
ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ประเด็น / งาน : การพัฒนาคุณภาพบริการแพทย์แผนไทย

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย (KPI) :

1. ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 18.5  

1.1 โรงพยาบาลเปิดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานตาม CPG 4 โรคหลัก

1.2 โรงพยาบาลจัดบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย (ทับหม้อเกลือ)

1.3 โรงพยาบาลจัดบริการผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเส่ือม (Osteoarthritis of Knee หรือ OA Knee) ด้วยศาสตร์แผนไทย

1.4 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 9

1.5 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรท่ีส่งเสริมให้ใช้เป็นล าดับแรก (First Line Drug) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19

1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 4 รายการ

2. เสริมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร เพ่ือให้ประชาชนม่ันใจ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรู้เท่าทัน

สถานการณ์ / ข้อมูลพ้ืนฐาน :

1.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐานร้อยละ 18.5 (ท้ังอ าเภอร้อยละ 21.48) 

รพ.ร้อยละ 14.33 (ไม่ผ่านเกณฑ์), รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ 1 แห่ง

1.1 โรงพยาบาลมีการเปิดบริการ OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนานตาม CPG 4 โรคหลัก แต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ 

1.2 โรงพยาบาลมีการให้บริการบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย(ทับหม้อเกลือ) ทุกวันศุกร์ 

1.3  โรงพยาบาลจัดบริการผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเส่ือม (Osteoarthritis of Knee หรือ OA Knee) ด้วยศาสตร์แผนไทย ทุกวันเวลาราชการ

1.4 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 (ท้ังอ าเภอ ร้อยละ 62.07)

มูลค่ายาสมุนไพรท้ังอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 มูลค่า 201,777 บาท ปีงบประมาณ 2561 มูลค่า 325,060.90 บาท

1.5 โรงพยาบาล และ รพ.สต. มีมูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรท่ีส่งเสริมให้ใช้เป็นล าดับแรก (First Line Drug) เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 19

 มูลค่าสมุนไพร (First Line Drug) ปีงบประมาณ 2561 ขม้ินชัน= 24,487 บาท เป้าหมาย 29,384 บาท ฟ้าทะลายโจร = 49,977 บาท เป้าหมาย 59,972 บาท 

1.6 โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 2 รายการ (ยาระบายมะขามแขก ใช้แทน Bisacodyl, ยาผสมเพชรสังฆาต ใช้แทน Daflon )

แผนปฎิบัติการสาธารณสุขภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คปสอ...................................เกาะคา..................................จังหวัดล าปาง
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จ านวน แหล่งงบ

รหัสโครงการ k030202 โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) อ าเภอเกาะคา

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1. พัฒนาระบบบริการแพทย์แผนไทยและมาตรฐานการบริการให้

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเย่ียม

ผู้มารับบริการคลินิกแพทย์

แผนไทย

รพ.เกาะคา          

(รพ.สต.น้ าล้อม     

รพ.สต.ไหล่หิน     

รพ.สต.จอมปิง     

รพ.สต.ศาลาบัวบก  

รพ.สต.วังพร้าว      

รพ.สต.ล าปางหลวง)

งานแพทย์แผนไทยได้รับ

มาตรฐานระดับดี

 - UC ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพทย์แผน

ไทย

2 ให้บริการ 4 โรคหลักได้แก่ -อัมพฤกษ์/อัมพาต  -โรคไมเกรน      

   -โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น  -โรคข้อเข่าเส่ือมร่วมกับคลินิก

ผู้สูงอายุ

ผู้รับบริการคลินิกแพทย์แผน

ไทย อัมพฤกษ์/อัมพาต,โรคข้อ

เข่าเส่ือม,โรคไมเกรน ,โรค

ภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น

รพ.เกาะคา ประชาชนได้รับบริการแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือกท่ี

ได้มาตรฐาน

7,500 UC ต.ค.61-ก.ย.62

3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในรพ.และรพ.สต. รพ.เกาะคา           

รพ.สต. 13 แห่ง

 - ลดการใช้ยาท่ีไม่สมเหตุสมผล

 และส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร -

 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรพ่ิมข้ึน

ต.ค.61-ก.ย.62 งานพทย์แผน

ไทย/งานเภสัช

กรรม

 - ส่งเสริมสมุนไพรให้ใช้เป็นล าดับแรก(First Line Drug) ฟ้าทะลาย

โจร ขม้ินชัน

 - อบรมการใช้ยาสมุนไพรให้แก่เจ้าหน้าท่ีรพ.และรพ.สต.ทุกแห่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน

แพทย์แผนไทยสสอ.และรพ.

สต 25 คน

ห้องประชุมราช

พฤกษ์  รพ.เกาะคา

   2,500.00 UC พรหมมินทร์/

แสงจันทร์

ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

 -  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันได้แก่ 

(1.) ยาข้ีผ้ึงไพล ทดแทนยา Methyl Salicylate Cream (2.) ยา

มะขามแขก ทดแทนยา Bisacodyl , Milk of Magnesia(MOM) 

(3.) ครีมพญายอ ทดแทนยา Acyclovia Cream (4.) กลีเซอรี

นพญายอ ทดแทนยา TA Oral Paste

 รพ.เกาะคา ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพทย์แผน

ไทย , งานเภสัช

กรรม

4 จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์

การแพทย์แผนไทย

รพ.เกาะคา มารดาหลังคลอดได้รับการดูแล

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

การทับหม้อเกลือในกลุ่มหญิง

หลังคลอดร้อยละ 20

   1,200.00 UC ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพท์แผนไทย

 - ให้บริการประคบเต้านมและให้สุขศึกษาแก่มารดาท่ีมาคลอดท่ีรพ.

 ก่อนกลับบ้าน

หญิงหลังคลอดท่ีมารับบริการ

รพ.ทุกราย

ต.ค.61-ก.ย.62

 - ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ หญิงหลังคลอดท่ีมารับบริการ

รพ.เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 จากปี 

61

รพ.เกาะคา ต.ค.61-ก.ย.62

หนา้ที ่3 จาก 5



จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

5 ส่งเสริมการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ        

            -ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยได้มากข้ึน    -

สร้างเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัฒฑ์สมุนไพร เพ่ือให้ประชาชนม่ันใจ

 เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และรู้เท่าทัน         - 

ส่งเสริมให้ความรู้คลินิกDM/HT/CKD และกลุ่มผู้สูงอายุ การใช้

สมุนไพรอาหารเป็นยา ผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน กายบริหารฤๅษีดัดตน 

และอาหารตามธาตุเจ้าเรือน

ประชาชนอ.เกาะคา รพ.เกาะคาและ รพ.

สต. 13 แห่ง

 - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

ในการใช้สมุนไพร ผักพ้ืนบ้าน 

ในการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น       

            - เพ่ือลดอาการ

เจ็บป่วย ประชาชนมีความรู้

ความเข้าใจ ม่ันใจ เลือกบริโภค

ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และ

รู้เท่าทัน  - ช่วยให้ผู้ป่วย

DM/HT/CKD ปฏิบัติตนได้

ถูกต้อง มีความรู้การใช้สมุนไพร

ในการดูแลสุขภาพ

   1,500.00 UC ต.ค.61-ก.ย.62 งานแพทย์แผน

ไทย

จัดสรรจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อภาระงานและจ านวนคนไข้ท่ีเพ่ิมข้ึน

เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี แพทย์แผนไทย:ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย1:4 

คน ให้เพียงพอต่อภาระงานและตามกรอบท่ีก าหนด ปัจจุบันมี

ต าแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพ 1 คน ไม่มีต าแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 

1 คน

รพ.เกาะคา ประชาชนเข้าถึงบริการแพทย์

แผนไทยได้มากข้ึน ให้บริการ

ทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอด

ได้มากข้ึน เพ่ิมจ านวน

ผู้รับบริการ สร้างรายรับเพ่ิม

ให้กับรพ.

 - เงินบ ารุง

โรงพยาบาล

ปีงบประมาณ 

2562

การบูรณาการให้บริการคนไข้ร่วมกับสหวิชาชีพอ่ืนๆ

3.1 ให้บริการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็กร่วมกับคลินิก WBC เด็กแรกเกิด 0-12 เดือน คลินิกแพทย์แผนไทย

 รพ.เกาะคา

เด็กแรกเกินได้รับการนวด

กระตุ้นพัฒนาการด้วย

การแพทย์แผนไทย

- - ต.ค.61-ก.ย.62(

ทุกวันอังคาร)

งานแพท์แผนไทย
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จ านวน แหล่งงบ
ล าดับ โครงการ  กิจกรรมหลัก / กิจกรรมรอง เป้าหมาย/จ านวน พ้ืนท่ีด าเนินการ ผลผลิต/ผลลัพธ์

งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ

3.2 ให้บริการประคบเต้านมด้วยสมุนไพร กระตุ้นการไหลของน้ านม

ในมารดาหลังคลอดก่อนกลับบ้าน

มารดาหลังคลอดทุกรายท่ีมี

อาการ(1ราย/20-30นาที)

มารดาหลังคลอดได้รับบริการ

กระตุ้นการไหลของน้ านม ลด

อาการคัดเต้านม และคัดกรอง

เพ่ือนัดฟ้ืนฟูหลังคลอด(ทับหม้อ

เกลือ)

- - ต.ค.61-ก.ย.62(

ทุกวันท าการ)

งานแพท์แผนไทย

3.3 ให้บริการส่งเสริมให้ความรู้คลินิก NCD,ไต และกลุ่มผู้สูงอายุ 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การใช้สมุนไพร อาหารเป็นยา ผัก

สมุนไพรพ้ืนบ้าน กายบริหารฤๅษีดัดตัน และอาหารตามธาตุเจ้าเรือน

คนไข้ DM/HT,ไตและกลุ่ม

ผู้สูงอายุ

รพ.เกาะคา      คลิก

นิกWBC

ผู้ป่วย DM/HT,ไตได้รับความรู้

การใช้สมุนไพรในการดูแล

สุขภาพท่ีถูกต้อง ลดความเส่ียง

จากการใช้สมุนไพร และสร้าง

เสริมสุขภาพตนเองด้วย

การแพทย์แผนไทย, ผักพ้ืนบ้าน,

อาหารสมุนไพร อาหารเป็นยา

- - ต.ค.61-ก.ย.62 

(สัปดาห์ละ 1 วัน

งานแพท์แผนไทย

3.4 ให้บริการอบสมุนไพรโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส่วนต้น/COPD กลุ่มผู้ป่วยCOPD และโรค

ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น

รพ.เกาะคา ผู้ป่วยได้รับบริการการรักษา/

ฟ้ืนฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทย

- - ต.ค.61-ก.ย.6(ทุก

วันท าการ)

งานแพท์แผนไทย

UC 10,200.00  
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