
แบบการตรวจประเมินดานการบริการกายภาพบําบัด 
(การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน พ.ศ……………..) 

 
โรงพยาบาล................................................................................................................................................... จํานวน........................เตียง 

 ขนาดของโรงพยาบาล     โรงพยาบาลขนาดเล็ก      โรงพยาบาลขนาดกลาง      โรงพยาบาลขนาดใหญ 
 ลักษณะสถานพยาบาล  
 โรงพยาบาลท่ัวไป      โรงพยาบาลทันตกรรม                     โรงพยาบาลกายภาพบําบัด          
 โรงพยาบาลการการแพทยแผนไทย           โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต               โรงพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ                 
 โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผูปวย             โรงพยาบาลเฉพาะทาง............................................................................................................................................        

 
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

1. หัวหนาแผนกชื่อ......................................................เลขท่ีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด.................................................. หมดอายุวันท่ี....................... 
    รยะเวลาดํารงตําแหนง..............................................ป 
    วุฒิการศึกษา        ปริญญาตรี           ปริญญาโท  สาขา............................................................  อ่ืนๆ ระบุ........................................................................ 
     ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานพยาบาล/โรงพยาบาลแหงนี้...........................................................................................................ป 

2. บุคลากร   
นักกายภาพบําบัดปฏิบัติงานประจํา (Full time) จํานวน ……….………...……………… คน  
นักกายภาพบําบัดปฏิบัติงานบางเวลา (Part time) จํานวน……….………...……………… คน 
พนักงานผูชวย  จํานวน........................................คน        อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................จํานวน................................. คน 
หมายเหตุ  
- นักกายภาพบําบัดปฏิบัติงานประจํา (Full time) หมายถึง แพทยท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา ท้ังนี้ตองไมนอยกวาสัปดาหละ 40 ชม.โดยทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรหรือมี
ขอตกลงจากผูอนุญาตประกอบกิจการ 
- นักกายภาพบําบัดปฏิบัติงานบางเวลา (Part time)  หมายถึง แพทยท่ีปฏิบัติงาน นอยกวาสัปดาหละ 40 ชม. 

3. ปริมาณงาน 
จํานวนผูรับบริการผูปวยนอก OPD  (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วัน 
จํานวนผูรับบริการผูปวยใน IPD  (เฉลี่ย) ................................................................................................. คน/วัน 
จํานวนผูรับบริการ  Home Health Care (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วนั 
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ประเภทของผูใชบริการ 
 NEUROLOGICAL CONDITION  (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วัน 
 MUSCULOSKELETAL CONDITION (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วนั 
 CARDIO-PULMONARY CONDITION (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วนั 
 PEDIATRIC  (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วัน 
 สงเสริมสุขภาพ  (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วัน 
 อ่ืนๆ (เชน Burn, CA, Metabolic Syndrome เปนตน)  (เฉลี่ย) ................................................................................................ คน/วัน 
 

สวนที่ ๒ เกณฑการตรวจประเมินมาตรฐานดานการบริการกายภาพบําบัด 
โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองผลการตรวจกรณีท่ีจัดใหมีบางสวน/ไมมีเลย และชองไมมีหากกรณีท่ีพบวาอาจเปนอันตรายตอผูใหบริการ และผูรับบริการใหบันทึก 
ในชองขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไขโดยกําหนดเวลาตามความเหมาะสม 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

1. การจัดสถานท่ีในแผนกกายภาพบําบัด 
1.1  มีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอผูใหบริการ และ

ผูรับบริการ 
1.2  พ้ืนท่ีใชสอยเพียงพอ และจัดแบงเปนสัดสวนอยางเหมาะสม 
1.3  มีความสะดวกตอการเขารับบริการและมีปายบอกทางเขา

แผนกชัดเจน 
1.4  มีสถานท่ีเอ้ืออํานวยความสะดวกตอคนพิการ 
1.5  มีปายบอกเสนทางออกฉุกเฉิน 

 

 
- จากการสังเกต 

 
- จากการสังเกต 
- จากการสังเกต 

 
- จากการสังเกต 
- จากการสังเกต 

 

    

2. ดานสิ่งแวดลอม 
2.1  มีการระบายอากาศดี ไมมีกลิ่นอับทึบ 
2.2  มีแสงสวางเพียงพอ เหมาะสมกับกิจกรรมท่ีใหบริการ 
2.3  มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
2.4  มีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 

 

- จากการสังเกต 
- จากการสังเกต/สอบถาม 
- จากการสังเกต 
- จากการสังเกต 

    



 

3 

เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

    2.5 มีระบบควบคุมการติดเชื้อ 
    2.6 สถานท่ีไมมีเสียงดังรบกวนตอการทํางาน 
 

- จากการสอบถาม 
- จากการสังเกต 

 
    

3. เครื่องมืออุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 
3.1 มีหลักเกณฑและระบบการคัดเลือก ประเมินเครื่องมือและ

อุปกรณท่ีจําเปนในการใหบริการ 
3.2 เครื่องมือและอุปกรณทางกายภาพบําบัดเปนไปตาม

กฎหมายกําหนดและไดมาตรฐาน 
3.3 มีระบบตรวจสอบการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใหพรอม

ใชงานไดตลอดเวลา 
3.4 มีอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับการชวยชีวิตและพรอมใชงานได

ตลอดเวลา หรือมีระบบในการชวยชีวิตฉุกเฉิน 
3.5 มีสัญญาณเรียกเจาหนาท่ี 

 

 
- จากการสอบถาม, จากเอกสารเครื่องมือ 

 
- จากการตรวจสอบ, จากบัญชีเครื่องมือ 

 
- จากการสอบถาม, จากเอกสาร/บันทึก

การสอบเทียบ 
- จากการสังเกต/สอบถาม, จากเอกสาร 
- จากการสังเกต/สอบถาม , จากการ

สอบถาม 
 

    

4. ดานบุคลากร 
4.1  ผูใหบริการกายภาพบําบัดตองเปนนักกายภาพบําบัดท่ียังคง

สภาพใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพจากสภากายภาพบําบัด 
4.2  นักกายภาพบําบัดใหบริการตามสัดสวนท่ีเหมาะสมกับ

ปริมาณงานและประเภทของผูรับบริการ 
4.3  มีนักกายภาพบําบัดกํากับดูแลบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใหเปนไป

ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพกายภาพบําบัด  พ.ศ.  2547 
4.4  มีการปฐมนิเทศผูท่ีรับเขาทํางานใหมพรอมท้ังมีระยะเวลาให

ทดลองปฏิบัติงาน 
4.5  มีการพัฒนาความรูแกเจาหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอและมีการ

สนับสนุนสงบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนา ฝกอบรมท้ัง
ภายในและภายนอกองคกร 

 
- จากใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ,จาก

ตารางการจัดเวร 
- จากการสอบถาม, จากทะเบียนผูปวย 

 
- จากการสอบถาม,จากเอกสารมอบ 

หมายงาน 
- เอกสารแนวทางการปฐมนิเทศ 

 
- จากการสอบถามจากพัฒนาบุคลากร 
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เกณฑการตรวจประเมิน แหลงขอมูล 
    ผลการตรวจ 

ขอเสนอแนะ 
มี มีบางสวน ไมมี 

5. ดานกระบวนการใหบริการ 
    5.1  แสดงชื่อและชื่อสกุลของนักกายภาพบําบัด พรอมระบุเลขท่ี 
           ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีอานไดชัดเจนในบริเวณท่ีผูปวย 
           มาติดตอขอใชบริการ 
    5.2  มีการกําหนดวิธีการรับผูปวยการรักษาและการสงตอผูปวยท้ัง 
           ภายในและภายนอกโรงพยาบาล (โดยปรึกษาแพทยเจาของไข)     
    5.3  มีการใหขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับการรักษา แกผูรับการบริการ 
           และญาติทุกราย 
    5.4  มีการประเมินและการวางแผนการดูแลรักษาเปนระยะ 
    5.5  มีการบันทึกขอมูลผูปวยและแผนการดูแลรักษา 
    5.6  มีการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนเองแกผูปวยและญาติ 
    5.7  ผูปวยท่ีมีปญหาซับซอนในการรักษาพยาบาล ไดมีการประสาน 
            งานแกไขปญหาระหวางทีมสุขภาพ 
    5.8  มีทะเบียนประจําแผนกท่ีมีการบันทึกการวินิจฉัยโรค/กายภาพ 
          บําบัดและการรักษา 
 

 
- จากการสังเกต 

 
 

- จากเอกสาร 
 

- จากการสอบถามผูปวย 
 

- จากเวชระเบียน 
- จากเวชระเบียน 
- จากการสอบถาม 
- จากการสอบถาม 

 
- จากทะเบียนประจําแผนก 

 

    

6. การพัฒนาคุณภาพบริการ 
6.1  ติดตามศึกษาขอมูลและสถิติ ซ่ึงเปนเครื่องชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงานท่ีสําคัญ 
6.2  มีการวางแผนพัฒนางานดานกายภาพบําบัดใหมีคุณภาพ 
6.3  มีการดําเนินการแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ มีการ

ประเมินผลการแกปญหาและพัฒนา คุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 

 
- จากการสอบถาม, จากเอกสาร 

 
- จากเอกสาร 
- จากเอกสาร 
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สวนท่ี ๓ สรุปผลการตรวจประเมิน 

สรุปขอเสนอแนะเพ่ือการแกไข

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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


