




1.  อะไรทําใหเกิดการ  “บริการแพทยแผนไทย”

1.   นโยบาย

2.  “ภมูิปญญาทองถิน่”

3.   ขาดดุลยทางการเงนิของประเทศ

ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ



เกิดบริการ  “แพทยแผนไทย  ใน  รพศ.พระปกเกลา”
สิ่งจงูใจ  และทัศนะ”

1.  นโยบาย
- โครงสราง
- ผูรับผดิชอบ



รพศ.

ดานบริการปฐมภูมิ
ดานการพยาบาล

พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ

กลุมงานผูปวยนอก

กลุมงานเวชกรรมสังคม

กลุมงานสุขศึกษา

กลุมงานอาชีวเวชกรรม

และทุติยภูมิ

ภารกิจดานอํานวยการ

ผูอํานวยการ

ดานตติยภูมิระดบัสูง

งานรักษาในชุมชน
งานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
งานบริการสุขภาพชุมชน

งานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
งานเวชปฏิบัติทั่วไป
ศูนยเวชศาสตรครอบครัว



เกิดบริการ  “แพทยแผนไทย  ใน  รพศ.พระปกเกลา”
สิ่งจงูใจ  และทัศนะ”

1.  นโยบาย

2.  “ภูมปิญญาทองถิ่น”
- มีคุณคา  ผานการทดลอง  สั่งสมมานาน
- ขาดการรวบรวมบนัทึก  พัฒนานําไปใช
- มีหลากหลาย  และใกลชิดสขุภาพ  ใกลใจชุมชน

- หมอแผนไทย  อายุมาก  องคความรูเริ่มหาย



เกิดบริการ  “แพทยแผนไทย  ใน  รพศ.พระปกเกลา”
สิ่งจงูใจ  และทัศนะ”

1.  นโยบาย
2.  “ภูมปิญญาทองถิ่น”
3.  ขาดดุลยทางการเงินของประเทศ

- แพทยแผนไทย  นอย  / อายุมาก

- อุตสาหกรรม  สมุนไพร 

- สั่งซื้อ   พอคา - สั่งตางประเทศ 

- สมุนไพร  ปลูก  เก็บ  จากปา  ขาดแคลน 
- ประชากรเพิ่มขึ้น



ระบบ  เชื่อมโยงบริการแพทยแผนไทย”

ระดับ  รพศ. – รพช. , สอ.”

การดูแลสุขภาพชมุชน”
แพทยพื้นบาน”

แพทยแผนปจจุบัน



รพศ

ปฐมภูมิ ตติยภูมิระดับสูง

แพทยแผนไทยและแพทยพื้นบาน

วังน้ําเย็น
ระยอง

สมุนไพรตํารับ/นวด/อบ

/ประคบ/ทับหมอเกลือ

รพช สอ

ชุมชน

หมอตอกระดูก

ใชสมุนไพร     
ปลูก

แพทยแผนไทย
แพทยพื้นบาน



โรงพ
ยาบา

ลพร
ะปกเ

กลา

755  เตียง

รพศ. ตติยภูมิระดบัสงู 
- ศนูยอุบัติเหตุ      -EMS / เครือขาย
- ศนูยมะเร็ง          -เคมีบําบดั
- ศนูยโรคหัวใจ     -ผาตัด



2.  การดําเนนิการ

2.1  จัดตั้งศูนยบริการสขุภาพปฐมภูมิ

2.2  จัดบริการศูนยแพทยชุมชนนอก

โรงพยาบาล  (ปฐมภมู)ิ

2.3  ประสานจัดตั้งเครอืขาย

2.4  รวบรวมเผยแพรความรู

แพทยแผนไทย  และแพทยพื้นบาน

2.5 เกบ็รวบรวมองคความรูแพทยแผนไทย



2.1  จัดตั้งศูนยบริการสขุภาพปฐมภมูิ

- คลินิกแพทยแผนไทย
- นวดไทย   อบ   ประคบ
- ทบัหมอเกลือ



ศูนยบริการสุขภาพปฐมภมูิ

ศูนยสขุภาพชุมชน 

( PCU พระปกเกลา )



ศูนยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ตกึผูปวยใน

คลนิกิสหวิชาชีพ

คลนิกิแพทยทางเลือก

คลนิกิแพทยแผนไทย

คลนิกิฝงเข็ม

แพทยแผนไทย และแพทยทางเลอืก
ชมรมจริยธรรม

ศูนยดูแลผูปวย

ระยะสุดทาย

คลนิกินวดไทย
นวดไทยใน รพ.

คลนิกิเวชศาสตรครอบครัว

คลนิกิเวชปฏิบตัทิั่วไป

คลนิกิประกันสังคม

คลนิกิคลายเครียด

นวดไทย สสจ.

ประคบ  อบสมุนไพร  

ทับหมอเกลือ

นอก รพ.

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ

แยกจากงานเวชกรรมสังคม



จัดตั้งงานแพทยแผนไทย”

อาศัย  ปจจัย
1.1  ผูบรหิาร
1.2  ผูรับผดิชอบ
1.3  ทีมงาน
1.4  สถานที่
1.5  ครุภัณฑ

1.6  งบประมาณ



จัดตั้งงานแพทยแผนไทย”

1. อาศัย  ปจจัย

คะแนน   5 / 25 คะแนน   10 / 25

นโยบาย การติดตามประเมิน



จัดตั้งงานแพทยแผนไทย”

อาศัย  ปจจัย
1.1  ผูบรหิาร

แพทยแผนไทย  2  คน
1.2  ผูรับผดิชอบ
1.3  ทีมงาน

คลินิกแพทยแผนไทย

ตรวจรักษาโดยแพทยแผนไทย

ยาตํารับไทย



ตึกผูปวยใน  แพทยแผนไทย



83626280191892551

350

273

รวม(ราย)

1886

736

524

รวม(ครั้ง)

-รวม

882381122550

99189842549

โรคหญิงชายป

ตรวจรักษาแพทยแผนไทย ป 2549 - 2551



329 ราย

ราย % ราย % ราย %
01 6 5.77 13 5.78 19 5.78
02 31 29.81 90 40.00 121 36.78
03 2 1.92 10 4.44 12 3.65
04 65 62.50 112 49.78 177 53.80

104 100.00 225 100.00 329 100.00

ชาย หญิง รวม

ผลการรักษาดวยแพทยแผนไทย

ใชสมุนไพรตํารับ

01  หาย

02  ดขีึ้น

03  คงเดมิ

04  ไมมา



โรคที่ตรวจรักษาแพทยแผนไทย  ป 2551

สถิติผลการรักษา
626  ครั้ง     280  ราย

ชาย   89  ราย
หญงิ   191  ราย

จํานวนโรคทั้งหมด   83  โรค

ประเมิน  157  ราย

501511

อื่นๆคงเดิมดีขึ้นหาย



โรคที่ตรวจรักษาแพทยแผนไทย  ป 2551

15หนังแข็ง10

16อัมพฤกษ-อัมพาต9

17เสนพิการ8

20ไตหยอน7

20ตับอกัเสบ6

26ภูมิแพ5

28ลมอัมพฤกษ4

28ริดสีดวงลําไส3

31ลมเวียน2

33สะเกด็เงิน1

ครั้งโรคลําดบั

7ริดสีดวงทวาร20

8ความดันสูง19

9ระดูขาว18

10เลือดลมไมปกติ17

11โรคผิวหนัง16

12ลมในเสนปตฆาต15

12ตับแข็ง14

13วัยทอง13

14หนังแหง12

15ปกมดลูกหยอน11

ครั้งโรคลําดบั



ตับแขง็

รักษา  2 เดือน

รักษา  5 เดือน รักษา  5 เดือน

ปวย  1 เดือน



ปวย  1 เดือน รักษา  2 เดือน

รักษา  5 เดือน รักษา  5 เดือน

ตับแข็ง





32

34

110

0.5

0.2

0.7

3.9

3.6

7.5

111

03 ก.ค. 51

35

38

65

0.8

0.2

1.0

3.8

4.1

7.9

120

03 พ.ย. 51

29464050SGOT (N 10-42)

20261518SGPT  (N 10-40)

198250156123ALP  (N 32-250)

0.90.81.11.4Indirect Bilirubin (0.2-0.8)

0.30.60.81.1D-BILI   (N 0.0-0.4)

1.21.41.9 2.5T-BILI   (N 0.2-1.1)

4.84.64.53.8Glob    (N 2-3.5)

3.53.02.52.4Albumin   (N 3.5-5)

8.37.67.06.2TP (N 6-8.1)

115104113102Glucose (N 70-110)

21 เม.ย. 5104 ก.พ. 5126 ธ.ค. 5021 พ.ย. 50ผลเลือด
81 3 5 11 เดือน









สะเก็ดเงิน    10  ราย

หาย      4  ราย   รับยา   1  เดือน หยดุยา ( ยาตํารับ )

เปนๆหายๆ      3  ราย   ( ยาตํารับ + แผนปจจุบัน )

ไมคอยไดผล   3  ราย   ( โรครุนแรง เรื้อรัง )
( HIV 2 DM 1 )



รายการยาสมุนไพรทีน่ําเขา
บัญชียาโรงพยาบาล

ยาในบัญชยีาหลกั   
- สมุนไพรเดี่ยว     8  รายการ   
- สมุนไพรตํารับ     16  รายการ   

ยานอกบัญชียาหลกั   
- สมุนไพรเดี่ยว     2  รายการ   
- สมุนไพรตํารับ     21  รายการ   

*  ใชไดกับสิทธิบัตร  ราชการ  บัตรทอง  ประกันสังคม   ฯลฯ



2.2  จัดบริการศูนยแพทยชุมชน

นอกโรงพยาบาล  (ปฐมภูม)ิ



ขอใชพื้นที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเดิม

- โรงเรียนแพทยแผนไทย

- ศูนยบริการ  เครือขายสมนุไพรไทย

ศูนยแพทยชุมชนนอก รพ. เขตเทศบาล (CMU)

หมอนวด  14 คน



2.3  ประสานจัดตั้งเครือขาย

- ระดับสูง
- ระดับกลาง   รพท. รพช. สอ.
- ระดับชุมชน  อสม.

- ชมรมแพทยพื้นบาน

- ศูนยการเรียนรูแพทยแผนไทย

- ศูนยบริการสมุนไพรครบวงจร



1.  บริการผูปวย
2.  ศึกษาวิจัย
3.  สรางเครือขาย
4.  เผยแพรความรู

• ระดับสูง
- มหาวิทยาลัยมหดิล
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- มหาวิทยาลัยรังสิต

• วิจัยทาง Lab , Clinic
• ตํารับยาพื้นบาน

การดําเนินการ



1.  บริการผูปวย
2.  ศึกษาวิจัย
3.  สรางเครือขาย
4.  เผยแพรความรู

 ระดับกลาง
- เทศบาล
- รพช.
- สถานีอนามัย 14 แหง

• สนับสนุนสมนุไพร 9 ตํารับ
(จาก 27 ตํารับ  บัญชียาหลกั)

• วิจัย - ผลการรักษา
- ความพึงพอใจ

การดําเนินการ



1.  บริการผูปวย
2.  ศึกษาวิจัย
3.  สรางเครือขาย
4.  เผยแพรความรู

 ระดับชุมชน
- อสม.
- ชุมชน

• สนับสนุนสมนุไพร 9 ตํารับ
(จาก 27 ตํารับ  บัญชียาหลกั)

• วิจัย
- ผลการรักษา
- ความพงึพอใจ

การดําเนินการ



2.3  ประสานจัดตั้งเครือขาย

- ระดับสูง
- ระดับกลาง   รพท. รพช. สอ.
- ระดับชุมชน  อสม.

- ชมรมแพทยพื้นบาน

- ศูนยบริการสมุนไพรครบวงจร

- ศูนยการเรียนรูแพทยแผนไทย



สรางเครอืขายลงสูชุมชน
สรางเครือขายบริการสุขภาพดวยแพทยแผนไทย

* โรงพยาบาลชุมชน

* สถานีอนามัย

* ภาคตะวันออก

สวนสมุนไพรบานอาง เริม่ป 2486   144 ไร  

สมุนไพรยืนตน  600 ชนิด  ไมรวมไมลมลกุ

สวนสมุนไพรปลอดสารพิษชุมชน ต.ชากไทย  

อ.เขาคิชฌกูฎ  จ.จันทบุรี

 จดทะเบียน  รานยาไทย 14  ราน



ประชุมเครือขาย

แพทยพื้นบานครั้งที่ 1

28  ตุลาคม 2551



ประชุมเครือขาย

แพทยพืน้บานครั้งที่ 2

19  พฤศจิกายน 2551



กอนรักษา หลังรักษา

Bell’s  palsy











บริการเครือขาย
โรงพยาบาลชุมชน   สถานีอนามัย



สอ.12สอ.11สอ.10

รพช.12รพช.11
รพศ.รพศ.

รพช.10
สัปดาห4

สอ.9สอ.8สอ.7

รพช.6รพช.5
รพศ.รพศ.

รพช.4
สัปดาห2

รพช.9รพช.8
รพศ.รพศ.

รพช.7
สัปดาห3

สอ.6สอ.5สอ.4

สอ.3สอ.2สอ.1

โปงน้ํารอนแหลมสงิห
รพศ.รพศ.

รพช.1
สัปดาห1

ศุกรพฤหสัฯพุธอังคารจนัทรวัน

2   แหง แหลมสิงห โปงน้าํรอน

บริการเครือขาย  รพช. / สอ.



- แพทยแผนไทย ทองถิ่น  รวม  ในคลินิก

- รพศ. จัดยาไป  (เหมือนออกหนวย)

- รพช. จัดสถานที่
- ประชาสัมพันธ

- หาผูปวยจริง  คัดกรอง

- สถานีอนามัย





- ตําราสมุนไพรทองถิ่น

2.4 การรวบรวมเผยแพรความรูแพทยแผนไทย

- โรงเรียนแพทยแผนไทย

- ฝกอบรมทางคลินิกแพทยแผนไทย

- การศึกษาวิจัย



1.  บริการผูปวย
2.  ศึกษาวิจัย
3.  สรางเครือขาย
4.  เผยแพรความรู

รวบรวมสมุนไพรประจําถิน่

การดําเนินการ

เดินปาทุง  เขา   ชายทะเล
12 ครั้ง

1. อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ 34  ชนดิ
2. อุทยานแหงชาติเขาบอเตย  (ชายทะเล) 16  ชนดิ
3. สวนสมนุไพรบานอางจนัทบุรี 104  ชนดิ

ไดตําราสมุนไพร  3  แหลง



1.  บริการผูปวย
2.  ศึกษาวิจัย
3.  สรางเครือขาย
4.  เผยแพรความรู

- สถานทีศ่ึกษา ฝกงาน ดูงาน
- นักศึกษา ศึกษาภาคคลินิก

การดําเนินการ

สําเร็จป 2551

กําลังศึกษา  3  ชัน้ป  96  คน

เวชกรรมไทย (3 ป) 
2  รุน    (49 คน)สอบได 31  คน

เภสัชกรรมไทย (2 ป) 
6  รุน  (122 คน)สอบได 77  คน

โรงเรียนแพทยแผนไทย  สสจ.จันทบุรี

ประชาชนทั่วไป  ไมจํากัดวุฒิ  15-78 ป

เรียน  สอบใบประกอบโรคศิลป



อบรมความรูเกี่ยวกับสมนุไพรในการสงเสริมและรักษาสุขภาพ

และสมาธิบาํบัด
อบรม  แพทย   พยาบาล   จนท.สอ. แกนนํา อสม.จนัทบุรี



ยําสามสหาย

เบญจสลัดสมนุไพร



อสม. สอน  ประชาชน

อบรมความรูเกี่ยวกับสมนุไพรในการสงเสริมและรักษาสุขภาพ

และสมาธิบาํบัด



จนท.สอ. สอน   ประชาชน

อบรมความรูเกี่ยวกับสมนุไพรในการสงเสริมและรักษาสุขภาพ

และสมาธิบาํบัด



ปรับพฤตกิรรม  สุขภาพขาราชการ

อบรมความรูเกี่ยวกับสมนุไพรในการสงเสริมและรักษาสุขภาพ

และสมาธิบาํบัด



2.5 เก็บรวบรวมองคความรูแพทยแผนไทย

และ



การรวบรวมความรู

แพทยแผนไทย  และแพทยพื้นบาน



เปนแหลงฝกงานนักศึกษาแพทยแผนตะวันออกเปนแหลงฝกงานนักศึกษาแพทยแผนตะวันออก

แพทยแผนไทยแพทยแผนไทย

ศึกษาเปรียบเทียบผูปวย

ทางแพทยแผนไทย  - แผนปจจุบัน

1.  แพทยแผนไทย
2.  แพทยแผนปจจุบัน
3.  นักศึกษาแพทยแผนไทย

บันทึกเสียง  ภาพ

รวบรวมเปนองคความรู





นักศึกษาแพทยแผนไทย
เรียนรู   บันทึก  องคความรู   ที่บานแพทยแผนไทย



หมอใจ หมอเหรียญ

หมอสหสั

หมอพืน้บาน







งานวิจัย  ผูปวยติดเชื้อ  HIV

แผนพัฒนาการแพทยแผนไทย  ป 2551-52

CD4 >   250 Viral   load

แบง   3  กลุม
- ยาสมนุไพรตํารับ  1
- ยาสมนุไพรตํารับ  2
- Placebo

Experimental  double  blind
Randomize  clinical  trial  phase  II



ขอเสนอแนะ

1. นโยบาย                ผูบริหาร
ผูรับผิดชอบ

2. ติดตามประเมนิจริงจัง

3. สรางแรงจูงใจ  รางวัล  โบนัส

4. สนับสนุนงบประมาณ

คารถ   คาจดัประชุมวิชาการ



ปจจยัความสําเร็จ”

ผูบริหาร   เขาใจ   เห็นความสําคัญ

ผูปฏิบัติงาน   สนใจ   มีความตั้งใจจริง

ไมมปีญหา   ที่แกไมได





(ยาประสะกานพลู)211111

(ยาถ ายดีเกลือฝรั่ง)211010

(ยาหอมเทพจิตร)21099

11. ยาแก ไข หาราก 2108**ไพล (ทา)11088

10. ยาเหลืองป ดสมุทร 2107พริก (ทา)11077

9. ยาหอมนวโกฐ 2106**พญายอ (ทา)11066

7. ยาธาตุบรรจบ 2105**บัวบก11055

5. ยาประสะไพล 2104*ฟาทะลายโจร11044

3. ยาประสะมะแวง2103*ชุมเห็ดเทศ (ชา)11033

2. ยาจันทลีลา2102ขิง11022

1. ยาเขียวหอม2101*ขมิ้นชัน11011

ชื่อยารหัสชื่อยารหัส

สมุนไพรตํารับ  (11)สมุนไพรเดี่ยว  (8)

ยาในบัญชีแหงชาติ

ลําดับ

รายการ 1-9 สนับสนุนเครือขาย รพ.ชช.และ สอ. *คิชฌกูฏ        **อภัยภูเบศร        ( ) ยังไมผลิต



รายการ 1-9 สนับสนุนเครือขาย รพ.ชช.และ สอ. *คิชฌกูฏ        **อภัยภูเบศร        ( ) ยังไมผลิต

รหัส 07 ยาริดสีดวงลําไส220711

รหัส 06 ยาแกถุงลมโปงพอง220610

รหัส 05 ยาถอนพิษ22059

รหัส 04 ยาแกลม / ความดันต่าํ22048

รหัส 02 ยาแกกษัย22027

รหัส 01 ยาพระขรรคชัย22016

12. ยาธาตุศนิวาร22345

8. ไฟประลัยกัลป22334

6. ธรณีสันฑะฆาต22323

4. ประสะจันทรแดง2231*พริกไทย12022

**ยาแกไอมะขามปอม2271*เพชรสังฆาต12011

ชื่อยารหัสชื่อยารหัส

สมุนไพรตํารับ  (22)สมุนไพรเดี่ยว  (2)

ยานอกบัญชีแหงชาติ

ลําดับ



รายการ 1-9 สนับสนุนเครือขาย รพ.ชช.และ สอ. *คิชฌกูฏ        **อภัยภูเบศร        ( ) ยังไมผลิต

รหัส 30 ยาตํารบัเฉพาะโรค/คน223022

รหัส 20 ยาแกอัมพฤกษ อัมพาต222021

รหัส 19 ยาประสะไพล221920

รหัส 17 แกหัด / สุกใส221719

รหัส 16 ยาซางลําไส221618

รหัส 15 ยาลมหละ221517

รหัส 14 ยาแกโรคผิวหนัง221416

รหัส 13 ยาบํารุงรางกาย221315

รหัส 11 ยาแกโรคเบาหวาน221114

รหัส 10 ยาแกมดลูกอักเสบ221013

รหัส 09 ยาแกไซนัส220912

ชื่อยารหัสชื่อยารหัส

สมุนไพรตํารับ  (22)สมุนไพรเดี่ยว  (2)

ยานอกบัญชีแหงชาติ

ลําดับ



มหกรรมสุขภาพชุมชน

ภูมิปญญาทองถิ่นกับระบบสุขภาพชุมชน

ณ  อาคารอิมแพ็ค  คอนเวนชั่น  เซ็นเตอร  เมืองทองธานี

18  กุมภาพันธ  2552



บูรณาการระบบสุขภาพชุมชน

กับบริการแพทยแผนไทย

โรงพยาบาลพระปกเกลา  จันทบุรี


