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แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ดานสาธารณสุขกําหนดทิศทางการ
พัฒนาสุขภาพดวยการนอมนําหลัก ปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” กับแนวคิด “สุขภาพพอเพียงและสุขภาวะ” 
โดย“คนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางมีสวนรวมและมีพ้ืนท่ีเปนฐาน” ภายใตระบบสุขภาพพอพียง “ระบบ
สุขภาพหนึ่งเดียวแบบองครวม ไรรอยตอเปนธรรมและม่ันคงทางสุขภาพ” มุงพัฒนาสู “สังคมอยูรวมกันอยาง 
มีความสุข” มีวิสัยทัศนไดแกประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีอายุยืนยาว มีหลักประกันสุขภาพ เขาถึงบริการท่ีมี
คุณภาพ สรางเสริมสุขภาพ ไดรับการคุมครองทางสุขภาพ อยูในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดี สรางประเทศไทยให
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน กําหนดใหมียุทธศาสตรหลัก 7 ยุทธศาสตร โดยในยุทธศาสตรหลักท่ี 3 คือการสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และคุณภาพชีวิตของประชากรตลอดชวงชีวิต กระทรวงสาธารณสุข ไดนํามา
กําหนดแผนยุทธศาสตรโดยวางกรอบแนวคิดใหเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล โดยทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย คานิยม และ ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข เกิดเปนยุทธศาสตรความเปนเลิศ ๔ ดาน คือ (๑) 
ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) (๒) ดานบริการ
เปนเลิศ (Service Excellence) (๓) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และ  (๔) ดานบริหารเปน
เลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพ่ือสรางความเขาใจและขับเคลื่อนงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในทิศทางเดียวกัน จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ (Prevention & 
Promotion Excellence) จึงเขามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน เนื่องดวยสังคมไทยปจจุบันมีความ
เปลี่ยนแปลง จากสภาพสังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี เปนตน ทําใหกระทรวงสาธารณสุขตองเตรียมพรอมเพ่ือ
รับกับสถานการณของการเกิดโรคตลอดเวลาใหครอบคลุมประชากรทุกกลุมวัย  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดตอบสนองการดําเนินงานในยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสริม
สุขภาพปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence: PP&P 
Excellence) ใชในการขับเคลื่อนงานดานสาธารณสุขใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ใน ๒ กลยุทธ คือ (๑) 
การเสริมสรางเครือขายชุมชนเพ่ือพัฒนาสุขภาพทุกกลุมวัยดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพร และ (๒) การเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพและพัฒนาระบบคุมครอง
ผูบริโภคดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร และสงเสริมให
ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีดวยการบูรณาการองคความรูการแพทยแผนไท การแพทยพ้ืนบาน การแพทย
ทางเลือกและสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูการ
พ่ึงตนเองดานสุขภาพ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนงานโดยการใชกลยุทธ PIRAB MODEL ตามแนวคิด BANGKOK 
CHARTER วาดวยการสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงประกอบดวย 1) การสรางภาคีเครือขายเพ่ือขับเคลื่อนสุขภาพอยาง
ยั่งยืน (Partner) 2) การลงทุนเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการกับปจจัยกําหนดสุขภาพ (Invest)  

                                                           
1 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมงานสงเสริมบริการการแพทยทางเลือก กองการแพทยทางเลือก 
2 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองการแพทยท์างเลือก 



3) การออกกฎหมายและบังคับใชเพ่ือคุมครองประชาชนจากความเสี่ยงตอสุขภาพทุกดาน 
(Regulate and Legislate) 4) การชี้นํา ชูประเด็น และสนับสนุนใหการเมือง ทุกระดับใหความสําคัญกับการ
สงเสริมสุขภาพบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียมสรางการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน 
(Advocate) และ 5) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวน ใหสามารถพัฒนานโยบายทุกดานท่ีเก่ียวของ
กับสุขภาพ รวมท้ังการวิจัย การกระจายความรูเพ่ือสรางความรอบรูดานสุขภาพของประชาชนอยางท่ัวถึง 
(Build Capacity) ป พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดบูรณาการ การดําเนินงาน
ของหนวยงานภายในกรมฯ อาทิ สถาบันการแพทยแผนไทย กองการแพทยทางเลือก กองคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย และกองวิชาการและแผนงานเปนตน โดยมอบใหกอง
การแพทยทางเลือกเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักดําเนินงานฯ วัตถุประสงคเพ่ือใหประชากรทุกกลุมวัยไดรับ
การสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก เปาหมาย
สําคัญคือสรางพ้ืนท่ีตนแบบในการดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคฯ ครอบคลุมท้ัง 12 เขตสุขภาพ 
เขตสุขภาพละ ๑ จังหวัด ๆ ละ 1 อําเภอ โดยมุงเนนใหเกิดการขับเคลื่อนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ผลจากการดําเนินการไดพ้ืนท่ีตนแบบในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการ
แพทแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ ดังนี้ 

 
เขตสุขภาพ สถานท่ี เขตสุขภาพ สถานท่ี 

เขตสุขภาพท่ี 1 อ.แมลาว จ.เชียงราย เขตสุขภาพท่ี 2 อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ 
เขตสุขภาพท่ี 3 อ.ทรายทอง จ.กําแพงเพชร เขตสุขภาพท่ี 4 อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 
เขตสุขภาพท่ี 5 อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี เขตสุขภาพท่ี 6 อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 
เขตสุขภาพท่ี 7 อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด เขตสุขภาพท่ี 8 อ.เชียงคาน จ.เลย 
เขตสุขภาพท่ี 9 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร เขตสุขภาพท่ี 10 อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 
เขตสุขภาพท่ี 11 อ.ทาฉาง จ.สุราษฎธาน ี เขตสุขภาพท่ี 12 อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

        
 จากการลงพ้ืนท่ีติดตามและประเมินผลการดําเนินงานฯ พบวานอกจากพ้ืนท่ีตนแบบ

เปาหมายแลวยังมีหนวยงานท่ีเขามารวมประชุมชี้แจงนโยบายฯ สามารถนําไปขยายผลไดพ้ืนท่ีตนแบบเพ่ิมอีก 
จํานวน 35 อําเภอ ไดแก  

 
เขตสุขภาพ สถานท่ี 

เขตสุขภาพท่ี 1 อ.แมสรวย จ.เชียงราย / อ.จอมทอง จ.เชียงใหม / อ.เมืองลําปาง / อ.เกาะคา        
จ.ลําปาง / อ.ปว จ.นาน  

เขตสุขภาพท่ี 2 อ.ทุงเสลี่ยม / อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  
เขตสุขภาพท่ี 3 อ.พรานกระตาย / อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร / อ.สรรพยา จ.ชยันาท  
เขตสุขภาพท่ี 4 อ.แกงคอย จ.สระบุรี  
เขตสุขภาพท่ี 5 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี / อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี / อ.สามชุก จ.สพุรรณบุร ี 
เขตสุขภาพท่ี 6 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี / อ.บอไร จ.ตราด / อ.บานโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา  
เขตสุขภาพท่ี 7 อ.สุวรรณภูมิ /อ.เพียงขวัญ จ.รอยเอ็ด / อ.ชุมแพ จ.ขอนแกน / อ.นามน จ.กาฬสินธุ  
เขตสุขภาพท่ี 8 อ.เมืองเลย จ.เลย / อ.บึงโขลงหลง จ.บึงกาฬ / อ.เจริญศิลป /อ.สวางแดนดิน         

จ.สกลนคร / อ.นาหวา จ.นครพนม  



เขตสุขภาพ สถานท่ี 
เขตสุขภาพท่ี 9 อ.ลําดวน / อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร / อ.ชุมพวง / อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา /           

อ.บานแทน / อ.คอนสาร / อ.ภูเขียว / อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ  
เขตสุขภาพท่ี 10 อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ  

 
โดยแตละพ้ืนท่ีตนแบบและพ้ืนท่ีขยายผลนั้น ไดมีการนําศาสตรการแพทยแผนไทย  การแพทย

พ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ไปใชสงเสริมปองกันโรคใหกับประชาชนทุกกลุมวัยสรุป ดังนี้  

กลุมวัยแมและเด็ก  
1. การดูแลหญิงตั้งครรภ/มาดากอนคลอด  

-  การเตรียมใหนมบุตร              -  การนวดและประคบเตานม  
-  การใชสมุนไพร                     - ประเมินความเครียด/ภาวะโภชนาการ เปนตน 

2. การดูแลมารดาในระยะหลังคลอด  
    -   ทับหมอเกลือ                      -   การอยูไฟหลังคลอด  (ไฟชุด/ไฟแคร) นวด ประคบ 
    -   การเขากระโจม/อบสมุนไพร    -  การนั่งถาน อาบน้ําสมุนไพร  
    -   การนวดหลังคลอด บําบัดอาการ นวดกระตุนน้ํานม/นวดเปดทอน้ํานม  
    -   ใชสมุนไพรดื่มกระตุนน้ํานม เชน ฝาง เสน ขิง กระทือ แกนขนุน เปนตน 
    -   ใชสมุนไพรเปนอาหารบํารุงน้ํานม เชน แกงเลียง ยาบํารุงน้ํานม ยาตมหลังคลอด เปนตน  
    -   ใชสมุนไพรตมน้ําอาบใหทารกแรกเกิดโดยใสหอมแดงหรือใบมะขามเพ่ือปองกันไขหวัด 
    -   นวดกระตุนพัฒนาการเด็ก และอาบน้ําทารกแรกเกิด เพ่ือลดอาการไขหวัด เปนตน 
** นวัตกรรมเดน ท่ีพบในพ้ืนท่ีในการดูแลกลุมวัยแมและเด็ก ไดแก  

- การใชมณีเวชเพ่ือลดอาการปวดในระยะรอคลอด  
- การใชหมอสมุนไพรเพ่ิมความหอม ลดความเครียด  
- อิฐอุนสมุนไพร (ประคบทอง) / ผาประคบอุนใจ อุนจัง (ประคบทอง)  
- อกกะลาสมุนไพร (ประคบเตานม)  
- ยาลอม / เขากระโจม (ยืมชุดกระโจมไปทําท่ีบาน)  
- หมอขวัญ/สูขวัญเด็กแรกเกิด  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

อิฐอุนสมุนไพร (ประคบทอง) 
ผาประคบอุนใจ อุนจัง (ประคบทอง) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 

การดูลแลมารดาหลังคลอด อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี 



กลุมวัยเรียน 
1. สมุนไพรในโรงเรียน (ปลูกสมุนไพรในโรงเรียน อยางนอย 10 ชนิด)  
      - สวนสมุนไพร จัดการเรียนการสอนในคาบวิชาลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู สอนเก่ียวกับสวน

สมุนไพร ปลูกผักปลอดสารพิษ ลดการใชสารเคมี สวนเกษตรผสมผสาน แปลงปลูกผักสวนครัว รั้วกินได สวนท่ี
เหลือนําไปขาย เปนการฝกอาชีพ มีแหลงเรียนรู/แหลงอนุบาลสมุนไพร/มอนสมุนไพร/สวนสมุนไพรสาธิตใน
โรงเรียน/ชุมชน โดยมี รพช./รพ.สต.เปนหนวยสนับสนุนสมุนไพรท่ีนิยมปลูกในโรงเรียน ไดแก ขม้ินชัน ไพล 
หญาปกก่ิง ฟาทะลายโจร เปนตน ซ่ึงจังหวัดสกลนครมีการจัดทําสื่อการเรียนการสอนเรื่องสมุนไพรในรูปแบบ
เปน E-Book ไปใชในโรงเรียนท้ังจังหวัด  

     - น้ําด่ืมสมุนไพร เชน น้ําปรับสมดุลตามธาตุเจาเรือน น้ําขาวกลอง (ขาวกํ่า) น้ําฝางแดง          
น้ําอัญชันมะนาว น้ํามะมวงหาวมะนาวโห ใชหญาหวานแทนน้ําตาล เปนตน 

     - ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ใชคาบวิชาแนะแนวสอน/ใหความรูดานสุขภาพ ทําลูกประคบสมุนไพร 
น้ํายาลางจาน น้ํายาลางมือ สเปรยไลยุง แชมพู ยาหมองและน้ํามันนวดมะแขวน เปนตน  

     - ใชสมุนไพรเปนยา ไดแก กําจัดเหาในเด็กนักเรียน เชน ใชข้ีเหล็ก นอยหนา มะกรูด วานหาง
จระเข เปนตน ในการปองกันโรคไขเลือดออก/มือเทาปาก ใชสมุนไพรท่ีเปนศาสตรการแพทยทางเลือกโฮมิโอ
พาธีร สําหรับการลดบุหรี่/ยาเสพติด ใชหญาดอกขาวรวมกับการนวดกดจุดสะทอนเทา เปนตน 

     - คนหาปราชญชาวบานเพ่ือการสืบทอดภูมิปญญาดานสมุนไพร และการศึกษาดูงานในชุมชน 
โดยมีปราชญชาวบานเปนผูใหความรู และใหนักเรียนนําเสนอในรูปของ Social network  

2. กิจกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย (3ส. 3อ. 1น.)  
3ส. ประกอบดวย  

1) สวดมนต โรงเรียนสวนใหญทํากิจกรรมสวดมนตภายหลังเคารพธงชาติทุกวัน  
2) สมาธิมีการปฏิบัติสมาธิโดยใชวิธีการนั่งสมาธิในกิจกรรมหลังเคารพธงชาติทุกวันศุกร 
3) สนทนาธรรม จะทําหลังกิจกรรมนั่งสมาธิของวันศุกร โดยบูรณาการกิจกรรมรวมกับ

โครงการอื่นๆ เชนโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการสงเสริมคุณธรรมนําปญญา “คายธรรม กลอม
ใจ”/ “เด็กกตัญู” /“ตักบาตรความดี” ทุกเชาวันพฤหัสบดี (สิ้นเดือน) กิจกรรมการสรางแรงบันดาลใจ อบรม
คายพัฒนาเยาวชน วิถีพุทธ และนักเรียนจิตอาสาในโครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ี ในการจัดทําจัดทําโครงงาน
คุณธรรมฯ โดยไดรับการสนับสนุนจากกองทุนตําบล/นักเรียน/ชมรมผูสูงอายุ ซ่ึงแตละโครงการ/กิจกรรมจะ
เนนการขับเคลื่อนผานเครือขายชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3อ. ประกอบดวย  
 1) อาหาร ไดแก การรับประทานอาหารครบ 5 หมู /เนนรับประทานพืชผักท่ีมีในทองถ่ิน 

อาหารสมุนไพร นําพืชผักท่ีปลูกในโรงเรียนมาทําเปนอาหารกลางวัน โดยจัดทําเมนูชูสุขภาพ ใหนักเรียนเปนผู
คิดเมนู เชนโครงการ “เชฟนอย” ทําเมนูน้ําพริกมะแขวน ไกทอด/หมูทอดสมุนไพรมะแขวน แหนมเห็ด แยม
ลูกหวา ยําสมุนไพรสาว 18 เปนตน  

2) ออกกําลังกาย การออกกําลังกายในโรงเรียนสวนใหญจะจัดใหมีกิจกรรมการออกเชน ฤๅษี
ดัดตน มณีเวช โยคะ บาสโลบ จัดมหกรรมสรางสุขภาพหนาเสาธง  

3) อารมณ ไดแก การสอนควบคุมอารมณ โดยใชการนับเลข/การต้ังสติ โครงการหมอนวด
นอยยุค 4.0 บูรณาการกับ “โครงการแพทยแผนไทยหวงใยผูสูงอายุ” สอนเด็กนักเรียนนดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ในชุมชน มีวัตถุประสงค นวดสรางความสัมพันธ  



1น. นาฬิกาชีวิต มีการปฏิบัตินาฬิกาชีวิต โดยการทํากิจกรรมประจําวันตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
เชนการรับประทานอาหารกลางวัน เปนตน จากการติดตามประเมินผลมีมีโรงเรียนท่ีนําหลักสุขภาพดี วิถีธรรม 
วิถีไทย (3ส.3อ.1น.) ไปใชในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จํานวน 1,615 แหง 

** นวัตกรรมเดน ไดแก สมุนไพรไลมอดในขาวสาร เสื้อหอมดับกลิ่น เสื้อหอมไลยุง 
 

 
 
 

 
     นาฬิกาชีวิต อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 

 
 

กลุมวัยทํางาน 
1. การใชสมุนไพร ดังนี้ 

1.1 ปลูกสมุนไพรริมรั้วเพ่ือใชในครัวเรือน เชน ตะไครหอม มะกรูด การบูร แพงพวย นําไปทํา
เปนถุงหอมหรือโลชั่นทากันยุง ปลูกใบเตย ตะไคร ชาพลู กระเจี๊ยบ มะระข้ีนก ตําลึง ปลูกขาวน้ําตาลนอยเพ่ือ
ดูแลสุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน  

1.2 ใชในการดูแลสุขภาพ เชน ดื่มน้ําขิงแกหนาว/ยาอม-ยาชงหญาดอกขาว/หญาดอกขาวลด
ความหวาน/ชารางจืดแกรอนใน/รางจืดดอกมวง ฟกขาว รากหญาคา หญานาง เพ่ือขับสารพิษ ลดสารเคมีใน
เลือด (มักใชรวมกับการตมดื่ม หรืออบไอน้ําสมุนไพร)/สมุนไพรลดน้ําตาลในเลือด เชน ชาใบหมอนลดน้ําตาล
ในผูปวยโรคเบาหวาน/ใชปูนแดงและน้ําขิงกําจัดลูกน้ํายุงลาย/การใชโฮมีโอพาธีร ปองกันโรคไขเลือดออก และ 
โรคมือเทาปาก เถาวัลยเปรียงแกปวดกลามเนื้อ และหญาดอกขาวลดบุหรี่ เปนตน 

2. กิจกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ไดแก 3ส. สวดมนต สมาธิ (สมาธิบําบัด SKT/ใชอานาปนสติ 
ในผูปวยความดันโลหิตสูง) 3อ.อาหาร (อาหารตามธาตุเจาเรือน อาหารสําหรับผูปวย/อาหารเฉพาะโรค)       
ออกกําลังกาย (ฤๅษีดัดตน มณีเวช โยคะ คีตะมวยไทย) ในผูปวยกลุมอาการออฟฟศซินโดรม เชน ทาชหัตถวาด
หลัง แกอาการปวดหลัง ทานวดใบหนา แกปวดไมเกรน  

3. สงเสริมสุขภาพโดยวิธีอ่ืน ๆ ไดแก สอนทําลูกประคบ จัดตลาดนัดสุขภาพ นวด อบ ประคบ นวด
กดจุด/กดจุดสะทอนเทาลดบุหรี่   

** นวัตกรรมเดน ไดแก เนนการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนมาใชดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
เชน สมุนไพรพอกหนาลดปญหาผิวในหนารอน/ทําเครื่องสําอางคจากดอกเขาพรรษาและนม/ยาพอกตาสูตร
เย็นแกปญหาดวงตาฝาฟางและบรรเทาอาการปวดไมเกรน/ยาพอกตับชวยลดการหลั่งน้ํายอยท่ีมากเกินไป/
มะกรูด มะนาว นํามาแชเทาลดอาการชาเทาในผูปวยโรคเบาหวาน  และใชกะลาลูกประคบ-ลูกประคบจิ๋ว (ลด
อาการชาในผูปวยเบาหวาน)/นวดนิ้วลอคดวยมะกรูด/งูกันนิ้วลอค-ใบลานบริหารนิ้ว/SPA เทาดวยเซรามิค
สมุนไพร/การลอดาย/เหยียบลูกแกว/ทอสุมยา-ยาฮมสมุนไพร/พลาสเตอรไพลบรรเทาปวดเปนตน 

สมุนไพรไลมอดในขาวสาร โรงเรียนบานนาเมือง/

โรงเรียนบานหนองวานาคํา อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 



                  
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมวัยผูสูงอาย ุ

1. การปลูก/ใชสมุนไพร ไดแก การปลูกสมุนไพรเพ่ือตอยอดเปนอาชีพเสริม โดยชมรมหมอยา
สมุนไพร สรางศูนยการเรียนรูสมุนไพร เชน บานเดนภูเวียง จ.เชียงราย รวมท้ังมีบริการนวด อบ ประคบ
สมุนไพร พอกเขา แชเทาดวยสมุนไพร ทําผลิตภัณฑจากสมุนไพร เชน น้ํามันไพล ลูกประคบสมุนไพร ยากําจัด
แมลง ทําน้ํามันเหลืองพอกตา แนะนําใหใชสมุนไพรแทนการใชยาแผนปจจุบันในการดูแลอาการไมสบาย
เบื้องตน เชน ฟาทลายโจร ขม้ินชัน มะระข้ีนก เปนตน มีการพอกตา และ “พอกเขาดี หนีเขาเสื่อม” การแช
เทาดวยสมุนไพร ลดภาวะแทรกซอนทางเทาดวยสูตรเด็ดสิงหนคร รวมท้ังการใหความรูในการบริหารเทา การ
นวดกดจุดฝาเทา เพ่ือกระตุนความรูสึกในผูปวยเบาหวาน และการตมยําเทา  

2. กิจกรรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย ไดแก 3ส. สวดมนต สมาธิ สวนใหญทําทุกวันพระ และ
ทําเปฌนกิจกรรมปกติในชมรม 3อ. (1) ออกกําลังกาย ไดแก ฤๅษีดัดตน โยคะ ชี่กง เตาเตอซ่ินซ่ีในผูปวยความ
ดันโลหิสูง/เบาหวาน รําวงยอนยุค รําไมพลองกลองยาว แอโรบิกเบาๆ ปนจักรยาน เดินวิ่ง การยืดเหยียด
กลามเนื้อ โยคะนิ้วกันนิ้วลอค รําวง 9 ชอง (2) อาหาร เนนการรับประทานอาหารครบ 5 หมู /กินพืชผักท่ีมีใน
ทองถ่ิน และอาหารสําหรับผูปวยโรคไต (3) อารมณ มีการเยี่ยมเสริมกําลังใจในผูสูงอายุ และการดูแลสุขภาพ
ดวยหลัก 8 อ.  

** นวัตกรรมเดน ไดแก การฝงเข็มและนวดกดจุดในผูปวยโรคเบาหวาน การนวดปรับสมดุล
โครงสรางในผูปวยโรคถุงน้ําท่ีขอ การฝงทรายในคนไขอัมพฤกษ อัมพาต เตนทสปาสมุนไพร น้ํามัน 11 สหาย 
ใหกับแผลเรื้อรัง การทําผงนัวเพ่ือลดการใชผงชูรส โคลนบําบัดในผูปวยเขาเสื่อม SLIME พอกเขา เปนตน           
มีชมรมผูสูงอายุท่ีดําเนินการตามกิจกรรมดังกลาว จํานวน 700 ชมรม มี รพ.สต.ท่ีดําเนินการในกิจกรรม
ดังกลาว จํานวน 609 แหง  

   น้ํามัน 11 สหาย อ.นามน จ.กาฬสินธุ               อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
 

 
 
 

    อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

 

ทอสุมยา-ยาฮมสมุนไพร     

รพ.สต.โพธิ์กระสังข           

จ.ศรีสะเกษ 

 

 
 

SPA เทาดวยเซรามิค
สมุนไพร อ.เมืองลําปาง       

จ.ลําปาง 
 

 

ยาพอกตาสูตรเย็นแกปญหา
ดวงตาฝาฟาง อ.สรรพยา        

จ.ชัยนาท 
 

 

 

 



จากการลงพ้ืนท่ี 12 เขตสุขภาพ พบวามีการใชกรอบ PIRAB ในการกําหนดมาตรการ/กลวิธีท่ีจะทํา
ใหตัวชี้วัดบรรลุผลการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยสามาถถอดบทเรียนการดําเนินงานในแตละพ้ืนท่ี           
ไดดังนี้ 
P: Partnership 
กลยุทธ      ใชกลไกคณะกรรมการรวมในสวนกลางและคณะกรรมการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) เปนกลไกการดําเนินงานการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก 
กิจกรรม     1. บริหารจัดการ/บูรณาการกับโครงการตางๆในพ้ืนท่ี                                                                  

2. ประสานงานในทุกระดับ (เชื่อมโยงกันตั้งแตตําบล อําเภอ จังหวัด)                                    
3. รวมกันแกปญหาในพ้ืนท่ี (ประชาคม)                                                                                   
4. หากิจกรรมสามารถสรางรายไดใหกับประชาชน                                                                       
5. มีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู และมีการใหรางวัล                                                                         

ผูรับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการ พชอ. (ผวจ./พชต./กลุมปราชญชาวบาน/จิตอาสา/ครู/พระ ฯลฯ) 
I: Investment 
กลยุทธ      1. ประสานแหลงเงินทุนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานฯ เชน สปสช. สสส. องคกรปกครองสวน     
ทองถ่ิน                                                                                                       
 2. สนับสนุนการจัดอบรมเก่ียวกับการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตรการแพทย      
แผนไทยและการแพทยทางเลือก                                                                                             
 3. พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูและจัดหาคูมือการอบรมตามหลักสูตรตางๆ                                                                                          
 4. พัฒนาระบบฐานขอมูลการสงเสริมสุขภาพฯ และสราง/พัฒนานวัตกรรมดานการสงเสริม
สุขภาพ                                                                                                                                                          
 5. พัฒนาขับเคลื่อนการดําเนินงานตนแบบการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก                                                                                 
 6. จัดทําชุดความรู ท่ีเหมาะสมในสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ  เชน ศาสนสถาน (วัด/มัสยิด)                  
ในรูปแบบ Media Infographic                                                                                                 
 7. จัดทําเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน ในรูปแบบ Applicationและสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคฯ ผาน Application 
กิจกรรม  1. สนับสนุนงบประมาณในการสงเสรมิสุขภาพของประชากรในชุมชน (สป.สช./สสส.)                                
 2. สนับสนุนองคความรูท่ีจําเปนแกแกนนําสุขภาพ เพ่ือแกไขปญหาในชุมชน                                          
 3. สนับสนนุงบประมาณดานสงเสริมสุขภาพฯในชุมชน (กองทุนสุขภาพชุมชน /อปท.)            
 4. สนับสนนุการจัดกิจกรรมของแกนนําสขุภาพในชุมชน                                                                      
 5. สรุปผลงานดําเนินการและคืนขอมูลแกชุมชน                                                                      
 6. สนับสนนุใหใชภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลสุขภาพ                                                                                                            
ผูรับผิดชอบหลัก องคกรภาครัฐและเอกชนใน/นอกชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
R: Regulation & Law 
กลยุทธ 1. ชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย เพ่ือการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก                                                                                                          
 2. เรงรัดการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภายใต พชอ.และขับเคลื่อนการบังคับใชกฎหมายท่ี
เก่ียวของ                                                                                                                



 3. สนับสนุนใหชุมชนสรางธรรมนูญสุขภาพของชุมชน เชน สงเสริมการจัดกิจกรรมสุขภาพใน
ชุมชน การงดเหลาในงานเลี้ยง เปนตน                                                                                         
 4. สรางแนวทางการจายเงินตามชุดสิทธิประโยชน และมาตรฐานการดูแลสุขภาพ                                         
 5. ควบคุม กํากับ และติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
กิจกรรม 1. เปนโครงการพระราชดําริฯ/โครงการนํารอง /นโยบาย (ผวจ./พชอ.)                                                   
 2. มีธรรมนูญสุขภาพ                                                                                            
 3. การขยายพ้ืนท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง และการออกเยี่ยมใหกําลังใจ                                               
 4. สํารวจขอมูล วิเคราะห ศึกษาชุมชน คนหาปญหา โยงใยปญหา จัดลําดับความสําคัญปญหา
และประเมินภาวะสุขภาพของชุมชน                                                                                                           
 5. รวมจัดทําแผนชุมชน วางแผนในการจัดทํากิจกรรม แผนงาน/โครงการเพ่ือแกไขปญหาของ
ชุมชน    
ผูรับผิดชอบหลัก  ผูวาราชการจังหวัดฯ และแกนนําสุขภาพชุมชน 
A: Advocate   
กลยุทธ  1. ชี้นําดานขอมูลและงานวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตรการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก                                                                                                   
 2. สรางการสื่อสารสาธารณะท่ีเขาถึงงาย เพ่ือ “สังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรู”                                  
 3. สงเสริมใหชุมชนและภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ 
กิจกรรม 1. การใช Social network /ออกสื่อโทรทัศน ประชาสัมพันธในชุมชน                                                     
 2. สรางจิตสํานึกใหรักความเปนไทยและรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย                                            
 3. บูรณาการกับกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ ของชุมชน                                                                  
 4. กิจกรรมท่ีดําเนินการเกิดการยอมรับเชื่อม่ันจากผลการปฏิบัติดวยตนเอง                                             
ผูรับผิดชอบหลัก  คณะกรรมการ พชอ. 
B: Building Capacity 
กลยุทธ 1. พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตรการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย                                                                          
 2.พัฒนานโยบายการดูแลสุขภาพทุกกลุมวัย/สรางและพัฒนาทีม (พชอ.) ในการสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชน และการสนับสนนุกลไกการเงินจาก สปสช.                                                                    
 3. สงเสริมความรอบรูในการดูแลสุขภาพเพ่ือเปนสังคม (Health Literated Society) 
กิจกรรม 1. ประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการสงเสริมสุขภาพของชุมชน                                             
 2. มีการใหบริการท่ีไดมาตรฐาน (รพ.ติดดาว) ใหบริการท้ังในและนอกหนวยบริการ                                
 3. ใหความรูแกแกนนําสุขภาพในชุมชนอยางตอเนื่อง                                                                    
 4. ถายทอดองคความรูโดยปราชญชาวบาน                                                                                      
 5. สราง ครู ก ข ถายทอดความรูใหแกผูนําชุมชน อสม.เพ่ือใหนําไปเผยแพรตอ                      
 6. รวมกับแกนนําสุขภาพสํารวจขอมูล วิเคราะห ศึกษาชุมชน คนหาปญหาโยงใยปญหาและ
จัดลําดับความสําคัญปญหาของชุมชน                                                                              
 7. เปนพ่ีเลี้ยงในการจัดทําแผนชุมชนดวยกระบวนการ/เครื่องมือตาง ๆ เชน แผนท่ีทางเดิน
ยุทธศาสตร/AIC/PRA/FSC ในการแกไขปญหาในชุมชน โดยใชกระบวนการพ่ีสอนนอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และประสานงานใหแกนนําชุมชนในการจัดกิจกรรม                                                       
 8. มีคลินิกใหคําปรึกษา ใหสุขศึกษา                                                                                   



 9. มีนวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ ประยุกตใชวัสดุในพ้ืนท่ีเพ่ือนํามาใชใหใหเกิดประโยชน 
ผูรับผิดชอบหลัก   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงาน 
จุดเดนของการดําเนินงาน 

1. การสงเสริมและปองกันโรคสุความเปนเลิศ เปนยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุขท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติ 20 ป จึงทําใหไดรับความสนใจและความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเปนอยาง
ดี พรอมท่ีจะสนับสนุนและบูรณาการในการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย 

2. การแพทยแผนไทย โดยการใชภูมิปญญาทองถ่ิน สมุนไพรและการแพทยทางเลือก (สวดมนต 
สมาธิบําบัด โยคะ กดจุดสะทอนเทา โฮมิโอพาธีย) เปนองคความรูและทักษะท่ีอยูในการดํารงชีวิตของ
ประชาชน เขาถึงไดงาย สามารถนํามาสงเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมได โดยการสราง
ความรอบรูดานสุขภาพใหกับประชาชน 

3. การขับเคลื่อนการดําเนินงานจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) สงผลตอการขยายผล
ในวงกวางและเขาถึงประชาชนไดอยางยั่งยืน 

ขอเสนอแนะ 
1. กําหนดนโยบายดานการสงเสริมและปองกันโรคดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและ

การแพทยทางเลือกท่ีชัดเจน กําหนดเปนตัวชี้วัดในการดําเนินการสื่อสารไปยังหนวยงานภูมิภาคอยางตอเนื่อง 
2. ควรสงเสริมและสนับสนนุใหมีเกิดการบูรณาการในการทํางานอยางตอเนื่อง  และใหเกิดพ้ืนท่ี

ตนแบบใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

ปญหา อุปสรรค 
1. ขาดการสงเสริมสุขภาพดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและแพทยทางเลือกของทุก

กลุมวัยกับการรับรูของเครือขายยังไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน   
2. กลไกการขับเคลื่อน พชอ. บางพ้ืนท่ีมีการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน

คอนขางนอย 
3. ปญหาการขับเคลื่อนงานแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือกของ พชอ. 

ในบางพ้ืนท่ี มองวาไมเก่ียวของกับงานแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมาประยุกตใช เชน อุบัติเหตุ 
การกําจัดขยะ เด็กจมน้ํา เปนตน 

ขอเสนอปรับปรุงเพ่ือบรรลุเปาหมาย  
1. สงเสริม สนับสนุนใหพ้ืนท่ีมีความรู ความเขาใจ ในการนําภูมิปญญาทองถ่ิน (ดานการแพทย  

แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก) มาประยุกตใชในการแกปญหาของพ้ืนท่ี 
2. พ้ืนท่ีตองการความชัดเจนของนโยบายในการดําเนินงานของแตละกลุมวัย 

            3. สงเสริมและสนับสนุน ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหครอบคลุมทุก พชอ. 
เพ่ือนําไปขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
เอกสารอางอิง 

กองการแพทยทางเลือก. (2562). รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก ปงบประมาณ 2562. 
นนทบุรี: กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ กรมอนามัย. (2560) .ขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ P&P EXCELLENCE FORUM 2017.  
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