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งานคลินิกแพทย์แผนจีน 
1.บริบท 
ก.ความมุ่งหมาย 

การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine : TCM) เป็นวิชาการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคโดย
การใช้ทฤษฎีตามหลักการทางธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างมาประกอบร่วมกันวินิจฉัยมี
ทฤษฎีเฉพาะศาสตร์ที่เป็นระบบปัจจุบันการแพทย์แผนจีนได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขและมีการส่งเสริม
ให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนเพ่ือให้ประชาชนได้มั่นใจใน
การรับการรักษาโดยแพทย์แผนจีนในฐานะการแพทย์ทางเลือก โดยมุ่งเน้นการรักษาและบรรเทาภาวะของโรคที่
เกี่ยวข้องกับระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และภาวะความไม่สมดุลจากภายในโดยการฝังเข็มซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งแห่ง
การรักษาโรคของแพทย์แผนจีนโดยเป็นการรักษาที่ไม่ใช้ยาและยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้อง  
 
ข.ขอบเขตการบริการ 

งานแพทย์แผนจีนให้บริการด้านการส่งเสริม  ป้องกัน รักษา  และการฟ้ืนฟูสุขภาพ แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มอายุ  
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ทั้งในเขตอ าเภอแก่งคอย  อ าเภอใกล้เคียงและต่างจังหวัด สามารถเข้ารับบริการได้โดยตรงที่
แผนกแพทย์แผนจีนหรือผ่านทางแพทย์แผนปัจจุบัน   โดยเปิดบริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์   โดยมีแพทย์ที่จบการแพทย์แผนจีน 1 คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน โดย
มุ่งเน้นการรักษา และบรรเทาภาวะของโรคส าคัญต่างๆ เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต  ข้อเข่าเสื่อม ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ 
ไมเกรน กระดูกเสื่อม และโรคอ่ืนๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา ยกเว้นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ผู้ป่วยมะเร็งที่ยัง
ไม่ได้รับการรักษา หรือยังอยู่ในช่วงการรักษา และ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือผู้ที่ทานยา
ละลายลิ่มเลือด  (พิจารณาตามความเหมาะสม) โดยการฝังเข็ม กระตุ้นไฟฟ้า   ครอบแก้ว รมยา และการกดจุดใบหู
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องและเหมาะสม โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพ่ือวางแผนการ
ดูแลรักษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายและเพ่ือให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจ   
 
ค.ความต้องการของผู้รับผลงานส าคัญ 
ความต้องการของผู้รับบริการ 
-ความสะดวก รวกเร็ว และปลอดภัยในการรับบริการ 
-รักษาสิทธ์ผู้ป่วย 
-การหายจากโรคและ/หรือ อาการท่ีเป็นอยู่ 
-การบรรเทาจากโรค และ/หรือ อาการท่ีเป็นอยู่ 
-ได้รับความรู้และค าแนะน าเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มที่ถูกต้อง 
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ง.ความต้องการในการประสานงานภายในที่ส าคัญ 
หน่วยงาน 

 ความต้องการกรณีส าคัญ 
แพทย์ การส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรค 
กายภาพบ าบัด ความสะดวกในการประสานงานติดต่อ เพ่ือส่งต่อผู้ป่วย 
หน่วยจ่ายกลาง แลกของตามเวลา   ใบส่งซักผ้าครบถ้วนชัดเจน 
ห้องบัตร คืน OPD card ครบทุกใบ ทุกวันเมื่อจ าหน่าย และ OPD card ไม่สูญหาย 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติตามระเบียบ ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 

 
จ.ลักษณะส าคัญของงานบริการและปริมาณงาน 
การให้บริการ                                                                                                      

หน่วยงานแพทย์แผนจีนเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ในเวลาราชการ08.30-16.30  ยกเว้นวันหยุดราชการ
และวันนักขัตฤกษ์ โดยมีแพทย์แผนจีนอยู่ประจ าทุกวัน และแพทย์แผนปัจจุบันประจ าในบ่ายวันพฤหัสบดี 
  

ยอดผู้ป่วย ท่ีมารับบริการ 1ต.ค.2557-31พ.ค.2560 
ปี จ านวนผู้รับบริการ 

1ต.ค.2555-  30ก.ย.2556 4,353 
1ต.ค.2556-  30ก.ย.2557 5,129 

1ต.ค.2557-  30ก.ย.2558 4,552 

1 ต.ค.2558-  30ก.ย.2559 3,677 
1ต.ค.2559-  31พ.ค.2560  2,552 

รวม 20,263 

ฉ.ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ 
            ผู้ป่วยและผู้รับบริการได้รับบริการและการดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนจีน  มีความถูกต้อง ความ
ปลอดภัยจากการท าหัตถการ ตรงเวลา และพึงพอใจต่อการบริการ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสร้างความสุข
ในการท างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ช.ความท้าทาย ความเสี่ยงส าคัญ  จุดเน้น 
ความท้าทาย 

1. ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น/หาย ภายหลังการรักษา 
2. การป้องกันอันตรายจากหัตถการ (Burnจากครอบแก้ว,รมยา) 
3. การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากหัตถการ (เมาเข็ม,เข็มหัก,เข็มคาติดเนื้อ,ระบมหลังฝังเข็ม) 
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ความเสี่ยงส าคัญ 
1. อันตรายจากหัตถการ(Burnจากครอบแก้ว,รมยา)หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่าง,หลังให้บริการ(เมาเข็ม,เข็ม

หัก,เข็มคาติดเนื้อ,ระบมหลังฝังเข็ม) 

2. ถอนเข็มไม่ครบ 

จุดเน้น 
1.  การเก็บข้อมูลหัตถการและติดตามผลการรักษา 
2.  การป้องกันอันตรายจากหัตถการ(Burnจากครอบแก้ว,รมยา)การป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิด 
     จากหัตถการ (เมาเข็ม,เข็มหัก,เข็มคาติดเนื้อ,ระบมหลังฝังเข็ม) 
3.  ถอนเข็มครบตามจ านวน 

ซ.ศักยภาพการให้บริการและข้อจ ากัด เครื่องมืออุปกรณ์ 
 อัตราบุคลากรที่ให้บริการ 

-  หน่วยงานแพทย์แผนจีนมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 3 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 
-  แพทย์แผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมฝังเข็ม     จ านวน   1   คน 

      -  แพทย์แผนจีนที่จบตามหลักสูตร และมีใบประกอบวิชาชีพ  จ านวน  1  คน  
      -  ผู้ชว่ยแพทย์แผนจีน(ธุรการ)           จ านวน   1   คน 
 

1.การพัฒนาบุคลากร 
บุคลากร มาตรฐาน 2556 2557 2558 2559 2560 

แพทย์แผนจีน 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - 

แพทย์แผนปัจจุบัน 1 ครั้ง/ปี - 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - 

ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง - 
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เครื่องมืออุปกรณ์ 
2. เครื่องมือ 
 
ประเภ
ท
เครื่องมื
อ 
 

จ านวนเครื่องมือ / การบ ารุงรักษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
จ านว
น 

บ ารุงรักษ
า 

จ านว
น 

บ ารุงรักษ
า 

จ านว
น 

บ ารุงรักษ
า 

จ านว
น 

บ ารุงรักษ
า 

จ านว
น 

บ ารุงรักษ
า 

1.
เครื่องวั
ดความ
ดัน
โลหิต 

1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 

2.หูฟัง 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 

3.เครื่อง
ชั่ง
น้ าหนัก 

1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 1 ทุก 1 ปี 

4.เครื่อง 
กระตุ้น
ไฟฟ้า 

4 ทุก 1 ปี 4 ทุก 1 ปี 4 ทุก 1 ปี 4 ทุก 1 ปี 4 ทุก 1 ปี 

 
ข้อจ ากัด 

 
ข้อจ ากัด นวัตกรรม / การปรับเปลี่ยน 

ไม่มีห้องรมยา  เพ่ิมการระบายอากาศภายในห้อง 
 

พ้ืนที่จ ากัด ในกรณี รถนั่งและรถนอน   จัดสรรวันและเวลาส าหรับรถนั่งและรถนอน เพ่ือความสะดวก

ในการท าหัตถการ 

ฌ. การสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการ 
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-แนะน าเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพทางแพทย์ทางเลือกเพ่ือน าไปสู่การดูแลแบบองค์รวมและแนะน าสิทธิ์/รักษาสิทธิที่
ผู้ป่วยพึงได้รับ 
การส่งเสริมสุขภาพบุคคลกร 
-ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพปีละครั้ง  
-จัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้สะอาด สะดวก ปลอดภัยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน 
-ส่งเสริมสุขภาพจิต เน้นคุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
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ญ.แผนปฏิบัติการจุดเน้น 

 
 

วัตถุประสงค์/กิจกรรม เครื่องชี้วัด เป้าหมาย 

ระดับที่ปฏิบัติได้ 

2559-2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เรื่อง  การเก็บข้อมูลหัตถการและติดตาม
ผลการรักษา 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือติดตาม และทบทวนผลการรักษาที่ส าคัญ 
- เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการฟ้ืนฟูผู้ป่วย 
 - เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน, การบาดเจ็บซ้ าซ้อน
ของผู้ป่วยในการท าหัตถการ 
- เพ่ือความพึงพอใจของรับบริการ 
กิจกรรม 
- OPD card ฝังเข็ม 
- การบันทึกรายละเอียดหัตถการ   
- การสังเกตลักษณะทางกายภาพของผู้ป่วย
สอบถามอาการและภาวะหลังท าหัตถการ 
- การบันทึกข้อมูล 
-การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังฝังเข็ม 
- การติดตามผล 

-มีการบันทึกข้อมูลการท าหัตถการ,
จุดฝังเข็มที่ใช้ในการรักษาและภาวะ
หลังการท าหัตถการ 

100% 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - - 
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แผนปฏิบัติการ จุดเน้น  : 

วัตถุประสงค์/กิจกรรม เครื่องชี้วัด เป้าหมาย 

ระดับที่ปฏิบัติได้ 

2559-2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เรื่องถอดเข็มครบตามจ านวน 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือความถูกต้องปลอดภัย 
- เพ่ือลดการรักษาซ้ าซ้อนของผู้ป่วย 
 - เพ่ือความพึงพอใจของผู้ป่วย 
กิจกรรม  
1.ผู้ท าหัตถการฝังเข็ม  นับเข็มหลังฝัง2รอบ 
และลงบันทึกทุกครั้งทั้งจุดที่ใช้และจ านวนเข็ม 
2.ผู้ถอดเข็มต้องนับจ านวนเข็มก่อนถอดและ
หลังถอดว่าตรงตามที่ลงบันทึกหรือไม่  หากไม่
ครบตามจ านวนต้องแจ้งแพทย์ทันที 
 

ถอดเข็มครบตามจ านวน 
ทุกราย 

100% 100 100 100 100 90 100 100 100 - - - - 

หมายเหตุ:  ก.พ.(จ านวนทั้งหมด267ถอดไม่ครบ3ราย)-เม.ย. เป็นช่วงที่ผู้ช่วยแพทย์แผนจีนลาคลอดและมีคนงานเวียนมาช่วยท าหน้าที่แทน
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ฎ.ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานแพทย์แผนจีน 
 
   ตัวชี้วัด 

                                                                               
เป้าหมาย 

2556 2557 2558 2559 

1.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ≥ 90% 
 

90% 93.5% 97.6% 92% 

 2.อัตราผู้ป่วยปลอดภัยจากการท าหัตถการ                 
(Burnจากครอบแก้ว,รมยา)และภาวะแทรกซ้อน
(เมาเข็ม,เข็มหัก,เข็มคาติดเนื้อ,ระบมหลังฝังเข็ม
,ถอดเข็มไม่ครบ) 

    100% 100% 100% เมาเข็ม
1ครั้ง 

ถอดเข็มไม่
ครบ2ครั้ง 
เมาเข็ม1คน 

3.การเกิดเข็มทิ่มต า        0ครั้ง 0ครั้ง  0ครั้ง 0ครั้ง 0ครั้ง 

 4.อัตราการดีขึ้นภายหลังการรักษา* ≥ 90% -    -  -   90% 

*จ านวนคนไข้ใหม่เฉลี่ยเดือนละ10คน 
2.กระบวนการส าคัญ 

กระบวนการส าคัญ 
(Key Process) 

สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ 
(Process Requirement) 

ความเสี่ยง
ส าคัญ 

(Key Risk) 

ตัวชี้วัดส าคัญ 
(Performance indicator) 

1.การเตรียมผู้ป่วย 
-ยื่นบัตรใหม่/บัตรนัด 
-รับบัตรคิว 
รับทราบข้อมูลและเซ็นยินยอม
เข้ารับการรักษา 

-ผู้ป่วยถูกต้องตรงกับแฟ้ม
ประวัติและบัตรนัด 
-ผู้ป่วยและหรือญาติผู้ป่วย
รับทราบข้อมูลและยินยอมเข้า
รับการรักษา 
-เข้ารับบริการตามคิว 

-เกิดอันตราย 
-จ านวนข้อ 
 ร้องเรียน 

-ไม่พึงพอใจ 

-อัตราการเซ็นยินยอมเข้ารับการ
รักษา 100% 

 

2.การตรวจวินิจฉัย / การ
วางแผนการรักษา 

- วัดสัญญาณชีพ 
- ซักประวัติ   
- ตรวจร่างกาย 

-ลงข้อมูลบันทึกในเวช 
ระเบียน 
-แจ้งวินิจฉัยและการให้

-ประเมินปัญหา/ตรวจวินิจฉัย
ผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
-ผู้ป่วยทราบวินิจฉัยและการ
ปฏิบัติตัว 
ผู้ป่วยทราบแผนการรักษา
และมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจรักษา 

-การลงบันทึก 
เวชระเบียนไม่
ครบ 
-ไม่พึงพอใจ 

-อัตราความพึงพอใจ 
-ระยะเวลาการรอตรวจ 
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3.กลุ่มประชากรทางคลินิกที่ส าคัญ 
ตารางท่ี 1ผลการด าเนินงานด้านบริการแยกตามสิทธิการรักษา 
 
รายการ 

2556 2557 2558 2559 2560 
ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง 

ช าระเงิน 588 835 848 332 140 
เบิกได้ ราชการ 1137 1325 855 748 314 

ค าแนะน าก่อนเข้ารับการรักษา 
-อธิบายทางเลือกและร่วม
วางแผนในการรักษา 
 

3.การรักษา 
-ให้การรักษาโดยการฝังเข็ม 
กระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว รมยา 
นวดทุยหนา  แปะเข็มหู(เม็ด
ผักกาด) 
-ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว
ขณะรักษา  

-การรักษาถูกต้องเหมาะสม
,ปลอดภัย 
 -ผู้ป่วยเข้าใจค าแนะน าและ 
สามารถฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง 

-ไม่ได้ใช้ 
สิทธิ์ 

-อัตราผลการรักษาท่ีดีขึ้น/ หาย  
90% 
-อัตราการเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ขณะรับการรักษา 0% 

 

4.การจ าหน่ายผู้ป่วย 
- ลงข้อมูลในโปรแกรม 

Hos-XP 
- การคิดค่ารักษา 
- นัดหมาย 
- ให้ค าแนะน าในการ

ปฏิบัติตัวหลังการ
รักษา 

 

- ลงข้อมูลบันทึกใน 
Hos-XP อย่าง
สมบูรณ์ ถูกต้อง 

- เก็บค่ารักษาตาม
สิทธิบัตรถูกต้อง 
ครบถ้วน 

-  ผู้ป่วยรับทราบและ
มารับการรักษาตาม
นัดหมาย 

- ผู้ป่วยเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตาม
ค าแนะน าหลังการ
รักษา 

 

-ผุ้ป่วยไม่ 
มาตามนัด 

- ความสมบูรณ์ของการบันทึกใน
โปรแกรม Hos-XP 100% 
- จ านวนผู้ป่วยกลุ่มที่จ าเป็นต้อง
มาตามนัด เช่น ผู้ป่วย stroke , 
หมอนรองกระดูกทับเส้น 
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เบิกได้รัฐวิสาหกิจ 125 125 51 110 48 
เบิกได้ท้องถิ่น 10 29 4 5 2 
เบิกได้บริษัทเอกชน - 31 1 5 1 
ประกันสังคมรพ.สระบุรี 779 1005 808 937 322 
ประกันสังคมทุพพลภาพ - - - - 2 
บัตรทอง12-59ป ี 692 858 761 554 207 
บัตรทอง60ปีข้ึนไป 797 966 666 562 226 
บัตรทองอสม. 235 195 116 217 109 
บัตรทองผู้พิการ 148 126 144 83 55 
บัตรทองผู้มีรายได้น้อย - 6 - - - 
ผู้พิการต่างอ าเภอ - 8 34 17 - 
บุคคลในครอบครัวอสม.
ในเขต 

- 6 33 6 4 

รวม 4511 5515 4321 3576 1430 
 
ที่มา:รายงานผลการด าเนินงานแพทย์แผนจีน 
ตารางท่ี 2ผลการด าเนินงานด้านบริการแยกตามหัตถการ  
รายการ 
 

2556 2557 2558 2559 2560 

ครั้ง รายรับ ครั้ง รายรับ ครั้ง รายรับ ครั้ง รายรับ ครั้ง รายรับ 

ฝังเข็ม 4,353 448,088 5,129 520,579 4,55
2 

465,67
0 

3,677 
 

466,08
5 

2,552 343,19
4 

รมยา 356  985  2012  1833    
กระตุ้นไฟฟ้า 599  708  945  867    
ครอบแก้ว 76  3019  2219  1749    
 
ตารางท่ี3ผลการด าเนินงานด้านบริการแยกตามอาการเจ็บป่วย 5 อันดับ 
 
อันดับโรค 

2556 2557 2558 2559 2560 
คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง คน ครั้ง 

1.เข่าเสื่อม 81 522 86 587 79 545 67 488 31 144 
2.ปวดกล้ามเนื้อ 63 440 67 497 68 443 54 350 26 124 
3.ปวดขา 42 223 43 258 31 175 41 255 22 102 
4.เหน็บชา 32 271 52 385 34 247 33 291 27 138 
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5.ปวดไหล่ 30 134 27 247 11 160 12 211 23 126 
รวม           
4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 
    4.1ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน 

- การดูแลผู้ป่วย อัมพฤกษ์/อัมพาต ร่วมกับแพทย์แผนไทย 
แนวทางในการรักษาร่วมกัน   

1.ประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วยร่วมกัน 

2.กรณีผู้ป่วยอยู่ในสภาวะไม่อ่อนเพลีย สัญญาณชีพอยู่ในระดับปกติ สามารถรับบริการได้ทั้งแผนไทย และแผน

จีน โดยการนัดท าหัตถการคนละรอบวัน(เช้า-บ่าย) 

3.กรณีผู้ป่วยอยู่ในสภาวะอ่อนเพลียจนเกินไป ให้เลือกเข้ารับบริการเพียงอย่างเดียว ต่อวัน 

4.กรณีผู้ป่วยเข้ารับบริการทั้งสองแผนก ให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่แผนกแพทย์แผนไทยก่อนเข้ารับการฝังเข็ม  

4.2นวัตกรรม  
นวัตกรรมลูกประคบลดระบมการฝังเข็มแบบ Dry Needling 
วัตถุประสงค์  ๑.ลดการใช้ยาแก้ปวดและคลายกล้ามเนื้อ 
  ๒.ลดการระบม/ลดกลิ่นยาที่ส่งผลต่อผู้ป่วยท่านอ่ืน 
เป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาด้วยการฝังเข็ม และลดภาวะไม่พึงประสงค์ 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

 

5. โอกาสพัฒนา 
1. สนับสนุนวิทยากร และร่วมจัดนิทรรศการ/ให้ความรู้ /ให้บริการ ในโอกาสส าคัญต่างๆในการถ่ายทอดองค์

ความรู้ทั้งในและนอกหน่วยงาน 
2. ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องแพทย์แผนจีนตลอดจนให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโดยศาสตร์

การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น แก่ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ปฏิบัติงานด้านแพทย์แผนจีนและผู้ที่สนใจเพื่อสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน และสามารถผสมผสานการดูแลร่วมกับภูมิปัญญาไทย 

3. การพัฒนางาน ด้านการบริการในกลุ่มผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ป่วยเรื้อรัง 
4. ฝังเข็มร่วมกับการใช้ยาแผนปัจจุบันในผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น ความดัน  เบาหวาน  ภูมิแพ้ หอบหืด เพ่ือลดอาการ/

ภาวะอาการแทรกซ้อนและลดปริมาณการใช้ยา 
 

 

 

ผลลัพธ์ Dry needling TCM needling 

จ านวนเข็ม 1-3เข็ม(5บาท) 10-15เข็ม(20บาท) 

Pain score ลดลงในครั้งแรก ลดลงภายใน1-3ครั้ง 

ระยะเวลารักษา 3ครั้ง/คอร์ส 5-10ครั้ง/คอร์ส 

การลดระบม ประคบ(กลิ่นสมุนไพรลูกประคบ)
ระบม1ชม.-+ 

รมยา(มีควันและกลิ่นเผาไหม้)
ระบม3ชม.-+ 


