
Service Profile: กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
บริบท ( Context) 
 

ก. หน้าท่ีและเป้าหมาย ความมุ่งหมาย (Purpose) 
ให้บรกิารงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการบ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ 

ส่งเสรมิ และป้องกนัโรค ตามมาตรฐานวชิาชีพการแพทย์แผนไทย ที่ถูกต้อง ปลอดภยั สร้างความ                
พงึพอใจแก่ผูร้บับรกิาร 

 

ข. ขอบเขตการบริการ (Scope of service) 
1. คลินิกการแพทยแ์ผนไทย 
หน้าท่ี : มกีารให้บรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 4 ด้าน ได้แก่ เวชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย 

หตัถเวชกรรมไทย และเภสชักรรมไทย ดงันี้  
1.1 เวชกรรมไทย ใหบ้รกิารตรวจ วนิิจฉยัโรคดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย และการให้

ค าแนะน าการดูแลสุขภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 
1.2 เภสชักรรมไทย มกีารใช้ยาสมุนไพรทัง้ในรูปแบบของยาเดีย่ว ยาต ารบั ยาปรุงเฉพาะราย  

เพือ่การบ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ สง่เสรมิ และป้องกนัโรค 
1.3 หตัถเวชกรรมไทย ใหบ้รกิารหตัถบ าบดั เพือ่การบ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ ส่งเสรมิ และป้องกนั

โรค โดยมกีารใหบ้รกิาร ดงันี้ 
1.3.1) การนวดเพือ่รกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ และสง่เสรมิสุขภาพ 
1.3.2) การอบไอน ้าสมุนไพรเพือ่รกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ และสง่เสรมิสุขภาพ 
1.3.3) การประคบสมุนไพรเพือ่รกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ และสง่เสรมิสุขภาพ  
1.3.4) การแช่ยาสมุนไพร 
1.3.5) การพอกยาสมุนไพร 
1.3.6) การฝึกกายบรหิารดว้ยท่าฤๅษดีดัตน 

1.4 ผดุงครรภไ์ทย ใหบ้รกิารดแูลหญงิหลงัคลอดตัง้แต่ 48 ชัว่โมงแรก มกีจิกรรมดงันี้ 
1.4.1) นวดเปิดท่อน ้านมและประคบสมุนไพร 
1.4.2) จ่ายยาสมุนไพรบ ารุงน ้านม 
1.4.3) ฟ้ืนฟูสุขภาพมารดาหลงัคลอด ทบัหมอ้เกลอื 
 
 
 
 
 
 

 



ค. ผู้รบัผลงานและความต้องการท่ีส าคญั (จ าแนกตามกลุ่มผู้รบัผลงาน)  
ความต้องการของผู้รบัผลงานส าคญั 
ลูกค้าภายนอก 
 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการ 
ผูป่้วย - ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาดว้ยการแพทยแ์ผนไทยถูกตอ้งเหมาะสม

ตามมาตรฐาน 
- ไดร้บัทราบขอ้มลูทีช่ดัเจนก่อนเพือ่การตดัสนิใจเขา้รบัการรกัษา 
- ไดร้บับรกิารทีป่ลอดภยั สะดวก รวดเรว็ ไม่เกดิอาการแทรก
ซอ้น 
- ไดร้บัค าแนะน าและการปฏบิตัติวัทีถู่กตอ้งเขา้ใจไดง้า่ยและ
สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ 
- เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารด ีพดูจาไพเราะ 
- สถานทีส่ะอาดเป็นสดัสว่น มทีีเ่กบ็ของสว่นตวัได้ 

ญาตผิูป่้วย - ไดร้บัทราบขอ้มลูทีช่ดัเจนก่อนเพือ่การตดัสนิใจเขา้รบัการรกัษา 
- ไดร้บัขอ้มลูการดแูลอาการเจบ็ป่วยและน าไปปฏบิตัไิดถู้กตอ้ง
ตามขัน้ตอนอย่างปลอดภยั 
- เจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารด ีพดูจาไพเราะ 
- สถานทีน่ัง่รอสะอาด ผ่อนคลาย ไม่แออดั อากาศถ่ายเทด ี

 
ลูกค้าภายใน 

ผู้รบัผลงาน ความต้องการ 
แพทย/์พยาบาล/ 
สหวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- คดักรองผูร้บับรกิารอย่างถูกตอ้ง  
- ผูป่้วยไดร้บับรกิารตามทีแ่พทยส์ัง่และมผีลการรกัษาทีด่ี  
- มคีวามรูใ้นกลุ่มอาการทีส่ามารถใชก้ารรกัษาของแพทยแ์ผนไทย  
- ผูป่้วยทีส่ง่พบแพทยไ์ดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ และตรงตาม
อาการทีส่ง่ปรกึษา  

หอ้งบตัร - มกีารลงทะเบยีนของผูม้ารบับรกิารและตรวจสอบสทิธกิารรกัษา
ทีถู่กตอ้งและครบถว้น ความสมบูรณ์ของการบนัทกึเวชระเบยีน  
ไดร้บัขอ้มลูผูป่้วยทีข่ึน้ควิ ครบถว้น ถูกตอ้ง 
- สง่ขอ้มลูผูป่้วยทีค่นืควิ ครบถว้น ถูกตอ้ง ตรงเวลา 
 
 
 



ผู้รบัผลงาน ความต้องการ 

หอผูป่้วยใน - มกีารประสานงานในการส่งต่อผูป่้วยทีด่ ี 
- ผูป่้วยไดร้บับรกิารตามทีแ่พทยส์ัง่และมผีลการรกัษาทีด่ี  
- ผูป่้วยและญาต ิไดร้บัการสอนสาธติ ในการฟ้ืนฟูสภาพ การ
ดแูลต่อเนื่องทีบ่า้นก่อนจ าหน่าย  

 

OPD - มกีารประสานงานในการส่งต่อผูป่้วยทีด่ ี
- ผูป่้วยไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ และต่อเนื่อง 

ER - มกีารประสานงานในการส่งต่อผูป่้วยทีด่ ี
- ไดร้บัการรกัษากรณีฉุกเฉินเมื่อเกดิภาวะเสีย่ง 

LR - มกีารประสานงานในการส่งต่อหญงิหลงัหลงัคลอดเขา้รบัการ
ฟ้ืนฟูทางดา้นแพทยแ์ผนไทย 
- ผูป่้วยไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ และต่อเนื่อง 
- ผูป่้วยและญาต ิไดร้บัการสอนสาธติ ในการฟ้ืนฟูสุขภาพหลงั
คลอด การดแูลต่อเนื่องทีบ่า้นก่อนจ าหน่าย 

งานเยีย่มบา้นดแูลผูป่้วยใน
ชุมชน 

- ร่วมวางแผนการดแูลผูป่้วยแบบสหสาขาวชิาชพีและใหบ้รกิาร
ผูป่้วยทีบ่า้นร่วมกบังาน HHC 

การเงนิ - ไดเ้อกสารดา้นการเงนิทีถู่กตอ้ง ตรงเวลา  
ซกัฟอก - ไดร้บัผา้สง่ซกัทีไ่ม่มสีิง่ปลอมปนไปกบัผา้ สง่ตรงเวลา 
พสัดุ - ไดเ้อกสารการเบกิพสัดุทีถู่กตอ้ง ตรงเวลา 
ศูนยซ์่อม - ไดร้บัขอ้มลูการสง่ซ่อมทีร่ะบุรายละเอยีดสว่นทีช่ ารุดทีช่ดัเจน   
งานเทคโนโลย ีและ
สารสนเทศ 

- ไดร้บัขอ้มลูในการขอขอ้มูลต่างๆ ทีช่ดัเจน   

 
ความต้องการในการประสานงานภายในทีส่ าคญั 
 

หน่วยงาน 
 

ความต้องการ
กรณีส าคญั 

การประสานงาน 

ER การสง่ต่อการรกัษา
กรณีฉุกเฉินเมื่อเกดิ
ภาวะเสีย่ง  

โทรศพัทแ์จง้หอ้ง ER พรอ้มสง่ผูป่้วยเขา้รบับรกิาร
ตามระบบและขัน้ตอน อย่างเร่งด่วน ไดม้าตรฐานและ
ทนัเวลา 

LR สง่ต่อมารดาหลงั
คลอดทีม่ปัีญหา
น ้านมไม่ไหล 

โทรประสานงานใหแ้พทยแ์ผนไทยขึน้ไปนวดกระตุน้
น ้านม ที ่ward หลงัคลอด 



หน่วยงาน 
 

ความต้องการ
กรณีส าคญั 

การประสานงาน 

แพทย ์ การสง่ต่อผูป่้วยมา
รบับรกิารแพทย์
แผนไทย 

ใหผู้ป่้วยน าใบสัง่ยา ทีแ่พทยส์ง่ต่อมาตดิต่อรบัการ
รกัษาทีแ่ผนกแพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยท าการ
รกัษา หรอืนดัหมายตามความเหมาะสม 

ง. ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั (Key Quality Issues) 
       ผู้ร ับบริการแพทย์แผนไทยได้รับการตรวจประเมิน วินิจฉัย และได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง 
ปลอดภยั ผูร้บับรกิารพงึพอใจและไดม้าตรฐานวชิาชพีแพทยแ์ผนไทย 

 

จ. ความท้าทายและความเส่ียงท่ีส าคญั 
1. ความทา้ทาย  

1) บุคลากรในหน่วยงานไดร้บัการพฒันาศกัยภาพใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) การใหบ้รกิารทีถู่กตอ้ง ตามมาตรฐานวชิาชพี มปีระสทิธภิาพ ปลอดภยั และเป็น

ประโยชน์สงูสุดต่อผูร้บับรกิาร 
3) ผูร้บับรกิารมคีวามประทบัใจและพงึพอใจในการบรกิาร 
4) ไม่เกดิอุบตักิารณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

2.  ความเสีย่งทางคลนิิก (Clinical Risk) 
2.1 ความเสีย่งทางคลนิิกทัว่ไป (Common Clinical Risk)  

2.1.1) ผูป่้วยไดร้บัการวนิิจฉยัโรคทางหตัเวชผดิพลาด 
2.2.2) บนัทกึเวชระเบยีนไม่สมบูรณ์ 
2.1.3) มกีารรกัษาทางหตัถบ าบดัผดิต าแหน่ง 
2.1.4) ดา้นสทิธผิูป่้วยและขอ้รอ้งเรยีนผูร้บับรกิารไม่พงึพอใจในการใหบ้รกิาร 
2.1.5) การแพร่กระจายเชือ้จากการหตัถบ าบดั 

2.2 ความเสีย่งทางคลนิิกเฉพาะโรค (Specific Clinical Risk)   
2.2.1) นวดแลว้มภีาวะแทรกซอ้นจากความดนัโลหติเปลีย่นแปลง มอีาการปวด

ศรีษะ หน้ามดื เวยีนศรีษะ คลื่นไส ้อาเจยีน 
2.2.2) มภีาวะแทรกซอ้นจากการอบไอน ้าสมุนไพร เช่น เป็นลม หน้ามดื 
2.2.3) วบูจากภาวะน ้าตาลในเลอืดต ่า (DM) 
2.2.4) ชกัเกรง็/หมดสต ิขณะท าหตัถบ าบดั 
2.2.5) ไดร้บับาดเจบ็จากการนวด เช่น กลา้มเนื้ออกัเสบ เขยีว ช ้า 
2.2.6) ไดร้บับาดเจบ็จากการประคบรอ้นสมุนไพร เช่น ผวิหนงัแดงรอ้น 

3.  ความเสีย่งทัว่ไป (non-clinical risk) 
1) เสีย่งต่อการเกดิไฟไหม ้ไฟฟ้าชอ็ต เนื่องจากน ้าในหมอ้นึ่งลูกประคบแหง้ 
2) ลงขอ้มลูและซกัประวตัผิูร้บับรกิารทางหตัถบ าบดัไม่ครบถว้น 
3) โปรแกรมใหบ้รกิารไม่สามารถใชง้านได ้/ ขดัขอ้ง 



4) เครื่องมอือุปกรณ์เกดิความขดัขอ้งไม่พรอ้มใชง้าน 
5) การออกใบช าระค่าบรกิารไม่ถูกตอ้ง 
 

ฉ. ปริมาณงานและทรพัยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 
ลกัษณะส าคญัของงานบริการและปริมาณงาน   

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงจ านวนผูป่้วยนอกรบับรกิารแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลอืกปี 2561 – 2565  
ไตรมาส 2) 
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นวด ประคบ อบ ทับหม้อเกลือ ยาสมุนไพร



แผนภาพท่ี 2 แสดงจ านวนผูป่้วยรบับรกิาร นวด ประคบ อบ ทบัหมอ้เกลอื ยาสมุนไพร  ปี 2564 
อตัราก าลงั 
1. แพทยแ์ผนไทย จ านวน  4 คน 
2. ผูช้่วยแพทยแ์ผนไทย จ านวน 3 คน  
 
เวลาเปิดให้บริการ :  
ใหบ้รกิาร วนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์ยกเวน้วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ เวลา 08.00 น. ถงึ 20.00 น.   
 
เครื่องมือ เทคโนโลยี 

ล าดบั รายการ จ านวน 
1 เตยีงตรวจ 1 เตยีง 
2 เตยีงหตัถการดา้นการแพทยแ์ผนไทย 6 เตยีง 
3 เกา้อีน้วดเทา้ 2 ตวั 
4 โต๊ะส านกังาน 4 ตวั 
5 ชุดตรวจวนิิจฉยัโรค 1 ชุด 
6 กระโจมอบไอน ้าสมุนไพร 2 ชุด 
7 หมอ้ตม้แรงดนัไอน ้า 1 เครื่อง 
8 คอมพวิเตอร ์ 2 เครื่อง 
9 เครื่องปริน้ 1 เครื่อง 
10 ตูเ้กบ็ทรพัยส์นิผูร้บับรกิาร 2 ตู ้(ตูล้ะ 6 ช่อง) 
11 หมอ้นึ่งลูกประคบ 1 หมอ้ 
12 กระตกิตม้น ้ารอ้น 2 ใบ 
13 เตาย่างไฟฟ้า 1 เครื่อง 
14 ตูเ้กบ็เอกสาร 1 ตู ้
15 ตูเ้กบ็เสือ้ผา้ 2 ตู ้



ศกัยภาพและข้อจ ากดัในด้านผู้ปฏิบติังาน เครือ่งมือ เทคโนโลยี  
 

ด้าน ศกัยภาพ ข้อจ ากดั 
ผู้ปฏิบติังาน - ผูป้ฏบิตังิานมคีวามสามารถ

หลากหลายในการใหบ้รกิารตาม
มาตรฐานวชิาชพี 
- มกีารจดับรกิารทีค่รอบคลุม 
สง่เสรมิใหเ้ขา้ถงึบรกิารแพทยแ์ผน
ไทยไดง้า่ยตามมาตรฐานวชิาชพี 
 

- ไม่ไดร้บัการสนบัสนุนจากรฐัใน
รปูแบบการบรกิารตามศกัยภาพของ
ผูป้ฏบิตังิาน เช่น มบีางหตัถการ
ผูป่้วยไม่สามารถเบกิค่ารกัษาไดท้ าให้
ไม่ไดร้บัการสง่เสรมิใหจ้ดับรกิารนัน้ 
- การจดับรกิารดา้นการแพทยแ์ผน
ไทยมกีารแยกสว่นออกจากจุดบรกิาร
อื่นๆ ทัง้ OPD และหอ้งยา สง่ผลให้
ผูป่้วยไม่สะดวกในการเขา้ถงึบรกิาร
บางอย่างทีต่อ้งสง่ต่อ และท าใหก้าร
ประสานงานภายในไม่สะดวก 

เครื่องมือ  - มเีครื่องมอืทีใ่ชใ้นการใหบ้รกิาร 
สง่เสรมิ บ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟูสภาพ ที่
ช่วยในการใหบ้รกิารอย่างมคีุณภาพ 
เหมาะสมไดเ้ป็นอย่างด ี
 

- เครื่องมอืไม่เพยีงพอ/จ ากดั 
เครื่องมอืไม่มเีกณฑท์ีส่ามารถใชใ้น
การตรวจสอบตามมาตรฐานวชิาชพี
ได ้
- ไม่มกีารก าหนดมาตรฐานของ
เครื่องมอืในการใหบ้รกิาร 
 

เทคโนโลยี - โปรแกรมทีใ่ชใ้นการบนัทกึขอ้มลูมี
ความทนัสมยั สามารถใชร้่วมกบั   
สหวชิาชพีอื่นๆ ได ้
 

- มขีอ้จ ากดัในการบนัทกึขอ้มลูในการ
บรกิารทีห่ลากหลายตามมาตรฐาน
วชิาชพี 
- การบนัทกึ สง่ออกขอ้มลูบางอย่าง
ตอ้งใชชุ้ดขอ้มลูร่วมกบัหน่วยงาน
อื่นๆบางครัง้ขอ้มลูทีส่ง่ออกไม่ถูกตอ้ง 
ครบถว้น อาจท าใหไ้ดร้บัเงนิ
สนบัสนุนไม่ครบถว้นตามทีใ่หบ้รกิาร
จรงิ 
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ประเดน็การสร้างเสริมสุขภาพทีเ่กีย่วข้อง: 

1. การสง่เสรมิสุขภาพเจา้หน้าที ่ 
1) การตรวจสุขภาพประจ าปีและรบัวคัซนีทีจ่ าเป็นของบุคลากร 100 % 
2) การตดิป้ายการลา้งมอืทีถู่กตอ้ง 7 ขัน้ตอน และมมีาตรการลา้งมอืทุกครัง้ 

ก่อนและหลงัใหบ้รกิาร รวมทัง้การทบทวนการลา้งมอืทีถู่กวธิเีป็นประจ า 
3) สง่เสรมิใหบุ้คลากรยดืเหยยีดกลา้มเนื้อดว้ยท่ามณีเวช/แอโรบคิหลงั 

ปฏบิตังิานอย่างน้อย 3 วนั/สปัดาห ์
4) สง่เสรมิใหบุ้คลากรดแูลสุขภาพร่างกายแบบองคร์วม รบัประทานอาหารเพือ่ 

สุขภาพ ทานอาหารตามธาตุเจา้เรอืน  
 

2. การสง่เสรมิสุขภาพผูป่้วย/ผูร้บับรกิาร  
1) ใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัตินทีถู่กตอ้งและเสรมิพลงัในการดูแลตนเอง 
2) สรา้งเสรมิก าลงัใจของญาตใินการดแูลผูป่้วย 

3. การสง่เสรมิสุขภาพในชุมชน  
1) จดักจิกรรมใหค้วามรูก้ารดแูลสุขภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทยผ่านเครอืข่าย  

อสม. ชมรมผูส้งูอายุ และสง่เสรมิการใชส้มุนไพรในครวัเรอืน  

4. ประเดน็ Holistic Care, Humanized Health Care 
   1) ผูร้บับรกิารคลนิิกแพทยแ์ผนไทย จะไดร้บัการบ าบดัรกัษา ฟ้ืนฟู ป้องกนัโรค 

สง่เสรมิสุขภาพ แบบองคร์วม โดยการวเิคราะหต์ามหลกัธาตุเจา้เรอืน และรกัษาใหเ้กดิความ
สมดุลทัง้ กาย จติ วญิญาณ อารมณ์ และสงัคม ตัง้แต่ขัน้ตอนวนิิจฉัย รกัษา สง่เสรมิสุขภาพและ
การใหค้ าแนะน าในการปฏบิตัติวั
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วตัถปุระสงค ์ตวัช้ีวดั การพฒันา 
 

กระบวนการส าคญั (Key Process) 
ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั/ความท้าทายท่ี

ส าคญั 

ส่ิงท่ีคาดหวงัจากกระบวนการ
เป้าหมาย/วตัถปุระสงค ์

(Process Requirement) 

ตวัช้ีวดัส าคญั 
(Performance Indicator) 

ตวัช้ีวดัและผลลพัธ์ 

กิจกรรมพฒันา 

1.มรีะบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืกทีไ่ดม้าตรฐาน 

- ผูร้บับรกิารไดร้บัการซกัประวตั ิ
ตรวจประเมนิอาการ และ
วนิิจฉยัโรค วางแผนการรกัษาที่
ถูกตอ้ง มคีุณภาพ ตามมาตรฐาน
วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย 

- จ านวนครัง้ในการตรวจประเมนิและวนิิจฉัย
ทีผ่ดิพลาด เท่ากบั 0 
- ผ่านเกณฑป์ระเมนิมาตรฐานรพ.สส.พท.  
ในระดบัดเียีย่ม 

- จดัท าแนวทางปฏบิตัขิ ัน้ตอนการรบั
บรกิารทางการแพทยแ์ผนไทย 
- คู่มอืแนวทางเวชปฏบิตัติามมาตรฐาน
วชิาชพี 

2.ไม่เกดิอุบตักิารณ์ไม่พงึประสงคจ์ากการ
ใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

- ผูร้บับรกิารไดร้บัการบรกิารตาม
มาตรฐานของศาสตรท์าง
การแพทยแ์ผนไทย 
- ไม่เกดิภาวะแทรกซอ้นในการรบั
การบรกิาร 
- ไดร้บัการดแูลอย่างถูกตอ้งเมื่อ
เกดิภาวะฉุกเฉิน 

- ภาวะแทรกซอ้นจากการใหบ้รกิารดา้น
การแพทยแ์ผนไทยเป็น 0 

- ปฏบิตัติามแนวการปฏบิตัทิีว่างไวอ้ย่าง
เคร่งครดั มกีารทบทวนการช่วยฟ้ืนคนืชพี
เบือ้งตน้ร่วมกบัทมีสหวชิาชพี 
- น าอุบตักิารณ์ทีเ่กดิมาทบทวนกบัทมีใน
คลนิิกเมื่อเกดิเหตุการณ์ 
 

3. ผูร้บับรกิารมคีวามประทบัใจและพงึพอใจ
ในการบรกิาร 

- ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึบรกิาร
ไดส้ะดวก รวดเรว็ ลดระยะเวลา
การรอคอย 

- รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารดา้น
การแพทยแ์ผนไทย  ≤ 80 % 

- พฒันาการจดับรกิารแบบ one stop 
service 
- การจดัระบบควิ 
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แผนภมิูกระบวนการท างาน    (รวมทัง้ความเสีย่งและตวัชีว้ดัทีเ่กีย่วขอ้งในแต่ละขัน้ตอน) 
 
 - ผู้ป่วยที่มารับบริการทุกรายต้องผ่านการคัด

กรองโดยแพทย์แผนไทย ซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย ตรวจวัดสัญญาณชีพ ซักประวัติโรค
เรื้อรัง และโรคร่วมอ่ืนๆ 

- ถ้าไม่พบข้อห้ามในการรักษา ให้ผู้ป่วยเข้ารับ
บริการทางการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม 
หากมีข้อห้ามพิจารณาส่งต่อพบแพทย์แผน
ปัจจุบัน หรือกลับบ้าน 
 

-ก่อนให้บริการ ซักประวัติ สอบถามอาการ
ผู้ป่วย พร้อมทั้งตรวจสอบใบซักประวัติชื่อ-สกุล 
อีกครั้ง 
-สังเกตอาการผู้ป่วยขณะให้บริการหากมี
อาการเปลี่ยนแปลงให้แจ้งแพทย์แผนไทยทันที 
- หากพบผู้ป่วยมีอาการผิดปกติ รีบประเมิน
อาการและแก้ไขทันที 
-หากแก้ไขอาการเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นส่งต่อ
แพทย์แผนปัจจุบัน หรือ ส่งต่อ ER ในกรณีท่ี
อาการไม่ดีขึ้นหรือสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง 

การรับบัตร  
ทำบัตรใหม่ 

การซักประวัติ 
 ตรวจร่างกาย 

การวินิจฉัย 

วางแผนการรักษา 

การจ่ายยา
สมุนไพร 

 

การให้คำแนะนำ 

 

การนัดหมาย 

- ให้คำแนะนำและสอนท่ากายบริหาร หลังให้บริการ 
- สอบถามและประเมินผล หลังการรักษาทุกครั้ง และ
นัดรักษาต่อเนื่อง 
- ตรวจสอบเอกสารการรักษาและรับทราบค่าบริการ
พร้อมรับบัตรประจำตัวและบัตรนัด 

นวด/ประคบ อบไอน้ำสมุนไพร หัตถการอ่ืนๆ  อยู่ไฟมารดาหลัง
คลอด  
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3. ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Performance Indicator) 

ตวัช้ีวดั 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ระดบัปฏิบติัได้ 
2562 2563 2564 2565 

1. รอ้ยละของผูป่้วยนอกทีม่ารบั
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกทีไ่ดม้าตรฐาน 

20 16.56 22.35 9.17 10.76 

2. อตัราความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกทีไ่ดม้าตรฐาน  

85 90.88 92 92.5 90 
 

3. รอ้ยละของผูร้บับรกิารทีเ่กดิอาการ
ระบมนานเกนิ 7 วนัหลงัรบับรกิาร นวด
ตวั นวดเทา้   

0 0 0 0 0 

4. รอ้ยละของผูร้บับรกิารทีเ่กดิแผลผุพอง
หลงัการประคบ / ทบัหมอ้เกลอื 

0 0 0 0 0 

5. รอ้ยละของผูร้บับรกิารอบสมุนไพร 
หน้ามดื หมดสต ิขณะอบสมุนไพร 

0 0 0 0 0 

 
กราฟแสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รบับริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 
วเิคราะหข์อ้มลู  

จากกราฟดงักล่าวปีงบประมาณ 2564 และปี งบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 จ านวน
ผู้รบับริการแพทย์แผนไทยมีจ านวนลดลง เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด – 19            
แพร่ระบาด ส่งผลให้การให้บริการแพทย์แผนไทยมีผู้มารบับริการลดน้อยลง และต้องหยุด
ใหบ้รกิารหตัถการชัว่คราว ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2564 - ธนัวาคม 2564 เพื่อป้องกนัการตดิเชื้อ

16.56

22.35

13.01

10.76
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (ไตรมาส 2)

ร้อยละผูร้บับริการแพทยแ์ผนไทย

รอ้ยละผูร้บับริการแพทยแ์ผนไทย
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จากการใหบ้รกิาร เหลอืเพยีงบรกิารตรวจวนิิจฉยัโรคและจ่ายยาสมุนไพร และเจา้หน้าทีก่ลุ่มงาน
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกทัง้หมดเมื่อหยุดใหบ้รกิาร ไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิ
หน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนจุดบริการวคัซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้
ปริมาณผู้ร ับบริการลดลง อีกทัง้จ านวนผู้รบับริการผู้ป่วยนอกซึ่งน ามาเปรียบเทียบในการ
วเิคราะห ์เพิม่ขึน้จ านวนมากโดยคดิรวมจากจ านวนผูม้ารบับรกิารวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 ร่วม
ดว้ย ท าใหต้วัชีว้ดันี้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 
 
การแปลผลและการใช้ประโยชน์ 
บทเรียนจากการพฒันา 
เร่ือง การพฒันาระบบบรกิารแพทยแ์ผนไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควดิ-19 
ปัญหา/โอกาสพฒันา  

- สถานการณ์แพร่ระบาดโควดิ 19 ท าใหจ้ านวนผูร้บับรกิารแพทยแ์ผนไทยมจี านวน
ลดลงเมื่อเทยีบสดัสว่นกบัจ านวนผูร้บับรกิารผูป่้วยนอกทัง้หมด 
วตัถปุระสงค ์   

- เพือ่สง่เสรมิใหป้ระชาชนเขา้ถงึบรกิารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืกทีไ่ด้
มาตรฐานอย่างทัว่ถงึ 

- เพือ่พฒันาระบบบรกิารแพทยแ์ผนไทย 
- เพือ่จดัท าแนวทางเวชปฏบิตักิารป้องกนัการตดิเชือ้ในการใหบ้รกิารแพทยแ์ผนไทยใน

สถานการณ์แพร่ระบาดจากโรคตดิเชือ้ 
การปรบัปรงุ/เปล่ียนแปลง 

- การใหบ้รกิารคลนิิก OPD คู่ขนาน 
- การจดักจิกรรมเชงิรุกในการสง่เสรมิสุขภาพผูป่้วยดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืกแก่ผูป่้วยทีม่รีบับรกิารทีแ่ผนกผูป่้วยนอก 
- เปิดบรกิารหตัถบ าบดั ภายใตม้าตรการป้องกนัการตดิเชือ้ แบบ New Normal 

ผลลพัธ ์ 
-อยู่ระหว่างการวางแผนและด าเนินการ 

 
4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคณุภาพ 
4.1 ระบบงานท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั (รวมทัง้การพฒันาคณุภาพท่ีเสรจ็ส้ินแล้ว) 
ประเดน็ การปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้น 
1. พฒันาระบบการใหบ้รกิาร และ
สิง่แวดลอ้มภูมทิศัน์ 

- ใหบ้รกิาร แบบ one stop service  
- มรีะบบนดั ระบบการจดัควิใหบ้รกิาร และผูร้บับรกิาร
สามารถเลอืกผูใ้หบ้รกิารได ้ 
- มรีะบบการรบัขอ้รอ้งเรยีน และควบคุมความเสีย่ง 
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ประเดน็ การปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้น 
- พฒันาอาคารของคลนิิกการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก ใหไ้ดม้าตรฐาน สะอาด สวยงาม 
- จดัใหม้มุีมความรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์
พืน้บา้น และการแพทยท์างเลอืก 

2. พฒันาระบบการเขา้ถงึบรกิาร
ดา้นการแพทยแ์ผนไทย และ
การแพทยท์างเลอืก 

- ใหบ้รกิารคลนิิกการแพทยแ์ผนไทย และการแพทย์
ทางเลอืกแบบครบวงจร 
- เปิดใหบ้รกิาร OPD คู่ขนานร่วมกบัแพทยแ์ผน
ปัจจุบนั 
- ใหบ้รกิารผูป่้วยใน  (แม่หลงัคลอด) 
- ออกเยีย่มบา้นผูป่้วยร่วมกบัทมีสหวชิาชพี 

3. พฒันาระบบการตรวจ และรกัษา
โรคดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทยท์างเลอืก 

- เปิดคลนิิกเฉพาะโรค 4 โรค จดัท า CPG แนว
ทางการรกัษาโรค 4 โรค คอื ภูมแิพ ้,ไมเกรน ,ขอ้เข่า
เสือ่ม ,   อมัพฤกษ์ อมัพาต  
- ประเมนิและพฒันาศกัยภาพบุคลาการ 
- มรีะบบการรบัขอ้รอ้งเรยีน และควบคุมความเสีย่ง 

4. พฒันาระบบการบนัทกึขอ้มลู - ระบบตรวจสอบความถูกต้อง และแกไ้ขปั้ญหา
ขอ้ผดิพลาดใหเ้สรจ็ภายใน 1 วนั 
- ลงบนัทกึขอ้มลูอย่างครบถ้วน ถูกตอ้งทนัเวลา
ประเมนิจากฐานขอ้มลู HDC 

5. พฒันาระบบยาสมุนไพร - มรีะบบการจดัซือ้ยาสมุนไพรทีเ่พยีงพอต่อการใช้ 
- มรีะบบการจดัเกบ็ยาสมุนไพรทีไ่ดม้าตรฐาน 
- ยาสมุนไพร และวตัถุดบิสมุนไพร มคีุณภาพและ
ตรวจสอบแหล่งทีม่าได ้

 
4.2 การพฒันาคณุภาพท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ประเดน็ การปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้น 
1. พฒันาระบบงานผดุงครรภไ์ทย              
แบบครบวงจร  

- เพิม่กจิกรรมดา้นผดุงครรภไ์ทยเพือ่ใหผู้ร้บับรกิาร
เขา้ถงึบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทยได ้ดงันี้ 
      1.ดา้นการเตรยีมความพรอ้มขณะตัง้ครรภ ์ 
      2.ดา้นดมูารดาหลงัคลอดบุตรระยะ 24 ชัว่โมงแรก
คลอด  
      3.ดา้นคอรส์ฟ้ืนฟูสุขภาพมารดาหลงัคลอด 

2. พฒันาระบบการจดัการความ
เสีย่งใหด้ขีึน้ 

- ประชุมหาแนวทางการจดัการความเสีย่งอย่าง
ต่อเนื่อง  
- พฒันาช่องทางการรายงานความเสีย่งทีส่ะดวกขึน้ 
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ประเดน็ การปรบัปรงุท่ีเกิดขึ้น 
3. พฒันานวตักรรมและงานวจิยั - คดิคน้นวตักรรมการดแูลสุขภาพอย่างพอเพยีงดว้ย 

ภูมปัิญญาไทยโดยการหาวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้หรอืไม่มรีาคา
มาดดัแปลง/ประยุกตใ์ชใ้นการดแูลสุขภาพตนเอง
เบือ้งตน้ 

 
5. แผนการพฒันาต่อเน่ือง 
1. ทบทวนระบบป้องกนัความเสีย่งกบัผูร้บับรกิารจากการนวด/ ประคบสมุนไพร/ อบสมุนไพร
และจ่ายยาสมุนไพรโดยเกบ็ขอ้มลูเพือ่หาแนวทางแกไ้ขและค ารอ้งเรยีนทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงาน 
2. ปรบัปรุงสถานที/่อุปกรณ์พรอ้มใหบ้รกิารโดยเน้นเรื่อง ความสะอาด/ปลอดภยัและได้
มาตรฐานอยู่เสมอโดยเน้นเรื่อง 5 ส.มาปฏบิตัริ่วมดว้ย พรอ้มเกบ็ส ารวจแบบสอบถามความพงึ
พอใจ 
3. มกีารจดัการทรพัยากรบุคคล โดยสง่เจา้หน้าทีอ่บรมเพือ่เพิม่พนูความรู้/ทกัษะทางวชิาการใน
งานทีร่บัผดิชอบตามมาตรฐานวชิาชพีทีม่ผีลต่อคุณภาพในการดูแลรกัษาผูป่้วย 
4. ตดิตามสถานการณ์การป้องกนัและควบคุมการตดิเชื้อในโรงพยาบาลร่วมกบังาน IC ของ
โรงพยาบาลทีก่ าหนดขึน้ เพื่อลดปัญหาหรอืป้องกนัซึง่มโีอกาสเกดิขึน้ในหน่วยงาน 
5. คดิคน้นวตักรรมการดแูลสุขภาพอย่างพอเพยีงดว้ยภูมปัิญญาไทยโดยการหาวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้
หรอืไม่มรีาคามาดดัแปลง/ประยุกตใ์ชใ้นการดแูลสุขภาพตนเองเบือ้งตน้ 
6. สง่เสรมิสุขภาพเจา้หน้าทีใ่หเ้ป็นผูม้สีุขภาพแขง็แรงโดยเน้นหลกั 3 อ. 2 ส. 
 
 

คะแนนท่ีให้หน่วยงานของท่านตามแนวทาง Scoring Guideline ระดบัคะแนน 3 
 

 


