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3.3 การดูแลระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 

ประเด็น  การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
จังหวัดพัทลุงมีโรงพยาบาลที่จัดระบบบริการดูและระยะกลางในระยะเริ่มแรกตั้งแต่ปี 2559 ได้แก่ 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต  ต่อมาจังหวัดพัทลุงมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาล
ระดับ Mและ F มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลางทุกโรงพยาบาล  ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงจึงมีโรงพยาบาล
ระดับ Mและ F  ที่มีการจัดระบบบริการดูแลระยะกลาง  ร้อยละ 100 เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการฟื้นฟูและ
การบริการสุขภาพหลังพ้นภาวะวิกฤตใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ stroke, traumatic brain injury , spinal cord 
injury และ Other neurodeficit อื่นๆ ที่รอดชีวิต  
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บางโรงพยาบาลชุมชนต้องปิดบริการ
การฟืน้ฟูผู้ป่วยทั้งแบบผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก และขาดการเยี่ยมบ้านลงพื้นที่ติดตามผู้ป่วยในชุมชน 

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

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

รูปแบบบริการ คือ IPD , OPD และ PCC (การออกให้บริการเยี่ยมบ้านในชมุชน) 

ผลการดำเนนิงาน 

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  ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง
และติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 

มีการพัฒนาระบบการส่งต่อที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูและระยะกลางอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่องผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเพื่อการฟื้นฟูสภาพแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอำเภอมากขึ้น 
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ผลการดำเนนิงานรายตัวชี้วดั 
ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะ

กลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 
ตัวชี้วัดรอง :  ร้อยละผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมี

คะแนน Barthel Index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 15  with multiple impairment  
ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 
(เป้าหมาย ร้อยละ 65) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 
ปี 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 258 254 98.45 
83.73   กงหรา 45 41 91.11 

เขต 12 เขาชัยสน 98 93 94.90 
91.33   ตะโหมด 43 40 93.02 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 200 200 100 
96.10 100 96.93 ปากพะยูน 94 90 95.74 

 ศรีบรรพต 30 27 90.00 
ป่าบอน 74 67 90.54 
บางแก้ว 47 40 85.11 

ป่าพะยอม 60 57 95.00 
ศรีนครินทร ์ 56 54 96.43 

รวม 1005 963 95.82 
ที่มา : ระบบ Google-ไดร์ฟ บันทึกข้อมูลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. สรุปประเด็นสำคัญทีเ่ปน็ความเสี่ยงต่อการทำให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดำเนินงานไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor)  

การดำเนินงานการดูและระยะกลางต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย เช่น แพทย์เฉพาะทาง  

แต่ละสาขาแพทย์ประจำโรงพยาบาลชุมชน และสหสาขาวิชาชีพทั้งโรงพยาบาลระดับจังหวัดที่ส่งต่อและ

โรงพยาบาลชุมชนที่รับส่งต่อ หากในระบบมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือก็จะไม่สามารถดำเนิ นงานให้

สำเร็จได้   

2. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัย 
ที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

- ระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งต่อ และตอบกลับข้อมูล
ยังไม่ดี ทำให้บางครั้งโรงพยาบาลอำเภอไม่ได้รับข้อมูล
ครบถ้วน  จึงมปีัญหาตอนดูแลผู้ป่วยหลังจากส่งกลับมา
ดูแลที่โรงพยาบาลอำเภอ และไม่ได้ตอบกลับข้อมูลมายัง
หน่วยเก็บข้อมูลของจังหวัด 

- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและ
บันทึกง่าย 

- ผู้ป่วยและญาติไม่ยินยอมที่จะรับการฟ้ืนฟูสภาพต่อ 
แบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลอำเภอ  

- วางแผนและดำเนินการพัฒนาระบบ 
Intermediate ward ในจังหวัด 

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้โรงพยาบาลชุมชนไม่สามารถให้การดูแล
แบบระยะกลางได้ 

- เปิดบริการแบบ Rehab new normal 
service ตามแนวทางของกรมการแพทย ์

- ติดตามผู้ป่วยโดยใช้โทรศัพท/์Line 
application (VDO call)/Telemedicine 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการบันทึกและส่งต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูลแบบ web  

application  โดยอาจทำเป็นภาพรวมทั้งประเทศหรือสั่งการในระดับจังหวัด 
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ Telemedicine ให้ทำได้ทั้งจังหวัด 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- การพัฒนาระบบการส่งต่อ  
- การบันทึกระบบข้อมูลผ่าน application google drive  
- ร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัด สามารถให้การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะ 
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กลางแบบผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) และติดตามอาการผู้ป่วย stroke, traumatic brain injury 
และ spinal cord injury ที่รอดชีวิต และมีคะแนน Barthel Index < 15 รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ 
15  with multiple impairment  ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน 
Barthel index = 20 ได้ผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 65 (ทำได้ มากกว่า ร้อยละ 90) 

- โรงพยาบาลพัทลุงสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่ม Intermediate care ได้โดยใหบ้ริการตาม 
แนวทาง Rehab new normal service 


