
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มาตรฐานการบริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนายายอาม 

อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุร ี

 

 

 



ข้อมูลงานแพทย์แผนไทย  

❖ แพทย์แผนไทย : จำนวน 2 คน 
❖ ผู้ช่วยนวด      : จำนวน 3 คน 
❖ บริการที่เปิด    : นวด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ดูแลมารดาหลังคลอด                 

                     จ่ายยาสมุนไพร กักน้ำมัน พอกยาสมุนไพร ย่างยาสมุนไพร 
❖ วันเวลาที่เปิด   : จันทร-์พฤหัสบดี 08.00 น. - 20.00 น. 

 : ศุกร์ 08.00 น. – 16.00 น. 
 

❖ ภายนอกคลินิกแพทย์แผนไทย 
 

 
 
 

 



❖ ภายในคลินิกแพทย์แผนไทย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



❖ เวลาในการเข้ารับการักษา 

 ซักประวัติ 
(นาท)ี 

ตรวจร่างกาย 
(นาท)ี 

ทำหัตถการ 
(นาท)ี 

ให้คำแนะนำ 
(นาท)ี 

นวด 5 5 60 5 
ประคบสมุนไพร 5 5 30 5 
นวดและประคบ

สมุนไพร 
5 5 60 5 

อบไอน้ำสมุนไพร 5 5 30 5 
การดูแลมารดาหลัง

คลอดบุตร 
5 10 180 10 

การพอกยาสมุนไพร 5 5  5 
การย่างยาสมุนไพร 5 5 15 5 

 

 

❖ ร้อยละผู้ป่วยนอกที่มารับบริการแพทย์แผนไทย 
 

ปีงบประมาณ 2562 
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❖ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเทียบยาแผนปัจจบุัน 

ปีงบประมาณ 2562 
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Service Profile 
งานแพทย์แผนไทย 

 
1. บริบท (Context) 

 
ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนายายอาม ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพด้วย

วิธีการแพทย์แผนไทย ด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมมากข้ึน และผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจ 

 

ข. ขอบเขตบริการ (Scope of service) 
       ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนไทย ให้กับกลุ่ม
ผู้ป่วยที่เก่ียวกับระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบผิวหนัง ระบบ
ไหลเวียนโลหิต และระบบอื่นๆ โดยให้บริการหัตถบำบัด นวดแผนไทย ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ
กล้ามเนื้อ ทับหม้อเกลือหลังคลอด อบไอน้ำสมุนไพร ยาสมุนไพร พอกยาสมุนไพร และย่างยาสมุนไพร ซึ่ง
ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ทุกวัน และให้บริการนอกเวลาราชการตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 
20.00 น. ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการของผู้รับผลงาน 

ผู้รับบริการ 
 

- ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ และประสบการณ์ทางการแพทย์แผนไทย 
- หายจากอาการเจ็บป่วย และได้รับความพึงพอใจที่ดีหลังการรับบริการ 
- ได้รับการตรวจประเมิน บำบัด และคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม 
- ได้รับการบริการที่มีความเหมาะสมกับเวลา 
- สถานที่ให้บริการและอุปกรณ์สะอาด ปลอดภัยต่อการรับบริการ 

สหวิชาชีพและ
หน่วยงานอื่นๆ  

- ได้รับข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรอย่างปลอดภัย 
- ร่วมดูแลผู้รับบริการกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อวางแผนการดูแลรักษาให้กับผู้รับบริการได้

อย่างเหมาะสม 
- ได้รับความร่วมมือประสานงานที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว 

ชุมชน - ไดร้ับบริการการฟ้ืนฟู ป้องกัน และส่งเสริมการดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทย 

- ได้รับข้อมูลความรู้งานแพทย์แผนไทยกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย 
 



ง. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key Quality Issues) 
1) ให้บริการผู้มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย  เกิดความพึงพอใจทั้ง

ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ 
2) มีการให้ข้อมูล คำแนะนำ การสื่อสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
3) บุคลากรมีศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการ 

 
จ. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ  

ความเสี่ยง แนวทางป้องกัน/หลีกเลี่ยง 
1. ผู้รับบริการได้รับอันตรายจากการ
นวด ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ
อบไอน้ำสมุนไพร 

- ซักประวัติ ตรวจร่างกายคนไข้ทุกราย ก่อนการนวดแผนไทย 
พร้อมให้คำแนะนำก่อนการนวดและประคบสมุนไพร 
- นวดเบาๆ ในกรณีที่ไม่เคยนวด 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยึดถือ และปฏิบัติตามแนวทางเวช
ปฏิบัติของการนวด และประคบทุกครั้ง  
- ให้คำแนะนำหลังการให้การรักษาคนไข้ทุกครั้ง 

2. เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค
ทางผิวหนัง 

- หลังจากการให้บริการควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ตาม
ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง และล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ร่วม
ด้วย 

3. เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยเกิดการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เนื่องจากการ
นวดติดต่อกันเป็นเวลานาน 

- ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการนวดด้วย การยืดกล้ามเนื้อ 
ประคบสมุนไพร หรืออบสมุนไพร 
- ให้มีช่วงเวลาพักก่อนจะนวด ประคบสมุนไพรคนไข้รายถัดไป  

 

ฉ.ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 

ปริมาณงาน 

ข้อมูลการให้บริการ หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 
ไตรมาส 1 

ร้อยละการให้บริการงานแพทย์
แผนไทยผู้รับบริการนอก  

ร้อยละ 21.52 21.26 21.24 

การให้บริการนวด   ครั้ง 5,212 5,473 1,460 
การให้บริการประคบ  ครั้ง 5,206 5,474 1,474 
การให้บริการอบสมุนไพร  ครั้ง 32 610 365 
การให้บริการทับหม้อเกลือ  ครั้ง 29 52 13 
จ่ายยาสมุนไพร  ครั้ง 9,906 10,389 2,423 
มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร    ร้อยละ 2.24 2.15 1.66 

 



 
ด้านบุคลากร 
1. มีแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้การตรวจวินิจฉัยโรค รักษาโรค และให้ความรู้ ให้คำแนะนำได้ 

จำนวน 2 คน 
2. มีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 372 ชั่วโมง จำนวน 1 คน และหลักสูตร 330 

ชั่วโมง จำนวน 2 คน จากสถาบันที่ผ่านการรับรอง ที่สามารถให้บริการนวด อบ ประคบตามมาตรฐาน 
 

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
1. มีเตียงบริการนวดตัว จำนวน 3 เตียง 
2. มีหม้อนึ่งลูกประคบ 2 หม้อ 
3. ตู้อบไอน้ำสมุนไพร 1 ตู้ 
4. เตาย่างไฟฟ้า 1 เตา 
5. กาต้มชา 1 ใบ 

 
ด้านเทคโนโลยี 

 1. ใช้โปรแกรม (HOSxP) ในการบันทึกข้อมูลบริการ 
 2. เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องชั่งน้ำหนัก  



2.  กระบวนการสำคัญ (Key Processes) 
 

 
กระบวนการสำคัญ 
(Key Processes) 

 

 
สิ่งท่ีคาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

 
ตัวช้ีวัดสำคัญ 

(Performance Indicator) 

1. การรับผู้มารับบริการ 
- ตรวจสอบบัตร รพ. และสิทธิ 

 
- ลงทะเบียน 

 
- เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้ใช้สิทธิที่พึง

จะได้ 
- เพ่ือเก็บข้อมูลการมารับบริการ 

 
- ผู้มารับบริการได้รับสิทธิที่พึงจะ

ได้รับ 100 % 
- การรายงานสถิติผู้มารับบริการ

ครบถ้วน 100 % 
2. การวินิจฉัยและการวางแผนการ

รักษา 
- ซักถามประวัติ / โรคประจำตัว / 

โรคปัจจุบัน 
 

- การตรวจทางหัตเวช / เวชกรรม / 
วินิจฉัยโรค 

- การวางแผนการรักษา 

 
 
- เพ่ือเป็นข้อมูลในการวินิจฉัยและ

วางแผนการรักษา 
 
- เพ่ือทราบถึงบริเวณท่ีปวด และ

สาเหตุของการเจ็บป่วย 
- เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่

ถูกต้อง 

 
 
- ผู้มารับบริการได้รับการตรวจ

ประเมินสุขภาพก่อนทำการรักษา 
100 % 
- ผู้มารับบริการได้รับการวินิจฉัย 

100 % 
- ผู้มารับบริการได้รับการรักษา 100 

% 
3. การรักษา 
- ด้วยการนวดแผนไทย 
 

 
- ด้วยการประคบสมุนไพร 

 
 

- ด้วยการใช้ยาสมุนไพร 
 
 
 

- ด้วยการทับหม้อเกลือ 
 

 
- ด้วยการอบไอน้ำสมุนไพร 

 

 
- เพ่ือบรรเทา / ลดอาการเจ็บปวด

บริเวณกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียน
โลหิต 
- เพ่ือบรรเทาอาการปวดบริเวณท่ี

นวดไม่ได้ หรือร่วมกับการนวด 
 
- เพ่ือรักษาและบรรเทาอาการ

เจ็บป่วยในโรคที่เป็น 
 
 
- เพ่ือลดอาการเจ็บปวดบริเวณ

กล้ามเนื้อ และการดูแลหญิงหลัง
คลอด 
- เพ่ือบรรเทาอาการหอบหืด ภูมิแพ้ 

อาการชา และการดูแลหญิงหลัง
คลอด 

 
- ผู้มารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อนขณะนวด 100% 
- ผู้มารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน ขณะประคบ
สมุนไพร 100 % 
- ผู้มารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน จากการใช้ยา
สมุนไพร 100 % 

 
- ผู้มารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน จากการทับหม้อ
เกลือ 100 % 
- ผู้มารับบริการไม่เกิด

ภาวะแทรกซ้อน จากการอบไอน้ำ
สมุนไพร 100 % 



4. การจำหน่าย 
- ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนหลัง

การรักษา 
 

- การนัดหมาย 
 

- ติดตามผลการรักษา 
 
 
 

- ชำระค่าบริการ 

 
- เพ่ือให้ผู้มารับบริการสามารถ

ปฏิบัติตนหลังการรักษาและดูแล
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 
- เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้รับการ

รักษาต่อเนื่อง 
- เพ่ือให้ทราบว่าผลการรักษานั้น

เป็นไปตามเป้าหมายและตรงกับ
ความต้องการของผู้มารับบริการ 
- เพ่ือแสดงรายได้ของแผนก และ

ป้องกันการสูญเสียรายได้ รายรับ
ของโรงพยาบาล 

 
- ผู้มารับบริการปฏิบัติตนได้ตาม

คำแนะนำ 100 % 
 
- ผู้มารับบริการได้รับการรักษา

ต่อเนื่อง 100 % 
- ผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมาย 

100 % 
 
 
- รายรับของแผนกตามเป้าหมาย 

100 % 
 
3.ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indication) 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562  2563 
ไตรมาส 2 

ตัวช้ีวัดจังหวัด 
อัตราของผู้มารับบริการด้วยการแพทย์แผนไทย
เปรียบเทียบกับผู้มารับบริการทั้งหมด 

≥ ร้อยละ 
18 

21.52 21.26 21.24 

ร้อยละของมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร เพ่ิมข้ึน 2.24 2.15 1.66 
ตัวช้ีวัดทั่วไป 
อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ ≥ ร้อยละ 

80 
95.44 96.50 N/A 

ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยนอกที่ใช้ยาสมุนไพร
เทียบกับจำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 

≥ ร้อยละ 
30 

29.54 31.68 21.93 

ตัวช้ีวัดคลินิก 
กลุ่มกระดูกและกล้ามเนื้อ  
จำนวนอุบัติการณ์ท่ีเกิดการระบมหลังรับการ
นวดรักษา (ครั้ง) 

0 1 0 0 

อัตราของผู้ป่วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
หลังได้รับการฟ้ืนฟูมีระดับ Pain score ลดลง 1 
ระดับ หลังจากทำการรักษาต่อเนื่อง 

≥ ร้อยละ 
80 

95 100 100 

กลุ่มหญิงหลังคลอด  
อัตราหญิงหลังคลอดมีการไหลของน้ำนมเพ่ิมขึ้น 
1 ระดับ 

≥ ร้อยละ 
80 

100 100 100 



4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 

4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  (รวมทั้งงานพัฒนาคุณภาพที่เสร็จสิ้นแล้ว) 

Purpose  
(เป้าประสงค์) 

Process 
(กระบวนการ) 

Performance  
(ผลลัพธ์การดำเนินการ) 

1. การเพ่ิมปริมาณการใช้ยาสมุนไพร 
โดยในปี 2561 – 2562 = 29.54, 
31.68% ตามลำดับ 
 

1 .  แพทย ์ แ ผน ไทย แล ะบ ุ ค ล า ก ร ใ น
โรงพยาบาลเข้าร่วมอบรมการใช้สมุนไพร 
 
2. ประชาสัมพันธ ์แพทย์ให ้ช ่วยจ ่ายยา
สมุนไพร โดยให้ข้อมูลยาสมุนไพรแต่ละ
ตำรับ วิธีใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง 
 
3. ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที ่ออกคัดออก
สารเคมีในเลือดในประชาชนทั่วไป หากผล
อยู่ในระดับไม่ปลอดภัย ให้ส่งต่อมารับชาชง
รางจืดที่ รพ.  

ร้อยละการใช้ยาสมุนไพร
เพ่ิมข้ึน ในปี 2561 จนถึง ปี
2562 ตามลำดับ 

 

4.2 การพัฒนาคุณภาพระหว่างดำเนินการ 

Purpose  
(เป้าประสงค์) 

Process  
( กระบวนการ) 

Performance  
(ผลลัพธ์การดำเนินการ) 

1.ขั้นตอนการรับบริการ รวดเร็ว สะดวก
ขึ้น และปลอดภัย ไม่พบข้อร้องเรียนใน
การรับบริการ 

1.นัดผู้รับบริการล่วงหน้า และแจ้ง
ขั้นตอนการรับบริการ   

ไม่พบข้อร้องเรียนจากการ
รับบริการงานแพทย์แผน
ไทย  

2.ป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ฉุกเฉินใน
ระหว่างและหลังรับบริการ 

1.ดำเนินการตามแนวทางการดูแล
ผู้รับบริการแต่ละหัตถการ 
2.แพทย์แผนไทยตรวจประเมิน
ผู้รับบริการทุกครั้ง 

ไม ่พบอุบ ัต ิการณ์ฉ ุกเฉิน
ขณะทำหัตถการ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
3.การทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

1.แจ้งความประสงค์การจัดบริการงาน
แพทย์แผนไทยให้กับผู้มารับบริการแก่
หน่วยงานแต่ละแห่ง 
2.ประสานงานโดยติดต่อผ่านโทรศัพท์
คลินิกแพทย์แผนไทย 

เปิดให้บริการร่วมกับ
หน่วยงาน 
IPD : รับ Consult 
ผู้รับบริการ Palliative 
care, 
ห้องคลอด : ดูแลเต้านม
มารดาหลังคลอดและอาการ
อ่ืนๆ, 
 กลุ่มงานบริการด้านปฐม
ภูมิและองค์รวม : ลงชุมชน 

4.ผู้รับบริการได้รับบริการเหมาะสม และ
ปลอดภัย 

1.ซักประวัติ ตรวจร่างกายผู้รับบริการ
ก่อนรับบริการตามแนวทางการดูแล
ผู้รับบริการ 
2.วางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้กับ
ผู้รับบริการ 
3.ประเมินและติดตามอาการผู้รับบริการ 
4.ให้คำแนะนำหลังรับบริการตามความ
เหมาะสม 

-หลังรับบริการผู้รับบริการมี
ระดับ Pain Score ลดลง
อย่างน้อย 1 ระดับ ปี 
2561-2562 =ปี 2561-
2562 = 95, 100 % 
- จำนวนการระบมหลังทำ
การนวด(ครั้ง) ปี 2561-
2562 = 1,0 

 

5.  แผนการพัฒนาต่อเนื่อง  

1. เพ่ิมปริมาณการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้รับบริการในการลงเยี่ยมบ้าน และ รพ.สต. 

3. พัฒนามาตรฐานการให้บริการ และเพ่ิมพูนทักษะบุคลากรงานแพทย์แผนไทย 

 

  



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

ตามประกาศโรงพยาบาลนายายอาม 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรบัโรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

 
ช่ือหน่วยงาน : งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนายายอาม 
วัน/เดือน/ปี : 28  ธันวาคม  2565 
หัวข้อ : คู่มือมาตรฐานงานการบริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนายายอาม  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
..............คู่มือมาตรฐานงานการบริการงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนายายอาม 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก ............................................................................................................................................... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ปวิตรา  สุทธิธรรม ไพศาล  สุยะสา 

(นางสาวปวิตรา  สุทธิธรรม) (นายไพศาล  สุยะสา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม 

วันท่ี 28  ธันวาคม  2565      วันท่ี  28  ธันวาคม  2565      
 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

เชษฐา  สำโรงทอง 
(นายเชษฐา  สำโรงทอง) 

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
วันที่  28  ธันวาคม  2565 

 
 
 


