
เกณฑ์การประเมนิรพ.สต.ตดิดาว 2565 

หมวด 4 บริการดี 
 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั 
  4.4.2 กายภาพบ าบดั 

1 



2 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั 

การให้คะแนน คะแนนเตม็ 5 คะแนน (ข้อย่อยละ 1 คะแนน) 



3 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

รายการตรวจประเมิน 
1. มีช่องทางการเข้าถึงบริการเชิงรุก – เชิงรับ (1 คะแนน) ประเมินจากเอกสารที่เก่ียวข้อง สอบถาม/สัมภาษณ์  

 1.1 ช่องทางการสื่อสารการจัดบริการระบบให้ค าปรึกษา (โทรศัพท์, Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ์) 
 1.2 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - มีค าสั่งแต่งตั้งนักกายภาพบ าบัดประจ าพื้นที่ 
 1.3 ตารางการปฏิบัติงาน ตารางการให้บริการระบบจัดคิว 
  -ระบุวันเวลาในการออกปฏิบัติงานให้ชัดเจน 

คะแนนเต็ม 1 คะแนน  
มีครบท้ัง  3 ข้อ ได้ 1 คะแนน 
มีข้อใดข้อหนึ่ง ได้   0.5 คะแนน 
ไม่มีท้ัง 3 ข้อ ได้ 0 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั: 1.ช่องทางการเข้าถึงบริการเชิงรุก - เชิงรับ 

ประเมนิจากเอกสารที่เก่ียวข้อง สอบถาม/สัมภาษณ์  



4 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

1.1 ช่องทางการสื่อสารการจัดบริการระบบให้
ค าปรึกษา (โทรศัพท์, Line, สื่อประชาสัมพันธ์) 

1.2 โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.3 ตารางการปฏบิัตงิาน ตารางการให้บริการระบบจัดคิว 

มีครบท้ัง  3 ข้อ ได้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั: 1.ช่องทางการเข้าถึงบริการเชิงรุก – เชิงรับ (ต่อ) 



5 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

2. ระบบบริการ (1 คะแนน) ประเมินจากเอกสารที่เก่ียวข้อง สอบถาม/สัมภาษณ์  
 

 2.1 มี CPG รายบริการท่ีสนับสนุนจากแม่ข่าย (ไม่เกิน 5 ปี) 
 2.2 มีบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ CPG ในการให้บริการได้ 

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั: 2.ระบบบริการ 

รายละเอียดเอกสารประกอบ 
- เพิ่มภาพถ่ายการปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยตามแนวทาง 
- รายละเอียดของ CPG เช่น Stroke/STEMI 

คะแนนเต็ม 1 คะแนน  
มี CPG และเข้าใจ ได้ 1 คะแนน 
มี CPG แต่ไม่ใช้ ไม่เข้าใจ ได้  0.5 คะแนน 
ไม่มี CPG  ได้ 0 คะแนน 



6 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั: 2.ระบบบริการ (ต่อ) 

ตัวอย่าง CPG  ตัวอย่าง ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน  



7 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

3. เครื่องมือบริการ (1 คะแนน)  
 3.1 มีเครื่องมือที่พร้อมใช้ สอคล้องกับการบริการ (การบ ารุง รักษา สอบเทียบ)  
 3.2 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องมือ ในการให้บริการได้ 

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั: 3.เคร่ืองมือบริการ 

คะแนนเต็ม 1 คะแนน  
มีเครื่องมือบริการ+บุคลากรใช้งานเป็น ได้ 1 คะแนน 
มีไม่ครบ  ได้  0.5 คะแนน 
ไม่มีเลยซักข้อ 0 คะแนน 

รายละเอียดเอกสารประกอบ 
- เพิ่มภาพถ่ายการใช้เครื่องมือในรพ.สต. หรือ ชุมชน เช่น เครื่อง US/ES 
- เอกสารแสดงผลการสอบเทียบ 

ใช้เคร่ืองมือในรพ.สต ใช้เคร่ืองมือในชุมชน 



8 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

4.  มีระบบส่งต่อ – รับกลับ (1 คะแนน)  

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั: 4.มีระบบส่งต่อ-รับกลับ 

- เอกสารการส่งต่อ, ทะเบียนส่งต่อ,การสื่อสารระบบอ่ืนๆ เช่น ไลน์ โทรศัพท ์

คะแนนเต็ม 1 คะแนน  
มีทั้งระบบและมีเอกสารแนบ ได้ 1 คะแนน 
มีระบบแต่ไม่มีเอกสาร ได้  0.5 คะแนน 
ไม่มีเลยซักข้อ 0 คะแนน 



9 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

5. การบันทึกข้อมูล (1 คะแนน)  
 5.1 บันทึกข้อมูลท่ีให้บริการในเวชระเบียน (เอกสาร หรือ Electronic file) 
 5.2 การบันทึก Family Folder ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน (เอกสาร หรือ 
Electronic file) 

เกณฑ์การให้คะแนนกายภาพบ าบดั: 5. การบนัทกึข้อมูล 

คะแนนเต็ม 1 คะแนน  
มีทั้งระบบและมีเอกสารแนบ ได้ 1 คะแนน 
มีระบบแต่ไม่มีเอกสาร ได้  0.5 คะแนน 
ไม่มีเลยซักข้อ 0 คะแนน 



10 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

เกณฑ์ 

รายการตรวจประเมิน     
1. มีช่องทาง 

การเข้าถึงบริการ 
เชิงรุก เชิงรับ 

2. ระบบบริการ 3. เคร่ืองมือบริการ 
4. มีระบบ 

ส่งต่อ-รับกลับ 
  

5. การบันทึกข้อมูล 
คะแนน 

เต็ม 
  

คะแนน   
ที่ได้ 
  

1.1 ช่องทางการสื่อสาร การ
จัดบริการระบบให้ค าปรึกษา 
(โทรศัพท,์ Line, สื่อ
ประชาสัมพันธ์)  

2.1 มี CPG รายบริการท่ี
สนับสนุนจากแม่ข่าย   
(ไม่เกิน 5 ปี ) 

3.1  มีเคร่ืองมือที่พร้อมใช้ 
สอดคล้องกับการบริการ  (การบ ารุง 
รักษา    สอบเทียบ) 

  
5.1 การบันทึกข้อมูลที่ให้บริการ
ในเวชระเบียน (เอกสารหรือ
Electronic file) 

    

1.2 โครงสร้างหน้าที่   ความ
รับผิดชอบ 

2.2 บุคลากรมีความรู้  
ความเข้าใจ สามารถใช้ 
CPG ในการให้บริการได้ 

3.2 บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ 
สามารถใช้เคร่ืองมือ ในการ
ให้บริการได้ 

  
5.2 การบันทึก Family Folder 
ครบถ้วน สมบูรณ์ตามมาตรฐาน 
(เอกสารหรือ Electronic file) 

    

1.3 ตารางการปฏิบัติงาน ตาราง
การให้บริการระบบจัดคิว 

  
  

    
    

4.4 การจัดบริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบัด     

๔.๔.๒ การจัดบริการกายภาพบ าบัด   5 5 
ระดับ S :  

มีนักกายภาพออกมาปฏิบัติงานตาม
บริบทของพื้นที่ 

1 1 1 1 1   5 

ระดับ M :  
มีนักกายภาพออกมาปฏิบัติงานตาม
บริบทของพื้นที่ 

            0 

ระดับ L :  
จัดให้มีบริการกายภาพบ าบัดตาม
บริบทของพื้นที่ และรับส่งต่อจาก  
รพ.สต. ระดับ S, M 

            0 

สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี 2565 



11 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

คะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว ปี 2564 



12 หมวด 4 บริการด ี 4.4 การจดับริการแพทย์แผนไทย/กายภาพบ าบดั  4.4.2 กายภาพบ าบัด 

ขอบคุณค่ะ 


