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รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (Performance Agreement:  PA) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ของ  นายมรุต  จิรเศรษฐสิริ  ต าแหน่ง  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

รอบ 12 เดือน ( ไตรมาส 4 : 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมลู
รอบ 12 เดือน หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1 ร้อยละมูลคา่การใช้ยา

สมุนไพรในระบบบริการ
เพิ่มขึ้น  
(มูลค่ายาสมุนไพร  
ปี 2562 = 1,317.268  
ล้านบาท) 

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
ในระบบบริการเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 

มูลค่ายาสมุนไพรในระบบบรกิารตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 
ถึง 20 กันยายน 2563 เป็นเงิน 1,048.171 ล้านบาท  
ซึ่งต่่ากว่าปี 2562 จ่านวน 269.097 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2562 ร้อยละ 20.43 ซึ่งมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
สูงสุด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 5 (167.708 ล้านบาท) เขต
สุขภาพท่ี 9 (121.115 ล้านบาท) และเขตสุขภาพที่ 11 
(95.196 ล้านบาท) ตามล่าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรกับมูลค่าการใช้ยาแผนปัจจุบัน 
พบว่า มีสัดส่วนมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ร้อยละ 1.19   

1. สถาบันการแพทย์แผน
ไทย 
2. กองวิชาการและ
แผนงาน 

-หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
-ระบบ HDC 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใ์หม่ 
2019 ส่งผล
ให้จ่านวนครั้ง       
ของผู้มารับ
บริการลดลง 

2 ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ทั้งหมดที่ไดร้ับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

ร้อยละ 19.5 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 21.83 โดยมีผลการ 
รับบริการสูงสุด 3 ล่าดับแรก ได้แก่ เขตสุขภาพที่  8 
ร้อยละ 27.07 รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่  7 ร้อยละ 
25.46 และเขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละ 23.40 ตามล่าดับ 
เขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายแล้ว จ่านวน 9 เขต  
( คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 9 . 5 )  ไ ด้ แ ก่  เ ข ต สุ ข ภ า พ ที่ 
1,2,3,7,8,9,10,11 และ 12 เขตสุขภาพที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามเป้าหมายที่ก่าหนดไว้ จ่านวน 3 เขต คือเขต
สุขภาพที่ 4,6 และ 5 ผลงาน ร้อยละ 17.36 18.78 
และ 19.27 ตามล่าดับ  
 
 

1. สถาบันการแพทย์แผน
ไทย   
2  กองการแพทย์
ทางเลือก 
3. สถาบันการแพทย์ไทย-
จีน 
4. กองวิชาการและ
แผนงาน 

-หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
-ระบบ HDC 

- 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมลู
รอบ 12 เดือน หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3 จ่านวนต่ารับยาแผนไทยท่ีมี

กัญชาปรุงผสมอยู่ได้รับการ
ประกาศจากกระทรวง
สาธารณสุข 
(ปี 2562 = 16 ต่ารับ) 
 

20 ต่ารับ 
(นับสะสม) 

ต่ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้รับการประกาศ
จากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2562 จ่านวน 16 ต่ารับ 
ปี 2563 ต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ให้โทษเพ่ือออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพ่ิมเติม
ต่อไป จ านวน 11 ต ารับ รวมทั้งสิ้น 27 ต ารับ (นับ
สะสม)  โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
พิจารณาเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2563 ซึ่งมีต่ารับยาที่ผ่าน
ความเห็นชอบ ประกอบด้วย ต่ารับยาปรุงเฉพาะรายที่มี
กัญชาปรุงผสมของหมอพื้นบ้าน จ่านวน 11 ต่ารับ ดังนี ้
1. สัณฑะฆาตน้อย 
2. ยาตัดราก 
3. ยาแก้โรคประดงเข้าข้อ 
4. ยอดยาวัดค่าประมง 
5. น้่ามันภูพานพ่ออาน 
6. ยาต้มแก้อาการเลือดตกใน ช่้าใน 
7. ต่ารับน้่ามันสมุนไพร วัดค่าประมง 
8. ต่ารับยาทาสมุนไพรอโรคยา 
9. ต่ารับน้่ามันผสมกัชญชา 
10. ต่ารับยาหนุไตกรอน ขนานท่ี 1  
11. ยารักษาในในตับ 

ส่านักงานจัดการกัญชา
และกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย 

รายงานจาก
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เนื่องจาก
สถานการณ์
การระบาด
ของไวรัสโคโร
นาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 
ส่งผลใหก้าร
ด่าเนินงาน
ล่าช้า ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่
ระหว่าง
ขั้นตอนการ
ออกประกาศ
กระทรวง
สาธารณสุข
ต่อไป  
 
 
 
 
 

4 ร้อยละคลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยได้รับยา
แผนไทยท่ีมีกญัชาเป็น
ส่วนผสม 

ร้อยละ 80 1. กระจายต่ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 
ให้หน่วยบริการที่เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
จ านวน 354 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
 - หน่วยบริการที่เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ขอรับการสนับสนุนต่ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็น
ส่วนผสม 354 แห่ง มีผู้รับบริการ 67,674 ครั้ง  
 - น้่ามันกัญชาสูตรอาจารย์หมอเดชา 77 แห่ง (วิจัย 30 

1. กองพัฒนายาแผนไทย
และสมุนไพร 
2. ส่านักงานจดัการกัญชา 
และกระท่อมทาง
การแพทย์แผนไทย 

รายงานจาก
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

- 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมลู
รอบ 12 เดือน หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
แห่ง SAS 47 แห่ง)  
2 .  ก า รผลิ ต ย าแผน ไทยที่ มี กั ญชา เป็ นส่ วนผสม 
ผ่านโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
WHO -GMP ในปี 2563 มีโรงงานที่ผลิตยาต่ารับกัญชา 
6 แห่ง ได้แก่ รพ. พระอาจารย์ฝั้น (สกลนคร) รพร เด่นชัย
(แพร่) รพ.คูเมือง (บุรีรัมย์) รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
(ปราจีนบุรี รพ.ดอนตูม(นครปฐม) และกองพัฒนายาแผน
ไทยและสมุนไพร โดยผลิตต่ารับยาแผนไทยที่มีกัญชา 
เป็นส่วนผสม จ่านวน 16 ต่ารับ ได้แก่  ศุขไสยาศน์ 
ท่าลายพระสุเมรุ ทัพยาธิคุณ แก้ลมขึ้นเบื้องสูง ไพสาลี  
แก้ลมแก้เส้น ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 
ไฟอาวุธ อัมฤตย์โอสถ อไภยสาลี แก้นอนไม่หลับ/แก้ไข้
ผอมเหลือง อัคคินีวคณะ แก้ลมเนาวนารีวาโย แก้สันฑ
ฆาตกล่อนแห้ง แก้โรคจิต น้่ามันสนั่นไตรภพ และต่ารับ
น้่ามันกัญชาภายใต้โครงการวิจัย 185,500 ขวด SAS 
10,000 ขวด   

5 จ่านวนหน่วยบริการปฐมภมูิ 
(PCC) ที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทย 
(หมายเหตุ PCC ที่ร่วม
จัดบริการ ปี 62  = 12 
แห่ง (ระดับ A และ B)) 
 

มีหน่วยบริการปฐมภมูิ 
(PCC) ที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทย  
25 แห่ง (นับสะสม) 
 

หน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยใน
ปี 2563 ได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน
โดยใช้เกณฑ์ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามหลักเวชศาสตร์
ครอบครัว 5 องค์ประกอบ คือ สร้างความผูกพัน ประเมิน
แบบองค์รวม จัดท่าcare plan แผนดูแลส่วนบุคคล ดูแล
แบบผสมผสาน และสะท้อนและประเมินผล มีหน่วย
บริการปฐมภูมิ (PCC) ที่ร่วมจัดบริการแพทย์แผนไทย
รวม 33 แห่ง แบ่งเป็นระดับ A (ขั้นการพัฒนาระดับสูง 
หรือต้นแบบ) จ่านวน 6 แห่ง และระดับ B (ขั้นการพัฒนา
ระดับกลาง) จ่านวน 27 แห่ง รายละเอียด ดังนี ้
  หน่วยบริการระดับ A ที่เป็นต้นแบบ ได้แก่  

1. คลินิกหมอครอบครัวหลม่เก่า จ.เพชรบูรณ ์

สถาบันการแพทย์แผนไทย   
 

รายงานจาก
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2562 เดิม 
12 แห่ง 
แบ่งเป็นระดับ 
A และ B 
ในปี 2563 
ต้องเพิ่มอย่าง
น้อย 13 แห่ง 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมลู
รอบ 12 เดือน หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2. รพ.สต.วังหลมุ จ.พิจิตร 
3. รพ.สต.วังยาง จ.ก่าแพงเพชร 
4. รพ.สต.เมืองสิงห์ จ.สิงห์บรุ ี
5. รพ.สต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ 
6. คลินิกครอบครัว รพ.อาจสามารรถ จ.ร้อยเอ็ด 
  หน่วยบริการระดับ B (ข้ันการพัฒนาระดับกลาง) ได้แก ่

1. รพ.สต.มะเขือแจ้ จ.ลา่พูน 
2. รพ.สต.ต้า จ.เชียงราย 
3. รพ.แมล่าน้อย จ.แมฮ่่องสอน 
4. ศสม.คลินิกหมอครอบครัวศาลาไทย จ.ปราจีนบุร ี
5. ชุมชนน้่าซึม จ.อุทัยธาน ี
6. ชุมชนศรีหมวดเกลา้ จ.ล่าปาง 
7. รพ.สต.บางงา จ.ลพบรุ ี
8. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองธาตุพนม จ.นครพนม 
9. NPCU พระหลวง จ.แพร่  
10. ศสม. รพ. เพชรบูรณ์ ทีม 1 จ.เพชรบูรณ ์
11. รพ.สต.บ้นสะโคล่ จ.พิษณุโลก 
12. คลินิกหมอครอบครัว วัดโพธิ์ศรี จ.สกลนคร 
13. รพ.สต.บ้านท่าทอง จ.นครสวรรค ์
14. สอน. บ้านกลาง จ.ปทุมธานี 
15. รพ.สต.บ้านแม่นาง จ.นนทบุรี 
16. คลินิกหมอครอบครัวต่าบลสระแก้ว จ.สระแก้ว 
17. ชุมชนสองพี่น้อง จ.สุพรรณบรุี 
18. ชุมชนจันทนิมติ จ.จันทบุร ี
19. รพ.สต.สวายจีก จ.บุรรีัมย ์
20. ชุมชนบ้านต้นนา จ.ฉะเชิเทรา 
21. รพ.สต. ยะรัง จ.ปตัตาน ี
22.ชุมชนหนองสาหร่าย จ.นครศรีธรรมราช 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 

รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 4 : 1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/
ผู้รายงาน 

แหล่งข้อมลู
รอบ 12 เดือน หมายเหตุ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
23.รพ.สต.บ้านเกษตรถาวร จ.สุรนิทร์ 
24.รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ 
25.รพ.สต. ราชมุนี จ.ยโสธร 
26. ศูนย์สุขภาพชุมชนก่าปพง จ.สตูล 
27. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง จ.ขอนแก่น 

 
 


