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การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยไดกาวเขาสูระยะการเปลี่ยนผานที่สำคัญ 

การเปลี่ยนผานนี้อาจนำไปสูความเขมแข็งของระบบการแพทยดั้งเดิมอันสอดคลองกับ 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นและสังคมไทย หรืออาจนำไปสูการลมสลายของ

ระบบการแพทยแบบดั้งเดิม กลับกลายเปนรูปแบบใหมที่สอดรับกับวัฒนธรรมการบริโภค

อันเปนวิถีชีวิตใหมของอารยธรรมเมือง 

การแพทยทุกระบบนั้นลวนเกี่ยวโยงและวิวัฒนไปตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม การแพทยทุกระบบโดยเฉพาะการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยซึ่ง

มีรากฐานทางวัฒนธรรมอันยาวนานจึงไดรับผลกระทบและมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ

ตางๆ ดังกลาว 

สังคมไทยไดกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคทั้งจากปจจัยภายในและ

ภายนอก การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสำคัญตอการดำรงอยูของระบบการแพทย 

พื้นบานและการแพทยแผนไทยไดแก  

๙ บทที่ 

ทิศทางการพัฒนาการแพทยพื้นบาน  
และการแพทยแผนไทย 
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เศรษฐกิจภาคบริการมีการขยายตัวและเปนภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

มากกวาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

การเคลื่อนยายของประชากรจากเดิมที่สวนใหญอยูในชนบทและทองถิ่น  

แมปจจุบันประชากรที่อาศัยในเขตเมืองจะยังมีสัดสวนนอยกวาในชนบท โดยมีสัดสวน 

๔๐ ตอ ๖๐ แตประชากรในเขตเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนชนบทลดลงเรื่อยๆ 

ประชากรผูสูงอายมุีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่เด็กมีสัดสวนลดลง 

ขอตกลงการคาแบบทวิภาคีทำใหเกิดการแยงชิง ฉกฉวย ทรัพยากรสมุนไพร

และภูมิปญญาตางๆ 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดเปดพื้นที่ทางสังคมอยางถูกตองตามกฎหมายใหกับการแพทย

พื้นบานและการแพทยแผนไทย 

ระบบหลักประกันสุขภาพไดครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประชากรทั้งหมด

ของประเทศทำใหรูปแบบการบริการ ความสัมพันธ และการจัดสรรทรัพยากรดาน

สุขภาพเกือบทั้งหมดอยูในระบบบริการภาครัฐ รวมทั้งการบริการการแพทยแผนไทย 

สถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้นจำนวนมาก โดย

ไดรับงบประมาณจากรัฐ ในขณะที่การเรียนการสอนแบบครูรับมอบตัวศิษยแบบดั้งเดิม

ของไทยนั้นไมไดรับการเหลียวแลและสนับสนุน 

  

กาวเขาสูทาง ๒ แพรงของการพัฒนาการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย 
จะเลือกเดินทางไหน  

การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยไดดำรงอยูในสังคมที่เปนที่ตั้งประเทศ

ไทยมากวาสองพันป โดยดั้งเดิมนั้น การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยเปนการ

แพทยกระแสหลักของชุมชนและสังคมไทย ตอมาเมื่อสังคมไทยไดกาวสูความเปนรัฐชาติ

และมีอิทธิพลการลาอาณานิคมจากตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ 

ทำใหตองมีการปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศใหเปนแบบอารยธรรมตะวันตก รวมทั้งการ

ยอมรับเอาการแพทยแผนตะวันตกเขามาแทนที่การแพทยดั้งเดิม เพื่อรองรับภาวะคุกคาม

ของระบบอาณานิคมและทดแทนสวนที่การแพทยดั้งเดิมนั้นไมมี เชน การผาตัด การ

ปองกันโรคติดตอ ยาปฏิชีวนะ เปนตน และดวยวัฒนธรรมและความคิดแบบตะวันตกดัง

กลาวไดทำใหการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยถูกปฏิเสธ ละเลยและทอดทิ้งจาก

รัฐ แตเนื่องจากการแพทยดั้งเดิมนั้นผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนไทย จึงทำใหการแพทย

ดั้งเดิมยังคงดำรงอยูโดยไดรับการอุปถัมภจากวัดและชุมชน 
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เมื่อการแพทยดั ้งเดิมไดรับการยอมรับในความสำคัญและคุณคาอีกครั้งจาก 

นโยบายสุขภาพดีถวนหนา ป ค.ศ. ๒๐๐๐ ขององคการอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทย

โดยกระทรวงสาธารณสุขไดรับนโยบายดังกลาวมาเปนนโยบายหลักของระบบสุขภาพของ

ประเทศ ทำใหสมุนไพร การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยไดมีโอกาสในการฟนฟู

และกลับมามีคุณคาอีกครั้ง 

กวาสามทศวรรษของการฟนฟู ทำใหการนวดไทยเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง

ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาหารไทยที่มีสมุนไพรกลับกลายเปนอาหารสุขภาพ

อันดับ ๑ ใน ๓ ของโลก สมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพของไทยจำนวนมากเปนที่

ยอมรับและตองการ ความสำเร็จดังกลาวเกิดจากการมีฐานการขับเคลื่อนการฟ นฟู 

การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยซึ่งกระจายอยูในองคกรตางๆ อยางกวางขวาง 

ทั้งในองคกรภาครัฐ ภาคประชาสังคมโดยมีการประสานงานกันเปนเครือขายที่เปนอิสระ 

ทำใหสามารถแผขยายเขาไปในทุกระบบและทุกระดับอยางม่ันคง เนื่องดวยการตระหนัก

ถึงคุณคาและความสำคัญของการแพทยดั้งเดิม และเกิดจากการทำงานดวยใจรัก 

ดวยความสำเร็จของการฟนฟูการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย ทำให 

ภาครัฐเริ่มใหความสำคัญและพยายามมีบทบาทในการดำเนินงานดานนี้ดวยวัตถุประสงคที่

แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายในแตละระดับ มีการเกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาดาน

การแพทยแผนไทยจำนวนมาก มีการสนับสนุนใหมีการบริการการแพทยแผนไทยในสถาน

บริการภาครัฐ มีการพยายามจัดทำกรอบอัตรากำลังภาครัฐสำหรับบรรจุบุคลากรการ

แพทยแผนไทย เปนตน  

การขยายบทบาทของภาครัฐในการดำเนินงานดานการแพทยพื้นบานและการ

แพทยแผนไทย ทำใหมีการจัดสรรทรัพยากรทั้งคน งบประมาณ สถานที่ จำนวนมากขึ้น 

(แมจะนอยกวาการแพทยแผนปจจุบันมาก) ปญหาที่สำคัญคือภาครัฐตางๆ เหลานี้ไมมี

นโยบายและแนวความคิดในการสงเสริมฐานเดิมของการแพทยแผนไทยที่อยูในภาค

ประชาชนและประชาสังคม รวมทั ้งไมมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบในการ

สนับสนุน มีแตความพยายามสรางความเติบโตของระบบการแพทยแผนไทยในภาครัฐ 

เปนหลัก ซึ่งการเติบโตของภาครัฐเพียงดานเดียวอาจจะมีผลเปนการสรางความออนแอให

กับระบบสุขภาพภาคประชาชน 

ยุคเสื่อมถอยของการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย หลังการแพรหลาย

และเติบโตของการแพทยแผนปจจุบันมีผลเปนการปฏิเสธการแพทยดั้งเดิมและสงเสริมการ

แพทยแผนปจจุบัน แตในยุคปจจุบันนี้ การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยกำลังอยู

ในทางสองแพรงวา ประเทศไทยจะเดินไปทางไหน จะสนับสนุนระบบการแพทยดั้งเดิมที่
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เปนวิถีของขุมชน สรางความเขมแข็งใหกับระบบสุขภาพชุมชน หรือจะเนนการเติบโตและ

ขยายระบบการแพทยดั้งเดิมในระบบสุขภาพภาครัฐ อันจะเปนการทำลายความเขมแข็ง

ของระบบสุขภาพภาคประชาชน 

ขอเสนอแนะทิศทางการพัฒนาการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย 

๑. การพัฒนาการแพทยพื ้นบานและการแพทยแผนไทยตองเปนสัมมาพัฒนา 

โครงสรางของสัมมาพัฒนาคลายรูปเจดีย ตรงฐานของพระเจดียค ือ 

วัฒนธรรม คือการอยูรวมกัน ตรงยอดของพระเจดีย คือ ศาสนธรรมคือ

ความดี คือการเขาสูจุดสูงสุด ฉะนั ้นการพัฒนาการแพทยพื ้นบานและ 

การแพทยแผนไทยตองเริ่มที่ฐาน ฐานคือวัฒนธรรมสุขภาพ วัฒนธรรมชุมชน 

  ตรงฐานของพระเจดียที่กวางขวางและแข็งแรง คือ การสงเสริมให

ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง ในการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน  

๒. เปาหมายและทิศทางของการดำเนินงานการแพทยพื ้นบานและการแพทย 

แผนไทยของภาครัฐตองมุงสูการสรางความเขมแข็งชุมชนในการจัดการและ

ดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

๓. ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยตองมีบทบาทในการสราง

ความเขมแข็งดานวัฒนธรรมของชุมชนและนำไปสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

๔. มีการอนุรักษ รักษา ฟ นฟู และเสร ิมสร างฐานทรัพยากรและความ 

หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนอยางกวางขวางท่ัวประเทศ 

๕. ควรสงเสริมใหมีการตั้งศูนยการแพทยแผนไทย ศูนยการเรียนรูของชุมชน 

ในทุกตำบล โดยประชาชนตั้งเอง ชุมชนตั้งเองเพื่อใหมีความยั่งยืน ใหเปนที่

แลกเปลี่ยนเรียนรูและดูแลรักษากันเองในชุมชน เชน 

 ✿ การนวดไทย การประคบดวยสมุนไพร ซึ่งคนสวนใหญทำการเกษตร มักมี

อาการปวดเมื่อย ก็มีศูนยใหชาวบานมาพบปะหมอพื้นบาน หมอนวดใน

ชุมชน ชวยนวดผอนคลาย และยังไดพบปะพูดคุยกัน 

 ✿ มีการพัฒนาสวนสมุนไพรรอบศูนย เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับเยาวชนและ

ผูที่สนใจ 

 ✿ หมอพื ้นบาน ปราชญในชุมชน อาจใชศูนยน ี ้ เปนฐานในการเร ียนรู  

ภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียน เยาวชน 

 

 สำหรับยุทธศาสตรการพัฒนา ควรยึดยุทธศาสตร ๕ ดาน ดำเนินการอยาง 

ตอเนื่องและติดตามใหมีผลเปนรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้น 
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ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 

สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๔๗). เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 
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สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๔๘). เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 

สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๔๙). เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 

สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๕๐). เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 

สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๕๑). เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 

สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๕๒). เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 

สำนักงบประมาณ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๕๓). เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำ

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เลมที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: งานพิมพและผลิต

เอกสาร สำนักอำนวยการและบริหารท่ัวไป สำนักงบประมาณ. 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ภาค) และศูนยประสานงานวิจัย สกว.ภาค เขตเชียงราย- 

พะเยา-ฝาง. (๒๕๔๕). บทความวิชาการประกอบการประชุมกลุม “ทางเลือกใหมในการ

สรางเสริมสุขภาพชุมชน”. เชียงราย: ม.ป.พ., อัดสำเนา. 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ. (online) [๑๐ เมษายน ๒๕๕๓]; จาก: http://www.nesdb.go.th/ 

สำนกังานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. (๒๕๕๒). ธรรมนญูวาดวยระบบสขุภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒.  

พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: วิกิ จำกัด.  

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. พิมพครั้งที่ 

๓. กรุงเทพฯ: สหพัฒนไพศาล. 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. (๒๕๕๒). สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณ

ทั่วราชอาณาจักร รายจังหวัด ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๒. นนทบุรี: กองควบคุมยา สำนักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. 
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (๒๕๕๒). จำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สนับสนุนเพื่อชดเชยหนวยบริการการแพทยแผนไทย ประจำปงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๕๒  

รายเขต. กรุงเทพฯ: กลุมกองทุนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ. 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. (๒๕๕๒). จำนวนสถานบริการดานสุขภาพภาครัฐที่ใหบริการดาน

การแพทยแผนไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๒ แยกตามระดับสถานบริการ รายภาค รายเขต รายจังหวัด. 

กรุงเทพฯ: กลุมกองทุนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. 

สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๒).  

ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด E-inspection report. (online) [22 November 2009]; จาก: http://

203.157.7.23/inspec2/kpi_report_all.php?pro_code=12&select_zone=0).  

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๔๘). รายงานการสำรวจทรัพยากรสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๗. นนทบุรี: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๔๙). รายงานการสำรวจทรัพยากรสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๘. นนทบุรี: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๐). รายงานการสำรวจทรัพยากรสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๔๙. นนทบุรี: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๑). รายงานการสำรวจทรัพยากรสุขภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๐. นนทบุรี: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. 

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 

๔-๗. (online) [๑๐ เมษายน ๒๕๕๓]; จาก: http://bps.ops.moph.go.th/E-book/ebook2.html 

สินธุ สโรบล. (๒๕๕๑). โครงการวิจัยเชิงสังเคราะหและถอดบทเรียนการเสริมสรางศักยภาพและ

ความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นดานสุขภาพ. นนทบุรี: สำนักการแพทยพื ้นบานไทย  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก. อัดสำเนา. 

สุจิตต วงษเทศ. (๒๕๔๙). “พลังลาว” ชาวอีสานมาจากไหน?. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมติชน. 

สุธิวงศ พงศไพบูลย. บางบริบทของการแพทยในภาคใต. เอกสารประกอบการเสวนาภูมิปญญาภาคใต

เกี่ยวกับแพทยแผนไทย. โครงการอาศรมวัฒนธรรม และสำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ, ๒๕๔๔. อัดสำเนา. 

สุวิทย มาประสงค. (๒๕๔๖). ภูมิปญญาหมองู. กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุวิทย มาประสงค. พืชสมุนไพร: แหลงชนิดพันธุ. โครงการแผนที่ภูมินิทัศนภาคใต: ฐานเศรษฐกิจและ

ทุนทางวัฒนธรรม, ๒๕๔๗. อัดสำเนา. 
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สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประพจน เภตรากาศ รัชนี จันทรเกษ และรุจิรา ทวีรัตน, (บก.). (๒๕๕๐).  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. พิมพครั้งที่ 

๓. กรุงเทพฯ : องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประพจน เภตรากาศ และคณะ, (บก.). (๒๕๔๗). ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท 

ผลการศึกษาหาประเด็นหลัก การประชุมวิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทย

พื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประพจน เภตรากาศ และคณะ, (บก.). (๒๕๔๘). ระบบโครงสราง กลไก  

ในการอนุรักษพัฒนา และคุมครองภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: 

อุษาการพิมพ. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประพจน เภตรากาศ และคณะ, (บก.). (๒๕๔๙). การสรางและจัดการความรู

ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประพจน เภตรากาศ และคณะ, (บก.). (๒๕๕๐). การพัฒนากำลังคน 

ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ วิชัย โชควิวัฒน และศรีเพ็ญ ตันติเวสส, (บก.). (๒๕๔๕). ระบบยาของ 

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย; หนา ๒๔๓-๓๐๘. 

สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, (บก.). (๒๕๔๘). การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗. พิมพครั้งที่ ๑. 
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สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, (บก.). (๒๕๕๐). รายงานการสาธารณสุขไทย. กรุงเทพฯ: องคการสงเคราะห

ทหารผานศึก. 

สุวิไล เปรมศรีรัตน สุจริตลักษณ ดีผดุง อภิญญา บัวสรวง โสนภา ศรีจำปา อมร ทวีศักดิ์ เอกพงศ  

สุวรรณเกษร และคณะ. (๒๕๔๗). แผนที่ภาษาของกลุมชาติพันธุตางๆ ในประเทศไทย. 

พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. 

เสาวณีย กุลสมบูรณ และรุจินาถ อรรถสิษฐ. (๒๕๕๐). สถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปญญาพื้น

บานดานสุขภาพ. พิมพครั้งที่๑. กรุงเทพฯ: องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

เสาวภา พรสิริพงษ เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ พรทิพย อุศุภรัตน และมุทิตา เสถียรวัฒนชัย. (๒๕๓๙). 

สถานภาพและทิศทางการวิจัยการแพทยแผนไทย. นนทบุรี: สถาบันการแพทยแผนไทย  

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. 

เสาวภา พรสิริพงษ วิชิต เปานิล. (๒๕๔๑). การพัฒนาการผลิตสมุนไพรเพื่อเปนยาในประเทศไทย 

สถานภาพ ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข. กรุงเทพฯ: มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา. 
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