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หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สถาบันการแพทย์แผนไทย) 
ประจ าเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 
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วัน
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สาระ 
ส าคัญ 

2 5. การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และ
สุขภาพของ
ประชาชน 

  

2. การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้้าใน
สังคม 
 

 - - โครงการพัฒนาระบบบริการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกตาม
แผนพัฒนาบริการสุขภาพ  
สาขาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 
(Service Plan) 
กิจกรรม 
1. ส้ารวจข้อมูลรูปแบบการ
จัดบริการเฉพาะโรค 
   -  จัดท้าแบบฟอร์มส้ารวจ
ข้อมูลรูปแบบการจัดบริการ
เฉพาะโรค 
2.  พัฒนาเกณฑ์ผู้ป่วยในด้าน

 ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท้าแบบฟอร์มส้ารวจข้อมูล
รูปแบบการจัดบริการเฉพาะโรค
แล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมส่งไปยัง
สถานบริการ 
2. ประสานกับทีม IT ของกรมฯ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท้า
โปรแกรมการส้ารวจข้อมูลแบบ
บูรณาการ เพ่ือลดจ้านวน
แบบสอบถามที่ส่งไปยัง รพ. 
3. จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์ผู้ป่วย
ในด้านการแพทย์แผนไทย 
4. ประชุมคณะกรรมการประเมิน

- บาท 
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การแพทย์แผนไทย 
   2.1 จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์
ผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผน
ไทย 
   2.2 จัดท้าหนังสือขออนุมัติ
การจัดประชุมคณะกรรมการ 
3. การอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ 
อัมพาตด้วยการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
   3.1 จัดท้าหนังสือขออนุมัติ
การอบรม 
   3.2 แจ้งหนังสือเชิญ
ประชุมไปยังสถานบริการ
เป้าหมาย 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ฟ้ืนฟูการตรวจวินิจฉัยสั่งการ
รักษาตามหลักตรีธาตุ 
   - ประสานรายละเอียดการ

และรับรองฯ ซึ่งพิจารณาเอกสาร
การข้ึนทะเบียนยาแล้ว จ้านวน 55 
ต้ารับ 
5. รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเข้าสู่
ระบบบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
6. จัดท้าค้าสั่งกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ี 
812/2560 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพงานการแพทย์แผนไทย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย
และด้านการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล คณะกรรมการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย และ
คณะท้างานพัฒนาและรับรอง
คุณภาพงานการแพทย์แผนไทย 
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 
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จัดการอบรมกับสถาน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล 
5. การประชุมคณะกรรมการ/
คณะท้างานพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทยเข้าสู่
ระบบบริการการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
   5.1 จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
ฯ 
   5.2 จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินและ
รับรองเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณฯ 
   5.3 จัดประชุม
คณะกรรมการประเมินและ

และค้าสั่งกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกท่ี 
1055/2560 ลงวันที่ 25 
ธันวาคม 2560 เรื่อง แก้ไข
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลและคณะกรรมการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย 
7. อนุมัติศึกษาน้าร่องภาคสนาม 
(Field Pilot Study) โรงพยาบาล  
7 แห่ง 
8. จัดท้าร่างเกณฑ์มาตรฐานการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย (TTM HA 
Guidelines) 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
- มีการส้ารวจการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานไปท่ี รพ.สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในกิจกรรมอ่ืนๆ หลาย
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รับรอง 
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบ
บริการ 
   - รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย 
7. กิจกรรมการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพงานการแพทย์
แผนไทย 
   7.1 จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งที่
ปรึกษาฯ ผู้เชี่ยวชาญคณะ
กรรมการฯ และคณะท้างานฯ  
   7.2 การศึกษาน้าร่อง
ภาคสนาม (Field Pilot 
Study) โรงพยาบาลเป้าหมาย
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงร่างเกณฑ์
มาตรฐานการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพงานการแพทย์

แบบสอบถามและมีความซ้้าซ้อน 
เช่น โครงการการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแบบครบวงจร ,  
โครงการส้ารวจการจัดกิจกรรม 
Service package ในแผนการ
จัดบริการสุขภาพสาขาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เป็นต้น 
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แผนไทย 
   7.3 การประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพงานบริการ
การแพทย์แผนไทย      
   7.4 จัดพิมพ์และจัดส่ง
หนังสือคู่มือเกณฑ์การพัฒนา
และรับรองคุณภาพงาน
การแพทย์แผนไทย 
8. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดเก็บข้อมูลบริการและข้อมูล
ต้นทุน (Unit cost) ผู้ป่วยใน
ด้านการแพทย์แผนไทย 
9. การประเมินมาตรฐานงาน
บริการการแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐ  

 
 
 



หมายเหตุ : 1. ส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ี evaluation.bps1502@gmail.com 
  2. ส่งรายงานทุกวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
  3. ติดต่อผู้รบัผิดชอบ คณุสง่าศักดิ์  ศรีสมยั/นายปิยะวัฒน์ เล็กเจรญิ โทร  0 2590 1502, 0 2590 1390 


