
โครงการคลินิกดาวเหนอืบริการเพื่อสุขภาพด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย 
 

โครงการคลินิกดาวเหนือบริการเพื่อสุขภาพด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย เป็นโครงการที่ให้บริการด้าน
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชนที่ต้องการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน 
และฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทย สาขาแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 
ผู้รับผิดชอบจัดตั้งโครงการ 
 สาขาการแพทย์แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
 
ที่ตั้งโครงการ 
 อาคารดาวเหนือคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 
ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
ความเป็นมาของโครงการ 

ดาวเหนือคลินิก เกิดขึ้นมาจากนโนบายการจัดตั้งหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผน
ไทย เพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานของบุคลากรหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และบุคลากรทางสายงานด้าน
การสาธารณสุข รวมไปถึงเป็นศูนย์กลางการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับ
ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียง 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้มีสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย ภายใต้การควบคุมของ
อาจารย์และผู้ประกอบโรคศิลปะ  

2. เพื่อรองรับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้แก่ประชาชน ทั้งการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพให้เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของ
แพทย์แผนไทย  

3. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแก่บุคลากร ภายใน
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รวมไปถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร กระจายความรู้เรื่องยาสมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักใน
ชุมชน และสามารถน ายาสมุนไพรมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้ในชีวิตประจ าวัน  

5. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ชุมชนในท้องถิ่น  
6. เพื่อเป็นสถานที่ท าวิจัยพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์

การแพทย์แผนไทย 
 
 



บุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ล าดับที ่ ชื่อ – นามสุกล คุณวุฒิ/สาขา/ใบประกอบวิชาชีพ 

1. นางสาวกรองแก้ว หนูอิ่ม พท.ว.24799 (ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
สาขาเวชกรรมไทย) 
พท.ภ.32022 (ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
สาขาเภสัชกรรมไทย) 
พท.ผ.12933 (ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
สาขาผดุงครรภ์ไทย) 
พท.น.7447 (ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขา
นวดไทย) 

2. กัญญพัชร  พุฒโสม พท.ว.24563 (ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
สาขาเวชกรรมไทย) 
พท.ภ.31812 (ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
สาขาเภสัชกรรมไทย) 

 
เป้าหมายการให้บริการ 

มีอัตราค่าบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จ านวน 200,000 บาท   
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

เดือนมิถุนายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2565 

 

งบประมาณ 
 จากเงินงบประมาณที่ได้จากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

วิธีด าเนินงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัติ การด าเนินโครงการ 

1. ขั้นวางแผน - ประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมาย / วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
- ก าหนดวิธีการและขั้นตอนที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริการแพทย์
แผนไทยบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องนโยบาย กลยุทธ์ เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์สู่การ
พัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2. ขั้นปฏิบัต ิ - ด าเนินการให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในการตรวจรักษา จ่ายยา
สมุนไพร การท าหัตถบ าบัดรักษา การนวดเพื่อสุขภาพ การประคบสมุนไพร การ
อบสมุนไพร และการให้บริการทางแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

3. การประเมินผล - คณะสหเวชศาสตร์ได้ท าการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนโครงการโดยมีการจัดท าการรายงานผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี้ 



1) มีบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจและมารับบริการรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเอง 
2) เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ท าให้มีผู้ใช้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยมาใช้บริการน้อย 
3) ผลอัตราค่าบริการที่ได้รับ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

4. แนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข 

-  คณะสหเวชศาสตร์ ร่วมด า เนินการแผนงานปรับปรุงแผนงาน โดยมี
คณะกรรมการประเมินความส าเร็จของโครงการน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
เสร็จแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ดังนี้ 
1) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของ คณะสหเวชศาสตร์และทาง วิทยาลัย 
เว็บ ไซด์ facebook รายการวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ 
2) การให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบบอกต่อการให้บริการด้วนศาสตร์
การแพทย์แผนไทย 
3) ปฏิบัติและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตามนโยบายของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัด 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
1) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย    
2) จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 90 ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
3) จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 ของจ านวนประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
1) ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 
2) ร้อยละ 90 ของจ านวนอาจารย์และบุคลากร ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย ≥3.51) 
3) ร้อยละ 90 ของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 

≥3.51) 
 
ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินโครงการคลินิกดาวเหนือบริการเพื่อสุขภาพด้วยวิถีการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์
แผนไทย คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในเดือนมิถุนายน 2563 – เดือนพฤษภาคม 2565 อาคาร
ดาวเหนือคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลหนองบัวใต้ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก แก่แก่ประชาชนที่ต้องการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรู้ สามารถในการดูแล



สุขภาพของตนเองและสามารถน าไปดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวได้ ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้
ให้ความรู้และค าแนะน าเพิ่มเติมจากการรักษาเบื้องต้น เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อให้
ผู้รับบริการมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืน 
 
 


