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OKR หรือ ตัวช้ีวัด

ระดับต2นน้ำ
ผู้รับบริการOKR หรือ ตัวช้ีวัด

ระดับกลางน้ำ

OKR หรือ ตัวช้ีวัด

ระดับปลายน้ำ

1.Value Chain : ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

2.Preventive measure : 1๐Prevention, 2๐ Prevention, 3๐ Prevention

ใช้ Six Building Block Plus เป็น Framework

เพื่อระบุมาตรการ หรือกิจกรรมสำคัญ
ที่จะทำให้ Value Chain หรือ Preventive แต่ละระดับ สัมฤทธ์ิผล 

โดยใช้ OKR หรือ ตัวชี้วัด แต่ละระดับ
เป็นตัวติดตาม ประเมินเชิงคุณภาพ

เคร่ืองมือเสริมการตรวจราชการ : Integrated Value Based Inspection             
กองตรวจราชการ

สำนักงานปลัด กสธ.

6 Building Block Plus

Service Delivery

Health Workforce

Health Information

Essential Medical Equipment

Financing

Governance

Participation



Value Chain /

Preventive

OKR / KPI

ดำเนินการแล+ว/ผ/านเกณฑ2 อยู/ระหว/างดำเนินการ ยังไม/ดำเนินการ/ไม/ผ/านเกณฑ2 ไม/อยู/ในระดับดำเนินการ 

Integrated Value Based Inspection

Service

Delivery

Workforce

Data & IT

Supply

Finance

Governance

Participation

มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง
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ประเด็นท่ี 1 : Health For Wealth (สุขภาพ ขับเคล่ือน เศรษฐกิจ)
กองตรวจราชการ

สํานักงานปลัด กสธ.

Academic Hub & Medical Hub
• กัญชาทางการแพทย์
• การส่งเสริมงานวิจัยด้านกัญชาทางการแพทย์
• การจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
• ผู้ป่วย Palliative care ได้รับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์

Health Tourism & Wellness Hub
• พัฒนาการท่องเท่ียว และ เส้นทางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
• การเพ่ิมขึ้นของสถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับมาตรฐาน
• แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม

Product Hub
• ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต

6

ตัวช้ีวัด



ประเด็นท่ี 1 Health For Wealth

1. ร้อยละของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และการส่งเสริมงานวิจัย  (สถาบันกัญชาทางการแพทย์)

1.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชา

ทางการแพทย์  
ปี 66  = ร้อยละ 5 ,   ปี 67 = ร้อยละ 7 ,  ปี 68 = ร้อยละ 10 ,  ปี 69  = ร้อยละ 12,  ปี 70 = ร้อยละ 15

1.2 ร้อยละของ ผู้ป่วยทั้งหมด ที่ได้รับการรักษา ด้วยยากัญชาทางการแพทย์
ปี 66  = ร้อยละ 50,  ปี 67 = ร้อยละ 60,  ปี 68 = ร้อยละ 70 , ปี 69  = ร้อยละ 80,  ปี 70 = ร้อยละ 90

1.1 จํานวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงานในสังกัด กสธ.

- แต่ละเขตสุขภาพมงีานวิจัย  ≥ 2 เร่ือง และมีกิจกรรมการจัดการความรู้ ≥ 2 คร้ัง

-กรมฯ มีงานวิจัย ≥ 2 เร่ือง และมีกิจกรรมการจัดการความรู้ ≥ 2 คร้ัง



• โครงร่าง
งานวิจัย

• มีแผนการจัด
กิจกรรมการ
จัดการความรู้
ด้านกัญชาทาง
การแพทย์

จํานวนงานวิจัยและการจัดการความรู้ ด้านกัญชาทางการแพทย์ของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวช้ีวัด :

3 เดือน

• มีแผนการดําเนิน
งานวิจัย

• จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้
ด้านกัญชาทาง
การแพทย์

• มีการดําเนินงาน
วิจัย

• จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้
ด้านกัญชาทาง
การแพทย์

• มีงานวิจัย 2
เร่ือง

• กิจกรรมการ
จัดการความรู้ 
อย่างน้อยกรมฯ 
ละ  2 คร้ัง

9 เดือน6 เดือน 12 เดือน

เกณฑ์การประเมิน ปีงบประมาณ 2566 : ระดับความสําเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth



ผ่านเกณฑ์

เกณฑ์การประเมิน ปีงบประมาณ 2566 : ระดับความสําเร็จของการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 

3 เดือน 12 เดือน9 เดือน6 เดือน

- มีการค้นหาผู้ป่วย
ทุกกลุ่มโรคและผู้ป่วยที่มี
การวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง 
(Palliative care) 
เพ่ือให้ได้รับการรักษา
ด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ 

มีการค้นหาผู้ป่วย

- ผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ท่ีได้รับการรักษา
ด้วย  ยากัญชาทาง
การแพทย์   ร้อยละ 3

- ผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20

Palliative care ร้อยละ 3
ผู้ป่วยท้ังหมดฯ ร้อยละ 20

• ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัย
ระยะประคับประคอง 
(Palliative care) ที่
ได้รับการรักษาด้วยยา
กัญชาทางการแพทย์ 
ร้อยละ 5

• ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับ
การรักษาด้วยยากัญชา
ทางการแพทย์ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 50

- ผู้ป่วยท่ีมีการวินิจฉัยระยะ
ประคับประคอง (Palliative 
care) ท่ีได้รับการรักษา
ด้วย  ยากัญชาทาง
การแพทย์    ร้อยละ 4

- ผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการ
รักษาด้วยยากัญชาทาง
การแพทย์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
30

Palliative care ร้อยละ 4
ผู้ป่วยท้ังหมดฯ ร้อยละ 30

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth



Value Chain

OKR / KPI
งานวิจัยระดับเขตสุขภาพ ≥ 2 เร่ือง

กิจกรรมจัดการความรู้ระดับเขตสุขภาพ ≥ 2 คร้ัง

ผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการรักษา

ด้วยยากัญชาทางการแพทย์

ดำเนินการแล+ว/ผ/านเกณฑ2 อยู/ระหว/างดำเนินการ ยังไม/ดำเนินการ/ไม/ผ/านเกณฑ2 ไม/อยู/ในระดับดำเนินการ 

(ร่าง) Integrated Value Based Inspection : Health for Wealth : Academic Hub & Medical Hub : กัญชาทางการแพทย์

เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการจัดการความรู้

ด้านกัญชาทางการแพทย์
การจัดบริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพิ่มคุณภาพชีวิต ด้วยกัญชาทางการแพทย์

Service

Delivery

Workforce

Data & IT

Supply

Finance

Governance

Participation

ผู้ป่วยระยะ Palliative care

ท่ีได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย

- ระบบสารสนเทศสนับสนุนการวิเคราะห์ Pain point

- การเข้าถึงคลังความรู้ด้านกัญชาทางการแพทย์

- การศึกษา / กำหนด Patient journey ระดับ รพ.

- การวิเคราะห์ Pain point การเข้าถึง/คุณภาพ
- การปรับปรุง/พัฒนานวัตกรรม แก้ไข pain point

- การถอดบทเรียน/KM/R2R/Innovation

- ระบบสนับสนุน ถอดบทเรียน/KM/R2R/Innovation

- คณะกรรมการ KM / R2R / Innovation ระดับหน่วย

- คณะกรรมการจริยธรรม

- การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริม/สนับสนุน

การถอดบทเรียน/KM/R2R/Innovation

- การจัดการความรู้กัญชาทางการแพทย์อย่างมีส่วนร่วม

- ความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในคลินิกตามข้อบ่งชี้

- ระบบสารสนเทศสนับสนุนการกำหนดข้อบ่งชี้

- การจัดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ

- การกำหนดข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์
- การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยท่ีมีข้อบ่งชี้

- คุณภาพการรักษาพยาบาล / การติดตามคุณภาพชีวิต
- ระบบให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย

- พัฒนาระบบ supply chain management

- คณะกรรมการควบคุมกำกับคุณภาพระดับ รพ.

- ระบบการเบิกจ่าย / claim

- ส่ือสารประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการอย่างมีส่วน

ร่วม

- เพ่ิมศักยภาพบุคลากรดูแลผู้ป่วย Palliative care

- ระบบสารสนเทศสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วย Palliative

- Telemedicine

- การค้นหาผู้ป่วยท่ีวินิจฉัยเป็นระยะประคับประตอง

- การกำหนดข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาทางการแพทย์
- การเข้าถึงบริการของผู้ป่วย Palliative care

- คุณภาพการรักษาพยาบาล / การติดตามคุณภาพชีวิต
- ระบบให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย

- ระบบ supply chain management

- คณะกรรมการควบคุมกำกับคุณภาพระดับ รพ.

- ระบบการเบิกจ่าย / claim

- ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการอย่างมีส่วนร่วม

- การจัดบริการแบบมีส่วนร่วมในชุมชน

มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง



2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจํานวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กาหนด (ร้อยละ 10) 

(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth

วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล/กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการแพทย์  บริการสุภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มาตรการที่ดําเนินงานในพ้ืนที่
• ส่ือสารนโยบาย และจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรายพ้ืนที่
• เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการในสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความรอบรู้
ประชาชน

• ชี้แจง ถ่ายทอดตัวชี้วัด แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลรายจังหวัด 
• จัดทําฐานข้อมูลในภาพรวมของพ้ืนที่
แนวทางการตรวจ ติดตาม
• ร้อยละความสําเร็จของโครงการตามมาตรการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพ้ืนที่
• ฐานข้อมูลและเครือข่ายสถานประกอบการในพ้ืนที่
• แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การพัฒนา

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการเสริมสร้างความรอบรู้ประขาชน
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
• การบูรณาการมาตรการ แผนงาน โครงการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ บุคลากรในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจ
• สถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่จัดบริการที่มีมาตรฐานตามที่กําหนด
• เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของพ้ืนที่
• ประชาชนได้รับการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ่งเน้น รอบ 1
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น รอบ 2

มาตรการที่ดําเนินงานในพ้ืนที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่าย
แนวทางการตรวจ ติดตาม
รายงานการวิเคราะห์/กลไก/ฉันทามติของเครือข่ายต่อการ
ขับเคลื่อน ส่งเสริม /พัฒนา
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
เครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความเข้มแข็งและมี
ผลสําเร็จของการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในพ้ืนที่



Small Success

1 . สื่อสารนโยบาย จัดการ
ความรู้ และถ่ายทอดตัวชี้วัด
ลงพ้ืนที่ 
2. ฐานข้อมูลบริการสุขภาพใน
ร ะ บ บก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
สุขภาพ

1. มาตรการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในพ้ืนที่และ
แผนปฏิบัติการส่งเสริมสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เข้าสู่มาตรฐานตามที่กําหนด
2. ฐานข้อมูลสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. รายงานการวิเคราะห์มาตรฐานและแนวทางการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพ้ืนที่

1. สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพได้รับการประเมินตามมาตรฐาน
ตามที่กําหนด
2 .  เ ค รื อ ข่ า ย พัฒนาก า รท่ อ ง เ ที่ ย ว        
เขิงสุขภาพในพ้ืนที่ 
3. เส้นทางท่องเที่ยว เชิงสุขภาพในพ้ืนที่

ก า ร เ พ่ิม ข้ึนของจํ านวน
สถานประกอบการด้านการ
ท่ อง เที่ ยว เชิ งสุ ขภาพที่
ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กําหนด
(ร้อยละ 10)

รอบ 6 เดือนรอบ 3 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth
2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

คํานิยาม
1.  สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง สถานท่ีประกอบกิจการท่ีดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสุขภาพ
2. ได้รับมาตรฐานตามท่ีกําหนด หมายถึง กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ให้สถานประกอบการด้านการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเข้าสู่ระบบ
หรือ ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการ

ตัวชี้วัด 2.1

พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย 76 จังหวัด และเขตกรุงเทพมหานคร ***ดําเนินการทุกจังหวัด***
จังหวัดมุ่งเป้า 16 จังหวัด
พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายหลัก 8 จังหวัด :  กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ระยอง
พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมายรอง 8 จังหวัด  :     นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย หนองคาย  ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา เชียงราย 



ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการยกระดับแบบมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ด้าน

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา : 36 แห่ง)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง

Baseline data ผลการดำเนินงานป7งบประมาณ พ.ศ.

2563 2564 2565

30 แหGง - - 30 แหGง

Strategy/มาตรการหลัก ด้านวิชาการ

1. สื่อสาร ช้ีแจง การพัฒนาศูนยเ์วลเนส และประเมินแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรให้กับผู้เกี่ยวข้อง
2. ติดตามดําเนินงาน ประเมินผล และมอบใบรับรอง/ประกาศนียบัตร
(Certification) รับรองสถานประกอบการเพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์เวลเนส
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ 
3. ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว

ด้านพัฒนาบุคลากร

จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินศูนยเ์วลเนสระดับจังหวัดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ และหลักสูตรสําหรับผู้ประกอบการศูนยเ์วลเนส

Objective

เพ่ือยกระดับสถานประกอบการ 5 ประเภท 
ให้เป็นศูนยเ์วลเนส (Wellness Center ) 
สําหรับรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ทั่วประเทศ ให้เกิดความเช่ือมั่น
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์



3 เดือน
ส่วนกลาง
1. สื่อสาร/ถ่ายทอดโครงการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องที่สนใจทั่วประเทศ 
เข้ารับการประเมินเพ่ือยกระดับให้เป็นศูนย์เวลเนสและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

2.จัดทํา Brand “Thainess” เพ่ือยกระดับสถานประกอบการ 
Wellness Center และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ (บูรณา
การ สบส. ททท. กรมการท่องเที่ยว)

ส่วนภูมิภาค (สป.)
1. จัดทําหลักสูตรผู้ตรวจประเมินศูนย์เวลเนส
2. จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินเพ่ือสร้างผู้ประเมินส่วนกลาง
และจังหวัด และเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน
3. ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวฯ 
เข้ารับการประเมินเพ่ือยกระดับและสร้างความมั่นใจแก่
นักท่องเที่ยว

6 เดือน

ส่วนกลาง
1. ประเมินสถานประกอบการที่สมัครเข้ารับการประเมินเพ่ือยกระดับ

ให้เป็นศูนย์เวลเนส และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ 

ส่วนภูมิภาค (สป.)
1. ร่วมประเมินสถานประกอบการที่สมัครเข้ารับการประเมิน เพ่ือ
ยกระดับให้เป็นศูนย์เวลเนส
2. จังหวัด/แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ที่
กําหนด

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯ  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา : 36 แห่ง)

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์



9 เดือน
ส่วนกลาง
1. ร่วมประเมินสถานประกอบการที่สมัครเข้ารับการการประเมิน
เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนยเ์วลเนส
2. ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาต่อยอดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ ร่วมกับเครือข่าย

ส่วนภูมิภาค (สป.)
1. ร่วมประเมินสถานประกอบการที่สมัครเข้ารับการการประเมิน
เพ่ือยกระดับให้เป็นศูนยเ์วลเนส
2. ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือรับข้อเสนอแนะและพัฒนาต่อยอดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ ร่วมกับเครือข่าย

12 เดือน
ส่วนกลาง
1. มอบใบประกาศให้กับสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพฯ ที่ได้รับการรับรอง อย่างน้อย 36 แห่ง
2. ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว
3. ประชาสัมพันธ์ศูนย์เวลเนส ที่ได้รับการรับรอง Thainess และ
ส่งเสริมการประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว และเชิญเข้าร่วมรับการ
ประเมินในปีถัดไป

13

เป้าหมาย เขตสุขภาพละ 1 แห่งเป็นอย่างน้อย
มุ่งเน้นจังหวัดท่องเที่ยว 22 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร,สระบุรี , เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี , กาญจนบุรี, 
ประจวบคีรีขันธ์, กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานีเพชรบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, กระบี่, พังงา, และ สงขลา

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center) / แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯ  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา : 36 แห่ง)

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์



Value Chain

OKR/KPI

บุคลากรที่ได-รับการพัฒนาศักยภาพ

- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด-านการส7งเสริมและพัฒนา

สถานประกอบการท7องเที่ยวเชิงสุขภาพให-มีมาตรฐานตามที่กำหนด

การเพ่ิมข้ึนของสถานประกอบการ
ด5านการท7องเท่ียวเชิงสุขภาพตามมาตรฐาน

ดำเนินการแล+ว/ผ/านเกณฑ2 อยู/ระหว/างดำเนินการ ยังไม/ดำเนินการ/ไม/ผ/านเกณฑ2 ไม/อยู/ในระดับดำเนินการ 

(ร,าง) Value Chain Inspection : Health For Wealth : Health Tourism & Wellness Hub : พัฒนาการท,องเท่ียวเชิงสุขภาพ

การเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการมาตรฐาน
การยกระดับ Wellness center/

แหลGงทGองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ฐานข-อมูลด-านการท7องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่

- ฐานข-อมูลสถานประกอบการท7องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- ข-อมูลเส-นทางการท7องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ7มเปLาหมาย

- แผนปฏิบัติการส/งเสริมยกระดับสถานประกอบการด8านการท/องเที่ยวเชิงสุขภาพให8

มีมาตรฐานตามที่กำหนด

- การถ/ายทอดนโยบายและแผนบูรณาการการท/องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- แผนและมาตรการการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการการท/องเที่ยวเชิงสุขภาพ

แบบบูรณาการ/ระบบการประเมินผล : 

- เชิงปริมาณ: จำนวนสถานประกอบการที่ได8รับการส/งเสริมให8มีศักยภาพสูง

- เชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาต8นแบบ

คู7มือมาตรฐานการพัฒนาสถานประกอบการ

- คู7มือพนักงานเจ-าหน-าที่

- คู7มือผู-ประกอบการ

คณะกรรมการระดับจังหวัด

- คณะกรรมการส)งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพจังหวัด (เสนอจัดต้ัง)

การสนับสนุนงบประมาณอบรมผู-ประกอบการ/ผู-ตรวจประเมิน 

- งบบูรณาการการท7องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เครือข7ายสถานประกอบการการท7องเที่ยวเชิงสุขภาพ

- การจัดการความรู-ระดับพื้นที่

- การส7งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

- อบรมหลักสูตรผู+ตรวจประเมินศูนย2เวลเนส

- อบรมหลักสูตรสำหรับผู+ประกอบการศูนย2เวลเนส

- เกณฑ2การประเมินศูนย2เวลเนส online

- ช/องทางการเข+าถึงคู/มือต/างๆ

- ส่ือสารประชาสัมพันธ2 เชิญชวนเข+ารับการประเมิน

ยกระดับเปVนศูนย2เวลเนสและแหล/งท/องเท่ียวเชิงสุขภาพ
- การถ/ายทอดความรู+สำหรับผู+ประกอบการ

- ระบบการประเมินผล และมอบใบรับรอง/
ประกาศนียบัตร (Certification)

- คู/มือการประเมินความพร+อมแหล/งท/องเท่ียวเชิง

สุขภาพ ภูมิปbญญาไทย และสมุนไพร

คณะกรรมการระดับจังหวัด

การสนับสนุนงบประมาณอบรมผู+ประกอบการ/ 

ผู+ตรวจประเมิน

- เครือข/ายพัฒนาการท/องเท่ียวเขิงสุขภาพในพ้ืนท่ี

Service

Delivery

Workforce

Data & IT

Supply

Finance

Governance

Participation

ความรู+ความเข+าใจบุคลากรในการพัฒนาเส+นทาง

ท/องเท่ียวเชิงสุขภาพ

- ระบบฐานข+อมูลรองรับการเชื่อมโยงเส+นทางท/องเท่ียว

เชิงสุขภาพ

- การวิเคราะห2มาตรฐาน และแนวทางการพัฒนา

เส+นทางท/องเท่ียวเชิงสุขภาพในพ้ืนท่ี

แนวทางการพัฒนาเส+นทางท/องเท่ียวเชิงสุขภาพ

- คณะทำงาน/คณะกรรมการส/งเสริมและพัฒนา

สถานประกอบการท/องเท่ียวเชิงสุขภาพระดับจังหวัด/เขต

-

- สถานประกอบการด-านการท/องเท่ียวเชิงสุขภาพได-รับ

การประเมินมาตรฐานตามท่ีกำหนด
- เส-นทางท/องเท่ียวเชิงสุขภาพในพ้ืนท่ี

มาตรการ/การสนับสนุน จากส/วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส/วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส/วนกลาง

Wellness Center/แหล7งท7องเท่ียวเชิงสุขภาพ

ได5รับการยกระดับแบบมีส7วนร7วม

การพัฒนา

เสcนทางทGองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ความสำเร็จในการพัฒนา

เสcนทางทGองเที่ยวเชิงสุขภาพ



ผู้ประกอบการ
เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริม ยื่นคําขออนุญาต

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่ได้รับการอนุญาต

1) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการราย
ย่อยภายในชุมชนท่ีจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

ได้รับคําปรึกษา แนะนํา
ให้ความรู้ต่าง ๆ 
เก่ียวกับกฎระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ
และมาตรฐานต่าง ๆ 
ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
จนสามารถได้รับการ
อนุญาต

การย่ืนคําขออนุญาต
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ได้แก่ อาหาร 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
เคร่ืองสําอาง และ
วัตถุอันตราย ของ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับ
การส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ี
อยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแล ของ อย. ได้แก่ 
อาหาร ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 
เคร่ืองสําอาง และ
วัตถุอันตราย ได้รับ
อนุญาตจาก อย. หรือ 
สสจ. (กรณีมอบ
อํานาจ) 

2) วิสาหกิจรายย่อย 
ตามกฎกระทรวงลักษณะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562

3) สถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน 
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562

คํานิยาม

ประเด็นที่ 1  Health For Wealth
2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 2.3  ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (อย.) มากกว่า ร้อยละ 50 ต่อเขตสุขภาพ



ประเด็นที่ 1  Health For Wealth
2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 2.3  ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต (อย.) มากกว่า ร้อยละ 50 ต่อเขตสุขภาพ

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

-
ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์

สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต 

รวมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ

ร้อยละ 25 ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและ

ได้รับการอนุญาต 
รวมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ

ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและ
ได้รับการอนุญาต รวมทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพ

ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

< 45 45-49.9 50-54.9 55-59.9 ≥ 60

สูตรคำนวณตัวช้ีวัด

ร"อยละผลิตภัณฑ.สุขภาพท่ีได"รับการส;งเสริม

และได"รับการอนุญาต
= 100 X

จำนวนผลิตภัณฑ.สุขภาพท่ีได"รับการส;งเสริมและได"รับการอนุญาต 

จำนวนผลิตภัณฑ.สุขภาพท่ีได"รับการส;งเสริม 



Value Chain

OKR / KPI

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

แผนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ดำเนินการแล+ว/ผ/านเกณฑ2 อยู/ระหว/างดำเนินการ ยังไม/ดำเนินการ/ไม/ผ/านเกณฑ2 ไม/อยู/ในระดับดำเนินการ 

(ร่าง) Integrated Value Based Inspection : Health for Wealth : Product Hub : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ และผู้ประกอบการ เช่น 

ฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน, OTOP, Skynet อย. เป็นต้น

จัดทำแผนผลิตภัณฑ์เป้าหมายเพื่อการส่งเสริมอนุญาต

คู่มือ/แนวทางมาตรฐานสถานท่ีผลิตและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ปรับปรุงให้สอดคล้องกันระหว่าง อย.และ สสจ.

พ.ร.บ. และกฎหมายลำดับรองด้าน อาหาร/ เครื่องสำอาง/ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ วัตถุอันตราย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

เงินงบประมาณ/เงินรายได้จากการดำเนินงานของอย./สสจ.

การเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

พัฒนาท่ีปรึกษาเพื่อส่งเสริมการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(ระดับเขตสุขภาพ)

ระบบ Data & IT รองรับ One Stop Service

E-consult

การส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการ

ระบบให้คำปรึกษา

ศูนย์ One Stop Service การอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

พ.ร.บ. และกฎหมายลำดับรองด้าน อาหาร/ เครื่องสำอาง/ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ วัตถุอันตราย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

เงินงบประมาณ/เงินรายได้จากการดำเนินงานของอย./สสจ.

พัฒนาเครือข่ายส่งเสริมผู้ประกอบการ

Service

Delivery

Workforce

Data & IT

Supply

Finance

Governance

Participation

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพิจารณาอนุญาต

ระบบรองรับการพิจารณาอนุญาตและเช่ือมโยงข้อมูลเป็น

ฐานเดียวกันกับ อย.

ระบบการพิจารณาท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(ระบบ fast track/ลดเวลา/ลดค่าใช้จ่าย)

คู่มือประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

พ.ร.บ. และกฎหมายลำดับรองด้าน อาหาร/ เครื่องสำอาง/ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ วัตถุอันตราย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

เงินงบประมาณ/เงินรายได้จากการดำเนินงานของอย./สสจ.

เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง มาตรการ/การสนับสนุน จากส่วนกลาง

ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริม

ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับประชาชน

ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม

และได้รับการอนุญาต (ร้อยละ 50)




