
รายงานการประชุม 1 

ติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 2 

สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระดับเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 3 

  วันศุกร์ที่ ๓ มนีาคม ๒๕๖๐  4 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสตูล จงัหวัดสตูล 5 

------------------------------------------------------- 6 

ผู้มาประชุม 7 

1. นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธาน 8 

2. นางภาวนา    คุม้ตระกูล ผู้อ านวยการส านักบริหาร 9 

3. ภญ.ดร.อัญชลี  จูฑะพุทธิ ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 10 

4. นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 11 

5. นางอิศยาภรณ ์ ใจดี  ผู้อ านวยการส านักงานสื่อสารองค์กร 12 

6. นพ.วัฒนะ  พันธุ์ม่วง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 13 

    ผสมผสาน 14 

7. นางวิสุทธิโฉม  คล้ายแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 15 

8. นางศรีจรรยา  โชตึก  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 16 

9. นางผลิดา  สนธิ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองพัฒนาและบริการวิชาการ 17 

10. นายวรพจน์  ภู่จินดา  ผู้อ านวยการส านักกฎหมายและจริยธรรม 18 

11. นายวัฒนศักดิ ์ ศรรุ่ง  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 19 

12. นายสมศักดิ ์ กรีชัย  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 20 

และบริหารโครงการพิเศษ 21 

13. ดร.รัชนี  จันทร์เกษ ผู้อ านวยการส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 22 

14. นางอัจฉรา เชียงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 23 

15. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 24 

16. นายสมคิด  เริงวิจิตรา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 25 

17. นางบุญใจ  ลิ่มศิลา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 26 

18. นางสาวรสสุคนธ์ กลิ่นหอม  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 27 

19. นางสาวสุพินดา  กิจทวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 28 

20. นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 29 

21. นายชินวัธ  มิ่งทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 30 

22. นางอลิศรา  พลับสกุล นักวิเทศสัมพันธ์ 31 

23. นางสาวภัทธีรา  แรงกล้า  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 32 

24. นางสาวณัฐพร  ฤทธิ์สืบเชื้อ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   33 

25. นางสาวศิริขวัญ  ชาวจีน  นักจัดการงานทั่วไป 34 

26. นางสาวสุณี งามเฉลียว นักวิชาการเงินและบัญชี 35 

27. นางกรุณา ทศพล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 36 

28. นางลักขณา อังอธิภัทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 37 
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29. นายยิ่งศักดิ์  จิตตะโคตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 

30. นายประมวล  พูนสังข ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  2 

(สสจ.สุโขทัย)     เขตสุขภาพท่ี 2 3 

31. นพ.พนา  วงศ์ช านะภัย ผู้อ านวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  4 

จ.เพชรบูรณ์    เขตสุขภาพที่ 2 5 

32. นางสาวชวัลวลัย  เมฆสวัสดิชัย เภสัชกรช านาญการ (สสจ.สระบุรี)   เขตสุขภาพท่ี 4  6 

33. นางสาวอุมาภรณ์ ไทยสุริยะ แพทย์แผนไทย (สสจ.สระบุรี)  เขตสุขภาพท่ี 4 7 

34. นางสาวยุพยง ประเสริฐลาภ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (รพ.มะการักษ์)  เขตสุขภาพท่ี 5 8 

35. นางจันทร์อาภา ธนธรรมสถิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ(รพ.มะการักษ์) เขตสุขภาพท่ี 5 9 

36. นางสาวพรวิมล พุฒซ้อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  10 

(สสจ.กาญจนบุรี)    เขตสุขภาพท่ี 5 11 

37. นางวัสกร  สังข์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   เขตสุขภาพท่ี 5 12 

38. นายพรเทพ พุฒซ้อน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  13 

 (รพ.สต.หลุมรัง)     เขตสุขภาพท่ี 5 14 

39. นางยุพิน  แก้วกอเกตุ  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (แทน CTMO)  เขตสุขภาพท่ี 6 15 

40. นพ.สุพัฒน์ ธาตุเพชร ประธาน CTMO     เขตสุขภาพที ่7 16 

41. นางพชรพร ครองยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  17 

(สสจ.ขอนแก่น)    เขตสุขภาพที่ 7  18 

42. นางสาวสุริยันต์ ช่อประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  19 

(สสจ.มหาสารคาม)   เขตสุขภาพท่ี 7 20 

43. นายมานิตย์ ทวีหันต์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ (สสจ.ร้อยเอ็ด)  เขตสุขภาพท่ี 7 21 

44. นางสาวนิดหน่อย นุระสิงห์  แพทย์แผนไทย (สสจ.ขอนแก่น)   เขตสุขภาพท่ี 7 22 

45. นายอภิวัฒน์ แสงวงศ์  เภสัชกรช านาญการ (สสจ.สกลนคร)  เขตสุขภาพท่ี 8 23 

46. นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ประธาน CTMO    เขตสุขภาพที ่9 24 

47. นางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   เขตสุขภาพท่ี 9 25 

48. นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร แพทย์แผนไทย (สสจ.อุบลราชธานี)  เขตสุขภาพท่ี 10 26 

49. นางสาวติ่งตา มัสการ  สาธารณสุขจังหวัดกระบี่    เขตสุขภาพท่ี 11 27 

50. นางรังสินี  รามรงค ์ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร    เขตสุขภาพท่ี 11 28 

51. นายสฤษดิ์  ตรีมณี  แพทย์แผนไทย (สสจ.สุราษฎร์ธานี) เขตสุขภาพท่ี 11 29 

52. นางจุฑาภรณ ์ เมืองจร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    30 

(สสจ.พังงา)    เขตสุขภาพท่ี 11 31 

53. พญ.เกณิกา หังสพฤกษ์ ประธาน CTMO     เขตสุขภาพที ่12 32 

54. นางอารีรัตน์ นวลแย้ม พยาบาลวิชาชีพ (รพ.หาดใหญ่)   เขตสุขภาพท่ี 12 33 

55. นางอารีย์  ชูแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  34 

(สสจ.พัทลุง)     เขตสุขภาพท่ี 12 35 

56. นางสมลักษณ ์ แช่ลี้  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  36 

(สสจ.สงขลา)     เขตสุขภาพท่ี 12 37 
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57. นางอรุณ ี ธัญธนวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  1 

(สสจ.ตรัง)     เขตสุขภาพท่ี 12 2 

58. นางจริยา  เหลื่อมปุ๋ย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ  3 

(สสจ.นราธิวาส)    เขตสุขภาพที่ 12  4 

59. นางสาวประทักษ์วัล สุขส าราญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  5 

(สสจ.นครศรีธรรมราช)   เขตสุขภาพท่ี 12 6 

60. นางสาวอังคณา บุญทวี  แพทย์แผนไทย     เขตสุขภาพท่ี 13 7 

 8 

ผู้เข้าร่วมประชุม 9 

1. นายปฏิพล  รัตนแพทย์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 10 

2. นางสาววิลาวัณย์ เผือกชาย แพทย์แผนไทย 11 

3. นางสาวธิดารัตน์  หมอนิ่ม  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 12 

4. นางสาววริศรา  เขีนวสง  แพทย์แผนไทย 13 

5. นางสาวนิสาชล  แซ่ลิ่ม  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 14 

6. นางสาวอารียา  หวังดี  แพทย์แผนไทย 15 

7. นายณัทณพงศ ์ กิตต์ธนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 16 

8. นางสาวสโรชา  วงศ์วิจิตร เภสัชกรช านาญการ 17 

9. นางจรรยา  แซ่เจน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 18 

10. นางสาวลภดา  ศรีโคตร  ส านักข้อมูลและคลังความรู้ 19 

11. นางสาวซูไมยะ  เด็งสาแม ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 20 

12. นางสาวจุฑาพร  ภูเวียง  ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 21 

13. นายสมชาย  ช่วงแก้วมณี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 22 

14. นางกัญญา  อินแนว  นักวิเคราะห์แผนและนโยบายช านาญการ 23 

15. นายพิสิษฎ์พล  นางาม  ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 24 

16. นายจรูญศักดิ์  จริยา  เภสัชกรช านาญการ 25 

 26 

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 27 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 28 

๑.๑ พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์29 

ทางเลือก เป็น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 30 

โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 31 

พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เป็นต้นไป 32 

มติที่ประชุม รับทราบ 33 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 34 

   ไม่มี 35 

 36 

 37 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 1 

๓.๑ แจ้งการโอนงบประมาณเบิกแทนกัน โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน2 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระดับ3 

เขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 4 

นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการ5 

พิเศษ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันไปยังเขตสุขภาพๆ ละ 100,000 บาท 6 

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานระดับเขต7 

สุขภาพ และด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ในระดับเขตสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย 8 

การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ประจ าปี 2560 เรียบร้อยแล้วและขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย 9 

ภายในไตรมาสที่ 3  10 

มติที่ประชุม รับทราบ 11 

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑ 12 

เพิ่มเติม (งบกลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาเมืองสมุนไพร Herbal City) 13 

นางศรีจรรยา โชตึก รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ แจ้งให้ที่ประชุม14 

ทราบ เรื่อง งบประมาณการบูรณาการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร ขณะนี้ส่วนกลางได้รับงบประมาณประจ าปี 15 

2560 ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพรเรียบร้อยแล้ว โดยให้หน่วยราชการส่วนกลางด าเนินการ16 

ควบคุมงบประมาณกลางเป็นหลักและจะมีการของบประมาณกลุ่มจังหวัด Herbal Cityช่วงกลางปีงบประมาณ 17 

2560 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงพิจารณางบประมาณดังกล่าว 18 

มติที่ประชุม รับทราบ 19 

๓.๓ ผลการด าเนินการพัฒนาเครือข่าย และงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย  20 

และการแพทย์ทางเลือก 21 

ผู้แทนสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยแจ้งที่ประชุมทราบ ในปี 2559 ได้มีการ22 

พัฒนาเครือข่ายนักวิจัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (การส่งเสริม 23 

พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ประชาชนสุขภาพดี) โดยการ24 

สร้างความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยขั้นตอน 1.การเขียนโครงร่างงานวิจัย 2.สนับสนุน25 

งบประมาณงานวิจัย 3.ฝึกอบรมเขียน Menuscript (การเก็บงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แบบย่อยๆเพ่ือตีพิมพ์26 

ภายในประเทศและต่างประเทศ) 4.น าผลงานวิจัยมาน าเสนอในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 และ27 

ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป้าหมายจ านวน 10 โครงการวิจัย โดยได้มีการ28 

จัดประชุมและอบรมในระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภาคแล้ว มีงานวิจัยทั้งสิ้น 236 เรื่อง และสถาบันวิจัยการแพทย์29 

แผนไทยได้จัดให้มีการจัดอบรม Phase 1 (Research Methodology) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง30 

วันที่ 6-9 มีนาคม 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม จากบุคลากรของกรมการ31 

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,บุคลากรจากมหาวิทยาลัย,บุคลากรจากเขตสุขภาพทั้ง 13 เขตสุขภาพ 32 

โดยมีการคัดเลือก Proposal อย่างน้อย 10 เรื่อง/ภาค  33 

   มติที่ประชุม รับทราบ  34 

๓.๔.Service package การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 35 

นางอัจฉรา เชียงทอง รองผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย แจ้งให้ที่ประชุม36 

ทราบ เรื่อง กิจกรรมบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์ 37 
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โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ได้ก าหนดเป้าหมายส าหรับการเปิดให้บริการในหน่วยบริการ1 

ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ที่อยู่ภายในเขตสุขภาพๆละไม่น้อยกว่า 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน2 

จังหวัดละไม่น้อยกว่า 2 แห่ง โดยกิจกรมต่างๆที่ได้จัด เช่น 1.จัดบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ด้านการแพทย์แผน3 

ไทยและการแพทย์ผสมผสาน 2.จัดบริการผู้ป่วยใน (IPD) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน   4 

3.การเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพด้านการแพทย์แผนไทย (HA-TTM) เป็นต้น ในส่วนโรงพยาบาลส่งเสริม5 

สุขภาพต าบล วางเป้าหมายไว้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขนาดใหญ่ มีการเปิดให้บริการด้านต่างๆ เช่น 6 

1.จัดบริการผู้ป่วยนอก (OPD) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 2.การบริการด้านการแพทย์7 

แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านเชิงรุกในชุมชน 3.การบริการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย  ในชุมชนด้วยการแพทย์แผน8 

ไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นต้น 9 

มติที่ประชุม รับทราบ  10 

๓.๕ Mobile Application สมุนไพรไทย (ระบบ ios) 11 

นางศรีจรรยา โชตึก รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ แจ้งที่ประชุม12 

ทราบ เรื่อง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดท าแอพพลิเคชั่นสมุนไพรไทย (Thai Herbs) 13 

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Androids และ IOS แล้ว โดยมีข้อมูลสมุนไพรกว่า 100 14 

ชนิด และช่วงปลายเดือนมีนาคม จะเพ่ิมข้อมูลสมุนไพรอีก 100 ชนิด และในปลายปี 2560 จะพัฒนาระบบทั้ง15 

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ิมเติม 16 

มติที่ประชุม รับทราบ  17 

๓.๖ หารือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  18 

ที่ประชุมได้มีการน าเสนอการด าเนินงานในการดูแลผู้ป่วยในสถานบริการสาธารณสุข 19 

โดยแบ่งระยะเวลาออกเป็น 3 เดือน, 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน เป้าหมายคือ  20 

1.การมีโรงพยาบาลเข้าร่วมการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย  21 

2.การขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยผ่าน CTMO  22 

3.สถานบริการทุกระดับมีการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์23 

ผสมผสานที่มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ ได้แก่คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทยและ24 

การแพทย์ทางเลือก, คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน, คลินิกบริการผู้ป่วยใน (IPD) ด้านการแพทย์แผนไทย25 

และการแพทย์ทางเลือก สรุปในรอบ 12 เดือน ได้ผลลัพธ์ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผน26 

ไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน 18.5 27 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 28 

 ๓.๗ น าเสนอผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 29 

สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระดับเขตสุขภาพ 30 

เขตสุขภาพที่ 2 31 

นพ.พนา พงศ์ช านะภัย รองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 32 

(service plan) สาขาแพทย์การแผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่  2  ได้น าเสนอผลการ33 

ด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ เรื่องงานบริการที่มีการเปิดให้บริการ OPD คู่ขนาน คลินิกให้บริการรักษา34 

โรคทั่วไปและคลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ ไมเกรน, ข้อเข่าเสื่อม, อัมพฤกษ์ อัมพาต, และภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วน35 

ต้น  ซึ่งเปิดให้บริการมากกว่าร้อยละ 80 ของพ้ืนที่และมีการน าท่ากายบริหารด้วยศาสตร์มณีเวชมาประยุกต์ใช้36 
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ในแผนกสูตินรีเวช และแผนกกุมารเวช การสนับสนุนและพัฒนากลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ในส่วนการด าเนินงานด้าน1 

วิชาการ ด้านการวางแผนงบลงทุน และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  มีดังนี้  2 

  ด้านงานวิชาการ มีการจัดท าCPGการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ การจัด3 

อบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และมีการจัดประกวดนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยเพ่ือเป็นการ4 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างานและการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์5 

ทางเลือกต่อไป 6 

  ด้านการวางแผนงบลงทุน  มีการวางแผนงบลงทุนในปี พ.ศ.2560 -2564 ซึ่งได้7 

วางแผนแนวทางน าร่องด้านการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้กับโรงพยาบาล8 

ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 2 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 7 แห่ง 9 

  ด้านปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ ยาสมุนไพรที่มีราคาสูง รายการยาสมุนไพรในหน่วย10 

บริการต่างๆน้อยเกินไป องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรยังขาดงานวิจัยรองรับ และการบันทึก11 

ข้อมูลในหน่วยบริการที่ยังพบปัญหาระบบฐานข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว  12 

ได้มีการวางแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้ว 13 

 จากการน าเสนอดังกล่าว  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   14 

ได้เสนอให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย โดยให้พิจารณาตามกรอบ15 

โครงสร้างและอัตราก าลังของหน่วยงาน  16 

 เขตสุขภาพที่ 12 17 

  พญ.เกณิกา หังสพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service 18 

plan) สาขาแพทย์การแผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่  ๑๒ ได้น าเสนอผลการด าเนินงาน      19 

ปี 2559 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศาสตร์มณีเวช การก าหนดแนวทางการกระจายยา20 

จากแหล่งผลิตในเขตเมือง การจัดท าบัญชียาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ    21 

ที่เกิดขึ้น  พร้อมชี้แจงแผนการด าเนินงานปี 2560 ซึ่งมีการแบ่งระยะการด าเนินงานทั้งหมดออกเป็น 4 ระยะ 22 

เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   23 

  นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงหลักการต้นทาง  กลางทาง  ปลายทาง ในการส่งเสริมการใช้ยา24 

สมุนไพร ซึ่งเริ่มต้นจากการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร (ต้นทาง) การพัฒนาแหล่งแปรรูปและ25 

พัฒนามาตรฐานสมุนไพร (กลางทาง) และการเข้าถึงยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ปลายทาง)  26 

 ในการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมการ27 

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กล่าวเสริมเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบ Paliative Care ที่ควรจัดให้มีใน28 

ทุกพ้ืนที่ และพัฒนาให้เป็นจุดเด่นของการแพทย์แผนไทยในการช่วยเหลือสังคมต่อไป  29 

เขตสุขภาพที่ 7 30 

นายแพทย์สุพัฒน์ ธาตุเพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 31 

(service plan) สาขาแพทย์การแผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่  ๗ ได้น าเสนอผลการ32 

ด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง สรุปการด าเนินงานปี 2559 เกี่ยวกับการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย33 

และการแพทย์ผสมผสาน การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แผนงาน34 

โครงการปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  35 

การพัฒนาต่อยอดความสามารถในการผลิตยาของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 ให้ได้เพียงพอกับความ36 
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ต้องการของเขต ซึ่งโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๗ ที่สามารถผลิตยาแผนไทยได้โดยผ่านการประเมิน GMP 1 

ของ WHO แล้วนั้นมีทั้งหมด 2 แห่ง  คือ โรงพยาบาลกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ และ โรงพยาบาลพล จ.ขอนแก่น  2 

 ความคิดในการเปิดโครงการ Health Plaza เพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาดด้าน3 

สมุนไพร  และการให้บริการด้านสุขภาพ โดยแบ่งพ้ืนทีเ่ปิดให้บริการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 4 

 1.Health shop : เป็นบริเวณที่จัดให้มีการขายสินค้าประเภทอาหารเพ่ือสุขภาพ  5 

เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สมุนไพรเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 6 

 2.Clean shop : เป็นบริเวณที่เปิดให้ชาวบ้านน าสมุนไพรเข้ามาขายได้ ภายใต้7 

สโลแกนที่ว่า “ตื่นเช้าเก็บผักมาขาย สายๆไปตรวจกับหมอ” โดยมีข้อก าหนดการขายสินค้า ซึ่งเป็นข้อตกลง8 

ร่วมกัน ระหว่างสถานให้บริการและผู้ประสงค์ที่จะน าสมุนไพรเข้ามาขายในบริเวณที่เปิดให้บริการนี้  9 

 3.Herb shop : เป็นบริเวณที่จัดให้มีการขายสินค้าด้านยาสมุนไพร เวชส าอางค์ 10 

อาหารเสริมต่างๆ  11 

 นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสถานที่ให้บริการ Wifi (Working space) และจุดให้บริการ12 

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการ ภายใต้โครงการ Health Plaza ดังที่กล่าวมา 13 

เขตสุขภาพที่ ๙ 14 

 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 15 

(service plan) สาขาแพทย์การแผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่  ๙ ได้น าเสนอผลการ16 

ด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง จ านวนผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์17 

ทางเลือกที่ได้มาตรฐานของ 4 จังหวัดในเขตพ้ืนที่ดูแล และเรื่องมูลค่าการใช้ยา 3 ปีย้อนหลัง การแก้ไขปัญหา18 

และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี 2559 นั้น น าไปสู่การวางแผนในปี 2560 ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้อง คือ ด้านการ19 

สนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐานพร้อมมีการจัดท าแผนการซื้อขายสมุนไพรภายในเขตสุขภาพ    20 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย และการจัดให้มีบริการด้านการแพทย์แผนไทย          21 

ตามขบวนการคุณภาพ HA โดยมีเป้าหมายโครงการที่ส าคัญในปี 2560 จ านวน 2 เรื่อง คือ 1.การจัดระบบ22 

ความช านาญเฉพาะโรคและระบบการส่งต่อระดับเขต  2.การสนับสนุนการใช้ยาที่ผลิตจากโรงพยาบาลของรัฐ23 

ที่ผ่านการประเมิน GMP ภายในเขตสุขภาพที่ 9  24 

   จากการน าเสนอดังกล่าว  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   25 

ได้เสนอให้มีการเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เป็นหัวใจหลักของการมีสุขภาพที่ดี การพัฒนา26 

บุคลากรในด้านต่างๆ เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับวิชาชีพอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 27 

 มติที่ประชุม รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 28 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 29 

   5.1 การพัฒนาคุณภาพข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์30 

ทางเลือก ในระดับพื้นที่ 31 

 ดร. รัชนี จันทร์เกษ ผู้อ านวยการส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ น าเสนอผลการ32 

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพข้อมูลในระดับพ้ืนที่ โดยมอบให้ผู้ที่เก่ียวข้องเป็นผู้น าเสนอข้อมูล  33 

 นางอรุณี ธัญธนวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุข34 

จังหวัดตรัง น าเสนอข้อมูลความเป็นมาของระบบสาระสนเทศที่มีการปรับปรุง และพัฒนาเพ่ือให้การรายงาน35 

ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น อาจมีปัจจัยเกี่ยวข้องทั้งเรื่องบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ36 

ในการลงข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง จึงน ามาสู่การจัดอบรมแพทย์แผนไทย ในการ37 
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ลงข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลในพ้ืนที่ รพ./รพ.สต. เพ่ือลดโอกาสการเกิดความผิดพลาดของข้อมูล  นอกจากนี้1 

ยังพบว่าเกิดกรอบปิดกั้นการลงข้อมูลในการรักษา  เพราะมีหลายกิจกรรมที่เปิดให้บริการในหน่วยให้บริการ 2 

แต่ไม่มีรายการดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูล ดังนั้นกรณีเช่นนี้จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ควรพัฒนาแหล่งรวบรวมข้อมูล3 

เพ่ือให้เกิดการรายงานผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  4 

  ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี น าเสนอข้อมูลปัญหาการบันทึก5 

ข้อมูลที่เกิดจากการที่บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงในการลงข้อมูล และการใช้โปรแกรมลงข้อมูล   6 

ที่แตกต่างกันในแต่ละสถานบริการ ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง จึงได้มีแนวทางการแก้ปัญหานี้7 

เกิดขึ้น เช่น การนิเทศติดตามการด าเนินงานของทุกสถานบริการ โดยเน้นการตรวจสอบการลงข้อมูล มีการ8 

เชิญหน่วยงาน IT ในสถานบริการแต่ละแห่งมาร่วมกันแก้ปัญหา พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบ9 

สารสนเทศด้านงานการแพทย์แผนไทยฯ เพ่ือด าเนินงานในภาพรวมของระดับจังหวัดต่อไป  10 

   ดร. รัชนี จันทร์เกษ กล่าวสรุปข้อมูลการพัฒนาระบบรายงานการบริการการแพทย์11 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งในขณะนี้อยูใ่นระยะที่ ๔ ซ่ึงจะมีการพัฒนาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้  12 

1.ระบบรายงานการแพทย์แผนจีน (U78-U79) 21 รายงานที่เก่ียวข้อง 13 

2.การพัฒนาแอปพลิเคชั่น TTM Health Service เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ14 

พ้ืนที่ และการพัฒนาข้อมูลให้ตรงกันเพ่ือใช้ในการวางแผนนโยบายระดับประเทศ 15 

มติที่ประชุม รับทราบ 16 

5.2 การพัฒนา R2R บุคลากรแพทย์แผนไทย 17 

   นางผลิดา สนธิ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองพัฒนาและบริการวิชาการ ได้กล่าวเพ่ิมเติม18 

เกี่ยวกับนโยบาย R2R สาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งส่งผลในการช่วยพัฒนาทั้งระบบงาน และคน จึงอยากให้19 

บุคลากรแพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนในการพัฒนา R2R มากขึ้น และในปี 2560 ได้มีการจัดประชุมวิชาการ20 

ของกระทรวงสาธารณสุข และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ดังนั้นจึงอยากให้มีการพัฒนาผลงานให้ออกมา21 

เป็นที่ยอมรับ และสร้างความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงปัจจัยความส าเร็จในการท า R2R ที่ส าคัญ คือ การมี22 

นโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด มีผู้บริหารงานในภาคเขตและภาคจังหวัดในการขับเคลื่อน23 

งาน มีคณะกรรมการและแพทย์แผนไทยจ านวนเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอย  24 

ให้ค าแนะน าในการท าวิจัย ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกจังหวัดมีการท า R2R ในการน าเสนอการประชุมวิชาการ    25 

ของกระทรวงสาธารณสุขและงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ อย่างน้อยจังหวัดละ 2 เรื่อง 26 

มติที่ประชุม รับทราบ 27 

   5.3 การจัดสรรงบประมาณของ สปสช. 28 

   นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 29 

(service plan) สาขาแพทย์การแผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพที่  ๙ สอบถามเพ่ิมเติมในหัวข้อ 30 

การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ จากข้อมูลการให้บริการเดือน เม.ย. ๕๘ – มี.ค. ๕๙ เป็นเวลาที่ล่าช้าเกินไป 31 

ก่อให้เกิดส่วนได้และส่วนเสียในแต่ละเขต/จังหวัดที่ไม่เท่ากัน คะแนนการชดเชยค่าบริการที่มีความแตกต่างกัน 32 

เช่น ในเรื่องการทับหม้อเกลือ กับการหัตถการอ่ืนๆที่เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่ามีคะแนนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง 33 

จึงฝากให้ผู้รับผิดชอบช่วยพิจารณาความแตกต่างดังกล่าว ซ่ึงขณะนี้ได้มกีารยื่นอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวแล้ว 34 

  35 
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นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับ1 

เรื่องไว้ และเสนอแนะให้มีคณะท างานในส่วนภูมิภาคเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาก่อนที่จะมีการจัดสรร2 

งบประมาณครั้งต่อไป  3 

มติที่ประชุม รับทราบ 4 

5.4 ก าหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป 5 

นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์6 

ทางเลือก กล่าวสรุปการประชุมภาพรวมในครั้งนี้ และการจัดประชุมติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบ7 

บริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระดับเขตสุขภาพ 8 

ปีงบประมาณ 2560ครั้งต่อไป เดือนพฤษภาคม ที่จังหวัดปราจีนบุรี ประเด็นที่จะน าไปประชุมต่อ มีดังนี้   9 

 1. การเบิกจ่ายการซื้อยาสมุนไพรระหว่างโรงพยาบาล  10 

   2. การน าเสนอของเขต ๔, ๕ และ๑๐ โดยมีเรื่องเพ่ิมเติมคือ การวิเคราะห์ 11 

Demand/Supply ของการใช้และการผลิตยาสมุนไพร รวมถึงแนวทางการจัดการ และการสนับสนุนการใช้ยา12 

สมุนไพร 13 

มติที่ประชุม  รับทราบ มอบผู้เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 14 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 15 

     นางสาวณัฐพร ฤทธิ์สืบเชื้อ ผู้จดรายงานการประชุม 16 

     นายสมศักดิ์     กรีชัย  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 17 

 18 


