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นําเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย/พัฒนา/นวัตกรรมการประชุมวิชาการร.พ.ระยอง ประจําป 2562 
 

1. ช่ือนวัตกรรม  : รวมพลัง..เพ่ิมการใชยาสมุนไพรในเครือขายโรงพยาบาลระยอง  
2. คําสําคัญ       : ยาสมุนไพร , เครือขายโรงพยาบาลระยอง 

3. สรุปผลงานโดยยอ : การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนแพทยทางเลือกควบคูกับการแพทยแผนปจจุบัน 

มีการใชภูมิปญญาไทยผสมผสานการรักษากลุมอาการท่ีเจ็บปวยไมซับซอน ตรวจวินิจฉัยโรค สั่งการรักษาดวยยาสมุนไพร 

การใชยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บปวยเบื้องตน สามารถชวยลดมูลคายาแพทยแผนปจจุบันและการใชยาปฏิชีวนะไม

สมเหตุสมผล เครือขายโรงพยาบาลระยองมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan)สาขาการแพทยแผนไทยและ

แพทยผสมผสานในเครือขาย มีการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล(รพ.สต.) ในเครือขาย

อําเภอเมืองระยอง รวม 22 แหง มีการใชยาสมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บปวยเพ่ิมข้ึน พบวา รอยละมูลคายาสมุนไพร

ท่ีใชในกลุม First line drug  (ขม้ินชันและฟาทะลายโจร) เพ่ิมข้ึน  ไดแก ยาฟาทะลายโจรเพ่ิมข้ึน รอยละ 42.76        

ยาขม้ินชัน เพ่ิมข้ึน รอยละ 6.44   

4. ช่ือผูประสานงาน/สมาชิกทีม :  กลุมงานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  โรงพยาบาลระยอง 

สมาชิกทีม     1) พว.อุมาภรณ  เรืองภักดี  2) แพทยหญิงภัสรี  อิทธิอภิรักษ  

      3) พท.ป. มลธรี วเิศษษา  4) พท.ป. วาทินี ศรีวะรมย   5) พท.ป. เจิดจา แจงเจริญ  

      6) พท.ป.ขวัญชนก พนัสอนุสรณ 7) พท.กายแกว  คชเดช 

5.  เครื่องช้ีวัด :  

1)  รอยละมูลคาการใชยาสมุนไพร ผานเกณฑรอยละ 5  เปาหมาย เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

2)  รอยละมูลคายาสมุนไพรในกลุม First line drug  เพ่ิมข้ึน  เปาหมาย เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 

6. ปญหาและสาเหตุโดยยอ : การใชยาสมุนไพรในเครือขายรพ.ระยอง ผลลัพธยังไมผานเปาหมายตัวชี้วัดท่ีกรมการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกําหนด  ไดแก การสงเสริมใหใชยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน  รอยละมูลคาการใชยา

สมุนไพร ป 2559 =0.32% ป 2560 =0.43% และป 2561 =0.33% (ต.ค.60-ก.ค.61)  เนื่องจากมีปริมาณการสั่งใชและ

ผูสั่งใชยาแผนปจจุบันในโรงพยาบาลมีจํานวนมากกวาการสั่งใชยาสมุนไพร  และพบวา การนํายาสมุนไพรในกลุม First 

line drug  ไดแก ยาฟาทะลายโจร และยาขม้ินชัน  มาใชทดแทนยาปฏิชีวะนะรักษาอาการเจ็บปวยเชน URI และAD จะ

ชวยลดการใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผลได   

 7. กิจกรรมการพัฒนา  :  

• เสนอรายการยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน และเสนอตัดรายการยาแผนปจจุบันออกจากบัญชียารพ.   

  ระยอง สรุปตัดรายการยาแผนปจจุบัน ๓ รายการ ไดแก ยาธาตุอบเชย แทน M.carminative, ยาครีมไพล แทน  

  Methylsalicylate Cream, ยาโลชั่นพญายอ แทน คาลาไมดโลชั่น (ตุลาคม 2560) 

• รวมกับกลุมงานเภสัชกรรม  สรางความเขาใจใหเจาหนาท่ีในรพ.สต. เก่ียวกับการใชยาปฏิชีวะนะอยาง

รับผิดชอบ(Responsible Use of Antibiotics,RUA) ในURI, Acute Diarrhea จายยาสมุนไพรแทน 

• จัดทํา CPG การใชยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะในกลุม URI, Acute Diarrhea ในเครือขายโรงพยาบาล

ระยอง รวมกับองคกรแพทยและเภสัชกรรม (อยูระหวางรอประกาศใช) 
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• ออกแพทยแผนไทยเชิงรุกในรพ.สต. ท่ีไมมีแพทยแผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ  เพ่ือตรวจรักษา สั่งใชยา

สมุนไพร และใหความรูกับอสม./ ผูสูงอายุในชุมชน และคลินิกNCD ในรพ.สต. 

• ตั้งไลนกลุม“รพ.สต.แผนไทยเมืองระยอง” แลกเปลี่ยน สื่อสาร ใหคําปรึกษาการจายยาสมุนไพร   

• จุลสารสมุนไพรเผยแพรทางไลนกลุม“รพ.สต.แผนไทยเมืองระยอง” “กลุมแพทยรพ.ระยอง” “Social Media”  

• สราง webpage “กลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกโรงพยาบาลระยอง” เผยแพรความรู 

• อบรมเพ่ิมพูนทักษะการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน ใหกับเจาหนาท่ีและอสม.เครือขายร.พ.ระยอง  

• ขยายบรกิารตรวจรักษา คลินิกแพทยแผนไทยท่ี PCC ไดแก PCC จันทอุดม และPCC เนินพระ  

• Model ยาสมุนไพร ท่ีหองตรวจ54 อาคารผูปวยนอกเดิม รพ.ระยอง  ท่ีPCC จันทอุดม และPCC เนินพระ  

• บริการน้ําดื่มสมุนไพรชาชงกระเจี๊ยบ ใหกับผูใชบริการ ท่ีงานผูปวยนอกหนาหองตรวจ54 อาคารผูปวยนอกเดิม 
 

8. การวัดผลและผลการเปล่ียนแปลง :  

 8.1 รอยละมูลคาการใชยาสมุนไพร ผานเกณฑรอยละ 5  เปาหมาย เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 

     ป 2559 =0.32% ป 2560 =0.43% และป 2561 =0.33%      

 
8.2 รอยละมูลคายาสมุนไพรท่ีใชในกลุม First line drug (ขม้ินชันและฟาทะลายโจร) เพ่ิมข้ึน เปาหมาย  

เพ่ิมข้ึน รอยละ 10 

พบวา รอยละมูลคายาสมุนไพรท่ีใชในกลุม First line drug  (ขม้ินชันและฟาทะลายโจร) เพ่ิมข้ึน                  

ยาฟาทะลายโจรเพ่ิมข้ึน จากป 2560 - ป2561 ถึงรอยละ 42.76 และยาขม้ินชัน เพ่ิมข้ึนจากป 2560 - ป2561

รอยละ 6.44  
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9. บทเรียนท่ีไดรับ :  

• เพ่ิมกลยุทธเก่ียวกับ แนวทางการใชยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะเพ่ือลดการใชยาปฏิชีวนะไมสมเหตุสมผล

รวมกับองคกรแพทย  เภสัชกรรมอยางเปนรูปธรรม ในโรงพยาบาลระยองและเครือขายโรงพยาบาลระยอง  

• ขอมูลผลลัพธตัวชี้วัดท่ีทําๆกันมา..หากนํามาวิเคราะห ใชประโยชน..สะทอนกลับ.. จะพบโอกาสพัฒนาและเปน

ปจจัยสงเสริมใหเขาใกลเปาหมายข้ึนเรื่อยๆ. 

• พัฒนาแบบเครือขาย..แบบพ่ีชวยนอง.. ชวยใหเกิดความเขาใจ สรางสัมพันธภาพ ..และพัฒนาระบบไปพรอมๆ

กันท้ังเครือขายอยางตอเนื่อง.  

• เปาหมาย..อาจไมใชสิ่งสําคัญท่ีสุด..หากบรรลุเปาหมายตัวชี้วัดทุกครั้ง  ทุกตัว..อาจไมกระตุนความคิดหรือจุด

ประกายความคิดใหมๆก็ได. 
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