
 
 

 
 

แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 
ปรับปรุง สิงหาคม 2563 

(เริ่มใชต้ั้งแต่วันที ่1 ตลุาคม 2564) 
 

งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาล......................... จังหวัด.................. 
วันที่ ............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 
คณะอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ 

สภากายภาพบำบัด 



แบบประเมินตนเองรายมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 
งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาล......................... จังหวัด.................. 

วันที่ ............................................ 
มาตรฐานที ่๑ การจัดองค์กรและการบริหารงานกายภาพบำบัด 

จัดองค์กรและการบริหาร ซึ่งเอ้ืออำนวยต่อการให้บริการกายภาพบำบัดตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๑.๑ กำหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานกายภาพบำบัดโดยผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 

๑.๑.๑  กำหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ ขอบเขต เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานกายภาพบำบัด 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

๑.๑.๒  จัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของหน่วยงาน และโรงพยาบาล 

๑.๑.๓  สื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องรับทราบ 
๑.๑.๔  ปฏิบัติตามแผน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานโดยนักกายภาพบำบัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีวิสัยทัศน ์พันธกิจ 
และแผนกลยุทธ์
ของโรงพยาบาล 

มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขอบเขต เป้าหมาย 
วัตถุประสงค ์
นโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับ
โรงพยาบาล โดยนัก
กายภาพบำบัดมี
ส่วนร่วมกำหนด 

มีการสื่อสารให้
บุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกที่
เกี่ยวขอ้งรับทราบ 
และปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานที่
วางแผนไว้ 

กำกบั ติดตาม และ
ประเมินแผนการ
ปฏิบัติงาน 

นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงหรือ
พัฒนาแผนงาน
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................ 

ตัวอย่าง หน่วยงานได้นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของโรงพยาบาล (เอกสารแนบ 1) มา
จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจขอบเขต เป้าหมาย วัตถุประสงค ์นโยบายและแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
สอดคล้องกับโรงพยาบาล (เอกสารแนบ 2)  ซึ่งมีการประชุมหน่วยงานร่วมกันจัดทำ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2563 (เอกสารแนบ 3) และมีการกำกับติดตาม ประเมินแผนปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานในการประชุม
ประจำเดือนทุก 2 เดือน ให้นักกายภาพบำบัดที่รับผิดชอบแผนต่างๆ นำเสนอผลการปฏิบัติงาน ปัญหา
อุปสรรคต่างๆ (เอกสารแนบ 4) และมีการสรุปผลงานประจำปี (เอกสารแนบ 5) มีการนำแนวทางการ
เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มาจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปี 2564 (เอกสารแนบ 6) 



๑.๒ กำหนดคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่มีความสามารถในการ
บริหารหน่วยงานให้บรรลุพันธกิจที่กำหนดไว้ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีหัวหน้าหน่วยงานเป็นนักกายภาพบำบัด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
กายภาพบำบัด 

หัวหน้าหน่วยงาน
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
กายภาพบำบัด 
และมีการกำหนด
บทบาทและหน้าที่
ในการบริหารงาน 

หัวหน้าหน่วยงานที่
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
กายภาพบำบัด 
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่
ในการบริหาร 

หัวหน้าหน่วยงานที่
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
กายภาพบำบัด 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็น
ผู้บริหาร 

หัวหน้าหน่วยงานที่
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
กายภาพบำบัด 
สามารถบริหารงาน
ตามพันธกิจและ
แผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ .......................................................................................
................................................................ ..................................................................................................... ..........
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓X๓ 



๑.๓ กำหนดโครงสร้างหน่วยงานกายภาพบำบัดให้ชัดเจน และมีแผนภูมิโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย 
สายงานการบังคับบัญชา จำนวนบุคลากร และงานในความรับผิดชอบ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีแผนภูมิโครงสร้างของหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีแผนภูมิโครงสร้าง
และสายการบังคับ
บัญชาระดับของ
โรงพยาบาล 

มีแผนภูมิโครงสร้าง
และสายการบังคับ
บัญชาของ
หน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 

มีแผนภูมิโครงสร้าง
และสายการบังคับ
บัญชาของ
หน่วยงานอย่าง
ชัดเจนและอยู่ใน
บริเวณทีม่องเห็นได้
ง่าย 

มีแผนภูมิโครงสร้าง
และสายการบังคับ
บัญชาของ
หน่วยงานตรงกับที่
ปฏิบัติ 

มีแผนภูมิโครงสร้าง
และสายการบังคับ
บัญชาของ
หน่วยงานตรงกับที่
ปฏิบัติและเป็น
ปัจจุบัน 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................... ....................................
............................................................................................... ................................................................................
.................................................................. .............................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๔ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Job specification) และคำบรรยายลักษณะงาน (Job 
description) ทุกตำแหน่ง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
และคำบรรยาย
ลักษณะงาน แต่ไม่
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

มีการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
และคำบรรยาย
ลักษณะงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
แต่ไม่ครบทุก
ตำแหน่ง 

มีการกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
และคำบรรยาย
ลักษณะงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร
ครบทุกตำแหน่ง 

มีการทบทวนการ
กำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะและคำ
บรรยายลักษณะงาน
ให้เป็นปัจจุบัน 

มีการปรับปรุง
คุณลักษณะเฉพาะ
และคำบรรยาย
ลักษณะงานให้
สอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... ........................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๕ กำหนดกลไกการสื่อสาร การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีรูปแบบที่
หลากหลายและครอบคลุมทั้งภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบและกลไกการสื่อสาร ประสานงาน และแก้ไขปญัหาทีห่ลากหลาย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการสื่อสาร 
ประสานงาน และ
แก้ไขปัญหาแบบ
เฉพาะหน้าหรือเป็น
ครั้งคราว 

มีการกำหนดระบบ
และกลไกการ
สื่อสาร 
ประสานงาน และ
แก้ไขปัญหา แต่ไม่
ครอบคลุมในทุก
ระบบ 

มีการกำหนดระบบ
และกลไกการ
สื่อสาร 
ประสานงาน และ
แก้ไขปัญหา 
ครอบคลุมในทุก
ระบบ 

มีการทบทวนระบบ
และกลไกการ
สื่อสาร 
ประสานงาน และ
แก้ไขปัญหา 

มีการนำผลการ
ทบทวนมาปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
และกลไกการ
สื่อสาร 
ประสานงาน และ
แก้ไขปัญหาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................... ............
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๒ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 มีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน เพื่อเอื้อต่อการ
ใหบ้ริการทางกายภาพบําบัดที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๒.๑ กําหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามคุณสมบัติและเกณฑ์ที่เหมาะสมกับพันธกิจและ
เปา้หมายของการให้บริการ ทั้งนี้ นักกายภาพบําบัดต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวิชาชีพ
กายภาพบําบัด 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบและเกณฑ์การคดัเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีระบบในการ
คัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน แต่
นักกายภาพบำบัด
ไม่มีส่วนร่วมในการ
กำหนดเกณฑ์การ
คัดเลือก 

มีระบบในการ
คัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน และ
นักกายภาพบำบัดมี
ส่วนร่วมในการ
กำหนดเกณฑ์การ
คัดเลือก 

มีนักกายภาพบำบัด
เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงาน 

มีระบบการ
คัดเลือกบุคลากร
เข้าปฏิบัติงานที่
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 
 

มีการทบทวนระบบ
หรือกระบวนการ
ในการคัดเลือก 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
.............................................................................................................................................................................. .
.................................................................. .............................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒ จัดทำแผนทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีแผนทรัพยากร
บุคคลของ
โรงพยาบาล แต่ไม่
มีของหน่วยงาน 

มีการจัดทำแผน
ทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงาน เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

มีการจัดทำแผน
ทรัพยากรบุคคล
อย่างมีส่วนร่วมของ
นักกายภาพบำบัด
และสอดคล้องกับ
พันธกิจของ
หน่วยงาน 

มีการจัดทำแผน
ทรัพยากรบุคคล
โดยการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแผน
ทรัพยากรบุคคล
อย่างต่อเนื่อง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตผุลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
..................................................................................................... ..........................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒.๑ กำหนดประเภทและจำนวนกำลังคนที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคต การจัดกำลังคนควร
ส่งเสริมให้มีบุคลากรที่เพียงพอ และเหมาะสมกับพันธกิจของหน่วยงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยนัก
กายภาพบำบัด ๑ คน ดูแลผู้ป่วยไม่เกิน ๑๐ คนต่อวัน แต่ถ้ามีการมอบหมายหน้าที่ให้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง นัก
กายภาพบำบัด ๑ คน ดูแลผู้ป่วยไม่เกิน ๖ คนต่อวัน การออกเยี่ยมบ้าน นักกายภาพบำบัด ๑ คน ดูแลผู้ป่วยไม่
เกิน ๕ คนต่อวัน การส่งเสริมสุขภาพ นักกายภาพบำบัด ๑ คน ดูแลกลุ่มละไม่เกิน ๑๕ คน 

๒.๒.๒ กำหนดกลไกติดตามและประเมินความพอเพียงของบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานอย่าง
เป็นระบบและสม่ำเสมอ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบและกลไกในการประเมินความเพียงพอของบุคลากร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : ๓x๓ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีระบบและกลไก
ในการประเมิน
ความเพียงพอของ
บุคลากร 

มีการประเมินความ
เพียงพอของ
บุคลากรตามระบบ
และกลไกที่กำหนด
แตไ่ม่มีข้อมูล
สนับสนุน 

มีการประเมินความ
เพียงพอของ
บุคลากรตามระบบ
และกลไกที่กำหนด
โดยใช้ข้อมูล
สนับสนุนอย่าง
เพียงพอ 

มีกระบวนการ
ผลักดันให้เกิดความ
เพียงพอของ
บุคลากร 

มีการใช้นวัตกรรม
เพ่ือให้เกิดความ
เพียงพอของ
บุคลากร 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................ ...............................................................................................................
.................................................................. ............................................................................... ..............................
................................................................................................................................ .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒.๓ จัดอัตรากำลังทดแทนเมื่อมีความจำเป็นตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบการจัดอัตรากำลังทดแทนเมื่อมีความจำเป็น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการจัดอัตรากำลัง
ทดแทนตาม
สถานการณ์ 

มีระบบการจัด
อัตรากำลังทดแทน
แต่ไม่ไดป้ฏิบัติ
ตามที่กำหนดไว้ 

มีระบบการจัด
อัตรากำลังทดแทน
และไดป้ฏิบัติตามท่ี
กำหนดไว้ 

มีการประเมินและ
วิเคราะห์ระบบการ
จัดอัตรากำลัง
ทดแทน 

นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัด
อัตรากำลังทดแทน
อย่างต่อเนื่อง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ..........
............................................................................................................................... ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๓ จัดทำแผนการเตรียมความพร้อมการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ 

๒.๓.๑ เตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ทุกคนก่อนเข้าประจำการ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีแผนและกระบวนการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ทุกคนก่อนเข้าประจำการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ไม่มีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ใน
หน่วยงาน แตม่ีการ
ปฐมนิเทศในระดับ
องค์กร 

มีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ใน
หน่วยงาน แต่ไม่มี
แนวทางปฏิบัติ
สำหรับการ
ปฐมนิเทศ 

มีการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ใน
หน่วยงาน โดยมี
แนวทางปฏิบัติ
สำหรับการ
ปฐมนิเทศและ
เนื้อหาทีมี่ความ
ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับงาน 

มีการประเมนิผล
การปฐมนิเทศตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาวิธีการ/
เนื้อหาการ
ปฐมนิเทศให้
เหมาะสมต่อไป 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตผุลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.............................................................................................................. .................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๓.๒ ประเมินความต้องการและกำหนดเนื้อหาในการเพ่ิมพูนความรู้ โดยบุคลากรในหน่วยงานมี
ส่วนร่วม 

๒.๓.๓ จัดกิจกรรมเพ่ิมพูนความรู ้ทักษะ การส่งเสริมจริยธรรมสำหรับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: บุคลากรมีความรู้ ทักษะ จริยธรรมและผ่านเกณฑ์ทีก่ำหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
แต่ไม่มแีผนงานที่
ชัดเจน 

มีแผนงานและการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร แต่ไม่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
หน่วยงานหรือ
องค์กร 

มีแผนงานและการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
หน่วยงานและ
องค์กร โดย
บุคลากรมสี่วนร่วม 

มีการทบทวน
แผนงานและการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

นำผลการทบทวน
มาปรับปรุง
แผนงานและการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรให้มี
ความเหมาะสม 
และทันต่อ
สถานการณ์  

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... .....
.......................................................................................................................... .....................................................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๔ ประเมินสมรรถนะและ/หรือผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยเน้นผลการปฏิบัติงานเชิง
บวก เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ดัชนี/เครื่องชี้วัด : มีการประเมินสมรรถนะและ/หรือผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
หวัหน้างาน
กายภาพบำบัดมี
ส่วนร่วมในการ
ประเมิน 

มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานและ
มีหลักเกณฑว์ิธีการ
ประเมินอย่าง
ชัดเจน 

มีทั้งการประเมิน
สมรรถนะและผล
การปฏิบัติงาน 

นำผลการประเมิน
สมรรถนะและผล
การปฏิบัติงานมา
วางแผนเพื่อพัฒนา
สมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................ ...................................................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๕ กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
หรอืนักศึกษาฝึกงาน โดยนักกายภาพบำบัด 
ดัชนี/เครื่องบ่งช้ี : มีการกำหนดผู้กำกับดูแลที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 
เกณฑ์การประเมิน                                ๓x๓ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการกำหนดผู้
กำกับดูแล 

มีนักกายภาพบำบัด
เป็นผู้กำกับดูแล 

มีการปฏิบัติตามที่
กำหนดไว้ใน พรบ.
วิชาชีพและ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง 

มีกระบวนการ
ควบคุม กำกับ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแต่ไม่
ชัดเจน 

มีกระบวนการ
ควบคุม กำกับ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลกัฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................................................................ ................................................
................................................................................................................................................................... .............
............................................................................................................. .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๓ การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
การจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่ใช้สอย หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการทาง

กายภาพบำบัด ต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการและผูใ้ห้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
 
๓.๑ จัดโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 

๓.๑.๑ สถานที่ตั้งหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกต่อการเข้ารับบริการและส่งต่อไปยัง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
ดชันี/เครื่องบ่งชี้ : สถานทีต่ั้งหน่วยงานมีความเหมาะสม สะดวกต่อการเข้ารับบริการและส่งตอ่ไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

เข้าถึงหน่วยงานไม่
สะดวก 

เข้าถึงหน่วยงานได้
สะดวก แต่สิ่ง
อำนวยความ
สะดวกยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

มีเส้นทางการเดิน
และขนส่งที่
ปลอดภัย 
กว้างขวางเพียงพอ 
มีทางลาดชันหรือ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก และเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

มีทางเข้าหน่วยงาน
และสิ่งอำนวย
ความสะดวกอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

มีการตรวจสอบ
และบำรุงรักษา
อย่างเป็นระบบ 
 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................. ..............
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................... ........................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๑.๒ สภาพทั่วไปภายในหน่วยงานมคีวามปลอดภัย มิดชิด มกีารระบายอากาศดี มีแสงสว่าง
เพียงพอ ไม่มีสิ่งรบกวน และมีความสะอาดเป็นระเบียบ 
ดัชนี/เครื่องบง่ช้ี : สภาพทั่วไปมีความปลอดภัย การระบายอากาศดี มีแสงสว่างเพียงพอ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

สภาพแวดล้อมใน
การให้บริการมี
ความปลอดภัย 

สถานทีใ่ห้บริการมี
ลักษณะมิดชิด และ
มีระบบระบาย
อากาศท่ีดี 

สถานทีใ่ห้บริการ
เหมาะสมเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

มีกระบวนการ
ตรวจสอบและ
บำรุงรักษาอย่าง
เป็นระบบ 

มีกระบวนการ
ตรวจสอบและ
บำรุงรักษาอย่าง
เป็นระบบและ
สม่ำเสมอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.......................................................................... .....................................................................................................
........................................................................................................................................................... ....................
.................................................................. ................................................................................... ..........................
................................................................................................................................ .............................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๑.๓ พ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอเป็นสัดส่วน และจัดแบ่งโครงสร้างภายในเหมาะสมกับการให้บริการ
และการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ มีพ้ืนทีใ่นการตรวจประเมิน การรักษา การให้คำปรึกษา เป็นสัดส่วน 
โดยมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖ ตารางเมตรต่อหนึ่งเตียงรักษา และแต่ละเตียงห่างกันอย่างน้อย ๘๐ เซนติเมตร 
ดัชนี/เครื่องบ่งช้ี : มีพ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการให้บริการตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
พ้ืนที่คับแคบเมื่อ
ประเมินจาก 
จำนวนผู้ป่วย หรือ
การจัดเกบ็สิ่งของ
ยังไม่เปน็ระเบียบ/
หมวดหมู่ 

พ้ืนที่คับแคบเมื่อ
ประเมินจากจำนวน
ผู้ป่วย แต่การ
จัดเก็บสิ่งของเป็น
ระเบียบ/หมวดหมู่ 

มีพ้ืนที่เพียงพอ 
สะอาด และจัดวาง
สิ่งของเป็น
ระเบียบ/หมวดหมู่ 

มีพ้ืนที่เพียงพอ 
สะอาด จัดวาง
สิ่งของเป็น
ระเบยีบ/หมวดหมู่ 
และจัดพื้นที่เป็น
สัดส่วนเหมาะสม
โดยมีระบบบริหาร
จดัการทีเ่หมาะสม
สอดคล้องกับ
ประเภทและ
จำนวนผู้ป่วย 

มีกระบวนการ
ตรวจสอบ
บำรุงรักษาอย่าง
เป็นระบบและ
สม่ำเสมอตาม
แนวทางท่ีกำหนด
ไว้ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... ....................................
.................................................................. .............................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๒ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น ทางลาด ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 
กริง่สัญญาณเรียกเจ้าหน้าที ่เป็นต้น 
ดชันี/เครื่องบ่งชี้ : มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วย/ผู้พิการที่พร้อมใช้งาน 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีสิ่งอำนวยความ
สะดวก แต่ไม่
เหมาะสมและไม่
เพียงพอกับจำนวน
ผู้ป่วย/ผู้พิการ 
 

มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกทีเ่หมาะสม
แต่ยังไม่เพียงพอกับ
จำนวนผู้ป่วย/ผู้
พิการ 

มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกทีเ่หมาะสม
และมีเพียงพอกับ
จำนวนผู้ป่วย/ผู้
พิการ 

สิ่งอำนวยความ
สะดวกได้รับการ
ตรวจสอบและ
บำรุงรักษา แต่ไม่
สม่ำเสมอ 

สิ่งอำนวยความ
ได้รับการตรวจสอบ
และบำรงุรักษา 
เป็นระบบและ
สม่ำเสมอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................................
............................................................. .................................................................................................. ................
.................................................................. ............................................................................ .................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๓ จัดระบบการสื่อสารและขนส่งทีส่ามารถใช้การได้ตลอดเวลา เช่น ระบบเตือนภัยที่เกี่ยวกับอัคคีภัย 
ระบบสื่อสารภายในกรณฉุีกเฉิน เป็นต้น 
 ๓.๓.๑ จัดระบบการสื่อสารที่สามารถใช้การได้ตลอดเวลา เช่น ระบบเตือนภัยที่เกี่ยวกับอัคคีภัย 
ระบบสื่อสารภายในกรณฉุีกเฉิน เป็นต้น 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบการสื่อสารที่ใช้การได้ตลอดเวลา 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีระบบการสื่อสาร 
แต่ไม่ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

มีระบบการสื่อสาร
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบการสื่อสาร
ครอบคลุมทุกพื้นที่
และมีประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการ
ทบทวนและ
ตรวจสอบระบบการ
สื่อสาร 

นำผลการทบทวน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
สื่อสาร 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
......................................................................................... ......................................................................................
................................................................... ....................................................................................................... .....
.................................................................. .................................................................................. ...........................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๓.๒ จัดระบบการขนส่งที่สามารถใช้การได้ตลอดเวลา เช่น ระบบขนส่งที่เกี่ยวกับอัคคีภัย ระบบ
ขนส่งภายในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบการขนส่งที่สามารถใช้การได้ตลอดเวลา 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีระบบการขนส่งที่
ครอบคลุมเฉพาะใน
เวลาปกติ  

มีระบบการขนส่งที่
ครอบคลุมทั้งใน
เวลาปกติและกรณี
ฉุกเฉิน แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มีระบบการขนส่งที่
มีครอบคลุมทัง้ใน
เวลาปกติและกรณี
ฉุกเฉิน ที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีกระบวนการ
ทบทวนและการ
ตรวจสอบระบบ
การขนส่ง 

นำผลการทบทวน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
ขนส่ง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
....................................................................................... ........................................................................................
................................................................................................................................................... ............................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๔ มีระบบและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามระเบียบและข้อปฏิบัติขององค์กร 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะตามระเบียบและข้อปฏิบัติขององค์กร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานตาม
ข้อกำหนดของ
โรงพยาบาล 
 

ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดได้
ถูกต้อง แต่ไม่
สม่ำเสมอ 
 

ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดได้
ถูกต้อง และ
สม่ำเสมอ 

มีกระบวนการ
ควบคุม กำกับ 
ติดตาม และ
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน แต่ไม่
ชัดเจน 

มีกระบวนการ
ควบคมุ กำกับ 
ติดตาม และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
........................................................... ....................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...................................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๕ จัดระบบป้องกันอัคคีภัยตามระเบียบและข้อปฏิบัติของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
๓.๕.๑ มีแผนและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีแผนและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีระบบป้องกัน
อัคคีภัยและ
แผนปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยของ
โรงพยาบาล แต่ไมมี่
แผนของหน่วยงาน 

มีระบบป้องกัน
อัคคีภัยและ
แผนปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยของ
หน่วยงาน แตไ่ม่มี
การซ้อมแผน
อัคคีภัย 

มีระบบป้องกัน
อัคคีภัยและ
แผนปฏิบัติเมื่อเกิด
อัคคีภัยของ
หน่วยงาน และมี
การซ้อมแผน
อัคคีภัยแบบ 
Tabletop 

มีการซ้อมแผน
อัคคีภัยภายใน
หน่วยงานจริง และ
มีการประเมินผล
การซ้อมแผน 

นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผน
และพัฒนาระบบ
ป้องกันอัคคีภัย 

คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ .......................................................................................
........................................................ ............................................................................................................. ..........
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓.๕.๒ มีเครื่องดับเพลิงทีเ่หมาะสมและเพียงพอ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีเครื่องดับเพลิงทีเ่หมาะสมและเพียงพอ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีเครื่องมือดับเพลิง
ในหน่วยงานหรือ
บริเวณใกล้เคียง 
 

มีเครื่องมือดับเพลิง
พร้อมใช้งาน 

มีเครื่องมือดับเพลิง
ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

มีการตรวจสอบและ
บำรุงรักษา
เครือ่งมือดับเพลิง
ให้พร้อมใช้งาน แต่
ไมส่ม่ำเสมอ 

มีการตรวจสอบและ
บำรุงรักษา
เครื่องมือดับเพลิง
ให้พร้อมใช้งาน
อย่างสม่ำเสมอ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................................................................................... ..........
....................................................................................................................... ....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๔ การบริหารความเสี่ยง 
มีระบบบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานกายภาพบำบัดอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ 

๔.๑ ค้นหา จัดทำบัญชีและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมทั้งแนวโน้มของปัญหาโดยเชื่อมโยงขอ้มลูกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: สามารถระบุความเสี่ยงที่สำคญัและแนวโน้มของปัญหาได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีบัญชีความเสี่ยง
ทีไ่ม่ได้มาจากการ
วิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงาน (Flow 
process) 

มีบัญชีความเสี่ยง
ทีไ่ดม้าจากการ
วิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงาน (Flow 
process) ที่
ครอบคลุมความ
เสี่ยงบางมิติ 

มีบัญชีความเสี่ยง
ทีไ่ดม้าจากการ
วิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงาน (Flow 
process) ที่
ครอบคลุมความ
เสี่ยงทุกมิติ 

มีการประเมิน
ความเสี่ยงสำคัญ 
และจัดลำดับ
ความสำคัญของ
ความเสี่ยง(Risk 
matrix) 

มีการทบทวน 
และจัดลำดับ
ความเสี่ยงสำคัญ 
(Risk matrix) ให้
ทันต่อสถานการณ์ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๒ เฝ้าระวังและจดัทำรายงานอุบัติการณ์ให้ครอบคลุม ความเสี่ยงในการดูแลรักษาผู้ป่วย ความเสี่ยงทางด้าน
กายภาพ ความเสี่ยงทางด้านอารมณ์ ความเสี่ยงทางด้านสังคม ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และอาชีวอนามัย (เกณฑ์การให้คะแนนตามข้อ ๔.๓) 
 
๔.๓ กำหนดมาตรการป้องกันที่รัดกุม ครอบคลุมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และมีการจัดการแก้ไขความสูญเสีย
หรอืความเสียหายทีเ่กิดข้ึน  
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีแนวทางการป้องกันและวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสียหาย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีรายงาน
อุบัติการณ ์แต่ไม่
ครอบคลุมประเด็น
ความเสี่ยงตามที่
ปรากฎในประกาศ 
มาตรฐานฯ  
 

มีรายงาน
อุบัติการณ์
ครอบคลุมประเด็น
ความเสี่ยงตามที่
ปรากฎในประกาศ
มาตรฐานฯ 
 

มีการวิเคราะห์ 
ค้นหาสาเหตุต้นตอ
ของปัญหา และ
กำหนดแนว
ทางการป้องกันและ
แก้ไข โดย
ครอบคลุมการฟ้ืน
คืนชีพเบื้องต้น 

มีการปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีกำหนด
ไว้ 

ติดตามและกำกับ
เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติการณซ้์ำ 

 
คะแนนประเมนิตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๔ ประเมินผล และติดตามตัวชี้วัดความเสี่ยงของหน่วยงานประจำเดือนและทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ประจำปี เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนาและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติการณ์ซ้ำ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีการประเมินผลและติดตามตัวชี้วัดอย่างสม่ำเสมอ  
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการกำหนด
ตัวชี้วัดความเสี่ยง 
 

มีการกำหนด
ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่
ครอบคลุมตามที่
ปรากฎในประกาศ
มาตรฐานฯ 
 

มีการประเมินผล
และติดตามตัวชี้วัด
ความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ 

มีการทบทวนและ
ปรับปรุงตัวชี้วัด
ความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
หน่วยงาน 

นำผลทีไ่ด้จากการ
ทบทวนมาพัฒนา
เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติการณ์ซำ้ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
................................................................................................ ...............................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 
 



มาตรฐานที ่๕ เครื่องมือทางกายภาพบำบัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 
มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้

อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
๕.๑ กำหนดหลักเกณฑ์และระบบการคัดเลือก ประเมินเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการให้บริการ นัก
กายภาพบำบัดมีส่วนร่วมในการกำหนดพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องมืออุปกรณ์ 
ดัชนี/เครื่องบ่งช้ี : มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินเครื่องมือ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีหลักเกณฑแ์ละ
ระเบียบพัสดุหรือ
ระเบียบขององค์กร
ในการคัดเลือกและ
จดัหาเครือ่งมือ
และอุปกรณท์ี่
จำเป็นสำหรับการ
ให้บริการ และนัก
กายภาพบำบัดมี
ส่วนร่วมในการ
กำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ 

นักกายภาพบำบัดมี
ส่วนร่วมในการ
คัดเลือก การ
ประเมินและตรวจ
รับเครื่องมือที่
จำเป็น 

การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องมือ การ
คัดเลือก การ
ประเมินและตรวจ
รับเครื่องมือ มี
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

ทบทวน
กระบวนการ
กำหนด
คุณลักษณะ
เฉพาะของ
เครือ่งมือ เพ่ือให้
ได้เครื่องมือทีมี่
ประสิทธิภาพ 
 

มีการปรับปรุงและ
กำหนดหลักเกณฑ์
การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องมือให้
เป็นปัจจุบัน 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ............................................
...................................................................... .........................................................................................................
.................................................................. ..................................................................................... ........................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕.๒ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดสำหรับปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
ดัชนี/เครื่องบ่งช้ี : มีเครื่องมือสำหรับปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการประเมิน
ความเพียงพอของ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำหรับ
ปฏิบัติงาน 

มีแผนการจัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณ์สำหรับ
ปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้
ตามแผน 

มีการจัดหา
เครื่องมือและ
อุปกรณส์ำหรับ
ปฏิบัติงาน และได้
ตามแผน 

มีการทบทวน
กระบวนการจัดหา
เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ 
 

นำผลการทบทวน
มาใช้ในการ
วางแผนจัดหา
เครื่องมอืให้
สอดคล้องกับ
บริบทของ
โรงพยาบาลใน
อนาคต 

คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
...................................................................................................... .........................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ..........
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๕.๓ บริหารเครื่องมอืและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพ (เกณฑ์การให้คะแนนตามข้อ ๕.๕) 
๕.๓.๑ มีระบบสำรองเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีพร้อมให้บริการ 
๕.๓.๒ มีบุคลากรที่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่/พิเศษ 
๕.๓.๓ มีการสำรวจและประเมินปริมาณการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำปี 
๕.๓.๔ มีคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 
๕.๔ บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๑ มีแผนบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ 
๕.๔.๒ มีคู่มือปฏิบัติการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพ่ือป้องกันการเสื่อมชำรุด 

ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: เครื่องมือได้รับการบำรุงรักษาและสอบเทียบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีคู่มือการ
บำรุงรักษา
เครื่องมอืและ
อุปกรณ ์และมี
แผนบำรุงรักษา
และสอบเทียบ
เครือ่งมือ 
 

มีการบำรุงรักษา
และสอบเทียบ
เครื่องมือ แต่ไม่
ครอบคลุม
เครื่องมือสำคัญ 
 

มีการบำรุงรักษา
และสอบเทยีบ
เครื่องมือ 
ครอบคลุม
เครื่องมือสำคัญ 

มีการประเมนิทัง้
แผนงานและการ
ดำเนินงานด้านการ
บำรงุรักษาและ
สอบเทียบ พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน 

นำผลการวิเคราะห์
มาใช้เพ่ือการ
พัฒนาให้เกิดความ
ปลอดภัยทั้งต่อ
ผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการ มี
คุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
.......................................................................................................................................... .....................................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
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๕.๕ ตรวจสอบเครือ่งมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดให้พร้อมใช้งาน 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้:  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

บุคลากรมีความรู้
และมีคู่มือการใช้
เครื่องมอืและ
อุปกรณ์ 
 

มีระบบการสำรวจ 
ตรวจประเมิน
ปริมาณการใช้
เครื่องมือ และมี
การวางแผนเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์พร้อมใช้
งานและปฏิบัติตาม
ระบบที่กำหนดไว้ 

ทบทวนระบบการ
บริหารจัดการ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ 

นำผลการทบทวน
มาปรับปรุงเพ่ือให้
การใช้งานเครื่องมือ
และอุปกรณท์ี่มี
ประสิทธิภาพ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... ...........................
......................................................................... ......................................................................................................
.................................................................. ........................................................................................ .....................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๖ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัด 
มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัด และนำมาใช้งานอย่างมีคุณภาพ 

๖.๑ วางระบบและออกแบบระบบสารสนเทศทางกายภาพบำบัดที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้  

๖.๑.๑ มีการออกแบบระบบการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการรายงานผล 
๖.๑.๒ มกีารกำหนดมาตรฐานข้อมูลให้มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการสื่อสาร การดูแลผู้ป่วยอย่าง

ต่อเนื่อง และการประเมินผล 
๖.๒ ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางกายภาพบำบัดเชื่อมโยงกับข้อมูลสารสนเทศภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือ
บริหารจัดการการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาคุณภาพการบริการ 
 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบและฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอต่อการใช้งาน และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทาง
กายภาพบำบัดกับหน่วยงานอ่ืน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ไม่เป็น
ระบบ  

มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเป็นระบบ
และมีฐานข้อมูลที่
เข้าถึงได้ 

ข้อมูลมีความ
ถูกต้อง เพยีงพอต่อ
การใช้งาน และมี
การเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานอื่น 
 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและวางแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ  

มีการนำข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ และ
เกิดประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานและองค์กร 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
................................................................ ...............................................................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
.................................................................. ................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๗ การบริการทางกายภาพบำบัด 
บรกิารทางกายภาพบำบัดต้องกระทำภายใต้กฎหมายวิชาชีพ และขอบเขตมาตรฐานของวิชาชีพ 

๗.๑ ให้บริการทางกายภาพบำบัดต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและมาตรฐานวิชาชีพ 
๗.๒ ให้บริการทางกายภาพบำบัดโดยใช้กระบวนการทางกายภาพบำบัดที่ครอบคลุมการให้บริการหลักท้ัง ๔ 
ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
๗.๓ ให้บริการทางกายภาพบำบัดตามบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ 
๗.๔ ให้บริการทางกายภาพบำบัดด้วยความตระหนักในสิทธิของผู้ป่วย 
๗.๕ ให้บริการทางกายภาพบำบัดต้องคำนึงถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 
 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบและกลไกในการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
................................................................................................................................... ............................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................. .............................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

นักกายภาพบำบัด
ทุกคนมีใบประกอบ
วิชาชีพที่เป็น
ปัจจุบัน 

สถานพยาบาลมี
ระบบและกลไก
การกำกับและ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของนัก
กายภาพบำบัดให้
ถูกต้อง โดย
คำนึงถึงกฎหมาย
วิชาชีพ และ
กฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานมีระบบ
และกลไกในการ
กำกับและติดตาม
การปฏิบัติงานของ
นักกายภาพบำบัด
ให้ถูกต้อง โดย
คำนึงถึงกฎหมาย
วิชาชีพ และ
กฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

มีระบบและกลไก
ในการกำกับและ
ติดตามการ
ปฏิบัติงานของนัก
กายภาพบำบัด
อย่างชัดเจนและ
สม่ำเสมอ 
 

ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายวิชาชีพ
และกฎหมายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง และ
นำมาปรับให้
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน 



มาตรฐานที ่๘ กระบวนการทางกายภาพบำบัด 
 มีกระบวนการให้บริการทางกายภาพบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
๘.๑ จัดระบบบริการกายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว 
 ๘.๑.๑ จดัระบบบริการกายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบการเข้าถึงบริการได้ง่าย 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีระบบเข้าถึง
บริการในหน่วยงาน
เพียงระบบเดียว 

มีระบบการเข้าถึง
บริการในหน่วยงาน
มากกว่า ๑ ระบบ 
แต่ไม่มีหลักฐาน
แสดง 

มีระบบการเข้าถึง
บริการในหน่วยงาน
มากกว่า ๑ ระบบ 
และมีหลักฐาน
แสดง 

มีระบบการเขา้ถึง
บริการในหน่วยงาน
มากกว่า ๑ ระบบ 
โดยครอบคลุม
ระบบการเข้าถึง
บริการเชิงรุก 

มีกระบวนการ
ประเมินการเข้าถึง
บริการและนำ
ผลลัพธ์ที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................................................................................ .......................................
..................................................................................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................. ................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.๑.๒ จดัระบบบริการกายภาพบำบัด ให้สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบการเข้ารับบริการได้รวดเร็ว 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการออกแบบ
ระบบการเข้ารับ
บริการโดย
โรงพยาบาล 

มีการออกแบบ
ระบบการเข้ารับ
บริการโดย
หน่วยงาน 

ปฏิบัติตามระบบที่
หน่วยงานออกแบบ
ไว้ 

มีการประกัน
ระยะเวลารอคอย
การบริการที่เกิด
จากการทบทวน
และวิเคราะห์ระบบ 

มีการประเมินระบบ
และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
................................................................................................. ..............................................................................
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๘.๒ ตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยทุกรายโดยนักกายภาพบำบัด เพ่ือระบุปัญหาและ
ความต้องการ รวมทั้งให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับผลการตรวจประเมินและการให้บริการแก่ผู้รับบริการหรือ
ครอบครัว  
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีการตรวจประเมินและการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดทุกรายโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบดั 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :    ๓X๓ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการตรวจประเมิน
และวินิจฉัยทาง
กายภาพบำบัดโดยผู้
ประกอบวิชาชีพ
กายภาพบำบัด 

มีการตรวจประเมิน
และวินิจฉัยทาง
กายภาพบำบัดครบ
ทุกราย 

มีการตรวจประเมิน
ที่ได้ข้อมูลเพียงพอ
เพ่ือนำไปสู่การ
วินิจฉัยที่สอดคล้อง
กับปญัหาหลักและ
ความต้องการของ
ผู้ป่วย 

ระบุปัญหาและให้
ข้อมูลที่จำเป็น
เกี่ยวกับผลการตรวจ
ประเมินและการ
ใหบ้ริการแก่
ผู้รับบริการและ/
หรือครอบครัวเป็น
บางราย 

ระบุปญัหาและให้
ข้อมูลที่จำเป็น
เกี่ยวกับผลการตรวจ
ประเมินและการ
ให้บริการแก่
ผู้รับบริการและ/
หรือครอบครัวครบ
ทุกราย 
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๘.๓ วางแผนการดูแลและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสอดคล้องกับปัญหา/ความต้องการด้านสุขภาพร่วมกันกับ
ผู้ป่วย/ผู้รบับริการ ตลอดจนมีการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้
เร็ว 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีการวางแผนการดูแลและกำหนดเป้าหมาย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :    ๓x๓ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีแผนการดูแลและ
มีการกำหนด
เป้าหมาย แต่ไม่
ครบทุกราย 

มีแผนการดูแลและ
กำหนดเป้าหมาย
ครบทุกราย 

ผู้รับบริการมีส่วน
ร่วมในแผนการดูแล
และการกำหนด
เป้าหมาย แต่ไม่
ครบทุกราย 

ผู้รับบริการมีส่วน
ร่วมในแผนการดูแล
และการกำหนด
เป้าหมายครบทุก
ราย 

มีการวางแผนการ
จำหน่าย
ผู้รับบริการ 
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๘.๔ ดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุด
ภายใต้สถานการณ์ของหน่วยงาน โดยบุคคลที่เหมาะสม และมีกระบวนการที่จะนำความรู้ที่มีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์มาเป็นพ้ืนฐานในการกำหนดแนวทางกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก (Clinical 
practice guideline) 

๘.๔.๑ มีคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัดเป็นลายลักษณ์อักษร 
ดัชนี/เครื่องบ่งช้ี : มีคู่มือการปฏิบัติงานและแนวทางการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีคู่มือหรือแนว
ทางการปฏิบัติงาน
ทางกายภาพบำบัด
เป็นลายลักษณ์
อักษร 

มีแนวทาง
กายภาพบำบัดใน
การดูแลผู้ป่วยทาง
คลินิก (Clinical 
practice 
guideline) 

มีแนวทาง
กายภาพบำบัดใน
การดูแลผู้ป่วยทาง
คลินิก (Clinical 
practice 
guideline) ที่
ครอบคลุมโรค
สำคัญทางคลินิก 

มีการประเมินผล
การใช้แนวทาง
กายภาพบำบดัใน
การดแูลผู้ป่วยทาง
คลินิก (Clinical 
practice 
guideline) 

นำผลการประเมิน
มาพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทาง
กายภาพบำบัดใน
การดูแลผู้ป่วยทาง
คลินิก (Clinical 
practice 
guideline) 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.................................................................................................... ...........................................................................
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ๘.๔.๒ มีกิจกรรมทบทวนกระบวนการให้บริการทางกายภาพบำบัดอย่างสม่ำเสมอเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนา 
ดัชนี/เครื่องบ่งช้ี : มีกิจกรรมทบทวนการให้บริการทางกายภาพบำบัด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีกิจกรรมการ
ทบทวน
กระบวนการ
ให้บริการทาง
กายภาพบำบัด แต่
ไม่มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

มีกิจกรรมการ
ทบทวน
กระบวนการ
ให้บริการทาง
กายภาพบำบัด แต่
ปฏิบัติไมส่ม่ำเสมอ 
 

มีกิจกรรมการ
ทบทวน
กระบวนการ
ให้บริการทาง
กายภาพบำบัด และ
ปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ 

มีการพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการทาง
กายภาพบำบัด 

มีการพัฒนา
กระบวนการ
ให้บริการทาง
กายภาพบำบัดอย่าง
สม่ำเสมอ 
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   ๘.๔.๓ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้รับบริการหรอืครอบครัวกับทีมผู้ให้บริการเก่ียวกับ
อาการของโรค และข้อควรปฏิบัติระหว่างการรักษา 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นระหว่างการรักษาระหว่างผู้รับบริการและ/หรือ
ครอบครวักับทีมผู้ให้บริการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 

มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้รับบริการ
หรอืครอบครัวและผู้
ให้บริการเกีย่วกับ
อาการของโรค หรือ
ข้อควรปฏิบัติ
ระหว่างการรักษา 

มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้รับบริการ
หรือครอบครัวและผู้
ให้บริการเกี่ยวกับ
อาการของโรค หรือ
ข้อควรปฏิบัติ
ระหว่างการรักษา
อย่างสม่ำเสมอ 

มีการประเมิน
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้รับบริการ
หรือครอบครัวและผู้
ให้บริการเก่ียวกับ
อาการของโรค และ
ข้อควรปฏิบัติ 
 

นำผลการประเมิน
มาทบทวนปรับปรุง
และพัฒนา
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้รับบริการ
หรือครอบครัวกับผู้
ให้บริการ 
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๘.๕ ประเมินผู้ป่วยก่อน และหลังการรักษา ทบทวนการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดและวางแผนการดูแลรักษา
เป็นระยะ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และเป้าหมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีการประเมินกระบวนการดูแลผู้ป่วยทางกายภาพบำบัดให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
อาการ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :     ๓X๓ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการประเมิน
อาการผู้ป่วยก่อนให้
การรักษา 

มีการประเมิน
อาการผู้ป่วยหลังให้
การรักษาทีท่ันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ของอาการ 

ทบทวนการวินิจฉัย
ทางกายภาพบำบัด 
และวางแผนการ
ดูแลรักษาเป็นระยะ
ในกลุ่มโรคสำคัญ 

ทบทวนการวินิจฉัย
ทางกายภาพบำบัด 
และวางแผนการ
ดูแลรักษาเป็นระยะ
โดยคำนึงถึงผลลัพธ์
และเป้าหมาย 

ผลลัพธ์และ
เป้าหมาย 
ตอบสนองความ
ต้องการด้านปัญหา
สุขภาพของ
ผู้รับบริการ 
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๘.๖ สร้างระบบการปรึกษาและส่งต่อ กบับุคลากรสหวิชาชีพโดยทำงานร่วมกันเป็นทีมกับบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
ดัชนี/เครื่องบง่ชี ้: มีการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพโดยมีระบบปรึกษาและส่งต่อ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการปรึกษาและ
ส่งต่อร่วมกับสห
วิชาชีพแตย่ังไม่เป็น
รูปแบบหรือระบบ
ที่ชัดเจน 

มีการปรึกษาและ
ส่งต่อร่วมกับสห
วิชาชีพเป็นรูปแบบ
หรือระบบท่ีชัดเจน 

มีรูปแบบหรือระบบ
การทำงานเป็นทีม 

มีการทบทวน
รูปแบบหรือระบบ
การทำงานเป็นทีม 

มีการพัฒนา
รูปแบบหรือระบบ
การทำงานเป็นทีม 
รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดและขยาย
ผล 
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๘.๗ ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกีย่วกับการเจ็บป่วยและเสริมพลัง (Empowerment) แก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการหรือ
ครอบครัว และช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้สำหรับการดูแลตนเอง และการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดี 
ดัชนี/เครื่องบ่งช้ี : มีกระบวนการให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและเสริมพลัง (Empowerment) แก่
ผู้ป่วย/ผู้รับบริการหรือครอบครัว 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีกระบวนการให้
ข้อมูล แก่
ผู้รับบริการหรือ
ครอบครัว 

มีการจัด
กระบวนการให้
ข้อมูลฯ โดย 
ผู้รับบริการหรือ
ครอบครัวมีส่วน
ร่วมเพ่ือวาง
แผนการดูแล
ตนเอง แต่ยังไม่
เป็นระบบที่ชัดเจน 

มีการจัด
กระบวนการให้
ข้อมูลฯ โดย 
ผู้รับบริการหรือ
ครอบครัวมีส่วน
รว่มเพ่ือวาง
แผนการดูแล
ตนเอง เป็นระบบที่
ชัดเจน 

มีการประเมิน
กระบวนการให้
ข้อมูลฯ โดย 
ผู้รับบริการหรือ
ครอบครัวมีส่วน
ร่วมเพ่ือวาง
แผนการดูแล
ตนเอง เป็นระบบที่
ชัดเจน 

ผู้ป่วยสามารถ
เรียนรู้ในการดูแล
ตนเองและสามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้ 
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๘.๘ จัดระบบการดูแลต่อเนื่อง โดยมีระบบนัดหมายผู้ป่วยกลับมารบัการรักษาเมื่อมีข้อบ่งชี้และประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามดูแลผู้ป่วย 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดูแลผู้ป่วย
อย่างไมต่่อเนื่องและ
ไม่มีรูปแบบทีช่ัดเจน 

มีการดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง แต่ไมมี่
รูปแบบที่ชัดเจน 

มีการดแูลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง และมีรูป
แบบอย่างชัดเจน 

มีการประเมินระบบ
การดูแลผู้ป่วย
ต่อเนื่อง 

นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.................................................................................. ........................................................................................... ..
................................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ..........
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘.๙ บันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย ปัญหาผู้ป่วย แผนการดูแลรักษา การปฏิบัติตามแผนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เพ่ือให้เกิดการสื่อสารทีด่ีระหว่างทีมงานผู้ให้บริการและเกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา ข้อมูลควร
ครอบคลุมตามหัวข้อต่อไปนี้ 

- อาการสำคัญ 
- ประวัติปัจจุบัน 
- ประวัติอดีต 
- การตรวจร่างกาย  
- การวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด  
- แผนการรักษา  
- การรกัษาทางกายภาพบำบัด  
- ความกา้วหน้าทางการรักษา  
- ข้อห้ามและข้อควรระวัง  
- สรุปผลการจำหน่ายผู้ป่วย 

ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย 
 
เกณฑ์การให้คะแนน :        ๓X๓ 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการบันทึกเวช
ระเบยีน ≤๕ หัวข้อ
ตามที่ปรากฎใน
ประกาศมาตรฐานฯ 

มีการบันทึกเวช
ระเบียน ระหว่าง ๖-
๙ หัวข้อตามที่
ปรากฎในประกาศ
มาตรฐานฯ 

มีการบันทึกเวช
ระเบียนครบถว้น
ตามที่ปรากฎใน
ประกาศมาตรฐานฯ  

มีการทบทวนบันทึก
เวชระเบียนเชิง
คุณภาพโดยนัก
กายภาพบำบัดที่
ได้รับมอบหมาย
อย่างสม่ำเสมอ 

มีการนำผลการ
ทบทวนเวชระเบียน
มาปรับปรุงและ
พัฒนา 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
................................................................................... ............................................................................................
..................................................................................................................................... ..........................................
.................................................................................................................................................................... ...........
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที ่๙ ผลลัพธ์การดำเนินงานของงานกายภาพบำบัด 
๙.๑ ผลด้านการดูแลผู้ป่วย หน่วยงานแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดที่สำคัญในภาพรวม
ด้านการดูแลผู้ป่วย ทั้งด้านผลลัพธ์ และกระบวนการดูแลผู้ป่วย 

๙.๑.๑ ด้านผลลัพธ์ควรครอบคลุมทั้งด้านความบกพร่อง (Impairment) ข้อจำกัดในการทำ
กิจกรรม (Functional limitation) ข้อจำกดัการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในสังคม (Participation 
restriction) และความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

๙.๑.๒ ด้านกระบวนการ ควรแสดงให้เห็นถงึประสิทธิภาพในการให้บริการและความปลอดภัยใน
การดูแลผู้ป่วย 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: ผลลัพธ์ของการรักษาในกลุ่มโรคท่ีสำคัญดีขึน้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการกำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
พร้อมแสดงผล 

มีการกำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
พร้อมแสดงผล 

ตัวชี้วัดทีก่ำหนด
และผลลัพธ์ที่ได้
สอดคล้องกับพันธ
กิจ หรือเป้าหมาย 
หรือบริบทของ
โรงพยาบาล 

มีการทบทวน 
วิเคราะห์ และ
แสดงผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดสำคัญ
ย้อนหลัง อย่าง
น้อย ๓ ปี 

ตัวชี้วัดและผลลัพธ์
อยู่ในระดับที่
เทียบเคยีงกับ 
benchmark หรือ 
best practice 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
.................................................................................................... ...........................................................................
.................................................................................. .............................................................................................
................................................................................................................................................................... ............
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๙.๒ ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน หน่วยงานแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตวัชี้วัดที่
สำคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจจากมุมมองของผู้ป่วยและผู้รับผลงาน 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี้ : มีระบบการประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตามความต้องการของผู้ป่วยและผู้รับ
ผลงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการประเมินความ
พึงพอใจ 

แสดงผลของการ
ประเมินความพึง
พอใจ 

นำผลการประเมิน
มาวิเคราะห์เพ่ือวาง
แผนการพัฒนา 

มีการพัฒนาตาม
แผนงานทีก่ำหนด
ไว้ 

แสดงให้เห็นว่า ผล
การพัฒนาเป็นการ
สร้างคุณค่าของการ
บริการที่เกินความ
คาดหวังของผู้ป่วย
และผู้รับบริการ 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ ...................
................................................................................................................................. ..............................................
.............................................................. ....................................................................................................... ..........
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๙.๓ ผลลัพธ์ด้านการดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น 
๙.๓.๑ ผลด้านการเงิน หน่วยงานแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดสำคัญของผล

การดำเนินงานด้านการเงิน 
๙.๓.๒ ผลด้านทรัพยากรบุคคล หน่วยงานแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัดที่

สำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากรและบรรยากาศการ
ทำงาน 

๙.๓.๓ ผลด้านระบบงานและกระบวนการสำคัญ หน่วยงานแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและ
แนวโน้มของตัวชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของระบบงานหรือผลการดำเนินงานของกระบวนการ
หลักของหน่วยงาน 

๙.๓.๔ ผลด้านการนำ(Leadership) หน่วยงานแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัวชี้วัด
ที่สำคัญเก่ียวกับการบรรลุผลตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

๙.๓.๕ ผลด้านการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานแสดงให้เห็นระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัวชี้วัดที่สำคัญเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพและผลลัพธ์สุขภาพของบุคลากรและผู้รับบริการ  

 
ดัชนี/เครื่องบ่งชี ้: มีผลลัพธ์ด้านการดำเนินงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้าน
ระบบงานและกระบวนการสำคัญ เป็นต้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการกำหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
พร้อมแสดงผล 
 

มีการกำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
พร้อมแสดงผล 
 

ตัวชี้วัดที่กำหนด
และผลลัพธ์ทีไ่ด้
สอดคล้องกับพันธ
กิจ หรือเป้าหมาย 
หรือบริบทของ
โรงพยาบาล 

มีการทบทวน 
วิเคราะห์ และ
แสดงผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัดสำคัญ
ย้อนหลัง อย่าง
น้อย ๓ ปี 

นำผลลัพธ์มาใช้ใน
การพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

 
คะแนนประเมินตนเอง..................................  
เหตุผลพร้อมแสดงหลักฐาน............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................
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