
HDC แผนแพทย์ไทย



 การจ าแนกสทิธิ์UC ด้วย INSTYPE =“0100”

 การค านวณอายุค านวณ โดยใช้ วันต้นปีงบประมาณลบด้วย วันเกิด

 HDC ใช้ script ของกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข



OPD-การบริการการแพทยแ์ผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ

การนับรายงาน

 การบริการ 1 ครั้งต้องประกอบด้วย หัตถการครบทัง้ 5 รายการ ดังนี้

9007712 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทบัหม้อเกลอืทีท่ั่วร่างกาย

9007713 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดทีท่ั่วรา่งกาย

9007714 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรทีท่ั่วรา่งกาย

9007716 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ าสมุนไพรทีท่ั่วร่างกาย

9007730 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏบิตัิตัวส าหรับหลังคลอดทีท่ัว่

ร่างกาย



จ านวนบรกิาร(ครั้ง) หมายถึง จ านวนรวมครัง้การบรกิารตามเงือ่นไข

ด้านบน ทั้งนี้การบริการต่อคนที่เกิน 5 ครั้ง จะนับเท่ากับ 5 ครั้ง

เท่านั้น

บริการพบประวตัิ (ครั้ง) หมายถึง นับเฉพาะผู้รับบรกิารทีพ่บประวตัิ

การคลอด เป็นจ านวนรวมครั้งการบริการตามเงื่อนไขด้านบน ทั้งนี้

การบริการต่อคนทีเ่กิน 5 ครั้ง จะนับเท่ากับ 5ครั้งเท่านัน้

OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ

ได้รับบรกิาร(คน) หมายถึง พบการบรกิารตามเงือ่นไขด้านบนอย่างน้อย 1 ครั้ง

พบประวตัิคลอด(คน) หมายถึง ผู้รับบริการดังกล่าว สามารถเชื่อมโยง รหัสบัตร

ประชาชน

กับแฟ้มประวตัิการคลอดมารดาของหน่วยงานใดหนว่ยงานหนึง่ได้ (แฟ้ม labor 

เช่ือมโยงโดย CID)



 บริการล่าชา้ มารดาหลังคลอดควรได้รับการบริการครั้งแรกภายใน 45 วัน
หลังวันที่คลอดบตุร หากเกิน 45 วันถือว่าล่าชา้

การเชือ่มโยงข้อมูล

OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลังคลอด รายปีงบประมาณ

บริการเกิน 90 วัน เกณฑ์การบริการ ก าหนดให้บริการครัง้แรกและครั้งสุดทา้ย

ห่างกันได้ไม่เกิน 90 วัน

แฟ้มหัตถการ (procedure_opd) เชื่อมโยงแฟ้ม ผู้รับบริการ (service)

เชือ่มโยงแฟ้มประชากร(person) เชือ่มโยงแฟ้มประวัติการคลอด labor 

รหัสหัตถการเป็น 9007712, 9007713,9007714, 9007716,9007730

เพศ = 2 คลอด ในปีงบประมาณ



 นับจ านวนครัง้การจา่ย จากการได้รับบรกิาร visit

 นับจ านวนรายการยาทีจ่า่ย

การเชื่อมโยงข้อมูล

 รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41,42 เชื่อมโยงแฟ้มรหัสยาแผน

ไทย (cdrug_planthai) 

เชื่อมโยงแฟ้มผู้รบับริการ (service) 

ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)

OPD-การจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ



OPD-การใชย้าแพทย์แผนไทยจ าแนกตามอายุและเพศ รายหน่วยบรกิาร

นับแบบคนต่อไตรมาสและน ามารวมเปน็ยอดรวมทัง้ปี

 ค านวณอายุด้วย วันต้นปีงบประมาณ ลบด้วย วันเกิด

 Service.servplace ต้องเป็น 1,2 เท่านั้น

การเชื่อมโยงข้อมูล

 รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41,42 เชื่อมโยงแฟม้รหัสยาแผนไทย

(cdrug_planthai) 

 เชื่อมโยงแฟ้มผู้รบับริการ (service) 

 เช่ือมโยงแฟ้มประชากร(person) เพ่ือหาอายุ

การนับรายงาน



OPD-การจ่ายยาสมุนไพรจ าแนกตามรายการ รายปีงบประมาณ

การนับรายงาน

 นับรายการยาสมนุไพรเปน็หลัก

 มูลค่ายา (AMOUNT X DRUGPRICE)

การเชื่อมโยงข้อมูล

 รหัสยาขึ้นต้นดว้ย 41,42 เชื่อมโยงแฟ้มรหัสยาแผนไทย

(cdrug_planthai) 

 เชื่อมโยงแฟ้มผูร้บับริการ (service) 

 ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)



OPD-มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพร รายปีงบประมาณ

การนับรายงาน

 นับแบบไม่เชือ่มโยง cdrug_planthaiนับจากรหัสยา 2 หลักแรกเป็น

41,42 เป็นยาแพทย์แผนไทย

 มูลค่ายา (AMOUNT X DRUGPRICE)

การเชื่อมโยงข้อมูล

 ใช้แฟ้ม drug_opd เป็นหลัก ไม่เชื่อมโยง cdrug_planthai

 เชื่อมโยงแฟ้มผูร้บับริการ (service) 

 ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)



OPD-การสั่งจ่ายยาสมุนไพรใน/นอกบญัชียาหลกัแห่งชาติ

การนับรายงาน

 นับรายการยาสมนุไพรเปน็หลัก ซึ่งแยกประเภทโดย cdrug_planthai.ed

ED นับที่รหัส 1 ,NONE_ED นับที่รหัส 2,3,4,5,6  , OTHER 41,42 

ED NULL

นับแบบคนต่อไตรมาส และน ามารวมเปน็ยอดรวมทัง้ปี

ยอดรวมจ านวนจา่ยยาทกุประเภท ต้องมากกว่าหรือเทา่กบั ยอดรวมครั้ง เพราะ

หนึ่งครั้งจ่ายหลายชนดิยาได้

การเชื่อมโยงข้อมูล

 รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41,42 เชื่อมโยงแฟ้มรหัสยาแผนไทย

(cdrug_planthai) 

 เชื่อมโยงแฟ้มผู้รบับริการ (service) 

 ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)



OPD-การวินจิฉยัโรคแพทย์แผนไทย

การนับรายงาน

 Diagnosis ขึ้นต้นด้วย “U” แต่ไม่นับทีข่ึ้นต้น “U77”

 Person.sex ต้องเป็น 1,2

การเชื่อมโยงข้อมูล

 แฟ้มวินิจฉัยผู้ปว่ยนอก (diagnosis_opd)

 เชื่อมโยงแฟ้มยาผู้ปว่ยนอก (drug_opd) 

 เชื่อมโยงแฟ้มผู้รบับริการ (service)

 เช่ือมโยงแฟ้มประชากร(person)



OPD-การบริการนวด ประคบ อบ (ในและนอกสถานบริการ)

การนับรายงาน

นับแบบครั้งทรี่บับรกิารจากแฟ้ม procedure_opd เชื่อมโยงแฟ้ม
cicd9ttm_planthai เพื่อตรวจสอบประเภทบรกิารจาก
cicd9ttm_planthai. tmtype ว่าเป็นประเภทใด

 กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงได้ แต่มี

 รหัสหัตถการเป็น 9007712 , 9007713 , 9007714 ,9007716, 

900773จะนบัเปน็บรกิารแผนไทยอืน่ๆด้วย

 SERVICE.SERVPLACE เป็น 1,2 เท่านั้น

การเชื่อมโยงข้อมูล

แฟ้มหัตถการผู้ป่วยนอก (procedure_opd) เช่ือมโยงแฟ้มหัตถการแผน

ไทย(cicd9ttm_planthai)

 เชื่อมโยงแฟ้มผู้รบับริการ (service)  

 ไม่เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)



OPD-กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแผนไทย

 นับรายการท่ีมีรหัสการวินิจฉัยขึ้นต้นด้วย U77 และมีรหัสหัตถการเป็น

9007900, 9007901, 9007902, 9007903, 9007904, 9007998, 

9007999

 การนับบริการแผนไทย นับที่มีรหัสหัตถการเป็น 9007900, 

9007901, 9007902,9007904

 การนับบริการทางเลือก นับที่มีรหัสหัตถการเป็น 9007903, 9007998  ,9007999

การเชื่อมโยงข้อมูล

 แฟ้ม diagnosis_opd เชื่อมโยงแฟ้มผู้รับบริการ (service) 

 เชื่อมโยงแฟ้มหัตถการผู้ป่วยนอก (procedure_opd)

 เชื่อมโยงแฟ้มประชากร(person)

การนับรายงาน



ร้อยละของผู้ปว่ยนอกได้รับบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รวม

ส่งเสริมป้องกัน)  

การนับรายงาน

 การรักษาด้วยยาสมุนไพร 

 การนวดเพ่ือการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 

 การประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 

 การอบไอน้ัาสมุนไพรเพ่ือการรักษา-ฟื้นฟูสภาพ 

 การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา 

 การทับหม้อเกลือ 

 การท าหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆ 

ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 

การบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ

ฟื้นฟูสภาพ เช่น 

 การฝังเข็ม 

 การแพทยท์างเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆ ท่ีมีการเพ่ิมเติมรหัสภายหลัง 

การบริการดา้นแพทยท์างเลอืก หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์

แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น 



การเชื่อมโยงข้อมูล

Service,Person, Diagnosis_opd, Drug_opd, Procedure_opd,Provider

A = จ านวนครัง้ของผู้ปว่ยนอกทีม่ารบับรกิารตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ในสถานบรกิารสาธารณสุข

ของรัฐ 

ร้อยละของผู้ปว่ยนอกได้รับบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รวม

ส่งเสริมป้องกัน)  

B = จ านวนครัง้ของผูปวยนอกทีม่ารบับรกิารทั้งหมดของสถานบรกิารสาธารณสุข

ของรัฐ 



OPD-สัดส่วนการให้บริการแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณ

 บริการผู้ปว่ยนอกไม่นบัรวมทีม่รีหัสข้ึนต้นด้วย Z

 บริการแผนไทยนบัจาก

 รหัสวินิจฉัยข้ึนต้นด้วย U จากแฟ้ม Diagnosis_OPD

 รหัสยาขึ้นต้นด้วย 41 , 42 จากแฟ้ม Drug_opd

 หัตถการเชื่อมโยงหัตถการแผนไทยได้ Procdedure มีอยู่ใน

cicd9ttm_planthai

 โดยที่หากมีในหลายเงือ่นแฟ้มไขจะนบัเพยีง 1 รายการ

การเชื่อมโยงข้อมูล

แฟ้ม diagnosis_opd เชื่อมโยงแฟ้มผู้รบับริการ (service) 

 เชื่อมโยงแฟ้มหัตถการ procedure_opd

 ไม่เชือ่มโยงแฟ้มประชากร(person)

การนับรายงาน



OPD-สัดส่วนการให้บรกิารแพทย์แผนไทย รายปีงบประมาณของ สปสช. ร้อยละ 8

 นับจากสิทธิ UC “0100”

 บริการผู้ปว่ยนอกไมน่บัรวมทีม่รีหัสขึ้นต้นด้วย Z

 บริการแผนไทยนบัจาก

 รหัสวินิจฉัยขึ้นต้นด้วย U จากแฟ้ม Diagnosis_OPD

 รหัสยาข้ึนต้นดว้ย 41 , 42 จากแฟ้ม Drug_opd
 หัตถการเชื่อมโยงหัตถการแผนไทยได้

Procdedure<-> cicd9ttm_planthai

ไม่นับรหัสดังนี้ 9007900, 9007901, 9007902, 9007903, 9007904, 

9007998, 9007999

โดยที่หากมีในหลายเงือ่นแฟ้มไขจะนบัเพยีง 1 รายการ

การเชื่อมโยงข้อมูล

 แฟ้ม diagnosis_opd เชื่อมโยงแฟ้มผู้รบับริการ (service) 

 เชือ่มโยงแฟ้มหัตถการ procedure_opd

 ไม่เชือ่มโยงแฟ้มประชากร(person)

การนับรายงาน
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