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 ประมวลการสอน
 ระเบียบการแต่งกาย
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 ปัญหาของการสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบาบัด
และการเขียนรายงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การทบทวนรรรณกรรม เกี่ยวกับแนวคิดที่ประยุกต์ใช้สาหรับสรุ ปและวิเคราะห์
ปัญหาทางกายภาพบาบัด และการเขียนรายงานของนักศึกษา
 การประยุกต์ใช้แนวคิดของ International Classification of Functioning,
Disability and Health (ICF)
 ตัวอย่าง การนา ICF ไปใช้
 หลักการในการเขียนการสรุ ปปัญหาและวิเคราะห์ปัญหา
 หลักการในการเขียนหรื อกาหนดอาการสาคัญ (Chief compliant),
การวินิจฉัยทางการแพทย์ (Medical diagnosis) และทางกายภาพบาบัด
(Physical therapy diagnosis)
 หลักการในการเขียนหรื อกาหนดเป้ าหมายการรักษา (goal settings)
 แบบฝึ กหัด การประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาทางเด็ก
 ตัวอย่างการเขียนสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วยทางเด็ก
 แบบฝึ กหัดการประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหา
ทางกระดูกและกล้ามเนื้อ
 ตัวอย่างการเขียนสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วย ทางกระดูกและกล้ามเนื้อ
 แบบฝึ กหัด การประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหา ทางระบบประสาท
 ตัวอย่างการเขียนสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วย ทางระบบประสาท
 แบบฝึ กหัด การประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหา ทางการกีฬา
 ตัวอย่างการเขียนสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วย ทางการกีฬา
 ตัวอย่างการเขียนสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วย ทางหัวใจและระบบหายใจ แบบที่ 1
Heart and Lung Diseases, Neuromuscular diseases
 ตัวอย่างการเขียนสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาผูป้ ่ วย ทางหัวใจและระบบหายใจ แบบที่ 2
Complication จากการนอนนาน
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ประมวลการสอนรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์
1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสและชื่อรายวิชา
กภ 350 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินกิ 1
จานวนหน่วยกิต หรือจานวนชั่วโมง 3 (0-12-0)
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด
ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.1 อ.ดร.ปฤณภัก
มหาทรัพย์
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
4.2 อ.ธีรพัฒน์
ลัดดาวงศ์
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
4.3 ผศ.ดร.พัชรี
คุณคาชู
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบประสาท
4.4 ผศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบประสาท
4.5 ผศ.ดร.นพพล
ประโมทยกุล
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบประสาท
4.6 นักกายภาพบาบัดสิรวิชญ์ ทองพูน
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบประสาท
4.7 นักกายภาพบาบัดสมฤดี
หาญมานพ
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบประสาท
4.8 ผศ.สุขวิดา
มโนรังสรรค์
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
4.9 อ.ดร.สันทณี
เครือขอน
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
4.10 อ.ดร.สิริลกั ษณ์ กาญจโนมัย
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
4.11 อ.ดร.ปรเมศร์
เอิร์ด
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
4.12 อ.เฉลิมพงศ์
ไพนุพงศ์
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
4.13 นักกายภาพบาบัดภูวรินทร์ นามแดง
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
นักกายภาพบาบัดอิสระ
4.14 นางสาวธันยพร วงศ์วัชรานนท์
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบประสาท
4.15 นางสาวอรณัฐ สุขโข
อาจารย์ผู้สอน สาขาระบบประสาท

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่กาหนดให้มีการฝึกงานทางคลินิกตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาปริญญาตรีกายภาพบาบัด ชันปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)
กภ. 214
7. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคลินิกกายภาพบาบัด 2 ครั้งล่าสุด
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยอย่างละเอียดทังจากการสัมภาษณ์ประวัติและการสืบค้นข้อมูล
การเจ็บป่วยทางระบบกระดูก และกล้ามเนือ และระบบประสาท การตรวจประเมินร่างก าย วิเคราะห์และสรุป
ปัญหา
จากการตรวจร่างกาย การวางแผนการรักษาและฝึกทักษะเบืองต้นในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการเขียนรายงานผล
ทางการแพทย์ การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบาบัดภายใต้การดูแลของคณาจารย์และนักกายภาพบาบัด
เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ทางคลินิกด้วยการปฏิบัติจริง ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจลักษณะ
ของปัญ หาทางสุขภาพและลัก ษณะงานทางกายภาพบ าบัดมากขึน การใช้เหตุผลทางคลินิก และหลัก ฐานเชิง
ประจักษ์ในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์ของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาสามารถ
1. ซักประวัติปัจจุบัน ประวัติอดีต และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ตรวจร่างกายทางกายภาพบาบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สรุปปัญหาสาคัญเบืองต้นทางกายภาพบาบัดที่เกิดขึนกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
4. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเบืองต้นได้อย่างเหมาะสม
5. วางแผนการรักษาและทาการรักษาเบีองต้นทางกายภาพบาบัดได้อย่างเหมาะสม
6. เขียนรายงานผู้ป่วยจากการซักประวัติและการตรวจร่างกายได้ รวมทั งลาดับ ปัญหา และวางแผนการ
รักษาได้อย่างเป็นระเบียบขันตอน ถูกต้อง และอ่านเข้าใจ
7. สามารถวางตัวขณะซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และสามารถชักจูงผู้ป่วยให้ร่วมมือ
ในการซักประวัติและตรวจร่างกายได้
8. มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นนักกายภาพบาบัด มีจรรยาบรรณ ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบ
2.

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
เพื่อให้นกั ศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตังไว้
โดยได้ดาเนินการจัดให้มีการสอนชดเชยการฝึก
ปฏิบัติงานในทุกสาขา หากมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในแผนการจัดการเรียนการสอนอันเป็นสาเหตุให้มีการงดการ
เรียนการสอนและดาเนินการแจ้งทุกสาขาให้ปรับจานวนผู้ปว่ ยให้เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิพืนฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
- มีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูอ้ ื่น ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องรู้จกั
เคารพสิทธิผู้อื่น
- ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับการมีหน้าที่ เคารพกติกา มีความซือ่ สัตย์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึนในสังคมในระดับต่าง ๆ โดยใช้ดุลยพินจิ ทีเ่ หมาะสม
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม
- แสดงการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รับผิดชอบต่อผูป้ ่วย
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- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ในขณะอภิปรายกรณีศึกษา
- กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น ตรงต่อเวลา แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- ให้มีความรับผิดชอบต่อผูป้ ่วย และงานทีม่ อบหมาย
1.3 วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
- ร้อยละ 90 ของนักศึกษาเข้าเรียนตรงเวลา
- ร้อยละ 90 ของนักศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทอี่ าจารย์ผสู้ อนกาหนด
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่นักศึกษาจะต้องพัฒนาขึน
- สามารถอธิบ ายสาระส าคัญ ของศาสตร์พืนฐานวิท ยาศาสตร์สุขภาพได้ โดยมี ความรู้พื นฐานที่
เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพต่าง ๆ ของผู้ป่วยทางกายภาพบาบัดทุกระบบ
- สามารถประยุกต์ส าระส าคัญ ของศาสตร์ท างวิชาชีพกายภาพบ าบัดในการรัก ษาผู้ป่วยได้ โดย
สามารถซักประวัติ ตังสมมติฐานการตรวจร่างกาย ตรวจร่างกาย สรุปและวิเคราะห์ปัญ หา วาง
แผนการรักษาในผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้
- ฝึกปฏิบัติงาน เขียนรายงาน นาเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาความรู้
จากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่ มี ความน่าเชื่อถือ ได้แก่ หนังสื อ วารสารทั งไทยและต่ างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
2.3 วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
- สอบปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการปฏิบัติต่อผู้ป่วย
- ประเมินจากการเขียนรายงาน
- ประเมินจากการนาเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
- สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึน
- สามารถคิดวิเคราะห์อ ย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ท างวิชาชีพและความรู้อื่นที่ เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ
- สามารถประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้สาขากายภาพบาบัด กับความรู้ศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละบริ บ ททางสุ ขภาพที่
เปลี่ยนแปลงไป
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาทักษะทางปัญญา
- ฝึกการเขียนรายงานอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
- นาเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา
3.3 วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากการเขียนรายงาน
- ประเมินจากการนาเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- มีจิตอาสา จิตบริการ สามารถปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน
และอาจารย์
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม และวิชาชีพ ในการพัฒนาตนเอง รวมทังรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรอย่างต่อเนื่อง
4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้
- แสดงการปฏิบัติต่อผู้ป่วย ผูร้ ่วมงาน วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
- ยกตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ขณะอภิปรายกรณีศึกษา
- มอบหมายให้ทางานทังแบบเป็นกลุม่ และรายบุคคล
4.3 วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากการปฏิบัติต่อผู้ป่วย เพื่อนผูร้ ่วมงาน และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินจากการนาเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา
- ประเมินจากผลการทางานเป็นกลุม่ และการส่งงานรายบุคคล
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
- สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือกใช้รปู แบบการนาเสนอที่เหมาะสม
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้
- ให้คาแนะนาขณะนักศึกษาทาการสื่อสารกับผูป้ ่วย
- อธิบายวิธีการเขียนรายงานตามหลักสากล
- มอบหมายงาน ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก Internet จากแหล่งความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ
- นาเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา
5.3 วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
- ประเมินจากการสื่อสารกับผู้ป่วย
- ประเมินจากการเขียนรายงาน
- ประเมินจากการนาเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา
6. การปฏิบัติทางวิชาชีพ
6.1 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพที่ต้องพัฒนา
สามารถปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพกายภาพบาบัด ซักประวัติ ตรวจประเมิน วินิจฉัยทาง
กายภาพบาบัด ป้องกัน บาบัด รักษา ื้นนืู และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการตามมาตรฐาน
วิชาชีพที่กาหนดโดยสภากายภาพบาบัด
6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาความรู้
ฝึกปฏิบัตงิ านทางกายภาพบาบัด ภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด
เขียนรายงาน นาเสนอและอภิปรายกรณีศึกษา
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6.3 วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้
- สอบปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการเขียนรายงาน
- ประเมินจากการนาเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
1.

คาอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาอธิบายรายวิชา
การสืบค้นข้อมูลผู้ป่วยอย่างละเอียดทังจากการสัม ภาษณ์ประวัติและการสืบค้นข้อมูลการเจ็บป่วยทาง
ระบบกระดูกและกล้ามเนือ และระบบประสาท การตรวจประเมินร่างกาย วิเคราะห์และสรุปปัญหาจากการ
ตรวจร่างกาย การวางแผนการรักษาและฝึกทักษะเบืองต้นในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงการการเขียนรายงานผล
ทางการแพทย์
2. กิจกรรมของนักศึกษา
- ฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด สัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 15 สัปดาห์
- หากนักศึกษาขาดฝึกปฏิบัติงาน ให้ติดต่ออาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงานวันที่ขาดในวัดถัดไปที่กลับมาฝึก
ปฏิบัติงาน เพื่อขอฝึกปฏิบัติงานชดเชย หรือทางานตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
- มาฝึกปฏิบัติงานตรงเวลา
- แต่งกายชุดฝึกปฏิบัติงานตามระเบียบภาควิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เรียบร้อย
- ฝึกปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบาบัด
- ศึก ษาเวชระเบียน ซัก ประวัติ ตรวจร่างกาย สรุป และวิเคราะห์ปัญ หาเบืองต้น วางแผนการรัก ษา
เบืองต้น รักษาทางกายภาพบาบัดเบืองต้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงาน
- เขียนรายงานผู้ป่วย และส่งรายงานผู้ป่วย ตามวันที่ อาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงานกาหนด หากอาจารย์
ไม่ ได้กาหนดให้ส่ง รายงานหลังจากได้รับ มอบหมาย 3 วัน และท าการแก้ไขตามที่ ได้รับ มอบหมาย
จนกว่ารายงานจะสมบูรณ์
- นาเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้คุมฝึกปฏิบัติงาน
- ส่งแบบบันทึกประสบการณ์ให้อาจารย์ผู้คุมปฏิบัติงานเซ็นรับทราบหลังจากสินสุดการฝึกปฏิบัติงานแต่
ละสาขา ภายใน 1 สัปดาห์
- ส่งแบบบันทึก ประสบการณ์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัง การฝึกปฏิบัติงานทั งหมดเสร็จสิน
ภายใน 1 สัปดาห์
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย
- รายงานผูป้ ่วย ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานมอบหมาย
- นาเสนอกรณีศึกษา และอภิปรายกรณีศึกษา ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานมอบหมาย
- รายงานความรูเ้ พิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานมอบหมาย
- นาเสนอวารสารทางวิชาการ (journal) ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตงิ านมอบหมาย
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา
- ประเมินจากการปฏิบัติต่อผู้ป่วย ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการเขียนรายงานผูป้ ่วย ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการเขียนรายงานความรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินจากการนาเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา ตลอดระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงาน
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- ประเมินจากการนาเสนอวารสารทางวิชาการ (journal) ตามที่ได้รับมอบหมาย
- สอบปฏิบัติงาน
5.
6.
7.
8.
-

หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิก (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน)
คัดเลือกกรณีศึกษาทีเ่ หมาะสมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัตงิ าน อย่างน้อย วันละ 1 กรณีศึกษา
ให้คาแนะนาในการศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียน การซักประวัติ การตังสมมติฐานการตรวจร่างกาย
และการตรวจร่างกายทางกายภาพบาบัด อย่างใกล้ชิด
ตรวจและอธิบายให้นักศึกษาทราบข้อบกพร่องในการเขียนรายงาน การซักประวัติ การตรวจร่างกาย
การสรุปและวิเคราะห์ปัญหาเบืองต้น การวางแผนการรักษาเบืองต้น และการรักษาเบืองต้น
ให้คาแนะนา และประเมินให้คะแนนในการนาเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา
ตรวจเช็คและบันทึกการมาปฏิบัติงานของนักศึกษา หากนักศึกษามาสาย หรือขาดฝึกปฏิบัติงาน
ลงชื่อรับทราบในแบบบันทึกประสบการณ์หลังจากสินสุดการฝึกปฏิบัติงานแต่ละสาขา ภายใน 1
สัปดาห์
ให้คาแนะนา และประเมินให้คะแนนในการนาเสนอวารสารทางวิชาการ (journal)
ให้คะแนนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก
สอบปฏิบัติงาน และให้คะแนนการสอบปฏิบัตงิ าน
หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)/อาจารย์นิเทศ
จัดตารางการฝึกปฏิบัตงิ านแบ่งเป็นแต่ละสาขาตลอดภาคการศึกษา
ติดต่อและขออนุญาตใช้สถานที่ต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัตงิ าน
เตรียมเอกสารการให้คะแนนการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก และการให้คะแนนการสอบปฏิบัตงิ าน ให้กบั
อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานแต่ละสาขา
กาหนดวัน เวลา และสาขาในการสอบปฏิบัติงาน ของนักศึกษาแต่ละคน
ตรวจเช็คบันทึกการมาสายหรือขาดปฏิบัติงานของนักศึกษาจากบันทึก เพื่อนาไปใช้ในการให้คะแนน
รวบรวมคะแนนในการฝึกปฏิบัตงิ านทางคลินิกจากหัวหน้าสาขาแต่ละสาขา
รวบรวมคะแนนการสอบปฏิบัติงานจากอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ
ตรวจเช็คและให้คะแนน แบบบันทึกประสบการณ์ หลังการฝึกปฏิบัตงิ านทังหมดเสร็จสิน
รวบรวมคะแนนทังหมด และตัดเกรด
การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
ชีแจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การแต่งกาย วิธีการฝึกปฏิบัตงิ าน และการวัดผล
ให้คาแนะนา ความรู้พืนฐานในการฝึกปฏิบัตงิ านแต่ละสาขา
สิ่งอานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
โต๊ะหรือพืนทีส่ าหรับการนั่งทางานในขณะฝึกปฏิบัตงิ านของนักศึกษา
จัดเวลาสาหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือให้คาแนะนาในช่วงเวลาของการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
ห้องสมุดหรือ internet สาหรับค้นคว้าข้อมูล
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกาหนดสถานที่ฝึก
- สารวจความพร้อมของสถานที่ต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัตงิ าน
- ติดต่อและขออนุญาตใช้สถานที่ต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัตงิ าน
2. การเตรียมนักศึกษา
- ตรวจสอบนักศึกษาว่าผ่านรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) แล้วทุกคน
- ชีแจงรายละเอียดการฝึกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การแต่งกาย วิธีการฝึกปฏิบัตงิ าน และการวัดผล
3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา(อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)/อาจารย์นิเทศ
- ตรวจสอบนักศึกษาว่าผ่านรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) แล้วทุกคน
- ชีแจงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา (อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา)
4. การเตรียมอาจารย์พิเศษทางคลินิก (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน) ในสถานที่ฝึก
- แจ้งตารางการฝึกปฏิบัติงาน และรายชื่อนักศึกษาแบ่งเป็นแต่ละสาขาตลอดภาคการศึกษา
- ชีแจงระเบียบข้อบังคับการฝึกปฏิบัติงานของภาควิชากายภาพบาบัด ม.ธรรมศาสตร์ ตลอดจนบทบาท
ของอาจารย์พิเศษทางคลินิก เพื่อให้มกี ารปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
5. การจัดการความเสีย่ ง
- อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน หากนักศึกษามี
ปัญหาในการฝึกปฏิบัตงิ าน เช่น มาสาย ขาดฝึกปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ทราบและแก้ปญ
ั หาร่วมกันอย่าง
ทันท่วงที
- อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและ
ตักเตือนหากนักศึกษามีปญ
ั หาในการฝึกปฏิบัตงิ านอย่างทันท่วงที
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ์การประเมิน
1.1 เกณฑ์การตัดเกรด
85-100
เกรด A
65-69
เกรด C
80-84
เกรด B+
60-64
เกรด D+
75-79
เกรด B
55-59
เกรด D
70-74
เกรด C+
ต่ากว่า 55
เกรด F
2. การเข้าฝึกปฏิบัตงิ าน
- การเข้าชันเรียน นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัตงิ านครบ 100% ของจานวนครังที่มีการเรียนการสอน จึงจะมี
สิทธิ์สอบปลายภาค
- การมาสาย หากเข้าห้องเรียนช้ากว่า 15 นาที จะถูกหักคะแนนการเข้าชันเรียนครังละ 0.5 คะแนน
และหากเข้าห้องเรียนช้ากว่า 30 นาที ถือเป็นการขาดเรียนและจะถูกหักคะแนนเข้าชันเรียนครังละ 1
คะแนนทังนีนักศึกษาต้องปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากอาจารย์ผู้คุมฝึกงาน
- กรณีที่นักศึกษาขาดการฝึกปฏิบัตงิ านโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่ได้แจ้งให้อาจารย์ผู้ควบคุมการ
ฝึกปฏิบัตงิ านทราบด้วยตนเองจะถูกหักคะแนนครังละ 1 คะแนน
- นักศึกษาจะต้องได้เกรดของการฝึกปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่า C มิเช่นนันจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในปี
การศึกษาถัดไป
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3.

ตารางสรุปคะแนนการประเมินผล ในแต่ละกิจกรรม

การ
ประเมิน

ผลการประเมิน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1

1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.1

ประเมินผลการฝึกงานและ
การเขียนรายงาน จากแบบ
ประเมินการฝึกปฏิบัตงิ านแต่
ละสาขา
การเข้าเรียนและเจตคติ
สอบปลายภาค กรณีศึกษา
ผู้ป่วย
การนาเสนอกรณีศึกษาหรือ
วารสารทางวิชาการ
แบบบันทึกประสบการณ์ *

ตลอดภาค
การศึกษา

2
3

1.1, 4.1
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1, 6.1
2.1, 3.1, 4.1, 5.1

16

สัดส่วน
การ
ประเมิน
85 %

8%

ตลอดภาค
5 %
การศึกษา
4
2.1, 3.1, 5.1
ตลอดภาค
2%
การศึกษา
* แบบบันทึกประสบการณ์ ให้นักศึกษาส่งหลังจากสิ้นสุดการฝึกงานสาขานั้นๆ 1 วัน ถ้าส่งหลังจากนี้
อาจารย์จะไม่เซนต์ชื่อในแบบบันทึกประสบการณ์
* แบบบันทึกประสบการณ์จะต้องรวบรวมของทุกสาขาใส่แฟ้มส่งที่โต๊ะส่งงานชั้น 3 ภายหลังจากสิ้นสุ ดการ
ฝึกปฏิบัติงานวันสุดท้าย 1 สัปดาห์
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
- ประเมินจากแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงานและการเขียนรายงานแต่ละสาขา
- ประเมินจากการสอบปลายภาค กรณีศึกษาผู้ป่วย
- ประเมินจากการการนาเสนอกรณีศึกษาหรือวารสารทางวิชาการ
3. ความรับผิดชอบของอาจารย์พิเศษทางคลินิก (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน) ต่อการประเมิน
นักศึกษา
- ประเมินการฝึกปฏิบัติงานตลอดภาคการศึกษาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ให้คาแนะนาและแก้ไข
ปัญหาขณะฝึกปฏิบัติงาน
- ประเมินการเขียนรายงานผู้ป่วย
- ประเมินการนาเสนอ และอภิปรายกรณีศึกษา หรือวารสารทางวิชาการ
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนาม (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา) ต่อ
การประเมินนักศึกษา
- ตรวจเช็คบันทึ กการมาสายหรือขาดปฏิบัติงานของนักศึกษาจากบันทึก เพื่อนาไปใช้ในการให้
คะแนน
- รวบรวมคะแนนในการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกจากหัวหน้าสาขาแต่ละสาขา
- รวบรวมคะแนนการสอบปฏิบัติงานจากอาจารย์ผู้ควบคุมการสอบ
- ตรวจเช็คและให้คะแนน แบบบันทึกประสบการณ์ หลังการฝึกปฏิบัติงานทังหมดเสร็จสิน
- รวบรวมคะแนนทังหมด และตัดเกรด
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5.

การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
- ให้สิทธิการประเมินนักศึกษากับอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคน
- หากผลการประเมิ น ใด ๆ มี ข้ อ โต้ แ ย้ง ให้ น าเข้ าที่ ป ระชุ ม ภาควิช า และอภิ ป รายหาเหตุ ผ ลที่
เหมาะสม มติที่ประชุมภาควิชา ถือเป็นที่สุด

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1.

2.

กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1.1 นักศึกษา
- ให้นักศึกษาทาแบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติงานในแต่ละสาขา
1.2 อาจารย์พิเศษทางคลินิก (อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงาน)
- ให้ข้อมูลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกปฏิบัติงาน
1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม (อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา)
- นาปัญ หาและข้อเสนอแนะในการดาเนินการฝึกปฏิบัติงานเข้าที่ ประชุมภาควิชา เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงต่อไป
1.4 อื่นๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่
- ท าแบบประเมิ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ยวกั บ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านทางคลิ นิ ก ภายใน 1 ปี ห ลั ง จากจบ
การศึกษา
กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- ประชุมภาควิชา และนาข้อมูลการประเมินของทุกฝ่าย มาสรุปและอภิปราย เพื่อวางแผน และหา
แนวทางในการปรับปรุงการฝึกปฏิบัติงาน
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ตารางการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 1 (กภ.350) ภาคเรียนที่ 1/2561
ภาควิชากายภาพบาบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
*เรียนทุกวัน อังคาร พุธ พฤหัส เวลา 8.00 – 12.00 น. ของทุกสัปดาห์
ครั้งที่
เวลา
จานวน
หัวข้อ/รายละเอียด
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน
ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

1
14, 15, 16 ส.ค. 61
**14 ส.ค.61
Orientation
8.30 -9.00 น.
CPR
9.00-12.00 น. **

8.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

2
21, 22, 23 ส.ค.61

8.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

3
28, 29 ส.ค.61

8.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

30 ส.ค.ไหว้ครู (งดฝึก
แต่ละสาขาหาวันชดเชย
เอง)

4
4, 5, 6 ก.ย. 61

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

5
11, 12, 13 ก.ย. 61

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

6
18, 19, 20 ก.ย. 61

7
25, 26, 27 ก.ย. 61

12

ผู้สอน
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบประสาท
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

**พฤหัส 11 ต.ค. 61 8.00 – 12.00 น. กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุม่ ที่ 2 สาขาระบบประสาท
(เริม่ สลับสาขา
ฝึกงาน)

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

8
9, 10 ต.ค. 61

8.00 – 12.00 น.

9
16, 17, 18 ต.ค.61

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบประสาท

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

10

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบประสาท

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบประสาท

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบประสาท

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

13
13, 14, 15 พ.ย. 61

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบประสาท

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

14
20, 21, 22 พ.ย. 61

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบประสาท

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

15
27, 28, 29 พ.ย. 61

8.00 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 1 สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนือ
กลุ่มที่ 2 สาขาระบบประสาท

12

ฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกกับผู้ป่วย
นาเสนอและอภิปราย
กรณีศึกษา

24, 25 ต.ค. 61
(23 ต.ค. หยุดวันปิย
มหาราช แต่ละสาขาหา
เวลาชดเชยเอง)

11
30,31 ต.ค., 1 พ.ย. 61

12
6, 7, 8 พ.ย. 61
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อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ
อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ

อาจารย์สาขา
ระบบประสาท
และสาขาระบบ
กระดูกและ
กล้ามเนือ

17, 18, 19 ธันวาคม 2561 สอบปฏิบัติ

รายชื่อนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม วิชา กภ.350 / 2561
กลุ่มที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กลุ่มที่ 2
นางสาวศุธยา มีก่า
นางสาวนุสรีนา เหาะโส๊ะ
นางสาวบัลกีส พึ่งธรรมเดช
นายวิริยะ เดชไชย
นางสาวเกศราภรณ์ เกษรแก้ว
นางสาวอทิตยา อ่อนส้มกิจ
นางสาวธัญวรรณ สุนทรกิตติสกุล
นายอภิวิชญ์ บวรธรรมรัตน์
นางสาวสโรชา ใจรักดี
นายพัสกร ธรรมศักดิ์จินดา
นายภวัต ศรีเจริญวงศ์
นายวิศรุต สายเงิน
นางสาวธัญชนก คาดี
นางสาวธัญญกร ผิวทองคา
นายเตชิต ทองสุกมาก
นางสาวกุลปริยา เวชกามา
นายวฒนนนท์ บุญเกือ
นายนัฐวุฒ เมฆฤทธิไกร
นางสาววิภานันท์ นาคสุข
นางสาวสุมิตรา ศรีสมัย
นางสาวภัคจิรา รอดพิทักษ์
นางสาวศศิกานต์ จงฤทธิพร
นางสาวพณิษา อยู่เจริญ
นายเกริกพล ระกาศ

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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นางสาวณัฐริกา เสนานิมิตร
นางสาวพัทธนันท์ พุ่มแย้ม
นางสาวสุธิดา เชิดชูถิ่น
นางสาวรวิสรา กวดนอก
นางสาวกุลธิดา เหลืองพัฒนา
นายกสานติ์ สมสมาน
นางสาววชิรพร เสริฐคัมภ์ศร
นางสาวบุษกร ไกรสถิตย์
นางสาวชาลิสา บุญเพ็ชร์
นางสาวนภาแพรว จันทร์เพ็ญ
นางสาวกฤติกา นราวงค์
นางสาววรรณพร พุ่มปาน
นางสาวณัฐนรี ตาละลักษณ์
นางสาวปณิดา แสนเสนาะ
นางสาวอรุณกมล ตรรกพิบูลย์
นางสาวยาติกา อาชาสวัสดิ์
นางสาวปาฏลี ด่านเมืองเดิม
นางสาวเนตรชนก มีกล้า
นางสาวจินณ์จุฑา พวงงาม
นางสาวศศิประภา ธรรมบันดาลสุข
นางสาวปนัดชนก ใจบางยาง
นายธนวัฒน์ ยศพิทักษ์
นางสาวปวรวรรณ อุราวรรณ

ระเบียบการแต่งกายในการฝึ กปฏิบัตงิ านทางคลินิก
นักศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิงานทางคลินิก จะต้องแต่งกายตามระเบียบ ดังนี้
1. เสื้ อฝึ กปฏิบัติ งาน สวมเสื้ อ ฝึ กปฏิบัติ งานสี ข าว คอแหลม ไม่ลึ ก ติ ด กระดุ มด้านซ้าย ปั ก สัญ ลัก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปักชื่อนามสกุลและคาว่านักศึกษากายภาพบาบัดระดับอกทางด้านขวา ชายเสื้ อยาว
คลุมสะโพก ขนาดพอดีตวั นักศึกษาหญิงควรสวมเสื้อทับ
2. กางเกงฝึ กปฏิบัติงาน สวมกางเกงผ้าสี ด า ขาตรงทรงกระบอก ไม่เข้ารู ป ความยาวถึงข้อเท้า แบบเรี ยบ ไม่
อนุ ญ าตให้สวมกางเกงเอวต่ า ไม่ใส่ ผา้ ยีนส์ ไม่สวมกางเกงที่ มีลกั ษณะตามแฟชั่น เช่ น กางเกงรัด ขา หรื อ
กางเกงขาม้า
3. รองเท้าฝึ กปฏิบัติงาน สวมรองเท้าหุ ้มส้น สี ดา แบบสุ ภาพ และควรสวมถุงเท้าด้ว ย ห้ามใส่ รองเท้าแตะและ
รองเท้าลาลองเข้าฝึ กปฏิบตั ิงานโดยเด็ดขาด
4. ทรงผม
4.1 นักศึกษาหญิงที่ผมยาว จะต้องรวบมัดให้เรี ยบร้อย และผมไม่ปรกหน้า ไม่ทาสีผมเกินสีธรรมชาติ
4.2 นักศึกษาชาย ไม่ไว้ผมยาว ไม่ทาสีผมเกินสีธรรมชาติ
5. การสวมเครื่ องประดับ ห้ามสวมเครื่ องประดับบริ เวณข้อมือและมือทุกชนิ ด ห้ามไว้เล็บยาว นักศึกษาชายไม่
อนุญาตให้ใส่ตุม้ หู นักศึกษาหญิงใส่ตุม้ หูได้เพียง 1 คู่แบบเรี ยบเท่านั้น และหลีกเลี่ยงการใส่ตุม้ หูที่ใหญ่ หรื อ
ห้อยยาว นักศึกษาหญิงไม่แต่งหน้าเข้มจนผิดธรรมชาติ
6. หากนักศึกษาแต่งกายไม่ถกู ต้องตามระเบียบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าฝึ กปฏิบตั ิงานโดยเด็ดขาด
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ปัญหาของการสรุ ปและวิเคราะห์ ปัญหาทางกายภาพบาบัด และการเขียนรายงานนั กศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวงการกายภาพบ าบัด ไทยที่ ผ่านมา ได้ประยุก ต์ใช้แนวคิ ด รวมทั้งค าศัพ ท์หรื อนิ ยามของ Nagi’s
disablement model สาหรับเป็ นแนวทางในการสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาสาหรับผูป้ ่ วยทางกายภาพบาบัด แต่
พบว่า ที่ ผ่านมาการฝึ กปฏิบัติงานและการเขี ยนรายงาน ระหว่างทั้ง 5 สาขา ได้แก่ ทางด้านระบบประสาททั้ง
ผูใ้ หญ่ และเด็ก ระบบทางด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางหัวใจและการหายใจ และระบบทางการกีฬา
ของนัก ศึก ษากายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ มีค วามเหมือนและต่ างกัน ก่ อให้เกิ ด ความสับสัน กับ
นักศึกษากายภาพบาบัดเป็ นอย่างมาก ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก
 ทุกสาขายังไม่ได้ประยุกต์แนวคิ ดทั้งหมดของ Nagi’s มาใช้ การสรุ ปปั ญหาของบางสาขาจะเน้น ที่
ระบุปัญหาเป็ น “ความบกพร่ อง (impairments) ที่ตรวจพบทางกายภาพบาบัด” ซึ่งมีปัญหาพบว่า การที่อาการและ
อาการแสดง (sign & symptoms) หรื อ ความบกพร่ อง (impairments) ที่ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาหรื อ หายไป ไม่ ได้
หมายความว่ าผู้ป่วยจะกลับไปทางานหรือกิจกรรม หรืออาชีพที่เขาทาได้ ทั้งนี้ สืบเนื่ องมากจากการซักประวัติ
ผูป้ ่ วย ที่ไม่ได้คานึงการทากิจกรรมที่จาเป็ นของเขา (function limitation ของ Nagi หรื อ Activity limitation ของ
ICF) ตัวอย่ าง ของการสรุ ปปั ญ หา โดยตั้งความบกพร่ อง (impairments) เป็ นปั ญหา เช่น การก าหนดอาการ
สาคัญทางกายภาพบาบัดว่า “ผูป้ ่ วยมีอาการปวดสะโพกขวา ชาร้าวลงด้านหลังต้นขาและน่ องขวา” และมีการ
วินิจฉัยทางกายภาพบาบัดว่า “Right piriformis syndrome”
สรุปปัญหา

วิเคราะห์ ปัญหา

(Impairments)

(Pathophyiology)

ผูป้ ่ วยมีอาการปวด
สะโพกขวา
ร่ วมกับมีอาการชา
ร้ าวลงด้านหลังต้น
ขาและน่องขวา

ผูป้ ่ วยต้องนอนตะแคงทับด้านขวาเป็ นเวลานาน ประกอบกับงาน
อดิเรกของผูป้ ่ วยคือ การนัง่ สมาธิ ซึ่งผูป้ ่ วยนัง่ เป็ นเวลานานหลาย
ชัว่ โมงโดยไม่มีการเปลีย่ นท่าทางการเคลื่อนไหว ทาให้กล้ามเนื้อ
piriformis ด้านขวาเกิดการเกร็ งตัวและขาด O2 ทาให้ไม่มี
พลังงานในการดึง Ca2+ กลับเพือ่ ให้กล้ามเนื้อคลายตัว จึงเกิด
spasm ขึ้น มีการคัง่ ค้างของของเสี ย ทาให้เกิดอาการปวดและผล
ของการเกร็ งตัวของกล้ามเนื้อนั้นส่ งผลให้เกิดการกดทับและ
ระคายเคืองต่อ sciatic nerve จึงทาให้เกิดอาการชาร้ าวไปตาม
แนวเส้นประสาท

ผลการตรวจร่ างกายที่ยนื ยันปัญหาของ
ผู้ป่วย
Observation: antalgic gait pattern
Palpation: tenderness at right piriformis
muscle และมี muscle spasm at
posterolateral aspect of thigh
Muscle power: Hip extensor, knee
extensor, ankle dorsiflexor and ankle
evertor ข้างขวาต่ากว่าข้างซ้าย
Special test: piriformis test (positive)

หลังจากการให้การรักษาด้วย Hot pack, Ultrasound และ Stretching กล้ามเนื้อ right piriformis เป็ นเวลา
2 อาทิตย์ พบว่าอาการปวดลดลงจาก 7/10 เป็ น 4/10 ขณะที่นงั่ ติดต่อกัน เป็ นระยะเวลา 1 ชัว่ โมง แม้ว่าอาการปวด
จะหายไป แต่ พ บว่าผูป้ ่ วยยังมีก ารจ ากัด ทางการการทางานหรื อ กิ จ กรรมในชี วิต ประจ าวัน (functional หรื อ
16

activity limitation) โดยที่ เนื่ องจาก ผูป้ ่ วยมีอาชี พเป็ นนัก บัญ ชีที่ ตอ้ งทางานนั่งโต๊ะ มากกว่า 1 ชั่วโมงต่ อครั้ ง
นอกจากนั้นระยะทางจากที่ทางานกลับบ้าน ผูป้ ่ วยใช้เวลามากกว่า 1 ชัว่ โมง
 นอกจากความสับสนของนักศึกษาในเรื่ องของวิธีการสรุ ปปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ที่สาคัญยิง่
ไปกว่านั้น คือการรักษาทางกายภาพบาบัดที่ไม่ประสบความสาเร็ จ หรื อไม่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลนั้น
อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปั จจัยอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพบาบัดหรื อตัวโรคของผูป้ ่ วยอย่างเดียว อาจเกิดจาก
ภาวะทางด้านบุ คคลหรื อจิ ตใจของผูป้ ่ วยได้ เช่น ความเครี ยด ระดับของสมรรถภาพก่อนเป็ นโรค หรื อความ
ร่ วมมือในการออกก าลังกายของผูป้ ่ วย เป็ นต้น ยกตัวอย่างเช่น ในผูป้ ่ วยรายเดียวกับข้างต้น การที่อาการปวด
ลดลงเพียง เล็กน้อยทั้งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก ผูป้ ่ วยไม่ได้ทาการบ้านที่ให้กลับไปทา เช่น การยืดกล้ามเนื้อ ผูป้ ่ วย
ไม่สามารถทาได้เองเนื่ องจากผูป้ ่ วยอายุ 46 ปี มีน้ าหนัก มาก และนิ สัย ส่ ว นตัว ไม่ชอบออกก าลังกาย และมี
ความเครี ยดมากจากการที่ไม่สามารถทางานได้เหมือนเดิม
จากปั ญหาดังกล่าวทาให้ทางคณาจารย์ข องภาควิชากายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้มีการ
ทบทวนวรณกรรม และได้มีการประชุมหาข้อตกลงร่ วมกัน ถึงแนวคิดที่ทนั สมัยที่น่าจะนามาประยุก ต์ใช้ เพื่อเป็ น
หลักการในการเขียนสรุ ปและวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับทุกสาขาทางกายภาพบาบัดทั้ง 5 สาขา เพื่อที่จะได้สอนหรื อ
ให้คาปรึ กษานักศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิด ความสับสนแก่นักศึกษา เมื่อต้องฝึ กปฏิบตั ิงานทุ ก
สาขาทางกายภาพบาบัด รวมทั้งการออกไปฝึ กปฏิบตั ิงานทางคลินิกที่โรงพยาบาลอื่นๆ ต่อไป
 การทบทวนวรรรณกรรม เกี่ยวกับแนวคิดที่ประยุกต์ ใช้ สาหรับสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาทางกายภาพบาบัด
และการเขียนรายงานของนักศึกษา
แนวคิดหรื อแนวทาง รวมทั้งคาศัพท์หรื อนิ ยาม ที่ใช้สาหรับการสื่ อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
ทัว่ โลก และในประเทศไทย รวมทั้งวิธีการสรุ ปและวิเคราห์ปัญหาทางด้านการแพทย์ที่นิยมในปั จจุบนั มีดว้ ยกัน
อยู่ 2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิ ดแบบที่ 1 อิงตามแนวคิด ของ Nagi’s disablement model ที่ถูกคิดค้น ขึ้นตั้งแต่ในปี
ค.ศ. 1960 โดย The US Social Security Administration (SSA) โดยใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาว่าโรคหรื อกลุ่มอาการ
ต่ างๆ ทางการแพทย์น้ ัน จะส่ ง ผลให้บุค คลเหล่านั้น เกิ ด ความพิ ก ารได้อย่างไร (disability) โดยแนวคิ ด แบ่ ง
ออกเป็ น 4 phases ดังภาพที่ 1 และกล่ องที่ 1 แนวคิ ด แบบที่ 2 ถูก คิดค้นในประเทศทางยุโรป ตั้งแต่ในปี ค.ศ.
1980 โดย the World Health Organization’s (WHO) International Classification of impairments, Disability, and
Handicapped (ICIDH) จนกระทัง่ ในปี 2001 WHO ได้มีการปรับปรุ ง ICIDH และเรี ยกชื่อว่า the International
Classification of Functioning, Disability and Health (ICF ) โดยมี 5 ปัจจัยหลักดังภาพที่ 2 และกล่องที่ 2 โดย
แนวคิดของ ICF นั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Nagi’s disablement model แต่มีข้อแตกต่างคือ
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 ใช้คาศัพท์ที่แตกต่างกัน ดูตารางที่ 1 เพื่อการเปรี ยบเทียบ จากการใช้คานิ ยามและคาศัพท์ที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นอย่างกว้างขว้างในการติดต่อสื่อสารหรื อวิพากษ์รายละเอียดของผูป้ ่ วยทั้ง
ในวงการแพทย์ หรื อแม้กระทัง่ บริ ษทั ประกันชีวิต และการกาหนดกฎเกณฑ์ทางด้านสุขภาพของรัฐบาล
 ICF ใช้ค าว่า Health condition ที่ ส่งผลให้เกิ ด ความบกพร่ อง (impairments) ซึ่ งเป็ นค าที่ ก ว้างกว่า ที่
ครอบคลุมทั้ง ถึงโรค การบาดเจ็บ หรื อกลุ่มอาการที่อื่นๆ ที่ไม่เกิดขึ้นจากพยาธิสภาพ (pathology) ทาง
ร่ างกายอย่างเดียว เช่น ภาวะน้ าหนักเกินหรื อโรคอ้วน (obesity) หรื อภาวะการแก่ชรา (aging)
 ICF มีปัจจัยที่ เพิ่มเติมเข้ามา คือ ปัจจัยทางด้ านสิ่งแวดล้ อม (environment factors) เช่น สถาปั ตยกรรม
ของสิ่งก่อสร้างที่อาจส่งผลให้เกิดการจากัดการเคลื่อนไหว หรื อความพิการนั้นๆ เช่น บันได ทางลาดชัน
และที่สาคัญคือ ปัจจัยทางด้ านบุคคล (personal factor) ยกตัวอย่างเช่น นิสยั ระดับของการออกกาลังกาย
ก่อนเป็ นโรค สภาวะทางด้านจิตใจในการรับมือกับสุขภาพทางกาย และอื่นๆ
 ICF มีค วามสัมพัน ธ์และใช้ร่ ว มกับ ICD-10 (International Classification of Diseases, Tenth Revision)
ตาม WHO’s international classification ภาวะสุ ข ภาพ (โรค ความเจ็บป่ วย การบาดเจ็บ ฯลฯ) จะถูก
จ าแน กตามหลั ก ICD-10 (International Classification of Diseases, Tenth Revision) และได้ ม าซึ่ ง
ขอบข่ายสมมติฐานของโรค แต่ขอ้ มูลการทางานของร่ างกายและการไร้ความสามารถที่สมั พันธ์กบั ภาวะ
สุขภาพนั้นจะถูกจาแนกตาม ICF ดังนั้น ICD-10 และ ICF จึงเป็ นหลักที่ตอ้ งใช้ประกอบซึ่งกันและกัน
โดย ICD-10 จะให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค ภาวะของโรคหรื อสุ ขภาพอื่นๆ และข้อมูลดังกล่าวจะ
ถูกเสริ มให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นโดยข้อมูลเพิ่มเติมจาก ICF ทั้งนี้ ขอ้ มูลจากทั้งสองแหล่งที่นามาพิจารณาร่ วมกัน
ซึ่งจะช่วยให้มองภาพรวมของสุขภาพของบุคคลหรื อประชากรได้กว้างขวางและชัดเจนยิง่ ขึ้น
จากความแตกต่างของคานิ ยามและคาศัพท์ระหว่าง 2 แนวคิ ด และความครอบคลุมทางด้าน
สิ่ งแวดล้อม (environment factor) และปั จ จัยทางด้านบุ ค คล (personal factor) ของ ICF ที่ ทาให้เข้าใจ
ปั ญหาของผูป้ ่ วยแต่ ละคนอย่างแท้จริ ง เป็ นระบบระเบียบ และครอบคลุม ทั้งทางด้านการแพทย์หรื อ
สภาพร่ างกายที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ สภาพจิตใจ และผลของการบาดเจ็บหรื อโรคนั้นที่ส่งผลต่อการ
อยู่ร่วมในสังคม ในสภาวะแวดล้อมที่เหมือนหรื อต่างกันไป ทาให้ในปัจจุบนั ทัว่ โลกได้หนั มาให้ความ
สนใจ ศึกษาและ ประยุกต์ใช้ ICF กันอย่างกว้างขว้าง ทั้งในงานวิจยั ทางด้านเวชกรรม และการกาหนด
กฎหมายหรื อแนวทางการจัดการทางด้านสุ ขภาพของรัฐบาล และมีแนวโน้มว่า การประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ ICF จะกลายเป็ นภาษากลางหรื อมาตราฐานอย่างแน่นอนในอนาคต เนื่องจากการมองผูป้ ่ วยมากกว่า
การเป็ นโรค และยังคานึงถึงด้วยว่าผูป้ ่ วยนั้นใช้ชีวิตอย่างไรกับภาวะโรคหรื อการบาดเจ็บที่เขาประสบอยู่
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ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดของ Nagi’s
กล่องที่ 1
Nagi’s Disablement Model ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. Active pathology เป็ นการเกิดการบาดเจ็บที่ตวั โครงสร้างของร่ างกาย เช่น กล้ามเนื้อ tendon
2. Impairment คื อ การสู ญ เสี ย หรื อมีค วามผิด ปกติเกิ ด ขึ้ น ที่ เนื้ อเยื่อ อวัยวะหรื อระบบต่ าง ๆ ของร่ างกาย และ
อาการ/อาการแสดงทางคลินิก เช่น มีช่วงมุมการเคลื่อนไหวที่ลดลง ความแข็งแรงลดลง
3. Functional limitations คือ การที่สมรรถภาพของผูป้ ่ วยถูกจากัด โดยที่ไปมีผลกับการมีบทบาทในสังคมและการ
ทากิจวัตรประจาวัน เช่น นักกีฬาขว้างลูกเบสบอลมีอาการเจ็บไหล่ทาให้ความสามารถในการขว้างลดลงเหลือ
เพียง 75%
4. Disability คื อการที่ ผปู้ ่ วยไม่สามารถทาตามความต้องการของตนเองในการทาสิ่ งที่ ตนปรารถนาหรื อ การมี
บทบาททางสังคม เช่น นักกีฬาขว้างลูกเบสบอลมีอาการเจ็บไหล่ ทาให้ไม่สามารถเล่นเบสบอลร่ วมกับทีมได้
ในบางกรณี อาจจะพบว่าผูป้ ่ วย 2 คนที่ มีก ารบาดเจ็บ (Active pathology) เหมือนกัน , มีอาการ/อาการแสดง
(Impairment) เหมื อ นกัน และมี Functional limitation เท่ ากัน นั้ น อาจจะมี ระดับ ของการเกิ ด Disability ต่ า งกัน ได้
เนื่องจากผูป้ ่ วยคนแรกยังคงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ตามปกติ ในขณะที่
ผูป้ ่ วยอีก คนใช้ชีวิต ออกห่ างจากสังคม ซึ มเศร้าและชีวิตหดหู่ ซึ่ ง Nagi model จะทาให้เข้าใจผูป้ ่ วย 2 คนนี้ ที่ มีค วาม
บาดเจ็บคล้ายกันแต่อาจจะต้องมีความแตกต่
างกั่ 1นNagi’s
ในด้านของการรั
กษาmodel
ภาพที
Disablement
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ภาพที่ 2 The International Classification of Function, Disability and Health (ICF). Reprinted from International Classification of
Function, Disability and Health: ICF. Geneva, Switzerland World Health Orgainzation; 2001 (Jette,2006)

กล่ องที่ 2 คาจากัดความ (Definitions) ของส่ วนประกอบของ ICF
 Body functions คือ การทางานของส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย (physiological functions) ซึ่งรวมถึงการทางานทางด้านจิตใจ (
psychology function) ด้วย
 Body structures คือ กายวิภาคของร่ างกาย เช่น อวัยวะ รยางค์ และองค์ประกอบต่างๆ

 การประยุกต์ใช้ แนวคิดของ International Classification of Functioning, Disability and
Impairments คือ ปั ญหาของ body function หรื อ structure ที่เกิดการสู ญเสี ยหรื อเปลีย่ นแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ
Health (ICF)
เพือ่ การสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาทางกายภาพบาบัดทางทารกและเด็ก และการเขียน
 Activity คือ การทางาน กิจกรรมที่ทาหรื อการแสดงออกในแต่ละคน
รายงานของนั
กศึกษา
Activity limitations คือ ความยากลาบากในการทากิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละบุคคลต้องการจะปฎิบตั ิ หรื อที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพของบุคคลนั้นๆ
 Participation คือ การมีส่วนร่ วมในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ

แนวคิดและรู ปแบบ (model) ของ ICF รวมทั้งคานิ ยามและคาศัพท์ ที่เป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบมาก
ขึ้น ที่สาคัParticipation
ญครอบคลุมrestrictions
ทุกๆ ด้านในการสรุ
ป ดวิการเข้
เคราะห์
ั ญหา และการหาถึ
งสาเหตุ
าจจะขัาไปมี
ดขวางให้
ารรักษา
คือ การจากั
าร่ วปมสถานการณ์
ต่างๆ ในชี
วติ หรืทอี่ การเข้
ส่วนร่กวมในชุ
มชนหรื อ
ทางกายภาพบ
สังคม เช่น การเต้
าบัดนไม่
รากัปบระสบความส
กลุ่มเต้นราประจ
าเร็าตจาบล
ทาให้
การเข้
ทางคณาจารย์
าร่ วมทาบุญทีก่วายภาพบ
ดั
าบัด มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ได้
จจัยและเรี
ทางสิ่ยงแวดล้
อม (Environmental
Factors)
ประกอบขึ
จากสิ่ งแวดล้
อมทางกาย
ศนคติที่ซาบั
่ ึ งผูดป้ ่ วยคน
ตัดสิ นปัใจ
นรู้ประยุ
กต์ใช้แนวทางของ
ICF มาใช้
สาหรั้บนการสรุ
ปและวิ
เคราะห์ ปสัั ญงคมและทั
หาทางกายภาพบ
นั้นๆ อาศั
ยอยู่ ปั จจัยเหล่านีก้ เศึป็ กนษา
ปั จจัตัย้ งภายนอกที
่สามารถท
าให้2554
เกิดผลโดยมี ค าศัพ ท์ ที่จ าเป็ นจะต้องเรี ย นรู ้ และ
และการเขี
ย นรายงานของนั
แต่ ปี การศึ
ก ษาพ.ศ.
 ปัจมจัพัยนส่ วธ์นบุ
คคลล(Personal
หมายถึ
ง background
ของการใช้
ที่ประกอบไปด้
วยปั จจัยส่ วนบุคคล
ความสั
ของแต่
ะส่วน ที่มFactors)
ีความจาเป็
นสาหรั
บการวิเคราะห์
และสรุชีวปติ ปัของผู
ญหาป้ ่ ดัวยงภาพที
่1
ที่ไม่ใช่สภาวะทางสุ ขภาพ ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ อายุ สภาวะทางสุ ขภาพอืน่ ๆ fitness, lifestyle, habits, upbringing, coping
styles, social background, education, profession ประสบการณ์ในอดีตและปั จจุบนั รู ปแบบของพฤติกรรม psychology
และ characteristic อื่นๆ
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบคาจากัดความระหว่าง Nagi และ ICF ที่ใช้เพื่ออธิบายกระบวนการวิเคราะห์โรคหรื อ
กลุ่มอาการ ที่ส่งผลต่อการทากิจกรรมหรื อการทางานของผูป้ ่ วย

***จะเห็ น ได้ว่ า ค าว่า “Disability” ของ ICF มี ค วามหมายต่ างจาก Nagi โดยที่ มีค วามหมายรวมทั้งความ
บกพร่ อง (impairment), ความยากลาบากในการทางานหรื อกิ จกรรม (activity limitations) และการจากัด การมี
ส่วนร่ วมในสถานการณ์ต่างๆ (participation restrictions)
 การประยุกต์ใช้ แนวคิดของ International Classification of Functioning, Disability and Health
(ICF) เพือ่ การสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาทางกายภาพบาบัดทางทารกและเด็ก และการเขียนรายงานของนักศึกษา
แนวคิดและรู ปแบบ (model) ของ ICF รวมทั้งคานิ ยามและคาศัพท์ ที่เป็ นรู ปธรรมและเป็ นระบบมากขึ้น
ที่สาคัญครอบคลุมทุกๆ ด้านในการสรุ ป วิเคราะห์ปัญหา และการหาถึงสาเหตุที่อาจจะขัดขวางให้การรักษาทาง
กายภาพบาบัดไม่ประสบความสาเร็ จ ทาให้ทางคณาจารย์กายภาพบาบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตดั สิ นใจ
และเรี ยนรู้ประยุกต์ใช้แนวทางของ ICF มาใช้สาหรับการสรุ ปและวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพบาบัด และการ
เขียนรายงานของนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาพ.ศ. 2554 โดยมีคาศัพท์ที่จาเป็ นจะต้องเรี ยนรู้ และความสัมพันธ์
ของแต่ละส่ วน ที่ มีความจาเป็ นสาหรับการวิเคราะห์ และสรุ ปปั ญหา ดัง ภาพที่ 2 และกล่ องที่ 2 หน้า 7 โดยที่
สามารถทาความเข้าใจ จากตัวอย่างของการนาไปใช้ ได้จากภาพที่ 3 คือ การนา ICF ไปใช้ สาหรับผูป้ ่ วยสมอง
พิการ
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Health Condition
Cerebral palsy ชนิด Diplegia

Body Functions & structures

Impairment

- decreased ROM of hip, knee
and ankle joint
- weakness of hip, knee &
ankle m. และอื่นๆ

Activities

Activities limitation
- ไม่สามารถเดิน โดยใช้ posterior
walkerเป็ นระยะทาง 1 กมหรื อจาก
ห้องเรี ยนไปห้องอาหารได้

Environmental factors
-ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโรงเรี ยน
ห้องเรี ยนอยูช่ ้ นั 2 แต่หอ้ งอาหารอยูช่ ้ นั 1 รร. มีแต่
บันได ไม่มีทางลาดหรื อลิฟ ไม่มีราวเกาะเดิน ทา
ให้มีปัญหาต่อการเดินของเด็ก

Participation

Participation restriction
ไม่สามารถไปโรงเรี ยนได้

Personal Factors
-อายุ: เด็ก จะมีความอดทนน้อยกว่าผูใ้ หญ่
-ความตั้งใจและเอาใจใส่
-ความมุ่งมัน่

ภาพที่ 3 ตัวอย่างคร่ าวๆ การนา ICF ไปใช้ สาหรับผูป้ ่ วยสมองพิการ

 หลักการในการเขียนการสรุปปัญหาและวิเคราะห์ ปัญหา





ปัญหา การตั้งปัญหา หรื อการสรุ ปปั ญหาเป็ นการหาปั ญหาที่เกิดจากการที่ผปู้ ่ วยไม่สามารถทากิจกรรม
นั้นๆ ได้ ซึ่งเป็ นการสรุ ปข้อมูลที่ได้จาก activity limitation ใน ICF
การวิเคราะห์ ปัญหาหรือสาเหตุของปัญหา เป็ นการหาสาเหตุของปัญหาหรื อสาเหตุที่ผปู้ ่ วยไม่สามารถทา
กิจกรรมนั้นๆ ได้ ซึ่งเป็ นการสรุ ปข้อมูลที่ได้จาก body function and structure impairments
การตรวจร่ างกายยืน ยัน เป็ นการตรวจร่ างกายทางกายภาพบาบัด เช่ น manual muscle test , passive
movement test เพื่อยืนยันสาเหตุของปัญหา
พยาธิสภาพหรือกลไกการบาดเจ็บ เป็ นการอธิบายพยาธิสภาพหรื อกลไกการบาดเจ็บที่ทาให้เกิดปัญหา
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 หลักการในการเขียนหรือกาหนดอาการส าคัญ (Chief compliant), การวินิ จฉั ยทางการแพทย์
(Medical diagnosis) และทางกายภาพบาบัด (Physical therapy diagnosis)
• อาการสาคัญ (Chief compliant)
คือ เป็ นข้อมูลที่นกั กายภาพบาบัดซัก แล้วได้จากผูป้ ่ วยโดยตรง โดยเขียนได้ท้งั หมด 3 แบบ
แบบที่ 1 เขียนรวมโดยใช้ Impairment และ activity limitation เป็ นเกณฑ์ เช่น มีอาการปวดไหล่ขา้ ง
ซ้าย จึงไม่สามารถยกแขนหยิบของในที่สูงได้
แบบที่ 2 ใช้ impairment เป็ นเกณฑ์ เช่น มีอาการปวดไหล่ขา้ งซ้าย
หมายเหตุ ของแบบที่ 1 และ 2 แบบที่ 1 น่าจะเป็ นอาการสาคัญที่สมบูรณ์ที่สุด นักศึกษาต้ องพยายามซักประวัติ
เพื่ อให้ ทราบถึง activity limitation ของผู้ป่วย ถ้าซัก ประวัติ โดยตรงจากผูป้ ่ วยแล้ว ได้คาตอบเป็ น impairment
หรื อ ความบกพร่ อง ให้ซกั ต่อว่าให้ได้ว่า “แล้วความบกพร่ องนั้น ส่งผลให้ผปู้ ่ วยไม่สามารถ ทากิจกรรมใดๆ ใน
ชิวิตเขาได้” แต่ อย่ างไรก็ตาม ถ้าซัก จนแน่ ใจแล้ว ว่า impairment นั้น ไม่มีการส่ งผลต่อ กิจ กรรมใดๆ ในชิวิต
ประจาวันของเขา อาการสาคัญอาจเป็ น impairment อย่างเดียวได้
แบบที่ 3 ใช้ activity limitation เป็ นเกณฑ์ เช่น ผูป้ ่ วยไม่สามารถตั้งศีรษะในแนวตรงได้ ในขณะนัง่ ท่า
ขัดสมาธิ ซึ่งจะพบได้ บ่อยในการเขียนรายงานสาขา ระบบประสาทผู้ใหญ่ และเด็ก
• การวินิ จฉัย ทางการแพทย์ (Medical diagnosis) และทางกายภาพบาบัด (Physical therapy

diagnosis)
การวินิจฉั ยทางการแพทย์ คือ การวินิจฉัยที่แพทย์เป็ นผูเ้ ขียน หรื อส่งต่อมาให้กบั นักกายภาพบาบัด
ซึ่งอาจจะได้รับการยืนยัน แน่นอนจากการตรวจห้องปฏิบตั ิการ หรื อทาง x-ray แล้ว

การวินิจฉัยทางกายภาพบาบัด คือ จะเหมือนหรื อแตกต่างจากการวินิจฉัยทางการแพทย์ แต่ตอ้ งเป็ น
สิ่งที่ได้จากการตรวจประเมินทางกายภาพบาบัด โดยอาจจะเขียนเป็ นได้ท้ งั ลักษณะของความบกพร่ อง
(impairments) เช่น ปวดร้าวลงขา และกล้ามเนื้ อน่ องลีบ หรื อ ตัวโรค (disorder or syndrome) ก็ได้ เช่น
piriformis syndrome
โดยทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมว่า จากการตรวจร่ างกายทางกายภาพบาบัดแล้ว อาจจะ
สามารถระบุได้อย่างชัดเจนได้ว่า ปัญหาที่ผปู้ ่ วยเป็ นนั้น โดยมาตราฐานแล้ว ได้มีการเรี ยกชื่อ โรคหรื อ
กลุ่มอาการนั้นว่าอะไร
ยกตัวอย่างเช่น การวินิจฉัยทางการแพทย์ คือ ปวดหลังส่วนล่าง
การวินิจฉั ยทางกายบาบัด คือ facet joint syndrome หรื อ prolapsed disc (จากการตรวจร่ างกาย
อย่างละเอียดทางกายภาพบาบัดแล้ว)
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 หลักการในการเขียนหรือกาหนดเป้าหมายการรักษา (goal settings)
โดยการเขียนและการตั้งเป้ าหมายการรักษา จะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
1. Primary outcome measure หรือ Primary goal ซึ่ งเป็ นส่ วนของ activity limitation ที่ผ้ ูป่วยอยากจะ
กลับไปปฎิบัติได้ หลังจากได้ รับการรักษา
หมายเหตุ ทั้งนี้ การใช้คาศพท์ long term หรื อ short term goal นั้นส่วนมากจะเหมือนกัน โดย แบ่ งแยก
จากการใช้ เวลาเป็ นตัวกาหนด แต่พบว่าปัญหาของการกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนของแต่ละโรคหรื อ
อาการนั้นเป็ นสิ่งที่ทาได้ยาก ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่อนว่าการเปลี่ยนแปลง (improvement) หลังจาก
การให้การรักษา จะเกิดขึ้นได้เมื่อไรนั้น โดยทั้งนี้ส่วนมาก จะขึน้ อยู่กับ prognosis ของตัวโรค และ
ประสบการณ์ของนักกายภาพบาบัดคนนั้นๆ

2. Testing criteria หรือ Secondary outcome measure หรือ secondary goal ซึ่งเป็ นส่ วนของ การวัดการ
เปลีย่ นแปลงของ impairments หลังจากทีได้ รับการรักษาทางกายภาพบาบัด
การเขียน การเปลี่ยนแปลงของ impairments ที่คาดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
นั้น ให้ระบุระยะเวลา ของการเปลี่ยนแปลง โดย ใช้หลักการเขียนดังนี้

“ภายใน…………. วัน / สัปดาห์ หรื อ หลังการรักษา .......... ครั้ง”
การเขียนต้องคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. กิจกรรมหรืองานที่ผ้ปู ่ วยต้องการ (What – observable and measurable activity) เช่น
• เดินถือแก้วพลาสติกที่ไม่มีน้ าจากจุด a ไป b
• นัง่ ทางานได้นานเท่าที่ตอ้ งการโดยไม่มีอาการปวด
• นัง่ บนพื้นเล่นของเล่นได้เองโดยไม่มีผชู้ ่วยเหลือ
2. สภาวะอืน่ ๆที่ เกีย่ วข้ อง (Condition ) ซึ่งอาจจะไม่ มีหรืออาจมีมากกว่า 1
• Equipment เช่น การใช้กายอุปกรณ์ หรื ออุปกรณ์ใดๆ เช่น lumbar support หรื อ ankle-foot orthosis
หรื อ wheel chair
• Physical environment เช่น ที่บา้ น ที่ทางาน ในที่สาธารณะ
3. เกณฑ์การตั้ง (Criteria) เลือกใช้ ได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ ใช้ เป็ นเกณฑ์ทางปริมาณ
• ความถี่ของการประสบความสาเร็ จ (Frequency) เช่น นัง่ คอและตัวตรงได้เอง 2 ใน 5 ครั้ง หรื อนั้งตัว
ตรงได้ 75% ต่อหนึ่งหนึ่งชัว่ โมงการฝึ ก
• ระยะเวลา (Duration) : นัง่ ตัวตรงได้นาน 30 วินาที หรื อรับค่ารถทางด่วนโดยไม่มีการเจ็บของข้อ
ไหล่ติดต่อกันอย่างน้อย 10 ครั้ง (seconds, minute, hours หรื อ repetitions)
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• ปริ มาณความช่วยเหลือที่ ตอ้ งการได้รับ (Amount of assistance provided) ได้แก่ independent, with
supervision หรื อ minimal, moderate or maximum assistance
ตัวอย่างการเขียนหรือกาหนดเป้าหมายการรักษา เช่น
1. เด็ ก ชาย D ชนิ ด spastic diplegia สามารถนั่งในท่ าขัด สมาธิ ได้เองบนพื้ น ที่ บ้าน เพื่ อเล่น ของเล่น กับ
น้องสาวเป็ นระยะเวลา 5 นาที
2. นาง ข สามารถลุกขึ้นนัง่ ข้างเตียงจากท่านอนหงาย โดยมีระดับการช่วยเหลือปานกลาง (ได้จากการตรวจ
ร่ างกาย) 3 ใน 5 ครั้ง
3. นักกีฬาเสก็ตน้ าแข็ง สามารถอยูใ่ นท่านัง่ ยองค้างไว้ เป็ นเวลา 30 นาที (เป็ นระยะเวลาที่จาเป็ นสาหรับการ
แข่งขัน) ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์
4. นาย ค สามารถนัง่ ทางานในท่าที่เหมาะสม เป็ นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 2 ชัว่ โมงโดยที่ไม่มีอาการ
ปวดร้าวและชาขา

สรุป
โดย ณ ปั จจุบัน การตั้งปั ญ หา หรื อสรุ ปปั ญหา จะมุ่งเน้น ที่การทากิจ กรรมของ (Activity limitations)
เนื่ องจากปั ญหาหลักพบว่า ผูป้ ่ วยส่วนมากได้รับการปรับปรุ งหรื อรักษา impairments ที่แผนกกายภาพบาบัดแล้ว
เช่น ลดปวดที่เข่า หรื อมีกล้ามเนื้อ quadriceps ที่แข็งแรงขึ้น แต่พบว่า ผูป้ ่ วยก็ยงั ไม่สามารถกลับไปเดินได้เอง เมื่อ
ออกจากแผนกกายภาพบาบัดไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า การกลับไปทางาน หรื อการใช้ชิวิตของเขาในแต่ละวันนั้น เป็ น
มุมมองที่มีความสาคัญมากกว่าการมุ่งเน้นให้การรักษา impairments แต่เพียงอย่างเดียว
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สภาวะทางเด็ก
แบบฝึ กหัด เพือ่ ส่ งเสริมความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุปและวิเคราะห์ ปัญหา
คาสั่ง จงนาข้อความทีก่ าหนดให้ ใส่ ในตารางด้ านล่างให้ถูกต้อง
- Muscle weakness
- ที่อยู่ หรื อที่อาศัย (Accommodation)
- ครอบครัว (Family) มีบิดา มารดา และผูร้ ่ วมอาศัยที่ - อุปกรณ์พิเศษที่ช่วยเหลือทางด้านร่ างกาย
คนที่คอยช่วยเหลือ
(Physical support)
- Adapted chair
- Age
- Gender
- Walking with excessive hip and knee flexion
- การคงอยูข่ อง reflex (Persistence of reflex)
- การใช้ชีวิต ทั้งการทางานและงานอดิเรก (Lifestyle)
- พื้นทางด้านการเข้าสังคม (Social background)
- ความสนใจส่วนบุคคล (Interests)
- สนามเด็กเล่น (Playground)
- ความสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ที่ไม่ใช่คนใน
ครอบครัว
- Decreased balance
- ระดับการศึกษา (Education)
- Difficulty in dressing
- ความมัน่ ใจในตนเอง (Self-efficacy)
- Decreased walking distance/speed
- การใช้มือในการหยิบจับสิ่งของ (Objective
manipulation)
- Muscle spasticity
- Skeletal alignment
- Decreased motor function
- ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ (Emotional support)
เช่น ผูป้ กครองเข้าใจ หรื อนักจิตวิทยา
- นิสยั (Habits) เช่น มีระเบียบ เรี ยบร้อย
- Muscle performance
- ระดับของสุขภาพโดยทัว่ ไป (Fitness) หรื อเป็ นเด็ก - ความสามารถในการเขียนหนังสือเพื่อสื่อสารกับผูอ้ ื่น
active หรื อไม่
(Written communication)
- การดูแลตนเองในชีวติ ประจาวัน (Self-care)
- ไม่สามารถนัง่ ด้วยตนเองโดยไม่มีผชู้ ่วยเหลือได้
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แบบฝึ กหัด การประยุกต์ใช้ ICF สาขาเด็ก
Activities limitation

Body Functions and
structures:
Impairment
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Environmental
factors

Personal Factors

ตัวอย่าง การเขียนสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วย ในสภาวะทางเด็ก
การวินิฉัยโรคทางกายภาพบาบัด (PT Diagnosis) ___Child with spastic diplegic CP_______________________
สรุปปัญหา
(Activity Limitations)
ผู้ป่วยไม่ สามารถนั่งขัดสมาธิบนพื้นได้ เอง ตัวโน้ มไปด้ านหน้ า
ศีรษะติดพื้น เข่ าสองข้ างลอยจากพื้น
(GMFM66 score : 20)
A child with a GMFM-66 score of 16 would be expected to
have a 50%chance of achieving whether a child can lift and
maintain his/her head
in a vertical position with trunk support
by a therapist while sitting (Rosenbaum et al 2002)
เป้าหมายทางกายภาพบาบัด
(Goal to improve Activity or Function)
ผูป้ ่ วยสามารถนัง่ ขัดสมาธิบนพื้นได้เอง หลังตรงเมื่อผูป้ ่ วย ถูก
พยุงบริ เวณเชิงกรานละหลังส่ วนล่าง ในระยะเวลา 3 เดือน

การวิเคราะห์ ปัญหา หรื อ สาเหตุของปัญหา (Impairments)
1.Weakness of neck extensor, trunk extensor & flexor
muscles
2.Tightness of both hip flexor muscles
3. Spasticity of neck extensor & trunk extensor
4. Poor postural control in sitting on floor

การวางแผนการรักษา
(Plan of treatment)
1.To strengthen neck extensor, trunk extensor & flexor
muscles by assisted active exercise
2.To temporarily decrease muscle tightness of both hip
flexor by passive stretching
3. To decrease spasticity of neck extensor & trunk extensor
by passive stretching
4. To improving postural control in sitting by postural
control training
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การตรวจร่ างกายที่ยนื ยัน
1.ไม่สามารยกลาตัวขึ้น ในท่านอนคว่าได้ หรื อ
MMT of back extensor grade 1
2. Thomas’s test: positive at hip flexion 45
องศา
3. Modified Ashworth Grade 3 of both muscles
4. Equilibrium test in sitting: absent
**หมายเหตุ ได้ จากการการตรวจร่ างกาย

หมายเหตุ ส่ วนของรายละเอียด เช่น ท่าทาง,
จานวนครั้ง, ความถี่ และระยะเวลาของการออก
กาลังกาย ของการรักษา จะไปเขียนอยูท่ ี่ “การ
รักษาที่ให้”

พยาธิสภาพหรือกลไกการ
บาดเจ็บ
อาจเกิดจากสมองขาดเลือดไป
เลี้ยง เนื่องจากรกพันคอเด็ก
ในขณะคลอด
**หมายเหตุ ได้ จากการซัก
ประวัติ



Environmental factors ตัวอย่างเช่น ลักษณะบ้าน โรงเรี ยน สนามเด็กเล็ก



Personal factors ตัวอย่างเช่น นิสยั ตัวเด็ก

Primary Outcome measure (From Activity limitation)
Short term goal ภายใน 1 เดือน หลังจากการให้ การรักษา
1.ผูป้ ่ วยสามารถนัง่ ขัดสมาธิบนพื้นได้เอง ตัวอาจจะโน้มไปด้านหน้าประมาณ 45 องศา และศีรษะลอยขึ้น
จากพื้นประมาณ 45 องศา เมื่อผูป้ ่ วยไม่มีผชู้ ่วยเหลือ
Long term goal ภายใน 3 เดือน หลังจากการให้การรักษา
1. ผูป้ ่ วยสามารถนัง่ ขัดสมาธิบนพื้นคอตรง และหลังตรง เมื่อผูป้ ่ วยถูกพยุงบริ เวณเชิงกรานและหลัง
ส่วนล่าง
2. GMFM score เพิ่มขึ้น 2SD จากการวัดครั้งแรก

Testing criteria หรื อ secondary Outcome measure (การคาดการณ์ การ เปลี่ยนแปลงที่ดีขนึ้
ของ impairments จากการตรวจร่ างกายที่พบ)
1.สามารถยกลาตัวขึ้นในท่านอนคว่าได้ประมาณ 15 องศาจากพื้น หรื อ MMT of back extensor grade จาก 1
เป็ น 2 หรื อ 2+ ภายใน…2. สัปดาห์
2. Thomas’s test: positive at hip flexion จาก 20 องศา เป็ น 10 องศา ภายใน…2... สัปดาห์
3. Modified Ashworth scale: เปลี่ยนจาก grade 3 เป็ น 2 ของ neck extensor & trunk extensor muscles (ทั้งนี้
เนื่องจาก Modified Ashworth scale อาจจะมี sensitivity ต่าในการ detect การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ ง) ผลระยะ
สั้นจะพบ ทันทีหลังจากการให้การรักษาด้วย การทา prolonged passive stretching (แต่ท้งั นี้ระดับของ spasticity
อาจจะกลับมาเป็ นเท่าเดิม เมื่อผูป้ ่ วยมารับการรักษาครั้งถัดไป)
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สาขากระดูกและกล้ามเนือ้ (Orthopedics)
แบบฝึ กหัด เพือ่ ส่ งเสริมความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุปและวิเคราะห์ ปัญหา
คาสั่ง จงนาข้อความทีก่ าหนดให้ ใส่ ในตารางด้ านล่างให้ถูกต้อง
- bed mobility
- toileting
- eating
-muscle spasm
-muscle tightness
-joint stiffness/hypo-mobility
- household activities
- difficulty standing over 10 minutes
- social association
-dance club attention
-female
-20 years old
-stress
-married
-social support
-bicycle club attention
-religious activities practice
- 2-story home 12 steps in between
-stay with assistance
-diabetes mellitus (dm)
-hypertension
-elderly
-smoking
-drinking alcohol

-bed
-work station
- toilet
- slope pathway
- furniture
- vibrating floor
- inability to play golf
- inability to fulfill role as spouse or parent
-quality of life
- volunteer work
- children care
-unable to move hand behind back
-difficulty ascending/descending
-unable to weight bearing on left leg, need for crutches
-pain
-swelling
-decrease range of motion
-decrease muscle endurance
-muscle atrophy
- poor posture
-Q-angle >20degrees
-numbness
- anthropometric characteristics
-lazy
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แบบฝึ กหัด การประยุกต์ใช้ ICF สาขากระดูกและกล้ ามเนื้อ (Orthopedics)
Activities limitation Body Functions and
Participation
structures:
restriction
Impairment

Environmental
factors

Personal Factors
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ตัวอย่าง การเขียนสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วยทางกายภาพบาบัด สาขา Orthopedics (ICF_IPD_Orthopedic)
การวินิจฉั ยโรคทางกายภาพบาบัด (PT Diagnosis): Closed fracture at 1/3 distal Lt femur S/P 4 days ORIF with anatomical plate
สรุปปัญหา
การวิเคราะห์ ปัญหา หรื อ
การตรวจร่ างกายที่ยนื ยัน
(Activity Limitations)
สาเหตุของปัญหา (Impairments)
1. ไม่สามารถเดินลงน้ าหนักได้อย่างปกติ 1. Pain at left thigh & leg
1. Movement test
(VAS 7/10)
1.1 Active movement
- Lt. Hip flexion & abduction : 1/3 of range with pain
(VAS 6/10)
- Lt. Knee movement: limit by pain (VAS 7/10)
1.2 Passive movement
- Lt. Hip flexion & abduction : end range limit by
dull pain (VAS 6/10)
- Lt. Knee movement: limit with sharp pain
(VAS 8/10) at anterior aspect of knee (pain from
surgery, bone fracture)
2. Swelling at left thigh & leg
2. Circumference
ผูป้ ่ วยมีอาการบวมของขาด้านซ้าย
ที่เหนือข้อเข่า 20 ซม. ถึงใต้เข่า 20 ซม.
3. Inflammation at left thigh & leg
3. Palpation
- High temperature of left thigh & leg
4. ไม่ทราบวิธีการเดินโดยใช้ walker
4. ADL assessment
- ผูป้ ่ วยไม่สามารถเดินโดยใช้ walker ได้
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พยาธิสภาพหรือกลไกการบาดเจ็บ
เนื่องจากผูป้ ่ วยได้รับการผ่าตัดแบบ ORIF
with anatomical plate at Lt. distal 1/3 shaft of
femur จากภาวะกระดูกหัก ทาให้เกิด
ขบวนการอักเสบตามมาและมีการหลัง่
สารเคมี (จากการทาลายเนื้อเยือ่ ผิวหนัง) ที่ชื่อ
ว่า Histamin และ Prostaglandine ซึ่ งเป็ น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดความเจ็บปวด (Noxious
stimuli) ทาให้ตวั รับความรู ้สึกปวด (pain
receptor) คือปลายประสาทจะนาความรู ้สึก
ปวดเข้าไขสันหลัง ไปสิ้ นสุ ดที่ Thalamus และ
Limbic system บริ เวณเปลือกสมอง (Cortex)
จึงทาให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นในตัวผูป้ ่ วยได้
เมื่อผูป้ ่ วยมีอาการปวด จึงไม่ยอมขยับส่ วนที่มี
การหักของกระดูกบริ เวณนั้นส่ งผลให้ผปู ้ ่ วย
เดินไม่มีประสิ ทธิภาพ

2. เสี่ ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน
เช่น ข้อเข่าติด
เป้าหมายทางกายภาพบาบัด
(Goal to improve Activity or
Function limitation)
1. สามารถเดินลงน้ าหนักได้อย่างปกติ
ภายใน 3 เดือน

2. ไม่มีความเสี่ ยงต่อการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน

- Joint stiffness
- Muscle disuse atrophy
การวางแผนการรักษา
(Plan of treatment)
1.To relief pain at left thigh & leg
by TENS
2. To decrease swelling by positioning,
massage and pumping exercise
3. To decrease inflammation by cold
pack
4. To educate the correct pattern of
ambulation with walker
- To prevent joint stiffness and muscle
disuse atrophy by ROM exercise
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 Environmental factors ได้แก่
1. ผูป้ ่ วยอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง ลักษณะเป็ นบ้านสองชั้น ห้องนอนผูป้ ่ วยอยูบ่ นชั้นสอง และลักษณะห้องน้ า
เป็ นส้วมชักโครก
2. ผูป้ ่ วยอยูก่ บั ผูด้ ูแลจากศูนย์ดูแลผูส้ ูงอายุ

 Personal factors ได้แก่
1. ผูป้ ่ วยอายุ 70 ปี มีดชั นีมวลกาย (BMI) 28 kg/m2 และมีประวัติทานยาดองเป็ นประจามา
ประมาณ 10 ปี
2. ผูป้ ่ วยมีโรคประจาตัว คือ เบาหวานและความดันโลหิตสู ง แต่รับประทานยาอย่างสม่าเสมอ
3. ลักษณะนิสยั ของผูป้ ่ วยเป็ นคนขี้กงั วล งานอดิเรกชอบเดินไปตลาดใกล้บา้ นตอนเช้า
(ระยะทางประมาณ 500 เมตร) และจูงสุนขั เดินเล่นนอกบ้านทุกเช้า
4. ผูป้ ่ วยไม่เคยได้รับอุบตั ิเหตุร้ายแรงและการผ่าตัดมาก่อน และปฏิเสธการแพ้อาหารและยา

Primary Outcome measure (From Activity Limitation)
Short term goal
1. ผูป้ ่ วยสามารถเดินโดยใช้ walker แบบ non-weight bearing (NWB) โดยไม่มีอาการปวด ภาย
ใน 5 วันหลังจากการให้การรักษา
2. ผูป้ ่ วยสามารถเดินโดยใช้ walker แบบ partial-weight bearing (PWB) โดยไม่มีอาการปวด ภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากการให้การรักษา
Long term goal
1. ผูป้ ่ วยสามารถเดินโดยใช้ walker แบบ Full-weight bearing (FWB) โดยไม่มีอาการปวด ภาย
ใน 3 เดือนหลังจากการให้การรักษา
2. ผูป้ ่ วยสามารถเดินลงน้ าหนักได้อย่างปกติ ภายใน 6 เดือน (24 สัปดาห์ข้ ึนไป) หลังจากการให้การรักษา

Testing criteria หรือ secondary Outcome measure
(การคาดการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน ของ impairments จากการตรวจร่ างกายที่พบ)
1. Decrease swelling at left thigh & leg ภายใน 1 วันหลังให้การรักษา
2. Relief Pain at left thigh & leg (VAS 7/10)  VAS 2/10 ภายใน 2 วันหลังให้การรักษา
3. Movement test: improve ROM of left hip (full ROM & no pain) and knee
(at 2/3 of range with pain at anterior knee (VAS 2/10) ภายใน 2 วันหลังให้การรักษา)
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สาขาระบบประสาท (Neurological PT)
แบบฝึ กหัด เพือ่ ส่ งเสริมความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุปและวิเคราะห์ ปัญหา
คาสั่ง จงนาข้อความทีก่ าหนดให้ ใส่ ในตารางด้ านล่างให้ถูกต้อง
-

Aggressive
Anxiety
Astereognosis
Background noise
Contracture
Cup with handle
Curb
Dark
Dependent ADL
Depressed
Difficulty in going to supermarket
Difficulty in moving from sitting to standing
Disuse atrophy
Energetic
Frequent falls
Impaired cognition
Incoordination
Lazy
Unable to sit
Unable to target an object
Unable to walk in community
Unable to walk indoor
Unable to walk outdoor
Uneven footpath
Poor physical fitness
Shoulder subluxation

-

35

Living alone
Loss proprioceptive sense
Lying on the floor
Malnutrition
Muscle weakness
Narrowed pathway
Poor education
Poor sitting balance
Slippery floor
Slow gait speed
Spasticity
Stressful
Strong belief in religious
Stubborn
Two storey house
Unable to answer the phone
Unable to brush the teeth
Unable to dine out
Unable to dress up
Unable to go to the cinema
Unable to play cards with friends
Unilateral neglect
Using public transport
Wide based gait
Paralysis
Poor postural control

แบบฝึ กหัด การประยุกต์ใช้ ICF สาขาระบบประสาท (Neurological PT)
Activities limitation Body Functions and
Participation
structures:
restriction
Impairment

Environmental
factors

Personal Factors
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ตัวอย่ าง การเขียนสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วยทางกายภาพบาบัด สาขาระบบประสาท
การวินิจฉัยโรคทางกายภาพบาบัด (PT Diagnosis): Rt. hemiparesis caused by Lt. ACA infarction
สรุปปัญหา
การวิเคราะห์ ปัญหา หรือ สาเหตุของปัญหา
(Activity Limitations)

Rt. Hip hiking
Lack of Rt. ankle dorsiflexion
Lt. knee slightly flexion

พยาธิสภาพหรือกลไกการบาดเจ็บ
(Pathology หรือ Mechanism of injury)

1. Standing balance: poor
2. FMA: Rt. Leg flexor synergy – 1
dorsiflexor – 1
3. PROM of Rt. dorsiflexion: full PROM,
firm end feel
4. MAS of Rt. plantarflexor: 2

Lt. ACA occlusion

Damaged motor cortex controlling Rt. LE

Compensated by Rt. hip hiking in mid swing
phase

(Impairments)

ผูป้ ่ วยไม่สามารถก้าวขาข้างขวาได้ได้เองในช่วง 1. Poor postural control in mid swing
หลังจาก initial swing to mid swing (Unable to clear 2. Lack of selective movement of Rt. hip flexor and
dorsiflexor
Rt. foot in the mid swing phase) ในขณะเดินพื้นราบ
3. Tightness of Rt. plantarflexor
ที่โรงพยาบาล
-

การตรวจร่ างกายที่ยนื ยัน

4. Moderate spasticity of Rt. plantarflexor

เป้าหมายทางกายภาพบาบัด

การวางแผนการรักษา

(Goal to improve Activity or Function limitation)
ผูป้ ่ วยสามารถก้าวขาข้างขวาลอยพ้นพื้นได้เอง
ในรู ปแบบที่ปกติในช่วงหลังจาก initial swing to
mid swing ของขาข้างขวาในขณะเดินพื้นราบที่
โรงพยาบาล ในเวลา 2 เดือน

(Plan of treatment)
1. To improve postural control by postural control
training in initial to mid swing
2. To improve selective movement of Rt. hip flexion
and dorsiflexion using motor relearning program
3. To temporarily decrease tightness of Rt.
plantarflexor by prolonged passive stretching
and weight bearing technique
4. To decrease spasticity of Rt. plantarflexor by
weight bearing technique
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 Environmental factors:
พื้นที่บา้ น และที่โรงพยาบาลอาจจะแตกต่างกัน บ้านสองชั้น
ผูป้ ่ วยอาศัยอยูช่ ้นั ล่าง ผูป้ ่ วยอายุ 58 ปี อยูร่ ่ วมกับสามีอายุ 60 ปี ที่มีอาการปวดเข่าทั้งสองข้าง
 Personal factors: ผูป้ ่ วยได้รับการสนับสนุนทางด้านจิตใจเป็ นอย่างดีจากสามี แต่มีความเครี ยด
ว่าจะไม่สามารถเดินได้ปกติอย่างเดิม

Primary outcome measure (From activity limitation) หลังจากการให้ การรักษา
ผูป้ ่ วยสามารถเดินก้าวขาข้างขวาได้เอง 7 ใน 10 ครั้ง โดยที่ปลายเท้าลอยพ้นพื้นในช่วง initial to mid swing ภายใน
1 เดือน
มีรูปแบบการเดินที่ปกติ คือ มี Hip flexion 20-30, knee flexion 50-60, dorsiflexion 10-20 และไม่มี
hip hiking ภายในระยะเวลา 2 เดือน

Testing criteria หรือ Secondary outcome measure (การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนของ impairments
จากการตรวจร่ างกายที่พบ) ให้ระบุระยะเวลาที่คาดการณ์วา่ จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละ criteria คือ
1. Standing balance: poor  good ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
2. FMA –Rt. leg flexor synergy: 1  2 ภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์
3. PROM of Rt. dorsiflexion: firm end feel  normal end feel ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
4. Modified Ashworth Scale of Rt. plantarflexor score: 2  1 หรื อ 0 ภายหลังการรักษาแต่ละครั้ง
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สาขาทางการกีฬา
แบบฝึ กหัด เพือ่ ส่ งเสริมความเข้ าใจ การประยุกต์ใช้ ICF ในการสรุปและวิเคราะห์ ปัญหา
คาสั่ง จงนาข้อความทีก่ าหนดให้ ใส่ ในตารางด้ านล่างให้ถูกต้อง
- Weather
- Decreased functional balance
- Surface
- Swelling
- Muscle weakness
- Sport equipment
- Partial weight bearing
- Pain
- Return to competition

- Basketball (Guard)
- Practice and Training
- Family
- Health status
- Amateur/Elite level
- Depression
- Walking with crutches
- Team (Players)

- Instability
- Coach and Team manager
- Protective equipment
- Decreased ROM
- Gymnasium/Field
- Light
- Community
- Fear

แบบฝึ กหัด การประยุกต์ใช้ ICF สาขาทางการกีฬา
Activities limitation Body Functions and Participation
Environmental
Personal Factors
structures:
restriction
factors
Impairment
……………….……. …………………… ……………………. …………………… ……………………
……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….

……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….

……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….

……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….

……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….

……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….

……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….

……………….…….

……………………

……………………. ……………………. …………………….
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ตัวอย่าง การเขียนสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วย ในสภาวะทางการกีฬา
การวินิฉัยโรคทางกายภาพบาบัด (PT Diagnosis) Right anterior talofibular ligament and calcaneofibular ligament sprain grade II
สรุปปัญหา
(Activity Limitations)

ผูป้ ่ วยไม่สามารถเดินลงน้ าหนักที่
ขาข้างขวาได้เต็มที่

การวิเคราะห์ ปัญหา หรื อ สาเหตุ
ของปัญหา (Impairments)
1.Pain at anterior talofibular ligament
and calcaneofibular ligament

2. Swelling at Rt. ankle joint
3. Instability of Rt. ankle joint

4. Decrease functional balance of Rt.
leg

การตรวจร่ างกายที่ยนื ยัน
1.1. Palpation : Tenderness at anterior talofibular and calcaneofibular
ligament
1.2. Movement test
1.2.1 Active : Pain at inner range of lateral side of ankle joint
- Plantarflexion (Pain scale = 3/10) - Inversion (Pain scale = 3/10)
- Plantarflexion with inversion (Pain scale = 3/10)
1.2.2 Passive : Pain at inner range of lateral side of ankle joint
- Plantarflexion (Pain scale = 3/10) - Inversion (Pain scale = 3/10)
- Plantarflexion with inversion (Pain scale = 3/10)
2. Circumference : ankle joint line Rt. > Lt. = 1 cm
3. Functional instability test :
- Anterior drawer test (plantarflexion) : positive
- Talar tilt test (adduction) : positive
4. Functional balance test : Single leg standing test
On hard floor
- Opened eye = falling at 45 sec
- Closed eye = falling at 35 sec, Fair
On trampoline
- Opened eye = falling at 40 sec, Fair
- Closed eye = falling at 30 sec, Poor
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พยาธิสภาพหรือกลไกการบาดเจ็บ

Landing in plantarflexion with inversion

Partial tear at anterior talofibular ligament and
calcaneofibular ligament

Decreased
proprioception






Instability of
Rt.ankle joint


ไม่สามารถเดินลงน้ าหนักที่ขาข้างขวาได้

เป้าหมายทางกายภาพบาบัด
(Goal to improve Activity or
Function)

การวางแผนการรักษา
(Plan of treatment)

ผูป้ ่ วยสามารถเดินลงน้ าหนักที่ขา
ข้างขวาได้

1. To decrease pain at lateral side of Rt.
ankle joint by cold therapy and
electrotherapy
2. To decrease swelling at lateral side of
Rt. ankle joint by cold therapy and
electrotherapy
3. To improve stability of Rt. ankle joint
by therapeutic exercise
4. To improve functional balance of Rt.
leg by balance training
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 Environmental factors ตัวอย่างเช่น
- ลักษณะสนามฝึ กซ้อม: แสงสว่างไม่เพียงพอ พื้นสนามไม่เรี ยบ (ไม้ปาร์เก้หลุด) พื้นสนามลื่น



Personal factors ตัวอย่างเช่น

-

ผูป้ ่ วยเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอล ตาแหน่ง ตัวส่งลูก
นักกีฬาระดับมหาวิทยาลัย
ผูป้ ่ วยมีโรคประจาตัว คือ โรคลิ้นหัวใจรั่ว
ผูป้ ่ วยสูบบุหรี่ และดื่มสุราเป็ นครั้งคราว
ผูฝ้ ึ กสอนและผูจ้ ดั การทีม : การจัดตารางฝึ กซ้อมและตารางแข่งขัน
เพื่อนร่ วมทีมบาสเกตบอล : ความสัมพันธ์ในทีม

-

Primary Outcome measure (From Activity limitation)
1.
ผูป้ ่ วยสามารถเดินลงน้ าหนักที่ขาข้างขวาได้เต็มที่ โดยไม่มอี าการปวดในขณะเดิน (Pain scale =
0/10) ภายใน 6 สัปดาห์

Testing criteria หรื อ secondary outcome measure (การคาดการณ์การ เปลีย่ นแปลงที่ดขี ึน้ ของ
impairments จากการตรวจร่ างกายที่พบ)
1.
Pain will be reduced at least 2 pain scales within 1 week
2.

Circumference at ankle joint line of right leg is equal to left leg (There is no swelling at Rt. ankle

joint) within 4 weeks
3.

Functional balance test : Able to stance position in 1 min (Good quality) within 2 weeks
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ตัวอย่าง การเขียนสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วย แบบที่ 1: Heart and Lung Diseases, Neuromuscular diseases
การวินิฉัยโรคทางกายภาพบาบัด (PT Diagnosis) หรือ การวินิจฉัยโรค (Medical Diagnosis) ___CAD S/P CABG _______
สรุปปัญหา
(Activity Limitation)

ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนือ่ ยขณะ
ทากิจวัตรประจาวัน

การวิเคราะห์ ปัญหา หรือ สาเหตุของปัญหา
(Impairments)
1. Poor cardiopulmonary endurance
2. Impaired Airway Clearance

3. Impaired Gas Exchange

การตรวจร่ างกายที่ยนื ยัน
1. Functional class : Function class III
2. Observation: V/S -> RR>24 bpm, SpO2 90%
: Pale, Cyanosis, Ineffective Cough
: Dyspnea on exersion
- Palpation : Chest Expansion at BLL
: พบ Rhonchal Fremitus at BLL
- Percussion : Dullness at BLL
- Auscultation : Diminished Breath Sound at BLL
: พบ Adventitious sound at BLL
3. - Lab investigation: ABG -> acute hypoxemia
- Observation: V/S -> RR>24 bpm, SpO2 90%
: Pale, Cyanosis
: Abnormal Breathing Pattern
- Palpation : Chest Expansion at BLL
- Auscultation : Diminished Breath Sound at BLL
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พยาธิสภาพหรือกลไกการบาดเจ็บ
ผูป้ ่ วยมีพยาธิสภาพของโรคหัวใจเป็ นระยะ
เวลานาน ส่งผลให้หวั ใจไม่สามารถส่งเลือด
ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่ างกายได้อย่าง
เพียงพอ จึงทาให้เกิดอาการเหนื่อยหอบ
ขณะทากิจวัตรประจาวัน ประกอบกับ
ผูป้ ่ วยได้รับยาสลบขณะผ่าตัดทาทางเบี่ยง
หลอดเลือดจึงสางผลให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนของระบบหายใจ อีกทั้ง
ผูป้ ่ วยไอไม่มีประสิทธิภาพ จึงเกิดการคัง่
ค้างของเสมหะ ทาให้การแลกเปลี่ยนก๊าซ
ลดลง ความทนทานของระบบหัวใจและ
ปอดจึงลดลง

เป้าหมายทางกายภาพบาบัด
(Goal to improve Activity or

การวางแผนการรักษา
(Plan of treatment)

Function)

ผู้ป่วยไม่มอี าการหอบเหนื่อย
ขณะทากิจวัตรประจาวัน

1.To Improve cardiopulmonary endurance by endurance
exercise

2.To improve Airway Clearance by chest PT
3. To improve Gas Exchange by chest PT
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Environmental factors: ผูป้ ่ วยอาศัยอยูบ่ า้ น 2 ชั้น โดยห้องนอนอยูช่ ้นั 2



Personal factors: ผูป้ ่ วยสูบบุหรี่ , มีคนดูแลที่บา้ น 1 คนและประกอบอาชีพทานา

Primary outcome measure (From Functional limitation)
- ผูป้ ่ วยไม่มีอาการหอบเหนื่อยขณะทากิจวัตรประจาวัน 2 สัปดาห์ หลังจากการให้การรักษา

Testing criteria หรื อ secondary outcome measure (การคาดการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน ของ
impairments จากการตรวจร่ างกายที่พบ)
1. Improve cardiopulmonary endurance ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังการรักษา โดยประเมินจาก
Functional class : Function class II
2. Improve Airway Clearance ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยประเมินจาก
Observation: effective Cough
Palpation : ไม่พบ Rhonchal Fremitus at BLL อีกต่อไป
Percussion : Resonance at BLL
Auscultation : Normal Breath Sound at BLL
: ไม่พบ Adventitious sound at BLL อีกต่อไป
3. Improve Gas Exchange ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยประเมินจาก
Observation : V/S -> RR ไม่เกิน 24 bpm, SpO2 ไม่ต่ากว่า 95%
: ไม่พบภาวะ Pale, Cyanosis
: Normal Breathing Pattern
Palpation : Normal Chest Expansion at BLL
Auscultation : Normal Breath Sound at BLL
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ตัวอย่าง การเขียนสรุปและวิเคราะห์ ปัญหาผู้ป่วย แบบที่ 2: (Complication จากการนอนนาน)
การวินิฉัยโรคทางกายภาพบาบัด (PT Diagnosis) หรือ การวินิจฉัยโรค (Medical Diagnosis): Lt. Hemiparesis with Pneumonia
สรุปปัญหา
การวิเคราะห์ ปัญหา หรือ สาเหตุของปัญหา
การตรวจร่ างกายที่ยนื ยัน
(Activity Limitation)

1. ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้ อนทางระบบ
หายใจ (จากการนอนนาน)

(Impairments)
1. - Observation: Ineffective Cough, Systemic
hydration

1. Impaired Airway Clearance

- Palpation : พบ Rhonchal Fremitus at BLL
- Percussion : Dullness at BLL
- Auscultation : Diminished Breath Sound at BLL
: พบ Adventitious sound at BLL
2. - Lab investigation: ABG -> acute hypoxemia Observation: V/S -> RR>24 bpm, SpO2 90%
: Pale, Cyanosis
: Abnormal Breathing Pattern
- Palpation : Chest Expansion at BLL
- Auscultation : Diminished Breath Sound at BLL

2. Impaired Gas Exchange

เป้าหมายทางกายภาพบาบัด

การวางแผนการรักษา

(Plan of treatment)
(Goal to improve Activity or Function)
1.To Improve Gas Exchange by breathing exercise, chest
1. ผู้ป่วยไม่มภี าวะแทรกซ้ อนทาง
trunk mobilize
ระบบหายใจ(จากการนอนนาน)

2. To Improve Airway Clearance by percussion & vibration,
suction, coughing training
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พยาธิสภาพหรือกลไกการ
บาดเจ็บ
เกิดการติดเชื้อที่ปอด ส่งผลให้มี
การสร้างเสมหะเพิ่มมากขึ้น
ประกอบกับผูป้ ่ วยไม่สามารถขับ
เสมหะได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ
เกิดการคัง่ ค้างของเสมหะใน
ทางเดินหายใจ ประกอบกับการ
ที่ผปู้ ่ วยนอนนานการขยายตัว
ของปอดลดลง ทาให้การ
แลกเปลี่ยนก๊าซแย่ลง ส่งผลให้
ผูป้ ่ วยหายใจไม่มีประสิทธิภาพ

 Environmental factors: ผูป้ ่ วยอาศัยอยูท่ ี่ศนู ย์ดูแลผูส้ ูงอายุ
 Personal factors: มีคนดูแลที่ศนู ย์ดูแลผูส้ ูงอายุ 1 คน ญาติมาเยีย่ มสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Primary outcome measure (From Functional limitation)
- ผูป้ ่ วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ (จากการนอนนาน) หลังจากการให้การรักษา เป็ นเวลา 2 สัปดาห์

Testing criteria หรื อ secondary outcome measure (การคาดการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึน ของ
impairments จากการตรวจร่ างกายที่พบ)
1. Improve Airway Clearance ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยประเมินจาก
Observation: effective Cough
Palpation
: ไม่พบ Rhonchal Fremitus at BLL อีกต่อไป
Percussion : Resonance at BLL
Auscultation : Normal Breath Sound at BLL
: ไม่พบ Adventitious sound at BLL อีกต่อไป
2. Improve Gas Exchange ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยประเมินจาก
Observation : V/S -> RR ไม่เกิน 24 bpm, SpO2 ไม่ต่ากว่า 95%
: ไม่พบภาวะ Pale, Cyanosis
: Normal Breathing Pattern
Palpation
: Normal Chest Expansion at BLL
Auscultation : Normal Breath Sound at BL

47

48

