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บทสรุปผูบริหาร

ป 2561 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศใชยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 
13 ตุลาคม 2561 ซ่ึงถือเปนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ฉบับแรกของประเทศไทย อันจะนําไปสูการปฏิบัติ
เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดปรับเปลี่ยนการดําเนินงานที่เนน
การทํางานเชิงยุทธศาสตร การทํางานแบบบูรณาการ ที่ใชกลไกการมีสวนรวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ภายใตแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 5 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่  1 
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence)
ยุทธศาสตรที่  2 (Service Excellence) ยุทธศาสตรที่  3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
ยุทธศาสตรที่  4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) และยุทธศาสตรที่  5 
ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence) และไดสรุปผลการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร ผลการใชจาย
งบประมาณ และขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 
การแพทยทางเลือก และสมุนไพร เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอประชาชนและประเทศตอไป

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 1



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561-2580)

หนา 2 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”



ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ดานการสราง

ความสามารถ
ในการแขงขัน

การพัฒนา

และเสริมสราง

ศักยภาพ

ทรัพยากร

มนุษย

ยทุธศาสตรที่  2

ยทุธศาสตรที่  3

เสริมสราง

ใหคนไทยมี

สุขภาวะ

ที่ดี
การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ

เกษตรชีวภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย

การเกษตร

สรางมูลคา

อุตสาหกรรม

และบริการ

แหงอนาคต
สรางความ

หลากหลาย

ดานการ

ทองเที่ยว

อุตสาหกรรมชีวภาพ

การพัฒนา

ศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 3

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561-2580)



แผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข

10 ประเด็น

ประเด็นการปฏิรูปที่ 5
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ

หนา 4 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

แผนปฏิรูปประเทศ
ดานสาธารณสุข



“VISION”
เปนองคกรหลักดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เพ่ือการพ่ึงตนเองดานสุขภาพและสงเสริมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน

“MISSION”
พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยสงเสริมและพัฒนาการวิจัย 

การจัดระบบความรู พัฒนาแหลงผลิตและผลิตภัณฑสมุนไพร คุมครอง อนุรักษ และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

และการแพทยพ้ืนบานไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เพ่ือนําไปใชในระบบบริการสุขภาพอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย และเปนทางเลือกใหแกประชาชนในการดูแลสุขภาพ

“Core  Value”
Integrity ทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มีระเบียบวินัยในตนเอง 

Activeness ขยัน ตั้งใจทํางาน

Morality มีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต

Democracy เปนประชาธิปไตย มีสวนรวมจากทุกฝาย

Thainess and Teamwork มีความเปนไทยและทํางานเปนทีม

Accountability มีความผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได

Mindfulness ทํางานอยางมีสติ รอบคอบ

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 5

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ยุทธศาสตร 



ยุทธศาสตร
ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  ดานสาธารณสุข

5 Excellence

1 2 3 4 5
 แผนงานที่ 1
การอนุรักษ และสงเสริม

การใชประโยชนจาก

สมุนไพรในชุมชน

 แผนงานที่ 2
พัฒนาแกนนําสุขภาพเพื่อ

สรางสุขภาวะทุกกลุมวัย

 แผนงานที่ 3
การสรางความรอบรู

ดานสุขภาพ

 แผนงานที่ 4
การคุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสมุนไพร

 แผนงานที่ 5

การพัฒนาคุณภาพและ

ระบบบริการการแพทย

แผนไทย ฯ

 แผนงานที่ 6 

การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

 แผนงานที่ 7 

การพัฒนางานวจิัยสูการ

นําไปใชทางการแพทยและ

การตลาด

 แผนงานที่ 8

การพัฒนาความรวมมอื

ระหวางประเทศ

 แผนงานที่ 9 
การวางแผนกําลังคน

 แผนงานที่ 10
การพัฒนาบุคลากร

 แผนงานที่ 11 
การเสริมสรางระบบการนํา

องคกรและการดูแลกํากับ

องคกรที่ดี

 แผนงานที่ 12 
การพัฒนาระบบบริหาร

ยุทธศาสตร

 แผนงานที่ 13 
การเสริมสรางความผูกพัน

และวัฒนธรรมองคกรใหเปน 

MOPH/  I AM DTAM

 แผนงานที่ 14 

พัฒนากระบวนการและ

ระบบการทํางานเพื่อ

ตอบสนองผูรับบริการและผู

มีสวนไดสวนเสีย

 แผนงานที่ 15
ปรับปรุงภาพลักษณของกรม

เพื่อเขาสู D-TAM 4.0

 แผนงานที่ 16 
การจัดการองคความรูและ

ภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทยในรูปแบบ Digital 

ใหเปนคลังความรูของชาติ

 แผนงานที่ 17 
การบริหารจัดการภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยและ

สมุนไพรของแผนดิน

 แผนงานที่ 18
การพัฒนาเทคโนโลยี 

นวัตกรรมใหเปน Brand 

ที่สรางคุณคาและมูลคา
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หนา 6 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



1. สถาบันการแพทยแผนไทย

2. กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย

3. กองการแพทยทางเลือก

4. สถาบันการแพทยไทย-จีน

5. โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและ

การแพทยผสมผสาน

1. สํานักงานเลขานุการกรม

2. กองวิชาการและแผนงาน

3. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร

4. กองสมุนไพร

5. กลุมงานคุมครองจริยธรรม

ท่ีมา : คําส่ังกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ท่ี 530/2561 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2561

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 7

โครงสรางการบรหิาร



จําแนกตามประเภท 

ขาราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวง

ลูกจางประจํา

จางเหมา

จําแนกตามวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังท้ังหมด 465 อัตรา

กรอบอัตราท่ีครองอยู 417 อัตรา (89.67 %)

กรอบอัตราท่ีวางอยู 48 อัตรา   (10.33 %)

- สวนใหญเปนตําแหนงนายแพทย และอยูระหวางประเมินเพ่ือบรรจุ

ป. ตรี 

303 (72.66%)

ป. โท

82 (19.66%)

ป. เอก

10 (2.40%)

ต่ํากวา ป.ตรี

22 (5.28%)

53

2

16

111

236

53

2

26

120

265

0 100 200 300

กรอบอัตรากําลังท้ังหมด

กรอบอัตรากําลังท่ีครองอยู

รอยละการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

คิดเปน 22.06%

ท่ีมา : สํานักงานเลขานุการกรม

ขอมูลบุคลากร

หนา 8 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



ตัวชี้วัดที่ 33
รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการ

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

(เปาหมายรอยละ 20)

ตัวชี้วัดที่ 53
จํานวนเมืองสมุนไพร

(เปาหมาย 13 จังหวัด)

ตัวชี้วัดที่ 77
จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ 

ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

(เปาหมายอยางนอย 100 ตํารับ)

ตัวชี้วัดที่ 79
จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัย

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ท่ีนํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด

(เปาหมาย 10 เรื่องตอป)

ท่ีมา : รายงานผลการประเมินยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2561

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 9

ตัวชี้วัดกรม ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข



ปฏิรูปการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพือ่เศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดสําคัญ

ยุทธศาสตรกรม 5

4

10



3. อุตสาหกรรมสารสกัด
รางมาตรฐานสารสกัด

สมุนไพร 5 รายการ

4. สรางความเชื่อมั่น
ประชาชนมีการรับรู เชื่อมั่น และใชบริการ

แพทยแผนไทยและสมุนไพร รอยละ 59.08

- สรางแบรนด PMHA/Premium Product

5. พัฒนาแพทย

แผนไทยใน PCC
ได (ราง) CPG แพทย

แผนไทยผสมผสาน

การแพทยแผนปจจุบัน

6. โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย ฯ
มีรูปแบบการใหบริการที่เปนเลิศดาน

1) OPD 

2) IPD แบบบูรณาการ (Integrate)

7. พัฒนามาตรฐานนวดไทย ในระดับสากล
สถานการแพทยแผนไทยประยุกต ศิริราช รวมกับ

กรมฯ จัดทํารางเอกสาร “WHO Benchmark 

for Practice in NUAD THAI”

10. แหลงฝกประสบการณ

วิชาชีพและแหลงเพ่ิมพูน

ทักษะ ฯ ไดมาตรฐาน
1. แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ฯ 

67 แหง
2. แหลงเพ่ิมพูนทักษะ ฯ 9 แหง

8. หลักสูตรการแพทย

แผนไทยบัณฑิต
ไดแนวทางพัฒนาหลักสูตร

การแพทยแผนไทยบัณฑิต

รวมกันระหวางผูผลิตและ

ผูใชบัณฑิต

1. Big Data
มีพ้ืนที่จัดเก็บขอมูล

(Data Lake)

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 11

SAME

CH
AN

GE

CH
AN

GE

CH
AN

GE

ระบบบริการ
การแพทยแผนไทย

ระบบการศึกษา
การแพทยแผนไทย

อุตสาหกรรม

สมุนไพรไทย

เพ่ือเศรษฐกิจ

2. ตลาดกลาง

สมุนไพร
มีตลาดกลางสมุนไพร

แบบ Online : Herbify

ปฏิรูปการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ

9. ตําราอางอิง
มี outline 

การพัฒนาตํารา

อางอิงการแพทย

แผนไทย



ตัวชี้วัดที่ 33  รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก (เปาหมายรอยละ 20)

0

20

40

2557 2558 2559 2560 2561

เปาหมาย

11,471,209 ครั้ง       16,732,027 ครั้ง        25,454,261 ครั้ง       33,880,926  ครั้ง       41,296,705 ครั้ง
จํานวนบริการ

ดานการแพทยแผนไทย

16.68

19.82
24.54

14.9814.41

ผูปวยนอกมารับบริการ OPD แพทยแผนไทย ฯ

41,296,705 ครั้ง
(จากจํานวนผูปวยนอกมารับบริการทั้งหมด 167,561,916 คร้ัง)

คิดเปนรอยละ 24.6

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

เอกสารหนา 58 รายงานผลการประเมินยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ปงบประมาณ 2561

หนา 12 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ตัวชี้วัดสําคัญ



พัฒนาเมืองสมุนไพร 13 จังหวัด  
ไดแก จังหวัดเชียงราย ปราจีนบุรี สกลนคร สุราษฎรธานี พิษณุโลก อุทัยธานี 

สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร อํานาจเจริญ และสงขลา 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกสมุนไพรท่ีไดมาตรฐาน

(GAP/GACP/Organic)

1,600 ไร (เปาหมาย 1,000 ไร/ป)

โรงงานแปรรูปมาตรฐาน GMP 

13 แหง 
(เปาหมายเขตละ 1 แหง)

มูลคาการใชสมนุไพรในสถานบริการสาธารณสุข

เพ่ิมขึ้นรอยละ 17.5 (เปาหมายเพ่ิมข้ึนรอยละ 15)

มูลคาการตลาดของผลิตภณัฑสมุนไพร

เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 17 (เปาหมายเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 15)

ตัวชี้วัดที่ 53 จํานวนเมืองสมุนไพร 

(เปาหมาย 13 จังหวัด)

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 13

เนนการพัฒนาตนทาง กลางทาง ปลายทาง ผานกลไกประชารฐั

ตัวชี้วัดสําคัญ

รายละเอียดเพ่ิมเติม :

เอกสารหนา 73 รายงานผลการประเมินยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ปงบประมาณ 2561



ตํารับยาแผนไทยแหงชาติผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

113 ตํารับ
(เปาหมายอยางนอย 100 ตํารับ)

หนา 14 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ตัวชี้วัดที่ 77 จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ที่ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ตัวชี้วัดสําคัญ

1. กลุมโรคเด็ก 

2. กลุมโรคลม 

3. กลุมโรคผิวหนัง 

4. กลุมกษัย

5. กลุมไข 

6. กลุมยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 

7. กลุมอาการของระบบทางเดินหายใจ 

8. กลุมยาบํารุง 

รายละเอียดเพ่ิมเติมใน หนา 49



งานวิจัย/องคความรูฯ ท่ีนํามาใชจริงทางการแพทยและการตลาด 

10 เรื่อง
(เปาหมาย 10 เรื่องตอป)

1. ชุดโครงการประสิทธิผลและความปลอดภัยทางคลินิกของตํารบั

ตํารายา N040 ในการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก (3 โครงการ)

2. ชุดโครงการศึกษาการใชยาเบญจอํามฤตย ในผูปวยโรคมะเร็งตับ 

(3 โครงการ)

3. ชุดโครงการประสิทธิผลของตํารับยาสมุนไพร ในการรักษาผูปวย

โรคเบาหวาน (2 โครงการ) 

4. โครงการวิจัยการเฝาระวังความปลอดภัยในการใชยาจากสมุนไพร

ของผูมารับบริการในสถานบรกิารสาธารณสุขของรฐั (1 โครงการ) 

เพ่ือเสนอเขาบัญชียาหลักแหงชาติ (ปงบประมาณ 2559-2561)

5. โครงการวิจัยการประเมินทางคลินิกและเศรษฐศาสตรของการฝงเข็ม

เพ่ือรักษาไมเกรน (1 โครงการ) 

นําเสนอในงานวิชาการ ณ ประเทศฮองกง

1. ยาสมุนไพรสําหรบัแผลในชองปาก (Folk Herbal Medicine For Oral 

Ulcer: A Qualitative Interview With 20 Thai Folk Healers)

2. การนวดแบบดั้งเดิมสําหรับการกระตุนการขับถายในผูปวย 

bedridden (Thai Traditional Massage For Defecation 

Stimulation In Bedridden Patients)

3. ใบสั่งยาสมุนไพรสําหรับ dyspepsia ในโรงพยาบาลสาธารณสุขไทย 

(Herbal Medicine Prescription Practice For Dyspepsia In Thai 

Public Hospitals)

4. ความปลอดภัยและการกระตุนในชองทองโดยการนวดไทย 

(Safety An Defecation Stimulation By Royal Thai 

Abdominal Massage) 

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 15

ตัวชี้วัดที่ 79 จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการแพทย หรือการตลาด 

ตัวชี้วัดสําคัญ

รายละเอียดเพ่ิมเติมใน หนา 31



ยทุธศาสตรที่ 1
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
(Promotion Prevention & Protection Excellence)

เปาประสงค : ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดีดวยศาสตรการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

หนา 16 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



การอนุรักษและสงเสริมการใชประโยชนจากสมุนไพรในชุมชน

พัฒนาศักยภาพเครือขายการอนุรักษ คุมครอง 

และใชประโยชนจากสมุนไพรและถิ่นกาํเนิด

สูการวิเคราะหภาพถายสมุนไพร เพ่ือจัดทําขอมูล

อิเล็กทรอนิกสพืชสมุนไพรในปาชุมชน

ดวยระบบ HIDMA 60 ชนิดสมุนไพร

(HerbID Mobile Application)

การปองกันโรคติดตอ
โดยใชสมุนไพร

อบรม ครู ก. 2,500 คน

สนับสนุน สมุนไพร ใหพ้ืนที่เปาหมาย 

1,000 ตําบล

ถายทอดองคความรูและสนับสนุนยาโฮมีโอพาธียพรอม

คูมือใชในการปองกันโรคติดตอในพ้ืนที่ชุมชน 

330 ตําบล

ประสิทธิผลในการปองกันโรคไขเลือดออก 

โดยประมาณรอยละ 89.9

ประสิทธิผลในการปองกันโรคมือ เทา ปาก  

โดยประมาณรอยละ 28.67 

รายงานผลการวิจัยเชิงลึกของสมุนไพร

ที่อาจสูญพันธุ  22 รายการ

สมุนไพรในพ้ืนที่ปาชุมชน  563 ชนิด

คัดเลือกหมอไทยประจําชาติ ป 2561

ไดแก “พอหมอขาว เฉียบแหลม”

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 17



หนังสือแนวทางการจัดกิจกรรม 

สรางสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย 

(อายุ 6-14 ป)  1,500 เลม

เอกสารแนวทางการจัดการเรียน

การสอนสําหรับวิทยากรระดบัจังหวัด 

อําเภอ ตําบล ฯ  1,585 เลม

673 ตําบล 1,027 โรงเรียน 
นําหลักวิถีธรรม วิถีไทย ไปขยายผล 

คิดเปนรอยละ 67 (จากเปาหมาย 

1,000 ตําบล)

อบรม ครู ก. ในโครงการสุขภาพดี 

วิถีธรรม วิถีไทย กลุมวัยเรียน 

104 ทีม Primary Care Team

ใชโภชนเวชศาสตรบูรณาการดูแลสุขภาพ

ในชมรมผูสูงอายุรวม 725 ชมรม

วัยเด็ก

วัยสูงอายุ
58 ตําบล  มีชุมชนเขมแข็งดานการ

สงเสริมสุขภาพการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก

สตรีหลังคลอด
อบรมหลักสูตร “การดูแลสุขภาพ

ของโตะบิแดดวยการนวดหลังคลอด” 

ใหกับแพทยแผนไทยในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต 80 คน

การดําเนินงานรวมกับโตะบิแดในหนวยบริการพ้ืนที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต
- ANC เคล่ือนท่ีรวมกับโตะบิแด รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส

- งานอนามัยหลังคลอด รพร.สายบุรี จ.ปตตานี

- หองคลอดรวมกับพยาบาล รพ.เบตง จ.ยะลา

- สงเสริมงานโภชนาการหลังคลอด รพ.เฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา จ.นราธิวาส

หนา 18 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

พัฒนาแกนนําสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะทุกกลุมวัย



ท่ีมา : สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ คร้ังท่ี 15 กองวิชาการและแผนงาน 

เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจจากผลิตภัณฑ

สมุนไพรและบริการแพทยแผนไทย 

38.5 ลานบาท
(18-21 ก.ค.61)

ผลงานวิชาการเผยแพรสูประชาชน

101 บทความ

เจรจาการคาธุรกิจระหวางผูนําเขาจากตางประเทศ

386 คู คิดเปนมูลคา 292 ลานบาท
มูลคาเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมารอยละ 8

42 บริษัท  เจรจาการคาระหวางผูนําเขาจากตางประเทศ

68 บริษัท  เจรจาการคาระหวางผูประกอบการไทย

การสรางความรอบรูดานสุขภาพ

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 19

ประชาชนและกลุมเปาหมายไดรับองคความรูดานสมุนไพร

จากงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ  ครั้งที่ 15 80,903 คน



ประชาชนสวนภูมิภาคไดรับองคความรูดานการแพทยแผนไทย 
การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพรผานงานมหกรรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยพ้ืนบานไทย ระดับภาค

ภาคเหนือ ณ จ.ตาก
“ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย กาวไกลสู Thailand 4.0”

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จ.ขอนแกน 
“แพทยแผนไทยอีสาน สืบสานภูมิปญญา พัฒนาตามรอยพอ”

ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.กาญจนบุรี
“24 ภูมิปญญาไทย สมุนไพรลุมนํ้าภาคกลาง”

ภาคใต ณ จ.พังงา 
“เชิดชูภูมิปญญา พัฒนาแพทยแผนไทย กาวไกลสูสากล”

เวทีวิชาการ

“การนวดไทย 

สูคุณคามรดกโลก”

การสาธิตและฝกปฏิบัติ

“ผลิตภัณฑสมุนไพร

จากธรรมชาต”ิ

สบู แชมพู 

ครีมนวด ออรแกนิค

ผลงานเดน

นําเสนอนิทรรศการ

1,008 เร่ือง/รายการ

หนา 20 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การสรางความรอบรูดานสุขภาพ



มีศูนยขอมูลยาสมุนไพร 

เพ่ือจัดการความรูดานการแพทยแผนไทย

การแพทยพ้ืนบาน และการแพทย

ทางเลือก สูประชาชน 

จัดทําจุลสาร ปที่ 1
เผยแพรสูหนวยบริการสาธารณสุข

ทุกระดับ/มหาวิทยาลัย

11,017 แหง

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 21

การสรางความรอบรูดานสุขภาพ

คูมือการดูแลสุขภาพ

ดวยการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน

และการแพทยทางเลือก

เผยแพรสําหรับเจาหนาท่ี ประชาชน

10,000 เลม



จัดทําตราสัญลักษณประกันคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑสมุนไพรไทย 3 ระดับ

และประกาศระเบียบกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑสมนุไพร 

(Quality Thai Herbal Product) กลุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร พ.ศ.2561

พัฒนาหลักเกณฑการกลาวอาง Health Claims สําหรับผลิตภัณฑสุขภาพ
(ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ.2561

เร่ือง ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผสมสมนุไพรและตองการแสดงขอความกลาวอางทางสขุภาพ 

และจัดทํา (ราง) Monograph ผงขมิ้นชัน

หนา 22 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสมุนไพร

มีฐานขอมูลยา ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร และสารสกัดสมุนไพร ท่ีมีมาตรฐาน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับจัดทํานามานุกรม ป 2561 1,364 รายการ

“ระดับดีเย่ียม” เฉลวหน่ึงดวง พ้ืนสีทอง

“ระดับดีมาก” เฉลวหน่ึงดวง พ้ืนสีเงิน

“ระดับดี” เฉลวหน่ึงดวง พ้ืนสีขาว



ยทุธศาสตรที่ 2
บริการเปนเลิศ (Service Excellence)

เปาประสงค : เพิ่มการเขาถึงบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไทยเพิ่มมูลคา

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 23



Service Plan
สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

อบรมหลักสูตรการดแูลผูปวยโรคอัมพฤกษ อัมพาต

ดวยการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

ใหกับแพทยแผนไทยใน รพศ./รพท./รพช. 

187 คน

อบรมพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนทักษะ

การตรวจวินิจฉัยโรคดวยศาสตร

การแพทยแผนไทย 

ใหกับแพทยแผนไทยใน รพศ./รพท.

240 คน

อบรมบุคลากรดานการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

งานดานการแพทยแผนไทย (TTM HA) ในโรงพยาบาลรัฐ

310 คน

คูมือหนังสือเกณฑมาตรฐานการพัฒนา

และรับรองคุณภาพงานการแพทยแผนไทย

รอยละผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน

พัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนในหอ

อภิบาลผูปวยโรคหลอดเลือด 

ณ รพ.ตรัง, รพ.กระทุมแบน

ใหกับแพทย พยาบาล บุคลากรที่เกี่ยวของ

71 คน

หนา 24 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการการแพทยแผนไทย ฯ

เปาหมายรอยละ 18.5

เขตบริการสุขภาพ
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เกณฑ เป าหมายรอบ 12 เ ดือน ไมน อยกว าร อยละ  20

ผลดําเนินงาน ผานเกณฑ



โรงพยาบาลของรัฐเขารวมโครงการ

พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรใหไดมาตรฐาน

ตามหลักเกณฑขององคการอนามัยโลก

WHO-GMP 29 แหง
(ตั้งแตป 2553 – 2560)

อุทัยธานี

เชียงราย

พิษณุโลก

สกลนคร

มหาสารคาม

สุรินทร (2)สระบุรี (2)

จันทบุรี

สุราษฎรธานี

สงขลา

อํานาจเจริญ

ปราจีนบุรี

นครปฐม

ลําพูน

พะเยา

อุตรดิตถ

ชัยนาท

นครนายก

สุพรรณบุรี

สระแกว

ขอนแกน กาฬสินธุ

นครพนม

มกุดาหาร

บุรีรัมย

ยโสธร

อุบลราชธานี
ศรีสะเกษ

ปตตานี

พัทลุง

แพร (2)

ตาก

กาญจนบุรี

ตรัง

อุดรธานี

สตูล

ในป 2561 เพ่ิมจํานวน 8 แหง 

รวมทั้งสิ้น 37 แหง 

คิดเปนรอยละ 78 (จากเปาหมาย 47 แหง)

อบรมใหความรูบุคลากร 

พัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

การจัดทําแบบแปลนอาคารสถานท่ีผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP

เตรียมความพรอมตรวจประเมินตามหลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (WHO GMP)

วิธีดําเนินการ “ข้ันตอนการโอนขายบิล”

การสนับสนุนการใชยาสมุนไพรในกระทรวงสาธารณสุข (Master Plan)

เพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานดานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 25

การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการการแพทยแผนไทย ฯ



พ้ืนที่ตนแบบดีเดนแหงชาติ

ระดับประเทศ 4 ประเภท

ประเภท สสจ.

สสจ.เลย
(เขตสุขภาพท่ี 8)

ประเภท รพศ./รพท.

รพ.ขอนแกน
(เขตสุขภาพท่ี 7)

ประเภท รพช.

รพ.พระอาจารยฝน อาจาโร  จ.สกลนคร
(เขตสุขภาพท่ี 8)

ประเภท รพ.สต.

รพ.สต.เชิงทะเล จ.ภูเก็ต
(เขตสุขภาพท่ี 11)

รวมกับสํานักตรวจราชการ 

กระทรวงสาธารณสุข

ขับเคลื่อน สนันสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี

76 จังหวัด

มีกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา Service Plan 

สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน

ผานเครือขาย Chief Thai Traditional and 

Alternative Medicine Officer (CTMO)

เชื่อมโยง 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร

พัฒนารูปแบบบริการดานการแพทยแผนไทย

ใน Primary Care Cluster

ในพ้ืนที่ตนแบบ PCC 6 แหง
(รพ.เพชรบูรณ รพ.หลมเกา รพ.บางงา 

รพ.สต.วังยาง รพร.สวางแดนดนิ 

รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร)

หนา 26 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การพัฒนาคุณภาพและระบบบริการการแพทยแผนไทย ฯ



คูมือยุทธศาสตรขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร

จัดทําแผนธุรกิจ Business Plan 

Herbal City

13 จังหวัด

มีการข้ึนทะเบียนกลุมแกนนํา

เกษตรกรและผูประกอบการ

ของเมืองสมุนไพร

7 จังหวัด

มีการจัดทํารานจําหนาย

ผลิตภัณฑ Shop/Outlet 

14 แหง

มีโรงงานแปรรูปและผลิต

ผลิตภัณฑสมุนไพรเตรียมการ

เขาสูมาตรฐาน GMP

42 โรงงาน

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพร ใหเขาสูระบบสุขภาพและ

ระบบเศรษฐกิจแบบครบวงจรในระดับจังหวัด ตั้งแตตนทาง กลางทาง 

และปลายทาง โดยอาศัยการมีสวนรวมตามแนวทางประชารัฐ

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 27

การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

วิสัยทัศน “เมืองแหงเอกลักษณสมุนไพรไทยท่ีคุณภาพครบวงจรจากภูมิปญญาประสานประชารัฐ  

เพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพ ความย่ังยืนของเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม



ประชาชนรูจัก เชื่อม่ัน ชอบ และใช 
ในสินคา ผลิตภัณฑสมุนไพร และบริการแพทยแผนไทย

การรูจัก การใชผลิตภัณฑสมุนไพร การใชบริการแพทยแผนไทย

92
74.5

53.83

94.75 91.17

59.08

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2

อางอิง : ผลสํารวจในกลุมประชาชนจาก “นิดาโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ณ เมษายน 2561

ประชาชนเลือกใช

บริการการแพทยแผนไทย 

เพ่ิมขึ้น 2.8%

ประชาชนรับรูขาวสารเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสมุนไพรบริการ    

เพ่ิมขึ้น 2.5%

เลือกใช

ผลิตภัณฑสมุนไพร

เพ่ิมขึ้น 12.4%

รูจัก

เชื่อม่ัน

ชอบ

ใช

หนา 28 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

เปรียบเทียบผลการสํารวจการรับรู

(ครั้งท่ี 1 มีนาคม 61 /ครั้งท่ี 2 กันยายน 61)

เพิ่มข้ึน



ดําเนินการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแลนด 4.0 
ใหมีคุณภาพในระดับสากล

ยกระดับหนวยทดสอบใหไดมาตรฐาน มอก.17025

ยกระดับมาตรฐานสารสกัดและนํ้ามันหอมระเหยใหเปนท่ียอมรับ

มาตรฐานสารสกัดและน้ํามันหอมระเหยรวม 10 ชนิด

สารสกัด

ขมิ้นชัน
สารสกัด

ฟาทะลายโจร

สารสกัด

นํ้ามันไพล

น้ํามัน

ไพล น้ํามัน

กานพลู

น้ํามัน

โหระพา

น้ํามัน

ตะไคร

บาน

น้ํามัน

ตะไคร

หอม

น้ํามันผิว

มะกรูด

น้ํามันใบ

มะกรูด

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 29

การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

เมื่อไดมาตรฐานสารสกัด ภาคเอกชนสามารถนําไป

พัฒนาตอในเชิงเศรษฐกิจได



ศูนยใหคําปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑแบบครบวงจร

มีผูขอรับคําปรึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ 

ท้ังภาครัฐและเอกชน

361 คน/หนวยงาน

67 เรื่อง

ผลิตภัณฑโดดเดน ไดแก พัฒนาผลิตภัณฑยาสีฟนสมุนไพรตรผีลา 

รวมกับบริษัทไลออน (ประเทศไทย) จํากัด 

เรื่องท่ีขอรับคําปรึกษามากท่ีสุด คือ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตํารับยา เวชสําอาง 

และเครื่องสําอาง ตามลําดับ

พิจารณาคําข้ึนทะเบียนยาแผนไทย 

โดยการประเมินคําขอข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณ 

เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

196 คําขอ
รับข้ึนทะเบียน 93 คําขอ ฯ

ไมรับข้ึนทะเบียน 69 คําขอ ฯ

หนา 30 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การพัฒนาสมุนไพรครบวงจร

ผลการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ สรางมูลคาจาก 254,000 ลานบาท ป 2560 เปน 

281,000 ลานบาท ในป 2561
ขอมูลจาก ม.หอการคาไทย ณ พฤษภาคม 2562

มูลคาการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ



ตํารับยา N040 รักษาโรคมะเร็งปากมดลูก
• ศึกษาฤทธิ์ตานมะเร็งปากมดลูกของ N040

• ทดสอบความเปนพิษแบบก่ึงเรื้อรังของตํารับยา “มโนสรอย ๒”

• ประสิทธิผล/ความปลอดภัยทางคลินิกของตํารับยา N040

ตํารับยาเบญจอํามฤตย รักษาโรคมะเร็งตับ
• ประสิทธิผล/ความปลอดภัยของตํารับยาเบญจอํามฤตย

ระยะพรีคลินิก (ฤทธิ์เภสัชวิทยาและพิษวิทยา)

• ศึกษาการใชยาเบญจอํามฤตย ในผูปวยโรคมะเร็งตับ

• ติดตามผลการดูแลผูปวยฯ

ตํารับยาสมุนไพร รักษาผูปวยโรคเบาหวาน
• ประสิทธิผลของการรักษาแผลผูปวยเบาหวานท่ีเปนแผลเรื้อรัง

ดวยสารสกัดตํารับสมุนไพร (ระยะท่ี 1)

• การรักษาแผลเบาหวานดวยตํารับยาเหลืองนรินทร

โครงการวิจัยการเฝาระวังความปลอดภัย

ในการใชยาจากสมุนไพรของผูมารับ

บริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
5 ตํารับ : ยาแกลมเบื้องสูง ยาสตรี (รพ.ทุงสง) 

ยาภูมิชีวา ยาเสริมภูมิ และ ยาพอกเขา (รพ.ขุนหาญ) 

พบวามีความปลอดภัยและสามารถเตรียม

เขาสูบัญชียาหลักแหงชาติ

โครงการวิจัยการประเมินทางคลินิกและ

เศรษฐศาสตรของการฝงเข็มเพ่ือรักษาไมเกรน 

งานวิจัย ป 2561

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 31

การพัฒนางานวิจัยสูการนําไปใชทางการแพทยและการตลาด

การศึกษาปจจัยในการใหการรักษาฟนฟูผูปวย

ในโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

หนังสือผลงานวิจัย 10 ป (ป52-61)



หารือความคืบหนาแผนงานการแพทยดั้งเดิมกรอบ BIMSTEC 

ในการประชุม BTFTM ดานทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรตอการปกปองลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญาท่ีเกี่ยวของกับ

การแพทยดั้งเดิม

รวมพัฒนาบริการแพทยดั้งเดิมใน

กลุมประเทศอาเซียน The 3nd ASEAN 

Cluster 3 Meeting: Strengthening 

Health Systems and Access to Care

แลกเปลี่ยนเรียนรูทวิภาคีดานการแพทยดั้งเดิมระหวางไทย - ภูฏาน  
เกี่ยวกับ Research methodology for Traditional Medicine

ทวิภาคีดานการแพทยดั้งเดิม

ร ะ ห ว า ง ไ ท ย กั บ เ มี ย น ม า 
หารือความรวมมือแลกเปล่ียนความรู

ด า น น โ ย บ า ย ก า ร แ พ ท ย ดั้ ง เ ดิ ม 

กา ร พัฒนาและ ใช ปร ะ โยชน จ าก

สมุนไพร และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ

การแพทยดั้งเดิมและสมุนไพรของ

สหภาพเมียนมา

รวมจัด Exhibition of ASEAN-China Innovation 

in Traditional Medicine and Herbal Products 

in the 15th National Herbs Expo “นวัตกรรม

การแพทยดั้งเดิมและสมุนไพรในอาเซียน-จีน” รวมกับ

8 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟลิปปนส เวียดนาม และจีน

หนา 32 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ

กรอบความรวมมือ



ยทุธศาสตรที่ 3
บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)

เปาประสงค : บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความสุข มีสมรรถนะสูง

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 33



หนา 34 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การวางแผนกําลังคน



บุคลากรภายใน

มีแผน :
• แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป พ.ศ.2561 – 2564

• แผนพัฒนารายบุคคล (Individual development Plan : IDP)

• แผนเสริมสรางความรักและความผูกพันของบุคลากรภายในองคกร

พัฒนาองคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติงาน :
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเลือ่นข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

ดานหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง

เทคนิคการเปนวิทยากรและนักนําเสนอ

ความรูเก่ียวกับ กบข.และสิทธิประโยชนตาง ๆ

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 35

การพัฒนาบุคลากร

H R
s c o re c a rd



อบรมนํารอง 2 รุน

ผานการอบรม 95 คน 

อบรมนํารองในพ้ืนท่ี 

เขตบริการสุขภาพที่ 9
ผูเขารับการอบรมรุนท่ี 1

61 คน 

บุคลากรภายนอก

สรางทัศนคติท่ีดี

ความรู ความเขาใจ

ได (ราง) หลักสูตร

วิชาการแพทยแผนไทย

สําหรับพยาบาล

หนา 36 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

การพัฒนาบุคลากร

แพทยแผนปจจุบัน

และแพทยแผนไทย

แพทยแผนปจจุบัน

พยาบาล

เสริมสรางทักษะวิชาชีพดานการนวดไทย

เพ่ือสุขภาพ (150 ช่ัวโมง)

รวมกับมูลนิธิพระดาบส
เพ่ือการประกอบอาชีพและสรางรายได

จากการนวดไทย

ผานการอบรม 24 คน
และดําเนินการอบรมหลกัสตูรตอยอด 

372 ช่ัวโมง ในป 2562



อบรมทางไกลถายทอดความรู ประสบการณ เวชปฏิบัติแผนไทย
สูแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

มีผูเขารับการอบรม

400 คน ครอบคลุม 50 จังหวัด

เ น้ื อ ห า อ บ ร ม ท า ง ไ ก ล

ผานระบบ Teleconference

1. โรคสตรีและเด็กกับการตรวจวินิจฉัย

ทางแผนปจจุบัน

2. สมุฏฐานการเกิดโรควาดวยโรคสตรี

3. เวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยวาดวย

โรคสตรี (ยาในบัญชียาหลักแหงชาต)ิ

4. สมุฏฐานการเกิดโรควาดวยโรคเด็ก

5. เวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยวาดวยโรคสตรี 

(การนวดรักษา)

6. เวชปฏิบัติการแพทยแผนไทยวาดวยโรคเด็ก 

(ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ และการนวดรักษา)

7. การแพทยพ้ืนบานกับการรักษาโรคสตรีและเด็ก

8. ถายทอดประสบการณดานการแพทยแผนไทย

กับการรักษาโรคสตรีและเดก็

การพัฒนาบุคลากร

เพ่ิมศักยภาพใหผูเขาอบรม มีความรู ทักษะ 

ตรวจวินิจฉัยโรค และจายยาสมุนไพร

ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้งเน้ือหา VDO conference 

ป 2561

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 37



ยุทธศาสตรที่ 4
บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

เปาประสงค : การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในระบบสุขภาพ
มีความเขมแข็งและย่ังยืน

หนา 38 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



การสมัครรางวัลเลิศรัฐ 

สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวด 1 ดานการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม

Public Sector Management Quality Award

การพัฒนาคณุภาพองคการ

Integrity and transparency Assessment 

: ITA 3 ปยอนหลังเพ่ิมขึ้น

77.46

87.88 88.52

70

75

80

85

90

2559 2560 2561

การเสริมสรางระบบการนําองคกรและการดูแลกํากับองคกรท่ีดี

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 39



การพัฒนากฎหมายและคุมครองภูมิปญญา
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภมูิปญญาการแพทยแผนไทย (ฉบับที.่..) พ.ศ. ....

(ราง) พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมนุไพร พ.ศ. ....

จัดทํากฎหมายลําดับรองตามราง พ.ร.บ. จํานวน 8 ฉบับ 

การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
พัฒนาระบบกลไกการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

การสรางความรู ความเขาใจ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ใหบริการขอมูลขาวสาร องคความรูดานวิชาการ ขาวประชาสัมพันธ 

แกประชาชนอยางมีข้ันตอนเปนระบบ ลดผลกระทบหรือขอรองเรียน

ที่อาจเกดิจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

การเสริมสรางระบบการนําองคกรและการดูแลกํากับองคกรท่ีดี

สามารถจัดการขอรองเรียน

14 เรื่อง 

หนา 40 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



แผนยุทธศาสตรกรมฯ 

ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

ดานสาธารณสุข

วิเคราะห ทบทวน หาเปาหมาย ระยะ 5 ป

พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มี CIPO เปนคณะกรรมการขับเคลื่อนและกํากับ

ติดตามประเมินผล (M&E) รายยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร

มีนโยบายขับเคลื่อน Samunprai Frist อยางเปนรูปธรรม

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 41



การเสริมสรางความผูกพันและวัฒนธรรมองคกรใหเปน MOPH/ I AM DTAM 

สงเสริมใหบุคลากร

มีรายไดเสริม

สงเสริมกิจกรรม 

“เราทําความดีดวยหัวใจ”

ทําบุญ ตักบาตร

ทุกวันอังคาร

ท่ี 1 ของเดือน

หนา 42 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



ระบบการจัดการสารสนเทศ (MIS)
ขอมูลการบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

โดยประมวลผลขอมูล 43 แฟมมาตรฐานจาก HDC

(Health Data Center) ทุกวัน
hs.dtam.moph.go.th

ขอมูลการวินิจฉัยโรค

การใหหัตถการ

ขอมูลการจายยา

การสงเสริมสุขภาพ?

สัดสวนบริการแพทยแผนไทย?

ผูบริหาร

ใชในการกํากับ ติดตาม รวมถึงการกําหนดทิศทาง 

นโยบาย การบริการใหสอดคลองกับแผนพัฒนาระบบ

บริการสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

(Service Plan) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค

แพทยแผนไทย/ผูรับผิดชอบระบบขอมูลงาน

บริการดานการแพทยแผนไทยในพ้ืนที่

สามารถบันทึกรายงานการบริการแพทยแผนไทย

และตรวจสอบคุณภาพขอมูลการบริการระดับพื้นท่ี

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

พัฒนากระบวนการและระบบการทํางานเพ่ือตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

HDC  TTM
Service

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 43



D T A M 
4.0

ระบบสารสนเทศดิจิทัล

ปรับปรุงภาพลักษณของกรมเพ่ือเขาสู D-TAM 4.0

The Next

B I G  
DATA

Mobile
A p p

การประชุม
E-paperless

สมุนไพรเฟรส (Samunprai First)

(Thai Herbal Image Identification : HerbID)

ระบุชนิดสมุนไพรดวยภาพ

พจนานุกรมศัพทการแพทยแผนไทย (ไทย-อังกฤษ)
Thai-English Dictionary of Thai Traditional Medicine

หนา 44 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



ยทุธศาสตรที่ 5
ภูมิปญญาเปนเลิศ (Wisdom Excellence)

เปาประสงค : ภูมิปญญาไดรับคุมครองและสงเสริมใหเปนศาสตรของแผนดินและ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศชาติ

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 45



วิเคราะหและบันทึกขอมูลองคประกอบของตํารับยาสมุนไพร

โดยผานการกลั่นกรองจากผูเชี่ยวชาญ

ตําราวัดราชโอรสารามฯ

1 เลม 205 ตํารับ

ตําราพระโอสถครั้งรัชกาลท่ี 2  86 ตํารับ

ตําราพระองคเจาสายสนิทวงศ  20 ตํารับ

ออกรหัสมาตรฐานตํารับยา 50 ตํารับ

มีระบบสารสนเทศดิจิทัลภูมิปญญาการแพทยแผนไทยของประเทศไทย

การจัดการองคความรูและภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในรูปแบบ Digital ใหเปนคลังความรูของชาติ

TTDKL
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วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

วารสาร ปที่ 15 ฉบับที่ 3

วารสาร ปที่ 16 ฉบับที่ 1-2

เผยแพรสูหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ

Upload ในระบบ ThaiJO และ TTDKL

วารสารเร่ิมตีพิมพ

ป 2546

TCI lv. 2 

ป 2556-2558

ASEAN Citation Index 

(ACI) = Approved 2560

TCI lv. 1

ป 2558-2562

TCI lv. 3

ป 2556

การจัดการองคความรูและภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในรูปแบบ Digital ใหเปนคลังความรูของชาติ
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จัดกิจกรรมสัปดาหวันภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแหงชาติ

และพระบิดาแหงการแพทยแผนไทย

เผยแพรภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ผานนิทรรศการภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ในงาน “มรดกความทรงจําแหงโลก” 
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ฯ

เมื่อวันท่ี 4 – 8 เมษายน 2561

ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ 

ป 2561

ตําราการแพทยแผนไทยฉบับ

อนุรักษแผนปลิง

การบริหารจัดการภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรของแผนดิน

มีแบบคําขอการเขาถึงและอนุญาต

การจดสิทธิคุมครองภูมิปญญาสวนบุคคล

โดยเผยแพรบนเว็บไซตกรม ประชาชนสามารถ

ดาวนโหลดคําขอออนไลนและย่ืนขออนุญาต

โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 45 วัน
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ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

113 ตํารับ 

พัฒนาเครือขายจัดการความรู  4 กลุมโรค/อาการ
โรคสะเก็ดเงิน โรคภูมิแพทางเดินหายใจสวนตน

โรคขอเขาเสื่อม โรคเก่ียวกับ Office Syndrome

การบริหารจัดการภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรของแผนดิน

ตํารับยาแผนไทยแหงชาติ

กลุมโรคเด็ก 

กลุมโรคลม 

กลุมโรค

ผิวหนัง 

กลุมกษัย

กลุมไข 

กลุมยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก 

กลุมอาการของระบบทางเดินหายใจ 

กลุมยาบํารุง 
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รางวัลดีเดนระดับชาติ

ดานผลิตภัณฑ

ยาสมุนไพร เครื่องสําอางสมุนไพร

เสริมอาหารสมุนไพร สปาสมุนไพร

สมุนไพร OTOP

ดานผูประกอบการ

ผลิตภัณฑสมุนไพร

SME ผลิตภัณฑสมุนไพร

ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนการผลิตยา

โรงงานผลิตยาสมุนไพร

อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน

โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย

การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปน Brand ท่ีสรางคุณคาและมูลคา

รายชื่อ PMHA
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การคุมครองตํารับและตําราการแพทยแผนไทย

5 โครงการ

การศึกษาองคความรูและพัฒนา

ตอยอดภูมิปญญาฯ

4 โครงการ

การวิจัยและพัฒนาตอยอดภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยและสมุนไพร

8 โครงการ

สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน 

90 ลานบาท (ป 2561)

การสงเสริมและพัฒนาการใชประโยชน

จากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร

10 โครงการ

การบริหารงบประมาณกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ขอมูลเพ่ิมเติม https://fund.dtam.moph.go.th

ยุทธศาสตรกองทุน ป 2561 - 2564

บริหารจัดการกองทุนภูมิปญญาฯ

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 51



รายงานดานงบประมาณ
สรุปการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



หมวด ป พ.ศ.2560 ป พ.ศ.2561 ลด/เพ่ิม คิดเปนรอยละ

งบบุคลากร 97.8963 109.5443 +11.6480 10.63

งบดําเนินงาน 117.1234 119.1003 +1.9769 1.66

งบลงทุน 85.7603 85.3470 -0.4133 -0.48

งบอุดหนุน 25.0000 25.5000 +0.5000 1.96

งบรายจายอื่น 19.1260 17.3100 -1.8160 -10.49

รวม 344.9061 356.8016 +11.8956 3.33

(หนวย : ลานบาท)

เปรียบเทียบงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2561

จําแนกตามหมวดรายจาย
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จําแนกตามหมวดงบประมาณ จําแนกตามแผนงาน

งบบุคลากร
31%

งบดําเนินงาน
33%

งบอุดหนุน
7%

งบรายจายอ่ืน
5%

งบลงทุน
24%

บุคลากร
ภาครัฐ
33%

สงเสริม
สุขภาพ
ผูสูงอายุ

1%

พัฒนา
อุตสาหกรรม

2%

สรางรายไดจาก
การทองเที่ยว

5%

บริการเพ่ือเขาสู
ระบบสุขภาพ

38%

ระบบบริการ
ท่ีมีมาตรฐาน

16%

ศึกษา วิจัย
5%

แผนภูมิแสดงงบประมาณสุทธิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ที่มา : สํานักงานเลขานุการกรม สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

85.34

17.31

25.50

119.10

109.54

35.16

14.71

25.30

115.95

109.52

50.02

2.58

0.18

3.03

0

0.16

0.01

0

0.11

0.01

งบลงทุน

งบรายจายอ่ืน

งบอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร
คงเหลือ ผูกพัน เบิกจาย งบท่ีไดรับจัดสรร

เบิกจาย 84.27%
300.67 ลานบาท

ผูกพัน 15.65%
55.82 ลานบาท

คงเหลือ 0.09%
0.30 ลานบาท

หนวย : ลานบาท งบสุทธิ (ทั้งป) 356.80 ลานบาท

สรุปภาพรวมการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2561

จําแนกตามหมวดงบประมาณ
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แผน 356,801,710 ฿

ผลเบิกจาย 300,670,730 ฿ 

ผูกพัน 55,823,387 ฿

คงเหลือ 307,593 ฿ 

ศึกษาวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

แผน 19,044,900 ฿

ผล 6,648,545 ฿

สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

แผน 4,468,800 ฿

ผล 4,434,757 ฿

พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

แผน 4,770,000 ฿

ผล 4,293,000 ฿

คาใชจายบุคลากรภาครัฐ

แผน 117,512,410 ฿

ผล 117,494,121 ฿ 

การบริการดานการแพทยแผนไทยฯ 

สงเสริมเขาสูระบบสุขภาพ
แผน 136,588,300 ฿

ผล 130,431,988 ฿

การสรางรายไดจากการทองเที่ยว

และบริการ
แผน 18,216,000 ฿

ผล 1,347,650 ฿

ระบบบริการการแพทยแผนไทย 

การแพทยผสมผสานและสมุนไพร

มีศักยภาพ และไดมาตรฐาน
แผน 56,201,300 ฿

ผล 26,020,669 ฿

ที่มา : ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

แผนและผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จําแนกตามแผนงานระดับผลผลิต
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เปาหมายการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร

1. พัฒนาประเทศไทยใหเปน World Organic Herb Hub

2. พัฒนาการแพทยแผนไทยใหเปนจุดแข็งในระบบบริการปฐมภูมิของประเทศ

3. สงเสริมการผลิตแพทยแผนไทย และการนวดไทย รองรับความตองการของตลาดโลก

4. พัฒนาบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก ใหมีมาตรฐานระดับ World Class 

รองรับความตองการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

5. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

เปนแหลงรวมฐานขอมูลงานวิจัย และภูมิปญญา

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ช้ันนําในระดับประเทศและระดับเอเชีย

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลดานการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก ดวยเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 

(AI) หุนยนต Robot และ Big Data
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ภาคผนวก
1. ตนไมประจํากระทรวงสาธารณสขุ (ตนการบูร)

2. รายงานผลการวิจัยเชิงลึกของสมุนไพรที่อาจสูญพันธุ

3. หมอดีเดนแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. ภาพกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561



ชอบ

ใช

รูจัก
เชื่อม่ัน
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“การบูร”

ช่ือสามัญ Camphor, Gum camphor, Formosan camphor, Laurel camphor

ช่ือวิทยาศาสตร Cinnamomum camphora (L.) J.Presl

ช่ือพองวิทยาศาสตร Camphora officinarum Nees, Laurus camphora L. 

ช่ือวงศ LAURACEAE

ช่ือทองถ่ินอื่น ๆ การะบูน การบูร (ภาคกลาง), อบเชยญวน (ไทย), พรมเส็ง (เง้ียว), เจียโล (จีนแตจ๋ิว), 

จางมู จางหนาว (จีนกลาง) เปนตน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พระราชทาน “ตนการบูร” ใหเปน

ตนไมประจํากระทรวงสาธารณสุข โดยตน

การบูร จัดเปนไมยืนตนขนาดใหญ เ น้ือไม

สี นํ้าตาลปนแดง เมื่อนํามากลั่นแลวจะได 

“การบูร” ทุกสวนมีกลิ่นหอม สรรพคุณเปนยา

บํ ารุ ง หั วใจ ยาระ งับประสาท แก โ รคตา 

แก เลือดลม แกปวดฟน แก ไอ แกปวดทอง 

เกล็ดของการบูรใชทาแกโรคผิวหนังผดผ่ืนคัน

ตนไมประจํากระทรวงสาธารณสุข (ตนการบูร)
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ลําดับ ช่ือ รูปภาพสมุนไพร ลําดับ ช่ือ รูปภาพสมุนไพร

1. ถ่ัวดินโคก 12. มะคังแดง

2. เรว 13. สารภีปา 

3. ชิงชี่ 14. หัวรอยรู

4. มะตูมน่ิม 15. อบเชย

5. เทพทาโร 16. กระทุมนา 

6. ขันทองพยาบาท 17. จุกโรหินี 

7. ชะเอมไทย 18. เฉียงพรานางแอ

8. เถาเอ็นออน 19. ตับเตาตน 

9. มะหาด 20. วานเปราะหอม

10. นางแยมปา 21. สะคาน

11. ปลาไหลเผือก 22. พังคี

รายงานผลการวิจัยเชิงลึกของสมุนไพรท่ีอาจสูญพันธุ

ผลการวิจัยเชิงลึกของสมุนไพรท่ีอาจสูญพันธุ จํานวน 22 รายการ ดังน้ี
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ประสบการณรักษา 41 ป 

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน

ชํ านาญเ ร่ืองยาประสะน้ํ านมหญิ งห ลังคลอด 

โรคผิดสําแดง นิ่วในกระเพาะปสสาวะ ริดสีดวงทวาร 

อาการสตรีตกขาว ผลงานเดน คือ ตํารับยาประสะน้ํานม

สําหรับมารดาหลังคลอด ไดรับการบรรจุเปนตํารับยา

แผนไทยของ รพ.หนองสองหอง และ รพ.สต.ดงเค็ง 

จ.ขอนแกน และมีการวิจัยทางคลินิกรวมกับกรมการ

แพทย แผนไทยและการแพทย ทางเ ลื อก และ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ขอมูลหมอไทยดีเดนแหงชาติ พ.ศ. 2561

หมอไทยดีเดนแหงชาติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมอไทยดีเดนแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

นายขาว เฉียบแหลม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนา 62 : รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



ภาพกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานประจําป  กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก : หนา 63
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