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 ระหวา่งวนัที ่4-8 มนีาคม 2563 กรมการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือก มีกำหนดจัดงานมหกรรมสมุนไพร
และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ
ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี อาคาร 10-12 (ฮอลล์ 6-8 เดิม) และ 
ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้  
จัดภายใต้ธีมงาน“นวดไทยสมุนไพรไทยสร้างสุขทุกวัย” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสื่อสารให้ประชาชนได้รู้จัก

ประโยชน์และคุณค่าของสมุนไพรและนวดไทย ภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยและเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมากว่า 600 ปี และเป็นโอกาสอันดีที่ตอนนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม  
มีโอกาสเสนอให้การนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ด้วย 

 กจิกรรมภายในงานมหกรรมสมนุไพรแหง่ชาติปี2563 นี ้ประกอบดว้ย การประชมุวชิาการแหง่ชาติประจำปี2563 จำนวน 
13 หวัขอ้ ประกอบดว้ย เวทเีสวนา ยทุธศาสตรแ์ละการศกึษาวจิยัดา้นสมนุไพรและการนวดไทย และสมนุไพรรว่มสมยั อาท ิ“กญัชา :
สมนุไพรแหง่ปีและนวดไทย:โอกาสและความทา้ทาย”การนำเสนอผลงานวจิยัทีม่ศีกัยภาพแบบครบวงจรการประกวดผลงานวชิาการประจำปี
การแพทยแ์ผนไทยการแพทยพ์ืน้บา้นและการแพทยท์างเลอืกแหง่ชาติ และตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ซึง่เปน็ 
การอบรมระยะสัน้เกีย่วกบัผลติภณัฑส์มนุไพรและการใหค้วามรูเ้รือ่งกญัชา มากกวา่ 36 รอบ โซนผลิตภณัฑ ์มกีารจดัแสดงผลติภณัฑส์มนุไพร 
ที่ได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตร ี (รางวัล PMHA ประจำป ี 2563) โซนลานภูมิปัญญาและสวนสมุนไพร แสดงภูมิปัญญานวดไทย 
คุณค่าทางวัฒนธรรมและประโยชน์ต่อชุมชน และนิทรรศการอนุรักษ์คุ้มครองภูมิปัญญา โซนบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก มกีารบรกิารตรวจรกัษาและใหค้ำแนะนำปรกึษาดา้นสุขภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย การแพทยแ์ผนจนี และ 
การแพทยท์างเลอืก ทัง้ การนวดไทย การรกัษาดว้ยตำรบัยาสมนุไพร การฝงัเขม็ ฯลฯ กจิกรรมจบัคูธ่รุกจิ ทีใ่หผู้ป้ลกูสมนุไพร ผูผ้ลติยาและ
ผลติภณัฑส์มนุไพร และผูจ้ดัจำหนา่ยสมนุไพร ไดม้าพบปะและทำธรุกจิซือ้ขายผลติภณัฑส์มนุไพร และ การจำหนา่ยผลติภณัฑ์สมนุไพร
ที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานมากมาย นอกจากนี้ยังมีการวาดภาพด้วยสีจากสมุนไพรด้วยใน กิจกรรมHerbsofArt



“ภูมิปญัญาการนวด....
มรดกอันล้ำคา่ของไทย”

 ปจัจบุนัการใชภ้มูปิญัญาการนวด
ในประเทศไทยมี 2 ระบบใหญ่ คือการนวด
แบบแผนไทยและการนวดแบบพื้นบ้าน    
การนวดแบบแผนไทย เป็นองค์ความรู้
ภูมิปัญญาที่มีลัษณะเฉพาะ แตกต่างจาก
ภูมิปัญญาด้านอื่นๆ โดยมีการบันทึกวิธี
การนวดไว้อย่างชัดเจน เช่น แผ่นศิลา
จารกึทีว่ดัโพธิ ์เปน็ตน้ การนวดแบบแผนไทย 
ได้รับการฟื้นฟูให้เข้ามาอยู่ในสังคมไทย 
จนสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
เ ข้ า ม า ช่ ว ย ใ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น เ ศ ร ฐ กิ จ  
มีการพัฒนาภูมิปัญญาการนวดแบบ 
แผนไทยให้เป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพสำหรับ 
นักท่องเที่ยว นับเป็นทุนทางสังคมด้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะช่วยในการดูแล
สุขภาพและเสริมรายได้ ให้กับชุมชน  
เรียกว่า การนวดไทย เป็นการตรวจ  
การวินิจฉัย และการบำบัดโรคด้วยการกด 
คลึง บีบ ทุบ สับ ประคบ หรือวิธีการนวด
อื่นใดตามแบบแผนของการประกอบ 
โรคศลิปะ เปน็ภมูปิญัญาอนัลำ้คา่ของคนไทย 
ที่มีประวัติและเรื่องราวสืบทอดกันมา 
ช้านาน มีบทบาทสำคัญในการรักษาโรค  
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นวัฒนธรรม
แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง ค น ไ ท ย ที่ ดู แ ล แ ล ะ 
ชว่ยเหลอืกนัเองภายในครอบครวั เชน่ สามี
น ว ด ใ ห้ ภ ร ร ย า ภ ร ร ย า น ว ด ใ ห้ ส า มี  
ลูกหลานนวดให้พ่อแม่หรือปู่ย่าตายาย  
การนวดไม่ใช่เพื่อการรักษาความเจ็บป่วย
เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการดูแลสุขภาพ
และรักษาโรคโดยอาศัยการสัมผัสอย่างมี

ศิลปะ มีหลักการระหว่างผู้นวดและผู้ถูก
นวด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและ
จิตใจ  ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับแล้วว่า
ระบบการนวดไทยในประเทศไทยแบ่งออก
เป็น 2 ระบบใหญ่ คือ 1.การนวดแบบ 
ราชสำนัก (เปน็การนวดโดยใชม้อื) 2. การนวด 
แบบเชลยศักดิ์ (เป็นการนวดโดยใช้ทั้งมือ
และเท้า) การนวดแบบแผนไทยหรือ 
การนวดไทย ได้รับการฟื้นฟูทั้งในเรื่อง 
องค์ความรู้ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรและมาตรฐานการนวด ทำให้เกิด
ก ารยอมรับจนเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน   
โดยการนวดแผนไทยมีวัตถุประสงค์คือ 
การนวดเพื่อผ่อนคลายหรือที่ เ รียกว่า  
นวดสุขภาพและการนวดเพื่อการรักษา 
 การนวดแบบพืน้บา้น เปน็ภมูปิญัญา 
ที่ ได้ รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  
มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคน 
ในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน 
เปน็เวลานาน ในทกุภมูภิาคของประเทศไทย 
ต่างมีวิธีการนวดที่เป็นแบบฉบับของตนเอง  
การนวดพื้ นบ้ านมีความหลากหลาย 
แตกตา่งกนัไปตามภมูภิาคตา่ง ๆ  แมว้า่จะ
ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีรากมาจากที่ใด  
แต่ประเทศไทยได้สืบสานองค์ความรู้ 
ภมูปิญัญาการนวดแบบพืน้บา้นจากรุน่สูรุ่น่ 
จ น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ แ ล ะ รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไ ป 
ต่อมาได้มีการประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนจนมี

ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง การนวด 
พื้นบ้านเป็นการนวดเพื่อรักษาโรคหรือ
อาการผิดปกติที่ เกิดขึ้นกับร่างกาย ไม่มี 
การนวดเพื่อการผ่อนคลาย และเป็น 
ที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 
มาเป็นเวลาช้านาน 
             ประโยชน์ของการนวด อาทิเช่น 
ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มระบบ 
การไหลเวียนโลหิตและน้ำเหลือง กระตุ้น
ระบบประสาท เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 
ทางเดนิหายใจ ฟืน้ฟสูขุภาพของระบบกลา้มเนือ้ 
ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบประสาท 
ทำให้รู้สึกสบายคลายเครี ยด ซึ่ งมี ส่ วน
กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค อย่างไรก็ตาม มีข้อ
ควรระวงัเกีย่วกบัการนวด คือ ไม่ควรนวด
หลังจากการรับประทานอาหารอิ่ม ไม่นวด
เมื่อมีอาการฟกช้ำตามผิวหนังหรือมีอาการ
อกัเสบซำ้ซอ้น มอีาการอกัเสบตดิเชือ้ มไีขเ้กนิ 
38 องศาเซลเซียส ร่วมกับอาการปวด บวม 
แดงร้อน ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุใหม่ ๆ และ
ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในกรณีผู้สูงอายุ 
ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง 
และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด  
 “ผู้ที่ต้องการนวดควรคำนึงถึง
ความปลอดภัยโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหา
สขุภาพควรปรกึษาแพทย์หรอืแพทยแ์ผนไทย
ให้ แน่ใจก่อนทุกครั้ งว่ าสามารถรับ
การนวดได”้

กฤษณะ คตสุข, ธนดล มางาม

	 ประโยชน์เชิงคุณค่าและวัฒนธรรมของการใช้ภูมิปัญญาการนวด	
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาติ	 ค่านิยม	 ความเชื่อและวัฒนธรรมที่ดีงามมาเป็น
กลไกในการพัฒนาบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	สามารถนำมาเกื้อกูลส่งเสริมให้
คนไทยมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย	ท้ังน้ีเพ่ือการสรา้งสรรค์คุณคา่และการคงอยู่ของวัฒนธรรมไทย 
ในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความ
สมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้บริบทการ 
เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	
  



“กัญชา” 
พืชสมุนไพรสู่

การใช้ประโยชน์ทางการ

แพทย์แผนไทย

ภญ.อรปภา จันทร์หอม/พท.ป.วรรณิดา แก้วมาตย์

 ณ เวลานี้คงไม่มี ใครที่ ไม่ รู้ จัก 

พืชสมุนไพร “กัญชา” (Cannabis sativa L.) 

พชืสมนุไพรทีโ่ดง่ดงัจากนโยบายทางการเมอืงสู่

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กัญชาเป็น

พืชสมุนไพรที่มีบันทึกการใช้ประโยชน์

ทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน พบได้จาก

บันทึกตามตำรายาไทยหรือศิลาจารึกต่าง ๆ 

เช่น ศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม ตำราโอสถพระนารายณ์ และ

ตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เป็นต้น จนถึง

ปัจจุบัน ก็พบว่ามีการใช้ในการประกอบ

อาหาร รวมถงึการใชใ้นทางการแพทยพ์ืน้บา้น 

โดยพบว่ ามีบั นทึ กการใช้ ตำรับยาที่ มี 

กัญชาปรุงผสมอยู่ของหมอพื้นบ้าน ในการ 

รกัษาอาการปวดกลา้มเนือ้ ปวดฟนั คลายเครยีด 

ลดผมร่วง รวมทั้ งใช้ เป็นยาคุมกำเนิด  

แต่เนื่องจากกัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่เคย 

ถกูหา้มใช ้เนือ่งจากถกูจดัใหเ้ปน็ยาเสพตดิให้ 

โทษประเภทที่ 5 ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 

พ.ศ.2522 ทำให้ไม่สามารถนำกัญชาใช้ใน

การรักษาโรคได้ในระยะเวลาหนึ่ง แต่ขณะนี้

ไดม้กีารอนญุาตใหน้ำมาใชเ้พือ่การรกัษาโรค 

และเพื่อการศึกษาวิจัยได้ ตาม พรบ.  

ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  

 ปจัจบุนั ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เ รื่ อ ง ก ำ ห น ด ต ำ รั บ ย า เ ส พ ติ ด ใ ห้ โ ท ษ 

ในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อรักษาหรือการวิจัยได้ พ.ศ.2562 

จำนวน 16 ตำรบั และมกีารใหบ้รกิารตำรบัยาทีม่กีญัชาปรงุผสมอยูใ่นสถานบรกิาร 

สุขภาพที่มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้ว จำนวน 2 ตำรับ ได้แก่  

1) ตำรับยาศุขไสยาศน์ ใช้ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการนอนไม่หลับและเบื่ออาหาร  

2) ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง  

จากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งปัจจุบันมีสถานบริการสุขภาพที่มีคลินิกกัญชา 

ทางการแพทยแ์ผนไทยแลว้ จำนวน 26 แหง่ และกำลงัขยายการบรกิารใหค้รอบคลมุ  

76 จังหวัด ภายในปี พ.ศ.2563 นี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการคลินิก

กัญชาทางการแพทย์แผนไทย  

 อีกทั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการ

ศึกษาวิจัยตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จากตำรับยาหมอพื้นบ้านที่ผ่าน 

การรบัรองตำรบัโดยคณะกรรมการรบัรองตำรบัยาทีม่กีญัชาปรงุผสม โดยโครงการ 

ติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (น้ำมันเดชา) ประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่

ได้รับน้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ผสมผสาน และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน  

22 แห่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยที่กำลังเสนอคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย 

ในมนุษย์ ได้แก่ โครงการวิจัยศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้ 

ตำรับยาศุขไสยาสน์ และตำรับทำลายพระสุเมรุ เพื่อขยายผลในการนำตำรับยา 

ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่เสนอเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติในลำดับต่อไป  
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ไพล : สมุนไพรร่วมสมัย สร้างเศรษฐกิจไทย เพิ่มมูลค่าสินค้าไทย
ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู

 ไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) เป็นสมุนไพรร่วมสมัย มีการใช้ประโยชน ์
ดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ์ืน้บา้นมาชา้นาน โดยนำมาใชเ้ปน็สว่นประกอบหลกัของยา นวด อบ 
ประคบ ในผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย และใช้เป็นสมุนไพรในหญิงหลังคลอด ปัจจุบัน ไพลจัดเป็น 
champion product เนื่องจากเป็นที่นิยมและมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลาย มคีวามนา่เชือ่ถอืดว้ยความมเีอกลกัษณ ์และมหีลกัฐานเชงิประจกัษด์า้นการศกึษาวจิยัรองรบั 
 

คณะผู้จัดทำ

ไพล 
สมุนไพรไทยมากคุณค่า 

มาช่วยกันใช้

ยาไทยกันเถอะ

 ยาประสะไพล เป็นตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ และเป็นตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยสูตรตำรับ  

ประกอบดว้ยสมนุไพร 10 ชนดิและแรธ่าตอุกี 2 ชนดิ ไดแ้ก ่เหงา้ไพลหนกั81 สว่น ผวิมะกรดู หวัวา่นนำ้ กระเทยีม หวัหอม พรกิไทย ดปีล ีขงิ ขมิน้ออ้ย 

เทยีนดำ เกลอืสนิเธาว ์หนกัสิง่ละ 8 สว่น การบรู หนกั 1 สว่น รปูแบบของยาประสะไพลในบญัชยีาหลกัฯ มทีัง้ชนดิผง แคปซลู เมด็ และชนดิลกูกลอน 

มีข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทาอาการระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน และขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร  

 น้ำมนัไพล/ครมีไพล ปัจจุบัน ไพลถูกนำมาแปรรูปและสกัดเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ น้ำมันไพล ครีมไพล ยาหม่องไพล และ

ลูกประคบ  ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ปัจจุบันมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในธุรกิจสปา และธุรกิจยา ไพลมีน้ำมันระเหยง่ายที่ประกอบด้วยสารสำคัญ 

อาทิ terpinen-4-ol, sabinene และสารกลุ่มฟีนิลบิวทานอยด์ หลายชนิด เช่น สาร (E)-1-(3,4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD) ที่มีฤทธิ์

ลดการอักเสบ สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดี ลูกประคบซึ่งมีไพลเป็นส่วนประกอบสำคัญและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ กำลังเป็นสินค้า 

ที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ญี่ปุ่น อเมริกา กลุ่มประเทศอาหรับ และตลาดอินโดจีน 

 ไพลแคปซูลรักษาภูมิแพ้ เมื่อไม่นานมานี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ได้พัฒนายาลดอาการภูมิแพ้และหอบหืดจากสารสกัดไพล เนื่องจากการศึกษา 

เบือ้งตน้ พบวา่ สารสกดัไพลสามารถลดอาการคดัจมกู ไอ จาม คนัตา และผืน่แพท้ีผ่วิหนงัไดด้ ีปจัจบุนักำลงัเรง่ 

ศึกษาวิจัยทางคลินิก ระยะที่ 3 เพื่อผลักดันยาดังกล่าวนี้ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้คนไทย 

ได้ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยต่อไป 


