
Intermediate care 



ที่มา 
 ปัจจุบันมีผู้ป่วยทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองไดก้่อนวัยอันควร
มีจ านวนเพิม่มากขึน้ หลังจากภาวะเจบ็ป่วยทีเ่กดิขึน้ ซึง่บางรายอายุ
น้อยมีภาวะตดิเตยีงหรือเป็นผู้พกิาร บางรายญาตขิาดความรู้เร่ืองการ
ดแูล ท าใหผู้้ป่วยเกดิภาวะแทรกซ้อนตา่งๆตามมา ส่งผลคุณภาพชวีติ
แย่ลง จงึมีโครงการดแูลและฟ้ืนฟูผู้ป่วยระยะกึง่เฉียบพลัน หรือ 
intermediate care ขึน้มา เพือ่ป้องกันและลดภาวะความพกิาร
ในผู้ป่วย  



นิยาม 

 ผูป่้วยระยะก่ึงเฉียบพลนัหมายถึง ผูป่้วยท่ีพน้ระยะวกิฤต ท่ีมีภาวะสูญเสีย
สมรรถภาพจากการเจบ็ป่วยในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ใน 4 กลุ่มโรค คือ 
stroke, TBI , SCI และปัจจุบนัไดเ้พิ่มกลุ่ม fracture around the 

Hip เขา้มา โดยการใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะก่ึงเฉียบพลนัจะมีการ
ใหบ้ริการต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 6 เดือนโดยนบัจากวนัท่ีเร่ิมใหบ้ริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ (ไม่ใช่วนัท่ีเร่ิมเจบ็ป่วย) ผา่นระบบการส่งต่อ 

TBI :traumatic brain injury บาดเจ็บทางสมอง 
SCI:spinal cord injuri บาดเจ็บทางไขสนัหลงั 

fracture around the Hip กระดกูสะโพกหกั 



แนวทางการฟ้ืนฟูระดบั รพช.และ รพ.สต. 
รายที่ Admit จะมใีบส่งตวัและ
ประสานงานโดยศูนย์ refer 
รวมทั้งการแจ้งประสานงานไปยงั
นักกายภาพบ าบัด รพช. 

รายที่จ าหน่ายกลบับ้านจะมกีาร
ประสานงานไปยงัเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 
และนักกายภาพบ าบัดที่ รพช. ตาม

พืน้ที่ 

มกีารบันทึกข้อมูล
ลงทะเบียนผู้ป่วยทุกราย 

ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อมา
จาก รพศ.สระบุรี  / 
 รพ.พระพุทธบาท 



การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Stroke :Trauma braininjury : 
Spinal cord injury: Fracture around the hip 

เครือข่าย 
PT 

IMC 
KKH 

IMC bed 

รพช. 

รพศ./รพท 

IMC 
KKH 

 
Stroke alert 

 



ทะเบียนรายช่ือผูป่้วย IMC  

ประเภทการ
สง่กลบั 

รพ.ตน้ทาง 

โรค 



โรคประจ าตวั 

คะแนน barthel 
index แรกรบั-ครบ 6

เดือน 



การประสานงาน ระหวา่ง ทีมอ าเภอ – ทีมต าบล 
 

IMC KKH  

พยาบาล ward 
แพทย ์ นกัโภชนากร 

พยาบาลชุมชน 

ผูจ้ดัการทีม FCT 

เภสชักร นกักายภาพบ าบดั 

สสอ. 

รพ.สต. 

นกัจิตวทิยา 



รายงานความก้าวหน้า 
ทุกเดอืน 







107  



รวม 67 10 0 13 7 26 8 



IMC bed 





อุปกรณ์ รพ. 
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 เตยีงผูป่้วยปรบัระดบัได ้  

 เครื่องผลติออกซิเจน  

 ที่นอนลม  

 ถงัออกซิเจนขนาดกลาง 

 ไมเ้ทา้  ไมค้ ้ายนั  Walker ผา้ออ้ม 

 รถเข็นต่างๆ 

คลงักายอปุกรณ์ซึ่งไดร้บัการบรจิาคจากชุมชน 

คลังกายอุปกรณ ์

คลังกายอุปกรณ ์ใน รพ.สต. 19 แหง่  

ศูนยร่์วมสุข ใน รพ.สต. 12 แหง่  



ศูนยร่์วมสุขต้นแบบ 



ผลการด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวดังาน IMC 

อตัราผูป่้วย IMC ทุกระบบการส่งต่อ
ไดรั้บการดูแลตามแนวทางท่ีก าหนดมี  

Barthel index เพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ย 1 ระดบั 
ร้อยละ 85 

78.57% 

อตัราผูป่้วย IMC bed ท่ีมีbarthel index 0-5 
คะแนนเกิดภาวะแทรกซอ้นใหม่ นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ 20   

5.88% 



แบบติดตามผลการด าเนินงาน STROKE ALERT 2563 

อ าเภอ 
จ านวนนัก

ฟื้นฟู
ชุมชน 

จ านวน
ผู้ป่วย
ทั้งหมด 

จ านวนผู้ป่วย 
จ านวน
ญาติ

ใกล้ชิดที่มี
ความเสี่ยง

ที่อยู่ใน
พื้นที่ 

จ านวน
ญาติ

ใกล้ชิดที่
ได้รับการ
ให้ความรู้
เชิงลึก
(HL) 

ผลการประเมินการ 
ให้ความรู้เชิงลึก(HL) 

ดีขึ้น คงที่ แย่ลง เสียชีวิต ย้าย 
ปรับ

พฤติกรรม
ได้แล้ว 

ระหว่าง
วัดผล 

แก่งคอย 60 107 67 10         13 7 152 107 54 53 



ปัญหาและอุปสรรค 

รพศ. แจง้ CASE ล่าชา้ เน่ืองจากมีผูป่้วยระยะก่ึงเฉียบพลนัมา admit ดว้ย
ภาวะแทรกซอ้น ทราบภายหลงั หลงัจากสระบุรีส่งรายช่ือให ้วา่เป็นผูป่้วย IMC 

มีใบ refer ป๊ัม ตรายางแจง้วา่เป็นผูป่้วย IMC แต่โรคท่ีผูป่้วยเป็นไม่ไดจ้ดัอยูใ่น 4 กลุ่ม
โรค และไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการฟ้ืนฟู 



แนวทางและโอกาสพฒันา 

พฒันาทะเบียนรายช่ือผูป่้วยใหส้ามารถดูแบบออนไลนไ์ด ้

ท าสมุดประจ าตวัผูป่้วย IMC โดยมีค  าแนะน าเร่ืองการปฏิบติักบัตวัผูป่้วยและ
ญาติ เร่ือง 
• การเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้น  
• การจดัท่าทาง  
• วิธีการฝึกกลืน 
•การรับประทานอาหาร 
•การออกก าลงักาย 



ขอบคุณค่า 



การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Stroke 

 
Stroke alert 

 

เครือข่าย 
PT 

IMC 
KKH 

IMC bed 

รพช. 

รพศ./รพท 

IMC 
KKH 



แบบฟอร์ม IMC bed 



แบบฟอร์ม IMC bed (ต่อ) 


