
ตัวช้ีวัดที่ 12 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ   

          ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หน่วยวัด  : ร้อยละ  
เป้าหมาย : ร้อยละ 20.5      
คำอธิบาย :  

1.ผู ้ป ่วยนอก หมายถึง ประชาชนที ่มารับบริการตรวจ ว ิน ิจฉัย ร ักษาโรค และฟื ้นฟูสภาพ  
แบบไม่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทย 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น  

2.การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เช่น  

- การรักษาด้วยยาสมุนไพร  

- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ  

- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ  

- การอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ  

- การทับหม้อเกลือ  

- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  

- การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  

- การอบไอน ้ำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  

- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย  

- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก   

- การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ ที่มี  

การเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง  

3.การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์ 
แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอื ่นๆ หรือการบริการอื ่นๆ ที ่มีการ 
เพ่ิมเติมรหัสภายหลัง  

4.สถานบร ิการสาธารณส ุขของร ัฐ ส ังก ัดกระทรวงสาธารณส ุข หมายถ ึง โรงพยาบาลศ ูนย์   
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุข 
ชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข  

  

  

   

 



สูตรคำนวณ  =  (B/A) x 100  

 ความหมาย  

A = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง 

สาธารณสุข โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A–Y) หรือแพทย์แผนไทย 

(รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 หรือ U77x)   

B = จำนวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีการวินิจฉัย รหัสกลุ่ม

โรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักข้ึนต้นด้วย U50-U76 และ U78-U79 / การจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41  

หรือ 42 /การให้หัตถการ(900-77-00 ถึง 900-78-88) /หัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99)  

อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส Z   
 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี  

ตัวชี้วัด  
ปีงบประมาณ 

2561  

ปีงบประมาณ 

2562  

ปีงบประมาณ 

2563  

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจ  

วินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์ 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

24.38  22.11  22.40  

  

เกณฑ์การให้คะแนน  

 

ตัวชี้วัด  

 

น ้ำหนัก 

 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบความสำเร็จตาม 

เป้าหมายจังหวัด  

1  2  3  4  5  

ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ 
ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา 
โรค และฟ้ืนฟูสภาพ ด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 
ทางเลือก  

0.5  18.5  19.5  20.5  21.5  22.5  

  

  

  

  



เกณฑ์การประเมิน (Small Success)  

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน  รอบ 9 เดือน  รอบ 12 เดือน  

1.มีระบบบริหารจัดการ 
ยาสมุนไพรในจังหวัด 
2.มีการจัดทำ CPG ใน 
หน่วยบริการ  
3.จัดประกวดพื้นที่ 
ต้นแบบดีเด่นด้าน 
การแพทย์แผนไทย 
ระดับจังหวัด  
  

1.จัดบริการแพทย์แผนไทยใน 
คลินิกหมอครอบครัว 
2.มีการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรงานแพทย์แผนไทย 
3.จัดงานนิทรรศการร่วมใน 
งานประจำปี/งานมหกรรม 
ภาค  
  

  

1.รพ.ให้บริการดูแลผู้ป่วย 
ระยะกลาง(Intermediate 
Care) ด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก ครบทุก 
แห่ง  
2.มีข้อมูลผู้ปลูกสมุนไพร/ 

ตำรายา/หมอพื้นบ้านทุก 

อำเภอ  

1.มีการให้บริการผู้ป่วย 
นอกด้วยการตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และ 
ฟ้ืนฟูสภาพด้วยศาสตร์  
การแพทย์แผนไทยและ 
การแพทย์ทางเลือก ไม่ 
น้อยกว่า ร้อยละ 20.5  
2.มีคลินิกให้บริการยา 
กัญชาทางการแพทย์ 
แผนไทยใน รพ. อย่าง 

น้อย 4 แห่ง  

3.การจ่ายยาสมุนไพรไม่ 

น้อยกว่า ร้อยละ 6  

  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : ข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม / จังหวัดรวบรวมข้อมูลจากระบบ                                              

                                          รายงาน 43 แฟ้ม  

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสุขมาลย์ พัฒนศิริ เภสัชกรช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ                             
                          การแพทย์ทางเลือก สสจ.สตูล โทร. 074 711071 ต่อ 104 / 09 3780 4141  
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิชัย วนชิ สุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและ                          
                    การแพทย์ทางเลือก โทร. 074 711071 ต่อ 104 / 09 1459 2614  
  

 


