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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด น้้าหนัก เป้าหมาย 
ทั้งปี 

มาตรการ 
เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล Small Success 

หมายเหตุ 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

Function Based 1.จ านวนหน่วยบริการ
ปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการ
การแพทย์แผนไทย 

20 157 แห่ง 
(นับสะสม) 

1.ประชาสัมพันธ์/ชี้แจง
แนวคิดการบริการ
แพทย์แผนไทยในหน่วย
บริการปฐมภูมิแกห่น่วย
บริการ 
2.พัฒนาศักยภาพแพทย์
แผนไทยตามหลักสตูร
การแพทย์แผนไทยด้าน
ปฐมภูมิและเวชศาสตร์
ครอบครัว 
3.บูรณาการงาน
การแพทย์พื้นบ้าน 
4. ส่งเสริมนวตักรรม
การดูแลสุขภาพดีวิถีใหม่ 
วิถีไทย วิถีธรรม 
(3 ส 3 อ. 1 น.) 

1.รับสมัครหน่วยบริการ
ปฐมภูม/ิเครือข่ายหน่วย
บริการปฐมภูมิทีส่มัครเข้า
ร่วมจัดบริการการแพทย์
แผนไทยในหน่วยบริการ
ปฐมภูม ิ
2.จัดประชุม
คณะกรรมการรับรอง
หลักสตูรการแพทย์   
แผนไทยด้านปฐมภมูิและ  
เวชศาสตร์ครอบครัว  
3.จัดประชุมเพื่อพัฒนา
แนวทางบูรณาการ
การแพทย์พื้นบ้านใน
ระบบสุขภาพชุมชน 
 

1.จัดอบรมหลักสตูร
เวชปฏิบัติของแพทย์
แผนไทยท่ีปฏบิัติงาน
ในทีมหมอครอบครัว 
เพื่อการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ(น าร่อง) 
2.แลกเปลี่ยนร่วมกับ
เครือข่ายเพื่อพัฒนา
เป้าหมายร่วมกับ 
เช่ือมโยงการท างาน
ระหว่างเครือข่ายสุขภาพ
ในพื้นที่ระดับต าบล 
3.จัดท า คูม่ือ/
แนวทาง/สือความรู ้

1.ประเมินผลการ
อบรมหลักสูตรเวช-
ปฏิบัติแพทย์แผนไทย
ในทีมหมอครอบครัว
เพื่อการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ(น าร่อง) 
2.มีหน่วยบริการปฐม
ภูมิที่ร่วมจดับริการ
การแพทย์แผนไทย 
น าร่อง 
3. อบรม/ถ่ายทอดองค์
ความรู้สุขภาพดีวิถีใหม่ฯ 
 

1.มีหน่วยบริการ  
ปฐมภูมิที่ร่วม
จัดบริการการแพทย์
แผนไทย 157 แห่ง 
2.มีการบูรณาการ
ส่งเสริมและการดูแล
สุขภาพทุกกลุ่มวัยด้วย 
การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก 
การแพทย์พื้นบ้าน
พื้นบ้าน และสมุนไพร  
ในหน่วยบริการปฐมภูมิ
น าร่อง 

สพท. 
รพ. 
กคพ. 
กทล. 

Function Based 2.ร้อยละผู้ป่วยนอกท่ี
ได้รับบริการ ตรวจ 
วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

25 ร้อยละ 
20.5 

1. พัฒนาคลินิก
การแพทย์แผนไทยใน
หน่วยบริการสาธารณสุข
ตามแนวทางเวชปฏิบัติ
ด้านการแพทย์แผนไทย 
2. ส่งเสริมการใช้ยา

1. มีแผนงานโครงการ
ระดับจังหวดัขับเคลื่อน
การพัฒนางานการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์

1.ส่งเสรมิให้เกิดการ
ใช้ยาสมุนไพรทดแทน 
ยาแผนปัจจุบัน หรือ
การใช้ยาสมุนไพรเป็น
ล าดับแรก (First Line 
Drugs) เพิ่มขึ้นอย่าง

1. ให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือกแบบ
ผสมผสาน ใน  
- Intermediate care 

1. มีการให้บริการ
ผู้ป่วยนอกด้วยการ
ตรวจ วินิจฉัย รักษา
โรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและ

สพท. 
กทล. 
สพจ. 
รพ. 
กวผ. 
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 สมุนไพรในระบบบริการ
สุขภาพทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน หรือการใช้ยา
สมุนไพรเป็นล าดับแรก 
(First Line Drugs) 
 

2. มีแผนการบรหิาร
จัดการยาสมุนไพรและ 
ฟ้าทะลายโจรระดับ
จังหวัดเช่ือมโยงกับ
โรงพยาบาลผลิตยา
สมุนไพรในระดับเขต
สุขภาพ 
3. มีการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 
ให้บริการแบบ on-
site/online/telehealth 
telepharmacy         
ให้ค าแนะน าสุขภาพผ่าน 
line OA  (Fah First 
Aid) 
 

น้อย 2 รายการ  
2. ส่งเสริมให้ รพ.ทุก
ระดับเกิดคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผน
ไทยและ/หรือการแพทย์
แบบบูรณาการ อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
3. มีการจัดบริการ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ผสมผสาน ให้บริการ
แบบ on-site/ 
online/telehealth 
Telepharmacy 
ให้ค าแนะน าสุขภาพ
ผ่าน line OA  (Fah 
First Aid) อ าเภอละ 
1 แห่ง 

(IMC) จังหวัดละ 1 
แห่ง 
- Palliative care 
จังหวัดละ 1 แห่ง 

การแพทย์ทางเลือก 
ร้อยละ 20.5 
2. ส่งเสริมใหม้ีการสั่ง
จ่ายยาสมุนไพร 
เพิ่มขึ้น (จ านวนครั้ง
ของผู้ป่วยนอกท่ีมีการ
จ่ายยาสมุนไพรเทียบ
กับจ านวนครั้งของ
ผู้ป่วยนอกท่ีมีการสั่ง
จ่ายยาทั้งหมด) 

Agenda Based 3.ร้อยละหน่วยบริการ
สาธารณสุขท่ีจดับริการ
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 

20 ร้อยละ 85 
(765 แห่ง) 

 
 

1. พัฒนารูปแบบบริการ
คลินิกกัญชาใน รพศ./
รพท./รพช. 
2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใช้กัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย 
3. ติดตามผลการใช้
ต ารับยากญัชา 
4. พัฒนากัญชาเข้าสู่ชุด
สิทธิประโยชน์ 

1.จัดท าแนวทางการ
จัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย
เฉพาะโรค 
2.ก าหนดหน่วยบริการ
คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทยเฉพาะ
โรคน าร่อง 
 

1.ร่วมบริหารต ารับยา
แผนไทยท่ีมีกญัชาปรุง
ผสมใหเ้พียงพอกับ
การใช้ในหน่วยบริการ
อย่างครบวงจร 
3.ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการ
จัดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์     
แผนไทยเฉพาะโรค 

 มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์  
แผนไทย 
ร้อยละ 80  
(720 แห่ง) 

มีการจัดบริการคลินิก
กัญชาทางการแพทย์  
แผนไทย ร้อยละ 85 
(765 แห่ง) 

สกกท. 
กยส. 
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Agenda Based 
 
 

4. ความส าเรจ็ในการ
เตรียมพร้อมและตอบ
โต้การระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

25 ขั้นตอน1-5 1. พัฒนาแนวทางการ
ดูแลรักษา และฟื้นฟู
สภาพผูป้่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก  
2.บริหารระบบ
ตอบสนองความต้องการ
การใช้ยาฟ้าทะลาย 

ขั้นตอนท่ี  1- 2 
ขั้นตอนท่ี 1 จัดตั้งทีม
แพทย์แผนไทยและ
เครือข่ายรองรับภาวะ
ฉุกเฉิน 
ขั้นตอนท่ี 2 จัดท า
กระบวนงานเพื่อดูแล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรสัโค
โรนา 2019 ด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และ
ระบบตอบสนองความ
ต้องการการใช้ยาฟ้า
ทะลายโจร 

ขั้นตอนท่ี  1- 3  
ขั้นตอนท่ี 3  
มีกระบวนงานบรหิาร
ยาสมุนไพร และ
เวชภัณฑ ์
 

ขั้นตอนท่ี  1- 4 
ขั้นตอนท่ี 4 มีการ
ให้บริการผู้ป่วยตดิเช้ือ
โควิดที่มีอาการไม่
รุนแรง ด้วยการแพทย์
แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และ
สมุนไพร 
 

ขั้นตอนท่ี  1- 5 
ขั้นตอนท่ี 5 ติดตาม  
ผู้ป่วยท่ีได้รับยาฟ้า
ทะลายโจร และสรุป
รายงานผล 
 

สพท. 
กทล. 
รพ. 
กสศ. 
กวผ. 

Agenda Based 5.มลูค่าการใช้ยา
สมุนไพรในเมือง
สมุนไพรและจังหวัดใน
เขตสุขภาพ เพิ่มขึ้น 
 

10 ร้อยละ 3  1. บูรณาการทุกภาค
ส่วนขับเคลื่อนสมุนไพร
เพื่อเศรษฐกิจตาม 
พ.ร.บ. ผลิตภณัฑ์
สมุนไพร พ.ศ. 2562 
2.ส่งเสรมิการพัฒนา
เมืองสมุนไพร 
3. ส่งเสริมการใช้
สมุนไพรในชุมชน และ
สถานบริการอย่างครบ
วงจร 

1.จังหวัดมีรายงานการ
ก าหนดและการใช้ยา
สมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน 1 รายการ คือ 
ฟ้าทะลายโจรในการ
รักษาโควิด-19  
• จังหวัดในเขตสุขภาพ 1 
รายการ  
• เมืองสมุนไพร 3 
รายการ  
2.มีข้อมูลเกษตรกรที่
ปลูกสมุนไพรเป้าหมาย  
ที่ได้มาตรฐาน GAP ใน
จังหวัดเมืองสมุนไพร  

1. มีรายงานมูลค่าการ
ใช้ยาสมุนไพรเทียบกับ
ไตรมาสที่ 2 ของปี
ก่อนหน้า  
• จังหวัดในเขต
สุขภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2  
• เมืองสมุนไพร 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3  
2.สุ่มตรวจวตัถุดิบ
สมุนไพร(COA) 
เป้าหมายที่จะท า
เกษตรพันธสญัญา ใน
จังหวัดเมืองสมุนไพร  

1.จังหวัดมีรายงาน
การใช้ยาสมุนไพร
ทดแทนยาแผน
ปัจจุบัน 1 รายการ 
คือ ฟ้าทะลายโจรใน
การรักษา โควดิ-19  
• จังหวัดในเขต
สุขภาพ 1 รายการ  
• เมืองสมุนไพร 3 
รายการ  
2. มีผลตรวจวัตถุดิบ
สมุนไพรเป้าหมายที่
จะท าเกษตรพันธ-
สัญญา ในจังหวัดเมือง

1.มูลค่าการใช้ยา
เพิ่มขึ้น  
• จังหวัดในเขต
สุขภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2  
• เมืองสมุนไพร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
2.รายงานปริมาณและ
มูลค่าการซื้อขาย
วัตถุดิบสมุนไพร
คุณภาพ ตามเกษตร
พันธสัญญา อย่างน้อย 
1 รายการ ในจังหวัด
เมืองสมุนไพร 

สพท. 
กสศ. 
กยส. 
กวผ. 
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3.ก าหนดและมีแผนการ
รับซื้อสมุนไพรเป้าหมาย
ที่จะท าเกษตรพันธสัญญา
จากพ้ืนท่ีโดยรอบ เพื่อ
เข้าสู่โรงงาน WHO-GMP 
ในจังหวัดเมืองสมุนไพร  

สมุนไพร  

 
หมายเหตุ : หมายถึงหน่วยงานภายในกรมที่รับผิดชอบดังน้ี 
1. สถาบันการแพทย์แผนไทย  (สพท) 
2. กองการแพทย์ทางเลือก (กทล.) 
3. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย (กคพ.) 
4. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.) 
5. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน (สพจ.) 
6. กองวิชาการและแผนงาน (กวผ.) 
7. ส านักงานจดัการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย (สกกท.) 
8. กองพัฒนายาแผนไทยและสมนุไพร (กยส.) 
9. กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (กสศ.) 


