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สรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 20.0 

สถานการณ ์
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเป็นระบบบริการ 

ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอีกสาขาหนึ่ง โดยเน้น
การน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ืนบ้าน แพทย์ทางเลือก และการใช้สมุนไพรมาใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ
เพ่ิมขึ้นในหน่วยบริการทุกระดับ อีกทั้งมีการด าเนินงานร่วมกับสหวิชาชีพในการให้บริการผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน และการเยี่ยมบ้านในชุมชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน เพ่ือร่วมดูแล
สุขภาพของประชาชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข หมอพ้ืนบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกษตรชุมชน เป็นต้น  
 ผลการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจ าปี 2561 พบว่าหน่วยบริการทุกระดับเริ่มให้ความส าคัญกับงาน 
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมขึ้น ซึ่งเห็นได้จากการบูรณาการงานกับสหวิชาชีพในการดูแล
ผู้ป่วยทั้งการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ เช่น การดูแลมารดาก่อน-หลังคลออด การร่วมฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาตติดบ้าน โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคภูมิแพ้ โรคข้อเข่าเสื่อม 
และการให้สุขศึกษาในผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นต้น ซึ่งผลข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (20.00) ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ร้อยละ 24.47 และมีผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในภาพรวมประเทศ 

นอกจากนี้ยังพบว่าแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพต่างๆ ยังร่วมจ่ายยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน
ตามนโยบาย Frist Line Drug ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และยาสมุนไพรอ่ืนๆ เช่น ยาแก้ไอมะขามป้อม  
ยาอมมะแว้ง เถาวัลย์เปรียง น้ ามันไพล ยาเหลืองปิดสมุทร(รักษาอาการท้องเสีย) ยาปราบชมพูทวีป(รักษาโรค
ภูมิแพ้) เป็นต้น 

ตารางแสดงผล 1 : ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1-3 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

เขตสุขภาพ บริการผู้ป่วยนอก(คร้ัง) บริการแพทย์แผนไทย(คร้ัง) ร้อยละการรับบริการ 
เขตสุขภาพที่ 1 13,995,544 3,321,042 23.73 
เขตสุขภาพที่ 2 7,203,910 1,877,915 26.07 
เขตสุขภาพที่ 3 7,601,858 1,999,715 26.31 
เขตสุขภาพที่ 4 9,480,393 2,137,191 22.54 
เขตสุขภาพที่ 5 12,511,174 2,790,917 22.31 
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เขตสุขภาพ บริการผู้ป่วยนอก(คร้ัง) บริการแพทย์แผนไทย(คร้ัง) ร้อยละการรับบริการ 
เขตสุขภาพที่ 6 10,803,490 2,298,124 21.27 
เขตสุขภาพที่ 7 11,365,128 3,201,136 28.17 
เขตสุขภาพที่ 8 11,719,743 3,690,162 31.49 
เขตสุขภาพที่ 9 13,647,350 2,851,977 20.9 
เขตสุขภาพที่ 10 10,040,826 2,390,837 23.81 
เขตสุขภาพที่ 11 9,214,063 2,097,595 22.77 
เขตสุขภาพที่ 12 10,582,276 2,707,258 25.58 

รวม 128,165,755 31,363,869 24.47 
ที่มา : ระบบรายงานข้อมูล Health Data Center ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 

ตารางแสดงผล 2 : ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
   แยกรายประเภทหน่วยบริการรายเขตสุขภาพ (ตุลาคม 2560 – 17 สิงหาคม 2561) 

 ประเภท
หน่วย
บริการ  

 โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
 โรงพยาบาลชุมชน/ 

ศูนย์สุขภาพชุมชนของรพ.  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล  

 ทั้งหมด  
 แพทยแ์ผน

ไทย  
ร้อยละ 

 บริการ
ทั้งหมด  

 แพทย ์
แผนไทย  

ร้อยละ 
 บริการ
ทั้งหมด  

 แพทย ์
แผนไทย  

ร้อยละ 

เขต 1  3,225,852   340,021   10.54   6,281,100   1,069,491   17.03   6,003,091   2,324,122   38.72  

เขต 2  1,817,885   222,941   12.26   2,856,874   502,596   17.59   3,352,335   1,417,520   42.28  

เขต 3  1,360,462   138,705   10.20   3,489,940   669,714   19.19   3,848,621   1,492,088   38.77  

เขต 4  2,877,185   325,667   11.32   4,103,114   863,490   21.04   3,595,414   1,219,941   33.93  

เขต 5  4,147,446   416,431   10.04   4,342,538   836,599   19.27   5,376,735   1,870,328   34.79  

เขต 6  3,707,782   341,857   9.22   4,103,042   799,148   19.48   4,179,317   1,426,892   34.14  

เขต 7  1,876,902   246,448   13.13   4,919,824   826,195   16.79   5,866,190   2,474,244   42.18  

เขต 8  2,126,786   226,554   10.65   5,100,838   1,098,601   21.54   6,065,123   2,893,847   47.71  

เขต 9  2,562,119   186,109   7.26   6,460,776   1,124,721   17.41   6,503,385   1,950,036   29.98  

เขต 10  2,042,233   199,368   9.76   4,165,131   752,969   18.08   5,161,979   1,767,232   34.24  

เขต 11  2,587,914   309,853   11.97   4,237,584   838,307   19.78   3,351,123   1,187,256   35.43  

เขต 12  2,911,069   330,931   11.37   4,375,573   920,590   21.04   4,444,258   1,757,751   39.55  

รวม 31,243,635 3,284,885 10.51 54,436,334 10,302,421 18.93 57,747,571 21,781,257 37.72 

ระบบฐานข้อมูล HDC TTM Service ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 

จากตารางพบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภาพรวม
ประเทศ แยกรายประเภทหน่วยบริการ (เป้าหมาย รพศ.รพท. = ร้อยละ 10 รพช. = ร้อยละ 20 และ รพ.สต. = 
ร้อยละ 30) โดยประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผลการ
ด าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ที่ ร้อยละ 10.51 และ 37.72 ตามล าดับ และโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 18.93 ซึ่งไม่
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด และควรสนับสนุนให้มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ในระดับโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเพ่ือให้สามารถ เข้าถึง
บริการได้เพ่ิมข้ึน 
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ตารางแสดงผล : เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1-3) (การรักษา – การส่งเสริมสุขภาพ) 

เขตสุขภาพ 
 บริการผู้ป่วยนอก(คร้ัง)   บริการแพทย์แผนไทย(คร้ัง)  ร้อยละบริการ 

ทุกสิทธ ิ ทุกสิทธ ิ การรักษา 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

 การ
รักษา  

 ส่งเสริม
สุขภาพ  

 เขตสุขภาพที่ 1  13,995,544 3,321,042 2,207,322 1,113,720 15.77 7.96 

 เขตสุขภาพที่ 2  7,203,910 1,877,915 1,130,789 747,126 15.70 10.37 

 เขตสุขภาพที่ 3  7,601,858 1,999,715 1,350,279 649,436 17.76 8.54 

 เขตสุขภาพที่ 4  9,480,393 2,137,191 1,184,988 952,203 12.50 10.04 

 เขตสุขภาพที่ 5  12,511,174 2,790,917 1,640,070 1,150,847 13.11 9.20 

 เขตสุขภาพที่ 6  10,803,490 2,298,124 1,303,097 995,027 12.06 9.21 

 เขตสุขภาพที่ 7  11,365,128 3,201,136 2,270,051 931,085 19.97 8.19 

 เขตสุขภาพที่ 8  11,719,743 3,690,162 2,649,687 1,040,475 22.61 8.88 

 เขตสุขภาพที่ 9  13,647,350 2,851,977 1,950,708 901,269 14.29 6.60 

 เขตสุขภาพที่ 10  10,040,826 2,390,837 1,765,629 625,208 17.58 6.23 

 เขตสุขภาพที่ 11  9,214,063 2,097,595 1,323,821 773,774 14.37 8.40 

 เขตสุขภาพที่ 12  10,582,276 2,707,258 1,565,317 1,141,941 14.79 10.79 
 รวม  128,165,755  31,363,869  20,341,758  11,022,111 15.87 8.60 

ตารางแสดงผล :  ข้อมูลอันดับการจ่ายยาสมุนไพรแก่ผู้ป่วยนอกจ าแนกตามรายการ รายปีงบประมาณ 2561   
 (ตุลาคม 2560 – 26 สิงหาคม 2561) 

ล าดับ ชื่อยาสมุนไพร จ านวนจ่ายรวมทุกสิทธิ(คร้ัง) 
1 ฟ้าทะลายโจร, ยาแคปซูล 2,578,574 
2 ขมิ้นชัน, ยาแคปซูล 2,053,408 
3 อมมะแว้ง, ยาเม็ด 1,859,051 
4 แก้ไอมะขามป้อม, ยาน้ า 1,570,943 
5 ประสะมะแว้ง, ยาแคปซูล 1,532,016 
6 แก้ไอผสมมะขามป้อม สูตรต ารบัที่ 1, ยาน้ า 1,113,089 
7 เถาวัลย์เปรียง, ยาแคปซลู 890,795 
8 มะขามแขก, ยาแคปซูล 851,930 
9 ไพล, ครีม 728,034 
10 น้ ามันไพล, ยาน้ ามัน 691,931 

 จากตารางพบว่า รายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งจ่ายแก่ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการการแพทย์แผนไทย 10 อันดับ 
ไดแ้ก่ ฟา้ทะลายโจร ขม้ินชัน ยาอมมะแว้ง ยาแก้ไอมะขามป้อม ยาประสะมะแว้ง ยาเถาวัลย์เปรียง ยามะขามแขก 
ครีมไพล และน้ ามันไพล ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย Frist Line Drug ที่สนับสนุนให้ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยา 
แผนปัจจุบัน  
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กราฟแสดงผล : รายงานการสั่งจ่ายยาสมุนไพรจ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ผู้ป่วยนอกทุกสิทธิ  
 ปีงบประมาณ 2561 

 
ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  

นโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารหน่วยงานเห็นความส าคัญของงานด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรไทย และมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
ยาสมุนไพร รวมทั้งการให้บริการการแพทย์แผนไทย เช่น จัดท า Application Samunprai Frist จัดท า 
Application Thai Herbs 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ข้อมูล ระบบรายงาน Health Data Center 

(HDC) ไมส่มบูรณ ์
พัฒนารูปแบบการรายงานผลขอ้มูลให้สอดคล้องตาม
แนวทางการติดตามข้อมูล  

บุคลากร หน่วยบริการขาดบุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1. เพิ่มกรอบอัตราก าลังและสนบัสนนุการจ้างบุคลากร
ทั้งแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจนี และผูช้่วยแพทย์แผน
ไทยในหน่วยบริการที่มีศักยภาพและมีความต้องการใน
การให้บริการ 
2. ก าหนดบทบาทหนา้ที่ของแพทย์แผนไทยร่วมกับ 
Family care team และร่วมจดับริการใน PCC 

ยา 1. ขาดการบริหารจัดการยาในระดับเขต
สุขภาพ  
2. สนับสนุนการจัดซื้อยาสมนุไพรจาก
โรงพยาบาลที่ผลติยาสมุนไพรตาม
มาตรฐาน GMP ในพื้นที่แต่ละเขตสุขภาพ 

1. สนับสนุนหน่วยงานให้ร่วมศึกษาวิจัยสนับสนนุข้อมูล
วิชาการการใช้ยาสมนุไพร 
2. สนับสนุนการน ายาสมนุไพรปรุงเฉพาะรายเข้าสู่ยาใน
บัญชียาหลักแห่งชาต ิ
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นวัตกรรม/พื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย (Best Practice) 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ด าเนินการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีความโดดเด่นใน
การขับเคลื่อนและจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท้ัง 4 ประเภท ดังนี้ 

1. ประเภท : โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี (เขตสุขภาพที่ 6) 

 จัดบริการครอบคลุม 4 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภ์ไทย มีคลินิกเฉพาะ
โรค ได้แก่ CVA (โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ) ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ข้อเข่าเสื่อม ตับแข็ง ไมเกรน และโรค
สะเก็ดเงิน จัดท า CPG  21 โรค / CPG การใช้ยาทดแทน 7 รายการ และ CPG การส่งต่อผู้ป่วยร่วมกับเครือข่าย 
มีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยจากการปฏิบัติงาน และบูรณาการแพทย์พ้ืนบ้านมาใช้ในหน่วยบริการ และยังเป็น
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 12 สถาบันการศึกษา และบูรณาการงานร่วมกับเทศบาลท้องถิ่น
จันทบุรีและอาสาสมัครสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (เขตสุขภาพที่ 8) 

จัดบริการทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (แพทย์แผนจีน) และบูรณาการการจัดบริการ
ร่วมกับสหวิชาชีพต่างๆ ในการให้บริการทั้งการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และบริการคลินิกเฉพาะ
โรค ได้แก่ ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ หลอดเลือดสมอง และปวดศรีษะไมเกรน มีการศึกษาวิจัย โปรมแก
รมการดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อม (OA-TTAM KKH Model) ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานใน
ชุมชนและเผยแพร่ระดับนานาชาติ และมีการน าการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในระบบบริการ เช่น น าศาสตร์มณีเวช
มาใช้เพ่ือลดระยะเวลารอคลอด ลดอาการปวด ช่วยให้ปากมดลูกเปิดเร็วขึ้น ลดการใช้ยาเร่งคลอด และน าการนวด
ใบหน้า การกดจุด การฝั่งเข็ม มาใช้ดูและผู้ป่วย Post Stroke ร่วมด้วย และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับแพทย์
หลวงแห่งราชวงศ์ภูฏาน 

2. ประเภท : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย (เขตสุขภาพที่ 8) 

ผู้บริหารระดับจังหวัดและหน่วยบริการให้ความส าคัญและร่วมสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์  
แผนไทยในหน่วยบริการและแหล่งท่องเที่ยว ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น เกษตรจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร อาสาสมัครสาธารณสุข และชมรมผู้สูงอายุ ร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับ  ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย เช่น การท าวิจัย R2R และ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งปลูกฝังองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ สู่ชุมชน ประชาชน และนักเรียน และสนับสนุนให้เกษตรกรร่วมเป็นแหล่ง
ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ 

3. ประเภท : โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร (เขตสุขภาพที่ 8) 

จัดบริการ OPD คู่ขนานแพทย์แผนปัจจุบัน การจัดบริการคลินิกเฉพาะโรค 8 โรค ได้แก่ อัมพฤกษ์ -
อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น ไมเกรน สะเก็ดเงิน สตรีวัยทอง เบาหวาน และความดันโลหิต
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สูง บูณาการการแพทย์แผนไทยร่วมการแพทย์แผนปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยในทั้ง 4 ตึก ได้แก่ ผู้ป่วยชาย ผู้ป่วย
หญิง เด็ก และคลอด โดยแพทย์แผนไทยขึ้นราวน์วอร์ดร่วมกับแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ร่วมผลิตยาสมุนไพรตาม
มาตรฐาน GMP และกระจายยาในระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ และสนับสนุนให้แพทย์แผนปัจจุบันจ่ายยา
สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันอย่างสมเหตุสมผล (Rational Herbal Medicine Use) ผ่านกลไกต่างๆ เช่น Pop 
Up แผ่นพับ ปฏิทินตั้งโต๊ะยาสมุนไพร ที่บ่งบอกสรรพคุณ  วิธีการใช้ยา และข้อควรระวัง  เช่น การใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ (ASU : URI & AGE) ได้แก่ ยาอ ามฤควาที ยาปราบชมพูทวีป และยาเหลืองปิดสมุทร 

4. ประเภท : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปากอ่าง จังหวัดก าแพงเพชร (เขตสุขภาพที่ 3) 

จัดบริการ 2 ส่วน ได้แก่ คลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์พ้ืนบ้าน และสปาเพ่ือสุขภาพ(สปาอารมณ์ดี)  
มีการจัดบริการครบทั้ง 4 ด้าน และรักษาเฉพาะโรค ได้แก่ โรคต้อ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเบาหวาน โรคไมเกรน โรค
อัมพฤกษ์-อัมพาต และมีการปรุงยาเฉพาะราย ในกลุ่มโลหิตสตรี  แก้ปวดเมื่อย ระบบทางเดินหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบน้ าเหลือ และบ ารุงร่างกาย อีกทั้งเป็นต้นแบบการน าการแพทย์พ้ืนบ้านมาให้บริการ 
ในหน่วยบริการ ได้แก่ บ่งต้อด้วยหนามหวาย พ่น-เป่ายารักษาโรคงูสวัด ตาแดง ขยุ้มตีนหมา กวาดยา บรรเทา
อาการเจ็บคอ ไอมีเสมหะ และอาบน้ ามนต์ เพ่ือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต และด าเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย อสม. ผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน วัด 
และโรงเรียน  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต (เขตสุขภาพที่ 11) 

จัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยทุกวัน ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทยด้าน
ผดุงครรภ์ไทย และด้านหัตถเวชกรรมไทย รวมทั้งยังมีการใช้ยาปรุงเฉพาะรายในหลายกลุ่มอาการ/โรค เช่น ภูมิแพ้ 
หอบหืด โรคกระเพาะอาหาร ไมเกรน เครียด นอนไม่หลับ ลมพิษ ผื่นคัน เบาหวาน และมีคลินิกรักษาข้อเข่าเสื่อม
ด้วยต ารับยาพอกส าหรับคนเชื้อสายมุสลิม ซึ่งไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ลงเยี่ยมบ้านผ่านหมอไทยเชิงรุก 5 in 
1 คือ การดูแลสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทั้ง 5 กลุ่มวัย อีกทั้งมีการพัฒนานัวตกรรมในการดูแลสุขภาพ เช่น 
แผ่นประคบเย็นผักบุ้งทะเลรักษาพิษแมงกะพรุน แมลงกัดต่อย ยาทาพระเส้นจากต ารายาโอสถพระนารายณ์  
รักษาอาการปวดตามข้อเข่า ข้อเท้า ข้อมือ ข้อนิ้วและกล้ามเนื้อ ตีนเล-สปาเท้า บรรเทาอาการชาในผู้ป่วยเบาหวาน 
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาด้านการแพทย์แผนไทย ได้แก่ หมอพ้ืนบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขต าบลเชิง
ทะเล จิตอาสาหมอนวดชายทะเล ผู้น าศาสนา ร้านนวด สปา ผ่อนคลาย 

 
 
 

ผู้รายงาน นายสมศักดิ์ กรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2149 5653 
 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 

 


