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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สภาวะปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกาลังประสบปัญหาวิกฤตด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่มีการระบาดเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลก ซึ่งการระบาดนี้
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสภาพจิตใจของประชาชน ประเทศไทยมีฟ้าทะลายโจร
เป็นยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ ใช้บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ หลังจากมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศึกษาผล
ของสารสกัดฟ้าทะลายโจร พบว่ามีผลยับยั้งเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจานวนของเชื้อไวรัสได้ และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข
ปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อซื้อยาฟ้าทะลายโจรและสเปรย์ล้างมือจากกระชายขาว สาหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อนประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการนาเข้ายาจากต่างประเทศ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทาโครงการ
การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยเห็นถึงประโยชน์จากการนาสารสกัดฟ้าทะลายโจรมาใช้ร่วมรักษากับการแพทย์
มาตรฐานปัจจุบัน ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) โดยหวังลดความ
รุนแรงและระยะเวลาของอาการและอาการแสดง รวมถึงการดาเนินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการใช้
สเปรย์ล้างมือกระชายขาวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในครั้งนี้ หากพบว่าได้ผลดี จะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน
การรักษาพยาบาลและการนาเข้ายาจากต่างประเทศได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายบริการ 4 เขตบริการ จานวน 9 จังหวัด ได้แก่
เครือข่ายบริการที่ 3 : จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาแพงเพชร
เครือข่ายบริการที่ 4 : จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี
เครือข่ายบริการที่ 5 : จังหวัดเพชรบุรี
เครือข่ายบริการที่ 6 : จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง

ข
จากการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและ
กระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ มีความสาเร็จในระดับดีในภาพรวม เนื่องจาก
เป็นช่วงที่ยาที่น าเข้าจากต่างประเทศขาดแคลนในขณะนั้น หน่วยงานที่สุ่มตรวจสอบมีการบริหารจัดการใช้ยา
สมุนไพรให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั่วถึง และคุ้มค่าสาหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรั สโคโรนา 2019 กรณีเป็ น ผู้ ป่ ว ยที่มีอาการน้อย (ไม่มีภ าวะปอดอักเสบ) และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด สรุปได้ดังนี้
หน่วยงานที่เป็นคลังยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
34,800 แคปซูล มียอดคงเหลือ 5,500 แคปซูล ประสบความสาเร็จมาก แพทย์แผนปัจจุบัน ให้การสนับสนุนดี
เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการรักษาประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
24,000 แคปซูล มียอดคงเหลือ 165 แคปซูล ประสบความสาเร็จปานกลางถึงมาก พบว่ายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ไม่เพียงพอ และการเก็บข้อมูลได้ยาก ซับซ้อน ไม่สามารถแยกได้ระหว่างยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดและสารสกัด
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
45,600 แคปซูล มียอดคงเหลือ 9,225 แคปซูล ประสบความสาเร็จมาก ต้องการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการในการ
สั่งจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อต้องการให้แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้น
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
447,225 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ ประสบความสาเร็จมาก ต้องการยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพ และต้อง
มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนได้รับการสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยได้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
55,500 แคปซูล มียอดคงเหลือ 5,450 แคปซูล ประสบความสาเร็จปานกลาง เสนอความคิดเห็นว่าควรมีเครือข่ายระดับ
หมู่บ้านเพื่อรองรับการแพร่ระบาดระดับพื้นที่ เมื่อมีสถานการณ์ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวัดสระบุรี ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร จานวน
310,200 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ ประสบความสาเร็จมาก ต้องการงานวิจัยรองรับการใช้ยาฟ้าทะลายโจร เพื่อให้
แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับ และต้องมีนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
301,650 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ ประสบความสาเร็จปานกลางถึงมาก ต้องการให้แพทย์แผนไทยมีบทบาทใน
การกระจายยาฟ้าทะลายโจรให้แก่ประชาชน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 85,200
แคปซูล มียอดคงเหลือ 1,890 แคปซูล ประสบความสาเร็จแต่ไม่ต้องการบันทึกข้อมูล เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ
ส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวั ดระยอง ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร จานวน
36,900 แคปซูล มียอดคงเหลือ 495 แคปซูล ประสบความสาเร็จปานกลาง ต้องการนโยบายที่ชัดเจนในการใช้ยาฟ้า
ทะลายโจร และต้องมีงานวิจัยรองรับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการนายาฟ้าทะลายโจรไปใช้ในผู้ป่วย
กรณีมียอดคงเหลือที่คลังยาจังหวัด เนื่องจากได้รับคืนมาเป็นบางส่วนจากหน่วยงานในสังกัดจังหวัด
รวมกับที่สารองไว้ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ค
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
1.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรจัดทาแนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธี มีข้อความชัดเจน
กระชับ เข้าใจง่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อป้องกันการใช้ยาฟ้าทะลาย
โจรที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้
2.ควรกาหนดบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3.ควรมีก ารส ารวจความต้ อ งการใช้ ยาฟ้ าทะลายโจร เพื่ อน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการวางแผนการ
สนับสนุนในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงอยู่เป็นโรคชนิดหนึ่งต่อไปในอนาคต และจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินเผื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยลดความเสี่ยงกรณีมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเกิดขึ้น
4.ควรให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่ในการเผยแพร่แนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจร การแนะนา
การหารือ และตอบข้อซักถามได้อย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางรวบรวมความต้องการตามแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่อง
ทางการติดต่อที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการวางแผนต่อไป
5.ควรให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกที่
เพิ่มโอกาสและช่องทางของประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป

บทที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมา
สภาวะปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกาลังประสบปัญหาวิกฤตด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่มีการระบาดเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลก ซึ่งการระบาดนี้
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสภาพจิตใจของประชาชน ประเทศไทยมีฟ้าทะลายโจร
เป็นยาสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ ใช้บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ หลังจากมีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศึกษาผล
ของสารสกัดฟ้าทะลายโจร พบว่ามีผลยับยั้งเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจานวนของเชื้อไวรัสได้ และคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข
ปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อซื้อยาฟ้าทะลายโจรและสเปรย์ล้างมือจากกระชายขาว สาหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อนประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและการนาเข้ายาจากต่างประเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนที่มีภารกิจหลักในการให้ความเชื่อมั่น (Assurance
services) และการให้ คาปรึ กษา (Consulting services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า และช่วยให้
กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลื อกบรรลุ เป้ าหมายด้ วยการประเมิ นและปรั บปรุ งประสิ ทธิ ผ ลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการ
วิเคราะห์ เสนอแนะกระบวนการตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จึงมีแนวคิดในการจัดทา “การตรวจสอบผลการดาเนินการโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวใน
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ” ขึ้น โดยได้รวบรวมและเรียบ
เรียงแนวคิด หลักการ กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เทคนิค วิธีการ และกระดาษทาการ
(Working Paper) ที่ได้พฒ
ั นาขึ้น คาดหวังว่าจะมีส่วนในการสนับสนุนให้การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะบรรลุผลสาเร็จในด้านวิชาการ ด้านค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกาหนด ดังนี้
1. บทบาทที่สาคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้ การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหาร
ความเสี่ยง มีการควบคุมและกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล งานตรวจสอบ
ภายในจึงมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดความสาเร็จ และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงาน และ
2. การตรวจสอบการดาเนินงานเป็นประเภทหนึ่งของการตรวจสอบที่มุ่งเน้นตรวจสอบความ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของการดาเนินงานของส่วน
ราชการ ดังนั้น การตรวจสอบการดาเนินงานจึงเป็นการตรวจสอบที่มุ่งแก้ไขเหตุ ที่ผ่านมาและปัจจุบันเพื่ออนาคต
โดยใช้วิธีวิเคราะห์ วิจัย การสังเคราะห์ การวัดและประเมินผลการดาเนินงานว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัดหรือไม่ เพื่อหาสิ่งที่ดีกว่า หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กว่าให้แก่องค์กร ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ
จุ ดอ่อนของการดาเนิ น งาน เพื่อน าไปพัฒ นาปรับปรุงให้ เป็นประโยชน์ต่อหน่ว ยงาน เป็นการเพิ่มมูล ค่าให้การ
ปฏิบัติงานมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวใน
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
และกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
เสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป
3. ขอบเขต
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดเป็นการตรวจสอบประเภท
การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Auditing) ตามแผนงาน งานและโครงการที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การ
วางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination) 3) การรายงาน (Reporting) 4) การติดตาม
(Follow-up) ด้ว ยการสุ่ มตัว อย่ างตรวจสอบการดาเนินงานของเครือข่ายบริการ 4 เขตบริการ จานวน 9 จังหวัด
ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565
4. คาจากัดความเบื้องต้น
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Auditing) คื อ การตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง าน
โครงการของหน่วยงาน โดยเฉพาะผลการดาเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้รับอนุมัติตามแผนงานและ
แผนงบประมาณ เช่น โครงการวิจัย โครงการจัดประชุมฝึกอบรม และโครงการนิเทศติดตามประเมินผล เป็นต้น
โดยมุ่งเน้นความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และความประหยัด (Economy)
การตรวจสอบการปฏิบัติ ต ามกฎระเบียบ (Compliภance Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กรว่าเป็นไปตามข้อกาหนดทั้งภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงาน และวิธีการที่กาหนดไว้ เช่น การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบการใช้รถราชการ และการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ เป็นต้น
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. การตรวจสอบผลการดาเนินงาน ช่วยส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate
Governance) และความโปร่ งใสในการท างาน (Transparency) เป็ นการกระตุ้ นและส่ งเสริ มให้ การด าเนิ นงานของ
ส่วนราชการในสังกัดปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและหรือตามแผนการดาเนินงานที่ของบประมาณได้ และ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) และยังให้สัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ลดความเสี่ยงและโอกาสทุจริตให้น้อยลงและเพิ่มโอกาสของความสาเร็จในงาน
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2. ช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงความก้าวหน้า ผลสาเร็จของงาน ผลกระทบ ปัญหา
อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ประหยัด และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด และช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

บทที่ 2
แนวคิด กฎหมาย หลักเกณฑ์และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

บทที่ 2
แนวคิด กฎหมาย หลักเกณฑ์และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ เป็นการตรวจสอบประเภทการตรวจสอบผลการปฏิบั ติงาน
(Performance Auditing) ที่ได้ศึกษา และรวบรวมแนวคิด หลั กการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบ ดังนี้
1. แนวคิดของการตรวจสอบภายในภาครัฐ
2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย
1. แนวคิดของการตรวจสอบภายในภาครัฐ
การตรวจสอบผลการดาเนินงาน เป็นการตรวจสอบที่มุ่งจะตรวจสอบหรือค้นหาข้อเท็จจริงว่าการ
ด าเนิ น งานหรื อ การใช้ ท รั พ ยากรขององค์ ก ร แผนงาน งาน โครงการ หรื อ กิ จ กรรมเป็ น ไปอย่ า งประหยั ด
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่เพียงใด ในปัจจุบันแนวคิดการตรวจสอบในลักษณะนี้ได้รับคว าม
สนใจมากขึ้น ไม่เพียงแต่ในภาครัฐบาล ภาคเอกชนก็ให้ความสนใจและนามาใช้เช่นกัน โดยหลักการสาคัญแล้ว
จะเกี่ยวข้องกับความประหยัด (Economy) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ซึ่งทั้ง 3
ประการ เป็นความสัมพันธ์ตั้งแต่ปัจจัย (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต หรือผลงาน (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) ไปจนถึงการวางแผน (Planning) การติดตาม (Monitoring)
แนวคิดเรื่องการตรวจสอบการดาเนินงานนี้ ได้ถูกนามาใช้ในภาครัฐอย่างเป็นทางการในสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งแต่เริ่มใช้พระราชบัญญัติตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522 และได้พัฒนาแนวทางและ
วิธีการตรวจสอบต่อเนื่องตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น การตรวจสอบภาครัฐจะดาเนินการควบคู่กันไประหว่างการ
ตรวจสอบทางด้านการเงินและการตรวจสอบการดาเนินงาน ดังแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แนวคิดของการตรวจสอบภาครัฐสมัยใหม่
การตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จ
(Full – scope Audit or Comprehensive Audit)

การตรวจสอบแบบดั้งเดิม

การตรวจสอบการดาเนินงาน

(Regularity Audit or Financial & Compliance Audit)

(Performance Audit)

การตรวจสอบบัญชี
และการเงิน
(Financial Audit)

การตรวจสอบ
การปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมาย

การตรวจสอบ
การปฏิบัตติ าม
ระเบียบกฎหมาย

การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและ
ความประหยัด

(Compliance Audit)

(Compliance Audit)

(Efficiency &
Economy Audit)

การตรวจสอบ
ประสิทธิผล
(Effectiveness
Audit)
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แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
1. ความหมายของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมาการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างอิสระและ
เที่ยงธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กาหนด โดยใช้การประเมินและการปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและกากับดูแล อย่างเป็นระบบและมีระเบียบวิธี (อุษณา ภัทรมนตรี.2552 : 1-4)(กรมบัญชีกลาง :
มาตรฐานกรตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ, 2560)
ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย และสมาคมผู้ต รวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย. แนว
ทางการตรวจสอบภายใน. พิมพ์ครั้งที่ 1.ปทุมธานี : บริษัท ดูมายเบส จากัด , 2548 การตรวจสอบภายใน
(Internal Auditing) หมายถึง การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็น
ระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรจะเป็นผู้ทาหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และให้คาปรึกษาจากกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน โดยการตรวจสอบอาจจาแนกได้หลายประเภทในแต่ละองค์กร
จะเห็นได้ว่า การให้คานิยามของคาว่า “การตรวจสอบภายใน” ของทั้ง 2 แหล่งอ้างอิงล้วนแต่ให้
คาจากัดความของการตรวจสอบภายในไว้ในแนวทางเดียวกัน สรุปได้ว่า “ การตรวจสอบภายใน หมายความถึง
กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มี ขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและ
ปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ”
2. ประเภทของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในในกิจกรรมใด ๆ สามารถแบ่งงานตรวจสอบภายในได้ 2 ลักษณะ คือ การบริการให้
ความเชื่อมั่น และการบริการให้คาปรึกษา (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 2541 ข: 15-17)
2.1 การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจหลักฐานต่าง ๆ อย่าง
เที่ยงธรรมเพื่อนามาประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล
กิจกรรมที่ดีขององค์กร โดยต้องปฏิบัติ งานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ เยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ ซึ่งแบ่งออกได้หลายด้าน อาทิ เช่นการตรวจสอบการดาเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบ
ผลการปฏิ บั ติ ง าน(Performance Audit) โดยมุ่ ง เน้ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) และความประหยัด (Economy) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit) การ
ให้บริการทางวิชาชีพในเรื่องต่าง ๆ (Attestation)
2.2 การบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา (Consulting Services) หมายถึ ง กิ จ กรรมให้ ค าแนะน า และ
ให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ก รลั ก ษณะและขอบเขตของงานเป็ นไปตามความตกลงร่ว มกั น กั บองค์ ก ร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรซึ่งตัวอย่างกิจกรรมงานให้คาปรึกษา อาทิเช่น
การให้คาปรึกษา คาแนะนา การอานวยความสะดวกการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม
3. หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (2546:
20-28) ได้กาหนดหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้
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1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน
ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัย และวัดผลการดาเนินงาน
2. สอบทานการดาเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กาหนดไว้ มีการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด มีกระบวนการกากับดูแลที่ดีและเหมาะสม
3. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงาน และการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
5. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. ประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน
อุษณา ภัทรมนตรี (2545 : 21-22) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการตรวจสอบภายในไว้ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เกิดการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน (Transparency)
2. ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Accounting ability
and Responsibility)
3. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance)
4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอานาจ (Check and Balance)
5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Warming Signal) เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตภายในองค์กร
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในจะประสบความสาเร็จและเป็นประโยชน์ต่อองค์การในระดับใดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยพื้นฐานความสาเร็จที่สาคัญ ประกอบด้วย (อุษณา ภัทรมนตรี. 2553: 1-19-1-20)
1. นโยบาย กฎบัตรและการสนับสนุนของคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
- กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ทีอ่ ิสระให้ชัดเจน
- มอบอานาจในการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรที่จาเป็นในการตรวจสอบ
- การติดตามและสั่งการตามรายงานการตรวจสอบภายใน
- การให้เวลาเข้าประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบ
2. วัฒนธรรมองค์การและความเข้าใจของผู้รับการตรวจวัฒนธรรมองค์การในการยอมรับงานตรวจ
สอบภายใน มีส่วนสาคัญในการเพิ่มความสาเร็จของงานตรวจสอบ
3. มาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบควรสอดคล้องกับมาตรฐาน
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพสากลเพื่อให้เกิดการยอมรับ
4. ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศกิจการที่มีข้ อมูลพร้อมย่อมพัฒนางานตรวจสอบได้
เร็วและกว้างขวางกว่ากิจการที่ระบบข้อมูลยังล้าสมัยหรือเชื่อถือไม่ได้
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แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ (Performance Auditing)
นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ.2556.คู่มือการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ (Performance
Auditing). กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค. การตรวจสอบผลการดาเนินงานของโครงการ (Performance
Auditing) เป็ น กระบวนการตรวจสอบที่เน้นการวัดผลการดาเนินงานของโครงการหรือกิจกรรมว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการหรือไม่ โดยเน้นการประเมินความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)
ประสิทธิผล (Effectiveness) และการประหยัด (Economy) โดยให้ความสาคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ
ด้วย ซึ่งกระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผน (Planning)
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
3. การรายงาน (Reporting)
4. การติดตาม (Follow-up)
สาหรับแนวคิดการจัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีหลายแนวคิด ดังนี้
กรมบัญชีกลาง.มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ, 2560 การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รั บ มอบหมาย ซึ่งผู้ ตรวจสอบภายในต้องจัดทาเป็นลายลั กษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่ ว นหนึ่งของแผนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วย
รับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียด
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน, 2546
กล่าวว่า การจัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน หมายถึง การกาหนดวิธีปฏิบัติงานในรายละเอียดที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องจั ดทาเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่งเป็ น ส่ ว นหนึ่ง ของการปฏิบั ติ งาน เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิ บัติ ง านใน
รายละเอียดว่าในการตรวจสอบแต่ละเรื่อง จะต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ด้วยวัตถุประสงค์อะไรที่หน่วยรับตรวจใด ณ
เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐาน ในรายละเอียดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดทารายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
นายภิญญ์ ปรั ชญกุล. 2555. เอกสารประกอบการบรรยาย หลักสูตร เทคนิค การพัฒนาแนวการ
ตรวจสอบ, ตุลาคม 2555. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ. แนวการตรวจสอบ (Audit
program) หมายถึง เอกสารที่ผู้ตรวจสอบบันทึกวิธีการในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมิน การบันทึก
และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของงานตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่จะใช้ ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ โดยปกติแล้วหัวหน้าทีมตรวจสอบจะเป็นผู้จัดทาและอนุมัติโดย
ผู้บริหารงานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบจะบรรลุวัตถุประสงค์
แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น หลักการที่สาคัญที่สุดของ Audit Program ก็คือ ต้องจัดทาขึ้นมาเป็นลายลักษณ์
อักษร บอกให้ ทราบถึงแผนปฏิบั ติงานของ Auditor เรื่องการตรวจสอบ การสั งเกต การยืนยันยอด และการ
สอบถาม โดยต้องมีการกาหนดรายละเอียดขั้นตอนในการรวบรวมหลักฐานที่สาคัญตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
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2. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เกิดขึ้นจากระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาจึงเน้นการตรวจสอบการเงิน บัญชี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เท่านั้น เพื่อให้
งานตรวจสอบภายในมี ส มรรถนะเข็ มแข็ง ภาครัฐ จึง พยายามเพิ่ มสมรรถนะการตรวจสอบผลการดาเนิ น งาน
(Performance Auditing) และติดตามผลการดาเนินงานแผนงาน/โครงการด้านต่างๆ ขององค์การ ซึ่งต้องถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมภายในที่สาคัญที่องค์การต้องจัดให้มีขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด สาเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งทาหน้าที่สนับสนุน กากับ ดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
ระดับกรม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ย ง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
นั้น กระทรวงการคลังจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงาน
ของรัฐถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 (ค.ต.ป.)
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548
5. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พ.ศ. 2561
6. หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
7. หลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในส าหรั บ
หน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย
กัญชา
“ฟ้าทะลายโจร” คืออะไร?
ฟ้าทะลายโจร หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ Andrographis paniculate คือ สมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรคโดยใช้ส่วนของ
ใบและลาต้น โดยทั่วไปแล้วช่วงเวลาที่เก็บมาเพื่อนามาใช้ประโยชน์เป็นยานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 3 เดือนหลังเริ่มออก
ดอก ทั้งนี้ตามตาราได้แนะนาว่าให้ล้างจนสะอาดหมดจดแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความอับชื้น ทั้งนี้ไม่ควรเก็บไว้นาน
เกินกว่า 1 ปี เพราะจะทาให้สารออกฤทธิ์สาคัญทางเภสัชวิทยาสลายหายไปหมด วิธีการปลูกนั้นง่ายมาก เมื่อถึงฤดู
ฝนให้โรยเมล็ดลงดิน เกลี่ยดินกลบทับอีกรอบหนึ่ง แล้วจึงรดน้าให้ชุ่ม ซึ่งปกติแล้วลาต้นของพืชชนิดนี้จะสูงประมาณ
30 – 60 ซม. ใบเดี่ยวสีเขียวเข้ม ดอกเป็นสีขาวช่ อใหญ่ ให้ผลลักษณะทรงกระบอกด้านในมีเมล็ดเล็ก ๆ อย่างที่
กล่าวข้างต้นแล้วว่าเมื่อปลูกประมาณ 3 - 4 เดือนก็เก็บเกี่ยวไปใช้ประโยชน์ได้เลย ไม่ว่าจะเป็นดินอะไรพืชชนิดนี้ก็
เติบโตดี ไม่มีปัญหาล้มตาย
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ประโยชน์ที่สาคัญของฟ้าทะลายโจร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฟ้าทะลายโจร ถือเป็นสมุนไพรไทยปลูกง่ายมีประโยชน์สาคัญมากมาย ซึ่งจะขออธิบายหลัก ๆ ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
ช่วยรักษาอาการท้องเสีย เริ่มต้นเลยก็คือประโยชน์ในการช่วยรักษาเรื่องเกี่ยวกับท้องเสีย อาหารเป็นพิษ หรือ
ท้องเดิน โดยจะเป็นการขับเอาสารพิษที่มีอยู่ในลาไส้ออกมา ป้องกันผนังลาไส้ไม่ให้เกิดการระคายเคือง และลาไส้ไม่
เคลื่อนไหวจนเสียดท้องขึ้นอีก ทาให้การทางานของระบบขับถ่ายเป็นปกติ
ฟ้าทะลายโจรช่วยรักษาอาการหวัด ด้วยความที่มีสารพฤกษศาสตร์ที่พบได้อย่างสารฟลาโวนอยด์ สารไดเทอร์ ปีน
แลคโตน ฯลฯ จึงทาให้มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการไข้หวัด รวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันใหม่ เชื้อไข้จึงค่อย ๆ ลดลงและหายเองในที่สุด
ช่วยรักษาเกี่ยวกับการอักเสบต่าง ๆ ของร่างกาย ถือเป็นอีกประโยชน์ที่มีต่อร่างกายของฟ้าทลายโจร อันเนื่องมาจาก
มีสรรพคุณในการช่วยยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบของร่างกาย พร้อ มต้านสารอนุมูลอิสระที่อยู่ภายในการ
แข็งตัวของเลือด จึงบรรเทาอาการอักเสบที่ร่างกายตอบสนองได้เป็นอย่างดี
ช่วยรักษาโรคงูสวัด เมื่อเราได้รับประทานสมุนไพรชนิดนี้แบบแคปซูลก่อนอาหารแบบประมาณ 2 – 3 เม็ด และ
รับประทานติดต่อกันวันละ 3 เวลา นาน 3 สัปดาห์ ช่วยบรรเทาอาการงูสวัดที่เป็นอยู่ไม่ทาให้ลุกลามมากขึ้น
ช่วยรักษาเกี่ยวกับไข้รากสาดน้อย ไข้รากสาดน้อยหรือไข้ไทฟอยด์เป็นเชื้อที่ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อผนังลาไส้เล็ก หรือต่อม
น้าเหลือง ทาให้ร่างกายอ่อนแอ แนะนาว่าให้รับประทานสมุนไพรประเภทนี้แบบแคปซูลในช่วงก่อนอาหารจานวน
2 เม็ด 3 เวลา ติดต่อกันนาน 3 สัปดาห์ จะช่วยให้เชื้อที่ฝังอยู่นี้สลายตัวไปได้อัตโนมัติ
ช่วยรักษาอาการริดสีดวงทวาร ใครจะรู้ว่าโรคริดสีดวงทวารที่เป็นกันอยู่นั้น สมุนไพรประเภทนี้ช่วยได้เป็นอย่างดี ไม่
ทาให้มีเลือดออก หรือใครที่ปวดหน่วง ๆ ก็หายไป ที่สาคัญทาให้ระบบขับถ่ายง่ายขึ้น อุจจาระนิ่มขึ้นทาให้ไม่บาด
หรือเสียดสีจนเจ็บปวด แนะนาว่าให้รับประทานแบบแคปซูลก่อนอาหารครั้งละ 2 – 3 เม็ด 3 เวลา และช่วงก่อน
เข้านอนด้วย ติดต่อกันจนกว่าอาการริดสีดวงจะดีขึ้น
การวิจัยฟ้าทะลายโจร
เรื่องของฟ้าทะลายโจรนั้น สวก. ได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยที่ครอบคลุมกรอบวิจัยสมุนไพร เพื่อนา
สมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ทางยาให้ได้มากที่สุด โดยการศึกษาเฉพาะเรื่องของฟ้าทะลายโจร มีการสนับสนุนทุน
วิจัยเกษตรมากกว่า 30 โครงการ เริ่มตั้งแต่ระบบการปลูกที่เหมาะสมกับพืชชนิดนี้ การพัฒนาระบบการผลิตใน
โรงเรือนอัจฉริยะ การแก้ไขจีโนมเพื่อเปลี่ ยนแปลงกระบวนการผลิตสารแอนโดรกราไฟไลด์ ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
คุณภาพสูงต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตตามมาตรฐาน GAP การจัดการดินที่มีผลต่อสารออกฤทธิ์ การกลายพันธุ์
การพัฒนาพันธุ์เพื่อกระตุ้นให้สร้างสารออกฤทธิ์ รวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์ทางยาทั้งในมนุษย์และสัตว์ เช่น การ
พัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดที่มีมาตรฐานสารสกัดแอนโดรกราไฟไลด์ในระดับอุตสาหกรรมด้วยคลื่นเสียงความถี่
สูงหรือวิธีทางกายภาพและเคมีแบบต่าง ๆ การนาสารสกัดที่ได้ไปใช้เป็นสารยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านมและยับยั้งการ
อักเสบของเซลล์ปอดและการพัฒนาการเกิดพยาธิสภาพปอดเรื้อรัง การพัฒนาคุณภาพสารสกัดและผลิตภัณฑ์พร้อม
ใช้เพื่อรักษาสิว รักษาบาดแผลที่มีความลึกตั้งแต่ชั้นหนังแท้และนาไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์แผ่นแปะสิว กา ร
พัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นปากเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส ศึกษาความเป็นไปได้สาหรับใช้เป็นแผ่นกรองอากาศ
ยับยั้งจุลชีพ นามาศึกษาประโยชน์ในการปกป้องกระดูกอ่อนและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนในหลอดทดลอง
เป็นต้น
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ข้อควรระวังในการใช้ฟ้าทะลายโจร
แม้ว่าฟ้าทะลายโจรจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็จริง แต่กระนั้นแล้วก็มีข้อควรระวังในการใช้งาน
อยู่ด้วย ได้แก่ ระวังเมื่อต้องใช้ยาร่วมกับความดันเลือดเพราะมีฤทธิ์เสริมกัน ทาให้ร่างกายได้รับสารปริมาณมาก
เกินไปได้ และการใช้ร่วมกับยาต้านการจับตัวของเลือด ยากันเลือดเป็ นลิ่ม รวมถึงยาที่มีกระบวนการเมแทบอลิซึม
ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP) เพราะสมุนไพรนี้มีฤทธิ์ยับยั้งสารข้างต้น
นอกจากนี้หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ระหว่างใช้อาการรุนแรงขึ้นให้รีบหยุดแล้ว
พบแพทย์ ที่สาคัญใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเสี่ยงต่อไต และแขนขาชา อ่อนแรงลง เสี่ยงต่อความพิการที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาภายหลัง
ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดรอบด้านเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร เริ่มตั้งแต่การทาความรู้จักตัวสมุนไพร
ให้มากขึ้น ประโยชน์ที่มี งานวิจัยที่ยืนยันว่าได้ผล รวมถึงข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อให้นาไปปรับใช้ ไม่ เกิดอันตรายต่อ
ร่างกายขณะใช้ยา ซึ่งหวังว่าจะช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ คนยิ่งกว่าเดิม ท้ายที่สุดที่พึงระวังอย่างยิ่งก็คือ
หากไม่ได้มีอาการป่วยที่จาเป็นต้องใช้ห้ามใช้สมุนไพรชนิดนี้โดยเด็ดขาด เพราะมีโอกาสส่งผลต่อร่างกายในเชิงลบ
หรือหากจาเป็นต้องรับประทานควรปรึกษาแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย
ที่มา :
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กระชาย
กระชาย (กระชายขาว, กระชายเหลือง) ชื่อสามัญ Fingerroot, Chinese ginger, Chinese keys, Galingale
กระชาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE)

สมุ น ไพรกระชาย มี ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ ว่ า ว่ า นพระอาทิ ต ย์ (กรุ ง เทพมหานคร), กระชายด า กะแอน ขิ ง ทราย
(มหาสารคาม), จี๊ ปู ซี ฟู เปาซอเร๊ า ะ เป๊ า สี่ เป๊ า ะสี่ ระแอน เป๊ า ะซอเร้ า ะ (กะเหรี่ ย ง-แม่ ฮ่ อ งสอน), ละแอน
(ภาคเหนือ), ขิงจีน เป็นต้น
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ลักษณะของกระชายเหลือง
ต้นกระชาย มีถิ่นกาเนิดในเขตร้อนบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัดเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าสั้น แตกหน่อ
ได้ มีรากอวบ เป็นรูปทรงกระบอกหรือรูปทรงไข่ค่อนข้างยาว ปลายเรียว มีความยาวประมาณ 4-10
เซนติเมตร และกว้างประมาณ 1-2 เซนติเมตร ออกเป็นกระจุก ผิวมีสีน้าตาลอ่อน ส่วนเนื้อในมีสีเหลือง
และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มักพบขึ้นในป่าดิบร้อนชื้น
ใบกระชาย คือลักษณะของส่วนที่อยู่เหนือดิน มีประมาณ 2-7 ใบ ลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ
ลักษณะเป็นรูปรี ใบยาวประมาณ 12-50 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 5-12 เซนติเมตร โคนใบมนหรือ
แหลม ส่วนปลายใบเรียวแหลม มีขอบเรียบ เส้นกลางใบ ด้านใบ และกาบใบด้านบนจะเป็นร่อง ส่วน
ด้านล่างจะนูนเป็น สัน ด้านใบเรียบมีความยาวประมาณ 7-25 เซนติเมตร ส่วนกาบใบเป็นสีชมพูย าว
ประมาณ 7-25 เซนติเมตร ระหว่างก้านใบและกาบใบจะมีลิ้นใบ
ดอกกระชาย ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด โดยจะออกที่ยอดระหว่างกาบใบคู่ในสุด มีความยาวประมาณ
5 เซนติเมตร แต่ล ะดอกจะมี ใบประดับ 2 ใบ มีสี ขาวหรือสี ข าวอมชมพู อ่ อน ๆ เป็นรูปใบหอกกว้ า ง
ประมาณ 8 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 3.5-4.5 เซนติเมตร ที่กลีบเลี้ยงมีสีขาวหรือสีขาวอมชมพูอ่อน
โคนติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร ปลายจะแยกเป็น 3 แฉก ส่วนกลีบดอกมีสีขาวหรือสี
ขาวอมชมพูอ่อน โคนติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร และปลายแยกเป็น 3 กลีบ เป็นรูปใบ
หอก มีขนาดไม่เท่ากัน กลีบใหญ่มี 1 กลีบ กว้างประมาณ 7 มิลลิเมตรและยาวประมาณ 1.8 เซนติเมตร
ส่วนอีก 2 กลีบจะมีขนาดเท่ากัน กว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร มีเกสรตัว
ผู้อยู่ 6 อัน แต่มี 5 อันที่เปลี่ยนไปมีลักษณะเหมือนกลีบดอก โดย 2 กลีบบนมีสีชมพู รูปไข่กลับขนาด
เท่ากัน มีความกว้างประมาณ 1.2 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร ส่วนอีก 3 กลีบล่างมีสี
ชมพูติดกันเป็นกระพุ้ง มีความกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.7 เซนติเมตร และที่ปลายจะ
แผ่กว้างประมาณ 2.5 เซนติเมตร มีสีชมพูหรือสีม่วงแดงเป็นเส้นอยู่เกือบทั้งกลีบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรง
กระเปาะและปลายกลีบ จะมีเกสรตัวผู้ที่สมบูรณ์อยู่ 1 อัน ก้านชูอับเรณูหุ้มก้านเกสรตัวเมีย
ผลกระชาย ผลแก่จะแตกเป็น 3 เสี่ยง มีเมล็ดค่อนข้างใหญ่
ชนิดของกระชาย
กระชายมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ กระชายดา กระชายแดง และกระชายเหลือง (แต่ในบทความนี้เราจะพูด
กันถึงกระชายเหลืองครับ) โดยกระชายเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี สามารถนามาปรุงเป็น
อาหารได้หลากหลายเมนู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนามาใช้เป็นส่วนผสมสาคัญในแกงป่า หรือผัดต่าง ๆ โดยส่วนที่
นิยมนามาใช้ประกอบอาหารกันมากที่สุดคือ รากสะสมอาหาร หรือที่เรียกว่า "นมกระชาย" ซึ่งรากกระชายนี้จะมี
กลิ่นหอมเฉพาะตัว สามารถใช้เป็นผักจิ้มได้โ ดยตรง แต่คนส่วนใหญ่มักจะนิยมนามาใช้เป็นเครื่องแกงซะมากกว่า
เพราะมีคุณสมบัติในการช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์เนื้อปลาได้เป็นอย่างดี
กระชายที่นิยมใช้กันก็คือกระชายเหลืองและกระชายดา ซึ่งกระชายดาปัจจุบันกาลังเป็นที่นิยม จนทาให้กระชาย
เหลืองถูกลดความสาคัญลงไป แต่ว่ากันว่าในด้านสรรพคุณทางยาสมุนไพร กระชายเหลืองนั้นดีกว่ากระชายดา เพราะบางที
เราก็คิดไปเองว่าสมุนไพรถ้าเป็นสีเข้มกว่าก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่า แถมกระชายดายังได้รับการโปรโมตทางการตลาดอย่าง
ต่ อเนื่ อง ท าให้ คนทั่ วไปหลงคิ ดว่ ากระชายด านั้ นดี กว่ ากระชายเหลื องนั่ นเอง สมุ นไพรกระชาย มี สรรพคุ ณทางยา
นานับประการ จนได้ชื่อในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็น "โสมไทย" เนื่องจากกระชายกับโสมมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง
เช่น สรรพคุณในการบารุงกาลังและเสริมสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมุนไพรทั้งสองชนิด ทั้งกระชายและ
โสมต่างก็เป็นพืชที่มีส่วนสะสมอาหารที่ใช้เป็นยาอยู่ใต้ดินเหมือนกัน แถมยังสามารถเรืองแสงในที่มืดได้เหมือนกันด้วย และ
ในเรื่องของลักษณะที่คล้ายกับรูปร่างมนุษย์เหมือน ๆ กัน ซึ่งบางครั้งเราจะเรียกโสมว่า "โสมคน" และเรียกกระชายว่า "นม
กระชาย" (เนื่องจากกระชายมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับนมผู้หญิงนั่นเอง และบางครั้งก็ดูคล้ายเพศชาย จึงเกิดความเชื่อที่ว่ามัน
น่าจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องสรรพคุณทางเพศ)
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สรรพคุณของกระชาย
1. กระชายมีสรรพคุณช่วยบารุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ
2. ช่วยบารุงธาตุในร่างกาย (ใบ)
3. กระชายเหลืองมีสรรพคุณช่วยแก้ลมวิงเวียน แน่นหน้าอก
4. ช่วยบารุงกาลัง เสริมสมรรถภาพทางเพศ บาบัดโรคนกเขาไม่ขันหรือโรคอีดี (Erectile Dysfunctional หรือ ED) (เหง้าใต้ดิน)
5. ช่วยบารุงหัวใจ ด้วยการใช้เหง้าและรากของกระชายนามาปอกเปลือก ล้างน้าให้สะอาด นามาหั่นตากแห้ง
แล้วบดจนเป็นผง และให้ใช้ผงแห้งที่เตรียมไว้ ประมาณ 1 ช้อนชา นามาชงกับน้าร้อนครึ่งถ้วยชา แล้ว
รับประทานเพียงครั้งเดียว (เหง้า, ราก)
6. ช่วยบารุงกระดูก ช่วยทาให้กระดูกไม่เปราะบาง
7. ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย
8. ช่วยบารุงกาหนัด แก้อาการกามตายด้าน (เหง้าใต้ดิน)
9. ช่วยบารุงสมอง เพราะช่วยทาให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางได้ดีมากขึ้น
10. ช่วยปรับสมดุลของความดันโลหิตในร่างกาย ช่วยลดความดันโลหิตเมื่อความดันโลหิตสูง แต่เมื่อความดัน
โลหิตต่าก็จะช่วยทาให้ความดันเพิ่มขึ้นจนเป็นปกติ
11. สรรพคุณกระชายช่วยแก้โลหิตเป็นพิษ (ใบ)
12. กระชายมีสรรพคุณทางยาช่วยแก้โรคในปากและคอ เช่น ปากเปื่อย ปากแห้ง ปากเป็นแผล (ใบ, เหง้า)
13. ช่วยแก้ฝ้าขาวในปาก ด้วยการใช้กระชายที่ล้างสะอาดนามาบดแบบไม่ต้องปอกเปลือก แล้วใส่ในโถปั่นพอ
หยาบ แล้วนามาใส่ขวดปิดฝาแช่ไว้ในตู้เย็น แล้วนามากินก่อนอาหารครั้งละ 1 ช้อนชาเล็ก กินวันละ 3 มื้อ
ก่อนอาหารประมาณ 15 นาที ประมาณ 1 อาทิตย์ (ราก)
14. เหง้าใต้ดินมีรสเผ็ดร้อนและขม มีสรรพคุณช่วยแก้อาการปวดท้อง มวนในท้อง อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ด้วย
การใช้เหง้าและรากประมาณครึ่งกามือ ถ้าสดให้ใช้ประมาณ 5-10 กรัม แต่ถ้าเป็นแห้งให้ใช้ประมาณ 3-5
กรัม แล้วนามาต้มเอาน้าดื่มแก้อาการ หรือจะนามาใช้ปรุงเป็นอาหารไว้รับประทานก็ได้เช่นกัน (เหง้าใต้ดิน)
15. ช่วยแก้อาการท้องร่วง ท้องเดิน ด้วยการใช้เหง้าสด 1-2 เหง้า ใช้เหง้าที่ปิ้งไฟแล้วนามาฝนหรือตาผสมกับ
น้าปูนใส หรือจะคั้นให้ข้น ๆ แล้วนามารับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชาก็ได้ (เหง้า, ราก)
16. ช่วยแก้บิด โดยใช้เหง้าสดประมาณ 2 เหง้า นามาบดจนละเอียดแล้วเติมน้าปูนใส คั้นเอาแต่น้ามาดื่ม (เหง้าสด)
17. ช่วยรักษาอาการท้องเดินในเด็ก (เหง้า, ราก)
18. รากกระชายมีสรรพคุณช่วยแก้โรคกระเพาะ (ราก)
19. ช่วยแก้อาการบิดมูกเลือด (เหง้า, ราก)
20. ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้อาการปัสสาวะพิการ (เหง้า, ราก)
21. ช่วยบารุงตับและไตให้แข็งแรง ช่วยรักษาโรคไต ช่วยทาให้ไตทางานได้ดียิ่งขึ้น
22. ช่วยป้องกันไทรอยด์เป็นพิษ
23. ช่วยรักษาอาการกระเพาะปัสสาวะเกร็ง ซึ่งในกรณีนี้อาจจะต้องใช้เม็ดบัวที่ต้มแล้วนามารับประทานร่วมด้วย
24. ช่วยแก้อาการไส้เลื่อนในเพศชาย
25. ช่วยควบคุมไม่ให้ต่อมลูกหมากโต
26. ช่วยบารุงมดลูกของสตรี ป้องกันไม่ให้มดลูกโต
27. แก้อาการตกขาว ช่วยขับระดูขาวของสตรี (เหง้า)
28. ช่วยขับน้าคาวปลาของสตรีหลังคลอดบุตร
29. ใช้เป็นยารักษาริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้เหง้าสดประมาณ 60 กรัม (6-8 เหง้า) นามาผสมกับเนื้อมะขามเปียก
ประมาณ 60 กรัม เกลือแกง 3 ช้อนแกง และนามาตาแล้วต้มกับน้า 6 แก้ว แล้วเคี่ยวจนเหลือ 2 แก้ว นามา
รับประทานครั้งละครึ่งแก้วก่อนนอน แล้วรับประทานติดต่อกันประมาณ 1 เดือนจนกว่าจะหาย (เหง้าใต้ดิน)
30. ใบช่วยถอนพิษต่าง ๆ (ใบ)
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31. ใบช่วยถอนพิษต่าง ๆ (ใบ)
32. ช่วยแก้อาการปวดเมื่อย ด้วยการใช้เหง้าหรือรากแก่ ๆ นามาหั่นเป็นแว่นบาง ๆ แล้วนาไปตากแห้งและนามาชงกับน้าดื่ม (ราก,
เหง้า)
33. ช่วยบารุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง
34. เหง้าและรากใช้เป็นยาภายนอก สรรพคุณช่วยรักษาขี้กลาก ขี้เกลื้อน (เหง้า, ราก)
35. ช่วยรักษาโรคน้ากัดเท้า ด้วยการใช้รากกระชายทั้งเปลือกมาล้างแล้วผึ่งให้แห้ง ฝานเป็นแว่น ๆ และนาไปบดให้เป็น
ผงหยาบ ๆ และใช้น้ามันมะกอกหรือน้ามันมะพร้าวมาอุ่นในหม้อใบเล็ก ๆ เติมผงกระชาย ใช้น้ามัน 3 เท่าของ
ปริมาณกระชาย แล้วนามาหุงด้วยไฟอ่อน ๆ ราว 15-20 นาที แล้วกรองกระชายออก เก็บน้ามันไว้ในขวดแก้วสีชา
นามาใช้ทาบริเวณที่เป็น (ราก)
36. ช่วยแก้อาการคันหนังศีรษะจากเชื้อรา ด้วยการใช้น้ามันดังกล่าว (จากสูตรรักษาโรคน้ากัดเท้า) นามาเข้าสูตรทา
เป็นแชมพูสระผม หรือจะใช้น้ามันกระชายโกรกผมแล้วนวดให้เข้าหนังศีรษะก็ได้ แล้วค่อยล้างออก (น้ามันกระชาย)
37. ช่วยรักษาฝีด้วยการใช้เหง้ากับรากมาตาให้ละเอียดแล้วนามาทาหัวฝีที่บวม จะทาให้หายเร็วยิ่งขึ้น (เหง้า, ราก)
38. เหง้ามีฤทธิ์ในการช่วยต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังและโรคในช่องปากดีพอสมควร (เหง้า)
39. กระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ช่วยต้านการก่อการกลายพันธุ์ โดยการบริโภครากกระชายสามารถช่วยลดความ
เสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้
40. กระชายมีสารที่ออกฤทธิ์ทาให้อนุมูลอิสระเป็นกลาง จึงมีผลช่วยลดความเสียหายของการเกิดอนุมูลอิสระภายในร่างกายได้
41. กระชายมีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบ การบริโภคกระชายเป็นประจาอาจได้ผลคล้ายกับการรับประทานยา
แอสไพรินและอาจจะช่วยป้องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายได้
42. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ศึกษาพบว่าสารสกัดจากกระชาย
สามารถช่วยต้านการเสื่อมของกระดูกอ่อนในหลอดทดลองได้ และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
43. งานวิ จั ย ในประเทศกานาพบว่ า สาร Pinostrobin จากรากและใบมี ฤ ทธิ์ ช่ ว ยต้ า นเชื้ อ Plasmodium
falciparum ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมาลาเรีย
44. งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มและเมทานอลจากรากของกระชายมี
ฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อ Giardia intestinalis ซึ่งเป็นพยาธิเซลล์เดียวในลาไส้ที่ก่อให้เกิด
ภาวะท้องเสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญอย่างมากสาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
45. งานวิ จั ย ของจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พบว่ า สาร Pinostrobin, Pinocembrin, Panduratin A และ
Alpinetin ของกระชายนั้นมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียได้หลายชนิด
ประโยชน์ของกระชาย
1. ประโยชน์กระชาย สามารถนามาทาเป็นน้ากระชายปั่น ดื่มเพื่อเพิ่มความสดชื่น บารุงร่างกาย ทาให้ร่างกาย
กระปรี้กระเปร่าได้เป็นอย่างดี
2. น้ากระชายช่วยทาให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่ายิ่งขึ้น ช่วยทาให้เหนื่อยลง
3. ช่วยทาให้เส้นผมแข็งแรง เปลี่ยนผมขาวให้กลับเป็นดา ช่วยทาให้ผมบางกลับมาหนาขึ้น และช่วยแก้ปัญหาผมหงอก ผมร่วงได้
4. รากนามาใช้เป็นเครื่องแกงในการประกอบอาหาร ช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลาได้เป็นอย่ างดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปลาดุก ปลาไหล ปลากุลา เป็นต้น และยังทาให้อาหารมีกลิ่นและรสที่หอมแบบเป็นเอกลักษณ์อีกด้วย
5. รากกระชายสามารถช่วยไล่แมลงได้ ด้วยการนาตะไคร้ ข่า หอมแดง ใบสะเดาแก่ นามาตาผสมกันแล้วใช้
ผสมกับน้าฉีดในบริเวณที่มีแมลงรบกวน
แหล่งอ้างอิง : เว็บไซต์สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี, ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย สานักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เต็ม สมิตินันทน์), เว็บไซต์
เทคโนโลยีชาวบ้าน, เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา, เว็บไซต์หมอ
ชาวบ้าน (รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

บทที่ 3
กระบวนการและขัน้ ตอนการตรวจสอบการดาเนินงาน

บทที่ 3
กระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบการดาเนินงาน
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วย
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ เป็ น การตรวจสอบเน้ น การประเมิ น ความมี ป ระสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล และความประหยัด ของโครงการด้วยการนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายมาใช้ทางการแพทย์
แผนไทยอย่างเหมาะสม ให้เกิดความเชื่อมั่นในการนามาใช้ดูแลสุขภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
2. กระบวนการตรวจสอบภายใน
3. ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
1. เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวใน
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
และกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
เสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป
กระบวนการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบผลการด าเนิ นงานโครงการส าคั ญ ของกรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กลุ่มตรวจสอบภายในใช้กระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนดและใช้เป็นคู่มือใช้ตรวจสอบ
ที่เป็นสากลและยอมรับทั่วไป
แผนภาพที่ 1 ผังกระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ
กระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ
(กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

ขั้นตอน
การวางแผนการตรวจสอบ
(Planning)

กิจกรรมหลัก
1.เลือกเรื่องหรือโครงการที่จะตรวจสอบและจัดทีมตรวจ
2.สารวจข้อมูลเบื้องต้นและประชุมเปิดตรวจ
3.ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยรับตรวจ
4.การวางแผนงานตรวจสอบ (Audit Program)

การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)

การรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และการจัดทากระดาษทา
การ และการสรุปประเด็นข้อตรวจพบ

การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน (Reporting)

1.รวบรวมข้อมูล / คัดเลือกข้อมูล / ร่างรายงาน
2.เสนอรายงาน (อธิบดี/ค.ต.ป.)
สธ./กรมบัญชีกลาง)

การติดตามผล (Follow-up)

1.วางแผนการติดตามผล / ดาเนินการติดตาม
2.รายงานผลการติดตาม
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ขั้นตอนการตรวจสอบ
1. การวางแผน (Planning)
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
3. การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting)
4. การติดตามผล (Follow-up)
1. การวางแผนการตรวจสอบ (Planning)
การวางแผนการตรวจสอบ งาน/โครงการ ประจาปีแต่ละปี จัดทาขึ้นภายหลังการพิจารณาคัดเลือกงาน/
โครงการ ซึ่งจะจัดทาในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุก ๆ ปี โดยตรวจสอบติดตามงาน/โครงการ ตามประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ ซึ่ง ได้รั บ งบประมาณในแต่ล ะปี แผนการตรวจสอบผลการดาเนินงานนี้ จะประกอบด้ว ยแผนการ
ตรวจสอบงาน/โครงการ ประจาปี และแผนหลังการตรวจสอบการดาเนินงาน งาน/โครงการ ระยะยาว 3 ปี ขั้นตอน
การวางแผน ตามแผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 2

แสดงขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการ
การวางแผน (Planning)

การเลือก
โครงการ
ตรวจสอบ

การจัดทีม
ตรวจสอบ

การสารวจ
ข้อมูล
เบื้องต้น

การประเมิน
Internal
Control

ประชุม
เปิดตรวจ

การวางแผน
งานตรวจสอบ
(Audit
Program)

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ (Examination)
เมื่อตามกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ ประจาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน่วยรับตรวจจะร่วมปฏิบัติงาน
กับ ทีมตรวจสอบตามแผนที่ว างไว้ โดยกากับ ติดตามงานของหน่ว ยงานในสั ง กัด กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ ท างเลื อ กที่ ไ ด้รั บ จั ดสรรงบประมาณ จะแจ้ง หนังสื อ เปิด ตรวจกั บผู้ บ ริห ารของหน่ว ยรั บตรวจ และ
ผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการนั้ น พร้ อมแผนการลงพื้นที่ภูมิภ าคที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ เสมือนการตรวจเยี่ยม
หน่วยงาน เพื่อรวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการ สรุป ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ และสรุป
ประเด็น ข้อตรวจพบ ปั ญหาอุป สรรค พร้ อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง ประสิ ทธิผ ลของงาน ดังแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ

การปฏิบัติตามแผน

การรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
และการจัดทากระดาษทาการ

วิเคราะห์และ
ประเมินผล

การสรุปประเด็น
ข้อตรวจพบ

บันทึกข้อมูล
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เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
1.1 เอกสารหลักฐานความเป็นมาและรายงานผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่
1.2 เอกสาร/บทความ/ความหมาย/คู่มือ/ประวัติ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การใช้สมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่
2. สั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า งานและเจ้ า หน้ า ที่ ข องกอง
การแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผล
การดาเนินงานของโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบาดระลอกใหม่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อจากัด และแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานโครงการ
3. การตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานดังนี้
3.1 การสุ่มตัวอย่างตรวจสอบผลการดาเนินงานของโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชาย
ขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ เครือข่ายบริการ 4 เขตบริการ จานวน 9 จังหวัด ได้แก่
เครือข่ายบริการที่ 3 : จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาแพงเพชร
เครือข่ายบริการที่ 4 : จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี
เครือข่ายบริการที่ 5 : จังหวัดเพชรบุรี
เครือข่ายบริการที่ 6 : จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง
3.2 การสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูลการดาเนินงานโครงการ ในการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
โครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่
จานวน 9 จังหวัด โดยใช้แบบสัมภาษณ์ จานวน 2 ชุดดังนี้
 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นคลังยาสมุนไพร เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นในภาพรวมถึงการดาเนินงาน วิธีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ปัจจัยความสาเร็จ นาความรู้ไปใช้ใน
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด ของการปลูกพืชสมุนไพรกัญชา และการผลิตยาที่มีส่วนผสมของ
กัญชา รวมทั้งแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพร้อมข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน
 แบบสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยบริการแพทย์แผนไทยที่รับผิดชอบดูแล เพื่อสอบถามผล
ของการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ และ
ติดตามผลของปัญหา อุปสรรค ข้อจากัดในด้านต่าง ๆ เช่น การกระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังหน่วยบริการ
ต่าง ๆ ในสังกัด การเก็บข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยมีผลลัพธ์อย่างไรบ้าง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการใช้
ยาสมุนไพร เป็นต้น พร้อมทั้งสอบถามถึงแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลที่ได้จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้น ผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการบันทึกข้อ มูลที่ได้ทั้งหมด
ลงในกระดาษทาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและ
กระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ และ
2. ข้อมูล จากการสั มภาษณ์และแบบสอบถามเก็บ รวบรวมข้ อมูล โดยใช้โ ปรแกรม Microsoft
Office Excel และ Microsoft Office Word แล้วบันทึกลงในกระดาษทาการ
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3. การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting)
เมื่อได้ปฏิบัติงานตามแผนและแนวทางที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการจัดทารายงานผล
การตรวจสอบ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลจากกระดาษทาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้อย่างเพียงพอ
2. คั ด เลื อ กข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร วบรวมได้ ม าจั ด ล าดั บ โดยคั ด เลื อ กว่ า ข้ อ ตรวจพบใดเป็ น ปั ญ หาที่ มี
ความสาคัญและไม่สาคัญ
3. ร่างรายงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน เพื่อเสนอให้หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่
กากับดูแลต่างๆ ทราบถึงปัญหา ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือาจะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยการหารือกับหน่วยรับตรวจ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อแก้ไขปรับปรุง
4. เสนอรายงานต่ออธิบดี กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ นผลกระทรวง
สาธารณสุข (ค.ต.ป.)
จากนั้ นจะดาเนิ นการจั ดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีอี กครั้ง เป็นการสรุปผลการที่ ได้
ปฏิบัติงานในรอบปีให้คณะกรรมการตรวจและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป.) ทราบว่าภารกิจที่ได้ดาเนินการ
นั้น ทีมงานตรวจสอบมีผลงานในเรื่องใดบ้าง พร้อมแจ้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ประมาณเดือน
ตุลาคมของทุกปี คณะกรรมการตรวจและประเมิ นผลกระทรวงสาธารณสุข (ค.ต.ป.) จะทาและรายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปีส่งให้กรมบัญชึกลาง กระทรวงการคลังรวบรวมและนาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในภาพรวมต่อไป
4. การติดตามผล (Follow-up)
เพื่อให้งาน/โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแล้ว หรือยังไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ มีการประเมินผลความสาเร็จงาน/โครงการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล(ค.ต.ป.) และ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม พิจารณาว่าจาเป็นและสาคัญจึงกากับติดตามงาน/โครงการของกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเป็นประจาทุกปี ดังปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
จากสถิติที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องสามารถติดตามโครงการละ 1 ครั้ง/ปี จากข้ อจากัดของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในซึ่งจะมีภารกิจงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการไปด้วยอย่างทันการ เช่น การควบคุมภายใน การตรวจสอบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ดัชนีชี้วัดปัจจัยความสาเร็จของงาน การติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์
รายงานทางการเงิน เป็นตัน
ขั้นตอนการติดตามผลการดาเนินงาน
1. วางแผนการติดตามผลการดาเนินงาน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงิน โดยคานึงถึง
สาระสาคัญของข้อตรวจพบที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของส่วนราชการ ระยะเวลาในการติดตามผล บุคลากรที่
ใช้ติดตามมีความรู้ด้านแผนงาน/โครงการ และค่าใช้จ่ายกับความคุ้มค่าในการติดตาม
2. ดาเนินการติดตามผล สอบทานการปฏิบัติงานของหน่ว ยรับตรวจว่าเป็นไปตามการสั่ งการหรื อ ไม่
3. การรายงานผลการติดตาม โดยรวบรวมข้อมูลในการติดตามงาน และนาเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบว่า
หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานครั้งก่อนหรือไม่ และมีความตื่นตัวและเร่งรัดการแก้ไข
ข้อบกพร่องอย่างจริงจัง หากเป็นการติดตามผลตามปกติ ควรรายงานผลการติดตามไว้ตอนท้ายของรายงานผลการ
ปฏิบัติงานครั้งต่อไปของผู้ตรวจสอบภายใน แต่หากเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบภายในอาจจัดทารายงานผล
การติดตามและเสนอต่อฟัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบและหรือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

บทที่ 4
ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การดาเนินงานโครงการ

บทที่ 4
ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นนโยบายขับเคลื่อนของกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก เพื่อการพัฒ นาระบบบริก ารสุ ขภาพที่ทั นสมัยสนั บสนุน การสร้ างสุ ขภาวะที่ดี มี
วัตถุประสงค์เพื่อนาศักยภาพของสมุนไพรจากการวิจัย ให้เกิดนวัตกรรมสาหรับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19
ร่วมกับการให้บริการมาตรฐานตามรูปแบบของการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ประเทศ และสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุ ขภาพของประเทศ ทาให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การ
ดาเนินงานของโครงการเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
พื้นที่กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายบริการ 4 เขตบริการ จานวน 9 จังหวัด ได้แก่
เครือข่ายบริการที่
เครือข่ายบริการที่
เครือข่ายบริการที่
เครือข่ายบริการที่

3 : จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกาแพงเพชร
4 : จังหวัดนครนายก จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี
5 : จังหวัดเพชรบุรี
6 : จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวใน
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
2. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
และกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
เสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่อไป
ผลการตรวจสอบการดาเนินงาน
การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ การปฏิบัติงานตรวจสอบได้ใช้ข้อมูลการกระจายสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรไปยังหน่วยบริการที่อยู่ภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยได้รับเงินงบประมาณ งบกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ในการตรวจสอบได้มีการเข้าสอบทานการปฏิบัติงานภาคสนาม
ของหน่วยงานรับตรวจด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงานที่ถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริง

25
ด้านประสิทธิผล
โครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระบาดระลอกใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มี
อากการน้อย(ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) ร่วมกับการรักษาความสะอาดของร่างกาย ลดการแพร่เชื้อโดยใช้สเปรย์ล้างมือ
กระชายขาว เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและยาจากต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการส่งเสริมสื่อประกอบ
คาแนะนา เช่น คู่มือการใช้ฟ้าทะลายโจร โปสเตอร์แผ่นพั บ เป็นต้น นับว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
แผนไทยและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรได้อย่างถูกหลักวิชาการ ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพร
ในบัญชีหลักแห่งชาติ แม้ว่ามีทั้งการยอมรับและไม่ยอมรับจากวงการแพทย์ เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทะลายโจร
เข้มข้นยังไม่เพียงพอก็ตาม แต่ก็เป็นก้าวกระโดดที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรบรรเทาและ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ ทาให้เกิดการพัฒนาด้านการ
ใช้สมุนไพรมากยิ่งกว่าเดิม เกิดมูลค่าและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในตลาดยาสมุนไพร ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป็นโอกาสและเพิ่มชองทางในการเลือกดูแลสุขภาพ โดยมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ตามแผนการ
ใช้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และคุณภาพตามงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สรุปผลการดาเนินงาน ดังนี้
ผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านการสนับสนุนเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลภาพรวมรายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง โครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
และกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วย : บาท
กิจกรรม
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
ที่ใช้
1
จัดหายาสมุนไพรจากโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
4,268,700
1.ค่ายาสมุนไพรจากโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่มาตรฐาน
2,563,700 5,069,000
2.ค่าสเปรย์ล้างมือจากกระชายขาว (รพ.พท.จัดซื้อ)
450,000
679,980
3.จ้างเหมาพนักงานบรรจุยาสมุนไพรสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
220,000
162,330
4.ค่าซองพลาสติกซิปล๊อคบรรจุยาสมุนไพรเฉพาะราย
220,000
38,627
จัดทาสื่อประกอบคาแนะนา
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดทาคู่มือประกอบคาแนะนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร การ
480,000
865,000
ใช้สาหรับ COVID-19 และ
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
480,000
82,500
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสารคาแนะนาการใช้ยาสมุนไพรและสติกเกอร์
110,000
103610
ฉลากยา
4.จัดทาคลิป VDO เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คาแนะนาการใช้ฟ้าทะลายโจร
300,000
254,125
จานวน 4 ภาษา
5.จัดทาอินโฟกราฟฟิคประชาสัมพันธ์คาแนะนา
30,000
26,750
2
ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล
4,581,900
ค่าชุด PPE, หน้ากากอนามัยธรรมดาและ N95 , ถุงมือ, หน้ากากใสกันเปื้อน
662,00
1,240,000

26
สรุปผลภาพรวมรายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง โครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
และกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต่อ)
หน่วย : บาท
กิจกรรม
รายการ
งบประมาณ
งบประมาณ
ได้รับจัดสรร
ที่ใช้
3
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ข้อมูล
200,000
300,000
4
ส่งเสริมและสนับสนุนการนายาฟ้าทะลายโจรไปใช้ทั่วประเทศ
524,200
-ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแถลงข่าว พร้อมพิธีมอบฟ้า
200,000
274,899.05
ทะลายโจรในการนาไปใช้ในสถานการณ์โควิด-19
-ค่ากล่องพัสดุในการบรรจุ
60,000
7,329.50
-ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ ค่าจัดส่งยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร
2,860
460,277
-ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19
5,320
-จ้างเหมาบริการจัดทาเอกสารรายงานผลการติดตามโครงการฯ จานวน
5,052.45
180 เล่ม
รวม
9,574,800
9,574,800
สรุป : การใช้เงินงบประมาณ งบกลาง ร้อยละ 100
สรุปทะเบียนการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังเขตบริการและพื้นที่สุ่มตรวจสอบ
เขต

ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
รอบ 1
รอบ 2
(แคปซูล)
(แคปซูล)
รับยามา
600,000
3,000,015
เขตบริการที่ 1
51,900
194,400
เขตบริการที่ 2
14,100
108,000
เขตบริการที่ 3
12,000
104,850
เขตบริการที่ 4
47,550
585,225
เขตบริการที่ 5
80,850
412,425
เขตบริการที่ 6
85,650
310,500
เขตบริการที่ 7
14,550
124,200
เขตบริการที่ 8
38,100
135,000
เขตบริการที่ 9
14,550
225,180
เขตบริการที่ 10
12,900
86,400
เขตบริการที่ 11
21,750
253,800
เขตบริการที่ 12
45,600
246,735
เขตบริการที่ 13 160,500
213,300
กระจายยาไป
600,000
3,000,015
สรุป : การกระจายยาไปหน่วยบริการ ร้อยละ 100

รวม
(แคปซูล)
3,600,015
246,300
122,100
116,850
632,775
493,275
396,150
138,750
173,100
239,730
99,300
275,550
292,335
373,800
3,600,015

สุม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดาเนินงาน

สสจ.นครสวรรค์/กาแพงเพชร
สสจ.นครนายก/ปทุมธานี/พระนครศรีอยุธยา/สระบุรี

สสจ.เพชรบุรี
สสจ.ฉะเชิงเทรา/ระยอง

27
สรุปผลการตรวจสอบการดาเนินงานของจังหวัด (คลังยา) ที่สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ
เขต

พื้นที่สุ่ม
(จังหวัด)

3

กาแพงเพชร
นครสวรรค์
นครนายก
ปทุมธานี

4

วันเดือนปี
ลงพื้นที่
28-29 ธ.ค.64
27-28 ธ.ค.64

พระนครศรีอยุธยา

5
6

1 ธ.ค.64
3 ธ.ค.64
7 ธ.ค.64
16-17 ธ.ค.64

สระบุรี
เพชรบุรี
ฉะเชิงเทรา
ระยอง

23-24 ธ.ค.64

9 ธ.ค.64
4-5 ม.ค.65
รวม

ฟ้าทะลายโจร ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
รวม
(โครงการ)
(บริจาค)
คงเหลือ
(แคปซูล)
(แคปซูล)
(แคปซูล)
5,500
34,800
34,800
165
24,000
24,000
9,225
45,600
45,600
312,300
135,000 447,225
5,450
55,500
55,500
85,200
225,000 310,200
180,150
121,500 301,650
1,890
40,200
45,000
85,200
495
36,900
36,900
22,725
814,650
526,500 1,341,150

(ก)
*

(ข)
*

(ค)
*


































*หัวข้อการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการสาคัญของกรม
(ก) หน่วยงานทีไ่ ด้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฯ มีการบริหารจัดการใช้ยาสมุนไพรให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั่วถึง
คุ้มค่าสาหรับประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีเป็นผูป้ ่วยที่มีอาการน้อย
(ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) (มีรายงานการนายาสมุนไพรไปใช้)
(ข) มีหลักฐานการสนับสนุนหรือการกระจายยาสมุนไพรฯ จานวนที่ถูกต้องตรงกัน ตั้งแต่ตน้ ทาง กลางทาง และปลายทาง
(ค) การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด สอดคล้องตามแผนและนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
** กรณีมียอดคงเหลือ
1.สารองไว้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19
2.ได้รับคืนจากหน่วยบริการในสังกัด และเก็บสารองไว้ทสี่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาม 1

จากข้อมูลผลการดาเนินงานที่ตรวจสอบได้ สามารถประเมินผลการดาเนินงานการใช้สมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ เป็นการใช้สมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรร่วมรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) ร่วมกับการรักษาความ
สะอาดของร่างกาย ลดการแพร่เชื้อโดยใช้สเปรย์ล้างมือกระชายขาว เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
และยานาเข้าจากต่างประเทศ เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน บรรลุผลสาเร็จ ได้ตามเป้าหมายหรือ
สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด
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ด้านประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานโครงการ (ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร) ที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข
ต

คลังยา
(จังหวัด)

3 กาแพงเพชร
นครสวรรค์
4 นครนายก
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา

สระบุรี
5 เพชรบุรี
6 ฉะเชิงเทรา
ระยอง
รวม

จานวนยา
สมุนไพร
(แคปซูล)
34,800
24,000
45,600
447,225
55,500
310,200
301,650
85,200
36,900
1,341,150

ผลการดาเนินการ

การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จมาก
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จปานกลางถึงมาก
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จมาก
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จมาก
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จปานกลาง
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จมาก
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จปานกลางถึงมาก
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จ
การเข้าถึงการรักษาด้วยยาสมุนไพรและลดค่าใช้จ่าย สาเร็จปานกลาง

การใช้สมุนไพรยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการน้อย (ไม่มีภาวะ
ปอดอักเสบ) เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางการช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็น จานวนมาก เป็นการเข้าถึงการรักษาด้วยยา
สมุนไพร และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลและยานาเข้าจากต่างประเทศในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาด
รุนแรง ในภาวะขาดแคลนยานาเข้าจากต่างประเทศ ประสิทธิภาพในการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจึงได้ผลลัพธ์ที่
ดี ทาให้ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีอาการดีขึ้น ทาให้เป็นที่ยอมรับจากวงการแพทย์ทและประชาชนมาก
ขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่ได้ในการดาเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในโครงการ ภายใต้กรอบระยะเวลาและเงินงบประมาณที่ได้กาหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่
ผลการตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นว่า การใช้
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ และเป็นการ
ช่วยเหลือประชาชนในช่วงระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น มีป ระเด็น ข้อตรวจพบ ที่มีส าเหตุและผลกระทบ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่ อเพิ่ มคุ ณค่า ปรับปรุงการ
ดาเนินงาน การควบคุม กากับดูแลการดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งๆ ขึ้นไป ดังนี้
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หลักเกณฑ์ / สิ่งที่ควรเป็น (Criteria)
 หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สามารถดาเนินการใช้สมุนไพรยาฟ้าทะลายโจร
ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ทันการณ์ในจังหวัดที่ประสบปัญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้ได้ร้อยละ 100
 การบริ ห ารจั ดการเป็ น ไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด สอดคล้ างตามแผนและนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเหมาะสม คุ้มค่าสาหรับประชาชน มีรายงานเป็นหลักฐานการนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ไปใช้ตามจานวนที่ถูกต้องตรงกันตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง
ข้อเท็จจริง/สิ่งที่เป็นอยู่ (Condition)
ข้อตรวจพบ ผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ มี ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้ มีข้อจากัด ปัญหา
และอุปสรรค แนวทางแก้ไขปรับปรุง มีความแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละพื้นที่สุ่มเลือก ดังนี้
หน่วยงานที่เป็นคลังยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
 ได้รั บการสนั บสนุ นยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 34,800 แคปซูล มียอดคงเหลื อ จานวน 5,500
แคปซูล และได้กระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (100 เตียง) แห่งเดียว
 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประสบความสาเร็จมาก เนื่องจากมีแพทย์แผน
ปัจจุบันเป็นหัวหน้าทีมในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่โรงพยาบลสนามแห่งนี้ และยอมรับถึง
คุณประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรที่มีต่อผู้ป่วย ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ มีกาลังใจ คลายกังวล รักษาหายเร็วขึ้น ใน
สถานการณ์ที่เตียงและยาแผนปัจจุบันเริ่มขาดแคลน พร้อมมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ยาฟ้าทะลายโจรของ
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการจัดทาสต๊อกคลังยา ตั้งรหัสยา 24 หลักใหม่สาหรับยาฟ้าทะลายโจรที่
ได้รับการสนับสนุนใหม่กับของเดิมที่มีอยู่ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
 ปัญหาและอุปสรรค
1. การติดต่อและติดตามผู้ป่วยมีข้อจากัด เนื่องจากผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติ จึงเก็บข้อมูลได้ไม่มากเท่าที่ควร
2. ในระยะแรก มีความเข้าใจในการออกฤทธิ์ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรยังไม่ชัดเจน ทาให้ มี
ข้อจากัดในจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับกลุ่มเสี่ยง
3. ในระยะหลัง มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้จ่าย
สารสกัดฟ้าทะลายโจรลดน้อยลง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 24,000 แคปซูล มียอดคงเหลือ จานวน 165
แคปซูล และได้กระจายยาสมุนไพรไปโรงพยาบาลสนาม (สนามกีฬากลาง) และโรงพยาบาลชุมชน จานวน 14 แห่ง
 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประสบความสาเร็จปานกลางถึงมาก ในระยะแรกมีบาง
โรงพยาบาลไม่ยอมรับการใช้ฟ้าทะลายโจร แต่ภายหลังไม่สามารถต้านความต้องการใช้ยาสมุนไพรของประชาชนได้ จึงมีการใช้
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรคลอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ได้ลงสุ่มตรวจพื้นที่เพิ่มจานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลบรรพตวิสัย ควรให้มี
การจัดทาสต๊อกยาสมุนไพรที่ได้รับการสนับสนุนแยกออกจากของเดิม เพื่อป้องกันความซ้าซ้อน และควรระมัดระวังการใช้รหัส
ยา 24 หลักของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ได้รับการสนับสนุนมากับยาสมุนไพรจากที่อื่น ๆ เพื่อความชัดเจนถูกต้องต่อไป
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 ปัญหาและอุปสรรค
1. เก็บข้อมูลผู้ป่วยได้ยาก ซับซ้อน ไม่สามารถแยกได้ระหว่างยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดและสารสกัด
2. ยาฟ้าทะลายโจรไม่เพียงพอกับพื้นที่การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. การสื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติมีความไม่ชัดเจน และมีค่าใช้จ่ายในการโทรติดตามอาการและ
เอกสารประกอบในการเก็บข้อมูล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 45,600 แคปซูล มียอดคงเหลือ จานวน
9,225 แคปซูล สารองไว้ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สาหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ที่มคี วามต้องการรับสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ
ได้กระจายยาสมุนไพรไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านนา, โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลองครักษ์,
โรงพยาบาลนครนายก, โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครนายก, มศว. กลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก
 การติ ด ตามผลการใช้ ย าสมุ น ไพรฟ้ า ทะลายโจร ประสบความส าเร็ จ มาก สามารถช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนได้มากในภาวะวิกาฤตการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์นั้นได้ดีมาก แต่ด้วยสถานการณ์ที่ระบาดรุนแรง
ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้มากตามที่ต้องการได้
 ปัญหาและอุปสรรค
1. ไม่มีความชัดเจนเรื่องแนวทางการจ่ายสารสกัดฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ป่วยโควิด-19 และขาดการ
ประสานงานล่วงหน้าเกี่ยวกับการจัดสรรสารสกัดฟ้าทะลายโจรระหว่างกัน
2. จากการประกาศคณะกรรมการพั ฒ นาระบบยาแห่ ง ชาติ เรื่ อ งบั ญ ชี ย าหลั ก แห่ ง ชาติด้าน
สมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 กาหนดให้การสั่งจ่ายสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ได้โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (แพทย์แผนปัจจุบัน) ทาให้บุคลากรแพทย์แผนไทยไม่สามารถสั่งจ่ายสารสกัดฟ้าทะลายโจรใน
ผู้ป่วยโควิด-19 ได้ และทาให้เก็บข้อมูลผู้ป่วยทาได้ยาก
3. แพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ให้ความสาคัญในการสั่งจ่ายสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19
เนื่องจากขาดคู่มือ/นโยบาย/เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ในการสั่งจ่ายสารสกัดฟ้าทะลายโจร
4. สารสกัดฟ้าทะลายโจรไม่มีรหัสยา 24 หลักอย่างครบถ้วนทุกรอบที่ได้รับการสนับสนุน ส่งผลทา
ให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามเงื่อนไขการบันทึกข้อมูลได้
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 447,225 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ และได้
กระจายยาสมุนไพรไปยังหน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว , โรงพยาบาลลาลูกกา, โรงพยาบาลธัญบุรี,
โรงพยาบาลหนองเสือ , โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ , โรงพยาบาลคลองหลวง, โรงพยาบาลสามโคก, โรงพยาบาล
ปทุมธานี, โรงพยาบาลสนามตลาดไท, สสอ.ลาลูกกา, สสอ.ธัญบุรี, สสอ.คลองหลวง, สสอ.เมืองปทุมธานี และกลุ่ม
งานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประสบความสาเร็จมาก สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโค
วิด-19 และกลุ่มเสี่ยงได้เป็นจานวนมาก ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดไทย เป็นต้น ไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญในการเก็บ
ข้อมูล จึงควรหาผู้เชี่ยวในการเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน รองรับสถานการณ์
ในอนาคต
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 ปัญหาและอุปสรรค
1. จัดเก็บข้อมูลทาได้ยากในช่วงแรกๆ เนื่องจากขาดความชัดเจนของรูปแบบที่กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ กาหนดมา จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้ และช่วงแรกเป็นช่วงวิกฤต มีความเร่งด่วนฉุกเฉิน ทาให้การ
เก็บข้อมูลไม่เพียงพอ แต่เมื่อผ่านภาวะวิกฤตแล้ว แต่การแพร่ระบาดยังคงมีต่อไป จึงควรเก็บข้อมูลเพื่อรองรับ
สถานการณ์หากเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาอีก จะได้มีความคล่องตัวมากขึ้น
2. พบสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ ด้อยคุณภาพ ควรตรวจสอบก่อนสนับสนุนภูมิภาค เช่น ยาไม่มี
ทะเบียน ยามีความชื้น แสดงฉลากยาไม่ถูกต้อง เป็นต้น และควรเป็นสารสกัด เพื่อลดปริมาณการรับประทาน
5. กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไม่มีการกาชับถึงนโยบายอย่างชัดเจนให้จังหวัด สามารถนาไปปฏิบัติ
และจัดเตรียมว่าจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างมาดาเนินการและรายงานอย่างไร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 55,500 แคปซูล มียอดคงเหลือ จานวน
5,450 แคปซูล เพื่อสารองให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และได้กระจายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรไปยังหน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาล
มหาราช, โรงพยาบาลวังน้อย, โรงพยาบาลอุทัย, สถานีเฉลิมพระเกียรตินครหลวง, สสอ.วังน้อย, สสอ.บางประอิน,
โรงพยาบาลบางไทร, โรงพยาบาลผั ก ไห่ , โรงพยาบาลบางซ้ า ย, โรงพยาบาลบางประหั น , โรงพยาบาลภาชี ,
โรงพยาบาลลาดบัวหลวง, โรงพยาบาลบางประอิน, โรงพยาบาลท่าเรือ, สสอ. อาเภอเมือง, สสอ.อุทัย, ฝ่าย NCD,
สสอ.ผักไห่ และโรงพยาบาลสนาม
 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประสบความสาเร็จปานกลาง และมีความเห็นว่า
ควรสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้านเพื่อการเก็บข้อมูลจะสามารถตรวจสอบและควบคุมของผู้ใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้
 ปัญหาและอุปสรรค
1. แพทย์แผนปัจจุบันให้การสนับสนุนการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ส่งผลให้สั่งจ่ายยาฟ้า
ทะลายโจรน้อยลง
2. ต้องการให้มีการจัดสรรยาฟ้าทะลายโจรตามความต้องการในแต่ละพื้นที่ ไม่ต้องการให้จัดสรร
เท่ากันทุก ๆ ที่ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างก้น อาจใช้กลยุทธิ์ เชิงรุกตามกลุ่มคลัสเตอร์ ไม่ใช่การ
รอให้ผู้ป่วยเข้ามารับฟ้าทะลายโจรเอง
3. มีการเก็บ รวบรวมข้อมูล การจัดสรรยาฟ้าทะลายโจรในจังหวัด เป็นการเก็บข้อมูล เชิง Big
Accident ทาให้ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากในช่วงระบาดมาก ๆ การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ยากมาก การบันทึกข้อมูล
ในระบบมีรายละเอียดมากเกินไป
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 310,200 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ และได้
กระจายยาสมุนไพรไปยังหน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลหนองแซง, โรงพยาบาลวังม่วง, โรงพยาบาลบ้านหมอ,
โรงพยาบาลดอนพด, โรงพยาบาลแก่งคอย, โรงพยาบาลหนองแค, โรงพยาบาลพระบาท, โรงพยาบาลมวกเหล็ก,
โรงพยาบาลสระบุรี , โรงพยาบาลวิหารแดง, โรงพยาบาลหนองโดน, โรงพยาบาลเส้าให้ และโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์(เอกชน-สนับสนุนงานวิจัย)
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 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประสบความสาเร็จมาก ทั้งนี้ได้สุ่มตรวจหน่วย
บริการภายในจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจากคลังยาของจังหวัด จานวน 3 แห่ง คือ
- โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มียอดคงเหลือ 15,570 แคปซูล มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP
- โรงพยาบาลหนองแค ไม่มียอดคงเหลือ
- โรงพยาบาลหนองโดน มียอดคงเหลือ 3,870 แคปซูล มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร GMP
ข้ อ คิ ด เห็ น : ต้ อ งการนโยบายหรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทุ ก กรมที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัวมากขึ้น งานวิจัยที่อ้างอิงได้อย่างเพียงพอ และคุณภาพของยาสมุนไพรฟ้า
ทะลายโจรจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ไห้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยได้ วิธีการสั่งยาฟ้าทะลายโจรควรทาเป็น
หนังสือพร้อมแนบรายงานวิจัยเป็นหลักฐานในการดาเนินการ
 ปัญหาและอุปสรรค
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
1. สมุน ไพรเป็ น เรื่ องใหม่ส าหรับ แพทย์แผนปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ท้าท้ายที่ท าให้ แพทย์วิ นิ จ ฉั ย
เลือกใช้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น มีนโยบายออกมาก็จะติดตามผลการใช้และจัดสรรฟ้าทะลายโจร การดาเนินงาน
โครงการยัง มีความยาก เนื่องจากยังไม่มีนโยบายที่เป็น Guideline ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกัน จึงต้องการ
ข้อมูลที่ชัดเจนมารองรับเพื่อให้เกิดความมั่นใจ
2. ไม่มีงานวิจัยรองรับการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างเพียงพอ
 โรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
1. ปัญหารอยต่อระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งนี้แพทย์แผนปัจจุบันบางส่ วนไม่
ยอมรับการใช้ยาสมุนไพร มีการต่อต้านและไม่เชื่อมั่น ไม่สั่งจ่าย ไม่ยอมใช้ เพราะใช้ยาแผนปัจจุบันมาเป็นเวลานาน
2. กรณีเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แต่หากไม่มีอาการ แพทย์ก็ไม่ให้ย าทั้ง 2 ชนิด คือ ฟาวิพิราเวียร์ และ
ฟ้าทะลายโจร อาจทาให้การรักษาช้าเกินไปได้ในบางกรณีได้
 โรงพยาบาลหนองแค
1. แพทย์แผนปัจจุบันยังไม่มีความเข้าใจและคนไข้ไม่รู้ประโยชน์ การใช้ไม่ครบจานวนที่เหมาะสม
2. เกิดความยุ่งยากในการที่จะได้รับฟ้าทะลายโจร เพราะต้องกรอกแบบสอบถามผู้ป่วยก่อนจะ
ได้รับฟ้าทะลายโจร ผ่าน Google From ก่อน ซึ่งผู้ป่วยไม่เข้าใจ และเห็นว่ามีความยุ่งยากกว่าจะได้รับยาฟ้าทะลายโจร
 โรงพยาบาลหนองโดน
1. ไม่มีงานวิจัยรองรับจึงทาให้แพทย์แผนปัจจุบันไม่กล้าจ่ายยาฟ้าทะลายโจร เพราะขาดความเชื่อมั่น
2. ผู้ป่วยบางรายซื้อยาฟ้าทะลายโจรมารับประทานเองก่อน ทาให้วัดผลการใช้ยาไม่ได้ในบางราย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 301,650 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ และได้
กระจายยาสมุนไพรไปยังหน่วยบริการ ได้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า , โรงพยาบาลชะอา, โรงพยาบาลบ้านลาด,
โรงพยาบาลแก่งกระจาน, โรงพยาบาลเขาย้อย, โรงพยาบาลท่ายาง, โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง, โรงพยาบาลบ้าน
แหลม และสานักางานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประสบความสาเร็จปานกลางถึงมาก สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้มากในช่วงระบาดอย่างรุนแรง และมีข้อคิดเห็น คือ ต้องการให้แพทย์แผนไทยมีบทบาทในการสั่งจ่ายยาฟ้า
ทะลายโจร งานวิจัยที่รองรับการใช้ยาฟ้าทะลายโจร เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่แพทย์แผนปัจจุบัน และสุ่มตรวจหน่วยบริการ
ภายในจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนจากคลังยาของจังหวัด 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลท่ายาง มียอดคงเหลือ 2,925 แคปซูล
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 ปัญหาและอุปสรรค
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
1. ข้อมูลที่กรมต้องการอาจจะได้ในเชิงปริม าณ แต่อาจไม่ค่อยมีคุณภาพ เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดรุนแรง ต้องคัดแยกผู้ป่วยมีเป็นจานวนมาก
2. กลุ่ มงานแพทย์ แผนไทยเข้ าร่ ว มการปฏิ บั ติ งานจ านวนน้ อยและไม่ ได้ เข้ าร่ ว มประชุ ม EOC
เนื่องจากไม่มีชื่อในคาสั่งปฏิบัติงานในช่วงแรก ต้องการให้ทีมแพทย์แผนไทยมีบทบาทในการกระจายยาฟ้าทะลายโจร
3. ผู้ป่วยเป็นชาวต่างชาติ ต้องใช้ล่ามทาให้เกิดปัญหาในการสื่อสารและการทางาน
4. ไม่มีงานวิจัยรองรับการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างเพียงพอ
 โรงพยาบาลท่ายาง
1. มีผู้นาเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลท่ายาง นาร่องการใช้ฟ้าทะลายโจร ทาให้การบริหารจัดการ
ในช่วงระบาดรุนแรงดาเนินการนายาฟ้าทะลายโจรไปใช้ได้ดี ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น
2. แพทย์มีความเก่งกันคนละแบบ หมอแผนไทยด้านสมุนไพร หมอแผนปัจจุบันด้านผลตรวจ
ร่างกายและการจ่ายยาแผนปัจจุบัน จึงควรร่วมมือกันช่วยรักษาผู้ป่วยถึงจะเป็นผลดีที่สุดให้แก่ประชาชน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 85,200 แคปซูล มียอดคงเหลือ จานวน
1,890 แคปซูล เพื่อสารองให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด -19 ทั้งนี้มีบางส่วนได้รับคืนจากหน่วยบริการที่ได้กระจายยาไปสนับสนุนภายใน
จังหวัด และได้กระจายยาสมุนไพรไปยังหน่วยบริการ จานวน 15 แห่ง
 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร แสดงคิดเห็นเกี่ยวกับยาฟ้าทะลายโจรคือดี แต่ไม่
ต้องการบันทึกเก็บข้อมูล เนื่องจากมีความยาก จัดทาหนังสือแจ้งยอดจัดสรรลงพื้นที่ เป็นหลักฐานแทนการจัดทา
รายงานการกระจายยาฟ้าทะลายโจรลงไปหน่วยงานย่อยในจังหวัด
 ปัญหาและอุปสรรค
1. ต้องการยาฟ้าทะลายโจร แต่ไม่ต้องการเก็บข้อมูล เนื่องจากกาลังคนไม่เพียงพอ
2. การเก็บข้อมูลรายบุคคลมีความยาก ในช่วงการแพร่ระบาดรุนแรง มีแบบถาม-ตอบ ความ
ต้องการยาฟ้าทะลายโจร แต่ผู้ทาแบบสอบถามกลัวติดโรคติดเชื้อโควิด-19
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน 36,900 แคปซูล มียอดคงเหลือ จานวน
495 แคปซูล และได้กระจายยาสมุนไพรไปที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลบ้านค่าย โรงพยาบาล
ปลวกแดง โรงพยาบาลวังจันทร์ โรงพยาบาลบ้านฉาง โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลนิคมพัฒนา และ โรงพยาบาล
ระยอง
 การติดตามผลการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ประสบความสาเร็จปานกลาง เป็นการเพิ่มช่องทาง
และโอกาสในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงเวลาที่มีการพร่ระบาดรุนแรง และขาดแคลนยานาเข้าจากต่างประเทศ
 ปัญหาและอุปสรรค
1. การติดต่อและติดตามผู้ป่วยมีข้อจากัด เนื่องจากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยมีหลายฝ่าย ได้แก่ แพทย์
แผนไทย พยาบาล ข้อมูลจากวอร์ดคนไข้ โทรศัพท์สอบถามผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่มีเครื่องมือสื่อสาร จึงเก็บข้อมูลได้ไม่มาก
เท่าที่ควร
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2. ไม่มีงานวิจัยสนับสนุนการใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่เพียงพอต่อความเชื่อมั่นของแพทย์แผนปัจจุบัน
จึงทาให้ไม่เกิดความร่วมมือในการนายาฟ้าทะลายโจรไปใช้ในผู้ป่วย
3. ไม่มีความชัดเจนในการเก็บข้อมูล เกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจร ว่าต้องการข้อมูล อะไรบ้าง
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรง จึงไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ตามที่ต้องการของกรม
จากข้อตรวจพบ และการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
และกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ มีสาเหตุซึ่งทาให้เกิดผลกระทบ และมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
สาเหตุ (Cause)
1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมาก ทาให้มีผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีเป็นจานวนมาก การรักษาต้องการความแม่นยาและรวดเร็ว แม้ว่าฟ้าทะลายโจรเป็นยา
สมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ มีทั้งการยอมรับและไม่ยอมรับจากวงการแพทย์ เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับฟ้าทะลาย
โจรเข้มข้นยังไม่เพียงพอก็ตาม ทาให้ไม่มีความเชื่อมั่นในการสั่งจ่ายยาฟ้าทะลายโจรต่อผู้ป่ วยโควิด-19 ที่มีอาการ
น้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อาจทาให้ประชาชนขาดโอกาสและการเพิ่มช่องทางในการ
รักษาพยาบาลได้
2.อาจเกิดจากการกากับ ดูแลไม่ทั่ว ถึง และขาดหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบในการติด ตามประเมินผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและจริงจังอย่างเป็นระบบ
ผลกระทบ (Effect)
1.อาจทาให้ประชาชนขาดโอกาสและการเพิ่มช่องทางในการรักษาพยาบาล มีผลให้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่มี
อาการน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) กลายเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ และอาจทาให้การดาเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ขาดความเชื่อมั่นในการสั่งจ่ายยาฟ้าทะลายโจร เนื่องจากงานวิจัยรองรับยังเข้มข้นไม่เพียงพอ
3.การกากับดูแลไม่ทั่วถึง และขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง อาจส่งผลให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
จากข้อตรวจพบที่ ได้ เสนอดังกล่ าวข้างต้ น มีข้อเสนอแนะให้ หน่วยงานพิจารณาเพื่ อควบคุ ม กากับดู แล
การดาเนินงานการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนี้
1.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรจัดทาแนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธี มีข้อความชัดเจน
กระชับ เข้าใจง่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อป้องกันการใช้ยาฟ้าทะลาย
โจรที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้
2.ควรกาหนดบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3.ควรมีก ารส ารวจความต้ อ งการใช้ ยาฟ้ าทะลายโจร เพื่ อน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการวางแผนการ
สนับสนุนในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงอยู่เป็นโรคชนิดหนึ่งต่อไปในอนาคต และจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินเผื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยลดความเสี่ยงกรณีมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเกิดขึ้น
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4.ควรให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่ในการเผยแพร่แนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจร การแนะนา
การหารือ และตอบข้อซักถามได้อย่างทั่วถึง เป็นศูนย์ กลางรวบรวมความต้องการตามแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่อง
ทางการติดต่อที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการวางแผนต่อไป
5.ควรให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยั ด เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกที่
เพิ่มโอกาสและช่องทางของประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป
การติดตามผล (Follow-up)
การดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้
ขับเคลื่อนการสนับสนุนการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็น
ผลสาเร็จระดับหนึ่ง และคงมีโครงการสนับสนุนการใช้สมุนไพรไปยังหน่วยงานภูมิภาคในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป การ
ดาเนินงานดังกล่าวต้องให้เกิดความต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพและการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อให้
ผู้ป่วยที่มีความจาเป็นเข้าถึงการบริการ รวมถึงการพัฒนาขับเคลื่อนให้ครบกระบวนการตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทาง ให้เกิดการยอมรับในวงการแพทย์ในการนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย มาใช้ในการ
รักษาพยาบาล และสามารถควบคุมอาการป่วยได้ พร้อมทั้งเกิดมูลค่าและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในตลาดยาสมุนไพร
ทั้งนี้จากการไปตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานโครงการดังกล่าว ได้ประสานงานด้านข้อมูล
ร่วมกันกับกองการแพทย์ทางเลือกแล้วถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาต่อยอดต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิม
หากยังมีโครงการในลักษณะนี้ในปีต่อ ๆ ไป

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
“การตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วย
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ ” เป็นการตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) มี
บทบาทร่วมกับการตรวจสอบทางบัญชีและการเงิน เนื่องจากการตรวจสอบทางบัญชีและการเงินเพียงด้านเดียวไม่
เพียงพอที่จะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงผลการดาเนินงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและได้ผล
คุ้มค่าหรือไม่ จึงต้องมีการตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) ร่วมด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง
เตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
หากมีสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อให้ทราบจุดอ่อนที่มีความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายที่ ได้
กาหนดไว้
หลังจากที่ได้ผลสรุปการตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit) ของหน่วยงานที่ได้สุ่ม
เลือกตัวอย่างลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดาเนินงาน มีผลการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการที่ได้กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้ มีผลลัพธ์ที่มองเห็นเป็นรูปธรรม คือ ประชาชนได้รับโอกาสใน
การมี เ ครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการดู แ ลสุ ข ภาพ บุ ค ลากรสาธารณสุ ข และที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถ ทัศนคติใหม่ๆ ประสบการณ์ และความเข้าใจถึงกลยุทธ์ การปฏิบัติงานของแผนงาน/โครงการ และ
สามารถพัฒนาต่อยอดและขยายผลในวงกว้างต่อไปได้
จากการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของโครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและ
กระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่ มีความสาเร็จในระดับดีในภาพรวม เนื่องจาก
เป็นช่วงที่ยาที่น าเข้าจากต่างประเทศขาดแคลนในขณะนั้น หน่วยงานที่สุ่มตรวจสอบมีการบริหารจัดการใช้ยา
สมุนไพรให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมทั่วถึง และคุ้มค่าสาหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรั สโคโรนา 2019 กรณีเป็ น ผู้ ป่ ว ยที่มีอาการน้อย (ไม่มีภ าวะปอดอักเสบ) และการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนด สรุปได้ดังนี้
หน่วยงานที่เป็นคลังยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
34,800 แคปซูล มียอดคงเหลือ 5,500 แคปซูล ประสบความสาเร็จมาก แพทย์แผนปัจจุบันให้การสนับสนุนดี
เพราะเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการรักษาประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
24,000 แคปซูล มียอดคงเหลือ 165 แคปซูล ประสบความสาเร็จปานกลางถึงมาก พบว่ายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ไม่เพียงพอ และการเก็บข้อมูลได้ยาก ซับซ้อน ไม่สามารถแยกได้ระหว่างยาฟ้าทะลายโจรชนิดผงบดและสารสกัด
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
45,600 แคปซูล มียอดคงเหลือ 9,225 แคปซูล ประสบความสาเร็จมาก ต้องการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการในการ
สั่งจ่ายยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อต้องการให้แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้น
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
447,225 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ ประสบความสาเร็จมาก ต้องการยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีคุณภาพ และต้อง
มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนได้รับการสนับสนุนยาฟ้าทะลายโจร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยได้
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สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
55,500 แคปซูล มียอดคงเหลือ 5,450 แคปซูล ประสบความสาเร็จปานกลาง เสนอความคิดเห็นว่าควรมีเครือข่ายระดับ
หมู่บ้านเพื่อรองรับการแพร่ระบาดระดับพื้นที่ เมื่อมีสถานการณ์ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวัดสระบุรี ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร จานวน
310,200 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ ประสบความสาเร็จมาก ต้องการงานวิจัยรองรับการใช้ยาฟ้าทะลายโจร เพื่อให้
แพทย์แผนปัจจุบันยอมรับ และต้องมีนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร จานวน
301,650 แคปซูล ไม่มียอดคงเหลือ ประสบความสาเร็จปานกลางถึงมาก ต้องการให้แพทย์แผนไทยมีบทบาทใน
การกระจายยาฟ้าทะลายโจรให้แก่ประชาชน
ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ดฉะเชิ งเทรา ได้ รั บการสนั บสนุ นยาสมุ นไพรฟ้ าทะลายโจร จ านวน
85,200 แคปซูล มียอดคงเหลื อ 1,890 แคปซูล ประสบความส าเร็จแต่ไม่ต้องการบันทึกข้อมูล เนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอ
ส านั กงานสาธารณสุ ข จังหวั ดระยอง ได้รับการสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้ าทะลายโจร จานวน
36,900 แคปซูล มียอดคงเหลือ 495 แคปซูล ประสบความสาเร็จปานกลาง ต้องการนโยบายที่ชัดเจนในการใช้ยาฟ้า
ทะลายโจร และต้องมีงานวิจัยรองรับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการนายาฟ้าทะลายโจรไปใช้ในผู้ป่วย
กรณีมียอดคงเหลือที่คลังยาจังหวัด เนื่องจากได้รับคืนมาเป็นบางส่วนจากหน่วยงานในสังกัดจังหวัด
รวมกับที่สารองไว้ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
1.หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ควรจัดทาแนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจรอย่างถูกวิธี มีข้อความชัดเจน
กระชับ เข้าใจง่าย มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจา เพื่อป้องกันการใช้ยาฟ้าทะลาย
โจรที่ไม่ถูกต้อง ที่อาจทาให้ประชาชนได้รับผลกระทบในการใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้
2.ควรกาหนดบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอในการรับผิดชอบ และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ โดยจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ
3.ควรมีก ารส ารวจความต้ อ งการใช้ ยาฟ้ าทะลายโจร เพื่ อน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการวางแผนการ
สนับสนุนในปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงอยู่เป็นโรคชนิดหนึ่งต่อไปในอนาคต และจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงฉุกเฉินเผื่อการเปลี่ยนแปลง ช่วยลดความเสี่ยงกรณีมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเกิดขึ้น
4.ควรให้มีหน่วยงานกลางทาหน้าที่ในการเผยแพร่แนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจร การแนะนา
การหารือ และตอบข้อซักถามได้อย่างทั่วถึง เป็นศูนย์กลางรวบรวมความต้องการตามแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นช่อง
ทางการติดต่อที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สามารถใช้ในการวางแผนต่อไป
5.ควรให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด เป็นประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย เป็นทางเลือกที่
เพิ่มโอกาสและช่องทางของประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืนต่อไป
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เอกสารอ้างอิง
1. โครงการการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดระลอกใหม่
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสต๊อกยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย กองการแพทย์ทางเลือก
3. โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) กรมบัญชีกลาง
4. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
5. เว็บไซด์กรมบัญชีกลาง
6. เว็บไซด์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
7. เว๊บไซด์เอกชนที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
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ภาคผนวก
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