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นโยบายและยุทธศาสตรชาติ การแพทยแผนไทย และการแพทยพื ้นบาน 

เริ่มตนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๙) โดย

กำหนดใหมีการสงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบาย

การสาธารณสุขมูลฐาน ขององคการอนามัยโลก ในคำประกาศอัลมา อตา พ.ศ. 

๒๕๒๑ (Alma-Ata Declaration ค.ศ. ๑๙๗๘) 

 

๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ประเทศไทยจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 

๒๕๐๔-๒๕๐๙) ระยะเวลา ๖ ป และตอมาตั้งแตแผนที่สองเปนตนมาไดกำหนดระยะ

เวลาของแตละแผนเปน ๕ ป 

๒ นโยบายและยุทธศาสตรชาติ การแพทยแผนไทย  
การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

บทที่ 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๔ ไมไดมีการกำหนดแผนการพัฒนาแพทยแผนไทย 

และการแพทยพื ้นบาน จนกระท่ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕  

(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) จึงไดมีการกำหนดใหมี การพัฒนายาสมุนไพร อยูในกลวิธีและ

มาตรการดำเนินงานของการสาธารณสุขมูลฐาน ๘ ประการ เกี่ยวกับการจัดหายาที่

จำเปนไวในหมูบาน ดังนี้ 

“สงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรที่เหมาะสม เพราะมีราคาถูกหรือสามารถจัดหาได

โดยไมเสียเงิน มีประสิทธิภาพและไดมีการยอมรับอยูแลวจากตัวประชาชนในชนบทเอง 

ตลอดจนสามารถแกปญหาโรคงายๆ ไดดวย ทั้งนี้ใหดำเนินการดังนี้ 

✿ คัดเลือกชนิดของสมุนไพรตางๆ ที่มีคุณภาพดี ไมมีพิษภัย 

✿ ดำเนินการแพรพันธุ จัดหา ผลิตเปนยาสมุนไพร 

✿ สงเสริมความรูดานการใชยาสมุนไพรแกประชาชน โดยใชอาสาสมัคร” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๔) ได

กำหนดใหมี 

“แผนงานสงเสริมสุขภาพ โดยมีมาตรการการสาธารณสขุมลูฐาน ใหสนบัสนนุ 

การวิจัยและพัฒนาการผลิตยา การจัดหายา การกระจายยาและการใชยาใหเปนไปตาม

บัญชียาหลักแหงชาติ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชในการสาธารณสุข

มูลฐาน อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและแผนปจจุบัน ตลอดจนเพื่อการสงออก” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙) ได

กำหนดใหมีแนวทางและมาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและ

สาธารณสุข โดยมีการพัฒนาสุขภาพและพลานามัย ดังนี้ 

“พัฒนาภูมิปญญาทางดานการรักษาพยาบาลแบบพื้นบาน เชน แพทยแผนไทย 

สมุนไพรและการนวด ประสานเขากับระบบบริการการแพทยแผนปจจุบัน” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔) นับ

เปนจุดเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากการ

พัฒนาที่ผานมา แมจะมีความเจริญเติบโตกาวหนาทางเศรษฐกิจแตกลับพบวา มีปญหา

ทางดานสังคมมากโดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรม อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ 

ทำใหมีการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 

และไดมีการกำหนดใหมี 
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“การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ 

และการเขาถึงบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

สนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยใหสามารถผสมผสานในระบบสาธารณสุข 

โดยการพัฒนาองคความรูและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ตลอดจนการปรับปรุง

คุณภาพมาตรฐานของบุคลากรและสถานบริการแพทยแผนไทยเพื่อใหเปนที่เชื่อถือ” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙)  

ไดอัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาและ

บริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี 

“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เนนการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและการอยูดีมีสุขของคนไทย และไดกำหนดใหมี 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยมี

การปฏิรูประบบสุขภาพ ดังนี้  

พัฒนาแพทยทางเลือก แพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยใหไดมาตรฐานทาง 

การแพทย รวมทั ้งใหมีการฝกอบรมถายทอดความรูแกบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔)  

ยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ

บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๘ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และใหความสำคัญตอการรวมพลังสังคมจาก 

ทุกภาคสวนใหมีสวนรวมดำเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พรอมทั้งสรางเครือขาย 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไดกำหนดใหมี 

 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู และกำหนดใหมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการเสริมสรางสุขภาวะคนไทยให

มีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู โดย  
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พัฒนาการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย ที่มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ จัดการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรที่สามารถผสมผสานการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก กับการแพทยสมัยใหม” 

 

๒.๒ แผนพัฒนาการสาธารณสุข 
คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแตงตั ้ง 

คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ โดยมี 

นายแพทยเสม พริ ้งพวงแกว ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน

ประธาน เพื่อใหพิจารณาแนวนโยบาย และมาตรการตางๆ เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุข 

จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาการสาธารณสุข เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาติฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ซ่ึงนบัเปนแผนพฒันาการสาธารณสขุ 

ฉบับแรกของประเทศ 

ในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัท่ี ๔  

ไมไดมีการกำหนดแผนการพัฒนาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและการแพทยพื ้นบาน  

แตจากนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน ขององคการอนามัยโลก ในคำประกาศอัลมา  

อตา พ.ศ. ๒๕๒๑ (Alma-Ata Declaration ค.ศ. ๑๙๗๘) ซึ่งประเทศไทยได

ประกาศใหการสาธารณสุขมูลฐานเปนนโยบายหลักของการสาธารณสุขไทยในป ๒๕๒๓ 

ทำใหมีการนำนโยบายการสาธารณสุขมูลฐานมาปฏิบัติอยางกวางขวาง มีการปรับแผน

และงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลาว ในป ๒๕๒๔ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานได จัดทำโครงการสมุนไพรกับ 

การสาธารณสุขมูลฐาน โดยความชวยเหลือจากองคการอนามัยโลกและองคการ

ยูนิเซฟ ทำใหเกิดการตื่นตัวตอการใชสมุนไพรอยางแพรหลาย 

แผนพฒันาการสาธารณสขุ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบบัที ่ ๕  

(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) มี นายแพทยอมร นนทสุต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน

ประธานคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข ไดกำหนดใหมี  

โครงการวิจัยยาและสมุนไพร ซึ่งอยู ในสวนความรับผิดชอบของกรม

วิทยาศาสตรการแพทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาทางนำสมุนไพร ซึ่งเปนทรัพยากรของ

ประเทศมาใชประโยชนในการรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งมีงาน

สนับสนุนแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน สวนแผนงานสาธารณสุขมูลฐานนั้นไมไดกำหนดให
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มีงานดานสมุนไพรโดยตรง แตกำหนดใหหนวยงานหรือโครงการที่สงเสริมงานการ

สาธารณสุขมูลฐานมีสวนรวมในการที่จะใหบริการแกประชาชนในหมูบาน ไดแก งาน

โภชนาการ งานอนามัยครอบครัว สงเสริมยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร เปนตน 

แผนพฒันาการสาธารณสขุ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบบัที ่ ๖  

(พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) มี นายแพทยไพโรจน นิงสานนท ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เปนประธานคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข โดยไดกำหนดงานที่เกี่ยวของ

ไวใน ๒ แผนงาน และ ๑ โครงการ คือ 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งไดกำหนดใหมี 

“การพัฒนาการดำเนินงานกองทุนยาฯและสนับสนุนการใชสมุนไพร โดยสงเสริม

การจัดตั้งสวนสาธิตสมุนไพรในศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๔ แหง 

และในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย วัด และโรงเรียน จำนวน ๑๔๔ แหงและ 

สงเสริมการจัดตั้งกลุมผูสนใจสมุนไพร เพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๘๑ กลุม” 

แผนงานยาและชีววัตถุ กำหนดใหมี 

“งานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชประโยชนสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน 

อุตสาหกรรมการผลิตยา การสงออก” 

โครงการพัฒนาสมุนไพรเพ่ือใชเปนยา ซ่ึงกำหนดเปาหมาย “ใหคดัเลือกสมนุไพร 

ไมนอยกวา ๕ ชนิด คือ ฟาทะลายโจร ขม้ินชัน วานหางจระเข เสลดพังพอน ชมุเหด็เทศ 

มาพฒันาอยางจริงจงั” 

 

แผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๗  

(พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙) มี นายแพทยอุทัย สุดสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน

ประธานคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข โดยไดกำหนดใหมี 

แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) ความครอบคลุมและความเปนธรรม 

๒) การพัฒนาที่มีบูรณาการ  

๓) ความสอดคลองกับพื้นที่  

๔) การพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชน เนนการสงเสริมใหประชาชนและสังคม

เขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการแกไขปญหาสาธารณสุขไปพรอมๆ 

กันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนรากฐานของศักยภาพการพึ่งตนเองที่

ประชาชนและชุมชนนั้นๆ มีอยู เชน การรักษาพื้นบาน การใชสมุนไพร ฯลฯ 
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กลวิธีในการดำเนินการมีดังนี้ 

๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๑.๑ สนับสนุนและสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยทางเลือกในสวน 

ที่สามารถดำเนินการโดยประชาชน เชน การแพทยพื ้นบาน การใช 

สมุนไพร และอื่นๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหเปนไป

อยางถูกตองและเปนระบบ สามารถประสานกับทางเลือกของการดูแล

สุขภาพแผนปจจุบันได 

๒. การพัฒนาและสงเสริมการใชว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

สาธารณสุข มีดังนี้ 

 ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบาน  อันไดแกการแพทยและ

เภสัชกรรมไทย การนวดไทย สมุนไพรและเทคโนโลยีพื้นบานอื่นๆ ให

แพรหลายมากขึ้นและประสานการใชรวมกับเทคโนโลยีปจจุบันในการ

บริการสาธารณสุข 

 ๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในดานวิทยาศาสตร เพื่อการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และรักษาโรค 

 ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เปนยาแผนปจจุบัน

และผลิตภัณฑอื่นๆ จากสมุนไพร เพื่อนำมาใชใหเปนประโยชนโดยตรง

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั ้งในสถานบริการของรัฐ การ

สาธารณสุขมูลฐาน และเพื่อการสงออก จัดใหมีศูนยประสานงานทำ

หนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการสมุนไพรแหงชาติ 

 ๒.๔ แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศในการผลิต

วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมยาจากวัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อทดแทน

การนำเขาจากตางประเทศ 

๓. การปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหเอื้อ

ตอการพัฒนาสาธารณสุข โดย พิจารณาและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะการใช สมุนไพรเปนยา การคุ มครองผู บร ิโภค การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 
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๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาล (นายชวน หลีกภัย) ไดแสดงเจตจำนง “ใหมีการผสมผสานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
เขาสูระบบบริการสาธารณสุขชุมชนอยางเหมาะสม” จึงมีการจัดทำโครงการทศวรรษพัฒนาการแพทยแผนไทย และ
จัดตั้งสถาบันการแพทยแผนไทย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักที่ทำหนาที่พัฒนา
องคความรูดานการแพทยแผนไทยใหไดมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ และที่สำคัญคือการอนุรักษไวซึ่งมรดก
ของชาติ นับเปนจุดเริ่มตนการยอมรับอยางเปนทางการ และสนับสนุนการรักษาแบบแผนไทย การใชยาสมุนไพร 
การอบรมแพทยแผนไทย อันเปนทางเลือกของประชาชนในระบบสุขภาพของไทย 

โครงการทศวรรษพัฒนาการแพทยแผนไทย๑ นับเปนการเริ่มการพัฒนาการแพทย

แผนไทย สงผลใหเกิดการยอมรับและสนับสนุนการรักษาดวยการแพทยแผนไทย การใช

สมุนไพร เขาสูระบบการดูแลสุขภาพของไทยอยางเปนรูปธรรม 

แผนพัฒนาการสาธารณสุข ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน 

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุขไดกำหนดใหมี 

“ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเขาถึงระบบ

บริการสาธารณสุข โดยมียุทธวิธีสนับสนุนการพัฒนาเภสัชกรรมและการแพทยแผนไทย

อยางจริงจัง โดยสนับสนุนงบประมาณปละไมต่ำกวารอยละ ๒ ของงบประมาณดาน

สุขภาพ 

และกำหนดใหมีงานบริการการแพทยแผนไทยและแนวอื่น โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการดานการแพทยแผนไทย ใหมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพเทาเทียมมาตรฐานสากล มุงสูการพึ่งตนเอง และการดูแลสุขภาพแบบ 

องครวม 

 

กิจกรรมหลัก 

๑. พัฒนาองคความรู และบุคลากรดานการแพทยแผนไทย โดยทบทวน 

สังคายนา จัดทำตำราแพทยแผนไทย ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยดานการ

แพทยแผนไทยแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. พัฒนาขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธดานการแพทยแผนไทย 

โดยการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารการแพทยแผนไทยในสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และเครือขาย 

๓. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

โดยการจัดตั้งคลินิกแพทยแผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด 

และใหมีการบริการผสมผสานแพทยแผนไทยในคลินิกผูสูงอายุ 
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๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทยแผนไทย โดยการพัฒนาเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพและมาตรฐานสถานพยาบาลและบุคลากร 

๕. สรางเครือขายประสานความรวมมือการพัฒนาการแพทยแผนไทยทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานพยาบาล

และบุคลากร และแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๖. พัฒนาเวชภัณฑและระบบอุตสาหกรรมยาไทย โดยทบทวนและพัฒนาสูตร

ตำรับยาแผนโบราณ สูตรยาสามัญประจำบาน และพัฒนายาไทยแบบครบ

วงจร โดยการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทำทำเนียบตำราการแพทย 

แผนไทย ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาพืชผักสมุนไพร และการอนุรักษและ

ประยุกตใชความหลากหลายทางชีวภาพ” 

 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ (เปนครั้งแรกที่เปลี่ยนชื่อเปนแผนพัฒนาสุขภาพ)  

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)  

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำ 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ โดยไดกำหนดระบบสุขภาพที่พึงประสงคใหเปนระบบสุขภาพ

เชิงรุกที่มุงการสรางเสริมสุขภาพดีของประชาชน ควบคูกับการมีหลักประกันที่อุนใจในการ

เขาถึงบริการสุขภาพที่เอื ้ออาทรและมีคุณภาพเมื่อยามจำเปน โดยสังคมทุกสวนและ 

ทุกระดับ มีศักยภาพและมีสวนรวมในการสรางและจัดการระบบสุขภาพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเรียนรูและใชประโยชนอยางรูเทาทัน ทั้งจากภูมิปญญาสากล

และภูมิปญญาไทย เพื่อใหสังคมไทยดำรงอยูอยาง พึ่งตนเองไดและมีสุขภาวะในสังคม

โลกที่มีสภาพการเชื่อมโยงและมีอิทธิพลตอกันอยางกวางขวาง 

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก เริ่มถูกกำหนด

ในภาพลักษณระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค โดยมีความเชื่อมโยงเพื่อความเขมแข็ง  

และมีดุลยภาพของระบบสุขภาพ ดังนี้  

ดวยกระแสสุขภาพกำลังตื่นตัวกับการใชสมุนไพรเพื่อเปนยา อาหาร เครื่อง

สำอาง เปนผลใหเกิดการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ในรูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อ

สุขภาพหรือการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดวยการแพทยแผนไทย คือ สปาไทย การนวดไทย 

ที่มีเอกลักษณของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จึงมีนโยบายการพัฒนาประเทศไทยเปน

ศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) กำหนดวิสัยทัศนของการพัฒนา

ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย: สมุนไพรไทยสูสากล (Thai Herbs for  

Global Health) จึงเปนชวงที่สังคมไทยเริ่มตื่นตัวในการพัฒนาและใชประโยชนจากทุน 
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ที่มา: คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๙ 

สังคมไทยที่พึงประสงค 

เขมแข็งและมีดุลยภาพ ๓ ดาน 

สังคมคุณภาพ 

ระบบสุขภาพ 

ที่มีคุณภาพ 

✿ ระบบสุขภาพเชิงรุกและ
พัฒนาอยางเปนองครวม 

✿ บริการสุขภาพมีคุณภาพ/
ประสิทธิภาพ 

✿ มีหลักประกันที่ดำรงชีวิต
อยางมีสุขภาพดีและตาย
อยางสมศักดิ์ศรี 

✿ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร/
จัดการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 

✿ สังคมทุกระดับเขมแข็ง  
มีสวนรวมและพึ่งตนเอง 

ทางสุขภาพได 

✿ ใชความรูและภูมิปญญา 
เปนฐาน 

✿ ใชประโยชนและรูเทาทันทั้ง
ภูมิปญญาไทยและสากล 

✿ วิจัยและพัฒนาวิทยาการ 
และนวัตกรรมสุขภาพ 

✿ สังคมมีสำนึกสุขภาพและ 
มีวัฒนธรรมที่เกื้อกูล 
ตอสุขภาพ 

✿ ระบบทั้งมวลเอื้อตอ 
การเรียนรูเรื่องสุขภาพ 

✿ ระบบบริการสุขภาพมี 
คุณธรรมและเคารพใน 
ความเปนมนุษย 

✿ หลักประกันสุขภาพที่อุนใจ/
ทั่วถึง/เสมอภาค/เปนธรรม 

✿ สิทธิและความเทาเทียมกัน 
ในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

✿ ใหการสงเคราะหแก 
ผูทุกขยาก คนยากจน 
และผูประสบเคราะหกรรม 

สังคมสมานฉันท 

และเอื้ออาทรตอกัน 

ระบบสุขภาพเพื่อสังคม

สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 

สังคมแหงภูมิปญญา 

และการเรียนรู 

ระบบสุขภาพที่มี 

ภูมิปญญาและการเรียนรู 

ทางสังคม และมีการพัฒนาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลักดันในการแขงขัน

ของประเทศสูงขึ้น สงผลใหการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยมีสวนรวมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยเปนตนมา” 

ภาพลักษณระบบสุขภาพไทย 
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และไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาสุขภาพ โดยใหมีการสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพทางปญญาของระบบสุขภาพ โดยเนนการแพทยแผนไทย สมุนไพร และ 

การแพทยทางเลือก ทั้งจากภูมิปญญาไทยและสากล 

(๑) จัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ ๑.๐ ของงบประมาณดานสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ โดยมีกลไกการบริหารที่เปน

อิสระและคลองตัว (องคการมหาชนในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข)  

ใชการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถาบันวิชาการทุกแหงมุงวิจัยเพื่อ 

แกปญหาที่มีลำดับความสำคัญสูง 

(๒) มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทยแผนไทยเปนองคการมหาชน 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของงบประมาณ

ของรัฐดานสุขภาพ 

(๓) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนมีการใชยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน

ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามหลักวิชาการอยางประหยัด คุมคาใน

การใหบริการ โดยในระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมี 

การใชยาสมุนไพรไมนอยกวารอยละ ๓ และ ๕ ของมูลคาการใชยาใน 

โรงพยาบาลตามลำดับ 

และกำหนดใหมีการสงเสริมการนำภูมิปญญาและองคความรูทุกดาน โดยเฉพาะ

การแพทยแผนไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและความเขาใจทางจิตสังคมมาใชในการจัดระบบ

บริการสุขภาพอยางครบวงจร 

และใหมีการยกระดับภูมิปญญาไทยใหมีสถานะและใชประโยชนไดทัดเทียมกับ 

ภูมิปญญาสากล โดยการสรางระบบการวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาไทยใหเขมแข็งและ 

ผสมผสานเขาสูระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ 

(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนไทย สมุนไพรและภูมิปญญา 

ทองถิ่นดานสุขภาพใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ สามารถใชประโยชนทั้งใน

ระบบบริการสุขภาพและในระดับการดูแลสุขภาพตนเอง และใหสามารถ

คุมครองสิทธิทางปญญาของไทยได 

(๒) สงเสริมใหมีการพัฒนาและถายทอดองคความรู และภูมิปญญาไทยดาน

สุขภาพในระบบการศึกษาทุกระดับและในชุมชน 
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(๓) สนับสนุนการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพในการผลิต

ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีสุขภาพ ทั้งดานอาหาร ยา เครื่องมือ อุปกรณ

ทางดานการแพทยและสาธารณสุข และบริการสุขภาพ เพื่อสรางเศรษฐกิจ

ชุมชนและประเทศใหเขมแข็ง โดยผลิตผลจากภูมิปญญาดานสุขภาพมีใช

อยางเพียงพอในประเทศ สามารถทดแทนการนำเขาและไดมาตรฐานสากล 

เพื่อสงออกไปตางประเทศได 

 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน 

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ไดนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพ และกำหนดวิสัยทัศนระบบสุขภาพไทย 

วา “มุงสูระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสรางใหสุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุข

อยางพอเพียง” 

 

พันธกิจ 

 สรางเอกภาพทางความคิด  สรางจิตสำนึกสุขภาพใหม 

 สรางระบบจัดการที่โปรงใส สรางกลไกการมีสวนรวมในการพัฒนา 

เปาหมายหลักการพัฒนา “ทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญา

ไทยและสากลอยางรูเทาทันและพึ่งตนเองได” 

ยุทธศาสตร “การสรางทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญา

ไทยและสากล” เนนการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเองไดในดานสุขภาพ ดวยการ 

สงเสริมสมุนไพร การแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน และการแพทยทางเลือก  

รวมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความปลอดภัย 
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ที่มา: คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๑: 
สรางเอกภาพและธรรมาภิบาล 
ในการจัดการระบบสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒: 
สรางวัฒนธรรมสุขภาพ 
และวิถีชีวิตที่มีความสุข  
ในสังคมแหงสุขภาวะ 

ยุทธศาสตรที่ ๕: 
สรางทางเลือกสุขภาพ 

ที่หลากหลายผสมผสาน 
ภูมิปญญาไทย 

และสากล 

ยุทธศาสตรที่ ๓: 
สรางระบบบริการสุขภาพ
และการแพทยที่ 
ผูรับบริการอุนใจ  
ผูใหบริการมี 
ความสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๔: 
สรางระบบภูมิคุมกัน  

เพื่อลดผลกระทบจาก 
โรคและภัยคุกคามสุขภาพ 

วิสัยทัศน 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกนั” 

คนเปน 

ศูนยกลาง 

การพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ ๖: สรางระบบสุขภาพฐานความรูดวยการจัดการความรู 

แนวคิดหลัก: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง & สุขภาพดีเปนผลจากสังคมดี 

“ระบบสุขภาพพอเพียง” 
สุขภาพดี บริการดี สังคมดี  
ชีวิตมีความสุขอยางพอเพียง 

กรอบความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร 

กรอบความสัมพันธของแนวคิด วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพและ

การพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตรการสรางทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญาไทย 

และสากล 

เนนการพฒันาศกัยภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองไดในดานสขุภาพดวยการสงเสริมสมนุไพร  

การแพทยแผนไทย การแพทยพ ื ้นบ าน และการแพทยทางเล ือก รวมทั ้งพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความปลอดภัย 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

๑. บูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

เขาสูระบบบริการสุขภาพแหงชาติ โดยเปนสวนหนึ่งในระบบประกันสุขภาพ 

๒. พัฒนาตำรับยา ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ และวิถีการดูแลสุขภาพจาก

ภูมิปญญาไทยใหปลอดภัย มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและไดรับการอนุรักษและ

คุมครองอยางเปนระบบ 

๓. พัฒนาสถาบันการศึกษา ระบบการศึกษา ระบบการเรียนรูและการจัดการ

ความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกให

มีมาตรฐาน 

๔. เรงรัดสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทยและเทคโนโลยี

ทางการแพทยที่จำเปนสำหรับการแกปญหาสุขภาพของประเทศใหสามารถพึ่ง

ตนเองในดานยา เวชภัณฑ และเทคโนโลยีทางการตรวจและการรักษาโรคได

มากขึ้น 

๕. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมดวยการพัฒนาระบบการประเมิน

เทคโนโลยีและการวางแผนทรัพยากรทางการแพทย (Health Facil ity 

Planning) 

 

เปาหมาย  

๑. การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

ไดรับการพัฒนาและสนับสนุนจากภาคีเครือขายทั ้งภาครัฐ เอกชน ภาค

ประชาสังคม อยางจริงจังและตอเนื่อง 

๒. โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการใชยาสมุนไพรไมนอยกวารอยละ 

๕ และ ๑๐ ของมูลคาการใชยาในโรงพยาบาลตามลำดับ 

๓. การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก

เปนทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ 
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๔. ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และวิถีการดูแลสุขภาพจากภูมิปญญาไทยที่ปลอดภัย 

มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและไดรับการอนุรักษและคุมครองอยางเปนระบบ 

๕. มีการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันการศึกษา สถาบันดานการจัดการความรู 

ภูมิปญญาไทย เพื่อผลิตพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนาองคความรูดาน

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

   

กลวิธีและมาตรการ 

๑. เรงรัดการพัฒนาสมุนไพรใหสามารถใชอยางไดผลและพอเพียง ทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อการพึ่งตนเองได 

 ๑.๑ สงเสริมการใชสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นและยาสมุนไพรสำเร็จรูป ให

สามารถแกปญหาความเจ็บปวยที่พบบอยในระดับครอบครัวและชุมชน 

 ๑.๒ สนับสนุนใหสถานพยาบาลมีการใชยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐานถูกตองตาม

กฎหมายและเปนไปตามหลักวิชาการอยางประหยัดคุ มคาในการให

บริการ  

๒. สงเสริมการบูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือก ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 ๒.๑ สังคายนาตำรับยาแผนไทย และรวบรวมตำราแพทยพื้นบานในภูมิภาค

ตางๆ รวมกับหนวยงาน องคกรและสถาบันการศึกษา 

 ๒.๒ จัดใหมีระบบงบประมาณเฉพาะที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อการ

สงเสริมและพฒันาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน ใหมีมาตรฐาน  

เปนทางเลือกของบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพชุมชนอยางจริงจัง 

 ๒.๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการการแพทยแผนไทย เพื่อใหประชาชน

เกิดความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการและการใชบริการอยางเหมาะสม 

 ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการฟนฟูภูมิปญญาไทยดานการแพทยแผนไทย การกลั่น

กรองเลือกสรร และสงเสริมทางเลือกดานบริการสุขภาพที่ตอบสนองตอ

ความตองการของสังคมไทย รวมทั้งการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 ๒.๕ พัฒนาและปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติดานการแพทยแผนไทย (Clinical 

Practice Guideline-CPG) ตามเกณฑมาตรฐานงานบริการการแพทย

แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

ควบคุมกำกับคุณภาพการบริการการแพทยแผนไทย และการกำหนด

หลักเกณฑการอนุญาตใชการแพทยทางเลือกที่ทำการสงเสริมโดยรัฐ 
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 ๒.๖ สงเสริมใหโรงพยาบาล สถานพยาบาลมีการจัดบริการสุขภาพดวยภูมิ

ปญญาไทยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยผสมผสานการใหบริการ

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

 ๒.๗ ดำเนินการขึ ้นทะเบียนหนวยบริการที่เขารวมโครงการการสงเสริม

คุณภาพโดยใชแนวทางเวชปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องระบบรายงานและการ

ควบคุมกำกับคุณภาพ เพื่อใหการบริการเปนไปตามขอบเขตสิทธิ

ประโยชนที่กำหนดไวอยางเหมาะสม 

๓. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และระบบสุขภาพชุมชนใหมีศักยภาพในการดูแล

รักษาสุขภาพตนเอง โดยสรางศูนยการเรียนรูการแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือก สรางสวนสมุนไพรและไมหอม สรางศูนยบำบัดผูปวยเรื้อรังสำหรับ

ชุมชน และรณรงคใหประชาชนบริโภคอาหารเพื่อเสริมสรางสุขภาพ 

๔. สนับสนุนการว ิจัยและพัฒนาองคความรู ทางเล ือกสุขภาพ ให ม ีความ 

หลากหลาย ผสมผสานภูมิปญญาไทยและสากล พรอมทั้งแลกเปลี่ยน 

องคความรูกับตางประเทศที่มีความชำนาญ เชน จีน อินเดีย ตลอดจน 

การคุมครองภูมิปญญาและสรางกลุมเครือขาย 

๕. สรางระบบการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยควบคูไปกับการวางแผนการ

ใชประโยชนที่รูจักประมาณอยางมีเหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. สรางทางเลือกที่หลากหลายในการเยียวยารักษาโรค เพื่อลดการใชยาและ

เทคโนโลยีทางการแพทยที่ฟุมเฟอยและมีราคาแพง ดวยการสงเสริมการดูแล

สุขภาพเบื้องตนของประชาชนดวยสมุนไพร การรับประทานอาหารสุขภาพที่มี

คุณคาทางโภชนาการ สงเสริมการออกกำลังกาย และการพัฒนาจิตเพื่อ

สุขภาพ  

๗. พัฒนาระบบการศึกษา หลักสูตรการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ

การแพทยทางเลือกที่มีมาตรฐาน และจัดระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศที่

รวบรวมองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายภาคีอยางเปน

ระบบ 

๘. สงเสริมและสนับสนุนการสรางกลไกทางกฎหมาย เพื่อการคุมครองและ 

เฝาระวังการละเมิดภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรของชาติไทย 
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๒.๓ แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท  

 พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 
แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๔ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ นับเปน

แผนแมบทฉบับแรกของประเทศไทยที่ใช กำหนดทิศทางการดำเนินการเพื่อพัฒนา 

ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท อันครอบคลุมทั้งบริบทของการแพทยแผนไทย การแพทย 

พื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก จัดทำขึ ้นโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร 

การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท โดยมีผูแทนจากหนวยงานและองคกรภาคีตางๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชน มีกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่มี

บทบาทสำคัญในการทำงานดานการแพทยพื ้นบานไทย และการแพทยทางเลือก 

ในประเทศไทย พรอมท้ังรับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของทุกระดับ ตัง้แต 

หมอพื้นบาน หมอแผนไทย บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ  

  

บทสรุปแผนยุทธศาสตรชาติฯ 
ภมิูปญญาไท๒ สขุภาพวิถีไท๓ เปนวิถีทางสำคัญของระบบสุขภาพของประเทศไทย  

ในการปรับเปลี่ยนจากระบบบริการทางการแพทยที่เปนแบบแผนเดียว อันไดแกการแพทย

แผนปจจุบันมาเปนการแพทยพหุลักษณ หรือหลากหลายระบบ   

การแพทยแผนปจจุบันแมวาจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีแตก็มีผลกระทบ

ตอรายจายดานสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้เพราะการแพทยแผนปจจุบันตองใชองคความรู 

เทคโนโลยีทางการแพทย ยาและเวชภัณฑซึ่งมีราคาสูงและนำเขาจากตางประเทศ 

นอกจากนี้การแพทยแผนปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการ

รักษาโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคที่ตองใชการบำบัดรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพเปนเวลายาวนานโดยเฉพาะในกลุมผูพิการและผูสูงอายุ รวมทั้งไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชนในทองถิ่นที่มีวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพ ซึ่งแตกตางไปจากวัฒนธรรมทางการแพทยแผนปจจุบัน 

๒ ภูมิปญญาไท หมายถึง องคความรู เทคโนโลยี การปฏิบัติ (Practice) และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูใน

ประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งบริบทของการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก 
๓ สุขภาพวิถีไท หมายถึง วิถีทางซึ่งเปนไปเพื่อสุขภาพและปลดปลอยผูคนใหเปนอิสระจากความเจ็บปวย ความทุกข 
และความบีบคั้นทั้งปวง 
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ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ประกอบดวยระบบการแพทยหลัก ๓ ระบบ ไดแก 

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ซึ่งจะตอบสนอง 

ตอความตองการของประชาชนในสวนที่เปนขอจำกัดของการแพทยแผนปจจุบันดังที่ได

กลาวมา โดยเฉพาะในการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศ ทั้งนี้เปนเพราะภูมิปญญาที่มีอยูดั ้งเดิมในสังคมไทย และมีบุคลากรดานการ

แพทยพื้นบาน และการแพทยแผนไทยจำนวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ การพึ่งตนเอง

ดานสุขภาพเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากและระดับประเทศให

เขมแข็ง ทำใหชุมชนและสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา อันเปนทุนทางสังคมที่สำคัญ

ที่สุด 

นอกจากนี้ สมุนไพรและการนวดไทย ยังเปนผลิตภัณฑสุขภาพและบริการที่เปน

ความตองการทั้งในและตางประเทศ มีมูลคาการบริโภคสูงและเพิ่มขึ ้นอยางรวดเร็ว  

การพัฒนาสมุนไพรและการนวดไทย จึงเปนการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการ 

พึ่งตนเองทั้งในดานสุขภาพและดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนา ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท จำเปนตองมีแผนยุทธศาสตรระดับ

ชาติเพื่อกำหนดทิศทางและบทบาทของการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการ

แพทยทางเลือก ในระบบสุขภาพของประเทศ และตองมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ

ดำเนินการ 

 

เปาหมายในชวง ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
๑. เปาหมายการพัฒนาเพือ่เสริมสรางความเขมแขง็ของระบบสุขภาพของประเทศ 

๑.๑ มีระบบการจัดการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่เขมแข็งภายใน ๓ ป 

๑.๒ มีระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่มีมาตรฐาน 

และคุณภาพทัดเทียมกับระบบบริการการแพทยแผนปจจุบัน ภายใน ๕ ป 

๑.๓ มีระบบสุขภาพภาคประชาชนที่เขมแข็ง โดยใชภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน

ในการดูแลสุขภาพของชุมชนทองถิ่น ภายใน ๕ ป 

๑.๔ มีแผนแมบทการพัฒนากำลังคนดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือก อยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความ

ตองการภายใน ๕ ป 

 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

84

๒. เปาหมายการพัฒนาเพ่ือการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

๒.๑ มีการจัดการความรูภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ในทุกระดับตั้งแตระดับ

ชุมชนทองถิ่น จนถึงระดับประเทศ ภายใน ๕ ป 

๒.๒ ยาไทยและยาสมุนไพรตั้งแตการผลิตระดับชุมชน สถานบริการสาธารณสุข 

และโรงงานผลิตยาไทย มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใน ๕ ป 

๒.๓ มีการเพิ่มมูลคา/ปริมาณ การใชยาไทยและยาสมุนไพรอยางนอย รอยละ 

๒๕ ภายใน ๕ ป 

๒.๔ มีระบบและกลไกที่เขมแข็งในการคุมครองภูมิปญญาไทยดานการแพทย 

พื้นบาน การแพทยแผนไทย และสมุนไพร ภายใน ๕ ป 

 

แผนยุทธศาสตรชาติ มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ๑ การสรางและจัดการความรู ดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก 

วัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และเกิดกระบวนการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใชประโยชนระหวางนักวิชาการ นักวิจัย ผูบริหาร บุคลากรดาน

สาธารณสุข นักวิชาชีพ หมอพื้นบาน หมอแผนไทยและประชาชนผูรับบริการ โดยมี

มาตรการและแนวทาง ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบและกลไกการสรางและจัดการความรูของประเทศในดาน

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

๒. การสรางองคความรู โดยการจัดการการวิจัย เพื่อใหเกิดการวิจัยและ

พัฒนาแบบบูรณาการ ตั้งแตการกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย การมี

สวนรวมจากภาคสวนตางๆ จนถึงการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

๓. การจัดการความรูใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูทั้งในสวนที่เปนความรูที่ปรากฏ (explicit knowledge) และความรูแฝง 

(tacit knowledge) ทั้งนี้เพราะภูมิปญญาการแพทยพื้นบานและการแพทย 

แผนไทยสวนใหญอยูในตัวหมอมากกวาในตำรา 
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ยุทธศาสตร ๒ การพัฒนาระบบสุขภาพ การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก  

วัตถุประสงค เพื่อใหระบบบริการการแพทยพื ้นบาน การแพทยแผนไทย และ 

การแพทยทางเลือก ในสวนที่เปนระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเขมแข็ง เปนที่

พึ่งของชุมชนทองถิ่นและประชาชน ในการดูแลสุขภาพ สามารถเชื่อมโยง ประสาน 

ผสมผสานกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือใหเกิดบริการการแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก ในสวนที่เปนระบบบริการภาครัฐ และเอกชน มีมาตรฐาน 

โดยมีมาตรการและแนวทาง ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดานสุขภาพ เพื่อใหไดระบบขอมูล

สารสนเทศดานสุขภาพ การแพทยพ้ืนบาน การแพทยแผนไทย และการแพทย 

ทางเลือก การกระจายตัวของการดูแล/การบริการและบุคลากร เพื่อใหเห็น

ความเสมอภาคและโอกาสของประชาชนในการเขาถึงการบริการ รวมทั้งเปน

ฐานขอมูลในการจัดทำแผนแมบทการพัฒนากำลังคนดานการแพทยพื้นบาน 

การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ของประเทศ 

๒. การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพภาคประชาชนในการใช 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน เพื่อดูแลสุขภาพของชุมชนทองถิ่น เพื่อให

ชุมชนทองถิ่นพึ่งตนเองดานสุขภาพโดยใชการแพทยพื้นบาน และมีบทบาท

ในการจัดการดานสุขภาพอยางย่ังยืน โดยประสาน เชื่อมโยงกับระบบบริการ

สาธารณสุขของรัฐ 

๓. การสงเสริมการใชภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท เพื่อใหประชาชนใช 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

ในการดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรค ทั้งในระบบสุขภาพของชุมชน ระบบ

บริการสารณสุขภาครัฐ และภาคเอกชน 

๔. การพัฒนามาตรฐานการบริการ การแพทยแผนไทย และการแพทย

ทางเลือก เพื่อใหการบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก  

ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน

ทำใหประชาชนผูรับบริการเกิดความเชื่อม่ัน และใชดูแลสุขภาพและบำบัด

รักษาเชนเดียวกับการแพทยแผนปจจุบัน 
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ยุทธศาสตร ๓ การพัฒนากำลังคน ดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก 

วัตถุประสงค เพื่อใหรูสถานการณกำลังคนดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือก รวมทั้งรูศักยภาพความรูความสามารถของกำลังคนในดานนี้ 

เพื่อกำหนดทิศทางในการผลิตและพัฒนากำลังคนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู ความ

สามารถ และมีปริมาณอยางเพียงพอกับความตองการ โดยมีมาตรการและแนวทาง

ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบฐานขอมูลกำลังคนของประเทศ ดานการแพทยพื้นบาน 

การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ทั้งในดานปริมาณ การกระจาย

กำลังคน และระดับความรูความสามารถ 

๒. การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนากำลังคน โดยมีแผนแมบท 

การพัฒนากำลังคนระดับชาติ และมีกลไกที่กำหนดทิศทาง และกำกับดูแล

การพัฒนากำลังคนของประเทศ 

๓. การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตกำลังคน โดยการพัฒนา

มาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรครู และสถาบันการผลิตกำลังคนทุกระดับ 

๔. การจัดการกำลังคน โดยมีการพัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนา

ศักยภาพสภาวิชาชีพ รวมทั้งองคกรของทองถิ่นและชุมชนในการควบคุมกำกับ

การจัดการกำลังคน 

 

ยุทธศาสตร ๔ การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร 

วัตถุประสงค เพื่อใหยาไทยและยาสมุนไพรมีมาตรฐาน ตั้งแตการผลิตระดับชุมชน 

ระดับสถานบริการสาธารณสุข และระดับโรงงานผลิตยา มีการศึกษาและวิจัยเปนที่

ยอมรับและบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติเพิ่มมากขึ้น โดยมีมาตรการและแนวทาง ดังนี้ 

๑. การพัฒนานโยบายระดับชาติ เพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตยาไทยและ 

ยาสมุนไพรทุกระดับใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน มีนโยบายและมาตรการ 

ในการสงเสริมใหบรรจุยาไทยและยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักเพิ่มมากขึ้น 

๒. การสงเสริมคุณภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

ของยาไทยและยาสมุนไพร โดยการสงเสริมใหม ีการวิจัยและพัฒนา  

การจัดทำตำรับยาไทยและยาสมุนไพรแหงชาติ เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข 

โดยเฉพาะผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการเกิดความม่ันใจและใชยาไทย

และยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 
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๓. การสงเสร ิมการเขาถ ึงยาไทยและยาสมุนไพรที่ม ีคุณภาพและใช 

อยางถูกตอง โดยการสงเสริมใหมีร านยาไทยคุณภาพที่เปนแบบอยาง  

การกระจายของรานยาไทยทั่วประเทศ รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมของ 

เครือขายสถานบริการสุขภาพ ผูผลิตยาไทยและยาสมุนไพร 

 

ยุทธศาสตร ๕ การคุมครองภูมิปญญาไทย๔ ดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

วัตถุประสงค เพื่อการคุมครองภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และ

สมุนไพรใหเกิดประโยชนตอประชาชนไทยและมวลมนุษยชาติ ไมตกเปนผลประโยชน

ของคนบางกลุม หรือคนใดคนหนึ่ง หรือเกิดความไมเปนธรรมในการใชประโยชน การ

คุมครองภูมิปญญาไทยตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และตอง

พัฒนากลไกทางดานกฎหมาย รวมทั้งความรวมมือในระดับภูมิภาค มีมาตรการและ

แนวทางดังนี้ 

๑. การสรางความเขาใจและความรูเทาทันเกี่ยวกับการคุมครองภูมิปญญา

ไทยแกสังคม เพื่อใหประชาชนไทยไดตระหนักถึงความสำคัญและบทบาท

หนาที่ในการรวมกันคุมครอง 

๒. การสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ในการคุมครอง

ภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะเครือขายหมอพื้นบาน ที่จะตองมีความรู ความ

เขาใจ ในการคุมครอง 

๓. การปรับปรุงและพัฒนากลไกในการคุมครองภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะ

กลไกดานกฎหมาย กลไกความรวมมือภายในประเทศ และในระดับภูมิภาค 

๔. การสรางบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ

การคุมครองภูมิปญญาไทย เพื่อใหคณะผูแทนของไทยมีศักยภาพและความ

รูในการเจรจาในเวทีการเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับภูมิปญญาไทย เชน 

ในเวทีเจรจาการคาโลก (WTO) องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) 

และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 

 

๔ ภูมิปญญาไทยในที่นี้หมายถึง ภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทย 
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สรุปแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท 

๔ วัตถุประสงค ๘ เปาหมาย 

✿ การแพทยพื้นบาน การแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือก 
เปนระบบหลักของระบบสุขภาพ
ของประเทศ 

✿ ระบบสุขภาพของประเทศ 
พึ่งตนเองได 

✿ ชุมชนทองถิ่น สังคมไทยมี
ศักยภาพในการอนุรักษ พัฒนา 
และคุมครองภูมิปญญาไทย 

✿ เพิ่มมูลคาการใชยาไทยและ 
ยาสมุนไพร  

ระบบสุขภาพ 

✿ ระบบการจัดการการวิจัยใน ๓ ป 
✿ ระบบบริการที่มีมาตรฐานใน  

๕ ป 
✿ ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

ที่เขมแข็งใน ๕ ป 
✿ แผนแมบทการพัฒนากำลังคน 

ใน ๕ ป 

การพึ่งตนเอง 

✿ การจัดการความรูใน ๕ ป 
✿ ยาไทย ยาสมุนไพร มีคุณภาพ/

มาตรฐานใน ๕ ป 
✿ อุตสาหกรรมยาไทย ยาสมุนไพร

มีมาตรฐานใน ๓-๕ ป 
✿ ระบบและกลไกการคุมครอง 

ภูมิปญญาใน ๕ ป 

 
 

๕. ยุทธศาสตร/๑๘ มาตรการ  

การพัฒนาระบบบริการ 

การพัฒนายาไทย 

และยาสมุนไพร 

การพัฒนากำลังคน 

การคุมครองภูมิปญญาไทย 

การสรางและ 

จัดการความรู 
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งบประมาณ 

ยุทธศาสตร 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ (ลานบาท) รวม 

(ลานบาท) ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

๑. การสรางและ
จัดการความรู 

✿ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 

๑๐๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๘๐ ๒๐๐ ๗๕๐ 

๒. การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

✿ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
✿ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 
✿ สถาบันการศึกษาและเครือขายภาคี 

ดานสุขภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐๐ 

๓. การพัฒนา 
กำลังคน 

✿ สถาบันพระบรมราชชนก 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 
✿ สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาแพทย

แผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต 
✿ เครือขายหมอพื้นบาน 

๘๗ ๗๕ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๓๖๙ 

๔. การพัฒนา 
ยาไทยและ 
ยาสมุนไพร 

✿ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
✿ องคการเภสัชกรรม 
✿ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
✿ คณะเภสัชศาสตร 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 

๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๓๒๕ 

๕. การคุมครอง 
ภูมิปญญาไทย 

✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือก 

✿ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
✿ กรมทรัพยสินทางปญญา 

๕๐ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔๒๐ 

รวมงบประมาณท้ังหมด ๔๐๒ ๔๓๐ ๔๘๔ ๕๑๔ ๕๓๔ ๒,๓๖๔ 
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๒.๔ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดกำหนดใหมีการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพขึ้น และใหมีการจัดสมัชชา

สุขภาพแหงชาติเปนประจำอยางนอยปละครั้ง ซึ่งมีสวนในการกำหนดนโยบายและแนวทาง

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก โดยการมี

สวนรวมอยางกวางขวาง 

 

๔.๑ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุสนธิจากการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในชวงทศวรรษที่ผานมา องคกร

ภาคี เครือขาย และสมาชิกที่รวมในกระบวนการขับเคลื่อนเห็นพองตองกันวา เพื่อใหการ

ปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ มีทิศทางที่ถูกตองชัดเจนและมีพลัง สามารถปฏิรูประบบ

สุขภาพของประเทศ ใหบรรลุเปาหมายแหงสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยประชาชน 

ทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง จำเปนตองมีธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

เปนเจตจำนงและพันธะรวมกันของสังคม และเพื่อใหทุกภาคสวนใชเปนกรอบและแนวทาง

ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ 

ตอมาในกระบวนการบัญญัติเปนกฎหมาย สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบให

กำหนดหลักการ โครงสรางและเนื้อหาหลักของธรรมนูญไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ  

โดยใหมีการจัดทำและทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนระยะๆ อยางนอย

ทุกหาป เพื่อใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มีความเปนพลวัต สามารถ 

แกปญหาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพื่ออนุวัตตาม มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลักการมีสวนรวม การเปดชองทางรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ใชขอมูลวิชาการและการจัดการความรูเปนฐานสำคัญเพื่อ

ใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ สะทอนเจตนารมณและเปนพันธะรวมกันของ

สังคม ใหสังคมสามารถนำไปใชเปนฐานอางอิง ในการกำหนดทิศทางและเปาหมายของ

ระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ ภาคีเครือขายระดับพื้นที่สามารถจัดทำธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยตองไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาตินี้

แลวในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและ
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วุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

และรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลวเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

ใชเปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงานดาน

สุขภาพของประเทศดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ธรรมนูญนี ้ เร ียกวา “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ธรรมนูญนี้ใหมีผลตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด ๗  

การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

 

หลักการ 

ขอ ๕๓ การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูม ิปญญาทองถิ่น 

ดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย 

ทางเลือกอื่นๆ ควรอยูบนพื้นฐานหลักการดังตอไปนี้ 

 (๑) มีความสอดคลองกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความ

เชื่อและศาสนา และนำไปสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

 (๒) ใหการสงเสริมการแพทยทุกระบบอยางเทาเทียมกัน เพื่อเสริม

สรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ 

 (๓) ใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกใชและเขาถึงการแพทยระบบตางๆ 

อยางเทาเทียม เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว  

มีความรูเทาทันและไดรับการคุมครองในฐานะผูบริโภค โดยมี

ระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ถูกตอง เปนกลาง และเขาถึงได 

 (๔) ใชปญญา ความรู  ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและ 

องคความรูจากฐานเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

คุมคา มีประสิทธิผล และปลอดภัย 
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เปาหมาย 

ขอ ๕๔ ชุมชนและชุมชนทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาและมีบทบาทสำคัญในการ 

สงเสริม สนับสนุนการใช และการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

เพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชนและชุมชนทองถิ่นอยางเหมาะสม 

ขอ ๕๕ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

ไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหมีกลไกและทรัพยากรที่เพียงพอตอการใช 

และการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนองครวม ไดแก การสรางและ

จัดการความรู  การสรางและพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบบริการ

สาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุข ระบบยาไทยและยาพัฒนาจาก

สมนุไพร โดยมีระบบ กลไก และจัดงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ 

สำหรับโรงพยาบาลแพทยแผนไทย และการคุมครองภูมิปญญาไทย 

ขอ ๕๖ มีรายการยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติอยาง

พอเพียง อยางนอย รอยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมดและไดรับการ

สงเสริมและใชในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพึ่งตนเองดานยาของ

ประเทศ 

ขอ ๕๗ มีระบบและกลไกที่เขมแข็งในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

การแพทยแผนไทย และการแพทยพื ้นบาน ในระดับชุมชน ระดับ

ประเทศและระดับภูมิภาค 

ขอ ๕๘ มีระบบและกลไกที่เขมแข็ง มีฐานวิชาการที่เขมแข็ง อิสระและเปนกลาง

ในการคัดกรอง สงเสริมและคุมครองผูบริโภคดานการแพทยทางเลือก

อื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุมคา และปลอดภัย เพื่อประโยชน

สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

ขอ ๕๙ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สขุภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก 

อื่นๆ อยางพอเพียง เพื่อการสรางและจัดการความรูอยางเปนระบบ 

ในการศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาตำรา 

ขอ ๖๐ มีโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย เพื่อเปนตนแบบที่มีมาตรฐาน ในการ

บริการ การศึกษาวิจัย และการฝกอบรมบุคลากร อยางนอยภาคละ 

๑ แหง 
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มาตรการ 

ขอ ๖๑ ให คณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ ภายใต 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตอ 

คณะกรรมการสขุภาพแหงชาติและคณะรฐัมนตรีในการขบัเคล่ือน ผลกัดนั 

การดำเนินงาน ติดตาม กำกับ ประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติ การ

พัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท และจัดทำรายงานและขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่น

ดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย 

ทางเลือกอื่นๆ เสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อนำเสนอขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนำ

ไปดำเนินการใหบรรลุผล 

ขอ ๖๒ ใหรัฐสรางเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนและชุมชน 

ทองถิ่น ในการฟนฟู สืบสานและใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ และการประยุกตและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

ใหสอดคลองกับบริบททางดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหชุมชน ชุมชนทองถิ่นและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น

ดานสุขภาพในระดับชุมชน 

ขอ ๖๓ ใหรัฐสรางเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันวิชาการในทองถิ่นในการสงเสริม 

สนับสนุน การใช และการพัฒนาการแพทยพื้นบาน โดยการสนับสนุน

และเสริมสรางสถานภาพของหมอพื้นบาน การพัฒนาศักยภาพหมอ 

พื้นบานในชุมชน การสนับสนุนการสืบทอดสูหมอพื้นบานรุนใหมโดย 

สงเสริมใหเยาวชนรุนใหมเห็นคุณคาของหมอพื ้นบาน และรักษา

แบบแผนการสืบทอดที่เปนของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการ 

ความรู ทั้งในตำราและตัวหมอพื้นบาน การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

องคความรูของหมอพื้นบาน เพื่อเปนการตอยอดองคความรูเดิมและนำ

ไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางเหมาะสม 

 ใหหนวยงานของรัฐ และชุมชนสรางเสริมความเขมแข็งของ 

เครือขายหมอพื้นบาน สนับสนุนการเชื่อมโยงของเครือขายทั้งในระดับ

ชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ ดวยกระบวนการการมีสวนรวม 

และการประสานงานในแนวราบ 
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 ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพัฒนามาตรการดานกฎหมายและ

มาตรการดานอื่นๆ เพื่อรองรับสถานภาพของหมอพื้นบาน 

ขอ ๖๔ ใหรัฐสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาการแพทยแผนไทย ใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน โดยดำเนินการดังตอไปนี้ 

 หนวยงานของรัฐ สถาบันการผลิตและสถาบันวิชาการรวมกัน

พัฒนาระบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาศาสตรการแพทยแผนไทย ตั้งแต 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรางกายและการทำงานของมนุษย กระบวนการ

เกิดโรค สาเหตุของโรค วิธีการวินิจฉัยโรค วิธีการเตรียมยา วิธีการ

บำบัดรักษาโรค ระบบการสรางทีมงานการดูแลรักษาผูปวย ระบบ

ใบส่ังยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแกไขความผิดพลาดในการดูแล

รักษา ระบบการพัฒนาวิชาการ ทั้งการประชุมวิชาการและวารสาร 

วิชาการ ตลอดจนการสรางและพัฒนามาตรฐานเวชปฏิบัติ ตำราและ

คูมือ 

 คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ภายใตคณะ

กรรมการสขุภาพแหงชาติจดัทำนโยบาย ยทุธศาสตร และแผนปฏิบติัการ 

การพัฒนากำลังคนดานการแพทยแผนไทย  

 หนวยงานของรัฐ สถาบันการผลิต และสถาบันวิชาการรวมกัน

พัฒนาระบบกำลังคน โดยการกำหนดใหมีโครงสรางและกรอบอัตรา

กำลังคนดานการแพทยแผนไทย การพัฒนามาตรฐานการผลิตกำลังคน

ดานการแพทยแผนไทย ทั้งในแบบครูรับมอบตัวศิษย และการศึกษาใน

สถาบันการศึกษา การจัดตั้งเครือขายสถาบันการผลิตบุคลากรดาน 

การแพทยแผนไทย การพัฒนาความรู ใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง  

การพัฒนาบุคลากรผูใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการ

สาธารณสุขภาครัฐใหเปนผู มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 

แผนไทยและสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

 ใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย เพื่อเปนตนแบบที่

มีมาตรฐาน ในการบริการ การศึกษาวิจัย และการฝกอบรมบุคลากร

ตามเปาหมายในขอ ๖๐ 

ขอ ๖๕ ใหรัฐ หนวยงานของรัฐ และภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของสงเสริมและ

สนับสนุนการใชยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลัก 

แหงชาติและในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล 
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 ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ผลักดันการนำยาไทย

และยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติเพิ่มขึ้น เพื่อให

พอเพียงแกการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน 

 ใหหนวยงานของรัฐ และภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของสงเสริม

ศักยภาพของโรงพยาบาลและชุมชน ในการผลิตและใชยาไทยและยา

พัฒนาจากสมุนไพร 

ขอ ๖๖ ใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่นรวม

กันสราง ระบบและกลไกในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานใหมีความเขมแขง็ มีประสิทธิภาพ  

เชื่อมโยงกันตั้งแตระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยการ

สรางความเขาใจและความรู เทาทันใหกับสังคมไทย การเสริมสราง

ศักยภาพและความเขมแข็งของรัฐและชุมชนทองถิ่นในการคุ มครอง 

ภูมิปญญา การพัฒนาระบบและกลไกทางกฎหมาย และการสราง

บทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีการเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ

การคุมครองภูมิปญญา 

 ใหคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทย ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการ

แพทยแผนไทย กำหนดทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนในการบริหาร

กองทุนภูม ิปญญาการแพทยแผนไทยโดยย ึดหลักธรรมาภ ิบาล  

มีกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางระบบและกลไกในการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทยและการแพทย 

พื้นบานที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชน ระดับ

ประเทศ และระดับภูมิภาค จัดสรรเงินกองทุนภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทยเพื่อสนับสนุนหนวยงานทั้งภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบและ

กลไกในการคุมครอง และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการ

แพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานอยางเหมาะสม 

ขอ ๖๗ ใหรัฐสงเสริม สนับสนุน การใช และการพัฒนาการแพทยทางเลือก

อื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุมคา และปลอดภัย เพื่อการดูแล

สุขภาพ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
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 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เปนอิสระ และมีฐานวิชาการที่

เขมแข็ง เพื่อทำหนาที่ในการคัดกรองศาสตรการแพทยทางเลือกที่มี

ประสิทธิผล ประหยัด คุมคา และปลอดภัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและเปนกลไกในการคุมครองผูบริโภค

ดานการแพทยทางเลือกอื่นๆ  

 จัดตั้งเครือขายวิชาการดานการแพทยทางเลือกอื่นๆ ในระดับ

ชุมชน และประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิชาการดังกลาว 

ในระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริม สนับสนุน การใชการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุมคา ปลอดภัย และสงเสริมการพึ่งตนเอง

ดานสุขภาพ 

 

๔.๒ สมชัชาสุขภาพแหงชาต ิจดัขึน้อยางนอยปละครัง้ ในครัง้ที ่๒ มต ิ๗ เรือ่ง 

 การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก  

ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดพิจารณารายงานเรื่อง  

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ใหเปนระบบ

บริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน๕ 

รับทราบ ถึงแนวคิดดังกลาววาหมายถึง การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการ 

ทั ้งด านงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การผลิตและจัดสรรอัตรากำลังคน  

การจัดการระบบยาและระบบบริการใหสามารถดำเนินการคูขนานหรือบูรณาการเขากับ

ระบบการแพทยแผนปจจุบันได สงผลใหเกิดการใชบริการในระบบสุขภาพอยางกวางขวาง 

โดยที่ประชาชนสามารถเขาถึงการแพทยทุกระบบไดอยางเทาเทียมกัน  

ตระหนัก ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๒ การเขาถึงยาถวนหนาของ

ประชากรไทย ยุทธศาสตรที่ ๔ ขอ ๔.๑ (สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปน วัตถุดิบทาง

ยาและสมุนไพร)  

ชื่นชมและยอมรับ ในศักยภาพและบทบาทในปจจุบันของการแพทยแผนไทย  

การแพทยพื ้นบาน และการแพทยทางเลือก ซึ่งหากไดรับการหนุนเสริมและพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง จะแสดงบทบาทตามศักยภาพไดมากขึ้น  

๕ เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒/หลัก ๖ 
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รับทราบและยินดี ตอการขับเคลื่อนใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทย

ตนแบบ ตามเปาหมายในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กังวลและหวงใย ตอจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาตางๆ 

แตยังไมมีกรอบอัตรากำลังรองรับในภาครัฐ ขณะเดียวกันการผลิตบุคลากรดานนี้ยัง

ตองการการพัฒนาอีกมาก อีกทั้งยังมีขอจำกัดดานกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ใหเหมาะสมกับยุคสมัยอยูหลายประการ 

 

จึงมีมติดังตอไปนี้ 

๑. ขอให คณะกรรมการพัฒนาภูม ิปญญาท องถ ิ่นด านสุขภาพแหงชาต ิ  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ และกองการประกอบโรคศิลปะ เปนกลไก

หลักรวมกับหนวยงาน ภาคีที่เกี่ยวของทั ้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาค 

ประชาสังคม ในการดำเนินงานใหสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๗ ดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ กำหนดใหมีกลไกระดับจังหวัด ที่ประกอบดวย หมอพื้นบาน แพทย

แผนไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาค

ประชาสังคม ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพ

ของหมอพื้นบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ 

 ๑.๒  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ รวมกับ หนวยงานที่

เกี่ยวของ และภาคประชาสังคม ดำเนินการ 

  ๑.๒.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเครือขายของหมอพื้นบาน 

เปนสภาการแพทยพื ้นบาน เพื่อสนับสนุนและสรางเสริม

สถานภาพของหมอพื้นบาน รวมทั้งเพื่อเปนเวทีและกลไกในการ

เสาะหา แลกเปลี่ยนเรียนรูของหมอพื้นบานและพัฒนาศักยภาพ

ใหเปนที่ยอมรับและสานตอองคความรูภูมิปญญาของบรรพชน

ใหดำรงอยูในชุมชน ในลักษณะสรางเสร ิมสุขภาพวิถ ีไท  

สงเสริมการดำเนินชีวิตของคนไทยอยางมีฐานรากหลากหลาย 

ใหนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเองและระบบการ

คุมครองผูปวยและผูบริโภค 
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  ๑.๒.๒ สงเสริมใหจัดทำแผนพัฒนาและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย

ทางเลือก และจัดสรรงบประมาณประจำป โดยการมีสวนรวม

และริเริ่มของชุมชน 

 ๑.๓  สงเสริมการรวมกลุมเครือขายของแพทยแผนไทย ไดแกผู ประกอบ 

โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกต เพื่อดำเนินการศึกษาความเปนไปไดในการกอตั้งเปนสภา

วิชาชีพการแพทยแผนไทยโดยทำหนาที่ในการสงเสริม ควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและคุมครองผูบริโภค 

ทั้งนี ้ใหมีกรอบเวลาในการศึกษาภายใน ๒ ป อนึ่งสภาวิชาชีพการ

แพทยแผนไทยควรมีองคประกอบจากผูประกอบวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ 

และผูแทนจากเครือขายคุมครองผูบริโภค ในสัดสวนที่เหมาะสม  

 ๑.๔ สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการดังตอไปนี้ 

   ๑.๔.๑ เรงรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเปนไปไดในการตรากฎหมาย

วาดวยยาไทย และยาจากสมุนไพรไทย เพื่อการสงเสริมการ 

ใชยาไทยและสมุนไพรของประเทศ โดยเปนการศึกษาแบบมี

สวนรวมจากภาคสวนที่เกี่ยวของ 

  ๑.๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการพรอมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา

ตำรับยา ผลิตภัณฑยาไทยและยาจากสมุนไพร โดยพัฒนา

ตำรบัยาระดบัชาติ จำนวนอยางนอย ๑๐๐ ตำรบั ภายใน ๓ ป 

  ๑.๔.๓ ประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เพื่อให

พิจารณาทบทวน ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ 

และกระบวนการพิจารณาบรรจุยาไทยและยาจากสมุนไพร 

เขาในบัญชียาหลักแหงชาติตามบริบทของการแพทยแผนไทย 

อยางนอย ๒๐ รายการใน ๓ ป 

  ๑.๔.๔ เรงรดัใหมีการจัดระบบบริการดานการแพทยพื้นบาน การแพทย 

แผนไทย ควบคูการแพทยแผนปจจุบัน ในหนวยบริการ

สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาระบบบริการและการสงตอที่เหมาะสม 

และใหสามารถเขาสูหลักประกันสุขภาพ ไดแก กองทุนประกัน
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สังคม กองทุนสวัสดิการข าราชการ กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ และกองทุนอื่นๆ เพื่อจะเปนการบริการ

สุขภาพแกประชาชนทุกระดับ  

   ๑.๔.๕ ประสานกับคณะกรรมการเรงรัดการดำเนินการตามนโยบาย 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จัดการใหเกิดระบบสนับสนุน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลใหมีการจัดระบบบริการดาน

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย ควบคูการแพทยแผน

ปจจุบัน โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

ระบบการสงตอที่เหมาะสม 

  ๑.๔.๖ ขอใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแกนหลัก ในการ

ดำเนินการจัดทำแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทย

ตนแบบใน ๔ ภูมิภาค อยางนอยภาคละ ๑ แหง เพื่อเปน

รากฐานหลักในการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย 

พื้นบาน ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนาน 

กับการแพทยแผนปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหภาคีหลัก เชน 

เครือขายแพทยแผนไทย หมอพื้นบาน พระสงฆและเครือขาย

องคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานดานการแพทยแผนไทยเขารวม

วางแผนอยางตอเนื่อง ทั้งนี ้โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ

วัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชน 

  ๑.๔.๗ ขอใหกองการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทยแผนไทย 

   ๑)  เรงเผยแพรกฎหมาย เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการ

แพทยแผนไทย และระเบียบที่เกี่ยวของกับระบบการเรียน

การสอน แบบรับมอบตัวศิษย รวมทั้งการสอบขึ้นทะเบียน

เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยทุกประเภท

ใหรูทั่วกัน เพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณชนและนักเรียน

ผูสนใจเขาศึกษา และรวมกันพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทย 

   ๒) ปรับเกณฑการสอบขึ ้นทะเบียนเปนผู ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทยทุกประเภท ใหสอดคลองกับ 

ภูมิปญญาและความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ 
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๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนา  

ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ 

มติดังกลาวไดนำเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติแลวเมื่อวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 


