
สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ด้วยแนวคิดและวิธีการศึกษาที่มีความเหมาะสม

กับความเฉพาะของศาสตร์และมีเป้าหมายการใช้ประโยชน์มีแนวโน้มมีมากขึ้น ในแง่

การยอมรับความรู้และความจริงของพหุลักษณ์การแพทย์ของสังคมไทยในภาพรวม 

แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อจำากัดในเชิงโครงสร้าง กลไก ระบบงาน ทิศทางการวิจัย 

และการสนับสนุนในระดับประเทศ ที่ต้องการการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของการพัฒนาประเทศ

หากพิจารณาสถานการณ์งานศึกษาวิจัยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงแผน

การพัฒนาฯ ของประเทศ จะเห็นการเพิ่มขึ้นในเชิงปริมาณ โดยเฉพาะการวิจัย

ด้านการพัฒนาสมุนไพร ยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นประโยชน์กับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ซึ่งใช้วิธี

การทางวิทยาศาสตร์ศึกษาค้นคว้าหาคำาตอบ แต่ยังขาดทิศทาง กลไกการจัดการ

และสนับสนุนให้เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ครบวงจร ต้ังแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า 

และปลายนำ้า อาทิ ขาดการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแหล่งและคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพรที่มีความแตกต่างเชิงระบบนิเวศ เป็นต้น

บทที๗่
สถานการณ�การวิจัย การแพทย�แผนไทย 
การแพทย�พ�น้บ�าน และการแพทย�ทางเลือก
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208 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ขณะที่งานศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาระบบงานในสถานบริการและ 

ในชุมชน การศึกษาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก การวิจัย 

และพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาโรคและความเจ็บป่วยในศาสตร์ที่หลากหลาย รวมถึงการศึกษาวิจัยเชิง 

คุณค่าในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เป็นต้น เหล่านี้ ที่สามารถใช้ทั้งวิธีการศึกษาแบบสถิติร่วมกับการศึกษา 

ทางสังคมศาสตร์ ในเชิงพรรณนา ให้ความหมายและตีความ ยังมีจำานวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า  

ซึ่งก็อาจเป็นเรื่องกรอบเวลาการศึกษาและการลงพื้นที่

นับแต่การจัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ มีการนำาเสนอผลการสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ท่ีเฉียบคม  

เรื่องทิศทางและยุทธศาสตร์การสร้างและการจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ซึ่งนำาเสนอในการประชุมวิชาการประจำาปี 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ และงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ครั้งแรก ปี ๒๕๔๗ ได้เสนอเป้าหมายของการสร้างองค์ความรู้ของศาสตร์ ๓ ศาสตร์ให้มีเป้าหมาย 

เฉพาะด้านที่มีจุดเน้นแตกต่างกัน โดยมีแนวทางร่วมกันในการวิจัยความรู้ที่เท่าทันร่วมกัน ๔ ด้าน คือ  

(๑) ทฤษฎีทางการแพทย์และวิธีวิทยาในการสร้างความรู้ (๒) ระบบงาน โครงสร้าง กลไก การจัดการ  

หรือ “ความรู้เชิงระบบ” (๓) มิติทางวัฒนธรรมของสุขภาพและการแพทย์ (๔) สถานการณ์และผลกระทบ 

และกำาหนดยุทธศาสตร์การสร้างและจัดการความรู้ไว้ ๕ ยุทธศาสตร์ ถือเป็นหลักการที่นำามาใช้อ้างอิง 

การทำางานจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.  

๒๕๕๐-๒๕๕๔) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) เป็นแผนแม่บทสำาคัญในการขับเคลื่อนทิศทางการ

สร้างและจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ให้มีประสิทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุ้มค่า ด้วยการมีกลไกทางวิชาการที่เป็นอิสระและเป็นกลางใน 

การคัดกรอง ส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคได้ ซึ่งมีเนื้อหาและทิศทางสอดคล้องกันมาตลอด ๑๐ ปี

ทั้งนี้ สถานการณ์งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

จึงมีทั้งโอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาการศึกษาวิจัย เพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๖  

ยุทธศาสตร์ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสถานการณ์ภาพรวมสถานการณ์การวิจัยและพัฒนา สถานการณ์ 

งานวิจัยที่ประมวลจากประเด็นและเนื้อหางานวิจัยที่เผยแพร่ ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดเวที

ประชุมวิชาการและนำาเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เกิดขึ้นครบปีที่ ๑๐ และ

สถานการณก์ารตำาเนนิงานของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบหลกัแตล่ะศาสตร ์สงักดักรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก นี้สามารถสะท้อนแง่มุมของโอกาสและอุปสรรคเชิงระบบ รวมถึงทิศทางที่สำาคัญที่

ต้องการหนุนเสริมใหห้เกิดการพัฒนาต่อไป ดังนี้
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209บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

๗.๑	ภาพรวมการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก

๑) ปริมาณงานวิจัย

จากการทบทวนของสถาบันสุขภาพวิถีไทย พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวกับ การแพทย์พื้นบ้าน  

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในรอบ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒) นั้น มีจำานวน ๖๙๓  

เรื่อง เป็นเรื่องการแพทย์พื้นบ้าน ๒๓๖ เรื่อง การแพทย์แผนไทย ๑๙๓ เรื่อง การแพทย์ทางเลือก  

๒๖๔ เรื่อง และนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยด้านสมุนไพรอีกจำานวน ๑,๑๓๕ เรื่อง เป็นงานวิจัยในระดับ

วิทยานิพนธ์และระดับงานวิจัยของนักวิชาการ ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยและพัฒนาที่ไม่มีการเผยแพร่ในวารสาร

วิชาการ

จากรายงานการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ 

ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ทบทวน

สถานการณ์งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน พบว่า

รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ และคณะ ทบทวนงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗  

จำาแนกประเด็นสถานการณ์ด้านการวิจัยการแพทย์แผนไทย ออกเป็น ๒ ส่วน

ส่วนที่ ๑ งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังในและต่างประเทศ พบว่า 

มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยโดยนักวิจัยชาวไทย/นักวิจัยต่างชาติ ๓๙๕ เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสาร 

ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ๒๒๓ เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ ๑๗๒ เรื่อง เป็นการวิจัย

เฉพาะชนิดพืชสมุนไพร มีมากกว่า ๒๐๐ ชนิด

ส่วนที่ ๒ งานวิจัยองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ 

ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย พบว่า มีการทำาวิจัยไม่มากนัก

คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โดยมีสำานักงานเลขานุการ สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้พิจารณา 

อนุมัติโครงการศึกษาวิจัยในคนฯ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ พบว่า มีการวิจัยการศึกษาประสิทธิผล 

และความปลอดภยัของตำารบัยาสมนุไพร การนวดไทย การฝังเขม็ และประเด็นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งด้านการแพทย์

แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จำานวน ๙๒ เรื่อง โดยเฉลี่ย จำานวน ๑๕-๑๖ เรื่อง

ต่อปี พบว่าส่วนใหญ่เป็นการวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยตำารับยาสมุนไพร มีจำานวน ๕๔ รายการ 

(ร้อยละ ๕๘.๖๙) รองลงมาด้านการนวดไทย จำานวน ๑๕ เรื่อง (ร้อยละ ๑๖.๓๐) (ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๕๖)
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210 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ทำาการวิจัยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๒ มีการวิจัยประเด็นเรื่องพืช  

สมุนไพร และภูมิปัญญา จำานวน ๙๓ รายการ (ร้อยละ ๑.๒๗) พบว่ามีการวิจัยเฉพาะสมุนไพรมี 

จำานวน ๑๐ รายการ ด้านภูมิปัญญาพื้นบ้าน จำานวน ๒ รายการ จากงานวิจัยทั้งสิ้น ๗,๓๐๗ รายการ  

(ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นด้านการตลาด

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา งานวิจัยวิชาการ 

จำานวน ๖,๘๕๐ เรื่อง (ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖) และการวิจัยท้องถิ่น จำานวน ๑,๐๓๖ เรื่อง  

รวมทั้งสิ้นจำานวน ๗,๘๘๖ เรื่อง มีงานวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน จำานวน ๙ เรื่อง และสมุนไพร จำานวน 

๒๔๕ เรื่อง (ร้อยละ ๓.๒๒) ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยและพัฒนา จำานวน ๑๕๓ เรื่อง (ร้อยละ ๑.๙๔)

สถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ สนับสนุนการวิจัยเชิง 

นโยบายเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ 

ทางเลอืก และนำาเสนอในงานประชมุวชิาการประจำาป ีการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้น และการแพทย์

ทางเลือกแห่งชาติ จำานวน ๒๕ เรื่อง และงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์

ทางเลือก จำานวน ๕๐ เรื่อง และสมุนไพร จำานวน ๖๒ เรื่อง

แผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำา ภายใต้ สวรส. ส่งเสริม 

การวิจัยแบบ R2R ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ในช่วง ๕ ปีมีงานวิจัยทั้งสิ้น ๑,๙๖๔ เรื่อง มีงานประจำา

ที่พัฒนาสู่งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จำานวน ๒๘ เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๓

ฐานข้อมูล วช. มีงานวิจัย ณ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำานวนทั้งสิ้น ๒๔๔,๐๘๑ รายการ เป็นงาน

วิจัยจำานวน ๗๘,๑๕๙ รายการ วิทยานิพนธ์ จำานวน ๑๖๕,๙๒๒ รายการ เอกสารวิชาการ ๑๔,๒๑๐ 

รายการ ไมโครฟิช ๒๓,๖๖๙ รายการ และ เอกสารดิจิทัล ๑,๒๖๔ รายการ พบว่า มีงานวิจัยด้าน 

การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนโบราณ และสมุนไพร จำานวน ๒,๑๖๕ เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ ๐.๘๙

การประชุมวิชาการประจำาปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับองค์กรภาคีกว่า ๑๐๐ 

องค์กร มีการนำาเสนองานวิจัยและวิชาการทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ มีการตีพิมพ์งานวิจัยฉบับเต็ม 

และบทคัดย่อ ซึ่งมีทั้งงานวิจัยพรีคลินิก คลินิก และงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวารสารกรมพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำานวน ๒๐๖ เรื่อง (ณ สิงหาคม ๒๕๕๖) ส่วนงานวิจัยที่ตีพิมพ์

ในวารสารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฉบับเสริม) เป็นบทคัดย่อย จำานวน  

๗๐๑ เรื่อง
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211บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

ตาราง ๗.๑ สรุปสถานการณ์ปริมาณงานวิจัย จำาแนกตามแหล่งข้อมูล ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓

ปี พ.ศ. แหล่งข้อมูล ประเภทงานวิจัย
จำานวน

(เรื่อง/รายการ)
หมายเหตุ

๒๕๔๒-๒๕๕๖ สำานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.)

ด้านการแพทย์พื้นบ้าน

ด้านสมุนไพร

๙

๒๔๕

การวิจัยและพัฒนาและ 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ชุมชน

และใช้ประโยชน์

๒๕๔๓-๒๕๕๒ สถาบันสุขภาพวิถีไทย ด้านการแพทย์พื้นบ้าน

ด้านการแพทย์แผนไทย

ด้านสมุนไพรทางเลือก

ด้านสมุนไพร

๒๓๖

๑๙๓

๒๖๔

๑,๑๓๕

ทบทวนเอกสารและสำารวจ

สถานการณ์งานวิจัย

๒๕๔๓-๒๕๔๗ รศ.ดร.สมภพ  

ประธานธุรารักษ์

ด้านสมุนไพร ๓๙๕ ตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ 

๒๒๓ เรื่อง ตีพิมพ์วารสาร 

ในประเทศ ๑๗๒ เรื่อง

๒๕๕๑-๒๕๕๖ คณะกรรมการพิจารณาการ

ศึกษาวิจัยในคนด้านการ

แพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก

ด้านการศึกษาประสิทธิผล

และความปลอดภัยของตำารับ

ยาสมุนไพร

ด้านการนวดไทย

ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องด้าน 

การแพทย์แผนไทยฯ

๕๔

๑๕

๒๓

ได้พิจารณาโครงการ 

การศึกษาวิจัยในคนฯ

๒๕๔๗-๒๕๕๖ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.)

งานวิจัยเชิงนโยบายด้าน 

การแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้านและ 

การแพทย์ทางเลือก

งานวิชาการด้านการแพทย์

แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

การแพทย์ทางเลือก และ

สมุนไพร

๒๕

๑๐๒

นำาเสนอในงานประชุมวิชาการ

ประจำาปีการแพทย์แผนไทยฯ  

ปีละ ๕ เรื่อง

งานวิชาการในห้องสมุด สวรส.

๒๕๕๒-๒๕๕๖ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.)

งานวิจัยแบบ R2R ด้าน 

การแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้านและ 

การแพทย์ทางเลือก

๒๗ ในแผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัย

ในรูปแบบงานวิจัยจากงาน

ประจำา (มีงานวิจัยทั้งหมด 

๑,๙๖๔ เรื่อง)
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212 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ปี พ.ศ. แหล่งข้อมูล ประเภทงานวิจัย
จำานวน

(เรื่อง/รายการ)
หมายเหตุ

๒๕๔๗-๒๕๕๖ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก

งานวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์

งานวิจัยทางสังคมศาสตร์

บทคัดย่อด้านวิทยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์

๙๗

๑๐๙

๗๐๑

ตีพิมพ์ในวารสารกรมพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก ทั้งฉบับ

หลักและฉบับเสริม (รวมทั้งสิ้น 

๙๐๗ เรื่อง)

๒๕๕๖ สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) การแพทย์พื้นบ้าน

การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนโบราณ

สมุนไพร

๙๑๑

๑๗๑

๕๘

๑,๐๒๕

ข้อมูลสะสมจนถึงปี พ.ศ. 

๒๕๕๖ รวมจำานวน ๒,๑๖๕ 

เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมด 

๒๔๔,๐๘๑ เรื่อง

ที่มา: ปรับปรุงจากร่างแผนแม่บทงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ปี ๒๕๕๔

โดยภาพรวม พบว่า งานวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ 

ทางเลือกนั้น มีปริมาณมากพอควร (มากกว่า ๑๐๐ งานวิจัย/ปี) แม้ว่าส่วนใหญ่นั้นอาจเป็นงานวิชาการ 

ในระดับงาน วิทยานิพนธ์ แต่ก็มีงานวิจัยที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิจัยด้านสังคมศาสตร์ การศึกษาทฤษฎี 

การแพทย์แผนไทย การวิจัยพรีคลินิกและคลินิก การพัฒนาสมุนไพรเน้นไปที่การวิจัยเพื่อหาสารสกัด  

การหาประสิทธิผลของยาสมุนไพร ส่วนการวิจัยเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มี 

จำานวนน้อย และพบว่ามีงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประมาณ ๔๕  

เรื่อง/ปี

๒) คุณภาพงานวิจัย

จากการทบทวนงานวิจัยระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ ของ รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 

และคณะ พบว่า มีผลงานวิจัยโดยนักวิจัยชาวไทย/นักวิจัยต่างชาติเกี่ยวกับสมุนไพร ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

วิชาการท้ังในและต่างประเทศ ๓๙๕ เรื่อง ตีพิมพ์ในวารสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ ๒๒๓ เรื่อง  

ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการในประเทศ ๑๗๒ เรือ่ง ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ งานวจิยัและนกัวจิยัของไทยนัน้มคีณุภาพ

ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านสมุนไพร ซ่ึงต่างประเทศให้ความสนใจ 

และนักวิจัยด้านสมุนไพรนั้นส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ด้านเภสัชกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ

จากการทบทวนงานวิจัยของสถาบันสุขภาพวิถีไทย (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๒) พบว่า

ตาราง ๗.๑ (ต่อ)
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213บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

งานวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน จำานวน ๒๓๖ เร่ืองนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานระดับวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งพบว่างานวิจัยองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านบางเรื่องเป็นไปอย่างผิวเผิน  

ขาดการอธิบายและการสังเคราะห์ให้ชัดเจนถูกต้อง

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของสำานักวิชาการข้างต้นแสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

จากงานวิจัยแบบเดิมเป็น “งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน” โดยสกว. ได้ริเร่ิมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัย 

ชุดการแพทย์พื้นบ้าน พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๙ จำานวน ๖๐ โครงการ ซึ่งทำาให้ชาวบ้านที่อยู่ในฐานรากของ

สังคมได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย จำานวน ๑๙๓ เรื่อง เป็นการวิจัยเรื่องการนวดไทย จำานวน 

๑๑๑ เรื่อง

งานวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก จำานวน ๒๖๔ เรื่อง เป็นงานวิทยานิพนธ์ ๑๗๕ เรื่อง  

งานวิจัย ๘๒ เรื่อง วิจัยคลินิกเพียง ๒ เรื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาพยาบาลศาสตร์ และเป็นงานวิจัยโดย

มหาวิทยาลัยถึง ๒๒๕ เรื่อง

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลหน่วยงานที่ทำาหรือสนับสนุนการวิจัยที่วิเคราะห์โดยสำานักข้อมูล 

และประเมินผล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า หน่วยงานที่มีคุณภาพ 

ในการจัดการการวิจัย เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีงานวิจัย ๒๕๔ เรื่อง สวรส.  

มีงานวิจัยเชิงระบบ ๒๕ เรื่อง และงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง จำานวน ๑๐๒ เรื่อง และงานวิจัย R2R  

๒๘ เรื่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) วารสารกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฉบับหลัก 

จำานวน ๒๐๖ เรื่อง ฉบับเสริม จำานวน รวม ๗๐๑ เรื่อง รวมทั้งสิ้น จำานวน ๙๐๗ เรื่อง และงานวิจัยที่มี

คุณภาพของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ อีกจำานวนมาก

โดยภาพรวมคุณภาพงานวิจัย พบว่า งานวิจัยด้านสมุนไพรมีคุณภาพในระดับนานาชาติ ทั้งนี้

อาจเพราะสมนุไพรไดร้บัความสนใจในระดบัทัว่โลก สว่นการแพทยพ์ืน้บา้น การแพทยแ์ผนไทยนัน้มลีกัษณะ

เปน็ศาสตรเ์ฉพาะของประเทศไทย ทำาใหก้ารเผยแพร่ในระดับนานาชาตินัน้มจีำากดั แต่กม็งีานวจัิยท่ีมคีณุภาพ

ในระดับประเทศ ที่สนใจตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น

๓) สถานการณ์ด้านนักวิจัย

แม้จะไม่มีการศึกษาข้อมูลนักวิจัยด้านสมุนไพร การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และ 

การแพทย์ทางเลือกอย่างเป็นระบบ แต่ก็พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่นั้นทำาโดยนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา/

มหาวิทยาลัย

อยา่งไรกต็ามพบข้อมลูนกัวจิยัทีข่ึน้ทะเบยีนกบัสภาวจิยัแหง่ชาติ แบง่เปน็ ๑๒ สาขา และกำาหนด

รหัส เป็น ๐๑ ถึง ๑๒ และรายละเอียดกลุ่มย่อย ดังนี้
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214 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๐๑. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และ 

สถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 

อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๐๒. สาขาวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ประกอบด้วยกลุ่มวชิา วทิยาศาสตร์การแพทย ์แพทยศาสตร์

สาธารณสุข เทคนิค การแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ และอ่ืนๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

๐๓. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี  

ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค 

นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม 

เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำาอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๐๔. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกันกำาจัด

ศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรนำ้าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 

ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทาง 

การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๐๕. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๐๖. สาขาปรชัญา ประกอบดว้ยกลุม่วชิา ปรชัญา ประวตัศิาสตร ์โบราณคด ีวรรณคด ีศลิปกรรม 

ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๐๗. สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 

กฎหมายเศรษฐกจิ กฎหมายธุรกจิ กฎหมายระหวา่งประเทศ กฎหมายวธิพีจิารณาความ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

๐๘. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคม-วิทยา

ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพ่ือความ

มั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๐๙. สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ 

การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๐. สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 

จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ

นิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ 

คติชนวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๑. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนเิทศศาสตร ์ประกอบด้วยกลุม่วชิา วทิยาการคอมพวิเตอร ์

โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสำารวจและรับรู้จากระยะไกล ระบบ
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215บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

สารสนเทศภมูศิาสตร ์สารสนเทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์ บรรณารักษศ์าสตร์ เทคนคิพิพิธภณัฑ์และภณัฑาคาร 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒. สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัด

และการประเมินผลการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา 

การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยสาขาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ สาขา ๐๒. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๐๓. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ

เภสัช ๐๔. สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และ ๑๐. สาขาสังคมศาสตร์ 

ซึ่งมีนักวิจัยที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ รายละอียดดังตาราง

ตาราง ๗.๒ นักวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทยฯ ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิจัยแห่งชาติ

สาขาที่เกี่ยวข้องด้าน

การแพทย์แผนไทยฯ

ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔

จำานวน

(คน)

จำานวน

(คน)

จำานวน

(คน)

จำานวน

(คน)

จำานวน

(คน)

๐๒. สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๓,๕๕๖ ๔,๙๓๐ ๕,๓๐๐ ๕,๒๗๘ ๕,๕๖๑

๐๓. สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและ

เภสัช

๙๙๒ ๑,๒๖๐ ๑,๓๒๗ ๑,๓๗๐ ๑,๔๔๔

๐๔. สาขาเกษตรศาสตร์และ

ชีววิทยา

๔,๕๐๐ ๕,๘๕๑ ๖,๐๘๐ ๖,๐๗๔ ๖,๔๘๕

๑๐. สาขาสังคมวิทยา ๑,๐๒๔ ๑,๔๒๙ ๑,๕๓๔ ๑,๕๘๐ ๑,๖๓๘

รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๗๒ ๑๓,๔๗๐ ๑๔,๒๔๑ ๑๔,๓๐๒ ๑๕,๑๒๘

ที่มา: นักวิจัยที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิจัยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔

๔) ทิศทางงานวิจัย

จากรายงานการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ 

ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเอกสารอื่น

ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 

รศ.ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ และคณะ ได้ให้ความเห็นว่า งานวิจัยด้านสมุนไพรนั้น เป็น 

การวิจัยเฉพาะชนิดพืชสมุนไพร มีมากกว่า ๒๐๐ ชนิด ซึ่งเห็นชัดเจนว่าในภาพรวมของงานวิจัยไม่ได้มุ่ง
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216 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เป้าไปที่ชนิดของสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ใดอย่างชัดเจน งานวิจัยค่อนข้างกระจัดกระจาย ส่วนใหญ่

เปน็การวจัิยตามความถนดัของตนเองเปน็ศนูยก์ลาง จะเหน็ได้วา่ประเทศไทยยงัคงพบกบัปญัหาหลายดา้น 

ตั้งแต่ การขาดการกำาหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ ผลงานวิจัยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม การให้ทุนวิจัยที่ซ้ำาซ้อนขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้ทุน แต่ละหน่วยงาน

นั้น กำาหนดทิศทางการวิจัยตามภารกิจของหน่วยงานของตนเป็นหลัก ขาดการประสานเชื่อมโยงการวิจัย 

โดยยดึเป้าหมายการพฒันาประเทศรว่มกนั และนกัวจิยัสว่นใหญย่งัทำาการวจิยัตามความถนดัหรอืความสนใจ

ของตนเองเป็นหลัก องค์ความรู้จากงานวิจัยพ้ืนฐานที่มีมากมายแต่ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อ 

พฒันาเป็นผลติภัณฑ์ นกัวจัิยทีม่คีณุภาพและมคีวามสามารถบรหิารโครงการวจิยัทีค่รบวงจรยงัมนีอ้ยมาก 

ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานที่ดี (Good Laboratory Practice; GLP) และการวิจัยทางคลินิกที่ได้

มาตรฐานที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) มีน้อย ส่งผลให้ผลงานวิจัยไม่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากลและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพไม่สมำ่าเสมอ

จากการทบทวนงานวิจัยของสถาบันสุขภาพวิถีไทย (พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒) พบว่า การวิจัย 

การแพทย์พื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยระดับวิทยานิพนธ์ มักเป็นการวิจัยสาขาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา 

โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ สาระหรือเนื้อหาการวิจัยมักเป็นเรื่อง การสำารวจรายชื่อหมอพื้นบ้าน สถานภาพ

และบทบาท การมาเป็นหมอพื้นบ้าน วิธีการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค 

ตั้งแต่ในช่วงปี ๒๕๔๒ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เริ่มสนับสนุนการทำาวิจัยเพื่อ 

ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการวิจัยมาเป็นการวิจัยโดยชาวบ้านเป็นผู้ทำา 

การวิจัยและได้รับประโยชน์โดยตรงจากการวิจัย

การวิจัยการแพทย์แผนไทย พบว่ามีการศึกษาใน ๕ ทิศทางได้แก่ ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  

การนวดไทย การบรกิารการแพทยแ์ผนไทย การวจิยัเพือ่พฒันา และดา้นกฎหมายและการคุม้ครองภมูปิญัญา

การแพทย์แผนไทย

การศกึษาทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย พบวา่มจีำานวนนอ้ยมากและศกึษาแบบกระจัดกระจาย ไม่มี

หัวข้อหลักการวิจัยที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

การศึกษาการนวดไทย พบว่าเป็นการศึกษาทฤษฎีและองค์ความรู้การนวดไทยและประสิทธิผล

การนวดไทยในการรักษาโรค แต่ก็พบว่าการศึกษาทฤษฎีเส้นสิบนั้นมีน้อยมากทั้งที่เป็นหัวใจการนวดไทย

การศึกษาการบริการการแพทย์แผนไทยพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาความพึงพอใจของ 

ผู้รับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก โดยมีความคาดหวังต่อประโยชน์จากการใช้บริการ โดยเฉพาะ

เรื่อง การใช้ยาจากสมุนไพรและการนวดไทย

การวิจัยเพื่อพัฒนา พบว่าเพื่อนำาไปพัฒนา การจัดการเรียนการสอน และการบริการ การศึกษา

ด้านกฎหมายและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พบว่าเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบและกลไก

การคุ้มครอง การศึกษาสมุนไพรในถิ่นกำาเนิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒
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๕) กลไกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย มีดังนี้

(๑) กองทนุภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย จดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองและสง่เสรมิการแพทย์

แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให้จัดตั้งในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองทุนนี้ให้ใช้

จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมการสำารวจ รวบรวม ศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทย เป็นกิจกรรมหน่ึง ในระยะแรกช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๑ ได้รับการจัดสรรวงเงิน 

งบประมาณเฉลี่ยปีละ ๓๗.๕ ล้านบาท ภายหลังได้มีผลงานสนับสนุนงานการคุ้มครอง การศึกษาวิจัย  

และการส่งเสริมด้านการแพทย์แผนไทยเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนมากกว่า ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี 

(๒) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดตั้ง คณะกรรมการพิจารณา

ด้านจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ทำาให้การอนุมัติการวิจัยในคนสามารถ 

ดำาเนินการได้คล่องตัวขึ้น 

(๓) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เป็นองค์กรหลักในการจัด 

การประชุมวิชาการประจำาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ 

ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๗ การประชุมวิชาการประจำาปีได้เป็นเวทีสำาคัญในการนำาเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้าน  

การจัดการความรู้ การวิจัย การศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการจัดพิมพ์ผลงาน

วิชาการในวารสารวิชาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของกรม

(๔) กองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทย ภายใต้ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

มเีปา้หมายเพือ่สนบัสนนุการบรกิารการแพทยแ์ผนไทย ด้านการตรวจและการวนิจิฉัยโรค การรกัษาพยาบาล 

และการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งปี ๒๕๕๔ มีการจัดสรรงบประมาณตามรายหัว 

ประชากรละ ๖ บาท (ประมาณ ๒๘๒ ล้านบาท) โดยจัดสรรตามรายหัวประชากรละ ๔.๕๐ บาท 

สนับสนุนบริการการนวดไทยเพื่อรักษาอาการปวด อัมพาต อัมพฤกษ์ การฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด  

และรายหัวประชากรละ ๑.๕๐ บาท สนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรของสถานบริการภาครัฐ 

ในปี พ.ศ ๒๕๕๕ ได้จัดสรรงบรายละ ๗.๒๐ บาท (๓๔๗ ล้านบาท) โดยสมทบให้กับ 

หน่วยบริการที่มีการสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรเป็นเงิน ๓.๑๓ บาทต่อรายประชากร คิดเป็นเงิน ๑๔๗  

ล้านบาท ซึ่งได้ส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขจำานวน ๘,๖๕๒ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นรพ.สต. ๗,๘๘๓ แห่ง 

รองลงมาเป็น รพ.ชุมชน ๖๖๔ แห่ง ได้มีการสั่งจ่ายยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำานวน ๗๑ 

รายการ เพิ่มมากขึ้น ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักฯ ที่มีการสั่งใช้มากที่สุด ๕ ลำาดับ ได้แก่ ขมิ้นชัน  

ฟ้าทะลายโจร ประสะมะแว้ง ไพล และนำ้ามันไพล 

ในปี ๒๕๖๖ มีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสมทบกองทุนเป็นเงิน ๓๔๘ ล้านบาท

แม้จะเป็นการสนับสนุนการบริการ แต่ก็มีผลกระทบต่อทิศทางการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัย 

เพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบยาจากสมุนไพรของประเทศ การวิจัยประสิทธิผลในการรักษาโรค

เรื้อรังและโรคต่างๆ เพื่อนำาเข้าเป็นสู่การบริการการแพทย์แผนไทยที่กองทุนให้การสนับสนุน
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(๕) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานของประเทศในการคัดกรอง

งานวจิยัของหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ ทีข่อการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดิน งานวจัิยทีผ่่านความเหน็ชอบของ 

วช. เท่านั้นท่ีจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ นอกจากนี้ วช. ยังทำาหน้าที่จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยโดยตรง

(๖) สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เปน็กลไกทีส่ำาคญัในการสนบัสนนุการวจัิยโดย

เฉพาะการวิจัยท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้  

สกว.ยังสนับสนุนการวิจัยด้านสมุนไพรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์

(๗) สำานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกลไกในการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย เพื่อให้ 

นักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มวิจัยต้องทำางานวิจัยทุกคน

(๘) สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำากับ

ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทในการการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ 

การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีการวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 

๔ ประเภท ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบุคลากรการวิจัย การสนับสนุนการประชุมวิชาการและการพัฒนา

วิชาชีพ การพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและบริการ และการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน

๖) งบประมาณที่สนับสนุนการวิจัย 

(๑) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ 

งานวิจัยผ่านสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำาเนินการ

เกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพร ในระยะ ๕ ปี จำานวน ๑๘๔.๗๘ ล้านบาท หรือได้รับงบประมาณสนับสนุน

งานวิจัยโดยเฉลี่ย ๓๖.๙๖ ล้านบาท ต่อปี ซึ่งงานวิจัยส่วนใหญ่เน้นในการวิจัยเพื่อหาสารสกัดจาก 

สมุนไพร การหาประสิทธิผลของยาสมุนไพร โดยยังไม่มีการวางแผนพัฒนาสมุนไพรอย่างเป็นระบบตาม 

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

(๒) กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จัดสรรงบประมาณโดยเฉล่ีย ๑๓๒.๔๘ ล้านบาท 

ต่อปี (ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖)

(๓) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณการวิจัยสมุนไพร ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทต่อปี

(๔) สสส. สนับสนุนงบประมาณให้กับแผนงานสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านสุขภาพ ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ (๒ ปี) วงเงินประมาณ ๒๕ ล้านบาท และ แผนงานพัฒนาผู้พิการทาง

สายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ระหว่างปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

(๔ ปี) วงเงินงบประมาณ ๔๑ ล้านบาท

(๕) วช. มีการจัดสรรงบประมาณโดยตรง สำาหรับสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร 

และการแพทย์พื้นบ้าน จำานวน ๕๐๐ ล้านบาทต่อปี ในหมวดของความหลากหลายทางชีวภาพกับเภสัชเคมี 
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โดยให้ไม่ตำ่ากว่า ๖ ล้านบาทต่องานวิจัย ๑ เรื่อง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  

ได้มีการประสานการทำางานร่วมกันของหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหลักของประเทศ ๖ หน่วยงาน  

(๕ ส. ๑ ว.) ในนาม “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ” (National Research Management 

Network: NRMN) เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการการทำางานด้านการวจัิยและพัฒนาร่วมกนั โดยได้รับการจดัสรร

งบประมาณจากรฐับาลเพือ่สนบัสนนุโครงการวจิยัมุง่เปา้ ๕ เรือ่ง ไดแ้ก ่การวจิยัขา้ว มนัสำาปะหลงั ยางพารา 

การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 

ในปงีบประมาณ ๒๕๕๖ งานวจัิยท่ีมุง่เปา้ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ไดอ้นมุตัิ

กรอบวงเงินงบประมาณและกรอบการวิจัย ๑๑ กลุ่ม ได้แก่ ข้าว มันสำาปะหลัง ยางพารา โลจิสติกส์ 

และห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจัดการการท่องเที่ยว สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ อ้อยและนำ้าตาล อาหาร  

การวิจัยพื้นที่สูงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปาล์มนำ้ามัน และการคมนาคมขนส่งระบบราง งบประมาณทั้งสิ้น 

๑,๑๐๐ ล้านบาท ซึ่งการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

(สวรส.) ได้รับมอบหมายให้จัดทำากรอบการวิจัยท่ีสำาคัญทางด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ และพัฒนา 

กลไกการบริหารนโยบายวิจัยและการพัฒนาระบบการจัดการโครงการวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ  

ได้รับทุนอุดหนุนการทำากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำานวน  

๒๑๘.๕ ล้านบาท

(๖) สกว. สกอ. และ สวทช. มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้าน 

การแพทย์แผนไทย และสมุนไพร โดยสวทช. มีการจัดสรรบประมาณปีละ ๒๐ ล้านบาท 

(๗) กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรงบ

ประมาณจาก กองทุนของ FTA (เขตการค้าเสรี) สนับสนุนงานวิจัย ด้านการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร 

เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ ประมาณ ๕๐-๑๐๐ ล้านบาทต่อปี เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบจากการเปิด FTA  

ไม่ว่าเป็น เขตการค้าเสรีอาเซียน  (AFTA) หรือ สหภาพยุโรป (EU) 

โดยภาพรวม เมื่อศึกษาหน่วยงานที่ดำาเนินการ สนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยด้านสมุนไพร 

การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พบว่า แต่ละหน่วยงานนั้น กำาหนด

ทิศทางการวิจัยตามภารกิจของหน่วยงานของตนเป็นหลัก ขาดการประสานเช่ือมโยงการวิจัยโดยยึด 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศร่วมกัน และนักวิจัยส่วนใหญ่ยังทำาการวิจัยตามความถนัดหรือความสนใจ

ของตนเองเปน็หลกั อยา่งไรกต็ามตัง้แตป่งีบประมาณ ๒๕๕๕ สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 

ได้ให้ความสำาคัญต่อประเด็นงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงถือว่า

เป็นการถือธงปักชัดเจนในการศึกษาวิจัยในภาพรวมที่ต้องตอบสนองความต้องการของประเทศด้วยเช่นกัน
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220 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๗.๒	การประชุมวิชาการประจำาปี	การแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ

การประชุมวิชาการประจำาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 

แห่งชาติ และมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมือปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และจัดต่อเนื่องจนปัจจุบัน  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นครั้งที่ ๑๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านเชิงระบบ 

และเชิงวิชาการ เป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและระดับพื้นที่ เป็นเวทีใน 

การพัฒนาศักยภาพของบุคคล กลุ่ม เครือข่าย (Individual Node Network: INN) และเป็นเวทีสนับสนุน

การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ซ่ึงผลการดำาเนินงานนี้ มีสถานการณ์การวิจัยใน 

การประชุมวิชาการประจำาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกที่แสดงให้เห็นว่ามี

นกัวชิาการ นกัวจิยั และผูส้นใจ ใหค้วามสนใจส่งผลงานวชิาการเขา้ร่วมนำาเสนอและประกวดผลงานวชิาการ

ทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ทางด้านสังคมศาสตร์ และอื่นๆ ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องจำานวน

มาก เฉลี่ย ๘๘.๓ เรื่องต่อปี และจำานวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อนำาเสนอในการประชุมวิชาการ 

ประจำาปีฯ มีจำานวนเฉลี่ย ๗๐.๑ ต่อปี ในจำานวนนี้ บทคัดย่อที่ได้ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฉบับเสริม) จำานวน ๗๐๑ เรื่อง  

ดูตาราง ๗.๓

ตาราง ๗.๓ ผลงานวิชาการที่ส่งและผ่านการคัดเลือกเพื่อนำาเสนอในการประชุมวิชาการประจำาปีฯ ครั้งที่ 

๑-๑๐ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖)

ปี พ.ศ. จน.ผลงานส่งเข้านำาเสนอ จน.ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก บทคัดย่อที่ตีพิมพ์

๒๕๔๗ ๗๖ ๗๖ ๗๖

๒๕๔๘ ๕๗ ๕๗ ๕๗

๒๕๔๙ ๕๓ ๕๓ ๕๓

๒๕๕๐ ๘๐ ๗๑ ๗๑

๒๕๕๑ ๑๒๑ ๑๑๖ ๑๑๖

๒๕๕๒ ๑๐๐ ๕ ๘๕

๒๕๕๓ ๑๑๘ ๘๕ ๘๕

๒๕๕๔ ๗๕ ๖๓ ๖๓

๒๕๕๕ ๙๘ ๗๒ ๗๒

๒๕๕๖ ๑๐๕ ๘๖ ๓๖

รวม ๘๘๓ ๗๖๔ ๗๐๑
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221บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
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ปี พ.ศ. ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวม

๒๕๔๗ ๔๒ ๓๔ ๗๖

๒๕๔๘ ๓๔ ๒๓ ๕๗

๒๕๔๙ ๓๑ ๒๒ ๕๓

๒๕๕๐ ๔๓ ๒๘ ๗๑

๒๕๕๑ ๘๖ ๓๐ ๑๑๖

๒๕๕๒ ๗๓ ๑๒ ๘๕

๒๕๕๓ ๖๔ ๒๑ ๘๕

๒๕๕๔ ๔๘ ๑๕ ๖๓

๒๕๕๕ ๔๑ ๓๑ ๗๒

๒๕๕๖ ๕๘ ๒๘ ๘๖

รวม ๕๒๐ ๒๔๔ ๗๖๔

ผลงานวิชาการที่มีการนำาเสนอในการประชุมวิชาการประจำาปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังที่ ๑-๑๐ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได้ ๒ ด้าน คือ 

ด้านวิทยาศาสตร์มีจำานวน ๕๒๐ เรื่อง และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำานวน ๒๔๔ เรื่อง 

รวมทั้งสิ้นจำานวน ๗๖๔ เรื่อง รายละเอียดในแต่ละปีดูได้จากภาพที่ ๗.๑

ภาพที่ ๗.๑ ผลงานวิชาการที่มีการเสนอในงานประชุมวิชาการประจําป�ฯ ครั�งที่ ๑-๑๐

(ป� พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๖)
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222 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๗.๓	สถานการณ์การวิจัยและพัฒนางานการแพทย์แผนไทย	 
การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก 
ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๖

ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๗ ตามเป้าหมายข้อ ๕๕ และ

ข้อ ๕๙ ความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาการสร้างและจัดการความรู้ และแนวทางตามมาตรการใน 

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์

ดา้นการสรา้งและจดัการความรูภู้มปัิญญาไท สขุภาพวถิไีท ซึง่กอ่ใหเ้กดิการพฒันาระบบกลไกและการจดัการ

งบประมาณที่ระบุให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อย่างน้อยร้อยละ ๐.๕ ของงบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศ  

นับว่านโยบายการสนับสนุนการวิจัยมีกรอบงบประมาณและกลไกการขับเคลื่อนและสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งที่เกิดขึ้นเป็นกลไกอิสระและหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจ ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  

(สวรส.), สำานักงานกองทุนสนับสนุน, สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.), กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ซึ่งอาจรวมถึงกองทุนพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย ภายใต้สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ เป็นต้น

การสร้างและจัดการความรู้ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ในช่วงการขับเคล่ือนสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติ ที่ผ่านมา ๕ ครั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ในประเด็น 

ต่างๆ ทั้ง ๖ ประเด็น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น จึงก่อให้เกิดเครือข่ายทำางานพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย

ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติกันมากขึ้น

กลา่วสำาหรบักรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก มภีารกจิสำาคญัคอื การศกึษา 

วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก รวมทั้งอนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ (sui generis) สำาหรับการจัดการ 

ความรู้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความสำาคัญกับการพัฒนากระบวนการ

สนับสนุนให้เกิดการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ ซึ่งสามารถประมวลผลงานวิชาการในการ

สร้างและจัดการความรู้แต่ละด้านได้ดังนี้ คือ

๑) ด้านการแพทย์แผนไทย

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีบทบาท 

การรวบรวมพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นหลัก ต่อมามีการพัฒนากลไกใหม่ขึ้นมารองรับ 

การศึกษาวิจัยทางคลินิกโดยเฉพาะโดยจัดต้ังสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย มุ่งเน้นพัฒนาความรู้จาก 
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223บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

การวิจัยให้มีผลการศึกษาชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ด้านระบบทฤษฎีและการวินิจฉัยโรคแบบปรัชญาแนวคิด 

การแพทย์แผนไทย ระยะแรกนี้ งานวิจัยส่วนใหญ่ เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับ “ยาตำารับ” และมีผลงานสำาเร็จ

พร้อมผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพด้วย อาทิ การใช้ยาสหัสธาราแทนไดโครฟิแนค เป็นต้น  

ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. การศึกษา วิจัย พัฒนายาสมุนไพรและยาตำารับต่างๆ 
การศึกษา วิจัย พัฒนายาสมุนไพรและยาตำารับต่างๆ เป็นเร่ืองที่สำาคัญอย่างยิ่งที่กรมต้อง 

ดำาเนินการ ด้านวิชาการให้เข้มแข็งมีหลักฐาน (Evidence base) ให้เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากทั้งองค์กร 

ด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน และทุกภาคส่วน ให้ความสำาคัญเรื่องความปลอดภัย ประสิทธิผล  

การควบคุมคุณภาพของยาสมุนไพรไทย ยาตำารับและการบำาบัดรักษาที่ตามหลักกระบวนการวิธีการรักษา

ด้วยการแพทย์แผนไทย ต้องมีความตระหนักเพื่อให้มีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานสากลและวิธีการที่เหมาะสม 

ในการประเมินผลการศึกษาวิจัย พัฒนายาสมุนไพรและยาตำารับต่างๆ ด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้  

การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนว่า 

ยาจากสมุนไพร

| มีประสิทธิผลในการรักษาโรคได้จริง (Efficacy) โดยการศึกษาฤทธิ์ทางยาของสมุนไพรใน

หลอดทดลองและสัตว์ทดลอง (ระดับพริคลินิก) และศึกษาประสิทธิผลของยาในผู้ป่วย (ระดับคลินิก)

| มีความปลอดภัยในการใช้ (Safety) ไม่ทำาให้เกิดอาการข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 

โดยการศึกษาความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง และศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วย

| มีคุณภาพได้มาตรฐาน (Quality) สามารถให้ผลการรักษาที่สม่ำาเสมอทุกครั้งที่ผลิต โดยมี

การกำาหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและของยาที่ผลิต การเพาะปลูกและใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพใน 

การผลิตยา และตรวจวิเคราะห์ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด

ผลการดำาเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔ มีดังนี้

๑) การศึกษาประสิทธิผลในการรักษาโรคในระดับคลินิก สมุนไพรที่ได้ศึกษาวิจัยไปแล้ว  

(ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๔) ได้แก่

	 | สารสกดัขมิน้ชนั ในการรกัษาผูป้ว่ยโรคขอ้เขา่เสือ่ม (ขนาด ๕๐๐ มลิลกิรมั รบัประทาน

วันละ ๔ ครั้ง) พบว่าได้ผลดีพอๆ กับยาแผนปัจจุบัน Ibuprofen (ขนาด ๔๐๐ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง)

	 | สารสกัดขมิ้นชัน (ผลิตภัณฑ์ทดลองมาสก์ที่มีสารสกัดขมิ้นชัน) มีประสิทธิผล 

ในการรักษาสิวดีเทียบเท่าหรือมากกว่า ๕% เบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เจล สูตรตำารับมาสก์ขมิ้น แต่รูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ค่อยเหมาะสม ควรทำาการพัฒนาต่อไป

	 | ยาธาตุอบเชย ในการบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย (functional dyspepsia) พบว่า

ยาธาตุอบเชยรับประทานครั้งละ ๓๐ มิลลิลิตร วันละ ๓ ครั้ง ติดต่อกันนาน ๗-๑๔ วัน สามารถบรรเทา
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224 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

อาการอาหารไม่ย่อยได้ไม่แตกต่างจากการรักษาด้วย simethicone ขนาด ๑๐๕ มิลลิกรัม วันละ ๓ ครั้ง 

หลังอาหาร

	 | ฟ้าทะลายโจร ได้ศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นในการบรรเทาอาการของโรคไข้หวัดใหญ่

โดยให้ฟ้าทะลายโจร ขนาด ๑.๖ กรัม ทุก ๖ ชั่วโมง ร่วมกับพาราเซตามอล เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับ

พาราเซตามอลอยา่งเดยีว พบวา่เมือ่ใหฟ้า้ทะลายโจรร่วมกบัพาราเซตามอลสามารถบรรเทาอาการบางอาการ

ของไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ อาการอ่อนเพลีย อาการไอ ได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้พาราเซตามอลอย่างเดียว

	 | กวาวเครือขาว พบว่ากวาวเครือขาวขนาด ๕๐ มิลลิกรัม/วัน สามารถบรรเทาอาการ

ต่างๆ เนื่องจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิงในสตรีวัยทอง เช่น อาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืนได้

	 | บัวบก การวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยเพ่ือประเมินประสิทธิผลในการรักษาแผลเร้ือรังใน 

ผู้ป่วยเบาหวาน โดยเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษา สารสกัดจากบัวบก 

ชนิดรับประทานสามารถช่วยทำาให้แผลในผู้ป่วยเบาหวานหายเร็วข้ึนในขณะท่ีจะก่อให้เกิดแผลเป็นชนิด 

นูนน้อยลงโดยที่ไม่พบผลข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์

	 | ตำารับยาหอม ได้มีการศึกษาเบื้องต้นประสิทธิผลและผลข้างเคียงในการลดระดับ 

ความดนัโลหติสงูและคณะกรรมการวจิยัในคน พจิารณาแลว้เหน็วา่ยงัไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะทำาการวจิยัทาง

คลินิก

	 | ตำารับยาไทย (ประสะไพล) ผ่านการวิจัยพรีคลินิกในสัตว์ทดลองแล้ว กำาลังอยู่ระหว่าง

การวิจัยทางคลินิก ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

	 | การศึกษาชุมชนต้นแบบในการดูแลบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของชุมชนต้นแบบโดยการใช้ภูมิปัญญาจะ 

เกิดไม่ได้ถ้าขาดผู้ที่มีองค์ความรู้และทำาให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ โดยจะต้องมีการ

เชื่อมโยงกับโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็น

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย และแพทย์แผนไทย การขยายผลในเรื่องการป้องกัน ควรมีวิธีดังนี้ การสร้าง 

แกนนำาเยาวชน ที่อยู่ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น โดยจะต้องสร้างวิทยากรในส่วนของครู และ นักเรียน เยาวชน

ในแต่ละชุมชน และให้ครูและเด็กนักเรียนเป็นผู้สร้างแกนนำาต่อ ส่วนผู้บริหารในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วม 

เพื่อให้เกิดการบริหารที่ยั่งยืน การขยายผลในเรื่องการรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยควรทำารูปแบบการรักษาผู้ติด

ยาที่วัด และสถานบำาบัด

๒) การศึกษาความปลอดภัยของยา ศึกษาความเป็นพิษเรื้อรังของสมุนไพรหรือสารสกัด

สมุนไพรในหนูขาว โดยร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลด้านความปลอดภัยของสมุนไพร ก่อนจะนำาไปศึกษาวิจัยทางคลินิก

ในมนุษย์ สมุนไพรที่ได้ศึกษาพิษเรื้อรัง ได้แก่ 

	 |	กระชายดำา (ปี ๒๕๔๖) พบว่าขนาดที่ใช้ในคนไม่ทำาให้เกิดพิษในสัตว์ทดลอง

	 |	บัวบก (ปี ๒๕๔๖) พบว่าขนาดที่ใช้ในคนไม่ทำาให้เกิดพิษในสัตว์ทดลอง
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225บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

	 |	ยาตำารับริดสีดวงมหากาฬ (ปี ๒๕๔๘) พบว่าขนาดที่ใช้ในคนไม่ทำาให้เกิดพิษในสัตว์

ทดลอง

	 |	สาร piperine ในพริกไทยดำา(ปี ๒๕๕๐ ลดนำ้าหนัก) พบว่าขนาดที่ใช้ในคนไม่ทำาให้

เกิดพิษในสัตว์ทดลอง

	 |	การทดสอบความเปน็พษิของสมนุไพรหรอืตำารบัยาไทยทีใ่ชใ้นการบำาบดัผูต้ดิยาเสพตดิ: 

ยาสามราก (ปี ๒๕๕๑) พบว่าขนาดที่ใช้ในคนไม่ทำาให้เกิดพิษในสัตว์ทดลอง 

	 |	การทดสอบความเป็นพิษของตำารับยาไทยที่ใช้ในการบำาบัดผู้ติดยาเสพติด (กระท่อม 

และกระทกรก) 

	 |	การวิจัยการทดสอบความเป็นพิษของตำารับยาไทย: ยาธรณีสันฑะฆาต (ปี ๒๕๕๒ มี

สรรพคุณแก้กษัยเส้น เถาดาน ท้องผูก) พบว่าหนูได้รับสารสกัดยาธรณีสันฑะฆาตในขนาดที่สูงมีอุบัติการณ์

ของเซลล์ตับเสื่อม ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยควรใช้ยาตำารับนี้ตามหลักการแพทย์แผนไทยอย่างเคร่งครัด  

และไม่ควรรับประทานเกินขนาดและใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

	 |	การวิจัยการทดสอบความเป็นพิษของตำารับยาไทย: ยาตำารับเบญจทิพย์โอสถ  

(ปี ๒๕๕๓ มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความดันโลหิต) สรุปได้ว่า สารสกัดยาเบญจทิพย์โอสถ

ไม่ก่อให้เกิดพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังต่อสัตว์ทดลอง 

	 |	การวิจัยการทดสอบความเป็นพิษของตำารับยาไทย: เบญจอำามฤต (ปี ๒๕๕๔ ขับถ่าย

ของเสียและใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ) ดำาเนินการวิจัยเสร็จในปี ๒๕๕๕

	 |	โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพรของผู้มารับบริการใน 

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐเพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข ๑๐ แห่ง ตั้งแต่ปีบประมาณ ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน เพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาจากสมุนไพร ๑๐ รายการ ได้แก่ เพชรสังฆาต มะระขี้นก เถาวัลย์เปรียง สหัสธารา บัวบก

แคปซูล และครีมบัวบก รางจืด หญ้าหนวดแมว ยาธาตุอบเชย ยาริดสีดวงทวาร ยาบำารุงโลหิต ซึ่งจะต้อง

เกบ็ขอ้มลูใหไ้ดร้ายการละอยา่งนอ้ย ๑,๐๐๐ case จึงจะสามารถเสนอเขา้บญัชยีาหลักแหง่ชาติได้ ป ี๒๕๕๓ 

สามารถเก็บข้อมูลครบ ๑,๐๐๐ ราย ได้แก่ เพชรสังฆาต มะระขี้นก เถาวัลย์เปรียง สหัสธารา ยาธาตุอบเชย 

และผลักดันเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติได้ใน ปี ๒๕๕๔

การพัฒนายาไทยและสมุนไพรเพื่อเสนอเข้าบัญชียาหลักของประเทศไทย เป็นเร่ืองที่สำาคัญ

ของประเทศ เนื่องจากเป็นการพัฒนายาไทยและสมุนไพรให้ได้มาตรฐานและเป็นการผลักดัน เพื่อให้ผู้ป่วย

สามารถเบิกค่ารักษา พยาบาลได้ ทั้งนี้ได้มีการดำาเนินการ ดังนี้

|	ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๑ ศึกษาในสมุนไพร ๕ ชนิด และมีการวิจัยในคนร่วมด้วย สมุนไพรที่ศึกษา 

ได้แก่ เพชรสังฆาต (รักษาริดสีดวงทวาร), มะระข้ีนก (ลดนำ้าตาลในเลือด), สหัศธาราและเถาวัลย์เปรียง 

(ปวดเมื่อยร่างกาย), บัวบก-แคปซูล (รักษาแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน) และบัวบก-ครีม 
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226 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

|	ปี ๒๕๕๒ ศึกษาหญ้าหนวดแมว, ตะไคร้ (ขับปัสสาวะ), หญ้าดอกขาว (อดบุหรี่), รางจืด 

(ล้างพิษ), ยาตำารับ คือ ธรณีสันฑฆาต (แก้ปวดเมื่อย) สมุนไพรเด่ียว คือ พริกไทยดำา พบว่า สาร  

piperine ในพริกไทยดำา ขนาดที่ใช้ในคนไม่ทำาให้เกิดพิษในสัตว์ทดลอง และตำารับยาไทย คือ ยาสามราก 

(บำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด) พบว่าขนาดที่ใช้ในคนไม่ทำาให้เกิดพิษในสัตว์ทดลอง ปี ๒๕๕๔ อยู่ระหว่างการ

ศึกษาการทดสอบความเป็นพิษของตำารับยาไทยที่ใช้ในการบำาบัดผู้ติดยาเสพติด (กระท่อม และกระทกรก)

|	ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ สถาบันการแพทย์แผนไทย จึงได้จัดทำา “โครงการเร่งรัดการพิจารณา 

การขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร และผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยาจาก

สมุนไพรในระบบบริการสาธารณสุขให้เพิ่มมากขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลที่มีการวิจัยทั้งที่กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยฯดำาเนินการวิจัยมาตั้งแต่ ปี ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน และดำาเนินการวิจัยโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน 

และต่างประเทศ เสนอข้อมูลเพื่อจัดทำาบัญชียาจากสมุนไพร ซ่ึงจะเป็นมาตรการสำาคัญในการส่งเสริมและ

ฟื้นฟูการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพของชาติที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา

วิถีชีวิตพอเพียง แต่เดิมกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศบัญชียาจากสมุนไพรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ซึ่งมีรายการยาจากสมุนไพร ๑๓ รายการ และได้มีประกาศบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๙ เพิ่มเติม  

โดยมีรายการสมุนไพร ๑๙ รายการ นับว่าเป็นรายการยาจากสมุนไพรที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับสถานการณ์

ปัจจุบันที่มีการใช้จริง ต่อมามีการปรับปรุงและคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพร เพื่อบรรจุอยู่ในบัญชียาจาก

สมุนไพร โดยมุ่งคัดเลือกยาจากสมุนไพรที่มีข้อบ่งใช้ชัดเจนในการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทย โดยมี 

หลักฐานทางวิชาการสนับสนุนเพียงพอ มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้คนมาอย่างต่อเนื่องเป็น

เวลานาน หรือมีข้อมูลการใช้ในผู้ป่วยคนไทยไม่ตำ่ากว่า ๑,๐๐๐ ราย 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบัน 

การแพทย์แผนไทย ได้ดำาเนินการ “โครงการเร่งรัดการพิจารณาการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร และ 

ผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ” ขึ้น โดยร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา คณะเภสชัศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัตา่งๆ 

โรงพยาบาลท่ีมีการผลิตยาจากสมุนไพร องค์การเภสัชกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกยาจากสมุนไพรใน 

เบื้องต้น จัดเตรียมข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสมุนไพรในตำารับเพื่อสนับสนุนสรรพคุณและความปลอดภัยของยา

ทีค่ดัเลอืก แลว้นำาเสนอขอ้มลูดงักลา่วตอ่ “คณะทำางานผู้เชีย่วชาญแหง่ชาติด้านการคดัเลือกยาจากสมนุไพร” 

ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อคัดเลือกเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป 

ปัจจุบันคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยคณะทำางานผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการ 

คัดเลือกยาจากสมุนไพรได้ดำาเนินการจัดทำาบัญชียาจากสมุนไพรฉบับนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๓ จนได้

บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 

๑๒๘ ตอนพิเศษ ๗๒ ง วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยรายการยาในบัญชียาจากสมุนไพร ประกอบด้วย

ยา ๒ กลุ่ม จำานวน ๗๑รายการ คือ (๑) ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ (๒) ยาพัฒนาจาก
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227บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

สมุนไพร ๒๑ รายการ โดยระบุสูตรตำารับ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ร่วมทั้งข้อห้ามหรือข้อควรระวังใน 

การใช้ ซึ่งมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างเหมาะสม 

และเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรเพื่อการป้องกันและบำาบัดรักษาโรคต่อไป

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบาย 

ผลักดันยาจากสมุนไพรให้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ เพิ่มขึ้นอีก ๑๕ รายการ ภายใน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-

๒๕๕๘) และได้จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม 

๒๕๕๖ เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว และสามารถดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบายผลักดันยาจากสมุนไพร 

ให้เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติประสบความสำาเร็จ ตามเป้าหมาย สถาบันการแพทย์แผนไทย จึงได้จัดทำา 

โครงการจัดทำาข้อมูลยาจากสมุนไพรเพ่ือเสนอเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณ จากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และจัดทำาคำาส่ังกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก แตง่ตัง้ “คณะกรรมการจัดทำาข้อมลูยาจากสมนุไพรเพ่ือเสนอเข้าสู่บญัชยีาหลักแหง่ชาต”ิ 

และคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพร ยาตำารับแผนไทย และเภสัช

ตำารับโรงพยาบาลของยาจากสมุนไพรที่มีข้อมูลตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อ

เสนอ เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ 

๓) การพัฒนามาตรฐานของสมุนไพร ได้ดำาเนินการ ดังต่อไปนี้ 

	 | ในปี ๒๕๔๗ ได้แปลเอกสาร WHO Guidelines on Good Agricultural and 

Collection Practices (GACP) for Medicinal Plants เป็นภาษาไทย เพื่อส่งเสริมการปลูกสมุนไพร 

และการเก็บสมุนไพรจากแหล่งธรรมชาติตามมาตรฐาน GACP เพื่อให้ได้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ  

และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผลิตยาสมุนไพร

	 | ปี ๒๕๕๔ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย (ยศเส) ได้ดำาเนินการควบคุมคุณภาพและ

จัดทำามาตรฐานสมุนไพร ดังนี้ ๑) ตำารับยารักษาโรคจับโปงแห้งเข่า ๒) ตำารับยาคัมภีร์ชวดารในการลด 

ความดันโลหิตสูง ๓) ตำารับยาจิตตรารมณ์ในการลดความดันโลหิตสูง ๔) ตำารับยาไทยในการลดระดับ 

นำ้าตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่๒ ๕) ตำารับยาแก้มะเร็ง (ฝีมะเร็งทรวง) ๖) ตำารับยาไทยใน 

การรักษาอาการไข้หวัดระยะเริ่มต้น ๗) ศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยใน

ตำารับยาเบญจอำามฤต 

	 | การจัดทำาตำาราอ้างอิงยาสมุนไพรไทย มีเนื้อหาครอบคลุมที่มาและลักษณะของตัวยา 

องค์ประกอบทางเคมี ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ข้อห้ามใช้/คำาเตือน/ข้อควรระวัง และขนาดใช้ที่เหมาะสมของเคร่ืองยาสมุนไพรและตำารับยาจากสมุนไพร 

ที่ใช้มากในการแพทย์แผนไทย โดยจัดทำาเป็นหนังสือท่ีประกอบด้วยมอโนกราฟสมุนไพรเล่มละ ๕๔ ชนิด 

เพื่อให้สามารถใช้เป็นตำาราอ้างอิงที่ถูกต้องของผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์และเภสัชกรรม  

ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรและผู้บริโภคต่อไป อันจะ
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228 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของ ยาไทยให้ได้มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จะจัดพิมพ์เล่ม ๑ 

และปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จัดพิมพ์เล่ม ๒

  | การศึกษาวิจัยและจัดทำา “ข้อกำาหนดทางเภสัชเวทของสมุนไพรไทย” 

(Pharmacognostic specification of Thai crude drugs) โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จัดทำาข้อกำาหนดทางเภสัชเวทของสมุนไพร 

๑๐ ชนิด ได้แก่ หญ้าคา แฝกหอม เปราะหอม ทองพันชั่ง เจตพังคี ราชดัด หนอนตายหยาก มะหาด  

ฝาง โมกหลวง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จัดทำาข้อกำาหนดทางเภสัชเวทของสมุนไพรเพิ่มอีก  

๕๐ ชนิด (ปี ๕๒ จำานวน ๒๐ ชนิด, ปี ๕๓ จำานวน ๑๕ ชนิด, ปี ๕๔ จำานวน ๑๕ ชนิด) เนื่องจาก 

การที่จะทำาให้สมุนไพรได้มาตรฐาน GMP นั้นจำาเป็นที่จะต้องมี Pharmacognostic specification 

of Thai crude drugs ที่ชัดเจน ปัจจุบันมีเพียงประมาณ ๓๕ ชนิดเท่าน้ัน (จัดทำาโดยจาก 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) และในปี ๒๕๕๖ จัดทำาอีก ๑๕ ชนิด การวิจัยนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำา

มาตรฐานคณุภาพของตวัยาสมนุไพรไทย รองรับการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาแผนไทยและยาจากสมนุไพร

ให้ได้มาตรฐาน ASEAN GMP ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรของ

ประเทศ ทั้งในระดับโรงพยาบาลและโรงงาน

๔) การพัฒนาตำาราด้านการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๖ ได้ดำาเนินการพัฒนา

ตำาราทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการเรียนการสอน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย (ปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗)

 ๒. การบริหารกายด้วยท่าฤาษีดัดตน ๑๕ ท่า (ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๓) 

 ๓. การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย (ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๓)

 ๔. สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล (Product Champion)

 ๕. เอกสารแนะนำาอาคารพิพิธภณัฑ์และศนูยฝึ์กอบรมด้านการแพทยแ์ผนไทย (ป ี๒๕๔๖)

 ๖. สังคายนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย: กรณีศึกษาพระคัมภีร์ปฐมจินดาร์  

(ปี ๒๕๔๗)

 ๗. รายงานวิจัยการศึกษาสถานภาพตำาราการแพทย์แผนไทย (ปี ๒๕๔๗)

 ๘. คู่มือการปลูกพืชสมุนไพรเศรษฐกิจ (ปี ๒๕๔๘)

 ๙. ภูมิปัญญาไทย อาหารสมุนไพร (ปี ๒๕๔๘)

 ๑๐. การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย (ปี ๒๕๔๘)

 ๑๑. บทคัดย่อผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย (ปี ๒๕๔๙)

 ๑๒. ลัทธินักพรตและการเยียวยาในอินเดียโบราณ: ระบบการแพทย์ในพุทธอาราม  

(หนังสือแปล) (ปี ๒๕๔๙)
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229บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

 ๑๓. ที แอล ซี วิธีอย่างง่ายในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องยาไทย (ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑)

 ๑๔. วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ ๕ ถึง ๘ ปีละ ๓ ฉบับและ

ฉบับเสริม

 ๑๕. หนังสือพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน  

พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ปี ๒๕๕๐)

 ๑๖. หนังสือพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน  

พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ปี ๒๕๕๒) 

 ๑๗. รายงานวิจัยข้อกำาหนดทางเภสัชเวทของสมุนไพรไทย (ปี ๒๕๕๐)

 ๑๘. ตำาราอ้างอิงยาจากสมุนไพร เล่มที่ ๑ (ปี ๒๕๕๐)

 ๑๙. หนังสือ และ DVD “๒๐๐ ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท:  

พระกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย” ปี ๒๕๕๑ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

 ๒๐. คู่มือสวนสมุนไพรในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย  

(ปี ๒๕๕๑)

 ๒๑. DVD การแพทย์ดั้งเดิมประเทศ ASEAN (เป็นภาษาไทย-อังกฤษ) (ปี ๒๕๕๒)

 ๒๒. หนังสือ และ DVD สรุปประชุม ASEAN (เป็นภาษาไทย-อังกฤษ) (ปี ๒๕๕๒)

 ๒๓. หนังสือ ๑๕ ปี สถาบันการแพทย์แผนไทย (ปี ๒๕๕๓)

 ๒๔. หนังสือ Traditional Medicine in ASEAN (เป็นภาษาอังกฤษ) (ปี ๒๕๕๓)

 ๒๕. บัญชียาแผนไทย สำาหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๕๓

 ๒๖. หนังสือบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปี ๒๕๕๔)

 ๒๗. ตำาราการนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๖๐ ชั่วโมง) (ปี ๒๕๕๔)

 ๒๘. ตำาราการนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง) แบบทั่วไป (ปี ๒๕๕๔)

 ๒๙. ตำาราการนวดไทยเพื่อสุขภาพ (๑๕๐ ชั่วโมง) แบบราชสำานัก (ปี ๒๕๕๔)

 ๓๐. ตำาราผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง (ปี ๒๕๕๔)

 ๓๑. ธาตุเจ้าเรือน Tart Chao Reun (ปี ๒๕๕๔)

 ๓๒. บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปี ๒๕๕๔)

 ๓๓. ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใกล้ตัว (ปี ๒๕๕๔)

 ๓๔. ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย (ปี ๒๕๕๕)

 ๓๕. ระบบบริการและระบบการศึกษา การแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน (ปี ๒๕๕๕)

 ๓๖. บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๕ (ปี ๒๕๕๖)

 ๓๗. ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย เล่ม ๑ ฉบับปรับปรุง (ปี ๒๕๕๖)
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230 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นอกจากนั้น ยังได้ดำาเนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ

๑. การรวบรวม ชำาระ สะสาง และพัฒนาตำาราต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำาเนินการ  

รวมทัง้พฒันาตำาราการเรยีนการสอนดา้นการแพทยแ์ผนไทย เพ่ือใหม้หาวทิยาลัยและหนว่ยงานทีม่กีารเรยีน

การสอนการแพทย์แผนไทยได้นำาไปใช้ในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ เป็นการฟื้นฟู

ภูมิปญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหส้บืทอดองคค์วามรูข้องชาตติอ่ไปในอนาคต และไดม้เีครอืขา่ยดา้นการศึกษา

การแพทย์แผนไทยกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

๒. การจดัทำาพจนานกุรมศพัทแ์พทยแ์ผนไทย โดยดำาเนนิการรว่มกบัราชบณัฑติยสถาน ซึง่ทำาให้

ตำาราได้รับการพัฒนามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเป็นตำาราที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทย์ 

แผนไทย สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์ 

แผนไทย ในปี ๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทยที่รวบรวมคำาศัพท์ทั้ง 

เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวด และผดุงครรภ์แผนไทยไว้จำานวน ๒,๐๐๐ คำา 

๓. การสรุปทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการฟื้นฟูองค์ความรู้และใช้เป็นความรู้เบื้องต้น

ในการนำามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน กรมพยายามผลักดันให้มหาวิทยาลัยที่มีการเรียน 

การสอนการแพทย์แผนปัจจุบัน บรรจุวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในการเรียนการสอน

๔. การเขียนประวัติการแพทย์แผนไทย เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้ถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

ของไทย และได้ประชาสัมพันธ์แพทย์แผนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็น 

การคุ้มครองภูมิปัญญาไทย

๕. กำาหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและการประเมินผลการแพทย์แผนไทย 

และกำาหนดทิศทางและแนวทางการศึกษาวิจัย การที่จะพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกได้นั้น ควรมีการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตาม 

หลักเกณฑ์การศึกษาวิจัยที่ดี โดยสร้างหลักเกณฑ์ระเบียบวิธีวิจัย การประเมินผล การแพทย์แผนไทย เพื่อ

สรา้งความเชือ่มัน่และความศรทัธา ยดึหลกัความปลอดภยัและประสทิธผิลของการรกัษาใหเ้กดิกบัการแพทย์

แผนไทย และขณะเดียวกันมีการคุ้มครองอาสาสมัครอย่างเหมาะสมควบคู่กันไปด้วยตามหลักสากล

๖.  ฝึกอบรม พัฒนานักวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัย

๗.  เผยแพรข่อ้มลูงานวจิยัด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกทางวารสารการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทางอินเตอร์เน็ตผ่าน website ของกรมพัฒน์

๘.  มเีวทกีารประชมุ และเวทเีสนอขอ้มลูผลงานทางวชิาการ ทีผ่่านมามกีารนำาเสนอผลงานวจิยั

ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติทุกๆ ปี

๙. กรมได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ได้มีการประชุมการแพทย์ด้ังเดิมในกลุ่มประเทศ

อาเซียนขึ้นแล้ว ๓ ครั้ง ในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซียใน พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ตามลำาดับ และ

ได้มีการประกาศแนวทางความร่วมมือและพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาคใน “ปฏิญญากรุงเทพ” 

และ “ปฏิญญาฮานอย” และ “ปฏิญญาทาวังมังกู” ตามลำาดับ รวมทั้งมีการจัดตั้ง Ad Hoc Task Force 

on Traditional Medicine ขึ้น เพื่อจัดทำา work plan, roadmap และ implementation modalities 
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231บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

ของกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆ ได้แก่ การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ การผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิม 

เข้าในระบบสาธารณสุข การเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน  

นอกจากนี้ ประเทศคู่เจรจาที่สำาคัญในเอเชีย ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ยังได้เสนอให้ความช่วยเหลือ 

ด้านการแพทย์ดั้งเดิมแก่อาเซียนอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของภูมิภาคและ 

ของประเทศสมาชิกเป็นกิจกรรมสำาคัญอีกกิจกรรมหนึ่งในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน  

การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสต่างๆ ที่ผ่านมาข้างต้น 

ทำาให้ประเทศไทยได้รับทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาการแพทย์ด้ังเดิมของประเทศสมาชิก ได้แก่ 

อินโดนีเซีย พม่า และมาเลเซีย โดยแต่ละประเทศมีจุดแข็งที่ต่างกัน ซึ่งประเทศไทยควรจะได้ศึกษาแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมกับประเทศเหล่านั้น และเพื่อศึกษาหาแนวทางความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสมาชิก ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ด้ังเดิมใน

ภูมิภาคอาเซียน

๑๐. ตามอำานาจหน้าที่ในข้อ ๘ คือ ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในและ

ต่างประเทศ สถาบันการแพทย์แผนไทยได้ดำาเนินการ ดังนี้

ในปี งบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้จัดทำาโครงการจัดประชุม “The Workshop for the Preparation  

of the Book on the Use of Herbal Medicine in Primary Health Care in ASEAN”  

ตามแผนปฏิบัติงานของ ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) ในปี ค.ศ. 

๒๐๑๑-๒๐๑๕ มีความร่วมมือ ๕ ด้าน โดยในด้าน “การส่งเสริมการใช้ยาแผนดั้งเดิม (ยาจากสมุนไพร

และการรกัษาทีไ่มใ่ชย้า) ในสาธารณสขุมลูฐาน” เปน็กจิกรรมทีป่ระเทศไทยเปน็ประเทศนำา (lead country)

กิจกรรมหลักภายใต้ความร่วมมือด้านนี้ คือ “การจัดทำาหนังสือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน

ของอาเซียน” (Book on the Use of Herbal Medicine in Primary Health Care in ASEAN)

ซึ่งการดำาเนินงานที่ผ่านมา สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The First Workshop for the Preparation of the 

Book on “the Use of Herbal Medicine in Primary Health Care in ASEAN” ระหว่างวันที่  

๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งในระหว่างการประชุม ประเทศสมาชิกได้ร่วมกัน กำาหนดขอบเขต รูปแบบ  

และเนื้อหาของหนังสือสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน ในกลุ่มประเทศอาเซียน การคัดเลือกสมุนไพรรวม  

๗๒ ชนิด เพื่อรักษาโรคและอาการที่พบบ่อย และหลังการประชุม ประเทศสมาชิกมีหน้าที่ส่งข้อมูลต่อไปนี้

ให้ไทยรวบรวม รายละเอยีดเกีย่วกบัสมนุไพรทีค่ดัเลอืก และวธิใีชต้ามหวัขอ้ทีต่กลงกนั และจดัทำาคำาบรรยาย

ของโรค/อาการ อย่างง่าย เพื่อสื่อกับประชาชนที่อ่านหนังสือ

การดำาเนินงานในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ นี้ได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลจากประเทศสมาชิก 

เพื่อจัดทำาเอกสารประกอบการประชุม ได้แก่ ร่าง monograph ของสมุนไพรแต่ละชนิดตามหัวข้อที่ตกลง

กัน และการจัดทำาคำาบรรยายเกี่ยวกับโรค/อาการที่พบบ่อย ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

The Second Workshop for the Preparation of the Book on “the Use of Herbal 

Report-6-10.indd   231 23/9/2556   22:32



232 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

Medicine in Primary Health Care in ASEAN” ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อร่วม

กนัตรวจแก ้ปรบัปรงุรา่งเอกสาร การจัดทำาต้นฉบบัทีแ่กไ้ขแล้ว ใส่รูปภาพ ส่งใหป้ระเทศสมาชกิตรวจรบัรอง

อกีครัง้หนึง่ หลงัจากนัน้จงึจดัพมิพห์นงัสือ เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัประเทศสมาชกิ เพ่ือใชเ้ปน็ต้นฉบบัในการแปล

เปน็ภาษาของแตล่ะประเทศ โดยทีม่กีารเปดิตวัหนงัสอืใน “การประชมุรฐัมนตรสีาธารณสขุอาเซยีน” (ASEA 

N Health Ministers Meeting, AHHM) ที่ประเทศเวียดนามในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุม ATFTM 

ที่มาเลเซีย

๒) ด้านการแพทย์พื้นบ้าน

สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย มีบทบาทภารกิจหลักด้านนี้ ขณะเดียวกันมีการพัฒนาแผนงาน/

โครงการทำางานรว่มกบัภาค/ีเครอืขา่ย ทัง้ท่ีเปน็นกัวชิาการในสถาบนัการศกึษา และบคุลากรในระบบสขุภาพ 

นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้การแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแพทย์เชิงวัฒนธรรม จึงต้องมุ่งเน้น

การทำางานวจิยัและพฒันาแบบมสีว่นรว่ม สง่เสรมิศกัยภาพนกัวจิยัในพืน้ที ่สนบัสนนุทศิทางการรวบรวมองค์

ความรูแ้ละภมูปิญัญาจากตวัหมอพืน้บา้นและชมุชนใหม้ากขึน้ ควบคูก่ารรวบรวมองคค์วามรูจ้ากตำารบัตำารา

ดั้งเดิมในแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางนิเวศวัฒนธรรม

การแพทย์พื้นบ้าน (Indigenous Medicine) เป็นระบบการแพทย์ที่ไม่เป็นทางการ ภูมิปัญญา

การดูแลรักษาความเจ็บป่วยได้รับการฝึกฝนจากการปฏิบัติโดยต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากหมอพื้นบ้านที่มี

ความชำานาญแบบตัวต่อตัว (Apprenticeship) วิธีการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านจึงมีลักษณะเฉพาะ  

แตกต่าง หลากหลาย จึงมีความยากลำาบากในการสร้างแรงจูงใจให้การแพทย์แผนตะวันตกเชื่อมั่นใน

ประสิทธิภาพการรักษาของหมอพื้นบ้าน

งานวิจัยที่ศึกษาองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านที่นับเป็นงานบุกเบิกในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา คือ  

ชุดโครงเรื่อง “การสังคายนาองค์ความรู้หมอเมือง เพ่ือการพัฒนาระบบการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนา  

(๒๕๔๕-๒๕๔๗)” โดยยิ่งยง เทาประเสริฐ และคณะ ได้รวบรวม ชำาระ ตรวจสอบและจัดระบบองค์ 

ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบ้านล้านนาให้เป็นระบบ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้การแพทย์ 

พื้นบ้านล้านนาและเค้าโครงตำารากลางของการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนากระบวนการสังคายนามี ๒ ช่วง  

ช่วงหนึ่งมี ๔ ขั้นตอน คือ กระบวนการทบทวนวรรณกรรมและตำาราหมอเมือง (หมอพื้นบ้านภาคเหนือ) 

การประชุมปฏิบัติการของหมอเมืองเพื่อชำาระระบบและเค้าโครงเชิงทฤษฎีการแพทย์พื้นบ้านล้านนา การ

ศึกษาเจาะลึกถึงกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพของหมอเมืองที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องรายบุคคล และการ 

ประชุมสัมนาระหว่างกลุ่มหมอเมืองและผู้ทำางานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมจัดระบบความรู้เชิงทฤษฎีการแพทย์ 

พื้นบ้านที่สมบูรณ์ ช่วงที่ ๒ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้หมอเมืองศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้

หมอเมือง โดยร่วมกันศึกษาเจาะลึกในแต่ละเรื่อง เป็นการทำางานร่วมกันระหว่างหมอเมืองที่เชี่ยวชาญและ

นักวิจัยพี่เลี้ยงชุดโครงการวิจัยได้จัดทำาตำารากลางของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ๔ เล่ม คือ ตำารา

ทฤษฎีการแพทย์ ตำาราเภสัชกรรม ตำารากายภาพบำาบัด และตำาราพิธีกรรมบำาบัด/จิตบำาบัด อันเป็นผลจาก
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233บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

การระดมหมอเมืองที่เชี่ยวชาญในภาคเหนือตอนบน ๖๐ คน มาประชุมร่วมกัน ไม่น้อยกว่า ๕๐ ครั้ง  

และพัฒนาเป็นตำารากลาง ๒๕ เรื่อง และศึกษาเจาะลึกติดตามตรวจสอบองค์ความรู้ ๑๐ เรื่อง งานวิจัยนี้

มีผลกระทบเชิงยโยบายและนำางานวิจัยไปขยายผลเชิงวิชาการ และเชิงระบบอย่างกว้างขวาง

ผลจากการดำาเนินงานด้านวิชาการของสำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๖ เน้นกระบวนการทำาวิจัยและจัดการความรู้ที่ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา การทำาวิจัย

จากงานประจำา (R to R) การวิจัยปฏิบัติการเพ่ือท้องถ่ิน (Community-based action research)  

การทำางาน ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ หมอพ้ืนบ้านในชุมชน เครือข่ายบริการสุขภาพในภูมิภาค ภาคี 

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ดำาเนินการตามระบบองค์ความรู้ ๘ ด้าน ดังนี้

(๑) ภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กใน ๔ ภูมิภาคและภูมิปัญญา 

การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดของโต๊ะบิแด (ผดุงครรภ์โบราณ) ในพื้นที่ ๙ ตำาบล ของ  

๓ จังหวัดชายแดนใต้

(๒) ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน และอาหารท้องถิ่นใน ๑๕ ชุมชน

ต้นแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผักและสมุนไพรพื้นบ้าน

(๓) ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษากระดูกหัก เป็นงานวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือ

ระหวา่งหมอพืน้บา้นกบัสถานบรกิารสาธารณสุขระดับอำาเภอในพ้ืนที ่๑๒ จังหวดัของหมอพ้ืนบา้น ๑๘ กรณี

(๔) ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านในการรักษาสัตว์พิษกัดและงูกัด เป็นการจัดการความรู้ภาพรวม  

และส่งเสริมปฏิบัติการวิจัยในลักษณะพัฒนางานประจำาสู่การวิจัย (Routine to Research: R to R) ใน

โรงพยาบาลชุมชน ๒ แห่ง

(๕) ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เป็นการจัดการความรู้การศึกษา

วิจัยภาพรวม การจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพ ๑๒ เครือข่าย ที่มีประสบการณ์ เพื่อจัดทำา

เป็น “แนวทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” และการจัดทำาคู่มือ

ประชาชนในการดูแลเบาหวานฉบับการ์ตูน

(๖) ภมูปิญัญาการแพทยพ์ืน้บา้นในการดแูลรกัษาผูป้ว่ยมะเรง็ เปน็โครงการศกึษา วจิยั รวบรวม 

สบืค้นองคค์วามรู ้และตดิตามผลการรกัษาผูป้ว่ยมะเรง็ของหมอพืน้บา้น โดยดำาเนนิงานในระยะทีห่นึง่มีหมอ

พื้นบ้าน จำานวน ๓๑ คน ใน ๒๓ จังหวัด ซึ่งรวบรวมตำารับยาได้ ๓๘๓ ตำารับ

(๗) ภมูปิญัญาการแพทยพ์ืน้บา้นในการดูแลรักษาผู้ปว่ยอมัพฤกษ ์อมัพาต เปน็การจัดการความ

รู้ภาพรวม และการวิจัยรวมรวมองค์ความรู้และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากหมอ 

พื้นบ้าน

(๘) รปูแบบการจดัระบบสขุภาพชมุชนดว้ยภมูปิญัญาการแพทยพ์ืน้บา้น “ศนูยเ์รยีนรูก้ารแพทย์

พื้นบ้านไทย”

เอกสารวิชาการและชุดความรู้ซ่ึงเป็นผลผลิตจากงานวิจัยและการจัดการความรู้ได้จัดพิมพ์ 

เผยแพร่จำานวน ๓๘ เรื่องประกอบด้วย ๑) การรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและข้อมูลประวัติหมอ 
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234 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

พื้นบ้าน ๒๒ เรื่อง ๒) การศึกษาบทเรียนการดำาเนินการพัฒนาด้านการแพทย์พื้นบ้าน ๔ เรื่อง และ  

๓) การศึกษาสถานการณ์และความเคลื่อนไหว ๓ เรื่อง และอื่นๆ จำานวน ๙ เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ 

จัดทำาแนวทาง/แนวคิดการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและทิศทาง/นโยบายการพัฒนาด้านการแพทย์ 

พื้นบ้านไทย 

นอกจากนีส้ำานกัการแพทยพ์ืน้บา้นไทยยงัไดว้เิคราะหส์ถานการณก์ารจดัการความรูแ้ละการศกึษา

วิจัยของภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการทำางานสร้างและจัดการความรู้ด้วยรูปแบบการวิจัย

เชิงปฏิบัติการ มีดังนื

มีการศึกษาสถานการณ์กรณีงานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ ด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้านด้านสุขภาพ

และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๖ พบว่า งานวิจัยจำานวน ๑๑๕ เรื่อง  

และสถาบันสุขภาพวิถีไทย วิจัยสถานการณ์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒ พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็น 

การศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร จำานวนร้อยละ ๕๓.๓๘ ของงานวิจัยที่รวบรวมได้ รองลงมา คืองานวิจัยด้าน

การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทย ซึ่งด้านการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่เน้นที่

การนวดไทย ความพึงพอใจและประสิทธิผลในการรักษา พบว่างานส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยวิทยานิพนธ์ หมวด

หมู่ของความรู้เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน และภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ ที่ประชาชน

ยงัคงใชป้ระโยชนใ์นการดแูลสขุภาพ ท้ังนีย้งัไมม่กีลไกใดในการนำาความรูจ้ากการวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นระบบ

บริการสุขภาพ

รายงานสถานภาพและทศิทางการวจัิยภมูปิญัญาพ้ืนบา้นด้านสุขภาพท่ีเปน็การศกึษารวบรวมงาน

วิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน ค้นพบงานวิจัยตำาราการแพทย์พื้นบ้าน ๓ เรื่อง คือ (๑) การศึกษาตำารายาไทย

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท โดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทร่วมกับ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสืบค้นผู้สืบทอดตำารายา ๑๐ สาย และเก็บข้อมูล

ผู้เก็บตำารายา ๓ สาย (๒) ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ด้านการแพทย์พื้นบ้านจากหนังสือบุค โดย วัฒนา  

จินดาพล และอิ่มใจ เรือนเพ็ชร์ พบหนังสือบุดที่เป็นตำารายาพื้นบ้านภาคใต้ ๑๒๕ เล่ม และ (๓) การสำารวจ

รวบรวม ตำารายาพื้นบ้านจังหวัดพังงา ๓๒ เล่ม 

การวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้นวดพื้นบ้านอำาเภอเขาชัยสน ชมรมหมอพื้นบ้านเขาชัยสน พ.ศ.

๒๕๕๑ โดย ทีมวิจัยโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอนวดพื้นบ้านฯ อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นำาโดย 

นายสมบูรณ์ ทิพยนุ้์ย และคณะ เป็นงานวจิยัปฏบิตักิารเพือ่ทอ้งถิน่ (Community-based action research) 

สนับสนุนงบประมาณและทีมวิจัยโดยสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเป็นงานที่ได้รับรางวัล

ในกลุ่มวิจัยปฏิบัติการเพื่อท้องถิ่น สกว. ถือว่าได้พัฒนาแนวคิดและวิธีการวิจัยปฏิบัติการเพื่อท้องถิ่น ที่สร้าง

องค์ความรู้ในงานวิจัยที่ปรับกระบวนทัศน์ของงานวิจัยที่ถือว่า คนใน (ชุมชน) ในกรณีนี้คือหมอพื้นบ้านและ

กลุ่มหมอพื้นบ้าน สามารถทำาวิจัยได้ โดยทั้งให้ศึกษาเรียนรู้สถานการณ์ศักยภาพของชุมชนตนเอง ตั้งคำาถาม

วิจัยเอง จัดกระบวนการวิจัย โดยมีผู้ช่วยนักวิจัย คือ นักวิจัยภายนอกหรือนักวิชาการ ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง

นักวิจัย ผลการวิจัยทำาให้คณะนักวิจัยหมอพื้นบ้าน จัดหมวดหมู่ความรู้ภูมิปัญญาของการนวดพื้นบ้านจาก

ความรู้ในตัวหมอนวดพื้นบ้าน มาเป็นตำารา คู่มือนวดพื้นบ้านเขาชัยสนในการดูแลสตรีหลังคลอด ดูแลผู้ป่วย
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235บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

อัมพฤกษ์ อัมพาต และอื่นๆ งานชิ้นนี้เป็นตัวอย่างของการสนับสนุนกลุ่ม/หมอพ้ืนบ้าน สร้างและจัดการ 

องค์ความรู้ได้

การจัดการความรู้ของมูลนิธิสุขภาพไทยและภาคีเครือข่ายในภูมิภาค ๙๑ ตำาบล ๒๑ จังหวัด 

หมอพื้นบ้าน ๑,๒๒๓ คน มีการรวบรวมองค์ความรู้ ๙ ประเด็น คือ ๑) อาหารพื้นบ้านอีสาน ๒) โสกบ้าน

และสถาปัตยกรรมชุมชน ๓) ฮีชา-คอง ประเพณี ๔) ยาสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน ๕) หมอเส้น หมอเอ็น  

๖) การดูแลหญิงหลังคลอด ๗) การดูแลผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (การย่างไฟ การรักษากระดูกหัก  

การเป่า การใช้นำ้ามัน นำ้ามนต์) ๘) หมอบำาบัดพิษ (หมองู หมอสารพัดพิษ) และ ๙) หมอพิธีกรรม  

(หมอพราหมณ์ เฒ่าจำ้า มะม๊วต หมอเหยา หมอธรรม นางเทียม หมอมอ หมอเสี่ยงทาย) ได้จัดพิมพ์เป็น

หนังสือและเผยแพร่ให้กับเครือข่ายและผู้สนใจ สำาหรับงานในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคอีสานในระยะที่ ๑ ของ

การดำาเนินงานวิจัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิจัยเพื่อ

ทอ้งถิน่ ประสานงานและเอือ้อำานวยทมีวจัิยทอ้งถิน่โดยมลูนธิพัิฒนาชนบทอสีาน (อาจารยย์งยทุธ ตรีนรุกัษ)์ 

สำานกัการแพทยพ์ืน้บ้านไทย กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก และเครอืขา่ยนกัวชิาการ

ในภูมิภาค

ผลการวจิยัทอ้งถิน่จะเนน้การวจัิยและพัฒนา จากการศกึษาสถานการณแ์ละวจัิยปฏบิติัการแบบ

มีส่วนร่วม เช่น 

๑) ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านกับการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของชุมชน: กรณีศึกษาจังหวัด

สมุทรสาคร ในปี ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพ

ในชุมชนและพฤติกรรมการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพของชุมชน จากกรณีศึกษาชุมชน ๒ แห่งในจังหวัด

สมทุรสาคร สรปุผลการศกึษาเป็นรปูแบบและองคค์วามรูท้ีใ่ชป้ระโยชนใ์นการพึง่ตนเองดา้นสขุภาพในชุมชน 

พบวา่ชมุชนเมอืงและชนบทมภีมูปิญัญาการแพทยพ้ื์นบา้นอยูใ่นชมุชนหลายแขนง ทัง้ด้านสมนุไพร การนวด 

และอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยให้พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้จากการให้ความสำาคัญกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้รูปแบบที่

เหมาะสมในการพึ่งตนเอง ๓ กรณี ได้แก่ การสร้างเสริมสุขภาพสำาหรับบุคคลในภาวะปกติ การดูแลตนเอง

และครอบครัวในการบำาบัดรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงโดยใช้สมุนไพรเดี่ยวและยาสามัญประจำาบ้าน  

และการพึง่พาภมูปิญัญาของหมอพืน้บา้นในชมุชนเพ่ือการรักษาในกรณอีาการเจ็บปว่ยซับซ้อนเกนิกวา่บคุคล

ทั่วไปจะสามารถดูแลตนเองได้

๒) การศกึษาจรยิธรรมของหมอพืน้บา้นในการรกัษาโรคดว้ยสมนุไพรในทศันะของหมอพืน้บ้าน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี ในปี ๒๕๕๐ เป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านในเขตเทศบาลอุดรธานี 

๓ ท่าน เกี่ยวกับจริยธรรมของหมอพื้นบ้าน หลักคิด และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่าหมอ

พื้นบ้านใช้จริยธรรมในการดำารงความเป็นหมอพ้ืนบ้านจากการสืบทอดต่อกันมาและจากหลักพุทธจริยธรรม 

ซึ่งปัจจุบันการถูกครอบงำาในโลกวัตถุนิยมทำาให้จริยธรรมของหมอพื้นบ้านสั่นคลอน เกิดการหาผลประโยชน์

จากการเป็นหมอพื้นบ้านในการรักษาคนไข้

๓) การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในปี ๒๕๕๔ เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยการศึกษาสถานการณ์โรคเบาหวานใน

Report-6-10.indd   235 23/9/2556   22:32



236 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ชุมชนป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง และพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) พบว่า

อำาเภอป่าโมกมีแนวโน้มผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของการรักษาและการควบคุม

โรคเบาหวาน ขาดความร่วมมือจากชุมชน และประชาชนขาดความตระหนักและความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน 

โครงการไดร้ว่มกบัชมุชนดำาเนนิกจิกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพปอ้งกนัเบาหวานใน ๕ ตำาบล ดว้ยหลกัการเศรษฐกิจ

พอเพียง ทางสายกลาง ออกกำาลังกายด้วยโยคะ/ฤาษีดัดตน และรับประทานสมุนไพรแก่นตะวัน ผลการ

ดำาเนินกิจกรรมทำาให้ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับนำ้าตาลในเลือดลดลง กลุ่มเสี่ยงเบา

หวานมีการสนับสนุนทางสังคมดีขึ้น และสุขภาพจิตดีขึ้น

การสร้างความเข้มแข็งให้ต้นทุนภูมิปัญญาจากตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ภูมิปัญญา

การแพทย์พื้นบ้านส่วนใหญ่ดำารงอยู่ในลักษณะความรู้ตัวบุคคล คือ หมอพื้นบ้านเป็นความรู้โดยนัย (Tacit 

knowledge) จากฐานข้อมูลนายทะเบียนกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

พบว่ามีหมอพื้นบ้านทั่วประเทศจำานวน ๕๓,๐๑๕ คน (เมษายน ๒๕๕๖) ที่ถือเป็นองค์ความรู้ที่มีความ

สัมพันธ์กับหลายปัจจัย ทั้งบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศแวดล้อม 

ตลอดจนประสบการณ์ ความรู้เหล่านี้หากไม่ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมส สนับสนุน นับวันจะยิ่งสูญหายไป 

ปัจจุบันมีกระบวนการคุ้มครองตามกฏหมาย ๒ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) พระราชบัญญัติการประกอบโรค

ศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓(๑)(ค) โดยการให้ใบประกอบโรคศิลป์แก่หมอพื้นบ้านที่มีคุณธรรม ความรู้

ความสามารถ และผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการด้านการแพทย์พื้นบ้าน และคณะกรรมการแพทย์

แผนไทย และ ๒) ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือ

รบัรองหมอพืน้บ้าน ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศยัตามความในพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถือว่าเป็นความคลี่คลายในด้านการพัฒนากฎระเบียบในการรับรอง

สถานภาพหมอพื้นบ้าน แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคบางประการ รวมทั้งการที่ต้องทำาความชัดเจนเรื่องสถานภาพ

หมอพื้นบ้าน ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ และต้องจัดระบบองค์ความรู้ 

การแพทย์พื้นบ้านควบคู่กันไป 

จากสถานการณ์การพัฒนาด้านการจัดการความรู้ และวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะการแพทย์แต่ละ

ศาสตร์ ทำาให้เห็นว่าเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อให้การแพทย์หลากหลายระบบนี้มีฐาน

ความรู้ของตนเอง เข้มแข็ง มีศักยภาพที่เสริมประสาน (Complement) ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อ

ใช้จุดแข็ง เพื่อลดจุดอ่อนของกันและกัน เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของการพัฒนาควรมีเป้าหมายเฉพาะด้าน

ที่เป็นหลักแตกต่างกัน โดย การแพทย์พื้นบ้าน ควรเป็นการคัดเลือกและฟื้นฟูระบบการแพทย์พื้นบ้านที่มี

ศักยภาพบางระบบ เพื่อหาบทเรียนและพัฒนาต้นแบบของการทำางาน โดยเน้นการฟื้นฟูระบบการแพทย์ 

พื้นบ้านควบคู่ไปกับการฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่นพร้อมๆ กับการปรับปรุงประยุกต์ให้สอดคล้อง

กับเงื่อนไขและบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายของการสร้างองค์ความรู้ด้านนี้ คือ  
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237บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

การพัฒนามาตรการนโยบายทั้งเชิงรุก และเชิงรับ ที่ทันต่อสถานการณ์และธรรมชาติของความรู้ของศาสตร์

แต่ละด้าน การจัดการความรู้ต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน คือ การพัฒนากลไกการจัดการความรู้ และการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำางานร่วมกับภาคี 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการสร้างความรู้ สร้างคน และสร้างชุมชนวิชาการที่เข้มแข็ง

๓) การวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก

สำานักการแพทย์ทางเลือก มีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองของ

มวลมนุษยชาติ” และมีบทบาทภารกิจ

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและ 

การแพทย์ทางเลือกอื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอ่ืนที่

เหมาะสม

(๓) กำาหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะแนวเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 

การแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น

(๔) พฒันารปูแบบ สง่เสรมิ และสนบัสนนุใหม้บีรกิารการแพทยแ์ผนจนีและการแพทยท์างเลอืก

อื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ

(๕) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย

การพัฒนาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกขณะนี้ สามารถพิจารณาแยกการแพทย์แผนจีนออกจาก

ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่น ได้ดังนี้

๑) ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่นที่มีจำานวนมาก ส่วนใหญ่ถูกนำามาใช้ในระบบบริการสุขภาพ

ภาครัฐและภาคประชาชน มาตรการข้อ ๖๗ “จัดต้ังคณะกรรมการระดับชาติท่ีเป้นอิสระและการมีฐาน

วิชาการที่เข้มแข็งเพื่อทำาหน้าที่ในการคัดกรองศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า 

และปลอดภัย เป้ยกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค..” มาตรการนี้ สำานักการแพทย์ทางเลือก ได้ตั้งคณะกรรมการ

ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและคัดกรองศาสตร์ แต่ยังไม่ต่อเนื่อง

๒) ศาสตร์การแพทย์จีน มีฐานวิชาการรองรับจากการรับรองขององค์การอนามัยโลก (WHO) 

ทำาให้การขับเคลื่อนในการจัดทำาตำารามาตรฐาน และแนวปฏิบัติสำาหรับการบริการ ทั้ง ๑๖ เล่มของสถาบัน

การแพทย์ไทย-จีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำาเนินการภายใต้กระบวนการทำางานวิชาการประยุกต์ สามารถ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
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238 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สถานการณ์การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย

ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมนำามาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนของสังคม

ไทย พบว่า มีการทำาวิจัยเชิงสำารวจในภาพกว้างของประชาชนที่เกี่ยวข้องอยู่ ๒ งานวิจัย ดังนี้

๑) จากรายงานสุขภาพทางเลือกของสำานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (ตุลาคม ๒๕๔๐) 

เป็นการสำารวจในภาพกว้างของประชาชน โดยศึกษาจากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน

เอกชนทีม่บีทบาทการดำาเนนิงานดา้นการแพทยท์างเลือกถงึเทคนคิเฉพาะของศาสตร์สุขาภาพทางเลือกทีไ่ด้

รับความนิยมและถูกเลือกมาใช้ในกลุ่มเป้าหมาย แบ่ง ๓ อันดับ ซึ่งในอันดับที่ ๑ หมายถึงได้รับความนิยม

สูงสุด และอันดับอื่นๆ ได้รับความนิยมรองลงมาตามลำาดับดังนี้

 (๑) อันดับที่ ๑ Massage, Exercise, Juice Therapy, Meditation, Relaxation, Yoga

 (๒) อันดับที่ ๒ Fasting, Lifestyle Change, Natural Food, Breathing pattern, 

Counseling, Music therapy, Herbals

 (๓) อนัดบัที ่๓ Acupuncture,Colon Therapy, Detoxification, Nutritional Therapy, 

Nutrition Supplement, Macrobiotic, Guide imaginary

๒) จากรายงานการวิจัย ของ สมพร เตรียมชัยศรี และคณะ เร่ือง การสำารวจข้อมูลและ 

การดูแลสุขภาพทางเลือกในคนไทยปีพ.ศ.๒๕๔๓ เป็นการสำารวจตัวอย่างจำานวน ๔๐๐ คน ตอบแบบ 

สอบถามทั้งหมด ๓๕๗ คน (๘๙.๓%) โดยมีลักษณะดังนี้ เป็นหญิง ๒๔๑ คน (๖๘.๓%) ชาย ๑๑๒ คน 

(๓๑.๗%) มีการศึกษาศุงกว่าอุดมศึกษา ๒๖๘ คน (๘๐%) ตำ่ากว่าอุดมศึกษา ๖๕ คน (๒๐%) มีวิธีการ

รักษาโรคดังนี้

 (๑) พบแพทย์แผนปัจจุบัน ๒๒๒ คน คิดเป็น ๖๒.๑%

 (๒) ใช้แผนโบราณและแผนปัจจุบัน ๘๕ คน คิดเป็น ๒๓.๘%

 (๓) ซื้อยาเอง ๑๖ คน คิดเป็น ๕.๑%

 (๔) ใช้ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร ๑๐ คน คิดเป็น ๓.๒%

 (๕) ที่เหลือใช้เวลาอื่นๆ

จากการศึกษาสรุปได้ว่า ศาสตร์ที่คนไทยรู้จัก ให้ความศรัทธาและมีความนิยมใช้จำานวน  

๒๕ ศาสตร์ดังนี้ สมุนไพร การนวด สมาธิ/โยคะ การนวดศีรษะ รำามวยจีน/ไทเก็ก พลังรังสีธรรม  

สมาธิหมุน ชีวจิต พลังจักรวาล/โยเร การฝังเข็ม การฟังดนตรี การสวดมนต์/ภาวนา อบสมุนไพร การใช้

เครือ่งหอม/ยาดม การใชว้ติามนิ/เกลอืแร/่อาหารปลอดสารพษิ ดืม่นำา้ผกั/ผลไม ้การสวนลา้งพษิ การดหูมอ/

รดนำ้ามนต์ ศิลปะบำาบัด การผ่อนคลายแบบ Biofeedback การใช้คาถา/เวทมนต์ การเพ่งโดยการใช้แสง 

สี เสียง การเข้าทรงนั่งทางใน การใช้เก้าอี้แม่เหล็กไฟฟ้า การใช้วิชาธรรมจักร

นอกจากนี้ยังมีการนำาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่างๆ ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเรื่อรังต่างๆ  

ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ท่ีชัดเจนที่สุดคือ กลุ่มเพื่อนมะเร็งที่มีการนำาเอาการแพทย์ทางเลือกทั้งใน 

รูปแบบของอาหารสุขภาพ การนั้งสมาธิ การใช้หินบำาบัด ฯลฯ มาใช้ร่วมด้วย
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239บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

จากรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ จะเห็นได้ว่าในช่วง ๗ ปีที่ผ่านมา (นับจากปี ๒๕๔๐) เรื่อง 

การแพทย์ทางเลือกมีอัตราการขยายตัวสูงมากขึ้นเร่ือยๆ และกำาลังเป็นที่สนใจของประชาชนในสังคนเป็น

อย่างยิ่ง ดังน้ันกองการแพทย์ทางเลือกจึงควรมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งจัดการและทำาการศึกษาองค์ความรู้

ด้านแพทย์ทางเลือกต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเอง และเลือกใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสม

สิ่งที่ควรสนับสนุนในด้านการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกในช่วงต้นนั้น ควรให้มีการ

สนับสนนุใหบ้คุคลากรสขุภาพศกึษาและนำาการแพทยท์างเลอืกไปใชป้ระโยชนใ์หม้ากขึน้ ซึง่ตอ้งคดัเลอืกจาก

การแพทย์ทางเลือกท่ีได้ผลมาแล้วในต่างประเทศ สำาหรับด้านความปลอดภัยนั้นบุคลากรสุขภาพที่นำาไปใช้

จะต้องมีความรู้จริงถึงจะสามารถนำาไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ซ่ึงการแพทย์ทางเลือกนั้นมีหลากหลายชนิด  

บางชนิดอาจจำาเป็นต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนำาไปใช้ การศึกษาวิจัยทางคลีนิกเป็นสิ่งที่สามารถทำาได้  

หากไมต่ัง้เงือ่นไขจนวจิยัไมไ่ดช้ว่งตัน้ อาจจำาเปน็ตอ้งวจิยัแบบเชงิทดลองไปขา้งหนา้เปน็รายๆ เฉพาะบางโรค

และบางอาการและนำาผลการบำาบัดรักษามาเผยแพร่ตีพิมพ์เป็นรายงานการบำาบัดรักษาเป็นรายๆ ไป จาก

นั้น ค่อยเป็นการศึกษาวิจัยที่เป้นการวิจัยเชิงทดลองไปข้างหน้า ที่ต้องศึกษาเปรียบเทียบก่อนการทดลอง ที่

มีนัยสำาคัญทางสถิติตามมา ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในภายหลังได้ขึ้นอยู่กับ

ว่า สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษวิจัยขนาดไหน หากจะนำามาใช้ในระบบบริการสุขภาพ

การศึกษาวิจัยที่ควรสนับสนุนด้านการแพทย์ทางเลือกที่น่าสนับสนุนมาก คือการศึกษาวิจัยด้าน

ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการแพทย์ทางเลือกที่ได้ผลมาแล้วจากต่างประเทศที่ยอมรับใช้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและ

งบประมาณมหาศาลกับการพิสูจน์ในเรื่องที่ถูกใช้มานานพอๆกับการแพทย์แผนปัจจุบัน หรืออาจมากกว่า

ด้วยเหตุผลท่ีแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ทางเลือกที่ได้ผลเหล่านั้น จะเป็นการประหยัด

งบประมาณของประเทศจำานวนมาก หากใช้การศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกท่ีได้ผลเหล่านั้นให้กับแพทย์

แผนปัจจุบันที่สนใจจะศึกษาและนำาเอาไปใช้ประโยชน์กับคนไข้ของตนต่อไปในอนาคต

๔) การจดัการความรูแ้ละการศกึษาวจิยัของสถาบนัอุดมศกึษาและเครือข่าย
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความรู้และการศึกษาวิจัย ดำาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยส่วนใหญ่ 

ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยแต่ละสถาบันการศึกษามี

การศึกษาวิจัยด้านเภสัชวิทยาเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามแต่ละแห่งมีการศึกษาวิจัยที่หลากหลายและสนใจ

ในแต่ละด้านแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

มหาวิทยาลัยมหิดล มีการศึกษาวิจัยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการความรู้ด้านสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และการแทพย์แผนไทย เพียง ๑๔ เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็น

งานวิจัยสมุนไพรทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบสารออกฤทธิ์ ความเป็นพิษ และประสิทธิผลการรักษา 

Report-6-10.indd   239 23/9/2556   22:32



240 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และ 

การแพทย์แผนไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ จำานวน ๘๑ เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยในห้อง 

ปฏิบัติการ การศึกษาสารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางยาจากสมุนไพร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่างๆ 

รองลงมาคอืการสำารวจสมนุไพรในแหลง่ตา่งๆ และการศกึษาดา้นการตลาดของอตุสาหกรรมยาและการศกึษา

ความเป็นไปได้ในด้านการตลาดของภูมิปัญญาพื้นบ้านและสมุนไพรไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และการ

แพทย์แผนไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ จำานวน ๔๒ เรื่อง เป็นการศึกษาด้านการใช้สมุนไพร และ

ข้อมูลในเชิงการประยุกต์ใช้หรือการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย 

และสมุนไพร เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือการวิจัยทางเภสัชวิทยา และมีจุดเด่นในการศึกษาวิจัยด้านการนวด

พืน้บา้นและการใหบ้รกิารดา้นการแพทยแ์ผนไทยในองคก์รต่างๆ จำานวนหนึง่ โดยเปน็ทีน่า่สนใจวา่งานศกึษา

วิจัยส่วนหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบทางการตลาดที่สัมพันธ์กับการท่องเที่ยว หรือแหล่งท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ 

พื้นบ้าน จำานวน ๓๖ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ การศึกษาคุณภาพและปริมาณของ 

สารสำาคญัในสมนุไพร และมจีดุเดน่ในการศกึษาเกีย่วกบัการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการถา่ยทอด

องค์ความรู้สู่แหล่งเรียนรู้และชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์

พื้นบ้าน จำานวน ๖๓ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ การศึกษาคุณภาพและปริมาณของ 

สารสำาคญัในสมนุไพร การพฒันาผลติภณัฑส์มนุไพร และมจีดุเด่นในการศกึษาด้านต่างๆ เพือ่การนำาสมนุไพร

ไปใช้ในการเกษตรในการกำาจัดศัตรูพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

ศูนย์วิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มีงานด้านการวิจัยทางคลินิก (Clinical 

trial) โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเมื่อปี ๒๕๕๓ 

กำาหนดบทบาทภารกิจคือการทดสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการนวดไทยในมนุษย์ ผลงานวิจัยต้ังแต่เริ่ม

ดำาเนินการ จำานวน ๓ เรื่อง ได้แก่

๑) ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งพริกในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อและข้อเรื้อรัง  

ในอาสาสมัคร ๑๓๒ คนเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกให้ใช้ยาลูกกลิ้งพริก กลุ่มที่สองให้ใช้ยาหลอก ผลสรุปว่า  

ยาลูกกลิ้งพริกสามารถลดระดับความรุนแรงของอาการปวดได้ดีกว่ายาหลอก โดยใช้ระยะเวลาการรักษา

ประมาณ ๓-๔ สัปดาห์

๒) โครงการศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของยาแก้ไอมะขามป้อมในการลดอาการไอ อาสาสมัคร

ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๖๐ คน มีผู้ที่ได้รับยาแก้ไอมะขามป้อมจำานวน ๓๐ คนและยานำ้าแอมบรอคซอล 

๓๐ คน ยาแกไ้อมะขามป้อมมปีระสทิธผิลในการบรรเทาอาการไอไดเ้ทยีบเทา่กบัยานำา้แอมบรอคซอลซึง่เป็น

ยาแผนปัจจุบัน ทั้งในด้านความถี่ของการไอ ระดับความถี่ของอาการไอ และความถี่ในการระคายหรือคันคอ 
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241บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

ด้านความรุนแรงของอาการไอ ระดับอาการเหนื่อยหลังการไอ และอาการเสียงแหบหลังการไอ ด้านการ

รบกวน ระดับอาการไอรบกวนชีวิตประจำาวัน และอาการไอรบกวนการนอน ในการรักษาสามารถบรรเทา

อาการไอโดยลดความรุนแรงของการไอได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดยมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ไม่แตก

ต่างจากยานำ้าแอมบรอคซอล 

๓) ประสิทธิผลของ Capsaicin Abhai plast เปรียบเทียบกับ Methylsalicylate plaster 

บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง อาสาสมัครเข้าร่วมการศึกษาได้ครบสมบูรณ์ ๑๐๕ คน กลุ่ม  

Capsaicin Abhai plast ๕๔ คน กลุ่ม Methylsalicylate plaster ๕๑ คนพบว่าทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ย

ของ Visual analog scale, Roland Morris Disability questionnaire ลดลง ในสัปดาห์ที่ ๑, ๒, ๓, 

๔ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < ๐.๐๕) และผลการรักษาของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทางสถิติ

นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบแบบ pilot study ดังนี้

๑) การควบคมุคณุภาพมะระขีน้กแคปซลูและการศกึษาผลลดระดบันำา้ตาลในเลอืดของผูป้ว่ยที่

มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน จากการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานโดยใช้ค่าของการระดับนำ้าตาลใน

เลือดขณะอดอาหารอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง และผู้ป่วยที่มีค่าระดับนำ้าตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารโดย

กลุ่มละ ๑๓ คนให้ได้รับมะระขี้นกแคปซูลในขนาด ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/๔ แคปซูล และยาหลอก (corn 

starch) ห่างกัน ๑ อาทิตย์ พบว่ามะระขี้นกแคปซูลในขนาด ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/๔ แคปซูล มีระดับนำ้าตาล

ในเลือดลดลงอย่างชัดเจนที่เวลา ๒ ชั่วโมง โดยที่กลุ่มผู้ป่วยที่รับประทานยา แต่ในทางสถิติพบว่า แต่ละจุด

ของระดับนำา้ตาลในเลอืดเฉลีย่ของผูป่้วยทีร่บัประทานมะระขีน้กแคปซลูเทยีบกบัยาหลอกไมแ่ตกตา่งกนัอยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p > ๐.๐๕)

๒) ประสิทธิภาพยาระบายนำ้าฝักคูณ ได้ทำาการทดสอบอาสาสมัครจำานวน ๑๘ รายพบว่า ยา

ระบายนำ้าฝักคูณมีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะท้องผูกได้ในอาสาสมัครสุขภาพดี สามารถดำาเนินการวิจัย

ในขั้นตอนต่อไปได้

๗.๔	กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาการแพทย์แผนไทย

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำาหรับใช้จ่าย 

เก่ียวกับการดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จัดต้ังขึ้นใน 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๗๖  

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทยท์างเลอืก จงึจดัตัง้สำานกังานบรหิารกองทนุภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยขึน้ เพือ่เป็น

องค์กรบริหารจัดการที่ดีและประสานสนับสนุนช่วยเหลือการดำาเนินการดังกล่าว
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242 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖
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กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงระยะเวลา ๙ ปีที่ผ่านนั้น 

การจัดสรรงบประมาณในระยะ ๔ ปีแรก ได้รับงบประมาณเฉล่ีย ๓๗.๕ ล้านบาทต่อปี และได้มีผลงาน

การดำาเนินงานเชิงประจักษ์จำานวนมากข้ึน ส่งผลให้ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณเฉลี่ย ๑๓๒.๔๘ ล้านบาท

ทั้งนี้มีผลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดการความรู้ การศึกษาวิจัย และการ

ส่งเสริมเพื่อคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรม โดยมี

วัตถุประสงค์ ๙ ข้อ ดังนี้

๑) การสำารวจรวบรวม ศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

๒) การเพาะปลูก การผลิต แปรรูปหรือขยายพันธุ์พืชสมุนไพร

๓) การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

๔) การพฒันาบคุลากรด้านการแพทย์แผนไทยและองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย

๕) การอนุรักษ์สมุนไพรและการใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างยั่งยืน

๖) การบริหารและการดำาเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร

๗) การสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร

๘) การบริหารจัดการกองทุน

๙) การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ภาพที่ ๗.๑ แนวโน�มการได�รับสนับสนุนงบประมาณกองทุนป� ๒๕๔๘-๒๕๕๖
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243บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
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ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ จนปัจจุบัน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ มีการสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงานของแผนงาน/โครงการ จำานวนทั้งสิ้น ๒๘๖ 

แผนงาน/โครงการ โดยมีการสนับสนุนกิจกรรมการสำารวจรวบรวม ศึกษาและวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ จำานวน ๑๕๓ โครงการ (ร้อยละ ๔๖) รองลงมาเป็นการพัฒนา

บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย วัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ 

จำานวน ๓๕ โครงการ (ร้อยละ ๑๖) และการเพาะปลูก การผลิต แปรรูปหรือขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 

วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ จำานวน ๓๒ โครงการ (ร้อยละ ๑๖) ตามลำาดับ ดูภาพ ๗.๒ และ ๗.๓

ภาพที่ ๗.๒ สรุปจํานวนแผนงาน/โครงการ จําแนกตามวัตถุประสงค� ๙ ข�อ ป� ๒๕๔๘-๒๕๕๖
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244 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

46%

9%

16%

16%

4%
2%

0%
7% 0%

   

  

 

 

  

เมื่อวิเคราะห์แผนงาน/โครงการในวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ การสำารวจ รวบรวม ศึกษา และ

วิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ จำานวน ๑๖๖.๘๒ ล้านบาท 

(ร้อยละ ๕๑.๙) จะสนันบสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

จำานวน ๑๑๗ โครงการ (ดูตาราง ๗.๕) และเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา 

การต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย พบว่าในปี ๒๕๕๒ มีการสนับสนุนทุนมากที่สุด จำานวน ๔๕.๔๒ 

ล้านบาท มีจำานวน ๒๑ โครงการ ในขณะที่ปี ๒๕๕๕ มีจำานวนโครงการมากที่สุด ๒๘ โครงการ สนับสนุน

งบประมาณ ๔๑.๓๔ ล้านบาท (ดูภาพ ๗.๔) หากมีการจำาแนกตามกรอบ ๖ ด้านที่สนับสนุนการศึกษา 

วิจัย พฒันา การตอ่ยอดองคค์วามรูก้ารแพทยแ์ผนไทย พบวา่ เปน็การการศกึษา วจิยัดา้นผลติภณัฑส์มนุไพร 

ได้แก่ ยาสมุนไพรและผลิตภัณ์อาหารเสริมและเวชสำาอาง จำานวน ๙๕.๘๘ ล้านบาท (๔๒ โครงการ) 

รองลงมาเป็นการศึกษา วิจัยเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้แพทย์พ้ืนบ้านไทย การแพทย์

แผนไทย หมอพื้นบ้านไทย คัมภีร์โบราณ ตำารับตำาราของชาติ จำานวน ๔๐.๔๗ ล้านบาท (๓๙ โครงการ) 

(ดูภาพ ๗.๕)

ภาพที่ ๗.๓ เปรียบเทียบสัดส�วนการสนับสนุนงบประมาณจําแนกตามวัตถุประสงค� ๙ ข�อ
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245บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

ตาราง ๗.๕ การสำารวจ รวบรวม ศึกษา และวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

จำานวนโครงการ
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

สนับสนุนการดำาเนินงานของนายทะเบียนกลาง ๒๕ ๓๑.๔๖

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของนายทะเบยีนจงัหวดัทัว่ประเทศ ๑๑ ๑๒๒.๘๐

สนันบสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

๑๑๗ ๑๖๖.๘๒

รวม ๑๕๓ ๓๒๑.๐๘
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ภาพที่ ๗.๔ แนวโน�มการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา การต�อยอดองค�ความรู�การแพทย�แผนไทย
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246 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖
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โครงการ

ภาพที่ ๗.๕ การสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา การต�อยอดองค�ความรู�การแพทย�แผนไทย 

จําแนกตามกรอบ ๖ ด�าน

1 = การศึกษา วิจัยเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้แพทย์พื้นบ้านไทย  การแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านไทย 

คัมภีร์โบราณ ตำารับตำาราของชาติ

2 = การศึกษา วิจัยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาสมุนไพรและผลิตภัณ์อาหารเสริมและเวชสำาอาง

3 = การศึกษา วิจัยพัฒนารูปแบบวิธีการการบำาบัดโรคเรื้อรัง

4 = การศึกษา วิจัยนวดไทย

5 = การศึกษา วิจัยหัตถกรรมและอุปกรณ์ด้านการแพทย์แผนไทย

6 = การศึกษา วิจัยที่เกี่ยวข้องการบริการสุขภาพ วิถีชุมชน การดูแลสุขภาพประชาชนเบื้องต้น

การสนบัสนนุในวตัถปุระสงคข์อ้ที ่๒ การเพาะปลูก การผลิต แปรรูป หรือขยายพันธุพื์ชสมุนไพร 

มีการสนับสนุน ๓๒ โครงการ/งบประมาณ ๖๐.๙ ล้านบาท โดยมีโครงการที่สำาคัญ ได้แก่ 

๑) โครงการพฒันาการผลติยาและผลิตภณัฑ์จากสมนุไพรใน รพ.ของรัฐใหไ้ด้ มาตราฐาน GMP 

(๔๑.๔๐ ล้านบาท)

๒) สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรส่วนภูมิภาค ในจังหวัดต้นแบบที่มีความ

เข้มแข็ง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎษ์ธานี เชียงใหม่ อุบลราชธานี และมหาสารคาม (๔.๘ ล้านบาท)
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การสนับสนุนในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีการสนับสนุน ๓๐ โครงการ/ งบประมาณ ๑๑๑.๐๒ ล้านบาท 

โดยมีโครงการสำาคัญ ได้แก่ 

๑) สนับสนุนการจัดมหกรรมการแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕ 

(๔๘.๙๐ ล้านบาท)

๒) สนับสนุนการจัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๖, ๗ และ ๘ (๓๖.๗๔ ล้านบาท)

การสนับสนุนในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและองค์การ

เอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย มีการสนับสนุน ๓๕ โครงการ/ งบประมาณ ๑๑๒.๐๖ ล้านบาท 

โดยมีโครงการสำาคัญ ได้แก่

๑) สนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต) 

(๒๗.๕๐ล้านบาท)

๒) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยตัวอย่าง (๒๕.๑๒ ล้านบาท)

๓) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยภูมิภาค (๑๓.๗๐ ล้านบาท)

๔) โครงการพัฒนารหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย (๑๐.๙๗ ล้านบาท)

การสนับสนุนในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๕ การอนุรักษ์สมุนไพรและการใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่าง

ยั่งยืน มีการสนับสนุน ๒๐ โครงการ/งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท โดยมีโครงการสำาคัญ ได้แก่

๑) สนับสนุนสำานักงานนายทะเบียนกลาง (สำานักคุ้มครองฯ) ภายใต้กิจกรรมหลัก ด้าน 

การคุ้มครองสมุนไพร ๑๑ โครงการ (๑๙.๒๓ ล้านบาท)

๒) สนับสนุนโครงการระดับพื้นที่ ๙ โครงการ (๕.๗๗ ล้านบาท)

การสนบัสนนุในวตัถปุระสงคข์อ้ที ่๖ การบรหิารและการดำาเนนิงานตามแผนจดัการเพือ่คุม้ครอง

สมุนไพร มีการสนับสนุน ๗ โครงการ/งบประมาณ ๑๔.๖๓ ล้านบาท โดยการสนับสนุนแผนจัดการเพื่อ

คุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ภายใต้ความเห็นชอบโดยมติ ครม. ๒๕ พื้นที่

 ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ จำานวน ๑ พื้นที่

 ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ จำานวน ๔ พื้นที่

 ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๕ จำานวน ๑๕ พื้นที่

 ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ จำานวน ๕ พื้นที่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการสนับสนุนแผนงานตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๗ การสนับสนุนให้เอกชนมี

ส่วนร่วมในการคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร เนื่องจากกิจกรรมนี้อยู่ในระหว่างการออกกฎกระทรวง 

และยงัไมม่กีารสนบัสนนุแผนงาน/โครงการภายใตก้จิกรรมตามวตัถปุระสงคข์อ้ที ่๙ คอื การอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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