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ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดส าคัญของกรม

6 พ.ค. 2564



ตัวชี้วัดส ำคัญของกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

1.จ ำนวนหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย

60 แห่ง

2. ร้อยละของเมืองสมุนไพรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

3. ร้อยละหน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่จัดบริกำรคลินิกกัญชำ
ทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร

4. จ ำนวนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลที่ยื่นค ำขอ
ปลูกกัญชำเพื่อรองรับกำรผลิตกัญชำทำงกำรแพทย์

5. มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2 
(1,042 ล้ำนบำท)

150 แห่ง

ร้อยละ 50
(450 แห่ง)

ร้อยละ 70 
(10 จังหวัด)



ผลงำนตัวชี้วัดส ำคัญ รอบ 6 เดือน ปี 2564

1. มีหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่สมัครเข้ำร่วมกระบวนกำรจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
ในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 152 แห่ง  

2. อยู่ระหว่ำงจัดพิมพ์คู่มือกำรจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือกในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยบริกำรที่ร่วมจัดบริกำรแพทย์แผนไทยในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

3. อยู่ระหว่ำงจัดท ำหลักสูตรพัฒนำศักยภำพแพทย์แผนไทยเพื่อรองรับกำรบริกำรกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือกแบบบูรณำกำรในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 

ข้อสังเกตุ/บทวิเครำะห์
- หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการเป้าหมายในการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยไปสู่วิสัยทัศน์ การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ 
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งถือเป็น setting ส าคัญในการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมาย 60 แห่ง 
เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก และยังไม่เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่จะแสดงเป็นผลงานเด่นที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์  (หน่วยปฐมภูมิประเทศไทย
รวมทั้งสิ้น 1,179 หน่วย ปี 64 จัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 6,500 หน่วย)

จ ำนวนหน่วยบริกำรปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริกำรกำรแพทย์แผนไทย (60 แห่ง) 



คลสัเตอร์ท่องเที่ยวฯ

คลสัเตอร์อุตสำหกรรม

คลสัเตอร์เกษตรฯ
- เมืองสมุนไพร ผ่านเกณฑ์การเกณฑ์การประเมิน
เมืองสมุนไพร 1 ข้อ จ านวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85
- เมืองสมุนไพร 2 แห่ง ยังไม่ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ข้อ 
ได้แก่จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดนครปฐม

• เกษตรกรรำยใหม่ได้รับควำมรู้ GAP/Organic

ผลงำนตัวชี้วัดส ำคัญ รอบ 6 เดือน ปี 2564

(ผ่ำนเกณฑ์ 3ใน 4 ข้อ  10 จังหวัด)

• ผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนแปรรูปเพิ่มขี้น 5 %

• ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นผ่านการวิจัยครบวงจร  2 ผลิตภัณฑ์
• ผู้ประกอบกำรสมุนไพรได้รับกำรอบรม 50 คน

• มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

• รำยงำนกำรบริโภคสมุนไพร/ผลิตภัณ์สมุนไพร

เกณฑ์ร่วม

• รายงานข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยว และมูลค่าการท่องเที่ยว
• ผลิตภัณฑ์เด่น/GI ได้รับกำรพัฒนำ อย่ำงน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกต/ุบทวิเครำะห์
• เกณฑ์การประเมินเมืองสมุนไพรบางข้อ 

ขาดการเชื่อมต่อในวิธีการไปสู่เป้าหมาย
ระหว่างกรมและจังหวัดเมืองสมุนไพร 
เช่น มูลค่ายาเพิ่มขึ้น กสศ.ไม่มีกิจกรรมการ   
ขับเคลื่อนจากกรมสู่หน่วยบริการ 

ร้อยละของเมืองสมุนไพรผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน



ร้อยละหน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่จัดบริกำรคลินิกกัญชำ
ทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำร (ร้อยละ 50)

ผลงำนตัวชี้วัดส ำคัญ รอบ 6 เดือน ปี 2564

คลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย
เปิดให้บริกำรแล้ว จ ำนวน 633 แห่ง 
- เป็นคลินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แบบบูรณำกำรในหน่วย
บริกำรสังกัด สป.สธ. 588 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 65.40  
(รพศ 34 แห่ง / รพท. 86 แห่ง รพช..468 แห่ง)
- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 21 แห่ง
- โรงพยำบำลสังกัดกรม 18 แห่ง
- ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  2 แห่ง
- สถำบันกำรศึกษำ 4 แห่ง0
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• ที่มา : ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อม



• ที่มา : cannabis.fda.moph.go.th (กองควบคุมวัตถุเสพติดกัญชา)
• 1 พฤษภาคม 2564



จ ำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย รำยเขตสุขภำพ

• ที่มา : cannabis.fda.moph.go.th
• 1 พฤษภาคม 2564

ข้อสังเกต/บทวิเครำะห์

1.มีผลงำน/ภำระงำน และใช้
งบประมำณของกรมมำก แต่กรมไม่ได้
ถูกก ำหนดเป็นหน่วยตรวจรำชกำร
ระดับกระทรวงในประเด็นนี้
2.แนวทำงกำรขับเคลื่อนบูรณำกำรกับ
แผนปัจจุบันยังไมช่ัดเจน
3.ขำดฐำนข้อมูลกัญชำของกรมเอง



จ ำนวนโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต ำบลที่ยื่นค ำขอ
ปลูกกัญชำเพื่อรองรับกำรผลติกัญชำทำงกำรแพทย์ 
(150  แห่ง)

รพ.สต.ที่แจ้งรำยชื่อเข้ำร่วมโครงกำรเพื่อปลูกกัญชำ 
จ ำนวน 357 แห่ง

ได้รับเอกสำรแล้ว 288 แห่ง

ตรวจเอกสำรและน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำแล้ว 195 แห่ง 

ได้รับใบอนุญำตปลูกแล้ว 100 แห่ง

ผลงำนตัวชี้วัดส ำคัญ รอบ 6 เดือน ปี 2564

ด าเนินการปลูกแล้ว 60 แห่ง

ข้อสังเกต/บทวิเคราะห์
1.เป็นงำนนโยบำย แต่ไม่ได้ถูกก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกำร 

ตรวจรำชกำรระดับกระทรวงของกรม
2.กิจกรรมไปสู่ควำมส ำเร็จไม่ได้ถูกถ่ำยทอดไปยังพื้นที่

เพ่ือเตรียมกำรตั้งแต่ระยะแรก



มูลค่ำกำรบริโภควัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรภำยในประเทศเพิม่ขึ้น (ร้อยละ 2 =1,042) 
ลบ.)

ผลงำนตัวชี้วัดส ำคัญ รอบ 6 เดือน ปี 2564

1.เจรจำจับคู่ทำงธุรกิจ คำดกำรณ์มูลค่ำกว่ำ 80 ล้ำนบำท

2.สุ่มตรวจวัตถุดิบเสริมภำพลักษณ์ สร้ำงควำมเชื่อมั่น
72 ตัวอย่ำง (เมืองสมุนไพร&ตลำดกลำง) 

3.พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์สมุนไพร 218 รำย

4.คัดเลือก/รับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภำพ 373 รำยกำร

ข้อสังเกต/บทวิเคราะห์
เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจ

ที่ส าคัญ แต่ขนาดของกิจกรรมที่ท ายังเป็น scale งาน
ที่ไม่ใหญ่พอจะตอบตัวชี้วัดซึ่งวัดโดย Euromonitor
International

* Market size by Euromonitor International
ปี 62 มูลค่า 5.21 หมื่นล้านบาท
ปี 63 มูลค่า 4.58 หมื่นล้านบาท





Back-up มูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพร ปี 2564 ไตรมำส 2
เมืองสมุนไพร 14 จังหวัด


