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กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดให้สถานบริการสุขภาพของรัฐจะตอ้งจดัให้บริการทางแพทยแ์ผนไทยแก่
ผูรั้บบริการ โดยก าหนดให้โรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตอ้งจดั
ให้บริการทางแพทยแ์ผนไทยทุกโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนทุกคนไดรั้บบริการอย่างทัว่ถึง โรงพยาบาลเขาชยั
สน ไดจ้ดัให้มีงานแพทยแ์ผนไทยเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเปิดให้บริการการตรวจ
วินิจฉัย รักษาดว้ยวิธีการทางแพทยแ์ผนไทย รวมถึงการให้บริการเก่ียวกบัการบริบาลมารดาหลงัคลอด คือการนวด
หลงัคลอด ประคบสมุนไพร ทบัหมอ้เกลือ การอบสมุนไพร และการใชส้มุนไพรต่างๆ  

เพื่อการพฒันาการให้บริการอย่างมีคุณภาพ กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยโรงพยาบาลเขาชยัสน พยายามตอบ
โจทยต์วัช้ีวดัของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการให้บริการดูแลฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผน
ไทย ในปีงบประมาณ 2562 มีมารดาหลงัคลอดได้รับบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด 13 คน จ านวน 65 คร้ัง ซ่ึงมี
จ านวนน้อยมาก ดงันั้นกลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยไดเ้ห็นถึงความส าคญัการดูแลมารดาหลงัคลอด จึงได้ด าเนินการ
พฒันาระบบการให้บริการเชิงรุก เพื่อให้มารดาหลงัคลอดสามารถเขา้ถึงการรับบริการมากขึ้น โดยเร่ิมจากการ
ประชาสัมพนัธ์งานแพทย์แผนไทยให้ผูม้ารอรับบริการท่ีโรงพยาบาลเขาชัยสน การประสานงานกับกลุ่มงาน
ส่งเสริม(คลินิกฝากครรภ)์ กลุ่มงานห้องคลอด  การลงบริการเชิงรุกในชุมชน การลงให้บริการเชิงรุกโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีแพทยแ์ผนไทยประจ า  การจดัท าแผนโครงการ เพื่อให้ประชาชนและมารดา
หลงัคลอดเขา้ถึงการรับบริการงานแพทยแ์ผนไทยไดม้ากขึ้น จากนั้นกลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยได้ทบทวนตวัช้ีวดั 
และพฒันาการบนัทึกขอ้มูล ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น  เพื่อสามารถส่งออกขอ้มูลออกไดอ้ยา่งสมบูรณ์  



ตั้งแต่มีการพฒันาระบบบริการงานแพทยแ์ผนไทย พบว่ามารดาหลงัคลอดไดรั้บบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงั
คลอด เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 , 2563 และ 2564 มีจ านวน  65 คร้ัง 110 คร้ัง และ 120 คร้ัง  ตามล าดบั เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 เท่ากบั 84.61 % อยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
1.ช่ือเร่ือง : การพฒันาการให้บริการหญิงหลงัคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเขาชัยสน อ าเภอเขา
ชัยสน จังหวัดพทัลุง 
2.ผู้จัดท าผลงาน 
 ผูจ้ดัท าผลงาน นางสาวสะรีษา  สีหมะ  ต าแหน่งแพทยแ์ผนไทย  เบอร์โทรศพัทมื์อถือ  092-1808900      
3.บทน า  

กระทรวงสาธารณสุขไดก้ าหนดให้สถานบริการสุขภาพของรัฐจะตอ้งจดัให้บริการทางแพทย์ แผนไทยแก่

ผูรั้บบริการ โดยก าหนดให้โรงพยาบาลศูนย ์ และโรงพยาบาลชุมชน และ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตอ้ง

จดัใหบ้ริการทางแพทยแ์ผนไทยทุกโรงพยาบาล เพื่อใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บบริการอยา่งทัว่ถึง  

การแพทยแ์ผนไทย เป็นศาสตร์แห่งภูมิปัญญาสาขาใหญ่สาขาหน่ึง แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ เวชกรรม

ไทย นวดไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภไ์ทย  การบริการดา้นผดุงครรภไ์ทย ยงัรวมถึงการบริบาล  มารดาหลงั

คลอด (การอยูไ่ฟ)  ซ่ึงการดูแลมารดาหลงัคลอดดว้ยวิธีการแพทยแ์ผนไทย ประกอบดว้ยการ ประคบสมุนไพร การ

อบสมุนไพร การทบัหมอ้เกลือ การนวด และการใชส้มุนไพรต่างๆ 

การอยู่ไฟเป็นกระบวนการดูแลหญิงหลงัคลอดท่ีคนสมยัโบราณเช่ือว่าจะช่วยท าให้ร่างกายฟ้ืนจากความ

เหน่ือยลา้ให้กลบัคืนสู่สภาพปกติไดโ้ดยเร็ว โดยใชค้วามร้อนเขา้ช่วย ท าให้กลา้มเน้ือเส้นเอ็นบริเวณหลงัและขาท่ี

เกิดจากการกดทบัในขณะตั้งครรภไ์ดค้ลายตวั ช่วยลดอาการปวดเม่ือยตามตวั ท าใหเ้ลือดลมไหลเวียนไดดี้ ช่วยปรับ

สมดุลร่างกายของมารดาหลงัคลอด ในอดีตการอยู่ไฟ หรือ การอยู่เรือนไฟ มี ความหมายครอบคลุมในทุกกิจกรรม

ของการดูแลมารดาหลงัคลอด ไม่ว่าจะเป็นการนอนผิงไฟ ใช้อิฐเผาไฟให้ร้อนแลว้ห่อดว้ยผา้มาประคบหน้าทอ้ง  

การด่ืมน ้ าตม้สมุนไพรอุ่นๆ การนวดหลงัคลอด ประคบสมุนไพร ทบัหมอ้เกลือ การเขา้กระโจม นัง่ถ่าน การใชย้า

สมุนไพร และการดูแลเร่ืองอาหารการกิน เป็นตน้ การดูแล มารดาหลงัคลอด เป็นระยะท่ีมารดาหลงัคลอด ตอ้งการ

การดูแลเป็นพิเศษ เน่ืองจากร่างกายของมารดายงัคงมีความอ่อนเพลียอย่างมากจากการคลอด โดยในแต่ละภูมิภาคก็

จะมีวิธีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัออกไปตาม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศาสนา โดย  เช่ือว่า การอยู่ไฟ

จะท า ให้ร่างกายแข็งแรงและส่งผลดี ต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย สบายตวั ช่วยกระตุน้ให้มดลูกเขา้อู่เร็ว

ขึ้น เร่งการขบัน ้ าคาวปลาหลงัคลอด ท าให้ผิวพรรณดีขึ้น และเป็นการฟ้ืนฟูสุขภาพมารดาให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติ 

โดยเร็วท่ีสุด และท่ีส าคญัเป็นการปรับร่างกายของมารดาหลงัคลอดใหเ้ขา้กบั สภาพแวดลอ้มภายนอกมากท่ีสุด  

ในปัจจุบนัยงัพบว่ามารดาท่ีคลอดบุตรท่ี โรงพยาบาลมกัจะไม่ได้อยู่ไฟหลงัคลอด  เหมือนในอดีต อาจ

เน่ืองมาจากหมอพื้นบา้น(หมอต าแย) มีจ านวนลดลง หรือไม่สามารถเขา้ถึงการให้บริการได ้หรือมารดาหลงัคลอด

ยงัไม่ตะหนกหถึงการดูแลสุขภาพตนเองท่ีตอ้งมี การฟ้ืนฟูหลงัคลอด จากสภาพปัจจุบนัและปัญหาการผดุงครรภ์

ไทย เนน้ไปท่ีการดูแลมารดาในระยะหลงัคลอด เน่ืองจากกระบวนการตั้งครรภแ์ละกระบวนการคลอดท าใหม้ารดา

หลงัคลอดบุตรใหม่ๆ มีปัญหาสุขภาพและจ าเป็นตอ้งไดรั้บกระบวนการฟ้ืนฟู  



กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยโรงพยาบาลเขาชัยสน มีการให้บริการดูแลฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทย ในปีงบประมาณ 2562 มีมารดาหลงัคลอดไดรั้บบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด จ านวน 13 คน 
ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยมาก กลุ่มงานแพทยแ์ผนไทยจึงร่วมพฒันา ระบบการใหบ้ริการมารดาหลงัคลอด ผลจากการพฒันา 
มารดาหลงัคลอดไดรั้บการฟ้ืนฟูเพิ่มมากขึ้น 
4.วัตถุประสงค์ มารดาหลงัคลอดเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเขาชยัสนไดรั้บบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดเพิ่มมาก
ขึ้น 
5. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/การทบทวนวรรณกรรม 

การแพทย์แผนไทยในประเทศไทย การแพทยแ์ผนไทยเป็นระบบการแพทยแ์ผนโบราณหรือการแพทยแ์บบ
ดั้งเดิมท่ีมีแนวคิด และทฤษฎีชดัเจน มีคมัภีร์ต ารับต าราท่ีใชอ้า้งอิงและมีแบบแผนการปฏิบติัท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมา
ช้านาน เป็นท่ียอมรับอยางเป็นทางการในระดบัราชส านักหรือในระดบัราชการ จนกล่าวไดว้่าเป็นการแพทยข์อง
หลวง ปัจจุบันได้รับการยอมรับวาการแพทย์แผนไทยมีต้นก าเนิดจากอารยธรรมอินเดียโบราณใน  สายของ
พระพุทธศาสนา แกนกลางของการแพทยแ์ผนไทย จึงมีปรัชญาแนวพุทธ หลกัพุทธธรรมและพระสูตรหลายพระ
สูตรท่ีเปนท่ีมาของคมัภีร์การแพทยแ์ผนไทยในปัจจุบนั 

เพ็ญนภา ทรัพยเ์จริญ (๒๕๔๘: ๑๐-๑๒) ได้อธิบายทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยไวว้่า  สมุฏฐานของความ
เจ็บป่วย ทั้งหลายนั้นเกิดจากความวิปริตแปรปรวนหรือเสียสมดุลของธาตุทั้งส่ี คือ ดิน น ้ า ลม และไฟ ท่ีประกอบ
ขึ้นมาเป็นร่างกายของมนุษยโ์ดยมีปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ฤดู อายุ กาลเวลา ถ่ินท่ีอยู่ พฤติกรรมทางกาย สภาพจิตใจ และ
อาหาร เขา้มาเก่ียวขอ้ง หลกัการบ าบดัรักษาความเจ็บป่วย จึงมุ่งไปท่ี การแกไ้ขสมุฏฐานและปัจจยัดงักล่าว เพื่อให้
ธาตุทั้งส่ีกลบัคืนสู่สภาพสมดุล โดยการใชย้าต ารับซ่ึงปรุงจาก สมุนไพร การนวดตามเส้นประสาท การประคบ การ
อบสมุนไพร การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การงดอาหารแสลง การอดอาหาร เป็นตน้ จากหลกัการดงักล่าวการใช้ยา
ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทยจึงมุ่งเน้นไป ท่ีการปรับสมดุลของธาตุ ส่วน “ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย” เป็นวิถี
หรือองคค์วามรู้ในการดูแลสุขภาพ ทั้งการส่งเสริม การรักษา การฟ้ืนฟูร่างกาย จิตใจ ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชอ้งคค์วามรู้
ของคนไทยท่ีหล่อหลอม สืบต่อกนัมาเน่ินนาน ถา้แยกยอ่ยภูมิปัญญาดา้น การแพทยแ์ผนไทยออกมาเป็นรายละเอียด
ก็จะไดต้ั้งแต่  เร่ืองการกินอาหาร การถนอมอาหาร การกินอาหารเพื่อส่งเสริมรักษาร่างกายของเราใหเ้ติบโตแข็งแรง 
ไม่ให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ เรียกว่าภูมิปัญญาด้านการกินอาหารและยา ถา้เพียงรู้สึกไม่สบาย ร่างกายผิดปกติ เช่น  
ขบัถ่ายไม่ออกก็กินแกงขี้ เหล็ก หรือเอาดอกชุมเห็ดเทศมาจ้ิมน ้ าพริกกิน ก็สามารถขบัถ่ายระบายไดแ้ลว้ แต่ถา้มี
อาการป่วยไข้ไม่สบาย คนไทยก็ใช้ลกัษณะการรักษาในลกัษณะ Home Medicine คือ ระบบ วิธีการดูแลรักษา
สุขภาพในครอบครัวกนัเองโดยมีคนในบา้นคนใดคนหน่ึง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นปูยา่ตายายท่ีผา่นประสบการณ์การใช้
ชีวิตมามากกว่าผูอ่ื้นเป็นผูแ้นะน าให้ค  าปรึกษา เป็นการช่วยเหลือกันในครอบครัว  แลว้ยกระดับขึ้นมาเป็นองค์
ความรู้และทฤษฎี อนัเกิดจากปราชญ์ชาวบา้นท่ีช่วยเหลือกันในครอบครัว แลว้ขยายสู่เพื่อนบา้นและชุมชน จน
กลายเป็นท่ีพึ่งของคนในหมู่บา้นคนก็นบัถือยกย่องผูรู้้เหล่าน้ีเป็นพ่อหมอ แม่หมอ จนมีการเรียนการสืบทอดกนัมา
ยาวนานกลายเป็นทฤษฎีทางการแพทยแ์ผนไทย ดงันั้นภูมิปัญญา ไทยในการดูแลสุขภาพและการแพทยแ์ผนไทย จึง
เปรียบเสมือนเหรียญสองดา้นท่ีเอ้ือประโยชน์สืบต่อกนัมายาวนานจนเป็นวฒันธรรมของคนไทย 



การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย การดูแลหญิงหลงัคลอดดว้ยการแพทยแ์ผนไทยในอดีต
ไม่มีต าราใดเขียนไว ้มีแต่องค์ ความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทยในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแม่และเด็กท่ีกล่าวไวใ้นพระคมัภีร์
ปฐมจินดา เร่ิมตั้งแต่การ ตั้งทอ้ง การคลอด เร่ืองรก การดูแลลกัษณะเด็ก โรคเด็ก ฯลฯ แต่ไม่ได้กล่าวละเอียด
เก่ียวกบัการคลอด หลงัคลอดมีเพียงเร่ืองของยาท่ีใชห้ลงัคลอดระยะเรือนไฟเช่น ยาช่วยใหค้ลอดง่าย ยาแกร้กคา้ง ยา
ใชแ้ทน การอยู่ไฟ ยาขบัน ้ าคาวปลา ยาบ ารุงน ้ านม ยาขบัน ้ านม ยาบ ารุงเลือด ฯลฯ ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัเร่ืองการ  
คลอดและหลงัคลอดคงจะมีมาคู่กับความเป็นชาติไทย แต่ท่ีมีหลกัฐานการบนัทึกไวน้ั้น ยุวดี ตปนียากร (อา้งใน
สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2548) ได้กล่าวในผลการวิจยั เร่ือง วิวฒันาการของการแพทยแ์ผนไทย  ตั้งแต่สมยั
เร่ิมตน้จนถึงส้ินสุดรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวไวใ้นเร่ืองสูติกรรมว่า “…การคลอดบุตรของ
คนไทยนั้น ท าไดแ้ต่การคลอดธรรมดา ถา้มีการคลอดผิดปกติแม่จะอยูร่ะหวา่ง อนัตรายมาก...” 

สิทธิหลักประกันสุขภาพ การให้บริการหลงัคลอดดว้ยการแพทยแ์ผนไทย  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายในการน าภูมิปัญญาไทย การแพทยไ์ทยมาให้บริการ  แก่ประชาชนในระบบบริการสุขภาพของประเทศ 
ส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติจึงไดน้ าแพทยแ์ผนไทยเขา้สู่ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในปี 2554 โดย
จดัประเภทบริการ/กิจกรรมผูป่้วยนอกใน การฟ้ืนฟูสุขภาพหญิงหลงัคลอด เรียกว่าการฟ้ืนฟูสุขภาพแม่หลงัคลอด
ดว้ยการแพทยแ์ผนไทย หน่วยบริการทุกระดบัของกระทรวงสาธารณสุข  
6.วิธีการศึกษา 
 

- ปี พ.ศ. 2562 

กจิกรรมการพฒันา ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ปี 2562 

1.ท าป้ายประชาสัมพนัธ์ หนา้โรงพยาบาล พร้อมประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูล
กบัผูม้ารอรับบริการในโรงพยาบาลเขาชยัสน 
2.จดัท าแนวทางการเขา้รับบริการแพทยแ์ผนไทย เพื่อให้ผูรั้บบริการเขา้ใจ
ถึงขั้นตอนการใหบ้ริการ และสามารถเขา้ถึงบริการอยา่งรวดเร็ว 
3.ลงใหบ้ริการเชิงรุกในรพ.สต.ท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีแพทยแ์ผนไทย  โดยการจดั 
โครงการออกหน่วยให้บริการงานแพทยแ์ผนไทย ดา้นเวชกรรมไทย นวด
ไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภไ์ทย ในเขตอ าเภอเขาชยัสน และแทรก
การประชาสัมพนัธ์ให้บริการงานแพทยแ์ผนไทย การให้บริการมารดาหลงั
คลอดเพื่อให้ประชาชนรู้จกัและการเขา้ถึงบริการของงานแพทยแ์ผนไทย 
ของโรงพยาบาลเขาชยัสนเพิ่มมากขึ้น   

1 .มารดาหลังคลอดได้ รับ
บริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด
จ านวน 13 คน  (65 คร้ัง) 
2. ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ
เขาชยัสน รู้จกัแพทยแ์ผนไทย 
มากขึ้น 
3.มารดาหลงัคลอดเขา้ถึงการ
รับบริการเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 



- ปี พ.ศ.  2563 

กจิกรรมการพฒันา ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนา
ปี 2563 

1.ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและให้ความรู้หญิงตั้ งครรภ์ในคลินิกส่งเสริม
สุขภาพมารดาขณะตั้งครรภ์ โดยการประชาสัมพนัธ์การให้บริการงาน
แพทยแ์ผนไทย การให้บริการมารดาหลงัคลอด และประโยชน์ของการ
ฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย เพื่อให้มารดาหลงั
คลอดสามารถเขา้ถึงบริการแพทยแ์ผนไทย ของโรงพยาบาลเขาชยัสนเพิ่ม
มากขึ้น   
2.ลงให้บริการเชิงรุกในรพ.สต. ท่ีไม่มีเจา้หน้าท่ีแพทยแ์ผนไทย  โดยการ
จดั โครงการออกหน่วยให้บริการงานแพทยแ์ผนไทย ดา้นเวชกรรมไทย 
นวดไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทย ในเขตอ าเภอเขาชยัสน และ
แทรกการประชาสัมพันธ์ให้บริการงานแพทย์แผนไทย การให้บริการ
มารดาหลงัคลอดเพื่อใหป้ระชาชนรู้จกัและการเขา้ถึงบริการของงานแพทย์
แผนไทย ของโรงพยาบาลเขาชยัสนเพิ่มมากขึ้น   
3.ให้บริการและให้ความรู้กลุ่มท่ีมาคลอดท่ีโรงพยาบาลเขาชยัสนท่ีแผนก
ห้องคลอดให้กบัมารดาหลงัคลอด เพื่อให้ความรู้การดูแลตนเองหลงัคลอด  
ประโยชน์ของการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย 
เพื่อให้มารดาหลังคลอดสามารถเข้ารับบริการแพทย์แผนไทย ของ
โรงพยาบาลเขาชยัสนเพิ่มมากขึ้น  และจะมีการติดตามมารดาหลงัคลอด 
กบัทางแผนกห้องคลอด โดยห้องคลอดจะส่งมารดาหลงัคลอดท่ีมาตรวจ
หลงัคลอด 7 วนั เพื่อให้คลินิกแพทยแ์ผนไทยท าการนัดฟ้ืนฟูมารดาหลงั
คลอดใหม้ารับบริการท่ีคลินิกแพทยแ์ผนไทย 
4. ประสานทาง รพ.สต.ท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีแพทยแ์ผนไทย ให้ส่งรายช่ือ ท่ีอยู่ 
เบอร์โทรศพัท์ เพื่อติดต่อสอบถามและให้ขอ้มูลมารดาหลงัคลอดถึงสิทธิ
ประโยชน์ในการเขา้รับการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดท่ีโรงพยาบาลเขาชยสน 
5.จะมีการติดตามมารดาหลงัคลอด โดยการประสานเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ
โปรแกรมระบบส่งต่อ-ดูแลผูป่้วยต่อเน่ืองโรงพยาบาลพทัลุง เพื่อติดต่อ
สอบถามมารดาหลังคลอดและให้ข้อมูลแก่มารดาหลังคลอดถึงสิทธิ
ประโยชน์ในการเขา้รับการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอดท่ีโรงพยาบาลเขาชยสน 

1.  มารดาหลังคลอดได้รับ
บริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด 
เพิ่มขึ้ น จ านวน 22 คน (110 
คร้ัง) 
2. ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ
เขาชยัสนเขา้ถึงการให้บริการ
แพทยแ์ผนไทยมากขึ้น 
3. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 1 ตุลาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 

กจิกรรมการพฒันา ผลของการจัดกิจกรรมพัฒนา 
ปี 2564 

1. ทบทวนค านิยามตวัช้ีวดั และพฒันาการบนัทึกขอ้มูล ให้มีความถูกตอ้ง 
ครบถ้วน  สมบูรณ์  หลังจากการให้บริการแล้ว เพื่อให้การบริการท่ีมี
คุณภาพ เกิดเป็นผลงานการใหบ้ริการของหน่วยงาน 

1.  มารดาหลังคลอดได้รับ
บริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด 
เพิ่มขึ้ น จ านวน 24 คน (120 
คร้ัง) 
2. ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอ
เขาชยัสนเขา้ถึงการให้บริการ
แพทยแ์ผนไทยมากขึ้น 
3. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
เพิ่มขึ้น 

 
7. ผลการรักษา 

มารดาหลงัคลอดไดรั้บบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 , 2563 และ 2564 มี
จ านวน 13 คน 22 คน และ 24 คน ตามล าดบั เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากบั 84.61 % 

จ านวนมารดาหลงัคลอดไดรั้บบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด(คร้ัง) เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 , 2563 
และ 2564 มีจ านวน  65 คร้ัง 110 คร้ัง และ 120 คร้ัง  ตามล าดบั เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากบั 84.61 % 

จ านวนมูลค่ามารดาหลงัคลอดไดรั้บบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด เพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณ 2562 , 2563 
และ 2564 มีจ านวน 32,500 บาท 55,000 บาท และ 60,000 บาท ตามล าดบั เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เท่ากบั 84.61 % 
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(ขอ้มูลจาก Hosxp วนัท่ี 23 มิถุนายน 2564 ) 
 
8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/การวิจารณ์/ข้อเสนอแนะ/แนวคิดเพ่ือการพฒันา/ข้อจ ากดั 

จากตารางสรุปไดว้่าการพฒันาการให้บริการหญิงหลงัคลอดดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาล
เขาชยัสน อ าเภอเขาชยัสน จงัหวดัพทัลุงพบวา่ จ านวนมารดาหลงัคลอดไดรั้บบริการฟ้ืนฟูมารดาหลงัคลอด เพิ่มขึ้น 
ในปีงบประมาณ 2562 , 2563 และ 2564 มีจ านวน  65 คร้ัง 110 คร้ัง และ 120 คร้ัง  ตามล าดบั เพิ่มขึ้นจากปี 2562 
เท่ากบั 84.61 % 

 การพฒันาด าเนินงานต่อไป  
1. มีการประชาสัมพนัธ์เพื่อเพิ่มความเขา้ใจในการให้บริการหลงัคลอดดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย ทั้ง

ตอนออกหน่วยในชุมชน และในโรงพยาบาลท่ีตึกผูป่้วยนอก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและมีความรู้  ความ
เขา้ใจมากขึ้น 

2. สร้างเครือข่ายแพทยแ์ผนไทย ดว้ยกลุ่มอาสาสมคัรประจ าหมูบา้น ให้มาร่วมท างานกบักลุ่มงานแพทย์
แผนไทย 
9.เอกสารอ้างองิ 

กระทรวงสาธารณสุข ประวติัศาสตร์การพฒันาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบา้นและ การแพทย์ 
ทางเลือกในประเทศไทย รายงานการสาธารณสุขไทยดา้นการแพทยแ์ผนไทยการแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทย์
ทางเลือก (พ.ศ. 2552-2553) กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 2553. 

เพญ็นภา ทรัพยเ์จริญ การแพทยแ์ผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวฒันธรรม พิมพค์ร้ังแรก. กรุงเทพ โรงพิมพ ์
องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ ์2548. 

สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก การดูแลสุขภาพหญิง  
หลงัคลอดดว้ยการแพทยแ์ผนไทย. กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพ โรงพิมพอ์งค์การรับส่งสินคา้  และพสัดุภณัฑ์ 
2548. 

ส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ สิทธิหลกัประกนัสุขภาพในการใหบ้ริการหลงัคลอดดว้ยการแพทย  ์แผน
ไทย ส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2555. 
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