
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

Success Story



พ.ศ. 2458รัตนโกสินทร์
ตอนต้น

ก่อนรัตนโกสินทร์

รัตนโกสินทร์
ตอนกลาง

วัดโพธิ์ 
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย

สถานการณ์

(ร.3)
พระบิดาการแพทย์แผนไทย

- อโรคยาศาลา 
(พระเจ้าชัยวรมันที่ 7)
- หินบดยา (ทวาราวดี)
- เขาสรรพยา 
(พ่อขุนรามค าแหงมหาราช)
- มหีมอหลวงในราชส านัก
(สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ)
- ต าราพระโอสถพระนารายณ์
(สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)

(ร.4) เริ่มมีการแพทย์แผนฝรั่ง
และการแพทย์แผนโบราณ
(ร.5) ยุคปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข/การศึกษา

- วิชาการแพทย์แผนโบราณ
ถูกยกเลิกเนื่องจากปรับตัว
ไม่ทันกับการเข้ามาของ
การแพทย์แผนปัจจุบัน
- พ.ร.บ. การแพทย์ พ.ศ. 2466

ww2 - 2500

- ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ศึกษาวิจัยสมุนไพรไทย
ภายหลังขาดแคลนยาแผนปัจจุบัน

- สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช 
(ปุ่น ปุณณสิริ)  ได้ก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ
ตามกระแสรับสั่งของในหลวง รัชกาลที่ 9



(2521) การออกปฏิญญาอัลมา-อาตา
(2523) ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ก่อตั้ง
อายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) 
เปิดสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์
รุ่นแรกของประเทศไทย

2540 - 2545

(2542) คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 
(2543) ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
(2545) ก่อตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2520- 2529

(2532) ศูนย์ประสานงานการแพทย์
และเภสัชกรรมแผนไทย
(2536) ก่อตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย
(พญ.เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ ผอ.คนแรก)

2530- 2539

สถานการณ์

2546 - 2555

การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 11.2

มีบุคลากรแพทย์แผนไทยประจ าในสถานบริการ 213 แห่ง

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร จ านวน 300 กว่าล้านบาท 

ไม่มีระบบบริการการแพทย์แผนไทย ใน Service Plan

มีโรงพยาบาลทีผ่่าน WHO – GMP 4 แห่ง 



ประชาชนไทยทุกกลุ่มวัยเข้าถึงระบบบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายในปี 2564

หมอดี

ยาดี

บริการดี

เป้าหมาย
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OPD คูข่นาน/
คลนิกิเฉพาะโรค HA TTM

Leadership/
Governance

CTMO

สง่เสรมิ R2R
ในภมูภิาค

พัฒนาบคุลากร
(สหวชิาชพี/พท.)

พัฒนาระบบบันทกึ
และตดิตามผล

Mobile Application

พัฒนา รพ.ผลติยาสมนุไพร
ใหผ้า่น WHO-GMP

สง่เสรมิการใชส้มนุไพร
ในระบบสขุภาพ

พัฒนา DRGs
แพทยแ์ผนไทย

สง่เสรมิเกษตรกร/ภาคเอกชน
พัฒนาสมนุไพรไทย
ผา่นกลไกประชารัฐ

บรูณาการ 9 กระทรวง
พัฒนาสมนุไพรครบวงจร

กลไกการขับเคลื่อน



OPD คู่ขนาน/
คลินิกเฉพาะโรค

HA TTM
ส่งเสริม R2R ในภูมิภาค

พัฒนาบุคลากร
(สหวิชาชีพ/พท.)

พัฒนาระบบบันทึก/ติดตามผล

Mobile Application

กลไกการขับเคลื่อน

Service 
Delivery

Health 
Workforce

IT & 
Technology

- จัดท ำเกณฑ์พัฒนำคุณภำพ
งำนกำรแพทย์แผนไทย
- รพศ./รพท เขตละอย่ำงน้อย 2 แห่ง
- รพช. จังหวัดละอย่ำงน้อย 2 แห่ง

- รพศ. รพท. รพช. ทุกแห่ง - จัด Teleconference ทุกจังหวัด

ขยำยเครือข่ำยและพัฒนำศักยภำพ
นักวิจัยกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ในภูมิภำค จ ำนวน 442 คน

- พัฒนำระบบบันทึกข้อมูล
กำรแพทย์แผนไทยฯ (รหัส U)
- พัฒนำระบบออกรำยงำน
กำรแพทย์แผนไทยจำก HDC

- สมุนไพรไทย
- Thai - D
- พจนำนุกรมศัพท์แพทย์
และเภสัชกรรมแผนไทย
- ต ำรับยำแผนไทยของชำติ



Leadership/
Governance

ขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาค
ผ่านกลไก CTMO

(Chief Thai Traditional 
Medicine Officer)

ทุกเขต/จังหวัด 

พัฒนา รพ.ผลิตยาสมุนไพร
ให้ผ่าน WHO-GMP

ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในระบบสุขภาพ

พัฒนา DRGs
แพทย์แผนไทย

ส่งเสริมเกษตรกร/ภาคเอกชน
พัฒนาสมุนไพรไทยผ่านกลไกประชารัฐ

บูรณาการ 9 กระทรวง
พัฒนาสมุนไพรครบวงจร

กลไกการขับเคลื่อน

Drug & 
Equivalent Financing Participation

- ร่วมกับรำชวิทยำลัย
อำยุรแพทย์วิจัยสมุนไพร FLD
- บูรณำกำรร่วมกับ RDU
- ขับเคลื่อนยำแผนไทยเข้ำสู่ ED

สำมำรถผลิตยำและกระจำยสมุนไพร
ในเขตสุขภำพได้ 27 แห่ง

- อัมพฤกษ์อัมพำต
- สะเก็ดเงิน แผนแม่บทแหง่ชำติ

ว่ำด้วยกำรพัฒนำสมุนไพรไทย
ฉบับที่ 1

Product Champion 4 ชนิด



ที่มา  : HDC ณ 30 ก.ย.  2560
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ประชาชนเข้าถึงบริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เพิ่มขึ้น

19.75%เป้าหมาย รอ้ยละ 18.5 

มีการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ล้านบาท

เกษตรปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น 3,270 ไร่
คิดเป็นมูลค่า 204 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน



นโยบายรัฐบาล

การพัฒนางานส่วนภูมิภาค 
ผ่าน CTMO

การส่งเสริม
การใช้ยา

อย่างเป็นระบบ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ



Re – Branding
Re – Assurance

Research & Innovation

สรา้งคา่นยิม “แผนไทยเฟิรส์ ”
เพิม่การเขา้ถงึสมนุไพรผา่น “สมนุไพร 3 ต.”
สรา้ง Inno-Culture สู่ Value-Based Economy
พัฒนาเมอืงสมนุไพรเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่ว

บรูณาการการแพทยแ์ผนไทยรว่มกบั PCC
พัฒนาคณุภาพมาตรฐานและขยายความ

ครอบคลมุการจัดบรกิาร
พัฒนาแพทยแ์ผนปัจจบุนั

ผา่นหลักสตูร Integrate Program 
พัฒนาระบบการรับรองคณุภาพสมนุไพร
รับรองหมอพืน้บา้น/กรรมวธิกีารรักษา 

ทางการแพทยพ์ืน้บา้นทีป่ลอดภัยกบัประชาชน

พฒันาและเชือ่มโยงระบบขอ้มลู (Big Data) การวจิยัและนวตักรรม
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยฯ และสมนุไพรเพือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนใ์นระบบสขุภาพ
และการสง่เสรมิเศรษฐกจิอยา่งครบวงจร

สรา้งสรรค ์ตอ่ยอดภมูปิญัญา นวตักรรม และเทคโนโลยี
(Innovation Driven)

“3R Engine”

ความท้าทายในอนาคต



Re – Branding
Re – Assurance
Research & Innovation


