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  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ  ได้ขับเคลื่อนงำน ด้ำนบริกำรกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์
ทำงเลือก   กำรแพทย์พื้นบ้ำน  และกำรส่งเสริมคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย  มำอย่ำงต่อเนื่อง แต่จำกข้อมูล
กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  บุคลำกรสำธำรณสุข ยังขำดควำมพร้อมทั้งองค์ควำมรู้ ที่เกี่ยวข้อง   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
บุคลำกรสำธำรณสุข ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย   ยังมีควำมจ ำเป็น โดยเฉพำะกำร
ฝึกอบรมพยำบำลคัดกรอง และหลักสูตรกำรรักษำทำงกำรแพทย์แผนไทยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ ใน รพ.สต. ให้ครบทุกแห่ง  
เพ่ือให้สำมำรถเป็นผู้ร่วมอุดมกำรณ์สร้ำงคุณค่ำงำนกำรแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน   “แพทย์แผน
ใหม่ เข้ำใจแผนไทย” ได้อย่ำงกลมกลืนแบบค่อยเป็นค่อยไป  และสร้ำงฐำนบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ที่ไม่ใช่
วิชำชีพแพทย์แผนไทย แต่เป็นก ำลังพลที่แข็งแกร่งในกำรฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำงๆ ต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
และกำรแพทย์ทำงเลือก ให้เป็นที่ยอมรับต่อไปในอนำคต 
  ปัจจุบันจังหวัดชัยภูมิ มีแพทย์แผนไทยครบทุกโรงพยำบำล  จ ำนวน ๑๖ แห่ง (๑๐๐%) และมีแพทย์
แผนไทย ใน รพ.สต. จ ำนวน ๗   แห่ง  (๔.๑๙ %)  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริกำร 
ตรวจ วินิจฉัย รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพ ด้วยศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก (เกณฑ์เป้ำหมำย ร้อย
ละ ๑๘.๕)  ร้อยละ ๑๘.๖๒ (ที่มำข้อมูล HDC ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒)  ซึ่งถือว่ำผ่ำนเกณฑ์  มีกำรใช้ยำสมุนไพรใช้ในหน่วย
บริกำรทุกแห่ง ใช้ยำสมุนไพร ทดแทนยำแผนปัจจุบัน ๒ รำยกำร คือฟ้ำทะลำยโจร และยำเหลืองปิดสมุทร   
  จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพบริกำร (Service Plan) สำขำกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ผสมผสำน จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๒   มุ่งเน้นให้บุคลำกรกรกำรแพทย์แผนไทยท ำงำนบริกำรเชิงคุณภำพ  
ส ำหรับหน่วยบริกำรปฐมภูมิ  (PCC) ควรมีบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยทุกแห่ง อย่ำงน้อยแห่งละ ๑ คน โดยท ำงำน
ร่วมกับทีมสหวิชำชีพ  กำรอบรมให้ควำมรู้แพทย์เวชศำสตร์ครอบครัว   ให้มีควำมรู้ด้ำนศำสตร์กำรแพทย์แผนไทย   ส่วน
กำรจัดบริกำรในโรงพยำบำล กำรให้บริกำร OPD คู่ขนำน กำรพัฒนำบริกำรเชิงคุณภำพ โดยมีวิธีกำรน ำสู่กำรปฏิบัติ 
คือ ๑) กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนใน รพ. ๒) จัดอบรมให้บุคลำกรทำงกำรแพทย์เขำใจเรื่องแพทย์แผน ๓) Approach  
แบบแผนตะวันตก  ส่วนกำรจัดบริกำรในคลินิกครบวงจร  เป้ำหมำย ๔ โรคหลัก ประกอบด้วย ไมเกรน ข้อเข่ำเสื่อม 
อัมพฤกษ์ อัมพำต ภูมิแพ้ (ระบบหำยใจส่วนต้น)  และกำรจัดปรุงยำเฉพำะรำย ตลอดจนน ำต ำรับยำจำกหมอพ้ืนบ้ำน 
เพ่ือพัฒนำเป็นสูตรต ำรับของหน่วยบริกำร ให้มำกยิ่งขึ้น  
  ด้ำนกำรใช้ยำสมุนไพร ร้อยละกำรสั่งใช้ยำสมุนไพร  เป้ำหมำย   ร้อยละ ๖ ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ ๕.๔๖  
(ที่มำข้อมูล HDC ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒)  ซึ่งถือว่ำมีแนวโน้มดีขึ้นและเพ่ิมขึ้นทุกปี จำก ๓ ปีย้อนหลัง ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  ผลงำน
ทั้งปี ร้อยละ ๓.๙๕ ๔.๒๐ และ ๔.๘๘ ตำมล ำดับ คณะกรรมกำรจึงมีแนวทำงกำรพัฒนำกำรใช้ยำสมุนไพร ให้มำกขึ้นคือ 
ประชำสัมพันธ์ โดยกำรท ำ Info Graphic สมุนไพร  ๙ ตัว ประกอบด้วย    ๑. ขมิ้นชัน  ๒.ฟ้ำทะลำยโจร  ๓.เหลืองปิดสมุทร  ๔.ยำ
แก้ไอมะขำมป้อม   ๕.ยำธำตุอบเชย  ๖.เถำวัลย์เปรียงยำผสมเถำวัลย์เปรียง  ๗.เพชรสังฆำต/ยำผสมเพชรสังฆำต ๘.ยำอมหญ้ำ
ดอกขำว  ๙.ยำรำงจืด    ทั้งนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ  จะด ำเนินกำรหำข้อมูล ๑) ปริมำณ/รำคำ กำรใช้ยำสมุนไพร 
ย้อนหลัง ๓ ปี เทียบกับยำแผนปัจจุบัน  เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรจัดหำยำสมุนไพรไว้ในหน่วยบริกำรต่อไป ปัญหำจำกกำรไม่สั่งซื้อ
ยำสมุนไพรของหน่วยบริกำร คือ มีรำคำแพง ใช้ปริมำณมำก ขำดควำมมั่นใจในคุณภำพ  
  ดังนั้นปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้งำนกำรแพทย์แผนไทยจะส ำเร็จได้ต้องพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์
แผนไทย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชนเพ่ือรองรับบริกำร
ให้มีคุณภำพมำตรฐำน  โดยกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ที่จะช่วยให้กำรพัฒนำคุณภำพบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผน
ไทยเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด เมื่อบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในงำนย่อมท ำให้กำรด ำเนินงำนได้ส ำเร็จ เกิด
ประโยชน์ในกำรดูแลสุขภำพของประชำชนในกำรพ่ึงตนเองช่วยเสริมสร้ำงอำชีพ เศรษฐกิจและรำยได้ของครอบครัว
ชุมชนได้เป็นอย่ำงดี สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
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                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที ่ชย  ๐๐๓๒.๐๑๕/    วันที ่       มกรำคม  ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ผลกำรกำรด ำเนินงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  รอบ ๓ เดือน 
............................................................................................................................. ................................................. 

เรียน  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 



  ด้วยกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก    ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำน  รอบ ๓ 
เดือน  โดยน ำข้อมูลจำก โปรแกรม HDC  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๒  เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรวำงแผน
ประเมินผล ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ  (กวป.)  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกรำคม  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 
ชั้น  ๓  ตึกอ ำนวยกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ   ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริกำร  (One Page เอกสำร
แจกท่ีประชุม)  และ Power point เสนอผลกำรด ำเนินงำนรอบ ๓ เดือน เพ่ือติดตำม  ควบคุม ก ำกับผลกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม KPI  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย) 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  หำกเห็นชอบตำมเสนอ ขอได้โปรดพิจำรณำอนุญำตให้น ำเสนอต่อที่
ประชุม 
 

(นำงสำววนิดำ  รอญยุทธ) 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทย และกำรแพทย์ทำงเลือก 
 


