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 เป ็นองค์กรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง เล ือก              
เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ 

 พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
โดยคุ้มครอง  อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ส่งเสริม     
และพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย  
และการแพทย์ท า ง เ ล ือ ก ให้ท ัด เ ทียมกับก า รแพทย์แ ผนปัจ จุบ ัน และ
น าไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อ เป็นทางเลือก
แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

พันธกิจ 
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M   Mastery (เป็นนายตัวเอง) 
 
 
 

O   Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่) 

P   People centered approach (ใส่ใจประชาชน) 

H   Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม) 
 
 

วัฒนธรรมองค์กรร่วมกันระหว่างกระทรวงและกรม 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

 “I AM DTAM” 
กระทรวงสาธารณสุข   

“MOPH” 

Integrity (ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง) 

Activeness (ขยัน ตั้งใจท างาน) 

Democracy (เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วมจากทุกฝุาย) 

Thainess and Teamwork (มีความเป็นไทยและท างานเป็นทีม) 

Morality (มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต) 

Accountability (มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้) 

Mindfulness (การงานอย่างมีสติ รอบคอบ) 
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ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 Excellence 
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 1. สร้างความเชื่อมั่นด้านบริการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้ประชาชน 
 2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบสุขภาพแห่งชาติ 
 3. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ 

- ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบรกิาร 
    การแพทย์แผนไทยและ   
    การแพทย์ทางเลือกที่ได้ 
    มาตรฐาน ร้อยละ 20 
-  มีต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ  
    อย่างน้อย 500 ต ารับ 
- มีงานวิจัยที่สมามารถน าไปใช้ทางการ

แพทย์/ทางการตลาดอย่างน้อย  50 เรื่อง 
- เพิ่มมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถาน

บริการสาธารณสุข ร้อยละ 10/ปี 
- รพช./รพท/รพศ.ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  HA  

ด้านการแพทย์แผนไทย ฯร้อยละ 80 
- มีเมืองสมุนไพร(Herbal city)ครอบคลุม

ทุกเขตสุขภาพ 

มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยใช้
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ในทุกกลุ่มวัยครอบคลุม ทุกหมู่บ้าน 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกมีความสุข 

ได้รับรางวัล PMQA 
อย่างน้อย 3 หมวด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาอุตสาหกรรม และการตลาด
สมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพือ่
การรักษาโรคและการ
สร้างเสริมสุขภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความเข้มแข็งของ 

การบริหารและนโยบายภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมผลิตผล ของ
สมุนไพรไทยที่มีศักยภาพ 

•ขยายบริการการแพทย์แผนไทย 

•สร้างความเชื่อมั่นและสนับสนนุให้มีการใช้ยาสมุนไพร 
•พัฒนาการศึกษาของแพทย์แผนไทย 

•เพ่ิมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 
 

•เพิ่มต ารับยาสมุนไพร 
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 50 รายการ 
 

•จัดท ามาตรฐานเภสัชต ารับ 
Thai Preparation Herbal  Pharmacopoeia 25 ต ารับ 
 

•ส่งเสริมการวิจัยสมุนไพรใช้ในการปรุงอาหาร 
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
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แผนงานท่ี 6 
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
KPI : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5) 

แผนงานท่ี 10 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

 

KPI : 1) จ านวนต ารับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 100 ต ารับ/ปี 
       2) จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ที่น ามาใช้จริง
ทางการแพทย์ หรือการตลาด 10 เร่ืองต่อปี 

ปี 2560 
QUICK  WIN 
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แผนงานที ่3.1  การบริหารทรัพยากรบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
 (1) วางแผนก าลังคนเพื่อปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในเขตสุขภาพและจังหวัด 
(2) พัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ                  
ที่ด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยตาม Service Plan สาขา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
(3) ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทยด้วยงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
(4) สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น MOPH / I AM DTAM 
แผนงานที่3.2 พัฒนาการศึกษาด้านการแพทยแ์ผนไทย 
(1) พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 
(2) การน าศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้าสู่หลักสูตรแพทย์/
พยาบาล/เภสัชกร และสหวิชาชีพอื่น 
 
เป้าหมาย : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีความสุข มีสมรรถนะสูง 
ตัวชี้วัด : 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทย 
ร้อยละ 100 
2. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่มีมีบุคลากรปฏิบัติงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามกรอบอัตราก าลัง    
3. บุคลากรได้ รั บการพัฒนาด้ านการแพทย์แผนไทยและ                             
การแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 70 
4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                    
ผ่านเกณฑ์ Happy work place index อย่างน้อย ร้อยละ 70 
5 .มี R2R ด้านการแพทย์แผนไทย จังหวัดละอย่างน้อย 2 เรื่อง 
6. จ านวนสาขา/คณะ ที่ เปิดสอนวิชาการแพทย์แผนไทย                   
และสมุนไพรในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตร
การศึกษาของวิชาชีพอื่นทางด้านสาธารณสุข 

แผนงานที่ 4.1 พัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
(1) พัฒนาระบบธรรมาภิบาล (ITA) 
(2)  พัฒนาองค์การสู่คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
แผนงานที่ 4.2 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
(1 )  พัฒนาระบบการจั ดก ารความรู้ สู่ คุณภาพข้ อมู ล          
ด้านบริการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
(2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อรองรับ                
การสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง 
แผนงานที่ 4.3 การพัฒนาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(1) ปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(2) ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....   และ
จัดท ากฎหมายล าดับรอง 
(3) ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย
และขึ้นทะเบียนยา 
(4) พัฒนามาตรการรองรับผลกระทบของข้อตกลงระหว่าง
ประเทศต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย : การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย เข้มแข็งและ
ย่ังยืน 
ตัวชี้วัด : 
1. กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  อย่างน้อย 1 หมวด 
2. กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA) 
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 
4. ระดับความส าเร็จของการจัดท าระเบียบ/กฎหมายด้าน
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา  

แผนงานที่ 1.1 ส่งเสริมสุขภาพวถิีไทยตามกลุ่มวัยภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(1) เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ผสมผสาน 
(2) พัฒนาพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ
สมุนไพรไทย 
(3) พัฒนาแกนน าสุขภาพให้มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน 
แผนงานที่ 1.2 คุ้มครองผูบ้ริโภค 
(1)  ก ากับดูแลบริ การ  โฆษณา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร        
และคลินิกการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน 
( 2 )  เสริ มสร้ างความรอบรู้ ด้ านการแพทย์ แผนไทย                              
และการแพทย์ทางเลือกอย่างรู้เท่าทัน 
แผนงานที่ 1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(1) ส่งเสริมสถานบริการสาธารณสุขให้เป็น GREEN & CLEAN 
ด้วยสวนสมุนไพร 
(2) ส่งเสริมการอนุรกัษ์พันธุพ์ชืสมนุไพรในชมุชน 

เป้ าหมาย  : ประชาชนทุกกลุ่ ม วั ยมี สุ ขภาพดี                
ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ตัวชี้วัด : 
1.มชีุมชนเขม้แข็งในการสรา้งเสรมิสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน อย่างน้อย 1,000 ต าบล 
2.ประชาชนรับรู้ ข่ า วสารการแพท ย์แผน ไทยและ                          
การแพทย์ผสมผสาน อย่างน้อย 3  ช่องทาง 
3. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมีสวนสมุนไพร 

เป้าหมาย : เพิ่มการเข้าถึงและคุณภาพบริการการแพทย์แผนไทย                  
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อ
ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจไทย 
ตัวชี้วัด : 
1.ผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 18.5 
2.หน่วยบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานทุก
ระดับเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 20 
3. มีต ารับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 100 ต ารับ/ปี 
4. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ10/ปี 
5. มูลค่าตลาดสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 15/ปี 
6. เมืองสมุนไพร 4 ภาค ผ่านเกณฑ์ 15 ตัวชี้วัด 
7.มีงานวิจัยสมุนไพร/การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ที่น ามาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด 10 เรื่อง/ปี 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข สู่แผนปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประจ าปี 2560 
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพื่อการพึ่งต้นเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

แผนงานที่ 2.1 การบริการและพัฒนาคุณภาพการบริการ   
(1) พัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  
ของโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(General Hospital)  ได้แก่ ระดับ รพสต. , รพช. และ รพศ/รพท        
ให้ได้ทั้งมาตรฐานและคุณภาพ 
(2) พัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
โรงพยาบาลของกรมฯ (Special hospital) 
แผนงานที่ 2.2 การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร 
(1)  ขับเคลื่อนแผนแมบ่ทแห่งชาต ิว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ 
(2) ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City) 
(3) การผลิต พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร  
(Product) ด้านเวชภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านอาหาร/
อาหารเสริม 
4) พัฒนาต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ 
แผนงานที่ 2.3 การพัฒนางานวิจัย สู่การน าไปใช้ทางการแพทย์/
การตลาด 
(1) สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน  การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร
ระดับประเทศ 
(2) พัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ทางการแพทย์และการตลาด          

แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 8 



1 
• จ านวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการ

พัฒนาและถูกน าไปถ่ายทอด  (5 เรื่อง) 

2 
• จ านวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มีการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนา (15 เรื่อง) 

3 • ผู้ปุวยมารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)  

4  
• สถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ/ปฐมภูมิได้รับการพัฒนาให้มีการจัดการคลินิกเฉพาะโรคด้านการแพทย์

แผนไทย ร้อยละ  70  

5 
• ร้อยละของหน่วยงานเปูาหมายผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA  

(ร้อยละ 75)  

6 • ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบในชุมมีการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในการดูแล
สุขภาพ (76 ชมรม) 

ตัวชี้วัด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 9 



  ประเดน็ยุทธศาสตร์สง่เสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคเป็นเลศิ 
   (Prevention & Promotion Excellence) 

เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

แผนงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ปี 2560 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

แนวทางการด าเนินงาน 

1.1 ส่งเสริมสุขภาพวิถี
ไทยภายใต้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 

1.1.1 มีชุมชนเข้มแข็งในการสร้างเสริม
สุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ผสมผสาน (เป้าหมายสะสม) 
 
 

500  ต าบล 1,000 ต าบล 2,000 ต าบล 3,000 ต าบล 4,000 ต าบล - เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
- พัฒนาพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ไทย 
- พัฒนาแกนน าสุขภาพให้มีความ ความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อเสริมสร้างสุข
ภาวะในชุมชนตามกลุ่มวัย 

1.2 คุ้มครองผู้บริโภค 1.1.2 ร้อยละของประชาชนมีความรอบรู้
ข่าวสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกอย่างรู้ เท่าทัน อย่างน้อย 3 
ช่องทาง (เป้าหมายรายปี) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 - ก ากับดูแลบริการ โฆษณา ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และคลินิกการแพทย์แผนไทยให้มี
มาตรฐาน 
- เสริมสร้างความรอบรู้ด้านการแพทย ์              แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่างรู้เท่าทัน 

1.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 1.1.3 สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งมี         
สวนสมุนไพร (เปูาหมายสะสม) 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 - ส่งเสริมสถานบริการสาธารณสุขให้เป็น 
GREEN & CLEAN ด้วยสวนสมุนไพร 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรใน
ชุมชน 

กลยุทธ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 10 



  ประเดน็ยุทธศาสตรบ์ริการเปน็เลิศ 
   (Service Excellence) 

เป้าหมาย : เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคณุภาพมาตรฐาน 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2560 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

แนวทางการด าเนินงาน 

2.1 การบริการและ
พัฒนาคุณภาพการ
บริการ 

2.1.1  ร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกท่ีได้มาตรฐาน (เปูาหมายรายป)ี 

18.5 19.0 19.5 
 

20.0 20.0 - พัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ ทางเลื อก  ของ
โรงพยาบาลในสั งกั ดส านั กงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (General 
Hospital) ได้แก่ ระดับ รพสต. , รพช. และ 
รพศ/รพท  ให้ได้ทั้งมาตรฐานและคุณภาพ 
- พัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลของกรมฯ 
(Special hospital) 

2.1.2 ร้อยละหน่วยบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานทุกระดับผ่านการรับรองคุณภาพ (เปูาหมายสะสม) 

20 
 

30 50 70 80 

2.2 การพัฒนา
สมุนไพรครบวงจร 

2.2.1 มีต ารั บยาแผนไทยที่ ผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (เป้าหมายรายปี)  

100 ต ารับ 
 

100 ต ารับ 
 

100 ต ารับ 
 

100 ต ารับ 
 

100 ต ารับ 
 

- ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วย
บริการทุกระดับ  
- ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร First line 
drug 
- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ 
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยบริการและ
เพื่อการแข่งขันทางการตลาดครบวงจร 
- เพิ่มช่องทางการตลาดและกระจาย
สินค้าเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ 

2.2.2 มูลค่ายาสมุนไพรในสถานบริการเพ่ิมขึ้น (เป้าหมายราย
ปี) 

ร้อยละ 10 /ปี ร้อยละ 10 /ปี ร้อยละ 10 /ปี ร้อยละ 10 /ปี 
 

ร้อยละ 10 / ปี 

2.2.3 มูลค่าตลาดสมุนไพรในประเทศเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 15/ปี (เปูาหมายสะสม) 

ร้อยละ 15/ปี ร้อยละ 15/ปี ร้อยละ 15/ปี ร้อยละ 15/ปี ร้อยละ 15/ปี 

2.2.3 มีการพัฒนาและขยายตัวเมืองสมุนไพร 
(Herbal City) ในทุกภูมิภาคของประเทศ (เป้าหมายสะสม) 

4 เขตสุขภาพ - 8 เขตสุขภาพ - 12 เขตสุขภาพ 

กลยุทธ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 11 



  ประเดน็ยุทธศาสตรบ์ริการเปน็เลิศ 
   (Service Excellence) 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2560 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

แนวทางการด าเนินงาน 

2.3 การพัฒนางานวิจัย
สู่การน าไปใช้ทาง
การแพทย์/การตลาด 

2.3.1 มีงานวิจัยสมุนไพร/การแพทยแ์ผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ที่น ามาใช้จริง                  
ทางการแพทย์หรือการตลาด (เป้าหมายรายปี) 

10 เรื่อง / ปี 10 เรื่อง / ปี 10 เรื่อง / ปี 
 

10 เรื่อง / ปี 
 

10 เรื่อง / ปี 
 

- สร้างกลไกการวิจัยด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรครบวงจรและ
ลด ช่อ ง ว่ า ก า รน า ง านวิ จั ย ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
- สนับสนุนงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ ได้รับการส่งเสริมเพื่อจด
ทะเบียนสิทธิบัตรในต่างประเทศ 

กลยุทธ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย : เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคณุภาพมาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 12 



  ประเดน็ยุทธศาสตรบ์คุลากรเป็นเลศิ 
   (People Excellence) 

เป้าประสงค์ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกมีความสขุ มีสมรรถนะสูง 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2560 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

แนวทางการด าเนินงาน 

3.1 การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

3.1.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีกลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทย (เปูาหมายสะสม) 

76 จังหวัด 76 จังหวัด 
 

76 จังหวัด 
 

76 จังหวัด 
 

76 จังหวัด 1. การวางแผนก าลังคนเพ่ือปฏิบัติงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในเขตสุขภาพและจังหวัด 
2. พัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และสหวิ ชา ชีพที่ ด า เ นิ น งานด้ าน
การแพทย์แผนไทยตาม Service plan 
สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน 
3. ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยด้วย
งานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น 
MOPH / I AM DTAM 

3.1.2 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่มี
บุคลากรปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกตามกรอบอัตราก าลัง (เปูาหมายรายป)ี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

3.1.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการแพทย์              
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(เปูาหมายรายป)ี 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

3.1.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกผ่านเกณฑ์ Happy work 
place index (เปูาหมายรายปี) 

ร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

3.1.5 มี R2R ด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

3.2 พัฒนาการศึกษา
ด้านการแพทย์แผนไทย 
 

3.2.1 ร้อยละของจ านวนสาขา/คณะ ที่เปิดสอนวิชา 
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในหลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรการศึกษาของ
วิชาชีพอ่ืนทางสาธารณสุข (เปูาหมายสะสม) 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 1. พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 
2. พัฒนาศาสตร์แพทย์แผนไทยเพื่อ
บรรจุในหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต
และหลักสูตรวิชาชีพอ่ืนทางด้านสาธารณสุข 

กลยุทธ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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เปูาหมาย : บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสขุภาพที่มคีวามเข้มแข็งและยัง่ยืน 

แผนงาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2560 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

แนวทางการด าเนินงาน 

4.1 พัฒนาธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

4.1.1  กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผ่านมาตรฐานตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA) 
(เป้าหมายรายปี) 

อย่างน้อย  
1 หมวด 

อย่างน้อย  
1 หมวด 

อย่างน้อย 
 1 หมวด 

อย่างน้อย. 
1 หมวด 

อย่างน้อย 
2 หมวด 

1. เสริมสร้างระบบการน าองค์กรและ
การก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
2.พัฒนาระบบการบริหารยุทธศาสตร์ 
3.พัฒนาระบบรับฟังความต้องการ 
ความคาดหวัง ข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.พัฒนาระบบการด าเนินงานของกรมฯ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และความ
ต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
5. สร้างการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
ระบบการด าเนินงานของกรมฯ 

4.1.2 กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผ่านเกณฑ์  
การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส                       
ในการด าเนินงาน (ITA) (เป้าหมายรายปี) 

90 คะแนน 90 คะแนน 90 คะแนน 90 คะแนน 90 คะแนน 

4.2 พัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร 
 

4.2.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร (เป้าหมายรายปี) 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1.พัฒนาระบบการจัดการความรู้สู่
คุณภาพข้อมูลด้านบริการภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
2 .  พั ฒนา ระบบ เทค โน โ ล ยี แ ล ะ
สารสนเทศเพื่อรองรับการสื่อสารที่
รวดเร็ว ทันสมัย และถูกต้อง 

  ประเดน็ยุทธศาสตรบ์ริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล  
  (Governance Excellence) 

กลยุทธ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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แผนงาน ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย  
ปี 2560 

ค่าเป้าหมาย  
ปี 2561 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2563 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2564 

แนวทางการด าเนินงาน 

4.3 การพัฒนาระเบียบ
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4.3.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระเบียบ/
กฎหมายด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ไทยได้รับการปรับปรุงและพัฒนา (เป้าหมายรายป)ี 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 1. ปรับปรุ ง  พ .ร .บ . ส่ง เสริมและ
คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
2. ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. .... และจัดท ากฎหมาย
ล าดับรอง 
3. ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร จ า ห น่ า ย แ ล ะ          
ขึ้นทะเบียนยา 
4. พัฒนามาตรการรองรับผลกระทบ
ของข้อตกลงระหว่ า งประ เทศต่ อ      
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

  ประเดน็ยุทธศาสตรบ์ริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล  
  (Governance Excellence) 

เปูาหมาย : บริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสขุภาพที่มคีวามเข้มแข็งและยัง่ยืน 

กลยุทธ / ตัวชี้วัด / แนวทางการด าเนินงาน ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
วิสัยทัศน์ชาติ 

วิสัยทัศน์กระทรวง 

ค่านิยมกระทรวง 

วิสัยทัศน์กรม 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 

MOPH :           Mastery เป็นนายตนเอง        Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่         People Centered approach ใส่ใจประชาชน Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม 

เป็นองค์กรหลักด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมกรม 
I AM DTAM :   Integrity ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง   Activeness  ขยัน  ตั้งใจท างาน             Morality  มีคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต 
                   Democracy  เป็นประชาธปิไตย มีส่วนร่วมจากทุกฝุาย    Thainess and Teamwork มีความเป็นไทยและท างานเป็นทีม    Accountability  มีความรับผิดชอบ  โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 
                    Mindfulness  การงานอย่างมีสติ  รอบคอบ 

พันธกิจกรม 
การพัฒนาวิชาการด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้  

และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและน าไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4 Excellence 

เป้าประสงค์ 4 มิต ิ

ประสิทธิผล 
ประชนทุกกลุม่วัยมีสุขภาพดดี้วยศาสตร์

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

เพิ่มการเข้าถึงและคุณภาพบรกิารการแพทยแ์ผนไทย  
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 
เพื่อความม่ันคัง่ทางสุขภาพและเศรษฐกจิไทย 

บุคลากรที่ปฏบิตังิานด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีความสุข มีสมรรถนะสูง 

คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ 

พัฒนาคนและองค์กร 

ชุมชนเข้มแข็ง 
ด้วยแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ผสมผสาน 

ประชาชนมีพฤติกรรม 
ที่ถูกต้องในการดูแล
สุขภาพด้วยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทย 

ระบบธรรมภิบาล 
และการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระบบข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรไทยมีความรวดเร็วและถูกต้อง 

การพัฒนา 
และปรับปรุง 

กฎหมาย/ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง 

การขับเคลื่อน 
แผนแม่บทแห่งชาติ 

ว่าด้วย 
การพัฒนาสมุนไพรไทยฯ 

การ
ขับเคลื่อน 

เมือง
สมุนไพร 

บุคลากรคุณภาพ สร้างสรรค์วิชาชีพ 
วิจัย และนวัตกรรม 

สร้างเสริมเครือข่ายบริการสาธารณสุข  
เป็น GREEN & CLEAN  ด้วยสวนสมุนไพร 

การก ากับดูแลบริการ โฆษณา  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

 และคลินิกการแพทย์แผนไทย 
ให้มีมาตรฐาน 

การส่งเสริม 
การอนุรักษ์ 

พันธุ์พืชสมุนไพร 
ในชุมชน 

ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
ด้านสมุนไพรไทย 

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับ 

หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ 
มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย 
ให้ได้ทั้งมาตรฐานและคุณภาพ 

General Hospital Special Hospital 

โรงพยาบาลกรม รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. 

สร้างเครือข่ายแกนน าสุขภาพให้มีความรู้ 
ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในชุมชน 

การพัฒนา 
ต ารับยา 

แผนไทยแห่งชาติ 

งานวิจัยด้านการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร 

ถูกน าไปใช้ทางการแพทย์ 
และการตลาด 

การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  
เข้มแข็งและยั่งยืน 

การพัฒนาโปรแกรม 
การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
ในชุมชน 

การพัฒนาการศึกษา 
ด้านการแพทย์แผนไทย 

เครือข่ายแพทย์แผนไทย 
มีความเข้มแข็ง 

ผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีความเชื่อม่ันต่อ 

การด าเนินงานของกรม 

การ
ส่งเสริม
ค่านิยม 
MOPH 

การสื่อสาร
องค์กร 

ของหน่วยงาน 
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ทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ประจ าป ี2560 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสู่ “การเป็นองค์กรหลัก
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน”  ภายใต้การด าเนินงานการพัฒนาวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและยาสมุนไพรให้
เป็นที่ยอมรับ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสร้าง
รายได้และการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ รวมทั้งสร้างมาตรการคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ ตลอดจนสร้างมาตรฐานการด าเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เพื่อน าไปใช้ในระบบสุขภาพได้อย่างปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นทางเลือกในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของ
ประชาชนร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยขับเคลื่อนตามแนวทางยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายร่วมกันของกระทรวง
สาธารณสุข คือ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  
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นโยบายที่ 1 

1. การส่งเสริมสุขภาพด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ตามกลุ่มวัย โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบสุขภาพและปูองกันโรคในชุมชน
ด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกเพื่อบูรณาการแนวทาง
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ภายใต้การด าเนินงานของเครือข่ายสุขภาพระดับต าบล 
ได้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หมอพ้ืนบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน 
เครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดขึ้นอย่างน้อย 1,000 ต าบล 
โดยในแต่ละชุมชนมีการพัฒนาโปรแกรมในการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยที่มีความปลอดภัย
และเหมาะสมกับพื้นที่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
     1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เช่น การดูแลมารดาก่อนคลอดและหลังคลอด (มณีเวช               
การนวดประคบเต้านม การทับหม้อเกลือ) และการนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
     1.2 วัยรุ่น เช่น การพัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่ และยาเสพติด 
     1.3 วัยท างาน เช่น การพัฒนาคลินิกไมเกรน ภูมิแพ้ และโรคที่เกิดขึ้นจากการท างาน 
 (Office Syndrome)  
     1.4 วัยผู้สูงอายุ เช่น การพัฒนาคลินิกข้อเข่าเสื่อม และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
     1.5 การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเช่น โรคไข้เลือดออก ไวรัสซิกา พยาธิใบไม้ตับ 
มะเร็ง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างความรอบรู ้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และยาสมุนไพร  
เพื่อให้ประชาชนมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและบริการสุขภาพที่ถูกต้องอย่างรู้เท่าทัน 
และการติดตามก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร การโฆษณา บริการสุขภาพและคลินิกการแพทย์แผนไทย
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย 
 
3. การดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขให้เป็น GREEN & CLEAN 
ด้วยสมุนไพร เช่น การมีสวนสมุนไพรในทุกหน่วยบริการ และ ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์
พันธุ์พืชสมุนไพรในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการทดแทนพืชสมุนไพรที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน  
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นโยบายที่ 2 

1. การบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสหวิชาชีพและประชาชน โดยแบ่งระดับ
ของการพัฒนาเป็น 2 ระดับ คือ 
     1.1 การพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (General Hospital) ให้มีการรับรองคุณภาพ ได้แก ่
     - รพ.สต.  อ าเภอละอย่างน้อย 2 แห่ง ใน รพ.สต. ขนาดใหญ่ หรือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
หรือ รพ.สต. ที่ถูกก าหนดให้เป็น Primary Care Cluster (PCC)      
    - โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดละอย่างน้อย 2 แห่ง 
    - โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เขตสุขภาพละอย่างน้อย 2 แห่ง 
     1.2 การพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผมสาน (ยศเส) เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence & Special Hospital) 
ทั้งด้านการบริการผู้ปุวยนอก ผู้ปุวยใน และการบริการเชิงรุกสู่ชุมชน และพัฒนามาตรฐานการให้บริการ
เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) เพื่อเป็นโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต้นแบบ 

2. การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
     2.1  การขับเคลื่อนภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 
พ.ศ.2560 – 2564  ภายใต้ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม
ผลิตผลของสมุนไพรท่ีมีศักยภาพตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ (ต้นทาง) การพัฒนา
อุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล (กลางทาง) การส่งเสริมการใช้สมุนไพร
เพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ (ปลายทาง) รวมไปถึงการสร้างกลไกการบริหารและ
นโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน 
     2.2 การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร 4 ภาค ให้มีความเข้มแข็งด้วยกลไกประชารัฐ 
       2.3  การผลิต พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านสมุนไพรคุณภาพ ได้แก่ product 
ด้านเวชภัณฑ,์ product ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ  product ด้านอาหารและอาหารเสริม ภายใต้การพัฒนา
แหล่งผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งในด้านปริมาณ
สารส าคัญ และควบคุมการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารตกค้างอ่ืนๆ  
     2.4 การพัฒนาต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ  เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตและขึ้น
ทะเบียนต ารับยาแผนไทยที่ผลิตและพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนได้ใช้ยาแผนไทยที่มีคุณภาพในการดูแลสุขภาพ รักษาโรค ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน 
และลดการน าเข้ายาจากต่างประเทศ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

3. การพัฒนางานวิจัยสู่การน าไปใช้ทางการแพทย์และทางตลาด เพื่อตอบสนองการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0  โดยมุ่งเน้นการสร้างกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรระดับประเทศ  ตั้งแต่การสร้างกลไกเชิงนโยบายเพื่อช่วยให้เกิดการวิจัยแบบครบวงจรรวมไปถึงการยกระดับการ
ท างานวิจัยในลักษณะของการสร้างเครือข่าย เพ่ือเช่ือมโยงและลดช่องว่างการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ท้ังด้านการแพทย์และการตลาด ท าให้องค์ความรู้จากการวิจัย
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรสามารถพัฒนาต่อยอดจนครบห่วงโซ่มูลค่า (Value-Chain) ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ต่อไปในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
     3.1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานวิจัย เพื่อก าหนดทิศทางการวิจัย และการสนับสนุนงบประมาณวิจัย 
     3.2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระดับภูมิภาค 
     3.3 การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยสู่มาตรฐานสากล 
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นโยบายที่ 3 
1. พัฒนาวิชาชีพแพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพท่ีด าเนินการด้านการแพทย์แผนไทยตาม Service plan สาขาการแพทย์แผนไทยฯ ทั้งในด้านการบริหารจัดการแผนก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
ทั้งหน่วยงานระดับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในส่วนภูมิภาคให้เพียงพอต่อภ าระงาน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย เช่น การฝึกอบรมเพ่ือสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพท่ีเพียงพอ และการส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยด้วยงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
ส่งผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูงและมีความสุขในการท างาน นอกจากนี้การพัฒนาการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น 
เพื่อใหแ้พทย์แผนไทยและบุคลากรสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรมาปรับใช้ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
ภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน  
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น MOPH / I AM DTAM 

นโยบายที่ 4 
1. การพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตาม
เกณฑ์พัฒนาระบบธรรมภบิาล (ITA)  

2. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร เพื่อรองรับการบริหาร การก ากับติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนด้านการพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ของประชาชนและ
ผู้ประกอบการ 

3. การพัฒนาระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงและทบทวนระเบียบ/กฎหมายเพื่อประโยชน์
ต่อกลไกการพัฒนาและคุ้มครองการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมถึงเพื่อให้เกิดการส่งเสริม
ผู้ประกอบการภายใต้กลไกควบคุมผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบไปด้วย 
     3.1 ปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
     3.2 ผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....   และจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
     3.3 ปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายและขึ้นทะเบียนยา 
     3.4 พัฒนามาตรการรองรับผลกระทบของข้อตกลงระหว่างประเทศต่อภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
เพื่อปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และลดอุปสรรคที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมและพัฒนา
สมุนไพรไทย 

แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 20 



ส านักยุทธศาสตร์  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
Call Center : 0 2591 7007   

Website : www.dtam.moph.go.th 


