
รายงานการประชุมและติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1 

(Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในเขตสุขภาพ ครั้งที่ 3 2 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 – 18.30 น. 3 

ณ ห้องประชุมพรภูเบศร ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก ชั้น 3 4 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จงัหวัดปราจีนบุรี 5 

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

ผู้มาประชุม 7 

1. นพ.สุเทพ  วัชรปิยานันทน์  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธาน 8 

2. นพ.ปราโมทย ์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 9 

3. นพ.สรรพงษ์  ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10 

4. ภญ.ดร.อัญชลี  จูฑะพุทธิ ผู้อ านวยการส านักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 11 

5. นพ.วัฒนะ  พันธุ์ม่วง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 12 

    ผสมผสาน 13 

6. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 14 

7. นางอิศยาภรณ ์ ใจดี  ผู้อ านวยการส านักงานสื่อสารองค์กร 15 

8. นางศรีจรรยา  โชตึก  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 16 

9. นายวัฒนศักดิ ์ ศรรุ่ง  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 17 

10. นายสมศักดิ ์ กรีชัย  ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพ 18 

และบริหารโครงการพิเศษ 19 

11. ดร.รัชนี  จันทร์เกษ ผู้อ านวยการส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 20 

12. นางอัจฉรา เชียงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 21 

13. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 22 

14. นายสมคิด  เริงวิจิตรา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 23 

15. นางบุญใจ  ลิ่มศิลา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 24 

16. นางสาวรสสุคนธ์ กลิ่นหอม  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 25 

17. นางสาวสุพินดา  กิจทวี  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 26 

18. นางสาววลัยลักษณ์ ดุริยะศรีไพร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 27 

19. นายชินวัธ  มิ่งทอง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 28 

20. นางอลิศรา  พลับสกุล นักวิเทศสัมพันธ์ 29 

21. นางสาวภัทธีรา  แรงกล้า  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 30 

22. นางสาวณัฐพร  ฤทธิ์สืบเชื้อ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ   31 

23. นางสาวศิริขวัญ  ชาวจีน  นักจัดการงานทั่วไป 32 

24. นางสาวสุณี งามเฉลียว นักวิชาการเงินและบัญชี 33 

25. นางกรุณา ทศพล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 34 
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26. นางลักขณา อังอธิภัทร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 

27. นายยิ่งศักดิ์  จิตตะโคตร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 2 

28. นายประมวล  พูนสังข ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  3 

(สสจ.สุโขทัย)     เขตสุขภาพท่ี 2 4 

29. นพ.พนา  วงศ์ช านะภัย ผู้อ านวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  5 

จ.เพชรบูรณ์    เขตสุขภาพที่ 2 6 

30. นางสาวชวัลวลัย  เมฆสวัสดิชัย เภสัชกรช านาญการ (สสจ.สระบุรี)   เขตสุขภาพท่ี 4  7 

31. นางสาวอุมาภรณ์ ไทยสุริยะ แพทย์แผนไทย (สสจ.สระบุรี)  เขตสุขภาพท่ี 4 8 

32. นางสาวยุพยง ประเสริฐลาภ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (รพ.มะการักษ์)  เขตสุขภาพท่ี 5 9 

33. นางจันทร์อาภา ธนธรรมสถิต พยาบาลวิชาชีพช านาญการ (รพ.มะการักษ์) เขตสุขภาพท่ี 5 10 

34. นางสาวพรวิมล พุฒซ้อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  11 

(สสจ.กาญจนบุรี)    เขตสุขภาพท่ี 5 12 

35. นางวัสกร  สังข์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   เขตสุขภาพท่ี 5 13 

36. นายพรเทพ พุฒซ้อน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  14 

 (รพ.สต.หลุมรัง)     เขตสุขภาพท่ี 5 15 

37. นางยุพิน  แก้วกอเกตุ  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (แทน CTMO)  เขตสุขภาพท่ี 6 16 

38. นพ.สุพัฒน์ ธาตุเพชร ประธาน CTMO     เขตสุขภาพที ่7 17 

39. นางพชรพร ครองยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  18 

(สสจ.ขอนแก่น)    เขตสุขภาพที่ 7  19 

40. นางสาวสุริยันต์ ช่อประพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  20 

(สสจ.มหาสารคาม)   เขตสุขภาพท่ี 7 21 

41. นายมานิตย์ ทวีหันต์  เภสัชกรช านาญการพิเศษ (สสจ.ร้อยเอ็ด)  เขตสุขภาพท่ี 7 22 

42. นางสาวนิดหน่อย นุระสิงห์  แพทย์แผนไทย (สสจ.ขอนแก่น)   เขตสุขภาพท่ี 7 23 

43. นายอภิวัฒน์ แสงวงศ์  เภสัชกรช านาญการ (สสจ.สกลนคร)  เขตสุขภาพท่ี 8 24 

44. นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ประธาน CTMO    เขตสุขภาพที ่9 25 

45. นางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   เขตสุขภาพท่ี 9 26 

46. นางสาวสุภาวดี  อัคคะเพชร แพทย์แผนไทย (สสจ.อุบลราชธานี)  เขตสุขภาพท่ี 10 27 

47. นางสาวติ่งตา มัสการ  สาธารณสุขจังหวัดกระบี่    เขตสุขภาพท่ี 11 28 

48. นางรังสินี  รามรงค ์ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร    เขตสุขภาพท่ี 11 29 

49. นายสฤษดิ์  ตรีมณี  แพทย์แผนไทย (สสจ.สุราษฎร์ธานี) เขตสุขภาพท่ี 11 30 

50. นางจุฑาภรณ์  เมืองจร  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ    31 

(สสจ.พังงา)    เขตสุขภาพท่ี 11 32 

51. พญ.เกณิกา หังสพฤกษ์ ประธาน CTMO     เขตสุขภาพที ่12 33 

52. นางอารีรัตน์ นวลแย้ม พยาบาลวิชาชีพ (รพ.หาดใหญ่)   เขตสุขภาพท่ี 12 34 

 35 
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53. นางอารีย์  ชูแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  1 

(สสจ.พัทลุง)     เขตสุขภาพท่ี 12 2 

54. นางสมลักษณ ์ แช่ลี้  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  3 

(สสจ.สงขลา)     เขตสุขภาพท่ี 12 4 

55. นางอรุณ ี ธัญธนวิทยา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  5 

(สสจ.ตรัง)     เขตสุขภาพท่ี 12 6 

56. นางจริยา  เหลื่อมปุ๋ย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ  7 

(สสจ.นราธิวาส)    เขตสุขภาพที่ 12  8 

57. นางสาวประทักษ์วัล สุขส าราญ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  9 

(สสจ.นครศรีธรรมราช)   เขตสุขภาพท่ี 12 10 

58. นางสาวอังคณา บุญทวี  แพทย์แผนไทย     เขตสุขภาพท่ี 13 11 

 12 

ผู้เข้าร่วมประชุม 13 

1. นายปฏิพล  รัตนแพทย์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 14 

2. นางสาววิลาวัณย์ เผือกชาย แพทย์แผนไทย 15 

3. นางสาวธิดารัตน์  หมอนิ่ม  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 16 

4. นางสาววริศรา  เขีนวสง  แพทย์แผนไทย 17 

5. นางสาวนิสาชล  แซ่ลิ่ม  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 18 

6. นางสาวอารียา  หวังดี  แพทย์แผนไทย 19 

7. นายณัทณพงศ ์ กิตต์ธนวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 20 

8. นางสาวสโรชา  วงศ์วิจิตร เภสัชกรช านาญการ 21 

9. นางจรรยา  แซ่เจน  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 22 

10. นางสาวลภดา  ศรีโคตร  ส านักข้อมูลและคลังความรู้ 23 

11. นางสาวซูไมยะ  เด็งสาแม ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 24 

12. นางสาวจุฑาพร  ภูเวียง  ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 25 

13. นายสมชาย  ช่วงแก้วมณี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 26 

14. นางกัญญา  อินแนว  นักวิเคราะห์แผนและนโยบายช านาญการ 27 

15. นายพิสิษฎ์พล  นางาม  ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้ 28 

16. นายจรูญศักดิ์  จริยา  เภสัชกรช านาญการ 29 

 30 

เริ่มประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น. 31 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 32 

ไม่มี 33 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 34 
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   ที่ประชุมขอแก้ไขรายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบ1 

บริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระดับเขตสุขภาพ 2 

ปีงบประมาณ 2560 ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล หน้าที่ 4 3 

บรรทัดที่ 26 แก้ไขจาก ฝึกอบรมเขียน Menuscript เป็น ฝึกอบรมเขียน Manuscript  4 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมและแก้ไขตามเสนอ 5 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 6 

๓.๑ ผลการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา7 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน) 2559 และแผนการพัฒนา ปี 8 

2560-2564 9 

เขตสุขภาพที่ 4 10 

นายแพทย์สมาน ฟอนฟัก ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปากพลี (ประธานคณะกรรมการ11 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 4) 12 

น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้  13 

1. การจัดบริการของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย(โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก)  14 

2. โรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพร จ านวน 6 แห่ง ซึ่งผ่านการประเมิน GMP 3 แห่ง (โรงพยาบาล15 

เสาไห้ จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลหนองโดน จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก)                  16 

3. การจัดบริการการแพทย์แผนไทย OPD คู่ขนาน  17 

4. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมถึงตัวชี้วัดการ18 

ด าเนินงานรายไตรมาสของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์19 

ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 4 เช่น การอบรมพัฒนาระบบคุณภาพข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การ20 

สนับสนุนการจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยในระดับ รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ให้ได้มาตรฐาน การถ่ายทอด21 

ความรู้การจัดบริการแบบครบวงจรแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์22 

ทางเลือกในคลินิกครบวงจร รวมถึงการสนับสนุนการบูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ23 

ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative)  24 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น หน่วยบริการขาดความเชื่อมั่นการใช้ยาการผลิตและ25 

กระจายยาสมุนไพร ระบบรายงานข้อมูลการบริการแพทย์ทางเลือกไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบ26 

ข้อมูล Health Data Center (HDC) ในปี 2560 ขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  27 

เขตสุขภาพที่ 5 28 

นางสาวยุพยง ประเสริฐลาภ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี (เลขา29 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์30 

ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 5) น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้  31 

1. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมถึงตัวชี้วัดการ32 

ด าเนินงานรายไตรมาสของระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์33 

ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 5  34 

2. ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน  35 
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3. การจัดบริการการแพทย์แผนไทย OPD คู่ขนาน  1 

4. การจัดบริการคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร(คลินิก 4 โรค)  2 

5. โรงพยาบาลอู่ทองมีการผลิตยาสมุนไพร 43 รายการ ครอบคลุมทุกกลุ่มโรค รวมถึงมีการ3 

กระจายยาภายในและนอกเขตสุขภาพ  4 

6. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทย5 

และการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 5 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  6 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  7 

- บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการมีไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 8 

- ขาดทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเวชกรรมไทย และความเข้าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพร 9 

- ขาดทักษะการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ การส่งข้อมูลรหัสโรค/รหัสยาด้านการแพทย์แผนไทยและ10 

การแพทย์ผสมผสาน 11 

- การแพทย์แผนไทยขาดการยอมรับจากแพทย์แผนปัจจุบันและการด าเนินงานร่วมกับสหวิชาชีพ 12 

- ยาสมุนไพรขาดงานวิจัยรองรับประสิทธิภาพและความปลอดภัย 13 

- ประชาชนเข้าถึงบริการน้อยเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลการจัดบริการการแพทย์แผนไทย 14 

เขตสุขภาพที่ 10 15 

นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 16 

(ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์17 

ผสมผสาน เขตสุขภาพที่ 10) การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานมีการประสาน18 

และด าเนินงานร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) น าเสนอผลการด าเนินงาน ดังนี้  19 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพหน่วยบริการเพ่ือการพัฒนาการจัดบริการและการจัดตั้ง PCC ของเขต 10 20 

2. การจัดสรรส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของการจัดบริการการแพทย์แผนไทย  21 

3. ก าหนดแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รวมถึงตัวชี้วัดการด าเนินงานรายไตรมาสของระบบ22 

บริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 10  23 

4. รายงานผลร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้24 

มาตรฐาน 10 ผ่านระบบรายงาน Cockpit เขตบริการสุขภาพที่ 10 และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติม เช่น ก าหนด25 

ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยนอกใน 4 โรคหลักของเครือข่ายหน่วยบริการ(ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น 26 

อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน) และโรคอื่น เช่น ท้องอืดเฟ้อ รคอุจจาระร่วงเฉียบพลันไม่ติดเชื้อ  27 

5. จัดทาแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) “คู่มือเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผน28 

ไทยและการแพทย์ทางเลือก” การรักษาโรคโดยใช้ยาสมุนไพร 29 

6. จัดอบรมเวชปฏิบัติให้กับแพทย์แผนไทยท่ียังไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 30 

7. ประชุมคณะกรรมการ Service Plan แพทย์แผนไทย เขตสุขภาพท่ี 10 จานวน 4 ครั้ง/ปี 31 

8. ก าหนดแผนการพัฒนา Herbal city เขตสุขภาพที่ 10 ตามมาตรการ เช่น การพัฒนาคุณภาพ32 

วัตถุดิบสมุนไพร การขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า และน าไปใช้ทุกภาคส่วน และการส่งเสริมการ33 

ใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ 34 

9. ก าหนดแผนการผลิตยาแผนไทยใน 5 โรงพยาบาลแหล่งผลิตยาสมุนไพร เขตสุขภาพท่ี 10  35 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 1 

- บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 2 

- แนวทางเวชปฏิบัติยังไม่ครอบคลุม เช่น การกาหนดคอร์สการรักษาแต่ละโรค 3 

- การผลิตยาสมุนไพรไม่เพียงพอกับความต้องการ 4 

จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ ดังนี้  5 

1. เขตสุขภาพทั้ง 12 เขต ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์ 6 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของระบบรายงาน Health Data Center (HDC) ของหน่วยบริการสาธารณสุข7 

ภายในเขตสุขภาพ และน าข้อมูลวิเคราะห์ผลการด าเนินการแต่ละประเภทหน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล8 

ศูนย์/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้องกับการจัดบริการ9 

และสามารถน าไปประกอบการก าหนดตัวชี้วัดร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์10 

ทางเลือกแต่ละประเภทหน่วยบริการต่อไป 11 

2. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับเขตสุขภาพร่วมหารือก าหนดแนวทาง   12 

การรับบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยเข้ามาปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ และการอบรมเวชปฏิบัติให้กับ13 

แพทย์แผนไทยที่ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการผลิต14 

แพทย์แผนไทยในการติดตามและเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบโรคศิลปะ พร้อมทั้งให้ 12 เขต15 

สุขภาพรวบรวมข้อมูลบุคลากรในเขตสุขภาพที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ 16 

3. การพัฒนา Application การใช้ยาสมุนไพรส าหรับแพทย์แผนปัจจุบันและบุคลากรทางการแพทย์ 17 

เพ่ือสนับการใช้ยาสมุนไพรอย่างถูกต้องและเพ่ิมขึ้นในระบบสุขภาพ 18 

4. โรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพรทั้ง 47 แห่ง โดยมีโรงพยาบาลจ านวน 20 แห่ง ที่ยังไม่ผ่าน19 

การประเมินมาตรฐาน WHO-GMP ให้เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และให้20 

ผ่านการประเมินมาตรฐานภายในใน ปี 2560  21 

5. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดท าแผนและแนวทางการพัฒนาระบบบริการ22 

สุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในหน่วยบริการสุขภาพอย่างมี23 

ประสิทธิภาพ โดยการจัดบริการที่มีคุณภาพต้องมีแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ ซึ่งจะส่งผลในการเปิดกรอบ24 

โครงสร้งอัตราก าลังของหน่วยบริการต่อไป 25 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป พร้อมทั้ง 26 

ให้เขตสุขภาพ 12 เขต รวบรวมข้อมูลบุคลากรในเขตสุขภาพที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะเพ่ือหารือในการ27 

ประชุมครั้งต่อไป  28 

 3.2 ความก้าวหน้าการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการผลิตยา29 

สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ภายใต้การสนับสนุนโดยงบกลางปี 2560  30 

 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย น าเสนอ31 

ความก้าวหน้าของการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย  (TTM HA) กรมการแพทย์แผนไทย32 

และการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  อยู่ระหว่างหารือก าหนดแนว33 

ทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย สามารถแบ่งออก 2 รูปแบบ ดังนี้  34 
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 1. รูปแบบปกติทั่วไป การพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย (TTM HA) เป็นส่วนหนึ่ง1 

ของระบบการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Hospital accreditation : HA) ของสถาบันรับรองคุณภาพ2 

สถานพยาบาล (สรพ.) 3 

 2. รูปแบบพิเศษจ าเพาะ การพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย (TTM HA) เป็นการ4 

พัฒนาประเมินและรับรองโดยเฉพาะ เช่น โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยศเส สังกัด5 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 6 

 สถาบันการแพทย์แผนไทยได้รวบรวมและสรุปรายชื่อสถานบริการที่พร้อมเข้าสู่การ7 

พัฒนาและการรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย (TTM HA) รวมทั้งสิ้น จ านวน 233 แห่ง แบ่งเป็น8 

ระดับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 59 แห่ง และระดับโรงพยาบาลชุมชน 174 แห่ง 9 

จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ ดังนี้  10 

 1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) มีการประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 11 

(Hospital accreditation : HA) อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีการรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย เนื่องจากขาด12 

องค์ความรู้ในการประเมิน ดังนั้นเพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันขอให้เขตสุขภาพแจ้งรายชื่อหน่วยงานที่จะรับการ13 

ประเมิน HA เพ่ือให้กรมฯและเขตสุขภาพร่วมลงพ้ืนที่และประเมินรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยร่วมกัน 14 

 2. เขตสุขภาพที่ 9 มีการด าเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย (TTM HA) โดย15 

จัดท าแผนการให้บริการ การประเมินความเสี่ยงในการให้บริการการแพทย์แผนไทย 16 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป  17 

 3.3 ความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการแพทย์แผน18 

ไทยและการแพทย์ทางเลือก (สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย) 19 

 เภสัชกรหญิงมณฑกา ธีรชัยสกุล ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย รายงาน20 

ความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      21 

ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด าเนินการร่วมกับเขตสุขภาพ 12 เขต และ ได้คัดเลือก 22 

โครงร่างงานวิจัยที่มีศักยภาพและน ามาการพัฒนาโครงร่างงานวิจัยต่อรวมจ านวน 47 โครงร่างงานวิจัย     23 

โดยมีทีมวิจัยจ านวน 5 ราย/โครงการวิจัย ประกอบด้วย 1. หัวหน้าโครงร่างงานวิจัย(PI)  คือ ผู้ได้รับทุนวิจัย 24 

2. Research Methodology Mentor คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. 25 

Content Mentor จากสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 4. ผู้ช่วยวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์26 

มหาวิทยาลัย 5. ผู้ช่วยวิจัยจากสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย  27 

 28 

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้โอนงบประมาณเบิกแทนกันไปยัง29 

หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท างานวิจัยทั้ง 47 โครงร่างงานวิจัย โดยสนับสนุนงบประมาณจ านวน 35,000 30 

บาท/โครงร่างงานวิจัย และได้ประสานงานไปยังแต่ละเขตสุขภาพเพ่ือติดตามการด าเนินงานต่อไป 31 

จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ คือ ในกระบวนการจัดท า32 

งานวิจัยทั้ง 47 โครงร่างงานวิจัย ให้บุคลากรสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ เพื่อสร้างเครือข่าย33 

ร่วมมือและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ34 
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ในการจัดท างานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และสามารถพัฒนางานวัจิยที่มีคุณภาพและน าไปใช้ประโยชน์     1 

ในระบบบริการสุขภาพได้เพ่ิมข้ึน ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยู่ระหว่างจัดท างานวิจัย 2 

เพ่ือสนับสนุนการใช้สมุนไพร Frist Line Drug (ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชัน)  3 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการต่อไป  4 

 3.4 รายงานผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ  5 

 นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อ านวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ 6 

แผนไทยและพ้ืนบ้านไทย น าเสนอผลการด าเนินการจัดท าข้อมูลต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์7 

เพ่ือกลั่นกรอง วิเคราะห์ และคัดเลือกต ารับยาแผนไทยที่ได้รับการประกาศคุ้มครองเป็นต ารับยาแผนไทยของ8 

ชาติแล้ว เพ่ือก าหนดและประกาศเป็น “ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ” และน าไปส่งเสริมการน าไปใช้ประโยชน์9 

ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งกระบวนการพิจารณาต ารับยาแผนไทยแห่งชาติผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน/10 

คณะกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ความส าคัญของลักษณะ11 

ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ(National Thai Traditional Formulary) และปัจจุบันมีผลการพิจารณา/คัดเลือก/12 

กลั่นกรองต ารับยาแผนไทยแห่งชาติแล้ว จ านวน 16 รายการ ได้แก่ ๑.ยาก าลังราชสีห์ (ยาต้ม) ๒.ยาก าลัง13 

ราชสีห์ (ยาผง) ๓.ยาบ ารุงเลือด ๔.ยาต้มบ ารุงเลือด ๕.ยานนทเสน ๖.ยาพรหมพักตร์ ๗.ยาผายโลหิต           14 

๘.ยาสุวรรณเกษรา ๙.ยาประสะไพล ๑๐.ยาประสะผิวมะกรูด ๑๑.ยาแก้ไข้ทับระดู /ระดูทับไข้ (ขนานที่ ๑) 15 

๑๒.ยาแก้ไข้ทับระดู /ระดูทับไข้ (ขนานที่ ๒) ๑๓.ยาประสะว่านนางค า ยาประสะไพล ๑๔.ยาปลูกไฟธาตุ    16 

๑๕.ยาต้มประสะน้ านม ๑๖.ยาช าระโลหิตน้ านม เป็นต้น 17 

 จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ คือ ในการจัดท าต ารับยา18 

แผนไทยแห่งชาติให้มีการระบุสรรพคุณที่ชัดเจน ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียงจากการใช้ยา เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและ19 

ใช้ต ารับยาแผนไทยได้อย่างถูกวิธี รวมทั้งการอ้างอิงแหล่งที่มาของต ารับยา และที่ประชุมชี้แจงเพ่ิมเติม ดังนี้ 20 

ในกระบวนการพิจารณาต ารับยาแผนไทยแห่งชาติได้มีการจัดท าข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการใช้ยาเช่นเดียวกับยา21 

แผนปัจจุบันทั้งข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการต่อเนื่อง และกรณีที่มีผลข้างเคียงจาก22 

การใช้ยาสมุนไพรให้มีการรายงานผ่าน เภสัชกรของหน่วยบริการสาธารณสุขที่ ให้ยา ซึ่งส านักงาน23 

คณะกรรมการอาหารและยามีการรวบรวมข้อมูลสถานะการณ์และปัญหาการใช้ยาสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง 24 

มติที่ประชุม รับทราบ  25 

  26 

 27 

 3.5 การเสนอนวดไทยขึ้นทะเบียนในฐานะรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญา   28 

ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติกับ UNESCO และมาตรการรองรับของ29 

ประเทศไทย 30 

 นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อ านวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ 31 

แผนไทยและพ้ืนบ้านไทย น าเสนอผลเสนอนวดไทยขึ้นทะเบียนในฐานะรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญา     32 

ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติกับ UNESCO และมาตรการรองรับของประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 33 
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ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 3  โดยมีนายวีระ 1 

โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม องค์การ UNESCO ให้ประเทศไทย2 

พิจารณาจัดล าดับการน าเสนอ “โขน” และ “นวดไทย” ขึ้นเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้3 

ของมนุษยชาติ ภายใต้เงื่อนไขว่าเสนอได้ปีละ 1 เรื่อง และมติคณะกรรมการฯ ให้เสนอ “โขน” เป็นล าดับแรก4 

ในปี 2018 และ “นวดไทย” ในปี 2019 ซึ่งการนวดไทยเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 500 ปี 5 

ที่ใช้ในการดูแลสุขภาพตั้งแต่การตั้งครรภ์จนถึงวัยชราที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ไปจนถึงการใช้ผู้เชี่ยวชาญ6 

เฉพาะทาง ในการบ าบัด รักษา โรคและอาการต่างๆ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและภาคี7 

เครือข่ายที่เก่ียวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและจะขับเคลื่อนด าเนินการมาตรการรองรับดังกล่าวต่อไป  8 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยที่เก่ียข้องด าเนินการต่อไป 9 

 3.6 แผนปฏิบัติการและแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนสมุนไพร             10 

เชิงเศรษฐกิจและเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัด ภายใต้งบรายจ่ายเพิ่มเติม11 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 งบกลาง  12 

 นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 13 

น าเสนอแผนปฏิบัติการและแนวทางการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนสมุนไพร เชิงเศรษฐกิจและเมือง14 

สมุนไพรกลุ่มจังหวัด ภายใต้งบรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ 2560 งบกลาง ซึ่งได้รับการจัดสรร15 

งบประมาณจ านวน วงเงิน 1,258,012,360 บาท และมีกระทรวงต่างๆ 7 กระทรวง และ 4 กลุ่ม16 

จังหวัดร่วมด าเนินการ โดยมีทิศทางการด าเนินการตามแผน Value Chain 6 ด้าน ดังนี้ 1.Demand เช่น 17 

ตลาดสินค้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการ 2.Raw Material เช่น สายพันธุ์พืชสมุนไพร 18 

ฐานข้อมูลสมุนไพร ตลาดกลางวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 3.R&D and Technology พัฒนา19 

มาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร งานวิจัย วัตกรรม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 4.Manufacturing เช่น ส่งเสริม20 

สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้มาตรฐาน GMP และเพ่ิมศักยภาพ SMEs สมุนไพร            21 

5. Regulation การพัฒนาศักยภาพศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร และหลักเกณฑ์การประเมิน22 

สมุนไพรเพื่อการข้ึนทะเบียน 6.Marketability เช่น พัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและ23 

ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่สากล โดยต้องเร่งด าเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ24 

รวมถึง 13 จังหวัดที่ด าเนินการเมืองสมุนไพร (Herbal city) 25 

 จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ คือ ให้จังหวัดเร่งด าเนิน26 

โครงการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณปี 2561 จะพิจารณา 27 

 28 

จากผลการด าเนินการปี 2560 และให้ติดตามการด าเนินการของกระทรวงต่างๆที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  29 

รวมทั้งโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพรทั้ง 47 แห่ง ให้ผ่านการประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร 30 

WHO-GMP ภายในปี 2561 และสามารถผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนหน่วยบริการภายในเขตสุขภาพได้ 31 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยที่เก่ียข้องด าเนินการต่อไป 32 

 33 
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 3.7 สรุปผลการด าเนินงานดา้นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับ1 

เขต สุขภาพ  2 

 นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการ3 

พิเศษ รายงานผลการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ โดย4 

วิเคราะห์ผลการด าเนิการร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้5 

มาตรฐานย้อนหลัง 4 ปี (ปี 2556 – 2560) ตามล าดับ ดังนี้ 13.09, 14.63, 15.16, 17.18 และ 6 

19.86 เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลต่อไป อีกทั้งรายงานผลการจัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์7 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีการด าเนินการแล้ว 54 จังหวัด คิดเป็น 8 

ร้อยละ 71.05  9 

 จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ คือ ให้ จังหวัดและเขต10 

สุขภาพตรวจสอบข้อมูลร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของระบบ11 

รายงาน Health Data Center (HDC) ของหน่วยบริการสาธารณสุขภายในเขตสุขภาพ เพ่ือให้ข้อมูลสอดคล้อง12 

กับการจัดบริการและประเมินผลการจัดบริการต่อไป และก าหนดเป้าหมายการจัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย13 

และการแพทย์ทางเลือกในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เหลือทั้ง 22 จังหวัด ให้ครบร้อยละ 100 ภายใน    14 

ไตรมาสที่ 4  15 

 ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชี้แจงแผนการพัฒนางานด้าน16 

การแพทย์แผนไทย รวมถึงนโยบายการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปยัง17 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น การจัดบริการแบบ OPD คู่ขนาน และการ18 

จัดบริการคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทยทางเลือกแบบครบวงจร (คลินิก 4 โรค ได้แก่ ข้อเข่าเสื่อม 19 

ไมเกรน อัมพฤกษ์ อัมพาต และภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น) เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถด าเนินงานได้อย่าง20 

คล่องตัว และสอดคล้องตามนโยบาย 21 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยที่เก่ียข้องด าเนินการต่อไป 22 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 23 

  4.1 แนวทางการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดา      24 

แห่งการแพทย์แผนไทย ปี 2560 25 

   นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อ านวยการกองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ 26 

แผนไทยและพ้ืนบ้านไทย น าเสนอ นวทางการจัดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดา      27 

แห่งการแพทย์แผนไทย ปี 2560 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เห็นชอบการถวาย28 

พระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา29 

เจษฎาราชเจ้า และก าหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” 30 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา31 

ราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” ซึ่งปี 2559 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 32 

ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และพระบิดา33 

แห่งการแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 34 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีการจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ35 
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แสดงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  1 

จัดเวทีทางวิชาการ การฝึกอบรมระยะสั้น การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น  2 

  จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ ให้มีการจัดงานสัปดาห์วัน3 

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย ปี 2560 (จัดนิทรรศการ/เผยแพร่4 

ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยระดับหน่วยบริการ/ระดับจังหวัด มุ่งเน้นให้แพทย์แผนไทยมีส่วนร่วม และสร้าง5 

การยอมรับงานการแพทย์แผนไทยระดับพื้นท่ี) รวมทั้งให้สหวิชาชีพและชุมชุมเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ และ6 

ระหว่างการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช7 

ให้มีการน าการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 8 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยที่เก่ียข้องด าเนินการต่อไป 9 

 4.2 นโยบายการกระจายยาสมุนไพรระหว่างโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ  10 

 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  น าเสนอ11 

ความก้าวหน้านโยบายการกระจายยาสมุนไพรระหว่างโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ โดยแนวโน้มมูลค่าการ12 

ใช้ยาสมุนไพร ในโรงพยาบาลเพ่ิมขึ้นโดยความต้องการบริโภคยาของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นยาจ าเป็น13 

พ้ืนฐานซึ่งมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพรทั้งประเทศ 71 แห่ง และกรมการ14 

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้ผ่านมาตรฐาน WHO–GMP 47 แห่ง ซึ่งผ่าน15 

มาตรฐาน WHO-GMP แล้ว 26 แห่ง และไม่ผ่านมาตรฐาน 21 แห่ง และมีปัญหาอุปสรรคในการผลิตยา16 

สมุนไพร คือ ยาสมุนไพรมีราคาสูง และระบบการบริหารจัดการยาไม่เอ้ือต่อการกระจายยาสมุนไพรของเขต17 

บริการสุขภาพ โดยมีแผนเพ่ือการพัฒนา 3 ระดับ ดังนี้ 1. Basic Level: ผลิตเพ่ือใช้เองภายในโรงพยาบาล18 

และสังกัด 2. Standard Level: ผลิตยาเพ่ือสนับสนุนความต้องการภายในเขต(ปัจจุบัน จ านวน 24 19 

โรงพยาบาล) 3. Excellent Level : ผลิตยาในเชิงอุตสาหกรรม มีการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรเชิงพาณิชย์ 20 

น าไปสู่ เมืองสมุนไพร Herb city(ปัจจุบัน 4 โรงพยาบาล) และให้เขตสุขภาพร่วมพิจารณาด าเนินการ 21 

  จากการน าเสนอที่ประชุมชี้แจงเพ่ิมเติม เกี่ยวกับกลไกการกระจายยาสมุนไพร22 

ระหว่างโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ (อยู่ระหว่างหารือร่วมกันด้านกฎหมายระหว่างกรมและส านักกฎหมาย23 

ของกระทรวงฯ เพ่ือปรับแก้ระเบียบเงินบ ารุงให้โรงพยาบาลสามารถผลิตและสนับสนุนยาสมุนไพรได้ถูกต้องตาม24 

ระเบียบ) และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมหารือการก าหนดก าลังการผลิตยาสมุนไพรต่อไป 25 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายหน่วยที่เก่ียข้องด าเนินการต่อไป 26 

 4.3 หารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและ27 

การแพทย์ทางเลือกและเขตสุขภาพ  28 

นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการ29 

พิเศษ น าเสนอด าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและเขตสุขภาพ 30 

ปีงบประมาณ 2560 มีการจ้างผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งแพทย์แผนไทยไปปฏิบัติงานประจ าส านักงานสาธารณสุข31 

จังหวัดที่ตั้งส านักงานเขตสุขภาพ 12 เขต และกรุงเทพมหานคร และหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน32 

ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและเขตสุขภาพในปีงบประมาณ 2561  33 

 34 
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จากการน าเสนอที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ือด าเนินการ โดยมีทิศทางการด าเนินการ 1 

3 แบบ ดังนี้ 2 

 1. ปฏิบัติงานในส านักงานเขตสุขภาพ 3 

 2. ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตั้งส านักงานเขตสุขภาพ 4 

 3. ปฏิบัติงาน ณ สถานทีปฏิบัติของประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 5 

Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของแต่ละเขตสุขภาพ  6 

สรุปผลการหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและ7 

เขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด าเนินการสนับสนุน8 

บุคลากรเพ่ือไปปฏิบัติงานประจ าเขตสุขภาพ 12 เขต (เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบงานระดับเขตที่ชัดเจน) โดยให้กลุ่ม9 

งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ตั้งส านักงานเขตสุขภาพเป็น10 

พ่ีเลี้ยงอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน และให้มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน ด าเนินงาน และ11 

รวบรวมข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ รวมถึงสามารถร่วมออกตรวจราชการด้านการแพทย์แผนไทยและ12 

การแพทย์ทางเลือก เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และงานด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป 13 

มติที่ประชุม รบัทราบ และมอบหมายหน่วยที่เก่ียข้องด าเนินการต่อไป 14 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 15 

  5.1 กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการการแพทย์     16 

แผนไทย ปี 2561 17 

   นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์18 

ทางเลือก น าเสนอกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการการแพทย์แผนไทย ปี 2561 โดย19 

มีแนวทางการจ่าย 11.61 บาท/ประชากร ซึ่งแบ่งสัดส่วนเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 20 

1. เหมาจ่ายให้หน่วยบริการต้นแบบ 10% (จ่ายให้กับหน่วยบริการประจ า/ปฐมภูมิหรือหน่วย21 

บริการร่วมให้บริการ ตามเกณฑ์ศักยภาพ) 22 

2. จ่ายให้หน่วยบริการประจ าตามเกณฑ์ศักยภาพ 40% (จ่ายให้หน่วยบริการประจ าที่จัดให้มี23 

บุคลากรวิชาชีพแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ ประจ าในหน่วยบริการปฐมภูม)ิ 24 

3. จ่ายให้หน่วยบริการประจ าตามเกณฑ์ผลงาน 50% (จ่ายส าหรับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาและ25 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้วยกรรมวิธีตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์  บริการส่งเสริมสุขภาพ26 

หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด บริการจ่ายยาสมุนไพร)  27 

ซึ่งจะมีการหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกันระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและ28 

เขตสุขภาพต่อไป 29 

มติที่ประชุม รบัทราบ 30 

เลิกประชุม เวลา 18.30 น. 31 

     นางสาวสุดารัตน์  เกตโล      ผู้จดรายงานการประชุม 32 

 นายสมศักดิ์  กรีชัย          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 33 

 34 


