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ตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560  
                             Service plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  
สรุปผลการตรวจราชการกรณปีกติ กระทรวงสาธารณสขุ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประเด็นการตรวจราชการ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน 18.50 

สถานการณ์ 
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่

มีคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพ จึงมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน โดยการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในหน่วย
บริการและหน่วยบริการมีการจัดบริการเพิ่มขึ้นทุกระดับ และมีการร่วมด าเนินงานกับสหวิชาชีพในการให้บริการผู้ป่วยในหน่วย
บริการและการออกเยี่ยมชุมชน รวมถึงการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน เพื่อร่วมดูแลสุขภาพของ
ประชาชน เช่น หมอพื้นบ้าน ผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรชุมชน เป็นต้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกร่วมกับเขตสุขภาพ(ประธานขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในเขตสุขภาพ Chief of Thai 
Traditional and Alternative Medicine : CTMO) และจังหวัด (หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
เพื่อขับเคลื่อนงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระดับพื้นที่และหน่วยบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 จากการตรวจราชการ ประจ าปี 2560 พบว่า ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (18.50) ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 19.42 ซึ่งมีการติดตามข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึง
ปัจจุบัน และในภาพรวมประเทศมีผู้รับบริการการแพทย์แผนไทยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตารางแสดงผล : ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 

ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2560) 

เขตสุขภาพ บริการผู้ป่วยนอก(ครั้ง) บริการแพทย์แผนไทย(ครั้ง) ร้อยละการรับบริการ 
เขตสุขภาพท่ี 1 13,277,223 1,795,886 13.53 
เขตสุขภาพท่ี 2 7,027,374 1,402,086 19.95 
เขตสุขภาพท่ี 3 7,486,833 1,592,995 21.28 
เขตสุขภาพท่ี 4 9,130,778 1,550,442 16.98 
เขตสุขภาพท่ี 5 12,100,996 1,973,740 16.31 
เขตสุขภาพท่ี 6 9,752,349 1,792,032 18.38 
เขตสุขภาพท่ี 7 10,904,405 2,845,749 26.1 
เขตสุขภาพท่ี 8 11,560,255 3,369,598 29.15 
เขตสุขภาพท่ี 9 13,340,872 2,540,238 19.04 
เขตสุขภาพท่ี 10 9,904,202 1,981,796 20.01 
เขตสุขภาพท่ี 11 8,804,395 1,341,636 15.24 
เขตสุขภาพท่ี 12 9,928,236 1,748,656 17.61 

รวม 123,217,918.00 23,934,854.00 19.42 
ที่มา : ระบบรายงานข้อมูล Health Data Center ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงาน  
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารหน่วยงานเห็นความส าคัญของงานด้านการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพรไทย เช่น มีการแต่งตั้งประธานขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในเขตสุขภาพ (Chief of 
Thai Traditional and Alternative Medicine : CTMO) ทั้ง 12 เขตสุขภาพ มีนโยบายการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ 
Frist line drug (ขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร) รวมถึงบูรณาการงานกับสหวิชาชีพและเครือข่าย 

 



2 

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2560  
                             Service plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 

ปัญหา/อปุสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอเชิงนโยบาย 

นวัตกรรม/พื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทย (Best Practice) 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด าเนินการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556 – 2560 เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยบริการ
สาธารณสุขของรัฐที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ และขับเคลื่อน พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
รวมทั้งสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน และเครือข่ายงานด้านการแพทย์แผนไทย และน าองค์ความรู้มาต่อยอดในการจัดบริการ
ในโรงพยาบาลของรัฐต่อไป และในปี 2560 มีหน่วยงานที่เป็นพื้นที่ต้นแบบฯ ดังนี้ 

รายงาน นายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์/โทรสาร 0 2149 5653  

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 

ประเด็นปัญหา ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ข้อมูล การประมวลผลของระบบรายงาน Health 

Data Center (HDC) ไม่สมบรูณ ์

update ข้อมูลในเป็นปัจจุบัน รวมถึงการ update  
ข้อมูลย้อนหลังให้ครบถ้วนสมบรูณ์  

บุคลากร หน่วยบริการขาดบุคลากรดา้นการแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1. เพิ่มกรอบอัตราก าลังและสนับสนุนการจ้างบุคลากรทั้งแพทย์
แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการทุกระดับ 

2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานการแพทย์แผนไทยร่วมกับ 
Family care team และร่วมจดับริการใน PCC 

ยา 1. ระเบียบราชการไม่เอื้ออ านวยให้หน่วย
ผลิตยาสามารถกระจายยาสมุนไพร
ระหว่างหน่วยบริการ  
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานที่มี
การผลิตยาสมุนไพรใหไ้ด้รับมาตรฐาน 
GMP 

1. สนับสนุนประเด็นการโอนขายบิลและจัดท าแผนการผลติและ
กระจายยาสมุนไพรในระดับเขตสขุภาพ  
2. สนับสนุนหน่วยงานใหร้่วมศึกษาวิจัยสนับสนุนข้อมูลวิชาการ
การใช้ยาสมุนไพร  
3. สนับสนุนการน ายาสมุนไพรปรงุเฉพาะรายเขา้สู่ยาในบัญชียา
หลักแห่งชาต ิ

ประเภท หน่วยงาน จุดเด่น 
สสจ. สสจ.ศรีสะเกษ สนับสนุนงานหลายดา้น เช่น ด้านบุคลากร มีแหล่งฝึกประสบการณ ์เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ด้านยา 

การผลิตยาและใช้ยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ด้านบริการ จัดท าคู่มือเวชปฏิบัติการดูแลรักษา
ผู้ป่วย และสรา้งเครือข่ายสุขภาพกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ชุมชนศรสีะอโศก หมอพื้นบ้าน ชุมชน
ป่าโนนใหญ่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภฏัศรสีะเกษ และพัฒนาสู่งานวิจัย 

รพศ./
รพท. 

รพ.ก าแพงเพชร บูรณาการการจัดบริการร่วมกับสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย OPD IPD ICU เวชกรรมสังคม เวช
กรรมฟื้นฟู และคลินิกแพทย์แผนจีน รวทั้งบูรณาการงานกับระบบบริการ Service Plan สาขา
อื่นๆ เช่น Transplantation Palliative Care และ Frist line drug และร่วมมือกับองค์กร
ท้องถิ่นระดับจังหวัด อ าเภอ อสม. และหมอพ้ืนบ้าน ศึกษาวิจัย R2R และการพัฒนานวัตกรรม  

รพช. รพ.ขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะ

เกษ 

จัดบริการคลินิกเฉพาะโรค เช่น ไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม ภูมิแพท้างเดินหายใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต สะเก็ด
เงิน และมะเร็งตับ ให้บริการรักษาผู้ป่วยใน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ
แพทย์แผนไทย อีกทั้งพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย (Refer) ระหว่างหน่วยบริการในระดับอ าเภอ จังหวัด 
และเขตสุขภาพ รวมถึงสร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

รพ.สต./
สอน. 

รพ.สต.เพ็กใหญ ่
จังหวัดขอนแก่น 

จัดบริการการดูแลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และพัฒนายาปรุงเฉพาะรายเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในพื้นที่ เช่น ยาต้มล้างแผลเปลือกมังคุด ยาพอกพิษอักเสบ ยาพอกเข่า เป็นต้น เช่ือมโยงการดูแล
สุขภาพกับเครือข่ายด้านสมุนไพร หมอพื้นบ้าน และประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองโดยการ
ปลูกและใช้สมุนไพรได้อย่างยั่งยืน และมีตลาดนัดสมุนไพรในชุมชนทีส่ร้างรายได้สู่ครัวเรือน 


