
หมวดการประเมิน กิจกรรม คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้
1.1 วสิยัทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 20
1.ผู้บริหารหน่วยงานมกีารก าหนดวสัิยทัศน์ด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกของจงัหวดั และมกีารก าหนดทิศทาง และเป้าหมาย 
ระยะยาว อยา่งน้อย 5 ปี 10

2.ผู้บริหารหน่วยงานมกีารถา่ยทอดวสัิยทัศน์ และค่านิยมสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกของจงัหวดัไปยงั
บุคลากรในหน่วยงาน 10

1.2 การก ากับดแูลองค์กร 30
1.มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนางานด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกระดับจงัหวดั โดยมอีงค์ประกอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจงัหวดั และภาคีเครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง 10

2.มกีารประชมุคณะกรรมการพัฒนางานด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกระดับจงัหวดัอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 10

3.มกีารติดตามผลการด าเนินงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกในการประชมุผู้บริหารของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัอยา่งต่อเนื่อง
อยา่งน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง 10

2.1 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ 65
1.มกีารจดัท ารายงานประจ าปี (Year Report) และเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆภายในจงัหวดัขึ้นไป 10
2.มกีารวเิคราะห์ปัญหา และการจดัล าดับความส าคัญของปัญหาสุขภาพของประชาชนในจงัหวดั เพื่อน าขอ้มลูมาจดัท าแผนยทุธศาสตร์ด้าน
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ระดับจงัหวดั 10

3.มกีารจดัท าแผนยทุธศาสตร์ด้านการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือกระดับจงัหวดัที่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ 
ระดับเขตและระดับกระทรวง 10

4.มกีารจดัท าแผนพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานของจงัหวดัเชื่อมโยงกบัแผนพัฒนา
ระบบบริการ (Service Plan)  สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสานทั้งระดับอ าเภอ และระดับเขต 10

5.มกีระบวนการในการแปลงแผนยทุธศาสตร์ และแผนพัฒนาระบบบริการ (service plan)การถา่ยทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติอยา่งเป็น
รูปธรรมและมกีารติดตามประเมนิผลและปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบัติการอยา่งต่อเนื่อง 15

6.มแีผนงาน/โครงการแบบบูรณาการทั้งในเชงิร่วมด าเนินการ และการสนับสนุนงบประมาณจากชมุชนและภาคีเครือขา่ย (มกีารขอสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน) 10

3.1 การสร้างความสมัพันธกั์บผู้รับบริการและผู้มีสว่นไดส้ว่นเสยี 30
1.มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งทีมสหวชิาชพีด้านการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้านและการแพทยท์างเลือกในหน่วยงาน 10
2.มกีารจดัท าแนวทางการรักษาพยาบาลด้านการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้านและการแพทยท์างเลือก 10
3.มเีครือขา่ยจติอาสาร่วมให้บริการการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือก เชน่ การออกหน่วยแพทยแ์ผนไทยเคล่ือนที่ 
การจดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของจงัหวดัด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือก เป็นต้น 10

4.1 การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 20
1.มกีารติดตามการบันทึกขอ้มลู กจิกรรมบริการการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้านและการแพทยท์างเลือกได้อยา่งครบถว้น ถกูต้อง ทันเวลา
(ภายใน 1 เดือน) 10

2.มกีารวเิคราะห์ขอ้มลูผลการด าเนินงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก และจดัท าขอ้เสนออยา่งต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการด าเนินงาน
ให้มปีระสิทธภิาพ 10

4.2 การจดัการความรู้สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 20
1.มกีารจดัประชมุวชิาการ หรือการถา่ยทอดความรู้ด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 10
2.มกีารเผยแพร่ขอ้มลู/ ผลงานวชิาการด้านการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้าน และการแพทยท์างเลือกทางส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือส่ือ
ส่ิงพิมพ์ 10

5.1 ขีดความสามารถและอัตราก าลงับุคลากร 30
1.มกีารวเิคราะห์ภาระงานเพื่อก าหนดกรอบอตัราก าลังบุคลากรด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกระดับจงัหวดั 10
2.มกีารจดัท าแผนอตัราก าลังบุคลากรด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกที่สอดคล้องกบัแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข(Service
 plan) 10

3.มบีุคลากรด้านการแพทยแ์ผนไทย(แพทยแ์ผนไทย/แพทยแ์ผนไทยประยกุต์) ในหน่วยบริการเพียงพอต่อการให้บริการประชาชนในชมุชน 
(1:5,000 คน) 10

5.2 การพัฒนาบุคลากร 30
1. มกีารจดัท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกต่อเนื่องทุกปีและมแีผนการพัฒนาบุคลากรระยะยาว 10

2.มกีารสร้างแรงจงูใจของบุคลากรในหน่วยงาน โดยมกีารให้รางวลั หรือยกยอ่งชมเชย เพื่อเสริมสร้างให้มผีลการด าเนินงานการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลือกที่ดี 10

3.มกีารจดัประชมุวชิาการระดับจงัหวดัเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาขอ้มลูวชิาการที่เกี่ยวขอ้งกบังานด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และเกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 10

1.หมวดการน า
องค์กร

ชื่อหน่วยงานที่รับการประเมิน ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดั.............................................................

2.หมวดการ
วางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์

4.หมวดการ
วเิคราะห์ข้อมูล
และการจดัการ
ความรู้

5.หมวดการ
มุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล

3.หมวดการให้
ความส าคัญกับผู้
มีสว่นไดส้ว่นเสยี

ใบลงคะแนนหลกัเกณฑ์การประกวดพ้ืนที่ตน้แบบดเีดน่แห่งชาตดิา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบ้าน และการแพทยท์างเลอืก ประจ าปี 2560

ชื่อผู้ประเมิน...................................................................ต าแหน่ง.........................................................วนัที่ประเมิน......................................................



หมวดการประเมิน กิจกรรม คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้
6.1 กระบวนการท างาน 50
1.มคี าส่ังมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก และมกีารแจง้ผู้รับผิดชอบงานให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานทราบ 10

2.มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนางานด้านการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลือกเพื่อขบัเคล่ือนงานด้านการแพทยแ์ผนไทย และ
การแพทยท์างเลือกของหน่วยงาน 10

3.มกีารสนับสนุนหน่วยบริการภายในจงัหวดัให้มกีารจดับริการ และแนวทางการพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกที่มคีวามชดัเจน
10

4.มกีารสนับสนุนหน่วยบริการให้มกีารจดับริการในพื้นที่ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกในแต่ละด้าน 10
5.มกีารสนับสนุนให้หน่วยบริการใชย้าสมนุไพรทดแทนยาแผนปัจจบุัน 10
6.2 ประสทิธผิลการปฏิบัตงิาน 20
1.มนีวตักรรมหรืองานวจิยั ด้านการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ื้นบ้านและการแพทยท์างเลือก อยา่งน้อย 1 เร่ือง ที่สามารถน าไปใชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 10

2.มกีารเผยแพร่นวตักรรมหรืองานวจิยัอยา่งน้อยในระดับจงัหวดั 10
7.1 ผลลพัธด์า้นประสทิธผิล 85
1.มผีลการด าเนินงานตามตัวชี้วดับรรลุผลตามแผนปฏิบัติการ และยทุธศาสตร์ด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกของจงัหวดัที่ก าหนด

10

2.ผลการประเมนิเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. ค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมนิของสถานบริการทุกระดับในจงัหวดัปีที่ผ่านมา (1 ปี) 15
3.ร้อยละของหน่วยบริการภายในจงัหวดัมกีารใชย้าสมนุไพรทดแทนยาแผนปัจจบุัน อยา่งน้อย 5 รายการ 
ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 30 15

4.ร้อยละของการให้บริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกของหน่วยบริการภายในจงัหวดั (ยอ้นหลัง 3 ปี ประเมนิจาก
ฐานขอ้มลู HDC/Health Scrip) ผ่านเกณฑ์ 15

5.ร้อยละบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกของหน่วยบริการภายในจงัหวดั 
(เวชกรรมไทย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา (ประเมนิจากฐานขอ้มลู HDC/ Health Scrip) ผ่านเกณฑ์ 15

6.มผีลการด าเนินการด้านการคุ้มครองภูมปิัญญาการแพทยแ์ผนไทยผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน (ตามที่มกีารก าหนดรายปี) และรายงานผลครบถว้น
 สมบูรณ์ตามกจิกรรมที่ก าหนดเชน่ การขึ้นทะเบียนต ารับยา/ต าราการแพทยแ์ผนไทย การจดทะเบียนสิทธใินภูมปิัญญาการแพทยแ์ผนไทย เป็นต้น 15

8.1 รูปเลม่เอกสาร 50
1. องค์ประกอบเนื้อหา
1.1 เนื้อหาสอดคล้อง ครบถว้น ตามเกณฑ์การประเมนิพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ
1.2 การล าดับเนื้อหามคีวามต่อเนื่องเขา้ใจง่าย
1.3 การใชภ้าษาได้ถกูต้องตรงตามความหมาย การใชค้ าได้เหมาะสม การเรียงล าดับค าได้ถกูต้อง
2. รูปแบบรายงาน
2.1 รูปแบบรายงานมคีวามสมบูรณ์น่าอา่น
2.2 รายงานมอีงค์ประกอบ ค าน า สารบัญ หมายเลขหน้า ปกหน้า-หลัง

8.2 การน าเสนอ 50
1. ใชเ้วลาในการน าเสนอ 15 นาที
2. น าเสนอได้ครบถว้น ตามเกณฑ์การประเมนิพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ
3. ตอบค าถามคณะกรรมการได้ครบถว้น

500

ลงชื่อ.........................................................................................

(.................................................................................................)

50

7.ผลลพัธก์าร
ด าเนินการ

6.หมวดการ
มุ่งเน้นระบบการ
ปฏิบัตกิาร

รวม

30

20

8.หมวดการ
น าเสนอ


