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1. กองการแพทยทางเลือก 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมารณ พ.ศ. 2564 

กองการแพทยทางเลือก 
 

ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตัวช้ีวัด 

น้ําหนัก 
(รอยละ) 

เปาหมาย 
(ข้ันมาตรฐาน) 

ตัวช้ีวัดหนวยงาน  

การประเมิน
ประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน  
(Performance 
Base) 

1. จํานวนสื่อดานการแพทยทางเลือกสําหรับ
ประชาชนท่ีไดรับการเผยแพร 

10 จัดทําสื่อ Infographic 80 
ภาพ, สื่อวีดิทัศน 8 เรื่อง และ
เผยแพรลงเว็บไซตกอง
การแพทยทางเลือก 

2. จํานวนหนวยบริการปฐมภมิูท่ีใชศาสตร
การแพทยทางเลือกรวมจัดบริการ 

15 จํานวน 6 แหง 

3. จํานวนชุมชนมีการดําเนินการสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยทางเลือก
ครบทุกจังหวัด 

15 จํานวน 30 แหง 

4. จํานวนหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐท่ีมี
การจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท 

15 จํานวน 6 แหง ครอบคลุม  
6 เขต    

5. ระดับความสําเร็จของการศึกษาประเมิน 
Thailand Wellness Center เพ่ือยกระดับ
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

15 ระดับ 2 มีการถายทอดองค
ความรูใหกับผูเก่ียวของ 
(ผูประกอบการ กลุมงาน
แพทยแผนไทย) 

รวม 70  
ตัวช้ีวัดรวม  
การประเมินศักยภาพ
การดําเนินงาน  
(Potential Base)  

1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณ ตาม
แผนรายจายงบประมาณรายไตรมาสของ
หนวยงาน 

8 รอยละ 75 - 89 

2. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาเว็บไซต
ของหนวยงาน 

8 - เว็บไซตมีอยางนอย 6 องคประกอบ 
- อัพเดตเว็บไซต 1 ครั้งตอไตรมาส 

3. ระดับความสําเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย 
(BMI) ของบุคลากรภายในหนวยงาน 

8 - รายงานผลครบถวน  
- ผานเกณฑรอยละ 40  
- ผานเกณฑและนํ้าหนักดีข้ึน  
  รอยละ 75 

4. รอยละความพึงพอใจ/ความไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตอภารกิจ
หลักของหนวยงาน 

6 รอยละ 75 - 84 

รวม 30  
 
หมายเหตุ : ดําเนินการประเมินผลงานฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน 
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ตัวช้ีวัดหนวยงาน 
กองการแพทยทางเลือก 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 : จํานวนสื่อดานการแพทยทางเลือกสําหรับประชาชนท่ีไดรับการเผยแพร 
หนวยวัด : จํานวน (ภาพ/เรื่อง) 

น้ําหนัก 
รอยละ 10 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence ) 
 แผนงาน/โครงการ สรางความรอบรูและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทย 

การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 
 

คําอธิบาย : (นิยาม รายละเอียดการดําเนินงาน ขอบเขตการประเมิน) 
 ส่ือดานการแพทยทางเลือก หมายถึง สื่ออินโฟกราฟฟค, สื่อวิดิทัศนท่ีผานการพิจารณาคัดกรอง/
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการคัดกรองขอมูลขาวสารการบริการและผลิตภัณฑสุขภาพทางการแพทยทางเลือก
สําหรับประชาชน และเผยแพรผานทางเว็บไซตของหนวยงาน และชองทางสื่อออนไลนท่ีไดรับความนิยม 

 

สถานการณ :   
 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข)  ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกัน และคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ มาตรการ/แผนงาน "สงเสริมและสนับสนุน สรางความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค" และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2561 ใหกองการแพทยทางเลือก มีหนาท่ีและอํานาจในการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาองค
ความรู คัดกรองศาสตร ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี กําหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เสนอแนะเก่ียวกับ
การคุมครองผูบริโภค ดานการแพทยแผนจีนและการแพทยทางเลือกอ่ืน  ตลอดจนผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ พัฒนา
รูปแบบ สงเสริม และสนับสนุนใหมีบริการการแพทยแผนจีนและการแพทยทางเลือกอ่ืน ผสมผสานในระบบสุขภาพ 

กํากับ ดูแล สงเสริม และสนับสนุนการใชประโยชนจากการแพทยแผนจีนและการแพทยทางเลือกอ่ืน ตลอดจน
ประสานความรวมมือระหวางประเทศดานการแพทยแผนจีนและการแพทยทางเลือก 
 กองการแพทยทางเลือก จึงเห็นควรดําเนินงานดานพัฒนาฐานขอมูลการบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ
ทางการแพทยทางเลือก ดานบุคลากร สถานบริการ สถานศึกษา ศาสตรการแพทยทางเลือก วิธีการบําบัดดวย
การแพทยทางเลือก บทความวิชาการ งานวิจัย เครือขาย ดานการแพทยทางเลือก ตลอดจนบริการขอมูลสุขภาพ
ดานการแพทยทางเลือกดวยสื่อความรูท่ีประชาชนชนสามารถเขาถึงไดงายและนําขอมูลไปใชประโยชนไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสม พรอมท้ังสื่อสารผลการวิเคราะหผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ ดานการแพทยทางเลือก ให
ประชนเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ปงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการดําเนินงาน - - - เผยแพรสื่อ Infographic จํานวน 
19 เรื่อง, สื่อวิดีทัศน จํานวน 0 
เรื่อง 

เผยแพรสื่อ Infographic จํานวน 
80 เรื่อง, สื่อวิดีทัศน จํานวน 8 
เรื่อง 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คาเปาหมาย เผยแพรสื่ออินโฟ 
กราฟค อยางนอย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน 
จํานวน 9 เรื่อง 

เผยแพรสื่ออินโฟ 
กราฟค อยางนอย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน 
จํานวน 9 เรื่อง 

เผยแพรสื่ออินโฟ 
กราฟค อยางนอย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน 
จํานวน 9 เรื่อง 

เผยแพรสื่ออินโฟ 
กราฟค อยางนอย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน 
จํานวน 9 เรื่อง 

เผยแพรสื่ออินโฟ 
กราฟค อยางนอย 90 

ภาพ, สื่อวีดิทัศน 
จํานวน 9 เรื่อง 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตน 50 จัดทําสื่อ Infographic จํานวน 70 ภาพ, สื่อวีดิทัศน จํานวน 7 เรื่อง  

และเผยแพรลงเวปไซตกองการแพทยทางเลือก 
ข้ันมาตรฐาน 75 จัดทําสื่อ Infographic จํานวน 80 ภาพ, สื่อวีดิทัศน จํานวน 8 เรื่อง  

และเผยแพรลงเวปไซตกองการแพทยทางเลือก 
ข้ันสูง 100 จัดทําสื่อ Infographic จํานวน 90 ภาพ, สื่อวีดิทัศน จํานวน 9 เรื่อง  

และเผยแพรลงเวปไซตกองการแพทยทางเลือก 
เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) : 

 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
จัดทําสื่อ Infographic จํานวน 30 ภาพ,  
สื่อวีดิทัศน จํานวน 2 เรื่อง และเผยแพรลง 
เวปไซตกองการแพทยทางเลือก 

เวปไซตกองการแพทยทางเลือก 
 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดทําสื่อ Infographic จํานวน 60 ภาพ,  
สื่อวีดิทัศน จํานวน 6 เรื่อง และเผยแพรลง 
เวปไซตกองการแพทยทางเลือก 

เวปไซตกองการแพทยทางเลือก 
 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

จัดทําสื่อ Infographic จํานวน 90 ภาพ,  
สื่อวีดิทัศน จํานวน 9 เรื่อง และเผยแพรลง 
เวปไซตกองการแพทยทางเลือก 

เวปไซตกองการแพทยทางเลือก 
 

 

แหลงขอมูล : คัดสรรเนื้อหา ขอมูล หัวขอประเด็นดานการแพทยทางเลือกท่ีนาสนใจในชวงเวลานั้นๆ เพ่ือ
เผยแพรใหประชาชนรับทราบขอมูลท่ีถูกตอง ผานทางคณะกรรมการคัดกรองขอมูลขาวสารการบริการและ
ผลิตภัณฑสุขภาพทางการแพทยทางเลือกสําหรับประชาชน   

 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : เผยแพรลงเวปไซตกองการแพทยทางเลือก  
 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :   
1. ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูล ความรู ระบบบริการสุขภาพดานการแพทยทางเลือกไดสะดวก ถูกตอง 

และรวดเร็วมากข้ึน 
2. ประชาชนมีชองทางสื่อท่ีใหความรู/ขอมูลท่ีเปนประโยชนในการดูแลสุขภาพดานการแพทยทางเลือก 

ผูกํากับตัวช้ีวัด :   นายองอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์    หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 2615 
 นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
ผูจัดเก็บขอมูล :  นางสาวสุพินดา  กิจทวี หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 2615 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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ตัวช้ีวัดหนวยงาน 
กองการแพทยทางเลือก 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2 : จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิท่ีใชศาสตรการแพทยทางเลือกรวม
จัดบริการ   
หนวยวัด : จํานวน (แหง) 

น้ําหนัก 
รอยละ 15 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ผสมผสาน 
 

คําอธิบาย :  
      หนวยบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง หนวยบริการหรือเครือขายหนวยบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิท่ีข้ึนทะเบียนโดยมีแพทยประจําครอบครัว และเปดใหมีบริการประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
      การแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทยเก่ียวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือ
ปองกันโรค หรือสงเสริมและฟนฟูสภาพของมนุษยหรือสัตว การผดุงครรภ การนวดไทย และใหหมายความ
รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย ท้ังนี้โดยอาศัย
ความรูหรือตําราท่ีไดสืบทอดและพัฒนาสืบตอกันมา 
     การแพทยทางเลือก หมายถึง การนําองคความรูดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อันไดแก 
องคความรูของแพทยแผนปจจุบันดานเวชศาสตรฟนฟูสภาพ การแพทยแผนจีน(การฝงเข็ม) ธรรมชาติบําบัด  
เวชกรรมไทย การแพทยโฮมีโอพาธีย หัตถบําบัด การแพทยทางกายและจิต การใชอาหาร การใชวิตามินบําบัด 
การแพทยในระดับเซลลเพ่ือการรักษาและฟนฟูสุขภาพท่ีเปนการเฉพาะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดย
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกแบบตางๆ 

 

สถานการณ :   
  การรวมจัดบริการการแพทยแผนไทยในหนวยบริการปฐมภูมิ เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2562 โดยมี

การนํารองรวมจัดบริการ เขตละ 1 แหง  ปงบประมาณ 2563 มีการรวมจัดบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  ในหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 33 แหง 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ปงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการดําเนนิงาน - - - - - 
 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คาเปาหมาย 12 24 50 100 - 

 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตน 50 3 แหง 

ข้ันมาตรฐาน 75 6 แหง 
ข้ันสูง 100 12 แหง 

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
มีรายชื่อหนวยบริการปฐมภูมิท่ีรวมจัดบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

รายชื่อหนวยบริการปฐมภูมิ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ม ีก า ร เ ข า สู ก ร ะบวนการ ร ว มจ ัดบร ิก า ร
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ในหนวยบริการปฐมภูมิ เชน ประชุมชี้แจงให
คําปรึกษาพื้นที่ เปนตน (บูรณาการรวมกับ
สถาบันการแพทยแผนไทย) 

หนังสือขออนุมัติจัดประชุมชี้แจง 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิที่รวมจัดบริการ
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
12 แหง ครอบคลุมทุกเขต 

รายชื่อหนวยบริการปฐมภูมิ 

 

แหลงขอมูล : กองการแพทยทางเลือก และกลุมงานสงเสริมสุขภาพ สถาบันการแพทยแผนไทย 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล :  รวบรวมรายชื่อหนวยบริการปฐมภูมิท่ีมีการจัดบริการดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกจากกลุมเปาหมาย 

 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :  
 ประชาชนเขาถึงการดูแลสุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีมีคุณภาพ 

 

ผูกํากับตัวช้ีวัด :   นางสีไพร พลอยทรัพย     หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 2605 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวทัศนีเวศ ยะโส หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 260 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดหนวยงาน 
กองการแพทยทางเลือก 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3 : จํานวนชุมชนมีการดําเนินการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวย
การแพทยทางเลือกครบทุกจังหวัด 
หนวยวัด : จํานวน (แหง) 

น้ําหนัก 
รอยละ 15 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 

(Promotion, Prevention & Protection Excellence : PP&P Excellence ) 
แผนงาน/โครงการ สรางความรอบรูและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทย

การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 
 

คําอธิบาย :  
การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยทางเลือก หมายถึง การสงเสริมสุขภาพและปองกัน

โรคประชากรทุกกลุมวัยดวยการแพทยทางเลือก โดยเนนการสงเสริมในการใชแพทยทางเลือก สมาธิบําบัด  
มณีเวช และสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 

 

สถานการณ :   
กองการแพทยทางเลือกไดดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกใหครอบคลุมทุกกลุมวัย เชน กลุมวัยแมและเด็ก (การเตรียมความพรอมของหญิงตั้งครรภ/
การใหนมบุตร/หลังคลอด) กลุมวัยเรียน (การใชสมุนไพร/การใชโปรแกรมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย) กลุมวัย
ทํางาน (การใชสมุนไพรในการปองกันโรค) กลุมวัยผูสูงอายุ (การใชการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และ
การผสมผสาน) ซ่ึงจะชวยใหประชากรทุกกลุมวัยมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน ประชาชนมีความสุข  
มีพฤติกรรมดานสุขภาพท่ีเหมาะสม สามารถพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพไดอยางยั่งยืน 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ปงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการดําเนนิงาน - - - 12 จังหวัด 24 จังหวัด 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คาเปาหมาย 76 จังหวัด - - - - 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตน 50 ชุมชนมีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยทางเลือก 

จํานวน 10 แหง 
ข้ันมาตรฐาน 75 ชุมชนมีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยทางเลือก 

จํานวน 30 แหง 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันสูง 100 ชุมชนมีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทยทางเลือกครบ

ทุกจังหวัด 

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
ชุมชนมีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวย
การแพทยทางเลือก จํานวน 10 แหง 

รายชื่อชุมชนท่ีสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคดวยการแพทยทางเลือก 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

ชุมชนมีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวย
การแพทยทางเลือก จํานวน 30 แหง 

รายชื่อชุมชนท่ีสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคดวยการแพทยทางเลือก 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

ชุมชนมีการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคดวย
การแพทยทางเลือกครบทุกจังหวัด 

รายชื่อจังหวัดท่ีมีการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคดวยการแพทย
ทางเลือกครบทุกจังหวัด 

 

แหลงขอมูล : เวปไซตกองการแพทยทางเลือก 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ใชสื่อโซเชียลมีเดียในการติดตามผลการดําเนินงาน  
 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :  1. มีศาสตรการแพทยทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนตามบริบทพ้ืนท่ี 
       2. ทุกกลุมวัยสามารถสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก 

ผูกํากับตัวช้ีวัด :   นางสีไพร พลอยทรัพย    หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 2605 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
ผูจัดเก็บขอมูล :   นางจิรภฎา วนิชอังกูร หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 260 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ห น า  |   10 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัดหนวยงาน 
กองการแพทยทางเลือก 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4 : จํานวนหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐท่ีมีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิก ไดเอท 
หนวยวัด : จํานวน (แหง) 

น้ําหนัก 
รอยละ 15 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ผสมผสาน 
 

คําอธิบาย :  
สถานบริการของรัฐ ไดแก โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน 
คีโตจินิก ไดเอท หมายถึง รูปแบบการบริโภคอาหารท่ีมาจากการเลียนแบบผลท่ีไดจากทางชีวเคมีของ

วิธีการอดอาหาร (Fasting หรือ Starvation)  
 

สถานการณ :   
 ปจจุบันท่ัวโลกมีความตองการการดูแลสุขภาพแบบองครวมดวยแนวทางธรรมชาติมากข้ึน เชน การสราง
เสริมสุขภาพใหแข็งแรงดวยผลิตภัณฑเสริมอาหาร การใชยาจากสมุนไพรในการรักษาโรค เปนตน ประกอบกับ
สภาพปญหาเก่ียวกับภาวะสุขภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงไป แบบแผนการเจ็บปวยและการเสียชีวิตซ่ึงมีการเปลี่ยน
จากโรคติดตอมาเปนโรคไมติดตอ ซ่ึงโรคดังกลาวเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม ตัวอยางเชน โรคอวน/
โรคเบาหวาน /  ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ และจากผลการสํารวจสุขภาพคนไทยโดยการตรวจ
รางกาย (สถิติสาธารณสุข, 2557 ) พบวาประชากรไทยมักไมรูตัววาเปนโรคเรื้อรัง (กลุมโรคไมติดตอ) หรือกลุมท่ีรู
วาเปนโรคเรื้อรังนั้นสวนใหญยังไมสามารถควบคุมอาการและดูแลรักษาตนเองไดอยางถูกตอง ซ่ึงภาวะดังกลาว
นํามาซ่ึงภาวะทุพพลภาพในท่ีสุดทําใหมีภาวะพ่ึงพิงในการดํารงชีวิต และตองการไดรับการดูแลจากบุคคลใน
ครอบครัวหรือสังคมตอไป และเม่ือเกิดภาวการณเจ็บปวยสวนใหญมักจะไปหาแพทยเพ่ือใหหายจากความเจ็บปวย 
และเม่ือพูดถึงเรื่องสุขภาพและความเจ็บปวยก็จะนึกถึงแพทย โรงพยาบาล รวมท้ังเครื่องมือทางการแพทย 
 มีการศึกษาวิจัยคีโตจินิก ไดเอท เปนท่ียอมรับเชิงประจักษ ตั้งแต คศ. ท่ี 19 และปจจุบันไดรับ 
ความนิยมนํามาใชเปนอาหารเพ่ือลดน้ําหนัก และลดน้ําตาลในเลือดเปนจํานวนมาก การรับประทานคีโตใหไดผล
เต็มท่ีนั้น จําเปนตองมีการวางแผนสัดสวนการบริโภคอาหารและปฏิบัติตามอยางเครงครัดอยางตอเนื่อง ในการ
จัดบริการคีโตจินิก ไดเอท จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทําใหผูปวยเขาถึงขอมูลองคความรูอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ ซ่ึงจะเกิดผลประโยชนสูงสุดตอประชาชน 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ปงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการดําเนนิงาน - - - - - 

แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คาเปาหมาย 12 24 50 76 - 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตน 50 สถานบริการของรัฐท่ีมีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท จํานวน  

3 แหง ครอบคลุม 3 เขต    
ข้ันมาตรฐาน 75 สถานบริการของรัฐท่ีมีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท จํานวน  

6 แหง ครอบคลุม 6 เขต    
ข้ันสูง 100 สถานบริการของรัฐท่ีมีการจัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท จํานวน 

12 แหง ครอบคลุม 12 เขต    

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
ประชุมคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายการดําเนินการ รายชื่อพ้ืนท่ีเปาหมายการดําเนินการ 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

จัดประชุมถายทอดแนวทางในการจัดบริการ
ผานระบบออนไลน 

รายชื่อสถานบริการของรัฐท่ีเขารวม
การประชุม 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

สถานบริการของรัฐท่ีมีการจัดบริการคลินิกคีโต
จินิกไดเอท จํานวน 12 แหง  

รายชื่อสถานบริการของรัฐท่ีมีการ
จัดบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท  

 

แหลงขอมูล : รายงานการประชุม, รายชื่อโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป ท่ีมีบริการคลินิกคีโตจินิกไดเอท 
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : ติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีผานระบบออนไลน 
 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :  ประชาชนสามารถเขาถึงการบริการคีโตจินิก ไดเอท ไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 

ผูกํากับตัวช้ีวัด :  นางสีไพร พลอยทรัพย หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 2605 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวสุธาสินี ไถวศิลป หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 260 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดหนวยงาน 
กองการแพทยทางเลือก 

 ตัวชี้วัดตอเนื่อง   ตัวชีว้ัดใหม   ตัวชี้วัดเดิม 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5 : ระดับความสําเร็จของการศึกษาประเมิน Thailand Wellness Center 
เพ่ือยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
หนวยวัด : ระดับความสาํเร็จ 

น้ําหนัก 
รอยละ 15 

 

ความสอดคลองตามยุทธศาสตร :  
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร การสรางความสามารถในการแขงขัน 

(Competitiveness Excellence)  
แผนงาน/โครงการ  ยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยครบวงจร 

 

คําอธิบาย :  
 Thailand Wellness Center หมายถึง หนวยงานท่ีใหการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ท่ีนําความรู
ทางการแพทยมากกวาหนึ่งแบบแผนมาประยุกตใหบริการ โดยมุงหมายเกิดใหสุขภาวะท่ีดี ท้ังรางกายและจิตใจ 

 

สถานการณ :   
         ตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) กําหนดใหมีการดําเนินงานโดยมีประเด็นการทองเท่ียว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดการสรางรายไดใหแกประเทศ
จากการทองเท่ียว ซ่ึงรายไดจากากรทองเท่ียวของไทยมีบทบาทสําคัญมากถึงรอยละ 17 ของ GDP เม่ือพิจารณา
ศักยภาพของประเทศไทยจาก The Travel & Tourism Competitiveness Report เม่ือป 2019 พบวา ประเทศ
ไทยมีความสามารถในการแขงขันดานการเดินทางและการทองเท่ียวเปนอันดับท่ี 31 ของโลก และเปนอันดับท่ี 7 
ของเอเชีย และปจจัยท่ีเก่ียวของดานการทองเท่ียวของแตละบุคคลเริ่มใหความสําคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพและ
การเขาถึงวัฒนธรรมทองถ่ินมากข้ึน จึงทําใหการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยไดรับ
ความสําคัญเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันมากข้ึน รวมท้ังมีการพัฒนาตนแบบของหนวยบริการสุขภาพ
เพ่ือรองรับการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ภายใตอัตลักษณของความเปนไทย จึงเปนแนวทางสําคัญท่ีตองเรง
ดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม โดยมีการศึกษา ตอยอด และพัฒนารูปแบบบริการ (Thai Integrative Medicine 
Wellness Program) ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเปนอัตลักษณรองรับนักทองเท่ียว ผานการทองเท่ียว เชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย เพ่ือใหเกิดความม่ังค่ังกับประเทศอยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม การสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยท่ีมีความยั่งยืน 
จําเปนตองมีการศึกษารูปแบบบริการ (Thai Integrative Medicine Wellness Program) เพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียวใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ภายใตอัตลักษณของความเปนไทยรวมดวย ผานการดําเนินงานท้ังในพ้ืนท่ีเมือง
ทองเท่ียวหลักและเมืองทองเท่ียวรองเพ่ือเปนการกระจายรายไดใหแกการทองเท่ียวอยางท่ัวถึงเชนกัน 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน : 

ปงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

ผลการดําเนนิงาน - - - - - 

 

 



คํารับรองการปฏิบัตริาชการและคูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดบัหนวยงาน 
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แผนระยะยาว / Road Map : 

ปงบประมาณ 2564 2565 2566 2567 2568 

คาเปาหมาย 12 แหง 24 แหง 50 แหง 76 แหง 100 แหง 
 

เกณฑการประเมิน : 
 

เปาหมาย คาคะแนน เกณฑการใหคะแนน 
ข้ันตน 50 ระดับ 1 มีหลักเกณฑการประเมิน Thailand Wellness Center 

ข้ันมาตรฐาน 75 ระดับ 2 มีการถายทอดองคความรูใหกับผูเก่ียวของ 

(ผูประกอบการ กลุมงานแพทยแผนไทย) 

ข้ันสูง 100 ระดับ 3 มีการประเมิน Thailand Wellness Center ครบ 12 

แหง 
 

เปาหมายรายไตรมาส (Small Success) : 
 

ไตรมาส เกณฑ/เปาหมาย (Small Success) 
แหลงขอมูล 

(เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน) 
1 (3 เดือน) 

(1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63) 
มี (ราง) หลักเกณฑการประเมิน Thailand 
Wellness Center 

(ราง) หลักเกณฑการประเมิน 
Thailand Wellness Center 

2 (6 เดือน) 
(1 ม.ค. – 31 มี.ค. 64) 

มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการยกระดับการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย
แผนไทยครบวงจร ผานระบบ zoom 
meeting  

1. หนังสือขออนุมัติจัดสัมมนา
วิชาการ 
2. รายชื่อผูเขารับการอบรมสัมมนา
วิชาการ 

3 (9 เดือน) 
(1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 64) 

มีผลการประเมิน Thailand Wellness 
Center ครบ 12 เขต 

ผลการประเมิน Thailand 
Wellness Center ครบ 12 เขต 

 

แหลงขอมูล : ผลการประเมินศูนยสุขภาพดีจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
 

วิธีการจัดเก็บขอมูล : แบบผลการประเมิน Thailand Wellness Center ครบ 5 เขต  
 

ประโยชนท่ีจะไดรับ :  
1. มีตนแบบ Thailand Wellness Center ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยแกประชาชนและนักทองเท่ียว 

ภายใตอัตลักษณเฉพาะความเปนไทย ตลอดจนสามารถเปนตนแบบใหกับสถานบริการ/สถานประกอบการอ่ืน 
เพ่ือนําไปใชในการสรางรายไดใหกับนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 

2. ประชาชนและนักทองเท่ียวมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนในการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย 
ท่ีไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหไดคุณภาพมาตรฐาน  

ผูกํากับตัวช้ีวัด :   นางพันทิพา พงศกาสอ หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 2603 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

ผูจัดเก็บขอมูล :   นางสาวอุรัจฉัท  วิชัยดิษฐ หมายเลขโทรศัพท 0 2591 7007 ตอ 2603 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 


