
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562)

โดยกองวิชาการและแผนงาน

27 พฤษภาคม 2562

เอกสารประกอบการประชุม

ภายใต  5  ยุทธศาสตร
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จัดสรร ใชไป

หนวย : ลานบาท

ยุทธศาสตร PP&P Service People Governance Wisdom

จํานวนโครงการ 4 โครงการ 9 โครงการ 10 โครงการ 10 โครงการ 29 โครงการ

งบประมาณจัดสรร (บาท) 33,008,850 17,132,800 4,695,188 3,145,778 21,025,004

ใชไป (บาท) 24,636.741 9,556,513 2,922,542 1,836,914 9,552,232

หมายเหตุ : ไมรวมงบกลางกรม

แผนภูมิแสดงรอยละงบประมาณจัดสรรและงบประมาณใชไปของแตละยุทธศาสตร



PP&P Excellence

สถาบันการแพทย์แผนไทย

1.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกปีงบประมาณ 2562



1.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ปีงบประมาณ 2562

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ตัวชี้วัด : จ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์     
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย : 1,050 คน)

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

 โอนงบประมาณให้กับ สสจ.เป้าหมาย 12 จังหวัด จังหวัดละ 50,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 600,000 บาท 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561

 เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 272,000 บาท (ข้อมูล ณ 10 พฤษภาคม 2562)
 มีจ านวนผู้สูงอายุในพื้นที่เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จ านวนทั้งสิ้น 1,200 คน

 จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ สอน แสดง สาธิตการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 12 อ าเภอ เสร็จสิ้นเม่ือสิ้นเดือนมีนาคม 2562

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือกให้กับแพทย์แผนไทยและผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 19 -20 ธันวาคม 2561



1.โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกปีงบประมาณ 2562

แผนด าเนินการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

 ลงพื้นที่เพื่อ ก ากับ  ติดตาม  การด าเนินงานของจังหวัดเป้าหมาย (แบบบูรณาการกับ พชอ.) มิถุนายน –
กรกฎาคม 2562

 เนื่องจากกรมฯ เร่งรัดให้จังหวัดใช้งบประมาณ โดยมีระยะเวลาที่จ ากัด จึงอยากให้มีการยืดหยุ่น /ขยาย
ระยะเวลาการใช้งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ



Service Excellence

สถาบันการแพทย์แผนไทย

2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน



สถานการณ์ก่อนท าโครงการ

2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. จ านวน Primary Care Cluster (PCC) ที่มีการติดตั้งบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการปฐมภูมิ
3. ร้อยละของ รพศ. รพท. และ รพช. ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรับรองคุณภาพมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย (Hospital 
Accreditation : TTM HA)
4. ร้อยละของมูลค่ายาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น
5. ร้อยละของ รพศ. รพท. และ รพช. ที่มีน าองค์ความรู้มณีเวชและศาสตร์การแพทย์ผสมผสานอื่นไปใช้ในการดูแลสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562

(ถึง 23 พค.62)

14.96 17.37 21.91

 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก (ไม่รวมส่งเสริมป้องกนั)



2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

1. การพัฒนาเกณฑ์ผู้ป่วยในด้านการแพทย์แผนไทย
 ประชุมคณะกรรมการฯ  2 ครั้ง  เพื่อจัดท าร่างคู่มือคู่มือเกณฑ์รับเข้ารักษาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบ
บูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทย
 ส่งร่างฯ ให้โรงพยาบาลเป้าหมาย/มหาวิทยาลัย ทดลองใช้และส่งข้อมูลคืนกลับ
 จัดท าต้นฉบับคู่มือเกณฑ์รับเข้ารักษาและแนวทางการดูแลผู้ป่วยในแบบบูรณาการด้วยการแพทย์แผนไทย
 อยู่ระหว่างด าเนินการจัดพิมพ์ และสนับสนุนให้กับรพ.ทุกแห่ง

2. การพัฒนา service plan
 จัดท าTORการจัดจ้างจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ ตาม (Service plan) สาขาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
 อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลของสถานบริการทุกระดับทั่วประเทศ
 ก าหนดส่งมอบงาน สิ้นเดือน กรกฎาคม 2562



2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

3. การพัฒนาศักยภาพ
 จัดการอบรมการดูแลผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย“โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคโลหิตสตรี และการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Palliative Care)” 

รุ่นที่ 1 วันที่ 16-17 ม.ค.62        ผู้เข้าอบรมจ านวน 110  คน
รุ่นท่ี 2 วันท่ี 21-22 ม.ค.62 ผู้เข้าอบรมจ านวน 120  คน

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ให้กับแพทย์แผนไทย วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 จ านวน 96 คน

4. การพัฒนาคู่มือ แนวทาง และรูปแบบการด าเนินงาน 
 จัดท าของบประมาณปี 2563 (งบลงทุน รพ. 4 แห่ง ได้แก่รพ.พระปกเกล้า รพร.สว่างแดนดิน  รพ.ห้วยยอด และรพ.
ขอนแก่น) เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค
 จัดท าร่างตัวชี้วัดการด าเนินงานปี2562 -2565 ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยน าร่องในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 19 แห่ง
 ประชุมหารือเพื่อการด าเนินงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในส่วนภูมิภาค 
 สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยน าร่องเพื่อด าเนินการจัดบริการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางด้าน
การแพทย์แผนไทย จ านวน 19 แห่งๆละ 50,000 บาท (เม.ย.62)



2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

5. การพัฒนาคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย (TTM HA)
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาส่งรายชื่อหน่วยบริการ/โรงพยาบาลเป้าหมาย ระยะที่ 2 
 ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยครั้งที่ 1/2562
 ได้ร่างคู่มือการน าเกณฑ์มาตรฐานสู่การปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทย (TTM HA SPA in Action) และร่างเกณฑ์การ
ประเมินคะแนน (TTM HA Scoring 2018)
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเป้าหมายระยะที่ 2 วันที่ 19 เมษายน 2562
 เยี่ยมส ารวจแบบเสริมพลังและชี้แนะแนวทางแก่โรงพยาบาลน าร่องภาคสนามและโรงพยาบาลเป้าหมาย  (ก.ค -
ส.ค. 62)

6. การพัฒนารูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยในคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster)
 แต่งตั้งคณะท างานพัฒนา Health Service Guideline ด้านการแพทย์แผนไทย 
 ประชุมคณะท างาน Health Service Guideline ด้านการแพทย์แผนไทย จ านวน  2 ครั้ง 

- ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 - ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 มกราคม 2562
 ทดลองใช้Health Service Guideline ด้านการแพทย์แผนไทย 

ณ คลินิกหมอครอบครัววัดโพธ์ิศรี จ.สกลนคร วันที่ 4 -5 เมษายน 2562
 ได้ร่าง Health Service Guideline ด้านการแพทย์แผนไทย
 อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายในการน า Health Service Guideline 

ด้านการแพทย์แผนไทยไปใช้



2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
7. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของรพร.
 ประชุมคณะกรรมการฯ   วันที่ 11 ก.พ. 62

- ก าหนดร่างตัวชี้วัด
- ส ารวจข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อการสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการ (ระหว่าง ก.พ.- มี.ค.62)
- มอบหมายสบช. (วสส.ชลบุรี  วทก.กาญจนาภิเษก) จัดท าหลักสูตรการอบรม/งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร



แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 - 2564

ชี้แจง ผอ.รพร.ทุกแห่งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

รพร.ทุกแห่งจัดท าแผนการใช้งบประมาณรองรับการจัดบริการ

สบช.จัดท าหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
1. หลักสูตรการดูแลผู้ป่วย palliative care ด้วยการแพทย์แผนไทย ( 4 วัน )
2. หลักสูตรการฟื้นฟูผู้ป่วย stroke ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ( 4 วัน )
3. หลักสูตรการตรวจวินิจฉัย รักษากลุ่มอาการโรคที่พบบ่อยทางการแพทย์แผนไทย ( 4 วัน )
4. หลักสูตรการปรุงยาผู้ป่วยเฉพาะราย ( 4 วัน )
5. หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยของแพทย์แผนไทยในหน่วยงานบริการ
สาธารณสุข ( 4 วัน )

ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานการแพทย์แผนไทยในรพร. 
1) รพร.ด่านซ้าย  2) รพร.บ้านดุง 3) รพร.สระแก้ว 4) รพร.ตะพานหิน

5) รพร.นครไทย  6) รพร.หล่มเก่า 7) รพร.ฉวาง  (งบกรมฯปี 2562)

2.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน



Service Excellence

สถาบันการแพทย์แผนไทย

3.โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลติยาสมุนไพรใหม้ีมาตรฐาน



3.โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรให้มีมาตรฐาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัด - จ านวนโรงพยาบาลของรัฐท่ีผลิตยาสมุนไพรผ่านมาตรฐาน WHO-GMP (เป้าหมาย 43 แห่ง)

- จ านวนข้อก าหนดมาตรฐานต ารับยาแผนไทย (4 ต ารับ)

พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้ผ่านมาตรฐาน GMP
 มีโรงพยาบาลของรัฐที่ผลิตยาสมนุไพรผ่านมาตรฐาน WHO-GMP จ านวน 38 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจประเมินมาตรฐาน

จ านวน 5 แห่ง
 ติดตามการด าเนินงานพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ของโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม วันที่ 1

กพ. 62 และ รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ วันที่ 28-29 มีค. 62
 ตรวจประเมินมาตรฐาน GMP ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ในวันที่ 25 กพ. 62
 รพ. ได้รับความรู้และได้รับค าแนะน าในการพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP

จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานต ารับยาแผนไทย
 สัญญาจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานต ารับยาแผนไทย จ านวน 4 ต ารับ
 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานยาแผนไทยและคณะท างานที่เกี่ยว 3 คณะ (คณะท างานพิสูจน์เอกลักษณ์

วัตถุดิบ เอกลักษณ์ทางจุลภาค และเอกลักษณทางเคมี) เพื่อพิจารณาวัตถุดิบ

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)



3.โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรให้มมีาตรฐาน

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

 การพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ผ่านมาตรฐาน GMP มีความล่าช้าเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกหลายด้านที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น ผู้รับเหมาทิ้งงาน หรือส่งมอบงานล่าช้า , ผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและรพ.ไม่สนับสนุนอย่างจริงจัง

แผนด าเนินการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

 ก าหนดติดตามการพัฒนาการผลิตยาให้ได้มาตรฐาน GMP ได้แก่
- รพ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันที่ 4 มิย. 62
- รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันที่ 17-18 มิย. 62
- รพ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 27 – 28 มิย. 62
- รพ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ วันที่ 8-9 กค. 62

 ก าหนดการตรวจประเมินมาตรฐาน GMP ได้แก่ 
- รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม วันที่ 10มิย. 62
- รพ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 11-12 กค.62
- รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ วันที่ 18-19 กค. 62
- รพ.ท่าแซะ จ.ชุมพร วันที่ 29-30 กย. 62

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

 เสนอเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)
 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อก าหนดมาตรฐานยา

แผนไทยและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 3 คณะ 
(คณะท างานพิสูจน์เอกลักษณ์วัตถุดิบ เอกลักษณ์
ทางจุลภาค และเอกลักษณทางเคมี) เพื่อพิจารณา
ต ารับยา

 เสนอเอกสารส่งเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 
(งวดสุดท้าย) และเงินประกันผลงาน 
 จัดท าร่างข้อก าหนดมาตรฐานต ารับยาแผนไทย

GMP จัดท าข้อก าหนดมาตรฐานต ารับยาแผนไทย



Service Excellence

สถาบันการแพทย์แผนไทย

4.โครงการเสริมสรา้งความเชื่อม่ันและภาพลกัษณท์ี่ดีของสมุนไพรไทย



สถานการณ์ก่อนท าโครงการ

 จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้เชี่ยวชาญฯ เพื่อพิจารณาค าขอข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณ

 บุคลากร/เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและผู้รับอนุญาตฯไม่มาด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด

4.โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ตัวชี้วัด จ านวนค าขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณได้รับการพิจารณา ร้อยละ 70 ของจ านวนค าขอฯ ที่ได้รับ

 พิจารณาค าขอข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณ ร้อยละ 87.02 ของจ านวนค าขอฯ ทีไ่ด้รับ
 ด าเนินการคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ปี 2562 (Prime Minister Herbal Awards)

จ านวน 9 ประเภท 13 รางวัล

การพิจารณาเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก 

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แผนด าเนินการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)



Wisdom Excellence

สถาบันการแพทย์แผนไทย

5.โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ปี 2562



 ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนการทบทวนโครงการวิจัยให้กรรมการ ได้เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง (ขอท า
ความตกลง)

 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เบิกได้เฉพาะค่าตอบแทนการประชุมส าหรับกรรมการภายนอก หากเป็นผู้ทบทวนโครงการและ
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ กรรมการหลายท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ส่งผลต่อการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  

 นักวิจัยขาดความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต้องปรับแก้ไขหลายครั้งส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ต่อการพิจารณาอนุมัติและมักส่งโครงการเข้ารับการพิจารณาในแต่ละรอบการประชุมแบบกระชั้นชิด 

 โครงการที่ผ่านการอนุมัติให้ด าเนินการศึกษาวิจัย ส่วนมากยังไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้ทันที เนื่องจากต้องรออนุมัติ
งบประมาณจากแหล่งทุน ส่งผลให้คณะกรรมการไม่สามารถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการได้ 

5.โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)

 จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการวิจัย  6 ครั้ง มีโครงการวิจัยใหม่เสนอเข้ารับการพิจารณา 12 โครงการ เข้า
รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ 5 โครงการ ปรับแก้ไข 5 โครงการ ผู้วิจัยขอถอนจากการพิจารณา 2 โครงการ อนุมัติให้
ศึกษาวิจัย 2 โครงการ

 จัดอบรบการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตามแนว ICH-GCP ผู้เข้ารับการอบรม 135 คน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยทางคลินิก สามารถน าไปประกาศนียบัตรที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัยของ
คณะกรรมการจริยธรรม

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ



 จัดประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้ง
 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย 2 โครงการ

5.โครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2562
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)

แผนด าเนินการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)



Wisdom Excellence

สถาบันการแพทย์แผนไทย

6.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใชย้าจากสมุนไพรของผูม้ารับบริการใน
สถานบริการสาธารณสุขของรฐัเพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

2562



6.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรของผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐเพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

ภายใตยุ้ทธศาสตร์ที่ 5 : ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)
ตัวชี้วัด : 1. ได้ประชุมชี้แจงนักวิจัยจากพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูล และส่งยาส าหรับการวิจัยพร้อมเครื่องมือเก็บข้อมูลให้แก่

พื้นทีร่่วมวิจัย
2. ได้ผลการตรวจการปนเป้ือนส าหรับยาที่ใช้ในการวิจัย 
3. ได้ติดตามการเก็บข้อมูลพื้นที่ร่วมวิจัย

สถานการณ์ก่อนท าโครงการ

 โรงพยาบาลเข้าร่วมวิจัย จ านวน 30 แห่ง



 ไม่มี

6.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรของผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐเพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

 ได้ผลตรวจการปนเปื้อนของยา 5 ต ารับ 
 โรงพยาบาลที่ร่วมเก็บข้อมูล 31 แห่ง เข้าร่วมประชุม และเริ่มด าเนินการเก็บข้อมูล
 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าเก็บข้อมูล 5 แห่ง

ผลการด าเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์)

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แผนด าเนินการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

 รวบรวมแฟ้มข้อมูลความปลอดเภสัชต ารับโรงพยาบาล 5 ต ารับ ต ารับละ 500 ราย รวม 5 ต ารับเป็น 2,500 ราย และสรุป
รายงานความปลอดภัย เภสัชต ารับ 5 ต ารับ 



สถาบันการแพทย์แผนไทย

ขอขอบพระคุณ
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เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ห ลั ก  ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
พระราชบัญญัติการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ส่งเสริมการพึ่ งตนเองด้ านสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์ แผน ไทยและการแพทย์พื้ นบ้ าน ไทย         
รวมทั้งพัฒนาระบบประสิทธิผลในการคุ้มครอง ส่งเสริม 
ตลอดจนยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพร 
สู่นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณค่าในระดับสากล
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กลยุทธ์ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพ คุ้มครองทรัพยากร และระบบเฝ้าระวัง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

- โครงการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลาง/จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

- โครงการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั่วไป/ส่วนบุคคล/ชุมชน/นิติบุคคล

- โครงการพัฒนาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพื้นที่

- โครงการสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและ      
พระบิดาแห่งการแพทยแ์ผนไทย

- โครงการบูรณาการการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายของทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อพ.สธ.) 

- โครงการพัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากล เพื่อรองรับการประกาศเป็นมรดก        
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติของ UNESCO
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กลยุทธ์ ๕ : ยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่ม

- โครงการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

เป้าหมายรายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด

๑. จ านวนงานวิจยัสมุนไพร/การแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือกที่น ามาใช้จริงทางการแพทย์  
และการตลาด 

๒. มตี ารับยาแผนไทยแห่งชาติทีผ่่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริม
ภูมิปัญญา ฯ 

๓. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต าราอ้างอิงมาตรฐาน (Standard Textbook) ด้านการแพทยแ์ผนไทย 
(มีองค์ความรู้ที่ผ่านการรวบรวม สังคายนาจากการประชุมคณะท างาน)
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มีต ารับต าราการแพทย์แผนไทยที่ได้รับ
เสนอประกาศเป็นภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยตามกฎหมายเพิ่มขึ้น

สร้ างเครือข่ ายนักวิ จัย 
และบริหารจัดการงานวิจัย
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์และการตลาด

มีระบบจัดการความรู้ที่เป็นระบบ
เพื่อพัฒนาต าราอ้างอิงมาตรฐาน
และ ใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

มีต ารับยาแผนไทยแห่งชาติเพิ่มขึ้น

ระบบ TTDKL สามารถเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

พัฒนามาตรฐานการแพทย์ ดั้ งเดิ มร่ วมกั บ
ต่างประเทศ ๓ เรื่อง (แนวทางการจัดบริการ / WHO 
Benchmark Nuad Thai/ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

มีการส่ งเสริมการอนุ รั กษ์และใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรในชุมชน ๑๒ แห่ง

ผลผลิตปี ๖๒
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โครงการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/
ทั่วไป/ส่วนบุคคล/ชุมชน/นิติบุคคล 

โครงการบูรณาการการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพันธุกรรม และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อพ.สธ).) 

โครงการขับเคลื่อนการจัดท าแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับพื้นที่
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โครงการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

โครงการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลาง / จังหวัด

โครงการสนับสนุนการจัดงานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ      
พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โครงการพัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากล เพื่อรองรับการ
ประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ   
ของ UNESCO
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โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(การคัดเลือกหมอไทยฯ)

โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๑ ระดับภาค
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โครงการพัฒนาระบบงานนายทะเบียนกลาง/
จังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชุมจัดท าพิจารณาเสนอกรอบอัตราก าลังบุคลากร
สนับสนุนการด าเนินงานตามบทบาทนายทะเบียนกลาง
และนายทะเบียนจังหวัด  จ านวน ๒ ครั้ง

ผลการด าเนินโครงการ                       
รอบ ๖ เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)์

จัดท าและอัพเดทฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของ            

นายทะเบียนกลาง/จังหวัด  
- ต ารับ ๔,๒๕๒ ต ารับ - ต ารา ๙๗ ต ารา
- สมุนไพร ๗๘๓ ชนิด - ต ารับต าราที่มีการน ามา
- บุคลากร ๕ กลุ่มเพิ่มขึ้น  ใช้ประโยชน์ ๑๙๕ รายการ
จ านวน ๑,๓๙๕ คน

๑. การก าหนดกรอบเพื่อจัดท าแผนขอสนับสนุน
อัตราก าลังบุคลากรต าแหน่งแพทย์แผนไทย ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ปี จ านวน ๑๓,๐๐๐ ต าแหน่ง

๒. การขอรับการสนับสนุนต าแหน่งแพทย์แผนไทย
ตามกรอบโครงสร้างบรรจุในกลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ 
ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ระยะเวลาปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๓. การแก้ไขปัญหาการเลิกจ้างเหมาบริการโดย กคพ.
และ กวผ. (สข.)รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนออธิบดีกรมการ
แพทย์แผนไทยฯ ร่วมหารือกับCTMO

แผนการด าเนินงาน ๖ เดือนหลัง 
และปีงบประมาณ ๖๓

- จัดให้มีอัตราก าลงัตามบทบาทนายทะเบยีน (มั่นคง)
- สร้างเครือข่ายการด าเนนิงาน
- สื่อสารสร้างความเข้าใจการใช้ระบบโปรแกรมที่

เกี่ยวข้อง ๕ ระบบของนายทะเบียนกฎหมายรวมที่ออกใหม่

เป้าหมาย 
๗,๖๐๐ ต ารับ
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ผลการด าเนินโครงการ                       
รอบ ๖ เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)์

โครงการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ของชาต/ิทั่วไป/ส่วนบุคคล/ชุมชน/นิติบุคคล

รายการต ารับยาแผนไทยและต าราการแพทย์แผนไทย 
ได้รับการประกาศคุ้มครองเป็นของชาติ 
จ านวน  ๔ ฉบับ 

- ๗,๕๒๖ ต ารับ 
- ๗๖ ต ารา

ยอดยกค าขอมาพิจารณา/กลั่นกรอง ๑๘๒ ค าขอ ดังนี้ 
สมควรให้สิทธิ/ประกาศโฆษณา ๓ ค าขอ / แจ้งยกค าขอ ๔๔ ค าขอ / 
ยกเลิกค าขอ ๔๔ ค าขอ ให้แก้ ไขเพิ่มเติม ๘๙ ค าขอ และ             
เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ๒ ค าขอ ออกหนังสือส าคัญแสดง                
การจดทะเบียนสิทธิฯ ๑๐ ค าขอ 

ได้รับค่าธรรมเนียม เป็นรายได้แผ่นดิน ๑,๓๒๐    บาท

คัดเลือก กลั่นกรอง          
ต ารับที่มีศักยภาพ            

เป็นต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

++

ค าขอที่ยื่นเพิ่ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๓๙ ค าขอ 
ตรวจสอบเบื้องต้นตามแบบ Checklist แล้วอยู่ระหว่างประสาน         
ขอเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เพื่อลงเลขรับ และเสนอคณะท างาน
พิจารณาต่อไป

แผนการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินโครงการ                       
รอบ ๖ เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)์

โครงการพัฒนาแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานระดับพื้นที่

๑.  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย
ทางเลือก เรื่องสัญญาการใช้ประโยชน์จ าต ารับยาแผนไทย/ต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ

๒. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ    
ในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมปิัญญาการแพทย์แผนไทย

๓. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือหรือ
การสนับสนุนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนที่ดิน 
ซึ่งเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร 

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง (๑)     
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๒

ประชุมคณะกรรมการ ฯ จ านวน ๓ ครั้ง

ประชุมคณะท างานแผนแม่บท ฯ จ านวน ๒ ครั้ง

เห็นชอบกฎหมายล าดับรองตามพระราช 

บัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการ            
แพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศบังคับใช้          
จ านวน ๔ ฉบับ

ร่างประเด็นแผนแม่บทการแพทย์แผนไทย 

กวผ.
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ผลการด าเนินโครงการ                       
รอบ ๖ เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)์

จัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ      

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

โครงการสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยแห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย

น าเสนอคลิป VDO.
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ผลการด าเนินโครงการ                       
รอบ ๖ เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)์

คัดเลือกสมุนไพรในป่าชุมชน ร้อยเรียงสมุนไพร ที่ควรค่ารู้จักให้ประชาชน 

เชื่อมั่น ชอบ และใช้  / ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์สมุนไพรที่มีความเสี่ยง
ต่อการสูญพันธุ์ของสมุนไพร /สนับสนุนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พืชสมุนไพร       
ในป่าชุมชนเป้าหมาย ๑๑ พื้นที่ และเชื่อมโยงกับ Big data

โครงการบูรณาการการคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(อพ.สธ.)

วางแผนและพัฒนา โครงการ 

อพ.สธ. ร่วมกับกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจัดท า
ฐานข้อมูล Big data

การถ่ายภาพสมุนไพรสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยองระยอง จ านวน ๖ ครั้ง ได้ภาพสมุนไพร 
จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ ภาพ เพื่อใช้ในการการจัดท าโมบายแอปพลิเคชัน      
การระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ  (HIDMA: HerbID Mobile Application) 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช         
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)
จ านวน ๑ ครั้ง ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์ คุ้มครอง

สมุนไพรและถิ่นก าเนิด (สัญจร)) จ านวน ๑ ครั้ง

ยืนยันโครงการย่อยภายใต้แผนแม่บท 
อพ.สธ ระยะที่ห้าปีที่หกตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

คุ้มครองสมุนไพร ๗ ชนิด
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ผลการด าเนินโครงการ                       
รอบ ๖ เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)์

ก าหนดทิศทางการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนการนวดไทย ในการ
ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นรายการ
ตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติกับ
ยูเนสโก 

ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์

การส่งเสริม และพัฒนานวดไทย (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) 
จ านวน ๑ ครั้ง

โครงการพัฒนามาตรฐานนวดไทยในระดับสากล เพื่อรองรับ
การประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวล
มนุษยชาติของ UNESCO

แผนการด าเนินงาน ๖ ประเด็น

๑. ขอบเขต/นิยามการนวดไทยที่ครอบคลุม
๒. มีมาตราฐานการนวดไทย ในมิติด้าน
วัฒนธรรม

๓. มีแผนการให้ความรู้ ส าหรับประชาชน
และผู้รับบริการนวดไทย

๔. มี Application นวดไทย ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้

๕. มี LOGO นวดไทย ที่สื่อถึง World ICH
๖. มีแผนการเข้าร่วมประชุมกับคณะ 
กรรมการยูเนสโก

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ     
พัฒนานวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕

๑. การพัฒนาศักยภาพการนวดไทย
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้าน        
การนวดไทย

๓. การจัดการองคค์วามรู้การนวดไทย
๔. การคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย

https://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=104&lang=th
https://www.dtam.moph.go.th/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=104&lang=th


ผลการด าเนินโครงการ                       
รอบ ๖ เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)์

รายการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ  (๒๕๖๒)
(National Thai Traditional Medicine Formulary )  
จ านวน ๘๒ ต ารับ รายการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

สู่การน าไปคัดเลือกเป็นข้อก าหนดมาตรฐานต ารับ           
ยาแผนไทยแห่งชาติ 

โครงการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

รายการต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ
- ๑๐๓ ต ารับ ๘ กลุ่มอาการ (พ.ศ.๒๕๖๐)
- ๑๐๒ ต ารับ ๘ กลุ่มอาการ (พ.ศ.๒๕๖๑)

หนังสือ ๑๑๓ ต ารับยาแผนไทยแหง่ชาติ ฉบับเฉลมิพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพธิีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช  ๒๕๖๒
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ผลการด าเนินโครงการ 
(ผลผลิต/ผลลัพธ)์

โครงการมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 
ปีที่ ๑๑ ระดับภาค

ภาคกลางและภาคตะวันออก เขตสุขภาพที่ ๖
“๒๔ ธาราอารยแห่งภูมิปัญญาเลิศล้ าคุณค่า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยก้าวไกลสู่สากล”
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ลานน้ าพุ ศูนย์การค้าเมกะบางนา 

จังหวัดสมุทรปราการ

ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ ๑
“Thai Herb Love Health 

ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ”
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ 

จังหวัดล าพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ ๙ 
“ฮักวิถีภูมิปัญญาอารยธรรมไทอีสาน”

ระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ โรงแรมทองธารินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ ๑๒
“สืบสานภูมิปัญญา นคราสมุนไพร 

สานสายใยสู่อาเซียน”
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

จังหวัดนราธิวาส
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ประเภทองค์ความรู้ ตัวอย่างผลงาน รวม

ประเภทที่ ๑ หมอพื้นบ้าน ปราชญ์หรือผู้รู้ของจังหวัด หมอพื้นบ้าน, ปราชญ์หรือผู้รู้ของจังหวัด ๕๗

ประเภทที่ ๒
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ 

พื้นบ้านไทยหรือองค์ความรู้
ต ารายาท้องถิ่น, ใบลาน, สมุดบันทึก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓๑๙

ประเภทที่ ๓ ผักพื้นบ้านหรืออาหารพื้นเมือง พืช ผักสมุนไพร ที่มีเฉพาะถิ่น/ภูมิภาค ๕๒

ประเภทที่ ๔ สมุนไพร (สด และแห้ง) สมุนไพรที่หายาก, สมุนไพรเฉพาะถิ่น/จังหวัด/ภูมิภาค ๕๔๓

ประเภทที่ ๕ วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และพิธีกรรม
การประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมในการดูแล ส่งเสริม 
สุขภาพ

๑๐

ประเภทที่ ๖ นวัตกรรมสุขภาพ ผลงานที่ได้มีการพัฒนาเพ่ือการดูแลสุขภาพ ๗๙

รวมทั้งส้ิน ๑,๐๖๐

ข้อมูลองค์ความรู้ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านไทย สมุนไพร

ที่จะน ามาจัดแสดงผลงานนิทรรศการ ให้ประชาชน รู้ ชอบ ใช้
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ผลการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย 
ปีที่ ๑๑ ระดับภาค

รายการ

ภูมิภาค

จ านวนรวม
ภาคเหนือ
จ.ล าพูน

ภาคกลางและ
ตะวันออก

จ.สมุทรปราการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จ.สุรินทร์

ภาคใต้
จ.นราธิวาส

๑
นิทรรศการ/บูทผลงาน เครือข่ายร่วม
จัดงาน

๖๐ ๕๕ ๕๓ ๓๕ ๒๐๓

๒
ภูมิปัญญาฯ ต ารับ ต ารา หมอพื้นบ้าน
สมุนไพร นวัตกรรมสุขภาพ

๒๗๓ ๒๓๖ ๓๖๔ ๑๘๗ ๑,๐๖๐

๓ ผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพ (คลินิก) ๑๕๐ ๑,๑๓๔ ๒๖๐ ๙๕๐ ๒,๔๙๔

๔ ประชาชน/ผู้สนใจเข้าร่วมงาน ๓๗,๖๒๐ ๑๔๕,๖๖๓ ๙,๔๖๓ ๓๕,๗๐๐ ๒๒๘,๔๔๖

๕ เงินสะพัด และยอดใช้จ่ายในพื้นที่ ๑,๐๖๖,๐๐๐ ๒,๔๕๓,๑๐๐ ๕๒๑,๗๑๕ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๑๔๐,๘๑๕
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ก าหนดการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๒  ระดับภาค
(ปีงบ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ภาคเหนือ : 
จังหวัด

ก าแพงเพชร

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : 
จังหวัดมุกดาหาร

ภาคกลางฯ : 
จังหวัดสระบุรี ภาคใต้ : 

จังหวัดภูเก็ต
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ผลการด าเนินโครงการ 
(ผลผลิต/ผลลัพธ์)

โครงการส่งเสริมคุณภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (การคัดเลือกหมอไทย)

การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัยด้วย
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 

การเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพร

การด าเนินการ ตาม พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
รับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย
สนับสนุนการด าเนินงานตาม มาตรา ๑๒ (ค) มาตรา ๓๓(๗)

การรับรองสถานภาพหมอพื้นบ้านตาม
ระเบี ยบกรมการแพทย์ แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

จังหวัดที่ด าเนินการออกหนังสือรับรอง
หมอพื้นบ้าน 

หมอพื้นบ้านที่ได้รับหนังสือรับรองตาม
ระเบียบกรม ฯ จ านวน  ๒,๗๔๒ คน
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ผลการด าเนินโครงการ 
(ผลผลิต/ผลลัพธ)์

โครงการคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดินเฉลิม   
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก 
(ระยะเวลา  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓)

๒. ประชาชนน าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ต ารับ/ต ารา) มอบ/
ส่งคืน ให้แผ่นดิน ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ จ านวน ๑๐,๐๐๐ รายการ

ส่วนภูมิภาค : KICF OFF
พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๒
- จัดเวทีรับมอบต ารับ/ต ารา
- ปลูกต้นรวงผึ้งหรือการบูร 

และสมุนไพรยืนต้น 
(มะตูมนิ่ม, เทพทาโร, มะหาด)

กระทรวงสาธารณสุข/กรม  
การแพทย์แผนไทย : KICF OFF

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- จัดเวทีรับมอบต ารับ/ต ารา
- ปลูกต้นรวงผึ้งหรือการบูร 

และสมุนไพรยืนต้น
(มะตูมนิ่ม, เทพทาโร, มะหาด)

สื่อสารสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือ
- ท าหนังสือแจ้งจังหวัด ด าเนินการ
- จัดเวที TELE conference
- ขอสนับสนุนงบจากกองทุนฯ ให้จังหวัดละ ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นค่าใช้จ่ายในการ เปิดบูธ รับมอบ/ส่งคืน ต ารับต ารา 
และรณรงค์ปลูกต้นไม้
- บันทึกภาพ การรับส่งมอบ ต ารับต ารา พร้อมจัดท าทะเบียน ผู้รับ/ส่ง ไว้เป็น
หลักฐาน ส าหรับตรวจสอบ กล่ันกรอง และมอบประกาศเชิดชูเกียรติฯ 
ตามเกณฑ์ก าหนด
- “พิธีมอบโล-่ใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มอบ/ส่งคืน ต ารับ 
ต าราการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน”

ปี ๒๕๖๒
เป้าหมาย
๑,๐๐๐
รายการ
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เชิญชวนทุกหน่วยงาน/สถานบริการ
และแพทย์แผนไทยทุกคน 

ปลูก ดูแล ให้เจริญเติบโต 
และเป็นเจ้าของตลอดไป
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พบมากบริเวณป่าดิบชื้น สูงจากระดับน้ าทะเล ต้นรวงผึ้ง หรือ Yellow Star เรียก
อีกอย่างว่า ต้นน้ าผึ้ง ต้นสายน้ าผึ้ง หรือดอกน้ าผึ้ง เป็นไม้หอม และเป็นพันธุ์ไม้
เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบมากในป่าทางภาคเหนือ ที่มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

รวงผึ้ง : ต้นไม้ประจ ารัชกาลที่ ๑๐
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ต้นการบูร : ต้นไม้ประจ ากระทรวงสาธารณสุข
สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชทานต้นการบูร เป็นต้นไม้ประจ ากระทรวงสาธารณสุข

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ทุกส่วนมีกลิ่นหอม โดยเฉพาะที่ราก และโคนต้น ต ารา
ยาไทย เนื้อไม้ น ามากลั่น จะได้ “การบูร” รสร้อนปร่า-เมา ใช้ทาถูนวดแก้ปวด 
แก้เคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แก้กระตุก แก้ปวดข้อ แก้ปวดเส้นประสาท 
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มะตูมนิ่ม

เป็นไม้ยืนต้นสูง ๑๐ - ๑๕ เมตร ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี ผลสดสุกมีรสฝาด
หวานรับประทานเป็นยาอายุวัฒนะ บ ารุงก าลัง ช่วยให้เจริญอาหาร ขับผายลมได้ดี
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เทพธาโร
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลับทึบ ใบมีสีเขียว

เข้ม ล าต้นเรียบไม่มีพูพอน เปลือกต้นสีเทาอมเขียวหรืออมน้ าตาล ค่อนข้างเรียบ 
แตกเป็นร่องยาวตามล าต้น และเป็นไม้หอมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจึงสมควรที่จะ
ปลูก ต้นสมุนไพรไทยนี้ แก้ลมแน่น แก้ลมจุกเสียด ขับผายลม แก้ปวดท้อง บ ารุง
ธาตุ
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มะหาด
เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูง ๑๕ - ๒๕ เมตร ไม่ผลัดใบ ทรงพุ่มกลม ล าต้นเปลาตรง 
เปลือกต้นสีน้ าตาลอมแดงถึงน้ าตาลเข้ม ต้นแก่ผิวจะหยาบและแตกเป็นสะเก็ดเล็ก      
ใบเดี่ยวเรียงแบบสลับระนาบเดียว รูปไข่หรือรูปขอบขนาน เปลือกต้นสด สมาน ทา
ขับพยาธิ ต้มกินแก้ไข้ ขับพยาธิ ผลสุก รับประทานได้ รสหวานอมเปรี้ยว
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งบประมาณกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้านไทย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งบกองทุน จ านวนเงิน %

จ านวน ๑ โครงการ ๓๑,๘๗๘,๐๐๐.๐๐

เบิก ๓๐,๖๒๓,๐๐๘.๕๐ ๙๖.๐๖

คงเหลือ ๑,๒๕๔,๙๙๑.๕๐ ๓.๙๔

งบประมาณ จ านวนเงิน %

จ านวน ๘ โครงการ ๔,๓๔๗,๘๐๔.๐๐

เบิก ๓,๒๕๙,๘๑๙.๑๖ ๗๕.๕๙

เบิกและผูกพนั ๓,๔๔๙,๙๓๗.๔๒ ๘๐.๑๙

คงเหลือ ๑,๕๑๑,๖๔๙.๓๙ ๓๔.๗๗
งบอุดหนุนภายใต้ โครงการมหกรรมระดับภาค ๑๐ ล้านบาท 

เบิกจ่าย ร้อยละ ๙๕.๔๕   และ   คงเหลือ ๔.๕๔ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณครับ

Thank You
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น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 ปี 2562 
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    



เป้าประสงค์ 

Service Excellence 
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ สามารถเข้าถงึบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ  
รวมถึงยา และผลติภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคณุภาพ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร สารสกัด เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพัฒนาสมุนไพรครบวงจร และส่งเสริมการ
เข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ 

โครงการรองรับ ปี 2562 
1.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) 

Goal8 :  
มีระบบฐานข้อมูล
สมุนไพร  
(Big Data) ฯ 

Goal9 :  
ร.พ.รัฐท่ีด าเนินการ 
ผลิตยาสมุนไพร 
ผ่านมาตรฐาน GMP  
47 แห่ง 

Goal10 :  
ค าขอขึ้นทะเบียนยา
แผนไทยพิจารณาแล้ว
เสร็จในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด ร้อยละ 70 

Goal11 :  
มีตราสัญลักษณ์ และ
ระเบียบ หลักเกณฑ์เพื่อ
การรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ฯ 

Goal12 : ระดับความ
เชื่อมั่นต่อการแพทย์แผนไทย 
การนวดไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของประชาชนในประเทศเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าฐานข้อมูล (Big Data) สมุนไพรท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละของผู้ประกอบการด้านสมุนไพรและเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Herbify ท่ีพัฒนาร่วมกับภาคเอกชน 



เป้าหมายโครงการ (2561 - 2565) 
มีระบบ Big Data ด้านสมุนไพร ที่สามารถใช้เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ 

สถานการณ์ก่อนท าโครงการ 
- ไม่สามารถก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสมุนไพรทั้งระบบบนความต้องการทีแ่ท้จริงของตลาดได้ 

Goal8 : KPI เสนอปรับใหม่   



การด าเนินการ 

 
ผลลัพธ์การด าเนินการ 

 
จัดตั้งคณะท างาน 

Big Data ด้านสมุนไพร 

ประสานงานรวบรวมข้อมูล 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และจัดท าระบบรายงานผล 

ได้ทิศทางและ 
กรอบการด าเนินงาน 

ระบบรายงานความต้องการวัตถุดิบ 
และพ้ืนที่เพาะปลูกจากข้อมูลจริง 

มีเครือข่ายการด าเนินงาน Big Data 
ด้านสมุนไพร ระดับประเทศ 

        ผลการด าเนินงานปี 2562 

สรุปงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท 
ที่ใช้ไป  279,405  บาท 

ร้อยละ 93 

เข้าพบ รมต.กษ.  

เพื่อขออนุเคราะห์ข้อมูล 

น าเข้าที่ประชุม WM เพื่อ
รายงานความก้าวหน้า ได้ข้อมูลวัตถุดิบสมุนไพรและพื้นทีป่ลูก

สมุนไพร Product Champion 4 ประเภท 

Goal8 : KPI เสนอปรับใหม่   



ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ค. 2562 จ านวน 2,600 Records จาก 15 โรงพยาบาล GMP 

Goal8 : KPI เสนอปรับใหม่   



เป้าประสงค์ 

Service Excellence 
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ สามารถเข้าถงึบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ  
รวมถึงยา และผลติภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคณุภาพ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร สารสกัด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพัฒนาสมุนไพร 
ครบวงจร และส่งเสริมการเข้าถึงยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพ 

โครงการรองรับ 
1. โครงการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลกัษณ์ที่ดีของสมุนไพรไทย 
2. โครงการรับรองคุณภาพสมุนไพรไทย 

Goal8 :  
มีระบบฐานข้อมูล
สมุนไพร  
(Big Data) ฯ 

Goal9 :  
ร.พ.รัฐท่ีด าเนินการ 
ผลิตยาสมุนไพร 
ผ่านมาตรฐาน GMP  
47 แห่ง 

Goal10 :  
ค าขอขึ้นทะเบียนยา
แผนไทยพิจารณาแล้ว
เสร็จในระยะเวลา 
ท่ีก าหนด ร้อยละ 70 

Goal11 :  
มีตราสัญลักษณ์ และ
ระเบียบ หลักเกณฑ์เพื่อ
การรับรองคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ฯ 

Goal12 : ระดับความ
เชื่อมั่นต่อการแพทย์แผนไทย 
การนวดไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของประชาชนในประเทศเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. ร้อยละของจ านวนค าขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณท่ีได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด  สพท. 
2. จ านวนข้อความกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claims) ส าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กสศ. 
3. ระดับความเชื่อมั่นต่อการแพทย์แผนไทย การนวดไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประชาชนในประเทศเพ่ิมขึ้น  กสศ. 
               อยู่ระหว่างด าเนินงานจัดจ้างท่ีปรึกษา 



การด าเนินการ ผลลัพธ์การด าเนินการ 

คณะกรรมการจัดท าข้อมูลแสดงข้อความ 
ค ากล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health claims) 
โดยมี.. รองปลัดฯ พิสิษฐ ์ศรีประเสริฐ   ประธาน 
รองเลขาธิการคกก.อาหารและยา รองประธาน 
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย รองประธาน 
ผอ.กองส่งเสริมการประกอบผลิตภัณฑ์ อย.   เลขานุการ 
ผอ.กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เลขานุการร่วม 
 

 

มีการประชุม 2 ครั้ง ได้ข้อสรุปแนวทางการด าเนินการ 
แสดงค ากล่าวอ้างทางสุขภาพของอาหารเสริมจากสมุนไพร 

แนวทางการด าเนินงานระยะต่อไป  
- พ.ค. – ก.ย. 62 มีการประชุมติดตามความก้าวหน้า 1 ครั้ง 
- ต.ค. 62 เป็นต้นไป แต่งต้ังคณะท างานจัดท าข้อมูลแสดงข้อมูล 
ค ากล่าวอ้างทางสุขภาพภายใต้คกก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พรบ.  

ผลการด าเนินงาน 

สรุปงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร  ไม่ม ี

ที่ใช้ไป 10,000 บาท ใช้งบจากโครงการอ านวยการ 

Goal12 : KPI 2 



การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย ปี 2561 

Goal12 : KPI 3 ระดับความเชื่อมั่น 



ข้อเสนอปรับ Goal12 KPI 3 : KPI ใหม่ จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผ่านการคัดเลือกและส่งเสริมการขาย 

มีจ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
ปี 2560 - 2562 

  
 
 
   

จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประกวดคุณภาพ 
ปี 2560 – 2561  
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จ านวนรายการ 

สรุปงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 276,160 บาท 
ที่ใช้ไป  249,676 บาท 

ร้อยละ 90 



เป้าประสงค์ 

Service Excellence 
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ สามารถเข้าถงึบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ 
รวมถึงยา และผลติภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคณุภาพ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างกลไกบริหารจัดการด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร 

Goal13 : ร้อยละของมูลค่า
วัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1 
เท่าตัว 

Goal14 : เมืองสมุนไพร 13 จังหวัด สามารถพัฒนา
รูปแบบท่ีน าอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนอย่างครบวงจร 

Goal15 : เกิดตลาดกลาง
สมุนไพรของประเทศ ท้ังใน
ส่วนกลางและเมืองสมุนไพรส่วน
ภูมิภาค 6 แห่ง 

โครงการรองรับ 
โครงการอ านวยการคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 - 2564 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ  เป้าหมาย  ระดับ 5  



ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
1. ประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนทุกคณะ 
2. มีการผลักดันวาระการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ Thailand 4.0 ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน วาระสมุนไพรระดับประเทศ 
3. มีการด าเนินการขอพิจารณาล าดับความส าคัญงบประมาณรองรับ
การขับเคลื่อนแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฯ ปี 2563 
วงเงิน 603,426,890 บาท 
4. พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2562 ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 
กมจ. 

แนวทางการด าเนินงาน พ.ค. – ก.ย. 62 

1. ประกาศกฎหมายล าดับรองเรื่องการคัดเลือก
ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาและการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ 

2. ด าเนินการคัดเลือกและแต่งต้ังฯ 

3. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ ตามพรบ. อย่างน้อย 1 ครั้ง 

4. ด าเนินการแต่งต้ังอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาต ิ

Goal13 : KPI 1 



มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครบทุกคณะ ปี 2562 จ านวน 5 ครั้ง 

สรุปงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 935,895 บาท 

ที่ใช้ไป  915,164.11  บาท 
ร้อยละ 97 

Goal13 : KPI 1 



เป้าประสงค์ 

Service Excellence 
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ สามารถเข้าถงึบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ 
รวมถึงยา และผลติภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคณุภาพ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างกลไกบริหารจัดการด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร 

Goal13 : ร้อยละของมูลค่า
วัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1 
เท่าตัว 

Goal14 : เมืองสมุนไพร 13 จังหวัด สามารถพัฒนา
รูปแบบท่ีน าอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนอย่างครบวงจร 

Goal15 : เกิดตลาดกลาง
สมุนไพรของประเทศ ท้ังใน
ส่วนกลางและเมืองสมุนไพรส่วน
ภูมิภาค 6 แห่ง 

โครงการรองรับ 
โครงการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 2 “สารสกัดและการควบคุมคุณภาพสมุนไพร” 
: ความท้าทายของอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย “Herbal Extracts and Quality Control : Challenges of 
Thai Herbal Industry” 

ตัวชี้วัด (KPI) 
2. จ านวนประเด็นทางวิชาการดา้นสมุนไพรที่มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา 
สมุนไพรอย่างครบวงจร      เป้าหมาย 4 เรื่อง 



1. การก าหนดมาตรฐานวัตดุิบและสารสกัด  
2. การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตและการพัฒนายาจากสมุนไพร 
3. โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมสารสัดสมุนไพรไทย  
4. มาตรฐานสารสกัดสมุนไพรของประเทศไทย 

ประเด็นทางวิชาการด้านสมุนไพรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนานาชาติในงานวิชาการสมุนไพร ครั้งที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะส าหรับการประชุมวิชาการครั้งต่อไป 
1. เป็นเวทีการจัดประชุมวิชาการเชิงกลยุทธ์ที่มีความจ าเพาะต่อการพัฒนาสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจของประเทศ 
2. ปรับให้เป็นการประชุมวิชาการ เน้นการมีส่วนร่วมภาคเอกชนและเพิ่มให้มีกิจกรรมการจับคู่ต่อยอดนวัตกรรมสมุนไพรทางธุรกิจ  
3. เสนอให้ก าหนดประเด็นการประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 3 จ าเพาะกับสมุนไพรเป้าหมาย เช่น Curmin Expo  

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 (ไตรมาส 1 – 2) 

Goal13 : KPI 2 



สรุปงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร  1,200,000 บาท 
ที่ใช้ไป   1,176,849.55 บาท ร้อยละ 98 

Goal13 : KPI 2 



เป้าประสงค์ 

Service Excellence 
ประชาชนมคีวามเชื่อมั่น สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ 
รวมถึงยา และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่ประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างกลไกบริหารจัดการด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร 

Goal13 : ร้อยละของมูลค่า
วัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์
สมุนไพรภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1 
เท่าตัว 

Goal14 : เมืองสมุนไพร 13 จังหวัด สามารถพัฒนา
รูปแบบท่ีน าอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัดมาเป็น
แนวทางในการพัฒนา โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนอย่างครบวงจร 

Goal15 : เกิดตลาดกลาง
สมุนไพรของประเทศ ท้ังใน
ส่วนกลางและเมืองสมุนไพรส่วน
ภูมิภาค 6 แห่ง 

โครงการรองรับ 
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ตัวชี้วัด (KPI) 
1. ร้อยละของเมืองสมุนไพรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินพัฒนาคุณภาพ     กสศ.   
2. จ านวนตลาดกลางสมุนไพรที่สามารถเปิดด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กยท. 



ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี ตรวจตรวจเยี่ยมแล้วจ านวน 3 จังหวัด 
กรมและภาคีเครือข่าย ตรวจตรวจเยี่ยมแล้วจ านวน 6 จังหวัด  

เกณฑ์การประเมิน (ตัวชี้วัด) 
1. มีฐานข้อมูลผู้ปลูก/พื้นที่ปลูก สมุนไพร 

2. มีแหล่งรวบรวมและขยายสมนุไพรพันธุ์ดี 

3. จ านวนของเกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรูเ้รื่อง GAP/organic 

สมุนไพร ปีละ 30 ราย 

4. มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ ที่ได้รับการรับรอง Organic  

อย่างน้อย 1 แหล่ง 

5. มีแผนข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัด

เมืองสมุนไพร (Demand & Supply Matching)  

6. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นในจังหวัดเพ่ิมขึ้น อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ ์
7. มีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามแผน  

8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ

ฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5 

9. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรตอ่ยาแผนปัจจุบันเพ่ิมขึ้น 

10. มีข้อมูลมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมในจังหวัดมากกว่าค่าเฉลี่ย  
(ประเมินโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ก าลังด าเนินการขอทุนวิจัย)  

Goal14 : KPI 1 



ผลการด าเนินงานเมืองสมุนไพร 

Goal14 : KPI 1 



           ผลการด าเนินงานเมืองสมุนไพรตามตัวชี้วัด   
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ประเมิน 8 ใน 10 ข้อ (วัดผลในไตรมาสท่ี 4) 

สุรินทร์   ผ่าน 7 ข้อ 
สงขลา   ผ่าน 7 ข้อ 
พิษณุโลก   ผ่าน 6 ข้อ 
ปราจีนบุรี   ผ่าน 6 ข้อ 
มหาสารคาม  ผ่าน 5 ข้อ 
อุทัย    ผ่าน 5 ข้อ 
อ านาจเจริญ  ผ่าน 3 ข้อ 
เชียงราย   ผ่าน 3 ข้อ 
สระบุรี   ผ่าน 2 ข้อ 
นครปฐม   ผ่าน 2 ข้อ 
จันทบุรี   ผ่าน 1 ข้อ 
สกลนคร   ผ่าน 1 ข้อ 
สุราษฎฺร์ธานี  ผ่าน 1 ข้อ 

สถานการณ์ในภาพรวม 
- การบูรณาการและการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ไม่เพียงพอ 
- ขาดแนวทาง ขาดการก าหนด positioning guideline แต่ละ
จังหวัด 
- ขาดงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการด าเนินงาน (พ.ค. – ก.ย. 2562) 
- จัดท าแนวทางและประเมินศักยภาพเมืองสมุนไพรเพื่อก าหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน 
- ทบทวนและจัดระบบกลไกการด าเนินงานเชื่อมโยง Herbal City 
เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของประเทศ และเน้นการน าเอกชน และองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก 
- ประชุมคณะอนุกรรมการฯ 1 ครั้ง ภายใน ม.ิย. 62 

สรุปงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร  1,564,800 บาท 
ที่ใช้ไป    1,564,800 บาท 

ร้อยละ 100 

Goal14 : KPI 1 





สรุปผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  
ประจ าปีงบประมาณเดือน พ.ศ. 2562 



Outline 

ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 

ระดับความส าเร็จในการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณของฝ่าย
โรงงานผลิตยาแผนไทย 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขอรับ
ค าปรึกษาด้วยระบบ QR Code  

รายงานสถานะเงินบ ารุง 
 
Excellent Research Center (MHK) 
 



ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 
 ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการจัดท ามาตรฐานสารสกัดสมุนไพร 



สมุนไพร ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ 

กระชายด า 
เตรียมสารสกัด
กระชายด า 

ทดสอบความคงตัวสารสกัดกระชายด า โดย
เปรียบเทียบระหว่างสารสกัดท่ีใส่สารตัวพา 

(carrier) กับไม่ใส่สารตัวพา ด้วยเทคนิค Freeze 
thaw cycles 

  

ทดสอบ
ปริมาณ
สารส าคัญ/น า
ผลการ
ทดสอบเข้า
คณะอนุกรรม
การวิชาการ 
(กว.74/2) 

  
ทดสอบเปรียบเทียบความคงตัว
ของสารสกัดระหว่างใส่สารตัว
พาและไม่ใสสารตัวพา 

บัวบก   

เตรียมสารสกัด
บัวบกจากหลาย 
ๆ แหล่ง 
ทดสอบปริมาณ
สารส าคัญ 

สกัดสารสกัดในระดับ pilot 
scale 

หาวิธีวิเคราะห์
มาตรฐานและ
ทดสอบ
ปริมาณ
สารส าคัญ 

  
ประชุม
คณะท างาน 

ส่งทดสอบสารส าคัญที่
ห้องปฏิบัติการเอกสารที่
สามารถวิเคราะห์สารส าคัญได้ 
4 ตัว 

น้ ามัน
มะพร้าว 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนว
ทางการจัดท า
ร่างมาตรฐาน
สารสกัด 

  
จัดประชุม
คณะท างาน 

  

น าผลการ
ทดสอบเข้า
คณะอนุกรรมก
ารวิชาการ 
(กว.74/2) 

    

ขอบข่ายสารสกัดน้ ามันมะพร้าว
ส าหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปอยู่
ภายใต้สารสกัดน้ ามันมะพร้าว
ส าหรับบริโภค ที่พ่ึงประกาศใน
ปี 61 

มะขามป้อม 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนว
ทางการจัดท า
ร่างมาตรฐาน
สารสกัด 

      
จัดประชุม
คณะท างาน 

รวบรวมสาร
สกัดจาก
ผู้ประกอบการ
เพ่ือน ามาท า
ฐานข้อมูล 

  

ข้อมูลจากผู้จัยและ
ผู้ประกอบการไม่ตรงกัน ต้องน า
สารสกัดจากผู้ประกอบหลาย
แห่งมาทดสอบใช้ใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานและใช้ข้อมูลจาก
ผู้วิจัยประกอบการพิจารณา 



สมุนไพร ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ 

กระเจี๊ยบแดง 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนวทางการ
จัดท าร่าง
มาตรฐานสาร
สกัด 

จัดซื้อวัตถุดิบจาก
หลาย ๆ แหล่ง/
สืบค้นวิธีการ
ตรวจวิเคราะห์
สารส าคัญ 

สกัดและท าแห้งสารสกัด ในระดับ 
Pilot scale 

ทดสอบปริมาณ
สารส าคัญเพ่ือใช้
ก าหนด
มาตรฐาน 

  
ประชุม
คณะท างาน 

จัดท าร่างมาตรฐานเพ่ือน าเข้าที่
ประชุม 

กฤษณา 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนวทางการ
จัดท าร่าง
มาตรฐานสาร
สกัด 

จัดประชุม
คณะท างาน 

          

ต้องมีการรวบรวมข้อมูลน้ ามัน
กฤษณาจากทั่วประเทศและ
เปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ก าหนดองค์ประกอบหลัก ๆ แบ่ง
ตามเกรดน้ ามัน 

บุก 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนวทางการ
จัดท าร่าง
มาตรฐานสาร
สกัด 

ขอตัวอย่างจากผู้ประกอบการเพ่ือ
ส่งทดสอบปริมาณสารส าคัญ 

หาแหล่งทดสอบและก าหนดวิธี
ทดสอบมาตรฐาน 

ประชุม
คณะท างาน 

  

รอนัดประชุมจัดท าร่างฯ 

มังคุด 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนวทางการ
จัดท าร่าง
มาตรฐานสาร
สกัด 

          

เยี่ยมชมโรงงาน
ผู้ผลิตและขอ
ข้อมูลการ
ควบคุม
คุณภาพ 

ประสานงานผู้ผลิตเพ่ือเข้าเยี่ยมชม
โรงงานและสถานที่ทดสอบ
สารส าคัญ พร้อมข้อตัวอย่างสาร
สกัดเพ่ือน าไปทดสอบเทียบกับ
ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ  



สมุนไพร ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน หมายเหตุ 

ว่านหางจระเข้ 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนวทางการ
จัดท าร่าง
มาตรฐานสาร
สกัด 

            

อัญชัน 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนวทางการ
จัดท าร่าง
มาตรฐานสาร
สกัด 

            

กวาวเครือขาว 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพือ
หาแนวทางการ
จัดท าร่าง
มาตรฐานสาร
สกัด 

            



ผลการด าเนินงาน 6 เดือน (ย้อนหลัง) ปีงบประมาณ 2562  
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ 

ของฝ่ายโรงงานผลิตยาแผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ขั้นตอนการด าเนินงาน สถานะ ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา/อุปสรรค 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและค้นหา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพในการพัฒนาสูตร
ต ารับและผลิตยาแผนไทย 

ด าเนินการแล้ว 
(ไตรมาส 1) 

ได้วัตถุดิบผงบดฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชัน  
ที่ได้มาตรฐาน 

- 

ยื่นค าขออนุญาตผลิตยาตัวอย่าง 
(ยบ.8) กับ อย. 

ด าเนินการแล้ว 
(ไตรมาส 1) 

ได้ใบอนุญาตผลิตยาตัวอย่างยาแคปซูลฟ้าทะลาย
โจร และยาแคปซลูขมิ้นชัน 

- 

พัฒนาสูตรต ารับยาแผนไทยและเตรียม
ยาตัวอย่างทั้ง 2 ต ารับ 

ด าเนินการแล้ว 
(ไตรมาส 1) 

ได้ต ารับยาเดี่ยว 2 ต ารับ ได้แก่ ยาแคปซูลฟ้า
ทะลายโจร และยาแคปซูลขมิน้ชัน 

- 

ตรวจวิเคราะห์เชื้อปนเปื้อน ด าเนินการแล้ว 
(ไตรมาส 2) 

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- 

ยื่นขึ้นทะเบียนต ารับยา ด าเนินการแล้ว 
(ไตรมาส 2) 

 

ได้ยื่นค าขอยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร และยา
แคปซูลขมิ้นชัน ตามเอกสารอ้างอิงเลขที่ 10-
141-62-1-C และ  10-141-62-2-C ตามล าดับ 

มีการแก้ไข
เอกสารยื่นค าขอ

ใหม่ 

รอเลขทะเบียน รอผล  
(ไตรมาส 3-4) 

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร(เลขอ้างองิG128/62) 

ยาแคปซูลขมิ้นชัน (เลขอ้างอิงG129/62) 
รอผู้เชี่ยวชาญ 
อย. พิจารณา 



กลุ่มงานบริการเบ็ดเสร็จ  
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการขอรับค าปรึกษาด้วยระบบ QR Code  

ตามภารกิจของกองพัฒนายาแผนไทยและสมนุไพร 



ได้มีการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ 
เพื่อจัดท า QR Code ประเมินความพึงพอใจ และจัดท า QR code 
ได้ส าเร็จ 

ท าข้อมูลสรุปการเข้ารับค าปรึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจ 
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 



ได้มีการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้รับบริการ เพื่อจัดท า QR Code ประเมินความพึงพอใจ และ
จัดท า QR code ได้ส าเร็จ 



แบบส ารวจการใช้บริการขอรับค าปรึกษาด้วยระบบ QR Code 
ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 



หัวข้อการประเมิน ดังนี้ 



หัวข้อการประเมิน ดังนี้ 



ท าข้อมูลสรุปการเข้ารบัค าปรกึษา และมีการประเมินความพึง
พอใจ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รบับริการ 



เดือน / ป ี จ านวน (คน) 
ตุลาคม 2561 20 

พฤศจิกายน 2561 18 
ธันวาคม 2561 13 
มกราคม 2562 16 

กุมภาพันธ์ 2562 30 
มีนาคม 2562 14 

รวม 111 

 
จ านวนผู้ที่ขอรับค าปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปี 2562) 

ณ ศูนย์ให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
 



ตัวอย่างภาพถ่ายการให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร  
ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 

 รศ.ดร. เฉลมิพล เกิดมณี นักวิจัยอาวุโส ศนูย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ ดร.สัญชัย เอก
ธวัชชัย ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
ระบบการผลิต cannabis ในระบบปิด plant factory โดยใช้เทคโนโลยีท่ีดี 
(Good Technology Practice) เพื่อสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ 
ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชท าให้มีการผลิต THC, CBD ท่ี
สูง สม่ าเสมอ และออกแบบได้ รวมท้ังมีการดูแลระบบความปลอดภัย 
(Safety System) แก่ฝ่ายผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  

ประจ า เดือนตุลาคม 2561 



ตัวอย่างภาพถ่ายการให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร  
ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 

 ดร.สรวง สมานหมู่ นักวิจัยจากหน่วยวิจัยเทคโนโลยี
ทรัพยากรชีวภาพ ไบโอเทค ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ขอค าปรึกษาในการพัฒนา และส่งเสริมสวนผลไม้สุภัทรา
แลนด์ จ.ระยอง ให้เป็นศูนย์ GIA-FAH (Global Innovation Agency for 
Future Food, Aging and Health) โภชนาการอาหารครบถ้วนเพื่อการ
ดูแลสุขภาพทางกาย และจิตใจ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ท้ังนี้ทางทีมท่ี
ปรึกษาเสนอให้คัดสรรผลไม้และสมุนไพรไทยท่ีโดดเด่นของ จ.ระยอง เพื่อ
การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริม ยา เป็นต้น เช่น 
การพัฒนาแป้งจากพืช (แป้งท้าวยายม่อม  แป้งสาคู แป้งกลอย  แป้งบุก) 
เป็นผลิตภัณฑ์บะหมี่ส าเร็จรูปท่ีมีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น 

ประจ า เดือนธันวาคม 2561 



ตัวอย่างภาพถ่ายการให้ค าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร  
ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) 

 Mr.David Purviance Asia Service 
Manager Cool Clean Technologies, INC. เข้าเยี่ยม
ชมเครื่องสกัดแรงดันสูงโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Supercritical Fluid Extraction CO2) ของกองพัฒนายา
แผนไทยและสมุนไพร เพื่อให้ข้อมูล ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง 
CO2 Cleaning, CO2 Cooling, and CO2 Extraction 
Technology ในการพัฒนาเครื่องมือ SFE และ
กระบวนการสกัดสมุนไพรต่อไป 

ประจ า เดือนธันวาคม 2561 



รายงานสถานะการเงินบ ารุง 
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 



  ผลการด าเนินงานทางการเงิน : รายได้ค่าสารสกัดเงินบ ารุงกองพัฒนายาแผนไทยฯ                                                                          
ประจ าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 (รอบระยะเวลา 6 เดือน ต.ค.  – มี.ค. ) 

2561 2562 เพิม่/ลด รอ้ยละ

ตลุาคม 150,000.00           221,680.00 71,680.00 47.79

พฤศจกิายน 53,280.00             32,644.00 -20,636.00 -38.73

ธนัวาคม 183,050.00           79,250.00 -103,800.00 -56.71

มกราคม 14,000.00             242,640.00 228,640.00 1,633.14

กุมภาพนัธ์ 164,312.00           202,640.00 38,328.00 23.33

มนีาคม 261,832.00           118,832.00 -143,000.00 -54.62

รวม 826,474.00        897,686.00      71,212.00    8.62

เดอืน
รายไดค้า่สารสกดั



ผลการด าเนินงานทางการเงิน : รายได้ค่าสารสกัดเงินบ ารุงกองพัฒนายาแผนไทยฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
และ 2562 (รอบระยะเวลา 6 เดือน ต.ค.  – มี.ค. ) 



  ผลการด าเนินงานทางการเงิน : รายไดค้่าตรวจวิเคราะห์เงินบ ารุงกองพัฒนายาแผนไทยฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และ 2562 (รอบระยะเวลา 6 เดือน ต.ค.  – มี.ค. ) 

2561 2562 เพิม่/ลด รอ้ยละ

ตลุาคม 114,000.00           111,500.00 -2,500.00 -2.19

พฤศจกิายน 53,500.00             177,500.00 124,000.00 231.78

ธนัวาคม 141,900.00           131,000.00 -10,900.00 -7.68

มกราคม 126,600.00           119,000.00 -7,600.00 -6.00

กุมภาพนัธ์ 162,500.00           120,000.00 -42,500.00 -26.15

มนีาคม 87,436.00             70,800.00 -16,636.00 -19.03

รวม 685,936.00        729,800.00      43,864.00    6.39

เดอืน
รายไดค้า่ตรวจวเิคราะห์



  ผลการด าเนินงานทางการเงิน รายได้ค่าตรวจวิเคราะห์เงินบ ารุงกองพัฒนายาแผนไทยฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 และ 2562 (รอบระยะเวลา 6 เดือน ต.ค.  – มี.ค. ) 



  ผลการด าเนินงานทางการเงิน : เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 และ 2562                                            

เงินบ ารุงกองพัฒนายาแผนไทย และสมุนไพร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562

คา่สาธารณูปโภค คา่สาธารณูปโภค เพิม่/ลด คา่วสัดุ คา่วสัดุ เพิม่/ลด

ตลุาคม 70,007.96            72,000.29            1,992.33              44,140.00            22,500.00            21,640.00-            

พฤศจกิายน 78,666.40            81,959.86            3,293.46              27,400.00            3,495.90              23,904.10-            

ธนัวาคม 67,161.76            66,671.70            490.06-                 21,800.00            28,495.90            6,695.90              

มกราคม 57,469.70            58,618.88            1,149.18              73,170.00            83,249.00            10,079.00            

กุมภาพนัธ์ 76,079.14            72,896.96            3,182.18-              118,953.80          21,858.80            97,095.00-            

มนีาคม 79,511.70            73,556.08            5,955.62-              22,300.00            128,741.85          106,441.85          

รวม 428,896.66       425,703.77       3,192.89-            307,763.80       288,341.45       19,422.35-          

เดอืน

คา่ใชจ้า่ยปี 2561 และ ปี 2562 



  ผลการด าเนินงานทางการเงิน : เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 และ 2562                                            
เงินบ ารุงกองพัฒนายาแผนไทย และสมุนไพร 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562

คา่ซ่อมแซม คา่ซ่อมแซม เพิม่/ลด คา่ตอบแทน คา่ตอบแทน เพิม่/ลด

ตลุาคม 11,995.50 7,490.00 -4,505.50 8,520.00 10,080.00 1,560.00

พฤศจกิายน 0.00 35,761.42 35,761.42 0.00 8,970.00 8,970.00

ธนัวาคม 0.00 52,654.78 52,654.78 0.00 10,430.00 10,430.00

มกราคม 17,719.20 49,969.00 32,249.80 3,360.00 8,440.00 5,080.00

กุมภาพนัธ์ 0.00 4,691.95 4,691.95 5,360.00 9,010.00 3,650.00

มนีาคม 0.00 159,537.00 159,537.00 4,670.00 0.00 -4,670.00

รวม 29,714.70          310,104.15       280,389.45       21,910.00          46,930.00          25,020.00          

เดอืน

คา่ใชจ้า่ยปี 2561 และ ปี 2562 



  ผลการด าเนินงานทางการเงิน : เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2561 และ 2562                                            

เงินบ ารุงกองพัฒนายาแผนไทย และสมุนไพร 

ปี 2561 ปี 2562

อืน่ๆ อืน่ๆ เพิม่/ลด

ตลุาคม 3,600.00 7,710.00 4,110.00

พฤศจกิายน 35,816.00 8,720.00 -27,096.00

ธนัวาคม 5,000.00 11,833.00 6,833.00

มกราคม 5,000.00 140,963.00 135,963.00

กุมภาพนัธ์ 5,000.00 8,480.00 3,480.00

มนีาคม 19,260.00 30,663.00 11,403.00

รวม 73,676.00          208,369.00       134,693.00       

เดอืน

คา่ใชจ้า่ยปี 2561 และ ปี 2562 



 
แนวคิดการจัดตั้ง  

Excellent Research Center 
(MHK) 

 



Excellent  Research Center (MHK) 
M : marijuana, H : Hemp, K : Kratom 



 
 

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง Excellent  Research Center (MHK) 
 
 • ออกใบรับรองมาตรฐาน โดยการตรวจวิเคราะห์หาสาร THC, CBD และ 

Mitragynine 

• เป็นศูนย์การสกัดสารส าคัญจากน้ ามันกัญชา (THC, CBD) และกระท่อม 
(Mitragynine) 

• ปรุงยาและผลิตยาแผนไทย 16 ต ารับ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เพื่อส่งต่อให้
สถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่เกีย่วข้องท าวิจัย AUR (Actual Use Research) 

• พิพิธภัณฑส์ าหรับการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของกัญชารวมทั้ง
งานวิจัยต่างๆทั้งในและตา่งประเทศ 

• สร้างมูลค่าเพิ่มจาก waste product ได้แก่ การสร้างมูลค่าเพิ่มจาก fiber เช่น หมอน 
ที่นอน เสื้อเกราะ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 



• พิพิธภัณฑส์ าหรับการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของกัญชารวมทั้ง
งานวิจัยต่างๆทั้งในและตา่งประเทศ 

Excellent  Research Center (MHK) 
M : marijuana, H : Hemp, K : Kratom 



• พิพิธภัณฑส์ าหรับการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตรค์วามเป็นมาของกัญชารวมทั้ง
งานวิจัยต่างๆทั้งในและตา่งประเทศ 

Excellent  Research Center (MHK) 
M : marijuana, H : Hemp, K : Kratom 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล  

(งบประมาณโอนเบิกแทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตร)ี 



โครงการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑส์มุนไพรสู่ตลาดสากล  
งบ ๗,๔๐๙,๓๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนเก้าพันสามรอ้ยบาทถว้น)   

กิจกรรม จ านวนเงิน 

๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ /คณะท างาน/ประชุมคณะท างาน  

  - ประชุมคณะท างาน 1 ครั้ง (ด าเนินการแล้ว) 

  - ประชุมหารือแนวทางการจัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรก้าวไกลสู่สากล ภาคเหนือ (“LANA HERB 2019”) 4 

ครั้ง (ด าเนินการแล้ว) 

1,575 
121,050 

 

๒.ส ารวจพื้นท่ีเป้าหมายและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ๔ ครั้ง 142,560 

๓.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 573,930 

  - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ๔ ภูมิภาค (ด าเนินการแล้ว ) 338,000 

  -อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับทายาทธุรกิจสมุนไพร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่  จังหวัดนครนายก (ด าเนินการแล้ว) 

210,900 
 

กิจกรรม ต้นทาง ศึกษา สนับสนุนปลูกสมุนไพรร่วมกับองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ทั่วประเทศ ๑๐ แห่ง                                                                                                                                
และศึกษา ส่งเสริมพื้นที่ปลูกสมุนไพรเชิงนิเวศ ๕ แห่ง 



กิจกรรม จ านวนเงิน 

๕. ศึกษาวิจัยรูปแบบการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในพื้นที่ป่าเชิงนิเวศ ๕ แห่ง/ส่งเสริมสนับสนุนการปลูก
สมุนไพรร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ท่ัวประเทศ ๑๐ แห่ง 

800,000 

- อบรมสนับสนุนปลูกสมุนไพรและสง่เสริมการเรียนรู้ครบวงจร  จังหวัดน่าน (ด าเนินการแล้ว) 251,000 



กิจกรรม จ านวนเงิน 

๑.พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2,000,000 

    - จ้างเหมาบริการจัดท าข้อมูลการแปรรูปสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

    - พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ 

spa and wellness (๒๐ ผลิตภัณฑ์)  

- ผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนถิ่นให้ได้มาตรฐาน GMP (ร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา) ๒๐ ผลิตภัณฑ์ 

450,000 
 
 
 

1,550,000 

กลางทาง พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล                    
(ภูมิปัญญา  สู่นวัตกรรม) ร่วมกับเมืองสมุนไพร ๑๓ เมืองและเมืองรอง ๗ เมือง 



กิจกรรม จ านวนเงิน 

๑.ร่วมจัดงานแสดงสินค้ากับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ในเมืองท่องเที่ยวอย่างน้อย ๒ 
ครั้ง 

    - จัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรก้าวไกลสู่สากล ภาคเหนือ (“LANA HERB 2019”) ณ ศูนย์วัฒนธรรม

เชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ (27 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562 ) 

1,000,000 

    - จัดงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรก้าวไกลสู่สากล ภาคใต้  จังหวัดภูเก็ต (ปลายเดือนกรกฎาคม) 

2. แสดงสินค้าเพื่อให้ความรูเ้กี่ยวกับผลิตภณัฑ์สมุนไพร 434,560 

    - จ้างจัดนิทรรศการ otop city (ด าเนินการแล้ว) 99,999 

    - จ้างจัดนิทรรศการ otop midyear (15-23 มิถุนายน 2562) ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชน (อยู่
ระหว่างด าเนินการ) 

    - จ้างจัดนิทรรศการ   otop ศิลปาชีพประทีปไทย (ด าเนินการ  สค.62) 

ปลายทาง การจัดแสดงสินค้าผลติภณัฑ์จากสมุนไพรในเมืองการท่องเที่ยวร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์
และศึกษาดูงานและแสดงสินค้าต่างประเทศ ร่วมกับกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 



กิจกรรม จ านวนเงิน 

3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการตลาดกลางออนไลน์ E-Market สู่การแข่งขันในระดับสากล/
ออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สู่ตลาด e – market 

3๐๐,๐๐๐ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการจ าหน่าย เพื่อการส่งออก  (Cross-border E-commerce ) 2๐๐,๐๐๐ 

5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อร่วมแสดงสินค้าและบริการด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีความงามด้านสมุนไพร งาน Inter Beauty Vietnam 2019 ระหว่างวันที่ 7 - 
9 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(ด าเนินการแล้ว) 

1,500,000 

ปลายทาง การจัดแสดงสินค้าผลติภณัฑ์จากสมุนไพรในเมืองการท่องเที่ยวร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณชิย์
และศึกษาดูงานและแสดงสินค้าต่างประเทศ ร่วมกับกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ (ต่อ) 



 



รายงานผลการด าเนินโครงการ 

รอบ 6 เดือน

ประจ าปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjx4NHfqbniAhWGKFAKHSlABQ0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fttcmh.dtam.moph.go.th%2Findex.php%2Fdtamnews%2F45-4-0&psig=AOvVaw3hYdB_ZvDn4XW03GCM0L1u&ust=1558964480570332


ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ภูมิปัญญาเป็นเลิศ 
(Wisdom Excellence) 

1) มีงานวิจัยสมุนไพร/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่น ามาใช้จริงทางการ
แพทย์และการตลาด         

2) ร้อยละของผลงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผนงานและเวลาที่ก าหนด

Wisdom Excellence

ดังนี้
1. โครงการพัฒนารปูแบบการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

2. โครงการพัฒนารปูแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสังคมเมืองด้วยการแพทย์แผนไทย

3. โครงการพัฒนารปูแบบและแนวทางการใช้ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

4. โครงการพัฒนารปูแบบการให้การรักษาผู้ป่วยโรคสะเกด็เงินด้วยการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย



สถานการณ์ก่อนท าโครงการ

1. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วย
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะใน
สถานบริการของรัฐ แต่ให้บริการเฉพาะแพทย์แผนไทยเป็นหลัก ซึ่งไม่มรีะบบการดูแลมารดาหลังคลอด
แบบบูรณาการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ชัดเจน

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน

ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และปัญหา การดูแลรกัษาและส่งเสริม
สุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ การดูแลรักษาและสง่เสริมสุขภาพมารดาหลัง
คลอดด้วยการแพทย์แผนไทย 

ระยะที่ 3 การประเมินผลลัพธ ์รูปแบบการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ
มารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย 



ผลการด าเนินโครงการรอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล สรุปผลข้อมูล

คณะท างานพัฒนารูปแบบการดูแล
รักษาและส่งเสรมิสขุภาพมารดา
หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ข้อมลูทั่วไป/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
อาการเก็บป่วยของมารดาหลังคลอด
การปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลรักษา
และส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด
ความพึงพอใจของมารดาหลังคลอด
และทีมผู้ให้บริการ 
คุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอด

- สถานการณ์และปัญหาอปุสรรค
- สัมภาษณ์มารดาหลังคลอด 
จ านวน 30 คน
- ทีมผู้ให้บริการ (แพทยแ์ผนไทย
ทีมสหวิชาชีพ) จ านวน 60 คน

ศึกษาดูงาน

จัดท าแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพมารดา
หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองรูปแบบการดูแลรักษาและ
ส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วย

การแพทย์แผนไทย เพื่อพฒันารูปแบบ
การดูแลรักษาและ
ส่งเสริมสขุภาพ
มารดาหลังคลอดด้วย
การแพทย์แผนไทย

ไดแ้นวทางการพัฒนารูปแบบการดูแล
รักษาและส่งเสรมิสขุภาพมารดาหลัง
คลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลรักษาและส่งเสริมสขุภาพมารดา
หลังคลอด



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แผนด าเนนิการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

-ไม่มี-

1. ติดตามผลการประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาและส่งเสริม
สุขภาพมารดาหลังคลอด

2. รวบรวมข้อมูล ว ิเคราะห์ข้อมูล 

3. สรุปและจัดท าผลการด าเนนิงาน เพื่อเสนอผู้บรหิารและจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



สถานการณ์ก่อนท าโครงการ

2. โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสงัคมเมืองด้วยการแพทย์
แผนไทย

1. ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น และขาดผู้ดูแล
2. ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการ เนื่องจากการเดินทาง ค่าใช้จ่ายของเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในการ
ดูแลเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะสังคมเมือง

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน

ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และปัจจัยต่างๆในการดูแลสขุภาพของ
ผู้สูงอายุในสังคมเมอืง 

ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทยแ์ผนไทย

ระยะที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและ
พัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์
แผนไทย

ระยะที่ 4 ทดลองใช้รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุฯและประเมินผลลัพธ์ 



ผลการด าเนินโครงการรอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล สรุปผลข้อมูล

คณะท างานพัฒนารูปแบบการดูแล
ส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายใุนสังคม
เมืองด้วยการแพทยแ์ผนไทย

ข้อมลูทั่วไป/ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
แบบประเมนิ motor power และ
แบบประเมนิการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน (The Barthel Activity of 
Daily Living Index)
ความพึงพอใจ (ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ)

- สถานการณ์และปัญหาอปุสรรค
จ านวน 5 หน่วยงาน 
- สัมภาษณ์ผูสู้งอายุในสังคมเมือง 
พื้นที่ กทม. จ านวน  30 คน
- ทีมผู้ให้บริการ (ทีมสหวชิาชีพ
และเครือข่าย) จ านวน 60 คน

ศึกษาดูงาน

จัดท าแนวทางการพัฒนารูปแบบการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุในสังคม

เมืองด้วยการแพทย์แผนไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทดลองรูปแบบการดูแลส่งเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุในสังคมเมืองด้วย
การแพทย์แผนไทย

เพื่อพฒันารูปแบบการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสังคมเมือง
ด้วยการแพทย์แผนไทยไดแ้นวทางการพัฒนารูปแบบการดูแล

ส่งเสริมสขุภาพผูสู้งอายใุนสังคมเมืองด้วย
การแพทย์แผนไทย

ประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสังคม
เมืองด้วยการแพทยแ์ผนไทย



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แผนด าเนนิการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

-ไม่มี-

1. ติดตามผลการประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในสังคมเมือง

2. รวบรวมข้อมูล ว ิเคราะห์ข้อมูล 

3. สรุปและจัดท าผลการด าเนนิงาน เพื่อเสนอผู้บรหิารและจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์



สถานการณ์ก่อนท าโครงการ

3. โครงการพัฒนารูปแบบและแนวทางการใช้ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย                         

ปัจจุบันมีการยอมรับและนิยมน ายาเบญจอ ามฤตย์ไปใช้ในสถานบริการหลายแห่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี ท าให้ปริมาณและขนาดการใช้ของต ารับยาเบญจอ ามฤตย์และยาอื่นที่ประกอบหรือ
ใช้ร่วมกันมีความหลากหลาย ส่งผลให้แนวทางการใช้เพื่อรักษาและบรรเทาอาการมีความแตกต่างกัน

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน

ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการน ารูปแบบและแนว
ทางการการใช้ต ารบัยาเบญจอ ามฤตย์ในการรักษาผู้ป่วย
มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี ที่มีอยู่ในปัจจุบันไปใช้

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและแนวทางการใช้ยาต ารับเบญจอ ามฤตย์
ในการดูแลรักษาผูป้่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี

ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบและแนวทางการใชต้ ารับยาเบญจอ ามฤตย์
ในการดูแลรักษาผูป้่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดทีี่ได้
พัฒนาขึ้นมา



ผลการด าเนินโครงการรอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล สรุปผลข้อมูล

คณะท างานพัฒนารูปแบบและแนว
ทางการใช้ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเรง็ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี

ข้อมลูทั่วไป/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
อาการเก็บป่วยของของผูป้่วยมะเร็งตับ
และมะเร็งทอ่น้ าดี
แบบประเมนิอาการผู้ป่วยมะเร็งตับ
และมะเร็งทอ่น้ าดี
แบบประเมนิคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
มะเร็งตับและมะเร็งทอ่น้ าดี
ความพึงพอใจ (ผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ)

- สถานการณ์และปัญหาอปุสรรค
จ านวน 5 หน่วยงาน 
-สัมภาษณผ์ู้ป่วยมะเร็งตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี จ านวน  25  คน
- ทีมผู้ให้บริการ (ทีมสหวชิาชีพ
และเครือข่าย) จ านวน 55 คน

ศึกษาดูงาน

จัดท ารูปแบบและแนวทางการใช้
ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทดลองรูปแบบและแนวทางการใช้
ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ในการรักษา
ผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเรง็ท่อน้ าดี 

เพื่อพฒันารูปแบบและ
แนวทางการใช้ต ารับยา
เบญจอ ามฤตย์ในการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี

ได้รูปแบบและแนวทางการใช้ต ารับยา
เบญจอ ามฤตย์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ตับและมะเร็งท่อน้ าดี

ประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบแนว
ทางการใช้ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ในการ
รักษาผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แผนด าเนนิการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

1. ติดตามผลการประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบและแนวทางการใช้ต ารับยา
เบญจอ ามฤตย์ในการรักษาผูป้่วยมะเรง็ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

2. รวบรวมข้อมูล ว ิเคราะห์ข้อมูล 

3.สรุปและจัดท าผลการด าเนนิงาน เพื่อเสนอผู้บริการและจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-ไม่มี-



สถานการณ์ก่อนท าโครงการ

4. โครงการพัฒนารูปแบบการให้การรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยการแพทย์แผนไทย
ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

ขั้นตอนการ
ด าเนนิงาน

ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการน ารูปแบบและแนว
ทางการด าเนนิงานการรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงินด้วยการแพทย์
แผนไทยที่ด าเนนิการอยู่ในปัจจุบนั

ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบและแนวทางการรกัษาผู้ป่วยสะเก็ดเงนิด้วย
การแพทย์แพทย์แผนไทย

ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบและแนวทางการรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงนิด้วย
การแพทย์แพทย์แผนไทย

ปัจจุบันผูป้่วยโรคสะเก็ดเงินมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เป็นๆหายๆ และมีการใช้
งบประมาณในการรักษาค่อนข้างสูง ประกอบกับมีผลข้างเคยีงจากการรักษา



ผลการด าเนินโครงการรอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล สรุปผลข้อมูล

คณะท างานพัฒนารูปแบบการรักษา
ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยการแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทย

ข้อมลูทั่วไป/ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและ
อาการเก็บป่วยของของผูป้่วยสะเก็ดเงิน
การปฏิบัติการดูแลรักษาของแพทย์
แผนไทยและทีมสหวิชาชีพ
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสะเก็ดเงินต่อ
รูปแบบการดูแลรักษาด้วยการแพทย์
แผนไทย 
ความพึงพอใจ (ผู้รับบริการ)

สถานการณ์และปญัหา
อุปสรรคจ านวน 5 หน่วยงาน 
สัมภาษณผ์ู้ป่วยสะเก็ดเงิน 
จ านวน  30  คน
ทีมผู้ให้บริการ (ทีมสห
วิชาชีพ) จ านวน 60 คน

ศึกษาดูงาน

จัดท ารูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
สะเก็ดเงินด้วยการแพทย์แผนไทย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ทดลองรูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
สะเก็ดเงินด้วยการแพทย์แผนไทย

เพื่อพฒันารูปแบบและ
แนวทางการด าเนินงาน
การรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน
ด้วยการแพทย์แผนไทยได้รูปแบบการดูแลรักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงิน

ด้วยการแพทย์แผนไทย
ประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบการดูแล
รักษาผู้ป่วยสะเก็ดเงินด้วยการแพทย์แผนไทย



ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

แผนด าเนนิการต่อไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

1. ติดตามผลการประเมินผลลัพธ์การพัฒนารูปแบบและแนวทางการดูแลรกัษา
ผู้ป่วยสะเก็ดเงินด้วยการแพทย์แผนไทย 

2. รวบรวมข้อมูล ว ิเคราะห์ข้อมูล 

3. สรุปและจัดท าผลการด าเนนิงาน เพื่อเสนอผู้บรหิารและจัดท ารูปเล่มสมบูรณ์
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1. การรักษาด้วยยาสมุนไพรแบบยาปรุงเฉพาะรายมีความหลากหลาย แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละอาการแสดง และตามแต่แพทย์แผนไทยผูส้ั่งใช้

2. การเข้าถึงว ิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยยังขาดการส่งต่อจากแพทย์
ผิวหนัง



THANK YOU



ผลการดําเนินงาน 

กองการแพทยทางเลือก รอบ 6 เดือน 

ประจําปงบประมาณ 2562 



ภายใตยุทธศาสตรที่ 1  

สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนเลิศ 

(Prevention Promotion & 

Protection Excellence)  

ตัวช้ีวัด  

 - ป ร ะ ช า ช น ก ลุ ม วั ย เ รี ย น แ ล ะ 

วัยทํางานไดรับการสงเสริมและปองกันโรคดวย

กา รแพทย แผน ไทย  ก า รแพทย พื้ นบ า น 

การแพทยทางเลือก เพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 5 

 - ตนแบบในการดําเนินการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก เขตละ 

๑ อําเภอ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ (พชอ.) 

โครงการการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย

ทางเลือก ปงบประมาณ ๒๕๖๒



1. สถานการณกอนทําโครงการ 

กลุมวัยแมและเด็ก (การเตรียมความพรอมของหญิงต้ังครรภ/การใหนมบุตร/หลังคลอด)  
 

กลุมวัยเรียน (การใชสมุนไพร/การใชโปรแกรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย) 
  

กลุมวัยทํางาน (การใชสมุนไพรในการปองกันโรค)  
 

กลุมวัยผูสูงอายุ (การใชการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการผสมผสาน) 

1 

2 

3 

4 



2. ผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 
 1) จัดประชุมช้ีแจงนโยบายการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย การแพทย

พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก ระหวางวันท่ี 19 - 20 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรท 

(ศูนยการคาเซียร รังสิต) จังหวัดปทุมธานี  

 ผูเขาประชุมท้ังสิ้น 353 คน    (เปาหมาย 300 คน)  

 รอยละความพึงพอใจ รอยละ 89  (เปาหมายรอยละ 85 ) 

 

 

2) พ้ืนท่ีเปาหมายอําเภอตนแบบโดยคณะกรรมการพัฒนา 

    คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) จํานวน12 พ้ืนท่ี ไดแก  

เขต 1 จังหวัดเชียงราย  เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ 
 

เขต 3 จังหวัดกําแพงเพชร เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
 

เขต 5 จังหวัดกาญจนบุรี เขต 6 จังหวัดปราจีนบุรี 
 

เขต 7 จังหวัดรอยเอ็ด  เขต 8 จังหวัดเลย 
 

เขต 9 จังหวัดสุรินทร  เขต 10 จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เขต 11  จังหวัดสุราษฎธานี เขต 12  จังหวัดสงขลา 



2. ผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน (ตอ) 
 เปาหมาย 1 เลม  

 1) จัดทําคูมือการใชสมุนไพรในโรงเรียน จํานวน 1 เลม  

 2) หนังสือยาโฮมีโอพาธียสําหรับการควบคุมและปองกันโรคระบาด 

จํานวน 1 เลม  

 3) รายงานการวิจัย เร่ือง ผลในการปองกันโรคไขเลือดออกของตํารับ 

โฮมีโอพาธียยูพาโทเรียม เพอรฟอเลียทุม 200 ซี จํานวน 1 เลม 

 4) แผนพับ / สื่อ ในการสงเสริมและปองกันโรคดวยศาสตรการแพทย 

แผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก จํานวน 12,000 ฉบับ 

 5) หนังสือยาโฮมีโอพาธียสําหรับการควบคุมโรคระบาด จํานวน 3,000 เลม 
 
2) ลงพ้ืนท่ีติดตามขยายผลการสงเสริมและปองกันโรคดวยการแพทยแผนไทย  

    การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก จํานวน 9 พ้ืนท่ี ไดแก  

 ตราด  เพชรบุรี     เชียงราย ราชบุรี     ลําปาง 
  

 สุรินทร  สุโขทัย     กําแพงเพชร สุพรรณบุรี 

เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 93.40 (ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562) 

 



3. แผนการดําเนินการตอไป (รอบ 6 เดือนหลัง) 

  1) ติดตามผลการดาํเนินงานในพืน้ที ่12 เขตสุขภาพ  

ในเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 2562  

 2) จัดทําสรปุผลการดาํเนินงาน 

เพื่อเสนอผูบรหิาร และเผยแพรประชาสมัพนัธ 

 3) จัดทําแผนงานโครงการ ปงบประมาณ 2564 

 

 



ยุทธศาสตรที่ 5 ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence) 

 ตัวชี้วัด  

 มีงานวิจัยสมุนไพร/การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริง 

           ทางการแพทยและการตลาด 

 รอยละของผลงานวิจัยดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

           ที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงานและเวลาที่กําหนด 

๒. โครงการการศึกษาประสิทธิผลและ 
ความปลอดภัยของผักชีบดแหงชนิดแคปซูล 
ตอการทํางานของไตในผูปวยไตวายเรื้อรัง

๓. โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการดูแล
ปองกันและบําบัดผูปวยโรคไตเรื้อรังดวย 
การแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือก

๔. โครงการการศึกษาประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยในการใชคีเลชั่นบําบัด สําหรับรักษา
ผูปวยที่มีภาวะเปนพิษจากสารตะก่ัว

๕. โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะกระดูกหักและบาดแผล
เรื้อรังดวยการแพทยผสมผสาน

ประกอบดวย ๔ โครงการ



1. สถานการณกอนทําโครงการ 

 จากการศึกษาในไทยพบวา มีผูปวยโรคไตเรื้อรังต้ังแตระยะที่ 3 ขึ้นไป 

มีประมาณรอยละ 2.9-13 หรือประมาณ 2 ลาน ถึง 9 ลานกวา คน  

 จากการศึกษาพบวาผักชีไทย มีสารฟลาโวนอยด (flavonoid) โพลีฟโนลิก 

(polyphenolic) และอัลคาลอยด (alkaloid) ซ่ึงเปนสารสําคัญมีสวนชวยตอตาน

อนุมูลอิสระที่มีผลทําใหไตเสียหนาที่  

๒. โครงการการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของผักชีบด
แหงชนิดแคปซูลตอการทํางานของไตในผูปวยไตวายเรื้อรัง

 



 1. มีการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับองคความรูที่เก่ียวของกับผักชีไทยและโรคไตเร้ือรัง  

 2. จัดประชุมคณะทํางานและผูเ ช่ียวชาญเพ่ือการวางแผนการดําเนินงานวิจัย 

ในโครงการฯ  

 3. เสนอโครงรางการศึกษาวิจัยฯ ตอคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยในคนของ

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี โดยมีมติใหดําเนินการเก็บขอมูลได  

 4. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในการดําเนินการศึกษาวิจัยกับโรงพยาบาลเสาไห

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี มีจํานวนผูเขารับการอบรม จํานวน 80 คน  

 5. ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ศึกษาวิจัยใน จํานวน 3 คร้ัง 

 6. จัดจางผลิตผักชีบดแหงตามมาตรฐาน GMP และตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองตน  

 7. ดําเนินการวิจัยและนําผักชีบดแหงชนิดแคปซูลไปใชในผูปวย และติดตามลงพ้ืนท่ี

เพ่ือประเมินผล 

2. ผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 

เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 58.91 (ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562) 

 

 



3. แผนการดําเนินการตอไป (รอบ 6 เดือนหลัง) 

 
 1. ดําเนินการติดตามการนํารูปแบบการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรัง

ดวยการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือก ไปใช ในพื้นที่ 

โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี  

 2. วิเคราะหประเมินผล สรุปผลการวิจัย และจัดทํารายงานการวิจัย  



1. สถานการณกอนทาํโครงการ 

     แนวทางการแพทยทางเลือกที่นํามาผสมผสานในการดูแลสุขภาพ เชน 

 การใชอาหารสุขภาพ เชน แมคโครไบโอติกส เพ่ือปรับพฤติกรรมการบริโภค

อาหาร  

  การขจัดความเครียดดวยการใชสมาธิ โยคะ 

  การปรับสมดุลรางกายใหรางกายเปนผูดูแลรักษาตนเอง โดยใชโฮมีโอพาธีย 

จากการศึกษาโดยสมาคมโรคไตแหงประเทศไทยพบวา ประเทศไทยมีผูปวยไต

ประมาณ 8 ลานคน คิดเปน 17% โดยพบผูปวยไตเรื้อรังระยะที่ 3 มากที่สุด  

๓. โครงการศึกษาและพัฒนารปูแบบการดูแลปองกนัและบําบดัผูปวยโรคไต
เรือ้รังดวยการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลอืก



๒. ผลการดาํเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 

 ๑. จัดประชุมคณะทํางาน/กรรมการผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ครั้ง  

 ๒. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทยผสมผสานและการแพทยทางเลือกดูแลผูปวยไตเรื้อรัง เม่ือ

ระหวางวันท่ี ๒๑-๒๒ มีนาคม 2562 จํานวนผูเขารวมประชุม จํานวน 205 คน  

 3. รูปแบบและองคความรูในการดูแลผูปวยไตเรื้อรังดวยการแพทยผสมผสานและการแพทย

ทางเลือก : กรณีโฮมีโอพาธีย จํานวน 1 รูปแบบ ซ่ึงนําไปใชกับพ้ืนท่ีนํารองของสถานบริการสาธารณสุข 

จํานวน 4 แหง ไดแก 

  โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม จํานวนผูปวย 25 คน 
 

              โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จงัหวัดสระบุรี จํานวนผูปวย 15 คน 
 

  โรงพยาบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จํานวนผูปวย 20 คน 
 

  โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดรอยเอ็ด จํานวนผูปวย 20 คน 
 

  โรงพยาบาลพันชาว มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี จํานวนผูปวย 20 คน 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 95.61 (ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562) 

 

5 



3. แผนการดําเนินการตอไป (รอบ 6 เดือนหลัง) 

 1) ติดตามผลตรวจทางหองปฏิบัติการกลุมตัวอยางใน

การศึกษา (ทั้งกลุมทดลอง และกลุมควบคุม) เพื่อประเมิน

ประสิทธิผลของการรับประทานผักชี และยาหลอด ทั้ง 4 พื้นที่ 

 2) วิเคราะหประเมินผล สรุปผลการวิจัย และจัดทํา

รายงานการวิจัย  
 

 



 ต้ังแตป 2544-2560 การเก็บขอมูลผลการตรวจระดับตะกั่วในเลือด

ของประชาชนกลุมเสี่ยงในพ้ืนที่รอบเหมือง พบคาเฉลี่ยระดับตะก่ัวเกินคามาตรฐาน 

ประชาชนยังคงเจ็บปวยจากพิษของสารตะก่ัว 

๑. สถานการณกอนทําโครงการ 

 คีเลชั่นบําบัดเปนการรักษาแบบการแพทยทางเลือก ท่ีสามารถกําจัด
สารตะก่ัวออกจากรางกายได  แตยังไมมีรายงานการศึกษาวิจัยในประเทศไทย 

๔. โครงการการศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช 
    คีเลช่ันบําบัด สําหรับรักษาผูปวยที่มีภาวะเปนพิษจากสารตะกั่ว



 

 1. ประชุมเครือขายรวมดําเนินงานวิจัยในพื้นที่ จํานวน 2 คร้ัง 

เพื่อวางแผนการวิจัยใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด 

 2. เขาพื้นที่ดําเนินการวิจัย จํานวน 10 คร้ัง 

 3. ผูเขารวมวิจัยหลังการทําคีเลชั่น จํานวน 43 คน เปาหมาย 40 คน 

 4. ติดตามผลผูเขารวมวิจัยหลังการทําคีเลชั่น รอบ 1 เดือน และ 3 เดือน 

 5. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใชคี

เลชั่น (เบื้องตน) จํานวน 1 ฉบับ ใชเปนแนวทางการรักษาผูมีภาวะเปนพิษจาก

สารตะกั่วในสถานบริการสาธารณสุข 

 

2. ผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 

เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 87.47 (ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562) 

 



 
3. แผนการดําเนินการตอไป (รอบ 6 เดือนหลัง) 

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

2. ติดตามผลผูเขารวมวิจัยหลังการทําคีเลชั่น  

    รอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 

3. ประชุมสรุปผลการวจัิยและเขียนรายงาน 

4. จัดพิมพรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

 



1. สถานการณกอนทาํโครงการ 

จากขอมูลกรมการแพทย ป พ.ศ. 2561 อัตราประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 

เปนรอยละ 20 คิดเปน 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด  

เกิดการผลัดเปลี่ยนเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

โรคกระดูกหักและการเกิดบางแผลเรื้อรัง เปนปญหาที่พบไดบอยในผูสูงอายุ 

สงผลใหงบประมาณดานสุขภาพของประเทศสูงขึ้นตามไปดวย 

5. โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
กระดูกหักและบาดแผลเรื้อรังดวยการแพทยผสมผสาน



2. ผลการดําเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน 

เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 74.33  (ณ วันท่ี 17 พฤษภาคม 2562) 

 

 1) เชิงปริมาณ บุคลากรสาธารณสุขมีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการ จํานวน  216 คน 

 2) เชิงคุณภาพ บุคลากรจากสถานบริการสาธารณสุขท่ีเขารวมสัมมนาวิชาการ“การแพทย

ผสมผสานในการดูแลผูปวยกระดูกหักและบาดแผลเร้ือรังในผูสูงอายุ”มีความพึงพอใจรอยละ 85 

 3) ดําเนินการศึกษารูปแบบภายใตคําวินิจฉัยของแพทย โดยขออนุญาตแพทยเจาของไข

ทดลองการใชผลิตภัณฑ ในพ้ืนท่ี 5 แหง ไดแก 

  1) โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี จํานวนผูเขารับการอบรม 50 คน 

  2) โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวนผูเขารับการอบรม 76 คน 

  3) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ จังหวัดกรุงเทพฯ จาํนวนผูเขารับการอบรม 16 คน 

  4) ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม จํานวนผูเขารับการอบรม 9 คน 

  5) โรงพยาบาลราชพิพัฒน จงัหวัดกรุงเทพฯ จํานวนผูเขารับการอบรม 22 คน 

 รวมท้ังส้ินโรงพยาบาลท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 49 โรงพยาบาล 



3. แผนการดําเนินการตอไป (รอบ 6 เดือนหลัง) 

 1.  เขาเก็บขอมูลหลังการใชผลิตภัณฑเพื่อประเมิน

ประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช 

 2. จัดทําเอกสารความรูสําหรับบุคลากรสาธารณสุข 

เรือ่ง การใชการแพทยผสมผสานในการดูแลผูปวยกระดูกหัก 

และบาดแผลเรือ้รังในผูสูงอาย ุ

 





รายงานผลการดาํเนนิงานโครงการ รอบ 6 เดอืน

โดย นางสาวอญัชล ี จูฑะพทุธิ
ผูอ้าํนวยการ สถาบนัการแพทยไ์ทย-จนี 



P
การประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ ครั้งท่ี 12

“สมุนไพรเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ”

ระหวางวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 62
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร

แผนดําเนินการตอไป
(รอบ 6 เดือนหลัง)

S
ผลการดําเนินโครงการ

รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)

S
ยุทธศาสตรที่ 5

ภูมิปญญาเปนเลิศ

Wisdom Excellence B ตออายุบันทึกความเขาใจ ครั้งท่ี 3

สถานการณกอนทําโครงการ

โครงการการประชมุวิชาการไทย-เซีย่งไฮ ้คร ัง้ท่ี 12



P จัดประชุมคณะทํางานพัฒนา

เครือขายสถาบันการศึกษาดาน

การแพทยแผนจีน

(มาตรฐานกําหนดตําแหนง)

แผนดาํเนนิการต่อไป
(รอบ 6 เดอืนหลงั)

S
ผลการดาํเนนิโครงการ

รอบ 6 เดอืน (ผลผลติ/ผลลพัธ์)

การประชุมจัดอบรมเผยแพรองค
ความรูดานศาสตรการแพทยแผนจีน

รอยละ 100

รอยละ 85

S
ยุทธศาสตรท่ี์ 3

บุคลากรเปนเลิศ

People Excellence

โครงการพฒันาเครอืข่ายการแพทยแ์ผนจนีและการแพทยผ์สมผสาน

B
สถานศกึษาในประเทศท่ีผลติแพทยแ์ผนจนี

ในระดบัป.ตรปัีจจุบนัมี 9 แห่ง

1

5

9

4

8

3

7

2

6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ จบการศึกษา 

113 คน (พ.ศ.2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

จบการศึกษา 44 คน (พ.ศ.2561)

วิทยาลัยนครราชสีมา

จบการศึกษา 15 คน (พ.ศ.2561)

วิทยาลัยเชียงราย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



P
จัดประชุม ISO2419 ครั้งท่ี 10
ระหวางวันท่ี 3-6 มิถุนายน 62
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร

แผนดําเนินการตอไป
(รอบ 6 เดือนหลัง)

S
ผลการดําเนินโครงการ

รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลัพธ)

1. มาตรฐานการแพทยแผนจีนใน  
ระดับสากลท้ัง 5 ดาน
จํานวน 32 เรื่อง

2. ศัพทพจนานุกรมศัพทแผนจีน
เลมท่ี 3 จํานวน 300 คํา

S
ยุทธศาสตรท่ี์ 2

บริการเปนเลิศ

Service Excellence

โครงการพฒันามาตรฐานการแพทยแ์ผนจนี
(โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ Service Plan สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน)

B
สถานการณกอนทําโครงการ

กรอบดําเนินการ ISO/TC 249 6 ดาน

1. คุณภาพและความปลอดภัย

2. ดานขอมูลขาวสาร

3. ดานการฝกอบรม

4. ดานหลักสตูรการศึกษา

5. ดานการพัฒนาบคุลากร

6. ดานการศึกษาและวิจัย

คณะทํางาน

ยอย 5 คณะ

ไดแก WG1-

WG5



P ประชุมเชิงปฏิบัติการ

"แนวทางการจัดบริการดาน

การแพทยแผนจีนและการบันทึก

ขอมูลดานการแพทยแผนจีนใน

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ"

แผนดาํเนนิการต่อไป
(รอบ 6 เดอืนหลงั)

S
ผลการดาํเนนิโครงการ

รอบ 6 เดอืน (ผลผลติ/ผลลพัธ์)

1. หัวขอการจัดทําราง

แนวทางการจัดบริการฯ

2. แนวทางการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

"แนวทางการจัดบริการดาน

การแพทยแผนจีนและการบันทึก

ขอมูลดานการแพทยแผนจีนใน

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ"

S
ยุทธศาสตรท่ี์ 2

บริการเปนเลิศ

Service Excellence

โครงการพฒันารปูแบบบรกิารการแพทยแ์ผนจนี
ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั

(โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ Service Plan สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน)

B มีเปาหมายใหทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี

และเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ

การแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก

การแพทยแพนจีนมากข้ึน

สถานการณก่์อนทาํโครงการ



P ประชุมคณะทํางานรวมระหวาง

ฝายไทยและจีน ณ ประเทศไทย

แผนดาํเนนิการต่อไป
(รอบ 6 เดอืนหลงั)

S
ผลการดาํเนนิโครงการ

รอบ 6 เดอืน (ผลผลติ/ผลลพัธ์)

1.จัดประชุมคณะทํางาน......

S
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 (กลยุทธ ท่ี 2)

บริการเปนเลิศ

Service Excellence

โครงการส่งเสรมิและพฒันากระบวนการผลติยาสมุนไพรใหมี้มาตรฐาน 
(โครงการรวบรวมและเผยแพร่องคค์วามรูก้ระบวนการแปรรปูท่ีเหมาะสมของเครือ่งยาไทย-จนี)

B ลงนามความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยเฉินตู และกรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก

เมื่อป พ.ศ. 2560

สถานการณก่์อนทาํโครงการ



โครงการพฒันารปูแบบบรกิารการแพทยแ์ผนจนี
ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั

(โครงการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ Service Plan สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน)



รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดย ส านักงานเลขานุการกรม



ภารกิจส านักงานเลขานุการกรม

บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4

งานบริหารการคลัง

งานช่วยอ านวยการ

งานบริหารพัสดุ

ภารกิจหลัก

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทรัพยากรบุคคล



ภารกิจตามยุทธศาสตร์

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์การเชิงกลยุทธ์

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ

เสริมสร้าง
ความปลอดภัย

ในสถานที่ราชการ วางแผน
ก าลังคนฯ

พัฒนาประสิทธิภาพ
การคลัง 
และพัสดุ

พัฒนา
ก าลังคนฯ

พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

พัฒนา
คุณภาพชีวิต



HRP
พัฒนาระบบ

การวางแผนก าลังคน 

HRD
พัฒนาก าลังคน

คุณภาพ

HRM
พัฒนาระบบบริหาร
ก าลังคนคุณภาพ

Position : People Excellence

เป้าประสงค์ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกมีความสุข มีสมรรถนะสูง

D      T        A       M

GOAL 1 – 1 : มีระบบ HRP/ฐานข้อมูล และกลไก
การขับเคลื่อนงานก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ

GOAL 2 – 1 : บุคลากรในกรมได้รับการพัฒนา
ตนเองให้สอดคล้องกับภารกิจและก้าวสู่มืออาชีพ

GOAL 3 – 1 : อัตราการสูญเสียของ
บุคลากรภายในกรมลดลง

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



งบที่ได้รับ
การจัดสรร

800,000 บาท

1. โครงการวางแผนก าลังคนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและ
กระทรวง

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
150,000 บาท

5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

3. โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ

2. โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
197,600 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
245,000 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
96,000 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
111,400 บาท

แผนงานโครงการ ส านักงานเลขานุการกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ซึ่งสนับสนุนกลยุทธ์ที่ 1 - 3 สรุปรวม 5 โครงการ ประกอบด้วย  

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



1. โครงการวางแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมและกระทรวง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการวางแผนก าลังคน ระบบฐานข้อมูลและกลไก
การขับเคลื่อนงานก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กิจกรรมการจัดท าแผนก าหนดต าแหน่ง ระยะ 3 ปี 

เป้าหมาย : กรมสามารถปฏิบัติราชการเปนไปอยางตอเน่ืองทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
และบุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของต าแหน่งเกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กร

มีบัญชีการปรับปรุงการก าหนดต าแหนง่
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561

มีการจัดโครงสร้างอัตราก าลงั 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

มีข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดท าแผนก าหนดต าแหน่งของกรม ระยะ 3 ปี 

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



2. โครงการพัฒนาก าลังคนสู่ความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาก าลังคนคณุภาพ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมาย : บุคลากรทุกระดับของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหม่

หลักสูตร ผลด าเนินงาน

อบรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 1 : วันที่ 23 มกราคม 2562
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  20 คน 
ประกอบด้วย ข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน  6 คน 
และพนักงานราชการ จ านวน  14  คน

ครั้งที่ 2 : ก าหนดจัดวันที่ 7 มิถุนายน 2562 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

ช่วงเช้า : กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา 
เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ในหัวข้อ “ท าชีวิตให้ได้ดี และมีสุข”
และร่วมกิจกรรมจิตอาสา DTAM ท าดี ณ วัดพุทธปัญญา 

ช่วงบ่าย :  ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ 
แบบแผน โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ และ
วัฒนธรรมองค์กร

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาก าลังคนคุณภาพ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

จัดนิทรรศการหน่วยงาน จ านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงาน ก.พ., ส านักงาน ก.พ.ร, สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA),
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), Thai MOOC , Wall Street English 
และหน่วยงานภายในจ านวน 2 หน่วยงาน คือ กองวิชาการและแผนงาน และส านักงานเลขานุการกรม
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณห้องโถงกรม อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 164 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ 87.2

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



3.  โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง และพัสดุ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาก าลังคนคุณภาพ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
และก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

เป้าหมาย : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีระบบการเงิน การคลัง และพัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน การคลัง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบการเงิน การคลัง 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2565
วันที่ 17 - 18 มกราคม 2562
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน การคลัง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท าแผนพัฒนาระบบพัสดุ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2565
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562
ณ โรงแรมริเวียล่า วิลล่า รีสอร์ท จ.นครนายก

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4.  โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมาย : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส าหรับพนักงานราชการทั่วไป

ผลด าเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ผู้เข้าร่วมประชุม : หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และพนักงานราชการ จ านวน 120 คน 

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

ช่วงเช้า : การให้ความรู้และให้
ค าแนะน าในเรื่องกฎ ระเบียบ และสิทธิ
ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ราชการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนท่ี 2

ช่วงบ่าย : กิจกรรมกลุ่ม 
“การสร้างทีมงานสู่ความส าเร็จ”

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



5.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมาย : บุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุข 

กิจกรรมยกย่อง ชมเชยบุคลากรดีเด่น

- คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
- ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น จ านวน 6 คน
- จัดท าโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีกรม

กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการวางแผน และบริหาร
ทางการเงิน (HAPPY MONEY) 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562
ณ บริเวณห้องโถงกรม อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 135 คน 

กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกัน และรักษาความปลอดภัยภายใน
อาคารส านักงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



HRP
• วางแผนและบริหารก าลังคน

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
“ก าลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ”ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับการบรรลุภารกิจและความ
จ าเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต

HRD
• สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต /

ปรับรูปแบบการพัฒนาโดยเน้นการ
พัฒนาทักษะทางดิจิทัล / สื่อการ
เรียนรู้โดยใช้ Platform เน้นการ
พัฒนาวิธีการ 70:20:10

• Re Skill ยกระดับทักษะบุคลากรให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลง

• ท าอย่างไรให้บุคลากรตระหนักในการ
พัฒนา เพิ่มพูน ทักษะ

HRM
• สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรอยาก

อยู่กับองค์กร (Retain)
• สร้างความรัก ความผูกพัน

ให้เกิดแก่บุคลากรในองค์กร
• สรรหาคนดี และเก่งสามารถ

ท างานได้หลากหลายเข้ามาใน
องค์กร

ข้อเสนอปรับปรุงเพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3



วัน/ สถานท่ี : วันจันทรท่ี์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้เข้าร่วมประชุม : บุคลากรที่ปฏิบัตงิานด้านงานสารบรรณ และบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้ารับการอบรม    
รวมท้ังส้ิน 160 คน

เพ่ือพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ และทักษะในการจัดท าหนังสือราชการได้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548

วัตถุประสงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง  “การจัดท าหนงัสือราชการที่มีประสิทธิภาพ”ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

(นอกแผน)



6.กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์
ภารกิจตาม

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ผลด าเนินงาน

ตัวช้ีวดั : ร้อยละความส าเร็จของโครงการท่ีด าเนินการไดต้ามเป้าหมายของ Small Success รายโครงการท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

1. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง จ านวน 12 ครั้ง จากท่ีก าหนด 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. มีการน าวาระเข้าที่ประชุม จ านวน 161 เรื่อง น าไปสู่การปฏิบัติแล้ว จ านวน 138 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 85
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ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 7. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

ตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามมติ ครม.

1. จัดท ามาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562
2. จัดประชุมคณะท างานติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 คร้ัง 
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมกรม รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ  53.23 (เป้าหมายตามมติ ครม. ร้อยละ 57)
4. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 45.27 (เป้าหมายตามมต ิครม. ร้อยละ 45)

ผลด าเนินงาน



สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

งบที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ผูกพัน คงเหลือ

0 20 40 60 80 100 120 (ล้านบาท)

งบลงทุน-

งบรายจ่ายอ่ืน-

งบอุดหนุน-

งบด าเนินงาน-

งบบุคลากร-

29.425 ล. 

105.37 ล.  

103.33 ล. 

25 ล.  

14.43 ล.

13.32 ล. (45.27%)

5.67 ล. (39.35%)

13.878 ล. (47.17%)
2.226 ล. (7.57%)

5.04 ล. (34.96%)
3.7 ล. (25.69%)

16.936 ล. (67.75%)

5.298 ล. (21.19%)
2.764 ล. (11.06%)

53.376 ล. (51.65%)
13.655 ล. (13.22%)

36.3 ล. (35.13%)

58.42 ล. (55.45%)
46.946 ล. (44.55%)

งบสุทธิ (ท้ังปี) 277.56 ล้านบาท

เบิกจ่าย 53.23%
147.741 ล้านบาท

คงเหลือ 33.13%
91.944 ล้านบาท

ผูกพัน 13.65%
37.87 ล้านบาท

เป้าหมายเบิกจ่าย
ไตรมาส 2 ร้อยละ 54



สรุปการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

เบิกจ่าย PO งบลงทุน
เหลือจ่าย
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เบิกจ่าย+PO

65

45.27%

สถานะงบลงทนุ ปีงบฯ 2562 จ านวน 29,425,300 บาท

1. เบิกจ่ายเงินแลว้ 44 รายการ 13,320,432 บาท
2. ก่อหน้ีผกูพนั 6 รายการ 13,878,600 บาท
งบลงทุนเหลือจ่าย 2,226,268  บาท

(13.32 ล.)
47.17%
(13.878 ล.)

92.44%
(27.199 ล.)

7.56%
(2.226 ล.)

Q2 = 45



8. กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานท่ีราชการ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4

จัดจ้างเปลี่ยนสารเคมี
ในถังดับเพลิง 

จ านวนท้ังส้ิน 78 ถัง

จัดประชุมร่วมกับผูเ้ชี่ยวชาญจาก
กองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เร่ือง วางระบบปอ้งกนัอัคคีภยักรม 
เม่ือวันอังคารท่ี  19 มีนาคม 2562 

เป้าหมาย : เพ่ือลดการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ รวมทั้งบุคลากรกรมสามารถปฏิบัติตนไดอ้ย่าง 
ถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย



ภารกิจตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 4

ภารกิจหลักภารกิจหลัก ระดับกระทรวง

ระดับกรมระดับหน่วยงาน

9. โครงการการจัดวางระบบควบคุมภายใน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ด้านงานวิจัย การศึกษาวิจัยในคน

- ด้านงานวิจัย การศึกษาวิจัย
ในคน

- ด้านกฎหมาย (ร่าง) กฎหมาย
ล าดับรอง

ภารกิจสนับสนุน

- ด้านการ
พัฒนาระบบ
บริหารราชการ

รายงานตัวชี้วัด

- ด้านการจัดประชุม/อบรม

- ด้านกฎหมาย

- ด้านงานวิจัย

- ด้านภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย

ภารกิจสนับสนุน

- ด้านการเงิน

- ด้านการพัสดุ

- ด้านบริหารทั่วไป

- ด้านตรวจสอบภายใน

- ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารราชการ

ภารกิจหลัก

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
เสนอ : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ภายใน 30 ธันวาคม 2561)

(นอกแผน)



ผลด าเนินงานด้านภารกิจหลกั
รอบ 6 เดือน



1. รับหนังสือภายใน/ภายนอก       จ านวน 28,158 เรื่อง
2. รับหนังสือที่มีชั้นความ ลับ        จ านวน 57 เรื่อง
3. ออกเลขค าสั่งกรม                  จ านวน 598 เรื่อง
4. ออกเลขประกาศกรม               จ านวน 526 เรื่อง
5. ออกเลขหนังสือกรม                จ านวน 2,839 เรื่อง

งานสารบรรณ

1. จัดเลี้ยงรับรองการจัดประชุมของกรม  จ านวน 77 ครั้ง
2. จัดสวัสดิการภายในให้กับเจ้าหน้าที่กรม จ านวน  2 ราย
3. งานกิจกรรมพิเศษ/งานพิธี จ านวน  9 ครั้ง

งานบริหารท่ัวไป

1. งานซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของกรม 
มีผลการด าเนินการ ดังนี ้
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟต์โดยสาร การสื่อสาร 

แสงสว่าง เคร่ืองปรับอากาศ สุขภัณฑ์ห้องน า้  จ านวน  
124 เร่ือง

- ซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านกังาน จ านวน  10 เร่ือง
- ซ่อมอาคารส านกังาน จ านวน 1 เร่ือง
2. งานให้บริการยานพาหนะ  จ านวน 676 ครัง้
3. งานให้บริการห้องประชุม  จ านวน  177 ครัง้

งานอาคารและสถานท่ี

งานด้านบริหารท่ัวไป



วัน/ สถานท่ี : วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2562  ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 1 ชั้น 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ บทบาทหน้าท่ี และภารกิจท่ีส าคัญท่ีจะด าเนินการในอนาคตของ
กรม และเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา สร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วัตถุประสงค์

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปากรม ครบรอบ 16 ปี



วัน/ สถานท่ี : วันพฤหัสบดท่ีี 29 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนลุมพินี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : ตัวแทนบุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมออกร้านงานการชาดของกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปี 2561 ภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ท่ีงดงาม” 

กิจกรรมออกร้านงานกาชาด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก



วัน/ สถานท่ี : วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 
ณ สนามกอล์ฟบางไทร คันทรีคลับ อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพ่ือน ารายได้จากการแข่งขันมาจัดเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก

วัตถุประสงค์



วัน/ สถานท่ี : ทุกวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์แรกของทุกเดือน ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 1 ชั้น 1
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน : จัดกิจกรรม จ านวน 6 ครั้ง (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดให้มีกิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พระสงฆ์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารได้มีกิจกรรมท าบุญตักบาตรวมกัน 

กิจกรรมท าบุญตักบาตรประจ าเดือน 

วัตถุประสงค์



กิจกรรม : กิจกรรมปั่ นจักรยานเพ่ือสุขภาพ 
วัน/ สถานท่ี : ทุกวันพุธ บริเวณเส้นทางปั่ นจักรยาน กระทรวงสาธารณสุข
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : บุคลากรกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผลด าเนินงานรอบ 6 เดือน : จัดกิจกรรม จ านวน 17 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 718 ราย 

(17 ตุลาคม 2561 – 20 มีนาคม 2562)

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักและให้ความส าคัญต่อการออกก าลังกายในรูปแบบต่าง ๆ สร้างเสริมให้
บุคลากรมีความสามัคคี และมีความรักความผูกพันต่อองค์กร

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดีชีวีมสุีข DTAM Healthy

วัตถุประสงค์



การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เงิน
นอกงบประมาณ
และเงินงบกลาง 

รายงานผลการ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ

การรับและน าส่ง
เงินทุกประเภท

จัดท าบัญชีและ
จัดท ารายงาน
ทางการเงิน

ประสานงานกับ
กรมบัญชีกลาง 
ส านักงบประมาณ 
ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน

งานด้านการเงิน/ การคลัง



ตรวจเอกสารเบิกเงิน
จ านวน 2,408 เร่ือง 

ตรวจเอกสารเงินยืม 
จ านวน 833 เร่ือง 

ตรวจเอกสารใช้หนี้เงินยืม
จ านวน 734 เร่ือง 

ข้อมูลเชิงปริมาณของกลุ่มงานคลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562



สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงานเลขานุการกรม

(ร้อยละ)

(ไตรมาส)

100
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25

0

1 2 3 4

Q1 = 36%

Q2 = 57%

Q3 = 80%

Q4 = 100%

78.53%

29.78%

21..57%

98.88%
97.35%

67.87%

41.06%

9.41%

99.36%

95.21%

62.89%

39.24%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

เปา้หมาย ปงีบ 2559 ปงีบ 2560 ปงีบ 2561 ปงีบ 2562

29.97%

68.95%

งบสุทธิ 1,500,000 บาท
(สลก.)

เบิกจ่าย 1.034 ล้าน
(68.95%)

ผูกพัน 1.3 แสน
(8.68%)

คงเหลือ 3.35 แสน
(22.37%)

เป้าหมายเบิกจ่าย ไตรมาส 2
ร้อยละ 57

งานด้านช่วยอ านวยการ



• ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผน/ ของส่วนกลางกรม สลก.  กพร. และ ตสน. 

• จัดท า ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของกรมให้เป็นปัจจุบัน

• ควบคุม ก ากับการจัดท าทะเบียนต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับงานพัสดุของในภาพรวมกรม ให้มีรูปแบบเดียวกัน

• ควบคุม ก ากับ ให้ค าปรึกษา กรณีการจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดท า PO ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรม

ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างควบคุม ก ากับ

• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการปฎิบัติงานด้านพัสดุในภาพรวมของกรม

• จัดท าแผนพัฒนาระบบพัสดุ ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2565 
พัฒนาระบบงาน

• ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรายการงบลงทุนได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ ครม.ก าหนด

• ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการ ข้ันตอนการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดถือปฎิบัติ

ให้เป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนที่พรบ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ ก าหนด เนื่องจากเป็นพรบ.ใหม่

• ร่างแผนพัฒนาระบบพัสดุ ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2565 

ผลการด าเนินงาน 

งานด้านการบริหารพัสดุ



ข้อมูลเชิงปริมาณของกลุ่มงานพัสดุ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

คัดเลือก 1 รายการ
จ านวน 1.283 ล้านบาท

เฉพาะเจาะจง 35 รายการ
จ านวน 9 แสนบาท

รายงานซื้อ 40 รายการ 

รวม 16,287,900.96 บาท

E-bidding 4 รายการ
จ านวน 14.104 ล้านบาท

รายงานซื้อ 87 รายการ 

รวม 22,869,282.01 บาท

เฉพาะเจาะจง 83 รายการ
จ านวน 3.183 ล้านบาท

e – bidding 4 รายการ
จ านวน 19.685 ล้านบาท



การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร

ความก้าวหน้า และคุณภาพชีวิต

ระบบค่าตอบแทน และสิ่งจูงใจ

การวางแผนก าลังคน อัตราก าลัง

งานบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลงานด้านการบริหารทรพัยากรบุคคล



สถิติการบรรจุ รับโอน ให้โอนและลาออกของบุคลากรประจ าปี 2562 (รอบ 6 เดือน)

พนักงานราชการ

ภารกิจท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

บรรจุใหม่ 8 อัตรา
รับโอน 3 อัตรา
ให้โอน 5 อัตรา
ลาออก 4 อัตรา

จัดจ้างใหม่ 9 อัตรา

ลาออก 15 อัตรา

ข้าราชการ



การประเมนิผลงานวิชาการ

กรณีการขอรบัเงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 2 ราย คือ

- ต าแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย 
- ต าแหน่งนายแพทย์ ระดับช านาญการ จ านวน  1 ราย

กรณีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ จ านวน 7  ราย คือ
- ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย       
- ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย
- ต าแหน่งนายแพทย์ ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 2 ราย     
- ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 2 ราย
- ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย 

ภารกิจท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว



การเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
(ลงนามค าสัง่วันที่ 28 กันยายน 2561)
ข้าราชการ จ านวน 215 ราย 
ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 ราย 
พนักงานราชการ จ านวน 91 ราย
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 16 ราย  

ภารกิจท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว

การเลื่อนเงนิเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
(ลงนามค าสั่งวันที่  29 เมษายน 2562)
ข้าราชการ จ านวน 213 ราย
ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 ราย 



3. การประเมินผลงานวิชาการ
กรณขีอรับเง ินประจ าต าแหน่ง
- ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ จ านวน 1 ราย
กรณีการเล ื่อนระดับสูงขึ้น จ านวน 6 ราย

- ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย
- ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย
- ต าแหน่งแพทยแ์ผนไทย ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย
- ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย
- ต าแหน่งเภสัชกร ระดับช านาญการ จ านวน 1 ราย 
- ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับช านาญการพิเศษ 

จ านว 1 ราย

1. แผนก าหนดต าแหน่งระยะ 3 ปี
2. การจัดคนลงตามโครงสร้างกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการ ปี 2561 

4. การคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 15
5. การคัดเลือกนักเรียนทุน UIS ประจ าปี 2562
6. การคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจ าปี 2562
7. การคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข ประจ าปี 2562
8. การขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจ าปี 2563 

ภารกิจท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ



10. กรณีการให้โอน จ านวน 3 ราย
11. การสรรหาบุคคล 

ข้าราชการ (การคัดเลือก) 
ต าแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
พนักงานราชการ (การสอบแข่งขัน) จ านวน 6 อัตรา 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์       
ต าแหน่งนักโภชนาการ
ต าแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี                 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ต าแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

9.การแก้ไขค าสั่งกรณีต่าง ๆ 
- การแก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
(กรณีการเลื่อนระดับย้อนหลัง) 

- การแก้ไขค าสั่งรับโอน/ให้โอน/ลาออก

งานบรหิาร
ทรพัยากรบคุคลภารกิจท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ



1. . หลักสูตร นบส. กระทรวง จ านวน 1 ราย
2. หลักสูตร ผบก . จ านวน 3 ราย
3. หลักสูตร ผบต . จ านวน  6 ราย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทาง
การแพทย์ของผู้บริหารระดับสูง จ านวน 1 ราย
5. หลักสูตร ส.นบส. จ านวน 1 ราย
6. หลักสูตร AOCC จ านวน 1 ราย

1. ทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจ าปี 2562
จ านวน 2 ราย

2 . จัดส่งนักเรียนทุนรัฐบาล UIS ไปศึกษาต่อ ระดับป.โท

ณ ประเทศอังกฤษ จ านวน 1 ราย

3 .ทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จ านวน 1 ราย

4. ทุนรัฐบาลอินเดีย ภายใต้ ITEC Programme

หลักสูตร bio-tech & bio medical จ าวน 1 ราย 

5. โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพ่ือการปฏิรูป

ประเทศเชิงบูรณาการ จ านวน 1 ราย

พัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร

พัฒนาข้าราชการผู้มี
ผลสัมฤทธิ์สูง ทุนรัฐบาล



ปัญหา/ อุปสรรค
1. บุคลากรกรมไม่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมในภาพรวม เท่าที่ควร 7. มีอัตราต าแหน่งว่างของข้าราชการ ร้อยละ 8.7 ซ่ึงเกินกว่าร้อยละ 5

ตามที่ คปร. ก าหนด

2.  มีภารกิจพิเศษนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแผนเป็นจ านวนมาก 
และเร่งด่วน ท าให้บางรายงานปฏิบัติไม่ได้ผลเท่าที่ควร

8. การพัฒนาเทคโนโลยีที่น ามาใช้ด้านการเงิน การบัญชี ไม่ทันกับ
การเปล่ียนแปลง

3.  บุคลากรขาดทักษะและองค์ความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน 9. หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน

4.  บุคลากรขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจในการการจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในและการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม  
ภายใน

10. ผู้บริหารหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
พระราชบัญญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560

5.  ได้รับงบสนับสนุนกรมไม่เป็นไปตามแผน 11. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ              
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณทางด้าน Human Resource : HR 
ไม่เพียงพอ



Thank you



นําเสนอผลงานกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
รอบ 6 เดือน ปงบประมาณ 2562 

วันจันทรที่ 27 พฤษภาคม 2562 

ณ หองประชุม 1 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

โดย นางวงเดือน  จินดาวัฒนะ 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

1 



โครงการของกลุมพฒันาระบบบรหิาร 

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม

และความโปรงใสขององคกร 

 (I AM DTAM) 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

กรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก 

มุงผลสัมฤทธิ์สูรางวัลคุณภาพ 

รับจัดสรร 1,366,045.52 บาท 

เบิกจาย รอยละ 70.78/74.51 PO  
(ขอมูล ณ 15 พ.ค 2562) 

กพร. 

สลก. 

กวผ.  

(สอ.) 

กมจ. 

540,267.52 บาท 

695,778 บาท 
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1. จัดกิจกรรม One Day Trips 3 ครั้ง 

1. โครงการเสรมิสรางวัฒนธรรมและความโปรงใสขององคกร (I AM DTAM) 

พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน 

หอเกียรติยศ บรรหาร ศิลปอาชา 

ศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตชาวนา (นาเฮียใช) สรางความสุข 

หนวยงานเขารวม 92.30% 

ความพึงพอใจ 96.27% 

2. จัดทําแผนการสรางสุของคกร และรายงานผลการดําเนินงานไปยัง สป. 

ตามเวลาท่ีกําหนด  

3.จัดกิจกรรมสรางเสริม Happy Money ผานสื่อโซเซียล DTAM Market 

ผลการดําเนินงาน 

4. หนวยงานตอบแบบประเมินความสุข Happinometer และ HPI 

ครบ 100% ตามเวลาท่ีกําหนด  

  

5. ผลการประเมิน Happinometer  

รอยละ 60 ป 2560  รอยละ 62.62 

ป 2562  รอยละ 63.46 

H.Soul 

H.Relax 
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2. โครงการพัฒนาระบบบริหารกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 
มุงผลสัมฤทธิ์สูรางวัลคณุภาพ 

 เปาหมาย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกสงประกวดรางวัลเลิศรัฐ อยางนอยปละ 1 รางวัล  

สมัครรางวัล ผลการพิจารณา รอบ 1 

1. PMQA รายหมวด ผาน หมวด 2 และ 3 

2. PMQA 4.0 อันดับ 2 ของ กท.สธ 
(470.29 / 500 คะแนน) 

รอฟงผล รอบ2 

7 มิย. 62 

เพ่ือเตรียมรับ  

Site visit 

ผลการดําเนินงาน 

3. จัดทําเลมรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (Application Report: AR) จํานวน 120 เลม  

 หมวด 2 จํานวน 40 เลม  

 หมวด 3 จํานวน 40 เลม  

 PMQA 4.0 จํานวน 40 เลม  

1. สมัครรางวัล PMQA และ PMQA 4.0 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ AR  จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารวม 63 คน 

จาก 10 หนวยงาน 

 สามารถดาวโหลดขอมูลไดท่ี 

Website กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

PMQA 



 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 
มุงผลสัมฤทธิ์สูรางวัลคณุภาพ 

 เปาหมาย กรมฯ ผานเกณฑการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ (เปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด) 

1. คํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 3 และ 6 เดือน 

ทุกตัวช้ีวัดเปนไปตาม Small Success ท่ีกําหนดไว 

2. คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

• จัดทําเลมคํารับรองฯ และคูมือการประเมินผลตามคํารับรองฯ 

ระดับหนวยงาน จํานวน 60 เลม  

• หนวยงานเขารวมอบรมการลงขอมูลและการใชระบบ 

Management Cockpit 92.30 % 

 

PA 



 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 
มุงผลสัมฤทธิ์สูรางวัลคณุภาพ 

 เปาหมาย กรมฯ ผานเกณฑการประเมินคํารับรองการปฏิบัติราชการ (เปนไปตามเปาหมายทุกตัวชี้วัด) 

3. การประเมินผูบริหารองคการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการดําเนินงาน 

ดําเนินการรายงานผลและประเมินผล ในรอบ 6 เดือน ทันตามเวลาท่ีกําหนด ครบทุกตัวช้ีวัด 
• จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานดาํเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 

• จัดทําแผนปฏิบัตกิารลด และคัดแยกขยะมูลฝอย  

• จัดงานประกาศเจตนารมณในการลดขยะมูลฝอย และเลิกการใชโฟม และถุงพลาสติกหหูิ้ว  

• ดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึก ผานวัฒนธรรมองคกรในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  การเลิกการใชโฟมและถุงพลาสตกิหหูิ้ว 

ไดแก เสียงตามสาย และปายประชาสัมพันธตางๆ 

• รายงานผลการดําเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ทันเวลาและได 10 คะแนนเต็ม 

 

 

PA 



กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

One day trip  
 มีผูสมัครเขารวมกิจกรรม แตถึงเวลาติดภารกิจไมสามารถเขารวมได ทําใหการประมาณ

การงบประมาณคาใชจายไมสอดคลองกัน ตองคืนเงินยืมเปนจํานวนมากวา 40 % 
 

Happy8  
 การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนการสรางสุขในองคกร ยังไมสอดคลองกับลําดับปญหาและ 

ความตองการของบุคลากรภายในกรมฯ 
 

DTAM Market 
 ยังไมมีการสํารวจผูขาย และการจัดระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

PMQA 
 การมีสวนรวมของคณะทํางานดําเนินการขับเคลื่อนและสงประกวดรางวัลเลิศรัฐมีไมมากนัก 

PA 

 ผลคะแนนคํารับรองฯ ไมไดนํามาใชประโยชนทางการบริหารหนวยงานในการตอบแทนความดี

ความชอบอื่นๆ  

  

 

 

ปญหาและอุปสรรค 



กลุมพัฒนาระบบบริหาร 



ของ

กลุมตรวจสอบภายใน

27 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน



โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานตรวจสอบภายใน

ภายใตยุทธศาสตร บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด รอยละของขอผิดพลาดไมซ้ําจากเรือ่งเดิมที่ถูกทักทวงจาก สตง.

1. สถานการณกอนทําโครงการ
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

ป พ.ศ 61 ป พ.ศ. 62

ประเด็นท่ีตรวจสอบ

ป 2561

ประเด็นท่ีตรวจสอบ

ป 2562

1. สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายใน

2. ตรวจสอบการรับ-จายเงินบํารุง

3. ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ

4. ตรวจสอบรายไดคารักษาพยาบาลจายตรง

5. ตรวจสอบการรับ-จายเงินงบประมาณ

6. ตรวจสอบเงินสวัสดิการกรมฯ

7. ตรวจสอบเงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฯ

8. ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้

คาสาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ

9. ตรวจสอบการจําหนายพัสดุ

10. ตรวจสอบระบบ E-Payment 

11. ตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป

12. ตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดและแพง

1.สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในและติดตาม

ประเมินผล

2. ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ

3. การรับ-จายเงินบํารุง

4. การรับ-จายเงินงบประมาณ

5. การรับ-จายเงินสวัสดิการ

6. เงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

7. การรับ-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส E-Payment 

8.  การใชงานระบบความผิดทางละเมิดและแพงของ

หนวยงานภาครัฐ

9. การจําหนายพัสดุ

ขอทักทวง

จาก สตง.

ป 2561

ขอทักทวง

จาก สตง.

ป 2562

การเบิกคาเครื่องบิน

เกินสิทธิ์ท่ีกําหนด

ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ไมพบ

ประเด็นทักทวง

เรื่องการเบิกคา

เครื่องบิน

(บาท)



2. ผลการดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลพัธ)

จํานวนประเด็นที่ไดรับการตรวจสอบ จํานวนประเด็นที่กําลังดําเนินการตรวจสอบ

1. สอบทานการประเมินระบบควบคมุภายในและติดตาม

ประเมินผล

2. ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ

3. การรับ-จายเงินบํารุง

4. การรับ-จายเงินสวัสดิการ

1. การรับ-จายเงินงบประมาณ

2. เงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

3. การรับ-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส E-Payment 

4. การใชงานระบบความผิดทางละเมิดและแพงของ

หนวยงานภาครัฐ

5. การจําหนายพัสดุ

ทําแลวไดอะไร สงผลตอตัวชี้วัดอะไร

ทําใหรูขอผิดพลาดของผูปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี พัสดุ 

ซ่ึงจะใหผูปฏิบัติงานดานดังกลาว มีความระมัด ระวัง 

รอบคอบ มากย่ิงขึ้น ทําใหลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

และไมถูกทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(สตง.)

กรมไมถูกทักทวงจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.



ประเด็นที่กําลังดําเนินการตรวจสอบ ระยะเวลา

1. การรับ-จายเงินงบประมาณ

2. เงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

3. การรับ-จายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส E-Payment 

4. การใชงานระบบความผิดทางละเมิดและแพงของหนวยงานภาครัฐ

5. การจําหนายพัสดุ

ม.ค. – ก.ค. 62

เม.ย. – ส.ค. 62

มิ.ย. – ก.ย. 62

ก.ค. – ก.ย. 62

ก.ค. – ก.ย. 62

4. แผนดําเนินการตอไป (รอบ 6 เดือนหลัง)

3. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

ดวยเจาหนาท่ีของกลุมตรวจสอบภายในตองลาปวยเปนเวลานานหลังเขารับการผาตัด กลุมตรวจสอบ

ภายในเกรงจะสงผลกระทบตอแผนการตรวจสอบภายในประจําปท่ีไดกําหนดไว จึงมีความจําเปนตองบริหาร

จัดการเจาหนาท่ีภายในกลุมงานและจางเหมาบริการลูกจางจํานวน 1 ราย เพ่ือชวยปฏิบัติงานดานบริหารงาน

ทั่วไป





1. สถานการณกอนทําโครงการ (เชน กราฟ แผนภูมิ ตารางเปรียบเทียบ รูปภาพ หรือ infographic)

โครงการพัฒนา ปรับปรุง ทบทวน แกไขกฎหมายใหสอดคลองกับภารกิจ           

ภายใตยุทธศาสตร ที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ตัวชี้วัด กฎหมายลําดับรองเพ่ือการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

มีผลใชบังคับ

7 ฉบบั

1 ฉบบั

เป้าหมายการจดัทาํร่างกฎหมายลําดับ

รองทัง้หมด 8 ฉบบั 

เสร็จแลว้ แกไ้ข

งบประมาณที่ได้รับ

Fixed cost : 170,000 บาท

ITA  : 100,000 บาท

กฎหมาย : 150,000 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป

Fixed cost : 138,769 บาท

ITA  : 99,981 บาท

กฎหมาย : 149,715 บาท



2.1 กลุมกฎหมายและจริยธรรมมีเปาหมายในการดําเนินการท้ังหมด จํานวน 8 ฉบับ  

2.2 ไดดําเนินการไปแลว จํานวน 7 ฉบับ

(2.2.1) รางกฎหมายลําดับรองตาม พรบ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
พ.ศ. 2542 จํานวน 2 ฉบับ ไดแก 

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการใหความชวยเหลือหรือการสนับสนุนแกเจาของหรือผูครอง
ครองท่ีดินท่ีไดขึ้นทะเบียนซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของสมุนไพรหรือท่ีดินท่ีจะใชปลูกสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒

- ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

อยูระหวางดําเนินการ 1 ฉบับ คือ

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การประสานความรวมมือและประสานงานของสวนราชการใน
การสํารวจ   และศึกษาวิจัยสมุนไพรและถ่ินกําเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ พ.ศ. ....

2. ผลการดาํเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (ผลผลิต/ผลลพัธ)์



(2.2.2) รางกฎหมายลําดับรอง ตาม พรบ.ผลิตภัณฑสมุนไพร 

พ.ศ. 2562 จํานวน 5 ฉบับ โดยมีแผนขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ไดดําเนินการจัดทํารางทั้ง 5 ฉบับไวแลว โดยมีรายละเอียดการ

ดําเนินการใหมีผลบังคับใชตามกรอบระยะเวลา ดังตอไปนี้



แผนการจดัทาํกฎหมายลาํดับรองตาม          

พ.ร.บ. ผลิตภณัฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

ลําดับ

ท่ี

ชื่อรางกฎหมาย

ลําดับรอง

ขั้นตอนการจัดทํา

และปรังปรุง

ระยะเวลา

ขั้นตอนการเสนอราง

ระยะเวลานับจากลง

ในราชกิจจานุเบกษา

การดําเนินการใหมี

การ   บังคับใช

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมระยะเวลา

ดําเนินการนับจาก

ประกาศใน       

ราชกิจจานุเบกษา

1 รางประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข การคัดเลือก

ผูแทนสถาบันอดุมศึกษาเปนกรรมการนโยบาย

สมุนไพรแหงชาติ

- 30 วัน 60 วัน 90 วัน

2 รางประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การ

แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการนโยบาย

สมุนไพรแหงชาติ

- 30 วัน 60 วัน 90 วัน   

3 รางประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร

แหงชาติ

เรื่อง การกําหนดประเภทผูประกอบการผลิต

สมุนไพรหรือผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร

- 30 วัน 60 วัน 90 วัน 



แผนการจดัทาํกฎหมายลาํดับรองตาม          

พ.ร.บ. ผลิตภณัฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 (ต่อ)

ลําดับ

ท่ี

ชื่อรางกฎหมาย

ลําดับรอง

ขั้นตอนการจัดทําและ

ปรังปรุง

ระยะเวลา

ขั้นตอนการเสนอราง

ระยะเวลานับจากลงใน

ราชกิจจานุเบกษา

การดําเนินการใหมีการ   

บังคับใช

ระยะเวลาดําเนินการ

รวมระยะเวลา

ดําเนินการนับจาก

ประกาศใน       

ราชกิจจานุเบกษา

4 รางประกาศคณะกรรมการนโยบาย

สมุนไพรแหงชาติ

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ

แจงเปนผูประกอบการผลิตสมนุไพรหรือ

ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร

- 30 วัน 60 วัน 90 วัน

5 รางประกาศคณะกรรมการนโยบาย

สมุนไพรแหงชาติ

เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ

สงเสริมผูประกอบการผลิตสมนุไพรหรือ

ผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร

- 30 วัน 60 วัน 90 วัน   



2.2 - คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

และคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ใหความเห็นชอบและลงนามแลว 2 ฉบับ 

และอยูระหวางแกไขรายละเอียดเพิ่มเติม 1 ฉบับ 

- คณะทํางานทบทวนปรับปรุงกฎหมายลําดับรองตาม พ.ร.บ.

ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 2562 เห็นชอบในหลักการรางกฎหมาย จํานวน 

5 ฉบับ 



1. ระเบียบกระทรวงสาธารสขุ วาดวยการรบัรองหมอพืน้บาน พ.ศ. 2562

กฎหมายตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยท่ีกลุ่มกฎหมายจดัทําเพ่ิมเติม



การไดร้บังบประมาณมีจํานวนจํากดัทําใหต้อ้งวางกรอบการจดัทําร่างกฎหมายลําดบั

รองใหเ้หมาะสมกบัการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน ทําใหส้ามมารถจดัประชุม

ไดเ้พียงจํานวนท่ีจํากดัและมีร่างกฎหมายลําดบัรองท่ีจดัทําร่างไวแ้ลว้คงคา้งไวอี้กจํานวน 

ร่างกฎหมายจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง

จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายลําดับรองอีก 1 ครั้ง

ตามจํานวนงบประมาณท่ีคงเหลือ และคาดว่าจะไดร่้างกฎหมายลําดบัรองอีก 1 ฉบบัครบ

ตามเป้าหมาย

3. ปัญหาอุปสรรค

และขอ้เสนอแนะ

4. แผนดาํเนินการตอ่ไป (รอบ 6 เดือนหลงั)



(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การประสานความรวมมือและประสานงานของสวนราชการในการสํารวจ

และศึกษาวิจัยสมุนไพรและถ่ินกําเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ พ.ศ. ....

(2) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวยการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยภูมิปญญาการแพทยแผนไทยท่ีได

จดทะเบียน พ.ศ. ....

(3) ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข วาดวย การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบาน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของ

รัฐ สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใชตํารา

การแพทยแผนไทยเพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ....

(4) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยวาดวย การบริหาร และการจัดสรร

ผลประโยชนจากการอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ....

(5) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย วาดวยการบริหาร การจัดหา

ผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

นอกจากน้ี ยงัมีกฎหมายลําดบัรองตาม พ.ร.บ. คุม้ครองและส่งเสริมฯ 

ท่ีไดท้ําการยกร่างไวแ้ลว้อีก 6 ฉบบั ดงัต่อไปน้ี



โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในองคกร (I AM DTAM) ปงบประมาณ 2562

ภายใตยุทธศาสตร ท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ตัวชี้วัดรอยละ

การผานเกณฑการประเมินระดับระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมฯ (ITA)

ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและความโปรงใส (I AM DTAM)

1. สถานการณกอนทําโครงการ

ผลคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงานภาครฐั (ITA) ในชวงป 2559 - 2561
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กิจกรรมท่ี 1 เสริมสรางความโปรงใสในการดําเนินงาน

ภายใตโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในองคกร (I AM DTAM) ปงบประมาณ 

2562 ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและความโปรงใส (I AM DTAM)

- จัดประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ(ITA) ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562

เพื่อช้ีแจงรายละเอียดการจัดทําแบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (OIT) ในเบ้ืองตน

และมีหลายประเด็นตองรอรายละเอียดการช้ีแจงจากสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ

2. ผลการดาํเนินโครงการ รอบ 6 เดือน



กิจกรรมที่ 2 จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับกรม และแผนที่เก่ียวของ

ภายใตโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในองคกร (I AM DTAM) 

ปงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและความโปรงใส (I AM DTAM)

- คณะทํางานจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดจดัทําแผนแผนปฏิบัตกิารปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

- คณะทํางานวางระบบประเมินความเสีย่งตอการทจุริตและประพฤตมิิชอบ ไดจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใส

ของการใชจายงบประมาณ

และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ผลการดาํเนินโครงการ รอบ 6 เดือน



กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมใหความรูเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

ภายใตโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในองคกร (I AM DTAM) 

ปงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและความโปรงใส (I AM DTAM)

- การจัดอบรมใหความรูในหัวขอ “องคกรโปรงใส ปราศจากผลประโยชนทับซอน” ในวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด สไตลลิช คอนเวนช่ัน โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

ทุกหนวยงานสงเจาหนาที่เขารวมการอบรมใหความรูเร่ืองเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน จํานวน 60 ราย

โดย วิทยากรจากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) เปนผูบรรยายใหความรูและทํา

กิจกรรมวัดการทุจริตของบุคลากร

2. ผลการดาํเนินโครงการ รอบ 6 เดือน



โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในองคกร (I AM DTAM) 

ปงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและความโปรงใส (I AM DTAM)

3. ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ

เน่ืองจากการดําเนินงานดา้นการป้องกนัปรามปรามการทุจริต และประพฤติ

มิชอบ มีกิจกรรมท่ีหลากหลายแต่มีงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมทําใหมี้

ขอ้จํากดัในการประชาสมัพนัธแ์ละคิดรูปแบบการจดักิจกรรม ดงันั้นเพ่ือมุ่งเนน้การเผยแพร่

ความรูแ้ก่บุคลากรผลักดันการต่อตา้นทุจริตใหเ้ป็นเร่ืองท่ีกลา้ทํา กล้ายอมรบัในสังคม 

มีความเห็นว่าควรมีการทําแผนบูรณาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

ผลกัดนัการต่อตา้นทุจริตมุ่งเนน้ใหบุ้คลากรไม่ทนต่อการทุจริต



โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมและความโปรงใสของบุคลากรในองคกร (I AM DTAM) 

ปงบประมาณ 2562 ยุทธศาสตรท่ี 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและความโปรงใส (I AM DTAM)

1. ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กลุมกฎหมายและจริยธรรมไดดําเนินการจัดอบรมอบรม เร่ือง การประเมินคุณธรรม             
และความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผูเขารวมจํานวน 112 ทาน จากทุกหนวยงาน        
ภายในกรม
ทั้งนี้ เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในแนวทางการประเมิน ซึ่งในทุกป สํานักงาน ป.ป.ช. จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและขอคําถาม
ที่ใชในการประเมิน และในปงบประมาณนี้ เปนปแรกที่เปนการประเมินในระบบสารสนเทศที่สํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูจัดทําข้ึน

2. รวบรวมเอกสารหลักฐานขอมูลเชิงประจักษลงในเว็ปไซตของกรมฯ และสง ปปช. เพ่ือพิจารณาใหคะแนนตามหลักเกณฑการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส โดยกระทรวงสาธารสุขมีเปาหมายใหหนวยงานประเมินความโปรงใสใหไดไมต่ํากวารอยละ 90

4. แผนดาํเนินการตอ่ไป (รอบ 6 เดือน)
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สรุปผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562)

27 พ.ค. 2562



การขับเคลื่อนงานกองวิชาการและแผนงานภายใตแผนยุทธศาสตรกรมฯ

PP&P
Excellence

Service
Excellence

Wisdom
Excellence

People
Excellence

Governance
Excellence

สรางความเช่ือม่ันดานการแพทยแผนไทยผานชองทางตาง ๆ

สนับสนุนงาน

การแพทยแผนไทยฯ 

ในเขตสุขภาพผาน CTMO

และพัฒนาชุดสิทธิประโยชนฯ
การปฏิรูประบบการศึกษาและ

พัฒนากําลังคน

ดานการแพทยแผนไทยฯ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

การบริหารเชิงยุทธศาสตร พัฒนาวิชาการ

การแพทยแผนไทยฯ

การพัฒนาคลังความรู

ความรวมมือ

ระหวางประเทศพ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

15+1 โครงการ



แผนดําเนินการตอไป (6 เดือนหลัง)

PP&P
Excellence

โครงการสรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่ดีดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

สถานการณ

2. กรมฯ มีศูนยขอมูลยาสมุนไพร การแพทยแผนไทย 

การแพทย พ้ืนบ าน และการแพทยทางเลือก

ทําหนาท่ี สืบคนขอมูลและยอยงานวิจัยเพื่ อ

ประชาสัมพันธ  จัดทําจุลสาร ใช ส่ือสารขอมูล

ท่ีถูกตองตอประชาชนในภาวะเรงดวน

-ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

2.1. จุลวารสารฯ ปท่ี 2 ฉบับท่ี 2 - 6 (ประจําเดือน พ.ย. 61 – ประจําเดือน มี.ค. 62)

2.2 จัดพิธีลงนามความรวมมือดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลวิชาการและงานวิจัยดานสมุนไพรยาสมุนไพร 

และผลิตภัณฑสมุนไพร

1.จัดกิจกรรมตามนโยบาย กิจกรรมตามวันสําคัญเผยแพรองคความรู

2. พัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทยฯผานอินโฟกราฟฟก

3. จัดทําจุลสาร ประจําเดือน พ.ค. - ก.ย. 62 และposition paper

งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินการตามกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย

ผลงาน
1.กรมฯ มีภารกิจรับผิดชอบดานการถายทอด

และสรางความรอบรูดานสุขภาพดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกแก

ประชาชนมาตลอด ไดมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานท่ีผานมาพบวา ประชาชนมีความ

ตองการ มีองคความรูท่ีนาเชื่อถือสามารถดูแล

สุขภาพตนเองไดดวยศาสตรการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก 

1.1 จัดกิจกรรมรณรงคสรางกระแสการรบัรูเรื่องการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกผาน

กิจกรรมตางๆ จํานวน  19 กิจกรรม

1.2. พัฒนาองคความรูดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกสําหรับเครือขายและสื่อมวลชน

ทุกแขนงเพ่ือประชาสัมพันธสูสาธารณะและสรางความรอบรูสูประชาชน จํานวน 220 เรื่อง



2562

2561
เริ่มพัฒนาจาก

สมุนไพร 3 ต.

จํานวน 10 ชนิด

เปดตัวในงาน

มหกรรมสมุนไพร

แหงชาติครั้งท่ี 15

พ.ค

.

ก.ค

.

พัฒนาเพ่ิมเติมรองรับพิธีเปด

อาคารพิพิธภัณฑการแพทย

แผนไทย 52 ชนิด

ส.ค

.
ก.ย

.

รวมมือกับบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน)

พัฒนาเพ่ิมเติม 200 ชนิด

ก.พ

.

มิ.ย

.

PP&P
Excellence

โครงการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน การระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพระยะที่ 3  

(Thai Herbal Image Identification:  HerbID)

ผลงานรอบ 6 เดือน

• ดําเนินการจัดทําขอมูลสมุนไพร 200 ชนิด

• สามารถระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพ > 150 ชนิด

แผนงาน 6 เดือนหลัง

1. เปดตัวแอปพลิเคชัน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

2. รวบรวมขอมูลพืชสมุนไพร > 300 ชนิด 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  ม.มหิดล

3. รวบรวมขอมูลพืชสมุนไพร > 200 ชนิด 

ณ สวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดจันทบุรี

4. รวบรวมขอมูลพืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตรมหาวิทยาลัย

แมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

-
ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

• ขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาโมเดลในการระบุชนิดสมุนไพร จึงทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนาโมเดล

• ในการถายภาพสมุนไพร จะตองรอเวลาให ใบ ดอก ผล ฯลฯ ออกกอน ถึงจะถายภาพไดสมบูรณ

• ขาดจํานวนบุคคลกรในการดําเนินงาน ทําใหทํางานไดลาชา



แผนดําเนินการตอไป (6 เดือนหลัง)

โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และการประชุมวิชาการประจําปการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 16

กรมฯ รวมกับองคกรภาคีเครือขาย เปนแกนหลักใน

การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และการประชุม

วิชาการประจําปการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และ

การแพทยทางเลือกแหงชาติ ตั้งแตป 2547 ตอเนื่อง

เปนปท่ี 15 (พ.ศ.2561) ซึ่งในป 2562 ไดกําหนด

ธีมงานมหกรรมฯ คร้ังท่ี 16 คือ 

“สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

ประชาชนเขารวมงาน จํานวน  157,967 คน เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนภายในงาน

แบงเปน  - โซนจําหนายสินคา 21,975,306 บาท

- โซนนิทรรศการ      8,135,130 บาท

- Business Matching มากกวา 100 ลานบาท

*หมายเหตุ  ผูประกอบการประมาณ 50% ยังไมสามารถแจงมูลคาได

สถานการณ

PP&P
Excellence

ผลงาน

1. ใชเทคโนโลยีในการคนหาบูธนิทรรศการ

2. เพิ่มรายละเอียดบูธ และแผนผังรานคาใหมากขึ้น

3. มีการเปล่ียนแปลง วัน สถานท่ี และเวลาการจัดงาน

สงผลใหกลุมเปาหมายท่ีมารวมงานลดลง

จัดประชุม AAR คร้ังที่ 17

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562



People
Excellence

โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรแพทยแผนไทยบณัฑิต ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดําเนินการ (ต.ค.61-มี.ค.62) แผนการดําเนินการ (เม.ย.-ก.ย.62)

ผลผลิต  ประชุมคณะทํางานฯ  คร้ังท่ี 1/2562

 ประชุมรางหลักสูตรการแพทยแผนไทย/แพทยแผนไทย

ประยุกต 5 ป จํานวน 1 คร้ัง

 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทยแผนไทยระดับปริญญาตรี จํานวน 1 คร้ัง 

(ดําเนินการแลว เมื่อ 29-30 เม.ย. 62)

 จัดประชุม จํานวน 3 คร้ัง (ระหวาง พ.ค.-ก.ค.)

- ประชุมคณะทํางานฯ 2 คร้ัง

- ประชุมหารือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 1 คร้ัง

ผลลัพธ  มีแผนการดําเนินงานพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ในป 2562

และแนวทางการดําเนินงาน ป 2562-2563

 มี (ราง) หลักสูตรการแพทยแผนไทยระดบัปริญญาตรีฉบับใหม

ระบบการศึกษาการแพทยแผนไทยพบวามีความหลากหลายของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การฝกฝนทักษะวิชาชีพ รวมถึง

คุ ณวุ ฒิ และประสบการณ ของอาจารย ผู สอนของแต ละสถาบั นการศึ กษา ขาดวิ ธี  รู ปแบบ กระบวนการสอน และอุ ปกรณ ประกอบ

การเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานในระดับใกลเคียงกัน

สถานการณ

ผลงาน

ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการใชหลักสูตรใหมในการผลิตแพทยแผนไทยบัณฑิต



โครงการพัฒนาแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดานการแพทยแผนไทยและแหลงเพ่ิมพูนทักษะ

วิชาชีพแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดําเนินการ 

(ต.ค.61-มี.ค.62)

แผนการดําเนินการ

(เม.ย.-ก.ย.62)

ผลผลิต  ลงพ้ืนท่ีตรวจประเมิน จํานวน 15 แหง 

เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพฯ จํานวน 10 แหง 

และแหลงเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพฯ จํานวน 5 แหง

 อาจารยพ่ีเลี้ยงประจําแหลงฝกประสบการณฯ ไดรับ

การพัฒนาศักยภาพทักษะความเปนครู จํานวน 98 คน

สนับสนุนการตําราการแพทยแผนไทย

ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทํางานฯ/

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานจํานวน 3 ครั้ง

จัดทําคูมือแหลงฝกประสบการณฯ

ผลลัพธ  สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

สามารถเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพฯ ท่ีชวยพัฒนา

ทักษะในการฝกปฏิบัติเวชปฏิบัติแพทยแผนไทยอยางมีคุณภาพ

และถูกตองตามมาตรฐานวิชาชีพและมีบุคลากรแพทยแผนไทย

ท่ีมีทักษะความเปนครูผูถายทอดองคความรูและมีกระบวนการ

ประเมินผลนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : จํานวนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพดานการแพทยแผนไทยท่ีไดมาตรฐาน (15 แหง)

แผนตรวจประเมินฯ ( 6 เดือนหลัง)

: เปาหมาย /ดําเนินการแลว

แหลงฝกฯ 6 /2

แหลงเพ่ิมพูนฯ 6 /1

รวม 12 /3

แหลงฝกฯ/แหลงเพ่ิมพูนกระจายตัว

ครอบคลุมทุกเขตบริการสุขภาพ/ภูมิภาค

People
Excellence สถานการณ

ผลงาน



โครงการพัฒนาเครือขายสถาบันการผลิตกําลังคนดานการแพทยแผนไทย ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดําเนินการ (ต.ค.61-มี.ค.62) แผนการดําเนินการ (เม.ย.-ก.ย.62)

ผลผลิต  ประชุมหารือฯ เตรียมความพรอม

 ประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการประชุมเครือขายสถาบนัการผลิตกาํลังคน

ดานการแพทยแผนไทย ครั้งที่ 34

 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเครอืขายสถาบนัการผลิตกาํลังคนดาน

การแพทยแผนไทย ครั้งที่ 34

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 ประชุมหารือการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการเครือขายสถาบนัการผลิตกาํลังคนดานการแพทย

แผนไทย ครั้งท่ี 35 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(ดําเนินการเม่ือ 17 พ.ค. 2562)

ประชุมเตรียมงานเครือขายฯ จํานวน 1 ครั้ง

24 พฤษภาคม 2562

กําหนดประชุมคณะกรรมการอํานวยการเครือขายสถาบนั

การผลิตกําลังคนดานการแพทยแผนไทย ครั้งที่ 35 ณ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันท่ี 10-11 กรกฎาคม 2562

ผลลัพธ  มีความรวมมือดานวิชาการและการผลิตกาํลังคนระหวางภาคเีครือขาย

สถาบันอุดมศกึษาที่มกีารจัดการเรียนการสอนดานการแพทยแผนไทย

โครงการไดดําเนินการตั้งแต พ.ศ.2550 และดําเนินการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เพ่ือสงเสริมและสรางความเขมแข็งของเครือขาย

สถาบันท่ีผลิตบุคลากรดานการแพทยแผนไทยอีกท้ัง สรางความรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษา อันจะสงผลใหบุคลากร

ดานการแพทยแผนไทย มีศักยภาพสูง  มีความรูความสามารถ  และทักษะในการใหบริการสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยอยางมีมาตรฐาน  

เปนท่ียอมรับในทุกระดับและมีความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับประเด็น “การปฏิรูประบบการศึกษาการแพทยแผนไทย” 

People
Excellence

สถานการณ

ผลงาน



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ

ผลการดําเนินการ (ต.ค.61-มี.ค.62) แผนการดําเนินการ (เม.ย.-ก.ย.62)

ผลผลิต  อบรมทางไกลถายทอดความรูประสบการณเวชปฏิบัติแผนไทยฯ 

76 จังหวัด จํานวน 3 คร้ัง 

 อบรมการเสริมสรางทักษะวิชาชีพดวยการนวดไทย (หลักสูตรตอยอด

ผูชวยแพทยแผนไทย 372 ชั่วโมง) มีผูสําเร็จการอบรม  28 คน

 ลงพื้นท่ีตรวจติดตามประเมินสถานฝกอบรมการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 4 แหง

 แผนการอบรมทางไกลฯ รอบ 6เดือนหลัง จํานวน 3 คร้ัง 

(จัดอบรมแลว 1 คร้ัง)

 มอบใบประกาศนียบัตร ผูสําเร็จการอบรมเสริมสรางทักษะ

วิชาชีพดวยการนวดไทย ฯ (ดําเนินการแลว 16 

พ.ค.62) และอยูระหวางติดตามผลการใชประโยชน

 ลงพื้นท่ีตรวจติดตามประเมินสถานฝกอบรมดานการนวดไทย

เพ่ือสุขภาพ จํานวน 1 แหง (กําหนด 30-31 พ.ค. 62)  

และจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการพัฒนา

สถานฝกอบรมดานการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ จํานวน 2 คร้ัง 

ผลลัพธ  บุคลากรแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ นําองคความรูมาประยุกตใชใน

การดูแลสุขภาพประชาชนอยางมีคุณภาพมาตรฐาน

 ประชาชนสามารถสรางงานสรางอาชีพดวยการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

People
Excellence

สถานการณ
การพัฒนาแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ท้ัง 76 จังหวัด ผานระบบ VDO Conference   

รวมไปถึงการฝกอบรมประชาชนใหมีองคความรูและสามารถนําไปสรางงานสรางอาชีพ ภายใต ความรวมมือ กับมูลนิธิพระดาบส (MOU) โดยได

ดําเนินตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนมา มีผูสําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 294 คน และการฝกอบรมผานสถานฝกอบรมดานการนวดไทย

เพื่อสุขภาพโดยการรับรองของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ซึ่งปจจุบันมีสถานฝกอบรมฯ ท้ังในและตางประทศ รวม 7 แหง

ผลงาน



ผลการดําเนินการ (ต.ค.61-มี.ค.62)


เสร็จสิ้นโครงการ

แลว

เมื่อ 29 มี.ค.62

ผลผลิต  จัดทําเนื้อหาตามหลักสูตรและคูมือประกอบการอบรมการแพทยแผนไทยสําหรับพยาบาล 

จํานวน 1,200 เลม

 มีผูสําเร็จการอบรมหลักสูตร (นํารอง) การแพทยแผนไทยสําหรับพยาบาล จํานวน 33 คน

ผลลัพธ  พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข มีทัศนคติ ความรู ความเขาใจเร่ือง

การแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพื่อการประยุกตใชในการดูแลสุขภาพประชาชน

โครงการบรรจุวิชาการแพทยแผนไทยสําหรับพยาบาล
People

Excellence
สถานการณ

สถานบริการสุขภาพทุกระดับ มีใหบริการดวยศาสตรการแพทยแผนไทย ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานการแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพอ่ืนในระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุข มีทัศนคติ 

ความรู ความเขาใจเร่ืองการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพ่ือการประยุกตใชในการดูแลสุขภาพประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของแพทยแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลงาน



แผนดําเนินการตอไป (6 เดือนหลัง)

โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเชิงยุทธศาสตรGovernance
Excellence

กรม วงเงินจัดสรร
เบิกจาย

(ไมรวม PO)
รอยละ

รวม 135,388.66 64,675.42 47.77

สป. 112,910.46 54,025.78 47.85

แพทย 8,065.34 3,339.98 41.41

ควบคุมโรค 4,035.50 2,062.57 51.11

แผนไทย 277.56 147.74 53.23

วิทย 1,408.89 734.52 52.13

สบส. 837.42 378.89 45.25

สุขภาพจิต 3,216.17 1,492.17 46.39

อนามัย 2,009.13 1,013.54 50.45

อย. 890.27 368.22 41.36

1. รอยละความสําเร็จของโครงการที่ดําเนินการไดตามเปาหมายของ Small Success รายโครงการที่กําหนด 

กวผ. ไดกําหนดใหหนวยงานสงผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 มีหนวยงานท่ีสงขอมูลทันตามเวลากําหนด 

และติดตามการสงไมเกินกําหนด 1 สัปดาห จํานวน 12 หนวยงาน จาก 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 92.30 (เปาหมายรอยละ 80)

2. รอยละการเบิกจายงบประมาณรายจายภาพรวม กรม.พท. ตามมติ ครม. (ไตรมาส 2)

รายการ เปาหมาย

(รอยละ)

ผลการเบิกจาย

ป 62 (รอยละ)

รายจายประจํา 57 54.17

รายจายลงทุน 45 45.27

รายจายภาพรวม 54 53.23

รอยละผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

(เบิกจายไมรวม PO)

กระทรวงสาธารณสขุ

ไตรมาส 2 รอยละ 54อันดับ 1

ทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการกรมฯ 

ระยะส้ัน/กลาง ใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ

และแผนแมบทฯ ทบทวนกลไก CIPO

53.23 52.13 51.11 50.45 47.85 46.39 45.25
41.41 41.36
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แผนดําเนินการตอไป (6 เดือนหลัง)

Governance
Excellence

ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการรวมกับกองตรวจราชการตามกําหนดการ

และประสานการดําเนินงานระหวางกรม เขตสุขภาพ และจังหวัด 

รวมขับเคล่ือนงานและแกปญหาในระดับพื้นท่ีอยางตอเนือ่ง

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
1. การจัดบริการไมครอบคลุมท้ังระดับ รพ.ชุมชน และ รพ.สต. ขนาดใหญ

2. รายการยาสมุนไพรในหนวยบริการบางแหงมีจํากัด/ไมครอบคลุมกลุมอาการ

3. หนวยบริการขาดความคลองตัวในการจัดซื้อยาสมุนไพรจากรพ.ท่ีได GMP 

ป 2561 ผลงานภาพรวม 15.10% (เปาหมาย 18.5%) 

ผานเกณฑ : 2 เขต (16.67%) ไมผานเกณฑ : 10 เขต (83.33%)

สถานการณ

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 62

1. รอยละของขอมูลสําคัญระดับเขตสุขภาพเสนอตอผูบริหารครบถวนทุกเขต 

(6 เดือน / 12 เดือน) เปาหมาย 100% (ดําเนินการแลว)

2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากรของพ้ืนท่ีตอผูนเิทศของกรมฯ 

เปาหมาย 80 % (อยูระหวางดําเนินการ)

1    2   3   4   5    6   7   8   9  10  11  12

15.10

12.80 13.65 15.10

9.45
6.17

3.88

รักษา                 สงเสริม

โครงการตรวจราชการและขับเคลื่อนงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ประจําปงบประมาณ 2562

21.85

ผลงาน



แผนดําเนินการตอไป (6 เดือนหลัง)

โครงการพัฒนาคุณภาพและขอมูลการบรกิารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในระดับพ้ืนที่

สถานการณ

ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะ
1. รายงานการบริการการแพทยแผนไทยที่บาน แสดงผลในระบบ HDC Service และ HDC TTM Service

2. Template รายงานยอยของระบบรายงานฯ เพื่อใหทราบเง่ือนไขการประมวลผลของแตละรายงานไมมี

1. ชุดขอมูลสรุปหรือสารสนเทศ รายงานขอมูลสัดสวนบริการ

การแพทยแผนไทยฯ ไมนับรวม U77x พรอมแสดงผลขอมูล

ในระบบ HDC Service และ HDC TTM Service

2. ชุดขอมูลสรุปหรือสารสนเทศ รายงานการบริการ

การแพทยแผนไทยที่บาน (รหัสกลุม 1I0)

ผลงาน

18.5

Governance
Excellence

กรมฯ ไดกําหนดตัวช้ีวัด รอยละผูปวยนอก

ไดรับบริการดานการแพทยแผนไทยฯที่ ได

มาตรฐานร อยละ 18 . 5  โ ด ย ไ ม ร ว ม

การใหบริการสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทยฯ 

(U77) เพื่อใหทราบสถานการณการบริการ

แพทยแผนไทยดานการรักษา



โครงการเสริมสรางวัฒนธรรม และความโปรงใสของบุคลากรในองคกร (I AM DTAM)
Governance
Excellence

การดําเนินงานภายใตกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ 

และปรับปรุงขอมูลตามมาตรฐานพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.มีการจัดอบรมใหความรูเพื่อสงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ และการปฏิบัติหนาท่ีในการ

บริการขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ

2.มีการผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธศูนย ตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการตามชองทางตางๆ

3.พัฒนาศูนยเพื่อจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการกรมการแพทยแผนไทยฯ ท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก

รายการ งบประมาณ ผลการดําเนินการ

1.จัดอบรม พรบ.ขอมูลขาวสารฯ 30,000 บาท ดําเนินการเมือ่ 1 พค 62  ณ โรงแรมรชิมอนด 

อ.เมือง จ.นนทบุรี จํานวน 50 คน

2.ผลิตและเผยแพรประชาสัมพันธ

ศูนยตามกฎหมายฯ

30,000 บาท จางผลิตและเผยแพร พรบ.ขอมูลขาวสารผาน

ส่ือโซเชียลมีเดีย ระหวาง 20 มี.ค. – 20 พ.ค 2562

3.การพัฒนาศูนยเพ่ือจัดตั้งศนูยฯให

ประชาชนเขาถึงไดสะดวก

40,000 บาท ไมสามารถดาํเนนิการได เนื่องจากมีเงินคงเหลือ

7,300 บาท

ผลงาน

สถานการณ

เงินคงเหลือ 7,300 บาท 

ไดดําเนินการจางเพื่อผลิต

ปายศูนยฯ ใหมใหเปนปจจุบัน



โครงการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Governance
Excellence สถานการณ



โครงการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
Governance
Excellence

มีมติของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรม ใหมีการเปลี่ยนแปลงรายการการจัดหาดังน้ี

1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จากจํานวน 100 ชุด เหลือจํานวน 50 ชุด

2. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จากจํานวน 52 เครื่อง เพิ่มเปนจํานวน 200 เครื่อง

ผลงาน

• จัดหาและติดต้ัง เครือขายไรสาย (wireless) จํานวน 1 ระบบ พรอมติดต้ังตู kios เพื่อบริการผูมาติดตอและประชาชน

จํานวน 2 เครื่อง

• จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงานจํานวน 50 ชุดและ คอมพิวเตอรโนตบุก จํานวน 29 เครื่อง

• จัดหาเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 800 VA จํานวน 200 เครื่อง สําหรับเครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ



Wisdom
Excellence

โครงการพัฒนาระบบคณุภาพวารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.ผูทรงคุณวุฒิสงบทความไมทันตามกําหนด

2. ควรมีการประชาสัมพันธใหมากขึ้น 

เพื่อใหมีการตีพิมพวารสารในเลมมากขึ้น

สถานการณ

วารสารการแพทยแผนไทยฯ ปท่ี 16 ฉบับท่ี 3 และ ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1

ท้ังรูปเลม และฉบับอิเล็กทรอนิกส (E-jounnal)

ผลงาน ผลการดําเนินโครงการ รอบ 6 เดือน

จัดทําวารสารการแพทยแผนไทยฯ ปท่ี 17 ฉบับท่ี 2

และ ปท่ี 17 ฉบับท่ี 2 (เสริม)

กลุมงานวิชาการและคลังความรู จัดทําวารสารการแพทยแผนไทยฯ ตั้งแตป พ.ศ. 2546 

ตอเนื่องเปนปท่ี 16 (พ.ศ.2561) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วารสารฯ ไดรับการรับรอง

เปนวารสารในระดับ TCI lv.1 (พ.ศ. 2558-2562) และ ACI (พ.ศ.2560)

TCI Level 1

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ แผนดําเนินการตอไป



Wisdom
Excellence

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองคความรูดิจิทัลภูมิปญญาการแพทยแผนไทยของประเทศไทย

(Thai Traditional Digital Knowledge Library : TTDKL)

1. วิเคราะหองคประกอบของตํารายาวัดราชโอรสาราม จํานวน 205 ตํารับ

2. บันทึกขอมูลองคประกอบของตํารายาวัดราชโอรสาราม จํานวน 100 ตํารับ

ในระบบ TTDKL

การสังคายนาตํารับยาตองอาศัยผูทรงคุณวุฒิในหลายสาขาวิชาเพื่อใหไดมติในทิศทางเดียวกัน 

มีกระบวนการทํางานหลายข้ันตอน ตองมีการตรวจสอบขอมูลอยางตอเน่ืองโดยผูเช่ียวชาญ และ

ตองใชระยะเวลาในการวิเคราะหเน้ือหาตนฉบับ 

ผลงาน

จัดลําดับความสําคัญและตรวจสอบสถานะตํารบัยาแผนไทยในตําราการแพทยแผนไทยของชาติ ตามประกาศคุมครองรายการตํารับยาแผนไทย

ในตําราการแพทยแผนไทยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และคัดเลือกตําราเพื่อดําเนินการวิเคราะหองคประกอบตํารับ

1. จัดทํา ARTWORK พรอมปกหนังสือของ

ตํารายาวัดราชโอรสาราม 

2. ดําเนินการออกรหัสมาตรฐานตอเนื่อง

สถานการณ

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

แผนดําเนินการตอไป



Wisdom
Excellence

โครงการประชุมระหวางประเทศเพ่ือพัฒนา Practice Guidelines of Traditional and 

Complementary Medicine (T&CM) in ASEAN

มีการจัดประชุมระหวางประเทศ Workshop to Develop Traditional & Complementary Medicine Practice 

Guidelines in ASEAN ระหวางวันท่ี 3-4 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพมหานคร

สถานการณ
ประชุมนี้เปนกิจกรรมตามแผนงานของ ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care ระหวางป ค.ศ.2016-2020 

ภายใตกรอบความรวมมือสาธารณสุขอาเซียน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกระบบสุขภาพในอาเซียน โดยการพัฒนาบริการดานการแพทยดั้งเดิมและ

การแพทยเสริมใหไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น

ผลงาน

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
ผูรับผิดชอบโครงการไดรับมอบหมายใหทํา

ภารกิจเรงดวนเกี่ยวกับงานติดตอประสานงาน 

จัดทําขอมูลและอํานวยความสะดวกใหหนวยงาน

จากตางประเทศตลอดเวลา ทําให ไมสามารถจัดทํา

รายงานการประชุม และเวียนสงใหประเทศ

สมาชิกไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (ส้ินเดือน พ.ค.)

แผนดําเนินการตอไป
1. สงรายงานการประชุมใหประเทศสมาชิก 

2. แกไขเพ่ิมเติมเนื้อหา T&CM Practice Guideline in ASEAN 

ในสวนท่ีประเทศไทยรับผิดชอบตามท่ีตกลงในการประชุม 

ในวันท่ี 3-4 เม.ย. 62 (ภายใน ส.ค. 62)

3. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานซึ่งอยูในแผนปฏิบัติงาน

ใหแก ASEAN Health Cluster3 ในเดือนกรกฎาคม ณ สิงคโปร 



สถานการณ

Wisdom
Excellence

โครงการประชุมระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทาํมาตรฐานและควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพร Workshop to develop the knowledge on the 

principle of TCM and QC of T&CM Products

ประชุมนี้จะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิกอาเซียน ในการจัดทําแผนการจัดทํามาตรฐานและควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพร เพราะผูเขารวมอบรมมี

องคความรูในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัย และกอใหเกิดการยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก

จัดประชุม Workshop to develop the knowledge on the principle of Traditional Chinese Medicine and Quality

Control of Traditional and Complementary Medicine Products ระหวางวันท่ี 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรมนารายณ กทม.

ผลงาน

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

ผู รับผิดชอบโครงการไดรับมอบหมายใหทํา

ภารกิจเรงดวนเกี่ยวกับงานติดตอประสานงาน 

จัด ทําขอมู ลและ อํานวยความสะดวกให

หนวยงานจากตางประเทศตลอดเวลา ทําใหไม

สามารถจัดทํา proceeding ของการประชุมให

เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

แผนดําเนินการตอไป
1. จัดทํา proceeding เพื่อนําสงใหประเทศ

สมาชิกและวิทยากร (ภายในกันยายน)

2. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานซึ่งอยูใน

แผนปฏิบัติงานใหแก ASEAN Health Cluster3 

ในเดือนกรกฎาคม ณ สิงคโปร 
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