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ยุทธศาสตร์การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดให้มีการส่งเสริมการใช้ยา

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติทดแทนยาแผนปัจจุบัน  และกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพรโดยขอความร่วมมือให้หน่วยบริการในสังกัดทุกระดับมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรก  (First Line 
Drug) อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีการใช้ยาสมุนไพรไม่มากนักเมื ่อเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน  หน่วยบริการ
สาธารณสุขต่าง ๆ มีการเก็บและส่งต่อข้อมูลการดำเนินงานไปยังองค์กรระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการนำข้อมูลการดำเนินงาน
ที่เก็บรวบรวมไว้มาวิเคราะห์ จะทำให้ทราบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงาน  การวางแผน
และตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรได้ดีขึ้น การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
วิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ  และ
เสนอแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร โดยทำการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรจากแฟ้มข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงครามในปีงบประมาณ 2563 ด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI Desktop ผลการศึกษาพบว่า 
การใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการใช้ในงานผู้ป่วยนอกร้อยละ 98.05 โดยใช้ในหน่วยบริการระดับ
ปฐมภูมิร้อยละ 74.20 และหน่วยบริการทุติยภูมิร้อยละ 25.80 ผู้สั่งใช้สูงสุด ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน แพทย์ และแพทย์แผนไทย ตามลำดับ กลุ่มวินิจฉัยโรคหลักตาม ICD10 
ที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรสูงสุด ได้แก่ โรคระบบหายใจ อาการที่วินิจฉัยไม่ได้ โรคทางการแพทย์แผนไทย โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคต่อมไร้ท่อ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ และโรคระบบทางเดินอาหาร ตามลำดับ มีการใช้ยา
สมุนไพรทั้งหมด 38 รายการ โดยยาสมุนไพรที่มีการใช้สูงสุด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะแว้ง มะขามป้อม ขมิ้นชัน และ
มะขามแขก ตามลำดับ ซึ่งยาที่มีต้นทุน/ครั้งต่ำสุดคือ มะแว้ง ฟ้าทะลายโจร และเถาวัลย์เปรียง สำหรับงานผู้ป่วยใน 
มีการใช้ยาสมุนไพรเพียงร้อยละ 1.95 โดยมีการใช้ยาสมุนไพร 9 รายการ ยาสมุนไพรที่ใช้ในหน่วยบริการสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติในรูปแบบยาเดี่ยวและยาตำรับ ยาแผนปัจจุบันที่สามารถ
ใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ตามประกาศกรมการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้สูงสุดตามลำดับคือ  dimenhydrinate, 
paracetamol+orphenadrine, analgesic balm, paracetamol และ  chlorpheniramine จากผลการศ ึกษา
รูปแบบการใช้ยาสมุนไพร ผู้วิจัยเสนอแนวทางการเพิ่มการใช้ยาสมุนไพร ดังนี้ ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยา
แผนปัจจุบันรายการที่มีปริมาณการใช้สูง และมีต้นทุน/ครั้งต่ำ และส่งเสริมให้มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์ใน
โรงพยาบาลมากขึ้น จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นการใช้ในงานบริการผู้ป่วยนอก สั่งใช้
โดยบุคลากรในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิเป็นหลัก ทั้งการใช้ตามอาการและตามการวินิจฉัยโรค ผู้เกี่ยวข้องควร
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้งต่ำ และทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีการใช้สูง โดยเฉพาะในการสั่งใช้ยาของ
แพทย์ในโรงพยาบาล การนำระบบธุรกิจอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรขนาดใหญ่
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ช่วยให้เห็นข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรได้หลากหลายมุมมอง มีความสะดวก ผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรได้ 
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The national policy and strategy on herbal medicine for treatment and health promotion 
aims to promote the use of herbal medicines in the National List of Essential Medicines (NLEM) as 
substitutes for modern medicine. Additionally, the Ministry of Public Health has also issued a policy 
to promote the use of herbal medicines, requesting all healthcare units under the Ministry of Public 
Health to prescribe them as first-line drugs. However, it was found that the use of herbal medicine 
was still little compared to modern medicine use. Healthcare units compulsorily gather data of 
herbal medicine use and report it to a higher level of organization. Analysis of the data will give 
useful information for improving performance, planning, and decision-making in the promotion of 
herbal medicine use. This study was a descriptive research to analyze the data from the Ministry 
of Public Health’s standard of health information structures (43 files) within health service units in 
Samut Songkhram in fiscal year 2020, using Microsoft Power BI Desktop, for patterns of herbal 
medicine, and to propose strategies to promote herbal medicine. Results indicated that herbal 
medicine was used by outpatient departments in Samut Songkhram for 98.05%. For the outpatient 
use, 74.20% was in primary care units and 25.80% was in secondary care units. The prescribers with 
the highest proportion of use were registered nurses, public health practitioners, community public 
health officials, physicians, and Thai traditional medical doctors, respectively. The main diagnostic 
groups according to the ICD10 with the highest proportion of herbal medicine use were respiratory 
diseases, undiagnosed symptoms, diseases based on Thai traditional medicine, cardiovascular 
diseases, endocrine diseases, diseases of bone and muscles, and diseases of the gastrointestinal 
tract, respectively. Totally, 38 herbal medicines were prescribed. Those with the highest proportion 
of use were Andrographis paniculata, Solanum violaceum, Indian gooseberry, turmeric, and senna, 
respectively. Herbal medicines with the lowest cost per regimen were Solanum violaceum, 
Andrographis paniculata, and Derris scandens, respectively. In inpatient departments, 9 herbal 
medicines were prescribed, accounted for 1.95 percent of all prescriptions. The majority of herbal 
medicines prescribed in Samut Songkhram's health care units were single formula, and in the 
National List of Essential Medicines (NLEM). According to the announcement of the Department of 
Thai Traditional Medicine, medicines that could be substituted by herbal medicines with the highest 
proportion of use were dimenhydrinate, paracetamol + orphenadrine, analgesic balm, paracetamol, 
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and chlorpheniramine. Finding suggested the following recommendations for improving the use of 
herbal medicines: promoting the use of herbal medicines in place of modern medicines with high 
volume of prescribing and low cost per regimen; and encouraging physicians in hospitals to 
prescribe herbal medicines more. In conclusion, herbal medicines were mostly prescribed by staff 
in primary care units for both symptomatic treatments and treating diagnosed diseases in 
outpatients. Relevant parties should promote the use of herbal medicines with low cost per 
regimen and replace modern medicines with a high volume of use with herbal medicines, 
especially in prescriptions of physicians in hospitals. Analyzing large volume of herbal medicine 
usage data using a business intelligence revealed  information on the use of herbal medicines in 
various dimensions that were useful in planning to promote the use of herbal medicines. 
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มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่านที่ให้โอกาสในการศึกษา ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์ แนวทาง 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นที่
ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ตลอดจนคำแนะนำ แนวทาง จนทำให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยศ ภมรศิลปธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล 
ชลอธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับ
คำแนะนำ แนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี ้

ขอขอบพระคุณ นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้
ให้ความกรุณาให้เข้าศึกษาต่อปริญญาโทและอนุญาตให้นำข้อมูล  43 แฟ้ม ในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้

ขอขอบพระคุณ ภก .ภาณุโชติ ทองยัง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
สำหรับคำแนะนำในการศึกษาต่อและการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และกัลยาณมิตรทุกท่านที่แสดงความห่วงใย ไถ่ถาม แนะนำ 
แนวทาง เป็นกำลังใจให้เสมอมา และเป็นแรงใจให้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ด้วยความอดทน ความ
เพียรพยายาม ความต้ังใจ มุมานะ ท่ามกลางความยากลำบากทั้งกายและใจ ที่สามารถทำให้งานวิจัยครั้ง
นี้สำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด 

ท้ายสุดนี้ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาวิจัย
ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจัยขอน้อมรับ และขออภัยไว ้ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1  

บทนำ 
 

1.1. ที่มาและความสำคญั 

 ตามที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร และสนับสนุน
ให้มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน [1] ส่งผลให้ปัจจุบันมีการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ
สาธารณสุขของรัฐเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามปริมาณการใช้ยาสมุนไพรยังมีสัดส่วนที่ไม่มากนักเมื่อ
เทียบกับการสั่งใช้ยาแผนปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2562 กรมการแพทย์แผนไทยได้กำหนดรายการ
ยาสมุนไพรที่สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันขึ้นจำนวน 31 รายการ [2]  ซึ่งเป็นยาที่มีหลักฐานข้อ
บ่งใช้ที่เชื่อถือได้ [3] และได้แจ้งเป็นนโยบายให้หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐใช้ยาสมุนไพรดังกล่าว 
จากข้อมูลในคลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center, HDC) ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ใน
ปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมทั้งประเทศมีการใช้ยาสมุนไพร 18,130,796 ครั้ง 23,357,526 รายการ 
จากจำนวนการสั่งใช้ยาทั้งหมด 136,349,516 ครั้ง 275,303,057 รายการ คิดเป็นร้อยละ 13.30 และ 
8.48 ตามลำดับ ในเขต 5 ซึ ่งเป็นเขตที่จังหวัดสมุทรสงครามอยู่ มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 
1,546,888 ครั้ง 1,879,877 รายการ จากการสั่งใช้ยาทั้งหมด 12,860,063 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.03 
และจังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร 62,403 ครั้ง 75,481 รายการ จากการสั่ง
ใช้ยาทั้งหมด 549,388 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.36 [4] จากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2560-2562) ของจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าปริมาณการใช้ยาสมุนไพรมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.16 ในปีงบประมาณ 2561 และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.46 ในปีงบประมาณ 2562 จำนวนรายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
17.56 ในปีงบประมาณ 2561 และเพิ ่มขึ ้นร้อยละ 19.94 ในปีงบประมาณ 2562 เมื ่อพิจารณา
รายการยาสมุนไพรที่มีการใช้สูงสุด 5 รายการย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2560-2562) 
พบว่า 4 อันดับแรกเป็นยารายการเดิม ได้แก่ 1) ฟ้าทะลายโจร 2) ขมิ้นชัน 3) ยาอมมะแว้ง และ 4) 
ยาแก้ไอมะขามป้อม ส่วนลำดับที่ 5 ของปีงบประมาณ 2560 เป็นมะขามแขก ขณะที่ลำดับที่ 5 ของ
ปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เป็นยาธาตุอบเชย เมื่อพิจารณาร้อยละการใช้ยาสมุนไพรซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของตัวชี้วัดงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปีงบประมาณ 2564 
จำนวนครั้งผู้ป่วยนอกที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเทียบกับจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มีการสั่งใช้ยา
ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 พบว่าจังหวัดสมุทรสงครามยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมาย [4]   
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรที่ผ่านมาพบว่า ปี 2552 มีงานวิจัยที่

ศึกษาการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด

ลำปางปี 2545-2549 เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในการรักษา
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โรค หรือกลุ่มอาการ 5 อาการหลัก (ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ เสลดพังพอน ไพล) โดยศึกษา

จากรายงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทย และรายงานการใช้ยาแผนปัจจุบันของจังหวัดลำปาง แบบ

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ และมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันในกลุ่มอาการ 5 อาการ

หลัก สำรวจความคิดเห็นในการสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน และความพึงพอใจในการ

รักษาด้วยยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันจากแบบสอบถาม พบว่ามูลค่าการใช้ยาสมุนไพรทดแทน

ยาแผนปัจจุบันทั้ง 5 รายการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายในการสั่งใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ 

และบุคลากรได้รับการสนับสนุนความรู้เรื่องสมุนไพร แต่การวิจัยนี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวน

ครั้งของการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนปัจจุบันได้ เนื่องจากข้อจำกัดของระเบียนรายงานที่เก็บรวบรวม 

[5]  ในปี 2556 ได้มีงานวิจัยเรื่องสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล  

ของรัฐ เป็นการศึกษาสถานการณ์ของการใช้ยาสมุนไพรเกี่ยวกับรายการยาสมุนไพร ประเภทยา

สมุนไพร แหล่งที่ซื้อ การผลิต การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน สัดส่วนการใช้ยาสมุนไพร

เทียบกับยาแผนปัจจุบัน ในโรงพยาบาลของรัฐ พบว่ามีการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับยาแผนปัจจุบัน

เพิ่มขึ ้น แต่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์ที ่กำหนด มีรายการยาสมุนไพรอยู่ในบัญชียาโรงพยาบาลเพียง  

ไม่กี่รายการ การใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่มาจากแพทย์เป็นผู้สั่งใช้ อุปสรรคในการสั่งใช้ยาสมุนไพร  

คือนโยบายของโรงพยาบาลไม่ชัดเจน และเสนอให้เพิ ่มบทบาทแก่แพทย์แผนไทยในการตรวจ

วินิจฉัยโรคและรักษาด้วยสมุนไพร [6] ในปี 2557 มีการศึกษานโยบายส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 

ในโรงพยาบาลของรัฐ: มายาคติหรือความจริง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์งานแพทย์แผนไทย 

ในโรงพยาบาลของรัฐ สรุปว่าการใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่มาจากการสั่งใช้ของแพทย์แผนปัจจุบัน 

(97.4%) ในรูปยาสมุนไพรเดี ่ยว แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหรือไม่ค่อยได้ทำการตรวจ

วินิจฉัยโรคและสั่งใช้ยา (69.9%) เพราะไม่ได้รับสิทธิ (25.2%) [7] โดยทั้ง 2 งานวิจัยนี้ [6, 7] เป็น

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามให้ตอบเองโดยการส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 538 แห่ง ปี 2558 มีการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการใช้ยาสมุนไพรและยาแผน

ไทยจากฐานข้อมูล Data center ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูล 43 แฟ้มของสถานพยาบาลในจังหวัด

ร้อยเอ็ด  โดยเป็นการศึกษาร้อยละผู้มารับบริการแผนไทยเป็นจำนวนคน จำนวนครั้ง และรายการยา

สมุนไพรในภาพรวมระดับจังหวัด และมูลค่าการบริโภคยาสมุนไพรและยาแผนไทยในภาพรวมจังหวัด

และเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (CUP) พบว่าร้อยละ 80 ของใบสั่งยาที่มีการสั่งใช้ยา

สมุนไพรมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเพียง 6 รายการเท่านั้นจากรายการยาสมุนไพรที่มีอยู่ 49 รายการ 

แม้ว่าจะมีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการสั่ง

จ่ายยาสมุนไพรจากแบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยา [8] ในปี 2562 มีรายงานวิจัยการ
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ประเมินผลนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน

จังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560 ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการแพทย์และสุขภาพระดับ

จังหวัด [9] ซึ่งประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ในด้านมูลค่าและปริมาณการสั่งใช้ยา

สมุนไพร ข้อมูลการวินิจฉัยโรครายงานโรคตามระบบ ICD 10-TM และข้อมูลการสั่งการรักษาและสั่ง

ใช้ยาในงานบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พบว่ามูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้นจาก 

3 ปีย้อนหลัง แต่มีการใช้ยาสมุนไพรเพียง 5 รายการเท่านั้น แม้ว่าจะมีนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้

ยาจากสมุนไพร และนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันของกระทรวง

สาธารณสุข และศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการสั่งจ่ายยาสมุนไพรจากแบบสอบถาม

ผู้เกี ่ยวข้องกับการสั่งจ่ายยา รวมทั้งหาแนวทางการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรจากการสัมภาษณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบยาจากสมุนไพร [10] 

 จากรายงานการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการใช้ยาสมุนไพร

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่เป็นการใช้ยาสมุนไพรเพียงไม่กี่รายการ ได้มีการเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้

ยาสมุนไพรต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายให้โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็น

ลำดับแรก (First line drugs) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน การ

สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ  [10] ซึ ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทย ตลอดจนจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรการแพทย์ให้มีความรู้ 

ความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพร [8, 10] งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

จากรายงานการดำเนินงาน [5] แบบบันทึกข้อมูล [5, 6] และระบบฐานข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ

ระดับจังหวัด HDC [8, 10]  

ระบบรายงาน HDC ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นระบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานด้าน

การแพทย์และสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข [11] ที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประกอบด้วย

แฟ้มข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นในปี 2557 มีความสามารถสรุปและแสดงข้อมูลในลักษณะ

แผนภาพข้อมูล (Data Visualization) โดยสามารถแสดงรายงานครอบคลุมตัวชี ้ว ัดกระทรวง

สาธารณสุขครบทุกตัว ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร มีรายงานปริมาณการจ่ายยา การจ่ายยาตาม

อายุ เพศ อันดับการใช้ยาสมุนไพร มูลค่าการใช้ยา การจ่ายยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และ

ร้อยละการจ่ายยาสมุนไพร [4] อย่างไรก็ตาม ระบบการนำเสนอของ HDC ยังขาดการนำเสนอ

สารสนเทศอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านงานสมุนไพร เช่น ผู้สั่งใช้ยา 

การวินิจฉัยโรค และปริมาณการใช้ยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้สมุนไพรทดแทน เป็นต้น  
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จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมและ

จัดเก็บ ช่วยการเข้าถึง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายมุมมอง ในชื่อระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

และจากการศึกษาข้อมูล การทบทวนวรรณกรรมด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าระบบธุรกิจ

อัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที ่มีประโยชน์สำหรับการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพตลอดจน

นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

งาน [12-15] มีการนำไปประยุกต์ใช้กับงานข้อมูลสุขภาพที่หลากหลาย [16, 17] ทางผู้วิจัยจึงมีความ

ประสงค์ที่จะนำระบบธุรกิจอัจฉริยะ มาประยุกต์ในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วย

บริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม  จากข้อมูล 43 แฟ้ม ที่จัดเก็บอยูใ่น HDC ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี

ขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ไม่เหมาะกับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณทั่วไป เนื่องจาก

ขีดจำกัดเรื่องขนาดของข้อมูล [18]  โดยในงานวิจัยนี้จะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบการใช้สมุนไพรจาก

ข้อมูล 43 แฟ้ม (ข้อมูลผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563) ในมุมมองที่เพิ่มขึ้นจากรายงานใน 

HDC และเป็นการมุ่งเน้นไปที่การใช้ยาสมุนไพร ในด้านประเภทของผู้สั่งใช้ยาสมุนไพร การสั่งใช้ยา

สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 31 รายการ ประเภทยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ (ยาในบัญชียาหลัก

แห่งชาติประเภท 1 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ)  ซึ ่งมีผลต่อการเบิกจ่ายเงินจากสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ที่กำหนดว่ายาสมุนไพรที่จะเบิกได้ต้องเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียา

หลักแห่งชาติประเภท 1 เท่านัน้ [19] ตลอดจนต้นทุนในการใช้ยาสมุนไพร และหาแนวทางในการเพิ่ม

การสั่งใช้ยาสมุนไพรจากข้อมูลการดำเนินงานใน 43 แฟ้มโดยตรงในมุมมองที่หลากหลายและง่ายต่อ

การตัดสินใจ ซึ่งต่างจากงานวิจัยของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสระบุรีที่วิเคราะห์การใช้ยาสมุนไพร

จากข้อมูลใน HDC เหมือนกันแต่หาแนวทางในการเพิ่มการสั่งใช้ยาสมุนไพรจากการรวบรวมความ

คิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้ยาสมุนไพรจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบยาจากสมุนไพร  

งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 63 (ต.ค.62-ก.ย.63) ซึ่งเป็นช่วงการ

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 [20]  ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้มารับบริการ พบว่าจำนวนผู้รับบริการ

ทั ้งหมดและผู ้ร ับบริการแผนไทยลดลงจากปีงบประมาณ 2562 แต่ไม่ส ่งผลต่อการ ใช้ยาใน

สถานพยาบาล พบว่าจำนวนครั ้ง จำนวนรายการยาสมุนไพร  และจำนวนรายการยาทั ้งหมด 

ในปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 และรายการการใช้ยาสมุนไพรที่มีการใช้

สูงสุด 15 อันดับแรก ในปีงบประมาณ 2563 ไม่แตกต่างจากปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ  

ที่ผ่านมา [4] 
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1.2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         1.2.1. เพื ่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพร  ในหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัด

สมุทรสงคราม ด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

         1.2.2. เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มการสั่งใช้ยาสมุนไพร ในหน่วยบริการสาธารณสุข 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

1.3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

          

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.4. ขอบเขตของงานวิจัย 

  การศึกษานี ้เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุข  

ในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 58 แห่ง ประกอบด้วย 1) หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ได้แก่ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 50 แห่ง ศูนย์แพทย์ชุมชน (ศพช.) 2 แห่ง และศูนย์

สาธารณสุขชุมชน (ศสช.) 3 แห่ง 2) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 1 

แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขนาด 90 เตียง 1 แห่ง และขนาด 30 เตียง 1 แห่ง  โดยใช้ข้อมูลจาก

ข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2563 ด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI Desktop ซึ่ง

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป เป็นเครื่องมือในการดึงข้อมูล แปลงข้อมูล นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Extract 

Transform Load, ETL) และสร้างรายงานในรูปแผนภาพข้อมูล (data visualization) [21] โดยเป็น

การศึกษาในด้านการสั่งใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยใน ในหน่วยบริการทุติยภูมิ งาน

ผู้ป่วยนอกในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้สั่งใชย้าสมุนไพร (แพทย์ แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่อื่น ๆ) โรคที่มี

การสั่งใช้ยาสมุนไพร รายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ รายการยาสมุนไพรที่มีปริมาณและมูลค่าการสั่ง

ใช้สูงสุด แหล่งที่มา (ในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท 1 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) ประเภทยา

สมุนไพร (ยาเดี่ยว ยาตำรับ) ร้อยละการใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง  รายการ มูลค่า) การใช้ยาสมุนไพร

ทดแทนยาแผนปัจจุบัน 31 รายการ ต้นทุนการใช้ยาสมุนไพร และวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มการ

Business Intelligence 

ข้อมูล 43 แฟม้ 

วิเคราะหร์ูปแบบการใช้ยาสมุนไพร

ของหน่วยบริการสาธารณสุขใน

จังหวัดสมุทรสงคราม ในมมุมองที่

หลากหลายและง่ายในการตัดสินใจ  
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ใช้ยาสมุนไพร ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นในด้าน ร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (จำนวนครั้ง

ผู้ป่วยนอกที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเทียบกับจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกที่มีการสั่งใช้ยาทั้งหมด)  มูลค่าการ

เบิกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท 1 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นและ

ต้นทุนที่ลดลง 

1.5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

 1.5.1. ทราบรูปแบบการใช้ยาสมุนไพร ของหน่วยบริการสาธารณสุข ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 1.5.2. สามารถวางแนวทางเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุข ในจังหวัด

สมุทรสงคราม 

 1.5.3. นำผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการสั่งใช้ยาสมุนไพรของ

หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม 

1.6. นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ยาสมุนไพร หมายถึง ยาตามรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ ท้ายประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 50 รายการ 
กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร 24 รายการ 
 การใช้ยาสมุนไพร หมายถึง การสั่งใช้ยาสมุนไพร การจ่ายยาสมุนไพร 

 รูปแบบ หมายถึง องค์ประกอบที่สำคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อช่วย
เข้าใจข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพร ในหน่วยบริการปฐมภูมิและหน่วยบริการ
ทุติยภูมิ  ผู้สั่งใช้ยาสมุนไพร โรคที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพร รายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ รายการยา
สมุนไพรที่มีปริมาณและมูลค่าการสั่งใช้สูงสุด แหล่งที่มา ประเภทยาสมุนไพร ร้อยละการสั่งใช้ยา
สมุนไพร การสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 31 รายการ ต้นทุนการใช้ยาสมุนไพร       
 การวิเคราะห์ หมายถึง การจำแนกแยกแยะองค์ประกอบ ของการใช้ยาสมุนไพร เพื่อค้นหา
ว่ามีองคป์ระกอบอะไร เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร 
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บทที่ 2  

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

 งานวิจัยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุข ในจังหวัด

สมุทรสงคราม ด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ มีการทบทวนทฤษฎีและศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย

เนื้อหา ดังต่อไปน้ี 

     2.1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 

 2.2. ข้อมลูและสารสนเทศ 

 2.3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  

 2.4. ระดับของการวิเคราะห์ข้อมูล  (Levels of Data Analysis Maturity) 

 2.5. Big data 

 2.6. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาล 

 2.7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรธุรกิจ 

 2.8. Business Intelligence  

 2.9. BI Framework 

 2.10. Power BI 

 2.11. Power BI Desktop 

 2.12. คลังข้อมูลสุขภาพ  

          2.13. โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม)  

 2.14. โปรแกรมจัดการฐานขอ้มูล Navicat 

           2.15. การทบทวนวรรณกรรม 

2.1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ  

 จากการศึกษาเรื่องรูปแบบกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พันวนา พัฒนาอุดมสินค้า [22] ได้สรุปความหมายของรูปแบบตามที่
นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นไว้ได้ใน 5 ลักษณะดังนี้  
 1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่างและแบบจำลองที่เหมือนของ
จริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกว่าปกต ิ
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 2. รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสร้างของความเกี่ยวข้องระหว่างชุดของปัจจัยหรือตัว  
แปรต่าง ๆ หรือ องค์ประกอบที่สำคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อช่ วยเข้าใจ
ข้อเท็จจริง หรือปรากฏการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
 3. รูปแบบ หมายถึง ลักษณะที่พึงปรารถนาซึ่งมีลักษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลก  
ของความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราอยากได้กับความสามารถที่จะหาสิ่งที่ต้องการนั้นแตกต่าง 
กันมาก  เช่น เมืองในอุดมคติ  
           4. รูปแบบ หมายถึงชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และความ 
น่าเชื่อถือ (reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยวิธีการทาง 
คณิตศาสตร์หรือทางสถิติได้ด้วย  
           5. รูปแบบ หมายถึง การจำลองความจริงของปรากฏการณ์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่มี  
ความสัมพันธ์องค์ประกอบที่เป็นกระบวนการของปรากฏการณ์นั้น ๆ    

2.2. ข้อมูลและสารสนเทศ 

 2.2.1. ข้อมูล  

  มาจากรากศัพท์ภาษาลาตินว่า datum หมายถึงข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ยังไม่ถูกประมวลผล 

ข้อมูลอาจเป็นตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข รูปภาพ เสียง และวีดีโอ [23] 

  2.2.2. สารสนเทศ (Information)  

           หมายถึงการนำข้อมูลมาประมวลผลเพื ่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์  สารสนเทศจะมี

คุณประโยชน์ได้ ต่อเมื่อข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบนั้นมีความถูกต้อง ดังประโยคว่า  “Garbage In, 

Garbage Out” หรือ GIGO [23] 

 2.2.3. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)  

 เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการผลิต การจัดการ การจัดเก็บ การสื่อสาร และการเผยแพร่

ข้อมูล [23]  

  2.2.4. ระบบสารสนเทศ (Information System)  

 เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อรวบรวม สร้าง และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

แบ่งเป็น 2 ชนิด 

  1. ระบบสารสนเทศตามลักษณะการดำเนินงาน 

• ระบบประมวลผลรายการประจำวัน (Transaction Processing Systems: 

TPS) เป็นระบบสารสนเทศระดับล่างสุดตามแบบจำลองพีระมิด เป็นการบันทึกหรือปรับปรุงรายการ
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ประจำวันทางธุรกิจ จะถูกนำไปใช้โดยระบบอื่น ๆ เพื่อนำไปประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศ

ตามที่ต้องการต่อไป 

• ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System: OAS)  

ใช้สร้างและจัดเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงาน เช่น ชุดซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ  

• ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System :  

MIS) ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอสารสนเทศให้กับผู้บริหารระดับกลาง เพ่ือการวางแผน ควบคุม และ

ตัดสินใจ โดยรวบรวมข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันแล้วนำมาประมวลผลรายงานทางสารสนเทศ 

• ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DDS) 

   ระบบ DSS มีแบบจำลองการตัดสินใจอยู่ภายในตัวโปรแกรม จากนั้นจะ

นำมาประมวลผลข้อมูลดิบ เปรียบเทียบ และสร้างสารสนเทศด้วยการรวบรวมและนำความเชี่ยวชาญ

มาใช้เพื่อเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารเท่าน้ัน 

• ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information  

Systems: EIS) พัฒนาเพื่อผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางที่ง่ายต่อการ

ทำความเข้าใจ รูปภาพ แบบจำลอง และมัลติมีเดียมาประกอบคำอธิบายเพื่อความชัดเจนเพื่อนำไปสู่

การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการวิกฤตต่าง ๆ   

  2. ระบบสารสนเทศตามหน้าที ่ทางธุรกิจ เป็นระบบ  MIS ที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นเพื่อ

สนับสนุนงานตามหน่วยธุรกิจ (Functional Area) 

• ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินของ 

บริษัท 

• ระบบสารสนเทศทางการเงิน  เพื่อปรับปรุงงานด้านการเงินให้ดียิ่งขึ้นใน 

ด้านการบริหารเงินสดและการวิเคราะห์การลงทุน 

• ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและควบคุมสินค้าคงคลัง เพื่อให้การ 

ดำเนินงานของระบบการผลิตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปแบบอัตโนมัต ิ

• ระบบสารสนเทศการตลาด (Marketing Information Systems) ช่วยงาน 

ด้านการวิจัยตลาด การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด การบริการลูกค้า และการขายอัตโนมัติ 

• ระบบสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลสูงสุด ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับสูงมาก (Very High Level Language) เช่น ภาษา 

SQL    
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  3. ระบบสารสนเทศเฉพาะทาง เพื่อตอบสนองรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

ระบบเศรษฐกิจโลกได้แก่ 

• ระบบผู้เชีย่วชาญ (Expert Systems: ES) เป็นสาขาหนึ่งของ 

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) มุ่งเน้นให้คอมพิวเตอร์มีความเฉลียวฉลาดเทียบเคียงกับ

มนุษย์ โดยรวบรวมความรู้จากผู้เช่ียวชาญ มาจัดเก็บในฐานความรู้ 

• ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์(Geographic Information Systems:  

GIS) ในรูปแบบแผนที่หรือ GIS ช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ

แผนที่เพื่อนำไปสู่แหล่งที่ตั้งจริง 

• ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Systems) เป็นแนวคิด 

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอรายงานแก่ผู้บริหารประกอบการตัดสินใจ 

เช่นเดียวกับ DSS แต่ BI สามารถเลือกวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามความต้องการและแสดงผลรายงานได้

อย่างรวดเร็ว สามารถเข้าใจได้ทันที 

• ระบบสารสนเทศวิสาหกิจ (Enterprise Applications) หรือระบบ ERP  

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาระดับองค์กรเป็นหลัก เพื่อจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น  

Microsoft Dynamics [23] 

        จะเห็นว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะ เป็นระบบสารสนเทศเฉพาะทางสำหรับเก็บ

รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลรายงาน     

2.3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  

 เป็นกระบวนการนำข้อมูลมาเรียบเรียง จัดกลุ่ม/แยกประเภทชุดข้อมูล หาความสัมพันธ์ของ

ชุดข้อมูลแต่ละชุดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหาความหมาย หรือคำตอบตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์

ต่าง ๆ จนได้ออกมาเป็น “ข้อมูลเชิงลึก” (insight) หรือ “ข้อสรุป” (conclusion) ที่ช่วยให้เข้าใจ

สถานการณ์ หาสาเหตุ ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ฯลฯ ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีบทบาทอย่างยิ่งจน

เกิดเป็น “วิทยาศาสตร์ข้อมูล” หรือ “Data Science”  และการใช ้“ข้อมูลมหัต” หรือ “Big 

D a t a ”  เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรได้องค์ความรู้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กร [ 2 4 ]  

2.4. ระดับของการวิเคราะหข์้อมูล  (Levels of Data Analysis Maturity) 

 มีการแบ่งระดับของการวิเคราะห์ เพื่อที่จะทำความเข้าใจวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึง

เลือกระดับในการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะกับคำถามและคำตอบที่ต้องการ   

ระดับของการวิเคราะห์ข้อมูลก็มีด้วยกันทั้งสิ้น 4 ระดับ ดังนี้  

https://1stcraft.com/what-is-big-data/
https://1stcraft.com/what-is-big-data/
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1. Descriptive analysis 

ระดับแรกของการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรแค่ตัวแปร

เดียว (Univariate Analysis) เพื่อศึกษาตัวแปรนั้น ๆ โดยใช้เทคนิคทางสถิติ เช่น การหาค่ากลาง     

การหาการกระจายตัว หาค่าเฉลี่ย หาผลรวม เป็นต้น เพื่อศึกษาว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น 

2. Diagnostic analysis  

           ระดับการวิเคราะห์ในขั้นต่อมาจะลึกกว่าระดับแรก ในระดับนี้ จะเป็นการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป (Multivariate Analysis) เพื่อศึกษาว่าตัวแปรแต่ละ

ตัวแปรมีความสัมพันธ์หรือส่งผลกระทบต่ออีกตัวแปรอย่างไร   ทำไมจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้น หรือ สิ่งนี้เกิดขึ้น

เพราะอะไร  

3. Predictive analysis        

       การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบนี้ จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อดูแนวโน้มหรือพยากรณ์

ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้น ผ่านการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล  โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

ออกมาเป็นกราฟ เพื่อศึกษาแนวโน้ม  

4. Prescriptive analysis        

       ในระดับสุดท้ายของการวิเคราะห์จะเป็นขั้นตอนที่ใกล้เคียงกับการตัดสินใจว่า

จะต้องทำอะไร นั่นคือ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปว่าควรจะทำอะไร ทั้งปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือ

พัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ตลอดจนการวางแผนเพื่อคว้าโอกาสหรือรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น [24, 25] 

         จะเห็นว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้ถึงระดับ  

Prescriptive analysis  

              
ภาพที่ 2 ภาพแสดงระดับของการวิเคราะห์ข้อมูล  
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ที่มา https://www.linkedin.com/pulse/4-stages-data-analytics-maturity-challenging-
gartners-taras-kaduk.[26]  

 

ภาพที่ 3 ภาพแสดงความสัมพันธข์องระดับการวิเคราะห์ข้อมูล  
ที่มา https://www.linkedin.com/pulse/4-stages-data-analytics-maturity-challenging-

gartners-taras-kaduk.[26]  

2.5. Big data  

 ประกอบด้วย ข้อมูล จำนวนมหาศาล (ระดับเทราไบต์ขึ้นไป) มีขนาดใหญ่เกินกว่าซอฟต์แวร์

จัดการฐานข้อมูลทั่วไปจัดการได้ มีความหลากหลาย ทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง มีการ

เปลี่ยนแปลงเติบโตของข้อมูลรวดเร็ว และหลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว  

การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาลเป็นการตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากเพื่อเปิดเผยรูปแบบ 

ความสัมพันธ์ และข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและได้รับ

คำตอบได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดความเร่งรีบและใช้ทรัพยากรน้อยลงร่วมกับเทคโนโลยีการรวบรวม

ข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูล [25] 

2.6. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขอ้มูลสำหรับวเิคราะห์ข้อมูลปริมาณมหาศาล 

1. Data science platform เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย

ไม่ต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรม ตัวอย่างเช่น KNIME, RapidMiner และ Pentaho 

2. โปรแกรมภาษาที่สามารถใช้ในวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ เช่น ภาษา R และ Python สำหรับ

ข้อมูลที่ซับซ้อน ต้องใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรม [27] 

2.7. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรธุรกิจ 

1. เครื่องมือในการทำเหมืองข้อมูล (Data mining) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่ เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยอาศัยหลักสถิติและการเรียนรู้ของ

https://www.linkedin.com/pulse/4-stages-data-analytics-maturity-challenging-gartners-taras-kaduk
https://www.linkedin.com/pulse/4-stages-data-analytics-maturity-challenging-gartners-taras-kaduk
https://www.linkedin.com/pulse/4-stages-data-analytics-maturity-challenging-gartners-taras-kaduk
https://www.linkedin.com/pulse/4-stages-data-analytics-maturity-challenging-gartners-taras-kaduk
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เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ แล้วนำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์เพื่อ

การตัดสินใจ  

2. การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)  เป็นการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์สามารถ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ช่วยในการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตจาก

การนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ 

• การเรียนรู้แบบมีผู้สอนหรือผู้แนะนำ (Supervised Learning) ผู้ใช้เป็น

ผู้ป้อนข้อมูล บอกผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นไว้ล่วงหน้า จากนั้นจึงใช้ข้อมูลตัวอย่างผ่านกระบวนการ

อัลกอริทึมของการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อสร้างโมเดลสำหรับคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

• การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนหรือผู้แนะนำ (Unsupervised Learning) เป็น

การเรียนรู้ของเครื่องมือที่ผู้ใช้ไม่สามารถทราบคำตอบได้ชัดเจน จึงให้เครื่องมือเรียนรู้ด้วยตนเอง 

• การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง (Reinforcement Learning) เป็นการเรียนรู้

จากการลองผิดลองถูกในอดีตหรือระบบจำลอง 

3. ธุรกิจอัจฉริยะ เป็นเทคนิคที่ใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ ดึงข้อมูล ประกอบด้วย  

• เทคนิคคลังข้อมูล (Data Warehouse)  

• ตลาดข้อมูล (Data Mart)  

• เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining)  

• เครื ่องมือที ่ใช้ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ (Online Analytical 

Processing : OLAP)  

       ธุรกิจอัจฉริยะช่วยเปลี่ยนข้อมูลไปสู่สารสนเทศ (Information) และองค์ความรู้ 

(Knowladge) [28]  

2.8. Business Intelligence  

 เป็นเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ทำการรวบรวมข้อมูล บูรณาการข้อมูลกับเทคโนโลยีการ

วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลธุรกิจด้วยภาพที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตามการ

เปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อช่วยให้สามารถทราบถึงสภาพของธุรกิจในเชิงลึก ( insight) ได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็วและเขา้ใจง่าย จะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

[21] 
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2.9. BI Framework 

 กรอบแนวคิดสถาปัตยกรรมของ BI ประกอบด้วย 
 1. ส่วนนำข้อมูลเข้าและจัดเก็บ มีองค์ประกอบสำคัญคือส่วนเชื ่อมต่อกับข้อมูล (data 
connector) เพื่อเป็นช่องทางการไหลของข้อมูล ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ในฐานข้อมูล ในเว็บ เป็น
ต้น แล้วนำข้อมูลมาสกัด (extract) การแปลงรูปข้อมูล (transform) เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปที่ง่าย 
(normalize) และโหลด (load) เก็บไว้ในระบบคลังข้อมูล (data warehouse) ซึ่งมีข้อมูลปริมาณ
มากมายมหาศาล และทำฐานข้อมูลอภิข้อมูล (metadata) เพื่อให้การจัดเก็บมีรูปแบบที่ชัดเจน มี
ดัชนีการเข้าถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้ข้อมูลจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตรงและรวดเร็ว 
 2. ส่วนนำข้อมูลไปใช้ ประกอบด้วยส่วนเชื่อมต่อกับข้อมูล เพื่อสร้างรูปแบบการเชื่อมต่อและ
เข้าถึง (access) ระบบคลังข้อมูลของแอพพลิเคชั่นที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ จะนำข้อมูลไป
สร้างรายงาน วิเคราะห์ข้อมูล หรือการใช้งานอื่น ๆ  
 Power BI เป็นซอฟต์แวร์ BI ที่มีคุณสมบัติเกือบครอบคลุมกรอบแนวคิดสถาปัตยกรรม

ดังกล่าว สามารถเชื ่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที ่หลากหลาย สกัดแปรรูปและโหลดข้อมูล (Extract 

Transform and Load, ETL) ในซอฟต์แวร์ที ่เร ียกว่า Power Query ทำการสร้างโมเดลข้อมูล 

วิเคราะห์สร้างรายงานและแดซบอรด์ [21] 

 
ภาพที่ 4 ภาพแสดง Power BI Architecture 

ที่มา https://informationit27.medium.com/power-bi-architecture-5cd425c8b103 [29] 

2.10. Power BI 

เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์และสร้างรายงานข้อมูลภาพโดยไมโครซอฟต์ ซอฟต์แวร์ที่รวมบริการ 

แอพพลิเคชั่น และตัวเชื่อมต่อข้อมูลที่ทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง นำเสนอ

ข้อมูลผ่านแผนภาพ (Visualization) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (insight) สร้างรายงาน และแดชบอร์ด 

https://informationit27.medium.com/power-bi-architecture-5cd425c8b103
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(Dashboard) มีความสามารถในการทำงานร่วมกับภาษา R หรือ Python เพิ่มศักยภาพในการทำงาน

กับข้อมูลและการวิเคราะห์ และสามารถเพิ่ม Machine Learning และ AI ในการวิเคราะห์ [21]  

ในปัจจุบัน Power BI สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ  Windows, iOS, และ  Android  

2.11. Power BI Desktop  

 เป็นซอฟต์แวร์ฟรีที่สามารถตดิตั้งบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมต่อ จัดเตรียม สร้างรูปแบบ สร้าง

รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล และเผยแพรร่ายงานไปยังบริการ Power BI Service [30] 

Power BI นั้น มี 3 เวอร์ชนั คือ Free Pro และ Premium 
Power BI Service (Free) เป็น License สำหรับบุคคล (ใช้งานคนเดียว) ผู้สร้างรายงาน 

(Owner) ทำการสร้างรายงานจาก Power BI Desktop แล้วทำการ Publish ตัวรายงานไปเก็บไว้บน 
Power BI Service Owner สามารถใช้งานตัว Report ที่เก็บไว้บน Power BI Service ได้ โดยเข้าใช้
งานผ่าน Web Browser หรือ Power BI Mobile กรณีนี้ ผู้ใช้งานอื่นจะไม่สามารถเข้ามาดูรายงาน
ของ Owner ได้ (นอกจากจะแชร์แบบ Public Link เท่านั้น) 

                     

ภาพที่ 5 ภาพแสดงการทำงานของ Power BI Service (Free)  

ที่มา https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/.[31] 
 Power BI Service เมื ่อ Owner มี License ของ Power BI Service จะสามารถแชร์ตัว

รายงานไปยังเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรได้ (ผู้ใช้งานปลายทาง ต้องมี License Power BI (Pro) ทุก

คน) Owner สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวรายงานของผู้ใช้งาน สามารถกำหนดข้อมูลที่ผู้ใช้งาน

สามารถเข้าถึงได้แยกตามกลุ่มผู้ใช้ได้ตามต้องการจากภาพจะเห็นว่า  มีรายงานที่ข้อมูลต่างกัน 2 ชุด 

โดย User 1 สามารถเข้าดูได้เฉพาะ Report 1 ส่วน User 2 จะสามารถเข้าดูได้ทั้งสองรายงาน 

https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงการทำงานของ Power BI Service  
ที่มา https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/.[31] 

  Power BI Premium เป็นบริการที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งาน Power BI Service  
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลรายงานขนาดใหญ่  หรือ มีจำนวนผู้ใช้งาน 
Power BI Service มากกว่าปกติ ไม่มีการนับจำนวนผู้ใช้งาน แต่ค่าใช้จ่ายจะคิดตามตามพื้นที่จัดเก็บ
และประสิทธิภาพของ Server ที่เลือกใช้งานแทน รองรับทั้งผู้ใช้งานที่เป็น Power BI Service และ
ผู ้ใช ้งานที ่ไม ่ม ี License Power BI Service องค์กรยังต้องมี Power BI Service อย่างน้อย 1 
License สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ Power BI Desktop (เพื่อนำรายงานที่สร้างไว้ไปจัดเก็บบน Power 
BI Premium) ข้อจำกัดของ Power BI Service คือ ผู้ใช้งานต้องใช้ Email องค์กร (หรือเมลที่ไม่ใช่
บริการ Free email) ในการสมัครเท่านั้น ไม่ว่าจะใช้แบบฟรี หรือแบบ Pro ก็ตาม.นอกจากนี้ สำหรับ
ผู้ใช้งาน หรือ องค์กรที่ใช้งาน Microsoft 365 E5 อยู่แล้ว จะมีสิทธิ์ในการใช้งาน Power BI Service 
ติดมาด้วย [32] 

 

ภาพที่ 7 ภาพแสดงการทำงานของ Power BI Service (Premium)  

ที่มา https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/. [31] 

https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/
https://monsterconnect.co.th/power-bi-free-vs-pro-vs-premium/
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2.12. คลงัข้อมูลสุขภาพ  

  ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับกระทรวง 

เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านสุขภาพ ซึ่งรวบรวมข้อมูลสาธารณสุขของสถานบริการภายใต้สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง เป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของ

ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ข้อมูล 43 แฟ้ม ที่ประกาศโดยสำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ส่งจากหน่วยบริการสาธารณสุขมายังฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัด (HDC ระดับจังหวัด) 

เพื่อตรวจสอบและประมวลผลตามขั้นตอนการประมวลผลที่สร้างจากส่วนกลาง และข้อมูลที่ถูก

ประมวลผล และส่งมายังฐานข้อมูลกลางระดับกระทรวงแบบอัตโนมัติ [9]  

 

 
ภาพที่ 8 ภาพแสดงการทำงานของ HDC 

ที่มา https://slideplayer.in.th/slide/16980621/ [33] 
2.13. โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม ) 
 มาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและ
การจัดเก็บข้อมูลบริการสุขภาพผู้ป่วยเป็นรายบุคคลในหน่วยบริการทุกระดับ ใช้ทดแทนระบบ
ระเบียน รายงานแบบเดิม ตั ้งแต่ปี  พ.ศ. 2556  เป็นต้นมา ตามนโยบายการปฏิรูประบบข้อมูล
สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงสร้างข้อมูลด้านสุขภาพ ในรูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน 
และแฟ้มโครงสร้างข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยในรูปแบบ 7 แฟ้มมาตรฐาน เป้าหมาย 
เพื่อให้หน่วยบริการทุกระดับสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพร่วมกันได้ ลดภาระการจัดเก็บ
และบันทึก เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง และมีข้อมูลด้านสุขภาพที่จำเป็น
เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงมี

https://slideplayer.in.th/slide/16980621/
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ข้อมูลที่มีคุณภาพในการกำหนดนโยบาย และวางแผนการจัดการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
และ ตั้งแต่ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2558  เป็นต้นมา ได้กำหนดชุดข้อมูลมาตรฐานขั้นต่ำ (Minimum 
data set) ที่หน่วยงานระดับกระทรวง ระดับกรม และระดับจังหวัด ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดย
กำหนดระบบ ข้อมูลและระบบรายงาน  ที่ผ่านการเห็นชอบ และสั่งการโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อให้หน่วย บริการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อลดความซ้ำซ้อน และลดภาระใน
การจัดเก็บข้อมูล จากปัญหาจากการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล 2 ประเด็น คือ 1) ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในแฟ้มที่มีการบันทึกได้ และ 2) ไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จึงมี
การเพิ่มแฟ้มมาตรฐานเพื่อการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว อีก 2 แฟ้ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา 
ประกอบด้วย 1.) แฟ้ม DATA CORRECT เป็นแฟ้มมาตรฐาน เพื่อการแก้ไขข้อมูล 2.) แฟ้ม POLICY  
เป็นแฟ้มมาตรฐานสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามนโยบาย เพื่อให้การจัดเก็บและจัดส่งข้อมูล 
ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุขเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งจัดตั้งทีมคุณภาพ
ระดับอำเภอและระดับจังหวัด และให้มีการประสานงานกันในระดับ เขตสุขภาพ โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพใน HDC ดังนี้ 1. มีข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีความครบถ้วน ถูกต้องและความ
ทันเวลา 2. มีทีมในระดับอำเภอ/จังหวัดสำหรับการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลการให้รหัสโรค 
และรหัสหัตถการและการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ 3. มีเครื่องมือหรื อ
โปรแกรมที่ใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลทั้งในระดับอำเภอจังหวัดและส่วนกลาง 4. มีการคืนข้อมูล
กลับให้หน่วยงานในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ 5. ชุดข้อมูลสุขภาพต้องเป็นชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะจัดเก็บ/
จัดส่งที่ไหน 6. ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานการบันทึก การจัดเก็บ การส่งออกข้อมูลตามแฟ้ม
มาตรฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำสถิติ และการป้องกันการรั่วไหลหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย 
7. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 43 แฟ้ม ในการติดตามตัวชี้วัดหรือนโยบายต่าง  ๆ ในปีงบประมาณ 
2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ได้ ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลใน
โครงสร้างข้อมูลด้านสุขภาพ รูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน ให้มีความชัดเจน เพื่อให้หน่วยบริการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อการรายงาน การติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับจังหวัด ระดับกรม วิชาการระดับ
กระทรวง และในภาพรวมของประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงเป็น Version 
2.4 ปีงบประมาณ 2564 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้เป็นคู่มือการดำเนินงานในการจัดเก็บ/บันทึก/จัดส่ง
ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน บริการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป 2. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบความครบถ้วน ทันเวลา และ
ความถูกต้องของข้อมูล รหัสมาตรฐานตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข การจัดส่งข้อมูล หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
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ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ สามารถบันทึกข้อมูลบริการ
และส่งออกข้อมูลผู้ป่วย รายบุคคล ตามมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภายหลัง
สิ้นสุดการบริการและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว มายังคลังข้อมูล Health Data 
center [9] กระทรวงสาธารณสุข การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหรือผู้รับผิดชอบงานข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ และหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคลังข้อมูล [9] ระดับจังหวัด ส่วนกลาง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามความครบถ้วนทันเวลา และคุณภาพข้อมูล ตามตัวชี้วัด
และการประมวลผลตามมาตรฐานรายงาน (Standard report) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และกรมวิชาการต่าง ๆ [11]  
 ประเภทของแฟ้มข้อมูลตาม 43 แฟ้ม ที่จัดเก็บในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยบริการ สามารถ

แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ แฟ้มสะสม แฟ้มบริการ แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ แฟ้มตามนโยบาย และแฟ้ม

แก้ไข ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1. แฟ้มสะสม กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลโดยการสำรวจปีละครั้ง กรณีที่มีผู้มารับบริการที่ยังไม่
เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิมให้ปรับปรุงข้อมูล
เพิ่มเติม และส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น มีจำนวน 10 แฟ้ม 
 2. แฟ้มบริการ กำหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ และส่งให้ส่วนกลาง
ภายในรอบของเดือนนั้น มีจำนวน 25 แฟ้ม 
 3. แฟ้มบริการกึ่งสำรวจ กำหนดให้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มารับบริการ  พร้อมทั้ง
ให้มีการสำรวจข้อมูลประชากรที่อาศัยในเขตรับผิดชอบที่ไปรับบริการที่หน่วยบริการอื่นและบันทึก
ข้อมูล และส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น มีจำนวน 15 แฟ้ม 
 4. แฟ้มตามนโยบาย เป็นการเก็บข้อมูลตามนโยบาย มีจำนวน 1 แฟ้ม 
 5. แฟ้มแก้ไข เปน็แฟ้มที่บันทกึการแก้ไขในรายละเอียดของแต่ละแฟ้ม เชน่ กรณีพบข้อมูล

ผิดพลาดต้องการแก้ไขข้อมูล มีจำนวน 1 แฟ้ม  

2.14. โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Navicat   

 Navicat เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้หลายตัว ไม่ว่าจะเป็น 

MySQL MariaDB SQL Server SQLite Oracle และ PostgreSQL  ติดต้ังใช้งานได้ทั้งบน Windows  

Mac  Linux  โปรแกรมมีคุณสมบัติของการจัดการฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง มีส่วน

ของการนำเข้า ส่งออกข้อมูล การ Backup  สามารถนำคำสั่ง Query มาใช้ดึงรายงาน ตรวจสอบ

ข้อมูล หรือปรับปรุงข้อมูล เหมาะสำหรับเขียนคำสั่ง Query หรือแก้ปัญหาการเชื่อมต่อกันของตาราง

หลาย ๆ ตาราง [34] 

https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2098-linux-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
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2.15. การทบทวนวรรณกรรม                  

 2.15.1. ระบบยาสมุนไพร 

 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาด้านระบบยาจากสมุนไพร โดย ดร.ภญ.

ผกากรอง ขวัญข้าว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกประมาณการว่า 

ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนามีการใช้ยาสมุนไพร

และการรักษาแบบดั้งเดิมโดยอ้างอิงจากการศึกษาของ Winslow LC และคณะ และกล่าวว่าเพื่อให้

ประชาชนได้เข้าถึงการแพทย์ดั้งเดิมที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิผล องค์การอนามัยโลกจึง

จัดทำยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก พ.ศ.2545-2548 (WHO Traditional 

Medicine Strategy 2002-2005) แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวทำให้ประเทศต่าง ๆ ตื ่นตัวในการนำ

การแพทย์ดั ้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกมาใช้ในระบบบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ ่งส่งผลต่อ

สถานการณ์การใช้ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรของโลกอย่างสำคัญ (WHO global report on 

traditional and complementary medicine 2019) และต่อมายังจัดทำ “ยุทธศาสตร์การแพทย์

ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2557-2566” ขึ้นโดยกำหนดให้มีการควบคุม ศึกษาวิจัย และ

บูรณาการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่ระบบสุขภาพ [35] ในประเทศไทยได้ดำเนินการตามคำประกาศ

ของอัลมา อะตา (Alma Ata Declaration) “การสาธารณสุขมูลฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเพื่อ

ความยุติธรรมในสังคม และเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี พ.ศ.

2543” โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จากการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนิน

โครงการนำร่องสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน โดยอ้างอิงจากสมุนไพรกับการพัฒนาสาธารณสุข 

ของอาทร ริ้วไพบูลย์  มีการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรเดี่ยว 3 ชนิด ได้แก่ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร 

ชุมเห็ดเทศ ภายใต้โครงการ “Medical Plants and Primary Health Care Project”อ้างอิงจาก

ระบบยาของประเทศไทยของสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ และการศึกษาวิจัยทางคลินิกในยา

เดี่ยว 5 รายการ คือ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ พญายอ และไพล นำไปสู่การคัดเลือกและ

ประกาศให้เป็นยาในบัญชีจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2542 ตามบัญชี

ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมีการประกาศแยกบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ออก

จากยาแผนปัจจุบัน และปรับปรุงเรื่อยมาจนปัจจุบันมี 94 รายการตามประกาศบัญชียาจากสมุนไพร 

พ.ศ.2564 [36] และกล่าวว่าสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐเป็นแหล่งบริการสุขภาพที่สำคัญในการ

กระจายยาจากสมุนไพรไปสู่ผู้ป่วยในระบบหลักสุขภาพแห่งชาติที่มารับบริการมากขึ้น จากเดิมที่

เบิกจ่ายได้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการ และจากข้อมูลของ Euromonitor International 2019 

(โดยความอนุเคราะห์ของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562) รายงานมูลค่าการขายปลีก
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ยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรมีมูลค่า 4.24  หมื่นล้านบาท และในปีเดียวกันพบว่า มูลค่าการขาย

ปลีกกลุ่มยาทาบรรเทาอาการปวด (topical analgesics) เติบโตเร็วที่สุดถึงร้อยละ 14 มีรายงานจาก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ว่ามูลค่าของยาสมุนไพรในประเทศ

ไทยคือ หนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปี ขณะที่ยาแผนปัจจุบันมีมูลค่าถึง 200 ,000 ล้านบาท ร้อยละ 90 เป็น

การใช้ผ่านช่องทางโรงพยาบาล และมีแนวโน้มสูงขึ้น เพราะมีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุน 

 2.15.2. นโยบายสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร 

 จากรายงานการวิจัยนโยบายสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขของสรรพงศ์ ฤทธิรักษาและคณะ [1] สรุปข้อมูลสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วย

บริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดังนี ้

นโยบายและแผนยุทธศาสตร ์

  1. นโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนา

พืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับและสร้า งมูลค่าเพิ่มให้แก่

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย 

  2. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (ตุลาคม พ.ศ. 2559-2579) ให้

จัดทำโครงการพัฒนาระบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดให้โรงพยาบาลที่

เป็นสถานบริการภาครัฐมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) 

  3. แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที ่ 1  พ.ศ.2560-2564 

ยุทธศาสตร์การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดให้ส่งเสริมการใช้ตำรับ

ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพ่ือทดแทนยาปัจจุบัน 

  4. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีนโนบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรด้านการ

รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพและส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ได้ขอความ

ร่วมมือให้หน่วยบริการในสังกัดทุกระดับมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับแรก (First Line Drug) ตาม

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ .ศ. 2558 จำนวน 2 

รายการ ได้แก่ ขมิ้นชัน และฟ้าทะลายโจร 

  5. นโยบายและยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
สนับสนุนให้สถานบริการทุกระดับมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่มี
คุณภาพมาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ ได้แก่ คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน คลินิกบริการผู้ป่วยใน (IPD) ด้านการแพทย์
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แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และบริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟู
สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(รพ.สต)  

 2.15.3. งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร 

จากรายงานผลการศึกษาปี 2552 ของไพรัตน์ หริณวรรณ และคณะ การใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง ปี 2545-
2549 เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคหรื อกลุ่ม
อาการ 5 กลุ่มอาการหลัก ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ เสลดพังพอน และไพล โดยผู้
ให้บริการ 65 คน แก่ผู้รับบริการ 260 คน ในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และโรงพยายาลชุมชนจังหวัด
ลำปาง 13 แห่ง  โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร และยาแผน
ปัจจุบันในกลุ่มอาการ 5 กลุ่มอาการหลัก แบบสอบถามผู้ให้บริการ เกี่ยวกับความคิดเห็นในการสั่งใช้
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน แบบสอบถามผู้รับบริการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรักษาด้วย
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบมูลค่าการใช้
ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยสถิติการทดสอบที  วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการโดยใช้สถิติไคสแควร์ พบว่ามูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน ทั้ง 5 
รายการมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจำนวน 4 รายการ ยกเว้นไพลเพ่ิมขึ้นแต่ไม่
มีนัยสำคัญ ความคิดเห็นในการสั่งใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันของผู้ให้บริการพบว่าผู้ให้
บริการมีประสบการณ์การใช้สูงสุดตามลำดับ ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุดเห็ดเทศ เสลดพังพอน 
และไพล เหตุผลในการตัดสินใจสั่งใช้คือ รู้ข้อมูลด้านสรรพคุณ  ผู้รับบริการมีประสบการณ์การใช้
สูงสุดตามลำดับคือ ขมิ้นชัน ห้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ เสลดพังพอน และไพล มีความพึงพอใจอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ เนื่องจากมีสรรพคุณดี และเคยใช้มาก่อน และกล่าวว่านโยบายการสั่งใช้ยาสมุนไพร
ในสถานบริการ การจัดประชุมสนับสนุนข้อมูลเชิงวิชาการด้านสมุนไพร รวมถึงการเตือนความจำ
บุคลากรให้ใช้ยาสมุนไพรด้วยการติดสต๊ิกเกอร์ในจุดที่มีการสั่งใช้ยาช่วยเพิ่มการใช้ยาสมุนไพร [5] 
 ปี 2554 มีการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบาย

การส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรของคัคนางค์ โตสงวน และคณะเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร

สาธารณสุขที่มีต่อยาสมุนไพร นโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล และปัจจัยส่งเสริม/

อุปสรรคต่อการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์กลุ่ม ใน

บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลที่มีมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรมากจำนวน 11 โรงพยาบาล เป็น

เภสัชกร 5 คน แพทย์แผนไทย/พยาบาล 8 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกในโรงพยาบาลที่มีมูลค่าการใช้ยา

จากสมุนไพรน้อย จำนวน 8 โรงพยาบาล เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน 8 คน เภสัชกร 9 คน พยาบาล และ
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แพทย์แผนไทย 5 คน รวมทั้งหมด 22 คน ในปี 2552  ในด้านความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุข

ต่อยาจากสมุนไพรพบว่า 1) ขาดความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและความปลอดภัยในยาจากสมุนไพร 

แพทย์ส่วนใหญ่เห็นว่ายังขาดหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะงานวิจัยทางคลินิก  แพทย์ไม่

คุ้นเคยไม่มั่นใจและกลัวการฟ้องร้องว่าไม่ให้การรักษาที่ดี  2) รูปแบบของยาจากสมุนไพรไม่ดึงดูดให้

เกิดการใช้ยา 3) ราคาของยาจากสมุนไพรสูงกว่ายาแผนปัจจุบันเมื่อเทียบกับการรักษาโรคเดียวกัน 4)

คุณภาพและมาตรฐานของยาจากสมุนไพรไม่สม่ำเสมอ การผลิตแต่ละครั้งปริมาณสารสำคัญไม่เท่ากัน

ส่งผลต่อประสิทธิผลของการรักษา ตลอดจนความเชื่อมั่นของแพทย์ในการใช้ ในด้านความคิดเห็นของ

บุคลากรสาธารณสุขต่อนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล พบว่า 1) การกำหนด

เป้าหมายให้ใช้ยาจากสมุนไพรเป็นร้อยละ 25 ของมูลค่าการใช้ยาทั้งหมดมีความเป็นไปได้ยาก

โดยเฉพาะโรงพยาบาลตติยภูมิ ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ประกอบกับ

เป็นแพทย์เฉพาะทาง ทำให้โอกาสในการใช้ยาจากสมุนไพรมีน้อย  ยาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่มีราคา

แพง สัดส่วนมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรจึงไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ควรใช้ตัวชี้วัดอื่นแทน หรือ ใช้

สัดส่วนที่แตกต่างกันในโรงพยาบาลแต่ละระดับ  และควรเน้นในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิมากกว่า 2) การส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรใน

โรงพยาบาลควรทำผ่านแพทย์แผนไทยมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากพบว่าโรงพยาบาลที่มี

มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรมากเกือบทุกโรงพยาบาลมีการใช้ยาจากสมุนไพรโดยผ่านแพทย์แผนไทย

เป็นหลัก 3) การดำเนินนโยบายยังขาดกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และการวางแผนสิ่งสนับสนุนรองรับที่

ชัดเจน และการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ควรมีแผนสนับสนุนการแพทย์แผนไทยในเรื่องโครงสร้าง 

กรอบและตำแหน่งของแพทย์แผนไทยให้ชัดเจน ในด้านความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการสั่งใช้ยาจาก

สมุนไพรได้แก่ 1) การมีบุคลากรที่เป็นแกนนำที่น่าเชื่อถือ มีอิทธิผลต่อความคิดและนโยบายใน

โรงพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรเช่นผู้อำนวยการโรงพยาบาล เภสัชกร 

2) การใช้กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร เช่นตัดรายการยาแผนปัจจุบัน

ที ่ใช้ยาจากสมุนพรทดแทนได้ การให้ข้อมูลเรื ่องยาสมุนไพรกับแพทย์ใหม่ที ่มาปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล การแจกตัวอย่างยาสมุนไพรให้แพทย์ได้ทดลองใช้ 3) ประชาชามีความคุ้นเคยกับยาจาก

สมุนไพร และแจ้งความต้องการแก่แพทย์ 4) การผลิตยาจากสมุนไพรเองในโรงพยาบาล ปัจจัยที่เป็น

อุปสรรคต่อการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลได้แก่ 1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัดส่วนและจำนวน

รายการยาในบัญชียาของโรงพยาบาล 2) เกณฑ์การเบิกจ่ายยาจากสมุนไพรตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

(Diagnosis related group: DRG) จากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในงานผู ้ป่วยใน และการ
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จ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวซึ่งมองว่ายาสมุนไพรมีราคาสูงกว่ายาแผนปัจจุบัน  3) การขึ้นทะเบียน

เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพของยาจากสมุนไพรที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและผลิตยาจากสมุนไพร 

[37] 

จากรายงานผลการศึกษาสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล
ของรัฐ ของพนิดา โนนทิง และคณะในปี 2555 เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการใช้ยาสมุนไพร ปริมาณ 
และรายการยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ และวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสมุนไพร
ในมุมมองของเภสัชกรและแพทย์แผนไทย โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามให้ตอบเอง
ด้วยการส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 538 แห่ง แห่งละ 2 ชุด 
ได้รับการตอบกลับ 139 แห่ง เป็นเภสัชกร 78 คน แพทย์แผนไทย 103 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression analysis พบว่ายา
สมุนไพรที่ใช้เป็นยาสมุนไพรเดี่ยว ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.80 ซื้อจากองค์การเภสัชกรรม ร้อยละ 79.50 
ซื้อจากบริษัทเอกชน ร้อยละ 48.70 เป็นการผลิตเองในโรงพยาบาล ร้อยละ 50.00 ของโรงพยาบาล
มีการใช้ยาสุมนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมีรายการยาเฉลี่ย 1.27 รายการ 
และร้อยละ 76.90 มีการใช้ยาสมุนไพรเสริมหรือทดแทนยาแผนปัจจุบันบางส่วน โดยมีรายการยา
เฉลี่ย 3.46 รายการ โรงพยาบาลต่าง ๆ มีสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับยาแผนปัจจุบันในปี 
2555 มีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 2.88 สูงกว่าปี 2554 ที่มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 2.55 แต่ก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่
กระทรวงกำหนดที่ ร้อยละ 5-10 แพทย์แผนไทยร้อยละ 79.60 มีสิทธิ์ตรวจวินิจฉัยโรคและสั่งใช้ยา
สมุนไพร แต่การสั่งใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ร้อยละ 97.40 เป็นการสั่งใช้โดยแพทย์แผนปัจจุบัน และ
ร้อยละ 78.20 เป็นความต้องการของผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมการใช้สมุนไพร คือ การ
มีรายการยาน้อย โรงพยาบาลไม่มีมาตรการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ทัศนคติต่อต้านนโยบายและ
บทบาทของโรงพยาบาล ทัศนคติต่อต้านนโยบายการส่งเสริมการใช้สมุนไพร และได้เสนอแนะการ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรคือ โรงพยาบาลควรมีนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจน บุคลากรควรมีทัศนคติ
เชิงบวกเอื้อต่อนโยบายการใช้ยาสมุนไพร ควรจัดให้มีรายการยาสมุนไพรและการผลิตยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาลมากขึ้น และเพิ่มบทบาทแก่แพทย์แผนไทยในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาด้ว ย
สมุนไพร [6] 

ในปี 2557 มีรายงานการศึกษานโยบายส่งเสริมแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ ; มายา
คติหรือความจริง ของ อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล เพื่อวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์งานแพทย์แผนไทย
ในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ทำการสัมภาษณ์ระดับลึกกับ
ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และหัวหน้าฝ่ายแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลรวม 15 แห่ง 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงพยาบาลรัฐจำนวน 538 แห่ง ได้รับตอบกลับ 
139 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา อาศัยแนวคิดสังคมวิทยา แนวเศรษฐศาสตร์
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การเมืองในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่า การใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่มาจากการสั่งใช้ของแพทย์
แผนปัจจุบัน (97.4%)  แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหรือไม่ค่อยได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคและ
สั่งใช้ยา (69.9%) รายการยาสมุนไพรที่มีในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อการรักษา (24.3%) แพทย์
แผนปัจจุบันไม่ค่อยส่งต่อคนไข้มาให้รักษา (20.3%) โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสถานที่ตรวจ
และนวดบำบัด (56.3%) เช่น คับแคบ ไม่เป็นส่วนตัว มีปัญหาด้านสถานที่ผลิต [7] 

ในปี 2557 มีรายงานการศึกษาการสั่งใช้ยาสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู ของ ธนากร ประทุมชาติ เพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การสั่งใช้ยาสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ 
ทัศนคติ การรับรู้นโยบายและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การทดสอบไคสแควร์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ พบว่า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีพฤติกรรมในการสั่งใช้ยา
สมุนไพรเป็นประจำ ร้อยละ 80 ยาสมุนไพรที่สั่งจ่ายมากที่สุดคือ ขมิ้นชันและมะแว้ง และได้เสนอแนะ
ให้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต. จัดทำคู่มือการใช้ยาสมุนไพรและควร
มีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต. รพช. และ รพท. [38] 
 ในปี 2558 มีรายงานการศึกษาการประเม ินการใช ้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยของ
สถานพยาบาลในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557 ของ ธีรวุฒิ มีชำนาญ เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาสมุนไพรและ
ยาแผนไทยของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดในปี 2557 ศึกษาปัจจัยที่
ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการสั่งจ่ายสมุนไพรฯ โดยมีตัวชี้วัดคือ สถานพยาบาลต้องมีการมูลค่าการ
บริโภคยาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล Data center ในเรื่อง
มูลค่าการบริโภคยา การวินิจฉัยโรค และการสั่งจ่ายยา ใช้แบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมและ
อุปสรรคต่อการสั่งจ่ายยาสมุนไพรและยาแผนไทย ประชากรเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 
ขนาดกลุ่มประชากร คำนวณจากสูตรของ Cochrane จำนวน 150 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
แบบพรรณนาในรูปของความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยเพื่อสรุปผล พบว่าร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับบริการ
ทางการแพทย์แผนไทย 7.42 มีการใช้ยาสมุนไพรร้อยละ 3.13 ร้อยละ 80 ของใบสั่งยาที่มีการใช้ยา
สมุนไพรมีการสั่งจ่ายยาอยู่เพียง 6 รายการจาก 49 รายการ ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง ขมิ้นชัน ไพล 
ประสะมะแว้ง ยาประคบ และยาอมมะแว้ง รายงานโรคทางการแพทย์แผนไทยฯ อยู่ในกลุ่มอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ เป็นส่วนใหญ่ จำนวนรายการยา ขนาดของสถานพยาบาลไม่มีผลต่อ
การบริโภคยา อุปสรรคต่อการสั่งจ่ายยา คือผู้สั ่งจ่ายไม่รู้จักขนานยาและสรรพคุณยา ไม่มีข้อมูล
เพียงพอเกี่ยวกับยา และไม่เชื่อมั่นคุณภาพยา สิ่งที่ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรคือ ผู้ป่วยเรียก
หา ผู้สั่งจ่ายมีความเชื่อมั่นในคุณภาพยาและการมีกฎเกณฑ์ให้จ่ายยาสมุนไพรและยาแผนไทยเพื่อ
ทดแทนยาแผนปัจจุบัน การส่งเสริมให้มีการใช้ต้องทำให้ผู้ป่วยและผู้สั่งจ่ายยายอมรับในประสิทธิภาพ
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ของยา ข้อเสนอแนะควรเพิ่มให้มีการสั่งรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยให้มากขึ้นโดยบุคลากรในแผน
ปัจจุบัน ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการใช้ยาสมุนไพรและยาแผนไทยมากขึ้นเนื่องจากเป็นบุคลากรหลัก ควร
จัดอบรมให้ความรู้บุคลากรการแพทย์ และให้มีการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยในหลักสูตร
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ [8] 
 ในปี 2559 มีรายงานการศึกษาสถานการณ์การใช้บริการการแพทย์แผนไทยปี 2552 2554 

และ 2556 ของ รัชนี จันทร์เกษ และคณะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถชี้ให้เห็นแนวโน้มของการใช้

บริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ จากการสัมภาษณ์ประชากรทั่วประเทศ พบว่าประชากรไทยเลือกไป

รักษาที่สถานพยาบาลภาครัฐเมื่อเจ็บป่วยเป็นส่วนใหญ่  มีการใช้ยาแผนโบราณ/ยาสมุนไพรในโรค

ปวดหลังและปวดกล้ามเนื้อเป็นอันดับหน่ึง [39] 

           ในปี 2561 มีรายงานการศึกษานโยบายสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขของสรรพงษ์ ฤทธิรักษาและคณะ เพื่อสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรนำร่อง 3 
รายการ ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม และขมิ้นชันในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้
ข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรในกลุ ่มอาการทางแพทย์แผนปัจจุบันเทียบกับการแพทย์แผนไทยจาก 
website HDC-TTM service และศ ึกษาประส ิทธ ิผลและความปลอดภัยการใช ้ยาสม ุนไพร 
เปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ยาสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน  พบว่ากลุ่มอาการที่แพทย์ทั้งสอง
ทางวินิจฉัยให้ใช้ยาสมุนไพรทั้ง 3 รายการ มี 5 กลุ่มอาการ ยาสมุนไพรทั้ง 3 รายการ มีประสิทธิผล
ปลอดภัยและมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน รวมทั้งมีความสามารถในการผลิตให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ ข้อสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพร ได้แก่ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร (2560-2564) กำหนดให้ส่งเสริมการใช้ตำรับยาสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติเพื ่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้
หน่วยงานทุกระดับมีการใช้สมุนไพรเป็นลำดับแรก (First Line Drug) ขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร 
กรมการแพทย์แผนไทยฯ คลินิกครบวงจร คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน คลินิกบริการผู้ป่วยใน
ด้านการแพทย์แผนไทย บริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯใน รพ.สต. ส่งเสริมให้มีการใช้ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร มะขามป้อม [1] 
 จากรายงานผลการศึกษาปี 2562 การประเมินผลนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรของ
สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2560 ของชวัลวลัย เมฆ
สวัสดิชัย เพื่อวิเคราะห์การใช้ยาจากสมุนไพรของสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
สระบุรี ปีงบประมาณ 2560 ปัจจัยที ่ส่งเสริมและอุปสรรคต่อการสั ่งใช้ยาจากสมุนไพร  ผลการ
เปลี่ยนแปลงการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรเป็นลำดับแรกหลังจากมีนโยบายส่งเสริมการใช้สมุนไพร  (เพื่อ
เสนอแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยาสมุนไพรในสถานพยาบาลขอ งกระทรวง
สาธารณสุข เป็นการศึกษาแบบวิธีผสม (Mixed method) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิง
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สำรวจ (Survey research) ใช้แบบสอบถามการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยกลุ่ม 
ประชากรในการวิจัยได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย 
พยาบาลและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสั่งการรักษาในรพ .สต.กลุ่ม
ตัวอย่าง คำนวณจากสูตรของ Cochrane 150 คน โดยใช้ข้อมูล HDC 43 แฟ้ม และแบบสอบถาม
ปัจจัยที่ส่งเสริม-อุปสรรคในการใช้สมุนไพร คำถามเป็นแบบ Likert ที่มี 5 ระดับการวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลสถิติเชิงพรรณนา ในรูปความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า มีการสั่งใช้ยา
สมุนไพรร้อยละ 1.97 ของมูลค่าการสั่งใช้ยาทั้งหมด มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรอยู่เพียง 5 รายการ มีการ
สั่งใช้ยาสมุนไพรมากที่สุดในกลุ่มอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป การวินิจฉัยโรคทางแผนไทยส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มอาการ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ พบการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรนอกเหนือจากกลุ่มอาการ
วินิจฉัย มูลค่ายาสมุนไพรเพิ่มขึ้น มูลค่ายาปฏิชีวนะลดลง มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นภายหลัง
นโยบายส่งเสริมใช้ยา อุปสรรคในการใช้ยา ผู้สั่งใช้ยาไม่มีข้อมูลเพียงพอ ผู้สั่งใช้ยาไม่เชื่อมั่นในยา
สมุนไพร และไม่รู้จักขนาดยา สรรพคุณยา ปัจจัยที่ส่งเสริมการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ผู้ป่วยเรียกหา 
ตามนโยบาย เป็นยาที่ได้รับการสนับสนุน ข้อเสนอแนะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาให้มี
ความรู้ความเข้าใจการใช้ยาสมุนไพร ระบบสืบค้นข้อมูลยาสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพ  แนวทางการ
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ กำหนดให้สถานพยาบาลทุกแห่งมีการใช้ ยา
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นลำดับแรก (First line drugs) สนับสนุนสื่อ ข้อมูลวิชาการ 
แนวทางการใช้ยาสมุนไพร การสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน และสนับสนุน
เงินกองทุนแพทย์แผนไทย จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ [10] 
 จากรายงานผลการศึกษาปี 2563 ผลของการใช้แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรตาม
บัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดมหาสารคราม ของ รัตนพร เสนาลาด เพื่อพัฒนา
แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
มหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร แพทย์แผนไทย) 
ตัวชี้วัด เมืองสมุนไพรมีร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 นำแนวทางไปใช้โดยกำหนด
บทบาทหน้าที่ให้แก่แต่ละวิชาชีพหลังจากเภสัชกรแจ้งใน PTC ให้ข้อมูลวิชาการ ให้ความรู้ พบว่ามี
การใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น ปัญหาจากการใช้ยาสมุนไพรลดลง กล่าวว่า การศึกษาที่ผ่านมาบุคลากร
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นบุคลากรหลักที่มีผลต่อการสั่งใช้ยา ยังมีการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียา
หลักแห่งชาติน้อยเนื่องจากยังไม่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ข้อบ่งใช้ ขนาด วิธีใช้และไม่เชื่อมั่น
ประสิทธิภาพ และจากการศึกษาพบว่าบุคลากรทางการแพทย์ขาดความรู้เรื่องยาสมุนไพร [40] 
 จากรายงานผลการศึกษาปี 2563 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วย
ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ :การศึกษานำร่องจากมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของปัทมา แคสันเทียะ เพื่อรวบรวมปัญหาและ
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ข้อเสนอแนะในการทดแทนยาแผนปัจจุบันด้วยยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพสัมภาษณ์เชิงลึก บุคลากรทางการแพทย์ 30 คน ในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดนครราชสีมา 
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ประกอบด้วยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพอย่างละ 10 คน เภสัชกรและแพทย์แผน
ไทยอย่างละ 5 คน พบว่า บุคลากร ขาดความรู้เกี ่ยวกับยาสมุนไพร เสนอให้จัดอบรมให้ความรู้ 
ทัศนคติ ความเชื่อมั่นด้านยาสมุนไพร งบประมาณ ต้นทุนการรักษาด้วยยาสมุนไพร/ครั้งสูงกว่ายา
แผนปัจจุบัน เสนอว่าควรหาแนวทางลดต้นทุนยาสมุนไพรด้านวัตถุดิบ สมุนไพรมีรูปลักษณ์ที่ไม่น่าใช้ 
ด้านการจัดการและนโยบาย ผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญ ผู้ใช้ ผู้ป่วยยังไม่เชื่อมั่นยาสมุนไพร [41]   

 2.15.4. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ Business Intelligence  

 เป็นเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการดูใน

หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่ละหน่วยงาน ซึ ่งช่วยให้องค์กรทำการ

ตัดสินใจได้ดียิ ่งขึ ้น เครื ่องมือของ BI จะรวบรวมการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

แบบสอบถาม และสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ [12-14]  ในปี 2555 ได้มีการทำ Review Study: 

Business Intelligence Concepts and Approaches โดยทบทวนเอกสารที ่ต ีพ ิมพ์ในวารสาร 

จำนวน 85 ฉบับ ผลการ review จำแนกเป็นการศึกษาเกี่ยวกับฺ Business Intelligence 3 ด้าน ด้าน

การจัดการโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการตัดสินใจ  ด้านทางเทคนิค เครื่องมือ ที่สนับสนุนระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ และด้านการใช้งานโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถที่เพิ่มมูลค่าในการสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

และสรุปว่า ระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นแนวคิดการบริหารจัดการที ่อ้างถึงชุดของโปรแกรมและ

เทคโนโลยีที่ให้ความสามารถในการรวบรวมวิเคราะห์และเข้าถึงข้อมูลของกระบวนการขององค์กร 

[14] และจากการศึกษาเรื่องขั้นตอน ความสามารถ แนวคิดและวัตถุประสงค์ในการนำระบบธุรกิจ

อัจฉริยะไปใช้ สรุปได้ดังนี ้

ตารางที่ 1 ตารางสรุปขั้นตอนและความสามารถของระบบธุรกิจอัจฉริยะจากรายงานการศึกษาการ
ทบทวนวรรณกรรม 
ลำดับที ่ ปี เรือง สรุป 

1 2554  Business Intelligence 
and its Application in 
the Public Healthcare 
System [13] 
 

BI ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  

• การรวม  

• การจัดเก็บ  

• การวิเคราะห์ 

• การนำเสนอ 
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2 2562 Analysis of business 
Intelligence 
Applications in 
Healthcare 
Organizations [12] 
 

ระบบธุรกิจอัจฉริยะมีความสามารถเบื้องต้น 4 
ด้าน คือ  

• ความสามารถในการรับข้อมูลได้จาก
หลายแหล่ง  

• ความสามารถในการรวมข้อมูล   

• ความสามารถในการสร้างข้อมูลเชิงลึก 

• การนำเสนอข้อมูล รวมทั้งสามารถสร้าง
รายงานเพ่ือนำเสนอข้อมูลในรูปแดช
บอร์ดได้อย่างง่ายและรวดเร็ว 

 
ตารางที่ 2 ตารางสรุปแนวคิดและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ของระบบธุรกิจอัจฉริยะจากรายงาน
การศึกษาการทบทวนวรรณกรรม 
ลำดับที ่ ปี เรือง สรุป 

1 2555 การศึกษาทบทวน: 
แนวคิดและแนวทางของ 
Business Intelligence 
(Review Study: 
Business Intelligence 
Concepts and 
Approaches) [14] 

แนวคิดเก่ียวกับระบบอัจฉริยะแบ่ง 
เป็น 3 กลุ่มคือ  

• การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ในการตัดสินใจ  

• ด้านเทคนิคมุ่งเน้นไปที่เครื่องมือที่
สนับสนุนระบบธุรกิจอัจฉริยะ  

• แนวทางการใช้งานโดยเน้นที่
ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าในการ
สนับสนุนข้อมลู 

2 2562 Analysis of business 
Intelligence 
Applications in 
Healthcare 
Organizations [12] 
 

มีการศึกษาการนำ ไปใช้ในทางสุขภาพ พบว่า
วัตถุประสงค์ในการนำระบบธุรกิจอัจฉริยะไปใช้
จำแนกได้ 4 ดา้นคือ  

• การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ของโรงพยาบาล   

• การดูแลทางคลินิกและการทำให้ดีขึ้น
ของโรค   
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• การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
กระบวนการในโรงพยาบาล   

• การจัดการข้อมูล การสื่อสารและการ
ทำงานร่วมกันที่ดขีึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูล
ต้นทุนและบรกิารขององค์กรไม่ใช่ผู้ป่วย 

  

 จึงสรุปได้ว่า ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)  คือ เทคโนโลยีสำหรับการ

รวบรวมข ้อม ูล จ ัดเก ็บ ว ิ เคราะห ์ และเข ้าถ ึงข ้อม ูล รวมถ ึงการด ูในหลากหลายม ุมมอง 

(Multidimensional Model) ของแต่ละหน่วยงาน ซึ ่งช่วยให้องค์กรทำการตัดสินใจได้ดียิ ่งขึ้น 

เครื่องมือของ BI จะรวบรวมการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบสอบถาม และสร้าง

รายงานเพื่อการวิเคราะห์  

 ในปี 2556 มีรายงานการศึกษาเรื่องการพัฒนาแดชบอร์ดแสดงการคลอดบุตรทั่วภูมิภาคด้าน

สุขภาพของสหราชอาณาจักร  เพื่อประเมินการพัฒนาแดชบอร์ดทางคลินิกในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ

คำแนะนำของสหราชอาณาจักรและระบุปัญหาต่อเนื่องที่หน่วยคลอดบุตรทั่วทั้งภูมิภาคต้องเผชิญเพื่อ

เป็นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พบว่าแดชบอร์ดเกี่ยวกับการคลอดบุตรได้รับการรับรองอย่าง

กว้างขวางโดยหน่วยคลอดบุตรเพื่อจัดเตรียมระบบประกันคุณภาพในท้องถิ่น  พบตัวชี้วัดที่ไม่ได้

มาตรฐานจำนวนมาก มีตัวช้ีวัดมากเกินไป ต้องการการกำหนดมาตรฐานของตัวช้ีวัด [42]  

  ปี2557 มีการศึกษาการใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลโครงสร้าง

พื้นฐานของระบบสุขภาพในหน่วยงานสาธารณสุขในชนบทร่วมกัน เสนอว่าเทคโนโลยี BI สามารถ

นำไปใช้กับข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพได้อย่างไรเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึง

และเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับกลุ่มคนที่กว้างขึ้น [43]  

 ปี 2560 มีรายงานการศึกษาระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับการประเมินโรคหัวใจและหลอด

เลือด เพื่อการสร้างตัวชี ้วัด โดยใช้เครื ่องมือธุรกิจอัจฉริยะ ในการแสดงข้อมูลแบบโต้ตอบผ่าน

โปรแกรม Microsoft Power BI จากหลายมุมมองและเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลนั้นกับสถิติที่ได้รับ

จากการศึกษาที่แตกต่างกัน พบว่าสามารถสร้างคลังข้อมูลที่รวมข้อมูลดั้งเดิมไว้ในโครงสร้างหลายมิติ

เดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ซ้ำซ้อน  

ตัวชี้วัดที่ได้รับบางตัวยืนยันสิ่งที่คาดหวังในทางทฤษฎีในขณะที่ตัวชี้วัดอื่น ๆ มีความแตกต่างจากค่าที่

คาดหวังทางสถิติ [44] และยังมีรายงานการศึกษาการแสดงข้อมูลการดูแลสุขภาพแบบโต้ตอบโดยใช้ 
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Tableau ในปีเดียวกัน เพื่อให้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากแม้ว่า Tableau จะ

ได้รับความสนใจในการนำมาใช้ทางสุขภาพ แต่ก็ยังมีการนำมาใช้ไม่มากนัก การวิจัยนี้จึงนำเสนอ

ขั้นตอนการใช้ Tableau สำหรับการแสดงภาพเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดูแล

สขุภาพ [45]  

  ในปี 2563 มีการใช้เครื่องมือ Business Intelligence เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบความ

ถูกต้องทางการแพทย์ของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ   พบว่าสามารถเพิ ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการตรวจสอบทางการแพทย์ในการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้เวลานานได้ [46] และมี

การศึกษาระบบธุรกิจอัจฉริยะโดยนำไปใช้กับบริการการแพทย์ฉุกเฉินในภูมิภาคลอมบาร์เดียระหว่าง

การแพร่ระบาดของ SARS-CoV-2 สรุปว่า BI ที่ใช้กับ EMS มีประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงการ

จัดการโรคระบาดและเร่งกระบวนการตัดสินใจสำหรับการตอบสนองการระบาด [47] นอกจากนี้ยังมี

การศึกษาระบบตรวจสอบแบบทันทีเพื่อจัดการหน่วยฉุกเฉินด้านการดูแลสุขภาพจิต มีการออกแบบ

ระบบเพื่อตอบคำถามสามข้อ ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยที่รอคอย  ผู้ป่วยรายต่อไป และผู้ป่วยได้รับการ

บริการในวันก่อน จึงมีการออกแบบแดชบอร์ดสามชุด ได้แก่ แดชบอร์ดเวลารอแบบติดผนัง  แดช

บอร์ดสรุปทางคลินิกและแดชบอร์ดการบริการตลอด 24 ชั ่วโมงที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงการให้บริการ ทำให้สามารถเข้าถึงตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ผ่านแดชบอร์ด ซึ่งให้

ภาพรวมอย่างรวดเร็ว [48]  

 สำหรับในประเทศไทย ปี 2559 มีรายงานการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล โดยใช้เครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ Business intelligence :BI  โดยใช้เครื่องมือ: MySQL, 

Excel, Power Pivot พบว่าผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานด้านคุณภาพของ

โรงพยาบาลและใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการปรับปรุงคุณภาพของโรงพยาบาลได้โดยง่าย  [17] มี

รายงานการพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร

กรณีศึกษากลุ่มโรงพยาบาลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power BI ในปี 2561 พบว่าระบบสามารถ

พยากรณ์ข้อมูลและปรับเปลี่ยนมุมมองในการวิเคราะห์ช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

[16]  

 จากผลการวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สำหรับ
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสุขภาพตลอดจนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยใน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน โดยมีการนำมาประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสุขภาพ 
และทางสาธารณสุข กันอย่างหลากหลาย และในปัจจุบันได้มีการสร้างซอฟต์แวร์ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
ขึ้นมาเพื่อความสะดวกในการนำมาใช้  โปรแกรมซอฟต์แวร์เหล่านี้ประกอบด้วยเครื่องมือการจัดการ
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และการวิเคราะห์ทั่วไปที่ช่วยให้ได้รับข้อมูลที่นำเสนออย่างดี ตัวอย่างได้แก่ Tableau  Qlik และ 
Microsoft Power BI ในปี 2562 มีรายงานการศึกษาการเลือก Business Intelligence ที่เหมาะกับ
ข้อกำหนดทางธุรกิจจำนวน 20 ชนิด ที่มีการใช้ในปี 2561 โดยแบ่งเป็นคุณสมบัติด้านพื้นฐานและ
คุณสมบัติขั้นสูง พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 มีคุณสมบัติพื้นฐาน ได้แก่ คุณสมบัติในการวิเคราะห์ การ
รายงาน แดชบอร์ด  นำเสนอข้อมูลผ่านแผนภาพข้อมูล และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ส่วนคุณสมบัติขั้น
สูงมีความแตกต่างกัน พบว่า MicroStrategy   Power BI และ IBM Cognos Analytics มีคุณสมบัติ
ขั้นสูงเกือบครบทุกหัวข้อ ยกเว้นหัวข้อ Edge Computing และ NPL ซึ่งไม่มี Business Intelligence 
ชนิดใดมีคุณสมบัตินี้ในปี 2562 การเลือกใช้ Business intelligence จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ
นำไปใช้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  [49]  
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัตขิอง Business Intelligence   

              
ที่มา Selecting a Business Intelligence Solution that is Fit for Business Requirements. 

[49] 
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 จากการเปรียบเทียบ Business Intelligence  ที ่ได้ร ับความนิยมในปัจจุบัน ระหว่าง 

Microsoft Power BI  Tableau และ Qlik [50] พบว่า Power BI มีลักษณะเด่นในด้านการเชื่อมต่อ  

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และง่ายต่อการเรียนรู ้

ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบเครื่องมือ Business Intelligence Power BI vs Tableau vs Qlik  

                    

ที่มา https://www.polestarllp.com/microsoft-power-bi-tableau-and-qlik-the-

heavyweights-of-self-service-bi. [51] 

 จาก Gartner’s Magic Quadrant ปี 2022  พบว่า Qlik Tableau  และ Microsoft Power 

BI มี Completeness of Vision และ Ability to Execute สูง [52]  ผู ้วิจัยจึงเลือกใช้ Microsoft 

Power BI Desktop [30] ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟรี ใช้งานง่าย ในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพร

ของหน่วยบริการ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ในการศึกษาวิจัยนี ้

                                   
ภาพที่ 9 ภาพแสดง Gartner’s Magic Quadrant ปี 2022  

ที่มา https://info.microsoft.com/ww-landing-2022-gartner-mq-report-on-bi-and-
analytics-platforms.html?lcid=en-us. [52] 

https://www.polestarllp.com/microsoft-power-bi-tableau-and-qlik-the-heavyweights-of-self-service-bi
https://www.polestarllp.com/microsoft-power-bi-tableau-and-qlik-the-heavyweights-of-self-service-bi
https://info.microsoft.com/ww-landing-2022-gartner-mq-report-on-bi-and-analytics-platforms.html?lcid=en-us
https://info.microsoft.com/ww-landing-2022-gartner-mq-report-on-bi-and-analytics-platforms.html?lcid=en-us
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงครามด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI โดยศึกษาข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลตาม

โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2563 ของ

หน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามทั ้งหมด 58 แห่ง ได้ร ับการพิจารณาเข้าข่าย

โครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาแบบรวดเร็ว (Exemption review) สอดคล้องกับแนวปฏิญญา

เฮลซิงกิ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เอกสารรับรองเลขที่ 

อว 8603.16/3502 เลขที่โครงการ REC 64.0624-085-3872 

 การวิเคราะห์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงครามด้วย

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ จากข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC ประกอบด้วย   

3.1. ข้อมูลและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 

 3.1.1. ข้อมูลการใช้ยางานผู้ป่วยนอก (ตาราง OPD)  ของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งใน

จังหวัดสมุทรสงครามจากข้อมูล 43 แฟ้ม ใน HDC  และข้อมูลการใช้ยางานผู้ป่วยใน (ตาราง IPD) 

ของโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 9 แฟ้ม  

 3.1.2  รหัสยามาตรฐาน 24 หลัก 

  3.1.2.1 รหัสยามาตรฐาน 24 หลักของยาสมุนไพร จากเว็บไซต์กรมการแพทย์แผน

ไทย (ตาราง HERB) 

  3.1.2.2.รหัสยามาตรฐาน 24 หลักของยาแผนปัจจุบัน 31 รายการ ตามรายการที่

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นรายการยาที่สามารถใช้สมุนไพรทดแทนได้ จากเว็บไซต์รหัสยา 24 

หลัก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) (ตาราง HERBDRUG) 

 3.1.3. ข้อมูลรหัสหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม  58 แห่ง (ตาราง 

HOSNAME) 

 3.1.4. ข้อมูลรหัสโรค IDC-10 (ตาราง DIAGOPD)  

 3.1.5. ข้อมูลรหัสประเภทผู้สั่งใช้ยา (ตาราง PROVIDER) 

 3.1.6. ข้อมูลรหัสสิทธิผู้มารับบริการ (ตาราง INSTYPENAME) 

 3.1.7. ข้อมูลรหัสแผนกที่มารับบริการ (ตาราง CLINICTYPENAME) 

 3.1.8. ข้อมูลประเภทของการวินิจฉัยโรค (ตาราง DIAGTYPENAME) 
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 3.1.9 .  ข้อมูลชื่อยาสมุนไพร (ตาราง HERBNAME) 

 3.1.10. โปรแกรม Power BI Desktop ที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการใช้สมุนไพร

ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 3.1.11. โปรแกรม Navicat สำหรับประมวลผลข้อมูลจากระบบ HDC 

3.2. ขั้นตอนการดำเนินการ 

 3.2.1. ศึกษาประเภทของแฟ้มข้อมูล 43 แฟ้ม ลักษณะการจัดเก็บ หรือประเภทของข้อมูลที่
จัดเก็บในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยบริการ 
          3.2.2. ศึกษาแนวทางการดึงข้อมูลจากข้อมูล 43 แฟ้ม ด้วยภาษา SQL  
 3.2.3. การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI Desktop 
 3.2.4. ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาในงาน

ผู้ป่วยนอก และงานผู้ป่วยใน 

3.3. วิธีวิจัย         

 การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

3.4. แหล่งข้อมูล   

 ข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม  

3.5. ประชากรที่จะศึกษา  

 ข้อมูล 43 แฟ้ม ของหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงครามใน HDC ปีงบประมาณ 

2557-2565 

3.6. วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

 ใชว้ิธีคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกเฉพาะข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัด

สมุทรสงครามจำนวน 58 แห่ง ปีงบประมาณ 2563  

3.7. เครื่องมือในการวิจัย  

          โปรแกรม Business Intelligence ชนิด Microsoft Power BI Desktop 

 โปรกแกรม Navicat 

 โปรแกรม GNU PSPP Statistical Analysis Software version 1.4.1-g79ad47 

3.8. สถิติในการวิจัย  

          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ

วัดค่ากลางของข้อมูลโดยใช้ค่ามัธยฐาน และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

(interquartile, IQR) [53] 
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3.9. วิธีทดลองและวิธีการเก็บข้อมูล 

           ทำการรวบรวมข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 58 แห่ง จาก

แฟ้มข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี ้

 3.9.1. เตรียมข้อมูล 

           จัดเตรียมข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ ดังนี ้

 1. ข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยนอก จากแฟ้มที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 แฟ้ม ดังนี้ 

ตารางที่ 5 ตารางแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ยาในผู้ป่วยนอก (OPD)  
ชื่อแฟ้ม หัวข้อ หมายถึง 

SERVICE HOSCODE รหัสสถานบริการ  
SEQ ลำดับที ่

 PID ทะเบียนบุคคลที่ขึ้นทะเบียนในสถานบริการ 
 DATE_SERV วันที่ให้บริการ 
 INSTYPE ประเภทสิทธิการรักษา 
 INTIME เวลาที่มารับบริการ 
Drug OPD CLINIC แผนกที่รับบรกิาร 
 DIDSTD รหัสยา 24 หลัก 
 DNAME ชื่อยา 
 AMOUNT จำนวน 
 UNIT หน่วยนับของยา 
 DRUGPRICE ราคาขาย 
 DRUGCOST ราคาทุน 
PRPCEDURE_OPD PROCEDCODE รหัสหัตถการ 
DIAGNOSIS_OPD DIAGCODE รหัสโรคที่วินิจฉัย 
 DIAGTYPE ประเภทการวินิจฉัย 
PROVIDER PROVIDERTYPE รหัสประเภทบุคลากร 

โดยใช้คำสั่ง SQL ดึงข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล 43แฟม้ ด้วยโปรแกรม Navicat  ด้วยคำสั่งดังนี ้ 

 SELECTs.HOSPCODE,s.PID,s.DATE_SERV,s.SEQ,s.INTIME,s.INSTYPE,pro.PROCEDCO

DE,diag.DIAGCODE,o.SEQ as 

o_seq,o.CLINIC,o.DIDSTD,o.DNAME,o.AMOUNT,o.UNIT,o.DRUGPRICE,  o.DRUGCOST, 

p.PROVIDERTYPE from service s 
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LEFT JOIN drug_opd o on o.HOSPCODE= s.HOSPCODE and o.PID=s.PID and 

o.SEQ=s.SEQ 

LEFT JOIN procedure_opd pro on pro.HOSPCODE=s.HOSPCODE and 

pro.PID=s.PID and pro.SEQ=s.SEQ 

LEFT JOIN diagnosis_opd diag on diag.HOSPCODE=s.HOSPCODE and 

diag.PID=s.PID and diag.SEQ=s.SEQ 

LEFT JOIN provider p on p.PROVIDER=o.PROVIDER WHERE s.DATE_SERV 

BETWEEN '20191001' and '20200930' and s.HOSPCODE  in('11307','11306','10375')and 

o.DIDSTD is not null #and o.DIDSTD is not null 

2. ข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยใน จากแฟ้มที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 แฟ้ม ดังนี ้

ตารางที่ 6 ตารางแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการใช้ยาในผู้ป่วยใน (IPD)  
ชื่อแฟ้ม หัวข้อ หมายถึง 

ADMISSION HOSCODE รหัสสถานบริการ  
SEQ ลำดับที ่

 PID ทะเบียนบุคคลที่ขึ้นทะเบียนในสถานบริการ 
 AN เลขที่ผู้ป่วยใน 
 DATETIME_ADMIT วันที่รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 
 DATETIME_DISCH วันที่จำหน่ายผู้ป่วย 
 INSTYPE ประเภทสิทธิการรักษา 
Drug IPD DIDSTD รหัสยา 24 หลัก 
 DNAME ชื่อยา 
 AMOUNT จำนวน 
 UNIT หน่วยนับของยา 
 DRUGPRICE ราคาขาย 
 DRUGCOST ราคาทุน 
PRPCEDURE_IPD PROCEDCODE รหัสหัตถการ 
DIAGNOSIS_IPD DIAGCODE รหัสโรคที่วินิจฉัย 
 DIAGTYPE ประเภทการวินิจฉัย 
PROVIDER PROVIDERTYPE รหัสประเภทบุคลากร 
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โดยใช้คำสั่ง 

 SELECT a.HOSPCODE,a.PID,a.DATETIME_ADMIT,a.DATETIME_DISCH,a.SEQ,a.AN, 

a.INSTYPE,pro.PROCEDCODE,diag.DIAGCODE,diag.DIAGTYPE,i.DIDSTD,i.DNAME,i.AMOUNT

,i.UNIT,i.DRUGPRICE,i.DRUGCOST,p.PROVIDERTYPE from admission a 

 LEFT JOIN drug_ipd i on i.HOSPCODE= a.HOSPCODE and i.PID=a.PID AND 

i.AN=a.AN 

 LEFT JOIN procedure_ipd pro on pro.HOSPCODE=a.HOSPCODE and 

pro.PID=a.PID AND pro.AN=a.AN 

 LEFT JOIN diagnosis_ipd diag on diag.HOSPCODE=a.HOSPCODE and 

diag.PID=a.PID AND diag.AN=a.AN 

 LEFT JOIN provider p on p.PROVIDER=i.PROVIDER 

WHERE a.DATETIME_ADMIT BETWEEN '20191001' and '2020093and a.HOSPCODE in 

('10735','10736','10537') and i.DIDSTD is not null 

GROUP BY a.HOSPCODE,a.PID,a.SEQ,i.DIDSTD,i.DNAME  

3. ข้อมูลรหัสยาสมุนไพร 24 หลักจากเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทย ตำรับยาเดี่ยว ยาผสม 

และ ยายกเลิก 

ตารางที่ 7 ตารางแสดงข้อมูลยาสมุนไพร (HERB)  
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4. ข้อมูลยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนตามรายการที่กรมการแพทย์แผน

ไทยจัดทำ  

ตารางที่ 8 ตารางแสดงข้อมูลยาแผนปัจจบุันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทน (HERBDRUG) 

 
5. ข้อมูลชื่อหน่วยบริการสาธาราณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ตารางที่ 9 ตารางแสดงข้อมูลหน่วยบริการสาธาราณสุขในจังหวัดสมุทรสงคราม (HOSNAME) 
HOSPCODE HOSNAME CUP HTYPE Level service 

08509 รพ.สต.วัดบางขันแตก เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08510 สอน.เฉลิมพระเกียรติ  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08511 รพ.สต.ลาดใหญ่(พท, PCC) เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08512 รพ.สต.บ้านตะวันจาก เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08513 สอ.บ้านปรก เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08514 รพ.สต.บ้านแก้วฟ้า  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08515 รพ.สต.บ้านปากมาบ  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08516 รพ.สต.บางแก้ว เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08517 รพ.สต.ท้ายหาด เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08518 รพ.สต.วัดปากสมุทร  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08519 รพ.สต.แหลมใหญ่ เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08520 รพ.สต.บ้านปากลัด  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08521 รพ.สต.บ้านดาวโด่ง  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08522 รพ.สต.คลองโคน เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08523 รพ.สต.บ้านคลองช่อง  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08524 รพ.สต.นางตะเคียน เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
08525 รพ.สต.บ้านบังปนื  เมือง รพ.สต. 10-1 ปฐมภูมิ 
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6. ข้อมูลการวินิจฉัยโรค จัดเป็นกลุ่ม A-Z ตามรหัส ICD-10 และความหมายของรหัสโรค  

ตารางที่ 10 ตารางแสดงรหัสการวินิจฉัยโรค (DIAGOPD)  
รหัสการวินิจฉัย โรค 

A โรคติดเชื้อ 
B โรคติดเชื้อ 
C00-D48 เนื้องอก มะเร็ง 
D50-D89 โรคเลือด 
E โรคต่อมไร้ท่อ 
F โรคจิต 
G ระบบประสาท 
H00-H59 โรคตา 
H60-H95 โรคหู คอ จมูก 
I หัวใจและหลอดเลือด 
J ระบบหายใจ 
K ระบบทางเดินอาหาร 
L โรคผิวหนัง 
M กระดูกและกล้ามเนื้อ 
N ปัสสาวะและสืบพันธุ์ 
O ตั้งครรภ ์คลอดบุตร หลังคลอด 
P ทารกแรกเกิด 
Q พิการแต่กำเนิด 
R วินิจฉัยไม่ได้ 
S การบาดเจ็บ 
T การบาดเจ็บ 
U50-U76 แผนไทย 
U77 แผนไทย (ส่งเสริม) 
U78-79 แผนจีน 
U รหัสพิเศษ 
V สาเหตุภายนอก 
W สาเหตุภายนอก 
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X สาเหตุภายนอก 
Y สาเหตุภายนอก 
Z บริการสุขภาพ 

7. ข้อมูลรหัสผู้สั่งใช้ยา  

ตารางที่ 11 ตารางแสดงประเภทผู้สั่งใช้ยา (PROVIDER) 

Providertype ประเภทผู้สั่งใช้ยา 
1 แพทย ์
2 ทันตแพทย ์
3 พยาบาล 
4 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
5 นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน 
6 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
7 อาสาสมัครหมูบ่้าน 
8 แผนไทย/แผนจีน 
81 แพทย์แผนไทย 
82 หมอพื้นบ้าน 
83 แพทย์แผนจีน 
84 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
85 บุคลากรแผนไทย/แผนจีน 
9 อื่น ๆ 
10 Care Giver 
11 เภสัชกร 

 

8. ข้อมูลรหัสแผนกที่ให้บริการ  

ตารางที่ 12 ตารางแสดงแผนกที่ให้บริการ (CLINICTYPENAME)  

รหัส คลินิก แผนก 
00000 หน่วยงานระดับปฐมภูมิ (ยกเว้น PCU ที่อยู่ใน รพ.) ปฐมภูม ิ
00100 อายุรกรรม ผูป้่วยนอก OPD 
00101 อายุรกรรมผู้ป่วยนอก OPD 
00200 ศัลยกรรม ผู้ปว่ยนอก OPD 
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00201 ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก OPD 
00300 สูติกรรม ผู้ป่วยนอก OPD 
00301 สูติกรรมผู้ป่วยนอก OPD 
00400 นรีเวชกรรม ผู้ป่วยนอก OPD 
00401 นรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก OPD 
00500 กุมารเวชกรรม ผู้ป่วยนอก OPD 
00501 กุมารเวชผู้ป่วยนอก OPD 
00600 โสต ศอ นาสิก ผู้ป่วยนอก OPD 
00601 โสต ศอ นาสิกผู้ป่วยนอก OPD 
00700 จักษุวิทยา ผู้ปว่ยนอก OPD 
00701 จักษุผู้ป่วยนอก OPD 
00800 ศัลยกรรมออรโ์ธปิดิกส์ ผู้ป่วยนอก OPD 
00801 ศัลกรรมผู้ป่วยนอก OPD 
00900 จิตเวช ผู้ป่วยนอก OPD 
00901 จิตเวชผู้ป่วยนอก OPD 

 

9. ข้อมูลชื่อยาสมุนไพร  

ตารางที่ 13 ตารางแสดงชื่อยาสมุนไพร (HERBNAME) 

Herb.name Herbs.name 
เขียวหอม ยาเขียวหอม 
เถาวัลย์เปรียง ยาเถาวัลย์เปรียง 
เบญจกูล / พิกดัเบญจกูล ยาเบญจกูล / พิกัดเบญจกูล 
เพชรสังฆาต ยาเพชรสังฆาต 
เหลืองปิดสมุทร ยาเหลืองปิดสมุทร 
แก้ไอกานพลู ยากานพล ู
แก้ไอผสมกานพลู ยากานพล ู
แก้ไอผสมมะขามป้อม สูตรตำรับที่ 1 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 
แก้ไอผสมมะขามป้อม สูตรตำรับที่ ๑ ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 
แก้ไอผสมมะขามป้อม สูตรตำรับที่ 2 ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 
แก้ไอมะขามปอ้ม ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 
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แคปซูลเถาวัลย์เปรียง ตราธงทอง ยาเถาวัลย์เปรียง 
แคปซูลเพชรสังฆาต ยาเพชรสังฆาต 
แคปซูลเพชรสังฆาต ตราเคเอ็มพ ี ยาเพชรสังฆาต 
แคปซูลบำรุงโลหิต ตราทีเอฟด ี ยาบำรุงโลหิต  
ไพล ยาไพลครีม 

10.  ข้อมูลประเภทการวินิจฉัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ตารางที่ 14 ตารางแสดงประเภทการวินิจฉัยโรค (DIAGTYPENAME) 
Diagtype ประเภทการวินิจฉัย 

1 การวินิจฉัยโรคหลัก 
2 การวินิจฉัยโรคร่วม 
3 การวินิจฉัยโรคแทรก 
4 อื่นๆ 
5 สาเหตุภายนอก 
6 รหัสเสริม 
7 รหัสเกี่ยวกับเนื้องอก 

 3.9.2. การจัดการข้อมูล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่จัดเตรียมโดยใช้ตาราง OPD เป็นตารางหลัก 

เชื ่อมโยงกับตาราง HERB และ HERBDRUG ด้วย DIDSTD  เชื ่อมโยงกับตาราง DIAGOPD ด้วย 

DIAGCODE  เชื่อมโยงกับตาราง HOSNAME ด้วย HOSCODE  เชื่อมโยงกับตาราง INSTYPENAME 

ด ้วย INTYPE เช ื ่อมโยงก ับ  ตาราง PROVIDER ด ้วย PROVIDERTYPE  เช ื ่อมโยงก ับ ตาราง 

CLINICTYPENAME ด ้วย CLINIC เช ื ่อมโยงกับตาราง DIAGTYPENAME ด ้วย DIAGCODE และ 

เชื่อมโยงตาราง HERB กับ HERBNAME ด้วยชื่อยา 
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OPDHerb Herbdrugdiag

DIAG
Clinictypename Hosname

Provider

Diagtype

Herbname

Herbtype

Instypename

HOSCODEPK

SEQ

DATE_SERV

CLINIC

DIDSTD

DNAME

AMOUNT

UNIT

DRUGPRICE

DRUGCOST

INSTYPE

INTIME

PROCEDCODE

DIAGCODE

DIAGTYPE

PROVIDERTYPE

DIDSTDPK

HERBNAME

STRAINGHT

DOSAGEFORM

SOURCE

TYPE

DIDSTDPK

DNAME

STRANGHT

DOSAGEFORM

SOURCE

HERBNAME

DIAGCODEPK

DIAGCODE GROUP

DISEASE

CLINICTYPEPK

CLINIC NAME

HOSCODEPK

HOSNAME

TYPE

PROVIDERTYPEPK

PROVIDERNAME

DIAGTYPEPK

DIAGNAME

HERBNAMEPK

HERBSNAME

TYPEPK

TYPENAME

INSTYPEPK

INSTYPENAME

 
ภาพที่ 10 แผนผังแสดงการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาใน

ผู้ป่วยนอกแบบ Crow’s foot model 

หมายเหตุ    หมายถึง ความสัมพันธ์กลุ่มต่อหน่ึงแบบมีหรอืไม่มีกลุ่มกับตอ้งมี 1 

  3.9.2.1 นำเข้าข้อมูลตามข้อ 1 สู่โปรแกรม Power BI Desktop ด้วยคำสั่งรับข้อมูล 
(Get data) เลอืกไฟล์ข้อมูล และโหลดเข้าระบบ 

 
ภาพที่ 11 ภาพแสดงขั้นตอนการนำเข้ามูลงานการใช้ยาในผู้ป่วยนอก 

กรณีมีหลายไฟล์ให้เลือก combine แล้วจึงเลือก Load ข้อมูล 
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ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลยาสมุนไพร 

 

 
ภาพที่ 13 ภาพแสดงขั้นตอนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันทีส่ามารถใช้สมุนไพรทดแทนได ้
  3.9.2.2 ทำความสะอาดข้อมูล (data cleaning) ตรวจสอบชนิดของข้อมูล แปลง

ชนิดข ้อม ูล (data transformation) ให ้ตรงก ับชนิดข ้อม ูล  โดยทำ Power query ด้วยคำสั่ง 

Tranformdata 

เลือกไฟล์ข้อมูล แล้วเลือก Load 

เลือกไฟล์ข้อมูล แล้วเลือก Load 
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ภาพที่ 14 ภาพแสดงการแปลงชนิดข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 15 ภาพแสดงข้อมูลเมื่อแปลงชนิดข้อมูลแล้ว 

 3.9.2.3. เชื่อมต่อตารางข้อมูล (Merge query)  
      เชื ่อมต่อตาราง OPD/IPD กับตาราง HERB และตาราง HERBDRUG ด้วยคำสั่ง 

Merge Queries ด้วย Colum DIDSTD เลือก Left outer(all from first,matching from second) 

ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชนิดข้อมูลวันที่จาก text 

เป็นวันที ่

ตัวอย่างเปลี่ยน ตัวเลข  เป็น text 
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ภาพที่ 16 ภาพแสดงการเชื่อมต่อตารางขั้นที่ 1 

 

 
ภาพที่ 17 ภาพแสดงการเชื่อมต่อตารางขั้นที่ 2 

 
 
 
 

ตารางยาสมุนไพรมาอยู่ในตาราง OPD 
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ภาพที่ 18 ภาพแสดงการเชื่อมต่อตารางขั้นที่ 3 

 

 
ภาพที่ 19 ภาพแสดงการเชื่อมต่อตารางขั้นที่ 4 

 3.9.2.4. สร้างตารางยาสมุนไพรที่ใช้ในผู้ป่วยนอกที่มีรหัสยา 24 หลัก ตรงกับ
กรมการแพทย์แผนไทย (OPDHERB) โดยการทำ Power BI query ด้วยคำสั่ง Transfrom data รวม
ตาราง OPD กับตาราง HERB ด้วยคำสั่ง Merge queries เลือก Inner (Only matching rows)   

เลือกคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่มในตาราง 

OPD 

ได้คอลัมน์ที่ต้องการมาอยู่ในตาราง OPD 
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงการรวมตาราง OPD กับตาราง HERB 

 

 
ภาพที่ 21 ภาพแสดงการรวมตาราง OPD กับตาราง HERB 

  สร้างตารางยาแผนปัจจุบันผู้ป่วยนอกที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนที่มีรหัสยา 24 
หลักตรงกัน (OPDDRUGSUB) โดยการทำ Power BI query ด้วยคำสั่ง Transfrom data รวมตาราง 
OPD กับตาราง HERBDRUG ด้วยคำสั่ง Merge queries เลือก Inner (Only matching rows) 

 3.9.2.5. สร้างตารางใหม่เพื่อคำนวณราคาทุน และราคาขายของยาและยาสมุนไพร
ด้วยคำสั่ง New table 

ได้ตารางผู้ป่วยนอกที่มีเฉพาะข้อมูลการใช้ยาสมุนไพร 
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OPDcost = ALL(OPDHerb[Item] ,OPDHerb[รหัสยา 24 หลัก],OPDHerb[ราคาทุน],OPDHerb 
[ราคาขาย],OPDHerb[AMOUNT]) 
Ipdcost = ALL(IPD[Item],IPD[ราคาทุน],IPD[ราคาขาย] ) 
OPDHerbcost = ALL(OPDHerb[Item] ,OPDHerb[รหสัยา 24 หลัก],OPDHerb[ราคา
ทุน],OPDHerb[ราคา
ขาย],OPDHerb[AMOUNT],OPDHerb[Source.Name],OPDHerb[DNAME],OPDHerb[UNIT],OP
DHerb[HOSPCODE],OPDHerb[DRUGCOST]) 
IPDHerbCost = All(HDCI[item],HDCI[DIDSTD],HDCI[AMOUNT],HDCI[ราคาทุน],HDCI[ราคา
ขาย]) 
Drugsubcost = 
ALL(‘OPDDrugsub’[HOSPCODE],OPDDrugsub[DATE_SERV],OPDDrugsub[DIDSTD],OPDDru
gsub[รายการยาแผนปัจจุบนั],OPDDrugsub[ยาสมุนไพร
ทดแทน],OPDDrugsub[AMOUNT],OPDDrugsub[ราคาทุน],OPDDrugsub[ราคา
ขาย],OPDDrugsub[SEQ]) 
  3.9.2.6. จัดรูปแบบข้อมูล (Data Modeling) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 
OPD/IPD กับตารางต่างๆ ด้วยคำสั่ง Manage relationship 

 
ภาพที่ 22 ภาพแสดงการสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างตาราง 

 

ตัวอย่างสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง OPD 

กับ Herbdrugdiag ด้วยคอลัมน์ DIDSTD 
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ภาพที่ 23 ภาพแสดงการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตาราง                

 3.9.2.7 สร้าง Column คำนวณ (Calculated Column) เพื่อหาจำนวนครั้งการสั่ง
ใช้ยา (ครั้ง) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยา (รายการ) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยา(การวินิจฉัย) จำนวนครั้งการสั่ง
ใช้ยา (ตามประเภทผู้สั่งใช้) จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมด ราคาขายและราคาทุนโดยใช้สูตรดังต่อไปน้ี 
ตามลำดับ 
ตารางที่ 15 ตารางแสดงสูตรการสร้างคอลัมน์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูล 
ลำดับที ่ คอลัมน ์ สูตร 

1 เลขที่ผู้มารับยา Visit = 
OPD[HOSPCODE]&OPD[DATE_SERV]&OPD[SEQ] 

2 รหัสผู้รับบริการ คน = OPD[HOSPCODE]&OPD[PID] 
3 รายการยา Item = OPD[visit]&OPD[DIDSTD] 
4 รายการยาตามการวินิจฉัย Diag = OPD[Item]&OPD[DIAGCODE] 
5 รายการยาตามผู้สั่งใช ้ Provider = OPD[Item]&OPD[PROVIDERTYPE] 
6 ราคาทุน ราคาทุน = OPD[AMOUNT]*OPD[DRUGCOST] 
7 ราคาขาย ราคาขาย = OPD[AMOUNT]*OPD[DRUGPRICE] 

 

แสดงข้อมูลความสัมพันธ์ของตารางต่างๆ  
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงคอลัมน์ เลขที่ผู้มารบัยา รหัสผู้รับบริการ รายการยา รายการยาตามการวินิจฉัย 

รายการยาตามผู้สั่งใช้ ราคาทนุ และราคาขาย  
 3.9.2.8 สร้างสูตรการคำนวณ 

  สร้างสูตรการคำนวณ (Measures) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร จำนวนครั้งการ
สั่งใช้ยาทั้งหมด จำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ จำนวนรายการยาที่สั่งใช้ทั้งหมด ร้อยละจำนวน
ครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร ร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้  มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร มูลค่ายา
ทั้งหมด ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร ต้นทุนการใช้ยาสมุนไพร เป็นต้น ตามตารางที่ 16 
ตารางที่ 16 ตารางแสดงสตูรการคำนวณในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สูตร 
จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร  = DISTINCTCOUNT(OPDHerb[visit]) 
จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมด   = DISTINCTCOUNT(OPD[visit]) 
จำนวนรายการยาสมุนไพรทีส่ั่งใช้= DISTINCTCOUNT(OPDHerb[item] ) 
จำนวนรายการยาแผนปัจจุบนัที่สามารถใชย้าสมุนไพรทดแทนได้ที่สั่งใช=้ 
DISTINCTCOUNT(OPDDrugsub[Item]) 
จำนวนรายการยาทั้งหมดที่สั่งใช้ = DISTINCTCOUNT(OPD[Item]) 
ร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร= DIVIDE(OPDHerb[จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมนุไพร
,OPD[จำนวนการสั่งใช้ยาทั้งหมด]*0.01) 
ร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ = DIVIDE(OPDHerb[จำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่ง
ใช้],OPD[จำนวนรายการยาทั้งหมดที่สั่งใช]้ *0.01) 
มูลค่ายาสมุนไพร(บาท) = SUM(OPDHerbcost[ราคาขาย] ) 
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มูลค่ายาทั้งหมด(บาท)   = SUM(OPDCost[ราคาขาย] ) 
ร้อยละมูลค่ายาสมุนไพร = DIVIDE(OPDHerb[มูลค่ายาสมนุไพร(บาท)],OPD[มูลค่ายาทัง้หมด
(บาท)]*0.01) 
มูลค่ายาสมุนไพรเฉลี่ย(บาท)/ครั้ง = DIVIDE(SUM(OPDHerbcost[ราคาขาย]),OPDHerbcost[
การใช้ยาตามจำนวนครั้ง]) 
มูลค่ายาสมุนไพรเฉลี่ย(บาท)/หน่วย = DIVIDE(OPDHerb[มูลค่ายาสมุนไพร
(บาท)],SUM(OPDHerbcost[จำนวน])) 
ต้นทุนยาสมุนไพร(บาท) = SUM('OPDHerbcost'[ราคาทุน]) 
ต้นทุนยาสมุนไพรเฉลี่ย(บาท)/หน่วย) =DIVIDE(OPDHerb[ราคาทุนยาสมุนไพร
(บาท)],SUM(OPDHerbcost[จำนวน])) 
ต้นทุนยาสมุนไพรเฉลี่ย(บาท)/ครั้ง = DIVIDE(SUM(OPDHerbcost[ราคาทุน]),OPDHerbcost[
การใช้ยาตามจำนวนครั้ง]) 
จำนวนยาสมุนไพรเฉลี่ย(หน่วย)/ครั้ง = DIVIDE(SUM(OPDHerbcost[จำนวน]),OPDHerbcost[
การใช้ยาตามจำนวนครั้ง]) 
จำนวนยาแผนปัจจุบันเฉลี่ย(หน่วย)/ครั้ง=DIVIDE(SUM(OPDDrugsubcost[จำนวน(หน่วย
นับ)]),OPDDrugsubcost[จำนวนการใช้ยา(รายการ)]) 
ต้นทุนยาแผนปัจจุบันเฉลี่ย(บาท)/หน่วย = 
DIVIDE(SUM(OPDDrugsub[DRUGCOST]),COUNT(OPDDrugsub[DRUGCOST])) 
ต้นทุนยาแผนปัจจุบันเฉลี่ย(บาท)/ครั้ง = DIVIDE(OPDDrugsub[รวมราคา
ทุน],OPDDrugsubcost[จำนวนการใช้ยา(รายการ)]) 
ราคาต้นทุนยาแผนปัจจุบันเฉลี่ย(บาท)/หน่วย = DIVIDE(SUM(OPDDrugsubcost[ราคาทุน
(บาท)]),SUM(OPDDrugsubcost[จำนวน(หน่วย)] )) 

 3.9.3. นำเสนอแผนภาพข้อมูลและรายงาน (Data visualization and report) 

 3.9.3.1 สร้างแผนภาพข้อมูลและรายงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง และ
แผนภูมิด้วยคำสั่ง visualizations 

 สร้างตาราง matrix และกราฟแท่งแสดง จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) 
จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมด (ครั้ง) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร(ครั้ง) ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

 สร้างตาราง matrix และกราฟแท่งแสดง จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) 
จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมด (รายการ) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ใน 
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  สร้างตารางแสดงหน่วยบริการ จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) จำนวนครั้ง
การสั่งใช้ยาทั้งหมด (ครั ้ง) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั ้ง) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร 
(รายการ) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมด (รายการ) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) ผู้ป่วยนอก 
แยกตามหน่วยบริการ 

 สร้างตารางแสดงรายการและจำนวนการสั่งใช้ยาสมุนไพร แยกตามประเภทหน่วย
บริการที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพร 

 สร้างตารางแสดงรายการ จำนวนครั้งการสั่งใช้ (รายการ) จำนวน ราคาทุน ราคา
ขายของยาสมุนไพร 

 สร้างตารางและกราฟแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง จำนวนครั้งการสั่ง
ใช้ยาสมุนไพร (รายการ) แยกตามประเภทผู้สั่งใช้ยา 

 สร้างตาราง Matrix แสดงจำนวนการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) จำนวนการสั่งใช้ยา
สมุนไพร (รายการ) แยกตามหน่วยบริการ ตามประเภทผู้สั่งใช้ยา 

 สร้างตาราง Matrix แสดงรายการและจำนวนการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) ตาม
ประเภทผู้สั่งใช้ยา 

 สร้างตารางและกราฟแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) ตามการ
วินิจฉัย  

 สร้างตารางและกราฟแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) ตามการ
วินิจฉัยและประเภทสมุนไพรที่มีการสั่งใช ้

 สร้างตารางและกราฟแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) ตามการ
วินิจฉัย ประเภทสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ และประเภทผู้สั่งใช้ยาสมุนไพร 

 สร้างตาราง Matrix แสดงรายการและประเภทยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ 
 สร้าง Dashboard แสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) จำนวนครั้งการสั่ง

ใช้ยาทั้งหมด (ครั้ง) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) 
จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมด (รายการ) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน 

 สร้างตารางแสดง จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับยาสมุนไพร (คน) จำนวนผู้รับบริการที่
ได้รับยาทั้งหมด (คน) ร้อยละจำนวนผู้รับบริการที่ได้รับยาสมุนไพร (คน) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยา
สมุนไพร (ครั้ง) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมด (ครั้ง) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) จำนวนครั้ง
การสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมด (รายการ) ร้อยละการสั่งใช้ยาสมุนไพร
(รายการ) ผู้ป่วยนอก ราคาทุนยาสมุนไพร ราคาทุนยาทั้งหมด ราคาทุนของยาสมุนไพร/ราคาทุนของ
ยาทั้งหมด และราคาขายของยาสมุนไพร/ราคาขายของยาทั้งหมด 

 3.9.3.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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3.10. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

            วิเคราะห์ข้อมูลตามขอบเขตการวิจัย โดยวิเคราะห์เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด และ

วิเคราะห์แยกเป็น งานผู้ป่วยนอก  งานผู้ป่วยใน ในหน่วยบริการทุติยภูมิ งานผู้ป่วยนอกในหน่วย

บริการปฐมภูมิ ผู้สั ่งใช้ยาสมุนไพร (แพทย์ แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่อื ่น ๆ) โรคที่มีการสั่งใช้ยา

สมุนไพร รายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ รายการยาสมุนไพรที่มีปริมาณและมูลค่าการสั่งใช้สูงสุด 

แหล่งที่มา (ในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท 1 ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) ประเภทยาสมุนไพร (ยา

เดี่ยว ยาตำรับ) ร้อยละการใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง รายการ มูลค่า) การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน

ปัจจุบัน 31 รายการ ต้นทุนการใช้ยาสมุนไพร และวิเคราะห์หาแนวทางในการเพิ่มการใช้ยาสมุนไพร 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษานี ้เป็นการวิเคราะห์ร ูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุข  

ในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 58 แห่ง จากข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2563 ด้วยระบบธุรกิจ

อัจฉริยะ Microsoft Power BI Desktop ในด้านการสั่งใช้ยาสมุนไพร ในงานผู้ปว่ยนอก งานผู้ป่วยใน 

ในหน่วยบริการทุติยภูมิ งานผู้ป่วยนอกในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้สั่งใช้ยาสมุนไพร โรคที่มีการสั่งใช้ยา

สมุนไพร รายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ รายการยาสมุนไพรที่มีปริมาณและมูลค่าการสั่งใช้สูงสุด 

แหล่งที่มา ประเภทยาสมุนไพร ร้อยละการใช้ยาสมุนไพร  การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

31 รายการ และต้นทุนการใช้ยาสมุนไพร  

จากการประมวลผลข้อมูลการสั่งใช้ยาของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

จำนวน 58 แห่ง ปีงบประมาณ 2563 จากข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบ HDC จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วย

คำส ั ่ ง SQL ในห ัวข ้อ HOSCODE SEQ DATE_SERV CLINIC DIDSTD DNAME AMOUNT UNIT 

UNIT_PACKING DRUGPRICE และ DRUGCOST จากแฟ ้ม  DRUG OPD ห ั วข ้อ  INTIME และ 

INSTYPE จากแฟ ้ม  SERVICE ห ั วข ้ อ  PROCEDCODE จากแฟ ้ม  PRPCEDURE_OPD ห ั วข้ อ 

DIAGCODE จากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD หัวข้อ PROVIDERTYPE จาก แฟ้ม PROVIDER นำเข้า

โปรแกรม Power BI Desktop เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรของหน่วยบริการสาธารณสุข 

ในจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่ามีข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยนอก 4,700,326 ข้อมูล มีข้อมูลการใช้ยาใน

งานผู้ป่วยใน 219,282 ข้อมูล ตามภาพที่ 25 และ 26 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 25 ภาพแสดงข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยนอก 

 
ภาพที่ 26 ภาพแสดงข้อมูลการใช้ยาในผู้ป่วยใน 

ข้อมูลที่ได้ถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบตาราง และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง ได้ตาราง
และความสัมพันธ์ตามรูปที่ 27 

 
ภาพที่ 27 ภาพแสดงตารางข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างตารางในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรม Power BI Desktop  
หมายเหตุ * : 1 หมายถึง ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่ง  

              * : * หมายถึงความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 

             หัวลูกศรเดียว หมายถึง ตัวกรองทิศทางเดียวในทิศทางของหัวลูกศร 

             หัวลูกศรคู่     หมายถึง ความสัมพันธ์แบบสองทิศทาง 
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โดยมีผลการดำเนินการดังนี ้ 

จากการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรจากแฟ้มข้อมูล HDC  ปีงบประมาณ 2563 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 58 แห่งด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft 
Power BI Desktop พบว่าร้อยละ 99.32 เป็นการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยนอก ส่วนผู้ป่วยในมีเพียง
ร้อยละ 0.68 จำนวนการใช้ยาสมุนไพรและมูลค่ายาสมุนไพรผู้ป่วยนอกสูงกว่าผู้ป่วยใน ดังตารางที่ 17 
ตารางที่ 17 ตารางแสดงจำนวนผู้รับบริการ จำนวน มูลค่า การใช้ยาสมุนไพร ตามประเภทผู้ป่วย 

ประเภท จำนวน
ผู้รับบริการ(คน) 

ร้อยละ จำนวนการใช้ยา
สมุนไพร(ครั้ง) 

ร้อย
ละ 

มูลค่า 
(บาท) 

ร้อย
ละ 

ผู้ป่วยนอก 164,097 99.32 62,412 98.05 3,592,515.32 98.86 
ผู้ป่วยใน 1,126 0.68 1,240 1.95 41,375 1.14 
รวม 165,223 100 63,652 100 3,633,890.32 100 

พบว่ามีรายการยาสมุนไพรทั้งหมด 38 รายการ จำแนกตามแหล่งที่มาได้เป็น 66 รายการ 
เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท 1 ร้อยละ 63.64 ตำรับเอกชน ร้อยละ 21.21 ตำรับ
โรงพยาบาลร้อยละ 15.15 และประเภทยาสมุนไพร เป็นยาเดี่ยว 22 รายการ ยาตำรับ 38 รายการ 
และยาที่ยกเลิกรหัส 24 หลัก 6 รายการ ดังตารางที่ 18 
ตารางที่ 18 ตารางแสดงแหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพร 

แหล่งที่มา ประเภท รวม ร้อยละ 
ยาเด่ียว ยาตำรับ ยาที่ยกเลิก 

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท 1 14 23 5 42 63.64 
ตำรับเอกชน 3 10 1 14 21.21 
ตำรับโรงพยาบาล 5 5 - 10 15.15 
รวม 22 38 6 66 100 

4.1. งานผู้ป่วยนอก 

 4.1.1. รูปแบบการใช้ยาสมนุไพร  

จากการศึกษาการใช้ยาสมุนไพรจากแฟ้มข้อมูล 43 แฟ้ม ปีงบประมาณ 2563 ของหน่วย
บริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 58 แห่ง ด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power 
BI Desktop เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอก พบว่าหน่วยบริการสาธารณสุข
ในจังหวัดสมุทรสงครามมีผลการดำเนินงานร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวช้ีวัดงานการแพทย์แผนไทยฯ คิดเป็น 11.36 ตามตารางที่ 19  
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ตารางที่ 19 ตารางแสดงจำนวนผู้รับบริการ จำนวนครั้งและรายการใช้ยา และมลูค่าการใช้ยา
สมุนไพรในผู้ป่วยนอก ของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

รายการ จำนวนผู้รับบริการ 
(ร้อยละ) 

จำนวนครั้งการสั่งใช้ยา 
(ร้อยละ) 

จำนวนรายการยาที่สั่งใช้ยา 
(ร้อยละ) 

มูลค่ายาที่สั่งใช้ 
(ร้อยละ) 

ยาสมุนไพร 30,890 (18.82) 62,412 (11.36) 75,477 (4.48) 3,592,515.32 (2.77) 

ยาทั้งหมด 164,097 549,272 1,683,241 129,782,844.98 

4.1.2. หน่วยบริการ 

จากการศึกษาปริมาณการใช้ยาสมุนไพรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยบริการทั้ง 58 
แห่งในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 62,412 ครั้ง 75,477 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 11.36 (ครั้ง) และ 4.48 (รายการ) ของการสั่งใช้ยาทั้งหมด เมื่อพิจารณาแยกแต่ละหน่วย
บริการ พบว่าจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ  2.54-45.90 และจำนวนรายการยา
สมุนไพรที่สั่งใช้คิดเป็นร้อยละ 1.01-20.64 ตามตารางที่ 20  
ตารางที ่ 20 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละการใช้ยาสมุนไพรในผู ้ป่วยนอก ของหน่วยบริการ
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

หน่วยบริการ 

จำนวน
ครั้งการ
สั่งใช้ยา
สมุนไพร 

จำนวน
ครั้งการ
สั่งใช้ยา
ทั้งหมด 

ร้อยละ
จำนวนครั้ง
การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 

จำนวน
รายการยา
สมุนไพรที่

สั่งใช้ 

จำนวน
รายการยา
ทั้งหมดที่สั่ง

ใช้ 

ร้อยละ 
จำนวน 

รายการยา
สมุนไพร 
ที่สั่งใช ้

สัดส่วนการ
ใช้ยาทั้งหมด  

(%) 

สัดส่วน
การใช้ยา
สมุนไพร

(%) 

รพ.สต.ยายแพง 991 2,159 45.90 1,093 5,956 18.35 1.59 0.39 

รพ.สต.บ้านคลองเหมอืงใหม่ 2,256 5,698 39.59 2,653 12,852 20.64 3.61 1.04 

รพ.สต.สวนหลวง 825 2,565 32.16 1,001 5,696 17.57 1.32 0.47 

สอน.เฉลิมพระเกียรต ิ 3,388 11,877 28.53 4,789 30,489 15.71 5.43 2.16 

รพ.สต.บางจะเกร็ง 1,911 7,489 25.52 2,191 12,758 17.17 3.06 1.36 

รพ.สต.บ้านคลองช่อง 1,123 4,463 25.16 1,238 9,022 13.72 1.8 0.81 

รพ.สต.บางคนท ี 707 2,940 24.05 812 5,060 16.05 1.13 0.54 

รพ.สต.ลาดใหญ่(พท,PCU) 1,805 7,508 24.04 2,858 17,140 16.67 2.89 1.37 

รพ.สต.แพรกหนามแดง 1,251 5,318 23.52 1,536 12,993 11.82 2.00 0.97 

รพ.สต.บ้านตะวันจาก 1,105 4,713 23.45 1,242 10,512 11.82 1.77 0.86 

รพ.สต.บางสะแก 603 2,593 23.25 699 4,966 14.08 0.97 0.47 

รพ.สต.บ้านปราโมทย ์ 287 1,255 22.87 387 2,563 15.10 0.46 0.23 

รพ.สต.บางนกแขวก 699 3,095 22.58 1,025 5,473 18.73 1.12 0.56 

รพ.สต.บางกุ้ง 406 1,857 21.86 514 3,805 13.51 0.65 0.34 

รพ.สต.บ้านบังปืน 1,132 5,338 21.21 1,368 11,972 11.43 1.81 0.97 

รพ.สต.วัดวรภูม ิ 586 2,784 21.05 617 5,374 11.48 0.94 0.51 

รพ.สต.วัดดาวดึงษ์ 573 2,733 20.97 680 5,610 12.12 0.92 0.5 

รพ.สต.โรงหีบ 308 1,470 20.95 384 2,573 14.92 0.49 0.27 

รพ.สต.บางกระบือ 577 2,819 20.47 654 5,564 11.75 0.92 0.51 

รพ.สต.บ้านปากลัด 2,190 10,712 20.44 2,300 26,468 8.69 3.51 1.95 
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ศสช.เทศบาลตำบลอัมพวา 54 269 20.07 55 607 9.06 0.09 0.05 

รพ.สต.บางแก้ว 1,311 6,657 19.69 1,517 13,660 11.11 2.10 1.21 

รพ.สต.บ้านแก้วฟ้า 764 3,994 19.13 927 7,267 12.76 1.22 0.73 

รพ.สต.บางพรม 641 3,660 17.51 740 6,319 11.71 1.03 0.67 

รพ.สต.บ้านสี่แยก 771 4,422 17.44 948 10,353 9.16 1.24 0.81 

รพ.สต.บางช้าง 716 4,222 16.96 769 8,782 8.76 1.15 0.77 

สอ.บ้านปรก 806 4,803 16.78 935 9,064 10.32 1.29 0.87 

รพ.สต.ดอนมะโนรา 312 1,869 16.69 341 3,420 9.97 0.50 0.34 

รพ.สต.นางตะเคียน 660 3,955 16.69 812 9,547 8.51 1.06 0.72 

รพ.สต.บ้านดอนมะโนรา 764 4,579 16.68 878 8,754 10.03 1.22 0.83 

รพ.สต.เหมืองใหม ่ 843 5,190 16.24 966 9,581 10.08 1.35 0.94 

รพ.สต.คลองโคน 581 3,639 15.97 689 7,361 9.36 0.93 0.66 

รพ.สต.บ้านคลองพลับ 660 4,327 15.25 717 8,497 8.44 1.06 0.79 

ศสช.เทพเจ้ากวนอ ู 808 5,515 14.65 1,082 19,758 5.48 1.29 1.00 

รพ.สต.บางนางลี ่ 420 3,001 14.00 470 5,673 8.28 0.67 0.55 

รพ.สต.ท่าคา 1,010 7,235 13.96 1,060 14,257 7.43 1.62 1.32 

รพ.สต.วัดประชา 1,037 7,587 13.67 1,094 15,822 6.91 1.66 1.38 

ศพช.พระครูอุดมสมทุรคุณ 904 6,957 12.99 1,001 27,879 3.59 1.45 1.27 

รพ.สต.วัดช่องลม 906 7,013 12.92 982 13,907 7.06 1.45 1.28 

รพ.สต.บ้านดาวโด่ง 503 4,021 12.51 539 6,757 7.98 0.81 0.73 

รพ.สต.วัดประดู ่ 187 1,500 12.47 219 2,898 7.56 0.30 0.27 

รพ.สต.บ้านปากมาบ 1,472 11,819 12.45 1,628 22,973 7.09 2.36 2.15 

รพ.สต.บ้านเขตเมือง 615 5,294 11.62 681 10,332 6.59 0.99 0.96 

รพ.สต.บ้านฉูฉ่ี ่ 948 8,867 10.69 1,087 17,450 6.23 1.52 1.61 

รพ.สต.จอมปลวก 631 5,917 10.66 672 25,099 2.68 1.01 1.08 

รพ.สต.ท้ายหาด 384 3,667 10.47 401 7,150 5.61 0.62 0.67 

รพ.สต.วัดบางขันแตก 387 3,712 10.43 434 7,045 6.16 0.62 0.68 

รพ.สต.บางยี่รงค์(พท,PCU) 544 5,322 10.22 667 22,325 2.99 0.87 0.97 

รพ.อมัพวา (รพช. 30 เตียง,พท) 4,238 43,957 9.64 6,360 191,866 3.31 6.79 8.00 

รพ.สต.วัดปากสมุทร 1,531 17,534 8.73 1,789 34,675 5.16 2.45 3.19 

รพ.สต.บางแค 492 6,384 7.71 505 11,776 4.29 0.79 1.16 

ศสช.กะดังงา 214 2,790 7.67 225 9,794 2.30 0.34 0.51 

รพ.นภาลัย (รพช.90 เตียง,พท) 3,874 50,969 7.60 5,978 241,254 2.48 6.21 9.28 

รพ.สต.วัดโคกเกตุ(พท,PCU) 1,106 16,590 6.67 1,227 40,082 3.06 1.77 3.02 

รพ.สต.แหลมใหญ่ 266 4,699 5.66 269 8,709 3.09 0.43 0.86 

ศพช.แม่กลอง 215 4,516 4.76 265 15,835 1.67 0.34 0.82 

รพ.สมเด็จฯ (รพท,พท) 7,990 168,554 4.74 8,382 597,492 1.40 12.8 30.69 

รพ.สต.วัดเขายีส่าร 124 4,880 2.54 125 12,375 1.01 0.20 0.89 

รวม 62,412 549,272 11.36 75,477 1,683,241 4.48 100  100  
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หมายเหตุ: รพท-โรงพยาบาลทั่วไป  รพช.-โรงพยาบาลชุมชน  พท.- หนว่ยบริการที่มีแพทย์แผนไทย   
ศพช.-ศูนย์แพทย์ชุมชน  ศสช. -ศูนย์สุขภาพชุมชน   PCU -หน่วยบริการปฐมภูมิที่มแีพทย์    หน่วย
บริการระดับปฐมภูมิ -รพ.สต. ศพช. ศสช. 

จากการศึกษาการใช้ยาสมุนไพรตามประเภทหน่วยบริการผู้ป่วยนอก ในรพท. รพช. รพ.สต.
ศพช. และศสช. พบว่ารพ.สต.มีร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรครั้งสูงสุด รองลงมา คือ ศสช. 
ศพช. และ โรงพยาบาล ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 21 ภาพที่ 28 
ตารางที่ 21 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละการใช้ยาสมุนไพร แยกตามประเภทหน่วยบริการ  

ประเภท 
จำนวนครั้ง
การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 

จำนวนครั้งการ
สั่งใช้ยาทั้งหมด 

ร้อยละจำนวน
ครั้งการสั่งใช้ยา

สมุนไพร 

จำนวนรายการ
ยาสมุนไพรที่มี

การสั่งใช้ 

จำนวนรายการ
ยาทั้งหมดที่มี

การสั่งใช้ 

ร้อยละจำนวน
รายการยาสมุนไพร

ที่มีการสั่งใช้ 

รพ.สต. 44,115  265,745  16.60 52,129 578,756 9.01 

ศสช. 1,076  8,574  12.55 1,362 30,159 4.52 

ศพช. 1,119  11,473  9.75 1,266 43,714 2.90 

รพ. 16,102  263,480  6.11 20,720 1,030,612 2.01 

รวม 62,412  549,272  11.36 75,477 1,683,241 4.48 

         

          
ภาพที่ 28 แผนภูมิแสดงร้อยละการใช้ยาสมุนไพร แยกตามประเภทหน่วยบริการ 

 

 

4.1.3. ผู้สั่งใช้ยา 

        จากการศึกษาการสั่งใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยนอกตามประเภทของผู้สั ่งใช้ พบว่าผู้สั ่งใช้ยา
สมุนไพรสูงสุดตามลำดับคือ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน และแพทย์แผนไทย แผนภูมิที่ 29 
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ภาพที่ 29 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามประเภทผู้สั่งใช ้

 ผู้สั่งใช้ยาสมุนไพรสูงสุดในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสา
ธารสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และแพทย์แผนไทยตามลำดับ ในส่วนโรงพยาบาลพบว่าผู้สั่งใช้
ยาสมุนไพรสูงสุดตามลำดับ ได้แก่ แพทย์ ไม่ระบุ อื่น ๆ และแพทย์แผนไทยดังแสดงในแผนภูมิที่ 30  

             
ภาพที่ 30 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพรตามประเภทผู้สั่งใช้และประเภทหน่วยบริการ 
 

 ยาสมุนไพรที่พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข สั่งใช้สูงสุดตามลำดับ คือ ฟ้า
ทะลายโจร มะแว้ง มะขามป้อม ขมิ้นชัน และยาธาตุอบเชย ขณะที่แพทย์สั่งใช้ มะขามแขก มะแว้ง 
ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และมะขามป้อมตามลำดับ ส่วนแพทย์แผนไทยสั่งใช้ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน 
ไพล ยาหอมเทพจิตร และเถาวัลย์เปรียง ตามลำดับ ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 31      
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ภาพที่ 31 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามประเภทผู้สั่งใช้และชนิดยาสมุนไพร 

4.1.4. โรคที่วินิจฉัย 

 จากการศึกษาการสั่งใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามโรคที่วินิจฉัยของผู้ป่วยนอก (โดยดูจากการลง

รหัสวินิจฉัยโรคตาม ICD10) พบว่า เป็นการสั่งใช้ในการวินิจฉัยโรคหลัก (Principle diagnosis) 

67,403 ครั้ง โดยการวินิจฉัยโรคหลัก ที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรสูงสุดตามลำดับได้แก่ โรคระบบหายใจ 

(ร้อยละ 35) อาการที่วินิจฉัยโรคไม่ได้ (ร้อยละ 17) โรคทางการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 13) โรคหัวใจ

และหลอดเลือด (ร้อยละ 10) โรคต่อมไร้ท่อ (ร้อยละ 7) โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 6) และ

โรคระบบทางเดินอาหาร (ร้อยละ 6) ดังแสดงตามแผนภูมิที่ 32 

           
ภาพที่ 32 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรตามประเภทการวินิจฉัย 
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หมายเหตุ: กลุ่มโรคที่วินิจฉัยตามรหัส ICD10: ระบบหายใจ(J) โรคทางแผนไทย(U50-U77) วินิจฉัย

ไม่ได้(R) โรคต่อมไร้ท่อ(E) หัวใจและหลอดเลือด(I) บริการสุขภาพ(Z) กระดูกและกล้ามเนื้อ(M) ระบบ

ทางเดินอาหาร(K) โรคติดเชื้อ(A,B) โรคเลือด (D50-D89) อื่นๆ (นอกเหนือจากที่กล่าวมา) ไม่ระบุ (ไม่

มีข้อมูล)   

 ในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ การวินิจฉัยโรคหลักที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพร สูงสุดตามลำดับ

ได้แก่ โรคระบบหายใจ (ร้อยละ 38) อาการที่วินิจฉัยโรคไม่ได้ (ร้อยละ 20) โรคทางการแพทย์แผน

ไทย (ร้อยละ 10) โรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 9) โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 7) และโรค

ระบบทางเดินอาหาร (ร้อยละ 7) ขณะที่ในโรงพยาบาล โรคหลักที่มีการสั่งใช้ยาสมุนไพร ได้แก่ โรค

ต่อมไร้ท่อ (ร้อยละ 31) โรคทางการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 24) โรคระบบหายใจ (ร้อยละ 22) 

โรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 13) อาการที่วินิจฉัยโรคไม่ได้ (ร้อยละ 3) และอื่น ๆ (ร้อยละ 2) 

ตามลำดับ ดังแสดงตามรูปที่ 33 

                  
ภาพที่ 33 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรตามประเภทการวินิจฉัยแยกตามประเภท

หน่วยบริการ 
 จากการศึกษาความสอดคล้องของยาสมุนไพรที่สั่งใช้กับการวินิจฉัยโรคหลักพบว่า สมุนไพรที่

มีการสั่งใช้สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคหลักตามลำดับได้แก่ ฟ้าทะลายโจร มะแว้ง มะขามป้อม ใน
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โรคระบบทางเดินหายใจ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล ในโรคทางแผนไทย เถาวัลย์เปรียง สหัสธารา 

ขมิ้นชัน ในโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ขมิ้นชัน มะขามแขก และอบเชย ในโรคระบบทางเดินอาหาร ดัง

แสดงในรูปที่ 34      

 
ภาพที่ 34 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ตามรหัสโรคที่วินิจฉัย   

 4.1.5.  รายการยาและมูลค่าการใชย้า 

จากการศึกษารายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้พบว่าหน่วยบริการผู้ป่วยนอก ในจังหวัด

สมุทรสงครามมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 38 รายการ มีการสั่งใช้ที่ รพ.สต. 37 รายการ ศพช. 7 

รายการ ศสช. 8 รายการ โรงพยาบาล 29 รายการ เมื่อพิจารณาจำนวนรายการยาที่ใช้ในหน่วย

บริการกับร้อยละจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพรพบว่ามีหน่วยบริการที่มีรายการยาน้อยกว่า 10 

รายการ 15 แห่ง มีร้อยละจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพรไม่ได้ตามเกณฑ์ 7 แห่งคิดเป็นร้อยละ 47 มี

หน่วยบริการที่มีรายการยาตั้งแต่ 10 รายการ ขึ้นไป 43 แห่ง มีร้อยละจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพร

ไม่ไดต้ามเกณฑ์ 14 แห่งคิดเป็นร้อยละ 33 ตามภาพที่ 35 

 ยาสมุนไพรที ่มีจำนวนครั ้งการสั ่งใช้สูงสุด 10 อันดับแรก คือ ฟ้าทะลายโจร มะแว้ง 

มะขามป้อม ขมิ้นชัน มะขามแขก ยาธาตุอบเชย เถาวัลย์เปรียง ยาหอมเทพจิตร สหัสธารา  และไพล 

ตามภาพที่ 36 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีจำนวนการสั่งใช้ยาสมุนไพร (รายการ) สูงสุด 

รองลงมาคือ โรงพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนและศูนย์แพทย์ชุมชน โดยการสั่งใช้ยาสมุนไพร 8 

อันดับแรกส่วนใหญ่เกิดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยกเว้นมะขามแขกและยาหอมเทพจิตรที่

มีการสั่งใช้ในโรงพยาบาลสูงกว่า ตามแผนภูมิที่ 37    
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ภาพที่ 35 แผนภูมิแสดงจำนวนรายการยาสมุนไพรกับร้อยละจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพร 

 

 

         
ภาพที่ 36 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้สูงสดุ 10 อันดับแรก 
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ภาพที่ 37 แผนภูมิแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้สูงสดุจำแนกตามหน่วยบริการ 
เมื่อศึกษามูลคา่ยาสมุนไพรพบว่า ยาสมุนไพรที่มีมูลค่าการสั่งใช้สูงสุดตามลำดับ คือ ฟ้า

ทะลายโจร ขมิ้นชัน มะขามปอ้ม มะขามแขก และมะแว้ง ตามตารางที่ 22 ซึ่งจะเห็นว่าฟ้าทะลายโจร
มีจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาและมูลค่าการใช้สูงสุด โดยมีการสั่งใช้เฉลี่ยครั้งละ 24.38 เม็ด ขมิ้นชันซึ่งมี
จำนวนครั้งการสั่งใช้ยา เป็นลำดับ 4 แต่มกีารสั่งใช้จำนวนสูงสุด เฉลี่ยครั้งละ 49.46 เม็ด จึงมีมูลค่า
การใช้เป็นลำดับ 2 ส่วนมะขามป้อมมีจำนวนครั้งการสั่งใช้ยา และมูลค่าการสั่งใช้ยาเป็นลำดับ 3 
ขณะที่มะแว้งซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีจำนวนครั้งการสั่งใช้เป็นลำดับ 2 แต่มีมูลค่าสูงเปน็อันดับ 5  
ตารางที่ 22 ตารางแสดงจำนวนครั้งการสั่งใช้ และมูลค่ายาสมุนไพร 

ชื่อยาสมุนไพร จำนวนครั้งการ
ใช้ยาสมุนไพร 

จำนวน 
(หน่วยนับ) 

จำนวนเฉลี่ย
(หน่วยนับ)/ครั้ง 

มูลค่า(บาท) มูลค่าเฉลี่ย/
ครั้ง(บาท) 

ฟ้าทะลายโจร 15,576  379,810  24.38  676,798.92      43.45  
มะแว้ง 12,901  179,578  13.92  230,499.60        17.87  
มะขามป้อม 9,076  11,432  1.26  304,055.00        33.50  
ขมิ้นชัน 8,462  418,516  49.46  642,892.50         75.97  



  68 

มะขามแขก 5,216  197,514  37.87  299,340.80         57.39  
ธาตุอบเชย 3,989  5,162  1.29  157,574.75         39.50  
เถาวัลย์เปรียง 2,543  60,618  23.84  121,246.50        47.68  
หอมเทพจิตร 2,081  62,483  30.03  127,569.80        61.30  
สหัสธารา 1,741  39,674  22.79  91,636.00          52.63  
ไพล 1,474  1,746  1.18  105,019.00         71.25  
ธาตุบรรจบ 1,339  23,951  17.89  54,483.50           40.69  
พญายอ 1,110  1,514  1.36  99,914.50          90.01  
มะระขี้นก 801  144,861  180.85  145,388.00        181.51  
ยาประคบ 744  1,657  2.23  11,705.00          15.73  
กานพลู 737  2,622  3.56  4,645.50            6.30  
เพชรสังฆาต 629  17,671  28.09   37,212.80        59.16  
ตรีผลา 327  25,580  78.23   53,053.50          162.24  
จันทน์ลีลา 312  15,843  50.78  31,037.50          99.48  
อำมฤควาที 310  10,394  33.53  26,228.00          84.61  
ขิง 299  15,200  50.84  21,801.00          72.91  
บัวบก 290  430  1.48  20,391.00           70.31  
กล้วย 182  1,643  9.03  8,198.00            45.04  
หอมนวโกฐ 182  2,768  15.21  8,924.50           49.04  
ธรณีสันฑะฆาต 159  7,152  44.98  13,434.00           84.49  
หญ้าดอกขาว 155  3,782  24.40  17,483.00           112.79  
เขียวหอม 117  4,393  37.55   11,158.00         95.37  
ปราบชมพูทวีป 116  6,819  58.78  16,937.00          146.01  
ริดสีดวงทวาร 105  3,356  31.96  5,606.50            53.40  
ประสะไพล 99  3,612  36.48  7,004.00           70.75  
กระเจี๊ยบแดง 91  965  10.60  4,430.00           48.68  
รางจืด 65  765  11.77  3,151.30            48.48  
เหลืองปิดสมุทร 51  1,245  24.41  2,845.50            55.79  
บำรุงโลหิต 46  2,211  48.07  6,022.00          130.91  
ส้มแขก 19  741  39.00  1,623.00           85.42  
เบญจกูล  15  500  33.33  1,340.00           89.33  
ทิงเจอร์ทองพันชั่ง 4  4  1.00  130.00               32.50  
ริดสีดวงมหากาฬ 4  180  45.00    540.00             135.00  
ธาตุ 1  100  100.00  50.00                50.00  
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 เมื่อพิจารณาการใช้ยาสมุนไพรตามสิทธิผู้รับบริการพบว่ามีการใชสู้งสุดตามลำดับ ได้แก่ สิทธิ

หลักประกันสุขภาพ รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการตามรูปที่ 38 และพบว่าเมื่อจำแนกตามประเภทหน่วย

บริการ โรงพยาบาลจะมีสัดส่วนการใช้ในผู้รับบริการสิทธิรัฐวิสาหกิจและข้าราชการรวมกันคิ ดเป็น

ร้อยละ 48 ใกล้เคียงกับสิทธิหลักประกันสุขภาพที่คิดเป็นร้อยละ 52 ตามรูปที่ 39 เมื่อพิจารณาผู้สั่งใช้

ยาพบว่าพยาบาลวิชาชีพ นวก.และ จพ. มีการใช้ยาในสิทธิประกันสุขภาพสุงสุด ขณะที่แพทย์ และ

แพทย์แผนไทยมีการใช้ในสิทธิข้าราชการสูงกว่าสิทธิประกันสุขภาพ ตามรูปที่ 40  

 

ภาพที่ 38 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามสิทธ ิ
 

 
ภาพที่ 39 แผนภูมิแสดงการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามสิทธิสิทธิและประเภทหน่วยบริการ 
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ภาพที่ 40 แผนภูมิแสดงการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามสิทธิและประเภทผู้สั่งใช้ยา 

4.1.6. แหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพร              

เมื่อศึกษาแหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพรที่สั่งใช้ในผู้ป่วยนอก 71,368 รายการ พบว่า 

เป็นการสั่งใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ยังไม่ยกเลิก 56,174 ครั้ง (ร้อยละ 78.71) ตำรับ

ของหน่วยงานภาคเอกชนที่ยังไม่ยกเลิก 5,551 ครั้ง (ร้อยละ 7.78) และยาที่ผลิตตามตำรับของ

โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐที่ยังไม่ยกเลิก 5,829 ครั้ง (ร้อยละ 8.17) มีการใช้ยา

เดี่ยวและยาตำรับในจำนวนครั้งที่ใกล้เคียงกัน พบการใช้ยาที่มีการยกเลิกรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก

ร้อยละ 5.34 และมีการสั่งใช้ยาตำรับเอกชนและตำรับโรงพยาบาลในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

7,354 รายการ ดังแสดงในตารางที่ 23 แผนภูมิที่ 41 

ตารางที่ 23 ตารางแหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพร (แสดงค่าร้อยละในวงเล็บ) 

แหล่งที่มา 
ประเภทยาสมุนไพร 

ยาเดี่ยว ยาตำรับ ยาที่ยกเลิกรหัส 24 หลัก * รวม 

อยู่ในบัญชายาหลักแห่งชาติ 

• สั่งใช้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

• สั่งใช้ในสิทธิอื่น 

31,467 
20,015 
11,452 

24,707 
15,483 
9,224 

2,978 
1,498 
1,480 

59,152(82.88) 
36,996 
22,156 

ตำรับเอกชน 

• สั่งใช้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

• สั่งใช้สิทธิอื่น 

840 
609 
231 

4,711 
3,310 
1,401 

836 
295 
541 

6,387(8.95) 
4,214 
2,173 

ตำรับโรงพยาบาล 

•   สั่งใช้ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

• ส่งใช้สิทธิอื่น 

1,166 
915 
251 

4,663 
2,920 
1,743 

- 
- 
- 

5,829(8.17) 
3,835 
1,958 

รวม 33,473 34,081 3,814 71,368  
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* ยาที่ยกเลิกรหัส 24 หลัก หมายถึง ยาที่ยกเลิกรหัส 24 หลักเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสูตรตำรับ
จึงมีการขอรหัส 24 หลักใหมห่รือยกเลิกรหสั 24 หลักเดิม 
แหล่งที่มา [54] : อยู่ในบัญชยีาหลักแห่งชาติ หมายถึง อยู่ในบัญชียาหลกัแห่งชาติ (ประเภทที่1)  
ตำรับโรงพยาบาล หมายถึงตำรับของโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ (ประเภทที ่4) 
ตำรับเอกชน หมายถึงตำรับของหน่วยงานภาคเอกชน (ประเภทที่ 5) 

            
ภาพที่ 41 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพร 

 โดยพบว่ามีการสั่งใช้ ยาตำรับเอกชน ในรายการ ยาเขียวหอม เถาวัลย์เปรียง เพชรสังฆาต 

ไพล ตรีผลา ยาธาตุอบเชย ปราบชมพูทวีป มะขามแขก มะขามป้อม มะระขี้นก และยาริดสีดวงทวาร 

มีการสั่งใช้ยาตำรับโรงพยาบาล ในรายการเพชรสังฆาต กานพลู มะแว้ง มะขามป้อม ยาริดสีดวงทวาร 

ส้มแขก และหอมเทพจิตรตามภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 42 แผนภูมิแสดงที่มาของยาสมุนไพร 

 

 พบยายกเลิกที่มีการสั่งใช้ได้แก่ ไพล  ขมิ้นชนั ยาธาตุอบเชย ยาประสะไพล มะระขี้นก ทั้งใน

โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามภาพที่ 43 
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ภาพที่ 43 แผนภูมิแสดงประเภทของยาสมุนไพร 

4.2. งานผู้ป่วยใน 

 4.2.1. รูปแบบการใช้ยาสมนุไพร 

จากการศึกษาการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 3 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

พบว่ามีร้อยละจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพร 5.94 ตามตารางที่ 24 จะเห็นว่าการใช้ยาสมุนไพรมี

จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนการใช้ยาแผนปัจจุบันเช่นเดียวกับผู้ป่วยนอก  

ตารางที่ 24 ตารางแสดงจำนวนผู้รับบริการ  การใช้ยามูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยใน หน่วย
บริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

         
รายการ 

จำนวน
ผู้รับบริการ 

(ร้อยละ) 

จำนวนครั้งการ
สั่งใช้ยา(ร้อยละ) 

จำนวนรายการยา
ที่สั่งใช้(ร้อยละ) 

มูลค่ายาที่สั่งใช ้
(ร้อยละ) 

ยาสมุนไพร 1,126 1,243 1,301 98,415.50 
ยาทั้งหมด 15,723 (7.16) 20,940 (5.94) 218,322 (0.60) 25,082,405.36 (0.39) 

 4.2.2. หน่วยบริการ 

 จากการศึกษาการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามโรงพยาบาล 3 แห่ง พบว่าโรงพยาบาลสมเด็จฯ 
มีจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรและจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้  จำนวนครั้งการสั่งใช้ยา
ทั้งหมดและจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้สูงสุด แต่มีร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรและ
ร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ต่ำสุด ขณะที่โรงพยาบาลนภาลัยมีร้อยละจำนวนการสั่งใช้ยา
สมุนไพรและจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้สูงสุด ตามตารางที่ 25 ภาพที ่44  
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ตารางที่ 25 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยในของหน่วยบริการสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรสงคราม 

หน่วยบริการ จำนวน
การใช้ยา
สมุนไพร 
(ครั้ง) 

จำนวน
การใช้ยา
ทั้งหมด
(ครั้ง) 

ร้อยละ
การใช้ยา
สมุนไพร
(ครั้ง) 

จำนวน
การใช้ยา
สมุนไพร
(รายการ) 

จำนวน
การใช้ยา
ทั้งหมด

(รายการ) 

ร้อยละ
การใช้ยา
สมุนไพร
(รายการ) 

จำนวน
ผู้รับยา
สมุนไพร

เฉลี่ย 
(ครั้ง)/วัน 

จำนวน
ผู้รับยา
เฉลี่ย

(ครั้ง)/วัน 

รพ.สมเด็จฯ (รพท) 892 16,388  5.44 904 171,826  0.53 2.44 44.78 

รพ.นภาลัย (รพช.90) 268 3,199  8.38 302 35,099  0.86 0.73 8.74 

รพ.อัมพวา (รพช.30) 83 1,353  6.13 95 11,397  0.83 0.23 3.70 

รวม 1,243 20,940 5.94 1,301 218,322 0.60 3.40 57.21 

 
           

            
ภาพที่ 44 แผนภูมิแสดงร้อยละการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยใน 

 

 4.2.3. ผู้สั่งใชย้า 

  จากการศึกษาผู้สั่งใช้ยาในโรงพยาบาลพบว่าไม่มีการระบุประเภทผู้สั่งใช้ยาสูงถึงร้อยละ 81  
รองลงมาคือ อื่น ๆ เภสัชกร และแพทย์ ตามภาพที่ 45 
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            ภาพที่ 45 แผนภูมแิสดงจำนวนการสั่งใช้ยาตามประเภทผู้สั่งใช ้         

                      พบว่าโรงพยาบาลสมเด็จไม่มีการระบุผู้สั่งใช้ยาสมุนไพรในงผู้ป่วยใน ส่วนโรงพยาบาล
นภาลัยและโรงพยาบาลอัมพวามีการระบุผู้สั่งใช้ตามภาพที่ 46         
                             

 

ภาพที่ 46 แผนภูมิแสดงจำนวนการสั่งใช้ยาตามประเภทผู้สั่งใช้จำแนกตามหน่วยบริการ 
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 4.2.4. โรคที่วินิจฉัย 

 จากการศึกษาการใช้ยาสมุนไพรตามการวินิจฉัยโรคพบว่า มีการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยใน
ตามการวินิจฉัยโรคร่วม 49 % การวินิจฉัยโรคหลัก 37 % ตามภาพที่ 47 

            
ภาพที่ 47 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามประเภทการวินิจฉัยโรค 

ใช้ยาสมุนไพรสูงสุดตามตารางที่ 26 ภาพที่ 48 ในโรคต่อมไร้ท่อ อื่น ๆ ระบบหายใจ โรคติดเชื้อ และ
โรคเลือดตามลำดับ  
ตารางที่ 26 ตารางแสดงจำนวนการใช้ รายการยา สมุนไพร ตามการวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยใน 

การวินิจฉัยโรค ทั้งหมด 
การวินิจฉัย 

แก้ไอ
มะขามป้อม ขมิ้นชัน 

ธาตุ
อบเชย 

พญา
ยอ 

ฟ้าทะลาย
โจร 

มะขาม
แขก 

ยา
ประคบ 

หญ้าดอก
ขาว  

อม
มะแว้ง รวม 

โรคตอ่มไร้ทอ่ 58,963 40 43 1 4 3 253 10 1 37 392 

ไม่ระบ ุ 57,026 0 5 0 2 0 53 0 0 20 80 

โรคติดเช้ือ 30,979 40 26 0 17 2 62 3 0 17 167 

อื่นๆ 24,684 23 14 2 5 3 148 3 0 16 214 

โรคเลอืด 17,863 5 11 0 0 0 78 0 0 3 97 

หัวใจและหลอดเลอืด 11,324 15 10 0 0 2 59 3 1 3 93 

ระบบหายใจ 10,031 96 8 0 1 4 10 30 0 32 181 

ระบบทางเดินอาหาร 4,991 1 15 0 0 0 31 0 0 2 49 

วินิจฉัยไมไ่ด ้ 2,012 9 0 0 0 3 5 3 0 0 20 

กระดูกและกลา้มเนือ้ 333 3 0 0 0 0 2 1 0 0 6 

บริการสุขภาพ 116 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 

รวม 218,322 230 132 3 29 17 703 53 2 132 1,303 

 
                
 



  76 

            
ภาพที่ 48 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามการวินิจฉัยโรค 

 มีการใช้ยาสมุนไพรสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรคหลักเพียง 2 โรค คือ โรคระบบหายใจ โดย
ใช้ยาแก้ไอมะขามป้อม และ ยาอมมะแว้ง และ โรคระบบทางเดินอาหาร โดยใช้ยาขมิ้นชันและ 
มะขามแขก นอกจากนั้นเป็นการใช้ยามะขามแขก ยาแก้ไอมะขามป้อม ขมิ้นชัน มะแว้ง และยา
ประคบตามอาการ ตามภาพที่ 49 
 

 
ภาพที่ 49 แผนภูมิแสดงการใชย้าสมุนไพรจำแนกตามการวินิจฉัยโรค 

 

 4.2.5. รายการยาและมลูคา่การใช้ยา 

จากการศึกษารายการยาสมุนไพรที่ใช้ในผู้ป่วยใน พบว่ามีการสั่งใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 9 
รายการ มีจำนวนครั้งการใช้สูงสุดตามลำดับ ได้แก่ มะขามแขก แก้ไอมะขามป้อม และขมิ้นชัน มี
มูลค่าการสั่งใช้สูงสุดตามลำดับ ได้แก่ มะขามแขก แก้ไอมะขามป้อม และขมิ้นชัน ยาสมุนไพรที่มี
ต้นทุนเฉลี่ย/ครั้งต่ำสุด คือ ยาอมมะแว้ง มะขามแขก และ ยาธาตุอบเชย ตามตารางที่ 27 ภาพที่ 50  
51 และ 52 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 27 ตารางแสดงจำนวนการใช้  ราคาทุน ราคาขาย ยาสมุนไพรผู้ป่วยใน 
ยาสมุนไพร จำนวนการ

ใช้ยา
สมุนไพร
(รายการ) 

จำนวน จำนวนเฉลี่ย
(หน่วยนับ)/

ครั้ง 

ราคาทุน ต้นทุนเฉลี่ย
(บาท)/ครั้ง 

ราคาขาย มูลค่ายา
สมุนไพร
เฉลี่ย/ครั้ง

(บาท) 

มะขามแขก 703 13,010 18.51 10,480.38 14.92 19,622.00 27.93 

แก้ไอมะขามป้อม 230 287 1.25 10,045.00 44.28 7,430.00 33.00 

ขมิ้นชัน 132 5,171 39.17 4,899.60 37.12 8,657.00 65.58 

อมมะแว้ง 132 3,037 23.01 1,313.20 10.06 1,720.00 13.18 

ยาประคบ 53 63 1.19 0.00 0.00 441.00 8.32 

พญายอ 29 44 1.52 1,993.00 68.72 2,388.00 82.34 

ฟ้าทะลายโจร 17 502 29.53 658.80 38.75 808.00 47.53 

ธาตุอบเชย 3 4 1.33 68.00 22.67 88.00 29.33 

หญ้าดอกขาว 2 44 22.00 176.00 88.00 220.00 110.00 

รวม 1,301 22,162 17.03 29,633.98 22.78 41,374.00 31.80 

   
 

           
ภาพที่ 50 แผนภูมิแสดงสัดส่วนมูลค่ายาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ 
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ภาพที่ 51 แผนภูมิแสดงต้นทุนเฉลี่ยของยาสมุนไพร 

 

           
ภาพที่ 52 แผนภูมิแสดงสัดส่วนรายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช ้

 เมื่อพิจารณาการใช้ยาสมุนไพรตามสิทธิผู้รบับริการพบว่ามีการสั่งใชสู้งสดุตามลำดับ ได้แก่ 

สิทธิหลักประกนัสุขภาพ ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตามรูปที่ 53 และพบว่าเมื่อจำแนกตามประเภท

หน่วยบริการ และประเภทผู้สั่งใช้ยา โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มีสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรในผู้รับบริการ

สิทธิหลักประกนัสุขภาพสูงกว่าสิทธิอื่น ๆ ตามภาพที่ 54 และ 55 ตามลำดับ 
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ภาพที่ 53 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามสิทธ ิ
 

           

ภาพที่ 54 แผนภูมิแสดงการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามหน่วยบริการและจำแนกตามสิทธ ิ
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ภาพที่ 55 แผนภูมิแสดงสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรจำแนกตามประเภทผู้สั่งใช้ยาและจำแนกตามสิทธ ิ

 4.2.6. แหล่งที่มาและประเภทสมุนไพร 

จากการศึกษาแหล่งที่มาและประเภทสมุนไพรที่ใช้ในผู้ป่วยในพบว่า เป็นการใช้ยาในบัญชียา

หลักแห่งชาติและ เป็นยาเดี่ยวสูงกว่ายาตำรับ และยังมีการใช้รายการยาสมุนไพรที่มีการยกเลิกรหัส

ยา 24 หลักแล้วตามตารางที่ 28 ภาพที่ 56 เช่นเดียวกับผู้ป่วยนอก เมื่อพิจารณาตามประเภทยา

สมุนไพรที่มีการสั่งใช้พบว่ามีการสั่งใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติร้อยละ 82.17 ยาที่ผลิตตาม

ตำรับของโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐร้อยละ 17.68 และ ยาแผนไทยที่ผลิตตาม

ตำรับของหน่วยงานภาคเอกชนร้อยละ 0.15 

ตารางที่ 28 ตารางแสดงแหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพร 

 
   

แหล่งที่มา 
ประเภทยาสมุนไพร 

รวม 
ยาเด่ียว ยาตำรับ ยาที่ยกเลิกแลว้ 

อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 802 188 79 1,069 (82.17) 
ตำรับเอกชน 2 - - 2 (0.15) 
ตำรับโรงพยาบาล  230  230 (17.68) 
รวม 804 418 79 1,301 
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ภาพที่ 56 แผนภูมิแสดงแหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพร 

4.3. การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

จากการศึกษาการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันตามที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนด 
31 รายการ พบว่ามีการสั่งใช้ยาแผนปัจจุบันในผู้ป่วยนอกที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ 355,164 
รายการ จากจำนวนรายการยาที่มีการสั่งใช้ทั้งหมด 1,683,241 รายการ คิดเป็นร้อยละ 21.10 โดย
เป็นการใช้ยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ตามกลุ่มโรคและอาการ คิดเป็นร้อยละ 
13.62 เมื่อจำแนกรายการยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ตามที่กรมการแพทย์แผน
ไทยกำหนด พบว่ายาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ที่มีการใช้สูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ Dimenhydrinate, Orphenadrine +Paracetamol, Analgesic balm, Paracetamol และ 
Chlorpheniramine คิดเป็นร้อยละ 76.39 เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนได้ทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ 10.39 เมื่อเทียบกับจำนวนรายการยาที่มีการสั่งใช้ทั้งหมด ตาม
ตารางที่ 29 ภาพที่ 57 และ 58  
ตารางที่ 29 ตารางแสดงจำนวนรายการยาแผนปัจจุบันทีส่ามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ตามที่
กรมการแพทยแ์ผนไทยกำหนด 

ยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทน 
รหัส

ICD10 
จำนวนครั้ง

ที่สั่งใช้ 
ร้อย
ละ* 

ร้อย
ละ** 

DIMENHYDRINATE ยาขิง,ยาหอมเทพจิตร,ยาหอมนวโกศ Z      48,532  21.17 2.88 

ORPHENADRINE+PARA เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M      43,661  19.04 2.59 

ANALGESIC BALM น้ำมันไพล,เจลพริก,ไพลครีม M      33,866  14.77 2.01 

PARACETAMOL ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,ยาห้าราก,จันทลีลา,ยาเขียวหอม J      27,659  12.06 1.64 

CHLORPHENIRAMINE  ยาปราบชมพูทวีป  J      21,440  9.35 1.27 

DICLOFENAC เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M      19,185  8.37 1.14 

IBUPROFEN200 เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M        8,931  3.89 0.53 

CARMINATIVE MIXTURE ขมิ้นชัน,ยาธาตุอบเชย,ขิง,ยาเบญจกูล K        5,504  2.40 0.33 

ACETYLCYSTEINE ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม,ยาประสะมะแว้ง,ยาอัมฤควาที J        5,302  2.31 0.31 
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BISACODYL ธรณีสันทฆาต,ยาชงมะขามแขก K        2,746  1.20 0.16 

BROMHEXINE ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม,ยาประสะมะแว้ง,ยาอัมฤควาที J        2,482  1.08 0.15 

Vit B1-6-12 สหัสธารา M        2,458  1.07 0.15 

SIMETHICONE ขมิ้นชัน,ขิง,ยาเบญจกูล K        1,883  0.82 0.11 

TOLPERISONE  เถาวัลย์เปรียง  M        1,212  0.53 0.07 

FERROUS FUMARATE ยาบำรุงโลหิต 
D50-
D89 

          
904  0.39 0.05 

CINNARIZINE ยาขิง,ยาหอมเทพจิตร,ยาหอมนวโกศ Z 
          

667  0.29 0.04 

TA ORAL PASTE พญายอกลีเซอรีน  Z 
          

560  0.24 0.03 

IBUPROFEN400 เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M 
          

547  0.24 0.03 

MAGNESIUM HYDROXIDE ขมิ้นชัน,ขิง,ยาเบญจกูล K 
          

513  0.22 0.03 

SODIUM BICARBONATE ขมิ้นชัน  K 
          

399  0.17 0.02 

DIGESTIVES+ENZYMES ยาเบญจกูล  K 
          

258  0.11 0.02 

FERROUS SULFATE ยาบำรุงโลหิต 
D50-
D89 

          
187  0.08 0.01 

LOPERAMIDE ยาธาตุบรรจบ,ฟ้าทะลายโจร  K 
          

184  0.08 0.01 

ACYCLOVIR พญายอครีม L 
          

127  0.06 0.01 

MEFENAMIC ACID ยาประสะไพล  M            85  0.04 0.01 

DIOSMINE+HESPERIDINE ยาผสมเพชรสังฆาต  I            10  0.00 0.00 

SERRATIOPEPTIDASE ฟ้าทะลายโจร  J             -    0.00 0.00 

MICONAZOLE ทิงเจอร์ทองพันชั่ง  L             -    0.00 0.00 

รวม 
    

    
229,302  100.00 13.62 

หมายเหตุ: กลุ่มโรคที่วินิจฉัยตามรหัส ICD10: D50-D89 -โรคเลือด E-โรคต่อมไร้ท่อ I-หัวใจและ
หลอดเลือด J-ระบบหายใจ K-ระบบทางเดินอาหาร M-กระดูกและกล้ามเนื้อ L-โรคผิวหนัง R-วินิจฉัย
ไม่ได้ U50-U77-โรคทางแผนไทย Z-บริการสุขภาพ  
* ร้อยละจำนวนการสั่งใช้เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ทั้งหมด 
** ร้อยละจำนวนการสั่งใช้เมื่อเทียบกับจำนวนรายการยาที่มีการสั่งใช้ทั้งหมด  
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ภาพที่ 57 แผนภูมิแสดงจำนวนยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ตามกลุ่มโรคและ

อาการ 
  

 
  

ภาพที่ 58 แผนภูมิแสดงร้อยละการใช้ยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมนุไพรทดแทนได้ 
 เมื ่อเปรียบเทียบต้นทุนเฉลี่ย/หน่วย และต้นทุนเฉลี่ย/ครั ้ง ของยาแผนปัจจุบันและยา
สมุนไพร พบว่ายาสมุนไพรที่มีต้นทุนการใช้ต่ำกว่ายาแผนปัจจุบันได้แก่ มะแว้ง มะขามป้อม และ
เพชรสังฆาต และพบว่ามียาสมุนไพร 6 รายการที่มีต้นทุนต่ำกว่ายาแผนปัจจุบันหลังจากหักเงินชดเชย
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (10 บาท/ครั้ง) ดังแสดงในตารางที่ 30 
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ตารางที่ 30 ตารางแสดงการเปรียบเทียบต้นทุนยาแผนปจัจุบันและยาสมุนไพร 

ยาแผนปัจจุบัน 
จำนวน
เฉลี่ย/
ครั้ง 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท)/
หน่วย 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท)/
ครั้ง 

ยาสมุนไพร 
จำนวน
เฉลี่ย/
ครั้ง 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท)/
หน่วย 

ต้นทุน
เฉลี่ย

(บาท)/
ครั้ง 

ต้นทุน*
หลังจาก
หักเงิน

จากสปสช. 

ACETYLCYSTEINE 30.06 0.97 29.16 มะแว้ง 13.92 1.00 13.97 3.97 

BROMHEXINE 18.91 0.22 4.09 มะขามป้อม 1.26 21.12 26.61 16.61 

        อำมฤควาที 33.53 6.77 59.46 49.46 

PARACETAMOL 17.34 0.29 4.95 ฟ้าทะลายโจร 24.38 0.96 23.47 13.47 

    มะระขี้นก 180.85 1 180.66 170.66 

    จันทน์ลีลา 50.78 0.98 49.6 39.6 

        เขียวหอม 37.55 1.56 58.43 48.43 

PARACETAMOL 17.34 0.29 4.95 ฟ้าทะลายโจร 24.38 0.96 23.47 13.47 

LOPERAMIDE 8 0.4 3.21           

VITAMIN B1+B6+B12 47.57 0.55 26.13 สหัสธารา 22.79 1.40 31.99 21.99 

TOLPERISONE  60.17 0.32 19.24 เถาวัลย์เปรียง 23.84 1.10 26.25 16.25 

ORPHENADRINE+PARA 32.16 0.21 6.69 สหัสธารา 22.79 1.40 31.99 21.99 

IBUPROFEN400 15.68 0.86 13.47 เถาวัลย์เปรียง 23.84 1.10 26.25 16.25 

IBUPROFEN200 20.23 0.48 9.65      
DICLOFENAC 22.94 0.17 3.83           

MEFENAMIC ACID 18.06 0.79 14.22 ประสะไพล 36.48 0.81 29.7 19.70 

MAGNESIUM HYDROXIDE 1.17 18.12 21.13 มะขามแขก 37.87 0.80 30.39 20.39 

BISACODYL 28.06 0.19 5.21 ธรณีสันฑะฆาต 44.98 1.09 49.04 39.04 

CARMINATIVE MIXTURE 1.25 11.56 14.49 ธาตุอบเชย 1.29 23.72 30.7 20.70 

CARMINATIVE MIXTURE 1.25 11.56 14.49 ขิง 50.84 1.16 59.04 49.04 

SIMETHICONE 32.7 0.34 11.09 ขมิ้นชัน 49.46 0.96 47.65 37.65 

        เบญจกูล  33.33 1.9 63.33 53.33 

DIGESTIVES + ENZYMES 24.17 0.64 15.41 เบญจกูล  33.33 1.9 63.33 53.33 

SODIUM BICARBONATE 123.28 0.15 17.92 ขมิ้นชัน 49.46 0.96 47.65 37.65 

DIOSMINE+HESPERIDINE 24 3.12 74.88 เพชรสังฆาต 28.09 1.12 31.56 21.56 

LOPERAMIDE 8 0.4 3.21 ธาตุบรรจบ 17.89 1.83 32.72 22.72 

CINNARIZINE 54.13 0.11 5.99 หอมนวโกฐ 15.21 2.20 33.5 23.50 

DIMENHYDRINATE 23.03 0.23 5.18 หอมเทพจิตร 30.03 11.01 330.58 320.58 

ACYCLOVIR 2.74 8.03 22.02 พญายอ 1.36 47.28 64.49 54.49 

ANALGESIC BALM 1.45 8.82 12.83 ไพล 1.18 37.04 43.87 33.87 

ANALGESIC CREAM 1.19 9.63 11.42      
ANALGESIC OINTMENT 1 8 8           

FERROUS SULFATE 21.6 0.77 16.6 บำรุงโลหิต 48.07 1.88 90.44 80.44 
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FERROUS FUMARATE 54.96 0.2 10.95           

CHLORPHENIRAMINE  17.71 0.14 2.39 ปราบชมพูทวีป 58.78 1.45 85.14 75.14 

*ต้นทุนหลังจากหักเงินจากสปสช. หมายถึง สปสช.จะจ่ายเงินชดเชยเมื่อมีการสั่งใช้ยา
สมุนไพร โดยจ่ายเป็นจำนวนเงิน 10-14 บาทต่อการสั่งใช้ยาสมุนไพร 1 ครั้ง (งานวิจัยนี้คิดที่ 10 
บาท/ครั้ง)  

4.4. ความถูกต้องของรหัสยาสมุนไพร 24 หลัก 

การลงรหัสยาสมุนไพร มีข้อกำหนดว่า ยาสมุนไพรจะต้องมีรหัสมาตรฐาน 24 หลักขึ้นต้นด้วย
เลข 41 หรือ 42 และตรงกับรหัส 24 หลักของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จึงจะสามารถเบิกจ่ายจาก
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ จากการประมวลผลข้อมูลด้วย โปรแกรม Power BI desktop 
พบว่ามีการใช้ยาสมุนไพรที่มีรหัสยามาตรฐาน 24 หลักไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถจับคู่กับรหัสยา
มาตรฐาน 24 หลักของกรมการแพทย์แผนไทยฯได้ คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของการใช้ยาทั ้งหมด 
1,683,241 รายการ โดยมีความผิดพลาด 2 ลักษณะได้แก่ มีการลงรหัสมาตรฐานขึ้นต้นด้วยเลข 41 
หรือ 42 แต่รหัสไม่ถูกต้อง และการลงรหัสมาตรฐานที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 ดังรายละเอียด
แสดงในตารางที่ 31 
ตารางที่ 31 ตารางแสดงจำนวนรายการยาสมุนไพรที่มีรหสัยามาตรฐาน 24 หลักไม่ถูกต้อง และร้อย
ละเทียบกับจำนวนรายการยาทั้งหมดที่มีการสั่งใช้ 

ประเภท จำนวนรายการยาสมุนไพร (ร้อยละ) 
รหัสมาตรฐาน 24 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 41 หรือ 42 แต่
รหัสไม่ถูกต้อง 

• สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

• สิทธิอื่น 

4,109 (0.24) 
3,048 (0.18) 
1,061 (0.06) 

รหัสมาตรฐาน 24 หลักไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเลข 41 หรือ 42 

• สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

• สิทธิอื่น 

1,630 (0.10) 
1,140 (0.07) 

490 (0.03) 

รวม 5,739 (0.34) 
 
 จากข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรของหน่วยบริการทั้ง 58 แห่ง เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
GNU PSPP Statistical Analysis Software เวอร์ชั่น 1.4.1-g79ad47 พบว่ามีการกระจายไม่ปกติ
ตามแผนภูมิที ่ 59 มีค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ( interquartile, IQR) ของร้อยละ
จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร และร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ ดังตารางที่ 32 
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ภาพที่ 59 แผนภูมิแสดงการกระจายของข้อมูลร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร  
(5a) และการกระจายของข้อมูลร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ (5b) 

ตารางที่ 32 ตารางแสดงค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (interquartile, IQR) ของหน่วย
บริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด 58 แห่ง 

รายการ มัธย
ฐาน 

พิสัยควอไทล์ 
IQR (Q3-Q1) 

ค่าควอไทล์ที่1 
(25%) Q1 

ค่าควอไทล์ที่3 
(75%) Q3 

ร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร 16.69 10.25 10.92 21.17 
ร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ 8.91 6.30 5.75 12.05 

                                                
 จากข้อมูลการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยในเมื่อนำมาวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(SD) พบว่าโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มีค่าเฉลี่ยร้อยละการใช้ยาสมุนไพรตามจำนวนครั้ง และ
จำนวนรายการ ดังตารางที่ 33 
ตารางที่ 33 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของหน่วยบริการผู้ป่วยในทั้งหมด 3 แห่ง 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด 

ร้อยละการใช้ยาสมุนไพร (ครั้ง) 6.65 1.54 8.38 5.44 
ร้อยละการใช้ยาสมุนไพร (รายการ) 0.74 0.18 0.86 0.53 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรของหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงครามด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ Microsoft Power BI โดยศึกษาข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลตาม
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ปีงบประมาณ 2563 ของ
หน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามทั้งหมด 58 แห่ง โดยเน้นประเด็นเพิ ่มเติมจาก
สารสนเทศที่มีรายงานใน HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ประเภทของผู้สั่งใช้ยาสมุนไพร โรคที่
มีการใช้ยาสมุนไพร การสั่งใช้ยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนตามทีก่รมการแพทย์แผน
ไทยฯ กำหนด 31 รายการ ประเภทยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้  ตลอดจนต้นทุนในการใช้ยาสมุนไพร 
พร้อมทั้งหาแนวทางในการเพิ่มการสั่งใช้ยาสมุนไพร 

5.1.  งานผู้ป่วยนอก 

 จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
ในปีงบประมาณ 2563 มีร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร 11.36 ร้อยละจำนวนรายการยา
สมุนไพรที่สั่งใช้ 4.48 ร้อยละมูลค่าการสั่งใช้ยาสมุนไพร 2.77 ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายของกรมการ
แพทย์แผนไทยฯ ในปีงบประมาณ 2563 ที่กำหนดว่า ส่งเสริมให้มีการสั่งจ่ายยาสมุนไพรโดยมีจำนวน
ครั้งผู้ป่วยนอกที่มีการจ่ายยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 ในขณะที่ภาพรวมระดับประเทศปี 2563 คือ ร้อยละ13.30  ระดับเขตคือร้อยละ 
12.03 [4] ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายเช่นกัน ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564 กรมการแพทย์แผนไทย จึง
ได้ปรับเกณฑ์เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 จาก
รายงานในระบบ HDC พบว่าจังหวัดสมุทรสงคราม มีการใช้ยาสมุนไพร 11.41 ในขณะที่ภาพรวม
ระดับประเทศ 10.60 ระดับเขต 9.41 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2564 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-
19 ซึ่งเริ่มระบาดประมาณเดือน ธันวาคม 2562 และระบาดหนักในช่วงปีงบประมาณ 2564 ทำให้
ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอกลดลง การสั่งใช้ยาสมุนไพรจึงลดลงไปด้วย ใน
ปีงบประมาณ 2565 กรมการแพทย์แผนไทยจึงปรับเกณฑ์ใหม่คือ ให้มีจำนวนครั้งผู้ป่วยนอกที่มีการ
จ่ายยาสมุนไพรเมื่อเทียบกับจำนวนครั้งของผู้ป่วยนอกที่มีการสั่งจ่ายยาทั้งหมดเพิ่มขึ้นเท่านั้น จะเห็น
ว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้มีความพยายามที ่จะส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยวัดจากเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนด และได้มีการปรับเกณฑ์เป้าหมายเป็นระยะ ๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โดยที่นโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรยังคงเดิม [4] 
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5.1.1. หน่วยบริการและประเภทหน่วยบรกิาร 

 จากผลการศึกษาเมื่อจำแนกตามหน่วยบริการ 58 แห่ง พบว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวน
ครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรร้อยละ 2.54-45.90 จำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ร้อยละ 1.01-20.64 
ซึ่งมีความแตกต่างกันมากระหว่างหน่วยบริการ จะเห็นได้จากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (IQR) ของร้อย
ละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร และร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ เป็น 10.25 และ 
6.30 ตามลำดับ โดยเป็นการสั่งใช้ยาสมุนไพรที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (รพ.สต. ศพช. ศสช.) ใน
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 70 (ซึ่งร้อยละ 95 ของหน่วยบริการปฐมภูมิมีการใช้ยาสมุนไพรผ่านเกณฑ์
เป้าหมายในปีงบประมาณ 2563) แสดงให้เห็นว่านโยบายการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร และนโยบาย
การใช้สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน ช่วยส่งเสริมการใช้สมุนไพรในหน่วยบริการปฐมภูมิได้ ตาม
ที่ชวัลวลัย เมฆสวัสดิ์ ได้ทำการศึกษาการประเมินผลนโยบายส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร ถึงปัจจัย
ที่ส่งเสริมการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในปี [10] 

สำหรับหน่วยบริการประเภทโรงพยาบาล แม้ว่ามีจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรสูงกว่า
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ แต่ร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรต่ำกว่าหน่วยบริการปฐมภูมิ
เนื่องจากจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาทั้งหมดสูงกว่าจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรมาก จะเห็นได้จาก
โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มีสัดส่วนจำนวนการใช้ยาสมุนไพรเพียงร้อยละ 26 ของหน่วยบริการทั้งหมด 
แต่มีสัดส่วนจำนวนการใช้ยาทั้งหมดเป็น ร้อยละ 47 ของหน่วยบริการทั้งหมด จึงทำให้ร้อยละการใช้
ยาสมุนไพรตามจำนวนครั้งในภาพรวมของจังหวัดถึงแม้จะผ่านเกณฑ์เป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 
แต่ต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 

จะเห็นว่าหน่วยบริการปฐมภูมิมีร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพรและร้อยละจำนวน
รายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้สูงกว่าโรงพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจากบริบทของรพ .สต.กับโรงพยาบาลต่างกัน 
กล่าวคือในรพ.สต.ผู้ป่วยที่มารับบริการจะเป็นโรคทั่ว ๆไป ไม่มีความซับซ้อน สามารถใช้ยาสมุนไพร
รักษาได้ ส่วนในโรงพยาบาลผู ้ป่วยจะมีโรคหลากหลายและรุนแรงกว่าใน รพ .สต.โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลทั่วไป การใช้ยาสมุนไพรอาจได้ผลการรักษาที่ล่าช้าตามที่กล่าวไว้ในการศึกษาของรัตนพร 
เสนาลาด [40] ทำให้มีการใช้ยาสมุนไพรน้อย อย่างไรก็ตามในโรคทั่วไปที่ไม่รุนแรง เช่น ไข้หวัด ควร
พิจารณาใช้ยาสมุนไพรเป็นอันดับแรก 

5.1.2. ผู้สั่งใช้ยา  

 จากการศึกษาประเภทของผู้สั่งใช้ยา พบว่าเป็นการสั่งใช้โดย  พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ

สาธารณสุข ถึงร้อยละ 52 แพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และแพทย์แผนไทย มีการสั่งใช้ 

ว ิชาชีพละประมาณร้อยละ 10 อื ่น ๆ ร้อยละ 12 และไม่ระบุร ้อยละ 7 โดยพยาบาลวิชาชีพ 

นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้สั่งใช้ที่อยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิเป็น

ส่วนใหญ่ ในขณะที่โรงพยาบาล แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ร้อยละ 36 และแพทย์แผนไทยเป็นผู้สั่งใช้ยาร้อยละ 
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14 ไม่ระบุร้อยละ 23 และอื่น ๆ ร้อยละ 23 แต่เนื่องจากเป็นการสั่งใช้ยาในโรงพยาบาลงานผู้ป่วย

นอก จึงคาดว่าส่วนที่ไม่ระบุ และอื ่น ๆ น่าจะเป็นแพทย์ สอดคล้องกับการศึกษาของอนุวัฒน์ 

วัฒนพิชญากูล ที่กล่าวว่า การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากการสั่งใช้ของแพทย์แผน

ปัจจุบัน [7] จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้หน่วยบริการปฐมภูมิมีการใช้ยาสมุนไพรสูงกว่า

โรงพยาบาล และพบว่าแพทย์แผนไทยยังมีสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรที่น้อยเมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น 

สอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐของ

พนิดา โนนทิงและคณะ ที่เสนอว่า ควรเพิ่มบทบาทแพทย์แผนไทยในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษา

ด้วยยาสมุนไพร [6] และการศึกษานโยบายส่งเสริมแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ;มายาคติหรือ

ความจริงของอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล ที่กล่าวว่าแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ทำหรือไม่ค่อยได้ทำการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและสั่งใช้ยา [7] 

5.1.3. โรคที่วินิจฉัย 

  จากการศึกษาการสั่งใช้ยาสมุนไพรและโรคที่วินิจฉัยในผู้ป่วยนอกพบว่า มีการสั่งใช้ยา

สมุนไพรในการวินิจฉัยโรคหลักในกลุ่มโรคระบบหายใจสูงสุด รองลองมาคือ วินิจฉัยไม่ได้ โรคทางแผน

ไทย หัวใจและหลอดเลือด ต่อมไร้ท่อ กระดูกและกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินอาหาร หน่วยบริการ

ระดับปฐมภูมิมีการสั่งใช้สูงสุดตามลำดับในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ วินิจฉัยไม่ได้ โรคทางแผน

ไทย หัวใจและหลอดเลือด กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร และบริการสุขภาพ ส่วนใน

โรงพยาบาลมีการสั่งใช้สูงสุดตามลำดับในโรคต่อมไร้ท่อ โรคทางแผนไทย ระบบหายใจ หัวใจและ

หลอดเลือด และวินิจฉัยไม่ได้ จะเห็นว่าภาพรวมเป็นการใช้ในโรคที่วินิจฉัยประเภทโรคหลักที่มีความ

สอดคล้องกับการใช้ยาสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 60 ในกลุ่มโรคระบบหายใจ โรคทางแผนไทย กระดูก

และกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินอาหารโดยใน รพ.สต.คิดเป็นร้อยละ 62 สูงกว่าโรงพยาบาล ที่มี

สัดส่วนการสั่งใช้ในกลุ่มโรคหลักที่สอดคล้องกับยาสมุนไพรในกลุ่มโรคระบบหายใจ โรคทางแผนไทย 

กระดูกและกล้ามเนื้อ และทางเดินอาหาร คิดเป็นร้อยละ 50 จึงสรุปได้ว่า หน่วยบริการปฐมภูมิมีการ

ใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่สอดคล้องกับโรคที่วินิจฉัยในกลุ่มโรคหลักซึ่งเป็นโรคพื้นฐาน ในขณะที่

โรงพยาบาลเป็นการใช้ตามอาการ ในกลุ่มโรคหลักที่เป็นโรคเรื้อรัง ใกล้เคียงกับกับการใช้ในโรคที่

วินิจฉัยประเภทโรคหลักที่เป็นโรคพื้นฐาน และสอดคล้องกับการศึกษาของชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย [10] 

ที่กล่าวว่าพบการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรนอกเหนือจากกลุ่มอาการวินิจฉัย 

5.1.4. รายการยาและมูลค่าการใชย้า 

 จากการศึกษาพบว่าหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามมีการสั่งใช้ยาทั้งหมด 38 

รายการ มีหน่วยบริการที่มีจำนวนรายการยาสมุนไพรที่ใช้น้อยกว่า 10 รายการ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ
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จำนวนครั้งการสั่งใช้ยาร้อยละ 47 ในขณะที่หน่วยบริการที่มีจำนวนรายการยาสมุนไพรที่ใช้ตั้งแต่ 10 

รายการขึ้นไป  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 33 ดังนั้นจึงควรเพิ่มจำนวนรายการยาสมุนไพรที่ใข้ในหน่วย

บริการทุกแห่ง ให้มีอย่างน้อย 10 รายการ 

 ยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้สูง 10 อันดับแรก คือ ฟ้าทะลายโจร มะแว้ง มะขามป้อม ขมิ้นชัน 

มะขามแขก ยาธาตุอบเชย เถาวัลย์เปรียง ยาหอมเทพจิตร สหัสธารา และไพล เป็นการสั่งใช้สูงสุดโดย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 8 รายการ ยกเว้นมะขามแขกและยาหอมเทพจิตรที่มีการสั่ง

ใช้ในโรงพยาบาลสูงกว่า สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิมีการใช้ยาสมุนไพร

มากกว่าโรงพยาบาล  

 ยาสมุนไพรที่มีมูลค่าของการสั่งใช้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1) ฟ้าทะลายโจรซึ่งมีมูลค่าการใช้

สูงเนื่องจากมีจำนวนครั้งของการสั่งใช้สูงสุด 2) ขมิ้นชันเนื่องจากมีปริมาณ (หน่วยนับ) ที่สั่งใช้สูงสุด 

3) มะขามป้อมมีมูลค่าการใช้สูงเน่ืองจากมีมูลค่า/หน่วยสูง 4) มะขามแขกเนื่องจากมีปริมาณการใช้สูง

เป็นอันดับ 3 และ 5) มะแว้งมีจำนวนครั้งของการสั่งใช้สูง แต่มีมูลค่าเฉลี่ย/ครั้ง ต่ำสุด จึงมีมูลค่าการ

สั่งใช้ยารองลงมา 

 เมื่อพิจารณาการใช้ยาสมุนไพรตามสิทธิผู้ป่วยพบว่า มีการใช้ยาสมุนไพรสูงสุดตามลำดับใน

ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ ในทุกประเภทหน่วยบริการ แต่ใน

โรงพยาบาล แพทย์และแพทย์แผนไทยจะมีการสั ่งใช้ยาสมุนไพรในผู ้ป่วยสิทธิข้าราชการและ

รัฐวิสาหกิจรวมกันใกล้เคียงกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ในขณะที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจะมีการ

ใช้ในผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพสูงกว่าสิทธิอื่น ๆ  

5.1.5. แหล่งที่มาและประเภทยาสมุนไพร 

 ยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.71) เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติประเภท 1 

ที่ยังไม่ยกเลิกรหัส 24 หลัก เป็นยาตำรับเอกชน และตำรับโรงพยาบาลที่ยังไม่ยกเลิกรหัส 24 หลัก 

11,380 ครั้ง (ร้อยละ 15.94) และเป็นการสั่งใช้ในผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ 7,754 ครั้ง ทำให้ไม่

สามารถเบิกชดเชยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ได้ เนื่องจาก สปสช.จะจ่ายเงินชดเชย

ในการใช้ยาสมุนไพรให้ครั้งละประมาณ 10 บาท เมื่อมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 

ครั้ง ทำให้ไม่ได้รับเงินชดเชยจาก สปสช.ประมาณ 77,540 บาท และพบว่ายาสมุนไพรที่สั่งใช้เป็นยา

เดี่ยวและยาตำรับในสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิและโรงพยาบาล ต่างจาก

การศึกษาของอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล เมื่อปี 2557 [7] ที่กล่าวว่าการใช้ยาสมุนไพรส่วนใหญ่ใน

โรงพยาบาลรัฐมาจากการสั่งใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบันในรูปแบบยาเดี่ยว แสดงให้เห็นว่าแพทย์มี
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การเปลี่ยนจากเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้ยาเดี่ยวมาใช้ยาตำรับด้วยในปัจจุบัน และจากการศึกษายังพบว่า

หน่วยบริการมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรที่ยกเลิกรหัส 24 หลักไปแล้วจำนวน 3,814 รายการ จากจำนวน

รายการยาที่สั่งใช้ทั้งหมด 1,683,241 รายการ คิดเป็น ร้อยละ 0.23 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสูตร

ตำรับจึงมีการขอรหัส 24 หลักใหม่และได้ยกเลิกรหัสเดิม ทั้งนี้อาจเนื่องจากหน่วยบริการไม่ได้จัดการ

ฐานข้อมูลรหัสยาให้เป็นปัจจุบัน ทำให้ไม่ถูกรวมอยู่ในร้อยละการใช้ยาสมุนไพร 

5.2. ผู้ป่วยใน 

จากผลการศึกษาพบว่าการใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล 3 แห่งของจังหวัด

สมุทรสงคราม ในปีงบประมาณ 2563 มีร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้ยาสมุนไพร 5.94 ร้อยละจำนวน

รายการยาสมุนไพรที่สั่งใช้ 0.60 ร้อยละมูลค่าการสั่งใช้ยาสมุนไพร 0.39 จะเห็นว่าการใช้ยาสมุนไพรมี

จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนการใช้ยาแผนปัจจุบันเช่นเดียวกับผู้ป่วยนอก  

5.2.1. หน่วยบริการ 

จากผลการศึกษาพบว่าหน่วยบริการที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปจะมีร้อยละจำนวนครั้งการสั่งใช้
ยาสมุนไพรและร้อยละจำนวนรายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ต่ำกว่าโรงพยาบาลชุมชนเช่นเดียวกับ
ผู้ป่วยนอก แต่มีความแตกต่างระหว่างโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งไม่มากนักจะเห็นได้จากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) มีค่าเป็น 1.54 และ 0.18 ตามลำดับ   

5.2.2. ผู้สั่งใช้ยา 

 พบว่าในผู้ป่วยในมีการสั่งใช้ยาโดยไม่มีการระบุประเภทผู้สั่งใช้ยาสูงถึงร้อยละ 81 อื่น ๆ ร้อย

ละ 10 เภสัชกร ร้อยละ 6 แพทย์ ร้อยละ 4 แต่เนื่องจากเป็นผู้ป่วยใน ผู้สั่งใช้ยาควรเป็นแพทย์ หรือ

แพทย์แผนไทย และเภสัชกรหรือพยาบาลเป็นผู้บันทึกการใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ แสดงว่าระบบการ

บันทึกข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาล 

5.2.3. โรคที่วินิจฉัย 

 จากการศึกษาการใช้ยาสมุนไพรตามการวินิจฉัยโรคพบว่าผู้ป่วยในมีการวินิจฉัยโรคสอดคล้อง
กับการใช้ยาสมุนไพรเพียง 2 โรคคือ โรคระบบหายใจ ใช้ยาแก้ไอมะขามป้อม และยาอมมะแว้ง และ
โรคระบบทางเดินอาหาร ใช้ยาขมิ้นชันและมะขามแขก นอกจากนั้นเป็นการใช้ยาตามอาการ เช่น 
มะขามแขก  มะขามป้อม ขมิ้นชัน มะแว้ง และยาประคบ ในกลุ่มโรคอื่น ๆ  

5.2.4. รายการยาและมูลค่าการใชย้า 

จากการศึกษารายการยาสมุนไพรที่ใช้ในงานผู้ป่วยใน พบว่า รายการยาที่มีการสั่งใช้มีเพียง 9 
รายการ มะขามแขกมีจำนวนการใช้และมูลค่าสูงสุด สอดคล้องกับการใช้ยาตามหัวข้อการวินิจฉัยโรค
ที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ตามอาการ  
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เมื่อพิจารณาการใช้ยาสมุนไพรตามสิทธิผู้ป่วยพบว่า มีการใช้ยาสมุนไพรสูงสุดตามลำดับใน
ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ และพบว่าเมื่อจำแนกตามหน่วยบริการ 
และประเภทผู ้สั ่งใช้ยา โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มีสัดส่วนการใช้ยาสมุนไพรในผู ้รับบริการสิทธิ
หลักประกันสุขภาพสูงกว่าสิทธิอื่น ๆ 

 5.2.5. แหล่งที่มาและประเภทสมุนไพร 

 จากการศึกษาแหล่งที่มาและประเภทสมุนไพรที่ใช้ในผู้ป่วยในพบว่า เป็นการใช้ยาในบัญชียา
หลักแห่งชาติและเป็นยาเดี่ยวสูงสุด และยังมีการใช้รายการยาสมุนไพรที่มีการยกเลิกรหัสยา 24 หลัก
แล้ว เช่นเดียวกับผู้ป่วยนอก  ซึ่งหากมีการเบิกจากสำนักหลักประกันสุขภาพจะไม่สามารถเบิกรายการ
นี้ได ้

5.3.  การใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 

 เมื่อวิเคราะห์การใช้ยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ตามกลุ่มโรคและอาการ 

ในผู้ป่วยนอก ที่มีการใช้สูงสุดตามลำดับได้แก่ Dimenhydrinate, Orphenadrine+Paracetamol, 

Analgesic balm, Paracetamol, Chlorpheniramine, Diclofenac, Ibuprofen 200, 

Carminative mixture, Acetylcysteine และ Bisacodyl พบว่าหากใช้ยาสมุนไพรทดแทนในกลุ่ม

โรคหรือกลุ่มอาการเดียวกันในยาแผนปัจจุบันที่มีการใช้สูงสุด 5 อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 

จะเพ่ิมการใช้สมุนไพรได้ร้อยละ 10.39 แต่อาจทำให้ต้นทุนยาสูงขึ้น เนื่องจากยาสมุนไพรที่สามารถใช้

ทดแทนยาดังกล่าวมีราคาสูงกว่า ไม่ว ่าจะเป็น ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐที ่ใช้ทดแทน 

Dimenhydrinate สหัสธารา เถาวัลย์เปรียงที่ใช้ทดแทน Orphenadrine+Paracetamol ฟ้าทะลาย

โจรที่ใช้ทดแทน Paracetamol โดยเฉพาะครีมไพลที่ใช้ทดแทน Analgesic balm และปราบชมพู

ทวีปที่ใช้ทดแทน Chlorpheniramine ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่ายาแผนปัจจุบันมาก ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ

ต้นทุนการใช้ยา/ครั้งของยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้สมุนไพรทดแทนได้กับยาสมุนไพร พบว่ามีเพียง 

3 รายการที่มีต้นทุนต่ำกว่ายาแผนปัจจุบันในกลุ่มโรคและอาการเดียวกัน ได้แก่ มะแว้ง มะขามป้อม 

และเพชรสังฆาต และจากต้นทุนการสั่งใช้ยาสมุนไพร/ครั้ง พบว่า มะแว้งมีต้นทุนต่ำสุดรองลงมาคือ

ฟ้าทะลายโจร และเถาวัลย์เปรียง เมื่อพิจารณาถึงการได้รับเงินชดเชยจากการใช้ยาสมุนไพรจาก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจ่ายคืนให้หน่วยบริการ 10-14 บาทต่อการจ่ายยาสมุนไพร 

1 ครั้ง จะทำให้มียาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้งต่ำกว่ายาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีก 3 รายการ คือ สหัสธารา 

เถาวัลย์เปรียง และมะขามแขก 
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5.4.  ความถูกต้องของรหัสยาสมุนไพร 24 หลัก 

 จากการศึกษาพบการใช้ยาสมุนไพรที่มีรหัสมาตรฐาน 24 หลักไม่ถูกต้องตรงตามฐานข้อมูล

ยาสมุนไพรของกรมแพทย์แผนไทยร้อยละ 0.34 ซึ่งกำหนดว่ารหัสยาแผนไทยต้องขึ้นต้นด้วยเลข 41 

และ 42 โดยรหัสยาที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นต้นด้วย 41 และ 42 แต่ไม่ตรงกับฐานข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 0.24 

และไม่ได้ขึ ้นต้นด้วยเลข 41 และ 42 คิดเป็น ร้อยละ 0.10 ทำให้ไม่ถูกนำมาคิดร้อยละการใช้ยา

สมุนไพร (ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรคิดเฉพาะขึ้นต้นด้วย 41, 42) และทำให้ได้รับชดเชยค่ายาสมุนไพร

ในผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ไม่

ครบถ้วน เนื่องจากเกณฑ์กำหนดว่าต้องเป็นยาสมุนไพรที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 41,42 และอยู่ในบัญชียา

หลักแห่งชาติ จึงไม่ถูกนำมาคิดค่าชดเชย 4,188 ครั้ง รวมเป็นมูลค่าประมาณ 41,880 บาท (ได้รับ

ชดเชยครั้งละ 10-14 บาท ในการวิจัยนี้ คิดจาก 10 บาท/ครั้ง) 

5.5.  รูปแบบการใช้ยาสมนุไพร  

 จากการศึกษาสรุปได้ว่าการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นการใช้ในงานผู้ป่วยนอกร้อยละ 98.05 งานผู้ป่วยในมีการใช้เพียงร้อยละ 1.95 เท่านั้น ทั้งนี้เป็น
เพราะผู้ป่วยในที่นอนโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากกว่าผู้ป่วยนอก  โอกาสที่จะมี
การใช้ยาสมุนไพรจึงน้อย ประกอบกับยังไม่มีการกำหนดให้การใช้ยาสมุนไพรในผู้ป่วยในเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวชี ้ว ัดการใช้ยาสมุนไพร สรุปรูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในผู ้ป่วยนอกของหน่วยบริการ
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามได้เป็น 2 รูปแบบ คือ1) หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (รพ.สต. ศพช. 
และศสช.) และ2) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (รพช. และรพท.) ในระดับปฐมภูมิ ผู้สั่งใช้ยาสูงสุด จะ
เป็นพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  และแพทย์แผนไทย 
ตามลำดับ เป็นการสั่งใช้ยาในโรคที่วินิจฉัยประเภทโรคหลัก ในระบบหายใจ โรคทางแผนไทย โรค
กระดูกและกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นโรคพื้นฐาน และมีความสอดคล้องกับการใช้ยา
สมุนไพร ทำให้มีการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มะแว้ง มะขามป้อม ขมิ ้นชัน ยาธาตุอบเชย 
เถาวัลย์เปรียง สหัสธารา และไพลสูงด้วย มีการใช้ยาสมุนไพรในภาพรวมทั้งหมด 37 รายการมีความ
หลากหลายตั้งแต่ 3-28 รายการ แหล่งที่มาส่วนใหญ่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีการใช้ยาสมุนไพร
ทั ้งรูปแบบยาเดี ่ยวและยาตำรับ จึงทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละจำนวนครั ้งการสั ่งใช้ยาสมุนไพรใน
ปีงบประมาณ 2563 ส่วนหน่วยบริการระดับทุติยภูมิ รพช.ทั้ง 2 แห่งผ่านเกณฑ์ รพท.ไม่ผ่านเกณฑ์
ดังกล่าว เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีความรุนแรงของโรคมากกว่าหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ และ
โรงพยาบาลชุมชน การสั่งใช้ยาในโรคที่วินิจฉัยโรคหลัก สูงสุดตามลำดับ คือ โรคต่อมไร้ท่อ โรคทาง
แผนไทย บริการสุขภาพ หัวใจและหลอดเลือด และระบบหายใจ ผู ้สั ่งใช้ยาส่วนใหญ่เป็นแพทย์ 
รองลงมาคือ แพทย์แผนไทย และพบว่ามีการใช้ยาสมุนไพรสูงสุดเรียงตามลำดับดังนี้ ยามะแว้ง 



  94 

มะขามแขก ขมิ้นชัน มะขามป้อม และยาหอมเทพจิตร จากการใช้ยาสมุนไพรทั้งหมด 29 รายการ 
เป็นยาเดี่ยว และยาตำรับ ส่วนใหญ่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเช่นกัน มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรที่ยกเลิก
รหัส 24 หลักไปแล้ว และพบการใช้ยาสมุนไพรที่มีรหัสมาตรฐาน 24 หลักไม่ถูกต้องตรงตามฐานข้อมูล
ยาสมุนไพรของกรมแพทย์แผนไทยทั้งในหน่วยบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ ส่วนในงานผู้ป่วยในพบว่า
ร้อยละการใช้ยาสมุนไพรตามจำนวนครั้งเพียงร้อยละ 5.94 ร้อยละการใช้ยาตามจำนวนรายการเพียง 
0.60 ผู้สั่งใช้ยาเป็นแพทย์ และเภสัชกรที่สั่งใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ มีการสั่งใช้ยาโดยไม่ระบุประเภทผู้
สั่งใช้สูงถึงร้อยละ 81 แต่เนื่องจากเป็นผู้ป่วยใน ผู้สั่งใช้ยาส่วนใหญ่จึงควรเป็นแพทย์ รายการยาที่มี
การสั่งใช้มีเพียง 9 รายการ มีการใช้ยามะขามป้อม มะแว้ง และ ฟ้าทะลายโจร สอดคล้องกับการ
วินิจฉัยโรคในโรคทางเดินหายใจ และขมิ้นชัน มะขามแขกในโรคทางเดินอาหาร นอกจากนั้นเป็นการ
ใช้ยาตามอาการ เช่น มะขามแขก  มะขามป้อม ขมิ้นชัน มะแว้ง และยาประคบ ในกลุ่มโรคอื่น ๆ ทำ
ให้มะขามแขกมีจำนวนและมูลค่าการใช้สูงสุด และพบว่ามีการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่เป็นยา
เดี่ยวสูงกว่ายาตำรับ มีการใช้ยาสมุนไพรที่มีการยกเลิกรหัสยามาตรฐาน 24 หลัก ซึ่งหากมีการเบิก
จากสำนักหลักประกันสุขภาพจะไม่สามารถเบิกรายการนี้ได ้
 จากการวิเคราะห์ร ูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขจ ังหวัด
สมุทรสงครามพบว่า การใช้ยาสมุนไพรมีความแตกต่างกัน ตามประเภทของหน่วยบริการ ผู้สั่งใช้ยา 
โรคที่วินิจฉัย รายการยา พบว่ามีการใช้ยาสมุนไพรเพียงไม่กี ่รายการจากรายการยาทั้งหมด 38 
รายการ และเป็นรายการยาเดิมเหมือนปีงบประมาณที่ผ่านมาสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรวุฒิ มี
ชำนาญ [8] ที่มีการศึกษาในปี 2557 ในจังหวัดร้อยเอ็ด และชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย [10] ที่มีการศึกษา
ในปี 2560 ที่จังหวัดสระบุรี ที่กล่าวว่าการสั่งใช้ยามีลักษณะเป็นการสั่งใช้เพียงบางรายการเท่านั้น 
โดยภาพรวมหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (รพ.สต. ศพช. ศสช.) มีร้อยละจำนวนครั้งการใช้ยาสมุนไพร
สูงกว่าโรงพยาบาลและผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่สั่งใช้
ยาสูงสุดตามลำดับ ได้แก่พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็น
บุคลากรหลักของหน่วยบริการปฐมภูมิสอดคล้องกับการศึกษาการสั่งใช้ยาสมุนไพรของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู ของธนากร ประ
ทุมชาติ ที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน  รพ.สต.ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการสั่งใช้ยา
สมุนไพรเป็นประจำ ร้อยละ 80 ส่วนโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง ภาพรวมผ่านเกณฑ์ในปีงบประมาณ 
2563 แต่จากรายงานใน HDC ในปีงบประมาณ 2564 พบว่ายังไม่ผ่านตามเกณฑ์ ภาพรวมจังหวัด
สมุทรสงครามจึงไม่ผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย ดังนั้นควรมีการพิจารณาเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในหน่วย
บริการที่มีการใช้ยาสมุนไพรตามจำนวนครั้งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะโรงพยาบาลเนื่องจากมี
จำนวนผู้รับยาทั้งหมดใกล้เคียงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่มีจำนวนผู้รับยาสมุนไพรน้อย
กว่ามาก และเพิ่มการใช้ยาในแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการสั่งใช้ยา
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ในโรงพยาบาล ตามการศึกษาของ รัตนพร เสนาลาด [40] ที่กล่าวว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า
บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นบุคลากรหลักที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาสมุนไพร งานวิจัยนี้ผู้วิจัย
ได้ศึกษาถึงต้นทุนต่อครั้งของการใช้ยาสมุนไพร เทียบกับ การใช้ยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้สมุนไพร
ทดแทนได้ เพื่อศึกษาต้นทุนในการรักษาด้วยยาสมุนไพร พบว่ามีเพียง 3 รายการที่มีต้นทุนต่อครั้งต่ำ
กว่ายาแผนปัจจุบัน คือ มะแว้ง และมะขามป้อม เมื่อเทียบกับ Acetylcysteine และเพชรสังฆาต เมื่อ
เทียบกับ Diosmine+Hesperidine จากการศึกษาการสั่งใช้ยาแผนปัจจุบันที่สามารถใช้สมุนไพร
ทดแทนได้ทั้งหมด พบว่าเมื่อใช้ยาสมุนไพรทดแทนจะเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรได้ร้อยละ13.62 และหาก
ใช้ทดแทนในรายการที่ใช้สูงสุด 5 อันดับแรกซึ่งคิดเป็นร้อยละ 76.39 เมื่อเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่
สามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนได้ทั้งหมด จะเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรได้ร้อยละ 10.39 แต่ต้นทุนจะ
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาดังกล่าวมีราคาสูงกว่ายาแผนปัจจุบัน มีเพียงมะแว้ง 
มะขามป้อม และเพชรสังฆาต ที่มีต้นทุนต่อครั้งต่ำกว่ายาแผนปัจจุบัน แต่จะเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรได้
เพียงร้อยละ 0.65 จะเห็นได้ว่าแม้กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทยจะได้มีความ
พยายามที่จะเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ แต่อุปสรรคเรื่องต้นทุนค่ายา
สมุนไพรที่สูงกว่ายาแผนปัจจุบันมากก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในหลายปีที่ผ่านมา
สอดคล้องการศึกษาของคัคนางก์ โตสงวน ในปี 2554 [37] และ ปัทมา แคสันเทียะ ในปี 2563 [41] 
ตลอดจนความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรของบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันตามการศึกษาของ
คัคนางค์ โตสงวนในปี 2554 [37] ธนากร ประทุมชาติในปี 2557 [38] ธีรวุฒิ มีชำนาญ ในปี 2558 
[38] และ รัตนาพร เสนาราด ในปี 2563 [40] จะเห็นได้จากรายการยาสมุนไพรที่มีการสั่งใช้สูงก็ยังมี
เพียงไม่กี่รายการและเป็นรายการเดิมสอดคล้องกับการศึกษาของธีรวุฒิ มีชำนาญ ในปี 2558 [8] 
และชวัลวลัย เมฆสวัสดิชัย ในปี 2562 [10]  
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5.6. วิเคราะหห์าแนวทางในการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร 

5.6.1. งานผู้ป่วยนอก 

หัวข้อ ประเภท อภิปราย 
ปฐมภูม ิ ทุติยภูมิ 

1.หน่วยบริการ  เพิ่มการใช้ยา
สมุนไพรในหนว่ย
บริการที่ยังทำไม่ได้
ตามเกณฑ ์ปีงบ 
ประมาณ 2564 

 เพิ่มการใช้ยา
สมุนไพรใน
โรงพยาบาลทั้ง 3 
แห่ง 

 เนื่องจากในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ มีจำนวนครั้งและ
จำนวนรายการการสั่งใช้ยา
สมุนไพรแตกตา่งกันมาก จึง
ควรเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรใน
หน่วยบริการที่ยังทำไม่ได้ตาม
เกณฑ์ ส่วนหนว่ยบริการทุติย
ภูม ิเมื่อเปรียบเทียบกับ รพท.
และรพช.ในเขต 5 ที่เป็น รพ.
ระดับเดียวกันพบว่ามีรพ.หลาย
แห่งในเขต 5 ที่มีการใช้ยา
สมุนไพรสูงกว่าจังหวัด
สมุทรสงคราม จึงควรเพิ่มการ
ใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลทั้ง 
3 แห่ง 

2. ผู้สั่งใช้ยา  เพิ่มการใช้ยา
สมุนไพรในแพทย์
แผนไทย 

 เพิ่มการใช้ยา
สมุนไพรในแพทย ์
และแพทย์แผนไทย 

 งานผู้ป่วยนอก จังหวัด
สมุทรสงคราม แพทย์และ
แพทย์แผนไทยมีสัดส่วนการใช้
ยาเพียงร้อยละ 10 ดังนั้นควร
เพิ่มการใช้ในแพทย์ ซึ่งเป็นผู้ใช้
ยาหลักในโรงพยาบาล และเพิ่ม
การใช้ยาในแพทย์แผนไทยทั้ง
หน่วยบริการปฐมภูมิทีม่ีแพทย์
แผนไทย 15 แห่งและหน่วย
บริการทุติยภูมิทั้ง 3 แห่ง 

3. โรคที่วินิจฉยั  กำหนดให้ใช้ยา
สมุนไพรเป็น first 

 ส่งเสริมให้ใช้ยา
สมุนไพรเป็น first 

 เนื่องจากในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิส่วนใหญ่มีการใช้ยา
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line drug ในกลุ่ม
โรคระบบหายใจ 
กระดูกและกล้ามเนื้อ 
และทางเดินอาหาร
ตลอดจนการใช้ยา
สมุนไพรตามอาการ 

line drug ในกลุ่ม
โรคระบบหายใจ 
กระดูกและ
กล้ามเนื้อ และ
ทางเดินอาหาร
ตลอดจนการใช้ยา
สมุนไพรตามอาการ 

สมุนไพรในกลุ่มโรคหลักระบบ
หายใจ กระดูกและกล้ามเนื้อ 
และทางเดินอาหาร ส่วนหน่วย
บริการทุติยภูมิพบว่ามีการใช้ยา
ในกลุ่มโรคหลกัดังกล่าวน้อย 
โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้ตาม
อาการในกลุ่มโรคเรื้อรัง 

4. รายการยา  ส่งเสริมให้มีการใช้
ยาที่มีการใช้สงูสุด 
10 อันแรกให้สูงขึ้น
โดยเฉพาะ มะขาม
แขก ยาหอมเทพจิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กำหนดให้ใช้ยา
สมุนไพรในหนว่ย
บริการอย่างน้อย 10 
รายการ 

 ส่งเสริมให้มีการ
ใช้ยาที่มีการใช้
สูงสุด 10 อันแรก
ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะ 
ยาที่มีการใช้สงูสุด 
8 รายการที่นอ้ย
กว่า รพ.สต. ได้แก่ 
ฟ้าทะลายโจร 
มะแว้ง มะขามป้อม 
ขมิ้นชัน ยาธาตุ
อบเชย 
เถาวัลย์เปรียง สหัส
ธารา และไพล 

 ยาที่มีการใช้สูงสุด 10 อัน
แรกหน่วยบริการปฐมภูมิยังมี
การใช้มะขามแขกและยาหอม
เทพจิตรน้อยเมื่อเทียบกับหน่วย
บริการทุติยภูมิ ในขณะทีห่น่วย
บริการทุติยภูมิมีสัดส่วนยาที่มี
การใช้สูงสุด 8 รายการน้อยเมื่อ
เทียบกับหน่วยบริการปฐมภูม ิ
และเป็นรายการยาที่สอดคลอ้ง
กับโรคระบบหายใจ กระดูก
และกล้ามเนื้อ และทางเดิน
อาหาร 
 
 เนื่องจากพบว่าหน่วยบริการ
บางแห่งมกีารใชเ้พียง 8 
รายการขณะที่บางแห่งใชถ้ึง 28 
รายการ จึงควรกำหนดใหม้ี
อย่างน้อย 10 รายการตาม
เกณฑ์ รพ.สส.พท.และต้องมี
การใช้ด้วย 

5. ยาทดแทน  ใช้ยาสมุนไพร
ทดแทน 
Dimenhydrinate  
Analgesic balm 

 ใช้ยาสมุนไพร
ทดแทน 
Dimenhydrinate 

 ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันที่มีการใช้สูง 5 อันดับ
แรกในหน่วยบริการปฐมภูมิ
และหน่วยบริการทุติยภูมิจะ
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Paracetamol CPM  
และIbuprofen 200 

Orphenadrine + 
Para 
Analgesic balm 
Paracetamol 
และ CPM 

ช่วยเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรได้แต่
ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจาก
ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ
ที่ใช้ทดแทน Dimenhydrinate 
ครีมไพลที่ใช้ทดแทน 
Analgesic balm ปราบชมพู
ทวปีที่ใช้ทดแทน CPM มีต้นทุน
สูง 

6. ต้นทุน  ส่งเสริมให้ใช้ยาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้ง
ต่ำ ยาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้งต่ำกว่ายาแผน
ปัจจุบัน ยาสมุนไพรที่มีต้นทนุ/ครั้งต่ำกว่า
ยาแผนปัจจุบนัหลังจากหักเงินชดเชยจาก
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ได้แก่ มะแว้ง ฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง 
มะขามป้อม เพชรสังฆาต  สหัสธารา และ 
มะขามแขก 

 รายการยาสมุนไพรที่มี
ต้นทุน/ครั้งต่ำได้แก่ มะแว้ง  
ฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง 
ยาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้งต่ำ
กว่ายาแผนปัจจุบัน ได้แก่ 
มะแว้ง และมะขามป้อม เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 
Acetylcysteine  เพชรสังฆาต 
เมือ่เทียบกับ 
Diosmine+Hesperidine ยา
สมุนไพรที่มีตน้ทุน/ครั้งต่ำกว่า
ยาแผนปัจจุบนัหลังจากหักเงิน
ชดเชยจากสำนักงาน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
ได้แก ่เถาวัลย์เปรียง สหัสธารา 
และมะขามแขก 

 

5.6.2. งานผู้ป่วยใน 

หัวข้อ ประเภท อภิปราย 
1. หน่วยบริการ  เพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ทั้ง 

3 แห่ง 
 จากงานวิจัยพบว่าการใช้ยา
สมุนไพรในผู้ป่วยใน ใน
โรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง มี
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สัดส่วนน้อยมากในเมื่อเทียบกับ
ผู้ป่วยนอก 

2. ผู้สั่งใช้ยา  เพิ่มการใช้ยาสมุนไพรในแพทย ์และ
แพทย์แผนไทย 

 เนื่องจากแพทย์เป็นผู้ใช้ยา
หลักในโรงพยาบาล และแพทย์
แผนไทยเป็นบคุลากรที่สำคญัที่
จะช่วยให้มีการใช้ยาสมุนไพรใน
โรงพยาบาล 

3. โรคที่วินิจฉยั  ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในกลุ่มโรคหลัก
ที่เป็นโรคระบบหายใจ กระดกูและ
กล้ามเนื้อ และทางเดินอาหารตลอดจนการ
ใช้ยาสมุนไพรตามอาการ 

เนื่องจากผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาลจะมีความรุนแรง
ของโรคสูงกว่าผู้ป่วยนอก แต่
สามารถใช้ยาสมุนไพรตาม
อาการได้ 

4. รายการยา  ส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรที่มีการใช้
สูงสุด 10 อันดับแรกในผู้ป่วยนอก ใน
โรงพยาบาล 

 เป็นรายการยาที่แพทย์รู้จัก
เป็นอย่างดี 

5. ยาทดแทน  ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันทีม่ี
การใช้สูง ได้แก่ Dimenhydrinate 
Orphenadrine + Para 
Analgesic balm Paracetamol และ 
CPM 

 ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันที่มีการใช้สูง 5 อันดับ
แรกในหน่วยบริการทุติยภูมิจะ
ช่วยเพิ่มการใช้ยาสมุนไพรได้แต่
ต้นทุนจะเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจาก
ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ
ที่ใช้ทดแทน Dimenhydrinate 
ครีมไพลที่ใช้ทดแทน 
Analgesic balm ปราบชมพู
ทวีปที่ใช้ทดแทน CPM มีตน้ทุน
สูง 

6. ต้นทุน  ส่งเสริมให้ใช้ยาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้ง
ต่ำ ยาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้งต่ำกว่ายาแผน
ปัจจุบัน ได้แก่ มะแว้ง ฟ้าทะลายโจร 
เถาวัลย์เปรียง มะขามป้อม เพชรสังฆาต  
สหัสธารา และ มะขามแขก 

 รายการยาสมุนไพรที่มี
ต้นทุน/ครั้งต่ำได้แก่ มะแว้ง  
ฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง 
ยาสมุนไพรที่มีต้นทุน/ครั้งต่ำ
กว่ายาแผนปัจจุบัน ได้แก่ 



  100 

มะแว้ง และมะขามป้อม เมื่อ
เปรียบเทียบกับ 
Acetylcysteine  เพชรสังฆาต 
เมือ่เทียบกับ 
Diosmine+Hesperidine 

 

5.6.3. การคัดเลือกรายการยาสมุนไพร 

หัวข้อ แนวทางในการส่งเสริมการใช้สมุนไพร อภิปราย 
1. แหล่งที่มา
และประเภทยา
สมุนไพร 

 โรงพยาบาลพิจารณานำเข้ายาที ่อยู ่ใน
บัญชียาหลักแห่งขาติประเภทที่ 1 และยังไม่
ยกเลิกรหัสยา 24 หลัก ตามประกาศรหัสยา 
24 หลักของกรมการแพทย์แผนไทย ฯ 

เนื่องจากจำนวนครั้งการใช้ยา
สมุนไพรผู้ป่วยนอกจะนับจาก
ยาสมุนไพรที่มีรหัสยา 24 หลัก
ตรงกับประกาศรหัสยา 24 หลัก
ของกรมการแพทย์แผนไทย ฯ 
เท ่ าน ั ้ นและในผ ู ้ ป ่ วยส ิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะ
ม ีการชดเชยค ่ายาสม ุนไพร
เฉพาะรายการที่อยู่ในบัญชียา
หลักแห่งชาติประเภท 1 เท่านั้น 

2. รหัสยา
สมุนไพร 24 
หลัก 

 โรงพยาบาลตรวจสอบรหัสยาสมุนไพร 
24 หลักให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและส่งข้อมูล
ให้หน่วยบริการปฐมภูมิในความรับผิดชอบ 

 

5.7. แนวทางการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร 

  ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางในการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงคราม
ดังนี้     
 5.7.1. แนวทางส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรสำหรับทุกหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม 
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดนโยบาย  

  ให้ใช้ยาสมุนไพร มะแว้ง เพชรสังฆาต ฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง มะขามป้อม มะขาม

แขก ยาธาตุอบเชย สหัสธารา ไพล และขมิ้นชัน ทดแทนยาแผนปัจจุบันตามข้อบ่งใช้ตามรายการยา

สมุนไพรที่สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน จำนวน 31 รายการ ที่กรมการแพทย์แผนไทยกำหนด 

จะเพ่ิมการใช้ยาสมุนไพรได้ และต้นทุนสูงขึ้นน้อยที่สุด 
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  ให้ใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร มะแว้ง และมะขามป้อม เป็น first line drug ในกลุ่มโรค

ระบบหายใจ เถาวัลย์เปรียง สหัสธาราในกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ และขมิ้นชัน ยาธาตุอบเชย 

มะขามแขก ในกลุ่มโรคทางเดินอาหาร 

 5.7.2. แนวทางส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรตามประเภทหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดนโยบาย ดังนี ้
     หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ (ศูนย์แพทย์ชุมชน/ศูนย์สาธารณสุขชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล)  
      ให้ทุกหน่วยบริการต้องมีและใช้ยาสมุนไพรอย่างน้อย 10 รายการตามแนวทางการ

ดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนทางการแพทย์แผนไทย  
      หน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทย เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร (ตรวจรักษา จ่าย

ยาสมุนไพร นวด อบ ประคบ) เนื่องจากพบว่าบางแห่งมีการใช้น้อยเมื่อเทียบกับบุคลากรทางการ
แพทย์อื่น 

     หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป) 
  เพิ่มการใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบัน ชักจูงโน้มน้าวให้แพทย์เห็นถึงคุณค่าของยาสมุนไพร

และกระตุ้นเตือนอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการใช้ยาในโรงพยาบาล 
  อบรมชี้แจงแนวทางการใช้ยาสมุนไพรให้แก่แพทย์ทุกครั้งที่มีแพทย์มาบรรจุใหม่ เพื่อเพิ่ม

ความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ยาสมุนไพร 
  เปิดคลินิก OPD คู่ขนานด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่ง เพื่อเพิ่มการใช้

ยาสมุนไพรของแพทย์แผนไทย 
   พิจารณานำเข้ายาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งขาติประเภทที่ 1 และยังไม่ยกเลิกรหัสยา 24 

หลัก ตามประกาศรหัสยา 24 หลักของกรมการแพทย์แผนไทย ฯ  
          ตรวจสอบรหัสยาสมุนไพร 24 หลักให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและส่งข้อมูลให้หน่วยบริการปฐม
ภูมิในความรับผิดชอบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการยาสมุนไพร 
 จากการนำระบบธุรกิจอัจฉริยะ มาใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดสมุทรสงครามพบว่า โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลงานบริการด้านการสั่งใช้
ยาสมุนไพรได้ในมุมมองที่หลากหลาย ที่เพิ่มขึ้นจากรายงานใน HDC ในรูปแบบ แผนภาพข้อมูลที่
สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ตามความต้องการ สามารถนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์หาแนวทางในการ
เพิ่มการใช้สมุนไพรที่จำเพาะในแต่ละหน่วยบริการได้ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
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5.8. ปัญหาทีพ่บ ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะการวิจัยต่อไป 

ปัญหาที ่พบในขณะที ่ทำการศึกษาพบว่า การบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการมีความ
คลาดเคลื่อนจากข้อมูลจริงเช่น บันทึกราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขาย ใส่รหัสผู้สั่งใช้ยาคลาดเคลื่อน ใส่
รหัสมาตรฐานยา 24 หลักไม่ครบ ไม่ถูกต้อง บันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน และมีการบันทึกไม่ครบถ้วน เช่น ไม่
บันทึกรหัสผู้สั่งใช้ยา ไม่บันทึกรหัสโรค นอกจากนี้ยังพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของการนำเข้าข้อมูล 
ในการวิจัยนี้ผู ้วิจัยใช้ข้อมูลจากการบันทึกของหน่วยบริการซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลัง จึงศึกษาตาม
ลักษณะของข้อมูลที่ปรากฏ ผลการศึกษาที่ได้เป็นไปตามลักษณะของข้อมูล เนื่องจากความถูกต้อง
ของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญต่อการนำไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ หากงานข้อมูลสารสนเทศของหน่วย
บริการและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สามารถพัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ พร้อมทั ้งระบบแจ้งให้หน่วยบริการทราบเพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก็จะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

งานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยยังไม่ได้ศึกษาในส่วนของระยะเวลาในการใช้ยาสมุนไพรในการรักษา
เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันซึ่งสัมพันธ์กับต้นทุนการใช้ยาสมุนไพร และจะทำให้ทราบต้นทุนที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การศึกษานี้ได้ประยุกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะมาวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะนั้นรองรับการอัพเดทข้อมูล และแสดงผลตามข้อมูลที่อัพเดท ดังนั้นแนวทางในการ
พัฒนาต่อไปคือการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจอัจฉริยะนำเสนอในรูปของแดชบอร์ดที่
พัฒนาขึ้นแล้ว เพื่อการนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่รวดเร็วทันการ และลดการทำงาน
ซ้ำซ้อน 
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ภาคผนวก ก. ข้อมูลการใชย้าสมุนไพร  

ตารางที่ 34 ตารางแสดงรายการยาสมุนไพร 10 อันดับแรกที่มีการสั่งใชสู้งสุดในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ลำดับที ่ ชื่อยาสมุนไพร 
จำนวนจ่ายรวมทุกสิทธิ(ครั้ง) 

60 61 62 63 

1 ฟ้าทะลายโจร, ยาเม็ด 7,874   15,424    15,488    15,571  

2 อมมะแว้ง, ยาเม็ด 19,879   17,721    15,570    12,664  

3 แก้ไอมะขามปอ้ม, ยาน้ำ 3,889     4,007      7,522      9,082  

4 ขมิ้นชัน, ยาแคปซูล 5,902     6,754      7,648      8,458  

5 มะขามแขก, ยาแคปซูล 3,902     2,080      3,263      5,215  

6 ธาตุอบเชย , ยาน้ำ 911     2,507      3,614      3,985  

7 เถาวัลย์เปรียง, ยาแคปซลู 437       891      1,675      2,371  

8 หอมเทพจิตร, ยาเม็ด 387       675      1,717      2,082  

9 สหัศธารา, ยาแคปซลู 383       941      1,770      1,628  

10 ธาตุบรรจบ , ยาแคปซูล 347      500      1,207      1,333  

ตารางที่ 35 ตารางลำดับการใช้ยาสมุนไพรสูงสุดทั้งประเทศ  10 รายการแรก  
ลำดับที ่ ชื่อยาสมุนไพร จำนวนจ่ายรวมทุกสิทธิ(ครั้ง) 

1 แก้ไอมะขามปอ้ม, ยาน้ำ 3,611,443 
2 ประสะมะแว้ง, ยาเม็ด 3,060,888 
3 ฟ้าทะลายโจร, ยาแคปซลู 2,667,626 
4 ขมิ้นชัน, ยาแคปซูล 2,300,988 
5 เถาวัลย์เปรียง, ยาแคปซลู 1,663,788 
6 มะขามแขก, ยาแคปซูล 1,043,280 
7 ไพล, ครีม 1,110,051 
8 ธาตุอบเชย , ยาน้ำ 471,197 
9 สหัศธารา, ยาแคปซลู 289,074 
10 หอมเทพจิตร, ยาผง 279,347 
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ตารางที่ 36 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวน รายการยาสมุนไพรปีงบประมาณ 2559-2564 
รายการ ปีงบประมาณ 

59 60 61 62 63 64 

จำนวนครั้งจ่ายยาสมุนไพร
(ครั้ง) 

  38,651      45,496      52,395      58,923      62,412  58,812 

จำนวนครั้งจ่ายยาสมุนไพร
(รายการ) 

  42,192      51,194      60,186      72,187      75,481  72,179 

รายการยาทั้งหมด (รายการ)  N/A  2,060,266  1,606,708  1,610,493  1,682,656  977,682 

จำนวนผู้รับบริการแผนไทย
(ครั้ง) 

 N/A   N/A   N/A    180,445    151,757  133,561 

จำนวนผู ้รับบริการทั ้งหมด
(ครั้ง) 

 N/A   N/A   N/A    755,895    732,862  655,991 

 
ตารางที ่ 37 ตารางแสดงร้อยละจำนวนครั ้งการสั ่งใช้ยาสมุนไพรของโรงพยาบาลในเขต  5 
ปีงบประมาณ 2563 

ที ่ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด 
จำนวนครั้ง
การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 

จำนวนครั้ง
การสั่งใช้ยา

ทั้งหมด 

ร้อยละ
จำนวนครั้ง
การสั่งใช้ยา
สมุนไพร 

1 รพ.สมุทรสาคร สมุทรสาคร 1,332  506,918  0.26 

2 รพ.ราชบุรี (รพศ.) ราชบุรี 28,831  443,624  6.50 

3 รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 29,848  434,546  6.87 

4 รพ.เจ้าะพระยายมราช (รพศ.) สุพรรณ 6,523  371,214  1.76 

5 รพ.นครปฐม (รพศ.) นครปฐม 1,939  308,680  0.63 

6 รพ.พหลฯ (รพท.ขนาดใหญ่) กาญจนบุร ี 19,008  305,417  6.22 

7 รพ.กระทุ่มแบน (รพท.ขนาดเล็ก) สมุทรสาคร 7,174  250,428  2.86 

8 รพ.หัวหิน (รพท.ขนาดใหญ่) ประจวบคีรีขันธ์ 19,152  235,020  8.15 

9 รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี 20,411  219,697  9.29 

10 รพ.พระจอมเกล้า (รพท.ขนาดใหญ่) เพชรบุรี 2,590  217,364  1.19 

11 รพ.สามพราน นครปฐม 25,300  196,067  12.90 
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12 รพ.มการักษ์ (รพท.ขนาดเล็ก) กาญจนบุร ี 15,330  186,130  8.24 

13 รพ.สังฆราชองคท์ี่ 17 (รพท.ขนาดเล็ก) สุพรรณ 4,743  182,876  2.59 

14 รพ.สมเด็จฯ (รพท.ขนาดใหญ่) สมุทรสงคราม 7,990  168,554  4.74 

15 รพ.โพธาราม (รพท.ขนาดเล็ก) ราชบุรี 8,689  166,207  5.23 

16 รพ.ประจวบ (รพท.ขนาดใหญ่) ประจวบคีรีขันธ์ 9,927  158,479  6.26 

17 รพ.อู่ทอง สุพรรณ 28,733  140,587  20.44 

18 รพ.ดำเนิน ราชบุรี 15,069  126,670  11.90 

19 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 กาญจนบุร ี 15,950  123,238  12.94 

20 รพ.กำแพงแสน นครปฐม 5,823  122,315  4.76 

21 รพ.ชะอำ เพชรบุรี 7,142  106,832  6.69 

22 รพ.เดิมบางนางบวช สุพรรณ 5,514  99,437  5.55 

23 รพ.พุทธมณฑล นครปฐม 6,753  98,914  6.83 

24 รพ.ด่านช้าง สุพรรณ 1,402  96,708  1.45 

25 รพ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6,973  95,665  7.29 

26 รพ.สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 11,545  93,578  12.34 

27 รพ.บางเลน นครปฐม 6,349  92,093  6.89 

28 รพ.ดอนตูม นครปฐม 9,045  89,626  10.09 

29 รพ.ท่ายาง เพชรบุรี 7,016  87,669  8.00 

30 รพ.ยุพราชจอมบึง ราชบุรี 3,500  87,010  4.02 

31 รพ.สามชุก สุพรรณ 8,076  84,650  9.54 

32 รพ.นครชัยศรี นครปฐม 6,056  79,804  7.59 

33 รพ.ศรีประจันต์ สุพรรณ 8,843  79,613  11.11 

34 รพ.ห้วยพลู นครปฐม 13,847  79,236  17.48 

35 รพ.ทองผาภูมิ กาญจนบุร ี 7,833  77,564  10.10 

36 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน กาญจนบุร ี 8,822  76,858  11.48 

37 รพ.บางปลาม้า สุพรรณ 3,759  70,885  5.30 
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38 รพ.ดอนเจดีย์ สุพรรณ 7,912  70,589  11.21 

39 รพ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 5,295  69,111  7.66 

40 รพ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 5,202  67,820  7.67 

41 รพ.ค่ายสุรสีห์ กาญจนบุร ี 13,139  66,301  19.82 

42 รพ.บ่อพลอย กาญจนบุร ี 3,226  65,168  4.95 

43 รพ.ปากท่อ ราชบุรี 7,256  64,238  11.30 

44 รพ.บ้านลาด เพชรบุรี 6,822  60,383  11.30 

45 รพ.หลวงพ่อเปิ่น นครปฐม 8,295  59,157  14.02 

46 รพ.หนองหญ้าไซ สุพรรณ 4,868  53,302  9.13 

47 รพ.เขาย้อย เพชรบุรี 6,058  53,186  11.39 

48 รพ.สถานพระบารมี กาญจนบุร ี 8,852  51,299  17.26 

49 รพ.เลาขวัญ กาญจนบุร ี 7,658  51,271  14.94 

50 รพ.นภาลัย  สมุทรสงคราม 3,874  50,969  7.60 

51 รพ.บางแพ ราชบุรี 6,105  50,107  12.18 

52 รพ.ไทรโยค กาญจนบุร ี 6,056  49,427  12.25 

53 รพ.บ้านแหลม เพชรบุรี 2,744  47,455  5.78 

54 รพ.กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 760  45,479  1.67 

55 รพ.อัมพวา สมุทรสงคราม 4,269  44,615  9.57 

56 รพ.สังขละ กาญจนบุร ี 4,122  43,136  9.56 

57 รพ.ห้วยกระเจา กาญจนบุร ี 7,815  42,600  18.35 

58 รพ.บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 3,900  40,515  9.63 

59 รพ.วัดเพลง ราชบุรี 6,190  33,960  18.23 

60 รพ.แก่งกระจาน เพชรบุรี 1,924  33,079  5.82 

61 รพ.เจ็ดเสมียน ราชบุรี 3,725  31,263  11.92 

62 รพ.ค่ายภาณุรังษี ราชบุรี 2,014  27,690  7.27 

63 รพ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2,629  24,967  10.53 
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64 รพ.สมเด็จพระปิยมหาราช กาญจนบุร ี 2,981  23,391  12.74 

65 รพ.บ้านคา ราชบุรี 1,876  22,534  8.33 

66 รพ.ท่ากระดาน กาญจนบุร ี 2,126  21,077  10.09 

67 รพ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุร ี 196  15,413  1.27 

68 รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ กาญจนบุร ี 1,749  12,405  14.10 

69 รพ.สวนผึ้ง ราชบุรี 1,197  7,347  16.29 
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        ภาคผนวก ข. ประเภทแฟ้มข้อมูล 43 แฟ้ม 

    ตารางที่ 38 ตารางประเภทแฟ้มข้อมลู 43 แฟ้ม 

แฟ้มสะสม แฟ้มบริการ แฟ้มบริการก่ึง
สำรวจ 

แฟ้มตาม
นโยบาย 

แฟ้มแก
ไข 1.PERSON 

2.CHRONIC 

3.CARD 
4.HOME 
5.VILLAGE 
6.DISABILITY 

7.PROVIDER 
8.WOMEN 
9. DRUGALLERGY 
10. PRENATAL 

1.FUNCTIONAL 
2.ICF 

3.SERVICE 
4.DIAGNOSIS_OPD 
5.DRUG_OPD 
6.PROCEDURE_OPD 

7.CHARGE_OPD 
8.SURVEILLANCE 
9.ACCIDENT 
10.ADMISSION 

11.DIAGNOSIS_IPD 
12.DRUG_IPD 
13.PROCEDURE_IPD 
14.CHARGE_IPD 

15.APPOINTMENT* 
16.DENTAL 
17.COMMUNITY_ACTIVITY 
18.COMMUNITY_SERVICE 

19.CARE_REFER 
20.CLINICAL_REFER 
21.DRUG_REFER 
22.INVESTIGATION_REFER 

23.PROCEDURE_REFER 
24.REFER_HISTORY 
25.REFER_RESULT 

1.ADDRESS 
2.DEATH 

3.LABFU 
4.CHRONICFU 
5.REHABILITATION 
6.NCDSCREEN 

7.FP 
8.ANC 
9.LABOR 
10.POSTNATAL 

11.NEWBORN 
12.NEWBORNCARE 
13.EPI 
14.NUTRITION 

15.SPECIALPP 

1. POLICY 1.DATA_CO
RRECT 
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ภาคผนวก ค. รายการยาสมนุไพรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2564 
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        ที่มา http://dmsic.moph.go.th/editors/userfiles/files/NLEM2564_310564_ 
         attachment.pdf [55] 

http://dmsic.moph.go.th/editors/userfiles/files/NLEM2564_310564_
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ภาคผนวก ง. ความหมายและแหล่งที่มาของยาแผนไทย 

 

        
 
 
 
 
          ทีม่า:  บัญชียาแผนไทยสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขพุทธศักราช 2553 :     
          ความหมายและทีม่าของตำรับยาแผนไทย [54] 
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ภาคผนวก จ. รายการยาสมนุไพรตามรหัส ICD-10 ฉบับ 2012 

ตารางที ่39 ตารางแสดงรายการยาสมุนไพรตามรหัส ICD-10 ฉบับ 2012 
รายการยาแผนปัจจุบัน รายการยาสมุนไพร รหัสโรค กลุ่มโรค 

FERROUS SULFATE ยาบำรุงโลหิต D50-D89 โรคเลือด 

FERROUS FUMARATE ยาบำรุงโลหิต D50-D89 โรคเลือด 

DIOSMINE+HESPERIDINE ยาผสมเพชรสังฆาต  I หัวใจและหลอดเลือด 

PARACETAMOL ฟ้าทะลายโจร,มะระขี้นก,ยาห้าราก,จันทลีลา,ยาเขียวหอม J ระบบหายใจ 

SERRATIOPEPTIDASE ฟ้าทะลายโจร  J ระบบหายใจ 

BROMHEXINE ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม,ยาประสะมะแว้ง,ยาอัมฤควาที J ระบบหายใจ 

ACETYLCYSTEINE ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม,ยาประสะมะแว้ง,ยาอัมฤควาที J ระบบหายใจ 

CHLORPHENIRAMINE  ยาปราบชมพูทวีป  J ระบบหายใจ 

CARMINATIVE MIXTURE ขมิ้นชัน,ยาธาตุอบเชย,ขิง,ยาเบญจกูล K ระบบทางเดินอาหาร 

BISACODYL ธรณีสันทฆาต,ยาชงมะขามแขก K ระบบทางเดินอาหาร 

SIMETHICONE ขมิ้นชัน,ขิง,ยาเบญจกูล K ระบบทางเดินอาหาร 

MAGNESIUM HYDROXIDE ขมิ้นชัน,ขิง,ยาเบญจกูล K ระบบทางเดินอาหาร 

SODIUM BICARBONATE ขมิ้นชัน  K ระบบทางเดินอาหาร 

LOPERAMIDE ยาธาตุบรรจบ,ฟ้าทะลายโจร  K ระบบทางเดินอาหาร 

DIGESTIVES WITH ENZYMES ยาเบญจกูล  K ระบบทางเดินอาหาร 

MICONAZOLE ทิงเจอร์ทองพันชั่ง  L โรคผิวหนัง 

ACYCLOVIR พญายอครีม L โรคผิวหนัง 

MEFENAMIC ACID ยาประสะไพล  M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

ANALGESIC BALM น้ำมันไพล,เจลพริก,ไพลครีม M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

ORPHENADRINE+PARA เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

TOLPERISONE  เถาวัลย์เปรียง  M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

IBUPROFEN200 เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

IBUPROFEN400 เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

DICLOFENAC เถาวัลย์เปรียง,สหัสธารา M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

Vit B1-6-12 สหัสธารา M กระดูกและกล้ามเนื้อ 

DIMENHYDRINATE ยาขิง,ยาหอมเทพจิตร,ยาหอมนวโกศ Z บริการสุขภาพ 

CINNARIZINE ยาขิง,ยาหอมเทพจิตร,ยาหอมนวโกศ Z บริการสุขภาพ 

TA ORAL PASTE พญายอกลีเซอรีน  Z บริการสุขภาพ 
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 ภาคผนวก ฌ. รายงานการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามด้วย

ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

 

ภาพที่ 60 ภาพแสดงหน้าแรกของรายงานการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงคราม ด้วยระบบธรุกิจอัจฉริยะ 

 

 

 

ภาพที่ 61 ภาพแสดงรายงานภาพรวมการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอก 
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ภาพที่ 62 ภาพแสดงรายงานสรุปการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอก ในหน่วยบริการสาธารณสุข 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 

ภาพที่ 63 ภาพแสดงการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอกจำแนกตามหน่วยบริการ 
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ภาพที่ 64 ภาพแสดงการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอก จำแนกตามประเภทผู้สั่งใช้ 
 

 

 

ภาพที่ 65 ภาพแสดงการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอกจำแนกตามการวินิจฉัย 
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ภาพที่ 66 ภาพแสดงการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอกจำแนกตามรายการยาสมุนไพร 
 

 

 

ภาพที่ 67 ภาพแสดงการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยนอกจำแนกตามประเภท/แหล่งที่มาของยา
สมุนไพร 
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ภาพที่ 68 ภาพแสดงรายงานการใช้ยาสมุนไพรทีม่ีรหัสยาสมุนไพร 24 หลัก ไมถู่กต้อง 
 

 

 

ภาพที่ 69 ภาพแสดงการใช้ยาแผนปัจจุบนัที่สามารถใชย้าสมุนไพรทดแทน งานผู้ป่วยนอก 
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ภาพที่ 70 ภาพแสดงต้นทุนยาแผนปัจจุบนัที่สามารถใชส้มุนไพรทดแทนเปรียบเทียบกับยาสมุนไพร 
 

 

 

ภาพที่ 71 ภาพแสดงภาพรวมการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยใน ในหนว่ยบริการสาธารณสุข จังหวัด
สมุทรสงคราม 
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ภาพที่ 72 ภาพแสดง สรุปรายงานการใช้ยาสมุนไพรในงานผู้ป่วยใน ในหน่วยบริการสาธารณสุข 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

ภาพที่ 73 ภาพแสดง การใชย้าสมุนไพรในงานผู้ป่วยใน จำแนกตามหน่วยบริการ 
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ภาพที่ 74 ภาพแสดง การใชย้าสมุนไพรในงานผู้ป่วยใน จำแนกตามผู้สั่งใช้ยา 
 

 

 

ภาพที่ 75 ภาพแสดง การใชย้าสมุนไพรในงานผู้ป่วยใน จำแนกตามการวินิจฉัย 
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ภาพที่ 76 ภาพแสดง การใชย้าสมุนไพรในงานผู้ป่วยใน จำแนกตามรายการยาสมุนไพร 
 

 

ภาพที่ 77 ภาพแสดง การใชย้าสมุนไพรในงานผู้ป่วยในจำแนกตามประเภท/แหล่งที่มาของยา
สมุนไพร 

  

 
 
 



  164 

ภาคผนวก ญ. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ลำภ ูเพ็งบุญช ู
วัน เดือน ปี เกิด 13 มกราคม 2517 
สถานทีเ่กิด สมุทรสาคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 555/64 ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม 75000   
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