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“นวดไทย”	เปน็สว่นหนึง่ในวถิชีวีติคนไทยทีม่กีารสบืสานมาแตโ่บราณกาล	

จวบจนยุคสมัยปัจจุบันได้มีการแตกหน่อต่อยอดองค์ความรู้แห่งศาสตร์แขนงนี้อย่าง

หลากหลาย	 นวดไทยกำาลังเผชิญปัญหาการขาดทิศทางการพัฒนาการนวดไทยในเชิง

ยุทธศาสตร์ของชาติที่ไม่สามารถรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจการนวดได้อย่าง

เท่าทัน	โดยเฉพาะปัญหาการนำาองค์ความรู้ของการนวดไทยไปใช้ในธุรกิจบริการอย่าง

ไมเ่หมาะสม	ยงัผลใหภ้าพลกัษณก์ารนวดไทยกลบัดอ้ยคณุคา่ลง	อกีทัง้อาจจะมกีารนำา

การนวดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 โดยขาดทิศทางการ

พฒันาการนวดไทยรวมถงึมาตรการทางกฎหมายทีย่งัไมส่ามารถคุม้ครององคค์วามรูไ้ด	้

ทำาใหน้วดไทยทีเ่คยเปน็มรดกอนัลำา้คา่ของไทย	อาจกลายเปน็ทรพัยส์นิทางปญัญาของ

ชนชาติอื่นไปในท้ายที่สุด

บทที๕่
สถานการณ�การนวดไทย 
และพัฒนาการการนวดไทย
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106 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นิยาม และความหมายของ “การนวดไทย”

(๑)	 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้บัญญัติ

ไว้ในมาตรา	๓	 ว่า	 การนวดไทยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการแพทย์แผนไทย	 ดังความว่า	

“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับ การตรวจ วินิจฉัย 

บำาบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์  

การนวดไทย และให้หมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และ 

เครื่อง มือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนา สืบต่อกันมา”

(๒)	 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้ให้ความหมายของการนวดไทย

ที่ชัดเจนขึ้น	 โดยระบุไว้ในมาตรา	๓	 ว่า

“การนวดไทย”	 หมายความว่า	 การตรวจ	 การวินิจฉัย	 การบำาบัด	 การรักษา	 การป้องกันโรค	

การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ	 โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย	 ทั้งนี้	 ด้วยกรรมวิธี

การแพทย์แผนไทย

การศึกษาวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์การนวดไทยที่มีผลต่อการพัฒนาการนวดไทย	 เพื่อเป็น

รายงานสถานการณ์ในการอ้างอิง	 การเป็นข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซึ่งเป็นกระบวนการ

หนึ่งเพื่อจัดการความรู้การนวดไทยอย่างเป็นระบบ	 นำาสู่การวิจัยและพัฒนาการนวดไทยอย่างยั่งยืน	 โดยมี

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 ดังนี้

๕.๑	 ประวัติความเป็นมา

๕.๒	 ระเบียบ	 กฎหมาย	 นโยบาย	 ระบบข้อมูลและอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย

๕.๓	 การพัฒนาองค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย

๕.๔	 มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน

๕.๕	 การมีส่วนร่วมของภาคีและการคุ้มครองผู้บริโภค

๕.๖	 การเชื่อมโยงกับภาคส่วนด้านการค้าบริการ	 และการค้าต่างประเทศ

๕.๗	 สถานการณ์การใช้บริการการนวดไทย

๕.๑ ประวัติความเป็นมา

การนวดไทยเป็นองค์ความรู้ที่มีการสะสมประสบการณ์ในการเลือกรับปรับใช้ในการต่อสู้กับ 

ความเจ็บป่วย	 การดูแลสุขภาพในครอบครัว	 ในชุมชน	 ตั้งแต่	 การสัมผัส	 การคลึง	 การกด	 การบีบ	 และ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานจนถือเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมแห่งชาติของประเทศ	 ซ่ึงมีการใช้มายาวนาน 

กว่า	 ๗๐๐	ปี	 จนตกผลึกเป็นหลักการและมีเอกลักษณ์เฉพาะ	 มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจน	 ดังนี้
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ในสมยักรงุสโุขทัย	(พ.ศ.	๑๗๖๓-๑๙๘๑)	ไดพ้บรปูจารกึทีเ่กีย่วกบัการนวดอยูใ่นเขตอำาเภอครีมีาศ	

จังหวัดสุโขทัย	และยังมีหลักฐานเกี่ยวกับชื่อของโรคภัยไข้เจ็บในสมัยกรุงสุโขทัย	บันทึกในไตรภูมิพระร่วง	ว่า

“หิดและเรื้อน เกลื้อน และหูด แลเปา เป็นต่อม เป็นเตา เป็นง่อย เป็นเพลีย ตาฟู หูหนวก 

เป็นกระจอกงอกง่อย เปื่อยเนื้อ เมื่อยตน ท้องขึ้น ท้องพอง ท้องไส้ ปวดหัว มัวตา ไข้เจ็บ เหน็ดเหนื่อย 

วิการดังนี้ ไซร้บห่อนจะบังเกิดแก่ชาวอุตรกุกุกสักคาบหนึ่งเลย”

ในยุคกรุงศรีอยุธยา	 (พ.ศ.	 ๑๘๙๓-๒๓๑๐)	 มีหลักฐานที่กล่าวถึงการนวดไทย	 ดังนี้

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.	๑๙๙๑-๒๐๓๑)	มีหลักฐานปรากฏการตราเป็นทำาเนียบ

ศักดินาข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นครั้งแรกและใช้สืบมาจนกระทั่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 ประกอบด้วย	 

กรมแพทยา	กรมแพทยาโรงพระโอสถ	กรมหมอยา	กรมหมอนวด	กรมหมอยาตา	กรมหมอวรรณโรค	ซึ่งมี

กรมหมอนวดเป็นหนึ่งในเจ็ดกรม	 ที่มีข้าราชการประจำา	 ได้แก่	

|	หลวงราชรักษา	 เจ้ากรมหมอนวดขวา	 นาคละ	 ๑๖๐๐

|	หลวงราโช	 เจ้ากรมหมอนวดซ้าย	 นาคละ	 ๑๖๐๐

|	ขุนภักดีองค์	 ปลัดกรมขวา	 นาคละ	 ๘๐๐

|	ขุนองครักษา	 ปลัดกรมซ้าย	 นาคละ	 ๘๐๐

|	หมื่นแก้ววรเลือก	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	หมื่นวาโยวาต	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	หมื่นวาโยไชย	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	หมื่นวาโยนาศ	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	ขุนในกรม	 	 นาคละ	 ๔๐๐

|	หมื่นในกรม	 	 นาคละ	 ๒๐๐

|	พันในกรม	 	 นาคละ	 ๑๐๐

|	พันหมอ	 	 นาคละ	 ๑๐๐

|	นายพะโรง	 	 นาคละ	 ๘๐

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)

มองสิเออร์	 เดอ	 ลาลูแบร์	 เอกอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่	 ๑๔	 แห่งประเทศฝรั่งเศสเข้ามา

ในกรุงสยามระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๒๓๐-๒๒๓๑	 ลาลูแบร์	 ได้เขียนจดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้ง 

กรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ตอนหนึ่งกล่าวถึงหมอนวดว่า	“ชอบขยำาบีบไปทั่วตัว 

เมือ่ใครปว่ยไขล้งในกรงุสยาม บางทกีข้ึ็นเดินเอาเทา้เหยยีบบนกายคนไข้ แมใ้นสตรีก็พอใจใหเ้ด็กเหยียบ

ที่หลังเพื่อให้คลอดบุตรง่าย”
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ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.	 ๒๓๒๕-ปัจจุบัน)	 มีหลักฐานที่กล่าวถึงการนวดไทย	 ดังนี้

สมัยรัชกาลที่ ๑ (พ.ศ.	 ๒๓๒๕-๒๓๕๒)	 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	 ได้ทรง 

ปฏิสังขรณ์วัดโบราณชื่อวัดโพธารามหรือวัดโพธิ์	 ขึ้นเป็นพระอารามหลวงให้ชื่อว่า	 วัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม	 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย	 เนื่องจากได้โปรดฯ	 ให้รวบรวม 

จารึกตำารายาและฤาษีดัดตนไว้ตามศาลาราย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๓๑	 เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้และ 

เป็นประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าประชาชน	 การถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์จึงเปล่ียนรูปแบบไปสู่สาธารณชน 

มากขึ้น

สันนิษฐานได้ว่า	 ท่าฤาษีดัดตนของไทยนั้นได้ต้นแบบมาจากฤาษีในยุคอินเดียโบราณ	 แต่มี

วัตถุประสงค์ต่างกันกล่าวคือ	 ท่าฤาษีดัดตนของฤาษีอินเดียนั้น	 เป็นแบบท่าต่างๆ	 ที่พวกดาบสใช้ดัดตน	 

หลงัจากอยูใ่นอาสนโยคะทา่ใดทา่หนึง่เปน็เวลานานในการบำาเพญ็ตบะเพือ่บรรลโุมกขธรรม	แตท่า่ฤาษดีดัตน

ของไทยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้โรคเมื่อยที่จารึกไว้ใน	 “โคลงฤาษีดัดตน”	 สมัยรัชกาลที่	 ๓

อนึ่ง	วิชาฤาษีดัดตนและรูปปั้นฤาษีดัดตนนั้นคงมิใช่เพิ่งเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่	๑	

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแน่นอน	 เพราะอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะมีปรากฏแล้วต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย	ซึง่เปน็ชว่งตอ่กบัยคุรตันโกสนิทร์ตอนต้น	เพียงแต่จารึกและรูปปัน้ฤาษดัีดตนอาจถกูทำาลายไปไมเ่หลอื

หลักฐานในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	 ๒	 แต่แพทย์แผนไทยและช่างปั้นยังคงสามารถถ่ายทอดวิชาฤาษี

ดัดตนจากสมัยกรุงศรีอยุธยามาสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้

สมัยรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ.	 ๒๓๖๗-๒๓๙๔)	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ขณะทรง 

พระอิสรยิยศ	เป็นพระเจา้ลกูยาเธอกรมหมืน่เจษฎาบดนิทร	์ในสมยัรชักาลที	่๒	ไดท้รงปฏสิงัขรณว์ดัจอมทอง	

แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง	ได้รับพระราชทานนามว่า	วัดราชโอรสาราม	ในการปฏิสังขรณ์นี้ทรงให้จารึก

ตำารายา	 ตำาราหมอนวด	 รูปปั้นฤาษีดัดตนไว้ในกำาแพงแก้วของพระวิหารและพระอุโบสถด้วย

เมื่อวันพุธ	 เดือน	๑๐	แรม	๑๐	คำ่า	ปีมะโรง	พ.ศ.	๒๓๗๕	ทรงให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามอีกครั้ง	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้รวบรวมบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ	 

และเลือกสรรตำารับตำารา	 มาตรวจตราแก้ไขใช้ของเดิมบ้างหรือประชุมผู้รู้หลักในวิชานั้นๆ	 แล้วโปรดฯ	 

ใหจ้ารกึแผน่ศลิาประดบัไวใ้นบรเิวณวดัพระเชตุพนฯ	มรูีปเขยีนและรูปปัน้ประกอบกบัตำารา	เพ่ือคนทัง้หลาย

ไม่เลือกว่าตระกูลชั้นใดๆ	 มีใจรักวิชาอย่างใดก็สามารถเล่าเรียนได้จากศิลาจารึกที่วัดได้

กล่าวได้ว่า	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยเปิดทางด้านการแพทย์ 

แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย	 โดยประสงค์ให้ความรู้วิชาแพทย์แผนไทยเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ในวงกว้าง
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จารึกวัดโพธิ์แบ่งเป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ ดังนี้ คือ วิชาฤาษีดัดตน	 เวชศาสตร์	 เภสัชศาสตร์	 

และแผนนวด	เฉพาะวิชาฤาษดีดัตนโปรดเกลา้ฯ	ใหช้า่งหลอ่รปูปัน้ขึน้ดว้ยสงักะสผีสมดบีกุ	นอกจากนีพ้ระองค์

ยังโปรดฯ	 พระราชทานพระราชนิพนธ์คำาโคลงฤาษีดัดตน	 ๔	 บท	 และยังให้ข้าราชการและพระเถระ 

แต่งโคลงฤาษีดัดตนกำากับทุกรูปรวมท้ังสิ้น	 ๘๐	 ท่า	 เสร็จสิ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๗๙	 และต่อมาโปรดเกล้าฯ	 

ให้คัดลอกท่าฤาษีดัดตนลงสมุดไทย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๘๑	 โดยแม่กองในการปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ	 

คือพระยาศรีพิพัฒน์กับพระยาเพ็ชร์พิไชยโดยมีกรมหมื่นนุชิตชิโนรส	 เป็นผู้ควบคุมในด้านงานจารึก	 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งจารึกวัดพระเชตุพนฯ	 ด้านการแพทย์เฉพาะที่ระบุไว้ในจารึกจดหมายเหตุ 

เรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ	 มีผู้แต่งทั้งหมด	๓๗	ท่าน	 ซึ่งขอกล่าวเพียง	 ๓	 ท่านคือ

๑.	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	:	โคลงฤาษีดัดตน	(๑)	ดัดตนแก้ขี้เกียจ	(๒)	ดัดตนแก้

เอวขดขัดขา	 (๓)	 ดัดตนแก้ลมในอกในเอว	 (๔)	 ดัดตนแก้ขัดเอว	 (๕)	 ดัดตนแก้ลมปวดศีรษะ

๒.	 กรมหมื่นนุชิตชิโนรส	 :	 โคลงฤาษีดัดตน	 (๑)	 ดัดตนแก้ซ่นเท้า	 (๒)	 ดัดตนแก้ปวดท้อง	 

แก้ข้อเท้า	 (๓)	 ดัดตนแก้เสมหะในลำาคอ	 ดัดตนแก้ลมในแขน	 (๔)	 ดัดตนแก้ลมในอก	 (๕)	 ดัดตนแก้ไหล่ 

แก้ท้อง	 แก้อก	 (๖)	 ดัดตนแก้ลมเวียนศีรษะ

๓.	 กรมหมื่นไกรสรวิชิต	 :	 โคลงภาพฤาษีดัดตน	 (๑)	 ดัดตนดำารงกายอายุยืน	 (๒)	 ดัดตนแก้ขา

ตาราง ๕.๑ องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่จารึกไว้ในวัดพระเชตุพนฯ

สาขาความรู้ สื่อความรู้ แหล่งความรู้

ด้านการแพทย์

|	รูปฤาษีดัดตน	๘๒	รูป	(๘๐	ท่า)

|	โคลงฤาษีดัดตน

|	รูปคนแสดงแผนนวด	๖๐	รูป

รูปหล่อด้วยสังกะสีผสมดีบุก

ศิลาจารึก

ภาพเขียน

เฉลียงศาลารายทุกหลัง

ผนังศาลารายรอบวัด

ศาลาหน้ามหาเจดีย์หลังเหนือ

ที่มา: ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย,	๒๕๔๓

สมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.	 ๒๓๙๔-๒๔๑๑)	 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในยุคที่ 

ประเทศชาติได้เริ่มเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเข้าสู่ยุคใหม่อย่างกว้างขวาง	 โดยหันมามุ่งพัฒนาตามอย่าง 

วัฒนธรรมตะวันตก	 ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์	 พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่จะนิยมการแพทย์

ตะวันตก	 แต่สำาหรับราษฎรโดยทั่วไปแล้วยังนิยมใช้การแพทย์แผนไทยในการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่	 

พบหลักฐานทางเอกสารในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ว่ามีข้าราชการในฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลของ 

พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว	 หรือ	 ข้าราชการฝ่ายวังหน้า	 ที่เกี่ยวกับการแพทย์	 มีข้าราชการใน	

กรมหมอนวด	 ดังนี้
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พระวรวงศ์รักษา	 	 	 จางวาง

หลวงสัมพาหแพทย์	 	 	 ปลัดจางวาง

หลวงสัมพาหภักดี	 	 	 ปลัดจางวาง

หลวงประสาทวิจิตร	 	 	 เจ้ากรมซ้าย

หลวงประสิทธิหัตถา	 	 	 เจ้ากรมขวา

ขุนวาตาพินาศ		 	 	 ปลัดกรมขวา

ขุนศรีสัมพาห		 	 	 ปลัดกรมซ้าย

จะเห็นได้ว่า	 ในรัชกาลที่	 ๔	 เริ่มมีการตั้งหมอฝรั่งเป็นหมอหลวงในราชสำานักมีบรรดาศักดิ์อย่าง

เป็นทางการเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง

สมัยรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ.	๒๔๑๑-๒๔๕๓)	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ทรงเห็นว่า

บรรดาคัมภีร์แพทย์แผนโบราณและตำารายาพื้นบ้านของไทยซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนคัดลอกต่อกันมาด้วย 

ความเพียรพยายามในหมู่แพทย์และผู้ที่สนใจมีคุณประโยชน์ยวดยิ่ง	 คัมภีร์ที่ชำาระแล้วเหล่านี้รวมเรียกว่า	

“เวชศาสตร์ฉบับหลวง” ซึ่งเป็นที่มาของตำาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ท่ีเป็นตำาราหลักในการศึกษา 

เล่าเรียนของแผนไทยในยุคต่อมากระทั่งถึงปัจจุบัน	 ในการชำาระคัมภีร์แพทย์	 ได้รวมคัมภีร์แผนนวดและ 

ฤาษีดัดตน	 ปรากฎหลักฐานในหอพระสมุดวชิรญาณ	 เป็นตำาราแผนนวดฉบับหลวงพระราชทานในรัชกาล 

ที่	 ๕	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 โดยมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังฤาษีดัดตน	 ที่ศาลาโถงวัดมัชฌิมาวาส	 (วัดกลาง)	

จังหวัดสงขลา	 จำานวน	๔๐	ท่า

สมัยรัชกาลที่ ๖ (พ.ศ.	 ๒๔๕๓-๒๔๖๘)	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ	 โปรดเกล้าฯ 

ให้ตราพระราชบัญญัติการแพทย์	ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๖	ซึ่งเป็นกฎหมายด้านสุขภาพฉบับแรกของสยามประเทศ	

ได้ระบุ	 “การนวด”	 อยู่ในนิยามของการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณอย่างชัดเจน

สมัยรัชกาลที่ ๗ (พ.ศ.	 ๒๔๖๘-๒๔๗๗)	 ได้มีการยกเลิกการสอนวิชาแพทย์แผนไทยในโรงเรียน

ราชแพทยาลัยและมีการออกพระราชบัญญัติการแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๖	 เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 

ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 จึงได้ออกกฎเสนาบดีแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณซึ่ง 

กำาหนดว่า	ประเภทแผนโบราณ	คือ	ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความชำานาญ	อันได้บอกเล่า

สืบต่อกันมาเป็นที่ตั้งหรืออาศัยตำาราอันมีมาแต่โบราณ	มิได้ดำาเนินไปในทางวิทยาศาสตร์	ทั้งยังจำาแนกสาขา

เป็นสาขาบำาบัดโรคทางยา	 สาขาการปรุงหรือจำาหน่ายยา	 สาขาหมอตำาแย	 และสาขาหมอนวด

จากกฎเสนาบดดีงักลา่ว	ทำาใหก้ารขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการศลิปะแผนโบราณเกดิขึน้ครัง้แรกใน

ประวัติศาสตร์	 ปรากฏหลักฐานจากสถิติผู้ประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 พบว่า	 มีผู้ประกอบโรคศิลปะ

แผนโบราณ	แต่ละสาขา	ได้แก่	สาขาบำาบัดโรคทางยา	ชั้น	๑	และ	ชั้น	๒	สาขาการปรุงยาหรือจำาหน่ายยา	

สาขาหมอตำาแย	 และสาขาหมอนวด	 รวมทั้งสิ้น	 ๕,๔๘๒	 คน	 รายละเอียดในตาราง	 ๕.๒
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ตาราง ๕.๒ จำานวนผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ	พ.ศ.	๒๔๗๗

สาขา คน

บำาบัดโรคทางยา	ชั้น	๑ ๔๔

บำาบัดโรคทางยา	ชั้น	๒ ๓,๖๒๙

การปรุงยาหรือจำาหน่ายยา ๑,๐๒๐

หมอตำาแย ๔๙๔	

หมอนวด	 ๒๙๕

รวมทั้งสิ้น ๕,๔๘๒

ที่มา: ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย,	๒๕๔๓

ต่อมามีการตรา	 พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 โดยยกเลิก	 

พ.ร.บ.การแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๖	 กฎหมายฉบับนี้ยังคงแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็นแผนปัจจุบัน	 และ 

แผนโบราณ	โดยการประกอบโรคศลิปะแผนโบราณมเีพยีงสาขาเวชกรรม	สาขาเภสชักรรม	และสาขาผดงุครรภ	์

ไม่มีสาขาการนวดดังเช่นกฎหมายเดิม

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ซึ่งเป็นปีเดียวกับปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 มีกฎหมายห้ามการ 

ชุมนุมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่	 ๕	 คนขึ้นไป	 ทำาให้หมอไทยที่เคยจัดประชุมพบปะอยู่อย่างสมำ่าเสมอก่อนหน้านี้

ต้องก่อตั้ง	“สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย”	ขึ้น	เพื่อเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ในหมู่สมาชิก	 นับว่าเป็นสมาคมของแพทย์แผนไทยแห่งแรกในประเทศ	 มีหมอใหญ่ สีตะวาทิน	 เป็นนายก

สมาคมฯ	 คนแรก	 ปัจจุบันสมาคมตั้งอยู่ที่วัดปรินายก	 กิจกรรมหลักของสมาคมคือการจัดให้มีการสอนวิชา

เวชกรรมแผนโบราณ	 เภสัชกรรมแผนโบราณ	และการนวดแผนโบราณขึ้นเพื่อสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สมัยรัชกาลที่ ๘ (พ.ศ.	 ๒๔๗๗-๒๔๘๙)	 มีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๕	 

ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับสมุนไพรว่า	 จะจัดให้มีการตรวจค้นหาความรู้ในเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรและยาอ่ืนๆ 

ในประเทศเพื่อนำามาดัดแปลงเป็นยาแผนตะวันตกและขยายการทำายาให้มากชนิดขึ้น	 และมีปริมาณมากขึ้น	

ได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 และตัดสาขาการนวดไทยออก	 

โดยไม่มีบทเฉพาะกาล

สมัยรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ.	 ๒๔๘๙-๒๕๕๖)

|	พ.ศ.	๒๔๙๔	ไดจ้ดัตัง้หลกัสตูรโรงเรยีนแพทยแ์ผนไทยขึน้ในนาม	“โรงเรยีนแพทยแ์ผนโบราณ

แห่งประเทศไทย”	 เปิดสอนครั้งแรกที่วัดโพธิ์	 โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรคือ	 เวชกรรม	 เภสัชกรรม	 และ 

หัตถเวช	 ต่อมาความรู้ได้แผ่ขยายตัวออกไปทั่วประเทศ
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|	พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย	 เกตุสิงห์	 ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมฟื้นฟูการแพทย์ 

แผนไทยเดิม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์ไทยด้ังเดิม	 ส่งเสริมปรับปรุง 

การศึกษาและการปฏิบัติวิชาแพทย์ไทยเดิมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น	 ส่งเสริมการวิจัยและการใช้สมุนไพรเพื่อ

สุขภาพของประชาชนโดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์	 และก่อตั้งอายุรเวทวิทยาลัย 

(ชีวกโกมารภัจจ์) เพื่อรับบุคคลที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยม	๖	เข้าศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วต่อ

ด้วยการแพทย์แผนไทย	 ใช้เวลา	 ๓	 ปีเพื่อเป็นแพทย์อายุรเวท	 มีคุณวุฒิเทียบเท่าอนุปริญญา	 มีความรู้	 

ความสามารถให้การรักษาแบบแผนไทยและแผนตะวันตกเบื้องต้น	 สามารถสื่อสาร	 รับและส่งต่อผู้ป่วยกับ

แพทย์แผนตะวันตกได้

|	พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 จัดตั้งโครงการฟื้นฟูการนวดไทย	 โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนได้แก่	 มูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา	 มูลนิธิหมอชาวบ้าน	 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการ

สาธารณสุขมูลฐาน	 ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนโบราณต่างๆ	 และต่อมาได้ร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์แพทย์แผน

ไทยแห่งประเทศไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 มีองค์กรสมาชิกกว่า	 ๒๐	 องค์กร	 ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีบทบาท

สำาคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับ

|	พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 กระทรวงสาธารณสุขโดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 ได้จัดตั้ง	 “ศูนย์ 

ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมไทย”	 สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 

ซึ่งต่อมาได้รับการก่อตั้งเป็น	 “สถาบันการแพทย์แผนไทย”	 สังกัดกรมการแพทย์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 เพื่อ

เปน็หนว่ยงานการพฒันา	ประสานงาน	สนบัสนนุ	และสรา้งความรว่มมอืดา้นการแพทยแ์ผนไทยของกระทรวง

สาธารณสุข

|	ประกาศใช้	 พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มีบทบัญญัติระบุประเภทของสาขา

การแพทย์แผนไทย	 ได้แก่	 เวชกรรมไทย	 เภสัชกรรมไทย	 การผดุงครรภ์ไทย	 และได้มีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 เรื่อง	 การเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์แผนไทย

|	พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 มีการบังคับใช้	 พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 กฎหมายฉบับน้ีได้กำาหนดให้สถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข	 มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการต่างๆ	 เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการศึกษาอบรม	 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	 และรับผิดชอบในงานธุรการและ 

งานวิชาการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

|	พ.ศ.	๒๕๔๕	มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้ง	“กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก”	 เพื่อเป็นหน่วยงานในการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ 

พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น	 โดยให้มีการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 พัฒนา	 ถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยี	 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน	 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารระบบบริการสุขภาพ	 เสนอแนะ

เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น
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|	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ประกาศใช้	 พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีบทบัญญัติระบุ

ประเภทของสาขาการแพทย์แผนไทย	ได้แก่	 เวชกรรมไทย	เภสัชกรรมไทย	การผดุงครรภ์ไทย	การนวดไทย	

และการแพทย์พื้นบ้านไทย

๕.๒ ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ระบบข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนวดไทย

การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบาย	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ระบบข้อมูลและอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์ในการสนับสนุน	 ส่งเสริมกฎหมาย	 ระเบียบให้เอื้อต่อ 

การพัฒนาการนวดไทยให้เข้มแข็ง	 เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล	 สามารถยกระดับจากการเป็น

มรดกไทยสู่มรดกโลก	 ซึ่งในการพัฒนาการนวดไทยมีประเด็นที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) ด้านระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน มีประเด็นนโยบายและกฎหมายที่สำาคัญ	

ดังนี้

 (๑) การพฒันากำาลงัคนดา้นการนวดไทย และการพฒันาวชิาชพี ไดใ้หค้วามสำาคญัตัง้แต่

การกำาหนดหลักสูตร/มาตรฐาน	 การรับรองใบอนุญาต/ความรู้	 โดย

 |	พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ประกาศใช้	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	

ได้มีบทบัญญัติในหมวด	 ๕	 การควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 มาตรา	 ๓๑	 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 กระทำาการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ 

การประกอบวิชาชีพ	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 การกระทำาต่อตนเอง

	 	 (๒)	 การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตามหน้าท่ี	 ตามกฎหมาย	 ตามหลักมนุษยธรรมหรือ 

ตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

	 	 (๓)	 นักเรียน	 นักศึกษา	 หรือผู้รับการฝึกอบรม	 ซึ่งทำาการฝึกหัดหรือฝึกอบรม 

ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของรัฐหรือท่ีได้รับอนุญาตจากทาง 

ราชการให้จัดตั้งสถาบันทางการแพทย์ของรัฐ	 หรือสถาบันการศึกษา	 หรือสถาบันทางการแพทย์อื่น 

ทีส่ภาการแพทยแ์ผนไทยรบัรอง	ทัง้นี	้ภายใตค้วามควบคมุของเจา้หนา้ทีผู่ฝ้กึหดัหรอืผูใ้หก้ารฝกึอบรมซึง่เป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 	 (๔)	 บุคคลซ่ึงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 

องค์การบริหารส่วนตำาบลกรุงเทพมหานคร	 เมืองพัทยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่

มีกฎหมายกำาหนดหรอืสภากาชาดไทย	มอบหมายใหป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยในความควบคุมของ
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114 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เจ้าหน้าที่	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ทั้งนี้	 ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 	 (๕)	 บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล	 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

กระทำาการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน 

ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 	 (๖)	 การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์ 

แผนไทยประยุกต์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ	 ทั้งนี้	 โดยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกำาหนด

	 	 (๗)	 หมอพื้นบ้าน	 ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 

ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 ตามวัฒนธรรมของชุมชนท่ีสืบทอดกันมานาน 

ไม่น้อยกว่าสิบปีเป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน	 โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เสนอใหห้นว่ยงานทีก่ระทรวงสาธารณสขุกำาหนดเปน็ผูร้บัรอง	ทัง้นี	้ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีำาหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

 |	รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๘๐	 (๒)	 ระบุว่า	 ผู้มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขซึ่งได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม	 ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 |	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร	พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้

ศิลปวฒันธรรมแบบดัง้เดมิและรว่มสมยัเปน็พืน้ฐาน	ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลย	ีเพือ่สรา้งความแตกตา่งและ

ความโดดเด่นของสินค้าและบริการท่ีตรงกับความต้องการของตลาด	 รวมถึงพัฒนามาตรฐานธุรกิจ/วิชาชีพ

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(๒) การประกอบอาชีพนวดไทย เน้นส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพในระดับชุมชน	 ไปจนถึง 

การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ	

 |	แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพโดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่	พฒันาตอ่ยอดสูว่สิาหกจิชมุชน	สนบัสนนุการพัฒนากลุ่มอาชพีทีค่รบวงจรทัง้หว่งโซมู่ลค่า	

และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

 |	นโยบายรัฐบาล	 และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	 ให้ความสำาคัญกับการแข่งขันและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง	 โดยมุ่งให้พัฒนาคนที่มีฐานความรู้	 ความชำานาญ	 และความ

คิดสร้างสรรค์	 ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย	 พัฒนา	 สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น
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(๓) สถานบริการที่ให้บริการนวดไทย มีทั้งสถานบริการภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยเกี่ยวข้อง

กับ	 พ.ร.บ.สถานพยาบาล	 และ	พ.ร.บ.สถานบริการ

 |	พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 พ.ร.บ.สถานบริการ	 มาตรา	 ๓	 มีสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย	

๒	 ประเภท	 ได้แก่	 ประเภท	 ก	 คือ	 สถานบริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตาม	 พ.ร.บ.ประกอบ 

โรคศิลปะ	 และเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	 ประเภท	 ข	 คือ	 สถานที่เพื่อสุขภาพ

หรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำาหนด	 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	 ซึ่งมีมาตรฐานของสถานท่ี	 การบริการหรือผู้ให้บริการ	 สาเหตุท่ีสถานบริการประเภทนี้	 ต้อง

เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย	 เนื่องจากเป็นนโยบายท่ีต้องการแก้ไขปัญหา 

การขายบริการทางเพศในสถานบริการนวด	และต้องการส่งเสริมสถานบริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย	ที่ได้ใช้

ความรู้เกี่ยวกับนวดไทยมาให้บริการในสถานบริการที่เรียกว่า	“สปา”	ส่งผลให้สถานบริการบางแห่งสามารถ

ยกระดับการพัฒนาบริการนวดไทยให้ทันสมัย

(๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศและข้อมูลเชิงลึกใน 

สาขาบริการท่ีมีศักยภาพ	 ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 

แต่ในปัจจุบันยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการนวดไทย

๒) ด้านการพัฒนาความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาไทย มีประเด็นนโยบายและกฎหมาย 

ที่สำาคัญ	 ดังนี้

	 (๑)	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา:	 ในรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๖๖	 ระบุถึงสิทธิของชุมชน

ในอนุรักษ์	 หรือฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และมาตรา	๘๖	 (๒)	 ระบุถึงการรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

และภูมิปัญญาไทย	

	 (๒)	 การมีส่วนร่วม:	 ในรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๖๖	 ยังกล่าวถึงสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วม

จัดการ	บำารงุรกัษา	และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม	รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างสมดุลและยั่งยืน

	 (๓)	 การคุ้มครอง:	 ในรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๘๖	 (๒)	 เน้นเรื่องความคุ้มครองทรัพย์สิน 

ทางปัญญา	 รวมทั้งในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 หรือ	 CBD	 ยังระบุถึงเรื่องคุ้มครอง 

องค์ความรู้ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

	 (๔)	 การจัดการความรู้:	นโยบายรัฐบาล	แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	และแผนพัฒนาฯ	

ฉบับที่	 ๑๑	 ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดให้มีการวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน	 การจัดการองค์ความรู้ในชุมชน

อยา่งเปน็ระบบ	การจดัการการเรยีนรูใ้นชมุชน	และการถา่ยทอดภมูปิญัญาทีช่ว่ยพฒันาทกัษะในการประกอบ

อาชีพ	ตลอดจนมีการต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย	สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์	
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๓) ด้านการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย มี	 ๒	 ประเด็นหลัก	 คือ	

 (๑)	 การจัดบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้บัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๖๖	 รวมถึงในนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดินก็ให้ความสำาคัญกับ

ประเด็นนี้เช่นกัน	 ซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ตวัอยา่งเชน่	จดัใหม้กีารนวดเพือ่รกัษาและฟืน้ฟสูมรรถภาพ	การอบและประคบสมุนไพรเพือ่การรกัษา/ฟืน้ฟู

สขุภาพแมห่ลงัคลอด	โดย	สป.สช.	ไดส้นบัสนนุงบประมาณจากงบเหมาจ่ายรายหวัใหแ้กห่นว่ยบริการ	ปัจจบัุน

เหมาจ่ายหัวละ	 ๗.๒๐	 บาท	 ซึ่งในปี	 ๒๕๕๕	 ที่ผ่านมา	 สป.สช.	 ได้สนับสนุนงบประมาณแก่	 หน่วยบริการ

ประจำาที่จัดบริการนวดไทย	 ประมาณร้อยละ	 ๘๒.๔	 (๘๑๒	 แห่ง	 จากทั้งหมด	 ๙๘๖	 แห่ง)	 รายละเอียด 

ดูภาพที่	 ๓.๑	 จำานวนหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทย	 ปี	 ๒๕๕๒-๒๕๕๖	 และหน่วยบริการ 

ปฐมภมิูท่ีจดับรกิารนวดไทย	พบว่ามกีารเพิม่ขึน้ของการจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยใน	รพ.สต.	อยา่งรวดเรว็	

จาก	๙๒๑	แห่งในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	เป็น	๔,๕๓๑	แห่งในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	รายละเอียดดูภาพที่	๓.๒	ประเภท 

สถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการการนวดไทย

	 (๒)	 ในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 สนับสนุนให้ใช้มาตรการการเงินการคลังที่ยั่งยืน  

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง	 รวมทั้งให้ใช้มาตรการด้านการเงินและภาษีเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง	

๔) การมีส่วนร่วมของภาคีและคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

พ.ศ.	๒๕๕๐	พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	

ได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ	 ๓	 ภาคี	 คือ	 ชุมชน	 เอกชน	 และสมัชชาสุขภาพ	 โดยภาคีจะต้องมี

ส่วนร่วมพัฒนาในเชิงประเด็นที่สามารถนำามาเชื่อมโยงกับการนวดไทย	 กล่าวคือ

ในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟูภูมิปัญญา	 มีสิทธิในการจัดการ	 

การบำารงุรกัษา	และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	การเปดิโอกาส

ให้ชุมชนและเอกชนมสีว่นรว่มในการพฒันาสขุภาพและจดับรกิารสาธารณสขุ	ขณะที	่พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต	ิ

เนน้ใหป้ระชาชนและหนว่ยงานของรฐัมสีว่นรว่มในรปูแบบสมชัชาสขุภาพ	เพือ่กำาหนดนโยบายสาธารณะเพือ่

สุขภาพ	หรือความมีสุขภาพของประชาชน	 ในแผนพัฒนาที่	 ๑๑	 เน้นพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น	 จัดให้มี

การวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน	การจัดการองค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ	เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียน

รู้	 รวมท้ังมีส่วนร่วมคิดและร่วมกำาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่คำานึงถึงศักยภาพ	 ภูมิปัญญา	 

วิถีชีวิต	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก	 เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	 และพึ่งพาตนเองได้
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๕) ด้านการเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพบว่าประเด็นที่ได้

จากการศึกษานโยบายและกฎหมาย	 สามารถนำามาเชื่อมโยงกับการนวดไทย	๔	ประเด็นหลัก	 กล่าวคือ

 (๑) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูง	 เป็นนโยบายรัฐบาล 

ชุดปัจจุบันที่ต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	๒	เท่าตัวภายในระยะเวลา	๕	ปี	 โดยในแผนการ

บริหารราชการแผ่นดินมีกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะการเสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะ	 

ทั้งด้านภาษา	 มาตรฐานการบริการ	 และการจัดการ	 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 

บริการไทย	 รวมถึงการขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค	

 (๒) ด้านการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพใน

ภูมิภาคเอเชีย เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล	

พัฒนาสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 พัฒนากลไกควบคุมมาตรฐาน

บริการ/ผลิตภัณฑ์	 และส่งเสริมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ	

	 	 ขณะเดยีวกนัในแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่๑๑	ยงัมุง่เนน้ใหใ้ชค้วามหลากหลายทางชวีภาพ/

วัฒนธรรม	 และเอกลักษณ์ความเป็นไทย	 ผสานกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการพัฒนาสินค้า 

และบริการ	 การลงทุนในธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ	 เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแสความ 

ต้องการของตลาดโลก

 (๓) ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นประเด็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 และ

เป็นประเด็นที่ไม่ควรละเลยหากต้องการทำายุทธศาสตร์นวดไทยให้เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ	 ท้ังในและ 

ต่างประเทศ	

 (๔) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจบริการในตลาดต่างประเทศ	 ในแผน

พัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 เน้นให้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาด 

ต่างประเทศ	 เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย	

๖) ระบบฐานขอ้มลูการนวดไทยกระจดักระจาย ฐานขอ้มลูการนวดไทยมกีระจดักระจาย
อยู่ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ	บางส่วนมีระบบฐานข้อมูลแต่ไม่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ข้อมูลไม่

เปน็ปจัจบุนั	รวมทัง้ขาดกลไกกลางในการเชือ่มโยงขอ้มลู	สง่ผลใหไ้มส่ามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการกำาหนด

นโยบาย	และการวางแผนพฒันากำาลงัคนด้านการนวดไทย	การพฒันาระบบรกิาร	การพฒันาระบบการตลาด	

การคุ้มครองภูมิปัญญา	 และการคุ้มครองผู้บริโภค
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๕.๓ การพัฒนาองค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย

๑) ภูมิปัญญาการนวดไทยของไทย
 (๑) เอกสารโบราณที่บันทึกองค์ความรู้การนวดไทย องค์ความรู้การนวดไทยท่ีถือเป็น

ภูมิปัญญาดั้งเดิมแห่งชาติของประเทศ	 อันมีการจารึกและบันทึกในเอกสารโบราณโดยมีการสืบทอด 

และใช้มายาวนานมามากว่า	 ๗๐๐	 ปี	 จนตกผลึกเป็นหลักการและมีเอกลักษณ์เฉพาะ	 มีหลักฐาน 

ทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย	 (พ.ศ.	 ๑๗๖๓-๑๙๘๑)	 และในยุคกรุงศรีอยุธยา	 (พ.ศ.	 

๑๘๙๓-๒๓๑๐)	 มีหลักฐานที่กล่าวถึงการนวดไทยสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ	 (พ.ศ.	 ๑๙๙๑-๒๐๓๑)	

คือมีการตราเป็นทำาเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นครั้งแรกและใช้สืบมาจนกระทั่งยุคต้น 

กรุงรัตนโกสินทร์	 สำาหรับหลักฐานองค์ความรู้การนวดไทยที่มีการจารึกในเอกสารโบราณและใช้สืบทอด 

กันมานั้นมีอายุประมาณ	๑๐๐-๒๐๐	ปี	 มีหลักฐานการบันทึกหลักอยู่	 ๔	 แหล่ง	 ได้แก่

	 	 (๑)	 ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 (รัชกาลที่	 ๑	 และบูรณะปฏิสังขรณ์ใน

สมัยรัชกาลที่	 ๓)	

	 	 (๒)	 ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์	 ๑๑	 (พระยาวิชยาบดี	 (กล่อม))	

	 	 (๓)	 จารึกตำารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร	

	 	 (๔)	 คัมภีร์แผนนวด	๑	 และ	๒	 ใน	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่	 ๕	

 (๒) องค์ความรู้และทฤษฎีทางการแพทย์ของภูมิปัญญานวดไทย	 จากภูมิปัญญา 

การนวดไทยดั้งเดิมทั้ง	๔	แหล่ง	 ได้กล่าวถึง	ทฤษฎีทางการแพทย์ของภูมิปัญญาการนวดไทย	คือ	สมุฏฐาน	

อาการ	 และ	 แบบแผนการนวดรักษา	 ตามเส้นประธานสิบและจุดต่างๆ	 ดังนี้

	 	 (๑)	 สมุฏฐานโรคที่เกี่ยวกับการนวดไทย	อาการ	 และวิธีการนวดรักษา

	 	 (๒)	 สมุฏฐานเกิดจากทางเดินของลมติดขัด ทางเดินของลมทั่วร่างกายมี  

๗๒,๐๐๐ เส้น แต่ที่เป็นเส้นประธานมีสิบเส้น และมีจุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้น	 สมุฏฐานการนวดไทย

เชื่อว่า	 ถ้ามีการติดขัดของทางเดินลมจะทำาให้เกิดโรคและอาการต่างๆ	 ที่ผิดปรกติ	 การนวดตามแนวเส้น 

และจุดต่างๆ	 จะเป็นการทำาให้ทางเดินลมปกติ	 ทำาให้หายจากโรค

	 	 (๓)	 ภูมิปัญญาการนวดไทยจะบอกลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ	 ที่เกิดจากเส้น 

ประธานสิบและจุดต่างๆ	 ซึ่งเป็นการบอกวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคตามแบบการแพทย์แผนไทย

	 	 (๔)	 การนวดรักษา	กล่าวถึงวิธีการนวดตามเส้นประธานสิบและจุดนวดต่างๆ	ที่ใช้ใน

การรักษาโรค

 (๓) องค์ความรู้ในจารึกและบันทึกหลัก โดยศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

(วัดโพธิ์) จะประกอบด้วยแผนภาพการนวดทั้งสิ้น	 ๖๐	 ภาพ	 โดย	 ๑๘	 ภาพแรกนั้นเป็นภาพที่เก่ียวกับ 

เส้นประธานสิบ	 (อิทา ปิงคลา สุมนา กาลทารี สหัศรังสี ทวารี จันทภูสัง รุชำา สุขุมัง สิกขิณี) ภาพที่	 

๑๙-๖๐	 เป็นแผนภาพการนวดท่ีเกี่ยวกับสมุฏฐานวินิจฉัย	 ตำาราโรคนิทาน คำาฉันท์ ๑๑	 มีคำาฉันท์	 

กล่าวเส้นสิบ	 เรียบเรียงโดย	 พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)	 อดีตเจ้าเมืองจันทบูรณ์	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๒	 
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กล่าวถึง	 เส้นประธานท้ังสิบเช่นเดียวกับภาพแผนนวดวัดโพธิ์	 โดยจะกล่าวถึงเส้นประธานสิบแต่ละเส้น 

โดยละเอียด	 รวมทั้งการใช้ยาประกอบการนวดรักษา	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ (แผนนวด 

๑ และ ๒) กล่าวถึง	 เส้นประธานสิบ	 โดยจะกล่าวถึง	 แผนภาพการนวดทั้งหมด	 ๒๙	 ภาพ	 ตำาแหน่ง 

จุดและเส้นซึ่งใช้กดและนวดท่ัวร่างกาย	 และมีคำากลอนอธิบายกำาเนิดและทิศทางของเส้นประธานสิบ	 

โรคและอาการต่างๆ	 ท่ีเกิดจากเส้นประธานแต่ละเส้นผิดปรกติ	 การนวดรักษา	 จารึกตำารายาวัด 

ราชโอรสารามราชวรวิหาร จะมีแผ่นศิลาจารึกทั้งหมด	 ส่วนใหญ่เป็นตำารายา	 มีแผนภาพที่เป็นแผนปลิง 

อยู่	 ๒	 แผ่น	 มีภาพแผนนวดควำ่า	 ๑	 แผ่น	 และศิลาจารึกเกี่ยวกับ	 โรคลมและอาการต่างๆ	

สรปุการทบทวนและวเิคราะหส์ถานการณพ์บวา่	มแีหล่งบนัทึกองคค์วามรู้ภมูปิญัญาการนวดไทย

ดั้งเดิม	 ท่ียังมีการอนุรักษ์	 รักษา	 และเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตำาราเรียนสำาหรับวิชาชีพการนวดไทย	 

ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้นมีความสมบูรณ์ตามหลักและทฤษฎีทางการแพทย์ของภูมิปัญญาการนวดไทย 

ได้แก่	 สมุฏฐาน อาการ	 และวิธีการนวดรักษา	 ตามเส้นประธานสิบและจุดต่างๆ	 กรมพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรมีการจัดพิมพ์บันทึกภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมในรูป	

หนังสือ	ตำารา	และควรที่สภาการแพทย์แผนไทยจะประกาศให้เป็นตำาราสำาหรับการอบรมวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย	 ในขณะที่โอกาสของการนวดไทย	 คือ	 ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 (วัดโพธิ์)	 ได้รับ 

การยกย่องและขึ้นทะเบียนจากองค์การ	 UNESCO	 ให้เป็น	 “มรดกแห่งความทรงจำาโลก”	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	

โดยมีข้อเสนอแนะที่สำาคัญคือ	 ก่อนต้องทำาการประกาศและรับรององค์ความรู้การนวดไทยในจารึกและ 

บันทึกทั้ง	 ๔	 แหล่งให้เป็นภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติ	 ต้องมีกลไกทางวิชาการที่อิสระ	 คล่องตัว	

ในการแปล	 อธิบายขยายความภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติ	 เพื่อนำาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์	 

และการจัดทำาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติเป็นระบบดิจิตอล	 (Tratditional	

Knowladge	 Digital	 Library:TKDL)	 เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

	 ส่วนการวิเคราะห์พบข้อจำากัดหรือจุดอ่อนที่ควรเร่งดำาเนินการ	 ดังนี้	

	 ๑.	 หมอนวดไทยที่มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และนำาองค์ความรู้ดั้งเดิมโดยเฉพาะเส้นประธาน

สิบมาใช้ปฏิบัติจริงมีน้อยมาก

	 ๒.	 	ภาษาในบันทึกดั้งเดิมเป็นภาษาไทยเดิม	 ทำาให้หมอนวดไทยรุ่นใหม่ไม่สามารถเข้าใจได้

อย่างถ่องแท้

	 ๓.	 	ยงัขาดกลไกท่ีมปีระสทิธภิาพในระดบัชาตทิีท่ำาหนา้ทีใ่นการรวบรวมและประกาศรบัรอง

ให้เป็นภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติ

	 ๔.	 	ยังขาดการอธิบาย	ขยายความเนื้อหาในตำารา	และขาดการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อนำา

ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ
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๒) องค์ความรู้ในระบบการสืบทอด/การอบรมความรู้ในวิชาชีพการนวดไทย
สถานการณอ์งคค์วามรูใ้นระบบการสบืทอดและการอบรมความรูใ้นหลกัสตูรวชิาชพีการนวดไทย	 

สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย	 และการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ได้วิเคราะห์ตั้งแต่หลักสูตร	 สถาบัน

การศึกษา	ตำารับตำาราที่ใช้ในการสอน	ครูผู้รับมอดตัวศิษย์	และงบประมาณสนับสนุน	แบ่งได้	๓	ระบบ	คือ	

วิชาชีพการนวดไทย	 (ประเภท	 ก)	 การสอนการนวดไทยในสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย	 (ประเภท	

ข)	 และการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 (ประเภท	 ข)

วิชาชีพการนวดไทย (ประเภท ก)
๑) หลักสูตร คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ได้ประกาศรับรอง	 หลักสูตร 

การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (หลักสูตรวิชาชีพ

การนวดไทย)	วันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๐	และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	 (ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่	๑)	วันที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๐	(จากหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๔๕)	ซึ่งการจัดการอบรม

สำาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทยจะต้องจัด

อบรมตามกรอบหลักสูตรที่คณะกรรมการประกาศ

หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

กำาหนดระยะเวลาการศึกษา	๘๐๐	ชั่วโมง	ระยะเวลาทั้งสิ้น	๒	ปี	จำาแนกเป็น	ภาคทฤษฎี	ไม่น้อยกว่า	๒๔๕	

ชั่วโมง	 ภาคปฏิบัติ	 ไม่น้อยกว่า	 ๒๕๕	 ชั่วโมง	 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า	 ๓๐๐	 ชั่วโมง	

(ต้องทำารายงานผลการรักษาผู้ป่วยอย่างน้อย	 ๑๐๐	 ราย)	 โดยต้องมี	 “ครูผู้รับมอบตัวศิษย์”	 ทำาการสอน

ประจำา	 และในปัจจุบันมีการสอนการนวดแบบราชสำานักในสถาบันอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	  

(๘๐๐	 ชั่วโมง)	 และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 (๓๓๐)	 จำานวนมาก

๒) สถาบันอบรม การอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	 ต้องอบรมโดยสถาบันอบรมหรือ

สถานพยาบาลทีค่ณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยรบัรอง	ซึง่หมายรวมวา่องคก์ร/ชมรม/สมาคม

และอื่นๆ	 เมื่อต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์	 ต้องดำาเนินการตามกฎหมายเพ่ือเป็นสถาบันอบรมหรือ

สถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง๑	 จากคณะกรรมการวิชาชีพฯ	 ให้จัดการศึกษาถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิต 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	ตามมาตรฐาน	“หลักสูตรการประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐”	 และตามมาตรฐาน“หลักสูตร 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๐”

๑	ผู้ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองจาก	 คณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทย	 หรือไม่มี	 “ครูผู้รับมอบตัวศิษย์”	 ตามที่กำาหนด	 จะไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	หรือเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 ตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ

Report-1-5.indd   120 23/9/2556   22:31



บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย 121

ปัจจุบันมีสถาบันอบรมหรือสถานพยาบาลที่ได้รับรองให้สอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	 พ.ศ.

๒๕๕๐	 (๘๐๐	 ชั่วโมง)	 จำานวน	 ๓๖	 แห่ง	 (มิถุนายน	 ๒๕๕๖)	 ในจำานวนนี้เป็นองค์กรเครือข่ายผู้พิการ 

ทางสายตา	 ๖	 แห่ง	 และสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง	 ให้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ 

แผนไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 (๓๓๐	 ชั่วโมง)	 จำานวน	 ๙๒	 แห่ง	 (มิถุนายน	 ๒๕๕๖)	 ในจำานวนนี้เป็นองค์กร 

เครือข่ายผู้พิการทางสายตา	๖	แห่ง	รายละเอียดดูตาราง	๓.๖	รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยฯ

๓) ตำารา คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ได้ประกาศ	 ตำาราท่ีใช้เป็นแนวทาง 

ในการศึกษาวิชาการแพทย์ไทยสำาหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 จำานวน	 ๑๙	 รายการ	 (ข้อมูล	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕)	 ซ่ึงประกอบด้วยตำาราแพทย์ 

แผนโบราณทั่วไป	สาขาเวชกรรม	 เภสัชกรรม	และผดุงครรภ์	ตำาราเวชศึกษา	ตำาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์	

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน	 เป็นต้น	

ในจำานวนนี้มีตำาราการนวดไทย	จำานวน	๓	รายการ	ได้แก่	๑)	ตำาราแผนนวด	ในตำาราเวชศาสตร์

ฉบับหลวง	 รัชกาลที	 ๕	 เล่มท่ี	 ๑	 เล่มที่	 ๒	 กรมศิลปากร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๒	 

๒)	 ตำาราหมอนวดวัดโพธิ์	 จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม	 และ	 ๓)	 ตำาราการนวดไทย	 เล่ม	 ๑	 มูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา	พิมพ์ครั้งที่	 ๓	 (๒๕๕๐)

เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร	พบว่า	มีหมวดวิชาทั้งหมด	๖	หมวด	ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา	

๒๕	 วิชา	 และวิชาเลือกอีก	 ๒	 วิชา	 แต่ตำาราที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ได้ประกาศ	 

๓	 เล่มน้ัน	 เป็นตำาราในระดับหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเป็นหลัก	 และอาจรองรับวิชาเพียง	 ๓-๕	 วิชา

เท่านั้น	 ทำาให้ระบบการสอนวิชาชีพการนวดไทย	 (ประเภท	 ก)	 ยังขาดตำาราหลักท่ีใช้สอนเป็นจำานวนมาก	 

ไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 วิชาเรียน

๔) ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ ตามกฎหมาย	 หมอนวดไทยท่ีเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ	 ประเภท 

การนวดไทยต้องมีประสบการณ์การรักษาไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	 จึงจะมีสิทธิ์ขอข้ึนทะเบียนเป็นครูผู้รับมอบตัว

ศิษย์การนวดไทยได้	 และครู	 ๑	 คนสามารถรับมอบตัวศิษย์ได้ไม่เกิน	 ๔๐	 คนต่อปี	 นอกจากนี้ยังมีการ 

กำาหนดวา่	ในการสอนภาคปฏบิตัดิา้นการนวดไทยนัน้	ต้องมอียา่งนอ้ยผู้ชว่ยแพทยแ์ผนไทย	๑	คนต่อนกัเรยีน	

๑๐	 คน	 ในการช่วยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สอนนักเรียน	 อย่างไรก็ตาม	 มีวิชาเรียนนอกเหนือจากวิชา 

การนวดไทยอีกจำานวนมาก	 เช่น	 ร่างกายมนุษย์	 การปฐมพยาบาล	 ยา	 ความเจ็บปวด	 กฎหมาย	 เป็นต้น	 

ซึ่งต้องอาศัยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการสอน	 ทำาให้เป็นข้อจำากัดในการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 

ของครูผู้รับมอบตัวศิษย์โดยเฉพาะในสถาบันอบรมขนาดเล็กและในท้องถิ่น

๕) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ สถาบันอบรมของภาคประชาชนนั้นไม่ได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	 ในขณะท่ีสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะได้รับงบประมาณจากภาครัฐ	 ท้ังในด้านอาคารสถานที่	 
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ครูและบุคลากร	 สื่อการสอน	 และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการส่งเสริมการอบรม

วิชาชีพการนวดไทยของภาคประชาชน

ข้อสรุปจากการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนการสอน ในสถาบัน/มูลนิธิ/สมาคม/

ชมรม คือ ต้องเร่งสร้างตำาราประกอบการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	 ต้องสนับสนุนการ 

สร้างเครือข่ายสถาบันอบรมดังกล่าว	 และทำางานร่วมกัน	 ต้องพัฒนาศักยภาพของครูผู้รับมอบตัวศิษย์	 

และรฐัตอ้งสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการอบรมใหก้บัสถาบนัอบรมประเภท	ก	ทีเ่ปน็ของภาคประชาชน

เช่นเดียวกับ	 สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย	 ประเภท	 ข	 และสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

การสอนการนวดไทย ในสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข)
๑) โครงสร้างหลักสูตร แต่ละสถาบันจะมีโครงสร้างความแตกต่างกันไป	 จำานวนหน่วยกิตรวม

ของกลุ่มวิชาชีพด้านการนวดไทยของทุกสถาบันจะไม่ตำ่ากว่า	 ๑๒	 หน่วยกิต	 แบ่งเป็น	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-เรียน

รู้ด้วยตนเอง)	 เท่ากับ	 ๙	 หน่วยกิต	 และการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพไม่ตำ่ากว่า	 ๓	 หน่วยกิต	 ในการเรียน

ทฤษฎีด้านการนวดจะแบ่งเป็น	 นวดไทยบำาบัด	 ๑	 นวดไทยบำาบัด	 ๒	 และนวดไทยบำาบัด	 ๓	 ซึ่งทุกสถาบัน

จะเน้นการเรียนนวดแบบไทยประยุกต์	 (ราชสำานัก)	 อย่างไรก็ตามการนวดไทยบำาบัด	 ๓	 มีการเรียนนวด 

ที่หลากหลายแล้วแต่สถาบันที่จัดการเรียนการสอน	 เช่น	 นวดนำ้ามัน	 นวดฝ่าเท้า	 นวดล้านนา	 นวดทักษิณ	

นวดไทยสำาหรับนักกีฬา	 นวดสวีดิช	 ไคโรแพรกติก	 การนวดประยุกต์	 การนวดพื้นบ้าน	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 

การเรียนนวดไทยบำาบัด	 ๓	 จะมีความหลากหลายมาก	 ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ	 นักศึกษาอาจจะเกิด

ความสับสน	 นำาการนวดแต่ละอย่างมาผสมผสานกัน	 และอาจจะใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

๒) สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 

สถาบันท่ีเปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยตามมาตรา	 ๑๒(๒)	 (ข)	 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์

แผนไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพฯ	 ๑๑	 แห่ง	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๙	

สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการวิชาชีพ	 สาขาการแพทย์

แผนไทย

๓) ตำารา ตำาราท่ีใช้ในการเรียนการสอนด้านการนวดไทย	 พบว่า	 เกือบทุกสถาบันจะใช้ตำารา

หลากหลาย	 เนื้อหาในตำาราเรียนไม่ค่อยตรงกัน	 ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความสับสน	 บางสถาบันมีการสอน 

การนวดไทยตามแบบการนวดไทยประยุกต์ตามการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 บางสถาบันสอนการนวดแบบ

ตะวันตก	 โดยที่สถาบันประเภท	 ข	 นั้นอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักและองค์ความรู้ของการนวดไทยตาม

ภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิม	

๔) ครูและหมอนวดไทย สถาบันส่วนใหญ่จะมีปัญหาการขาดแคลนครูและหมอนวดไทย 

ที่จะทำาการสอนนักศึกษา	 โดยเฉพาะครูหมอนวดไทยที่จะทำาการสอนภาคปฏิบัติ	 เพราะตามเกณฑ์ของ 
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ประเภท	 ก	 นั้น	 การสอนภาคปฏิบัติ	 ต้องมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 ๑	 ต่อ	 นักเรียน	 ๑๐	 คน	 ซึ่งถ้าเทียบ

อัตราส่วนของจำานวนอาจารย์สอนกับนักศึกษาแล้วถือว่าน้อยมากและจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียน 

การสอนในภาคปฏิบัติ	 อีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญคือ	 อาจารย์ในสถาบันต่างๆ ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น 

อาจารย์ที่จบใหม่ ในขณะที่	 ประเภท	 ก	 นั้น	 หมอนวดไทยที่จะทำาหน้าที่เป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ได้นั้น	 

ต้องผ่านการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะประเภทการนวดไทยไม่น้อยกว่า	๕	ปี	ดังนั้น	คุณภาพของครูอาจารย์

จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย ความชำานาญ และประสบการณ์

ในการสอน

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอน	 ต้องจัดทำาโครงสร้าง

หลักสูตรการนวดไทยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพฯ	 

รับรอง	 ซึ่งการจัดทำาหลักสูตรการสอนการนวดไทยต้องยึดตามกรอบหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 

เพราะเป็นการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 และที่สำาคัญต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนการนวดไทย

ให้เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

การสอนการนวดไทยในสถาบันการศกึษาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ (ประเภท ข)
การนวดในการแพทยแ์ผนไทยประยกุตซ์ึง่เรยีกการนวดวา่แบบราชสำานกั	เริม่มกีารเรยีนการสอน

ในระบบการศึกษาจากสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 ปี	 ๒๕๒๕	 ที่	 โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	 

(ชีวกโกมารภัจจ์)	 ซึ่งเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่ง	 ใช้เวลาในการศึกษา	 ๓	 ปี	 โดยศาสตราจารย์	 นายแพทย์อวย 

เกตุสิงห์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	 ได้ตระหนักถึง	 ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ 

การนวดไทยแบบราชสำานกั	จงึไดจ้ดัหลกัสตูรการนวดไทยแบบราชสำานกัเขา้เปน็วชิาเอกวชิาหนึง่ในหลกัสตูร

แพทย์อายุรเวท	โดยได้เชิญหมอณรงค์สักข์	บุญรัตนหิรัญ	ซึ่งเป็นครูหมอนวดไทยแบบราชสำานักมาถ่ายทอด

วิชานี้	 ปัจจุบันมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 จำานวน	 ๑,๑๕๘	 คน	 รายละเอียด 

ดูตาราง	 ๓.๘	 จำานวนผู้สอบผ่านและรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๕

๑) โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอนจำาแนกเป็นหมวดวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย	 

๑๙	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วย	 หัตถเวชกรรมแผนไทย	 เรียน	 ๓	 ปี	 โดยฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย	 

และประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย	 ในปีที่	 ๔	 นอกจากนี้มีหมวดวิชาเลือกเสรี	 ๖	 หน่วยกิต	 เกี่ยวกับ

ประสบการณ์คัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย	

๒) สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร	 ๔	 ปี	 มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ๘	 สถาบัน	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๑๐	 สถาบัน 

การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับรอง
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124 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๓) ตำาราการนวดแบบราชสำานักในการเรียนการสอนระยะแรกใช้ตำาราการนวดของแพทย์ 

แผนไทยทั่วไป เช่น จารึกวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) คัมภีร์แผนนวด เล่ม ๑ และเล่ม ๒	 และมีการ 

จัดพิมพ์ตำารานวดแบบราชสำานักครั้งแรก	 คือ	 หัตถเวชกรรมไทย (นวดแบบราชสำานัก) โดยมูลนิธิฟื้นฟู

ส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ	 โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	 (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)	 ซึ่งในปัจจุบันการเรียน 

การสอนการนวดแบบราชสำานักในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ที่กรรมการวิชาชีพฯ	 รับรอง	 มีการ

พฒันาตำาราเรยีนการนวดไทยแบบราชสำานกัขึน้	เชน่	หตัถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำานกั) 

และ	การนวดพื้นฐาน	โดยโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	และโรงเรียนอายุรเวทธำารง	สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	(ในการพัฒนาตำาราการนวดแบบราชสำานัก	

แบ่งเนื้อหาเป็น	๓	ตอน	คือ	การนวดพื้นฐาน การนวดจุดสัญญาณ	และ	โรคทางหัตถเวชกรรมแผนไทย)	

และตำาราที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำาลังพัฒนาขึ้นมา

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 พบว่า	 มีสถาบัน 

การศึกษาที่เข้มแข็ง	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการจัดการเรียนการสอนตำาราที่ใช้ใน 

การสอน	 และมีครู	 นักวิชาการ	 และบุคลากรที่มีความรู้ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน	

ทำาให้การพัฒนาวิชาการมีความเข้มแข็ง	 ในขณะที่ยังต้องเน้นการพัฒนาตำาราการนวดไทยแบบราชสำานักให้

มีเนื้อหาวิชาที่มากขึ้น

๓) องค์ความรู้การนวดพื้นบ้านมีความหลากหลายกันในแต่ละภูมิภาค โดยใน 

ภาคเหนือ	 พบองค์ความรู้	 การยำ่าขาง	 ตอกเส้น	 จับเส้น	 นวด	 ดัด	 เหยียบ	 ดึงและกดกระดูก	 กดจุด	 

ในภาคกลาง	 มีองค์ความรู้	 การกดจุด	 จับเส้น	 เหยียบเหล็กแดง	 กดและดึงกระดูก	 ภาคอีสาน	 การขิดเส้น

และดึงเอ็น	 เหยียบเหล็กแดง	 ส่วนในภาคใต้	 มีองค์ความรู้การใช้เขากวางขูดที่ฝ่าเท้า	 กดจุด	 ดึงเส้น	 

รีดเส้น	

การวิเคราะห์องค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้การนวดพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นการจัดการ 

ความรู้	 โดยการบันทึกจากตัวหมอ	 เนื่องจากไม่มีการบันทึกการนวดพื้นบ้านในคัมภีร์ใบลานของท้องถิ่น 

ใน	๔	ภูมิภาคของประเทศไทย	ทั้งนี้อาจเพราะการนวดจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	ทำาให้การบันทึกวิธี

การนวดด้วยภาษาเขียนนั้นทำาได้ยาก	 การสืบทอดจึงมักจะสืบทอดด้วยวาจาและการปฏิบัติ

การจดัการความรูก้ารนวดพ้ืนบา้น	หมอพ้ืนบา้นจะไมก่ล่าวถงึสมฏุฐานโรค	แต่จะเนน้วธิกีารนวด	

ส่วนใหญ่แนวของเส้น	 การตอก	 การนวด	 การเหยียบ	 จะใช้แนวเดียวกับเส้นประธานสิบและแนวนวด 

ของการนวดไทย	 โดยที่ไม่ได้เรียกชื่อตามการนวดไทย	 ยกเว้น	 การเหยียบเหล็กแดงของวัดหนองหญ้านางที่

ใช้แนวการเหยียบแบบเดียวกับการนวดไทย	 คัมภีร์การนวดที่บันทึกตามวัดต่างๆ	 หรือหมอพ้ืนบ้านมักจะ

เป็นการคัดลอกแนวการนวดไทย

สรุปในเบื้องต้น	 การนวดพ้ืนบ้านมีลักษณะวิธีการในการนวดที่มี ลักษณะเฉพาะตาม 

ท้องถิ่น	 เช่น	การเหยียบเหล็กแดง	การตอกเส้น	การรีดเส้น	ซึ่งหมอนวดบางท่านบอกว่า	บางวิธีอาจได้เป็น
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บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย 125

ความรู้ที่ประยุกต์หรือนำามาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 พม่า	 จีน	 กัมพูชา	 แต่ยังไม่สามารถยืนยันแน่ชัดว่า

เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่	

อย่างไรก็ตามการจัดการความรู้ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน	 ขณะนี้ยังไม่มีกลไกทางวิชาการที่

เข้มแข็งในการจัดการความรู้ของหมอนวดพื้นบ้านที่มีอยู่	ทั้งนี้เพราะไม่มีการบันทึกการนวดพื้นบ้านในคัมภีร์

ใบลานของท้องถิ่นใน	๔	ภูมิภาคของประเทศไทย	การนวดจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	ทำาให้การบันทึก

วิธีการนวดด้วยภาษาเขียนนั้นทำาได้ยาก	การสืบทอดจึงมักจะสืบทอดด้วยวาจาและการปฏิบัติ	หมอพื้นบ้าน

จะไม่กล่าวถึงสมุฏฐานโรค	 แต่จะเน้นวิธีการนวด	 ส่วนใหญ่แนวของเส้น	 การตอก	 การนวด	 การเหยียบ	 

จะใช้แนวเดียวกับเส้นประธานสิบและแนวนวดของการนวดไทย	 โดยท่ีไม่ได้เรียกชื่อตามการนวดไทย	 

ยกเว้น	 การเหยียบเหล็กแดงของวัดหนองหญ้านางท่ีใช้แนวการเหยียบแบบเดียวกับการนวดไทย	 จึงต้อง

รวบรวม	 ตรวจสอบ	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้การนวดพื้นบ้าน	 และทำาการบันทึกอย่างเป็น

ระบบ	 และควรทำาการรวบรวมความรู้การนวดพื้นบ้านที่มีความหลากหลายจากหมอนวดพื้นบ้านโดยเร็ว	 

และต้องทำาการวิเคราะห์องค์ความรู้การนวดพื้นบ้านว่า	มีทฤษฎีทางการแพทย์อย่างไร	หรือเป็นวิธี	การนวด

ที่เน้นวิธีการเฉพาะอะไร	 การบันทึกความรู้การนวดพื้นบ้าน	 และจัดระบบองค์ความรู้ให้ชัดเจนเพื่อนำาไปสู่

การใช้ประโยชน์ในชุมชน

๔) การวจิยัการนวดไทย จากการรวบรวมผลงานวจัิยทีตี่พิมพ์ในฐานขอ้มลู	Sciencedirect	

และ	 PubMed	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕-๒๕๕๕	 โดยใช้คำาสำาคัญในการค้นคือ	Thai massage	 พบการวิจัย

นวดไทยในฐานข้อมูล	 Sciencedirect	 จำานวน	๖	 เรื่อง	 และ	 PubMed	 จำานวน	๗	 เรื่อง	 งานวิจัยทั้ง	 ๑๓	

เรื่อง	 เป็นภาษาอังกฤษและดำาเนินการวิจัยโดยคนไทยและในประเทศไทยทั้งหมด	

ส่วนฐานข้อมูลไทยได้ทำาการสืบค้นในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยจากเวบไซด์ของโครงการ 

เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย	 ThaiLIS-Thai	 Library	 Integrated	 System	 สำานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา	 ใช้คำาค้นว่า	 นวดไทย	 พบวิทยานิพนธ์	 ๓๑	 เรื่อง	 ซึ่งไม่สามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อได้	 

ส่วนข้อมูลจากห้องสมุดสถาบันการแพทย์แผนไทย	 พบงานวิจัย	 ๕	 เรื่อง	 การนำาเสนอผลงานวิจัยด้าน 

การแพทย์แผนไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๕	 พบงานวิจัย	 ๑๗	 เรื่อง	 

ซึ่งทั้งหมดนำาเสนอในรูปแบบบทคัดย่อ	 และจากวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 

พบงานวิจัยอีก	 ๘	 เรื่อง	 รวม	 ๓๐	 เรื่อง	 โดยสรุป	 มีงานวิจัยด้านการนวดไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด	 ๔๓	 เรื่อง	 โดยอยู่ในรูปนิพนธ์ต้นฉบับ	 ๒๖	 เรื่อง	 ในรูปบทคัดย่อ	 ๑๗	 เรื่อง	

สามารถจัดแบ่งกลุ่มตามการนำาไปใช้ประโยชน์	 ได้แก่

(๑) การวิจัยเชิงสำารวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูล	 ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต 

และปัจจุบันจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้การสัมภาษณ์	หรือใช้แบบสอบถาม	พบว่า	 เป็นงานวิจัย

เพื่อสำารวจพฤติกรรมของผู้รับบริการนวดไทย	สำารวจความพึงพอใจในการใช้บริการนวดไทย	และการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการนวดไทย
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126 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๒) การวิจัยทางคลินิก เป็นการวิจัยที่ศึกษาในผู้ป่วยหรืออาสาสมัครสุขภาพดี	 เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการนวดไทย	 โดยพบแบบแผนการวิจัยทางคลินิกของการนวดไทยว่า	

ส่วนใหญ่มักจะทำาในโรคหรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย	 และมีการวัดผลใน	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 การวัดผลด้วย 

เครื่องมือที่ใช้กันอยู่ทั่วไป	 ได้แก่	 การลดปวดด้วย	 pain	 scale	 และการวัดองศาการเคล่ือนไหว	 และ 

การวัดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่	 เช่น	 Electroencephalogram	 โดยการวิจัยส่วนใหญ่ที่ทำาในประเทศไทย 

มักไม่มีตัวเปรียบเทียบ	 แต่หากเป็นการศึกษาที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลต่างประเทศจะมีตัวเปรียบเทียบ	 อาทิ	 

การเปรียบเทียบการนวดแบบอื่น	ได้แก่	Swedish	massage	หรือการรักษา	แบบอื่นได้แก่	การฝังเข็มหรือ	

Acupuncture	 พบว่าการนวดไทยมี	 ประสิทธิภาพ	 หรือสามารถลดการปวด	 หรือเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

ในโรคหรืออาการที่ทำาวิจัย	

(๓) การจัดการความรู้ ในรอบ	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยจำานวนไม่มากที่ถอดองค์ความรู้ 

ของหมอนวดไทย	โดยส่วนใหญ่การจัดการความรู้มักจะทำาในการนวดพื้นบ้านมากกว่า	เช่น	การถอดความรู้

หมอพื้นบ้านในการรักษาอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 เป็นต้น	

การวิเคราะห์สถานการณ์ของการวิจัยนวดไทย ในช่วงเวลา	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 สถานการณ์การ

วิจัยการนวดไทยมีดังนี้

(๑) การวิจัยด้านการนวดไทยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยคลินิก เป็นไปเพื่อศึกษาผลของการ 

นวดไทยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย	 เช่น	 อาการปวดกล้ามเนื้อ	 ปวดหลัง	 โรคข้อเข่าเสื่อม	 อาการ

ไหล่ติด	และ	Myofascial	pain	รองลงมาเป็นการวิจัยสำารวจ	เช่น	การสำารวจค่าตอบแทนของหมอนวดไทย	

การสำารวจพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารและการสำารวจความพงึพอใจการนวดไทย	สดุทา้ยการวจิยัเพือ่ศึกษา

กลไกการออกฤทธิข์องการนวดไทย	โดยศกึษาการออกฤทธิใ์นมมุมองของแผนปจัจบุนั	เชน่	การเปลีย่นแปลง

ทางสรีรวิทยา	 การเปลี่ยนแปลงของ	 Electroencephalogram	 การเปลี่ยนแปลงของ	 bone	 marker	

นอกจากนั้นก็ยังมีความพยายามในการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ตามทฤษฏีเส้นประธานสิบ	 ในช่วง	 ๒-๓	 ปี

หลังมีการวิจัยในลักษณะประยุกต์นำาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยมาศึกษา	 เช่น	 ผลการทับหม้อ

เกลือในหญิงหลังคลอด	 การนวดเท้ารักษาอาการชาจากเบาหวาน	 การประคบร้อนด้วยหม้อเกลือเพื่อลด

อาการปวด	

(๒) นักวิจัยมืออาชีพด้านการนวดไทยมีน้อย งานวิจัยด้านนวดไทยประมาณครึ่งหนึ่งเป็น

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก	 จากการสืบค้นข้อมูลพบงานวิจัยด้านนวดไทยที่เป็นวิทยานิพนธ์

จำานวน ๓๑ เรื่องเทียบกับงานวิจัยจำานวน ๔๓ เรื่อง	 นอกจากนั้นผู้ทำาวิจัยการนวดไทยส่วนใหญ่เป็น

บคุลากรทางการแพทยแ์ผนปัจจบัุน	เชน่	แพทย	์พยาบาล	นกักายภาพบำาบดั	เภสชักร	นกัวชิาการสาธารณสขุ	

มีงานวิจัยจำานวนน้อยที่มีรายชื่อของหมอนวดไทย	หรือหมอแผนไทยเป็นคณะผู้วิจัย
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ข้อเสนอต่อการพัฒนาการวิจัยด้านนวดไทย

(๑) การกำาหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน

(๒) การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการนวดไทย ควรมีการพัฒนากลไกสนับสนุน

ใหเ้กิดการวจิยัดา้นนวดไทยทีม่คีณุภาพ	ทนัเวลาและเปน็ไปตามทศิทางทีว่างไว	้อาท	ิกลไกการสนบัสนนุดา้น

งบประมาณ	 กำาลังคนที่มีความรู้และทักษะในการทำาวิจัยด้านนวดไทยและมีจำานวนเพียงพอ

(๓) การพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเชิงระบบ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การนวดไทยจากแหล่งข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น	 ในรอบ	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการวิจัยเชิงระบบ	 ซึ่งการ

วิจัยเชิงระบบมีความจำาเป็นมากในการนำาไปการกำาหนดนโยบายของประเทศ	

(๔) การพัฒนารูปแบบการวิจัยนวดไทยตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย การนวดไทยมีแนวคิด

และทฤษฏีที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน	ดังนั้นการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ	ความปลอดภัยและ

กลไกการทำางานของการนวดไทยต่อรักษาอาการหนึ่งๆ	นั้นจำาเป็นต้องทำาบนแนวคิดและทฤษฏีการนวดไทย	

อีกทั้งในการรักษาด้วยการนวดไทยมักจะมีการรักษาอื่นๆ	 ควบคู่กันไป	 เช่น	 การประคบด้วยลูกประคบ

สมุนไพร	 หรือการใช้น้ำามัน	 ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน	 นอกจากนั้นการนวดไทยเป็นศิลปะที่มีความแตก

ต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

(๕) การพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการประสบความสำาเร็จของ 

การดำาเนนิการวจิยั	จากการทบทวนงานวจิยัพบวา่นกัวจิยัด้านนวดไทยยงัมนีอ้ย	การคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามสนใจ	

ฝึกอบรมแบบ	 on	 the	 job	 training	 ให้เข้าใจ	 มีความรู้และทักษะในการทำาการวิจัยด้านการนวดไทยบน

พื้นฐานและทฤษฏีการนวดไทย	 ก็จะทำาให้มีงานวิจัยนวดไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

๕) การคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย
(๑) ด้านกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาได้แก่	 พระราชบัญญัติ

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒	 ซ่ึงมีหมวดและมาตราท่ีเกี่ยวข้องคือ	 

หมวด	๒	การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	มาตรา	๑๖	ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

มี	 ๓	 ประเภทคือ	 ๑.	 ตำารับยาแผนไทยของชาติหรือตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติ	 ๒.	 ตำารับยาแผนไทย

ทั่วไปหรือตำาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป	 และ	๓.	 ตำารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำาราการแพทย์แผนไทย

ส่วนบุคคล

การประกาศให้จารึกและบันทึกภูมิปัญญาการนวดไทยทั้ง	 ๔	 แหล่งให้เป็นตำาราการแพทย์ 

แผนไทยแห่งชาติ	 (ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,	 ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์	 ๑๑,	 จารึกตำารายา 

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร,	 คัมภีร์แผนนวด	 ๑	 และ	 ๒	 ใน	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่	 ๕)	 นั้น

ต้องรอกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำาหนดตำารับยาแผนไทยหรือตำารา 
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การแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

ทำาให้ยังไม่สามารถประกาศเป็นตำาราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติได้

(๒) ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ การจัดเก็บและการจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้ในการศึกษา 

ความรู้และเป็นตำาราในการเรียนการสอน	 ศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ราชวรมหาวิหาร	 

(วัดโพธิ์)	 มีแผ่นภาพเดิม	 ๖๐	 ภาพ	 ปัจจุบันใช้สอนทั้ง	 ๖๐	 ภาพ	 ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์ใช้เป็นตำาราเรียน

และมีการเผยแพร่	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่	 ๕	 และจารึกตำารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร	

หอสมุดแห่งชาติพิมพ์เผยแพร่และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประกาศให้เป็นตำาราที่ใช้

เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยสำาหรับผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

(๓) ด้านสังคม องค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป	 คือ	 ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมล

มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (พ.ศ.	 ๒๓๖๗-๒๓๙๔)	 

ทรงโปรดเกล้าให้รวบรวมสรรพตำารา	แล้วให้จารึกลงบนแผ่นศิลาประดิษฐานไว้ตามเสนาสนะ	และศาลาราย

ภายในวดั	เพือ่ใหป้ระชาราษฎรไ์ดศ้กึษาเรยีนรูเ้ปน็มหาวทิยาลยัและหอสมดุเปดิสำาหรบัประชาชนแห่งแรก

ในโลกตะวันออก

เมื่อวันท่ี	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๑	 ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วย 

แผนงานความทรงจำาแห่งโลกของยูเนสโก	 (UNESCO	Memory	 of	 the	World	 Regional	 Committee	

for	 Asia/	 Pacific	 -MOWCAP)	 ณ	 กรุงแคนเบอร์ร่า	 ประเทศออสเตรเลีย	 ได้มีมติรับรองจารึกวันโพธิ์ขึ้น

ทะเบียนเป็น	 “มรดกความทรงจำาแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” (Asia/	 Pacific	 Memory	 of	

the	 world	 Register	 in	 ๒๐๐๘)	 และวันที่	 ๒๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 ได้มีมติรับรองให้จารึกวัดโพธิ์ขึ้น

ทะเบียนเป็น	“มรดกความทรงจำาแห่งโลกในระดับนานาชาติ”	(The	Memory	of	the	world	Register	

in	 2011)	 ณ	 มหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร์	 เมืองแมนเซสเตอร์สหราชอาณาจักร	 และได้มีการจัดงาน	 

“ฉลองจารึกวัดโพธิ์มรดกความทรงจำาแห่งโลก	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔”	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 ธันวาคม	 ๒๕๕๔-๒	 มกราคม	

๒๕๕๕	ณ	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 (วัดโพธิ์)

ศิลาจารึก “แผนนวด”วัดพระเชตุพนฯ	และรูปฤาษีดัดตนหล่อด้วยสังกะสีประสมดีบุก	นับเป็น

องค์ความรู้ตำาราการนวดไทยที่สำาคัญยิ่ง	 ที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน	 จึงสมควรส่งเสริมและพัฒนา	

การนวดไทย มรดกไทย สู่มรดกโลก โดยมีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำาหนดตำารับยาแผนไทยหรือตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติ	 และ 

ต้องพัฒนากลไกในการรับรองมาตรฐานการอบรมความรู้การนวดไทยและการบริการการนวดไทยว่าเป็นไป

ตามภูมิปัญญาการนวดไทยของชาติ
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๕.๔ มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน

๑) มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการ

การนวดไทยเป็นวิชาชีพประเภทหนึ่งในสาขาการแพทย์แผนไทยที่มีบทบาทสำาคัญทางเลือกหนึ่ง

ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย	 ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖  

ซึ่งได้กำาหนด	 “วิชาชีพการแพทย์แผนไทย” การนวดไทยเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ตามมาตรา	 ๔	 ทำาให้ผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะดังกล่าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม	 พ.ร.บ.วิชาชีพฯ	 และมี

สิทธิและศักดิ์เท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ

การดำาเนินการโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	

ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำาเนินการพัฒนามาตรฐานการนวดไทย	 ได้แก่	หลักสูตร	สถานพยาบาล	

แนวปฏิบัติทางคลินิก	 มาตรฐานสถาบันการศึกษา/สถาบันการฝึกอบรม	 และตำารามาตรฐาน	 มีดังนี้

๑) มาตราฐานหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้มีการ

แยกระดับการศึกษาอบรมเป็น	 ๒	 ระดับ	 ได้แก่	 ตามมาตรา	 ๑๒	 (๒)	 (ก)	 ซึ่งตรงกับมาตรา	 ๓๓	 (๑)	 (ก)	

และตามมาตรา	๑๒	(๒)	(ข)	ซึ่งตรงกับมาตรา	๓๓	(๑)	(ข)	สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ	๕.๓	การพัฒนา

องค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย	 หัวข้อย่อย	 ๒)	 องค์ความรู้ในระบบการสืบทอด/การอบรม

ความรู้ในวิชาชีพการนวดไทย

๒) มาตรฐานสถานพยาบาล ใช้แนวทางมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถาน

บริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดทำาโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ในปี 

พ.ศ.	๒๕๔๘	และปรับปรุงในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งมีการกำาหนดมาตรฐานงานบริการ	๕	ด้าน	ในสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐแบ่งเป็น	 ๒	 ระดับ	 คือ	 ระดับโรงพยาบาลและระดับสถานีอนามัย	 ได้แก่	

	 (๑)	 สถานที่	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และสิ่งแวดล้อม

	 (๒)	 บุคลากร

	 (๓)	 การปฏิบัติงาน

	 (๔)	 การควบคุมคุณภาพ

	 (๕)	 การจัดบริการ

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 ได้มีการจัดทำามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	 (รพ.สส.พท.)	 Thai	 Traditional	 Medicine	 &	 Integrative	

Medicine	Promoting	Hospital	Standard	(TIPhS)	เพื่อให้หน่วยบริการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยระดับของมาตรฐานโรงพยาบาล 

ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)	แบ่งออกเป็น	๓	ระดับ	
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คือ	 มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	 (รพศ./รพท.)	 มาตรฐานในระดับโรงพยาบาล

ชุมชน	 (รพช.)	 และ	 มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 (รพ.สต.)	 ในข้อกำาหนดมาตรฐาน

งานบริการ	 ๕	 ด้าน	 ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเช่นเดียวกัน

๓) แนวปฏิบัติทางคลินิก

จัดทำาแนวเวชปฏิบัติด้านการนวดไทย (วนท.) การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยจัดทำา	 แนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อลดอาการปวด แนวเวชปฏิบัติการ 

นวดไทยเพื่อฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต	 และได้จัดทำาแนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

หญิงหลังคลอด พ.ศ.	๒๕๕๓	ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการว่า	สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการประจำา

ควรใช้แนวเวชปฏิบัติการนวดไทยแนวเดียวกันท้ังประเทศ	 และได้มีการเสนอให้กรมพัฒนาการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปรับปรุงและ	 พัฒนาแนวเวชปฏิบัติให้เป็นแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์ 

แผนไทยสำาหรับหน่วยบริการที่จัดบริการการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ	

๔) มาตรฐานสถาบันการศึกษา/สถาบันการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ได้มีการแยกระดับการศึกษาอบรมเป็น	 ๒	 ระดับ	 ได้แก่	

	 (๑)	 ระดบัสถาบนัหรอืสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทยรับรองโดยมผู้ีประกอบวชิาชพี

การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม	 ตามมาตรา	 ๑๒	 (๒)	 (ก)	 

ซึ่งตรงกับมาตรา	๓๓	 (๑)	 (ก)	ของ	พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 (พ.ร.บ.เดิม)	 โดยมีสถาบัน

ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 จำานวน	 ๑๐๕	 แห่ง	 รายละเอียด 

ดูตาราง	 ๓.๖	 รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยฯ	 ในบทที่	 ๓

	 (๒)	 ระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง	 ตามมาตรา	 ๑๒	 

(๒)	 (ข)	 ซึ่งตรงกับมาตรา	 ๓๓	 (๑)	 (ข)	 ของ	 พ.ร.บ.เดิม	 โดยมีสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย 

ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	จำานวน	๑๑	แห่ง	และด้านการแพทย์

แผนไทยประยุกต์	 จำานวน	๘	 แห่ง	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๙-๓.๑๐	 ในบทที่	 ๓

๕) มาตรฐานตำารา

	 (๑)	 ตำาราการเรียนการสอนวิชาชีพการนวดไทย (ประเภท ก)	 สภาการแพทย์แผนไทย	

(คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยเดิม)	 ได้รับรองและประกาศ	 ตำาราที่ใช้เป็นแนวทางใน 

การศึกษาวชิาการแพทยไ์ทยสำาหรบัผูท่ี้ประสงคจ์ะขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา

การแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย	จำานวน	๓	รายการ	 ได้แก่	๑)	ตำาราแผนนวด	 ในตำาราเวชศาสตร์ฉบับ

หลวง	 รัชกาลที	 ๕	 เล่มที่	 ๑	 เล่มที่	 ๒	 กรมศิลปากร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๒	 ๒)	 ตำารา
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หมอนวดวัดโพธิ์	 จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม	 และ	 ๓)	 ตำาราการนวดไทย	 เล่ม	 ๑	 มูลนิธิสาธารณสุข

กับการพัฒนา	 พิมพ์ครั้งที่	 ๓	 (๒๕๕๐)	 (ข้อมูล	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕)	 อย่างไรก็ตามการการสอนวิชาชีพ 

การนวดไทย	 (ประเภท	 ก)	 ยังขาดตำาราหลักที่ใช้สอนเป็นจำานวนมาก	 ไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 วิชาเรียน

	 (๒)	 ตำาราของสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) ตำาราที่ใช้ในการเรียน

การสอนดา้นการนวดไทย	พบวา่	เกอืบทกุสถาบนัจะใชต้ำาราหลากหลาย	ทัง้นีค้วรเนน้ความรูค้วามเขา้ใจหลัก

และองค์ความรู้ของการนวดไทยตามภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิม

	 (๓)	 ตำาราของสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ประเภท ข)	 ในการเรียน

การสอนระยะแรกใช้ตำาราการนวดของแพทย์แผนไทยทั่วไป	 เช่น	 จารึกวัดพระเชตุพนฯ	 (วัดโพธิ์)	 คัมภีร์ 

แผนนวด	 เล่ม	 ๑	 และเล่ม	 ๒	 การพัฒนาตำาราหัตถเวชกรรมแผนไทย	 (การนวดไทยแบบราชสำานัก)	 และ	

การนวดพื้นฐานในการพัฒนาตำาราการนวดแบบราชสำานัก	 แบ่งเนื้อหาเป็น	 ๓	 ตอน	 คือ	 การนวดพื้นฐาน	

การนวดจุดสัญญาณ	 และโรคทางหัตถเวชกรรมแผนไทย	 และตำาราที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำาลังพัฒนาขึ้นมา

๒) การพัฒนากำาลังคน

สังคมไทยมีกระแสความตื่นตัวในเร่ืองการแพทย์แผนไทย	 มากข้ึนในช่วง	 ๓	 ทศวรรษท่ีผ่านมา	

จากความสนใจเรื่องสุขภาพทางเลือกของประชาชน	 ขณะที่กระแสการสนใจภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 ในกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพื้นที่ค่อยๆ	 ขยายตัวและได้รับ 

การยอมรบัจากภาครฐัมากข้ึน	ทำาใหเ้กดิกระบวนการทีจ่ะฟืน้ฟอูงคค์วามรูข้องการแพทยแ์ผนไทย	การแพทย์

พื้นบ้านขึ้น	 ซึ่งในปี	 ๒๕๕๒	 ได้มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒	 มติ	 ๗	 เรื่อง	 การพัฒนาการแพทย์

แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ	 คู่ขนาน

กับการแพทย์แผนปัจจุบัน	และในปี	๒๕๕๓	มีมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	การรับรองแผนยุทธศาสตร์

ชาติ	 การพัฒนาภูมิปัญญาไท	 สุขภาพวิถีไท	 ฉบับที่	 ๒	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๙)	 ส่งผลให้การขับเคลื่อนเชิง

นโยบายเพื่อการบูรณาการการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือก	 เข้าสู่ระบบ

ประกันสุขภาพ	 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น	 การกำาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา 

กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในระดับชาติได้ชัดเจนขึ้น	 แต่การขับเคลื่อนการพัฒนากำาลังคนผู้ให้บริการ

ด้านการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย	 โดยเฉพาะในภาครัฐที่ถือว่ามีความสำาคัญ	 เนื่องจากเป็นแกนหลัก

ของการใหบ้รกิารสขุภาพแกป่ระชาชนของประเทศ	ดังนัน้ปจัจัยทีส่ำาคญัทีสุ่ดประการหนึง่คอื	การมบีคุลากร

ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการนวดไทยที่เพียงพอ	 ทั้งในด้านจำานวน	 ความสามารถ	 คุณภาพ	

และบุลากรเหล่านั้นจะต้องมีการกระจายตัวในการให้บริการสุขภาพกับประชาชนกลุ่มต่างๆ	 อย่างทั่วถึง

สถานการณ์กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยจากรายงานการสาธารณสุขไทย	 ด้านการแพทย์ 

แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๕๔)	 มีข้อมูลการผลิตกำาลังคน 

ด้านการแพทย์แผนไทย	 ดังนี้ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 ๑,๙๘๗	 คน	 กำาลัง

ศึกษา	 ๓,๑๗๙	 คน	 และในปีเดียวกัน	 นพ.ฑินกร	 โนรี	 ได้ศึกษาการคาดการณ์ความต้องการกำาลังคน 
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ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล	 และในอีก	 ๑๐	 ปีข้างหน้า	 โดยจำาแนกผู้ให้บริการ 

ออกเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 คือ	 นายแพทย์แผนไทย	 หมายถึง	 บุคคลผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และผู้ช่วยที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ	หมายถึง	บุคคลที่

ได้รับการอบรมตามหลักสูตร	 “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย”	 จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ในระดับสถานบริการ	 ตั้งแต่ระดับปฐมภูม	 ทุติยภูม	 และตติยภูมิ	 

เมื่อพิจารณากรอบอัตรากำาลังร่วมกับจำานวนสถานบริการของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 (รพ.ศูนย์/

ทั่วไป	 ๙๕	 แห่ง	 รพ.ชุมชน	 ๗๓๑	 แห่ง	 สถานีอนามัย	 ๙,๗๔๖)	 มีความต้องการนายแพทย์แผนไทยและ 

ผู้ช่วยฯ	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๑๐,๗๘๙	 คน	 และ	 ๒๒,๓๗๘	 คนตามลำาดับ	 แม้ว่าในระยะ	 ๑๐	 ปีข้างหน้าอาจมี 

การเปลี่ยนแปลง	 และจากการสำารวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการภาครัฐ 

ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พบว่า	 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	

๑,๓๙๔	 คน	 (ร้อยละ	 ๑๐.๕๓)	 และเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 ๖,๒๔๔	 คน	 (ร้อยละ	 ๔๗.๑๕)	 และมีผู้ให้

บริการที่ตำ่ากว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 ๕,๖๐๖	 คน	 (ร้อยละ	 ๔๒.๓๓)	 รายละเอียดดูภาพท่ี	 ๓.๓	 จำานวน

บุคลากรแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ส่วนกำาลังการผลิตในสถาบันการศึกษาเกือบทั้งหมด	ยกเว้นโรงเรียนอายุรเวท	เปิดรับนักศึกษา

ในช่วงปี	 ๒๕๔๕-๒๕๕๐	 โดยได้ผลิตบุคลากรออกปฏิบัติงานแล้วทั้งสิ้น	 ๑,๙๘๗	 คน	 และกำาลังอยู่ระหว่าง

การศึกษาทั้งสิ้น	 ๒,๘๑๘	 คน	 ซึ่งอีก	 ๑๐	 ปีข้างหน้า	 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนี้	 ยังขาดข้อมูลกำาลังการผลิต

ในสายวิชาชีพการนวดไทย (ประเภท ก) หรือได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากผู้ประกอบโรคศิลปะ

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์ 

แผนไทยรับรอง	 ซึ่งในปี	 ๒๕๔๘	 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 

ตามมาตรา	 ๓๓(๑)	 (ค)	 ในปีพ.ศ.	 ๒๕๔๘	 มี	 ๘๑	 คน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 จำานวน	 ๗๓	 คน	 รวม	 ๑๕๔	 คน	 

ได้รับใบครูผู้รับมอบตัวศิษย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพสำาหรับผู้ขอ 

ขึน้ทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	และมผีูป้ระกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 ตามมาตรา	 ๓๓(๑)	 (ก)	 เช่น	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	

จำานวน	 ๖๙๙	 คน	 ปี	 ๒๕๕๕	 จำานวน	 ๕๓๕	 คน	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๕	 จำานวนผู้สอบและได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนฯ	 ในบทท่ี	 ๓	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังไม่มีใบครูผู้รับมอบตัวศิษย์	 อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการแยก 

การวิเคราะห์เป็นกำาลังคนด้านการนวดไทย	 เนื่องจากนายแพทย์แผนไทยทุกคนสามารถให้การรักษาด้วย 

การนวดไทยได้	 และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยขณะนี้เป็นหลักสูตรที่สอนการนวดไทยเป็นหลัก	 แต่การ

จัดทำากรอบอัตรากำาลังเช่นนี้	 จะมีผลต่อการวิชาชีพการนวดไทยในประเภท	 ก	 ที่มีเฉพาะใบประกอบโรค

ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทยนั้นก็จะไม่เข้าข่ายกรอบอัตรากำาลังที่วิเคราะห์	 จึงต้อง

ผลักดันให้มีกรอบอัตรากำาลังด้านการนวดไทยในระบบสุขภาพพร้อมทั้งทิศทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

นวดด้วย
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ปัญหาอุปสรรค
(๑)	 การพฒันาเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีการนวดไทย	เกณฑม์าตรฐานอาชพีการนวดไทยการพฒันา

ยกระดับผู้ให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตบุคลากรการนวดไทยให้เพียงพอกับความต้องการ	 

อย่างไรก็ตามการผลิตบุคลากรด้านการนวดไทยยังมีความหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการสอน	 

ครู	 วิทยากร	 และแหล่งฝึกอบรมที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 ส่งผลให้ความรู้และทักษะการนวดไทยมี 

ความแตกต่างกัน	 ไม่มีกรอบอัตรากำาลังในหน่วยบริการ	 และระบบการจ้างงานไม่เอื้ออำานวยต่อการพัฒนา

บุคลากรด้านการนวดไทย	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ้างรายวัน

(๒)	 การผลติบคุลากรดา้นการนวดไทย	มจีำานวนไมเ่พียงพอกบัความต้องการเนือ่งจากข้อกำาหนด

คุณสมบัติบุคลากรนวดเพื่อการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพกำาหนด	 ต้องเป็นผู้จบหลักสูตรวิชาชีพนวดไทย	

๘๐๐	 ชั่วโมง	

(๓)	 ไม่มีฐานข้อมูลกำาลังคนด้านการนวดไทย	เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ	และวางแผนกำาลังคน

ด้านการนวดไทยในระยะยาว

(๔)	 อดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	 มีหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านการนวดไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

จำานวนมาก	หลกัสตูรการเรยีนการสอนและตำาราเรยีนมคีวามหลากหลายทำาใหบ้คุลากรทีจ่บจากสถาบนัตา่งๆ	

มีความแตกต่างทั้งด้านความรู้และทักษะ

(๕)	 สถานบริการท้ังภาครัฐและเอกชนแต่ละแห่งมีความต้องการบุคลากรนวดไทยไม่เหมือนกัน	

(นวดเพื่อการรักษา	 และนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม)

(๖)	 ไม่มีหน่วยงานกลางในการรับรองมาตรฐานอาชีพการนวดไทย

(๗)	 ไม่มีหน่วยงานกลางในการขึ้นทะเบียนผู้จบการอบรมอาชีพการนวดไทย

(๘)	 ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษะให้สอดรับกับ 

ความต้องการของสังคม

(๙)	 ความต้องการบุคลากรด้านการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีจำานวนเพิ่มขึ้น

และมีเกณฑ์พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการนวดไทย	 ซึ่งเป็นข้อกำาหนดด้านการประกอบโรคศิลปะ	 (นวดเพื่อ 

การรักษา)	 แต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีกรอบอัตรากำาลังรองรับรวมถึงสวัสดิการอื่นๆ	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑)	 กระทรวงสาธารณสุขควรเน้นการส่งเสริมการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในระดับ	 

District	 health	 system	 (ทั้ง	 Primary	 และ	 secondary	 care)	 เนื่องจากสถานบริการระดับนี้มีต้นทุน 

บุคลาการทางด้านนี้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว	 อีกท้ังการจัดระบบบริการท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน 

เกินไป	 จะทำาให้ประสบความสำาเร็จในการผสมผสานบริการทางการแพทย์แผนไทยเข้ากับการแพทย์ 

แผนปัจจุบันได้ง่าย
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(๒)	 ควรกำาหนดให้มีหน่วยงานหลัก/กลไกในการรับรองมาตรฐานฝีมือด้านวิชาชีพและอาชีพ 

การนวดไทย	 กำาหนดให้มีหน่วยงานหลักในการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือการนวดไทย 

ทัง้ดา้นวชิาชพีและอาชพีเพือ่การจดัหางาน	การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการนวดไทยเพ่ือพัฒนาและ

ยกระดับฝีมือให้สอดรับกับความต้องการ

(๓)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทางเลือกที่สำาคัญ	 ในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้าน 

การแพทยแ์ผนไทยลงในระดบัพืน้ที	่โดยสามารถดำาเนนิการได้ต้ังแต่	การวางแผนความต้องการ	การสนบัสนนุ

งบประมาณในการผลิต	 และการกำาหนดอัตราตลอดจนความก้าวหน้าของบุคลากรเหล่านี้ลงในหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ตาม

(๔)	 ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลที่มีความจำาเป็น	 (Core	 indicators)	 เพื่อนำามาใช้ประกอบ

การคาดการณ์ด้วยวิธีอื่นๆ	 จะทำาให้การวางแผนในอนาคตมีความแม่นยำาขึ้น	 ตัวอย่างข้อมูลดังกล่าว	 เช่น	

ข้อมูลด้านผลิตภาพ	 (Productivity)	 การวิเคราะห์ลักษณะความเจ็บป่วยของแต่ละกลุ่มประชากร	 ข้อมูล

อัตราใช้บริการ	 (Utilization	 rate)	 ข้อมูลการสูญเสียบุคลากรจากวิชาชีพ	 (Loss	 rate)	 เป็นต้น

(๕)	 พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพและมาตรฐานทัง้ตามมาตรฐานของกระทรวง

ศึกษาและการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 การดำาเนินการควรทำาภายใต้ 

เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิต	 สภาการแพทย์แผนไทย	 และกระทรวงสาธารณสุข

(๖)	 เร่งพัฒนา	 “ครู”	 ทั้งในเร่ืองจำานวนและคุณภาพ	 ซ่ึงจะเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการกำาหนด 

ความสามารถในการผลิตบุคลากรในอนาคต

(๗)	 พัฒนาบุคลากรที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม	 โดยเฉพาะในกลุ่มที่

จบจากสถาบันการศึกษาไม่สามารถสอบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้	 และกลุ่มท่ีผ่านการฝึกอบรมใน

หลักสูตรต่างๆ	 ท่ีหลากหลายและไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนดของสภาการแพทย์แผนไทย	 ควรได้รับ 

การพัฒนาปรับวุฒิการศึกษา	 เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภาพที่มากขึ้นได้

๓) ระบบบริการ

สถานบริการด้านการนวดไทยในปัจจุบัน	 ประกอบด้วย	 สถานบริการ	 ๓	 ประเภท	 ได้แก่	 

สถานบริการภาครัฐ	 จำานวน	 ๑๐,	 ๕๙๒	 แห่ง	 ภาคเอกชน	 จำานวน	 ๒๙๘	 แห่ง	 และกลุ่มหมอพื้นบ้านที่มี

ความชำานาญด้านการนวด	 จำานวน	๘,๒๔๖	 คน	 ดังตาราง	 ๕.๓
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ตาราง ๕.๓	 จำานวนสถานบริการด้านการนวดไทย

สถานบริการ
จำานวน 

(แห่ง)

จัดบริการ

นวด (แห่ง)

คิดเป็น

ร้อยละ 

(แห่ง)

ไม่มี

บริการนวด 

(แห่ง)

คิดเป็น

ร้อยละ

-	สถานบริการภาครัฐ ๑๐,๕๙๒ ๓,๑๘๓ ๓๐.๐๕ ๗,๔๐๙ ๖๙.๙๒

		๑.	โรงพยาบาลชุมชน ๗๓๔ ๕๗๙ ๗๘.๘๘ ๑๕๕ ๒๑.๑๒

		๒.	โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ๙๔ ๓๙ ๔๑.๔๘ ๕๕ ๕๘.๕๑

		๓.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ๙,๗๖๔ ๒,๕๖๕ ๒๖.๒๗ ๗,๑๙๙ ๗๓.๗๓

-	สถานบริการภาคเอกชน - ๒๙๘ - - -

ที่มา: กลุ่มงานนวดไทย	 สถาบันการแพทย์แผนไทย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ณ	 วันที่	 ๓๑	

มีนาคม	๒๕๕๕

จะเห็นได้ว่าจำานวนสถานบริการในภาครัฐที่ไม่มีบริการด้านการนวดไทยนั้นมีร้อยละ	 ๖๙.๙๒	 

ซึ่งการมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนทั้งด้านอัตรากำาลัง	 งบประมาณการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวก	 

และอื่นๆ	 จะสามารถขยายจำานวนสถานบริการด้านการนวดไทย	 และเพิ่มอัตรากำาลังให้สถานบริการ 

และสรา้งความมัน่คงของคณุภาพชวีติของบคุลากรด้านการนวดไทย	ซ่ึงเปน็ผู้รักษาอตัลักษณก์ารนวดไทยให้

ดำารงอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

(๑) การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู
การนวดไทย	 เป็นวิธีการหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งในมิติ 

การส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การรักษาโรคและการฟื้นฟู	 โดยมีช่องทางการบริการแพทย์แผนไทย 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	 มี	 ๒	 ช่องทาง	 คือ	

๑)	 ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากคลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน	 แต่เนื่องจากแพทย์แผนปัจจุบันยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาทางการแพทย์แผนไทย	 ส่งผลให้ไม่ส่ังการรักษาหรือไม่ส่งต่อ 

การรักษาด้านการแพทย์แผนไทย	 รวมทั้งมีขั้นตอนในการเข้ารับบริการผ่านหลายขั้นตอนทำาให้การบริการ

การแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขมีจำานวนไม่แพร่หลาย

๒)	 ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากคลินิกแพทย์แผนไทย	 แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบอาจไม่ใช่แพทย์ 

แผนไทยผู้มีใบประกอบโรคศิลปะโดยตรง	 ส่วนมากเป็นพยาบาล	 เภสัชกร	 นักวิชาการ	 นักกายภาพบำาบัด	

เปน็ตน้	ทำาใหข้าดความตอ่เนือ่งในการสง่ต่อบริการ	ดังนัน้ควรมกีารอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัศาสตร์การแพทย์

แผนไทยแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือมีแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะทุกหน่วยบริการ
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ดังนั้นเพื่อให้การบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเข้มแข็งมากข้ึน	 ควรมี 

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่แพทย์แผนปัจจุบัน	 และควรแทรกองค์ความรู้ 

ดา้นการแพทยแ์ผนไทยในระบบการเรยีนการสอนของแพทยแ์ผนปจัจุบนั	นอกจากนีห้ากต้องการพัฒนาการ

บริการนวดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวและสู่มาตรฐานสากลควรพัฒนาระบบบริการการนวดไทยทั้งใน 

สถานบริการภาครัฐและเอกชนให้มีความทัดเทียมมาตรฐานสากล	 ควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตยา

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในกรรมวิธีการนวดไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	 เพื่อให้คนไทยทุก

ช่วงวัยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการรับบริการนวดไทย	

การนวดไทยมีการบริการ	๒	ระดับ	ได้แก่	การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	และการนวด

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 การพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างการยอมรับถึงประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และความ

ปลอดภัย	 จึงมุ่งเน้นการจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นการประกันคุณภาพบริการ	 ดังนี้

 (๑) ภาครัฐ	 การจัดบริการนวดไทยในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	 เน้นไปด้านการนวด 

เพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำาหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อน 

การจัดบริการนวดไทยในระบบสุขภาพ	

	 	 ๑.๑)	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก	 ได้พัฒนามาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ	 ๕	 ด้าน	 คือ	 

๑.	 สถานที่	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และสิ่งแวดล้อม	 ๒.	 บุคลากร	 ๓.	 การปฏิบัติงาน	 ๔.	 การควบคุมคุณภาพ	

และ	๕.	 การจัดบริการ

	 	 การจัดทำามาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการการแพทย์แผนไทย	

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	 แบ่งออกเป็น	 ๒	 ระดับ	 ได้แก่	 มาตรฐานในระดับโรงพยาบาล	 และ 

มาตรฐานในระดบัสถานอีนามยั	โดยทีม่าตรฐานบรกิารการแพทยแ์ผนไทยระดบัโรงพยาบาลและสถานอีนามยั

มีส่วนเหมือนและส่วนต่างกัน	ดังนี้	ส่วนที่เหมือนกัน ได้แก่	ด้านสถานที่	เครื่องมือ	เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม	

ด้านการปฏิบัติงานและด้านการควบคุมกำากับคุณภาพ ส่วนที่แตกต่างกัน	ได้แก่	ด้านบุคลากร	แตกต่างกัน

ที่ผู้ทำาหน้าท่ีซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 วินิจฉัยโรค	 และสั่งการรักษา	 และผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย	

เน่ืองจากในระดบัสถานอีนามยัไมม่ผีูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม	(แพทยแ์ผนปจัจบุนั)	ยกเวน้บางสถานอีนามัย

เท่านั้น	ที่มีแพทย์มาออกตรวจเป็นครั้งคราว	ด้านการจัดบริการ	แตกต่างกันที่สถานีอนามัยเน้นให้มีบริการ

รักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร	 สำาหรับโรงพยาบาลให้มีบริการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรและการให้

บริการนวดเพื่อการบำาบัดรักษา

	 	 สำาหรับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นๆ	 ให้ใช้มาตรฐานงานบริการการแพทย์ 

แผนไทย	 โดยที่มหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยใช้มาตรฐานงานบริการการแพทย์ 

แผนไทยระดบัโรงพยาบาลสว่นสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐัอืน่ๆ	ใหพ้จิารณาจากลกัษณะของการจดับรกิาร

การแพทย์แผนไทย	 ถ้ามีการจัดบริการใกล้เคียงกับโรงพยาบาลให้ใช้มาตรฐานระดับโรงพยาบาล	 และถ้าจัด

บริการใกล้เคียงกับสถานีอนามัยให้ใช้มาตรฐานระดับสถานีอนามัย
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	 	 ๑.๒)	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จัดสรรงบประมาณเป็นกองทุนพัฒนา

ระบบการแพทย์แผนไทย	 สำาหรับกลุ่มผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 (UC)	 โดยใช้ชื่อว่า	 “กองทุนหลักประกัน

สุขภาพสำาหรับการจัดบริการการแพทย์แผนไทย”	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการแพทย์

แผนไทยใหเ้ปน็บรกิารสขุภาพทางเลอืกทีม่คีณุภาพ	ปลอดภยั	มปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐาน	เพือ่สนบัสนนุ

และพัฒนาให้การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือก	 สามารถเชื่อมโยงควบคู่ไปกับบริการการแพทย์ 

แผนปจัจบุนัไดอ้ยา่งเหมาะสมในแตล่ะบริบท	เพ่ือสร้างระบบสุขภาพทีม่คีวามยัง่ยนื	มส่ีวนร่วม	และสามารถ

พึ่งตนเองได้ในระยะยาว

	 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้จัดทำามาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทย	

เพือ่เปน็แนวทางการพฒันาและประเมนิมาตรฐานบริการ	ซ่ึงในการจัดทำามาตรฐานบริการการแพทยแ์ผนไทย	

มสีว่นเหมอืน	ไดแ้ก	่ดา้นการปฏบิตังิาน	ด้านการจัดบริการ	ด้านบคุลากร	และด้านการควบคมุกำากบัคณุภาพ	

โดยที่มีส่วนที่ต่างกัน	 ได้แก่	 ด้านสถานที่ แตกต่างกันในรายละเอียดของขนาดเตียง	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้ 

และสิ่งแวดล้อม	 โดยมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทยของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

ยดึแนวมาตรฐานเดยีวกบัสำานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ	กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพกำาหนด	

และด้านบุคลากร	 กำาหนดบุคลากรผู้ให้บริการเป็นผู้จบการอบรมหลักสูตรการนวดไทยอย่างน้อยหลักสูตร 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 ๓๓๐	 ชั่วโมง	 หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการนวดไทย	 ๘๐๐	 ชั่วโมง	 และผู้ประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 (๒) ภาคเอกชน การจัดบริการนวดไทยในภาคเอกชน	 ส่วนใหญ่เน้นไปด้านการนวด 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 สปาเพื่อสุขภาพ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการภาคเอกชนและธุรกิจบริการ 

สุขภาพ	ได้แก่	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่	๒	หน่วย	ได้แก่	สำานักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะซึ่งทำาหน้าที่อนุญาตและควบคุมกำากับสถานประกอบการที่เป็นคลินิกบริการ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 และสำาหรับสถานประกอบการการที่เป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพ	

ผู้ทำาหน้าที่อนุญาตและควบคุมกำากับได้แก่สำานักธุรกิจบริการสุขภาพ

ทั้งนี้สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	 และสำานักส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ	 

ได้ดำาเนินการจัดทำาแนวทางมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยสำาหรับธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชน	

และการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน	 โดยส่งมอบให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเป็นผู้ดำาเนินการ

ตรวจประเมิน	

กล่าวโดยสรุป	 ในการขับเคล่ือนนโยบายเพ่ือส่งเสริมและขับเคล่ือนการจัดบริการการแพทย์ 

แผนไทย	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดบริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน	 มีการรับรองเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพบริการ	 ยังขาดการเชื่อมประสานกันระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรคที่พบ	 ขาดการเชื่อมประสานในการจัดทำามาตรฐานการจัดบริการการแพทย์ 

แผนไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ได้แก่	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
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และการแพทย์ทางเลือก	 และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีสอง 

หน่วยงาน	 ซึ่งต่างจัดทำามาตรฐานเพื่อการดำาเนินงานของแต่ละหน่วย	

ข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบบริการการนวด

ไทย	ควรเกดิจากการมสีว่นรว่มของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	และมรีะบบการเชือ่มประสาน

ในการพฒันาระบบการจดับรกิาร	และควรมแีนวทางพฒันามาตรฐานการบรกิารทีเ่ปน็หนึง่เดยีว	โดยมกีลไก/

หน่วยงานหลักสำาหรับตรวจ	 ประเมินและรับรองมาตรฐานการบริการ

(๒) ระดับการบริการ (ต้น กลาง สูง) 
การจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐเป็น	 ๔	 ระดับ	 คือ	

ระดับ	 ๑	 หมายถึง	 สถานบริการที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ได้แก่	 การใช้ยาสมุนไพร	 

การนวด	 การอบสมุนไพร	 การประคบสมุนไพร

ระดับ	 ๒	 หมายถึง	 สถานบริการที่ให้บริการ	 ๒	 อย่าง	 เช่น	 การนวดร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร	

หรือการนวดร่วมกับการประคบสมุนไพร

ระดับ	 ๓	 หมายถึง	 สถานบริการที่ให้บริการในระดับ	 ๒	 และมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 

การแพทย์แผนไทยร่วมด้วย

ระดับ	 ๔	 หมายถึง	 สถานบริการที่มีบริการระดับที่	 ๓	 และมีการผลิตยาในสถานบริการ

การจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยในสถานบรกิารภาครฐัสว่นใหญถ่กูกำาหนดโดยการตรวจราชการ	

ในการส่งเสริมสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทยให้	 รพศ.	 รพท.	 รพช.	 ทุกแห่ง	 จัดบริการระดับ	 ๒	 สถานี	

อนามัยจัดบริการระดับ	 ๑	 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน	 พบว่าการพัฒนายกระดับบริการแพทย์แผนไทย	 ขึ้นอยู่

กับความพร้อม	 ความต้องการพัฒนาของแต่ละพื้นที่	 จึงทำาให้การบริการทางการแพทย์แผนไทยใน 

สถานบริการของรัฐมีการพัฒนาที่แตกต่างกัน	

การจัดบริการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสุขภาพ	 ในระบบสุขภาพมีระดับบริการ	 ด้านสุขภาพ 

เชื่อมโยงเครือข่ายบริการตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ในหน่วยบริการทั้ง	๓	ระดับ	ได้แก่	หน่วยบริการ

ระดับปฐมภูมิ	 หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ	 และหน่วยบริการระดับตติยภูมิ	 มีบริการที่ครอบคลุมด้าน 

การส่งเสริมสุขภาพ	 ด้านการป้องกันโรค	 การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ

การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ในสถานบริการของรัฐส่วนใหญ่จะจัดที่

หน่วยบริการปฐมภูมิ	 แม้ว่าการแพทย์แผนไทยมีศักยภาพในการให้บริการ	 ทั้งในระดับปฐมภูมิ	 ทุติยภูมิ	 

ตติยภูมิ	แต่ได้รับการยอมรับน้อยจากแพทย์แผนปัจจุบัน	จึงทำาให้การจัดบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฐมภูมิ	

โดยการจัดระดับบริการยังมีจุดอ่อนในบางประเด็น	 คือ

(๑)	 ไม่มีข้อมูลการจัดระดับบริการของสถานบริการที่เป็นปัจจุบัน	

(๒)	 โครงสร้างสถานบริการของรัฐส่วนใหญ่มีพื้นที่จำากัด	 ไม่สามารถรองรับการบริการด้าน 

การนวดไทยอย่างเพียงพอ	 เน่ืองจากต้องใช้พื้นที่สำาหรับการนวด	 การอบประคบ	 ให้เหมาะสมและถูกต้อง 

ตามมาตรฐาน
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(๓)	 ขาดแคลนบุคลากรด้านการนวดรักษา	 เนื่องจากแหล่งผลิตบุคลากรการนวดมีหลาย 

หน่วยงาน	 ส่วนใหญ่จะผลิตบุคลากรที่สำาเร็จหลักสูตรน้อยกว่า	 ๑๕๐	 ชั่วโมง	 ซึ่งเป็นบุคลากรนวดเพื่อ 

ส่งเสริมสุขภาพ

(๔)	 ยังไม่มีกรอบอัตรากำาลังรองรับบุคลากรด้านการนวดไทย

(๕)	 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนา

๕.๕ การมีส่วนร่วมของภาคีและการคุ้มครองผู้บริโภค

การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการเคลื่อนไหว 

ทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 

และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ	 มีดังนี้

๑.	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 สำานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ	 (สปรส.)	 โดยคณะอนุกรรมการ

ยกร่าง	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติได้จัดทำา	 (ร่าง)	 กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ	 เพื่อเผยแพร่เป็นส่ือ 

ตั้งต้นให้เวทีต่างๆ	 ให้ความคิดเห็น	 โดยได้จัดทำาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์

พื้นบ้าน	 การแพทย์ทางเลือก	 และประชาคมสุขภาพทางเลือกขึ้น	 เพื่อให้เครือข่ายทั้ง	 ๔	 เครือข่ายเข้าร่วม

และมีการจัดเวทีประชุม	 ๑๘	 เวที	 เพ่ือให้ได้กรอบความคิดระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย	 

จนมีนิยามและใช้คำา	 “ระบบสุขภาพวิถีไท”	 เป็นคำาครอบคลุมการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้าน	 

และการแพทย์ทางเลือก	 ภายหลังตลาดนัดสุขภาพ	 ข้อเสนอจากการประชุมสาธิตสมัชชาและกระแสการ 

ตอบรับภูมปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 ได้นำาไปสู่การสังเคราะห์ยกร่าง	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

๒.	 การร่าง	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 ได้ดำาเนินการโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคี 

เครือข่าย ทุกภาคส่วน	 ตั้งแต่	 ภาคประชาสังคม	 ภาควิชาการหรือวิชาชีพ	 และภาคนโยบาย	 ภาครัฐ	 

ในงานสมัชชาแห่งชาติ	ปี	๒๕๔๕	และผ่านกระบวนการจนได้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

ฉบับแรกของประเทศไทย	 ซึ่งได้กำาหนดในหมวด	 ๕	 มาตรา	 ๔๗	 (๗)	 ว่า	 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้และ

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก

อื่นๆ

๓.	 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนทางด้าน

การแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ

คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยการพัฒนายกระดับบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ	 การจัดสรร

ทรัพยากร	การผลิตและจัดสรรอัตรากำาลังคน	การจัดการระบบยาและระบบบริการ	เพื่อให้เกิดการใช้บริการ

ในระบบสุขภาพอย่างกว้างขวาง	 โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการแพทย์ทุกระบบได้อย่างเท่าเทียมกัน

๔.	 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒	 มติ	 ๗	 “การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์ 

แผนปัจจุบัน” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒	 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
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การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	 อาทิ	 (๑.๑)	 สนับสนุนให้มีกลไกระดับจังหวัด	 เช่น	 หมอพื้นบ้าน	

แพทย์แผนไทย	เป็นต้น	ทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแล

สุขภาพของประชาชน	 (๑.๒)	 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมให้มีการรวมกลุ่ม

และเครือข่าย	 เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง	 และระบบการคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค	 

(๑.๓)	สง่เสรมิสนบัสนนุใหม้กีารรวมกลุม่เครอืขา่ยของแพทยแ์ผนไทยในการกอ่ต้ังสภาวชิาชพีแพทยแ์ผนไทย	

(๑.๔.๕)	 สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำาบลให้มีการบริการการแพทย์แผนไทยฯ	 (๑.๔.๖)	 การจัดตั้ง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบใน	 ๔	 ภาค	 และได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานใน 

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	 ๔	 ในวันที่	 ๔	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 การดำาเนินงานตามมติ 

ดังกล่าวประกอบด้วย	๔	ประเด็นย่อยคือ	๑)	การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์แผนไทย	การแพทย์

ทางเลือก	สู่โรงพยาบาล	สร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน	๒)	การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์พื้นบ้าน	

๓)	การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบฯ	๔)	การส่งเสริมยาไทย	สมุนไพร	๕)	การคุ้มครองผู้บริโภค	

ด้านการแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือก	

๕.	 กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 การพัฒนา 

ภูมิปัญญาไท	 สุขภาพวิถีไท	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔)	 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานและองค์กรภาคี

ต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	และชุมชน	และในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	

หมวด	 ๗	 การส่งเสริม	 สนับสนุน	 การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 การแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ	 มาตรการข้อ	 ๖๑	 กำาหนดให้คณะกรรมการพัฒนา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ	 ให้คำาปรึกษา	 และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในการขับเคล่ือน	 ผลักดันการดำาเนินงาน	 ติดตาม	 กำากับ	 ประเมินผลแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	

๖.	 ในการจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ	ฉบับที่	๒	 (พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๙)	ได้ใช้กระบวนการ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเป็นเครื่องมือในการรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน	 องค์กร	 ภาคีเครือข่าย	 

ทั้งจากภาครัฐ	 นโยบาย	 การเมือง	 ภาควิชาการ	 และภาคประชาสังคม	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เห็นชอบวันท่ี	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำาแผนการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	 ฉบับที่	 ๒	

๗.	 โครงการฟื้นฟูการนวดไทย	ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๘	โดยครูหมอนวดจากหลาย

สำานักในประเทศไทย	ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขระดับผู้ทรงคุณวุฒิ	ร่วมกันศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนา

ความรู้การนวดไทยในระดับวิชาชีพอย่างกว้างขวาง	 จนกระทั่งการนวดไทยได้รับความนิยมจาก	 ประชาชน	

และบุคลากรสาธารณสุข	 ที่หันมาความสนใจและเรียนการนวดไทยอย่างแพร่หลาย	 และในด้านนโยบายมี

การจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ทั้งนี้เกิดจากการผลักดันจากภาคประชาชน	 และ

บุคลากรหลายฝ่าย	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นมีความศรัทธาต่อการพึ่งตนเองด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย	 จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕
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๘.	 เครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค	ที่สำาคัญได้แก่	สถาบันการศึกษาที่มีการสอนแพทย์แผนไทย

และการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 คณะกรรมการวิชาชีพฯ	 สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน	 สมาคม/ 

สมาพันธ์/ชมรม	 ด้านการนวดไทย	 เครือข่ายนวดพื้นบ้าน	 เครือข่ายนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 เครือข่าย

ประชาชน/สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคไทย/ต่างชาติ	หนว่ยงานท่ีสนบัสนนุด้านงบประมาณ	เชน่	สำานกังาน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นต้น	

๙.	 ในการคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองผู้ให้บริการ	 ได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ 

แผนไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	ประกาศใช้	ณ	 วันที่	 ๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖

สรปุขอ้เสนอแนะเชงินโยบายดา้นการมีสว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยและการคุม้ครอง
ผู้บริโภค

๑) การสรา้งความเขม็แข็งในการสง่เสริมการประกอบโรคศลิปะของหมอนวดไทย หมอนวด

พื้นบ้าน

	 (๑)	 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	 ได้แก่	 คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 ต้องมีความเป็นอิสระ	 มีความเป็นกลาง	 ทำางานได้อย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	

สำานกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ	สรา้งฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะฯ	การประชาสมัพนัธ์

ข้อมูลที่รอบด้านในเวลาที่เหมาะสม	 และมีผู้รับผิดชอบทุกข้อมูลข่าวสาร	

	 (๒)	 หน่วยงานที่สนับสนุนด้านงบประมาณ	 เช่น	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่	ควรมกีารจดังบประมาณเพือ่การสง่เสรมิการศกึษาในระดบัวชิาชพีหมอนวดไทย	

หมอนวดพื้นบ้านในเขตหรือท้องถ่ิน	 เห็นควรให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุน	 “กองทุน

พฒันาระบบการแพทยแ์ผนไทย”	ตอ่ไปเพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาประสทิธภิาพของบคุลากรดา้นการแพทย์

แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ

	 (๓)	 สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย	ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการศึกษาของ

หมอนวดพื้นบ้าน	โดยมีการคัดกรองและการจัดการความรู้เรื่องการนวดพื้นบ้านเพื่อสร้างมาตรฐานหลักสูตร	

และใหม้มีตริบัรองโดยคณะทำางานพฒันาหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้	ทัง้นี	้เพือ่ใหห้มอนวดพืน้บา้นประกอบ

โรคศิลปะ	 ด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของพื้นบ้านไทย	 อย่างมีศักดิ์ศรี	

	 (๔)	 สนับสนุนให้มีองค์กรอิสระที่ทำาหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพของสถานบริการ 

ด้านการนวดไทย	 (Auditing	 system)	 และสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการนวดไทย

๒) การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันที่ได้รับการรับรองให้ถ่ายทอดความรู้ตามมาตรฐาน

หลักสูตรที่กฎหมาย กำาหนด เพื่อการผลิตหมอที่ดี 

	 (๑)	 มีหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนให้สถาบันการเรียนการสอนท่ีได้รับการรับรองจาก

สภาการแพทยแ์ผนไทย	เกดิการประสานความรว่มมอืกนัในการพฒันาการสอนตามมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพี

การแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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	 (๒)	 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหมอนวดไทย	 

โดยมีการตรวจและติดตามกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาอย่างเข้มแข็ง	 โดยสำานัก 

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และสภาการแพทย์แผนไทย

	 (๓)	 ยกระดับการฝึกอบรมด้านการนวดไทย	 โดยจัดให้มีระบบการรับรองสถาบันที่เข้มแข็ง	

มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจากสภาการแพทย์แผนไทยหรือองค์กรอิสระ 

ที่ชัดเจน	 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 มีตำาราที่มีมาตรฐาน	 มีมาตรฐานการฝึกงานและการสอบที่ 

เหมาะสม	 เพื่อพัฒนาให้ผู้จบการศึกษา/ฝึกอบรม	 เป็นหมอนวดไทยที่มีความรู้	 ทักษะในด้านการนวดไทย	

และการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้บริโภค	 และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยสภาการแพทย์แผนไทย

๓) กลยุทธ์ในส่งเสริมและพัฒนากลไกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านการนวดไทย โดยเชื่อมร้อย

กับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค	 ที่มีอยู่แล้ว

	 (๑)	 รัฐต้องส่งเสริมให้สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการนวดไทย	 และ 

การนวด	 พื้นบ้าน	 ร่วมกันพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยร่วมสร้างกลไกการเฝ้าระวังปัญหาด้านความ

ปลอดภัย	และมรีะบบประกนัคณุภาพการรกัษาดว้ยการนวดไทย	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และคณุภาพ	เพือ่คุม้ครอง

ผู้รับบริการและหมอนวดไทยที่ให้บริการ	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 (๒)	 กลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มต้องได้รับสิทธิประโยชน์ในการรับบริการด้านการนวดไทยอย่าง

ถ้วนหน้า	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 (๓)	 ส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้บริโภค	 โดยทำางานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่ทำาหน้าที่ 

ในการคุ้มครองผู้บริโภค	 ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ผู้บริโภคในช่องทางที่ผู้บริโภค 

เข้าถึงได้ง่าย	 โดยองค์กรภาคประชาชนที่ทำางานคุ้มครองผู้บริโภค

	 (๔)	 เผยแพรค่วามรู้	ขอ้มลูขา่วสาร	แกป่ระชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนวดไทย	

เพื่อการเลือกใช้บริการการนวดไทย	 การศึกษาและฝึกฝนความรู้ด้านการนวดไทยมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	

นอกจากนั้นการให้การคุ้มครองประชาชนนั้นควรจะต้องขยายไปสู่ชาวต่างชาติด้วย	 เนื่องจากการนวดไทย 

ได้รับความนิยมและการยอมรับจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก	 การให้ความคุ้มครองต่อการใช้บริการ	 

หรือการฝึกอบรมการนวดไทย	 นอกจากจะเป็นสิ่งที่พึงกระทำาแล้ว	 ยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของ 

การนวดไทย	 อันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศอีกด้วย	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก

	 (๕)	 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขต่างๆ 

ในการให้บริการ	 การโฆษณา	 การประกอบโรคศิลปะ	 และการกระทำาอื่นๆ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภค 

และวิชาชีพการนวดไทย	 โดย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ
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	 (๖)	 รัฐต้องวางแนวนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยให้เป็น

เอกภาพ	 และไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามกฎหมายที่มีอยู่	 โดย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และสภาการแพทย์แผนไทย

	 (๗)	 มีกลไกขององค์กรภาคประชาชนที่รับเรื่องร้องทุกข์และประกันความเสียหาย	 โดยเป็น

กลไกทีเ่ขา้ถงึงา่ย	มปีระสทิธภิาพ	และมกีารประสานไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แกป้ญัหาของผูร้บับรกิาร

ได้อย่างรวดเร็ว

๕.๖ การเชื่อมโยงกับภาคส่วนด้านการค้าบริการ และการค้าต่างประเทศ

๑. การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดการนวดไทย

การส่งเสริมสนับสนุนให้การนวดไทย	 ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าเป็นท่ียอมรับทั้งจาก 

คนไทย	 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ให้สามารถเผยแพร่ขยายตัวจากการเป็นมรดกไทย	 สู่มรดกโลกได้	 

ควรได้มีการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์การเชื่อมโยงกับภาคี	 การค้าบริการ	 และอื่นๆ	 โดยให้ 

ความสำาคัญกับ	 ตลาดการนวดไทย	 ซึ่งจำาแนกเป็น	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 ตลาดในประเทศ:	 ผู้รับบริการ 

อาจเป็นคนไทย	 หรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยว	 ประกอบธุรกิจ	 พำานักในประเทศไทย	 หรือเพื่อ 

วัตถุประสงค์อื่นๆ	 เช่น	 การศึกษา/อบรม/สัมมนา	 ใช้บริการสุขภาพโดยตรง	 หรือติดต่อธุรกิจ	 เป็นต้น	 

ตลาดตา่งประเทศ: ผูร้บับรกิารอาจเปน็คนไทยในต่างประเทศ	ชาวทอ้งถิน่ในประเทศนัน้ๆ	หรือชาวต่างชาติ

ที่อาศัยในประเทศนั้นๆ

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปถึงสถานการณ์ของตลาดการนวดไทยทั้งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศได้	 ดังนี้

๑) ตลาดในประเทศ: การบริการนวดไทยในปัจจุบันประกอบด้วย	 สถานบริการ	 ๓	 ประเภท	

ได้แก่	 สถานบริการภาครัฐ	 มีจำานวน	 ๑๐,๕๙๒	 แห่ง	 เป็นสถานบริการที่ให้บริการนวดไทย	 จำานวน	 

๓,๑๘๓	 แห่ง	 (ร้อยละ	 ๓๐.๐๕)	 ส่วนใหญ่เป็นการนวดเพื่อรักษา	 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 

ภาคเอกชน	 มีการจัดบริการจำานวน	 ๒๙๘	 แห่ง	 และกลุ่มหมอพื้นบ้าน	 ที่มีความรู้ความสามารถการนวด 

พื้นบ้าน	 จำานวน	๘,๒๔๖	 คน	

ผลการสำารวจข้อมูลในฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเท่ียว	 การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย	 ระบุถึงสถานการณ์โดยภาพรวมของธุรกิจสปา	 ซึ่งรวมถึงการนวดไทย	 จัดอยู่ในธุรกิจ 

สุขภาพที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้การส่งเสริมสนับสนุน	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ	 โดยกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพแห่งเอเชีย	 

(The	 Wellness	 Capital	 of	 Asia)	 พบว่า	 ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศใช้บริการ	 สปาและนวดไทยทั่วประเทศเฉลี่ยประมาณ	 ๑๔,๔๘๒	 คนต่อวัน	 โดยใช้บริการ 
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ในวันหยุดเฉลี่ย	 ๑๙,๙๔๖	 คนต่อวัน	 วันธรรมดามาใช้บริการ	 เฉลี่ย	 ๑๒,๐๖๔	 คนต่อวัน	 เป็นชาวไทย

ร้อยละ	 ๕๐	 ขณะที่ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการลดลงเฉลี่ยเหลือ	 ๙,๕๓๙	 คน

ต่อวันในวันหยุดบริการเฉลี่ย	 ๑๓,๗๕๖	 คนต่อวัน	 วันธรรมดาลดลงเฉล่ียเหลือ	 ๗,๗๔๐	 คนต่อวัน	 เป็น

ชาวต่างประเทศร้อยละ	๕๑	

ภาพที่ ๕.๑ จํานวนนักท�องเที่ยวทั�งชาวไทยและชาวต�างประเทศใช�บริการ 

สปาและนวดไทยทั�วประเทศในช�วงฤดูกาลท�องเที่ยว

ที่มา: ฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	๒๕๕๕

ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการลดลงเฉลี่ยเหลือ	๙,๕๓๙	คนต่อวันในวัน

หยุดบริการเฉลี่ย	 ๑๓,๗๕๖	 คนต่อวัน	 ซ่ึงเป็นชาวต่างประเทศร้อยละ	 ๕๑.๒๔	 และชาวไทย

ร้อยละ	 ๔๘.๗๖	 ส่วนวันธรรมดาลดลงเฉลี่ยเหลือ	 ๗,๗๔๐	 คนต่อวัน	 เป็นชาวต่างประเทศร้อยละ	 ๕๑.๑๘ 

และชาวไทยร้อยละ	๔๘.๘๒

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมมาใช้บริการสปาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย	

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	 และไต้หวัน	 รองลงมา	 ได้แก่	 นักท่องเท่ียวจากยุโรปและอเมริกา	

จากผลการสำารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นขีดความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสูงสุดประมาณ	

50.82

49.99

49.18

50.01

ชาวไทย ชาวตางประเทศ

ชวงวันหยุด

ชวงวันธรรมดา
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ภาพที่ ๕.๒ จํานวนนักท�องเที่ยวทั�งชาวไทยและชาวต�างประเทศใช�บริการ 

สปาและนวดไทยทั�วประเทศในช�วงนอกฤดูกาลท�องเที่ยว

ที่มา: ฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	๒๕๕๕

๑๓,๕๕๒,๙๖๘	 คนต่อปี	 ขณะท่ีมีจำานวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจริงประมาณ	 ๔,๖๑๔,๙๖๖	 คนต่อปี	

คิดเป็นทั้งประเทศร้อยละ	 ๓๔.๐๕	 ซึ่งมีส่วนเกินอุปทานมากถึงร้อยละ	 ๖๕.๙๕	 หรือ	 สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้อีกถึง	 ๘,๙๓๘,๐๐๒	 คนต่อปี	 นับเป็นโอกาสทองของธุรกิจสปาไทย	 ที่มี

ศักยภาพและความพร้อมในการรองรับเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้นยังส่งผลให้การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และอื่นๆ	 ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขัน

ในตลาดโลกได้

ลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการสปาและนวดไทย	

จากการสำารวจชาวต่างประเทศที่เดินทางมาใช้บริการทางสุขภาพความงาม	 ซึ่งประกอบด้วย	 สปา	 นวดไทย	

ในประเทศไทยจำานวน	 ๓๘๒	 คน	 พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือท่องเที่ยว	

ร้อยละ	๘๐	และมีวัตถุประสงค์อื่น	เช่น	ติดต่อธุรกิจ	ร้อยละ	๑๓	เยี่ยมครอบครัว/ญาติ/เพื่อน	ร้อยละ	๑๐	

ใช้บริการทางสุขภาพด้านการรักษา	 ร้อยละ	๕	 และศึกษา/อบรม/สัมมนา	 ร้อยละ	๑

48.8048.76

51.24 51.18

ชาวไทย ชาวตางประเทศ

ชวงวันหยุด

ชวงวันธรรมดา
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แนวโนม้สำาคญัของตลาดการนวดไทยภายในประเทศ	(จากรายงาน	Thailand	Spa	Benchmark	

Report	 (December,	 2009)	 จากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการ	 ธุรกิจสนับสนุน	 

และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	 สามารถสรุป	 แนวโน้มที่สำาคัญของอุตสาหกรรมสปาและการนวดไทย	 

ได้ดังนี้	

(๑)	 กลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศทั้งหมด	พบว่าร้อยละ	๑๘	เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัย

อยู่ในประเทศไทย	 เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศร้อยละ	 ๘๒	 โดยกลุ่มตลาดที่คาดว่าจะมี

การเติบโตสูงขึ้นมากในอนาคต	 ได้แก่	 กลุ่มเอเชียตะวันออก	 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อาทิ	 ญี่ปุ่น	 จีน	

ฮ่องกง	ไต้หวัน	และสิงคโปร์	นอกจากนี้กลุ่มตะวันออกกลางก็เป็นกลุ่มที่กำาลังเติบโตเช่นกัน	ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากความนิยมในการมาใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกำาลังซื้อที่สูงของตลาดกลุ่มนี้	

(๒)	 ผู้บริหารสถานประกอบการคาดการณ์แนวโน้มตลาดโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น	 ร้อยละ	๒๐-๓๐	

(๓)	 กลุ ่มนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น	 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยผู ้ใหญ่ตอนต้น	 

(อายุ	 ๒๕-๓๐	 ปี)	 และลูกค้าผู้ชายที่รักในสุขภาพ/การดูแลตัวเอง	 นอกจากนี้ตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

เป็นคู่รักและนักท่องเที่ยว/นักธุรกิจที่ใช้บริการในระหว่างการเดินทางก็เป็นตลาดอีกกลุ่มที่กำาลังเติบโต	

(๔)	 มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การให้บริการครบวงจรที่รวม

บริการ	Spa	และ	Wellness	การนวดไทย	เข้าไว้ด้วยกัน	บริการนวดที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ห้องของ

โรงแรม	 นอกจากนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยังมีความริเริ่มสร้างสรรค์และเฉพาะกลุ่มมากขึ้น	

(๕)	 อตุสาหกรรมดา้นสขุภาพและความงาม	เชน่	สปาและการนวดไทย	การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ	

เป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องการความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์อย่างมาก	 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นจะมีผลในการสร้างความแตกต่างให้กับสถานประกอบการสปามากขึ้น	 มาตรฐานโดย

รวมสูงขึ้น	 ส่งผลให้การได้รับการรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบการมีความสำาคัญอย่างมาก	

(๖)	 ปัจจัยที่สำาคัญในการผลักดันตลาดต่อไปในอนาคต	 ได้แก่	 การบอกต่อของผู้ที่เคยใช้บริการ	

ความสะดวกของที่ตั้ง	การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	การได้รับรางวัลต่างๆ	ของสถานประกอบการ	ความต้อง

การหลีกหนีจากความเครียด	 การมองหาความสุขทางใจ	 ตลอดจนความสมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจ 

ของมนุษย์	 เป็นต้น

๒) ตลาดต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู้รับบริการในประเทศนั้นๆ	 

ซึ่งผู้ให้บริการมีทั้งคนไทยและชาวท้องถิ่นที่อยู่ในแต่ละประเทศ

 (๑) สถานการณ์ของผู้รับบริการสปาในต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ประกอบการสปาและ 

นวดไทยท่ีไปดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับคนชาตินั้นๆ	 ซึ่งช่วยอำานวย 

ความสะดวกด้านกฎระเบียบ	 การจัดตั้งธุรกิจ	 และการจัดส่งบุคลากรไทยไปทำางานในต่างประเทศ	 และเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงในทวีปแถบเอเชีย-แปซิฟิก	 ๗	 ประเทศ	 (สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	

ฮ่องกง	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์)	พบว่า	สปาและการนวดไทย	 ในปัจจุบัน	ตลาดหลักที่ไทยให้ความสำาคัญ 

คือ ชาวเอเชีย ยุโรปและตะวันออกกลางเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะตลาดกลุ่มอาเซียน +๖	 ซึ่งเป็นตลาดที่มี
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ศักยภาพ	 เช่น	 เวียดนาม	 จีน	 อินเดีย	 ลาว	 และกัมพูชา	 โดยกลุ่มลูกค้าตลาดเอเชียมีความคุ้นเคย

กับรูปแบบการบริการของไทย	 ขณะที่ยุโรปเป็นตลาดเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ามีกำาลังซื้อสูง	 และหันมาให้

ความสนใจกบัวธิกีารผอ่นคลาย/บำาบัดแบบตะวนัออกมากขึน้	เชน่	รสัเซยี	ตรุก	ีสำาหรบัตลาดตะวนัออกกลาง	

ซึ่งเป็นตลาดที่มีข้อจำากัดไม่มากในเรื่องแรงงาน	 และการนำาเข้าผลิตภัณฑ์และการบริการ	 จึงจูงใจนักธุรกิจ

จากต่างประเทศให้เข้าไปลงทุนบุกเบิกตลาด

	 สถานการณข์องผูร้บับริการสปาในประเทศต่างๆ	ซ่ึงการนวดไทยเปน็ส่วนหนึง่ของการบรกิาร	

พบว่า	 ผู้รับบริการสปาภายในแต่ละประเทศมีระดับความนิยมต่างกัน	 สรุปข้อมูลผู้รับบริการสปาตาม

อันดับความนิยม	 ๖	 ลำาดับได้แก่	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ๓๒.๒	 ล้านคน	 ประเทศญี่ปุ่น	 ๑๕.๘	 ล้านคน	

ประเทศอิตาลี	 ๑๐.๗	 ล้านคน	 ประเทศเยอรมัน	 ๙.๘	 ล้านคน	 ประเทศอังกฤษ	 ๕.๓	 ล้านคน	 และ

ประเทศสเปน	๕	 ล้านคน	

ภาพที่ ๕.๓ จํานวนผู�รับบริการสปาในประเทศต�างๆ

ที่มา: ISPA	Global	Consumer	Report	2007	
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148 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สำาหรับประเทศท่ีเป็นคู่แข่งสำาคัญของไทยในบริการธุรกิจสปาและการนวดส่วนใหญ่เป็น 

ประเทศใกล้เคียง	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และฮ่องกง	 ซ่ึงต่างก็มีการเติบโตในธุรกิจนี้สูง	 

โดยเฉพาะธุรกิจสิงคโปร์ท่ีมีความพร้อมในการขยายกิจการของตนไปยังตลาดต่างประเทศ	 และมีการ 

ผ่อนปรนกฎหมายต่างๆ	 ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	 เช่น	 อนุญาตให้สามารถเปิดให้บริการได้	 

๒๔	 ชั่วโมง	 ขณะที่อินโดนีเซียมีจุดเด่นในการเป็นต้นแบบของสปาแบบตะวันออก	 และมีการนวดที่เป็น 

รูปแบบเฉพาะของประเทศ	 ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำาคัญของประเทศ

 (๒) สถานการณ์ด้านการนวดไทยในประเทศต่างๆ จากข้อมูลในข้างต้น	 เมื่อจำาแนกเป็น

รายภูมิภาค	 พบว่าตลาดสำาคัญของสปาไทย	 ซึ่งรวมถึงการนวดไทย	 ประกอบด้วย	 ๓	 ภูมิภาค	 คือ	 

๑. ภูมิภาคเอเชีย จากการศึกษาวิจัยของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้สรุป

สถานการณ์ของตลาดสปาในภูมิภาคเอเซีย	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่สปาและการนวดไทยได้รับ 

ความนิยม	อาทิ	ประเทศฮ่องกง	ประเทศสิงคโปร์	สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	และประเทศเวียดนาม	

๒. ภูมิภาคยุโรป	 จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์	 ได้สรุปสถานการณ์ของ 

ตลาดสปาและการนวดไทยในภูมิภาคยุโรป	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่สปาและการนวดไทยได้รับความนิยม	

ได้แก่	 สหพันธรัฐเยอรมนี	 สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ	 ๓. ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้  

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์	 และสถานเอกอัครทูต	 ได้สรุปสถานการณ์ของ 

ตลาดสปาและการนวดไทยในภูมิภาคยุโรป	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ประเทศท่ีสปาและการนวดไทยได้รับความ 

นิยม	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 และออสเตรเลีย

	 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของจำานวนสถานประกอบการ	 ผู้ประกอบการ	 

และหมอนวดไทยในตา่งประเทศ	แตจ่ากการศกึษาขอ้มลู	พบวา่ในภาพรวมผูป้ระกอบการต้องการการรบัรอง

มาตรฐานสถานประกอบการระดับสากลในต่างประเทศ	การสนับสนุนด้านวิชาการ	ส่งเสริมให้หมอนวดไทย

มีความเป็นมืออาชีพและผ่านการรับรอง	 การส่งเสริมรูปแบบและพัฒนาเทคนิคทั้งในคุณภาพมาตรฐานของ

บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 รวมท้ังการเผยแพร่อัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย

ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและยอมรับเพื่อความเป็นสากล

	 ปัญหาและอุปสรรคของการนวดไทยในต่างประเทศ	 พบว่าภาพลักษณ์การนวดไทย	 

หรือ	 Thai	 massage	 ในสายตาชาวต่างประเทศยังอยู่ในแง่ลบ	 โดยมองว่ามีการบริการทางเพศแอบแฝง	 

จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในเร่ืองสปาและการนวดชาวต่างประเทศ	 พบว่า 

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการมากท่ีสุด	 คือ	 ความมั่นใจว่าสถานบริการ	 การบริการ	 บุคลากร	 และผลิตภัณฑ์	 

ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน	 การบริการครบวงจร	 มีการบริการและใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยแท้ๆ	 อย่างมี 

อัตลักษณ์	 รวมทั้งปราศจากการบริการทางเพศแอบแฝง

ผลกระทบตอ่ประเทศไทยและการเตรยีมความพรอ้มด้านการบรกิารสขุภาพเพือ่เข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากการที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้บรรลุเป้าหมายที่ดำาเนินการไปสู่การจัดตั้ง 

เขตการค้าเสรีอาเซียน	 หรือ	 AFTA	 ในปี	 ๒๕๔๖	 อาเซียนยังคงให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างความ 
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แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 โดยในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	 (ASEAN	 Summit)	 ครั้งที่	 ๘	

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๔๕	ณ	ประเทศกัมพูชา	 ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานเพื่อ

มุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community:	 AEC)	 ซึ่งมีลักษณะ 

คล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	 (European	 Economic	 Community:	 EEC)	 ภายในปี	 ๒๕๕๘	 

โดยจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน	 (single	 market	 and	 single	 production	 base)	 

มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	 เงินทุน	และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี	 เพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาด

และฐานการผลิตเดียวร่วมกัน	 และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสำาคัญ	 ๑๑	 สาขา 

สำาคัญ	 (priority	 sectors)	 ได้แก่	 การท่องเที่ยว	 การบิน	 ยานยนต์	 ผลิตภัณฑ์ไม้	 ผลิตภัณฑ์ยาง	 สิ่งทอ	

อิเล็กทรอนิกส์	 สินค้าเกษตร	 ประมง	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และสุขภาพ	 ต่อมาได้เปิดสาขาโลจิสติกส์	 

เป็นสาขาที่	 ๑๒	 โดยมีการเร่งลดภาษีสินค้าระหว่างกันให้เหลือร้อยละศูนย์	 ภายในปี	 ๒๕๕๓	 สำาหรับ 

สมาชิกเดิม	 และปี	 ๒๕๕๘	 สำาหรับสมาชิกใหม่	 ประกอบด้วย	 พม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 และเวียดนาม	 (CLMV)	

ภายใต้กรอบ	 AFTA

ดังน้ัน	 เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปด้วยความพร้อม	 สอดคล้องกับ 

นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาค	 ซ่ึงการแพทย์ 

แผนไทยและการนวดไทย	 และสปาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว	 จึงจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องมีความเข้าใจถึงสถานการณ์	รวมทั้งการปรับแก้ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมาย	ให้มีความยืดหยุ่น	

และการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงาน	ซึ่งผลกระทบและการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย	 ดังนี้

(๑)	 มีแนวโน้มปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค	 โดยการลด/ยกเลิกข้อจำากัดในการเดินทาง 

เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย	 เพ่ือให้เอื้อต่อการเข้าถึงได้อย่างสะดวก	 เช่น	 การออกวีซ่า 

ด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว	 (Medical	 Visa)	 ให้มีระยะเวลา	๖	 เดือน	 และสามารถต่ออายุได้	 ๑	 ครั้ง

(๒)	 มแีนวโนม้ในการผอ่นปรนในการเคลือ่นยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสร	ีเปน็โอกาสทีแ่รงงานไทยจะ

สามารถเขา้ไปประกอบอาชพีในภมูภิาคอาเซียนได้สะดวกขึน้	แต่ในทางตรงกนัขา้มกจ็ะมแีรงงานต่างชาตเิขา้

มาทำางานในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน

(๓)	 มีการส่งเสริมบริการภาคเอกชนให้รวมตัวกันแบบกลุ่ม	 ทั้งด้านการรักษาและการส่งเสริม 

สุขภาพเพื่อรองรับผู้รับบริการชาวต่างชาติตามกลุ่มเป้าหมายของสาขาบริการ	 เช่น	 กลุ่มท่ีเน้นการรักษา 

ด้านทันตกรรม	 กลุ่มท่ีเน้นการให้บริการตรวจสุขภาพ	 กลุ่มที่เน้นบริการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม	 และกลุ่ม 

ที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสาน	 ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดใน 

ต่างประเทศที่หลากหลาย	ทั้งการใช้ตัวแทนในประเทศ	และต่างประเทศ	หรือร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมกับอาเซียนอื่น

(๔)	 การพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 (Public	 Private	 Partnership:	

PPP)	 ส่งเสริมให้มีการลงทุน	 การแลกเปลี่ยน	 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน	
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(๕)	 การพัฒนามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เวชภัณฑ์ยา	 และเวชภัณฑ์

มใิชย่า	ในดา้นคณุภาพสนิคา้	การตรวจสอบ	การออกใบรับรองใหผู้้ประกอบวชิาชพีด้านสุขภาพ	และปรบัปรงุ

กฎเกณฑ์/กฎระเบียบ/ข้อกำาหนด	 รวมทั้งพัฒนาการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันให้มีความสอดคล้องกัน

มากยิ่งขึ้น	

(๖)	 การพัฒนามูลค่าเพิ่มของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในลักษณะห่วงโซ่อุปทาน	 

ตั้งแต่ต้นนำ้าและปลายนำ้า	 โดยการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน	 เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอ่ืน	

ทำาให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน	 (Comparative	 Advantage)	 และลดต้นทุนการผลิต

(๗)	 กำาหนดความชัดเจนของประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นประเทศผู้นำาด้านบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

ในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 ภายใต้เง่ือนไข 

หรือข้อตกลงท่ียอมรับร่วมกันได้เพื่อร่วมสร้าง	 พัฒนา	 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 มาตรฐานสปาอาเซียน	

ให้เป็นจุดขายของบริการที่มีความโดดเด่นของภูมิภาค	อีกทั้งเป็นหน่วยงานควบคุมระบบข้อมูล	จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการนำามาตรฐานไปใช้เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

จากการรับบริการ	 รวมทั้งบูรณาการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสปาไทยให้เป็น 

ต้นแบบมาตรฐานสปาอาเซียน	

(๘)	 ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนโดยกำาหนดท่าที	 บทบาทในการเจรจากับ

ประเทศอ่ืนหรือกลุ่มคู่ค้าสำาคัญ	 เพื่อกำาหนดเป้าหมายในการทำาตลาดร่วมกัน	 โดยกำาหนดให้ประเทศเป็น

ศูนย์กลางของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน	 ในลักษณะวงแหวนแห่งโลกตะวันออก	

(Ring	 of	 ASEAN	 Sense	 Destination)	

(๙)	 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคม	และส่ิงอำานวยความสะดวก	โดยคำานงึถงึผู้ด้อยโอกาส	

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ในเส้นทางวงแหวนแห่งโลกตะวันออก	

(๑๐)	 การพฒันามาตรฐานบคุลากรในสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยมคีวามเชือ่มโยงและบรหิารจดัการ

อย่างเป็นระบบ	ทั้งสายการศึกษา	 การจ้างงาน	 การคุ้มครองแรงงาน	 และการพัฒนาทักษะ

(๑๑)	 การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศไทย	

(ASEAN	Health	Tourism	Festival)	เพือ่ส่งเสริมการตลาดและชดุกจิกรรมการท่องเท่ียวในลักษณะวงแหวน

แห่งโลกตะวันออก	 (Ring	 of	 ASEAN	 Sense	 Destination)	 ของกลุ่มประเทศอาเซียน	 ให้มีความสำาคัญ 

ในเวทีการจัดงานระดับโลกเช่นเดียวกับงาน	 ITB	 Berlin	

ทั้งนี้	 การผลักดันความเป็นรูปธรรมเชิงนโยบาย	 โดยในส่วนของการจัดการผลกระทบ	 รัฐต้องมี

การกำาหนดเป้าหมาย	 และมาตรการควบคุมที่คำานึงถึงผลกระทบภายนอก	 (Externality)	 เพื่อจำากัด 

ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 ส่วนการบริหารจัดการนโยบายต้องมีการพัฒนา

สมรรถนะและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง	 รวมทั้งบทบาทและวิธีการบริหารจัดการของหน่วยงานที่นำานโยบาย 

ไปปฏิบัติ	 ให้สามารถประยุกต์ใช้วิธีคิดและการเชื่อมโยงเชิงระบบ	 ดำาเนินแนวทางและกระบวนการเชิง 

นโยบายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 มีการกำาหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของ 

ประเทศ	 วัดประสิทธิผลได้อย่างเป็นระบบและมีความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการต่างๆ	 อีกทั้งมีการ
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ทำาความเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมทั่วถึง	 เพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวตามทิศทาง

ยุทธศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องและสมดุล

๕.๗ สถานการณ์การใช้บริการการนวดไทย

การนวดไทยจดัอยูใ่นภาคบรกิารทีส่ามารถสรา้งคณุคา่แกผู่ร้บับรกิารและสรา้งมลูคา่การตลาดใน

แต่ละปีสูงถึงหลายหมื่นล้านบาท	โดยมีตลาดในประเทศเป็นแหล่งสร้างรายได้หลัก	ขณะที่ตลาดต่างประเทศ

แม้ว่าในปัจจุบันยังขยายตัวไม่สูงมากนัก	 แต่แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะบทบาทสำาคัญมากยิ่งขึ้น	 โดยมี 

ความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 (Health	 Tourism)	 ที่กำาลังขยายตัวสูงตามกระแสของความ 

สนใจและใส่ใจในสุขภาพ	 ผลจากการวิเคราะห์ตลาดการนวดไทย	พบว่า

๑) นวดไทยในตลาดในประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวสูงข้ึนทั้งการนวดเพ่ือรักษาและ 

การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการตลาดของการบริการนวดไทย	 พิจารณา 

ได้จากการเข้ารับบริการในสถานบริการต่างๆ	 ทั้ง	 ๓	 ประเภท	 ไม่ว่าจะเป็น	 สถานบริการนวดเพ่ือรักษา	 

ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน	 สถานบริการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 รวมถึงการเข้ารับบริการจากกลุ่มหมอ 

พื้นบ้าน	 เมื่อพิจารณาด้านการตลาดของการบริการนวดเพื่อรักษา	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทย	 จาก

ข้อมูลการเข้ารับบริการนวดไทยในสถานการบริการภาครัฐของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	(UC)	ได้สะท้อน

ให้เห็นว่า	 คนไทยมีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการการแพทย์แผนไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการนวดเพ่ือรักษามากขึ้น	 

จากที่เคยเข้ารับบริการในปี	 ๒๕๕๒	 จำานวน	 ๓๑๓,๓๕๒	 ราย	 เพิ่มสูงขึ้นถึง	 ๘๘๙,๒๒๕	 ราย	 ในปี	 ๒๕๕๔	

หรือคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับจำานวนประชากร	 UC	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 ๐.๖๖	 เป็นร้อยละ	 ๑.๘๗	 

ในช่วงเดียวกัน	 (ดูตารางที่	 ๑	 ประกอบ)	 หากพิจารณาตามประเภทบริการจากจำานวนคร้ังบริการ	 พบว่า	

ผู้รับบริการนิยมใช้บริการนวดไทยมากที่สุด	 โดยมีแนวโน้มที่จะใช้บริการนวดสูงขึ้นเป็นลำาดับ	 นับจากปี	 

๒๕๕๒	ซึ่งเคยใช้บริการ	๖๑๒,๗๑๐	ครั้ง	 เพิ่มขึ้นเป็น	๑.๐๔๙	ล้านครั้ง	ในปี	๒๕๕๔	และ	๒.๐๕	ล้านครั้ง

ในปี	 ๒๕๕๔	 ทั้งยังพบว่า	 การเข้ารับบริการประเภทการประคบและอบสมุนไพรมีแนวโน้มการขยายตัวสูง	

โดยปี	๒๕๕๔	บริการทั้งสองประเภทนี้มีการขยายตัวจากปี	๒๕๕๓	ถึงกว่าเท่าตัว	(ดูตาราง	๕.๔	ประกอบ)

ตาราง ๕.๔ การเข้ารับบริการนวดไทยในสถานการบริการภาครัฐ

การเข้ารับบริการ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔

จำานวนประชากร	UC	(คน) ๔๗,๔๒๓,๑๓๔ ๔๗,๗๗๙,๙๐๙ ๔๗,๕๕๗,๒๖๒

จำานวนผู้รับบริการแผนไทย	(คน) ๓๑๓,๓๕๒ ๕๐๙,๐๕๐ ๘๘๙,๒๒๕

ร้อยละ ๐.๖๖ ๑.๐๗ ๑.๘๗

ที่มา: ข้อมูลบริการ	 จากโปรแกรมแพทย์แผนไทย	ณ	พ.ย.	 ๒๕๕๔	 ต่อประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 (UC):	 จาก 

ศูนย์ทะเบียน	ใช้ประชากรทั้งหมด	ณ	ก.ค.	ปีนั้นๆ	
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ตาราง ๕.๕ จำานวนครั้งบริการจำาแนกตามประเภทบริการ

ประเภทบริการ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔

นวด ๖๑๒,๗๑๐ ๑,๐๔๙,๖๔๙ ๒,๐๕๐,๑๘๘

ประคบ ๔๓๖,๓๒๘ ๖๒๑,๕๔๑ ๑,๔๕๕,๑๙๔

อบสมุนไพร ๑๑๓,๒๕๔ ๑๗๘,๘๒๗ ๔๐๘,๗๓๑

ที่มา:	 โปรแกรมแพทย์แผนไทย	ณ	พฤศจิกายน	๒๕๕๔

 

 ด้านการตลาดของการบริการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 กลุ่มผู้ใช้บริการมีทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ	 ผลการสำารวจข้อมูลในฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเท่ียว	 (การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย,	 ๒๕๕๑.)	 สะท้อนให้เห็นว่า	 ในแต่ละปีมีนักท่องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 

ต่างประเทศใช้บริการสปาและนวดไทยทั่วประเทศสูงถึงประมาณ	 ๔,๖๑๔,๙๖๖	 คน	 หากเป็นช่วงฤดูกาล

ท่องเที่ยวด้วยแล้ว	 จะมีผู้ใช้บริการท้ังในและต่างประเทศสูงเฉลี่ยประมาณ	 ๑๔,๔๘๒	 คนต่อวัน	 ซ่ึงนับว่า 

สูงกว่าการใช้บริการนวดเพื่อการรักษามาก	 เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างประเทศ	 พบว่า	 

โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศถึงร้อยละ	 ๘๒	 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 ๑๘	

เปน็ชาวต่างชาตทิีพ่กัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย	สำาหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการนัน้	ส่วนใหญเ่ปน็ชาวเอเชยี	

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	 และไต้หวัน	 รองลงมา	 ได้แก่	 นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา

	 เมื่อพิจารณาด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเข้ารับบริการการนวดไทย

นั้น	พบว่า	ส่วนใหญ่สถานบริการการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	จะให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการขายและ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์มากกว่าสถานบริการนวดเพื่อรักษา	จึงส่งผลให้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้บริการ

การนวดเพื่อสุขภาพสูงกว่าการนวดเพื่อการรักษาหลายเท่าตัว	

๒) นวดไทยในตลาดต่างประเทศขยายตัวตามความนิยมสปาไทย แต่ยังไม่มีหน่วยงาน

สนับสนุนการนวดไทยไปต่างประเทศที่ชัดเจน ปัจจุบันการนวดไทยในตลาดต่างประเทศเป็นที่รู้จักกัน 

ภายใต้ชื่อสปาไทย	 ตลาดสำาคัญของสปาไทยซ่ึงรวมถึงการนวดไทยกระจายตัวอยู่ใน	 ๓	 ภูมิภาค	 คือ	 

ภูมิภาคเอเชีย มีประเทศที่นิยมใช้บริการสปาและการนวดไทย	 อาทิ	 ประเทศฮ่องกง	 สิงคโปร์	 สาธารณรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์	 (UAE)	 และเวียดนาม	 ตลาดภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน	 +๖	 (จีน	 ญ่ีปุ่น	 

เกาหลี	 อินเดีย	 ออสเตรเลีย	 และนิวซีแลนด์)	 เป็นตลาดหลักที่ไทยให้ความสำาคัญ	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามี 

ความคุ้นเคยกับรูปแบบการบริการของไทย	 ภูมิภาคยุโรป	 มีประเทศที่นิยมใช้บริการสปาและการนวดไทย	

ได้แก่	 สหพันธรัฐเยอรมนี	 สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ	 ยุโรปถือเป็นตลาดเป้าหมายสำาคัญ 

ของไทย	 อาทิ	 รัสเซีย	 และตุรกี	 เนื่องจากลูกค้ามีกำาลังซื้อสูง	 และหันมาให้ความสนใจกับวิธีการผ่อนคลาย/
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บำาบัดแบบตะวันออกมากขึ้น	 ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีประเทศท่ีนิยมใช้บริการสปาและการนวด

ไทย	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 และออสเตรเลีย	 ส่วนคู่แข่งการนวดไทยในต่างประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นประเทศ 

ใกล้เคียง	ได้แก่	สิงคโปร์	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และฮ่องกง	โดยเฉพาะธุรกิจในสิงคโปร์จัดว่าเป็นคู่แข่งสำาคัญ

ของไทย	เพราะมคีวามพรอ้มในการขยายกจิการของตนไปยงัตลาดต่างประเทศ	ท้ังยงัมกีารผ่อนปรนกฎหมาย

ตา่งๆ	ทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่ผูป้ระกอบการ	เชน่	อนญุาตใหส้ามารถเปดิใหบ้รกิารได	้๒๔	ชัว่โมง	ขณะทีอ่นิโดนเีซยี

มีจุดเด่นในการเป็นต้นแบบของสปาแบบตะวันออก	 และมีการนวดที่เป็นรูปแบบเฉพาะของประเทศ	 

นอกจากนี้	 ยังมีตลาดตะวันออกกลาง	 ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีความสำาคัญต่อการขยายบริการการนวดไทย	

เนื่องจากมีข้อจำากัดไม่มากในเรื่องการนำาเข้าแรงงาน	 รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการ	

เมื่อพิจารณาจำานวนแรงงานนวดไทยที่ไปทำางานในต่างประเทศ	 ได้เน้นยำ้าให้เห็นว่า	 ตลาดหลัก

ในต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น	 เป็นตลาดที่มีศักยภาพต่อการขยายการนวดไทยไปต่างประเทศ	 จาก 

ข้อมูลการมาขึ้นทะเบียนของแรงงานนวดไทยกับสำานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	 (ข้อมูลตั้งแต่ 

มกราคม	๒๕๕๕-มิถุนายน	๒๕๕๖)	พบว่า	มีจำานวน	๑,๒๐๐	คน	โดยประมาณ	โดยพบว่าแรงงานนวดไทย

ส่วนใหญ่เดินทางไปทำางานในทวีปยุโรป	 (ประมาณ	 ๖๒๐	 คน)	 โดยประเทศหลัก	 ได้แก่	 รัสเซีย	 ยูเครน	

สาธารณรัฐเช็ค	 และฮังการี	 ลำาดับที่สอง	 คือ	 ทวีปเอเชีย	 (ประมาณ	 ๕๒๐	 คน)	 โดยประเทศหลัก	 ได้แก่	

มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 บาห์เรน	 และการ์ตา	 ลำาดับที่สาม	 คือ	 ทวีปแอฟริกา	 

(ประมาณ	๕๐	คน)	 ได้แก่	 อียิปต์	 แอฟริกาใต้	 และแทนซาเนีย	 ลำาดับสุดท้าย	 ได้แก่	 ทวีปออสเตรเลียและ

แปซิฟิกใต้	และทวีปอเมริกา	 (ทวีปละประมาณ	๑๐	คน)	ได้แก่	ประเทศนิวซีแลนด์	 เม็กซิโก	สหรัฐอเมริกา

และบราซิล	 (สำานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน,	 ๒๕๕๕)

สถานการณ์แรงงานไทยท่ีเดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณที่ผ่าน 

กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓-๒๕๕๕	 แสดงให้เห็นความต้องการแรงงาน

ไทยที่มีศักยภาพ	 มีทักษะการนวดไทยระดับอาชีพอีกเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งข้อมูลแรงงานไทยปี	 ๒๕๕๓	 

มีจำานวน	 ๒,๙๙๕	 คน	 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำางานมากที่สุด	 ๑๐	 ประเทศ	 จากทั้งหมด	 

๘๕	 ประเทศ	 เช่น	 ประเทศ	 รัสเซีย,	 สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์,	 ฮังการี,	 สาธาณรัฐเช็ค,	 อินเดีย	 และมาเลเซีย	

ตามลำาดับ	 รายละเอียดดูตาราง	 ๕.๖	
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ตาราง ๕.๖ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓

ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๑ รัสเซีย ๓๙๙ ๑๓.๓๒

๒ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ๓๕๕ ๑๑.๘๕

๓ ฮังการี ๒๖๙ ๙.๘๘

๔ สาธารณรัฐเช็ค ๒๕๕ ๘.๕๑

๕ อินเดีย ๒๓๓ ๗.๔๔

๖ มาเลเซีย ๑๙๖ ๕.๖๔

๗ ตุรกี ๑๐๗ ๓.๕๗

๘ บาร์เรน ๘๓ ๒.๗๗

๙ อียิปต์ ๗๓ ๒.๔๓

๑๐ คูเวต ๗๒ ๒.๔๐

ที่มา: กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓

ข้อมูลแรงงานไทยปี	 ๒๕๕๔	 มีจำานวน	 ๓,๑๕๓	 คน	 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำางาน

มากที่สุด	 ๑๐	 ประเทศ	 จากทั้งหมด	 ๘๑	 ประเทศ	 เช่น	 ประเทศรัสเซีย,	 สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์,	 ฮังการี,	

สาธารณรัฐเช็ค,	 อินเดีย	 และตุรกี	 ตามลำาดับ	 รายละเอียดดูตาราง	 ๕.๗

ตาราง ๕.๗ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๑ รัสเซีย ๕๗๖ ๑๘.๒๖

๒ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ๕๐๓ ๑๕.๙๕

๓ ฮังการี ๒๒๙ ๗.๒๖

๔ สาธารณรัฐเช็ค ๒๒๖ ๗.๐๔

๕ อินเดีย ๑๖๙ ๕.๓๖

๖ ตุรกี ๑๐๖ ๓.๓๖
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ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๗ ยูเครน ๑๐๔ ๓.๒๙

๘ คูเวต ๗๙ ๒.๕๐

๙ บรูไน ๖๙ ๒.๑๘

๑๐ อียิปต์ ๖๗ ๒.๑๒

ที่มา:	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

ข้อมูลแรงงานไทยปีพ.ศ.	 ๒๕๕๕	 (มกราคม-เมษายน	 ๒๕๕๕)	 มีจำานวน	 ๑,๒๒๕	 คน	 ประเทศ

ที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำางานมากที่สุด	 ๑๐	 ประเทศ	 จากทั้งหมด	 ๖๙	 ประเทศ	 เช่น	 ประเทศรัสเซีย,	

สหรัฐอาหรัลเอมิเรทส์,	มาเลเซีย,	สาธารณรัฐเช็ค,	ฮังการี	และยูเครน	ตามลำาดับ	รายละเอียดดูตาราง	๕.๘

ตาราง ๕.๘	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕

ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๑ รัสเซีย ๒๓๙ ๑๙.๕๑

๒ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ๑๖๖ ๑๓.๕๕

๓ มาเลเซีย ๑๐๐ ๘.๑๖

๔ สาธารณรัฐเช็ค ๘๕ ๗.๐๔

๕ ฮังการี ๗๐ ๕.๗๑

๖ ยูเครน ๖๒ ๕.๐๖

๗ ตุรกี ๔๗ ๓.๘๓

๘ บาร์เรน ๓๔ ๒.๗๗

๙ บรูไน ๒๘ ๒.๒๘

๑๐ คูเวต ๒๖ ๒.๑๒

ที่มา: กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕

  

ตาราง ๕.๗ (ต่อ)
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จะเห็นได้ว่าความต้องการกำาลังคนแรงงานไทยที่มีฝีมือด้านการนวดไทย	 (ตำาแหน่งนวด 

แผนโบราณ)	 เป็นท่ีต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน	 การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้ตรงกับความ 

ตอ้งการของตลาดแรงงานเปน็สิง่สำาคญั	ขณะเดยีวกนัควรมมีาตรการในการดแูลคณุภาพชวีติของแรงงานไทย

ในประเทศต่างๆ	 อย่างทั่วถึงอย่างบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวง

แรงงาน	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง

สาธารณสุข	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 เป็นต้น

โดยสรุป	 ถึงแม้สปาไทยจะได้รับความนิยมในต่างประเทศ	 แต่ภาพลักษณ์การนวดไทย	 หรือ	 

Thai	 massage	 ในสายตาชาวต่างประเทศยังอยู่ในแง่ลบ	 โดยมองว่ามีการบริการทางเพศแอบแฝง	 

จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในเร่ืองสปาและการนวดชาวต่างประเทศ	 พบว่า 

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการมากท่ีสุด	 คือ	 ความมั่นใจว่าสถานบริการ	 การบริการ	 บุคลากร	 และผลิตภัณฑ์	 

ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน	 การบริการครบวงจร	 มีการบริการและใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยแท้ๆ	 อย่างมี 

อัตลักษณ์	 รวมท้ังปราศจากการบริการทางเพศแอบแฝง	 ขณะเดียวกัน	 หน่วยงานต่างๆ	 ของไทยที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับตลาดในต่างประเทศ	 ยังไม่มีความชัดเจนในการดำาเนินการเพ่ือลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและสร้าง

ภาพลักษณ์การนวดไทยให้มีคุณค่า	ตลอดจนส่งเสริมการตลาดนวดไทยให้ขยายตัวสูงขึ้น	ฉะนั้น	การรับรอง

มาตรฐานการบรกิารครบวงจร การบริการและใช้ผลติภณัฑ์แบบไทยแท้ๆ  อยา่งมอีตัลกัษณ ์เปน็ประเดน็

ท้าทายต่อการพัฒนานวดไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป
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