
แผนยุทธศาสตรด์า้นสาธารณสุข จังหวดัพทัลุง /  แผนยุทธศาสตรง์านแพทยแ์ผนไทย และ แพทย์ทางเลือก จังหวดัพทัลุง 

หัวข้อ แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จ.พทัลุง แผนยุทธศาสตร์งานแพทย์แผนไทยและงานแพทยท์างเลือก 

วิสัยทัศน ์ ระบบสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพึงตนเองทาง
สุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน 

เป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก โดยภาคี
เครอืข่ายมีส่วนร่วม 

พนัธกิจ ๑. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพื้นที่ ส่งเสริมภาคีทกุ
ภาคส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และ การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน 
๒. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค 
ฟื้นฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานรองรับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที ่

๑.จัดท าแผนยทุธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือกระดับจังหวัด 
๒.สนับสนุนการด าเนินการและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก 
๓.ก ากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มี
การบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภค 
๔.ส่งเสริม สนบัสนุน และ ประสานงาน เกี่ยวกับงานการแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 
๕.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และ การสื่อสาร
สาธารณะด้านการแพทย์แผนไทยและแพทยท์างเลือก 
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นทีเ่กี่ยวข้อง  

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑.การลดปัญหาสุขภาพ และ โรคส าคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
๒.การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
๓.การพัฒนาจังหวัดสู่เมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ 
๔.การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและระบบบริการที่เป็นเลิศ 
๕.การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ การบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 
 

๑.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ 
๒.ส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
ชุมชน 
๓.ส่งเสริมการเข้าถึงบริการงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก. 
๔.พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศงานแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
๕.พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 



หัวข้อ แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข จ.พทัลุง แผนยุทธศาสตร์งานแพทย์แผนไทยและงานแพทยท์างเลือก 

เป้าประสงค ์ ๑. จังหวัดพัทลุงประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และ โรคส าคัญของจังหวัด
ให้ลดน้อยลง อย่างเป็นรูปธรรม 
๒. ชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ และระบบ
การจัดการสุขภาพชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
๓. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะที่เข้มแข็งระดับประเทศ มีนโยบายสขุภาพในทุกมิติทั้ง
ในและนอกระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง 
 

๑.หน่วยบริการมีการจัดบริการและใช้ยาสมุนไพร ตามเกณฑ ์
๒.ประชาชนชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
๓.มีระบบข้อมูลและสารสนเทศงานแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก. 
๔.บุคลากรมีศกัยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๕.มีศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
๖.มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในระดับอ าเภอ
และจังหวัด 

กลยทุธ ์ ๑.  จัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่ส าคัญให้ลดลง ด้วยมาตรการส่งเสริมสุขภาพ การ   
ป้องกันโรคและการควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นในระดบั
หมู่บ้าน และการรักษาและ ฟื้นฟู ด้วยคุณภาพทางการแพทย์ในทุกระดบั แบบ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้วนภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
๒.  สร้าง และ พัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ด้วยบริการ
แบบครบวงจรเป็นองค์รวม และ การดูแลผูสู้งอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน 
๓. บูรณาการชุมชน ครอบครัว และภาคีทกุภาคส่วน ร่วมจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพึ่งพาตนเองทาง
สขุภาพได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๔. สร้างระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นเน้นการน ากีฬามาใช้ในการสร้างสุขภาพ 
ขจัดปัจจัยเสี่ยงแก่เด็ก เยาวชน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ 
๕. ส่งเสริม ให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพ และวฒันธรรมทางสุขภาพที่เข้มแขง็
เป็นหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไก
สมัชชาสุขภาพชุมชน 
๖.ส่งเสริมให้ภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างนโยบายสุขภาพ และผลักดันมาตรการด้าน

๑.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการ 
๒.ส่งเสริมงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถาน
บริการ และ ในชุมชน 
๓.พัฒนาเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศงานแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
๕.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยแผนทางเลือก 
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สุขภาพให้ได้การบรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัด ส่วนราชการองค์กรภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น 
๗. เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขตด้วย
ระบบการท างานเชิงบูรณาการร่วมและการควบคุมก ากับติดตาม และประเมินผล ที่ม ี
ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

 
 



ตัวชี้วดัเพื่อการบรรลุ เปา้ประสงค์  Goals  (ภายในปี ๒๕๖๓) 
๑. Goal ๑  หน่วยบริการมีการจัดบริการและใช้ยาสมุนไพร ตามเกณฑ์ 

KPI 1  หน่วยบริการทุกแห่งให้บริการการแพทย์แผนไทยและ มี CPG (ทั้งที่ มี และไม่มีแพทย์ไทย)   
KPI 2  โรงพยาบาลแม่ข่ายสนับสนุนยา รพ.สต.ตามรายการบัญชียาที่ก าหนด 
KPI 3  โรงพยาบาลป่าบอนผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน WHO/GMP 

๒. Goal ๒ ประชาชนชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
                KPI 4  ทุกสถานบริการผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน รพ.สส. พท 
  KPI 5  ไม่น้อยกว่า ๕๐ % ของสถานบริการมีแพทยแ์ผนไทยหรือผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
  KPI 6  ทุกโรงพยาบาลด าเนินงาน OPD คู่ขนานและครบวงจร  
  KPI 7 มีกิจกรรมวิชาการ(งานวิจัย นวัตกรรม R2R CQI) ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ๑ ครั้ง/ปี           
๓. Goal ๓  มีระบบข้อมูลและสารสนเทศงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 

  KPI 8  มีทะเบียนข้อมูลแพทย์แผนไทยในระดับอ าเภอและจังหวัด 
  KPI 9  มีทะเบียนข้อมูลหมอพ้ืนบ้าน 
  KPI 10 มีโปรแกรมรวบรวมข้อมูลแพทยแ์ผนไทยและหมอพื้นบ้าน พร้อมแผนที่พิกัดทีต่ั้ง 

๔. Goal ๔  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
               KPI ๑๑ แพทยแ์ผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ ครบ ๑๐๐ % 
           KPI ๑๒ อายุรเวทมีใบประกอบวิชาชีพครบ  ๑๐๐ % 
           KPI ๑๓ มีการพัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟูผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/ผู้ช่วยเหลือแพทย์แผนไทยอย่างน้อย ปีละ 

๑ ครั้ง             
๕. Goal ๕  มีศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

          KPI ๑๔ มีศูนยแ์ลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก อย่างน้อย ๑ แห่ง/
ต าบล 

๖. Goal ๖  มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในระดับอ าเภอและจังหวัด 
           KPI ๑๕ มีเครือขา่ยบุคลากรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
           KPI ๑๖  เครือข่ายบคุลากรแพทยแ์ผนไทยและแพทย์ทางเลือกมกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย ไตร

มาสละ ๑ ครั้ง 
            KPI ๑๗  มีเครือข่ายหมอพื้นบ้านระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑. ระดับ รพ.สต. มีและใช้ยาสมุนไพรอย่างน้อย ๑๕ รายการ 

 ๒. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
๓. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ ๒๕ 

    รพท. ร้อยละ ๑๐  รพช. ร้อยละ ๒๐ รพ.สต.ไม่มีแพทย์แผนไทยร้อยละ ๓๐ รพ.สต.มีแพทย์แผนไทยร้อยละ ๕๐  
  ๔.มีศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต าบลละ ๑ แห่ง 


