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Rehabilitation Nursing Care 
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Abstract
 This article aimed to disseminate role of nurses in rehabilitation.  In Thailand, we still lacked 
understanding the role of rehabilitation, especially nurses’ role.  Nursing profession is the highest 
number of health care providers who provided care to all kinds of population including those who 
were disabilities.  Roles and responsibilities of rehabilitation nurses covered direct and indirect care; 
educator; collaborator; client advocator; consultant; and researcher.  If nurses gained more  
knowledge about rehabilitation, they will be able to perform their tasks covered health promotion, 
prevention, curative, and rehabilitation; which resulted in better health of people; as well as  
reducing illness and disability.
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การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

สุพรรณิการ์ แววอาราม, พย.ม.1

บทคัดย่อ

	 บทความวิชาการเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือเผยแพร่บทบาทพยาบาลด้านการฟ้ืนฟูสภาพให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 

มากข้ึน	 เน่ืองจากในปัจจุบันประเทศไทยยังขาดความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของการฟ้ืนฟูสภาพ	 โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงวิชาชีพการพยาบาล	 ซ่ึงเป็นวิชาชีพด้านสาธารณสุขท่ีมีมากท่ีสุดในประเทศ	 บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลฟ้ืนฟู

สภาพ	ครอบคลุมต้ังแต่เป็นผู้ให้การดูแลรักษาพยาบาล	เป็นผู้สอนและให้คำาแนะนำา	การเป็นผู้ประสานงาน	การพิทักษ์

สิทธิและสนับสนุนให้กับผู้ป่วย/คนพิการ	การเป็นผู้ให้คำาปรึกษา	และการเป็นนักวิจัย	โดยสามารถให้บริการได้ครบถ้วน	

ท้ังด้านการส่งเสริม	 การป้องกัน	 การรักษา	 และการฟ้ืนฟูสภาพ	 ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนของประเทศมีสุขภาพดี	 

ลดการเจ็บป่วยและความพิการได้เป็นอย่างดี	
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บทนำา
	 การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพเกิดข้ึนและรู้จักกันแพร่หลาย

ในประเทศแถบยุโรป	 อเมริกา	 อังกฤษ	 และออสเตรเลีย	

สำาหรับประเทศไทยการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพยังไม่ได้แยก

บทบาทออกมาอย่างชัดเจน	จะถูกรวมอยู่ในการพยาบาล

พ้ืนฐานของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี	

จนกระท่ังในปี	 พ.ศ.	 2553	 ศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ	(ปัจจุบัน	คือ	สถาบัน

สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)	

ได้ร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

จัดทำาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล

ฟ้ืนฟูสภาพข้ึนเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย	 และ

หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล	ท้ังสอง

สถาบันได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเปิดอบรม

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟ้ืนฟู

สภาพ	ปีละ	1	รุ่น	จนถึงปัจจุบันรวม	7	รุ่น	(พ.ศ.	2559)	

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา

การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพเป็นพยาบาลวิชาชีพจาก

โรงพยาบาลในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	 โรงพยาบาลใน

สังกัดกรุงเทพมหานคร	โรงพยาบาลเฉพาะทาง	โรงพยาบาล

ศูนย์	โรงพยาบาลท่ัวไป	โรงพยาบาลชุมชน	และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 รวมท้ังส้ิน	 162	คน	 ซ่ึงได้กระจาย

ไปทำางานท่ัวทุกภูมิภาคในประเทศไทย	ทางสถาบันสิรินธร

เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ	ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการผลิตพยาบาล

เฉพาะทางสาขา	“การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ”	 เพ่ือให้มี

ปริมาณเพียงพอท่ีจะไปให้บริการแก่ผู้ป่วย	 ผู้สูงอายุ	

คนพิการท่ัวประเทศ	และเป็นการสนองรับการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างทางสังคมของประเทศไทยท่ีกำาลังก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ	ซ่ึงมีความเส่ียงในการเกิดความพิการ

พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพคือใคร มีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 

	 พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ	 (rehabilitation	 nurse)1	 คือ	

พยาบาลท่ีทำาหน้าท่ีช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความพิการ	 และ/

หรือการเจ็บป่วยเร้ือรัง	 เพ่ือคงไว้ซ่ึงการทำางานปกติของ

ร่างกายให้มากท่ีสุด	พยาบาลฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะช่วยเหลือ

ให้ผู้รับบริการสามารถปรับตัวเพ่ือการดำาเนินชีวิตได้ใน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ กับคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553

สภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลง	 และการพัฒนาการ

ดูแลผู้รับบริการ	รวมถึงครอบครัวของผู้รับบริการ	พยาบาล

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะออกแบบ	และปฏิบัติการพยาบาลตาม

ทฤษฎีทางการพยาบาลท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ

ตนเอง	 และการส่งเสริมสุขภาพกาย	 จิตใจ	 สังคม	 และ

จิตวิญญาณ	 งานการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพประกอบด้วย	

งานด้านผู้ป่วยใน	และด้านผู้ป่วยนอก	รวมถึงงานในชุมชน	

สามารถประเมินผู้รับบริการท้ังภาวะวิกฤติและก่ึงวิกฤติได้	

บทบาทน้ีได้รับการพัฒนาโดยพยาบาลชำานาญการ	 ระบุ

ขอบเขตของงานการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ	 และส่งเสริม

ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติของการฟ้ืนฟูสภาพ

ทางการพยาบาล

	 พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพจะทำางานเป็นทีมร่วมกับทีม

สหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสภาพ	 ได้แก่	 แพทย์	 พยาบาล	

นักกายภาพบำาบัด	 นักกิจกรรมบำาบัด	 นักแก้ไขการพูด	

ช่างกายอุปกรณ์	 เป็นต้น	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ

การฟ้ืนฟูสภาพ	 การปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือการฟ้ืนฟู

สภาพสามารถทำาได้ทุกท่ี	 ไม่จำาเป็นต้องทำาเฉพาะใน

สถานพยาบาลเท่าน้ัน	 อาจจะทำาในชุมชนหรือท่ีบ้านของ

ผู้รับบริการ	 ซ่ึงบทบาทของพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพในแต่ละ

สถานท่ีจะแตกต่างกันไป	

 คุณสมบัติของพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ1,2

	 •	 มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง	 และทักษะ

ทางคลินิกท่ีจำาเป็นในการให้การดูแลผู้ท่ีมีความบกพร่อง

ของร่างกาย	และผู้ท่ีเจ็บป่วยเร้ือรัง



J NURS SCI   Vol 35 No 4 October - December 2017

Journal of Nursing Science 7

	 •	 เป็นผู้ประสานงานท่ีดีทางด้านการศึกษาและการ

ใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสมในการพัฒนา	และดำาเนินการเรียน

การสอนเป็นรายบุคคล	รายกลุ่ม	ให้กับผู้ป่วย	ผู้ดูแล	และ

สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย

	 •	 เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาล

ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย/คนพิการ	โดยใช้กระบวนการ

พยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

	 •	 สามารถนิเทศ	และกำากับบุคลากรทางการพยาบาล

ให้มีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทาง 

การพยาบาล	และได้รับมอบหมายงานอย่างเหมาะสม

	 •	 เป็นผู้ประสานงานกับสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟู

สภาพเพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ป่วย/คนพิการ	 เพ่ือให้

ได้รับการการฟ้ืนฟูสภาพท่ีมีประสิทธิภาพ

	 •	 ใช้หลักการดูแลรักษาพยาบาลแบบองค์รวม

ครอบคลุมทุกมิติของการดำารงชีวิต	เช่น	การเรียนการศึกษา	

การประกอบอาชีพ	 ชีวิต	และจิตวิญญาณ	การปรับตัวให้

เข้ากับส่ิงแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา

	 •	 เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการส่ือสารพูดคุยและการเขียน

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 ในการพัฒนาสายสัมพันธ์กับสหวิชาชีพ	

ผู้ป่วย/คนพิการ	 ผู้ดูแล	และครอบครัวเพ่ือการปฏิบัติการ

พยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ

	 •	 เป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรทางการพยาบาล	

และนักศึกษา	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การเป็น

กรรมการด้านการพยาบาลขององค์กรวิชาชีพเพ่ือส่งเสริม

การพัฒนาการรักษาพยาบาล	และความก้าวหน้าของการ

พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพมืออาชีพ

	 •	 มีบทบาทหน้าท่ีส่งเสริม	สนับสนุนให้มีการรับรอง	

CRRN	 (Certified	Rehabilitation	Registered	Nurse)	

และได้รับการยกระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือเป็นสมาคม	 และ/หรือ

เป็นองค์กรวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสภาพ

	 •	 สามารถอำานวยความสะดวก	 ให้ความรู้แก่บุคคล

ในชุมชน	เพ่ือให้ยอมรับผู้ท่ีมีความพิการ

	 •	 เป็นผู้ท่ีมีความริเร่ิมในการออกกฎหมาย/ศึกษา

กฎหมายท่ีมีผลเก่ียวกับการปฏิบัติการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ

	 •	 เป็นผู้ท่ีสามารถนำาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ	และนำาปฏิบัติการพยาบาล

ไปสู่การวิจัยทางการพยาบาล

 บทบาทหน้าท่ีของพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ 

	 พยาบาลฟ้ืนฟูสภาพมีบทบาทหน้าท่ีหลายด้านรวมกัน	

เพ่ือให้การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพสามารถดูแลผู้ป่วย/คน

พิการได้ครอบคลุมท้ังทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 และจิต

วิญญาณ	สรุปบทบาทหน้าท่ีของพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพได้ดังน้ี	

 1. เป็นผู้สอนและให้คำาแนะนำา (educator)1,3

	 •	 ให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับการดำาเนินของโรค	 

โรคประจำาตัวท่ีมีผลต่อความพิการ/การเจ็บป่วย	 และให้ 

การพยาบาลโดยการสอนผู้ป่วย	 ผู้ดูแล	 และครอบครัวใน

การดูแลตนเอง	 ทักษะท่ีจำาเป็นในการดูแลตามภาวะ 

ของโรคเพ่ือให้ผู้ป่วย/คนพิการมีภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน	 และ 

มีความต่อเน่ืองในการฟ้ืนฟูสภาพ

	 •	 เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและครอบครัว	 ให้มี

ความรับผิดชอบในการจัดการดูแลตนเองในอนาคต	และ

ให้อิสระในการตัดสินใจเพ่ือบรรลุความสำาเร็จในการดำาเนิน

ชีวิตด้วยตนเองของผู้ป่วย/คนพิการ

	 •	 สอนแนะนำาและให้เสริมแรงในการฟ้ืนฟูสภาพ	

และการดูแลสุขภาพทุกๆ	 ด้าน	 ให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่ง

ทรัพยากรท่ีสำาคัญ	 และอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการดำารงชีวิต	

ให้ความรู้ผู้ป่วย/คนพิการอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือให้ผู้ป่วย/ 

คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้เต็มความสามารถท่ีเหลืออยู่

	 •	 ให้ความรู้แก่สมาชิกในทีมสุขภาพท้ังในหน่วย

บริการเดียวกัน	 นอกหน่วยบริการในชุมชน	 เป็นต้น	 เพ่ือ

การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย/คนพิการ

 2. เป็นผู้ให้การดูแลรักษาพยาบาล (direct and 

indirect care provider)3-5

	 •	 ตรวจประเมินทุกมิติท้ังทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	

สังคม	 วัฒนธรรม	 และจิตวิญญาณของผู้ป่วย/คนพิการ 

ผู้ดูแล	และครอบครัว

	 •	 วางแผนในการปฏิบัติการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพจะ

ต้องมีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กันท้ังด้านการบำาบัดรักษา	และ

ในส่วนของการเปล่ียนแปลงทางคลินิกท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา	

นอกจากน้ีต้องส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีท้ังพยาบาล	

ผู้ป่วย/คนพิการ	ผู้ดูแล	และครอบครัวเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ท่ีวางไว้
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	 •	 ปฏิบัติการพยาบาลตามแผนท่ีวางไว้	 โดยให้การ

พยาบาล	ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย/คนพิการโดยตรง	หรืออาจให้

ผ่านผู้ดูแลหรือครอบครัว	เพ่ือคงไว้ซ่ึงความสามารถท่ีเหลือ

อยู่และป้องกันภาวะแทรกซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนกับผู้ป่วย/

คนพิการ

	 •	 ประเมินผลทางการพยาบาล	เป็นการประเมินการ

ให้การดูแลรักษาพยาบาล	และการแก้ปัญหาต่างๆ	ตามความ

จำาเป็น	โดยวัดความสำาเร็จตามเป้าหมาย	และวัตถุประสงค์

ติดตามเย่ียมผู้ปวยและญาติท่ีบ้าน

ประสานทีมสหวิชาชีพในการร่วมกันลงเย่ียมผู้ปวย/
คนพิการเพ่ือส่งเสริมให้สามารถดำารงชีวิตอิสระได้

ดูแลทำาความสะอาดปาก
และฟันพร้อมสอนญาติ

 3. การเป็นผู้ประสานงาน (collaborator)3,4,6 

	 •	 พัฒนาเป้าหมายของการรักษาฟ้ืนฟูสภาพ	บนฐาน

ความร่วมมือของผู้ป่วย/คนพิการ	และสมาชิกในครอบครัว	

รวมถึงสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสภาพ	 เพ่ือมุ่งให้ผู้ป่วย/

คนพิการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี	 และอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความเป็นจริงท่ีสามารถอยู่ร่วมได้กับผู้อ่ืนในสังคม	 และ

ส่งเสริมให้ช่วยเหลือตนเองให้ได้มากท่ีสุด	 (maximum	

independent)	

	 •	 มีส่วนร่วมกับทีมสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ในการประชุม	 รวมถึงการเสนอข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้กับ

ทีมเพ่ือเป็นข้อมูลนำาไปสู่การตัดสินใจ

	 •	 ร่วมมือกับสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสภาพเพ่ือ

สร้างความม่ันใจในตนเองของผู้ป่วย/คนพิการในการทำา

การฟ้ืนฟูสภาพ	เพ่ือให้สามารถทำาส่ิงต่างๆ	ได้ด้วยตนเอง

	 •	 ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสภาพท่ีจะ

ให้การดูแลผู้ป่วยให้บรรลุผลสำาเร็จ	 โดยคำานึงถึงผลลัพธ์และ

ความคุ้มทุน	 เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย/คนพิการ	

ท้ังด้านร่างกาย	จิตสังคม	และจิตวิญญาณ

 4. การพิทักษ์สิทธิและสนับสนุนให้กับผู้ปวย/คนพิการ 

(client advocate)2,5,7

	 •	 รวบรวมข้อมูล	 รับฟัง	 สะท้อนกลับ	 ให้คำาแนะนำา	

ให้ข้อมูลและให้กำาลังใจกับผู้ป่วย/คนพิการ	สมาชิกในครอบครัว	

เพ่ือสร้างความหวังในการดำาเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

	 •	 สนับสนุนนโยบายเพ่ือให้เกิดบริการท่ีส่งเสริม

สนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้ป่วย/คนพิการให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมต่างๆ	ของสังคม	และชุมชน

	 •	 มีส่วนร่วมสนับสนุนในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้

มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย/คนพิการ	 ในการกลับไปใช้ชีวิต

อยู่ในสังคม	 และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือ

การเจ็บป่วยเร้ือรังข้ึน

	 •	 ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูฯ	 และ

วิชาชีพอ่ืนๆ	 ในการสนับสนุน/ส่งเสริมให้ผู้ป่วย/คนพิการ

สามารถกลับไปทำางานหรือกลับไปศึกษาต่อเหมือนเดิม

ก่อนท่ีจะเจ็บป่วย	หรือพิการ

 5. การเป็นผู้ให้คำาปรึกษา (consultant)3,5,8

	 •	 ค้นหาผู้ป่วย/คนพิการในชุมชน	หรือพ้ืนท่ีท่ีตนเอง

รับผิดชอบ

	 •	 รวบรวมข้อมูลค้นหาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับผู้ป่วย/

คนพิการ	เพ่ือวางแผนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา

	 •	 ประสานสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ป่วย/คนพิการพึงได้รับ	

เช่น	เบ้ียผู้สูงอายุ	เบ้ียคนพิการ	สิทธิด้านการรักษาพยาบาล	

หรือสิทธิด้านอุปกรณ์เคร่ืองช่วยท่ีจำาเป็นต้องได้รับ	เป็นต้น

	 •	 ประเมินผลการฟ้ืนฟูสภาพ	และประสานสหวิชาชีพ

เพ่ือให้ผู้ป่วย/คนพิการได้รับการดูแลฟ้ืนฟูฯ	ตามโปรแกรม	

หรือแผนการรักษา
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ผู้สำาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ

	 •	 พิทักษ์สิทธิอันพึงได้รับตามนโยบายของประเทศ

	 •	 ติดต่อประสานงานด้านการตลาดและชุมชนให้มี

การเช่ือมโยงระหว่างกัน	เพ่ือการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	เป็น

ไปอย่างราบร่ืน

	 •	 ปฏิบัติการตามแผนการรักษาบุคลากรให้คงไว้ซ่ึง

ความภูมิใจในการทำางาน	 และสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามา

ร่วมการทำางาน

	 •	 ประสานการทำางานระหว่างวิชาชีพในชุมชนต่างๆ	

ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ท่ีผู้ป่วย/คนพิการพึง

ได้รับ

	 •	 ร่วมทำางานกับบุคคล	ชุมชน	และประชาชนในพ้ืนท่ี

เพ่ือช่วยลดภาวะเส่ียง	การส่งเสริมสุขภาพ	และการป้องกัน

การเกิดความพิการเพ่ิมข้ึน

	 •	 พัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล	และทำาให้เกิดเป็น

นโยบายเพ่ือนำาสู่การปฏิบัติ

สรุป

	 การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพเป็นบทบาทสำาคัญของ

พยาบาลตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์	 แต่ในทางปฏิบัติ	 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพ

ในส่วนน้ีจะยังไม่ชัดเจนมากนัก	อย่างไรก็ดีพยาบาลวิชาชีพ

ในสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแห่งชาติได้

ปฏิบัติหน้าท่ีในบทบาทการฟ้ืนฟูสภาพ	 จนเห็นผลดีต่อ

สุขภาพของผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการอย่างชัดเจน	และเป็นท่ี

 6. บทบาทการเป็นนักวิจัย (researcher)3,7

	 •	 ติดต่อส่ือสารระหว่างนักวิจัย	และนำาผลการวิจัยมา

ให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ปฏิบัติการพยาบาล

	 •	 ช้ีแนะแนวทางในการพัฒนานำาการปฏิบัติการ

พยาบาลสู่การวิจัย

	 •	 ร่วมมือกับผู้ร่วมงานในการทำาการวิจัย

	 •	 ร่วมมือและประสานงานกับทีมในการค้นหางาน

วิจัยเพ่ือนำามาสู่การปฏิบัติ

	 •	 ร่วมมือกับสหวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสภาพในการคิด

ประดิษฐ์เคร่ืองมือ/เทคโนโลยี	เพ่ือสนับสนุนให้กับผู้ป่วยและ

คนพิการท่ีมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการฟ้ืนฟูสภาพ

	 •	 ประมวลข้อมูลต่างๆ	เพ่ือวางแผนในการฟ้ืนฟูสภาพ

ผู้ป่วยคนพิการให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้าน

การฟ้ืนฟูฯ	สูงสุด

ยอมรับของสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพเป็นอย่างสูง	

ประกอบกับการมีหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	 สาขา

การพยาบาลฟ้ืนฟูสภาพ	 เพ่ืออบรมพยาบาลวิชาชีพให้มี

ความรู้ความสามารถในการทำาหน้าท่ีด้านการฟ้ืนฟูสภาพ	

จะส่งเสริมให้บทบาทพยาบาลวิชาชีพด้านการฟ้ืนฟูสภาพ

มีความชัดเจน	 และทำาประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพของ

ผู้ป่วยเร้ือรังและผู้พิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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