
คู�มือ 
 

แนวทางการบริหารงานและ 
การดําเนินงานแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก         

ป�  2560-2564 

 
 
 
 
 
 

กลุ�มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

ป� 2560 



นโยบายและแนวทางการดําเนินงานแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก 
ระดับ กระทรวง กรมและจังหวัด 

 
วิสัยทัศน�  กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
  “เป.นองค�กรหลักด/านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองด/านสุขภาพและ
สร/างเศรษฐกิจอย�างยั่งยืน” 
พันธกิจ 
 กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกมีภารกิจในการกําหนดทิศทาง จัดการองค�ความรู/
และสร/างความเชื่อม่ันประชาชนในการดูแลสุขภาพด/วยศาสตร�แพทย�แผนไทย พัฒนารูปแบบบริการ ส�งเสริมการ
วิจัย คุ/มครอง อนุรักษ�และส�งเสริมภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย และสร/างมาตรฐานด/านคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ�สมุนไพร 
เป"าหมาย  ประชาชนสุขภาพดี เจ/าหน/าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร�  

ยุทธศาสตร�ความเป.นเลิศ 4 ด/าน ภายใต/แผนยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป� ด/านสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1  ส�งเสริมสุขภาพและป?องกันโรคเป.นเลิศ (Prevention &Promotion Excellence)
ยุทธศาสตร�ท่ี 2  บริการเป.นเลิศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3  บุคลากรเป.นเลิศ (People Excellence) 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4  บริหารเป.นเลิศด/วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ตัวช้ีวัด ภายใต+แผนยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป. ด+านสาธารณสุข 

1. ร/อยละของผู/ปWวยนอกได/รับบริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกท่ีได/มาตรฐาน   
(ร/อยละ 18.5)                                                                                                                 
2. จํานวนตํารับยาแผนไทยแห�งชาติท่ีผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ/มครองและ
ส�งเสริมภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย (100 ตํารับ/ป�)                                                                                 
3.จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ท่ีนํามาใช/
จริงทางการแพทย� หรือการตลาด (10 เรื่องต�อป�) 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ2ายประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. จํานวนองค�ความรู/ด/านการแพทย�แผนไทย การแพทย�พ้ืนบ/าน การแพทย�ทางเลือกและ
สมุนไพรท่ีได/รับการพัฒนาและถูกนําไปถ�ายทอด (5 เรื่อง) 

2.  จํานวนองค�ความรู/ด/านการแพทย�แผนไทย การแพทย�พ้ืนบ/าน การแพทย�ทางเลือกและ
สมุนไพรท่ีมีการศึกษาวิจัย และพัฒนา (15 เรื่อง) 

3. ผู/ปWวยมารับบริการด/านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกท่ีได/มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
(ร/อยละ 10) 



4.  สถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ/ปฐมภูมิได/รับการพัฒนาให/มีการจัดบริการคลินิกเฉพาะ
โรคด/านการแพทย�แผนไทย (ร/อยละ 70) 

5. ร/อยละของหน�วยงานเป?าหมายผ�านเกณฑ�การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร�งใสใน
การดําเนินงาน ITA (ร/อยละ 75) 

6. ชมรมผู/สูงอายุต/นแบบในชุมชนมีการประยุกต�ศาสตร�การแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ผสมผสานในการดูแลสุขภาพ (76 ชมรม)  

เป"าประสงค�  

เป?าประสงค�ท่ี 1 พัฒนาการแพทย�แผนไทย การแพทย�พ้ืนบ/าน และการแพทย�ทางเลือก ให/มีคุณภาพ 
มาตรฐาน บูรณาการเข/าสู�ระบบบริการอย�างยั่งยืน 

เป?าประสงค�ท่ี2 พัฒนาวิชาการ การศึกษาวิจัย การจัดการความรู/ นําองค�ความรู/ด/านการแพทย�แผนไทย 
การแพทย�พ้ืนบ/าน และการแพทย�ทางเลือกสู�การใช/ประโยชน�ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนได/อย�างเชื่อม่ันและปลอดภัย 

เป?าประสงค�ท่ี 3 พัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ�สมุนไพรไทยให/มีคุณภาพ ได/มาตรฐานระดับสากล เป.นท่ี
ยอมรับและได/รับความนิยมท้ังในและต�างประเทศ สามารถพ่ึงตนเองและทดแทนการ
นําเข/ายาแผนป;จจุบันจากต�างประเทศได/ 

เป?าประสงค�ท่ี 4 คุ/มครอง อนุรักษ� และส�งเสริมภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย นําไปสู�การใช/ประโยชน�
อย�างเป.นธรรม 

 เป?าประสงค�ท่ี 5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให/มีประสิทธิภาพ โปร�งใส และมีธรรมาภิบาลท่ีดี 
 
ตัวช้ีวัดและเป"าหมาย  
  ร/อยละผู/ปWวยนอกท่ีได/รับบริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ร/อยละ 18.5 
เป"าหมายสําคัญ มุ2งเน+น 

1. จัดทําแผนแม�บทแห�งชาติว�าด/วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ท่ีเปbดพ้ืนท่ีทํางานร�วมกันของทุก
หน�วยงาน และการดําเนินงานอย�างเป.นระบบ ภายใต/การกํากับทิศทางของระดับนโยบาย                                    

2. การพัฒนากลุ�มงานการแพทย�แผนไทยในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมีบทบาทหน/าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนพร/อมท้ังแผนพัฒนาแพทย�แผนไทยและงานบริการระดับจังหวัด (Plan)                                       

3. การพัฒนาระบบบริการแพทย�แผนไทยและทางเลือก ท่ีผสมผสานกับการแพทย�แผนป;จจุบัน โดย
เน/นการปรับทัศนคติ  โลกทัศน� และแนวคิดการทํางานวิชาชีพแพทย�แผนไทยท่ีไม�แยกการดูแล
ผู/ปWวยเป.นเอกเทศ  เน/นจุดแข็งของแพทย�แผนไทยแทนท่ีจะเน/นจุดอ�อน เช�น     การดูแลผู/ปWวย
ร�วมกันอย�างสมดุลและเป.นองค�รวม ได/แก�ผู/ปWวยอัมพาตอัมพฤกษ� ไมเกรน ข/อเข�าเสื่อม และ
ภูมิแพ/ เป.นต/น                                                      

4. การพัฒนางานคุ/มครองและส�งเสริมภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทยการบริหารกองทุนท่ีมุ�งเน/น
ผลลัพธ�การจัดการท่ีดี และธรรมาภิบาล 

 



 
วิสัยทัศน� สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร 
  " พิจิตรน�าอยู� ประชาชนสุขภาพดี โดยทุกภาคีมีส�วนร�วม อย�างมีความสุข " 
พันธกิจ  

1. การสร/างเสริมและปลูกฝ;งพฤติกรรมสุขภาพให/ประชาชน มีสุขภาพและจิตสํานึกท่ีดีด/านสุขภาพ 
2. พัฒนาระบบสุขภาพให/คุณภาพ ประสิทธิภาพ ท่ัวถึงและเป.นธรรม 
3. ส�งเสริมและสนับสนุนให/ภาคีเครือข�ายจากทุกภาคส�วน มีส�วนร�วมในการพัฒนาด/านสุขภาพ ค�านิยม

องค�กร 
ค2านิยมองค�กร MOPH 
  " สุจริตโปร�งใส มีใจให/บริการ บูรณาการทํางานเป.นทีม มุ�งสู�ผลสัมฤทธิ์ " 
เป"าประสงค� 

1. ประชาชนและภาคีเครือข�ายมีส�วนร�วมในการส�งเสริมสุขภาพ ป?องกันและควบคุมโรค ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม และลดป;จจัยเสี่ยงต�อป;ญหาด/านสุขภาพ  

2. เพ่ือให/ประชาชนได/รับบริการสุขภาพอย�างมีคุณภาพมาตรฐาน 
3. เพ่ือให/หน�วยงานของสาธารณสุขมีระบบบริหารงานท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 

  
ประเด็นยุทธศาสตร�   

1. การสร/างเสริมสุขภาพ การป?องกันโรค ควบคุมโรค การจัดการด/านสิ่งแวดล/อม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และคุ/มครองผู/บริโภคด/านสาธารณสุข โดยการมีส�วนร�วมของ ภาคีเครือข�าย (PP) 

2. บูรณาการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�สมัยใหม�เพ่ือพัฒนาระบบบริการ(1o , ๒o , ๓o)(ปWวย,พิการ, 
OP+IP) 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการด/านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล GG 
 
วิสัยทัศน� กลุ�มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

“จังหวัดต/นแบบการบูรณาการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�สมัยใหม� เพ่ือสร/างสุขภาพดีแก�
ประชาชน ป� 2563” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดบริการ แพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก ให/มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนเข/าถึงบริการ                         
2. สนับสนุนการบูรณาการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการส�งเสริม ป?องกัน รักษา 

และฟopนฟูสุขภาพประชาชนในทุกกลุ�มวัย และในกลุ�มโรคสําคัญ                                     
3. พัฒนาและยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการ แพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก  
4. สนับสนุนการใช/ยาสมุนไพรและการวิจัย พัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชน  ด/วย

การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก                                                          
5. คุ/มครองและอนุรักษ�ภูมิป;ญญา การแพทย�แผนไทย                                            
6. พัฒนาศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในด/านแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกให/แก�บุคลากร                                                
7. สร/างการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�าย แพทย�แผนไทย ในการพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�

ทางเลือก 



เป"าประสงค� 
1. ประชาชนทุกกลุ�มวัย มีสุขภาพดี ลดการปWวย การตายและ พิการ  
2. ประชาชนมีการดูแลสุขภาพด/วยแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
3. มีการนําองค�ความรู/ และนวัตกรรมจากภูมิป;ญญาแพทย�แผนไทยมาใช/ในระบบสุขภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร� 
1. บูรณาการการดูแลสุขภาพด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก

ในระบบสุขภาพ และชุมชน  ในทุกกลุ�มวัย และกลุ�มโรคเรื้อรังสําคัญ 
2. สนับสนุนการจัดบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกท่ีมี คุณภาพ  และมาตรฐาน 
3. พัฒนาความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายในการคุ/มครองศึกษา วิจัย พัฒนาภูมิป;ญญาแพทย�

แผนไทย มาใช/ในระบบสุขภาพ  
 
โครงสร+างและอัตรากําลัง                                                                                                     
 
กลุ2มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

1. เภสัชกร         1   ตําแหน�ง     หัวหน/ากลุ�มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
2. นักวิชาการสาธารณสุข  1 ตําแหน�ง 
3. นักจัดการงานท่ัวไป  1 ตําแหน�ง (ลูกจ/างชั่วคราวงบกองทุน)  

 
หน+าท่ีและความรับผิดชอบ 
1.งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

1.1 จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) สาขาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ผสมผสาน 
 1.2 ประยุกต�ศาสตร�ตะวันออกและตะวันตก/แนวพุทธ/BBL/มหาสติป;ฏฐาน 4 /3 อ 3 ส 
2. งานพัฒนาระบบบริการการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก 
           2.1ศึกษาพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการด/านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�

ทางเลือกแบบครบวงจรและคลินิกเฉพาะโรคในโรงพยาบาลศูนย�/ท่ัวไป โรงพยาบาล
ชุมชนและ รพสต. 

 2.2 ออกหน�วยแพทย�เคลื่อนท่ีการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก 
3. งานส2งเสริมสุขภาพการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

3.1.ส�งเสริมการดูแลสุขภาพของกลุ�มเป?าหมายด/วยการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก และ แนวพุทธ โดยประยุกต�ศาสตร�ตะวันออกและตะวันตก/BBL/3อ3ส  เช�น ผู/ปWวยโรค
เรื้อรัง ผู/ปWวยอัมพฤกษ� อัมพาต ผู/พิการผู/สูงอายุ หญิงหลังคลอด 
 3.2 ประสานงานกับองค�กรปกครองส�วนท/องถ่ินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข/อง เพ่ือให/เกิดการ
พัฒนาและดูแลสุขภาพ อนามัยของประชาชน 
4.งานคุ+มครองภูมิป<ญญาการแพทย�แผนไทย 

4.1 สํารวจ รวบรวมและจัดทําทะเบียนภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย การแพทย�พ้ืนบ/าน
และสมุนไพรท่ีมีความสําคัญตามกฎหมายว�าด/วยการคุ/มครองและส�งเสริมภูมิป;ญญาไทยรวมท้ังถ่ิน
กําเนิดสมุนไพร 



 4.2 สนับสนุนการจดทะเบียนสิทธิภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทยส�วนบุคคล การอนุรักษ� 
คุ/มครองและใช/ประโยชน�จากภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทยของชาติ และทรัพยากร พันธุกรรมท่ี
เก่ียวข/อง 
 4.3 รับรองหมอพ้ืนบ/าน 
 4.4 พัฒนาเครือข�ายภูมิป;ญญาด/านการแพทย�แผนไทย 

4.5 สนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานตามบทบาทนายทะเบียนจังหวัด ตามกฎหมายว�า
ด/วยการคุ/มครองและส�งเสริมภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย 
5.งานพัฒนาระบบข+อมูลและเทคโนโลยีการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก 
 5.1 ประเมิน กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินด/านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

5.2ตรวจสอบความถูกต/องของการบันทึกข/อมูลและรายงานด/านการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก 
6.งานวิชาการและพัฒนาบุคลากรการแพทย�แผนไทยและงานวิจัย 

6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด/านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ผสมผสาน ด/านวิชาการ
และการวิจัย 
7.งานวิจัยและพัฒนาท่ีเก่ียวข+องงานการแพทย� แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 7.1ส�งเสริมให/มีการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยและงานการแพทย�แผนไทยและแพทย�
ทางเลือก 

 



โครงสร+างงานและการแบ2งหน+าที่  กลุ2มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

งานพัฒนาระบบบริหารงาน งานพัฒนาระบบบริการ งานส�งเสรมิสุขภาพ งานคุ/มครองภูมิป;ญญา
การแพทย�แผนไทย 

งานพัฒนาระบบข/อมูลและ
เทคโนโลยี 

งานวิชาการและพัฒนา 
บุคลากรและงานวิจัย 

ผู/รับผิดชอบหลัก                    
เภสัชกรสันทัศน� ทองงามดี 

ผู/รับผิดชอบหลัก 
นางเพชร�ชรินทร�  ตันคงจํารัสกุล 

ผู/รับผิดชอบ หลัก         
นางเพชร�ชรินทร�  ตันคงจํารัส กุล          

ผู/รับผิดชอบหลัก         
น.ส.นวพร  วณิตย�ธนาคม            

ผู/รับผิดชอบ หลัก  
น.ส.นวพร  วณิตย�ธนาคม       

ผู/รับผิดชอบหลัก      
เภสัชกรสันทัศน� ทองงามดี          

1.1 จัดทําแผนพัฒนางาน
และระบบบริการ 

1.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรงบประมาณ 

1.3 งานวางแผน ติดตาม 
กํากับ ประเมินผล 

1.4 งานประสานเครือข�าย
ภาครัฐและเอกชน 

1.5 งานบริหารทั่วไป 

 

 

2.1 งานพัฒนา และสนับสนุน
ระบบบริการการแพทย�
แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ 

2.2 งานพัฒนามาตรฐานและ
คุณภาพการจัดบริการ 

2.3 ออกหน�วยแพทย�
เคลื่อนที่การแพทย�แผน
ไทยและการแพทย�
ทางเลือก 

3.1 งานพัฒนาการส�งเสริม
การดูแลสุขภาพของ
กลุ�มเป?าหมาย 

3.2 งานส�งเสรมิสนับสนุนให/
ประชาชนสามารถดูแล
สุขภาพตนเองและ
ครอบครัวด/วยภูมิป;ญญา
การแพทย�แผนไทย 

4.1 งานสาํนักงานนาย
ทะเบียนจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติคุ/มครองและ
ส�งเสริมภมูิป;ญญาการแพทย�
แผนไทย พ.ศ. 2542 
4.2 งานกองทุนภูมิป;ญญา
การแพทย�แผนไทย 
4.3 งานพัฒนาเครือข�ายภมูิ
ป;ญญาด/านแพทย�แผนไทยและ
หมอพื้นบ/าน 

 

5.1 ประเมิน กํากับ 
ติดตาม ผลการดาํเนินงาน
ด/านแพทย�แผนไทย 
5.2 ตรวจสอบความถูก
ต/องของการบันทึกข/อมูล
และรายงาน 
5.3 พัฒนาระบบการ
บันทึกและรายงาน 

 

 

6.1 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด/านวิชาการและ
วิจัย 
6.2 งานศึกษา วิจัยและ
พัฒนาการแพทย�แผนไทย 
6.3 สนับสนุนวิชาการและ
เผยแพร�ประชาสัมพันธ� 
 



กระบวนการ วิเคราะห�องค�กร ด+วยเครื่องมือ SWOT 
กรณี สถานการณ�การบูรณาการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก จังหวัดพิจิตร ป. 2560 

 

จดุแขง็(Strength) จดุอ่อน(Weakness) โอกาส(Opportunities) อปุสรรค(Threats) 

1. มีโรงพยาบาลแพทย�แผนไทย  
1 แห�ง ระดับเขต 

2. มีบุคลากรด/านแพทย�แผนไทย 
ที่ทํางานกันเป.นเครือข�าย ยัง
ตั้งใจและมุ�งมั่น 

3. มีเครือข�ายหมอพื้นบ/านที่ยัง
เข/มแข็งและมเีครือข�ายที่
เกี่ยวข/องร�วมทํางาน 

4. มีการดําเนินงานต�อเนื่องกันมา
นาน 

5. สถานบริการหลายแห�งมีความ
พร/อมในการพัฒนา ต�อยอด  

6. มีระบบการรายงานข/อมูลที่
สะดวก  

7. มีการสนับสนุนข/อมลูวิชาการ 
วิจัยจากกรมพัฒนาการแพทย�
แผนไทยที่ดี อย�างต�อเนื่อง 

8. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ด/านแพทย�แผนไทย 

 

1. ขาดบุคลากรแพทย�แผนไทย ทําให/การบริการไม�ครอบคลุม 
2. บุคลากรขาดความรู/ความชํานาญในวิชาชีพ 
3. ความมั่นคง ในอาชีพน/อย มีการลาออก เปลี่ยนงานเพิ่มขึ้น 
4. สถานบริการ มองว�าเป.นบริการที่ไม�จําเป.น ส�งผลกระทบต�อ

งบรายจ�ายสถานบริการ 
5. ภาพรวมจังหวัด มีการใช/สมุนไพร และการเข/าถึงบริการ

แพทย�แผนไทย ที่น/อยกว�าเป?าหมาย 
6. งานแพทย�แผนไทย อยู�ภายใต/หน�วยงานอื่นๆ อย�าง

หลากหลาย 
7. บุคลากรแพทย�แผนไทย ไม�ค�อยมบีทบาทในระดับบรหิาร  
8. การดําเนินงานบางเรื่องเช�น หมอพื้นบ/าน ขาดความต�อเนื่อง 
9. สถานที่ปฏิบัติงานมจีํากัด ไม�เป.นไปตามมาตรฐาน 
10. การสนับสนุนยาสมุนไพรในแต�ละระดับ มีน/อย 
11. อัตราการใช/ยาสมุนไพรในสถานบริการมีน/อย 
12. บุคลากรที่จดัหายา สั่งยา ส�วนใหญ�เป.นแพทย�แผนป;จจุบัน 

ขาดความรู/ความเข/าใจเรื่องยาสมนุไพร 
13. การจัดบริการแพทย�แผนไทย เน/นการนวดเป.นหลัก และ

เน/นการสร/างรายได/ 
14. ระบบการจัดสรรงบประมาณตามผลงาน ที่ล�าช/าและงบ

จัดสรรน/อย 
 

 

1. ผู/บริหารระดับจังหวัดสนับสนุน ผลักดัน
เป.นหนึ่งในยุทธศาสตร� การพัฒนา
สุขภาพประชาชน 

2. มีการดําเนินงานภายใต/คณะทํางาน ที่
กําหนดขึ้นใหม� ในด/านแพทย�แผนไทย
เฉพาะ เช�น พบส , PM 

3. มีการจัดตั้งกลุ�มงานการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก ในสํานักงาน
สาธารณสุขเพื่อดําเนินงานเฉพาะ 

4. มีการกําหนดให/การพัฒนาแพทย�แผน
ไทยและการส�งเสริมด/านสมุนไพรเป.น 
หนึ่งในยุทธศาสตร�การพัฒนาสุขภาพ
ประชาชน ในแผนยุทธศาสตร�กระทรวง 
20 ป� 

5. มีการดําเนินงานร�วมกันระดับเขต
สุขภาพ 

6. ประชาชนมีความสนใจการพึ่งตนเอง
ทางด/านสุขภาพเพิ่มขึ้น 

7. มีกลุ�มชมรม เข/มแข็งในพื้นที่จังหวัด  
8. นโยบาย การส�งเสริมการใช/ยาแผน

ป;จจุบันอย�างสมเหตสุมผล 
9. มีบุคลากรแพทย�แผนไทย จังหวัดที่อยู�

ในสถาบันศึกษาด/านแพทย�แผนไทย 
 

1. ทัศนคติและความเชื่อที่ไม�ดี ต�อ
แพทย�แผนไทย ยาสมุนไพร ใน
เจ/าหน/าที่ แพทย�แผนป;จจุบัน และ
ประชาชน 

2. ทัศนคติและความมั่นใจของ
บุคลากรแพทย�แผนไทย ในการบูร
นาการแพทย�แผนไทยในการดูแล
ผู/ปWวยร�วมกับแพทย�แผนป;จจุบัน 

3. มองการแพทย�แผนไทย เป.นเรื่อง 
รายได/ กําไร ขาดทุน มากกว�าการ
เป.นบริการสุขภาพพื้นฐานสําหรบั
ดูแลผู/รับบริการ 

4. ป;ญหาด/านความมั่นคงและ
งบประมาณ ที่ขาดสภาพคล�อง ใน
หน�วยบริการเครือข�าย มีผลต�อการ
จ/างงานและสนับสนุนการใช/ยา
สมุนไพร 

5. ระบบการบันทึกข/อมลูที่ไม�สมบูรณ�
ครบถ/วน 

6. อัตรากําลังและความครอบคลุม
ของบุคลากรภาพรวมต่ํา 

7. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
8. บุคลากรด/านแพทย�แผนป;จจุบันมี

ความเข/าใจในหลักการแนวทาง
แพทย�แผนไทยน/อย 



แผนที�ยุทธศาสตร(์Strategic Mapping) กลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัพจิติร 

 

วิสัยทัศน�      จังหวัดต/นแบบการบูรณาการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�สมัยใหม� เพื่อสร/างสุขภาพดีแก�ประชาชน ป� 2563         
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ประเด็นยุทธศาสตร� ที่ 1 (ย1+ย2 OP/IP) 
 

บูรณาการส�งเสริมและดูแลสุขภาพ ด/วย 3อ3ส ตาม
หลักการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกในระบบ

สุขภาพ และชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� ที่ 2 

สนับสนุนการจัดบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกที่มี 
คุณภาพ  และมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตร� ที่ 3 

พัฒนาความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายในการคุ/มครอง
ศึกษา วิจัย พัฒนาภูมิป;ญญาแพทย�แผนไทย ในระบบ

สุขภาพ  
 

ประชาชนทุกกลุ�มวัยมสีุขภาพด ี
ลดการปWวย ตาย และพิการ 

ระบบบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�
ทางเลือกที่มี คุณภาพ เชี่ยวชาญ 

เสรมิสร/างศักยภาพ และความเชี่ยวชาญ
บุคลากรด/านงานแพทย�แผนไทย 

พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ
ข/อมูลด/านงานแพทย�แผนไทย 

เสรมิสร/างการมสี�วนร�วมเครือข�ายแพทย�แผน
ไทยในการคุ/มครองภูมิป;ญญาแพทย�แผนไทย 

ประชาชนมีการดูแลสุขภาพด/วยแพทย�
แผนไทยและแพทย�ทางเลือกเพิ่มขึ้น 

นําองค�ความรู/ และนวัตกรรมจากภูมิป;ญญา
แพทย�แผนไทยมาใช/ในระบบสุขภาพ 

เพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการ
จัดบริการแพทย�แผนไทยเครือข�าย 

การบริหารและการจัดการด/านแพทย�
แผนไทยที่ดี  มีธรรมาภิบาล 

ระบบบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�
ทางเลือกที่มีมาตรฐาน 

อนุรักษ�และจัดการองค�ความรู/จากภูมิ
ป;ญญาการแพทย�แผนไทย 

ศึกษาและวิจัย การใช/องค�ความรู/จากภูมิ
ป;ญญาการแพทย�แผนไทยในระบบสุขภาพ 



เป"าประสงค� และการกําหนดตัวช้ีวัด การดําเนนิงาน 
กลุ2มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 

 
เป"าประสงค� ตัวช้ีวัด 

ด+านประสิทธิผล  
1.ประชาชนทุกกลุ�มวัยมีสุขภาพดี ลดอัตราปWวย ตาย พิการ ร/อยละผลลัพธ�การดําเนินงานแพทย�แผนไทย จาก 

การบูรณาการการดูแลสุขภาพประชาชนแต�ละ 
กลุ�มวัย ท่ีกําหนด 

2.ประชาชนมีการดูแลสุขภาพด/วยการแพทย�แผนไทยและ 
การแพทย�ทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

ร/อยละผู/ปWวยนอกท่ีเข/ารับบริการแพทย�แผนไทย 

3.นําองค�ความรู/ และนวัตกรรมจากภูมิป;ญญาแพทย�แผนไทยมาใช/
ในระบบสุขภาพ 

จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากภูมิป;ญญา 
แพทย�แผนไทยท่ีมีการนํามาใช/ในระบบสุขภาพและ
เผยแพร� 

ด+านคุณภาพ  
1.ระบบบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกท่ีมี คุณภาพ 
เชี่ยวชาญ 

ร/อยละผลลัพธ�ด/านคุณภาพจากการบริการแพทย� 
แผนไทย หรือ ผลลัพธ�การดูแลผู/ปWวย 

2.ระบบบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกท่ีมีมาตรฐาน ร/อยละหน�วยบริการท่ีมีการจัดบริการแพทย�แผน 
ไทย ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน รพ.สส.พท ในระดับเป?าหมาย 
ท่ีกําหนด 

3.ศึกษาและวิจัย การใช/องค�ความรู/จากภูมิป;ญญาการแพทย�แผน
ไทยในระบบสุขภาพ 

จํานวน ผลงานวิชาการ งานวจิัย และนวัตกรรม 
 ด/านการแพทย�แผนไทยท่ีเพ่ิมข้ึน 

ด+านประสิทธิภาพ  
1.เพ่ิมศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการจัดบริการแพทย�แผน
ไทยเครือข�าย 
 ด/าน บริการ ส�งเสริม ป?องกัน รักษา และฟopนฟู 
 ด/านการส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพร 

ร/อยละ รพศ/ รพท , รพช และรพสต ,มีการจัดบริการ
คลินิก 
แพทย�แผนไทยครบวงจร  
ร/อยละโรงพยาบาลท่ีมีการจัดบริการคู�ขนานใน 
งานผู/ปWวยนอก 
ร/อยละโรงพยาบาล ท่ีมีการพัฒนาและจัดบริการ 
แพทย�แผนไทย ในระดับ Advance level 
ร/อยละมูลค�าการใช/ยาสมุนไพรในสถานบริการ 

2.การบริหารและการจัดการด/านแพทย�แผนไทยท่ีดี มีธรรมาภิบาล ร/อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดด/านแพทย�แผนไทย 
3.อนุรักษ�และจัดการองค�ความรู/จากภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย จํานวนตํารับ ตํารา  ท่ีสํารวจและข้ึนทะเบียนต�อป� 
ด+านพัฒนาองค�กร  
1.เสริมสร/างศักยภาพและความเชี่ยวชาญบุคลากรด/านงานแพทย�
แผนไทย 

จํานวนครั้งท่ีบุคลากรได/รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด/านแพทย�แผนไทย/ป� 

2.พัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการข/อมูลด/านงานแพทย�
แผนไทย 

ความสมบูรณ�ของการบันทึกและรายงานข/อมูล 
ด/านแพทย�แผนไทย 

3.เสริมสร/างการมีส�วนร�วมเครือข�ายแพทย�แผนไทยในการคุ/มครอง
ภูมิป;ญญาแพทย�แผนไทย 

จํานวนครั้งท่ีภาคีเครือข�ายแพทย�แผนไทยเข/าร�วม 
การดําเนินงานคุ/มครองภูมิป;ญญาการแพทย� 
แผนไทย/ป� 



แผนงาน กลุ2มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ป. 2560-2563 
แผนงานมุ2งเน+น ป. 2560 แผนงานมุ2งเน+น ป. 2561 แผนงานมุ2งเน+น ป. 2562 แผนงานมุ2งเน+น ป. 2563 

1. พัฒนาระบบการบริหารงาน  กลุ�มงานฯ 
และเครือข�าย รองรับการประเมินมาตรฐาน 

2. พัฒนาเครือข�ายบริการ เพื่อยก 
 ระดับผลลัพธ� และตัวชี้วัดสําคัญ 
- ส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพร 
ในสถานบริการเครือข�าย 
   -พัฒนาการจัดระบบบริการแพทย� 
แผนไทยครบวงจร 
-พัฒนาการบูรณาการระบบการดแูลสุขภาพ 
กลุ�มดี เสี่ยง ปWวย ตามกลุ�มเป?าหมาย เช�น 
ตั้งครรภ� เด็ก ผู/สูงอายุ พิการ ตดิเตียง อัม
พฤกษ� อัมพาต 

  - พัฒนา แก/ไข ป;ญหาระบบการ 
บันทึก รายงานแพทย�แผนไทย 
- นําร�องการพัฒนาคลินิกเฉพาะทาง เช�น 

โรคเบาหวาน ความดัน บ�งต/อ 
3. ศึกษา วิจัย สถานการณ�แพทย� 
แผนไทย จังหวัดพิจติร 
4.จัดตั้งชมรมแพทย�แผนไทยจังหวัด 
5.สนับสนุนวิชาการด/านแพทย�แผนไทย 
ให/กับบุคลากรและสหวิชาชีพ 
6.พัฒนาทักษะการวิจยัให/แก�บุคลากร 
แพทย�แผนไทย 

เน/น การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัตแิละนําร�องการ
ดูแลโรค เรื้อรังสําคัญ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
และ เก็บข/อมลู วิจัย แลกเปลี่ยนผลการดาํเนินงาน 
 
1.พัฒนาการจัดบริการแพทย�แผนไทยทั่วไปให/
ครบถ/วนการบริการ 
2.พัฒนาการจัดบริการแพทย�แผนไทยเฉพาะทาง 
เฉพาะโรค  
3.พัฒนาระบบการดูแลผู/ปWวย ตามกลุ�ม 

เป?าหมาย ให/มคีุณภาพ มาตรฐาน 
4.ขยายและพัฒนาหน�วยบริการแพทย�แผน 

ไทยในจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนแห�ง
ใหม�และที่ไม�เปbดบริการ เน/น OPD คู�ขนาน  

5. พัฒนาทักษะการวิจัยให/แก�บุคลากรแพทย�แผน
ไทย 

6.ศึกษา วิจัย ผลงานเด�น ค/นหานวัตกรรม 
จากการดําเนินงาน 
7.ขยายและพัฒนาหน�วยบริการแพทย�แผน 

ไทยในจังหวัด ให/ครอบคลุมทุกระดับ 
 
 

เน/น การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัตแิละนําร�องการ
ดูแลโรค เรื้อรังสําคัญ COPD มะเร็ง Stroke  

และ เก็บข/อมลู วิจัย แลกเปลี่ยนผลการดาํเนินงาน 
 

1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการแพทย�
แผนไทยทั่วไปรายกิจกรรม 

2.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการ
แพทย�แผนไทยเฉพาะทาง   เฉพาะโรค 
3..พัฒนาระบบการตรวจรักษาตามหลัก 
เวชกรรม เภสัชกรรม นําร�องรูปแบบการ 
ปรุงยาเฉพาะราย 

     4.ประเมินประสิทธิผลการพัฒนาคลินิก OPD 
คู�ขนาน ในโรงพยาบาลเปbดใหม�        และขยาย
รูปแบบการจัดบริการ 

    5. พัฒนาทักษะการวิจัยให/แก�บุคลากรแพทย�
แผนไทยเพิ่มเตมิ 

   6.ศึกษา วิจัย ผลงานเด�น ค/นหานวัตกรรม 
จากการดําเนินงาน 

   7.ขยายและพัฒนาหน�วยบริการแพทย�แผน 
ไทยในจังหวัด ให/ครอบคลุมทุกระดับ 

 

เน/น การยกระดับความเชี่ยวชาญการดูแลโรค
เรื้อรังสําคัญ  และเป.นศูนย�เรยีนรู/ อบรม 
ถ�ายทอด และวิจัย การดูแลผู/ปWวยโรคเรื้อรัง
สําคัญด/วยแพทย�แผนไทย 

   1..พัฒนาระบบการตรวจรักษาตามหลักเวช
กรรม เภสัชกรรม นําร�องรูปแบบการปรุงยา
เฉพาะราย ร�วมกับการนําตําหรบัยาโบราณของ
พื้นที่มาใช/ในการดูแลผู/ปWวย 

2.ส�งเสรมิการปลูกและใช/วัตถุดิบสมุนไพรจาก
ชุมชน  

   2. ศึกษา วิจัย ประสิทธิผลการนําตํารับยา 
จังหวัดพิจิตรมาใช/ในการดูแลผู/ปWวย 
3.ขยายและพัฒนาหน�วยบริการแพทย�     
แผนไทยในจังหวัดให/ครอบคลมุทุกระดับ 

 
 

 
 
 



แผนผัง แนวทางการพัฒนางานแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานด/านการส�งเสรมิสุขภาพ 

งานด/านการพัฒนาระบบบริการทั่วไป 

- สนับสนุน การจัดบริการแพทย�แผนไทย
ทั่วไป ให+ครบทุกสาขา ผดุงครรภ� เวช
กรรม เภสัชกรรม หัตถเวช 

- สนับสนุนอัตรากําลัง ให/เหมาะสมกับการ
จัดบริการ 

- ส�งเสริมการจัดบรกิารแบบครบวงจร มี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพ  

- สนับสนุนให/มีการประเมิน ศึกษา วิจัย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดบริการที่ชัดเจน  

- สนับสนุนการพัฒนาการจัดบริการและ
นวัตกรรมการดูแลผู/ปWวย 

- พัฒนาหน�วยบริการแม�ข�าย ในการช�วย
จัดบริการและพัฒนาระบบหน�วยบริการ
เครือข�าย 

การพัฒนาด/านสมุนไพร 

- ดําเนินงาน รพ/คบสอ ส�งเสริมการใช/ยา
สมุนไพร 

- รณรงค�การใช/ยาสมุนไพร/ออกหน2วย
แพทย�แผนไทยเคลื่อนที่ 

- พัฒนาความเชี่ยวชาญเวชกรรมและเภสัช
กรรมไทย(ปรุงยาเฉพาะรายแบบแผนไทย
โบราณ) 

- ส�งเสริมการปลูกและใช/วัตถุดิบในชุมชน 
- คัดสรรตําหรับยาดั้งเดมิ มาใช/ในระบบดูแล 

งานด/านการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแพทย�
แผนไทย 

- สนับสนุน การจัดบริการแพทย�แผนไทย
ทั่วไป ให/ครบทุกสาขา ผดุงครรภ� เวช
กรรม เภสัชกรรม หัตถเวช 

- สนับสนุนการจัดบริการผู/ปWวยเฉพาะทาง 
หรือในโรคเรื้อรังสาํคัญ  

- ส�งเสริมการจัดบริการแบบครบวงจร มี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพ  

- สนับสนุนให/มีการประเมิน ศึกษา วิจัย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
จัดบริการที่ชัดเจน  

- สนับสนุนการพัฒนาการจัดบริการและ
นวัตกรรมการดูแลผู/ปWวย 

- ส�งเสริมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ผู/ปฏิบัติงานการดูแลผู/ปWวยเฉพาะทางใน
ทุกระดับ 

- พัฒนาระบบการส�งต�อดูแลผู/ปWวย 
- ยกระดับ โรงพยาบาลต/นแบบ เรียนรู/ 

ถ�ายทอด อบรม และฝ|กงานด/านแพทย�
แผนไทย 
 
 

 

งานด/านการพัฒนาระบบบริการ                                         
(ครบถ/วน มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

งานด/านการพัฒนาระบบบริการเฉพาะ 

- สนับสนุนการจัดบริการผู/ปWวยเฉพาะ
ทาง หรือในโรคเรื้อรังสําคัญ ในแต�
ละหน�วยบริการแม�ข�าย เน+น ความ
แตกต2างและเชี่ยวชาญเฉพาะตาม
ศักยภาพ 

- ส�งเสริมการจัดบริการดูแลผู/ปWวย
เฉพาะทางแบบองค�รวม ครบ 4 มติิ 
ส�งเสริม ป?องกัน รักษาและฟopนฟู 

- สนับสนุนให/มีการประเมิน ศึกษา 
วิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดบริการที่ชัดเจน  

- สนับสนุนการพัฒนาการจัดบริการ
และนวัตกรรมการดูแลผู/ปWวยเฉพาะ
ทาง 

- ส�งเสริมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ผู/ปฏิบัติงานการดูแลผู/ปWวยเฉพาะ
ทางในทุกระดับ 

- พัฒนาระบบการส�งต�อดูแลผู/ปWวย 
 

 

งานด/านการส�งเสรมิสุขภาพตามกลุ�มวัย 

- ส�งเสริมสุขภาพงานสูติกรรม ทั้ง
ระบบ ตั้งแต� ตั้งครรภ� ระหว�าง
คลอด หลังคลอด และการส�งเสริม
สุขภาพทารกแรกคลอด (เน/น 
หลักการดูแลแบบไทย ตามวิถี
พิธีกรรม ความเชื่อ) 

- ส�งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
ปกติหรือผดิปกต ิ

- ส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรยีน เน/นการ
พึ่งตนเอง และทักษะการดูแลผู/อื่น 

- ส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยรุ�น เน/นการ
พึ่งตนเอง และทักษะการดูแลผู/อื่น 

- ส�งเสริมสุขภาพวัยทํางานและ
ผู/สูงอายุเน/นการพึ่งตนเอง และ
ชุมชน 

- สนับสนุนจัดโปรแกรมสุขภาพกลุ�ม 
ดี เสี่ยง จากการคัดกรองสุขภาพ
กลุ�มต�างๆ 

- สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ส�งเสริมสุขภาพ 

- การส�งเสริมสุขภาพประชาชน ใน
ชุมชน/ออกหน�วยแพทย�แผนไทย
เคลื่อนที่ 



แผนผัง แนวทางการพัฒนางานแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ต�อ) 
 

 
 
 

งานด/านการพัฒนาและส�งเสรมิคุ/มครองภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก 

งานด/านการคุ/มครองภูมิป;ญญาแพทย�แผนไทย ตาม พรบ. 
- สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการกฎหมาย พรบ.

ให/มีประสิทธิภาพ ในทุกระดับ โดย 
- สนับสนุนให/ภาคีเครือข�ายที่เกี่ยวข/อง ตาม พรบ. 

รับทราบมาตรการและดําเนินงานตามบทบาทอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

- ส�งเสริมให/ผู/เกี่ยวข/องภายใต/กฎหมาย พรบ.รับทราบ
ข/อกําหนดและให/ความร�วมมือตามกฎหมาย 

-  
 

งานด/านการส�งเสรมิพัฒนาภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก 

- สืบค/น ภูมิป;ญญาและนวัตกรรมด/านสุขภาพชุมชน เพื่อคุ/มครอง
และพัฒนาต�อยอด 

- จัดระบบข/อมูลที่เกี่ยวข/องกับการคุ/มครอง อนุรักษ�ภูมิป;ญญา 
เช�น ทะเบียน หมอพื้นบ/าน ผู/ประกอบวิชาชีพ และ ตํารายา 
ตํารับยา ยาสมุนไพร อื่นๆ ให/มีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบ และศึกษา ข/อมลู รายละเอียดของภูมิป;ญญาเชิงลึก 
- คัดเลือกและศึกษา ภมูิป;ญญาที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อนํามา

บูรณาการการใช/ดูแลสุขภาพประชาชน 
- ศึกษาวิจัยภูมิป;ญญาในระบบสุขภาพ 
- สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ด/านภูมิป;ญญาการดูแลสุขภาพ 

ตามหลักการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก ในทุกภาคี
เครือข�าย 

- สนับสนุนและส�งเสริมบทบาทภาคีเครือข�ายและชมรมแพทย�แผน
ไทยจังหวัดให/มสี�วนร�วมในการส�งเสริมสุขภาพประชาชนในระบบ
สุขภาพ และชุมชน 
 



แนวทางการบูรณาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในระบบการดําเนินงานของคณะทํางานตามกลุ2มวัย 
กลุ�มสตรตีั้งครรภ� มารดาหลังคลอด และเด็ก 0-5 ป�   มาตรฐานงานอนามัยแม�และเด็ก 

คลินิกฝากครรภ�(ANC) คุณภาพ ห+องคลอดคุณภาพ LR คลินิกส2งเสรมิสขุภาพเด็กดี WCC โรงเรียนพ2อแม2 
 เกณฑ� บูรณาการ 

3.1  คลินิกฝากครรภ�(ANC) คุณภาพ 
ข/อ 2 ด/านการให/บริการฝากครรภ�ในสถานบริการ 
2.6 การให/บริการด/านโภชนาการสําหรับหญิงตั้งครรภ� เน/น การ
แก+ไขป<ญหาโภชนาการ น้ําหนักตัวน+อยหรือเกินเกณฑ� ขาด
สารอาหารสําคัญ เช2น วิตามิน เกลือแร2 ธาตุเหล็ก ไอโอดีน 
แคลเซียม  
- ให/คําแนะนําอาหารหญิงตั้งครรภ�เป.นรายบุคคลตามภาวะ
โภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
 - แก/ไขป;ญหาหญิงตั้งครรภ�ที่มี น้ําหนักต่ํากว�าเกณฑ� / เกินเกณฑ� 
 - มีกลยุทธ�/แนวทางการแก/ไขโภชนาการในหญิงตั้งครรภ�ที่ชัดเจน   
ข/อ 3 ด/านการให/บริการฝากครรภ�เชิงรุก 
3.2 มีการจัดบริการฝากครรภ�ในหญิงตั้งครรภ�ที่เข/าถึงยาก 
3.4 มีนวัตกรรมแก/ไขป;ญหาเพื่อแก/ไขป;ญหาสุขภาพหญิง

ตั้งครรภ�ในชุมชน 
กลุ2มเสี่ยง (เกณฑ�การประเมิน ตาม WHO สมุดสีชมพู) 
อายุน/อย/มาก ส�วนสูงน/อย ลูกมาก อ+วน/ผอม ซีดมาก เบาหวาน คอพอก 
โรคหัวใจ(ผอม เซียวหรือบวม) โรคตับ(ตาเหลือง ตัวเหลือง) 
ตัวชี้วัด  
- ร/อยละการฝากครรภ�เร็ว และการฝากครรภ�ครบ  
- ร+อยละภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ� 
 - ร/อยละหญิงตั้งครรภ�ที่มีภาวะเสี่ยงได/รับการดูแลและส�งต�อ  
– ร+อยละหญิงตั้งครรภ�ที่มีภาวะโภชนาการไม2ดีได+รับการดูแลแก+ไขและส�งต�อ 
- อัตราการคลอดก�อนกําหนด/ BBA /DFIU /Abortion 
2.การคัดกรองสําคัญ 
แนวทางบูรณาการ(เสริมทัง้มาตรฐานและตัวชี้วัด) 

1. บูรณาการหลักแพทย�แผนไทยโบราณ ว�าด/วยสตรีกับการตั้งครรภ� 
ลักษณะ ข/อระวัง การดูแลสุขภาพ 

2. ส�งเสริมสุขภาพเรื่องอาหาร เน/น การเพิม่ นน หรือลด นน รวมถึง
อาหารบาํรุงร�างกาย น้ํานม ทารก 

3. ร�วมทีมบริการเชิงรุก   และ ค/นหานวัตกรรมแก/ไขป;ญหาสุขภาพ 

เกณฑ�บูรณาการ 
ตึกหลังคลอด  ส2วนมารดาหลังคลอด 
ข/อ 3. การให/ความรู/และการปฏิบัติของมารดา สาธิตวธิีการบบี
น้ํานม  
- การเลี้ยงลูกด/วยนมแม�และวิธทีําให+น้ํานมยังคงมีปริมาณ
เพียงพอแม/ว�าแม�และลูกจะต/องแยกจากกัน 
 - การดูแลสุขภาพทารก 
ข/อ 11. ภาวะโภชนาการของมารดาหลังคลอดให/มารดาได/รับ
อาหารครบ 5 หมู� ให/ธาตุเหล็กเสริมในระยะหลังคลอด 
 12. ประเมินภาวะเครียดของมารดาหลังคลอดอย�างน/อย 1 
ครั้ง 
การคัดกรองและประเมิน กลุ2มเสี่ยง 

- ประเมินภาวะเครียดของมารดาหลังคลอดอย2าง
น+อย 1 ครั้ง 

- ภาวะตกเลือดหลังคลอด 
ตัวชี้วัด 
ร/อยละของภาวะตกเลือดหลังคลอด 
แนวทางบูรณาการ (=ช2วยเสริมมาตรฐาน ไม2เสริมตัวชี้วัด) 

1. การให+ความรู+และการปฏิบัติตัวของมารดา ตาม
หลักแพทย�แผนไทยโบราณและ การช2วยกระตุ+น
น้ํานมต2างๆ 

2. การประยกุต�ความเชื่อโบราณมาใช/ในการดูแล
สุขภาพทารก 

3. ร�วมจัดทําเมนูอาหาร สําหรับมารดาหลังคลอด ที่ใช/
สมุนไพรและอาหารพื้นบ/าน บํารุงร�างกาย 

4. เสริมกระบวนการ หัตถการดูแลมารดาหลังคลอด
ด+วยแพทย�แผนไทย เพื่อสุขภาพและลด
ความเครียด เช2น ประคบ อบ ทับหม+อเกลือ  

5. ส�งเสริมสุขภาพด/วยยาสมุนไพร บาํรุงหลังคลอด  
(กระบวนการหลังคลอด ไม�พบว�ามีกิจกรรมเพิ่มเติม 
ดังนั้น การเพิ่มแพทย�แผนไทย ทําให/จุดนี้ชัดเจนขึ้น) 

เกณฑ�บูรณาการ 
ข/อ 1. สถานที่ วัสดุอุปกรณ�และบุคลากรผู/ให/บริการ
เหมาะสม 
ข/อ 3) มุมส�งเสริมสุขภาพเด็ก  
- มีบุคลากร/จิตอาสา/อสม.ให/คําแนะนําการใช/
ประโยชน�จากมุม ฯ 
 - มีสื่อแนะนําการใช/ประโยชน�จากมุมฯ อย�างครอบคลุม 
ข/อ 2. การบริการในคลินิกสุขภาพเด็กดีในสถานบริการ
ผู/รับบริการรับทราบ 
3) การให/บริการโภชนาการในเด็กทุกคน 
- ประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารเด็กทุกคน (ตาม
สมุดบันทึกสุขภาพแม�และเด็ก) 
- ให/คําแนะนําทางโภชนาการตามภาวการณ�เจริญเติบโต
ตามแนวทางสํานักโภชนาการ 
4) การส�งเสริมพัฒนาการ – เฝ?าระวังและส�งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกรายตามช�วงอายุที่มารับบริการ 
- ให/การช�วยเหลือเด็กที่มีป;ญหาพัฒนาการ  
3 มีบริการเชิงรุก ในชุมชน  
3.3 มีนวัตกรรมแก/ไขป;ญหาโภชนาการและพัฒนาการ
เด็กในชุมชน 
การคัดกรอง และกลุ2มเสี่ยง 
พัฒนาการล�าช/า และน้ําหนัก น/อย ผิดปกติกล/ามเนื้อ 
ตัวชี้วัด 
- ร/อยละการได/รับการคัดกรองพัฒนาการเด็กและการชั่ง 
นน./วัดส�วนสูง 
 - ร/อยละเด็กที่มีพัฒนาการปกติและสงสัยล�าช/า 
 - ร/อยละเด็กที่มีพัฒนาการไม�สมวยัได/รับการดูแลและ
ส�งต�อตามขั้นตอน 
แนวทางบูรณาการ(ช2วยเสริมมาตรฐาน) 

1. ร2วมส�งเสริมความรู/แก�มารดาในการดูแล
ทารก และกิจกรรมส�งเสริมพัฒนาการ 

เกณฑ�บูรณาการ 
ข/อ 3. มีอุปกรณ�สื่อการสอน/แผนการสอน 
3.1 สาธิตการจัดโรงเรียนพ�อแม�อย�างน/อย 1 
คลินิก  
3.2 มีแผนการสอนครบตามเรื่องที่กําหนด 

อุปกรณ�สื่อการสอน/แผนการสอน ใน
เรื่องที่สอน ดังนี้  

ระยะตั้งครรภ� 5 เรื่องได/แก�  
- การใช/สมุดบันทึกสุขภาพ  
- อาหารของแม2เพื่อลูกรักในครรภ� 
 – ดูแลตนเองและเฝ?าระวังภาวะแทรกซ/อน 
 - นมแม2รักแท+ที่แม2ให+  
- ทันตสุขภาพแม�เพือ่ลูก  
ระยะหลังคลอด 4 เรื่องได/แก� 
  - การปฏิบัติตัวหลังคลอด  
 - การอาบน้ําทารก การนวดสัมผัสทารก 
 - การเล�นและเล�านิทานการส�งเสริมพัฒนาการ 
- นมแม�...แม�ทําได/ 
 คลินิกเด็กดี 4 เรื่องได/แก�  
- นมแม�อย�างยั่งยืน 
 - เริ่มอาหารตามวัยลูกรักอย�างถูกวิธ ี 
- การสร/างวินัยให/ลูกรัก 
 - เตรียมลูกน/อยสู�โลกกว/าง  
แนวทางการบูรณาการ(ช2วยเสริมมาตรฐาน) 

- ดําเนินการตามกจิกรรม ตั้งแต�
คลินิกฝากครรภ� ห/องคลอด และ
คลินิกส�งเสริมสุขภาพ  ครบถ/วน 
สามารถช�วยหน�วยบริการผ�าน
เกณฑ� โรงเรียนพ�อแม� 

- เน/นการมีส�วนร�วมของพ�อแม�ในการ
ร�วมกิจกรรมและให/ความรู/ 



แนวทางการบูรณาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในระบบการดําเนินงานของคณะทํางานตามกลุ2มวัย 
กลุ�มวัยเรียน   โรงเรียนส�งเสรมิสุขภาพ 

เกณฑ�ประเมินและกจิกรรมที่เกี่ยวข+อง แนวทางการบูรณาการ ตัวชี้วัด 
 เกณฑ� บูรณาการ 
2) ด+านการส2งเสริมสุขภาพ ได/แก� 
องค�ประกอบที่ 3   โครงการร�วมระหว�างโรงเรียนและชุมชน 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียนเพื่อให+นักเรียนมีส2วนร2วมพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน 
- โรงเรียนร�วมกับชุมชนพัฒนาพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรมสร/างสรรค�สําหรับเด็กและเยาวชน 
องค�ประกอบที่ 4   การจัดสิ่งแวดล/อมในโรงเรียนที่เอื้อต�อสุขภาพ 
-เช�น การทําสวนสมุนไพร หรือการสํารวจและติดป?ายชื่อและสรรพคุณของต/นไม/สมุนไพรในโรงเรียน 
องค�ประกอบที่ 5   บริการอนามัยโรงเรียน 
15. นักเรียนที่มีป<ญหาสุขภาพ (เช2น เหา พยาธิ ฯลฯ) ได+รับการรักษา 
16. นักเรียนที่มีป;ญหาสุขภาพ เช�น ภาวะอ/วน ผอม เตี้ย ฯลฯ เข/าร�วมกิจกรรมแก/ไขป;ญหาที่โรงเรียนจัดขึ้น 

องค�ประกอบที่ 6   สุขศึกษาในโรงเรียน 
1.นักเรียนได/รับการฝ|กทักษะ ในเรื่องต�อไปนี้ 

1.1 การรักษาความสะอาดของร�างกาย 
1.2 การเลือกอาหารที่มีประโยชน�ต�อร�างกาย 

2. มีกิจกรรมเผยแพร�ความรู/ ด/านสุขภาพในโรงเรียน (เช�นเสียงตามสาย การรณรงค� ป?ายนิเทศ นิทรรศการ แจก
เอกสาร ฯลฯ)  
4. นักเรียนทุกชั้นไม2มีเหา 
องค�ประกอบที่ 7    โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย 
5. นักเรียนมีความรู/เรื่องธงโภชนาการและสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค�าถูกหลักโภชนาการ 
องค�ประกอบที่ 8   การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
3. มีชมรม/ชุมนุม/กลุ�มจัดกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬา นันทนาการ 
ในโรงเรียน 
องค�ประกอบที่ 9   การให/คําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
องค�ประกอบที่ 10  การส�งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  

1. บูรณาการ การสนับสนุนการมีส�วนร�วมระหว�างโรงเรียนกับชุมชน เช�น การ
ฝ|กทักษะเด็กให/มีความรู/ด/านแพทย�แผนไทย(สมุนไพร นวด) เพื่อพัฒนา
สุขภาพคนในชุมชน  

2. สนับสนุนกิจกรรมการนําบุคลากรด/านแพทย�แผนไทย(นักวิชาการ แพทย�
แผนไทย หมอพื้นบ/าน ศูนย�สมุนไพร/วดั) ร�วมในการดําเนินงานสร/างสรรค�
สําหรับเด็กและเยาวชน 

3. บุรณาการการดูแลและรักษาป;ญหาสุขภาพ (เหา กลากเกลื้อน พยาธิ) ด/วย
แพทย�แผนไทย ได/แก� สมุนไพรกาํจัดเหา พยาธ ิกลากเกลื้อน อย�างง�าย 
ใกล/ตัว  หรือการส�งเสริมสุขภาพด/วยอาหาร/เครื่องดื่มสมุนไพร แทน
เครื่องดื่มน้ําอัดลม ช�วยลดป;ญหาความอ/วน 

4. สนับสนุนสื่อความรู/ แพทย�แผนไทย ให/โรงเรียน ในการส�อสาร
ประชาสัมพันธ� 

5. สนับสนุนการจัดกิจกรรม ออกกาํลังกาย ด/วยแพทย�แผนไทย หรือ ชมรม
ด/านแพทย�แผนไทย เช�นชมรม รักษ�สมุนไพร สํารวจศึกษา จัดทําข/อมูล
สมุนไพรในโรงเรียน กิจกรรมทํายาจากสมุนไพรอย�างง�าย  สําหรับใช/ใน
โรงเรียน การฝ|กทักษะนวด และรวมกลุ�มเยี่ยมนวดคนในชุมชน (จิตอาสา) 
เป.นต/น 

6. สนับสนุนวิชาการหรือจัดกจิกรรมส�งเสริมสุขภาพบุคลากร ด/วยหลักการ
แพทย�แผนไทย 

1. เด็กนักเรยีนเริม่อ/วนและอ/วน 
ไม�เกินเกณฑ� 

2. จํานวนโรงเรยีนที่เข/าร�วม
โครงการโรงเรยีนส�งเสริม
สุขภาพ  

3. จํานวนโรงเรยีนที่ดําเนิน
กิจกรรมผ�านเกณฑ� KPI ระดับ
จังหวัด ทุกด/าน  
 



 
แนวทางการบูรณาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในระบบการดําเนินงานของคณะทํางานตามกลุ2มวัย 

กลุ�มวัยรุ�น   มาตรฐานบรกิารสุขภาพที�เป็นมติรสําหรบัวยัรุน่และเยาวชน 
เกณฑ�ประเมินและกจิกรรมที่เกี่ยวข+อง แนวทางการบูรณาการ ตัวชี้วัด 

 เกณฑ� บูรณาการ 
องค�ประกอบ  
องค�ประกอบที่ 1. การบริหารจัดการ                          
องค�ประกอบที่ 2. การเข+าถึงกลุ2มเป"าหมาย และการสร+างความต+องการในการใช+
บริการ 
2.1 ภาคีและเครือข�าย  
2.2 การประชาสัมพันธ� 
2.3 การเข/าถึงกลุ�มเป?าหมาย 
องค�ประกอบที่ 3. บริการที่ครอบคลุมความต+องการของกลุ2มเป"าหมาย 
3.1     การบริการให/ข/อมูล  
3.2     การบริการให/การปรึกษา 
3.3     การบริการที่ครอบคลุมการส2งเสริมสุขภาพ ป"องกัน รักษาและฟ]^นฟู  

- มีบริการป?องกันและแก/ไขป;ญหาสุขภาพ รวมทั้งการรักษาฟopนฟู ตามชุดสิทธิ

ประโยชน� ดังนี้ 
การรักษาโรค/ภาวะผิดปกติตามความต+องการและป<ญหาของ  เยาวชน เช2น สิว 
ภาวะผิดปกติของประจําเดือน หรือการ เปลี่ยนแปลงร2างกายและจิตใจตามการ
เจริญเติบโตและ พัฒนาการ  ภาวะน้ําหนักเกิน  ภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง   
3.4     การดูแลต�อเนื่องและการส�งต�อ    
องค�ประกอบที่ 4. ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพและเป.นมิตรต�อวยัรุ�นและเยาวชน 
การคัดกรองต2างๆ 
การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องครอบครัว ชุมชนแวดล/อม การเรียน การทํางาน 
พฤติกรรมการกิน กิจวัตรประจาํวันหรือการออกกําลังกาย  กจิกรรมเสี่ยงในกลุ�มเพื่อน 
การดื่มเหล/า สูบบหุรี่ พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมที่เสี่ยงต�ออุบัติเหตุและความ
รุนแรง ความคิดอยากตายโดยการใช/แบบประเมิน เช�น   
การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงด/านจติสังคม   - การประเมินภาวะโภชนาการ 
 - การประเมินการติดนิโคติน  

1.บูรณาการส�งเสริมสุขภาพ ป?องกันและแก/ไขป;ญหาสุขภาพ ของเยาวชน 
เช�น สิว ภาวะผดิปกติของประจําเดือนประจําเดือน หรือการ เปลีย่นแปลง
ร�างกายและจิตใจตามการเจรญิเตบิโตและ พัฒนาการ  ภาวะน้ําหนักเกิน  
ภาวะขาดสารอาหารเรื้อรัง   
2. บูรณาการการจัดการสุขภาพและป;ญหาวัยรุ�น จากการประเมิน
พฤติกรรมเสี่ยงจากการคัดกรองที่เกี่ยวข/อง เช�น  
- การประเมินพฤติกรรมเสี่ยงด/านจิตสังคม (การปรับพฤติกรรมด/านอารมณ�)  
 - การประเมินภาวะโภชนาการ(การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร) 
 - การประเมินการติดนิโคติน   (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดบุหรี่ ดืม่สุรา) 
3. การสนับสนุนทักษะการดูแลตนเองและดูแลชุมชนด/วยแพทย�แผนไทย เช�น การ
ฝ|กทักษะด/านโภชนาการ สมนุไพร ออกกําลังกาย การนวด(จิตอาสา เพื่อการฟopนฟู
ผู/ปWวยในชุมชน)  
4.สร/างการมีส�วนร�วม ในการส�งต�อวัยรุ�นที่อยู�ในกลุ�มพฤติกรรมเสี่ยง เช�น บุหรี่  
 
 
 

- 



 

แนวทางการบูรณาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในระบบการดําเนินงานของคณะทํางานตามกลุ2มวัย 
กลุ2มวัยทํางาน    ตําบลจัดการสุขภาพ  สถานประกอบการ ที่ทํางาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป.นสุข  คลินิก NCD คุณภาพ  และ DHS 

ตําบลจัดการสุขภาพ สถานที่ทํางาน สถานประกอบการ ปลอดโรค 
ปลอดภัย   กายใจเป_นสุข  

คลินิก NCD คุณภาพ 

เป"าหมาย เชงิผลลัพธ� 
1.ลดพฤติกรรมเสี่ยง ต�อโรคไม�ติดต�อและ อุบัติเหตุมีพฤติกรรม สุขภาพที่ถกูต/อง  
2. ลดอัตราการปWวยตาย ด/วยโรควิถีชีวติ  
3. ลดความรุนแรงของ โรคที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 4. ลดค�าใช/จ�ายด/าน 
สุขภาพ 
เป"าหมายเชิงผลผลิต 
1. มีกิจกรรม / โครงการ ที่ดํา เนินการโดย ชุมชน / ท/องถิ่น 2. มีประชาชนกลุ�ม 
เป?าหมายได/รับการ คัดกรองและมีการ เฝ?าระวังป;จจยัเสี่ยง ด/านสุขภาพมีการ สร/าง
สุขภาพที่ดี  
3. มีประชาชนกลุ�ม เป?าหมายได/รับบริการ สุขภาพที่เหมาะสม และมีการดูแลสุขภาพ 
ตนเอง (Self Care) 
ตัวอย2างแผนงาน/กิจกรรม เป"าหมายลดโรคไม2ติดต2อ 
การเฝ?าระวัง/การคัดกรอง 
การสื่อสารด/านสุขภาพในชุมชนเพือ่ปรับพฤติกรรม (*3อ. 2ส. **3ม 2ข 1ร) 
-. แนะนําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3อ. 2ส. 3ม 2ข 1ร)  
- จัดทํา สื่อในการ เผยแพร�ประชาสัมพนัธ� สื่อสารความรู/สุขภาพ ผ�านช�องทางต�างๆ เช�น 
แผ�นป?าย แผ�นพับ แผ�นปลิว หอกระจายข�าว ครอบคลุมพื้นที่อย�างสม�าเสมอ 
 ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล/อมที่เอื้อต�อสุขภาพดี ลดจุดเสี่ยงอันตราย 
-มีสถานที่ออกกาํลังกาย ชมรมออกกําลังกาย ชมรมผู/สูงอาย ุ
-มีแปลงสาธิตในการปลูกผักปลอดสารพษิ ส�งเสริมให/มีตลาดผักปลอด สารพิษ 
-. ส�งเสริมศาสนกิจในชุมชน 
กํา หนดมาตรการทางสังคมหรือข+อตกลงร2วม 

กํา หนดข/อตกลงร�วมกันของชุมชน ตํา บล ในการลดพฤติกรรมเสี่ยง 

-ใช+พืช สมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสในครัวเรือน เช2น หญ+าหวาน ผักหวาน ใบย2านาง 
แนวทางการบูรณาการ  จัดกิจกรรม/สนับสนุนวิชาการสุขภาพ  

เป"าหมายการดํา เนินงาน  
1. ลดโรคและการบาดเจ็บอันสืบเนื่องมาจากการทํา งาน ในสถานที่
ทํา งาน สถานประกอบการ  
2. ลดโรคและการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากพฤติกรรมสุขภาพ  
3. ผู/ปฏิบัติงานได/รับความรู/และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมใน การทํา งาน 
 เป"าหมายกิจกรรมหลัก  

1. รณรงค� สื่อสารเตือนภัยสุขภาพ กจิกรรมสุขภาพ 3อ. 2ส. 
3ม 2ข 1ร. และเพศสัมพันธ�ที่ไม�ปลอดภัย  

2. ปรับสภาพแวดล/อมที่เอื้อต�อสุขภาพและความปลอดภัยใน
ที่ทํา งาน  

3.  เฝ?าระวังพฤติกรรมสุขภาพ โรคและการบาดเจ็บของ
บุคลากรและ ผู/ปฏิบัติงาน โดยการประเมินสุขภาพวัย
ทํางาน 

- โรคเบาหวาน 
- โรคความดันโลหติสูง 
- มะเร็งเต/านม 
- มะเร็งปากมดลูก 
- สารกาํจัดศัตรูพืช/สารเคมี 
- การบาดเจบ็ในที่ทํางาน 

แนวทางการบูรณาการ 
1. บูรณาการกจิกรรมการให/ความรู/ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจาก

กลุ�มเสี่ยง ที่ได/จากการคัดกรอง และประเมินสุขภาพ  

 

กิจกรรม 
1. การประเมินป<จจัยเสี่ยง : อ/วน CVD Risk สุขภาพจิต ติดบหุรี่ ติด

สุรา ฟ;น 
-ภาวะน้ําหนักเกินและอ/วน   
-โอกาสเสี่ยงต�อโรคหัวใจและหลอดเลือด ในเวลา 10 ป� 
-ความเครียดและซึมเศร/า 
-บุหรี่ 
-สุรา -ฟ;น  

 2. เชื่อมโยงคลินิกบริการต�างๆ ได/แก� คลินิก DPAC คลินิกอดบุหรี่-อด
สุรา psychosocial clinic  
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ�มต�างๆ ได/แก� นํ้าหนักเกินและอ/วน 
Pre-DM, Pre-HT, กลุ�มเสี่ยงสูงมากต�อ CVD (โอกาสเป.นโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด >30% ในเวลา 10 ป�), กลุ�มปWวย 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ2มเสี่ยงต2อโรคไม2ติดต2อ (โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง) 
กลุ2ม PreDM   เป"าหมาย   ลดนํ้าหนัก และเพิ่มการ เคลื่อนไหว 
ติดตาม 1,2,3 เดือน และ FPG เดือนที่ 6 
กลุ2ม PreHT   เป"าหมาย  ลดเกลือ-ไขมัน หยุดบหุรี่ เพิ่มผัก เพิ่มการ
เคลื่อนไหว และไม�เครียด ติดตาม BP 1,2,3,6 เดือน 
กลุ2มปeวย     เป"าหมาย ปรับพฤติกรรม จัดการตนเอง - ยา ดูแลเท/า 
สถานการณ� ฉุกเฉิน กลุ�มที่ซับซ/อน ดูแลแบบองค�รวมโดย ทีมสหวิชาชีพ 

แนวทางการบูรณาการ (ช2วยเสริมมาตรฐานและตัวชี้วัด) 
1. บูรณาการ กจิกรรมหรือโปรแกรมการส�งเสริมสุขภาพ ในกลุ�ม

เสี่ยง จากการประเมินป;จจัยเสี่ยง   
2. บูรณาการ กจิกรรมหรือโปรแกรมสุขภาพ ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมกลุ�มเสี่ยงโรคไม�ติดต�อ (โรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสู.) ทั้ง PreDM  PreHT  และกลุ2มปeวย 



แนวทางการบูรณาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในระบบการดําเนินงานของคณะทํางานตามกลุ2มวัย 
กลุ2มวัยสูงอายุ     

คลินิกผู+สูงอายุ(กรมการแพทย�) ตําบลดูแลผู+สูงอายุ  Long term Care(สปสช)  ชมรมผู+สูงอายุ/โรงเรียนผู+สูงอายุ(สสส) 
หลักเกณฑ� ประเมิน 
1. มาตรฐานด/านสถานที่และสิ่งแวดล/อม 
 2. มาตรฐานด/านบุคลากรที่รับผดิชอบโดยตรงและ
บุคลากรร�วมปฏบิัติงาน  
3. มาตรฐานกระบวนการดําเนินงานโดยคลินิก
ผู/สูงอายุ  
4. มาตรฐานกระบวนการประเมินผลและตดิตาม 
การคัดกรองและประเมิน 
1.การประเมินความสามารในการดําเนินกิจวัตร
ประจําวัน 
2.การทดสอบสภาพสมอง 
3.การประเมินภาวะกลั้นป;สสาวะไม�อยู� 
4.แบบคัดกรองข+อเข2าเสื่อม เกณฑ�การวินิจฉัยโรค
ข+อเข2าเสื่อม แบบสอบถามประเมินอาการผู+ปeวยโรค
ข+อเข2าเสื่อม 
5.การประเมินภาวะหกล/ม 
6.แบบประเมินภาวะโภชนากร 
7.การประเมินโรคซึมเศร/า 
8.การประเมินสุขภาพช�องปาก 
แนวทางการบูรณาการ 
1.บูรณาการโดยการร�วมจัดบริการหรือพัฒนา
โปรแกรมการส�งเสริม รักษาสุขภาพ ในผู/สูงอายุจาก
การคัดกรอง โดยเฉพาะกลุ�มเสี่ยง และกลุ�มปWวย ที่
สามารถใช/หลักการแพทย�แผนไทยในการดูแลได/ 
 

เน+นการดูแลผู+ปeวยหรือผู+สูงอายุ ที่พึ่งพิง ติดบ+าน ติดเตียง 
5. หลักการสําคัญในการพัฒนา 
1. ผู+มีภาวะทุพลภาพและผู+สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ติดเตียง และ
ติดบ+าน) สามารถ เข+าถึงระบบการดูแลระยะยาวที่พึงได+รับได/
อย�างเหมาะสมต�อเนื่อง โดยมีการ เชื่อมโยงของระบบการดูแลอย�าง
ต�อเนือง ตั้งแต�สถานพยาบาล ชุมชน และ ครอบครัว 
  3. ในการจัดระบบการดูแลระยะยาวด+านสาธารณสุขอาศัย
บุคลากรที่มิใช2วิชาชีพ เป_นหลัก เช�น ผู/ช�วยเหลือดูแลผู/สูงอายุ โดย
มีบุคลากรด/านวิชาชีพเช�น แพทย� พยาบาล นักกายภาพบําบัด เป.น
ผู/สนับสนุนในการจัดระบบการดูแล  
4. ทุกพื้นที่มีการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด/านสาธารณสุขใน
พื้นที่โดยอาศัย ต/นทุนทางสังคมที่มีอยู�และการมสี�วนร�วมของทุก
ภาคส�วน เช�น องค�กรปกครอง  
การคัดกรอง เป_นการคัดกรองและตรวจประเมินภาวะพึ่งพิง 
1.ผู/สูงอายุที่พึ่งตนเองได/(กลุ�มตดิสงัคม) ช�วยเหลือผู/อื่น ชุมชนและ
สังคมได/ 
2. ผู/สูงอายุที่เคลื่อนไหวได/บ/าง ช�วยเหลือตนเองได/บ/าง(กลุ�มตดิบ/าน) 
3. ผู/สูงอายุกลุ�มที่ เคลื่อนไหวเองไม�ได/ช�วยเหลือตนเองไม�ได/พิการ 
หรือทุพพล ภาพ (กลุ�มติดเตียง) 
 แนวทางการบูรณาการ 

1. บูรณาการในทีมดูแล ร�วมค/นหา  ติดตาม ฟopนฟูและส�งต�อ 
ผู/ที่อยู�ในภาวะพึ่งพิง ผู/ปWวย ผู/สูงอายุติดบ/าน ติดเตียง 

2. ร�วมพัฒนาทีมดูแลผู/ปWวย Care manager และ Care 
giver 

 
 

วัตถุประสงค�โดยทั่วไปของชมรมผู�สูงอายุ  
๑. เพื่อเป�นศูนย�รวมของผู�สูงอายุที่เป�นสมาชิกชมรมเครือข�ายให�มีส�วนร�วมในการดําเนิน

กิจกรรม 
๒. เพื่อให�ผู�สูงอายุใช�เวลาว�างให�เป�นประโยชน�มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู� ร�วมคิดร�วมทํา 
๓. เพื่อให�ผู�สูงอายุที่มีความรู�ความสามารถ มีประสบการณ�ถ%ายทอดภูมิป(ญญาท�องถิ่นที่มี

คุณค%าและมีประโยชน�ต%อการดํารงชีพไปยังสมาชิกรุ%นต%อๆไป 
๔. เพื่อให�ผู�สูงอายุมีส�วนร�วมสงเคราะห�ช�วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
๕. เพื่อผดุงไว�ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของผู�สูงอายุ 

กิจกรรมชมรมผู�สูงอายุ 
๑. กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๒. กิจกรรมนันทนาการ เป�นการจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน รื่นเริง ตามโอกาสและ

ความพอใจของสมาชิก 
        ๓. กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ได�แก� การอบรมให�ความรู�ในเรื่องหลักโภชนาการ การ
ดูแลสุขภาพร�างกาย การแลกเปลี่ยนความรู�เรื่องยาสมุนไพรพื้นบ�าน การรับประทานอาหารให�
ถูกสุขลักษณะและวัยสูงอายุ  
     ๔. กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา 
     ๕. กิจกรรมเสริมรายได� 
     ๖. กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะต�าง ๆ ที่สมาชิกสนใจ 
       ๗. กิจกรรมท�องเที่ยว ท�ศนศึกษา 
       ๘. กิจกรรมการกุศล บําเพ็ญประโยชน�  
         ๙. กิจกรรมส�งเสริมภูมิปCญญาและความคิด เช�น การประพันธ�บทกลอน การเรียนรู�การทํา
ปุDยอินทรีย� น้ําหมักชีวภาพ การปลูกพืชตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  การถ�ายทอดภูมิปCญญาด�าน
ศิลปวัฒนธรรมท�องถิ่น 
       ๑๐. กิจกรรมฌาปนกิจสงเคราะห� 
แนวทางการบูรณาการ 
1.สนับสนุนบทบาทหมอพื้นบ/าน และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพแผนไทยในชมรม 
2.ส�งเสริมการใช/ รูปแบบการดูแลสุขภาพ อาหาร ออกกําลังกาย สมุนไพร ในชมรม 



แผนงานการดําเนินงานแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก  
 
แผนงาน ด/านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก  
ยุทธศาสตร�จังหวัด ท่ี 1 การส2งเสริมสุขภาพและป"องกันโรค (ดี,เส่ียง,PP)  
เป"าประสงค�  ประชาชนทุกกลุ�มวัย กลุ�มดี และกลุ�มเสี่ยงมีพฤติกรรมการส�งเสริมสุขภาพด/วย 3 อ 3 ส ตาม

หลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
แนวคิดการกําหนดแผนงาน 

1. บูรณาการหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในระบบสุขภาพและชุมชน เพ่ือ การ
ส�งเสริม ป?องกันโรค ท่ีเป.นป;ญหาสุขภาพตามกลุ�มวัย   

2. พัฒนารูปแบบ วิธีการ และนวัตกรรม การส�งเสริม ป?องกันโรค ตามกลุ�มวัย ด/วยหลักการแพทย�
แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกท่ีสอดคล/องกับป;ญหาพ้ืนท่ีและวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน 

แผนงานและมาตรการการดําเนินงาน 
1. สตรีตั้งครรภ�   
 ป<ญหาสภาวะสุขภาพ   

หญิงต้ังครรภ�สุขภาพไม�แข็งแรง ภาวะโลหิตจาง อาการเจ็บปWวยในระหว�างต้ังครรภ� และมารดา
เสียชีวิตหลังคลอด 

แผนงานท่ี 1 เรื่อง การบูรณาการ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการส�งเสริม 
สุขภาพหญิงต้ังครรภ� ระยะก�อนคลอด 

ตัวช้ีวัดหลัก  ร/อยละหญิงต้ังครรภ�ท่ีฝากครรภ�ท่ีหน�วยบริการ ได/รับการส�งเสริมสุขภาพ ด/วย 3อ3ส ตาม
หลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก  ร/อยละ 60 

มาตรการการดําเนินงาน  
1. ประเมิน และวางแผนแนวทางการบูรณาการ การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในระบบ

บริการฝากครรภ� ของหน�วยบริการ 
2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ  ข้ันตอนกระบวนการ เนื้อหาข/อมูลและผู/รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 
3. ดําเนินการส�งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ� ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�

ทางเลือก ตัวอย�างเช�น หญิงต้ังครรภ� อาหารและสมุนไพรบํารุงร�างกายและน้ํานม  การออกกําลัง
กายแบบแพทย�แผนไทย  การพัฒนาจิตและอารมณ�(สมาธิ สวดมนต� นวดผ�อนคลาย) และการเลี่ยง
ป;จจัยเสี่ยงต�อสุขภาพมารดาและทารกระหว�างต้ังครรภ� (บุหรี่ สุรา อุบัติเหตุ) 

4. กิจกรรมอ่ืนๆ ได/แก� การเตรียมตัวก�อนคลอด การลดความเจ็บปวดระยะคลอด และการวางแผนการ
ดูแลสุขภาพมารดาและส�งเสริมสุขภาพทารกหลังคลอด ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก 

5. ศึกษาผลการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการ
ส�งเสริมสุขภาพหญิงต้ังครรภ� 

 
 
 
 
 
 



แผนงานท่ี 2  เรื่อง การบูรณาการ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการ
ส�งเสริมและฟopนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด 

ตัวช้ีวัดหลัก  ร/อยละมารดาหลังคลอดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได/รับการส�งเสริมและฟopนฟูสุขภาพ ด/วย 3อ3ส 
ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ร/อยละ 60 

ตัวช้ีวัดรอง  ร/อยละมารดาหลังคลอดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได/รับการส�งเสริมและฟopนฟูสุขภาพ ด/วย 3อ3ส 
ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อย�างน/อย 3 ครั้งข้ึนไป ร/อยละ 60 

ตัวช้ีวัดรอง  ร/อยละความพึงพอใจของมารดาหลังคลอดต�อการได/รับบริการส�งเสริมและฟopนฟูสุขภาพ ด/วย 3
อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ร/อยละ 70 

มาตรการการดําเนินงาน 
1. ประเมิน และวางแผนแนวทางการบูรณาการ การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในระบบ

บริการสูติกรรม ของหน�วยบริการ 
2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ  ข้ันตอนกระบวนการและผู/รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 
3. ดําเนินการบริบาลมารดาต้ังครรภ� ในระยะคลอด ตัวอย�าง การใช/การนวด ประคบ หรือสมาธิ สวด

มนต� หรือนวัตกรรมในระยะเตรียมตัวก�อนคลอด หรือระหว�างคลอด เพ่ือลดความเจ็บปวด ระหว�าง
คลอดบุตร 

4. ดําเนินการบริบาลมารดา ในระยะหลังคลอด ตัวอย�าง การบริการทับหม/อเกลือ การนวด อบ 
ประคบ การอยู�ไฟ การนั่งถ�าน การนาบอิฐ เป.นต/น  ส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ตัวอย�าง 
อาหารและสมุนไพรบํารุงโลหิต บํารุงร�างกาย บํารุงน้ํานม เป.นต/น  

5. ดําเนินการติดตามดูแลบริบาลมารดาหลังคลอดต�อเนื่อง ท้ังท่ีหน�วยบริการและท่ีบ/าน ตัวอย�าง การ
จัดระบบนัดหมายและติดตาม   การส�งต�อหน�วยบริการ  และการออกเยี่ยมบริบาลท่ีบ/านท้ังใน
รูปแบบออกเยี่ยมเฉพาะงานแพทย�แผนไทย หรือ ร�วมกับทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข/องของหน�วยบริการ 

6. จัดทําแบบประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดําเนินงาน ตัวอย�าง การ
ประเมินผลด/านสุขภาพ การประเมินปริมาณน้ํานม การประเมินความพึงพอใจ การประเมินความรู/ 
เป.นต/น 

7. ศึกษาผลการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการ
ส�งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดบุตร 

แนวทางการดําเนินโครงการ 
1. จัดทําโครงการแบบบูรณาการการส�งเสริมสุขภาพ หญิงต้ังครรภ�และมารดาหลังคลอด ด/วย 3อ3ส 

ตามหลักการแพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือก 
2. หรือ ดําเนินงาน ในลักษณะแผนงานประจําของหน�วยงาน โดยคัดเลือก ประเด็นการจัดทําโครงการ

ตามแนวทางเนื้อหาการดําเนินงาน  โดยกําหนด ข้ันตอนการดําเนินงาน ร�วมกับ งานฝากครรภ�และ
งานห/องคลอด 

3. โครงการด/านการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายภาคีชุมชน เช�น อสม.  
4. เอกสารอ/างอิง  คู�มือ การบริบาลมารดาและทารก ด/วยการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 

โดย กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กรทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 



2. เด็กอายุ 0-5 ป. 
 ป<ญหาสภาวะสุขภาพ  
  ภาวะขาดสารอาหาร น้ําหนักทารกตํ่ากว�าเกณฑ� ทารกเสียชีวิต ภาวะความเจ็บปWวยในเด็กอายุ 0-5 

ป�(โรคระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบผิวหนัง) พัฒนาการผิดปกติ   
แผนงานท่ี 1 เรื่อง การบูรณาการ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการส�งเสริม

สุขภาพ เด็กอายุ 0-5 ป� 
ตัวช้ีวัดหลัก  ร/อยละเด็กอายุ 0-5 ป� ท่ีได/รับการส�งเสริมสุขภาพด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทย

และการแพทย�ทางเลือก ร/อยละ 20 
มาตรการการดําเนินงาน 

1. ประเมิน และวางแผนแนวทางการบูรณาการ การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในระบบ
บริการสูติกรรม หรือ งานส�งเสริมพัฒนาการ ของหน�วยบริการ โดย บูรณาการร�วมในเกณฑ�การ
ประเมินด/านสูติกรรม ต�างๆ ท่ีเก่ียวข/อง หรือ การจัดบริการเพ่ิมเติมสําหรับกลุ�มเสี่ยง จากการคัด
กรอง ในหญิงต้ังครรภ�และเด็ก 0-5ป� 

2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ  ข้ันตอนกระบวนการและผู/รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานการบริบาลทารก หลังคลอด ในหน�วยบริการ หรือแนะนํา จัดทําคู�มือ สําหรับมารดา 

ตัวอย�างเช�น ความเชื่อ พิธีกรรม โบราณของไทยหรือ หลักการนวดผ�อนคลาย สําหรับ ทารกหลัง
คลอด  

4. ดําเนินงานบริบาล เด็กอายุ 0-5 ป� แบบมีส�วนร�วมของครอบครัว ในคลินิกส�งเสริมพัฒนาการของ
หน�วยบริการ ตัวอย�างเช�น การให/สุขศึกษา คําแนะนํา เอกสาร  3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก สาธติและฝ|กปฏิบัติการนวดผ�อนคลายและกระตุ/นพัฒนาการ อุปกรณ�
โบราณสําหรับการส�งเสริมพัฒนาการเด็ก   (ฝ|กเดิน ฝ|กพูด พัฒนากล/ามเนื้อ)  ส�งเสริมการใช/ยา
สมุนไพรสําหรับบรรเทาอาการเบ้ืองต/น เช�น สมุนไพรบําบัดอาการระบบทางเดินอาหาร(สมุนไพรขับ
ลม) ระบบทางเดินหายใจ(สมุนไพรท่ีมีน้ํามันหอมระเหย แก/หวัด คัดจมูก) และระบบผิวหนัง 

5. กิจกรรมอ่ืนๆ เช�น การดําเนินงานบริบาลและติดตามฟopนฟู เด็ก 0-5 ป� เฉพาะสําหรับท่ีมีความ
ผิดปกติด/านพัฒนาการ ท่ีสามารถประยุกต�เทคนิคการแพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือก ใน
การช�วยฟopนฟู 

6. จัดทําแบบประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดําเนินงาน ตัวอย�าง การประเมิน
ความพึงพอใจ การประเมินทักษะความรู/ เป.นต/น 

7. ศึกษาผลการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการ
ส�งเสริมสุขภาพเด็กอายุ 0-5ป� 

แนวทางการดําเนินโครงการ 
1. จัดทําโครงการแบบบูรณาการการส�งเสริมสุขภาพ เด็ก อายุ0-5 ป� ด/วย 3อ3ส ตามหลักการ

แพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือก  
2. หรือ ดําเนินงาน ในลักษณะแผนงานประจําของหน�วยงาน หน�วยงาน โดยคัดเลือก ประเด็นการ

จัดทําโครงการตามแนวทางเนื้อหาการดําเนินงาน โดยกําหนด ข้ันตอนการดําเนินงาน ร�วมกับ 
งานห/องคลอดและงานส�งเสริมพัฒนาการ 

3. เอกสารอ/างอิง  คู�มือ การบริบาลมารดาและทารก ด/วยการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
โดย กรมพัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กรทรวงสาธารณสุข 

 
 



 
3. เด็กวัยเรียน 

 ป<ญหาสภาวะสุขภาพ  
  ภาวะโภชนาการ(น้ําหนักตํ่าหรือสูงกว�าเกณฑ� /โรคอ/วน)  ภาวะขาดสารอาหาร(เช�น ไอโอดีน 

วิตามิน โปรตีน เกลือแร�)  โรคโลหิตจาง ภาวะผิดปกติด/านทันตกรรม (ฟ;นผุ โรคเหงือก) ภาวะ
ผิดปกติทางสายตา โรคผิวหนัง(ผื่นคัน กลากเกลื้อน) และปรสิต(เหา พยาธิ) อาการผิดปกติระบบ
ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อสําคัญหรือโรคติดต�อ 

แผนงานท่ี 1 เรื่อง การบูรณาการ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการส�งเสริม
สุขภาพ เด็กวัยเรียน 

ตัวช้ีวัดหลัก  จํานวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีมีการดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพ 3 อ3ส ตามหลักการ
แพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อย�างน/อย 1 แห�งต�อตําบล 

ตัวช้ีวัดรอง   ผลการดําเนินการจัดการป;ญหาสุขภาพท่ีพบในเด็กวัยเรียน ตามบริบทพ้ืนท่ี(กําหนดโดยพ้ืนท่ี)
หรือผลการคัดกรอง 

มาตรการการดําเนินงาน 
1. วางแผนแนวทางการบูรณาการ การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในการส�งเสริมสุขภาพ

เด็กวัยเรียน ท้ังในหน�วยบริการและนอกหน�วยบริการ ในชุมชน และสถานศึกษา ร�วมกับงานอนามัย
โรงเรียน โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรมและคุ/มครองผู/บริโภค โดย บูรณาการร�วมในเกณฑ�
การประเมินในกลุ�มเด็กวัยเรียน ต�างๆ ท่ีเก่ียวข/อง หรือ การจัดบริการเพ่ิมเติมสําหรับกลุ�มเสี่ยง จาก
การคัดกรอง ในเด็กวัยเรียน 

2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ  ข้ันตอนกระบวนการ พ้ืนท่ีและผู/รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียน ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�

ทางเลือก ตัวอย�าง สนับสนุนวิชาการ หรือ ร�วมจัดกิจกรรมท้ังแบบโครงการเฉพาะ หรือ ร�วมใน
กระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส�งเสริม
สุขภาพ ท่ีเก่ียวข/อง  

4. แนวทางการส�งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียน ตัวอย�างเช�น การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย เด็กวัยเรียน 
3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก(เหา กลากเกลื้อน โรคผิวหนัง โรค
พยาธิ) ส�งเสริมการรู/จักและเรียนรู/คุณประโยชน�พืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานใกล/ตัว(เหา 
กลากเกลื้อน โรคผิวหนัง โรคพยาธิ)  โดยจัดกิจกรรม ฝ|กปฏิบัติ(การชวนชม ชวนดู ชวนรู/ ชวนใช/ 
จากแหล�งเรียนรู/เฉพาะหรือ สมุนไพรใกล/ตัวในสถานศึกษา ร�วมกับหมอพ้ืนบ/านในชุมชน  ฝ|กการ
เตรียมยาสมุนไพรอย�างง�าย)หรือ การจัดทําสวนสมุนไพรเพ่ือการเรียนรู/  การฝ|กทักษะการดูแล
สุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ชุมชน ด/วยการนวดส�งเสริมสุขภาพพ้ืนฐาน (กิจกรรมหมอนวด
น/อย จิตอาสาหมอนวดน/อยเพ่ือชุมชน) การส�งเสริมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมจากสมุนไพร ท่ี
ส�งเสริมสุขภาพและธาตุอาหารสําคัญกับเด็กวัยเรียน(คัดเลือก สมุนไพรท่ีมีเกลือแร� เช�น เหล็ก 
ไอโอดีน วิตามินสําคัญ) การจัดต้ังชมรมหรือกลุ�มทํางานเก่ียวกับการแพทย�แผนไทยหรือสมุนไพร ใน
สถานศึกษา 

8. จัดทําแบบประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดําเนินงาน ตัวอย�าง การประเมิน
ทักษะความรู/ การติดตามการใช/ประโยชน�ของความรู/ เป.นต/น 

9. ศึกษาผลการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการ
ส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

 



 
แนวทางการดําเนินโครงการ 
1. จัดทําโครงการแบบบูรณาการการส�งเสริมสุขภาพ เด็กวัยเรียน ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผน

ไทย และการแพทย�ทางเลือก โดยงานแพทย�แผนไทยเฉพาะ 
2. หรือโครงการ หมอนวดน/อยเพ่ือชุมชน  
3. หรือ โครงการชมรมรักษ�สมุนไพร 
4. หรือ ดําเนินงาน ร�วมในกระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานอนามัยโรงเรียน 

โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ท่ีเก่ียวข/อง  
5. โครงการด/านการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายภาคีชุมชน เช�น ครู หรือ แกนนํานักเรียน.  
บทบาท ระดับจังหวัด 

กําหนดแผนงาน แนะนําสนับสนุนวิชาการ  กํากับ ติดตามและประเมินผล 
4.วัยรุ2น 
ป<ญหาสภาวะสุขภาพ  
  ภาวะโภชนาการ(น้ําหนักตํ่าหรือสูงกว�าเกณฑ� /โรคอ/วน)  โรคหรือกลุ�มอาการระบบผิวหนัง (สิว ผื่น
แพ/) ระบบอวัยวะสืบพันธ�(โรคติดเชื้อและโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ� ประจําเดือนผิดปกติ) พฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ(บุหรี่ สุรา การต้ังครรภ� อุบัติเหตุ) อาการผิดปกติทางจิต(ซึมเศร/า เครียด) 
แผนงานท่ี 1 เรื่อง การบูรณาการ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการส�งเสริม

สุขภาพ เด็กวัยรุ�น 
ตัวช้ีวัดหลัก  จํานวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีมีการดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพด/วย 3อ3ส ตามหลักการ

แพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อย�างน/อย 1 แห�งต�อตําบล 
ตัวช้ีวัดรอง   ผลการดําเนินการจัดการป;ญหาสุขภาพท่ีพบในเด็กวัยรุ�น ตามบริบทพ้ืนท่ี(กําหนดโดยพ้ืนท่ี) หรือ 
ผลการคัดกรอง 
มาตรการการดําเนินงาน 

1. วางแผนแนวทางการบูรณาการ การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในการส�งเสริม
สุขภาพเด็กวัยรุ�น ท้ังในหน�วยบริการและนอกหน�วยบริการ ในชุมชน และสถานศึกษา ร�วมกับ
งานส�งเสริมสุขภาพวัยรุ�น งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ งานเภสัชกรรมและ
คุ/มครองผู/บริโภค โดย บูรณาการร�วมในเกณฑ�การประเมิน ต�างๆ ท่ีเก่ียวข/อง เด็กวัยรุ�น หรือ 
การจัดบริการเพ่ิมเติมสําหรับกลุ�มเสี่ยง จากการคัดกรอง ในเด็กวัยรุ�น 

2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ  ข้ันตอนกระบวนการ พ้ืนท่ีและผู/รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพ เด็กวัยรุ�น ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�

ทางเลือก ตัวอย�าง สนับสนุนวิชาการ หรือ ร�วมจัดกิจกรรมท้ังแบบโครงการเฉพาะ หรือ ร�วมใน
กระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานส�งเสริมสุขภาพวัยรุ�น งานอนามัย
โรงเรียน โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ท่ีเก่ียวข/อง  

4. แนวทางการส�งเสริมสุขภาพ เด็กวัยรุ�น ตัวอย�างเช�น การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย เด็กวัยรุ�น 
3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก( โรคผิวหนัง ) ส�งเสริมการรู/จักและ
เรียนรู/คุณประโยชน�พืชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานใกล/ตัว  โดยจัดกิจกรรม ฝ|กปฏิบัติ
(การชวนชม ชวนดู ชวนรู/ ชวนใช/ จากแหล�งเรียนรู/เฉพาะหรือ สมุนไพรใกล/ตัวในสถานศึกษา 
ร�วมกับหมอพ้ืนบ/านในชุมชน  ฝ|กการเตรียมยาสมุนไพรอย�างง�าย)หรือ การจัดทําสวนสมุนไพร
เพ่ือการเรียนรู/  การฝ|กทักษะการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ชุมชน ด/วยการนวด
ส�งเสริมสุขภาพพ้ืนฐาน (กิจกรรมยุวหมอนวด จิตอาสาหมอนวดเพ่ือชุมชน ดูแลผู/สูงอายุ พิการ) 



การส�งเสริมการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมจากสมุนไพร ท่ีส�งเสริมสุขภาพและธาตุอาหาร
สําคัญกับเด็กวัยเรียน(คัดเลือก สมุนไพรท่ีมีเกลือแร� เช�น เหล็ก ไอโอดีน วิตามินสําคัญ) การ
จัดต้ังชมรมหรือกลุ�มทํางานเก่ียวกับการแพทย�แผนไทยหรือสมุนไพร ในสถานศึกษา การจัด
กิจกรรมการเจริญสติ และสมาธิ หลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาสุขภาพจิตและอารมณ�  ลด
ป;จจัยเสี่ยงสุขภาพ  สร/างเครือข�ายร�วมเพ่ือให/คําปรึกษาส�งต�อการบําบัด บุหรี่ สุรา ด/วยยา
สมุนไพร กับหน�วยบริการ  

5. จัดทําแบบประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดําเนินงาน ตัวอย�าง การ
ประเมินทักษะความรู/ การติดตามการใช/ประโยชน�ของความรู/ เป.นต/น 

6. ศึกษาผลการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสําหรับ
การส�งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน 

แนวทางการดําเนินโครงการ 
1. จัดทําโครงการแบบบูรณาการการส�งเสริมสุขภาพ เด็กวัยรุ�น ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผน

ไทย และการแพทย�ทางเลือก โดยงานแพทย�แผนไทยเฉพาะ 
2. หรือโครงการ โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพแพนไทย 
3. หรือโครงการยุวอาสา หมอนวดเพ่ือชุมชน 
4. หรือโครงการชมรมรักษ�สมุนไพร 
5. หรือ ดําเนินงาน ร�วมในกระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานส�งเสริมสุขภาพ

วัยรุ�น งานอนามัยโรงเรียน โรงเรียนส�งเสริมสุขภาพ ท่ีเก่ียวข/อง  หรือคลินิกเลิกบุหรี่ 
6. โครงการด/านการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายภาคีชุมชน เช�น ครู หรือ แกนนํานักเรียน. 
บทบาท ระดับจังหวัด 

 กําหนดแผนงาน แนะนําสนับสนุนวิชาการ  กํากับ ติดตามและประเมินผล 
5.วัยทํางาน 
ป<ญหาสภาวะสุขภาพ  
  ภาวะโภชนาการ(น้ําหนักตํ่าหรือสูงกว�าเกณฑ� /โรคอ/วน)  โรคเรื้อรัง (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง) โรคติดต�อทางเพศสัมพันธ� โรคหรือความเจ็บปWวยจากการทํางาน(ทางกาย ชีวภาพ
และสารเคมี) พฤติกรรมเสี่ยงต�อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา อุบัติเหตุ) 
แผนงานท่ี 1 เรื่อง การบูรณาการ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการส�งเสริม

สุขภาพ ประชาชนวัยทํางาน(ดี เสี่ยง) 
ตัวช้ีวัดหลัก  จํานวนสถานประกอบการหรือโรงงานท่ีมีการดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพด/วย 3อ3ส ตาม

หลักการ แพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อย�างน/อย 1 แห�งต�ออําเภอ 
ตัวช้ีวัดรอง   ผลการดําเนินการจัดการป;ญหาสุขภาพท่ีพบในวัยทํางาน ตามบริบทพ้ืนท่ี(กําหนดโดยพ้ืนท่ี)หรือ
ผลการคัดกรอง 
มาตรการการดําเนินงาน 

1. วางแผนแนวทางการบูรณาการ การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในการส�งเสริมสุขภาพ
ประชาชนวัยทํางาน ท้ังในหน�วยบริการและนอกหน�วยบริการ ในชุมชน และสถานประกอบการหรือ
โรงงาน ร�วมกับงานส�งเสริมสุขภาพวัยทํางาน งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล/อม งานสุขภาพจิตและโรค
ไม�ติดต�อ โดย บูรณาการร�วมในเกณฑ�การประเมินด/าน ต�างๆ ท่ีเก่ียวข/องกับกลุ�มวัยทํางาน หรือ การ
จัดบริการเพ่ิมเติมสําหรับกลุ�มเสี่ยง จากการคัดกรอง ในวัยทํางาน 

2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ  ข้ันตอนกระบวนการ พ้ืนท่ีและผู/รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 



3. ดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยทํางาน ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก ตัวอย�าง สนับสนุนวิชาการ หรือ ร�วมจัดกิจกรรมท้ังแบบโครงการเฉพาะ หรือ 
ร�วมในกระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานส�งเสริมสุขภาพวัยทํางาน งานอาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล/อม งานสุขภาพจิตและโรคไม�ติดต�อ ท่ีเก่ียวข/อง  

4. แนวทางการส�งเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยทํางาน ตัวอย�างเช�น การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย 
ประชาชนวัยทํางาน 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ด/วย หลักธรรมานา
มัย ได/แก�     กายานามัย  จิตตานามัย และชีวิตตานามัย (การเรียนรู/เรื่องสุขภาพองค�รวม หลัก
โภชนาการ ธาตุเจ/าเรือน อาหารตามธาตุ การส�งเสริมสุขภาพกายและจิต ด/วยกายบริหารฤาษีดัดตน 
โยคะ การทําสมาธิเคลื่อนไหว ) การฝ|กปฏิบัติการนวดผ�อนคลายและบําบัดอาการเจ็บปWวยจากการ
ทํางานด/วยตนเอง การส�งเสริมความรู/เรื่องสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน การจัดกิจกรรมการเจริญ
สติ และสมาธิ สวดมนต� หลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนาสุขภาพจิตและอารมณ�  ลดป;จจัยเสี่ยงสุขภาพ  
สร/างเครือข�ายร�วมเพ่ือให/คําปรึกษาส�งต�อการบําบัด บุหรี่ สุรา ด/วยยาสมุนไพร กับหน�วยบริการ หรือ 
จัดทําโปรแกรมสุขภาพ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกสําหรับกลุ�มดี เสี่ยง 
จากการคัดกรองสุขภาพ 

5. จัดทําแบบประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดําเนินงาน ตัวอย�าง การประเมิน
ทักษะความรู/ การติดตามการใช/ประโยชน�ของความรู/ เป.นต/น 

6. ศึกษาผลการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการ
ส�งเสริมสุขภาพประชาชนวัยทํางาน 

แนวทางการดําเนินโครงการ 
1. จัดทําโครงการแบบบูรณาการการส�งเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยทํางาน ด/วย 3อ3ส ตามหลักการ

แพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือก โดยงานแพทย�แผนไทยเฉพาะ 
2. หรือ ดําเนินงาน ร�วมในกระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานส�งเสริมสุขภาพ

วัยทํางาน งานชีวอนามัยและสิ่งแวดล/อม งานสุขภาพจิตและโรคไม�ติดต�อ ท่ีเก่ียวข/อง  หรือคลินิก
เลิกบุหรี่ 

3. โครงการด/านการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายภาคีชุมชน เช�น อสม. ผู/นําชุมชน 
6.วัยสูงอายุ 
ป<ญหาสภาวะสุขภาพ  
  ภาวะความผิดปกติทางอายุกรรม (โรคกระดูกและข/อ ผิดปกติทางตา ผิดปกติทางการได/ยิน ผิดปกติ
ทางทันตกรรม) อาการเจ็บปWวยท่ัวไป (ระบบทางเดินอาหาร ระบบสมองและการไหลเวียน อาการทางหัวใจ 
ระบบทางเดินป;สสาวะ) โรคเรื้อรัง(เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ� อัมพาต มะเร็ง อุบัติเหตุ) พฤติกรรม
เสี่ยง 
แผนงานท่ี 1 เรื่อง การบูรณาการ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในการส�งเสริม

สุขภาพ วัยสูงอายุ (ดี เสี่ยง ปWวย) 
ตัวช้ีวัดหลัก  จํานวนชมรมผู/สูงอายุท่ีมีการดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทย

และการแพทย�ทางเลือก อย�างน/อย 1 แห�งต�อตําบล 
ตัวช้ีวัดรอง   จํานวนวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมท่ีมีการดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพด/วย 3อ3ส ตามหลักการ

แพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก อย�างน/อย 1 แห�งต�อตําบล 
ตัวช้ีวัดรอง   ผลการดําเนินการจัดการป;ญหาสุขภาพท่ีพบในวัยสูงอายุ ตามบริบทพ้ืนท่ี(กําหนดโดยพ้ืนท่ี) หรือ

ผลการคัดกรอง เช�น ข/อเข�าเสื่อม  เหงือกและฟ;น  อัมพฤกษ� อัมพาต โรคทางตา 
มาตรการการดําเนินงาน 



1. วางแผนแนวทางการบูรณาการ การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในการส�งเสริมสุขภาพ
ประชาชนวัยสูงอายุ ท้ังในหน�วยบริการและนอกหน�วยบริการ ในชุมชน ร�วมกับงานส�งเสริมสุขภาพวัย
สูงอายุ งานสุขภาพจิตและโรคไม�ติดต�อโดย บูรณาการร�วมในเกณฑ�การประเมินต�างๆ ท่ีเก่ียวข/องกับ
กลุ�มวัยสูงอายุ หรือ การจัดบริการเพ่ิมเติมสําหรับกลุ�มเสี่ยง จากการคัดกรอง ในวัยสูงอายุ 

2. กําหนดแนวทาง รูปแบบ  ข้ันตอนกระบวนการ พ้ืนท่ีและผู/รับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานส�งเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยสูงอายุ ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก ตัวอย�าง สนับสนุนวิชาการ หรือ ร�วมจัดกิจกรรมท้ังแบบโครงการเฉพาะ หรือ 
ร�วมในกระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานส�งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ  งาน
สุขภาพจิตและโรคไม�ติดต�อ ท่ีเก่ียวข/อง  

4. แนวทางการส�งเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยสูงอายุ โดยให/สอดคล/องกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน
ตัวอย�างเช�น การดูแลสุขภาพและสุขอนามัย ประชาชนวัยสูงอายุ 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก ด/วย หลักธรรมานามัย ได/แก�     กายานามัย  จิตตานามัย และชีวิตตานามัย 
(การเรียนรู/เรื่องสุขภาพองค�รวม หลักโภชนาการ ธาตุเจ/าเรือน อาหารตามธาตุ การส�งเสริมสุขภาพ
กายและจิต ด/วยกายบริหารฤาษีดัดตน ไทเก�ก มวยจีน รําวง การทําสมาธิเคลื่อนไหว ) การฝ|ก
ปฏิบัติการนวดผ�อนคลายและบําบัดอาการเจ็บปWวยด/วยตนเอง การส�งเสริมความรู/เรื่องสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน การจัดกิจกรรมการเจริญสติ และสมาธิ สวดมนต� หลักพุทธธรรม เพ่ือการพัฒนา
สุขภาพจิตและอารมณ�  ลดป;จจัยเสี่ยงสุขภาพ  หรือ จัดทําโปรแกรมสุขภาพ 3อ3ส ตามหลักการ
แพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกสําหรับกลุ�มดี เสี่ยง จากการคัดกรองสุขภาพ จัดระบบการดูแลและ
ส�งต�อ การติดตามฟopนฟูสุขภาพผู/สูงอายุในชุมชน 

5. จัดทําแบบประเมินผล เพ่ือติดตามประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การดําเนินงาน ตัวอย�าง การประเมิน
ทักษะความรู/ การติดตามการใช/ประโยชน�ของความรู/ ประเมินความพึงพอใจ ประเมินประสิทธิผล เป.น
ต/น 

6. ศึกษาผลการดําเนินงาน และพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการ
ส�งเสริมสุขภาพผู/สูงอายุ 

แนวทางการดําเนินโครงการ 
1. จัดทําโครงการแบบบูรณาการการส�งเสริมสุขภาพ วัยสูงอายุ ด/วย 3อ3ส ตามหลักการแพทย�แผน

ไทย และการแพทย�ทางเลือก โดยงานแพทย�แผนไทยเฉพาะ 
2. หรือ ดําเนินงาน ร�วมในกระบวนการของโครงการอ่ืนๆของหน�วยงาน เครือข�าย งานส�งเสริมสุขภาพ

วัยสูงอายุ งานสุขภาพจิตและโรคไม�ติดต�อ ท่ีเก่ียวข/อง  หรือคลินิกเลิกบุหรี่ 
3. โครงการด/านการพัฒนาศักยภาพเครือข�ายภาคีชุมชน เช�น อสม. กลุ�มผู/สูงอายุ ผู/นําชุมชน 
4. เอกสารอ/างอิง คู�มือการดูแลผู/สูงอายุด/วยการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ผสมผสาน โดยกรม

พัฒนาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน ด+านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก  
1. ยุทธศาสตร� ท่ี 2 บูรณาการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�สมัยใหม2เพ่ือพัฒนาระบบบริการ(1o , ๒o , ๓o)        

(ปeวย,พิการ, OP+IP) 
เป"าประสงค�  ลดอัตราการปWวย ตาย พิการ ของประชาชนและส�งเสริม การเข/าถึงบริการการแพทย�แผนไทยและ

การแพทย�ทางเลือก 
แนวคิดการกําหนดแผนงาน 

1. บูรณาการหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก ในระบบสุขภาพและชุมชน เพ่ือ การ
รักษาและฟopนฟูสุขภาพ ประชาชนกลุ�มปWวย  ในกลุ�มอาการ และโรคเรื้อรังสําคัญ 

2. ยกระดับและพัฒนารูปแบบ วิธีการ และนวัตกรรม การรักษาและฟopนฟูสุขภาพ ประชาชนกลุ�ม
ปWวย ด/วยหลักการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกท่ีสอดคล/องกับป;ญหาพ้ืนท่ีและวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมชุมชน 

แผนงานและมาตรการการดําเนินงาน 
 1.การพัฒนาระบบบริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
 ตัวช้ีวัดหลัก ร/อยละของผู/ปWวยนอกท่ีได/รับการบริการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกในสถานบริการ 

ร/อยละ 18.5 (ป� 2560)  และ ร/อยละ 20 (ป� 2564) 
 แผนงานท่ี 1 การพัฒนาระบบบริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกท่ัวไป 
  ตัวชี้วัดรอง 1 ร/อยละหน�วยบริการท่ีมีการจัดบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกตามระดับท่ีกําหนด 
  ตัวชี้วัดรอง 2  โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลแพทย�แผนไทย  และโรงพยาบาลชุมชน มีการเปbดบริการแพทย�

แผนไทย ตามรูปแบบ คู�ขนาน ท่ีแผนกงานผู/ปWวยนอกของโรงพยาบาล 
มาตรการการดําเนินงาน 

1.จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก ร�วมกัน
 ทบทวน ป;ญหาและอุปสรรค ความครอบคลุมการจัดบริการ และระดับการจัดบริการของแต�ละหน�วยบริการ
ในพ้ืนท่ีป;จจุบัน 

2.ร�วมกันกําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาการจัดบริการแพทย�แผนไทยในอนาคต เน/น ความ
ครอบคลุม หรือ ยกระดับการจัดบริการให/ครบตามเกณฑ�กําหนด 

3.จัดทําแผนงาน โครงการเพ่ือ สื่อสารผู/นํา แกนนํา เพ่ือสร/างความเข/าใจแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 
และส�งเสริมการสนับสนุนด/านต�างๆท้ัง งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี และทรัพยากร 

4. ทบทวน และพัฒนาการจัดบริการครบวงจร ให/ครอบคลุม ครบถ/วน ท้ังเวชกรรม เภสัชกรรม 
ผดุงครรภ� และหัตถเวช เป.นหลัก ได/แก� การตรวจวินิจฉัย การจ�ายยา รักษา นวด อบ ประคบ ทับหม/อเกลือ 
ฟopนฟู  และเพ่ิมเติมขยายบริการอ่ืนๆ ตามศักยภาพ เช�น การสุมยา เผายา พอกเข�า ฝ;งเข็ม สมาธิบําบัด และ
แพทย�ทางเลือกอ่ืนๆ ตามลําดับ  
   5. กําหนดการจัดบริการ โดยขยายพ้ืนท่ี บริการ ท้ังในหน�วยบริการแพทย�แผนไทย หน�วยบริการ
อ่ืนๆเช�น งานผู/ปWวยนอก งานผู/ปWวยใน งานฝากครรภ� งานห/องคลอด คลินิกเฉพาะโรค) และนอกหน�วยบริการ 
เช�น ชมรม ศูนย�เรียนรู/ หมู�บ/าน วัด โรงเรียนและชุมชน  
   6. ศึกษาความเป.นไปได/และรูปแบบการจัดบริการแบบคู�ขนานในงานผู/ปWวยนอก ตามศักยภาพและ
การสนับสนุน เช�น รูปแบบการหมุนเวียนแพทย�แผนไทย ข้ึนตรวจท่ีงานผู/ปWวยนอก เฉพาะวัน และเวลากําหนด 
หรือ การจัดแพทย�แผนไทย ประจําท่ีแผนกงานผู/ปWวยนอก โดยสนับสนุนสถานท่ี และห/องตรวจเฉพาะ  หรือ
รูปแบบการตรวจรักษารวมกับการส�งต�อผู/ปWวยระหว�างแพทย�แผนป;จจุบันกับแพทย�แผนไทย 
   7. พัฒนาระบบพ่ีเลี้ยง โดย รพ แม�ข�าย สนับสนุน หรือกระตุ/นให/มีการจัดบริการ ให/แก� รพสต.
เครือข�าย เช�น การหมุนเวียนจัดบริการ ให/แก�หน�วยบริการท่ียังไม�จัดบริการ การจัดหน�วยแพทย�แผนไทย



เคลื่อนท่ี การร�วมออกฟopนฟูดูแลผู/ปWวยในชุมชน การพัฒนาศักยภาพผู/ดูแลผู/ปWวยในชุมชน และการสนับสนุนยา
จากสมุนไพรท่ีเพียงพอ 
   8.ศึกษาผลการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริการในแต�ละด/านเชิงปริมาณและคุณภาพ สู�การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาต�อยอด 
แนวทางการดําเนินโครงการ 

1. จัดทําโครงการพัฒนาและจัดต้ังคลินิกแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก สําหรับหน�วยบริการใหม� 
2. หรือโครงการพัฒนาระบบเฉพาะ เช�น ระบบการบริการทับหม/อเกลือ ระบบบริการฟopนฟูผู/ปWวย ใน

หรือนอกหน�วยบริการ  ระบบการตรวจรักษา ดูแลผู/ปWวยด/วยแพทย�แผนไทยในหน�วยบริการต�างๆ
เช�น ผู/ปWวยนอก ผู/ปWวยใน คลินิกเฉพาะโรค  สําหรับหน�วยบริการท่ีมีการจัดบริการแพทย�แผนไทย
บ/างแล/ว 

3. หรือโครงการพัฒนาและจัดต้ังคลินิกแพทย�แผนไทยแบบคู�ขนานในแผนกผู/ปWวยนอก 
4. หรือโครงการจัดบริการออกหน�วยแพทย�แผนไทยเคลื่อนท่ี  
5. หรือโครงการพ่ีเลี้ยงเพ่ือการพัฒนาการจัดบริการแพทย�แผนไทยเครือข�าย 

 
แผนงานท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกเฉพาะทางและการดูแล

ผู+ปeวยโรคเรื้อรังสําคัญ 
ตัวช้ีวัดรอง  2  โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลแพทย�แผนไทย มีการจัดบริการแพทย�แผนไทยครบ

วงจร ใน 4 โรคมุ�งเน/น (โรคภูมิแพ/  ข/อเข�าเสื่อม ไมเกรน และอัมพฤกษ� อัมพาต) 
ตัวช้ีวัดรอง 3 โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล มีการจัดบริการแพทย�แผนไทย

ครบวงจร อย�างน/อย 1 โรค ใน 4 โรคเน/น(โรคภูมิแพ/  ข/อเข�าเสื่อม ไมเกรน และอัมพฤกษ� อัมพาต) 
ตัวช้ีวัดรอง 4 โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลแพทย�แผนไทย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล มีการบูรณาการการส�งเสริม ป?องกัน รักษาและฟopนฟู ผู/ปWวย โรคเรื้อรัง อย�างน/อย 1 โรค
(โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังหรือโรคหืด โรคมะเร็ง  Stroke โรคต/อ โรคอัมพฤกษ�
อัมพาต เป.นต/น) 
มาตรการการดําเนินงาน 

1.จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก ร�วมกัน
 ทบทวน ป;ญหาและอุปสรรค จุดแข็ง และโอกาส เพ่ือค/นหาประเด็นมุ�งเน/นการบริการ โดยเฉพาะ โรคสําคัญ
ท่ีต/องการยกระดับและพัฒนาการดูแลเฉพาะของแต�ละหน�วยบริการ 

2.ร�วมกันกําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาการบูรณาการการดูแลผู/ปWวยโรคมุ�งเน/น  
3.จัดทําแผนงาน โครงการเพ่ือ สื่อสารผู/นํา แกนนํา เพ่ือสร/างความเข/าใจแนวคิด วิธีการดําเนินงาน 

และส�งเสริมการสนับสนุนด/านต�างๆท้ัง งบประมาณ บุคลากร สถานท่ี และทรัพยากร 
4. ทบทวน และพัฒนารูปแบบการจัดบริการครบวงจร ในการดูแลผู/ปWวยโรคมุ�งเน/น ให/ครอบคลุม 

ท้ังด/านการส�งเสริมสุขภาพ ป?องกัน รักษาและฟopนฟู โดยอ/างอิง หลักการแพทย�แผนไทยและหลักเวชปฏิบัติ
แพทย�แผนไทยในการดูแลผู/ปWวยโรคเรื้อรังและโรคสําคัญท่ีกําหนด 

5. จัดบริการการดูแลผู/ปWวยแบบเฉพาะโรคด/วยแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก เพ่ิมเติมจากการ
บริการท่ัวไป โดยการเพ่ิมการเข/าถึงโดยตรงหรือผ�านการคัดกรองส�งต�อจากแพทย�แผนป;จจุบัน เช�น คลินิก 4 
โรค  คลินิกผู/ปWวยโรคต/อ คลินิกฟopนฟูผู/ปWวยอัมพฤกษ� อัมพาต  คลินิกบําบัดมะเร็ง/ผู/ปWวยระยะสุดท/าย  หรือ 
รูปแบบโปรแกรมสุขภาพสําหรับผู/ปWวย ท้ังท่ีควบคุมป;ญหาสุขภาพเองได/และไม�ได/ (เช�น ผู/ปWวยเบาหวานท่ีอยู�ใน
ระยะเริ่มต/น สามารถใช/การปรับพฤติกรรมหรือใช/อาหาร/ยาสมุนไพรบําบัด ก�อนท่ีจะต/องรับยาแผนป;จจุบัน  
และ ผู/ปWวยเบาหวานท่ีไม�สามารถควบคุมระดับน้ําตาลได/ เป.นต/น) 



6.หรือบูรณาการหลักการ ด/านแพทย�แผนไทย แพทย�ทางเลือกและยาจากสมุนไพร ท่ีผ�านการศึกษา 
มีหลักฐานอ/างอิง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการช�วย ส�งเสริม ป?องกัน รักษาและฟopนฟู สุขภาพให/แก�
ผู/ปWวยในโรคเรื้อรัง ในคลินิกโรคเรื้อรังต�างๆ เช�น โรคเบาหวาน (การปรับพฤติกรรมอาหาร ด/วยหลักธาตุเจ/า
เรือน การฝ|กบริหารกายและจิตแบบฤาษีดัดตน  การนวดเท/า การแช�เท/าลดอาการชาปลายประสาทเท/า ยา
สมุนไพรลดน้ําตาลในเลือด ) โรคปอดอุดก้ันเรื้อรังและโรคหืด(การฝ|กบริหารกายและจิตแบบฤาษีดัดตน หรือ
การทําสมาธิ สวดมนต�เสริมสร/างสมรรถภาพปอดและการควบคุมการหายใจ)  โรคความดันโลหิตสูง(การทํา
สมาธิ สวดมนต� การปรับพฤติกรรมอาหาร ด/วยหลักธาตุเจ/าเรือน การฝ|กบริหารกายและจิตแบบฤาษีดัดตน ยา
จากสมุนไพร/ยาหอม การออกเยี่ยมฟopนฟูผู/ปWวยหลังมีภาวะแทรกซ/อน) หรือโรคอ่ืนๆ เป.นต/น 

7.พัฒนาระบบการประเมินผล การดูแลและรักษา เช�น ประเมินผลการรักษา ความพึงพอใจ 
ประสิทธิภาพ ของการดูแลรักษา 

8.ศึกษา วิจัย ผลการดําเนินงาน  เพ่ือพัฒนาและคิดค/นรูปแบบและนวัตกรรมการดูแลผู/ปWวยโรค
เรื้อรังท่ีมุ�งเน/น 

 แนวทางการดําเนินโครงการ 
1.จัดทําโครงการพัฒนาและจัดต้ังคลินิกแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก เฉพาะโรค 
2. หรือ จัดทําโครงการบูรณาการระบบการดูแลผู/ปWวยโรคเรื้อรัง (ท่ีกําหนด) แบบ เฉพาะเรื่อง บาง
กิจกรรม หรือ แบบครบวงจร(ส�งเสริม ป?องกัน รักษาและฟopนฟู  หรือ ต้ังแต� ก�อนปWวย ระหว�างปWวย 
และหลังจากมีภาวะแทรกซ/อน) 
3. จัดบริการคลินิก เฉพาะ ใน ระดับ รพสต. เพ่ือเพ่ิมการเข/าถึงและจํานวนผู/รับบริการ เพ่ิมเติมจาก

การนวด อบ ประคบ เช�น คลินิก ดูแลเข�าเสื่อม คลินิกภูมิแพ/         
 
แนวทางหลักเกณฑ�สําหรับการแบ2งระดับการจัดบริการตาม Service Plan เพ่ือยกระดับบริการ 
อ/างอิงและประยุกต�จาก แนวทางการจัดระบบบริการ Service Plan กลุ�มงานแพทย�แผนไทยและแพทย�
ทางเลือก จังหวัดนครสวรรค� ป� 2559 และเขตสุขภาพท่ี 3 
 

การจัดระดับ กิจกรรม ระดับ Service Plan ตาม
กรม 

ระดับท่ี 1 มีการใช/ยาสมุนไพรในหน�วยบริการ(รพศ./รพช. มีรายการยาสมุนไพรอย�างน/อย 30 
รายการ เป.น ED อย�างน/อย 20 รายการ และ NED อย�างน/อย 20 รายการ) 
หรือ รพสต.มีการใช/ยาสมุนไพรอย�างน/อย 10 รายการ 

Basic level 
 

ระดับท่ี 2 มีการดําเนินงานระดับ 1 และมผีู/ช�วยแพทย�แผนไทยหรือมีแพทย�แผนไทย (จบปริญญา
ตรี มีใบเวชกรรม) มีการจัดบริการท่ัวไป อย�างน/อย 2 กิจกรรม เช�น ตรวจรักษา นวด 
อบ ประคบ ทับหม/อเกลือ ฟopนฟู แต�ยังไม�ได/เปbดคลินิกครบวงจรตาม Service plan 
อย�างน/อย 1 โรค  

ระดับท่ี 3 มีการดําเนินงานระดับ 2 และมีแพทย�แผนไทย (จบปรญิญาตรี มีใบเวชกรรม)และมี
การจัดบริการท่ัวไป ครบถ/วน เช�น ตรวจรักษา นวด อบ ประคบ ทับหม/อเกลือ ฟopนฟู  
เปbดคลินิกตาม Service plan อย�างน/อย 1 โรค และมีการบูรณาการดูแลผู/ปWวยโรค
เรื้อรังเพ่ิมเติมบางกิจกรรม (ส�งเสริม ป?องกัน รักษาและฟopนฟู) 1 โรค 

Intermediate level 
 

ระดับท่ี 4 มีการดําเนินงานระดับ 3 และเปbดคลินิกตาม Service plan ครบ 4 โรค และมีการบูร
ณาการดูแลผู/ปWวยโรคเรื้อรังเพ่ิมเตมิครบทุกกิจกรรม(ส�งเสรมิ ป?องกัน รักษาและฟopนฟู)  
1 โรค 
มีคลินิก OPD คู�ขนานกับแผนป;จจุบัน 

ระดับท่ี 5 มีการดําเนินงานระดับ 4 และมีการให/บริการการแพทย�ทางเลือกอ่ืนๆ Advance level 



แผนงานท่ี 3.การพัฒนาการส2งเสริมการใช+ยาจากสมุนไพร 
ตัวช้ีวัดรอง 1. ร/อยละมูลค�าการใช/ยาจากสมุนไพรในสถานบริการ ค�าเป?าหมาย ร/อยละ 10 (อ/างอิงตามแผน
แม�บทสมุนไพร ระดับกระทรวง  เป?าหมาย ร/อยละ 20 ป� 2563  ) 
 ตัวช้ีวัดรอง 2  อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค�าการใช/ยาสมุนไพรในสถานบริการ แต�ละป� ค�าเป?าหมาย ร/อยละ 10 
(อ/างอิงตามแผนแม�บทสมุนไพร ระดับกระทรวง) 
มาตรการดําเนินงาน 
   1.จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก หรือ คณะกรรมการท่ี
เก่ียวข/องกับการกําหนดนโยบายการส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพรและกําหนดกรอบรายการยาและแนวทางการ
กระจายยา ในระดับ คบสอ. 
   2. ทบทวน ป;ญหาและอุปสรรค และกําหนดแนวทางการพัฒนาด/านการส�งเสริมการใช/ยาจาก
สมุนไพรในสถานบริการและเครือข�าย คบสอ. 

3.จัดทํานโยบาย แผนงาน โครงการเพ่ือ สื่อสารผู/นํา แกนนํา เพ่ือสร/างความเข/าใจแนวคิด วิธีการ
ดําเนินงาน และส�งเสริมการสนับสนุนด/านต�างๆท้ัง งบประมาณ  และทรัพยากร 

4.พิจารณาและกําหนดกรอบบัญชียาจากสมุนไพร ของ คบสอ. ท้ังหน�วยบริการประจํา (อย�างน/อย 
30 รายการ) และรพสต.เครือข�าย(อย�างน/อย 10 รายการ) เพ่ือเสนอการอนุมัติและสนับสนุน 

5. พิจารณาและกําหนดรายการยาสมุนไพรประเภททดแทน ยาแผนป;จจุบัน อย�างน/อย 3 รายการ 
ให/มีใช/ในสถานบริการ และอาจเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

6.กําหนดหลักเกณฑ�การจัดทํางบประมาณและการจัดซ้ือ โดย แบ�งเป.น 3 วิธี คือ 
- ยาสมุนไพรประเภททดแทนยาแผนป;จจุบัน ใช/วงเงินยาแผนป;จจุบันเดิมในการต้ังงบประมาณ

จัดซ้ือ 
- ยาสมุนไพรประเภททดแทนยาแผนป;จจุบันบางส�วน ใช/วงเงินยาแผนป;จจุบันท่ีจะทดแทนบางส�วน 

และต้ังงบประมาณจัดซ้ือแบบสัดส�วนกับยาแผนป;จจุบัน 
- ยาสมุนไพรประเภทยาตําหรับ สําหรับแพทย�แผนไทยเฉพาะ พิจารณาต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมตาม

ปริมาณการใช/ของสถานบริการ 
7. สนับสนุนและกระจายยาจากสมุนไพรให/ครบตามกรอบรายการ และกระตุ/น ติดตามการใช/ และ

อายุของยาจากสมุนไพรในแต�ละสถานบริการ 
7.สื่อสารนโยบาย และข/อมูลวิชาการ ยาจากสมุนไพรให/แก�บุคลากรท่ีเก่ียวข/องท้ังเก�าและใหม�

(ปฐมนิเทศบุคลากรใหม�) เช�น จัดอบรม เอกสารเผยแพร� ประชาสัมพันธ� ป?ายประกาศ  
8.รณรงค�การส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพร ต�างๆ ให/แก�ประชาชนและผู/รับบริการ เช�น กิจกรรมการ

ส�งเสริมการใช/ยาอย�างสมเหตุสมผล การใช/ยาปฏิชีวนะอย�างสมเหตุสมผล สุขศึกษา งานผู/ปWวยนอกของ 
โรงพยาบาล หรือ รพสต. หรือภายในคลินิกแพทย�แผนไทย ท้ังเอกสาร หรือ สมุนไพรจริง โดยร�วมกับ หมอ
พ้ืนบ/าน เครือข�ายในชุมชน ในการร�วมบริการ 

9.พัฒนาความเชี่ยวชาญด/านเวชกรรมและเภสัชกรรมไทย สร/างความเชื่อม่ัน ประชาชน ในการ
ตรวจรักษาโรค/อาการท่ัวไป 

10. เพ่ิมการตรวจวินิจฉัย ปรุงยาสําหรับผู/ปWวยเฉพาะราย  โดยการส�งเสริมการใช/วัตถุดิบสมุนไพร
แห/ง  

11. คัดเลือก ตําหรับยาจากภูมิป;ญญาด้ังเดิม และนํามาประยุกต�ใช/ในการรักษา พร/อมบันทึก 
การศึกษา วิจัยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

12. กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงาน  
13. ศึกษา วิจัยผลการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนา 



แนวทางการดําเนินโครงการ 
1.จัดทําโครงการพัฒนาและจัดต้ังคลินิกแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก เฉพาะโรค 
2. หรือ โครงการพัฒนาระบบการกระจายยาสมุนไพรในหน�วยบริการและเครือข�าย 
3.หรือโครงการการส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพร ในกลุ�มโรคเรื้อรังเฉพาะ ...... 
4.หรือโครงการศึกษาประสิทธิภาพการใช/ยาสมุนไพร ตามท่ีกําหนด ในการรักษา...... 
5.หรือโครงการส�งเสริมการใช/ยาอย�างสมเหตุสมผล ด/วยการใช/ยาสมุนไพรทดแทน  
6.หรือโครงการ ลดการใช/ยาปฏิชีวนะ ด/วยยาสมุนไพร 
7.หรือโครงการ หน�วยแพทย�แผนไทยเคลื่อนท่ี   
8.โครงการโรงพยาบาลส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพร ระดับ รพท.,รพช และ รพสต. 

ตัวอย�าง แนวทางการจัดทําโครงการ โรงพยาบาลส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพร 
1.จัดต้ังคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ�ในการประเมิน  
หลักเกณฑ� เบ้ืองตัน 

- มีการให/บริการยาสมุนไพรในหน�วยบริการ 
- มีผลลัพธ�การดําเนินงาน ด/านการส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพรในหน�วยงานตามเป?าหมาย 
- มีกิจกรรม ในการส�งเสริมความรู/ผู/รับบริการ หรือประชาชน ในเรื่องสมุนไพร ในรูปแบบต�างๆ 
- มีการส�งเสริมการปลูก อนุรักษ�พืชสมุนไพร  
- มีการผลิตยาหรือแปรรูปสมุนไพรสําหรับใช/เบ้ืองต/น ในหน�วยบริการ 
- มีการร�วมมือกับภาคีเครือข�ายในการร�วมกันส�งเสริมการใช/ยาสมุนไพร 
- มีการศึกษา วิจัย 
- ผลการสํารวจประชาชน ในเรื่องความรู/ความเข/าใจ และสนใจ  
- เครือข�ายมีการสนับสนุน ในด/านบริการและยาสมุนไพร 

 
  



แผนงาน ด/านการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก  
ยุทธศาสตร� ท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด+านสุขภาพท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล GG 
  เป"าประสงค�  เพ่ือให/หน�วยงานของสาธารณสุขมีระบบบริหารงานท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 แนวคิดการกําหนดแผนงาน 

1. ส�งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารงาน การแพทย�แผนไทยและการแพทย�
ทางเลือก ในด/านการใช/ทรัพยากร ได/แก� บุคลากรผู/ปฏิบัติงาน งบประมาณ และ
ทรัพยากรท่ีเก่ียวข/อง ให/เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. ส�งเสริมการจัดบริการแพทย�แผนไทย ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สร/างความเชื่อม่ัน
และปลอดภัยให/แก�ประชาชน 

3. ส�งเสริมความเชี่ยวชาญและคุณธรรม จริยธรรมการให/บริการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือกของบุคลากรและหน�วยบริการ 

แผนงานและมาตรการการดําเนินงาน 
แผนงานท่ี 1 ทรัพยากรบุคคล( กําลังคน และความเช่ียวชาญ) 
ตัวช้ีวัดหลัก ร/อยละความครอบคลุมของบุคลากรแพทย�แผนไทยของหน�วยบริการแต�ละระดับใน
จังหวัด ค�าเป?าหมาย ร/อยละ 100  
ตัวช้ีวัดรอง  อัตราการเพ่ิมข้ึนของบุคลากรแพทย�แผนไทย ในจังหวัด ค�าเป?าหมาย ร/อยละ 2 คน/ป� 
ตัวชี้วัดรอง   จํานวนครั้งท่ีบุคลากรได/รับการพัฒนาศักยภาพ ความเชี่ยวชาญด/านแพทย�แผนไทย ค�า
เป?าหมาย 2 ครั้ง/ป� 
มาตรการดําเนินงาน 
 1.กําหนด ยุทธศาสตร� โครงสร/างงานด/านแพทย�แผนไทยในแต�ละระดับ ท้ัง สํานักงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล ให/สอดคล/องกับ
ยุทธศาสตร�และโครงสร/างงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 2.ทบทวนและวางแผน และกําหนดอัตรากําลังบุคลากรให/สอดคล/อง กับภารกิจและกรอบ
กําลังท่ีกําหนด ตามโครงสร/างในทุกระดับ 
 3. กําหนดหลักเกณฑ� และแบ�งระดับศักยภาพการบริการ เพ่ือกระตุ/นให/หน�วยบริการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพการจัดบริการของหน�วยบริการ เพ่ิมข้ึน อันจะเป.นการช�วยส�งเสริมการ
สนับสนุนอัตรากําลังบุคลากรด/านแพทย�แผนไทย ของหน�วยบริการ 
 4. กําหนดตัวชี้วัดและติดตาม กระตุ/น หน�วยบริการ เพ่ือส�งเสริมให/มีการจัดบริการ และ
สนับสนุนอัตรากําลังบุคลากรด/านแพทย�แผนไทย 
 5.กําหนดแผนงาน มาตรการ และตัวชี้วัดระดับหน�วยงาน ระดับบุคคล เพ่ือติดตามพัฒนา
และส�งเสริมให/เกิดประสิทธิผลท้ังในด/านงาน ทรัพยากรและด/านบุคลากร อันจะเป.นการสร/างระบบ
บริการท่ีมีความจําเป.นต�อระบบสุขภาพและมีประโยชน�ในการดูแลประชาชน  

6. ส�งเสริมกิจกรรมการสร/างคุณค�าต�อการทํางานให/แก�บุคลากร เพ่ิมขวัญกําลังใจและความ
ผูกพันธ�องค�กร 

7.สํารวจความต/องการ ด/านวิชาการ เพ่ือให/การสนับสนุน ท้ังในด/านการพัฒนาศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญ 
 
 



แผนงานท่ี 2 การเงินการคลัง(งบประมาณและกองทุน) 
ตัวช้ีวัดหลัก อัตราการเพ่ิมข้ึนของงบประมาณการจัดสรรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการจัดบริการของ
หน�วยบริการ ในกองทุนท่ีเก่ียวข/อง ร/อยละ ...... 
มาตรการดําเนินงาน 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณกองทุนท่ีเก่ียวข/อง ให/ทุกหน�วยงาน ทุก
ระดับรับทราบ เพ่ือกําหนดแผนงานการพัฒนาการจัดบริการ 

2. กํากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ และการเบิกจ�ายงบประมาณ ท่ีได/กําหนด ให/เป.นไป
ตามแผน และนโยบาย  

3. กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานและการจัดสรรงบประมาณในแต�ละหน�วยบริการ ตาม
ระยะเวลา และรอบการจัดสรรงบประมาณ 

4. พัฒนาและแก/ไขป;ญหา ผลการจัดบริการให/สอดคล/องงบประมาณการจัดสรร 
แผนงานท่ี 3 บริหารความเส่ียง(การจัดการข+อร+องเรียน และความเส่ียง สร+างคุณธรรม) 
ตัวช้ีวัดหลัก  ร/อยละของประสิทธิภาพด/านการใช/งบประมาณตามแผนงานโครงการด/านการแพทย�
แผนไทยและแพทย�ทางเลือกท่ีกําหนด ค�าเป?าหมาย ร/อยละ 80 
มาตรการและการดําเนินงาน 

1. กํากับ ติดตาม แผนงาน โครงการ และการเบิกจ�ายงบประมาณ ท่ีได/กําหนด ให/เป.นไป
ตามแผน และนโยบาย  

ตัวช้ีวัดรอง  จํานวนข/อร/องเรียนจากการให/บริการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือกในหน�วยบริการ
เครือข�าย จังหวัด 
ตัวชี้วัดรอง   ร/อยละผู/รับบริการท่ีพบอาการไม�พึงประสงค�จากการได/รับบริการแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ทางเลือก ในหน�วยบริการเครือข�าย จังหวัด 
มาตรการดําเนินงาน  

1. กําหนดตัวชี้วัด และมาตรการเพ่ือป?องกันและเฝ?าระวังความเสี่ยง ในระบบการให/บริการ
ในหน�วยงานทุกระดับ 

2. กํากับ ติดตาม การรายงานผลการดําเนินงาน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
3. ร�วมวางแผนการรายงานและจัดการแก/ไข กรณี เกิดป;ญหาข/อร/องเรียน และอาการไม�

พึงประสงค�  
แผนงานท่ี 4 ระบบคุณภาพ( การบริหารจัดการ Service Plan ,มาตรฐาน) 
ตัวช้ีวัดหลัก ร/อยละหน�วยบริการท่ีมีการจัดบริการแพทย�แผนไทย ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน รพ.สส.พท ในระดับ
เป?าหมายท่ีกําหนด ค�าเป?าหมาย ร/อยละ ....... 
ตัวชี้วัดรอง    ร/อยละหน�วยบริการท่ีมีการจัดบริการแพทย�แผนไทย ผ�านเกณฑ�มาตรฐาน HA แพทย�แผนไทย  
เป?าหมายท่ีกําหนด ค�าเป?าหมาย ร/อยละ................. 
มาตรการดําเนินงาน 

1. ทบทวนและประเมินส�วนขาดตามเกณฑ�มาตรฐาน รพ.สส.พท ในแต�ละด/าน 
2. ทบทวนเกณฑ�และประเมินส�วนขาด ตามมาตรฐาน HA แพทย�แผนไทย  
3. ติดตามแผนงานการพัฒนาแก/ไขส�วนขาดตามเกณฑ�มาตรฐาน รพ.สส.พท. 

ตัวชี้วัดรอง ร/อยละความสําเร็จของตัวชี้วัดด/านแพทย�แผนไทย ค2าเป"าหมาย ร+อยละ ..... 
 
 



มาตรการดําเนินงาน 
1. สนับสนุนการพัฒนาและกําหนดตัวชี้วัดระดับหน�วยบริการ เพ่ือใช/ในการติดตาม พัฒนา 
2. กําหนดแผนงาน มาตรการในการดําเนินงาน เพ่ือยกระดับงานและตัวชี้วัด 
3. กํากับ ติดตาม ผลลัพธ�การดําเนินงานตามระยะเวลา และวางแผนแก/ไข 

 
แผนงานท่ี 5   แผนงานและข+อมูล (ข+อมูลสารสนเทศและวิจัย) 
ตัวช้ีวัดหลัก  ความสมบูรณ�ของการบันทึกและรายงานข/อมูลด/านแพทย�แผนไทย  
มาตรการดําเนินงาน 

1. กําหนดระบบข/อมูลและแนวทางการบันทึกข/อมูล การรายงาน ท้ังในรูปแบบอิเลคโทรนิค 
และการบันทึกท่ัวไป ให/ชัดเจน ถูกต/อง ครอบคลุม 

2. ชี้แจงแนวทางการบันทึกข/อมูล และการตรวจสอบ ติดตามรายงาน 
3. ทบทวนและติดตาม ผลการดําเนินงาน  กับรายงานการบันทึก ตามระยะเวลา  เพ่ือ

ค/นหาป;ญหาและวางแผนการจัดการ แก/ไข 
ตัวช้ีวัดรอง จํานวน ผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด/านการแพทย�แผนไทยท่ีเพ่ิมข้ึน       
ค2าเป"าหมาย..... 
มาตรการการดําเนินงาน 

1. ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน และสนับสนุน กระตุ/นการพัฒนาคุณภาพบริการ ตามวง
ล/อคุณภาพ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมการส�งเสริมสุขภาพ 
ป?องกัน และฟopนฟูสุขภาพ 

2. กําหนดรูปแบบการประเมินผลลัพธ�ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิงพรรณนา ในกระบวนการ
ทํางานและกิจกรรม จากงานประจํา  

3. ยกระดับงานประจําสู�งานวิจัย 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด/านการพัฒนาคุณภาพระดับหน�วยงาน การประเมินวัดผล 

และทักษะการวิจัยเบ้ืองต/นจากงานประจํา 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงานการพัฒนา และงานวิจัย เพ่ือใช/ในการพัฒนาขับเคลื่อน 

เผยแพร� การดําเนินงานด/านแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก  
ตัวช้ีวัดรอง จํานวนเอกสารเผยแพร�วิชาการแพทย�แผนไทยและแพทย�ทางเลือก 
ค2าเป"าหมาย 
มาตรการดําเนินงาน 

1. จัดทําจุลสาร/วารสารเพ่ือเผยแพร�วิชาการและกิจกรรมการดําเนินงานแพทย�แผนไทย 
ให/แก�เจ/าหน/าท่ีและประชาชน 

2. เนื้อหาวิชาการ เช�น 
ด/านการส�งเสริมสุขภาพตามหลักการแพทย�แผนไทยฯ  
ด/านการรักษาและฟopนฟูสุขภาพด/วยแพทย�แผนไทยฯ (โรคและความเจ็บปWวย) 
ด/านผลงานหรือกิจกรรม 
ด/านภูมิป;ญญา( หมอพ้ืนบ/าน  นวัตกรรมภูมิป;ญญา   สมุนไพร) 

 
 
 



แผนงานท่ี 6 ภาคีเครือข2าย 
ตัวช้ีวัดหลัก  จํานวนครั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู/และดําเนินกิจกรรมของภาคีเครือข�ายแพทย�แผนไทย 
ค2าเป"าหมาย..... 
มาตรการการดําเนินงาน 

1. จัดต้ังกลุ�ม/ชมรมแพทย�แผนไทย แพทย�พ้ืนบ/านและแพทย�ทางเลือก ระดับอําเภอ และ
จังหวัด โดยมีกลุ�มเป?าหมาย เช�น หมอพ้ืนบ/าน ผู/ประกอบโรคศิลปะแผนไทย  ผู/ปลูก 
ผู/ผลิต ผู/สนใจสมุนไพร เครือข�ายร/านยาไทย ผลิตภัณฑ�จากสมุนไพร เป.นต/น 

2. จัดต้ังคณะกรรมการ และกําหนดบทบาทหน/าท่ี 
3. กําหนดแผนงานการดําเนินงานของกลุ�ม/ชมรม  
4. จัดเวทีสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู/และดําเนินกิจกรรมของชมรมฯ ร�วมกับเวทีผู/สูงอายุ

สัญจร 
5. แลกเปลี่ยนเรียนรู/ผลงานการดําเนินงาน เพ่ือใช/ในการพัฒนาขับเคลื่อน เผยแพร� การ

ดําเนินงานของชมรม 
แผนงานท่ี 7 การอนุรักษ�และคุ/มครองภูมิป;ญญาแพทย�แผนไทย 
ตัวช้ีวัด    จํานวนทะเบียนภูมิป;ญญา(ตํารับ/ตํารา) เพ่ิมข้ึน 
ค2าเป"าหมาย 
มาตรการดําเนินงาน  

1. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู/ และสืบค/น ตํารับ ตํารา 
2. สืบค/นตํารับ ตําราเชิงรุก 
3. จัดต้ังคณะทํางานการพิจารณา ตํารับยา เพ่ือการพัฒนาต�อยอดการนํามาใช/ 

ตัวช้ีวัด    จํานวนครั้งการประชุมคณะอนุกรรมการคุ/มครองภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย 
   จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการคุ/มครองภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย ระดับจังหวัด 
   จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการคุ/มครองภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย ระดับพ้ืนท่ี 
ค2าเป"าหมาย  
มาตรการดําเนินงาน 
 1.จัดทําคําสั่งคณะอนุกรรมการคุ/มครองภูมิป;ญญาการแพทย�แผนไทย 
 2.ประชุมชี้แจงและกําหนดแผนงาน 
 3.ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 
ตัวช้ีวัด  จํานวนทะเบียนบุคลากรแพทย�แผนไทย (หมอพ้ืนบ/าน ผู/ประกอบโรคศิลปะ ผู/ปลูก ผู/ผลิต 
นักวิชาการ) 
ค2าเป"าหมาย 
มาตรการดําเนินงาน 

1. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู/ และสืบค/น  
2. สืบค/น สํารวจเชิงรุกระดับพ้ืนท่ี 

 
 
 


