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คํานํา 

จากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบใหนําการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐมาใชเปนเครื่องมือผลักดันระบบราชการใหมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการศึกษาและจัดทําเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และกําหนดเปน
ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการในป พ.ศ. 2549 ตอมา ในป พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงเกณฑไปสูเกณฑ PMQA 
ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) และกําหนดใหสวนราชการนําไปใชในการพัฒนาองคการเพ่ือยกระดับการ
พัฒนาองคการอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการเชิดชูเกียรติ และเปนแรงจูงใจใหแกหนวยงานท่ีมุงม่ันพัฒนาองคการสู
มาตรฐานสากล สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดจัดใหมีการสงรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน สํานักงาน ก.พ.ร. ไดมีการทบทวน และปรับปรุงเกณฑ PMQA ใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองตามบริบทความเปลี่ยนแปลงของระบบราชการ จึงไดจัดทําเกณฑ PMQA พ.ศ. 2562 เพ่ือใชเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการองคการ และใชในการพิจารณารางวัลฯ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดเริ่มสงประกวดรางวัล PMQA ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน และไดรับรางวัลฯ รายหมวดท่ี 1 (ดานการนําองคการและการรับผิดชอบตอสังคม) เม่ือปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดสงประกวดรางวัล
ดังกลาว และผานเกณฑการพิจารณารางวัล รอบท่ี 1 รายหมวด จํานวน 2 หมวด คือ หมวด 2 (ดานการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร) และหมวด 3 (ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย)  

การขับเคลื่อนการสงประกวดรางวัล PMQA ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการแตงตั้ง
คณะทํางานขับเคลื่อนและดําเนินการสงประกวดรางวัล PMQA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
เปนเลขานุการ ทําหนาท่ี ในการประสานและขับเคลื่อน ใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application 
Report : AR) จนสําเร็จ เพ่ือประกอบการสงประกวดใหทันเวลาท่ีกําหนด ในการนี้ ขอขอบคุณ นายแพทยสรรพงศ 
ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ีใหคําแนะนําแกคณะทํางานดังกลาวขางตน จนงาน
สําเร็จลุลวงดวยดี และขอขอบคุณ คณะผูบริหารกรมฯ คณะทํางานฯ รายหมวดทุกหมวด ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของ
ในการจัดทําขอมูลรายงานดังกลาว  

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้ จะสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการทบทวนระบบการทํางานของ
หนวยงานตาง ๆ เพ่ือการพัฒนางาน และใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานและปรับปรุงระบบงานของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในอนาคตตอไป 

 

 

 

   (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
 อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

  



รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) | กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2563 
 

สารบัญ 

                                 หนา 
 บทสรุปผูบริหาร           ก 
สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคการ         1 

1. ลักษณะองคการ          1 
2. สภาวการณขององคการ         7 

สวนท่ี 2 การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     11 
 สวนท่ี 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอยางตอเนื่อง   11 
 ตามเกณฑระดับพ้ืนฐาน 
 หมวด 1 การนําองคการ          11 

1.1 การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ      11 
1.2 การกํากับดูแลองคการและการสรางคุณูปการตอสังคม  12  

 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร       13 
 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร         13 
 2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ        15 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู     16 
 4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ   16 
 4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู      18 
 หมวด 5 บุคลากร         19 
 5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร        19 
 5.2 ความผูกพันของบุคลากร        21 
 หมวด 6 การปฏิบัติการ         23 
 6.1 กระบวนการทํางาน         23 
 6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ        25 
 สวนท่ี 2-2 การดําเนินการท่ีโดดเดนรายหมวด      26 
 หมวด 3 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย      26 
 3.1 ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย     26 
 3.2 การสรางความผูกพัน         32 
สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินการ         40 
 หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ        40 
 7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ      40 
 7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย      41 
 7.3 ผลลัพธดานบุคลากร         41 
 7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล      42 
 7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต      42 
 7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ และการจัดการเครือขายอุปทาน   42 
ภาคผนวก 

 คําอภิธานศัพท 46 
 คําสั่งกรมการแพทยแผนไทยฯ ท่ี 1501/2562 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน  48 

และดําเนินการสงประกวดรางวัลเลิศรัฐฯ 
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สารบัญตาราง 

                                           หนา 

ตารางท่ี 1 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจหลักของกรมฯ   ก 
ตารางท่ี P-1 วิสัยทัศน เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และสมรรถนะหลัก   1 
ตารางท่ี P-2 อาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณท่ีสําคัญตางๆ 2 
ตารางท่ี P-3 กฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ  3 
ตารางท่ี P-4 การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  4 
ตารางท่ี P-5 สวนราชการหรือองคการท่ีเก่ียวของในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน  6 
ตารางท่ี P-6 การเปรียบเทียบผลกําดําเนินงานกับหนวยงานระดับกรม ภายในประเทศ  7 
ตารางท่ี P-7 การเทียบเคียงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายสูงสุดเม่ือเทียบกับตางประเทศ  8 
ตารางท่ี P-8 การกําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมฯ  8 
ตารางท่ี P-9 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร เปรียบเทียบกับประเด็นตางๆ  10 
ตารางท่ี ม.4-1 ขอมูลการเปรียบเทียบคูแขงเพ่ือการพัฒนา  17 
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ตารางท่ี ม.4-3 คุณลักษณะและความพรอมของระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS)   18 
ตารางท่ี ม.6-1  ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน   23 
ตารางท่ี ม.3-1 วิธีการ/ชองทางการเรียนรูและรับฟงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   26 
 และการนําขอมูลไปใชประโยชน 
ตารางท่ี ม.3-2 สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีพึงมีในอนาคต   28 
ตารางท่ี ม.3-3 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจหลักของกรมฯ    29 
ตารางท่ี ม.3-4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   29 
 แยกตามภารกิจกรมฯ 
ตารางท่ี ม.3-5 การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามผลผลิตและการบริการ   30 
 ท่ีสงมอบ 
ตารางท่ี ม.3-6 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   32  
ตารางท่ี ม.3-7 การสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   34 
ตารางท่ี ม.3-8 การเปรียบเทียบกับคูแขงในประเด็นตางๆ   38 
ตารางท่ี ม.7-1 ผลลัพธการดําเนินงานของกรมการแพทยแผนไทย   42 
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สารบัญภาพ 
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ภาพท่ี P–2 โครงสรางการกํากับดูแลท่ีดีและหนวยงานในกํากับของกรมฯ   4 
ภาพท่ี P–3 แสดงความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร    9  
ภาพท่ี ม.1-1 แสดงวิสัยทัศนการนําองคกรของผูบริหาร 11 
ภาพท่ี ม.4-1 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรกรมฯ กับการกํากับ ติดตาม 17 
 การดําเนินงานอยางเปนระบบ   
ภาพท่ี ม.4-2 ความรูของสวนราชการ   19 
ภาพท่ี ม.5-1 ผลการประเมินความสุขของบุคลากรกรมฯ   21 
ภาพท่ี ม.6-1 ตัวอยางการจัดการเครือขายอุปทานงานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร   24 
ภาพท่ี ม.3-1 กระบวนการ PDCA ของกรมฯ   26           
ภาพท่ี ม.3-2 DTAM Model กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการ  27 
ภาพท่ี ม.3-3 หลัก 5 ประการ สรางความสัมพันธ  32   
ภาพท่ี ม.3-4 การรูจัก เชื่อม่ัน ชอบใชสมุนไพร  34  
ภาพท่ี ม.3-5 ข้ันตอนการดําเนินการขอรองเรียน  35 
ภาพท่ี ม.3-6 ขาว DTAM News จากโฆษกกรมฯ  36 
ภาพท่ี ม.3-7 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ดาน Service 37 
ภาพท่ี ม.3-8 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ดาน Product 37  
ภาพท่ี ม.3-9 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการฯ ดาน Wisdom 37  
ภาพท่ี ม.3-10  แสดงแนวทางการสรางนวัตกรรมการบริการของกรมฯ  39 
ภาพท่ี ม.3-11  แสดงการสรางวัฒนธรรมการใหความสําคัญผูรับบริการ  39 
ภาพท่ี ม.3-12  DTAM Model กรณีพัฒนาบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย  40 
ภาพท่ี ม.7-1 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการการแพทยแผนไทยฯ  40 
ภาพท่ี ม.7-2 การใหบริการนวด อบ ประคบสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐฯ   40 
 (ลานครั้ง)   
ภาพท่ี ม.7-3 มูลคาการใหบริการนวดไทยมวลรวมภายในประเทศ (ลานบาท)  40 
ภาพท่ี ม.7-4 มูลคายาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (ลานบาท) 40 
ภาพท่ี ม.7-5 จํานวนรายการตํารับยาแผนไทยของชาติไดรับการคุมครอง (นับสะสม)  40 
ภาพท่ี ม.7-6 จํานวนตํารับยาแผนไทยของชาติฯท่ีนํามาสูการใชประโยชน 40 
ภาพท่ี ม.7-7 สัดสวนของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูง 41 
ภาพท่ี ม.7-8 คะแนนผลคํารับรองฯระดัยหนวยงาน ภาพรวม 41 
ภาพท่ี ม.7-9 รอยละชมรมผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนใหใชศาสตรการแพทยแผนไทย  41 
ภาพท่ี ม.7-10 รอยละตําบลท่ีใชการแพทยแผนไทยฯและสมุนไพรในการสงเสริม  41 
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สารบัญภาพ 

                                                                                       หนา 
ภาพท่ี ม.7-12 มูลคาการใหบริการนวดไทยการแพทยแผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมข้ึน  41 
 (ลานบาท) 
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ภาพท่ี ม.7-18 อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยฯ 41 
ภาพท่ี ม.7-19 รอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของผูนาํองคกรของบุคลากรภายในกรม 42 
ภาพท่ี ม.7-20 รอยละการผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 42 
 ในการดําเนินงานของกรมฯ 
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ภาพท่ี ม.7-22 มูลคาการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศ (หม่ืนลานบาท) 42 
ภาพท่ี ม.7-23 รอยละของหนวยงานท่ีมีความพรอมตอการใหบริการระบบสารสนเทศ 42 
ภาพท่ี ม.7-24 จํานวนการจับคูเจรจาทางธุรกิจดานผลิตภัณฑสมุนไพร 42



รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) | กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2563 
 

ก 

บทสรุปผูบริหาร 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจหลัก 
ดานการพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑ
สมุนไพร คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย เพ่ือนําไปใชในระบบ
บริการสุขภาพอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ ภายใตวิสัยทัศน    
“เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและสงเสริมเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน” กรมฯ แบงโครงสรางเปน 14 หนวยงาน ประกอบดวยหนวยงานหลัก 8 หนวยงาน หนวยงานสนับสนุน 
6 หนวยงาน โดยมีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 368 คน สวนใหญเปนขาราชการ รอยละ 63.86 รองลงมาเปนพนักงานราชการ 
รอยละ 31.52 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 4.08 และลูกจางประจํา รอยละ 0.54 โดยบุคลากรปฏิบัติงาน 
ในสายงานหลัก รอยละ 57 และปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุน รอยละ 43  

กรมฯ มีการบริหารงานภายใตความมุงม่ันท่ีจะ “สืบสาน รักษา และตอยอด ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพรสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน” และกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเชื่อมกับ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564 เพ่ือนําภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรไปใช
ประโยชนในระบบสุขภาพ กรมฯ มีความทาทายตามพันธกิจในการพัฒนางานการแพทยแผนไทยฯ ท่ีตองสอดรับกับ
นโยบายระดับชาติท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนไป และตอบสนองตอความตองการและผูมีสวนได 
สวนเสียทุกกลุม กรมฯ ไดมีการพัฒนาองคกรตามเกณฑ PMQA โดยมุงเนนประสิทธิภาพและการอํานวยความะดวกใหกับ
ประชาชน  พัฒนากรมฯ ใหเปนองคกรท่ีเปดกวาง เชื่อมโยง ปรับตัวสูยุคดิจิทัล ใชขอมูลสารสนเทศ ประกอบการตัดสินใจ 
ผลักดันใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกรสูนวัตกรรมการทํางาน เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ชอบ ใช ใหกับประชาชนในดาน
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เพ่ือเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพ  

กรมฯ มีวิธีการจําแนกกลุมผู ไดรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาตามภารกิจของกรมฯ  
3 ดาน รายละเอียดดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจหลักของกรมฯ 
ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดานบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก (Service) 

1. ประชาชนที่มารับบริการที่สถานบริการในสังกัดกรมฯและ 
   สังกัด กสธ. 
2. ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1. โรงพยาบาลภาครัฐที่มกีารใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

ดานการผลิตยาและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร (Product) 
 

1. ประชาชนที่ใชผลิตภัณฑสมุนไพร 
2. ผูประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ 
   สมุนไพร 
3. สถานบริการสาธารณสุขที่รับผลิตภณัฑสมุนไพรจากกรมฯ 
4. บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและ 
    การแพทยทางเลือก 

1. โรงพยาบาลภาครัฐที่มีการผลิตยาแผนไทย 
2. ผูประกอบการภาคเอกชนที่ผลิต แปรรูป   
   สมุนไพร 
3. สถานบริการสาธารณสุขท้ังภาครัฐและ      
   เอกชน 
4. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดานการคุมครองภูมิ
ปญญาการแพทยแผน
ไทย การแพทยพ้ืนบาน
ไทย และสมุนไพร 
(Wisdom) 

1. ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  
2. ผูประกอบการภาคเอกชน 
3. หมอพื้นบาน 
4. หนวยบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

1. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ประชาชนผูครอบครองภูมิปญญาการแพทย     
   แผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย 

 
 จากการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ทําใหกรมฯ สามารถวิเคราะหความตองการและความคาดหวัง 

ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูข้ันตอนการวางแผนกําหนดนโยบายและปรับกระบวนการทํางาน 
ใหตอบสนองกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชตอได โดยในดาน
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การบริการทําใหประชาชน ผูปวย ผูสูงอายุ กลุมวัยตางๆ ท่ีมารับบริการผานโรงพยาบาลฯ และคลินิกฯ สามารถเขาถึง
การบริการการแพทยแผนไทย มีความเชื่อม่ันและเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ในกลุมผูประกอบการภาครัฐและ
เอกชน มีการพัฒนาผลิตยาและผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ ยกระดับการผลิตใหไดมาตรฐานสากล สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิม สรางตลาดท่ียั่งยืน กระจายรายได สรางความเขมแข็งใหกลุมเกษตรกร กลุมผูผลิตยาตั้งแตระดับ
ชุมชน เอกชน และเสริมเศรษฐกิจของชาติได สวนกลุมท่ีขอข้ึนทะเบียนตํารับตําราสวนบุคคลและของชาติ รวมถึง
หมอพ้ืนบานและนักวิจัย ไดรับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ เพ่ือรักษาศาสตรของแผนดิน
และสงเสริมขีดความสามารถการแขงขันในตลาดสมุนไพรระดับโลก 

กรมฯ กําหนดใหทุกหนวยงานจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจในสวนท่ีเก่ียวของกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียเปนประจําทุกป และใหนํามาวิเคราะหผล จากนั้น ไดมีการพัฒนาเครื่องมือในการสํารวจ 
จากแบบสอบถามท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เปนแบบ Google Form, Line, Facebook, Website 
รวมท้ังการสัมภาษณ หรือ Focus Group ในกลุมผูรับบริการเฉพาะ เพ่ือนํามาวางแผนการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และพัฒนาระบบงาน เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการสรางความสัมพันธใหเปนประโยชน 
เหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ ผลของขอมูลท่ีไดรับและนํามาสูการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของกรมฯ 

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการประเมิน ความพึงพอใจฯ สามารถตอบสนองภารกิจไดอยางเกินความคาดหมาย 
โดยในสวนของการใหบริการ (Service) กรมฯ ไดจัดทําคูมือท่ีเปนมาตรฐาน อาทิ แนวทางการดูแลผูปวยเบาหวาน
ดวยการแพทยผสมผสาน การดูแลผูสูงอายุแบบบูรณาการ คูมือการนวดตัวเองสําหรับประชาชน เปนตน ในสวนของ
การผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพ (Product) เชน จัดทําแนวทางพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรมุงสูสากล 
คูมือการกําหนดพ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือใชในทางเภสัชกรรมไทย เปนตน และการคุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและสมุนไพร (Wisdom) กรมฯ ไดรวบรวมองคความรู ชุดตําราภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฉบับ
อนุรักษ จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ชุดตําราภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฉบับอนุรักษ เปนตน 

กรมฯ มีวิธีการในการติดตามประเมินผลเพ่ือใหไดขอมูลปอนกลับอยางทันทวงที โดยจัดใหมีการสํารวจ 
ความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ณ จุดบริการ ภายหลังการติดตอขอรับบริการ เพ่ือนําผลไปวิเคราะหและวางแผนการ
ปรับปรุงมาตรฐานการใหบริการในเชิงคุณภาพ ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ซ่ึงพบวาความพึงพอใจ 
มีคะแนนสูงข้ึน พรอมท้ังใหทุกหนวยงานดําเนินการและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องทุกเดือนเพ่ือเปนการปองกัน
และลดผลกระทบในทางลบท่ีจะเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ มีการสํารวจประเมินความไมพึงพอใจของผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย ผานแบบฟอรมกูเก้ิล 
และนําผลการสํารวจมาใชในการปรับปรุงบริการ ซ่ึงพบวาประชาชนมารับบริการท่ีศูนยสงเสริมสุขภาพการแพทยแผน
ไทยของกรมฯ มีขอเสนอแนะประเด็นไมพึงพอใจ เรื่องสถานท่ีใหบริการไมเหมาะสม ไมมีความเปนสวนตัว คับแคบ    
ท่ีจอดรถไมเพียงพอ กรมฯ จึงนําขอคิดเห็นดังกลาวมาเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร โดยผูบริหารระดับสูงมี
นโยบายใหยายสถานท่ีใหบริการไปยังอาคารศูนยสงเสริมสุขภาพการแพทยแผนไทยของกรมฯ (อาคารเรือนไทยหลัง
ใหญ) และอาคารเรือนไทยหลังเล็ก สําหรับ VIP มีการขยายเวลาเปดใหบริการ จากเดิม 08.30 - 16.30 น. เปนเวลา 
08.30 - 20.00 น. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ มีสถานท่ีจอดรถเพ่ิมข้ึน มีการบริการท่ีครบถวน มีหองอบ 
ประคบ ทับหมอเกลือ สําหรับหญิงหลังคลอด เปนตน  

การดําเนินการพัฒนาองคการท่ีหนวยงานเห็นวามีความโดดเดน 
 กรมฯ ใชเกณฑ PMQA และวิเคราะหยุทธศาสตรตามหลัก PDCA การขับเคลื่อนงานการแพทยแผนไทยฯ 
ของกรมฯ ไดรับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐบาล พรอมท้ังมีกระแสในการดูแลสุขภาพดานการแพทยแผนไทยมากข้ึน 
กรมฯ จึงไดพัฒนาภารกิจหลักใหมีความโดดเดน 3 ดาน ดังนี ้
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 1. การพัฒนาการบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมฯ ไดรับฟงและนําขอคิดเห็นของผูปวย 
ท่ีจําเปนตองใชกัญชาในการรักษาโรค ซ่ึงมีปญหาในการเขาถึงบริการรักษาดวยยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู จึงได
พัฒนาตนแบบคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย มีการพัฒนาศักยภาพแพทยแผนไทย 
ในการสั่งจายยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ และไดมีนโยบายการใหบริการคลินิกกัญชาฯ 
ครบท้ัง 12 เขตสุขภาพ  

2.  การผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑส มุนไพร  (Product)  กรมฯ ได รั บฟ งและนําขอ เสนอแนะ 
จากผูประกอบการภาคเอกชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา (One Stop Service) เพ่ือตอบสนองตอ
ความตองการและความคาดหวังของผูประกอบการภาคเอกชน และสนับสนุนสงเสริมเพ่ือหาชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ือกระตุนยอดจําหนายผานรานคาชั้นนํา เชน Thai Mart, TaoPao, King Power เปนตน  

3. การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร (Wisdom) กรมฯ ได
ผลักดันการนวดไทยใหไดรับการข้ึนทะเบียนจารึกในรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดจากองคการ
ยูเนสโก เพ่ือเปนการ สืบสาน รักษา และตอยอดองคความรูดานภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
และยังผลักดันใหเกิดมาตรฐานการนวดไทย และเผยแพรความรูผานการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมการแพทยไทย
และการแพทยพ้ืนบานไทย ระดับภูมิภาค และงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ  

ปจจัยแหงความสําเร็จ 
1. อธิบดีและผูบริหารกรมฯ  มีสวนสําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายอยางเปนรูปธรรมในการยึด

นโยบายรัฐบาลท่ีมีผลกระทบตอประชาชนเพ่ือขับเคลื่อนงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มุงม่ันทํางาน
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์และสรางความสุขใหแกคนทํางาน เชน การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยฯ มีการวางแผนและ
กําหนดกระบวนงานในการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงระบบและ 
การบริการเปนระยะๆ นําความคิดเห็นและความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ มาปรับปรุงกระบวนงาน เชน ระบบการ
นัดหมายผานแอพลลิเคชั่น มีระบบจองคิวออนไลนตามระยะเวลาท่ีกําหนด การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย 
แผนไทย การเพ่ิมจํานวนบุคลากรผูใหบริการ ใหเพียงพอกับกลุมผูรับบริการ อีกท้ัง ยังปรับปรุงสถานท่ีใหบริการเพ่ือ 
อํานวยความสะดวกแกประชาชน ท้ังนี้ อธิบดี ไดกระตุนและมอบหมายใหผูบริหารระดับกอง มีสวนรวมและเขาใจการ
ดําเนินงาน และชวยแกไขปญหาท่ีเกิดจากการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

2. อธิบดีและผูบริหารกรมฯ  มีสวนในการสรางวัฒนธรรมท่ีมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหเปน 
ผูมีจิตอาสา ใฝรู เปดรับสิ่งใหม เกิดความคิด ริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองตอความตองการและ
ความควาดหวังของผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสียท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  
และมีการจัดการความรูใหกับบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลง และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง  

3. กรมฯ มีเครือขาย คูคา พันธมิตร ท่ีมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการทํางานรวมกัน เพ่ือผลักดันให
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย สงเสริมเศรษฐกิจของชาติ สรางรายไดใหกับประชาชน เชน การผลักดันนวดไทย
สูนวดโลก การสงเสริมการจําหนายและพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรสูสากล เปนตน 

4. กรมฯ มีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเขาสูระบบดิจิทัล เชน พัฒนาระบบ AI ท่ีออกแบบในรูปแบบ 
Mobile Application การระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพ ท่ีสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว ของผูรับบริการและ  
ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยางถูกตอง แมนยํา และท่ัวถึง 

5. มีชองทางการรับฟง การติดตอสื่อสารของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีหลากหลายรูปแบบ  
ท้ังเชิงรับและเชิงรุก เพ่ือสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
อยางมีคุณภาพ เชน ผูประกอบการ มีการยกยอง ประกาศเกียรติคุณ สรางขวัญกําลังใจ เสริมสรางการมีชื่อเสียงของ
ผูประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  
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6. มีการวิเคราะหและคาดการณผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต พรอมท้ังวางแผนแนวทาง 
ในการทํางานใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เชน นักทองเท่ียวและชาวตางชาติ ผูประกอบการไทยท่ีมี
เครือขายรานคาผลิตภัณฑสมุนไพรขนาดใหญ ผูประกอบการตางชาติ สถานศึกษาทางภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
ประชาชน นักเรียน นักวิจัยท่ีสนใจสืบทอดภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปนตน 

7. มีการนําเสนอสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไปใชประโยชน เพ่ือพัฒนาผลผลิตและ
บริการท่ีสําคัญ เชน มีแนวทางการรักษาโรคดวยการแพทยแผนไทย การสงเสริมการผลิตยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ
สมุนไพร การจัดตั้งโรงงานผลิตยาสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน WHO-GMP จํานวน 47 แหง เพ่ือการเขาถึงยาสมุนไพร 
ไดอยางสะดวกและมีมาตรฐาน
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รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report : AR) 

สวนท่ี 1 ลักษณะสําคัญขององคการ 
1. ลักษณะองคการ 
ก. สภาพแวดลอมของสวนราชการ 
 (1) พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 
 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (กรมฯ) กอตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 ตอมาไดมีการปรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 และมีการปรับฯ อีกครั้งตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2561 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนท่ี 13 ก ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 ซ่ึงมี
ภารกิจดานการพัฒนาวชิาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและพัฒนาการ
วิจัย การจัดระบบความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและการแพทยพ้ืนบานไทย พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
เพ่ือนําไปใชในระบบบริการสุขภาพอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ  
 (2) วิสัยทัศน คานิยม และวัฒนธรรม 
 กรมฯ ไดประกาศวิสัยทัศน เปาประสงค และวัฒนธรรมองคกร เพ่ือขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุเปาหมาย “สืบ
สาน รักษา และตอยอด ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรสูการใชประโยชนอยางยั่งยืน” 
รายละเอียดตามตารางท่ี P-1 

ตารางที่ P-1 วิสัยทัศน เปาประสงค วัฒนธรรมองคกร และสมรรถนะหลัก 

วิสัยทัศน เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพและสงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

เปาประสงค 1. ประชาชนมีความเชื่อม่ันดานบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เกิดการใชภายในประเทศอยาง
แพรหลาย 

2. การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เขาสูระบบบริการสุขภาพของรัฐ 
3. การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร สรางมูลคาเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ 

วัฒนธรรม
องคกร 

วัฒนธรรมองคกร คือ I AM DTAM ซ่ึง  
I = Integrity (ทํางานอยางมีศักด์ิศรี มีระเบียบวินยัในตัวเอง) A = Activeness (ขยัน ต้ังใจทํางาน)  
M = Morality (มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต)                                  D = Democracy (เปนประชาธปิไตย มีสวนรวมทุกฝาย)                              
T = Thainess and Teamwork (มีความเปนไทย และทํางานเปนทีม)  A = Accountability (มีความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได) 
M  = Mindfulness (ทํางานอยางมีสติ รอบคอบ) 
       เพื่อการจดจาํงายของบุคลากร ปราชญรัตนโกสินทร ไดแตงกลอนไววา 
“ศักด์ิศรีสรางสรรค มุงมั่นต้ังใจ ฝกใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย เปนไทยทีมรวม รวมรับผิดชอบ รอบคอบมีสติ” 

สมรรถนะ
หลัก 

1. บุคลากรมีความรอบรู มีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
2. ความสามารถในการประสานสรางเครือขายความรวมมือกับภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนในการคุมครอง อนุรักษ และสงเสริม    

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบานไทย 

 (3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

 กรมฯ มีอัตรากําลัง จํานวน 368 คน ประกอบดวย ขาราชการ 235 คน พนักงานราชการ 116 คน พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 15 คน ลูกจางประจํา 2 คน โดยขาราชการ มีอายุเฉลี่ย 40.84 ป พนักงานราชการ มีอายุเฉลี่ย 
33.39 ป ลูกจางประจํา มีอายุเฉลี่ย 54.50 ป โดยขาราชการ มีอายุงานเฉลี่ย 13.47 ป พนักงานราชการ มีอายุงาน
เฉลี่ย 3.47 ป ลูกจางประจํา มีอายุงานเฉลี่ย 18 ป ภาพรวมขาราชการและพนักงานราชการประกอบดวย 2 สายงาน 
คือ สายงานหลัก ไดแก แพทย เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข แพทยแผนไทย ฯลฯ จํานวน 194 คน     
คิดเปนรอยละ 57 และสายสนับสนุน ไดแก นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญช ี
ฯลฯ จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 43 รายละเอียดการจําแนกบุคลากรตามประเภทการจางงาน วุฒิการศึกษา  
อายุตัว และอายุราชการ รายละเอียดตามภาพท่ี P-1   



รายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) | กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2563 
 

2 

 
ภาพที่ P-1 รอยละบุคลากรตามประเภทการจางงาน วุฒิการศึกษา อายุตัว และอายุราชการ 

 

 (4) สินทรัพย  
กรมฯ มีอาคารสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีทางการแพทย เทคโนโลยีท่ัวไป อุปกรณ เครื่องมือ 

และทรัพยสินทางปญญา รายละเอียดตามตารางท่ี P-2 

ตารางที่ P-2 อาคารสถานที ่สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยี และอุปกรณที่สําคัญตางๆ  

อาคารสถานท่ี 1) อาคารสํานักงาน จํานวน 3 อาคาร  2) อาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทยไทย 3) โรงพยาบาลการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยศเส)  4) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และโรงงานผลิตสารสกัดสมุนไพร 
(ธรรมศาสตร) 5) สวนสมุนไพรเทวเวชรมณีย 6) เรือนไทยพระยาพิศณุประสาทเวช (หมอคง ถาวรเดช) เปนศูนยสงเสริม
สุขภาพแพทยแผนไทยและสปา 7) ศูนยแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (วัดชูจิตรธรรมาราม) 8) สถาบันวิจัยการแพทยแผน
ไทย 9) ศูนยการแพทยทางเลือก 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 1) ยานพาหนะจํานวน  23  คัน 2) รถพยาบาลสําหรับโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยฯ 3) สถานท่ีจอดรถยนต             
4) หองนํ้าและลิฟตสําหรับผูพิการ 5) หองประชุมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 6) หองฝกอบรมคอมพิวเตอร
สําหรับบุคลากร 7) หองออกกําลังกายและเครื่องออกกําลังกาย 8) เครื่องโทรศัพทและแท็บเล็ตสําหรับผูบริหาร           
9) เครื่องสํารองไฟ 

เทคโนโลยีทาง
การแพทย 

1) ฐานขอมูลสมุนไพร 2) ฐานขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 3) ระบบปญญาประดิษฐ (AI) Herb ID 4) ระบบคลัง
ความรูดานการแพทยแผนไทย (TTDKL) 5) โปรแกรมจดทะเบียนสิทธ์ิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยสวนบุคคล          
6) พจนานุกรมศัพทแพทยแผนไทย  

เทคโนโลยีท่ัวไป 1) ระบบ Wireless 2) ระบบ e-Service (ระบบจายเงินเดือนและคาจาง) 3) ระบบ Video Conference 4) ระบบติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Management  Cockpit) 5) ระบบการเงิน การคลัง 6) ระบบบริหารจัดการโครงการ (Project  
Management) 7) ระบบผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 8) เครื่องสแกนน้ิว  9) เครื่องสแกนบัตร
ประชาชน Hawkeye Thai ID 

อุปกรณ เครื่องมือ 1) เครื่องวิเคราะหเม็ดเลือดอัตโนมัติ 2) เตาเผาความรอนสูง 3) เครื่องสกัดสมุนไพรดวยคารบอนไดออกไซด  
4) เครื่องตรวจสารเคมีในเลือด 5) ตูอบสมุนไพร 6) เครื่องอัลตราซาวน  7) ตูแชอุณหภูมิติดลบ  8) เครื่องทําแหงแบบ
พนฝอย 9) เครื่องระเหยสารสกัดแบบฟลมบาง 10) เครื่องกล่ันนํ้ามันระดับโมเลกุล 11) เครื่องกระตุนหัวใจ (AED) 
12) รถเข็นฉดียา 13) รถเข็นฉุกเฉินชวยชีวิต 14) เตียงตรวจโรค 2 เตียง พรอมบันได 14) เครื่องซีลของ Auto Clave 
MP2010H 15) รถเข็นทําฟน Mobile cabinet top 16) อุปกรณจัดนิทรรศการการแพทยแผนไทย 17) ตู kiosk 
สําหรับเขาใชงานอินเตอรเน็ตกรมฯ 

ทรัพยสินทางปญญา ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยท่ีไดรับการประกาศเปนตํารับตําราของชาติ และสวนบุคคล 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับ   
กรมฯ ดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับท่ีสําคัญ ประกอบดวย พระราชบัญญัติหลัก 

จํานวน 4 ฉบับ ดานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดานบุคลากร ดานขอมูลขาวสาร และดานการกํากับดูแลองคกรท่ีดี 
รายละเอียดตามตารางท่ี P-3  

ตารางที่ P-3 กฎหมาย กฎระเบยีบและขอบังคับตางๆ  

กฎหมาย กฎระเบยีบ ประกาศ เน้ือหาสาระสําคัญ 
สวนราชการ 

ผูรักษากฎหมาย 
1. พรบ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542      
มีกฎหมายลําดับรอง จํานวน 31 ฉบับ เชน 1) กฎกระทรวงการประกาศ
กําหนดตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ       
พ.ศ. 2558 2) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยวาดวยการจัดทําทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556   
3) ระเบียบกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก วาดวยการ
ออกหนังสือรับรองหมอพื้นบาน พ.ศ. 2554 เปนตน 

มาตรการคุมครองและส งเสริมให ใช
ประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยและสมุนไพร 

กรมการแพทยแผนไทยฯ 

2. พรบ.วิชาชีพการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2556 จํานวน 2 ฉบับ 
ไดแก 1) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพื้นบาน        
พ.ศ. 2562 2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการรับรองหมอพื้นบาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 
 
 

การแยกการกํากับดูแลและการควบคุม
การประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย
และการประกอบวิชาชีพการแพทยแผน
ไทยประยุกตออกจากอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ
และ คณะ กร รมก า รวิ ช า ชี พส าข า
การแพทยแผนไทยและสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต 

กรมการแพทยแผนไทยฯ และ
สภาการแพทยแผนไทย 
 

3. พรบ.ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 มีกฎหมายลําดับรอง จํานวน 5 ฉบับ 
เชน 1) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ เร่ืองการกําหนด
ประเภทผูประกอบการ พ.ศ. 2563 2) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการแจงเปนผูประกอบการ พ.ศ. 
2563 3) ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแหงชาติ เร่ืองหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการสงเสริมผูประกอบการ พ.ศ. 2563 เปนตน 

การควบคุมและกํากับดูแลผลิตภัณฑ
สมุนไพรสําหรับมนุษย โดยกรมฯ มี
หน าที่ รับ ผิดชอบด านการส ง เส ริม
ผูประกอบการ 

กรมการแพทยแผนไทยฯ 
รวมกับ อย. 

4. พรบ.ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จํานวน 3 ฉบับไดแก       
1) ประกาศ กทสธ. เร่ือง กําหนดผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอ
พื้นบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทยที่จะสามารถปรุง หรือ
ส่ังจายตํารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูได พ.ศ. 2562 2) ประกาศ กทสธ. เร่ือง 
กําหนดผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอพื้นบานตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพการแพทยแผนไทยที่จะสามารถปรุงหรือส่ังจายตํารับยาที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยูได  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 3) ประกาศ กทสธ. เร่ือง กําหนดตํารับยา
เสพติดใหโทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู ที่ใหเสพเพื่อรักษาโรคหรือ
การศึกษาวิจัยได พ.ศ. 2562 

การเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชาและ
พืชกระทอมไปทําการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาเพื่อประโยชนในทางการแพทย   
และสามารถนําไปใชในการรักษาโรค
ภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได 

กรมการแพทยแผนไทยฯ 
รวมกับ อย. 

ข. ความสัมพันธระดับองคการ 

 (6) โครงสรางองคการ  
กรมฯ ไดจําแนกโครงสรางเปน 2 ระดับ คือ 1) หนวยงานท่ีกํากับในระดับเหนือกรมฯ ครอบคลุมงาน ดาน

การเงิน การปองกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ การตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการกํากับตนเองท่ีดีใน
องคกร เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงบประมาณ สํานักงาน กพร. คตป. เปนตน และ 2) โครงสรางการ
บริหารองคกรของกรมฯ ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการของกรมฯ มีหนวยงานท้ังสิ้น 6 หนวยงาน 2 กลุม 
เพ่ือใหการบริหารงานบรรลุตอภารกิจ ตามสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารจึงไดจัดตั้งหนวยงานภายในเพ่ิมข้ึน 
รวมท้ังสิ้น 14 หนวยงาน (9 กอง 3 กลุม 2 สํานัก)  โดยอธิบดีไดมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรองอธิบดีลําดับท่ี 1 ดูแล
งานวิชาการและบริหารงานแผนงานตามยุทธศาสตรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และรองอธิบดี
ลําดับท่ี 2 ดูแลการบริหารกําลังคน งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ และการกํากับติดตามประเมินผล นอกจากนี้ 
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ยังมีท่ีปรึกษา 3 คน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ติดตามงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหบรรลุตามพันธกิจ และวิสัยทัศนของ
กรมฯ รายละเอียดตามภาพท่ี P-2   

                       

 

 (7) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
กรมฯ มีวิธีการจําแนกกลุมผูไดรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยพิจารณาตามวิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจ

ตามกฎหมาย ออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) งานดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Service) 2) งาน
ดานผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (Product) และ 3) งานดานคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
การแพทยพ้ืนบานไทยและสมุนไพร (Wisdom) รายละเอียดตามตารางท่ี P-4 

ตารางที่ P-4 การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการ/ความตองการและความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ 
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

ดานบริการฯ 
(Service) 

ผูรับบริการ 1. ประชาชนทีม่ารับบริการที่
สถานบริการในสังกัดกรมฯ 
และสังกัด กสธ. 
 
 

บริการดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ.  
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. ลงพื้นที่เยีย่มบาน/ 
   ออกหนวยเคล่ือนที ่

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/
Social Media 

2. ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยและ
แพทยทางเลือก 

แนวทางเวชปฏบิัติในการรักษาดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(CPG) ที่มีมาตรฐาน มีความนาเชือ่ถือ นําไป
ปฏิบัติไดจริง 
 

1. ฝกอบรม  
2. ประชมุสัมมนา 
3. E - Book 

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/
Social Media 
 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. โรงพยาบาลภาครัฐ         
ที่มีการใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

1. มาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและ
สนับสนุนการแพทยแผนไทยฯ (รพ.สส.พท.) 
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว 
2. เกณฑมาตรฐานการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพงานการแพทยแผนไทย (TTM-HA) 
ที่มีความนาเชื่อถอื นาํไปปฏิบัติไดจริง 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ.  
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. สํารวจ/ลงพืน้ที่ตรวจ
ประเมิน 

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/
Social Media/
หนังสือ 
 

 
ภาพท่ี P-2 โครงสรางการกํากับดูแลท่ีดีและหนวยงานในกาํกับของกรมฯ 
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ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการ/ความตองการและความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ 
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

ดานผลิตยา
และการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑฯ
(Product) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับบริการ 1. ประชาชนที่ใชผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

ยาแผนไทยสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ
สมุนไพร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ. 
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. ลงพื้นที่เยีย่มบาน/ 
   ออกหนวยเคล่ือนที ่

พบปะพูดคุย/
หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร 

2. ผูประกอบการภาคเอกชน
ที่เกี่ยวของกบั พรบ. 
ผลิตภัณฑสมุนไพร 
 

1. ออกใบอนุญาตนําตํารับยาแผนไทย    
ของชาติไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
2. ใหบริการผลิตยาสมนุไพร แปรรูปวัตถุดิบ 
และสารสกัดจากสมุนไพร  
3. ใหบริการตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑทางหองปฏิบัติการ 

1. การใหคําปรึกษา 
2. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ 
3. การสงเสริมการรวมกลุม 
เพิ่มชองทางการขาย 

พบปะพูดคุย/
หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร 

3. สถานบริการสาธารณสุขที่
รับผลิตภัณฑสมุนไพรจาก
กรมฯ 

ยาแผนไทยสําเร็จรูป และยาที่พัฒนา      
จากสมุนไพร ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 
 

1. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 
2. ผานหนวยงานในสังกัด 
กสธ.  

พบปะพูดคุย
โทรศัพท/
โทรสาร 

4. บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานดานการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

องคความรู/งานวิจยั/รูปแบบบริการ/
มาตรฐาน ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได สามารถนําไปใชไดจริง 
 

1. การอบรม/จดัประชุม/
สัมมนา 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯฯ 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. โรงพยาบาลภาครัฐ         
ที่มีการผลิตยาแผนไทย 

ความรูและระบบตรวจประเมนิมาตรฐานการ
ผลิตยาแผนไทยที่ไดมาตรฐาน 

สํารวจ/ลงตรวจประเมิน
พื้นที่ 

พบปะพูดคุย/
เอกสาร/
โทรศัพท/ 
Social Media 

2. ผูประกอบการภาคเอกชน
ที่ผลิต แปรรูป สมุนไพร  
3. สถาบันการศึกษา          
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

องคความรู/งานวิจยั/รูปแบบบริการ/
มาตรฐาน ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได สามารถนําไปใชไดจริง 
 

1. การอบรม/จดัประชุม/
สัมมนา 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

ดานคุมครอง
ภูมิปญญาฯ
(Wisdom) 
 
 
 
 
 
 

ผูรับบริการ 1. ผูประกอบวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย     
 2.. หนวยบริการสาธารณสุข
ภาครัฐ 
3. ผูประกอบการภาคเอกชน 

ตํารับยาแผนไทยของชาติ และตํารา
การแพทยแผนไทยแหงชาติ ที่สามารถ 
เขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

1. มารับบริการดวยตนเองที่
กรมฯ 
 2. E-book 
 

Website/ระบบ
TTDKL/พบปะ
พูดคุย/
โทรศัพท/
โทรสาร 

4. หมอพื้นบาน การรับรองหมอพื้นบานตามระเบยีบของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ถกูตอง รวดเร็ว 

1. การอบรมพัฒนาศักยภาพ 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 
3. ผานหนวยงานในสังกัด 
กสธ. (สสจ.) 

พบปะพูดคุย
โทรศัพท/
โทรสาร 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. สถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
 

องคความรูดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก มีคุณภาพ เชือ่ถือได 
สามารถนําไปใชไดจริง 
 

 การอบรม/จัดประชุม/
สัมมนา 
 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

2. ประชาชนผูครอบครองภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย
และแพทยพื้นบานไทย 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติในการสืบทอด
องคความรูภูมปิญญาการแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบานไทย 

สํารวจ/ลงตรวจประเมิน พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/ 
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(8) สวนราชการหรือองคการท่ีเกี่ยวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน 
 กรมฯ มีบทบาทและขอกําหนดท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานรวมกัน แนวทางและวิธีการสื่อสารระหวางกันหรือ         

สงมอบงานตอกันกับสวนราชการและองคกรท่ีเก่ียวของหลากหลาย รายละเอียดตามตารางท่ี P-5 

ตารางที่ P - 5 สวนราชการหรือองคการที่เก่ียวของกันในการใหบริการหรือสงมอบงานตอกัน  

สวนราชการ/                 
องคกรทีเ่ก่ียวของ 

บทบาทหนาที่                     
ในการปฏบิัตงิานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏบิัตงิานรวมกัน 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกันและสงมอบงาน 

ผูสงมอบ 
1. เกษตรกร/ตลาดกลางสมุนไพร สงมอบสมุนไพรเพือ่ผลิตสารสกัด

และผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 
สมุนไพรที่ไมมีสารเคม ีผานการปลูกแบบ 
GAP/PGS 

จัดการประชมุ/สัมมนา/อบรม/
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 

2. บริษัทจําหนายยา เวชภัณฑ 
และผลิตภณัฑสมุนไพร 

สงมอบยาแผนไทย  
ยาแผนปจจุบัน เวชภัณฑ  
และผลิตภัณฑสมุนไพร 

มาตรฐานการผลิต GMP/GMP PICs พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 

3. โรงพยาบาลภาครัฐที่มี
โรงงานผลติยาสมุนไพร 

สงมอบยาและผลิตภัณฑสมนุไพร มาตรฐานการผลิต WHO-GMP 

4. บริษัทจางเหมา สงมอบงานตาม TOR สงมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา  
ตนทุนเหมาะสม ปฏิบัติตามขอตกลง  
กฎระเบียบในการจดัซ้ือจัดจาง 
 

พันธมิตร 

1. สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

การขึ้นทะเบยีนผลิตภัณฑ
สมุนไพร การสงเสริมสิทธิ
ประโยชนผูประกอบการ 

ขอมูลครบถวน ถูกตอง จัดประชุม/e-mail/หนังสือ
ราชการ 

2. สถานบริการดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
สังกัด สป.  

1. รวมใหบริการดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
สู สสจ. รพช รพศ. 

1.ใหบริการที่ไดมาตรฐาน 
2.เพิ่มการเขาถึงบริการใหไดตามเปาหมาย  
 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 

 2. เปนศูนยฝกอบรมดาน
การแพทยแผนไทย 

ปฏิบัติตามมาตรฐานแหลงฝกอบรมวิชาชีพดาน
การแพทยแผนไทย 

3. โรงพยาบาลเอกชน 1. รวมใหบริการดานการแพทย
ทางเลือก 

1. ใหบริการที่ไดมาตรฐาน 
2. เพิม่การเขาถึงบริการใหไดตามเปาหมาย  

4. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 1. ตรวจและควบคุมคุณภาพ 
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ  

1. ตรวจและควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ ที่ไดมาตรฐาน 

5. องคการเภสชักรรม/
กรมวทิยาศาสตรการแพทย 

2. รวมจัดงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ 

1. สนบัสนุนงบประมาณและบุคลากรในการจัด
งานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 
 

คูความรวมมือ 

1. สถาบันการศึกษา/
กระทรวงศึกษาธิการ/ราช
วิทยาลยั/แพทยเวชศาสตร
ครอบครวั 

1. รวมจัดทําหลักสูตรการศึกษา 
2. แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. แหลงเพิม่พูนทกัษะวิชาชีพ 

1. สนบัสนุนองคความรูที่ถูกตอง เหมาะสม  
ตรงกับความตองการ 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 

2. ภาคีเครือขายนอกระบบ
สาธารณสขุ (กษ. ทส. อว. ศธ. 
อก. พณ. กก. มท. ดศ. สภา
อุตสาหกรรมฯ สภาหอการคาฯ) 

1. ขบัเคล่ือนนโยบายสมุนไพร 
2. สงเสริมผูประกอบการ 
3. ขบัเคล่ือนเมืองสมนุไพร 
 

1. ประสานงานที่รวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตอง 1.หนังสือราชการ พบปะ
พูดคุย 
Personal Line /Group Line/
โทรศัพท โทรสาร E-mail 

3. กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 1. การรวมพัฒนาหลักสูตร อสม. 
2. การรวมพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสถานประกอบการดาน
สุขภาพ 

1. อสม. มีองคความรูดานการแพทยแผนไทยเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะชุมชน  
2. มีการพัฒนาบุคลากรดานการนวดไทยใหได
มาตรฐาน 
 

หนังสือราชการ 
พบปะพูดคุย 
Social Media 
โทรศัพท 

4. ม. พระนครเหนือฯ/  
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ 

1. รวมพัฒนา Big Data นวดไทย 1. แบงปนขอมูลการนวดไทย สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท/
หนังสือ/ Social Media 
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สวนราชการ/                 
องคกรทีเ่ก่ียวของ 

บทบาทหนาที่                     
ในการปฏบิัตงิานรวมกัน 

ขอกําหนดที่สําคัญในการปฏบิัตงิานรวมกัน 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร
ระหวางกันและสงมอบงาน 

5. กรมทรัพยสินทางปญญา 1. ตรวจสอบความซํ้าซอนการขึ้น
ทะเบยีนจดสิทธิภูมปิญญา
การแพทยแผนไทย 

1. ความถูกตอง รวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตอง แมยํา 
นาเชื่อถือ 
 

2. ตรวจสอบองคความรูด้ังเดิม 
(Prior Art)  

ความถูกตองรวดเร็ว ไดขอมูลที่ถูกตอง แมยํา 
นาเชื่อถือ 

6. ปตท./กรมปาไม 1. ฐานขอมูลพชืสมุนไพรแตละ
ชนิด 

1. ขอมูลที่ถกูตอง แมนยํานาเชือ่ถอื และ
ทันสมัย 

2. สภาวการณขององคการ 
ก. สภาพแวดลอมดานการแขงขัน 

(9) สภาพแวดลอมดานการแขงขันท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 การเทียบเคียงภายในประเทศ กรมฯ มีการเทียบเคียง 5 ประเด็น กับ กรมการแพทย และกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ รายละเอียดตามตารางท่ี P-6 

ตารางที ่P-6 แสดงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับหนวยงานระดับกรมภายในประเทศ 

การเทียบเคียงกับตางประเทศ  มีการเทียบเคียง 6 ประเด็น กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ดังนี้ 1) 
ดานความเช่ือม่ัน โดยคาดการณจากผลของรอยละการเขาถึงบริการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟนฟูสภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เทียบกับรอยละการใหบริการการแพทยดั้งเดิมในตางประเทศ จาก World 
Health Organization 2) ดานการเขาถึงบริการ  โดยคาดการณจากรอยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เทียบเคียงกับรอยละของสถานบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการการแพทยดั้งเดิม
ในตางประเทศ จาก World Health Organization 3) ดานการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ โดยคาดการณจากมูลคาการ
บริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรภายในประเทศ จาก Euromonitor International และการกระจายรายไดจากการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ของ Global Wellness Economy Monitor เปรียบเทียบกับประเทศท่ีเปนคูเทียบและคูแขง
ของประเทศไทย รายละเอียดตามตารางท่ี P-7 

ประเด็นการ
เทียบเคียง 

สวนราชการเทียบเคียง 

แหลงขอมูล 
กรมการแพทยแผนไทยฯ กรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
ลําดับ ผลการ

ดําเนินงาน 
ลําดับ ผลการ

ดําเนินงาน 
ลําดับ 

1. วิชาการ/
งานวิจัย 

การรับรอง
คุณภาพจาก TCI 

 

ผาน 
กลุมที่ 1 

การรับรอง
คุณภาพจาก TCI 

ผาน 
กลุมที่ 2 

การรับรอง
คุณภาพจาก TCI 

ยังไมเคยสง
เพื่อรับรอง
คุณภาพ 

ศูนยดัชนีอางอิง
วารสารไทย (TCI) 

2. การใช
งบประมาณรายจาย 

รอยละ 98.41 ลําดับ 2 รอยละ 96.41 ลําดับ 5 รอยละ 96.14 ลําดับ 7 กรมบัญชีกลาง  
ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 

3. ความสขุของ
คนทํางาน 
(Happinometer) 

63.5  
คะแนน 

ลําดับ 
4 

61.9  
คะแนน 

ลําดับ 
 7 

63.0  
คะแนน 

ลําดับ 
5 

กองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สป.สธ.  
ณ พ.ศ. 2562 

4. จํานวนผลงานที่
ไดรับรางวัลจาก
หนวยงานภายนอก 

PMQA  
หมวด 1 

 

ผานเกณฑ 
 

PMQA  
หมวด 1 

 

ไมผาน
เกณฑ 

 

PMQA  
หมวด 1 

 

ไมผาน 
เกณฑ 

 

สํานักงาน กพร. 
ประจําป พ.ศ.2562 

5. การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ 
(ITA) 

ระดับ A 
(89.22%) 

ลําดับ 
5 

ระดับ A 
(91.13%) 

 

ลําดับ 
2 

ระดับ A 
(90.39%) 

ลําดับ 
4 

สํานักงาน ป.ป.ช  
ณ วันที่ 17 ต.ค. 
62 
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ตารางที่ P-7 การเทียบเคียงผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายสูงสุดเมื่อเทียบกับตางประเทศ 

ประเภทการ
เทียบเคียง 

ประเทศเทียบเคียง เปาหมายผลการ
ดําเนินการใน
อนาคตภายใน  

ป 2565 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ ผลการ
ดําเนินงาน 

ลําดับ 

ดานความเชื่อมั่น 
1.  ร อ ย ล ะ ก า ร
ให บ ริ การในสถาน
บริการสาธารณสุข 

23.40 
 

2 N/A - 21.51  
 

3 30 
 

1 ไมนอยกวา 
รอยละ 21.5 
 

2.  ร อ ย ล ะ ก า ร ใ ช
การแพทย ด้ังเดิมใน
ระบบสุขภาพ 

63.19 
 

1 40-59 
(แพทยจามู) 

 

2 29.5 
 

3 1.70 
 

4 ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

ดานการเขาถึงบริการ   
3. รอยละสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐที่มี
ก า ร จั ด บ ริ ก า ร
การแพทยด้ังเดิม 

93.02 
 

1 14.89 
 

2 3.85 
 

4 8.88 
 

3 ไมนอยกวา 
รอยละ 100 

4. จํานวนผูประกอบ
วิชาชีพฯ 

28,406 
 

1 N/A - 16,050 
 

2 15,571 
 

3 เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 10 

ดานการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
5. มูลคาการบริโภค
ผลิตภัณฑสมุนไพรใน
ประเทศ 

1,478.9  
พันลาน 

$ 

7 837.7  
พันลาน 

$ 

11 364.9 
พันลาน 

$ 

21 428.0 
พันลาน 

$ 

19 เพิ่มขึ้นเปน 
2,957.8 พันลาน 
$ 

6.  มู ล ค า ต ล า ด 
wellness tourism 

12.0 พันลาน 
$ 

13 6.9 พันลาน 
$ 

17 5.0 พันลาน 
$ 

18 4.9 พันลาน  
$ 

>20 อันดับมูลคาตลาด
ดีขึ้นเปนอันดับที่ 
12 

ขอมูลอางอิง : 1. ฐานขอมูล HDC-TTM (30 ก.ย. 61), WHO global report on traditional and complementary medicine (2019)  
 2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร (2562), Long T. Nguyen et al. (2016) WHO global report on traditional and complementary medicine 2019 (2019)  
 3. สปสช. (2558) , WHO global report on traditional and complementary medicine (2019) Ministry of Health, Malaysia (2018) The Jakarta Post (2014)  
 4. สภาการแพทยแผนไทย (2562) Peltzer K et al. (2019), WHO global report on traditional and complementary medicine (2019) Ministry of Health, Malaysia (2018)  
 5. Euromonitor International (2018)   6. Global Wellness Economy Monitor (2018) 

 (10) การเปล่ียนแปลงดานการแขงขัน  
ตารางที่ P-8 การกําหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงของกรมฯ 
ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงแลว 
มีผลตอการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบ 
มาตรการรองรับการเปลีย่นแปลง 

หนวยงาน 
ระยะสั้น ระยะยาว 

1. การเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาล 
 
 

1. การออกนโยบาย
กัญชาทางการแพทย 

1. จดัทําแผนการดําเนินงานเพือ่รองรับ
นโยบายใหม ไดแก จัดสรรทรัพยากร 
บุคลากร งบประมาณ จัดต้ังคลินิกกัญชาทาง
การแพทยแผนไทย 
2. พัฒนารูปแบบคลินิกกัญชาทางการแพทย
แผนไทยเพื่อใหหนวยงานสวนภูมิภาคใชเปน
แนวทางการจัดบริการ 
3. กาํหนดใหมีหนวยงานใหมเพือ่รองรับ 
การดําเนนิงานตามนโยบาย 

1. วิจัยและพัฒนายาตํารับใหมที่มีกัญชา
เปนสวนประกอบเพื่อเปนทางเลือกในการ
รักษาและผลักดันใหเขาสูรายการยาใน
บัญชียาหลักแหงชาติ รองรับการขยาย
การจัดบริการใหครอบคลุม 

สกกท. 
รพ.พท. 
กยส. 
สพท. 
กทล. 
กวผ. 
กพร. 
 

2. การเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วเขาสู      
ยุคดิจิทัล (Disruptive 
Technologies) 

1. มีการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการ
ปฏิบัติงานแทนการ
ทํางานของบุคลากร  
เกิดเทคโนโลยีที่มี
ความกาวหนา  
 
 

1.  พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห มี
ความสามารถหลายด าน (Multiskilled)  
เพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 
2. ปรับปรุงระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพ 
และนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลมาใช ในการ
ปฏิบัติงานและใหบริการประชาชน 
 
 

1. รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งใน/นอก
กรม ทั้ งภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณาการ
ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และเกิดการ
นํามาใชในการพัฒนางานการแพทยแผนไทยฯ  
2. พัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเขาถึง
บริการสุขภาพและผลิตภัณฑทางการ
แพทยแผนไทยและสมุนไพร เชน E-TTM-
Health, Kiosk ผลิตภัณฑสมุนไพร ฯลฯ 

กวผ. 
สลก. 
กพร. 
กสศ. 
สพท. 
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ปจจัยที่เปลี่ยนแปลงแลว 
มีผลตอการปฏิบัติงาน 

ผลกระทบ 
มาตรการรองรับการเปลีย่นแปลง 

หนวยงาน 
ระยะสั้น ระยะยาว 

2. เทคโนโลยี เข ามา
เปล่ียนรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และการ
ประกอบธุรกิจ สงผล
กระทบตอพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพ 
3. ตลาดสมุนไพรไทย 

3. ปรับรูปแบบการเขาถึงองคความรูของกรม
ใหเหมาะสมกับพฤติกรรมของประชาชน เชน 
เว็บไซต, Line@, Facebook  
4. ประเมินแนวโนมการเปล่ียนแปลงและ
ความก า วหน าทา งเทคโน โลยี อย า ง
สม่ําเสมอทุกไตรมาส 
5. เพิ่มชองทางการส่ือสารและ
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑสมุนไพร     
ทั้งรูปแบบออนไลนและออฟไลน 

3. เพิ่มชองทางการตลาดและกระจาย
สินคาเชิงรุกทั้งในและตางประเทศ 
4. ผลักดันใหกับประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการจัดงานผลิตภัณฑสมุนไพร 
(Herbal Expo) ในระดับ ASEAN 

3. การระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคอุบัติซํ้า 

1. มีผลตอสุขภาพและ
การดํารงชีวติของ
ประชาชน ทาํใหตอง
สูญเสียคาใชจายในการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น 
2. มีผลตอรายได  
การทองเที่ยว
เศรษฐกิจ 

1. ดึงศักยภาพของตํารับยาสมุนไพรที่มีผล
การศึกษาเชิงประจกัษมาใชเพื่อการ
สงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูสภาพใน
ภาวะฉุกเฉนิ 
2. วางแผนการทํางานใหสอดคลองกับมาตรการ
ปองกันและควบคุมโรคภายในประเทศและ
ติดตามรายงานสถานการณการแพรระบาดของ
โรคอยางใกลชิด  

 เรงศึกษาวิจัยพัฒนายาสมุนไพร และ
แนวทางการรักษาโรคแบบผสมผสาน 
เพื่อตอบสนองการสงเสริมสุขภาพ 
ปองกันโรค รักษาโรค และฟนฟูสภาพ 
และเพื่อสรางความมั่นคงทางสุขภาพ
ของประเทศ 
 

สพท. 
กทล. 
กคพ. 
สพจ. 
กสศ. 
กวผ. 
 
 

4. การเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
  

1. การเกิดสาธารณภัย 
ภั ยพิ บั ติ  การบุ กรุ ก
ทําลายปา สงผลกระทบ
ตอวัตถุดิบและการสูญ
พันธุของสมุนไพร 
2. ประชาชนมีปญหา
สุขภาพจากการใชและ
ปนเปอนสารเคมีในสินคา
เกษตรและสมุนไพร 

1. รวมมือกับ กษ. และ ทส. เพื่อพัฒนา 
การปลูกสมุนไพรรูปแบบใหม ที่มีความ
เพียงพอและปลอดภัย เชน การปลูกพืช
สมุนไพรแบบ GAP และ Organic และ 
การปลูกพืชสมุนไพรโดยไมใชดิน  
 

1. วางแผนใชพื้นที่ปลูกในกลุมประเทศอาเซียน
เพื่อรองรับวัตถุดิบสมุนไพรใหแกประเทศ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรภายใตกรอบ
การพัฒนาวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีของ
ประเทศไทยเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว เชน ยกระดับ
ประเทศไทยใหเปน Organic Herbal City 
เพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรและ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

กสศ. 
กคภ. 
สพท.  
กทล.  
กยส. 
กวผ.  
 

  
 (11) แหลงขอมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 กรมฯ มีแหลงขอมูลในการเปรียบเทียบ ไดแก World Health Organization (WHO) Euromonitor 
International Global Wellness Economy Monitor ศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (TCI), กรมบัญชีกลาง, กอง
ยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ คลังขอมูลสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก (HDC-TTM) เปนตน  

ข.บริบทเชิงยุทธศาสตร  

 (12) ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  
 กรมฯ มีขอไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรระดับชาติท่ีเอ้ือตอการดําเนินงาน
พัฒนายุทธศาสตรกรมฯ ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 “รัฐตองดําเนินการใหประชาชน
ไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง” และ     
มาตรา 57 “การอนุรักษ  ฟนฟู และสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน” 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข   
แผนยุทธศาสตร 20 ป ดานสาธารณสุข แผนแมบทสมุนไพร
แหงชาติ  รายละเอียดตามภาพท่ี P-3   

 ภาพที ่P-3 แสดงความทาทายและความไดเปรียบเชงิ
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ตารางที่ P-9 ความทาทายและความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร เปรียบเทียบกับประเด็นดานตางๆ 
ประเด็น ความทาทาย ความไดเปรียบ 

ดานพันธกิจ 
 

 มีนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนพันธกิจดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก สมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ 
ในระดับประเทศเพื่อเสริมสรางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

 การแพทยแผนไทยเปนทางหลัก เขาสูระบบบริการ 

 ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย ท า ง เ ลื อ ก  
ถูกกําหนดในแผนปฎิรูปประเทศในการพัฒนาระบบ
บริการ ผลิตภัณฑและการคุมครองภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย 

ดานปฏิบตักิาร 
 

 พัฒนายาที่มีสวนผสมของกัญชาใหไดครบถวน 16 ตํารับ 
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขและนํามาใช
ประโยชนเพื่อเปนทางเลือกของประชาชนในการรักษา 

 พัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพใหมีคุณภาพ สรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชน ใหรูจัก เชื่อมั่น ชอบ ใช เปนทางเลือกใน
การดูแลสุขภาพ  

 จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยและแพทย
พื้นบานไทย 

 มีโรงงานผลิตยาแผนไทยที่ไดมาตรฐาน WHO-GMP 
 รัฐบาลมีนโยบาย และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อใหมีการ

จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยและแพทย
พื้นบานไทย 

ดานทรัพยากร
บุคคล  

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยใหมีความรู 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและองคความรูดาน
การแพทยแผนไทยในการดูแลประชาชน 

 การพัฒนาบุคลากรรุนใหมใหมีความรู ความสามารถ  
ดานวิชาการและดานบริหาร 

 อัตรากําลังจํากัด แตสามารถทํางานตามนโยบายเรงดวน 
ระดับชาติ ไดมีประสิทธิภาพเหนือความคาดหวัง 

 บุ ค ล า ก ร ใ น ก รม มี ค ว า ม รู  ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ล ะ
ประสบการณดานการแพทยแผนไทย สมุนไพร และภูมิ
ปญญาไทย  

 บุคลากรมีโอกาสพัฒนาและมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
เนื่องจากเปนหนวยงานของรัฐหนวยงานเดียว มีโอกาส
เติบโตและขยายไปยังสวนภูมิภาค 

ดานความ
รับผิดชอบตอ
สังคม 

 พัฒนา รูปแบบบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ ใหม  เพื่ อ
ตอบสนองตอผูปวยเร้ือรัง ระยะสุดทาย และเปนทางเลือก
ในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

 สรางการรับรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 
และสมุนไพรที่ถูกตอง ปลอดภัย อยางทันสถานการณ
(Health literacy)  

 กระแสการดูแลสุขภาพดวยสมุนไพรและธรรมชาติ 
 การบริโภคการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก

สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ 
 (13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
 กรมฯ มีแนวทางและวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพผลการดําเนินงานท่ีดีอยางตอเนื่อง โดยมีระบบกํากับติดตาม
ระบบปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ โดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Analysis) นโยบายกํากับดูแลองคการท่ีดี การจัดทําแผนยุทธศาสตร การ
ติดตามกํากับ และประเมินผล การมอบหมายผูรับผิดชอบ (CIPO) ในการขับเคลื่อนในแตละยุทธศาสตร การถายทอด
ตัวชี้วัด (KPI) และคาเปาหมายสูระดับหนวยงานและบุคคล (IPA) การจัดกิจกรรม 5ส. และใชวงจร PDCA เปน
เครื่องมือในการปรับปรุง ใหเกิดผลการดําเนินการในการเรียนรู/การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนมีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการตางๆ กรมฯ ไดจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพ่ือการเรียนรูสืบคน
ขอมูลและการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท และโทรสาร มีแหลงเรียนรู เชน 
หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนสมุนไพร เปนตน อีกท้ัง จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เชน การอบรม
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร การใหทุนศึกษาท้ังในและตางประเทศ การอบรม การเรียนรูจากการปฏิบัติการการสอน
งาน การประชุมสัมมนา มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรท้ังภายในภายนอก เชน การอบรมความรูในเรื่องตางๆ 
การศึกษาดูงานเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ นอกจากนี้ กรมฯไดมีการพัฒนา 
นักบริหารรุนใหมโดยมีการแตงตั้งใหเปนผูบังคับบัญชาในหนวยงานท่ีกําหนดข้ึนตามโครงสรางภายในเพ่ือรองรับ
บทบาทภารกิจกรมท่ีเพ่ิมข้ึนและขยายงานสูการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบขอมูลและประเมินผล ระบบการ
ติดตามและนิเทศงาน ระบบการพัฒนายาและผลิตภัณฑจากสมุนไพร  ซ่ึงเปนการเรียนรูจากการบริหารหนวยงานจริง
และมีการสอนงานโดยผูบริหาร พรอมท้ังสงไปอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสมสรางความเชี่ยวชาญในอาชีพและในการ
บริหาร เพ่ือเปนการสืบทอดตําแหนงทางการบริหารของกรมการแพทยแผนไทยฯ ในอนาคต 
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สวนท่ี 2-1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
หมวด 1 การนําองคการ   

1.1 การนําองคการโดยผูบริหารของสวนราชการ 

ก.วิสัยทัศน คานิยม  

(1) วิสัยทัศน  คานิยม  

 อธิบดีไดถายทอดวิสัยทัศน คานิยม ของกรมฯ โดยมี
ความมุงม่ันท่ีจะ “สืบสาน รักษา และตอยอด ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพรสูการใชประโยชน
อยางยั่งยืน” ตามถอยวลีท่ีวา “สมุนไพร ภูมิปญญาไทย ทรงคุณคา
มาเปนเวลาชานาน ถาไมดีจริงคงไมสามารถสืบทอดมาไดจนถึง
ปจจุบัน” โดยกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานเชื่อมกับ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย  
ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 -2564 เพ่ือนําภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรไปใชประโยชนในระบบ
สุขภาพ  โดยมีวิสัยทัศน “เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและ
สงเสริมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน”  

(2) การสงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และความมีจริยธรรม 

อธิบดีและผูบริหาร ไดนําองคกรอยางมีธรรมาภิบาล โดยมอบหมายใหกลุมตรวจสอบภายในเปนผูดําเนินการตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณของหนวยงานอยางเปนระบบ และรายงานผลเปนระยะ เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงานให
ถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของตอไป มีการจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรม ภายใตกลุมนิติการ ทําหนาท่ีเปน
หนวยงานหลักในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส และนิติธรรม โดยมีการกําหนดจรรยาขาราชการกรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก พ.ศ. 2557 มีคณะกรรมการคุมครองคุณธรรม จริยธรรมกรมฯ โดยรองอธิบดีเปนประธาน 
ตลอดจนผูบริหารหนวยงานเปนกรรมการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกระตุนใหบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ ตามขอกําหนดดังกลาว  

ข. การส่ือสาร  

(3) การส่ือสาร  

อธิบดีและผูบริหารมุงเนนใหความสําคัญในดานการสื่อสารและสรางความผูกพันแกบุคลากรท่ัวท้ังองคการ ผานการ
ประชุม Morning talk (ทุกวันจันทร) การประชุมผูบริหารระดับสูง (ทุกวันอังคารท่ี 2 และ 4 ของทุกเดือน) การประชุมผูบริหาร
ระดับกรม เนนการทํางานอยาง “สุข สัมฤทธิ์” ผานชองทางการสื่อสาร ไดแก Group Line ของผูบริหาร Group Line ของ
เจาหนาท่ีกรม จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน VDO Conference Line@ Facebook และสื่อ Social Media ตางๆ เพ่ือใหทุก
คนสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ครบถวน  มอบหมายใหผูบริหารแตละหนวยงาน กํากับดูแลอยางใกลชิด
ตัวอยางเชน สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 อธิบดีไดมีการสื่อสารอยางรวดเร็ว ทันสถานการณ ผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และหนังสือราชการ ใหเลื่อนการจัดงานมหกรรมสมุนไพรฯ ออกไปกอน และมีการประกาศแนวทางปฏิบัติในการ
เดินทางไปตางประเทศในชวงท่ีมีการระบาด ซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีสําคัญ ตลอดจนมีการจูงใจบุคลากร ในการมีสวนรวมในการ
เสริมสรางสุขภาพผานโครงการ กาวทาใจ ตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ โดยมีการใหรางวัลสําหรับบุคลากรผูท่ีวิ่งสะสมไดครบ 100 
กิโลเมตร เปนตน 

 
ค. พันธกิจและประสิทธิภาพองคการ 

(4) การสรางสภาพแวดลอมเพ่ือมุงผลสําเร็จ   

ภาพที่  ม.1-1 แสดงวิสยัทัศนการนําองคกรของผูบริหาร 
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อธิบดีและผูบริหารกรมฯ ไดมีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขไทยและแพทยแผนไทย เพ่ือเปนแหลง
เรียนรู และจัดใหมีการเปดบริการ ณ ศูนยสงเสริมการแพทยแผนไทยฯ ท้ังในและนอกเวลาราชการ จัดตั้งศูนย สงเสริม 
สนับสนุน และใหคําปรึกษา ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร พัฒนาศักยภาพแพทยแผนไทยใหมีความรูและทักษะในการ
ใหบริการคลินิกกัญชาฯ อยางมีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรกรมรุนใหม หลักสูตร SYTO (Smart Young Talent officer)  
(อายรุะหวาง 25-35 ป)  ใหมีศักยภาพและมีสมรรถนะสูง เตรียมพรอมสูศตวรรษท่ี 21  

(5) การทําใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง  

อธิบดีและผูบริหารกรมฯ ทุมเท เสียสละ ในการกํากับ ติดตามท้ังในและนอกเวลาราชการอยางจริงจัง โดยยึดวัฒนธรรม
องคกร “ศักดิ์ศรีสรางสรรค มุงม่ันตั้งใจ ฝกใฝคุณธรรม นําประชาธิปไตย เปนไทยทีมรวม รวมรับผิดชอบ รอบคอบมีสติ” มุงเนนขอ
ความรวมแรงรวมใจ ใหทุกคนทํางานอยางมีความสุข มุงผลสัมฤทธิ์ สงเสริมเศรษฐกิจของชาติใหเติบโต กาวไกล  ทําใหทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจในความเปนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการกระจายอํานาจ ตามโครงสรางของกรม  
ตามภารกิจตางๆ  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนไปตามลําดับข้ัน จนเกิดผลสาํเร็จตามเปาหมาย  

1.2 การกํากับดูแลองคการและการสรางคุณูปการตอสังคม 

ก. การกํากับดูแลองคกร  

(6) ระบบการกํากับดูแลองคการ 

อธิบดีสนับสนุนใหมีการกํากับดูแลองคการท่ีดี โดยมีการมอบอํานาจใหกับรองอธิบดี ท่ีปรึกษา ผูอํานวยการสถาบัน/
สํ านั ก/กอง และหั วหน ากลุ มงาน ตามลํ าดั บ ในการกํ ากับ ดูแล หน วยงานต างๆ ใหสามารถดํ าเนิ นการ 
ไดตามเปาหมายท่ีกําหนด และผลักดันใหมีระบบการประเมินการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน ระดับบุคคล  และสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหผูบริหารทุกหนวยงาน บุคลากรภายในกรม มีการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ มุงผลสัมฤทธิ์ โดยไดปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสียทางดานภูมิ
ปญญาการแพทย แผนไทย โดยส งเสริ มและผลั กดันการนวดไทยให ได รั บการประกาศให เป นมรดกโลก 
ทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได (UNESCO) เปนตน 

(7) การประเมินผลการดําเนินการ  

กรมฯ มีการกํากับติดตามความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกรม โดยมีกลไกการติดตามผลการดําเนินงานท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาคอยางเปนระบบ จํานวน 4 กระบวนการ ไดแก 1. การกํากับติดตาม (Monitoring) เชน ระบบติดตาม
และประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 2. การประเมินผล (Evaluation) เชน ระบบ Project Management : PM และระบบ 
Management Cockpit 3. การตรวจราชการและนิเทศงาน (Inspection) เชน  ระบบ E – Inspection และ 4. การพัฒนา
สารสนเทศเพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผล (Information) เชน ระบบ HDC TTM Service เปนตน 

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอยางมีจริยธรรม  

(8) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ  

กรมฯ ไดมีการดําเนินการเก่ียวกับการบริการและการปฏิบัติงานท่ีมีผลกระทบเชิงลบตอสังคม ในปจจุบันและอนาคต 
โดยมีการศึกษาวิเคราะหความเสี่ยง ผานกระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการดูแลผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนแลวใหผูรับผิดชอบดําเนินการประเมินความรุนแรงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทันทวงที กรมฯ ไดมีการกําหนดแผนเผชิญเหตุ 
และมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ พรอมเชิญสื่อมวลชนเขารวมรับฟงการชี้แจงสรางความเขาใจกับผูเก่ียวของเพ่ือลดความกังวล
ของผูไดรับผลกระทบทางสังคมและมีหนวยเฉพะกิจลงพ้ืนท่ีภายใน 24 - 48 ชม. เพ่ือรับฟงปญหาอุปสรรค ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ ขอรองเรียนตาง  ๆ  

 (9) การประพฤติปฏิบัติอยางมีจริยธรรม  

อธิบดีไดสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อน การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหนวยงานอยางเปน
รูปธรรม โดยมอบใหกลุมกฎหมายและจริยธรรม เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสรางเสริมวินัยและดําเนินงานตามประมวลจริยธรรม
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ขาราชการพลเรือนของกรม มีการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมในทุกศาสนา มีการทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 
ทุกตนเดือน และเขารวมงานสําคัญทางพุทธศาสนา มีกิจกรรม เปดเสียงสวดมนตตามสาย เวลา 08.00 น. ทุกวัน นอกจากนี้กรมฯ มี
การกํากับดูแล ตรวจสอบ โดยกลุมตรวจสอบภายใน เพ่ือใหกระบวนการปฏิบัติงานมีความโปรงใส เปนระบบ และลดการเกิด
ขอผิดพลาด จัดระบบปองกันการรั่วไหลหรือทุจริตเก่ียวกับทรัพยสินและรายรับของทางราชการ  
ค. การสรางคุณูปการตอสังคม 

(10) ความผาสุกของสังคม  

อธิบดีและผูบริหารกรมฯ ใหความสําคัญในการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และการ
สนับสนุนชุมชนดวยวิสัยทัศนผูบริหารไดใหนโยบายตอการสรางความสัมพันธ ท่ีดีและการมีสวนรวมของชุมชน 
โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมท้ังผูบริโภคและผูมีสวนไดสวนเสีย มีการสงเสริมการปลูก การผลิต สมุนไพรในพ้ืนท่ี
เพ่ือเสริมสรางความสมบูรณดานสิ่งแวดลอม และเสริมสรางรายไดใหกับเกษตรกร ทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีความม่ันคงทางยา 
และกรมฯ ไดรวมมือกับองคการเภสัชกรรม และกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการศึกษา วิจัย ยาฟาทะลายโจรในการปองกันโรค 
COVID-19 สงเสริม สนับสนุนผูประกอบการโดยการรับรองผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  เปนตน 

(11) การสนับสนุนชุมชน  

อธิบดีและผูบริหารกรมฯ มีการสนับสนุนชุมชนใหมีความเขมแข็ง เชน 1) สนับสนุนชุมชนรวมกับวัดโพธิ์ ในการสืบ
สาน รักษาคัมภีร ตําราการแพทยดั้งเดิมอันเปนสมบัติของชาติ จากศิลาจารึกกวา 380 แผน 1,061 ตํารับ และคัดเลือกตอยอด
เปนตํารับยาแผนไทยแหงชาติกวา 324 ตํารับ  2) สนับสนุนวัดโพธิ์ตลอดจนเครือขาย สมาพันธ องคกรนวดไทย ชมรม สมาคม 
นวดพ้ืนบานกวา 400 เครือขายรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ผลักดันการนวดไทย เพ่ือการดูแลสุขภาพ และสามารถสราง
เศรษฐกิจของประเทศ 3) สนับสนุนเครือขายปาชุมชนกวา 60 ปาตนแบบ/นํารอง เปนตน 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

2.1 การจัดทํายุทธศาสตร 
ก. กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร 

(1) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร  
กรมฯ มีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร 7 ข้ันตอน ไดแก 1. วิเคราะหความจําเปนทางยุทธศาสตร (Strategic 

Need Analysis) 3 ประเด็น ไดแก 1) นโยบาย (Policy) 2) ผูมีสวนไดสวนเสีย(Stakeholder) และ 3) ภารกิจองคกร (Business)  
2. คนหาจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning Analysis) จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น เพ่ือทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  
3. ประเมินศักยภาพท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยใชเทคนิค SWOT Analysis 4. กําหนดทิศทางการพัฒนางานของกรม 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ การเปนผูนําดานการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในระดับเอเชีย ในการ
ดูแลสุขภาพและเสริมสรางเศรษฐกิจ  5.แปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (Implementation) ผานการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) และดําเนินการถอดเปาหมายเปนแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ป โดยระบุกลวิธีการดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ และผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 6.ส่ือสารนโยบาย  ถายทอด สรางความเขาใจกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละ
ระดับ ผานชองทางตาง ๆ  ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของวางแผน (Plan) ดําเนินโครงการ (Do) ติดตามความกาวหนาโครงการ (Check) 
นําไปสูการปรับปรุง แกไข และทบทวนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการ (Act) ใหสอดรับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนไป  มีการประเมินผล
การดําเนินงานในไตรมาส 1-2 เพ่ือปรับกิจกรรมและงบประมาณในการดําเนินงานในไตรมาส 3 – 4  7. การติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน ท้ังในรูปแบบรายเดือน รายไตรมาส และรายป ทบทวนการพัฒนายุทธศาสตร ผานระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
ไดแก Management Cockpit, Project Management,  HDC- TTM Service  เปนตน 
 (2) นวัตกรรม  

กรมฯ มีนวัตกรรมเชงินโยบายท่ีสําคัญ ไดแก การขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทยแผนไทย และดําเนินการแปลงนโยบาย
สูการปฏิบัติเปนแผนงานโครงการ ไดแก พัฒนาการปลูกและการผลิตตํารับยา ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร วิจัยและพัฒนา
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วิชาการตํารับยา และประเมินรับรองตํารับยาและการใชยาแผนไทยท่ีมีกัญชาเปนสวนผสม ซ่ึงขยายผลเปนการใหบริการ
ประชาชนในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย โดยใชเทคนิค PDCA Cycle ในการพัฒนาระบบงานกลาวคือ Plan : 
การจัดต้ังคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยในเขตสุขภาพ 13 แหง Do : การจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยนํารอง 1
แหง ท่ีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก Check : ประเมินผลการใหบริการรักษา ติดตามผลอาการไมพึงประสงค
และความพึงพอใจของผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย Act : ปรับใชแนวทางการใหบริการรักษาท่ีพัฒนาจาก PDCA ในการ
ดําเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย และเตรียมการนําไปใชในการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย ในเขต
บริการสุขภาพ 13 แหงตอไป 
 

(3) การวิเคราะหและกําหนดยุทธศาสตร 
จากการวิเคราะหศักยภาพองคกร STOW Analysis  กรมฯ มีความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ไดแก 1) การสรางคุณคา

จากการนวดไทย และสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศชาติ 2) การพัฒนาระบบสุขภาพดานการแพทย
แผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 3) การจัดการกัญชา 
กัญชง และกระทอมทางการแพทยแผนไทยเพ่ือสรางนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ  กรมฯ ไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร ใน 2 ดาน คือ 1) ดานการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และเตรียมพรอม
จัดการความเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบการดําเนินงานจากปจจัยภายนอก 2) ดานการลดความเสี่ยงดานองคความรูและเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของโครงการ และจึงไดมีแผนงานพัฒนาโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาครองรับเพ่ือกาวสูการเปน Excellence center สงเสรมิใหภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดรับรักษา สืบ
สาน ตอยอดภูมิปญญาดวยกลไกการวิจัยและพัฒนา (R&D) ดานบริการและผลิตภัณฑสมุนไพร ตลอดจนมีระบบพัฒนากําลังคน 
(Training Center) จากภูมิปญญาใหเกิดการยอมรับแกประชาชนใหมากข้ึน  

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสวนราชการ  
กรมฯ มีระบบงานท่ีสําคัญ 3 ระบบ คือ ไดแก 1. พัฒนาบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

(Service) 2. การผลิตสารสกัดจากสมุนไพร ยาแผนไทย และผลิตภัณฑจากธรรมชาติ (Product) และ 3. การคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (Wisdom)  โดยกรมฯ มีสมรรถนะหลัก คือ 1) บุคลากรเชี่ยวชาญดานการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก 2) ความสามารถในการประสานสรางเครือขายความรวมมือกับภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงตอง
อาศัยความเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอก เครือขายผูประกอบการรวมดําเนินการผลิตตอไป ตลอดจนอาศัยความเชี่ยวชาญ
จากกระทรวงพาณิชยในการเจรจาธุรกิจและพัฒนาตลาด ตอไป 

ข. วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร   
  (5) วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ  

กรมฯ ไดกําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 6 ขอ ดังนี้ 1) ประชาชนมีความเชื่อม่ัน สามารถเขาถึงบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ 2) ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการดูแลสุขภาพดวยศาสตร
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 3) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกมีความสุขและมีสมรรถนะสูง 4) กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนองคกรคุณธรรม และ
เปนองคกรคุณภาพ 5) ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรไทยไดรับการคุมครองและสงเสริมใหเปน
ศาสตรของแผนดิน เพ่ือใชประโยชนในระบบสุขภาพและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศชาติ และ 6) ประชาชนและนักทองเท่ียวมี
ความเชื่อม่ันในบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศ 

(6) การพิจารณาวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร  
กรมฯ ไดวิเคราะหวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท้ัง 6 ขอ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ผูมีสวนได 

สวนเสีย คูความรวมมือ และคูคา ในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม เชน ดานบริการสุขภาพ ดานผลิตภัณฑใหม ดานภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย เพ่ือเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน ใหประชาชนมีความเชื่อม่ันในบริการและสมุนไพรท่ีมี
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คุณภาพ โดยพัฒนาตอยอดงานวิจัย และนวัตกรรม สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ กรมฯ จึงนําความทาทายมากําหนด
วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เพ่ือตอบสนองใหเกิดทิศทางการดําเนินงานสูการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพรท่ีมีสวนชวยใหประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  
2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัต ิ
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการและการถายทอดสูการปฏิบัติ 

(7) การจัดทําแผนปฏิบัติการ  
ภายหลังท่ีกรม ไดทบทวนเปาหมาย วิเคราะห และจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป ในชวงเดือน

กรกฎาคมแลว จะเขาสูกระบวนการของการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ในชวงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน โดยการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป (Action Plan) ซ่ึงถายทอดมาจากแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ภายใตแผนงาน โครงการท่ีมีมาตรการการ
ปฏิบัติท่ีเนนการใชจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) และสมรรถนะหลักของกรม (Core competency) ใหเกิด
ประโยชนสูงสุด (Strategy)  โดยครอบคลุมท้ังมิตินโยบาย (Agenda) มิติอํานาจหนาท่ี (Function) และมิติเชิงพ้ืนท่ี (Area) 
เพ่ือใหเกิดการสื่อสารนําไปสูการปฏิบัติ และมีกลไกการกํากับติดตามและประเมินผล หากการดําเนินงานไมสามารถบรรลุไปสู
เปาหมาย จะมีการปรับแผนการดําเนินงานตอไป  

(8) การนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ  
กรมฯ มีกระบวนการสื่อสารเพ่ือใหผูสงมอบ เครือขายพันธมิตร เขาใจแนวทางการดําเนินงานท่ีมุงสูจุดหมายเดียวกัน 

โดยใชแผนท่ียุทธศาสตร (Strategic Map) เปนเครื่องมือถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ เนนประเด็นการพัฒนาองคกร 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยใชทุนดานขอมูล ทุนมนุษย และทุนองคกร ในการถายทอดยุทธศาสตรของกรมฯ  
สูการปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากร  ไดแก การสื่อสารแกหนวยงานในสังกัดกรม และสวนภูมิภาคผานชองทางตาง  ๆ 
เชน 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการและผานระบบทางไกล (Tele-conference)  2) เผยแพรในเว็บไซตกรม Facebook และ Line@ 
เปนตน 3) ประชุมผูบริหารระดับสูง และผูบริหารกรม  4) จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูบริหารระดับสูงและ
ผูอํานวยการกอง และเพ่ือใหเกิดรูปธรรม สอดคลองไปถึงระดับบุคคลเชื่อมโยงผานการประเมินพิจารณาเงินเดือนรายบุคคล   
มีตัวชี้วัดระดับบุคคลเปนตัวควบคุมกํากับตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  

 (9) การจัดสรรทรัพยากร  
กรมฯ ใหความสําคัญตอการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความคุมคา โดยมอบหมายใหผูบริหารแผนยุทธศาสตรและบูรณา

การภารกิจสําคัญ (CIPO)  กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายใหเพียงพอและคุมคา 1) ดาน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร โดยเนนงานท่ีมีความสําคัญ จําเปน เรงดวน และสงผลตอประชาชน  
2) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนบรูณาการเพ่ือพัฒนางานระดับประเทศ โดยเนนการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 3) งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายเรงดวน โดยเนนการทํางานตามนโยบายท่ีไมมีงบประมาณรองรับ โดย CIPO ไดวางระบบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ
วาแผนปฏิบัติราชการจะบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใหหนวยงานจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ และประเมินความเสี่ยง
ดานการเงิน ซ่ึงใชขอมูลจากแผนคําของบประมาณรายจายประจําป และการคาดการณรายรับรายจาย  

(10) แผนกลยุทธดานบุคลากรท่ีทําใหยุทธศาสตรเปนไปได 
กรมฯไดจัดทําแผนกลยุทธการจัดบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) พ.ศ. 2561 – 2564 เปนแนวทางในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกรม ใหสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการกรมใหเปนไปตามเปาหมาย เพ่ือตอบสนองใหบุคลากร
มีความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน ซ่ึงครอบคลุมท้ังการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRP) การบริหารงานบุคคล 
(HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) นําไปสูการทํางานเพ่ือใหเกิดผล “สุข สัมฤทธิ”์ ตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง  

(11) ตัววัดผลการดําเนินการ  
กรมฯ ไดกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใชในการ

ติดตามความกาวหนาตามแผนปฏิบตัิราชการ และมีแนวทางการติดตามและวัดผล ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนใช
สําหรับคาดการณการดําเนินงานและปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใน
อนาคต  รวมถึงมีการกํากับติดตามความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการกรม โดยมีกลไกการติดตามผลการดําเนินงานท้ังใน
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สวนกลางและสวนภูมิภาคอยางเปนระบบ จํานวน 4 กระบวนการ ไดแก การกํากับติดตาม (Monitoring) การประเมินผล 
(Evaluation) การตรวจราชการและนิเทศงาน (Inspection) และการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผล 
(Information) เปนตน 

(12) การคาดการณผลการดําเนินการ  
กรมฯ ไดคาดการณผลการดําเนินการท้ังระยะสั้นและระยะยาว โดยเทียบเคียงผลการดําเนินงานดานการแพทยดั้งเดิม

กับประเทศอ่ืน โดยวิเคราะหขอมูล พบวา ประเทศไทยมีความโดดเดนในการแพทยดั้งเดิมชั้นแนวหนาในระดับอาเซียน อยางไรก็
ตามเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความสามารถในการแขงขันในระดับสากล จึงไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
ของประเทศท่ีมีความโดดเดนกวาประเทศไทยมาปรับใช ไดแก ประเทศจีน ญ่ีปุนและเกาหลีใตท่ีมีความโดดเดนของมูลคาการ
บริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศ และประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุน ท่ีมีความโดดเดนของรายไดจากการทองเท่ียว 
เชงิสุขภาพ แมวาประเทศไทยจะเผชิญกับคูแขงท่ีสําคัญในเอเชยี แตยังคงเปนประเทศเปาหมายดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
ซ่ึงการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเปนหนึ่งในบริการท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก  
ข.การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ 
 (13) การปรับเปล่ียนแผนการปฏิบัติการ เม่ือการดําเนินงานผานไประยะหนึ่งในชวงเดือนมีนาคม หรือกรณีท่ีมี
สถานการณท่ีไมปกติ เชน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ มหาอุทกภัย สถานการณความไมสงบทางการเมืองท่ีทําใหไมสามารถ
ดําเนินงานตามแผนตอไปได จะมีกระบวนการปรับแผน (Rolling Plan) เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงโดยรวมกันกําหนด
มาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังในระยะสั้นและระยะยาวภายใตปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน กําหนดผูรับผิดชอบใน 
การดําเนินงานท่ีชัดเจน พรอมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตามความเรงดวน  

 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  
4.1 การวัด การวิเคราะหและการปรับปรุงผลการดําเนินการของสวนราชการ  
ก. การวัดผลการดําเนินการ  
 (1) การวัดผลการดําเนินการ 

 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กําหนดทิศทางการบริหารยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ                       
ใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว โดยไดกําหนดตัวชี้วัด                 
ใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และครอบคลุมในทุกดานตามหนาท่ีขององคกร รวมท้ังพิจารณาถึงผูมีสวนไดสวนเสีย
รวมดวย เปนตัววัดผลการดําเนินงาน ซ่ึงตัวชี้วัดระดับองคกร จะถูกถายทอดลงสูระดับปฏิบัติการต้ังแตระดับ สํานัก/
กอง กลุมงาน และรายบุคคล โดยผูบริหารองคกร กํากับ ติดตามผานระบบการปฏิบัติราชการตามคํารับรองราชการ 
ดวยระบบ Management cockpit ติดตาม วัดผลการดําเนินงานรายโครงการดวยระบบ eMENSCR กํากับ ติดตาม
และวัดผลตัวชี้วัดระดับกระทรวงดวยการตรวจราชการและนิเทศงานของกรมฯ ผานระบบ HDC TTM Service                     
โดยการประชุมผูบริหารกรมฯ การประชุมผูบริหารระดับสูงกรมฯ การประชุม Monday Morning การประชุม 
Teleconference และ War room เปนกลไกในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางเปนระบบ เพ่ือให                       
ทันตอสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
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    (2) ขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 

(3) ความคลองตัวของการวัดผล  
 มีระบบการวัดผลการดําเนินการท่ีรวดเร็ว สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง ดวยระบบ Management 
cockpit และระบบ HDC TTM Service ท่ีเปน Dashboard สามารถรายงานแบบ Executive Summary เพ่ือเปน
เครื่องมือใหผูบริหารใชในการกํากับ ติดตาม และตัดสินใจตอการบริหารจัดการในสถานการณตาง ๆ ได เพ่ือลดความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

ข. การวิเคราะห และทบทวนผลการดําเนินการ  
(4) การวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินการ  
นอกจากการติดตาม ผลการดําเนินงานดวยระบบ Management cockpit และระบบ HDC TTM Service 

เพ่ือการสะทอนผลการดําเนินงานแลวนั้น ยังมีการจัดกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรกรมฯ แผนปฏิบัติกรมฯ                   
แผนบุคลากรกรมฯ รวมเปน  ขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ความสําเร็จ ความลมเหลว GAP เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ในการวางแผนการดําเนินงานในอนาคต และการปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง ใหทันตอ
ความตองการและทิศทางตามสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และตามความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียอยูตลอดเวลา 

ประเด็นการเทียบเคียง ผลการเทียบเคียง นําผลเทียบเคียง 
ไปใชประโยชน Thailand Brunei Cambodia Indonesia Philippines 

ยุทธศาสตรที่ 2:  
บริการเปนเลิศ  
(Service Excellence) 
ตัวช้ีวัด:  
รอยละของผูปวยนอก
ทั้งหมด ที่ไดรับบริการ 
ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค 
และฟนฟูสภาพ  
ดวยศาสตรการแพทย
แผนไทยฯ  

1. มีนโยบาย
สงเสริมการแพทย
ดั้งเดิม และบูรณา
การในระบบริการ 
รอยละ 19.5 
2.มีรายการยา 
แผนไทยในบัญชี 
ยาหลักแหงชาติ 
74 รายการ 

ไมมีการ
ผสมผสาน 
Traditional 
medicine   
ในระบบ
บริการ 

ไมมีการ
ผสมผสาน 
Traditional 
medicine  
ในระบบ
บริการ 

1.มีนโยบาย 
สงเสริการแพทย 
ดั้งเดิม (JAMU) 
เปนของชาติ  
2.รพ.มียา
จํานวน 50 
รายการ 

1.มีนโยบายสงเสริม 
การแพทยดั้งเดิม 
2.มี รพ.รัฐ 
ที่ใหบริการ 
Traditional 
medicine 
รวมกับการแพทย
แผนปจจุบัน  
9 แหง  

วางแผนพัฒนา 
การบริการ 
ดานการแพทย 
แผนไทยฯ  
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

ตารางท่ี ม.4-1 ขอมูลการเปรียบเทียบคูแขงเพ่ือการพัฒนา 

 

ภาพท่ี ม.4-1 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรกรมฯ กับการกํากับ ติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
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ค. การปรับปรุงผลการดําเนินการ  

(5) ผลการดําเนินการในอนาคต 
 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บความรู ขอมูล ใหทันสมัย เพ่ือใชวิเคราะหและทบทวน        
ผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังคาดการณสถานการณเพ่ือปรับปรุงกระบวนงาน และวางแผนดําเนินงาน                  
ในอนาคต โดยตั้งคาเปาหมายท่ีทาทาย สามารถพัฒนางานไดตามบทบาทภารกิจขององคกรในทุก ๆ ดาน  

(6) การปรับปรุงอยางตอเนื่องและสรางนวัตกรรม   
 นําขอมูลผลการวิเคราะหและทบทวนผลการดําเนินงาน ในขอ 4.1 (ข) มาจัดลําดับความสําคัญ สื่อสาร 
ถายทอดสูบุคลากร จัดทําแผนปฏิบัติการ/กําหนดเปาหมายแบบ Quick Win ติดตามทุก 3 เดือน เพ่ือการปรับปรุง
อยางตอเนื่องและการสรางนวัตกรรมในอนาคต ไดแก Big Data ดานการนวดไทย Big Data ดานสมุนไพร                    
ศูนยสงเสริมผูประกอบการสมุนไพร Infrastructure : HDC TTM Service และ Soft con Phoenix ท่ีเชื่อมกับ สป. 
 

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู  
ก. ขอมูล และสารสนเทศ  

(7) คุณภาพของขอมูลและสารสนเทศ (8) ความพรอมใชงานของขอมูลและสารสนเทศ 
มีระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เปนระบบท่ีแสดงขอมูลการ

บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยจัดทําในรูปแบบ Web Application โดยใชชื่อวา “HDC TTM 
Service” เปนการพัฒนาตอยอดโดยนําชุดขอมูลสรุปดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (S Table) จาก 
HDC Service มาประมวลผล และจัดหมวดหมูขอมูลบนเครื่องแมขายเสมือนของกรมการแพทยแผนไทยฯ (Virtual 
Machine : VM) เพ่ือเปนเครื่องมือในการคนหาและแสดงผลเปรียบเทียบรายงานการบริการการแพทยแผนไทยฯ ซ่ึง
เปนประโยชนตอผูบริหารและผูเก่ียวของในการกํากับ ติดตาม รวมถึงกําหนดทิศทาง นโยบาย การบริการให
สอดคลองกับแผนพัฒนาระบบริการสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (Service Plan) ท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค  
 

 

 

ประเด็นหลัก เครื่องมือ ความถ่ี การสรางความมั่นใจ สนับสนุนการตัดสินใจ 

แผนยุทธศาสตรกรมฯ 
แผนปฏิบัติการกรมฯ 

SWOT ทุก 1 ป  
 5 ป 

การขับเคล่ือนงานตาม
เปาหมาย 

ความคลองตัวในการปรับ 
เปล่ียนแผน 

แผนบุคลากรกรมฯ 1. Competency Personal 
2. Performance Plan 

ทุก 1 ป 1.สนับสนุนการขับเคล่ือน  
ยุทธศาสตรกรมฯ 
2.Work load 
3.อัตรากําลัง 

1.ความกาวหนา 
2.กรอบอัตรากําลัง 
3.งบประมาณ/คาตอบแทน 

สารสนเทศ คุณลักษณะท่ีด ี ความพรอมในการใชงาน 
ควบคุมคุณภาพสารสนเทศ 

ดวยตวัชี้วดั 

ระบบรายงานบริการ 
การแพทยแผนไทย 
และการแพทย
ทางเลือก 
(HDC TTM Service) 

1. ขอมูลเปนปจจุบัน 
   (Real time) 
2. ถูกตอง แมนยํา  
   เชื่อถือได (Accuracy &  
   Confidentiality) 

1.มีความพรอมในการใชงาน  
  ตลอด 24 ชั่วโมง 
2.เขาถึงไดงายผาน Web  Application 
  ใชงานงายผาน PC Tablet Mobile 

รอยละของฐานขอมูล 
ที่ถกูตอง ครบถวน  
และเปนปจจุบัน 

ตารางท่ี ม.4-3 คุณลักษณะและความพรอมของระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS) 

 

ตารางท่ี ม.4-2 ระบบการวิเคราะห และการทบทวนผลการดําเนินการ 
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ข. ความรูของสวนราชการ  
   (9) การจัดการความรู   

     กรมฯ มีการจัดการความรูอยางเปนระบบ เพ่ือจัดการความรูท่ีเปน Tacit Knowledge ไดแก ความรูท่ีมี
อยูในตัวบุคคล ความรูท่ีมีอยูในคัมภีร ตําราตาง ๆ ดวยกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือใหเหมาะสมในแตละบริบท                 
ในการรวบรวม ถายทอดองคความรูของบุคลากร และผูท่ีเก่ียวของระหวางองคกร เพ่ือสรางความรู ใหออกมาเปน 
Explicit Knowledge โดยมีการจัดการความรูใหครอบคลุมในทุกดานตามหนาท่ีขององคกร เพ่ือนําความรูท่ีไดเขาสู
กระบวนการวิจัย นํามาสูการพัฒนาเชิงระบบ โดยนําไปใชในการสรางนวัตกรรม และกระบวนการเชิงยุทธศาสตร                  
และเพ่ือสงมอบความรูใหมใหแกประชาชน 

  (10) การแลกเปล่ียนเรียนรูวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ   
       กรมฯ มีการแสวงหาและคัดเลือก New Knowledge และ Best Practices มาแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติท่ีเปนเลิศ โดยใหบุคลากรในองคกรและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค เขามามีสวนรวมเพ่ือใหเกิดการ
Benchmark แนวคิด กระบวนการ สูการพัฒนางานใหสําเร็จและตอบสนองตอประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย     

(11) การเรียนรูระดับองคกร 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมวด 5 บุคลากร  
5.1 สภาพแวดลอมดานบุคลากร  
ก. ขีดความสามารถและอัตรากําลังดานบุคลากร  

(1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง  
 กรมฯ มีการทบทวนและวางแผนกําลังคนอยางเปนระบบ ผานการมีสวนรวมทุกหนวยงาน เพ่ือขับเคลื่อนและ
รองรับภารกิจ ท่ีเพ่ิมข้ึน (Demand) กําลังคนท่ีมีอยูในปจจุบัน (Supply and Utilization) และโครงสรางของกรมฯ 
เชน การจัดทํากรอบอัตรากําลังขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จัดทําแผนกําหนด
ตําแหนง ระยะ 3 ป เปนตน และไดจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2564 ประกอบดวย 5 มิติ ไดแก มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และมิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  9 ประเด็นยุทธศาสตร คือ     
17 เปาประสงค  21 แผนงาน  และ 21 ตัวชี้วัด และมีการประเมินสมรรถนะท่ีจําเปนแกบุคลากรเปนประจําทุกป  

ภาพท่ี ม.4-2 ความรูของสวนราชการ 

 

ผูบริหารกรมฯ 
มีการสงเสริมใหบุคลากรนํา
ความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคลและ
องค กร ท่ีสะสมอยู  รวม ท้ั ง
บุคลากร ท่ี ได เรียนรู งานใน
ต า งประ เทศมาแชร  แล ะ
แ บ ง ป น  โ ด ย จั ด ใ ห มี เ ว ที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนําองค
ค ว า ม รู ท่ี มี ม า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือให
มีประสิทธิภาพข้ึน  รวมท้ัง
รวบรวมเปนองคความรู เ พ่ือ
เผยแพรตอไป 
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 (2) บุคลากรใหม 
กรมฯ มีวิธีการสรรหาบุคลากรใหมผานกระบวนการตามหลักเกณฑท่ี ก.พ. กําหนด และไดนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชในการดําเนินการ โดยเนนบุคลากรท่ีมีศักยภาพ มีประสบการณ พรอมปฏิบัติงาน และได
กําหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติ ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคกร I AM DTAM มีการสรรหาบุคลากรภายในองคกร
ท่ีเคยเปนบุคลากรกรม ท่ีมีประสบการณทํางานและมีศักยภาพ ตลอดจนเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขารวมคัดเลือก 
เพ่ือสรางแรงจูงใจ แรงกระตุนในการพัฒนาตนเอง สามารถทํางานอยางเรงดวน ไดคนท่ีมีศักยภาพตรงกับตําแหนง  
จากนั้น มีการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม ผานการพบปะพูดคุยระหวางผูบริหารระดับสูงและบุคลากรใหม มี
กิจกรรมจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน ทําบุญตักบาตรพระสงฆ สวดมนตทําสมาธิ และรับฟงบรรยายธรรม 
และมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานผานการอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีสําคัญ รวมท้ัง
สงเสริมใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรู ระหวางบุคลากรภายในกรมฯ ผานแอพพลิเคชั่น Line เปนตน  
 (3) การทํางานใหบรรลุผล  
    กรมฯ ไดกําหนดโครงสรางโดยพิจารณาจากบทบาทภารกิจและยุทธศาสตรของกรมฯ ตามกฎกระทรวงการ
แบงสวนราชการของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จํานวน 6 หนวยงาน 2 กลุม มีการเกลี่ยอัตรา
กําลังคนลงตามโครงสรางกฎกระทรวงฯ เพ่ือเปนการลดลําดับชั้นในการสั่งการ และมีการตัดสินใจท่ีสงผลใหมี        
การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน และผูบริหารไดจัดตั้งหนวยงานระดับกอง ภายในกรมฯ รวมท้ังสิ้น              
14 หนวยงาน (9 กอง 3 กลุม 2 สํานัก) โดยอธิบดีไดมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหรองอธิบดีลําดับท่ี 1 ดูแลงานวิชาการ
และบริหารงานแผนงานตามยุทธศาสตรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และรองอธิบดีลําดับท่ี        
2 ดูแลการบริหารกําลังคน งบประมาณตามแผนงาน/โครงการ และการกํากับติดตามประเมินผล นอกจากนี้  ยังมีท่ี
ปรึกษา 3 ทาน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับ ติดตามงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศนของกรม 

 (4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร 
 กรมฯ มีการจัดกิจกรรมใหบุคลากรมีความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง  เชน 1. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล  

2. จัดหลักสูตรเฉพาะดาน เพ่ือรองรับภาระงานตามนโยบายท่ีสําคัญ  เชน  หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผน
ไทย หลักสูตรเวชปฏิบัติแผนไทย หลักสูตรการใชยาตํารับท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู และหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร 
4.0 “Smart Young Talent Officer : SYTO” เปนตน 3. จัดสงบุคลากรเขารับการศึกษา/อบรมกับหนวยงาน
ภายนอก เชน หลักสูตรผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับตน และหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารฯ เปนตน  4. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา ศึกษา/อบรม/ทุนรัฐบาล ท้ังในและตางประเทศ 
5. คัดเลือกและพัฒนากําลังคน เชน ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)/นักเรียนทุนรัฐบาล/ทุนรัฐบาล UIS   
6. มอบหมายใหนักเรียนทุนรัฐบาล UIS ติดตามและเรียนรูงานจากผูทรงคุณวุฒิ และ 7. มอบหมายใหขาราชการ 
ผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) ของกรมไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
ข. บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 

(5) สภาพแวดลอมการทํางาน  
กรมฯ ไดมีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขไทยและแพทยแผนไทย เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และ

จัดใหมีการเปดบริการ ณ ศูนยสงเสริมการแพทยแผนไทยฯ ท้ังในและนอกเวลาราชการ จัดตั้งศูนย สงเสริม สนับสนุน 
และใหคําปรึกษา ผูประกอบการผลิตภัณฑสมุนไพร พัฒนาศักยภาพแพทยแผนไทยใหมีความรูและทักษะในการ
ใหบริการคลินิกกัญชาฯ อยางมีมาตรฐาน พัฒนาบุคลากรกรมรุนใหม หลักสูตร SYTO (Smart Young Talent 
officer) อายุระหวาง 25-35 ป  ใหมีศักยภาพและมีสมรรถนะสูง เตรียมพรอมสูศตวรรษท่ี 21 มุงเนนใหบุคลากรกรม
ทํางานอยาง “สุข สัมฤทธิ์” สอดคลองกับเปาหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาท่ีมี
ความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน  
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(6) นโยบายและสวัสดิการ 
กรมฯ ไดมีนโยบายและสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนใหบุคลากรมีความผาสุก ภายใตการจัดกิจกรรมเสริมสราง

วัฒนธรรมและความโปรงใสขององคกร เชน จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ปนจักรยานเพ่ือสุขภาพ การวัดคาดัชนีมวล
กาย (BMI) การจัดกิจกรรมจิตอาสา จัดกีฬาสีสัมพันธ ใหมีการขอเหลื่อมเวลาการมาทํางานตามความเห็นชอบจาก
ผูบังคับบัญชา จัดสวัสดิการใหกับบุคลากรของกรมฯ เชน สวัสดิการตรวจสุขภาพประจําป สนับสนุนคาน้ํามันรถราย
เดือนใหกับรถตูท่ีรับ-สงบุคลากรกระทรวงฯ ทําการดอวยพรวันเกิด และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ออกแบบ
ทาออกกําลังกายท่ีเปนอัตลักษณของกรมฯ กิจกรรมสวดมนต ทําสมาธิ มอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกคนดีศรีกรมฯ 
และมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานบุคลากรภาครัฐ เปนตน 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร  
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร    

(7) องคประกอบของความผูกพัน  
กรมฯ ไดมีการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความรัก ความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร มี 6 ปจจัย คือ      

1.ความกาวหนาและการเติบโต 2.การเรียนรูและการพัฒนา 3.ภาวะผูนํา 4.การชื่นชม 5.ความสัมพันธในท่ีทํางาน 
และ 6.สภาพแวดลอมในการทํางาน และนําผลท่ีไดมาจัดกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนการสรางความรักและความผูกพันของ
บุคลากรภายในองคกร  

(8) การประเมินความผูกพัน 
กรมฯ ไดกําหนดตัววัดท่ีใชในการ

ประเมินความผูกพันตอองคกร คือ 1. การ
ประเมินผลวัดความสุข และความผูกพันของ
บุ ค ล า ก ร  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข
(Happinometer) 2. การจัดทําแบบสํารวจ
ความตองการของบุคลากร ผานระบบ 
Google Form 3. การวัดอัตราการคงอยู
ของบุคลากร (รอยละ) เปรียบเทียบ 3 ป
ยอนหลัง มีอัตราการคงอยูเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
และนําผลท่ีไดมาวางแผนจัดกิจกรรมสราง
ความสุข ในด านต า งๆ เ พ่ือ เสริมสร า ง
บรรยากาศในการทํางานเพ่ือใหบุคลากรมี
ความสุข ทํางานอยางมีผลสัมฤทธิ์  

(9) ความเช่ือมโยงกับผลลัพธของสวนราชการ 
 จากระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมฯ ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดตั้งแตระดับกรมลงสูหนวยงาน 
และหนวยงานลงสูระดับบุคคลท่ีสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน สงผลใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจ ทุมเทเสียสละในการ
ปฏิบัติงานสงมอบผลลัพธในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณคาแกประชาชนและบรรลุผลสําเร็จ สะทอนใหเห็นถึงความสําเร็จได
จากผลคํารับรองการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกรมฯ  
ข. วัฒนธรรมสวนราชการ 

(10) การสรางวัฒนธรรมองคการ 
กรมฯ มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร “ I AM DTAM” โดยดําเนินการเพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร เชน 

กิจกรรม One Day Trips ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ประเมินความสุข คะแนน Happinometer ป 2560 = 62.43 
และป 2562 = 63.50 จัดทําแผนการสรางสุของคกรและดําเนินการตามแผน สรางเสริมวัฒนธรรมองคกรสูองคกร
ปลอดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว รณรงคลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมจิตอาสาตางๆ และคัดเลือกบุคลากรดีเดน

ภาพที่ ม.5-1 ผลการประเมินความสขุของบุคลากรกรมฯ 
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เพ่ือเปนบุคลากรตนแบบของกรมฯ และมีการคัดเลือกบุคลากรดีเดนประจําป ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนดีเดน 
คนดีศรีสาธารณสุข คนดีศรีกรม และประกาศเกียรติคุณเพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติแกผูไดรับการคัดเลือก เพ่ือ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเปนแบบอยางท่ีดีใหแกบุคลากร 
ค. การบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรและผูบริหาร 

(11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กรมฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยพิจารณาความเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจและ

ยุทธศาสตรกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ โดยแตละป มีการถายทอดเปาหมาย จัดทําตัวชี้วัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน และทําขอตกลงผลการปฏิบัติงานระหวางกรมและหนวยงาน ลงสูระดับบุคคล เพ่ือให
บุคลากรทราบเปาหมายรวมกัน โดยประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง ซ่ึงมีการประเมิน 2 องคประกอบ คือ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และสมรรถนะ นอกจากนี้ ไดกําหนดเปนองคประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีจะเขารับ
ทุนตามหลักสูตรการพัฒนาท่ีสําคัญและการเลื่อนตําแหนงท่ีสูงข้ึน จากผลการสํารวจพบวา รอยละบุคลากรท่ีมีผลการ
ประเมินดีเดนเพ่ิมข้ึนทุกป (หมวด 7 มิติท่ี 7.3 ขอ 5.1 และ 5.3) 

 (12) ระบบการเรียนรูและการพัฒนา 
 กรมฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  โดยสงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาตนเอง รูปแบบ 70:20:10 (พัฒนาตนเอง : เรียนรูจากผูอ่ืนและการสอนงาน : เรียนรูจากการ
ฝกอบรม) นอกจากนี้ ยังมีการอบรมถายทอดความรูทางไกลผานทางระบบ (Tele Conference) ซ่ึงไดนําเทปบันทึก
การเรียนการสอนมาเผยแพรทางเว็บไซตกรมฯ เพ่ือใหบุคลากรไดศึกษาดวยตนเองไดตลอดเวลา และมีการสํารวจ
ความตองการในการพัฒนาและเรียนรูของบุคลากร (Training Need) เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพ้ืนฐานความสามารถเชิง
สมรรถนะและวัฒนธรรมองคกร I AM DTAM  

(13) ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา    
กรมฯ ไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหรองรับภารกิจกรมฯ และทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงได

สรางหลักสูตรรองรับการพัฒนาท่ีสําคัญ เชน หลักสูตรการใชกัญชาทางการแพทยแผนไทย หลักสูตรเวชปฏิบัติแผน
ไทย หลักสูตรการใชยาตํารับท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู และหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร 4.0 “Smart Young Talent 
Officer : SYTO” และประเมินผลการเรียนรูและพัฒนาดานกระบวนการ ประสิทธิผลของหลักสูตรดังกลาว  มีการ
มอบหมายใหผูเขารับการอบรม SYTO จัดทําแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ และนําเสนอตอท่ีประชุม
ผูบริหารของกรมฯ เพ่ือพิจารณาและนําไปสูการบรรจุแผนงาน/โครงการในปงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ ยังมีการ
เตรียมความพรอมบุคลากรระดับผูบริหาร หัวหนากลุม หัวหนาหนวยงาน และผูท่ีจะกาวสูตําแหนงสูงข้ึน โดยจัดทํา
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง “Smart Executive Talent Officer : SETO” และสงเสริมใหขาราชการผูมี
ผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองเพ่ือไปศึกษาตอ ณ ตางประเทศ ในระดับปริญญาเอก อีกดวย  

(14) ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
  กรมฯ สงเสริมความกาวหนาในหนาท่ีการงานโดยมีการจัดทําแผนความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) 
และไดมีการจัดทําแผนการกําหนดตําแหนง ระยะ 3 ป จัดหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักบริหาร 
4.0 “Smart Young Talent Officer : SYTO” จัดทําฐานขอมูลสวนบุคคลของบุคลากร ในแตละกลุมตําแหนงเพ่ือใช
เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจและใชในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ ผูบริหาร นอกจากนี้กรมฯ ยังมีนโยบาย
ใหบุคลากรภายในกรมสามารถยายตําแหนงเพ่ือสั่งสมประสบการณท่ีจําเปนและเพ่ือความกาวหนาในแตละสาย
วิชาชีพไดดวย   
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หมวด 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทํางาน 
ก. การออกแบบผลผลิต การบริการ และกระบวนการ  

(1) ประสิทธิผลของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางาน  
กรมฯ ไดมีการทบทวนภารกิจและวิเคราะหสถานการณตลอดจนประเมินสภาพแขงขันขององคการท้ังในและ

ตางประเทศ นํามากําหนดเปนความทาทายเชิงยุทธศาสตรกรม รวมท้ังกําหนดทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการทํางานโดยคํานึงการทํางานท่ีมีความเชื่อมโยงตั้งแตตนจนถึงจบกระบวนการ (end to 
process) เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนตามเปาหมายท่ีกําหนดไวผานกระบวนการวเิคราะห และวางแผนยุทธศาสตรตามภาพ ม.2-1   

(2) แนวคิดในการออกแบบ และ (3) ขอกาํหนดของผลผลิต การบริการ และกระบวนการทํางาน 
กรมฯ มีการออกแบบผลผลิตและกระบวนการทํางาน โดยยึดวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของกรม คํานึงถึง

ผลผลิตและการบริการท่ีมีคุณภาพ มีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย บุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง และระบบการเงินการคลัง มา
สนับสนุนกระบวนการทํางาน เพ่ือสงมอบผลิตภัณฑและการบริการตอบสนองความตองการของผูมารับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย ในกลุมเปาหมายหลักๆ (ม.P ขอ 8) ผานกระบวนการทํางานสําคัญของกรม โดยมี 6 กระบวนการ (3 กระบวนการหลัก 
และ 3 กระบวนการสนับสนุน) ใหเกิดความตอเนื่อง ลดความซํ้าซอน ปรับลดข้ันตอน ลดระยะเวลา ใชทรัพยากรใหคุมคา ปฏิบัติ
ไดจริง พรอมแกไข ออกแบบ ปรับปรุงกระบวนการใหเหมาะสม ดังตารางท่ี ม.6-1 
ตารางที่ ม. 6-1 ขอกําหนดทีส่าํคัญกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
รายชื่อกระบวนการ ขอกาํหนดที่สําคัญ วิธีการกําหนดขอกําหนดทีสํ่าคัญ 
กระบวนการหลัก 
1. ดานการบรกิาร
การแพทยแผนไทย
และการแพทย
ทางเลือก 

1. การบริการทีม่ีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก 
รวดเร็ว 
2. มีแนวทางปฏิบัตทิี่มีมาตรฐาน  
มีความนาเชือ่ถือ นําไปปฏิบัติไดจริง 
 

1. รอยละผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
2. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ไดรับการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและ
สนับสนุนการแพทยแผนไทย (รพ.สส.พท.) รอยละ 20  
3. รอยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ไดรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอยละ 80  
4. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. ดานผลิตยาและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

1. ยาแผนไทยและยาสมุนไพรมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
2. ผลิตภัณฑสมุนไพร/องคความรูที่มี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับ ปลอดภัย เชื่อถอืได 

1. ระดับความสําเร็จของการผลักดันใหมีการเพ่ิมตํารับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
2. จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพรที่ไดรับการพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑสรางมูลคาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
3. จํานวนองคความรูดานผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพ เชื่อถือได นําไปใชไดจริง อยางนอยปละ 5 เรื่อง 

3. ดานการคุมครอง
ภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย การแพทย
พ้ืนบานไทย และ
สมุนไพร 

1. สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก รวดเร็ว 
2. การออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบาน ครบถวน 
ถูกตอง รวดเร็ว 
3. มีการสืบทอดองคความรูภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยฯ  

1. จํานวนงานวิจัยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน สมุนไพร และบริการ 
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการแพทยหรือการตลาด 10 เรื่องตอป  
2. จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 100 ตํารับตอป 
3. การออกหนังสือรับรองหมอพ้ืนบานและการยกยอง เชิดชูเกียรติ และการถอดองคความรูอยาง
ครบถวน ครอบคลุมทั่วทั้ง 4 ภาค 

กระบวนการสนับสนุน 
1. กระบวนการ  
พัฒนาบุคคลากร 

1. เปนไปตามแผน HRD ทีก่ําหนด 
2. เปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑทีเ่กี่ยวของ 

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรทั้ง HRM , HRD  
2. รอยละความสําเร็จของการดําเนนิการตามแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
3. รอยละของการประเมนิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 

2. กระบวนการ
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ความพรอมของการใชงาน  
2. ระบบปองกนัการเสียหายเมือ่เกิดภัยพิบัติ 

1. รอยละความสําเร็จของการดําเนนิงานตามแผนการตรวจสอบความพรอมการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. รอยละของการดําเนนิการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรที่เปนไปตามแผน 

3. กระบวนการ
การเงิน การคลัง
และพัสด ุ

1. เปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑที่
เกี่ยวของ  
2. โปรงใส ตรวจสอบได 

1. รอยละของความถกูตองของการดําเนินการเบิกจายไดตามคําขอ 
2. รอยละของรายงานทีจ่ัดทําแลวเสรจ็ทนัเวลาและถูกตอง 
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ข. การจัดการและการพัฒนากระบวนการ 
(4) การนํากระบวนการไปปฏิบัติ และ (5) กระบวนการสนับสนุน  
กรมฯ ไดกําหนดขอกําหนดท่ีสําคัญในการผลักดันระบบงานหลักตามพันธกิจ ไดแก 1) ดานการบริการการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 2) ดานผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 3) ดานการคุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร สําหรับกระบวนการสนับสนุน กรมฯ มีวิธีกําหนดจากกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ใหเก้ือหนุนระบบการทํางานใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได มาใชในการออกแบบกระบวนการเพ่ือมุงสูผลลัพธ เพ่ือให
กระบวนการท่ีออกแบบนําไปสูการปฏิบัติ  

(6) การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และกระบวนการ 
ผูบริหารไดกําหนดทิศทางของกรม มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเพ่ือตอบสนองความเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร

นโยบายการดําเนินงานผานการประชุมผูบริหารทุกระดับ รวมท้ังมีการเผยแพรใหประชาชนสามารถรับรู และตรวจสอบการ
ขับเคลื่อนนโยบายแผนงานและโครงการตางๆ ผานเวบไซตกรมฯ มีการบริหารจัดการโครงการโดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
วางแผน (Plan) ดําเนินโครงการ (Do) ติดตามความกาวหนาโครงการ (Check) นําไปสูการปรับปรุงแกไข และพัฒนา (Act) ใหสอด
รับกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง และมีการทบทวน ติดตามประเมินผลเปนระยะ เกิดผลลัพธจากการปรับปรุงการดําเนินงานมี
แนวโนมดีข้ึน เม่ือเทียบเคียงกับกรมอ่ืน  ๆตามตารางท่ี P-6  
ค. การจัดการเครือขายอุปทาน 
 (7) การจัดการเครือขายอุปทาน  
 กรมฯ มีกระบวนการจัดเครือขายอุปทาน โดยคํานึงถึงการสงมอบผลผลิตของกรมฯ ไดแก งานบริการ งานผลิตยาและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร งานภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ ใหเหมาะกับผูรับมอบท่ีเปนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
กรมฯ ไดแก ประชาชน ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลภาครัฐ บุคลากรสาธารณสุข หนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน เปนตน (ตามตารางท่ี ม. 3-1) ท่ีเปนกลุมเปาหมายในหวงโซอุปทาน ท่ีเปนตนทาง กลางทาง ปลายทาง ใหมีความพึง
พอใจในการรับมอบผลผลิต และมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นเปนขอมูลปอนกลับเพ่ือนํามาปรับปรุงประบวนการ
ทํางานของกรมฯ ตอไป ดังแสดงตามภาพท่ี ม.6-1  

ภาพที่ ม..6-1 ตัวอยางการจัดการเครอืขายอุปทานงานผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพร 

กรมฯ มีการทบทวน Value Chain และรับฟงความคิดเห็นความตองการ ความคาดหวังจากบุคลากรกรม ภาคีเครือขาย
ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือประเมินศักยภาพองคการและกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรของกรม โดยเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตรท่ี
สําคัญ คือ ดานภูมิปญญาเปนเลิศและดานความสามารถในการแขงขันเปนเลิศ ใชเทคนิค PDCA Cycle เพ่ือนํานโยบายไปสูการ
ปฏิบัติผานแผนงานโครงการท่ีตอบสนองความตองการของประชาชน เชน นโยบายการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทยแผนไทย 
กรมไดแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม  ๆท่ีสําคัญ 2.1 ก (2)  

 

เครือขาย 

ประชาชนที่ใชผลิตภณัฑสมุนไพร ผูประกอบการภาคเอกชน สถานบริการสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุข รพ.ภาครัฐที่มีการผลิตยา สถาบันการศึกษา 
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ง. การจัดการนวัตกรรม 
 (8) การจัดการนวัตกรรม 
 กรมฯ มีวิธีในการจัดการนวัตกรรม โดยทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูเก่ียวกับการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือกและสมุนไพร มีการนําเสนอในเวทีการประชุมวิชาการประจําป นอกจากนี้ กรมฯ ไดนําเทคโนโลยีมาจัดทําฐานขอมูล
สมุนไพร เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลอยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว เชน จัดทํา Herb ID เพ่ือการเขาถึงฐานขอมูลสมุนไพร โดยมี
ระบบ AI (ปญญาประดิษฐ) เพ่ือเปนประโยชนในการเขาถึงขอมูลสมุนไพร มีการจัดนวัตกรรมการบริการคลินิกเฉพาะโรคดวย
ศาสตรการแพทยแผนไทยแบบครบวงจรใน 4 กลุมโรค คือ โรคอัมพฤกษ/อัมพาต โรคภูมิแพทางเดินหายใจสวนตน โรคไมเกรน 
และโรคขอเขาเสื่อม โดยท้ัง 4 กลุมโรค มีการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) ท่ีถูกตองและไดมาตรฐาน สามารถนําไปใชไดทุก
สถานบริการ เปนตน และกรมฯ ยังไดมีการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการในการเขาถึงขอมูลสมุนไพร 
การบริการท้ัง 4 กลุมโรค เพ่ือนํามาปรับปรุงกระบวนงานเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกรมฯ  
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ  
ก. การควบคุมตนทุน 
 (9) การควบคุมตนทุน  
 กรมฯ มีระบบการควบคุมตนทุนการพัฒนาการบริการเพ่ือใหคุณภาพมาตรฐาน มีการออกแบบกระบวนการใหม โดยใช
เทคโนโลยีมาชวยใหการบริการดานการแพทยแผนไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผาน VDO 
Conference การพัฒนาองคความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสและผาน Mobile Application ซ่ึงถือเปนการทดแทนท่ีคุมคา การลด
เวลาในการรอคอยในการเขารับบริการ การนัดหมายผานแอพพลิเคชั่นลวงหนา เปนตน ในสวนกระบวนการสนับสนุน กรมฯ มี
วิธีการปรับปรุงกระบวนงานการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบพรอมเพียงกัน เชน การลดเอกสารโดยใชคิวอารโคด การใชสื่อ 
Social Media ในการถายทอดนโยบาย เชิญประชุม ประสานงาน การพัฒนาฝกอบรม สอนงาน ของบุคลากรในกรมหลาย  ๆ
หนวยงานอยางพรอมเพียงกัน เพ่ือลดจํานวนครั้งในการจัดประชุม ทําใหคาใชจายในการดําเนินการลดลง มีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติและเผยแพรในเว็บไซต ใหกับบุคลากรภายในกรมและนอกกรมใชเปนแนวทางในการปฏิบัติได นอกจากนี้ กรมฯ ได
กําหนดตวัชี้วัดเรื่องประสิทธิภาพการใชจายเงินงบประมาณและการดําเนินการดานการคลังและพัสดุ มีการกําหนดคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัด เพ่ือใหมีการเบิกจายไดเปนไปตามขอกําหนด และมีการติดตามกํากับในท่ีประชุมผูบริหารทุกสัปดาห เพ่ือคํานึงถึง
คุณภาพของการปฏิบัติงานลดความผิดพลาด ผลงานเปนไปตามเวลาท่ีกําหนด เกิดประโยชนตอทางราชการ 
ข. การจัดการความม่ันคงทางขอมูลและสารสนเทศ 
 (10) การจัดการความม่ันคงทางขอมูลและสารสนเทศ 
 กรมฯ มีการจัดการขอมูลความปลอดภัยทางไซเบอร (Cyber security) โดยมีหนวยงานรับผิดชอบเปนเจาของขอมูล 
ตั้งแตการตรวจสอบและนําเขาขอมูลเขาสูเครื่องแมขายคอมพิวเตอรของกรม และกําหนดใหมีการสรางรหัสผูใชงานเฉพาะบุคคล
ภายในกรม พรอมกําหนดสิทธิการเขาถึงขอมูล และแมขายคอมพิวเตอรแตกตางกันตามระดับการใชงาน สามารถตรวจสอบการ
ใชงานในดานตาง  ๆของแตละบุคคลได ตามวันและเวลา ในการเขาใชงาน นอกจากนี้ยังมีระบบ firewall สําหรับการปองกันการ
โจมตีทางไซเบอร และมีการกําหนดและระบุหมายเลขอุปกรณท่ีใชระบบเครือขายภายในกรมฯ  
ค. การเตรียมความพรอมดานความปลอดภัยและตอภาวะฉุกเฉิน 
 (11) ความปลอดภัย และ (12) การเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  
  กรมฯ มีความเตรียมพรอมดานการปลอดภัย ภาวะฉุกเฉินและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือใหเกิดความม่ันใจ โดยไดกําหนด
เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัติราชการ (PA) เพ่ือใหหนวยงานในกรมฯ มีความพรอมในการบริหารจัดการสาธารณภัยอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการกําหนดนโยบายภาวะฉุกเฉิน มีการฝกซอมทบทวนแผนรอบรับภาวะวิกฤต และภาวะฉุกเฉินของ 
กรมฯ ใหเปนประจําอยางตอเนื่อง และสื่อสารไปยังบุคลากรของกรมฯ ไปสูการปฏิบัติ 

ไดเตรียมความพรอมความปลอดภัย ดังนี้ 1) ติดตั้งราวทุกชั้นท่ีบันไดหนีไฟปองกันการพลัดตกจากอาคาร 2) ติดแถบสี
ใหงายตอการสังเกตบริเวณพ้ืนตางระดับปองกันการสะดุดหกลม 3) ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณรอบอาคารทุกอาคาร  
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มีการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 1) ไดจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีอัคคีภัย และมีการจัดประชุมเตรียมความพรอม
โดยการซักซอมความเขาใจและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัย และมีการซอมรับมืออัคคีภัยเปนประจําทุกป 2) มีการติดต้ังอุปกรณ
ดับเพลิงทุกชั้น ทุกอาคาร และมีการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหพรอมตอการใชงาน 3) มีการติดตั้งเครื่องกระตุนไฟฟา
หัวใจ (AED) บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ในกรณีท่ีมีผูปวยหัวใจหยุดเตนกะทันหันในกรม เพ่ือทําการชวยเหลือทันทวงที 

 
สวนท่ี 2-2 การดําเนินการท่ีโดดเดนรายหมวด 

หมวด 3 ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ก. สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(1) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน  

กรมฯ  มีวิธีการรับฟง ปฏิสัมพันธและสังเกต 
ผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย จากชองทางตางๆ  
เพ่ือพัฒนางานใหเกิดประโยชนเพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการและความคาดหวังไดอยางท่ัวถึง โดยใชหลักการ 
PDCA ไดแก 1) Plan : มีการออกแบบระบบสารสนเทศ 
โดยจัดทําระบบรายงานการตรวจราชการ ฐานขอมูล HDC 
TTM Service และโปรแกรมฯ สํารวจความพึงพอใจ    
เปนตน  2) Do : การรวบรวมขอมูล โดยการสํารวจความ
พึงพอใจ การรับฟงความคิดเห็น การตรวจนิเทศงาน และมี
การลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลหมอพ้ืนบาน เปนตน 3) Check : การวิเคราะหขอมูล โดยมีการประเมินความพึงพอใจและ
ความไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนํามาเปรียบเทียบ 4) Act : เปนการสรางความ ผูกพัน
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนํามาพัฒนาระบบบริการท่ีดี เสริมสรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ และตอยอด
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเปนเลิศ ดังแสดงในภาพท่ี ม.3-1  

กรมฯ ไดมีวิธีการรับฟงความตองการและความคาดหวังท่ีแตกตางกันระหวางผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสียผานชองทางท่ีหลากหลายในรูปแบบท้ังเชิงรุกและเชิงรับ สอดคลองกับภารกิจของกรมฯ 3 ภารกิจ ไดแก 1) ดาน
การบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Service) 2) ดานการผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
(Product) 3) ดานการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร (Wisdom)  
ดังแสดงในตารางท่ี ม.3-1 
ตารางที่ ม.3-1 วิธีการ/ชองทางการเรียนรูและรับฟงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และการนําขอมูลไปใชประโยชน 

วิธีการ/ชองทางการ
เรียนรู 

ผูรับบริการ 
ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผูรับบริการ 
ในอนาคต ขอมูลปอนกลับ/

ขอเสนอแนะ 
การนําขอมูลไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตและบริการ S P W S P W S P W 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
เชิงรุก 
Survey          - ผลสํารวจความพึงพอใจและ

ไมพึงพอใจ 
- พฤติกรรมสุขภาพ 
- ความตองการ ความคาดหวงั  
- ขอเสนอแนะดานวิชาการ
และบริการ 
- แนวโนม ทิศทางการพัฒนา
งานดานการแพทยแผนไทย 

- เพิ่มการเขาถึงการบริการการรักษาดวย
ยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมโดยพัฒนา
ตนแบบคลินิกกัญชาฯ 
- ต้ังศูนยใหคําปรึกษา One stop 
Service ดานการผลิตยาและพัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร 
- เพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
สมุนไพร ผาน Social Media 

Focus Group          

อบรม/สัมมนา          

การจัดนิทรรศการ          
ลงพื้นที่/นิเทศงาน          
งานมหกรรม
สมุนไพรแหงชาติ 

         

งานมหกรรมฯ          

ออกแบบ
สารสนเทศ 

(Plan) 

รวบรวม
ขอมูล  

(Do) 

วิเคราะห
ขอมูล 

(Check) 

สรางความ
ผูกผัน 
(Act) 

ภาพที่ ม.3-1 กระบวนการ PDCA 
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วิธีการ/ชองทางการ
เรียนรู 

ผูรับบริการ 
ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

ผูรับบริการ 
ในอนาคต ขอมูลปอนกลับ/

ขอเสนอแนะ 
การนําขอมูลไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผลผลิตและบริการ S P W S P W S P W 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
เชิงรุก 
ระดับภูมิภาค การแพทยทางเลือก และ

สมุนไพร ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 
- การปรับปรุงการใหบริการ 
ขอมูลขาวสาร องคความรู 

- ปรับแผนการจัดงานมหกรรมสมุนไพร
แหงชาติ เพื่อปองกันการระบาดของโรค 
COVID-19 
 

App. Herb ID          

App.SamuipraiFirst 
(สมุนไพรเฟรส) 

         

YouTube            
เชิงรับ 
โทรศัพท 
0 2591 7007 

         - ผลสํารวจความพึงพอใจและ
ไมพึงพอใจ 
- ความตองการ ความคาดหวงั  
- ขอเสนอแนะดานวิชาการ
และบริการ 
- ทิศทางการพัฒนางานดาน
ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย 
การแพทยทางเลือก และ
สมุนไพร ทั้งในปจจุบันและ
อนาคต 
- การปรับปรุงการใหบริการ 
ขอมูลขาวสาร องคความรู 

- การเปดบริการแพทยแผนไทยนอกเวลา
ราชการ 
- ลดขั้นตอน และเวลาการเขาถงึบริการให
สะดวกและรวดเร็ว 
- เพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
สมุนไพร ผานรานคาสมุนไพร  
 
 

Facebook          

Line@          
Website          

จดหมาย          
E-mail/Fax          
กลองรับความ
คิดเห็น 

         

ศูนยรับเร่ือง
รองเรียน 

         

ส่ือสาธารณะ          

ความถ่ี = Real time =ปละสองคร้ัง =ปละคร้ัง =ทุกคร้ังที่ดําเนินโครงการ 
 

จากการดําเนินงานดังกลาว กรมฯ ไดนําขอมูลไปพัฒนาแนวทางการคนหาขอมูลปอนกลับ/ขอเสนอแนะจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางทันทวงที และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนาคุณภาพของการ
บริการท่ีดี ดังภาพท่ี ม.3-2 DTAM Model กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากขอมูลท่ีไดดวยวิธีการและชองทางการเรียนรูตางๆ ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการใน

อนาคต ไดนํามาพัฒนาคุณภาพของผลผลิตและบริการ เชน ดานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(Service) กรมฯ ไดรับฟงและนําขอคิดเห็นของผูปวยท่ีจําเปนตองใชกัญชาในการรักษาโรค ซ่ึงมีปญหาในการเขาถึง
บริการรักษาดวยยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู จึงไดพัฒนาตนแบบคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยและการแพทย
พ้ืนบานไทย มีการพัฒนาศักยภาพแพทยแผนไทยในการสั่งจายยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

ภาพที่ ม.3-2 DTAM Model กระบวนการพัฒนาคณภาพการบริการ 
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และไดมีนโยบายการใหบริการคลินิกกัญชาฯ ครบท้ัง 13 เขตสุขภาพ ดานการผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
(Product) กรมฯ ไดรับฟงและนําขอเสนอแนะจากผูประกอบการภาคเอกชนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการใหคําปรึกษา 
(One Stop Service) เพ่ือตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของผูประกอบการภาคเอกชน และสนับสนุน
สงเสริมเพ่ือหาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร เพ่ือกระตุนยอดจําหนายผานรานคาชั้นนํา เชน Thai Mart 
TaoPao King Power เปนตน ดานการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร 
(Wisdom) กรมฯ ไดรับฟงและนําขอเสนอแนะในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ เปนประจําทุกป จากผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังจากประชาชนและผูบริหารระดับนโยบาย ท้ังกอน ระหวาง และหลังการจัดงานฯ เพ่ือนําขอมูล
มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนตัดสินใจเลื่อนการจัดงานในปนี้ จากสถานการณการระบาดของโรค  
COVID-19 ตามขอเสนอแนะของผูมีสวนไดสวนเสีย    

(2) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีพึงมีในอนาคต  
กรมฯ ไดวิเคราะหและคาดการณผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต พรอมวางแนวทางในการทํางานให

สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท้ังดานโครงสรางประชากร ดานเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนผานไปอยางรวดเร็ว  
ดานภาวะโรคท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดานการเคลื่อนไหวอพยพของประชากรในโลก ท้ังการทํางาน และการทองเท่ียว 
รายละเอียดตามตารางท่ี ม.3-2  
ตารางที่ ม.3-2 สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่พึงมีในอนาคต 

ภารกิจกรมฯ ผูรับบรกิารและผูมีสวนได
สวนเสยีที่พึงมีในอนาคต 

ความตองการและความคาดหวัง 
ที่พึงมีในอนาคต 

แนวทางการดาํเนินงาน 

ดานการบริการ
การแพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
(Service) 

1.โรงพยาบาลแพทยแผน
ไทยประจําเขตบริการ
สุขภาพ  

- มี Excellence Center ดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

- ยกระดับสถานบริการสุขภาพสูความเปนเลิศ 
- มีการบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกที่มมีาตรฐานเพิ่มขึ้น  

2.นักทองเที่ยว/ชาวตางชาติ 
 

- มีขอมลูการรักษาดานการแพทยแผนไทย
ที่เห็นผลเชิงประจักษและไดรับการเผยแพร
สูระดับสากล  
- มีขอมลูสถานบริการที่ผานมาตรฐานการ
นวดไทยและสามารถเขาถึงขอมูลไดอยาง
สะดวกและรวดเร็ว 

- พัฒนาบุคลากรใหเปนผูเชีย่วชาญดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับสากล 
- มีแอพพลิเคชั่น เพือ่เพิม่การเขาถึงบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และรองรับภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เปนตน  

ดานการผลติยา
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ
สมุนไพร 
(Product) 

1.ผูประกอบการไทยที่มี
เครือขายรานคาผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทยขนาดใหญ 

- มีเครือขายรานคาผลิตภัณฑสมุนไพร
ครอบคลุมในระดับสากลทั้งออนไลนและ
ออฟไลน  

- ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรใหมคุีณภาพ
มาตรฐาน เปนที่นาเชื่อถอื 

2.ผูประกอบการตางชาติ - สารสกัดสมุนไพรที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานสากล 

- พัฒนาระบบการผลิตสารสกดัที่ไดมาตรฐานสูระดับ
สากล 

ดานการคุมครอง
ภูมิปญญา
การแพทยแผน
ไทย การแพทย
พ้ืนบานไทย และ
สมุนไพร 
(Wisdom) 

1.สถานการศึกษา ทางภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย 

-  นาํองคความรูและขอมูลฯ ไปพัฒนาตอ
ยอดเขาสูระบบการศึกษา ไดอยางมี
คุณภาพ ประสิทธภิาพและ นาเชื่อถือ  

- จัดทาํกลยทุธและแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาความรูใหเปนระบบ เผยแพรผานส่ือออนไลนที่
สะดวก รวดเร็ว 

2. ประชาชน/นกัเรียน 
นักศึกษา/นักวิจยัที่สนใจ
สืบทอดภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย 

- นําองคความรูและขอมูลฯ ไปพฒันาตอ
ยอดไดอยางมีคุณภาพ ประสิทธภิาพและ 
นาเชื่อถือ  
 

- จัดทาํกลยทุธและแนวทางการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาความรูใหเปนระบบ เผยแพรผานส่ือออนไลนที่
สะดวก รวดเร็ว 

ข. การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และ ผลผลิตและการบริการ 
(3) การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ปจจุบันขอบเขตการทํางานของระบบสารสนเทศขยายตัวจากการรวบรวมขอมูลท่ีมาจากภายในองคกรไปสู

การเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอก ทําใหเกิดผูท่ีมีสวนไดสวนเสียท้ังจากโดยตรงและโดยออม 
ดังนั้น เพ่ือใหไดขอมูลครอบคลุมทุกประเด็นความตองการ ตอบสนองความคาดหวัง และการพัฒนาท่ีตอเนื่องผาน
ชองทางเชิงรับและเชิงรุกท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน กรมฯ จึงไดกําหนดกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีแตกตางกันโดยยึดกลุมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใตภารกิจของกรมฯเปนหลัก  
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ตารางที่ ม.3-3 กลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตามภารกิจหลักของกรมฯ 
ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสยี 

ดานบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก (Service) 

1. ประชาชนที่มารับบริการที่สถานบริการในสังกัดกรมฯและ 
   สังกัด กสธ. 
2. ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1. โรงพยาบาลภาครัฐที่มกีารใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 

ดานการผลิตยาและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร (Product) 
 

1. ประชาชนที่ใชผลิตภัณฑสมุนไพร 
2. ผูประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ 
   สมุนไพร 
3. สถานบริการสาธารณสุขที่รับผลิตภณัฑสมุนไพรจากกรมฯ 
4. บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยและ 
    การแพทยทางเลือก 

1. โรงพยาบาลภาครัฐที่มีการผลิตยาแผนไทย 
2. ผูประกอบการภาคเอกชนที่ผลิต แปรรูป   
   สมุนไพร 
3. สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและ      
   เอกชน 
4. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดานการคุมครองภูมิ
ปญญาการแพทยแผน
ไทย การแพทยพ้ืนบาน
ไทย และสมุนไพร 
(Wisdom) 

1. ผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย  
2. ผูประกอบการภาคเอกชน 
3. หมอพื้นบาน 
4. หนวยบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

1. สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
2. ประชาชนผูครอบครองภูมิปญญาการแพทย     
   แผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย 

จากการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน สามารถวิเคราะหความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย นําไปสูข้ันตอนการวางแผนกําหนดนโยบายและปรับกระบวนการทํางานใหตอบสนองกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ดานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Service) 
ทําใหประชาชน ผูปวย ผูสูงอายุ กลุมวัยตางๆ ท่ีมารับบริการผานโรงพยาบาลในสังกัดกรมฯ และสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข สามารถเขาถึงการบริการการแพทยแผนไทย มีความเชื่อม่ัน และเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพ  
ดานการผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (Product) กลุมโรงพยาบาลภาครัฐท่ีมีการผลิตยาสมุนไพร และ
ผูประกอบการภาคเอกชน มีการพัฒนาผลิตยาและผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ ยกระดับการผลิตใหได
มาตรฐานสากล สามารถสรางมูลคาเพ่ิม สรางตลาดท่ียั่งยืน กระจายรายได สรางความเขมแข็งใหกลุมเกษตรกร  
กลุมผูผลิตยาตั้งแตระดับชุมชน เอกชน และสงเสริมขีดความสามารถการแขงขันในตลาดสมุนไพร ระดับโลก ดานการ
คุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร (Wisdom) ประชาชนผูครอบครอง 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ ท่ีขอข้ึนทะเบียนตํารับตําราสวนบุคคลและของชาติ ไดรับการคุมครองและสงเสริม 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เพ่ือธํารงรักษาศาสตรดานภูมิปญญาไทยของแผนดิน 

กรมฯ มีวิธีการดําเนินการท้ังในเชิงรุกและเชิงรับเพ่ือเปนชองทางในการรับฟงและตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย 1) การดําเนินการเชิงรุก มีการออกหนวย/ลงพ้ืนท่ีใหบริการโดยตรง มี
การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และมหกรรมแพทยแผนไทยฯ ระดับภาค และมีการพัฒนาโมบาย แอพพลิเคชั่น 
ซ่ึงเปนวิธีการสํารวจท่ีไดรับขอมูลปอนกลับไดทันที  2) การดําเนินการเชิงรับ มีระบบการเก็บขอมูลการใหบริการผาน
ฐานขอมูล HDC TTM Service ฐานขอมูลองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และมี
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ มีการจัดทําเอกสารสรุปผลงาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนางาน ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี ม.3-4  

ตารางที่ ม.3-4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแยกตามภารกิจกรมฯ 

ภารกิจกรมฯ วิธีการ
ดําเนินการ 

ระบบการเก็บขอมูล 

ดานบริการ
การแพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
(Service) 

เชิงรุก - การออกหนวยแพทยแผนไทยเคล่ือนที/่การออกพื้นที่เยี่ยมบาน 
- การลงพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานปละ 2 คร้ัง (การเขาถึงบริการ) 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการการออกหนวย/ลงพื้นที่ใหบริการ แบบออนไลน และออฟไลน 
- มีโมบายแอพพลิเคชั่นรองรับการลงทะเบียนจองคิวลวงหนาในการเขารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผน

ไทยและการแพทยพื้นบาน  
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ภารกิจกรมฯ วิธีการ
ดําเนินการ 

ระบบการเก็บขอมูล 

 
เชิงรับ - การเขารับบริการในหนวยบริการสังกัดกรมฯฯ และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ระบบการเก็บขอมูลของโรงพยาบาล เชน Soft Con, Hos Xp  
 ระบบการเก็บขอมูลงานวจิัยของโรงพยาบาล เชน REDCap เก็บขอมูลงานวิจยักัญชาฯ  

ทางการแพทยแผนไทย โดยรวมมอืกับจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย และ GS-1 ระบบติดตามการส่ังจายน้ํามัน
กัญชาในคลินิกกัญชาฯ  

- ระบบฐานขอมูล HDC TTM Service เปนการเก็บขอมูลการใหบริการฯ ของสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 
- การเขารับการอบรมองคความรูงานบริการดานการแพทยแผนไทยฯ 
 มีระบบเก็บขอมูลผูเขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ 
 มีระบบเก็บขอมูลผูขอจดทะเบียนสิทธิประโยชนตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 
 มีระบบการเก็บขอมูลการนําตํารับยาแผนไทยของชาติไปใชเชิงพาณิชย 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนดานบริการทางการแพทยแผนไทยฯ ณ หนวยบริการ ทั้งแบบ
ออนไลน (Google Form) และออฟไลน 

การผลิตยาและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
(Product) 

เชิงรุก - การตรวจประเมินโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพร ตามมาตรฐาน WHO-GMP 
- จัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑสมุนไพร โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมุนไพรเฟรส  
 -  มีขอมูลการ Matching ระหวางเกษตรกรและผูประกอบการ  
- มีการประกวดผลิตภัณฑสมุนไพร ระดับ Prime Minister Herbal Award และ Premium Herbal Products 

เชิงรับ - แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการดานบริการผลิตยาสมุนไพร แปรรูปวัตถุดิบ สารสกัดจากสมุนไพร 
การตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑทางหองปฏิบัติการ และการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร แบบ
ออนไลน (Google Form) และออฟไลน 

- ระบบขอมูลหมอพื้นบานที่ไดรับการรับรองตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 

ดานภูมปิญญา
การแพทยแผน
ไทยและ
การแพทย
พ้ืนบานไทย
(Wisdom) 

เชิงรุก - การออกเยี่ยมหมอพื้นบาน/ถอดองคความรู 
- ออกสํารวจรับรองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน และเก็บขอมูลพืชพันธสมุนไพร เพื่อจัดทําเปน

พิพิธภัณฑสมุนไพร (Herbarium) 
- สืบคนขอเท็จจริงในการขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
- การคัดเลือกหมอไทยดีเดนแหงชาติ 
- จัดเก็บขอมูลสมุนไพรผานระบบ AI (Artificial Intelligence) ที่ออกแบบในโมบาย แอพพลิเคชั่น เชน Herb ID 

เชิงรับ - การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบาน/การจดทะเบียนสิทธิภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
- มีระบบคลังความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Thai Traditional Digital 

Knowledge  Library :TTDKL) เชน ฐานขอมูลงานวจิัย ฐานขอมูลสมุนไพร ฐานขอมูลตํารับตํารา เปนตน 
- จัดทําสรุปองคความรูและกิจกรรมในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และมหกรรมแพทยแผนไทยระดับภาค 
- มีระบบจัดเก็บขอมูลผูเขามาเยีย่มชมและศึกษาดูงานที่พิพธิภัณฑการสาธารณสุขและการแพทยไทย  
- แบบประเมินความพึงพอใจผูมาเยีย่มชมและศึกษาดูงานที่พพิิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทยไทย  

แบบออนไลน (Google Form) และออฟไลน 

(4) ผลผลิตและการบริการ 
ผลผลิตและการบริการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนผลผลิตหลักท่ีเกิด

จากการดําเนินการตามภารกิจหลักของกรมฯ ท้ัง 3 ดาน โดยมีการปรับปรุงผลผลิตและการบริการใหตรงกับความ
ตองการของแตละกลุม รวมท้ังมีวิธีการสงมอบผานกิจกรรมตางๆ และมีวิธีการสื่อสารระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน ดังแสดงในตารางท่ี ม.3-5 

ตารางที่ ม.3-5 การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตามผลผลติและการบริการที่สงมอบ 

ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการ/ความตองการและความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ 
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

ดานบริการฯ 
(Service) 

ผูรับบริการ 1. ประชาชนที่มารับบริการที่
สถานบริการในสังกัดกรมฯ 
และสังกัด กสธ. 
 
 

บริการด านการแพทย แผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
สะดวก รวดเร็ว 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ.  
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. ลงพื้นที่เยีย่มบาน/ 
   ออกหนวยเคล่ือนที ่

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/Social 
Media 
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ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการ/ความตองการและความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ 
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

2.  ผู ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ
การแพทย แผนไทยและ
แพทยทางเลือก 

แนวทางเวชปฏิบั ติ ในการรักษาด าน
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
(CPG) ที่มีมาตรฐาน มีความนาเชื่อถือ นําไป
ปฏิบัติไดจริง 

1. ฝกอบรม  
2. ประชมุสัมมนา 
3. E - Book 

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/Social 
Media 
 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. โรงพยาบาลภาครัฐ         
ที่มีการใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

1. มาตรฐานโรงพยาบาลส งเสริมและ
สนับสนุนการแพทยแผนไทยฯ (รพ.สส.พท.) 
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว 
2. เกณฑมาตรฐานการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพงานการแพทยแผนไทย (TTM-HA) 
ที่มีความนาเชื่อถือ นําไปปฏิบัติไดจริง 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ.  
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3. สํารวจ/ลงพืน้ที่ตรวจ
ประเมิน 

พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/Social 
Media/หนังสือ 
 

ดานผลิตยา
และการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑฯ
(Product) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรับบริการ 1. ประชาชนท่ีใชผลิตภัณฑ
สมุนไพร 

ยาแผนไทยสําเร็จรูป และผลิตภัณฑ
สมุนไพร ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 

1. สงมอบผานหนวยงานใน
สังกัดกรมฯ และสังกัด กสธ. 
2. ใหบริการโดยตรงทีก่รมฯ 
3.  ลงพื้ นที่ เ ยี่ ย มบ าน/ 
   ออกหนวยเคล่ือนที่ 

พบปะพูดคุย/
หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร 

2. ผูประกอบการภาคเอกชน
ที่ เ กี่ ย ว ข อ งกั บ  พ รบ . 
ผลิตภัณฑสมุนไพร 
 

1. ออกใบอนุญาตนําตํารับยาแผนไทย    
ของชาติไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
2. ใหบริการผลิตยาสมุนไพร แปรรูปวัตถุดิบ 
และสารสกัดจากสมุนไพร  
3. ใหบริการตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑทางหองปฏิบัติการ 

1. การใหคําปรึกษา 
2. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ 
3. การสงเสริมการรวมกลุม 
เพิ่มชองทางการขาย 

พบปะพูดคุย/
หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร 

3. สถานบริการสาธารณสุขที่
รับผลิตภัณฑสมุนไพรจาก
กรมฯ 

ยาแผนไทยสําเร็จรูป และยาที่พัฒนา      
จากสมุนไพร ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 
 

1. มารับบริการดวย 
   ตนเองที่กรมฯ 
2. ผานหนวยงานในสังกัด 
กสธ.  

พบปะพูดคุย
โทรศัพท/
โทรสาร 

4. บุคลากรสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานดานการแพทย
แผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

องคความรู /งานวิจัย/รูปแบบบริการ/
มาตรฐาน ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได สามารถนําไปใชไดจริง 
 

1. การอบรม/จดัประชุม/
สัมมนา 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. โรงพยาบาลภาครั ฐ         
ที่มีการผลิตยาแผนไทย 

ความรูและระบบตรวจประเมนิมาตรฐานการ
ผลิตยาแผนไทยที่ไดมาตรฐาน 

สํารวจ/ลงตรวจประเมิน
พื้นที่ 

พบปะพูดคุย/
เอกสาร/
โทรศัพท/ 
Social Media 

2. ผูประกอบการภาคเอกชน
ที่ผลิต แปรรูป สมุนไพร  
3. สถาบันการศึกษา          
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

องคความรู /งานวิจัย/รูปแบบบริการ/
มาตรฐาน ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่มีคุณภาพ 
เชื่อถือได สามารถนําไปใชไดจริง 

1. การอบรม/จดัประชุม/
สัมมนา 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

ดานคุมครอง
ภูมิปญญาฯ
(Wisdom) 
 
 
 
 
 
 

ผูรับบริการ 1 .  ผู ป ร ะกอบวิ ช า ชี พ
การแพทยแผนไทย     
 2.. หนวยบริการสาธารณสุข
ภาครัฐ 
3. ผูประกอบการภาคเอกชน 

ตํารับยาแผนไทยของชาติ  และตํารา
การแพทยแผนไทยแหงชาติ ที่สามารถ 
เขาถึงขอมูลไดงาย สะดวก และรวดเร็ว  

1. มารับบริการดวยตนเองที่
กรมฯ 
 2. E-book 
 

Website/ระบบ
TTDKL/พบปะ
พูดคุย/
โทรศัพท/
โทรสาร 

4. หมอพื้นบาน การรับรองหมอพื้นบานตามระเบยีบของ
กระทรวงสาธารณสุข ที่ถกูตอง รวดเร็ว 

1. การอบรมพัฒนาศักยภาพ 
2. มารับบริการดวย 
   ตนเองทีก่รมฯ 
3. ผานหนวยงานในสังกัด 
กสธ. (สสจ.) 

พบปะพูดคุย
โทรศัพท/
โทรสาร 
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ภารกิจกรมฯ ผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย บริการ/ความตองการและความคาดหวัง แนวทาง/วิธีการใหบริการ 
วิธีการสื่อสาร
ระหวางกัน 

 ผูมีสวนได 
สวนเสีย 

1. สถาบันการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  
 

องคความรูดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก มีคุณภาพ เชือ่ถือได 
สามารถนําไปใชไดจริง 
 

 การอบรม/จัดประชุม/
สัมมนา 
 

หนังสือหรือ
เอกสาร/
โทรศัพท/
โทรสาร/พบปะ
พูดคุย 

2. ประชาชนผูครอบครองภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย
และแพทยพื้นบานไทย 

ไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติในการสืบทอด
องคความรูภูมปิญญาการแพทยแผนไทย
และการแพทยพื้นบานไทย 

สํารวจ/ลงตรวจประเมิน พบปะพูดคุย/
โทรศัพท/ 

 

3.2 การสรางความผูกพัน 
ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

(5) การจัดการความสัมพันธ 
 กรมฯ มีชองทางในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการ

และผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการ จัดการและสรางภาพลักษณท่ีดี

ของกรมฯ พรอมรักษาความสัมพันธของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย โดยยึดหลักสรางความรู ความเขาใจ สรางคุณธรรม และ

สรางภาพลักษณองคกรท่ีดี โดยเนนการใหผูรับบริการและผูมีสวน

ไดสวนเสีย มีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมประเมิน 

รวมรับผิดชอบ ในการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักของกรมฯ ท้ัง 

3 ดาน ซ่ึงกรมฯ มีกลยุทธการสรางความผูกพันกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยใชกลยุทธหลัก 5 ประการ        

คือ สรางความรูจัก ทําใหเกิดความชอบ มีระบบการโนมนาว รวมตัดสินใจ นําไปสูการบอกตอ ดังตารางท่ี ม.3-6 
ตารางที่ ม.3-6 การสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ภารกิจกรมฯ รูจัก (1) ชอบ (2) โนมนาว (3) ตัดสินใจ (4) บอกตอ (5) 
ดานบริการ
การแพทย
แผนไทยและ
การแพทย
ทางเลือก 
(Service) 

- ประชาสัมพันธผานส่ือ
ตางๆ เชน Social Media 
TV ปายประชาสัมพันธ 
วารสาร เอกสารตางๆ  
เปนตน 
- พิพิธภัณฑการ
สาธารณสุขและ
การแพทยแผนไทย 
- ออกหนวยพื้นที่ เชน 
พ.อ.ส.ว 

- พัฒนา
มาตรฐานการ
บริการที่มี
คุณภาพ  
- บริการ
ตอบสนอง
ความตองการ
ของผูรับบริการ
และผูมีสวนได
สวนเสีย 

- มีระบบการจองคิวลวงหนาดวย
แอพพลิเคชั่นออนไลน 
- สามารถเลือกรูปแบบการใหบริการ
ไดดวยตนเอง เชน เลือกเวลาที่ขอรับ
บริการ รวมถึงการเลือกผูใหบริการ  
เปนตน 
- สามารถนําตํารับยาแผนไทยของ
ชาติไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
- สรางความเชื่อมั่นโดยมีแนวทางเวช
ปฏิบัติในการรักษาดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 
- มีผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษา
ดานการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร 

- มีการใหบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ตรง
กับความตองการของ
ผูรับบริการ 
- การใหบริการมี
คุณภาพ ปลอดภัย 
และไดมาตรฐาน 
- มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ สามารถ
ใหบริการในรูปแบบ
เฉพาะเจาะจงตอกลุม
ผูรับบริการ 

- มีการใหบริการ
อยางตอเนื่อง  
- มีการปรับปรุง
ขอมูลขาวสารให
เปนปจจุบัน ผาน 
Social Network 
อยางตอเนื่อง 
-  การบริการตรง
ตอความตองการ
ของผูรับบริการ 

ดานการผลิต
ยาและการ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
(Product)  
 

- ประชาสัมพันธผานส่ือ
ตางๆ เชน Social Media 
TV ปายประชาสัมพันธ 
วารสาร เอกสารตางๆ  
เปนตน 
- จัดนิทรรศการ/จัดงาน
มหกรรมสมุนไพร

เผยแพรขอมูล
ที่มีความ
นาเชื่อถือ 
ครบถวน 
ตอบสนอง
ความตองการ 

- มีโปรโมชั่นพิเศษในชวงเทศกาล
สําคัญ 
- มีรางวัล Prime minister 
Herbal Award และ Premium 
Product 
- มีชองทางที่หลากหลายในการเขาถึง
สินคาและผลิตภัณฑสมุนไพรที่มี

- ผลิตภัณฑสมุนไพรมี
คุณภาพ ปลอดภัย 
และไดมาตรฐาน เชน 
มาตรฐานสารสกัด
สมุนไพร เปนตน 
- ผลิตภัณฑสมุนไพรมี
รูปแบบบรรจุภัณฑที่

- เกิดผลลัพธที่ดีตอ
การใชผลิตภัณฑ
สมุนไพร 
 

รูจัก 
1 

ชอบ 
2 

โนมนาว 
3 

ตัดสินใจ 

4 

บอกตอ 

5 

ภาพที่ ม.3-3 หลัก 5 ประการ สรางความสัมพันธ 
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ภารกิจกรมฯ รูจัก (1) ชอบ (2) โนมนาว (3) ตัดสินใจ (4) บอกตอ (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหงชาติ/งานมหกรรม
การแพทยแผนไทย 
- แจกผลิตภัณฑสมุนไพร
ในเทศกาล งานสําคัญ 
- อบรมการผลิต
ผลิตภัณฑสมุนไพร เชน 
ยาดม ยามหมอง ลูก
ประคบ 

คุณภาพและนาเชื่อถือ เชน Thai 
Mart TaoPao ไปรษณียไทย เปนตน 
- สรางความเชื่อมั่นในงานวิจัยดาน
การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
- มีการรับรององคความรูภูมิปญญา
หมอพื้นบานเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับประชาชน  

ทันสมัย ใชงาย พกพา
สะดวก เชน น้ํามัน
กัญชา ฯลฯ   
- เขาถึงผลิตภัณฑ
สมุนไพรไดงาย สะดวก 
รวดเร็ว  
- งานวิจัยสามารถ
นําไปตอยอดและ
เผยแพรได 

ดานการ
คุมครองภูมิ
ปญญา
การแพทย
แผนไทย
การแพทย
พ้ืนบานไทย 
และสมุนไพร 
(Wisdom) 

- ประชาสัมพันธผานส่ือ
ตางๆ เชน Social Media 
TV ปายประชาสัมพันธ 
วารสาร เอกสารตางๆ  
เปนตน 
- ประชาสัมพันธการจัด
นิทรรศการวันภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย
แหงชาติ 
- หมอพื้นบานเขามารวม
ในสถานบริการ
สาธารณสุขภาครัฐ 
- ผลักดันใหภูมิปญญา
การนวดไทยไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกภูมิ
ปญญาทางวัฒนธรรมที่
จับตองไมได 

อนุรักษภูมิ
ปญญา ศาสตร
การแพทยแผน
ไทย 

- ใหรางวัลเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเดน
แหงชาติ 
- มีระบบ AI ที่ออกแบบใน Mobile 
Application ในการระบุชนิด
สมุนไพรดวยภาพ เพิ่มชองทางการ
เขาถึง ไดสะดวก และรวดเร็ว 
- การวางแผนเชื่อมโยงขอมูลสมุนไพร
ทั้งระบบของประเทศ  
(Big Data)  
- มีตํารับยาแผนไทยของชาติและ
ตําราการแพทยแผนไทยแหงชาติที่
ไดรับการคุมครองเพื่อเปน
แหลงขอมูลอางอิง 
- มีส่ือจัดแสดงภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยและการแพทยพื้นบานไทยที่
ทันสมัย  

- เขาถึงขอมูลไดงาย
สะดวก รวดเร็ว และมี
ความทันสมัย 
- หมอพื้นบานไดรับ
การยอมรับจาก
ประชาชนในพื้นที่  

- มีขอมูลที่
นาเชื่อถือและนําไป
อางอิงไดจริง 

 

การรักษาความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

การสรางความสัมพันธสําหรับกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกรมฯ เชน ดานการบริการแพทยแผน
ไทยฯ มีการบริการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ทําใหประชาชนเขาถึงการบริการไดงาย สะดวก รวมถึงมีบริการ
จองคิวลวงหนา ผานระบบออนไลน Mobile Application บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะโรค มีการ
ใหบริการท่ีเห็นผลลัพธเชิงประจักษ นาเชื่อถือ มีการติดตามคนไขใหมาตามนัด ในการเขารับบริการท่ีคลินิกกัญชาฯ  
ทางโทรศัพท ซ่ึงเปนการใหบริการท่ีเหนือความคาดหวัง อีกท้ังยังมีทีมหมอแพทยแผนไทยลงเยี่ยมบาน 

ดานผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑฯ มี กิจกรรมท่ีสานสัมพันธอย างตอเนื่ อง ผ านการให คําปรึกษา  
การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ การยกยอง ประกาศเกียรติ คุณ สรางขวัญกําลังใจ เสริมสราง 
การมีชื่อเสียงของผูประกอบการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เสริมสรางรายได ตอบสนองตอวิสัยทัศนกรมฯ ในการเสริมสราง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน  

ดานการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ มีระบบ AI ท่ีออกแบบใน Mobile Application ในการระบุชนิด
สมุนไพรดวยภาพ เพ่ิมชองทางการเขาถึง ไดสะดวก และรวดเร็วของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนําขอมูลไป
ใชประโยชนไดอยางถูกตอง แมนยํา และท่ัวถึง 

 กรมฯ ยังมุงเนนกระบวนการจัดการสรางความผูกพันและติดตามประเมินผลความพึงพอใจอยางเปนระบบ   
โดยใชระบบการสื่อสารเขามาชวยจัดการ เชน ระบบบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  การสื่อสารผาน Social Media  
การใหบริการเคลื่อนท่ีเชิงรุก เพ่ือเผยแพรนวัตกรรมใหม ๆ หรือชุดความรูท่ีผานการรับรองเปนประโยชนตอสังคม  
ตอประชาชน และท่ีสําคัญเปนการสรางความเชื่อม่ันในมาตรฐานบริการขององคกร ภาพลักษณองคกรตอผูรับบริการและผู
มีสวนไดสวนเสียไดรับรู  
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กรมฯ มีการยกยองเชิดชูเกียรติ หมอไทยดีเดนแหงชาติ โดยมีการมอบเงินรางวัล 200,000 บาท  และเปนผูแทน

ประเทศดานการแพทยพ้ืนบานเพ่ือเขารวมประชุมการแพทยด้ังเดิมลุมน้ําโขง ซ่ึงมีการจัดประชุมในตางประเทศลุมแมน้ํา

โขง  นอกจากนี้ กรมฯ ไดเชิญมาเปนผูใหบริการท่ีโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยศเส) เพ่ือเปน

ตนแบบในการบริการแพทยพ้ืนบานไทย  มีโอกาสในการรวมประชุมและเปนวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม

สัมมนาดานการแพทยแผนไทยท่ีกรมฯ และไดมีการประเมินการรูจัก เชื่อม่ัน ชอบใชสมุนไพร พบวาประชาชนมีการรับรู

การแพทยแผนไทย รอยละ 96.57 ประชาชนเชื่อม่ันตอผลิตภัณฑสมุนไพร รอยละ 74.50 และประชาชนเชื่อม่ันตอการ

บริการ รอยละ 64.8 ตามภาพท่ี ม.3-4 

 
 

 (6) การเขาถึงและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

กรมฯ  ไดสนับสนุนความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหไดรับบริการท่ีมี
คุณภาพ และไดรับองคความรู ดวยวิธีการตางๆ ท้ังการจัดประชุม/สัมมนา/อบรม/เวทีแลกเปลี่ยนความรู เผยแพรผาน
สื่อตางๆ ท้ังวารสาร หนังสือ คูมือ แผนพับ แอพพลิเคชั่น เว็บไซต โทรศัพท เปนตน อีกท้ังยังมีระบบท่ีมีมาตรฐาน 
(Mobile Service, App.) เพ่ือสนับสนุนชองทางการใหบริการ การคนหาขอมูลของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย ผานแอพพลิเคชั่น เว็บไซต สถานบริการเครือขาย หรือทางโทรศัพท รวมถึงการรองเรียน ผาน Line Facebook  
Website กรมฯ จดหมาย หรือ Call Center 02-591-7007 โดยมีการกําหนดระยะเวลา เพ่ือใหมีมาตรฐานการ
บริการ ดังตารางท่ี ม.3-7 
ตารางที่ ม.3-7 การสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

กลไก Support Mechanism 
ลูกคา 

มาตรฐานการบริการ 
กลุมผูรับบริการ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

1. การคนหาขอมูล 
   1.1 Application 

√ 
√ 

√ 
√ 

 
- ทุกที ่ทุกเวลา 

   1.2 Website กรมฯฯ √ √ - ทุกที ่ทุกเวลา 

   1.3 พิพิธภัณฑการแพทยแผนไทยฯ √ √ - วันและเวลาราชการ 

   1.4 การจัดนิทรรศการ (ทุกงาน) √ √ - ครอบคลุมครบถวนดานงานบริการ วชิาการ 
ผลิตภัณฑ และมีความรวมสมัย 

1.5 Facebook  √ √ - ทุกที ่ทุกเวลา 

1.6 YouTube  √ √ - ทุกที ่ทุกเวลา 

     

ภาพที่ ม.3-4 การรูจัก เชื่อมั่น ชอบใชสมุนไพร 
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กรมฯ ไดกําหนดเครื่องมือในการติดตอสื่อสารระหวางผูรับบริการกับทางกรมฯ ไวหลายวิธีเพ่ือความสะดวก 

พรอมกําหนดมาตรฐานในแตละรูปแบบ เชน ในกรณีท่ีเปนเรื่องเรงดวน ก็จะไดรับการตอบกลับท่ีรวดเร็วทันที แตหาก
ตองการความถูกตองครบถวนของขอมูล ก็จะมีการกําหนดระยะเวลาเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของเครื่องมือนั้นๆ 
และกําหนดวิธีการใหบริการท่ีแตกตางกันในแตละกลุม มีรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน การสนับสนุนโรงพยาบาลภาครัฐ
ในการผลิตยาสมุนไพรใหไดมาตรฐาน WHO-GMP เพ่ือใหการเขาถึงของประชาชนในแตละพ้ืนท่ีมีความสะดวกและ
ครอบคลุม ซ่ึงโรงพยาบาลท่ีมีการผลิตยาดังกลาว จะมีการคัดเลือกวัตถุดิบสมุนไพรท่ีไดมาตรฐานและปลูกในถ่ินท่ี
โรงพยาบาลฯ ตั้งอยู ทําใหกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและสรางรายไดใหเกษตรกร เสนอแนวทางการผลิตใหกับ
โรงพยาบาลใหมีความเหมาะสม โดยใชวัตถุดิบท่ีสามารถปลูกไดในทองท่ีนั้นๆ และมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันโดย
สงไปยังแหลงท่ีมีการผลิตนอยหรือไมไดผลิตยาสมุนไพรชนิดนั้นๆ  เพ่ือใหตนทุนการผลิตต่ําสุดและเหมาะสมในแตละ
พ้ืนท่ี  โรงพยาบาลท่ีไมสามารถผลิตยาสมุนไพรไดก็สามารถสั่งซ้ือกับโรงพยาบาลท่ีมีการผลิตยาฯใกลเคียง สงผลให
ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการสงผลใหผลการบริการผูปวยนอกท่ีมารับบริการในสถานบริการของกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ิมข้ึนทุกป   

(7) การจัดการกับขอรองเรียน 
กรมฯ ไดมีการพัฒนาตอบโตความเสี่ยงเพ่ือ

ความรอบรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Risk Response for 
Health Literacy Center) เพ่ือรองรับการจัดการขอ
รองเรียน และการแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล 
โดยเปนศูนยปฏิบัติการเฝาระวังและตอบโตความเสี่ยง 
รวบรวมทําเนียบผูเชี่ยวชาญท้ังภายในและภายนอกกรมฯ 
จัดเตรียมและเชื่อมขอมูลกรมฯเขาสูคลังขอมูลกลาง โดย
มีข้ันตอนการดําเนินงานตามภาพท่ี ม.3-5 

กลไก Support Mechanism 
ลูกคา 

มาตรฐานการบริการ 
กลุมผูรับบริการ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

   1.7 HDC TTM √ √ - ทุกที ่ทุกเวลา 

2. การใหบริการ 
   2.1 Application 

 
√ 

 
√ 

- ทันท ี
- เดือนละ 1 คร้ัง เฉพาะ 

   2.2 Mobile Service (ออกหนวยแพทย
แผนไทยฯ เคล่ือนที่) 

√ √ เขตกรุงเทพมหานคร  

   2.3 สถานบริการเครือขาย  √ √ - ผูใหบริการผานเกณฑการนวดที่ไดมาตรฐาน 
สถานบริการสะอาด เปนสวนตัว 

   2.4 Website √ √ - ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยของขอมูล 
   2.5 Facebook √ √ - ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยของขอมูล 

   2.6 โทรศัพท (นัดหมายเขารับบริการ) √ √ - ทันท ี

3. เรื่องขอรองเรียน 
     3.1 Line@ √ √ 

 
- ภายใน 24 ชั่วโมง 

     3.2 Facebook √ √ - ภายใน 24 ชัว่โมง 
     3.3  Website  
(กรมฯ/OPM.1111) 

√ √ - ภายใน 24 ชัว่โมง 
- ภายใน 24 ชัว่โมง 

     3.4 จดหมาย/ตูรับเร่ืองรองเรียน √ √ - ภายใน 7-14 วันทําการ 
     3.5 Call Center 02-591-7007 √ √ - รับสายเมื่อดังไมเกิน 3 คร้ัง 
     3.6 แบบสอบถามจากการสํารวจ √ √  

ภาพที่ ม.3-5 ขั้นตอนการดาํเนินการขอรองเรียน 
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กรมฯ มีชองทางการสื่อสารใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถติดตอสื่อสารกับองคกรเพ่ือการ
ปรับปรุงบริการ ดวยการรองเรียนการแสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เพ่ือปรับปรุงบริการผาน 6 
ชองทาง ไดแก 1)ตูรับเรื่องรองเรียนมีบริการไว 6 จุด 2) โทรศัพท ระบบ Call Center หมายเลข 0 2591 7007 และ
หมายเลขโทรศัพทจากสถาบัน/สํานัก/กอง หนวยงานตางๆของกรมฯ 3) จดหมาย หนังสือโดยตรง หรือเอกสารสงมา
จากศูนยรับเรื่องรองเรียนของกระทรวงสาธารณสุข 4) จากศูนยรับเรื่องรองเรียนของรัฐบาล GC 1111 5) จาก 
Social Media สื่อ Online 6) รองเรียนดวยตนเอง และมีกระบวนการจัดการขอรองเรียน โดยดําเนินการรับและ
ตรวจสอบขอรองเรียนจากชองทางตางๆ นํามาวิเคราะหแยกระดับขอรองเรียน ประสานผูท่ีเก่ียวของในหนวยงานเพ่ือ
ดําเนินการแกไขปรับปรุง ประสานหนวยงานภายนอกกรมฯ การติดตามผลการแกไขปรับปรุง เพ่ือแจงกลับใหผู
รองเรียนทราบ และรายงานผลการจัดการขอรองเรียนของหนวยงานใหศูนยรับขอรองเรียนของสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนรายเดือน 

กรมฯ มีการวิเคราะหขอรองเรียน  โดยวิเคราะหสาเหตุวาเปนเรื่องของคน ระบบ หรือเครื่องมือ อุปกรณ 
แลวมีการจําแนกเปนหมวดหมู ตามความเรงดวน คือ เรื่องท่ีตองแกไขภายใน 24 ชั่วโมง หรือเรื่องจําเปนท่ัวไปท่ีเขาสู
ระบบปกติ จากนั้น มีการดําเนินจัดทํามาตรการไมใหเกิดขอรองเรียนซํ้าๆ อีก โดยกรมฯ ใหมอบหมายใหกลุมงาน
สื่อสารองคการ ภายใตกองวิชาการและแผนงาน เปนผูรับผิดชอบเก็บฐานขอมูลขอรองเรียน และรายงานใหผูบริหาร
ทราบทุกเดือน  เชน การจัดการขอรองเรียน เพ่ือเรียกความเชื่อม่ันกลับคืนมา ในกรณีเกิดกรณีขอผิดพลาด มีการ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา และมีตอบสนองตอภาวะวิกฤต เรงดวนของขอรองเรียน และมีการแตงตั้งโฆษกกรมฯ
เพ่ือชี้แจงขอมูล ขอเท็จจริง จัดแถลงขาว สาธิตวิธีการทํางาน ชี้แจงมาตรฐานกฎ ระเบียบ ประเด็นท่ีเก่ียวของ จัดตั้ง
ศูนยเฝาระวัง ศูนยขอมูลขาวสารยาสมุนไพร การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และแพทยพ้ืนบานไทย เพ่ือ
รองรับสถานการณอยางทันทวงที ภายใน 24 
ชั่วโมง พรอมท้ังจัดทําสื่อเอกสารวิชาการ
เผยแพรตอประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และ
สื่อมวลชน และมีการประเมินความพึงพอใจ
และความผูกพันของผูรับบริการและมีสวนได
เสียผานระบบออนไลนตามภาพท่ี ม.3-6  
และ กรมฯ ไดมีการแกไขขอรองเรียนของ
ผูรับบริการในศูนยสงเสริมการแพทยแผนไทยและคลินิกกัญชาฯ ในการขยายเวลาบริการจากเดิมเวลาราชการเปนนอกเวลา
ราชการและวันหยุดราชการเพ่ิมเติม มีการเพ่ิมบุคลากรดานการแพทยแผนไทยฯ เพ่ือรองรับการบริการท่ีเพ่ิมข้ึน ทําให
ผูรับบริการโดยเฉพาะประชาชน และกลุมขาราชการมีความพึงพอใจในการเขามารับบริการของกรมฯ นอกจากนี้กรมฯ ยัง
ไดประเมินความพึงพอใจเปนระยะๆ เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง ท้ังแบบออนไลน (Google Form) 
และออฟไลน 

ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
(8) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน  
กรมฯ มีแนวทางในการสํารวจความพึงพอใจ โดยกําหนดเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการระดับหนวยงาน  

ใหดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกิจกรรมและโครงการของทุกหนวยงาน
ท้ังภายในและภายนอกกรมฯ จากนั้น นํามาวิเคราะหผลการสํารวจความพึงพอใจ โดยภาพรวมความพึงพอใจตอการ
ทํางานของกรมการแพทยแผนไทยฯ มากกวารอยละ 85 ในทุกกลุมของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และนําผล
ท่ีไดไปจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพการใหบริการในแตละหนวยงาน เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด   
โดยกรมฯ มีการทบทวนและปรับปรุงชองทางการประเมินความพึงพอใจ ใหตอบสนองตอกลุมผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย เชน มีแบบประเมินความพึงพอใจท่ีเปนเอกสาร และนําเทคโนโลยีเขามาชวยใหเกิดการบริการท่ีดีข้ึน โดย

ภาพที่ ม.3-6  ขาว DTAM News จากโฆษกกรมการแพทยแผนไทยฯ 
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การประเมินความพึงพอใจผานระบบ Google Form ประเมินผาน Social Media  (Line, Facebook, Website) 
รวมท้ังการสัมภาษณ หรือ Focus Group ในกลุมผูรับบริการเฉพาะ เพ่ือนํามาวางแผนการปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ทราบถึงจุดเดน และจุดท่ี
ควรปรับปรุงของผูรับบริการ เพ่ือใชเปนขอมูลในการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และพัฒนาระบบงาน เพ่ือหา
วิธีการปรับปรุงการสรางความสัมพันธใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ  

 โดยกรมฯ ไดประเมินความพึงพอใจของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย แบงตามภารกิจของกรมฯ  
3 ดาน ไดแก  1.ดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Service) มีการประเมินความพึงพอใจดาน
การใหบริการทางการแพทยแผนไทย ณ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยศเส) จํานวนผูมา
รับบริการมีจํานวนครั้งท่ีตอเนื่องกันและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 2.ดานการผลิตยาและพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (Product)  
มีการประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการ ดานการใหคําปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร และการบริการ
ผลิตยาสมุนไพร แปรรูปวัตถุดิบ และสารสกัดจากสมุนไพร เปนตน 3.ดานการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
การแพทยพ้ืนบานไทย และสมุนไพร (Wisdom) การประเมินความพึงพอใจในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 
ครัง้ท่ี 16 มีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังแสดงใหเห็นตามภาพท่ี ม.3-7  ม.3-8 และ ม.3-9 

ในการประเมินความไมพึงพอใจตามภารกิจของกรมฯ พบวา 1) งานบริการในคลินิกกัญชาการแพทยแผนไทยฯ 
มีปญหาการเขาถึงบริการ และความลาชาในการใหบริการ กรมฯ จึงไดมีการวางแผนในอนาคตในการเพ่ิมการเขาถึง
โดยเปดใหบริการคลินิกกัญชาฯ ใน 12 เขตบริการสุขภาพและเพ่ิมจํานวนบุคลากรแพทยแผนไทยใหเพียงพอกับผูมา
รับบริการ โดยใชระบบการจางงานจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยศเส) 
นอกจากนี้ กรมฯ ยังไดมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นลงทะเบียนรับบริการลวงหนาเพ่ือลดระยะเวลาการรอคอยและมีการ
พัฒนาศักยภาพแพทยแผนไทยผูใหบริการ โดยมีเวทีสัมมนา CPG รายโรคดานการแพทยแผนไทย 2) งานพัฒนา
ผลิตภัณฑ มีปญหาในเรื่องความสวยงามของบรรจุภัณฑ คําอธิบายสรรพคุณ และความทันสมัยของรูปแบบผลิตภัณฑ
สมุนไพร กรมฯ ไดมีการเปดศูนยใหคําปรึกษาและจัดทําเวที Business matching ใหผูประกอบการมีโอกาสได
แลกเปลี่ยน เรียนรูและพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนท่ียอมรับ สามารถสงออกสูตลาดสากล และไดรับคําแนะนําใหเขียน
สรรพคุณท่ีสามารถอานไดชัดเจนไมโออวดเกินจริง พรอมท้ังสงเสริมใหมีการเปดตลาดการคาตางประเทศ  
3) งานคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ มีความไมพึงพอใจ ในความลาชาในการตรวจสอบความซํ้าซอนของ
การตรวจสอบภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กรมฯไดแกปญหา โดยการปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ
การขอจดทะเบียน พัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิผานระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

ในสวนของการจัดงานมกรรมสมุนไพรแหงชาตินั้น ผูเขามารวมงานสวนใหญพบวามีความผูกพันกับกรมฯ
การแพทยแผนไทย จะเห็นวา รอยละ 60 เปนผูเคยมารวมงานมหกรรมฯ ในปท่ีผานมาแลว และมีแนวโนมจะมารวม
งานอีกในครั้งตอไปถึงรอยละ 92 และจะเชิญชวนบุคคลท่ีรูจักมารวมงานคิดเปนรอยละ 93 ท้ังนี้ เม่ือจัดกิจกรรมเสร็จ
สิ้นแลว กรมฯ ไดนําขอเสนอแนะของประชาชนท่ีเขารวมงานมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติและจัดงานครั้งตอไป  
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ภาพท่ี ม.3-7 ผลการสํารวจความพึงพอใจ        
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ภาพท่ี ม.3-8 ผลการสํารวจความพึงพอใจ         
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ภาพท่ี ม.3-9 ผลการสํารวจความพึงพอใจ           

ของผูรับบริการฯ ดาน Wisdom 
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เพ่ือตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ เชน ประชาชนตองการความรูในการดูแลสุขภาพ ดวยกัญชาทาง
การแพทยแผนไทยฯ การปองกันฝุน PM 2.5 การดูแลรักษาโรคหรือปญหาสุขภาพท่ีพบในประชาชนท่ัวไป และการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือแกอาการ Office Syndrome และมีขอเสนอแนะ ใหมีการใหบริการขนสงสาธารณะฟรีเพ่ืออํานวย
ความสะดวกใหแกผูเขารวมงาน และควรเพ่ิมการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน ใหมีการสื่อสารเปนประจํา และ
ตอเนื่องทุกวัน ซ่ึงขอเสนอท้ังหมดนี้ กรมฯ ไดมีการนําไปปรับปรุงเพ่ือเตรียมการจัดงานในครั้งท่ี 17 ตอไป โดยมี
กําหนดจัดงานในวันท่ี 2 - 6 กันยายน 2563 

ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจ สามารถตอบสนองภารกิจในทุกดานไดอยางเกินความ
คาดหมาย โดยในสวนการใหบริการ (Service) กรมฯ จัดทําคูมือท่ีเปนมาตรฐาน ไดแก แนวทางการดูแลผูปวย
เบาหวานดวยการแพทยผสมผสาน แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งดวยวิธีธรรมชาติบําบัดแบบเกอรสัน การดูแล
ผูสูงอายุแบบบูรณาการ คูมือการนวดตัวเองสําหรับประชาชน การปฏิบัติสมาธิเพ่ือการเยียวยาสุขภาพ แนวทางการ
พ่ึงตนเองดานสุขภาพของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากพิษโลหะหนัก คูมือการประเมินสถานบริการภาครัฐใหผาน
เกณฑคุณภาพการแพทยแผนไทย (TTM HA) คูมือประเมินโรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสาน (รพ.สสพท.) คูมือการบันทึกเวชระเบียนและการใหรหัสสําหรับการวินิจฉัยโรคและหัตถการ
การแพทยแผนจีน บัญชีรหัสกลุมโรคอาการและหัตถการดานการแพทยแผนจีน/มาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑสุขภาพ (Product) ท่ีมีคุณภาพใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน จัดทําแนวทางพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
สมุนไพรมุงสูสากล คูมือการกําหนดพ้ืนท่ีสงเสริมการปลูกสมุนไพรเพ่ือใชในทางเภสัชกรรมไทย จดหมายขาวประมวล
ขาวสารและการพัฒนายาสมุนไพรกระจายไปยังศูนยขอมูลขาวสารจากสมุนไพร การแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกท่ีมีอยูประจําสํานักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด และการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
(Wisdom) กรมฯ ไดรวบรวมองคความรูในการรักษาผูปวยกระดูกหัก ชุดตําราภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฉบับ
อนุรักษ จารึกตํารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ชุดตําราภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฉบับอนุรักษ ตํารานวดไทย
ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) และชุดตําราภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฉบับอนุรักษ ตํารา
การแพทยแผนไทย ในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) เปนตน 

(9) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน 
การดําเนินงานของกรมฯ มีการแขงขันท้ังจากภายในประเทศ และภายนอกประเทศ นอกจากนี้  

ยังตองแขงขันกับสวนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการดําเนินงานคลายคลึงกัน และอยูภายใตกลุม
ภารกิจดานการพัฒนาการแพทยของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังยังเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนภาพรวมของ
กระทรวง ไดแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดวยซ่ึงการดําเนินงานของกรมฯ เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง พบวา
ดีข้ึนตามลําดับ 

ตารางที่ ม.3-8 การเปรียบเทียบกับคูแขงในประเด็นตางๆ 

ประเภทการเปรียบเทียบ คูเปรียบเทียบ 
ประเด็นการ
เปรียบเทียบ 

ผลการดําเนินงานในปจจบุัน 
เมื่อเปรียบเทยีบกับคูแขง 

1.1 งานบริการ โรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชนที่มีบริการการแพทย
แผนไทย 

มาตรฐานงานบริการ กรมฯ มีการเปดบริการคลินิกกัญชาฯ เพิ่มมากขึ้นกวาการ
ใหบริการดานการแพทยแผนไทย (การนวด อบ ประคบ 
และรักษา) 

1.2 งานผลิตยาและผลติภณัฑ
สมุนไพร 

โรงพยาบาลภาครัฐที่มีการ
ผลิตยาแผนไทย 

การผลิตยาแผนไทย กรมฯ สามารถผลิตยาแผนไทย ที่มากชนิดกวาโรงพยาบาล
อื่นๆ และสามารถสกัดสารสกัดสมุนไพร  

1.3 งานคุมครอง 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม 
(วัดโพธิ์) 

การสืบสานการนวดไทย วัดโพธิ์มีตํารานวดไทยในศิลาจารึกและสนับสนุนสงเสริมให
นวดไทยไดรับการขึ้นทะเบียนจารึกในรายการตัวแทน
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดจากองคการยูเนสโก
รวมกับกรมฯ  

ค. การใชขอมูลและสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
(10) การใชขอมูลและสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
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กรมฯ มีการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จากสื่อสังคมออนไลน ไดแก 
Line@ Facebook Fan page Pan tip YouTube Tweeter และรวมถึงขอมูลขอรองเรียน นํามาเปนฐานขอมูลเก็บ
ไวท่ีกลุมงานสื่อสารองคกร โดยแยกประเด็น ดานการบริการ ความเชื่อม่ัน คาใชจายในการรับบริการ ประสิทธิผล 
และความสะดวกในการรับบริการ ซ่ึงกรมฯ ไดนําขอมูลสารสนเทศเหลานี้ ไปใชเพ่ือสนับสนุน และทบทวนผลการ
ดําเนินงานภาพรวมตามภารกิจของกรมฯ โดยมีการรวบรวมขอมูล ดานการบริการ ความเชื่อม่ัน ประสิทธิผลการ
รักษา ความสะดวกรวดเร็วในการเขารับบริการ ซ่ึงมีหนวยงานรับผิดชอบหลัก คือ กลุมงานสื่อสารองคกร ภายใตกอง
วิชาการและแผนงาน เปนหนวยงานท่ีรวบรวมขอมูลและประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการตอบกลับขอมูล และ 
ขอรองเรียนตางๆ ตลอดจนสรุปประเด็น นําเสนอผูบริหารเพ่ือตัดสินใจและนําไปพัฒนาระบบการดําเนินงาน  
ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจและกลับมารับบริการซํ้าและมีจํานวนเพ่ิมข้ึน เชน การขยายงาน
บริการ โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีอาคาร ในการใหบริการ การเพ่ิมจํานวนชนิดการผลิตยาแผนไทยและผลิตภัณฑสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 
เปนตน  ในสวนของการเสริมสรางวัฒนธรรมท่ีมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กรมฯ มีการพัฒนาเสริมสราง
วัฒนธรรมบุคลากรผูใหบริการ ใหเปนผูมีจิตอาสา ใฝรู เปดรับสิ่งใหม เพ่ือตอยอดองคความรู เกิดความคิดริเริ่ม 
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตอเนื่อง  

แนวทางการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ผูบริหารใหความสําคัญและ
เปนตนแบบท่ีดีในการใหบริการ เชน ลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยมผูรับบริการท่ีคลินิกกัญชาทางการแพทยฯ  และผูบริหารเขา
รวมรับฟง พูดคุย แลกเปลี่ยน  ในการประชุม สัมมนา ผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยในภูมิภาค ดังรูปภาพท่ี    
ม.3-10 และ ม.3-11  

 
ผูบริหารมีนโยบายใหทุกหนวยงานจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือเสริมสรางการทํางานอยางมีคุณธรรม ขยัน 

ประหยัด ซ่ือสัตย อดทน ทํางานเปนทีม และมีความเปนไทย โดยจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูใหบริการใหมีความ
เชี่ยวชาญดานการแพทยแผนไทย เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการใหบริการท่ีปลอดภัย มีประสิทธิผล เสริมสรางผูนํารุน
ใหมของกรมฯ (หลักสูตร SYTO) ใหมีความรู ความสามารถ ในการวางแผนงานและเสริมสรางภาวะผูนํา มีความรูเทา
ทันเทคโนโลยี ทุมเท เสียสละ มุงม่ัน รับผิดชอบ เปนตน  

จะเห็นไดวาผูบริหารกรมฯ มีการนําขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของมาตัดสินใจในการดําเนินงานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์ อยางมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากการเปดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยฯในระยะเริ่มตนไดมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทยแผนไทยผูใหบริการท่ัวประเทศใหมีความรูถึงหลักการการใชยาท่ีมีสวนผสมของกัญชา 
และมีการประกาศคลินิกใหบริการกัญชา จํานวน 22 แหง ท่ัวประเทศ เม่ือดําเนินการไปไดระยะหนึ่ง จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศผานชองทาง Line โทรศัพท การลงพ้ืนท่ีตรวจเยี่ยม นิเทศงาน พบวาประชาชนผูมาใช
บริการยังมีจํานวนนอยและมีปญหาในเรื่องการสั่งจายยาและการเขาถึงยาของประชาชนผูมารับบริการ ดังนั้น เพ่ือ

ผูบริหารเปนตนแบบ 

การอบรมพัฒนา

บุคลากร 
พัฒนา

มาตรฐาน 

วัฒนธรรม 

I AM DTAM 

รูปภาพที ่ม.3-10  แสดงแนวทางการสรางวัฒนธรรม 

การบริการของกรมฯ 
ภาพที่ ม.3-11 แสดงการสรางวัฒนธรรมการใหความสําคัญผูรับบริการ 
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เปนการปรับระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ ประชาชนเขาถึงสะดวก กรมฯ จึงไดดําเนินการเปดคลินิกกัญชา
ทางการแพทยฯ สวนกลาง ณ ท่ีตั้งของกรมฯการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยมีการประชาสัมพันธใน
วงกวาง และมีผูบริหารระดับนโยบาย (รัฐมนตรี) เปนผูผลักดันและสื่อสารไปยังประชาชนอยางเปนรูปธรรม มีผลทํา
ใหประชาชนสนใจและมารับบริการจํานวนมาก และมีความพึงพอใจตอการบริการท่ีไดรับ แตถึงอยางไร กรมฯ ไดมี
การประเมินความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง และนําปญหาและขอเสนอแนะท่ีไดนําไป
ตัดสินใจในการดําเนินงานพัฒนาระบบการนัดหมายผานแอพพลิเคชั่น Dr.GanJa และพัฒนาสถานท่ีใหบริการเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแกประชาชน พรอมท้ังเพ่ิมจํานวนผูใหบริการ (แพทยแผนไทย) ท่ีใหการรักษาผูปวยอยางเพียงพอ 
รองรับกับความตองการของประชาชนท่ีมารับบริการเปนจํานวนมาก ทําใหลดระยะเวลาการรอคอย เกิดความ        
พึงพอใจเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยเปนตนแบบในการใหบริการแกประชาชน กรมฯ    
จึงมีแผนท่ีจะขยายการเปดคลินิกกัญชาทางการแพทยฯ ใน 13 เขตบริการสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการอยาง
ท่ัวถึงในอนาคต ดังรูปภาพท่ี ม.3-12  

 

 

 
 

สวนท่ี 3 ผลลัพธการดําเนินการ 

หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ 

7.1 ผลลัพธดานประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ 
 ผลลัพธดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของกรมฯ พบวาสามารถดําเนินการไดสูงกวาคาเปาหมายท่ี
กําหนด และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแตละป ท้ังงานดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Service) งานดาน
ผลิตยาและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร (Product) งานดานคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยการแพทยพ้ืนบานไทย
และสมุนไพร (Wisdom) ตามภาพท่ี ม.7-1 - ม.7-6 
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ภาพท่ี ม.7-1 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ี
ไดรับบริการการแพทยแผนไทยฯ 
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ภาพที่ ม.7-2 การบริการนวด อบ ประคบ
สมุนไพร ในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐัฯ 

(ลานครั้ง) 
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ภาพท่ี ม.7-3  มูลคาการใหบริการนวดไทย 
มวลรวมภายในประเทศ (ลานบาท) 
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ภาพท่ี ม.7-4  มูลคายาสมุนไพร ในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ(ลานบาท) 

0

50,000

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

19,550 26,338 34,293 

ภาพท่ี ม.7-5  จํานวนรายการตํารับยาแผน
ไทยของชาติไดรับการคุมครอง (นับสะสม) 

0

500

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

153 
385 454 

ภาพที่ ม.7-6  จํานวนตํารับยาแผนไทยของชาตฯิ 
ที่นํามาสูการใชประโยชน 

ภาพที่ ม.3-12 DTAM Model กรณีพัฒนาบริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย 
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ผลลัพธดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ การดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายข้ันสูง สามารถนํายุทธศาสตร
ไปปฏิบัติตามคํารับรองปฏิบัติราชการ คะแนนผลการปฏิบัติราชการฯ สูงข้ึนในแตละป นอกจากนี้มียุทธศาสตรดาน
การสงเสริมสุขภาพฯ ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยฯ ผานตัวชี้วัดตําบล
การใชแพทยแผนไทยฯ และชมรมผูสูงอายุใชแพทยแผนไทยดูแลตนเองมีแนวโนมสูงข้ึน ผลลัพธดานยุทธศาสตรภูมิ
ปญญาเปนเลิศ พบวา จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงของชาติฯ นําไปสูการใชประโยชน และจํานวนหมอพ้ืนบานท่ีไดรับ
การรับรองฯ เพ่ิมข้ึนทุกป  ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน มูลคาการใหบริการนวดไทยฯ มวลรวม 
และความเชื่อม่ันของประชาชนในการในบริการ เพ่ิมข้ึนตามลําดับ ตามภาพท่ี ม.7-7 - ม.7-12    

   

   
7.2 ผลลัพธดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวยเสีย 

 ผลลัพธการใหความสําคัญของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนํามาพัฒนางานดานการแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือกท่ีกรมฯ ไดจัดทําข้ึนในแตละป พบวาระดับความพึงพอใจมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในแตละป ตามภาพท่ี ม.7-13 - ม.7-16 

  

  
7.3 ผลลัพธดานบุคลากร  

ผลลัพธการมุงเนนบุคลากร ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร พบวาการประเมินความสุขของ
บุคลากรดานตางๆ เพ่ิมข้ึน ดานภาพรวมความผูกพันองคกร กรมฯ ได เสริมสรางกิจกรรมดานคุณธรรมวัฒนธรรม
องคกร มีผลทําใหอัตราการคงอยูของบุคลากรฯ เพ่ิมข้ึนทุกป ตามภาพท่ี ม.7-17 และ ม.7-18 

  

70

80

90

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

80 83 85 

ภาพท่ี ม.7-7  สัดสวนของหนวยงานท่ี
บรรลุผลสัมฤทธิ์อยางสูง 

4

4.5

5

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

4.55 4.57 
4.82 

ภาพที่ ม.7-8  คะแนนผลคาํรับรองฯ ระดับ
หนวยงาน ภาพรวม 

0

50

100

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

24 
54.5 70 

ภาพท่ี ม.7-9  รอยละชมรมผูสูงอายุไดรับการ
สนับสนุนใหใชศาสตรการแพทยแผนไทย 

0

100

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

20 
55.5 

81.8 

ภาพที่ ม.7-10 รอยละตําบลที่ใชการแพทยแผน
ไทยฯ และสมุนไพรในการสงเสรมิสุขภาพ 

0

20,000

40,000

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

19,550 
26,338 

34,293 

ภาพที่ ม.7-11 จํานวนรายการตํารับยาแผนไทย
ของชาติไดรับการคุมครองเปนของชาติ (นับสะสม) 

2,000

2,500

3,000

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

2,446 2,507 
2,734 

ภาพท่ี ม.7-12  มูลคาการใหบริการนวดไทย การแพทย
แผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น (ลานบาท) 

80.00

85.00

90.00

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

84.27 85.60 86.00 

ภาพท่ี ม.7-13 รอยละความพึงพอใจดานการมอบนโยบายสู
ภูมิภาค 

80.00

85.00

90.00

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

84.27 85.60 86.00 

ภาพท่ี ม.7-14 รอยละความพึงพอใจดานการอบรมการแพทย
แผนไทย 

80.00
85.00
90.00

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

85.62 87.00 88.00 

ภาพที่ ม.7-15  รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหอบรม
ทางไกลในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

50.00

100.00

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

85.80 81.10 95.00 

ภาพที่ ม.7-16 รอยละความพึงพอใจของประชาชนที่เขารวมงาน
มหกรรมสมุนไพรแหงชาต ิ

40

60

80

H. Brain H. Soul H. Society H. Body

67.22 70.47 
60.58 

64.77 
72.23 72.16 

62.69 
66.74 

ภาพท่ี ม.7-17  รอยละการประเมินความสุขของบุคลากรดานตางๆ 

ป 2560 

ป 2562 88.00

90.00

92.00

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

89.32 89.56 
90.41 

ภาพท่ี ม.7-18 อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยฯ  
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7.4 ผลลัพธดานการนําองคการและการกํากับดูแล  

ผลลัพธการนําองคการและการกํากับดูแล ดานการนําองคการ พบวารอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของ
ผูนําองคกรของบุคลากรภายในกรม มีระดับเพ่ิมข้ึน ดานการกํากับดูแลองคการ พบวา รอยละการผานเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมฯ  มีระดับเพ่ิมข้ึน ตามภาพท่ี ม.7-19 และ ม.7-20 

  
7.5 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต  

ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการเติบโต กรมฯ สามารถบริหารจัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวมเปนไปตามเปาหมาย รอยละ 96 และมูลคาการบริโภคสมุนไพรภายในประเทศมีแนวโนมเติบโตข้ึนแตละป ตามภาพ
ท่ี ม.7-21 และ ม.7-22 

  
7.6 ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการเครือขายอุปทาน 

กรมฯ มีการพัฒนาบุคลากรใหมีการเตรียมความพรอมโดยมีแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน และมีระบบสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ นอกจากนี้ กรมฯ ไดมีการปรับปรุงกระบวนการสรางคุณคาอยางตอเนื่อง ทําใหการจัดการดานหวงโซอุปทานไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจับคูเจรจาทางธุรกิจ เปนการเสริมสรางความเชื่อม่ันและสงเสริมการขายท้ังในและ
ตางประเทศ ถือเปนการสรางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน บรรลุตามวิสัยทัศนท่ีตั้งไว ตามภาพท่ี ม.7-23 และ ม.7-24 

  

ตารางที่ ม.7-1 ผลลัพธการดําเนินงานของกรมการแพทยแผนไทยฯ  

Category
/Item 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

2560 2561 2562 

7.1 
ผลลัพธ
ดานประ
สิทธิ 
ผลและ
การบรรลุ
พันธกิจ 

1 ตัวช้ีวัดดานผลผลิตและการบริการตามพันธกิจหลักของสวนราชการ 
1.1 รอยละของผูปวยนอกทั้งหมดที่ไดรับบรกิาร ตรวจ วนิิจฉัย รกัษาโรค และฟนฟูสภาพ

ดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
18.5 15.8 17.2 18.5 

1.2 การบรกิารนวด อบ ประคบสมนุไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรฐั สังกดักระทรวง
สาธารณสุข  

16 ลานครั้ง 15,631,056 16,002,211 17,646,624 

1.3 มูลคายาสมนุไพร ในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐัเพ่ิมขึน้ 1,300   
ลานบาท 

1,217 1,243  1,317 

1.4 การบริบาลหญงิหลังคลอด ในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั สังกดักระทรวงสาธารณสุข 250,000 
ครั้ง 

190,389 203,353 278,289 

 1.5 จํานวนปริมาณการจายยาสมนุไพร  18 ลานครั้ง 16,560,657 17,628,890 18,410,458 

80
90

100

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

87.46 90.15 92.00 

ภาพที่ ม.7-19 รอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของผูนํา
องคกรของบุคลากรภายในกรม 

80

90

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

84.84 
88.52 89.22 

  ภาพที่ ม.7-20 รอยละการผานเกณฑการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมฯ 

50

100

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

89.9 84.27 
98.41 

 ภาพท่ี ม.7-21 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ
รายจายภาพรวมของกรม 

0

10

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

3.89 4.77 5.21 

 ภาพท่ี ม.7-22 มูลคาการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศ 
(หมื่นลานบาท) 

0

100

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

45 
83 100 

ภาพท่ี ม.7-23  รอยละของหนวยงานท่ีมีความพรอมตอการ
ใหบริการระบบสารสนเทศ 

0

500

ป 2560 ป 2561 ป 2562 

328 386 426 

ภาพท่ี ม.7-24 จํานวนการจับคูเจรจาทางธุรกิจดานผลิตภัณฑ
สมุนไพร  
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Category
/Item 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

2560 2561 2562 

 1.6 จํานวนตาํรับยาแผนไทยของชาติหรอืแหงชาต ิรวมถงึตํารับยาแผนไทยในพ้ืนที่ระดับ
จังหวดัทีน่ํามาสูการใชประโยชน 

300 ตํารับ 153 385 454 

 1.7 จํานวนงานวิจัยและนวตักรรมสมุนไพร/การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ที่
นํามาใชจรงิทางการแพทยและการตลาด 

9 7 9 12 

  2 ตัวช้ีวัดดานการนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  

  2.1 จํานวนผูปวยนอกที่มารับบรกิารดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยศเส) 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 2/ป 

42,104 43,049 43,243 

  2.2 สัดสวนของหนวยงานทีบ่รรลุผลสัมฤทธิอ์ยางสูงตามเปาหมาย 85 80 83 85 

  2.3 คะแนนผลการปฏิบัตริาชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการระดบัหนวยงานภาพรวม 4.8 4.55 4.57 4.82 

  2.4 รอยละชมรมผูสูงอายุไดรับการสนับสนนุใหใชศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทย
ผสมผสานดูแลผูสูงอายุ เมือ่เทียบกับเปาหมาย 

70 (700 
ชมรม) 

24.0 54.5 70.0 

  2.5 รอยละตาํบลที่ใชการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมนุไพรในการสงเสรมิ
สุขภาพและปองกนัโรคใหมีสุขภาพดเีมือ่เทียบกับเปาหมาย 

80 (800 
ตําบล) 

20.0 55.5 81.8 

  2.6 จํานวนรายการตาํรับยาแผนไทยของชาติไดรับการคุมครองเปนของชาต ิ(นับสะสม)  เพิ่มข้ึน6,000/ป 19,550 26,338 34,293 

  2.7 จํานวนหมอพ้ืนบานที่ไดรับการรบัรองการระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
รับรองหมอพ้ืนบาน พ.ศ. 2562 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 30/ป 

337 612 954 

  2.8 มูลคาการใหบรกิารนวดไทย การแพทยแผนไทยมวลรวมภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 2,500ลาน บ. 2,446 2,507 2,734 

  2.9 จํานวนผลิตภัณฑสมนุไพรที่ไดรับรางวลัดีเดนระดับชาต ิ 
(Prime Minister Herbal Award) 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 30/ป 

16 32 45 

  2.10 รอยละของความเชือ่มัน่ของประชาชนตอผลิตภัณฑสมนุไพร รอยละ 60 N/A 62.40 65.00 
  2.11 รอยละของระดับความเชือ่มัน่ของประชาชนตอบรกิารการแพทยแผนไทย รอยละ 60 53.83 60.60 64.80 
7.2  
ผลลัพธ
ดานผูรับ  
บริการ
และผูมี
สวนได
สวนเสยี 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3 ตัวช้ีวัดดานความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 รอยละความพึงพอใจดานการมอบนโยบายดานการแพทยแผนไทยสูภูมิภาค รอยละ 85 84.27 85.60 86.00 
3.2 รอยละความพึงพอใจดานการอบรมการแพทยแผนไทยมลูนธิิพระดาบส  รอยละ 85 87.38 90.14 88.00 

3.3 รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารตอการใหอบรมทางไกลถายทอดความรู
ประสบการณเวชปฏิบัตแิผนไทยสูแพทยและสหวิชาชีพในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั 

รอยละ 85 85.62 87.00 88.00 

3.4 รอยละความพึงพอใจของประชาชนทีเ่ขารวมงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาต ิ รอยละ 85 85.80 81.10 95.00 
3.5 รอยละความพึงพอใจตอการใหบรกิาร ณ ศูนยบรกิารการแพทยทางเลือก รอยละ 85 86.04 95.48 96.79 
3.6 รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอผลิตภัณฑสมุนไพร รอยละ 60 N/A 62.60 64.60 

3.7 รอยละความพึงพอใจของประชาชนดานบรกิารทางการแพทยแผนไทย รอยละ 60 N/A 60.00 63.40 
4 ตัวช้ีวัดดานการใหความสําคัญกบัผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

4.1 จํานวนการวนิจิฉัยโรคดานการแพทยแผนไทย ในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

10 ลานครั้ง 10,053,325 11,069,936 13,109,511 

4.2 จํานวนปริมาณการจายยาสมนุไพรในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั 20 ลานรายการ 21,473,074 22,727,583 23,876,251 

4.3 จํานวนการจายยาสมนุไพรตามบัญชยีาหลักแหงชาต ิ 10 ลานครั้ง 10,838,524 12,049,340 13,013,526 

4.4 จํานวนนวตักรรมการบรกิารการแพทยแผนไทยฯ (นับสะสม) 9 เรื่อง 7 9 12 

4.5 จํานวนของผูมารับบรกิารซํ้า ณ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 25,000 ราย 14,890 24,158 34,426 
4.6 รอยละความสําเรจ็ของการพัฒนาเมอืงสมนุไพร 65 N/A 60 70 

4.7 รอยละของประชาชนรบัรูและไดยินขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมนุไพรและบรกิาร
การแพทยแผนไทย 

รอยละ 95 92.00 94.75 96.57 

4.8 จํานวนแหลงฝกประสบการณวชิาชีพดานการแพทยแผนไทยที่ไดรับการรับรองตามเกณ
มาตรฐานกรมฯ 

เพ่ิมขึน้  
15 แหง/ป 

50 67 84 

7.3  
ผลลัพธ
ดาน
บุคลากร 

5 ตัวช้ีวัดดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 

5.1 รอยละของบุคลากรทีม่ีผลการประเมนิดีเดน รอยละ 50 41.71 47.06 55.71 
5.2 รอยละขาราชการที่ผานเกณฑการพัฒนาใหมีศักยภาพสูง (HiPPS /ทุนรฐับาล) 

(สะสม) (ขาราชการ 238 คน) 
รอยละ 4 2.94 3.78 4.62 

5.3 รอยละของบุคลากรดานการแพทยแผนไทยฯ ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพ รอยละ 60 50 60 70 

5.4 จํานวนเอกสารวิชาการของบุคลากรกรมที่ตพิีมพในวารสารวชิาการเพ่ิมขึ้น 
(สะสม) 

เพ่ิมขึน้ 10 
เรื่อง/ป 

21 30 44 
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Category
/Item 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

2560 2561 2562 

  6 ตัวช้ีวัดดานบรรยากาศการทํางาน 
  6.1 รอยละของการประเมนิความสุขของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก (วัดผล 2 ป/ครั้ง) 
รอยละ 50 62.42 N/A 63.46 

  6.2 รอยละการประเมนิความสุของคกรดานการหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
กรม (Happy Brain) (วัดผล 2 ป/ครั้ง) 

รอยละ 50 67.22 N/A 72.23 

  6.3 รอยละการประเมนิความสุของคกรดานคุณธรรมและการทาํงานเปนทมีของบุคลากรใน
กรม (Happy Soul) (วัดผล 2 ป/ครัง้) 

รอยละ 50 70.47 N/A 72.16 

  6.4 รอยละการประเมนิความสุขของบุคลากรภายในกรมดานสังคมดมีีความรกัความสามัคคี 
(Happy Society) (วัดผล 2 ป/ครัง้) 

รอยละ 50 60.58 N/A 62.69 

  6.5 รอยละการประเมนิความสุขของบุคลากรภายในกรมดานสังคมดมีีความรกัความสามัคคี 
(Happy Body) 

รอยละ  50 64.77 N/A 66.74 

  7 ตัวช้ีวัดดานการทําใหบุคลากรมีความผูกพัน  

  7.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการเสริมสรางคุณธรรม และวัฒนธรรมองคกร  รอยละ 90 92.00 93.00 94.00 

  7.2 อัตราการคงอยูของบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (Retention 
Rate)  

รอยละ 92 89.32 89.56 90.41 

  7.3 รอยละการประมนิความสุขของบุคลากรภายในองคกรดานการมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
(Happy Worklife) (วัดผล 2 ป/ครั้ง) 

รอยละ 50 60.15 N/A 64.49 

  8 ตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาผูนาํของสวนราชการ 

  8.1 รอยละของผูบริหารที่ไดรบัการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหารระดับสูง  รอยละ 60 56.25 62.50 68.75 

  8.2 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหารระดับกลาง รอยละ 60 62.86 65.71 69.52 

  8.3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพหลักสูตรผูบริหารระดับตน รอยละ 60 58.00 60.00 65.71 

7.4 
ผลลัพธ
ดานการ
นํา
องคการ
และการ
กํากับดูแล 

9 ตัวช้ีวัดดานการนําองคการ 
9.1 รอยละการรับรูทิศทางและนโยบายของผูนาํองคกรของบุคลากรภายในกรม รอยละ 90 87.46 90.15 92.00 

9.2 จํานวนรางวัลคุณภาพที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกเพ่ิมขึน้ 
(นับสะสม) 

3 รางวัล/ป 4 รางวัล 9 รางวัล 12 รางวัล 

9.3 รอยละการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการแสดงความเห็น  
รวมวางแผน และจัดทําแผนงานกรม 

รอยละ 90 81.81 89.05 92 

  10 ตัวช้ีวัดดานการกํากบัดูแลองคการ 
  10.1 รอยละการผานเกณการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมฯ รอยละ 85 84.84 88.52 89.22 

  10.2 การประเมนิคุณธรรม ความโปรงใสของบุคลากรภายในกรม รอยละ 80 76.52 79.99 80.18 

  10.3 การประเมนิคุณธรรม และความโปรงใสการดําเนินงานของกรมจากผูรับบรกิารหรอืผูมี
สวนไดสวนเสีย 

รอยละ 80 80.43 84.3 82.93 

  10.4 การประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสดานการเปดเผย และการเขาถึงขอมลู รอยละ 80 90.15 92.36 100 

  11 ตัวช้ีวัดดานกฎหมายและกฎระเบยีบขอบังคับ 
  11.1 รอยละของกฏหมายลําดับรองที่มกีารพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึน้ (นับสะสม) เพ่ิมขึน้ 

รอยละ 35/ป 
11 18 36 

  11.2 จํานวนการลดระยะเวลาในการตรวจสอบสัญญาและคําส่ัง 7 วันทําการ 11 10 9 

  11.3 รอยละของการตรวจสัญญาจดัซ้ือจัดจาง สัญญาเชาตามรูปแบบสัญญามาตรฐาน        
ของกรมฯ 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 35/ป 

87 ฉบับ 90 ฉบับ 154 ฉบับ 

  11.4 รอยละของการตรวจคําส่ังจดัซ้ือจัดจางภายในกรมฯ  เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 20/ป 

181 290 379 

  12 ตัวช้ีวัดดานการประพฤติปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ความโปรงใส และจริยธรรม 
  12.1 รอยละของหนวยงานที่มีผลงานการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม (14 หนวยงาน) รอยละ 100 6 8 14 

  12.2 รอยละการบรกิารอยางโปรงใสดวยความเปนธรรมและมีจริยธรรม รอยละ 85 85.98 93.80 90.85 

  12.3 รอยละของเจาหนาทีท่ี่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาวชิาชพี รอยละ 85 84.18 81.13 86.77 

  12.4 รอยละของคุณธรรมในการบรหิารงานบุคคลในการทํางานขององคกร รอยละ 85 81.00 81.83 83.08 
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Category
/Item 

No. ช่ือตัวช้ีวัด เปาหมาย 
ขอมูลยอนหลังอยางนอย 3 จุด 

2560 2561 2562 

  13 ตัวช้ีวัดดานสงัคมและชุมชน  
  13.1 รอยละการนําไปใชประโยชนของประชาชนหรอืกลุมผูดอยโอกาสทีเ่ขารบัการฝกอบรม

เสริมทกัษะวิชาชีพดวยการนวดไทย 
รอยละ 90 100 100 100 

  13.2 จํานวนผูประกอบการที่ไดรับการอบรมและพัฒนา  500 คน 112 108 750 
  13.3 จํานวนองคความรูทีผ่ลิตและเผยแพรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

เผยแพรสูประชาชน 
300 ชิ้นงาน 139 270 338 

  13.4 รอยละของจํานวนคนทีเ่ขารวมกิจกรรมเผยแพรองคความรูดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกสูประชาชน (นับสะสม) 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 50/ป 

31,625 54,525 122,335 

  13.5 รอยละของการออกหนวยแพทยเคล่ือนทีข่องโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและ
การแพทยผสมผสานเพ่ิมขึน้ (สะสม) 

เพ่ิมขึน้ 
รอยละ 30/ป 

57 82 123 

7.5 
ผลลัพธ
ดาน
งบประมาณ 
การเงิน และ
การเติบโต 
  
  
  
  
  
  

14 ตัวช้ีวัดดานผลการดําเนนิการดานงบประมาณ และการเงิน 

14.1 รอยละความสําเรจ็ของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวมของกรม รอยละ 96 89.9 84.27 98.41 

14.2 รอยละความสําเรจ็ของการเบิกจายงบลงทุน รอยละ 87 83.1 41.2 97.13 

14.3 รอยละของคาใชจายดานน้าํมนัที่ลดลงตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ  รอยละ 15 862,471.96 820,105.67 712,074.89 

14.4 รอยละความสําเรจ็ของการเบิกจายงบรายจายอื่น  ๆ รอยละ 87 53.28 85.00 95.20 
14.5 รอยละการเบิกจายของงบประมาณรายจายประจํา รอยละ 98 92.15 97.81 98.55 
15 ตัวช้ีวัดดานการเติบโต 

15.1 มูลคาการบริโภควตัถุดิบสมนุไพรภายในประเทศ 5 หมื่นลานบาท 3.89 4.77 5.21 
15.2 จํานวนเงินบํารงุของสถานบรกิารสังกัดกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 35 ลานบาท 37.2900 50.3826 77.2049 

15.3 รอยละของผูปวยนอกไดรับบรกิารการแพทยแผนไทยฯที่ไดมาตรฐาน รอยละ 20 19.7 24.54 21.46 

15.4 รอยละผูปวยในที่ไดรับบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตอผูปวยใน
ทั้งหมดทีม่ารับบรกิารในสถานบรกิารของรัฐ 

รอยละ 8 7.38 7.94 8.13 

7.6  
ผลลัพธ
ดาน
ประสิทธิผล
ของ
กระบวนการ
และการ
จัดการ
เครือขาย
อุปทาน 

16 ตัวช้ีวัดดานประสิทธิผลและประสิทธภิาพของกระบวนการ 

16.1 จํานวนนวตักรรมอเิล็กทรอนกิสในการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในที่ตอบสนองตอการ
บริหารจดัการองคกร 

จํานวน 23 24 24 

16.2 ระยะเวลาของการ SETUP ขอมูลในระบบปฏิบัติการ/ครั้ง นอยกวา 
1 ช่ัวโมง 

 2 ชั่วโมง   1 ชั่วโมง  1 ชั่วโมง 

16.3 ระยะเวลาในการแกไขปญหาระบบไมสามารถใชงานได (ติดไวรัส/ถกูบุกรุก)/ครั้ง 25 นาท ี 32 21 21 

16.4 รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิารตอการใชงานเว็บไซตกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

รอยละ 80 80 80 80.13 

17 ระดับความสําเร็จดานการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
17.1 รอยละของการดําเนนิการตามแผนการรองรับสภาวะฉกุเฉินของกรม รอยละ 100 100 100 

  17.2 รอยละของหนวยงานที่มีความพรอมตอการใหบรกิารระบบสารสนเทศ รอยละ 100 45 83 100 
  17.3 จํานวนครั้งของการซอมแผนความปลอดภัยในสถานทีร่าชการกรมตอป 1 ครั้ง 1 1 1 

  18 ตัวช้ีวัดดานการจดัการหวงโซอุปทาน  

  18.1 จํานวนการจดันทิรรศการการสงเสริมการขายและเพ่ิมชองทางการขายผลิตภัณฑสมุนไพร 3 ครั้ง 1 2 5 
  18.2 จํานวนการจบัคูเจรจาทางธรุกจิดานผลิตภัณฑสมนุไพร 400 คู 328 386 426 

  18.3 รอยละของผลิตภัณฑสมนุไพรที่ไดรบัรางวลัเพ่ิมขึน้ (นับสะสม) รอยละ 5/ป 155 178 192 
  18.4 รอยละของการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูตลาดสากลภายใตโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ รอยละ 30/ป 15 41 61 
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อภิธานศัพท 

(A-Z) 

CIPO Chief Integrated Program Officer 
ผูบริหารแผนยุทธศาสตรและบูรณาการภารกิจสําคัญ 

CPG Clinical Practice Guideline 
แนวทางการรักษาโรคดวยการแพทยแผนไทย 

e-MENSCR Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 
Country Reform 
ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

GAP  Good Agricultural Practice 
ระบบการผลิตท่ีถูกตองในฟารม โดยพิจารณาตั้งแตพ้ืนท่ีการปลูก การดูแลรักษา 
การเก็บเก่ียว และการจัดการหลังเก็บเก่ียว เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ มีลักษณะ
ตรงตามความตองการ และมีความปลอดภัยตอการบริโภค  

GMP  Good Manufacturing Practice 
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ  

GMP PICs  Good Manufacturing Practice of Pharmaceutical Inspection  
Co-operation Scheme 
มาตรฐานการผลิตยาระดับสากล 

GS-1    ระบบการตรวจสอบยอนกลับสากล  
HDC-TTM Service Health Data Center of Thai Traditional Medicine Service  

ขอมูลดานบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
Herb ID Herb Identification 

แอพพลิเคชั่นการระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพ  
HiPPS High Performance and Potential System  

ระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง  
JAMU The Art of Traditional Indonesian Medicine 

ศาสตรการแพทยแผนโบราณอินโดนีเซีย  
Organic โดยธรรมชาติ 
PGS Participatory Guarantee Systems  

ระบบประกันคุณภาพในระดับทองถ่ิน ท่ีใหการรับรองผูผลิตโดยเนนการมีสวนรวม
ของผูมีสวนเก่ียวของ และตั้งอยูบนฐานของความเชื่อถือ เครือขายทางสังคม และ
การแลกเปลี่ยนความรู  

REDCap Research Electronic Data Capture 
โปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูลงานวิจัยใหอยูในรูปของ electronic case report 
form (e-CRF) ซ่ึงสามารถใชงานไดแบบ real time 

SETO  Smart Executive Talent Officer  
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง  

SoftCon Phoenix ระบบสารสนเทศสําหรับโรงพยาบาล 
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SYTO    Smart Young Talent Officer 
    หลักสูตรพัฒนานักบริหาร 4.0 
TCI Thai-Journal Citation Index Centre  

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย 
TTDKL    Thai Traditional Digital Knowledge Library 
    คลังความรูดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
TTM HA Guidelines Thai Traditional Medicine Hospital Accreditation Guidelines 

เกณฑมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทยแผนไทย 
UiS Undergraduate Intelligence Scholarship Program  

ทุนรัฐบาล 

(ก-ฮ) 

กสธ.    กระทรวงสาธารณสุข 
รพ.สส.พท   โรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
สสจ.    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กคพ.    กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
กทล.    กองการแพทยทางเลือก 
กพร.    กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
กมจ.    กลุมกฎหมายและจริยธรรม 
กยส.    กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
กวผ.    กองวิชาการและแผนงาน 
กสศ.    กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
ตสน.    กลุมตรวจสอบภายใน 
รพ.    โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
สกกท.    สํานักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
สกท.    สํานักงานบริการกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
สพจ.    สถาบันการแพทยไทย - จีน 
สพท.    สถาบันการแพทยแผนไทย 
สลก.    สํานักงานเลขานุการกรม 
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