
แผนงานที่ 13 สาขา การแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก
ตัวชี้วัดหลัก : ร�อยละผู�ป
วยนอกได�รับบริการการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือกที่ได�มาตรฐาน  เป"าหมาย ร$อยละ 20 

จังหวัด ม วพ พช ตพ บน พท สง ทค สล บร ดร วช
2558 11.25 15.98 5.11 6.31 8 7.57 12.75 6.81 22.73 7.95 10.32 9.35 9.55

2559 11.33 15.92 4.53 6.61 9.07 6.5 12.6 6.38 22.33 8.06 10.27 10.87 9.61

2560 14.04 14.91 8.03 14.34 13.38 7.77 14.66 10.61 22.77 18 15.54 17.73 11.56

2561 20.07 17.81 19.79 22.31 18.18 17.43 21.76 21.94 24.16 26.56 21.20 20.64 19.62
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Key success Factor
• อัตรากําลังแพทย�แผนไทย ครอบคลุมทุกระดับ ทุกอําเภอ เพิ่มขึ้น
• กิจกรรมส*งเสริมสุขภาพ แต*ละกลุ*มวัย และกลุ*มป
วยโรคเรื้อรัง  ทั้งเชิงรับและเชิงรุกใน

ชุมชน เพิ่มขึ้น
• การพัฒนาศักยภาพ การจัดบริการ สําหรับผู�ป
วยโรคตา ด�วยการบ*งต�อด�วยหนามหวาย 
• การส*งเสริมการใช�ยาสมุนไพร ในหน*วยบริการ ที่เพิ่มขึ้น
• การขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร�และการกํากับตดิตาม ของคณะกรรมการ ระดับ

จังหวัด และพื้นที่

ป<ญหาและอุปสรรค
• กรอบภาระงานของแพทย�แผนไทย ป3จจุบันยังไม*ชัดเจน ในแต*ละระดับ
• การจัดบริการ เน�น หัตถการ นวด อบ ประคบ เป5นหลัก                         

ส*วนด�าน เวชกรรม เภสัชกรรมไทย ยังมีน�อย
• การบูรณาการแพทย�แผนไทย ใน กลุ*มโรคเรื้อรังสําคัญ                               

ทําได�จํากัดในบางกิจกรรม และไม*ชัดเจนในแนวทางวิธีปฏิบัติ
• การกระจายยาสมนุไพร ในหน*วยบริการแต*ละระดับ จํากัดด�วยงบประมาณ 

และปริมาณการสนับสนุน
• ขาดการศึกษา และวิจัยวัดผล สําหรับพัฒนางานและสื่อสารความเชื่อมั่น 

ข�อมูลจาก HDC 14 สิงหาคม 2561



ข$อเสนอแนะในการดําเนินงาน ปB 2562
1. จัดทํากรอบภาระงานและบทบาท แพทย�แผนไทย ในทุกระดับ ให�ชัดเจน เพื่อกํากับและติดตามประเมินที่เป5น

รูปธรรม 

2. ส*งเสริมการจัดบริการส*งเสริมสุขภาพ ตามกลุ*มวัย โดยเฉพาะ กลุ*มแม*และเด็ก   วัยทํางานและผู�สูงอายุ        
ทั้งเชิงรับ เชิงรุก

3. พัฒนาศักยภาพหน*วยบริการและบุคลากรในการจัดบริการคลินิกเฉพาะ เน�น เวชกรรมและเภสัชกรรมไทย     
ในโรคตามกลุ*มวัย และโรคเรื้อรังสําคัญ

4. ผลักดันนโยบาย การส*งเสริมการใช�และความปลอดภัยในการใช�สมุนไพร ในทุกระดับ

5. สร�างความเข�มแข็งและการมีส*วนร*วมพัฒนา ของคณะทํางาน และเครือข*ายภาคี แพทย�แผนไทย ในทุกระดับ   

6. พัฒนาและยกระดับ การทํางานประจําสู*งานวิจัย 
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มาตรการ/กิจกรรมหลกั

จังหวัด อําเภอ ตําบล

• จัดทํากรอบภาระงานและบทบาทแพทย�แผนไทย เพื่อ
กํากับ ติดตามและประเมิน

• พัฒนางานและระบบริการ ตามกรอบงานและ
บทบาทที่กําหนด

• พัฒนางานและระบบริการ ตามกรอบงานและบทบาท
ตามที่กําหนด 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด�าน เวชกรรม เภสัชกรรม
ไทย และการวิจัย สําหรับ บูรณาการจัดบริการ คลินิก
เฉพาะโรค  ในแต*ละกลุ*มวัย และโรคเรื้อรังสําคัญ 

• จัดบริการด�านการส*งเสรมิสุขภาพ และ คลินิก
เฉพาะโรค ในแต*ละกลุ*มวัยและโรคเรื้อรังสําคัญ 
ในหน*วยบริการ ระดับ รพช.

• จัดบริการด�านการส*งเสรมิสุขภาพและ คลินิกเฉพาะ
โรค ในแต*ละกลุ*มวัยและโรคเรื้อรังสําคัญ เชิงรุก เชิง
รับ ของ รพสต.หลัก/PCC หลัก

• จัดทําแนวทางเวชปฏิบัติ ด�านแพทย�แผนไทย เพื่อ
การบูรณาการในกลุ*มโรคเรือ้รังสําคัญ

• พัฒนาศักยภาพ และความเข�มแข็ง ของ
คณะทํางาน บุคลากรและภาคีเครอืข*ายแพทย�แผน
ไทยระดับ อําเภอ

•  พัฒนาศักยภาพ และความเข�มแข็ง ของคณะทํางาน 
บุคลากรและภาคีเครอืข*ายแพทย�แผนไทยระดับ 
ตําบล

• ผลักดันนโยบายและการสนับสนุนการส*งเสริมการใช�ยา
สมุนไพร ระดับ จังหวัด 

• สนับสนุนการกระจายยาและส*งเสริมการใช�
สมุนไพร ระดับอําเภอ 

• กํากับ ติดตาม และพัฒนางานแพทย�แผนไทย ใน    
รพสต. ลูกข*ายประจําทีม 

• นิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนินงาน ในเวที 
กรรมการระดบัจังหวัด และ ระดับพื้นที่

• นิเทศ ติดตาม ประเมิน ผลการดําเนินงานโดย 
คณะกรรมการระดบัอําเภอ 

• ศึกษาและวิจัย วัดผล จากงานประจํา 


