ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ว่าด้วย การจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
โดยที่เป็ น การสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญ ญา
การแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 เพื่อให้การจัดทา
ทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับตารับยาแผนไทยและตาราการแพทย์แผนไทย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๖ (๖) และมาตรา ๑๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
และส่ งเสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการคุ้ ม ครองและส่ งเสริม ภู มิ ปั ญ ญา
การแพทย์แผนไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกความในข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์ แผนไทย ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนภูมิปัญ ญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕56 และให้ ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ ในการสารวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) แหล่งที่มาของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(๒) ผู้แจ้งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(๓) รายละเอียดของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
แบบสารวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 ของระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์ แผนไทย ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนภูมิปัญ ญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕56 และให้ ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๒ การจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้นายทะเบียนกลางตรวจสอบ
และจ าแนกข้อมูลภูมิปัญ ญาการแพทย์แผนไทยลงในแบบทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อแยก
ประเภทภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ออกเป็น
(๑) ตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
(๒) ตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป
(3) ตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทยที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลหรือ
นิติบุคคล
แบบทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้”
ข้อ 5 ภูมิปัญญา ...

-2ข้อ 5 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จากการสารวจตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยการจัดทาทะเบียนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕56
ให้ถือเป็นการสารวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามระเบียบนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559
นายโสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ภานุวัฒน์/พิมพ์/ร่าง

/ทาน

/ตรวจ

แบบ ภ.ท. ๘

แบบสำรวจเลขที่ ........................................

แบบสำรวจภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
ประเภท
ตำรับยำแผนไทย
ตำรำกำรแพทย์แผนไทย
วันที่สำรวจ ...........................................
๑. แหล่งที่มำของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(๑) ได้มาจาก .................................................................................................................... ..............
(๒) ได้มาเมื่อใด ............................................................................................................... ..............
(๓) วิธีการได้มา ............................................................................................................................. .
๒. ผู้แจ้งภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
ชื่อ ...................................................................... นามสกุล ............................................................
เลขประจาตัวประชาชน .................................................. หมายเลขโทรศัพท์ ................................
ที่อยู่ ................................................................................................................................................
๓. รำยละเอียดของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
๓.๑ กรณีเป็นตารับยาแผนไทย
(1) ชื่อตารับยาแผนไทย .................................................................................................................
(2) ส่วนประกอบของตารับยาแผนไทย (อาจระบุจานวน และชนิดของสมุนไพร) .........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) สรรพคุณ .................................................................................................................................
(4) วิธีการปรุง หรือการผลิต ................................................................................................. .........
(5) วิธีการใช้ .................................................................................................. ................................
(6) ข้อห้ามใช้ หรือคาเตือน ............................................................................................................
(7) อื่นๆ (ถ้ามี) ...............................................................................................................................
๓.๒ กรณีเป็นตาราการแพทย์แผนไทย
(๑) ชื่อตาราการแพทย์แผนไทย ......................................................................................................
(๒) ชื่อผู้แต่งตาราการแพทย์แผนไทย .............................................................................................
(๓) วัน เดือน ปี ที่แต่ง (ถ้าทราบ) ..................................................................................................
(๔) ภาษาที่ใช้ .................................................................................................................. ...............
(๕) รายละเอียดเนื้อหาของตาราการแพทย์แผนไทยในสาระสาคัญ ..............................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
แบบสารวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนี้ มิใช่หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย และขอรับรองว่าเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ............................................. ผู้แจ้ง
(...................................................)

ลงชื่อ ............................................. ผู้บันทึก
(...................................................)
ตาแหน่ง ...................................................

ต่อจากแผ่นที่ .......... จากจานวน ......... แผ่น

(ใบต่อ)

แบบ ภ.ท. ๘
แบบสำรวจเลขที่ ..........................................
วันที่สำรวจ ....................................................

ลำดับ

ตำรับยำแผนไทย
๑. แหล่งที่มำของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(๑) ได้มาจาก ...............................................................................................................................................................
(๒) ได้มาเมื่อใด ..........................................................................................................................................................
(๓) วิธีการได้มา ...........................................................................................................................................................
๒. รำยละเอียดของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(1) ชื่อตารับยาแผนไทย ..............................................................................................................................................
(2) ส่วนประกอบของตารับยาแผนไทย (อาจระบุจานวน และชนิดของสมุนไพร) ......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
(3) สรรพคุณ ...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(4) วิธีการปรุง หรือการผลิต .......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(5) วิธีการใช้ ..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(6) ข้อห้ามใช้ หรือคาเตือน ........................................................................................................................................
(7) อื่นๆ (ถ้ามี) ..........................................................................................................................................................
๑. แหล่งที่มำของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(๑) ได้มาจาก ...............................................................................................................................................................
(๒) ได้มาเมื่อใด ..........................................................................................................................................................
(๓) วิธีการได้มา ...........................................................................................................................................................
๒. รำยละเอียดของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(1) ชื่อตารับยาแผนไทย ..............................................................................................................................................
(2) ส่วนประกอบของตารับยาแผนไทย (อาจระบุจานวน และชนิดของสมุนไพร) ......................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
(3) สรรพคุณ ...............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(4) วิธีการปรุง หรือการผลิต .......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(5) วิธีการใช้ ..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(6) ข้อห้ามใช้ หรือคาเตือน ........................................................................................................................................
(7) อื่นๆ (ถ้ามี) ..........................................................................................................................................................

แบบสารวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนี้ มิใช่หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย และขอรับรองว่าเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ............................................. ผู้แจ้ง
(.......................................................)

ลงชื่อ ............................................. ผู้บันทึก
(.........................................................)
ตาแหน่ง ...................................................

ต่อจากแผ่นที่ .......... จากจานวน ......... แผ่น

ใบต่อ

แบบ ภ.ท. ๘

แบบสำรวจเลขที่ ..........................................
วันที่สำรวจ ....................................................
ลำดับ

ตำรำกำรแพทย์แผนไทย
๑. แหล่งที่มำของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(๑) ได้มาจาก .................................................................................................................... ...
(๒) ได้มาเมื่อใด ..................................................................................................................
(๓) วิธีการได้มา ................................................................................................................ ...
๒. รำยละเอียดของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(๑) ชื่อตาราการแพทย์แผนไทย ..........................................................................................
(๒) ชื่อผู้แต่งตาราการแพทย์แผนไทย .................................................................................
(๓) วัน เดือน ปี ที่แต่ง (ถ้าทราบ) ......................................................................................
(๔) ภาษาที่ใช้ .................................................................................................................. ...
(๕) รายละเอียดเนื้อหาของตาราการแพทย์แผนไทยในสาระสาคัญ ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. แหล่งที่มำของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(๑) ได้มาจาก ....................................................................................................................
(๒) ได้มาเมื่อใด ...............................................................................................................
(๓) วิธีการได้มา ................................................................................................................
๒. รำยละเอียดของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(๑) ชื่อตาราการแพทย์แผนไทย ........................................................................................
(๒) ชื่อผู้แต่งตาราการแพทย์แผนไทย ...............................................................................
(๓) วัน เดือน ปี ที่แต่ง (ถ้าทราบ) .....................................................................................
(๔) ภาษาที่ใช้ ....................................................................................................................
(๕) รายละเอียดเนื้อหาของตาราการแพทย์แผนไทยในสาระสาคัญ ……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

แบบสารวจภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนี้ มิใช่หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย และขอรับรองว่าเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ............................................. ผู้แจ้ง
(...................................................)

ลงชื่อ ............................................. ผู้บันทึก
(.......................................................)
ตาแหน่ง ...................................................

แบบทะเบียนภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย

แบบ ภ.ท. 8 /๑

ประเภทภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ............................................................................................
ลำดับ
ที่

ชื่อ – นำมสกุล
ผู้แจ้ง

แบบสำรวจเลขที่/
วันที่สำรวจ

รำยกำรชื่อตำรับยำแผนไทย/
ตำรำกำรแพทย์แผนไทย

รำยละเอียดของตำรับยำแผนไทย / เนื้อหำ
สำนักงำน
ของตำรำกำรแพทย์แผนไทยในสำระสำคัญ นำยทะเบียนที่รับแจ้ง

ลงชื่อ......................................................................……….นำยทะเบียนกลำง
(…………..…………………………….…………………………..)
ตำแหน่ง ..................................................................................
วันที่ …………………………………………..………………………..

