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1. วัตถุประสงค์     

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆ ของเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปฎิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

2. ขอบเขตของกระบวนกำร 

ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิต สุขภาพและอนามัยของประชาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงการรักษา 
วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า วางแผน พัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และ
สมุนไพร ให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยากรด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์และ
สมุนไพร และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

3. ค ำจ ำกัดควำม  

"เจ้าหน้าที่การแพทย์แผนไทยประยุกต์" หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจากสถานศึกษาที่
สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย (พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ.๒๕๕๖) 
 "การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย" หมายความว่า การประกอบวิชาชีพที่กระท าหรือ
มุ่งหมายจ ากระท าต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะน า การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ าบั ดโรค การ
รักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย 
เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และองค์ความรู้อ่ืนตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่ ง
ถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมาตามต าราการแพทย์แผนไทยหรือจากสภาบันที่สภาการแพทย์แผน
ไทยรับรอง (พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖) 
 "การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์" หมายความว่า การประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งศึกษาจาก
สถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย (พ.ร.บ. วิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖) 
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 "การนวดไทย" หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด การรักษา การป้องกันโรค  
การส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทย(พ.ร.บ.  วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖) 
 "การประคบสมุนไพร" เป็นวิธีการบ าบัดรักษาของการแพทย์แผนไทยอีกวิธีหนึ่ ง ซึ่งสามารถ
น าไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย โดยมากมักใช้วิธีการประคบสมุนไพรหลังจากท าการนวดเสร็จเรียบร้อย 
ผลของการรักษาด้วยการประคบสมุนไพรเกิดจากผลของความร้อนที่ได้จากการประคบ และผลจาก
การที่ตัวยาสมุนไพรซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย(มูลนิธิหมอชาวบ้าน) 
 "การอบสมุนไพร" เป็นวิธีการดูแลรักษาวิธีหนึ่งของการแพทย์แผนไทย ซึ่งสามารถน าไปใช้
ควบคู่กับการนวดแผนไทยหลักการอบสมุนไพร คือ ต้มสมุนไพรกับน้ าจนเดือด ไอน้ า น้ ามันหอม
ระเหย และสารระเหยได้ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ในสมุนไพรจะออกมาสัมผัสถูกผิวหนัง ท าให้มีผลเฉพาะที่ และ
เข้าไปกับลมหายใจ ซึ่งจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจและผลทั่วร่างกาย(ส านักการแพทย์ทางเลือก) 

“มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

หน้ำที่หลัก 
(Key Responsibility) 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลที่คำดหวัง 
(Expected Results) 

กำรให้บริกำรด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 
 

 ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย 
รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์และให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 

- ด้านเวชกรรมแผนไทย  
- ด้านเภสัชกรรมไทย  
- ด้านหัตถเวชกรรมไทย  
- ด้านผดุงครรภ์ไทย 

 ให้บริการด้วยความถูกต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
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หน้ำที่หลัก 
(Key Responsibility) 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลที่คำดหวัง 
(Expected Results) 

กำรจัดท ำแฟ้มเวช
ระเบียน ข้อมูลกำรรักษำ 
และเอกสำรกำรเงิน 
 

 จัดท าแฟ้มประวัติผู้ปววยรายใหม่  
 สืบค้นประวัติของผู้ปววย  
 รับนัดและจัดล าดับผู้ปววยตาม

ตารางนัด  
 ท าใบสั่งการรักษา ใบเสร็จรับเงิน 

และใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ปววย 

 มีข้อมูลประวัติผู้ปววยที่ค้นหาได้ 
  มีใบสั่งการรักษา 

ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรอง
แพทย์ที่ถูกต้องตาม
องค์ประกอบ 

กำรรวบรวมข้อมูล กำร
ให้บริกำรค ำปรึกษำ และ
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกำรแพทย์
แผนไทย 
 

 รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษา
วิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูล
เบื้องต้น 

 ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ตอบปัญหาและชี้แจงทางวิชาการ 

 มีเอกสารข้อมูลวิชาการด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่
ถูกต้อง 

 มีเอกสารวิชาการด้าน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
ส าหรับให้บริการข้อมูล 

 สามารถให้ค าปรึกษา แนะน า 
และตอบปัญหา ได้อย่าง
ถูกต้อง 

กำรรวบรวมวิเครำะห์ 
สรุปปัญหำ และแก้ไข
ปัญหำกำรด ำเนินงำน 
 

 รวบรวมวิเคราะห์ สรุปปัญหา 
และแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน
ของคลีนิกการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  

 จัดการประชุมวางแผนการท างาน
ของหน่วยงานหรือโครงการ  

 สรุปปัญหา และหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 มีการรวบรวมปัญหาการ
ให้บริการในคลีนิกการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ มีการ
ประชุมเป็นประจ า 

 มีการสรุปปัญหา และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา 

กำรน ำเสนอผลกำร
ปฏิบัติงำนต่อ
ผู้บังคับบัญชำ 
 

 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 มีการเสนอผลการประชุม 
วิเคราะห์ สรุปปัญหา และ
แก้ไขปัญหาการด าเนินงานแก่
ผู้บังคับบัญชา 

กำรสนับสนุนกำรเรียน
กำรสอนด้ำนกำรแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 
 

 เป็นบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอนในรายวิชาที่มีการฝึก
ปฏิบัติ และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของหลักสูตรแพทย์แผน
ไทยประยุกต์บัณฑิต 

 สามารถเป็นผู้ช่วยสอนรายวิชา
ที่มีการฝึกปฏิบัติ และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้ 
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หน้ำที่หลัก 
(Key Responsibility) 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
(Key Activities) 

ผลที่คำดหวัง 
(Expected Results) 

กำรติดต่อประสำนงำน
กับหน่วยงำนทั้งในและ
นอกคณะ 
 

 ติดต่อประสานการท างานร่วมกัน
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน 
เช่น งานด้านการเงินและพัสดุ 
งานด้านการประชาสัมพันธ์ งาน
ด้านการเรียนการสอน เป็นต้น  

 สามารถประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภายใน และ
ภายนอกได้อย่างราบรื่น โดย
ไม่เกิดการขัดแย้ง 

กำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

 เข้าร่วมกิจกรรมและรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
การออกหน่วยแพทย์แผนไทย, 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ
หน่วยงานภายในและภายนอก
คณะฯ และการอบรม/ประชุม/
สัมมนาวิชาการต่างๆเป็นต้น 

 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นประจ า 

5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร 
(1) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/รองคณบดี) 
 

มีแนวทางมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้
อย่างเป็นระบบ 

(2) ระดับหน่วยงาน 
(ผู้ปฏิบัติงาน) 

มีทักษะ และมีการพัฒนาคุณภาพตนเอง 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฎิบัติให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น  

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  พ.ศ.๒๕๕๖ 
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
3. รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน

สถานพยาบาลของทางราชการ  หมวดที่  ๑๕  ค่าบริการฝั่งเข็มและค่าบริการการให้
การบ าบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอ่ืน  กรมบัญชีกลาง 

4. ค าประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ปววย  พ.ศ.๒๕๕๘ 
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐ 
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6. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
 

ข้อก ำหนดที่ส ำคัญ 

ที่มำของข้อก ำหนด 
ตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดด้ำน
กฎหมำย ระเบียบ/
ข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัย 

คุณภำพกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 

ผลกำรตรวจประเมิน
ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น
เจ้ำหน้ำที่แพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 
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ผู้ป่วยใหม่ 

7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure: QWP)  
 

ล ำดับ ขั้นตอนของกระบวนกำร 
มำตรฐำน

เวลำ 
(นำที) 

ข้อก ำหนดของ
กระบวนกำร 

(กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ) 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  

 
 
 
 

๑๕  นาท ี
-  มาตรฐานการให้บริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย 

แพ
ทย

์แผ
นไ

ทย
ปร

ะย
ุกต

์ 
 

๒.  

 
  
 
 

๕  นาที 

- พ ระราชบัญ ญั ติ ข้ อมู ล
ข่าวสารของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ค าประกาศสิทธิและข้อพึง
ป ฏิ บั ติ ข อ งผู้ ปว ว ย  พ .ศ .
๒๕๕๘ 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ 
- รายการอัตราค่าบริการ
สาธารณสุขเพ่ือใช้ส าหรับ
ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ค่ า
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ใ น
สถานพยาบ าลของท าง
ราชการ   ห ม วด ที่   ๑ ๕  
ค่ า บ ริ ก า ร ฝั่ ง เข็ ม แ ล ะ
ค่าบริการการให้การบ าบัด
ของผู้ประกอบโรคศิลปะอ่ืน   
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

๓.  

 
 
 
 
 

๕  นาที 
 

๔.  
 
 

๙๐  นาท ี
 

๕.  

 
 

๕  นาที 

๖.  

 
 

   

พร้อมบ ำบัด 

แพทย์แผนไทยสรุปและติดตำมผลกำรรักษำและรำยงำนผลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจให้ทรำบทุกเดือน 

 

แพทย์แผนไทย  
เตรียมงำนก่อนรับผู้ป่วย 

G 

ผู้ป่วยเก่ำ 

ไม่พร้อมบ ำบัด 

แพทย์แผนไทย รับผู้ป่วยจำกหอ้งตรวจโรค, 
ซักประวัติ ตรวจเพิ่มเติม, สั่งกำรรักษำ 

แพทย์แผนไทยพิจำรณำ
สภำวะผู้ป่วย 

แพทย์แผนไทยให้ค ำแนะน ำ, 
นัดกำรรักษำครั้งต่อไป, ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

 

แพทย์แผนไทยท ำกำรรักษำ 

 

C 

D 

B 

E 

F 
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7.2 วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Instruction: QWI) 
1. กำรเตรียมควำมพร้อม 

 ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนรับผู้ปววยในคลินิกแพทย์แผนไทยประยกต์ได้นิยามของ
การเตรียมงานไว้ 3 ขั้นตอนย่อย 

การเตรียมสถานที่  เนื่องจากคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้เปิดท าการตั้งแต่ 
๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ต้องมีการจัดเตรียมความเรียบร้อยต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเวลาท าการ 
ในขั้นตอนของการเตรียมสถานที่เริ่มจากการเปิดคลินิก  เปิดเครื่องปรับอากาศ ตรวจสอบ
ความสะอาดห้องหัตถบ าบัด ห้องอบสมุนไพร ห้องสุขา และบริเวณเขตรับผิดชอบของแพทย์
แผนไทย 

การเตรียมอุปการณ์ เครื่องใช้ ในขั้นตอนนี้แพทย์แผนไทยประยุกต์เล็งเห็นความ
ปลอดภัยของผู้ปววยเป็นล าดับแรก โดยตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนและหลังใช้งาน
อยู่เสมอ(หม้อประคบสมุนไพร ตู้อบสมุนไพร ฯลฯ) รวมทั้งความสะอาดของเครื่องใช้ต่างๆ
(ชุดปูเตียง ชุดผู้ปววย ผ้าขนหนู ผ้าประคบ ฯลฯ) 

การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เริ่มจากการเตรียมตัวของแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
เช่น  การแต่งตัวสะอาดเรียบร้อย ทักษะการสื่อสาร  และทักษะทางวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย  

  ๒. กำรซักประวัติ/ตรวจเพิ่มเติม และสั่งกำรรักษำ 
  แพทย์แผนไทยประยุกต์รับผู้ปววย  ท าการซักประวัติ  ตรวจร่างกาย 
เพ่ิมเติมตามหลักการแพทย์แผนไทย วัดระดับความเจ็บปวด (Visual  Analog  Scales : 
VAS) และผู้ปววยต้องท าแบบสัมภาษณ์เพ่ือคัดกรองภาวะไม่ควรนวด  แพทย์แผนไทย
ประยุกตส์รุปและลงความเห็น หากเห็นสมควรสั่งการรักษาต่อไป 

  ๓. กำรพิจำรณำสภำวะผู้ป่วย  
แพทย์แผนไทยประยุกต์พิจารณาสภาวะผู้ปววยจากข้อมูลข้างต้น  กรณีผู้ปววยพร้อม

รับการรักษาโดยวิธีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์  แพทย์แผนไทยประยุกต์สั่งการรักษา
ออกใบสั่งยา และบันทึกการรักษาลงแฟ้มประวัติผู้ปววยแต่กรณีผู้ปววยไม่พร้อมรับการรักษา
โดยวิธีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต ์     

๔. กำรรักษำ  
กรณีผู้ปววยพร้อมรับการรักษาโดยวิธีทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งแพทย์แผน

ไทยประยุกต์ให้บริการด้านการนวดพร้อมประคบเพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรค  และอบสมุนไพร
เพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรค ขึ้นอยู่กับอาการด าเนินโรคของผู้ปววย  ขั้นตอนในการรับการรักษา
โดยการนวดพร้อมประคบเพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรค เริ่มจากผู้ปววยเปลี่ยนชุดที่ทางคลินิก
จัดเตรียมไว้นอนพักที่เตียงนวดสักครู่  แพทย์แผนไทยปรยุกต์แนะน าตัวพร้อมกับทวนชื่อ
ผู้ปววยอีกครั้ง  จากนั้นตรวจทางหัตถเวชกรรมแผนไทยก่อนรักษา  เข้าสู่กระบวนการรักษา  
ตรวจทางหัตถเวชกรรมแผนไทยหลังการรักษา และวัดระดับความเจ็บปวด (Visual  Analog  
Scales : VAS) อีกครั้ง  เพ่ือประเมินผลหลังการรักษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ
หลังการนวด  เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่ากายบริหารฤาษีดัดตน การงดอาหารแสลง  
เป็นต้น  ขั้นตอนในการรับการรักษาโดยอบสมุนไพรเพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรค  กรณีอบ
สมุนไพรเพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรคเพียงอย่างเดียว  เริ่มจากผู้ปววยเปลี่ยนชุดที่ทางคลินิก
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จัดเตรียมไว้นั่งพักสักครู่ แพทย์แผนไทยแนะน าตัวพร้อมกับทวนชื่อผู้ปววยอีกครั้ง(กรณีอบ
สมุนไพรเพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรคหลังจากนวดพร้อมประคบเพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรคข้าม
ขั้นตอนนี้)  แพทย์แผนไทยแนะน าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอบสมุนไพร เช่น  ข้อห้าม  ข้อ
ควรระวัง ข้อควรปฏิบัติก่อนอบสมุนไพร  ขณะอบสมุนไพรและหลังอบสมุนไพร  เป็นต้น 
หลังจากอบสมุนไพรเพ่ือบ าบัดรักษา/ฟ้ืนฟูโรคแพทย์แผนไทยให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหลัง
การอบสมุนไพร  เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่ากายบริหารฤาษีดัดตน การงดอาหาร
แสลง  เป็นต้น 

๕. กำรค ำแนะน ำ นัดกำรรักษำครั้งต่อไป และส ำรวจควำมพึงพอใจ 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ทบทวนเกี่ยวกับค าแนะน าที่ส าคัญให้ผู้ปววยทราบอีกครั้ง  

พร้อมกับนัดการรักษาครั้งต่อไป ซึ่งทางคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์จะออกบัตรนัดให้
ผู้ปววย และให้ค าแนะน าในการใช้บริการครั้งต่อไป  หลังจากให้ค าแนะน าและนัดการรักษาให้
ผู้ปววยประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์  และในขั้นตอนสุดท้าย
ผู้ปววยรับใบสั่งยาพร้อมใบรับรองแพทย์ช าระค่าใช้จ่าย 

๖. กำรสรุปและติดตำมผลกำรรักษำ และรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ประจ ำเดือนผู้บังคับบัญชำทรำบ 

แพทย์แผนไทยประยุกต์สรุปและติดตามผลการรักษา จัดท ารายงานผล AAR(After  
Action  Review) ประจ าเดือน  โดยมีหัวข้อสถิติดังต่อไปนี้  สถิติการรักษาทางการแพทย์
แผนไทย  รายงานความคลาดเคลื่อนของการรักษาทางแพทย์แผนไทย  รายงานการรักษา
ทางแพทย์แผนไทยแยกตามประเภทการรักษา รายงานภาวะความเสี่ยงจากการรักษาทาง
แพทย์แผนไทย  รายงานวัสดุสิ้นเปลือง  และรายงานผลการประเมินความพึงพอใจให้
โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือทราบ 

7.3 แบบฟอร์มท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

  - แบบบันทึกผู้ปววย (เวชกรรม)  
- แบบบันทึกผู้ปววย (หัตถเวชกรรม) 
- แบบบันทึกการติดตามผลการรักษา 
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8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

มำตรฐำนด้ำนพฤติกรรม 
๑. สามารถให้บริการที่เป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพโดยให้บริการอย่างต่อเนื่องและ

รวดเร็ว 
๒. สามารถดูแล ช่วยแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
๓. สามารถเข้าใจ ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือ

ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได ้
๔. ยึดมั่นในหลักการจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
๕. ยึดมั่นเพ่ือความถูกต้อง กล้าตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม โดยมุ่ง

พิทักษ์ผลประโยชน์ของทางราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจยากล าบาก 
๖. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะกับการปฏิบัติงาน  

 
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนด้ำนผลสัมฤทธิ์ 
๑. สามารถแสดงออกถึงความพยายามท างานในหน้าที่ด้วยความมานะ อดทน ขยันหมั่นเพียร 

แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาที่หน่วยงาน และ/หรือผู้บังคับบัญชาก าหนด และสามารถแสดง
ความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนางานได้ 

๒. สามารถก าหนดเป้าหมายในการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ดี รอบครอบ เอาใจใส่ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ติดตามและประเมินผลงานของตนเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานได้ ตาม
เป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาและ/หรือหน่วยงานก าหนด 

๓. สามารถปรับปรุงวิธีการที่ท างาน และ/หรือเสนอ และ/หรือทดลองวิธีการท างานแบบใหม่ที่
คาดว่าจะท าให้งานดีขึ้นเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. สามารถตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากร และค านวณผลได้ผลเสียอย่างชัดเจน เพ่ือ
ด าเนินการตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ 

๕. รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง เข้าร่วมประชุมกับทีมงานเพ่ือรับรู้ถึง
เป้าหมายและความคืบหน้าของงาน เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมที่ทีมงานจัดขึ้น การให้
ข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้ครบถ้วนตามที่สมาชิกในทีมร้องขอ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายของทีมงานได้ 

๖. กระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทีม ส่งเสริมบรรยากาศของการสนับสนุน การ
ยอมรับ และการเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันภายในทีม แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ภายในทีม คิดหาวิธีการที่จะก าจัด หรือลดอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการท างานเป็นทีม สนับสนุน
การท างานเป็นทีมมากกว่าการแข่งขัน 
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9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการตามปฏิทินวิชาการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ 
1. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

เมษยน - กันยายน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการการให้บริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

เมษยน – กันยายน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

3. รายงานผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ
การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

กันยายน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการการ
ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

กันยายน เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 

คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรจัดท ำผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระดับหน่วยงำน 

๑. นางสิริภา   แหยมมี    เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
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