
แบบรายงานผลการติดตามโครงการส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย)                            
ประจ าเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

 

ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

7 6. การเพิ่ม
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
  

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 
 

 - - โครงการต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ ปี 2561 
กิจกรรม 
1. จัดประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ (ชุดที่ 1) 
2. จัดประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ (ชุดที่ 2) 
3. จัดประชุมคณะท างาน
กลั่นกรองต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ (ชุดที่ 3) 
4. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการจัดท าต ารับ

 ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะท างานกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ 1) 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต ารับยาใน
กลุ่มโรคลม จ านวน  2 ครั้ง  
   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์
พ้ืนบ้านไทย อาคาร 3 ชั้น 7 
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
   - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครอง

107,549 บาท  
 



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ ๑๒ 

มติ
คณะรัฐมนตรี 

แผนงาน / โครงการ/
กิจกรรม / ขั้นตอน

ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน  /  ปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
(บาท) 

วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

ยาแผนไทยแห่งชาติ  
5. ประชุมคณะอ านวยการ
จัดท าต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ  
6. ประชุมคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริม        
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
อาคาร 3 ชั้น 7 กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
   โดยพิจารณาคัดเลือกต ารับยา
แผนไทยส าหรับโรคลมได้จ านวน 
14 ต ารับ 
2. ประชุมคณะท างานกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ (ชุดที่ 2) 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต ารับยาใน
กลุ่มโรคเด็ก จ านวน 2 ครั้ง 
   - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม
กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์
พ้ืนบ้านไทย อาคาร 3 ชั้น 7 
กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
   - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุมกองคุ้มครอง



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญฯ หรือ
แผนพัฒนาฯ ฉบับ
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ด าเนินงาน 
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วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
(กองการแพทย์พ้ืนบ้านเดิม) อาคาร 
2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
   โดยพิจารณาคัดเลือกต ารับยา
แผนไทยส าหรับโรคเด็กได้จ านวน 
7 ต ารับ 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดท า
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 
ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 
   โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต ารับ
ยาแผนไทยตามกลุ่มโรค/อาการที่
คณะท างานทั้ง 2 ชุดพิจารณา
คัดเลือกทั้ง 21 ต ารับ เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการจัดท า
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ และ



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

ความสอดคล้องกับ
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วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต่อไป 
4. ประชุมคณะอ านวยการจัดท า
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 
อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
   โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต ารับ
ยาแผนไทยที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการจัดท าต ารับ
ยาแผนไทยแห่งชาติทั้ง 21 ต ารับ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยต่อไป 
5. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2560                
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 



ล าดับ 
ที ่

นโยบายรัฐบาล/
การสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 
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อุปสรรคในการด าเนินงานทีส่ าคัญ 
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วัน
ที ่

สาระ 
ส าคัญ 

กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก  
   โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต ารับ
ยาแผนไทยที่คณะอนุกรรมการฯ 
เสนอทั้งหมด 21 ต ารับ 

      - สรุปผลการจัดท าต ารับยาแผน
ไทยแห่งชาติ ระหว่างเดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2560  
   ได้คัดเลือกและกลั่นกรองต ารับยา
แผนไทยจากคณะท างานกลั่นกรอง
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติทั้ง 2 คณะ 
เพ่ือก าหนดเป็นต ารับยาแผนไทย
แห่งชาติ โดยคัดเลือกจากกลุ่มโรค
ลม และกลุ่มโรคเด็ก รวมทั้งสิ้น 21 
ต ารับ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ)   

 

หมายเหตุ : 1. ส่งแบบรายงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ evaluation.bps1502@gmail.com 
  2. ส่งรายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  3. ติดต่อผู้รับผิดชอบ คุณสง่าศักดิ์  ศรีสมัย/นายปิยะวัฒน์ เล็กเจริญ โทร  0 2590 1502, 0 2590 1390 


