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23.1 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20) 801060
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
คานิยาม

วัตถุประสงค์
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รายการข้อมูล 1

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
อาเภอ
ร้ อ ยละของผู้ ป่ วยนอกทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บบริ ก าร ตรวจ วิ นิ จฉั ย รั กษาโรค และฟื้ น ฟู ส ภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ แบบไม่นอนพัก
รักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ แพทย์แผนจีน แพทย์แผนปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ ฟื้นฟูสภาพ เช่น
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การอบไอน้้าสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ
- การทับหม้อเกลือ
- การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การอบไอน้้าสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
- การให้ค้าแนะน้าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย
- การให้ค้าแนะน้าการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก
- การท้าหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ
ที่มี
การเพิ่มเติมรหัสภายหลัง
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก การแพทย์ปัจจุบัน
และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือการ บริการอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัส
ภายหลัง
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุ มชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล สถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ความ
ครอบคลุมหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกระดับ
1. การบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน 43 แฟ้ม
2. การรายงานจากจังหวัด
A = จ้านวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง
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สูตรคานวณตัวชี้วัด
ระยะเวลาประเมินผล
เกณฑ์การประเมิน
ปี 2563 :

สาธารณสุข โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A-Y) หรือ แพทย์แผน
ไทย (รหัสขึ้นต้นด้วย U ยกเว้น U77 หรือ U77x)
B = จ้านวนผู้รับบริการ (ครั้ง) ที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีการ
วินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50-U76 และ U78-U79 การจ่ายยา ที่มรี หัส
ขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 การให้หัตถการ (900-77-00 ถึง 900-78-88) หัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00
ถึง 900-79-99) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่รวมรหัส z
(B/A) x 100
ทุกไตรมาส

1
< 14.9

2
15 - 16.9

3
16-17.9

4
18 - 19.9

5
> 20

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วิธีการประเมินผล :
1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มรายงานมาตรฐาน-แพทย์แผนไทย-1.12.ร้อยละผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นับรวมแพทย์แผนจีน U78x-U79x แต่ไม่นับรวม
U77x)
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน
เอกสารสนับสนุน :
1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline data
หน่วยวัด
ค่าประมาณการโดยเฉลี่ย
ในปีงบประมาณ 2563
ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ
ไม่นับรหัส U77
- รพศ./รพท.

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

ร้อยละ

19.5

ร้อยละ

11

- รพช.
ร้อยละ
20
- รพ.สต.
ร้อยละ
36
ที่มา : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. นางรัชนีกรณ์ มาศพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 045523250 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 0854907592
โทรสาร : 045523250 ต่อ 101
E-mail : ttmamnat@gmail.com
2. นางสาวกมลนุช กีรตินันท์วัฒนา เภสัชกรช้านาญการ
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 045523250 ต่อ 113 โทรศัพท์มือถือ : 0896991962
โทรสาร : 045523250 ต่อ 101
E-mail : ttmamnat@gmail.com

