
กญัชาทางการแพทย์

ประเด็นที ่2 

จงัหวดัสตลู เขตสขุภาพที ่12 รอบที ่1/2565

2.1 กญัชาทางการแพทย์

2.2 สมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ



กลไกการขบัเคลือ่นกญัชาเพือ่เศรษฐกจิ เขต 12

ตน้น า้ กลางน า้ ปลายน า้



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั :รอ้ยละของหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์บบบรูณาการ

สถานทีป่ลกูกญัชา 2 แหง่
• ไดรั้บอนุญาตแลว้

1.รพ.สต.บา้นเขาแดง+วสช.เพือ่เศรษฐกจิทางเลอืกจังหวัดสตลู 2.รพ.สต.ทุง่นุย้+วสช.บา้นโตนปาหนัน

ทุ่งหว้า
มะนัง

ละงู ควนกาหลง

ท่าแพ ควนโดน

เมือง

สถานทีป่ลกูกญัชา จงัหวดัสตลู



ตวัชีว้ดั:

• รอ้ยละของหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย ์

(เป้าหมายรอ้ยละ 70)

• รอ้ยละของผูป่้วยท ัง้หมดทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์

(เป้าหมายเพิม่ข ึน้จากปี 64 รอ้ยละ 5)

• รอ้ยละของผูป่้วยทีม่กีารวนิจิฉยัระยะประคบัประคอง (Palliative care) ทีไ่ดร้บัการ

รกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย์ (เป้าหมายรอ้ยละ 5)



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั :รอ้ยละของหนว่ยบรกิารสาธารณสขุทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์

รพ. ทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย ์
จ านวน 4 แหง่ จากท ัง้หมด 7 แหง่

• รพ.สตลู 

• รพ.ละง ู

• รพ.ทุง่หวา้

• รพ.ควนกาหลง

• รพ.สต. 2 แหง่ ไดแ้ก ่รพ.สต.ทุง่นุย้ อ.ควนกาหลง 
สอน.นคิมพฒันา อ.มะนงั

• เอกชน 1 แหง่ ไดแ้ก ่คลนิกิหมอสมวงศก์ารแพทย์
แผนไทย อ.เมอืง

57%
43%

รพ.ทีเ่ปิดบรกิารคลนิกิ รพ.ทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดบรกิารคลนิกิ

รพ.สงักดั สป. ทีม่กีารจดับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย์ (เป้าหมายรอ้ยละ 70)



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั : รอ้ยละของผูป่้วยท ัง้หมดทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์
(เป้าหมายเพิม่ข ึน้จากปี 64 รอ้ยละ 5)
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ผูไ้ดร้บัยา (ราย)

จ านวนผูป่้วยทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์

ผูไ้ดร้บัยากญัชาทางการแพทย์

• ปี 64 จ านวน 237 คน

• เป้าปี 65 จ านวน 249 คน

• รายงานในระบบ อย. (ธ.ค. 64)
จ านวน 34 คน



2.1 กญัชาทางการแพทย์

ตวัชีว้ดั :รอ้ยละของผูป่้วยทีม่กีารวนิจิฉยัระยะประคบัประคอง (Palliative care) 
ทีไ่ดร้บัการรกัษาดว้ยยากญัชาทางการแพทย ์(เป้าหมายรอ้ยละ 5)
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ปี 65 (ต.ค.-ธ.ค.64) ไดร้บัยากญัชา

จ านวนผูป่้วย Palliative care (ราย)

ผูป่้วย Palliative care (Z515)

• ปี 64 จ านวน 364 คน

• เป้าปี 64 จ านวน 19 คน

• เป้าปี 65 (ธ.ค. 64) จ านวน 5 คน

• ขอ้มลู HDC ปี 65 รบัยา จ านวน 1 คน



แผนพฒันาการด าเนนิงาน

หนว่ยงาน เป้าหมาย
เพิม่การเขา้ถงึการใหบ้รกิารของประชาชน

สสจ.
รพ.สตลู

- สนับสนุนใหบ้คุลากรเขา้รับการอบรมหลกัสตูรกญัชาทางการแพทย ์
(ด าเนนิการแลว้)

- แลกเปลีย่นเรยีนรู/้ถา่ยทอดประสบการณ์เพิม่ความมั่นใจผูส้ัง่ใช ้

สาขา Palliative care, Intermediate care
- ตดิตามรายงานการสัง่ใชย้ากญัชาในระบบใหเ้ป็นปัจจบุนั

รพ.มะนัง
รพ.ทา่แพ
รพ.ควนโดน

- เปิดคลนิกิกญัชาทางการแพทย์ (ไตรมาส 2)

ทกุหน่วยบรกิาร - ประชาสมัพันธ ์สรา้งความเขา้ใจแกป่ระชาชน กญัชาทางการแพทย์
และการใชป้ระโยชนด์า้นเศรษฐกจิ

- คน้หาผูป่้วยทีม่ขีอ้บง่ใชเ้ชงิรกุในชมุชน (ทมีหมอครอบครัว)



สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

จังหวัดสตูล เขตสุขภาพที่ 12 รอบที่ 1 / 2565 



จงัหวดัสตูลมเีครือข่ายเกษตรกร

เร่ิมด ำเนินงำนตัง้แต ่ปี 2562 จนถงึปัจจุบัน

- ปี 2562 โครงการอบรมเครอืขา่ยผูป้ลกูแปรรูปและจ าหน่ายสมนุไพรรว่มกบั บ. ประชารฐัรกัสามคัคีสตลู 

และการลงนามบนัทกึขอ้ตกลงรว่มมือสนบัสนนุการปลกูขมิน้ชนัเพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑส์ขุภาพโดย สสจ. สตลู
และหน่วยงานภาคี (บ.ประชารฐั/กอ.รมน/เกษตรจงัหวดั/อตุสาหกรรมจงัหวดั/สภาเกษตรกร/พลงังานจงัหวดั/พาณิชย์
จงัหวดั และคณะเภสชัศาสตร ์มอ.) แลว้มีการแจกพนัธุข์มิน้ชนั จ านวน 500 กิโลกรมั ใหแ้ก่ตวัแทนเกษตรทัง้จงัหวดั

- ปี 2563 จงัหวดัสตลู ไดจ้  าหน่ายขมิน้ชนั ปีละประมาณ 5 ตนั ใหแ้ก่ คณะเภสชัศาสตร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์เพ่ือใชใ้นการผงยาขมิน้ชนัและสง่ใหก้บัโรงพยาบาลผลิตยาในเขต 12 ( ปรมิาณ
Curcumin 9.64% และปรมิาณสว่นหนึ่งจ าหน่ายใหก้บัตลาดเครื่องแกงจงัหวดันครศรธีรรมราช 

- ปี 2564  สสจ. พรอ้มกบัตวัแทนเกษตรกรอ าเภอควนโดน ปลกูเพชรสงัฆาตรวมทัง้หมดประมาณ 70 
ครวัเรอืน และยงัมีแปลงปลกูวา่นหา่งจระเข ้จ านวน 10 ไร ่แปลงปลกูฟา้ทะลายโจร 8 ไร ่



ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรจงัหวดัในเขตสุขภาพ เพิม่ขึน้ เป้าหมาย ร้อยะ  2
อ าเภอ ปีงบฯ 64

(ตค.63 – ธค.63)
ปีงบฯ65

(ตค.64 – ธค.64)
ร้อยละ

ที่เพิ่มขั้น
เมือง 309,878.86 135,761.73 - 56.19

ควนโดน 90,520 46,493 - 48.64
ควนกาหลง 128,812.20 87,294.75 - 32.23

ท่าแพ 55,607.20 65,218.85 17.28***(ผ่าน)
ละงู 462,153.05 220,565.75 - 52.27

ทุ่งหว้า 150,858.72 117,779.95 - 21.93
มะนัง 75,436.40 44,745.60 - 40.68

รวม 1,273,264.43 717,859.63 - 43.62



ผะการด าเนินงาน รอบท่ี 1 / 2565

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2564

➢ ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 1 แห่ง คือ รพ.ท่าแพ มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 17.28

➢ ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง ควนโดน ควนกาหลง ละงู ทุ่งหว้า มะนัง

➢ ภาพรวมทั้งจังหวัด ไม่ผ่านเกณฑ์ มูลการใช้ยาสมุนไพรลงลง ร้อยละ - 43.62



แผนการด าเนินงานเพื่อใหบ้รระุเป้าเหมาย 

แผนกำรด ำเนินงำนกระตุน้กำรใช้ยำสมุนไพรจังหวัดสตลู ในเขตสุขภำพ 

วางแผนโดย คณะท างานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพสาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน จงัหวดัสตลู ไดว้างมาตรการส าหรบัการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ดง้นี ้

1) มีการบรหิารงบของจงัหวดัให ้รพ.ละง ูผลิตยาสมนุไพรกระจายใหท้ัง้จงัหวดั

2) สง่เสรมิการใชย้าสมนุไพรในการสง่เสรมิ ปอ้งกนั รกัษา และฟ้ืนฟสูขุภาพ
3) ขบัเคลื่อนนโยบายและก ากบัติดตามผ่านคณะท างานพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ สาขา

การแพทยแ์ผนไทยฯ

4) สง่เสรมิการดแูลสขุภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยในทกุกลุม่วยั โดยเฉพาะในกลุม่ IMC และ 
Palliative care



THANK YOUTHANK YOU


