
เฉลมิฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสขุไทย 
เราควรทาํอะไรบา้ง 

นายแพทยปราโมทย เสถียรรัตน 

ผูชวยอธิบดีและผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย 

๒๕ กันยายน  ๒๕๕๘ 
 



Sukhothai period  
(1238 - 1377) 

Ayutthaya period  
(1350 - 1767) 

Rattanakosin period (from 1782) 

Thai traditional medicine has been developed throughout the country’s history. 



 THAI TRADITIONAL MEDICINE? 



Brief History of Thai  
Traditional Medicine 

• Based on Buddhism that 
came from India, but different 
from Ayurveda of India which 
was related to Hinduism 

• Sickness is due to the 
imbalance of the four elements 
of the body (earth, wind, water 
& fire). 



King Rama III 
Our traditional medical knowledge were recorded : 
• In various classical textbooks & still used as reference 

nowadays 
• On palm leaves 
• On marble tablets placed on the wall of Wat Pho, Wat Raja 

Orasaram 
 

http://www.google.co.th/url?url=http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZwwYVYGfKNihugT144GADA&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=1dQSk33A8T8oOxjqMbH7vg&usg=AFQjCNGPm0trEC9l8mjY1Qo2wPiQE6fqQg


King Rama V  : Educational & Public Health Reform 

http://www.google.co.th/url?url=http://haab.catholic.or.th/priest/priestfr/bsg.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2ajmVKPhB8qdugS4tYC4Dw&ved=0CBUQ9QEwAA&sig2=4rAiQwk-XJv8FIwy-xh66Q&usg=AFQjCNE1nvH2RvUz1Vi91ha6OAbifoOzzg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.thaigoodview.com/node/74605?page=0,5&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2ajmVKPhB8qdugS4tYC4Dw&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=mv-ecXc1gfNYfWyShntoIA&usg=AFQjCNHW_xjzGGHGdC01uajhOc-Usc3kqg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=cherrystone&month=07-2010&date=27&group=278&gblog=7&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2ajmVKPhB8qdugS4tYC4Dw&ved=0CCcQ9QEwCQ&sig2=d2AfHtIcDMYaOBynHOSmYA&usg=AFQjCNFWygt57JzJhVEBeaGa2scrnhNXbQ
http://www.google.co.th/url?url=http://impob-np.blogspot.com/2010/07/5.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2ajmVKPhB8qdugS4tYC4Dw&ved=0CB8Q9QEwBQ&sig2=FJEwge94L4jat1jCse447Q&usg=AFQjCNFgma7F5ryBwTQ3bXIzFFs3HvFVdA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.arts.chula.ac.th/06about/history.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2BEYVajTEcXamAXz04DACA&ved=0CBkQ9QEwAQ&sig2=dUnXdvIzqfoypXZ0BpQT9w&usg=AFQjCNFFdG9UOEqCArS0QiOQDZosbOPsMQ
http://www.google.co.th/url?url=http://mwit20.blogspot.com/2012/12/blog-post_135.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XQ0YVZjKMcmiugS8rIHIDg&ved=0CBsQ9QEwAw&sig2=J9qEVk8fk-ilmzOTNNWP6g&usg=AFQjCNGixJC5LZfPpqogP_hIku0En5VeXA
http://www.google.co.th/url?url=http://www.hfocus.org/content/2014/07/7739&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XQ0YVZjKMcmiugS8rIHIDg&ved=0CB8Q9QEwBQ&sig2=3FDc-EtcQEyjxEgF-A5E6g&usg=AFQjCNH6kyHwHrxMgpKy5M2xXB0rO8TfNg
http://www.google.co.th/url?url=http://www.hfocus.org/content/2014/07/7739&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=XQ0YVZjKMcmiugS8rIHIDg&ved=0CDsQ9QEwEw&sig2=3FDc-EtcQEyjxEgF-A5E6g&usg=AFQjCNH6kyHwHrxMgpKy5M2xXB0rO8TfNg


Sickness 

Western Medicine 

Chemotherapy 

Surgery 

Current Complementary Medicine in Thailand 2015 

Body and mind: 
-Meditation SKT 
-Prayer therapy 

Thai Traditional  

Medical Practice 

Biological base: 
-Herbs 
-Nutrition : Macrobiotic 
-Homeopathy 
-Naturopathy 
-Liver Detoxification  

Herbal Medicine 

Nuad Thai &  

Hot herbal compress 

TCM: eg. 
acupuncture 

Midwifery & Child care 

Structural base: 
-Yoga Therapy 
-Ruesi Dadton 

Energy Therapy: 
-Qi gong 
-scientology Radiation 

Complementary 
Medicine 

Indigenous medicine 

Chiropractic 

Thai and Chinese Medicine Alternative Medicine 

 Human Being 



WHO Traditional Medicine 
Strategy 2014-2023 

Strategy 1 Policy on T&CM 
Strategy 2 Regulation of T&CM products,  
      practices and practitioners   
Strategy 3 Universal health coverage  
                  and integration of T&CM 



The 2nd National 
Strategic Plan on the 

Development of  
Thai Wisdom, Thai 

Healthy Lifestyle 
B.E. 2555-2559 

(2012-2016) 

Presenter
Presentation Notes
The 1st and 2nd National Strategic Plan on the Development of Thai Wisdom and Thai Healthy Lifestyle which determines the directions and the roles of indigenous medicine, Thai traditional medicine and alternative medicine in the national health system for the years 2007-2011 was formulated.  Both Plans were  approved by the Cabinet in 2007 and 2012. 



   “The 2nd National Strategic Plan on the Development 
of Thai Wisdom, Thai Healthy Lifestyle B.E. 2555-
2559 (2012-2016)” is composed of six strategies related 
to indigenous medicine, Thai traditional medicine and 
alternative medicine (IM/TTM/AM), namely: 

 1) Knowledge development and management  
2) Development of community health system and 

health service system 
3) Development of workforce in IM/TTM/AM 
4) Development of herbal medicinal products and 

herbal products system 
5) Development of the system and mechanism for the 

protection of Thai traditional medical knowledge   
6) Public communication in the areas of indigenous 

medicine, Thai traditional medicine, and alternative 
medicine 



นโยบายสําคญั 
ของรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ 
ศ.คลนิกิเกยีรตคิณุ นพ. ปิยะสกล สกลสตัยาทร 

 

ขอ้ที ่6.  
 วจิยัและพฒันาเพือ่สง่เสรมิภูมปิญัญาไทย
และสมุนไพรไทยใหม้ ีคุณภาพครบวงจรและ
เกดิผลดตีอ่เศรษฐกจิไทย  



กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

 วสิยัทศัน:์ 2559-2669 

“นําการแพทยแ์ผนไทยเป็นการแพทยท์างหลกั
หนึง่ของชาตไิทย ในการสรา้งสขุภาวะของ

ประชาชน และเสรมิเศรษฐกจิของชาต”ิ 



พนัธกจิ 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก มภีารกจิเกีย่วกบั 
 
1. การพฒันาวชิาการ  การพฒันาระบบบรกิารการแพทยแ์ผน

ไทยและการแพทยท์างเลอืกใหเ้ป็นการแพทยท์างหลกัหนึง่
ของชาตไิทย  

 
2.  สง่เสรมิและพฒันาการจดัการความรอบรู ้
 
3.  จดัทํามาตรฐาน ประเมนิและพฒันาแหลง่ผลติและผลติภณัฑ ์
      สมนุไพร การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
 
4. คุม้ครองอนุรกัษแ์ละส่งเสรมิภูมปิัญญาการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยพ์ืน้บา้นไทย เพือ่นําไปใชป้ระโยชน ์
 

5. สรา้งสุขภาพและเศรษฐกจิทีม่ปีระสทิธภิาพ ปลอดภยัในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนและสรา้งเศรษฐกจิทีย่ ัง่ยนืของ
ชาต ิ

 
 



สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรต ิ 

60 พรรษา สมเดจ็พระเทพฯ 

พพิธิภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรม 

การแพทย์แผนไทย เรือนหมอเพญ็นภา 

หอจดหมายเหตุด้านการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์พืน้บ้านไทย เรือนหมอคง 
ศูนย์แปรรูปวัตถุดบิสมุนไพร 

วัดชูจติธรรมาราม อ.วังน้อย อยุธยา 

กองยาไทยและสมุนไพร 

(BIOTEC) 

รพ.การแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ผสมผสาน(ยศเส) 

สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=V54uiTuiAlNB5M&tbnid=0MekxSApwtSX_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=304562&ei=LLYeUu7nJIrTrQf-4IDQBQ&bvm=bv.51495398,d.bmk&psig=AFQjCNErZAlLQ1Ww-Lmm7BL5f1Zz4qkhWg&ust=1377830816631678


ยทุธศาสตร ์
แผนทศวรรษการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  

(พ.ศ. 2559-2569) 

1.พฒันาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทยเขา้สูร่ะบบ 
สาธารณสขุของชาต ิ
2.พัฒนาขดีความสามารถการขบัเคลือ่นองคก์รทีม่ ี
ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาล 
3.พฒันาสมนุไพรเขา้สูร่ะบบสขุภาวะไทยและระบบ 
เศรษฐกจิโลก 
4.ยกระดบัและพฒันาวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยเขา้สู่
การแพทยท์างหลกัของชาต ิ
5.เฝ้าระวงัคุม้ครองและจดัการภมูปิญัญาการแพทยแ์ผน
ไทยใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ 
6.สง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ยการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก 
 



ผลการดาํเนนิงานตามยทุธศาสตร ์

1. พฒันาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทย   
และนวดไทยไดม้าตรฐานสูร่ะบบบรกิาร  (Service plan ) 

2.  ปฏริปูระบบบรหิารจดัการ (Admin Reform) 

3. พฒันาสมนุไพรไทยสูผ่ลติภณัฑ ์
เพือ่สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ (Products Hub) 

4. พฒันาศนูยก์ลางการศกึษาและวจิยั 
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
(Academic Hub) 

5. การคุม้ครองภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย  
(Thai Wisdom Protection) 

ยทุธศาสตร ์



ตตยิภมู ิ

ทุตยิภมู ิ
884  แหง่ 

รูปแบบที ่1 ระบบบรกิารในกระทรวง
สาธารณสุข (Integrated)

ปฐมภมู ิ
สาธารณสุขชุมชน
9,770 แหง่ 

ระดบั 2 (กลาง) Middle Level บทบาท คอื 
       - จัดบรกิารเชงิรุกและเชงิรับใน OPD คู่ขนาน
       - จัดบรกิาร IPD
       - บรกิารเชงิรุกในชมุชน หน่วยแพทยเ์คลือ่นที ่สง่เสรมิ ฟ้ืนฟูสขุภาพ    
          ผูป่้วยตดิเตยีง และใหค้วามรูด้า้นการใชย้าสมุนไพร
       - หน่วยรับสง่ต่อ

ระดบั 1 (สงู) Height Level  บทบาท คอื 
       - จัดบรกิารเชงิรุกและเชงิรับ ทัง้ OPD และ IPD 
       - ตรวจรักษาดว้ยแพทยแ์ผนไทย เนน้โรคเฉพาะทางทีรั่กษายาก เชน่ โรคมะเร็ง โรคสะเก็ดเงนิ โรคอัมพาต 
       - บรกิารเชงิรุกในชมุชน ออกหน่วยแพทยแ์ผนไทยเคลือ่นที ่สง่เสรมิ ฟ้ืนฟสูุขภาพ ผูป่้วยตดิเตยีง 
         และใหค้วามรูด้า้นการใชย้าสมนุไพรในเขต กทม. โครงการหมอไทยอาสา
       - เป็นหน่วยรับสง่ตอ่
       - ศกึษาวจัิยทางคลนิกิ
       - จัดการเรยีน การสอนภาคปฏบิัติ
       - เป็นแหลง่ฝึกประสบการณ์ของนักศกึษาแพทยแ์ผนไทย     

ระดบั 3 (พืน้ฐาน)  Basic Level บทบาท คอื 
เชงิรบั 
- ตรวจคดักรองรกัษาโรคท ัว่ไป
- สง่เสรมิสขุภาพตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
 นวดแผนไทย , ฝังเข็ม 
- สง่เสรมิการใชส้มุนไพร , ยาแผนไทย
เชงิรุก
- ร่วม Family Care Team ดูแลผูส้งูอาย ุ, ผูป่้วยตดิเตยีง ผูพ้กิาร ผูป่้วยระยะสดุทา้ย , 
โรคเรือ้รงั
- หนว่ยแพทยเ์คลือ่นที ่
- สง่เสรมิใหท้กุครวัเรอืนมยีาสมนุไพรดูแลตนเองและครอบครวั

• มตกิระทรวงสาธารณสขุใหก้ารแพทยแ์ผนไทยเป็น Service Plan สาขาที ่11 
• ครัวเรอืนมแีละใชย้าสมนุไพรในการดแูลสขุภาพตวัเองกอ่นไปหาหมอ 





5.78 %

2553

11.92 %

11.24 %

14.05 %

16.59 %

18 %

20 %

2554 2555 2556 2557 2558 2559

Total Health 
Service : 
47,241,243

TTM Service : 
2,732,861

Total Health 
Service : 
119,968,404

TTM Service : 
14,302,857

Total Health 
Service : 
111,764,986

TTM Service : 
12,563,914

Total Health 
Service : 
123,551,940

TTM Service : 
17,362,585

Total Health 
Service : 
157,094,634

TTM Service 
: 26,057,253

เป้าหมาย  
รอ้ยละ 18
TTM Service 
: 15.67
สงิหาคม 58

เป้าหมาย  
รอ้ยละ 20

ผลดําเนนิการ คดิเป็นรอ้ยละ 61.88

ปี 2558 จดับริการ OPD แพทย์แผนไทย
คู่ขนาน OPD ปกต ิใน รพศ./รพท./รพช.  
“เป้าหมาย : ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50”

คลนิกิแพทยแ์ผนไทยคูข่นาน

2558 2559 2560

50

70

90

2557

41.12

100

2561

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

(ยศเส)

ให้บริการตรวจวนิิจฉัย รักษา ฟื� นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค 

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย และหัตถบําบัด

 พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวนผู้ป่วย  ๑๖,๓๒๓ ราย  ๒๔,๘๑๓ ครั�ง

 พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวนผู้ป่วย  ๑๓,๘๖๒ ราย  ๒๔,๕๒๖ ครั�ง

     เฉลี�ย  ๑๐๐  รายต่อวัน      ใช้สิทธิบัตร ๓๐ บาทเขต กทม.ได้



1. พฒันาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทย   
และนวดไทยไดม้าตรฐานสูร่ะบบบรกิาร (Service and wellness) 

“ โครงการเทดิพระเกยีรตสิมเด็จยา่ 
กบัการแพทยแ์ผนไทย 

ในหนว่ยแพทยแ์ผนไทยเคลือ่นที ่พอ.สว. 
55จงัหวดั  

“ ทมีสขุภาพครอบครวั ดแูลผูส้งูอาย ุ     
 และผูพ้กิารในชุมชน 

“ โครงการแพทยแ์ผนไทยใจอาสา  
ในเขตกทม.50เขต  



1. พฒันาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทย   
และนวดไทยไดม้าตรฐานสูร่ะบบบรกิาร (Service and wellness) 

สวดมนตบ์ําบดั/สมาธบิําบดันโยบายแหง่ชาต ิสขุภาพด ีวถิธีรรม วถิไีทย 
พ.ศ. 2559 - 2563

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 การจัดการองคค์วามรู ้
ยทุธศาสตรท์ ี ่2 การพัฒนากําลงัคน
ยทุธศาสตรท์ ี ่3 การขบัเคลือ่นนโยบาย
ยทุธศาสตรท์ ี ่4 การพัฒนาภาคเีครอืขา่ยสขุภาพ
ยทุธศาสตรท์ ี ่5 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการแบบ
                      มสีว่นรว่ม

ประเทศชาตมิ ัน่คง อยา่งย ัง่ยนื 
ประชาชนมสีุขภาพดดีว้ยการพึง่ตนเอง 

ตามวถิธีรรม วถิไีทย และวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง

ดแูลสขุภาพดว้ยการแพทยผ์สมผสานใหแ้กผู่ไ้ดร้บั
ผลกระทบทางดา้นสขุภาพจากการทาํเหมอืงทองคาํ        
5 จงัหวดั จาํนวน 8,397  คน 
คูม่อืการดแูลสขุภาพดว้ยการแพทยผ์สมผสานผูไ้ดร้บั

ผลกระทบจากเหมอืงทอง 
 
 



2. ปฏริปูระบบบรหิารจดัการ (Reform) 

กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
Department of Thai Traditional and Complementary Medicine (DTTCM) 



สภาการแพทยแ์ผนไทย 

•เลอืกต ัง้สภาการแพทยแ์ผนไทยสําเร็จเป็นคร ัง้แรก 
•จดัสอบใบประกอบโรคศลิปะวชิาชพีแพทยแ์ผนไทย 



  



3. พฒันาสมนุไพรไทยสูผ่ลติภณัฑ ์
เพือ่สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ(Products) 

ตน้นํา้  
      พัฒนามาตรฐาน  
วัตถดุบิสมนุไพร บรูณาการ
ทํางานรว่มกับหน่วยงาน  
กระทรวงตา่งๆ

กลางนํา้ 
       การวจัิยพัฒนา
ผลติภัณฑเ์ครือ่งดืม่
สมนุไพร  และสารสกัด
สมนุไพร

การพฒันาศกัยภาพการแปรรูปวตัถุดบิสมนุไพรใหไ้ดม้าตรฐาน 
รองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

พฒันาสมนุไพรไทยสูผ่ลติภณัฑเ์พือ่สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ

ปลายนํา้
     สรา้งรายไดป้ระเทศ 
ผลติภัณฑส์มุนไพร 
280,200 ลา้นบาทต่อปี
• สมุนไพร 200  ลา้นบาท
• อาหารเสรมิ 80,000 ลา้น

บาท
• และเครือ่งสําอาง 

200,000 ลา้นบาท

Champion
Herbal products

กวาวเครอืขาว

กระชายดํา

ไพล

ใบบัวบก

ลกูประคบ

หญา้Repair

สรา้งรายไดป้ระเทศ ผลติภัณฑ์
สมุนไพร 280,200 ลา้นบาทต่อปี
• สมุนไพร 200  ลา้นบาท
• อาหารเสรมิ 80,000 ลา้นบาท
• และเครือ่งสําอาง 200,000 ลา้นบาท

LOGO

โครงการบรูณาการสมนุไพรไทย
เพือ่การพึง่ตนเองของชุมชนและ

การแขง่ขนัอยา่งย ัง่ยนื



การจดังานมหกรรมสมนุไพร
แหง่ชาต ิคร ัง้ที ่12 

“การแพทยแ์ผนไทย   
ความม ัน่คงในระบบสขุภาพ”    

• จํานวนเครอืขา่ยจัดแสดงนทิรรศการและ
รว่มจัดงานกวา่ 100 เครอืขา่ย 

• ผูเ้ขา้ชมงานกวา่ 185,213 คน 
• มลูคา่การใชจ้า่ยสนิคา้ในงาน รวม 60 

ลา้นบาท และมธีรุกจิสัง่ซือ้ตอ่เนือ่ง 
มากกวา่ 200 ลา้น 

• ประชมุวชิาการประจําปี 11 เรือ่ง 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุวชิาการ 3,646 คน 

• จํานวนผลงานวชิาการคณุภาพทีร่ว่ม
ประกวดผลงานวชิาการ 81 เรือ่ง 

• จัดพธิเีชดิชเูกยีรตใิห ้ผูม้คีณูุปการตอ่กรม 
44 ราย หมอแผนไทยดเีดน่ระดบัชาต ิ2 
ราย, พืน้ที ่ดเีดน่ ระดบัชาต/ิเพชร 6 และ
อืน่ๆ  

โครงการมหกรรมการแพทย์
แผนไทยแหง่ชาต ิปี 2558 

• จัดงานจํานวน 11 ครัง้  
(12 เขตสขุภาพ)  
 จํานวน 191,924 คน 

3. พฒันาสมนุไพรไทยสูผ่ลติภณัฑ ์
เพือ่สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ(Products) 



โครงการเมอืงสขุภาพดวีถิชีุมชนตลาดคลองผดงุกรงุเกษม 

มเีขา้ชมงาน กวา่  120,000  คน 
มลูคา่การจําหนา่ยสนิคา้ กวา่  23 ลา้นบาท 
 

3. พฒันาสมนุไพรไทยสูผ่ลติภณัฑ ์
เพือ่สรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิ(Products) 



4. พฒันาศนูยก์ลางการศกึษาและวจิยั 
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก (Academic) 

ผลงาน ปี 2558 
• การศกึษาวจิยัตาํรบัยาไทย 

• ชดุโครงการ “การวจัิยหญา้รแีพร(์ฮยีุม๋) เพือ่การนําไปใชป้ระโยชนเ์ชงิพาณชิย”์   
(Pre-clinical trial) 
• ตํารับยาอภัยสาลรัีกษาโรคปอดอดุกัน้เรือ้รัง (Clinical Trial)  
• ตํารับยารักษาโรคมะเร็ง : N040,N036,NE028 
• ตํารับยาเบญจทพิยโ์อสถ : โรคความดันโลหติสงู (Clinical Trial Phase I) 
• ตํารับยาวสิมัพยาใหญ่ในการรักษาโรคกรดไหลยอ้น 

• การศกึษาภมูปิญัญาการนวด :     
             * ลดอาการชาทีป่ลายเทา้ 
    * แผลเรือ้รังสําหรับผูป่้วยเบาหวาน 
• กระทอ่ม: การนําไปใชป้ระโยชนภ์ายใตภ้มูปัิญญาและสถานภาพทางกฎหมาย 
• ยทุธศาสตรก์ารวจิยัดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
• พพิธิภณัฑส์มนุไพรไทย: specimens กวา่ 2,500 หมายเลข ฯลฯ 
• การทาํบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื(MOU) กบัหนว่ยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

• กรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย 
• กรมการแพทย ์โดยสถาบันมะเร็งแหง่ชาต ิ
• มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
• มลูนธิสิวนป่าสมนุไพร 
• องคก์ารเภสชักรรม 



4. พฒันาศนูยก์ลางการศกึษาและวจิยั 
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก (Academic) 

ผลงาน ปี 2558 

 จัดทําหลกัสตูรและมาตรฐานการ
ฝึกอบรม 

 อนุมตัใิหห้น่วยงานทัง้ภาครัฐละ
เอกชนใชห้ลกัสตูรนวดไทย 

 จัดทําตําราการนวดไทยเพือ่สขุภาพ  

1.การพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
 จัดทําหลกัสตูรเวชศาสตรป้์องกนั

แขนงการแพทยแ์ผนไทย 
 จัดทําหลกัสตูรนักวชิาการระดบัสงู

(นวส.พท.) 
 ศนูยแ์พทยศาสตรศ์กึษาชัน้คลนิกิ 
 อบรมผูใ้หบ้รกิารนวดไทย 150 ชม/

ผูช้ว่ยแพทยแ์ผนไทย 372 ชม 
 อบรมการใชย้า/เวช

ปฏบิตั/ิTeleconference 20 ครัง้ 76 
จังหวัด 

 

3.พฒันาศูนย์ฝึกอบรมด้าน
การแพทยแ์ผนไทยและการ
นวดไทย  

 รับรอง/มอบป้ายศูนย์ฝึกฯ 18 
แหง่ 12 เขตบรกิารสขุภาพ  

 อบรมวทิยากรประจําศนูยฝึ์กฯ 

2.การพฒันาแหลง่ฝึกประสบการณ ์

 รับรองแหลง่ฝึกฯ  13 แหง่  12 เขต
บรกิารสขุภาพ – กทม. 

 อบรมบคุลากรแหลง่ฝึกประสบการณ์
วชิาชพี  

 การศกึษา
และพฒันา
กําลงัพล 

4.การพฒันาเครอืขา่ยสถาบนัการ
ผลติกาํลงัคนฯ 

 ประชมุเครอืขา่ยสถาบนั  3 ครัง้    
(30 สถาบนั) 

5. พฒันามาตรฐานการนวดไทย 



5. การคุม้ครองภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 

1. วนัภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยแหง่ชาต:ิ  
    29 ตลุาคม ของทกุปี 
2. ถวายพระราชสมญัญานาม “พระบดิาแหง่การแพทยแ์ผนไทย” 

แดพ่ระบาทสมเด็จพระน่ังเกลา้เจา้อยูห่วั พระมหาเจษฎาราชเจา้ 



กจิกรรม ผลการดาํเนนิงาน 

การอนรุกัษค์ุม้ครอง
ภมูปิญัญาการแพทย ์
แผนไทยและสมนุไพร 

1. ประกาศภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยของชาต ิ: ศลิาจารกึตํารายาวดัพระเชตพุน
วมิลมังคลาราม 380 แผน่ 

2. ศกึษา รวบรวมขอ้มลูสมนุไพรเชงิลกึ ในสมนุไพร 22 รายการ  
    (ประกอบการพจิารณาการประกาศสมนุไพรควบคมุ) 

การออกกฎหมาย
ลําดบัรอง 

1. กฎกระทรวงการประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยท่ัวไปหรอืตําราการแพทยแ์ผน
ไทยท่ัวไป พ.ศ. 2558 

2. กฎกระทรวงการประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยของชาตหิรอืตําราการแพทย์
แผนไทยของชาต ิพ.ศ. 2558 

3. กฎกระทรวงการขอรับอนุญาต และการอนุญาต ขอ้จํากดัสทิธ ิและคา่ตอบแทน
การใชป้ระโยชนจ์ากตํารับยาแผนไทยของชาตหิรอืตําราการแพทย ์แผนไทยของ
ชาต ิพ.ศ. 2558 

การจดัทําฐานขอ้มลู 1. ฐานขอ้มลูทะเบยีนภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย ตามมาตรา 15 
2. ฐานขอ้มลูภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยของชาต ิ
3. ฐานขอ้มลูบคุลากรดา้นการแพทยแ์ผนไทย 
4. ระบบโปรแกรมรองรับการจดทะเบยีนสทิธใินภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยสว่น

บคุคล 



กฎหมาย
ลําดบัรอง  

จํานวน 
22 ฉบบั  

กฎกระทรวง 
จํานวน 8 

ฉบบั 

ระเบยีบ 
จํานวน 4 

ฉบบั 

ประกาศ
กระทรวง

สาธารณสขุ 
จํานวน 6 

ฉบบั 

ประกาศ
คณะกรรมการ
คุม้ครองและ

สง่เสรมิภมูปิญัญา
การแพทย ์
แผนไทย 

จํานวน 2 ฉบบั 

ประกาศกรม
พฒันา

การแพทยแ์ผน
ไทยและ

การแพทย์
ทางเลอืก 

จํานวน 2 ฉบบั 

      ในปี 2558 ไดป้ระกาศกฎกระทรวง    จํานวน 3 ฉบบั 

1. กาํหนดตาํรบัยาแผนไทยท ัว่ไปหรอืตาํราการแพทยแ์ผนไทยท ัว่ไป พ.ศ.2558 

2. กาํหนดตาํรบัยาแผนไทยของชาตหิรอืตาํราการแพทยแ์ผนไทยของชาต ิพ.ศ.2558 

3. การขอรบัอนญุาตและการอนุญาต  ขอ้จํากดัสทิธแิละคา่ตอบแทนการใชป้ระโยชนจ์กตาํรบัยา
แผนไทยของชาตหิรอืตาํราการแพทยแ์ผนไทยของชาต ิพ.ศ.2558 



2015 

2026 

 Reduce incidence of NCD (DM, HT, HL, CVA, MI, CA) 2016 

2017 

2018 

2019 

Post 2015 : Health Targets of TTM 

 Reduce incidence of dementia & Alzheimer’s 
disease 

 Personal Health Medicine  

 Reduce cost of medical care 

 Primary Health Care (HHC, SC) 

 Longevity (Rejuvenating traditional/    
    herbal medicines)  

 Nutraceutical 

 Prevention of CD (malaria, DHF) 



Future Plan 
• Strengthen the TTM educational system to have more 

quality TTM doctors to serve in the health service system, 
• Improve the quality of Thai herbal medicines by 

improving production standard, promoting the cultivation 
of medicinal plants to generate enough supply of herbal 
raw materials,  

• Promote self-reliance on health care by educating people 
about TTM/CM and promoting household use of 
TTM/CM, and 

• Conduct & support research on herbal medicines for the 
treatment of chronic diseases that are major health 
problems of the country. 

• Collaboration  
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