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การนําเสนอ “นโยบายดานการแพทยด้ังเดิมและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูสุขภาพประชาชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ ผานประสบการณของจีน, อินโดนีเซีย มาเลเซยี เวียดนาม และไทย” 

(Presentation on “National Policy on Traditional Medicine & Herbal Products Development 
towards People’s Health and Country’s Economy: China, Indonesia, Malaysia, Vietnam, and 

Thailand’s experiences”)  
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมจูปเตอร ๑๖ ศูนยแสดงสนิคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทอง 

*************************** 

๑. การแพทยแผนจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (TCM in China) นําเสนอโดย Mr. Yu Haiyang, 

Director General, The Department of Policy, Regulation and Supervision, The State 

Administration of Traditional Chinese Medicine, PR China 

หลังจากจีน ไดกอต้ังข้ึนเปนสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อป ค.ศ. ๑๙๔๙ รัฐบาลจีนไดสงเสริมการ

รวมการแพทยแผนจีนและแผนตะวันตกเขาดวยกัน และใหความสําคัญกับการแพทยแพทยแผนจีนเปนอยาง

ย่ิง .ในรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐประชาชนจีนระบุวารัฐจะสนับสนุนทั้งการแพทยแผนปจจุบันและการแพทย

แผนจีนเพื่อสุขภาพของประชาชนชาวจีน และในปค.ศ.๑๙๘๖ หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่กํากับดูแล

การแพทยแผนจีนโดยเฉพาะไดถูกจัดต้ังข้ึน ภายในจังหวัด มณฑล เขตปกครองพิเศษทั้งหมดที่อยูใตการกํากับ

ของรัฐบาลจีน ในปค.ศ.๒๐๐๓ และ ๒๐๐๙ คณะรัฐมนตรีไดออกระเบียบขอบังคับแหงสาธารณประชาชนจีน

วาดวยการแพทยแผนจีน (Regulations of the People’s Republic of China on Traditional Chinese 

Medicine) และมติสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาการแพทยแผนจีน (Opinions on Supporting and 

Promoting the Development of Traditional Chinese Medicine) ซึ่งตอมามีผลตอระบบการแพทย

แผนจีนในเชิงนโยบายเปนอยางมาก  ในปค.ศ.๒๐๑๖ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตจีน และ

คณะรัฐมนตรีไดออกรางแผนสุขภาพจีนป ค.ศ.๒๐๓๐ (Outline of the Healthy China 2030 Plan) เพื่อ

เปนแนวทางการสงเสริมสุขภาพประชาชนจีนภายใน ๑๕ ป และคณะรัฐมนตรียังออกรางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาการแพทยแผนจีน (ค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๓๐) ซึ่งสงผลใหการพัฒนาการแพทยแผนจีนเปนยุทธศาสตรของ

ชาติ   

ระบบบริการการแพทยแผนจีนครอบคลุมทั้งในเมืองและชนบท ชาวจีนที่อาศัยอยูในเมืองสามารถ

รับบริการแพทยแผนจีน ไดจากโรงพยาบาลการแพทยแผนจีน (ซึ่งรวมบริการรักษาดวยการแพทยชนเผาและ

การแพทยผสมผสานระหวางการแพทยแผนจีนและแผนตะวันตก) คลินิกการแพทยแผนจีน และแผนกแพทย

แผนจีนในโรงพยาบาลทั่วไป รวมถึงศูนยสุขภาพในชุมชน  ในขณะที่ชาวจีนในชนบท สามารถรับการรักษา

แพทยแผนจีนระดับพื้นฐาน ไดที่โรงพยาบาลการแพทยแผนจีน แผนกแพทยแผนจีนในโรงพยาบาลทั่วไป 

(โรงพยาบาลเฉพาะทางและศูนยสุขภาพแมและเด็ก) แผนกแพทยแผนจีนในศูนยสุขภาพระดับทองถ่ิน และ

คลินิกหมูบาน โดยสถิติในป ค.ศ.๒๐๑๕ รายงานวามีโรงพยาบาลการแพทยแผนจีนทั้งหมด ๓,๙๖๖ แหง 

แพทยแผนจีนและผูชวยแพทยแผนจีน ๔๕๒,๐๐๐ คน คลินิกแพทยแผนจีน ๔๒,๕๒๘ แหง และมีผูมาใช

บริการแพทยแผนจีนในหนวยบริการทั่วประเทศ ๙๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ครั้ง  

การแพทยแผนจีนเขามามีบทบาทสําคัญในการปองกันรักษาโรคระบาดรวมกับการแพทยแผน

ตะวันตก เชน โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe acute respiratory distress syndrome: SAR) 
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โรคไขหวัดนก H5N1 โรคเอดส โรคมือ เทา ปาก เปนตน และเน่ืองจากคาใชจายในการรักษาโดยใชการแพทย

แผนจีนมีราคาไมสูง ทําใหการแพทยแผนจีนไดรับความนิยมจากชาวจีนเปนอยางมาก จากการสํารวจพบวา  

มีการใหบริการแพทยแผนจีนในหนวยบริการเพิ่มข้ึนจาก ๑๔.๒% เปน ๑๕.๗% .ในไมกี่ปที่ผานมา (ค.ศ.

๒๐๐๙-๒๐๑๕) และคาใชจายของผูปวยในและผูปวยนอกตอหัวของโรงพยาบาลการแพทยแผนจีนของรัฐมี

ราคาถูกกวาโรงพยาบาลทั่วไป ๑๑.๕% และ ๒๔% ตามลําดับ 

รัฐบาลจีนสงเสริมระบบการศึกษาวิชาชีพแพทยแผนจีน เพื่อใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน

ในเมืองและชนบท ในป ค.ศ.๒๐๑๕ มีสถาบันการศึกษาการแพทยแผนจีนทั่วประเทศ ๔๒ แหง และ

สถาบันการศึกษาการแพทยแผนตะวันตกมากกวา ๒๐๐ แหง ที่มีหลักสูตรการแพทยแผนจีน โดยมีนักศึกษา

มากกวา ๗๕๒,๐๐๐ คน นอกจากน้ี มีการฝกอบรมการแพทยแผนจีนใหบุคคลากรในระดับรากหญาและ

ระดับสูง และการทําวิจัยดานการแพทยแผนจีนอีกเปนจํานวนมาก 

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนจีนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว มีกฎหมาย ขอบังคับหลายฉบับ

ประกาศใช เพื่อคุมครองพืชสมุนไพรจากปา หนวยงานอนุรักษธรรมชาติทั้งในระดับทองถ่ินและประเทศเกิดข้ึน

หลายแหง มีการทําวิจัยเพื่อคุมครองสมุนไพรที่หายากหรือใกลสูญพันธุ เกิดการผลิตสารสังเคราะหเพื่อใช

ทดแทนพืชสมุนไพรที่หายากหรือใกลสูญพันธุ เปนตน ในปจจุบัน มีการข้ึนทะเบียนยาแผนจีนและยาชนเผา

จํานวน ๖๐,๐๐๐ รายการ และมีผูประกอบการที่ผานมาตรฐาน GMP ในการผลิตยาแผนจีน ๒,๐๘๘ แหง ซึ่ง

ในป ค.ศ.๒๐๑๕ อุตสาหกรรมยาแผนจีนมีมูลคา ๗๘๖.๖ พันลานหยวน คิดเปนรอยละ ๒๘.๕๕ ของมูลคา

อุตสาหกรรมยาทั้งหมดในประเทศ ซึ่งยาแผนจีนกลายเปนตัวแปรใหมของการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน 

นอกจากน้ี การคาผลิตภัณฑการแพทยแผนจีนมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเชนกัน มูลคาการสงออกยาแผน

จีน สูงถึง ๓.๗๒ ดอลลารสหรัฐในปค.ศ.๒๐๑๕  

รัฐบาลจีน สงเสริมมูลคาทางวัฒนธรรมของการแพทยแผนจีน โดยผลักดันใหวัฒนธรรมและองค

ความรูที่ เกี่ยวของกับการแพทยแผนจีน ๑๓๐ เรื่อง เปนมรดกทางวัฒนธรรมแหงชาติที่จับตองไมได 

เชนเดียวกับการฝงเข็มและรมยาที่ไดข้ึนบัญชีเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไมไดของยูเนสโก และตําราภูมิ

ปญญาการสงเสริมสุขภาพ หรือ Huang Di Nei Jing (Yellow Emperor’s Inner Canon) และตํารายาแผน

จีน (Compendium of Materia Medica) ซึ่งไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกความทรงจําแหงโลกแลวเชนกัน  

การแพทยแผนจีนแพรหลายใน ๑๘๓ ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก องคการอนามัยโลกใหขอมูลวามี

ประเทศสมาชิกจํานวน ๑๐๓ ประเทศ ที่อนุญาตการรักษาดวยการฝงเข็มและรมยา มี ๒๙ ประเทศ 

ประกาศใชกฎหมาย ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการแพทยด้ังเดิม และมี ๑๘ ประเทศ บรรจุการฝงเข็มและรมยา

อยูในระบบประกันสุขภาพของประเทศ รัฐบาลจีนสนับสนุนการพัฒนาการแพทยแผนจีนทั่วโลก และทํางาน

ใกลชิดกับองคการอนามัยโลกเพื่อพัฒนาการแพทยด้ังเดิม  การแพทยแผนจีนจึงกลายเปนความรวมมือ

ทางดานสุขภาพและการคาที่สําคัญระหวางจีน-อาเซียน, จีน-อียู, จีน-แอฟริกา, จีน-ยุโรปตะวันออกและยุโรป

กลาง   นอกจากน้ี เพื่อสรางความเช่ือมั่นในความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลของการแพทยแผนจีน 

จีนจึงสนับสนุนใหจัดต้ัง ISO/TC249 ดานการแพทยแผนจีนข้ึน เพื่อจัดทํามาตรฐานการแพทยแผนจีน    
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๒. การดูแลสุขภาพตนเองของคนในชุมชนโดยใชสมุนไพรในครัวเรือนและการฝงเข็ม (National 

Experience: Self-Care in the Community by Utilizing Family Medicinal Garden and 

Acupressure) นําเสนอโดย Ms. Siti Munawaroh, SKM, MSi Mona Hetharua, Head, 

Complementary Traditional Health Section Independent, Directorate of Traditional 

Health Services, Indonesia 

 อินโดนีเซียเปนประเทศหมูเกาะที่มพีื้นที่ขนาดใหญและมีประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก รวมถึงมี

วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพทีห่ลากหลาย เชน การนวดแผนด้ังเดิม และการใชสมุนไพร เปนตน งานวิจัยดาน

สุขภาพพื้นฐาน ในปค.ศ.๒๐๑๐ พบวาชาวอินโดนีเซียรอยละ ๕๙.๑๒ บริโภคสมุนไพรเพื่อรักษาสุขภาพ และ

งานวิจัยฯ ในปค.ศ.๒๐๑๓ พบวาครอบครัวชาวอินโดนีเซยีรอยละ ๓๐.๔ ใชบริการแพทยด้ังเดิมในการดูแล

รักษาสุขภาพ  

 ยาแผนด้ังเดิมและสมุนไพรของอินโดนีเซีย แบงเปน ๓ ชนิด คือ ๑. Jamu หรือ ยา/ผลิตภัณฑ

สมุนไพร มีประมาณ ๙,๐๐๐ ชนิด ๒. Standardized herbal medicine หรือ ยา/ผลิตภัณฑสมุนไพรทีผ่าน

การทดลองในสัตวทดลอง มีจํานวน ๖๒ ชนิด และ ๓. Phytofarmaca หรือ ยา/ผลิตภัณฑสมุนไพรทีผ่านการ

ทดลองในมนุษย มีจํานวน ๒๑ ชนิด  

รัฐบาลอินโดนีเซีย ออกกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๙ (ค.ศ.๒๐๑๖) วาดวยการดูแลสุขภาพ

ตนเองโดยสมุนไพรในครัวเรอืนและการฝงเข็ม เพื่อสนับสนุนการใชการแพทยด้ังเดิมในชุมชน เน่ืองจากเห็น

ประโยชนของสมุนไพรในครัวเรือน ซึง่ราคาถูก หาใชงาย มสีารอาหารที่เปนประโยชน สรางความงดงามใหภูมิ

ทัศนบรเิวณชุมชน และเปนการรักษาอนุรักษภูมิปญญาและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้ง สรางรายไดให

ครอบครัวและชุมชนอีกดวย สวนการฝงเข็มน้ัน ชวยปองกันและรักษาโรคที่ไมรุนแรงในชุมชน  สามารถปฏิบัติ

เองไดทีบ่าน ที่ทํางาน หรือที่อื่น ๆ  ดังน้ัน รัฐบาลจงึสนับสนุนใหใชการดูแลสุขภาพดวยตนเอง เพื่อสงเสริม

สุขภาพ หรือรักษาโรคและอาการที่ไมรุนแรง เชน เพิ่มนํ้านม ความอยากอาหาร คลายเครียด ลดอาการไอ คัน 

คลื่นไส ปวดประจําเดือน ไมเกรน ภาวะโลหิตจาง ตกขาว ตะคริว ทองผกู เปนตน 
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๓. นโยบายและระเบียบการขึ้นทะเบียนยาแผนด้ังเดิมของมาเลเซีย (Policy and Regulations on 

Registration of Traditional Medicine in Malaysia) นําเสนอโดย Ms. Teh Li Yin, Principal 

Assistant Director, Traditional & Complementary Medicine Division, Ministry of Health, 

Malaysia 

Drug Control Authority (DCA) เปนหนวยงานหลักทีดู่แลเรือ่งการข้ึนทะเบียนยาแผนด้ังเดิมของ

มาเลเซีย จัดต้ังข้ึนภายใตระเบียบวาดวยการควบคุมยาและเครื่องสําอาง  (Control of Drugs and 

Cosmetics Regulations: CDCR) ค.ศ. ๑๙๘๔ มีหนาที่รบัรองความปลอดภัย คุณภาพ และประสทิธิผลของ

ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ ผลิตภัณฑแผนด้ังเดิม และเครื่องสําอาง ที่วางจําหนายในมาเลเซีย โดยรบัขึ้นทะเบียน

ยา ผลิตภัณฑแผนด้ังเดิม และเครื่องสําอาง ออกใบอนุญาตใหผูนําเขา ผูผลิต และผูขายสง และควบคุมและ

เฝาระวังคุณภาพผลิตภัณฑที่จําหนายในตลาด และอาการไมพึงประสงคจากยา  

CDCR ค.ศ. ๑๙๘๔ ไดใหคําจํากัดความของยาแผนด้ังเดิม (Traditional Medicine) ไววา 

“ผลิตภัณฑใด ๆ ที่ใชเพื่อการรักษาตามศาสตรการแพทยด้ังเดิม ปรุงข้ึนจากพืช สัตว หรือแรธาตุตามธรรมชาติ

หน่ึงหรือมากกวาหน่ึงชนิด โดยอาจอยูในรปูสารสกัดหรือมิใชสารสกัด หรอือยูในรปูยาจากธรรมชาติก็ได ทั้งน้ี 

ไมรวมการเตรียมยาแบบปราศจากเช้ือ วัคซีน หรอืสารสกัดใด ๆ จากรางกายมนุษย และสารเคมีที่มี

คุณลักษณะเฉพาะ”   

ผลิตภัณฑที่ไดรบัการยกเวนข้ึนทะเบียนยา ไดแก ยาแผนด้ังเดิมทีแ่พทยแผนด้ังเดิม เตรียมไวรักษา

สําหรับผูปวยเฉพาะราย สมุนไพรทีผ่านกระบวนการอบแหงซึง่ไมมีกระบวนการรักษาเขามาเกี่ยวของ 

ผลิตภัณฑที่ใชเปนอาหาร เครื่องปรุง เครือ่งเทศ และไมมกีลาวอางสรรพคุณการรักษาโรค สวนผลิตภัณฑที่ใช

เพื่อความสวยงาม เชน ทําใหผิวขาว ใหข้ึนทะเบียนเปนเครือ่งสําอาง  

ผลิตภัณฑที่ไมอนุญาตใหข้ึนทะเบยีนยา ไดแก ๑. ยาแผนด้ังเดิมที่มสีวนประกอบจากสมุนไพรทีม่ี

รายช่ืออยูในกฎหมาย Poison Act ค.ศ. ๑๙๕๒ ๒. ยาแผนด้ังเดิมที่มีตัวยาซึง่ถูกรายงานวาเกิดอาการไมพึง

ประสงคกบัมนุษย  ๓. ผลิตภัณฑแผนด้ังเดิมที่มสีารสกัดจากรางกายมนุษย ๔. ผลิตภัณฑที่มีการกลาวอาง

สรรพคุณที่อยูในรายช่ือ “List of Non Permissible Indications for Natural Product” ๕. ยาแผนด้ังเดิม

ที่มีสวนผสมของพืช สัตว หรือ แรธาตุที่มากจากธรรมชาติกับสารสงัเคราะห/สารเคมีทีม่ีผลทางการรักษา ๖. 

ยาแผนด้ังเดิมที่มสีวนผสมของพืช สัตว หรือ แรธาตุที่มากจากธรรมชาติกบัวิตามินและกรดอะมิโน และ ๗. ยา

แผนด้ังเดิมที่ใชวัตถุดิบสําเร็จรูป (คือใชสารสําคัญสองหรือมากกวาสองชนิดซึง่ผลิตจากโรงงานที่ตางกัน) 

ผูประกอบการที่ตองการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑแผนด้ังเดิม ตองย่ืนเอกสารเหลาน้ีแก DCA ๑. เอกสาร

คํารองขอข้ึนทะเบียน ๒. หนังสือรับรองกระบวนการผลิตไดรับมาตรฐาน GMP ๓. หนังสือรบัรองผลิตภัณฑ 

(Certificate of Free Sale) ๔. ขอมูลความคงสภาพ (Stability data) ๕. หนังสือรับรองผลการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพชีววัตถุ (Certificate of Analysis) โดยมีคาใชจายในการดําเนินงาน ๕๐๐ RM และ

คาบริการหองปฏิบัติการ ๗๐๐ RM สําหรับการข้ึนทะเบียนยาและผลิตภัณฑแผนด้ังเดิมในประเทศมาเลเซีย 
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๔. การแพทยด้ังเดิมในเวียดนาม (Traditional Medicine in Vietnam) นําเสนอโดย Dr. Nguyen Thi 

Hong Quyen, Deputy Head, Traditional Medicine Division, Administration Department 

of TM, Vietnam 

หนวยงานที่มบีทบาทสําคัญในระบบการแพทยด้ังเดิมของเวียดนาม มีดังน้ี ๑. Administration 

Department of Traditional Medicine เปนหนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม ทําหนาที่

กํากับดูแลและกําหนดนโยบายการผสมผสานการแพทยด้ังเดิมกับการแพทยแผนปจจบุัน การอนุรักษคุมครอง

ภูมิปญญาการแพทยด้ังเดิม การพฒันาพืชสมุนไพรและการแพทยด้ังเดิม และการข้ึนทะเบียนยาสมุนไพร ถือ

วาอยูในระดับสงูสุดของการบริหารจัดการ ๒. Division of Traditional Medicine ในแตละจังหวัด ๓. 

Traditional Medicine Unit ในชุมชน  

เวียดนามมีโรงพยาบาลและแผนกที่ใหการรกัษาดวยการแพทยด้ังเดิม ทัง้ในสวนกลาง ภูมิภาค และ

ชุมชน โดยจากขอมลูในปค.ศ.๒๐๑๗ เวียดนามมีโรงพยาบาลการแพทยด้ังเดิมแหงชาติ ๒ แหง โรงพยาบาล

การแพทยด้ังเดิมในสถานศึกษา ๑ แหง โรงพยาบาลการแพทยด้ังเดิมซึ่งสังกัดกระทรวงอื่น ๓ แหง 

โรงพยาบาลการแพทยด้ังเดิมตามแตละจังหวัด ๕๘ แหง โรงพยาบาลการแพทยด้ังเดิมของเอกชน ๓ แหง 

แผนกแพทยด้ังเดิมในศูนยสงเสริมสุขภาพชุมชนรอยละ ๗๕ และคลินิกเอกชนที่ใหบริการการแพทยด้ังเดิม

มากกวา ๔,๐๐๐ แหง นอกจากน้ี เวียดนามมโีรงงานผลิตยาแผนด้ังเดิมและสมุนไพร ๒๒๖ แหง โดยมี ๕๒ 

แหงไดรับมาตรฐาน GMP และมียาสมุนไพรมากกวา ๒,๐๐๐ รายการที่จายในระบบประกันสุขภาพของ

เวียดนาม  

เวียดนามไดประกาศใชกฎหมายและขอกําหนดทีเ่กี่ยวของกบัการแพทยด้ังเดิมหลายฉบบั โดย

กฎหมาย Pharmaceutical Law No 105/2016/QH13 บทที่ ๖ มีมาตราที่เกี่ยวของกบัผลิตภัณฑการแพทย

ด้ังเดิมและพืชสมุนไพรหลายมาตรา เชน มาตรา ๖๖ การเพาะปลกู เก็บเกี่ยว การสกัด และการแปรรูป

วัตถุดิบสมุนไพร มาตรา ๖๙ การทําธุรกิจผลิตภัณฑการแพทยด้ังเดิม มาตรา ๗๐ การจัดหา แปรรูป เตรียมยา 

และใชยาสมุนไพรในการตรวจรกัษา มาตรา๗๑ การข้ึนทะเบียน การแจงเวียน การเพิกถอนยาแผนด้ังเดิม เปน

ตน 

รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาพืชสมุนไพร โดยในป ค.ศ.๒๐๑๓ ไดประกาศใช 

Decision No.1976/QD-TTg เพื่อพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสมุนไพรอยางย่ังยืน และพฒันาวัตถุดิบ

สมุนไพรใหมีคุณภาพเพียงพอตอความตองการของผูบรโิภคทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง รัฐยัง

สนับสนุนการลงทุนในการวิจัย และการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชคุมครองทรัพยากรพันธุกรรม อกี

ทั้ง สงเสริมใหภาคธุรกิจเขามาลงทุนพฒันาสมุนไพร เพือ่ผลกัดันการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรไปตางประเทศ 

ปจจุบัน เวียดนามกําลงัผลักดันใหเกิดกฎหมายการแพทยด้ังเดิมโดยเฉพาะ  รวมทั้ง มีนโยบาย

สนับสนุนการเพาะปลกูพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GACP สนับสนุนใหผูประกบการลงทุนติดต้ังเครื่องจักรและ

อุปกรณในการผลิตยาแผนด้ังเดิมเพื่อใหไดมาตรฐาน GMP นอกจากน้ี เวียดนามยังมีนโยบายแลกเปลี่ยน

ประสบการณกบัประเทศอื่น ๆ เพื่อพฒันาการแพทยด้ังเดิม รวมกันจัดฝกอบรม เผยแพรและนําเสนอ

ผลิตภัณฑการแพทยด้ังเดิมในตางประเทศ และสนับสนุนใหตางชาติเขามาลงทุนในเวียดนามมากข้ึน 
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๕. นโยบายการแพทยด้ังเดิมและการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรสูสุขภาพประชาชนและเศรษฐกิจของ

ประเทศ  (National Policy on Traditional Medicine and Herbal Product Development 

towards People’s Health and Country’s Economy) นําเสนอโดย ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ 

ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน และผูอํานวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน กรมการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  

ไทยมีกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและสนับสนุนภูมปิญญาการแพทย

แผนไทย ต้ังแตระดับประเทศ ลงมาถึงระดับพื้นที่และหนวยงานตาง ๆ เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. ๒๕๖๐ ในหมวดที่ ๕ หนาที่ของรัฐ (มาตรา ๕๕ และ ๕๗) และหมวดที่ ๑๖ การปฏิรปูประเทศ, แผน

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๙), นโยบาย Thailand 4.0, แผนปฏิรปูประเทศดานสาธารณสุข, 

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขขอที่ ๖ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยใหมีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีตอเศรษฐกิจไทย และแผนยุทธศาสตรความเปนเลิศ ๕ 

ดานของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดาน

สาธารณสุข  

ในอดีตที่ผานมาจนถึงปจจบุัน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดขับเคลื่อนและ

ผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนการแพทยแผนไทยและการแพทยเสริมในระบบบริการสุขภาพหลายประการ 

เชน การสนับสนุนใหมีการจัดต้ังคลินิกคูขนาน, คลินิกเฉพาะโรค ๔ โรค, การสัง่ใชยาพัฒนาจากสมุนไพรเปน

ลําดับแรก (First Line Drug) โดยปจจบุันไดสงเสริมยาจากสมุนไพร ๒ ชนิด คือ ฟาทะลายโจรและขมิ้นชัน, 

การรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย, การพัฒนาใชกลไกการบริหารในสวนภูมิภาคในการ

ขับเคลื่อนแผนพฒันาบริการ โดยกําหนดใหมผีูทําหนาที่ขับเคลือ่นงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก (Chief Thai Traditional and Alternative Medicine Officer: CTMO) ใน ๑๒ เขตสุขภาพ, การ

ใชกลไก ๓ อาร เอ็นจิ้น (3R Engine) ไดแก ๑. Rebranding เรงสรางคานิยมแผนไทยเฟรส เพิ่มการเขาถึง

และพัฒนาเมืองสมุนไพรเช่ือมโยงการทองเที่ยว ๒. Reassurance บูรณาการการแพทยแผนไทยรวมกับคลินิก

หมอครอบครัว พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาระบบการรบัรองคุณภาพสมุนไพร รับรองหมอพื้นบานหรือ

วิธีการรักษาทางการแพทยพื้นบานทีป่ลอดภัยกับประชาชน และ ๓. Research and Development พัฒนา

และเช่ือมโยงระบบขอมลู การวิจัย นวัตกรรมดานการแพทยแผนไทยฯ และสมุนไพร  

ปจจุบันบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในระบบบริการสาธารณสุข สามารถ

เบิกจายไดครอบคลุม ทั้ง ๓ ระบบประกันสุขภาพ ไดแก สิทธิขาราชการ สิทธ์ิประกันสังคม และสทิธิ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สิทธิบัตรทอง) ซึง่สามารถเบกิจายยาจากสมุนไพรในบญัชียาหลกัแหงชาติไดตาม

สิทธิการรักษา และขณะน้ี ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ มีจํานวน ๗๔ รายการ ในปพ.ศ. ๒๕๖๐ 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดกําหนดตัวช้ีวัดสําคัญของกรม คือ รอยละ ๑๘.๕ ของผูปวย

นอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน ซึ่งจากขอมูลเดือนมิถุนายนในป

เดียวกัน พบวามีจํานวนผูปวยนอกทีร่ับบริการการแพทยแผนไทยถึงรอยละ ๑๙.๙๑  
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นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาพืชสมุนไพรไทย

ใหสามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเปนที่ยอมรับและสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑแปรรูป

จากสมุนไพรไทย ทําใหเกิดแผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

ข้ึน มีเปาหมายใหประเทศไทยเปนประเทศทีส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑช้ันนําของภูมิภาค

อาเซียน  และมูลคาวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรในประเทศเพิ่มข้ึนอยางนอย ๑ เทาตัว โดยมี

ยุทธศาสตร ๔ ยุทธศาสตร คือ ๑. สงเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความตองการของตลาดทั้งในและ

ตางประเทศ ๒. พัฒนาอุตสาหกรรม และการตลาดสมุนไพรใหมีคุณภาพระดับสากล ๓. สงเสริมการใชสมุนไพร

เพื่อรักษาโรคและการสรางเสริมสุขภาพ และ ๔. สรางความเขมแข็งของการบรหิารและนโยบายภาครัฐเพื่อการ

ขับเคลื่อนสมุนไพรอยางย่ังยืน โดยใชองคประกอบในการขับเคลื่อนนโยบาย ดังน้ี ๑. คณะกรรมการสมุนไพร

แหงชาติ ๒. แผนแมบทแหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ๓. พ.ร.บ.ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... 

นอกจากน้ี ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหดําเนินการปฏิรปูประเทศ จึงทําใหเกิด

แผนปฏิรปูประเทศในดาน ๆ ข้ึน โดยรัฐบาลมีความจําเปนที่จะสงเสริมและพัฒนาใหการแพทยแผนไทยมี

ศักยภาพและมาตรฐาน ใหบริการคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน การแพทยแผนไทยจึงไดรับการเสนอใหอยูใน

แผนปฏิรูปดานสาธารณสุข เนนการปฏิรูป ๓ ดาน คือ ๑. บริการ ๒. ผลิตภัณฑสมุนไพรและการแพทยแผนไทย 

และ ๓. ระบบการศึกษาการแพทยแผนไทย 

 

 

***************** 

กลุมงานวิชาการแพทยด้ังเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

  

 

 

 


