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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 

ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

1 ร้อยละของจำนวน
ผู้ป่วยที่มีการ
วินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง อัมพฤกษ์ 
อัมพาตระยะกลาง 
(Intermediate 
Care) ที่ได้รับการ
ดูแลด้วยการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
(Community 
base) 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 3   / นาง 
จินดาพร 
เพชรบูรณ์ 

3 

2 ร้อยละของผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทาง
การแพทย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 5   / นางเกษร 
จันทร์สวี 

9 

3 ร้อยละของผู้ป่วย
ทั้งหมดท่ีได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ 
50 

  / นางเกษร 
จันทร์สวี 

13 
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ลำดับ   ตัวช้ีวัด 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

เกณฑ์/
เป้าหมาย 

การประเมินผล  
ปีงบประมาณ 2566 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 

หน้า ระยะ 1 ปี 
(ปีงบฯ 
2566) 

ประเมิน
เฉพาะ
จังหวัด 

ประเมิน 
คปสอ. 

กำหนด
เป็น 

MOU 
คปสอ. 

4 ร้อยละของประชาชน
ที่มารับบริการใน
ระดับปฐมภูมิได้รับ
การรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก 

กลุ่มงาน
การแพทย์
แผนไทย
และ
การแพทย์
ทางเลือก 

≥ ร้อยละ  
35 

  / นาง 
จินดาพร 
เพชรบูรณ์ 

16 
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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2566 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

 
รหัสตัวช้ีวัด 1301 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต        
ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (Community base) 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.พัทลุง 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  / ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
(   ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟ้ืน

สภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่
ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสห
วิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื ่องจนครบ 6 เดือนตั ้งแต่ใน
โรงพยาบาลจนถึง ชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน และลดความพิการ หรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู ้ป ่วย  ระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็น
โรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและ ให้บริการ intermediate 
bed/ward) เ ป ็ น ผ ู ้ ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ก า ร ว ิ น ิ จ ฉ ั ย โ ร ค ห ล อ ด เ ล ื อ ด ส ม อ ง  
ที่มีรหัส 3 ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 
คำนิยามด้านการแพทย์แผนไทย 
อัมพฤกษ์ (Paresis) อัมพาต (paralysis) เป็นกลุ ่มอาการที ่เก ี ่ยวข้อง กับความ
ผิดปกติในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น 
เกิดจากหลอดเลือดในสมองตีบ อุดตัน หรือแตกหรือเกิดจาก สมองไขสันหลัง หรือ
เส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการอักเสบ เป็นต้น ในทางการแพทย์แผนไทยได้
มีการระบุสมุฏฐานไว้ว่า เกิดจากลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวาตา พัดระคน
กัน (แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์, 2542: 2546) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยรหัสโรคด้าน
การแพทย์แผนไทย U61.0 ถึง U61.19 
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การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง ( Intermediate 
Care) ได้แก่ 
1. การตรวจประเมินทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การฝังเข็ม 
3. การรักษาด้วยยาสมุนไพร ตามข้อบ่งใช้บัญชียาหลักชาติ อาจพิจารณานำยาใน
กลุ่มรายการยารักษากลุ่มอาการกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ยาแก้ลมอัมพฤกษ์, ยา
ผสมโคคลาน, ยาผสมเถาวัลย์เปรียง, และยาสหัสธารา มาใช้เพื่อร่วมรักษาอาการของ
โรคอัมพฤกษ์อัมพาต (บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2558) 
เงื่อนไขการให้รหัสผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง 
(Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
1. แพทย์แผนปัจจุบัน ให้รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
- เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง: I60 
- เลือดออกในสมองใหญ่: I61 
- เลือดออกในกะโหลกศีรษะแบบอื่นที่ไม่เกิดจากการบาดเจ็บ: I62 
- เนื้อสมองตายเพราะขาดเลือด: I63 
- โรคอัมพาตเฉียบพลัน ไม่ระบุว่าเกิดจากเลือดออกหรือเนื้อสมองตายเพราะขาด
เลือด: I64 
- การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงก่อนถึงสมอง ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาด

เลือด: I65 
-  การอุดตันและตีบของหลอดเลือดแดงของสมอง แต่ไม่ทำให้เนื้อสมองตายเพราะขาด

เลือด: I66 
- โรคหลอดเลือดสมองอ่ืน: I67 
- โรคหลอดเลือดสมองในโรคที่จำแนกไว้ที่อ่ืน: I68 
- ผลที่ตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง: I69 
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2. แพทย์แผนไทย ให้การวินิจฉัยภายหลังแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีการวินิจฉัยรหัส 3 
ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ตามด้วยรหัสกลุ่มโรคและ
อาการด้านการแพทย์แผนไทยที่เก่ียวข้องกับอัมพฤกษ์ อัมพาต ดังนี้ 
- อัมพฤกษ์หรือ ลมอัมพฤกษ์: U61.0 
- อัมพาตครึ่งซีก: U61.10 
- อัมพาตครึ่งท่อนล่าง: U61.11 
- อัมพาตทั้งตัว: U61.12 
- อัมพาตเฉพาะแขน: U61.13 
- อัมพาตเฉพาะขา: U61.14 
- อัมพาตหน้า: U61.15 
- อัมพาตชนิดอ่ืน ที่ระบุรายละเอียด: U61.18 
- อัมพาต ไม่ระบุรายละเอียด: U61.19 
ควบคู่กับการให้หัตถการแผนไทย (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือการสั่งจ่ายยา
สมุนไพรเดี่ยวหรือยาสมุนไพรตำรับที่มี รหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
3. แพทย์แผนจีน ให้การวินิจฉัยภายหลังแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีการวินิจฉัยรหัส 3 
ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน ตามด้วยรหัสกลุ่มโรคและ
อาการด้านการแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง และโรคตามมาจาก
โรคหลอดเลือดสมอง ดังนี้ 
- โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากลมภายใน (Apoplectic wind stroke): U78.110 
- อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Prodrome of wind stroke): U78.111 
- โรคตามมาจากโรคหลอดเลือดสมอง (Sequelae of wind stroke): U78.112 
- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณแขนง (Collateral stroke): U78.113 
- โรคหลอดเลือดสมองในระดับเสนลมปราณหลัก (เสนจิง) โรคหลอดเลือดสมองที่มี

อาการ 
หนักขึ้น (Meridian stroke): U78.114 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะกลวง โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเบากว่า 
โรคหลอดสมองที่อวัยวะตัน (Bowel stroke): U78.115 

- โรคหลอดเลือดสมองในระดับอวัยวะตัน (Visceral stroke): U78.116 
- อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia): U78.117 
ควบคู่กับการให้หัตถการการแพทย์แผนจีนที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองระยะ
ฟ้ืนฟู อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
9991801 Electo-acupuncture therapy 
9991810 Single-handed needle insertion 
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9021801 Subcutaneous electro-needling 
9991811 Double-handed needle insertion 
9031801 Muscle electro-needling 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 6 ร้อยละ 7  
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะ

กลาง(Intermediate Care) เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับ 
(Community base) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ (Community base) ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
ระยะกลาง (Intermediate Care) ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/ ADMISSION/ DIAGNOSIS_IPD/ DRUG_IPD/ 
PROCEDURE_IPD/) 

รายการข้อมูล 1 (A) 
 

A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยฯ (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรค
หลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U61.0 ถึง 
U61.19 และให้หัตถการ (900-77-00) ถึง (900-78-88) หรือสั่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยว 
หรือยาสมุนไพรตำรับ ที่มีรหัส ขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือได้รับการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมอง ที่มีรหัส 3 ตัว มีรหัส 3 ตัวหลักขึ้นต้นด้วย I60 ถึง I69 ควบคู่กับ U78.110 
ถึง U78.117 และให้หัตถการแพทย์แผนจีน 9991801 หรือ 9991810 หรือ 9021801 
หรือ 9991811 หรือ 9031801 อย่างใดอย่างหนึ่ง ในเขตที่รับผิดชอบ ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ทั้งผู้ป่วย
ใน ผู้ป่วยนอก 

รายการข้อมูล 2 (B) 
 

B = จำนวนผู้ป่วย IMC ทั้งหมด (คน) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มี
รหัส 3 ตัวหลักข้ึนต้นด้วย I60 ถึง I69 ในเขตท่ีรับผิดชอบ ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base) ทั้ง
ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 



- 7 - 
 
เกณฑ์การประเมิน  
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 2.5 - ร้อยละ 3  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 
3. คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ (clinical Practice Guideline) การดูแลผู้ป่วยระยะ
กลาง(Intermediate Care) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก      
4. แนวทางการจัดบริการฝังเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 2564 2565 
จำนวนผู้ปว่ยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอด
เลือดสมองฯ (Intermediate Care) ใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 

คน 292,561 312,858 330,888 

จำนวนผู้ปว่ยที่ได้รับบริการ และมีการ
วินิจฉัยโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลัก
ขึ้นต้นด้วย I60 - I69 ตามด้วยรหัสโรค 
U78110 – U78117 

คน 
 

6,643 9,072 8,143 
 

คิดเป็นร้อยละ 2.2 2.8 2.4 
ที่มา HDC ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 
(ประมวลผลจากการตั้งเบิกสปสช.ของแพทย์แผนจีน+แพทย์แผนไทยรวมกันคิดเป็น
ค่าเฉลี่ย) 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางจินดาพร เพชรบูรณ์                              แพทยแ์ผนไทยชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111           โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 
1782 
โทรสาร : 0-7461-2344                               E-mail : 
Jinda_92@hotmail.com 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 
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หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน; คปสอ. 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ  1  คะแนน  

ร้อยละ 2.0 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 2.5 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ 3.0 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ 3.5 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 4.0 เท่ากับ 5 คะแนน  

ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางจินดาพร เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ
111 

โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 E-mail : Jinda_92@hotmail.com 
ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด   
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

 นายพินิจสินธุ์   เพชรมณี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 
111 

โทรศัพท์มือถือ : 097-3453999 E-mail : pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

นายบุญชู บุญเรือง     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 

โทรศัพท์มือถือ   E-mail : 
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รหัสตัวช้ีวัด 1302 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

      1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ / 20  ปี                          (    ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (    ) ตำบลสุขภาวะ 
( √ ) ภารกิจกลุ่มงาน                                (    ) อ่ืนๆ 

หมวด (    ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P  Excellence)                            
( √ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(    ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence 
(    ) บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govermance Excellence 

 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ 
โครงการที่   1.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล  (√ ) ระดับจังหวัด   (√ ) ระดับอำเภอ   
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจบุัน 
และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการ
คัดกรองหรือนัดหมายล่วงหน้า ระบบ Care manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 
2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมัน
กัญชา 
4. Palliative care หมายถึง ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง  รหัส ICD10 
      4.1 กรณีแพทย์แผนปัจจุบัน Z51.5  
      4.2 กรณีแพทย์แผนไทย U50-U77 โดยแพทย์แผนปัจจุบันเคยมีการวินิจฉัย Z51.5  
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เกณฑ์เป้าหมาย :  

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ7 ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
12 

ร้อยละ 
 15 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ  
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ในพื้นที่รับผิดชอบของ

สถานบริการสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข / 43 แฟ้ม 
2.รวบรวมจากรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายการข้อมูล  A = จำนวนผู้ป่วย(คน) ที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) Z51.5 
ควบคู่กับการจ่ายยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันหรือแผนไทย  
B = จำนวนผู้ป่วย(คน)ที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
1= (A/B) x 100  (คน) 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
มีแผนการค้นหา
ผู้ป่วยในกลุ่ม  
palliative care 
เพ่ือให้ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์  
 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์   
ร้อยละ 3 

ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์   
ร้อยละ 4 

 ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ที่ได้รับการรักษาด้วย
ยากัญชาทางการแพทย์  
ร้อยละ 5 

วิธีการประเมินผล 
:  

1. ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 

เอกสารสนับสนุน 
:  

1. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
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2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย          
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กันยายน 2563 
 

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ หน่วยวัด ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

เมืองพัทลุง ร้อยละ NA 0.38 0.81 
กงหรา ร้อยละ NA 2.74 2.13 
เขาชัยสน ร้อยละ NA 0.00 17.46 
ตะโหมด ร้อยละ NA 0.00 2.08 
ควนขนุน ร้อยละ NA 1.44 2.68 
ปากพะยูน ร้อยละ NA 0.00 4.29 
ศรีบรรพต ร้อยละ NA 0.00 20.00 
ป่าบอน ร้อยละ NA 2.82 4.05 
บางแก้ว ร้อยละ NA 0.00 6.00 
ป่าพะยอม ร้อยละ NA 1.59 1.67 
ศรีนครินทร์ ร้อยละ NA 0.00 9.52 

รวม ร้อยละ NA 0.86 4.25 
 

ผู้ให้ข้อมูลทาง
วิชาการ/ผู้
ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

นางเกษร จันทร์สวี  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

หน่วยงาน
ประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน  1  หน่วยต่อ  1  .คะแนน 
ร้อยละ       3 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 4 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  5 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      6 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 7 เท่ากับ 5 คะแนน  
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเกษร จันทร์สว ี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :  0 80521 2373  E-mail : kasorn07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายพินิจสินธุ์ เพชรมณี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :   0 97345 3999 E-mail :pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู คงเรอืง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 1176 9559 E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1303 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

    2 ร้อยละของผู้ป่วยท้ังหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด ( √ ) ยุทธศาสตร์ / 20  ปี                          (    ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12 

( √ ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง  (    ) ตำบลสุขภาวะ 
( √ ) ภารกิจกลุ่มงาน                                (    ) อ่ืนๆ 

หมวด (   ) ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P  Excellence)                            
(√ ) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)  
(   ) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence 
(   ) บริการเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govermance Excellence 

 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ 
โครงการที่   1.โครงการกัญชาทางการแพทย์ 
ระดับการแสดงผล  (√ ) ระดับจังหวัด   (√ ) ระดับอำเภอ   
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง การจัดบริการ คัดกรอง ตรวจ 

วินิจฉัย รักษาโรค จ่ายยา และให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ต้องใช้ยากัญชาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน 
และ/หรือ แพทย์แผนไทย โดยมีการจัดการบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึงโดยง่าย เช่น มีระบบการคัด
กรองหรือ   นัดหมายล่วงหน้า ระบบ Care manager ประสานงานให้ผู้ป่วยได้รับบริการ 
2. หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ผู้ให้บริการ หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
4. ยากัญชา หมายถึง ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม หรือน้ำมัน
กัญชา 

เกณฑ์เป้าหมาย :ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50(เทียบกับปีที่ผ่านมา) 

รายการ ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 
ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์  

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 50   

(จากปี 2565) 

เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 60 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
70 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
90 

 
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการกัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพหน่วยบริการกัญชาทางการแพทย์ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนที่เข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1.รวบรวมจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง

สาธารณสุข / 43 แฟ้ม 
2.รวบรวมจากรายงานกิจกรรมสาธารณสุข 

แหล่งข้อมูล 1. ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข 
2.รายงานกิจกรรมสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

รายการข้อมูล  A = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปี  2566 
B = จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ ปี  2565 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  ร้อยละของผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์ 
= (A-B) /B x 100 
 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
 

 
เกณฑ์การประเมิน :ปี 2566 
 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

. 1.จัดบริการกัญชาทาง
การแพทย์ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขทุกระดับที่มี
แพทย์แผนไทย 

1.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการใช้ ยา
กัญชาทางการแพทย์  
2.ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 
 

ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 

 ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์ Health Data Center (HDC) กระทรวง
สาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกระทรวงสาธารณสุข 
 

เอกสารสนับสนุน :  1. คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
2. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย          
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
 

Baseline data หน่วย
วัด 

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 2564 2565 

เมืองพัทลุง คน 0 9 54 
กงหรา คน 0 0 17 
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เขาชัยสน คน 0 0 120 
ตะโหมด คน 0 0 2 
ควนขนุน คน 0 17 37 
ปากพะยูน คน 0 41 40 
ศรีบรรพต คน 0 0 6 
ป่าบอน คน 0 153 146 
บางแก้ว คน 0 0 23 

ป่าพะยอม คน 0 0 13 
ศรีนครินทร์ คน 0 0 8 

รวม คน 0 220 466 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้
ประสานงานตัวช้ีวัด 

นางเกษร จันทร์สวี  ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยชำนาญการ 

หน่วยงานประมวลผล 
และจัดทำข้อมูล 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน  
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 10 หน่วยต่อ  1  .คะแนน 
ร้อยละ       30 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 40 เท่ากับ 2 คะแนน 
ร้อยละ  50 เท่ากับ 3 คะแนน 
ร้อยละ      60 เท่ากับ 4 คะแนน 
ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชื่อ – สกุล :   นางเกษร จันทร์สว ี โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  
โทรศัพท์มือถือ :  0 80521 

2373  
E-mail : kasorn07@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

ชื่อ – สกุล :   นายพินิจสินธุ์ 
เพชรมณี 

โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111  

โทรศัพท์มือถือ :   0 97345 
3999 

E-mail :pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

ชื่อ – สกุล :   นายบุญชู คงเรอืง โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ..........  
โทรศัพท์มือถือ :   06 1176 

9559 
E-mail : ......................................................   
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รหัสตัวช้ีวัด 1304 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.พัทลุง 

ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (  /  ) ยุทธศาสตร์ 20 ปี กสธ. (   ) ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 12  
( /  ) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง (   ) ตำบลสุขภาวะ  
(   ) ภารกิจกลุ่มงาน  (   ) อ่ืน ๆ ............................................................. 

หมวด 2.ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
แผนที่ 6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 6.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ระดับการการประเมินผล (   ) ระดับจังหวัด  ( /  ) ระดับอำเภอ 
คำนิยามตัวช้ีวัด 1. บริการระดับปฐมภูมิ หมายถึง การให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ทั้งทางด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยให้บริการสิ้นสุดที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) รวมทั้ง
การส ่ ง เสร ิมส ุขภาพ การป ้องก ันโรค การฟ ื ้นฟ ูสภาพ และงานเช ิ งร ุกในช ุมชน  
ซึ่งไม่รวมการให้บริการในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ 
รหัสประเภทสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ 
03 สถานีอนามัย สถานีอนามัยเฉล ิมพระเกียรต ิ 60 พรรษา นวมินทราช ิน ี (สอน.)  

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม 
04 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  
08 ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
2. การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย ส่งเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรค รักษาโรค และฟ้ืนฟูสภาพ เช่น 
- การรักษาด้วยยาสมุนไพร 
        - การปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน หมายถึง การปรุงยาตามองค์
ความรู้ สำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายของตน โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 
(ประเภทเวชกรรมไทย) หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
        - ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืช
กัญชา เพื่อนำสารสกัดท่ีได้ มาใช้ทางการแพทย์และการวิจัยไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมี
สภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิ ยอด ดอก ใบ ลำต้น ราก เป็นต้น 
- การนวดเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การประคบสมนุไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา-ฟ้ืนฟูสภาพ 



- 17 - 
 

- การทับหม้อเกลือ 
- การพอกยาสมุนไพร 
- กานวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์แผนไทย 
- การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้วยการสอนสาธิตด้านการแพทย์ทางเลือก 
- การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่น ๆ ที่มีการ
เพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
- การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน 
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย 
1. โรคสตรี: U50 ถึง U52 
2. โรคเด็ก: U54 ถึง U55 
3. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ: U56 ถึง U60 
4. โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง: U61 ถึง U72 
5. โรคและอาการอ่ืน: U74 ถึง U75 
6. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค: U77 
รหัสบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081) 
1I00 ผู้ป่วยได้รับการนวดเพ่ือการรักษาที่บ้าน 
1I01 การบริการนวดเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I02 ผู้ป่วยได้รับการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษาท่ีบ้าน 
1I020 การบริการประคบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I03 ผู้ป่วยได้รับการอบสมุนไพรเพื่อการรักษาที่บ้าน 
1I04 การบริการอบสมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน 
1I05 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการอบสมุนไพรที่บ้าน 
1I050 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพรที่บ้าน 
1I051 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่บ้าน 
1I052 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนวด ที่บ้าน 
1I053 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนวดเต้านม ที่บ้าน 
1I058 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอ่ืน ที่บ้าน 
1I06 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่บ้าน 
1I060 การบริการหญิงหลังคลอดด้วยการนั่งถ่านที่บ้าน 
1I07 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตด้านการแพทย์แผนไทยท่ีบ้าน 
1I070 การให้คำแนะนำ การสอน สาธิตการบริหารร่างกายด้วยมณีเวชที่บ้าน 
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1I071 การให้คำแนะนำ หญิงหลังคลอด และการบริบาลทารกด้านการแพทย์แผนไทยที่บ้าน 
1I08 การให้บริการการแพทย์แผนไทยอ่ืน ๆ ที่บ้าน 
1I080 การให้บริการพอกยาสมุนไพรที่บ้าน 
1I081 การให้บริการแช่ยาสมุนไพรที่บ้าน 
รหัสบริการการแพทย์ทางเลือกท่ีบ้าน (1I100 ถึง 1I183) 
1I100 การให้บริการกดจุดบำบัด (Acupressure) 
1I101 การให้บริการนวดปรับสมดุลร่างกาย เช่น นวดปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย นวด
กษัยปัจเวช เป็นต้น 
1I102 การให้บริการสมาธิบำบัด 
1I103 การให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) 
1I104 การให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพแบบเนิฟแอสซิสต์ (Nerve Assist) 
1I105 การให้บริการกดจุดสะท้อนเท้า (Foot Reflexology) 
1I110 การให้บริการเกอร์สันบำบัด (Gerson Therapy) 
1I111 การให้บริการคีโตเจนิคไดเอต (Ketogenic Diet)/อาหารพร่อง แป้ง (Low-Caeb Diet) 
1I112 การให้บริการแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotics) 
1I113 การให้บริการอาหารปรับสมดุลฤทธิ์ร้อน – เย็น 
1I180 การให้บริการจินตภาพบำบัด (Visualisation Therapy) 
1I181 การให้บริการพลังบำบัด เช่น พลังกายทิพย์ พลังจักรวาล โยเร เรกิ เป็นต้น 
1I182 การให้บริการกัวซา (Guasa) 
1I183 การให้บริการการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (กายบริหาร การปรับ สมดุลร่างกายด้วย
อาหาร และสมุนไพร การขับพิษออกจากร่างกาย การพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาวะที่ดี) 
3. การบริการด้านแพทย์ทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือการ
บริการอ่ืน ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง 
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนจีน 
1. โรคทางการแพทย์แผนจีน (Diseases in Chinese Medicine): U78 
2. รหัสว ิน ิจฉัยร ูปแบบ/กลุ ่มอาการด้านการแพทย์แผนจีน (Pattern identification / 
Syndrome differentiation in Chinese Medicine): U79 

เกณฑ์เป้าหมาย :  ปีงบประมาณ 
2566 

ปีงบประมาณ 
2567 

ปีงบประมาณ 
2568 

ปีงบประมาณ 
2569 

ปีงบประมาณ 
2570 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 37 ร้อยละ 39 ร้อยละ 41 ร้อยละ 43 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ได้แก่ 
สถานีอนามัย สอน. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ สถานีอนามัยพระราชทานนาม สถาน
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บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ที ่ได้รับบริการปฐมภูมิในชุมชน (กิจกรรมบริการ
บุคคล/เยี่ยมบ้าน) 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข 
แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ PROVIDER/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/ 

PROCEDURE_OPD/ COMMUNITY_SERVICE) 
รายการข้อมูล 1 (A) 
 

A = จำนวน (คร ั ้ ง )  ของการบร ิการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล ือก  
ทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัสประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 08, 
13, 18 
โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการ ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือ U78 
ถึง U79 หรือการสั่งจ่ายยา ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือการให้หัตถการ (900-77-00 
ถึง 900-78-88) หรือหัตถการส่งเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) หรือกิจกรรมบริการ
การแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1I00 ถึง 1I081) หรือบริการการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน (1I100 ถึง 
1I183) อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ไม่นับรวมรหัส Z 

รายการข้อมูล 2 (B) B = จำนวน (ครั้ง) ของการบริการทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่มีรหัส
ประเภทหน่วยบริการ 03, 04, 08, 13, 18 
โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการของแพทย์แผนปัจจุบัน (ขึ้นต้นด้วย A ถึง Y) หรือ
แพทย์แผนไทย ที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือแพทย์แผนจีน ที่มีรหัส 3 หลัก
ขึ้นต้นด้วย U78 ถึง U79 
ทั้งนี้ หากมีหัตถการหรือจ่ายยาสมุนไพร มากกว่า 1 รายการ ก็จะนับเป็นการบริการ 1 ครั้ง 
(visit) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน  
ปีงบประมาณ 2566 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- ร้อยละ 34 - ร้อยละ 35  

วิธีการประเมินผล :  1. ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข 
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือการพัฒนาระบบบริการสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2. คู่มือการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3. แนวทางการให้บริการการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
4. หลักสูตรเวชปฏิบัติของแพทย์แผนไทยเพ่ือปฏิบัติงานในทีมผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ 
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รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน 
 
 
 

Baseline 
data 

หน่วยวัด       ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

รพ.สต. ร้อยละ 59.97 54.00 56.74 52.60 
ที่มา : HDC ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 

 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/
ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด  

นางจินดาพร เพชรบูรณ์                              แพทยแ์ผนไทยชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111           โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 
โทรสาร : 0-7461-2344                               E-mail : Jinda_92@hotmail.com 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

หน่วยงานประมวลผล
และจัดทำข้อมูล 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

คะแนนเต็ม คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

วิธีการให้คะแนน หลักเกณฑ์การให้คะแนน; คปสอ. 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 1 หน่วยต่อ  1  คะแนน 
ร้อยละ 25 เท่ากับ 1 คะแนน 
ร้อยละ 30 เท่ากับ 2 คะแนน 

ร้อยละ 35 เท่ากับ 3 คะแนน 

ร้อยละ 40 เท่ากับ 4 คะแนน 

ร้อยละ        45  เท่ากับ 5 คะแนน  
ชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางจินดาพร เพชรบูรณ์ โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-7461-3127ต่อ111 

โทรศัพท์มือถือ : 09-3576- 1782 E-mail : Jinda_92@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(หัวหน้ากลุ่มงาน) 

นายพินิจสินธุ์   เพชรมณี   โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 111 

โทรศัพท์มือถือ : 097-3453999 E-mail : pinitsin@hotmail.com 

ผู้กำกับดูแลตัวช้ีวัด 
(รอง นพ.สสจ.) 

 นายบุญชู บุญเรือง     โทรศัพท์ที่ทำงาน: 0 7461 3127 ต่อ 

 โทรศัพท์มือถือ   E-mail : 

 


