
แบบฟอร์มบทคัดย่อผลงาน 
ประเภท [ ] Oral presentation(เรื่องเล่า, นวัตกรรม, CQI, Full Research) 
  [ ] โปสเตอร์(เรื่องเล่า, นวัตกรรม, CQI, Full Research) 

 [ ] หนังสั้น 
กลุ่ม               สสจ            รพศ./รพท                รพช             รพ.สต./PCU 
ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยวิถีใหม่ด้วยโปรแกรม HDC :  

TTmed New Normal โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 
ผู้น าเสนอ นางธนิษฐ์นันท์     รัตนพันธ์    ต าแหน่ง     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
      นางนัยรัตน์         จันทร์เพ็ง          ต าแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                 นายสุวิทย์          จบถิ่น     ต าแหน่ง     แพทย์แผนไทย 
หน่วยงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัพัทลุง  

มือถือ 081-2739961 E-mail suwitjob@gmail.com. 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เกิดขึ้น

อย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of 
International Concern) ส าหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศถือเป็นโรคระบาด
ร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วนภายในประเทศ แม้กระทั่งระบบการให้บริการทางการแพทย์ 
การนวด สถานประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพต่างๆก็ได้รับผลกระทบให้มีการปิดกิจการชั่วคราว
รวมทั้งการด าเนินงานของคลินิกแพทย์แผนไทยในหน่วยงานของโรงพยาบาลก็ต้องปิดให้บริการหัต
การบางประเภทในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
เช่นเดียวกัน ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคควบคู่ไปกับการ
ด าเนินงานของโรคระบาดภายในโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการรับบริการของประชาชนบน
พ้ืนฐานของความปลอดภัยของผู้รับบริการ เนื่องจากสภาพปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสวโคโร
นา 2019 ที่ส่งผลกระทบด้านคลินิกแพทย์แผนไทยโดยตรงคือการหยุดหัตถการประเภทนวดไทยและ
การอบไอน้ าสมุนไพร ส่งผลให้ร้อยละของผู้รับบริการลดลงและประชาชนไม่เชื่อมั่นในการให้บริการ
แพทย์แผนไทย ท าให้ผู้รับผิดชอบคลินิกแพทย์แผนไทยจ าเป็นต้องหาแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมใน
การให้บริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยจึงได้มีมาตรการโดยใช้
โปรแกรมพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย HDC : TTmed New Normal ซึ่งเป็นโปรแกรมส ารับ
สร้างแนวปฏิบัติให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย 

จากสภาพปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับบริการมีความกลัว วิตก
กังวล รวมกับการปิดให้บริการหัตถการบางประเภทในคลินิกแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 
2563 ส่งผลให้ผู้รับบริการลดลง จากร้อยละ 16.5 เหลือ 13.46 ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมาก ส่งผล
กระทบต่อตัวชี้วัด รายได้ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และประชาชนในพ้ืนที่ยังคงเกิดความกลัวขาด
ความเชื่อมั่นแต่เม่ือมีการการด าเนินงานใช้รูปแบบโปรแกรม HDC : TTmed New Normal เริ่มเปิด
ให้บริการแพทย์แผนไทยทั้งระยะผ่อนปรนจนปัจจุบันให้บริการเต็มรูปแบบพบว่าร้อยละของ
ผู้รับบริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆบนพื้นฐานความเชื่อม่ันและความปลอดภัยนของผู้รับบริการ 
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แบบฟอร์มส่งผลงาน 
ประเภท   [ ] Oral presentation [ ] เรื่องเล่า [ ] นวัตกรรม [ ] CQI [ ] Full Research 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยวิถีใหม่ด้วยโปรแกรม HDC :  
            TTmed New Normal โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ 
ผู้น าเสนอ  นางธนิษฐ์นันท์     รัตนพันธ์        ต าแหน่ง     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
     นางนัยรัตน์         จันทร์เพ็ง         ต าแหน่ง     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
             นายสุวิทย์           จบถิ่น             ต าแหน่ง     แพทย์แผนไทย 
บทน า 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสอุบัติใหม่ที่พบว่ามีการระบาดตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2562 โดยรายงานครั้งแรกที่มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เชื้อไวรัส COVID-
19 สามารถแพร่กระจาย จากคนสู่คนผ่านทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ ามูก 
น้ าลายของคน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการหลาย แบบตั้งแต่ติดเชื้อไม่มีอาการ อาการเล็กน้อยคล้ายเป็น
ไข้หวัดธรรมดา อาการปานกลางเป็นปอดอักเสบ และอาการ รุนแรงมากจนอาจเสียชีวิต การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในหลายประเทศทั่วโลก องค์การ 
อนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
และแนะน าทุกประเทศให้ เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 
2563 มีรายงานผู้ป่วยใน 196 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือส าราญ เป็นผู้ป่วยที่ยืนยัน 
597,458 ราย และเสียชีวิต 27,370 ราย ส าหรับประเทศไทย ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคตั้งแต่เริ่มพบการระบาดใน ประเทศจีน ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้เดินทางจาก
ประเทศจีนในวันที่ 8 มกราคม 2653 ได้รับการตรวจยืนยัน ผลและแถลงสถานการณ์ในวันที่ 14 
มกราคม 2563 ผู้ป่วยช่วงแรกเป็นผู้เดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยง การขยายพ้ืนที่ ระบาดในต่างประเทศ
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดอาจมีอาการ เล็กน้อยท า
ให้ไม่มีการตรวจหาการติดเชื้อ การพบผู้ป่วยกลุ่มถัดมาคือผู้ประกอบอาชีพสัมผัสกับนักท่องเที่ยว 
จากนั้นพบการติดเชื้อในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่นิยมไปกินดื่ม การระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่คือการ
ระบาดใน สนามมวยลุมพินี สนามมวยราชด าเนิน ซึ่งท าให้มีผู้ติดเชื้อจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จนต้องมีการประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
เป็นโรคติดต่ออันตรายตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
และต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้ประกาศ
ข้อก าหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที่ 1) โดยได้ออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น  กระทรวง
สาธารณสุขได้มีค าแนะน าเพื่อการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว  
 ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) โดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
หรือโรคโควิด 19 จึงได้มีมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคควบคู่ไปกับการด าเนินงาน
ของโรคระบาดภายในโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการรับบริการของประชาชนบนพ้ืนฐานของ



ความปลอดภัยของผู้รับบริการ เนื่องจากสภาพปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้ไวรัสวโคโรนา 2019 
ที่ส่งผลกระทบด้านคลินิกแพทย์แผนไทยโดยตรงคือการหยุดหัตถการประเภทนวดไทยและการอบไอ
น้ าสมุนไพร ส่งผลให้ร้อยละของผู้รับบริการลดลงและประชาชนไม่เชื่อมั่นในการให้บริการแพทย์แผน
ไทย ท าให้ผู้รับผิดชอบคลินิกแพทย์แผนไทยจ าเป็นต้องหาแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมในการให้บริการ
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทยจึงได้มีมาตรการโดยใช้โปรแกรม
พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย HDC : TTmed New Normal ซึ่งเป็นโปรแกรมส ารับสร้างแนว
ปฏิบัติให้แก่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย 
วัสดุและวิธีการ 
 โปรแกรมพัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทย HDC : TTmed New Normal เป็นการสร้าง
และน าร่องแนวทางการปฎิบัติตนให้แก่ให้บริการและผู้รับบริการแพทย์แผนไทยโดยมีการพัฒนาโดย
ใช้กรอบแนวคิดวัฎจักรเดมมิ่ง(PDCA)มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องซึ่ง
ได้พัฒนาจ านวน 3 วงรอบ ท าให้เกิดการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับ
โปรแกรม HDC : TTmed New Normal ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 H = Hygiene ร่างกายสะอาด ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย 
 D = Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม 
 C = Clean การรักษาความสะอาด 
 จากการโปรแกรม HDC : TTmed New Normal อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระยะผ่อนปรนในการ
ให้บริการแพทย์แผนไทยจนปัจจุบันมีการให้บริการเต็มรูปผ่านกระบวนการ PDCA ท าให้เกิด
แนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดให้บริการงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุข อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
บุคคล/สถานที่ มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
 ผู้รับบริการ     1.ติดต่อหน่วยบริการเพื่อท าการโทรนัดหมายเวลารับบริการล่วงหน้า

เพ่ือลดระยะเวลารอคอยและการสัมผัส/แพร่กระจายเชื้อโรคในสถาน
บริการ 
    2.ประเมินตนเอง หากท่านเป็นผู้มีประวัติเสี่ยงสัมผัสเชื้อ COVID-19 
จากต่างประเทศและต่างจังหวัด หรือ สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 
หรือมีญาติกลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัดที่ยังอาศัยอยู่ร่วมกัน 
ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  
    3.เข้ารับการตรวจคัดกรอง ต้องไม่มีอาการไข้(ไม่เกิน 37.5o C) ไอ มี
น้ ามูก เจ็บคอ หอบ 
เหนื่อย และอาการอ่ืนที่เข้าได้กับโรค COVID-19  
    4.ผู้รับบริการทุกรายต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาขณะรอ 
หรือรับบริการ  
    5.อยู่ห่างจากบุคคลอื่น อย่างน้อย 2 เมตร  
    6.หลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้อ่ืน  
    7.หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้อ่ืน  



    8.ล้างมือด้วยสบู่เหลวนาน 20 วินาที/เจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งหลัง
การสัมผัสละก่อนการหยิบจับสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆ 

 ผู้ให้บริการ     1.เปิดให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทั่วไปด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับ
ผู้ป่วย  
    2.การให้บริการด้วยการท าหัตถการในการบ าบัดรักษา ได้แก่ การ
รักษาด้วยการนวดและประคบสมุนไพร การพอกยาสมุนไพร เพ่ือการ
รักษาโรคเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยหรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยทุกหัตถการในการรักษา
ให้หลีกเลี่ยงการประจันหน้ากับผู้ป่วย  
    3.งดการให้บริการการนวดเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ นวดผ่อนคลาย 
หรือ หัตถการที่อาจท าให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ เช่น การ
อบไอน้ า สมุนไพร การเผายา การสุมยา การแช่ยา การย่างยา เป็นต้น 
จนกว่าการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มสงบลง 
    4.ระยะเวลาการให้บริการแต่ละครั้งต้องไม่เกิน 30 - 45 นาท ี 
    5. จ ากัดการให้บริการแบบ 1 คน ต่อผู้ให้บริการ 1 ท่านเท่านั้น 
ตั้งแต่กระบวนการแรกจนสิ้นสุดการรักษา 

 
สถานที่ และอุปกรณ์     1.จัดให้มีจุดคัดกรองเพียง 1 จุดที่ทางเข้าทางเดียว ติดตั้งอุปกรณ์ฉาก

กั้นระหว่างผู้คัดกรองกับผู้รับบริการ มีบริการวัดไข้ และซักประวัติความ
เสี่ยง ต่อการสัมผัสเชื้อ COVID-19  
    2.จัดให้มีจุดพักเพ่ือรอรับบริการ โดยระยะห่างระหว่างจุดต้องมีระยะ
อย่างน้อย 2 เมตร และให้โทรนัดหมายก่อนเข้ารับบริการเพ่ือลดจ านวน
ผู้ป่วยนั่งรอคอย  
    3.จัดเตียงให้บริการห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และต้องมีอุปกรณ์กั้น
ระหว่างเตียง เช่น ผ้าม่าน หรือ แผงกั้น  
    4.จัดให้ห้องบริการมีการวางระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ซึ่ง
ประกอบด้วย อุปกรณ์กั้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระหว่าง 
การให้บริการ หรือเป็นห้องที่มีการระบายอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม 
มีเครื่องดูดอากาศ อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด และแยกเป็นสัดส่วน  
    5.จัดให้มีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ สบู่เหลว พร้อมใช้งาน และมีเจล  
แอลกอฮอล์บริการก่อนและหลังเข้ารับบริการ อย่างเพียงพอ 

 ก า ร ดู แ ล
ความสะอาด 

    1.ท าความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้บริการร่วมกัน โต๊ะ/เก้าอ้ี/เตียง 
ให้บริการทุกครั้งก่อนและหลังให้บริการ  
    2.ท าความสะอาดห้องน้ า ทุก 1 ชั่วโมง หรือ บ่อยครั้งตามจ านวน
ผู้ใช้บริการด้วยน้ ายาท าความสะอาด หรือสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 
70% น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เน้นท าความสะอาดจุดสัมผัส
ร่วม ได้แก่ ก๊อกน้ าลูกบิดประตู หัวฉีดช าระ ฝารองนั่งชักโครก และราว



พยุงตัว ในห้องน้ าหรือใช้ผงคลอรีน 60% ใน อัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ า 
20 ลิตร วันละ 1 ครั้ง  
    3.ผู้ปฏิบัติงานที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะ ให้ใช้
หน้ากาก  
อนามัย Face Shield (หน้ากากกันละอองฝอย) สวมถุงมือยาง ผ้ายางกัน
เปื้อน รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุง
ขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักขยะ แล้วล้างมือให้ สะอาด
ทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน ควรอาบน้ า
และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที 

  
ผล 
 จากสภาพปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับบริการมีความกลัว วิตก
กังวล รวมกับการปิดให้บริการหัตถการบางประเภทในคลินิกแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 
2563 ส่งผลให้ผู้รับบริการลดลง จากร้อยละ 16.5 เหลือ 13.46 ซึ่งถือว่าลดลงอย่างมาก ส่งผล
กระทบต่อตัวชี้วัด รายได้ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และประชาชนในพ้ืนที่ยังคงเกิดความกลัวขาด
ความเชื่อมั่นแต่เม่ือมีการการด าเนินงานใช้รูปแบบโปรแกรม HDC : TTmed New Normal เริ่มเปิด
ให้บริการแพทย์แผนไทยทั้งระยะผ่อนปรนจนปัจจุบันให้บริการเต็มรูปแบบพบว่าร้อยละของ
ผู้รับบริการมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆบนพื้นฐานความเชื่อมั่นและความปลอดภัยนของผู้รับบริการ 
วจิารณ์ 
 การพัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยวิถีใหม่ด้วยโปรแกรม HDC : TTmed New 
Normal สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผนไทยเป็นอย่างมากและในปัจจุบันคลินิก
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง สร้าง
ความยอมรับและเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 
สรุป 
 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบริการแพทย์แผนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ตั้งแต่ระยะผ่อนปรนในการให้บริการแพทย์แผน
ไทยจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการให้บริการเต็มรูปแบบทั้ง ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุง
ครรภ์ไทย และนวดไทย ท าให้เกิดแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและการควบคุมการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิดให้บริการงานบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุข อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดต่อไป 
เอกสารอ้างอิง 

ประกาศกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง มาตรการปฏิบัติตัวส าหรับงาน
บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริสาธารณสุข กรณีสถานการณ์โรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
                              


