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แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประเด็นการปฏิรูปที่ 5
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
6 ด้าน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข 10 ประเด็น

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านอื่นๆ 12 ด้าน

นโยบายรัฐบาล

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

Industry Service Education

แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทอื่นที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ 2560
- มาตรา 55, 57
- หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
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การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพรไทยเพ่ือเศรษฐกิจ 
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1. ส่งเสริมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการ
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาเมืองสมุนไพร 13 จังหวัด
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PP&P Excellence

เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาสุขภาพทุกกลุ่มวัยฯ 
และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน
- ครอบคลุมทุกอ าเภอ         โดยการมีส่วนร่วมกับ พชอ.
- ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5

กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน PP&P โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ
• พัฒนาองค์ความรู้ด้าน PP&P ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
• เสริมสร้างรอบรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

• พัฒนา Mobile Application 
• ศูนย์ข้อมูลยาสมุนไพรไทยและคลังความรู้ DTAM
• งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 (6 – 10 มีนาคม 2562)
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ด าเนินงาน
สง่เสริมสขุภาพและ

ป้องกนัโรคดว้ยศาสตร์

การแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลือกให้

ครอบคลมุทกุกล ุม่วยั

กล ุม่วยัแม่และเด็ก 

(การเตรยีมความพรอ้มของหญิงตัง้ครรภ/์

เตรยีมเตา้นม/หลงัคลอด/การใหน้มบตุร)

กล ุม่วยัเรยีน 

(การใชส้มนุไพร/การใชโ้ปรแกรมสขุภาพดี

วิถีธรรม วิถีไทย)

กล ุม่วยัท างาน 

(การใชส้มนุไพรในการสง่เสรมิสขุภาพและ

ป้องกนัโรค)

กล ุม่วยัผ ูส้งูอาย ุ

(การใชก้ารแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ้ื์นบา้น 

และการแพทยผ์สมผสาน)

ประชากร

ทกุกล ุม่วยั

มีการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน

ประชาชนมีความสขุ 

มีพฤติกรรมดา้น

สขุภาพท่ีเหมาะสม 

สามารถพ่ึงพาตนเอง

ดา้นสขุภาพไดอ้ยา่ง

ยัง่ยืน
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Service Excellence

ส่งเสริมให้ประชาชนที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ฯ (ร้อยละ 18.5) โดยพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 
ที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้แก่
• น าร่องติดตั้งการแพทย์แผนไทยฯ ใน PCC (เขตสุขภาพละ 1 แห่ง)
• พัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในสานบริการสาธารณสุข
• First Line Drugs / ส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยทดแทนยาแผนปัจจุบัน 
• พัฒนาคุณภาพงานการแพทย์แผนไทยใน รพศ. รพท. และ รพช. เพื่อสู่ TTM-HA (ร้อยละ 40)

กิจกรรมสนับสนุนด้าน Service โดยกรมการแพทย์แผนไทย ฯ
• พัฒนาองค์ความรู้/รูปแบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
• พัฒนามาตรฐานและวิชาการนวดไทย
• ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการนวดไทยสู่การประกาศเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของ UNESCO
• พัฒนาและขับเคลื่อนการดูแลแบบประคับประคองแบบบูรณการ (Integrative Palliative Care Service)
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Service Excellence

ยกระดับสมุนไพรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
• พัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพรให้ผ่านมาตรฐาน WHO – GMP 
• การพัฒนาเมืองสมุนไพร 13 จังหวัดให้เข้มแข็ง (ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80)

กิจกรรมสนับสนุนด้าน Product โดยกรมการแพทย์แผนไทย ฯ
• ขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรครบวงจร ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองสมุนไพร
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People Excellence

กิจกรรมสนับสนุนด้านก าลังคน โดยกรมการแพทย์แผนไทย ฯ
1. พัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีความเข้มแข็ง
• ปรับปรุงหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑิตให้เป็น 5 ปี
• พัฒนาแหล่งฝึกประสบการณว์ิชาชีพและแหล่งเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพฯ เพ่ิมขึ้น 15 แห่ง
2. เพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในบุคลากรผู้รับผิดชอบ
งานการแพทย์แผนไทย สสจ.
3. บรรจุสาระวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนในสหวิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล)
4. เพ่ิมพูนการรักษาทางการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้าน
5. อบรมความรู้การแพทย์แผนไทยฯ ผ่าน Tele – Conference

พัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกให้แก่บุคลากรในหน่วยบริการ
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Service 
Delivery

Health 
Workforce

IT & 
Technology

Drugs & 
Technology

Financing

Participation

Leadership/
Governance

CTMO*

Governance Excellence
ขับเคลื่อนเครือข่ายและบริหารการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ ผ่าน CTMO

*Chief Thai Traditional & Alternative Medicine Officer  14



Wisdom Excellence

1. พัฒนามาตรฐานวิชาการ วิจัย และองค์ความรู้ให้เข้มแข็ง 
• จัดการความรู้การแพทย์แผนไทยฯ และพัฒนา R2R ในพื้นที่

กิจกรรมสนับสนุนด้านภูมิปัญญา โดยกรมการแพทย์แผนไทย ฯ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศองคค์วามรู้ดิจิทัลภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยฯ (TTDKL) สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

2. สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ การคุ้มครอง และเฝ้าระวังภูมิปัญญาฯ ระดับจังหวัด/เขต
3. สนับสนุนการพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยในส่วนภูมิภาค

2. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน
และเฝ้าระวังภูมิปัญญาฯ ระดับจังหวัด/เขต
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DTAM MOBILE APPLICATIONS 
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สวัสดีครับ


