
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 77. จ านวนต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ค านิยาม ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ หมายถึง ต ำรับยำท่ีได้รับกำรคัดเลือกจำก ต ำรับยำแผนไทย
ของชำติ ต ำรำยำแผนโบรำณท่ีรัฐมนตรีประกำศ ต ำรำยำเกร็ด/ต ำรับยำของชุมชน/แพทย์
แผนไทย/หมอพื้นบ้ำนท่ีมีประสบกำรณ์กำรใช้อย่ำงกว้ำงขวำง เภสัชต ำรับโรงพยำบำลและ
ยำในบัญชียำหลักแห่งชำติ โดยได้รับกำรพิจำรณำ กล่ันกรองตำมหลักเกณฑ์ ท่ีก ลุ่ม
ผู้เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนกำรแพทย์แผนไทยก ำหนด และผ่ำนควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 

เกณฑ์เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

100 ต ำรับ 

จัดพิมพ์รำยกำรต ำรับยำ

แผนไทยแห่งชำติ ปี 

2560 อย่ำงน้อย 100 

ต ำรับ 

100 ต ำรับ 

จัดพิมพ์รำยกำรต ำรับยำ

แผนไทยแห่งชำติ ปี 

2561 อย่ำงน้อย 100 

ต ำรับ 

100 ต ำรับ 

จัดพิมพ์รำยกำรต ำรับยำ

แผนไทยแห่งชำติ ปี 

2562 อย่ำงน้อย 100 

ต ำรับ 

ประกำศต ำรับยำ 

แผนไทยแห่งชำติ  

อย่ำงน้อย 300-500 

ต ำรับ 

ในรำชกิจจำนุเบกษำ 

และจัดพิมพ์ต ำรำยำ 

แผนไทยแห่งชำติ 
 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคัดเลือก กล่ันกรอง วิเครำะห์รำยกำรต ำรับยำแผนไทย ท่ีได้รับกำรประกำศคุ้มครอง    

   เป็นต ำรับยำแผนไทยของชำติแล้ว  

2. เพื่อก ำหนด และประกำศเป็นรำยกำรต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ  

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. ต ำรับยำแผนไทยของชำติท่ีรัฐมนตรีประกำศ  

2. ต ำรำยำแผนโบรำณท่ีรัฐมนตรีประกำศ  

3. ต ำรำยำเกร็ด ต ำรับยำของชุมชน/แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้ำน 

4. บัญชียำจำกสมุนไพรในบัญชียำหลักแห่งชำติ  

5. ประกำศกระทรวง เรื่อง ยำสำมัญประจ ำบ้ำนแผนโบรำณ พ.ศ. 2556 

6. เภสัชต ำรับโรงพยำบำลจำกสมุนไพร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล กล่ันกรอง คัดเลือกต ำรับยำจำกประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลต ำรับยำจำกประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 



รายการข้อมูล 1 A = จ ำนวนต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ ท่ีได้รับกำรกล่ันกรองและคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ 

อย่ำงน้อย 100 ต ำรับ/ปี (ปีงบประมำณ 2561-2562) 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  A 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมำส 4 

เกณฑ์การประเมิน  

ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. มีกำรกล่ันกรอง 
คัดเลือกต ำรับยำแผนไทย
แห่งชำติ ตำมกลุ่มโรคและ
กลุ่มอำกำรทำงกำรแพทย์
แผนไทย 
2. ได้ผลกำรกล่ันกรอง
ต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญำฯ 
จ ำนวน 20 ต ำรับ 

1. มีกำรกล่ันกรอง 
คัดเลือกต ำรับยำแผนไทย
แห่งชำติ ตำมกลุ่มโรคและ
กลุ่มอำกำรทำงกำรแพทย์
แผนไทย 
2. ได้ผลกำรกล่ันกรอง
ต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญำฯ 
จ ำนวน 50 ต ำรับ 

1. มีกำรกล่ันกรอง 
คัดเลือกต ำรับยำแผนไทย
แห่งชำติ ตำมกลุ่มโรคและ
กลุ่มอำกำรทำงกำรแพทย์
แผนไทย 
2. ได้ผลกำรกล่ันกรอง
ต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญำฯ 
จ ำนวน 80 ต ำรับ 

1. ได้ผลกำรกล่ันกรอง
ต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ
ท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญำฯ 
จ ำนวน 100 ต ำรับ (ยอด
สะสม 200 ต ำรับในปี 
2560-2561) 
2. รับฟังควำมคิดเห็นจำก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แพทย์
แผนไทย และ
ผู้ประกอบกำรผลิตยำ
แผนไทย ต่อต ำรับยำแผน
ไทยท่ีคัดเลือก 
3. มีเอกสำรต้นฉบับเพื่อ
เตรียมกำรจัดพิมพ์และ
เผยแพร่ 

ปี 2562 :  

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   100 ต ำรับ 

ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   100 ต ำรับ 

ปี 2564 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   500 ต ำรับ 



(ผลงำนปีงบประมำณ  

2560-2564) รวบรวม

จัดท ำเป็นประกำศ

กระทรวงสำธำรณสุข 

ประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำ และจัดพิมพ์เป็น

ต ำรำยำแผนไทยแห่งชำติ 
 

วิธีการประเมินผล :  จ ำนวนต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกแต่ละปี 

เอกสารสนับสนุน :  1. ต้นฉบับต ำรับยำแผนไทยของชำติท่ีผ่ำนกำรกล่ันกรองและคัดเลือก  
2. รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนกล่ันกรองต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ 3 คณะ 
3. รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรจัดท ำต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ 
4. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
5. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำต ำรับยำแผนไทยแห่งชำติ 
6. ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยท่ีใช้อ้ำงอิง 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จ ำนวน 

ต ำรับยำ 

แผนไทย

แห่งชำติ 

ต ำรับ - - 104 

(ณ 25 ก.ย. 

60) 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. ภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ  ผู้ช่วยอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและ 

       กำรแพทย์ทำงเลือก และ  

     ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5914409 โทรศัพท์มือถือ : 085-4856900 

    โทรสำร : 02-5914409  E-mail : anchaleeuan@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นำงเสำวณีย์ กุลสมบูรณ์                ผู้อ ำนวยกำรกองคุ้มครองและส่งเสริม            

                                           ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ 

                                                พื้นบ้ำนไทย 

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1495608 โทรศัพท์มือถือ : 081-3727660 

    โทรสำร : 02-5917808  E-mail : saowanee@dtam.moph.go.th 

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 

3. นำยนันทศักดิ์ โชติชนะเดชำวงศ์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 



    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1495608 โทรศัพท์มือถือ : 085-4829029 

    โทรสำร : 02-5911095  E-mail : krittatach.dtam@gmail.com 
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
4. นำยแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐำนนท์     ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย  
    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-1495647 โทรศัพท์มือถือ : 084-4391505          
    โทรสำร : 02-1495647  E-mail : khwancha@health.moph.go.th 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

กองวิชำกำรและแผนงำน กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นำงกรุณำ ทศพล            พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 089-7243816 

    โทรสำร : 02-9659490  E-mail : karunathailand4.0@gmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นำงสำวศศิธร  ใหญ่สถิตย์   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                                                

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-9659490  โทรศัพท์มือถือ : 086-8812521  

    โทรสำร : 02-9659490  E-mail : kiwi_sida29@hotmail.com 

กองวิชาการและแผนงาน 

3. นำงสำวสุกัญญำ  ชำยแก้ว  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  

    โทรศัพท์ท่ีท ำงำน : 02-5917809 โทรศัพท์มือถือ : 082-7298989  

    โทรสำร : 02-9510218  E-mail : sukunya0210@gmail.com 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 


