1. เอกสารแสดงข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence-based) หรื อเอกสารหลัก
เอกสารหลัก
สมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น
ระเบียบวาระ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2555-2559)
22 มีนาคม 2554
1. สถานการณ์
1.1 แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภู มิปัญญาไท สุ ข ภาพวิถีไ ท ฉบับแรก พ.ศ.2550-2554 ได้เ ป็ น
ร่ ม นโยบายที่ สําคัญในการขับเคลื่ อนให้เกิ ดการพัฒนา การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ความสําเร็ จที่เกิดขึ้น มีท้ งั ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
ในระดับนโยบาย ได้มีผลต่อพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 โดยมีการกําหนดให้มี
หมวด 7 ในธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้มี การส่ งเสริ ม สนับสนุน การใช้และการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ และ
ได้มีผลให้เกิดมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ 2 มติ 7 “การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็ นระบบบริ การสุ ขภาพหลักของประเทศ คู่ขนานกับการแพทย์
แผนปั จจุบนั ” นอกจากนี้ ยังมีผลทําให้เกิดนโยบายของหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น
ผลสํา เร็ จ การดํา เนิ น การขับ เคลื่ อ นแผนยุท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ฉบับ แรก เกิ ด จากความร่ ว มมื อ ของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทุกระดับ การขาดการมีส่วนร่ วมจาก
บางหน่ วยงาน การขาดการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ ทําให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายได้ท้ งั หมดตามที่หนดไว้ แต่โดยภาพรวม มี ความสําเร็ จในการขับเคลื่ อน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็ นอย่างดี ภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ
แผนยุท ธศาสตร์ ช าติ การพัฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไท สุ ข ภาพวิถี ไ ท ฉบับ แรก พ.ศ.2550-2554 จะ
สิ้ นสุ ดลงในปี พ.ศ.2554 จึงมีความจําเป็ นที่จะต้องมีการจัดทําแผนยุท ธศาสตร์ ช าติ การพัฒ นาภู มิ
ปั ญ ญาไท สุ ข ภาพวิถี ไ ท ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 เพื่อเป็ นนโยบายและทิศทางของประเทศ ในการ
พัฒนาภู มิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไทอย่างต่อเนื่อง
1.2 สังคมไทยได้กา้ วเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก การพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไท สุ ขภาพวิถีไท จะต้องเผชิญกับบริ บทการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และ

ผลต่อเนื่ องจากวิกฤตเศรษฐกิ จโลกในปี 2551 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบสุ ขภาพไทย การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย สัดส่ วนประชากรวัยสู งอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยเด็กและ
วัยแรงงานลดลง ภาวะเจริ ญพันธุ์ของสตรี ไทยที่ลดตํ่ากว่าระดับทดแทน การที่มีผสู ้ ู งอายุมากขึ้นจะทําให้
โรคเรื้อรังเป็ นปัญหาสุ ขภาพทีม่ ีความสํ าคัญมากขึน้
วิ ถี ชี วิ ต ไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น สู่ ว ฒ
ั นธรรมเมื อ งที่ มี ค วามซับ ซ้อ นและ
หลากหลายมากขึ้น เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคม
อุตสาหกรรม” และ “สังคมฐานความรู ้” การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดังกล่าว ทําให้ระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์แผนไทยซึ่ งมีวฒ
ั นธรรมแบบดั้งเดิ ม ไม่สามารถสอดรั บ สื่ อสารกับคนหนุ่ มสาวหรื อ
ประชาชนที่ มี ว ฒ
ั นธรรมแบบเมื อ ง ทํา ให้ค นรุ่ น ใหม่ ป ฏิ เ สธและไม่ เ ชื่ อ มั่น การแพทย์พ้ื น บ้า นและ
การแพทย์แผนไทย
การขยายตัวของภาคบริ การ ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ ายของประชากร จากเดิมที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นชนบท
และท้องถิ่นมาอยูใ่ นเขตเมือง ปัจจุบนั ประชากรที่อาศัยในเขตเมืองและชนบทมีสดั ส่ วนเท่าๆกัน จํานวน
ครัวเรื อน 26 ล้านครัวเรื อนทัว่ ประเทศนั้น เป็ นครัวเรื อนเกษตรกรเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น วิถีชีวิตมีการ
เปลี่ยนแปลงจากวิถี การผลิตแบบเกษตรกรรมมาเป็ นการผลิตแบบธุรกิจบริ การและอุตสาหกรรมมากขึ้น
ทําให้มีผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนที่มาจากชุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านกาย จิต และสังคม
1.3 ข้อตกลง Asian Harmonization กําหนดให้การผลิตยาเพื่อการส่ งออกและใช้ในกลุ่มประเทศอาเชียน
ต้องได้มาตรฐาน GMP ข้อตกลงนี้ ใช้บงั คับการผลิตยาจากสมุนไพรด้วย ทําให้โรงงานผลิตยาจาก
สมุนไพร 987 แห่ ง ของประเทศไทยต้องดําเนิ นการตามมารฐาน GMP ซึ่ งในปั จจุบนั มีเพียง 25 แห่ ง
เท่านั้นที่ได้มาตรฐาน โรงงานส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดเล็ก มีผลประกอบการน้อย ไม่สามารถลงทุน
เพื่อพัฒนาตามมาตรฐานได้
1.4 ข้อตกลงเขตการค้าแบบทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริ กา
และ ยุโรป ได้มีขอ้ เรี ยกร้องต่างๆ โดยเฉพาะการเป็ นภาคีสนธิ สัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆ เช่ น
UPOV 1991 และการให้มีการคุม้ ครองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ภายใต้ระบบสิ ทธิบตั ร อาจส่ งผลทําให้เกิด
การแย่งชิง ฉกฉวย ทรัพยากรสมุนไพรและภูมิปัญญาต่างๆ ถ้าไม่มีการเตรี ยมการทั้งเรื่ องของผลกระทบ
และมาตรการรองรับ
การเจรจาการค้าแบบทวิภาคี เป็ นทั้งวิกฤติและโอกาสต่อการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ใน
ด้านโอกาสนั้นทําให้ประเทศไทยสามารถขยายการบริ การการนวดไทยไปในประเทศที่มีขอ้ กีดกันได้ ซึ่ง
ไทยต้อ งพัฒ นาศัก ยภาพทางด้ า นธุ ร กิ จ และการจั ด การ นอกจากนี้ ประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ว เช่ น
สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป มักจะกําหนดให้มีประเด็นเรื่ องสิ ทธิบตั รยาแผนปัจจุบนั อยูใ่ นหัวข้อการ
เจรจา ทําให้เกิ ดการผูกขาดสิ ทธิ บตั รยาแผนปั จจุบนั เป็ นเวลานานขึ้น ทําให้ยามี ราคาสู งขึ้น ซึ่ งกลับ
กลายเป็ นโอกาสในการต้องเร่ งพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้ยาจากสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองมากขึ้น

1.5 การเติบโตของตลาดบริ การสุ ขภาพด้านการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การแพทย์แผน
ไทยโดยเฉพาะการนวดไทยและสปา จัดอยู่ในกลุ่มที่มีศกั ยภาพที่ เน้นการให้บริ การในประเทศหรื อ
บริ การสาธารณะ (Domestic Focus Industry and Public Services) ได้แก่ Financial Intermediation,
Utility, Health and Social Work และ Private Households with employed persons (www.nesdb.go.th)
ภาคบริ การและการท่องเที่ ยว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิ จโลกและความไม่สงบ
ภายในประเทศ แต่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาสพัฒนา
เป็ น “ศูนย์กลางการบริ การและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ จะเป็ นโอกาส
ของไทยเนื่องจากมีความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ประเทศไทย
ยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและ สปาที่มีมาตรฐานสู ง บริ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ประมาณการว่า ปี 2554 จะมี
มูลค่า 30,000 ล้านบาท และมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 30 การนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ได้รับความนิยมสู ง มีการเปิ ดบริ การการนวดไทยหลายแห่ งในต่างประเทศ
1.6 การฉกฉวยภูมิปัญญาดั้งเดิมและทรัพยากรชีวภาพ มีกรณี ปัญหาโจรสลัดชีวภาพที่เกิดขึ้นต่อประเทศ
ไทยหลายกรณี เช่น ข้าวหอมมะลิ เปล้าน้อย มังคุด ฯลฯ ปั ญหาโจรสลัดชีวภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุ ด คือ
กรณี กวาวเครื อ และกรณี ฤาษี ดัดตน ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็ นถึ งความพร้ อมทางด้านกฎหมาย ปั ญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาโจรสลัดชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบนั

2. นโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 3 กําหนดให้บริ การสาธารณสุ ข
หมายความว่า บริ การด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ซึ่ งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ที่จาํ เป็ นต่อสขุภาพ
และการดํารงชีวิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฏหมายว่า
ด้วยการประกอบโรคศิลปะ
มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานและมีประสิ ทธิ ภาพตามที่กาํ หนด
โดย พระราชบัญญัติน้ ี
2.2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 46 ให้ คสช.จัดทําธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพ
แห่ งชาติ ใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดําเนิ นงานด้านสุ ขภาพ
ของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ การส่ งเสริ ม
สนับสนุ น การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

2.3 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมวด 7 ว่าด้วยการส่ งเสริ ม สนับสนุน การใช้และ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก
อื่นๆ ได้กาํ หนดมาตรการข้อ 61 ให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ ภายใต้
คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้คาํ ปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติและ
คณะรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อน ผลักดันการดําเนิ นงาน ติดตาม กํากับ ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ชาติ
การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท และจัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์
ที่ เ กี่ ย วกับการขับเคลื่ อ นภู มิปัญญาท้องถิ่ น ด้า นสุ ขภาพ การแพทย์แ ผนไทย การแพทย์พ้ืน บ้านและ
การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ เพื่อนําเสนอขอความเห็ นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานของรัญที่เกี่ยวข้องนําไปดําเนินการให้บรรลุผล

3. ปัญหาการพัฒนาการแพทย์ พืน้ บ้ าน การแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก
การขับเคลื่อนแผนยุท ธศาสตร์ ช าติ การพัฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไท สุ ข ภาพวิถี ไ ท มี การดําเนิ นการ
ร่ วมกันโดยหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน อาทิเช่น กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุ ข สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ มูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการพัฒนา
มูลนิ ธิสุขภาพไทย เป็ นต้น ซึ่ งได้ก่อให้เกิดผลสําเร็ จในหลายๆ ด้าน ในขณะเดียวกันก็ยงั คงมีปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ ซึ่งพอสรุ ปเป็ นปั ญหาสําคัญได้ ดังนี้
3.1 ปั ญหาการพัฒนาองค์ความรู ้ องค์ความรู ้ที่อยูใ่ นตํารับตําราดั้งเดิมทั้งของท้องถิ่น ภูมิภาคและชาติ ยัง
ไม่มีระบบการสนับสนุน การปริ วรรต การอธิบายความและนําไปสู่ การใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง
องค์ความรู ้ที่อยู่ในตัวหมอพื้นบ้านและหมอแผนไทย ยังขาดการส่ งเสริ ม สนับสนุ น การบันทึก
ตรวจสอบและนําไปสู่ การใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง
การศึ กษาวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ในการรั กษาผูป้ ่ วยมี น้อย ส่ วนใหญ่ แพทย์แผนไทยยังคงยึด
วิธีการรักษาตามคัมภีร์ด้ งั เดิม
3.2 ปัญหาของการขยายบทบาทของภาครัฐและการขาดกระบวนทัศน์ของภาครัฐในการเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของระบบสุ ขภาพชุมชน ทําให้มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งคน งบประมาณ สถานที่ จํานวนมาก
สนับ สนุ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาครั ฐ ไม่ เ น้ น นโยบายและแนวความคิด ในการส่ งเสริ ม ฐานเดิ ม ของ
การแพทย์ แผนไทยที่อยู่ในภาคประชาชนและประชาสั งคม รวมทั้งไม่ มีการจัดสรรทรั พยากรอย่ างเป็ น
ระบบในการสนับสนุน แต่ กลับพยายามสร้ างความเติบโตของระบบการแพทย์ แผนไทยในภาครั ฐ การ
เติบโตของภาครัฐเพียงด้ านเดียวจะเป็ นการสร้ างความอ่ อนแอให้ กบั ระบบสุ ขภาพภาคประชาชน
3.3 ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ของประเทศ ระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพของ
ประเทศ ได้ครอบคลุมหลักประกันสุ ขภาพของประชากรทั้งหมดของประเทศ ทําให้มีรูปแบบการบริ การ
ความสัมพันธ์ และการจัดสรรทรัพยากรด้านสุ ขภาพเกือบทั้งหมดอยูใ่ นระบบบริ การภาครัฐ รวมทั้งการ
บริ การการแพทย์แผนไทย ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริ การด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกได้มากขึ้น ซึ่ งพบว่ามาตรฐานการบริ การของภาครัฐยังมีปัญหา ในเรื่ องมาตรฐานของบุคลากร
ที่ให้บริ การการแพทย์แผนไทย บุคลากรส่ วนใหญ่ไม่ได้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านการแพทย์แผนไทย
แต่ได้รับการอบรมจากหลักสู ตรต่างๆที่หลากหลาย
ในขณะเดียวกันระบบบริ การภาครัฐก็ส่งผลกระทบต่อระบบสุ ขภาพชุมชน ซึ่ งระบบหลักประกัน
ต่างๆยังไม่สามารถเชื่ อมต่อและจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุ นระบบบริ การของชุ มชนเหมือนเช่ น
ระบบบริ การภาครัฐ ทําให้ระบบสุ ขภาพชุมชนไม่เติบโต และระบบบริ การภาครัฐต้องแบกรับภาระงาน
บริ การมากขึ้น
3.4 ปั ญหาการผลิตกําลังคนด้านการแพทย์แผนไทย เกิดขยายตัวของสถาบันการศึกษาการแพทย์แผน
ไทยระดับ อุ ด มศึ ก ษา หรื อประเภท(ข) มี ก ารเพิ่ ม จํา นวนอย่ า งรวดเร็ ว และได้รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากรัฐ ในขณะที่การเรี ยนการสอนแบบครู รับมอบตัวศิษย์แบบดั้งเดิม(ประเภท ก) ไม่ได้รับ
การเหลียวแลและสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งระบบการแพทย์พ้ืนบ้านซึ่ งเป็ นวิถีชุมชนท้องถิ่น ก็ได้ถูก
สถาบัน การศึ ก ษาภาครั ฐ บางแห่ ง นํา องค์ค วามรู ้ ไ ปจัด การศึ ก ษาและผลิ ต หมอพื้ น บ้า นในระบบ
สถาบันการศึกษา (ประเภท ข) ในอนาคตอันใกล้ การจัดการศึกษาประเภท (ก) จะด้อยลงทั้งด้านคุณภาพ
และปริ มาณ ทั้งๆที่การศึกษาดังกล่าวเป็ นรากฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยมายาวนาน และได้หล่อ
เลี้ยงปรัชญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสื บมาจนทุกวันนี้
3.5 ปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร เป็ นปั ญหาสําคัญในการส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรเพื่อการ
พึ่งตนเองของชุมชน การผลิตยาจากสมุนไพรของสถานบริ การสาธารณสุ ข และโรงงานผลิตยาสมุนไพร
ของภาคเอกชน คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร เป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศ เนื่ องจากสมุนไพรจํานวน
มากขาดทั้งปริ มาณและคุณภาพ สมุนไพรจํานวนมากต้องสัง่ และนําเข้าจากต่างประเทศ
3.6 ปั ญหาการคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทย แม้ว่าจะมีพระราชบัญญัติ
การคุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 แต่พบว่า ยังขาดกลไกที่เข้มแข็งในการ
คุม้ ครองภูมิปัญญาและขาดการมีส่วนร่ วมของชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุม้ ครอง
3.7 ปั ญหาการสื่ อสารสาธารณะ การให้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรง และมีหลักฐานทางวิชาการต่อประชาชนและ
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
เพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทัน และสามารถที่จะตัดสิ นใจในการใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
และเกิดผล

4. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25552559)
ร่ างแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559) จัดทําขึ้น
โดยความร่ วมมือจากองค์กรภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์ มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้าง

เสริ มสุ ขภาพ สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ สํานักงานสถิติแห่ งชาติ มูลนิ ธิสาธารณสุ ขกับการ
พัฒนา มูลนิ ธิสุขภาพไทย เป็ นต้น โดยมีคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ
เป็ นหน่วยงานหลักในการประสานและดําเนินการ
ร่ างแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับนี้ เป็ นร่ างที่ 5 ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
แห่ งชาติ ได้แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการจัดทําร่ างแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ฉบับที่ 2 เพื่อทําการยกร่ างที่ 1
หลังจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้ปรั บปรุ งและให้ความ
เห็ น ชอบเป็ นร่ า งที่ 2 และได้นํา เสนอร่ า งที่ 2 ในการประชุ ม วิ ช าการประจํา ปี การแพทย์แ ผนไทย
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่ งชาติครั้งที่ 7 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่ งชาติครั้งที่ 7
เพื่อรับฟั งความคิดเห็นจากภาคีเครื อข่ายและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมวิชาการ หลังจากนั้น ได้ทาํ การปรับปรุ ง
ตามข้อ เสนอแนะเป็ นร่ า งที่ 3 ซึ่ ง คณะกรรมการพัฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้
ปรับปรุ งและให้ความเห็นชอบเป็ นร่ างที่ 4 หลังจากนั้นได้ส่งร่ างที่ 4 ให้ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ใน 3 ภาคส่ วน คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคนโยบายทัว่ ประเทศ พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะทางแบบสอบถาม ซึ่งมีภาคีที่ตอบกลับจํานวน
80 ภาคี หลังจากนั้นได้ทาํ การปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะและคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพแห่ งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบเป็ นร่ างที่ 5 ซึ่งจะเป็ นร่ างสําหรับนํามาใช้พิจารณาในเวทีสาธารณะ
เพื่อรั บฟั งความคิดเห็ น โดยมีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจากภาคส่ วนต่างๆ ได้แก่ ผูแ้ ทนจากส่ วนราชการและ
ภูมิภาค.....คน ผูแ้ ทนจากสถาบันทางวิชาการ/วิชาชีพ.......คน และผูแ้ ทนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน.......คน รวม.....คน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเพื่อปรับให้ร่างฯ 5
มีความสมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น เป็ นแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภู มิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2555-2559) นําเสนอคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดร่ างแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็ นไปตามเอกสารร่ างมติ/ผนวก

5. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น
ขอให้สมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น พิจารณาเอกสารร่ างมติ

