
แบบตรวจสอบรายการเพ่ือการประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการกายภาพบ าบัด 
ค ำแนะน ำ : โปรดเตรียมเอกสำรหรือหลกัฐำนอำ้งอิง เพื่อแสดงไดท้นัทีเม่ือถูกร้องขอจำกผูเ้ยีย่มส ำรวจ 

 
มาตรฐาน  ๑  การจัดองค์กรและการบริหารงานกายภาพบ าบัด 

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๑.๑  ก ำหนดแผน 
กลยทุธ์ของหน่วยงำน
กำยภำพบ ำบดัโดยผู ้
ประกอบวิชำชีพ
กำยภำพบ ำบดั 

แผนกลยทุธ์ของ
หน่วยงำนโดย 
นกักำยภำพบ ำบดั 

ไม่มีแผนกลยทุธ์ของ
หน่วยงำน 

มีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ  
ขอบเขต เป้ำหมำย 
และวตัถุประสงคท่ี์
สอดคลอ้งกบัรพ. 

มีกำรจดัท ำนโยบำย
และแผนกำรปฏิบติั 
งำนอยำ่งชดัเจน 

มีกำรส่ือสำรให้
บุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกได้
รับทรำบ 

ปฏิบติัตำมแผน 
ควบคุม ก ำกบั 
ติดตำม ประเมินผล
และพฒันำอยำ่ง
ต่อเน่ือง 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:   
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๑.๒ ก ำหนด
คุณสมบติัของหวัหนำ้
หน่วยงำนเป็นผู ้
ประกอบวิชำชีพ
กำยภำพบ ำบดัท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรหน่วยงำนงำน
ใหบ้รรลุพนัธกิจท่ี
ก ำหนดไว ้(๑.๒) 

หวัหนำ้หน่วยงำน
เป็นนกักำยภำพ 
บ ำบดั 

หวัหนำ้หน่วยงำน
ไม่ใช่ผูป้ระกอบ
วิชำชีพ
กำยภำพบ ำบดั 

หวัหนำ้หน่วยงำน
เป็นผูป้ระกอบ
วิชำชีพกำยภำพ 
บ ำบดั   มีกำรก ำหนด
บทบำทและหนำ้ท่ีใน
กำรบริหำรงำน 

หวัหนำ้หน่วยงำน
เป็นผูป้ระกอบ
วิชำชีพกำยภำพ 
บ ำบดั ปฏิบติังำนตำม
บทบำทและหนำ้ท่ีใน
กำรบริหำร 

หวัหนำ้หน่วยงำน
เป็นผูป้ระกอบ
วิชำชีพกำยภำพ 
บ ำบดั  มีกำรพฒันำ
ศกัยภำพในกำรเป็น
ผูบ้ริหำร 

หวัหนำ้หน่วยงำน
เป็นผูป้ระกอบ
วิชำชีพกำยภำพ 
บ ำบดั สำมำรถ
บริหำรงำนตำมพนัธ
กิจและแผนงำนอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  



รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๑.๓ ก ำหนดโครงสร้ำง
หน่วยงำนกำยภำพ 
บ ำบดั ใหช้ดัเจนและมี
แผนภูมิของโครงสร้ำง
หน่วยงำน 

แผนภูมิโครงสร้ำง
ของหน่วยงำน  

ไม่มีแผนภูมิโครง 
สร้ำงของหน่วยงำน
และสำยกำรบงัคบั
บญัชำ 

มีแผนภูมิโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนและ
สำยกำรบงัคบับญัชำ
อยำ่งชดัเจน   

มีแผนภูมิโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนและ
สำยกำรบงัคบับญัชำ
อยำ่งชดัเจน มองเห็น
ไดง้่ำย 

มีแผนภูมิโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนและ
สำยกำรบงัคบับญัชำ
ตรงกบัท่ีปฏิบติั 

มีแผนภูมิโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนและ
สำยกำรบงัคบับญัชำ
ตรงกบัท่ีปฏิบติั และ 
เป็นปัจจุบนั 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๑.๔  ก ำหนดคุณ 
ลกัษณะเฉพำะต ำแหน่ง
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

กำรก ำหนด
คุณลกัษณะเฉพำะ
ทุกต ำแหน่ง 

ไม่มีกำรก ำหนด
คุณลกัษณะเฉพำะ 

มีกำรก ำหนด
คุณลกัษณะเฉพำะแต่
ไม่ครบทุกต ำแหน่ง 

มีกำรก ำหนด
คุณลกัษณะเฉพำะ
ครบทุกต ำแหน่ง 

มีกำรทบทวนกำร
ก ำหนดคุณลกัษณะ
เฉพำะ 

ปรับปรุงคุณลกัษณะ
เฉพำะใหส้อดคลอ้ง
กบัควำมตอ้งกำรของ
หน่วยงำน 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๑.๕ ก ำหนดกลไกกำร
ส่ือสำร กำรประสำน 
งำนและกำรแกไ้ข
ปัญหำท่ีมีประสิทธิภำพ 

ระบบและกลไก
กำรส่ือสำร 
ประสำนงำนและ
แกไ้ขปัญหำท่ี
หลำกหลำย 

ไม่มีกำรก ำหนด
ระบบและกลไกกำร
ส่ือสำรประสำนงำน
ในกำรแกไ้ขปัญหำ 

มีกำรก ำหนดระบบ
และกลไกกำรส่ือสำร
ประสำนงำนและ
แกไ้ขปัญหำ 

มีกำรส่ือสำรและ
ประสำนงำนอยำ่ง
ชดัเจน  ถูกตอ้ง และ
ทนักำรณ์   

มีกำรประเมินระบบ
และกลไกกำรส่ือสำร
ประสำนงำน 

มีกำรปรับปรุงและ
พฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เยี่ยมส ารวจ  

 



มาตรฐาน  ๒  การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล      

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๒.๑ ก ำหนดระบบ
กำรคดัเลือกบุคลำกร
เขำ้ปฏิบติังำนตำม
คุณสมบติัและเกณฑ์
ท่ีเหมำะสมกบัพนัธ
กิจและเป้ำหมำยของ
กำรใหบ้ริกำร 

ระบบและเกณฑก์ำร
คดัเลือกบุคลำกรเขำ้
ปฏิบติังำน 

ไม่มีระบบในกำร
คดัเลือก 

มีระบบในกำร
คดัเลือก  แต่นกักำย 
ภำพบ ำบดัไม่มีส่วน
ร่วม  

มีระบบในกำร
คดัเลือกและนกักำย 
ภำพบ ำบดัมีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนด
เง่ือนไขในกำร
คดัเลือก 

นกักำยภำพบ ำบดัมี
ส่วนร่วมในกำรเป็น
คณะกรรมกำรในกำร
คดัเลือก 

ระบบกำรคดัเลือก
โปร่งใสตรวจสอบ
ได ้

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:   
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการตรวจสอบ 
ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๒.๒ จดัท ำแผน
ทรัพยำกรบุคคลเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

กำรจดัท ำแผน
ทรัพยำกรบุคคลเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

ไม่มีกำรจดัท ำแผน
ทรัพยำกรบุคคล 

มีกำรจดัท ำแผน
ทรัพยำกรบุคคลเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร 

มีกำรจดัท ำแผนอยำ่ง
มีส่วนร่วมและสอด 
คลอ้งกบัพนัธกิจของ
หน่วยงำน 

มีกำรจดัท ำแผนโดย
กำรศึกษำขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงแผนเป็น
ระยะ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๒.๒.๑ และ๒.๒.๒ 
ระบบและกลไกใน
กำรประเมินควำม
เพียงพอของ 
บุคลำกร 

ไม่มีระบบและกลไก
ในกำรประเมินควำม
เพียงพอของบุคลำกร 

มีระบบและกลไกใน
กำรประเมินควำม
เพียงพอของ 
บุคลำกร แต่ไม่มี
ขอ้มูลสนบัสนุน 

มีระบบและกลไกใน
กำรประเมินควำม
เพียงพอของ 
บุคลำกรโดยใชข้อ้มูล
สนบัสนุน 

มีกระบวนกำร
ผลกัดนัใหเ้กิดควำม
เพียงพอของบุคลำกร 

มีกำรทบทวนและ
ปรับแผนใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๒.๒.๓ ระบบกำรจดั
อตัรำก ำลงัทดแทน
เม่ือมีควำมจ ำเป็น 

ไม่มีระบบกำรจดั
อตัรำก ำลงัทดแทน 

มีระบบกำรจดั
อตัรำก ำลงัทดแทน
แต่ไม่ปฏิบติั 

มีระบบกำรจดัอตัรำ 
ก ำลงัทดแทนและ
ปฏิบติัตำมท่ีก ำหนด 

มีกำรประเมินและ
วิเครำะห์ระบบ
อตัรำก ำลงัทดแทน 

น ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงและพฒันำ
ระบบอยำ่งต่อเน่ือง 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๒.๓ จดัท ำแผนกำร
เตรียมควำมพร้อม
กำรเพิ่มพูนควำมรู้
และทกัษะ กำร
ส่งเสริมจริยธรรม 

๒.๓.๑   แผนและ
กระบวนกำรเตรียม
ควำมพร้อมบุคลำกร
ใหม่ทุกคนก่อนเขำ้
ประจ ำกำร 

ไม่มีกำรปฐมนิเทศ 
บุคลำกรใหม่ใน
หน่วยงำน 
 

มีกำรจดัปฐมนิเทศ 
บุคลำกรใหม่ใน
หน่วยงำนแต่ไม่มี 
คู่มือกำรปฐมนิเทศ 

มีกำรจดัปฐมนิเทศ 
บุคลำกรใหม่ใน
หน่วยงำนโดยมีคู่มือ
และเน้ือหำท่ีสอด 
คลอ้งกบังำน   
 

มีกำรประเมินผลกำร
จดัปฐมนิเทศ ตำม
วตัถุประสงค ์

มีกำรปรับปรุงและ
พฒันำวิธีกำร/เน้ือหำ
กำรปฐมนิเทศให้
เหมำะสม 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน 
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓
บุคลำกรมีควำมรู้ 
ทกัษะและจริยธรรม
ผำ่นเกณฑท่ี์ก ำหนด 

ไม่มีแผนกำรจดั
กิจกรรม 

มีแผนแต่ไม่ตรงตำม
สมรรถนะของ
บุคลำกรและควำม
ตอ้งกำรขององคก์ร 

มีแผนและจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันำ
สมรรถนะของ
บุคลำกรให้
สอดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรขององคก์ร 

มีกำรประเมินและ/
หรือปรับแผนให้
ครอบคลุมกำร
เพิ่มพูนควำมรู้ ทกัษะ
และจริยธรรม 

ทบทวนและปรับ
แผนใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 
 
 
 
 



รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๒.๔ ประเมิน
สมรรถนะและ/หรือ
ผลกำรปฏิบติังำน
ของบุคลำกรอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

กำรประเมิน
สมรรถนะและผลกำร
ปฏิบติังำนของ
บุคลำกร 

ไม่มีกำรประเมิน
สมรรถนะและผล
กำรปฏิบติังำน 

มีกำรประเมิน
สมรรถนะและผล
กำรปฏิบติังำน 
แต่หวัหนำ้งำน
กำยภำพบ ำบดัไม่ 
มีส่วนร่วม 

มีกำรประเมิน
สมรรถนะและผล
กำรปฏิบติังำนอยำ่ง 
สม ่ำเสมอโดย 
หวัหนำ้ งำนกำยภำพ 
บ ำบดัมีส่วนร่วม 

มีกำรประเมิน
สมรรถนะและผล
กำรปฏิบติังำนอยำ่ง 
สม ่ำเสมอโดยมีหลกั 
เกณฑว์ิธีกำรท่ีชดัเจน 

มีกำรประเมิน
สมรรถนะและผล
กำรปฏิบติังำนอยำ่ง 
สม ่ำเสมอโดยมีหลกั 
เกณฑว์ิธีกำรท่ีชดัเจน
และโปร่งใส 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๒.๕  ก ำกบั ดูแลกำร
ปฏิบติังำนของ
บุคลำกรท่ีมี
คุณสมบติัไม่ครบ 

กำรก ำหนดผูก้  ำกบั
ดูแลท่ีเป็นผูป้ระกอบ
วิชำชีพกำยภำพบ ำบดั 
 

ไม่มีกำรก ำหนด 
ผูก้  ำกบัดูแล 
 
 

มีกำรก ำหนดผูก้  ำกบั
ดูแล  แต่ไม่มีกำร
ก ำหนดบทบำท 
 
 

มีกำรก ำหนดผูก้  ำกบั
ดูแลและมีกำร
ก ำหนดบทบำทตำม
พรบ.วิชำชีพและ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีกระบวนกำร
ควบคุมและติดตำม
กำรปฏิบติังำนอยำ่ง
เป็นระบบ 

มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนอยำ่งเป็น
ระบบตำมระยะเวลำ
ท่ีก ำหนด  

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:   
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 
 



มาตรฐาน  ๓  การบริหารส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย      

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
 ๓.๑ จดัโครงสร้ำง
ทำงกำยภำพและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก
มีควำมเหมำะสมและ
ปลอดภยั 
 

๓.๑.๑ สถำนท่ีตั้ง
หน่วยงำนมีควำม
เหมำะสม สะดวกต่อ
กำรเขำ้รับบริกำรและ
ส่งต่อไปยงัหน่วย 
งำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรเขำ้สู่หน่วยงำน 
ไม่สะดวกและมี
ควำมเส่ียงต่อกำรเขำ้
รับบริกำร 
 

กำรเขำ้สู่หน่วยงำน 
สะดวกและไม่มี
ควำมเส่ียงต่อกำรเขำ้
รับบริกำร 
 
  

มีเส้นทำงกำรเดิน
หรือขนส่งท่ีปลอด 
ภยั  กวำ้งเพียงพอ  
มีทำงลำดชนั หรือส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก 
เช่น ลิฟท ์มีหลงัคำ
บริเวณทำงเดินและ
ประตูทำงเขำ้ 

มีกระบวนกำร
ตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำ แตไ่ม่
สม ่ำเสมอ 
 
 

มีกระบวนกำร
ตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำอยำ่งเป็น
ระบบ  และมีกำร
ตรวจสอบอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๓.๑.๒   สภำพทัว่ไป
มีควำมปลอดภยั กำร
ระบำยอำกำศดี มีแสง
สวำ่งเพียงพอ 
 

สภำพแวดลอ้มไม่ 
เหมำะสมกบักำร
ใหบ้ริกำร  
 
 

สภำพแวดลอ้ม
เหมำะสมแต่ไม่
ครบถว้น 
 
 

สภำพแวดลอ้ม
เหมำะสมครบถว้น 
 
 

มีกระบวนกำร
ตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำ แต่ไม่
สม ่ำเสมอ 
 
 

มีกระบวนกำร
ตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำอยำ่งเป็น
ระบบ  และมีกำร
ตรวจสอบอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน: 
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

 ๓.๑.๓  พื้นท่ีใช ้
สอยเพียงพอและ
เหมำะส ำหรับกำร
ใหบ้ริกำรตำม
มำตรฐำน 
 

พื้นท่ีคบัแคบเม่ือ 
พิจำรณำจำกจ ำนวน 
ผูป่้วย  กำรจดัเก็บส่ิง 
ของยงัไม่เป็น 
ระเ บียบและหมวด 
หมู่ 

พื้นท่ีคบัแคบเม่ือ 
พิจำรณำจำกจ ำนวน 
ผูป่้วย  แต่กำรจดัเก็บ 
ส่ิงของเป็นระเบียบ
และเป็นหมวดหมู่ 

มีพื้นท่ีเพียงพอ
สะอำด จดัวำงส่ิงของ
เป็นระเบียบ 

มีพื้นท่ีเพียงพอ 
สะอำด เป็นระเบียบ 
จดัพื้นท่ีเป็นสัดส่วน
เหมำะสมกบัประเภท 
และจ ำนวนผูป่้วย 

มีพื้นท่ีเพียงพอ 
สะอำด เป็นระเบียบ 
จดัพื้นท่ีเป็นสัดส่วน
มีพื้นท่ี  ≥ ๖ ตรม./
เตียง  เตียงห่ำงกนั ≥
๘๐ ซม. 

คะแนนจากการประเมินตนเองของ
หน่วยงาน 

 เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  

คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  
๓.๒ จดัส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกและอุปกรณ์เพื่อ
ควำมปลอดภยัของ
ผูป่้วย เช่น ทำงลำด 
หอ้งน ้ำส ำหรับผูพ้ิกำร 
กร่ิงสัญญำณเรียก
เจำ้หนำ้ท่ี 

ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวกของผูป่้วย/
ผูพ้ิกำรท่ีพร้อมใช้
งำน   

ไม่มีส่ิงอ ำนวยควำม 
สะดวกของผูป่้วย/   
ผูพ้ิกำร 

มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก  แต่ไม่เหมำะ 
สมและไม่เพียงพอ
กบัผูป่้วย/ ผูพ้ิกำร    

มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ตำมควำม
เหมำะสมแต่ยงัไม่
เพียงพอกบัผูป่้วย/  
ผูพ้ิกำร    

มีส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ตำมควำม
เหมำะสมและมี
เพียงพอกบัผูป่้วย/ 
ผูพ้ิกำร    

ส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ไดรั้บกำร
ตรวจสอบ ซ่อมบ ำรุง
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 
 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๓.๓ จดัระบบกำร
ส่ือสำรและขนส่งท่ี
สำมำรถใชก้ำรได้
ตลอดเวลำ เช่น 
ระบบเตือนภยั
เก่ียวกบัอคัคีภยั 
ระบบส่ือสำรภำยใน
กรณีฉุกเฉิน 

๓.๓.๑  ระบบส่ือสำร
ท่ีสำมำรถใชก้ำรได้
ตลอดเวลำ 
 
 
 
 

ไม่มีระบบกำร
ส่ือสำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำน 
 
 
 
 

มีระบบกำรส่ือสำร 
แต่ไม่มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 

มีระบบกำรส่ือสำรท่ี
มีประสิทธิภำพ
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 
 
 
 

มีกำรประเมิน
ระบบส่ือสำร 
 
 
 
 
 

มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุง
และพฒันำระบบ 
 
 
 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน: 
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๓.๓.๒  ระบบกำร
ขนส่งท่ีสำมำรถใช้
กำรไดต้ลอดเวลำ 
 

ไม่มีระบบขนส่งทั้ง
ภำยในและภำยนอก
หน่วยงำน 

มีระบบกำรขนส่ง 
แต่ไม่มีประสิทธิภำพ 

มีระบบกำรขนส่งท่ี
รวดเร็วและปลอดภยั 

มีกำรประเมินระบบ
ขนส่ง 

มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุง
และพฒันำระบบ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน: 
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 
 
 
 
 



รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๓.๔ จดัระบบและ
วิธีกำรก ำจดัขยะท่ีถูก
สุขลกัษณะตำม
ระเบียบและขอ้
ปฏิบติัขององคก์ร 

ระบบและวิธีกำร
จ ำกดัขยะท่ีถูก
สุขลกัษณะตำม
ระเบียบและขอ้
ปฏิบติัขององคก์ร 

ไม่ปฏิบติัตำม
ขอ้ก ำหนดของรพ. 

ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ไดถู้กตอ้งบำงคน 

ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
ไดถู้กตอ้งครบทุกคน 

มีกำรประเมินระบบ
และกำรปฏิบติั 
 

น ำผลกำรประเมินไป
ปรับปรุงและพฒันำ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๓.๕ จดัระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัตำม
ระเบียบและขอ้
ปฏิบติัของกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

๓.๕.๑   แผนและ
แนวทำงปฏิบติัเม่ือ
เกิดอคัคีภยัเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 

ไม่มีระบบป้องกนั
อคัคีภยัและ
แผนปฏิบติัเม่ือเกิด
อคัคีภยั   
 

มีระบบป้องกนั
อคัคีภยัและ
แผนปฏิบติัเม่ือเกิด
อคัคีภยั แต่ไม่มีกำร
ซอ้มแผน 

มีระบบป้องกนั
อคัคีภยัและแผน
ป้องกนัปฏิบติัเม่ือ
เกิดอคัคีภยั และมีกำร
ซอ้มแผนอคัคีภยั 

มีกำรประเมินระบบ
ป้องกนัและกำรซอ้ม
แผนอคัคีภยั 

น ำผลกำรประเมินไป
ปรับแผนและพฒันำ
ระบบและแผนปฏิบติั 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน: 

คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๓.๕.๒   เคร่ืองดบั 
เพลิง ท่ีเหมำะสม 
และเพียงพอ 

ไม่มีเคร่ืองมือดบั 
เพลิงในหน่วย งำน
และบริเวณใกลเ้คียง 

มีเคร่ืองมือดบัเพลิง
แต่ไม่เหมำะสม ไม่
พร้อมใชง้ำน 
 

มีเคร่ืองมือดบัเพลิงท่ี
เหมำะสมกบัพื้นท่ี 
และพร้อมใชง้ำน 
แต่ไม่เพียงพอ 

มีเคร่ืองมือดบัเพลิง 
ท่ีเหมำะสมกบัพื้นท่ี 
พร้อมใชง้ำนและ
เพียงพอ 

มีกำรตรวจสอบและ
บ ำรุงรักษำใหพ้ร้อมใช้
งำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน: 
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  



มาตรฐานท่ี  ๔  การบริหารความเส่ียง 

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๔.๑ คน้หำ  จดัท ำ
บญัชีและวิเครำะห์
ควำมเส่ียงของ
หน่วยงำน รวมทั้ง
แนวโนม้ของปัญหำ 
เช่ือมโยงขอ้มูลกบั
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั
และแนวโนม้ของ
ปัญหำ 

ไม่มีกำรคน้หำและ
จดัท ำบญัชีควำม
เส่ียง 

มีกำรคน้หำและจดัท ำ
บญัชีควำมเส่ียง 

มีกำรวิเครำะห์ควำม
เส่ียงของหน่วยงำน 

สำมำรถบอกแนว 
โนม้ของปัญหำได ้

วำงแผนในกำร
ป้องกนั ควำมเส่ียงท่ี
ส ำคญัได ้

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๔.๒  เฝ้ำระวงัและ
จดัท ำกำรรำยงำน
อุบติักำรณ์ให้
ครอบคลุม 

กำรออกแบบและ
รำยงำนอุบติักำรณ์ 

ไม่มีกำรเฝ้ำระวงั
ควำมเส่ียง 

มีกำรออกแบบกำร
เฝ้ำระวงัควำมเส่ียง 

มีระบบรำยงำน
อุบติักำรณ์แต่ไม่
ครอบคลุมตำมบญัชี
ควำมเส่ียง 

มีระบบรำยงำน
อุบติักำรณ์ท่ี
ครอบคลุมทุกควำม
เส่ียง 

มีกำรทบทวนเพื่อ
พฒันำระบบรำยงำน
อุบติักำรณ์ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  

คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  
  



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๔.๓  ก ำหนด
มำตรกำรป้องกนัท่ี
รัดกุม โดยครอบคลุม
กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ
เบ้ืองตน้ และมีกำร
จดักำรแกไ้ขควำม
สูญเสีย หรือควำม
เสียหำยท่ีเกิดขึ้น 

แนวทำงกำรป้องกนั
และวิธีปฏิบติัเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ข
ควำมเสียหำย 
 
 
 
 

ไม่มีแนวทำงในกำร
ป้องกนัและแกไ้ข
ควำมเสียหำย 
 
 
 
 
 

มีแนวทำงในกำร
ป้องกนัและแกไ้ข
ควำมเสียหำยแต่
ปฏิบติัไดไ้ม่
ครอบคลุมตำมบญัชี
ควำมเส่ียง 
 
 

ปฏิบติัตำมแนวทำงท่ี
ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 

มีกำรทบทวน
แนวทำงปฏิบติั 
 
 
 
 
 
 

มีกำรปรับปรุงและ
พฒันำใหมี้
ประสิทธิภำพและทนั
ต่อเหตุกำรณ์ 
 
 
 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๔.๔ ประเมินผล และ
ติดตำมตวัช้ีวดัควำม
เส่ียงของหน่วยงำน
ประจ ำเดือนและ
ทบทวนอุบติักำรณ์
ควำมเส่ียงประจ ำปี 
เพื่อคน้หำโอกำส
พฒันำและป้องกนัไม่
ไหเ้กิดอุบติักำรณ์ซ ้ำ 

กำรออกแบบและ
รำยงำนอุบติักำรณ์ 

ไม่มีกำรเฝ้ำระวงั
ควำมเส่ียง 
 

มีกำรออกแบบกำร
เฝ้ำระวงัควำมเส่ียง 

มีระบบและรำยงำน
อุบติักำรณ์แต่ไม่
ครอบคลุมตำมบญัชี
ควำมเส่ียง   

มีระบบรำยงำน
อุบติักำรณ์ท่ี
ครอบคลุมทุกควำม
เส่ียง  

มีกำรทบทวนเพื่อ
พฒันำระบบรำยงำน
อุบติักำรณ์ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน: ประเด็น ๔.๒ กบั ๔.๔ รำยละเอียดคะแนนเหมือนกนั 
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
มาตรฐาน  ๕  เคร่ืองมือทางกายภาพบ าบัด อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวก   

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๕.๑ ก ำหนดหลกั 
เกณฑแ์ละระบบกำร
คดัเลือก ประเมิน
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นใน
กำรใหบ้ริกำร โดย
นกักำยภำพบ ำบดัมี
ส่วนร่วม  

หลกัเกณฑ ์กำร
คดัเลือกและประเมิน
เคร่ืองมือ 

ไม่มีหลกัเกณฑแ์ละ
ระบบกำรคดัเลือก  
ประเมินเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น
ในกำรใหบ้ริกำร 

มีหลกัเกณฑแ์ละ
ระบบกำรคดัเลือก  
ประเมินเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็น
ในกำรใหบ้ริกำรแต่
นกักำยภำพบ ำบดัไม่
มีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนด 

นกักำยภำพบ ำบดัมี
ส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดคุณลกัษณะ
เฉพำะของเคร่ืองมือ   

นกักำยภำพบ ำบดัมี
ส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดหลกัเกณฑ ์ 
ระบบกำรคดัเลือก
และประเมินกำร
จดัหำเคร่ืองมือ 

มีกำรทบทวน
หลกัเกณฑ ์ระบบ
กำรคดัเลือกและ  
ประเมินเคร่ืองมือ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
 คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๕.๒ จดัหำเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ส ำหรับ
ปฏิบติังำนอยำ่ง
เพียงพอ 

เคร่ืองมือส ำหรับ
ปฏิบติังำนอยำ่ง
เพียงพอ 

ไม่มีกำรประเมิน
ควำมเพียงพอ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส ำหรับ
ปฏิบติังำน 

มีกำรประเมินควำม
เพียงพอของ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส ำหรับ
ปฏิบติังำน  

มีแผนกำรจดัหำ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ส ำหรับ
ปฏิบติังำน 

 มีกำรจดัหำเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ส ำหรับ
ปฏิบติังำนตำมแผน 

มีกำรทบทวนอยำ่ง
สม ่ำเสมอและน ำ
ขอ้มูลมำใชพ้ฒันำ
งำน 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๕.๓ และ ๕.๕
บริหำรเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีพร้อมใชง้ำนและ
คุม้ค่ำ 

ไม่มีระบบกำร
บริหำรเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

มีกำรออกแบบระบบ
บริหำรเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

มีเคร่ืองมือพร้อมใช้
งำนและปฏิบติัตำม
ระบบท่ีก ำหนดไว ้

มีกำรประเมินระบบ
บริหำรเคร่ืองมือ 

พฒันำระบบใหมี้
ควำมทนัต่อกำร
เปล่ียนแปลง 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๕.๔ บ ำรุงรักษำ
เคร่ืองมืออยำ่งเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภำพ 

เคร่ืองมือไดรั้บกำร
บ ำรุงรักษำและสอบ
เทียบ 

ไม่มีแผนกำร
บ ำรุงรักษำและสอบ
เทียบเคร่ืองมือ 

มีแผนกำรบ ำรุงรักษำ
และสอบเทียบ
เคร่ืองมือ ครอบคลุม 
ทุกรำยกำร 

ปฏิบติัตำมแผนท่ี
ก ำหนด 
 

มีคู่มือกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์และปฏิบติั
ตำมคู่มือ 

มีกำรทบทวนแผน
และคู่มือกำรบ ำรุง 
รักษำเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ใหท้นัต่อกำร
เปล่ียนแปลง 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 



มาตรฐาน  ๖  ระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบ าบัด   

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๖.๑ มีกำรวำงระบบ
และออกแบบระบบ
สำรสนเทศทำง
กำยภำพบ ำบดัท่ี
เหมำะสม และ
ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของผูใ้ช ้
 
๖.๒ มีกำรใชข้อ้มูล
สำรสนเทศทำง
กำยภำพบ ำบดั 
เช่ือมโยงขอ้มูล
สำรสนเทศภำยใน
และภำยนอก
หน่วยงำน 

ระบบและฐำนขอ้มูล
ท่ีถูกตอ้ง  เพียงพอต่อ
กำรใชง้ำนและเช่ือม 
โยงขอ้มูลสำรสนเทศ
ทำงกำยภำพบ ำบดักบั
หน่วยงำนอ่ืน 

ไม่มีกำรออกแบบ
กำรจดัเก็บขอ้มูลท่ี
เพียงพอต่อกำรใช้
งำน 

มีกำรออกแบบระบบ
กำรจดัเก็บขอ้มูล 

มีฐำนขอ้มูลท่ี
เพียงพอต่อกำรใช้
งำน 

มีกำรวิเครำะห์และ
ใชข้อ้มูลในกำร
บริหำรจดักำรกำร
ดูแลรักษำผูป่้วย และ
กำรพฒันำคุณภำพ
กำรบริกำร 

มีกำรเช่ือมโยงขอ้มูล
สำรสนเทศกบั
หน่วยงำนอ่ืน น ำ
ขอ้มูลมำใชใ้นกำร
พฒันำคุณภำพกำร
บริกำรและเกิด
ประโยชน์ต่อรพ.ได ้

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



มาตรฐาน  ๗  การบริการทางกายภาพบ าบัด     

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๗.  บริกำรทำง
กำยภำพบ ำบดัตอ้ง
กระท ำภำยใต้
กฎหมำยวิชำชีพ และ
ขอบเขตมำตรฐำน
ของวิชำชีพ 
 

ระบบและกลไกใน
กำรก ำกบัและติดตำม
กำรปฏิบติังำนของ
นกักำยภำพบ ำบดัให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย
วิชำชีพและกฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไม่มีผูรั้บผิดชอบใน
กำรก ำกบัและติด 
ตำมกำรปฏิบติังำน
ของนกักำยภำพ 
บ ำบดั ใหถู้กตอ้ง
ตำมกฎหมำยวิชำชีพ
และกฎหมำยท่ี
เก่ียวขอ้ง 

มีนกักำยภำพบ ำบดั
เป็นผูรั้บผิดชอบใน
กำรก ำกบัและติดตำม 
กำรปฏิบติังำนของ
นกักำยภำพบ ำบดัให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย
วิชำชีพและกฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มีกระบวนกำรในกำร
ก ำกบัและติดตำม 
อยำ่งชดัเจน 

มีกำรประเมินผล
กระบวนกำรกำร
ก ำกบัและติดตำม 

ติดตำมกำรเปล่ียน 
แปลงของกฎหมำย
วิชำชีพและกฎหมำย
ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้น ำมำ
ปรับใหส้อดคลอ้งกบั
กำรปฏิบติังำน 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



มาตรฐาน  ๘  กระบวนการทางกายภาพบ าบัด 

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๘.๑ จดัระบบบริกำร
กำยภำพบ ำบดัให้
สำมำรถเขำ้ถึงไดง้่ำยและ
รวดเร็ว 

๘.๑.๑  ระบบกำร
เขำ้ถึงบริกำรไดง้่ำย  

ไม่มีระบบท่ีเขำ้ถึง
บริกำรไดง้่ำย 

มีระบบกำรเขำ้ถึง
บริกำรในหน่วยงำน
มำกกวำ่ ๑ ระบบ 
 

มีระบบกำรเขำ้ถึง
บริกำรเชิงรุก 

มีระบบกำรเขำ้ถึงท่ี
หลำกหลำยโดยค ำนึง 
ถึงควำมตอ้งกำรของ
ผูรั้บบริกำร 
 

มีระบบท่ีไดรั้บกำร
ปรับปรุงและพฒันำ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:   
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๘.๑.๒  ระบบกำรเขำ้
รับบริกำรไดร้วดเร็ว 

ไม่มีกำรออกแบบ
ระบบกำรเขำ้รับ
บริกำร 
 

มีกำรออกแบบระบบ
กำรเขำ้รับบริกำร 

มีกำรท่ีปฏิบติัตำม
ระบบท่ีออกแบบ 

มีกำรประเมินระบบ 
 
 

มีกำรประกนั
ระยะเวลำรอคอยกำร
บริกำรและพฒันำ
อยำ่งต่อเน่ือง 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๘.๒ ตรวจประเมิน
และวินิจฉยัทำง
กำยภำพบ ำบดัใน
ผูป่้วยทุกรำยโดย    
นกักำยภำพบ ำบดั  

กำรตรวจประเมิน
และกำรวินิจฉยัทำง
กำยภำพบ ำบดัทุกรำย
โดยผูป้ระกอบวิชำ 
ชีพกำยภำพบ ำบดั 
 

ไม่มีกำรตรวจ
ประเมินและวินิจฉยั
ทำงกำยภำพบ ำบดั 

มีกำรตรวจประเมิน
และวินิจฉยัทำง
กำยภำพบ ำบดัโดย   
ผูป้ระกอบวิชำชีพ 
กำยภำพบ ำบดั แต่ไม่
สอดคลอ้งกบัปัญหำ
หลกัของผูป่้วย 

มีกำรตรวจประเมินท่ี
ไดข้อ้มูลเพียงพอ  
เพื่อน ำไปสู่กำร
วินิจฉยัท่ีถูกตอ้งและ
สอดคลอ้งกบัปัญหำ
หลกัของผูป่้วย 
 

ประเมินซ ้ำเป็นระยะ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

ระบุปัญหำและให้
ขอ้มูลท่ีจ ำเป็น
เก่ียวกบัผลกำรตรวจ
ประเมินและกำร
ใหบ้ริกำรแก่
ผูรั้บบริกำรและ/หรือ
ครอบครัว 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
 คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

๘.๓ วำงแผนกำร
ดูแลและก ำหนด
เป้ำหมำยท่ีชดัเจน
สอดคลอ้งกบัปัญหำ/
ควำมตอ้งกำรดำ้น
สุขภำพร่วมกนักบั
ผูป่้วย/ผูรั้บบริกำร 
ตลอดจนมีกำรวำง
แผนกำรจ ำหน่ำย
ผูป่้วยเพื่อท่ีจะช่วยให้
ผูป่้วยกลบัไปใชชี้วิต
ตำมปกติไดเ้ร็ว 

กำรวำงแผนกำรดูแล
และก ำหนดเป้ำหมำย 
 
 

ไม่มีกำรวำงแผนกำร
ดูแล 

มีแผนกำรดูแลท่ี
สอดคลอ้งกบัปัญหำ/
ควำมตอ้งกำรดำ้น
สุขภำพของผูป่้วย 

มีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยท่ีชดัเจน
สอดคลอ้งกบัปัญหำ/
ควำมตอ้งกำรดำ้น
สุขภำพโดยผูป่้วย/
ผูรั้บบริกำรมีส่วน
ร่วม 

มีกำรวำงแผนกำร
จ ำหน่ำยผูป่้วย 

มีกำรทบทวน
แผนกำรดูแล 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:   
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  



รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๘.๔ ดูแลรักษำ ส่ง 
เสริม ป้องกนัและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพให้
เป็นไปตำมมำตรฐำน
ของวิชำชีพซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับวำ่ดีท่ีสุด
ภำยใตส้ถำนกำรณ์
ของหน่วยงำน 

๘.๔.๑  คู่มือกำร
ปฏิบติังำนและแนว
ทำงกำรดูแลผูป่้วย
ทำงคลินิก 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

ไม่มีคู่มือ/แนว
ทำงกำรปฏิบติังำน
ทำงกำยภำพบ ำบดั
เป็นลำยลกัษณ์ 

มีคู่มือกำรปฏิบติังำน
แต่ไม่มีแนวทำงกำร
ดูแลผูป่้วยทำงคลินิก 

มีคู่มือกำรปฏิบติังำน
และแนวทำงกำรดูแล
ผูป่้วยทำงคลินิก 
ท่ีครอบคลุมโรคท่ีมี
ควำมส ำคญัทำง
คลินิก 
 

เจำ้หนำ้ท่ีทุกคน
ทรำบ เขำ้ใจปฏิบติั
ตำมและมีกระบวน 
กำรประเมิน 

น ำผลกำรประเมินมำ
ทบทวนและปรับปรุง
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 ๘.๔.๒  กิจกรรม
ทบทวนกระบวนกำร
ใหบ้ริกำรทำง
กำยภำพบ ำบดั 

ไม่มีกิจกรรมกำร
ทบทวนกระบวนกำร  
ใหบ้ริกำรทำง
กำยภำพบ ำบดั 
 

มีกิจกรรมกำร
ทบทวนกระบวนกำร
ใหบ้ริกำรทำง
กำยภำพบ ำบดัแต่
ปฏิบติัไม่สม ่ำเสมอ 
 

มีกิจกรรมกำร
ทบทวนกระบวนกำร
ใหบ้ริกำรทำง
กำยภำพบ ำบดัและ
ปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

มีกำรประเมินและน ำ
ผลลพัธ์มำปรับปรุง
และพฒันำ 
 

มีนวตักรรมใน
กระบวนกำร
ใหบ้ริกำรทำง
กำยภำพบ ำบดั 
 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 
 
 
 
 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
 ๘.๔.๓  กระบวนกำร

แลกเปล่ียนขอ้มูลท่ี
จ ำเป็นระหวำ่งกำร
รักษำระหวำ่งผูรั้บ 
บริกำรและ/หรือ
ครอบครัวกบัทีมผูใ้ห ้
บริกำร 
 

ไม่มีกระบวนกำร
แลกเปล่ียนขอ้มูล 
กบัผูรั้บบริกำรและ/ 
หรือครอบครัวกบั 
ทีมผูใ้หบ้ริกำร 

มีกระบวนกำร
แลกเปล่ียนขอ้มูล 
ท่ีจ ำเป็น  แต่ปฏิบติั  
ไม่สม ่ำเสมอ 

มีกระบวนกำร
แลกเปล่ียนขอ้มูลและ
ปฏิบติัสม ่ำเสมอ 

มีกำรประเมิน
กระบวนกำร
แลกเปล่ียนขอ้มูล 

มีกำรทบทวน  
ปรับปรุงและ
พฒันำกำร
กระบวนกำร
แลกเปล่ียนขอ้มูล 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๘.๕ ประเมินผูป่้วย
ก่อนและหลงักำร
รักษำ ทบทวนกำร
วินิจฉยัทำงกำยภำพ 
บ ำบดัและวำงแผน 
กำรดูแลรักษำเป็น
ระยะโดยค ำนึงถึง
ผลลพัธ์และเป้ำ 
หมำย เพื่อตอบ 
สนองควำมตอ้งกำร
ดำ้นปัญหำสุขภำพ
ของ ผูรั้บบริกำร 

กำรประเมิน
กระบวนกำรดูแล
ผูป่้วยทำงกำยภำพ 
บ ำบดัใหท้นักบักำร
เปล่ียนแปลงของ
อำกำร 
 
 

ไม่มีกำรประเมิน
กระบวนกำรดูแล
ผูป่้วยทำงกำยภำพ 
บ ำบดั 

มีกำรประเมิน
กระบวนกำรดูแล
ผูป่้วยทำงกำยภำพ 
บ ำบดัทุกรำยในกลุ่ม
โรคท่ีมีควำมส ำคญั
ทำงคลินิก 
 

มีกำรประเมิน
กระบวนกำรดูแล
ผูป่้วยทุกรำยอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

มีกำรแสดงผลลพัธ์
กระบวนกำรดูแล
ผูป่้วยเทียบกบั
เป้ำหมำยของกำร
รักษำ 
 
 

ประเมินผลลพัธ์โดย
เทียบเคียงกบัผลงำน
ท่ีผำ่นมำ/ Best 
practice เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพใหดี้ขึ้น 
 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๘.๖ สร้ำงระบบกำร
ปรึกษำและส่งต่อ
กบับุคลำกรสห
วิชำชีพโดยท ำงำน
ร่วมกนัเป็นทีมกบั
บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 

กำรท ำงำนร่วมกบัสห
สำขำวิชำชีพโดยมี
ระบบปรึกษำและส่ง
ต่อ 
 
 

ไม่มีกำรท ำงำน 
ประสำนกนัระหวำ่ง 
สหสำขำวิชำชีพ 

มีกำรท ำงำน
ประสำน 
กนัระหวำ่งสหสำขำ 
วิชำชีพ แต่ยงัไม่เป็น 
รูปแบบหรือระบบ 

มีรูปแบบและ/หรือ
ระบบกำรท ำงำนเป็น
ทีมและเกิดผลลพัธ ์

มีกำรประเมินผลลพัธ์
ท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน
เป็นทีม 

มีกำรทบทวนผลลพัธ์
ท่ีเกิดขึ้นมำถ่ำยทอด
และขยำยผล 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๘.๗ ใหข้อ้มูลท่ีจ ำเป็นเก่ียวกบั
ควำมเจ็บป่วยและเสริมพลงั  
(Empowerment)  
แก่ผูป่้วย/ผูรั้บบริกำรและ/หรือ
ครอบครัว และช่วยเหลือใหเ้กิด
กำรเรียนรู้ส ำหรับกำรดูแลตนเอง 
และกำรมีพฤติกรรมสุขภำพท่ีเอ้ือ
ต่อกำรมีสุขภำพดี 

มีกระบวนกำร 
ใหข้อ้มูลท่ีจ ำเป็น
เก่ียวกบัควำมเจ็บ 
ป่วยและเสริมพลงั
(Empowerment)  
แก่ผูป่้วย/ผูรั้บบริกำร
และ/หรือครอบครัว 

ไม่มีกระบวนกำรให้
ขอ้มูลท่ีจ ำเป็น
เก่ียวกบัควำม
เจ็บป่วยและเสริม
พลงั(Empowerment) 
 แก่ผูป่้วย/
ผูรั้บบริกำร และ/
หรือครอบครัว  
 

มีกระบวนกำรให้
ขอ้มูลท่ีจ ำเป็น
เก่ียวกบัควำมเจ็บ 
ป่วยแก่ผูป่้วย/
ผูรั้บบริกำรและ/
หรือครอบครัวหรือ
ผูใ้หก้ำรดูแล 
 

มีกระบวนกำรให้
ขอ้มูลเพื่อเสริม
พลงั 
แก่ผูป่้วย/
ผูรั้บบริกำรและ/
ครอบครัว 
 

มีกำรประเมิน
กระบวนกำร
ใหข้อ้มูล 
 

มีกำรทบทวน 
ปรับปรุงและพฒันำ
กระบวนกำรให้
ขอ้มูล 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:   
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๘.๘ จดัระบบกำร
ดูแลต่อเน่ือง โดยมี
ระบบนดัหมำยผูป่้วย
กลบัมำรับกำรรักษำ
ต่อเน่ืองเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
และประสำน งำนกบั
หน่วยงำนท่ีเก่ียว ขอ้ง
หรือเครือข่ำยเพื่อให้
เกิดควำมต่อเน่ืองใน
กำรติดตำมดูแลผูป่้วย 

ระบบกำรดูแลผูป่้วย
ต่อเน่ือง 
 
 

ไม่มีระบบกำรดูแล
ผูป่้วยต่อเน่ือง 
 

มีระบบกำรดูแลผูป่้วย
ต่อเน่ืองครอบคลุม
โรคท่ีมีควำมส ำคญั
ทำงคลินิกและ/หรือ
ขอ้บ่งช้ี 
 

มีกำรประสำนงำน
กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียว 
ขอ้งหรือเครือข่ำย 
 

มีกำรประเมินระบบ
กำรดูแลผูป่้วยอยำ่ง
ต่อเน่ือง 
 

มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุง
และพฒันำอยำ่ง
ต่อเน่ือง 
 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 
๘.๙ บนัทึกเวช
ระเบียนของผูป่้วย 
ปัญหำผูป่้วย 
แผนกำรดูแลรักษำ 
กำรปฏิบติัตำมแผน 
และผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึ้น  

กำรบนัทึกเวชระเบียน
ของผูป่้วย 
 
 

ไม่มีกำรบนัทึกเวช
ระเบียน  
 

มีกำรบนัทึกเวช
ระเบียนแต่ไม่
ครอบคลุมตำม
มำตรฐำน  
 
 

มีกำรบนัทึกเวช
ระเบียนท่ีครอบคลุม
ตำมมำตรฐำน  
 

มีกำรทบทวนบนัทึก 
เวชระเบียนและ
ปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ 

มีกำรน ำผลกำร
ทบทวนเวชระเบียน
มำปรับปรุงและ
พฒันำ 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



มาตรฐานท่ี  ๙  ผลลพัธ์การด าเนินของงานกายภาพบ าบัด 

รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๙.๑ ผลด้านการดูแล
ผู้ป่วย   หน่วยงำน
แสดงใหเ้ห็นระดบั
ปัจจุบนัและแนว 
โนม้ของตวัช้ีวดัท่ี
ส ำคญัในภำพรวม
ดำ้นกำรดูแลผูป่้วย 
ทั้งดำ้นผลลพัธ์และ
กระบวนกำรดูแล
ผูป่้วย 

ผลลพัธ์ของกำรรักษำ
ในกลุ่มโรคท่ีส ำคญัดี
ขึ้น 

ไม่มีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดัดำ้นผลลพัธ์
และกระบวนกำร
ดูแลผูป่้วย 

มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั
ดำ้นผลลพัธ์และ/
หรือกระบวนกำร
ดูแลผูป่้วย 

มีกำรก ำหนดตวัช้ีวดั 
ท่ีสอดคลอ้งกบั
เป้ำหมำยหรือบริบท
ของรพ.   

มีกิจกรรมทบทวน
และวิเครำะห์ผลลพัธ์
ของตวัช้ีวดั  รวมทั้ง
แสดงแนวโนม้ของ
ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญั 

ผลลพัธ์ของตวัช้ีวดัท่ี
ก ำหนดสำมำรถอยู่
ในระดบัเดียวกบั 
Benchmark หรือเป็น 
best practice ได ้

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  

คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๙.๒ ผลด้านการ
มุ่งเน้นผู้ป่วยและ
ผู้รับผลงาน 
หน่วยงำนแสดงให้
เห็นระดบัปัจจุบนั
และแนวโนม้ของ
ตวัช้ีวดัส ำคญั
เก่ียวกบัควำมพึง
พอใจและ/หรือ
ควำมไม่พึงพอใจ
จำกมุมมองของ
ผูป่้วยและผูรั้บ
ผลงำน 

ระบบกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ และ/
หรือ ไม่พึงพอใจตำม
ควำมตอ้งกำรของ
ผูป่้วยและผูรั้บผลงำน 

ไม่มีระบบกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจของผูป่้วยและ
ผูรั้บผลงำน 

มีระบบกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจและ/
หรือควำมไม่พึง
พอใจของผูป่้วยและ
ผูรั้บผลงำน 

มีกำรสรุปผลและ
ทบทวนผลกำร
ประเมิน  รวมทั้ง
แสดงแนวโนม้ของ
ตวัช้ีวดัท่ีส ำคญั 

มีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุง
และพฒันำเพื่อ
ตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรของผูป่้วย
และผูรั้บผลงำน 

มีกำรสร้ำงคุณค่ำของ
กำรบริกำรเพื่อให้
ผูป่้วยและผูรั้บ
ผลงำนมีควำม
ประทบัใจเกินควำม
คำดหวงั 

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 



 
รายการตรวจสอบ ดัชนี/เคร่ืองบ่งชี้ คะแนน  ๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ 

๙.๓ ผลด้านอ่ืนๆ   
เช่น ผลดำ้นกำรเงิน  
ดำ้นทรัพยำกรบุคคล  
ดำ้นระบบงำนและ
กระบวนกำรส ำคญั  
ดำ้นกำรน ำ  ดำ้นกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ 

ผลลพัธ์กำรด ำเนินงำน
ดำ้นอ่ืนๆ ท่ีส ำคญัตำม
บริบทของรพ. 

ไม่มีกำรก ำหนด
ตวัช้ีวดัอ่ืนนอกจำก
ดำ้นคลินิก 

มีตวัช้ีวดัดำ้นอ่ืน
นอกจำกดำ้นคลินิก
ตำมบริบทของรพ. 

มีกำรประเมินผลลพัธ์
ในดำ้นอ่ืนๆตำมแผน
ท่ีก ำหนด 

มีกำรทบทวนผลลพัธ์
และพฒันำงำน 

ไดผ้ลลพัธ์ตำม
เป้ำหมำยท่ีก ำหนด  

คะแนนจากการประเมินตนเองของหน่วยงาน  เหตุผลและหลกัฐำนสนบัสนุน:  
คะแนนจากผู้เย่ียมส ารวจ  

 


