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3.9 การแพทย์แผนไทย 

3.9.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    

ประเด็น 
 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
                  การพัฒนาและส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการนำภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เป็นทางเลือกให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ภาพรวมของประเทศ พบว่าประชาชนมีแนวโน้มเข้าถึงบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจากสถานบริการสาธารณสุขลดลง ในปีงบประมาณ 2561-2564 
ผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดเป็นร้อยละ  24.57, 21.43, 21.36และ
18.20 ตามลำดับ 

      ภาพรวมของจังหวัดพัทลุง มีการให้บริการโดยแพทย์แผนไทยและ/หรือบุคลากรวิชาชีพอื่นที่มีใบ
ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย โดยโรงพยาบาลทุกแห่งได้จัดบริการการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ OPD  
คู่ขนาน และ OPD ครบวงจร ส่วน รพ.สต. มีบริการโดยแพทย์แผนไทย/ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่มีใบประกอบ
วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 48 แห่ง จากทั้งหมด 124 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
38.71 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรอื่นๆ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข และแพทย์แผนจีน ให้บริการตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ การดูแลมารดาหลัง
คลอด และส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ พบว่าผู้ป่วยนอกได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2561–2564 คิดเป็นร้อยละ 
31.77, 30.90, 29.54และ25.37 (ไม่รวมส่งเสริมสุขภาพ) ตามลำดับ   

สำหรับโรงพยาบาลพัทลุง และ โรงพยาบาลควนขนุน เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และคลินิกแพทย์แผนจีนปฏิบัติงานประจำ  ให้บริการตรวจรักษา โดยการฝังเข็มพร้อม
กระตุ้นไฟฟ้า ครอบแก้วและรมยา ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการปีงบประมาณ 2564 จำนวนบริการ 
5,175 ครั ้ง/2,400 ราย มีผู ้ป่วยรับบริการด้วยโรคปวดกล้ามเนื้อมากที่สุด  จำนวน 1,214  ครั ้ง/359 ราย          
โรคนอนไม่หลับ จำนวน 703 ครั้ง/587 ราย โรคหลอดเลือดสมองในระดับเส้นลมปราณหลัก จำนวน 261 ครั้ง/    
76 ราย และโรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง น้อยสุด จำนวน  41 ครั้ง/ 19 ราย    
(ข้อมูลจาก HDC ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)    
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การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
Small Success รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน 

o มีการให้บริการผู้ป่วยนอกด้วยการตรวจ  
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 
20.5  
o ส่งเสริมใหม้ีการสั่งจ่ายยาสมนุไพร  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 (จำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มี
การจ่ายยาสมุนไพรเทียบกับจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอก
ที่มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมด)   
o ร้อยละของการสั่งจ่ายยาปรุงเฉพาะรายเพื่อ 

การรักษาโรคเพิ่มขึ้น (จำนวนครั้งของการสั่งจ่ายยา
ปรุงเฉพาะรายเทียบกับจำนวนครั้งของการจ่ายยา
สมุนไพรทั้งหมด) 

 1) ปัญหาสถานจากการแพร่ระบาดของโรค  งด
บริการคลิน ิกแพทย์แผนไทย คลิน ิกเฉพาะโรค   
คลินิกแพทย์แผนจีน  
 2) มีเฉพาะการจ่ายยาสมุนไพรยาฟ้าทะลายโจรใน 
โรงพยาบาลสนามฯ พัทลุง  จำนวน  61 ราย จาก
ผู้ป่วยทั้งหมด   139 ราย   คิดเป็นร้อยละ  43.88  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) และ จำนวน  
766 ราย จากผู้ป่วยทั้งหมด   1,110 ราย   คิดเป็น
ร้อยละ  69.01 (ข้อมูล ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564 
หมายเหตุ ตั ้งแต่ 4 สิงหาคม 2564 guideline ไม่
แนะนำให้จ่ายยาฟ้าทะลายโจรคู่กับ Faripiravir) 

ผลการดำเนินงาน 
                 ผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 25.37 บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบในระดับเขต
สุขภาพที่ 12 พบว่าจังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับที่ 1 และระดับประเทศอยู่ในระดับที่ 7 

      การสั่งใช้ยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับการสั่งใช้ยาทั้งหมดในผู้ป่วยนอก ร้อยละ 10.66 (ภาพรวมของ
เขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 11.23) และมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข ร้อยละ 1.60 
(ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 1.65) เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยา ในระดับเขตสุขภาพที่ 12 พบว่า
จังหวัดพัทลุงอยู่ในระดับที่ 6  และระดับประเทศอยู่ในระดับที่ 6 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก     
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ์ 

ปี 2564 
ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ระดับประเทศ 20.50 เมืองพัทลุง 538,881 118,733 22.03 

24.57 21.43 21.36 กงหรา 99,373 19,998 20.12 
เขต 12 เขาชัยสน 127,896 32,364 25.30 

25.57 22.34 22.22 ตะโหมด 94,143 22,273 23.66 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 250,527 69,275 27.65 

31.77 30.90 29.54 ปากพะยูน 159,978 48,721 30.45 
 ศรีบรรพต 49,976 18,599 37.22 

ป่าบอน 114,835 30,807 26.83 
บางแก้ว 75,142 15,027 20.00 

ป่าพะยอม 93,505 29,710 31.77 
ศรีนครินทร ์ 75,219 20,549 27.32 

รวม 1,679,475 426,056 25.37 
ที่มา :  HDC   ณ วันที่   15  พฤศจิกายน 2564     

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
      - ปัญหาสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง 

ในการแพร่กระจายของโรค งานบริการทางคลินิกแพทยแ์ผนไทย ได้งดให้บริการชั่วคราวทำให้การดำเนินงานการ
เข้าถึงบริการและการใช้ยาสมุนไพรลดน้อยลง  และเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยต้องไปปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในการ
คัดกรองคนไข้ COVID-19 ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆ  

โอกาสพัฒนาต่อไป 
   1. พัฒนาระบบบริการและการดูแลผู้ป่วย Intermediate care (IMC), Palliative care ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
                    2. การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ให้บริการแบบ                      
on-site/online/telehealth/ telepharmacy/ ให้คำแนะนำสุขภาพผ่าน line OA  (Fah First Aid) 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
                  -ไม่มี     
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ผู้รับผิดชอบ นายพินิจสินธุ์  เพชรมณ ี
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มงาน กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
โทรศัพท ์  097-3453999  
e-mail pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี  15 พฤศจิกายน 2564 
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3.9.2 กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

ประเดน็  
กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
กระทรวงสาธารณส ุ ข ได ้ ก ำหนดนโยบาย เพ ื ่ อ ให ้ ม ี ก ารบร ิ การก ัญชาทางการแพทย ์   

แก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัย รวดเร็ว และครอบคลุม มีเป้าหมายจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทาง
การแพทย์แบบบูรณาการในหน่วยบริการสาธารณสุข ร้อยละ 50 โดยให้มีการจัดบริการคัดกรอง ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาปรุงผสม โดยและ/หรือ ร่วมกันระหว่าง
แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขและสภาวิชาชีพกำหนด  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 

 การบริหารจัดการ 

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการใช้กัญชาบริการทางการแพทย์จังหวัด
พัทลุง ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังนี ้

1. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนำร่องในโรงพยาบาลป่าบอน เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 
4 กันยายน 2562 (ทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น.) มีตำรับยาแผนไทย 3 รายการ คือ 1) ยาศุขไสยาศน์   
2) ยาทำลายพระสุเมรุ 3) ยาแก้ลม แก้เส้น และ 4) น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก  โดยให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ทั้งในเขตและนอกเขตบริการจังหวัด
พัทลุง  2. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลพัทลุง  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 
มกราคม 2563 (ทุกวันอังคาร เวลา เวลา13.00-16.30 น.) มีการจ่ายสารสกัดกัญชา และคลินิกให้บริการกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย (ทุกวันอังคาร เวลา เวลา 08.30-16.30 น.) จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 
2 รายการ คือ 1)ยาศุขไสยาศน์  2)ยาทำลายพระสุเมรุ  

3. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลควนขนุน เปิดให้บริการ ทุกวันพุธที่ 2 และ 4 
ของเดือน เวลา เวลา 13.00-16.30 น. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จ่ายสารสกัดกัญชา 
และคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 2 รายการ คือ  
1) ยาศุขไสยาศน์ 2) ยาทำลายพระสุเมรุ  

4. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลปากพะยูน ให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 
08.30-12.00 น. จ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ่ 1) ยาศุขไสยาศน์  2) ยาทำลายพระสุเมรุ  
3) น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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5. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลป่าพะยอม ให้บริการทุกวันศุกร์ เวลา 
08.30-12.00 น.  ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1)ยาศุขไสยาศน์  ผลิตโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

6. คลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเขาชัยสน ให้บริการทุกวันจันทร์/พุธ เวลา
13.00-16.00 น.  ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1) ยาศุขไสยาศน์  2) ยาทำลายพระสุเมรุ ผลิตโดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์  

7. คลิน ิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลบางแก้ว ให้บร ิการทุกวันศ ุกร์  
เวลา 08.30-12.00 น. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 1)ยาศุขไสยาศน์  2) ยาทำลายพระสุเมรุ ผลิต
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 8. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน และต่ออายุ ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้
กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ของบุคลากรที ่ได้ผ่านการอบรมฯ  จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ100 โดย
ปฏิบัติงาน ใน สสจ.จำนวน 3 คน ในโรงพยาบาล 11 แห่ง จำนวน 32 คน และใน รพ.สต. 19  แห่ง จำนวน  20 คน   

9. การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 
จำนวน 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ 8 คน เภสัชกร 19 คน และพยาบาลวิชาชีพ 8 คน กระจายในทุกอำเภอ 

ตารางที่ 20 ประเภทใบคำขออนุญาตรายสถานบริการ 

ลำดับ ชื่อสถานที ่ ประเภทคำขอ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
วันที่อนุมัติ 

1  รพ.ป่าบอน  ครอบครอง เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือ
วิทยาศาสตร์หรือเภสัชกรรม 

18/2562 1 มกราคม 2564 

2  รพ.ป่าบอน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

295/2562 1 มกราคม 2564 

3  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

ผลิต (ปรุง) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

5/2563 
(ปรุง) 

1 มกราคม 2564 

4  รพ.พัทลุง  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

32/2563 1 มกราคม 2564 

5  รพ.ควนขนุน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

70/2563 1 มกราคม 2564 

6  รพ.ปากพะยูน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

133/2563 1 มกราคม 2564 
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ลำดับ ชื่อสถานที ่ ประเภทคำขอ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
วันที่อนุมัติ 

7  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

17/2563 1 มกราคม 2564 

8  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

25/2564 
(ปลูก) 

11 มกราคม 2564 

9  รพ.สต.บ้านนาปะ
ขอ  

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

25/2564 18 มกราคม 2564 

10  รพ.สต.บ้านน้ำ
เลือด 

จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 
5 

90/2564 1 ตุลาคม 2564 

11 รพ.สต.บ้านน้ำ
เลือด 

ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

07/2564 
(ปลูก) 

23 เมษายน 2564 

12  รพ.สต.บ้านน้ำ
เลือด  

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

124/2564 23 เมษายน 2564 

13  รพ.สต.บ้านปราง
หมู่ 

ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

30/2564 
(ปลูก) 

7 พฤษภาคม 2564 

14  รพ.สต.บ้านปราง
หมู่  

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

45/2564 7 พฤษภาคม 2564 

15  รพ.สต.เขาปู่  ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

39/2564  5 พฤศจิกายน 
2564 

16 
 

รพ.สต.หานโพธิ ์
 

ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

44/2564 5 พฤศจิกายน 
2564 

17  รพ.สต.เขาปู่  ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

47/2564 
(ปลูก) 

5 พฤศจิกายน 
2564 

18  รพ.สต.หานโพธิ ์ ผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 

49/2564 
(ปลูก) 

5 พฤศจิกายน 
2564 

19  รพ.บางแก้ว  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

94/2564 15 มิถุนายน 2564 

20  รพ.เขาชัยสน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผูป้่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

06/2564 18 มิถุนายน 2564 
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ลำดับ ชื่อสถานที ่ ประเภทคำขอ 
เลขที่

ใบอนุญาต 
วันที่อนุมัติ 

21  รพ.ป่าพะยอม  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

07/2564 18 มิถุนายน 2564 

22  รพ.สต.บ้านสวน  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

89/2564 20 กรกฎาคม 
2564 

23  รพ.สต.บ้านแพรก
หา  

จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

90/2564 20 กรกฎาคม 
2564 

24 
  

โรงพยาบาล
การแพทย์แผน

ไทยฯ เขตสุขภาพ
ที่ 12 จังหวัด

พัทลุง 

จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า)  

34/2564 
  

18 สิงหาคม 2564 
  

25  รพ.สต.บ้านพรุพ้อ  จำหน่าย เพื่อการรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์
ป่วย (กฎหมายเก่า) 

45/2564 6 กันยายน 2564 
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ตารางที่ 21 ข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ในภาพรวม 

ลำ
ดับ 

อำเภอ แพทย ์
เภสัช
กร 

พยาบา
ล 

วิชาชีพ 

แพทย์
แผน
ไทย 

แพทย์แผน
ไทยใน

เครือข่าย 

วิชาชีพอื่น 
(มีใบ

ประกอบ) 

หมอ
พื้นบา้น/
หมอไทย 

แพทย์
แผนไทย
ในคลินิก
เอกชน 

สห
วิชาชีพ 

รวม 

    (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 
1 เมืองพัทลุง   2 7 1 8 3 2 1   1  25 
2 กงหรา   1   2 1       7 11 
3 เขาชัยสน   1   2 2   1 1   7 
4 ตะโหมด   1   1 3   2 2 1 10 
5 ควนขนุน 2 1 2 3 6   3 2 10 29 
6 ปากพะยูน 1 1   3 1       6 12 
7 ศรีบรรพต 1 2   2 1         6 
8 ป่าบอน 1 2 4 3 3 2     3 18 
9 บางแก้ว 1 1   2   1       5 
10 ป่าพะยอม   1   1 1       1 4 
11 ศรีนครินทร ์   1 1 3         6 11 
  รวม  8 19 8 30 21 5 7 5 35 138 
 
 แผนการดำเนินงานด้านคลินิก   
   1. การจัดตั ้งคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 4 แห่ง คือ
โรงพยาบาลตะโหมด โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศรีบรรพต 
  2. การผลิตยาน้ำมันสนั่นไตรภพใน รพ.สต. นาปะขอ 
  3. การจัดการองค์ความรู้หมอพื้นบ้านเพื่อปรุงยาเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสม 
  4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการทุกระดับ 
 แผนการดำเนินงานด้านการผลิต(ปลูก) 
  ติดตามความคืบหน้าการปลูกกัญชาระยะ 2 ใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาปู ่
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ผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานด้านคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ขออนุญาตเปิดให้บริการเพิ่มเติมในปี 2565 
(อยู่ในระหว่างการขอสนับสนุนยา) 
          1) โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าพะยอม และโรงพยาบาลเขาชัยสน
โรงพยาบาลบางแก้ว 
       2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านนาปะขอ อำเภอบางแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ อำเภอป่าบอน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง 
  ผลการดำเนินงานบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ณ 30 กันยายน 2564  ในภาพรวมของ
จังหวัดพัทลุง มีผู้มารับบริการ  1,120 ราย  ได้รับยา 934 ครั้ง (ร้อยละ 83.40 ) (ดีขึ้น งดจ่ายยา 111 ราย /ไม่
ผ่านการคัดรอง 75 ราย) โดย 1) รพ.ป่าบอน ผู้รับบริการ 636 ราย ได้รับยา 558 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 46 ราย /
ไม่ผ่านการคัดกรอง 32 ราย 2)รพ.ควนขนุน ผู้รับบริการ 138 ราย ได้รับยา 90 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 24 ราย/ไม่
ผ่านการคัดรอง 24 ราย) 3) รพ.พัทลุง ผู้รับบริการ 171 ราย ได้รับยา 164 ครั้ง ( ไม่ผ่านการคัดรอง 7 ราย) และ 
4) รพ.ปากพะยูน ผู้รับบริการ 175 ราย ได้รับยา 122 ครั้ง  (ดีขึ้น งดจ่ายยา 41 ราย/ไม่ผ่านการคัดรอง 12 ราย)   
       1. โรงพยาบาลป่าบอน (แพทย์แผนไทย) 
   1.1 มีผู้รับบริการ จำนวน 636 ราย ได้รับยา 558 ครั้ง  (ดีขึ้น งดจ่ายยา 46 ราย) 

  ตำรับยาศุขไสยาศน์            17 ครั้ง    
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ     41 ครั้ง    
  ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น    39 ครั้ง    
  น้ำมันกัญชา        461 ครั้ง   

   1.2 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1) CA 238 ราย (39.40%) 2) นอนไม่
หลับ 104 ราย (17.22%) 3) ปวดเมื่อย 32 ราย (5.29%) 4) พาร์กินสัน 29 ราย (4.80%) 5) เนื ้องอก 22 ราย 
(3.64) 6) ภูมิแพ้ 20 ราย (3.31) 7) ไมเกรน 20 ราย (3.31%) 8) หมอนรองทับกระดูก 19 ราย (3.14%) 9) 
กล้ามเนื้ออ่อนแรง 18 ราย (2.98%) 10) หมอนรองกระดูกเสื่อม 15 ราย (2.48%)  11) อัมพฤต 15 ราย (2.48%)   
        2. โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนไทย)  
   2.1 มีผู้รับบริการ จำนวน 37 ราย ได้รับยา   35 ครั้ง 

  ตำรับยาศุขไสยาศน์                    26 ครั้ง     
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ    5 ครัง้  
  น้ำมันกัญชา         4 ครั้ง   

   2.2 รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1)นอนไม่หลับ 28 ราย (80.00%)  
2) ปวดข้อ 4 ราย (11.43%) 2) ปวดเมื่อย 3 ราย (8.57%) 
  3. โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนไทย) 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 229 

   1. มีผู้รับบริการ จำนวน 133 ราย ได้รับยา 85 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 24 ราย) 
  ตำรับยาศุขไสยาศน์          24 ครั้ง     
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ   61 ครั้ง    

   2. รายงานข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1) นอนไม่หลับ 36 ราย (33.03%) 2)
ปวดเมื่อย 35 ราย (32.11%) 3) กล้ามเนื้ออ่อนแรง 26 ราย (28.85%) 4) อัมพฤต 10 ราย (9.17%) 

 4. โรงพยาบาลปากพะยูน (แพทย์แผนไทย) 
   1. มีผู้รับบริการ จำนวน 175 ราย ได้รับยา 122 ครั้ง (ดีขึ้น งดจ่ายยา 41 ราย) 

  ตำรับยาศุขไสยาศน์             5 ครั้ง    
  ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ      5 ครั้ง     
  น้ำมันกัญชา                  112 ครั้ง    

 2. รายงานข้อบ่งช้ีโรค/อาการสำคัญที่มารักษา 1) นอนไม่หลับ 51 ราย (31.29%) 2) 
ปวดเมื่อย 51 ราย (31.29%) 3) พาร์กินสัน 37 ราย (22.69%) 4) ปวดเข่า 11 ราย (6.74%) 5) อัลไซเมอร์ 5 
ราย (3.06%) 6) ไมเกรน 5 ราย (3.06%)  7) ปวดหมอนรองทับ 2 คน (1.22%) 8) CA 1 ราย (0.61%) 

ตารางที่ 22 ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญที่มารักษา 10 อันดับ ภาพรวมจังหวัดพัทลุง(แพทย์แผนไทย) 

ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญทีม่ารักษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 CA 239 26.23 
2 นอนไม่หลับ 219 24.04 
3 ปวดเมื่อย 121 13.28 
4 พาร์กินสัน 66 7.24 
5 กล้ามเนื้ออ่อนแรง 44 4.83 
6 ไมเกรน 25 2.74 
8 อัมพฤต 25 2.74 
7 เนื้องอก 22 2.41 
10 ปวดเข่า 22 2.41 
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5. โรงพยาบาลพัทลุง (แพทย์แผนปัจจุบัน)  
   1. จำนวนผู้มารับบริการ 134 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 129 คน        
      1.1 เคยมีประวัติใช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 40 คน  
    1.2 ไม่เคยมีประวัตใิช้กัญชาหรือผลิตภัณฑ์กัญชามาก่อน 89 คน  

2. รายงานสรุปจำนวนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์   
2.1 จ่าย GPO THC สูตร 3 THC:CBD     25     ขวด 

    2.2 จ่าย GPO THC สูตร1 (High THC)    188    ขวด 
6. โรงพยาบาลควนขนุน (แพทย์แผนปัจจุบัน)  
   1. จำนวนผู้มารับบริการ 5 คน ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ 5 คน        

2. จำนวนผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ GPO THC สูตร1 (High THC) 5 ขวด 
 

ตารางที่ 23 รายงานข้อบ่งช้ีโรค/อาการสำคัญที่มารักษา (แผนปัจจุบัน) 

  ลำดับ ข้อบ่งชี้โรค/อาการสำคัญทีม่ารักษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 74 55.22 
2 ภาวะปวดปลายประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อการรักษา 36 26.87 
3 โรคพาร์กินสัน 16 11.94 
4 ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง 1 0.75 
5 โรคอัลไซเมอร ์ - -  
6 ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด -  - 
7 อื่น ๆ 7 5.22 

รวม 134 100 
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ตารางที่ 24 ปริมาณการใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมในปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ 30  กันยายน 
2564) 

รายการ หน่วย 
ปริมาณการใช้ 

รพ.พทัลุง รพ.ป่าบอน รพ.ควนขนุน รพ.ปากพะยนู 
1. High THC  ขวด 188 - 5 - 
2. THC:CBD ขวด 20 - - - 
3. น้ำมันกัญชา ขวด 5 823 - 112 
4. ยาทำลายพระสุเมรุ ซอง 81 352 700 165 
5. ยาศุขไสยาศน ์ ซอง 185 141 288 105 
6. ยาแก้ลมแก้เส้น ซอง  194 -  

 
ผลการดำเนินงานด้านการผลิต(ปลูก)   

      1) โครงการปลูกระยะที่1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 
ดำเนินการปลูกกัญชากัญชาและผลิตน้ำมันสนั่นไตรภพ  
      2) โครงการปลูกระยะที่ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 4 แห่ง คือ  
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำเลือด อำเภอเมือง ปลูกจำนวน 50 ต้น 
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ อำเภอเมือง ปลูกจำนวน 50 ต้น 
  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน อยู่ในขั้นตอนการขอเมล็ดพันธ์ุ 
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต อยู่ในขั้นตอนการขอเมล็ดพันธ์ุ 
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ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี
เกณฑ์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 

2561 2562 2563 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา 
ระดับประเทศ ร้อยละ 50 เมืองพัทลุง 1 1 100.00 

   กงหรา 1 0 0 
เขตสุขภาพที่ 12 เขาชัยสน 1 1 100.00 

   ตะโหมด 1 0 0 
จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 1 1 100.00  

9.09 36.36 ปากพะยูน 1 1 100.00 
ปี 2564 ศรีบรรพต 1 0 0 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 4 ป่าบอน 1 1 100.00 
36.36 63.64 บางแก้ว 1 1 100.00 

 
ป่าพะยอม 1 1 100.00 
ศรีนครินทร ์ 1 0 0 

รวม 11 7 63.64 
ที่มา : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ / แนวทางแกไ้ขปัญหา 

1. ความรู้ความเข้าใจด้านกัญชาทางการแพทย์ของสห
วิชาชีพและประชาชนทั่วไป 
2.ขาดการรับรู้ข่าวสารกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง 
 
 
 
 

1. ประชาส ัมพันธ ์ความร ู ้ เก ี ่ยวก ับก ัญชาทาง
การแพทย์ ผ่านทางกลุ ่มไลน์ อสม ชมรมหมอ
พื้นบ้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทย 
2. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความรู้ความ
เข้าใจระหว่างทีมสหวิชาชีพในการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ   
3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
การใช ้ก ัญชาทางการแพทย์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องอย่าง
ต่อเนื่อง 

 



วิสัยทัศน ์:  ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี   
ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ย่ังยืน  

 

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง หน้า 233 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
 - เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลทุกแห่งและ รพ.สต. ที่มีความพร้อม 
 - ประชาชนทั่วไปเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ 
 - ผู้ป่วย palliative care เข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์/ได้รับยากัญชาทางการแพทย์ 
 - หมอพื้นบ้านนำองค์ความรู้มาใช้ในการปรุงยาเฉพาะราย 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายแกนนำ อสม. กัญชาทางการแพทย์ในชุ มชน จังหวัดพัทลุง 

ปีงบประมาณ 2564  เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องสู่ประชาชนและการ
ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ปลอดภัยในชุมชน 

 
 
   

ผู้รายงาน นายพินิจสินธุ์  เพชรมณ ี
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 
โทร 097-3453999  
e-mail pinitsin@hotmail.com 
วัน/เดือน/ปี 25 พฤศจิกายน 2564 

 
 

 
 
      
 

 
  


