
เอกสาร 1 
รายงานผลการดําเนนิงานด�านแพทย�แผนไทย จังหวัดพิจิตร ป� 2560
โดย กลุ$มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร

ตัวชี้วัดหลัก : ร�อยละผู�ป�วยนอกที่เข�ารับบริการการแพทย แผนไทยและ
การแพทย ทางเลือกที่มีมาตรฐาน ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 



สรุปลําดับผลงาน
อําเภอ ร�อยละผู�ป-วยนอกที่เข�ารับบริการ

แพทย�แผนไทยฯ
ลําดับ ส$วนต$างร�อยละที่เพิ่มขึ้น                   

เปรียบเทียบ ป� 59 กับ 60
ลําดับ

เมือง 14.91 5 -1.00 12

วังทรายพูน 8.03 11 +3.50 7

โพธิ์ประทับช�าง 14.30 7 +7.69 2

ตะพานหิน 13.41 8 +4.20 6

บางมูลนาก 7.74 12 +1.23 10

โพทะเล 14.62 6 +2.02 8

สามง>าม 10.61 10 +4.22 5

ทับคล�อ 22.70 1 +0.37 11

สากเหล็ก 17.89 2 +9.71 1

บึงนาราง 15.54 4 +5.27 4

ดงเจริญ 17.61 3 +6.74 3

วชิรบารมี 11.58 9 +1.97 9



11.35 %

13.78 % /+2.43%

ข�อมูล 30 กันยายน 2560

14.02 %/+2.67%



15.91%

14.91%/-1.00%
เมืองเก>า

ท>าฬ>อ

หัวดง
ดงชะพลู

พิจิตร เนินยาว
14.91%/-1.00

ข�อมูล 30 กันยายน 2560

ท>าฬ>อ



4.53 %

8.03 %/+3.50%หนองพระ

วังทับไทร คลองสะแก-ป�าหวาย ยางสามต�น
หนองปล�องหนองยาง หนองปลาไหล

รพ.

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



14.30 %/+7.69%

6.61%

ไผ>รอบเหนือ

ทุ>งใหญ>
ดงเสือเหลือง

หนองหัวปลวก บ>อปDEงเกลือ
ไผ>ท>าโพ วังจิก ไผ>รอบใต� เนินสว>าง หนองสะแก

รพ.

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



9.21%

13.41 %/+4.20 %
งิ้วราย

หนองพยอม

ทุ>งโพธิ์ ดงตะขบ
คลองคูณ วังสําโรง

วังหว�า

วังหลุม

ทับหมัน

รพ.
ไผ>หลวงไทรโรงโขนห�วยเกตุ เขารวก

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



6.51 %

7.74 %/+1.23%

หอไกร
ห�วยคต

บางไผ>

บ�านไร> วังทอง
วังสําโรง

ภูมิ

วังกรด

วังตะกู

ห�วยเขน

ลําปะดา

ลําประดา
เหนือ

รพ.

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



12.60 %

14.62 %/+ 2.02%ท�ายน้ํา ทะนง
ท>าบัว

ทุ>งน�อย ท>าขมิ้น ท>าเสา บางคลาน
ท>านั่ง บ�านน�อย

วัดขวาง
รพ.

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



6.39 %

10.61 %/+4.22 %

บ�านวังลูกช�าง กําแพงดิน

รังนก

เนินปอ

เนินพลวง มาบกระเปา รพ.

หนองโสน

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



22.33 %

22.70 %/+ 0.37%
บ�านสายดงยาง

บ�านวังแดง
เขาทราย

เขาเจ็ดลูก

บ�านท�ายทุ>ง

ท�ายทุ>ง บ�านไดอีเผือก

รพ 

บ�านเขาเจ็ดลูก

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



8.18 %

17.89 %/+9.71 %
วังทับไทร

ท>าเยี่ยม

คลองทราย

หนองหญ�าไทร

สากเหล็ก

หนองกรด รพ.

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



10.27 %

15.54 %/+5.27%ห�วยแก�ว
โพธิ์ไทรงาม

แหลมรัง

บ�านใหม>สามัคคี
บางลาย

บึงนาราง

รพ.

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



10.87 %

17.61 %/+ 6.74%วังก�านเหลือง
วังงิ้วใต�

บ�านดงเจริญ ห�วยร>วม
ห�วยพุก

สํานักขุนเณร

รพ.



9.61 %

11.58 %/+1.97 %

บัวยาง

บ�านนา

หนองสะเดา
หนองหญ�าปล�อง

คุยกระชาย บึงบัว
หนองขาว รพ.

ข�อมูล 30 กันยายน 2560



เอกสาร 2 
ข�อเสนอแนะค
าเปาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของหน
วยบริการ          

แต
ละเครือข
ายบริการและแต
ระดับหน
วยบริการ จังหวัดพิจิตร
ป$ 2561

ตัวชี้วัด : ร�อยละผู�ป-วยนอกที่เข�ารับบริการการแพทย.แผนไทยและการแพทย.ทางเลือก 
ที่มีมาตรฐาน ในสถานบริการภาครัฐ (ส
งเสริม ปองกัน รักษาและฟ78นฟู)



อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�

แผนไทยเฉลี่ย/ป�(ป� 58-60)
จํานวนผู�รับบริการนอก

เฉลี่ย/ป� (ป�58-60)
ประมาณจํานวนเปAาหมาย 

ที่ร�อยละ 18.5
ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน

จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน
เมือง 63,245 406,013 75,112 18,778 6,259

โพทะเล 28,963 217,625 40,261 10,065 3,355
ตะพานหิน 26,283 256,615 47,474 11,868 3,956
บางมูลนาก 13,378 184,337 34,102 8,526 2,842

ทับคล�อ 30,350 101,182 18,719 4,680 1,560
สามง$าม 8,418 106,350 19,675 4,919 1,640

โพธิ์ประทับช�าง 13,354 142,025 26,275 6,569 2,190
วังทรายพูน 4,629 78,109 14,450 3,613 1,204
บึงนาราง 7,930 64,877 12,002 3,001 1,000
สากเหล็ก 8,687 73,506 13,599 3ม400 1,133
ดงเจริญ 7,822 60,883 11,263 2,816 939
วชิรบารมี 9,809 95,800 17,723 4,431 1,477

รวม 222,868 1,787,322 330,655 79,266 27,555

ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.พิจิตร ปH 2561



อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�แผน

ไทยเฉลี่ย/ป�(ป� 58-60)
จํานวนผู�รับบริการนอก
เฉลี่ย/ป�   (ป�58-60)

ประมาณจํานวนเปAาหมาย 
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน
จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

เมือง 63,245 406,013 75,112 18,778 6,259
07608 รพ.สต.บ�านดาน 203 4,106 759 189 63
07609 รพ.สต.ไผ$ขวาง 441 5,505 1,018 254 85
07610 รพ.สต.ย$านยาว 649 8,585 1,588 397 132
07611 รพ.สต.บ�านท$าฬ$อเหนือ 2,575 7,942 1,469 367 122
07612 รพ.สต.ปากทาง 570 6,678 1,235 308 103
07613 รพ.สต.บ�านดงชะพูล 1,063 9,160 1,694 423 141
07614 รพ.สต.โรงช�าง 1,066 11,220 2,075 518 173
07615 รพ.สต.เมืองเก$า 1,154 9,883 1,828 457 152
07616 รพ.สต.บ�านคลองคู� 234 3,707 685 171 57
07617 รพ.สต.บ�านบุ$ง 391 6,687 1,237 309 103
07618 รพ.สต.ฆะมัง 465 7,710 1,426 356 119
07619 รพ.สต.ดงป-าคํา 758 5,525 1,022 255 85
07620 รพ.สต.หัวดง 1,811 12,265 2,269 567 189
07621 รพ.สต.ป-ามะคาบ 1,378 13,611 2,518 629 210
07622 รพ.สต.สายคําโห� 467 4,714 872 218 73
07623 รพ.สต.บ�านดงกลาง 193 4,699 869 217 72
10726 โรงพยาบาลพิจิตร 49,046 278,572 51,535 12,883 4,295
14062 รพ.สต.บ�านเนินยาว 774 5,437 1,005 251 84

ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.เมือง  ปH 2561



อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการ
แพทย�แผนไทยเฉลี่ย   

(ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
นอกเฉลี่ย (ป�58-60)

ประมาณจํานวนเปAาหมาย 
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน

จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน
โพทะเล 28,963 217,625 40,261 10,065 3,355

07665 รพ.สต.ท�ายน้ํา 3,158 12,421 2,298 574 191
07666 รพ.สต.ทะนง 3,322 21,370 3,953 988 329
07667 รพ.สต.ท$าบัว 2,166 13,645 2,524 631 210
07668 รพ.สต.ทุ$งน�อย 612 10,847 2,007 502 167
07669 รพ.สต. ตําบลท$าขมิ้น 607 9,554 1,768 442 147
07670 รพ.สต.ท$าเสา 1,605 15,133 2,800 700 233
07671 รพ.สต.บางคลาน 553 8,017 1,483 371 124
07672 รพ.สต.ท$านั่ง 1,928 16,457 3,045 761 254
07673 รพ.สต.บ�านน�อย 1,302 9,509 1,759 440 147
07674 รพ.สต.วัดขวาง 1,590 12,726 2,354 589 196
11261 โรงพยาบาลโพทะเล 12,120 87,945 16,270 4,067 1,356

ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.โพทะเล ปH 2561



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.ตะพานหิน ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย(ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
เฉลี่ย (ป�58-60)

ประมาณจํานวนเปAาหมาย 
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน

จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน
ตะพานหิน 26,283 256,615 47,474 11,868 3,956

07641 รพ.สต.งิ้วราย 1,556 8,883 1,643 411 137
07642 รพ.สต.ห�วยเกตุ 260 6,183 1,144 286 95
07643 รพ.สต.ไทรโรงโขน 172 3,358 621 155 52
07644 รพ.สต.หนองพยอม 2,653 12,392 2,293 573 191
07645 รพ.สต.ทุ$งโพธิ์ 334 4,125 763 191 64
07646 รพ.สต.ดงตะขบ 920 7,073 1,308 327 109
07647 รพ.สต.คลองคูณ 1,101 8,925 1,651 413 138
07648 รพ.สต.วังสําโรง 1,972 10,287 1,903 476 159
07649 รพ.สต.วังหว�า 1,343 10,055 1,860 465 155
07650 รพ.สต.บ�านเขารวก 420 13,300 2,461 615 205
07651 รพ.สต.วังหลุม 533 11,077 2,049 512 171
07652 รพ.สต.ทับหมัน 632 5,626 1,041 260 87
11456 รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ 14,166 149,636 27,683 6,921 2,307
14063 รพ.สต.ไผ$หลวง 221 5,696 1,054 263 88



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.บางมูลนาก ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย  (ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
เฉลี่ย  (ป�58-60)

ประมาณจํานวน
เปAาหมาย ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน
จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

บางมูลนาก 13,378 184,337 34,102 8,526 2,842
07653 รพ.สต.บางไผ$ 957 6,564 1,214 304 101
07654 รพ.สต.บางไผ$ 596 4,863 900 225 75
07655 รพ.สต.หอไกร 231 5,622 1,040 260 87
07656 รพ.สต.บ�านไร$ 736 5,269 975 244 81
07657 รพ.สต.บ�านวังทอง 229 2,413 446 112 37
07658 รพ.สต.บ�านวังสําโรง 626 6,242 1,155 289 96
07659 รพ.สต.ภูมิ 866 4,348 804 201 67
07660 รพ.สต.วังกรด 382 4,548 841 210 70
07661 รพ.สต.ห�วยเขน 136 3,208 593 148 49
07662 รพ.สต.วังตะกู 1,172 9,785 1,810 453 151
07663 รพ.สต.ลําปะดา 894 8,201 1,517 379 126
07664 รพ.สต.บ�านลําประดา
เหนือ 531 4,303 796 199 66
11260 โรงพยาบาลบางมูลนาก 5,931 116,590 21,569 5,392 1,797
11577 เทศบาลเมืองบางมูลนาก 0 0 0 0 0
23755 รพ.สต.บ�านหนอกอไผ$ 90 2,381 440 110 37



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ต�องดําเนินการของ  คบสอ.ทับคล�อ ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย(ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
นอกเฉลี่ย  (ป�58-60)

ประมาณจํานวน
เปAาหมาย ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน
จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

ทับคล�อ 30,350 101,182 18,719 4,680 1,560
07689 รพ.สต.บ�านสายดงยาง 1,938 5,733 1,061 265 88
07690 รพ.สต.บ�านวังแดง 1,336 5,699 1,054 264 88
07691 รพ.สต.เขาทราย 1,642 7,576 1,401 350 117
07692 รพ.สต.เขาเจ็ดลูก 1,136 6,721 1,243 311 104
07693 รพ.สต.บ�านท�ายทุ$ง 842 2,843 526 132 44
07694 รพ.สต.ท�ายทุ$ง 1,713 4,870 901 225 75
07695 รพ.สต.บ�านไดอีเผือก 1,837 5,394 998 249 83
11263 โรงพยาบาลทับคล�อ 18,427 58,292 10,784 2,696 899
11573 รพ.สต.บ�านเขาเจ็ดลูก 1,479 4,054 750 188 63



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.สามง>าม ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย 
แผนไทยเฉลี่ย(ปH 58-60)

จํานวนผู�รับบริการนอก
เฉลี่ย (ปH58-60)

ประมาณจํานวนเปGาหมาย
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน
จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

สามง$าม 8,418 106,350 19,675 4,919 1,640

07675 รพ.สต.บ�านวังลูกช�าง 266 4,041 748 187 62

07676 รพ.สต.กําแพงดิน 230 11,729 2,170 542 181

07677 รพ.สต.รังนก 1,737 8,915 1,649 412 137

07681 รพ.สต.เนินปอ 2,885 11,379 2,105 526 175

07682 รพ.สต.เนินปอ 226 5,744 1,063 266 89

07683 รพ.สต.หนองโสน 1,788 12,835 2,374 594 198

07684 รพ.สต.บ�านมาบกระเปา 197 7,325 1,355 339 113

11262 โรงพยาบาลสามง$าม 1,088 44,381 8,211 2,053 684



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.โพธิ์ประทับช�าง ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย(ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
เฉลี่ย (ป�58-60)

ประมาณจํานวนเปAาหมาย 
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน

จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

โพธิ์ประทับช�าง 13,354 142,025 26,275 6,569 2,190
07631 รพ.สต.ไผ$ท$าโพ 458 10,299 1,905 476 159
07632 รพ.สต.วังจิก 336 6,734 1,246 311 104
07633 รพ.สต.ไผ$รอบใต� 312 6,561 1,214 303 101
07634 รพ.สต.บ�านไผ$รอบเหนือ 2,685 13,236 2,449 612 204
07635 รพ.สต.บ�านหนองหัวปลวก 660 6,399 1,184 296 99
07636 รพ.สต.ดงเสือเหลือง 1,008 10,010 1,852 463 154
07637 รพ.สต.บ�านเนินสว$าง 283 7,292 1,349 337 112
07638 รพ.สต.บ�านหนองสะแก 369 6,414 1,187 297 99
07639 รพ.สต.บ�านทุ$งใหญ$ 1,599 10,522 1,947 487 162
07640 รพ.สต.บ�านบ$อปLMงเกลือ 355 4,461 825 206 69

11259 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช�าง 5,288 60,097 11,118 2,779 926



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.วังทรายพูน ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย  (ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
นอกเฉลี่ย (ป�58-60)

ประมาณจํานวนเปAาหมาย 
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน
จํานวนเฉลี่ย ไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

วังทรายพูน 4,629 78,109 14,450 3,613 1,204
07624 รพ.สต.บ�านหนองยาง 364 7,218 1,335 334 111

07625 รพ.สต.หนองปลาไหล 23 2,681 496 124 41
07626 รพ.สต.บ�านวังทับไทร 201 3ม004 556 139 46

07627 รพ.สต.บ�านคลองสะแก 83 3,057 565 141 47
07628 รพ.สต.บ�านยางสามต�น 237 8,356 1,546 386 129
07629 รพ.สต.หนองพระ 225 2,556 473 118 39
07630 รพ.สต.หนองปล�อง 76 4,498 832 208 69
11258 โรงพยาบาลวังทรายพูน 3,420 46,739 8,647 2,162 721



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.บึงนาราง ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย (ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
เฉลี่ย   (ป�58-60)

ประมาณจํานวนเปAาหมาย 
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน

จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน
บึงนาราง 7,930 64,877 12,002 3,001 1,000
07699 รพ.สต.บ�านห�วยแก�ว 2,213 11,390 2,107 527 176
07700 รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม 1,501 8,655 1,601 400 133
07701 รพ.สต.บ�านแหลมรัง 702 7,825 1,448 362 121
07702 รพ.สต.บ�านใหม$สามัคคี 841 6,933 1,283 321 107
07703 รพ.สต.บางลาย 1,007 6,622 1,225 306 102
07704 รพ.สต.บึงนาราง 904 4,803 888 222 74
27979 โรงพยาบาลบึงนาราง 762 18,649 3,450 863 288



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ  คบสอ.สากเหล็ก ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย 
แผนไทยเฉลี่ย(ปH 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
เฉลี่ย (ปH58-60)

ประมาณจํานวน
เปGาหมาย ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน

จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน
สากเหล็ก 8,687 73,506 13,599 3ม400 1,133
07696 รพ.สต.วังทับไทร 1,217 7,538 1,394 349 116
07697 รพ.สต.ท$าเยี่ยม 1,228 7,452 1,379 345 115
07698 รพ.สต.คลองทราย 603 6,428 1,189 297 99
11570 รพ.สต.หนองหญ�าไทร 1,120 6,690 1,238 309 103
14064 รพ.สต.สากเหล็ก 1,299 7,774 1,438 360 120
14065 รพ.สต.บ�านหนองกรด 513 4,467 826 207 69
27978 โรงพยาบาลสากเหล็ก 2,707 33,158 6,134 1,534 511



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ คบสอ.ดงเจริญ ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย(ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
เฉลี่ย  (ป�58-60)

ประมาณจํานวนเปAาหมาย 
ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน
จํานวนเฉลี่ยไตรมาสละ จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

ดงเจริญ 7,822 60,883 11,263 2,816 939
07705 รพ.สต.บ�านวังก�านเหลือง 1,128 3,471 642 161 54
07706 รพ.สต.วังงิ้วใต� 1,650 7,276 1,346 337 112
07707 รพ.สต.บ�านดงเจริญ 757 4,241 785 196 65
07708 รพ.สต.ห�วยร$วม 1,020 5,754 1,064 266 89
07709 รพ.สต.ห�วยพุก 166 6,673 1,235 309 103
07710 รพ.สต.สํานักขุนเณร 2,346 7,433 1,375 344 115
27980 โรงพยาบาลดงเจริญ 755 26,035 4,816 1,204 401



ข�อเสนอแนะค>าเปGาหมายผลงานที่ควรดําเนินการของ คบสอ.วชิรบารมี ปH 2561

อําเภอ
จํานวนผู�รับบริการแพทย�
แผนไทยเฉลี่ย(ป� 58-60)

จํานวนผู�รับบริการ
เฉลี่ย  (ป�58-60)

ประมาณจํานวน
เปAาหมาย ที่ร�อยละ 18.5

ปริมาณรายไตรมาส ปริมาณรายเดือน
จํานวนเฉลี่ยไตรมาส จํานวนเฉลี่ยรายเดือน

วชิรบารมี 9,809 95,800 17,723 4,431 1,477
07678 รพ.สต.บ�านบัวยาง 673 9,799 1,813 453 151
07679 รพ.สต.บ�านนา 474 3,197 591 148 49
07680 รพ.สต.หนองสะเดา 1,660 7,541 1,395 349 116
07685 รพ.สต.บ�านหนองหญ�าปล�อง 1,188 7,017 1,298 325 108
07686 รพ.สต.บ�านคุยกระชาย 192 2,398 444 111 37
07687 รพ.สต.บึงบัว 965 11,832 2,189 547 182
07688 รพ.สต.บ�านหนองขาว 685 6,591 1,219 305 102
11631 โรงพยาบาลวชิรบารมี 3,972 47,425 8,774 2,193 731



เอกสาร 3 
แนวทางการดําเนินงานตามแผนพัฒนางานการแพทย.แผนไทยและ

การแพทย.ทางเลือก จังหวัดพิจิตร ป$ 2560-2563 



ประเด็นมุ$งเน�นการพัฒนา ป� 2560-2563

• ระบบการบริหารงาน กลุ
ม
งานฯ และเครือข
าย

• ยกระดับผลลัพธ. และตัวชี้วัด
สําคัญ
- แก�ไข ปBญหาระบบการ
บันทึก รายงานแพทย.แผน
ไทย                              
- กระตุ�นการจัดกิจกรรม
ต
างๆ ในหน
วยบริการแต
ละ
ระดับ

• บูรณาการการดูแลสุขภาพ 
กลุ
มวัย 

• บูรณาการการดูแลกลุ
มป-วย
ในโรคสําคัญ/โรคเรื้อรัง เช
น 
โรคเบาหวาน ความดัน บ
งต�อ

• ขับเคลื่อนหลักการวิจัย
• ชมรมแพทย.แผนไทยจังหวัด

และคุ�มครองภูมิปBญญา

2560

• บูรณาการการดูแล ส
งเสริมสุขภาพ
กลุ
มวัย เน�น หญิงตั้งครรภ. 0-5 ป$ 
การร
วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ วัยทํางาน สูงอายุ(กลุ
ม ดี 
เสี่ยง ป-วย

• ขยายหน
วยบริการและยกระดับการ
บริการแพทย.แผนไทย ของหน
วย
บริการในระดับต
างๆ ตามเกณฑ.
(Service Plan)

• พัฒนาโรงพยาบาลแพทย.แผนไทย
และการแพทย.ผสมผสาน

• บูรณาการการดูแลกลุ
มป-วยในโรค
สําคัญ/โรคเรื้อรัง   เบาหวาน ความ
ดัน COPD/Asthma

• ขับเคลื่อนงานวิจัย/พื้นที่ต�นแบบ 
• พัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย.แผน

ไทย ผู�ช
วย และจน.รพสต. อสม.
• พัฒนาและส
งเสริมเครือข
ายอนุรักษ.

ภูมิปBญญาแพทย.แผนไทย

2561

• การบูรณาการการดูแลสุขภาพ 
กลุ
มวัย เพิ่ม วัยเรียน วัยรุ
น(การ
ลดบุหรี่)

• พัฒนาการบูรณาการการดูแล
ผู�ป-วยในโรคสําคัญ/โรคเรื้อรัง เช
น 
โรคมะเร็ง อื่นๆ 

• ยกระดับการบริการแพทย.แผนไทย 
ของหน
วยบริการในระดับต
างๆ 
ตามเกณฑ.(Service Plan)

• พัฒนาโรงพยาบาลแพทย.แผนไทย
และการแพทย.ผสมผสาน

• นําร
องโรงพยาบาลส
งเสริมการใช�
สมุนไพร 

• พัฒนากิจกรรมส
งเสริมสุขภาพใน
ระดับ รพสต. ตําบล

• ขับเคลื่อนงานวิจัย/พื้นที่ต�นแบบ
ระดับจังหวัด

• พัฒนาและส
งเสริมเครือข
าย
อนุรักษ.ภูมิปBญญาแพทย.แผนไทย

2562

• การบูรณาการการดูแล
สุขภาพทุก กลุ
มวัย 

• พัฒนาการบูรณาการการดูแล
ผู�ป-วยในโรคสําคัญ/โรคเรื้อรัง

• ยกระดับการบริการแพทย.
แผนไทย ของหน
วยบริการใน
ระดับต
างๆ ตามเกณฑ.
(Service Plan)

• พัฒนาโรงพยาบาลแพทย.
แผนไทยและการแพทย.
ผสมผสาน

• ขยายโรงพยาบาลส
งเสริมการ
ใช�สมุนไพร 

• พัฒนากิจกรรมส
งเสริม
สุขภาพในระดับ รพสต. 
ตําบล

• ขับเคลื่อนงานวิจัย/พื้นที่
ต�นแบบดีเด
นระดับจังหวัด

2563



แผนพัฒนาศักยภาพงานแพทย�แผนไทย ระดับ รพท/รพช คบสอ. จังหวัดพิจิตร

รพ.สมเด็จพระยุพราช
ตะพานหิน

รพท.พิจิตร

รพ.บางมูลนาก

รพ.การแพทย�แผนไทยและ
การแพทย�ผสมผสาน      

ทับคล�อ

พัฒนาศักยภาพด�าน
• ต�นแบบกาจัดบริการแพทย�

แผนไทยและการแพทย�
ผสมผสาน ครบวงจร ทั้ง
ผู�ป-วยนอก ใน และชุมชน

• ศูนย�ธรรมชาติบําบัดฟMEนฟู
และ เชี่ยวชาญด�าน โรคมะเร็ง    
อัมพฤกษ อัมพาต และผู�ป�วย
ระยะสุดท�าย และโรคเรื้อรัง

• ศูนย ถ>ายทอด/อบมรม

พัฒนาศักยภาพด�าน
• รพ. แม$ข$าย ต�นแบบ การ

จัดบริการการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ผสมผสาน ใน
การดูแล โรคเรื้อรัง 

• เชี่ยวชาญการดูแลโรคเรื้อรัง
สําคัญ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง หลอดลมอุดกั้น
เรื้อรัง/โรคหืด และอื่นๆ

• ศูนย ถ>ายทอด/อบมรม

แม>ข>าย

ลูกข>าย

ลูกข>าย
แม>ข>าย



แผนพัฒนาศักยภาพงานแพทย�แผนไทย ระดับ รพช ลูกข%าย คบสอ. จังหวัดพิจิตร

พัฒนาศักยภาพด�าน
• ต�นแบบการจัดบริการ

แพทย แผนไทยและแพทย 
ผสมผสาน ระดับ รพช.

• Basic Service
• คลินิก คู>ขนาน 4 โรค
• คลินิกโรคเรื้อรังหลัก 3 โรค 

(DM HT COPD/Asthma)
• คลินิกแพทย ทางเลือก 

Basic service
• เวชกรรมไทย/ตรวจวินิจฉัย
• เภสัชกรรมไทย/ปรุงยาจ>ายยา
• หัตถเวช/นวด อบ ประคบ 

เผายา พอกยา สุมยา
• ผดุงครรภ ไทย/ทับหม�อเกลือ 
• จัดบริการ ที่แผนกแผนไทย 

OPD IPD และชุมชน
• ออกหน>วยแพทย แผนไทย

เคลื่อนที่

คลินิกคู$ขนาน 4 โรค
• ประจําที่ OPD เฉพาะวัน 

หรือ ระบุตารางส>งต>อ ตรวจ
รักษาโรค 4 โรค ในแต>ละวัน
ของสัปดาห  ที่แผนกงาน

• 4 โรค ได�แก> ไมเกรน ภูมิแพ�        
เข>าเสื่อม อัมพฤกษ อัมพาต

คลินิกโรคเรื้อรัง 3 โรค (DM HT COPD/Asthma)
• ประจําที่ OPD เฉพาะวัน หรือ ระบุตารางส>งต>อ ตรวจรักษา ดูแลโรคเรื้อรัง ในแต>

ละวันของสัปดาห  ที่แผนกงาน ให�สอดคล�องกับ คลินิกบริการโรคเรื้อรัง ของ รพ.

คลินิกแพทย�ทางเลือก
• จัดบริการ คลินิกแพทย ทางเลือก ได�แก> บ>งต�อด�วยหนามหวาย /

ฝiงเข็ม สมาธิ/สวดมนต บําบัด  /กดจุดสะท�อนเท�า /การนวดปรับ
สมดุลร>างกาย/ อื่นๆ 



แผนพัฒนาศักยภาพงานแพทย�แผนไทย ระดับ รพสต/PCC. หลัก 17  แห%ง  คบสอ. จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล จํานวน 17 แห$ง

พัฒนาศักยภาพด�าน
• ต�นแบบ การจัดบริการแพทย�แผน

ไทยและแพทย�ผสมผสาน       
ระดับ รพสต

• ต�นแบบ โรงพยาบาลส$งเสริมการ
ใช�สมุนไพร 

• Basic service
• คลินิก 4 โรค
• คลินิก โรคเรื้อรัง 
• คลินิก แพทย ทางเลือก
• ดูแลและฟMEนฟูผู�ป�วยในชุมชน
• พัฒนาและสนับสนุน รพสต.ลูกข>าย

โรงพยาบาลส$งเสริมสุขภาพ
แผนไทยประจําตําบล        
ลูกข$าย PCC   54 ทีม           

พัฒนาศักยภาพด�าน
• ต�นแบบ รพสต.ส$งเสริมสุขภาพ

และการฟcMนฟูผู�ป-วยชุมชน ด�วย
แพทย�แผนไทย

• ส>งเสริมสุขภาพประชาชน         
กลุ>ม ดี เสี่ยง ป�วย 

• จัดบริการดูแลและฟMEนฟูผู�ป�วยใน
ชุมชน ด�วยการนวด ประคบ โดย
เครือข$าย แกนนํา หรือบุคลากร 
แพทย�แผนไทยในชุมชน 

หมอแผนไทย หมอประจําตําบล
ตรวจรักษาและปรุงยาสําหรับ
ผู�ป�วยโรคทั่วไปที่พบใน รพสต

แพทย.แผนไทย 1 :ผู�ช
วยแพทย.แผนไทย 2 คน
จพง/ผู�ช
วยแพทย.แผนไทย 1 คน

หรือ ชมรมแพทย.แผนไทย/อสม ตําบล

ลูกข>าย



มาตรการดําเนินงานพัฒนาตามยุทธ�ศาสตร�

แผนงาน แนวทางการดําเนินการ เปAาหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1

การพัฒนารูปแบบการ

จัดบริการการส>งเสริมสุขภาพ 

ในกลุ>มหญิงตั้งครรภ  ด�วย

หลักการแพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือก

ผลักดันกิจกรรมบริการ ส>งเสริมสุขภาพ ด�วย

การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลือก 

ร>วมกัน ในคลินิก สําหรับ ฝากครรภ  

-   อาหาร/สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพ

-   การกายบริหาร

การพัฒนาจิตใจและอารมณ  

พัฒนาทักษะ บุคลากร

หญิงตั้งครรภ  ที่มารับบริการคลินิก

ฝากครรภ  ได�รับองค ความรู� และได�รับ

การดูแลสุขภาพ ด�วยวิธีการแพทย 

แผนไทยฯ ในหน>วยบริการ

สาธารณสุขทุกระดับที่มีความ

       พร�อม

1. ร�อยละ 80 ของ หญิงตั้งครรภ ที่มาฝาก

ครรภ  ในหน>วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

ได�รับการส>งเสริมสุขภาพ ด�วยการแพทย แผน

ไทยและการแพทย ทางเลือก

แผนงานที่ 2 

การพัฒนารูปแบบการ

จัดบริการการส>งเสริมสุขภาพ

และฟMEนฟู มารดาหลังคลอด

บุตร และเด็ก 0-5 ปH

ผลักดันกิจกรรมบริการส>งเสริมและฟMEนฟู

สุขภาพ มารดาหลังคลอดบุตร และ เด็ก 0-5 ปH 

ร>วมกันใน งานห�องคลอด และคลินิกส>งเสริม

พัฒนาการ 

-การทับหม�อเกลือ

-การนวดกระตุ�นพัฒนาการ เด็ก 0-5 ปH

- การใช�ยาสมุนไพร เพื่อส>งเสริมสุขภาพหรือ 

รักษาอาการเจ็บป�วยที่พบในมารดาหลังคลอด

และเด็ก 0-5 ปH

 

มารดาหลังคลอดบุตร ที่มารับบริการ 

คลอดบุตร ได�รับการดูแลและฟMEนฟู

สุขภาพหลังคลอดบุตร และ เด็ก 0-5 

ปH  ได�รับการส>งเสริมสุขภาพ ในหน>วย

บริการสาธารณสุขทุกระดับ ที่มีความ

พร�อม

1.ร�อยละ 50 ของมารดาหลังคลอดในเขต

พื้นที่รับผิดชอบ ที่คลอดบุตรจากหน>วยบริการ

ประจําของพื้นที่(รพท/รพช)ได�รับการดูแลและ

ฟMEนฟูสุขภาพ หลังคลอด ด�วยการทับหม�อ

เกลือ

มาตรการ ที่ 1 
           บูรณาการการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลือก ในการส>งเสริมสุขภาพประชาชน ทุกกลุ>มวัย ทั้งกลุ>ม ดี เสี่ยง ป�วย



แผนงาน แนวทางการดําเนินการ เปAาหมาย ตัวชี้วัด
แผนงานที่ 3

การจัดบริการการส>งเสริม

สุขภาพและการแก�ไขปiญหา

สุขภาพสําคัญ  ในเด็กวัยเรียน

และวัยรุ>น ด�วยหลักการแพทย 

แผนไทยและการแพทย 

ทางเลือก

จัดให�มีกิจกรรมบริการ เชิงรุก ส>งเสริมสุขภาพ 

ด�วยการแพทย แผนไทยและการแพทย 

ทางเลือก ในสถานศึกษา ร>วมกับงานอนามัย

โรงเรียน แก�ปiญหา สุขภาพหลัก

- เหา กลากเกลื้อน พยาธิ  และ อื่นๆ

- สุขภาพกาย จิต และการลดบุหรี่วัยรุ>น

 

เด็กวัยเรียน และเด็กวัยรุ>น  มีองค ความรู� การ

ส>งเสริมสุขภาพและได�รับการจัดการปiญหา

สุขภาพสําคัญ ด�วยการแพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือก ใน สถานศึกษา ทุกระดับ 

1. จํานวนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นที่  อย>างน�อย 1 แห>ง ของ
อําเภอ ได�รับการส>งเสริมสุขภาพและ
ดูแลสุขอนามัย เด็กวัยเรียน/วัยรุ>น 
ด�วยการแพทย แผนไทยและ
การแพทย 

แผนงานที่ 4 

การจัดบริการการส>งเสริม

สุขภาพและแก�ไขปiญหา

สุขภาพสําคัญ เชิงรับและเชิง

รุก ในวัยทํางานและผู�สูงอายุ

จัดให�มีกิจกรรม การส>งเสริมสุขภาพ ประชาชน

กลุ>มวัยทํางานและผู�สูงอายุ ทั้งกลุ>ม ดี เสี่ยง 

ป�วย ด�วยการแพทย แผนไทยและการแพทย 

ทางเลือก ในหน>วยบริการ หรือในชุมชน 

แก�ปiญหาสุขภาพหลัก

- โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

- ข�อเข>าเสื่อม ปวดกล�ามเนื้อและข�อ      

โรค ตา  และปiญหาสุขภาพจิต

ประชาชนวัยทํางาน และผู�สูงอายุ มีองค ความรู� 

การส>งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

และได�รับการจัดการปiญหาสุขภาพสําคัญ ด�วย

การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลือก ใน 

หน>วยบริการ สาธารณสุขทุกระดับ และ ใน

กลุ>ม/ชมรม ผู�สูงอายุ

1. จํานวนชมรม/กลุ>ม/โรงเรียน
ผู�สูงอายุเขตพื้นที่ อย>างน�อย 1 แห>ง 
ของอําเภอ ได�รับการส>งเสริมสุขภาพ
และดูแลสุขภาพด�วยการแพทย แผน
ไทยและการแพทย ทางเลือก



แผนงาน แนวทางการดําเนินการ เปAาหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1

สนับสนุนการเพิ่มการ

จัดบริการแพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือก ในหน>วย

บริการสาธารณสุข ทุกระดับ

• เพิ่มบุคลากรแพทย แผนไทยและขยาย

การเปDดให�บริการการแพทย แผนไทยฯ ใน

หน>วยบริการสาธารณสุขเปGาหมาย แต>ละ

ระดับ

-รพท/รพช และรพสต. มีบุคลากร

แพทย แผนไทยครบ ตามเกณฑ  และมี

การเปDดให�บริการการแพทย แผนไทยฯ

เพิ่มขึ้น ในแต>ละระดับ

1. ร�อยละ 20 ของผู�ป�วยนอกที่ได�รับ

บริการการแพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือกที่ได�มาตรฐาน

2.  ร�อยละ50 ของหน>วยบริการทุกระดับมี

การจัดบริการแพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือก

แผนงานที่ 2 

ยกระดับศักยภาพ ความ

เชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ

การจัดบริการแพทย แผนไทย

และการแพทย ทางเลือก ใน

หน>วยบริการสาธารณสุข แต>

ละระดับ

- จัดตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบบริการ

- กําหนด เกณฑ การพัฒนา แพทย แผนไทย

ฯใน รพ. แต>ละระดับ ตาม Service 

plan 

- กําหนด เปGาหมายและการพัฒนามุ>งเน�น 

ใน รพ. แต>ละระดับ แต>ละแห>ง

- กําหนด รูปแบบกิจกรรมหลัก (Basic 

service) กิจกรรม บริการเฉพาะ ใน

หน>วยบริการ แต>ละระดับ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากร 4 โรค และ 

หลักสูตรแพทย ทางเลือก ที่กําหนด

- รพ แต>ละระดับ มีการพัฒนา

และเชี่ยวชาญการจัดบริการ

แพทย แผนไทยและแพทย 

ทางเลือก ที่จําเปpนและเฉพาะ

ตามศักยภาพ

-     รพ ทับคล�อ เปpนโรงพยาบาล

การแพทย แผนไทย และการแพทย 

ผสมผสาน ประจําจังหวัด และของ

เขต ที่มีการจัดบริการครบวงจร ตาม

เกณฑ  รพ.การแพทย แผนไทย

1.จํานวน รพท และรพช  ทั้ง 12 แห>ง มีการ

จัดบริการคลินิกแพทย แผนไทยคู>ขนานที่แผนก

ผู�ป�วยนอก

2. จํานวน รพท และ รพช  ทั้ง 12 แห>ง และ 

รพสต.ที่มีความพร�อม มีการจัดบริการคลินิก

แพทย แผนไทย แบบครบวงจร  ในการดูแล

ผู�ป�วย 4 โรค ได�แก>  อัมพฤกษ อัมพาต ไมเกรน 

เข>าเสื่อม และภูมิแพ� 

3.จํานวนหน>วยบริการ รพทและ รพช  ทั้ง 12 

แห>ง และรพสต ที่มีความพร�อม มีการ

จัดบริการคลินิกการแพทย ทางเลือก ได�แก> 

สมาธิบําบัด/บ>งต�อด�วยหนามหวาย /ฝiงเข็ม/

กดจุดสะท�อนเท�า/การปรับสมดุลโครงสร�าง

ร>างกาย/อื่นๆ

มาตรการ ที่ 2    สร�างบริการการแพทย แผนไทยและแพทย ทางเลือกที่เชี่ยวชาญ  มี คุณภาพ  และมาตรฐาน 
       



แผนงาน แนวทางการดําเนินการ เปAาหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 3

สนับสนุน การบูรณาการ

การแพทย แผนไทยฯ 

ร>วมกับแพทย แผน

ปiจจุบัน ในการดูแล 

ประชาชนกลุ>มป�วย โรค

เรื้อรังสําคัญ

1. จัดตั้งคณะทํางาน โรคเรื้อรัง

2. กําหนด กลุ>มโรค เรื้อรังสําคัญ ที่จะ

ดําเนินการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเพื่อ

บูรณาการ

- เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  COPD/Asthma  

มะเร็ง

2.   จัดทํา แนวทางการดูแลโรคเรื้อรังด�วย(CPG) 

การแพทย แผนไทยฯ ร>วมกับแพทย แผนปiจจุบัน

3.พัฒนาศักภาพและความเชี่ยวชาญบุคลการด�วย

การแลกเปลี่ยนประสบการณ  ในและนอกจังหวัด 

และการประชุม อบรม ประจําปH

1. รพท/รพช ทั้ง 12 แห>ง มีกิจกรรมตาม 

แนวทางการดูแลผู�ป�วยโรคเรื้อรังสําคัญ  

ได�แก> เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

COPD/Asthma  มะเร็ง ด�วยการแพทย 

แผนไทยและการแพทย ทางเลือก ร>วมกับ 

แพทย แผนปiจจุบัน

2. บุคลากรแพทย แผนไทย มีความรู� ทักษะ 

และความเชี่ยวชาญในการร>วมดูแลผู�ป�วย

โรคเรื้อรังสําคัญ

3. มีแนวทางการดูแลผู�ป�วยโรคเรื้อรังสําคัญ 

ด�วยแพทย แผนไทยฯ ของจังหวัด ในทุก

หน>วยบริการ

1. จํานวน รพทและรพช ที่มีการ

จัดบริการ7. คลินิกการแพทย 

แผนไทยและการแพทย 

ทางเลือก สําหรับดูแลผู�ป�วย

โรคเรื้อรัง อย>างน�อย 1 โรค

แผนงานที่ 4

การส>งเสริมการใช�

สมุนไพร เพื่อการดูแล

และพึ่งตนเองด�านสุขภาพ

1. กําหนดกรอบบัญชียาสมุนไพร ที่จําเปpน 

หน>วยบริการ แต>ละระดับ 

2. กําหนดเกณฑ  การพัฒนาและประเมิน 

โรงพยาบาลส>งเสริมการใช�สมุนไพร

3. พัฒนาศักภาพบุคลากรและหน>วยบริการให�มี

การ จัดบริการ เวชกรรม และการปรุงยา

สําหรับผู�ป�วยเฉพาะราย

1. รพท/รพช ทั้ง 12 แห>ง และ รพสต. ทุก

แห>ง มีกรอบยาสมุนไพร และมีใช�จริง 

ตามจํานวนที่กําหนด

2. รพท/รพช ทั้ง 12 แห>ง และรพสต.ที่มี

ความพร�อม เข�าร>วมและผ>านเกณฑ  

ประเมิน โรงพยาบาลส>งเสริมการใช�

สมุนไพร 

3. หน>วยบริการทุกระดับ มีอัตราการใช�ยา

สมุนไพร เพิ่มขึ้น

1. 10.จํานวน หน>วยบริการ 

ระดับ ที่เข�าร>วมโครงการ

โรงพยาบาลส>งเสริมการใช�ยา

สมุนไพร ผ>านเกณฑ ประเมิน

ระดับ ดีมากขึ้นไป

2. 11.ร�อยละมูลค>าการใช�ยาจาก

สมุนไพรในสถานบริการ



แผนงาน แนวทางการดําเนินการ เปAาหมาย ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 5

พัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการจัดบริการ

การแพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือก

1. กําหนดเกณฑ การประเมินและพัฒนา

มาตรฐานการจัดบริการแพทย แผนไทย

และการแพทย ทางเลือก ในแต>ละระดับ

2. ประเมินและพัฒนาส>วนขาดตามเกณฑ 

3. จัดทําแผนสนับสนุนทรัพยากรส>วนขาด

ให�แก>หน>วยบริการ

1. รพท/รพช และรพสต มี

มาตรฐานการจัดบริการแพทย 

แผนไทยและการแพทย 

ทางเลือก ผ>านหลักเกณฑ การ

ประเมินมาตรฐานที่เกี่ยวข�อง 

ในแต>ละระดับ

1. ร�อยละหน>วยบริการ ระดับ รพทและรพช ที่

มีการจัดบริการการแพทย แผนไทยผ>านเกณฑ 

มาตรฐานโรงพยาบาลส>งเสริมและสนับสนุน

การแพทย แผนไทยและการแพทย ผสมผสาน

(รพ.สสพท.)  ระดับดีเยี่ยม

2. ร�อยละหน>วยบริการ ระดับ รพสต. ทีมีการ

จัดบริการการแพทย แผนไทย ผ>านเกณฑ 

มาตรฐานโรงพยาบาลส>งเสริมและสนับสนุน

การแพทย แผนไทยและการแพทย ผสมผสาน 

ตามเกณฑ  ระดับ ดีมากขึ้นไป

แผนงานที่ 6 

ส>งเสริมและพัฒนาความ

เชื่อมั่นในคุณภาพและ

ความเชี่ยวชาญการ

บริการแพทย แผนไทย

และการแพทย ทางเลือก

ให�แก>บุคลากรสาธารณสุข

และประชาชน

1. ผลักดันและกําหนดให�ทุกหน>วยบริการ

ที่มีบริการแพทย แผนไทย มีการทํา CQI 

หรืองานวิจัยจากงานประจํา  อย>าง

น�อย 1 เรื่องในทุกปH

2. พัฒนาศักภาพบุคลากรแพทย แผนไทย

ฯ ให�มีองค ความรู� ทักษะ การทบทวน 

และการทําวิจัยจากงานประจํา 

3. จัดเวทีแลกเปลี่ยน และเสนอผลการ

ดําเนินงาน ผลงานเด>น วิชาการ และ 

งานวิจัยจากงานประจํา  ทุกปH

1. รพท/รพช ทุกแห>ง และ รพสต 

ที่มีความพร�อม มีผลงานเด>น

การพัฒนา หรือ งานวิจัยจาก

งานประจํา อย>างน�อย 1 เรื่อง

ต>อแห>ง ต>อปH

2. มีการจัดเวทีนําเสนอผลงานเด>น 

วิชาการ หรือ R2R ทุกปH

3. บุคลากรและประชาชน เชื่อมั่น

ในคุณภาพบริการแพทย แผน

ไทยฯ เพิ่มขึ้น

1. จํานวนผลงานพัฒนางานเด>น/ผลงาน

วิชาการ/งานวิจัยจากงานประจําด�าน

การแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเลือก 

อย>างน�อย 1 เรื่องต>ออําเภอ หรือ 12 เรื่อง

ต>อปH
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แผนงานที่ 7

พัฒนาความรู�และ

ศักยภาพ ที่จําเปpนด�าน

แพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือกแก>

บุคลากรแพทย แผนไทย

และสาธารณสุขอื่นๆ ใน

ทุกระดับ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการวิชาการและวิจัย

2. กําหนด แผนการพัฒนาศักภาพบุคลากรแต>ละกลุ>ม

แต>ละระดับ

3. สํารวจและกําหนดความต�องการการพัฒนา ตาม

แผนพัฒนาและส>วนขาดที่จําเปpน

4. จัดทําเนื้อหาและหลักสูตร การพัฒนาศักภาพ

บุคลากร ในแต>ละเรื่องในภาพรวมของจังหวัด

1. บุคลากรแพทย แผนไทย

และบุคลากรสาธารณสุข

อื่นๆ ได�รับการพัฒนาศัก

ภาพตามเกณฑ  ตาม

จํานวนครั้ง ทุกปH

2. มีหลักสูตรการพัฒนาศัก

ภาพบุคลากรด�านแพทย 

แผนไทย ร>วมกัน ใน

ระดับจังหวัด

1. ผู�ปฏิบัติงานแพทย แผนไทย ระดับ 
แพทย แผนไทย ได�รับการพัฒนาองค 
ความรู� ทักษะสําคัญและวิจัย 

2. ผู�ปฏิบัติงานแพทย แผนไทย ระดับ   
ผู�ช>วยแพทย แผนไทย ได�รับการพัฒนา
องค ความรู� ทักษะสําคัญ

3. บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ  ได�รับการ
พัฒนาองค ความรู� ทักษะสําคัญด�าน
แพทย แผนไทยและแพทย ทางเลือก

4. อสม/อสค  ได�รับการพัฒนาองค ความรู� 
ทักษะสําคัญด�านแพทย แผนไทยและ
แพทย ทางเลือก

แผนงานที่ 8

ส>งเสริมการอนุรักษ และ

คุ�มครองภูมิปiญญา

การแพทย แผนไทยและ

การแพทย ทางเลือก

1. จัดตั้งกลุ>ม ชมรม เครือข>ายแพทย แผนไทย ระดับ

จังหวัด อําเภอ

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� สังคายนาองค ความรู� 

แพทย แผนไทย กับ หมอพื้นบ�าน เครือข>าย

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรม ที่สนับสนุนการเข�ามามี

ส>วนร>วมของหมอพื้นบ�าน ในระบบบริการสุขภาพ

4. จัดเวทีประชุม เพื่อดําเนินงานตาม พรบ. คุ�มครอง

ภูมิปiญญาฯ

5. สํารวจและจัดทําข�อมูลหมอพื้นบ�านและองค 

ความรู� เพื่อรวบรวมและเผยแพร> 

6. สํารวจและขึ้นทะเบียน หมอพื้นบ�านตํารับตํารายา 

แพทย แผนไทย ทุกปH

1. เกิดชมรมหรือกลุ>ม

เครือข>ายแพทย แผนไทย 

ที่ชัดเจนและเข�มแข็งใน

การดําเนินงาน ในระดับ

จังหวัดและอําเภอ

2. การดําเนินงานตาม พรบ 

เปpนไปตามกฎเกณฑ และ

ระเบียบ

3. มีตํารายา และตํารับยา 

ระดับจังหวัด ที่ขึ้น

ทะเบียน เพิ่มขึ้น

1. จํานวนครั้งการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู� 

ชมรมหมอพื้นบ�านและเครือข>าย แต>ละ

อําเภอ

2. จํานวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ

ระดับจังหวัด/อําเภอ/ตําบล ตาม

มาตรการ พรบ.ด�านการแพทย แผนไทย

ที่เกี่ยวข�อง 

3. จํานวนตํารับยา ตํารายาแผนไทย ที่

เพิ่มขึ้น
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แผนงานที่ 9

การกํากับผลลัพธ การ

ดําเนินงานให�เปpนไป

อย>างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

1. กําหนดแผนงาน ตัวชี้วัดการพัฒนา

2. กําหนดเปGาหมายการดําเนินงาน

3. ประชุม/ นิเทศ /เยี่ยมเพื่อแลกเปลี่ยน

และติดตามปiญหา

4. ติดตาม กํากับ แก�ไข ปiญหาการบันทึก

รายงานข�อมูลที่เกี่ยวข�อง

5. พัฒนาศักยภาพ ทักษะการบันทึกข�อมูล 

แพทย แผนไทย ให�แก>บุคลากร

1. ทุกหน>วยบริการ มีแผนงาน 

การพัฒนาที่สอดคล�องกับ

ปiญหาและยุทธศาสตร 

จังหวัด

2. ทุกหน>วยบริการมี

ความสําเร็จในการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัด ทุก

ตัวชี้วัด

3. ทุกหน>วยงาน มีระบบการ

บันทึก รายงานที่เกี่ยวข�อง 

ที่ถูกต�อง ครบถ�วน

1. ร�อยละ 80 ของตัวชี้วัดดําเนินงาน 
เกิดผลสําเร็จตามเกณฑ 

2.  ร�อยละ 100 ของหน>วยบริการไม>
พบปiญหาการบันทึก ข�อมูลรายงาน 
ที่เกี่ยวข�อง


