3. ภาคผนวก
เอกสารหลัก/ผนวก
สมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น
ระเบียบวาระ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2555-2559)
22 มีนาคม 2554
1. สรุปสาระสํ าคัญ
เป้ าหมาย/เป้าประสงค์ ในช่ วง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
1) มีการใช้ปัญญา ความรู ้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้จากฐานเดิมอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คุม้ ค่า มีประสิ ทธิผลและปลอดภัย
2) ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้ และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
เพื่อการดู แลสุ ขภาพของชุ มชนและชุ มชนท้องถิ่ นอย่างเหมาะสม มี ระบบสุ ขภาพชุ มชน / ระบบ
สุ ขภาพภาคประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพในการดูแลสุ ขภาพของชุมชน
3) ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกมี มาตรฐาน ตั้งแต่ องค์ความรู ้ สถานที่
บุคลากร เวชปฏิบตั ิ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยูใ่ นสิ ทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุ ขภาพทุก
ระบบ
4) กําลังคนด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพ
5) ระบบยาของประเทศมีความมัน่ คงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร
6) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

วัตถุประสงค์
1) มีการสร้างและจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุม้ ค่า
2) มีระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีฐานวิชาการ เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริ มและคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิ ทธิ ผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย เพื่อประโยชน์
สู งสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
3) เพื่อให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการระบบสุ ขภาพของชุมชน

4) เพื่อให้ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศมีมาตรฐาน ทั้งในด้าน
องค์ความรู ้ การบริ การ กําลังคน ยาจากสมุนไพร และฐานทรัพยากรสมุนไพรและอาหาร
5) มีแผนแม่บทการพัฒนากําลังคน ตั้งแต่ การผลิต การพัฒนาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง ความก้าวหน้า
และความมัน่ คงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
6) มีรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
7) มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งในการคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ มีท้งั หมด 6 ประเด็นยุทธศาตร์ เชื่ อมโยงซึ่งกันและกัน
1)
2)
3)
4)
5)
6)

การสร้างและจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนท้องถิ่น และระบบบริ การสาธารณสุ ข
การพัฒนากําลังคน
การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
การพัฒนาระบบและกลไกการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
การสื่ อสารสาธารณะ
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การสร้ างและจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท

เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
มีการใช้ปัญญา ความรู ้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้จากฐานเดิมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คุม้ ค่า มีประสิ ทธิผลและปลอดภัย
มีการจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ของงบประมาณด้านสาธารณสุ ขของประเทศ
มาสนับสนุนงานวิจยั ด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
กลยุทธ / มาตรการ
1.1 การขับเคลื่อนแผนแม่ บทการวิจัยของประเทศ
เพื่อให้มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งของประเทศในการจัดการการวิจยั สนับสนุ น ส่ งเสริ ม
พัฒนางานวิจยั นักวิจยั กลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ติดตามประเมินผล และนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
(1) การสร้ างระบบและกลไกการวิจัยระดับชาติ
เพื่อการดําเนินการตามแผนแม่บท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาํ หนด
ไว้ โดยมีระบบและกลไกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
พัฒนากลไกการจัดการการวิจยั ระดับชาติและภาค โดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิจยั
ภูมิปัญญาไทแห่ งชาติ หรื อ จัดตั้งในรู ปเครื อข่ายภาคีการวิจยั แห่งชาติและภาค
(2) การพัฒนางานวิจัย

เพื่อวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ประเด็น
(3) การพัฒนานักวิจัย กลุ่มและเครื อข่ ายการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ตั้งแต่ นักวิจยั ชุ มชนท้องถิ่ น นักวิจยั ระดับต้น นักวิจยั
ระดับกลาง และระดับชาติ รวมทั้งการพัฒนากลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ในระดับประเทศ
ภูมิภาคและท้องถิ่น
1.2 การจัดทําระบบการบันทึกภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพทั่วประเทศ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
และนําไปใช้ประโยชน์ (Documentation, Assessment and Utilization)
1.3 การจัดทําระบบข้ อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพของชุ มชนทั่วประเทศ (Traditional
Knowledge Digital Information TKDI) โดยเป็ นระบบเครื อข่ายข้อมูลของชุมชนท้องถิ่นทัว่
ประเทศ ซึ่ งมาจากการบันทึกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังคายนาองค์ความรู ้ในตํารับตํารา
ดั้งเดิมของชุมชนและภูมิภาค ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อกับระบบข้อมูลส่ วนกลางของประเทศ พร้อม
เชื่อมต่อกับการระบบการคุม้ ครองภูมิปัญญาระหว่างประเทศ
1.4 การพัฒนาระบบและกลไกทางวิชาการที่เข้มแข็ง เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริ ม
และคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการแพทย์ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
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การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน และระบบบริการสาธารณสุ ข

เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้ และ
การพัฒนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก เพื่อการดูแลสุ ขภาพของชุมชนและชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีระบบสุ ขภาพชุมชน /
ระบบสุ ขภาพภาคประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพในการดูแลสุ ขภาพของชุมชน
ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน ตั้งแต่ องค์ความรู ้ สถานที่
บุคลากร เวชปฏิบตั ิ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยูใ่ นสิ ทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุ ขภาพทุก
ระบบ
กลยุทธ์ / มาตรการ
2.1 การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีศกั ยภาพในการจัดการด้านสุ ขภาพของชุมชน โดย
1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของอปท. เครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน นักวิชาการ และภาคประชาสั งคม
เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและดูแลสุ ขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพที่
มีอยู่ การจัดสรรงบประมาณของชุมชนและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง การรับรองและส่ งเสริ ม
สถานภาพของหมอพื้นบ้าน

2) การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและชุ มชนท้ องถิ่น ในการฟื้ นฟู
สื บสานและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ด้า นสุ ข ภาพให้ ส อดคล้อ งกับ บริ บ ททางด้า นสั ง คม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
3) การสนับสนุนและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน โดยการรับรองและ
เสริ มสร้างสถานภาพของหมอพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านในชุมชน การ
สนับสนุ นการสื บทอดสู่ หมอพื้นบ้านรุ่ นใหม่โดยส่ งเสริ มให้เยาวชนรุ่ นใหม่เห็นคุณค่าของ
หมอพื้นบ้าน และรักษาแบบแผนการสื บทอดที่เป็ นของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้ท้ งั ในตําราและตัวหมอ การพัฒนาทางวิชาการ การบริ การ การบริ หารจัดการ
การจัด ตั้ง สภาหมอพื้ น บ้า นเพื่ อ เป็ นเวที ก ารพบปะ แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ของหมอพื้นบ้าน สนับสนุนการเชื่อมโยงเครื อข่ายหมอพื้นบ้านทั้งในระดับ
ชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่ วม
2.2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิ ตติยภูมิ และ
ทุติยภูมิ
1) มาตรฐานการบริการ ตั้งแต่ การตรวจวินิจฉัย การรักษาตามแนวเวชปฏิบตั ิ ระบบทีมงานการ
ดูแลรักษา ระบบใบสั่งยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการรักษา การ
ประชุมวิชาการ การรับและส่ งต่อผูป้ ่ วยกับระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั และระบบสุ ขภาพ
ชุมชน
2) การพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยต้ นแบบ โดยพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ต้นแบบ เพื่อให้เป็ นต้นแบบการพัฒนาวิชาการ การบริ การ การฝึ กอบรม การเชื่ อมต่อกับ
ระบบสุ ขภาพของชุมชนและชุมชนวิชาการต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนากําลังคน
ด้ านการแพทย์ พืน้ บ้ าน การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
กําลังคนด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ/มาตรการ

3.1 การมีแผนแม่ บทการพัฒนากําลังคนระดับชาติ เพื่อกําหนดทิ ศทางการผลิ ต การกระจาย การ
พัฒนา ทั้งในส่ วนที่เป็ นของภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
3.2 การพัฒนามาตรฐานการผลิตกําลังคน
1) การพัฒ นาระบบการสื บ ทอดหมอพื้ น บ้า นที่ เ ป็ นวิ ถี ด้ ัง เดิ ม ของชุ ม ชนและในระบบ
สถาบันการศึกษา
2) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนของการแพทย์แผนไทยทั้งในแบบครู รับมอบตัวศิษย์และ
แบบสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ มาตรฐานหลักสู ตร ครู ตํารา คู่มือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
การฝึ กปฏิบตั ิงาน การประชุมวิชาการ การวิจยั เป็ นต้น
การจัดตั้งและพัฒนาเครื อข่ายสถาบันการผลิตแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็ง
3) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนของการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่เป็ น
การประกอบโรคศิลปะ
3.3 การพัฒนาบุคลากรอย่ างต่ อเนื่อง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมเสริ มความรู ้
3.4 การกําหนดโครงสร้ างและกรอบอัตรากําลังคนด้ านการแพทย์ แผนไทย เพื่อให้ สถานภาพของ
บุคลากรด้า นการแพทย์แ ผนไทยนั้น มี ความมัน่ คง เป็ นที่ ยอมรั บ และมี ความก้า วหน้าทาง
วิชาชีพเข่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
ระบบยาของประเทศมีความมัน่ คงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร โดยต้องมีรายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ/มาตรการ
4.1 ส่ งเสริ มการพึ่งตนเองด้ านสมุนไพรของชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีศกั ยภาพในการใช้สมุนไพรใน
การดูแลสุ ขภาพ ทั้งในด้านการเป็ นอาหารพื้นบ้านและยาสมุนไพร มีแหล่งสมุนไพรของชุมชนที่
ประชาชนและหมอพื้นบ้านนําไปใช้ประโยชน์
1) จัดทําแผนการอนุรักษ์สมุนไพรทั้งในธรรมชาติ (in situ) และในชุมชุม (ex situ) โดยชุมชน
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการด้วยตนเอง หรื อสามารถเชื่อมโยงกับหน่ วยงานของรัฐ เพื่อทําการอนุ รักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนภายใต้พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ.2542

2) ส่ งเสริ มชุมชนในการปลูกสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชุมชนและประเทศ โดย
มีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะหรื อใช้กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้พ.ร.บ.คุม้ ครอง
และส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
3) การจัดการความรู ้การใช้สมุนไพรของชุมชน เชื่อมต่อกับระบบการบันทึกภูมิปัญญาฯ และ
TKDI และนําไปสู่ การเผยแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่นๆทัว่ ประเทศ
4.2 ส่ งเสริ มความเข้ มแข็งของระบบยาจากสมุนไพรในระบบบริ การสาธารณสุ ขของประเทศ ตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกยา การผลิตและการจัดหายา การกระจายยา และการใช้อย่างเหมาะสม
1) การเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ ซึ่ งปั จจุบนั มี 19 รายการควรมีการ
เพิ่มรายการยาให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด รวมทั้งการให้มีรายการเภสัช
ตํารับสําหรับโรงพยาบาลด้านยาจากสมุนไพร
2) การส่ งเสริ มการผลิตยาและจัดหายาจากสมุนไพรที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ทั้งจากสถาน
บริ การสาธารณสุ ข(ภาครัฐ) และจากสถานประกอบการ(ภาคเอกชน)ที่ผลิตยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3) การส่ งเสริ มระบบการกระจายยาจากสมุนไพรในระดับจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลชุมชนเป็ น
ศูนย์กลาง และจัดระบบสนับสนุนยาไปที่สถานีอนามัย
4) การส่ งเสริ มการใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและประหยัด ทั้งในด้านบุคลากรผูส้ งั่ ยาและด้าน
ผูใ้ ช้ยา จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลยาแผนไทยบรรจุในหลักสู ตรการเรี ยน ของบุคลากรทาง
การแพทย์แผนปั จจุบนั จัดอบรมการให้ความรู ้ยาแผนไทยกับบุคลากรทางการแพทย์แผน
ปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง จัดให้ มีกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุ นการใช้ยาแผนไทยในสถาน
บริ การของรัฐ
4.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพ มาตรฐานของอุ ต สาหกรรมยาไทย เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต ยาไทยของ
ภาคอุตสาหกรรมได้มาตรฐานตามข้อกําหนด Asian Harmonization เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
อุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรของกลุ่มประเทศอาเชียนได้
1) การสนับ สนุ น โรงงานผลิ ต ยาไทยให้ ไ ด้ม าตรฐาน โดยการสนับ สนุ น ทั้ง ด้า นวิ ช าการ
เทคโนโลยี และนักวิชาการ และควรมีมาตรการทางการเงิ นในการสนับสนุ นการพัฒนา
ระบบการผลิตของโรงงานผลิตยาอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
2) ส่ งเสริ มระบบการผลิตยากลาง โดยการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่ งชาติที่ได้มาตรฐาน
(GMP และ GLP) เพื่อรั บผลิตยาให้กบั โรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก เป็ นการ
ประหยัดและลดต้นทุนในการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน
3) การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแต่ การเพาะปลูกที่ดีหรื อแบบเกษตรกรรมอินทรี ย ์ การเก็บ
เกี่ ยวที่ดี การให้บริ การตรวจวิเคราะห์ยาแผนไทยและสมุนไพรให้แก่สถานบริ การของรัฐ
และโรงงานเอกชนเชิงรุ ก เป็ นต้น

4.4 การส่ งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่เป็ น
ที่นิยม หรื อทดแทนการนําเข้า หรื อสามารถส่ งออกไปต่างประเทศ อันเป็ นการสร้างรายได้ให้กบั
ชุมชนและประเทศ
1) ควรมีระบบและกลไกระดับชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างเป็ นระบบและ
ครบวงจร ตั้งแต่ การศึ กษาวิจยั การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การตลาด การส่ งเสริ มการใช้ การ
ติดตามประเมินผล
ทั้งนี้ กลไกต้องมี ความเป็ นอิ สระ คล่องตัว สามารถประสานหน่ วยงานต่ างๆทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ดี และต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอจาก
ภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินการ
2) ส่ งเสริ มการสื่ อสารสาธารณะ การเผยแพร่ และการสร้ างทัศนคติ ที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพจากสมุนไพร
3) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ระดับการพึ่งตนเอง ใช้เองในชุมชน การ
ผลิตเพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ
กลยุทธ/มาตรการ
5.1 การจัดทําระบบข้ อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์ พื้นบ้ านและการแพทย์ แผนไทยส่ วนกลางของ
ประเทศ ( TKDI ) ต้องเร่ งรี บในการจัดทําระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์แผนไทยของประเทศ ซึ่ งต้องมีการแปลตํารับตําราแห่ งชาติและท้องถิ่นเป็ นภาษาไทย
ปั จจุบนั และภาษาต่างประเทศโดยเร็ ว รวมทั้งการบันทึกองค์ความรู ้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อที่จะ
ได้มีหลักฐานว่าภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้เป็ นของประเทศไทย
ระบบ TKDI ของส่ วนกลางต้องเชื่อมต่อกับ ระบบ TKDI ของชุมชนท้องถิ่น
5.2 การจัดทําข้ อตกลงกับสํ านักงานสิ ทธิบัตรระหว่ างประเทศ โดยเชื่ อมต่อระบบข้อมูลดิ จิทลั ภูมิ
ปั ญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยกับสํานักงานสิ ทธิ บตั รต่างๆ
เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ ทธิบตั รของประเทศนั้นๆสามารถตรวจสอบกับ
ระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยได้ว่ามี
การละเมิดภูมิปัญญาของไทยหรื อไม่
5.3 การสร้ างบทบาทเชิ งรุ กของประเทศไทยในเวทีเจรจาระหว่ างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาไทย

(1) การศึกษาวิจยั และติดตามการเจรจาการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทยในเวทีระหว่างประเทศ
(2) การพัฒนาศักยภาพของคณะเจรจาไทยอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
(3) การกําหนดแผนล่วงหน้า งบประมาณ ในการเข้าร่ วมแต่ละปี การประชุมเพื่อหาความเห็น
ร่ วมกันของคณะผูเ้ จรจาไทยบนฐานความรู ้และวิชาการ
5.4 การส่ งเสริมชุ มชนท้ องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่การบันทึกความรู ้
ของชุมชน หมอพื้นบ้าน การแปลตํารับตําราของท้องถิ่น การระวังการลักลอบนําสมุนไพรจาก
แหล่งกําเนิดในชุมชนไปใช้อย่างไม่ยงั่ ยืน
ส่ งเสริ มชุมชน หมอพื้นบ้าน และเอกชน ในการอนุ รักษ์และปลูกสมุนไพร โดยจัดสรร
งบประมาณจากกองทุ นภู มิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพรตาม
พ.ร.บ. พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 61 ,64 ,65
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การสื่ อสารสาธารณะด้ านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้ าน
และการแพทย์ ทางเลือก

เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
สังคมไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ ตระหนัก
ถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม
กลยุทธ/มาตรการ
6.1 การเผยแพร่ และสื่ อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
(1) การจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น
(2) การจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่
6.2 การเผยแพร่ และสื่ อสารเพื่อการพัฒนาระบบสุ ขภาพ
(1) การจัดเวทีวิชาการและการจัดการความรู ้
(2) การพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิก
6.3 การเผยแพร่ และสื่ อสารเพื่อการดูแลสุ ขภาพตนเองของประชาชน
(1) การจัดการความรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม
(2) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิก
(3) การเผยแพร่ ทางสื่ อสารมวลชน
6.4 การเผยแพร่ และสื่ อสารสํ าหรับเด็กและเยาวชน
(1) การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในหลักสู ตรการเรี ยนของการศึกษาระดับประถมและมัธยม

(2) การเผยแพร่ ทางสื่ อสารมวลชน
ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ โดยมียทุ ธศาสตร์ การสร้างและ
จัดการความรู ้ เป็ นยุทธศาสตร์ พ้ืนฐานในการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุ ขภาพ
ชุมชนท้องถิ่นและระบบบริ การสาธารณสุ ข ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคน ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบและ
กลไกการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย และทั้งหมดต้องใช้ประเด็นยุทธศาสตร์การสื่ อสารสาธารณะเพื่อสื่ อสาร
ให้สังคมไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ ตระหนักถึงคุณค่า
และมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
สรุปแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
7 วัตถุประสงค์
6 เป้ าหมาย
/
เป้ าประสงค์
1. มี ก ารใช้ 1. มีการสร้างและจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และ
ปั ญ ญ า การแพทย์ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุม้ ค่า
ค ว า ม รู ้ 2. มีระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีฐานวิชาการ เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริ ม
ค ว า ม มี และคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการแพทย์ทางเลื อกอื่ น ๆ ที่ มีประสิ ทธิ ผล ประหยัด คุ ม้ ค่ าและ
เหตุ ผ ล ใน ปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
การพั ฒ นา 3. เพื่อให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการระบบสุ ขภาพของชุมชน
วิชาการและ 4. เพื่อให้ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศมีมาตรฐาน ทั้ง
องค์ค วามรู ้ ในด้านองค์ความรู ้ การบริ การ กําลังคน ยาจากสมุนไพร และฐานทรัพยากรสมุนไพรและ
จากฐานเดิ ม อาหาร
อ ย่ า ง 5. มี แผนแม่บทการพัฒนากําลังคน ตั้งแต่ การผลิ ต การพัฒนาองค์ความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง
ต่ อ เ นื่ อ ง ความก้าวหน้าและความมัน่ คงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด 6. มี รายการยาจากสมุ นไพรในบัญชี ย าหลักแห่ งชาติ อย่างน้อยร้ อยละ 10 ของรายการยา
ประโยชน์ ทั้งหมด
สู งสุ ด คุม้ ค่า 7. มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งในการคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในระดับท้องถิ่น
มี
ประเทศและนานาชาติ
ประสิ ทธิ ผล
แ ล ะ

ปลอดภัย
2. ชุ ม ช น
และชุ ม ชน
ท้ อ ง ถิ่ น
ตระหนักถึง
คุณค่าและมี
บทบาทใน
การส่ งเสริ ม
ส นั บ ส นุ น
การใช้ และ
การพั ฒ นา
ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่นด้าน
สุ ข ภ า พ
ก า ร แ พ ท ย์
พื้ น บ้ า น
ก า ร แ พ ท ย์
แผนไทย
แ ล ะ
ก า ร แ พ ท ย์
ท า ง เ ลื อ ก
เพื่อการดูแล
สุ ขภาพของ
ชุ ม ชนและ
ชุ ม ช น
ท้ อ ง ถิ่ น
อ ย่ า ง
เหมาะสม มี
ร ะ บ บ
สุ ข ภ า พ
ชุ ม ช น /
ร ะ บ บ

สุ ขภาพภาค
ประชาชน
โ ด ย ใ ช้ ภู มิ
ปั ญ ญ า
ท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพใน
ก า ร ดู แ ล
สุ ขภาพของ
ชุมชน
3. ร ะ บ บ
บ ริ ก า ร
ก า ร แ พ ท ย์
แผนไทย
แ ล ะ
ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลื อ กมี
มาตรฐาน
ตั้ งแต่ องค์
ค ว า ม รู ้
ส ถ า น ที่
บุ ค ล า ก ร
เ ว ช ป ฏิ บั ติ
ระบบข้อมูล
ระบบยา
แ ล ะ อ ยู่ ใ น
สิ ท ธิ
ประโยชน์
ของระบบ
หลักประกัน
สุ ขภาพทุ ก
ระบบ
4. กํา ลัง คน

ด้ า น
ก า ร แ พ ท ย์
พื้ น บ้ า น
ก า ร แ พ ท ย์
แผนไทย
แ ล ะ
ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลื อ ก มี
คุณภาพ
5. ระบบยา
ของประเทศ
มี ค ว า ม
มั่ น ค ง บ น
ฐานของ
ระบบยาจาก
ส มุ น ไ พ ร
โ ด ย ต้ อ ง มี
รายการยา
จ า ก
สมุนไพรใน
บัญชียาหลัก
แ ห่ ง ช า ติ
อ ย่ า ง น้ อ ย
ร้ อ ยละ 10
ของรายการ
ยาทั้งหมด
6. ภู มิ
ปั ญ ญ า
ก า ร แ พ ท ย์
แผนไทย
ไ ด้ รั บ ก า ร
คุ ้ ม ค ร อ ง

ตั้ง แต่ ร ะดับ
ท้ อ ง ถิ่ น
ประเทศ
แ ล ะ
นานาชาติ

ความเชื่ อมโยงของ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน
และระบบบริการสาธารณสุ ข

การพัฒนากําลังคน

การสร้ างและ
จัดการความรู้

การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร
และผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

การพัฒนาระบบและกลไก
การคุ้มครองภูมิปัญญาไทย

การสื่ อสารสาธารณะ

