
 

รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : SP1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
(เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 20) 
 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของจังหวัดล าพูน 
1.1 มีสถานบริการสาธารณสุขที่เปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นวด อบ 

ประคบสมุนไพร ฟ้ืนฟูมารดาหลังคลอด เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการจ่ายยาสมุนไพร) จ านวน 34 แห่ง จากทั้งหมด 
79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.04 

- ระดับโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จ านวน 8 แห่ง (ทุกแห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
- ระดับ รพ.สต. เปิดให้บริการ จ านวน 26 แห่ง จากท้ังหมด 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.62 
1.2 มีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 14 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็นร้อย

ละ 43.75 ในจ านวนนี้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว จ านวน 9 คน โดยปฏิบัติงานอยู่ในสถานบริการ
สาธารณสุข 10 แห่ง จากทั้งหมด 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.66 

- ระดับโรงพยาบาลมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 11 คน ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
7 แห่ง จากท้ังหมด 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.50 

- ระดับ รพ.สต. มีแพทย์แผนไทย/แพทย์ประยุกต์ จ านวน 3 คน ปฏิบัติงานใน รพ.สต. 3 แห่ง จาก
ทั้งหมด 71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.22 

1.3 มีโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร จ านวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลป่าซาง ซึ่งผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง
ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1,000,000 บาท ในการผลิตยาสมุนไพรเพ่ือสนับสนุน
การใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 1 
 
 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function 

การขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยจังหวัดล าพูน จะด าเนินการร่วมกันใน
ลักษณะของสหวิชาชีพ โดยได้วางแผนให้วิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการด า เนินงานด้าน
การแพทย์แผนไทย และร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทย (Service Plan) 
จังหวัดล าพูน 
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2.2 GAP Analysis 
 

Service 
delivery 

Health 
workforce 

IT Governance Financial Drug & 
Equipment 

Participation 

สถานบริการ
สาธารณสุขที่
เปิดให้บริการ
ด้านการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกยังคง
มีน้อย โดยเปิด
ให้บริการเพียง
จ านวน 34 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 79 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 43.04 

แพทย์แผน
ไทย/แพทย์
แผนไทย
ประยุกต์ ยังคง
มีน้อย โดยมี
จ านวน 14 คน 
ในสถานบริการ
สาธารณสุข
จ านวน 10 
แห่ง จาก
ทั้งหมด 79 
แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 12.66 

การบันทึก
ข้อมูลการให้
รหัสด้าน
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือกผ่าน
แฟ้มมาตรฐาน 
43 แฟ้ม โดย
เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยบริการ
หลายแห่งยังไม่
ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน 

ขับเคลื่อน
นโยบายและ
การด าเนินงาน
ด้านการแพทย์
แผนไทยโดย
คณะอนุกรรมก
ารพัฒนาระบบ
สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
Plan) จังหวัด
ล าพูน ทุก 3 
เดือน 

ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
จาก กองทุน
ภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย / สป. / 
อบจ. 

ส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรโดย
ใช้เป็นยา
ทดแทนและยา
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line drug 
พร้อมกับการ
พัฒนาสถานที่
ผลิตยาให้ได้
มาตรฐาน 
GMP ของ
องค์การ
อนามัยโลก 
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การแพทย์แผน
ไทย จะ
ด าเนินการ
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สุขภาพสาขา
การแพทย์แผน
ไทย (Service 
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 2.3 Framework 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบันทึกข้อมูลด้าน
การแพทย์แผนไทยผ่าน 43 แฟ้ม รวมไปถึงด้านการจ่ายยาแผนไทยในหน่วยบริการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้วยการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง 

- พัฒนาศักยภาพการบริการ โดยการจัดให้แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนออกไป
ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. และเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรโดยใช้เป็นยาทดแทนและยาสมุนไพร First line drug 
 2.4 Task List  

- จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงแผนการผลิต
และจัดหายาสมุนไพร 

- ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐานร้อยละ
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ร้อยละ 10 (เท่ากับร้อยละ 21.63) 
 2.5 Activities /Project  

- โครงการประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
ล าพูน 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข เรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

- โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
- โครงการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จังหวัดล าพูน 
- โครงการส่งเสริมการอบรมการแพทย์แผนไทย หลักสูตร 330 ชั่วโมง 
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหมอพ้ืนบ้าน จังหวัดล าพูน 

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
- ระบบรายงาน 43 แฟ้ม (HDC) 
- การประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดล าพูน 

ทุก 3 เดือน 
 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 24.10 (ผ่านตัวชี้วัด) ข้อมูลจากโปรแกรม HDC 
แผนภูมิที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
ล าพูน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ถึงปีงบประมาณ 2561 
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 3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
  ในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดล าพูนมีร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2560 เกือบทุกอ าเภอ ยกเว้นอ าเภอเมืองล าพูน 
 
แผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
ล าพูน แยกรายอ าเภอ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 

 
  
เมื่อจ าแนกเป้าหมายตามระดับของสถานบริการสาธารณสุขพบว่า ในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 
(เป้าหมายร้อยละ 10) โรงพยาบาลล าพูนมีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 3.48 ในปีงบประมาณ 2560 เป็น
ร้อยละ 3.55 ในปีงบประมาณ 2561 แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงานดังกล่าวยังไม่ผ่านตัวชี้วัดในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ส่วนระดับโรงพยาบาลชุมชนพบว่า โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมีผลการ
ด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยในปีงบประมาณ 2561 มี โรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านตัวชี้วัด 
(เป้าหมายร้อยละ 20) จ านวน 3 แห่ง จากทั้งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 
ส าหรับระดับ รพ.สต. พบว่า รพ.สต. ส่วนใหญ่ มีผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มี รพ.สต. ที่ผ่านตัวชี้วัดระดับ รพ.สต. (เป้าหมายร้อยละ 30) จ านวน 36 แห่ง จากทั้งหมด 
71 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.70 ของ รพ.สต.ทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของผู้ป่วยนอกท่ีได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด
ล าพูน แยกรายโรงพยาบาล เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2560 กับปีงบประมาณ 2561 

 
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 ปัญหา/อุปสรรค  

(1) การบันทึกข้อมูลการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 
แฟ้ม โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการหลายแห่ง ยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ท าให้ผลงานตัวชี้วัดยังคงต่ าอยู่ และ
ส่งผลให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเกณฑ์ผลงานจาก สปสช. น้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยจังหวัดล าพูนใช้
ระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันถึง 3 ระบบ คือ JHCIS (รพ.สต.) HosXP (รพช.) และ PMK (รพท. ล าพูน) จึงมีความ
แตกต่างในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี้ยังพบว่าผลงานของโรงพยาบาลล าพูนบนโปรแกรม HDC ต่ ากว่าความเป็น
จริง 

(2) อัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดล าพูนยังคงมีจ านวนน้อย (มีจ านวน 14 คน จาก FTE ที่ควรมีคือ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.75) สถานบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลชุมชน หรือ รพ.สต.ขนาดใหญ่ บางแห่งยังไม่มีแพทย์
แผนไทยปฏิบัติงาน ท าให้การด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยไม่พัฒนาไปเท่าที่ควร 

(3) สถานที่ผลิตยาสมุนไพรในจังหวัดล าพูนซึ่งตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลป่าซาง แม้จะผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GMP ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว แต่พบว่าก าลังการผลิตยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
ยาสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนในจังหวัดล าพูนและในเขตสุขภาพที่ 1 อีกทั้งปัจจุบันมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรได้มี
การปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งยังคงประสบปัญหาในการพัฒนาเพ่ือให้ได้
มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก โดยช่วงปลายปี 2560 จังหวัดล าพูนได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ผ่านงบบูรณาการภาคเหนือ ปี 62 ในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน GMP ขององค์การอนามัยโลก และมีการผลิตที่
หลากหลาย สามารถผลิตยาได้หลายประเภท แต่อย่างไรก็ตาม ตามค าแนะน าของที่ท่านประธานคณะปรึกษา
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ได้ให้แนวทางไว้ว่า สถานที่ผลิตยาสมุนไพรแต่ละแห่ง
ควรผลิตยาที่แตกต่างกันและ ไม่แข่งขันกันเอง และจากการประชุมคณะท างานพัฒนาระบบสุขภาพสุขภาพ สาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เขตสุขภาพท่ี 1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ได้มีมติให้โรงพยาบาลป่า
ซางเป็นสถานที่ผลิตยาสมุนไพรประเภทยาครีมและเจล ท าให้จังหวัดล าพูนระงับการยื่นขอรับการสนับสนุน
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งบประมาณผ่านงบบูรณาการภาคเหนือ ปี 62 ไปก่อนเนื่องจากแบบแปลนอาคารผลิตที่ยื่นขอไปนั้นไม่ได้เป็นแบบ
แปลนส าหรับการผลิตยาสมุนไพรประเภทครีมและเจล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการหาแบบแปลนอาคาร
ผลิตที่เหมาะสมเพื่อประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโอกาสต่อไป 

(4) ขาดการชี้แจงแผนการด าเนินงานจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยทางกรมใช้
วิธีแจ้งเป็นหนังสือราชการซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว และแผนการด าเนินงานที่มาจากกรมไม่ได้สะท้อนถึงปัญหา
การด าเนินงานในพ้ืนที่ โครงการบางอย่างไม่ได้แจ้งอยู่ในแผนการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แต่มีหนังสือสั่ง
การมาภายหลังซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนการด าเนินงานที่ได้วางไว้ก่อน 

 
 4.2 ข้อเสนอแนะ 

(1) สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งควรด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของการบันทึกข้อมูล
การให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านแฟ้มมาตรฐาน 43 แฟ้ม 

(2) พิจารณาเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
สาธารณสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาบรรจุเจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง
ข้าราชการเพ่ือเพ่ิมขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเพียง 9 คน 

(3) พิจารณาให้การสนับสนุนเป็นพิเศษส าหรับการพัฒนาสถานที่ผลิตยาสมุนไพร 
(4) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็น

การสื่อสารสองทาง และสะท้อนถึงปัญหาในการด าเนินงานของพ้ืนที่ ไม่ควรท าเป็นหนังสือราชการมาเพียงอย่าง
เดียว 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
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หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
วันที่ 23 มกราคม 2561 
โทร 081-6714505 
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