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นางสาวสําเนียง  ซินโซ นายวิสิทธิ์ คําศรี

รวบรวมขอมูลและออกแบบ
นางสาวผุสชา จันทรประเสริฐ

จัดทําโดย  กลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ภาพประกอบ
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“ไมมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ รายงานฉบับนี้จดัทําเพื่อการศึกษา และมิไดมีการซ้ือขายทางการคาจริง”

Website : http://dtam.moph.go.th



“สุข สัมฤทธิ์”
ทํางานอยางมีความสุข และงานมีผลสัมฤทธ์ิ

“รวมกันสืบสาน รักษา ตอยอดภูมิปญญา”
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 

สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอระบบสุขภาพ

เศรษฐกิจของชาติตอไป



“ไทสูสุข” ประยุกตมาจากทาฤาษีดัดตน 

(วัดโพธิ์) โดยกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก นํามาประยุกตใหปฏิบัติ

ตามได  ง ายตอการจดจํา จํานวน 6 ทา 

สามารถคนหาใน YouTube และฝกปฏิบัติ

ตามไดทุกวัน



ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป  2 5 6 3 ก ร ม ก า ร แ พ ท ย แ ผ น ไ ท ย แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย ท า ง เ ลื อ ก
ไดรวบรวมผลการปฏิบัติราชการจัดทําเปนเอกสารสรุปผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อส่ือสารใหหนวยงานของรัฐ ภาคีเครือขาย และประชาชน รับทราบผลการดําเนินงานของกรม 
ซ่ึงในปงบประมาณ พ .ศ. 2563 กรมไดปรับกลยุทธ โดยมุ งเนนการทํางานตามยุทธศาสตรและ
บูรณาการรวมกันมากขึ้น ผานกลไกการมีสวนรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ขับเคล่ือน
การพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเ ลือก และสมุนไพร 
ภายใตแผนปฏิบัติราชการท่ีตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 
และแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
ไดกําหนดแผนปฏิบัติราชการมุงเนนความเปนเลิศ เพื่อรองรับการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
ดังน้ี แผนปฏิบัติราชการที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion
Prevention & Protection Excellence) แผนปฏิบัติราชการที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 
แผนปฏิบัติราชการที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) แผนปฏิบัติราชการที่ 4 บริหารเปนเลิศ
ดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนปฏิบัติราชการที่  5 ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom
Excellence) และเพิ่ มแผนปฏิบั ติ ราชการที่  6 การสร า งความสามารถในการแข งขัน เปน เ ลิศ 
(Competitiveness Excellence) รายงานฉบับนี้ประกอบดวยเนื้อหา 5 สวน ไดแก ขอมูลพื้นฐาน ผลงานสําคัญ
ผลงานรายแผนปฏิบัติราชการ รายงานดานงบประมาณ และแนวทางการดําเนินงานป 2564

ดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานตามแผนที่กรมวางไว กรมไดปรับกลยุทธ วิธีการ เพื่อใหงานบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
ดวยความรวมมือจากทุกหนวยงาน โอกาสนี้ ขอขอบคุณผูบริหาร และบุคลากรกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกทุกทาน รวมถึงภาคีเครือขายทุกภาคสวน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานดวยดี
มาโดยตลอด หวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาและขับเคล่ือนงาน
รวมกัน สามารถบูรณาการงานใหสอดคลองกับหนาที่รับผิดชอบ ใหการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกสรางประโยชนสูงสุดตอประชาชน

ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการดําเนินงาน และใหความอนุเคราะหสงรายงาน
ผลการดําเนินงานมาดวยดีตลอดป 2563

กองบรรณาธิการ

มกราคม 2564
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แผนงานรองรับสถานการณโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19)
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สวนที่ 1

ขอมูลพ้ืนฐาน

• วิสัยทัศนและพันธกิจ

• คานิยมองคกร

• แผนปฏิบัติราชการเร่ือง

• โครงสรางองคกร

• ขอมูลบุคลากร



วิสัยทัศนและพันธกิจ

“VISION”
เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและสงเสริมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน

“MISSION”
พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและพัฒนา

การวิจัย การจัดระบบความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร คุมครอง อนุรักษ 

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทยพ้ืนบานไทย 

พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เพ่ือนําไปใชในระบบบริการสุขภาพอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการดูแลสขุภาพ

“GoaI”
1. ประชาชนมีความเชือ่มั่นดานบริการการแพทยแผนไทยและสมุนไพร

2. การแพทยแผนไทยและสมุนไพรเขาสูระบบบริการสุขภาพของรัฐ

3. การแพทยแผนไทยและสมุนไพรสรางมูลคาเพ่ิม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ

2
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



คานิยมองคกร

I ntegrity

A ctiveness

M orality

D emocracy

T hainess and Teamwork

A ccountability

M indfulness

ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง 

ขยัน ตั้งใจทํางาน

มีคุณธรรม ซ่ือสัตยสุจริต

เปนประชาธิปไตย มีสวนรวมจากทุกฝาย

มีความเปนไทยและทํางานเปนทีม

มีความผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได

ทํางานอยางมีสติ รอบคอบ

“CORE VALUE”
ศักดิ์ศรีสรางสรรค  มุงม่ันตั้งใจ  ฝกใฝคุณธรรม  นําประชาธิปไตย

เปนไทยทีมรวม  รวมรับผิดชอบ  รอบคอบมีสติ

I  AM  DTAM

3
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แผนปฏิบัติราชการเรือ่ง

6. การสรางความสามารถในการแขงขันเปนเลิศ

(Competitiveness Excellence)

2. บริการเปนเลิศ

(Service Excellence)

3. บุคลากรเปนเลิศ

(People Excellence)

4. บริหารเปนเลิศ

ดวยธรรมาภิบาล

(Governance 

Excellence)

5. ภูมปิญญาเปนเลิศ

(Wisdom Excellence)

1. สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ

(Promotion Prevention & 

Protection Excellence)

ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

เปาหมาย

เพ่ิมการเขาถึงบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ

สมุนไพรไทยเพ่ิมมูลคา

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสุข 

มีสมรรถนะสูง

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ในระบบสุขภาพมีความเขมแข็งและยัง่ยืน

ภูมิปญญาไดรับคุมครองและสงเสริมใหเปน

ศาสตรของแผนดินและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ประเทศชาติ

ประชาชนและนักทองเท่ียวมีความเช่ือมั่น

ในบริการการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และ

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ

4
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โครงสรางองคกร

• สํานักงานเลขานุการกรม

• กองวิชาการและแผนงาน

• กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

• กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ

• กลุมกฎหมายและจริยธรรม

• สถาบันการแพทยแผนไทย

• กองคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
และแพทยพ้ืนบานไทย

• กองการแพทยทางเลือก

• สถาบันการแพทยไทย-จีน

• โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
และการแพทยผสมผสาน

• สํานักงานบริหารกองทุน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

• สํานักงานจัดการกัญชาและ
กระทอมทางการแพทยแผนไทย

นพ.ปราโมทย เสถียรรัตน

รองอธิบดีคนท่ี 1 นพ.สรรพงศ ฤทธิรักษา

รองอธิบดีคนท่ี 2

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร

หมายเหตุ หนวยงานตามกฎกระทรวง

หนวยงานจัดตั้งขึ้นเปนการภายใน

5
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ขอมูลบุคลากร

ขอมูลอัตรากําลังปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562)

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีกรอบอัตรากําลังท้ังสิ้น 359 คน 

โดยสามารถจําแนกรายละเอียดสัดสวนบุคลากรท้ังหมดตามแผนภูมิตอไปน้ี
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3.9%
พนักงานกระทรวงสาธารณสขุ

14 คน

65.2%
ขาราชการ 234 คน30.4%

พนักงานราชการ

109 คน

0%
ลูกจางชั่วคราว 0 คน 

0.5%
ลูกจางประจํา 2 คน

1. สัดสวนบุคลากรท้ังหมด

2. สัดสวนบุคลากรจําแนกระดับการศึกษา
66.9%

ปริญญาตรี 240 คน
23.2%
ปริญญาโท 83 คน

7.0%
ต่ํากวาปริญญาตรี 25 คน

2.9%
ปริญญาเอก 10 คน



ขอมูลบุคลากร

3. สัดสวนบุคลากรจําแนกชวงอายุ

0

20

40

60

80

100

นอยกวา/เทากับ 29ป 30-39 ป 40-49 ป มากกวา/เทากับ 55 ป

50

80

54 50
43

50

14
22 3 4 50 0 0 2

ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางประจํา

หนวย: คน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรรวมทุกกลุมชวงอายุ จํานวน 359 คน 

แบงเปน ชวงอายุนอยกวาหรือเทากับ 29 ป จํานวน 95 คน อยูในประเภทขาราชการ

มากท่ีสุดท่ี 50 คน รองลงมาคือ ประเภทพนักงานราชการ 43 คน ชวงอายุ 30-39 ป 

จํานวน 133 คน ถือเปนกลุมชวงอายุท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดในกรม อยูในประเภท

ขาราชการมากท่ีสุดท่ี 80 คน รองลงมาคือ ประเภทพนักงานราชการ 50 คน ชวงอายุ 

40-49 ป จํานวน 72 คน ประเภทขาราชการมากท่ีสุดท่ี 54 คน รองลงมาคือ ประเภท

พนักงานราชการ 14 คน และชวงอายุมากกวาหรือเทากับ 50 ป ข้ึนไป จํานวน 59 คน 

ประเภทขาราชการมากท่ีสุดท่ี 50 คน



สวนที่ 2 

ผลงานสําคัญ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

• ตัวช้ีวัดกรม ภายใตแผนยุทธศาสตร

ชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข

• คํารับรองปฏิบัตริาชการ

(Performance Agreement: PA)

• ความก าวหน าตามแผนปฏิ รูป

การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย

เพ่ือเศรษฐกิจ

• แผนงานรองรับสถานการณโคโรนา

ไวรัส 2019 (COVID-19) 



ตัวช้ีวัดกรม ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

ดานสาธารณสุข

ตัวช้ีวัดท่ี 31 รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับบริการตรวจ 

วินิจฉัย และฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย และ

การแพทยทางเลือก

21.20 21.95
23.58

18.02 18.69 18.22

25.95 26.27

19.25
22.25

20.80
22.42

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

อางอิงขอมูลจาก เว็บไซต www.hdcservice.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ป 2562
เปาหมาย : รอยละ 18.5

ผลงาน : รอยละ 21.5

ป 2563
เปาหมาย : รอยละ 19.5

ผลงาน : รอยละ 21.48
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คํารับรองปฏิบัติราชการ

1. รอยละมูลคาการใชยาสมุนไพร

ในระบบบริการเพ่ิมขึ้น 

(ป 2562 = 1,317.268 ลานบาท)

เปาหมาย

ไมนอยกวา

รอยละ 3

ผลงาน

ลดลงจากป 2562 

รอยละ 20.43

(ป 2563 = 1,048.171 ลานบาท)

2. รอยละของผูปวยนอกท้ังหมดท่ีไดรับ

บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และ

ฟนฟูสภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก

รอยละ 

19.5
รอยละ 21.48 

3. จํานวนตํารับยาแผนไทยท่ีมี

กัญชาปรุงผสมอยูไดรับการ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

จาก (ป 2562 = 16 ตํารับ)

20 ตํารับ

(สะสม)

ป 2563 = 11 ตํารับ รวม 27 ตํารับ (สะสม)

ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ควบคุมยาเสพติดใหโทษ

รอยละ 

80

กระจายยาใหหนวยบริการท่ี

เปดคลินิกกัญชาฯ 354 แหง 

คิดเปนรอยละ 100 

5. จํานวนหนวยบริการปฐมภูมิ (PCC) 

ท่ีรวมจัดบริการการแพทยแผนไทย

(ป 2562 มี PCC รวมจัดบริการ 12 แหง 

(ระดับ A และ B))

25 แหง 

(สะสม)

มีหนวยบริการปฐมภูมิ (PCC) 

ท่ีรวมจัดบริการแพทยแผนไทยรวม 

33 แหง (สะสม) แบงเปน ระดับ A 

6 แหง และระดับ B 27 แหง

ตัวชี้วัด

สถานการณการระบาด COVID-19 สงผลใหผูมารับบริการลดลง

4. รอยละคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย

ไดรับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาเปนสวนผสม



ความกาวหนาตามแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

ประเด็นท่ี 5 การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ

โครงการ ผลผลิต

1. การพัฒนาฐานขอมูล 

Big Data ดานสมุนไพร

1. ระบบรายงาน Visualization 5 Dashboard ประกอบดวย

1) DTAM Herb Summary Dashboard

2) GMP Herb Procurement Dashboard

3) GMP Herb Procurement Detail Dashboard

4) DTAM Herb Values Dashboard

5) DTAM Herb Values Detail Dashboard

2. ระบบซ้ือ-ขายวัตถุดบิสมุนไพรคุณภาพ ผานระบบ online

2. การจัดตั้งตลาดกลางวตัถดุิบ 

สารสกัดสมุนไพร ผลิตภัณฑ

สมุนไพร และศูนยใหคําปรึกษา

ผูประกอบการสมุนไพรครบวงจร

1. ตลาดกลาง ตลาดไท

กรมรวมกับภาคีเครือขาย ไดแก กรมสงเสริมการเกษตร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ

จํากัด (ตลาดไท) และบริษัท มอร เมดดคัิล จํากัด ลงนาม MOU ความรวมมือจัดตั้งตลาดกลาง

จําหนายวัตถุดิบสมุนไพรไทย เพ่ือใหเกษตรกรและผูซ้ือสะดวกในการซ้ือขาย สงเสริมการขาย

วัตถุดิบสมุนไพรสดและวัตถุดิบสมุนไพรแปรรูปที่มีคุณภาพ ทั้งนี้อยูระหวางหารือรวมกัน

2. ศูนยสงเสริมผูประกอบการสมุนไพร

2.1 ใหคําปรึกษาผูประกอบการ ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก

สมุนไพร และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไพร 167 ราย

2.2 จัดอบรมยกระดับผูประกอบการ 443 ราย ในหัวขอ รูปแบบสมุนไพรไทยสูตลาดจีน

“โอกาสทางการคาในบาหเรนและอาหรับ ขุมทรัพยใหมสมุนไพรไทย”

และพัฒนาศักยภาพผูประกอบการสมุนไพรดานการตลาดยุคดิจิทัล (ออนไลน) 

2.3 สงเสริมภาพลักษณทางการตลาด โดยดําเนินการประชาสัมพันธรูปแบบ Online : 

ภายในประเทศ ผานเว็บไซต www.thailandpostmart.com และตางประเทศ 

www.taobao.com, www.tmall.com, www. klangone.com และประชาสัมพันธรูปแบบ 

Offline จับคูเจรจาธุรกิจการคากับกลุมบริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชันแนล และบริษัท ซีพี 

ออลล จํากัด ออกบูธหางสรรพสินคา ณ คิง เพาเวอร ศรีวารี และ ICON SIAM และคัดเลือก

ผลิตภัณฑสมุนไพรคุณภาพ (Premium Herbal Products) กวา 208 ผลิตภัณฑ

2.4 ศูนยใหขอมูลผูประกอบการสมุนไพร (One stop service) โดยสนับสนุนขอมูล ไดแก 

แคตตาล็อกงานวิจัย และรายชื่อโรงงานที่รับ OEM
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ความกาวหนาตามแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

โครงการ ผลผลิต

3. การพัฒนามาตรฐาน

ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

สมุนไพรไทยแลนด 4.0 ใหมี

คุณภาพในระดับสากล

1. ได (ราง) มาตรฐานสารสกัด เสนอสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพิจารณา

กําหนดเปนมาตรฐาน 3 รายการ ไดแก มะขามปอม ดอกอัญชัน และน้ํามันตะไครหอม

4. การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ

ดานการแพทยแผนไทย

1. ไดตํารับยากลางรักษาโรคสะเก็ดเงิน สําหรับใชในโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยนํารอง 

19 แหง จํานวน 3 ตํารับ ไดแก ตํารับยาตมรับประทาน ตํารับยาตมอาบ หรือแปรรูป และ

ตํารับยาทาน้ํามัน

2. อยูระหวางกอสรางอาคารผูปวยนอกการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 4 ชั้น 

ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร และโรงพยาบาลหวยยอด 

จังหวัดตรัง

5. การพัฒนามาตรฐานนวดไทย

ในระดับสากล

1. ไดคูมือมาตรฐานดานการนวดไทย

2. ได (ราง) คูมือชุดความรูการนวดไทยแบบจตุรพฤกษ และ (ราง) คูมือชุดความรูการนวดไทย

สําหรับนักกีฬา

6. การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

และการเรียนการสอนแพทย

แผนไทยระดับปริญญาตรี

1. จัดทําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

2. ได (ราง) เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ วิชาชีพ สําหรับแพทยแผนไทยแนวใหม 

และ (ราง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของหลักสูตรแนวใหม 6 ป 

ประเด็นท่ี 5 การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ
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แผนงานรองรับสถานการณโคโรนาไวรัส 2019

ศึกษาวิจัยฟาทะลายโจรตอผูปวย COVID-19

ระดับรุนแรงนอย ระยะท่ี 1 พบวา มีความปลอดภัย 

ไมมีอาการไมพึงประสงคหลังจากรบัประทานสารสกัด

ฟาทะลายโจร และผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 

(คาการทํางานตับ/ไต) อยูในเกณฑปกติ

มีแนวทางการใหบริการการแพทยแผนไทย ในสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ เพ่ือปองกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019) พ.ศ. 2563

จัดทําแผนประคองกิจการ สําหรับปฏิบัติงาน

ในภาวการณระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19

(Business Continuity Plan : BCP)

จัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency 

Operation Center : EOC) กรณีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019  (Coronavirus 
Disease 2019 : COVID-19) ของกรม

สนับสนุนขอมูล โดยศูนยตอบโตขาวปลอมดานสุขภาพ 

(คณะทํางาน สา’สุขชัวร ทีมเฉพาะกิจ COVID-19) และรับสายดวน 1422

สนับสนุน

ยาฟาทะลายโจร 

100,000 แคปซูล 

ใหกับบุคลากรใน

โรงพยาบาล

ท่ัวประเทศ
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สวนที่ 3 

ผลงานรายแผนปฏิบัติราชการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ 6 เร่ือง

• PP&P Excellence 

• Service Excellence

• People Excellence 

• Governance Excellence 

• Wisdom Excellence 

• Competitiveness Excellence



และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค

เปาหมาย

ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีดวยศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

แผนปฏิบัติราชการท่ี 1

1.1 แผนงานเสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ

1) สื่ อสารความรอบรู ด านสุขภาพ 

สรางความรอบรูดานสุขภาพ จัดกิจกรรม

สรางความรอบรู 30 ครั้ง ผลิตองคความรูดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและ

เรื่ อง COVID-19 รูปแบบอินโฟกราฟกส 

เผยแพรคลิปผานสื่อ 225 ช้ินงาน ผลิตจุลสาร

ความรูขอมูลวิชาการใหกับประชาชนเปน

ประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 12 ฉบับ 

และจัดทําสื่อเผยแพรขอมูลขาวสารฯ  จุลสาร

กรมการแพทยแผนไทย (E-book) 11 ฉบับ

รวมท้ั งพัฒนาแอปพลิ เคชันสํ าหรั บ

ประชาชนใหมีความรอบรูด านสุขภาวะ 

สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีพึงประสงค และสามารถปองกันและลดโรค

ท่ีสามารถปองกันได เกิดเปนสังคมบมเพาะ 

จิตสํานึกการมีสุขภาพดีสูงข้ึน 3 แอปพลิเคชัน 

รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOSดังน้ี

Herb ID Thai Herbal 

Image Identification

สามารถระบุชนิดพืชสมุนไพร

ดวยภาพ แสดงช่ือทองถ่ิน ช่ือวิทยาศาสตร 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร สรรพคุณ วิธีการใช 

และขอควรระวังของพืชสมุนไพร ในรูปแบบ

อินโฟกราฟกส

Dr. Ganja  in TTM 

กัญชาทางการแพทยแผนไทย 

ใหความรู เก่ียวกับสมุนไพร

กัญชา และสามารถจองคิวลวงหนาเขารับ

บริการคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย 

เพ่ือความสะดวกในการรับบริการท่ีคลินิก

กัญชาทางการแพทยแผนไทย 

Big Data นวดไทย

สําหรับประชาชน นักทองเท่ียว 

ใชคนหา ขอมลูสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย

เรียนรูการแพทยภูมิปญญา สถาบันการศึกษา/

ฝกอบรม และสรางความรอบรูเรื่องการนวด

ไทยอยางถูกตอง

เปาหมาย
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2) สื่ อสารความรอบรู เ ร่ื องกัญชา

ดานการแพทยแผนไทย จัดกิจกรรมสราง

ความรอบรู กัญชาทางการแพทยแผนไทย 

12 ครั้ ง ผลิตสื่อองคความรู เรื่ องกัญชา

ทางการแพทยแผนไทย รูปแบบอินโฟกราฟกส 

125 ช้ินงาน ผลิตโมชันกราฟกส 3 ช้ินงาน 

เผยแพร วิทยุออนไลนและในรูปแบบสื่อ

ออนไลนทุกชองทาง

3) มหกรรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยพ้ืนบานไทย ปท่ี 12 ระดับภาค

 ภาคเหนือ จ.กําแพงเพชร 

 ภาคกลาง จ.สระบุรี 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.มุกดาหาร

เครือขายนายทะเบียนจังหวัด ผูมีสวนไดเสีย 

ผูใหบริการในสถานบริการสุขภาพระดับตาง ๆ  

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ รวมถึงประชาชน

ร วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ภู มิ ปญญาไทย 

การแพทยพ้ืนบานไทย การแพทยทางเลือก 

และสมุนไพร มากกวา 50,000 คน มีการ

รวบรวมองคความรู  ภูมิปญญา จัดแสดง 

1,067 เรื่อง/รายการ มีบริการตรวจ วินิจฉัย 

จายยาสมุนไพร 

โดยผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

การแพทยแผนจีน มีผูรับบริการมากกวา 

1 ,142 คน มู ลค าการจํ าหน ายสิ นค า 

ผลิตภัณฑ อาหาร เครื่องดื่ม รวมท้ัง 3 ภาค 

มากกวา 3 ลานบาท

4) มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ และ

การประชุมวิชาการประจําป การแพทย

แผนไทย  การแพทย พ้ืนบ าน  และ

การแพทยทางเลือก คร้ังท่ี 17 ภายใต 

Theme “นวดไทย สมุนไพรไทย สรางสุข

ทุกวัย” ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี

ประชุมวิชาการประจําป คร้ังท่ี 17 

รูปแบบ New Normal จํานวน 14 หัวขอ 

ผูเขารวมประชุมรวม 15,018 คน แบงเปน 

On Site 1,072 คน และ Online 13,946 คน

ประกวดผลงานวิชาการประจําป คร้ังท่ี 17

รูปแบบ Online เพ่ือสอดคลองกับการจัด

กิจกรรมแบบ New Normal มีจํานวนผลงาน

วิชาการสงเขาประกวด 157 เรื่อง ผานการ

คัดเลือก 99 เรื่อง ไดรับรางวัลและนําเสนอ

ภายในงาน 24 เรื่อง
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ตลาดความรู กิจกรรมเผยแพรความรู

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ ดานการแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือก แบบ New Normal 

18 หลักสูตร มีประชาชนเขารวมอบรมรวม 

11,149 คน แบงเปน On site 637 คน และ 

Online 10,512 คน

นิทรรศการและนวัตกรรมระดับชาติ 

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน 

การแพทยทางเลือก และสมุนไพร รวมถึงการ

ยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ด า นสุ ขภาพสู ส า กล  มี นิ ทร รศกา ร 

ลานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน สวนสมุนไพร 

และมีบริ การตรวจรั กษาให คํ าปรึ กษา

ดานสุขภาพ จําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมี

คุณภาพและไดมาตรฐาน มีประชาชน

เขารวมงานรวม 124,156 คน แบงเปน 

On site 58,921 คน และ Online 65,235 คน 

มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรและ

บริการประมาณ 38 ลานบาท

สงผลใหประชาชน “รูจัก เช่ือมั่น ชอบ

และใช” การแพทยแผนไทย การแพทย

พ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร

มากข้ึน สามารถนําองคความรูไปใชใหเกิด

ประโยชนในการพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ 

และสรางเครือขายชุมชนเขมแข็งในการ

สงเสริมสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 

มีภาคีเครือขายเขารวมประมาณ 135 

องคกร สรางความเขมแข็งใหเครือขาย

ชุมชนและผู ประกอบการ เ ช่ือม โยง

เศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก

ในอนาคต โดยมีการคัด เลือกรางวัล

สมุนไพรดีเดนระดับชาติ ประจําป 2563

และการสงเสริมผูประกอบการเกิดการ

จับคูธุรกิจนําไปสูการตอยอดตอไป
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1.2 แผนงานคุมครองผูบริโภค

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลการบริการและ

ผลิตภัณฑสุขภาพทางการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก

สําหรับประชาชน เปดใหบริการฐานขอมูล

ดานการแพทยทางเลือก 3 ระบบ ไดแก 

ดานบุคลากร สถานบริการ และสถานศึกษา 

บนเว็บไซตของกองการแพทยทางเลือก 

www.thaicam.go.th แ ล ะ จั ด ทํ า สื่ อ

อินโฟกราฟกส 123 เรื่อง สื่อวีดีโอ 24 เรื่อง 

เพ่ือการเผยแพร

2) รวบรวมองคความรูการดูแลสุขภาพ

ดวยศาสตรการแพทยแผนจีน พัฒนา

มาตรฐานการแพทยแผนจีนในประเทศไทย 

มีการจัดประชุมพิจารณามาตรฐานการแพทย

แผนจีนในระดับนานาชาติ 5 ดาน เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานการแพทย

แผนจีนในหนวยบริการ 

เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการการแพทย

แผนจีนท่ีมี คุณภาพและปลอดภัย และ

ร วมส งผลการเข าร วมพัฒนามาตรฐาน

การแพทย แผนจี นในระดั บนานาชาติ

แกสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

เพ่ือสงตอไปยังสํานักงานเลขาธิการ ISO/TC

249 สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 50 เรื่อง 

และเขารวมการจัดพัฒนามาตรฐานการแพทย

แผนจีนในระดับนานาชาติ จาํนวน 25 เรื่อง

1.3 แผนงานเสริมสรางเครือขาย

ชุมชนเพ่ือสงเสริมสุขภาวะทุกกลุมวัย

1) ขยายพ้ืนท่ีสงเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคสูความเปนเลิศโดยการใช

การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก

ทุกกลุมวัย (สุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย) 

ถอดบทเรียนประสบการณการใชสมาธิ

บําบัด SKT ของบุคลากรสาธารณสุข และ

ประมวลประสิทธิผลของการสวดมนต 

การปฏิบัติสมาธิและเครื่องมือ “3ส 3อ 1น”

ตอการดูแลสุขภาพองครวม การปองกัน

และควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังในเครือขาย

ภาคประชาชนเขตภาคเหนือ 18 จังหวัด 

สามารถเขาถึงความรอบรูดานการสงเสริม

สุขภาพและปองกันโรคดวยการแพทย

ทางเลือก สมาธิบําบัด SKT และมณีเวชได
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2) ส งเสริมสุ ขภาพผู สู งอายุ ด วย

การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

เกิดการบูรณาการงานของภาคีเครือขายอยาง

ชัดเจน ชมรมผูสูงอายุไดเรียนรูการแพทย

แผนไทย และนําความรูดานการแพทยแผนไทย

และการแพทยผสมผสาน ไปดูแลสุขภาพ

ของตนเอง ครอบครัว มีการคัดเลือกพ้ืนท่ี

ตนแบบผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุไดศึกษา 

เรียนรู และนําองคความรูไปพัฒนาตอยอด

และเปนท่ีศึกษาดูงานใหกับตําบลอ่ืนตอไป 

ท้ังน้ีมีการมอบรางวัลพ้ืนท่ีตนแบบดีเดนชมรม

ผูสูงอายุดานการแพทยแผนไทย ดังน้ี

(1) รางวัลชนะเลิศ 

ชมรมผูสูงอายุตําบลภูเงิน  จ.รอยเอ็ด

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ชมรมผูสูงอายุตําบลมวงงาม จ.สงขลา

(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชมรมผูสูงอายุตําบลบานไฮ-โนนอุดม จ.สกลนคร

(4) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ชมรมผูสูงอายุตําบลชองลม จ.กําแพงเพชร

3) สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

สูความเปนเลิศดวยการใชการแพทย

แผนไทย การแพทยทางเลือก และ

สมุนไพร จัด ทําคู มื อด านการแพทย

ทางเลือก ไดแก แดชไดเอท (DASH Diet) 

บําบัดโรคความดันโลหิตสูง คีโตจินิคไดเอท 

(Ketogenic Diet) สําหรับลดนํ้าหนัก/

โรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และอาหารบําบัด

โรคไตเสื่อม สนับสนุนใหหนวยบริการ 

ไดแก รพ.สต. 2,300 แหง รพช. 800 แหง 

รพท. 92 แหง รพศ. 28 แหง สสจ. 76 แหง 

สําหรับบุคลากรสาธารณสุขหรือบุคลากร

ท่ี เ ก่ี ยวข อง  ส ามารถ นําความรู ท่ี ไ ด 

ไปวางแผนในการสงเสริมสุขภาพและ

ปอง กันโรคดวยการแพทยทางเลือก 

โดยเฉพาะกลุมผูปวยเรื้อรั งในชุมชน

ตนแบบ ใหมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพ

เพ่ิมมากข้ึน ใชอาหารสุขภาพสําหรับ

ผูปวยโรคเรื้อรัง ในการสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคเพ่ิมข้ึน
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(Service Excellence)

บริการเปนเลิศ

เปาหมาย

เพ่ิมการเขาถึงบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยเพ่ิมมูลคา

แผนปฏิบัติราชการท่ี 2

เปาหมาย

2.1 แผนงานพัฒนารูปแบบและคุณภาพ

มาตรฐานบริการ

1 )  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

(Service plan) สาขาการแพทยแผนไทย

และการแพทยผสมผสาน อบรมแพทย

แผนไทยและผูรับผิดชอบงานการแพทย

แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

ให ความรู เรื่ องโรคอัมพฤกษ  อัมพาต 

โลหิตสตรี การดูแลผูปวยระยะสุดทาย 

(Palliative care) 156 คน การดูแลผูปวย

ระยะกลาง ( Intermediate Care) ดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก 170 คน พัฒนาศักยภาพและ

เพ่ิมพูนทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคดวย

ศาสตรการแพทยแผนไทย 166 คน 

และบุคลากรรวมงาน   

ป ร ะ ช ุม ว ิช า ก า ร

กระทรวงสาธารณสุข 

กับการเปลี่ยนแปลง

สูยุค New Normal

พัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย

แผนไทย มีแนวทางการดําเนินงานพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานดานการแพทยแผนไทย 

ใหความรูเจาหนาท่ีดานคุณภาพมาตรฐาน 

ให เข าใจแนวคิดและปรั ชญาคุณภาพ 

Hospital Accreditation (HA) สูการปฏิบัติงาน

สามารถใช เครื่ องมื อคุณภาพพ้ืนฐาน 

ประยุกต ใช ในการพัฒนาคุณภาพและ

งานบริการดานการแพทยแผนไทยไดอยาง

เหมาะสม

2) พัฒนาบริการการแพทยแผนไทยใน

คลินิ กหมอครอบครัว กรมได พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพและเครือขาย

ผูดูแลใหมีความรู มีทักษะและนวัตกรรมใน

การดูแลผูปวย Palliative care แบบบูรณา

การ  เ พ่ื อ พั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ตผู ป ว ย

และครอบครัวใน 6 เขตบริการสุขภาพ

เปาหมาย 29 โรงพยาบาล และมีคูมือ

แนวทางการดูแลผูปวยมะเร็งระยะสุดทาย

แบบประคับประคองแบบบูรณาการสําหรับ

แพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ
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3) ส งเสริมและพัฒนามาตรฐาน

การแพทยทางเลือกเข าสู ระบบบริการ

สาธารณสุข สงเสริมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก (เวชศาสตร

บูรณาการ) ใน  Primary Care Cluster

มีหนวยบริการปฐมภูมิ (PCC) ท่ีเขารวม

จัดบริการการแพทยแผนไทย 33 แหง 

จัดทําแนวทางการดําเนินงานในคลินิก

หมอครอบครัว ในโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชหลมเกา อบรมสมาธิบําบัด (SKT) 

ทางเลือกเสริมสําหรับผูปวยเบาหวาน 

ใหแกสหวิชาชีพในคลินิกหมอครอบครัว 

บุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

(รพ.สต.) 14 แหง แกนนํา อสม. 13 หมูบาน 

280 คน เพ่ือขยายผลใชในการดูแลสุขภาพ

ผูปวยเรื้อรังและประชาชนในพ้ืนท่ี

4) พัฒนาตนแบบการจัดบริการ

สุขภาพดวยการแพทยเวชศาสตรบูรณาการ

ในสถานบริการสุขภาพ “ศูนยเวชศาสตร

บูรณาการ”(Integrative Medical Center)

มีแนวทางการดํ า เ นิน งาน โคร งการ

ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป 

และมีตนแบบการดําเนินงานการแพทย

บูรณาการในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล

ท่ัวไป ใน 12 เขตสุขภาพ ดังน้ี

เขต 1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

จ.เชียงราย 

เขต  2  โร งพยาบาลศรี สั งวรสุ โ ขทั ย 

จ.สุโขทัย 

เขต 3 โรงพยาบาลกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร

เขต 4 โรงพยาบาลพระนารายณมหาราช 

จ.ลพบุรี

เขต 5 โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

เขต 6 โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร 

จ.ปราจีนบุรี

เขต 7 โรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแกน

เขต 8 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

สวางแดนดนิ จ.สกลนคร

เขต 9 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา

เ ขต  10  โ ร งพยาบาล อํ าน าจ เ จริ ญ 

จ.อํานาจเจริญ

เขต 11 โรงพยาบาลกระบ่ี จ.กระบ่ี 

และ เขต 12 โรงพยาบาลหาดใหญ จ.สงขลา
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5) พัฒนามาตรฐาน

การแพทย แผนจี น

ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

กรมดําเนินการจัดทําพจนานุกรมศัพท

การแพทยแผนจีน เลม 3 จํานวน 550 คํา 

และแก ไ ขคํ าศั พทพจนา นุกรมศัพท

การแพทยแผนจีน เลม 2 จํานวน 254 คํา 

เพ่ือเปนแหลงอางอิงใหกับผูท่ีสนใจท้ังชาวไทย

และชาวตางชาติ

6) พัฒนารูปแบบบริการการแพทย

แผนจีนในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

จัดทําฐานขอมูลบุคลากรดานการแพทย

แผนจีนในหนวยบริการ สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  12 เขตบริ การสุขภาพ 

ในโรงพยาบาลท่ีมีการใหบริการการแพทย

แผนจีนในหนวยบริการ 225 แหง แพทย

ฝงเข็ม 197 คน แพทยแผนจีน 180 คน 

และผูชวยแพทยแผนจีน 14 คน

2.2 แผนงานยกระดับสถานบริการสุขภาพ

สูความเปนเลิศ

1) ขับเคลื่อนโรงพยาบาลการแพทย

แผนไทยสูความเปนเลิศ โรงพยาบาล

การแพทยแผนไทยมีศกัยภาพการใหบริการท่ี

ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงยิ่ งข้ึน 

แพทยแผนไทยมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในระดับ

เช่ียวชาญในการรักษาผูปวยโรคสะเก็ดเงิน

เกิดโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสาน สาขาเขตสุขภาพท่ี 8 

จังหวัดอุดรธานี ใหบริการคลินิกเฉพาะโรค 

ไดแก  คลิ นิกบริการการแพทยแผนไทย 

คลินิกสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกัน COVID-19  

คลิ นิ กข อเข าเสื่ อม และคลิ นิ กแพทย

พ้ืนบานไทย รวมผูรับบริการจํานวนไมต่ํากวา 

4,000 คน

สืบเน่ืองจากนโยบายปลดล็อกกัญชา

ทางการแพทย กรมไดเปดใหบริการคลินิก

กัญชาทางการแพทยแผนไทยและการแพทย

พ้ืนบ านไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑการ

สาธารณสุ ขและการแพทย ไทย กรม

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข ใหบริการตั้งแตวันท่ี 

6 มกราคม 2563 เปนตนมา
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สําหรับผูประกอบการ ผูประกอบวิชาชีพ 

ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ ใหมีศักยภาพในการ

วิ เคราะห  ควบคุมคุณภาพสมุน ไพร 

ในตํารับยาแผนไทย และไดขอกําหนด

มาตรฐานตํารบัยาแผนไทย เพ่ือนําไปใชใน

การควบคุมคุณภาพตํารับยาแผนไทย

2) พัฒนาระบบยา

สมนุไพรใหมีมาตรฐาน 

เสริมสรางความเชื่อมั่น

และภาพลักษณ ท่ี ดี

ของสมุนไพรไทย มีสถานท่ีผลิตยาสมุนไพร

ท่ีผ านการตรวจประเมิ นสถานท่ีตาม

หลักเกณฑวิ ธีการท่ีดีในการผลิตยาจาก

สมุนไพร WHO GMP จํานวน 11 แหง ดังน้ี 

1) รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 2) รพ.พนัสนิคม 

จ.ชลบุรี 3) รพ.พระอาจารยฝน อาจาโร 

จ.สกลนคร 4) รพ.อินทร บุรี  จ.สิงห บุรี 

5) รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส 6) รพ.เสาไห จ.สระบุรี 

7) รพ.ทาฉาง จ.สุราษฎรธานี 8) รพร.เดนชัย 

จ .แพร  9 )  รพ .สรรค บุ รี  จ . ชั ยนาท 

10) รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 

และ 11) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

โดยกรมใหคําแนะนําและตรวจสอบความ

ถูกตองของกระบวนการผลิต (Process

Validation) เพ่ือใหยาสมุนไพรมีคุณภาพ 

ปลอดภัย ชวยสรางความเช่ือมั่นในการใชยา

สมุนไพร

รวมท้ังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ิมความ

ครอบคลุมการใหบริการดานการแพทย

แผนไทยและการแพทยผสมผสาน จึงได

ขยายชองทางการเขาถึงบริการการแพทย

แผนไทยเพ่ือผูสูงอายุและผูปวยติดบาน

ติ ด เ ตี ย ง ใ น พ้ื น ท่ี ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 

โดยกิจกรรม “โรงพยาบาลใกลบานใกลใจ” 

ออกหน วย เผยแพร องค ความรู ด าน

การแพทยแผนไทยและใหบริการสงเสริม

สุขภาพประชาชนโดยเฉพาะผูสูงอายุและ

ผูปวยติดบานติดเตียง ดวยการแพทยแผนไทย 

ใหบริการกวา 30 หลังคาเรือน

2.3 แผนงานพัฒนาระบบยาสมุนไพร

และยาแผนไทยในระบบบริการสุขภาพ

1 )  ส ง เ ส ริมการใช ยาสมุ น ไพร

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

โดยจัดทําตนฉบับคูมือแนวทางเวชปฏิบัติ

ดานการแพทยแผนไทย เพ่ือสงเสริมการ

ใชยาสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุข

มีตํารา คูมือ หนังสือ สําหรับนําไปใช

ในการวิเคราะห ควบคุมคุณภาพสมุนไพร 

และตํารับยาแผนไทย
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อีกท้ังยั งมีผลิตภัณฑสมุนไพรท่ี ได

มาตรฐาน และเปนท่ียอมรบัในระดับประเทศ 

รางวัล Prime Minister Herbal Awards 

(PMHA) เปนท่ีรูจักเพ่ิมข้ึนในระดับประเทศ 

และนานาชาติ และผูประกอบการมีการ

พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร โดยใชนวัตกรรม

สมัยใหมเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค

3) จัดทําขอกําหนดมาตรฐานตํารับยา

แผนไทยตามประกาศในบัญชียาหลัก

แหงชาติ รวมถึงการรวบรวมองคความรูและ

จัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนไทย 

ฉบับราชบัณฑิตยสภา ซึ่งได (ราง) ตนฉบับ

พจนานุกรมศัพท การแพทย แผนไทย 

ฉบับราชบัณฑิตยสภา ท่ีมีคําศัพทครอบคลุม

ท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานเวชกรรมไทย เภสัช

กรรมไทย นวดไทย และผดุงครรภไทย 

สําหรับใชประโยชนในการศึกษาคนควา

และอางอิง
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รวมท้ังการจัดทําขอมูลดานประสิทธิภาพ

และความปลอดภัย ของตํารับยาแผนไทย 

12 ตํารับ วัตถุดิบสมุนไพร เครื่องยา

สมุนไพรท่ีถูกตอง 138 ชนิด มอโนกราฟ

รายตํารับ 26 มอโนกราฟ สงใหสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  (อย. ) 

ประกอบการข้ึนทะเบียน เพ่ือพัฒนาระบบ

ยาสมุนไพรใหมีมาตรฐาน เสริมสรางความ

เช่ือมั่นและภาพลักษณท่ีดีของสมุนไพรไทย

และไดจัดทําแนวทางการตั้งตํารับยา

ตามองคความรู ก ารแพทยแผนไทย 

4 กลุมโรค/อาการ สามารถนําแนวทางการตั้ง

ตํารับยาแผนไทยไปใชประโยชน เชน 

ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตํารับ

ยาท่ีขอข้ึนทะเบียนตํารับยา ของสํานักงาน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า  ใ ช

ประกอบการเรียนการสอนแพทยแผนไทย 

ของสภาการแพทยแผนไทย และสามารถ

ใชเปนแนวทางการตั้งตํารับยาของแพทย

แผนไทยได โดยไดขอกําหนดมาตรฐาน

ตํารับยาแผนไทย 3 ตํารับ ไดแก ตํารับยา

เหลืองปดสมุทร ตํารับยาปลูกไฟธาตุ และ

ตํารับยาประสะเปราะใหญ เพ่ือนําไปใช

เปนเกณฑในการควบคุมคุณภาพตํารับ

ยาแผนไทย ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ

ยาจากสมุนไพร และสรางความเช่ือมั่นใน

การใชยาในระบบบริการสุขภาพ



(People Excellence)

บุคลากรเปนเลิศ

เปาหมาย

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความสุข มีสมรรถนะสูง

แผนปฏิบัติราชการท่ี 3

เปาหมาย

3.1 แผนงานพัฒนาระบบวางแผน

กําลังคน พัฒนากําลังคนคุณภาพ และ

พัฒนาระบบบริหารกําลังคนภายในกรม

1 )  เส ริ มสร างความผูก พันของ

บุคลากร กรมการแพทยแผนไทยและ

ก า ร แ พ ท ย ท า ง เ ลื อ ก  ( Employee 

Engagement) มีกิจกรรมสรางความสุข

ใหกับบุคลากร สามารถธํารงรักษาบุคลากร

ท่ีมี ศักยภาพใหคงอยู ในองค กรตอไป 

โดยคัดเลือกและยกยอง ขาราชการพลเรือน

ดีเดน ประจําป พ.ศ.2562 กรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก คนดีศรี

สาธารณสุข ประจําป พ.ศ. 2563 คนดีศรี

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก ประจําป พ.ศ.2563 สรางเสริม

ความรั กความผูกพันต อองค กร และ

ประเทศชาติ ไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือแสดง

ถึงความจงรักภักดีตอประเทศชาติ พัฒนา

บุคลากรเพ่ือสรางความสมดุลของชีวิต

สวนตัวกับการทํางาน (Work - Life Balance)

2) วางแผนกําลังคนเชิงกลยุทธ กรมได

วางแผนและบรหิารกําลังคนท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ " กํ าลั งคนมี ขนาดและ

สมรรถนะ" ท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ

และความจําเปนของกรมท้ังปจจุบันและ

อนาคต

และไดมีการจัดทําสถานการณ รวบรวม

ขอมู ลบุคลากรท่ี เปนกํ าลั งสํ าคัญด าน

การแพทยแผนไทยภาพรวมท้ังประเทศ 

ท่ีใหบริการดานสุขภาพกับประชาชน แยกราย

หน วยบริ การ ได แก  โรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

3) พัฒนากําลังคนสูความเปนมืออาชีพ 

พัฒนาสมรรถนะดานเทคนิคการเขียนหนังสือ

ราชการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การเงิน การบัญชี

ภาครัฐ ดิจิ ทัล ให กับบุคลากรในสวนท่ี

เก่ียวของ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ
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3.2 แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

เครือขายความรวมมือดานการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกในระบบ

บริการสุขภาพ

1) พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทย

แผนไทยบัณฑิตและตําราอางอิงมาตรฐาน 

(Standard Textbook) ดานการแพทย

แผนไทย  รวบรวมองค ค วาม รู จ า ก

ผูเช่ียวชาญแตละสาขาและจัดทําตนฉบับ

ชุ ดอ งค ค วามรู ดั้ ง เ ดิ ม  ตํ า ร า ช้ั นต น 

ดานการแพทยแผนไทย เพ่ือเปนฐานขอมูล

การอางอิงทางวิชาการ จํานวน 5 เลม ไดแก 

หลักการแพทยแผนไทย โรค (เวชกรรมไทย) 

ยา (เภสัชกรรมไทย) การนวด (การนวดไทย) 

และแมและเด็ก (การผดุงครรภไทย) และ

ประสานความรวมมือกับคณะแพทยศาสตร

ศิ ริ ราชพยาบาล มหาวิทยาลั ยมหิดล 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยแผนไทย

บัณฑิต จัดทําแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา ซึ่งสถาบัน การศึกษาท่ีผลิต

บัณฑิตวิชาชีพการแพทยแผนไทยเล็งเห็น

ความสําคัญและใหความรวมมือในการ

พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึ กษาหลั กสู ตร

วิชาชีพการแพทยแผนไทย

และไดรวมกันพัฒนาแนวทางการเรียน

การสอนในรูปแบบ E-Learning สําหรับ

พัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทย

2) พัฒนาแหล งฝ กประสบการณ

วิชาชีพดานการแพทยแผนไทย ในสถาน

บริการสาธารณสุขของรัฐ มีแหลงฝก

ประสบการณวิชาชีพดานการแพทยแผนไทย

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ภายใตการรับรองของ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก เพียงพอตอการผลิตบัณฑิตแพทย

แผนไทยตามเปาหมายไมนอยกวา 110 แหง 

โดยดําเนินการรับรองในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพ่ิมข้ึนจํานวน 28 แหง รวม

ท้ังสิ้น 112 แหง เพ่ือใหนักศึกษาผูเขารับการ

ฝกประสบการณวิชาชีพดานการแพทยแผน

ไทยไดรับความรู  ทักษะความชํานาญในการ

ใหบริการทางการแพทยแผนไทยท่ีมีคุณภาพ 

พรอมท้ังสนับสนุนตําราการแพทยแผนไทย

และเอกสารท่ีเก่ียวของใหแกโรงพยาบาลท่ี

เปนแหลงฝกประสบการณ วิชาชีพดาน

การแพทยแผนไทย จํานวน 32 แหง
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3) พัฒนาเครือขายการผลิตกําลังคน

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยแผนจีน

และการแพทยผสมผสาน มีแนวทางการ

พัฒนาการจดัการเรียนการสอนและการแกไข

ปญหาจากการหารือรวมกันของสถาบันผลิต

กําลั งคนด านการแพทยแผนไทย เพ่ือ

พัฒนาการผลิตกําลังคนดานการแพทย

แผนไทยใหมีคุณภาพ มาตรฐาน มี (ราง) 

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพแพทย

แผนไทย และ (ราง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี ของหลักสูตรการแพทยแผนไทย

แนวใหม (หลักสูตร 6 ป)

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด าน

การแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ อบรม

ทางไกลถายทอดความรูประสบการณ

เวชปฏิบัติแผนไทยสูแพทยแผนไทยและ

สหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

(Teleconference) 76 จั งหวัด จัดอบรม 

4 ครั้ง ในหัวขอการใหความรูเรื่อง ตํารับยา

แผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม

และอบรมการเสริมสรางทักษะวิชาชีพดวย

การนวดไทย 150 ช่ัวโมง รวมกับมูลนิธิ

พระดาบสใหกับผูสนใจการนวดไทย เพ่ือใหมี

ความรูและสามารถสรางรายไดจากการ

ประกอบอาชีพนวดไทยตามวิธีท่ีถูกตอง 

ซึ่งมีผูสําเร็จการอบรม จํานวน 28 คน

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ใหบริการการแพทยผสมผสานในระบบ

บริการสุขภาพ มีการรวมประชุมเครือขาย

การแพทยแผนจีน ในการประชุมวิชาการ

เรื่อง “การใชยาสมุนไพรจีนในการปองกัน 

และรักษาโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ” ประชุม

จัดการองคความรูดานการแพทยแผนจนีกลุม

โรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟู ประชุม

วิชาการนานาชาติ เรื่ อง“บทบาทของ

การแพทยแผนจีนในการรักษา ปองกัน และ

ฟนฟูสมรรถภาพในผูปวยโรคโควิด-19”

รวมกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเทียนจิน
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ส ร า ง โ อ ก า ส ใ ห กั บ ก ร ม ใ น ก า ร ใ ช

ค วามสามารถของ บุคลากรรุ น ใหม 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และเตรียมความ

พรอมสมรรถนะของบุคลากรรุนใหม

ใหมีทักษะสากล กาวสูศตวรรษท่ี 21 

ดํ า เ นิ นก า รอบรม  SYTO รุ น ท่ี  1

โดยวิทยากรท่ีมากดวยประสบการณ 

มีความรูความสามารถจากหลากหลาย

องคกร ท้ังภาครัฐและเอกชน โดย Harvard

Asia Consulting co., ltd. เริ่มหลักสูตร

อบรมตั้ งแต เดือนตุลาคม 2562 จนจบ

หลักสูตรในเดือนกรกฎาคม 2563 มีจํานวน

ผูจบหลักสูตรท้ังสิ้น 36 คน ซึ่งปฏิบัติงาน

ในทุกหนวยงานของกรม

3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกรมการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

หลักสูตรนักบริหาร 4.0 SmartYoungTalent

Officer : SYTO รุ นท่ี  1 ด วยสถานการณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมมีการ

เปลี่ยนแปลงสัดสวนของบุคลากร หากแบง

ตามชวงอายุจะพบวา บุคลากรในชวงอายุ 

30-39 ป มีจํานวนมากท่ีสุด (133 คน) 

รองลงมาคือ ชวงอายุนอยกวาหรือเทากับ 

29 ป (95 คน) ผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญ

ของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือลดชองวางอายุ

โดยการคนหาบุคลากรท่ีมีศักยภาพ สามารถ

พัฒนาและปรับสมรรถนะใหเปนบุคลากร

รุนใหมสมรรถนะสูง ท่ีปฏิบัติงานตําแหนง

ข า ร า ชกา ร  ห รื อพ นั ก ง า นร า ชกา ร 

อายุระหวาง 25-40 ป ทํางานในกรม

ไม น อยกว า  2  ป  ผล ง านดี  มี ค วาม

รับผิดชอบ ระดับดีมาก-ดีเดน มีคุณธรรม 

จริยธรรม คัดเลือกเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะ

ผูนํา การจัดทํายุทธศาสตร ทักษะการคิด 

วิเคราะห การเขียนโครงการ บริหารความเสี่ยง

เนนการทํางานเปนทีม ปลูกฝงความรัก 

ความผูกพัน และสร างความรักและ

ภาคภูมิใจในองคกร สงเสริมศักยภาพ

บุคลากรรุนใหมใหมีสมรรถนะสูง ทําใหเกิด

พลังการเปลี่ยนแปลงในภารกิจและองคกร
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(Governance Excellence)

บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล

เปาหมาย

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในระบบสุขภาพมีความเขมแข็งและยั่งยืน

แผนปฏิบัติราชการท่ี 4

เปาหมาย

4.1 แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ใหมีคุณภาพ และวางระบบตอตานทุจริต

และประพฤติมิชอบ

1) พัฒนาระบบบริหารและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สูองคกร

สมรรถนะสูงตามแนวทางการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี มีการพัฒนาระบบ

ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ โดยจัดทําคูมือคํารับรอง

การปฏิบัติราชการและการประเมินผล

ระดับหนวยงาน มีการใหความรูบุคลากร

ใหเกิดทักษะในการจัดทําตัวช้ีวัด และ PA 

ของอธิบดี  รวม ท้ังการ กํา กับติดตาม

ทุกเดือน ซึ่งรอยละ 80 ของ PA อธิบดี 

เปนไปตามเปาหมายตาม Small success

มีการกําหนด KPI ระดับหนวยงานเพ่ือ

ประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และ

การพัฒนาองคกร จํานวน 57 ตัวช้ีวัด 

ซึ่งรอยละของหนวยงานท่ีบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

ระดับมาตรฐานข้ันสูง รอยละ 90 (เกณฑ 

รอยละ 80) 

มีการพัฒนาคุณภาพองคกรมุงสูรางวัล

คุณภาพ ซึ่งในป 2563 กรมไดสงประกวด

รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ (PMQA) รอบท่ี 1 จํานวน 

3 หมวด ไดแก หมวด 2 หมวด 3 และ

หมวด 5 และผานการคัดกรองเอกสารการ

สงประกวดรางวัล เลิศรั ฐฯ รอบท่ี  2 

จํานวน 2 หมวด ไดแก หมวด 2 และ

หมวด 3 ท้ัง น้ีกรมฯ ได รับการตรวจ

ประเมินรางวัลเลิศรัฐ ณ พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือการ

สื่อสารสูการนําไปปฏิบัติ

เลมรายงานผลการดําเนินการพัฒนาองคการ (AR)

ผานรอบที่ 2 

ไดรับการตรวจประเมิน

ณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน

ไมผานรอบที่ 3 

29

รายงานประจําป  2563
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



สถานี DTAM

โดย DJ จิตอาสา 

22 มิ.ย. – 30 ก.ย.63

รวมปนสุข 

1 มิ.ย. – 7 ส.ค.63

เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร โดยมกีาร

ขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข 8 ดาน 

ไดแก Happy Body Happy Money 

Happy Relax Happy Brain Happy Society

Happy Family Happy Heart และ 

Happy Soul รวมท้ังมีกิจกรรมศึกษาดูงาน

หนวยงานท่ีเปนตนแบบดานคุณธรรม 

จริยธรรม และวัฒนธรรมองคกร (One day

trip) จํานวน 2 ครั้ง

2) พัฒนาคุณภาพและเครือขายงาน

ตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบผลการ

ดํา เ นินงานโครงการของกรม พบว า

ขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน ดานการเงิน 

การบัญชีและพัสดุ ลดลงจากเดิม

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน

สนับสนุนสูองคกรคุณภาพ การปฏิบัติ

ร าชการสู อ งค ก รสมรรถนะสู ง ต าม

แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โ ด ยมี จํ า นวน  KPI ม .44  ผ านคว าม

เห็นชอบจาก สํานักงาน ก.พ.ร. 3 ตัวช้ีวัด 

มี KPI ท่ีเปน PA ของอธิบดีผานความเห็นชอบ

จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 ตัวช้ีวัด ซึ่งรอยละ 80 ของ PA อธิบดี 

เปนไปตามเปาหมาย

4) เสริมสรางความปลอดภัยภายใน

สถานท่ีกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก จัดทําและซอมแผน

เสริมสรางความปลอดภัยในสถานท่ี

ราชการ เ พ่ือ ใช เปนแนวทางในการ

ดําเนินงานดานความปลอดภัยอยางเปน

รูปธรรม บุคลากรมีทักษะ สมรรถนะดาน

การปองกันอัคคีภัยเบ้ืองตน สามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปใชประโยชน

เริ่มป 2561

ปจจุบันมีสมาชิก 

336 คน
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5) พัฒนากฎหมายเพ่ือสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามภารกิจ พัฒนา ปรับปรุง 

ทบทวนแกไขกฎหมาย จัดทํากฎหมาย 

กฎ ระเบียบ เพ่ือสนับสนุนกลไกการ

ดําเนินงานดานการคุมครองภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับภารกิจ และผลิตภัณฑสมุนไพร รวม

ท้ังสิ้น 13 ฉบับ และจางเหมาแปลกฎหมาย

รางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. 

2562 พร อมกฎหมายลํ าดับรอง เปน

ภาษาอังกฤษ 

6) ปองกันปราบปรามทุจริตประเมิน 

ITA ผานตามเกณฑท่ีกระทรวงกําหนด 

สรางจิตสํานึกเพ่ือสรางพฤติกรรมซื่อสัตย

สุจริต และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

มีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ท่ีรอยละ 87.77 

มีการใชแนวทางปลูกฝงวิธีคิด ปลุกจิตสํานึก

ใหมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

โดยการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เสริมสรางวินัย และมีการจัดทําแผนการ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําป พ.ศ. 2563 

4.2 แผนงานพัฒนาระบบการทํางานให

เปนองคกรทันสมัยและมีขีดสมรรถนะสูง

1 )  พัฒน าก ร ะบวน ง าน ดิ จิ ทั ล

มีระบบ Visualization รายงานขอมูลดาน

ความตองการวัตถุดิบสมุนไพร ในโรงงาน

ผลิตยาสมุนไพร โรงพยาบาลของรัฐใน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน GMP

2) พัฒนาระบบเครือขาย ซอฟตแวร

บริหารจัดการ และ Private Cloud รองรับ

องคกรอัจฉริยะ กรมไดจัดหาซอฟตแวร

บริหารจัดการ และ Private Cloud ติดตั้ง

ซอฟแวรและอุปกรณในหอง Data center

จึ งมี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ รองรับการใชงานของ

บุคลากรอยางเพียงพอ มีระบบเครือขาย

สา รสน เทศ ท่ี รอ ง รั บก า ร ให บ ริ ก า ร

ระบบงานตาง ๆ  เพ่ิมประสิทธิภาพการรับ-สง

ขอมูลไดอยางตอเน่ือง รวดเร็ว ปลอดภัย 

มั่นคง และทันตอสถานการณ

https://www.dtamherb.org/viz
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3 )  พั ฒนา คุ ณภาพสารสน เทศ

องคความรูและขอมูลการบริการการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการ

บันทึกรหัสมาตรฐานภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยฉบับภาษาอังกฤษ 2,000 รหัส 

ใ น ร ะ บ บ TTDKL แ ล ะ บั น ทึ ก ข อ มู ล

องคประกอบของเครื่องยาตําราการแพทย

แผนไทยของชาติและตํารับยาแผนไทย

ของชาติ ไดแก ตํารายาพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมสมเด็ จพระปวเรศวิ ริ ยาลงกรณ 

รัตนโกสินทรศก 110 จํานวน 69 ตํารับ 

ศิลาจารึกวัดราชโอรสารามฯ จํานวน 105 

ตํารับ ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ จํานวน 

300 ตํารับ เพ่ือเปนรหัสมาตรฐานท่ีมีความ

ถูกตอง ครบถวน และเปนแหลงอางอิงใหกับ

กรมทรัพยสินทางปญญา เพ่ือปกปองการนํา

องคความรูดั้งเดิมไปใชอยางไมเหมาะสม

อีกท้ังมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศการ

บริการการแพทยแผนไทยฯ (HDC TTM

Service) เพ่ือใชในการติดตามผลการ

ดํ า เ นิ น ง านตั ว ช้ี วั ด ร ะดั บก ระทร ว ง

สาธารณสุข 

โดยเพ่ิมรายงานสัดสวนการใชยาสมุนไพร/

ปรับปรุ งรายงาน นวด  อบ ประคบ 

เ พ่ิมรายการยาสมุนไพรในฐานขอมูล

ตารางยาแผนไทย และจัดทําคูมือแนวทาง 

การบันทึกขอมูล ตรวจสอบรายงานการ

บริการการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

4 )  ส ร า ง ค ว า ม รู 

ความเขาใจ และเพ่ิม

ประสิ ทธิ ภ าพการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540 จัดทําขอมูล 

พ.ร.บ. ในรูปแบบโมชันกราฟกส เพ่ือใช

ใ นก า รอ บรมผ า น ร ะบบ  e-learning

สามารถใหบริการขอมูลขาวสารของ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก ขอมูลตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร พ.ศ. 2540 ความรูทางวิชาการ 

ขาวประชาสัมพันธ และขอมูลท่ัวไปใหกับ

ประชาชนไดอยางเปนระบบ
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มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการ

และพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก ผานการรายงาน

ผลการตรวจราชการระดับจังหวัด 76 

จังหวัด (ตก.1) ระดับเขตสุขภาพ 12 เขต

สุขภาพ (ตก.2) และขอสั่งการ/ขอเสนอแนะ

ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

(ตก.3) รวมท้ังมีการประกวดพ้ืนท่ีตนแบบ

ดี เดนแหงชาติดานการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก 

ประจําป พ.ศ. 2563 ไดพ้ืนท่ีตนแบบดีเดน

แหงชาติฯ ระดับเพชรและระดับประเทศ 

ประจําป พ.ศ. 2563 ดังน้ี

ระดับเพชร 

ประเภทสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เขต 7 สสจ.มหาสารคาม

ประเภทโรงพยาบาลชุมชน

เขต 11 รพ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 

ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ

ประเภทสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เขต 7 สสจ.ขอนแกน

ประเภทโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป

เขต 7 รพ.สิรินธร จ.ขอนแกน 

ประเภทโรงพยาบาลชุมชน

เขต 11 รพ.กาญจนดิษฐ จ.สุราษฎรธานี

ประเภทโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

เขต 11 รพ.สต.เกาะแกว จ.ภูเก็ต 
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4.3 แผนงานพัฒนากลยุทธและกลไก

สนบัสนุนการขับเคลื่อนงานในระดับภูมิภาค

1 )  พั ฒ น า แ ล ะ

ขับเคลื่ อนกรมการ

แพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกเชิงยุทธศาสตร พัฒนา

แผนปฏิบัติราชการกรมและขับเคลื่อนงาน

สอดรับกับยุทธศาสตรชาติฯ บันทึกขอมูลและ

รายงานผลทุกโครงการในระบบ eMENSCR

รับฟงขอเสนอการพัฒนางานการแพทย

แผนไทยในสวนภูมิภาค นําไปสูการพัฒนา

งานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และ 

พ.ศ. 2566-2570 มี  Action Plan ภายใต

แผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพ่ือใชขับเคลื่อนและกํากับติดตาม

งานของผูบริหารอยางตอเน่ือง

2) การตรวจราชการและขับเคลื่อน

ระบบบริการสุขภาพสูตนแบบบริการดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เกิดกลไกการกํากับ ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานท่ีสอดคลองตามนโยบายและ

ตัวช้ีวัดของหนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ

ครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ บุคลากรดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

จากหนวยงานทุกระดับ ไดแก สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกระดับ 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล



(Wisdom Excellence)

ภูมิปญญาเปนเลิศ

เปาหมาย

ภูมิปญญาไดรับคุมครองและสงเสริมใหเปนศาสตร

ของแผนดินและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับประเทศชาติ

แผนปฏิบัติราชการท่ี 5

เปาหมาย

5.1 แผนงานวิจัย และพัฒนาองคความรู

ใหมีความเขมแข็ง

1 )  ศึ ก ษ าค ว า มป ล อ ดภั ย แ ล ะ

ประสิทธิผล ดานการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก 

และสมุนไพร
 ตํารับยาอภัยสาลีในผูปวยโรคปอด

อุดกั้นเรื้อรัง

 การนวดไทยเพ่ือการบูรณาการรวม

ฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมองใน

สถานบริการสาธารณสุข (ระยะท่ี ๒)

 ความปลอดภัยตํารับยาแผนไทยท่ีมี

กัญชา กระทอมเปนสวนประกอบ 

6 ตํารับ ไดแก ยาแกลมแกเสน ยาทา

ริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 

ยานํ้ามันสน่ันไตรภพ ยาแกนอนไมหลับ

ยาแกไขผอมเหลือง ยาอัมฤตยโอสถ 

และยาไฟอาวุธ

 การใชสมุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธีย

ตอระยะการฟน ตัวในการติดของ

กระดูกในผูสูงอายุกระดูกหักแบบปด

 พัฒนาการแพทยทางเลือกเขาสูระบบ

บริการสุขภาพ กรณีศึกษาเอนไซมจาก

สับปะรด

 พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในชุมชน

ต า ม ภู มิ ป ญ ญ า ห ม อ พ้ื น บ า น 

กรณี ศึกษาการวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยงานสงเสริมสุขภาพและการ

ป อ ง กั น โ ร ค  ใ น ส ถ า น บ ริ ก า ร

สาธารณสุขของชุมชน

 หัตถการพอกเขาในกลุมผูปวยโรคลม

จั บ โ ป ง แห ง เ ข า ใ น ส ถ านบ ริ ก า ร

สาธารณสุขของรัฐ

 การอบสมุนไพรเพ่ือบรรเทาอาการ

ปวดเขาในผูปวยโรคลมจับโปงแหงเขา

 การแชเทาดวยสมุนไพรในสูตรตํารับ

ยาลูกประคบในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 

2 ท่ีมีอาการชาเทา
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 การติดตามลักษณะการใชและคุณภาพ

ชี วิ ตของผู ใช นํ้ า มันกัญชา ในทาง

การแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

 การศึกษาองคความรูดานการแพทย

พ้ืนบานตอการสรางระบบการแพทย

พ้ืนบานท่ีเปนมาตรฐานใน 4 ภูมิภาค

 การสกัดตํารับยาปลูกไฟธาตุและการ

ตรวจ วิ เคราะห ส ารบ ง ช้ี ทา ง เค มี 

(chemical marker) ของสารสกัดตํารับ

ยาปลูกไฟธาตุ

2 )  ศึ ก ษ า  พั ฒ น า รู ป แ บ บ แ ล ะ

แนวทางการ ใช ตํ า รับยาแผน ไทย 

การบําบัดรักษาฟนฟูท่ีชัดเจน สามารถ

นําไปใชในการดูแลรักษาผูปวยทําให

ผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
 ตํารับยาแผนไทย (เบญจอํามฤตย) 

ในการรักษาผูปวยมะเร็งตับและมะเร็ง

ทอ นํ้า ดี ในโรงพยาบาลการแพทย

แผน ไทย  ท้ั ง หมด  4 แห ง  ไ ด แ ก 

โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสาน โรงพยาบาล

สม เ ด็จพระยุพราชสว า งแดน ดิน 

จ .ส ก ล นคร  โ ร ง พ ย า บ า ล อู ท อ ง 

จ.สุพรรณบุรี และโรงพยาบาลขุนหาญ 

จ.ศรีสะเกษ

 นํ้ามันกัญชาและตํารับยาแผนไทยท่ีมี

กัญชาผสมอยูในการดูแลรักษาผูปวย

โรคหลอดเลือดสมอง

 การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ

ผูปวยท่ีเสพ/ติดยาเสพติด ดวยการแพทย

แผนไทย

3) พัฒนาศักยภาพการศึกษาวิจัย

ในคนด านการแพทย แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก ดําเนินการอบรม

ผู วิ จั ย ท า งก า รแ พทย แ ผน ไทย แล ะ

การแพทยทางเลือก และวิธีการเขียน

โครงรางการวิจัย ซึ่งมีโครงการวิจัยท่ีไดรับ

อ นุมั ติ ให ดํ า เ นินการศึ กษา วิจั ย จาก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัย

ในคนฯ 13 โครงการ ดังน้ี 
 การศึกษานํารอ งผลของสารสกัด

ฟาทะลายโจรขนาดสูงตอผูปวยโรค

โควิด-19 ระดับความรุนแรงนอย

 การศึกษาติดตามผลการใชยานํ้ามัน

สน่ันไตรภพในโรงพยาบาลส งเสริ ม

สุขภาพตําบลและชุมชน
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 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย

เบ้ืองตนของการใชตํารับยาแกลมแกเสน 

ในการรักษาอาการปวดกลามเน้ือบา

 โครงการเฝาระวังความปลอดภัยในการใช

ตํารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมของผูมารับ

บริการในคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทย

ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

 การประเมินผลความรูและการปฏิบัติของ

ผูประกอบวิชาชีพท่ีผานการอบรมการใช

ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม

 ผลการรักษาแผลรอนในดวยยาเขียวหอม

ชนิดผง 

 การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัย

ของยาตํารับมธุรเมหะกับยาแผนปจจุบัน

ในผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2 รายใหม

 การศึกษาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย

ของการใชตํารับยอดยาวัดคําประมงในการ

รักษาผูปวยมะเร็งระยะแพรกระจาย

 ปจจัยท่ีสัมพันธกับการขาดนัดการรักษา

ของผูปวยมะเร็งระยะสุดทายท่ีไดรับการ

รักษาแบบประคับประคองในคลินิก

กัญชาทางการแพทยแผนไทยโรงพยาบาล

การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน
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 การศึกษาสารสํ าคัญและฤทธ์ิต าน

การอักเสบของนํ้ามันไพลท่ีสกัดตามวิถี

ภูมิปญญาไทยเพ่ือปรับใชในอุตสาหกรรม

ขนาดยอม 

 ประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย ตํารับ

ยูพาโทเรียม เพอรฟอเลียทุม 200 ซีซี 

ในการควบคุมโรคไขเลือดออก 

 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช 

Arnica 200c และ Symphytum 30c 

(รูปแบบโฮมีโอพาธีย) ตอระยะการฟนตัว

ในการติ ดของกระ ดู กในผู สู งอายุ

กระดูกหักแบบปด 

 การศึกษาประสิทธิผลของแคปซูลผักชี

ตอการขับสารตะกั่วออกจากรางกาย 

4) พัฒนาภาคีเครือขายนักวิจัยดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

มีนักวิจัยเขารวม 432 คน ไดงานวิจัย

49 เรื่อง ไดหลักสูตรออนไลนดานการวิจัย

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 1 

หลักสูตร มีผลงานวิชาการไดรับการตีพิมพ

อยางนอย 10 เรื่อง

5) บริหารจัดการความรูกรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการ

จัดการความรู ด านการแพทยแผนไทย 

การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก 

สูการใชประโยชน มีการสงเสริมและพัฒนา

เครือขายการจัดการความรูฯ



2 )  ขั บ เคลื่ อนการดํา เนิ นงาน เ พ่ือ

คุ ม ค ร อ ง แ ล ะ ส ง เ ส ริ ม ภู มิ ป ญ ญ า

การแพทยแผนไทย เกิดกลไกรองรับภารกิจ

ตามกฎหมายโดยคณะกรรมการคุมครองฯ 

พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎหมายลําดับ

รอง 8 ฉบับ รางแผนจัดการเพ่ือคุมครอง

สมุนไพร รายการตํารับ/ตําราของชาติ 57 

รายการ 5,245 ตํารับ

3 )  ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง าน

ด านภู มิ ปญญาการแพทย พ้ื นบ าน 

ตามระ เบียบกระทรวงสาธารณสุข 

วาดวยการรับรองหมอพ้ืนบาน พ.ศ. 

2562 เสริมสรางศักยภาพและบทบาท

ของภูมิปญญาการแพทย พ้ืนบานและ

ขับเคลื่อนการรับรองสถานภาพหมอ

พ้ืนบาน ป 2563 มีหมอพ้ืนบานไดรับ

หนังสือรับรองตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขฯ พ.ศ.2562 จํานวน 241 คน 

มีคูมือการรับรองหมอพ้ืนบานตามระเบียบ

กระทรวงฯ พ.ศ. 2562 และดําเนินการ

คัดเลือกหมอไทยดีเดนแหงชาติ ประจําป 

2563 คือ นายหมวก คงศรี จังหวัดนราธิวาส
37

รายงานประจําป  2563
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

โดยจัดกระบวนการชุมชน แหงการเรียนรู 

(COPs)6 ครั้ง จัดทํารายงานการสาธารณสุขไทย 

ป  2560-2563 (Health Profile TTM) 

เพ่ือใชประโยชนและเปนแหลงอ างอิง 

แปลบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ 45 เรื่อง 

และจัดทําวารสารกรมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก 3 ฉบับ ไดแก ปท่ี 17 

ฉบับท่ี 3 ปท่ี 18 ฉบับท่ี 1 และ ปท่ี 18 ฉบับท่ี 2

5.2 แผนงานคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยฯ สูการใชประโยชน

1) บูรณาการการคุมครองและใชประโยชน

ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรม

และภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (อพ.สธ) 

มีแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํ าริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก จัดทําขอเสนอมาตรการคุมครอง

สมุนไพรและถ่ินกําเนิดตามสถานการณใน

สวนพ้ืนท่ีจัดทําแผนคุมครองสมุนไพร และ

แนวทางจัดการพ้ืนท่ีถ่ินกําเนิดสมุนไพรและ

ท่ีดินเอกชน เพ่ือใหเกิดการคุมครองสมุนไพร

และพ้ืนท่ี ถ่ินกําเนิดสมุนไพร และมีการ

ประกาศคุมครองสมุนไพรใหเปนสมุนไพร

ควบคุม ตามพระราชบัญญัติคุมครองและ

ส งเสริ มภู มิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. 2542
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สูการประยุกตการนําภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยของชาติไปใชประโยชนในการ

ดูแลตนเอง สังคม และประเทศชาติ

5.3 แผนงานสรางบทบาทเชิงรุกในเวที

ตางประเทศ

1) จัดประชุมระหวางประเทศเพ่ือ

พัฒนา Practice Guidelines of Traditional

& Complementary Medicine in 

ASEAN คร้ังท่ี 2 ประเทศไทยไดแสดง

ศั กยภาพในฐานะประ เทศผู นํ าด าน

การแพทยดั้งเดิม ใน Health Cluster 3 

ดําเนินการติดตามงาน ประสานขอมูลจาก

ประเทศสมาชิก ASEAN ในสวนท่ีประเทศ

ตาง ๆ รับผิดชอบ สวนประเทศไทยไดมี

เอกสาร  T&CMPracticeGuidelines in ASEAN

ในส วนของประ เทศ ไทย  (Thailand 

section) ท่ี เปนประโยชนตอประเทศ

สมาชิกอาเซียน สําหรับนําไปพัฒนาตอ

ยอดแนวทางการใหบริการการแพทย

ดั้งเดิมและการแพทยเสริมใหเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศตนเอง

4) พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการ

เขาถึงและใชประโยชนจากภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย มีคูมือสําหรับเผยแพร

ประชาชน 3 ฉบับ เพ่ือใหประชาชนเขาถึง

การคุมครองทรัพยสินทางปญญาและ

สมุนไพร รวมท้ังไดรับ

ป ร ะ โ ย ช น  ก า ร

ช วย เหลื อและการ

สนับสนุนตาง ๆ จาก

การขอรับอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการ

คุมครองภูมิปญญาฯ

5) สนับสนุนการจัดงานวันภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยแหงชาติและวันพระบิดา

แหงการแพทยแผนไทย ดําเ นินการ

จัดกิจกรรมงานวันภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยแหงชาติ และการเฉลิมพระเกียรติ

แดพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

พระมหาเจษฎาราชเจ า  รั ชกาลท่ี  3 

“พระบิดาแห งการแพทยแผนไทย” 

ณ  วั ด พ ร ะ เ ชตุ พ น วิ ม ลมั ง ค ล า ร า ม

ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธ์ิ) ภายในงาน

มีเวทีเสวนา บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู

ศาสตรการแพทยแผนไทย โดยผูเช่ียวชาญ 

ใหความรูในการดูแลสุขภาพตนเองและ

ครอบครัว 



เปนประโยชนตอประเทศสมาชิกอาเซียน

ในการจัดทําคูมือเวชปฏิบัติดานการแพทย

ดั้งเดิม และไดรางเอกสาร T&CM Practice 

Guidelines in ASEAN เพ่ือใชในการประชุม

ระหวางประเทศ และรางเอกสาร รายงานการ

วิเคราะหสถานการณการแพทยดั้งเดิมใน

อาเซียน และขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนา

การแพทยดั้งเดิมใหมีคุณภาพ (Technical 

Report on Situation Analysis and 

Recommendations on T&CM services 

in the Health Care Systems of AMS) 

และไดแนวทางในการกําหนดทิศทางความ

รวมมือดานการแพทยดั้งเดิมในอาเซียนใน

ระยะถัดไป (พ.ศ. 2564-2568)

2)  ประชุ มวิชาการไทย- เ ซ่ี ยงไฮ 

คร้ังท่ี 13 และการประชุมคณะกรรมการ

ความรวมมือด านการแพทย ไทย-จีน

ระหว างกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกและคณะกรรมาธิการ

สาธารณสุขและการวางแผนครอบครัว

เทศบาลนครเซ่ียงไฮ คร้ังท่ี 13 
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มีผลงานวิชาการท่ีผานการคัดเลือกจากการ

ประชุมคณะกรรมการในการจัดประชุม

วิชาการไทย-เซี่ ยงไฮ  ครั้ ง ท่ี  13 และ

การประชุมคณะกรรมการความรวมมือ

ดานการแพทย ไทย-จีน ฝายไทยสําหรับ

นําเสนอในงานประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ 

ครั้ งท่ี  13 ณ นครเซี่ยงไฮ  สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน จํ านวน 3 เรื่ อง ได แก

(1) การศึกษาประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยของยามธุรเมหะ (สูตรอาจารย

นิรันดร พงศสรอยเพ็ชร และมูลนิธิฟนฟู

การแพทยไทยเดิม ในพระราชูปถัมภฯ) 

ในการรักษาผูปวยเบาหวานชนิดท่ี 2

(2) ประสิทธิผลและความปลอดภัยทาง

คลินิกของตํารับยาอภัยสาลีในผูปวยโรคปอด

อุดก้ันเรื่อรังคงท่ี ระดับท่ี 1-2

(3) Efficacy and safety of 

Luangsurat cream, Thai herbal 

formulary, in diabetic foot ulcers: 

Randomized placebo controlled trial



3) พัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีน

ในประเทศไทย พัฒนารูปแบบบริการ

การแพทยแผนจีนในประเทศจีนในสถาน

บริการสาธารณสุขของรัฐ ไดแก  รพ .

หลวงพอ เป น  และรพ .กระ ทุ มแบน 

โดยมีการบันทึกขอมูลประวัติ การวินิจฉัย 

การรักษาและการประเมิน เพ่ือสามารถ

ใชเก็บขอมูลการวิจัยได ท้ังน้ีไดรวบรวม

ขอมูลสําหรับการทําแนวทางเวชปฏิบัติ

ฝงเข็มรักษาโรคหลอดเลือดสมองจาก

5 โรงพยาบาล เสนอโครงรางวิจัยผาน

คณะกรรมการจริยธรรม (EC) พิจารณา 

และจัดพิมพหนังสือแนวทางการจัดบริการ

ฝงเข็มโรคหลอดเลือดสมองระยะฟนฟู

4) รวบรวมและเผยแพรองคความรู

กระบวนการแปรรูปท่ีเหมาะสมของเคร่ือง

ยาไทย-จีน จัดทําตนฉบับแนวทางการแปรรูป 

เครื่องยาจีน ฉบับ 3 ภาษา จีน-ไทย-อังกฤษ   

หมวดท่ี 1 : ความรูท่ัวไปในการแปรรูป

สมุนไพรจีน 

หมวดท่ี 2 : การแปรรูปสมุนไพรรายชนิด 

จํานวน 8 ชนิด สําหรับเปนแนวทางการ

แปรรูปเครื่องยาจีน สมุนไพรจีน ใหมีความ

ถูกตอง ใชเปนแหลงอางอิงใหกับแพทย

แผนจีน ประชาชน กลุมผูปลูกและแปรรูป

สมุนไพรจีนได

5) ความรวมมือดานการแพทยด้ังเดิม

ในกรอบอาเซียน กรมไดเขารวมการประชุม 

Senior Officials Meeting on Health

Development :SOMHDรายงานความกาวหนา

ของกิจกรรมท่ีประเทศไทยเปนประเทศนํา 

เน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประเทศอินโดนีเซียซึ่งเปนเจาภาพจึงจัดการ

ประชุมรูปแบบออนไลน ในช่ือการประชุม 

10 th ASEAN Plus Three SOMHD และ 

1 0 th ASEAN China SOMHD เ พ่ื อ ใ ห

ทุกประเทศไดรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

T&CM ภายใตแผนงาน ASEAN Health 

Cluster 3 และ MOU ASEAN China on

Health Cooperation
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หนงัสอืแนวทางการจดับรกิารฝังเขม็

โรคหลอดเลอืดสมองระยะฟ้ืนฟู



6)  ความร วมมื อทวิ ภาคี ด าน

การแพทยด้ังเดิมระหวางไทยกับเมียนมา 

เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหเจาภาพ

ไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมได

7 )  ติ ด ต า ม ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

สถานการณของเวทีระหวางประเทศ

ดานกฎหมาย หรือความตกลงในระดับ

สากลท่ีเกี่ยวของและมีผลกระทบตอ

การ คุ ม ครองภู มิ ปญญาการแพทย

แผนไทย ความรวมมือดานการแพทย

ดั้งเดิมในกรอบ BIMSTEC กรมไดเขารวม

การประชุมคณะทํางานดานการแพทย

ดั้งเดิมภายใตกรอบ BIMSTEC ครั้งท่ี 3 

(the Third Meeting of the BIMSTEC 

Task Force on Traditional Medicine) 

(3rd BTFTM) ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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และมีการติดตามกิจกรรมตามขอตกลง

ภายใตแผนปฏิบัติงาน ดังน้ี การแลกเปลี่ยน

ความรู  ประสบการณและขอมูลดาน

การแพทยดั้งเดิมรวมกัน การทําวิจัยโรค

ท่ีเปนปญหาในภูมิภาครวมกัน การพัฒนา

บุคลากรดานการแพทยดั้งเดิม ครอบคลุม

การใหทุนการศึกษาและการจัดการการ

ฝกอบรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ภูมิ ภาคด านการคุ มครองทรัพยากร

พันธุกรรม ภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิม 

และทรัพยสินทางปญญา



ในการแขงขันเปนเลิศ (Competitiveness Excellence)

การสรางความสามารถ

เปาหมาย

ประชาชนและนักทองเท่ียวมีความเชื่อม่ันในบริการการแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการท่ี 6

เปาหมาย

6.1 แผนงานพัฒนาการแพทยแผนไทย

และสมุนไพรสูอุตสาหกรรมการแพทย

ครบวงจร

1) พัฒนาการนวดไทยภูมิปญญาไทย

อัตลักษณไทย มีการรวบรวมองคความรู

ดานการนวดไทย และจัดทําคูมือมาตรฐาน

ด า นกา รนวด ไทย  และ เ ผ ยแพร ใ ห

ผูประกอบวิชาชีพและบุคลากรดานการ

นวดไทย โดยอยูระหวางการจัดทํารางคูมือ

ชุดความรูการนวดไทยแบบจตุรพฤกษ 

รางคูมือชุดความรูการนวดไทยสําหรับ

นักกีฬา เพ่ือถายทอดองคความรูตอไป

2) การจัดทําแผนยุทธศาสตรและ

มาตรการรองรับของประเทศไทย ในการ

ขึ้นทะเบียนนวดไทย เปนรายการตัวแทน

มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของ

มนุษยชาติกับยูเนสโก ขับเคลื่อนการ

นวดไทย ปงบประมาณ พ .ศ.  2563 

ภายใตแผนยุทธศาสตรการสงเสริมและ

พัฒนานวดไทย (ฉบับท่ี 1 )  นวดไทย 

มรดกไทย มรดกโลก พ.ศ. 2563-2565 

ซึ่งปงบประมาณ พ .ศ .2563 นวดไทย 

ไดรับการ ข้ึนทะเบียนเปน Intangible 

Cultural Heritage (ICH) หรือมรดก

วัฒนธรรมท่ีจับตองไมไดของมนุษยชาติ 

ขององคการยูเนสโก
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6.2 แผนงานขับเคลื่อนการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

1 )  พัฒนา ศู นย สุ ขภาพดี  (Thai 

Traditional Medical Wellness Center) 

และยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ความงามและแพทยแผนไทยครบวงจร 

กรมไดศึกษาแนวทางการจัดตั้งตนแบบศูนย

การแพทยผสมผสานเพ่ือสขุภาพดี และจัดทํา

โปรแกรมปรับสมดุลสุขภาพนํ้าดีและตับ 

เปนคอรสดูแลสุขภาพ ควบคูกับการจัดทํา

กรอบแนวคิด (Mapping) รูปแบบการพัฒนา

ศูนยฯ ใน 3 จังหวัด ไดแก จังหวัดพังงา 

แมฮองสอน และมหาสารคาม

ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวเมืองรอง และกรมได

สนับสนุนการพัฒนารูปแบบใหเปนศูนย

การแพทยผสมผสานเพ่ือสุขภาพดีตาม

บริบทของพ้ืนท่ี สู เส นทางทองเ ท่ียว

เชิงสุขภาพดานการแพทยแผนไทย และ

ดําเนินการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวใน

เมืองสมุนไพร (Herbal City) 5 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา เชียงราย 

พิษณุโลก และอุดรธานี เกิดเสนทางการ

ทองเท่ียว 10 เสนทาง มีผลิตภัณฑจาก

สมุนไพรท่ีได รับการพัฒนาตอยอดใน

คลั ส เตอร การท อง เ ท่ี ยวเ ชิ งสุ ขภาพ 

ความงามและแพทยแผนไทย 24 ผลิตภัณฑ 

รวมท้ังประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว

เชิงสุขภาพตามวิถีทองถ่ินในกลุมเมืองสมุนไพร

และมีผลิตภัณฑสมุนไพรเดนจากสมุนไพร 

GI ประจําจังหวัด
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6.3 แผนงานแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ 

สรางมูลคาและพัฒนาผูประกอบการดาน

สมนุไพร

1) ขับเคลื่อนสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

โดยใชกลไกคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร

แหงชาติ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

ภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพร

แหงชาติ 5 คณะ โดยมีประกาศคณะกรรมการ

นโยบายสมุนไพรแหงชาติวาดวยการสงเสริม

ผู ประกอบการ 3 ฉบับ และแบ งการ

ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร โดยมีผลงานเดน

แตละคลัสเตอร ดังน้ี

คลัสเตอรเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร 

(อํ านาจเจริญ สุ ริ นทร   มหาสารคาม  

อุทัยธานี  สกลนคร): 

(1 )  Matching ระหว าง เกษตรกรและ

ผูประกอบการในระดับพ้ืนท่ี (2) ตรวจ

วิเคราะหวัตถุดิบสมุนไพรกวา 42 ตัวอยาง 

(สารเคมีกําจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก) 

คลัสเตอรอุตสาหกรรมสมุนไพร 

(นครปฐม สระบุรี  ปราจีนบุรี จันทบุรี): 

(1) มีผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณของจังหวัด

กว า 23 ผลิตภัณฑ  (2) มีสถานท่ีผลิต

ผลิตภัณฑสมุนไพรกวา 238 แหง (3) สราง

ภาพลักษณและการสงเสริมผูประกอบการ 

เชน การแสดงนิทรรศการสินคา ณ หาง

สรรพสินคา ICON SIAM การจับคูเจรจา

ธุรกิจ เปนตน

คลัสเตอรทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ความงามและการแพทยแผนไทย (เชียงราย 

พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎรธานี  สงขลา): 

(1) มี เสนทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ในเมืองสมุนไพรคลัสเตอรทองเท่ียวฯ 

กวา 10 เสนทาง (2) มีผลิตภัณฑสมุนไพร

จากสมุนไพรเดน GI ท่ีสอดคลองกับเสนทาง

การทองเท่ียวกวา 24 รายการ
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2) ส งเสริมผูประกอบการและให

คําปรึกษาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ รองรับ

ก า ร พั ฒ น า ศู น ย ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า

ผูประกอบการ/พัฒนาผลิตภัณฑและ

ถ ายทอดเทคโนโลยี  มี ศู นย ให ข อมู ล

ผูประกอบการสมุนไพร (One stop service): 

(1) แคตตาล็อกงานวิจัย (2) รายช่ือโรงงานท่ี

รับ OEM (3) พ.ร.บ.ผลิตภัณฑสมุนไพร โดยมี

การใหคําปรึกษา ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 3 ของเดือน จํานวน 

139 ราย ดานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจาก

สมุนไพร ทุกวันจันทร สัปดาหท่ี 4 ของเดือน 

จํ านวน 8 ราย ด านการ ข้ึนทะเบียน

ผลิ ตภัณฑ สมุ นไพร จํ านวน 20 ราย 

รวมท้ังสิ้น 167 ราย จัดอบรมยกระดับ

ผูประกอบการดานตาง ๆ เชน เจาะลึก

รูปแบบสมุนไพรไทยสูตลาดจีน อบรมหัวขอ

โอกาสทางการคาในบาหเรนและอาหรับ 

ขุมทรัพยใหมสมุนไพรไทย อบรมพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบการสมุนไพรด าน

การตลาดยุคดิจิทัล (ออนไลน) รวมท้ังสิ้น 

443 ราย มีการสงเสริมภาพลักษณทาง

การตลาด เชน ประชาสัมพันธรูปแบบ 

Online: ภายในประเทศ ไดแก BEC-Tero

Entertainment และ Thailandpostmart.com

ตางประเทศ ไดแก taobao.com TMALL 

GLOBAL และ KLANGONE ประชาสัมพันธ

รูปแบบ Offline: การจับคูเจรจาธุรกิจการคา

กับกลุมบริ ษัท คิง เพาเวอร  อินเตอร

เนชันแนล และบริษัท ซีพี ออลล จํากัด 

อกกบูธจําหนายสินคา ณ หางสรรพสินคา

คิง เพาเวอร ศรีวารี และหางสรรพสินคา 

ICON SIAM และคัดเลือกผลิตภัณฑสมุนไพร

คุณภาพ (Premium Herbal Products) 

กวา 208 ผลิตภัณฑ
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3) พัฒนาอุตสาหกรรมสารสกัดจากพืช

สมุนไพรเพ่ืออุตสาหกรรมยาแผนไทยและ

สมุ น ไพร  กรม ไ ด พั ฒนาม าต ร ฐ า น

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแลนด 

4.0 ใหมีคุณภาพในระดับสากล รวบรวม

ขอมูลแหลงปลูกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพและ

หลากหลายสายพันธุวัตถุดิบสมุนไพร และ

จัดทํารางมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรจํานวน 

3 รางฯ ไดแก อัญชัน มะขามปอม และ

นํ้ามันตะไครหอม 

อีกท้ังยังมีหองปฏิบัติการกลาง ท่ีมีระบบ

คุ ณภาพห อ งปฏิ บั ติ ก า ร  เ ครื่ อ งมื อ

วิทยาศาสตร ได รั บการซ อมแซมและ

บํ า รุ ง รั กษาให มี ค วามพร อม ใช ง าน 

(Maintenance) มีการสอบเทียบ (Calibrate)

ตามวิธีมาตรฐาน สามารถใหบริการแกผูมา

รับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน

ไดตามมาตรฐานสากล

4) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพร

สูตลาดสากล (OTOP) มีแนวคิดมุงเนนการ

พัฒนาผลิตภัณฑดวยนวัตกรรม ยกระดับ

ความสามารถในการแขงขันเพ่ือสรางเศรษฐกิจ 

เนนการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญา

ในชุมชน ความโดดเดนเชิงวัฒนธรรม 

ผลิตภัณฑ GI ท่ีผานเทคโนโลยี นวัตกรรม 

คุณภาพมาตรฐาน และมีบรรจุภัณฑท่ีทันสมัย 

โดยกระบวนการทํางานตนทาง กลางทาง 

และปลายทาง

ตนทาง มีการจัดทําระบบ Certificate of 

Analysis (COA) รองรับวัตถุดิบสมนุไพร จาก

แหลงปลูกท่ีมีคุณภาพ การแปรรูปท่ีมี

มาตรฐาน สําหรับปอนโรงงานผลิต GMP

และการสงออกตางประเทศ 5 ภูมิภาค 

ตรวจรับรองคุณภาพทางหองปฏิบัติการ 

ของวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑสมุนไพร

เพ่ือการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ

สมุนไพรใหมีคุณภาพสูสากล 260 ตัวอยาง 

กลางทาง มีการพัฒนาผลิตภัณฑ 

Premium สูสากล 50 ผลิตภัณฑ พัฒนา

ผลิตภัณฑนํ้ามันหอมระเหย เพ่ือรองรับธุรกิจ 

wellness & spa และนวดไทย 10 ผลิตภัณฑ

และปลายทาง มีการอบรมเพ่ิมศักยภาพ

ผูประกอบการไทย พิชิตตลาด Online อบรม

ใหความรู สูการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร

ครบวงจร และมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพร

เชิงพาณิชยและเปนผลิตภัณฑเพ่ือการสงออก

46

รายงานประจําป  2563
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



6.4 แผนงานกญัชา กัญชง และ

กระทอมทางการแพทยแผนไทย

1) การศึกษาประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา 

กระทอม เปนสวนประกอบ มีการศึกษาวิจัย 

Clinic Research และ Pre Clinic Research 

รวม 9 โครงการ แบงเปน การศึกษาวิจัย 

Clinic Research 7 โครงการ และการศึกษา

วิจัย Pre Clinic Research 2 โครงการ

Clinic Research 7 โครงการ ดังน้ี

(1) โครงการติดตามลักษณะการใชและ

คุณภาพชี วิตของผู ใช นํ้ ามันกัญชาทาง

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

(Thai cannabis PQ study) มีวัตถุประสงค:

เพ่ือประเมินผลนํ้ามันกัญชาทางการแพทย

แผนไทยตอคณุภาพชีวิตของผูปวยและศึกษา

ลักษณะการสั่งใชนํ้ามันกัญชาทางการแพทย

แผนไทย โดยใชเครื่องมือท่ีใชในการวัดผล : 

ESAS และ EQ-5D-5L มีสถานท่ีวิจัย : (เดิม) 

โรงพยาบาลในโครงการฯ 22 แหง และขอเขา

รวมเพ่ิม 8 แหง

ผลการศึกษาเบ้ืองตน : มีจํานวนผูปวย

ท่ีไดรับนํ้ามันกัญชา 18,604 ราย ใชในโรค/

ภาวะเปาหมาย : นอนไมหลับ ปวด มะเร็ง 

ไมเกรน เบ่ืออาหาร ภูมิแพ พารกินสัน และ

โรคชัก ลักษณะการสั่ งใช : วันละ 1 ครั้ ง 

กอนนอน พบวาคุณภาพชีวิตผูปวยท่ีไดรับ

นํ้ามันกัญชา (สูตรหมอเดชา) ตอเน่ือง 90 วัน

จากแบบสอบถาม EQ-5D-5L มีคะแนน

คุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 87.83 

ท้ังกลุมผูปวยท่ีมีโรคมะเร็งรวมและกลุม

ผูปวยท่ีไมมีโรคมะเรง็ ในโรค/ภาวะเปาหมาย 

: นอนไมหลับ ปวด มะเร็ง ไมเกรน เบ่ือ

อาหาร ภูมิแพ พารกินสัน และโรคชัก

(2) โครงการศึกษาประสิทธิผลเบ้ืองตน

คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของการใช

ตํารับยอดยาวัดคําประมงในการรักษาผูปวย

มะเร็งระยะแพรกระจาย การศึกษาวิจัยน้ี

ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณา

การศึกษาวิจัยในคนดานการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกแลว และอยูระหวาง

การวิจัย เน่ืองจากตํารับยอดยาวัดคําประมง

อยูในข้ันตอนพิจารณาใหความเห็นในการ

ขอใชประโยชนตํารับยาฯ เพ่ือการปรุง

เฉพาะราย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา
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(3 )  โครงการความปลอดภั ยและ

ประสิทธิผลเบ้ืองตนยานํ้ามันสน่ันไตรภพ

ใน รพ.สต. การศึกษาวิจัยน้ีไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลื อก และอยู ระหว างการเสนอ

ของบประมาณจากกองทุนภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย

(4) โครงการศึกษาประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยเบ้ืองตนของการใชตํารับยาแกลม

แกเสนในการรกัษาอาการปวดกลามเน้ือบา 

การศึกษาวิจัยน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

พิจารณาการศึกษาในคนดานการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก และ

อยูระหวางการวิจัย

(5) โครงการเฝาระวังความปลอดภัยใน

การใชตํารับยาท่ีมีกัญชาฯ (5 ตํารับ) 

การศึกษาวิจัยน้ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

พิจารณาการศึกษาในคนดานการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก และ

อยูระหวางการวิจัย

(6) โครงการประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยตํารับยาอไภยสาลีในผูปวยปอด

อุดก้ันเรื้อรัง การศึกษาวิจัยน้ีไดรับการ

พิ จารณา ให ปรั บแก เ พ่ื ออ นุ มั ติ จ าก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก และทางทีมวิจัยเตรียมประชุม

ดําเนินการ 

(7 )  โครงการศึ กษาเปรี ยบเที ยบ

ประสิทธิผลและความปลอดภัยระหวางตํารับ

ยาศุขไสยาสน ท่ีมี กัญชาและไมมี กัญชา 

ในผูปวยนอนไมหลับ การศึกษาวิจัยน้ีไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษา

วิจัยในคนดานการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก และการวิจัยอยูระหวาง

การดําเนินงาน
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Pre Clinic Research 2 โครงการ ดังน้ี

(1) โครงการทดสอบการปนเปอนของสาร 

Aflatoxin และความเปนพิษเฉียบพลันใน

สัตวทดลองของตํารับยาท่ีมีกัญชา 

ผลการศึกษา การทดสอบการปนเปอนของ

สาร Aflatoxin ตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา

ปรุงผสมอยู จํานวน 14 ตํารับ ไมพบการ

ปนเปอนของสาร Aflatoxin สวนตํารับยา

แก โรคจิ ต  พบการปนเป อนของสาร 

Aflatoxin B1 และ B2 ปริมาณ 12.10 และ 

4.45µg/kg ตามลํ าดับ ซึ่ งตามประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง

หลักเกณฑการพิจารณาข้ึนทะเบียนตํารับยา

แผนโบราณเก่ียวกับมาตรฐานการปนเปอน

เช้ือจุลินทรียและโลหะหนัก ไมมีขอกําหนด

ของการปนเปอนสาร Aflatoxin และทาง

กรมวิทยาศาสตรการแพทยใหพิจารณาตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 98 

พ.ศ. 2529  เรื่องมาตรฐานอาหารท่ีมีสาร

ปนเปอน ซึ่งกําหนดไว คือ ตรวจพบสาร

ปนเป อนสาร Aflatoxin ได ไม เ กิ น 20 

ไมโครกรัม ตออาหาร 1 กิโลกรัม ดังน้ัน 

ตํารับยาแกโรคจิต มีการปนเปอนของสาร 

Aflatoxin ไมเกินขอกําหนดตามมาตรฐานอาหาร

สวนตํารับยานํ้ามันสน่ันไตรภพ ไมสามารถ

ตรวจวิเคราะหการปนเปอนของสาร Aflatoxin

ไดเน่ืองจากตัวอยางยาเปนรูปแบบนํ้ามัน 

ซึ่งการตรวจวิเคราะหดังกลาวสามารถตรวจ

ไดในรูปแบบของผงแหง หรือพืชแหงเทาน้ัน 

และการทดสอบการเปนพิษเฉียบพลันใน

สัตวทดลองของตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา

ปรุงผสมอยู  15 ตํารับ อยูระหวางรอผล

วิเคราะห

(2) การศึกษาหาวิธีท่ีเหมาะสมในการ

ลดพิษของระยอม โดยการตรวจวิเคราะห

หาปริมาณ reserpine ในระยอม (ตํารับ

ยาแกโรคจิต)

ผลการศึกษา ไดเตรียมตัวอยางสมุนไพร

ระยอมกอนสะตุ (รูปแบบผงแหง) จํานวน 2 

ตัวอยาง ไดแก แบบลอกเปลือก (ไมคั่ว) และ

ไมลอกเปลือก (ไมคั่ว) และสมุนไพรระยอม

หลังสะตุ (รูปแบบผงแหง) จํานวน 6 ตัวอยาง 

ไดแก 1) ไมลอกเปลือก (คั่ว) 2) แชนํ้าปูนใส 

(คั่ว) 3) แชนํ้ามะนาว (คั่ว) 4) ทาปูนแดง 

(ยาง) 5) แช ethyl alcohol 40% (คั่ว)

6) แชนํ้าซาวขาว (คั่ว) ในสวนการตรวจ

วิเคราะหปริมาณสารสําคัญ reserpine 

ใ น ส มุ น ไ พ ร ร ะ ย อ ม  ด ว ย วิ ธี  HPLC 

อยูระหวางดําเนินการ
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2) การสงเสริมและพัฒนาการใช

ประ โยชนจากกัญชาและกระทอม 

ทางการแพทยแผนไทย

 มีตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม

อ ยู จ า ก ตํ า ร า ย า เ ก ร็ ด เ ส น อ

คณะกรรมการประเมินรับรองตํารับฯ

พิจารณารับรองจํานวน 13 ตํารับ และ

มีตํารับยาแผนไทยท่ีมีกระทอมปรุง

ผสมอยูจากตํารายาของชาติ/ยาเกร็ด

เสนอคณะกรรมการประเมินรับรอง

ตํารับฯ พิจารณารับรองจํานวน 12 

ตํารับ

 มีแหลงปลูกกัญชาท่ีมีความรวมมือ

รวมกับกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก และไดรับอนุญาต

ใหดําเนินการแลว 6 แหง

ซึ่งมีปริมาณการปลูกท้ังสิ้นจํานวน 

12,350 กิโลกรัม (สด)/ป มีการเก็บ

เก่ียวผลผลิตแลว 4,918 กิโลกรัม (สด)

 มีแหลงผลิตตํารับยาแผนไทยท่ีมี

กั ญชาปรุ งผสมอยู ท่ี ไ ด รั บการ

สนับสนุนงบประมาณจากกรม 

ในการผลิตตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา

ปรุงผสมอยู  16 ตํารับ และนํ้ามัน

กัญชา 6 แหง ไดดําเนินการผลิต

ครบท้ัง 16 ตํารับ และผลิตนํ้ามัน

กัญชา ภายใต โครงการ วิ จั ย ได 

255,500 ขวด และภายใตการใชแบบ 

SAS ได 5,700 ขวด ซึ่งอยูระหวาง

ดําเนินการจัดทําราคาอางอิงวัตถุดิบ

กัญชาและราคายาตํารับยาแผนไทย

ท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยู
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 มีผูผานการอบรมหลักสูตรการใช

กัญชาทางการแพทยแผนไทยท้ังสิ้น 

194 คน  แบงเปน แพทยแผนไทย 

83 คน แพทยแผนไทยประยุกต 111 คน

 มีผูผานการอบรมการใชนํ้ามันกัญชา

ภายใตรูปแบบพิเศษของการเขาถึง

ยา SAS ท้ังสิ้น 501 คน

 มีการกระจายยาตํารับยาแผนไทย

ท่ีมี กัญชาในสถานบริการท่ีมีการ

จัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย

แผนไทยรวม 368 แหง แบงเปน

โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไป 

104 แหง โรงพยาบาลชุมชน 251 แหง 

โรงพยาบาลสั งกัดกรม 11 แห ง 

โรงพยาบาลอ่ืน ๆ  2 แหง โดยกระจายยา

ไปแล ว 10 ตํ ารั บ ได แก  ตํ ารั บ

ศุขไสยาสน ทําลายพระสุเมรุ แกลม

แกเสน ยาทาริดสีดวงทวารหนักและ

โรคผิวหนัง ไฟอาวุธ อไภยสาลี ไพสาลี 

ยาแกลมข้ึนเบ้ืองสูง อัมฤตยโอสถ 

และอัคคินีวคณะ

 มีการกระจายยานํ้ามันกัญชาตํารับ

หมอเดชารวม 90 แหง แบงเปน 

ภายใตโครงการวิจัย 30 แหง ภายใต

รูปแบบพิเศษของการเขาถึงยา (SAS) 

60 แหง

 มีสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

ท่ี จั ด บ ริ ก า ร คลิ นิ ก กั ญชา ทา ง

การแพทย แผนไทย 368 แห ง 

มีผูรับบริการ 67,996 ครั้ง ผานเกณฑ

การคัดกรอง 65,093 ครั้ง มีการใช

นํ้ามันกัญชา (ภายใตโครงการวิจัย)  

51,622 ครั้ง ศุขไสยาศน 2,637 ครั้ง 

ทําลายพระสุเมรุ 1,769 ครั้ง แกลม

แกเสน 1,105 ครั้ง ยาทาริดสีดวง

ทวารหนักและโรคผิวหนัง 2,184 ครั้ง 

อัมฤตยโอสถ 214 ครั้ง อไภยสาลี 

276 ครั้ง ไฟอาวุธ 133 ครั้ง

 เริ่มเปดใหบริการกัญชาทางการแพทย

ทางเลือก เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

ณ อาคารเรือนไทย กรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

โดยแพทย เวชศาสตร ครอบครั ว 

FamMed รับปรึกษาจากแพทยแผนไทย



ในทางการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก และเ พ่ือใช ในการบริหาร

ช อ งทาง พิ เ ศษแบบ Special Access 

Scheme จํานวน 10,000 ขวด

นํารองผลิตตํารับเมตตาโอสถเพ่ือการใช

ในสถานบริการของรัฐ โดยผลิตตํารับยา

เมตตาโอสถ จํานวน 1,730 ขวด สงมอบ

สถานบริการของรัฐท่ีไดรับอนุญาตเก่ียวกับ

ยาเสพติดท่ีใหโทษในประเภทท่ี 5 เพ่ือใช

ประโยชนทางการแพทย และไดผลการศึกษา

ลักษณะทางกายภาพ เคมี และเช้ือจุลชีพ 

ตลอดจนศึกษาความคงสภาพ สภาวะเรง

และระยะยาว สามารถกําหนดแนวทางการ

เก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา และอายุการ

เก็บรักษาของตํารับเมตตาโอสถไดอยาง

เหมาะสม เปนตํารับเมตตาโอสถท่ีมีคุณภาพ

ตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑยาสําเร็จรูป

กัญชาทางกายภาพ เคมี และจุลชีพ
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โดยมีการใชตํารับเมตตาโอสถ และ

ตํารับการุณยโอสถในการใหการรักษา

 มีตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชาปรุงผสม

ท่ี ผ านการประ เมิ นรั บรองจาก

คณะกรรมการประเมินรับรองตํารับฯ 

และคณะกรรมการอํานวยการฯ 

จํานวน 29 ตํารับ แบงเปน ตํารับยา

ของหมอพ้ืนบาน 26 ตํารับ และตํารับยา 

ของแพทยแผนไทย/แพทยแผนไทย

ประยุกต 3 ตํารับ (อยูระหวางเสนอ

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด

ใหโทษ เพ่ือออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุขตอไป)

3 )  ผลิ ตน้ํ า มั น

กัญชาและตํารับยา

แผนไทยท่ีมีกัญชา

ป รุ ง ผส มอ ยู  ก ร ม

ดําเนินการผลิตตํารับยาแผนไทยท่ีมีกัญชา

ปรุงผสม 16 ตํารับ ตามกรรมวิธีการปรุง

ยาแผนโบราณท่ีมีคุณภาพตามขอกําหนด

มาตรฐานของผลิตภัณฑยาสําเร็จรูปกัญชา 

เพ่ือใชประโยชนทางการแพทยแผนไทย

และการวิจัยทางคลินิก และผลิตนํ้ามัน

กัญชาจากตํารับยาหมอพ้ืนบาน จํานวน 

300,150 ขวด เพ่ือใชในการศึกษาวิจัยใน

โครงการติดตามลักษณะการใชและ

คุณภาพชีวิตของผูใชนํ้ามันกัญชา



สวนที่ 4

รายงานดานงบประมาณ

• งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2562-2563

• งบประมาณตนปและหลังปรับลดตาม 

พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย

พ.ศ. 2563

• งบประมาณที่ไดรับและผลการเบิกจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563



งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563

จําแนกตามหมวดรายจาย (งบสุทธ)ิ

หมวด
ปงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปงบประมาณ

พ.ศ. 2563
ลด/เพ่ิม

คิดเปน

รอยละ

งบบุคลากร 117.8793 122.1904 +4.3111 3.66

งบดําเนินงาน 105.0319 165.8620 +60.8301 57.92

งบลงทุน 28.2704 35.1070 +6.8366 24.18

งบเงินอุดหนุน 25.0000 19.3833 -5.6167 -22.47

งบรายจายอ่ืน 14.4300 7.5158 -6.9142 -47.92

รวม 290.6117 350.0585 +59.4468 +20.46

(หนวย : ลานบาท)
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ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ไดรับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ท้ังสิ้นจํานวน 400,002,900 บาท แตเน่ืองดวยสถานการณการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขยายวงกวางครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท่ัวประเทศ ถือเปนภัยพิบัติสาธารณะรายแรง รัฐบาลจึงมีการปรับลดงบประมาณ

ของหนวยงานราชการตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563

เพ่ือนําไปใชจายสนับสนุนการแกไขปญหาและเยียวยา

ผูไดรับผลกระทบจาก COVID-19 รวมท้ังกรณีมีเหตุ

ฉุกเฉินหรือจําเปน กรมจึงถูกปรับลดงบประมาณและ

คงเหลือสําหรับดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จํานวน 350,058,500 บาท
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งบประมาณตนปและหลังปรับลด

แผนภูมิแสดงงบประมาณสุทธิ พ.ศ. 2563

34.9%

47.4%

10.0%

5.5%
2.2%

งบบุคลากร 

122.1904 ลานบาท

งบดําเนินงาน

165.8619 ลานบาท

งบลงทุน

35.1070 ลานบาท

งบเงินอุดหนุน

19.3833 ลานบาท

งบรายจายอ่ืน

7.5157 ลานบาท

งบสุทธิ

100%

2. รอยละงบประมาณหลังปรับลดตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563

1. รอยละงบประมาณ ตนปงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบบุคลากร

122.1904 ลานบาท

งบดําเนินงาน

176.4799 ลานบาท

งบลงทุน

67.9026 ลานบาท

งบเงินอุดหนุน

22.0000 ลานบาท

งบรายจายอ่ืน

11.4300 ลานบาท

400.0029 ลานบาท

350.0585 ลานบาท

ตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563



งบประมาณที่ไดรับและผลการเบิกจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด
งบประมาณ

ท่ีไดรับสุทธิ

ผลเบิกจาย

ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563

งบบุคลากร 122.1904 121.3335

งบดําเนินงาน 165.8620 161.1195

งบลงทุน 35.1070 18.6394

งบเงินอุดหนุน 19.3833 19.3833

งบรายจายอ่ืน 7.5158 6.6727

รวม 350.0585 327.1485

จําแนกตามหมวดรายจาย (งบสุทธ)ิ (หนวย : ลานบาท)
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แผนภูมิแสดงงบประมาณท่ีไดรับและผลการเบิกจาย

งบบุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจายอ่ืน

99.3%

97.1%

53.1%

100%

88.7%

ภาพแสดง แผนภูมิรอยละการเบกิจาย

ท้ังน้ี กันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 12.2605 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.5



สวนที่ 5

แนวทางการดําเนินงาน ป 2564

• สถานการณและปจจัยภายนอก

• จุดแข็งและโอกาสทามกลางวิกฤติ

• กลไกการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวของ
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1. สถานการณและปจจัยภายนอก

ตลอดปท่ีผานมาท่ัวโลกตองประสบปญหาการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะตอง

พัฒนากลยุทธเพ่ือสอดรับกับความปกติใหม (New Normal) 

เพ่ือใหการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทย

ทางเลือก และสมุนไพร เปนสวนหน่ึงใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองดานสุขภาพ 

และเสริมสรางเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเขมแข็ง รอบรับสภาวะวิกฤติท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก 

เมื่อวิเคราะหสถานการณและปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย โดยสํานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวาขณะน้ีโลกของเราเปนโลกแหงความปนปวน

และการเปลี่ยนแปลง (Into the VUCA World) ถือเปนความทาทายสําคัญท่ีมีผลตอการ

ขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดังน้ี

1) ภาวการณหดตัวลงอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท่ีสุด นับตั้งเเตวิกฤติ

เศรษฐกิจป 2540 สาเหตุสําคัญเกิดจากโครงสรางเศรษฐกิจของไทยท่ีเนนการพ่ึงพาการคา

และการลงทุนจากตางประเทศในระดับสูง และการกระจุกตัวของโอกาสทางเศรษฐกิจในบางพ้ืนท่ี 

สงผลใหประเทศไทยขาดแรงขับเคลื่อนจากภายในท่ีเขมแข็ง เมื่อเกิดผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 

ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเกิดภาวะชะงักโดยเฉพาะภาคบริการ การทองเท่ียว และกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) สงผลกระทบโดยตรงใหเกิดผูวางงานเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ

แรงงานดานนวดไทย

2) สังคมผูสูงอายุของประเทศไทย ถือเปนวิกฤติสําคัญไมนอยไปกวากัน จากการ

พยากรณจํานวนประชากรของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนสูงสุดในป 2571 จํานวน 67.2 ลานคน และ

มีแนวโนมลดลงเรื่อย ๆ จนถึงป 2583 จะมีจํานวน 65.4 ลานคน เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา

วัยแรงงานจะมีจํานวนลดลงจาก 43.3 ลานคนเหลือเพียง 36.5 ลานคน 

ซึ่งสงผลใหอัตราสวนผูสูงอายุตอวัยแรงงานลดลง จึงสงผลตอเศรษฐกิจ

ของประเทศท้ังทางตรงและทางออมท้ังใหภาครัฐตองลงทุนและ

สนับสนุนคาใชจายในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนตามไปดวย



3) ปญหาความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม ถือเปนจุดออนท่ีสําคัญมาก เน่ืองจากจะสงผลตอภาค

ธุรกิจการทองเท่ียวและบริการท่ีเกิดความยั่งยืน ปญหาความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะอากาศซึ่ง

มีผลตอการพัฒนาวัตถุดิบของผลิตภัณฑสมุนไพรอยางหลีกเลี่ยงไมได รวมถึงประเด็นการ

สงออกซึ่งสามารถนําไปใชในการกีดกันทางการคาระดับโลกตอไปไดอีกดวย จากการประเมิน

ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวโดย World Economic Forum (2019) พบวา

อันดับคะแนนในดานดังกลาวเปนอันดับท่ี 130 จาก 140 ประเทศท่ัวโลก

4) ปญหาการรูเทาทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย จากการศึกษา

ของสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2562) 

พบวา ประชากรไทยสวนใหญมีสถานภาพการรับรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ

ในระดับปรับปรุงและระดับพ้ืนฐานคิดเปนรอยละ 36.6 และสถานภาพ

การเขาใจดิจิทัลในระดับปรับปรุงและระดับพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 54.5 

จากผลการศึกษาดังกลาวเปนความเสี่ยงตอระบบสาธารณสุขของประเทศ กลาวคือ ประชาชนจะมีความเสี่ยง

ในการพิจารณาและเลือกรับขาวสารดานสุขภาพเพ่ือนําไปใชในการดูแลสุขภาพซึ่งทําใหเกิดอุบัติการณ

จากการดูแลสุขภาพอยางไมถูกตอง โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณอันไมพึงประสงคของการใชยา

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร และบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไมเปนไปตามคุณภาพ

และมาตรฐาน หรือเลือกใชอยางไมถูกตอง จะสงผลตอภาพลักษณท่ีดีตอการแพทยแผนไทย 

การแพทยทางเลือก และสมุนไพรอยางหลีกเลี่ยงไมไดดวย

2. จุดแข็งและโอกาสทามกลางวิกฤติ

จากสถานการณท่ีผานมา กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเห็นโอกาสของการ

พัฒนาแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เพ่ือใหสามารถนําพา

ประเทศใหรอดพนจากวิกฤติโควิด-19 และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤติอ่ืน ๆ ท่ีจะเผชิญ

ตอไปในอนาคต โดยคํานึงถึงการตอบสนองความปกติใหม (New Normal) ดังน้ี

1) สมุนไพรกูชาติ เพ่ือสรางความมั่นคงทางสุขภาพ และเสริมสรางเศรษฐกิจไทย 

จากสถานการณโควิด-19 ฟาทะลายโจรมีบทบาทสําคัญในการบําบัดรักษาผูปวยโควิด-19 ในระยะท่ี

ผานมา ฟาทะลายโจรเปนยาจากสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ

ไดแก บรรเทาอาการเจ็บคอและบรรเทาอาการของโรคหวัด (Common cold) เชน เจ็บคอ 

ปวดเมื่อย กลามเน้ือ และเปนยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติอยูกอนแลว ตอมาจึงไดรวมมือ
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กับกรมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลสมุทรปราการ และ

โรงพยาบาลจุฬาภรณเพ่ือศึกษานํารองผลของสารสกัดฟาทะลายโจรขนาดสูงตอในการทดลองใน 

phase 1 และ 2 ซึ่งถือวาเปนสมุนไพรท่ีมีศักยภาพและตองมีการศึกษาวิจัยเชิงคลินิกเพ่ิมข้ึน 

อยางไรก็ตามฟาทะลายโจรไมไดมีฤทธ์ิในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จึงจําเปนตอง

สรางความรอบรูดานสุขภาพในการใชฟาทะลายโจรอยางถูกตองในวงกวางตอไป 

นอกจากน้ี พบวาสมุนไพรและตํารับยาแผนไทยหลายชนิดมีศักยภาพตอการสงเสริม

สุขภาพและสรางภูมิคุมกันใหกับรางกายไดเปนอยางดี จึงควรตอยอดใหมีการนําสมุนไพรไทย

มาประยุกตใหเปนอาหารเปนยาเพ่ือสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในประชาชนทุกกลุมวัย  

รวมท้ังควรมีกระบวนการตอยอดใหผูประกอบการท่ีเก่ียวของสามารถพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือใชในการดูแลสุขภาพโดยคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมลูกคารวมดวย มุงเนน

พัฒนางานวิจัยเชิงคลินิกของสมุนไพรไทยท่ีมีศักยภาพในการรักษากลุมโรค/อาการ

ท่ีเปนปญหาสําคัญตอระบบสุขภาพ โดยเฉพาะปญหาสุขภาพในกลุมวัยผูสูงอายุ เพ่ือใหเกิด

การยกระดับใหสมุนไพรเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงของชุดสิทธิประโยชนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

และสามารถผลักดันใหบรรจุ เปนรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห งชาติ  เพ่ือสราง

ความยั่งยืนใหกับระบบสุขภาพของประเทศ

2) กัญชาทางการแพทย กัญชงเพ่ือสุขภาพ ในตลอดปท่ีผานมาไดมีการผลักดันกัญชาและ

กัญชงใหสามารถนําไปใช ไดอย างถูกตองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให โทษ (ฉบับท่ี  7) 

พ.ศ. 2562 โดยไดดําเนินการขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทยแผนไทยอยางครบหวงโซคุณคา 

ทําใหผูปวยท่ีไดรับการดูแลรักษาดวยกัญชาทางการแพทยแผนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ข้ึน 

ซึ่งการดําเนินงานในระยะตอไป จึงมุงเนนการใหกัญชาทางการแพทยแผนไทยสามารถผสมผสานกับ

การแพทยแผนปจจุบันอยางเปนระบบ รวมถึงพัฒนาใหเปนสวน

หน่ึงของชุดสิทธิประโยชนภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ นอกจากน้ีควรนําศักยภาพของกัญชาและกัญชง

ใหสามารถรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพผานสินคาและ

บริการท่ีหลากหลาย ถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญ ซึ่งจะชวยให

ประเทศไทยมีรายไดจากการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรและการ

ทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอีกดวย 
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3) การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในระยะแรก 

พบวาประเทศไทยสามารถควบคุมโรคไดดีจนเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ จึงทําใหนักทองเท่ียว

จากตางประเทศมคีวามสนใจท่ีจะเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยภายหลังสถานการณดังกลาวคลี่คลายลงจึง

เปนโอกาสท่ีจะนําศักยภาพของการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน การแพทยทางเลือก และ

สมุนไพรมาพัฒนาใหเกิดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบใหมท่ีมีความโดดเดนและมีมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานสุขอนามัย ผานแนวคิดสุขกาย สบายใจ สไตลไทย (Thai Wellness) ตลอดจน

ทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเขามาจับจายผานระบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน สงผลใหภาคธุรกิจตาง ๆ  

ตองปรับตัวดวยการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาชองทางสื่อสาร การบริการ การตลาด และการขาย

อยางกวางขวางข้ึน ภาคธุรกิจบางสวนใชโอกาสจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการและใชโอกาส

จากระบบเศรษฐกิจแบบแบงปน (Sharing Economy) ซึ่งชวยกระตุนการจับจายใชสอยท้ังในและ

ตางประเทศ ทําใหรายไดจากภาคการทองเท่ียวและบริการเพ่ิมข้ึน จึงเปนโอกาสสําคัญท่ีจะนําองค

ความรูดานวิชาการ และสินคาบริการท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และ

สมุนไพร สามารถเขาถึงประชาชนท่ัวโลกผานระบบดิจิทัลเพ่ือใหเกิดการสรางการยอมรับ สรางคุณคา 

และรายไดเขาสูประเทศไทย

3. กลไกการขับเคลื่อนงานท่ีเกี่ยวของ

จากการวิเคราะหสถานการณ ปจจัยภายนอก จุดแข็งและโอกาสทามกลางวิกฤติ กรมจึงได

จัดทําแผนท่ีผลลัพธ (Outcome Mapping) เพ่ือเช่ือมโยงภารกิจของกรมดานบริการสุขภาพ 

(Service) ผลิตภัณฑสมุนไพร (Product) และองคความรู/ภูมิปญญาท่ีเก่ียวของ (Wisdom) 

ใหเกิดการขับเคลื่อนงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยบรรลุเปาหมายสําคัญ ไดแก

นําศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม

ในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และพัฒนาทักษะของ

บุคลากรท่ีเก่ียวของ เกิดการกระจายรายไดจากการทองเท่ียวใหถึง

ผูประกอบการและประชาชนทุกระดับ

4) การเขาสูโลกดิจิทัล (Digital Transformation)

ท่ีรวดเร็วขึ้น เพ่ือรองรับชีวิตวิถีใหมภายใตสถานการณโควิด-19
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1. ประชาชนมีความเชื่อมั่นดานบริการการแพทยแผนไทย

การแพทยทางเลือก และสมุนไพร

2. การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมนุไพร

เขาสูระบบบริการสุขภาพของรัฐ

3. การแพทยแผนไทยและสมุนไพรสรางมูลคาเพ่ิม 

เสริมสรางเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ    

จากเปาหมายดังกลาว กรมไดกําหนดโครงการสําคัญ (Flagship Project) ท่ีจะสงผลให

บรรลุเปาหมายดังกลาวท้ังสิ้น 9 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสรางความรอบรูและลดความเหลื่อมล้ําดานสุขภาพแกประชาชนดวยการแพทยแผนไทย 

การแพทยทางเลือก และสมุนไพร

2. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ผสมผสาน

3. โครงการขับเคลื่อนกัญชา กัญชง กระทอม ทางการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือกและ

การแพทยพ้ืนบานไทย

4. โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารสูองคกรคุณภาพและองคกรคุณธรรม

6. โครงการคุมครอง อนุรักษ และพัฒนาองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทย

พ้ืนบานไทย

7. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรแบบครบวงจรเพ่ือเศรษฐกิจ

8. โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทยครบวงจร

9. โครงการสงเสริมผูประกอบการและใหคําปรึกษาสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ
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Outcome Mapping 

เพ่ือการขับเคลื่อนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564



ภาคผนวก

• เหตุการณและกิจกรรมสําคัญ ป 2563

• หมอไทยดี เดนแหงชาติ  ประจําป 

พ.ศ. 2563

• แผนปฏิบัติราชการและทิศทางการ

ดําเนินงาน ของกรมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลอืก ระยะ 20 ป

• การประเมินผลคร่ึงแผนปฏิบัติราชการ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) ปฏิรูป

ระบบ ของยุทธศาสตรชาติ 20 ป

• ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

รางวั ลผลิ ตภัณฑ สมุ น ไพรดี เ ด น

ระดับชาติ ประจําป 2563



เหตุการณและกิจกรรมสําคัญ ป 2563

แจกหนากากอนามยัใหกบัประชาชน 

เพื่อปองกันการระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา (COVID - 19)

กิจกรรมจิตอาสาเราทาํความดีดวยหัวใจ 

"แพทยแผนไทยใสใจส่ิงแวดลอม" 

งานสัปดาหวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

แหงชาติและพระบดิาแหงการแพทยแผนไทย 

เปดคลินิกกัญชา

ทางการแพทยแผนไทย
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คนพบผลของสารสกัด

ฟาทะลายโจรตาน COVID-19

มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ คร้ังที่ 17

และพิธเีปดศูนยสงเสริมผูประกอบการ

สมุนไพร (Herbal Business 

Consultation Center : HBCC) 

ประกาศขึ้นทะเบียนนวดไทยเปนรายการ

ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับตองไมได

ของมนุษยชาติ ขององคการยูเนสโก

เปดคลินิกกัญชาทางการแพทย

แผนไทย สาขา จ.อุดรธานี

มหกรรมการแพทยแผนไทยฯ ปที่ 12 

ระดับภาค 3 จังหวัด

62ตุลาคม

62
ธันวาคม

63มกราคม

63
กุมภาพันธ

มีนาคม

63มิถุนายน

63
เมษายน

63
กรกฎาคม

63

63กันยายน
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ตองทนงวง ทําใหไมอยากเปนหมอ แตเพราะตา

ชวนไปบอยๆ จึงจดจํายาและวิธีรักษาของตา

ไวไดมาก เมื่อตาเริ่มชราลงจึงเริ่มชวยตา

รักษาคนไขดวยตนเองตั้งแตยังเด็ก ไดตํารา

ยาดีๆ จากตาหลายขนาน เชน ยารักษา

โรคเริม งูสวัด ไฟลามทุง ยารักษาไขท้ังไขปา

และไขอ่ืน ๆ ยาและวิธีรักษาโรคกระดูกแตก

ความรู และประสบการณทางหมอ

พ้ืนบานประกอบกับการรูจักภาษาและ

วัฒนธรรมของชาวมุสลิมอยางดี ทําใหพอ

หมอหมวกดํารงชี วิตไดอยางกลมกลืน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมทามกลางคนสวนใหญ

ท่ีเปนมุสลิมไดเปนอยางดี จนไดรับยกยอง

จากชาวมุสลิมเรียกทานวา “ยะโกะ” ซึ่งเปน

ช่ือของศาสดาองคหน่ึงในศาสนาอิสลาม คือ

ทานยาโกบ หรือยะกูบ ความรู ประสบการณ 

และจรรยาบรรณ อันงดงามของพอหมอ

หมวก ทําใหพอหมอหมวก ไดรับการยอมรับ

และช่ืนชมท้ังจากชุมชนและทางราชการ 

ทานไดใบประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

สาขาเวชกรรมประเภท (ค) เมื่อ พ.ศ.2549 

ไดรับรางวัลหมอพ้ืนบานดีเดนระดับจังหวัด 

เมื่อ พ.ศ. 2555 เปนหมอไทยดีเดนระดับภาค 

เมื่อ พ.ศ. 2563

พอหมอหมวก คงศรี เปนหมอพ้ืนบาน

ชาวพุทธในชุมชนท่ีคนสวนใหญเปนมุสลิม 

ในชุมชนมนังซี โป ต.จะแนะ อ.จะแนะ 

จ.นราธิวาส เกิดเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.

2479 ปจจุบันอายุ 84 ป ภูมิลําเนาบานเกิด

ของทานอยูท่ีบานวัดใหม ต.พรอน อ.ตากใบ 

จ.นราธิวาส เรียนจบช้ันประถมท่ี 4 โรงเรียน

ปลักชาง ภูมิลําเนาถ่ินบานเกิด 

บิดาพอหมอหมวกเปนนายหนังตะลุง ยาย

เ ป น ห ม อ นํ้ า ม น ต  ต า แ ล ะ ต า ท ว ด

เปนหมอพ้ืนบาน พอหมอหมวกไดสืบทอด

ความรูหมอจากตาช่ือ เสาร ตั้งแตอายุ 10 ขวบ

โดยตาเสารมักไปรักษา

คนไขตามบ านในเวลา

กลางคืน และชวนพอหมอ

หมวกไปเปนเพ่ือน กวาจะ

ไดกลับก็ 22.00-23.00 น.

หมอไทยดีเดนแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2563
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แผนปฏิบัติราชการและทิศทางการดําเนินงาน

ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ระยะ 20 ป

ภาพแสดงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการดําเนินงานของกรมการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก ระยะ 20 ป  สู เปาหมาย World Herb Hub ในป  พ.ศ. 2580

มุงหวังใหสมุนไพรไทยติดอันดับโลก ภายใตแผนปฏิบัติราชการ 4 ระยะ และทบทวนแผนทุก 5 ป 

ในระยะท่ี 1 (ป 2561-2565) ปฏิรูประบบ มุงเนนการพัฒนาสมุนไพรเศรษฐกิจ เมืองสมุนไพร 

รวมถึงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ สูอันดับ 12 ของโลก ปรับเปลี่ยนพลิกโฉมการนวดไทย การแพทย

แผนไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ จัดการองคความรูอยางเปนระบบสูการใชประโยชน 

ควบคูกับการใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานดานสมุนไพรและภูมิปญญาไทย ภายในป พ.ศ. 2565 

และเขาสูระยะท่ี 2 (ป 2566-2570) สรางความเขมแข็ง เพ่ือขับเคลื่อนสมุนไพรไทยและภูมิปญญา

ไทย ใหเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับในเอเชียในป พ.ศ. 2570 สูระยะท่ี 3 (ป 2571-2575) 

นําพาสมุนไพรไทยและภูมิปญญาไทยสูความยั่งยืน โดยมุงสูอันดับ 1 ใน 5 ของโลกใหไดภายในป 

พ.ศ. 2575 และระยะท่ี 4 (ป 2576-2580) เปาหมายสูงสุดระยะ 20 ป โดยประเทศไทยจะเปนเมือง

สมุนไพรอินทรีย (Organic) มีศูนยความเปนเลิศดานบริการ การวิจัย และการอบรมใหความรูดาน

สมุนไพรและภูมิปญญาไทย มีศูนยสุขภาพทางการแพทยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และถูกจัด

อันดับอยูท่ี 1 ใน 7 ของโลก
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การประเมินผลคร่ึงแผนปฏิบัติราชการ

ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2565) ปฏิรูประบบ
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กองวชิาการและแผนงาน

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก

“ I  A M  D T A M ”

“ D T A M  T O G E T H E R ”

รวมกันสืบสาน รักษา ตอยอดภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร 

สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ง ยืนตอระบบสุขภาพ
เศรษฐกิจของชาติตอไป
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