
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ            
สาขาการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ผสมผสาน ครั้งที่ 6          

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



วาระการประชุม
• ระเบียบวาระ 1 : เรื่องที่ประธานแจ�งที่ประชุมทราบ

- นพ.สาธารณสุขจังหวัด ท,านใหม,

- การพัฒนาสวนสมุนไพร ในพื้นที่บึงสีไฟ

- ชี้แจงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนางานตามยุทธศาสตร� จังหวัด พิจิตร ป3 2561                                                              
 และผลการนิเทศ รอบ 9 เดือน

• ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองและติดตาม

- ทบทวน ติดตามความก6าวหน6าการดําเนินตามแผนงานโครงการ ป3 2561

• ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องแจ�งเพื่อทราบ  -

• ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

- ร,างกรอบ บทบาทแพทย�แผนไทย ใน PCC ของจังหวัดพิจิตร

- ร,างเกณฑ� รพ.ส,งเสริมการใช6ยาสมุนไพร ประกอบ ในร,างบทบาทแพทย�แผนไทย ใน PCC

- ร,าง แนวทางเวชปฏิบัติ แพทย�แผนไทย สําหรับการดูแลผู6ป=วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ อัมพฤกษ� อัมพาต

- Mind mapping ทิศทางการพัฒนาและร,วมจัดทําแผนการพัฒนางานแพทย�แผนไทย จังหวัดพิจิตร ป3 2562

• ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ



             ยุทธศาสตร)
                  การพัฒนางานแพทย)แผนไทยและแพทย)ทางเลือก    
               5 ป3 (2560-2564) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



ส-งเสริมและป.องกันโรค บูรณาการการแพทย)แผนไทยและการแพทย)สมัยใหม-
เพื่อพัฒนาระบบบริการ

ระบบบริหารจัดการ มีคุณภาพและคุณธรรม 

บูรณาการส-งเสริมและดูแลสุขภาพ ด�วย 3อ3ส 
ตามหลักการแพทย)แผนไทยและแพทย)
ทางเลือก ทุกกลุ-มวัย  ในระบบสุขภาพ       

และชุมชน
สร�างบริการการแพทย)แผนไทยและ

แพทย)ทางเลือกที่เชี่ยวชาญ         
มี คุณภาพ  และมาตรฐาน

พัฒนาความร�วมมือกับภาคีเครือข�ายใน
การคุ�มครองฯ ศึกษา วิจัย พัฒนาภูมิ

ป!ญญาแพทย% แผนไทย ในระบบสุขภาพ 

4 แผนงาน 

4 ตัวชี้วัด

6 แผนงาน           

12 ตัวชี้วัด

3 แผนงาน

 8 ตัวชี้วัด







    แผนงาน 1                               
การพัฒนารูปแบบการ

จัดบริการการส,งเสริมสุขภาพ
ในกลุ,มหญิงตั้งครรภ�  ด6วย

หลักการแพทย� แผนไทยและ
การแพทย� ทางเลือก 

    แผนงานที่ 2
การพัฒนารูปแบบการ

จัดบริการการส,งเสริมสุขภาพ
และฟNOนฟู มารดาหลังคลอด

บุตร และเด็ก 0-5 ป3

     แผนงานที่ 3
การจัดบริการการส,งเสริมสุขภาพ
และการแก6ไขปQญหาสุขภาพสําคัญ 

ในเด็กวัยเรียนและวัยรุ,น ด6วย
หลักการแพทย� แผนไทย ฯ

   แผนงานที่ 4
การจัดบริการการส,งเสริม
สุขภาพและแก6ไขปQญหา

สุขภาพสําคัญ เชิงรับและเชิงรุก ใน
วัยทํางานและผู6สูงอายุ





แผนงานที่ 2                 
ยกระดับศักยภาพ ความ 

เชี่ยวชาญและประสิทธิภาพ 
การจัดบริการแพทย�แผนไทย 

ฯใน หน,วยบริการ             
แต,ละระดับ

แผนงานที่ 3                
บูรณาการ การแพทย� แผนไทยฯ 
ร,วมกับแพทย� แผนปQจจุบัน ใน
การดูแล ประชาชนกลุ,มป=วย         

โรค เรื้อรังสําคัญ

แผนงานที่ 4                                       
การส,งเสริมการใช6 สมุนไพร 
เพื่อการดูแล และพึ่งตนเอง

ด6านสุขภาพ
แผนงานที่ 5                                 

พัฒนาและยกระดับ 
มาตรฐานการจัดบริการ 
การแพทย�แผนไทยและ 

การแพทย�ทางเลือก

แผนงานที่ 6                
กํากับผลลัพธ� การดําเนินงาน
ให6เปTนไป อย,างมีประสิทธิภาพ        

และประสิทธิผล

แผนงานที่ 1                             
สนับสนุนการเพิ่มการ 

จัดบริการแพทย� แผนไทยฯ 
ในหน,วย บริการสาธารณสุข 

ทุกระดับ





แผนงานที่ 1                             
ส,งเสริมและพัฒนา     

ความ เชื่อมั่นในคุณภาพ
และ ความเชี่ยวชาญ     

การ บริการแพทย�แผนไทย 
ฯ ให6แก,บุคลากรสาธารณสุข 

และประชาชน

แผนงานที่ 2               
พัฒนาความรู6และ 
ศักยภาพ ที่จําเปTน      

ด6าน แพทย�แผนไทย ฯ  
แก, บุคลากรแพทย�     

แผนไทย และสาธารณสุข
อื่นๆ  ใน ทุกระดับ 

แผนงานที่ 3                            
ส,งเสริมการอนุรักษ�      

และ คุ6มครองภูมิปQญญา 
การแพทย� แผนไทย             

และ การแพทย� ทางเลือก





ข�อมูลและสถานการณ% : หน�วยบริการและกําลังคน
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61 แห-ง

แหล-งข�อมูล MIS สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจิตร ป3 2561



แผนงานที่ 13 สาขา การแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือก
ผลลัพธ)การดําเนินงานภาพรวม ปC 2561(ข�อมูล 25 กรกฏาคม 2561)
ตัวชี้วัดหลัก : ร�อยละ 20 ผู6ป=วยนอกได6รับบริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกที่ได6มาตรฐาน 

ข�อมูล ปC 2559 2560 2561

ผลลัพธ) 11.33 14.04 19.50
 รพท.                     

(เป.าหมาย: ร�อยละ 10)
17.85 15.76 15.51

ระดับ รพช.
(เป.าหมาย: ร�อยละ 20)

9.22 10.47 12.70

ระดับ รพสต.             
(เป.าหมาย: ร�อยละ 30)

10.89 16.61 27.54



                                                    ตัวชี้วัดหลัก
  ร�อยละผู�ปHวยนอกได�รับบริการการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ทางเลือกที่ได�มาตรฐาน 
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เมือง วังทรายพูน โพธิ์ประทับช�าง ตะพานหิน บางมูลนาก โพทะเล สามง-าม ทับคล�อ สากเหล็ก บึงนาราง ดงเจริญ วชิรบารมี รวม

2561 17.03 19.02 22.13 17.72 16.69 21.95 19.97 22.05 27.16 20.85 21.2 19.19 19.5
2560 14.91 8.03 14.34 13.38 7.77 14.66 10.61 22.77 18 15.54 17.73 11.56 14.04
2559 15.92 4.53 6.61 9.07 6.5 12.6 6.38 22.33 8.06 10.27 10.87 9.61 11.33

ร�อยละ
เป.าหมายกระทรวง ปC 2561 : ร�อยละ 20
เป.าหมายจังหวัด ปC 2561 : ร�อยละ 18.5

18.5



ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561







ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561









ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561





ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561





ประเด็น  พบข6อมูล บริการไม,มีประวัติคลอด = สีน้ําเงิน  มีสัดส,วนน6อย
ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561



ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561



ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561



ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561



ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561



ประเด็น  พบข6อมูล ส,งเสริมสุขภาพแพทย�ทางเลือก = สีน้ําเงิน  มีสัดส,วนน6อย
ข6อมูล 15 สิงหาคม 2561





ประเด็นปLญหา
ผลลัพธ) ภาพรวม และ 

ระดับ รพช. รพสต.ยังไม-
ผ-านเกณฑ)

ผลลัพธ) เชิงปริมาณการ
จัดบริการ   แต-ละประเภท    

พบ บางกิจกรรม น�อย

การดําเนินการ เชิงการบูรณา
การที่มีผลต-อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร) ยังไม-ชัดเจน

สาเหตุและปLจจัย
• รพช.ขนาดใหญ- มีผลลัพธ)ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนผู6รับบริการนอกทั้งหมดที่ มี

จํานวนมาก
• รพช.ขนาดเล็ก เปNดใหม- ยังจัดบริการไม-เต็มรูปแบบ
• รพสต.ส-วนใหญ- ไม-มีการจัดบริการแพทย�แผนไทย 

• การส,งเสริมสุขภาพ และหัตถการมีแนวโน6มเพิ่มขึ้น แต,การส,งเสริมการใช�ยาสมุนไพร    
ยังอยู-ในระดับที่ต่ํา

• กรอบรายการยาและการสนับสนุนกระจายยาสมุนไพรในหน,วยบริการแต,ละระดับ มี
ปริมาณที่น6อย

• กิจกรรมในผู�ปHวยกลุ-มโรคเรื้อรัง ซึ่งเปTนกลุ,มหลักและมีจํานวนมาก ในหน,วยบริการ     
ยังทําได�น�อย 

• การสนับสนุนการบูรณาการแพทย�แผนไทย ในระดับหน,วยบริการ ยังมีขอบเขตที่จํากัด 
จากปLจจัยการนําและผู�ปฏิบัติงาน(ศักยภาพ ความพร�อม และการสื่อสาร)

• การบูรณาการแพทย�แผนไทย ในกลุ-มโรคเรื้อรัง ยังน�อยและ ไม,ชัดเจน ด6าน 
กลุ,มเป̂าหมาย กระบวนการและเวชปฏิบัติ พื้นที่เป̂าหมาย

• การกําหนดบทบาทแพทย)แผนไทย ในการร,วมพัฒนายุทธศาสตร�แต,ละระดับ ยังไม-เปOน
รูปธรรม ชัดเจน 



    สถานการณ) และ ปLญหา อุปสรรค การส-งเสริมการใช�ยาสมุนไพร 
การเข�าถึงบริการยาและอัตราการใช�ยาสมุนไพร ในหน-วยบริการ ภาพรวม ต่ํากว-า เกณฑ)เป.าหมาย

นโยบายและการสนับสนุน
ของผู�บริหาร

องค)ความรู� และความเข�าใจ                     
ด�านแพทย)แผนไทย สมุนไพร ของสหวิชาชีพ อื่นๆ

กระบวนการจัดทํากรอบ
บัญชียาสมุนไพร  

กรอบบัญชียาสมุนไพร

เงื่อนไข งบประมาณ และ   
การจัดซื้อจัดหายาสมุนไพร

การกระจายยาสมุนไพร    
ในหน-วยบริการแต-ละระดับ

ข�อจํากัดการสั่งใช�                    
(ชื่อยา ข�อมูลการใช� ข�อห�าม ข�อระวัง)

ความรู� ทัศนคติ ความเชื่อมั่น         
ยาสมุนไพรของประชาชน



    ความก�าวหน�าการดําเนินงานตามโครงการ ปC 2561(ข�อมูล 8 สิงหาคม 2561)



ยุทธศาสตร) และกิจกรรมสําคัญที่ควรปรับแผนและสนับสนุนตัวชี้วัด ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ

ยุทธศาสตร) ที่ 1

กิจกรรม ส,งเสริมสุขภาพ กลุ,มหญิงตั้งครรภ� หลังคลอดและทารก                                                                                
(ANC และดูแลหลังคลอดเชิงรับ เชิงรุก)

ทุกอําเภอ

กิจกรรม ส,งเสริมสุขภาพ กลุ,มวัยทํางานและผู6สูงอาย ุ   (ในกลุ,มเสี่ยง ป=วยจากการคัดกรอง) ทุกอําเภอ

ยุทธ)ศาสตร) ที่ 2

กิจกรรม พัฒนาระบบบริการ เน6น เวชกรรม และเภสัชกรรม( เสริมบทบาทแผนไทย ในการตรวจโรค และ เพิ่มการสนับสนุนยาจาํเปTน
อย,างเพียงพอ ต,อการปฏิบัติงานได6อย,างมีประสิทธิภาพ) 

√ ผลักดัน CPG และ การ
สนับสนุนยาสมุนไพร

ทุกอําเภอ

กิจกรรม  การพัฒนาระบบบริการที่เพิ่มบทบาทแพทย�แผนไทยใน คลินิก เฉพาะโรค                                                       
(ส,งเสริม ป^องกัน รักษา ฟNOนฟู) ( NCD  คลินิก 4 โรค   แพทย�ทางเลือก เช,น บ,งต6อ ฝQงเข็ม )

√ ทุกอําเภอ                                     

กิจกรรม  การพัฒนาทีม/คณะทํางาน กํากับ มาตรฐาน คุณภาพบริการ ข6อมูลและตัวชี้วัด √ ทุกอําเภอ

ยุทธศาสตร) ที่ 3

กิจกรรม  การพัฒนาศักยภาพ เครือข,าย/ชมรมสําคัญ                                                                                                 
ให6เปTนรากฐานเครือข,ายการพัฒนา ภูมิปQญญา แพทย�แผนไทย ในทุกระดับ

√ ทุกอําเภอ                                       
ยกเว6น บึงนาราง 

กิจกรรม การพัฒนา ศักยภาพ บุคลากรแพทย�แผนไทย ให6มีทักษะเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ที่หลากหลาย (NCD  เวชกรรม/
เภสัชกรรม  หัตถการเฉพาะ และแพทย�ทางเลือก สมุนไพร )

√    เร,งรัดกําลังคนลงพื้นที่ ทุกพื้นที่

กิจกรรม การพัฒนางานวจิัย หรือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ การบริการ หรือ กิจกรรม √ ผลักดันวิจัยสําคัญและ
สร6างเวที

ทุกอําเภอ



ข�อเสนอแนะ จัดทําแผนของจังหวัด ปC 2562 กิจกรรมสําคัญ จังหวัด อําเภอ

ยุทธศาสตร)ที่ 1  ส-งเสริมสุขภาพทุกกลุ-มวัย

ให6พื้นที่ จัดทําแผนพัฒนา กลุ,มวัยสําคัญ เปTนงานประจําทั้งหมด โดยจะทําเปTน โครงการเฉพาะ หรือเปTนงานประจาํ  
โดย ขอให6เน6น การพัฒนาระบบบริการส,งเสริมสุขภาพกลุ,มวยั หญิงตั้งครรภ� และหลังคลอด และทารก ให6ชัดเจน ทั้งเชิงรุก เชิงรับ การสร6างเครือข,ายดูแลต,อเนื่อง  และ กลุ,มวัย ทํางานกับผู6สูงอาย ุ 
โดยเฉพาะ กลุ,มเสี่ยง จากการคัดกรอง  ให6มีกิจกรรม ส,งเสริมสุขภาพ เน6น โรค ตามกลุ,มวัย โดยเฉพาะ โรคเบาหวานความดัน  ใน กลุ,มชมรม ของพื้นที่ ประจําและต,อเนื่อง (งานประจําในแผน)

√

ยุทธ)ศาสตร) ที่ 2  พัฒนาระบบบริการและดูแลสุขภาพกลุ-มปHวย

1. จังหวัดจะกําหนด ให6 มีการจัดบริการ 2 ประเภท คือ 
- Basic service  ได6แก, ตรวจ นวด อบ ประคบ ทับหม6อเกลือ และ    Special service ได6แก, คลินิก ปฐมจินดา  ปQจฉิมวัย อชินโรค และอภัยสันตา(สื่อสารและทํางานบน พื้นฐานคัมภีร�)
- ให6หน,วยบริการทุกระดับ ที่ยังไม,มี Basic service ครบ ทําแผนพัฒนา ส,วนขาด
- ส,วน Special service เน6น นําร,อง รพสต. 17 แห,ง เปTนหลัก จัดบริการคู,ขนานกับ คลินิกที่เกี่ยวข6องของหน,วยบริการ  โดย มีป^ายแจ6งคลินิก และโรคที่ทําการตรวจรักษา ให6เห็น
2 . จังหวัด จะเคลื่อน โรค เรื้อรัง 5 กลุ,มโรค ได6แก, เบาหวาน+ ความดัน  มะเร็ง+ฝ3ในตับ COPD+ภูมิแพ6  สะเก็ดเงิน   stroke
- ให6แบ,ง พื้นที่รับผิดชอบ 5 ทีม ทีมละ 1 โรค    เน6น ผู6รับผิดชอบหลัก คือ รพท/รพช.     ส,วน รพสต. ให6รับ 3 โรค เบาหวาน ความดัน และ stroke (แบ,ง phase ความคืบหน6าเพื่อติดตาม)
3. พัฒนาบทบาท คณะกรรมการ แต,ละ คณะ ช,วยจังหวัด ดูอย,างจริงจัง  โดยเฉพาะ เรื่อง ระบบบริการ วิชาการ และ CPG  เช,น
- Special clinic ในแต,ละ คลินิก จะ ทําโรคอะไรบ6าง และจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ ประกอบ +การเก็บข6อมูล ประเมินผล
- จัดทํา CPG 5 กลุ,มโรค 
4.จังหวัดจะดําเนินการ พัฒนาศักยภาพ เกี่ยวกับ โรคที่จะพัฒนา เช,น เชิญพื้นที่ ที่ทําได6ดี มาแลกเปลี่ยน และส,งบุคลากรไปฝuกปฏิบัติ   และ การอบรม เวชกรรม ที่เน6น เช,น หลักเวชกรรมและปรุง
ยา  โรคเด็ก สตรี โรคผู6สูงอายุ และบ,งต6อ ส,งเปTนรุ,นสุดท6าย   พัฒนาผู6ช,วย  สหสาขาเข6าใจแผนไทย ตัวอย,างพื้นที่บูรณาการในโรคต,างๆ    และ พา หัวหน6า รพสต PCC ดูงาน
5. พัฒนาเรื่อง ยาสมุนไพร โดยเฉพาะยาตําหรับ และยาปรุงเฉพาะ  
-  ให6พื้นที่ จัดทําโครงการ พัฒนาระบบบริการ แพทย�แผนไทย ด6านเวชกรรมและเภสัชกรรมไทย  เน6น การจัดหาและผลิตยาตํารับ สําหรับใช6ใน คลินิกเฉพาะ และ ตาม CPG โรค

√

√

√

√

√

√

ยุทธ)ศาสตร) ที่ 3  พัฒนาเครือข-าย
- ให6พื้นที่ จัดทําแผนพัฒนา เครือข,ายที่มีอยู, โดยใช6งบพื้นที่  เน6น 2 เรื่องที่จะทําร,วมกันทั้งจังหวัด  คือ การพัฒนาเรื่องสมุนไพร ให6 รู6ชนิด สรรพคุณ การปลูก การเก็บ และ Work shop คือ 

สํารวจและจัดทําข6อมูลสมุนไพร ในชุมชน   และอีกเรื่อง คือ  หลักการ แพทย�แผนไทยเบือ้งต6น กับ หลักการเกิดโรค เบาหวานความดัน ตามทฤษฎีแผนไทย
- ลงประเมิน มาตรฐาน และ การพัฒนาตามกรอบ บทบาท แพทย�แผนไทยใน PCC   -  ติดตามความคืบหน6า ทุก 2 เดือน  และจัดเวที นําเสนอ การดูแล 5 กลุ,มโรค 5 เครือข,าย และ รพสต
- ผลักดัน วิจัย R2R      - คัดเลือกพื้นที่ต6นแบบดีเด,น ระดับจังหวัด    -  ผลักดัน คนลง ในส,วนที่ขาด และส,วนที่ต6องการพัฒนาศักยภาพ

√

√



กิจกรรม กลุ-มเป.าหมาย ระยะเวลาดําเนินการ

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ผสมผสาน ในการจัดการสุขภาพผู�ปHวยโรคเรื้อรังสําคัญ
ภาคทฤษฎี 2 วัน
- แนวทางการดูแลสุขภาพและการใช�ยาสมุนไพรตามหลกัการแพทย)แผนไทย
- แนวทางการบูรณาการการจัดการสุขภาพผู�ปHวยโรคเรื้อรังสําคัญ ด�วยการแพทย)แผนไทย พื้นที่ต�นแบบ โรงพยาบาลการแพทย)แผนไทยและ

การแพทย)ผสมผสาน
ภาคปฏิบัติ  3 วัน
- ฝWกอบรมระยะสั้น การจัดการสุขภาพผู�ปHวยโรคเรื้อรังสําคัญ ในแหล-งฝWก พื้นที่ต�นแบบ โรงพยาบาลการแพทย)แผนไทยและการแพทย)ผสมผสาน

แพทย� พยาบาล เภสัชกร แพทย�
แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข 

และ ตัวแทนเครือข,ายชมรม
แพทย�แผนไทย 

ธันวาคม 2561

2.การอบรม หลักสูตร บ-งต�อด�วยหนามหวาย (พัฒนาคลินิก อภัยสันตา) แพทย�แผนไทย พฤศจิกายน 2561

3.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เวชกรรมและเภสัชกรรมไทย สําหรับ บุคลากรแพทย)แผนไทย 
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 3 วัน
- เวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย ในกลุ-มโรค เด็กและสตรี (พัฒนาคลินิกปฐมจินดา)
- เวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย ในกลุ-มโรค วันทํางานและผู�สูงอายุ (พัฒนาคลินิกปLจฉิมวัย)
- เวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย ในกลุ-มโรคเรื้อรังและโรคอื่นๆ(ฒนาคลินิกอชินโรค)

แพทย�แผนไทย มกราคม 2561

4.การประชุมนําเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู� การพัฒนาระบบบริการการแพทย)แผนไทย ประจําปC
- นําเสนอการพัฒนาระบบบริการ ตามกรอบ บทบาทแพทย)แผนไทย ใน PCC ระดับ รพสต.
- นําเสนอการพัฒนาระบบการจัดการผู�ปHวยโรคเรื้อรังสําคัญ ระดับ รพท/ รพช
- การคัดเลือกพื้นที่ต�นแบบดีเด-นระดับจังหวัด

แพทย�แผนไทย ผู6รับผิดชอบงาน
แพทย�แผนไทย จังหวัด รพ.และ 

สสอ.

มิถุนายน 2561

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ผู�ช-วยแพทย)แผนไทย 330 ชั่วโมง สําหรับประชาชนทั่วไป (เพิ่มเติมสําหรับ พื้นที่ PCC และพื้นที่ส-วนขาดที่
ต�องการ)

อสม.และประชาชน กพ-พค 62

6. ประชุม พบส. แพทย)แผนไทย เน�น คณะกรรมการแต-ละด�าน ทุก 2 เดือน เพื่อกํากับ ติดตาม



กิจกรรม งบประมาณ

1.การพัฒนาสุขภาพ ตามกลุ-มวัย โดยเฉพาะ กลุ-มแม-และเด็ก     และ วันทํางานและผู�สูงอายุ 
- การจัดระบบบริการ ส-งเสริมสุขภาพ  แม-และเด็ก  เชิงรับ เชิงรุก 
- การบูรณาการหลักสูตร สําหรับจัดกิจกรรม ส-งเสริมสุขภาพ ด�วยแพทย)แผนไทย ใน กลุ-มหรือชมรม ที่เกี่ยวข�องกับวัยทํางานหรือผู�สูงอายุ อย-างต-อเนื่อง 

งบประมาณประจําป3 เงินบํารุง

2.การพัฒนาระบบบริการการแพทย)แผนไทย ตามกรอบบทบาทแพทย)แผนไทย ใน ระบบ PCC 
- การพัฒนาการจัดบริการและมาตรฐาน Basic service  สําหรับหน-วยบริการที่ยังขาด
- การพัฒนาและจัดตั้ง คลินิกเฉพาะโรค 4 คลินิก special service  เน�น CPG โรคหลักแต-ละคลินิก  การสื่อสารและส-งต-อ  และ การจัดหายาสมุนไพร ใช�ดูแล 

และการเก็บข�อมูลผลการดําเนินงาน
- การพัฒนาการจัดบริการแพทย)แผนไทย สําหรับโรคเรื้อรังสําคัญ ที่ได�รับการมอบหมายเฉพาะ ของแต-ละ เครือข-าย รพท/รพช

งบประมาณประจําป3 เงินบํารุง
งบ สปสช.

3. การพัฒนา โรงพยาบาลส-งเสริมการใช�สมุนไพร งบกองทุนตําบล หรืองบสปสช.

4. การพัฒนาศักยภาพ เครือข-าย แพทย)แผนไทย ในชุมชน  
เน�น 2 เรื่อง
เรื่อง 1  สมุนไพร เน�น รู�จักชนิด สรรพคุณ วิธีใช� การปลูก การเก็บ
ภาคทฎษฎี 1-2 วัน
- สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน และหลักการใช�สมุนไพร อย-างปลอดภัย
ภาคปฏิบัติ
- สํารวจและจัดทําข�อมูล สมุนไพร ในชุมชน
เรื่องที่ 2  หลักการดูแลสุขภาพด�วยแพทย)แผนไทยเบื้องต�น และ แพทย)แผนไทย กับ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน 
ภาคทฤษฎี 1-2 วัน
ภาคปฏิบัติ 
-   ฝWก ปฏิบัติ การตรวจวิเคราะห)ธาตุและการให�คําแนะนําการดูแลสุขภาพ ระดับครัวเรือน

งบกองทุนตําบล หรืองบสปสช.



Mind 
Mapping

by
@ แพทย)แผนไทย พิจิตร

ข6อเสนอแนะ



(ร-าง) บทบาท แพทย)แผนไทย               
ในระบบ Primary Care Cluster/PCC

กลุ,มงานการแพทย�แผนไทย และการแพทย�ทางเลือก   สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร ป3 2561



กรอบการขับเคลื่อนงานแพทย)แผนไทย               
ในระบบ Primary Care Cluster/PCC

รพท./รพช. แม-ข-าย 12 แห-ง รพสต.ลูกข-าย  37 ทีม

รพสต.หลัก/PCC  17 แห-ง                                   
มีแพทย)แผนไทยประจํา

รพสต.ลูกข-าย  17 ทีม

พัฒนา กํากับ และดูแล 



           จัดบริการสุขภาพ ที่ครอบคลุม ทุกมิติ            

เน6น การส,งเสริม  รักษา และ ฟNOนฟูสภาพ ผู6ป=วยทุกกลุ,ม
วัย ผู6ป=วยโรคเรื้อรัง และ ผู6ป=วย พิการ อัมพฤกษ� อัมพาต 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ และแนวเวชปฏิบัติแพทย�แผนไทย  
ในหน,วยบริการ PCC หลัก รพสต.  ลูกข,าย และ ในชุมชน

ส-งเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ-มวัย เน6นการจัดการปQจจัย

เสี่ยงที่เปTนสาเหตุความเจ็บป=วย สําคัญ ตามบริบทพื้นที่  ในแต,ละกลุ,มวัย   ได6แก,  เด็ก 
สตรีตั้งครรภ�และหลังคลอดบุตร วัยเรียน วัยรุ,น วัยทํางาน และผู6สูงอายุ ทั้ง ระดับ 
ครอบครัวและชุมชน ด6วยการบูรณาการ ความรู6ทางการแพทย�แผนไทย และ ภูมิปQญญา
การแพทย�ในชุมชน ร,วมกับ การแพทย�แผนปQจจุบัน

       การจัดบริการเชื่อมโยง และส-งต-อ         

การดูแลผู6ป=วยโรค เรื้อรัง พิการ อัมพฤกษ� อัมพาต ในชุมชน กับ  case 
manager  โรงพยาบาลแม,ข,าย  โรงพยาบาลส,งเสริมสุขภาพตําบลเครือข,ายทีมที่
ดูแล และ เครือข,ายแพทย�แผนไทยในชุมชน       อสม. และหมอพื้นบ6าน

บริหารและวางแผน เน6น การเปTนผู6นํา การวางแผน พัฒนา และ

วิชาการด6านแพทย�แผนไทย ให6แก, หน,วยบริการ PCC และทีม โดย การวิเคราะห�
ปQญหา และ กําหนดยุทธ�ศาสตร�  กลยุทธ�และแผนงานพัฒนาให6สอดคล6องกับ
บริบทพื้นที่ และกํากับงานให6มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

อบรมให�ความรู� และ สนับสนุนวิชาการแก,บุคลากรอื่นๆ เช,น สหวิชาชีพ

ผู6ช,วยแพทย�แผนไทย หมอพื้นบ6าน อสม .เชี่ยวชาญ  จิตอาสาในชุมชน และ 

เครือข,ายชมรมแพทย�แผนไทย  เพื่อขับเคลื่อนการพึ่งตัวเอง และชุมชนด6านสุขภาพ        

ส-งเสริมการใช�สมุนไพรจัดการสุขภาพ  
เน6น การส,งเสริมการจัดการสุขภาพประชาชน  ด6วยการใช6ประโยชน� จากสมุนไพร
ในแหล,งชุมชน และ การส,งเสริมการใช6สมุนไพรอย,างปลอดภัย ในชุมชน  แบบ
ครบวงจร 

ศึกษา วิเคราะห) วิจัย ติดตามผล และความปลอดภัยการรักษา 
และ พัฒนานวัตกรรม สุขภาพ สําหรับการดูแลสุขภาพประชาชน ในชุมชน

อนุรักษ)ภูมิปLญญาสุขภาพชุมชน  เน6น การ

สํารวจ ค6นหา แหล,งภูมิปQญญาดั้งเดิมของชุมชน ที่ใช6ดูแลสุขภาพ ได6แก, 
หมอพื้นบ6าน ตํารา ตํารับยา นวัตกรรมการพึ่งตนเองด6านสุขภาพ  
วัฒนธรรมสุขภาพและแหล,งพืชสมุนไพร เพื่อจัดระบบ  สร6างเครือข,าย        
และ ต,อยอดการ ใช6ประโยชน�จาก ภูมิปQญญา ในระบบสุขภาพ



   (ร-าง) โรงพยาบาล             
 ส,งเสริมการใช6ยาสมุนไพร

กลุ,มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร ป3 2561



แผนแม-บทแห-งชาติ ว,าด6วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 2560-2564

4 strategyยุทธศาสตร) ที่ 1

ยุทธศาสตร) ที่ 2

ยุทธศาสตร) ที่ 4ยุทธศาสตร) ที่ 3

ส,งเสริมผลิตผลของสมุนไพร
ไทยที่มีศักยภาพ

พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด
สมุนไพรให6มีคุณภาพระดับสากล

สร6างความเข6มแข็งของการ
บริหารและนโยบายภาครัฐ

ส,งเสริมการใช6สมุนไพรเพื่อการ
รักษาโรคและสร6างเสริมสุขภาพ



    สถานการณ) และ ปLญหา อุปสรรค การส-งเสริมการใช�ยาสมุนไพร 
การเข�าถึงบริการยาและอัตราการใช�ยาสมุนไพร ในหน-วยบริการ ภาพรวม ต่ํากว-า เกณฑ)เป.าหมาย

นโยบายและการสนับสนุน
ของผู�บริหาร

องค)ความรู� และความเข�าใจ                     
ด�านแพทย)แผนไทย สมุนไพร ของสหวิชาชีพ อื่นๆ

กระบวนการจัดทํากรอบ
บัญชียาสมุนไพร  

กรอบบัญชียาสมุนไพร

เงื่อนไข งบประมาณ และ   
การจัดซื้อจัดหายาสมุนไพร

การกระจายยาสมุนไพร    
ในหน-วยบริการแต-ละระดับ

ข�อจํากัดการสั่งใช�                    
(ชื่อยา ข�อมูลการใช� ข�อห�าม ข�อระวัง)

ความรู� ทัศนคติ ความเชื่อมั่น         
ยาสมุนไพรของประชาชน



 โรงพยาบาล ส,งเสริมการใช6ยาสมุนไพร
ประชาชน มีการใช6สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

และ ปลอดภัยจากการใช6สมุนไพร
เป.าหมาย

วัตถุประสงค)• ส,งเสริมการเข6าถึงและการใช6ยาสมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขของประชาชน เพิ่มขึ้น

• พัฒนารูปแบบการดําเนินงานส,งเสริมการใช6ยาสมุนไพรใน
สถานบริการและในชุมชนแบบครบวงจร

• เกิดต6นแบบการดําเนินงานส,งเสริมการใช6ยาสมุนไพรในสถาน
บริการและในชุมชน

ตัวชี้วัด  มูลค,าการใช6ยาสมุนไพรในหน,วยบริการเพิ่มขึ้น           
ไม,น6อยกว,าร6อยละ 5



     กรอบหลักเกณฑ) โรงพยาบาลส,งเสริมการใช6สมุนไพร

นโยบายและการวางแผน
นโยบายและการสนับสนุน  
คณะกรรมการขับเคลื่อน 
วางแผนและมาตรการ

การดําเนินงานและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ� 

บุคลากร และการจัดบริการ
การส,งเสริมการใช6ยาสมุนไพรใน

หน,วยบริการและในชุมชน

การติดตามและผลลัพธ)



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา                
ตามหลักการแพทย�แผนไทย สําหรับผู�ปHวยโรคเบาหวาน

กลุ,มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก                        
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ป3 2561



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา             
ตามหลักการแพทย�แผนไทย สําหรับผู�ป วยความดันโลหิตสูง

กลุ,มงานการแพทย�แพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก               
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร



แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษา     
ตามหลักการแพทย�แผนไทย สําหรับผู�ป วยโรคหลอดเลือดสมอง

(อัมพฤกษ� อัมพาต)  กลุ,มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลอืก     
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


