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3.9 การแพทย์แผนไทย 

1. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กระทรวงสาธารณส ุขได ้กำหนดนโยบายเพ ื ่ อให ้ม ีการบร ิการก ัญชาทางการแพทย์   

แก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และครอบคลุม มีเป้าหมายจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์ผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 
80 ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาการใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี 12 กำหนดเป้าหมายให้ 
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป จัดตั้งคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทุกแห่ง และจัดตั้งคลินิก
ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดละ 2 แห่ง  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใช้กัญชาบริการทางการแพทย์

จังหวัดพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังนี้ 
1. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนำร่องในโรงพยาบาลป่ าบอน ( ใบอนุญาต

ครอบครอง เลขที่ 18/2562 และใบอนุญาตจำหน่ายเลขที่ 295/2562) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2562 (ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.) มีตำรับยาแผนไทย 3 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์ สรรพคุณ ช่วยให้
นอนหลับ ช่วยให้เจริญอาหาร 2)ยาทำลายพระสุเมรุ สรรพคุณ แก้เมื่อยขบ แก้อัมพฤกษ์ อัมพาต 3)ยาแก้ลม แก้
เส้น สรรพคุณ แก้ลมในเส้นบรรเทาอาการมือเท้าชาอ่อนแรง และ 4) น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งในเขตและนอก
เขตบริการจังหวัดพัทลุง   

2. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลพัทลุง (ใบอนุญาตจำหน่ายฯ
เลขที่ 32/2563) เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 (ทุกวันอังคาร ที่ 2,4 ของเดือน เวลา เวลา 13.00-
16.30 น.) มีการจ่ายสารสกัดกัญชา และคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย (ทุกวันอังคาร เวลา เวลา 
08.30-16.30 น.) จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์ 2)ยาทำลายพระ
สุเมรุ  

3. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลควนขนุน (ใบอนุญาตจำหน่ายฯเลขที่ 
70/2563) เปิดให้บริการ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา เวลา 13.00-16.30 น. คลินิกให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน จ่ายสารสกัดกัญชา และคลินิคให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ่ายตำรับยาแผน
ไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์ 2)ยาทำลายพระสุเมรุ  

4. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลปากพะยูน (ใบอนุญาตจำหน่ายฯ
เลขที่ 133/2563) จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1)ยาศุขไสยาศน์ 2)ยาทำลายพระสุเมรุ 3)น้ำมัน
กัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

5. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
โดยจัดส่งบุคลากรเข้าโครงการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่สำหรับแพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถานบริการของรัฐ จำนวน 56 คน และบุคลากรที่ได้ผ่านการอบรมฯ แล้ว จำนวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.07 โดยบุคลากรจากทุกโรงพยาบาล จำนวน 26 คน และในระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 23 คน จาก รพ.สต. 22 แห่ง  
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6. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
จำนวน 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน เภสัชกร 19 คน และพยาบาลวิชาชีพ 8 คน  

ตารางที่ 3.1 ข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ในภาพรวม 
ลำดับ อำเภอ แพทย์ 

 
 

(คน) 

เภสัชกร 
 
 

(คน) 

แพทย์แผน
ไทย 

 
(คน) 

พยาบาล
วิชาชีพ 

 
(คน) 

หมอ
พื้นบ้าน/
หมอไทย 

(คน) 

แพทย์แผน
ไทยใน

เครือข่าย 
(คน) 

1 เมอืงพัทลุง  2 7 8 1 1 3 
2 กงหรา   1 2     1 
3 เขาชัยสน   1 2   1 2 
4 ตะโหมด   1 1   2 3 
5 ควนขนุน 2 1 3 2 3 6 
6 ปากพะยูน 1 1 3     1 
7 ศรีบรรพต 1 2 1     1 
8 ป่าบอน 1 2 3 4   5 
9 บางแก้ว 1 1 1       
10 ป่าพะยอม   1 1     1 
11 ศรีนครินทร์   1 3 1     
  รวม  8 19 28 8 7 23 

ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงานการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในภาพรวมของ

จังหวัดพัทลุง มีผู้มารับบริการ 812 คน ได้รับยา 753 คน (ร้อยละ 92.73) โดยโรงพยาบาลป่าบอน ผู้รับบริการ 
718 คน ได้รับยา 680 คน (94.71%) โรงพยาบาลพัทลุง ผู ้ร ับบริการ 55 คน ได้รับยา 44 คน (80.00%) 
โรงพยาบาลควนขนุน ผู้รับบริการ 22 คน ได้รับยา 12 คน (54.55%) และโรงพยาบาลปากพะยูน ผู้รับบริการ 
17 คน ได้รับยา 17 คน (100.00%)  

โรงพยาบาลป่าบอน (แพทย์แผนไทย) 
  1. มีผู้รับบริการ จำนวน 718 คน ได้รับยา 680 / 1,638 คน/ครั้ง 

• ตำรับยาศุขไสยาศน์   30/96   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   30/87   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น  14/21  คน/ครั้ง  
• น้ำมันกัญชา     606/1,434 คน/ครั้ง  

  2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา  
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ตารางที่ 3.2 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา (10 อันดับ) 
ลำดับ อาการ จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 188 27.53  
2 CA  161 23.57  
3 ปวดเมื่อย 70 10.25  
4 ปวดหมอนรองทับ,หมอนรองกระดูกเสื่อม 44 6.44  
5 พาร์กินสัน 39 5.71  
6 กล้ามเนื้ออ่อนแรง 34 4.98  
7 ไมเกรน 31 4.54  
8 เนื้องอก 22 3.22  
9 ปวดเข่า,ข้อเข่าเสื่อม 13 1.90  
10 สะเก็ดเงิน 12 1.76  

โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนปัจจุบัน)  
1. จำนวนผู้มารับบริการ 37 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 31 คน  
2. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 31 คน 
 2.1 เคยมีประวัติใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 25 คน จ่าย GPO THC สูตร 3 

THC:CBD 12 คน/จ่าย GPO THC สูตร1(High THC)13 คน 
2.2 ไม่เคยมีประวัติใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 6 คน จ่าย GPO THC สูตร 1 (High 

THC) 6 คน 
3. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 

ตารางที่ 3.3 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
 ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 25 67.56 
2 ภาวะปวดปลายประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อการรักษา 7 18.91 
3 โรคพาร์กินสัน 2 5.40 
4 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 1 2.70 
5 โรคอัลไซเมอร์ 1 2.70 
6 ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด 1 2.70 

 
โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนไทย)  

1. มีผู้รับบริการ จำนวน 18 คน ไดร้ับยา 13 / 23 คน/ครั้ง 
• ตำรับยาศุขไสยาศน์   8/14   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   5/9   คน/ครั้ง  

2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
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ตารางที่ 3.4 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 7 53.85  
2 ปวดเมื่อย 5 38.46  
3 CVA 1 7.69  

โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนปัจจุบัน) 
 จำนวน 22 คน ได้รับยา 12 คน  
  1. จำนวนผู้มารับบริการ 1 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 1 คน (ร้อยละ100 )  
   จ่าย GPO THC สูตร 3 THC:CBD 1 คน 
  2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา โรคมะเร็ง 

โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนไทย) 
  1. มีผู้รับบริการ จำนวน 21 คน ได้รับยา 11/14 คน/ครั้ง 

• ตำรับยาศุขไสยาศน์   4/6   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   7/8   คน/ครั้ง  

  2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 

ตารางที่ 3.5 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา 
ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 6 50  
2 ปวดเมื่อย 3 25  
3 กล้ามเนื้ออ่อนแรง 2 16.7  
4 CA  1 8.3  

โรงพยาบาลปากพะยูน (แพทย์แผนไทย) 
  1. มีผู้รับบริการ จำนวน 17 คน ได้รับยา 17/17 คน/ครั้ง 

• ตำรับยาศุขไสยาศน์   6/6   คน/ครั้ง  
• ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   3/3   คน/ครั้ง  
• น้ำมันกัญชา     8/8  คน/ครั้ง  

2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 
ตารางท่ี 6 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 
 ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญท่ีมารักษา จำนวน(คน) ร้อยละ หมายเหตุ 

1 นอนไม่หลับ 9 56.25  
2 CA  3 18.75  
3 ปวดเมื่อย 2 12.5  
4 พาร์กินสัน 1 6.25  
5 ไมเกรน 1 6.25  
6 อัลไซเมอร์ 1 6.25  
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด  

ตารางที่ 3.6 ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ คลินิกการ
ให้บริการฯ 

2 แห่ง 

เมืองพัทลุง 1 1 100 
   กงหรา N/A N/A N/A 

เขต 12 เขาชัยสน N/A N/A N/A 
  40 ตะโหมด N/A N/A N/A 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100   
4 ปากพะยูน 1 1 100 

 ศรีบรรพต N/A N/A N/A 
ป่าบอน 1 1 100 
บางแก้ว N/A N/A N/A 
ป่าพะยอม N/A N/A N/A 
ศรีนครินทร์ N/A N/A N/A 

รวม 4 4 100 
ที่มา : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. แพทย์ผู ้ผ่านการอบรมการสั ่งใช้กัญชาทาง
การแพทย์มีจำกัดเฉพาะด้าน Palliative care ทำ
ให้กลุ่มผู้ป่วยที่มารับมาบริการมีจำกัดเฉพาะบาง
กลุ่มโรค 
2. การลงข้อมูลรายงานมีปริมาณมาก  
3. ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม C-MOPH 
 
4. ขาดการรับรู ้ข่าวสารกัญชาทางการแพทย์ที่
ถูกต้อง 
 

1. จัดอบรมเรื่องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 
 
 
2. พัฒนาระบบรายงานข้อมูลให้สะดวกข้ึน  
3. ติดตามหน่วยบร ิการและประสานการลงข้อมูล 
โปรแกรม C-MOPH 
4. ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ 
ผ่านทางสื ่อสารที่หลากหลาย ไปยัง ประชาชน อสม 
ชมรมหมอพ้ืนบ้าน และเครือข่ายแพทย์แผนไทย 
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โอกาสพัฒนาต่อไป 
การเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผน

ไทยในโรงพยาบาลชุมชน ส่วน รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานอยู่และมีความพร้อม ควรเปิดให้บริการ
คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
ผู้รายงาน นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี 
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โทร 097-3453999  
e-mail pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 
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ประเด็น 
ผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
การพัฒนาและส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการนำภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เป็นทางเลือกให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในการดูแลสุขภาพในภาพรวมของประเทศ พบว่าประชาชนมีแนวโน้ม
เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากสถานบริการสาธารณสุขมากขึ้น โดยใน
ปีงบประมาณ 2560-2562 ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 
19.82, 24.57 และ 21.43 ตามลำดับ 

ในภาพรวมของจังหวัดพัทลุง มีการให้บริการโดยแพทย์แผนไทยและ/หรือบุคลากรวิชาชีพอ่ืนที่มี
ใบประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ รพ.สต. ที่
ให้บริการโดยแพทย์แผนไทย/ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่มีใบประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย จำนวน 51 แห่ง จากทั้งหมด 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.13 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขและแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่าย
ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ       การดูแลมารดาหลังคลอด และส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ อีกทั้งโรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดบริการการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ OPD  
คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร พบว่าผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที ่ได้
มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2560–2562 คิดเป็นร้อยละ 23.56, 31.77 และ 30.90 (ไม่รวมส่งเสริมสุขภาพ) 
ตามลำดับ   

สำหรับโรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกโดยมีบุคลากรให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย รวม 46 คน ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย 
6 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน (มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย) และผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทยจำนวน 39 คน ในปีงบประมาณ 2562 ได้ขยายบริการนวดไทยไปยังศูนย์แพทย์ชุมชนในสังกัดจำนวน 2 
แห่งๆละ 8 เตียง รวมถึงเปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนจีน เมื่อ 1 กุมภาพันธ์  2560 มีแพทย์แผนจีนปฏิบัติงาน
ประจำ 2 คน ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อมกระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้ว และรมยา เปิดให้บริการทั้ง
ในและนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6,613 ครั้ง/1,894 ราย มีผู้ป่วยรับ
บริการด้วยโรคปวดกล้ามเนื้อมากที่สุด จำนวน 2,321 ครั้ง/597 ราย โรคปวดเอว จำนวน 1,177 ครั้ง/306 ราย 
โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณหลัก จำนวน 1,035 ครั้ง/179 ราย และโรคนอนไม่หลับ จำนวน 337 
ครั้ง/278 ราย (ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563) 
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดพัทลุง ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเข้าถึงบริการและส่งเสริม

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในภาพรวม ดังนี้ 
1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

     1.1 ประชุมพัฒนาศักยภาพด้านเภสัชกรรมไทย                                
     1.2 อบรมพยาบาลคัดกรอง  
     1.3 การพัฒนาศักยภาพวิชาการผ่านระบบ VDO conference       
2. กิจกรรมส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถาน

บริการทุกระดับ 
2.1 จัดทำบัญชีรายการยาสมุนไพรจังหวัดพัทลุง  
2.2 ส่งเสริมให้ รพ.ป่าบอน ซึ่งมีโรงงานผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน WHO GMP  
2.3 ส่งเสริมให้รพ. และรพ.สต.ทุกแห่งใช้ยาสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาลป่าบอน   
2.4 ส่งเสริมการดำเนินงาน OPD คู่ขนาน/ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง 

3. กิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

3.1 คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ  
3.2 จัดประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน  

      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมหมอพ้ืนบ้าน  
3.4 ขึ้นทะเบียนรับรองหมอพ้ืนบ้าน  

ผลการดำเนินงาน 
ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทยและ  การแพทย์ทางเลือก จังหวัดพัทลุง ร้อยละ 29 .54 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบ
ในระดับเขตสุขภาพที่ 12 พบว่าจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับสูงที่สุดของเขตฯ ส่วนมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุขภาพรวมจังหวัดพัทลุง ร้อยละ 2.02 พบว่า อยู่ในระดับต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมี
อำเภอที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอศรีบรรพต อำเภอ
ป่าบอน อำเภอป่าพะยอม และอำเภอศรีนครินทร์      
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 

ตารางที่ 3.7 ข้อมูลผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และการฟ้ืนฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.50) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
บริการผู้ป่วย
นอก (ครั้ง) 

บริการแพทย์แผน
ไทย (ครั้ง) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
19.50 

เมืองพัทลุง 572,492 145,876 25.48 
19.82 24.57 21.43 กงหรา 97,428 20,274 20.81 

เขต 12 เขาชัยสน 116,230 32,632 28.08 
18.38 25.57 22.34 ตะโหมด 94,485 24,840 26.29 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 248,958 80,993 32.53 
23.56 31.77 30.90 ปากพะยูน 154,206 64,426 41.78 

 ศรีบรรพต 54,738 21,078 38.51 
ป่าบอน 112,896 40,484 35.86 
บางแก้ว 67,410 20,059 29.76 
ป่าพะยอม 107,574 33,470 31.11 
ศรีนครินทร์ 67,115 16,206 24.15 
รวม 1,693,532 500,338 29.54 

ที่มา : ข้อมูล HDC ฯ วันที่  3  พฤศจิกายน 2563  
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ตารางที่ 3.8 ข้อมูลปริมาณการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับจำนวนการสั่งยาทั้งหมด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการสั่งจ่ายยาสมุนไพรในผู้ป่วยนอก (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.00) 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
บริการผู้ป่วยนอก
ที่สั่งใช้ยา (ครั้ง) 

บริการผู้ป่วยนอกที่สั่ง
ใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) 

ร้อยละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อย
กว่า

ร้อยละ 
6.00 

เมืองพัทลุง 412,920 43,970 10.65 
N/A N/A N/A กงหรา 79,695 9,490 11.91 

เขต 12 เขาชัยสน 91,082 12,494 13.72 
N/A N/A N/A ตะโหมด 77,156 8,974 11.63 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 172,927 26,520 15.34 
N/A N/A N/A ปากพะยูน 118,128 14,660 12.41 

  
 

ศรีบรรพต 44,780 10,678 23.85 
ป่าบอน 94,810 22,011 23.22 
บางแก้ว 54,030 6,179 11.44 
ป่าพะยอม 82,248 10,537 12.81 
ศรีนครินทร์ 56,341 7,142 12.68 
รวม 1,284,117 172,655 13.45 

ที่มา : ข้อมูล HDC ฯ วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 

ตารางที่ 3.9 ข้อมูลการสั่งจ่ายยาสมุนไพรในผู้ป่วยนอก 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.00) 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 

2560 2561 2562 อำเภอ 
มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด 

(บาท) 
มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพร (บาท) 

ร้อย
ละ 

ระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
3.00 

เมืองพัทลุง 213,137,726.62 2,607,527.81 1.22 
0.16 4.03 1.05 กงหรา 11,594,855.92 293,804.70 2.53 

เขต 12 เขาชัยสน 15,178,741.50 630,308.19 4.15 
2.10 0.71 3.56 ตะโหมด 13,546,653.13 274,555.98 2.03 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 54,884,772.79 1,048,012.00 1.91 
2.13 2.05 2.16 ปากพะยูน 16,619,714.88 

 

578,191.28 3.48 
 ศรีบรรพต 7,374,426.32 358,801.85 4.87 

ป่าบอน 14,374,874.15 
 

888,520.30 6.18 
บางแก้ว 9,439,973.72 255,714 2.71 
ป่าพะยอม 14,052,228.70 442,812.07 3.15 
ศรีนครินทร์ 8,664,868.27 284,580.74 3.28 
รวม 378,868,836 7,662,828.92 2.02 

ที่มา :ข้อมูล HDC ฯ วันที่  3 พฤศจิกายน 2563 



วิสัยทัศน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคณุภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- ควรพัฒนาบุคลากรด้านแพทย์แผนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจการใช้ยาสมุนไพรและทบทวน

แนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย (CPG) 
- ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการใช้ยาสมุนไพรทดแทนในกลุ่มโรคสำคัญ 
- ควรมีการกระตุ้นติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ  
- ติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการที่มีจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยให้เห็นความสำคัญ

การใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- จัดทำโครงการพัฒนาสหชาชีพในรพช./รพ.สต.ให้ความรู้เรื ่องยาสมุนไพรตามบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 
- เพื่อให้การรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรคตามกลุ่มอาการ การดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันกับทีม

วิชาชีพ ระหว่างแผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก แบบครบวงจรและมีมาตรฐานวิชาชีพ 
- จัดทำคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติการแพทย์แผนไทย(CPG) จังหวัดพัทลุง 

ผลงานเด่น / นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
งานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลของยาหอมเทพจิตรต่อการลดความดันโลหิตในประชาชนอายุ 35 ปี

ขึ ้นไปที ่มีค่าความดันโลหิตอยู ่ในกลุ ่ม High normal” โดย นางสาวธิดารัตน์ แอนิ่ม ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง        

 
    
                                         ผู้รับผิดชอบ    นายพินิจสินธุ์  เพชรมณี 

ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
โทร 097-3453999 
E-mail  pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 9 พฤศจิกายน 2563 

  


