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ประเด็นการน าเสนอ

ข้อมูลทั่วไป

สถานการณ์ และผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 

แผนการด าเนินงานที่ส าคัญ
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Service Product Wisdom
Research and

Innovation



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ก่อตั้งเมื่อ 3 ตุลาคม 2545 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
และเปลี่ยนชื่อจาก “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” 
ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2560



การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
เพือ่การพึง่ตนเองดา้นสขุภาพ
และสง่เสรมิเศรษฐกจิอยา่งย ัง่ยนื

พ ัฒนาวิช าการด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก คุม้ครอง อนุรกัษ ์ส่งเสรมิการน าไปใชใ้นระบบ
สุขภาพอยา่งมคีุณภาพและปลอดภยั เพือ่เป็นทางเลอืกแกป่ระชาชน
ในการดแูลสขุภาพ

MISSION

4+1 ExcellenceSTRATEGICS

  

 ภูมิปัญญาเป็นเลศิ
Wisdom Excellence



1. สรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้นบรกิารแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรใหป้ระชาชน
2. การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรเขา้สูร่ะบบสขุภาพแหง่ชาติ
3. การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร  สรา้งมลูคา่เพิม่ เสรมิเศรษฐกจิของชุมชนและประเทศชาติ

- ผูป่้วยนอกไดร้บับรกิาร
การแพทย์แผนไทยฯ
รอ้ยละ 20

- มงีานวจิยัทีส่ามารถ
น าไปใชท้างการแพทย/์
ทางการตลาด  50 เรือ่ง

- มลูคา่การใชย้าสมนุไพร
เพิม่ข ึน้รอ้ยละ 10/ปี

- รพช./รพท/รพศ.
ผา่นเกณฑ์HA TTM 
รอ้ยละ 80

- มโีรงพยาบาล
การแพทยแ์ผนไทย
ครอบคลมุ  6 ภาค

- Herbal city ครอบคลมุ
ทกุเขตสขุภาพ

มกีารสง่เสรมิสขุภาพ
และป้องกนัโรค

โดยใชแ้พทยแ์ผนไทย/
แพทยท์างเลอืก 
ในทกุกลุม่วยั

ครอบคลมุ ทกุหมูบ่า้น

บคุลากร
ทีป่ฏบิตังิาน

การแพทยแ์ผนไทย
และแพทย์
ทางเลอืกมี
ความสขุ

ไดร้บัรางวลั 
PMQA

อยา่งนอ้ย 
3 หมวด

ต ารบั
ยาแผนไทย
แหง่ชาต ิ
500 ต ารบั

ภูมิปัญญาเป็นเลิศ
Wisdom Excellence

บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภบิาล



ปฏริปูเพือ่วางพืน้ฐานภายในเชงิระบบ

- เชือ่มโยงขอ้มลูสมนุไพรทัง้ระบบ

- Working Standardization/R&D

- Health Service System             

- Regulation & Identified product
- Public relation
-สรา้งความเขม้เข็งจากพืน้ที(่Herbal city)

- Innovative

- Factory Standard

- Marketing/Cultural Story

- Marketing

- Quality & Standard

-Thailand herbal city
-Center Of Excellent  Research 

and Academic
-Organic
-World Quality
-World Standard

Leading of ASEAN

Top 5 of Asia

World Herb Hub 

Stage 1 (5 ปี) 
พ.ศ.2560-2564

Stage 2 (5 ปี) 
พ.ศ.2565-2569

Stage 4 (5 ปี) 
พ.ศ.2575-2579

Stage 3 (5 ปี) 
พ.ศ.2570-2574

มลูคา่ผลติภณัฑส์มนุไพร
1.21 - 2.95 ลา้น

ลา้นบาท
(อตัราการเตบิโต 10 – 15%)

20 ปี

Boosting Domestic 
Market

มลูคา่ 2.90 – 3.62 
แสน ลบ.

มลูคา่ 4.67 – 7.28
แสน ลบ.

มลูคา่ 1.21 - 2.95
ลา้น ลบ.

มลูคา่ 7.52 - 14.64
แสน ลบ.

Thailand 4.0 : Herbal Products Roadmap



โครงสรา้งการบรหิารงาน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กองการแพทย์ทางเลือก

กองคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

และแพทยพ์ื้นบ้านไทย

ส านักงานเลขานุการกรม

กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

กองวิชาการและแผนงาน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ส านักงานบริหาร
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย



ขบัเคลือ่นภารกจิภายใตภ้าคเีครอืขา่ยความรว่มมอื 

(COMMITTEE)

คกก. พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

คกก. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

คกก. สภาการแพทย์แผนไทย

คกก. นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

คทง. พัฒนาประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (สปสช.) 

เครือข่ายสถาบันการผลิตก าลังคน
ด้านการแพทย์แผนไทย (TTM – Consortium)

คกก.ส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

คกก.อ านวยการจัดท า
ต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ 

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

คกก. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพแห่งชาติ (สช.)



ข้อมูลบุคลากร

ที่มา: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล   กรมการแพทย์แผนไทยฯ ณ 11 มกราคม 2561

บุคลากรปฏิบัติงานทั้งหมด 467 คน

ขรก.
249

พรก.
116 พกส

26
ลจป
2

จ้างเหมา
55

ตน.วา่ง
15
(3%)

วุฒิการศึกษาประเภทของบุคลากร

(53%)

ตน.วา่ง
4

(1%)

(25%)

(5.5%) (0.5%)
(12%)

ป.ตรี
341

(73%)

ต่ ากว่า ป.ตรี
20 (5%)

ป.โท
76

(16%)

ว.ว./ อ.ว.
18 (4%) ป.เอก

9 (2%)

กรอบ ขรก. 264 อัตรา และ พรก. 120 อัตรา



การบริหารงบประมาณ ปี 2560 -2561

แหล่งงบประมาณ 2560 2561
1. งบประมาณตาม พ.ร.บ. 334.4663 331.3527
2. กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 95.0000 90.0000
3. กองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย 

(งบ สปสช.)
566.6016 566.5331

4. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (งบกลาง) 1,164.0752 N/A

รวมทั้งสิ้น 2,160.1431 987.8858

หน่วย : ล้านบาท



ผลการด าเนินงานที่ส  าคญั

Service

Products Wisdom

Research and
Innovation



SERVICE

ที่มา  : HDC ณ 30 ก.ย.  2560
* WHO traditional medicine strategy: 2014-2023
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19.7%

Goal 

China*

18.5181810 14 16

เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยฯ ในระบบสุขภาพ

ร้อยละผู้ป่วยนอกรับบริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

OPD การแพทย์แผนไทยคู่ขนาน
(รพศ./รพท./รพช.) 71.88 %

คลินิกการแพทย์แผนไทยเฉพาะโรค
(รพศ./รพท./ รพช.) 83.62%

เข่าเส่ือม
ภูมิแพ้อากาศ อัมพฤกษ์อัมพาต

ไมเกรน

Vietnam*



การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน (PP&P)

แม่หลังคลอดและทารกได้รับการบริบาลหลังคลอด
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน (โต๊ะบีแด) 

และมณีเวช ในระบบบริการ 33,095 ราย

21% ของผู้สูงอายไุด้รับการดูแลสุขภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ
ผ่านชมรมผู้สูงอายุ และ PCC

(2,234,537 ราย)
ชุมชนเข้มแข็งด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้าน 200 ชุมชน

(บูรณาการผ่านต าบลจัดการสุขภาพ)

SERVICE

* หมายเหตุ : อยู่ระหว่างศึกษาต้นทุนขอบเขตชุดสิทธิประโยชน์ (กรม, สปสช. และ กลุ่มประกัน สป.)



การพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรในหน่วยบริการ
สนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพร
ได้รับคุณภาพ WHO-GMP 

ปี 2560 
32 แห่ง

ปี 2561 
47 แห่ง

จัดท าแผนการผลิตและกระจายยา
เพื่อความมั่นคงของระบบยาสมุนไพรในหน่วยบริการ

• การขอรับการสนับสนุนยาแผนโบราณจากหน่วยบริการอื่นผ่านการโอนขายบิล
• ก าหนดสัดส่วนแผนการผลติร่วม ไม่เกิน 30%
• ก าหนดรายการผลิตเน้นยาต ารับ และยาก าพร้าใน ED

รพ.
หน่วยใช้

รพ.
หน่วยผลิต

เงินฝากคลัง

Products



มูลค่าการใช้ยาสมนุไพรใน รพ.ของรัฐ
เพิ่มขึ้น 23% จากปีที่ผ่านมา  

(เป้าหมาย เพิ่มขึ้น  10%)

2559 2560

ทีม่า : HDC ณ 30 กนัยายน 60

หน่วย : ลา้นบาท

การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร

นโยบายใช้ยาสมุนไพรเป็น First Line Drug 
ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และ ไพล 

พัฒนาองค์ความรู้และศึกษาวิจัย First Line Drugs
ร่วมกับราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ

และสนับสนุนการใช้ยาแผนไทยในระบบสุขภาพ

Products



2

ขบัเคลือ่นสมนุไพร
เชงิเศรษฐกจิ 
495ลบ. 

Business 
Model 
355 ลบ

เมอืง
สมนุไพร 
313 ลบ

1

3

ปี 2560 ไดร้บัจดัสรรรวม 
1,164 ลบ.

การขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

Products



ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

ต้นทาง กลางทาง

- มียุทธศาสตร์การค้า Champion Products 

- ปลูกสมุนไพร Champion Products  3,370 ไร่  

(ไพล 750 ไร่/กระชายด า 500 ไร่/บัวบก 290 ไร่/ขมิ้นชัน 1,830 ไร่)

ปลายทาง

Product Champion

ขมิ้นชัน   ไพล        กระชายด า  บัวบก



ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

ต้นทาง กลางทาง

- มาตรฐานสารสกัด 5 ชนิด มาตรฐานน้ ามันหอมระเหย 7 ชนิด มอโนกราฟสมุนไพร 6 รายการ
- มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี encapsulation จากไพลและขมิ้นชัน
- พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองใหไ้ด้มาตรฐาน OECD-GLP
- อยู่ระหว่างการศึกษาวิจยัเชิงคลินิกร่วมกับราชวิทยาลยัอายรุแพทยใ์น First line drug
- พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (40 กิจการ/กลุ่ม)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า (40 กิจการ/กลุ่ม)
- พัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน WHO-GMP (รพ.15 แห่ง)
- แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ Product Champion(ฉบับร่าง) 

ปลายทาง



ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

ตน้ทาง กลางทาง ปลายทาง

- นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (Thai – D) ฉบับที่ 1
- คู่มือการตลาดสมุนไพรใน ตปท.
- การกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health claim) : ขมิ้นชัน และ บัวบก
- จับคูเ่จรจาธุรกิจในงานมหกรรมสมุนไพรฯ มีมูลค่ารวม 275.8 ลบ.

และประเทศสิงคโปร์ 156.693 ลบ.

- ส่งเสริมผู้ประกอบการขายผลิตภัณฑ์ผ่าน Modern Trade 
ในเวียดนามและจีน มีมูลค่าสั่งซื้อทันทีรวม 5.805 ลบ. 

- มีตลาดกลางสมุนไพรครบวงจร (Herbal Biz Trade Fair)



อัตราการเติบโตของมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

Products

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

มลูคา่(ลา้นบาท)

มลูคา่รวม

เครือ่งส าอาง

อาหารเสรมิ

ยาแผนโบราณ

สปา อาหาร เครือ่งดืม่

ที่มา : ผลการส ารวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (กันยายน  2560)



Wisdom

• รับรองหมอพื้นบ้าน 2,533 คน
• ประเมินรับรองสภาพหมอพื้นบ้าน ตามมาตรา 12(2)(ค)  165 คน

การน าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสู่การใช้ประโยชน์

พัฒนาและจัดท าต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ
103 ต ารับ

พัฒนาวิชาการการนวดไทยสู่มาตรฐานสากล
และผลักดันให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้



การขับเคลื่อนและสนับสนุนงานวิจัย

- กรมฯ ด าเนินการวิจัยเอง (ปี 2545 – 2560) 127 เรื่อง 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ 52 เรื่อง/รอน าไปใช้ประโยชน์ 16 เรื่อง

สนับสนุนงบประมาณวิจัยผ่านกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(ปี 2557 – 2559) 148 เรื่อง

กรมฯ สนับสนุนวิชาการและงบประมาณ
เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในส่วนภูมิภาค (ปี 2559 - 2560)  57 เรื่อง

Research & Innovation



งานวิจัยที่น ามาใช้จริงทางการตลาด

ตัวอย่างงานวิจัยที่น าไปใช้ทางการแพทย์/การตลาด

• การติดตามผลการใช้ต ารับยาเบญจอ ามฤตย์ในผู้ป่วยมะเร็งตับ
• ศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของต ารับยาอภัยสาลีในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น
• บทบาทของแพทย์แผนไทยในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
• ผลของการนวดไทยต่อความแขง็เกร็งในเด็กสมองพิการ อายุ 2-6 ปี

• ชุดโครงการ “การวิจัยหญ้ารีแพร์ (ฮี๋ยุ่ม) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”

งานวิจัยทีน่ ามาใช้จริงทางการแพทย์

Research & Innovation



การสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ
และเสรมิสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ (Herb 4.0)

สมนุไพรไทย

สมนุไพรเฟิรส์

นามานุกรม
ผลติภณัฑส์มนุไพรไทย

พจนานุกรมศพัทแ์พทย์
และเภสชักรรมแผนไทย

ต ารับยาแผนไทยของชาติ

DTAM’s Mobile Applications 

Research & Innovation



โครงสร้างฯ ตามกฎกระทรวง
พ.ศ. 2552

1. ส านักเลขานุการกรม
2. สถาบันการแพทย์แผนไทย
3. ส านักการแพทย์ทางเลือก

• กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร
• กลุ่มตรวจสอบภายใน

การปฏิรูปโครงสร้างกรม โครงสร้างฯ ตาม
ร่างกฎกระทรวงกรมการแพทย์แผน

ไทยฯ พ.ศ. ....

หน่วยงานจัดตั้งใหม่
1. กองวิชาการและแผนงาน
2. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
3. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

ปรับบทบาทภารกจิ
1. ส านักงานเลขานุการกรม
2. สถาบันการแพทย์แผนไทย 
3. กองการแพทย์ทางเลือก  

• กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร
• กลุ่มตรวจสอบภายใน

หน่วยงานภายใน
• กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
• ส านักงานบรหิารกองทุนภูมิปญัญา

การแพทย์แผนไทย
• รพ.การแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน

การปฏิรูปโครงสร้างกรมรองรับการปฏิรูปประเทศด้านการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร

การปฏิรูปประเทศ
ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

• ระบบบรกิารการแพทย์แผนไทย
• ระบบการศึกษาการแพทย์แผนไทย
• สมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ 

• เพิ่มกรอบอัตราก าลัง 60%
ของอัตราเดิม (ขรก. และ พรก.) 
จากเดิม 408 อัตรา เป็น 652 อัตรา

• มีหน่วยงานรับผิดชอบ
การพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

• เน้นการท างานแบบบูรณาการ
กับเครือข่ายแบบประชารัฐ

• มี  รพ .ต้นแบบในการพัฒนาเป็น 
Excellence Hospital

• มีแผนพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มสัดส่วน 
ป.โท เป็น 40% และ ป.เอก เป็น 10% 
ภายใน 10 ปี 

โครงสร้างงานส่วนภูมิภาค

มีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน
ใน สสจ., รพศ. รพท. และ รพช.



แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
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• สรา้งคา่นยิม “แผนไทยเฟิรส์ ”

• เพิม่การเขา้ถงึสมนุไพรผา่น “สมนุไพร 3 ต.”

• สรา้ง Inno-Culture สู่ Value-Based 
Economy

• พัฒนาเมอืงสมนุไพรเชือ่มโยงการ
ทอ่งเทีย่ว

• บรูณาการการแพทยแ์ผนไทยรว่มกบั PCC

• พัฒนาคณุภาพมาตรฐานและขยาย
ความครอบคลมุการจัดบรกิาร

• พัฒนาแพทยแ์ผนปัจจบุันผา่นหลักสตูร 
Integrate Program 

• พัฒนาระบบการรับรองคณุภาพสมนุไพร

• รับรองหมอพืน้บา้น/กรรมวธิกีารรักษา 
ทางการแพทยพ์ืน้บา้นทีป่ลอดภยักับ
ประชาชน

• พฒันาและเชือ่มโยงระบบขอ้มลู (Big Data) การวจิยัและนวตักรรม
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยฯ และสมนุไพรเพือ่ใหเ้กดิการใชป้ระโยชนใ์นระบบสขุภาพ
และการสง่เสรมิเศรษฐกจิอยา่งครบวงจร

• สรา้งสรรค ์ตอ่ยอดภมูปิญัญา นวตักรรม และเทคโนโลยี
(Innovation Driven)

“3R Engine”

ความท้าทายในอนาคต



• สั ดส่ ว นก า ร ใช ส้มุ น ไพ ร
ใน ร ะบบสุขภาพ เพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ 5 ภายในปี 2562

• โรงงานผลติยาใน รพ. 
ผา่นเกณฑ ์WHO-GMP 
47 แหง่

• มลูคา่การตลาดผลติภณัฑ์
สมนุไพรเพิม่ขึน้เป็น 
2.74 แสนลา้นบาท

• ประชาชนไดร้ับบรกิาร
การแพทยแ์ผนไทย
จาก PCC เพิม่ขึน้

• การแพทยแ์ผนไทยฯ มี
บทบาทในการดแูลสขุภาพแม่
และเด็กตัง้แตต่ัง้ครรภจ์นถงึ
การดแูลหลงัคลอด

• การดแูลผูส้งูอายดุว้ยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทย 
(อายวุฑัฒะโก)

• มกีารบรูณาการการแพทย์
แผนไทยรว่มกบัแผนปัจจบุนั
มากขึน้

• การจัดบรกิารการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกในสถานบรกิารมี
คณุภาพเพิม่ขึน้

• มรีะบบจัดสรรผลงาน
IP/OP ของ สปสช.  

• ต ารับยาแผนไทย การนวดไทย 
ภูมปัิญญาการแพทย์พื้นบา้น
ถูกน ามาใชใ้นระบบสุขภาพ
และธุ รกิจบริการสุขภาพ
เพิม่ขึน้

PP&P Service

WisdomProduct

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

ประชาชนรูจ้กั เชือ่ม ัน่ ชอบ และใช ้บรกิารการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้น
การแพทยท์างเลอืก และผลติภณัฑส์มนุไพรไทย
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