
แบบฟอร์มการสรุปผลงานพัฒนาคุณภาพ ปี 2565  

1. ชื่อผลงาน : วิถีกายภาพแนวใหม่ ฝึกหายใจสู้โควิด  
2. ค ำส ำคัญ : กายภาพบ าบัด โควิด-19 ฟื้นฟูสมรรถภาพปอด เด็กบกพร่องทางสติปัญญา 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : 
 การพัฒนารูปแบบการให้บริการทางกายภาพบำบัดในเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวท่ีติดเช้ือโควิด-19ท่ีเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลสนามราชานุกูลและแยกการรักษาตัวที่บ้าน (Home isolation) โดยให้การรักษาผ่านระบบออนไลน์
และแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ 
4.ชื่อหน่วยงำน : งานกายภาพบ าบัด 
5. สมาชิกทีม :  กภ. จีรภา จรัสวณิชพงศ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ 
  กภ. วันทนี ทองผิว นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
  กภ. สาวิกา พรหมศร นักกายภาพบำบัดชำนาญการ 
  กภ. พิมพ์ชนก ใจสว่าง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 

กภ. จุฑามาศ เกาะแก้ว นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
  กภ. นติยากร ชนเก่าน้อย นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
  กภ. ดรุณี ปัดธุลี  นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
  น.ส. ลุลา สีหศิษย์ นักจัดการงานท่ัวไป 
6. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  
 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคอุบัติการณ์ใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและสมรรถภาพ
ปอด ผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงและโรคประจำตัวรวมถึงเด็กบกพร่องทางสติปัญญาอาจได้รับผลกระทบรุนแรงและมีความยากลำบากใน
การดูแลและการให้การรักษามากกว่าผู้ท่ีมีสุขภาพดีท่ัวไปเนื่องจากไม่เข้าใจและไม่สามารถทำตามคำส่ังได้ ซึ่งมีเด็กบกพร่องทาง
สติปัญญาและครอบครัวท่ีติดเช้ือโควิด-19มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสนามสถาบันราชานุกูลเป็นจำนวนมาก แต่บุคลากรยัง
ไม่มีแนวทางและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงเป็นท่ีมาในการพัฒนารูปแบบการให้บริการทางกายภาพบำบัดในเด็ก
บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวท่ีติดเช้ือโควิด-19 โดยให้การรักษา คำแนะนำผ่านระบบออนไลน์และแอปพลิเคชันตลอด
ช่วงเวลาการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม รวมไปถึงพัฒนาส่ือและเครื่องมือประกอบการรักษาผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลสนามราชานุกูลและแยกการรักษาตัวที่บ้าน (Home isolation)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. เป้าหมาย : 

• เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการทางกายภาพบำบัดท่ีมีประสิทธิภาพในเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวที่ติด
เช้ือโควิด-19ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามราชานุกูลและแยกการรักษาตัวที่บ้าน (Home isolation) 

• เพื่อลดความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นขณะติดเช้ือโดย early detection ตลอดช่วงการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนลองโควิด 
 

8. กิจกรรมการพัฒนา (process): โดยระบ ุ 

• จัดทำแนวทางปฏิบัติการให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสนามราชานุกูลและแยกการ
รักษาตัวที่บ้าน (Home isolation) โดยอ้างอิงกระบวนการ PDCA 

• จัดทำเครื่องมือและวิดีทัศน์ประกอบการรักษากายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวที่ติด
เช้ือโควิด-19  

• ประเมินติดตามสมรรถภาพปอดหลังจากจำหน่ายจากโรงพยาบาล 
 
9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง (performance): โดยระบ ุ 

• ผู้ป่วยเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19 มีสมรรถภาพปอดดีขึ้นขณะเข้ารับการรักษาที่รพ.
สนาม โดยดูได้จากกราฟที่ 1-3 (ข้อมูลจากผู้ป่วยเด็กบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 35 ราย ที่เข้ารับการรักษาในรพ.
สนามครบ 7 วัน) พบว่า 1) จำนวนครั้งในการลุกยืน-นั่งใน 1 นาที มีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น 2) ค่าคะแนนความเหนื่อยท่ี
ได้จากการสังเกตอาการหลังออกกำลังกายมีแนวโน้มลดลง 3) อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักมีแนวโน้มลดลง โดย
ค่าพารามิเตอร์ทั ้งหมดมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน บ่งบอกถึงผู ้ป่วยเด็กบกพร่องทางสติปัญญามีความ
ทนทานในการออกกำลังกาย สมรรถภาพปอดและสมรรถภาพทางกายดีขึ ้นเมื ่อเทียบกับวันแรกที่เข้ารับการรักษา
หลังจากได้โปรแกรมการรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นเวลา 7 วัน 
 

 
กราฟท่ี 1 จำนวนครั้งในการลุกยืน-นั่งใน 1 นาทีตลอดช่วง 7 วันท่ีเข้ารับการรักษา 
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กราฟท่ี 2 ค่าคะแนนความเหนื่อยท่ีได้จากการสังเกตอาการหลังออกกำลังกายตลอดช่วง 7 วันท่ีเข้ารับการรักษา 

 

 
กราฟท่ี 3 อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักตลอดช่วง 7 วันท่ีเข้ารับการรักษา 

 

• สำรวจภาวะลองโควิดท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยเด็กบกพร่องทางสติปัญญาติดเช้ือโควิด-19 หลังจำหน่าย
ออกจากโรงพยาบาลสนามโดยใช้ Google form (สำรวจจำนวนทั้งหมด 35 ราย พบมีอาการเหนื่อยง่ายกว่าปกติ
จำนวน 2 ราย จึงได้ทำการประเมินและให้คำแนะนำในการดูแลแก่ผู้ปกครอง) 
 

10. บทเรียนที่ได้รับ : 
ในสถานการณ์โควิดนักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญที่จะลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อของครอบครัวผู้

บกพร่องทางสติปัญญา การพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องตามบริบทหรือสถานการณ์ท่ีจำกัดทำให้ผู้รับบริการได้รับการ
ดูแลท่ีดีและทำให้เกิดวิถีกายภาพแนวใหม่ท่ีมีความเหมาะสมในการดูแลสมรรถภาพปอดและร่างกายสำหรับผู้บกพร่องทาง
สติปัญญา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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