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การจัดท าข้อมูลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย  
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ปี 2560 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขของรัฐให้มีความโดดเด่นในการบริหาร และ
การให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ ๔ ประเภท คือ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อีกทั้ง
ยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือกของบุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทยในส่วนกลางและภูมิภาค และสามารถน าไปพัฒนางานการแพทย์แผนไทยในสถานบริการให้มี
ประสิทธิภาพ และประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่มีคุณภาพ
มาตรฐานเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 
การเก็บข้อมูล 

1. การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นฯ เพ่ือคัดเลือกหน่วยงานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีความโดด
เด่น ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ปี 2560 

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นฯ 

 

การด าเนินงาน 

1. ประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก  

2. รวบรวมข้อมูลในการน าเสนอของพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นฯ 
3. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานบริการสาธารณสุขที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

พ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นฯ 
4. สรุปข้อมูลของพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นฯ  
5. เผยแพร่ข้อมูลของพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นฯ ลง website  
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ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับเพชร   

ประเภท : โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

ผู้บริหารหน่วยบริการมีการก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของ 
หน่วยงาน มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกของหน่วยงานให้บุคลากรรับทราบ  

มีแผนยุทธศาสตร์ชัดเจน โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเชื่อมร้อยองค์ความรู้ (Knowledge Integration) 
ทั้งจากการลงพ้ืนที่เก็บความรู้กับหมอยาพ้ืนบ้าน ความรู้จากต ารับต ารา โบราณที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ การ
สืบค้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยจากฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าไปสู่การพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกให้พร้อมเป็นผู้น าในอาเซียน มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในการพัฒนางานด้าน
การแพทย์แผนไทยฯ ที่ สอดคล้องกับทิศทางของจังหวัด กรม และกระทรวง อันก่อเกิดเป็นกิจกรรมต่างๆ 

มีการส ารวจ วางแผนและด าเนินการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

 ด้านบริการ 

งานบริการผู้ป่วยนอก ผู้รับบริการสามารถมาใช้บริการได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านแพทย์แผนปัจจุบัน มี
มาตรฐานการให้บริการ คัดกรองผู้ป่วย ตรวจวินิจฉัย และประเมินก่อน - หลังการรักษา โดยแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ส าหรับการรักษาจะแบ่งเป็น หัตถการการนวดรักษา หัตถการการประคบสมุนไพร หัตถการการอบ
สมุนไพร หัตถการการดูแลมารดาหลังคลอด หัตถการการพอกยาสมุนไพร หัตถการการเผาเครื่องยาสมุนไพร 
หัตถการการกักน้ ามัน การจ่ายยาสมุนไพร ทั้งรูปแบบยาเดี่ยวและยาต ารับส าเร็จรูป 

บริการผู้ป่วยใน   มีหอผู้ป่วยใน รักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรังต่างๆ หรือโรคที่ต้องให้หัตถการด้าน
การแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคตับแข็ง สะเก็ดเงิน หนังแข็ง  หลอดเลือดสมอง กลุ่มโรคกล้ามเนื้อ
และกระดกูเรื้อรัง โรคหอบหืด ไซนัส พาร์กินสัน เป็นต้น  

ใช้วัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือน ามาประกอบการปรุงยาส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีคุณภาพ และสามารถ 
ตรวจสอบแหล่งที่มาของสมุนไพรได้  

 ด้านวิชาการ/นวัตกรรม 

มีงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้แก่ 
- การศึกษาประสิทธิผลการรักษาด้วยวิธีผสมผสานการนวดไทยร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน ใน

ผู้ป่วยปวดศีรษะไมเกรนชนิดมีและไม่มีอาการเตือน  
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- การศึกษาประสิทธิผลของต ารับน้ ามันต้นกระดูกไก่ด า-ขัดมอนในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม  
- (R2R) การพัฒนารูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยการใช้ยาสมุนไพร ณ ศูนย์สุขภาพ 

ชุมชนเมืองศาลาไทย (เครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร) จังหวัดปราจนีบุรี 
- รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทยและการแพทย์แผนไทย  
- โครงการสเปรย์อดบุหรี่ 
- มีการจัดท า CPG อัมพฤกษ์ อัมพาต สะเก็ดเงิน หนังแข็ง โรคหัวไหล่ติด ตับแข็ง พาร์กินสัน มีการ

จัดท าแนวทางการดูแลมารดาหลังคลอด 
 ด้านภาคีเครือข่าย 

มีแผนงาน/โครงการแบบบูรณาการทั้งในเชิงร่วมด าเนินการ และการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน 
และภาคีเครือข่าย ได้แก่ การอบรมสัมมนาเพ่ือคืนความรู้สู่ชุมชนด้านสมุนไพร มีเครือข่ายจิตอาสาร่วม
ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกทั้งใน หรือนอกหน่วยบริการ มี
การจัดกิจกรรมลานเพลิน ปราจีนบุรี ร่วมกับกลุ่มเยาวชนรักษ์เขาใหญ่เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการใช้สมุนไพร
และอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร 

มีการท าโครงการร่วมกับการท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย ส านักงานนครนายก ในแคมเปญ “ชมชิม    
ช๊อป กับ OTOP Train” โดย เป็นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพ ท ากิจกรรมเรียนรู้เรื่องการดูแล
สุขภาพและการใช้สมุนไพร ระหว่างการเดินทางบนรถไฟ 

จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และการอบรมพัฒนาบุคลากร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในโครงการ “เข้าถึง เข้าใจ สมุนไพรอภัยภูเบศร” 
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ภาพกิจกรรม 
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ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพที่ 8) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับเพชร   

ประเภท : โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

มีการก าหนดทิศทางการพัฒนางานแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้
เป็นไป ในทิศทางเดียวกันและเป็นเชิงนโยบาย ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก
หน่วยงาน และองค์กรภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนในเขตอ าเภอสว่างแดนดิน 

การพัฒนาระบบสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามการก าหนดทิศทางของการ
พัฒนาระบบสุขภาพในระยะยาว คือ การรักษา ส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟูสภาพ  การรักษาโดยการน าเอาแผนบูรณา
การแพทย์แผนไทยของจังหวัดสกลนคร เพ่ือให้สอดคล้องกับ นโยบาย 5 รุก 5 รับ 5 สนับสนุน 6 น าร่อง 

 ด้านบริการ 

เปิดให้บริการผู้ป่วยนอก(OPD คู่ขนาน) และผู้ป่วยใน โดยให้การรักษา ฟ้ืนฟูผู้ป่วยด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ยังดูและผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องรักษาแบบ
ประคับประคอง (Palliative care ) เช่น ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้ายด้วยยาเบญจอ ามฤตย์  

มีการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ด้านวิชาการ/นวัตกรรม 

การน าเอาสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นยา เพ่ือรักษาอาการที่อาจจะเกิดขึ้นในคนที่อยู่ที่ 
บ้านก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาล มีการใช้สมุนไพร 4 ชนิด มาปรุงรสอาหารแทนการใช้ผงชูรส การน าเอาใบฝรั่ง
มาใช้ ต้ม รับประทานเม่ือเกิดอาการท้องเสียที่ไม่รุนแรง และสมุนไพรอื่นๆอีก 

มีการจัดท าหนังสือแนวทางการใช้ยาและแนวทางการดูแลผู้ป่วย 
นวัตกรรมเพ่ือไล่ยุงลายและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยใช้สมุนไพรที่มีอยู่ใน ชุมชน และเศษ

กระป๋องกาแฟที่ใช้แล้วมาท าให้เกิดประโยชน์ ไม้แขวนผ้าที่ไม่ใช้แล้วน ามาเป็นอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังใช้
สมุนไพรคือ ตะไคร้หอมไล่ยุง เพ่ือป้องกันยุงไม่ให้มากัด 

นวัตกรรมกระป๋องปรับธาตุ 
นวัตกรรม “เปิดปุ๊ปติดปั๊ประงับปวด” 
นวัตกรรม “สุคนธบ าบัด pack” 
นวัตกรรม “ไม้ตีข้าวลดปวด” 
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 ด้านภาคีเครือข่าย 

การให้ประชาชน หรือชุมชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการรักษาพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาไทย โดยการจัดตั้งกลุ่มหมอพ้ืนบ้านและสังคายนาองค์ความรู้  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ในชุมชนในเขตอ าเภอ
สว่างแดนดิน จ านวน 4 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ 

- ศูนย์เรียนรู้รักษ์สมุนไพรและแพทย์แผนไทย  
- ศูนย์เรียนรู้กลุ่มนวดแผนไทยและหมอพ้ืนบ้านต าบลธาตุทอง  
- ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรและนวดแผนไทยบ้านค าไชยวาน   
- ศูนย์เรียนรู้หมอพ้ืนบ้านบ้านปลวก  
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มส่งเสริมการปลูกสมุนไพรและกลุ่มนวดแผนไทยอีกครบทุก รพ.สต.มีสมาชิก

ทั้งหมด 171 คน  
โครงการจัดตั้งกลุ่มหมอพ้ืนบ้านทุก  รพ.สต.และจัดให้มี เวทีประชุมสมัชชาสุขภาพในระดับ 

อ าเภอทุกเดือน 
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ภาพกิจกรรม 

  



-9- 
 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนทองวัฒนา จังหวัดสกลนคร (เขตสุขภาพที่ 8) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับเพชร   

ประเภท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการแก้ปัญหาของชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างกลุ่มองค์กรชุมชน สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วม
ในระบบดูแลสุขภาพ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดตั้งโครงการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกข้ึน เพ่ือบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างภาคสหวิชาชีพด้านการสาธารณสุขและภาคประชาชน 

 ด้านบริการ 

ในด้านการจัดบริการ ได้จัดให้มีมุมให้ความรู้เรื่อง ธาตุเจ้าเรือน นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้ประชาชนได้เรียนรู้ มีการด าเนินโครงการให้บริ การ
การแพทย์แผนไทยในสถานบริการครบทุกด้าน จัดตั้งโครงการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ขึ้นเพ่ือบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างภาคสหวิชาชีพด้านการสาธารณสุขและภาคประชาชน 

สถานบริการใช้เวชภัณฑ์สมุนไพรที่ท าขึ้นเอง รักษาผู้มารับบริการ มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน และมียาปรุงส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยที่มาของแหล่งสมุนไพร มาจากแหล่งที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ 
และสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่คนในชุมชน ในการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ใช้ใน
ครัวเรือน และสามารถจ าหน่ายภายในชุมชนได้ เช่น ลูกประคบขี้ผึ้งไพล เป็นต้น 

 ด้านวิชาการ/นวัตกรรม 

นวัตกรรม “หินน้อยใส่หม้อก็ทับได้”ซึ่งมีเป้าหมายในการใช้กับสตรีหลังคลอดบุตร โดยนวัตกรรมนี้
คิดค้นขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้และการให้บริการที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่ใกล้ตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการบูรณาการความรู้กับชุมชน มี R2R การดูแลอาการชาเท้า
ด้วยการนวด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งได้รับผลตอบรับดี คือ เมื่อผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ได้รับการนวด
เท้าแล้ว หลังจากวัดผลแล้ว ปรากฏว่าอาการชาลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ด้านภาคีเครือข่าย 

มีการพัฒนาสนับสนุนเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน มีการส ารวจสมุนไพรในชุมชน ส ารวจหมอพ้ืนบ้าน 
ปราชญ์ชุมชน บันทึกต ารายาต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชุมชน 
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ภาพกิจกรรม 
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ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคลองเสียด จังหวัดกระบี่ (เขตสุขภาพที่ 11) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับเพชร   

ประเภท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

ผู้บริหารหน่วยงานมีการพัฒนาสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงง่าย มี
การให้บริการครบวงจร เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน การจัดการความรู้และการส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ มี
อาคารสถานที่เป็นสัดส่วน มีการวางแผนงาน เพ่ือรักษามาตรฐานงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยให้อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยมอยู่เสมอ 

 ด้านบริการ 

มีการจ่ายยาปรุงส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และมีคลินิกแพทย์แผนไทยที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนอง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีการพัฒนาระบบบริการการดูแลสตรีหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดย
ได้จัดท าโครงการให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด สามี ญาติ เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ในการดูแลหลัง
คลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้สั้นลง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถดูแล
ได้ครบถ้วนในหญิงตั้งครรภ์ที่มีข้อจ ากัด ไม่สามารถมารับบริการตามเวลาที่วางแผนไว้ได้ ซึ่งการให้บริการนี้ 
สามารถเป็นแบบอย่างให้สถานบริการในระดับปฐมภูมิอื่นๆ สามารถน าไปปฏิบัติตามได้ 

 ด้านวิชาการ/นวัตกรรม 

มีนวัตกรรม “ลูกประคบไร้คนคบ” โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบลูกประคบให้เป็นแบบที่วางบนตัว
ผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องใช้มือจับ ช่วยลดระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องท าการประคบผู้ป่วย ท าให้สามารถให้บริการ   
แก่ผู้ป่วยได้จ านวนมากขึ้น มี R2R เรื่อง “การเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรกลุ่มแก้ไข้ในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลบ้านคลองเสียด”ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการใช้กระบวนการจัดการความรู้  ท าให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันในการใช้ยาสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรอย่างยั่งยืน 

 ด้านภาคเีครือข่าย 

มีการส ารวจและขึ้นทะเบียนหมอพ้ืนบ้าน ให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน และมีการต่อยอดความรู้ โดยการบูรณาการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
ร่วมกัน  

เป็นแหล่งเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย มีหมอพ้ืนบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น ใน
ระบบดูแลสุขภาพของคนในชุมชน มีการจัดตั้งธนาคารจิตอาสายาสมุนไพรช่วยเพื่อนมนุษย์ เพื่อสนับสนุนให้
ประชาชนในพื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรใช้ในครัวเรือนและสนับสนุนด้านวัตถุดิบแก่คลินิกเวชกรรมใน รพ.สต.  
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ภาพกิจกรรม 
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ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (เขตสุขภาพที่ 10) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับประเทศ   

ประเภท : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

การน าองค์กร 
ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ และให้การสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย 
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
น านโยบายสู่การพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นรูปธรรมและมีการวิเคราะห์ วางแผน

ปฏิบัติงาน ติดตาม และก ากับงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ครอบคลุมสถานบริการทุกระดับ 
การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมสหวิชาชีพ โครงการอบรมพยาบาลวิชาชีพที่คัดกรองผู้ป่วยเพ่ือเข้า

ตรวจห้องแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) คู่ขนานโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน มีการ
จัดท าคู่มือเวชปฏิบัติ เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 
๗ โรค และแนวทางการเทียบเคียงยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน เพ่ือใช้ในหน่วยบริการจังหวัดศรีสะเกษ และ
เขตสุขภาพท่ี ๑๐ 

การจัดการองค์ความรู้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการเผยแพร่ข้อมูล/ผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซด์กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และช่องทางเฟสบุ๊คในกลุ่มเพ่ือนแพทย์แผนไทยศรีสะเกษ 
การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
มีการจัดประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการระดับจังหวัด สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก เกิดเป็นนวัตกรรมต่างๆ  

 ด้านบริการ 

การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
มีศูนย์แพทย์แผนไทยที่ได้รับมาตรฐาน (โรงพยาบาลขุนหาญ) ซึ่งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เพ่ิมพูน

ทักษะวิชาชีพแพทย์แผนไทย และน าแพทย์แผนไทยเข้าไปร่วมทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยทั้ง OPD และ 
IPD รวมทั้งการดูแล Palliative Care อย่างเป็นรูปธรรม 

มีแหล่งผลิตยาที่ได้มาตรฐาน GMP (โรงพยาบาลห้วยทับทัน) เพ่ือกระจายยาสู่สถานพยาบาลต่างๆ 
อีกท้ังสนับสนุนให้ประชาชนปลูก และเป็นแหล่งรับซื้อสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชน  

มีการสนับสนุนให้ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 3 รายการ ได้แก่ ยาเพชรสังฆาต ไพล และยา
แก้ไอมะขามป้อม 
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 ด้านวิชาการ/นวัตกรรม 

เรื่อง การศึกษาประสิทธิผลของต ารับยาพอกเข่าเพ่ือลดอาการปวดเข่าในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

เรื่อง ประสิทธิผลของยาพอกเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม โรงพยาบาลขุนหาญ 
เรื่อง สภาวะการคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการรักษาสุขภาพในสี่ชาติพันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง องค์ความรู้การรักษาโรคริดสีดวงทวารของหมอพ้ืนบ้านจังหวัดศรีสะเกษ 
ระบบฐานข้อมูลจากงานวิจัยภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี

สะเกษ 

 ด้านภาคีเครือข่าย 

ชุมชนศรีสะอโศก  มีการปลูกสมุนไพรที่ปราศจากสารเคมีปนเปื้อน และผลิตยาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ได้มาตรฐาน 

เครือข่ายชมรมหมอพ้ืนบ้าน  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเป็นสภาการแพทย์พ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างเสริม
สถานภาพของหมอพ้ืนบ้าน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ยอมรับ และสานต่อองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในลักษณะสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  เป็นกลุ่มปลูกสมุนไพร และแหล่งรวบรวมวิชาการที่สามารถใช้ศึกษา
เรียนรู้ได ้

ชุมชนป่าโนนใหญ่ อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  เป็นศูนย์รวม และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรให้กับ
บุคลากร และประชาชนที่สนใจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  มีส่วนร่วมในการน าภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไปเผยแพร่ โดยท าเป็นผลงาน
วิชาการ ผลงานวิจัย และมีการจัดระบบฐานข้อมูลหมอพ้ืนบ้าน  



-15- 
 
ภาพกิจกรรม 
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ชื่อหน่วยงาน  : โรงพยาบาลก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร (เขตสุขภาพที่ 3) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับประเทศ   

ประเภท : โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

การสนับสนุนจากผู้บริหาร 

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาล รองผู้อ านวยการปฐมภูมิ รองผู้อ านวยการทุติยภูมิ ประธานองค์กรแพทย์ 
และทีมองค์กรแพทย์ ให้ความส าคัญกับงานแพทย์แผนไทย และสนับสนุนเรื่องโครงสร้างการบริการ งานวิจัย 
นวัตกรรม การประสานงานกับผู้น าองค์กรท้องถิ่น ระดับจังหวัด อ าเภอ อสม. และหมอพื้นบ้านได้อย่างดีเยี่ยม 
องค์กรแพทย์ยอมรับการแพทย์แผนไทยเข้าให้บริการร่วมกับแผนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีทีมบุคลากรด้านอื่นๆ 
เช่น พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบ าบัดให้ความส าคัญกับการแพทย์แผนไทยอีกด้วย 

 ด้านบริการ 
การบริการร่วมกับสหวิชาชีพ 

 มี OPD คู่ขนานชัดเจน และการให้บริการในโรงพยาบาลจะมีแพทย์แผนไทยอยู่ในทีมด้วยเสมอ ทั้ง 
OPD IPD ICU เวชกรรมสังคม คลินิกแผนจีน คลินิกเวชรกรรมฟ้ืนฟู ท าให้คนไข้ที่มารับบริการนิยมขอรับ
บริการการแพทย์แผนไทยมากข้ึน 

 ด้านวิชาการ/นวัตกรรม 

  นวัตกรรมใหม ่

 โครงการ “ชีวิตใหม่จากลมหายใจที่จากลา” เป็นโครงการเด่นของ โรงพยาบาลก าแพงเพชร โดยมี
แพทย์แผนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในทีมของการดูแลผู้ป่วยใน ICU พูดคุยกับญาติผู้ป่วยจนท าให้ยอมบริจาคอวัย
วะของผู้ป่วย เช่น ลิ้นหัวใจ ไต ลูกตา เป็นต้น ทางทีมผู้ตรวจเยี่ยมได้สอบถามกับมารดาของผู้เสียชีวิตซึ่งมีความ
ภาคภูมิใจกับการเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นอย่างยิ่ ง  ส่ งผลต่อ Service Plan สาขาอ่ืนๆ ได้แก่ สาขา 
Transplantation ซึ่งผ่านตัวชี้วัดของเขต 3 และ Service Plan สาขา Palliative Care ในการร่วมดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายโดยแพทย์แผนไทยได้อย่างดีเยี่ยม 

งานวิจัย “น้ าสกัดย่านาง” 

 นวัตกรรมการใช้ น้ าสกัดย่านาง ช าระแผลเนื้อเน่า Necrotizing fasciitis ที่ขาของผู้ป่วยติดเตียง ใน
การน าเสนอที่โรงแรมริชมอนด์ดูเหมือนเป็นเรื่องไม่โดดเด่น แต่เมื่อไปดูแผลของคนไข้จริงใน ward พบ
ความส าคัญหลายประการ ได้แก่ 
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  - แผลที่ขาของคนไข้ดีขึ้นชัดเจน พร้อมท า skin graft ต่อไปได้ จากการสอบถามผู้ป่วยและ
ญาติของผู้ป่วยต่างมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก 

  - ศัลยแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย ท่านพูดว่า “ก็ลองท าดูได้ ไม่เสียหายอะไร จนเกิดผลลัพธ์แผลเนื้อ
เน่าดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจกว่าการใช้ยา Sulfadiazine อีกทั้งน้ าสกัดย่านางสามารถผลิตใช้ได้เองและมีราคาถูก
กว่าการรักษาแผลโดยใช้ยา Sulfadiazine” ส่งผลให้แพทย์ผู้ดูแลมีความพึงพอใจยอมรับศาสตร์การแพทย์
แผนไทยในการร่วมรักษา 

  -  ทีมพยาบาลผู้ท าแผลให้ความส าคัญกับการใช้สารสกัดย่านางท าแผล เนื่องจากใช้เวลาท า
แผลไมน่าน แผลสะอาด ได้ผลดีกว่า Sulfadiazine ไม่มีกลิ่นเหม็นของเนื้อเน่า และไม่ถูกกดดันจากญาติผู้ป่วย 

 ด้านภาคีเครือข่าย 

การเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรภายนอก 

 โรงพยาบาลก าแพงเพชรมีกิจกรรมการแพทย์แผนไทยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และ
เอกชน อีกท้ังมีผลงานต่างๆ  ได้แก่ 

  - กิจกรรมออกก าลังกาย Tri-exercise โดยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการบ านาญ และชมรมผู้สูงอายุ
น าท่าออกก าลังกายจาก สมาธิบ าบัด/มนตราบ าบัด ท่าฤาษีดัดตน และท่าโยคะ มาผสมผสานกันจนได้การออก
ก าลังกายแบบใช้พลังงานน้อย เหมาะส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะปวดเรื้อรัง มีการรวมกลุ่มเข้าสังคมของผู้สูงอายุ
มากขึ้น มีทีมน าเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชรซึ่งให้ความส าคัญกับกิจกรรมนี้ กิจกรรมนี้มีผลดีต่อ
ผู้สูงอายุโดยส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ช่วยคลายความตึงเครียดระหว่างรอพบแพทย ์

  - กิจกรรมร่วมกับทีมแพทย์พ้ืนบ้านในท้องถิ่น ทางโรงพยาบาลให้การสนับสนุนการดูแล
ผู้ป่วยในชุมชนด้วยหมอพ้ืนบ้าน มีการท างานร่วมกับทีม รพ.สต. เรื่อง การบ่งต้อด้วยหนามหวาย  

  - มีการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยในทุกระดับ มีการท างานประสานกันระดับบริหารจาก
ระดับ สสจ.ก าแพงเพชร ลงไปยัง รพช. และรพ.สต.ในเครือข่าย 

  



-18- 
 
ภาพกิจกรรม 
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ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (เขตสุขภาพที่ 10) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับประเทศ  

ประเภท : โรงพยาบาลชุมชน 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานแพทย์
แผนไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น อาคารผู้ป่วยในส าหรับผู้ป่วยที่รับการรักษาโดยแพทย์แผนไทย (อโรคยาศาล) การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร การผลิตยาตามมาตรฐาน GMP ของโรงพยาบาลห้วยทับทัน การสร้างความร่วมมือ
ของทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยของ
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ 

 ด้านบริการ 

มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ด้าน เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย    ผดุงครรภ์ไทย และหัตถ
เวชกรรมไทนย อีกทั้งมีการให้บริการคลินิกเฉพาะโรค เช่น โรคไมเกรน โรคข้อเข่าเสื่อม โรคภูมิแพ้ โรคอัมพฤกษ์
และอัมพาต โรคสะเก็ดเงิน และโรคมะเร็งตับ และมีอาคารส าหรับผู้ป่วยในที่รับการรักษาโดยแพทย์แผนไทย 
(อโรคยาศาล) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ระหว่างโรงพยาบาลศูนย์ในระดับจังหวัด 
ระดับเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มี
การบูรณาการงานการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่ชุมชน มีรายการยา
สมุนไพร ยาปรุงเฉพาะราย สมุนไพรที่ใช้ปรุงยา และมีการฝึกอบรมและกระจายความรู้ไปสู่คนในชุมชนด้วย 

 ด้านวิชาการ 

มีการจัดท าแนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทย การจัดท าระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาล
ศูนย์ในระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และมีเยี่ยมบ้านเพ่ือติดตามอาการ
อย่างต่อเนื่อง มีการต่อยอดและพัฒนาการผลิตสมุนไพรให้ความรู้เรื่องสมุนไพรและส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูก
สมุนไพรอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน 

 ด้านภาคเีครือข่าย 

มีการอบรมให้ความรู้การนวดแผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรให้แก่ อสม. ญาติผู้ป่วย และเพ่ือนบ้านที่
อยู่ใกล้เคียง เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวและชุมชนได้ อีกทั้งมี
การสร้างเครือข่ายร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และอุปกรณ์กายบริหารเพ่ือการดูและสุขภาพ
แก่ผู้ป่วย 
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ภาพกิจกรรม 
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ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเพ็กใหญ่ จังหวัดขอนแก่น (เขตสุขภาพที่ 7) 

รางวัล : พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ ระดับประเทศ  

ประเภท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

 

จุดเด่นของหน่วยงาน 

 ด้านบริหาร 

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ด้านการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน เน้นการดูแลประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย และให้ความส าคัญกับการดูแลผู้สูงอายุ มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย สามารถบริหารจัดการ ค านวน
ความคุ้มค่าและคุ้มทุนในการจ้างบุคลากรมาให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

 ด้านบริการ 

มีการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน เน้นการดูแลทั้ง 5 กลุ่มวัย และมียาปรุงเฉพาะ
ราย ในโรคที่พบบ่อยในพ้ืนที่ เช่น ยาต้มล้างแผล ยาพอกพิษอักเสบ ยาพอกเข่า เป็นต้น  

การเชื่อมระบบการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยโดยให้สหวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม 

 ด้านวิชาการ/นวัตกรรม 

สร้างระบบการดูแลยาสมุนไพรแห้ง โดยประมาณการให้ใช้หมด  ในระยะเวลา 1-2 เดือน เพ่ือรักษา
คุณภาพของยาสมุนไพร และมีการจัดท าระบบทะเบียนน าเข้ายาสมุนไพรที่สามารถตรวจสอบได้ 
ด้านวิชาการ 

มีนวัตกรรมที่สอดรับกับปัญหาของคนในชุมชนและสามารถถ่ายทอดให้ประชาชนสามารถ ใช้
นวัตกรรมนั้นในการดูแลสุขภาพตนเองได้ เช่น การดูแลแผลผู้ป่วยเบาหวานด้วยน้ ายาล้างแผลเปลือกมังคุด 
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยตนเองจากนวัตกรรม “ตาลต้านตึง” เป็นต้น 

มีการใช้ยาสมุนไพรที่ผลิตขึ้นเองและผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน GMP กระทรวงสาธารณสุข 

 ดา้นภาคีเครือข่าย 

มีการท างานร่วมกับชุมชนในการบูรณาการด้านการแพทย์แผนไทย สามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
ในลักษณะที่ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติตาม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก น าไปสู่ การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน มีภาคี
เครือข่ายด้านสมุนไพรที่เข้มแข็ง ใช้หลักส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน และมีการจัดตั้งตลาดสมุนไพรใน
ชุมชน ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการดูแลสุขภาพคนในชุมชนด้วยสมุนไพร และเป็นการสร้างรายได้สู่ครัวเรือน 

หมอพ้ืนบ้านในชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน และมีส่วนร่วมในระบบดูแลสุขภาพของคนในชุมชนร่วมกับ 
รพ.สต. มีการยกย่องเชิดชูบุคลากรในชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบในการน าศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่น ฤๅษีดัดตน 
มาประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกาย ในผู้สูงอายุในชุมชนและมีการน าแพทย์แผนไทยไปเชื่อมโยงกับศาสนาเพ่ือ
พัฒนางานแพทย์แผนไทย ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในวงกว้าง 
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