แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2565
หมวด
แผนที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด
หน่วยวัด
คำนิยาม

เกณฑ์เป้าหมาย
ระดับ
สสจ.
รพท.
รพช.
รพ.สต.
วัตถุประสงค์
ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
จังหวัด/เขต/ตรวจราชการ
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ร้อยละ 1.5
ร้อยละ
1.ยาสมุนไพร หมายถึง ยาแผนไทย ยาแผนโบราณ ยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามบัญชียาหลัก
แห่งชาติ และ/หรือ ยาปรุงเฉพาะราย
2. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร หมายถึง มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการจ่ายยาสมุนไพรในสถานพยาบาล
สาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐหมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ปีงบประมาณ 62

ปีงบประมาณ 63

ปีงบประมาณ 64

ปีงบประมาณ 65
ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1.50
ร้อยละ 5
เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และส่งเสริมการใช้
ยาสมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน
ประชาชนที่เข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุก
ระดับ

1.ข้อมูลจากระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข
2.รวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
1. HDC กระทรวงสาธารณสุข
2. ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. 43 แฟ้ม (Person/Provider/ Service/Diagnosis_opd/Drug_opd/
Procedure_opd/Labor/Community_service) และ Health Data Center กระทรวง
สาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A หมายถึง จำนวนมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
รายการข้อมูล 2
B หมายถึง จำนวนมูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบันทั้งหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด = (A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาสที่ 2 และ 4

Small Success :
3 เดือน
1 ทุ ก อ ำ เ ภ อ มี
แผนการพั ฒ นาและ
ส่ งเสริ ม การใช้ ยา
ส มุ น ไ พ ร ใ น
หน่ วยงานทุ กระดั บ
โด ยเฉพ าะห น่ วย
บ ริ ก า ร ที่ มี ก า ร
จัดบริการแพทย์แผน
ไทย
2.มีการทบทวนและ
จั ด ท ำ บั ญ ชี ย า
ส มุ น ไพ รส ำห รั บ
หน่ วยบริ การ รพท/
รพช./รพสต.(มีแพทย์
แผนไทย) อย่ างน้ อย
30 รายการ และ รพ
สต.ทั่วไป อย่ างน้ อย
10 รายการ และเพิ่ม
ตำรั บ ยากั ญ ชาใน
บัญชียา รพ.
3.มี เกณฑ์ ป ระเมิ น
รพ.ส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพร

6 เดือน
1.มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุข
ของรัฐทุกระดับ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.5
2.รพ.สต/PCC มีการ
ดำเนินงาน ตาม
เกณฑ์ รพ.ส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพร

เกณฑ์การประเมินปี 2565
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
1.มี แ ผนการพั ฒ นา 1.มู ล ค่ าการใช้ ย าสมุ น ไพรใน
และส่ งเสริมการใช้ยา สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
สมุนไพร ในหน่วยงาน เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 1.5
ทุ กระดั บ โดยเฉพาะ
หน่ วยบริ การที่ มี การ
จั ดบริ การแพทย์ แผน
ไทย
2.มี การสนั บ สนุ น ยา
ตามบั ญชี ยาสมุ นไพร
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยบริ ก าร
รพท/รพช./รพสต.(มี
แพทย์แผนไทย) อย่าง
น้อย 30 รายการ และ
รพ.สต.ทั่ ว ไป อย่ า ง
น้อย 10 รายการ

9 เดือน
1.มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุข
ของรัฐ เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 1.5 และผ่าน
เกณฑ์ที่กำหนดแต่ละ
ระดับ
2.มีรายงานการใช้ยา
สมุนไพรทดแทนยา
แผนปัจจุบนั โดย
1 รายการ คือ ฟ้า
ทะลายโจร ในการ
รักษาโควิด-19
3.รพ.สต/PCC มีการ
ดำเนินงาน ผ่าน
เกณฑ์ รพ.ส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพร

รอบ 9 เดือน
1.มู ล ค่ าการใช้ ยาสมุ น ไพรใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
เพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 1..5
2.มีรายงานการใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผนปัจจุบนั โดย
1 รายการ คือ ฟ้าทะลายโจร ใน
การรักษาโควิด-19

12 เดือน
1.มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุข
ของรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.5 และผ่านเกณฑ์ที่
กำหนดแต่ละระดับ
2. มี รพ.สต/PCC
ต้นแบบการดำเนินงาน
รพ.ส่งเสริมการใช้ยา
สมุนไพร ระดับจังหวัด

รอบ 12 เดือน
1.มู ลค่ าการใช้ ยาสมุ นไพรใน
สถานบริการสาธารณสุ ขของ
รั ฐ เพิ่ ม ขึ้ น เท่ า กั บ ร้ อ ยละ
1..5
2.รพ.สต/PCC มีการ
ดำเนินงาน ผ่านเกณฑ์ รพ.
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร ร้อย
ละ 100

ปี 2566
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

ปี 2567
ปี 2568

รายละเอียดข้อมูล
พื้นฐาน

หน่วยงานจัดเก็บ
ข้อมูล และจำนวน
ตัวแทนการเก็บ
ข้อมูล
ผู้ประสานงาน
ตัวชี้วัด

ผู้กำกับตัวชี้วัด

Baseline
data
มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุข
ของรัฐ

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563
2564
1.21
1.32 1.36
1.19

ระดับ รพท.

-

0.50

0.61

0.72

ระดับ. รพช

-

0.89

0.96

0.92

ระดับ รพสต.

-

4.55

4.98

3.16

ที่มา : HDC 30 กันยายน 2564
รพท./รพช/รพ.สต. ทุกแห่ง ในจังหวัด พิจิตร

1.นายสันทัศน์ ทองงามดี
หัวหน้ากลุม่ งานการแพทย์แผนไทยฯ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-900354 ต่อ 142
โทรศัพท์มือถือ : 084-0733911
โทรสาร : 056-900353
E-mail: suntus66@gmail.com
2.นางเพชร์ชรินทร์ ตันคงจำรัสกุล
รองหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-900354 ต่อ 142
โทรศัพท์มือถือ : 085-0505443
โทรสาร : 056-900353
E-mail: petcharin1968@yahoo.com
3.นางสาวบวรพรรณ เหลืองศรีสกุล
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056-900354 ต่อ 142
โทรศัพท์มือถือ : 063-5251495
โทรสาร : 056-900353
E-mail: linly21329@gmail.com
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
และ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ(Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก จังหวัดพิจิตร

