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(ร่ าง 5)
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555–2559)
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สารบัญ
บทสรุ ปผู้บริหาร
ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลต่ อการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท
1. สถานการณ์ทวั่ ไป
2. สถานการณ์ดา้ นการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
3. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภูมิภาค
ส่ วนที่ 2 ผลสํ าเร็ จ ปั ญหา อุปสรรค การดําเนินการตามแผนยุทธศาตร์ ชาติ การพัฒนาภู มิ
ปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท พ.ศ.2550–2554
ส่ วนที่ 3 กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555–2559)
1.วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
2. เป้าหมาย/ประสงค์และวัตถุประสงค์
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2555-2559
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภู มิปัญญาไท สุ ข ภาพวิ ถีไ ท ฉบับแรก พ.ศ.2550-2554 ได้เ ป็ น
ร่ มนโยบายที่สาํ คัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์
ทางเลือกอื่นๆ 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 การใช้และการพัฒนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ และได้มีผล
ให้เกิดมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 2 มติ 7 “การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และ
การแพทย์ทางเลื อก ให้เป็ นระบบบริ การสุ ขภาพหลักของประเทศ คู่ขนานกับการแพทย์แผนปั จจุ บนั ”
นอกจากนี้ ยังมีผลทําให้เกิดนโยบายของหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
การดําเนิ นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ฉบับแรก มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการ
บางประการ เช่น การขาดการมีส่วนร่ วมจากบางหน่วยงาน การขาดการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและ
เพียงพอ ทําให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ท้ งั หมดตามที่หนดไว้ แต่โดยภาพรวม
มีความสําเร็ จในการขับเคลื่อน การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก เป็ นอย่างดี
ภายใต้ขอ้ จํากัดต่างๆ
ผลสําเร็ จที่เกิดขึ้น เกิดจากความร่ วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน ทุกระดับตั้งแต่ ระดับชุมชน ชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ ซึ่ งได้นาํ แผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ไป
ดําเนินการ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั สังคมไทยได้กา้ วเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคทั้งจากปั จจัยภายในและ
ภายนอก การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลง
ของระบบสุ ขภาพไทย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคจะส่ งผลกระทบต่อการ
พัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไททั้งในปั จจุบนั และอนาคตอันใกล้น้ ี จึงจําเป็ นที่ประเทศไทยจะต้องมี แผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555–2559) เพื่อที่จะมีนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในระดับชาติ ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่ องจากแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ฉบับที่ 1 รวมทั้งเป็ นกรอบและแนวทาง
ให้กบั หน่วยงาน องค์กรภาคีเครื อข่ายต่างๆ ในการนําไปดําเนินการเพื่อมุ่งไปสู่ การพึ่งตนเองด้านสุ ขภาพด้วย
ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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เป้าหมาย/เป้าประสงค์ ในช่ วง 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)
1) มีการใช้ปัญญา ความรู ้ ความมี เหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้ จากฐานเดิ มอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คุม้ ค่า มีประสิ ทธิผลและปลอดภัย
2) ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้ และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
เพื่อการดู แลสุ ขภาพของชุ มชนและชุ มชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีระบบสุ ขภาพชุ มชน / ระบบ
สุ ขภาพภาคประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพในการดูแลสุ ขภาพของชุมชน
3) ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน ตั้งแต่ องค์ความรู ้ สถานที่ บุคลากร
เวชปฏิบตั ิ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยูใ่ นสิ ทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุ ขภาพทุกระบบ
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) มี ร ะบบและกลไกที่ เ ข้ม แข็ง มี ฐ านวิ ช าการ เป็ นอิ ส ระ เป็ นกลางในการคัด กรอง ส่ ง เสริ ม และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิ ทธิ ผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
3) เพื่อให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการระบบสุ ขภาพของชุมชน
4) เพื่อให้ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศมีมาตรฐาน ทั้งในด้าน
องค์ความรู ้ การบริ การ กําลังคน ยาจากสมุนไพร และฐานทรัพยากรสมุนไพรและอาหาร
5) มี แ ผนแม่ บ ทการพัฒ นากํา ลัง คน ตั้ง แต่ การผลิ ต การพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
6) มีรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
7) มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งในการคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์ ชาติ มีท้งั หมด 6 ประเด็นยุทธศาตร์ เชื่ อมโยงซึ่งกันและกัน
1) การสร้างและจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
2) การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนท้องถิ่น และระบบบริ การสาธารณสุ ข
3) การพัฒนากําลังคน
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4) การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
5) การพัฒนาระบบและกลไกการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
6) การสื่ อสารสาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

การสร้ างและจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท

เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
มีการใช้ปัญญา ความรู ้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้จากฐานเดิม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คุม้ ค่า มีประสิ ทธิผลและปลอดภัย
มี ก ารจัด สรรงบประมาณ อย่า งน้อ ยร้ อ ยละ 0.5 ของงบประมาณด้า นสาธารณสุ ข ของ
ประเทศ มาสนับสนุนงานวิจยั ด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
กลยุทธ / มาตรการ
1.1 การขับเคลื่อนแผนแม่ บทการวิจัยของประเทศ
เพื่อให้มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งของประเทศในการจัดการการวิจยั สนับสนุน ส่ งเสริ ม
พัฒนางานวิจยั นักวิจยั กลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ติดตามประเมินผล และนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
(1) การสร้ างระบบและกลไกการวิจัยระดับชาติ
เพื่อการดําเนิ นการตามแผนแม่บท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
โดยมีระบบและกลไกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
พัฒนากลไกการจัดการการวิจยั ระดับชาติและภาค โดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิจยั ภูมิ
ปัญญาไทแห่ งชาติ หรื อ จัดตั้งในรู ปเครื อข่ายภาคีการวิจยั แห่งชาติและภาค
(2) การพัฒนางานวิจัย
เพื่อวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ประเด็น
(3) การพัฒนานักวิจัย กลุ่มและเครื อข่ ายการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ตั้งแต่นกั วิจยั ชุมชนท้องถิ่น นักวิจยั ระดับต้น นักวิจยั ระดับกลาง
และระดับชาติ รวมทั้งการพัฒนากลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น
1.2 การจัดทําระบบการบันทึกภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพทั่วประเทศ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
และนําไปใช้ประโยชน์ (Documentation, Assessment and Utilization)
1.3 การจั ด ทํา ระบบข้ อมู ล ดิ จิ ทั ล ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ด้ านสุ ขภาพของชุ มชนทั่ ว ประเทศ
(Traditional Knowledge Digital Information TKDI) โดยเป็ นระบบเครื อข่ายข้อมูลของชุมชน
ท้องถิ่นทัว่ ประเทศ ซึ่ งมาจากการบันทึกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังคายนาองค์ความรู ้ใน
ตํารั บตําราดั้งเดิ มของชุ มชนและภูมิภาค ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อกับระบบข้อมูลส่ วนกลางของ
ประเทศ พร้อมเชื่อมต่อกับการระบบการคุม้ ครองภูมิปัญญาระหว่างประเทศ
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1.4 การพัฒนาระบบและกลไกทางวิชาการที่เข้ มแข็ง เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริม
และคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านการแพทย์ ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิ ผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนท้ องถิน่ และระบบบริการ
สาธารณสุ ข

เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
ชุมชนและชุ มชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้
และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก เพื่อการดูแลสุ ขภาพของชุมชนและชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีระบบสุ ขภาพชุมชน /
ระบบสุ ขภาพภาคประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพในการดูแลสุ ขภาพของชุมชน
ระบบบริ ก ารการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อกมี ม าตรฐาน ตั้ง แต่ องค์ค วามรู ้
สถานที่ บุคลากร เวชปฏิบตั ิ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยูใ่ นสิ ทธิประโยชน์ของระบบหลักประกัน
สุ ขภาพทุกระบบ
กลยุทธ / มาตรการ
2.1 การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีศกั ยภาพในการจัดการด้านสุ ขภาพของชุมชน โดย
1) ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของอปท. เครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน นักวิชาการ และภาคประชาสั งคม
เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและดูแลสุ ขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
ที่มีอยู่ การจัดสรรงบประมาณของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 ภาพให้ส อดคล้อ งกับ บริ บ ททางด้า นสัง คม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
3) การสนับสนุนและเสริมสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน โดยการรับรองและ
เสริ มสร้างสถานภาพของหมอพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านในชุมชน การ
สนับสนุนการสื 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
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2.2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิ ตติยภูมิ
และทุติยภูมิ
1) มาตรฐานการบริ การ ตั้งแต่ การตรวจวินิจฉัย การรักษาตามแนวเวชปฏิบตั ิ ระบบทีมงาน
การดูแลรักษา ระบบใบสัง่ ยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการรักษา
การประชุ มวิชาการ การรั บและส่ งต่อผูป้ ่ วยกับระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั และระบบ
สุ ขภาพชุมชน
2) การพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยต้ นแบบ โดยพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ต้นแบบ เพื่อให้เป็ นต้นแบบการพัฒนาวิชาการ การบริ การ การฝึ กอบรม การเชื่อมต่อกับ
ระบบสุ ขภาพของชุมชนและชุมชนวิชาการต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นากํ า ลั ง คน ด้ านการแพทย์ พื้ น บ้ าน การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
กําลังคนด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพและ
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ/มาตรการ
3.1 การมีแผนแม่ บทการพัฒนากําลังคนระดับชาติ เพื่อกําหนดทิศทางการผลิต 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
3) การจัดตั้งและพัฒนาเครื อข่ายสถาบันการผลิตแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็ง
4) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนของการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่เป็ น
การประกอบโรคศิลปะ
3.3 การพัฒนาบุคลากรอย่ างต่ อเนื่อง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมเสริ มความรู ้
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3.5 การกําหนดโครงสร้ างและกรอบอัตรากําลังคนด้ านการแพทย์ แผนไทย เพื่อให้ สถานภาพของ
บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยนั้นมี ความมัน่ คง เป็ นที่ ยอมรั บ และมี ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพเข่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
ระบบยาของประเทศมีความมัน่ คงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร โดยต้องมีรายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมี
คุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ/มาตรการ
4.1 ส่ งเสริมการพึ่งตนเองด้ านสมุนไพรของชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีศกั ยภาพในการใช้สมุนไพรใน
การดูแลสุ ขภาพ ทั้งในด้านการเป็ นอาหารพื้นบ้านและยาสมุนไพร มีแหล่งสมุนไพรของชุมชน
ที่ประชาชนและหมอพื้นบ้านนําไปใช้ประโยชน์
1) จัดทําแผนการอนุรักษ์สมุนไพรทั้งในธรรมชาติ (in situ) และในชุมชุม (ex situ) โดยชุมชนเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการด้วยตนเอง หรื อสามารถเชื่ อมโยงกับหน่ วยงานของรัฐ เพื่อทําการอนุ รักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนภายใต้พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
2) ส่ งเสริ มชุ มชนในการปลูกสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชุมชนและประเทศ
โดยมีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะหรื อใช้กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้พ.ร.บ.
คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
3) การจัดการความรู ้การใช้สมุนไพรของชุมชน เชื่อมต่อกับระบบการบันทึกภูมิปัญญาฯ และ
TKDI และนําไปสู่ การเผยแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่นๆทัว่ ประเทศ
4.2 ส่ งเสริมความเข้ มแข็งของระบบยาจากสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุ ขของประเทศ ตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกยา การผลิตและการจัดหายา การกระจายยา และการใช้อย่างเหมาะสม
1) การเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ ซึ่งปั จจุบนั มี 19 รายการควรมีการ
เพิ่มรายการยาให้ได้อย่างน้อย ร้ อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด รวมทั้งการให้มีรายการ
เภสัชตํารับสําหรับโรงพยาบาลด้านยาจากสมุนไพร
2) การส่ งเสริ มการผลิตยาและจัดหายาจากสมุนไพรที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ทั้งจากสถาน
บริ การสาธารณสุ ข(ภาครัฐ) และจากสถานประกอบการ(ภาคเอกชน)ที่ผลิตยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่ งชาติ
3) การส่ งเสริ มระบบการกระจายยาจากสมุนไพรในระดับจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลชุมชน
เป็ นศูนย์กลาง และจัดระบบสนับสนุนยาไปที่สถานีอนามัย
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4) การส่ งเสริ มการใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและประหยัด ทั้งในด้านบุคลากรผูส้ ั่งยาและ
ด้านผูใ้ ช้ยา จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลยาแผนไทยบรรจุในหลักสู ตรการเรี ยน ของบุคลากร
ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั จัดอบรมการให้ความรู ้ยาแผนไทยกับบุคลากรทางการแพทย์
แผนปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง จัดให้ มีกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุ นการใช้ยาแผนไทยใน
สถานบริ การของรัฐ
4.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพ มาตรฐานของอุ ต สาหกรรมยาไทย เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต ยาไทยของ
ภาคอุตสาหกรรมได้มาตรฐานตามข้อกําหนด Asian Harmonization เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรของกลุ่มประเทศอาเชียนได้
1) การสนับ สนุ น โรงงานผลิ ต ยาไทยให้ไ 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) เพื่อรับผลิตยาให้กบั โรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก เป็ นการ
ประหยัดและลดต้นทุนในการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน
3) การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแต่ การเพาะปลูกที่ดีหรื อแบบเกษตรกรรมอินทรี ย ์ การเก็บ
เกี่ยวที่ดี การให้บริ การตรวจวิเคราะห์ยาแผนไทยและสมุนไพรให้แก่สถานบริ การของรัฐ
และโรงงานเอกชนเชิงรุ ก เป็ นต้น
4.4 การส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่
เป็ นที่นิยม หรื อทดแทนการนําเข้า หรื อสามารถส่ งออกไปต่างประเทศ อันเป็ นการสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชนและประเทศ
1) ควรมีระบบและกลไกระดับชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างเป็ นระบบและ
ครบวงจร ตั้งแต่ การศึ กษาวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การส่ งเสริ มการใช้ การ
ติดตามประเมินผล
ทั้งนี้ กลไกต้องมีความเป็ นอิสระ คล่องตัว สามารถประสานหน่ วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ดี และต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
จากภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินการ
2) ส่ งเสริ มการสื่ อสารสาธารณะ การเผยแพร่ และการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพจากสมุนไพร
3) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิ ต ตั้งแต่ระดับการพึ่งตนเอง ใช้เองในชุ มชน
การผลิตเพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก
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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 ซึ่งต้องมีการแปลตํารับตําราแห่ 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 อมต่อระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิ
ปั ญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยกับสํานักงานสิ ทธิ บตั รต่างๆ
เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ ทธิ บตั รของประเทศนั้นๆสามารถตรวจสอบ
กับระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยได้
ว่ามีการละเมิดภูมิปัญญาของไทยหรื อไม่
5.3 การสร้ างบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวทีเจรจาระหว่ างประเทศที่เกีย่ วกับการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาไทย
(1) การศึกษาวิจยั และติดตามการเจรจาการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทยในเวทีระหว่างประเทศ
(2) การพัฒนาศักยภาพของคณะเจรจาไทยอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
(3) การกําหนดแผนล่วงหน้า งบประมาณ ในการเข้าร่ วมแต่ละปี การประชุมเพื่อหาความเห็น
ร่ วมกันของคณะผูเ้ จรจาไทยบนฐานความรู ้และวิชาการ
5.4 การส่ งเสริมชุ มชนท้ องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ตั้ ง แ ต่ ก า ร บั น ทึ ก
ความรู ้ ข องชุ ม ชน หมอพื้ น บ้า น การแปลตํา รั บ ตํา ราของท้อ งถิ่ น การระวัง การลัก ลอบนํา
สมุนไพรจากแหล่งกําเนิดในชุมชนไปใช้อย่างไม่ยงั่ ยืน
ส่ งเสริ มชุมชน หมอพื้นบ้าน และเอกชน ในการอนุรักษ์และปลูกสมุนไพร โดยจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพรตาม
พ.ร.บ. พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 61 ,64 ,65
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การสื่ อสารสาธารณะด้ านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้ าน
และการแพทย์ ทางเลือก
เป้ าหมาย/เป้ าประสงค์
สั ง คมไทยทุ ก ระดับ ตั้ง แต่ ร ะดับ ครอบครั ว ชุ ม ชนและชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และระดับ ชาติ
ตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการดู แลสุ ขภาพ
ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม
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 มีความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นระบบ โดยมียุทธศาสตร์ การสร้าง
และจัดการความรู ้เป็ นยุทธศาสตร์พ้นื ฐานในการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุ ขภาพ
ชุมชนท้องถิ่นและระบบบริ การสาธารณสุ ข ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนากําลังคน ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบและ
กลไกการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย และทั้งหมดต้องใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ การสื่ อสารสาธารณะเพื่อ
สื่ อสารให้สังคมไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ ตระหนัก
ถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม
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สรุปงบประมาณของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การสร้างและจัดการความรู ้
2.การพั ฒ นาระบบสุ ขภาพชุ มชน
ท้องถิ่นและระบบบริ การสาธารณสุ ข
3.การพัฒนากําลังคน
4.การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
5.การพั ฒ นาระบบและกลไกการ
คุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
6.การสื่ อสารสาธารณะ
รวม

งบประมาณ (ล้ านบาท)
2555
475

2556
475

2557
475

2558
475

2559
475

2,375

730

730

730

730

730

3,650

33

32

32

32

32

161

268

328

423

423

423

1,865

91

91

91

91

91

455

50

50

50

50

50

250

1,647

1,706

1,801

1,801

1,801

8,756
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สรุปแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
6 เป้ าหมาย /
เป้ าประสงค์
1. มี ก า ร ใ ช้ ปั ญ ญ า
ค ว า ม รู ้ ค ว า ม มี
เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร
พัฒ นาวิ ช าการและ
องค์ค วามรู ้ จ ากฐาน
เดิ มอย่ า งต่ อเนื่ อง
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สู ง สุ ด คุ ้ ม ค่ า มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล แ ล ะ
ปลอดภัย
2. ชุ ม ชนและชุ ม ชน
ท้อ งถิ่ น ตระหนัก ถึ ง
คุ ณ ค่ า และมี บ ทบาท
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ก า ร ใ ช้
และการพั ฒ นาภู มิ
ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้ า น
สุ ข ภาพ การแพทย์
พื้ น บ้า น การแพทย์
แผนไทย และ
การแพทย์ท างเลื อ ก
เพื่ อการดู แลสุ ข ภาพ
ของชุมชนและชุมชน
ท้ อ ง ถิ่ น อ ย่ า ง
เหมาะสม มี ร ะบบ
สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น /
ระบบสุ ขภาพภาค
ประชาชน โดยใช้ภูมิ

7 วัตถุประสงค์
1. มีการสร้างและจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุม้ ค่า
2. มีระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีฐานวิชาการ เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง
ส่ ง เสริ ม และคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคด้า นการแพทย์ท างเลื อ กอื่ น ๆ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประหยัด คุ ้ม ค่ า และปลอดภัย เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชน
3. เพื่ อ ให้ชุม ชนและชุ ม ชนท้องถิ่ น มี ศกั ยภาพในการจัดการระบบสุ ขภาพของ
ชุมชน
4. เพื่อให้ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศมี
มาตรฐาน ทั้งในด้านองค์ความรู ้ การบริ การ กําลังคน ยาจากสมุนไพร และฐาน
ทรัพยากรสมุนไพรและอาหาร
5. มีแผนแม่บทการพัฒนากําลังคน ตั้งแต่ การผลิต การพัฒนาองค์ความรู ้อย่าง
ต่อเนื่อง ความก้าวหน้าและความมัน่ คงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
6. มี รายการยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ อย่างน้อยร้ อยละ 10 ของ
รายการยาทั้งหมด
7. มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งในการคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ใน
ระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ
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ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้ า น
สุ ข ภาพในการดู แ ล
สุ ขภาพของชุมชน
3. ร ะ บ บ บ ริ ก า ร
การแพทย์แ ผนไทย
แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือกมีมาตรฐาน
ตั้ งแต่ องค์ ค วามรู ้
สถานที่ บุคลากร เวช
ปฏิ บ ัติ ระบบข้อ มู ล
ระบบยา และอยู่ ใ น
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
ระบบหลั ก ประกั น
สุ ขภาพทุกระบบ
4. กํ า ลั ง ค น ด้ า น
การแพทย์ พ้ื น บ้ า น
การแพทย์แ ผนไทย
แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือก มีคุณภาพ
5. ร ะ บ บ ย า ข อ ง
ป ร ะ เ ท ศ มี ค ว า ม
มั่ น คงบนฐานของ
ระบบยาจาก
สมุนไพร โดยต้องมี
รายการยาจาก
สมุ น ไพรในบัญชี ย า
หลัก แห่ ง ชาติ อย่ า ง
น้อ ยร้ อ ยละ 10 ของ
รายการยาทั้งหมด
6. ภู มิ ปั ญ ญ า
การแพทย์แ ผนไทย
ได้ รั บ การคุ ้ม ครอง
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ตั้ง แต่ ร ะดับ ท้อ งถิ่ น
ประเทศและ
นานาชาติ
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ความเชื่ อมโยงของ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนา
กําลังคน

การพัฒนา
ระบบสุ ขภาพ

การสร้ างและ
จัดการความรู้

การคุ้มครอง
ภูมปิ ัญญาไทย

การพัฒนายาไทย
และยาสมุนไพร

การสื่ อสาร
สาธารณะ
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แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555–2559)
ส่ วนที่ 1 สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลต่ อการพัฒนาภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
สังคมไทยได้กา้ วเข้าสู่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอก การพัฒนาภูมิ
ปั ญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ในระยะแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555–2559 ) จะต้องเผชิญกับบริ บท
การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และผลต่อเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของระบบสุ ขภาพไทย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศ ผลสําเร็ จ
ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการของแผนแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2550–2554 ) จะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ทั้งที่คาดว่าจะเป็ น
โอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งของภูมิปัญญาไท และส่ วนที่เป็ นภัยคุกคามที่ตอ้ งแก้ไขจุดอ่อน เพื่อระมัดระวัง
และป้ องกันผลด้านลบที่จะเกิดขึ้น จึงมีความจําเป็ นต้องเตรี ยมความพร้อมให้แก่ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น คน
และระบบสุ ขภาพของประเทศให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาระบบ
สุ ขภาพของประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. สถานการณ์ ทวั่ ไป
1.1 โครงสร้ างประชากรไทยมีสัดส่ วนประชากรวัยสู งอายุเพิม่ ขึน้ ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง
ภาวะเจริญพันธุ์ของสตรีไทยทีล่ ดตํ่ากว่ าระดับทดแทน
ประชากรผูส้ ู งอายุมีสัดส่ วนร้อยละ 11.9 ในปั จจุบนั และจะเพิ่มเป็ นร้อยละ 14.8 เมื่อสิ้ นสุ ด
แผนยุท ธศาสตร์ ช าติ การพัฒ นาภู มิ ปั ญ ญาไท สุ ข ภาพวิ ถี ไ ท ฉบับ ที่ 2 ซึ่ ง ถื อ ว่ า ในช่ ว งแผน
ยุทธศาสตร์ ชาติ ฉบับที่ 2 ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุแล้ว และจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ
อย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ผูส้ ู งอายุหญิงมีสัดส่ วนมากกว่าเพศชาย คือ 55:45 และจะแตกต่างกันมาก
ขึ้นตามกลุ่มอายุที่สูงขึ้น เพราะประชากรหญิงมีอายุยนื ยาวกว่าชาย แนวโน้มการกระจายโครงสร้าง
ประชากรตามภาคต่างๆ พบว่า ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะมีประชากรผูส้ ู งอายุมากที่สุด
ถึงเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรสู งอายุท้ งั ประเทศ ส่ วนกรุ งเทพมหานครจะมีการเพิ่มขึ้นของผูส้ ู งอายุ
อย่ า งรวดเร็ ว
สํ า หรั บ โครงสร้ า งประชากรวัย เด็ ก มี สั ด ส่ ว นลดลดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จาก
ร้อยละ 20.5 ในปั จจุบนั เหลือร้อยละ 18.3 ในปี 2559 เป็ นผลมาจากภาวะเจริ ญพันธุ์ของสตรี ไทย
ที่ลดลงตํ่ากว่าระดับทดแทน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ทําให้สัดส่ วนประชากร
วัยแรงงานลดลงในช่วงแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ 2 จากสัดส่ วนประชากรเด็ก : แรงงาน :

ไฟล์ : ร่ าง5แผนยุทธศาสตร์ ชาติฉบับที่2ปรับแก้ไข19-12-53.doc

14 ธค..53

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่งชาติ

18 / 73

ผูส้ ู งอายุ ร้อยละ 20.5 : 67.6 : 11.9 ในปี 2553 เป็ นร้อยละ 18.3 : 66.9 : 14.8 ในปี 2559 ประชากร
ผู้สูงอายุ มีจาํ นวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรเด็กมีสดั ส่ วนลดลง
การที่มีผสู ้ ู งอายุมากขึ้นจะทําให้โรคเรื้ อรังเป็ นปัญหาสุ ขภาพที่มีความสํ าคัญมากขึน้ ได้แก่
โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคข้อ โรคมะเร็ ง เป็ นต้น ซึ่ งการแพทย์พ้ืนบ้าน
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาโรคเรื้ อรังดังกล่าว
1.2 วิ ถี ชี วิ ต ไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น สู่ วั ฒ นธรรมเมื อ งที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและ
หลากหลายมากขึน้
เศรษฐกิจและสังคมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนจาก “สังคมเกษตรกรรม” สู่ “สังคมอุตสาหกรรม”
และ “สังคมฐานความรู ้” ได้สร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมใน 5 กระแสหลัก คือ กระแส
การสร้างความทันสมัย ความกลมกลืนเป็ นหนึ่ งเดียว ความเป็ นเสรี ความเป็ นสากล และการลบเลือน
ของเขตแดนประเทศ จากประวัติศาสตร์ ที่ผา่ นมาประเทศไทยได้เคลื่อนตัวผ่านกระแสหลักดังกล่าว
ด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรมดั้งเดิมกับอารยธรรมตะวันออก อาทิ จีน อินเดีย และอารยธรรมตะวันตก
ที่มาพร้อมกับการค้า การลงทุน และการเผยแผ่ศาสนามายาวนานกว่า 700 ปี ในปั จจุบนั การเข้ามา
ของวัฒนธรรมโลกผ่านกระแสโลกาภิวตั น์และโลกไซเบอร์ อย่างรวดเร็ ว เป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ส่งผล
ต่อวัฒนธรรมไทย ทั้งทางด้านวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการ
เรี ยนรู ้ และพฤติกรรมการบริ โภค คนไทยมุ่งแสวงหาความสุ ขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวมากขึ้น มี
แนวโน้มสร้างเครื อข่ายทางสังคมผ่านโลกไซเบอร์ เกิดเป็ นวัฒนธรรมย่อยร่ วมสมัย (Contemporary
Subculture) มากมาย ในรู ปแบบของการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่ องเดียวกัน ขณะที่วฒั นธรรมที่
บ่งบอกความเป็ นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทที่ชดั เจน
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดังกล่าว ทําให้ระบบการแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์แผนไทยซึ่งมี
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ไม่สามารถสอดรับ สื่ อสารกับคนหนุ่มสาวหรื อประชาชนที่มีวฒั นธรรมแบบ
เมือง ทําให้คนรุ่ นใหม่ปฏิเสธและไม่เชื่อมัน่ การแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์แผนไทย
1.3 การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคบริการ
บทบาทภาคบริ การได้เพิ่มความสําคัญต่อภาคเศรษฐกิ จของประเทศ ตั้งแต่เกิ ดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 2540 เป็ นต้นมา ทั้งในรู ปของสัดส่ วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) และสัดส่ วนการ
จ้างงานที่เพิ่มสู งขึ้น โดยในปี 2547 มีสัดส่ วนต่อ GDP ร้อยละ 52 และมีอตั ราส่ วนการจ้างงานร้อยละ
43 ซึ่งเกี่ยวกับการบริ การสังคมและชุมชน
การขยายตัวของภาคบริ การ ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ ายของประชากร จากเดิมที่ส่วนใหญ่อยู่
ในชนบทและท้องถิ่นมาอยู่ในเขตเมื อง ปั จจุ บนั ประชากรที่อาศัยในเขตเมืองและชนบทมีสัดส่ วน
เท่าๆกัน ทําให้มีผลกระทบต่อจํานวนประชากรในชุมชนท้องถิ่น จํานวนครัวเรื อน 26 ล้านครัวเรื อน
ทั่ว ประเทศนั้น เป็ นครั ว เรื อ นเกษตรกรเพี ย ง 1 ใน 3 เท่ า นั้น วิ ถี ชี วิ ต มี ก ารเปลี่ ย นแปลงจากวิ ถี
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การผลิ ต แบบเกษตรกรรมมาเป็ นการผลิ ต แบบธุ ร กิ จ บริ ก ารและอุ ต สาหกรรมมากขึ้ น ทํา ให้ มี
ผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนที่มาจากชุมชนท้องถิ่นทั้งทางด้านกาย จิต และสังคม

2. สถานการณ์ ด้านการแพทย์ พืน้ บ้ าน การแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ ทางเลือก
2.1 สถานการณ์ ด้านการวิจัย การพัฒนาองค์ ความรู้
องค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทยนั้น ส่ วนใหญ่อยูใ่ นตัวหมอ (Tacit knowledge) ซึ่ งมี
อายุมาก หมอแผนไทยที่มีความรู ้ท้ งั ในด้านการรักษาและด้านทฤษฎี(ตํารา)นั้นมีจาํ นวนน้อยมาก
และหมอแต่ละคนมีความชํานาญเฉพาะด้าน
องค์ความรู ้ ด้ งั เดิ มของการแพทย์แผนไทยที่ถือเป็ นตําราหลักของชาติน้ ันมี 4 เล่ม ได้แก่
คัมภีร์โอสถพระนารายณ์ จารึ กวัดราชโอรสาราม จารึ กวัดพระเชตุพนธ์วิมลมังคลาราม และเวช
ศาสตร์ฉบับหลวง รัชการที่ 5 ซึ่งมีคมั ภีร์ยอ่ ยอีกจํานวนมาก คัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ จารึ กเป็ นภาษาไทย
เดิม ซึ่ งยากต่อการเข้าใจของคนปั จจุบนั ที่สาํ คัญคือยังไม่มีการตีความ อธิ บายความหรื อเชื่ อมต่อ
กับการรักษาผูป้ ่ วยอย่างเป็ นระบบโดยครู หมอแผนไทยซึ่งมีเหลืออยูจ่ าํ นวนน้อย
องค์ความรู ้ของหมอพื้นบ้านก็ตกอยู่ในสภาวะเช่นเดียวกัน องค์ความรู ้เกือบทั้งหมดเป็ น
ความรู ้ในตัวหมอ ซึ่ งสื บทอดความรู ้จากบรรพบุรุษ หมอพระ และความเชื่อต่างๆ หมอพื้นบ้าน
ส่ วนใหญ่อายุมาก ไม่มีผสู ้ ื บต่อแม้จะเป็ นลูกหลานของหมอ การบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาของหมอ
พื้นบ้าน(Documentation) ยังมีการทําจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับองค์ความรู ้ของหมอพื้นบ้านที่มีอยู่
องค์ค วามรู ้ ก ารแพทย์พ้ื น บ้า นที่ มี ก ารบัน ทึ ก ในใบลาน ปั๊ บ สา และอื่ น ๆที่ มี ก ารเก็ บ
รวบรวมโดยหมอพื้นบ้าน วัด มหาวิทยาลัยต่างๆนั้น มีจาํ นวนมาก แต่ยงั ไม่มีระบบการส่ งเสริ ม
สนับสนุนการปริ วรรต การอธิบายความ และเผยแพร่ อย่างจริ งจังและมีทิศทาง
การศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยนั้น ส่ วน
ใหญ่เป็ นการวิจยั ด้านสมุนไพร ทั้งนี้ เป็ นเพราะสมุนไพรอยูใ่ นกระแสความต้องการและสนใจของ
นานาชาติ และมีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การศึกษาวิจยั ด้านการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยมีจาํ นวนน้อยมาก โดยเฉพาะการวิจยั ทางคลินิก
นอกจากนี้ หน่วยงานที่ทาํ สนับสนุน ส่ งเสริ ม การวิจยั ด้านสมุนไพร การแพทย์พ้ืนบ้าน
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกนั้น กําหนดทิศทางการวิจยั ตามภารกิจของหน่วยงาน
ของตนเป็ นหลัก ขาดการประสานเชื่ อมโยงการวิจยั โดยยึดเป้ าหมายการพัฒนาประเทศร่ วมกัน
และนักวิจยั ส่ วนใหญ่ยงั ทําการวิจยั ตามความถนัดหรื อความสนใจของตนเองเป็ นหลัก
โดยรวม องค์ความรู ้ด้ งั เดิมที่อยูใ่ นตัวหมอพื้นบ้านและหมอแผนไทยนั้น ยังไม่มีระบบการ
การส่ งเสริ ม สนับสนุ น การบันทึก ตรวจสอบและนําไปสู่ การใช้ประโยชน์ อย่างจริ งจังและเป็ น
ภาพรวมของประเทศ องค์ความรู ้ที่อยูใ่ นตํารับตําราทั้งของท้องถิ่น ภูมิภาคและชาติ ยังไม่มีระบบ
การสนับสนุน การปริ วรรต การอธิบายความ และนําไปสู่ การใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง
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องค์ความรู ้ในตัวหมอและตํารับตํารานั้นต้องการความรี บเร่ งในการดําเนินการ เพราะหมอ
ที่รู้ภาษาเดิม รู ้คมั ภีร์ มีความรู ้เชิงประจักษ์ในการรักษา มีจาํ นวนน้อยและสู งอายุ
2.2 สถานการณ์ ด้านการดูแลสุ ขภาพของชุ มชนด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่น
จากข้อมูลการสํารวจหมอพื้นบ้านของกรมพัฒนาการแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พบว่า มีหมอพื้นบ้านจํานวน 50,591 คนทัว่ ประเทศ
มูลนิ ธิสุขภาพไทย ภายใต้แผนงานสร้ างเสริ มสุ ขภาพชุ มชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพ (สสส.) ได้ทาํ การจัดการความรู ้กบั เครื อข่ายหมอพื้นบ้านใน 4 ภูมิภาค 21 จังหวัด มีหมอ
พื้นบ้านที่มีบทบาทสําคัญในการดูแลสุ ขภาพของชุมชนจํานวน 1,223 คน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างน้อย 11 แห่ ง ส่ งเสริ มให้ชุมชนรับรองหมอพื้นบ้านใน
ชุมชนของตนเองเพื่อให้หมอพื้นบ้านมีสิทธิในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน โดยมีการเชื่อมต่อกับ
กองทุนสุ ขภาพตําบลของสปสช.
จากกรณี ศึกษาในพื้นที่ภูผากูด จ.มุกดาหาร ของ ดร.อุษา กลิ่นหอม ปี พ.ศ. 2552 พบว่า
ชาวบ้านส่ วนใหญ่ในชุ มชนส่ วนยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดู แลสุ ขภาพตั้งแต่ อาหารการกิ น
การรักษาตนเอง และการหาหมอพื้นบ้านเมื่อมีความเจ็บป่ วยที่ไม่รักษาด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาของหมอพื้นบ้านส่ วนใหญ่ คือ การไม่มีผสู ้ ื บทอดความรู ้ ไม่มีหมอ
พื้ น บ้า นรุ่ นใหม่ การไม่ มี ส ถานภาพที่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย รวมทั้ง ไม่ มี ร ะบบการพัฒ นา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างหมอพื้นบ้าน
2.3 สถานการณ์ การขยายบทบาทของภาครั ฐและการขาดกระบวนทัศน์ ของภาครั ฐในการเสริ มสร้ าง
ความเข้ มแข็งของระบบสุ ขภาพชุ มชน
ด้วยความสําเร็ จของการฟื้ นฟูการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยกว่าสามทศวรรษที่
ผ่านมา ทําให้การนวดไทยเป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก
อาหารไทยที่ มี ส มุ น ไพรกลับ กลายเป็ นอาหารสุ ข ภาพอัน ดับ 1 ใน 3 ของโลก สมุ น ไพรและ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยจํานวนมากเป็ นที่ยอมรับและต้องการ ได้ทาํ ให้ภาครัฐเริ่ มให้ความสําคัญ
และพยายามมี บ ทบาทในการดํา เนิ น งานด้า นนี้ ด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป ทั้ง นี้ ขึ้ น กับ
นโยบายในแต่ละระดับและผูบ้ ริ หารแต่ละคน มีการเกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์
แผนไทยจํานวนมาก มีการสนับสนุนให้มีการบริ การการแพทย์แผนไทยในสถานบริ การภาครัฐ มี
การพยายามจัดทํากรอบอัตรากําลังภาครัฐสําหรับบรรจุบุคลากรการแพทย์แผนไทย เป็ นต้น
การขยายบทบาทของภาครัฐในการดําเนิ นงานด้านการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผน
ไทย ทําให้มีการจัดสรรทรัพยากรทั้งคน งบประมาณ สถานที่ จํานวนมาก (แม้จะน้อยกว่าการแพทย์
แผนปั จจุบนั มาก) ที่สาํ คัญคือ ภาครัฐต่ างๆเหล่ านี้ไม่ เน้ นนโยบายและแนวความคิดในการส่ งเสริ ม
ฐานเดิมของการแพทย์ แผนไทยที่อยู่ในภาคประชาชนและประชาสั งคม รวมทั้งไม่ มีการจัดสรร
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ทรัพยากรอย่ างเป็ นระบบในการสนับสนุน แต่ กลับพยายามสร้ างความเติบโตของระบบการแพทย์
แผนไทยในภาครั ฐ การเติบโตของภาครัฐเพียงด้ านเดียวจะเป็ นการสร้ างความอ่ อนแอให้ กบั ระบบ
สุ ขภาพภาคประชาชน
ภาครัฐต้องสนับสนุนระบบการแพทย์ด้ งั เดิมที่เป็ นวิถีของชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กบั
ระบบสุ ขภาพชุมชน คู่ขนานกับการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยในระบบสุ ขภาพภาครัฐ
2.4 สถานการณ์ การขยายตัวของสถาบันการศึกษาการแพทย์ แผนไทยระดับอุดมศึกษา หรื อประเภท(ข)
สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยระดับปริ ญญาตรี มีการเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ ว มี
สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย จํานวน 5 แห่ ง และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
จํา นวน 8 แห่ งที่ ไ ด้รับการรั บ รองจากคณะกรรมการวิ ชาชี พ ฯ สถาบัน ต่ า งๆเหล่ านี้ ได้รับ การ
สนับ สนุ น งบประมาณจากรั ฐ ในขณะที่ ก ารเรี ย นการสอนแบบครู รั บ มอบตัว ศิ ษ ย์แ บบดั้ง เดิ ม
(ประเภท ก) ของไทยนั้นไม่ได้รับการเหลียวแลและสนับสนุ นจากภาครัฐ รวมทั้งระบบการแพทย์
พื้น บ้านซึ่ งเป็ นวิถีชุมชนท้องถิ่ น ก็ได้ถูกสถาบันการศึ กษาภาครั ฐบางแห่ งนําองค์ความรู ้ ไปจัด
การศึกษาและผลิตหมอพื้นบ้านในระบบสถาบันการศึกษา (ประเภท ข)
ปั จจุบนั การจัดการศึกษาประเภท (ก) อ่อนแอ สถาบันการอบรมต่างๆต้องพัฒนาระบบ
การเรี ยนการสอนจากรายได้ของการจัดอบรม ซึ่ งมีรายได้ไม่เพียงพอกับการดําเนิ นกิ จกรรมและ
พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน ในอนาคตอันใกล้ การจัดการอบรมประเภท (ก) จะด้อยลงทั้งด้าน
คุณภาพและปริ มาณ ทั้งๆที่การศึกษาดังกล่าวเป็ นรากฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยมายาวนาน
และได้หล่อเลี้ยงปรัชญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสื บมาจนทุกวันนี้
2.5 สถานการณ์ ด้านฐานทรัพยากรสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ
1) การเปลีย่ นแปลงสภาวะด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศส่ ง ผลซํ้าเติ ม ให้ ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมทวีความรุ นแรงยิง่ ขึ้น การเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่เริ่ มปรากฏ กล่าวคือ ภาคกลางเขตลุ่ม
แม่นา้ เจ้าพระยาและภาคอีสานตอนล่างมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริ มาณฝนใน ระยะ 20 ปี ข้างหน้ามี
แนวโน้มลดลง นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนจะทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อ การสู ญเสี ยความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิ เวศน์ทางทะเล ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มนํ้า และป่ าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่าง
ต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวที่สาํ คัญมีความเสี ยหายทางเศรษฐกิจและสังคม การเกิดภัยพิบตั ิและนํ้าท่วม
ฉับพลันบ่อยครั้ง พื้นที่เสี่ ยงต่ออุทกภัยและ วาตภัยเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ปัจจัยการผลิตของภาคเกษตร
ทั้งที่ดินและนํ้า มีปริ มาณและคุณภาพลดลง
ภาวะโลกร้อนจะส่ งกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร อุณหภูมิของโลกที่ สูงขึ้น 1 องศา
เซนติเกรด จะทําให้ผลผลิตทางการเกษตร(การปลูกข้าว) ลดลงร้อยละ 10 ซึ่ งจะทําให้เกิ ดความ
ยากจน และย้ายถิ่น และการบุกรุ กป่ าเพิม่ ขึ้น ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอนั เกิดจากความแปรปรวน
ของภูมิอากาศ เช่น นํ้าท่วม ภัยแล้ง ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อผลผลิตทางการเกษตร การสู ญเสี ย
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ผลผลิตทางการเกษตรจากการเกิดภัยแล้งยาวนาน หรื อนํ้าท่วมซํ้าซากส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
วิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ตอ้ งประสบปั ญหาที่อยูอ่ าศัย ที่ดินทํากิน หรื อต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่ผลผลิตตกตํ่า เกิดการสู ญเสี ยที่ดินของเกษตรกรรายย่อย นําไปสู่ การบุกรุ กที่
ป่ าเพิ่มขึ้น ขณะที่ระดับนํ้าทะเลที่สูงขึ้นและปั ญหาการกัดเซาะชายฝั่ง นําไปสู่ ปัญหาความเสื่ อม
โทรมของดิน ส่ งผลให้ประชาชนต้องย้ายถิ่นฐาน เกิดความขัดแย้งแย่งชิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
มีความซับซ้อนยากแก่การแก้ไข การบุกรุ กป่ าจะมีผลทําให้สมุนไพรถูกทําลาย สมุนไพรส่ วนใหญ่
ต้องมีอายุหลายปี จึงจะมีสรรพคุณในการรักษาโรค
จากการศึ กษาและสํารวจสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุ รักษ์และนอกเขตอนุ รักษ์ 24 จังหวัด
จํานวน 25 พื้นที่ (พ.ศ. 2551–2552) โดยสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด ภายใต้การสนับสนุ นจาก
กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พบว่า มีสมุนไพรที่เป็ นสมุนไพรประจําถิ่นจํานวนมาก และ
หลายชนิดอยูใ่ นภาวะใกล้สูญพันธุ์หรื อจํานวนลดน้อยลง
2) การขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร ในการส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชุ มชน
การผลิตยาจากสมุนไพรของสถานบริ การสาธารณสุ ข และโรงงานผลิตยาสมุนไพรของภาคเอกชน สิ่ ง
ที่สําคัญที่สุด คือ คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่ งเป็ นปั ญหาใหญ่ของประเทศ เนื่ องจากสมุนไพร
จํานวนมากขาดทั้งปริ มาณและคุณภาพ สมุนไพรจํานวนมากต้องสัง่ และนําเข้าจากต่างประเทศ
การใช้ส มุ น ไพรเพื่ อ การพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนก็ไ ม่ ส ามารถทํา ได้อ ย่า งเต็ม ที่ เนื่ อ งจาก
สมุนไพรหลายชนิ ดต้องมีอายุนานพอควรจึงจะมีสรรพคุ ณทางยา การเข้าไปนําสมุนไพรจากป่ า
อนุรักษ์ไม่สามารถทําได้เนื่องจากเป็ นการผิดกฎหมาย และสมุนไพรหลายชนิดมีจาํ นวนน้อย
ในกรณี ศึกษาบ้านเชียงเหี ยน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม(พ.ศ.2548) ซึ่ งเป็ นชุมชนที่มี
อาชี พการจําหน่ ายสมุนไพรเป็ นรายได้หลักของชุมชนกว่า 50 ครอบครัว ไปยังจังหวัดอื่นๆ และ
ประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าเดิมมีพืชสมุนไพรในป่ าชุมชนจํานวน 160 ชนิ ด ปั จจุบนั สู ญหายไป 75
ชนิด ทําให้ชุมชนบ้านเชียงเหี ยนต้องนําเข้าสมุนไพรจากจังหวัดอื่นๆ และประเทศเพื่อนบ้าน
มีการสัง่ สมุนไพรจากต่างประเทศในช่วง 2538-2548 พบว่า สมุนไพรที่มีการนําเข้าปริ มาณ
สู งสุ ด 3 อันดับแรกได้แก่ กระเทียม (118 ล้านกิโลกรัม) พริ ก (96 ล้านกิโลกรัม) เมล็ดละหุ่ ง (75
ล้านกิโลกรัม) ซึ่งเป็ นทั้งอาหารและยา ไม่มีขอ้ มูลการนําเข้าวัตถุดิบสมุนไพรเฉพาะที่เป็ นยา
2.6 สถานการณ์ ด้านการปฏิรูประบบสุ ขภาพของประเทศ
1) ระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ
ได้ครอบคลุมหลักประกันสุ ขภาพของประชากรทั้งหมดของประเทศ ทําให้มีรูปแบบการ
บริ การ ความสัมพันธ์ และการจัดสรรทรัพยากรด้านสุ ขภาพเกือบทั้งหมดอยูใ่ นระบบบริ การภาครัฐ
รวมทั้งการบริ การการแพทย์แผนไทย ซึ่ งเกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกและลบต่อการพัฒนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
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ในด้านบวกนั้น ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริ การด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกได้มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อระบบสุ ขภาพชุมชน ซึ่ งระบบ
หลักประกันต่ างๆยังไม่สามารถเชื่ อมต่ อและจัดสรรงบประมาณมาสนับสนุ นเหมือนเช่ นระบบ
บริ การภาครัฐ ทําให้ระบบสุ ขภาพชุมชนไม่เติบโต และระบบบริ การภาครัฐต้องแบกรับภาระงาน
บริ การมากขึ้น
2) พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 และธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2552
ได้เปิ ดพื้นที่ทางสังคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กบั การแพทย์พ้ืนบ้าน เกิดเวทีสมัชชา
สุ ขภาพแห่ งชาติ เวทีสมัชชาเฉพาะประเด็น และเวทีสมัชชาพื้นที่ ซึ่ งเป็ นกลไกสําคัญในการที่ภาคี
เครื อข่ายด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก มากําหนดมติและความแนวทางต่างๆร่ วมกัน ทําให้เกิ ดเวทีในการกําหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
มติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้ งที่ 2 มติ 7 “ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้ น บ้า น และการแพทย์ท างเลื อ ก ให้เ ป็ นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพหลัก ของประเทศ คู่ ข นานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบนั ” มีดงั นี้
1. ขอให้คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ฯ และกองการประกอบโรคศิลปะเป็ นกลไกหลักร่ วมกับหน่วยงาน ภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค
วิชาการและภาคประชาสังคม ในการดําเนิ นงานให้สอดคล้องกับธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 หมวด 7 ดังต่อไปนี้
1.1 กําหนดให้มีกลไกระดับจังหวัด ที่ประกอบด้วย หมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ทําหน้าที่ส่งเสริ ม สนับสนุนบทบาท
และพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ
1.2 ส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกระดับ ร่ วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาค
ประชาสังคม ดําเนินการ
1.2.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม เครื อข่ายของหมอพื้นบ้าน เป็ นสภาการแพทย์
พื้นบ้าน เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริ มสถานภาพของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งเพื่อเป็ นเวที และ กลไกใน
การเสาะหา แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของหมอพื้นบ้านและพัฒนาศักยภาพให้ เป็ นที่ยอมรับและสานต่อ
องค์ความรู ้ภูมิปัญญาของบรรพชนให้ดาํ รงอยูใ่ นชุมชนลักษณะสร้างเสริ มสุ ขภาพวิถีไท ส่ งเสริ ม
การดําเนินชีวติ ของคนไทยอย่างมีฐานรากหลากหลาย
ให้นาํ ไปสู่ การพัฒนาระบบสุ ขภาพแบบ
พึ่งตนเองและระบบการคุม้ ครอง ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริ โภค
1.2.2 ส่ งเสริ มให้จดั ทํา แผนพัฒนาและส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และการแพทย์ทางเลือกและจัดสรรงบประมาณประจําปี
โดยการมีส่วนร่ วมและริ เริ่ มของชุมชน
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1.3 ส่ งเสริ มการรวมกลุ่มเครื อข่ายของแพทย์แผนไทย ได้แก่ผปู ้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์
แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อดําเนินการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ก่อตั้งเป็ น สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยทําหน้าที่ในการส่ งเสริ ม ควบคุมการประกอบ
โรคศิลปะให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ทังน้ ้ ี ให้มีกรอบเวลาใน
การศึกษาภายใน 2 ปี อนึ่ งสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยควรมีองค์ประกอบจากผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูแ้ ทนจากเครื อข่ายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ในสัดส่ วนที่เหมาะสม
1.4 สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้
1.4.1 เร่ งรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเป็ นไปได้ในการตรากฎหมายว่าด้วยยาไทยและยา
จากสมุนไพรไทย เพื่อการส่ งเสริ มการใช้ยาไทยและสมุนไพรของประเทศ โดยเป็ น
การศึกษาแบบมีส่วนร่ วมจากภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
1.4.2 จัดทําแผนปฏิบตั ิการพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตํารับยาผลิตภัณฑ์ยาไทย
และยาจากสมุนไพร โดยพัฒนาตํารับยาระดับชาติ จํานวนอย่างน้อย 100 ตํารับภายใน 3 ปี
1.4.3 ประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ เพื่อให้พิจารณาทบทวนปรับปรุ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการและกระบวนการพิจารณาบรรจุ ยาไทยและยาจาก
สมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่ งชาติตามบริ บทของการแพทย์แผนไทย อย่างน้อย 20
รายการใน 3 ปี
1.4.4 เร่ งรัดให้มีการจัดระบบบริ การด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยควบคู่
การแพทย์แผนปั จจุบนั ในหน่วยบริ การสาธารณสุ ขทังภ้ าครัฐและเอกชน โดยส่ งเสริ ม
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาระบบบริ การและการส่ งต่อที่เหมาะสม และให้
สามารถเข้าสู่ หลักประกันสุ ขภาพได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการ
ข้าราชการ กองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และกองทุนอื่นๆ เพื่อจะเป็ นการ
บริ การสุ ขภาพแก่ประชาชนทุกระดับ
1.4.5 ประสานกับคณะกรรมการเร่ งรัดการดําเนิ นการตามนโยบายโรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตําบล จัดการให้เกิดระบบสนับสนุนโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลให้มีการ
จัดระบบบริ การด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย ควบคู่การแพทย์แผน
ปั จจุ บนั
โดยส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการพัฒนาระบบการส่ งต่อที่
เหมาะสม
1.4.6 ขอให้รัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นแกนหลัก ในการดําเนินการจัดทําแผนการ
จัดตังโ้ รงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบใน 4 ภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ ง เพื่อ
เป็ นรากฐานหลักในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน ให้เป็ นระบบ
บริ การสุ ขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปจั จุบนั โดยเปิ ดโอกาสให้
ภาคีหลัก เช่น เครื อข่ายแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านพระสงฆ์และเครื อข่ายองค์กร
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พัฒนาเอกชนที่ทาํ งานด้านการแพทย์แผนไทยเข้าร่ วมวางแผนอย่างต่อเนื่ องทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงความสอดคล้องกับวัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชน
1.4.7 ขอให้กองการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
1) เร่ งเผยแพร่ กฎหมาย เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเรี ยนการสอน แบบรับมอบตัวศิษย์ รวมทังก้ ารสอบขึ้นทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยทุกประเภทให้รู้ทวั ่กนั เพื่อสร้าง
ความเข้าใจต่อสาธารณชนและนักเรี ยนผูส้ นใจเข้าศึกษา และร่ วมกันพัฒนาการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
2) ปรับเกณฑ์การสอบขึ้นทะเบียนเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
ทุกประเภท ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาและความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ
2. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้า ต่อสมัชชาสุ ขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 4

3. สถานการณ์ การเปลีย่ นแปลงในระดับโลกและภูมิภาคทีม่ ีผลต่ อภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภูมิภาคที่สําคัญ ได้แก่ ข้อตกลงในกลุ่มประเทศอาเชี ยน
(Asian Harmonization) การเจรจาการค้าแบบทวิภาคี การขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร
การฉกฉวยภูมิปัญญาดั้งเดิมและทรัพยากรชีวภาพ มีดงั นี้
3.1 ข้ อตกลง Asian Harmonization
กําหนดให้การผลิตยาเพื่อการส่ งออกและใช้ในกลุ่มประเทศอาเชียนต้องได้มาตรฐาน GMP
ข้อตกลงนี้ ใช้บงั คับการผลิ ต ยาจากสมุ น ไพรด้ว ย ทําให้โ รงงานผลิ ต ยาจากสมุ น ไพร 987 แห่ ง
ของประเทศไทยต้องดําเนิ นการตามมารฐาน GMP ซึ่ งในปั จจุบนั มีเพียง 25 แห่ งเท่านั้นที่ได้
มาตรฐาน โรงงานส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานขนาดเล็ก มีผลประกอบการน้อย ไม่สามารถลงทุนเพื่อ
พัฒนาตามมาตรฐานได้
3.2 ข้ อตกลงเขตการค้ าแบบทวิภาคี
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทยและประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริ กา
และ ยุโรป ได้มีขอ้ เรี ยกร้องต่างๆ โดยเฉพาะการเป็ นภาคีสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆ เช่น
UPOV 1991 และการให้มีการคุม้ ครองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ภายใต้ระบบสิ ทธิ บตั ร อาจส่ งผลทําให้
เกิดการแย่งชิ ง ฉกฉวย ทรัพยากรสมุนไพรและภูมิปัญญาต่างๆ ถ้าไม่มีการเตรี ยมการทั้งเรื่ องของ
ผลกระทบและมาตรการรองรับ
การเจรจาการค้าแบบทวิภาคี เป็ นทั้งวิกฤติและโอกาสต่อการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพ
วิถีไท ในด้านโอกาสนั้นทําให้ประเทศไทยสามารถขยายการบริ การการนวดไทยไปในประเทศที่มี
ข้อกี ดกันได้ ซึ่ งไทยต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านธุ รกิจและการจัดการ นอกจากนี้ ประเทศที่พฒั นา
ไฟล์ : ร่ าง5แผนยุทธศาสตร์ ชาติฉบับที่2ปรับแก้ไข19-12-53.doc

14 ธค..53

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่งชาติ

26 / 73

แล้ว เช่น สหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป มักจะกําหนดให้มีประเด็นเรื่ องสิ ทธิ บตั รยาแผนปั จจุบนั
อยูใ่ นหัวข้อการเจรจา ทําให้เกิดการผูกขาดสิ ทธิบตั รยาแผนปั จจุบนั เป็ นเวลานานขึ้น ทําให้ยามีราคา
สู งขึ้น ซึ่ งกลับกลายเป็ นโอกาสในการต้องเร่ งพัฒนาและส่ งเสริ มการใช้ยาจากสมุนไพรเพื่อการ
พึ่งตนเองมากขึ้น
3.3 การเติบโตของตลาดบริการสุ ขภาพด้ านการนวดไทยและผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย
ไทยยังคงเป็ นประเทศที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติ ที่ตอ้ งการเข้ามาลงทุน
ในภาคธุรกิจบริ การ โดยติดอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก รองจากจีนและอินเดีย การแพทย์
แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยและสปา จัดอยูใ่ นกลุ่มที่มีศกั ยภาพที่เน้นการให้บริ การในประเทศ
หรื อบริ 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)
ภาคบริการและการท่ องเที่ยว แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม่สงบ
ภายในประเทศ แต่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนและฟื้ นฟูเศรษฐกิจของประเทศ และมีโอกาส
พัฒนาเป็ น “ศูนย์กลางการบริ การและการท่องเที่ยว” ของภูมิภาค เนื่องจากการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
จะเป็ นโอกาสของไทยเนื่ องจากมีความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ ประเทศไทยยังเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และมี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว เช่น โรงแรมและ สปาที่มีมาตรฐานสู ง บริ การท่องเที่ยวเชิง
สุ ขภาพขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
การแพทย์แผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ประมาณการว่า ปี
2554 จะมีมูลค่า 30,000 ล้านบาท และมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 30 การนวดไทยและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยได้รับความนิยมสู ง มีการเปิ ดบริ การการนวดไทยหลายแห่งในต่างประเทศ
3.4 การฉกฉวยภูมิปัญญาดั้งเดิมและทรัพยากรชีวภาพ
ในอดีต มีกรณี ปัญหาโจรสลัดชีวภาพที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยหลายกรณี เช่น ข้าวหอมมะลิ
เปล้าน้อย มังคุด ฯลฯ ปั ญหาโจรสลัดชีวภาพที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุ ด คือ กรณี กวาวเครื อ และกรณี ฤาษีดดั
ตน ซึ่ งจะสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมทางด้านกฎหมาย ปั ญหา/อุปสรรคในการดําเนิ นงานแก้ไข
ปั ญหาโจรสลัดชีวภาพของประเทศไทยในปัจจุบนั
กรณีกวาวเครื อ ในเดือนพฤศจิกายน 2547 องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปั ญญาไทย ได้พบข้อมูลกรณี ที่บริ ษทั ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี ได้จดสิ ทธิ บตั รเกี่ยวกับ
สมุนไพรกวาวเครื อในประเทศสหรัฐอเมริ กา 1
1

ข้อมูลจากมูลนิธิชีววิถี (Biothai) (www.biothai.net/web/file/SatSeptember2007-18-11-9-piracy_07.pdf)
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กรณี การจดสิ ทธิบตั รกวาวเครื อโดยบริ ษทั ต่างประเทศนั้น เป็ นการนําเอาภูมิปัญญาของคน
ไทยไปศึกษาพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ แล้วนําไป
คุ ม้ ครองด้วยสิ ทธิ บตั ร เพื่ อนําไปทําผลิ ตภัณ ฑ์เพื่อการพาณิ ชย์โดยมิ ไ ด้มีการตอบแทนแบ่ งปั น
ผลประโยชน์กบั ประเทศไทยในฐานะที่เป็ นทั้งแหล่งที่มาขององค์ความรู ้ในการใช้ประโยชน์และ
แหล่งวัตถุดิบกวาวเครื อแต่อย่างใด
กรณีฤาษีดัดตน เป็ นกรณี ปัญหาล่าสุ ดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เป็ นกรณี โจรสลัดชีวภาพที่
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวญี่ปุ่นที่ได้มาเรี ยนการนวดไทยและท่าฤๅษีดดั ตนที่สาํ นักเรี ยนวัดโพธิ์
ในปี 2545 และเมื่อเดินทางกลับไปเพื่อประกอบอาชีพเกี่ยวกับการนวดแบบไทย สปา ธุรกิจการนวด
และโยคะแบบไทยอย่างครบวงจร ได้ยื่นจดเครื่ องหมายการค้าโดยใช้คาํ ว่าฤๅษี ดัดตน (Ruesie
Dutton) และจดชื่อบริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วนฤๅษีดดั ตน จํากัด ได้จดชื่อนิตยสาร หนังสื อพิมพ์ เมื่อวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 และเครื่ องหมายการค้าสําหรับบริ การสอนโยคะแบบไทย วันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ.2549 นอกจากนั้นยังยืน่ จดอีกหลายรายการในผลิตภัณฑ์และบริ การอื่น ๆ เช่น เครื่ องสําอาง
อาหารเพื่อสุ ขภาพ สิ่ งบันทึกภาพและเสี ยง สื่ อสอนโยคะ บริ การให้ขอ้ มูลการแปล การสอนนวด
และอื่นๆ รวมกว่า 50 รายการ ซึ่ งได้รับการคัดค้านจากประเทศไทย กระทรวงพาณิ ชย์ร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ทาํ หนังสื อสอบถามและทักท้วงไปยัง
สํานักงานสิ ทธิ บตั รญี่ปุ่นว่า ฤๅษีดดั ตนเป็ นสมบัติและภูมิปัญญาของไทย และเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2549 กรมทรัพย์สินทางปั ญญายืน่ คัดค้านการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวไปยังสํานักงาน
สิ ทธิ บตั รญี่ปุ่น (JPO) ในท้ายที่สุด สํานักงานสิ ทธิบตั รญี่ปุ่นได้มีคาํ วินิจฉัยเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2550
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ผลสํ า เร็ จ ปั ญ หา อุ ป สรรค การดํ า เนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
การพัฒนาภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท พ.ศ.2550–2554

โดยภาพรวม การเกิ ดแผนยุทธศาตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550–2554
นับเป็ นการประกาศนโยบายและทิศทางของประเทศในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก โดยคณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน2550 แผนยุทธศาตร์
ชาติน้ ี ได้เป็ นร่ มนโยบายให้กบั ภาคีเครื อข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการอ้างอิงเพื่อกําหนด
ทิศทางการทํางานร่ วมกัน
แผนยุทธศาสตร์ชาติฯได้ก่อให้เกิดความสําเร็ จในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกในประเด็นยุทธศาสตร์ ต่างๆ โดยมีระดับความสําเร็ จที่แตกต่างๆ
กัน ทั้งนี้ข้ ึนกับสถานการณ์ ความตระหนัก และความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ และภาคีต่างๆ
แผนยุทธศาสตร์ ชาติฯได้เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ ระดับหน่ วยงาน
จนถึงระดับท้องถิ่น ไปสู่ การปฏิบตั ิ โดยได้เกิดกลไกสําคัญ คือ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพแห่ งชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.
2551 โดยคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เพื่ อ เป็ นกลไกในการขับ เคลื่ อ น กํา กับ ติ ด ตาม และ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ
คณะกรรมการพัฒนาภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้มี บทบาทสําคัญในการจัดทํา
ธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ หมวด 7 “การส่ งเสริ ม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ” และการจัด
สมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็นฯในการประชุ มวิ ชาการ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือกแห่ งชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งส่ งผลให้เกิด มติ 7 ในสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552
2. การจัด ตั้ง สถาบั น สุ ข ภาพวิ ถี ไ ทย ภายใต้ สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) เมื่ อ วัน ที่ 22
มิถุนายน 2552 เพื่อเป็ นกลไกทางวิชาการที่อิสระ มีความคล่องตัว เชื่อมโยงชุมชนปฏิบตั ิการต่างๆ ซึ่ง
ส่ วนใหญ่อยูน่ อกภาครัฐ เพื่อให้เกิดการสร้างคน สร้างความรู ้และสร้างชุมชนวิชาการ
สถาบันสุ ขภาพวิถีไทย ได้มีบทบาทสําคัญในการเป็ นสํานักงานเลขานุ การให้กบั คณะกรรมการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ โดยทําหน้าที่ในการ
ประสานงานกับภาคีเครื อข่าย และการทํางานด้านวิชาการ
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ความสํ าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างและจัดการความรู้
1.1 การเกิดสถาบันสุ ขภาพวิถีไทย นับเป็ นผลจากแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ เพื่อให้เกิดกลไกทางวิชาการ
ที่อิสระ มีความคล่องตัว เชื่อมโยงชุมชนปฏิบตั ิการต่างๆ เพื่อให้เกิดการสร้างคน สร้างความรู ้และ
สร้างชุมชนวิชาการ
สถาบันสถาบันสุ ขภาพวิถีไทยได้เป็ นกลไกสําคัญในการสร้างความรู ้เพื่อการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยทําหน้าที่ในการประสานงานกับภาคีเครื อข่าย และการทํางานด้านวิชาการ เช่น
1) การทบทวนสถานการณ์เพื่อนําสู่ การร่ างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่งชาติ หมวด 7
2) การจัดทําแผนปฏิบตั ิการ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ
3) การจัดเวทีสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆในการประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่ งชาติ ครั้งที่ 6และเตรี ยมเอกสารวิชาการเพื่อ
นําเสนอระเบียบวาระในการประชุมสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552
อย่างไรก็ตาม สถาบันสถาบันสุ ขภาพวิถีไทยยังมีขอ้ จํากัดในด้านความเข้มแข็งของบุคลากร
การเข้าใจบทบาทและภารกิจ การเสริ มพลังทั้งกับตนเองและให้กบั ภาคีเครื อข่าย ทําให้เกิดปั ญหา
ในการผนึกกําลังทั้งกับภาคีเครื อข่ายภาครัฐและประชาสังคม
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยังเกิ ดความสําเร็ จในการส่ งเสริ มให้เกิ ดการจัดการความรู ้ ของชุ มชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดการความรู้ “ระบบภูมิปัญญาการแพทย์ พื้นบ้ าน อีสาน 9 ประเด็น” โดย
เครื อข่ายหมอพื้นบ้าน ภายใต้แผนงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุ ขภาพเพื่อการพึ่งตนเองของ
ชุมชน มูลนิธิสุขภาพไทย ซึ่งได้เกิดการเชื่อมร้อยเครื อข่ายสุ ขภาพวิถีไทอีสาน 7 พื้นที่ ถอดชุดองค์
ความรู ้ของโครงสร้างระบบการดูแลสุ ขภาพชุ มชนวิถีไทอีสานเพื่อการพึ่งตนเอง และได้พฒั นาเข้า
สู่ การทําระบบการบันทึ กความรู ้ ของชุ มชนในการดู แลสุ ขภาพด้วยหลักฐานเชิ งประจักษ์ การ
ตรวจสอบความรู ้ และการส่ งเสริ มการใช้องค์ความรู ้ (Documentation , Assessment and
Utilization) และจะนําไปสู่ การจัดทําระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านของประเทศ
(Traditional Knowledge Digital Information. TKDI)
1.3 สิ่ งทีย่ งั ไม่ สามารถดําเนินเนินการได้ คือ
การจัดการการวิจัย การขาดแผนแม่บทการวิจยั และกลไกการจัดการการวิจยั ของประเทศ ทําให้
ขาดทิศทางร่ วมกันในการจัดการการวิจยั การขาดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้ง
ด้านนักวิจยั และงบประมาณ การขาดระบบการพัฒนานักวิจยั ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ทั้งใน
ประเภทการวิจยั คลินิก สังคมศาสตร์ และเชิงระบบ
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การจั ด ทํา ตํ า ราทางการแพทย์ การศึ ก ษาอบรมของสถาบัน ทั้ง ประเภท (ก) และ(ข)ยัง คงใช้
ตํารับตําราที่มีมาแต่ด้ งั เดิ ม การพัฒนาตําราทางการแพทย์มีความสําคัญต่อการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยทั้งในระดับการเรี ยนการสอน การทําเวชปฏิบตั ิ และการศึกษาวิจยั การขาดการวิจยั ต่อ
ยอดภูมิปัญญา การขาดการสนับสนุนการจัดการความรู ้จากครู หมอแผนไทย ทําให้การพัฒนาตํารา
ทางการแพทย์น้ นั ไม่สามารถดําเนินการได้

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบสุ ขภาพ การแพทย์ พืน้ บ้ าน การแพทย์ แผนไทย
และการแพทย์ ทางเลือก
2.1 มีความสํ าเร็ จเบื้องต้ นในการพัฒนาระบบข้ อมูลสารสนเทศด้ านสุ ขภาพของประเทศ โดยแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานและมี
ความพยายามทําให้เป็ นข้อมูลในระดับประเทศ ได้แก่
2.1.1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จดั ตั้ง ศู นย์ ข้อมูลเชิ งยุทธศาสตร์
และได้ศึกษาสถานการณ์ที่แสดงข้อมูลในภาพรวมของประเทศ ได้แก่
1) สถานการณ์กาํ ลังคนที่ให้บริ การการแพทย์แผนไทยในสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ
และสถานพยาบาลภาคเอกชน พ.ศ. 2551
2) สถานการณ์ ผูป้ ระกอบโรคศิ ล ปะสาขาการแพทย์แ ผนไทยและแผนไทยประยุก ต์
พ.ศ. 2550
3) สถานการณ์การใช้ยาในสถานบริ การสาธารณสุ ข พ.ศ.2551 ฯลฯ
นอกจากนี้ กรมฯยังจัดทํา ระบบ ICD 10 ด้านการแพทย์แผนไทย และทดลองใช้
ในสถานบริ การสาธารณสุ ข 25 แห่ ง และจะส่ งเสริ มให้เกิ ดการใช้ในสถานบริ การสาธารณสุ ข
ทัว่ ประเทศ ซึ่งได้ทาํ การประสานและเชื่อมต่อกับสํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ(สปสช.)
2.1.2 สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (สพรศ.) กําลังพัฒนา ระบบฐานข้ อมูล
ผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้ทนั สมัยเป็ นระบบเลข 13 หลักตามระบบเลขบัตรประชาชน ซึ่งจะ
เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของหน่วยงานต่างๆได้
2.1.3 เครื อข่ายหมอพื้นบ้านพื้นบ้าน ภายใต้แผนงานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองของชุ มชน ร่ วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พัฒนาระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญา
การแพทย์พ้นื บ้านของชุมชนทัว่ ประเทศ (Traditional Knowledge Digital Information. TKDI)
2.2 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งระบบสุ ขภาพภาคประชาชน
ภายใต้แ ผนงานพัฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นสุ ข ภาพเพื่ อ การพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชน ได้
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการให้บริ การด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน ผ่านบ้านหมอพื้นบ้าน วัด ศูนย์บริ การ
การแพทย์พ้ืนบ้าน รวมถึงการออกหน่วยบริ การเคลื่อนที่ เช่น ศูนย์บริ การสุ ขภาพพื้นบ้านวัดพระ
ธาตุจอมปิ ง จ.ลําปาง วัดอมริ นทราราม จ. สุ รินทร์
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องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอย่างน้อย 11 แห่ ง ส่ งเสริ มให้ชุมชนรับรองหมอพื้นบ้านใน
ชุมชนของตนเองเพื่อให้หมอพื้นบ้านมีสิทธิ ในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน โดยมีการเชื่อมต่อ
กับกองทุนสุ ขภาพตําบลของสปสช.
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส่งเสริ มให้เกิดศูนย์ การเรียนรู้ หมอ
พื้นบ้ านทุกจังหวัด และได้จดั การความรู ้ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านของศูนย์เรี ยนรู ้และเครื อข่าย
หมอพื้นบ้านในหลายเรื่ อง เช่น การรักษากระดูกหัก การรักษามะเร็ ง การรักษาพิษงู เป็ นต้น
โดยรวม การเสริ มสร้างความเข้มแข็งระบบสุ ขภาพชุมชน ยังไม่เกิดรู ปธรรมที่ชดั เจนของ
การส่ งเสริ มสิ ทธิของชุมชนในการรับรองสถานภาพของหมอพื้นบ้าน
2.3 การส่ งเสริมการใช้ และการพัฒนามาตรฐานการบริการการแพทย์ แผนไทย
สปสช.ได้จดั ตั้งกองทุนพัฒนาการแพทย์ แผนไทย เพื่อจ่ายสมทบการนวดไทยเพื่อรักษา
อาการปวด และอัมพาต อัมพฤกษ์ ให้กบั สถานบริ การสาธารณสุ ข ตั้งแต่ พ.ศ.2550 โดยได้จดั สรร
งบประมาณตามรายประชากร ราย ละ 0.50 บาท และเพิ่มเป็ น 1 บาท ในปี 2551 และ 2 บาท ในปี
2552 มีผลทําให้ประชาชนมารับบริ การการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้นเป็ น 3 เท่า ในปี 2553 และ
ได้ขยายการให้บริ การการแพทย์แผนไทยสําหรับการฟื้ นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด ในปี 2553
ในปี 2554 สปสช.ได้จดั สรรงบประมาณตามรายประชากรให้รายละ 6 บาท โดย 4.50 บาท
สําหรับการบริ การการนวดไทยเพื่อรักษาอาการปวด อัมพาต อัมพฤกษ์ การฟื้ นฟูสุขภาพแม่หลัง
คลอด และอีก 1.50 บาท สําหรับส่ งเสริ มการใช้ยาจากสมุนไพร
การส่ งเสริ มการบริ การการแพทย์แผนไทยของสปสช.ทําให้เกิ ดการพัฒนามาตรฐานการ
บริ ก ารการแพทย์แ ผนไทย โดยมี ก ารจัด ทํา แนวเวชปฏิ บ ัติ ก ารนวดไทยเพื่ อ ลดอาการปวด
แนวเวชปฏิบตั ิการนวดไทยเพื่อการฟื้ นฟูผูป้ ่ วยอัมพฤกษ์ อัมพาต แนวเวชปฏิบตั ิเพื่อการฟื้ นฟู
สุ ขภาพแม่หลังคลอด ซึ่งนับเป็ นครั้งแรกของการจัดทําแนวเวชฏิบตั ิดา้ นการแพทย์แผนไทย
นอกจากนี้ สปสช.ยังได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและ
กรมบัญชีกลาง ในการกําหนดมาตรฐานผู้ให้ บริ การแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยของสถาน
บริ การสาธารณสุ ขว่า
ในระดับ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน ต้ องเป็ นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์ แผนไทย ประเภทการนวดไทย
ในระดับ สถานีอนามัย ต้ องเป็ นผู้ช่วยแพทย์ แผนไทย
โดยมี ก ํา หนดเวลาในการยกระดับ มาตรฐานวิ ช าชี พ ผู ้ใ ห้ บ ริ การการนวดไทยของ
สถานบริ การสาธารณสุ ขทัว่ ประเทศ กว่า 2,500 คน ให้เป็ นผูช้ ่ วยแพทย์แผนไทย ภายใน 2 ปี
(ปี 2550–2552) ซึ่งได้ทาํ ให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผูใ้ ห้บริ การดังกล่าว
ทั้งในด้านการขอรับรองเป็ นสถาบันการฝึ กอบรมจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน
ไทย และการอบรมต่อยอดผูใ้ ห้บริ การเป็ นผูช้ ่วยแพทย์แผนไทยของสถาบันต่างๆ
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สถาบันอบรมหลักสู ตรผูช้ ่วยแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนไทยระหว่างปี 2545-2550 มีเพียง 5 สถาบัน หลังปี 2550 – ปั จจุบนั มีอย่าง
น้อย 55 สถาบัน
สถาบันอบรมหลักสู ตรวิชาชี พการนวดไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชี พ
สาขาการแพทย์แผนไทยระหว่างปี 2545-2550 มีเพียง 1 สถาบัน หลังปี 2550 – ปั จจุบนั มีอย่าง
น้อย 15 สถาบัน
แผนยุท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ยัง มี ผ ลต่ อ ความสํา เร็ จ ในการจัด ตั้ง โรงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทย
ต้ นแบบ โดยได้มีการกําหนดในแผนปฏิบตั ิการเพื่อขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติฯ และได้มีผล
ต่อการกําหนดเป็ นเป้าหมาย ( ข้อ 60 ) ในธรรมนูญ ว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ หมวด 7 และได้
มีการขับเคลื่อนต่อจนเป็ นมติ 7 ใน สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติ ครั้งที่ 2 จนทําให้เกิดความสําเร็ จใน
การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์ แผนไทยต้ นแบบแห่ งแรก ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีความร่ วมมือจาก
ภาคส่ วนต่างๆ ทั้งจากวัด ชุมชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ หน่ วยงานภาครัฐ
ทั้งในท้องถิ่นและส่ วนกลาง

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนากําลังคน
3.1 การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลกําลังคนของประเทศ ได้มีการพัฒนาไปพร้อมๆกับ ระบบฐานข้อมูล
อื่นๆ หน่ วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลหลักคือ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ซึ่ งมีการจัดเก็บข้อมูลผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ แผนไทยและแผนไทยประยุกต์ ตั้งแต่
พ.ศ. 2479 แต่ไม่เป็ นข้อมูลที่มีการปรั บฐานตาม ความเป็ นจริ ง และมีการจัดเก็บในระบบที่ไม่
สามารถประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเชื่ อมต่อกับระบบอื่นๆได้ รวมทั้งที่อยู่ ที่ติดต่อ
ของผูป้ ระกอบโรคศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ไม่มีระบบการเก็บข้อมูลของบุคลากรด้านการแพทย์
แผนไทย แต่มีการจัดเก็บตามระบบตําแหน่ ง ซึ่ งมีการบรรจุบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยใน
ตําแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน ลูกจ้าง คนสวน เป็ นต้น
การจัดเก็บข้อมูลผูท้ ี่จบการอบรมด้านการแพทย์แผนไทย แบบครู รับมอบตัวศิษย์ (ประเภท ก.)
ของสถาบันอบรมต่างๆนั้น ส่ วนใหญ่จะไม่มีการเก็บบันทึกอย่างเป็ นระบบ ไม่สามารถสื บค้นได้
มีแต่สถาบันการศึกษา (ประเภท ข.) เท่านั้นที่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
3.2 การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนากําลังคน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนากําลังคน
แห่ ง ชาติ ภายใต้ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ โดยมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ท ศวรรษการพัฒ นา
กําลังคนด้ านสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 - 2559 ซึ่ งได้มีการกําหนดว่า กําลังคนด้านการแพทย์
แผนไทยนั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของกําลังคนด้านสุ ขภาพของประเทศ
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังไม่มีแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจนเกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนด้าน
การแพทย์แผนไทย
ได้มีการเริ่ มรวมตัวกันในการก่อตั้งเป็ นเครื อข่ ายสถาบันการผลิตบุคลากรด้ านการแพทย์
แผนไทย ระหว่างสถาบันการศึกษาที่เปิ ดการเรี ยนการสอน แพทย์แผนไทยทั้งแผนไทยและแผน
ไทยประยุกต์ ในระดับอุดมศึกษา
3.3 ได้มี ก ารพัฒ นามาตรฐานการผลิต กํา ลัง คนทั้ง ในกลุ่ ม ครู รับ มอบตัว ศิ ษ ย์ (ประเภท ก.) และ
สถาบันการศึกษา (ประเภท ข.) โดยมีการขอรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ เพื่อให้ถูกต้องตาม
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2550
อย่ า งไรก็ ต าม รั ฐ ให้ ค วามสนั บ สนุ นด้ า นงบประมาณและบุ ค ลากรให้ เ ฉพาะ
สถาบันการศึกษา(ประเภท ข.) เท่านั้น ทําให้ให้มาตรฐานของประเภท ก. นั้นไม่สามารถพัฒนาได้
อย่างเต็มที่และเป็ นระบบ เกิดความไม่ เป็ นธรรมในการจัดการศึ กษาและการพัฒนาการแพทย์
แผนไทยประเภท (ก) อันเป็ นรากเหง้ าของการศึกษาการแพทย์ แผนไทย
3.4 การจัดตั้งสภาวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย ได้เป็ นข้อเรี ยกร้องของผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผน
ไทย และได้มีมติสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติครั้งที่ 2 (พ.ศ.2552) ให้มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
จัดตั้ง ภายใน 2 ปี

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร
4.1 การพัฒนานโยบายระดับชาติ ด้ านยาไทยและยาสมุนไพร ได้มีการกําหนดในธรรมนู ญว่าด้วย
ระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ หมวด 7 โดยกําหนดเป้ าหมายข้อ 56 ให้มีรายการยาไทยและยาพัฒนา
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
ได้มีการกําหนดเป็ นมติในสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2552) ให้ดาํ เนินการดังนี้
4) เร่ งรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเป็ นไปได้ในการตรากฎหมายว่าด้วยยาไทยและยาจาก
สมุนไพรไทย เพื่อการส่ งเสริ มการใช้
5) จัดทําแผนปฏิบตั ิการพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตํารับยาฯโดยพัฒนาตํารับ
ยาระดับชาติ จํานวนอย่างน้อย 100 ตํารับ ภายใน 3 ปี
6) ประสานคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ เพื่อพิจารณาบรรจุยาจากสมุนไพรเข้า
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างน้อย 20 รายการ ใน 3 ปี
4.2 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส่งเสริ มให้โรงพยาบาล ชุมชน 7 แห่ ง
ที่มีการผลิตยาจากสมุนไพร มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ PICS
4.3 สปสช.ได้มีการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย ในปี 2554 โดยจัดสรร
งบประมาณตามรายประชากร รายละ 1.50 บาท เพื่อส่ งเสริ มการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบ
บริ การสาธารณสุ ข ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเข้าถึงยาจากสมุนไพรมากขึ้น
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4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการส่ งเสริ มการใช้ยาจากสมุนไพร คือ รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่ งชาติ มีเพียง 19 รายการ และยังไม่มีเภสัชตํารับโรงพยาบาลด้านยาจากสมุนไพร ซึ่ งคณะทํางาน
ผู้เชี่ ยวชาญแห่ งชาติด้านคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่ งชาติกาํ ลังเร่ งรัดการจัดทําเภสัชตํารับโรงพยาบาลด้านยาจากสมุนไพร เพื่อให้
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติพิจารณาและประกาศใช้ภายในต้นปี 2554

5. ประเด็นยุทธศาตร์ ที่ 5 การคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ด้ านการแพทย์ พื้นบ้ านและการแพทย์
แผนไทย
โดยภาพรวมหน่ ว ยงานหลัก ที่ รั บผิด ชอบด้า นการคุ ม้ ครองภู มิปั ญญาไทยได้แ ก่ สํานัก
คุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ซึ่ งให้ความสําคัญและดําเนิ นการในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง ตาม พ.ร.บ.การคุม้ ครอง
และส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 การส่ งเสริ มการสํ ารวจสมุนไพรและถิ่นกําเนิด
จํานวน 25 พื้นที่ ใน 24 จังหวัด และการจัดทําแผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรภูผากูด พ.ศ.2551 - 2553
ในมาตรการ การสร้ างความเข้ าใจและความรู้ เท่ าทันแก่ สังคมและการเสริ มสร้ างศักยภาพ
และความแข้ มแข็งของชุ มชนท้ องถิ่นในการคุ้มครองภูมิปัญญาไทยนั้น ยังขาดการดําเนินการที่ชดั เจน
ทําให้ชุมชน สังคม ขาดการรับรู ้และการมีส่วนร่ วมในการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
ในมาตรการ การสร้ างบทบาทเชิ งรุ กของไทยในเวทีเจรจาระหว่ างประเทศเพื่อคุ้มครองภูมิ
ปัญญาไทย นั้น ไม่มีการดําเนิ นการจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นระบบ ทําให้การไปประชุมใน
เวทีการเจราจาต่างๆ เช่น WIPO , FTA , CBD etc. นั้น ไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบเพื่อกําหนดเป็ น
ท่าทีของประเทศไทย แต่เป็ นการนําความคิดเห็นและข้อเสนอของแต่ละหน่วยงานมารวบรวมเป็ นหลัก
การจัดทํา ระบบฐานข้ อมูลภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและสมุนไพร มีความสําคัญต่อการ
คุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศ โดยต้องทําการแปลตํารับยาไทยที่มีอยูใ่ นตําราและ
คัมภีร์ด้ งั เดิ ม มีการจัดเก็บเป็ นระบบดิ จิทลั และทําข้อตกลงกับสํานักงานสิ ทธิ บตั รระหว่างประเทศ
เพื่อการตรวจสอบไม่ให้ภูมิปัญญาไทยถูกละเมิด ประเทศไทยยังไม่มีการดําเนิ นการดังกล่าว ทําให้ไม่
สามารถดําเนิ นการคุม้ ครองและขอให้สาํ นักงานสิ ทธิ บตั รระหว่างประเทศทําการเพิกถอนหรื อไม่รับ
การจดทะเบียนได้
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สรุ ปผลสํ าเร็ จ ปัญหา อุปสรรค การดําเนินการตามแผนยุทธศาตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท
สุ ขภาพวิถไี ท พ.ศ. 2550–2554
แผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ได้เป็ นร่ มนโยบายที่ สําคัญในการขับเคลื่อนให้เกิ ดการพัฒนา ภู มิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ความสําเร็ จที่เกิดขึ้น
มีท้ งั ในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ
ความสําเร็ จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการมีกลไกระดับชาติในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพ ภายใต้ คณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติ โดยมีกลไกทาง
วิชาการสนับสนุ น ได้แ ก่ สถาบัน สุ ข ภาพวิถีไทย ภายใต้สถาบัน วิจ ยั ระบบสาธารณสุ ข ในการผลัก ดัน
ประสาน ส่ งเสริ ม ติดตามกํากับ และประเมินผล การดําเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ด้วยการมีส่วน
ร่ วมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ความสํา เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น ยัง เกิ ด จากหน่ ว ยงานหลัก ทั้ง ภาครั ฐ และภาคประชาชน ได้นํา แผน
ยุท ธศาสตร์ ช าติ ฯ ไปดํา เนิ น การตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะ สปสช. ได้จ ัด ตั้ง กองทุ น พัฒ นา
การแพทย์แผนไทย เพื่อสนับสนุนการให้บริ การการแพทย์แผนไทยในระบบบริ การสาธารณสุ ข โดยการใช้
กลไกทางการเงินเป็ นตัวกระตุน้ การให้บริ การที่ได้มาตรฐาน การส่ งเสริ มการให้บริ การของสปสช.ทําให้เกิด
การพัฒนามาตรฐานการบริ การ ทั้งด้านแนวเวชปฏิบตั ิ และมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรที่ให้บริ การ ทําให้
ประชาชนเข้าถึงบริ การมากขึ้น
การจัดการความรู ้ของชุ มชนท้องถิ่นเป็ นจุดสะท้อนให้เห็ นพัฒนาการของระบบสุ ขภาพชุ มชน ที่
เน้นการใช้ความรู ้และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุ ขภาพของชุมชน ไม่ใช่การชูธงเรื่ องความเชื่อ หรื อ
พิธีกรรมเพียงด้านเดี ยว การจัดระบบบริ การการแพทย์พ้ืนบ้านที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถีของ
ชุมชนที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนิ นการ พบว่า การขาดการยอมรับและการมีส่วนร่ วมจากหน่ วยงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานหลักภาครัฐบางหน่วย ทําให้การขับเคลื่อนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็ นภารกิจหลักของ
หน่ วยงานดังกล่าวไม่สามารถดําเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณจากแหล่ง
ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ยังขาดทิศทางเพื่อดําเนินการให้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริ ง ที่สาํ คัญ บุคลากรภาครัฐ
ยังไม่เชื่ อมัน่ และไม่เข้าใจกระบวนการการทํางานกับภาคประชาชน ทําให้ภาครั ฐยังคงเน้นบทบาทการ
ทํางานด้วยตนเองแทนการสนับสนุนภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและดําเนินการด้วยตนเอง
การไม่มีงบประมาณโดยตรงในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ทําให้หน่วยงานต่างๆไม่สนใจ
ในการนําแผนยุทธศาสตร์ชาติไปดําเนินการ แม้สาํ นักงบประมาณจะเสนอให้หน่วยงานต่างๆตั้งงบประมาณ
แบบบูรณาการ แต่ในทางปฏิบตั ิดา้ นงบประมาณทําให้แต่ละหน่วยงานไม่สามารถตั้งงบประมาณเพิ่มเพื่อการ
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นี้ โดยไม่มีการปรับลดวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเดิมของหน่ วยงาน หลายหน่ วยงานได้นาํ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติไปจัดทําแผนปฏิบตั ิการ แต่กไ็ ม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ส่ วน
ใหญ่อยูน่ อกระบบภาครัฐ แต่การสนับสนุนระบบสุ ขภาพภาคประชาชนนั้นมีนอ้ ย และติดขัดด้วยระเบียบ
งบประมาณ ที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณของรัฐไปสู่ ชุมชนได้โดยตรง ทําให้โอกาสในการพัฒนาภาค
ประชาชนมี ขอ้ จํากัด แม้จ ะมี ง บประมาณในส่ ว นของท้อ งถิ่ น แต่ ทอ้ งถิ่ น แต่ ละแห่ งก็มีน โยบายในการ
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน แตกต่างกันไป
จากสถานการณ์ต่างๆในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ภูมิภาค ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และจาก
ผลสําเร็ จ ปั ญหา และอุปสรรคจากการดําเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถี
ไท พ.ศ.2550–2554 จึงจําเป็ นที่ประเทศไทยต้องมี แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
ฉบับที่สอง (พ.ศ.2555–2559) เพื่อที่จะขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
ฉบับที่ 1 และเป็ นกรอบและแนวทางให้กบั ภาคีเครื อข่ายต่างๆในการนําไปดําเนิ นการเพื่อมุ่งไปสู่ การพึ่งตนเอง
ด้านสุ ขภาพด้วยภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่ วนที่ 3 กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2555–2559 )
กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555–
2559) ยึดกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555–2559) เป็ นกรอบ
ในการจัดทํา โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา”และ
“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และได้นาํ ผลสํ าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ฉบับ
ที่ 1 รวมทั้งได้นาํ สถานการณ์ สําคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท มาเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ 2
หลักการสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ 2 มีดงั นี้
(1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บงั เกิดผลในทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนยิง่ ขึ้นใน
ทุกระดับ
(2) ยึดคนเป็ นศู นย์ กลางของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ในสังคม และการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของประชาชน
(3) สอดคล้ องกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารี ตประเพณี ความเชื่อและศาสนาและนําไปสู่ การพึ่งตนเองด้ าน
สุ ขภาพ
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(4) ส่ งเสริมการแพทย์ ทุกระบบอย่ างเท่ าเทียมกัน เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของระบบสุ ขภาพ
(5) ยึดวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ. 2570 ของแผนพัฒนาฯ เป็ นเป้ าหมาย
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็ นไทย มีมิตรไมตรี บนวิถชี ีวิตแห่ งความพอเพียง ยึดมัน่ ในวัฒนธรรม
ประชาธิ ปไตย และหลักธรรมาภิ บาล การบริ การสาธารณะขั้นพืน้ ฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สั งคมมีความ
ปลอดภัยและมัน่ คง อยู่ในสภาวะแวดล้ อมที่ดี เกือ้ กูลและเอือ้ อาทรซึ่ งกันและกัน ระบบการผลิตเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้ อม มีความมัน่ คงด้ านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่ งขันได้ ในเวที
โลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้ อย่ างมีศักดิ์ศรี ”
ร่ างกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ฉบับที่ 2 ระยะ 5 ปี จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์
ระบบสุ ขภาพของประเทศมีความมัน่ คง พึ่งตนเองด้วยภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท และประชาชนมี
สิ ทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการแพทย์ระบบต่างๆ อย่างเท่าเทียมและรู ้เท่าทัน

3.2 พันธกิจ
การพัฒนาระบบสุ ขภาพของประเทศในระยะแผนยุทธศาสตร์ ชาติฯ ฉบับที่ 2 ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ บนหลักการของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ การปฏิบตั ิในด้านสุ ขภาพ มีพนั ธกิจ
ดังนี้
1) พัฒนาฐานทางวิชาการด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เข้มแข็ง
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน ชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ
2) สร้างความเข้มแข็งของระบบสุ ขภาพภาคประชาชน ที่พ่ ึงตนเองด้วยภูมิปัญญาไท พัฒนามาตรฐาน
และการเข้าถึงระบบบริ การสาธารณสุ ขภาครัฐ
3) พัฒนากําลังคนด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลื อก ทั้งในด้าน
ปริ มาณและคุณภาพ
4) ส่ งเสริ มระบบยาของประเทศให้มีความมัน่ คงด้วยการส่ งเสริ มการผลิตและการใช้ยาจากสมุนไพร
5) สร้ างความมัน่ คงด้านสมุ นไพรและอาหารบนฐานทรั พยากรและความหลากหลายทางชี วภาพ
มีระบบการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทยที่เข้มแข็ง และมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน

3.3 เป้ าหมาย / เป้าประสงค์
เป้าหมาย / ประสงค์ ของแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะมีการกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็ จและ
ค่าเป้าหมายที่เป็ นรู ปธรรม ในขั้นตอนต่อไปของการจัดทําร่ างแผนฯ ได้แก่
1) มี การใช้ปัญญา ความรู ้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้ จากฐานเดิ มอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คุม้ ค่า มีประสิ ทธิผลและปลอดภัย
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2) ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการใช้ และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
เพื่อการดู แลสุ ขภาพของชุ มชนและชุ มชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีระบบสุ ขภาพชุ มชน / ระบบ
สุ ขภาพภาคประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพในการดูแลสุ ขภาพของชุมชน
3) ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน ตั้งแต่ องค์ความรู ้ สถานที่ บุคลากร
เวชปฏิบตั ิ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยูใ่ นสิ ทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุ ขภาพทุกระบบ
4) กําลังคนด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพ
5) ระบบยาของประเทศมีความมัน่ คงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร
6) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

3.4 วัตถุประสงค์
1) มีการสร้างและจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุม้ ค่า
2) มี ร ะบบและกลไกที่ เ ข้ม แข็ง มี ฐ านวิ ช าการ เป็ นอิ ส ระ เป็ นกลางในการคัด กรอง ส่ ง เสริ ม และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิ ทธิ ผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
3) เพื่อให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการระบบสุ ขภาพของชุมชน
4) เพื่อให้ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศมีมาตรฐาน ทั้งในด้าน
องค์ความรู ้ การบริ การ กําลังคน ยาจากสมุนไพร และฐานทรัพยากรสมุนไพรและอาหาร
5) มี แ ผนแม่ บ ทการพัฒ นากํา ลั ง คน ตั้ ง แต่ การผลิ ต การพัฒ นาองค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
6) มีรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
7) มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งในการคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และนานาชาติ

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาตร์ ชาติฯ
1)
2)
3)
4)
5)

แผนยุทธศาสตร์ชาติฯประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ได้แก่
การสร้างและจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนท้องถิ่น และระบบบริ การสาธารณสุ ข
การพัฒนากําลังคน
การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
การพัฒนาระบบและกลไกการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
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6) การสื่ อสารสาธารณะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

การสร้ างและจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท

มีกลยุทธ / มาตรการที่สาํ คัญ คือ
1.1 การขับเคลื่อนแผนแม่ บทการวิจัยของประเทศ
เพื่อให้มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งของประเทศในการจัดการการวิจยั สนับสนุน ส่ งเสริ ม
พัฒนางานวิจยั นักวิจยั กลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ติดตามประเมินผล และนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
(1) การสร้ างระบบและกลไกการวิจัยระดับชาติ
เพื่อ การดํา เนิ น การตามแผนแม่ บท ให้บ รรลุ ต ามวัตถุ ป ระสงค์แ ละเป้ า หมายที่
กําหนดไว้ โดยมีระบบและกลไกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น
พัฒนากลไกการจัดการการวิจยั ระดับชาติ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยภูมิ
ปัญญาไทแห่ งชาติ หรื อ จัดตั้งในรู ปเครื อข่ายภาคีการวิจยั แห่งชาติ และ ภาค
ทั้งนี้ ให้มี การจัด สรรงบประมาณ อย่า งน้อ ยร้ อ ยละ 0.5 ของงบประมาณ ด้า น
สาธารณสุ ข มาสนั บ สนุ น งานวิ จ ัย ด้า นการแพทย์พ้ื น บ้า น การแพทย์แ ผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก
(2) การพัฒนางานวิจัย
เพื่ อ วิ จ ัย และพัฒ นาองค์ค วามรู ้ เ พื่ อ ขับ เคลื่ อ นประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ท้ ัง 5
ประเด็น
(3) การพัฒนานักวิจัย กลุ่มและเครื อข่ ายการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ตั้งแต่นักวิจยั ชุมชนท้องถิ่น นักวิจยั ระดับต้น นักวิจยั
ระดับกลาง และเมธี วิจยั รวมทั้งการพัฒนากลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ในระดับประเทศ
ภูมิภาคและท้องถิ่น
1.2 การจัดทําระบบการบันทึกภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพทั่วประเทศ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
และนําไปใช้ประโยชน์ (Documentation, Assessment and Utilization)
1.3 การจั ด ทํ า ระบบข้ อมู ล ดิ จิ ทั ล ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ด้ านสุ ขภาพของชุ มชนทั่ ว ประเทศ
(Traditional Knowledge Digital Information TKDI) โดยเป็ นระบบเครื อข่ายข้อมูลของชุมชน
ท้องถิ่นทัว่ ประเทศ ซึ่ งมาจากการบันทึกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังคายนาองค์ความรู ้ใน
ตํารั บตําราดั้งเดิ มของชุ มชนและภูมิภาค ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อกับระบบข้อมูลส่ วนกลางของ
ประเทศ พร้อมเชื่อมต่อกับการระบบการคุม้ ครองภูมิปัญญาระหว่างประเทศ
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1.4 การพัฒนาระบบและกลไกทางวิชาการที่เข้ มแข็ง เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริม
และคุ้มครองผู้บริ โภคด้ านการแพทย์ ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิ ผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนท้ องถิน่ และระบบบริการ
สาธารณสุ ข

มีกลยุทธ / มาตรการที่สาํ คัญ คือ
2.1 การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีศกั ยภาพในการจัดการด้านสุ ขภาพของชุมชน โดย
1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมขององค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น (อปท.) เครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน
นักวิชาการ และภาคประชาสั งคม เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและดูแลสุ ขภาพของชุมชน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพที่มีอยู่ การจัดสรรงบประมาณของชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การรับรองและส่ งเสริ มสถานภาพของหมอพื้นบ้าน
2) การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและชุ มชนท้ องถิ่น ในการฟื้ นฟู
สื บสานและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ด้า นสุ ข ภาพให้ส อดคล้อ งกับ บริ บ ททางด้า นสัง คม เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป
3) การสนับสนุนและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน โดยการรับรองและ
เสริ มสร้างสถานภาพของหมอพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านในชุมชน การ
สนับสนุนการสื บทอดสู่ หมอพื้นบ้านรุ่ นใหม่โดยส่ งเสริ มให้เยาวชนรุ่ นใหม่เห็นคุณค่าของ
หมอพื้นบ้าน และรักษาแบบแผนการสื บทอดที่เป็ นของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู ้ท้ งั ในตําราและตัวหมอ การพัฒนาทางวิชาการ การบริ การ การบริ หารจัดการ
การจัด ตั้ง สภาหมอพื้ น บ้ า 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 ทุติยภูมิ
และตติยภูมิ
1) มาตรฐานการบริ การ ตั้งแต่ การตรวจวินิจฉัย การรักษาตามแนวเวชปฏิบตั ิ ระบบทีมงาน
การดูแลรักษา ระบบใบสัง่ ยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการรักษา
การประชุ มวิชาการ การรั บและส่ งต่อผูป้ ่ วยกับระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั และระบบ
สุ ขภาพชุมชน
ไฟล์ : ร่ าง5แผนยุทธศาสตร์ ชาติฉบับที่2ปรับแก้ไข19-12-53.doc

14 ธค..53

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่งชาติ

41 / 73

2) การพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยต้ นแบบ โดยพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ต้นแบบ เพื่อให้เป็ นต้นแบบการพัฒนาวิชาการ การบริ การ การฝึ กอบรม การเชื่อมต่อกับ
ระบบสุ ขภาพของชุมชนและชุมชนวิชาการต่างๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพั ฒ นากํ า ลั ง คน ด้ านการแพทย์ พื้ น บ้ าน การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน อันเป็ นต้นทางของการพัฒนาระบบบริ การ และระบบอื่นๆ
มีกลยุทธ/มาตรการที่สาํ คัญ คือ
3.1 การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลกําลังคนของประเทศ เพื่อให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เห็นทั้งปริ มาณ
และคุณภาพ การกระจายบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากําลังคนและการรองรับ
การจัดตั้งสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
3.2 การมีแผนแม่ บทการพัฒนากําลังคนระดับชาติ เพื่อกําหนดทิศทางการผลิต การกระจาย การ
พัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในส่ วนที่เป็ นของภาคชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
3.3 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
3.4 การพัฒนาบุคลากรอย่ างต่ อเนื่อง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมเสริ มความรู ้
3.5 การกําหนดโครงสร้ างและกรอบอัตรากําลังคนด้ านการแพทย์ แผนไทย เพื่อให้ สถานภาพของ
บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยนั้นมี ความมัน่ คง เป็ นที่ยอมรั บ และมี ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพเข่นเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ สมุนไพร
มีกลยุทธ/มาตรการที่สาํ คัญ คือ
4.1 ส่ งเสริมการพึ่งตนเองด้ 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 มภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย พ.ศ.2542
2) ส่ งเสริ มชุ มชนในการปลูกสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชุมชนและประเทศ
โดยมีการจัดตั้งกองทุนเฉพาะหรื อใช้กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้พ.ร.บ.
คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
3) การจัดการความรู ้การใช้สมุนไพรของชุมชน เชื่อมต่อกับระบบการบันทึกภูมิปัญญาฯ และ
TKDI และนําไปสู่ การเผยแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่นๆทัว่ ประเทศ
4.2 ส่ งเสริมความเข้ มแข็งของระบบยาจากสมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุ ขของประเทศ ตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกยา การผลิตและการจัดหายา การกระจายยา และการใช้อย่างเหมาะสม
1) การเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ ซึ่งปั จจุบนั มี 19 รายการควรมีการ
เพิ่มรายการยาให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด รวมทั้งการให้มีรายการ
เภสัชตํารับสําหรับโรงพยาบาลด้านยาจากสมุนไพร
2) การส่ งเสริ มการผลิตยาและจัดหายาจากสมุนไพรที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ทั้งจากสถาน
บริ การสาธารณสุ ข(ภาครัฐ) และจากสถานประกอบการ(ภาคเอกชน)ที่ผลิตยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
3) การส่ งเสริ มระบบการกระจายยาจากสมุนไพรในระดับจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลชุ มชน
เป็ นศู น ย์ก ลาง และจัด ระบบสนับ สนุ น ยาไปที่ ส ถานี อ นามัย และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพตําบล
4) การส่ งเสริ มการใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและประหยัด ทั้งในด้านบุคลากรผูส้ ั่งยาและ
ด้านผูใ้ ช้ยา จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลยาแผนไทยบรรจุในหลักสู ตรการเรี ยน ของบุคลากร
ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั จัดอบรมการให้ความรู ้ยาแผนไทยกับบุคลากรทางการแพทย์
แผนปั จจุบนั อย่างต่อเนื่ อง จัดให้ มีกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุ นการใช้ยาแผนไทยใน
สถานบริ การของรัฐ
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4.3 การพั ฒ นาศั ก ยภาพ มาตรฐานของอุ ต สาหกรรมยาไทย เพื่ อ ให้ ก ารผลิ ต ยาไทยของ
ภาคอุตสาหกรรมได้มาตรฐานตามข้อกําหนด Asian Harmonization เพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรของกลุ่มประเทศอาเชียนได้
1) การสนับ สนุ น โรงงานผลิ ต ยาไทยให้ไ ด้ม าตรฐาน โดยการสนับ สนุ น ทั้ง ด้า นวิ ช าการ
เทคโนโลยี และนักวิชาการ และควรมีมาตรการทางการเงิ นในการสนับสนุ นการพัฒนา
ระบบการผลิตของโรงงานผลิตยาอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
2) ส่ งเสริ มระบบการผลิตยากลาง โดยการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่ งชาติที่ได้มาตรฐาน
(GMP, PICS และ GLP) เพื่อรับผลิตยาให้กบั โรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก เป็ น
การประหยัดและลดต้นทุนในการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน
3) การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแต่ การเพาะปลูกที่ดีหรื อแบบเกษตรกรรมอินทรี ย ์ การเก็บ
เกี่ยวที่ดี การให้บริ การตรวจวิเคราะห์ยาแผนไทยและสมุนไพรให้แก่สถานบริ การของรัฐ
และโรงงานเอกชนเชิงรุ ก เป็ นต้น
4.4 การส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่
เป็ นที่นิยม หรื อทดแทนการนําเข้า หรื อสามารถส่ งออกไปต่างประเทศ อันเป็ นการสร้างรายได้
ให้กบั ชุมชนและประเทศ
1) ควรมีระบบและกลไกระดับชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างเป็ นระบบและ
ครบวงจร ตั้งแต่ การศึ กษาวิจยั การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ การตลาด การส่ งเสริ มการใช้ การ
ติดตามประเมินผล
ทั้งนี้ กลไกต้องมีความเป็ นอิสระ คล่องตัว สามารถประสานหน่ วยงานต่างๆทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ดี และต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ
จากภาครัฐในการสนับสนุนการดําเนินการ
2) ส่ งเสริ มการสื่ อสารสาธารณะ การเผยแพร่ และการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพจากสมุนไพร
3) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิ ต ตั้งแต่ ระดับการพึ่งตนเอง ใช้เองในชุ มชน
การผลิตเพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
เพื่อคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะตํารับยาไทยและสมุนไพร
ที่มีบนั ทึกในตํารับตําราดั้งเดิมของประเทศ
มีกลยุทธ/มาตรการที่สาํ คัญ ดังนี้
5.1 การจัดทําระบบข้ อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์ พื้นบ้ านและการแพทย์ แผนไทยส่ วนกลางของ
ประเทศ ( TKDI ) ต้องเร่ งรี บในการจัดทําระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและ
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การแพทย์แผนไทยของประเทศ ซึ่งต้องมีการแปลตํารับตําราแห่ 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 อมต่อระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิ
ปั ญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยกับสํานักงานสิ ทธิ บตั รต่างๆ
เพื่อให้ผมู ้ ีหน้าที่ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ ทธิ บตั รของประเทศนั้นๆสามารถตรวจสอบ
กับระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยได้
ว่ามีการละเมิดภูมิปัญญาของไทยหรื อไม่
5.3 การสร้ างบทบาทเชิงรุ กของประเทศไทยในเวทีเจรจาระหว่ างประเทศที่เกีย่ วกับการคุ้มครองภูมิ
ปัญญาไทย
1) การศึกษาวิจยั และติดตามการเจรจาการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2) การพัฒนาศักยภาพของคณะเจรจาไทยอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
3) การกําหนดแผนล่วงหน้า งบประมาณ ในการเข้าร่ วมการประชุมแต่ละปี เพื่อหาความเห็น
ร่ วมกันของคณะผูเ้ จรจาไทยบนฐานความรู ้และวิชาการ
5.4 การส่ งเสริมชุ มชนท้ องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ตั้ ง แ ต่ ก า ร บั น ทึ ก
ความรู ้ ข องชุ ม ชน หมอพื้ น บ้า น การแปลตํา รั บ ตํา ราของท้อ งถิ่ น การระวัง การลัก ลอบนํา
สมุนไพรจากแหล่งกําเนิดในชุมชนไปใช้อย่างไม่ยงั่ ยืน
ส่ งเสริ มชุมชน หมอพื้นบ้าน และเอกชน ในการอนุรักษ์และปลูกสมุนไพร โดยจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพรตาม
พ.ร.บ. พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 61 ,64 ,65

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การสื่ อสารสาธารณะด้ านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้ าน
และการแพทย์ ทางเลือก
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ให้บรรลุตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์น้ ันต้องมีการสื่ อสารสาธารณะ เพื่อให้เกิ ดกระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวาง
ตั้งแต่ การรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร การให้ขอ้ เสนอแนะ/ความคิดเห็น การร่ วมตัดสิ นใจ การกําหนดนโยบาย
และการเข้าร่ วมดําเนินการ
มีกลยุทธ/มาตรการที่สาํ คัญ ดังนี้
6.1 การเผยแพร่ และสื่ อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
1) การจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น
2) การจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่
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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 ธศาสตร์การสร้าง
และจัดการความรู ้เป็ นยุทธศาสตร์ พ้ืนฐานในการขับเคลื่อนอีก 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ระบบสุ ขภาพชุมชนท้องถิ่นและระบบบริ การสาธารณสุ ข ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคน ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาระบบยาจากสมุ นไพรและผลิ ตภัณฑ์จากสมุ นไพร ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบและกลไกการ
คุม้ ครองภูมิปัญญาไทย ยุทธศาสตร์ การสื่ อสารสาธารณะ ในขณะเดียวกันทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ก็เป็ นเนื้ อหา
สาระที่สาํ คัญของยุทธศาสตร์ การสร้างและจัดการความรู ้ เนื่ องจากในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตอ้ งมีการ
จัดการความรู ้ จึงจะสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้
สรุปงบประมาณของแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.การสร้างและจัดการความรู ้
2.การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน ท้องถิ่น
และระบบบริ การสาธารณสุ ข
3.การพัฒนากําลังคน
4.การพัฒ นาระบบยาจากสมุ น ไพรและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
5.การพัฒนาระบบและกลไกการคุม้ ครอง
ภูมิปัญญาไทย
6.การสื่ อสารสาธารณะ

รวม

2555

งบประมาณ (ล้ านบาท)
2556 2557 2558 2559

รวม

475

475

475

475

475

2,375

730

730

730

730

730

3,650

33

32

32

32

32

161

268

328

423

423

423

1,865

91

91

91

91

91

455

50

50

50

50

50

250

1,647

1,706

1,801

1,801

1,801

8,756
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สรุปแผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555-2559)
เป้ าหมาย /
เป้ าประสงค์
1. มี ก ารใช้
ปั ญ ญ า
ค ว า ม รู ้
ค ว า ม มี
เหตุ ผ ล ใน
การพั ฒ นา
วิชาการและ
องค์ ค วามรู ้
จากฐานเดิม
อ ย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง
เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์
สู ง สุ ด
คุ ้ ม ค่ า มี
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

วัตถุประสงค์
1. มี ก ารสร้ า งและจัด การความรู ้ เ พื่ อ พัฒ นาระบบการแพทย์พ้ื น บ้า น การแพทย์แ ผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุม้ ค่า
2. มีระบบและกลไกที่เข้มแข็ง มีฐานวิชาการ เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริ มและ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิ ทธิ ผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
3. เพื่อให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการระบบสุ ขภาพของชุมชน
4. เพื่อให้ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประเทศมีมาตรฐาน ทั้งใน
ด้านองค์ความรู ้ การบริ การ กําลังคน ยาจากสมุนไพร และฐานทรัพยากรสมุนไพรและอาหาร
5.
มี แ ผนแม่ บทการพัฒนากําลังคน ตั้ง แต่ การผลิ ต การพัฒ นาองค์ค วามรู ้ อย่า งต่ อเนื่ อ ง
ความก้าวหน้าและความมัน่ คงทางวิชาชีพ จรรยาบรรณ
6. มีรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
7. มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งในการคุม้ ครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในระดับท้องถิ่น
ประเทศและนานาชาติ
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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
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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
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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

รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ ชาติ การพัฒนาภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555–2559)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างและจัดการความรู้ ภูมปิ ัญญาไท สุ ขภาพวิถีไท
1. เป้าหมาย / เป้ าประสงค์
มีการใช้ปัญญา ความรู ้ ความมี เหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู ้ จากฐานเดิ มอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด คุม้ ค่า มีประสิ ทธิผลและปลอดภัย
มีการจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ 0.5 ของงบประมาณด้านสาธารณสุ ขของประเทศ มา
สนับสนุนงานวิจยั ด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทการวิจยั แห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้าน และการแพทย์
ทางเลือก (พ.ศ.2555-2559)
2.2 เพื่อจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของชุมชนท้องถิ่นทัว่ ประเทศด้วยระบบการบันทึก
ด้ วยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Documentation, Assessment and Utilization)
2.3 จัดทําระบบข้ อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพของชุ มชนทั่วประเทศ

(Traditional

Knowledge Digital Information. TKDI ) โดยเป็ นระบบเครื อข่ายข้อมูลของชุมชนท้องถิ่น
ทัว่ ประเทศที่สามารถเชื่อมต่อกับ TKDI ของส่ วนกลาง
2.4 มีระบบและกลไกที่ข้มแข็ง มีฐานวิชาการ เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริมและคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ านการแพทย์ ทางเลือก ที่มีประสิ ทธิผล ประหยัด คุม้ ค่าและปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน

3. ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
3.1 มีระบบและกลไกการจัดการการวิจยั ในระดับชาติและระดับภาค โดยจัดตั้งเป็ นคณะกรรมการวิจยั
ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถีไทแห่งชาติ หรื อ ในรู ปเครื อข่ายภาคีการวิจยั แห่งชาติ และภูมิภาค
3.2 จํานวนงานวิจยั ที่มีคุณภาพ และนําไปพัฒนาและขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก อย่างสมดุลและยัง่ ยืน
3.3 จํานวนนักวิจยั กลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ที่มีศกั ยภาพและเข้มแข็ง
3.4 ชุมชนท้องถิ่นมีการบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของชุมชนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ มีการ
ตรวจสอบความรู ้และการส่ งเสริ มใช้ประโยชน์ระหว่างชุมชน
3.5 มีระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของชุมชนทัว่ ประเทศ (TKDI) ที่เชื่ อมต่อกับ
ระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของส่ วนกลาง
3.6 ความเข้มแข็งของระบบและกลไกทางวิชาการในการคัดกรอง ส่ งเสริ มและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้าน
การแพทย์ทางเลือก

4. กลยุทธ/มาตรการ
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4.1 การขับเคลื่อนแผนแม่ บทการวิจัยของประเทศ
เพื่อให้มีระบบและกลไกที่เข้มแข็งของประเทศในการจัดการการวิจยั สนับสนุน ส่ งเสริ ม
พัฒนางานวิจยั นักวิจยั กลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ติดตามประเมินผล และนําผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
(1) การสร้ างระบบและกลไกการวิจัยระดับชาติ
เพื่อการดําเนิ นการตามแผนแม่บท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
โดยมีระบบและกลไกทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
พัฒนากลไกการจัดการการวิจยั ระดับชาติ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิจยั ภูมิปัญญาไท
แห่ งชาติ หรื อ จัดตั้งในรู ปเครื อข่ายภาคีการวิจยั แห่งชาติ และภูมิภาค
(2) การพัฒนางานวิจัยทีม่ ีคุณภาพ
เพื่อวิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติท้ งั 5 ประเด็น
(3) การพัฒนานักวิจัย กลุ่มและเครื อข่ ายการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ตั้งแต่นกั วิจยั ชุมชนท้องถิ่น นักวิจยั ระดับต้น นักวิจยั ระดับกลาง
และเมธีวิจยั รวมทั้งการพัฒนากลุ่มและเครื อข่ายการวิจยั ในระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น
4.2 การจัดทําระบบการบันทึกภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพทั่วประเทศ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และ
นําไปใช้ประโยชน์ (Documentation, Assessment and Utilization)
(1) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้กบั ชุมชนในการบันทึกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
(2) การตรวจสอบความรู ้โดยนักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิ
(3) การมีฉันทามติร่วมกันว่าความรู ้ใดที่ถูกต้อง มีประสิ ทธิ ผล สมเหตุสมผล และสามารถบันทึก
เป็ นองค์ความรู ้ของชุมชน
(4) บันทึกเป็ นระบบข้อมูลดิจิทลั ของชุมชน และเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุ ขภาพของชุมชนต่างๆทัว่ ประเทศ
(5) นําองค์ความรู ้ไปส่ งเสริ มให้เกิดการใช้ประโยชน์ระหว่างชุมชนต่างๆทัว่ ประเทศ
4.3 การจัดทําระบบข้ อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพของชุ มชนทั่วประเทศ (Traditional
Knowledge Digital Information. TKDI ) โดยเป็ นระบบเครื อข่ายข้อมูลดิจิทลั ของชุมชนท้องถิ่นทัว่
ประเทศซึ่ งมาจากการบันทึกด้วยหลักฐานเชิ งประจักษ์ การสังคายนาองค์ความรู ้ ในตํารั บตํารา
ดั้ง เดิ ม ของชุ ม ชนและภู มิ ภ าค สามารถเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบข้อ มู ล ส่ ว นกลางของประเทศ พร้ อ ม
เชื่อมต่อกับการระบบการคุม้ ครองภูมิปัญญาระหว่างประเทศ
4.4 การพัฒนาระบบและกลไกทางวิชาการที่เข้ มแข็ง เป็ นอิสระ เป็ นกลางในการคัดกรอง ส่ งเสริมและ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นการแพทย์ ท างเลื อ ก ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ประหยัด คุ ม้ ค่ า และปลอดภัย เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน

5. หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
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5.1 กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
(1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการการวิจยั ระดับชาติ โดยเฉพาะการวิจยั คลินิก
(2) ประสานหน่ วยงานวิ จยั และกองทุน ต่างๆในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นการวิจ ัย
รวมทั้งการพัฒนาบทบาทของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการเป็ นกลไกสําคัญใน
การส่ งเสริ มและสนับสนุนการวิจยั
(3) จัดทําระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของประเทศ
5.2 สถาบันสุ ขภาพวิถีไทย ภายใต้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข
(1) พัฒนาระบบและกลไกการจัดการการวิจยั ชาติ โดยเฉพาะงานวิจยั เชิงระบบ
(2) การประสานกับชุมชนวิชาการ โดยเฉพาะชุมชนวิชาการภาคประชาสังคม
(3) การประเมินผลการดําเนินการตามแผนแม่บทงานวิจยั ของประเทศ
5.3 มูลนิ ธิสุขภาพไทย ภายใต้ แผนงานสร้ างเสริ มสุ ขภาพชุ มชนด้ วยภู มิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพ
(สสส.)
(1) การจัดทําระบบการบันทึกภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพทั่วประเทศ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
และนําไปใช้ประโยชน์ ( Documentation, Assessment and Utilization )
(2) การจัดทําระบบเครื อข่ายข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของชุมชนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค
และเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพของประเทศ
5.4 มหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาการ
(1) การวิจยั และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
(2) การสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กบั ภาคีเครื อข่ายต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น
5.5 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(1) การวิจยั และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
(2) การสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กบั ภาคีเครื อข่ายต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น
5.6 องค์ การเภสั ชกรรม
(1) การวิจยั และเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
(2) การสนับสนุนทางด้านวิชาการให้กบั ภาคีเครื อข่ายต่างๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การสร้ างและจัดการความรู้ ภูมิปัญญาไท สุ ขภาพวิถไี ท
หน่ วยงานที่
งบประมาณ (ล้านบาท)
2555 2556 2557 2558 2559 รวม
รับผิดชอบ
1.กรมพัฒนาการ
426 426 426 426 426 2,130
1.การขับเคลื่อน
แพทย์แ ผนไทยและ
แผนแม่ บทงาน
การแพทย์ทางเลือก
วิจัยแห่ งชาติ
375
1.1 ระบบวิจยั และ 1.1.1 คกก.การวิจยั 2.สถาบัน สุ ข ภาพวิ ถี 75 75 75 75 75
1.1 การสร้าง
ไทย
แห่งชาติฯ
กลไกการขับ
ระบบและกลไก
1.1.2 คกก.การวิจยั 3. ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
การจัดการการวิจยั เคลื่อนในระดับ
ระดั บ ภาคๆละ 1 สถาบันวิชาการ
ชาติและภาค
ระดับชาติ
4.มูลนิธิสุขภาพไทย
แห่ง
5.กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
6.องค์การเภสัชกรรม
กลยุทธ/มาตรการ

ตัวชี้วดั
ความสํ าเร็จ

ค่ าเป้าหมาย

1.2.1 จํานวน100
1.2 การพัฒนางาน 1.2 จํานวนงาน
วิจยั
วิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภ า พ เรื่ องต่อปี
และนํา ไปใช้ ใน
การพัฒ นาระบบ
สุ ข ภ า พ แ ล ะ
นโยบายสาธารณะ

325

325

325

325

325

1,625

1.3.1 นักวิจยั
ท้องถิ่ นและระดับ
ต้น 100 คน
ระดับกลาง 60 คน
ระดับชาติ 20 คน

26

26

26

26

26

130

1 . 3 .1 จํ า น ว น
วิ จั ย กลุ่ มและ นั ก วิ จั ย ท้ อ ง ถิ่ น
เครื อข่ายการวิจยั ร ะ ดั บ ต้ น
ระดั บ กลางและ
ร ะ ดั บ ช า ติ ที่ มี
คุณภาพ
1.3 การพัฒนานัก

1.3.2 จํา นวนกลุ่ ม 1.3.2 ระดับ ชาติ 1
และเครื อข่ า ยการ เครื อข่าย
วิจยั
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2.การจัด ทํา ระบบ
ก า ร บั น ทึ ก ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพทัว่ ประเทศ
ด้ ว ยหลัก ฐานเชิ ง
ป ร ะ จั ก ษ์ แ ล ะ
นําไปใช้ประโยชน์
(Documentation,
Assessment and
Implemrntation )

2.จํ า นวนข้ อ มู ล 2.จํานวน50 เรื่ อง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อปี
ด้ า น สุ ข ภ า พ ที่
บันทึก

3.การจัด ทํา ระบบ
ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพของชุ มชน
ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ
(TKDI) โดยเป็ น
ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย
ข้ อ มู ล ดิ จิ ท ั ล ของ
ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ทั่ว
ประเทศ

3. ร ะ บ บ ข้ อ มู ล 3.จํานวน 50 ตํารับ
ดิ จิ ท ั ล ภู มิ ปั ญ ญา / ตํา ราของชุ ม ชน
ท้ อ ง ถิ่ น ด้ า น ต่อปี
สุ ข ภ า พ ข อ ง
ชุมชนทัว่ ประเทศ

4. การพัฒนาระบบ
และกลไกทาง
วิช าการที่ เ ข้ม แข็ง
เ ป็ น อิ ส ร ะ เ ป็ น
ก ล า ง ใ น ก า ร คั ด
กรอง ส่ งเสริ มและ
คุ ้ม ครองผู บ้ ริ โ ภค
ด้ า น ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือก

4.1 จํานวนระบบ
และกลไกทาง
วิชาการในการคัด
กร อ ง ส่ ง เ ส ริ ม
แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง
ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือก

4.1 คกก.การคัด
กรองการแพทย์
ทางเลื อ กแห่ งชาติ
1 คณะ

4. 2 จํ า น ว น 4.2 จํานวน 3
ศาสตร์ ที่ ผ่านการ ศาสตร์ ต่อปี
คัดกรอง
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1 คกก.พัฒนาภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
สุ ขภาพแห่งชาติ
2 มูลนิ ธิสุขภาพไทย
ภายใต้แผนงานสร้าง
เสริ มสุ ข ภาพชุ ม ชน
ด้ ว ย ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
(สสส.)
3 มหาวิทยาลัย
4 ก ร ม พั ฒ น า
การแพทย์แผนไทยฯ
1 คกก.พัฒนาภู มิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
สุ ขภาพแห่งชาติ
2 มูลนิ ธิสุขภาพไทย
ภายใต้แผนงานสร้าง
เสริ มสุ ข ภาพชุ ม ชน
ด้ ว ย ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ
(สสส.)
3 มหาวิทยาลัย
4 ก ร ม พั ฒ น า
การแพทย์แผนไทยฯ
1. คกก.พัฒนาภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
สุ ขภาพแห่งชาติ
2.กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยฯ
3. มหาวิทยาลัย
4. กรมสนับสนุ น
บริ การสุ ขภาพ
5. อย.

20

20

20

20

20

100

25

25

25

25

25

125

4

4

4

4

4

20

รวม 475 475 475 475 475
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนท้ องถิ่นและระบบบริการ
สาธารณสุ ข
1. เป้าหมาย / เป้ าประสงค์
1.1 ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้ และการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
เพื่อการดู แลสุ ขภาพของชุ มชนและชุ มชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีระบบสุ ขภาพชุ มชน / ระบบ
สุ ขภาพภาคประชาชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพในการดูแลสุ ขภาพของชุมชน
1.2 ระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน ตั้งแต่ องค์ความรู ้ สถานที่ บุคลากร
เวชปฏิบตั ิ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยูใ่ นสิ ทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุ ขภาพทุกระบบ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการด้านสุ ขภาพของชุมชน
2.2 เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุ นระบบบริ การการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตั้งแต่
องค์ความรู ้ สถานที่ บุคลากร เวชปฏิบตั ิ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยูใ่ นสิ ทธิ ประโยชน์ของระบบ
หลักประกันสุ ขภาพทุกระบบ
2.3 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ ให้เป็ นต้นแบบการพัฒนาวิชาการ การบริ การ การ
ฝึ กอบรม การเชื่อมต่อกับระบบสุ ขภาพของชุมชนและชุมชนวิชาการต่างๆ

3. ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
3.1 จํานวนชุ มชนและชุมชนท้องถิ่นที่มีการดูแลและจัดการด้านสุ ขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพ
3.2 ร้อยละของสถานบริ การสาธารณสุ ขภาครัฐได้มาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในด้านอาคาร
สถานที่ บุคลากรผูใ้ ห้บริ การ และระบบการบริ การ
3.3 จํานวนโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ

4. กลยุทธ/มาตรการ
4.1 การพัฒนาระบบสุ ขภาพของชุ มชน เพื่อให้ชุมชนและชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการจัดการด้าน
สุ ขภาพของชุมชน โดย
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของอปท. เครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน นักวิชาการ และภาคประชาสั งคม
เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการและดูแลสุ ขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพที่มี
อยู่ การจัด สรรงบประมาณของชุ ม ชนและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง การรั บ รองและส่ ง เสริ ม
สถานภาพของหมอพื้นบ้าน
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(2) การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งและการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและชุ มชนท้ องถิ่น ในการฟื้ นฟู สื บ
สานและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การประยุกต์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุ ขภาพให้สอดคล้องกับบริ บททางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
(3) การสนั บสนุ นและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ ายหมอพื้นบ้ าน โดยการรั บรองและ
เสริ มสร้ างสถานภาพของหมอพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านในชุ มชน การ
สนับสนุนการสื บทอดสู่ หมอพื้นบ้านรุ่ นใหม่โดยส่ งเสริ มให้เยาวชนรุ่ นใหม่เห็นคุณค่าของหมอ
พื้นบ้าน และรักษาแบบแผนการสื บทอดที่เป็ นของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการความรู ้ท้ งั
ในตําราและตัวหมอ การพัฒนาทางวิชาการ การบริ การ การบริ หารจัดการ
การจัดตั้งสภาหมอพื้นบ้านเพื่อเป็ นเวทีการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ของ
หมอพื้นบ้าน สนับสนุ นการเชื่ อมโยงเครื อข่ายหมอพื้นบ้านทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และ
ระดับประเทศ ด้วยกระบวนการการมีส่วนร่ วม
4.2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตั้งแต่ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ
(1) มาตรฐานการบริการ ตั้งแต่ การตรวจวินิจฉัย การรักษาตามแนวเวชปฏิบตั ิ ระบบทีมงานการดูแล
รักษา ระบบใบสั่งยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการรักษา การประชุม
วิชาการ การรับและส่ งต่อผูป้ ่ วยกับระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั และระบบสุ ขภาพชุมชน
(2) การพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยต้ นแบบ โดยพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
เอกเทศต้นแบบ เพื่อให้เป็ นต้นแบบการพัฒนาวิชาการ การบริ การ การฝึ กอบรม การเชื่อมต่อกับ
ระบบสุ ขภาพของชุมชนและชุมชนวิชาการต่างๆ

5. หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
5.1 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพแห่ งชาติ ภายใต้ สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่ งชาติ
(1) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่ วมของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น
(2) การสนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายหมอพื้นบ้าน
(3) การส่ งเสริ มการพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ
5.2 สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(1) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่ วมของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น
(2) การพัฒนาระบบบริ การการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
5.3 กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
(1) การสนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายหมอพื้นบ้าน
(2) การพัฒนามาตรฐานการบริ การการแพทย์แผนไทย
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5.4 มูลนิธิสุขภาพไทย ภายใต้ แผนงานสร้ างเสริมสุ ขภาพชุ มชนด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพ (สสส.)
(1) ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของอปท. เครื อข่ายหมอพื้นบ้าน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม
(2) การเสริ มสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่ วมของชุมชนและชุมชนท้องถิ่น
(3) การสนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายหมอพื้นบ้าน
5.5 สถาบันการศึกษาด้ านการแพทย์ แผนไทย
(1) การพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชนท้ องถิน่ และระบบบริการ
ตัวชี้วดั
ค่ าเป้าหมาย
ความสํ าเร็จ
1.การพัฒนาระบบ 1.1 จํานวนชุมชน 1.1 จํานวน 30
สุ ขภาพชุมชน
และชุมชนท้องถิ่น ชุมชนต่อปี
ที่มีการดูแลและจัด
การด้านสุ ขภาพ
ด้วยภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านสุ ขภาพ
กลยุทธ/มาตรการ

2. ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ภ า พ ร ะ บ บ
บริ การการแพทย์
แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก
2.1 มาตรฐาน
การบริ การ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
1.คณะกรรมการ
พั ฒ น า ภู มิ ปั ญ ญ า
ท้อ งถิ่ น ด้า นสุ ข ภาพ
แห่งชาติ
2.สปสช.
3. มู ลนิ ธิ สุ ขภาพไทย
ภายใต้แผนงานสร้ าง
เสริ มสุ ขภาพชุ ม ชน
ด้วยภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นด้านสุ ขภาพ (สสส.)
1. คณะกรรมการพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพแห่งชาติ
2.สปสช.
3. กรมพัฒนาการ
แพทย์แ ผนไทยและ
2 . 1 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง 2.1 ร้อยละ 10 ของ การแพทย์ทางเลือก
ประชาชนที่เข้าถึง
4. สถาบันการศึกษา
ประชากร
แ ล ะ ใ ช้ บ ริ ก า ร
ด้านการแพทย์แผนไทย

งบประมาณ (ล้านบาท)
2555 2556 2557 2558 2559

รวม

30

30

150

470

470 470 470 470

10

10

30

10

30

10

30

2,350

10

50

100 100 100 100 100

500

การแพทย์แผนไทย
และทางเลือก

2.2 ภาคละ 1 แห่ง
2.2 โรงพยาบาล 2.2 จํานวนโรงแ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย พ ย า บ า ล แ พ ท ย์
แผนไทยต้นแบบ
ต้นแบบ

รวม 730 730 730 730 730 3,650
* สปสช.ควรจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย 10 บาทต่อรายประชากร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนากําลังคน
1. เป้าหมาย / เป้ าประสงค์
กําลังคนด้านการแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีคุณภาพและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบเครื อข่ายฐานข้อมูลกําลังคนของประเทศ
2.2 แผนจัดทําแผนแม่บทแห่ งชาติ ในการพัฒนากําลังคนด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

3. ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
3.1 ระบบเครื อข่ายฐานข้อมูลกําลังคนของประเทศ
3.2 แผนแม่ บทและกลไกในระดับชาติ เพื่อการพัฒนากําลังคน ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกของประเทศ

4. กลยุทธ/มาตรการ
4.1 การพัฒนาระบบฐานข้ อมูลกําลังคนของประเทศ เพื่อให้มีขอ้ มูลที่เป็ นปั จจุบนั เห็นทั้งปริ มาณและ
คุณภาพ การกระจายบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการวางแผนพัฒนากําลังคนและการรองรับการจัดตั้ง
สภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4.2 การจัดทําแผนแม่ บทการพัฒนากําลังคนการแพทย์ พื้นบ้ าน ด้ านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระดับชาติ เพื่อกําหนดทิศทางการผลิต การกระจาย การพัฒนา ทั้งในส่ วนที่เป็ นของภาค
ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
4.3 การพัฒนามาตรฐานการผลิตกําลังคน
(1) การพัฒ นาระบบการสื บทอดหมอพื้ น บ้า นที่ เ ป็ นวิ ถี ด้ ั งเดิ ม ของชุ ม ชนและในระบบ
สถาบันการศึกษา
(2) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนของการแพทย์แผนไทยทั้งในแบบครู รับมอบตัวศิษย์และ
แบบสถาบันการศึกษา ตั้งแต่ มาตรฐานหลักสู ตร ครู ตํารา คู่มือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน การ
ฝึ กปฏิบตั ิงาน การประชุมวิชาการ การวิจยั เป็ นต้น
(3) การจัดตั้งและพัฒนาเครื อข่ายสถาบันการผลิตแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็ง
(4) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนของการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่เป็ น
การประกอบโรคศิลปะ
4.4 การพัฒนาบุคลากรอย่ างต่ อเนื่อง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมเสริ มความรู ้
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4.5 การกําหนดโครงสร้ างและกรอบอัตรากําลังคนด้ านการแพทย์ แผนไทย เพื่อให้ สถานภาพของ
บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยนั้นมีความมัน่ คง เป็ นที่ยอมรับ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเข่น
เดียวกับวิชาชีพอื่นๆ

5. หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
5.1 คณะกรรมการพัฒนากําลังคนแห่ งชาติ ภายใต้ สช.
(1) การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนากําลังคนระดับชาติ ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ภายใต้แผนทศวรรษการพัฒนากําลังคน
5.2 สํ านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังคนของประเทศ
5.3 กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
(1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังคนของประเทศ
(2) ร่ วมจัดทําแผนแม่บทการพัฒนากําลังคนระดับชาติดา้ นการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลื อก ภายใต้แผนทศวรรษการพัฒนากําลังคนของคณะกรรมการพัฒนา
กําลังคนแห่ งชาติ (สช.)
(3) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีระบบการศึกษาต่อเนื่อง การฝึ กอบรมเสริ มความรู ้
(4) การผลักดันให้มีการกําหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
5.4 เครื อข่ ายสถาบันฝึ กอบรมและสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
(1) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนของการแพทย์แผนไทยทั้งในแบบครู รับมอบตัวศิษย์และแบบ
สถาบันการศึกษา ตั้งแต่ มาตรฐานหลักสู ตร ครู ตํารา คู่มือ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน การฝึ ก
ปฏิบตั ิงาน การประชุมวิชาการ การวิจยั เป็ นต้น
(2) การจัดตั้งและพัฒนาเครื อข่ายสถาบันการผลิตแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็ง
(3) การพัฒนาระบบการเรี ยนการสอนของการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่เป็ นการ
ประกอบโรคศิลปะ
5.5 คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์ แผนไทยและแผนไทยประยุกต์
(1) การจัดตั้งสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์
5.6 มูลนิธิสุขภาพไทย ภายใต้ แผนงานสร้ างเสริมสุ ขภาพชุ มชนด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุ ขภาพ (สสส.)
(1) การพัฒ นาระบบการสื บทอดหมอพื้ น บ้ า นที่ เ ป็ นวิ ถี ด้ ั งเดิ ม ของชุ ม ชนและในระบบ
สถาบันการศึกษา
5.7 สํ านักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน (กพ.)
(1) กําหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากําลังคนด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน
ไฟล์ : ร่ าง5แผนยุทธศาสตร์ ชาติฉบับที่2ปรับแก้ไข19-12-53.doc

14 ธค..53

คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่งชาติ

60 / 73

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนากําลังคน
งบประมาณ (ล้านบาท)
ตัวชี้วดั
หน่ วยงานที่
ค่ าเป้าหมาย
2555 2556 2557 2558 2559
ความสํ าเร็จ
รับผิดชอบ
1. การพัฒนาระบบ 1.1 ระบบเครื อข่าย 1.1จํานวน 1 ระบบ 1. สํานักงานปลัด
5
5
5
5
5
ฐานข้อมูลกําลังคน ฐานข้อมูลกําลังคน
กระทรวง สธ.
ของประเทศ
ของประเทศ
2. กรมพัฒนาการ
แพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
3. ก ร ม ส นั บ ส นุ น
บริ การสุ ขภาพ
2.การจั ด ทํ า แผน 2.1 แผนแม่บทการ 2.1 จํานวน 1 แผน 1 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 2
1
1
1
1
พัฒนากําลังคนแห่ง
แม่ บ ทการพัฒ นา พั ฒ น า กํ า ลั ง ค น แม่บท
ชาติ ภายใต้ สช.
กําลังคนระดับชาติ ระดับชาติ
2.กรมพัฒนาการ
แพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
3.1 จํานวนชุมชน 3.1 จํ า น ว น 1 0 1 เ ค รื อ ข่ า ย ห ม อ 20 20 20 20 20
3. การพัฒนา
พื้ น บ้ า น / อ ป ท . /
มาตรฐานการผลิต ที่ มี ก า ร ผ ลิ ต ชุมชน
อบต.
กําลังคน
กําลังคน
3.2 เ ค รื อ ข่ า ย 3.2 จํ า น ว น 1 2.เครื อข่ า ยสถาบั น
อบรมการแพทย์แผน
สถาบัน การอบรม เครื อข่าย
ไทยประเภท ก.
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น
3. เครื อข่ายสถาบัน
ไทย ประเภท ก.
การศึ ก ษาการแพทย์
3 . 3 เ ค รื อ ข่ า ย 3.3 จํ า น ว น 1 แผนไทยประเภท ข.
สถาบั น การผลิ ต เครื อข่าย
4. เครื อข่ายสถาบัน
กํ า ลั ง ค น ด้ า น
การศึ ก ษาการแพทย์
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น
แผนจีน
ไทย ประเภท ข.
5. กรมพัฒนาการ
จํา นวน 1 แพทย์แ ผนไทยและ
3.4
เครื อ ข่ า ย 3.4
การแพทย์ทางเลือก
สถาบั น การผลิ ต เครื อข่าย
6. คณะกรรมการ
การแพทย์แผนจีน
กลยุทธ/มาตรการ
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4.ก า ร พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
5.ก า ร กํ า ห น ด
โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ
ก ร อ บ อั ต ร า
กํ า ลั ง ค น ด้ า น
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น
ไทย

4 . 1 จํ า น ว น
บุ ค ลากรที่ เ ข้า รั บ
การพัฒนา
5.1 การมี กรอบ
อัตรากําลังคนของ
ประเทศ

4.1 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรภาครัฐ
5.1
มี กรอบ
อัต รากํา ลัง แพทย์
แผนไทย ในระดับ
จังหวัด

วิ ช า ชี พ ส า ข า
การแพทย์แ ผนไทย
แผนไทยประยุ ก ต์
และการแพทย์แ ผน
จีน
กรมพัฒนาการแพทย์ 5
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
1.สํ า นั ก ง า น 1
ปลัดกระทรวง สธ.
2.กพ.
3.ก ร ม พั ฒ น า
การแพทย์แ ผนไทย
แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือก
รวม 33
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
1. เป้าหมาย / เป้ าประสงค์
ระบบยาของประเทศมี ความมัน่ คงบนฐานของระบบยาจากสมุ นไพร โดยต้องมี รายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีคุณภาพและมาตรฐาน

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ระบบยาของประเทศมีความมัน่ คง โดยการใช้ยาจากสมุนไพรทดแทนยาแผนปั จจุบนั ที่ตอ้ ง
นําเข้าจากต่างประเทศ
2.2 เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองในการใช้ยาจากสมุนไพรที่มีอยูใ่ นชุมชน
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตยาจากสมุนไพรของประเทศให้ได้มาตรฐานตามข้อตกลง Asian

Harmonization
2.4 เพื่อส่ งเสริ มการเข้าถึงและการใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มขึ้นในระบบบริ การสาธารณสุ ข
2.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน

3. ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
3.1 มีแผนการจัดการสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ และแผนการส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพรในพื้นที่ของชุมชน
และเอกชน
3.2 จํานวนภูมิปัญญาของชุมชนในการใช้ยาจากสมุนไพรที่ได้รับการบันทึก
3.3 รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด และ
มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มเป็ นร้อยละ 5 ของมูลค่าการใช้ยาทั้งหมด
3.4 ร้อยละของโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรที่ได้มาตรฐานตามข้อตกลง Asian Harmonization
3.5 จํานวนระบบและกลไกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้มาตรฐาน ตั้งแต่ วัตถุดิบ การวิจยั การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนารู ปแบบ การส่ งเสริ มการใช้ และการติดตามประเมินผล

4. กลยุทธ/มาตรการ
4.1 ส่ งเสริมการพึ่งตนเองด้ านสมุนไพรของชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีศกั ยภาพในการใช้สมุนไพรในการ
ดู แ ลสุ ขภาพ ทั้ง ในด้า นการเป็ นอาหารพื้ น บ้า นและยาสมุ น ไพร มี แ หล่ ง สมุ น ไพรของชุ ม ชนที่
ประชาชนและหมอพื้นบ้านนําไปใช้ประโยชน์
(1) จัดทําแผนการอนุรักษ์สมุนไพรทั้งในธรรมชาติ (in situ )และในชุมชุม (ex situ) โดยชุมชนเป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการด้วยตนเอง หรื อสามารถเชื่อมโยงกับหน่ วยงานของรัฐ เพื่อทําการอนุ รักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนภายใต้พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
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(2) ส่ งเสริ มชุมชนในการปลูกสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์ท้ งั ในระดับชุมชนและประเทศ โดยมี
การจัดตั้งกองทุนเฉพาะหรื อใช้กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ภายใต้พ.ร.บ.คุม้ ครอง
และส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
(3) การจัดการความรู ้ การใช้สมุนไพรของชุ มชน เชื่ อมต่อกับระบบการบันทึกภูมิปัญญาฯและ
TKDI และนําไปสู่ การเผยแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนอื่นๆทัว่ ประเทศ
4.2 ส่ งเสริ มความเข้ มแข็งของระบบยาจากสมุนไพรในระบบบริ การสาธารณสุ ขของประเทศ ตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือกยา การผลิตและการจัดหายา การกระจายยา และการใช้อย่างเหมาะสม
(1) การเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ งชาติ ซึ่ งปั จจุบนั มี 19 รายการ ควรมีการเพิ่ม
รายการยาให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของรายการยาทั้งหมด รวมทั้งการให้มีรายการเภสัชตํารับ
สําหรับโรงพยาบาลด้านยาจากสมุนไพร
(2) การส่ งเสริ มการผลิตยาและจัดหายาจากสมุนไพรที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ทั้งจากสถาน
บริ การสาธารณสุ ข(ภาครัฐ) และจากสถานประกอบการ(ภาคเอกชน)ที่ผลิตยาจากสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ
(3) การส่ งเสริ มระบบการกระจายยาจากสมุนไพรในระดับจังหวัด โดยมีโรงพยาบาลชุ มชนเป็ น
ศูนย์กลาง และจัดระบบสนับสนุนยาไปที่สถานีอนามัย
(4) การส่ งเสริ มการใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและประหยัด ทั้งในด้านบุคลากรผูส้ งั่ ยาและด้านผูใ้ ช้
ยา จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลยาแผนไทยบรรจุในหลักสู ตรการเรี ยนของบุคลากรทางการแพทย์
แผนปั จจุบนั จัดอบรมการให้ความรู ้ยาแผนไทยกับบุคลากรทางการแพทย์แผนปั จจุบนั อย่าง
ต่อเนื่อง จัดให้มีกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการใช้ยาแผนไทยในสถานบริ การของรัฐ
4.3 การพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานของอุตสาหกรรมยาไทย เพื่อให้การผลิตยาไทยของภาคอุตสาหกรรม
ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด Asian Harmonization เพื่อให้สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมยาจาก
สมุนไพรของกลุ่มประเทศอาเชียนได้
(1) การสนับสนุนโรงงานผลิตยาไทยให้ได้มาตรฐาน โดยการสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี
และนักวิชาการ และควรมีมาตรการทางการเงินในการสนับสนุ นการพัฒนาระบบการผลิตของ
โรงงานผลิตยาอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
(2) ส่ งเสริ มระบบการผลิตยากลาง โดยการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่ งชาติที่ได้มาตรฐาน
(GMP และ GLP) เพื่อรับผลิตยาให้กบั โรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก เป็ นการประหยัด
และลดต้นทุนในการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้มาตรฐาน
(3) การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแต่ การเพาะปลูกที่ดีหรื อแบบเกษตรกรรมอินทรี ย ์ การเก็บเกี่ยวที่ดี
การให้บริ การตรวจวิเคราะห์ยาแผนไทยและสมุนไพรให้แก่สถานบริ การของรัฐและโรงงาน
เอกชนเชิงรุ ก เป็ นต้น
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4.4 การส่ งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่เป็ นที่
นิ ยม หรื อทดแทนการนําเข้า หรื อสามารถส่ งออกไปต่างประเทศ อันเป็ นการสร้ างรายได้ให้กบั
ชุมชนและประเทศ
(1) ควรมีระบบและกลไกระดับชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างเป็ นระบบและครบ
วงจร ตั้งแต่ การศึ กษาวิจยั การพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ การตลาด การส่ งเสริ มการใช้ การติ ดตาม
ประเมินผล
ทั้งนี้ กลไกต้องมี ความเป็ นอิ สระ คล่องตัว สามารถประสานหน่ วยงานต่างๆทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้ดี และต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอจากภาครัฐใน
การสนับสนุนการดําเนินการ
(2) ส่ งเสริ มการสื่ อสารสาธารณะ การเผยแพร่ และการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร
(3) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ระดับการพึ่งตนเอง ใช้เองในชุมชน การผลิต
เพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก

5. หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
5.1 กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
(1) จัดทําแผนการจัดการสมุนไพรในเขตอนุ รักษ์และแผนการส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพรในพื้นที่
ของชุมชนและเอกชน ภายใต้พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทย พ.ศ.
2542
(2) ส่ งเสริ มการผลิตยาและจัดหายาจากสมุนไพรที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ทั้งจากสถานบริ การ
สาธารณสุ ข(ภาครัฐ)และจากสถานประกอบการ(ภาคเอกชน)ที่ผลิตยาจากสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่ งชาติ
(3) จัดอบรมการให้ความรู ้ยาแผนไทยกับบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบนั อย่างต่อเนื่อง
(4) ส่ งเสริ มระบบการผลิตยากลาง โดยการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน
5.2 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ
(1) การพิจารณาคัดเลือกยาจากสมุนไพรเพื่อบรรจุในรายการบัญชี ยาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ
5.3 สํ านักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(1) การส่ งเสริ มการใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยและประหยัด ทั้งในด้านบุคลากรผูส้ งั่ ยาและด้านผูใ้ ช้
ยา โดยใช้กลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนการใช้ยาแผนไทยในสถานบริ การของรัฐ
5.4 สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1) การสนับสนุนโรงงานผลิตยาไทยให้ได้มาตรฐาน
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(2) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ระดับการพึ่งตนเอง ใช้เอง
ในชุมชน การผลิตเพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก
5.5 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
(1) ระบบและกลไกระดับชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างเป็ นระบบและครบวงจร
ตั้งแต่ การศึกษาวิจยั การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การส่ งเสริ มการใช้ การติดตามประเมินผล
(2) การให้บริ การตรวจวิเคราะห์ยาแผนไทยและสมุนไพรให้แก่สถานบริ การของรัฐและโรงงาน
เอกชนเชิงรุ ก
(3) ส่ งเสริ มการสื่ อสารสาธารณะ การเผยแพร่ และการสร้างทัศนคติที่ดีในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร
(4) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิต ตั้งแต่ระดับการพึ่งตนเอง ใช้เองในชุมชน การผลิต
เพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก
5.6 มหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาการ
(1) การศึกษาวิจยั การพัฒนายาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(2) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ระดับ
การพึ่งตนเอง ใช้เองในชุมชน การผลิตเพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก
5.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(1) การส่ งเสริ มการเพาะปลูกสมุนไพร
5.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(1) การส่ งเสริ มการใช้สมุนไพรในป่ าอนุรักษ์ ป่ าชุมชน อย่างยัง่ ยืน
5.9 กระทรวงอุตสาหกรรม
(1) การส่ งเสริ มศักยภาพและมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งแต่ระดับ
การพึ่งตนเอง ใช้เองในชุมชน การผลิตเพื่อใช้ในระดับประเทศ และการส่ งออก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร
กลยุทธ/มาตรการ
1.ส่ งเสริ มการ
พึ่งตนเองด้าน
สมุนไพรของ
ชุมชน

ตัวชี้วดั
ความสํ าเร็จ
1.1 จํานวนพื้นที่
ของชุมชนและ
เอกชน ที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการ
ปลูกสมุนไพร

ค่ าเป้าหมาย
1.1 จํานวน
100,000 ไร่ ใน 5 ปี

2.ส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งของระบบ
ยาจากสมุนไพรใน
ระบบบริ การ
สาธารณสุ ขของ
ประเทศ
2.1 การเพิ่ม
รายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ

2.1 ร้อยละของ
รายการยาจาก
สมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
2.2 การส่ งเสริ ม 2.2 ร้อยละของ
การผลิตยาและ
มูลค่าการใช้ยาจาก
จัดหายาจาก
สมุนไพรในระบบ
สมุนไพรที่
บริ การสาธารณสุ ข
เหมาะสมและได้
มาตรฐาน
2.3 การส่ งเสริ ม 2.3 ระบบการ
ระบบการกระจาย
กระจายยาของ
ยาจากสมุนไพรใน จังหวัด
ระดับจังหวัด
2.4 การส่ งเสริ ม 2.4 ระบบการ
การใช้อย่าง
ติดตามการใช้ยา
เหมาะสม ปลอดภัย
และประหยัด
3. การพัฒนา
ศักยภาพ มาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม

2.1 ร้อยละ 10
ของรายการยา
ทั้งหมด

หน่ วยงานที่
งบประมาณ (ล้านบาท)
2555 2556 2557 2558 2559 รวม
รับผิดชอบ
1. คกก.คุม้ ครองและ 100 200 300 300 300 1,200
ส่ งเสริ มภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย
2. เครื อข่ายหมอพื้น
บ้าน
3. อปท.
1. คณะกรรมการ
53 53 53 53 53 265
พัฒนาระบบยา
แห่งชาติ
2. กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
3. สปสช.
3
3
3
3
3
15
4. อย.
5. องค์การเภสัชกรรม

2.2 ร้อยละ 5 ของ
มูลค่าการใช้ยา
ทั้งหมด

20

20

20

20

20

100

2.3 จํานวน 75
จังหวัดใน 5 ปี

10

10

10

10

10

50

2.4 การรายงานผล
การใช้ยาปี ละ 1
ครั้ง

20

20

20

20

20

100

65

25

20

20

20

150

1. อย.
2. กรมพัฒนาการ
แพทย์แผนไทยและ
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3.1 การสนับ
สนุนโรงงานผลิต
ยาไทยให้ได้
มาตรฐาน

3.2 ส่ งเสริ มระบบ
การผลิตยากลาง
3.3การพัฒนา
คุณภาพวัตถุดิบ
ตั้งแต่ การเพาะปลูก
ที่ดีหรื อแบบ
เกษตรกรรมอินทรี ย ์
การเก็บเกี่ยวที่ดี การ
ให้บริ การตรวจ
วิเคราะห์ยาแผนไทย
และสมุนไพร
4.การส่ งเสริ มและ
พัฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากสมุนไพร
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การแพทย์ทางเลือก
3. กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
3.1 อุตสาหกรรม 3.1 อย่างน้อย ร้อย 4. มหาวิทยาลัย
ละ 20 ของ
การผลิตยาจาก
5. กระทรวงเกษตร
โรงงานผลิตยา
สมุนไพรได้
และสหกรณ์
ภายใน 5 ปี
มาตรฐานตาม
6. กระทรวงทรัพยากร
ข้อตกลง Asian
ธรรมชาติและสิ่ งแวด
ล้อม
Harmon
7.กระทรวง
อุตสาหกรรม
3.2 โรงงานผลิตยา 3.2 อย่างน้อยภาค
กลางสมุนไพรใน ละ 1 แห่ง
ระดับภาค
3.3วัตถุดิบ
สมุนไพรมีคุณภาพ

5

5

5

5

5

25

50

10

5

5

5

75

10

10

10

10

10

50

50

50

50

50

50

250

รวม 268 328 423 423 423

1,865

3.3 ร้อยละ 50
ของวัตถุดิบผ่าน
การตรวจสอบ

4.1 ระบบและ
4.1 มีระบบและ
กลไกในการพัฒนา กลไกระดั บ ชาติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภูมิภาคและชุมชน
ได้มาตรฐาน ตั้งแต่
วัตถุดิบ การวิจยั
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนารู ปแบบ การ
ส่ งเสริ มการใช้ และ
การติดตาม
ประเมินผล

1.อย.
2.กรมวิ ท ยาศาตร์
การแพทย์
3 . ม ห า วิ ท ย า ลั ย /
สถาบันวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมปิ ัญญาไทย
1. เป้าหมาย / เป้ าประสงค์
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุม้ ครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศและนานาชาติ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีระบบและกลไกการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรที่เข้มแข็ง มีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วน
2.2 เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีศกั ยภาพในการเฝ้าระวังและคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
2.3 เพื่อพัฒนาบทบาทเชิงรุ กของไทยในเวทีเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย

3. ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
3.1 ระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์แผนไทยในส่ วนกลางของประเทศ (TKDI )
3.2 จํานวนข้อตกลงหรื อความร่ วมมือกับสํานักงานสิ ทธิบตั รระหว่างประเทศ
3.3 จํานวนรายงานข้อเสนอของประเทศไทยในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศด้านการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
2.4 จํานวนเครื อข่ายชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย

4. กลยุทธ/มาตรการ
4.1 การจัดทําระบบข้ อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์ พื้นบ้ านและการแพทย์ แผนไทยของประเทศ
(TKDI ) ต้องเร่ งรี บในการจัดทําระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทย
ของประเทศ ซึ่ งต้อ งมี ก ารแปลตํา รั บ ตํา ราแห่ ง ชาติ แ ละท้อ งถิ่ น เป็ นภาษาไทยปั จ จุ บ ัน และ
ภาษาต่างประเทศโดยเร็ ว รวมทั้งการบันทึกองค์ความรู ้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่าภูมิ
ปั ญญาต่างๆเหล่านี้เป็ นของประเทศไทย
4.2 การจัดทําข้ อตกลงกับสํ านักงานสิ ทธิบัตรระหว่ างประเทศ โดยเชื่อมต่อระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยกับสํานักงานสิ ทธิ บตั รต่างๆ เพื่อให้ผมู ้ ี
หน้าที่ในการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสิ ทธิบตั รของประเทศนั้นๆสามารถตรวจสอบกับระบบข้อมูล
ดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยได้ว่ามีการละเมิดภูมิ
ปัญญาของไทยหรื อไม่
4.3 การสร้ างบทบาทเชิ งรุ กของประเทศไทยในเวทีเจรจาระหว่ างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองภู มิ
ปัญญาไทย
(1) การศึกษาวิจยั และติดตามการเจรจาการคุม้ ครองภูมิปัญญาไทยในเวทีระหว่างประเทศ
(2) การพัฒนาศักยภาพของคณะเจรจาไทยอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
(3) การกําหนดแผนล่ วงหน้า งบประมาณ ในการเข้าร่ วมแต่ละปี การประชุ มเพื่อหาความเห็ น
ร่ วมกันของคณะผูเ้ จรจาไทยบนฐานความรู ้และวิชาการ
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4.4 การส่ งเสริมชุ มชนท้ องถิ่นในการเฝ้ าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่ การบันทึกความรู้ ของ
ชุ ม ชน หมอพื้ น บ้า น การแปลตํา รั บ ตํา ราของท้อ งถิ่ น การระวัง การลัก ลอบนํา สมุ น ไพรจาก
แหล่งกําเนิดในชุมชนไปใช้อย่างไม่ยงั่ ยืน
ส่ งเสริ มชุ มชน หมอพื้นบ้าน และเอกชน ในการอนุ รักษ์และปลูกสมุนไพร โดยจัดสรร
งบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการส่ งเสริ มการปลูกสมุนไพรตามพ.ร.บ.
พ.ร.บ.คุม้ ครองและส่ งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 มาตรา 61, 64, 65

5. หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
5.1 กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก
(1) การจัดทําระบบข้อมูลดิจิทลั ภูมิปัญญาการแพทย์พ้นื บ้านและการแพทย์แผนไทยในส่ วนกลาง (TKDI )
(2) การจัดทําข้อตกลงกับสํานักงานสิ ทธิบตั รระหว่างประเทศ
(3) การสร้างบทบาทเชิ งรุ กของประเทศไทยในเวทีเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ภูมิปัญญาไทย
(4) การส่ งเสริ มชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
5.2 กระทรวงการต่ างประเทศ
(1) การสร้ างบทบาทเชิ งรุ กของประเทศไทยในเวทีเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ ยวกับการคุม้ ครอง
ภูมิปัญญาไทย
5.3 กรมทรัพย์ สินทางปัญญา
(1) การตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิภูมิปัญญาไทย
5.4 มหาวิทยาลัยในภูมิภาค
(1) การส่ งเสริ มชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุม้ ครองภูมิปัญญาไทย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย
กลยุทธ/มาตรการ
1. การจัด ทํา ระบบ
ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล ภู มิ
ปั ญญาการแพทย์
พื้นบ้านและการ
แพทย์แ ผนไทยใน
ส่ วนกลาง (TKDI )
2. การจัดทําข้อตกลง
กั บ สํ า นั ก ง า น
สิ ท ธิ บั ต ร ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ

ตัวชี้วดั
ความสํ าเร็จ
1.1 ระบบข้อมูล
ดิ จิ ทั ล ภู มิ ปั ญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์
แผนไทยในส่ วน
กลาง (TKDI )
2.1 ข้ อ ตกลงกั บ
สํานักงานสิ ทธิบตั ร
ระหว่างประเทศ
(WIPO)

3. การสร้างบทบาท
เชิ งรุ ก ของประเทศ
ไทยในเวที เ จรจา
ระหว่ า งประเทศที่
เกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ภูมิปัญญาไทย

3.1 ข้ อ เสนอของ
ไทยในเวที เ จรจา
ระหว่ า งประเทศที่
เกี่ยวกับการคุม้
ครองภูมิปัญญาไทย

4. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ชุ มชนท้ อ งถิ่ นใน
การเฝ้ าระวั ง และ
คุ ้ม ครองภู มิ ปั ญ ญา
ไทย

4.1
จํา นวน
เครื อข่ ายชุ ม ช น
ท้อ งถิ่ น ในการเฝ้ า
ระวังและคุม้ ครอง
ภู มิ ปั ญ ญ า ไ ท ย
ระดับจังหวัด

หน่ วยงานที่
งบประมาณ (ล้านบาท)
2555 2556 2557 2558 2559
รับผิดชอบ
1.1 ระบบฐานข้อ กรมพัฒนาการแพทย์ 10 10 10 10 10
มู ล ส่ วนกลาง 1 แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก
ระบบ
เป้าหมาย

2.1 ข้ อ ต ก ล ง กั บ 1.กระทรวงการต่าง
1
WIPO
ประเทศ
2. ก ร ม พั ฒ น า
การแพทย์ แ ผนไทย
แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือก
3.กรมทรั พ ย์สิ นทาง
ปั ญญา
3.1 รายงานการนํา 1. กระทรวงการต่าง
5
เ ส น อ ใ น เ ว ที ประเทศ
ระหว่ า งประเทศ 2.กรมพัฒนาการ
อ ย่ า ง น้ อ ย 1 แพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
รายงานต่อปี
3.กรมทรั พ ย์สิ นทาง
ปั ญญา
4.1 เครื อข่ า ย 75 1.ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น 75
ภูมิภาค
จังหวัด
2. กรมพัฒนาการ
แพทย์แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
รวม
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การสื่ อสารสาธารณะด้ านการแพทย์ แผนไทย การแพทย์
พืน้ บ้ าน และการแพทย์ ทางเลือก

1. เป้าหมาย/เป้าประสงค์
สังคมไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ ตระหนักถึง
คุณค่าและมีบทบาทในการส่ งเสริ ม สนับสนุนการใช้ และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพ การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองอย่างเหมาะสม

2. วัตถุประสงค์
1.1 พัฒนาระบบและกลไกการสื่ อสารสาธารณะเพื่อการกําหนดนโยบายสาธารณะ การพัฒนาระบบ
สุ ขภาพ การดูแลสุ ขภาพตนเองของประชาชน
1.2 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การเห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาไท สําหรับเด็กและเยาวชน

3. ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
2.1 มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น
2.2 มีการนําองค์ความรู ้ไปใช้ในการพัฒนาระบบบริ การ
2.3 มีการนําองค์ความรู ้ไปใช้ในการดูแลสุ ขภาพตนเองตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนและชุมชน
ท้องถิ่น
2.4 มีหลักสู ตรการเรี ยนการสอน ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพในระดับประถมและมัธยมศึกษา

4. กลยุทธ/มาตรการ
3.1 การเผยแพร่ และสื่ อสารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
(1) การจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะประเด็น
(2) การจัดสมัชชาสุ ขภาพเฉพาะพื้นที่
3.2 การเผยแพร่ และสื่ อสารเพื่อการพัฒนาระบบสุ ขภาพ
(1) การจัดเวทีวิชาการและการจัดการความรู ้
(2) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิก
3.3 การเผยแพร่ และสื่ อสารเพื่อการดูแลสุ ขภาพตนเองของประชาชน
(1) การจัดการความรู ้ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม
(2) การพัฒนาระบบการเรี ยนรู ้อิเล็กทรอนิก
(3) การเผยแพร่ ทางสื่ อสารมวลชน
3.4 การเผยแพร่ และสื่ อสารสํ าหรับเด็กและเยาวชน
(1) การจัดหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ในระบบการศึกษาระดับประถมและมัธยม
(2) การเผยแพร่ ทางสื่ อสารมวลชน
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5. หน่ วยงานรับผิดชอบหลัก
4.1 คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่ งชาติ/สํานักงานคณะกรรมการสุ ขภาพ
แห่ งชาติ
4.2 กระทรวงสาธารณสุ ข
4.3 กระทรวงศึกษาธิการ
4.4 กรมประชาสัมพันธ์ สํานักนายกรัฐมนตรี
4.5 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
4.6 สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
4.7 กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
4.8 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 การสื่ อสารสาธารณะด้ านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้ บ้ าน และการแพทย์
ทางเลือก
กลยุทธ/มาตรการ
1 การเผยแพร่ และ
สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร
กํ า หนดนโยบาย
สาธารณะ
1.1 การจัดสมัชชา
สุ ข ภ า พ เ ฉ พ า ะ
ประเด็น

ตัวชี้วดั
ความสํ าเร็จ

หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
1.คกก.พัฒนาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นด้าน
สุ ขภาพแห่งชาติ/
สํานักงาน
1.1 จํานวนครั้งการ 1.1 จํานวน 1 ครั้ง คณะกรรมการ
สุ ขภาพแห่งชาติ
จัดสมัชชาสุ ขภาพ ต่อปี
2.เครื อข่ายสมัชชา
เฉพาะประเด็น
1.2 จํานวนพื้นที่ 1.2 ภู มิ ภ าคละ 1 สุ ขภาพ
การจัดสมัชชา
แห่งต่อปี
ค่ าเป้าหมาย

1.2 การจัด สมัช ชา
สุ ข ภ า พ เ ฉ พ า ะ
พื้นที่
2 การเผยแพร่ และ
สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร
พั ฒ น า ร ะ บ บ
สุ ขภาพ
2.1 การจัดเวที 2.1 จํานวนครั้ง 2.1จํา นวน 1 ครั้ ง
วิ ช าการและการ การจัดเวทีวิชาการ ต่อปี
แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
จัดการความรู ้
ความรู ้

งบประมาณ (ล้านบาท)
2555 2556 2557 2558 2559

รวม

10

10

10

10

10

50

1.กระทรวง
10
สาธารณสุ ข
2.สํานักงานหลัก
ประกันสุ ขภาพแห่ง
ชาติ
3. ก ร ม พั ฒ น า
การแพทย์แ ผนไทย
แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์

10

10

10

10

50
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คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุ ขภาพแห่งชาติ
2.2 การพัฒนา
ระบบการเรี ยนรู ้
อิเล็กทรอนิก
3. การเผยแพร่ และ
สื่ อ ส า ร เ พื่ อ ก า ร
ดูแลสุ ขภาพตนเอง
ของประชาชน
3.1 การจัดการ
ค ว า ม รู ้ ด้ ว ย
ก ร ะ บ ว น ก า ร มี
ส่ วนร่ วม
3.2 การพัฒนา
ระบบการเรี ยนรู ้
อิเล็กทรอนิก
3.3 การเผยแพร่
ทางสื่ อสารมวลชน

2.2 จํานวนองค์ 2.2 จํ า น ว น 10 ทางเลือก
ความรู ้
เรื่ องต่อปี
4. ก ร ม ส นั บ ส นุ น
บริ การสุ ขภาพ
1.กระทรวง
20
สาธารณสุ ข
2.ก ร ม พั ฒ น า
การแพทย์แ ผนไทย
3.1 จํ า น ว น อ ง ค์ 3.1 จํานวน 2 เรื่ อง แ ล ะ ก า ร แ พ ท ย์
ทางเลือก
ความรู ้
ต่อปี
3. ก ร ม ส นั บ ส นุ น
บริ การสุ ขภาพ
3.2 จํานวนองค์ 3.2 จํ า น ว น 20 4.กรมประชาสัมพันธ์
สํานักนายกรัฐมนตรี
ความรู ้
เรื่ องต่อปี
5.สํ า นั ก งานกองทุ น
3.3 จํานวนช่อง 3.3 จํานวน 3 ช่ องทาง สนั บ สนุ น การสร้ า ง
ทางการเผยแพร่
เช่ น โทรทัศน์ วิ ทยุ เสริ มสุ ขภาพ
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20

20

20

20

100

10

10

10

10

50

50

50

50

50

250

หนังสื อพิมพ์ วารสาร
เวปไซต์ ฯลฯ
1.กระทรวง
10
ศึกษาธิ การ
2.กระทรวงสาธารสุ ข
4.1จํา นวนชั่ว โมง 4.1 จํา นวน 30-40 3.กรมประชาสัมพันธ์
4.1 การจัดหลัก
สํานักนายกรัฐมนตรี
สู ต รการเรี ย นรู ้ ใ น การเรี ย นการสอน ชัว่ โมงเรี ยนต่อปี
4.สํ า นัก งานกองทุ น
ระบบการศึ ก ษา ในระดั บ ประถม
สนั บ สนุ น การสร้ า ง
ระดับ ประถมและ และมัธยม
เสริ มสุ ขภาพ
มัธยม
4.2 ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ 4.2 จํานวนช่อง 4.2 จํ า น ว น 20
ทางสื่ อสารมวลชน ทางการเผยแพร่
เรื่ องต่อปี
รวม 50
4.การเผยแพร่ และ
สื่ อสารสําหรับเด็ก
และเยาวชน
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