รายงานการศึกษา
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

2564

โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตุลาคม 2560

รายงานการศึกษา
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

โดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตุลาคม 2560

ชื่อเรื่อง :
ผู้จัดทา :

รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทคัดย่อ
การศึกษารู ปแบบการพั ฒนายุท ธศาสตร์กรมการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ( D-TAM)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปี 2560
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และเพื่อนาผลการศึกษามาทบทวนและพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระยะ ปี 2561 – 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดยมีรูปแบบการศึกษามีรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม โดยดาเนินการการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสารจากยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร , ยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก พ.ศ. 2559 – 2569 และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่มร่วมกัน
จากการศึกษาพบว่า ทิศทางของยุทธศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเริ่มมีบทบาท
ในระบบสุขภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันกรมเริ่มมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ด้ า นสุ ข ภาพและเสริ ม สร้ า งเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยน้ อ มน าแนวคิ ด หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี
ที่มุ่งเน้นการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในฐานะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) โดยใช้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรให้มีมูลค่าสูงโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (High Value Service) และพัฒนาการบริการที่สร้างมูลค่า
(High Value Service) โดยอาศัยฐานของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน (Wisdom) ที่มีอยู่
เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้
สามารถเข้าถึงได้ในสหวิชาชีพด้านสาธาณสุข และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนา
ระบบสุขภาพรวมถึงเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอย่างยั่งยืน
ต่อไป โดยสามารถโครงการเชิงสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการแพทย์แผนไทยอย่างก้าวกระโดด (Big Rock project)
จ านวน 10 โครงการ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
5 ยุทธศาสตร์ 18 แผนงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (P&P Excellence)
ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการเป็นเลิศด้วยธรรมภิบาล (Governance Excellence) และยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาเป็นเลิศ
(Wisdom Excellence)
ด้วยเหตุนี้กรมฯ จึงจาเป็นต้องปรับแนวคิดในการดาเนินงานจากเป็นกรมวิชาการ ให้ มีบทบาทเพิ่มขึ้นคือ
ในการเป็นแกนนาและหน่วยประสานงานเชิง บูรณาการกับองค์กรและหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อ ขับเคลื่อน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในระบบสุขภาพ และการขับเคลื่อนแผนแม่บท
แห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาสมุนไพรตาม
แนวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อย่างจริงจังต่อไป ขณะเดียวกันควรบูรณาการการทางานในระดับกรม เพื่อร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละแผนงานร่วมกันมากขึ้น ผ่านระบบ Chief Integrated
Program Officer (CIPO) ต่อไป

1. หลักการและเหตุผล
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545)
และกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
(ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545) โดยมีภารกิจในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกอื่นโดยคุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น ให้ทัดเทียมกับการแพทย์
แผนปัจจุบัน และนาไปใช้ในระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการใช้
บริการสุขภาพ ถือเป็นงานท้าทายวงการสาธารณสุขและสังคมไทยในปัจจุบัน เนื่องจากการแพทย์แผนตะวันตก
เข้ามามีบทบาทเต็มที่ในระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ขณะที่บทบาทของการแพทย์แผนไทยใน
การดูแลสุขภาพคนไทยลดลงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2458 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตามแม้ว่าการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเริ่มมีบทบาทในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นมา
บ้าง แต่การขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังเป็นไปได้ช้ากว่าที่ควรจะเป็นเนื่องจาก
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร ขาดการจัดระบบการจัดการที่ดีและการ
พัฒนาระบบบริการและคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นไปอย่างล่าช้า จึงส่งผลต่อความมั่นใจต่อการใช้ในระบบสุขภาพ
อย่างไรก็ตามโอกาสของการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรก็ยังมีอยู่มาก เนื่องจาก
ในการรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบันเริ่มมีข้อจากัด รวมไปถึงสภาพสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ
(aging society) ทาให้อุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันกระแสด้านการรักษาสุขภาพแนว
ธรรมชาติบาบัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเริ่มให้ความสาคัญ ต่อการ
พัฒนาสมุนไพรไทยให้เป็น กลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมใหม่เพื่อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) สู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
ด้วยเหตุนี้ กรมฯ จึงจาเป็นต้องปรับแนวคิดในการดาเนินงานจากเป็นบทบาทจากกรมวิชาการ ให้มีบทบาทด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและความคาดหวังของประชาชน
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จึงได้ดาเนินการจัดทาการศึกษารูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
เพื่อทบทวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมในระยะ ปี 2561 – 2564 และแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อ
นาไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการ และแผนคาของบประมาณ ภายใต้แนวคิดการจัดทาโครงการเชิงสร้างสรรค์ให้มี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานของกรมฯ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปี 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
2. เพื่อนาผลการศึกษามาทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระยะ ปี 2561 – 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
3. เพื่อให้มีการศึกษารูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

1

3. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อทบทวนและวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ในระยะปี 2561 – 2564
โดยมีรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกับวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์เอกสาร จากยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร , ยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.
2559 – 2569 และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การสนทนากลุ่มร่วมกัน (Focus Group) ในการดาเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
และพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปีด้าน
สาธารณสุข เพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและวิจัยแผนยุทธศาสตร์เป็น
วิทยากรให้คาปรึกษา (ดร.พิสันห์ นุ่นเกลี้ยง) เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 และ 4-5 กันยายน 2560 ณ
ห้องประชุมสานใจ 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
2.1 การวิเคราะห์ ทบทวน สถานการณ์และกรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกเพื่อแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2.2 การวิเคราะห์มาตรการและแนวทางเพื่อกระตุ้นการให้เกิดโครงการภายใต้ความคิดริเริ่มหรือสิ่งที่จะ
ทา เพื่อจะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (Initiatives project) 6 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
- Mission Based (MB) มุ่งเน้นค้นหามาตรการแนวทาง/โครงการที่ตอบสนองการขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับชาติ ระดับกระทรวง และนโยบายกรม รวมถึงโครงการที่ต้องดาเนินการภายใต้ข้อกาหนดของกฏหมายหรือ
มาตรฐานต่างๆ
- Problem Based (PB) มุ่งเน้นค้นหามาตรการแนวทาง/โครงการตอบสนองปัญหาวิกฤตที่ต้อง
ดาเนินการแก้ไข หรือโครงการที่ต้องดาเนินการเพื่อรองรับผลกระทบในอนาคต
- Development Based (DB) มุ่งเน้นค้นหามาตรการแนวทาง/โครงการที่หน่วยงานทบทวนแล้วพบว่า
ประสบความสาเร็จ หรือมีการขับเคลื่อนงานได้ดีระดับหนึ่งแล้ว ให้สามารถต่อยอดและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป
- Creative Based (CB) มุ่งเน้นค้นหามาตรการแนวทาง/โครงการเชิงสร้างสรรค์ที่นอกกรอบความคิด
จากมาตรการและแผนงานดาเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ดีขึ้น
- Benchmark Based (BB) มุ่งเน้นค้นหามาตรการแนวทาง/โครงการที่สามารถปรับแนวคิดและวิธีการ
ดาเนินการเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยศึกษาวิธีปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่ปฏิบัติหรือผลการ
ดาเนินงานได้ดีที่สุด เช่น หน่วยงานที่มี Best Practice, Best in Class หรือ World Class เพื่อจะนามาปรับปรุง
ผลการดาเนินงานของตนโดยเลือกสรรและนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางานของ
ตนเองซึ่งไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอันเกิดจากการเรียนรู้
- Innovative Based (IB) มุ่งเน้นค้นหามาตรการแนวทาง/โครงการที่เป็นสิ่งใหม่ ไม่มีใครทามาก่อน
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
จากการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว สามารถจัดการสนทนากลุ่มร่วมกัน (Focus Group) ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์แ ละตามบทบาทหน้ าที่ เพื่อให้ เกิดข้ อสรุป เกี่ยวกับ เป้ าหมาย แนวทางขับเคลื่อนและแผนงานที่
เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งเป็น 6 กลุ่มย่อย ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 CEO มุ่งเน้นคิดค้นโครงการและกิจกรรมขนาดใหญ่เพื่อให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรขับเคลื่อนอย่างก้าวกระโดด (D-TAM Big Rock Project)
- กลุ่มที่ 2 P&P Excellence มุ่งเน้นคิดค้นโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
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- กลุ่มที่ 3 Service Excellence มุ่งเน้นคิดค้นโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ
- กลุ่มที่ 4 People Excellence มุ่งเน้นคิดค้นโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
- กลุ่มที่ 5 Governance Excellence มุ่งเน้นคิดค้นโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมภิบาล
- กลุ่มที่ 6 Wisdom Excellence มุ่งเน้นคิดค้นโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ภูมิปัญญาเป็นเลิศ
3. วิเคราะห์และจัดทารายงานผลการศึกษา
4. ผลการดาเนินงาน/ผลการศึกษา
ส่วนที่ 1 ทิศทางและกรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1. ทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาทิ ศทางของยุท ธศาสตร์และความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
สามารถเชื่อมโยงเพื่อเป็นแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ของกรมฯ ได้ดังต่อไปนี้
1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา “ในหลวง” รัชกาลที่ 9 คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการ
กระทา ซึ่งสามารถน้อมรับหลักการสู่การขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อนาไปใช้เพื่อการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มากขึ้น ตามเจตนารมณ์ “สร้างนาซ่อม” และนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่
การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ เพื่อลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
และเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1.2 มาตรา 55 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ได้บัญญัติไว้ว่า
“รัฐ ต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง เสริมสร้ำงให้
ประชำชนมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค และส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำร
พัฒนำภูมิปัญญำด้ำนแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริกำรสำธำรณสุขตำมวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุม และป้องกันโรค
กำรรักษำพยำบำล และกำรฟื้นฟูสุขภำพด้วย
รัฐต้องพัฒนำกำรบริกำรสำธำรณสุขให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง”
1.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นเป้าหมายน
ที่สหประชาชาติได้กาหนดไว้เพื่อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ สาหรับ
การขับเคลื่อนภารกิจงานกรมฯ สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ 3 เป้าหมาย ได้แก่
- เป้าหมายข้อที่ 1 การขจัดความยากจน (No Poverty)
- เป้าหมายข้อที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being)
- เป้าหมายข้อที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry Innovation and Infrastructure)
1.4 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (6 ด้าน) กับนโยบายรัฐบาล (พ.ศ. 2560 – 2579) ภายใต้
วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” สาหรับการขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ได้แก่
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
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1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็นแผนพัฒนา
ประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งแปลงจากยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบตั ิอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมียุทธศาสตร์ที่สอดกันกับการขับเคลื่อนภารกิจกรมฯ 5 ประเด็น ได้แก่
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1.6 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้ำนสุขภำพ
ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชำชนสุขภำพดี” และเป้าหมาย “ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน”
และขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน สาหรับการขับเคลื่อนงานของกรมฯ มียุทธศาสตร์ที่สอดรับ
การขับเคลื่อนงาน 2 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence ในแผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน และแผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพและการแพทย์ และยุทธศาสตร์ Governance Excellence ในแผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
1.7 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เป็นเจตจานงและพันธะร่วมกัน
ของสังคม มีสถานะตามบทบัญญัติในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้ใช้
เป็นกรอบและแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและการดาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ
สอดคล้องกับสาระในหมวดที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุ น การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น ควรเป็น
ระบบสุขภาพที่สาคัญในการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยอมรับ โดยการพัฒนาต่อยอดจากฐานเดิมอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านบุคลากร งบประมาณและวิชาการ โดยให้ความสาคัญทั้งในด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้อยู่ในวิถีชีวิตคนไทย
2) ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิผลและปลอดภัย
3) ประชาชนมีสิทธิเลือกใช้และเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกอื่น
และการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัย
4) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพรไทย ต้องได้รับการคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมในทุกระดับ โดยให้มีกลไกการคุ้มครองตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับชาติและระดับสากล
5) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในบริบท ของชุมชน ต้องมีความสอดคล้องกับวิถี ชุมชน
ระบบนิเวศ และมีเป้าหมายสู่การพึ่งพาตนเอง ด้านสุขภาพทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จังหวัด และ
ประเทศโดยรัฐต้องสนับสนุนการดาเนินงานของชุมชนให้มีอิสระในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.8 ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของกรมฯ ภายใต้วิสัยทัศน์
“ระบบสุขภำพของประเทศมีควำมเข้มแข็ง ก่อประโยชน์สุขต่อปวงชนอย่ำงเท่ำเทียมบนฐำนภูมิปัญญำไท สุขภำพวิถีไทย”
โดยมี 3 ประเด็นยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้แก่
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

4

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท ให้เข้มแข็ง (Wisdom)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระบบบริการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก
และระบบยาจากสมุนไพรกับระบบการแพทย์อื่นๆ (Integration of Health service systems)
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และเครือข่าย
1.9 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) เป็น
ยุทธศาสตร์ที่ มุ่ งเน้นการพัฒนาสมุ นไพรไทยตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนาของภูมิภาคอาเซียน
และมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว ภายใต้วิสัยทัศน์ “สมุนไพร
ไทยเพื่อควำมมั่นคงทำงสุขภำพและควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย” ถือเป็นแผนแม่บทสาคัญในการปรับตัวของ
กรมฯ จากหน่วยงานด้านสุขภาพเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจครบวงจร ดาเนินงานภายใต้
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ คือ
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูปเบื้องต้นอย่างมีคุณภาพ
ปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมีความเพียงพอใกล้เคียงต่อความต้องการใช้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
และอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล โดยมีเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์นี้ คือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์นี้ คือ เพิ่มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ และเสริมสร้าง
พื้นฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศในระยะยาว
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทย
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ ประเทศไทยมีกลไกในการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพเพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
2. กรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2.1 การพัฒนายุทธศาสตร์ที่กินได้ คือ เมื่อมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมฯ แล้ว ผลประโยชน์
ต้องส่งผลถึงประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมาประชาชนยังขาดความศรัทธาและเหยียบย่าภูมิปัญญา
ของตนเองที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันคนในรุ่นปัจจุบันยังไม่ได้เห็นความสาคัญและส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์
แผนไทย สิ่งที่จะสามารถทาให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับประโยชน์จากประชาชนอย่าง
แท้จริง มีดังต่อไปนี้
1) แผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้ประชาชนเข้าถึงได้ เช่น การพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคมะเร็ง
2) จัดท าแผนงานเพื่อให้นโยบายเข้าถึ งประชาชนได้ โดยมุ่งเน้น 4 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาเมือ ง
นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร (Herb metropolis) การสร้างสมุนไพรให้เป็น Brand ระดับโลก การพัฒนาขีด
ความสามารถแพทย์แผนไทยและยาแผนไทยเพื่อลดการนาเข้ายาแผนปัจจุบัน และการพัฒนาระบบบริการให้เป็น
การบริการที่สร้างมูลค่าสูง (High Value Service)
3) จั ดท าแผนงานของเพื่ อให้บุ คลากรเข้ าถึงได้ เช่น มี โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และนิค ม
อุตสาหกรรมสมุนไพรครบวงจร
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
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2.2 Scenario Mission คือ การสร้างจินตภาพในอนาคตโดยใช้หลัก Next is Now เพื่อชี้เป้าในสิ่งที่
ควรทาต่อไปในอนาคต และภารกิจที่ต้องทาใน 20 ปี คืออะไร และภารกิจปัจจุบัน ณ ตอนนี้คืออะไร
2.3 Area Agenda คือ การมุ่งเน้นพัฒนาการแพทย์แผนไทยระดับภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แต่ละ
ภาค ควรทาอย่างไรบ้าง โดยชี้นาจากยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนองบของภาคและพื้นที่ ได้แก่
1) ภาคเหนือ อาหารสุขภาพ สมุนไพรทางด้านอาหาร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพภาคเหนือเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดยืนภาคหลุดพ้นจากความยากจน สมุนไพรที่สร้างงานอาชีพในชุมชน
ยุทธศาสตร์การสร้างงานอาชีพในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยสมุนไพร
3) ภาคกลาง เป็นฐานการค้า เป็นนวัตกรรมอาหาร เป็นศูนย์กลางการแปรรูป เป็นศูนย์การการ
เชื่อมโยง Herb metropolis มีนิคมอุตสาหกรรมสมุนไพร
4) ภาคตะวั น ออก กี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น เป็ น ศู น ย์ ก ลางด้ า นผลไม้ แ ละการเกษตรการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แผนการพัฒนาสมุนไพรเพื่อรองรับ wellness Cluster เพื่อความงาม
5) ภาคใต้ การพัฒนาแบรนด์สมุนไพรเพื่อรองรับ Herb & spa wellness อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
6) ภาคใต้ชายแดน การพัฒนานิคมสมุนไพรเพื่อจับกลุ่มลูกค้ามุสลิม
2.4 Thailand 4.0 คือ การนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร เพื่อเน้นให้เกิด
การขับเคลื่อนสู่การสร้างฐานเศรษฐกิจแบบเพิ่มค่า (Value based Economy) และการพัฒนาบริการที่มีมูลค่า
สูง (High value service)
2.5 Police Advocacy คือ การชี้นาเชิงนโยบายด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรไทย โดยกรมฯ ควรมีบทบาทสาคัญในส่วนนี้
2.6 พัฒนากลไก EFC คือ ระบบกลไกหลักในการขับเคลื่อนโดยการสร้างนโยบายและมาตรฐาน
สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) E ย่อมาจาก Enable หมายถึง การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเลือกประเด็นที่สาคัญ
ที่สุดเพียง 1 เรื่อง เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
2) F ย่อมาจาก Facilitate หมายถึง การเป็นกลไกในการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย
3) C ย่อมาจาก Consulter หมายถึง การสร้างหรือผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นผู้ที่ชี้แนะ ชี้นา ให้คาปรึกษา
2.7 Digital Era โดยมุ่งเน้นให้กรมฯ มีการบริหารยุทธศาสตร์ด้าน Digital 4 ด้าน ได้แก่ Digital platform,
Digital Activity, Digital native และ Digital Brand โดยจุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อให้เกิดการเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรในประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่
2.8 Big Rock Project เป็นการเสนอโครงการของบประมาณจากงบกลางประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรอย่างก้าวกระโดด
2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพในกับประชาชนในชุมชน
2.10 Creative Innovation Brand คือ การสรรค์สร้างนวัตกรรมสมุนไพร สู่การขับเคลื่อนการแพทย์
แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้ก้าวกระโดดตามแนวคิด Thailand 4.0
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3. การทบทวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใน
ระยะเวลาที่ผ่านมา
3.1 การวิเคราะห์ศกั ยภาพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (SWOT Analysis)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์จากการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก พ.ศ. 2559 – 2569 การจัดทาแบบสารวจผู้บริหารกรมฯ ในประเด็น การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2564 และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี
ด้านสาธารณสุข พบว่า การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)
โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ทางด้านของประเด็นที่ใช้ในการวิเคราะห์เน้นที่ข้อเท็จจริง
(Fact) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) มีข้อค้นพบสาคัญดังนี้
3.1.1 จุดแข็งของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรในประเทศไทยยังคงถูกเก็บ
รัก ษาไว้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มากพอสมควรทั้ ง ในวั ด วาอาราม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ หรื อ ในบ้ า นเรื อ นของหมอพื้ น บ้ า นและ
ประชาชน เช่น จารึกวัดราชโอรส จารึกวัดโพธิ์ คัมภีร์ใบลาน ตาราเวชศาสตร์สงเคราะห์ (ฉบับหลวง) การจด
บันทึกแบบพับสา เป็นต้น บางฉบับอายุมากกว่า 200 ปี
2) ประเทศไทยมีธรรมชาติ ทรัพยากรน้าและดินที่อุดมสมบูรณ์ ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม
เนื่องจากที่ตั้งของประเทศอยู่ในเขตศูนย์สูตร จึงทาให้มีพันธุ์พืชสมุนไพรที่หลากหลายนานาชนิด ตามธรรมชาติ
และการทาเกษตรกรรมของประเทศมักได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ
3) วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยยังคลุกคลีกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เช่น การปรุง
อาหาร เครื่องดื่ม การดูแลสุขภาพและความงามที่มีอยู่มาอย่างช้านาน
4) หมอพื้นบ้านในประเทศไทยที่อยู่ในระบบสุขภาพมากถึง 57,655 คน ซึ่งเป็นปราชญ์ของแผ่นดินที่
สามารถเชิ ด ชู เ กี ย รติ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ท รงความรู้ และเป็ น ผู้ ถ่ า ยถอดประสบการณ์ เ พื่ อ บู ร ณาการและอนุ รั ก ษ์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในอนาคต
5) การแพทย์แผนไทยมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ดี รวมถึงการดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง เนื่องจากปรัชญาการแพทย์แผนไทยเน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Medicine)
6) การแพทย์แผนไทยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเฉพาะวิชาชีพ คือ พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2556 ทาให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการคุ้มครองด้านวิชาชีพ และจากการมี พ.ร.บ.
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วิชาชีพเป็นของตนเอง ทาให้มี มีสภาการแพทย์แผนไทยมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา
การวิจัย การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมถึงการกากับดูแล และกาหนด
มาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์แผนไทย
7) การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรมีระบบการเรียนการสอนที่เข้าถึงกลุ่ม
คนหลากหลาย เช่น แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ระดับปริญญา และหลักสูตรวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้
มุ่งเน้นเรื่องสมุนไพรให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร หรือแยกเป็นหลักสูตรเฉพาะ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สามารถ
เข้าถึงการเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายในสถาบัน/สถานพยาบาล
ภาคเอกชนที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย
8) มีโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาคหลายแห่งสนใจและเห็นความสาคัญของการแพทย์แผนไทย และสามารถ
พัฒนาให้เป็นต้นแบบของการจัดบริการการแพทย์แผนไทย และใช้ยาตารับแผนไทยในหน่วยบริการ เพื่อเข้าสู่
ระบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดบริการการแพทย์แผนไทยที่ดีต่อไป .
9) มีหน่วยงานราชการระดับกรม คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่มีบทบาทและ
ภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับส่งเสริม และพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อการพึ่งพาตนเองด้าน
สุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
3.1.2 จุดอ่อนของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรมักเป็นความรู้เฉพาะตนขาด
กระบวนการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ การจัดการความรู้และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญายังไม่ดีพอ ส่วนหนึ่ง
หมอพื้นบ้านจานวนหนึ่งมักหวงวิชา หรือองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยบางส่วนขัดแย้งกันเอง
หาข้อสรุปไม่ได้ บางส่วนขาดระบบติดตามผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ
2) ระบบการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทย ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมไปถึงขาดครูที่มี
ประสบการณ์ และขาดความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ที่ดีพอ ส่งผลต่อแพทย์แผนไทยจบใหม่ ยังขาดทักษะ
ด้านวิชาชีพ ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นใจในกรรมวิธีการตรวจ วินิจฉัย รักษา และการตั้งตารับยาเพื่อดูแลสุขภาพ
ประชาชน
3) แม้ว่าองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยจะได้รับการฟื้นฟู พัฒนา และวิจัยมามากพอสมควร แต่กลับ
พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ขาดการเชื่อมโยงเพื่อตอบปัญหาสุขภาพและการนาไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้
การศึกษาวิจัยด้านทฤษฎีการแพทย์แผนไทยมีจานวนน้อยมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดแผนบริหารจัดการ
งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การบาบัดรักษา
4) ขาดห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีมาตรฐานไม่เพียงพอต่อการวิจัย การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพ
ตลอดจนการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และยาตารับ
5) โรงงานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของภาครัฐและเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP น้อยมาก โดย
พบว่า โรงงานของภาครัฐจานวน 47 แห่งผ่านมาตรฐาน 27 แห่ง (ประมาณร้อยละ 57.44) และ โรงงานที่
ภาคเอกชนดาเนินการกว่า 1,100 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐานเพียง 27 แห่ง (ประมาณร้อยละ 3)
6) จานวนรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักของชาติมีจานวนน้อยมาก (74 รายการ) เมื่อเทียบกับ
ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน ส่งผลต่อการเข้าถึงยาในระบบสุขภาพของประชาชน
7) ต้นทุนการผลิตยาสมุนไพรสูงกว่าการนาเข้ายาแผนปัจจุบันเมื่อนาไปใช้ในระบบสุขภาพ ส่วนหนึ่งราคา
สมุนไพรมีการผันแปรตลอด ราคาไม่คงที่ รวมถึงขาดตลาดกลางสมุนไพรและการบริหารการตลาดอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานในการรับซื้อและจาหน่ายพืชสมุนไพร นอกจากนี้โรงพยาบาลที่ผลิตยาแผนไทยไม่ได้ร่วมกันจัดทาแผน
กาลังการผลิตที่เหมาะสม ทาให้ยามีราคาแพงและขาดแคลน
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
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8) การรักษาด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ยังขาดความเข้าใจและขาดการยอมรับจากผู้ร่วมวิชาชีพ ใน
ระบบบริการสุขภาพ
9) ประชาชนยังขาดความเข้าใจและขาดการยอมรับการแพทย์แผนไทย
10) การดาเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาแพทย์แผนไทยเป็นไปอย่างล่าช้า ขาดพลังในการ
ต่อรองและแข่งขันกับองค์ความรู้แพทย์แผนปัจจุบัน รวมไปถึงขาดระบบการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
11) ความไม่เพียงพอและไม่ทันต่อเวลาของหน่วยงานที่ทาหน้าที่สื่อสารสาธารณะในระดับกรม เพื่อทา
หน้าที่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และเฝ้าระวังสื่อจากภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย เช่น จดหมายลูกโซ่ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องด้านการแพทย์แผนไทยที่ถูกส่งต่อทาง
social media เป็นต้น
12) ระบบฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ขาดการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน ขาดการบริหารจัดการที่ดี
3.1.3 โอกาสของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ได้บัญญัติไว้ให้สนับสนุนให้มีการพัฒนา
ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์ในระบบบริการสาธารณสุขอย่างสูงสุด
2) รัฐบาลให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพและความนิยมด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในปัจจุบัน ที่จะสามารถทาให้
ประชาชนพึ่ งพาตนเอง และเสริ ม สร้า งเศรษฐกิ จ เพื่ อให้ป ระเทศไทยหลุด พ้น จากประเทศรายได้ป านกลาง
ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ได้ เช่น การยกระดับยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยเฉพาะเครื่องสาอางและอาหาร
เสริมให้ศักยภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ทั้งในระดับอุตสาหกรรม, SMEs , Start-up วิสาหกิจชุมชน และ
OTOP
3) การมีแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นกลไก
ขับเคลื่อนสาคัญในทุกภาคส่วนในประเทศร่วมเป็นเจ้าของบทบาทในการขับเคลื่อนงานสมุนไพรร่วมกันอย่างครบวงจร
4) การแพทย์แผนไทยฯ เป็นสาขาหนึ่งของ Service Plan ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีโดยตรงต่อ
การพัฒนาระบบสุขภาพในระดับประเทศ ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5) กระแสด้านการรักษาสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนและผู้ ป่วยโดยเฉพาะโรคไม่ ติด เรื้อรัง และมะเร็ง ให้ความสนใจรวมถึงให้การยอมรับการรักษาด้าน
การแพทย์แผนไทยมากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูก ผลข้างเคียงต่า และมุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม
6) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สนับสนุน บริการการแพทย์แผนไทยโดยบรรจุให้อยู่ใน
ชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่ปี 2551 (ปี 2561 อัตรา 11.61 บาท/ประชากร)
7) โรคที่เกิดจากวัยทางาน (Office Syndrome) โรคในผู้สูงอายุ มีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้น จึงเป็นโอกาสของ
การแพทย์แผนไทยฯ ที่จะนาองค์ความรู้และภูมิปัญญานามาใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น
8) พืชเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มราคาตกต่าทุกปี ซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมให้เกษตรกร
ปลูกพืชสมุนไพรทดแทนซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า
1.4 ภัยคุกคามของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่แปรปรวนในหลายสิบปีที่ผ่า นมา ส่งผลต่อผลผลิต
ของสมุนไพรและสมุนไพรหลายชนิดมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากมาตรการในการอนุรักษ์ไม่ดีพอ
2) ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวในระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลต่อการพัฒนาสมุนไพรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น
การใช้ยาปราบศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยเคมี ทาให้เกิดสารพิษตกค้างในดิน ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสมุนไพรและ
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
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ความปลอดภัยของผู้บริโภค เมื่อจะเริ่มต้นสู่การปลูกสมุนไพร จาเป็นต้องปรั บปรุงสภาพดินและปรับวิธีการเกษตร
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน GAP หรือ Organic ต้องใช้ต้นทุนและระยะเวลาที่สูง
3) นักลงทุนและนักวิจัยจากต่างชาติ ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยเฉพาะปัญหาโจรสลัดทางชีวภาพ หรือ ลักลอบวิจัยและทาการจด
สิทธิบัตรเพื่อเปลี่ยนสถานะจากภูมิปัญญาของบรรพชนของคนไทยเป็นทรัพย์สินของบุคคล ส่วนหนึ่งเกิดจากคน
ไทยเองไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรที่มีการนามาใช้ในอดีตอย่าง
เนิ่นนานมาแล้ว
4) ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมีความอ่อนแอ ประชาชนเข้าถึง
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ขาดการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ขณะเดียวกันการ
อวดอ้างและโฆษณาที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถควบคุมได้อย่างจริงจังนอก จากนี้
สื่อมวลชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรที่ถูกต้อง
ส่งผลให้การเผยแพร่ข่าวในทางที่เสียหายต่อวงการ และสร้างความตื่นตระหนกทางสังคม
5) หน่วยงานด้านการรับรองมาตรฐานยาและอาหารเช่น สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
อิงหลักมาตรฐานเภสัชกรรมในระดับสากล ไม่ได้ให้ความสาคัญกับยาตารับและมีการถอดเครื่องยาบางชนิดออก
จากตารับยา ทาให้ไม่สามารถผลิตยาตารับนั้นได้ รวมถึงการขึ้นทะเบียนยาเป็นไปด้วยความยากลาบาก นอกจากนี้
การรับรองยังใช้เวลานาน เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพร
6) กฎหมายของประเทศไทยหลายฉบับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เช่น
พ.ร.บ. ยาเสพติด , พ.ร.บ คุ้มครองพันธุ์พืช, พ.ร.บ. ยา เป็นต้น
7) การนวดไทยในมุมมองชาวต่างประเทศส่วนหนึ่ง เข้าใจความหมายเชิงเรื่องการบริการทางเพศ ส่งผล
ต่อความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทย ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์แผนไทย
3.2 การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของกรมฯ สูแ่ นวทางการปฏิบตั ิ
ตั้งแต่จัดการตั้งกรมฯ จนถึงปัจจุบัน มีการกาหนดและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของกรมฯ ดังนี้
ปี พ.ศ.
วิสัยทัศน์ของกรม
2547-2549
มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อชาวไทยและชาวโลก
2550
มุ่งพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพึ่งตนเองของชาวไทยและชาวโลก
2551
มุ่งมั่ นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย/พื้นบ้าน/
ทางเลือก เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าต่อสุขภาวะและวิถีชีวิต
2552-2554
มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของชาวไทยและ
มวลมนุษยชาติ
2555-2556
เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี
2557-2558
นาการแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ทางหลักของชาติไทย
2559-ปัจจุบนั
เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
สาหรับวิสัยทัศน์ของกรมในปัจจุบัน “เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ” สามารถถอดวิสัยทัศน์แผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อให้เกิดการบรรลุผลสูงสุด เป็น 2 ประเด็น ดังนี้
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
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1. ประชาชนพึ่งตนเองด้านสุขภาพ หมายถึง การใช้มาตรการ/แนวทางเพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็น
คุณค่าของการมีสุขภาพดี รวมไปถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางสุขภาพ เพื่อให้มีทักษะจัดการ
สุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน และหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นมี สุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย
2. การส่งเสริมเศรษฐกิจ หมายถึง การใช้มาตรการ/แนวทางเพื่อนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรไทยให้เป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ 3 แนวทาง ได้แก่
3.2.1 การนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพื่อนาไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) ได้แก่ เพิ่มการลงทุนด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์ท างเลื อก และสมุนไพรภายใต้การส่งเสริมการลงทุนในโครงการระเบี ยงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special
Economic Zone : SEZ) รวมไปถึงการบูรณาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และการผลักดันการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพื่อมุ่งสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค (Trading Nation)
3.2.2 การนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยที่ทรงคุณค่า
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Service : HVS) ได้แก่ การ
พัฒนาสมุนไพรเพื่อมุ่งสู่สุขภาพและความงามและการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดบริการด้านสุขภาพ (Wellness Cluster)
3.2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน (Community Based Economy : CBE) ได้แก่
การนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยเพื่อการสร้างงานและอาชีพและการสร้างรายได้ใน
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (Small and Medium
Enterprise : SMEs) และธุรกิจ Start Up
ดังนั้น จากการถอดวิสัยทัศน์ จะเห็นได้ว่าภารกิจของกรมฯ จะต้องมีบทบาทที่นอกเหนือจากกรมวิชาการ
แต่ต้องปรับบทบาทของการทาหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงาน หน่วยงานชี้นานโยบายด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร (Policy Advocacy) และบูรณาการการขับเคลื่อนกับองค์กรและหน่วยงานใน
ภาคีเครือข่าย เพี่อขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) อย่าง
จริงจัง และพัฒนาสมุนไพรตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์เพื่อแปลงสูก่ ารปฏิบัตใิ นระยะ 5 ปี (2560 – 2564) และระยะ 1 ปี (2561)
การขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในอนาคตต จาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดจาก
การสร้างสรรค์งานจากงานประจา แต่ควรใช้แบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เพื่อให้กรมฯ มีบทบาท
ให้เป็น “กรมของแผ่นดิน” เพื่อให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ไทยเป็น “ศาสตร์ของ
แผ่นดิน” และสามารถ “สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ” ต่อไป ดังต่อไปนี้
1. Scenario Mission ต้องวิเคราะห์องค์กรในรูปแบบ Next is Now กล่าวคือ ต้องบอกทิศทางให้ได้ว่า
อนาคตจะเป็นอย่ างไร ปัจจุ บันต้องท าอะไร จึงจะสามารถรั บมือกับอนาคตได้ โดยอาศัยหลักฐานเชิ งประจั กษ์ และ
ข้อเท็จจริงเพื่อวิเคราะห์พิจารณาอย่างใคร่ครวญ
2. คิดในเชิงลึกและถี่ถ้วน คือ การค้นหาวิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็น
ตอน และมีความยืดหยุ่นพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์
3. คิดให้ใหญ่ คือ การนาภารกิจของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรสู่การ
ขับเคลื่อนอย่างก้าวกระโดด เช่น การขับเคลื่อนภารกิจกรมด้วยแนวคิด ประเทศไทย 4.0 คือการขับเคลื่อน
รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
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การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรเพื่อหลุดพ้นจากปัญหา “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง”
สู่การเป็น “ประเทศที่รายได้สูง” โดยนาศักยภาพของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
(New Engine of Growth) โดยการพัฒนารูปแบบการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยที่เป็นเลิศ
(Excellence center) ภายใต้บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับการจัดบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
(High Value Services) เช่น การพัฒนาอาคารบริเวณพื้นที่ถนนราชดาเนินเพื่อให้เป็น D-TAM Medical Plaza
ที่มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือการจัดบริการผ่าน QR Code และบริการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อได้ทั่วโลกโดย
หรือการพัฒนาศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรคมะเร็งอย่างครบวงจรใน
โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทั้งหมด 126 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชนอื่นที่มีศักยภาพ เป็นต้น
4. คิดให้กว้าง คือ การคิดสร้างสรรค์งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ
คนไทยทั้งในประเทศและคนไทยในต่างประเทศด้วย เช่น การบูรณาการงานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรกับสถานทูตไทยในต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งบริการยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เป็นต้น
สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนกรมฯ คือ การจัดการภารกิจและบริการให้ เกิดคุณค่า มูลค่าต่อ
ลูกค้าหลัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Value Based Management) โดยพบว่าบทบาทของกรมฯ เปลี่ยนไปจากเดิมจึง
ต้องคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ภารกิจในอนาคตให้มากขึ้น ตามตารางเปรียบเทียบภารกิจ ดังนี้
ภารกิจปัจจุบัน
ภารกิจในอนาคต
ลักษณะ
- หน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข - หน่วยบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ประชาชนผู้ใช้บริการของ D-TAM
- ประชาชนผู้ใช้บริการของ D-TAM
ของ D-TAM
- ภาคธุรกิจ SME
- ภาคธุรกิจ SME
- นักท่องเที่ยว
- ผู้ใช้ Infer. Knowledge บนระบบดิจิตอล
ตารางที่ 1 : ภารกิจในอนาคตกับลักษณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ D-TAM ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวพบว่า กรมฯ จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้
และเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมสูงสุดแก่ประชาชน จึงมีแนวคิดในการจัดทา Strategic Blueprint for Change
and Growth เพื่อขับเคลื่อนงานกรมฯ ให้สอดคล้องกับบทบาทของกรมฯ ที่เปลี่ยนไป ดังต่อไปนี้
3.1 โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรอย่างก้าวกระโดด ในระยะ 5 ปี (D-TAM Big Rock Project) จานวน 10 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเชื่อมโยงบริการ
ท่องเที่ยว (TAM Wellness Cluster)
สาระสาคัญ
ยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) ภายใต้แนวคิด Re-building,
Re-Branding และ Re-Service โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะโรค (Excellence Center) ด้าน
การดูแลรักษาโรคมะเร็ง และด้านการส่งเสริมสุขภาพด้วยสปาและความงาม รวมไปถึงการพัฒนาระบบบริการ
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสู่การบริการภายใต้มาตรฐานสากล และการเพิ่มเข้าถึงการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรขนาดเล็กในย่านชุมชน (kiosk service)
หน่วยงานดาเนินการหลัก สถาบันการแพทย์แผนไทย และ กองการแพทย์ทางเลือก
งบประมาณ 200 ล้านบาท
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โครงการที่ 2 โครงการดิจติ อลแห่งชาติแห่งชาติเพื่อการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สาระสาคัญ
รวบรวมองค์ ค วามรู้ จ ากหมอพื้ น บ้ า น พระสงค์ ปราชญ์ ช าวบ้ า นผู้ มี ค วามรู้ ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร รวมถึงเอกสารองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง พัฒนาให้เป็นองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ (D-TAM Knowledge and wisdom) รวมถึงการรวบรวมฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร (การเกษตร,
OTOP, การค้าและการส่งออก เป็นต้น) เพื่อพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกันได้
และมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเผยแพร่และสื่อสารในรูปแบบ D-TAM National Digital Platform
หน่วยงานดาเนินการหลัก กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย และ
กองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณ 100 ล้านบาท
3. โครงการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ
สาระสาคัญ ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ พัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ ก รวมถึ ง พั ฒ นาระบบการผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยในหน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ มี
ประสิทธิภาพและมาตรฐานวิชาชีพ และการจัด อบรมหลักสูตรการนวดไทยในชุมชนหรือหลักสูตรการศึกษาระยะ
สั้นด้านการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อให้มีแกนนาที่เชียวชาญด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน
หน่วยงานดาเนินการหลัก กองวิชาการและแผนงาน และสถาบันการแพทย์แผนไทย
งบประมาณ 50 ล้านบาท
4. โครงการจัดสร้างศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ (TAM Medical Plaza)
สาระสาคัญ จัดสร้างศูนย์แสดงสินค้าและบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
ด้านความงามด้วยสมุนไพรไทย และส่งเสริมการสร้าง brand ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
ของคนทั้งโลก จาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรไทย และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้าชม
พิ พิ ธภั ณฑ์ ด้ านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ ทางเลื อก และสมุ นไพรไทย เพื่ อเป็ นการสร้ างเศรษฐกิ จให้ กั บ
ประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในรูปแบบความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)
หน่วยงานดาเนินการหลัก กองยาแผนไทยและสมุนไพรไทย และสถาบันการแพทย์แผนไทย
งบประมาณ 200 ล้านบาท
5. โครงการจัดสร้างศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สาหรับผู้ปว่ ยมะเร็งและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สาระสาคัญ จัดสร้างศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเฉพาะทางรักษาผู้ป่วย
โรคมะเร็งและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังประจาเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต และให้มี ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยอยู่ประจาศูนย์พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย เพื่อคิดค้นตารับยาในการจัดบริการ
สุขภาพตามองค์ความรู้ รวมถึงให้มีการบริหารจัดการบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยให้มีจานวนเพียงพอ และ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ที่จาเป็นอย่างต่อเนื่อง
หน่วยงานดาเนินการหลัก สถาบันการแพทย์แผนไทย
งบประมาณ 220 ล้านบาท
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โครงการที่ 6 โครงการจัดการนวัตกรรมสมุนไพรแห่งชาติเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจเพิม่ ค่า
สาระสาคัญ
1) ขับเคลื่อนนโยบายการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรสู่การขับเคลื่อนการสร้าง
ระบบเศรษฐกิจฐานราก (Value-Based Economy) ผ่านวิสาหกิจชุมชน และสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
(Community Economy Based) ผ่านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อการส่งออก นาไปสู่การสร้างงาน
สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
2) มุ่งเน้นพัฒนาห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติเพื่อเป็นแหล่ ง
ให้บริการตรวจทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
3) พั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย การแพทย์ ท างเลื อ ก และสมุ น ไพร ให้ เ ป็ น Creative
Innovation โดยบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกันกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น ภายใต้กลไก EFC (Enable Facilitate consulter)
หน่วยงานดาเนินการหลัก สถาบันการแพทย์แผนไทย และ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
งบประมาณ 100 ล้านบาท
โครงการที่ 7 โครงการขับเคลื่อนภารกิจการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของชาติให้มนั่ คง
และยั่งยืนด้วยกฎหมาย
สาระสาคัญ
ทบทวนและพัฒนากฎหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก
และสมุนไพรสู่สากล และนาไปสู่ความมั่งคง มั่นคั่งและยั่งยืนตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดย
แบ่งประเภทของกฎหมายเพื่อการทบทวนและพัฒนา เป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) กฎหมายระดับประเทศ เช่น การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขึ้นทะเบียนยา
สมุนไพร การพัฒนากฎหมายและระเบียบด้านพันธสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2) กฎหมายตามภารกิจและยุทธศาสตร์ เช่น การปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
และ พ.ร.บ. วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
3) กฎหมายหนุนเสริมการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ระยะ 20 ปี ได้แก่ ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับธุรกิจสปา บริการการแพทย์แผนไทย ลิขสิทธิ์สมุนไพรที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical
Indication : GI) พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ รวมถึงธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น
หน่วยงานดาเนินการหลัก กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
งบประมาณ 10 ล้านบาท
โครงการที่ 8 โครงการมาตรฐานนวดไทย มาตรฐานโลก
สาระสาคัญ
ยกระดับ มาตรฐานการนวดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นมาตรฐานระดับสากล
เพื่ อให้ เกิ ด การยอมรับ สู่ การเพิ่ ม คุณ ค่ าและมู ล ค่า ของการนวดไทย และผลั กดั น ให้ มี หน่ ว ยรั บ รองมาตรฐาน
(Certification Body) และหน่วยรับรองระบบ (Accreditation Body) สถานบริการหรือสถานฝึกอบรมการนวด
ไทยทั้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดสร้างรายได้จากภูมิปัญญาการนวดไทยและสร้าง
คุณค่าในฐานะศาสตร์ของชาติไทย
หน่วยงานดาเนินการหลัก สถาบันการแพทย์แผนไทย
งบประมาณ 20 ล้านบาท

รูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (D-TAM)
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

14

โครงการที่ 9 โครงการนวดไทย มรดกไทย มรกดโลก
สาระสาคัญ
เตรียมความพร้อมในบริหารจัดการภูมิปัญญาด้านการนวดไทยให้มีมาตรฐานรองรับ เพื่อยกระดับสู่มรดก
โลก และพัฒนาการนวดไทยให้เป็น National Brand เพื่อให้เป็นความภูมิใจของคนในชาติ (National Pride)
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว สร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับประเทศชาติ
หน่วยงานดาเนินการหลัก กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย และ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
งบประมาณ 20 ล้านบาท
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
สาระสาคัญ
ขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยเพื่อยกระดับการผลิตและบริการให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้น และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง ตามเป้าหมายของการ
พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 5 ภาค และ 1 ภาคพิเศษ ดังต่อไปนี้
1) ภาคเหนือ พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง โดยมุ่งเน้นพัฒนาอาหารสุขภาพจากสมุนไพร และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมุนไพร โดยกาหนดให้จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง โดยมุ่งเน้น
การสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนจากฐานความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย โดยกาหนดให้จังหวัด
ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
3) ภาคกลาง พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา โดยมุ่งเน้นให้เป็นเมืองนวัตกรรมสมุนไพร (Herb innopolis)
4) ภาคตะวันออก พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา โดยมุ่งเน้นพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
ที่มีมูลค่าสูง เพื่อหนุน New S-Curve เช่นการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพร และ การพัฒนา wellness cluster ด้าน
ความงาม โดยกาหนดให้จังหวัดปราจีนบุรีและจันทบุรีเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
5) ภาคใต้อ่าวไทย - อันดามัน พัฒนาให้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสปา
เพื่อการท่องเที่ยวระดับ world class ภายใต้กลไก EFC (Enable Facilitate consulter)
6) ภาคใต้ชายแดน พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคง โดยมุ่งเน้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอาหารและ
สมุนไพรฮาลาลเพื่อรองรับตลาดมุสลิม
หน่วยงานดาเนินการหลัก สถาบันการแพทย์แผนไทย และ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
งบประมาณ 300 ล้านบาท
3.2 การนายุทธศาสตร์สู่แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ D-TAM ปี 2561
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
เป้าหมาย
ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ตัวชี้วดั สาคัญ
1. ชมรมผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนให้ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานดูแล
ผู้สูงอายุโดยผ่าน Primary Care Team 500 ทีม (ตัวชีว้ ัดตาม พ.ร.บ. 2561)
2. ชุมชนเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1,000 ตาบล
(ตัวชี้วัดระดับกรม)
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แผนงานที่รองรับ
แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในชุมชน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาแกนนาสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อสร้างสุข
ภาวะทุกกลุ่มวัย
แผนงานที่ 3 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรไทยเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
แผนงานที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
เป้าหมาย
เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยที่มี
คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มุ่งสู่ High Value Service
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ
ตัวชี้วดั สาคัญ
1. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20
(ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 2561/ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข
2. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย
(Hospital Accreditation : HA TTM) ร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 2561)
3. จานวนแนวทางการนานวัตกรรมไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 8 เรือ่ ง (ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 2561)
4. พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1 แห่ง (ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 2561)
5. จานวนข้อกาหนดมาตรฐานตารับยาแผนไทยเพิ่มขึ้น 5 ตารับ/ปี (ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ. 2561)
6. จานวนเมืองสมุนไพร 12 เขตสุขภาพ 13 จังหวัด (PA ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ/ยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปีด้านสาธารณสุข)
7. จานวนงานวิจัย/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นามาใช้จริงทางการแพทย์หรือ
การตลาด 10 เรื่อง/ปี (ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข)
8. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (ตัวชี้วัดระดับกรม)
แผนงานที่รองรับและมาตรการ
แผนงานที่ 5 การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร
แผนงานที่ 7 การพัฒนางานวิจัยสู่การนาไปใช้ทางการแพทย์และการตลาด
แผนงานที่ 8 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
เป้าหมาย
บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีความสุข มี
สมรรถนะสูง
ตัวชี้วดั สาคัญ
1. มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง (ตัวชี้วัดระดับกรม)
2. บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
(ตัวชี้วัดระดับกรม)
2.1 บุคลากรภายในกรมทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน (2 หลักสูตร/ปี)
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2.2 บุคลากรในส่วนภูมิภาคได้รับการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตาม
เกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
แผนงานที่รองรับ
แผนงานที่ 9 การวางแผนกาลังคน
แผนงานที่ 10 การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป้าหมาย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ตัวชี้วดั สาคัญ
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน (ITA) ร้อยละ 90 (ตัวชี้วัดระดับกรม)
2. ระดับความสุขของบุคลากรผ่านเกณฑ์ Happinometer อย่างน้อย 2 ด้าน (ตัวชี้วัดระดับกรม)
3. ระดับความสาเร็จของการพัฒนา Mobile Application ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (ตัวชี้วัดระดับกรม)
แผนงานที่รองรับ
แผนงานที่ 11 การเสริมสร้างระบบการนาองค์กรและการดูแลกากับองค์กรที่ดี (Re-Structure
to High Performance Organization)
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ (Re-Strategy)
แผนงานที่ 13 การสร้างเสริมความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น MOPH/I AM DTAM
(Re-Culture & Value to Future Department 4.0)
แผนงานที่ 14 พัฒนากระบวนการและระบบการทางานเพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Re-Procedure to Excellence and Re- Systems)
แผนงานที่ 15 ปรับปรุงภาพลักษณ์ของกรมเพื่อเข้าสู่ D-TAM 4.0 (Re-Image to Branding)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)
เป้าหมาย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้าน และสมุนไพรไทยได้รับคุ้มครองและ
ส่งเสริมเพื่อให้เป็นศาสตร์ของแผ่นดินและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ
ตัวชี้วดั สาคัญ
1. จานวนตารับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 100 ตารับ/ปี ( ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านสาธารณสุข)
แผนงานที่รองรับ
แผนงานที่ 16 การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรูปแบบ Digital ให้เป็นคลัง
ความรู้ของชาติ
แผนงานที่ 17 การบริหารจัดการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของแผ่นดิน
แผนงานที่ 18 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็น Brand ที่สร้างคุณค่าและมูลค่า
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5. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ เพือ่ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
1. ปัญหากับดักความคิดของบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจและงานของกรมฯ ในรูปแบบเดิมๆ คือ การ
วางบทบาทของตนเองเป็นหน่วยงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นเฉพาะการศึกษาวิจัย หรือการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญา โดยขาดการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อ ยกระดับสู่การใช้ประโยชน์ หรือตอบสนองปัญหาสังคมและระบบ
สุขภาพได้อย่างแท้จริง ขณะเดียวกันความคาดหวังต่อบทบาทของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เริ่มมีมากขึ้น ทั้งในฐานะเป็นหน่วยประสานและบูรณาการการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และ
สมุนไพรร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564
รวมถึงบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค ดังนั้นการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และสมุนไพรจึงควรมุ่งเน้นการทางานเชิงบูรณาการและเชิงพื้นที่เพิ่มขึ้น
2. การขับเคลื่อนงานของกรมฯ ที่ผ่านมา มีการทางานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการร่วมกันในระดับ
กรม ทาให้ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมฯ จึงควร
บูรณาการการทางานร่วมกันมากขึ้น เช่น การแต่งตั้งและมอบหมายงานผู้บริหารระดับกอง (Chief Integrated
Program Officer : CIPO) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละแผนงาน โครงการ
รวมถึงการกาหนดกลยุทธ มาตรการ การประเมินผล รวมถึงแผนดาเนินงาน (Action plan) เพื่อขับเคลื่อนงานใน
แต่ละยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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กฎกระทรวง เรื่อง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พุทธศักราช 2545.
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โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย .
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข. จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)
ภายใต้กรอบสหประชาชาติ (ออนไลน์) [15 ก.ย. 60] ; จากhttp://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/
SDG%20Post-2015.pdf.
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ภาคผนวก

สรุปผลการประเมิน
การประเมิผลการวิเคราะห์และการแปลผลแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนายุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้จัดทาแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ดังนี้

หัวข้อประเมิน
1. ความชัดเจนของเนื้อหา
- ก่อนการประชุม
- หลังการประชุม
2. เนื้อหามีความสอดคล้อง
ต่อเนื่อง เป็นลาดับ
3. เนื้อหามีประโยชน์ น่าสนใจ
ตรงตามความต้องการ
4. สิ่งที่นาเสนอ เพียงพอ น่าสนใจ
5. สิ่งอานวยความสะดวก เช่น
อาหาร สถานที่ ฯลฯ
6. เอกสารประกอบการประชุม
7. การประสานงาน
8. การนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินงาน
9. ในภาพรวม ท่านพึงพอใจกับ
การจัดประชุมเพียงใด

ประชากรตัวอย่างแสดงความคิดเห็นแต่ละระดับ
(จานวนคน)
5
4
3
2
1
ปาน
น้อย
มากที่สดุ
มาก
น้อย
กลาง
ทีส่ ุด

ร้อยละ
ระดับ
ความสาคัญ

25
80

36
104

54
12

24
-

2
-

61.31%
85.22%

90

96

9

-

-

84.78%

120

80

9

-

-

90.87%

110

88

21

85

88

21

-

-

84.35%

60
70

104
108

324
15

-

-

81.74%
83.91%

85

104

9

-

-

86.09%

90

100

6

-

-

85.22%

88.70%

หมายเหตุ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากจานวนประชากร
ที่เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถาม 92 คน มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 83.22
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) ควรบันทึก VDO/CLIP การบรรยายของวิทยากรเก็บไว้ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมรับฟัง เพื่อการสื่อสารที่จะเข้าใจกันมากขึ้น
2) ชื่นชมทั้งวิทยากรและคณะผู้จัดงาน
3) วิทยากรสอนได้น่าประทับใจมากค่ะ ให้หลักการคิดเชิงเหตุผล เชิงระบบ เป็นประโยชน์นอกเหนือจากการ
ใช้ทาแผน แต่สามารถบูรณาการ การคิดได้กับทุกงาน
4) ควรจัดประชุมที่กรม เนื่องจากสถานที่จัดดังกล่าวเดินทางไม่สะดวกและหากผู้เข้าร่วมประชุมมีภาระงาน
จะไม่สามารถเดินทางกลับไปประชุมได้อีก

5) อยากให้เพิ่มบทบาทหน้าที่ของบุคคลากรระดับหัวหน้ากลุ่มงานเข้ามีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจ และมีจุดประสงค์ของการทาโครงการ/แผนงานที่มีทิศทางเดียวกัน
6) วิทยากรมีความรู้ดีค่ะ “ทาในสิ่งที่ใช้กับคนที่ใช้ ” ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มากค่ะ
เสียดายที่ไม่อาจเข้าฟังได้ครบทุกวันเนื่องจากติดภารงานจะนาความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับงานต่อไป
7) ควรมีการจัดให้ต่อเนื่องกันในรอบเดียวกัน เพื่อความต่อเนื่องของผู้เข้าร่วมประชุมและความต่อเนื่องใน
การทาแผน เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรม

