สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๗
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน๑
รับทราบ ถึงแนวคิดดังกลาววา หมายถึงการพั ฒ นายกระดั บ การบริ ห ารจั ด การทั้ ง ด า นงบประมาณ
การจัดสรรทรัพยากร การผลิตและจัดสรรอัตรากำลังคน การจัดการระบบยาและระบบบริการใหสามารถดำเนินการ
คูขนานหรือบูรณาการเขากับระบบการแพทยแผนปจจุบันได สงผลใหเกิดการใชบริการในระบบสุขภาพอยาง
กวางขวาง โดยที่ประชาชนสามารถเขาถึงการแพทยทุกระบบไดอยางเทาเทียมกัน
ตระหนัก ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๒ การเขาถึงยาถวนหนาของประชากรไทย ยุทธศาสตรที่ ๔
ขอ ๔.๑ (สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปน วัตถุดิบทางยา และสมุนไพร)
ชื่นชมและยอมรับ ในศักยภาพและบทบาทในปจจุบันของการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ
การแพทยทางเลือก ซึ่งหากไดรับการหนุนเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอยา งเป น ระบบและตอเนื่องจะแสดง
บทบาทตามศักยภาพไดมากขึ้น
รับทราบและยินดี ตอการขับเคลื่อนใหมี การจั ดตั้ งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบ ตามเปาหมาย
ในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กังวลและหวงใย ตอจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาตาง ๆ แตยังไมมีกรอบอัตรา
กำลังรองรับในภาครัฐ ขณะเดียวกันการผลิตบุคลากรดานนี้ยังตองการการพัฒนาอีกมาก อีกทั้งยังมีขอจำกัดดาน
กฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัยอยูหลายประการ
จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการพั ฒ นาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ดานสุขภาพแหงชาติ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ
และกองการประกอบโรคศิลปะ เปนกลไกหลักรวมกับหนวยงาน ภาคีที่เกี่ยวของทั้ งภาครั ฐ ภาควิชาการ และ
ภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานใหสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๗
ดังตอไปนี้
๑.๑ กำหนดใหมีกลไกระดับจังหวัดที่ประกอบดวยหมอพื้นบาน แพทยแผนไทย องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคประชาสังคม ทำหนาที่สงเสริมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ
หมอพื้นบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้น ๆ
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๖
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๒๐๓

ดำเนินการ

๑.๒ สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกระดับ รวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของและภาคประชาสังคม

๑.๒.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเครือขายของหมอพื้นบานเปนสภาการแพทยพื้นบาน
เพื่อสนับสนุนและสรางเสริมสถานภาพของหมอพื้นบาน รวมทั้งเพื่อเปนเวทีและกลไกในการเสาะหา แลกเปลี่ยน
เรียนรูของหมอพื้นบาน และพัฒนาศักยภาพใหเปนทีย่ อมรับ และสานตอองคความรูภ มู ปิ ญ
 ญาของบรรพชนใหดำรง
อยูในชุมชน ในลักษณะสรางเสริมสุขภาพวิถีไทย สงเสริมการดำเนินชีวิตของคนไทยอยางมีฐานรากหลากหลาย
ใหนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเองและระบบการคุมครองผูปวยและผูบริโภค
๑.๒.๒ สงเสริมใหจดั ทำแผนพัฒนาและสงเสริมภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย
การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก และจัดสรรงบประมาณประจำป โดยการมีสว นรวมและริเริม่ ของชุมชน
๑.๓ สงเสริมการรวมกลุมเครือขายของแพทยแผนไทย ไดแก ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยและสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต เพื่อดำเนินการศึกษาความเปนไปไดในการกอตั้งเปนสภาวิชาชีพ
การแพทยแผนไทย โดยทำหนาที่ในการสงเสริม ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และคุมครองผูบ ริโภค ทั้งนี้ใหมีกรอบเวลาในการศึกษาภายใน ๒ ป อนึ่ง สภาวิชาชีพการแพทยแผนไทยควรมี
องคประกอบจากผูประกอบวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนจากเครือขายคุมครองผูบริโภค ในสัดสวนที่เหมาะสม
๑.๔ สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการดังตอไปนี้
๑.๔.๑ เรงรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเปนไปไดในการตรากฎหมายวาดวยยาไทยและยาจาก
สมุนไพรไทย เพื่อการสงเสริมการใชยาไทยและสมุนไพรของประเทศ โดยเปนการศึกษาแบบมีสว นรวมจากภาคสวน
ที่เกี่ยวของ
๑.๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการพรอมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตำรับยาผลิตภัณฑยาไทย
และยาจากสมุนไพร โดยพัฒนาตำรับยาระดับชาติจำนวนอยางนอย ๑๐๐ ตำรับ ภายใน ๓ ป
๑.๔.๓ ประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห ง ชาติ เ พื่ อ ให พิ จ ารณาทบทวน ปรับปรุง
องคประกอบของคณะกรรมการและกระบวนการพิจารณาบรรจุยาไทยและยาจากสมุนไพรเขาในบัญชียาหลัก
แหงชาติตามบริบทของการแพทยแผนไทย อยางนอย ๒๐ รายการ ใน ๓ ป
๑.๔.๔ เรงรัดใหมกี ารจัดระบบบริการดานการแพทยพนื้ บาน การแพทยแผนไทย ควบคูก ารแพทย
แผนปจจุบัน ในหนวยบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา
ระบบบริการและการสงตอที่เหมาะสม และใหสามารถเขาสูหลักประกันสุขภาพ ไดแก กองทุนประกันสังคม
กองทุนสวัสดิการขาราชการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และกองทุนอื่น ๆ เพื่อจะเปนการบริการสุขภาพ
แกประชาชนทุกระดับ
๑.๔.๕ ประสานกับคณะกรรมการเรงรัดการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบล จัดการใหเกิดระบบสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลใหมกี ารจัดระบบบริการดานการแพทยพนื้ บาน
การแพทยแผนไทย ควบคูก ารแพทยแผนปจจุบัน โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาระบบการสงตอ
ที่เหมาะสม
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๑.๔.๖ ขอใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแกนหลักในการดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทยตนแบบใน ๔ ภูมิภาค อยางนอยภาคละ ๑ แหง เพื่อเปนรากฐานหลักในการ
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยพนื้ บานใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทย
แผนปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหภาคีหลัก เชน เครือขายแพทยแผนไทย หมอพื้นบาน พระสงฆ และเครือขายองคกร
พัฒนาเอกชนที่ทำงานดานการแพทยแผนไทย เขารวมวางแผนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ
วัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชน
๑.๔.๗ ขอใหกองการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย
๑) เรงเผยแพรกฎหมาย เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย และระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับระบบการเรีย นการสอนแบบรั บ มอบตัวศิษย รวมทั้งการสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยทุกประเภท ใหรูทั่วกัน เพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณชนและนักเรียนผูสนใจเขาศึกษา
และรวมกันพัฒนาการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย
๒) ปรับเกณฑการสอบขึ้นทะเบี ย นเป น ผู ป ระกอบโรคศิ ลปะสาขาการแพทยแผนไทย
ทุกประเภทใหสอดคลองกับภูมิปญญาและความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ
๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห ง ชาติ ร ายงานความก า วหน า ต อ สมั ช ชาสุขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๔

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๒๐๕

