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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
การเข้าถึงบริการและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การพัฒนาและส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงการพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ ่นมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัยในการดูแลสุขภาพในภาพรวมของประเทศ พบว่าประชาชนมีแนวโน้มเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากสถานบริการสาธารณสุขมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ 2560-
2562 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 19.82, 24.57 และ 
21.43 ตามลำดับ 

การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน       
เพื่อให้บริการร่วมและผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดพัทลุง มีบริการโดยแพทย์แผนไทย    
(และบุคลากรอื่นๆ ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ รพ.สต.
จำนวน 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.55 ของรพ.สต.ทั ้งหมด นอกจากนี้ย ังมีบ ุคลากรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย            
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุขท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์ฝังเข็ม 
และแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ ดูแลมารดาหลังคลอด และส่งเสริม
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยในรูปแบบ OPD  คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร พบว่าผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที ่ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2560–2562 คิดเป็นร้อยละ 23.56, 31.77  
(รวมผลงานส่งเสริมสุขภาพ) และ 30.90 (ไม่รวมผลงานส่งเสริมสุขภาพ) ตามลำดับ   

สำหรับโรงพยาบาลพัทลุงซึ ่งเป็นโรงพยาบาลทั ่วไปขนาด 445 เตียง เปิดให้บริการด้าน         
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยมีบุคลากรให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย รวม 46 คน ดังนี้ 
แพทย์แผนไทย 6 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย) และ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจำนวน 39 คน ปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายบริการนวดไทยไปยังที่ศูนย์แพทย์ชุมชนใน
สังกัดจำนวน 2 แห่งๆละ 8 เตียง รวมถึงเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีน เมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2560 มีแพทย์
แผนจีนปฏิบัติงานประจำ 2 คน ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา 
เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ จากข้อมูล HDC ในปีงบประมาณ 2562 มีผู้ป่วยรับ
บริการด้วยโรคปวดกล้ามเนื้อมากทีสุ่ด จำนวน 2,063 ครั้ง/613 คน โรคปวดเอว จำนวน 2,013 ครั้ง/528 คน  
โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณหลัก จำนวน 1,124 ครั้ง/182 คน และโรคปวดศี รษะข้างเดียว 
จำนวน 36 ครั้ง/10 คน  
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การบริหารจัดการ 
หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนเข้าถึงบริการและส่งเสริม

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

     1.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย                                
     1.2 อบรมพยาบาลคัดกรอง  
     1.3 การพัฒนาศักยภาพวิชาการผ่านระบบ VDO conference        
2. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ

ทุกระดับ 
2.1 จัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรจังหวัดพัทลุง  
2.2 ส่งเสริมให้ รพ.ป่าบอน ซึ่งมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน WHO GMP  
2.3 ส่งเสริมให้รพ. และรพ.สต.ทุกแห่ง  ใช้ยาสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาลป่าบอน และยา     
     สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
2.4 ส่งเสริมการดำเนินงาน OPD คู่ขนาน/ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

3.1 คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ  
3.2 จัดประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน  

      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมหมอพื้นบ้าน  
 3.4 ขึ้นทะเบียนรับรองหมอพ้ืนบ้าน  

ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1. สถานบริการทุกระดับมีการจัดบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผสมผสานที่มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของ
หน่วยบริการ ได้แก่  
   - คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
   - คลินิก OPD คู่ขนาน  
   - คลินิกแพทย์แผนจีน 

 

1. ให้บริการ OPD ครบวงจร ในโรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ให้บริการรักษา
โรคทั่วไป โรคไมเกรน โรคข้อเข่าเสื่อม อัม
พฤกษ์อัมพาต และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ
ส่วนต้น มีบริการยาปรุงเฉพาะรายพอกเข่าโรค
ข้อเข่าเสื่อมและบริการผดุงครรภ์ไทย โดยผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2. บริการ OPD คู่ขนาน 
   - เปิดให้บริการที่แผนกแพทย์แผนไทยครบทุก

แห่ง และให้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกทั่วไป 2 
แห่ง (รพ.ควนขนุน และรพ.ป่าบอน) 

3. ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีน จำนวน 2 แห่ง 
    - รพท.พัทลุง       จำนวน 7,816  ครั้ง 
    - รพช.ควนขนุน   จำนวน    184  ครั้ง 
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กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้น
ไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา 

4. ให้บริการการแพทย์ทางเลือก คือ มณีเวช ครบทุก
โรงพยาบาล และสมาธิบำบัด SKT 7 โรงพยาบาล 
(ร้อยละ 72.72) 

2. การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันในหน่วยบริการทุกระดับ 
2.1 การจัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรใน     

จงัหวัดพัทลุง 
 
 

  2.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย 
   
 
 

  2.3 อบรมพยาบาลคัดกรอง  
  

 
 
 

 2.4 ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระดับรพ.
จำนวน อย่างน้อย 30 รายการ  และระดับ
รพ.สต.อย่างน้อย 15 รายการ 

 
 
- จัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรในบัญชีรายการยา

สมุนไพรจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 มีจำนวน 
58 รายการ เป็น ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 54 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 93 

- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย จนท.รพ.
สต. ๆ ละ 1 คน ให้มีความรู้ เชื่อมั่นในยาสมุนไพร
และใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 

- อบรมพยาบาลคัดกรองเมื่อ วันที่ 24-25 ธันวาคม 
2561 กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก 
รพ. ๆ ละ 2 คน ให้มีความรู้เรื่องการแพทย์แผน
ไทยและยาสมุนไพร และมีความเชื่อม่ัน ทำให้
ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากยิ่งข้ึน 

- มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข
ต่อยาแผนปัจจุบันร้อยละ 2.16 เพ่ิมข้ึนจากปี 
2561 คิดเป็นร้อยละ 5.37  

2. รพ.ที่ผ่านมาตรฐาน GMP การผลิตยาสมุนไพร
สามารถผลิตยาสนับสนุนรพ.ในจังหวัดได้อย่าง
เพียงพอ 

การสนับสนุนงบ UC ให้ รพ.ป่าบอนจำนวน 
2,000,000 บ. เพ่ือผลิตยาสมุนไพร สนับสนุนรพ.ใน
จังหวัด ส่งผลให้มีการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน 

3. หน่วยบริการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพ
งานแพทย์แผนไทย(Hospital 
Accreditation:TTM HA) 

3. คัดเลือก รพช.จำนวน 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการ  
     - ป ี2561 รพ.ควนขนุน และ รพ.ศรีนครินทร์  
     - ป ี2562 รพท.พัทลุง และ รพ.ปากพะยูน  

4. การอบรม เรื่องใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญญา
ปรุงผสมอยู่  สำหรับ แพทย์แผนไทย แพทย์แผน
ไทยประยุกต์และหมอพ้ืนบ้าน(ประเภท ค) เขต
สุขภาพที่ 12  ดำเนินการโดยสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทยเข้ารับการอบรมการ
ใช้ตำรับยากัญชาปรุงผสม 3 รุ่น จำนวน 63 คน 
สอบผ่านการอบรมกัญชาฯ จำนวน 61 คน  
ประกอบด้วย 
     1. แพทย์แผนไทย                        32 คน  
     2. จพ.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)      9 คน 
     3. นวก.สาธารณสุข(แพทย์แผนไทย)   11 คน 
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กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
     4. ผู้ประกอบการคลินิกเอกชน          7  คน   
     5. หมอพ้ืนบ้าน(ประเภท ค)              2 คน  

5. การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการที่ OPD คู่ขนาน และแผนกแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลป่าบอน โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตรวจ วินิจฉัย สังการ
รักษา ตามแนวเวชปฏิบัติ (CPG)  ของกรมการ
แพทย์แผนไทยฯและจังหวัดพัทลุง โดยเปิดบริการ
ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดย
ผู้รับบริการรับยาศุขไสยาศน์ 9 ราย, ยาทำลายพระ
สุเมรุ 4 ราย และน้ำมันกัญชา 24 ราย 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 1 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐานเป้าหมายร้อยละ 18.50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ  ร้อยละ 

18.50 
เมืองพัทลุง 598,127 141,128 23.59 

16.68 19.82 24.57 กงหรา 106,137 47,322 44.59 
เขต 12 เขาชัยสน 125,762 58,973 46.89 

15.13 18.38 25.57 ตะโหมด 111,613 32,775 29.36 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 260,709 84,972 32.59 

14.16 23.56 31.77 ปากพะยูน 168,510 69,693 41.36 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไตร
มาส 
1 

ไตร
มาส 
2 

ไตร
มาส 
3 

ไตร
มาส 
4 

34.38 33.44 27.17 27.59 
 

ศรีบรรพต 58,916 16,606 28.19 
ป่าบอน 121,413 35,735 29.43 
บางแก้ว 79,025 23,078 2920 
ป่าพะยอม 112,719 28,099 24.93 
ศรีนครินทร์ 78,884 24,474 31.03 

รวม 1,821,815 562,855    30.90 
ที่มา :  ข้อมูล hdc ณ วันที่  30 กันยายน 2562   

  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 2 
ตัวช้ีวัด : มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขต่อยาแผนปัจจุบัน เพ่ิมขึ้น (ปี 61 เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 4.41) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 

ปี 2562 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ ร้อยละ ๕ เมืองพัทลุง 1.08 1.15 11.65 

0 0.16 4.03 กงหรา 3.37 3.14 -11.55 
เขต 12 เขาชัยสน 6.34 5.25 -13.08 

0.89 2.10 0.71 ตะโหมด 2.90 2.65 -3.99 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 2.36 2.05 -8.89 

1.79 2.13 2.05 ปากพะยูน 3.92 3.74 0.27 
 ศรีบรรพต 3.34 3.30 3.77 

ป่าบอน 4.77 6.41 41.19 
บางแก้ว 3.05 3.11 7.24 
ป่าพะยอม 2.79 3.93 47.74 
ศรีนครินทร์ 2.76 3.17 20.53 

รวม 2.15 2.16 5.37 
ที่มา : HDC report 22 ตุลาคม  2562   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
- ด้านบุคลากรสาขาการแพทย์แผนไทย เนื่องด้วยบุคลากรเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อน

นโยบายงานแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนการบูรณาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพครบ  พบว่าแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ยังไม่เพียงพอต่อการ
บริการในหน่วยบริการ โดยเฉพาะในระดับรพ.สต. มีบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
จำนวน 28  แห่ง  ของรพ.สต.ทั้งหมด จำนวน 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.74 

- ตัวชี้วัดร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ ได้มาตรฐาน เป้าหมายร้อยละ 18.50 ผลงานร้อยละ 30.90 
ข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซ่ึงสูงที่สุดในเขตบริการสุขภาพที่ 12 แต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ควรติดตาม
ต่อไป เพ่ือสะท้อนการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของผู้รับบริการในจังหวัดพัทลุง 

- ตัวชี้วัดมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขต่อยาแผนปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนการ
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้บางอำเภอที่ใช้ยาสมุนไพรในมูลค่าที่สูงอยู่แล้วจะมีสัดส่วนเพ่ิมได้น้อย 
จึงควรปรับตัวชี้วัดเป็นร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับมูลค่าการใช้ยาทั้งหมด  
  



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
- เพ่ิมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย พัฒนาระบบบริการให้มีการบูรณาการงานแผน

ไทยร่วมกับสหวิชาชีพ การดูแลผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มโรคเรื้อรังและ
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง palliative care  

- การดำเนินการตามนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
1. เรื่องประสิทธิผลการกักน้ำมันในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม รพ.สต.บ้านปากคลอง  อ.ควนขนุน 
2. ผลการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง รพ.สต.บ้านควนดินแดง อ.ควน

ขนุน 
3. น้ำยาสมุนไพรบ้วนปาก: สอน.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านควนปอม อ.ป่าบอน 
4. น้ำยาแช่เท้าสมุนไพร: รพ.สต.บ้านสวน อ.เมือง  
5. เสื้อประคบร้อน: รพ.ตะโหมด อ.ตะโหมด 
6. ประกวดพ้ืนที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านฯ   

- ประเภท รพช. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาค คือ รพ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 
- ประเภท รพ.สต. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ คือ สอน.เฉลิมพระ

เกียรติฯ บ้านควนปอม อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 
       

ผู้รับผิดชอบ    นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โทร 097-3453999 
E-mail :  pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11   พฤศจิกายน 2562 


