
แบบการตรวจประเมินดานการบริการดานเวชกรรม 
(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 

 

โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จาํนวน........................เตียง 

 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 

ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป          โรงพยาบาลทันตกรรม                                โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย          โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต                        โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 

      โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย            โรงพยาบาลเฉพาะทาง..............................................................................................................................................................       

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1. บุคลากร  

แพทยปฏิบัติงานประจํา (Full time)    จํานวน……….………...……………… คน  
แพทยปฏิบัติงานบางเวลา (Part time) (ยังไมมีใบประกอบวิชาชีพ)  จํานวน……….………...……………… คน 
แพทยท่ีปรึกษา                              จํานวน……….………...……………… คน  

               หมายเหตุ  
                - แพทยปฏิบัติงานประจํา (Full time) หมายถึง แพทยท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ท้ังนี้ตองไมนอยกวาสัปดาหละ 40 ชม.โดยทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรหรือมีขอตกลงจาก
ผูอนุญาตประกอบกิจการ 

- แพทยปฏิบัติงานบางเวลา (Part time) หมายถึง แพทยท่ีปฏิบัติงาน นอยกวาสัปดาหละ 40 ชม. 
- แพทยท่ีปรึกษา หมายถึง แพทยท่ีมาปฏิบัติงานเฉพาะเม่ือมีผูปวยเฉพาะราย 

2. ปริมาณงาน ในป พ.ศ. ...............   ผูปวยนอก  จํานวน.............................................................คน     ผูปวยใน  จํานวน.........................................................คน 

3. การบริการท่ีจัดใหมีเพ่ิมเติมอ่ืนๆตามท่ีไดรับอนุญาต เชน 
 บริการการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม   ศัลยกรรมหัวใจ   ศัลยกรรมตกแตง    การดมยา 
 รังสีบําบัด  
 อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สวนที่ 2 เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานการบริการดานเวชกรรม 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1. แผนกเวชระเบียน 
1.1  มีแผนกเวชระเบียน และมีผูรับผิดชอบในการจัดทําเวชระเบียน 
1.2  มีท่ีจัดเก็บเหมาะสม 

 
1.3  จัดเก็บเวชระเบียนไวอยางนอย 5 ป ท้ังนี้ใหเปนไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 
 
 
 
 

1.4  มีการบันทึกประวัติผูปวยนอกแบบใดแบบหนึ่งหรือท้ังสองแบบ 
1.4.1 ในรูปแบบบัตร (OPD card) 
1.4.2 ในรูปอิเลคทรอนิกส (computer) 

1.5  บัตรผูปวยนอก (OPD card) มีบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับ 
ผูมารับบริการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

1.6  แฟมประวัติผูปวยใน มีแบบฟอรมท่ีสําคัญบันทึกรายการตางๆ 
 

1.7  แฟมประวัติการรักษาผูปวยในมีการบันทึกรายการครบถวน 
 

1.8  มีสมุดทะเบียนประจําแผนกหรือหนวยบริการดานการรักษา 
ท่ีมีบันทึกขอมูลเพียงพอตอการตรวจสอบ 
 

 
- ตรวจเยี่ยมฝายเวชระเบียน 
- สภาพจริง และใหแสดงการจัดเก็บ

และคนหาอยางไร 
- จากการสอบถามวาเก็บรักษาไวนาน

เทาใดแลวมีการทําลายหรือไม 
หลักเกณฑในการทําลายเวชระเบียน 
1) ระยะเวลาการเก็บไมนอยกวา 5 ป 
2) เหตุผลกรณีจัดเก็บเกิน 5 ปแลวไม

ทําลายเพราะอะไร ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

- นําบัตร (OPD card) ใหดู 
- แสดงใหดู ในกรณี 1.4.2 
- สุมตรวจบัตรผูปวยนอกวามีการบันทึก

รายการครบถวนหรือไม 
- จากแฟมผูปวยในวามีแบบฟอรมตางๆ

ตามท่ีกําหนดครบถวนหรือไม 
- จากแฟมผูป วยในมีการบันทึกราย 

ละเอียดตางๆ ครบถวนหรือไม 
- สอบถาม, จากสมุดทะเบียน (สมุด

บันทึกการตรวจผูปวยรายบุคคล) 
ประจําแผนกท่ีใหบริการตางๆ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๑.๙  สมุดทะเบียนผูปวยนอก ท่ีมีการบันทึกขอมูลครบถวนเพียงพอ 
        ตอการตรวจสอบ 
๑.๑๐  สมุดทะเบียนผูปวยในมีการบันทึกขอมูลครบถวนเพียงพอ 

 ตอการตรวจสอบ 
๑.๑๑  การจัดทํารายงานจากสถิติในเวชระเบียนและทะเบียนผูปวย 

 นอก ผูปวยใน 
 
 
 
๑.๑๒  มีการรายงานโรคติดตอท่ีเฝาระวังทุกครั้งท่ีพบโรค 
 
 
๑.๑๓  มีรายงานเฝาระวังโรค 

 

- จากสมุดทะเบียนผูปวยนอก 
 

- สอบถาม, จากสมุดทะเบียนผูปวยใน 
 

- สอบถามวาไดจัดทํารายงานประจําเดือน 
/ประจําปจากทะเบียนผูปวยนอก ผูปวย
ในหรือไม หรือจากสรุปผลงานรับบริการ
ของสถานพยาบาลรายเดือนหรือรายป
ตามแบบฟอรม (ส.พ.24) 

- สอบถามถึงวิธีการรายงานโรคเม่ือพบ
โรคติดตอท่ีตองเฝาระวัง, จากรายงาน 
506 

- จากรายงาน 506 
 

    

2. การบริการดานเวชกรรม 
2.1  มีแพทยเพียงพอตามกฎกระทรวง ฯ 

 
 

2.2  มีการจัดแพทยใหเพียงพอกับลักษณะบริการและปริมาณงาน 
๒.๒.๑  หองฉุกเฉิน (ER) 
2.2.1  หอผูปวยใน 
2.2.2  หองคลอด 
2.2.3  อ่ืนๆ (ท่ีมีความเสี่ยง) ระบุ ....................................... 

2.3  มีการจัดการสนับสนุนใหแพทยมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขอกําหนดของแพทยสภา 

 

 
- หลักฐานการแสดงความจํ านงเปน

ผูปฏิบัติงานในสถานพยาบาล (แบบ 
ส.พ.6) 

- จากสมุดจัดเวรของแพทย, สอบถาม
วามีแนวทางการเสริม อัตรากําลังของ
แพทยในชวงเวลาท่ีมีปริมาณผูปวย
หนาแนนหรือผูปวยฉุกเฉินอยางไร 
 
- สอบถามผูดําเนินการ สถานพยาบาล
วาดําเนินการอยางไร, เอกสาร
แนวทางปฏิบัติ 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๒.๓.๑  มีการจัดทําหลักเกณฑหรือแนวทางการรักษา หรือ 
         การดูแลผูปวยในโรคหรืออาการท่ีสําคัญ 
๒.๓.๒  มีระเบียบหรือขอกําหนดการบริการใหแพทยปฏิบัติ 
๒.๓.๓ การฟนฟูอบรมหรือสงอบรมใหแพทยไดรับการ 
         พัฒนาวิชาการและหัตถการ 
๒.๓.๔  มีการจัดประชุมวิชาการภายใน หรือมีหองสมุด หรือ 
           การบอกรับเปนสมาชิกวารสารทางการแพทย 
๒.๓.๕ ไมมีแพทยท่ีไดรับการลงโทษดานมาตรฐานจรรยาบรรณ 
         ( ถึ ง ข้ันพักใช ใบอนุญาตฯ/เพิกถอนใบอนุญาตฯ  
         ในระหวางเวลาท่ีปฏิบัติงาน) ในรอบปท่ีผานมา 
๒.๓.๖ ไมมีการรักษาท่ีผิดไปจากมาตรฐาน เวนแตการวิจัยท่ีไดรับ 
            อนุญาตแลว 

2.4  มีการกํากับดูแลใหมีการตรวจรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.4.1  มีองคกรแพทยหรือคณะแพทยหรือผูดําเนินการ

ประเมินผลงานบริการของแพทยหรือติดตาม
ประเมินผลการรักษาของโรงพยาบาลโดยสมํ่าเสมอ 

2.4.2  การจัดทํารายงานสรุปและประเมิน 
2.4.3  ผลงานบริการของแพทยทุกคนในแตละป 
2.4.4  มีระบบตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินการรักษาหรือ

คําสั่งการรักษา หรือการดูแลผูปวยของแพทย (อาจ
ทําโดยสุมตัวอยางยอนหลัง)    

2.4.5  มีการจัดประชุมวิชาการในกรณีท่ีมีผูปวยเสียชีวิตใน
โรงพยาบาลหรือการวินิจฉัยรักษามีปญหา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สอบถามวาไดมีการประเมินการรักษา 
หรือตรวจสอบอยางไร 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๒.๕  แพทยมีสวนรวมในกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาคุณภาพของ 
       โรงพยาบาลรวมกับฝายบริหาร และผูประกอบวิชาชีพอ่ืน 

๒.๕.๑  แพทยสวนใหญใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
          บริการ 

(1) แสดงความคิดเห็นใหขอมูล ขอเสนอในการ 
    พัฒนาคุณภาพบริการ 

(2) ปฏิบัติตามขอกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือการ 
     พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

๒.๕.๒  แพทยมีสวนรวมเปนคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน 
         ท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาคุณภาพ 

๒.๖  มีการมอบหมายใหแพทยผูใดผูหนึ่งเปนเจาของไขและดูแล 
      ประสานการรักษารวมกับแพทยทานอ่ืน กรณีท่ีมีการรักษาโดย 
      แพทยหลายคน 

๒.๖.๑  มีการจัดระบบมอบหมายใหแพทยคนใดคนหนึ่งของ 
          โรงพยาบาล (ควรเปนแพทยประจําของ โรงพยาบาล)  
          ทําหนาท่ีเจาของไขในผูปวยแตละราย โดยระบุใน 
          เวชระเบียนและผูปวยรับทราบ 
๒.๖.๒  การขอคําปรึกษา  หรือ การรักษาจากแพทยอ่ืนหรือ 
          ผูประกอบวิชาชีพอ่ืน เปนความเห็นชอบจากแพทย 
          เจาของไขรวมกับผูปวย 
๒.๖.๓ แพทยเจาของไขเปนผูกําหนดแนวทางการดูแล 
         การรักษารวมกับผูปวย และมีสวนรวมรับรูและ 
         เห็นชอบกับการรักษาของแพทย หรือผูประกอบ 
         วิชาชีพทานอ่ืนท่ีไดรับเชิญมารวมใหการดูแลรักษา 
 

 
 

- สอบถามวาแพทยไดใหความสนใจใน
การพัฒนาคุณภาพหรือไม 
 
 
 
 

- ดูจากเอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

- ระเบียบกฎเกณฑของโรงพยาบาล, จาก
นโยบาย และวิธีปฏิบัติของโรงพยาบาล 
เกณฑการตรวจประเมิน 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๒.๖.๔ แพทยเจาของไขมีโอกาสไดพบปะหรือสามารถให 
         ขอมูลแพทยท่ีปรึกษาทานอ่ืนหรือแพทยเวร เพ่ือการ 
         ดูแลรักษาผูปวยเปนไปอยางตอเนื่อง 
๒.๖.๕  กรณีแพทยเจาของไขไมสามารถมาปฏิบัติงานไดมีการ 
            มอบหมายใหแพทยทานอ่ืนดูแลตอในฐานะแพทย 
            เจาของไขและระบุในเวชระเบียน 
๒.๖.๖   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคําวินิจฉัย หรือการรักษาท่ี 
          สําคัญหรือเปลี่ยนแผนการรักษาและจําเปนตองมี 
          การโอนใหแพทยทานอ่ืนเปนเจาของไข มีระบบ 
          การมอบหมายและสงตอท่ีเหมาะสม  และระบุใน 
          เวชระเบียน 

๒.๗  ในกระบวนการรักษาพยาบาล ไดจัดใหมีผูประกอบวิชาชีพอ่ืน 
       มีสวนรวมในการวางแผนการรักษารวมกับแพทยเจาของไข 
       ถาจําเปน 

2.7.1  มีบันทึกแสดงความเห็น และแผนการรักษาของผู
ประกอบวิชาชีพอ่ืนในแฟมประวัติผูปวย 

2.7.2  ผูปวยไดรับการตรวจเยี่ยมโดยผูประกอบวิชาชีพ
หลายสาขา 

2.7.3  มีการตรวจเยี่ยมรวมกันโดยผูประกอบวิชาชีพหลาย
สาขาในผูปวยบางราย 

2.7.4  การประชุมรวมของผูประกอบวิชาชีพหลายสาขาใน
การพิจารณาแผนการรักษา  หรือการประเมิน
ผลการรักษาหรือการวิเคราะหปญหาการรักษาใน
ผูปวยบางราย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดูการดําเนินการในลักษณะ Patient 
Care Team โดย 
1) สอบถามผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม

และผูประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ วา
ผูดําเนินการสถานพยาบาลไดมี
แนวทางใหแพทยไดทําการรักษา
รวมกับผูประกอบวิชาชีพอ่ืนอยางไร 

2) ตรวจสอบจากแฟมประวัติผูปวยใน 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๒.๘  ผูปวยท่ัวไป หรือผูปวยท่ีเจ็บปวยรุนแรงหรือตองไดรับการ 
       รักษาดวย วิธีการเสี่ยงอันตรายหรือสิ้นเปลือง ใหแพทย 
       ปฏิบัติตามประกาศสิทธิของผูปวยโดยเครงครัด ยกเวนกรณี 
       เหตุฉุกเฉิน 

๒.๘.๑  มีแนวทางปฏิบัติท่ีแสดงใหเห็นวาผูปวยไดรับทราบ 
         ขอมูลการเจ็บปวย แนวทางการรักษา ทางเลือก  
         การรักษาเหตุแทรกซอน  และคาใชจายท่ีจะพึงเกิด
๒.๘.๒  แบบแสดงการยินยอมรับการรักษามีขอมูลท่ีเพียงพอ  
         มีการอานใหผูปวยรับทราบและเขาใจ 
๒.๘.๓  ผูปวยท่ัวไปทราบวาตนเองเจ็บปวยอะไรรักษา 
         แบบใด และประมาณการคารักษาท่ีจะเกิดข้ึนได
๒.๘.๔  ผูปวยท่ีรุนแรงและผานข้ันตอนการรักษาสําคัญแลว 
         รับทราบการรักษาและยอมรับผลการรักษาและ 
         คาใชจายท่ีทราบจากประมาณการลวงหนา 
๒.๘.๕  ในกรณีเหตุฉุกเฉินไมตองดําเนินการตามข้ันตอน 
         ขอ 2.8.1 - 2.8.4 

๒.๙  มีการนํากรณีผูปวยท่ีการวินิจฉัยรักษาไมกาวหนาหรือมีเหตุ 
       แทรกซอนเขาท่ีประชุมแพทยของโรงพยาบาลนั้นๆ มีการ 
       ประชุมแพทยเพ่ือรวมพิจารณาปญหาการดูแลรักษาผูปวย 
       ท่ีการรักษาไมกาวหนาโดยสมํ่าเสมอ 
๒.๑๐ มีกระบวนการเพิกถอนหรือจํากัดการทํางานของแพทย 
       ท่ีบกพรอง  

๒.๑๐.๑  สอบถามผูบริหาร หรือผูดําเนินการสถานพยาบาล 
           วาได มีฝายรับเรื่องราวรองทุกข เพ่ือพิจารณา 
           ความผิดของแพทยท่ีบกพรอง 

 

- สอบถามจากผูปวยวาเจ็บปวยเปนโรค
อะไร ใครเปนผูรักษา และรักษาอยางไร
, ดูจากแฟมประวัติผูปวยท่ีจําหนาย
แลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สอบถาม และดูจากรายงาน MM 
Conference, Death Case, 
Interesting Case and Peer Review 
 

- สอบถาม และดูจากรายงาน MM 
Conference, Death Case, 
Interesting Case and Peer Review 
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ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

๒.๑๐.๒ มีคณะกรรมการ องคกรแพทยมีสวนรวมพิจารณา 
           ใหความเปนธรรม 
๒.๑๐.๓  มีการจํากัดการทํางานของแพทยท่ีมีความผิดหรือ 
           ใหออก 

 

 

    

 

* ขอเพ่ิม สวนท่ี 2 เกณฑการประเมิน 
2. การบริการดานเวชกรรม 
 1. อัตราการใชยาปฏิชีวนะของผูปวยนอกแตละโรคในรอบ 12 เดอืน (ตุลาคม พ.ศ........... ถึงกันยายน พ.ศ............ ) 
 - โรคหวัด (upper respiratory tract infection, URI)  อัตราการใชยาปฏิชีวนะ ประมาณ.................% (ผูปวยโรคหวัด 100 คน สั่งใชยาปฏิชีวนะก่ีคน)   
                     ยาปฏิชีวนะท่ีใชบอย 3 อันดับแรก คือ 1.............................................................. 2.............................................................. 3.............................................................. 
 - โรคอุจจาระรวงเฉียบพลัน (acute diarrhea)  อัตราการใชยาปฏชีิวนะ ประมาณ.................% (ผูปวยอุจจาระรวงเฉียบพลัน 100 คน สั่งใชยาปฏิชีวนะก่ีคน) 
   ยาปฏิชีวนะท่ีใชบอย 3 อันดับแรก คือ 1.............................................................. 2.............................................................. 3.............................................................. 
 - โรคติดเช้ือทางเดินปสสาวะ (urinary tract infection, UTI)   อัตราการใชยาปฏิชีวนะ ประมาณ.................% (ผูปวยทางเดินปสสาวะติดเช้ือ 100 คน สั่งใชยาปฏิชีวนะก่ีคน) 
   ยาปฏิชีวนะท่ีใชบอย 3 อันดับแรก คือ 1.............................................................. 2.............................................................. 3.............................................................. 

 2. อัตราการใชยาปฏิชีวนะในหญงิท่ีมาคลอดในโรงพยาบาลในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ........... ถึงกันยายน พ.ศ............ ) 
   อัตราการใชยาปฏิชีวนะ ประมาณ.................% (จํานวนผูมาคลอดท่ีไดรับยาปฏิชีวนะ หารดวย จาํนวนผูมาคลอดท้ังหมด คณูดวย 100) 
   ยาปฏิชีวนะในหญิงท่ีมาคลอดในโรงพยาบาลท่ีใชบอย 3 อันดับแรก คือ  
   1.............................................................. 2.............................................................. 3.............................................................. 

 

สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูตรวจ 
(...........................................................) 

 
 

  ลงชื่อ...................................................................ผูรับการตรวจ 
(...........................................................) 

 
วันท่ี.................เดือน.......................ป..................... 


	แบบการตรวจประเมินด้านการบริการด้านเวชกรรม

