
ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ อัญเชิญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลย์สิ ริราชสมบัติ

สืบราชสันตติวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๙ แห่งพระราชวงศ์จักรี 

แต่เนื่องจากยังทรงมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงทรงอำาลาพสกนิกรชาวไทย 

เสด็จพระราชดำาเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ

พระราชดำาเนินนิวัติพระนคร จากนั้นในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(พระราชพิธีฉัตรมงคล) ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีเฉลิมพระปรมาภิไธย 

ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และ

ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”

บทที๑่
ภูมิป�ญญาการแพทย�แผนไทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช 
(พ.ศ. ๒๔๘๙–๒๕๕๖)
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2 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือพสกนิกรและประเทศไทย 

ตามพระปฐมบรมราชโองการ นับเป็นอเนกประการ และพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงถือเป็นพระธุระเอา 

พระราชหฤทัยใส่นับตั้งแต่ต้นรัชกาล คือ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย อันเป็นแบบอย่างแห่ง

พระราชจริยวัตรที่บูรพกษัตริย์ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมานับแต่ครั้งพระปฐมบรมราชวงศ์จักรี กล่าวคือ

๑.๑ ทรงมีพระราชปรารภให้วัดโพธ์ิเปิดโรงเรียนสอนวิชาการแพทย์แผนไทย

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ วัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชปรารภว่า วัดโพธิ์เป็นแหล่งรวมตำาราแพทย์ 

แผนโบราณอยู่แล้ว เหตุใดจึงไม่จัดให้มีโรงเรียนสอนการแพทย์แผนโบราณในวิชาเวชกรรม เภสัชกรรม 

ผดุงครรภ์ และหัตถเวช ทำาให้คณะกรรมการวัดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนโบราณที่ยัง

หลงเหลืออยู่ ได้สนองพระราชปรารภ กล่าวคือ ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านเจ้าคุณพระธรรมวโรดม (ปุ่น  

ปุณฺณสิริ) ซึ่งต่อมาได้ดำารงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗  

ได้จัดตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณ และโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ขึ้น โดยโรงเรียน

ได้เริ่มเปิดสอนวิชาแพทย์แผนโบราณทั้ง ๓ ประเภทวิชาตามกฎหมาย คือวิชาเวชกรรม วิชาเภสัชกรรม  

และวิชาผดุงครรภ์

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จวัดโพธิ์อีกครั้ง และคณาจารย์

ได้นำาตำาราของโรงเรียนขึ้นทูลเกล้าถวาย พระองค์ทรงรับสั่งถามว่ามีการสอนนวดหรือไม่ จึงเป็นผลให้มี 

การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนวดจนจัดตั้งเป็นหลักสูตรและเริ่มเปิดสอนต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนแพทย์แห่งนี้จึงมีการเรียนการสอนครบทั้ง ๔ ประเภทนับแต่นั้นมา

พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางโรงเรียนฯ โดยนายกำาธร ตั้งตรงจิตร อดีตนายกสมาคมแพทย์แผนโบราณ 

วัดโพธิ์ ได้จัดทำาตำาราการนวดฉบับมาตรฐานขึ้น โดยเชิญอาจาย์สอนนวดในวัดโพธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

จัดวางแนว จัดผังและลำาดับการนวดให้ผ่านจุดแนวเส้นประธานสิบ เพื่อใช้เป็นท่านวดมาตรฐานสำาหรับ 

การเรียนการสอน คัดเลือกท่าดัดต่างๆ เก็บไว้แต่ท่าที่ปลอดภัยให้ผลดี ท่าไหนที่ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่ 

ก็ได้แยกไว้ หากผู้ใดจะนำาไปปฏิบัติก็ให้ไตร่ตรองถึงคุณและโทษอย่างถ่ีถ้วน ซ่ึงตำาราการนวดนี้ยังคงใช้เป็น

มาตรฐานสำาหรับการเรียนการสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกมีมติครั้งแรกรับรองศิลาจารึกวัดโพธิ์ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสาร  

“มรดกความทรงจำาแห่งโลกในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ตรงกับ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจารึก 

สรรพวิชาไว้บนแผ่นศิลาและเก็บรักษาไว้ภายในวัดโพธิ์ ถือเป็นหลักฐานทางวิชาการที่หลากหลายด้าน 

การแพทย์ การนวด ฤๅษีดัดตน ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี กล่าวได้ว่าศิลาจารึกวัดโพธิ์นั้น  

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อันเก่าแก่ของไทยในหลายๆ สาขาวิชา และในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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3บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

องค์การยูเนสโกก็มีมติเป็นครั้งท่ีสอง ให้รับรองจารึกวัดโพธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกแห่งความทรงจำาโลก

ระดับนานาชาติ” อีกด้วย

ตลอดรชักาลพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช กจิการด้านภมูปิญัญาแพทยแ์ผนไทย

ได้เจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวาง ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการพระราชดำาริส่วนพระองค์ และพระราชวงศ์  

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ดังกล่าวต่อไปนี้

๑.๒ โครงการสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” โดยท่ัวไปหมายถึง โครงการท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงมี

พระราชดำาริให้จัดทำาขึ้น ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำารินั้นมีลักษณะสำาคัญ คือ “เป็นโครงการ 

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำามาหากินและปัญหาอื่นๆ ที่กระทบถึง 

สภาพการดำารงชีวิตในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ”

ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่และ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์โดยท่ัวหน้า แม้ในถ่ินทุรกันดารก็ได้เสด็จและทรงใช้ความรู้

วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไข 

ขจดัปญัหาความทกุขย์ากของพสกนกิรเสมอมาในดา้นการปอ้งกนัและบำาบดัการปว่ยไข ้จงึไดท้รงพระราชดำาริ

ถึงสมุนไพรไทย ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาช้านานสืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว ควร 

ส่งเสริมให้มีการใช้และการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

โครงการพระราชดำาริเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สมุนไพรที่ได้เกิดมากมายหลาย

โครงการนั้น อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

๑. โครงการท่ีเกิดจากพระราชดำาริโดยแท้จริง ตัวอย่างเช่น โครงการส่วนป่าสมุนไพรของ 

ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนและโครงการพระราชดำาริเพื่อศึกษาวิจัยสมุนไพรที่ใช้กับโรคมะเร็ง

๒. โครงการท่ีเกิดข้ึนโดยหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคลดำาเนินการจัดทำาขึ้นเพื่อสนอง 

พระราชดำาร ิเชน่ โครงการสวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ,์ โครงการภายใตม้ลูนธิโิครงการหลวง, 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 

และโครงการสวนสมุนไพรของศูนย์ศึกษาพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 

ในจำานวนโครงการพระราชดำาริเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่หลากหลายโครงการ และมีวัตถุประสงค์

ต่างๆ กันนั้น อาจจำาแนกแนวทางของโครงการเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์ได้เป็น ๔ แนวทางใหญ่ๆ ได้แก่

๑. เป็นการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมต่อการปลูกในประเทศไทย โดยเฉพาะ 

พันธุ์ไม้ที่หายาก และอาจจะสูญพันธุ์ได้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาและทำานุบำารุงให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่

เหมาะสมสำาหรับพืชนั้น
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4 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 รปูที ่๑.๑ พระบาทสมเดจ็พระเจ�าอยู�หัวฯ เสดจ็พระราชดาํเนนิ

ทีศ่นูย�ศกึษาการพฒันาเขาหินซ�อนฯ และทรงปลูกต�นมหาโพธิ ์

ณ สวนป�าสมุนไพร เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓

๒. เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่สำาหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและเกษตรกร 

เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยอยู่บนรากฐานของการพึ่งพาตนเอง

๓. เป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลต่างๆ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย อันเป็น

การช่วยเพิ่มขวัญและกำาลังใจของประชาชน

๔. เป็นสมนุไพรท่ีปลกูเพือ่การพฒันาเปน็ยาทีใ่ชใ้นการรกัษาโรค โดยต้ังต้นจากพืน้ความรูท้ีเ่ปน็

ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ และมีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวจากบรรพบุรุษ

ในจำานวนโครงการเหลา่นี ้โครงการเพ่ือการศกึษาและพัฒนาสมนุไพรอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

ที่เด่นชัดท่ีสุด คือ สวนป่าสมุนไพรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ซ่ึงอยู่ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อน

๑)	 สวนป�าสมุนไพร	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำาเนิน

มาเปิดศาลพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำาบลเขาหินซ้อน 

อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีนั้น มีราษฎร ๗ ราย ได้น้อมเกล้าฯ ถวายท่ีดินบริเวณ

หมู่ ๒ ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำานวน ๒๖๔ ไร่ เพื่อต้องการให้สร้าง

พระราชตำาหนัก ด้วยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไปที่ไหน ก็ทรงพยายามที่จะพัฒนาทำาให้

ที่ดินเจริญขึ้น เนื่องจากที่ดินผืนนั้นเสื่อมโทรมไม่สามารถทำาเกษตรได้ ดังพระราชดำารัส
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5บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...  

“...ประวัติมีว่า ตอนแรกมีที่ดิน ๒๖๔ ไร่ ที่ผู้ใหญ่บ้านให้เพื่อสร้างตำาหนัก ใน

ปี ๒๕๒๒ ท่ีเชิงเขาหินซ้อน ใกล้วัดเขาหินซ้อน ตอนแรกก็ต้องค้นคว้าที่ตรงนั้น

คือตรงไหน ก็พยายามสืบถาม ก็ได้พบบนแผนที่พอดี อยู่มุมบนของระวางของ

แผนที่ จึงต้องต่อแผนที่ ๔ ระวาง สำาหรับให้ได้ทราบว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ก็เลย

ถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ ถ้าหากไม่สร้างตำาหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

การเกษตร จะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทำาในที่นั้น...”

  รูปที่ ๑.๒ ป�ายแสดงความเป�นมาของศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน

  รูปที่ ๑.๓ ป�ายแสดงแนวทางการพัฒนาพระราชทานของศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน
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6 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

  รูปที่ ๑.๔ ศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน

การดำาเนินงานของศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ ได้ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริ เพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ดินทรายจัดเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงมีรูปแบบการ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ 

ณ ที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่างแห่งความสำาเร็จใน

ดา้นการเกษตรกรรม และพฒันาอาชพี เพือ่เปน็ตน้แบบและแนวทางใหแ้กเ่กษตรกรและผูส้นใจนำาไปประยกุต์

ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป โดยเฉพาะหมู่บ้านเป้าหมาย จำานวน ๑๕ หมู่บ้าน เนื้อที่ ๑๑๓,๒๑๔ ไร่

ภายในศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นนัน้ พระองคท์รงใชพ้ืน้ที ่๑๕ ไร ่จดัสรา้งสวนปา่สมุนไพร

ขึ้น ซึ่งสวนป่าสมุนไพรแห่งนี้ได้ถือกำาเนิดมาจากพระราชดำาริของพระองค์โดยแท้ ตามที่ศิลาจารึกในสวนป่า

สมุนไพรเขาหินซ้อนได้บันทึกไว้ดังนี้

ด้านที่ ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ทรงพระราชดำาริว่า สมุนไพรอันเกิด

ในพระราชอาณาเขต มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคอย่างวิเศษมาแต่โบราณกาลนั้น นับวันจะลดน้อยถอย

ลงตามลำาดับ เพราะขาดผู้อุปถัมภ์บำารุงศึกษาให้ชัดเจน มิได้เป็นการต่อเนื่องดังกาลก่อน จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ ๑๕ ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จัดทำาเป็นโครงการสวนป่าสมุนไพร

ด้านที่ ๒) วันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๗ คำ่า เดือน ๑๐ ปีจอ 

ร.ศ. ๒๐๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชดำาเนินแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ สร้างหลักศิลาจารึก ณ โครงการสวนป่าสมุนไพร ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้
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7บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...  

ด้านที่ ๓) เร่ิมการดำาเนินการก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณพัฒนาจังหวัด จำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๕ คำ่า เดือน ๘ ปีมะแม ร.ศ. ๒๑๐ 

ขอให้สวนป่าสมุนไพรแห่งนี้จงเจริญก้าวหน้า และยังประโยชน์สงเคราะห์เกื้อกูลแก่ประชาชนคนไทย

โดยทั่วหน้าสืบไปชั่วกาลนานเทอญ

ด้านท่ี ๔) ทรงตัง้พระราชหฤทยัใหเ้ปน็ศนูยก์ลางการสมนุไพรเพือ่ศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการวจิยั

ทางวิชาการ อันเป็นแหล่งทัศนศึกษาและเผยแพร่ให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรเป็นอาหาร บำาบัดโรค บำารุง

รักษาสุขภาพ อันจะช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจในครัวเรือนแก่พสกนิกรทั่วไป

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัด “ห้องอบสมุนไพร” ซึ่งที่หน้าห้องอบสมุนไพรมีรูปปั้นของ

หมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นปรมาจารย์ของการแพทย์แผนโบราณ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้

๑. ทำาให้การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น

๒. ทำาให้ร่างกายหายจากอาการปวดเมื่อย

๓. ช่วยลดไขมันต่างๆ ในร่างกาย

๔. แก้เหน็บชา อัมพาต อัมพฤกษ์

๕. รักษาสิว ฝ้า บำารุงผิว

๖. ช่วยให้ปอดขยาย และหายจากหอบหืด

๗. ช่วยลดความดันโลหิต แก้ผื่นคัน

๘. ช่วยชักมดลูกเข้าอู่เร็ว สำาหรับสตรีหลังคลอดบุตร

 รูปที่ ๑.๕ แสดงข�อความด�านหนึ่งของศิลาจารึกของศูนย�ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ�อน
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8 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ภายในสวนป่าแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะรักษาต้นสมุนไพรธรรมชาติไว้ และยังได้รวบรวมสมุนไพร 

จากที่ต่างๆ มาทดลองปลูกและขยายพันธุ์ควบคู่ไปด้วย

๒)	 พระราชกระแสเกี่ยวกับการวิจัยสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง	 โรคเอดส์		
และโรคธาลัสซีเมีย	

ในเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรนั้น พระองค์ทรงตระหนักอย่างชัดเจน หลักฐาน 

ที่ยืนยันในเรื่องนี้ นอกเหนือจากที่ได้ทรงสนับสนุนการจัดทำาสวนป่าสมุนไพรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นที่

ศึกษาวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแล้ว ยังได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางท่าน  

เช่น นายแพทย์นพรัตน์ บุลยเลิศ ให้ศึกษาค้นคว้าวิธีรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สมุนไพรไทย นอกจากนี้  

เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๑ พระองค์ยังได้พระราชทานคำาแนะนำาแก่คณะวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขององคก์ารเภสชักรรม ซึง่ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเ้ขา้เฝ้าเพ่ือถวายรายงานโครงการรกัษา

ผู้ป่วยเอดส์โดยใช้สมุนไพร ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน ดังนี้

| การวิจัยต้องร่วมมือกันทั้งบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ งานวิจัยก็จะบังเกิดผลสำาเร็จ

เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ

| ให้ร่วมมือกับมูลนิธิราชประชาสมาสัยในการแก้ไขบำาบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ครอบครัว  

รวมทั้งเด็กกำาพร้า ในแนวทางซึ่งมูลนิธิฯ เคยดำาเนินการแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนมาแล้ว และร่วมกับโครงการ

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในการผลิตสารสกัดสมุนไพร และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรที่ใช้ในตำารับ

|	สมุนไพรที่นำามาใช้ในการรักษาโรคเอดส์ไม่จำาเป็นต้องบอกเฉพาะรักษาโรคเอดส์ หากบอกมี

สรรพคุณรักษาโรคอื่นๆ ได้ก็ดียิ่งขึ้น เพื่อผู้นำาไปใช้จะได้ใช้อย่างกว้างขวาง

|	ส่วนผสมของสมุนไพรก็ไม่จำาเป็นต้องเปิดเผย เพราะหากประชาชนไม่เข้าใจจะเป็นผลเสีย

มากกว่าผลดี

|	สมุนไพรที่นำามาใช้แต่ละอย่างบอกชนิด คุณประโยชน์แบบกว้างๆ ก็จะดี ประชาชนจะได้ช่วย

กันรักษาต้นไม้ หรือชนิดของสมุนไพรนั้นๆ ไม่ไปตัดโค่นทำาลาย

|	บางหมู่บ้าน ประชาชนเป็นธาลัสซีเมีย (Thalassemia) กันมาก ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  

ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจ หรือวิจัยให้เม็ดเลือดแดงมีการทำาลายน้อยลง อาจใช้สมุนไพรเป็น 

ตัวยับยั้ง (Antioxidant) หรือหายาขับเหล็ก เพื่อช่วยให้ชีวิตยาวขึ้น

|	คณะวจิยัใหช้ือ่วา่ คณะวจิยัสมนุไพร หรอืสง่เสรมิการวจิยัสมนุไพร หากชือ่คณะวจิยัโรคเอดส ์

ประชาชนจะรู้สึกน่ากลัว และหากบอกว่าโรคเอดส์รักษาหายได้ ประชาชนก็จะป้องกันตัวเองน้อยลงไป

|	ให้สนใจพัฒนาการวิจัยสมุนไพรให้มากๆ เพราะเป็นภูมิปัญญาของเราเอง โดยใช้จ่ายๆ  

อย่างประหยัด เพราะเรามีทุนทรัพย์น้อย
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9บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

พระราชทานให้กำาลังใจ และขอบใจต่อคณะวิจัย และพระราชทานพรขอให้ทำางานประสบ 

ผลสำาเร็จ พระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาในเรื่องของ

สมุนไพร

๓)	 โครงการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มบุคคล ดำาเนินการจัดทำาขึ้นเพื่อสนอง 

ตามแนวพระราชดำาริ หรือเป็นโครงการในพระราชดำาริที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านอื่น แต่มีส่วนของสมุนไพร

ประกอบอยู่ด้วย ดังนี้

(๑) โครงการภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
เมื่อ ๒๐ กว่าปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำาเนินไปเยี่ยมชาวเขาบริเวณดอยปุย ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า 

ชาวเขาปลูกฝิ่น แต่ยากจน ทั้งยังทำาลายป่าต้นนำ้าลำาธาร และนำาความเสียหายไปสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วย 

จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยหม่อมเจ้าภีศเดช  

รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการหลวง ซ่ึงโครงการดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยชาวเขา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหายาเสพติด และการตัดไม้ทำาลายป่า ซึ่งต่อมาได้รับทุน

สนับสนุนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน รวมทั้งมิตรประเทศต่างๆ จำานวนมาก มีอาสาสมัคร

จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ มาช่วยดำาเนินการถวาย จึงทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวง

เปลี่ยนสภาพเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” โดยพระราชทานเงินสดเพ่ือเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ  

เริ่มแรกจำานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และทรงเป็นนายกกิตติมศักด์ิของมูลนิธิฯ ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นองค์กรเพื่อ

สาธารณประโยชน์ที่ถาวร มีระบบงานรับรอง มีการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผล

ดีในอนาคต วัตถุประสงค์โครงการหลวง คือ

๑. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม

๒. ช่วยประเทศไทยโดยลดการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นนำ้าลำาธาร กำาจัด

การปลูกฝิ่น

๓. รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำาไร่ทำาสวนในส่วนที่ควร

เพาะปลูก อย่าให้ส่วนทั้งสองนี้รุกลำ้ากันและกัน

๔. ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

ผลผลิตโครงการหลวงภายใต้ชื่อการค้า “ดอยคำา” มีมากมายหลายชนิด ดังเช่น ผักเมืองหนาว

ประมาณ ๔๐ ชนิด ผักที่อยู่ในขั้นทดลองพัฒนา ๑๗ ชนิด สมุนไพร ๑๗ ชนิด ดอกไม้เมืองหนาว ๒๘ ชนิด 
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10 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ดอกไม้แห้ง ๓๙ ชนิด ของประดิษฐ์ ๑๐ ชนิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋อง ๕๐ ชนิด นอกจาก

นั้นยังมีอุปกรณ์และเครื่องใช้รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องด้วย

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวงที่ทำาเป็นการค้า ได้แก่  

โสมตังกุย (Angelica), อิตาเลี่ยนพาร์สเล่ย์ (Itarian Parsley), ไชว์ (Chive), ซอเรล (Sorrel), เบซิล 

(Basil), ทาย์ม (Thyme), มาร์จอแรม (Marjoram), มินท์ (Mint), โรสแมรี่ (Rosemary), เสจ (Sage), 

ซึ่งสมุนไพรหลายชนิดได้นำามาทำาเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป เช่น เครื่องเทศ (โสมตังกุย, มินท์) เครื่องสำาอาง 

(คาร์โมมาย, โรสแมรี่, เสจ) เครื่องปรุงแต่งอาหาร (ไชว์, ซอเรล, ทาย์ม, ทารากอน, มินท์, โรสแมรี่, เสจ, 

ออการิโน่) บุหงา(คาร์โมมาย, ดิล, ทาย์ม, บาล์ม, มินท์, มาจอแรม, โรสแมรี่, ลาเวนเดอร์, เลมอน, เสจ) 

เป็นต้น

สำาหรบัการพฒันาผลติภัณฑเ์กีย่วกบัสมนุไพรนัน้ ไดด้ำาเนนิการผสมผสานกนัไป รว่มกบัผลติภณัฑ์

การเกษตรอื่นๆ และผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) เพื่อเพิ่มผลผลิตโดย

ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่การเพาะปลูกมากเกินไป การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ เช่น การใช้ประโยชน์

จากจุลชีพเพื่อการผลิต นอกจากนี้ยังมีโครงการทดลองและห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา ซ่ึงทรงใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ทุกหย่อมหญ้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้ใช้เทคโนโลยีพัฒนาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ 

วางจำาหนา่ยในทอ้งตลอดไดจ้รงิ เชน่ เหด็หลินจือสกดั ทีท่ำาเปน็นำา้เหด็หลินจือกระปอ๋ง และนำา้สมนุไพรอืน่ๆ 

เช่น นำ้ากระเจี๊ยบ เป็นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่นำามาใช้นั้น ทรงมีหลักการให้เป็นลักษณะที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

จนเกินไป สามารถดำาเนินการภายในประเทศ ราคาไม่แพงมาก และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งก็ยังคง

รักษาลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง แต่มีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป

(๒) สวนซิงโคนา
สวนซิงโคนาที่ดอยสุเทพนี้ สืบเนื่องมาจากที่ดินบริเวณใกล้กับพระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศ  

ซึ่งเป็นที่ชาวเขาเคยทำาไร่ปลูกฝิ่นมาก่อน และต่อมาภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี 

พระราชดำาริว่าสมควรที่จะใช้เป็นที่ทำาการทดลองปลูกพืชสมุนไพร จึงได้มีการนำาต้นซิงโคนา (ควินิน)  

มาทดลองปลกูทำาการวจิยัและพฒันาขยายพนัธุใ์หเ้ปน็ประโยชนต์อ่ประชาชนมากขึน้ โดยมกีรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ นอกจากต้นซิงโคนาแล้ว ก็ได้มีการศึกษาทดลองสมุนไพรอ่ืนๆ  

ควบคู่ไปด้วย เช่น ทองพันชั่ง หญ้าหนวดแมว ฯลฯ ซึ่งได้มีการปลูกและการศึกษาค้นคว้าควบคู่กันไป

ตวัอยา่งทีเ่หน็ชดัเจนอกีอนัหนึง่ คอื ทีส่วนสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีณ ศนูยศึ์กษา

การพัฒนาห้วยทราย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ได้มีส่วนของการศึกษาการใช้ประโยชน์ของ 

สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองปลูกพืชสมุนไพร

ตามหมวดหมู่ของการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรช่วยตัวเองก่อนจะไปพบแพทย์ เช่น สมุนไพรลด 

ความดันเลือด บำารุงธาตุ เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ เป็นต้น
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11บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

(๓) สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร ์“สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ”์ เปน็ชือ่ทีไ่ดร้บัพระราชทานพระราชานญุาตจาก

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เป็นชื่อของสวนพฤกษศาสตร์ สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

สำานักนายกรัฐมนตรี ส่วนนี้ตั้งอยู่ที่อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนถนนสายแม่ริม-สะเมิง ประมาณ  

กม. ที่ ๑๒ โดยที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๕ เป็นหน่วยงานใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัด

ตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือเพื่อ

๑. เป็นศูนย์วิชาการและบริการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ

๒. เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดปลูกให้

สวยงามร่มรื่นเป็นหมวดหมู่อย่างผสมผสาน ตามอุปนิสัยพรรณไม้และติดป้ายชื่อพรรณไม้

๓. เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทย โดยเฉพาะไม้ประจำาถิ่น คือ กล้วยไม้ ไม้มีค่าทาง

เศรษฐกิจ ไม้สมุนไพร ไม้หายาก และไม้ที่กำาลังจะสูญพันธุ์ ตลอดจนการดำาเนินการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณ

เพิ่มขึ้น เพื่อการศึกษาในอนาคต

๔. เป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพื่อการตรวจสอบรายชื่อพันธุ์ไม้ที่ถูกต้อง และเป็น

ฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ

๕. เป็นสถานท่ีแสดงถึงความงามของพรรณไม้ในธรรมชาติ โดยสอดคล้องกับการศึกษา

สันทนาการทางวิชาการ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม

๖. เปน็ศนูยส์ง่เสรมิใหค้วามรว่มมอืในการศกึษาคน้ควา้วจิยั และฝกึอบรมทางดา้นพฤกษศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการผลิตนักพฤกษศาสตร์ให้กับประเทศ โดยจะมีการดำาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ

๗. เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในเรื่องที่เกี่ยวกับพืช

๘. เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์และพันธุกรรมของประเทศ โดยเฉพาะ 

ชนิดพืชที่มีอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๙. เป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าวกล่อมเกลาจิตใจและให้ความรู้แก่เยาวชนให้เกิดความหวงแหน 

และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมที่สำาคัญยิ่ง

๑๐. เป็นสถานที่ส่งเสริมเผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทยให้เป็น 

ที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วโลก

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ มีพ้ืนท่ีภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนราบและ 

สูงสลับเป็นระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ระดับ ๔๐๐ เมตร ขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ ๙๕๐ เมตร  

มีภูมิอากาศดี การคมนาคมสะดวก มีเนื้อที่รวมประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ มีพรรณพฤกษชาติค่อนข้าง 

อุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามโดยธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์ข้อ ๓ ได้มีการอนุรักษ์ไม้สมุนไพรไว้มาก 

เช่นเดียวกัน
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12 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๔) อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการแพทย์ สาธารณสุข  

และเภสัชศาสตร์ นอกจากนำ้าพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความปรานี ทรงแผ่เมตตาต่อหมู่ชนทั่วหล้าด้วย

ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลพระราชทานโอกาสและความรู้เพ่ือการยังชีพแล้ว ยังทรงเอื้ออาทรแก่ความทุกข์ยาก

จากโรคภัยไข้เจ็บ ในยามที่ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎร ก็จะทรงจัดให้มีหน่วยแพทย์ตามเสด็จ เพื่อดูแลรักษา

สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มาขอพระราชทานพระบรมราชูปภัมภ์เสมอ ทรงใส่พระทัย 

ด้วยความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ดังในยามท่ีพระภิกษุสามเณรอาพาธ เช่น คราวท่ีหลวงปู่แหวน หลวงปู่โต๊ะ 

หลวงปู่เทสก์ ฯลฯ อาพาธลง ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงห่วงใยไปทุกอย่าง แม้กระทั่ง

ยาทาผิวหนังท่ีแห้งแตก เพราะเหตุสูงอายุ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานครีม 

ทาผิวแห้งออกไปให้บรรเทาอาการ หรือเมื่อมีคนไข้โรคต่อมไทรอยด์ทั้งจากภาคเหนือ ภาคอิสาน เข้ามาพึ่ง

พระบรมราชานุเคราะห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาและจัดยาให้คนไข้  

แลว้ใหพ้ระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองค ์ทรงเกือ้กลูดว้ยพระเมตตาแกค่นไขเ้หลา่นีใ้หไ้ดร้บัการผา่ตดั

ไปแล้วทัว่ประเทศไมต่ำา่กวา่ ๒๐,๐๐๐ ราย พระมหากรณุาทัง้นีล้น้พน้หาทีส่ดุมไิดแ้กช่าวไทยผูย้ากจนอนาถา

ขาดที่พึ่งพิง ด้วยทรงเอื้ออาทรในทุกข์และสุขของข้าแผ่นดิน

ความสนพระทัยในการแพทย์และเภสัชศาสตร์ อีกประการหนึ่งที่สมควรกล่าวไว้ ณ ที่นี้ คือเมื่อ

มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ในราชการของกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และกองแพทย์หลวง จะทรงเอาพระทัยใส่ให้เภสัชกรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหดิล เขา้ไปตรวจสอบคณุภาพอยูเ่ปน็คร้ังคราว ทัง้ยงัมรัีบส่ังวา่อยากขอใหช้ว่ยกนัหาสมุนไพร

ไทยเขา้มาใชใ้นกองแพทยห์ลวงบา้ง ความสนพระทยัในเรือ่งสมนุไพรไทยปรากฏอกีประการหนึง่คอื ทรงทำานุ

บำารุงสืบทอด สนับสนุนตำารายาไทย และแพทย์แผนโบราณมาโดยสมำ่าเสมอ

เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำาคัญของพืชสมุนไพร ซึ่งนับแต่อดีตมานั้น การดูแล 

รักษาทางด้านการแพทย์ไทยส่วนใหญ่อาศัยพึ่งพาสมุนไพร ตราบจนปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเริ่ม 

เส่ือมคลายลง ทำาให้การใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาโรคเป็นไปอย่างสับสนและขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยสมุนไพรทุกด้าน รวมทั้งโครงการปลูกสวน

สมุนไพรเพื่อการศึกษา ท้ังน้ีได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสวนสมุนไพรแห่งนี้ว่า สวนสมุนไพร “สิรีรุกขชาติ” และสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๘  

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ภายใต้การดูแลและดำาเนินการของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์มี 

พื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๘ ไร่ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้ประมาณ ๘๐๐ ชนิด จัดปลูกไว้อย่างสวยงาม พร้อม 

ป้ายชื่อพืชสมุนไพรท่ีระบุท้ังช่ือไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ และเป็นห้องเรียน

ธรรมชาติสำาหรับ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจที่ได้เข้าเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นทุกปี จนได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำานัก
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13บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้เป็นโครงการดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ด้านสมุนไพร) ประจำาปี ๒๕๓๙

ภายในสวนสมุนไพรวิทยาสิรีรุกขชาติ มีทั้งพรรณไม้สมุนไพรที่พบทั่วไปและใช้ได้ในชีวิต 

ประจำาวัน และสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หาได้ยาก พื้นที่ในสวนสมุนไพรแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

|	ส่วนแรก  เป็นเรือนเพาะชำา ซึ่งปลูกสมุนไพรที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ต้องการ 

แสงแดดจัด และขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น ดองดึง หญ้าหวาน รวมทั้งพืชที่มีพิษ เช่น ช้างร้อง สลอด เป็นต้น

|	ส่วนที่สอง  เป็นพื้นที่สวนหย่อมสมุนไพร พื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่ จัดปลูกสมุนไพรเป็นไม้ต้น

ขนาดเล็ก ไม้เลื้อย และไม้ล้มลุกที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเหมาะกับการพักผ่อน และเรียนรู้พืชสมุนไพร  

ได้แก่ มะเกลือ ส้มเสี้ยว กันเกรา สารภี สีเสียด เป็นต้น

|	สว่นสดุทา้ย ปลกูในลกัษณะสวนปา่ในพ้ืนทีป่ระมาณ ๒๖ ไร่ เพ่ือแสดงระบบนเิวศทีส่มนุไพร

เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้น และไม้เล็กที่ขึ้นแซมไม้ใหญ่ ให้ความร่มรื่นเหมาะกับผู้ที่สนใจ

ศึกษาสมุนไพรอย่างเป็นธรรมชาติ พืชในส่วนนี้ เช่น สมอไทย สมอพิเภก สมอดีงู การบูร อบเชย โมกมัน 

เป็นต้น

สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ    มีสมุนไพรที่หาชมได้ยากหลายชนิด เช่น โมกราชินี สิรินธรวัลลี 

สามสิบกีบน้อย และจิกดง ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก มะลิซาไกสมุนไพรหายากที่ใช้เป็นยาคุมกำาเนิดของ

ชนเผ่าซาไก กำาแพงเจ็ดชั้น กวาวเครือขาว และกวาวเครือแดง สมุนไพรบำารุงกำาลังของไทย รวมทั้งสมุนไพร

ที่เป็นพืชผักพื้นบ้านอีกหลากหลายชนิด

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำาคัญของการเรียนรู้และประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อดูแล ป้องกัน

และรักษาสุขภาพ พร้อมไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล  

สกลสตัยาทร อธกิารบด ีจงึดำารทิีจ่ะยกระดบัพืน้ทีส่วนสมนุไพรสริรีกุขชาต ิและพืน้ทีอ่นรุกัษข์า้งเคยีงบรเิวณ

ด้านทิศใต้จำานวน ๑๗๑ไร่ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติและระดับนานาชาติ ในลักษณะ  

Botanical Garden เพือ่เป็นอทุยานการเรยีนรูท้างธรรมชาตวิทิยา ตอ่ยอดภมูปิญัญาไทย ใหส้ามารถเป็นตน้

แบบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งรวบรวมพืช ผลิตและทดลอง 

พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย เป็นสวนสาธารณะและแหล่ง 

ทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษท์างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละสมนุไพรของจงัหวดันครปฐม และภมูภิาคตะวนัตกของประเทศ 

โดยเริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปี ๒๕๕๔ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อสวนสมุนไพร “สิรีรุกขชาติ” เป็น “อุทยานธรรมชาติวิทยา 

สิรีรุกขชาติ” ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๕) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ได้ดำาเนินการ

สร้างขึ้นโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และนำาขึ้นน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๒๘
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14 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

โดยที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ทราบด้วยเกล้าฯ ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในประวัติและวิทยาการด้านสมุนไพร ด้วยทรงเล็งเห็นคุณประโยชน์ 

ของมรดกไทยอันมีค่ามาแต่โบราณแขนงนี้ ประกอบกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะบำารุง

รักษาและธำารงไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันสวยงาม รวมทั้งความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร

ของไทย ซึ่งเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชน ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงทำาให้เกิด

การจัดสร้างสวนสมุนไพรข้ึนภายในบริเวณศูนย์บำารุงรักษาและบ้านพักของพนักงานการปิโตรเลียม 

แห่งประเทศไทยที่ตำาบลมาบข่า กิ่งอำาเภอพัฒนา จังหวัดระยอง เพ่ือรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่หายากและ 

ที่มีอยู่ทั่วไปมาปลูกรวมกันไว้ โดยมีการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้มีการจัดแบ่งกลุ่มของสมุนไพร 

ชนิดต่างๆ โดยจำาแนกสรรพคุณในการรักษาโรคทั้งหมด ๒๐ กลุ่ม บนพื้นที่ ๖๐ ไร่ ภายในอาณาบริเวณ

บ้านพักพนักงานและพร้อมกันนี้ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต 

ขนานนามสวนสมุนไพรแห่งนี้ว่า “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  

เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๒๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็น 

องค์ประธานในพิธีเปิดสวนสมุนไพรแห่งนี้ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ โดยทุกพระองค์

ได้ทรงปลูกต้นจันทน์เทศไว้เป็นอนุสรณ์สัญลักษณ์

วตัถปุระสงคก์ารจัดสรา้ง “สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี 

คือ

๑. เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพร

๒. เพื่อเป็นแหล่งผลิตและขยายพันธุ์สมุนไพรบางชนิดซ่ึงได้มีการพิสูจน์สรรพคุณทางยาและ 

เพื่อการวิจัยทดลอง ทั้งของหน่วยงานราชการ เอกชน และจากสถาบันต่างๆ

๓. เป็นสวนสาธารณะ เพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนทัว่ไปและพนกังานการปโิตรเลยีม

แห่งประเทศไทย

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีลักษณะการจัดและปลูก

สมุนไพรในพื้นที่ ๖๐ ไร่ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม ความสะดวกและชัดเจนแก่ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม 

โดยจำาแนกสมุนไพรตามสรรพคุณที่ระบุไว้ในตำารายาไทยเป็น ๒๐ กลุ่มอาการโรค 
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15บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

๑.๓ การจัดพิมพ์ตำาราแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากโครงการที่กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีโครงการอื่นอีกจำานวนมากที่เป็นโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการผนวกเรื่องสมุนไพรเข้าไปด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม  

แต่ไม่สามารถนำามากล่าวไว้ได้ทั้งหมด

โครงการทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวง หรือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ก็ตาม จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

คนไทยทั้งสิ้น ทุกโครงการจะเป็นโครงการที่ครบวงจรคือ มีการผลิต การนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การศึกษา

ตลาด การควบคุมคุณภาพให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ และในขั้นสุดท้ายก็คือ ทำาให้เกษตรกรผู้ยากไร้ รายได้

เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดียิ่ง เศรษฐกิจดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ต่างก็เข้าใจถึงความเอาพระทัยใส่ต่อวงการแพทย์แผนไทยของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และบรมวงศานวุงศ ์จงึได้พรอ้มใจกนัจดัพมิพต์ำาราแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร

ไทย เพื่อถวายเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบวาระต่างๆ ดังนี้

แพทยศ์าสตรส์งเคราะห:์ ภูมปิญัญาทางการแพทยแ์ละมรดกทางวรรณกรรมของชาติ จัดพมิพ์

ขึน้เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยกระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, สถาบันภาษาไทย

ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑-๒ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธี 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่  

๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คำาอธิบายตำาราพระโอสถพระนารายณ์ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม 

๒๕๔๒ โดยมูลนิธิภูมิปัญญาเสนอผลงานทางวิชาการ และสำานักพิมพ์อมรินทร์เป็นผู้จัดพิมพ์

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ จัดพิมพ์โดย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สยามไภษัชยพฤกษ์: ภูมิปัญญาของชาติ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  

๔๐ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดพิมพ์โดยคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปัจจุบัน มีตำารายาไทยที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมาอยู่มาก แต่ส่วนใหญ่

ได้คัดลอกมาจากตำาราเก่าๆ ซึ่งรวมคัมภีร์แพทย์ไว้เกือบสมบูรณ์ เมื่อมีผู้เห็นคุณประโยชน์ จึงนิยมพิมพ์ 

แจกเป็นที่ระลึกในบางโอกาส เช่น
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16 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ตำาราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ต้นฉบับเดิมอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ มีลักษณะ

เป็นสมุดไทยดำา เขียนด้วยดินสอขาว มี ๒ เล่ม สภาพค่อนข้างชำารุด มีเนื้อหาแสดงถึงสรรพคุณของ 

สมุนไพรต่างๆ ปัจจุบันมีผู้นำามาพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง

ตำารายาพิเศษ ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมสมเดจ็พระปวเรศวรยิาลงกรณ ์ซึง่เคยมผีูน้ำามาพมิพ์

แล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ (ร.ศ. ๑๒๗) กล่าวถึงยาทั่วๆ ไป และยาอายุวัฒนะ

หนังสือวิชาแพทย์แผนกยาไทย เรียบเรียงโดย นายพันโทหม่อมเจ้ากำามสิทธิ์ ผู้ช่วยกรมแพทย์

ในปี พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ. ๑๒๖) ซึ่งอธิบายอาการโรคโดยย่อ และรสของยาที่เหมาะสมกับโรค และกล่าวถึง

นำ้ากระสายยา

ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์ พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เรียบเรียง และนายพันโทหม่อมเจ้ากำามสิทธิ์ 

ทรงรวบรวมขึ้นเป็นฉบับใบลานไว้ได้โดยสมบูรณ์ ทรงตรวจแก้และนิพนธ์แต่งเติมเนื้อความแล้วพิมพ์ไว้ 

เมื่อปี ๒๔๕๖ แม้จะอ่านง่าย แต่เข้าใจยาก ลักษณะตำาราก็คล้ายกับที่กล่าวมาข้างต้น คือมีลักษณะโรคและ

ยาที่ใช้เช่นเดียวกัน

ตำาราแพทย์สำาหรับบ้าน พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยนายรอด บุตรี ได้คัดเลือกจากคัมภีร์แพทย์ แต่ 

ไม่บอกว่าได้จากที่ใดมาพิมพ์ แจกในงานทำาศพท่านขุนสุพรรณรัศมี การคัดเลือกก็มักคัดที่ว่าดี เช่น  

ยาข่าแท่งทอง ยาหอม ฯลฯ

ตำารายาพฤฒาแถลง ของพระยาเกษตรหิรัญรักษ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นตำาราสั้นๆ แต่มีสิ่งที่น่าสนใจ

ประการหนึ่งคือ มีตำารายาแก้โรคภาค และสุนัขบ้ากัด ซึ่งได้อธิบายอาการโรคภาคไว้ว่าเป็นโรคร้ายแรง  

ตายได้ภายใน ๑๒ ชั่วโมง ถึง ๗ วัน ยาแก้โรคภาคใช้เปลือกต้นสมอพิเภกตัวเมีย ชนิดท่ีถูกสุราไม่ดำา  

เอามาตากแหง้ทำาผงรบัประทานหรอืทา สว่นยาแกส้นุขับา้กดัใชท้องคำาเปลวและนำา้มะนาว ตำารบัยาดงักลา่ว

ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยว่าได้ผลตามสรรพคุณดังที่กล่าวอ้างหรือไม่

หนังสือตำารายาไทย พิมพ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้คัดเลือกตำารับยาต่างๆ รวม ๕๓ ขนานมาลงไว้ เช่น 

ยากำาลังราชสีห์ ยาธาตุบรรจบ และอื่นๆ

ยาตำารับที่มีชื่อเดียวกัน เช่น ยากำาลังราชสีห์ที่ปรากฏในตำารายาเล่มต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบตัวยา

ในตำารา พบว่ามีแตกต่างกันบ้าง จะเป็นเพราะมีการปรับปรุงตำารับยา โดยตัดทอนตัวยาที่ไม่จำาเป็นหรือตัว

ยาที่หายากออกหรือจะเป็นการคัดลอกต่อๆ กันมาอาจคลาดเคลื่อน

หนังสือสุภาษิตวิจิตรยิ่ง และตำารายาประจำาบ้าน ที่พระอุตตมมงคลชัยมังคโลพิมพ์เป็นที่ระลึก

ในการเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ ก็นำาตำารายาอายุวัฒนะของพระมหาสมณเจ้าสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึ่งได้นำามาฉันเองแล้วได้ผลดีจึงนำามาพิมพ์ไว้

ตำานานและสรรพคณุของพชืบางอยา่ง ผูเ้รยีบเรยีงคอืทา่นเจา้คณุสหีศกัดิ ์สนทิวงษ ์พ.ศ. ๒๔๘๑ 

เป็นตำาราท่ีรวบรวมยาเกร็ดท่ีน่าสนใจ โดยพลิกแพลงใช้เองแล้วได้ผล อาศัยที่เป็นหลานตาของพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์จึงได้รับการถ่ายทอด 

โดยการบอกเล่าให้ทราบถึงสรรพคุณและตำานานของพืชบางชนิด เช่น เร่ืองที่กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  

ซึ่งเป็นแพทย์ประจำาพระองค์ในรัชกาลที่ ๔ เป็นผู้ใช้เปลือกซิงโคนาก่อนผู้อื่น ในสยามในสมัยนั้นมียาฝรั่ง
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ควินินใช้อยู่ แต่คนไทยไม่นิยมยาฝรั่ง แพทย์ชาวต่างประเทศจึงทูลแนะนำาให้สั่งเปลือกซิงโคนามาบดเป็นผง

แล้วก็ใช้เหมือนยาไทย จึงนับว่าเปลือกซิงโคนาเข้ามาสู่ประเทศสยามเป็นครั้งแรก เมื่อสมัยรัชสมัยที่ ๔  

และมีตำานานว่าต้นยูคาลิปตัส และนำ้ามันระกำาเข้ามาแพร่หลายในประเทศสยามเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ การใช้

ผักโขมจีนรักษาโรคเบาหวานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ตามคำาแนะนำาของจีนผู้หนึ่ง  

โดยปรุงเป็นอาหารรับประทานก็ได้ผลดี ส่วนสรรพคุณของพืชบางชนิดนั้น เช่น การใช้เนื้อในของว่านหาง

จระเข้ต้มนำ้าตาลกรวดกินแทนรังนก ทำาให้ชุ่มชื่นและมีกำาลังดีกว่ามีรังนก ใช้ถั่วลิสงเป็นยาแก้ไอจากหวัด

ธรรมดาและแก้พิษกลอย เป็นต้น

ตำารายาไทย เป็นอีกเล่มหนึ่งที่พิมพ์อุทิศในงานฌาปนกิจศพหมื่นชำานาญแพทยา (พลอย  

แพทยานนท์ คุณตาของนายไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในปี พ.ศ. 

๒๔๘๒ ได้คัดเลือกยาจากตำาราเป็นจำานวนมากมาลงไว้ เช่น ยาเขียวหอม ยาอินทรจักร (บางเล่มเขียน 

อินทจักร บางเล่มเขียนอินทจักร์) ยาสุขไสยาศน์ ยาแก้ไข้ ยาแก้มูกเลือด ยาดอง และอื่นๆ

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สำาราญ วังศพ่าห์ ได้รวบรวมคัดลอกตำารายา 

จากจารึกบนแผ่นหินอ่อน ตามผนังศาลารายของวัดราชโอรส เว้นบางโอกาส เว้นบางแผ่นที่ชำารุดหรือเลอะ

เลือนจนไม่สามารถจะอ่านได้ รวมคัดเลือกไว้จำานวน ๕๕ เล่ม เรียกว่า ตำารายาจารึกวัดราชโอรส เนื้อหา

ในเล่มกล่าวถึง ลักษณะโรคและบอกยาแก้ ซึ่งมีหลายขนานให้เลือกใช้ บางขนานมีชื่อตำารับ เช่น ยาสังข์รัศมี 

ยาสมุทรเกลื่อน ฯลฯ ยาแต่ละขนานตัวยาตั้งแต่ ๔ อย่างถึงกว่า ๔๐ อย่าง บางขนานบอกปริมาณไว้ด้วย

และบอกวิธีปรุง วิธีใช้ไว้ทุกขนาน

หนังสือบทความบางเร่ืองเก่ียวกับสมุนไพร ของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์  

เป็นเรื่องเกี่ยวกับยากลางบ้านที่ท่านเคยใช้เองและใช้ได้ผลดี โดยแบ่งตามอาการของโรคมี ๔๗ ข้อ รวมมียา 

๑๑๘ ขนาน มีบางขนานที่ผู้อื่นบอกให้ซึ่งเชื่อถือได้ เกือบทุกขนานเป็นตัวยาเดี่ยวๆ ได้แก่ ยาแก้เจ็บคอ  

ให้ใช้หญ้างวงช้างหรือไพล หรือเกลือหรือกำายาน นอกจากความนำาที่น่าสนใจแล้ว ยังมีคำาเตือนเรื่องอันตราย

จากการใช้ยาไทยไว้ด้วย โดยนายแพทย์กรุงไกร เจนพาณิชย์ ได้คัดเลือกหรือเพิ่มเติมรวมเป็น ๔๙ ขนาน 

พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒

ตำารายากลางบ้าน รวบรวมโดยพระเทพวิมลโมลี ท่านได้เชิญชวนให้พระสงฆ์และประชาชน

บริจาคตำารายากลางบ้านที่มีสรรพคุณด้วยความมั่นใจ เพราะเคยใช้กับตนเองหรือใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว  

พร้อมทั้งบอกข้อแนะนำาในการใช้ (ลักษณะการรวบรวมเช่นนี้เหมือนเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕  

ที่โปรดฯ ให้รวบรวมพระคัมภีร์) ตำารายากลางบ้านนี้ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๔ มี ๒๔๔ ขนาน  

พิมพ์ครั้งท่ี ๒ มี ๒๙๙ ขนาน โดยได้รวบรวมยาหลายๆ ขนานที่บำาบัดโรคเดียวกันไว้ด้วยกัน เช่น  

ยาแก้โรคบิดมี ๘ ขนาน ยาแก้ไข้ทับระดูมี ๑ ขนาน ยาแก้ไข้มาลาเรียมี ๑ ขนาน ฯลฯ การที่มี 

หลายขนานเพือ่ใหเ้ลอืกใชไ้ดเ้หมาะสมกับทอ้งถิน่ ในตอนทา้ยเล่มมนีามานกุรมสมนุไพร (ตำารายากลางบ้าน) 

โดยบอกชื่อพืชที่ใช้เรียกกันทั้ง ๔ ภาค ของประเทศ
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18 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๑.๔ พฒันาการการกอ่ตัง้องคเ์ครอืขา่ยดา้นการแพทยแ์ผนไทยในยคุแรก

พ.ศ. ๒๔๙๕ มีการก่อตั้งสมาคมเภสัชกรรมไทยโบราณแห่งประเทศไทย มีสำานักงานตั้งอยู่ที่

ร้านไทยวัฒนาโอสถ (ข้างโรงไฟฟ้าวัดเลียบ) มีหมอแดง ตันเวชกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก ต่อมาปี  

พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ย้ายมาอยู่ท่ีวัดสามพระยา ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ขุนโสภิตบรรณรักษ์ (อำาพัน กิตติขจร)  

ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม โดยมีนางสายสนม กิตติขจร เป็นอุปนายกสมาคมและเป็นผู้บริหารงานแทน  

ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย”  

หลังจากนั้นมีหมออีกหลายคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นนายกสมาคม ปัจจุบันนี้สมาคมนี้ได้ย้ายสำานักงานออกจาก

วัดสามพระยาแล้ว

พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน” ในระยะแรกมี 

การเรียนการสอนเฉพาะวิชาเวชกรรมแผนโบราณ เภสัชกรรมแผนโบราณ และผดุงครรภ์แผนโบราณเท่านั้น 

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำาเนินไปในงานประกวดกวีที่วัด

พระเชตุพนฯ เสด็จผ่านหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ คณาจารย์ได้นำาตำาราแพทย์แผนโบราณของโรงเรียน

ทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงรับสั่งถามถึงวิชาหมอนวด ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงได้มีการสอนและให้บริการนวดแผน

โบราณ

พ.ศ. ๒๕๐๕ มกีารกอ่ตัง้ “สถานพยาบาลบรรเทาทกุขโ์บราณภาคเหนอื” ขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 

โดยนายสนิทร ไชยฉกรรจ ์ปจัจบุนัไดพั้ฒนาเปล่ียนชือ่เปน็สมาคมผู้ประกอบโรคศลิปะแผนโบราณภาคเหนอื

และโรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์แผนโบราณ จังหวัดชุมพร” ณ วัดชุมพรรังสรรค์ 

โดยมีอาจารย์เสริญ สมบุญ เป็นนายกสมาคม ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมแพทย์ไทย จังหวัดชุมพร

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุ” โดยหลวงบุเรศร์บำารุงการ 

หมอประเสริฐ พราหมณี และ ร้อยโทเศก ศรลัมพ์ (ทั้งสามท่านเดิมเป็นอาจารย์สอนที่วัดโพธิ์) นอกจากนี้

ยังมีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์เภสัชกรรมไทยโบราณ” ที่ท่าพระจันทร์ด้วย

พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการก่อตั้ง “สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัดสงขลา” ที่วัดเลียบ 

อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑.๕ การศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔

วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เริ่มเปิด

การเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
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19บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ คณะแพทยศาสตรศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั

มหิดล รับโอนย้ายโรงเรียนอายุรเวทเข้ามาอยู่ในสังกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ศูนย์การแพทย์แผนไทย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจัดตั้งหลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มจัดตั้งหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗

โครงการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เริ่มบรรยายตั้งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๔๗

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เร่ิมจัดต้ังหลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

อภัยภูเบศรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘

สาขาแผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ิมจัดต้ังหลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘

คณะการแพทย์ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบ้าน 

สมเด็จเจ้าพระยา เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

สำาหรับสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการรับรอง 

จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย จำานวน ๑๑ แห่ง และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

จำานวน ๘ แห่ง ดูรายละเอียดได้ในตาราง ๓.๖ และ ๓.๗ ของบทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์พื้นบ้าน 

๑.๖ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกในช่วงนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน

หลังจากที่องค์การอนามัยโลก ได้จัดการประชุมเพื่อกำาหนดนโยบายและวางแผนในการส่งเสริม

และพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย ได้มีการจัดสัมมนาทาง

วิชาการของนักวิชาการ แพทย์แผนปัจจุบัน แผนโบราณ พร้อมคู่มือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร: 

สมุนไพรใกล้ตัว โดย รองศาสตราจารย์สมพร ภูติยานันต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

และได้จัดอบรมทางวิชาการการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การใช้สมุนไพร และหมอพื้นบ้านล้านนาไทย เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๒๐ จำานวน ๒ รุ่น และเมื่อ ๒๐–๒๙ กันยายน ๒๕๒๒, ๒๔ เมษายน–๓ พฤษภาคม และ  

๒๙ พฤษภาคม–๗ มิถุนายน ๒๕๒๓ ร่วมกับสมาคมสงเคราะห์ครอบครัวเชียงใหม่ สภาสังคมสงเคราะห์ 
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20 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการลำาปาง กระทรวงสาธารณสุข ส่วนคู่มือการใช้สมุนไพร 

โดยรองศาสตราจารย์พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ กล่าวถึงสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคพื้นๆ ๕๗ ข้อ รวม  

๓๔๘ ขนาน มีหลายขนานที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน ได้บอกชื่ออื่นๆ ของพืช ส่วนท่ีใช้ขนาดและวิธีใช้  

แต่ไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ พิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ องค์การอนามัยโลกได้ออกคำาแถลงการณ์แห่งอัลมา อตา ว่าด้วย 

สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยพยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกผนึกการรักษาแบบพื้นบ้าน 

และสมนุไพรเขา้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการสาธารณสขุมลูฐาน ซึง่เปน็ผลใหร้ฐับาลไทยหนักลบัมาสนใจศึกษา

และพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการเริ่มนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน 

อย่างเป็นทางการโดยเพิ่มโครงการสาธารณสุขมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐–๒๕๒๔) และให้มีการควบคุมนโยบายในรูป 

คณะกรรมการ ช่ือคณะกรรมการพัฒนาการใช้สมุนไพรแห่งชาติ ปัจจุบันใช้ชื่อ คณะกรรมการสมุนไพร 

แห่งชาติ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสมนาเรื่อง การแพทย์แผนโบราณ เมื่อวันที่ ๑–๓ ตุลาคม 

๒๕๒๒ มีข้อสรุปว่า ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยโดยต้ังองค์กรที่ชัดเจน  

รับผิดชอบให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก และส่งเสริมให้มีการใช้ 

ยาแผนไทยให้มากขึ้น

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๒๔ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ไดม้อบหมายใหค้ณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศกึษาแนวทางการพฒันาสมนุไพรเพือ่กำาหนดนโยบาย

การพัฒนาสมุนไพร ผลการศึกษาสรุปได้ ๔ แนวทาง คือ

๑. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน

๒. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน

๓. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเป็นยุทธปัจจัย

๔. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อการส่งออก

พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาขึ้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมุนไพรคือ

จัดให้มีการสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จำาเป็นสำาหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาที่มีอยู่  

ภายในประเทศ ตลอดจนดำาเนินการศึกษาและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การผลิตยาในปริมาณมาก โดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศที่มีอยู่ดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ 

พึ่งตนเองได้

ดำาเนินการค้นคว้าอย่างจริงจัง ในอันที่จะให้ทราบถึงศักยภาพทางด้านการบำาบัดรักษาโรค 

ของยาแผนไทย เพื่อนำาไปใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสำาหรับโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 

นอกจากนีย้งัมกีารตัง้หนว่ยงานชือ่ สมนุไพรและเวชกรรมแผนโบราณ ในสำานกังานคณะกรรมการสาธารณสขุ

มลูฐานทำาหนา้ทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุหนว่ยงานระดับปฏบิติัของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำาเนนิงานสมนุไพร
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21บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

และการแพทย์ในการสาธารณสุขมูลฐานด้วย ภายหลังได้ปรับปรุงเป็นฝ่ายสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ในชุมชน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการเปล่ียนแปลงในวงการแพทย์แผนไทยอย่างมาก เมื่อศาสตราจารย์ 

นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู 

ความรู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์ไทยเดิม ส่งเสริมปรับปรุงการศึกษาและการปฏิบัติวิชาแพทย์ไทยเดิมให้มี

มาตรฐานสงูข้ึน สง่เสรมิการวจิยัและการใชส้มนุไพรเพือ่สขุภาพของประชาชน โดยรว่มมอืกบัองคก์รการกศุล

เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิฯ ยังได้ก่อต้ังอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) เพ่ือรับบุคคลที่สำาเร็จ 

การศึกษาระดับมัธยม ๖ เข้าศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วต่อด้วยการแพทย์แผนไทย ใช้เวลา ๓ ปี 

เพื่อเป็นแพทยอ์ายุรเวท มีคุณวฒุิเทียบเทา่อนุปริญญา มีความรู้ความสามารถให้การรักษาแบบแผนไทยและ

แผนตะวันตกเบื้องต้น สามารถสื่อสาร รับและส่งต่อผู้ป่วยให้กับแพทย์แผนตะวันตกได้

ดังน้ัน การถ่ายทอดความรู้ในอายุรเวทวิทยาลัยจะเป็นในรูปครูกับศิษย์ การเรียนการสอนจะ 

กระทำาในห้องเรียน มีสื่อการสอนเป็นส่วนประกอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

เล่าเรียนจะใช้การสอบและสัมภาษณ์ ซ่ึงผิดกับการถ่ายทอดความรู้ในอดีต ท่ีครูจะเลือกสอนศิษย์ที่มี  

ความสามารถรับใช้ติดตามใกล้ชิด หรือศิษย์ที่ครูพอใจ รวมทั้งตัวศิษย์เองต้องมีความสามารถในการสังเกต 

จดจำา คือต้องช่วยตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนอายุรเวท รวมทั้งคลินิกให้บริการและหน่วยผลิตยาก็ได้ย้าย

เข้าไปสังกัดกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่า

ภาควิชาขึ้นคือ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบและกำากับดูแลการดำาเนินกิจการ

ของโรงเรียนอายุรเวทที่ย้ายไป และในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า โรงเรียนอายุรเวทธำารง

นอกจากนี้ ในส่วนของภาคประชาชน ได้มีจัดตั้งโครงการฟื้นฟูการนวดไทยใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิหมอชาวบ้าน คณะกรรมการ 

ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนโบราณต่างๆ และ

ต่อมาได้ร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีองค์กรสมาชิกกว่า  

๒๐ องค์กร ซึ่งเครือข่ายเหล่าน้ีมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง ในการฟื้นฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทย  

โดยเฉพาะการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

ช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๘) กระทรวง

สาธารณสุขได้เริ่มโครงการทดลองส่งเสริมการใช้สมุนไพร โดยการสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ดำาเนินการ

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๒๘ ในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด จังหวัดละ ๑ อำาเภอ รวม ๑,๐๐๐ หมู่บ้าน มีกิจกรรม

ในด้านการให้ทุนวิจัย การกระจายพันธุ์สมุนไพร การผลิตยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณ การสนับสนุน

การจัดทำาระบบขอ้มลูสมนุไพร การเผยแพรค่วามรูแ้ละสง่เสรมิใหเ้กดิการใชส้มนุไพร ซึง่โครงการไดพ้จิารณา

ความเหมาะสมไว้จำานวน ๖๖ ชนิด
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22 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ในช่วงปลายแผนฯ ๕ คือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการดำาเนินโครงการทดลองอีกโครงการหนึ่งคือ 

โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการสนับสนุนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

(โครงการสมุนไพร GTZ) โครงการนี้ดำาเนินการต่อเนื่องถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยปรับจากงานโครงการของ

ยูนิเซฟ และการดำาเนินงานของโรงพยาบาลวังนำ้าเย็น จังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้มีพื้นที่ปฏิบัติการลดลง

เหลือเพียง ๕ อำาเภอ และมีรายละเอียดทางวิชาการมากขึ้น เน้นการวิจัยทางคลินิก และการใช้สมุนไพรใน

คลินิกของโรงพยาบาลจำานวน ๕ ชนิด คือขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ พญายอ และว่านหางจระเข้ 

ให้โรงพยาบาลพยายามพึ่งตนเองโดยการปลูกสมุนไพรและผลิตยาจากสมุนไพร ๕ ชนิดดังกล่าว นอกจากนี้

ยงัสนบัสนนุงบประมาณในการจา้งแพทยอ์ายรุเวทไปปฏบิติังานในโรงพยาบาลเปา้หมายด้วย นบัวา่กอ่ใหเ้กดิ

การเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้สมุนไพรและการผสมผสานแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ

เป็นอย่างมาก

ช่วงแผนฯ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๔) มีการพัฒนาด้านการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

มากยิ่งขึ้น ได้บรรจุงานด้านการพัฒนาการใช้สมุนไพรไว้ในแผนฯ ๖ ในชื่อโครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ 

เป็นยา โดยกำาหนดเป้าหมายสมุนไพร ๕ ชนิดตามโครงการสมุนไพร GTZ โดยมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

และใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันบางส่วน

ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดา้นการแพทยแ์ผนไทยมกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัคิวบคมุการประกอบโรคศลิปะ

เพื่อรับรองแพทย์อายุรเวท โดยแบ่งการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ประกอบ

โรคศลิปะแผนโบราณทัว่ไป และผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนโบราณประยกุต์ (คอืแพทยอ์ายรุเวท) ในปเีดยีวกัน 

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำาเนินการโครงการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย มีการจัดพิมพ์ข้อเสนอจากการระดม

ความคิดเห็นในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยออกมาเป็นหนังสือชื่อ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาแห่ง 

การพึ่งตนเอง เป็นข้อมูลและแนวทางการพัฒนาในระยะต่อมา

พ.ศ. ๒๕๓๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสาน

งานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมไทย” สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำาหน้าที่ 

วางนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์แผนไทย เอื้ออำานวย ประสานงาน และให้การ 

สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ศูนย์ประสานงานฯ 

ที่เกิดขึ้นนี้ได้เริ่มวางรากฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยโดยการประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และฝ่ายวิชาชีพ

ซึ่งต่อมาศูนย์ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมไทยได้รับการก่อตั้งเป็น  

“สถาบันการแพทย์แผนไทย” สังกัดกรมการแพทย์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือเป็นหน่วยงานการพัฒนา  

ประสานงาน สนับสนุน และสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข โดย 

โอนบทบาทหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยมา 

ไว้ในสังกัดใหม่ ในปีเดียวกันกับการก่อตั้ง “สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย” โดยมูลนิธิ  

สมาคม ชมรมด้านการแพทย์แผนไทย ๒๘ องค์กร สมาพันธ์ได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร 
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23บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

โดยเสนอเปลี่ยนคำาว่า “แผนโบราณ” เป็น “แผนไทย” และแก้ไขนิยามของการประกอบโรคศิลปะ 

แผนไทยให้สามารถนำาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบได้ รวมทั้งเสนอให้เพิ่มสาขาการนวดไทย 

ในการประกอบโรคศิลปะแผนไทย นับเป็นครั้งแรกที่เกิดการรวมตัวของฝ่ายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ในระดับประเทศ และมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายและนโยบายที่ 

เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ได้มี 

การดำาเนินต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙)  

โดยปรากฏอยู่ในกลวิธีในการพัฒนาการสาธารณสุขอย่างชัดเจน กล่าวคือ

สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองโดยทางเลือกในส่วนท่ีสามารถดำาเนินการ 

โดยประชาชน เช่น การแพทย์พื้นบ้าน การใช้สมุนไพรและอื่นๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ สามารถประสานกับทางเลือกของการดูแลสุขภาพแผนตะวันตกได้

ต่อมามีการประกาศใช้ พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้แก้ไขสาระสำาคัญหลายประการที่เอื้อต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยมากขึ้น เช่น  

เปลี่ยนชื่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เป็นการแพทย์แผนไทย และไม่นิยามในลักษณะท่ีขัดขวาง 

การพัฒนาอีกต่อไป มีบทบัญญัติระบุประเภทของสาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ เวชกรรมไทย  

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด และทำาให้มีการเลือกตั้ง

กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่ง “คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์ 

แผนไทย” ถือว่าเป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีกรรมการมาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง ทำาหน้าที่คล้าย 

สภาวิชาชีพ

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายฉบับนี้ได้กำาหนดให้สถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานในสังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริม 

การศึกษาอบรม การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และรับผิดชอบ 

ในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญากาแพทย์แผนไทย การตรา 

พ.ร.บ. ฉบับนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการจดทะเบียนสิทธิ์ในตำารับยา และตำาราการแพทย์แผนไทย และมี 

การกำาหนดให้มีตำารับยาแผนไทยของชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้ง “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก” เพื่อเป็นหน่วยงานในการดำาเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ 

พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น โดยให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารระบบบริการสาธารณสุข  

เสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ 

ทางเลือกอื่น
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24 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นอกจากนี้ยังมีอำานาจหน้าที่รวบรวม อนุรักษ์ และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร มีเป้าหมายที่สำาคัญคือ พัฒนา “สถานบริการสุขภาพของรัฐและ

เอกชน ชุมชนและประชาชน มีการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่าง

เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนและของประเทศ”  

โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นพัฒนาและบูรณาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 

การแพทยท์างเลอืกใหม้บีทบาทสำาคญัในการแพทยท์างเลือก ใหม้บีทบาทสำาคญัในการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

แห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ การตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎหมาย 

ฉบับใหม่นี้ฉบับต้นร่างเสนอโดยภาคประชาชน เพื่อใช้แทนกฎหมายเดิม คือพระราชบัญญัติการ 

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ สาระสำาคัญโดยสังเขปของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ฉบับนี้ มีดังนี้

๑. โอนอำานาจความรับผิดชอบดูแลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

จากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้อำานาจหน้าที่ของกรรมการวิชาชีพ (ซ่ึงมิได้เป็นนิติบุคคล ไปอยู่ภายใต้การกำากับ 

ดูแลของสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำานาจหน้าที่กว้างขวางกว่าเดิม และสามารถ

แสวงหารายได้ของตนเองนอกเหนือจากการได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

๒. มกีารผนวกรวมวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยและวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ไวภ้ายใต้

สภาวิชาชีพเดียวกัน

๓. การแพทย์พื้นบ้านได้รับการยกฐานะให้เป็นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทหนึ่ง  

เท่าเทียมกับวิชาการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นๆ

พิจารณาจากเนื้อหาพระราชบัญญัติฉบับนี้ แม้เพิ่งมีการใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า กฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทยฉบับใหม่นี้ จะก่อให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของระบบการแพทย์แผนไทย ซ่ึงจะส่งผลต่อพัฒนาการของการแพทย์ 

แผนไทยอย่างขนานใหญ่ ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อปฏิรูปการแพทย์แผนไทยให้ทันสมัย ต้อนรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้
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