในระดับจังหวัด 
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ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- การพัฒนาระบบการส่งต่อ  
- การบันทึกระบบข้อมูลผ่าน application google drive  

 
ผู้รับผิดชอบ แพทย์หญิงกันย์ญาดา เอ่ียมสุนทร 
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
  (รองประธาน Service plan Intermediate care) 
กลุ่มงาน เวชกรรมฟ้ืนฟู โรงพยาบาลพัทลุง 
โทร 081-6790057  
e-mail kanyada_k@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 30 ตุลาคม 2563 
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