
Template 

118-!11'U~B8~B-!11~UU118-!11'U n11bb 'W'\11 ~ bb~'U b '\118 bb6l~n11bb 'W'\11~'\111-!1 b~Bn 

Service Excellence (u~nTHtlt.~b~l'l) 

~1\.11\.1 (A~\l) 'U~\lLLW'Vl~ LLe.J'UL'VlEJL~nT{S :U'<iJutJ hA~\t.~nT~bb~'Vl~bbe.J\.1 L'VltJ ~~m.Jnu 1 ~'ji4?\ 
D~:Whf.lb~r;l~Bln1~ viii~~G'I 3 'VI"'n~'U~'U~1tl tJ50 - r-.IJ7.6 

bb?l~\l e..J(;1 fl1~1'U '<ilutJ bA~1tJfl1'jbL WVia'bl e.Jt.~ 1 'Vl tJ 1 t.~rim'tJu~ fl1'j?\151'jru?\'U'U~\l-r~ ~\l n ~ 
{ til~~'Vln~G'I151~ru~'U \ ' ... 

I\ 43 [ .W:w (Service/ Person! Diagnosis opd I Diagnosis ipd) 

~1\.11\.!~~'UU~m~ (A'U) vtJ.tii'1'u~1~{JJ~1'11'Q'lutJ1~~1,jn 'iifL~'Vl~bbe..Jt.!L'VltJ l~tJilnT'iUt.~Vin 
.Vm.tfl1i4?tf'1ci:wbflbbr;l~mm~ viii~~"' 3 Vl~n~t.~~t.!~1CJ U50- U76 • 

'.i1t:Jn1'.i"lle:J:w" 2 ~1t.~1t.~~1''U u~ fl1'j '(fl~'l) vi1~1'Un1 ".i!;l 1 ~~1'U'<ilUEI hA~1t.!fl1'jbb ~ 'Vl~ bbe..Jt.~ 1 'V1 tJ l~tJi!n11 
~ ~ 

(~1\.11\.!fl~\l ) ut.~VinoV'm;Jr;l'ji4G'In~:wbAbbr;1~81fl1'j vii11~?1 3 Vl~n~t.!~t.!~1tl U50- U76 

~~~rvh Templ te 1 , i'lru~vhnum;;i~ t.~11 ~'tl'U?I1~?1'Ub'Vl~-ff ~am1 ~m-'j 11LL.~'Vl~bbe.Jt.~1'Vl~LLfl~fl1'jbb~'Vl~ 
'Vl1\lb~em r11i'lm:Wfl1'jbb~'Vl~bbe..Jt.~1'Vlmbf;1~fl11bb~'Vl~ vi 1625/2561 r;,-:J1t.~vi 28 ~ . tJ. 2561 

Vlti1tJ'l1U~".i::W1"e.J"U"~ 

~~vh"!le:J:w" ('.i ~ ~'U 
~ 

ghun"1'~) 

m:wm'j bb ~'VI~ bbe..JU 1 'V1 tJ bbr;'1~fl11bb ~'VI ~'Vl1\l b~~n 

l'Vl'j~~~/1'Vl'j?\1'j : 0-2149-5649 web site : http://hs.dtam . moph . ~o.th/ 



• lV 

~eJ~1~1~'VI~n 

1 

~1Cin1~'Yi'm.Jfl 2 
'IJ 

" (~1'Ud'UA-r'l ) 

~..ij~vl1 Template 
'U 

'VIU1 CI.:J1'U ti~:::::IJ 16\ ~.6\ !.1;6\:::: 

-<5'~v11'Yi'eJ:Wfl (~ :::: ~'1..1 
'U 

ci1'Unfl1.:J) 

Service Excellence (u1m'H1J'UL~I"\) 

6. fl1~~1?lJ'U1~::uuu1m~61'lJJlTW (Service Plan) 
' 

~1'U1'U (A~-:~) 'lJ eJ'I LL 'W'Vl ~ LLt:-J'U~'U Vl~mL 'W'Vl ~ LLt:-J'UD "il"ilLJ'U~~1'U m~eJ'U ~:WVl~ n611?1 ~ LL 'W'Vl ~ 
' 'IJ 

~'lb~:W (3 b~eJ'U) 1 ~m~iil"ilUt.J 1 ~Abb'W'Vl~bbt:-J'U~'U 1~t.J~1 bb'UnL 1J'U~1~'Un~:w 1 ~A bbfl::mm~ 
' 

~h'Um~·tL'W'Vl6LLt:-J'U~ 'U"l.lm~:wn -ruru~m~ 1 'U61t;l1.'UU1m~61151~ru61'lJ'lJeJ-:~-r:n ~-:~n~m::'Vl~'N 
'IJ ' ~ 

61151 ~ru61'lJ l~ m~t.J-:~r;11~'U"il1n:w1nh.l'Vl1Um.J , -"- ~ 

4~ LL~:W (Service/ Persmi/ Diainosis opd/ Diagnosis ipd) 

~1'U1'W~1'uu~m~ (A'U) ~1tii'-r'llnT'j~~1"il1il"ilu~ 1 ~A ~1'U t)'1~ LL -w'Vl6 LLt:-J'U~'U hwii m~ 
u\.tViOieJ:wm~61n~:whALL~:::;mm~ vlih~61 3/Vl~n~'U~'U~'dt.J U78 - U79 

~1'Ui 'W eHuu~m~ (A~'!) vi1~1''llm~~~1 "iliil"ilUC~ hA~l'U m~LL -w'Vl6 LLt:-J'U~'U 1~t.Jiim~ 
" 

'l.J''UVinia~m~61n~:whA LL~:::;mmi ~ii~~61 3 Vl~n~tl~'U~1t.J U78 - U79 

Aru::vi1~1'Ufl1~~1?lJ'U1~::uu611~61'UL 'Vll"lieJ:w &'l miu'1 m~m~ LL 'W'Vl~ LLt:-J'U b'Vlfl LL&'l::mi LL 'W'Vl6 

J 1'11 -:J L~an 1"11~-:~m:wm~tL'W'Vl ~bLt:<~t;~\'VlmLfl~rl~?lL-w 'Vl6 ~ 11.'625/256 1 ~N1t~~ 28 -w.t.J. 2561 

1 f\*:m'Wi'll 1'lLL&'l:::;A~'I141r:J;l~i 1 n~;J~'ll m'lLLfl ~LLt:-J'U 1v1 . eo c e 
m:wm~LL 'W'Vl~ LLt:-J'U 1 'Vlt.J LLfl:::;m~LL 'W'Vl ~'Vl1'1 L~Bn 

1w~Pi'-wviA'Vli611~ : 0-2149-5649 web site: http://hs . dtam.moph.~o.th/ 

I Template HOC TIM 12 reports-ko-RCed-FIXED 



"' bbt:.J'U'Vl 

11CJfl1'a'li'e:Jll6'l 1 
" 

(-,11'U1'Ufl~.:J ) 

( ,)1'U1'U~1 C.lf11~ ) 

~-.5'1ilvh Template 
'IJ 

Service Excellence ('U~fl1~ btl'Ub~l"1) 

6. m~~l'll'U1~~'\J'\J'\J~fl1~?!'U.fl1"v'1 (Service Plan) 
' 

,]1m'U (fl~.:J) bb"~ ,)1'U1'U (~1CJm~) 'Ue:J.:JrnVi''U~m~~.:J~1CJCJ1?!1J'U1"v'1~b~m Vl~e:JCJ1?!1J'U1"v'1~ 
" ' ' 

~?h1'U 1 'U?!m'Uu~m~?!151~ru?!'U'Ue:J.:J :r\1 ~.:J n~m~'Vl~1-:J?!1Li1~ru?!'U 
' ... ' 

- .... ~ .. _y_ 

43 bbfJlJ (Service/ Pergon/ Drug opd/ Drug ipd) 

,]11.m.1 (11EJflTS) ~1~1''Um~~.:J~1EJEl1?!1l'U1~-aL~m 'Vl~~m?!ll'W1"v'1~1?111'u ~lj~Vf?! :ff'U1'1'U . ' 
l'l1 W4 1 'Vl~tl 42 

Aru~ovh:m.Jm~~~tn?~'U'\J?I1~?!i.Jl~l"loVmJ "m"r'U~ m~m~Lb'VfVl ~ bbt:-~'U 1 'VlCJ bb"~ m~ bb "v'1'Vl ~ 
" 'Vl1-:Jb~e:Jn 1"11k.:Jmllm~bb"v'1'Vl~bb t:-~'W1'Vl ml;€1~ m~bb"v'1'Vl~ ~ 1625/2561 ".:Jl'U~ 28 "v'1.CJ. 2561 

I Template HOC TIM 12 reports-ko-RCed-FIXED 



"' l.b~'Ll'Vl 

' ... 
~el~1~1~'Vl~f1 

' ... 
bb'Vl~'l"ttel:W~ 

'U 

( f1~:We.J1t.J ) 
' ' 

('ll1t.J ) 

'j1f.Jf111.Ve.J:w~ 3 
'U 

(Vl{Q-.1 ) 

~<5'~rvh -remplate i QJ i.. 
'U 

( -1 ' 

<5'~'Vi'1.Ve.J:w~ (1~~'\.J 
'U 

;;hun~1.:J) 

Service Excellence (u1f11'ji.U'Lll.~l"l) 

6. f11'joWI?)J'LJ1'j~'IJ'IJ'U1f11'j?f'1JJl1~ (Service Plan) 
' 

~1'Ll1'Ll (fl'W) 'Ue.J'l ~~1;if~uu1 f11'ji..:J~ 1t.J tl1?1:W'Ll1 ~ 'j 1.~ t.Jl Vl~ e.Jt.J1?1:W'Ll1 ~'jt;h~u 1 'Ll ?I m'Ll 
'U ' ' 

u1m'j?f151'jru?f'1J'1J e.J'l~~ ~'ln~m~'Vl'jl..:J?t151'jru?f'1J 1~t.J~11.1.'LlmU'Lll.l.~~~~~~:w1t.J ~.~1"1 
'I ~ 'I 'I 

- ! \ .... 

43 1.1.VJ:w (Service/ Person! Drug_ opd/ Drug_ipd) • 
••• 

~1'Lll 'Ll (fll'Ll) 1 'WU.~"~n~ :w1 t.J ~1;if~um~i.:~~1t.Jtl1?1:W'Ll19fj'jl.~ t.J'J Vl~e.Jm?t:w'Ll1 ~'jif 1~u ~ii 
' ' ' ..., X " "' 4 

'jVJ?f 'U 'Ll\Jl'Ll~lCJ 41 'Vl~el 42 

~1 'Lll 'Ll (fl'U) L'WI'1"!11CJ~1 "'~u m~&t-:~~1CJtl1?1:W 'Ll1 ~·n~cn Vl~e.Jm?l:w'Ll1 ~'ji11~u ~ij'j~?f 
' ' ... 

~'Ll~'U;if}f.J 41 'Vl~el 42 , T 

~1'Ll1'Ll tfl 'Ll ) L ~ l"lVl {Q -.1~1~-ru f11'j i-.1~ 1t.Jf.l1?1~:u 1 ~ 'j~~ m Vl~e.Jtl1?1~'Ll1 ~'ji11~u ~ii 'j~?f 
'fi'Ll~'Ll;ii'lt~ 41 Vl~ e.J 42 

' 

fl ru~'Vi'1'l 1 'rJm~.W¢xrtn~~~4~1;~~,Vl~.rre.J~'~f111D~h~~m~I.I.Yl'Vl~I.I.~'Uk'Vlmi.~~ A111.1.~'Vl~ 
'Vl1'11.~ e.Jn rhi..:Jm:w~111.blfYl ~Y,~'Ll1Vlmk"~m<jl.l."''j.v,J~ ~ 1625/256) ~>~1:u~ 28 ~.t.J. 2561 

f1':i:l.Jf11'j 1.1. 'VfYl~ I.I.~:-J'Ll1 'Vlt.J 1.1.~~ f11'jl.l. ~'Vl ~'Vl1'l l.~e.Jf1 

1'Vl'jl"l~vi/1'Vl'j?f1'j : 0-2149-5649 web site : http://hs.dtam.moph.go.th/ 

I Template HOC TTM 12 reports-ko-RCed-FIXED 



.,; 
bb~'U'Vl 

' "' 
~eJ~1~1\9l'Vl~n 

':i1~Jn1-:i"!i'eJ~~ 2 
'\J 

('illmuVi~lt.J) 

~<5'19lvh Template 'SJ 
'U 

'Vl~1t.J\l1'U'll1:~1~~~u~= 

<5'19lvh"li'a~~ (':i:~u 
'\J 

~1'Unm\l) 

Service Excellence ('U1n1'Hth.J6~1"1) 

6. n1'~~~'Ul~~'\J'U'U1n1'~ ?l'lJ.fl1~ (Service Plan) 
' 

'ill'U1'U (A~\l) 'lJe:J\lm~'U1m~~\l~lt.Jcn?l~'U1~~6~t.J1 Vl1e:Jcn?l~'U1~~1?ll-r'U hw'ill66'UmU'U 
'\J ' ' 

~l~'\J ~l tJ nl ~1!:11 ?I~ 'U 1 ~ ~'lJel ~~~ 1--r'U'U1 nl ~ 1 'U ?lf1l'U'U1 nl~?ll5l~ru?l'lJ'lJel\l-r~ ~\l n \9l 
q 'U , .-.s 

m~VIn\l?ll\S'l~ ru?l'lJ 119lm~t.J,-:J ~l~'Uiil1 n~1n 1 '\.J:vm!e:Jt.J 

- .. 
6~e:Jb6?1~ \l~'ill'U1tl (A~\l) m~~1t.JE.n?l~'U1~~6~c.n Vl1mn?~~u1~~1?11-r'\J'lJe:J\l~~l-r'U'U1m~ 

• ' '\J 

1 u6'1m'U'U'1 m1?~1511ru'l'lJ'lJ£J\l:r! &r\ln\9lm~'V1~1\l?l 15J"rru'l'lJ 

43 66iJ~ (Service/ Person/ Drug opd/ Drug ipd) 

'il1t~1u (f'l~\l) 'lJB\lfl1-:i"'~~1 t.Jm?l~u1Yi-:i L'U6L~~~~1t.Jm~cn ~ihV1?1 24 Vl~n~~u~u~ibt..~ • 
41 Vl~eJ 42 r1 

.. 
:Uu~u~1 t.J 41 Vl~eJ 42 , _ 

r1 ru~v1~nuf1;~~~tll~~ '\J4 ?~1;~t~VI~-iJ e:J~~n l-:i 'U'1h 1~'nl':i 61. vm~ 61.t:-J t~1 'Vl t.J 1.1.~~ n 1~ 1.1. ~VI~ 
'\J 

Vl1\ll.~an rh~\lm~m~l.l.iVfYlUI.b~Ntl1VJ.m~~~m~I.L'V'fV1~ ~ 1625/2561 ~-:~1'U~ 28 ~.t.J. 2561 

m~m~l.6 ~VI~ 61.t:-Jtl1 Vlt.J 1.6~~ m~b6 ~VI ~VIl-:1 6~8n 

1VI~il~v1/1VI~?l1~ : 0-2149-5649 web site : http://hs.dtam.moph.go.th/ 

I Template HOC TIM 12 reports-ko-RCed-FIXED 



(NON ED l"l'U) 

111:.1n11'1i'm.J6't 4 
'IJ 

(NON ED 1"1#\l) 

(OTHER l"l'U) 

111:.1n11'1i'mJ6't 6 
" 

(OTHER 1"1#\l) 

~;ij~rvh Template 
'IJ 

V1'1.i1 t~-!.!1'U'th:::1l 16'1 t:-.~6'1 bb6l::: 

;ij~v11'!i'e:J1J6't ('j~~'U 
'IJ 

ci1'Uf16'11\l) 

Service Excellence ('U1fl1'HU'Ub~Pl) 

.fl1'W 

b~elbb~~\l'il1'U1'U (1"1 

LL~\1"111~ G"~'UeJn v tn'Vl"'mJ.'\-1-!.1"!11~ 

'il1'U1'U ~~'U'U~fl1':i (l"l 'U) .ffi~~'Uf111Gt\l~1 1:.1 t11li11l'U1'Vl'jL~m 'Vl~€1t11li11J'U1Yl':i(;h-r'U m1Juru'U~:.~ 1 
'\J I . • q 'I QJ 

IV 1 1 Q CI!Cll IV .N v V_,.:: 4 

'Vl"mL'Vl-!.1"!11\Jl 'Vl111'Vlii1 "!..'Ul1l 'Umtl 41 'Vl'jeJ 42 

'il1t!l'U~~uu~m1 (1"1 ':iL~m 'Vl~vmli1~'U1'Vl':i~1-r'U 1?111JU11J'li . .. 
ti1'Vl"'f11.Lvl\l'll1~ Viih~G1 ~'U~'U~ldtl 41 'Vl~€1 42 

' "' 
t.n'Vl"'f1bbvl-!.l'll1~ Viih~G1 :U'U~'U~'dtl 41 'Vl~€1 42 

'il1'Ul'UeH'U'U1 m':i ( l"l'U) Vi'W€1 m wu mn n 1?111J uru '1i t11'Vl"' mL vl\l 'll1 ~ LLm;'U€1 nu ru'U 1:.1 1'Vl"' n 
'\J OJ OJ 

I Cit. ~.::::1 QJ 11 t.l !.1 

'Vl-!.l 'll1\JI 'Vlw.i'Vlii1 "!J\IIP1'U~11:.1 41 !\l!'j8 42 

flill~vl1\l1'Uf11'j~ (;).J'U1 'j~'\.J'U (;11'j(;1'LJ b 'Vll"l-rr€11J" f11':i'U1 f11'j f11'j bb 'Vl'Vl ~ bbe-J'U 1 'Vll:.l bb"~ f11';j bb 'Vl'Vl ~ 
'\J 

'Vl1\lb~€Jn rhGt\lm1Jfl1'jbb'Vl'Vl~LLe-J'U1'VlmL"~m'jLL'Vl'Vl~ ~ 1625/2561 "\ll'U~ 28 'Vl.l:.l. 2561 

mJJ fl1':iLL 'Vl'Vl~LLe-J'U 1 'Vll:.l LL"~ fl1'jbb'Vl'VltJ'Vl1\l L~ eJn 

1 'Vl'jl"i''Vlvi/ 1 'Vl'j(;11'j : 0-2149-5649 web site: 



"" bb~'U'Vl 

' ... 
~e:J~'J~l~'Vl~fl 

':i1~~1'U 

':i1~fl1':i'li'e:Ja.J'6'l 1 
'lJ 

(:w&1rht:J1YJ:W ) 

':i1~fl1':i'ti'm.J'6'l 3 
'lJ 

(t:J166t:-Jtl1 Vlt:J) 

':i1t:Jfl1':i'ti'e:Ja.J'6'l 5 
'lJ 

C1eJ t:J&1~'J;jr;whm?!:w'41 ~'j) 

'Vl'l.ht:J-!11'U'l.l':i~a.J1'6'1~'6'lbb'6'l~ 

~~vh'ti'e:Ja.J'6'l (':i~~'U 
'lJ 

lii1\lfl'6'11-!J) 

I 

Service Excellence ('U~fll'Htltl6~1"1) 

6. fl1'j~l?lJtl1'j~'U'U'U~fll'H'I'IJ.fll'W (Service Plan) 
' 

~1u1u ('Ul'Vl) 'IJeJ\lrn~'U~m'ji\l~1t:Jm?f:wu1~'j6~m 
'lJ ' 

' ... 

V11eJm?f:wu1 ~'j~l-r'U ViihtX?!:Uu~u 
' 

~1 t:J 41 1t1'1eJ 42 - ----... 

43 66~11 (Service/ Pers6n/ Drug opd/ Drug ipd) 

~1tl1'U ('U1'Vl) '1Je:J~fl1'ji~~ 1t:Jt:J1?!1l'U1Yi'jl.~m V11eJmi:l:w'U1~'j~1-r'U ~ib~?f~tl~tl~1t:J 41 
' ' 

1t1'1eJ 4 1~t:J 1off'j1fl1"!l1EJ 1 'Ufl1'jrll'U1ru 

~~;;11tl'IJeJ\lfl1'ji\l~1EJEl1?!1l\11'W'j ~eJcJlbbt:-J'tXU,Pii'Utl ~ 
' ' 

11?1EJrl1tl1ru"il1fl :W&'lrl1fl1'j Hm?!~tl1'W'j ( 'j1f11'1J1t:J) x 100/:w&'li'ilm'j 1.Vm~\l'lt1:WI?l ( 'j1f11'1J1EJ) 

r1\uh\' ~~1~m\~~nn1~u~ ~l'j?ftt. 'Vll"loff mJ&'lfl1'j'U1h1'~m'j 1.1. ~ Vl v 1.1.~~ 1 VlEJ 1.1.&1~ n1'j 1.1. ~Vl v 
'lJ 

Vll\ll.~eJn 1'11i-:~m:wm'jt.t.VfVlVW:·.J t!1Vlmt.&1~fl1':ii.I.'WVlV ~ 1625/2561 &1\l-J'\1~ 28 ~ . t:J. 2561 
' 

m:wm'jl.l. ~Vlv bl.t:-Ju1 VlEJ t.t.&'l~ fll'jl.l. ~Vl VVll\lt.~eJn 

bVl'j~~vi/1Vl'j?f1'j : 0-2149-5649 web site: http://hs.dtam.moph.~o.th/ 

1 Template HOC TTM 12 reports-ko-RCed-FIXED 



11tlf111oUtl ~Sl 4 
'U 

( 'U1n1"l"bbe.J'U 1 Vl~ ) 

~~1?1'\lll Tem plate 
'U 

vtti1ti.:J1'U'll1~~1 Sl ~Sl~Sl: 

~{?lvh"llmm ("l":~u 
'U 

ci1'Uf1Sl1-:J) 

SeNice Excellence ('U~ nT'l" b'iJ'llb~l"l) 

'Udl?l vt:u1 ~fi~ n1 "l"'l!1 ~ Jl .. w,i5nT'l" bb'WVl ~bb e.J'll1vw b'li'll m1n1?1 m"l"l"l~~ m1iJ'U m"l"~'U 

m1~1?1 nt"l"~.:J m "l" b'lJ t e:J'l! m~l"11 ?ll?l~ bb~ ~ P1~ tl~m"l"'U11?11Vl~ b~e:Jm"l"thul?l-rmnmm"l" 
vt~ e:J 1 "l"rt m"l"~ 'll'W ?lmvdi.:Jmtl LL~~m "l" I?1Lb~~~1{?11vt~~l"l~e:JI?l 

~ ~ 

m .J vt~1 ~fi.:J n11B'U1B~!i vt~e:Jl'111~~e:J'W~1Jl;u1nm1~~ ?l~'ll 1 'W"l" L ~ e:Jm"l"'l11ul?l-rmn 
' 

e:Jifl1 "l"Vl~€lb1fl f111~'U'W?l.f11"v'd1-:Jfntl bb~~f111{?l bbf1~111?11Vl~~l"l~e:JI?l 
~ ~ 

tl"i~fl 'U vt~ 1 ~ fi .:~ Q1 "l" tl1 ~A 'UJ11 CJ15m1 Lb 'W Vl~LLe.J 'U 1 Vltl b ~ e:J n1"l"D1UI?l-rm~1m m"l"vt~e:J 
bd fl n ~~11{?11Vla.:J l"l ~e:J{?l 

Aru~vh~1'l!n1"l"~~'l!1"l"~'U'U?l11?l'l!b Vll"l-ile:J~ ~n1"l"'U~n1"l"n11bb'WV1~ Lbe.J'l! 1 Vl ~ bb~~ nl"l"bb 'WVl ~ 
'IJ 

Vli.:Jb~e:Jn rhi~m~m"l"Lb'WVl~bbe.J 'W1VlmL~~m"l"Lb'WVl~ ~ 1625/ 2561 ~.:Jl'W~ 28 'W.CJ. 2561 

n~~nui'll1n1"l"bb~~fl~~m1~~ nmi'll1n1"l"bb~~bbe.J'l!~Tu 
' 'IJ 

m~m"l"Lb 'WVl~ Lbe.J 'l! 1 VlmL~~ n11bb 'WVl ~Vl1~ L~e:Jn 

bVl "l" fl'Wvi/bVl"l"?ll"l" : 0-2149-5649 web site : 



"' bb~'U'Vl 

'a1tl'l1'U 

Service Excellence ('U~nl'Jb'iJ'Ub~i'l) 

~l'Ul'U (l"l'U) ~l'Ul'U (1"1~'1) 'VeJ-:Je:i~1~-r'U'U~m'J~'U'W?!'VJll'\"HblJVJ~'ll"l~eJ~ ~1vi6m1 
" "' 

bb 'V'l'Vl ~ bt~'U 1 'VlCJ Jl CJ 1 'Uc.i ~ CJ~ bn b~ eJ'UVl~'ll"l~eJ~ 1 'U?!fll'U'U~ fllc.i?!l51c.iru?!'V'VeJ'l-r~ ?!'-:~ n~ 
' "' 

m~'Vlc.i1'l?!l51 ru?!"U 
' 

1~v1 'Ufll c.i 'U~f1l';i 1 1'1~'1 (visit) ,!'U~eJ'lth~n eJ 'U~lCJ ~l?lt:lnlc.il"lc.i'U~-:1 5 c.i1CJfllc.i ~-:~d 
Q, ~ Q.l I;# QJ l/ .c:::,j .::.i~ I 

9007712 fllc.i'U<j'U1~Vlqj'IVl~'li'l~eJ~~1CJfll'j'Vl'UVll.J eJ bfl~ eJ'Vl'Vl'"Jc.il'l fll CJ 

900771 3 f11<j'U~'U1~Vl~'IVl~'ll"l~B~~1CJf11<j'U'"J~Vi~1~1'1 f11CJ 

9007714 f11'J'U~'Ul~Vl ~'IVl~'l l"l ~eJ ~~1CJnl'J'lh~i'l'U?!~'U 1 'V'lc.i~~1~1'1 nlCJ 

9007716 f11'jtJ~tJ1 ~V'l ru~Vl~'I I"1~H~ ~1CJf11'jtJtJ 1ml1?!l.l 'U 1 'V'l 1~~1~1-:~ m CJ 
u ' 

9oo773o f11'jtJ~'Ul"Vl~..:JVl~-:~i'l~a~~1CJ f11<j'\Jljm~l1"1Vl-r'UVl~'~l"l~eJ~~~1~l-:~mv 

43 bb~l.l (Service/ Person/ Procedure opd/ Labor) 

~1'U1'U ( l"l'U) l.J1c.im~ b oVl-r'U'U ~mc.i1 'U?!fil'U'U ~fllc.i6115lc.iru?!'V'VeJ'l-r\i ~'In~ m~'Vlc.il'l 
' "' 

~ .b 611 o'l1 ru?! 'V 1~v~mc.i'U~mc.i bU'Uhll1?11l.J~~eJ'U1~ ., m1'1l-:~umJ 1 c.il m<j 1~61~1J1f:lm11'U 5 
' 

11tlf111iJeJl.J" 2 
'U 

~1'U1'U ( 1"1~'1) l.Jl'J~l~b oV1-r'U'U~f11c.i1 'U?!fll'U'U~ nl'J?!l51c.iru?!'V'VeJ'l-r~ ?1-:~n~ n-c.i:::'Vlc.il-:1 
' "' 

~1'U1'U'U~f11d (1"1~'1) ?!l5lc.iru?!'V 1~CJ~f11c.i'U~f11c.ib'iJ'W1'\.JI?lll.lb1eJ'W1'Vi (l"ld'U~'l 5 11CJfll11'W 1 visit) 
' iJ iJ I iJ iJ' iJ 

~-:~ilmc.i'U~nTjl'ieJI"l'UViLn'U 5 1"1-r-:~ OJ:::\J'Ubvhn'U 5 1"1-r-:~bvhoJ'U 

11CJf11'~iJeJl.J~ 3 
'U 

~1'U1'U (l"l'U) m1m~b .V1-r'U'U~md1 'U?!m'U'U~mc.i?!lolc.iru?!'V'VeJ-:~-r~ ?!'-:~ n~m:::'Vl c.il'~ 
' "' 

'U~m1ii'\.J1:::1'~1"1~eJ~ (l"l'W) 61151 1ru ?!'V ~?!lm1m ~eJl.l 1v-:~Vll.ll v b~'Vu 19l1'\.J 1:::"Ul"tl'U n'U bb ~l.l'\.Jc.i~l'~ m1l"l~eJ~l.ll c.im 
' 

'VeJ'l?!fll'U'U~f11c.i?!15lc.iru?!'V"UeJ'l-r~ ?i'-:~n~m:::'Vlc.i1'l?!l51c.iru?!'V (bb~l.l labor b~eJl.l 1v-:~1~v 
' "' ' 

CID ~iitJc.i:::~l"l~eJ~) 

v 
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11~m1'Yi'm.J6'l4 
" 

tJ~m';jih.J';j~r1~A6'leJ\?1 (A~-:~) 

~~l?l'Vh Template \ 

V1t.i1 ~..:J1'1Jtl 1:::w 16'1 ~ mb6'l:: 

-.5'1?1vh'Yi'm.J6'l (1 ::~tJ 
" 

6l1'1Jfl6'l1--l) 

-;51'U1'U (A~'!) :W1';j\?11~ b ·ih-rtJtJ~m';j1 'U?Ifl1'UtJ~m';j?f151';jru?f'/J'/JeJ'I-r~ ~-:~nl?lm~Vl';j'J-:J ' ... 
?!151';jru ?1'/J ~?!1:1.J1';j f) b ~eJ:W bt.J'IV1:W1 tJ b6'l'/JLJ mtl ';j~'/J1'/.l'U ntJ bb Yl:wtJ';jd'~ fl1';jA6'l eJ\?1:1.J1';j\?11 

' 
'/JeJ'I?!fl1'UtJ~fl1';j?f151';jru?f'/J'/JeJ'I-r~ ~-:~nl?lm~Vl';j1-:J?!151';jru?f'/J (LLYl:w labor b~eJ:Wbt.J'Ibl?lt.J 

' ... ' 
CID ~~'\J';j~~A6'leJ1?1) 
,;r -:~dtr tJ bQ 'lf.l1 ~ ~ -rtJ tJ ~ fl1 ';j ~ 9f.l tJ tJ ';j ~1~ fl1 ';j A6'l eJ \?1 b tJ 'U -;51 'U1'U ';j'J :w A~ 'I fl1 ';jLJ ~ fl1 ';j \?11 :w 

'\J 

b~eJ'U1'1J oJf-:~df11';jtJ~fl1';j~eJA'U~bn'U 5 A~'! \\J~\JtJbVhntJ 5 A~'lbvhJ'U 

bfl ru"l'i nT~tJ~fl1';j'/J eJ'I ?! 'll ?!'/.l. fl1 V1 'WI?11 ~tJ~m ';jA~'~ bb ';jflbb6'l~ A ~-:~?!1?1Vl1 t.J ~1-:~ n'U 1~:W Ln'W 
' 

90 l'U ... 
:w1~\?11,fi'a-:~ A6'leJ\?1A 1';j1JJ-rtJm~tJ~m';jA ~'~ bb';jflmdl 'U 45 i''W V1a-:~1'U~A6'leJI?ltJm V11mn'U 

45 :fu~ell1"'1i1 L1'ULL~mru~~1~t.J~'U~ L"li'U bb~ 6'l \i11 fl1';j~1A6'leJ\?1V11t.Jotl1fl~1Ufl~ V11eJ 
I ..::::.1 Q Jt 

bbe;!6'l ~1fl 6'l'€l~:Wfl1~1'l~b '!lel-

I '· o .., v ... ,.J, ' 1 < 
A ru~'V11~11.Jn:';j'V'I~'IJ1~:::tJtJ?! 1~?!'\JL 'Vl f'l'/J tll;j6'lfl1~tJ~ n, 1';jfl1';jbb 'J Vlt.J bb~'U Vl~ bb6'l~ fl1';j bb 'V'IVl t.J 

Vll'lb~tln 1"1'1~~m:wm~bb'V'1Vl~bb~'W1'Vl~Lb6'l:::m~u.'V'I'Vl~ Vi 1625/2561 "''~i''WVi 28 'lf.l.t.J. 2561 

n~:w.:~1 '1J1"!11m~u.6'l:::fla~A11:w~ nt~~1"!11m~u."'::: bb ~'U'l1'\J 
• '\J 

4' '1 .. 4 

m :w 1';jbL'V'I'VlmL~'IJ b 'VlmL6'l~ fn ';jLL 'V'I'Vlt.J'V11~L6'ltlfl 

bVl';j Pl'V'I vl/bVl~?\1~ : 0-2149-5649 web site: http://hs.dtam.moph.go.th/ 

Department of Thai Trad1t nal an A t rnat1ve Med cme 
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"' bbe.J'U'VI 

~1~~1'W 

~1~m~"!i'BlJ6l 1 
'IJ 

" Vl.:JVl:W~ (A'U) 

~1~m~-ife:J lJ ~ 2 
'IJ 

" " Vl.:JVl:W~ (A-r.:J) 

Service Excellence (LJ~ nTiblJ'Ub~l"l) 

~1'U'd'U (A'U) ~1'U'd 'U (A .:J ) 'I.JeJ .:J~~1~-rLJLJ~n1';i~ .:J b?I~:W?I'IJ.!lTV'Hb'W'VI~bb e.J'U1'Vlmb~::;bb'W'VI~ 
~ ' 

'Vl1.:Jb~eJn 'W~eJ:WtlLJb~'i~?I~.:Jb?I~:W?I'I.I .!l1Wbb~::;m';iDeJ.:Jtl'UbA ~:i'h~a U77x A'dmiti'LJ ' ~ 

~(?If! n1-1~1'Um 'ia.:J b?l~ :w a'l.l .n 1'W~1 t~15m'i LL W'VI ~ bL e.J 'U 1 'VIti bL~::; m'i Lb w'VI ~'Vl1.:J b~eJ n Vl~eJ • 
n1 ';i1 ~~(?lfl n1 ';i ~TU n1'i a.:J b ?I~:W ?I 'IJ.!lTV'li 1 'U ?I fi1'ULJ~n1';i?\151';if\J?\'IJ'I.JeJ.:J-r:o ~.:Jtl~ 

' ' .. 

~(?If! m'i~1'UnT:i~.:Jb?l~lJG'I'I.Imw ~-m15m~LLW'VI~ LLe.J 'U 1 'VI~ ~.:~U 
' 

"" 900-79-00 'U'd ~ L'W eJ?I'I.Imw 
' 

"" 900-79-01 eJLJbW eJ?I'IJ.!l1'W 
' 

900-79-02 LJ~Vl1 'i ~1.:Jf11UVllql'~t~~(?l'U 

900-79-04 81Vl1~6'1'/J.!l1'W • 

•• ~ .. 

' 
900-79-os nTla.:~La~lJa'l.lmwbb~::;m~tleJ~n'U1 ';iA ~1c.Jn1'i tl ';i ::;ALJ?I:w'U 1w'ib~eJa'l.lmw 

' ' ' 
900-79-06 m';ia.:~La~lJa'l.lm'W LL~:m1'itlmti''U1 ';i A~'dtJ bb '1ia:w 'U 1 'W';ib ~eJa'l.lmw 

' ' ' " QJ ~ I c::tt. t.l c::~t.c:::!l ~ C( QJ d 

VJ (?l fl ml';i~ 1'Uf11 ';i?I.:JLG'I~lJG'I'I.I .!l1wmm5m';iLL'W'VI ti'VI 1 .:JL~ eJ n ~.:J 'U 
' 

900-79-03 iJ.:J m5 
'iilB.:Jtl'U L ';iA ~'dtJl5~'U 

1'iDB.:Jn'UbA hi'i 

43 bLVI:w (Service/ Person/ Procedure opd) 

~1'U1'U~-rLJLJ~m';i (A'U) m'iLJ~m'i~iJm'ia.:Jba~:wa'l.lmwbL~::;m';itleJ.:Jti''UhA ~iJ 
~ ' 

';i~a unx A'dmi ti'LJ 1 ~~(?lflf11';i~1'Um'ia.:J La1:wa'l.lmw~1 t~15m';i Lb w'VI~bbt:.J'U 1 'VI mL~::; 
~ ' . 

~1'U1 'U~-rLJLJ~m';i (A .:J ) ~1~-rLJm'iLJ~m'i~iJm'ia.:J La~:wa'l.l.n1wLL~::;m';itleJ.:Jti''UhA ~:w 
~ ' 

'i~a unx mLJfiti'LJ1~~(?1flf11'i"1 Vl~eJm'i1~~(?1fln1'i~1'Um'ia.:J 
~ 



~1~m~'li'm.m 3 
'U 

~~e.J'tJlvw (A'U) 

~1~f11~'li'B&.J6'l 4 
'U 

~~e.J'U1vw (A~~) 
11~m1'li'm.J6'l 5 

'U 

Vl1~~~€1n (A'U) 

11~f111"li'Ba.J6'l 6 
'U 

Vl1~~~€1n (A~~) 

~~~rvh Template 
'U 

'VI~1 ~'11'U~1:l.J1"'~"'U6'l: 

~~v11"li'B&.J6'l (1:~u 
'U 

r;h 'Un6'l1'1) 

~1'U1'U~~\ru~ m~ ( A'U) ~1~-ru m~u~m~~~ m~~~ ~G'I~&.JG'I'I.lm"v'illmm11U&:Jtfu bA ~~ 
'U ' 

1~G'! U77x murinu1Vf~~t:lfl1~i 'VI~€1'VI~mn11Vf~~t:lfl1~~1'Ufll~~~~G'I~&.JG'I'I.lm'V'li 
' 

~1'U1'U~-ruu~ m1 (A~~) ~1~-ru m ~u~ m~~~ m1~~ ~G'I~&.JG'I'I.l.f11'V'l ~~&1~ fll1UB~n'U hA ~~ 
'U ' 

1~G'I U77x A1'Urltl'U 1 Vf~~t:lfl11i 'VI~e:J'VI~€1fl111 Vf~~t:lfl11~1'Ufl11?f~~i.'l~&.JG'I'IJJll'V'l i 
' 

~1'U1'U~-ruu~ m1 ( A'U) ~1~-ru m1u ~m1~~ m1~~ ~G'I~&.JG'I'I.lm'V'l ~~&1~m1u B~n'U hA ~~ 
'U ' 

1~G'! U77x murinu1 Vf~~t:lfl11i 'VI~B'VI~Bm11Vf~~t:lm1~1'Ufll1?i~~G'I~&.JG'I'I.lm'V'li 
' 

~1'U1'U~-ruu~fl11 (A#~) ~1~-rum1u~m1~~fl11~~~G'I~&.JG'I'I.lm'V'l~~&l~fll1U€1~n'UL1A ~~ 
'U ' 

1~G'I U77x mufi-nu 1Vfir~fl fll1 i 'VI~€l'VI~€1fl111 Vf~~t:lfll1~1'Ufll1~~~G'I~&.JG'I'IJJll'V'l i 
' 

At:U~vl1~1'Ufll1'Vr'l!'U11~UUG'I11G'I'UL Vll'! iJ€l&.J &lfl11U~fl1 <:i.fl11~~ 'V'lVl~ ~~e.J'U 1 Vl m~&l~ fl11 ~~ 'V'lVl ~ 
'U 

Vl l'l~~em r-h&t'lml.lm1U.'W'Vl~U.~'U1'Vl~U."'~m1L~'V'lVl~ ~ 1625/2561 &1~1'W~ 28 'V'l.~. 2561 

n1&.Jf111LL 'WVl V~I.t:J'Ul VlCJbL"'~ fll1~L Vl ~Vl1~ I.~Bn 

~Vl11'1'W~/1'V11G'I11, : 0-2149-5649 web site: http://hs.dtam.moph.go.th/ 

Department of fha Tr d1 ona and Alternat ve ed cme 
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หมวด Service Excellence (บริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 16. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดหลัก 25. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ 

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
รายงานยอย รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

[นับรวมแผนจีน(U78x - U79x)  สงเสริมปองกัน (U77x) และหัตถการสงเสริมปองกัน] 
คํานิยาม 1. ผูปวยนอก หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ

แบบไมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของท่ีไดมาตรฐาน เชน 
แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต แพทยแผนจีน แพทยแผนปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข เปนตน 
2. การบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพ เชน 
 - การรักษาดวยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การทับหมอเกลือ 
 - กานวดเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
          - การประคบสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
          - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
          - การใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพดวยการสอนสาธิตดานการแพทยแผนไทย 
          - การใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพดวยการสอนสาธิตดานการแพทยทางเลือก 
 - การทําหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย หรือการบริการอ่ืน ๆ  
            ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
3. การบริการดานแพทยทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทยปจจุบัน และการแพทยแผนไทย เชน ฝงเข็ม การแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ หรือการ
บริการอ่ืน ๆ ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย - 
วัตถุประสงค เพ่ือแสดงจํานวน (ครั้ง) และรอยละ การบริการการแพทยแผนไทยฯ ตอ การบริการท้ังหมด 
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีเขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟม กระทรวงสาธารณสุข 
แหลงขอมูล 43 แฟม (Person /Provide r/Service /Diagnosis_opd /Drug_opd /Procedure_opd /Labor) 
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รายการขอมูล 1 
(จํานวนครั้ง) 

จํานวนผูรับบริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการของแพทยแผนปจจุบัน (ข้ึนตนดวย A-Y) หรือแพทย
แผนไทย (รหัสข้ึนตนดวย U ยกเวน U77 หรือ U77x) 

รายการขอมูล 2 
(จํานวนครั้ง) 

จํานวนผูรับบริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
โดยหากมี การวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการ ท่ีมีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U50 – U79 
การจายยา ท่ีมีรหัสข้ึนตนดวย 41 หรือ 42 การใหหัตถการ  (900-77-00 ถึง 900-78-88) 
หัตถการสงเสริมสุขภาพ  (900-79-00 ถึง 900-79-99) อยางใดอยางหนึ่ง ท้ังนี้ไมนับรวมรหัส Z 

รายการขอมูล 3 
(รอยละการบริการ) 

สัดสวนของการบริการการแพทยแผนไทยฯ ตอการบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ 
โดยคํานวณจาก 
การบริการการแพทยแผนไทย x 100/การบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

ระดับของขอมูลรายงาน ครอบคลุมถึงรายเขตสุขภาพ/จังหวัด/อําเภอ/หนวยบริการ 
วิธีการประเมินผล :  ขอมูลจากหนวยบริการท้ังประเทศ สงเขาคลัง HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือประมวลผลบนระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูจัดทํา Template คณะทํางานการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก คําสั่งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย ท่ี 1625/2561 ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2561 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง) 

กลุมงานวิชาการและคลังความรู  กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
โทรศัพท/โทรสาร : 0-2149-5649   web site: http://hs.dtam.moph.go.th/ 
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หมวด Service Excellence (บริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 7. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดหลัก 22. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ 

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
รายงานยอย รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

[นับรวมแผนจีน(U78x - U79x) แตไมนับรวม U77x  ท่ีไมมีหัตถการสงเสริมปองกัน] 
คํานิยาม 1. ผูปวยนอก หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ

แบบไมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของท่ีไดมาตรฐาน เชน 
แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต แพทยแผนจีน แพทยแผนปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข เปนตน 
 
2. การบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพ เชน 
 - การรักษาดวยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพ่ือการรกัษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การทับหมอเกลือ 
 - กานวดเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
          - การประคบสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
          - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
          - การใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพดวยการสอนสาธิตดานการแพทยแผนไทย 
          - การใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพดวยการสอนสาธิตดานการแพทยทางเลือก 
 - การทําหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย หรือการบริการอ่ืน ๆ  
            ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
 
3. การบริการดานแพทยทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทยปจจุบัน และการแพทยแผนไทย เชน ฝงเข็ม การแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ หรือการ
บริการอ่ืน ๆ ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข 

เปาหมาย ปงบประมาณ 2562 ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 ปงบประมาณ 2565  
รอยละ 18.5   รอยละ 19.5   รอยละ 20.5  รอยละ 21.5   
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วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาถึงบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีเขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ 

วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟม กระทรวงสาธารณสุข 
แหลงขอมูล 43 แฟม (Person/Provider/ Service/Diagnosis_opd/Drug_opd/ Procedure_opd/Labor) 
รายการขอมูล 1 (A) A = จํานวนผูรับบริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการของแพทยแผนปจจุบัน (ข้ึนตนดวย A-Y) หรือ 
แพทยแผนไทย (รหัสข้ึนตนดวย U ยกเวน U77 หรือ U77x) 

รายการขอมูล 2 (B) B = จํานวนผูรบับริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

โดยมี การวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการ ท่ีมีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U50-U76 และ U78-U79 
การจายยา ท่ีมีรหัสข้ึนตนดวย 41 หรือ 42 การใหหัตถการ (900-77-00 ถึง 900-78-88) 
หัตถการสงเสริมสุขภาพ (900-79-00 ถึง 900-79-99) อยางใดอยางหนึ่ง ท้ังนี้ไมรวมรหัส Z 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (B/A) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 

ระดับของขอมูลรายงาน ครอบคลุมถึงรายเขตสุขภาพ/จังหวัด/อําเภอ/หนวยบริการ 
วิธีการประเมินผล :  ขอมูลจากหนวยบริการท้ังประเทศ สงเขาคลัง HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือประมวลผลบนระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูจัดทํา Template คณะทํางานการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก คําสั่งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย ท่ี 1625/2561 ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2561 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง) 

กลุมงานวิชาการและคลังความรู  กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
โทรศัพท/โทรสาร : 0-2149-5649   web site: http://hs.dtam.moph.go.th/ 
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หมวด Service Excellence (บริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 16. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดหลัก 25. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ 

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
รายงานยอย รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

นับรวมแผนจีน (U78x - U79x) แตไมนับรวม U77xและหัตถการสงเสริมปองกัน 
คํานิยาม 1. ผูปวยนอก หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ

แบบไมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของท่ีไดมาตรฐาน เชน 
แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต แพทยแผนจีน แพทยแผนปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข เปนตน 
2. การบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพ เชน 
 - การรักษาดวยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพ่ือการรกัษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การทับหมอเกลือ 
 - การทําหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย หรือการบริการอ่ืน ๆ  
            ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
3. การบริการดานแพทยทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทยปจจุบัน และการแพทยแผนไทย เชน ฝงเข็ม การแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ หรือการ
บริการอ่ืน ๆ ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย - 
วัตถุประสงค เพ่ือแสดงจํานวน (ครั้ง) และรอยละ การบริการการแพทยแผนไทยฯ ตอ การบริการท้ังหมด 
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีเขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟม กระทรวงสาธารณสุข 
แหลงขอมูล 43 แฟม (Person /Provide r/Service /Diagnosis_opd /Drug_opd /Procedure_opd /Labor) 
รายการขอมูล 1 
(จํานวนครั้ง) 

จํานวนผูรับบริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 

โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการของแพทยแผนปจจุบัน (ข้ึนตนดวย A-Y) หรือแพทย
แผนไทย (รหัสข้ึนตนดวย U ยกเวน U77 หรือ U77x) 
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รายการขอมูล 2 
(จํานวนครั้ง) 

จํานวนผูรับบริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

โดยมี การวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการ ท่ีมีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U50-U76 และ U78-U79 
การจายยา ท่ีมีรหัสข้ึนตนดวย 41 หรือ 42 การใหหัตถการ (900-77-00 ถึง 900-78-88) 
อยางใดอยางหนึ่ง ท้ังนี้ไมรวมรหัส Z 

รายการขอมูล 3 
(รอยละการบริการ) 

สัดสวนของการบริการการแพทยแผนไทยฯ ตอการบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ 
โดยคํานวณจาก การบริการการแพทยแผนไทย x 100/การบริการท้ังหมดของสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ 

ระดับของขอมูลรายงาน ครอบคลุมถึงรายเขตสุขภาพ/จังหวัด/อําเภอ/หนวยบริการ 
วิธีการประเมินผล :  ขอมูลจากหนวยบริการท้ังประเทศ สงเขาคลัง HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือประมวลผลบนระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูจัดทํา Template คณะทํางานการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก คําสั่งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย ท่ี 1625/2561 ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2561 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง) 

กลุมงานวิชาการและคลังความรู  กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
โทรศัพท/โทรสาร : 0-2149-5649   web site: http://hs.dtam.moph.go.th/ 
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หมวด Service Excellence (บริการเปนเลิศ) 
แผนท่ี 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการท่ี 16. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัดหลัก 25. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ 

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
รายงานยอย รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

นับรวมแผนจีน (U78x - U79x) และการเย่ียมบานแผนไทย 
แตไมนับรวม U77x และหัตถการสงเสริมปองกัน 

คํานิยาม 1. ผูปวยนอก หมายถึง ประชาชนท่ีมารับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟนฟูสภาพ
แบบไมนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผูประกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวของท่ีไดมาตรฐาน เชน 
แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต แพทยแผนจีน แพทยแผนปจจุบัน พยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการสาธารณสุข เปนตน 
 
2. การบริการดานการแพทยแผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพ เชน 
 - การรักษาดวยยาสมุนไพร 
 - การนวดเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
 - การประคบสมุนไพรเพ่ือการรกัษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การอบไอน้ําสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟนฟูสภาพ 
          - การทับหมอเกลือ 
 - การทําหัตถการอ่ืนๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทยแผนไทย หรือการบริการอ่ืน ๆ  
            ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
 
3. การบริการการแพทยแผนไทยท่ีบาน หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟนฟูสภาพ ผูปวยท่ีบาน เชน 
- การนวดเพ่ือการรักษาท่ีบาน 
- การนวดเพ่ือการสงเสริมสุขภาพท่ีบาน 
- การประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษาท่ีบาน 
- การอบสมุนไพรเพ่ือการรักษาท่ีบาน 
- การอบสมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพท่ีบาน 
- หญิงหลังคลอดไดรับการอบสมุนไพรท่ีบาน 
- หญิงหลังคลอดไดรับการทับหมอเกลือท่ีบาน 
- การใหคาแนะนา การสอน สาธิตดานการแพทยแผนไทย 
- การใหบริการการแพทยแผนไทยอ่ืน ๆ ท่ีบาน ตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทยแผนไทย 
หรือการบริการอ่ืน ๆ ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
อางอิงจาก บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศฉบับประเทศไทย เลมท่ี 4 ตารางการจัดกลุม
กิจกรรมการใหบรกิารปฐมภมิูในชุมชนและดรรชนี  
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3. การบริการดานแพทยทางเลือก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจาก
การแพทยปจจุบัน และการแพทยแผนไทย เชน ฝงเข็ม การแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ หรือการ
บริการอ่ืน ๆ ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 
4. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง โรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สถานีอนามัย สถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข 

เกณฑเปาหมาย - 
วัตถุประสงค เพ่ือแสดงจํานวน (ครั้ง) และรอยละ การบริการการแพทยแผนไทยฯ ตอ การบริการท้ังหมด 
ประชากรกลุมเปาหมาย ประชาชนท่ีเขารับบริการในสถานบริการสาธารณสขุของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลจากระบบรายงานมาตรฐาน 43 แฟม กระทรวงสาธารณสุข 
แหลงขอมูล 43 แฟม (Person /Provide r/Service /Diagnosis_opd /Drug_opd /Procedure_opd 

/Labor/ Community_Service) 
รายการขอมูล 1 
(จํานวนครั้ง) 

จํานวนผูรับบริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยมี การวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการของแพทยแผนปจจุบัน (ข้ึนตนดวย A-Y) หรือ
แพทยแผนไทย  (รหัสข้ึนตนดวย U ยกเวน U77 หรือ U77x) 

รายการขอมูล 2 
(จํานวนครั้ง) 

จํานวนผูรับบริการ (ครั้ง) ท่ีไดรับการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
โดยมี การวินิจฉัยรหัสกลุมโรคและอาการ ท่ีมีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย U50 – U76 และ 
U78– U79 การจายยา ท่ีมีรหัส ข้ึนตนดวย 41 หรือ 42 การใหหัตถการ  (900-77-00 ถึง 

900-78-88) การเย่ียมบานแผนไทย (มีรหัส 3 หลักข้ึนตนดวย  1I00 – 1I08) อยางใดอยางหนึ่ง 
ท้ังนี้ไมนับรวมรหัส Z 

รายการขอมูล 3 
(รอยละการบริการ) 

สัดสวนของการบริการการแพทยแผนไทยฯ ตอการบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ 
โดยคํานวณจาก 
การบริการการแพทยแผนไทย x 100/การบริการท้ังหมดของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

ระดับของขอมูลรายงาน ครอบคลุมถึงรายเขตสุขภาพ/จังหวัด/อําเภอ/หนวยบริการ 
วิธีการประเมินผล :  ขอมูลจากหนวยบริการท้ังประเทศ สงเขาคลัง HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุข 

เพ่ือประมวลผลบนระบบ HDC กระทรวงสาธารณสุข 
ผูจัดทํา Template คณะทํางานการพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก คําสั่งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย ท่ี 1625/2561 ลงวันท่ี 28 พ.ย. 2561 
หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล (ระดับ
สวนกลาง) 

กลุมงานวิชาการและคลังความรู  กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
โทรศัพท/โทรสาร : 0-2149-5649   web site: http://hs.dtam.moph.go.th/ 
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