
หัวข้อ  ได้  ได้  ไม่ได้

 มาตรฐาน  มาตรฐาน  มาตรฐาน

 (2คะแนน)  (1คะแนน)
 (0คะแนน)

1 ดา้นสถานที ่เครื่องมอืเครื่องใช ้และสิง่แวดล้อม มีมาตรฐาน ดังนี้
1.1 ทีพั่กคอยผู้รับบริการ  มีเพียงพอตามจ านวนผู้มารับบริการ
1.2 ห้องตรวจโรค มีมาตรฐาน ดังนี้
1.2.1 มีเตียงตรวจโรค ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าคลุมตัวผู้มารับบริการที่สะอาด

1.2.2 มีโต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้นั่ง
1.2.3 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้น้ ายาส าหรับท าความสะอาดมือเช็ด

มือแทนการล้างมือได้
1.2.4 มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ เคร่ืองฟงัตรวจ(Stethoscope) เคร่ืองวัดความดัน

โลหิต ไม้เคาะเข่า ไม้กดล้ิน ไฟฉาย เป็นต้น
1.3 ห้องหรือบริเวณเก็บยา
1.3.1 มีขนาดห้องหรือบริเวณเก็บยาพอเหมาะในการเก็บยาแผนไทย และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
1.3.2 มีการจัดเก็บยา เรียงยาแผนไทยไว้เป็นระเบียบ และแยกเป็นสัดส่วน

1.4 ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย          ปรุงยา             ไม่ได้ปรุงยา

1.4.1 สถานที่มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) สถานที่สะอาด  2) เป็นระเบียบเรียบร้อย  3) แยกเป็นสัดส่วน

1.4.2 มีเคร่ืองชั่ง ตวง และเคร่ืองมือที่จ้าเป็นในการปรุงยา

1.4.3 มีตู้เก็บยาหรือภาชนะอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเก็บยา

1.4.4 มีวัตถุดิบสมุนไพรที่ไม่หมดอายุหรือเส่ือมสภาพ

1.4.5 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่

1.5 ห้องนวด            ห้องนวดเดี่ยว               ห้องนวดรวม ประเมินเฉพาะที่มีและ 

1.5.1 ห้องนวดเดี่ยว ตัดฐานคะแนนขอ้อ่ืนลง

1.5.1.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการนวด
1.5.1.2 ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้

รถเข็นผู้ปุวย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก  2) ด้านบนของบานประตูหรือบานเล่ือน มีช่องมองเป็น
กระจกใสที่อยู่ในระดับสายตา  3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู

1.5.1.3 เตียงนวดมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) เตียงนวดมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20X2.00 ม. 2) เบาะมีขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.00X1.80 ม  3) ความสูงของเตียงมีความเหมาะสมกับการให้บริการนวด โดยไม่ก่อ
ให้ เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความปลอดภยัขณะขึ้น-ลง จากเตียง

1.5.1.4 เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จ าเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุ
ที่คงทน   2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียงที่สะอาด    3) ผ้าคลุมตัว
ผู้รับบริการที่สะอาด
ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้องนวดเดี่ยวให้เพ่ิมการประเมินมาตรฐาน ดังน้ี

1.5.1.5 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้น้ ายาส าหรับท าความสะอาดมือเช็ด
มือแทนการล้างมือได้

1.5.1.6 มีพดัลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

1.5.1.7 มีที่วางหม้อน้ าร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ให้และผู้รับบริการ

1.5.2 ห้องนวดรวม
1.5.2.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจ านวนเตียง

1.5.2.2 ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้
รถเข็นผู้ปุวย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก  2) ด้านบนของบานประตูหรือบานเล่ือน มีช่องมองเป็น
กระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา  3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู หรือในขณะที่ให้บริการนวด
ต้องไม่มีการล็อคประตู/ขัดปิด/ตรึงประตู

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม



หัวข้อ  ได้  ได้  ไม่ได้

 มาตรฐาน  มาตรฐาน  มาตรฐาน

 (2คะแนน)  (1คะแนน)
 (0คะแนน)

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม

1.5.2.3 เตียงนวดมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้  1) เตียงนวดหรือยกพื้นสูงมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20X2.00 ม. 2)
 เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.00X1.80 ม  3) ความสูงของเตียงหรือยกพื้นสูงมีความเหมาะสมกับ
การให้บริการนวด โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมีระบบการจัดการความ
ปลอดภยัขณะขึ้น-ลง จากเตียง  4) ที่ว่างระหว่างเตียงหรือระหว่างเบาะนวด(ในกรณียกพื้นสูง) ห่าง
กันไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร

1.5.2.4 เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จ าเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุ
ที่คงทน   2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียงที่สะอาด  3) ผ้าคลุมตัว
ผู้รับบริการที่สะอาด

1.5.2.5 มีม่านกั้นระหว่างเตียงให้เป็นสัดส่วน
ถ้าหากมีการประคบสมุนไพรในห้องนวดรวมให้เพ่ิมการประเมินมาตรฐาน ดังน้ี

1.5.2.6 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือสามารถใช้น้ ายาส าหรับท าความสะอาดมือเช็ด
มือแทนการล้างมือได้

1.5.2.7 มีพดัลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
1.5.2.8 มีที่วางหม้อน้ าร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ให้และผู้รับบริการ

1.6

1.6.1 ห้องอบไอน้ าสมุนไพรเดี่ยว ประเมินเฉพาะที่มีและ 
1.6.1.1 ขนาดของห้องมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้  1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20X1.20 ม.  2) มีความสูง

เพดานไม่น้อยกว่า 2.00 ม.
ตัดฐานคะแนนขอ้อ่ืนลง

1.6.1.2 พื้น ผนัง ฝูาเพดาน มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้   1) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ า              
2) ไม่ทาสี   3) ท าความสะอาดง่าย

1.6.1.3 ประตูมีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้  1) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู   2) เปิดออกจากภายใน     
3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเล่ือน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา  4) ประตูท า
ด้วยวัสดุทนน้ า 5) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ปุวย เข้า-
ออก ประตูได้สะดวก

1.6.1.4 ที่นั่ง/เก้าอี้นั่งในห้องอบไอน้ า สมุนไพรท าด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา
1.6.1.5 มีพดัลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

1.6.1.6 มีแสงสว่างเพยีงพอสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟควรใช้ชนิดกันความชื้น หรือ
หลอดไฟที่มีฝาครอบ

1.6.1.7 มีเคร่ืองควบคุมอุณหภมูิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภมูิให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศา
เซลเซียส

1.6.1.8 มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภมูิในห้องอบไอน้ าสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย 1 คร้ัง โดย
ให้มีอุณหภมูิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส

1.6.1.9 มีกร่ิง/กระด่ิงสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟาูเรียกในกรณีฉุกเฉิน
1.6.1.1
0

มีสัญญาณเตือนบอกเวลา
1.6.1.1
1

มีระบบปูองกันไฟฟาูร่ัวและไฟฟาูลัดวงจร
1.6.1.1
2

มีที่นั่งพกัหน้าห้องอบไอน้ าสมุนไพร พร้อมน้ าด่ืม
1.6.1.1
3

ท่อกระจายไอน้ าในห้องอบไอน้ าสมุนไพร มีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทน
ความร้อนได้ดี  2) ติดต้ังอยู่ในที่ปลอดภยั หรือไม่อยู่ในต าแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย 3) มี
ฉนวนหุ้มไม่ร่ัวซึม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ  4) ออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง

1.6.1.1
4

หม้อต้มไอน้ าที่มีระบบไอน้ าผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ าสมุนไพร มีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้ 1) ท าด้วย 
สแตนเลส  2) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว  3) มีความแข็งแรง   4) มีระบบการแยกสมุนไพร
ออกจากน้ า 5) มีระบบควบคุมความปลอดภยั

1.6.1.1
5

ท่อส่งไอน้ า(ในกรณีหม้อต้มไอน้ าที่มีระบบไอน้ าผ่านท่อไปยังหม้ออบไอน้ าสมุนไพร)ท าจากวัสดุที่
แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้ม และไม่ร่ัวซึม

1.6.1.1
6

หม้อต้มไอน้ าที่ไม่มีระบบไอน้ าผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ าสมุนไพร หม้อต้มมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้   
1) ท าจากวัสดุที่มีความปลอดภยั ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว  2) มีระบบควบคุมความปลอดภยั

1.6.2 ห้องอบไอน้ าสมุนไพรรวม

ห้องอบไอน้ าสมุนไพร        ห้องอบฯเดี่ยว         ห้องอบฯรวม           ตู้อบฯ          กระโจมอบฯ
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แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม

1.6.2.1 แยกห้องชาย - หญงิ หรือถ้าไม่สามารถแยกห้องชาย - หญงิได้ ต้องบริหารจัดการเร่ืองเวลาการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการชาย - หญงิ ได้อย่างเหมาะสม

1.6.2.2 ขนาดห้องมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้  1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50X2.00 ม.  2) มีความสูงเพดานไม่
น้อยกว่า 2.00 ม.

1.6.2.3 พื้น ผนัง ฝูาเพดาน มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้   1) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ า   2) ไม่ทาสี 
  3) ท าความสะอาดง่าย

1.6.2.4 ประตูมีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้  1) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู   2) เปิดออกจากภายใน     
 3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเล่ือน มีช่องมองเป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา  4) ประตู
ท าด้วยวัสดุทนน้ า 5) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้รถเข็นผู้ปุวย 
เข้า-ออก ประตูได้สะดวก

1.6.2.5 ที่นั่ง/เก้าอี้นั่งในห้องอบไอน้ า สมุนไพรทาด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา
1.6.2.6 มีพดัลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

1.6.2.7 มีแสงสว่างเพยีงพอสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือ
หลอดไฟที่มีฝาครอบ

1.6.2.8 มีเคร่ืองควบคุมอุณหภมูิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภมูิให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศา
เซลเซียส

1.6.2.9 มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภมูิในห้องอบไอน้ าสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย 1 คร้ัง โดย
ให้มีอุณหภมูิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส

1.6.2.1
0

มีกร่ิง/กระด่ิงสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟาูเรียกในกรณีฉุกเฉิน
1.6.2.1
1

มีสัญญาณเตือนบอกเวลา
1.6.2.12 มีระบบปูองกันไฟฟาูร่ัวและไฟฟาูลัดวงจร
1.6.2.1
3

มีที่นั่งพกัหน้าห้องอบไอน้ าสมุนไพร พร้อมน้ าด่ืม
1.6.2.1
4

ท่อกระจายไอน้ าในห้องอบไอน้ าสมุนไพร มีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้ 1) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทน
ความร้อนได้ดี  2) ติดต้ังอยู่ในที่ปลอดภยั หรือไม่อยู่ในต าแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย 3) มี
ฉนวนหุ้มไม่ร่ัวซึม และไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับบริการ  4) ออกแบบให้กระจายความร้อนได้ทั่วถึง

1.6.2.1
5

หม้อต้มไอน้ าที่มีระบบไอน้ าผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ าสมุนไพร มีมาตรฐาน 5 ข้อ ดังนี้ 1) ท าด้วยส
แตนเลส 2) ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว  3) มีความแข็งแรง  4) มีระบบการแยกสมุนไพรออก
จากน้ า 5) มีระบบควบคุมความปลอดภยั

1.6.2.1
6

ท่อส่งไอน้ า(ในกรณีหม้อต้มไอน้ าที่มีระบบไอน้ าผ่านท่อไปยังหม้ออบไอน้ าสมุนไพร)ท าจากวัสดุที่
แข็งแรง ทนความร้อนได้ดี มีฉนวนหุ้ม และไม่ร่ัวซึม

1.6.2.1
7

หม้อต้มไอน้ าที่ไม่มีระบบไอน้ าผ่านท่อไปยังห้องอบไอน้ าสมุนไพร หม้อต้มมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้   
1) ท าจากวัสดุที่มีความปลอดภยั ไม่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว  2) มีระบบควบคุมความปลอดภยั

1.6.3 ตู้อบไอน้ าสมุนไพร
1.6.3.1 ขนาดของตู้อบไอน้ าสมุนไพรมีความเหมาะสมกับจ านวนและขนาดผู้รับบริการ

1.6.3.2 ประตูมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้  1) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู   2)  เปิดออกจากภายใน
และสามารถเข้า-ออกได้สะดวก   3) ด้านบนของบานประตูหรือบานเล่ือน มีช่องมองเป็นกระจกใส 
ที่อยู่ในระดับสายตา  4) ประตูท าด้วยวัสดุทนน้ า

1.6.3.3 หม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน 2 ข้อ ดังนี้ 1) ท าจากวัสดุที่มีความปลอดภยัไม่มีส่วนประกอบของสาร
ตะกั่ว  2) มีระบบควบคุมความปลอดภยั

1.6.3.4 หม้อต้มสมุนไพรวางอยู่ในต าแหน่งที่ปลอดภยั หรือไม่อยู่ในต าแหน่งที่ผู้รับบริการสัมผัสได้ง่าย

1.6.3.5 พื้น ผนัง ฝูาเพดาน มีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้   1) ท าด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ทนน้ า   2) ไม่ทาสี 
  3) ท าความสะอาดง่าย

1.6.3.6 ที่นั่ง/เก้าอี้นั่งในห้องอบไอน้ า สมุนไพรทาด้วยวัสดุทนความร้อน และไม่มีเชื้อรา
1.6.3.7 มีพดัลมดูดอากาศหรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
1.6.3.8 มีแสงสว่างเพยีงพอสามารถมองเห็นส่ิงต่างๆ ในห้องได้ชัดเจน หลอดไฟใช้ชนิดกันความชื้น หรือ

หลอดไฟที่มีฝาครอบ



หัวข้อ  ได้  ได้  ไม่ได้

 มาตรฐาน  มาตรฐาน  มาตรฐาน

 (2คะแนน)  (1คะแนน)
 (0คะแนน)

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม

1.6.3.9 มีเคร่ืองควบคุมอุณหภมูิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภมูิให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศา
เซลเซียส

1.6.3.1
0

มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภมูิในห้องอบไอน้ าสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย 1 คร้ัง โดย
ให้มีอุณหภมูิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียส

1.6.3.1
1

มีกร่ิง/กระด่ิงสัญญาณที่ไม่ใช้ระบบไฟฟาูเรียกในกรณีฉุกเฉิน
1.6.3.1
2

มีสัญญาณเตือนบอกเวลา
1.6.3.1
3

มีระบบปูองกันไฟฟาูร่ัวและไฟฟาูลัดวงจร
1.6.3.1
4

มีที่นั่งพกัหน้าห้องอบไอน้ าสมุนไพร พร้อมน้ าด่ืม

1.6.4 กระโจมอบไอน้ าสมุนไพร
1.6.4.1 เป็นกระโจมที่ผู้รับบริการเข้าได้ทั้งร่างกาย โดยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายยื่นออกจากกระโจม

 และสามารถเข้า-ออกได้สะดวก
1.6.4.2 ขนาดของกระโจมมีความเหมาะสมกับจ านวนและขนาดของผู้รับบริการ
1.6.4.3 ท าจากผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และสะอาด
1.6.4.4 มีหม้อต้มสมุนไพรมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้ 1) ท าจากวัสดุที่มีความปลอดภยั 2) ไม่มีส่วนประกอบ

ของสารตะกั่ว  3) มีระบบควบคุมความปลอดภยั
1.6.4.5 มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับปูองกันไม่ให้ผู้รับบริการสัมผัสหม้อต้มสมุนไพรได้ง่าย
1.6.4.6 เก้าอี้นั่งในกระโจมท าด้วยวัสดุทนความร้อนและไม่มีเชื้อรา

1.6.4.7 บริเวณพื้นที่ต้ังกระโจมต้องไม่ล่ืน
1.6.4.8 มีเคร่ืองควบคุมอุณหภมูิ (Thermostat) สามารถควบคุมอุณหภมูิให้อยู่ในระดับไม่เกิน 45 องศา

เซลเซียส
1.6.4.9 มีระบบบันทึกการควบคุมอุณหภมูิในกระโจมอบไอน้ าสมุนไพรในวันที่มีการใช้งานอย่างน้อย 1 คร้ัง 

โดยให้มีอุณหภมูิอยู่ในระหว่าง 42 - 45 องศาเซลเซียสองศาเซลเซียส1.6.4.1
0 มีกร่ิง/กระด่ิงสัญญาณที่ไม่ใช่ระบบไฟฟาูเรียกในกรณีฉุกเฉิน1.6.4.1
1 มีสัญญาณเตือนบอกเวลา1.6.4.1
2 มีระบบปูองกันไฟฟาูร่ัว และไฟฟาูลัดวงจร1.6.4.1
3 มีที่นั่งพกัหน้ากระโจมพร้อมน้ าด่ืม

1.7 ห้องประคบสมุนไพร                ห้องเดี่ยว           ห้องรวม

1.7.1 ห้องประคบสมุนไพรเดี่ยว
1.7.1.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร

1.7.1.2 ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม.หรือมีความกว้างที่สามารถให้
รถเข็นผู้ปุวย เข้า-ออก ประตูได้สะดวก  2) ด้านบนของบานประตูหรือบานเล่ือน มีช่องมองเป็น
กระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา  3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู

1.7.1.3 เตียงประคบสมุนไพรมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) เตียงประคบสมุนไพรมีขนาดไม่น้อยกว่า 
1.20X2.00 ม. 2) เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.00X1.80 ม  3) ความสูงของเตียงมีความ
เหมาะสมกับการให้บริการประคบสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ และมี
ระบบการจัดการความปลอดภยัขณะขึ้น-ลง จากเตียง

1.7.1.4 เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จ าเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุ
ที่คงทน 2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้าขวางเตียงที่สะอาด  3) ผ้าคลุมตัว
ผู้รับบริการที่สะอาด

1.7.1.5 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือ สามารถใช้น้ ายาส าหรับท าความสะอาดมือเช็ด
มือแทนการล้างมือได้

1.7.1.6 มีพดัลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

1.7.1.7 มีที่วางหม้อน้ าร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ให้และผู้รับบริการ

1.7.2 ห้องประคบสมุนไพรรวม
1.7.2.1 มีขนาดพื้นที่ของห้องเหมาะสมตามจ านวนเตียง

         ประคบสมุนไพรในห้องนวด ให้ตัดฐานคะแนนลง



หัวข้อ  ได้  ได้  ไม่ได้

 มาตรฐาน  มาตรฐาน  มาตรฐาน

 (2คะแนน)  (1คะแนน)
 (0คะแนน)

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม

1.7.2.2 ประตูมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) ประตูมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 ม.หรือมีความกว้างที่
สามารถให้รถเข็นผู้ปุวย เข้า-ออก ได้สะดวก  2) ด้านบนของบานประตูหรือบานเล่ือน มีช่องมอง
เป็นกระจกใส ที่อยู่ในระดับสายตา  3) ไม่มีอุปกรณ์ล็อค/ขัดปิด/ตรึงประตู หรือในขณะที่ให้บริการ
ประคบสมุนไพรต้องไม่มีการล็อคประตู

1.7.2.3 เตียงประคบสมุนไพรมีมาตรฐาน 4 ข้อ ดังนี้  1) เตียงนวดมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20X2.00 ม. 2) 
เบาะมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.00X1.80 ม  3) ความสูงของเตียงหรือพื้นยกสูงมีความเหมาะสมกับ
การให้บริการประคบสมุนไพร โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ  และมี
ระบบการจัดการความปลอดภยัขณะขึ้น-ลง จากเตียง 4) ที่วา่งระหวา่งเตียงหรือที่วา่งระหวา่งเบาะประคบ
สมุนไพร(ในกรณียกพืน้สูง) ห่างกนัไม่น้อยกวา่ 0.80 เมตร

1.7.2.4 เบาะที่นอนและอุปกรณ์ที่จ าเป็นมีมาตรฐาน 3 ข้อ ดังนี้  1) เบาะที่นอนเป็นที่นอนแข็งหุ้มด้วยวัสดุ
ที่คงทน 2) มีผ้าปูที่นอน หมอนพร้อมปลอก ผ้าขวางเตียงที่สะอาด  3) ผ้าคลุมตัวผู้รับบริการที่
สะอาด

1.7.2.5 มีม่านกั้นระหว่างเตียงให้เป็นสัดส่วน

1.7.2.6 มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือในกรณีที่ไม่มีอ่างล้างมือ สามารถใช้น้ ายาส าหรับท าความสะอาดมือเช็ด
มือแทนการล้างมือได้

1.7.2.7 มีพดัลมระบายอากาศ หรือช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

1.7.2.8 มีที่วางหม้อน้ าร้อนนึ่งลูกประคบอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภยั

1.8 ห้องหรือบริเวณทีเ่ตรียมอุปกรณ์ในการทับหม้อเกลือ 
1.8.1 อยู่ในบริเวณทีม่ีอากาศถ่ายเทสะดวก
1.8.2 แหล่งของความร้อนเพือ่ให้หม้อเกลือสมุนไพรร้อน (ประเมินเฉพาะที่ใช ้และตัดฐานคะแนนขอ้อ่ืนลง)

 1) กรณีใช้เตาถ่าน บริเวณใกล้เคียงต้องไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อไฟที่ท าให้ติดไฟง่าย

 2) กรณีใช้แก๊ส ต้องมีวาวเปิด–ปิด และมีระบบตัดแก๊ส

 3) กรณีที่ใช้เตาไฟฟาูต้องมีระบบเปิด–ปิดเตาไฟฟาู และมีระบบปูองกันไฟฟาูร่ัวและไฟฟาูลัดวงจร

1.8.3 มีอุปกรณ์ดับเพลิง
1.9 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า     

1.9.1 แยกห้องเปล่ียนเส้ือผ้า ชาย - หญงิ แต่ถ้าหากไม่สามารถแยกห้องชาย - หญงิได้ ต้องบริหารจัดการ
เร่ืองเวลาการใช้ห้องเปล่ียนเส้ือผ้าของผู้รับบริการชาย - หญงิ ได้อย่างเหมาะสม

1.9.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ

1.9.3 มีจ านวนเพยีงพอกับผู้รับบริการ

1.9.4 มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกล่ินเหม็น

1.9.5 มีแสงสว่างเพยีงพอ

1.9.6 มีเส้ือผ้าที่เหมาะสม และเพยีงพอกับผู้รับบริการ

.1.10 หอ้งอาบน้ า
1.10.1 แยกห้องอาบน้ าชาย - หญงิ แต่ถ้าหากไม่ได้แยกห้องอาบน้ าชาย - หญงิได้ ต้องบริหารจัดการเร่ือง

เวลาการให้บริการอาบน้ าแก่ผู้รับบริการชาย - หญงิ ได้อย่างเหมาะสม
1.10.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการ

1.10.3 มีจ านวนเพยีงพอกับผู้รับบริการ

1.10.4 สะอาดและมีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกล่ินเหม็น

1.10.5 มีแสงสว่างเพยีงพอ

1.10.6 มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพยีงพอกับผู้รับบริการ

.1.11 หอ้งส้วม
1.11.1 มีการแยกห้องส้วมชาย – หญงิ

1.11.2 ขนาดห้องมีความเหมาะสมกับผู้รับบริการและเพยีงพอกับการใช้บริการ

1.11.3 สะอาด มีการระบายอากาศที่ดี ไม่อับชื้น ไม่มีกล่ินเหม็น

1.11.4 มีแสงสว่างเพยีงพอ



หัวข้อ  ได้  ได้  ไม่ได้

 มาตรฐาน  มาตรฐาน  มาตรฐาน

 (2คะแนน)  (1คะแนน)
 (0คะแนน)

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม

1.11.5 มีรองเท้าแตะที่เหมาะสมและเพยีงพอกับผู้รับบริการ

.1.12 ตู้ส าหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส่วนตัวของผู้รับบริการ  ทีใ่ช้การได้ดี 
เพียงพอและปลอดภัย

1.13  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุตามความเหมาะสม 

 คน.เต็ม  คน.ที่ได้  ร้อยละ

                                                      (รวม ............ขอ้)

2 ดา้นบคุลากร       บุคลากรทีป่ฏิบัติงานในหน่วยบริการ มีมาตรฐานดังนี้
2.1 หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย

 1) เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

 2) เป็นผู้ผ่านการศึกษา/อบรมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร  หรือ

 3) เป็นผู้ประกอบโรคโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย / สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2.2 ผู้ทีท่ าหน้าทีซั่กประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษา 
 1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ

 2) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย 

      - ประเภทเวชกรรมไทย หรือ

      - ประเภทผดุงครรภไ์ทย(ท าการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ

      - ประเภทการนวดไทย(ท าการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) 

2.3 ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทย
2.3.1 ผู้ให้บริการแพทย์แผนไทยเพ่ือการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ
2.3.1.1 ผู้ให้บริการนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟสูภาพ

 1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ

 2) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย 

      - ประเภทเวชกรรมไทย หรือ

      - ประเภทผดุงครรภไ์ทย(ท าการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ

      - ประเภทการนวดไทย(ท าการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) 

 3) เป็นบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ผู้ที่จบ
การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีใบประกอบฯ, ผช.330,372 ชม., ผช.800,1300 ชม.,

2.3.1.2 ผู้ให้บริการประคบสมุนไพร การอบไอน้ าสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาล และฟื้นฟสูภาพ            
 (เกณฑ์ เดียวกันกับ ข้อ 2.3.1.1)

2.3.1.3 ผู้ให้บริการทับหม้อเกลือ การรัดหน้าท้อง  การอาบสมุนไพร  การนาบอิฐ การนั่งถ่าน และการอยู่
ไฟในหญงิหลังคลอด
 1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม(แพทย์แผนปัจจุบัน) หรือ

 2) เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย 

      - ประเภทเวชกรรมไทย หรือ

      - ประเภทผดุงครรภไ์ทย(ท าการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) หรือ

      - ประเภทการนวดไทย(ท าการประกอบโรคศิลปะเฉพาะสาขาประเภทของตน) 

2.3.2 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
2.3.2.1 ผู้ให้บริการนวด การประคบสมุนไพร และการอบไอน้ าสมุนไพร  เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน

โรค มีมาตรฐาน ดังนี้
 1) เป็นผู้ที่ให้บริการนวด เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟสูภาพตามขอ้ 2.3.1.1  หรือ

 2) เป็นผู้ที่ให้บริการการประคบสมุนไพร การอบไอน้ าสมุนไพร เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สภาพตามขอ้ 2.3.1.2  หรือ

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น    (   ) ไม่เป็น

           รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที ่เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม 

 (   ) เป็น    (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น    (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น    (   ) ไม่เป็น

 (   )ประยุกต์........คน  (    )แผนไทย

 (   ) เป็น    (   ) ไม่เป็น

 (   )ประยุกต์........คน  (   ) แผนไทย

 (   ) เป็น    (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   )ประยุกต์........คน  (   ) แผนไทย



หัวข้อ  ได้  ได้  ไม่ได้

 มาตรฐาน  มาตรฐาน  มาตรฐาน

 (2คะแนน)  (1คะแนน)
 (0คะแนน)

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม

 3) เป็นบุคคลซ่ึงได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ผู้ที่จบ
การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีใบประกอบฯ, ผช.330,372 ชม., ผช.800,1300 ชม.,
 4) เป็นบุคคลซ่ึงผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและ
ประเมินผลมาตรฐานสถานประกอบการกลาง ส านักงานส่งเสริมธรุกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ2.4 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

 คน.เต็ม  คน.ที่ได้  ร้อยละ

                                                      (รวม ............ขอ้)     14

3 ดา้นการปฏบิตังิาน มีมาตรฐาน ดังน้ี
3.1 มีการก าหนดขอบเขต บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏบิัติงานที่ชัดเจน

3.2 มีการก าหนดขั้นตอนและวธิกีารปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating procedure : SOP) ที่ชัดเจน
ซ่ึงครอบคลุมการตรวจวนิิจฉัย การรักษาและการบริหารความเส่ียง พร้อมทั้งการให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการ
ในการดูแลสุขภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย

 คน.เต็ม  คน.ที่ได้  ร้อยละ

                                                      (รวม ............ขอ้)       4

4 ดา้นการควบคุมคุณภาพ มีมาตรฐาน ดังน้ี
4.1 มีการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พงึประสงค์จากการมารับบริการ โดยมีแนวทางการควบคุมคุณภาพ 

ดังนี้
 1) มีแบบรายงานการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พงึประสงค์จากการรับบริการ

 2) ด าเนินการทบทวนเหตุการณ์อันไม่พงึประสงค์จากการมารับบริการ

 3) ถ้ามีเหตุการณ์อันไม่พงึประสงค์ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาภายใน 7 วัน
 4) การรายงานจะต้องระบุมาตราการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พงึประสงค์จากการบริการเพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดซ้ า
 5) กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พงึประสงค์ที่ไม่ร้ายแรงให้รายงานเฉพาะหัวหน้างาน

 6) กรณีที่มีเหตุการณ์อันไม่พงึประสงค์ที่ร้ายแรง  ต้องรายงานตามล าดับชั้น

4.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ เช่น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน  ความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการ / ผู้ให้บริการ เป็นต้น

 คน.เต็ม  คน.ที่ได้  ร้อยละ

                                                      (รวม ............ขอ้)       4

5 ดา้นการจัดบริการ
5.1 การจัดบริการผู้ปุวยนอก
5.1.1 มีระบบการตรวจ วินิจฉัย ส่ังการรักษา โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
รพช.≥ 3 วัน ในเวลาราชการ    
รพศ/รพท.ทุกวันในเวลาราชการ

5.1.2 มีระบบการตรวจ วินิจฉัย ส่ังการรักษา โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ประเมินเฉพาะ รพ.สต.

5.1.3 มีห้องตรวจแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน (ท าการตรวจ วินิจฉัย) ส่ังการรักษา โดยผู้ประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

5.2 การจัดบริการผู้ปุวยใน
5.2.1 มีการให้บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การนวด

 การประคบสมุนไพร ในผู้ปุวยในที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต การฝังเข็ม เป็นต้น

5.3 การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ

5.3.1 การใช้ยาแผนไทย

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

 (   ) เป็น.........คน  (   ) ไม่เป็น

           รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที ่เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม 

           รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที ่เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม 

           รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที ่เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม 

      (   ) มี       (   ) ไม่มี

      (   ) มี       (   ) ไม่มี

      (   ) มี       (   ) ไม่มี
      (   ) มี       (   ) ไม่มี

      (   ) มี       (   ) ไม่มี

      (   ) มี       (   ) ไม่มี



หัวข้อ  ได้  ได้  ไม่ได้

 มาตรฐาน  มาตรฐาน  มาตรฐาน

 (2คะแนน)  (1คะแนน)
 (0คะแนน)

แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐาน รพ.สส.พท. ของ โรงพยาบาล.........................................อ าเภอ..........................จังหวัดสกลนคร
  ผลการประเมิน

รายละเอียดมาตรฐาน บันทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม

5.3.1.1 มีการใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาเภสัชต ารับโรงพยาบาล รพช.≥20 รายการ                      
      รพศ./รพท.≥  25 รายการ

5.3.1.2 มีการใช้ยาที่ปรุงสาหรับผู้ปุวยเฉพาะราย ไม่น้อยกวา่ 3 รายการ

5.3.1.3 ยาแผนไทยที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน GMP (ไม่รวมยาที่ปรุงส าหรับผู้ปุวยเฉพาะราย)

5.3.1.4 ฉลากยาแผนไทยระบุชื่อยา สรรพคุณวิธีการใช้ ที่ซองยาหรือขวดยาอย่างชัดเจน

5.3.2 การนวดไทย
5.3.3 การประคบสมุนไพร
5.3.4 การอบไอน้ าสมุนไพร
5.3.5 การทับหม้อเกลือ
5.4 การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค
5.4.1 การนวดไทย
5.4.2 การประคบสมุนไพร
5.4.3 การอบไอน้ าสมุนไพร
5.4.4 การจัดกิจกรรมออกกาลังกายด้วยท่าฤๅษีดัดตนอย่างน้อยเดือนละ ๑ คร้ัง จ านวน .......... คร้ัง

5.4.5 การจัดกิจกรรมสมาธบิ าบัดสวดมนต์ภาวนา
5.5 ระบบการรายงาน
5.5.1 มีระบบเวชระเบียนด้านการแพทย์แผนไทย

5.5.2 มีการใช้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

5.5.3 มีการใช้รหัสยาแผนไทย ๒๔ หลัก

5.5.4 มีการรายงานข้อมูลบริการตามโครงสร้างฐานข้อมูลของสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5.6 การท างานเชิงรุกในชุมชน
5.6.1 การดูแลสุขภาพอนามัยของกลุ่มเปูาหมายพเิศษ เช่น ผู้ปุวย อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ปุวยโรคเร้ือรัง

ผู้สูงอายุ ด้วยการนวดไทยและอื่นๆ เป็นต้น

5.6.2 การสนับสนุนการทางานของหมอพื้นบ้าน อสม. เป็นต้น

5.7 การส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
5.7.1 การส ารวจ รวบรวมข้อมูลสมุนไพรต ารับต าราและเครือข่ายบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน

5.7.2 การท าสวนเรียนรู้สมุนไพรในหน่วยบริการ (ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด) จ านวน .......... ชนิด

5.8 การฝึกอบรม
5.8.1 จัดให้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน  อย่างน้อย

เดือนละ 1 คร้ัง  เช่น  อาหารตามธาตุเจ้าเรือน ผักพื้นบ้าน สมุนไพร เป็นต้น
จ านวน .......... คร้ัง

5.8.2 จัดให้มีการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสานให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น จัดอบรมให้
ความรู้เร่ืองการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การท าลูกประคบ การนวดพื้นฐานใน
ครัวเรือน เป็นต้น

5.8.3 มีการพฒันาเป็นแหล่งฝึกอบรมทางด้านการแพทย์แผนไทย/การแพทย์ผสมผสาน

 คน.เต็ม  คน.ที่ได้  ร้อยละ

                                                      (รวม ............ขอ้)

ลงชื่อ ............................................................................................ ผู้ประเมิน

           รวมคะแนนมาตรฐานด้านสถานที ่เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม 




