
หมวดการประเมิน กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.1 สิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ 15
1.บริเวณภายในหน่วย และจุดบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก สะอาด สวยงาม 
เป็นระเบียบ เหมาะสมกับการให้บริการ

5

2.จัดให้มีมุมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกครบทั้ง 6 เร่ือง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับธาตุเจ้า
เรือน การใช้ยาสมุนไพรไทย การรักษา ท่ากายบริหาร นวัตกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือก

5

3.มีการประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ในหน่วยบริการ 5

1.2 การน าองค์กร 30

1.ผู้บริหารหน่วยบริการมีการก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของหน่วยงาน มีการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายระยะยาว อย่างน้อย 5 ปี

10

2.ผู้บริหารหน่วยบริการมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมสู่การปฏบิัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ
หน่วยงานให้บุคลากรรับทราบ

10

3.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการพฒันางานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกระดับหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบจากส่วน
ราชการอื่นๆ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

10

1.3 การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 40

1.มีการวิเคราะห์ปัญหา และการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 10

2.มีแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิัติการในการพฒันางานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกที่
สอดคล้องกับทิศทางของจังหวัด กรม และกระทรวง

10

3.มีกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏบิัติอย่างเป็นรูปธรรม 10

4.มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการอย่างต่อเนื่อง 10

1.4 ระบบขอ้มูล สารสนเทศ 10

1.มีการลงบันทึกข้อมูล กิจกรรมบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื้นบ้านได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลาประเมินจากฐานข้อมูล HDC/Health Scrip

5

2.มีการประมวลผลข้อมูล สารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนพฒันางานการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
การบริหารจัดการ และการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์

5

1.5 บุคลากร 50

1.มีการส ารวจ วางแผนและด าเนินการพฒันาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิัติการ 10
2.มีการสรรหาบุคลากรเข้ามาปฏบิัติงานด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อรองรับภารกิจงานการแพทย์แผนไทยฯ ในหน่วยบริการ และมี
การปฏบิัติงานอย่างต่อเนื่อง

10

3.มีการส่งบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย(แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์) เข้าร่วมการประชุม/อบรม เพื่อพฒันาศักยภาพ
บุคลากร

10

4.มีการจัดท าแผนพฒันาศักยภาพบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏบิัติการอย่างต่อเนื่องทุกปี 10

5.มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย(แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์) ในหน่วยบริการเพยีงพอ  ต่อการให้บริการประชาชนใน
ชุมชน (1:5,000 คน)

10

1.6 มีการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 15

1. มีการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 15

1.7 การมีส่วนร่วมของชมุชนและภาคีเครือขา่ย 20

1.มีแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการทั้งในเชิงร่วมด าเนินการ และการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนและภาคีเครือข่าย 10

2.มีเครือข่ายจิตอาสา ร่วมให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกทั้งใน หรือนอกหน่วยบริการ 10

ใบลงคะแนนหลักเกณฑ์ประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจ าปี 2560 เขตสุขภาพที่....................
ชื่อหน่วยบริการที่รับการประเมิน (รพศ./รพท., รพช, รพ.สต./สอน.) ............................................................. อ าเภอ............................................จังหวัด........................................

ชื่อผู้ประเมิน..............................................................................ต าแหน่ง.......................................................................................วันที่ประเมิน....................................

1.หมวดด้าน
บริหาร



หมวดการประเมิน กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
2.หมวดบริการ 2.1 การจัดบริการ 100

1.มีการจัดบริการ 4 ด้าน ได้แก่ เวชกรรมไทย ผดุงครรภไ์ทย(การดูแลมารดาหลังคลอด) การนวดไทย และเภสัชกรรมไทย 15
2.มีการจัดบริการแบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกในการรักษาพยาบาล การส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟสูภาพผู้ป่วยและมีระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์
ทางเลือก

20

3.มีระบบการคัดกรองผู้ป่วยที่มารับการรักษาร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ 15
4.มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อย 5 รายการ 20
5.มีการจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค เพื่อให้บริการป้องกัน รักษา ส่งเสริม และฟื้นฟสูภาพของผู้มารับบริการ อย่างน้อย 1 คลินิก 15
6.มีการจัดบริการเชิงรุกร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 15
2.2 มาตรฐานบริการ 50
1.ผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สส.พท. 10
2.ใช้วัตถุดิบสมุนไพรเพื่อน ามาประกอบการปรุงยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสมุนไพรได้ 20

3.ยาสมุนไพร(ยาต ารับ)ที่จ่ายให้ส าหรับผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่วยบริการมีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา สถานที่ผลิต
ยาสมุนไพรได้

20

2.3 ผลลัพธ์ของการจัดบริการ 60
1.ร้อยละบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่แผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ (ย้อนหลัง 3 ปี 2557-2559
ประเมินจากระบบฐานข้อมูล HDC/Health Scrip) ผ่านเกณฑ์

30

2.ร้อยละบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เวชกรรมไทย) ของหน่วยบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 จาก
ปีที่ผ่านมา (ประเมินจากฐานข้อมูล HDC/Health Scrip)  ผ่านเกณฑ์

30

3.1 นวัตกรรม/งานวิจัย 50
1.มีนวัตกรรมหรืองานวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก อย่างน้อย 1 เร่ือง 20
2.มีการน านวัตกรรมหรืองานวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่ และมีผลการประเมินนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่น าไปใช้การ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของพื้นที่

10

3.มีการเผยแพร่นวัตกรรมหรืองานวิจัยอย่างน้อยในระดับจังหวัด 20
3.2 การจัดการความรู้ 60
1.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างทีมสหวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการ 20
2.มีการจัดท าแนวทางการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 20
3.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกให้กับประชาชนในชุมชนและบุคลากร
ในหน่วยบริการ

20

4.1 รูปเล่มเอกสาร 50
1. องค์ประกอบเนื้อหา
1.1 เนื้อหาสอดคล้อง ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมินพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ
1.2 การล าดับเนื้อหามีความต่อเนื่องเข้าใจง่าย
1.3 การใช้ภาษาได้ถูกต้องตรงตามความหมาย การใช้ค าได้เหมาะสม การเรียงล าดับค าได้ถูกต้อง
2. รูปแบบรายงาน
2.1 รูปแบบรายงานมีความสมบูรณ์น่าอ่าน 
2.2 รายงานมีองค์ประกอบ ค าน า สารบัญ หมายเลขหน้า ปกหน้า-หลัง
4.2 การน าเสนอ 50
1. รูปแบบการน าเสนอน่าสนใจ น าเสนอได้ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมินพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ
2. ใช้เวลาในการน าเสนอ 15 นาที
3. ตอบค าถามคณะกรรมการได้ครบถ้วน

600

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

20

50

รวม

30

3.หมวดวิชาการ

4.หมวดการ
น าเสนอ


