
๑

คูมือการประเมินมาตรฐานบริการกายภาพบําบัด พ.ศ. ๒๕๕๕
.............................................

มาตรฐาน ๑ การจัดองคกรและการบริหารงานกายภาพบําบัด
จัดองคกรและการบริหาร ซึ่งเอื้ออํานวยตอการใหบริการกายภาพบําบัดตามวิสัยทัศน พันธกิจที่

กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๑.๑ กําหนดแผนกลยุทธของหนวยงานกายภาพบําบัดโดยผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด

๑.๑.๑ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขต เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงานกายภาพบําบัด
ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ

๑.๑.๒ จัดทํานโยบายและแผนการปฏิ บัติงานไวเปนลายลักษณอักษรใหสอดคลองกับพันธกิจและ
วิสัยทัศนของหนวยงาน และโรงพยาบาล

๑.๑.๓ สื่อสารใหบุคลากรภายในหนวยงาน และหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของรับทราบ
๑.๑.๔ ปฏิบัติตามแผน ควบคุมกํากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๑.๑ มีแผนกลยุทธของหนวยงานโดยนักกายภาพบําบัด
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีแผนกลยุทธ
ของหนวยงาน

มีวิสัยทัศน  พันธกิจ
ขอบเขต  เปาหมาย
และวัตถุประสงคที่
สอดคลองกับ
โรงพยาบาล

มีการจัดทํา
นโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน

มีการสื่อสารให
บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกได
รับทราบ

ปฏิบัติตามแผน
ควบคุม กํากับ
ติดตาม ประเมินผล
และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ที่มาของแผนกลยุทธของหนวยงาน ไดแก ไดจากแผนกลยุทธของโรงพยาบาลหรือเปนแผนกลยุทธที่

หนวยงานกําหนดขึ้น
- รูปแบบการสื่อสาร ไดแก การติดประกาศ การแจงหนังสือเวียน บอรดประชาสัมพันธ หรือแจงทาง

จดหมายอิเล็กโทรนิกส
- ภายใน หมายถึง การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในหนวยงานกายภาพบําบัด

เอกสารแนบ ๑
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- ภายนอก หมายถึง การสื่อสารระหวางหนวยงานกายภาพ บําบัดกับบุคคลภายนอกหนวยงาน เชน บุคลากร
หนวยงานอ่ืน หรือผูรับบริการ

- วิสัยทัศน พันธกิจ ขอบเขต เปาหมาย และวัตถุประสงค ตองทําโดยนักกายภาพบําบัดมีสวนรวม จึงจะได
คะแนน ๒

๑.๒ กําหนดคุณสมบัติของหัวหนาหนวยงานเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดที่มีความสามารถในการ
บริหารหนวยงานใหบรรลุพันธกิจที่กําหน ดไว

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๑.๒ มีหัวหนาหนวยงานเปนนักกายภาพบําบัด
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
หัวหนาหนวยงาน
ไมใชผูประกอบ
วิชาชีพ
กายภาพบําบัด

หัวหนาหนวยงาน
เปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพ
บําบัด มีการ
กําหนดบทบาท
และหนาที่ในการ
บริหารงาน

หัวหนาหนวยงาน
เปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพ
บําบัด ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและ
หนาที่ในการ
บริหาร

หัวหนาหนวยงาน
เปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพ
บําบัด มีการพัฒนา
ศักยภาพในการ
เปนผูบริหาร

หัวหนาหนวยงาน
เปนผูประกอบ
วิชาชีพกายภาพ
บําบัด สามารถ
บริหารงานตาม
พันธกิจและ
แผนงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ศักยภาพในการเปนผูบริหาร ไดแก ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานสารสนเทศ (Information

Technology) หรือความสามารถดานการบริหาร
- มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน เม่ือเทียบกับทรัพยากรที่ใช เชน ทรัพยากรดาน

บุคคล เวลาหรืองบประมาณ

๑.๓ กําหนดโครงสรางหนวยงานกายภาพบําบัดใหชัดเจน และมีแผนภูมิของโครงสรางหนวยงาน
ประกอบดวย สายงานการบังคับบัญชา จํานวนบุคลากร และงานในความรับผิดชอบ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๑.๓ มีแผนภูมิโครงสรางของหนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีแผนภูมิ
โครงสรางของ
หนวยงานและ
สายการบังคับ
บัญชา

มีแผนภูมิโครงสราง
ของหนวยงานและ
สายการบังคับบัญชา
อยางชัดเจน

มีแผนภูมิโครงสราง
ของหนวยงานและ
สายการบังคับบัญชา
อยางชัดเจนมองเห็น
ไดงาย

มีแผนภูมิโครงสราง
ของหนวยงานและ
สายการบังคับบัญชา
ตรงกับที่ปฏิบัติ

มีแผนภูมิโครงสราง
ของหนวยงานและ
สายการบังคับบัญชา
ตรงกับที่ปฏิบัติ และ
เปนปจจุบัน
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คําอธิบายเพิ่มเติม
- แผนภูมิโครงสรางของหนวยงานและสายการบังคับบัญชาควรอยูในตําแหนงที่ มองเห็นไดงาย

๑.๔ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะตําแหนงเปนลายลักษณอักษร
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๑.๔ มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทุกตําแหนง
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ

มีการกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
แตไมครบทุก
ตําแหนง

มีการกําหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครบทุกตําแหนง

มีการทบทวนการ
กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะ

ปรับปรุงคุณลักษณะ
เฉพาะใหสอดคลอง
กับความตองการ
ของหนวยงาน

๑.๕ กําหนดกลไกการสื่อสาร การประสานงาน และการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพโดยมีรูปแบบที่
หลากหลายและครอบคลุมทั้งภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน และระหวางผูใหบริการกับ
ผูรับบริการ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๑.๕ มีระบบและกลไกการสื่อสารประสานงานและแกไขปญหาที่หลากหลาย
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการกําหนด
ระบบและกลไกการ
สื่อสารประสาน
งานในการแกไข
ปญหา

มีการกําหนดระบบ
และกลไกการ
สื่อสารประสาน
งานและแกไข
ปญหา

มีการสื่อสารและ
ประสานงานอยาง
ชัดเจน ถูกตองและ
ทันการณ

มีการประเมินระบบ
และกลไกการสื่อ
สารประสานงาน

มีการปรับปรุง
และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

คําอธิบายเพิ่มเติม
- การสื่อสารประสานงาน ไดแก การสื่อสารระหวางภายในหน วยงาน ระหวางภายในกับภายนอก

หนวยงาน ระหวางหนวยงานกับผูรับบริการ

มาตรฐาน ๒ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน เพื่อเอื้อตอการใหบริการ

ทางกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๒.๑ กําหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามคุณสมบัติและเกณฑที่เหมาะสมกับพันธกิจและ

เปาหมายของการใหบริการ ทั้งนี้ นักกายภาพบําบัดตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพตาม กฎหมาย
วิชาชีพกายภาพบําบัด
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ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๑ มีระบบและเกณฑการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีระบบในการ
คัดเลือก

มีระบบในการ
คัดเลือก แตนัก
กายภาพบําบัด
ไมมีสวนรวม

มีระบบในการ
คัดเลือกและนัก
กายภาพบําบัดมี
สวนรวมในการ
กําหนดเกณฑใน
การคัดเลือก

นักกายภาพบําบัด
มีสวนรวมในการ
เปนคณะกรรมการ
ในการคัดเลือก

ระบบการคัดเลือก
โปรงใสตรวจสอบ
ได

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ระบบในการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข หรือกฎ

ระเบียบขององคกร

๒.๒ จัดทําแผนทรัพยากรบุคคลเปนลายลักษณอักษร
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๒ มีการจัดทําแผนทรัพยากรบุคคลเปนลายลักษณอักษร
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการจัดทําแผน
ทรัพยากรบุคคล

มีการจัดทําแผน
ทรัพยากรบุคคล
เปนลายลักษณ
อักษร

มีการจัดทําแผน
อยางมีสวนรวม
และสอดคลองกับ
พันธกิจของ
หนวยงาน

มีการจัดทําแผน
โดยการศึกษา
ขอมูลที่เก่ียวของ

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผนเปน
ระยะ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- การจัดทําแผนหมายถึงการจัดทําแผนทรัพยากรบุคคล การขออัตรากําลังคนเพิ่ม เนื่องจากบุคลากรไม

เพียงพอ เพื่อทดแทนผูเกษียณราชการ หรือลาออก การลาศึกษาตอ
๒.๒.๑ กําหนดประเภทและจํานวนกําลังคนที่ตอง การในปจจุบันและอนาคต การจัดกําลังคนควร

สงเสริมใหมีบุคลากรที่เพียงพอ และเหมาะสมกับพันธกิจของหนวยงานทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ
โดยนักกายภาพบําบัด ๑ คน ดูแลผูปวยไมเกิน ๑๐ คนตอวัน แตถามีการมอบหมายหนาที่ใหดูแลผูปวยเฉพาะ
ทาง นักกายภาพบําบั ด ๑ คน ใหการดูแลผูปวย ๖ คนตอวัน การออกเยี่ยมบาน ไมเกิน ๕ คนตอวัน การ
สงเสริมสุขภาพ กลุมละไมเกิน ๑๕ คน

๒.๒.๒ กําหนดกลไกติดตามและประเมินความพอเพียงของบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงานอยาง
เปนระบบ และสมํ่าเสมอ
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๒.๑ และ๒.๒.๒ มีระบบและกลไกในการประเมินความเพียงพอของบุคลากร
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีระบบและ
กลไก ในการ
ประเมินความ
เพียงพอของ
บุคลากร

มีระบบและกลไก
ในการประเมิน
ความเพียงพอของ
บุคลากร แตไมมี
ขอมูลสนับสนุน

มีระบบและกลไก
ในการประเมิน
ความเพียงพอของ
บุคลากรโดยใช
ขอมูลสนับสนุน

มีกระบวนการ
ผลักดันใหเกิด
ความเพียงพอของ
บุคลากร

มีการทบทวนและ
ปรับแผนใหทันตอ
สถานการณ

คําอธิบายเพิ่มเติม
๑. ความเพียงพอตามมาตรฐานขอ ๒.๒.๑ หมายถึง การดูแลผูปวยทั่วไป นักกายภาพบําบัด ๑ คน ตอผูปวย
๑๐ คนตอวัน การดูแลผูปวยเฉพาะทางนักกายภาพบําบัด ๑ คนตอผูปวย ๖ คนตอวัน การออกเยี่ยมบาน
ไมเกิน ๕ คนตอวัน การสงเสริมสุขภาพกลุมละไมเกิน ๑๕ คน
๒. มีกระบวนการผลักดันใหเกิดความเพียงพอของบุคลากร หมายถึง การนําเสนอแผนตอผูบังคับบัญชา
ระดับสูงที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
๓. ถามีการผลักดันแตไมไดนักกายภาพบําบัดหรือบุคลากรที่เหมาะสมเพิ่มเติม หรือแสดงใหเห็นวายังไมเกิด
ความเพียงพอ จึงยังไมไดคะแนน ๔

๒.๒.๓ จัดอัตรากําลังทดแทนเม่ือมีความจําเปนตามสถานการณที่เหมาะสม
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๒.๓ มีระบบการจัดอัตรากําลังทดแทนเม่ือมีความจําเปน
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีระบบการจัด
อัตรากําลังทดแทน

มีระบบการจัด
อัตรากําลังทดแทน
แตไมปฏิบัติ

มีระบบการจัด
อัตรากําลังทดแทน
และปฏิบัติตามที่
กําหนด

มีการประเมินและ
วิเคราะหระบบ
อัตรากําลังทดแทน

นําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบอยาง
ตอเนื่อง

คําอธิบายเพิ่มเติม
- การจัดอัตรากําลังทดแทน หมายถึงการมอบหมายบุคลากรทํางานแทนเม่ือมีบุคลากร ลาหรือขาด

๒.๓ จัดทําแผนการเตรียมความพรอมการเพิ่มพูนความรูและทักษะ การสงเสริมจริยธรรมเพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ

๒.๓.๑ เตรียมความพรอมบุคลากรใหมทุกคนกอนเขาประจําการ
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๓.๑ มีแผนและกระบวนการเตรียมความพรอมบุคลากรใหมทุกคนกอนเขาประจําการ
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมใน
หนวยงาน

มีการจัดปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมใน
หนวยงาน แตไมมี
คูมือการปฐมนิเทศ

มีการจัดปฐมนิเทศ
บุคลากรใหมใน
หนวยงาน โดยมี
คูมือและเนื้อหาที่
สอดคลองกับงาน

มีการประเมินผล
การจัดปฐมนิเทศ
ตามวัตถุประสงค

มีการปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการ/เนื้อหา
การปฐมนิเทศให
เหมาะสม

คําอธิบายเพิ่มเติม
- บุคลากรใหม หมายถึง บุคลากรใหมทุกคนในแตละป งบประมาณ
- แนวทางปฏิบัติสําหรับการปฐมนิเทศ มีไดหลายลักษณะ เชน คูมือ , Power point ,วิดีโอ, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย
๒.๓.๒ ประเมินความตองการและกําหนดเนื้อหาในการเพิ่มพูนค วามรู โดยบุคลากรในหนวยงานมี

สวนรวม
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรูและทักษะ และสงเสริมจริยธรรมสําหรับบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓ บุคลากรมีความรู ทักษะ และจริยธรรมผานเกณฑที่กําหนด
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีแผนการจัด
กิจกรรม

มีแผนแตไมตรง
ตามสมรรถนะของ
บุคลากรและความ
ตองการขององคกร

มีแผนและจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรใหสอด
คลองกับความตอง
การขององคกร

มีการประเมินและ/
หรือปรับแผนให
ครอบคลุมการ
เพิ่มพูนความรู
ทักษะและจริยธรรม

ทบทวนและปรับ
แผนใหทันตอ
สถานการณ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- แผนการจัดกิจกรรมหมายถึงกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และจริยธรรม

๒.๔ ประเมินสมรรถนะและ/หรือผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ โดยเนนผลการปฏิบัติงาน
เชิงบวก เพื่อสรางความภาคภูมิใจ และสงเ สริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๔ มีการประเมินสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีการประเมิน
สมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน

มีการประเมิน
สมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน
แตหัวหนางาน
กายภาพบําบัด
ไมมีสวนรวม

มีการประเมิน
สมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอโดย
หัวหนางาน
กายภาพบําบัดมี
สวนรวม

มีการประเมิน
สมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอโดย
มีหลักเกณฑ
วิธีการที่ชัดเจน

มีการประเมิน
สมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอโดย
มีหลักเกณฑ
วิธีการที่ชัดเจน
และโปรงใส

คําอธิบายเพิ่มเติม
- การประเมินสมรรถนะคือการประเมินระดับความสามารถในการปฏิบัติงานและประเมินพฤติกรรมที่พึง

ประสงค
- หลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยางนอยใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนด

๒.๕ กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีคุณสมบัติไมครบตามที่กําหนดไวในคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง หรือนักศึกษาฝกงาน โดยนักกายภาพบําบัด

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๒.๕ มีการกําหนดผูกํากับดูแลที่เปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการกําหนด
ผูกํากับดูแล

มีการกําหนดผู
กํากับดูแล แตไมมี
การกําหนด
บทบาท

มีการกําหนดผู
กํากับดูแลและมี
การกําหนด
บทบาทตามพรบ.
วิชาชีพและ
กฎหมายที่
เก่ียวของ

มีกระบวนการ
ควบคุมและ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบ

มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

คําอธิบายเพิ่มเติม
- กําหนดบทบาท หมายถึง กําหนดหนาที่ใหทําและทําไดตามที่ พรบ.วิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวของ

กําหนด
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบหมายถึงประเมิน ตามวงลอของการปฏิบัติงาน คือ Plan-Do-

Check-Act
- ถาหนวยงานไมมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติไมครบ ขอนี้ไมตอง
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มาตรฐาน ๓ การบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
การจัดการส่ิงแวดลอม พื้นที่ใชสอย หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการใหบริการทางกายภาพบําบัด

ตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูใหบริกา ร โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
๓.๑ จัดโครงสรางทางกายภาพและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความเหมาะสมและปลอดภัย

๓.๑.๑ สถานที่ต้ังหนวยงานมีความเหมาะสม สะดวกตอการเขารับบริการและสงตอไปยังหนวยงานที่
เก่ียวของ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๑.๑ สถานที่ต้ังหนวยงานมีความเห มาะสม สะดวกตอการเขารับบริการและสงตอไปยัง
หนวยงานที่เก่ียวของ

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

การเขาสูหนวยงาน
ไมสะดวกและมี
ความเสี่ยงตอการ
เขารับบริการ

การเขาสูหนวยงาน
สะดวกและไมมี
ความเสี่ยงตอการ
เขารับบริการ

มีเสนทางการเดิน
หรือขนสงที่ปลอด
ภัย กวางเพียงพอ
มีทางลาดชัน หรือ
สิ่งอํานวยความ
สะดวก เชน ลิฟท
มีหลังคาบริเวณ
ทางเดินและประตู
ทางเขา

มีกระบวนการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษา แตไม
สมํ่าเสมอ

มีกระบวนการการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาอยาง
เปนระบบและมีการ
ตรวจสอบอยาง
สมํ่าเสมอ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- อางถึง “กฎกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการทุพพลภาพ

และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘”
๓.๑.๒ สภาพทั่วไปภายในหนวยงานมีความปลอดภัย มิดชิด มีการระบายอากาศดี มีแสงสวางเพียงพอ

ไมมีสิ่งรบกวน มีความสะอาดและเปนระเบีย บ
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๑.๒ สภาพทั่วไปมีความปลอดภัย การระบายอากาศดี มีแสงสวางเพียงพอ
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
สภาพแวดลอมไม
เหมาะสมกับการ
ใหบริการ

สภาพแวดลอม
เหมาะสม แตไม
ครบถวน

สภาพแวดลอม
เหมาะสมครบถวน

มีกระบวนการ
ตรวจสอบและ
บํารุงรักษา แตไม
สมํ่าเสมอ

มีกระบวนการตรวจ
สอบและบํารุง รักษา
อยางเปนระบบ และ
ทําอยางสมํ่าเสมอ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ครบถวน หมายถึง มีความปลอดภัย มิดชิด มีการระบายอากาศดี มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงรบกวน
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๓.๑.๓ พื้นที่ใชสอยเพียงพอเปนสัดสวน และจัดแบงโครงสรางภายในเหมาะสมกับการใหบริการ
และการจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช มีพื้นที่ในการตรวจประเมิน การรักษา การใหคํา
ปรึกษา เปนสัดสวน โดยมีพื้นที่ไมนอยกวา ๖ ตารางเมตรตอหนึ่งเตียงรักษาและแตละเตียง
หางกันอยางนอย ๘๐ เซนติเมตร

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๑.๓ มีพื้นที่ใชสอยเพียงพอและเหมาะสําหรับการใหบริการตามมาตรฐาน
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
พื้นที่คับแคบเม่ือ
พิจารณาจาก
จํานวนผูปวย  การ
จัดเก็บสิ่งของยัง
ไมเปนระเบียบ
และหมวดหมู

พื้นที่คับแคบเม่ือ
พิจารณาจาก
จํานวนผูปวย  แต
การจัดเก็บสิ่งของ
เปนระเบียบและ
เปนหมวดหมู

มีพื้นที่เพียงพอ
สะอาด จัดวาง
สิ่งของเปนระเบียบ

มีพื้นที่เพียงพอ
สะอาด เปน
ระเบียบ จัดพื้นที่
เปนสัดสวน
เหมาะสมกับ
ประเภทและ
จํานวนผูปวย

มีพื้นที่เพียงพอ
สะอาด เปนระเบียบ
จัดพื้นที่เปน
สัดสวนมีพื้นที่≥
๖ ตรม./เตียง   เตียง
หางกัน≥๘๐ ซม.

คําอธิบายเพิ่มเติม
- สิ่งอํานวยความสะดวกอาง ถึง “ แนวทางพัฒนางานกายภาพบําบัด ของ สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๑”

๓.๒ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกและอุปกรณเพื่ อความปลอดภัยของผูปวย เชน ทางลาด หองน้ําสําหรับ
ผูพิการ กริ่งสัญญาณเรียกเจาหนาที่

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๒ มีสิ่งอํานวยความสะดวกของผูปวย /ผูพิการที่พรอมใชงาน
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกของ
ผูปวย/ผูพิการ

มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก แตไม
เหมาะสมและไม
เพียงพอกับผูปวย/
ผูพิการ

มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ตามความ
เหมาะสมแตยังไม
เพียงพอกับผูปวย/
ผูพิการ

มีสิ่งอํานวยความ
สะดวก ตามความ
เหมาะสมและมี
เพียงพอกับผูปวย/
ผูพิการ

สิ่งอํานวยความ
สะดวก ไดรับการ
ตรวจสอบ ซอม
บํารุงอยาง
สมํ่าเสมอ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ความเพียงพอที่ประเมินขึ้นกับบริบทของแตละโรงพยาบาล

๓.๓ จัดระบบการสื่อสารและขนสงที่สามารถใชการไดตลอดเวลา เชน ระบบเตือนภัยเก่ียวกับอัคคีภัย
ระบบสื่อสารภายในกรณีฉุกเฉิน

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๓.๑. มีระบบสื่อสารทีส่ามารถใชการไดตลอดเวลา



๑๐

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีระบบการ
สื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก
หนวยงาน

มีระบบการสื่อสาร
แตไมมีประสิทธิ
ภาพ

มีระบบการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

มีการประเมิน
ระบบการสื่อสาร

มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ระบบการสื่อสารขึ้นกับบริบทขอ งแตละโรงพยาบาลในการกําหนดตัวชี้วัด
- ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลของระบบการสื่อสารเม่ือเทียบกับทรัพยากรที่ใช เชน คุณภาพของเสียง

ความเร็วในการเตือนภัย  เปนตน
- ครอบคลุมทุกพื้นที่  หมายถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในหนวยงานกายภาพบําบัด

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๓.๒. มีระบบการขนสงที่สามารถใชการไดตลอดเวลา
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีระบบขนสง
ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

มีระบบการขนสง
แตไมมี
ประสิทธิภาพ

มีระบบการขนสง
ที่รวดเร็วและ
ปลอดภัย

มีการประเมิน
ระบบการขนสง

มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลของระบบการขนสงเม่ือเทียบกับทรัพยากรที่ใช เชน ความปลอด ภัยในการ

ขนสง  ความรวดเร็วในการขนสงออกจากเหตุการณฉุกเฉิน เปนตน

๓.๔ จัดระบบ และวิธีการกําจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามระเบียบและขอปฏิบัติขององคกร
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๔ มีระบบและวิธีการจํากัดขยะที่ ถูกสุขลักษณะตามระเบียบและขอปฏิบัติขององคกร
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของ
โรงพยาบาล

ปฏิบัติตาม
ขอกําหนดได
ถูกตองบางคน

ปฏิบัติตาม
ขอกําหนดได
ถูกตองครบทุกคน

มีการประเมิน
ระบบและการ
ปฏิบัติ

นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและ
พัฒนา



๑๑

๓.๕ จัดระบบปองกันอัคคีภัยตามระเบียบและขอปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวของ
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๕.๑.มีแผนและแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัยเปนลายลักษณอักษร
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีระบบปองกัน
อัคคีภัยและแผน
ปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย

มีระบบปองกัน
อัคคีภัยและแผน
ปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย แตไมมีการ
ซอมแผนอัคคีภัย

มีระบบปองกัน
อัคคีภัยและแผน
ปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย และมีการ
ซอมแผนอัคคีภัย

มีการประเมิน
ระบบปองกันและ
การซอมแผน
อัคคีภัย

นําผลการประเมิน
ไปปรับแผนและ
พัฒนาระบบและ
แผนปฏิบัติ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๓.๕.๒.มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมและเพียงพอ
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีเครื่องมือ
ดับเพลิงในหนวย
งานและบริเวณ
ใกลเคียง

มีเครื่องมือดับเพลิง
แตไมเหมาะสม
ไมพรอมใชงาน

มีเครื่องมือดับเพลิง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
และพรอมใชงาน
แตไมเพียงพอ

มีเครื่องมือดับเพลิง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
พรอมใชงานและ
เพียงพอ

มีการตรวจสอบ
และบํารุงรักษา
ใหพรอมใชงาน
อยางสมํ่าเสมอ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ความเพียงพอที่ประเมินขึ้นกับบริบทของแตละโรงพยาบาล

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารความเสี่ยง
มีระบบบริหารความเส่ียงในหนวยงานกายภาพบําบัดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ

๔.๑ คนหา จัดทําบัญชีและวิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน รวมทั้งแนวโนมของปญหาโดยเชื่อมโยงขอมูล
กับหนวยงานที่เก่ียวของ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๔.๑ สามารถระบุความเสี่ยงที่สําคัญและแนวโนมของปญหาได
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการคนหาและ
จัดทําบัญชีความ
เสี่ยง

มีการคนหาและ
จัดทําบัญชีความ
เสี่ยง

มีการวิเคราะห
ความเสี่ยงของ
หนวยงาน

สามารถบอก
แนวโนมของ
ปญหาได

วางแผนในการ
ปองกันความเสี่ยง
สําคัญได

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ระบบรายงานอุบัติการณที่ครอบคลุมขึ้นอยูกับบัญชีความเสี่ยงที่กําหนดตามบริบทของแตละพื้นที่
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๔.๒ เฝาระวังและจัดทํารายงานอุบัติการณใหครอบคลุม ความเสี่ยงในการดูแลรักษาผูปวยความเสี่ยง
ทางดานกายภาพ ความเสี่ยงทางดานอารมณ ความเสี่ ยงทางดานสังคม ความเสี่ยงดานความปลอดภัย
ของทรัพยสิน ความปลอดภัยของเจาหนาที่และอาชีวอนามัย (เกณฑการใหคะแนนตามขอ ๔.๔)

๔.๓ กําหนดมาตรการปองกันที่รัดกุม ครอบคลุมการชวยฟนคืนชีพเบื้องตนและมีการจัดการแกไขความ
สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๔.๓ มีแนวทางการปองกันและวิธีปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขความเสียหาย
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีแนวทางใน
การปองกันและ
แกไขความเสียหาย

มีแนวทางในการ
ปองกันและแกไข
ความเสียหายแต
ปฏิบัติไดไม
ครอบคลุมตาม
บัญชีความเสี่ยง

ปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนด

มีการทบทวน
แนวทางปฏิบัติ

มีการปรับปรุงและ
พัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพและ
ทันตอเหตุการณ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- การทบทวนแนวทางปฏิบัติ หมายถึง ตองระบุความถ่ีในก ารทบทวน เชน  ทบทวนแนวทางปฏิบัติทุก ๖

เดือน ทุก ๒ ป  เปนตน

๔.๔ ประเมินผล และติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงของหนวยงานประจําเดือนและทบทวนอุบัติการณความเสี่ยง
ประจําป เพื่อคนหาโอกาสพัฒนาและปองกันไมไหเกิดอุบัติการณซ้ํา

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๔.๒ และ ๔.๔ มีการออกแบบและรายงานอุบัติการณ
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการเฝาระวัง
ความเสี่ยง

มีการออกแบบการ
เฝาระวังความเสี่ยง

มีระบบและ
รายงานอุบัติการณ
แตไมครอบคลุม
ตามความเสี่ยง

มีการประเมินผล
และติดตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยง

มีการทบทวน
อุบัติการณและผล
การประเมินตัวชี้วัด
เพื่อพัฒนาระบบ
รายงานอุบัติการณ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- การประเมินผลตองระบุความถ่ีในการรายงาน เชน ทุกก่ีเดือน ก่ีครั้งตอป เปนตน หรือตามขอตกลงของ

โรงพยาบาล
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มาตรฐาน ๕ เคร่ืองมือทางกายภาพบําบัด อุปกรณ และสิ่ งอํานวยความสะดวก
มีเครื่องมือและอุปกรณทางกายภาพบําบัด รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก เพื่อใหบริการผูปวยไดอยาง

ปลอดภัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๕.๑ กําหนดหลักเกณฑและระบบการคัดเลือก ประเมินเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนในการใหบริการ

นักกายภาพบําบัดมีสวนรวมในการกําหนดพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๕.๑ มีหลักเกณฑ การคัดเลือกและประเมินเครื่องมือ
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีหลักเกณฑ
และระบบการ
คัดเลือก  ประเมิน
เครื่องมือและ
อุปกรณที่จําเปน
ในการใหบริการ

มีหลักเกณฑและ
ระบบการคัดเลือก
ประเมินเครื่องมือ
และอุปกรณที่
จําเปนในการ
ใหบริการแตนัก
กายภาพบําบัดไมมี
สวนรวมในการ
กําหนด

นักกายภาพบําบัดมี
สวนรวมในการ
กําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของเครื่องมือ

นักกายภาพบําบัดมี
สวนรวมในการ
กําหนดหลักเกณฑ
ระบบการคัดเลือก
และประเมินการ
จัดหาเครื่องมือ

มีการทบทวน
หลักเกณฑ  ระบบ
การคัดเลือกและ
ประเมินเครื่องมือ

คําอธิบายเพิ่มเติม
- กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ : กําหนดเปนคุณลักษณะเฉพาะกลางของเครื่องมือ
- การคัดเลือกและการจัดหาเครื่องมือ : จัดทําตามความจําเปนในการซื้อของแตละพื้นที่

๕.๒ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณทางกายภาพบําบัดสําหรับปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๕.๒ มีเครื่องมือสําหรับปฏิบัติงานอยางเพียงพอ
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการประเมิน
ความเพียงพอ
เครื่องมือและ
อุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติงาน

มีการประเมิน
ความเพียงพอของ
เครื่องมือและ
อุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติงาน

มีแผนการจัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติงาน

มีการจัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณสําหรับ
ปฏิบัติงานตาม
แผน

มีการทบทวนอยาง
สมํ่าเสมอและนํา
ขอมูลมาใชพัฒนา
งาน
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๕.๓ บริหารเครื่องมือและอุปกรณทางกายภาพบําบัดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๓.๑ มีระบบสํารองเครื่องมือและอุปกรณที่พรอมใหบริการ
๕.๓.๒ มีบุคลากรที่มีความรูในการใชเครื่องมือและอุปกรณใหม /พิเศษ
๕.๓.๓ มีการสํารวจและประเมินปริมาณการใชเครื่องมือและอุปกรณประจําป
๕.๓.๔ มีคูมือการใชเครื่องมือและอุปกรณ
(เกณฑการใหคะแนนตามขอ ๕.๕)

๕.๔ บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณทางกายภาพบําบัดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
๕.๔.๑ มีแผนการบํารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ
๕.๔.๒ มีคูมือปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ เพื่อปองกันเสื่อมชํารุด

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๕.๔ มีเครื่องมือไดรับการบํารุงรักษาและสอบเทียบ
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีแผนการ
บํารุงรักษาและสอบ
เทียบเครื่องมือ

มีแผนการบํารุง
รักษาและสอบ
เทียบเครื่องมือ
ครอบคลุม ทุก
รายการ

ปฏิบัติตามแผนที่
กําหนด

มีคูมือการบํารุง
รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณและปฏิบัติ
ตามคูมือ

มีการทบทวนแผน
และคูมือการบํารุง
รักษาเครื่องมือและ
อุปกรณใหทันตอ
การเปล่ียนแปลง

คําอธิบายเพิ่มเติม
- คะแนน ๒ ตองครอบคลุมเครื่องมือทุกรายการ ทั้งนี้  เครื่อง มือ หมายถึง เครื่องมือกายภาพบําบัดที่

ประกาศตามมติคณะรัฐมนตรี

๕.๕ ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณทางกายภาพบําบัดใหพรอมใชงาน
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๕.๓ และ ๕.๕ มีเครื่องมือและอุปกรณที่พรอมใชงานและคุมคา
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีระบบการ
บริหารเครื่องมือ
และอุปกรณ

มีการออกแบบ
ระบบบริหาร
เครื่องมือและ
อุปกรณ

มีเครื่องมือพรอม
ใชงานและปฏิบัติ
ตามระบบที่
กําหนดไว

มีการประเมิน
ระบบบริหาร
เครื่องมือ

พัฒนาระบบใหมี
ความทันตอการ
เปล่ียนแปลง

คําอธิบายเพิ่มเติม
- เครื่องมือพรอมใชงาน หมายถึง เครื่องมือสามารถใชไดตามความตองการโดยมีอุปกรณหลักของ

เครื่องมือนั้นครบถวน
- หากไมมีการสํารองเครื่องมือ  ตองมีระบบอ่ืนทดแทน
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มาตรฐาน ๖ ระบบขอมูลสารสนเทศทางกายภาพบําบัด
มีการจัดการระบบขอมูลสารสนเทศทางกายภาพบําบัด และนํามาใชงานอยางมีคุณภาพ

๖.๑ วางระบบและออกแบบระบบสารสนเทศทางกายภาพบําบัดที่เหมาะสม และตอบสนองความตองการ
ของผูใช

๖.๑.๑ มีการออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล และการรายงานผล
๖.๑.๒ มีการกําหนดมาตรฐานขอมูลใหมีขอมูลที่เพียงพอสําหรับการสื่อสาร การดูแลผูปวยอยาง

ตอเนื่อง และการประเมินผล

๖.๒ ใชขอมูลสารสนเทศทางกายภาพบําบัดเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อ
บริหารจัดการการดูแลรักษาผูปวย และพัฒนาคุณภาพการบริการ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๖.๑ และ ๖.๒ มีระบบและฐานขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอตอการใชงาน และเชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศทางกายภาพบําบัดกับหนวยงาน อ่ืน

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีการออกแบบ
การจัดเก็บขอมูลที่
เพียงพอตอการใช
งาน

มีการออกแบบ
ระบบการจัดเก็บ
ขอมูล

มีฐานขอมูลที่เพียง
พอตอการใชงาน

มีการวิเคราะหและ
ใชขอมูลในการ
บริหารจัดการการ
ดูแลรักษาผูปวย
และการพัฒนา
คุณภาพการบริการ

-มีการเชื่อมโยง
ขอมูลสารสนเทศ
กับรพ.หรือหนวย
งานอ่ืน
-นําขอมูลมาใชใน
การพัฒนาคุณภาพ
การบริการและเกิด
ประโยชนตอรพ.ได

คําอธิบายเพิ่มเติม
- คะแนน ๓ อยางนอยตองมีจํานวนผูปวย ประเภทผูปวย จํานวนเงินจากการใหบริการที่กอใหเกิดรายได

ของหนวยงาน

มาตรฐาน ๗ การบริการทางกายภาพบําบัด
บริการทางกายภาพบําบัดตองกระทําภายใตกฎหมายวิชาชีพ และขอบเขตมาตรฐานของวิชาชีพ

๗.๑ ใหบริการทางกายภาพบําบัดตองคํานึงถึงความปลอดภัยและมาตรฐานวิชาชีพ
๗.๒ ใหบริการทางกายภาพบําบัดโดยใชกระบ วนการทางกายภาพบําบัดครอบคลุมการใหบริการหลักทั้ง ๔

ดาน คือ การสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสมรรถภาพ
๗.๓ ใหบริการทางกายภาพบําบัดตามบทบาทหนาที่ จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ
๗.๔ ใหบริการทางกายภาพบําบัดดวยความตระหนักในสิทธิของผูปวย
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๗.๕ ใหบริการทางกายภาพบําบัดตองคํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๗ มีระบบและกลไกในการกํากับและติดตามการปฏิบัติงานของนักกายภาพบําบัดให

ถูกตองตามกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวของ
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีผูรับผิดชอบใน
การกํากับและ
ติดตาม การปฏิบัติ
งานของนักกาย ภาพ
บําบัดใหถูก ตอง
ตามกฎหมายวิชาชีพ
และกฎหมายที่
เก่ียวของ

มีนักกายภาพบําบัด
เปนผูรับผิดชอบใน
การกํากับและติด
ตามการปฏิบัติงาน
ของนักกายภาพ
บําบัดใหถูกตอง
ตามกฎหมายวิชาชีพ
และกฎหมายที่
เก่ียวของ

มีกระบวนการใน
การกํากับและติด
ตามอยางชัดเจน

มีการประเมินผล
กระบวนการการ
กํากับและติดตาม

ติดตามการเปล่ียน
แปลงของกฎหมาย
วิชาชีพและกฎหมาย
ที่เก่ียวของแลวนํามา
ปรับใหสอดคลอง
กับการปฏิบัติงาน

มาตรฐาน ๘ กระบวนการทางกายภาพบําบัด
มีกระบวนการใหบริการทางกายภาพบําบัด อยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการ
๘.๑ จัดระบบบริการกายภาพบําบัด ใหสามารถเขาถึงไดงายและรวดเร็ว
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๑.๑. มีระบบการเขาถึงบริการไดงาย
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีระบบที่เขาถึง
บริการไดงาย

มีระบบการเขาถึง
บริการในหนวยงาน
มากกวา ๑ ระบบ

มีระบบการเขาถึง
บริการเชิงรุก

มีระบบการเขาถึงที่
หลากหลายโดย
คํานึงถึงความตอง
การของผูรับบริการ

มีระบบที่ไดรับ
การปรับปรุงและ
พัฒนา

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๑.๒. มีระบบการเขารับบริการไดรวดเร็ว
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการออกแบบ
ระบบการเขารับ
บริการ

มีการออกแบบ
ระบบการเขารับ
บริการ

มีการที่ปฏิบัติตาม
ระบบที่ออกแบบ

มีการประเมินระบบ มีการประกันระยะ
เวลารอคอยการ
บริการและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
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คําอธิบายเพิ่มเติม
- มีการประกันระยะเวลารอคอยการบริการ แตทําไมไดตามที่ประกันไว  ใหคะแนน ๕ โดยผูเยี่ยมสํารวจ

ใหแนะนําเพิ่มเติม เชน ถามีอัตรากําลังไมเพียงพอทําใหไมสามารถทําไดตามที่ประกันควรมีการแจงให
ผูรับบริการรับทราบ

๘.๒ ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดในผูปวยทุกรายโดยนักกายภาพบําบัด เพื่อระบุปญหาและ
ความตองการ รวมทั้งใหขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับผลการตรวจประเมินและการใหบริการแกผูรับบริการหรือ
ครอบครัว

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๒ มีการตรวจประเมินและการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดทุกรายโดยผูประกอบวิชา ชีพื
กายภาพบําบัด

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีการตรวจ
ประเมินและ
วินิจฉัยทาง
กายภาพบําบัด

มีการตรวจ
ประเมินและ
วินิจฉัยทาง
กายภาพบําบัดโดย
ผูประกอบวิชาชีพ
กายภาพบําบัด
แตไมสอดคลอง
กับปญหาหลักของ
ผูปวย

มีการตรวจ
ประเมินที่ไดขอมูล
เพียงพอ  เพื่อนําไป
สูการวินิจฉัยที่ถูก
ตองและสอดคลอง
กับปญหาหลักของ
ผูปวย

ประเมินซ้ําเปน
ระยะอยางสมํ่า
เสมอ

ระบุปญหาและให
ขอมูลที่จําเปนเก่ียว
กับผลการตรวจ
ประเมินและการให
บริการแกผูรับ
บริการและ/หรือ
ครอบครัว

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ขอมูลที่เพียงพอ หมายถึงขอมูลที่ประกอบดวย impairment (pain, strength, ROM), functional limitation

และ /หรือ participation restriction/social participation ของผูปวยหรือผูรับบริการ

๘.๓ วางแผนการดูแลและกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนสอดคลองกับปญหา /ความตองการดานสุขภาพรวมกัน
กับผูปวย/ผูรับบริการ ตลอดจนมีการวางแผนการจําหนายผูปวย เพื่อที่จะชวยใหผูปวยกลับไปใชชีวิต
ตามปกติไดเร็ว

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๓ มีการวางแผนการดูแลและกําหนดเปาหมาย
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีการวาง
แผนการดูแล

มีแผนการดูแลที่
สอดคลองกับปญหา/
ความตองการดาน
สุขภาพของผูปวย

มีการกําหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจนสอดคลองกับ
ปญหา/ความตองการ
ดานสุขภาพโดยผูปวย/
ผูรับบริการมีสวนรวม

มีการวางแผนการ
จําหนายผูปวย

มีการทบทวน
แผนการดูแล

คําอธิบายเพิ่มเติม
- มีการวางแผนการดูแลทุกราย แสดงใหเห็นวามีแผนการจําหนวยผูปวยอยางเหมาะสม

๘.๔ ดูแลรักษา สงเสริม ปองกัน และฟนฟูสมรรถภาพใหเปนไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งเปนที่ยอมรับ
วาดีที่สุดภายใตสถานการณของหนวยงาน โดยบุคคลที่เหมาะสม และมีกระบวนการที่จะนําความ รูที่มี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรมาเปนพื้นฐานในการกําหนดแนวทางกายภาพบําบัดในการดูแลผูปวยทาง
คลินิก (clinical practice guideline)

๘.๔.๑ มีคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานทางกายภาพบําบัดเปนลายลักษณอักษร
ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๔.๑ มีคูมือการปฏิบัติงานและแนวทางการดู แลผูปวยทางคลินิกเปนลายลักษณอักษร
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีคูมือ/แนว
ทางการปฏิบัติงาน
ทางกายภาพบําบัด
เปนลายลักษณ

มีคูมือการ
ปฏิบัติงานแตไมมี
แนวทางการดูแล
ผูปวยทางคลินิก

มีคูมือการปฏิบัติ
งานและแนวทาง
การดูแลผูปวยทาง
คลินิกที่ครอบคลุม
โรคที่มีความสําคัญ
ทางคลินิก

เจาหนาที่ทุกคน
ทราบ เขาใจปฏิบัติ
ตามและมีกระบวน
การประเมิน

นําผลการประเมิน
มาทบทวนและปรับ
ปรุงใหเปนปจจุบัน

๘.๔.๒ มีกิจกรรมทบทวนกระบวนการใหบริการทางกายภาพบําบัดอยางสมํ่าเสมอเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนา

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๔.๒ มีกิจกรรมทบทวนกระบวนการใหบริการทางกายภาพบําบัด
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีกิจกรรมการ
ทบทวนกระบวน
การใหบริการทาง
กายภาพบําบัด

มีกิจกรรมการ
ทบทวนกระบวน
การใหบริการทาง
กายภาพบําบัด แต
ปฏิบัติไมสมํ่าเสมอ

มีกิจกรรมการ
ทบทวนกระบวน
การใหบริการทาง
กายภาพบําบัด และ
ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ

มีการประเมินและ
นําผลลัพธมาปรับ
ปรุงและพัฒนา

มีนวัตกรรมใน
กระบวนการให
บริการทาง
กายภาพบําบัด
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๘.๔.๓ มีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูรับบริการหรือครอบครัวกับทีมผูใหบริ การเก่ียวกับอาการ
ของโรค และขอควรปฏิบัติระหวางการรักษา

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๔.๓ มีกระบวนการแลกเปล่ียนขอมูลที่จําเปนระหวางการรักษาระหวางผูรับบริการ
และ/หรือครอบครัวกับทีมผูใหบริการ

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีกระบวนการ
แลกเปล่ียนขอมูล
กับผูรับบริการ และ/
หรือครอบ ครัว กับ
ทีมผูใหบริการ

มีกระบวนการ
แลกเปล่ียนขอมูล
ที่จําเปน แตปฏิบัติ
ไมสมํ่าเสมอ

มีกระบวนการ
แลกเปล่ียนขอมูล
และปฏิบัติสมํ่าเสมอ

มีการประเมิน
กระบวนการ
แลกเปล่ียนขอมูล

มีการทบทวน
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
กระบวนการ
แลกเปล่ียนขอมูล

๘.๕ ประเมินผูปวยกอน และหลังการรักษา ทบทวนการวินิจฉัยทางกายภาพบําบัดและวางแผนการดูแล
รักษาเปนระยะ โดยคํานึงถึงผลลัพธและเปาหมาย เพื่อตอบสนองความตองการดานปญหาสุขภาพของ
ผูรับบริการ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๕ มีการประเมินกระบวนการดูแลผูปวยทางกายภาพบําบัดใหทันกับการเปล่ียนแปลง
ของอาการ

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีการประเมิน
กระบวนการดูแล
ผูปวยทาง
กายภาพบําบัด

มีการประเมิน
กระบวนการดูแล
ผูปวยทางกายภาพ
บําบัดทุกรายใน
กลุมโรคที่มีความ
สําคัญทางคลินิก

มีการประเมิน
กระบวนการดูแล
ผูปวยทุกรายอยาง
สมํ่าเสมอ

มีการแสดงผลลัพธ
กระบวนการดูแล
ผูปวยเทียบกับ
เปาหมายของการ
รักษา

ประเมินผลลัพธ
โดยเทียบเคียงกับ
ผลงานที่ผานมา/
Best practice เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ใหดีขึ้น

คําอธิบายเพิ่มเติม
- คะแนน ๕ เทียบกับผลงานที่ผานมา หรือ Best practice ก็ได

๘.๖ สรางระบบการปรึกษาและสงตอ กับบุคลากรสหวิชาชีพโดยทํางานรวมกันเปนทีมกับบุคลากรที่
เก่ียวของ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๖ มีการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพโดยมีระบบปรึกษาและสงตอ
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีการทํางาน
ประสานกัน
ระหวางสหสาขา
วิชาชีพ

มีการทํางาน
ประสานกัน
ระหวางสหสาขา
วิชาชีพ แตยังไม
เปนรูปแบบหรือ
ระบบ

มีรูปแบบและ/หรือ
ระบบการทํางาน
เปนทีมและเกิดผล
ลัพธ

มีการประเมินผล
ลัพธที่เกิดจากการ
ทํางานเปนทีม

มีการทบทวน
ผลลัพธที่เกิดขึ้นมา
ถายทอดและขยาย
ผล

คําอธิบายเพิ่มเติม
- ผลลัพธหมายถึง การมีขอสรุป  มีกิจกรรม  หรือมีการเปล่ียนแปลงจากการทํางานรวมกับสหสาขาวิชาชีพ

๘.๗ ใหขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับความเจ็บปวยและเสริมพลัง (Empowerment) แกผูปวย/ผูรับบริการหรือ
ครอบครัว และชวยเหลือใหเกิดการเรียนรูสําหรับการดูแลตนเอง และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เอ้ือตอ
การมีสุขภาพดี

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๗ มีกระบวนการใหขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับความเจ็บปวยและเสริมพลัง
(Empowerment) แกผูปวย/ผูรับบริการและ/หรือครอบครัว

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีกระบวนการให
ขอมูลที่จําเปนเก่ียว
กับความเจ็บปวย
และเสริมพลัง
(Empowerment)
แกผูปวย/ ผูรับ
บริการและ/หรือ
ครอบครัว

มีกระบวนการให
ขอมูลที่จําเปนเก่ียว
กับความเจ็บปวย
แกผูปวย/ ผูรับ
บริการและ/หรือ
ครอบครัวหรือผูให
การดูแล

มีกระบวนการให
ขอมูลเพื่อเสริม
พลังแกผูปวย/
ผูรับบริการและ/
ครอบครัว

มีการประเมิน
กระบวนการให
ขอมูล

มีการทบทวน
ปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการให
ขอมูล

คําอธิบายเพิ่มเติม
- การเสริมพลังหมายถึง การเนนสภาวะทางอารมณและจิตใจเพื่ อสรางแรงจูงใจกระตุนใหเกิดการเรียนรูใน

การดูแลตนเองและสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมได เชน การใชวิธีกลุมบําบัด (group therapy), peer
review , เพื่อนชวยเพื่อน เปนตน

๘.๘ จัดระบบการดูแลตอเนื่อง โดยมีระบบนัดหมายผูปวยกลับมารับการรักษา เม่ือมีขอบงชี้และ
ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของหรือเครือขาย เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการติดตามดูแลผูปวย

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๘ มีระบบการดูแลผูปวยตอเนื่อง
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เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีระบบการดูแล
ผูปวยตอเนื่อง

มีระบบการดูแล
ผูปวยตอเนื่องครอบ
คลุมโรคที่มีความ
สําคัญทางคลินิก
และ/หรือขอบงชี้

มีการประสานงาน
กับหนวยงานที่
เก่ียวของหรือ
เครือขาย

มีการประเมิน
ระบบการดูแล
ผูปวยตอเนื่อง

มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง

๘.๙ บันทึกเวชระเบียนของผูปวย ปญหาผูปวย แผนการดูแลรักษา การปฏิบัติตามแผนและผลลัพธที่เกิดขึ้น
เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีระหวางทีมงานผูใหบริการและเกิดความตอเนื่องในการดูแลรักษา ขอมูลควร
ครอบคลุมตามหัวขอตอไปนี้
- อาการสําคัญ
- ประวัติปจจุบัน
- ประวัติอดีต
- การตรวจรางกาย
- การวินิจฉัยทางกายภาพบําบัด
- แผนการรักษา
- การรักษาทางกายภาพบําบัด
- ความกาวหนาทางการรักษา
- ขอหามและขอควรระวัง
- สรุปผลการจําหนายผูปวย

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๘.๙ มีการบันทึกเวชระเบียนของผูปวย
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการบันทึกเวช
ระเบียน

มีการบันทึกเวช
ระเบียนแตไม
ครอบคลุมตาม
มาตรฐาน

มีการบันทึกเวช
ระเบียนที่
ครอบคลุมตาม
มาตรฐาน

มีการทบทวน
บันทึก เวชระเบียน
และปฏิบัติอยาง
สมํ่าเสมอ

มีการนําผลการ
ทบทวนเวชระเบียน
มาปรับปรุงและ
พัฒนา
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มาตรฐานที่ ๙ ผลลัพธการดําเนินของงานกายภาพบําบัด
๙.๑ ผลดานการดูแลผูปวย หนวยงานแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญใน

ภาพรวมดานการดูแลผูปวย ทั้งดานผลลัพธ และกระบวนการดูแลผูปวย
๙.๑.๑ ดานผลลัพธควรครอบคลุมทั้งดานความบกพรอง (Impairments) ขอจํากัดในการทํากิจกรรม

(Functional limitations) ขอจํากัดการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมในสังคม (participation
restriction) และความตองการหรือความคาดหวังของผูใชบริการ

๙.๑.๒ ดานกระบวนการ ควรแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการใหบริการ และความปลอดภัยใน
การดูแลผูปวย

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๙.๑ ผลลัพธของการรักษาในกลุมโรคที่สําคัญดีขึ้น
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการกําหนด
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ
และกระบวนการ
ดูแลผูปวย

มีการกําหนด
ตัวชี้วัดดานผลลัพธ
และ/หรือกระบวน
การดูแลผูปวย

มีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สอด
คลองกับเปาหมาย
หรือบริบทของรพ.

มีกิจกรรมทบทวน
และวิเคราะหผล
ลัพธของตัวชี้วัด
รวมทั้งแสดงแนว
โนมของตัวชี้วัดที่
สําคัญ

ผลลัพธของตัว
ชี้วัดที่กําหนด
สามารถอยูในระดับ
เดียวกับ benchmark
หรือเปน best
practice ได

๙.๒ ผลดานการมุงเนนผูปวยและผูรับผลงาน หนวยงานแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของ
ตัวชี้วัดสําคัญเก่ียวกับความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจจากมุมมองของผูปวยและผูรับผลงาน

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๙.๒ มีระบบการประเมินความพึงพอใจ และ /หรือ ไมพึงพอใจตามความตองการของ
ผูปวยและผูรับผลงาน

เกณฑการใหคะแนน :
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕

ไมมีระบบการ
ประเมินความพึง
พอใจของผูปวย
และผูรับผลงาน

มีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจและ/
หรือความไมพึง
พอใจของผูปวยและ
ผูรับผลงาน

มีการสรุปผลและ
ทบทวนผลการ
ประเมิน  รวมทั้ง
แสดงแนวโนมของ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ

มีการนําผลการ
ประเมินมาปรับ ปรุง
และพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองตอความ
ตองการของผูปวย
และผูรับผลงาน

มีการสรางคุณคา
ของการบริการ
เพื่อใหผูปวยและ
ผูรับผลงานมี
ความประทับใจ
เกินความคาดหวัง

คําอธิบายเพิ่มเติม
- คะแนน ๒ ขึ้นไป มีผลลัพธผูปวยหรือผลลัพธกระ บวนการดูแลผูปวยอยางใดอยางหนึ่ง หรือมีทั้ง ๒

อยาง
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๙.๓ ผลลัพธการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ เชน
๙.๓.๑ ผลดานการเงิน หนวยงานแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดสําคัญของ

ผลการดําเนินงานดานการเงิน
๙.๓.๒ ผลดานทรัพยากรบุคคล หนวยงานแสดงใหเห็นระดับป จจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัดที่

สําคัญเก่ียวกับสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากรและ
บรรยากาศการทํางาน

๙.๓.๓ ผลดานระบบงานและกระบวนการสําคัญ หนวยงานแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและ
แนวโนมของตัวชี้วัดที่สําคัญเก่ียวกับผลการดําเนินงานของระบบงานหรื อผลการ
ดําเนินงานของกระบวนการหลักของหนวยงาน

๙.๓.๔ ผลดานการนํา (Leadership) หนวยงานแสดงใหเห็นระดับปจจุบันและแนวโนมของตัวชี้วัด
ที่สําคัญเก่ียวกับการบรรลุผลตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของหนวยงาน

๙.๓.๕ ผลดานการสรางเสริมสุขภาพหนวยงานแสดงใหเห็นระดับป จจุบันและแนวโนมของ
ตัวชี้วัดที่สําคัญเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธสุขภาพของบุคลากร และผูรับบริการ
สุขภาพที่สําคัญ

ดัชนี/เครื่องบงช้ี : ๙.๓ ผลลัพธการดําเนินงานดานอ่ืน ๆ ที่สําคัญตามบริบทของโรงพยาบาล
เกณฑการใหคะแนน :

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕
ไมมีการกําหนด
ตัวชี้วัดอ่ืนนอกจาก
ดานคลินิก

มีตัวชี้วัดดานอ่ืน
นอกจากดานคลินิก
ตามบริบทของ
โรงพยาบาล

มีการประเมินผล
ลัพธในดานอ่ืนๆ
ตามแผนที่กําหนด

มีการทบทวน
ผลลัพธและ
พัฒนางาน

ไดผลลัพธตาม
เปาหมายที่กําหนด

คําอธิบายเพิ่มเติม
- คะแนน ๕ คือตองเปนวงจรครั้งที่ ๒ คือมีการทบทวนผลลัพธและพัฒนากอน และผลลัพธที่ไดจากการ

ทบทวน ถามีจึงจะผานคะแนน ๕


