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ขับเคลื่อน Services ตาม Products ภายใต Wisdom
 โดยติดตั้งระบบแพทยแผนไทยที่มีมาตรฐานในระบบบริการสุขภาพ 
 เนนทำคูขนานไปกับโรงพยาบาลที่ไดการรับรองคุณภาพ HA
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 ถามวา...ยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลของรัฐ
วางแผนจะเพิ่มปริมาณการผลิตนั้น ปริมาณจะเพิ่ม
ขึ้นจริงๆตามที่เราคาดหวังไวไดอยางไร?

 ตรงนี้เปนเรื่องของ Services ที่กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะตองนำ
ระบบบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ไปติดตั ้งในระบบบริการสุขภาพในสำนักปลัด
กระทรวงสารณสุขใหได เนื่องจากการแพทยแผน
ปจจุบันไดบูรณาการดานการสาธารณสุขไวใน
สวนนี ้ดวย จึงเห็นไดวา ในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) บรรดาพยาบาล 

๘. ขับเคลื่อน Services ตาม Products ภายใต Wisdomโ
โดยติดตั้งระบบแพทยแผนไทยที่มีมาตรฐานในระบบบริการสุขภาพ 
เนนทำคูขนานไปกับโรงพยาบาลที่ไดการรับรองคุณภาพ HA

ถามวา...ยาสมุนไพรที่โรงพยา
จะเพิ่มปริมาณการผลิตนั้น ปริมา
ตามที่เราคาดหวังไวไดอยางไร?

Services
พทยทางเล

นไทยและก
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ได เนื่อ
รดานก

ไดวา ในโร
ล (รพ.สต

นักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) และเจาพนักงาน
สาธารณสุข (จพ.สธ.) ที่เปนผูตรวจรักษาสามารถ
สั่งยารักษาอาการเจ็บปวยได บางแหงถึงจะมีแพทย
แผนไทย แตคงไมสามารถประจำการไดตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง

 ถาบุคลากรเหลานี้ มีความมั่นใจวาโรคตางๆ 
สามารถใชยาสมุนไพรรักษาได สั่งยาดวยสมุนไพรได 
แสดงวา การใชสมุนไพรก็จะมีปริมาณมากขึ้นตามมา 
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 เพราะฉะนั้น กรมการแพทยแผนไทยฯ จะตอง
นำระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกที่ไดมาตรฐานติดตั้งเขาไประบบบริการ
สาธารณสุขใหได เพื่อใหแพทยแผนปจจุบันมีความ
มั่นใจในเรื่องมาตรฐานระบบบริการของการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก

 ผมคิดวา วิธีการที่ดีที่ควรจะทำไดเลย ก็คือ 
ไปติดตั้งในโรงพยาบาลพรอมๆกับเรื่องพัฒนาระบบ
บริการแพทยแผนไทยที่มีคุณภาพหรือ HA (Hospital 
Accreditation) ตั ้งแตระดับโรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) ขึ้นไปกอน เนื่องจากเปนมาตรฐานภูมิภาคที่
ยอมรับกันในปจจุบัน อีกอยางกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีเปาหมายในการพัฒนา HA อยูแลว ซึ่งในขณะนี้
มีโรงพยาบาลผาน HA เปนจำนวนมาก

 มีตัวอยางที่นาสนใจของ HA ที่สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปนเจาของ คือ สรพ.

เคยทำ HA ดานยาเสพติดรวมกับกรมการแพทย 
ซึ่งดานการแพทยแผนไทยปนี้เราก็ไปทำรวมกับทาง 
สรพ. ผมเองคิดวา สินคาตัวนี้ขายได เพราะเรื่อง 
HA นั้น บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต
ระดับผูบริหารของกระทรวง สาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) ผูอำนวยการโรงพยาบาล ชื่นชอบกันมาก 
โดยวัดไดจากทางวิชาการของ HA ที่มีคนไปลง
ทะเบียนเขาประชุมกันเปนจำนวนมาก แมคาลง
ทะเบียนสูงหลายพันบาทก็ตาม

 แสดงวา HA เปนเรื่องคุณภาพที่ใครๆ ยอมรับ
ใหขับเคลื่อน ที่สำคัญประการหนึ่งคือ HA มี สรพ. 
เปนเจาของที่เกงในเรื่องเทคนิค เรื่องคุณภาพ และ
เครื่องมือ สวนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก จะเปนเจาของ Content ดังนั้น กรมจะ
ตองไปเชื่อมกับกับ สรพ. เรื่อง HA    
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 ถาอยางนั้นแลว...จะเปน HA ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ตอง
ติดตั้งในโรงพยาบาลศูนย (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จำนวน ๑๑๖ แหง ในโรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) อีก ๗๘๐ สวนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คงไมสามารถ
ขยับ HA ได ...แตจะตองนำมาตรฐานเรื่องการแพทยแผนไทยฯ ลงในระดับ รพ.สต. ใหได 

 สิ่งที่กรมจะตองทำมีเรื่องอะไรบาง...ทำอยางไรจึงจะติดตั้งระบบการแพทย
แผนไทยฯ ลงไปใน HA?

 เรามีแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข เรามีแผนแมบทสมุนไพร
แหงชาติ วาดวยสมุนไพรไทย ๕ ป เปนเครื่องมือชี้บอกทิศทางที่จะตองขับเคลื่อนไป
ขางหนา ฉะนั้น สิ่งที่ตองทำคือ กำหนดรูปแบบเรื่องบริการการแพทยแผนไทยลงไป  

 ที่ผานมาตองยอมรับวา เราขับเคลื่อนงานดวย Supply-side มาตลอด มักพูดถึง
เรื่องเงินกับคนกอนทุกที ผมเองทำเรื่องคนมากอน ในสมัยที่เปนผูชวยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เคยวางระบบการวิเคราะหกำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลยคิดวาถาเรายังคิดแบบเดิม...คงไมใช จะตองมาพูดเรื่องงานกอน พอพูดเรื่องงานแลว 
ถึงจะบอกวาตองมีเครื่องไมเครื่องมืออะไร และตองมีคนมาทำงานจำนวนเทาไหร 

 การที่กรมจะนำระบบงานแพทยแผนไทยฯ ไปติดตั้งนั้น จะตองดูมาตรฐาน ๓ เรื่อง
ดวยกัน คือ
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 ๑) มาตรฐานเรื ่องอาคารสถานที ่ และ
เครื่องมือ บริการการแพทยแผนไทยที่ตองมี ไดแก 
การนวด การอบ ประคบ และมีการตรวจรักษา
โดยแพทยแผนไทย สวนเครื่องมือนั้น ลงทุนนอยมาก 
และเปนการลงทุนเพียงครั ้งเดียวก็สามารถใชไป
หลายป แคมีหองโถงโลงๆ แลวกั ้นดวยผามาน

 
วางเตียง ซื้อตูมาวางตรงมุมแค ๓๐,๐๐๐ กวาบาท 
ลูกคาก็เขาไปอบไดเลย 

 ๒) มาตรฐานระบบบริการ เสน ห ของ
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย คือ การไดสัมผัส

ทุกสิ่งที่เปนเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียง...ทำอยางไรคนที่
มานวดแลว รูสึกดีดวยตาตั้งแตแรกเห็น พอเขาไป
แลวไดกลิ ่นหอมฟุงจากสมุนไพร ไดลิ ้มชิมรสน้ำ
สมุนไพร ไดยินเสียงเพลงเบาๆ แลวทำใหผอนคลาย 
เกิดสมาธิ สุดทายไดนวด ไดรับการแกไขปญหาจาก
ผูใหบริการที่มีความถนัดและมีทักษะกับอาการที่เขา
เปนมา สิ่งที่เปนมาตรฐานระบบบริการ จึงควรจัดให
เปนไปตามนั้น

 ๓)  ผูใหบริการ เปนเรื่องของการวางกำลังคน 
ที่ผานมา รพ.สต. มีจำนวน ๙,๗๕๐ แหง แตวางอัตรา
กำลังไวที่ รพ.สต. ขนาดใหญเพียงอยางเดียว จำนวน 
๑,๐๐๘ แหง ซึ ่ง รพ.สต. ขนาดใหญนั ้นจะดูแล
รับผิดชอบประชากร จำนวนตั้งแต ๗,๐๐๐ คนขึ้นไป 
ที่เราตองวางกำลังคนดานการแพทยแผนไทยเฉพาะ 
รพ.สต. ขนาดใหญ เพราะตองการใหเกิดการขับ
เคลื่อนงานแพทยแผนไทยฯ อยางเปนรูปธรรมกอน 
แลวจึงคอยขยายลงมาสู รพ.สต.ระดับเล็กลงมา 
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 ระหวางนี้กรมควรจะตั้งเปาหมายภายใน ๕ ป 
ไววาอยางนอย ๘๐ เปอรเซ็นตของโรงพยาบาลแตละ
ระดับทั้งหมดนั้น ควรตองมีระบบบริการดานแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน

 ถาอยางนั้น...รพศ. และรพท. ที่มีอยู ๑๑๖ 
แหง  ๘๐ เปอรเซ็นต ก็คือประมาณ ๑๐๐ แหง สวน 
รพช. อีก ๗๘๐ แหง ๘๐ เปอรเซ็นต ก็จะไดประมาณ 
๖๐๐ แหง ที่สามารถจัดบริการการแพทยแผนไทยฯ 
ที่ไดมาตรฐานภายใน ๕ ป และอาจจะได HA ดาน
การแพทยแผนไทย ภายใน ๕ ป ดวยเชนกัน 

 สำหรับ รพ.สต. ที่อยูมีจำนวน ๙,๗๘๐ แหง 
ตีเปนเลขกลมๆ คิดเปน ๑๐,๐๐๐ แหง ถา ๘๐ 
เปอรเซ็นต จะไดประมาณ ๘,๐๐๐ แหง สามารถจาง
แพทยแผนไทยไดแหงละ ๑ คน ซึ่งจะทำใหมีแพทย
แผนไทยอยู ในระบบบริการมากถึง ๘,๐๐๐ คน 
ใน รพ.สต. ถาอยางนั้นภายใน ๕ ป ก็จะสามารถ

มีแพทยแผนไทยจำนวน ๑๓,๐๐๐ คน ซึ่งใกลเคียง
กับเปาหมายที่กรมการแพทยแผนไทยตั้งไว 

 ถาในระบบบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยมีแพทยแผนไทยครอบคลุมอยางนี้ คิดวายา
สมุนไพรไทยที่จะใช ตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามมา...
ถามากขึ้นก็แสดงวา Products ในกลุมผลิตภัณฑยา
สมุนไพรก็จะมากขึ้น นั่นก็หมายความวา คนไทย
เขาถึงบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก
และยาสมุนไพรกันมากขึ้น 

 นั้นคือเหตุผลที่วา ทำไมเราจึงตองเริ่มทำ 
Services ณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้..??!!

 เพราะฉะนั้น จะตองมีการวางเปาหมายในป 
๒๕๖๐ โดยอาจจะกำหนดไดงายๆ ก็คือ ในแตละเขต
จะมี รพศ.และ รพท. จำนวน ๒ แหง ไดหรือไมที่จะ
ไดมาตรฐานดานบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก?
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 ผมเองทำงานคลุกคลีอยูในเขตสุขภาพมาแลว 
๔ เขต จาก ๑๒ เขตบริการที่มีอยูทั้งหมด พอกลับมา
ดูงานที่กรมการแพทยแผนไทยฯ วาทำอะไรไปบาง 
ก็เห็นวา มีการประกวด รพศ./รพท. ระดับประเทศ
ทุกป ทำมาได ๓-๔ ปแลว ถาเราคัดเลือกจาก
โรงพยาบาลในแตละเขตที่เขาประกวดและไดรับ
รางวัลที่ ๑ มาเพียงอยางเดียว...ประกวดมา ๓ ป ก็ได 
๓ แหงตอเขต ตรงนี้คือสิ่งที่ผมไดนำมาคิดตั้งตนกอน 

 สิ่งที่ตามตอมาคือ กรมไดรับสมัคร รพศ./รพท. 
เพื่อเขาระบบ HA บอกวาจะนำระบบบริการแพทย
แผนไทยไปติดตั้ง HA ที่โรงพยาบาลนั้น ปรากฏวา 
ใน ๑๒ เขต เขาสนใจสมัคร HA มา ๕๙ แหง แสดงวา 
เราสามารถติดตั้งระบบบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก โดยมีคุณภาพเขาไปไดเลย 
เพียงแคเขานำ Content ของเราไปปรับเขากับระบบ
ของเขา

 ฉะนั้น ถากรมตั้งเปาหมายในป ๒๕๖๐ ไวแค
เขตละ ๒ แหง ๑๒ เขต ก็เทากับ ๒๔ แหง หารดวย
จำนวน รพศ. และรพท. ที่มีอยู ๑๑๖ แหง คิดเปน 
๒๐ เปอรเซ็นต ถาอยางนี้ภายใน ๕ ป จะขับเคลื่อน 
๘๐ เปอรเซ็นตไดหรือไม...ผมวาทำไดไมยาก แตมัน
จะยากตอนเริ ่มครั ้งแรก ตอนขยายผลไมเคยยาก
อะไรเลยตามประสบการณของผม 

 สวน รพช. ก็เชนกัน...ในป ๒๕๖๐ นี้ ตั ้ง
เปาหมายไว ๑-๒ แหงตอจังหวัด เรามีอยู ๗๖ จังหวัด 
คิดเปน ๑๕๐ แหง ขณะที่ รพช. มีอยูทั้งหมด ๗๘๐ 
แหง คิดเปน ๘๐๐ แหง ถานำ ๑๕๐ มาหารดวย 
๘๐๐ ก็ไดประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต อีก ๔ ปตอไป 
ตั้งเปาหมายไว ๘๐ เปอรเซ็นต ก็สามารถทำไดตาม
เปาหมายไมยาก



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๕๕
๗ KPI ยอมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง 
ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน

 สุดทายที่เปน รพ.สต. เราก็ตั ้งเปาหมายไว 
๑-๒ ตออำเภอ อำเภอที่มีอยูในปจจุบันประมาณ 
๘๐๐ อำเภอ นำ ๒ มาคูณกับ ๘๐๐ เทากับ ๑,๖๐๐ 
แหง รพ.สต. มีอยู ทั ้งหมด ๙,๗๘๐ แหง คิดเปน 
๑๐,๐๐๐ แหง ๑,๖๐๐ แหง ก็คือ ๑๖ เปอรเซ็นต 
แสดงวาในปนี้ถาขับเคลื่อนกันดีๆ ก็จะไดราว ๑๕-๒๐ 
เปอรเซ็นต ภายใน ๕ ป สามารถขยับไปไดถึง ๘๐ 
เปอรเซ็นต จะมี รพ.สต. ที่สามารถใหบริการการแพทย
แผนไทยประมาณ ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ แหง

 ถามวา...เปาหมายที่เปน KPI๗ ของผูปวยนอก 
(OPD) ๒๐ เปอรเซ็นต คือ ๑ ใน ๕ ของคนที่มารับ
บริการจากโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด ควรไดรับ
บริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
จะเกินกวาความจริงไหม...?

 ผมตอบไดเลยวา..ไมเกินจริง แลวมูลคา
สมุนไพรเกินจริงไหม...ก็ไมเกินจริงเชนกัน ปนี้
ตั้งเปาไว ๑๘.๕ ผานไตรมาสที่ ๓ มียอดบริการถึง 
๑๙.๖ เปอรเซนต 

 นั่นคือ ถาเราขับเคลื่อนเรื่อง Services ไปพรอม
กับ Products ดาน Products เราก็ขยับเรื่องโรงงาน
ผลิตยาสมุนไพรเพื่อนำยาสมุนไพรที่ผลิตเขาไปในระบบ
บริการสุขภาพ ซึ่งตรงนี้จะไปเชื่อมกับชาวบานที่จะผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรมาขายใหกับเรา จากนั้นกรมก็ตองไป
ขับเคลื่อนงานรวมกับกระทรวงอื่น รวมกับประชารัฐ 
รวมกับทองถิ ่น เพื ่อขยับในเรื ่องของ Products 
ที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งทำ
ภายใต Wisdom คือ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ของประเทศ 

 นี่คืองานที่กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกจะตองทำ!
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