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 การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (intermediate care: 
IMC) คอืการดแูลผูป่้วยทีม่อีาการทางคลินกิผ่านพ้น
ระยะวิกฤติ (acute phase) และมีอาการคงที่ แต่
ยงัคงมคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายบางสว่นทีจ่�ากดั
การท�ากจิวตัรประจ�าวนั  และการมสีว่นรว่มในสงัคม 
จ�าเป็นตอ้งไดรั้บการเพ่ิมสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยทมีสหวชิาชพี (multidisciplinary approach) 
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในโรงพยาบาลถึงชุมชน เพ่ือ 
เพ่ิมสมรรถนะร่างกาย  จติใจ  การท�ากจิวตัรประจ�าวนั 
และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ ทั้งการ 
กลับคืนสู่สังคมได้เต็มศักยภาพ

การดูแลผู้ป่วย
ระยะกลาง

	 แม้ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสามารถดูแลโดยศักยภาพที่บ้าน

หรอืชุมชนโดยทัว่ไปได้ด	ี	แต่ผู้ป่วยยังต้องการการดแูลจาก

แพทย์	พยาบาล	และทมีสหสาขาวชิาชพีในสถานพยาบาล	

เพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเน่ืองในเวลา 

6	เดือน	นักจากวันที่พ้นวิกฤติและมีอาการคงที่	โดยเชื่อม

โยงการดูแลระหว่างพยาบาลทุกระดับ	 ต้ังแต่โรงพยาบาล

ศูนย์	 โรงพยาบาลท่ัวไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย

ให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งดูแลผู้ป่วยระยะกลางโดยเน้น 

ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือด 
สมองมากถงึ 40.9 ตอ่แสนประชากร 
มีเพียงร้อยละ 18 ที่เข้าถึงบริการ
เวชกรรมฟื้ นฟู ผู้ป่วยส่วนใหญ่เมื่อ
พ้นวกิฤติจะถูกส่งกลับบา้นทนัทีตาม
นโยบายวินิจฉัยกลุ่มโรคร่วม (DRG) 
ที่ลดจ�านวนวันนอน และแพทย์อาจ
เข้าใจว่าผู้ป่วยสามารถรับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพทีโ่รงพยาบาลชมุชนใกล ้
บา้นได ้ แตด่ว้ยปัญหาระบบการสง่ต่อ 
จากบ้านไป รพช. ปัญหาการที่ญาต ิ
ไมม่คีวามสามารถในการท�ากายภาพ 
บ�าบัด ขาดอุปกรณ์การดูแล บริบท
ทางส่ิงแวดล้อมที่บ้านไม่เอื้อต่อการ
ดูแลให้ผู้ป่วยปลอดภัย ท�าให้ผู้ป่วย
จ�านวนมากไม่ไดร้บัการดแูลเท่าทีค่วร 
จนเกดิภาวะแทรกซ้อนตอ้งเขา้รบัการ 
รักษาในโรงพยาบาลซ�้าอีกครั้งหนึ่ง 
ท�าให้ตอ้งมกีารพัฒนาระบบการดแูล
ระยะกลางเพ่ือเชือ่มตอ่กอ่นสง่ผู้ป่วย
ที่พ้นระยะวิกฤติกลับบ้าน

รับผู้ป่วยพ้นวิกฤติ	3	โรคหลัก	คือ	โรคหลอดเลือดสมอง	การบาดเจ็บที่สมอง	และ 

การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง	 โดยตั้งเป้าหมายให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องมีเตียง 

รองรับผู้ป่วยระยะกลางแห่งละ	2	เตียง	มีหน่วยบริการในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่	งานบริการผู้ป่วยนอก	งานบริการผู้ป่วยใน	และงานบริการในชุมชน
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หน่วยบริกำร

งานบริการผู้ป่วยนอก

งานบริการผู้ป่วยใน

งานบริการในชุมชน

กำรจัดบริกำรผู้ป่วยระยะกลำง

ในกรณทีีผู่ป้ว่ยยังมคีวามบกพรอ่งทางกาย ควรนดัผูป้ว่ยมารบับรกิาร
ฟื้ นฟูแบบผู้ป่วยนอกตามความถี่ที่เหมาะสม เช่น 1-3 ครั้ง/ สัปดาห์ 
ใช้ OPD based program ให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้ นฟูอย่างน้อย 45 นาที/ 
ครั้ง อย่างน้อย 24 ครั้ง ใน 6 เดือน

ผู้ป่วยที่มีค่า Bl < 15 หรือ Bl  15 แต่มี multiple impairment 
ควรได้รับการฟื้ นฟูแบบผู้ป่วยใน 
 1. กรณี intensive ให้ผู้ป่วยได้รับบริการฟื้ นฟูอย่างน้อยวันละ 
  3 ชม. รวม 5 วัน/ สัปดาห์ หรืออย่างน้อย 15 ชม./ สัปดาห์ 
 2. กรณี less intensive ให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้ นฟูอย่างน้อย
  วันละ 1 ชม. สัปดาห์ละ 3 วัน หรืออย่างน้อย 3 ชม./ สัปดาห์

ในกรณีที่ผู้ป่วยยังมีความบกพร่องทางกายแต่ไม่สามารถเข้ารับการ
บริการแบบผู้ป่วยนอกได้ ต้องได้รับบริการเยี่ยมบ้านแบบสหวิชาชีพ 
โดยจัด out reach program ให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้ นฟูอย่างน้อย 
45 นาที/ ครั้ง อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ภายใน 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้น
กับศักยภาพและความพร้อมของผู้ป่วย

แนวคิดในกำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำง
	 1.	 เน้นดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	 เนื่องจากผู้ป่วยที่ต้องการการฟื้นฟูมักมี

	 	 ปัญหาซ�้าซ้อนหลายด้าน

	 2.	 ให้ความส�าคัญกับการฟื้นฟูมากกว่าการรักษา

	 3.	 ให้การดูแลในบ้านหรือสถานบริการใกล้บ้านผู้ป่วย

	 4.	 ให้ความส�าคัญกับการจัดการการเข้าถึงของคนป่วยและครอบครัว	

	 5.	 ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง

	 6.	 ให้ความส�าคัญกับการประเมินแบบองค์รวม	การประเมินซ�้าที่ทันเวลา

	 7.	 ข้อมูลเกี่ยวกับคนไข้ที่ครอบคลุมจากทีมสหวิชาชีพ

	 8.	 เน้นการจัดการวางแผนที่จะส่งผู้ป่วยกลับบ้านโดยเร็วที่สุด
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ระบบและก�ำลังคนที่เหมำะสม
ส�ำหรับกำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำง
 1.	ระบบตอ้งเช่ือมต่อกับกำรดแูลผู้ป่วยระยะเฉยีบพลัน (acute care) 

เพราะเป็นจุดแรกที่ผู้ป่วยจะเข้าถึงบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 การออกแบบจุด 

เชื่อมต่อจ�าเป็นต้องมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือทีมสหวิชาชีพเป็นก�าลังส�าคัญ 

เพราะเป็นผูเ้ข้าใจบรกิารระยะเฉยีบพลันระยะกลาง		และสามารถสร้างความเข้าใจ 

ให้ผู้ป่วยและญาติได้

 2.	มำตรฐำนจดับรกิำรอยูท่ีจ่�ำนวน	ชม.	ไมใ่ชจ่�ำนวนเตยีง		โดยควร
จัดให้ผู้ป่วยได้รับบริการกายภาพบ�าบัดไม่น้อยกว่า	 10	 -	 15	ชม./	 ราย	หากเป็น 

กิจกรรมท่ีมีความยากอาจต้องการ	 15	 -	 20	 ชม./	 ราย	 มีรูปแบบการจัดบริการ 

ได้หลากหลาย

	 	 -	 ผู้ป่วยใน	 ข้อดี	 ได้รับบริการครบชั่วโมงตามมาตรฐาน	 แต่ผู้ป่วยและ 

	 	 	 ญาติอาจไม่สะดวก	แต่	รพ.	จะมีต้นทุนการให้บริการสูง	ไม่เหมาะกับ 

	 	 	 เขตเมืองที่มีจ�านวนเตียงจ�ากัด

	 	 -	 ผู้ป่วยนอก	 ข้อดี	 ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องนอน	 รพ.	 แต่จะมีค่าใช้จ่าย 

	 	 	 เรื่องการเดินทางมา	รพ.	บ่อยครั้ง	มีแนวโน้มการเดินทางมารับบริการ 

	 	 	 ได้ไม่ครบตามก�าหนด

	 	 -	 ให้บริการท่ีบ้านผู้ป่วย	 (ทางเลือกในอนาคต)	 ส่งนักกายภาพบ�าบัดไป 

	 	 	 ให้บรกิารทีบ้่านไม่น้อยกว่า	10	-	15	ชม./	ราย		ผูป่้วยจะได้รบับรกิารครบ 

		 	 	 มีรายจ่ายค่าชั่วโมงท�างานของนักกายภาพบัด	แต่ยังต�่ากว่าต้นทุนการ 

	 	 	 ให้บริการแบบผู้ป่วยใน

	 	 -	 ส่งเสรมิให้	อปท.	พฒันาคลนิกิกายภาพบ�าบดัระดบัท้องถิน่	(ทางเลอืก 

	 	 	 ในอนาคต)	มีเงื่อนไข	อปท.	ต้องให้การสนับสนุนงบประมาณ

	 9.	 เน้นการลดจ�านวนการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ�้าโดย 

	 	 ไม่จ�าเป็น

	 10.	การได้รับการประเมินและได้รับการดูแลทันท่วงทีก่อนเข้ารับการรักษา 

	 	 ในโรงพยาบาล	เพื่อลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
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 3.	สร้ำงจุดเชื่อมต่อกำรดูแลระยะกลำงกับกำรดูแลท่ีบ้ำน	 การ 
จ�าหน่ายผู้ป่วยออกจากระบบการดูแลระยะกลาง	ของ	รพ.	ให้ไปรับบริการที่บ้าน 

ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ	 เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการท่ีเหมาะสมและได้รับการ

ติดตามสภาพอย่างต่อเนื่อง		

 4.	กำรออกแบบระบบข้อมูล	 เพื่อบันทึกผลการดูแล	 ให้เห็นความ
เปล่ียนแปลงของระดับคะแนนประเมินความสามารถ	 เนื่องจากเป้าหมายของ

การดแูลผูป่้วยระยะกลางคือการท่ีผูป่้วยได้รบับรกิารกายภาพบ�าบดัครบถ้วนตาม

ชั่วโมงที่ก�าหนด	 จึงควรมีระบบการบันทึกข้อมูลที่สามารถระบุค่าคะแนนความ

สามารถในการด�าเนินกิจกรรมประจ�าวันตั้งแต่เมื่อแรกรับ	 และเมื่อมีการติดตาม 

ประเมินผล	2	เดือน	4	เดือน	หรือ	6	เดือน	ในลักษณะของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้สามารถน�ากลับมาค�านวณการจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยได้

 5.	กำรออกแบบระบบกำรเงินที่เหมำะสม	ควรจัดสรรงบประมาณตาม 

ผลลัพท์การให้บริการ	อาจจ่ายเป็นรายเคสหรือปรับตามกลุ่มโรค

 6.	แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินกิจกรรมประจ�ำวัน	ควร 
ใช้แบบประเมิน	Barthel	index	เป็นมาตรฐานเดียวกัน	

 7.	ก�ำลังคนด้ำนสุขภำพส�ำหรับ	IMC	ต้องเป็นระดับวิชาชีพไม่สามารถ
ฝึกบุคลากรทั่วไปท�าแทนได้	 วิชาชีพที่จ�าเป็นคือ	 นักกายภาพบ�าบัด	 นักกิจกรรม

บ�าบัด	แพทชย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	และแพทย์แผนไทย
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ปัญหำและแนวทำงแก้ไข
เกี่ยวกับก�ำลังคนในระบบสุขภำพ
ส�ำหรับกำรดูแลผู้ป่วยระยะกลำง
	 นักกำยภำพบ�ำบัด	 -	 ในระบบราชการมีความขาดแคลนนักกายภาพ 

บ�าบัด	 แต่ในตลาดแรงงานไม่ได้ขาดแคลน	 การแก้ปัญหาจึงท�าได้ด้วยการบรรจุ 

นักกายภาพบ�าบัด	หรือท�าให้เกิดการร่วมบริการระหว่างภาครัฐและเอกชน

 นักกิจกรรมบ�ำบัด	 -	 มีความขาดแคลนอย่างมาก	 ควรต้องเร่งการผลิต 

เพิ่ม	 แต่เม่ือผลิตเพิ่มอาจต้องประสบกับปัญหาการขอบรรจุต�าแหน่งในระบบ

ราชการอีก	 จึงควรส่งเสริมให้มีการให้บริการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน	 เช่น

เดียวกับนักกายภาพบ�าบัด

	 แพทย์เวชศำสตร์ฟื้ นฟู	 -	 เป็นผู้คอยเชื่อมต่อระบบตั้งแต่การดูแลผู้ป่วย

ระยะเฉียบพลัน	 และการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง	 ไปจนถึงการดูแลที่บ้าน	 โดยไม่

จ�าเป็นต้องเป็นผู้ให้บริการผู้ป่วยระยะกลางเอง	 ถือเป็นบุคลากรระดับวิชาชีพที่

ส�าคัญต่อการดูแลป่วยระยะกลาง

	 แพทย์แผนไทย	 -	พบว่ามีส่วนร่วมในการให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง
แต่ไม่ใช่บทบาทหลักในการท�าให้เกดิผลลพัธ์ในการลดความพกิารของผูป่้วยระยะ

กลาง
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