
 
 

 

 

 

 

มาตรฐานการบริการงานแพทยแผนไทย  โรงพยาบาลนายายอาม 

อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

 

 

 



ขอมูลงานแพทยแผนไทย รพ.นายายอาม 

 แพทยแผนไทย : จํานวน 2 คน 

 ผูชวยนวด      : จํานวน 3 คน 

 บริการที่เปด    : นวด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ดูแลมารดาหลังคลอด                 

                     จายยาสมุนไพร 

 วันเวลาที่เปด   : จันทร-พฤหัสบดี 08.00 น. - 20.00 น. 

 : ศุกร 08.00 น. – 16.00 น. 

 

 รอยละผูปวยนอกท่ีมารับบริการแพทยแผนไทย 
 

ปงบประมาณ 2561 

 
 

 

 



Service Profile 

งานแพทย์แผนไทย 

 

1. บริบท (Context) 

ก. ความมุ่งหมาย (Purpose) 

งานแพทยแ์ผนไทยโรงพยาบาลนายายอาม ใหบ้ริการตรวจวนิิจฉยั รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ

ดว้ยวธีิการแพทยแ์ผนไทย ดว้ยความถูกตอ้ง ปลอดภยั ใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานวชิาชีพ และผูรั้บบริการ

เกิดความพึงพอใจ 

ข. ขอบเขตบริการ (Scope of service) 

1) ใหต้รวจวนิิจฉยั รักษา ส่งเสริม ป้องกนั ฟ้ืนฟูสุขภาพตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย ใหก้บักลุ่ม

ผูป่้วยท่ีเก่ียวกบัระบบโครงสร้างกลา้มเน้ือ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบ

ผวิหนงั ระบบไหลเวยีนโลหิต และระบบอ่ืนๆ โดยใหบ้ริการหตัถบาํบดั นวดแผนไทย ประคบ

สมุนไพร ทบัหมอ้เกลือกลา้มเน้ือ ทบัหมอ้เกลือหลงัคลอด อบไอนํ้าสมุนไพร และยาสมุนไพร 

สถิติในการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสวสัดิการขา้ราชการร้อยละ 94  กลุ่มหลกัประกนั

สุขภาพถว้นหนา้ร้อยละ 3  ประกนัสังคมร้อยละ 3  ซ่ึงใหบ้ริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 

ทุกวนัและใหบ้ริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 20.00 น. ทุกวนัจนัทร์-วนั

พฤหสับดี ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

2) ออกเยีย่มบา้นผูป่้วยในชุมชน อบรม/ใหบ้ริการวชิาการแก่ผูป่้วย/ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในและนอก

สถานท่ีบริการและขยายงานแพทยแ์ผนไทยสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลและชุมชน 

3) การใหบ้ริการ 

ก. ตรวจวนิิจฉยัโรคตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร การ

ทบัหมอ้เกลือ การอบไอนํ้าสมุนไพร เพื่อรักษา ฟ้ืนฟูสภาพและส่งเสริมสุขภาพ 

ข. ใหบ้ริการดูแลหญิงหลงัคลอดดว้ยการแพทยแ์ผนไทย โดยการนวด ประคบสมุนไพรเพื่อ

กระตุน้การหลัง่นํ้านมของมารดา และการทบัหมอ้เกลือ  การอบไอนํ้าสมุนไพรเพื่อขบั

นํ้าคาวปลา 

ค. ตรวจวนิิจฉยัโรคตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย จ่ายยาสมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจบ็ป่วย 

ง. ใหบ้ริการขอ้มูลทางวชิาการดา้นการแพทยแ์ผนไทย 



ค. ผู้รับผลงานและความต้องการทีสํ่าคัญ 

1) ไดรั้บการบริการจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางการแพทยแ์ผนไทย 

2) ไดรั้บการบริการท่ีถูกตอ้ง มีความปลอดภยัในการทาํหตัถการ (นวด ประคบ ทบัหมอ้เกลือ อบ

สมุนไพร) 

3) ไดรั้บการบริการท่ีมีความเหมาะสมกบัเวลา 

4) ไดรั้บการบริการและพฤติกรรมบริการท่ีดี 

5) สถานท่ีสะอาดสวยงาม ถูกสุขลกัษณะไดม้าตรฐาน 

6) เคร่ืองมืออุปกรณ์พร้อมใหบ้ริการและสะอาด 

7) เม่ือรับบริการแลว้หายจากการเจบ็ป่วย และปลอดภยั 

8) ผูป่้วยไดรั้บขอ้มูลและการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งภายหลงัการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนไทย 

 

ง. ความต้องการในการประสานงานภายในทีสํ่าคัญ 

1) ไดรั้บบริการจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นแพทยแ์ผนไทยอยา่งถูกตอ้งปลอดภยั 

2) ไดรั้บบริการและพฤติกรรมบริการท่ีดี 

3) เจา้หนา้ท่ีแพทยแ์ผนไทยพฒันาองคค์วามรู้ ศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 

4) การติดต่อประสานงานท่ีรวดเร็วและถูกตอ้งระหวา่งแผนก 

5) ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยัในการใชบ้ริการ 

6) การยอมรับจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัและเจา้หนา้ท่ี 

7) ความเสมอภาคและรับทราบขอ้มูลจากการเจบ็ป่วยจากการรักษา 

 

จ. ลกัษณะสําคัญของงานบริการและปริมาณงาน 

1) งานแพทยแ์ผนไทยใหบ้ริการทางการแพทยแ์ผนไทยทั้งหมดจาํนวนเฉล่ีย 300 คร้ังต่อเดือน 

2) มีเจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการแพทยแ์ผนไทย 3 คน ผา่นการอบรมหลกัสูตรนวดไทย 372 ชัว่โมง 

จาํนวน 1 คน ผา่นการอบรมหลกัสูตรนวดไทย 330 ชัว่โมง จาํนวน 2 คน 

3) แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์จาํนวน 2 คน 

4) การใชย้าสมุนไพรในการรักษาในโรงพยาบาล จาํนวน 30 รายการ ยาเพชรสังฆาตแคปซูล ยานํ้า

แกไ้อผสมมะขามป้อม ยาขมิ้นชนัแคปซูล ยาชงรางจืด ยาชงหญา้ดอกขาว ยาฟ้าทะลายโจร

แคปซูล ยาครีมพญายอ คาลาไมน์พญายอ ครีมไพล ยาอมประสะมะแวง้ ยามะขามแขกแคปซูล 



ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยาผสมเถาวลัยเ์ปรียงแคปซูล ยาทิงเจอร์เปลือกมงัคุด ยาครีม

บวับก ยาธาตุบรรจบแคปซูล ยาประสะไพลแคปซูล ยาจนัทลีลาแคปซูล ยากลีเซอรีนพญายอ 

ยามะระข้ีนกแคปซูล ยาตรีผลา ยาเขียวหอม ยาสหสัธาราแคปซูล ยาชงกระเจ๊ียบแดง ยาชง

คาํฝอย ยาเหลืองปิดสมุทรแคปซูล ลูกประคบ ยาเบญจกลูแคปซูล ยาชงหญา้หนวดแมว มูลค่า

การใชย้าสมุนไพรเฉล่ีย 3,000 บาทต่อเดือน 

5) ใหค้วามรู้ สอนสุขศึกษา ในผูป่้วยคลินิกเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ผูสู้งอาย ุโรงพยาบาล     

นายายอาม เดือนละ 1 คร้ัง 

 

ฉ. ประเด็นคุณภาพทีสํ่าคัญ (Key Quality Issues) 

1) ใหบ้ริการผูม้ารับบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยดว้ยความถูกตอ้ง ปลอดภยัไดม้าตรฐานวชิาชีพ 

เกิดความพึงพอใจทั้งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 

2) มีการใหข้อ้มูล คาํแนะนาํ การส่ือสารท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น 

3) บุคลากรมีศกัยภาพและความพร้อมในการใหบ้ริการ



2.  กระบวนการสําคัญ (Key Processes) 

 

 

กระบวนการสําคัญ 

(Key Processes) 

 

 

ส่ิงทีค่าดหวงัจากกระบวนการ 

(Process Requirement) 

 

ตัวช้ีวดัสําคัญ 

(Performance Indicator) 

1. การรับผูม้ารับบริการ 

- ตรวจสอบบตัร รพ. และสิทธิ 

 

- ลงทะเบียน 

 

- เพื่อใหผู้ม้ารับบริการไดใ้ชสิ้ทธิ

ท่ีพึงจะได ้

- เพื่อเก็บขอ้มูลการมารับบริการ 

 

- ผูม้ารับบริการไดรั้บสิทธิท่ีพึง

จะไดรั้บ 100 % 

- การรายงานสถิติผูม้ารับบริการ

ครบถว้น 100 % 

2. การวนิิจฉยัและการวาง

แผนการรักษา 

- ซกัถามประวติั / โรคประจาํตวั 

/ โรคปัจจุบนั 

 

- การตรวจทางหตัเวช / เวช

กรรม / วนิิจฉยัโรค 

- การวางแผนการรักษา 

 

 

- เพื่อเป็นขอ้มูลในการวนิิจฉยั

และวางแผนการรักษา 

 

- เพื่อทราบถึงบริเวณท่ีปวด และ

สาเหตุของการเจบ็ป่วย 

- เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการรักษาท่ี

ถูกตอ้ง 

 

 

- ผูม้ารับบริการไดรั้บการตรวจ

ประเมินสุขภาพก่อนทาํการ

รักษา 100 % 

- ผูม้ารับบริการไดรั้บการวนิิจฉยั 

100 % 

- ผูม้ารับบริการไดรั้บการรักษา 

100 % 

3. การรักษา 

- ดว้ยการนวดแผนไทย 

 

 

- ดว้ยการประคบสมุนไพร 

 

 

- ดว้ยการใชย้าสมุนไพร 

 

 

 

 

- เพื่อบรรเทา / ลดอาการเจบ็ปวด

บริเวณกลา้มเน้ือ เพิ่มการ

ไหลเวยีนโลหิต 

- เพื่อบรรเทาอาการปวดบริเวณท่ี

นวดไม่ได ้หรือร่วมกบัการนวด 

 

- เพื่อรักษาและบรรเทาอาการ

เจบ็ป่วยในโรคท่ีเป็น 

 

 

 

- ผูม้ารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้นขณะนวด 

100% 

- ผูม้ารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น ขณะประคบ

สมุนไพร 100 % 

- ผูม้ารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น จากการใชย้า

สมุนไพร 100 % 

 



- ดว้ยการทบัหมอ้เกลือ 

 

 

- ดว้ยการอบไอนํ้าสมุนไพร 

 

- เพื่อลดอาการเจบ็ปวดบริเวณ

กลา้มเน้ือ และการดูแลมารดา

หลงัคลอด 

- เพื่อบรรเทาอาการหอบหืด 

ภูมิแพ ้อาการชา และการดูแล

มารดาหลงัคลอด 

- ผูม้ารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น จากการทบั

หมอ้เกลือ 100 % 

- ผูม้ารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซอ้น จากการอบไอ

นํ้าสมุนไพร 100 % 

4. การจาํหน่าย 

- ใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติัตน

หลงัการรักษา 

 

- การนดัหมาย 

 

- ติดตามผลการรักษา 

 

 

 

- ชาํระค่าบริการ 

 

- เพื่อใหผู้ม้ารับบริการสามารถ

ปฏิบติัตนหลงัการรักษาและ

ดูแลตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- เพื่อใหผู้ม้ารับบริการไดรั้บการ

รักษาต่อเน่ือง 

- เพื่อใหท้ราบวา่ผลการรักษานั้น

เป็นไปตามเป้าหมายและตรง

กบัความตอ้งการของผูม้ารับ

บริการ 

- เพื่อแสดงรายไดข้องแผนก และ

ป้องกนัการสูญเสียรายได ้

รายรับของโรงพยาบาล 

 

- ผูม้ารับบริการปฏิบติัตนไดต้าม

คาํแนะนาํ 100 % 

 

- ผูม้ารับบริการไดรั้บการรักษา

ต่อเน่ือง 100 % 

- ผลการรักษาเป็นไปตาม

เป้าหมาย 100 % 

 

 

- รายรับของแผนกตามเป้าหมาย 

100 % 

 



ตัวช้ีวดัผลการดําเนินงาน (Performance Indication) 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 

ร้อยละของผูป่้วยนอกท่ีมารับบริการแพทยแ์ผน

ไทย 

16 21.6 21.17 21.52 22.2 

ร้อยละของการใชย้าสมุนไพร 2 3.9 3.5 3.04 3.29 

รายการยาสมุนไพรในโรงพยาบาลนายายอาม 30 30 30 30 30 

รายการยาสมุนไพรในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบล 

10 9 9 10 10 

หมายเหตุ : ปี 2562 ณ วนัท่ี 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 

 

จุดเน้นในการพฒันา 

1. จดัทาํมาตรฐานของกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

2. ไม่ใหมี้ขอ้ร้องเรียน 

3. การพฒันาคุณภาพบุคลากร 

4. โครงสร้างส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูรั้บบริการ 



วตัถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 

วตัถุประสงค์ / กลยุทธ์ เคร่ืองช้ีวดั เป้า (target) ระดับทีป่ฏิบัติ

ได้ 

1. จดัทาํมาตรฐานของการใหบ้ริการงาน

แพทยแ์ผนไทย 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีมาตรฐานในการ

ทาํงาน 

- อตัราความพึงพอใจผู ้

มารับบริการ 

ไม่นอ้ยกวา่ 80% 

 

 

90% 

 

2. ลดอตัราการร้องเรียนใหมี้การ

ร้องเรียนเกิดข้ึน 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อการรักษามาตรฐานของการ

ปฏิบติังาน 

- จาํนวนคร้ังของการ

ร้องเรียน 

0% 0% 

3. พฒันาคุณภาพบุคลากร 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บการอบรม เพื่อ

เพิ่มพนูความรู้ดา้นวชิาชีพและความรู้

ทัว่ไปทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

- จาํนวนคร้ังของการ

เขา้อบรม 

 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 

คร้ัง/คน/ปี 

2 คร้ัง/คน/ปี 

4. โครงสร้างส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั 

วตัถุประสงค ์

- เพื่อใหมี้โครงสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมกบัการใหบ้ริการพฒันา

หน่วยงานใหไ้ดม้าตรฐาน 5 ส. 

- จาํนวนการเกิด

อุบติัเหตุในการ

ใหบ้ริการ 

- หน่วยงานไดรั้บการ

ประเมินมาตรฐาน 

ไม่เกิน 1% จากผู ้

มารับบริการ 

 

ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน 100% 

ผา่นเกณฑ์

มาตรฐาน 100% 

5. ควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 

วตัถุประสงค ์

- มีการกาํจดัขยะในหน่วยงานโดยการ

แยกขยะไดถู้กตอ้ง 

- ประเมินการทิ้งขยะ

ของเจา้หนา้ท่ีใน

หน่วยงาน 

มีการทิ้งขยะลง

ในถงัไดถู้กตอ้ง 

100% 

100% 



3.  กระบวนการทาํงานและโอกาสพฒันา 

 3.1 กระบวนการของหน่วยงาน (Top-Down Flow Chart) 

 

 

  
การคัดกรอง 

- ซกัประวติั 

- ตรวจร่างกาย 

- วนิิจฉยัโรค 

- บนัทึกขอ้มูล 

- ลงทะเบียนผูป่้วย 

ตรวจรักษา 

- การนวดแผนไทย 

- การประคบสมุนไพร 

- การทบัหมอ้เกลือกลา้มเน้ือ 

- การอบไอนํ้าสมุนไพร 

- การนดัผูป่้วย 

การส่งต่อผู้ป่วย 

- อธิบายใหไ้ปติดต่อยงัจุดรับ

บริการอยา่งถูกตอ้ง 

- ส่งผูป่้วยไปยงัตึกผูป่้วยใน 

- ส่งผูป่้วยไปรับยา 

ปรึกษาแพทย์ 



 3.2 วเิคราะห์โอกาสพฒันา 

กระบวนการ จุดมุ่งหมาย/คุณค่า ความเส่ียง/ปัญหา/โอกาสพฒันา 

1. การคัดกรองผู้ป่วย 

- การซกัประวติั วดั V/S 

การชัง่นํ้าหนกั 

- การวนิิจฉยัโรค 

- การบนัทึกขอ้มูลและลง

ระเบียนรายงานผูป่้วย 

 

การรวบรวมขอ้มูลผูป่้วยเพื่อการ

ประเมินผูป่้วย รวมถึงการ

วนิิจฉยัโรคไดถู้กตอ้งและทาํการ

รักษาไดถู้กตอ้ง และป้องกนั

อุบติัการณ์ 

เพื่อการซกัประวติัอาการเจบ็ป่วยได้

ครอบคลุม 

แนวทางการปรับปรุง 

- ซกัประวติัคนไขทุ้กรายท่ีมารับบริการ 

- แนะนาํขั้นตอนการรับบริการและการ

รักษาท่ีถูกตอ้งทุกราย 

- จดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังาน 

2. ข้ันตอนการรับผู้ป่วย 

2.1 การเตรียมผูป่้วย 

- การทาํบตัรผูรั้บบริการ 

- ซกัประวติัเพื่อหาความ

เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

2.2 ตรวจสอบความ  

ถูกตอ้ง 

 

2.3 ลงทะเบียนในสมุด/

คอมพิวเตอร์ 

 

- เพื่อรับทราบขอ้มลูผูป่้วย 

- เป็นการวางแผนการรักษาได้

ถูกตอ้ง 

- เอ้ืออาํนวยต่อการดูแลผูป่้วย

และประเมินคุณภาพการดูแล

ผูป่้วย 

- ตอ้นรับและใหค้าํแนะนาํแก่

ผูป่้วย 

 

- เพื่อใหก้ารตรวจถูกคน ถูกท่า 

- เพื่อความปลอดภยัของผูป่้วย 

 

- เก็บเป็นประวติัการมารับ

บริการการรักษาโรค 

- เป็นการเก็บสถิติการรักษา 

 

เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูป่้วย และสรุป

ผลการรักษาไดถู้กตอ้งและสามารถวนิิจฉยั

ไดว้า่ มีประวติัท่ีเป็นความเส่ียงต่อการเกิด

อุบติัการณ์หรือไม่ 

แนวทางการปรับปรุง 

- จดัทาํคู่มือการปฏิบติังานทุกขั้นตอน 

- ปฏิบติัตามขั้นตอนการรักษาทุกขั้นตอน 

     วางแผนการรักษาโรคไดถู้กตอ้ง 

     บนัทึกแผนการรักษาไดถู้กตอ้งและทาํ

การรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

3. ข้ันตอนการรักษา 

- อธิบายขั้นตอนการใช้

บริการ 

- การนวดแผนไทย 

- การประคบสมุนไพร 

- การทบัหมอ้เกลือ

 

- ผูรั้บบริการสามารถเลือกการ

ใชบ้ริการรักษาดา้นการแพทย์

แผนไทยเป็นทางเลือกหน่ึงของ

การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ได ้

- จดัทาํคู่มือการรักษาตาม

 

- ผูรั้บบริการไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ 

- ผูรั้บบริการเกิดการอกัเสบหลงัการนวดได้ 

- ผูรั้บบริการส่วนมากยงัขาดความรู้และ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งในการรักษาพยาบาลดา้น

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 



กลา้มเน้ือ 

- การใชย้าสมุนไพร 

- การฟ้ืนฟูหญิงหลงั

คลอด 

มาตรฐานกรมการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลือก 

- ผูรั้บบริการไดรั้บความถูกตอ้ง

ตามขั้นตอน 

- ลดการเกิดความเส่ียงลงได ้

- ผูรั้บบริการส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่มีการ

ใหบ้ริการทางดา้นน้ี 

แนวทางการปรับปรุง 

- อธิบายขั้นตอนการรักษาและปฏิบติัตาม

มาตรฐานงานการแพทยแ์ผนไทย 

- คดักรองผูป่้วยก่อนวา่จะเลือกการรักษา

ชนิดไหน 

- ปฏิบติัตามมาตรฐานงานการแพทยแ์ผน

ไทย 

4. การส่งต่อคนไข้ 

- กรณีท่ีเกินขอบเขตของ

การรักษาจึงตอ้งมีการส่ง

ต่อท่ีถูกตอ้ง 

- ส่งใหแ้พทยแ์ผน

ปัจจุบนั 

- ส่งผูป่้วยไปรับยาท่ีหอ้ง

จ่ายยา 

 

- เพื่อผูป่้วยไดรั้บการรักษาท่ี

ถูกตอ้งและปลอดภยั 

- เพื่อรับยาสมุนไพรท่ีหอ้งจ่ายยา 

และชาํระเงินท่ีหอ้งการเงิน 

 

- เพื่อส่งผูรั้บบริการท่ีเกินขีดความสามารถ

ไปยงัผูท่ี้มีความสามารถมากกวา่ 

- ผูรั้บบริการไม่ไปชาํระเงินท่ีหอ้งการเงิน 

แนวทางการปรับปรุง 

- อธิบายอาการของโรคท่ีตอ้งส่งไปรักษา

พบแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

- อธิบายวธีิการชาํระเงินท่ีถูกตอ้ง 

  



3.3 ความท้าทาย ความเส่ียงสําคัญ / โอกาสพฒันาของหน่วยงานจากกระบวนการทาํงาน 

ความเส่ียง แนวทางป้องกนั/หลกีเลีย่ง 

1. ผูรั้บบริการไดรั้บอนัตรายจากการ

นวด ประคบสมุนไพร ทบัหมอ้เกลือ

อบไอนํ้าสมุนไพร 

- ซกัประวติั ตรวจร่างกายคนไขทุ้กราย ก่อนการนวดแผนไทย 

พร้อมใหค้าํแนะนาํก่อนการนวดและประคบสมุนไพร 

- นวดเบาๆ ในกรณีท่ีไม่เคยนวด 

- จดัทาํมาตรฐานการนวดและคู่มือการประคบสมุนไพร 

- ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานยดึถือและปฏิบติัตามแนวทางเวช

ปฏิบติัของการนวดและประคบทุกคร้ัง  

- ใหค้าํแนะนาํหลงัการใหก้ารรักษาคนไขทุ้กคร้ัง 

2. เจา้หนา้ท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือโรค

ทางผวิหนงั 

- หลงัจากการใหบ้ริการควรลา้งมือใหส้ะอาดทุกคร้ัง ตาม

ขั้นตอนการลา้งมือท่ีถูกตอ้ง 

3. เจา้หนา้ท่ีแพทยแ์ผนไทยเกิดการ

บาดเจบ็ของกลา้มเน้ือ เน่ืองจากการ

นวดติดต่อกนัเป็นเวลานาน 

- ผอ่นคลายกลา้มเน้ือหลงัการนวดดว้ย การยดืกลา้มเน้ือ ประคบ

สมุนไพร หรืออบสมุนไพร 

- ใหมี้ช่วงเวลาพกัก่อนจะนวด ประคบสมุนไพรคนไขร้ายถดัไป  

  



 วตัถุประสงค์ ตัวช้ีวดั การพฒันา 

ประเด็นคุณภาพที่

สําคัญ/ความท้าทายที่

สําคัญ 

เป้าหมาย/

วตัถุประสงค์ 

ตัวช้ีวดัและผลลพัธ์ 

(Link) 

กจิกรรมพฒันา (Link) 

1. ผูรั้บบริการไดรั้บ

บริการท่ีมีคุณภาพ

มาตรฐานวชิาชีพ (นวด

แผนไทย, ประคบ

สมุนไพร, ทบัหมอ้

เกลือ, อบไอนํ้า

สมุนไพร) 

1. ใหผู้ไ้ดรั้บ

บริการท่ีมี

คุณภาพตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 

1. เจา้หนา้ท่ีท่ี

ใหบ้ริการรับทราบ

เขา้ใจแนวทางการ

ปฏิบติังานดา้นการ

บริการของหน่วยงาน

เป็นแนวทางเดียวกนั 

2. ผูใ้หบ้ริการไดรั้บรู้

แนวทางการเวชปฏิบติั

การแพทยแ์ผนไทยใน

ทิศทางเดียวกนั 

1. จดัประชุมร่วมกนัใน

หน่วยงานถึงเร่ืองการใหบ้ริการ 

โดยช้ีแจงใหส้มาชิกทุกคนได้

ทราบแนวทางขั้นตอนการ

ปฏิบติังานหน่วยงาน ดา้นการ

บริการต่อผูรั้บบริการ 

2. จดัใหมี้คู่มือแนวทางเวช

ปฏิบติัการแพทยแ์ผนไทย 

ไดแ้ก่ หตัถเวชกรรมบาํบดัแผน

ไทย การประคบสมุนไพร การ

อบไอนํ้าสมุนไพร รายละเอียด

ประกอบดว้ยความหมายของ

เวชปฏิบติันั้นๆ การซกัประวติั 

ตรวจร่างกาย การวนิิจฉยั กลุ่ม

อาการโรค ขอ้หา้ม และขอ้ควร

ระวงั 

2. ผูรั้บบริการเกิดความ

พึงพอใจในการบริการ

การแพทยแ์ผนไทย 

1. ไม่มีขอ้

ร้องเรียนของ

ผูรั้บบริการ 

 

2. อตัราความพึง

พอใจของ

ผูรั้บบริการต่อ

งานการแพทย์

แผนไทยไม่นอ้ย

กวา่ 90%  

1. ขอ้ร้องเรียนจากการ

รับบริการทา

การแพทยแ์ผนไทย 

เท่ากบั 0  

2. อตัราความพึงพอใจ

ของผูรั้บบริการท่ีมีต่อ

งานแพทยแ์ผนไทย 

เท่ากบั 90% 

1. จดัประชุมร่วมกนัใน

หน่วยงานถึงเร่ืองการพฒันา

ระบบบริการการแพทยแ์ผน

ไทย เพิ่มระบบการบริการ  

2. จดัเตรียมแบบประเมินความ

พึงพอใจ 

3. จดัเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินผล 

4. สรุปจาํนวนประจาํเดือน 

5. นาํผลงานมาวเิคราะห์และ

ปรับปรุงแกไ้ข 



ศักยภาพและข้อจํากดัในด้านผู้ปฏิบัติงาน เคร่ืองมือ เทคโนโลยี 

 

ศักยภาพในด้านผู้ปฏิบัติงาน 

1. มีแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์ใหก้ารตรวจวนิิจฉยัโรค รักษาโรค และใหค้วามรู้ คาํแนะนาํได้ 

2. มีผูช่้วยแพทยแ์ผนไทยท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร 372 ชัว่โมง 1 คน และหลกัสูตร 330 ชัว่โมง      

2 คน จากสถาบนัท่ีผา่นการรับรอง ท่ีสามารถใหบ้ริการนวด อบ ประคบตามมาตรฐาน 

 

ศักยภาพในด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ 

1. มีเตียงบริการนวดตวั จาํนวน 3 เตียง 

2. มีหมอ้น่ึงลูกประคบ 2 หมอ้ 

3. ตูอ้บไอนํ้าสมุนไพร 1 ตู ้

 

ศักยภาพในด้านเทคโนโลยี 

 1. นาํเอาโปรแกรมบนัทึกคอมพิวเตอร์ (HOSxP) มาใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลบริการ 

 2. เคร่ืองวดัความดนั , เคร่ืองชัง่นํ้าหนกั , เคร่ืองฟังเสียงหวัใจ(Stethoscope) 

 

ข้อจํากดัในด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

1. ไม่มีหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ ทาํใหต้อ้งเปล่ียนในหอ้งนํ้าซ่ึงพื้นอาจเปียก ทาํใหเ้ส้ือผา้เปียกหรือล่ืนได้ 

2. จาํนวนเตียงไม่เพียงพอต่อผูม้ารับบริการแพทยแ์ผนไทย 

 



 

 



 



เวลาในการเขารับการรักษา 

 ซักประวัติ 
(นาที) 

ตรวจรางกาย
(นาที) 

ทําหัตการ (นาที) ใหคําแนะนํา 
(นาที) 

นวด 5 5 60 5 

ประคบสมุนไพร 5 5 30 5 

นวดและประคบ
สมุนไพร 

5 5 60 5 

อบไอน้ําสมุนไพร 5 5 30 5 

การดูแลมารดา
หลังคลอดบุตร 

5 10 180 10 

 



 

 



 

 


