
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 



วสัิยทัศน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์  
การปฏิบตัิราชการ  ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ยุทธศาสตร์ 
Strategy  
PSPG-20  

P : ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ 
(Prevention &Promotion 
Excellence)   

S : บริการเป็นเลิศ 
(Service Excellence)  
  

P :  บุคลากรเป็นเลิศ  
People Excellence)  

G : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภบิาล 
(Governance Excellence)  
 
               

 
 
 
  วิสัยทัศน์กลุ่มงานฯ “พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและ 
  การแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นต้นแบบ  
  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะ” 

Vision Motto 

“ซื่อสัตย์สามัคคี  มีมนุษยสัมพันธ์ 
 ริเริ่มสร้างสรรค์  จรรโลงวินัย” 
 อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน ้าใจ” 

พันธกิจ Mission เป้าประสงค์ Goal 
1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์สุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกของจังหวัด 
2. ประสานและพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งการส่งเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟู
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

3. ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
บริการในเครือข่ายให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานด้าน
สมุนไพรครบวงจร 

5. คุ้มครอง ส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์ 
        แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน 
6. ส่งเสริมให้บุคลากรในเครือข่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม    
        ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1. ระบบบริหารจัดการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
มีคุณภาพมาตรฐาน 

3. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานวิชาชีพ 
4. เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพด้านการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
5. ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกอย่างเท่าเทียมและพึงพอใจ 
6. ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองในการดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 



ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มุ่งเน้น  
การปฏิบตัริาชการ ปี 2560 ของกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
    ยุทธศาสตร์   
Strategy PSPG-20  

P : ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ 

(Prevention &Promotion 
Excellence)   

 
S : บริการเป็นเลิศ 

(Service Excellence)  
  

 
P : บุคลากรเป็นเลิศ  
People Excellence)  

 
G : บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

(Governance Excellence)  

 
 
 
  วิสัยทัศน์กลุ่มงานฯ “พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและ 
  การแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นต้นแบบ  
  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะ” 

Vision 

“ซื่อสัตย์สามัคคี  มีมนุษยสัมพันธ์ 
 ริเริ่มสร้างสรรค์  จรรโลงวินัย” 
 อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน ้าใจ” 

- มีคณะท างาน Service Plan    
สาขาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน และมีแผน
ระดับจังหวัด 
- จัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทย OPD 
คู่ขนานในรพท./รพช. ร้อยละ 100  
- รพท.จัดบริการคลินิกครบวงจร 
อย่างน้อย 4 โรค  
- รพท.รพช.รพ.สต.มีการสั่งยาพัฒนา
จากสมุนไพรเป็นอันดับแรก(First 
Line Drug) ได้แก่ ยาขมิ้นชัน และ   
ยาฟูาทะลายโจร 

- จังหวัดมีพื้นที่ต้นแบบดีเด่นด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกระดับ รพช. 1 แห่งและ
รพ.สต. 1 แห่ง 
- มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยใน 
รพ.สต.ท่ีได้มาตรฐาน  ร้อยละ 30 

รพท. รพช.มีพยาบาลผ่านการ
อบรมคัดกรองการให้บริการ
การแพทย์แผนไทย OPD คู่ขนาน 
ครบทุกแห่ง 

- ผู้ปุวยนอกท่ีรับบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
ร้อยละ 18.5  % 
-มีการจัดบริการแพทย์
แผนไทยใน รพ.สต.ท่ีได้
มาตรฐาน ร้อยละ >40 

Motto 



บุคลากรในกลุ่มงาน 
 

 

 

 
นางวฒันวรรณ  วรรณไกรโรจน์ 
นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 

 

 

 
นางสาวศิริพร  อาภัสรพรหม 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขช้านาญงาน 

 

 
 
 

นางสาววรรณา  ด้าเกลี ยง 
แพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
 

นางสาวกชพร  สงฆ์วัฒนะ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 



บทบาทหน้าท่ี 

1.  นางวัฒนวรรณ  วรรณไกรโรจน์   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ มีหน้าที่ดังนี้ 

 1.1  งานพัฒนาระบบบริหารงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 1.2  งานแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 

           1.3  งานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องงานการแพทย์แผนไทยและ              
                การแพทย์ทางเลือก 
  



บทบาทหน้าที่ 
2.  นางสาวกชพร สงฆ์วัฒนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้ 

 2.1  งานพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
 2.2  งานส่งเสริมสุขภาพการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 2.3 คลินิกแพทย์แผนไทยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 



บทบาทหน้าท่ี 
3. นางสาวศิริพร  อาภัสรพรหม  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
      มีหน้าที่ดังนี้ 

 3.1  งานวิชาการและพัฒนาบุคลากรการแพทย์แผนไทยและ 
                 แพทย์ทางเลือก 
       - งานฝึกอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
       และการแพทย์ทางเลือก 
 3.2 งานยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางด้าน    
                การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 3.3 งานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 3.4 คลินิกแพทย์แผนไทยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 



บทบาทหน้าที่ 
4.  นางสาววรรณา  ด้าเกลี ยง  แพทย์แผนไทย มีหน้าที่ดังนี้ 

 4.1  งานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 4.2  งานพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
       ทางเลือก 
 4.3  งานฝึกอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ 
       การแพทย์ทางเลือก 
       4.4  งานธุรการ 
    4.5  งานสารบรรณ 

 



หลกัในการท างาน 
              ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม 
                                กระทรวงสาธารณสุข 

              ยึดมั่นค่านิยม  
              กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

           Mastery  
           เป็นนายตัวเอง M 
           Originality 
           เร่งสร้างสิ่งใหม่ o 
           People centered Approach  
           ใส่ใจประชาชน P 
           Humility 
           อ่อนน้อมถ่อมตน H 

           Thainess  
           มีความเป็นไทย T 

           Teamwork  
           ท้างานเป็นทีม T 

           Morality  
           มีคุณธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต M 



ระดบั จ านวน

หนว่ย

บรกิาร

(แหง่) 

จดับรกิารไดม้าตรฐาน             

รพ.สส.พท.                   

(แหง่/รอ้ยละ) 

เปิด OPD      

คูข่นาน

(แหง่) 

จดับรกิารคลนิกิ         

4 โรค รกัษาโรคท ัว่ไป 

(แหง่) 

จ านวนแพทยแ์ผนไทย (คน) จ านวนผูช้ว่ย

แพทยแ์ผน

ไทย (คน) 

คณุสมบตัคิรบ  

(มใีบประกอบ

วชิาชพี+ ป.ตร)ี 

คณุสมบตั ิ   

ไมค่รบ 

รพศ. ๑ ๑ (๑๐๐%) ๑ ๑ ๒ ๓ ๓๑ 

รพช. ๑๐ ๑๐ (๑๐๐%) ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๗ ๒๕ 

รพ.สต. ๑๑๘ ๒๘ (๒๓.๗๓%) - ๑๕ ๑๓ ๔ ๒๑ 

รวม ๑๒๙ ๓๙ (๓๐.๒๓%) ๑๐ ๑๙ ๓๑ ๑๔ ๗๗ 

ข้อมลูพืน้ฐาน 



รอ้ยละของผูป่้วยนอกไดรั้บบรกิารการแพทยแ์ผนไทย  

และการแพทยท์างเลอืกทีไ่ดม้าตรฐาน                 

(ผูป่้วยนอกทัง้หมด 1,329,739 ครัง้,ผูป่้วยรับบรกิารแพทยแ์ผนไทยฯ 291,542 ครัง้ ) 

รอ้ยละ 21.92 

1. มคีณะท างาน มแีผนและแนวทาง Service Plan                                                                                     

2. รพศ.รพช. มคีลนิกิแพทยแ์ผนไทย OPD คูข่นาน  100 %                                                                              

3. รพศ.รพช.รพ.สต.ทีม่แีพทยแ์ผนไทยจัดบรกิาร                      

    คลนิกิครบวงจร  3 - 4 โรค                                                                                                           

4. รพศ.รพช.รพ.สต.มกีารสัง่ยาสมนุไพร  First Line Drug                                                                                             

5. มแีผนปฏบิตักิาร 2 แผน/โครงการ 6 โครงการ 

ผลงานตาม
ตวัชีว้ดั(KPI) 

ผลงาน 
รอบ 9 เดอืน 

ผลการด าเนินงาน 



คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
      
      * ลงพื้นท่ีส ารวจ ตรวจสอบ รวบรวม และจดัท าทะเบียนภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย  
            พื้นท่ีท่ีเป็นถ่ินก าเนิดสมุนไพร และทะเบียนบุคลากรดา้นการแพทยแ์ผนไทย 7 กลุ่ม 
        *  ประชาสมัพนัธ์กวาวเครือและแจง้การครอบครอง/แจง้ปลูก ตามประกาศกวาวเครือ 



คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 



 

รางวลัระดบัเขต  เขตสขุภาพที ่6  

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

1. หมอไทยดเีดน่ อ าเภอทา่ตะเกยีบ 

2. เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นแพทยแ์ผนไทยดเีดน่  

    โรงพยาบาลบางน ้าเปรีย้ว  

3. หน่วยงานไดร้ับรางวัลชนะเลศิพืน้ทีต่น้แบบดเีดน่แหง่ชาต ิ                        

    ดา้นการแพทยแ์ผนไทยการแพทยพ์ืน้บา้นและการแพทยท์างเลอืก     

    ระดับเขตสขุภาพ    

-ประเภทโรงพยาบาลศนูย/์ทั่วไป ไดแ้ก ่โรงพยาบาลพทุธโสธร  

-ประเภทโรงพยาบาลชมุชน ไดแ้ก ่โรงพยาบาลราชสาสน์ 

ผลงานเดน่  



ผลงานเด่น 

หน่วยงานได้รับรางวลัชนะเลศิพืน้ที่ต้นแบบดีเดน่
แห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พืน้บ้านและ
การแพทย์ทางเลือก  ระดบัเขตสขุภาพ  



ผลงานเด่น 

1. หมอไทยดีเด่น อ าเภอท่าตะเกียบ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนไทยดีเด่น  
    โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว  



• พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2542                                             

• พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 



ค่านิยม 

MOPH 



M : Mastery เป็นนายตนเอง 
       ภาพกิจกรรม 
 

ประชมุ/อบรม 



O : Originality เร่งสร้างสิง่ใหม่ 
       ภาพกิจกรรม 
 
สร้างกระบวนการท างานใหม่
ให้ผ่านตวัชีว้ดั 



P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 

       ภาพกิจกรรม 

 
 ร่วมออกหน่วย พอ.สอว. 



       ภาพกิจกรรม 

 
 

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน 

ร่วมออกหน่วย พอ.สอว. 



H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน 
       ภาพกิจกรรม 
 



เป้าหมายท่ีตอ้งพฒันาในอนาคต 
งานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

  

 1. พัฒนาฉะเชิงเทรา เป็นเมืองสมุนไพร 
 2. พัฒนางานแพทยแ์ผนไทยให้ได้มาตรฐาน HA (Hospital   

                  accreditation) แพทยแ์ผนไทย   

 3. พัฒนาพื นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์-   

             ทางเลือก สู่พื นที่ต้นแบบระดับประเทศ 

          



ขอบคุณค่ะ 


