
         โรงพยาบาล             
 ส�งเสริมการใชยาสมุนไพร

กลุ�มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร ป& 2561



แผนแม�บทแห�งชาติ ว�าดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 2560-2564

4 strategyยุทธศาสตร  ที่ 1

ยุทธศาสตร  ที่ 2

ยุทธศาสตร  ที่ 4ยุทธศาสตร  ที่ 3

ส�งเสริมผลิตผลของสมุนไพร
ไทยที่มีศักยภาพ

พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาด
สมุนไพรใหมีคุณภาพระดับสากล

สรางความเขมแข็งของการ
บริหารและนโยบายภาครัฐ

ส�งเสริมการใชสมุนไพรเพื่อการ
รักษาโรคและสรางเสริมสุขภาพ



    สถานการณ  และ ป*ญหา อุปสรรค การส�งเสริมการใช0ยาสมุนไพร 

อัตราการใช0ยาสมุนไพร ในหน�วยบริการ ภาพรวม ต่ํากว�า เกณฑ เป7าหมาย

นโยบายและการสนับสนุนของ
ผูบริหาร

องค�ความรู และความเขาใจ                     
ดานแพทย�แผนไทย สมุนไพร 

กระบวนการจัดทํากรอบบัญชี
ยาสมุนไพร  

กรอบบัญชียาสมุนไพร

เงื่อนไข การจัดซื้อจัดหายา
สมุนไพร

การกระจายยาสมุนไพร ใน
แต�ละระดับ

ขอจํากัดการสั่งใช (ชื่อยา 
ขอมูลการใช ขอหาม ขอระวัง)

ทัศนคติ ความเชื่อมั่น ยา
สมุนไพรของประชาชน



 โรงพยาบาล ส�งเสริมการใชยาสมุนไพร
ประชาชน มีการใชสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

และ ปลอดภัยจากการใชสมุนไพร
เป7าหมาย

วัตถุประสงค • ส�งเสริมการเขาถึงและการใชยาสมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุขของประชาชน เพิ่มขึ้น

• พัฒนารูปแบบการดําเนินงานส�งเสริมการใชยาสมุนไพรใน
สถานบริการและในชุมชนแบบครบวงจร

• เกิดตนแบบการดําเนินงานส�งเสริมการใชยาสมุนไพรในสถาน
บริการและในชุมชน

ตัวชี้วัด  มูลค�าการใชยาสมุนไพรในหน�วยบริการเพิ่มขึ้น           
ไม�นอยกว�ารอยละ 5



     กรอบหลักเกณฑ  โรงพยาบาลส�งเสริมการใชสมุนไพร

นโยบายและการวางแผน
นโยบายและการสนับสนุน  
คณะกรรมการขับเคลื่อน 
วางแผนและมาตรการ

การดําเนินงานและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ� 

บุคลากร และการจัดบริการ
การส�งเสริมการใชยาสมุนไพรใน

หน�วยบริการและในชุมชน

การติดตามและผลลัพธ 



ด0านนโยบายและการวางแผน
1.1 การกําหนดนโยบายและการสนับสนุน
� มีการกําหนดนโยบายและสนับสนุนการส�งเสริมการใชยาสมุนไพรในหน�วยบริการ

ตั้งแต�ระดับ คบสอ.และ รพสต.
� มีคณะกรรมการที่ไดรับการแต�งตั้งในระดับอําเภอและตําบล ที่เกี่ยวของกับการ

สนับสนุนการดําเนินงานส�งเสริมการใชยาสมุนไพร
� มีการกําหนดบทบาทของคณะกรรมการดานการสนับสนุนและส�งเสริมการใชยา

สมุนไพร
� มีการประชุมชี้แจง ทบทวน จัดทําและติดตามการดําเนินงาน ของคณะกรรมการ

1.2 การวางแผนและกําหนดมาตรการ
� มีการกําหนดแผนงาน โครงการและงบประมาณการดําเนินงาน ที่สนับสนุนการใชยา

สมุนไพรในหน�วยบริการและชุมชน
� มีการกําหนดมาตรการการดําเนินงานแกไขปCญหาและส�งเสริมการใชสมุนไพรใน

หน�วยบริการและชุมชน



ด0านการดําเนินงาน
1.1 การประชาสัมพันธ 
� มีปDายประชาสัมพันธ� ระบุว�าเปEน โรงพยาบาลส�งเสริมการใชสมุนไพร และอยู�ในบริเวณที่เหมาะสม

1.2 การจัดบริการ
� มีกรอบรายการยาสมุนไพร สําหรับใหบริการประชาชน ไม�นอยกว�า 10 รายการ
� มียาสมุนไพรตามกรอบบัญชีที่กําหนดไวอยู�จริงครบทุกรายการ ที่หน�วยบริการ
� มีจุดจัดเก็บยาสมุนไพร พรอมปDายระบุ กลุ�มยา สมุนไพร แยกเปEนสัดส�วนใหประชาชนเห็นไดชัดเจน
� มีปริมาณยาสมุนไพรตามกรอบบัญชียาสมุนไพร ทุกรายการ เพียงพอและเหมาะสม                                      

(รอยละ 4 ของ ยาแผนปCจจุบัน)
� มีรายการยาสมุนไพรสําหรับทดแทน ยาแผนปCจจุบัน เฉพาะไม�นอยกว�า 3 รายการ
� มีการบันทึกขอมูล รายละเอียดยาสมุนไพรในโปรแกรมที่ถูกตอง ครบถวน
� มีการกําหนดรูปแบบฉลากและขอมูลยา ขอหาม ขอระวังการใชยาสมุนไพรทุกรายการที่ครบถวน              

ถูกตองและชัดเจน
� มีการบันทึกและติดตามวันหมดอายุของยาสมุนไพรอย�างสม่ําเสมอ
� ไม�พบยาสมุนไพรที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ
� มีการสั่งใชยาสมุนไพร อย�างนอย 5 รายการ ทุกเดือนและ 10 รายการ ทุกไตรมาสของป&



ด0านการดําเนินงาน(ต�อ)
1.2 การจัดบริการ(ต�อ) 
� กรณีมีบริการตรวจรักษา ปรุงยาสําหรับผู0ปAวยเฉพาะราย

� มีการปรุงยา สําหรับผูปGวยเฉพาะราย โดยผูประกอบวิชาชีพแพทย�แผนไทยเฉพาะและมี
ใบประกอบวิชาชีพสาเวชกรรมและเภสัชกรรมไทย หรือแพทย�แผนไทยประยุกต�

� มีรายการยาสมุนไพร สําหรับสําหรับเตรียมปรุงใหผูปGวยเฉพาะราย ไม�นอยกว�า 20 ชนิด
� มีบริเวณพื้นที่ และภาชนะจัดเก็บยาสมุนไพรที่เหมาะสม แยกเปEนสัดส�วน มีการควบคุม

อุณหภูมิ
� มีระบบจัดเรียงยาหรือพืชสมุนไพรแต�ละชนิดเพื่อปDองกันการหยิบใชสมุนไพรผิดชนิด
� มีอุปกรณ� เครื่องตวงวัดที่ไดมาตรฐานและพรอมใชงาน
� มีหลักฐานการบันทึก การตรวจ ประเมิน และการกําหนดตํารับ ปริมาณยาที่ชัดเจน
� มีฉลากยาและคําแนะนําการใช การเตรียมยา ใหแก�ผูรับบริการที่ครบถวน ถูกตองและ

ชัดเจน
� มีการบันทึกติดตามผลลัพธ�การรักษาและอาการไม�พึงประสงค�จากการใชยาสมุนไพร



ด0านการดําเนินงาน(ต�อ)

1.3 บุคลากร 
� มีบุคลากรแพทย�แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะ  

สาขาเวชกรรมและเภสัชกรรมไทย หรือ บุคลากรแพทย�แผน
ปCจจุบันอื่นๆ ที่ผ�านการอบรมดานแพทย�แผนไทยหรือมีองค�
ความรูเรื่องสมุนไพรหรือมีใบประกอบวิชาชีพ เช�น เวชกรรมไทย 
หรือเภสัชกรรมไทย

� บุคลากรประจําที่มีหนาที่ในการสั่งใชยาสมุนไพรไดรับการพัฒนา
และฝJกอบรมดานการสั่งใชยาสมุนไพร ป&ละ 1 ครั้ง



ด0านการดําเนินงาน (ต�อ)
1.4 การดําเนินงานส�งเสริมการใช0ยาสมุนไพรในหน�วยบริการและชุมชน
� มีกิจกรรมการรณรงค�ส�งเสริมการใชยาสมุนไพรในหน�วยบริการ เช�น สุขศึกษา      

ปDายความรู เอกสาร แผ�นพับ วิดีโอ หรืออื่นๆ
� มีกิจกรรมการรณรงค�ส�งเสริมการใชยาสมุนไพรในชุมชน เช�น การส�งเสริมการปลูก

พืชผักพื้นบาน หรือสมุนไพรในบาน หรือ ตูยาสมุนไพรประจําบาน หรืออื่นๆ
� มีการจัดทําสวน แสดง สาธิต ตัวอย�างพืชสมุนไพร พรอมขอมูลรายละเอียด ในบริเวณ

พื้นที่หน�วยบริการ
� มีการพัฒนาความรู บุคลากรเครือข�าย เช�น อสม.ผูนํา อสค.แกนนํา ดานการส�งเสริม

การใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
� มีการสนับสนุนและส�งเสริมใหมีศูนย�เรียนรูสมุนไพรในชุมชน เพื่อเปEนแหล�งเรียนรู 

รวบรวมและใชประโยชน�จากพืชสมุนไพร
� มีการสรางการมีส�วนร�วมในการส�งเสริมความรูการใชสมุนไพรในหน�วยบริการหรือใน

ชุมชน โดยหมอพื้นบาน ปราชญ�ชาวบานที่มีองค�ความรูแพทย�แผนไทยหรือสมุนไพร
ชุมชน



ด0านการดําเนินงาน (ต�อ)
1.4 การดําเนินงานส�งเสริมการใช0ยาสมุนไพรในหน�วยบริการและ
ชุมชน(ต�อ)
� มีการจัดกิจกรรมการส�งเสริมการผลิตยาจากสมุนไพร อย�างง�าย ใหแก�ประชาชน 

สําหรับการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง เช�น ยาดม ยานวด ยาประคบ เปEนตน
� มีการดําเนินงานบูรณาการส�งเสริมสุขภาพดวยแพทย�แผนไทยและสมุนไพร ในแต�

ละกลุ�มวัย
� มีการส�งเสริมการใชผลิตภัณฑ�สมุนไพร อาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ จากพืช ผัก 

สมุนไพร ในหน�วยบริการสําหรับเจาหนาที่และผูรับบริการ
� มีอุปกรณ�หรือนวัตกรรม การส�งเสริม รักษา ฟMNนฟูสุขภาพ ตามหลักแพทย�แผนไทย 

หรือที่ไดจากวัตถุดิบสมุนไพร สําหรับใหบริการประชาชน



ด0านการติดตามและผลลัพธ 
1.1 การติดตามผล
� มีการเก็บขอมูลและประเมินผลการใชยาในหน�วยบริการเพื่อใชในการ

วิเคราะห�และสรุปผล
� มีการจัดทําแบบสํารวจความรู ความเขาใจ พฤติกรรมการใชยา

สมุนไพร และความพึงพอใจในการใชยาสมุนไพรของเจาหนาที่ หรือ
ผูรับบริการ หรือประชาชนในชุมชน

� มีการจัดทําการศึกษา หรือวิจัยที่เกี่ยวของ กับการส�งเสริมการใชยา
สมุนไพรในหน�วยบริการหรือในชุมชน



ด0านการติดตามและผลลัพธ (ต�อ)
1.2 ผลลัพธ 
ตัวชี้วัดการดําเนินงาน
� มีมูลค�าการใชยาสมุนไพรในหน�วยบริการ ไม�นอยกว�า รอยละ 5
� มีการเพิ่มขึ้นของมูลค�าการใชยาสมุนไพร เมื่อเปรียบเทียบกับป&ก�อน

หนาในช�วงเวลาเดียวกัน อัตรารอยละ 5
ตัวชี้วัด อื่นๆ
� มีผลการสํารวจความรู ความเขาใจ หรือพฤติกรรม การใชยาสมุนไพร 

มากกว�า รอยละ 60
� มีผลการสํารวจความพึงพอใจ จากการรับบริการยาสมุนไพร มากกว�า

รอยละ 60


