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ระเบียบการปฏิบัติงานในการบริการรักษาผูปวย
ของ
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูรับผิดชอบใหการดูแลรักษาผูปวยที่มปี ญหาทางดานเวชศาสตรฟนฟู
ซึ่งสามารถแบงประเภทผูปว ยไดเปนกลุมใหญ ๆ ดังนี้
- ผูปวยทีม่ ีปญหาระบบประสาทและไขสันหลัง เชน โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บ
ไขสันหลัง
- ผูปวยทีม่ ีปญหาเสนประสาทสวนปลาย เชน การบาดเจ็บของ brachial plexus
การบาดเจ็บของเสนประสาทมีเดียนอัลนาร
- ผูปวยทีม่ ีปญหาระบบหัวใจและปอด เชน ปอดอักเสบ หลอดลมอุดตันเรื้อรัง
หลอดเลือดหัวใจตีบ
- ผูปวยทีม่ ีปญหาระบบกระดูกและกลามเนือ้ เชน ผูปวยกระดูกหัก ปวดหลัง ปวดเขา
ขออักเสบ บาดเจ็บทางมือ
- ผูปวยทีม่ ีปญหาถูกตัดขาหรือแขน
- ผูปวยเด็กสมองพิการ เด็กพัฒนาการชา และมีปญหาการดูดกลืน
- อื่น ๆ เชน ผูปว ยแผลไฟไหม น้ํารอนลวก เปนตน
ในการปฏิบตั ิงานสามารถแบงได ดังนี้
๑. คลินิกผูปวยนอกเวชศาสตรฟนฟู
๒. การรับผูปว ยใน
๓. การรับปรึกษาจากหอผูป วยในแผนกตาง ๆ
๔. การตรวจดวยเครื่องมือตรวจเสนประสาท และกลามเนือ้ ดวยไฟฟา
(electromyography)
๕. การฉีดน้ํายาฟนอลและน้ํายา Botox เพื่อลดอาการเกร็ง (Neurolytic block)
๖. การฝกทางกายภาพบําบัด (Physical Therapy Unit)
๗. การฝกทางกิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy Unit)
๙. การทํากายอุปกรณเสริมและกายอุปกรณเทียม (Orthosis and Prosthesis)
๑. คลินิกผูปว ยนอกเวชศาสตรฟนฟู
เวลาการปฏิบตั ิงานดังนี้
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๑. คลินกิ เวชศาสตรฟนฟูทวั่ ไป
ตรวจ วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๒. คลินิกโรคปวดกลามเนื้อและกระดูก
ตรวจเฉพาะ วันพุธ สัปดาหที่ ๒ และ ๕ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓. คลินกิ เวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจ
ตรวจเฉพาะ วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
มีโปรแกรมการออกกําลังกายทุกวัน เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔. คลินิกเวชศาสตรฟนฟูโรคหลอดเลือดสมอง
ตรวจเฉพาะ วันจันทร สัปดาหที่ ๑,๓ และ ๕ ของเดือน และทุกวันอังคาร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. คลินิกเวชศาสตรฟนฟูผปู วยบาดเจ็บทางมือ
ตรวจเฉพาะ วันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
แผนภูมิและการทํางานมีดังนี้
ผูปวยนอก

ธุรการ โอ.พี.ดี

แพทย

- นักกายภาพบําบัด
- นักกิจกรรมบําบัด
- หนวยกายอุปกรณ
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ระเบียบการปฏิบัติงานคลินิกผูปว ยนอกเวชศาสตรฟนฟู
๑. ผูปวยที่รับเขาตรวจในคลินิก คือ ผูปว ยที่สง จากคลินิกตาง ๆ โดยมีหลักเกณฑ
ดังนี้
คลินิกเวชศาสตรฟนฟูทวั่ ไป
รับผูปวยนอกที่สงปรึกษาจากคลินกิ ผูปวยนอกอืน่ รวมทั้งผูปว ยนอกที่สงตอมาจาก
โรงพยาบาลอืน่
คลินิกโรคปวดกลามเนื้อและกระดูก
รับบริการตรวจรักษาและดูแลผูปวยโรคปวดกลามเนื้อและกระดูกทีม่ ีอาการเรื้อรัง หรือ
เปน case ซับซอน (complicated case) โดยรับปรึกษาดูแลผูปวยตอจากคลินกิ เวชศาสตรฟนฟูทวั่ ไป
โดยเนนการใหความรูเพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเอง (self-therapy) และสามารถกลับไปทํางานได
คลินิกเวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจ
กลุมผูปวยที่รบั เขาศูนยเวชศาสตรฟนฟูโรคหัวใจ
๑. ผูปว ยหลังผาตัดทางดานหลอดเลือดและหัวใจ เชน coronary artery bypass
graft (CABG), valve replacement เปนตน
๒. ผูปวยที่มีเฉพาะโรคหัวใจที่รับการรักษาโดยใชยา เชน myocardial infarction
(MI), congestive heart failure (CHF)
๓. ผูปวยที่มโี รคหัวใจรวมกับมีภาวะความพิการรวมดวย เชน stroke, amputation
๔. ผูปวยกลุม อื่น ๆ เชน เด็กน้ําหนักเกิน หรืออวน
โดยรับผูปวยจากการสงปรึกษา หรือ สงตอจากแผนกอื่นหรือโรงพยาบาลอืน่
โดยผูปวยทุกคนจะผานการตรวจจากแพทยและบันทึกประวัติไวในแฟมของศูนย
ศูนยเวชศาสตรฟนฟูหัวใจ ตัง้ อยูทหี่ อง ๓๐๑ ชัน้ ๓ ศูนยการแพทยสิริกิติ์ โทร. ๑๐๘๙
คลินิกเวชศาสตรฟนฟูโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บศีรษะ
กลุมผูปวยที่รบั เขาคลินิกคือ ผูปวยโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บศีรษะ นานตัง้ แต
๓ เดือนขึ้นไป มีความบกพรองในการใชงานของมือและแขน การเดินผิดปกติจากการเกร็ง หรือมีความ
ผิดปกติดานการกลืนอาหาร แตไมรวมผูปว ยทีม่ ีพยาธิสภาพซ้ําซอน (recurrence)
ผูปวยตองใหความรวมมือในการฝกไดอยางนอย ๑๕ นาที มีญาติหรือผูดูแลที่ ส ามา
รถชวยเหลือและฝกหัดผูปว ยตอที่บานได รวมทั้งสามารถนําผูปว ยมาติดตามการรักษาตามแพทยนัดได
อยางสม่ําเสมอ
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ผูปวยที่นัดเขาคลินิกเวชศาสตรฟนฟูผปู วยบาดเจ็บทางมือ
๑. Tendon injury in hand, wrist and forearm ทัง้ ผาตัดและไมผาตัด
๒. Fracture in hand ทั้งผาตัด & ไมผาตัด
๓. Stiff hand
๔. Post –op. tendon transfer in hand, wrist and forearm
๕. Post –op. tenolysis in hand wrist and forearm
๖. Post –op. joint replacement in the hand
๒. การรับผูปว ยใน
สามารถรับผูปว ยใน เพื่อการรักษาทางเวชศาสตรฟนฟูเต็มรูปแบบไดที่ ศูนยการแพทย
สิริกิติ์ ชัน้ ๗ จํานวน ๕ เตียง
การเขารับการรักษาในหอผูปวย
:
ผูปวยตองผานการประเมินจากแพทยเวชศาสตรฟนฟูวา มีศักยภาพในการฟน ฟู
สมรรถภาพ คาดวาผูปว ยจะสามารถกลับไปชวยเหลือตัวเอง หรือบรรลุวัตถุประสงคของการรักษาได
ภายใน ๑ เดือน กรณีที่รับเขาไวในหอผูป วยนานเกิน ๑ เดือน จะตองนําเขาที่ประชุมกลุมพรอมญาติ
เพื่อกําหนดเปาหมายและแนวทางการรักษารวมกัน นอกจากนี้ญาติหรือผูเกี่ยวของที่ดูแลผูปวยที่บาน
อยางนอย ๑ คน สามารถมาติดตามและสังเกตการณการรักษาตามกระบวนการทางเวชศาสตรฟนฟู
ซึ่งรวมถึงกายภาพบําบัด และ/หรือกิจกรรมบําบัดระหวางอยูโรงพยาบาลไดอยางตอเนื่อง
ผูปวยที่ไมรับเขาหอผูปวย ไดแก
๑. ผูปวยทีม่ ีปญหาทางอายุรศาสตร แบบเฉียบพลัน หรือยังควบคุมไมได
๒. ผูปวยที่ไมทราบผลการวินิจฉัยโรคที่แนนอน หรือรอผลการตรวจวิเคราะห
๓. ผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ
๕. ผูปวยระยะพักฟนหลังการผาตัด
๕. ผูปวยที่ตองการการดูแล (nursing care) เพียงอยางเดียว
๖. ผูปวยที่ไมมีแรงจูงใจ หรือไมใหความรวมมือในการฝกทางเวชศาสตรฟน ฟู
๗. ผูปวยทีม่ ีสภาพรางกายไมพรอมรับการฝกทางเวชศาสตรฟนฟู
๓. การรับปรึกษาจากหอผูปวยในแผนกตาง ๆ
ระเบียบการปฏิบัติในการสงปรึกษาผูป วยมายังภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู
๑. สงใบปรึกษามายังภาควิชาเวชศาสตรฟนฟูในเวลาราชการ ในกรณีที่สงใบปรึกษา
มาหลัง ๑๖.๐๐ น. แพทยจะไปดูผูปวยในวันถัดไป
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๒. ไมควรสงปรึกษาผูปว ยในวันที่จะจําหนายผูปว ย เนือ่ งจากกระบวนการทาง
เวชศาสตรฟน ฟู ตองอาศัยความรวมมือระหวาง แพทย, ผูปวยและญาติ ดังนัน้ ขอใหสงปรึกษาแต
เนิ่น ๆ กอน จําหนาย
๓. ถาจะจําหนายผูปว ยที่สง ปรึกษาอยูเดิมแลวกรุณาแจงแพทยที่รับปรึกษาลวงหนา
๑ - ๒ วัน โดยเฉพาะถาจะจําหนายผูปวยวันเสาร – วันอาทิตย เพือ่ สอนการบริหาร ใหคาํ แนะนําการ
ดูแลผูปวยหรือใหการฝกตอเนื่อง
๕. ถาจําเปนตองจําหนายรวมทัง้ นัดติดตามการรักษาผูป วยในวันที่สง ปรึกษา ใหนดั
เปนผูปวยนอก โดยแจงมาที่ธุรการผูปว ยนอกเวชศาสตรฟนฟู (โทร. ๑๑๐๔, ๑๑๘๙)
๔. การตรวจดวยเครื่องมือตรวจเสนประสาทและกลามเนื้อดวยไฟฟา (Electromyography)
ผูปวยทีส่ งมาตรวจเสนประสาทและกลามเนื้อดวยเครื่องมือดังกลาว ทั้งผูปว ยในและ
ผูปวยนอก จะตองผานการตรวจประเมินโดยแพทยเวชศาสตรฟนฟูกอ น แลวจึงนัดมาตรวจตามวันที่
แพทยผนู ั้นลงตรวจ
ซึ่งการตรวจเสนประสาทและกลามเนื้อดวยไฟฟา มีตารางการตรวจดังนี้
วันจันทร
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
วันพุธ
๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. การลดอาการเกร็งโดยการฉีดน้าํ ยา Phenol หรือน้ํายา Botox
ใหบริการฉีดยา ๕% phenol in water หรือ botulinum toxin เพื่อลดอาการเกร็ง
(spasticity) หรือการเคลื่อนไหวผิดปกติเฉพาะที่บางชนิด (local dystonia) โดยแพทยเวชศาสตรฟนฟู
จะเปนผูประเมินเพื่อพิจารณาการฉีดยาที่เหมาะสมและใหโปรแกรมการฝกทางเวชศาสตรฟนฟูรวมดวย
๖. การทํากายอุปกรณเสริมและกายอุปกรณเทียม
ผูปวยทีส่ งมาทํากายอุปกรณเสริมและเทียม จะตองผานการตรวจประเมินโดยแพทย
เวชศาสตรฟน ฟูกอนแลวจึงสงใหชา งกายอุปกรณจัดทํา
การอยูเวรของแพทยประจําบานและอาจารยภาควิชาฯ
หนาที่
๑. ดูแลผูปวยในความรับผิดชอบที่จําเปนตองไดรับการรักษาตอเนื่องในชวงนอกเวลา
ราชการ
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๒. รับปรึกษาจากหนวยเวชศาสตรฉุกเฉินในผูปวยที่ไดรับการฝกทางเวชศาสตรฟน ฟู
แลวมีปญหาซึง่ เกิดจากการฝกทางเวชศาสตรฟนฟู ตามดุลยพินิจของแพทยผูดูแลหนวยฉุกเฉิน
การตามแพทยเวรเวชศาสตรฟนฟูในชวงนอกเวลาราชการ
๑. กรณี case ที่สงปรึกษาทางเวชศาสตรฟนฟู แลวมีปญหาที่เกีย่ วของกับเวชศาสตรฟนฟู
ชวงนอกเวลาราชการ ใหตามแพทยเวรในวันนัน้ ๆ ตามตารางเวรทีม่ ีอยูที่โทรศัพทกลางและหอง
ฉุกเฉิน
๒. ถาตามแพทยเวรในวันนัน้ แลว ไมตอบกลับหรือไมมาดูผูปวยหลังติดตอไปแลวเกิน 30
นาที ใหตามอาจารยที่อยูเวรรวมดวยในวันนั้นตอไป
๓. กรณี case ที่ทางเวชศาสตรฟนฟูเปนผู admit และ เปนเจาของไข มีปญหาในชวงนอก
เวลาราชการ ก็ใหตามแพทยเวรในวันนั้น ๆ
การแลกเวร
กรณีที่แพทยทอี่ ยูเวรในวันนัน้ ๆ มีเหตุธุระจําเปนไมสามารถอยูได ขอใหจัดการแลกเวร
ลวงหนาแลวแจงใหอาจารยผูอยูเวรรวมทราบ พรอมทัง้ ปรับเปลี่ยนตารางเวรที่ติดภายในและภายนอก
แผนก คือ ตารางเวรในหองอาจารย ธุรการภาควิชาฯ หอผูปวยศัลยกรรมออรโธปดิกส หองฉุกเฉิน
และโทรศัพทกลาง
การติดตอ
๑. หองพักแพทยเวชศาสตรฟน ฟู (โทร. ๑๐๘๗)
๒. ตามเบอรโทรศัพทมือถือของแพทยที่อยูเวรในวันนัน้ ๆ
หมายเหตุ : ตารางปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการอยูที่ -

โทรศัพทกลาง
แผนกประชาสัมพันธ
เวชศาสตรฉุกเฉิน
หอผูปวย orthopedics
หอผูปวยศูนยการแพทยสิรกิ ิติ์ ชั้น ๗

