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รายงานประจ าปีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2562 ได้รวบรวมผลการปฏิบัติราชการ
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดท าเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ .ศ.2562 
ให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน ในเวลาอันรวดเร็ว เน้นข้อความสั้น ๆ กราฟ สัญลักษณ์ แผนภูมิ เพื่อสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐ 
ภาคีเครือข่าย และ ประชาชน ให้ได้รับทราบผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งในปีนี้กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืกมุ่งเน้นกลยุทธ์และการท างานเชิงยุทธศาสตรเ์ชิงบูรณาการมากข้ึน ผ่านกลไกการมสี่วนร่วมทัง้หน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพร ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ก าหนด 5 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ
เพื่อรองรับการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริ โภคเป็นเลิ ศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) ยุ ทธศาสตร์ที่  2 บริ การเป็ นเลิ ศ (Service Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence) และยุทธศาสตร์ที่ 5 ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence) รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 6 ส่วน 
ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ข้อมูลทั่วไป ผลงานส าคัญ ผลงานรายยุทธศาสตร์เป็นเลิศ 5 ด้าน และนโยบายส าคัญ 
แนวทางการด าเนินงานปี 2563 และรายงานด้านงบประมาณ

โอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทุกท่าน 
รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของกรมการแพทย์แผน ไทย
และการแพทย์ทางเลือกด้วยดีมาโดยตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
และขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน และสามารถน าข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนางานเพื่อบูรณาการงานให้สอดคล้องกับ หน้าที่
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) “ประเทศไทยมคีวามมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วยการพฒันาตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

กองบรรณาธิการ
ธันวาคม 2562
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ส่วนที่ 1
นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ

ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร



หน้า 2

การขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติและแผน 3 ระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์และด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน รวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีเกี่ยวข้องมากถึง 9 ประเด็นจากท้ังสิ้น 23 ประเด็น ตลอดจนแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ 3  (พ.ศ. 2560 –2564) และแผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2560 - 2564  เพื่อให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรมีความส าคัญในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศอย่างอเนกอนันต์และร่วมกัน
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถสอดรับกับวิสัยทัศน์ของประเทศ คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

รายงานประจ าปี 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ
ที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

หน้า 3
Annual Report 2019 

ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่



ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป



“VISION”

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

“MISSION”
พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก โดยส่งเสริมและพฒันา

การวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ 
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พืน้บา้นไทย 

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เพื่อน าไปใช้ในระบบบรกิารสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลอืกให้แกป่ระชาชนในการดูแลสุขภาพ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“GoaI”
1. ประชาชนมีความเชื่อม่ันด้านบรกิารการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสขุภาพของรัฐ
3. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสรา้งมูลคา่เพิม่ เสริมเศรษฐกจิของชุมชนและประเทศชาติ

หน้า 5
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I ntegrity
A ctiveness
M orality
D emocracy
T hainess and Teamwork
A ccountability
M indfulness

ค่านิยมองค์กร

ท างานอย่างมีศักด์ิศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง 
ขยัน ตั้งใจท างาน

มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

มีความเป็นไทยและท างานเป็นทีม
มีความผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ท างานอย่างมีสติ รอบคอบ

หน้า 6
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ยุทธศาสตร์
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 กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฒันาระบบคุ้มครองผู้บรโิภคด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
 กลยุทธ์ที่ 2
เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัยด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร

 กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนารูปแบบบริการ คุณภาพบริการ และแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกให้มีมาตรฐาน

 กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร สารสกัด เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการพฒันาสมุนไพรครบ
วงจร และส่งเสริมการเข้าถึงยาและผลิตภณัฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพ

 กลยุทธ์ที่ 3
เสริมสร้างกลไกบริหารจดัการด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร

 กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาระบบการวางแผนก าลงัคน (HRP) ระบบฐานข้อมูล
และกลไกการขับเคลื่อนงานก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
 กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาก าลังคนคุณภาพ (HRD) ให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
 กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบบริหารก าลงัคน (HRM) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกให้มีความเข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้มีสมรรถนะสูง

 กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความโปร่งใส (I AM DTAM)
 กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตรเ์ชิงบูรณาการ แผนงาน 
โครงการ และงบประมาณ
 กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนากฎหมาย ระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาระบบตรวจราชการ นิเทศงาน ข้อมูล ข่าวสาร และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
 กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาระบบบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การปฏิรูปองค์กร 
สู่องค์กรคุณภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างมาตรฐานวิชาการ วิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้มีความเข้มแข็ง
 กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร
 กลยุทธ์ที่ 3
สร้างบทบาทเชิงรุกในเวทีต่างประเทศ
 กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาประสิทธิภาพ คุ้มครองทรัพยากร และระบบเฝ้าระวังภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร 
 กลยุทธ์ที่ 5
ยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention Promotion & Protection Excellence)

บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

บุคลากรเป็นเลิศ 
(People Excellence)

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
Governance Excellence)

ภูมิปัญญาเป็นเลิศ 
(Wisdom Excellence)
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ท่ีมา : *ค าสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
ที่ 530/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

** ค าสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ที่ 358/2562 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562

โครงสร้างองค์กร

ส านักงานเลขานุการกรม

กองวิชาการและแผนงาน

กองพัฒนายาแผนไทย
และสมุนไพร

กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

กลุ่มกฎหมายและจริยธรรม

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

กองการแพทย์ทางเลือก

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน

ส านักงานบริหารกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทยแ์ผนไทย*

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
รองอธิบดี

นพ.สรรพงศ์ ฤทธิรักษา
รองอธิบดี

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานตามกฎกระทรวง
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หน่วยงานจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร**



ข้อมูลบุคลากร

ข้ อมู ล อั ต ร าก า ลั งปี งบประมาณ พ .ศ .  2562 ( ข้อมู ล  ณ  วั นที่  1 ตุล าคม  2561 ) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีกรอบอัตราก าลังทั้งสิ้น 458 ต าแหน่ง โดยสามารถ
จ าแนกรายละเอียดตามแผนภูมิต่อไปนี้

1. สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวง และลูกจ้างเหมาบริการ

ข้าราชการ, 
237 คน, 56%

ลูกจ้างประจ า, 
2 คน, 1%

พนักงานราชการ, 
111 คน, 26%

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข,
16 คน, 4%

ลูกจ้างเหมาบริการ, 
56 คน, 13%

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ลูกจ้างเหมาบริการ

2. สัดส่วนบุคลากรจ าแนกจากระดับการศึกษา

ปริญญาเอก, 
10 คน, 2% ปริญญาโท, 

84 คน, 20%

ปริญญาตรี, 298 คน, 
71%

ต่ ากว่าปริญญาตรี, 
30 คน, 7%
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รวมทุกต าแหน่ง ทุกระดับการศึกษา จ านวน 422 คน
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ข้าราชการ 2 52 41 37 25 28 22 30
พนักงานราชการ 4 42 31 18 14 1 1 0
ลูกจ้างประจ า 0 0 0 0 0 1 0 1
พนักงานกระทรวงฯ 0 1 1 3 3 5 3 0
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รวมตามช่วงอายุ 6 95 73 58 42 35 26 31 37.23

ข้อมูลบุคลากร

3. สัดส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
พนั ก ง านกระทรวง  และลู ก จ้ า ง เหมา บ ริ ก า ร 
จ าแนกตามกลุ่มอายุ
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หน่วย : คน



ส่วนที่ 3
ผลงานส าคัญ

(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบตัริาชการ (Performance Agreement: PA)KPI:
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ร้อยละผู้ป่วยนอกท้ังหมดท่ีได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ
ฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เป้าหมาย : ร้อยละ 18.5
ผลงาน : ร้อยละ 21.45

จ านวนต ารับยาแผนไทยแห่งชาติท่ีผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครอง 
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย : 100 ต ารับ
ผลงาน : 111 ต ารับ (นับสะสม) 

จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทยท์างเลือก 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม หรอืเสริมสร้างเศรษฐกิจ

เป้าหมาย 10 เรื่อง
ผลงาน : 10 เรื่อง

จ านวนเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
ผ่านเกณฑ์ประเมินการพัฒนาเมืองสมุนไพร 

เป้าหมาย : 8 แห่ง (ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ร้อยละ 80)
ผลงาน : 8 จังหวัด ด าเนินการผ่านเกณฑ์การประเมิน 8 ข้อ ใน 10 ข้อ

ได้แก่ พิษณุโลก นครปฐม ปราจีนบุรี มหาสารคาม, 
สกลนคร สุรินทร์ อ านาจเจริญ และสุราษฎร์ธานี 

จ านวนคลินิกหมอครอบครัว (PCC) 
ท่ีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสานท่ีเป็นต้นแบบ
ในระบบบริการปฐมภูมิ 
เป้าหมาย : 10 แห่ง

ผลงาน : ได้ขยายบริการให้ครอบคลุม
เป้าหมายคลินิกหมอครอบครัว 13 แห่ง 



ตัวช้ีวัดกรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดที่ 22
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมายร้อยละ 18.5)

ตัวช้ีวัดที่ 40
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร
(เป้าหมาย 13 จังหวัดเมืองสมุนไพรด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์
จ านวน 8 ข้อใน 10 ข้อ)

KPI:
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หมายเหตุ : ผลการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยกลุ่มงานสนับสนุนเขตสขุภาพ กองวิชาการและแผนงาน

Small success ส าคัญ

“ส่งเสริมให้มี
การสั่งใช้ยาสมุนไพร 

โดยมีจ านวนรายการยาสมุนไพร
มากกว่าร้อยละ 6

ของการสั่งใช้ยาทั้งหมด”

ท าได้ร้อยละ 5.37

เป้าหมาย : ร้อยละ 18.5
ผลงาน : ร้อยละ 21.5

21.46 22.11
23.61

17.85 18.65 18.45

25.76 26.32

19.09
22.21

20.60
22.75

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

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดกรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

ตัวชี้วัดที่ 22  ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบรกิารตรวจ วินิจฉัย 
และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
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จ านวนเมืองสมุนไพร (Herbal City) ผ่านเกณฑ์ประเมิน
การพัฒนาเมืองสมุนไพร เป้าหมาย 8 แห่ง 
(ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ร้อยละ 80)
ผลงาน -- มีข้อสรุปการด าเนินงานเมอืงสมนุไพรในปี 2562 และแนวทางการขับเคลือ่นเมืองสมุนไพรระยะ 3 ปี (2563-2565) 
จากการประชุมจดัท าแผนปฏิบัติการเมืองสมนุไพร วันที่ 17-18 กันยายน 2562

ตัวชี้วัดที่ 40 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเมืองสมุนไพร  
(เป้าหมาย 13 จังหวัดเมืองสมุนไพรต้องด าเนินการให้ผ่านเกณฑ์จ านวน 8 ข้อใน 10 ข้อ)

ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดกรม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

1. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/พื้นที่ปลูก สมุนไพร
2. มีจุดรวบรวมและขยายสมุนไพรพันธ์ุดี
3. จ านวนของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/organic สมุนไพร 
ปีละ 30 ราย
4. มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง Organic อย่างน้อย 
1 แห่ง

5. มีแผนข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของจังหวัด เมืองสมุนไพร (Demand & Supply Matching)
6. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์

7. มีแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ และขับเคลื่อน
ให้บรรลุเป้าหมาย
8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 18.5
9. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรต่อยาแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้น
10. มีข้อมูลมูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรรวมในจังหวัดมากกว่าค่าเฉลี่ย 
(ประเมินโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

ต้นทาง

ปลายทาง

กลางทาง
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ผ่านเกณฑ์
8 จังหวัด



อุตสาหกรรมสมุนไพรไทย
เพื่อเศรษฐกิจ

ผลการด าเนินงานปฏิรูป การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
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ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ

Big Data
- มีแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- มีระบบรายงานความต้องการวัตถุดิบและพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร (Data 
Visualization)
- พัฒนาบุคลากรด้านวิเคราะห์และน าข้อมูลใช้เพิ่มมูลค่าให้ระบบเศรษฐกิจ 
ร่วมกับสถาบัน Government Big Data (GBDi) และ 21 หน่วยงาน

National Herbal Marketing Platform
- เจรจาคู่ธุรกิจการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 386 คู่ 110 บริษัท
- มีศูนย์ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรครบวงจรรูปแบบ One Stop 
Service (ทุกวันจันทร์) ให้ค าปรึกษาได้กว่า 500 ราย
- พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่สากล 20 ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมสารสกัด
- จัดท าร่างมาตรฐานสารสกัดบัวบก สนับสนุนการผลิตสารสกัดสมุนไพร
ลดการน าเข้าและส่งออก
- วิจัยและพัฒนาต ารับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 



ผลการด าเนินงานปฏิรูป การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ

ประเด็นปฏิรูปท่ี 5 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
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ระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทย

ระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย
ประจ าภาคและกรุงเทพมหานคร
- เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ณ โรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ 
รพร.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 
รพ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
- จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศกรุงเทพมหานคร พัฒนาการจัดบริการผู้ป่วยในและ
จัดบริการการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน ได้แก่ ผู้สูงอายุ NCD มะเร็ง Palliative care 

การนวดไทย
- มียุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทย พ.ศ.2562 - 2565
- จัดท ามาตรฐานนวดไทยในระดับชาติ (National Standard) พร้อมทั้ง
หลักเกณฑ์แนวทางการประเมินมาตรฐาน OTOP นวดไทย อัตลักษณ์ไทย 4 ภาค 
- เผยแพร่ OTOP นวดไทย อัตลักษณ์ไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอนแพทยแ์ผนไทยระดับปริญญาตรี
- ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนไทย ได้ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (มคอ.1) 5 ปี 
- พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ ได้แก่ ต าราอ้างอิงมาตรฐานด้าน
การแพทย์แผนไทย อาจารย์ ครูพี่เล้ียง (แพทย์แผนไทย/สหวิชาชีพ ในสถาน
บริการสาธารณสุข ที่ท าหน้าที่ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา



ส่วนที่ 4
ผลงานรายยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 5 ด้าน

และนโยบายส าคัญ



“ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention & Protection Excellence)”

เป้าประสงค์
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 1
P P & P Excellence



สามารถระบุสมุนไพรจากภาพถ่าย “ใบ” 
และก าลังพัฒนาภาพถ่าย “ดอก ผล”

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

นวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

Thai Herbal Image Identification (Herb ID)

เป้าหมายรู้จักและแสดงรายละเอียดสมุนไพร
ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ชนิด

รองรับ: Android และ iOS
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ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Digital Transformation Award 2019

สาขา Emerging Technology
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ยาพอกเข่าต ารับพ่อหมอบุญทอง
ตรวจสารเคมีในเลือดใช้รางจืดเพ่ือล้างสารพิษ

สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย วัยเรียน
เรียนรู้อาหารสมุนไพรท่ีขึ้นชื่อในท้องถิ่น 

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

พัฒนาอ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ทุกกลุ่มวัย

สู่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก

พชอ. 12 พื้นที่เป้าหมาย

การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหนว่ยบริการสาธารณสขุของรัฐ (ครั้ง)

2,204,694 

5,902,648 

10,528,412 
12,643,088 13,439,100 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562)

เขต 2 เขต 10

เชียงราย
พชอ.แม่ลาว

เลย
พชอ.เชียงคาน

ศรีษะเกษ
พชอ.

ขุนหาญ

กาญจนบุรี
พชอ.บ่อพลอย

ก าแพงเพชร
พชอ.ทรายทอง

นนทบุรี
พชอ.บางใหญ่

ปราจีนบุรี
พชอ.

ศรีมหาโพธิ์

สุรินทร์
พชอ.

กาบเชิง

สุราษฎร์ธานี
พชอ.ท่าฉาง

สงขลา
พชอ.สิงหนคร

ร้อยเอ็ด
พชอ.เสลภูมิเพชรบูรณ์

พชอ.หล่มเก่า

หน่วย : คน
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ชี้แจงนโยบาย การส่งเสริมและป้องกันโรค
ด้วยการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

ติดตามการด าเนินงานพื้นท่ีเป้าหมายอ าเภอต้นเบบ
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

พัฒนาอ าเภอต้นแบบสุขภาพดีวิถีธรรม วิถีไทย ทุกกลุ่มวัย

12 พื้ นที่  
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ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังที่ 16

สรุปรายงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่16

จัดแสดง PMHA 9 ประเภท 13 รางวัล
Business Matching ผู้ประกอบการไทย-ผู้น าเข้าต่างประเทศ
154 บริษัท 377 คู่การค้า สร้างมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท

ตลาดความรู้ 41 หลักสูตร 
1,836 คน

วาดภาพด้วยสีจากสมุนไพร 
(Herb of art) 605 คน

ร่วมกับ 16 หน่วยงานภาคีเครือข่าย 
“จากขุมทรัพย์ทางปัญญา สู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา 
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2,794 ครั้ง
 แผนไทย (ข้อเข่าเสื่อม ไมเกรน สะเก็ดเงิน)
 แผนจีน (ฝังเข็ม ครอบแก้ว นวดทุยหนา) 
 ทางเลือก (โฮมิโอพาธีย์ นวดระบายน้ าเหลือง นวดปรับ

สมดุลโครงสร้าง)

Service zone 

Product zone

Wisdom zone

Activities

สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future)
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ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

มหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านไทย  
ปีที่ 11 ระดับภาค

ภาคกลางและภาคตะวันออก เขตสุขภาพท่ี 6
“ สมุทรปราการ ”

“24 ธาราอารยแห่งภูมิปัญญาเลิศล้ าคุณค่า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยก้าวไกลสู่สากล”

ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1
“ ล าพูน ”

“Thai Herb Love Health 
ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสุขภาพ”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพท่ี 9
“ สุรินทร์ ” 

“ฮักวิถีภูมิปัญญาอารยธรรมไทอีสาน”

ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 12
“ นราธิวาส ”

“สืบสานภูมิปัญญา นคราสมุนไพร 
สานสายใยสู่อาเซียน”

1,060 ความรู้สู่นิทรรศการ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้านไทย สมุนไพร 

543 สมุนไพรหายาก เฉพาะถ่ิน
สมุนไพรเฉพาะถ่ิน/จังหวัด/ภูมิภาค

319 ภูมิปัญญาฯ องค์ความรู้ 
ต ารายาท้องถ่ิน ใบลาน สมุดบันทึก 

79 นวัตกรรมสุขภาพ 
ผลงานพัฒนาเพื่อการดูแลสุขภาพ

57 หมอพื้นบ้าน ปราชญ์สมุนไพร
บุคคลผู้เช่ียวชาญด้านการรักษาด้วยยาสมุนไพร

52 ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นบ้าน
พืช สมุนไพร ท่ีมีเฉพาะถ่ิน/ภูมิภาค

10 วัฒนธรรม ประเพณพีืน้บา้น และพิธีกรรม 
กิจกรรมในการดูแล ส่งเสริม สุขภาพ

สรุปผลการจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปี 11 ระดับภาค
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ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ

Health Literacy 

Infographic

E-NEWS Letters

SCAN

DTAM E-Newsletter
1 ฉบับต่อเดือน

ประชาชนได้รับความรู้
ผ่านสื่อ infographic

54 ชิ้นงาน ส าหรับ
ใ ห้ป ร ะชาชน ได้ รั บ
ความรอบรู้
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“บริการเป็นเลิศ”

เป้าประสงค์
เพิ่มการเข้าถึงบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพิ่มมูลค่า

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 2
Service Excellence



บริการเป็นเลิศ

คิดเป็นร้อยละ 
21.5

PCC ต้นแบบ (100%) 

12 
แห่ง

OPD คู่ขนาน (98%)

878
แห่ง

พัฒนามาตรฐาน
TTM HA (42.74%)

383 
แห่ง

441.23 453.51 458.91 460.34
431.787

11.63 15.98 21.47 22.73 23.59

0

100

200

300

400

500

600

2558 2559 2560 2561 2562

ยาแผนปัจจุบัน

ยาสมุนไพร

เปรียบเทียบจ านวนการจ่ายยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร
ในแผนกผู้ป่วยนอก 5 ปี ย้อนหลัง (ปี 2558 – 2562)

การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยฯ

ด้านบริการ
• OPD ท้ังหมด        141,392,908 คร้ัง
• OPD แพทย์แผนไทย 30,398,357 คร้ัง

หน่วย : ล้านบาท
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บริการเป็นเลิศ

ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงานหน่วยบริการต้นแบบการบริการการแพทย์แผนไทย
ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เป็นเงิน 56.40 ล้านบาท 

(คิดเป็นร้อยละ 10 ของการบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2562

ผลงานประสิทธิผลการรักษาเฉพาะโรค
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย หน่วยบริการต้นแบบ
การบริการการแพทย์แผนไทย 26 แม่ข่าย

บริการการแพทย์แผนไทย
ในระบบที่ควรได้รับ

การสนับสนุนจากการติดตาม
การด าเนินงาน

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การด าเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

ได้ก าหนดอัตราเหมาจ่ายรายหัวประเภทบริการการแพทย์แผนไทย คิดเป็น 14.80 บาท/ผู้มีสิทธิ

0.5 1 1 2

6 7.2 7.2 8.19 8.19
10.77 11.61 11.61 11.61

14.8

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

2. โรคสะเก็ดเงิน

3. โรคข้อเข่าเสื่อม

1. อัมพฤกษ์อัมพาต 
(Intermediate Care)

การขับเคลื่อนชุดสิทธิประโยชน์และรายการเหมาจ่ายรายค่าบริการแพทย์แผนไทย
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บริการเป็นเลิศ

คลินิกหมอครอบครัว (PCC) ท่ีมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานท่ีเป็นต้นแบบ
ในระบบบริการปฐมภูมิ ได้ขยายบริการให้ครอบคลุมเป้าหมายคลินิกหมอครอบครัว จ านวน 13 แห่ง ได้แก่

1. รพ.สต.ปัว จ.น่าน
2. คลินิกหมอครอบครัวหล่มเก่า จ.เพชรบรูณ์
3. ศสม.รพ.เพชรบูรณ์ ทีม 1 จ.เพชรบูรณ์
4. รพ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร
5. รพ.สต.บางงา จ.ลพบุรี
6. เครือข่าย รพ.มะการักษ์ (เทศบาลท่าเรอื-พระแท่น) จ.กาญจนบรุี
7. ศสม.คลินิกหมอครอบครวัศาลาไทย จ.ปราจีนบุรี

8. รพ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
9. รพร.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
10. รพ.สต.บ้านเกสรถาวร จ.สุรินทร์
11. รพ.สต.พราน จ.ศรีสะเกษ
12. รพ.สต.บ้านก้างปลา จ.นครศรีธรรมราช
13. คลินิกหมอครอบครัวไพรวัน รพ.สต.กูบู จ.นราธิวาส

การขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยในคลินิกหมอครอบครัว

การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ

 ชนะเลิศระดับ สสจ ได้แก่ สสจ.นครพนม
จุดเด่น 1. ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานมคีวามชัดเจน

2. บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอย่างเปน็ระบบ
3.  ส่งเสริม รวบรวม และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์

 ชนะเลิศระดับ รพศ./รพท. ได้แก่ รพ.นครพนม
จุดเด่น 1. มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหมอพืน้บ้าน

2. โดดเด่นในการจัดบริการ Intermediate Care
3. เช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับประเทศลาว

 ชนะเลิศระดับ รพ.สต. ได้แก่
รพ.สต. บ้านสี่แยกสวนป่า จ.นครศรีธรรมราช

จุดเด่น    1. น าหลักเศรษฐกิจเพยีงพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เข้มแข็ง
2.. แพทย์แผนไทยมีศักยภาพ เคียงบ่าเคียงไหลส่หวิชาชีพ
3. ภูมิปัญญาสู่เครือข่ายเข้มแข็ง ทุกคนเปน็หมอดูแลตนเองได้

 ชนะเลิศระดับ รพช. ได้แก่ รพ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
จุดเด่น 1. ยกระดับและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและเมืองสมนุไพร ตามโมเดล 

คชสาร Concept 4+1
2. น าภูมิปัญญาสู่การต่อยอดและใช้ประโยชน์ในระบบบริการอย่างเข้มแข็ง
3. ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง บูรณาการงานรว่มกบั พชอ.
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บริการเป็นเลิศ

ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562

ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสา
จากโรงพยาบาลภาครัฐ ให้การรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ใกล้เคียง ที่เจ็บป่วยโรคทั่วไปถึงโรคซับซ้อนสูง ให้ได้รับบริการขั้นตอนเดียว 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป้าหมาย 10,000 คน ลดการรอคอยและลดการเดิน
ทางไกลเพื่อไปรับการรักษา

แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกให้บริการตรวจ วินิจฉัย จ่ายยาสมุนไพร 
นวดรักษา พอกเข่า ฝังเข็ม สอนสาธิตการท ายาดมสมุนไพร ยางยืดกล้ามเนื้อ
ท่าบริหารฤๅษีดัดตน ท่าบริหารมณีเวช  

ในศูนย์บริการสาธารณสุข Home Health Care

ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่1 สะพานมอญ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่2 ราชปรารภใหม่
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่11 ประดิพัทธ์
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่13 ไมตรี วานิช
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่39 ราษฎร์บูรณะ
ศูนย์บริการสาธารณสุขที ่52 สามเสนนอก

ด าเนินการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 50 ครั้ง 250 ราย 
(5 หลังต่อ 1 การเยี่ยม) 7 แห่ง
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โรงพยาบาลของรัฐเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก

WHO-GMP 37 แห่ง
(ตั้งแต่ปี 2553 – 2561)

อุทัยธา
นี

เชียงราย

พิษณุโลก
สกลน
คร

มหาสารคาม

สุรินทร์ 
(2)

สระบุรี (2)

จันทบุรี

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

อ านาจเจริญ

ปราจีนบุรี
นครปฐม

ล าพูน

พะเยา

อุตรดิตถ์

ชัยนาท

นครนายก
สุพรรณบุรี

สระแก้ว

ขอนแก่น กาฬสินธุ์

นครพนม

มุกดาหาร

บุรีรัม
ย์

ยโสธร
อุบลราชธานี

ศรีสะ
เกษ

ปัตตานี

พัทลุง

แพร่ (2)

ตาก

กาญจนบุรี

ตรัง

อุดรธา
นี

สตูล

ในปี 2562 เพิ่มจ านวน 7 แห่ง 
รวมทั้งสิ้น 44 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 93 (จากเป้าหมาย 47 แห่ง ภายในปี 2563)

สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เตรียมรับการตรวจประเมิน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี
ในการผลิตยาจากสมุนไพร 

(WHO GMP) ให้กับโรงพยาบาล

บริการเป็นเลิศ

พัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรให้มีมาตรฐาน

ตรวจประเมิน
ตามหลักเกณฑ์

มาตรฐาน WHO GMP

คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประเมินตามหลักเกณฑ์

มาตรฐาน WHO GMP

มอบเกียรติบัตร/โล่ 
ให้กับโรงพยาบาล

ท่ีผ่านเกณฑ์ WHO GMP
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ภูมิปัญญาไทยสู่อัตลักษณ์ของประเทศ

 อัตลักษณ์นวดไทย 4 ภาค 
ตอกเส้น ขิดเส้น เหยียบเหล็กแดง นวดน้ ามันลังกาสุกะ

 อบรมนวดไทย 372 ช่ัวโมง
สร้างงาน สร้างอาชีพ 350 คน

 พัฒนางานวิจัยด้านนวดไทย
 แอปพลิเคชันนวดไทย

 จัดท ามาตรฐานนวดไทย ระดับประเทศ
 ยกระดับสู่ Thai Wellness
 เช่ือมต่อการท่องเท่ียว ชุมชนนวัตวิถี

Community

บริการเป็นเลิศ

นวดไทย

National

International
 เผยแพร่การนวดไทยท้ังใน

และต่างประเทศ
(ไต้หวัน ญี่ปุ่น  จีน  โอมาน  
สวิสเซอแลนด์ เยอรมัน)

ประกาศรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ ท่ีมีมาตรฐาน
ภายใต้การรับรองของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ิมขึ้น
ในประเทศ 5 แห่ง (รวมท้ังสิ้น 11 แห่ง) และต่างประเทศ 1 แห่ง
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1. การจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าทั้ง
ใน/ต่างประเทศ สร้างมูลค่าทันที
กว่า 660 ลบ.
2. เข้าร่วมงานแสดงสินค้า/ขยาย
ตลาดร่วมกับภาคเอกชน

3. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมากกว่า 300 รายการ 
50 บริษัท

4. กฎหมายล าดับรอง : 
การส่งเสริมผู้ประกอบการ 
3 ฉบับ และ การข้ึนทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ 9 ฉบับ

มูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภณัฑ์สมุนไพร
ภายในประเทศ (ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) เพิ่มขึ้นทุกปี

3.89
4.31

4.77
5.21

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(ม.ค. - ก.ย. 62)

(หน่วย: หมื่นล้านบาท)

1. วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพิ่มมูลค่ากว่า 140 ลบ.
2. บ่มเพาะศักยภาพและอบรม
ผู้ประกอบการ 1,000 ราย

1. แปลงปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพ 
6,000 ไร่
2. ถ่ายทอดความรู้การปลูก
สมุนไพรแก่เกษตรกร เพิ่มมูลค่า
วัตถุดิบสมุนไพร 300 ลบ.

ต้นทาง กลางทาง

ปลายทาง

ข้อมูล : 

บริการเป็นเลิศ

สมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ
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บริการเป็นเลิศ

รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจ าปี 2562

ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
- เอ็น-แคปซิน ครีม (มูลนิธิ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ) -

- พลูจีนอล (บ.สมุนไพรไทย จ ากัด) -
- ยารักษาแผลในปาก (บ.ขาวลออ จ ากัด) -

ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
- ลาวิต้า แอคแน่ เคลียร์ มาร์ค (บ.เนเจอร์ไอเดีย จ ากัด) -

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
- VO2 วีโอทู (บ.อ้วยอันโอสถ จ ากัด) -

ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
- ผลิตภัณฑ์กระจายกลิ่นน้ าหอมเฮ้าส์ออฟเฮิร์บ กลิ่นกล้วยไม้ป่า

และแซนดัลวู๊ด (บ.สเปเชี่ยลตี้อินโนเวชั่น จ ากัด) -
- ผลิตภัณฑ์แพททรีน่า อโรมาเธอราฟี มาสซาจ ออยล์ฯ
และกิฟฟารีนเอ็กซ์คลูซีฟ สปาฯ (บ.กิฟฟารีนฯ จ ากัด) -

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ
- ครีมพอกหน้าเปลือกกล้วยไข่สกัด (พญาไพร) -

- ผลิตภัณฑ์ล้างจานธรรมชาติ บูมกรีนพลัส 
(บ.ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย จ ากัด) -

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
- มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี -

ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก -

ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อ
สนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

- บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด -

โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ
- โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี -
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14 จังหวัด

เมืองสมุนไพร

6. มูลค่าการจ่ายยาสมุนไพรเพิ่มข้ึน 
22.24 ล้านบาท
7. ผู้ป่วยนอกได้รับบริการทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน ร้อยละ 
25.46 (เป้าหมายร้อยละ 20) 

3. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นกว่า 60 รายการ
4. มีโรงงานแปรรูปและผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP
5. มีความต้องการวัตถุดิบ สมุนไพรกว่า 500 ตัน 

1. มีฐานข้อมูลผู้ปลูกสมุนไพร 649 ราย
2. มีพื้นท่ีเพาะปลูกสมุนไพรท่ีได้
มาตรฐาน GAP/Organic 9,733 ไร่

ต้นทาง กลางทาง

ปลายทาง

สร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากอย่างยั่งยืน

บริการเป็นเลิศ

เมืองสมุนไพร

3 คลัสเตอร์
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บริการเป็นเลิศ

เมืองสมุนไพร 3 คลัสเตอร์

เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ความงามและการแพทย์แผนไทย

1) จัดท าแผนการผลิตและพัฒนา
มาตรฐาน (GAP/Organics/อื่นๆ) 
จัดกลไกธุรกิจชุมชน
2) ส่ง เสริมการปลูกสมุนไพร
มาตรฐาน (GAP/Organics/อื่นๆ) 
3) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร

5 จังหวัด : อ านาจเจริญ 
สุ ริ น ทร์  มหาสารคาม 
อุทัยธานี สกลนคร

4 จังหวัด : นครปฐม สระบุรี 
ปราจีนบุรี จันทบุรี

5 จังหวัด : เชียงราย พิษณุโลก 
อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา

1) ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
การผลิตสมุนไพรในพื้นที่ Herbal City
2) ส่งเสริมและให้ค าปรึกษาด้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก่ผู้ประกอบการ

1) จัดท าแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพวถีชุมชนเชิงสุขภาพ สมุนไพร
และการแพทย์ฉผนไทย สร้างเครือข่าย
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ/
เอกชน/ชุมชน
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบใน
ท้องถ่ิน (GI) สอดแทรกในเส้นทางท่องเที่ยว
3) ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน

จัดท าฐานข้อมูลท้ัง 3 คลัสเตอร์ ในระดับจังหวัด
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น้ ามันกฤษณา

ตรวจวิ เคราะห์คุณภาพสารสกัดสมุนไพร โดยหน่วยทดสอบ
มาตรฐาน มอก.17025 : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย
ทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จ ากัด ศูนย์บริการ
วิเคราะห์ทดสอบ สวทช. บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด สถาบันอาหาร และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

บริการเป็นเลิศ

พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดครบวงจร

ร่ า ง ม า ต ร ฐ า น ส า ร ส กั ด ส มุ น ไ พ ร  1 0  ช นิ ด
น้ ามันกฤษณา กระเจ๊ียบแดง บัวบก กวาวเครือขาว มังคุด ว่านหางจระเข้ 

มะขามป้อม ว่านชักมดลูก น้ ามันมะพร้าว และหัวบุก

ผ่านประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน
สารสกัดสมุนไพรและน้ ามันหอมระเหย

3 ชนิด

กระเจี๊ยบแดง บัวบก
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- ลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ
- มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออก

- เข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพ่ือดูแลสุขภาพมากขึ้น
- ผู้ปลูกสมุนไพรรายได้เพ่ิมขึ้น

- ผู้ประกอบการเติบโต/ส่งออกได้มากขึ้น
- มี Health Claim ท่ีเหมาะสม

บริการเป็นเลิศ

พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

คณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ มาตรา 7

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มาตรา 13

ประกาศ 9 ฉบับ มีผลบังคับใช้ 1 ฉบับ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 8 ฉบับ

ประชาชน

ผู้ประกอบการ

ประเทศไทย

กลไกด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมนุไพร พ.ศ.2562

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการส่งเสรมินวัตกรรม
การแพทย์และสาธารณสุขเสนอรา่ง พ.ร.บ.

ครม.เห็นชอบส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา

กระทรวงสาธารณสุขรบัฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและยืนยัน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) พิจารณาเห็นชอบ

พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พ.ศ.2562 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มีผลบังคับใช้

มาตรการสนับสนุนและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ มาตรา 76 และ 77

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 2 
ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้ว

- ประกาศคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร
แห่งชาติ 3 ฉบับ 
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ฉบับ

มี.ค.59

ม.ค.60

พ.ค.60-
ก.ค.61

ธ.ค.61-
ก.พ.62

30 เม.ย.62

29 มิ.ย.62
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“บุคลากรเป็นเลิศ”

เป้าประสงค์
บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุข มีสมรรถนะสูง

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 3
People Excellence



บุคลากรเป็นเลิศ

บุคลากรภายใน มีความสุข มีสมรรถนะสูง

พัฒนาบุคลากรใหม่
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 28 คน
 E-Learning 56 คน

พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
 เพิ่มความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

ที่จ าเป็นในการปฏิบตังิาน : ทักษะ
ดิจิทัล ปรับเปลี่ยนสู่รฐับาลดจิิทัล 
4.0 ในบุคลากร 96 คน

ทุนพัฒนา/ฝึกอบรม
 ทุนพัฒนาข้าราชการ ป.เอก 

ศึกษาต่อตา่งประเทศ 2 ราย 
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
และสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ )

 ทุกฝึกอบรมตา่งประเทศ 
1 คน (หลักสูตร Health 
Financing ณ เนเธอร์แลนด)์

บุคลากรผู้มีสมรรถนะสูง
 คัดเลือก/พฒันาข้าราชการผู้มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 4 ราย
 ทุนรัฐบาล UIS 2 ราย

มีแผนก าหนดต าแหนง่ 
ระยะ 3 ปี 

(พ.ศ. 2562-2564)
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บุคลากรเป็นเลิศ

บุคลากรภายนอก มีความสุข มีสมรรถนะสูง

อบรมการเสรมิสร้างทกัษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย ส าเร็จการอบรม 28 คน 
(หลักสูตรตอ่ยอดผูช้่วยแพทย์แผนไทย  372 ชั่วโมง)

พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุข 76 จังหวัด

อบรมการแพทย์แผนไทยส าหรับพยาบาล
50 คน ครอบคลุม 13 เขตสุขภาพ

สร้าง Inspiration ในการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม 
ด้านการแพทย์แผนไทย นวดไทย และสมุนไพรไทย

พัฒนาอาจารย์พีเ่ลี้ยงประจ าแหล่งฝกึ
ประสบการณวิ์ชาชีพด้านการแพทย์
แผนไทยเพิ่มขึ้น 98 คน 
สู่การพัฒนาศกัยภาพความเป็นครู

รับรองแหล่งฝกึประสบการณวิ์ชาชีพ
ด้านการแพทย์แผนไทยเพิม่ขึ้น 
16 แห่ง (รวมทั้งสิ้น 83 แห่ง) 
รับรองแหล่งเพิม่พนูทักษะเพิม่ขึ้น 
10 แห่ง (รวมทั้งสิ้น 19 แห่ง) 

ความร่วมมือเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
พัฒนาวิชาการและผลิตก าลังคนด้าน
การแพทย์แผนไทย หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอันจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
งานการแพทย์แผนไทย 

อบรมทางไกล Teleconference
7 ครั้ง ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ ์
เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ
ในสถานบริการสาธารณสขุของรัฐ 76 จังหวัด
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“บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล”

เป้าประสงค์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกในระบบสขุภาพ

มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 4
Governance Excellence



บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

พัฒนา ปรับปรุง ทบทวน แก้ไขกฎหมาย
จัดท ากฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อสนับสนุนกลไกการคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 8 ฉบับ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ITA 2 ปี ย้อนหลังเพ่ิมขึ้น84.84

88.52 89.22

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ร้อยละ

ร้อยละร้อยละ

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2 ฉบับ
1) ก าหนดแบบตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2562
2) แบบสัญญาการใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2 ฉบับ 
1) หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ทรงคณุวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ.2562
2) การสรรหาผู้บริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซ่ึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2562
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ 
1) ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562
2) ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ.2562
3) ว่าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
4) ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนทีด่ิน 
ซ่ึงเป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพร พ.ศ.2562
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แผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ.2563)

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการกรม

การสร้างความสามารถในการแข่งขันเปน็เลิศ
(Competitiveness Excellence)

2
3

4
5

1
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
(Promotion Prevention 
& Protection Excellence)

บริการเปน็เลิศ
(Service Excellence)

บุคลากรเปน็เลศิ
(People Excellence)

บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)

ภูมิปัญญาเป็นเลศิ 
(Wisdom Excellence)

รองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

6?

ท บ ท ว น จุ ด ยื น แ ล ะ เ ข็ ม มุ่ ง
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แผนปฏิบัติราชการรายปี 
(พ.ศ.2563)
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บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

กิจกรรมสร้างสุขภาพดี

การประเมินดัชนีมวลกาย (BMI)

บุคลากร 582 ราย ที่วัดค่า BMI 
ผ่านเกณฑ์ 161 ราย คิดเป็นร้อยละ 28

ปกติ
38%

ผอม
8%

น้ าหนักเกิน
17%

อ้วนมาก
34%

อ้วนมากท่ีสุด
3%
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บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

DTAM Go Green สู่องค์กรปลอดโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว

ประกาศเจตนารมณ์ในการลดขยะมลูฝอย 
เลิกการใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว

ปลูกฝังจิตส านึกโดยเผยแพร่สปอตเสียงตามสายทุกวันในเวลา 11.50 น.
รวมถึงติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
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บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

เสริมสร้างวัฒนธรรมและความโปร่งใสขององค์กร 

ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ด้านอื่นๆ 
: การแพทย์แผนไทย

เปิดโลกทัศน ์สร้างความสุข

สานความสัมพันธ์พีน่้อง DTAM

ปลุกจิตส านึกความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

 พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน พิพิธภัณฑก์ารแพทย์ศิริราช 
พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน

 พิพิธภัณฑ์บางล าพู พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

 หอเกียรติยศ ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา 
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

 พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ องค์พระปฐมเจดีย์
 วัดมหาโพธิ์ วัดแก้วพิจิตร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 ชุมชนบางกระเจ้า

การประเมินความสุขบุคลากร

แบบประเมินความสุของค์กร Happinometer
ปี 2561 : ร้อยละ 62.62
ปี 2562 : ร้อยละ 63.46

มีแผนการเสริมสร้างความสุขขององค์กร
Happy Money

ตลาดออนไลน์ DTAM Market
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9 เร่ือง
การประเมินควบคุมภายใน ตรวจด าเนินงานโครงการ การรับ – การจ่ายเงินบ ารุง 
เงินสวัสดิการกรมฯ เงินกองทุนภูมิปัญญาฯ การรับ – การจ่าย เงินงบประมาณ 
ระบบ E – Payment ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง การจ าหน่ายพัสดุ

3 คร้ัง
หน่วยงานขอรับค าปรึกษา

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 2 ครั้ง

บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

พัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ การปฏิรูองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ 

ให้ความ
เช่ือมั่น

ให้ค าปรึกษา
แนะน า

ตรวจสอบภายใน 

รอบ 1 : ผ่าน หมวด 2 3 6 และ PMQA 4.0
รอบ 2 : ไม่ผ่าน

ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดบัหน่วยงาน
ผลอยู่ในระดับ 4 ทุกมิติ (Management Cockpit)
ณ 26 สิงหาคม 2562

หน้า 49
Annual Report 2019 



“ภูมิปัญญาเป็นเลิศ”

เป้าประสงค์
ภูมิปัญญาได้รับคุ้มครองและสง่เสรมิให้เป็นศาสตรข์องแผ่นดิน

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ 5
Wisdom Excellence



ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

ยาแผนไทยแห่งชาติ ปี 2562

ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 - 2562 

จ านวนทั้งสิ้น 324 ต ารับหนังสือต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

รายการต ารับยาแผนไทยแหง่ชาติ
ปี 2560 102 ต ารับ
ปี 2561 112 ต ารับ
ปี 2562 111 ต ารับ

กลุ่มโลหิตระดสูตรี
กลุ่มโรคลม

กลุ่มโรคเดก็

กลุ่มไข้

กลุ่มระบบทางเดนิอาหาร

กลุ่มระบบทางเดนิหายใจ

กลุ่มยาบ ารุง

กลุ่มกษัย

กลุ่มโรคผิวหนัง

กลุ่มยาบรรเทารดิสดีวงทวารหนกั

กลุ่มยาอายุวัฒนะ
กลุ่มโรคฝ/ีผวิหนัง

กลุ่มระบบทางเดนิปสัสาวะ

5. กลุ่มโรคฝี/ ผิวหนัง
6. ระบบทางเดินปัสสาวะ
7. ยาอายุวัฒนะ
8. โรคกษัย

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
8 กลุ่มโรค/อาการ

1. ระบบทางเดินหายใจ
2. ริดสีดวง
3. ทางเดินอาหาร
4. โรคผิวหนัง

(National Thai Traditional Medicine Formulary)  
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ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

พัฒนาภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์ผ่านต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

ยาศุภมิตร ยาสตรีหลังคลอด ยาแก้อยู่ไฟไม่ได้

ยานนทเสน ยาแก้ตานซาง ยาน้ ามันแก้แผลเป่ือย ยาบ ารุงเลือด สูตร2

ยาก าลังราชสีห์ สูตร1 ยาก าลังราชสีห์ สูตร2

การเรียนการสอน

บริการแพทย์แผนไทย

ศึกษาวิจัย

การข้ึนทะเบียนต ารับยา

อุตสาหกรรมสมุนไพร
และการตลาด

อย. คัดเลือก
ต ารับเป็น Positive list 
เพื่อผู้ประกอบการสามารถ
ขึ้นทะเบียนอ้างอิงได้

ต ารับยาแผนไทยแห่งชาต ิ
324 ต ารับ

13 กลุ่มโรค/อาการ

สู่การใช้ประโยชน์
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คืนภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยใหแ้ผ่นดินฯ 
(พฤษภาคม 2562 – ตุลาคม 2563)

38 ต ารา 1,779 ต ารับ

ฉบับจริงเก็บเป็นสมบัติชองชาติ
พิพิธภัณฑ์/หอสมุดแห่งชาติ

วิเคราะห์/กลั่นกรอง/ตรวจสอบ
สู่การใช้ประโยชน์ของชาติ

ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

พัฒนาภูมิปัญญาสู่การใช้ประโยชน์ผ่านต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ

รับมอบต ารับ ต ารายาโบราณ 
หมอพื้นบ้าน 4 ภาค

ต ารายาหริภุญชัย จ.ล าพูน

ต ารายาพื้นบ้าน
สมาคมการแพทย์

พื้นบ้านไทย

ต ารายาวัดท่าม่วง เล่ม 1-2 อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ใบลานต ารายาสมุนไพร จ.เลย

ใบลานต ารายาอายุวัฒนะ จ.เลย

ใบลานแก้อาการป่วยโดยมาทราบสาเหตุ จ.เลย

ต ารายารักษาโรคเด็ก จ.จันทบุรี

ใบลานต ารายาสมุนไพร จ.จันทบุรี

ต ารายาโบราณนายชิด เพ็ชรฉวาง จ.กระบี่

ซ่ึงกรมจะน าภูมิปัญญา
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ของชาติไปใช้ประโยชน์
ใ น ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ 
ต่อยอดงานวิจัย พัฒนา
และ สร้ า ง เ ศ รษ ฐกิ จ
รายได้ให้ประเทศชาติ
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ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

หมอพื้นบ้าน 3,986 คน ได้รับการรบัรองตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุข 
ว่าด้วยการรับรองหมอพืน้บ้าน พ.ศ. 256229 ตุลาคม ของทุกปี 

เปิดตัว 9 ต ารับยาชาติ สูตรดังวัดโพธิ์ “เด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี”
ยาอินทร์ประสทิธิ์ แก้ลม บ ารุงหัวใจ 
ยาแผ้วฟ้า แก้ละอองในปากและคอ 
ยาก าลังราชสีห์ บ ารุงโลหิต
ยาประสะน้ ามะนาว แก้หอบหืด แก้ไอ 
ยาฆ้องไชย แก้เสียงแหบแห้ง เสมหะเหนียว
ยาประคบ แก้ปวดเมื่อย คลายเส้น ฟกบวม เคล็ดขัดยอก
ยาพรหมพักตร ์ขับเลือดเสีย
ยาสนั่นไตรภพ แก้กษัย ขับลม 
ยาหทัยวาตะทิคุณ  แก้โรคลมเวทีเสวนาวิชาการ

อภิปรายองค์ความรู้ต ารับ ต ารายาไทย
เรื่องเล่าประวัติศาสตร์ภูมิปญัญาชาติ

บริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน
ร้านจ าหน่ายสินคา้สมุนไพร

ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

โดยให้หมอพื้นบ้านได้รับรองตามระเบียบกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555

เฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
รัชกาลที่ 3 ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” 
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ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์
สมุนไพรที่มีความเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์

ถ่ายภาพสมุนไพรที่สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง
120,000 ภาพ ส าหรับโมบาย
แอป พลิ เ ค ชั น ก า ร ร ะ บุ ช นิ ด
สมุนไพรด้วยภาพ

สมุนไพรป่าชุมชน 
659 ชนิด 115,680 ภาพ 

อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
MOU ร่วมกับ 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.มหิดล
บริ ษัท  ปตท . กรมป่ าไม้ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

คุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรม
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (อพ.สธ.)

คัดเลือกสมุนไพรในป่าชุมชน 
ที่ ค ว ร ค่ า ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น
รู้จัก เชื่อม่ัน ชอบ และใช้

ส นั บ ส นุ น ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์พืชสมุนไพร
ป่าชุมชนเป้าหมาย 11 พื้นท่ี 
เชื่อมโยงกับ Big data
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พัฒนาวิชาการแพทย์ไทย - จีน

 ต้นฉบับแนวทางการแปรรปูที่เหมาะสม
ของเครื่องยาไทย-จีนหมวดที่ 1 ฉบับ 
(ฉบับภาษาไทย จีน อังกฤษ)

 ต้นฉบับเนื้อหาการแปรรูปที่เหมาะสมของ
เครื่องยาไทย หมวดที่ 1 ฉบับ ภาษาไทย 

 (ร่าง) เนื้อหาการแปรรูปสมุนไพรจนี ใน
หมวดที่ 2 จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ ซวนซยง 
ไป๋จู๋ ภาษาไทย และภาษาจีน 

แลกเปล่ียนเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรไทย-จีน

ร่วมประชุม World Health Conference
น าเสนอ “การพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยในทุกด้าน”
ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

 จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 249 ครั้งที่ 10 
Traditional Chainess Medicine
ณ ประเทศไทย

 ค าศัพท์พจนานุกรมแพทย์แผนจนี (ฉบับร่าง) เล่ม 3 
(ฉบับภาษาไทย จีน อังกฤษ)

 แนวทางการจัดบริการด้านการแพทย์แผนจีนในสถาน
บริการภาครัฐ

พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีน
 ประชุมพัฒนาเครือข่ายสถาบัการศึกษาด้านการแพทย์

แผนจีนและจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
 ประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 และประชุม

คณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีน
ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และคณะกรรมาธิการสาธารณสุข และ
การวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 
ในหัวข้อ สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
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ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

งานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร13

• การใช้สมุนไพรเพชรสังฆาตเป็นยาล าดับแรกเพื่อการ
รักษาโรคริดสีดวงทวาร

• ผลของการนวดไทยต่อความแข็งเกร็งในเด็กสมองพิการ 
อายุ  2-6 ปี  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
จ.เชียงใหม่

• ศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของต ารับยาปลูก
ไฟธาตุในมารดาท่ีให้นมบุตร

การศึกษา/พัฒนารูปแบบ

• การดูแล รักษา และส่งเสริมสุขภาพมารดาหลังคลอด
• การดูแล ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสังคมเมือง
• การใช้ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี
• การรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
• การดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกหักและบาดแผลเรื้อรัง
• การดูแลป้องกันและบ าบัดผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง

• การใช้ต ารับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรังตามหลักทฤษฎี
การแพทย์แผนไทย

• นวดไทยบูรณาการร่วมฟื้นฟูผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองในระบบบริการ
สาธารณสุข

• ผักชีบดแห้งขนิดแคปซูล ต่อการ
ท างานของไตวายเรื้อรัง

• การใช้คีเลช่ันบ าบัดส าหรับรักษา
ผู้ป่วยท่ีมีภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่ว

6

ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย4

โครงร่างวิจัย/วิจัยทางคลินิก3
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ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

ข้อตกลงความร่วมมือ

วิจัยและพัฒนาผลติภัณฑ์จากสมุนไพร และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ระหว่างกรมและส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษาและพัฒนาต ารับยาจากภูมิปัญญาไทย 

รักษาโรคสะเก็ดเงิน สู่การขยายผลถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พัฒนาฐานข้อมูลวิชาการและงานวิจัยด้านสมุนไพร ยาสมุนไพร 
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย่างเปน็ระบบ
ระหว่างกรมและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ งานวิจัย ของการแพทย์แผนไทย
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของผูป้ระกอบการ 
และเตรียมความพรอ้มในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ระหว่างกรมและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

วิจัยและพัฒนาสายพนัธุ์กัญชาในประเทศไทยเพือ่ใช้ทางการแพทย์
ระหว่างกรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การเภสัชกรรม
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ภูมิปัญญาเป็นเลิศ

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนน าไป 
ต่อยอดการ ให้ บริก ารการแพทย์ ด้ั ง เ ดิมและ
การแพทย์เสริมให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ตนเอง เพื่อให้บริการมคุีณภาพและได้มาตรฐานเป็น
ท่ียอมรับในระดับสากล

กิจกรรมตามแผนงาน Health Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care 
ระหว่างปีค.ศ.2016-2020 ภายใต้กรอบความร่วมมอืสาธารณสุขอาเซียน

จัดประชุม Workshop to Develop 
the Knowledge on the Principle of 
Traditional Chinese Medicine and 
Quality Control of Traditional & 
Complementary Medicine Products 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมาชิกอาเซียนน าไป
ต่อยอดการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ

จากสมุนไพรท่ีได้มาตรฐานและปลอดภัย และ
มี ก า ร ตี พิ ม พ์  Proceedings of Workshop 

หลังการประชุม

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

จัดประชุมเพื่อพัฒนาร่าง Practice Guidelines 
of Traditional and Complementary 
Medicine (T&CM) in ASEAN
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ผ ล ง า น
ตามนโยบายส าคัญ

“กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”

เป้าประสงค์
ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ร่างกายแข็งแรง  เศรษฐกิจไทยแข็งแรง



18 กุมภาพันธ์ 2562
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) อนุญาตให้สามารถน ากญัชา

และกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในประเทศไทย 

19 เมษายน 2562  
กรมการแพทย์แผนไทยฯ มีค าสั่งจัดต้ังส านักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
เพื่อบริหารจัดการต่อยอดกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร โดยท าหน้าที่เป็น
ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ประสานและ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน

25 กรกฎาคม 2562
ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนให้เร่ง

ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้กัญชา กัญชง 
เพื่อสร้างเศรษฐกจิและรายได้ของประชาชน

28 ตุลาคม 2562
กระทรวงสาธารณสุขจดัต้ังสถาบันกัญชาทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาล

4 กันยายน 2562
กระทรวงสาธารณสุขบรรจกุัญชาทางการแพทย์ ในแผนพัฒนาระบบบริการ 
(Service Plan) สาขาท่ี 20 เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้อย่างเป็นระบบ

หน้า 61
Annual Report 2019 



PROCESS  
TO  MED I C IN E

ไม่มีฝิ่น
ไมม่ีตัวยาท่ีติด Cites

ไมม่ีตัวยาท่ีเป็นอันตราย
มีตัวยาครบสูตรและทราบสัดส่วนท่ีชัดเจน

เป็นต ารับท่ีอยู่ในประกาศก าหนด-
ต าราฯ และต ารับของชาติ

ไมม่ีรากไคร้เครือ
สูตรยาไม่ซ้ าซ้อน

สืบค้นข้อมูลจากต าราของชาติ 

มากกว่า 26,000 ต ารับ
พบต ารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสม 

212 ต ารับ

พิจารณาคัดเลือกต ารับยา 
เสนอต่อ รมว.สธ. ผ่าน อย. 

40 ต ารับ

ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ประกอบวิชาชีพฯ

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ
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1. การปลูกและการผลิตต ารับยา

2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

3. การวิจัยและพัฒนาวิชาการต ารับยา

4. การประเมินรับรองต ารับยาและการใช้ยาฯ

บทบาทของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในการจัดการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

คู่มือคลินิกกญัชาทางการแพทย์แผนไทย
ฉบับวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562
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วิจัยสายพันธุ์และปลูก 
ปลูกแล้ว 2 แห่ง
• มทร.อีสาน 
• ม. เกษตรศาสตร์ จ.สกลนคร
อยู่ระหว่างยื่นขอปลูก 4 แห่ง
• สภาเกษตรกรแห่งชาติ
• วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม (จ.แม่ฮ่องสอน) 
• มทร.ล้านนา
• มรภ.สวนสุนันทา

ผลิตต ารับยาที่มกีัญชาเปน็
ส่วนประกอบ
ได้รับอนุญาต 2 แห่ง
• รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

(จ.สกลนคร)
• กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

(จ.ปทุมธานี)
เตรียมความพร้อมขออนุญาต 5 แห่ง
• รพ.คูเมือง (จ.บุรีรัมย์)
• รพ.ดอนตูม (จ.นครปฐม)
• รพ.หนองฉาง (จ.อุทัยธานี)
• รพ.ท่าฉาง (จ.สุราษฎร์ธานี)
• รพร.เด่นชัย (จ.แพร่)

อบรมหลักสูตรการสั่งใช้กัญชาทางการแพทยแ์ผนไทย 
รวมวิทยากรครู ก. เป็นจ านวน 3,035 ราย

1. การปลูกและการผลิตต ารับยา

2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
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3. การวิจัยและพัฒนาวิชาการต ารับยา

4. การประเมินรับรองต ารับยาและการใชย้าฯ

ให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
และติดตามผล ADR, AUR 16 ต ารับ

• คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 13 รพช.
• คลินิกกัญชาการแพทย์ผสมผสาน 12 รพศ.

ติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้น้ ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทย ฯ

การรับรองและพิจารณา
ต ารับยา ฯ หมอพื้นบ้าน

• ยื่นขอรับรอง 68 ต ารับ
• คณะกรรมการพิจารณา 9 ต ารับ
• คณะอนุกรรมการเห็นชอบ 2 ต ารับ 

และเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

“น้ ามันหมอเดชา”
“น้ ามันจอดกระดูก”
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ส่วนที่ 5
แนวทางการด าเนินงานปี 2563



การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการฟื้นฟู 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องราว 2 ทศวรรษ ท าให้ประชาชนคนไทย
ได้รับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพิ่มข้ึน โดยสิ่งที่เห็นได้ชัด
คือการแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐมากกว่า ร้อยละ 93.2 มี
การจัดบริการการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันใน
สถานบริการสาธารณสุข อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
บริการการแพทย์แผนไทยทั้งในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมมั่นและยอมรับใน
ประชาชนและสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ขณะเดียวกันจากยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
นโยบายรัฐบาลที่เห็นความส าคัญและมุ่งผลักดันให้การแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงจ าเป็นต้องปรับตัว
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทั้งในด้านบริการและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป

สถานการณ์และความจ าเป็นต่อการขับเคลื่อน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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จากผลการวิเคราะห์คู่แข่ง พบว่า ประเทศไทยมีความโดดเด่นในการแพทย์ ด้ังเดิม
ชั้นแนวหน้าในระดับอาเซียน อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากล ประเทศไทยจึงได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของประเทศที่มีความ
โดดเด่นกว่าประเทศไทย เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของการน าการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรสู่การขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจมาปรับใช้ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่มีความโดดเด่น
ของมูลค่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ และประเทศจีน อินเดีย และญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่น
ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

มูลค่าตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ
ในกลุ่มประเทศทวีปเอซีย (ปี 2017)

ที่มา : Global Wellness Institute (2018)

สัดส่วนของตลาดการบริโภคผลติภัณฑ์สมุนไพรในประเทศ
ตั้งแต่ปี 2013- 2018 ของกลุ่มประเทศทวีปเอเซยี

ที่มา : Euromonitor International (2018)
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีทิศทางการด าเนินงานโดยค านึงถึงนโยบาย
ระดับประเทศที่ เกี่ยวข้อง และประสานการท างานรวมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ และ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพร สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อระบบสุขภาพเศรษฐกิจของชาติต่อไป

เป้าหมาย

นโยบายและทิศทางการพัฒนางาน
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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แนวทางการด าเนินงานส าคัญ
1. ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพมาตรฐาน 
ประชาชนเข้ารับบริการเพิ่มข้ึน

2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ใน รพศ. รพท. และ รพช.ทุกแห่ง

สร้างความเชื่อม่ันแก่สหวิชาชีพ และส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยแกป่ระชาชน

IPD แพทย์แผนไทยอโรคยาศาล บูรณาการร่วมกับแพทย์แผนปจัจุบัน
อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง

สนับสนุนแพทย์แผนไทยจัดบรกิารคลินกิแพทย์แผนไทยเฉพาะโรคทีมี่ศักยภาพสูง
เน้นการปรุงยาแผนไทยส าหรับผูป้่วยเฉพาะราย

ขับเคลื่อนสมุนไพรเพือ่เศรษฐกิจครบวงจร
• พัฒนาคุณภาพการปลกู แปรรูป และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร
• เพิ่มช่องทางจ าหน่าย และเพิ่มการเข้าถึงผลติภณัฑ์สมุนไพรที่มีคณุภา
• พัฒนาเมืองสมุนไพรและพืน้ที่ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใต้ เชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ยกระดับมาตรฐานการนวดไทย
สร้างรายได้และอาชีพ

ส่งเสริมการใช้กัญชาเสรี
ทางการแพทย์แผนไทย
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นักบริหาร 4.0 Smart Young Talent Officer : SYTO

ค้นหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ สามารถพัฒนาและ
ปรับสมรรถนะให้เป็นบุคลากรรุ่นใหม่สมรรถนะสูง

ส่งเสริมบุคลากรยุคใหม่ท่ีมีสมรรถนะสูง ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแก่ ภารกิจ และองค์กร

สร้างโอกาสให้กับกรมในการใช้ความสามารถ
ของบุคลากรรุ่นใหม่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เตรียมความพร้อมสมรรถนะของบุคลากรรุ่นใหม่
ให้มีทักษะสากล ก้าวสู่ศตวรรษท่ี 21 

เสริมสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในองค์กรวัตถุประสงค์

 ข้าราชการ/พนักงานราชการ 
อายุระหว่าง 25 - 40 ปี

 ท างานในกรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
 ผลงานดี  มีความรับผิดชอบ (ดีมาก-ดีเด่น)
 มีคุณธรรม จริยธรรม
 ผู้อ านวยการเห็นชอบ

SYTO #1 รับสมัคร 50 ราย
ผ่านการคัดเลือก 41 ราย
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ส่วนที่ 6
รายงานด้านงบประมาณ



หมวด
ปีงบประมาณ

พ.ศ.2561
ปีงบประมาณ

พ.ศ.2562
ลด/เพิ่ม คิดเป็นร้อยละ

งบบุคลากร 109.5443 117.8793 8.3350 7.61

งบด าเนินงาน 119.1003 105.0319 -14.0684 -11.81

งบลงทุน 85.3470 28.2704 -57.0766 -66.88

งบเงินอุดหนุน 25.5000 25.0000 -0.50000 -1.96

งบรายจ่ายอื่น 17.3100 14.4300 -2.8800 -16.64

รวม 356.8016 290.6117 -66.1899 -18.55

(หน่วย : ล้านบาท)

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย (งบสุทธิ)
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งบบุคลากร
40%

งบด าเนินงาน
36%

งบเงิน
อุดหนุน

9%

งบรายจ่ายอ่ืน
5%

งบลงทุน
10%

บุคลากร
ภาครัฐ
43%

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน

42%

สร้างเสริมให้คนมี
สุขภาวะท่ีดี

6%

วิจัยและนวัตกรรม
6%

อุตสาหกรรม
ศักยภาพ

2%
ศักยภาพคน

ตลอดช่วงชีวิต
1%

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

จ าแนกตามแผนงาน

งบสุทธิ (ทั้งป)ี 290.6117 ล้านบาท 
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ท่ีมา : ส านักงานเลขานุการกรม สิ้นสุด ณ วันท่ี 28 กันยายน 2561

28.2704

14.4300

25.0000

105.0319

117.8793

27.4592

13.7380

25.0000

101.9194

117.8793

0.8111

0.6770

0

3.0646

0

0

0.0149

0

0.0478

0

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบอุดหนุน

งบด าเนินงาน

งบบุคลากร
คงเหลือ ผูกพัน เบิกจ่าย งบที่ได้รับจัดสรร

เบิกจ่าย 98.41%
285.9961 ล้านบาท

ผูกพัน 1.57%
4.5527 ล้านบาท

คงเหลือ 0.06%
0.0629 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

งบสุทธิ (ทั้งปี) 290.6117 ล้านบาท
หมายเหตุ : ได้รับงบประมาณแผนบุคลากร
เพิ่มปลายปี จ านวน 13.0477 ล้านบาท
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แผน 290.6117
ผลเบิกจ่าย 285.9961
ผูกพัน 4.5527
คงเหลือ 0.0629

บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
แผน 17.4716
ผล 16.9294

เสริมสร้างศักยภาพคน
แผน 122.8354
ผล 120.0826

บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
แผน 4.7700
ผล 4.2930

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
แผน 126.5642
ผล 126.5642

สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี
แผน 16.5861
ผล 15.7468

บูรณาการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต

แผน 2.3844
ผล 2.3801

ท่ีมา : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จ าแนกตามแผนงานระดับผลผลิต
(หน่วย : ล้านบาท)
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วงเงินอนุมัติ ปี 62
87.5713 ล้านบาท
คิดเป็น 34.14%

วงเงินคงเหลือ
168.9250 ล้านบาท

คิดเป็น 65.86% 

ผลการเบิกจ่าย
48.8393 ล้านบาท
คิดเป็น 55.77%

ผูกพัน
38.7320 ล้านบาท
คิดเป็น 44.23%

งบกองทุนฯ 256.4966 ล้านบาท 

57 โครงการ
 โครงการภายในกรม 27 โครงการ
 โครงการภายนอก 30 โครงการ
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• ถอดองค์ความรู้ต าราปั๊บสาลา้นนา
• จัดพิมพ์ต ารับยาแผนไทยแหง่ชาติ 

ฉบับ พ.ศ. 2562
• มาตรฐานการเตรยีมเครื่องยาไทย

การคุ้มครองภูมิปัญญาฯ

• วิจัยกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
• ศึกษาต ารับเบญจกูล ตรีผลา พืชกลุ่ม Ocimum sp. 

ต่อการยับยั้งเซลลม์ะเร็ง (ในกระเพาะอาหาร เต้านม และท่อน้ าดี)
• ศึกษาการนวดไทยต่อโรคข้อเข่าเสื่อ ลมปะกัง

การศึกษา พัฒนา ต่อยอด

• พัฒนา mobile application ระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพ ด้วย AI
• จัดท าคู่มือ/แนวทางเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย แผนการผลิตยา 

การควบคุมคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์สมนุไพร ในระดับเขต
• พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใน/ภายนอก การฝึกอบรม การประชุมวิชาการ

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

• การบริหารจดัการกองทุนภูมิปญัญสการแพทย์แผนไทยบริหารจัดการกองทุนฯ

18 โครงการ 44.9189 ล้านบาท

20 โครงการ 20.6603 ล้านบาท

18 โครงการ 11.9921 ล้านบาท

1 โครงการ 10 ล้านบาท

• โครงการคืนภูมิปัญญาใหแ้ผ่นดิน เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

• วิจัยการปลูกกัญชาพันธ์ุพื้นเมือง จ.สกลนคร
• การอนุรักษ์สมุนไพร จ.ปัตตานี/สงขลา/ชัยภูมิ

• ศึกษาสารสกัดผิว
มะกรูดลดอาการปวดอักเสบ

• การบริหารฤาษีดัดตน
ต่อผู้สูงอายุภาวะอ้วน
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ภาคผนวก



เหตุการณ์ส าคัญ 2562

2561

ต.ค.

2561

พ.ย.

2561

ธ.ค.

2562

ม.ค.

2562

ก.พ.

2562

ม.ีค.

2562

เม.ย.

2562

พ.ค.

2562

มิ.ย.

2562

ก.ค.

2562

ส.ค.

2562

ก.ย.
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งท่ี 16
และงานนมหกรรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีท่ี 11
ระดับภาค

HERB ID Application รับรางวัลชนะเลิศ
Digital Transformation Award 2019

งานสัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แห่งชาติและพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย 

มหกรรมการแพทย์พื้นบ้านไทย ปีท่ี 11
ระดับภาค

พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
มีผลบังคับใช้ 29 มิถุนายน 2562

รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
และจัดส่งน้ ามันกัญชาต ารับหมอพื้นบ้าน
ถึงโรงพยาบาลท่ีร่วมโครงการวิจัย

คืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน
และปลูกต้นสมุนไพรไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง”

ออกหน่วยแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติฯ 
เน่ืองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อบรมวิทยากรครู ก หลักสูตรการใช้กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย

คัดเลือกพื้นท่ีต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ 
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 
และการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ปี 2562

แจกของขวัญปีใหม่ “ฟ้าทะลายโจร”
และงานกาชาดอุ่นไอรัก คลายลมหนาว 
สายน้ าแห่งรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเปิด
พิพิธภัณฑ์การสาธารณสขุและการแพทย์ไทย



SCAN ME



ของขวัญปีใหม่ 2562

ช่ วยบร ร เท าอาก าร โ รค ห วัด 
(common cold) เช่น ไอ เจ็บคอ
ควร ใช้ ยาฟ้าทะลายโจรทันที
เม่ือมีอาการ

ขนาดและวิธีใช้
รับประทานชนิดแคปซูล ขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 3 แคปซูล 
(ทั้งนี้ต้องได้รับปริมาณยาครั้งละ 1,500 มิลลิกรัม วันละ 4 ครั้ง 
รวม 6,000 มิลลิกรัม) หรือในรูปแบบสารสกัดครั้งละ 1 แคปซูล 
วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ข้อห้ามใช้ : หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร

ค าเตือน : หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีอาการรุนแรงมากขึ้น ให้หยุดยาและ
ไปพบแพทย์ การใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจท าให้แขนขาอ่อนแรง



เจ้าของฉายา “หมอพ่อพระแห่งหลังสวน” ได้รับ
คัดเลือกเป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติปี ๒๕๖๒ ในฐานะผู้
อุทิศตนช่วยเหลือชาวบ้านยามเจ็บป่วยจนเป็นที่ยอมรับ
และสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
เรียนวิชาหมอพื้นบ้านจาก “พ่อเฒ่าแดงยาว ศรีกิม” 
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้สืบทอดวิชารักษาคน และได้
หาความรู้ จ ากแพทย์ครูบาอาจารย์อี กหลายท่ าน 
การรักษาจะเน้นโรคกระดูก อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคตา 
โรคสตรี งูกัด โรคซางในเด็ก เป็นต้น ให้การรักษา
ชาวบ้านวันละ 20-30 คน สามารถลดภาระให้แก่
โรงพยาบาล

พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2562

ขณะเดียวกันยังเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันรักษาผู้ป่วยของพ่อหมอเสริฐกับแพทย์แผนปัจจุบัน ล่าสุด 
พ่อหมอได้รับความรู้เพิ่มเติมในด้านเทคนิคการแพทย์ เช่น การอ่านฟิล์มเอกซเรย์ การใช้อุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่
ในการรักษากระดูก สุดท้ายในวัยกว่า 82 ปี “หมอเสริฐ” ย ้าถึงความต้ังใจในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพดูแล
สุขภาพของคน ว่า “ถ้ายังมีเรี่ยวแรงอยู่ ถึงอายุร้อยปีก็จะรักษาคนไข้ไม่หยุด”

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 2562



ร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร 

สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อระบบสุขภาพ
เศรษฐกิจของชาติต่อไป



กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

I  ntegrity
ท ำงำนอย่ำงมีศักดิ์ศรี

มีระเบียบวนิัยในตนเอง 

A  ctiveness
ขยัน ตัง้ใจท ำงำน

M  orality
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

D  emocracy
เป็นประชำธปิไตย 

มีสว่นร่วมจำกทุกฝ่ำย

T  hainess and 
Teamwork 

มีควำมเป็นไทยและท ำงำนเป็นทีม

A  ccountability
มีควำมรับผิดชอบ 
โปร่งใส่ ตรวจสอบได้

M indfulness
กำรงำนอย่ำงมีสติ

รอบคอบ

“ I  A M  D T A M ”

“ D T A M  T O G E T H E R ”


