
การริเร่ิมน ากิจกรรมบ าบดัเชิงรกุ
สู่ชมุชน

เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต
ของผูร้บับริการโรคหลอดเลือดสมอง



ปัญหา
ความเส่ียง
ส าคญั

ผู้ รับบริการโรคหลอดเลือดสมองไม่ได้รับการ

ให้บริการ การให้ความรู้และค าแนะน าโดยนักกจิกรรมบ าบัดหลัง

ถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน 

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการแทรกซ้อนหรือการ

เจบ็ป่วยซ า้ ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซ า้ซ้อนได้
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โครงการท่ีเลือกมาด าเนินการ
การริเร่ิมน ากจิกรรมบ าบดัเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต

ของผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง
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หลกัการและเหตผุล



ออก
ชุมชน

ทกุวนัพฤหสับดี  

ใน 4 ต ำบล

- บงึศำล  - ชมุพล

- คลองใหญ่  -สขุศำลำ

สหวิชำชีพท่ีเข้ำร่วม

• แพทย์

• พยำบำล

• นกัสำธำรณะสขุ

• นกักำยภำพบ ำบดั 

นกักิจกรรมบ ำบดั ?

• มีจ ำนวน 1-2 คน 

• ภำระงำนท่ีมีมำก
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นักกิจกรรมบ าบดั
เข้าร่วมชมุชน

การท ากิจวัตรประจ าวัน

การฝึกการใช้มือและ

ความคล่องแคล่วของมือ

การกลืน

การกระตุ้นการรับความรู้สึก

การปรับสภาพบ้าน

เพื่อส่งเสริม...

ให้ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง สามารถ

ใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ท่ีสุดตามศักยภาพสูงสุดท่ีผู้รับบริการมีและมี

คุณภาพชีวิตในบ้านและชุมชนท่ีดีขึน้
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วตัถปุระสงค์
โครงการ

◦ เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าทางกิจกรรมบ าบัดแก่ผู้รับบริการโรค

หลอดเลือดสมองท่ีถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลก่อนได้รับบริการ

ทางกิจกรรมบ าบัด

◦ เพ่ือทบทวนความรู้และค าแนะน าทางกิจกรรมบ าบัดแก่ผู้รับบริการที่

ได้รับความรู้และค าแนะน าจากนักกิจกรรมบ าบัดก่อนถูกจ าหน่ายออก

จากโรงพยาบาล

◦ เพ่ือให้ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองด าเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

สูงสุดท่ีมี

◦ เพ่ือให้ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองมีคุณภาพชีวิตในบ้านและ

ชุมชนท่ีดีขึน้
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ตวัช้ีวดัและ
เป้าหมาย
ของตวัช้ีวดั

◦ ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองท่ีถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อ

กลับไปอยู่บ้าน ต้องได้รับการให้บริการ การให้ความรู้และค าแนะน าโดย

นักกิจกรรมบ าบัดจากการออกชุมชนอย่างน้อย 1 ครัง้

◦ ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองท่ีถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อ

กลับไปอยู่บ้าน มีความพึงพอใจหลังได้รับการให้บริการ การให้ความรู้

และค าแนะน าโดยนักกิจกรรมบ าบัดจากการออกชุมชน

◦ ผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับการให้ความรู้และค าแนะน าโดย

นักกิจกรรมบ าบัดจากการออกชุมชนสามารถน าค าแนะน าและความรู้ไป

ใช้ได้จริงอย่างน้อยร้อยละ 70
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561

9

ระยะเวลา (เดือน)
ขั้นตอน             

2560 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วางแผน  Plan
นดัประชุมภายในแผนก
กิจกรรมบ าบดั เพื่อทบทวนและ
จดัระเบียบภาระงาน และวางแผน
เขา้ร่วมการออกชุมชน
ลงมือแก้ปัญหา  Do
เร่ิมเขา้ร่วมการออกชุมชน และ
เก็บขอ้มูล



ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
ตุลาคม 2560 – กนัยายน 2561
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ระยะเวลา (เดือน)
ขั้นตอน             

2560 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตรวจสอบผล Check
รวบรวมขอ้มูลรายช่ือ
ผูรั้บบริการ และขอ้มูลการ
ใหบ้ริการใหค้วามรู้ค าแนะน า
ทางกิจกรรมบ าบดั
แก้ไขปรับปรุง Action
เก็บขอ้มูลรายช่ือผูรั้บบริการ 
และขอ้มูลการใหบ้ริการให้
ความรู้ค าแนะน าทาง
กิจกรรมบ าบดัอยา่งต่อเน่ือง



ผลการส ารวจ
สภาพข้อมูล
ก่อนแก้ปัญหา
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เดือน

จ านวนผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง*
ที่ได้รับการบริการโดยนักกิจกรรมบ าบัดหลังถูก

จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพ่ือกลับไปอยู่ท่ีบ้าน**
เดือนตุลาคม2560 – เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ตุลาคม พ.ศ.2560 0

พฤศจิกายน พ.ศ.2560 0

ธันวาคม พ.ศ.2560 0

มกราคม พ.ศ.2561 0

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 0

รวม 0

ไม่พบขอ้มูลการใหบ้ริการโดยนกักิจกรรมบ าบดัจากการออกชุมชน

*ท่ีเคยเป็นผูป่้วยใน
**ครอบคลุมภูมิล าเนา 4 ต าบล ไดแ้ก่  บึงศาล ชุมพล คลองใหญ่และสุขศาลา



ผลการส ารวจ
สภาพข้อมูล
ก่อนแก้ปัญหา
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กราฟแสดงขอ้มูลจ านวนผูรั้บบริการโรคหลอดเลือดสมอง*
ท่ีไดรั้บการบริการโดยนกักิจกรรมบ าบดัหลงัถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลบัไปอยูท่ี่บา้น**

ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล เดือนตุลาคม2560 – เดือนกุมภาพนัธ์ 2561

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ต.ค.-

60

พ.ย.-

60

ธ.ค.-

60

ม.ค.-

61

ก.พ.-

61

จ ำนวนผูร้บับรกิำร
(คน)

*ท่ีเคยเป็นผูป่้วยใน
**ครอบคลุมภูมิล าเนา 4 ต าบล ไดแ้ก่  บึงศาล ชุมพล คลองใหญ่และสุขศาลา
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Man

Material
Method

จ ำนวนนกักิจกรรมบ ำบดัไม่
เพียงพอ

ภำระงำนมีมำกกวำ่จ ำนวนนกั
กิจกรรมบ ำบดั

นกักิจกรรมบ ำบดัต้อง
บริหำรจดักำรงำนในแผนก
ทัง้ด้ำนฟืน้ฟแูละวิชำกำร

นกักิจกรรมบ ำบดัไมไ่ด้
เข้ำร่วมกำรออกชมุชน

M - Man บุคลากรหรือเจา้หนา้ท่ี
M - Method วธีิการ/กระบวนการท างาน
M - Material วตัถุดิบหรือขอ้มูล เช่น งบประมาณ การบริหารจดัการ 
M - Machine อุปกรณ์/เคร่ืองมืออ านวยความสะดวก
E - Environment ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อปัญหา/ความเส่ียง

การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา

ผู้ รับบริกำร
โรคหลอดเลอืดสมอง*
ไมไ่ด้รับกำรบริกำรโดย
นกักิจกรรมบ ำบดัหลงัถกู
จ ำหนำ่ยออกจำก
โรงพยำบำลเพื่อกลบัไป
อยูท่ี่บ้ำน**



ตารางสรปุวิธีการ
ปรบัปรงุแก้ไข
และผลของการ
ปรบัปรงุแก้ไขในแต่
ละวิธีการท่ีก าหนด
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ปัญหา สาเหตุ
วางแผนการปรับปรุง

แก้ไข
ผู้ รับผิดชอบ

วัน/เดือน/ปี
ประเมินผล 
การปรับปรุง

เร่ิม สิน้สุด แก้ไข

Man

1. จ ำนวนนกักิจกรรมบ ำบดัไม่
เพียงพอ

2. ภำระงำนมีมำกกวำ่จ ำนวน
นกักิจกรรมบ ำบดั

1. ด ำเนินกำรยื่นขอ
บคุลำกรเพิ่ม

2. พยำยำมจดัตำรำงเวลำ
งำนเพ่ือสลบัหน้ำที่ของนกั
กิจกรรมบ ำบดัที่มีจ ำนวน
จ ำกดั

นกักิจกรรมบ ำบดั
ม.ค. 
60

- -

Method 
1. นกักิจกรรมบ ำบดัไมไ่ด้เข้ำ
ร่วมกำรออกชมุชน

1. นกักิจกรรมบ ำบดัเข้ำ
ร่วมกำรออกชมุชน

นกักิจกรรมบ ำบดั
มี.ค. 
60

- -

Material

1 .นกักิจกรรมบ ำบดัต้องบริหำร
จดักำรงำนในแผนกทัง้ด้ำนกำร
ฟืน้ฟแูละกำรบริกำรวิชำกำร

1. พยำยำมจดัตำรำงเวลำ
งำน เพ่ือสลบัหน้ำที่ของนกั
กิจกรรมบ ำบดัที่มีจ ำนวน
จ ำกดั

นกักิจกรรมบ ำบดั
มี.ค. 
60

- -











ผลการส ารวจ
สภาพข้อมูล
หลงัแก้ปัญหา
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เดือน

จ านวนผู้รับบริการโรคหลอดเลือดสมอง*
ที่ได้รับการบริการโดยนักกิจกรรมบ าบัดหลังถูก

จ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพ่ือกลับไปอยู่ท่ีบ้าน**
เดือนมีนาคม 2561 – เดือนกันยายน 2561

มีนาคม พ.ศ.2560 2
เมษายน พ.ศ.2560 7
พฤษภาคม พ.ศ.2560 3
มิถุนายน พ.ศ.2561 4
กรกฎาคม พ.ศ.2561 0
สิงหาคม พ.ศ.2561 2
กันยายน พ.ศ.2561 3

รวม 21

*ที่เคยเป็นผู้ ป่วยใน
**ครอบคลมุภมูิล ำเนำ 4 ต ำบล ได้แก่  บงึศำล ชมุพล คลอง
ใหญ่และสขุศำลำ



ข้อมลูผลการ
ส ารวจสภาพข้อมลู
หลงัแก้ปัญหา
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กราฟแสดงขอ้มูลจ านวนผูรั้บบริการโรคหลอดเลือดสมอง*
ท่ีไดรั้บการบริการโดยนกักิจกรรมบ าบดัหลงัถูกจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลเพ่ือกลบัไปอยูท่ี่บา้น**

ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล เดือนมีนาคม 2561 – เดือนกนัยายน 2561

*ท่ีเคยเป็นผูป่้วยใน
**ครอบคลุมภูมิล าเนา 4 ต าบล ไดแ้ก่  บึงศาล ชุมพล คลองใหญ่และสุขศาลา



กราฟเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลงัด าเนินการ



สรปุวิเคราะหผ์ลการด าเนินการและการบรรลุเป้าหมายและตวัช้ีวดั
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ผู้ รับบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้รับกำรให้บริกำร กำร
ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำโดยนกักิจกรรมบ ำบดั 1 ครัง้ 
และมีผู้ รับบริกำรหลำยรำยที่ได้รับกำรให้บริกำร กำรให้
ควำมรู้และค ำแนะน ำโดยนกักิจกรรมบ ำบดัมำกกว่ำ 1 
ครัง้ขึน้ไป

ผู้ รับบริกำรมีควำมพงึพอใจหลงัได้รับกำรให้บริกำร กำร
ให้ควำมรู้และค ำแนะน ำโดยนกักิจกรรมบ ำบดัจำกกำร
ออกชุมชน ซึ่งประเมินจำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจ
ของผู้ รับบริกำรโรคหลอดเลอืดสมองและญำติหลงักำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำโดยนกักิจกรรมบ ำบดั 

นกักิจกรรมบ ำบดัจะประเมินผู้ รับบริกำรญำติ ด้ำนกำร
น ำค ำแนะน ำและควำมรู้ไปใช้จริงโดยกำรสอบถำมและ
ให้ทบทวนควำมรู้ด้วยตนเองอีกครัง้ พบว่ำผู้ รับบริกำร
และญำติที่ได้รับกำรให้ควำมรู้และค ำแนะน ำโดยนัก
กิจกรรมบ ำบดัจำกกำรออกชมุชนสำมำรถน ำค ำแนะน ำ
และควำมรู้ไปใช้ได้จริงอยำ่งน้อยร้อยละ 70
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บทเรียนท่ีได้รบั

การที่นักกิจกรรมบ าบัดได้ริเร่ิมเชิงรุกสู่ชุมชนครัง้นี ้ท าให้ทราบว่า

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบางรายที่ถูกจ าหน่ายกลับบ้านไปแล้วยังคงมีปัญหา

ในการด าเนินชีวิตอยู่ ซึ่งการที่ทมีนักกจิกรรมบ าบัดได้เข้าไปเพิ่มการให้บริการให้

ความรู้และค าแนะน าด้านกิจกรรมบ าบัดในชุมชนนัน้ เป็นประโยชน์อย่างมาก 

เพราะท าให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึน้จากเดิม และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมี

ความสุขในชีวิต อยู่กับครอบครัวในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
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การพฒันาต่อเน่ือง

จัดท าเอกสารให้ความรู้เร่ืองอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาที่หลากหลายใน

การด าเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเม่ือถูกจ าหน่ายกลับไป

อยู่ที่บ้าน รวมถึงอาจมีการเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาแบบประเมินความพึง

พอใจและแบบประเมินการน าความรู้ไปใช้ หลังจากได้รับการให้บริการ 

การให้ความรู้และค าแนะน าโดยนักกจิกรรมบ าบัด 
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นวตักรรมท่ีได้จากการด าเนินโครงการ

 เอกสารให้ความรู้เร่ืองการแต่งกายส าหรับผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง

 เอกสารให้ความรู้เร่ืองการนวดปากส าหรับผู้ป่วยที่มี
ปัญหาด้านการกนิ การเคีย้ว การกลืน




