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ผูปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษางานไดอยางรวดเร็ว ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
หนาท่ีผูปฏิบัติงานในแตละครั้งซ่ึงจะชวยใหการบริหารแตละหนวยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ
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และผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีทําใหการจัดทําคูมือปฏิบัติงานสําเร็จไปไดดวยดี ท้ังนี้ หวังเปนอยาง
ยิ่งวา คูมือปฏิบัติงานเลมนี้จะนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได ไมมากก็นอยหากมีขอผิดพลาด
ประการใดตองขออภัยมา ณ ทีนี้ดวย 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
งานบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพ่ือใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอการรับบริการท่ี
ตรงกับความตองการ 

1.3 เพ่ือเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกปฏิบัติงานได
ถูกตองตามข้ันตอนการใหบริการและเกิดความพึงพอใจแกผูมารับบริการดวย 

2. ขอบเขต 

 คูมือการปฏิบัติงานนี้  ครอบคลุมข้ันตอนการปฏิบัติงานตั้งแตการใหบริการของศูนยบริการทาง
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ซ่ึงไดแก  การใหบริการดานการแพทยแผนไทยภายในศูนยบริการ
ทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  เชน  การใหบริการนวดเทา  นวดตัว  ประคบสมุนไพร  การจัด
กิจกรรมบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก  เชน  การจัดอบรมใหความรูเรื่องการดูแลตนเองของผูสูงอายุและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจท้ังดานรางกายและจิตใจ  ไดแก  อบรมการนวดตัวเอง  การปรับสมดุลรางกาย  การยืด
เหยียดกลามเนื้อ  การทํายาดมโบราณ  การทําลูกประคบสมุนไพร  การทําสมาธิบําบัดแบบ  การทําหัวเราะ
บําบัด  ฯลฯ  อันจะสงผลถึงการมีสุขภาวะท่ีดีท้ังดานรางกายและจิตใจ  นําไปสูใชชีวิตอยางมีความสุข 

3. คําจํากัดความ 

การแพทยแผนไทย  หรือ  การแพทยแผนโบราณ   หมายถึง  เปนการดูแลสุขภาพท้ังสภาวะปกติ  และ
สภาวะท่ีผิดปกติ  (เปนโรค)  โดยใชทฤษฎีความสมดุลของธาตุตาง ๆ ในรางกายและกายวิภาคศาสตร 
(anatomy)  หลักวิชาการวิทยาศาสตรการแพทยเขามาอธิบาย ตามหลักวิชาการหลักเวชปฎิบัติ  จากหลักฐาน
สมัยอยุธยาพบวา การแพทยแผนไทยไดรับจากอายุรเวทอินเดียเปนสําคัญ โดยกลาววาหมอชีวกโกมาร
ภัจจ (แพทยประจําตัวของพระพุทธเจา) เปนผูแตงคัมภีรแพทย ครั้นพระพุทธศาสนาเริ่มเผยแผเขามาสูไทย 
พระสงฆผูเขามาเผยแผพระพุทธศาสนาไดนําความรูในการรักษาโรคเขามาใชกับชาวบานดวย จึงเกิดการ
ผสมผสานกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย 
 องคความรูดานการแพทยแผนไทยลวนเปนผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณในการตอสูกับโรคภัย
ไขเจ็บตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมองวาจิตใจและอวัยวะตาง ๆ ในรางกายมนุษยมีการทํางานท่ีสัมพันธและ
เปนหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังสัมพันธกับสิ่งแวดลอม รวมไปถึงจักรวาล การแกปญหาจึงใชวิธีแบบองครวม  
(holistic)  ดังนั้นจึงไมใชเรื่องของการแพทยอยางเดียวลวน ๆ แตเปนเรื่องของปรัชญาความคิดท่ีครอบคลุมไปถึง
การดําเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B9%8C
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 การแพทยทางเลือก  (alternative medicine)  หมายถึง   เปนศาสตรเพ่ือการวินิจฉัย การรักษาและ
การปองกันโรคท่ีนอกเหนือจากศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน เปนการปฏิบัติใดๆท่ีถูกหยิบยกวามีผลในการ
รักษาโรคอะไรก็ตามท่ีไมไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ"หลักฐาน"ท่ีมีการเก็บรวบรวมโดยใชวิธกีารทางวิทยาศาสตร
ประกอบไปดวยความหลากหลายของการดูแลสุขภาพ  ผลิตภัณฑและการบําบัดรักษาตางๆ  ตัวอยางเชน  การ
ปฏิบัติทางการแพทยแบบใหมและดั้งเดิม  เชน  การรักษาโรคดวยโรคเดียวกัน  (homeopathy)  ธรรมชาติ
บําบัด (naturopathy)  การจัดกระดูก (chiropractic)  การแพทยพลังงาน (energy medicine)  รูปแบบตางๆ
ของการฝงเข็ม  แพทยแผนจีน  อายุรเวท  และการรักษาตามความเชื่อของคริสเตียนและการรักษาโดยวิธีการท่ี
ไมไดเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลสุขภาพแผนปจจุบันบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและไมไดรับการสนับสนุน
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
 สุขภาพ หมายถึง  ภาวะแหงความสมบูรณของรางกาย จิตใจ และการดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี ไมใช
เพียงแตความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเทานั้น (องคการอนามัยโลก ( WHO )) 
 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของบุคคลหรือ
องคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึง
พอใจจากผลของการกระทํานั้น  โดยมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไมสามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครอง
เปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับสินคาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท้ังยังเกิดจากความเอ้ืออาทร      มี
น้ําใจ ไมตรี เปยมดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเก้ือกูลใหความสะดวกรวดเร็ว  ใหความเปนธรรมและความ
เสมอภาค (ไพรพนา ,2544) 

4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 งานบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีหนาท่ีใหบริการดานการแพทยแผนไทยแก

บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ  ไดแก   

 4.1 อธิการบดี มีหนาท่ี อนุมัติ และพิจารณาลงนามคําสั่งใหผูปฏิบัติงานดําเนินการตามความรับผิดชอบ

 4.2 คณะบดี  มีหนาท่ี  กํากับดูแลศูนยบริการทางแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 4.3 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มีหนาท่ี มอบหมายบุคลากรท่ีรับผิดชอบดําเนินการ 

 4.4 บุคลากรของศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดรับมอบหมาย มีหนาท่ี

ใหบริการแกประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจมารับบริการ 

5. การตรวจเอกสาร 
 5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการใหบริการงานบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

6.1  การใหบริการดานการแพทยแผนไทยภายในศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

เชน  การใหบริการนวดเทา  นวดตัว  ประคบสมุนไพร   

ลําดับ ผังกระบวนการ/
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบ 
 

1 ซักประวัติ  อาการ

สําคัญ  วัดความดัน

โลหิต  และลง

รายละเอียดใน  

OPD  การด 

5  นาที 1. เม่ือมีผูปวยเขามารับบริการ  
ตองมีการซักประวัติกอนเปน
อันดับแรก คือ ตองการรับ
บริการนวดเทา  นวดตัว  หรือ
ประคบสมุนไพร  และใหขอมูล
ถึงขอหามในการรับบริการนวด 
2. มีการตรวจวัดระดับความดัน
โลหิต  
3. บันทึกผลลงรายละเอียดใน
ทะเบียนประวัติผูรับบริการ 

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

แบบฟอรม

ทะเบียน

ประวัติ

ผูรับบริการ 

นางสาว

ศิริพร   

เงินทอง 

2 ใหบริการนวดเทา  

นวดตัว  และการ

ประคบสมุนไพร 

1 – 2  

ชั่วโมง 

การใหบริการนวดเทา  นวดตัว

และการประคบสมุนไพร  จะ

ใหบริการโดยนักศึกษา

โปรแกรมวิชาสาธารณสุข

ศาสตร  (นักศึกษาแบงตาราง

เวรเพ่ือฝกทักษะทางดาน

การแพทยแผนไทย) 

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

- นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง  

และ

นักศึกษา

โปรแกรม

วิชาสาธารณ 

สุขศาสตร 

3 ดื่มน้ําสมุนไพร 5  นาที ใหบริการน้ําสมุนไพร  เชน  น้ํา

ตะไคร  น้ํามะตูม  น้ําขิง  โดย

ทางศูนยฯจะทําน้ําสมุนไพร

ข้ึนมาเอง 

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

- นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง 

4 ชําระคาบริการ

พรอมเขียน

ใบเสร็จรับเงิน 

5  นาที ชําระคาบริการพรอมเขียน

ใบเสร็จรับเงิน 

(กรณท่ี  1  ใบเสร็จการรับ

บริการท่ัวไป  คิดคาบริการ  

ชั่วโมงละ  100  บาท  กรณีท่ี  

2  ใบเสร็จขาราชการนําไปเบิก

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

เลม

ใบเสร็จรับเงิ

น/ใบรับรอง

แพทย 

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง 
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คารักษาพยาบาล  คิดคาบริการ

ครั้งละ  250  บาท)   

 

6.2  การบริการวิชาการแกบุคคลภายนอก  เชน  การจัดอบรมใหความรูเรื่องการดูแลตนเองของผูสูงอายุและ

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจท้ังดานรางกายและจิตใจ  ไดแก  อบรมการนวดตัวเอง  การปรับสมดุลรางกาย  การยืด

เหยียดกลามเนื้อ  การทํายาดมโบราณ  การทําลูกประคบสมุนไพร  การทําสมาธิบําบัดแบบ  การทําหัวเราะ

บําบัด  ฯลฯ   

ลําดับ ผังกระบวนการ/
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบ 
 

1 เขียนเสนอโครงการ

บริการ 

2 วัน เขียนเสนอโครงการบริการ
วิชาการตามงบประมาณท่ีไดรับ
จัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย 

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

แบบเสนอ

โครงการ

บริการ

วิชาการ 

นางสาว

ศิริพร   

เงินทอง 

2 ดําเนินการจัด

กิจกรรมตามแผน 

2  วัน/

กิจกรรม 

ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน

ท่ีวางไว  เชน  ประสาน

วิทยากร  และผูเขารวม

กิจกรรม  ติดตอสถานท่ี  วัสดุ

อุปกรณท่ีใชในการดําเนิน

กิจกรรม  จัดทําจัดซ้ือจัดจาง  

เตรียมอาหารกลางวัน  อาหาร

วางและเครื่องดื่ม     

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

ใบ

ลงทะเบียน

ของ

ผูเขารวม

กิจกรรม /

กําหนดการ 

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง   

3 เคลียรหลักฐาน

ทางการเงิน 

3  วัน/

กิจกรรม 

เคลียรหลักฐานทางการเงินตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย  เชน  

คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม  คาตอบแทน

วิทยากร  คาวัสดุอุปกรณท่ีใช

ในการดําเนินกิจกรรม   

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

ใบสําคัญรับ

เงิน/

ใบเสร็จรับเงิ

น/ 

สําเนาบัตร

ประชาชน 

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง   

4 สรปุรายงานผลการ

ดําเนินงาน 

2  วัน/

กิจกรรม   

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

ประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมกิจกรรม  (ประเด็น

การประเมินความรูความเขาใจ  

ประเด็นความพึงพอใจ  

การ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร 

รูปเลม

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน

ของกิจกรรม

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง 

 
 



5 
 

ประเด็นการนําไปใชประโยชน) 

ปญหาอุปสรรค 

บริการ

วิชาการ 

 

6.3  งานอ่ืนของศนูยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 6.3.1  การจัดซ้ือจัดจาง 

ลําดับ ผังกระบวนการ/
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบ 
 

1 จัดซ้ือจัดจางวัสดุ 1 วัน จัดซ้ือจัดจางวัสดุท่ีใชในงาน
บริการของศูนยบริการทาง
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  เชน  
สมุนไพรในการทําลูกประคบ  
อุปกรณท่ีใชในการนวดเทา  
เชน  แปง  ผาขนหนู  ออย  
ครีม  ผงซักฟอก 

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

แบบฟอรม

จัดซ้ือจัดจาง

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

นางสาว

ศิริพร   

เงินทอง 

2 ดําเนินการเรื่อง

จัดซ้ือจัดจางตาม

ระบบ 

5  วัน ดําเนินการเรื่องจัดซ้ือจัดจาง

ตามระบบ  ตั้งแตระดับ

หัวหนางาน  พัสดุคณะ  งาน

การเงิน  หัวหนาสถานศึกษา 

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

แบบฟอรม

จัดซ้ือจัดจาง

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง   

3 เคลียรหลักฐาน

ทางการเงิน 

1  วัน เคลียรหลักฐานทางการเงิน

ตามระบบของมหาวิทยาลัย   

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

ใบสําคัญรับ

เงิน/

ใบเสร็จรับเงิน

/ 

สําเนาบัตร

ประชาชน 

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง   

4 ตรวจรับวัสด ุ 1  วัน กรรมการตรวจรับวัสดุ การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

แบบฟอรม

จัดซ้ือจัดจาง

คณะ

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี/

ใบเสร็จรับเงิน

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง 
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/ใบสําคัญรับ

เงินจากทาง

ราน 

 

6.3.2  การเปนวิทยาใหความรูแกบุคคลภายนอก 

ลําดับ ผังกระบวนการ/
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบ 
 

1 รับหนังสือเชิญเปน

วิทยากร 

1 วัน รับหนังสือเชิญวิทยากรจาก
หนวยงานภายนอก 

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

แบบฟอรม

จัดซ้ือจัดจาง

คณะ

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

นางสาว

ศิริพร   

เงินทอง 

2 ดําเนินกิจกรรม 1 วัน ดําเนินการใหความรูแก

ผูเขารวมกิจกรรมในการดูแล

ตนเองของผูสูงอายุและ

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจท้ัง

ดานรางกายและจิตใจ  ไดแก  

อบรมการนวดตัวเอง  การ

ปรับสมดุลรางกาย  การยืด

เหยียดกลามเนื้อ  การทํายา

ดมโบราณ  การทําลูกประคบ

สมุนไพร  การทําสมาธิบําบัด

แบบ  การทําหัวเราะบําบัด  

ฯลฯ   

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

หนังสือเชิญ

วิทยากรจาก

หนวยงาน

ภายนอก 

นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง   

 6.3.3  ผลิตผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

ลําดับ ผังกระบวนการ/
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบ 
 

1 วางแผนวันท่ีจะผลิต

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร 

1 วัน วางแผนวันท่ีจะผลิต
ผลิตภัณฑจากสมุนไพร  เชน  
การตากสมุนไพร  การอัด
แคปซูล การบรรจุในซอง/

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

- นางสาว

ศิริพร   

เงินทอง 
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แผง 
2 ดําเนินการผลิต

ผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร 

1 วัน ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑจาก

สมุนไพร  เชน  การตาก

สมุนไพร  การอัดแคปซูล  

การบรรจุในซอง/แผง  การ

ทํายาดมโบราณ  การทําลูก

ประคบสมุนไพร 

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

- นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง   

  

 6.3.4  รับสงเอกสาร 

ลําดับ ผังกระบวนการ/
ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดงาน มาตรฐาน
คุณภาพ

งาน 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

ผูรับผิดชอบ 
 

1 รับสงเอกสาร 20  

นาที 

1. รับเอกสารของศูนยบริการ
ทางการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  จาก
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก 
2. สงเอกสารของศูนยบริการ
ทางการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  จาก
หนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอก 

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

หนังสือเขา/

หนังสือออก 

นางสาว

ศิริพร   

เงินทอง 

2 รายงานตอหัวหนา

ศูนยบริการทาง

การแพทยแผนไทย

และการแพทย

ทางเลือก 

1 วัน รายงานตอหัวหนา

ศูนยบริการทางการแพทย

แผนไทยและการแพทย

ทางเลือกและดําเนินการตาม

คําสั่งของหัวหนาหนวยงาน 

การ

ปฏิบัติงาน

ของ

บุคลากร 

- นางสาว

ศิริพร  

เงินทอง   

7. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1  การใหบริการภายในศูนยบรกิารทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  เชน  นวดเทา  
นวดตัว  และการประคบสมุนไพร 
 7.2  จัดทําโครงการงบประมาณงานบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ในแตละปงบประมาณจะมีการเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณในการดําเนินงานพัฒนาศูนยบริการทาง
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 7.3  จัดทําจัดซ้ือจัดจางวัสดุภายในศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 7.4  ควบคุมนักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตรในการฝกทักษะและเก็บประสบการณทางดาน
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การแพทยแผนไทย 
 7.5  ประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการท่ีศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 
 7.6  สรุปสถิติผูรับบริการ 
 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

1.  บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  จะตองมี
ความรูความสามารถในดานการแพทยแผนไทย  สมุนไพร  การนวด  การประคบ   

2.  ตองศึกษา คนควา ขอมูลใหมๆ เก่ียวกับงานทางดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
3.  ในการปฏิบัติงานบุคลากรตองมีความพรอมในการใหบริการ เชน การแตงกาย ตองมีความสะอาด

ของ เสื้อผาหนาผม และไมควรไวเล็บยาว ไมควรทาสีเล็บ การทักทาย ควรใชคําพูดท่ีสุภาพ ออนนอม  
 4.  สามารถใหคําแนะนําในเรื่องของทักษะทางดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
งานบริการทางดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  เปนงานท่ีเก่ียวของกับการบริการ  เปน

การดูแลสุขภาพของผูมารับบริการอีกทางเลือกหนึ่ง  บุคลากรจึงจึงจําเปนจะตองมีท้ังทักษะ  ความรู  
ความสามารถ  และมีจิตใจในการใหบริการ   ไดรับการฝกฝนและการศึกษาเก่ียวกับเรื่องทักษะทางดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมาเปนอยางดี  จึงสามารถใหการดูแลสุขภาพท้ังทางดานรางกายและ
จิตใจของผูรับบริการ  ซ่ึงนําไปสูการสุขภาวะท่ีดีท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ผูปฏิบัติงานบริการทางดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะตองมีการประเมินการทํางาน
ทุก 6 เดือน  โดยมีการรายงานผลการดําเนินงาน ทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานใหดี
มากยิ่งข้ึน 

11. เอกสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการปฏิบัติงานจะตองมีเอกสารเพ่ือใชประกอบในการดําเนินงานคือ  
 1.  สมุดบันทึกผูมารับบริการของศูนยบริการทางดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 2.  OPD  การดของผูมารับบริการ 
 3.  ใบเสร็จรับเงิน 
 4.  ใบรับรองแพทย 

12. แบบฟอรมท่ีใช 
12.1  ทะเบียนประวัติผูรับบริการ (แยกเปนสีเพ่ือใหงายแกการคนหา) 
         สมีวง    =  เพศชาย 

  สเีหลือง   =  เพศหญิง 
12.2  สมุดบันทึกผูมารับบริการของศูนยบริการทางดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 12.3  แบบฟอรมจัดซ้ือจัดจางของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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 12.4  ใบเสร็จรับเงิน 
 12.5  ใบรับรองแพทย 

13. ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแกไข 
 1.  ศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกยังมีผูมารับบริการไมมากเทาท่ีควร  
เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง   
 2.  ในบางครั้งผูมารับบริการท่ีศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมารับบริการ
ตรงกับวันและเวลาท่ีนักศึกษามีตารางเรียน  และมีผูใหบริการเพียงคนเดียวคือ  เจาหนาท่ีประจําศูนย  จึงมา
สามารถใหบริการไดอยางท่ัวถึง 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



ภาพประกอบการดําเนินงานของศูนยบรกิารทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

จัดทําผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



บริการนวดฝาเทา  ณ  ศูนยมิตรภาพบําบัด  ตําบลนครชุม 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



บริการนวดฝาเทา  ณ   เทศบาลตําบลนครชุม 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

บริการนวดฝาเทา  ณ   ริมบอปลาบึก  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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บรรณานุกรม 

เอกสารประกอบการเขียนคูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ เปนเอกสารท่ีไดแนวคิดมาจากการนําเสนอ การเรียนรูใน
ตําแหนงงานของตนเอง 
http://www.npu.ac.th/personnelnpu/wp-/การเขียนคูมือปฏิบัติงาน. pdf 

 



       ประวัติผูเขียน 
 
 

 
 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวศิริพร  เงินทอง 
วันเดือนปเกิด  วันท่ี 10  มีนาคม  พ.ศ.2530 
ประวัติการศึกษา 2552  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ภูมิลําเนา  29/13 หมูท่ี  3  ตําบลเขาคีริส  อําเภอพรานกระตาย  จังหวัดกําแพงเพชร  62110 
ท่ีอยูปจจุบัน  29/13 หมูท่ี  3  ตําบลเขาคีริส  อําเภอพรานกระตาย  จังหวัดกําแพงเพชร  62110 
เบอรโทรศัพท  085-7281937 , 099-2943861 
สถานท่ีทํางาน  ศูนยบริการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   69 หมูท่ี 1 ตําบลนครชุม  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
   โทรศัพท  055 - 706555  ตอ  4200 
ตําแหนง   นักวิชาการศึกษา 
E-mail   game_za123@windowslive.com 
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