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ระเบียบปฏิบัติเร่ือง การบ่งชี้ผู้ป่วยก่อนท ากายภาพบ าบัด 
เอกสารเลขท่ี KH-WI-PT-08 ฉบบัท่ี  A  แกไ้ขคร้ังท่ี  02 
วนัท่ีบงัคบัใช ้ 1 ตุลาคม 2564 หนา้ท่ี 1 ของ 3 หนา้ 

 

 

เร่ือง “การบ่งชี้ผู้ป่วยก่อนท ากายภาพบ าบัด เพ่ือป้องกนัการรักษาผิดข้าง/ผิดคน” 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับนกักายภาพบ าบดั ผูช่้วยกายภาพบ าบดั และบุคลากรทุกคน ใน
การบ่งช้ีผูป่้วยก่อนท ากายภาพบ าบดั เพื่อป้องกนัการรักษาผิดขา้ง/ผิดคน 
 1.2 เพื่อเป็นแนวทางยนืยนัความถูกตอ้งของขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดั 
 
2. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1 การบ่งช้ีผูป่้วย หมายถึง การระบุตวัผูป่้วย เพื่อระบุตวัผูป่้วยท่ีจะตอ้งท ากายภาพบ าบดั 
 2.2 อวยัวะท่ีจะท าการบ่งช้ี หมายถึง 
  2.2.1 อวยัวะท่ีมีขา้ง ซา้ย หรืขวาของร่างกาย 
  2.2.2 น้ิวมือ น้ิวเทา้ 
 2.3 การท ากายภาพบ าบดั หมายถึง การตรวจ การรักษา หรือการบรรเทาอาการทุกขท์รมาน
ของผูป่้วย ดว้ยวิธีการทางกายภาพบ าบดั ภายใตม้าตรฐานวิชาชีพ 
 
3. นโยบายปฏิบัติ 
 เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งท ากายภาพบ าบดัใหใ้ชเ้กณฑด์งัน้ี 
 3.1 ใหมี้การตรวจสอบการบ่งช้ีตวัผูป่้วย (Identification) อยา่งนอ้ย 2 ตวับ่งช้ี เช่น สอบถาม
จากตวัผูป่้วยกบัป้ายขอ้มือ ตรวจสอบขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัจากค าสั่งการรักษา กบัการวินิจฉยัของ
นกักายภาพบ าบดั/แผนภูมิรูปภาพ เป็นตน้ ทุกขั้นตอนท่ีจะท ากายภาพบ าบดั 
 3.2 ใหทุ้กคนท าเคร่ืองหมายระบุขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัเหมือนกนัทัว่ทั้งหน่วยงาน ใน
ผูป่้วยท่ีมีขอ้บ่งช้ีทุกราย 
 3.3 ใหท้บทวนการบ่งช้ีตวัผูป่้วย/ขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดั ก่อนลงมือท ากายภาพบ าบดั เพื่อ
ยนืยนัความถูกตอ้งของผูป่้วย/ขา้ง และประเภทของการท ากายภาพบ าบดั ทั้งน้ีการทบทวนดงักล่าว
ตอ้งกระท า ณ สถานท่ีซ่ึงจะท าหัตการ หรือท ากายภาพบ าบดั และก่อนลงมือท าหัตถการหรือท า
กายภาพบ าบดั บุคลากรทุกคนและทุกระดบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าหตัถการหรือท ากายภาพบ าบดันั้นๆ 
ควรเขา้มาร่วมยนืยนัความถูกตอ้งทั้ง 3 ประการดงักล่าว 
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4. ขั้นตอนปฏิบัติ 
 4.1.1 การตรวจสอบความถูกต้องก่อนท ากายภาพบ าบัด 
  1. ตรวจสอบ เพื่อยนืยนัตวัผูป่้วย หตัถการ ขา้ง ท่ีวางแผนจะท ากายภาพบ าบดั อย่าง
น้อย 2 ตัวบ่งชี้ เช่น จากประวัติผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค การตรวจร่างกายของนักกายภาพบ าบัด ค าส่ัง
นักกายภาพบ าบัด ชนิดของการท ากายภาพบ าบัด แผนภูมิรูปภาพให้ตรงกัน 
  2. ตรวจสอบ จดัเตรียมเอกสาร/หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วย เช่น ภาพถ่ายรังสี/ฟิลม์ 
และผลการตรวจพิเศษ ซ่ึงตอ้งมีการะบุช่ือ และ HN ของผูป่้วยใหช้ดัเจน 
 4.1.2 การท าเคร่ืองหมายบริเวณท่ีจะท ากายภาพบ าบัด 
  1. ใหท้ าเคร่ืองหมายระบุขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัในผูป่้วยทุกรายท่ีมีอวยัวะทั้งสอง
ขา้ง หรือมีหลายโครงสร้าง (เช่น น้ิวมือ น้ิวเทา้) 
  2. ตรวจสอบความเขา้ใจของผูป่้วยถึงขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัและความยนิยอมใน
การท าเคร่ืองหมายท่ีจะท ากายภาพบ าบดั 
  3. นกักายภาพบ าบดัท าเคร่ืองหมายระบุต าแหน่งท่ีจะรักษา ในแผนภูมิรูปภาพ/ขา้ง
และอวยัวะท่ีจะท ากายภาพบ าบดั 
  4. ผูช่้วยกายภาพบ าบดัท าเคร่ืองหมาย “วงกลม” ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1 
เซนติเมตรท่ีตวัผูป่้วย ดว้ยปากกา โดยผูช่้วยกายภาพบ าบดัผูท้  าเคร่ืองมือตอ้งตรวจสอบกบัผูป่้วยก่อน
ทุกคร้ัง เพื่อระบุต าแหน่งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัใหช้ดัเจน และตรวจสอบอีกคร้ังวา่ตรงกบัแผนการ
รักษาของนกักายภาพบ าบดัหรือไม่ ทั้งน้ีเพื่อการตรวจสอบอีกคร้ังกบัเอกสารท่ีนกักายภาพบ าบดัท า
เคร่ืองหมายไว ้วา่มีความถูกตอ้งของต าแหน่งและขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัจริง 
หมายเหตุ 
  - หากผูป่้วยไม่ยนิยอมใหท้ าเคร่ืองหมายบนร่างกายให้ท าเคร่ืองหมาย “วงกลม” ระบุ
ขา้งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัในแบบทะเบียนแรกรับเท่านั้น 
  5. กรณีฉุกเฉิน ให้นกักายภาพบ าบดัเป็นผูท้  าเคร่ืองหมายระบุต าแหน่งท่ีจะท า
กายภาพบ าบดัในทะเบียนแรกรับ และท าเคร่ืองหมาย “วงกลม” ท่ีตัวผู้ป่วยทุกราย แต่หากกรณีท า
กายภาพบ าบดัท่ีผูป่้วยตอ้งรอท่ีเตียงผูป่้วยก่อน ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัปกติ โดยนกักายภาพบ าบดัเป็นผูท้  า
เคร่ืองหมายระบุต าแหน่งท่ีจะท ากายภาพบ าบดัในแบบทะเบียนแรกรับ และผูช่้วยกายภาพบ าบดัเป็น
ผูท้  าเคร่ืองหมายท่ีตวัผูป่้วย (ตามรายละเอียดในขอ้ท่ี 4) 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 5.1 นกักายภาพบ าบดัผูท้  าการรักษาทุกคน 
 5.2 ผูช่้วยกายภาพบ าบดั/บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากายภาพบ าบดั 
 
6. ผู้รับผิดชอบ 
 6.1 หวัหนา้กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
 6.2 หวัหนา้งานกายภาพบ าบดั 
 
7. เกณฑ์ชี้วัด 
 อุบติัการณ์ท ากายภาพบ าบดัผิดคน/ผิดขา้ง/ผิดต าแหน่ง 
8. การประเมินผล 
 ประเมินโดยภาพรวมของหน่วยกายภาพบ าบดั 
 


