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คํานํา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดย	 สำานักขัอมูล

และประเมินผล	 ได้ดำาเนินการจัดทำา รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (Thai Traditional and Alternative Health 

Profile, 2011-2013) นับเป็นรายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทยฯ	 ซึ่งได้ผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้รายงาน

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้	 การพัฒนาระบบบริการ	 การพัฒนา

ระบบยาจากสมุนไพร	 การกำาหนดนโยบาย	 และทิศทางของการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกบนฐานของความรู้	 และเป็นฉบับที่ครบรอบหนึ่งทศวรรษ 

ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การจดัทำารายงานการสาธารณสขุไทย	ด้านการแพทยแ์ผนไทย	การแพทยพ์ืน้บา้น	และการแพทย์

ทางเลือก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๖	นี้	 มีเรื่องเด่นที่มีความสำาคัญรวม	๑๐	 เรื่อง	 คือ	

	 ๑.	 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๙-๒๕๕๖)

	 ๒.	 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์

ทางเลือก

	 ๓.	 ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

	 ๔.	 ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย	

	 ๕.	 สถานการณ์การนวดไทย	 และพัฒนาการการนวดไทย

	 ๖.	 กว่าหนึ่งทศวรรษการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	 และ

สมุนไพร

	 ๗.	 สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์

ทางเลือก	

	 ๘.	 หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	

	 ๙.	 หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	๑๐.	 ระบบบริการและระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน	
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กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ขอขอบคุณ 

ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้มีส่วนในการรวบรวม	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล	 เพื่อพัฒนาเนื้อหาความรู้ที่มีความสำาคัญจนเป็นรายงานการสาธารณสุขไทย	 ด้านการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก	 ๒๕๕๔-๒๕๕๖	 และหวังว่ารายงานการสาธารณสุขฯ	 

ฉบบันี	้จะเปน็ประโยชนใ์นการพฒันาดา้นการแพทยแ์ผนไทยฯ	และการเปน็แหล่งอา้งองิทางวชิาการในระดบั

ชาติและนานาชาติต่อไป

 

	 (นายแพทย์สมชัย	 นิจพานิช)

	 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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รายนามผู�จัดทําเฉพาะบท

บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒๔๘๙–๒๕๕๖)

	 โดย	 อาจารย์สันติสุข โสภนสิริิ มูลนิธิสุขภาพไทย

  นายนภนาท อนุพงศ์พัฒน์ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 

   กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

	 โดย	 นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธบิดกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

   กระทรวงสาธารณสุข

บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

	 โดย	 นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

(ด้านสาธารณสุข สาขาระบบบริการทางการแพทย์) 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย

	 โดย	 รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ภญ.วัจนา ตั้งความเพียร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย

	 โดย	 นางสาวรัชนี จันทร์เกษ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  นางสาวมนนิภา สังข์ศักดา สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

บทที่ ๖  กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน 

และสมุนไพร

	 โดย	 นายกฤตธัช โชติชนะเดชา สำานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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บทที่ ๗ สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

	 โดย	 นางสาวรัชนี จันทร์เกษ สำานักข้อมูลและประเมินผล 

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  นางสาวปารณัฐ สุขสุทธิ์ สำานักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  นางพรทิพย์ เติมวิเศษ สถาบันการแพทย์แผนไทย

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ และนางสาวสิริรักษ์ อารทรากร

   สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย 

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ สำานักการแพทย์ทางเลือก

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  นายสมศักดิ์ กรีชัย สำานักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

	 โดย	 เภสัชกรหญิงเย็นจิตร เตชะดำารงสิน

   ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทที่ ๙ หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 โดย	 นายแพทย์สมชัย นิจพานิช อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

   กระทรวงสาธารณสุข

  นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำานวยการสำานักยุทธศาสตร์ 

   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บทที่ ๑๐ ระบบบริการและระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน

	 โดย	 ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี จูฑะพุทธิ สถาบันการแพทย์แผนไทย

    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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สารบัญ

บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๑

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. ๒๔๘๙–๒๕๕๖)

๑.๑	 ทรงมีพระราชปรารภให้วัดโพธิ์เปิดโรงเรียนสอนวิชาการแพทย์แผนไทย	 ๒

๑.๒	 โครงการสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ ๓

๑.๓	 การจัดพิมพ์ตำาราแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	 ๑๕

๑.๔	 พัฒนาการการก่อตั้งองค์เครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยในยุคแรก	 ๑๘

๑.๕	 การศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ๑๘

๑.๖	 การพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก

ในช่วงนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน	 ๑๙

บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก ๒๕

๒.๑	 ความสำาคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อการขับเคลื่อนงาน

ด้านการแพทย์แผนไทย	 ๒๕

๒.๒	 ภาพรวมของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกในปัจจุบัน	 ๒๗

๒.๓	 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสำาคัญสูงในทศวรรษหน้า	 ๓๔

๒.๔	 บทสรุป	 ๔๗

บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ๔๙

๓.๑	 กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	 ๕๑

๓.๒	 สถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย	 ๗๒

๓.๓	 การเข้าถึง/การใช้บริการการแพทย์แผนไทย	 ๗๘

๓.๔	 รายจ่าย/งบประมาณด้านการแพทย์แผนไทย	 ๘๓

บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย ๘๗

๔.๑	 นโยบายส่งเสริมการใช้และการผลิตยาจากสมุนไพร	 	 ๘๗

๔.๒	 นโยบายที่เกี่ยวกับงานการแพทย์แผนไทยของ

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ๘๙
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๔.๓	 การจัดทำารหัสยาแผนไทย	 ๙๐

๔.๔	 การคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ	 ๙๐

๔.๕	 การผลิตยาจากสมุนไพร	 ๙๗

๔.๖	 การกระจายยาจากสมุนไพรในสังคมไทย	 ๑๐๐

๔.๗	 สถานการณ์การใช้ยาไทย/ยาจากสมุนไพรและการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 

ในระบบหลักประกันสุขภาพ	 ๑๐๑

บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย ๑๐๕

๕.๑	 ประวัติความเป็นมา	 ๑๐๖

๕.๒	 ระเบียบ	 กฎหมาย	 นโยบาย	 ระบบข้อมูลและอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย	 ๑๑๓

๕.๓	 การพัฒนาองค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย	 ๑๑๘

๕.๔	 มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน	 ๑๒๙

๕.๕	 การมีส่วนร่วมของภาคีและการคุ้มครองผู้บริโภค	 ๑๓๙

๕.๖	 การเชื่อมโยงกับภาคส่วนด้านการค้าบริการ	 และการค้าต่างประเทศ	 ๑๔๓

๕.๗	 สถานการณ์การใช้บริการการนวดไทย	 ๑๕๑

บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน  

และสมุนไพร ๑๕๗

๖.๑	 สถานการณ์ด้านกฎหมายและการดำาเนินการในประเทศ 

เพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม	 ๑๕๙

๖.๒	 สถานการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครอง 

ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม	 ๑๗๕

๖.๓	 ผลกระทบของความตกลงเขตการค้าเสรี	 FTA	  

ต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม	 ๑๘๗

๖.๔	 ผลกระทบของ	 ASEAN	HARMONIZATION	  

ต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม	 ๑๙๑

๖.๕	 การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศต่างๆ	 ๑๙๔

๖.๖	 สรุปและเสนอแนะ	 ๒๐๑

บทที่ ๗ สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๐๗

๗.๑	 ภาพรวมการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	  

และการแพทย์ทางเลือก	 ๒๐๙

๗.๒	 การประชุมวิชาการประจำาปี	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	  

การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	 ๒๒๐
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๗.๓	 สถานการณ์การวิจัยและพัฒนางานการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	  

และการแพทย์ทางเลือกระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๖	 ๒๒๒

	 ๑)	 ด้านการแพทย์แผนไทย	 ๒๒๒

	 ๒)	 ด้านการแพทย์พื้นบ้าน	 ๒๓๒

	 ๓)	 การวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก	 ๒๓๗

	 ๔)	 การจัดการความรู้และการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 

	 และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 ๒๓๙

๗.๔	 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 ๒๔๑

บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ๒๔๙

๘.๑	 ประวัติความเป็นมา	 ๒๔๙

๘.๒	 การจัดการความรู้และการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีน	 ๒๕๕

๘.๓	 มาตรฐานการแพทย์แผนจีน	 ๒๖๔

๘.๔	 ระบบบริการการแพทย์แผนจีน	 ๒๗๗

๘.๔	 สรุปและอนาคตการแพทย์แผนจีน	 ๒๙๗

บทที่ ๙ หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒๙๙

๙.๑	 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในช่วงเวลาก่อนการสถาปนากรม	 ๓๐๐

๙.๒	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันการแพทย์แผนไทย 

ในช่วงก่อนการสถาปนากรมฯ	 ๓๐๒

๙.๓	 แนวทางการดำาเนินงานของสถาบันการแพทย์แผนไทย	  

ในช่วงก่อนการสถาปนากรมฯ	 ๓๐๓

๙.๔	 ผลงานเด่นในช่วงหนึ่งทศวรรษของ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ๓๐๕

๙.๕	 หนึ่งทศวรรษที่ผ่านพ้น	 มุ่งสู่ทศวรรษใหม่ที่ก้าวไกล	 ๓๑๙

บทที่ ๑๐ ระบบบริการและระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน ๓๒๑

๑๐.๑	ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Community)	 ๓๒๒

๑๐.๒	 สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมในประเทศสมาชิกอาเซียน	 ๓๒๖

บรรณานุกรม  ๓๔๓

คำาสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทยทางเลือก ๓๕๖
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สารบัญตาราง

ตาราง ๓.๑ ความชำานาญในการรักษาของหมอพื้นบ้าน	 ๕๔

ตาราง ๓.๒	 อายุของหมอพื้นบ้าน	 ๕๔

ตาราง ๓.๓	 ปริมาณและการกระจายตัวของหมอพื้นบ้าน	 จำาแนกตามภูมิภาค	 ๕๕

ตาราง ๓.๔	 จำานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 ๕๗

ตาราง ๓.๕	 จำานวนผู้สอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 ตามมาตรา	๓๓	 (๑)	 (ก)	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๕	 ๕๘

ตาราง ๓.๖	 รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 ให้จัดการศึกษาถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิต

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	

ตามมาตรฐาน	 “หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	

ประเภทการนวดไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๐”	 และ	 “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	

พ.ศ.	 ๒๕๕๐”	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๑๐๕	 แห่ง	 ๖๑

ตาราง ๓.๗	 จำานวนและประเภทการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทยตาม

มาตรา	๓๓	 (๑)	 (ข)	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐–๒๕๕๕	 ๖๘

ตาราง ๓.๘	 จำานวนผู้สอบผ่านและรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๕	 ๖๙

ตาราง ๓.๙	 สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ๗๐

ตาราง ๓.๑๐	 สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ๗๑

ตาราง ๓.๑๑	 สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม	 ๗๓

ตาราง ๓.๑๒	 อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม	 ๗๘

ตาราง ๓.๑๓	 ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน	ปี	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔	 ๘๔

ตาราง ๓.๑๔	 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ	 ประเภทผู้ปวยนอก	 ๘๕

ตาราง ๓.๑๕	 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ	 ประเภทผู้ปวยใน	 ๘๕

ตาราง ๔.๑	 จำานวนสถานที่ผลิตยา	 ระหว่างปี	 ๒๕๔๓-๒๕๕๑	 ๙๗

ตาราง ๔.๒	 มูลค่าการผลิตยาแผนโบราณ	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๓-๒๕๔๙	 ๙๘

ตาราง ๔.๓	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 อัตราการจ่ายค่าบริการ	 ๑๐๓
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ตาราง ๔.๔	 จำานวนหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร	  

แยกตามประเภทสถานพยาบาล	 ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 ๑๐๔

ตาราง ๕.๑	 องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่จารึกไว้ในวัดพระเชตุพนฯ	 ๑๐๙

ตาราง ๕.๒	 จำานวนผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ	พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 ๑๑๑

ตาราง ๕.๓	 จำานวนสถานบริการด้านการนวดไทย	 ๑๓๕

ตาราง ๕.๔	 การเข้ารับบริการนวดไทยในสถานการบริการภาครัฐ	 ๑๕๑

ตาราง ๕.๕	 จำานวนครั้งบริการจำาแนกตามประเภทบริการ	 ๑๕๒

ตาราง ๕.๖	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ๑๕๔

ตาราง ๕.๗	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ๑๕๔

ตาราง ๕.๘	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ๑๕๕

ตาราง ๖.๑	 ทะเบียนข้อมูลบุคคลของกลุ่มต่างๆ	 รองรับการดำาเนินการสรรหา 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ๑๖๓

ตาราง ๖.๒	 จำานวนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของ 

สำานักงานนายทะเบียนกลาง/สำานักงานนายทะเบียน	๗๖	 จังหวัด	 ๑๖๗

ตาราง ๖.๓	 แสดงรายการภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของอินเดียในระบบฐานข้อมูล	 TKDL	 ๑๙๘

ตาราง ๗.๑ สรุปสถานการณ์ปริมาณงานวิจัย	 จำาแนกตามแหล่งข้อมูล	  

ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓-๒๕๕๓	 ๒๑๑

ตาราง ๗.๒	 นักวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทยฯ	  

ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิจัยแห่งชาติ	 ๒๑๕

ตาราง ๗.๓	 ผลงานวิชาการที่ส่งและผ่านการคัดเลือกเพื่อนำาเสนอ 

ในการประชุมวิชาการประจำาปีฯ	 ครั้งที่	 ๑-๑๐	 (ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๕๖)	 ๒๒๐

ตาราง ๗.๕	 การสำารวจ	 รวบรวม	 ศึกษา	 และวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 ๒๔๕

ตาราง ๘.๑	 ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน	  

ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๕๕	 ๒๗๘

ตาราง ๘.๒	 จำานวนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๕๕	 ๒๗๙

ตาราง ๘.๓	 จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม	 ๓	 เดือน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑-๒๕๕๕	 ๒๘๐
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ตาราง ๘.๔	 จำานวนแพทย์จีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 แยกตามรายภาค	 รายเครือข่ายบริการ	 รายจังหวัด	 	 ๒๘๓

ตาราง ๘. ๕	 จำานวนแพทย์แผนปัจจุบันที่ให้บริการฝังเข็มในสถานพยาบาล 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 แยกตามระดับสถานบริการ	  

รายภาค	 รายเครือข่ายบริการ	 รายจังหวัด	 ๒๘๘

ตาราง ๘.๖	 จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการฝังเข็ม	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 แยกตามระดับสถานบริการ	 รายภาค	  

รายเครือข่ายบริการ	 รายจังหวัด	 ๒๙๒

หน้า

Report-Edit.indd   12 23/9/2556   22:30



สารบัญภาพ

ภาพที่ ๓.๑ จำานวนหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทย	ปี	 ๒๕๕๒-๒๕๕๖	 ๗๔

ภาพที่ ๓.๒	 ประเภทสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการการนวดไทย	 ๗๕

ภาพที่ ๓.๓	 จำานวนบุคลากรแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ๗๗

ภาพที่ ๓.๔	 เปรียบเทียบจำานวนคนและจำานวนครั้งการรับบริการการนวดไทย	ปี	 ๒๕๕๒-๒๕๕๖	 ๗๙

ภาพที่ ๓.๕	 จำานวนประชน	 (คน)	 ที่ได้รับบริการนวดไทย	 (นวด	 ประคบ	 อบ)	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 ๘๐

ภาพที่ ๓.๖ จำานวนแม่หลังคลอดที่ได้รับการฟนฟูสุขภาพปีงบประมาณ	๒๕๕๓-๒๕๕๕	 ๘๑

ภาพที่ ๓.๗	 จำานวนคน/ครั้งในการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	

จำานวนแนกตามประเภทหน่วยบริการปี	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 ๘๒

ภาพที่ ๓.๘ จำานวนหน่วยบริการที่สั่งจ่ายยาจากสมุนไพร

จำาแนกตามประเภทสถานพยาบาล	 ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 ๘๓

ภาพที่ ๓.๙	 งบประมาณกองทุนการแพทย์แผนไทย	ปี	 ๒๕๕๐-๒๕๕๖	 ๘๖

ภาพที่ ๔.๑	 โครงสร้างยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ๙๕

ภาพที่ ๔.๒	 แผนผังการจัดสรรค่าบริการแพทย์แผนไทย	ปี	 ๒๕๕๖	 ๑๐๓

ภาพที่ ๔.๓	 ๑๐	 อันดับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการสั่งใช้มากที่สุด	 ๑๐๔

ภาพที่ ๕.๑	 จำานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้บริการ	

สปาและนวดไทยทั่วประเทศในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว	 ๑๔๔

ภาพที่ ๕.๒	 จำานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้บริการ	

สปาและนวดไทยทั่วประเทศในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว	 ๑๔๕

ภาพที่ ๕.๓ จำานวนผู้รับบริการสปาในประเทศต่างๆ	 ๑๔๗

ภาพที่ ๗.๑	 ผลงานวิชาการที่มีการเสนอในงานประชุมวิชาการประจำาปีฯ	 ครั้งที่	 ๑-๑๐	 ๒๒๑

ภาพที่ ๗.๑	 แนวโน้มการได้รับสนับสนุนงบประมาณกองทุนปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๖	 ๒๔๒

ภาพที่ ๗.๒	 สรุปจำานวนแผนงาน/โครงการ	 จำาแนกตามวัตถุประสงค์	 ๙	 ข้อ	 ปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๖	 ๒๔๓

ภาพที่ ๗.๓	 เปรียบเทียบสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณจำาแนกตามวัตถุประสงค์	 ๙	 ข้อ	 ๒๔๔

ภาพที่ ๗.๔	 แนวโน้มการสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 การต่อยอดองค์ความรู้

การแพทย์แผนไทย	 ๒๔๕

ภาพที่ ๗.๕ การสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 การต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย	

จำาแนกตามกรอบ	๖	 ด้าน	 ๒๔๖
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ภาพที่ ๘.๑ การพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 ๒๕๔

ภาพที่ ๘.๒ ตำาราอ้างอิงด้านการแพทย์แผนจีนที่ผลิตโดย 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ๒๗๔

ภาพที่ ๘.๓ จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม	 ๓	 เดือน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑-๒๕๕๕	 ๒๘๒

ภาพที่ ๘.๔ จำานวนแพทย์จีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 แยกตามรายเครือข่ายบริการ	 ๒๘๗

ภาพที่ ๘.๕ จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการฝังเข็ม	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 แยกตามรายเครือข่ายบริการ	 ๒๙๖

ภาพที่ ๙.๑	 โครงสร้างการบริหารของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ๓๐๕

ภาพที่ ๙.๒	 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายใน	 ๓๐๖

ภาพที่ ๑๐.๑	 แผนภูมิคณะทำางานในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ดั้งเดิม	 ๓๒๕

ภาพที่ ๑๐.๒	 ยาจากสมุนไพร	๓	 กลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย	 ๓๒๘
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