
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวง

สาธารณสุข	 ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม	 เมื่อวันที่	 ๓	 ตุลาคม	

๒๕๔๕	 ตามพระราชบัญญัติแบ่งส่วนราชการ	 พ.ศ.๒๕๔๕	 และตามกฎกระทรวง

สาธารณสุขแบ่งส่วนราชการ	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และแก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้กำาหนดภารกิจ	 ของกรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ไว้ดังนี้	

ให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวง

สาธารณสขุ	มภีารกจิเกีย่วกบัการพัฒนาวชิาการด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกอื่น	โดยคุ้มครอง	อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	ส่งเสริม

และพัฒนาการจัดระบบความรู้	 และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและ

การแพทยท์างเลือกใหทั้ดเทียมกบัการแพทยแ์ผนปจัจุบนั	และนำาไปใชใ้นระบบสขุภาพ

อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย	 เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

โดยให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีอำานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑)	 ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บทที๙่
หน่ึงทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย�แผนไทย
และการแพทย�ทางเลือก
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(๒)	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย		

การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่น

(๓)	 กำาหนด	 พัฒนาคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค		

ด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือก

(๔)	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย		

และการแพทย์ทางเลือกอื่น

(๕)	 พัฒนารูปแบบ	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์	

พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น	 ในระบบบริการสุขภาพ

(๖)	 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ	

ให้เกิดผลสำาเร็จแก่ราชการและประชาชน

(๗)	 รวบรวม	 อนุรักษ์	 เฝ้าระวัง	 คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์

พื้นบ้านไทยและสมุนไพร

(๘)	 ประสานความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้านไทย	 การแพทย์แผนจีน	

และการแพทย์ทางเลือกอื่น	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(๙)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์	

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ดังนั้นเพื่อเป็นทบทวนผลของการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และ	

การแพทย์ทางเลือก	 ตลอดจนผลการดำาเนินยุทธศาสตร์	 การปฏิบัติงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา	 นับแต่ที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนราชการระดับกรม	

จึงได้รวบรวมข้อมูลจัดทำาเป็นบทความ	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการดำาเนิน

งานด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกในช่วงต่อไป

๙.๑ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในช่วงเวลาก่อนการสถาปนากรม

การแพทยแ์ผนไทย	เป็นการแพทยท์ีอ่ยูคู่ก่บัสงัคมไทยมาตัง้แตอ่ดตี	แมว้า่ในระยะหลงัการแพทย์

แผนไทยจะถูกแทนท่ีด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและถูกละเลย	 แต่การแพทย์แผนไทยก็ยังไม่สูญหายไป	

จากสังคมไทย	 เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการเพื่อใช้ในการรักษา	 ดูแลสุขภาพของคนไทยส่วนหนึ่ง	 และมี	

การศึกษาถ่ายทอดโดยหมอแผนโบราณ	 ต่อมาจึงจัดการศึกษาศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยใน	

ระดับอุดมศึกษา	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์	 ศึกษา	 วิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	 และประเทศชาติ

ทำาให้มีความรู้ความชำานาญในการประกอบวิชาชีพมากขึ้น	 โดยให้บริการดังนี้

๑)	 บริการด้านเวชกรรมไทย	 คือ	 การตรวจวินิจฉัยโรคตามหลักแพทย์แผนไทย	 โดยยึดคัมภีร์

แพทย์ต่างๆ	 เป็นหลักในการวินิจฉัย
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๒)	 บริการด้านเภสัชกรรรมไทย	 คือ	 การจ่ายยาสมุนไพรไทย

๓)	 บริการด้านผดุงครรภ์ไทย	 คือ	 การดูแลให้คำาแนะนำาผู้ที่เริ่มตั้งครรภ์จนกระทั่งหลังคลอด	

ด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย	 การอบสมุนไพร	 การอยู่ไฟ

๔)	 บรกิารดา้นการหตัถเวช	คอื	การใหก้ารรกัษาด้วยวธิกีารนวด	ใหค้ำาแนะนำาทา่ทางการบรหิาร

กายด้วยฤษีดัดตน	 การประคบสมุนไพร	 หรือประคบร้อนเย็น	 หรือนวดเพื่อสุขภาพทั่วไป

ต่อมาได้มีการก่อตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยขึ้น	 โดยได้เริ่มดำาเนินการหลังจากมีการจัดตั้ง	

หน่วยงานภายในระดับกองภายในกรมการแพทย์	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 และจากแผนพัฒนาฉบับที่	 ๗		

เป็นต้นมา	 แผนงานโครงการและนโยบายมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น	 จนกระทั่งแผนพัฒนา	

ฉบับที่	 ๘	 ได้มีการรวบรวม	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 โดยได้ตระหนัก

ถึงความสำาคัญของภูมิปัญญา	๓	 ส่วน	 คือ

๑)	 คน	 ได้แก่	 หมอแผนโบราณ	 หมอพื้นบ้าน	 สถาบันจะต้องเร่ง	 อบรม	 ฟื้นฟู	 ความรู้ของ	

หมอพื้นบ้านและหมอแผนโบราณให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านการพัฒนาภูมิปัญญาเดิม	 การนำามา	

ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน	 บุคคลเหล่านี้ต้องการพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น	 เพื่อสืบทอดให้แก่

คนรุ่นหลัง

๒)	 ตำ�ร�	 ได้แก่	 สมุดข่อย	 ใบลาน	 คัมภีร์	 สมุดบันทึกต่างๆ	 จะต้องเร่งสำารวจและรวบรวมไว้

เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า	 ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 เช่น	 รวบรวมจัดเก็บข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์		

ซึ่งสถาบันการแพทย์แผนไทยได้จัดรวบรวมเป็นจำานวนมากเพื่อให้ประชาชน	 ผู้สนใจได้ศึกษา	 เป็นภาษาที่

เข้าใจง่าย	 ที่สำาคัญเพื่อให้สอดคล้องกับ	 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ได้แก่	 ตำาราของชาติ	 ตำาราทั่วไป	 และตำาราของบุคคล

๓)	 ป�่	ป่าเป็นทรพัยากรทีส่ำาคญัทีค่นไทยต้องอนรุกัษแ์ละควรปลกูเพิม่เติมเนือ่งจากปา่ของไทย

มีจำานวนน้อยลง	 การตัดไม้ทำาลายป่าทำาให้สมุนไพรสูญพันธุ์	 ดังนั้นสถาบันฯ	 จึงได้ดำาเนินการผลักดันให้มี

กฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาทั้ง	 ๓	 ด้าน	 ดังกล่าว	 โดยปรากฎเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	

จากวิสัยทัศน์ของสถาบันการแพทย์แผนไทย	 ได้กำาหนดพันธกิจในการพัฒนาเป็น	 ๓	 ด้าน	 คือ

๑)	 ก�รส่งเสริม	 สนับสนุนเพ่ือก�รพ่ึงตนเองด้�นสุขภ�พ	 โดยนำากลวิธีของการพึ่งตนเอง	

ในระดับสาธารณสุขมูลฐาน	 มุ่งให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ในระดับบุคคล	 ครอบครัว	 และประเทศชาติ

๒)	 ก�รส่งเสริมสนับสนุนก�รส่งเสริมสุขภ�พ	และป้องกันโรค	ด้วยการแพทย์แผนไทยไม่เน้น

การรักษา	 แต่มุ่งเน้นการนำามาใช้กับโรคและกลุ่มอาการขั้นพื้นฐานโดยประชาชนต้องมีความรู้	 ความเข้าใจ		

มีความมั่นใจที่จะใช้สมุนไพรไทย	 อาหารไทย	 การนวดไทยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
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๓)	 ก�รศึกษ�	 พัฒน�	 ก�รแพทย์แผนไทยครบวงจร	 โดยประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ	

และเอกชนในการรวบรวม	อนุรักษ์	ฟื้นฟู	ศึกษาวิจัย	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ	

และนำาผลการศึกษาวิจัยที่ได้เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป

สถาบันการแพทย์แผนไทยในช่วงก่อนการสถาปนากรมฯ	ได้มีนโยบายการพัฒนางาน	ซึ่งยังต้อง

ยึดหลักการเดิม	 และเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับกระแสหลัก	 ๓	 ด้าน	 คือ

๑)	 คว�มตอ้งก�รภ�คประช�ชน	การมสีว่นรว่มในการพฒันาสขุภาพ	โดยใหท้กุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

มีส่วนร่วมในการร่วมคิด	 ร่วมทำา	 ร่วมดำาเนินการ

๒)	 ก�รปฏิรูประบบสุขภ�พ	 โดยยึดหลักเน้นความเป็นธรรม	 ให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการ

ได้อย่างเท่าเทียมกัน	มีคุณภาพ	มีความถูกต้องทางวิชาการ	มีนำ้าใจ	และสุจริตใจ	มี	ประสิทธิภาพ	ให้ผลต่อ

ประชาชนคุ้มค่า	 และประชาชนมีทางเลือกได้มากขึ้น

๓)	 ก�รเปลี่ยนแปลงในปัญห�สุขภ�พและวิธีจัดก�ร	 โดยพิจารณาถึงขนาดของปัญหาความ

รุนแรง	 ความเป็นไปได้ในการป้องกันหรือรักษาโรค	 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

๙.๒ วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันการแพทย์แผนไทย  
ในช่วงก่อนการสถาปนากรมฯ

วิสัยทัศน์ (Vision)

รวบรวม	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 ศึกษา	 และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพื่อการพึ่งตนเอง	

ด้านสุขภาพของประชาชนและชาติไทย

พันธกิจ (Mission)

๑)	 ส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชนและการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย	

และบุคลากรสาธารณสุข

๒)	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการคุ้มครองผู้บริโภค	

ด้านการแพทย์ทางเลือกอย่างกว้างขวางแก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ

๓)	 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและยาไทยอย่างครบวงจร	 โดยผสมผสานงานการแพทย์	

แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ

๔)	 ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย

๕)	 การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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๙.๓ แนวทางการดำาเนินงานของสถาบันการแพทย์แผนไทย  
ในช่วงก่อนการสถาปนากรมฯ

๑)	 ด�้นกฎหม�ย	สถาบันฯ	ไดด้ำาเนนิการเพือ่จดัทำากฎหมายเพือ่สง่เสรมิและคุม้ครองภมูปิญัญา

การแพทยแ์ผนไทย	และกฎหมายดงักลา่วได้ผ่านการเหน็ชอบของรัฐสภาและได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

แล้ว	

๒)	 ก�รสง่เสรมิ	สนบัสนนุเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ	ในด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน

โรค	 เช่น	 คู่มือสำาหรับประชาชนเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเองในครอบครัว	

๓)	 พัฒน�ศึกษ�วิจัย	 การรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่	 ง่ายต่อการค้นคว้า	 และพัฒนา

ศึกษาวิจัยเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนางานการแพทย์แผนไทย	 เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและเป็น

มาตรฐาน

๔)	 ผสมผส�นง�นก�รแพทย์แผนไทยเข้�สู่ในระบบบริก�รส�ธ�รณสุขของรัฐ	 ได้แก่	 จัด	

คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้โรงพยาบาลชุมชน

ผลิตยาสมุนไพรใช้ในสถาน	 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพการแพทย์แผนไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

๕)	 พัฒน�ก�รฝึกอบรม	ด้านการแพทย์แผนไทยตามกลุ่มเป้าหมาย	โดย	ส่งเสริมและสนับสนุน

ใหม้กีารเรยีนการสอนดา้นการแพทยแ์ผนไทย	อบรมความรูเ้กีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทยแกบ่คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง	

เช่น	 แพทย์	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 หมอพื้นบ้าน	

๖)	 ก�รประช�สัมพันธ์เชิงรุก	 โดยเน้นให้ประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักใน

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	 สามารถนำามาใช้ในชีวิตประจำาวันได้

๗)	 ส่งเสริมให้มีสภ�วิช�ชีพด้�นก�รแพทย์แผนไทย	ได้แก่	หมอพื้นบ้าน	ผู้ประกอบโรคศิลปะ	

นักวิชาการ	 และเครือข่ายองค์กรเอกชน

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนางานการแพทย์แผนไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๘	และที่ดำาเนินการต่อมาในแผนฯ	ฉบับที่	๙	ซึ่งยังคงมีนโยบายเน้นพัฒนาศึกษา

วจัิยการสง่เสรมิและพฒันาแบบองคร์วมและใหป้ระชาชนพึง่ตนองได	้การจดัประเมนิผล	การรวบรวมผลงาน

ด้านต่างๆ	 ทำาการวิจัย	 การฝึกอบรม	 การนำาไปใช้จริง	 ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	 ปัญหาอุปสรรค

และแนวทางการแกไ้ขเพือ่ทีจ่ะไดป้รบัปรงุกลวธิใีนการดำาเนนิงานและเปน็แนวทางในการพฒันางานการแพทย์

แผนไทยต่อไป
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ในด้านการพัฒนางานด้านการแพทย์ทางเลือกนั้น	 มีความเป็นมาของการจัดต้ังหน่วยงาน	

กองการแพทยท์างเลอืกข้ึนเป็นหนว่ยงานหนึง่ของกรมการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	

โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๓	ตุลาคม	๒๕๔๕	ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	พ.ศ.	๒๕๔๕	

และพระราชบัญญัติปรับปรุง	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยได้โอนหน่วยงานสถาบัน

การแพทย์แผนไทย	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย	 จีน	 และ	

ศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก	 กรมการแพทย์	 มารวมกันเป็นกรมใหม่ที่มีบทบาทในเรื่องงานพัฒนา

วิชาการด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

ต่อมามีการปรับปรุงโครงสร้างภายในของกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก

ใหม่	ไดแ้ยก	กลุม่งานความรว่มมอืการแพทย	์ไทย	จนี	ออกไปจากกองการแพทยท์างเลอืก	ไปตัง้เปน็	สถาบัน

การแพทย์	 ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ใน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ตามคำาสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก	 เลขท่ี  ๑๕๘/๒๕๔๗	 ลงวันที่	 ๒๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๗  และหลังจากนั้น	 ในปี		

พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้มีคำาสั่งภายในของกรม	ยกฐานะของกองการแพทย์ทางเลือก	เป็นสำานักการแพทย์ทางเลือก	

เมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้มีมติ	 ครม.ยกฐานะให้	 กองการแพทย์ทางเลือก	 เป็นสำานัก

การแพทย์ทางเลือก	 ภายใต้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในชว่งกอ่นการสถาปนากรม	ศนูยป์ระสานงานการแพทยท์างเลือกได้ดำาเนนิการส่งเสริม	สนบัสนนุ

ให้การแพทย์ทางเลือกเป็นที่รู้จัก	 เผยแพร่ในกลุ่มบุคลากรวิชาชีพทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข		

ทำาให้เกิดการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือกผสมผสานเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ	 โดยในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	

สำานักนโยบายและแผน	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ได้ทำาการสำารวจสถานการณ์การให้บริการ	

ดา้นการแพทยท์างเลอืก	พบวา่	โรงพยาบาลศนูย/์โรงพยาบาลทัว่ไปมกีารดำาเนนิงานจดับรกิารด้านการแพทย์

ทางเลือกจำานวน	 ๔๘	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๕๒.๒	 โรงพยาบาลชุมชน	 มีการจัดบริการด้านการแพทย์	

ทางเลือก	จำานวน	๕๙	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๘.๒	โรงพยาบาลเอกชนมีการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือก	

จำานวน	 ๒๒	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗.๙	 โดยการแพทย์ทางเลือกที่มีการให้บริการมากที่สุดคือ	 คลินิกฝังเข็ม	

มีจำานวน	 ๘๕	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๕.๙	 ของจำานวนโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก		

(๑๒๙	 แห่ง)	 ส่วนการให้บริการอื่นๆ	 ได้แก่	 การทำาดุลยภาพบำาบัด	 ชี่กง	 ดนตรีบำาบัดในเด็กออทิสติก		

การฝึกสมาธิ	 วารีบำาบัด	 การจัดโปรแกรมอาหารสุขภาพ	 ฯลฯ

สำาหรับการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน	 จากการสำารวจพฤติกรรมการใช้การแพทย์แผนไทยใน	

กลุ่มประชาชน	 พบว่า	 ศาสตร์ที่คนไทยรู้จัก	 ให้ความศรัทธาและมีความนิยมใช้จำานวน	 ๒๕	 ศาสตร์	

ดังนี้  สมุนไพร	 การนวด	 สมาธิ/โยคะ	 การนวดศีรษะ	 รำามวยจีน/ไทเก็ก	 พลังรังสีธรรม	 สมาธิหมุน	 ชีวจิต	

พลังจักรวาล/โยเร	 การฝังเข็ม	 การฟังดนตรี	 การสวดมนต์/ภาวนา	 อบสมุนไพร	 การใช้เครื่องหอม/ยาดม	

การใช้วิตามิน/เกลือแร่/อาหารปลอดสารพิษ	 ดื่มนำ้าผัก/ผลไม้	 การสวนล้างพิษ	 การดูหมอ/รดนำามนต์		

ศิลปะบำาบัด	 การผ่อนคลายแบบ	 Biofeedback	 การใช้คาถา/เวทมนต์	 การเพ่งโดยการใช้แสง	 สี	 เสียง		

การเข้าทรงนั่งทางใน  การใช้เก้าอี้แม่เหล็กไฟฟ้า	 การใช้วิชาธรรมจักร	 นอกจากนี้ยังมีการนำาศาสตร์	
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กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

สถาบันการแพทยแผนไทย

สํานักการแพทยทางเลือก สํานักงานเลขานุการกรม

กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

การแพทย์ทางเลือกรูปแบบต่างๆ	 ไปใช้ในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังต่างๆ	 ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 ที่ชัดเจน

ที่สุดคือ	 กลุ่มเพื่อนมะเร็งที่มีการนำาเอาการแพทย์ทางเลือกทั้งในรูปแบบของอาหารสุขภาพ	 การนั่งสมาธิ		

การใช้หินบำาบัด	 ฯลฯ	 มาใช้ร่วมด้วย	

สรุปในภาพรวม	 จะเห็นได้ว่า	 ก่อนการสถาปนากรมฯ	 งานด้านการแพทย์ทางเลือกมีอัตรา	

การขยายตัวสูงมากขึ้นเรื่อยๆ	 และเป็นท่ีสนใจของประชาชนในสังคมอย่างมาก	 ดังนั้น	 กองการแพทย์ทาง

เลือกจึงมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งจัดการและทำาการศึกษาองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกต่างๆ	 เพื่อเผย

แพร่ข้อมูลได้อย่างถูกต้องแก่ประชาชนต่อไป

๙.๔ ผลงานเด่นในช่วงหนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

๑) ผลงานด้านการบริหารจัดการ

ภายหลังจากการสถาปนากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ได้ดำาเนินการ

พัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ	ทั้งโดยการกำาหนด	ปรับเปลี่ยน	 โครงสร้างองค์กร	ระบบ

การบริหารจัดการ	การกำาหนดระเบียบ	หลักเกณฑ์	แนวทาง	คู่มือการปฏิบัติงาน	โดยมีผลการดำาเนินงานที่

สำาคัญดังนี้

(๑)	 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร	 ได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารท่ีเป็นทางการ	 ตาม	

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ ๙.๑ โครงสร้างการบริหารของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
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โครงสรางกําหนดเพิ่มภายในโครงสรางตามกฎกระทรวง

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

สถาบัน
การแพทยแผนไทย

สํานัก
การแพทยพื้นบานไทย

สํานักคุมครองภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย

สํานักวิชาการ

สถาบันการแพทยไทย-จีน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

สํานัก
การแพทยทางเลือก

กลุมภารกิจดาน
การแพทยทางเลือก

กลุมภารกิจดาน
การบริหาร

กลุมภารกิจดาน
การแพทยแผนไทย

กลุมนิติการ

สํานักบริหาร

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

สํานักยุทธศาสตร

กลุมตรวจสอบภายใน

นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	 พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		

เพื่อให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยมี

ค่านิยม	และวัฒนธรรมองค์กร	เป็นจุดร่วมให้บุคลากรเกิดการร่วมแรง	ร่วมใจ	ต่อการพัฒนากรมให้ต่อเนื่อง

และยั่งยืน	 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารจัดการ	 การดำาเนินการตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ		

จึงได้กำาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ	 ตั้งหน่วยงานเพิ่มเติมขึ้นเป็นการภายใน	 รายละเอียดดังนี้

ภาพที่ ๙.๒ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายใน
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โดยมีกิจกรรมสำาคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

และให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วม	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ		

การบริหารความเสี่ยง	 และการควบคุมภายใน	 การพัฒนาระบบราชการให้มีคุณภาพ	 เป็นองค์ประกอบการ

พัฒนาการบริหารจัดการของกรมอย่างต่อเนื่อง

๒.	 การพัฒนากฎหมายและระบบการบังคับใช้	 รวมทั้งการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์	

แผนไทย	 มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 ได้แก่	 การพัฒนากลไกการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 พัฒนาและ	

ปรับปรุง	 แก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยโดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายที่เหมาะสม	 และการพัฒนา	

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อให้มีกฎหมาย	 และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ	

ในการคุ้มครอง	 ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	 อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	 ทั้งในประเทศ

และตา่งประเทศ	การพฒันากฎหมายลำาดับรองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทย์

แผนไทย	พ.ศ.๒๕๔๒	 เพิ่มขึ้น	 จำานวน	๒	 ฉบับ

๒) ผลงานด้านการพัฒนาบริการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดำาเนินการพัฒนารูปแบบการบริการ	

เพื่อบูรณาการการบริการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข	ในช่วงหนึ่ง

ทศวรรษที่ผ่านมามีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

(๑)	 โครงก�รสนบัสนนุก�รจดับรกิ�รก�รแพทยแ์ผนไทยในโรงพย�บ�ลสง่เสรมิสขุภ�พตำ�บล	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 มีนโยบายนำางานการแพทย์แผนไทยผสมผสาน	

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	 (รพ.สต.)	 เพื่อให้	 รพ.สต.	 จัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทยแก่	

ประชาชนและเชื่อมโยงการทำางานสู่ชุมชนและเครือข่ายต่างๆ	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานของ	

รพ.สต.	 คือ	 การดำาเนินงานผสมผสานท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การรักษาพยาบาล		

และการฟื้นฟูสภาพ	 รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งในระดับบุคคล	 ครอบครัว	 ชุมชน		

จึงได้จัดทำาโครงการสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยใน	 รพ.สต.	 ดำาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	

๒๕๕๓	โดยสนับสนุนให้มีแพทย์แผนไทยไปปฏิบัติงานที่	รพ.สต.ทั่วไป	จังหวัดละ	๒	แห่ง	และสถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติฯ	 ทุกแห่ง	

มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 ดังนี้	 จ้างแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานใน	 รพ.สต.	 จำานวน	 ๒๑๓	 คน	

จำาแนกเป็น	 รพ.สต.	 ทั่วไป	 ๑๓๕	 คน	 และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ	 ๗๘	 คน	 ปรับเงินเพิ่มค่า	

ครองชีพชั่วคราวให้กับแพทย์แผนไทยเพื่อให้มีค่าจ้าง	เดือนละ	๑๕,๐๐๐	บาทต่อคน	ตาม	มติคณะรัฐมนตรี	

การดำาเนินงานของ	 รพ.สต.	 มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	

การรักษาพยาบาล	 และการฟื้นฟูสุขภาพ	 การดำาเนินงานเชิงรุกในชุมชนเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ป่วย	

อัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ผู้สูงอายุ	 และมารดาหลังคลอด	 การพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยแพทย์	

แผนไทยและเชื่อมต่อการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย	 อย่างไรก็ตามการจ้างแพทย์แผนไทยเป็น
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ลูกจ้างชั่วคราวไปปฏิบัติงานใน	 รพ.สต.	

ทำาให้แพทย์แผนไทย	 เกิดความไม่มั่นคงใน

อาชีพ	จงึมกีารลาออกและหมนุเวยีนแพทย์

แผนไทยบ่อย	ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง

ในการจัดบริการแพทย์แผนไทย	 และเกิด

ความสูญเสียงบประมาณในการดำาเนินงาน	

จึงควรใหม้ตีำาแหนง่ขา้ราชการหรอืพนกังาน

ราชการรองรับแพทย์แผนไทย	และถ้าหาก

ไม่มีตำาแหน่งควรมีการจ้างแพทย์แผนไทย

ใน	 รพ.สต.	 ตามระบบการจ้างปกติของ

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป	

(๒)	 โครงก�รพัฒน�โรงพย�บ�ลแพทย์แผนไทยตัวอย่�ง	 ระยะที่	 ๒	 โดยที่หน่วยบริการ

การแพทย์แผนไทย	 มีการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอก	 มีการใช้ยาแผนไทยโดยส่วนใหญ่ยังเป็นยาเดี่ยว	

ทั้งๆ	 ที่มียาตำารับมากมาย	 ดังนั้น	 เพื่อให้มีรูปแบบการให้บริการการแพทย์แผนไทยที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	

เช่น	 มีแผนก	 OPD	 แพทย์แผนไทย	 และทำาการตรวจวินิจฉัย	 ส่ังการรักษาโดยแพทย์แผนไทย	 มีการ	

Admit	 ผู้ป่วยในที่รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	 เน้นการใช้ยาตำารับเป็นส่วนใหญ่	 จึงได้พัฒนาให้มี

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขึ้น	 มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำาร่อง	 ๙	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงพยาบาล

พระปกเกลา้	โรงพยาบาลอูท่อง	โรงพยาบาลวงันำา้เยน็	โรงพยาบาลวฒันานคร	โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

เด่นชัย	 โรงพยาบาลเทิง	 โรงพยาบาลขุนหาญ	 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง	 และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

การดำาเนินงานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย	 มีการให้บริการผู้ป่วยนอก	 โดยการตรวจ

วินิจฉัยโรค	 และสั่งการรักษาโดยการแพทย์แผนไทย	 ให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์

แผนไทย	 เช่น	 การใช้ยาตำารับแผนไทย	 การนวดไทย	 การอบไอนำ้าสมุนไพร	 การประคบสมุนไพร	

การพอกยาสมุนไพร	 มีการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	 เช่น	 การบริหารร่างกาย

ด้วยท่า	ษีดัดตน	การให้ความรู้และจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ	ด้วยการแพทย์แผนไทย	 ให้บริการบำาบัดรักษา

ผู้ป่วยในด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย	 เช่น	 โรคสะเก็ดเงิน	 โรคตับแข็ง	 โรคโลหิตสตรี	 โรค	 SLE	 โรคอัมพฤกษ์	

อัมพาต	 โรคเบาหวาน	 โรคหอบหืด	 การดูแลมารดาหลังคลอด	 นอกจากนี้มีการให้บริการเชิงรุกในชุมชน	

เช่น	 ติดตามผู้ป่วยอัมพฤกษ์	 อัมพาตท่ีบ้าน	 การดูแลมารดาต้ังครรภ์และมารดาหลังคลอด	 ส่งเสริมให้มี

การใช้ยาสมุนไพรในชุมชนและในโรงเรียน	 ให้ความรู้ในกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรังในชุมชน	 การส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ป่วยในเรือนจำา	 รวมทั้งมีการสำารวจและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 และสมุนไพร

ในท้องถิ่น	 เป็นต้น

ทั้งนี้ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจน	 สนับสนุนงบประมาณ	 และกำาลังคนที่เพียงพอ
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๓) ผลงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาไทย

ดว้ยความจำาเปน็ในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีนการผลติ	และพฒันาสารสกดัสมนุไพร

เพื่อให้การผลิตยาสมุนไพรได้มาตรฐาน	 ทันสมัย	 และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้	 การปฏิบัติหน้าที่ให้

คำาปรึกษา	 และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาแผนไทย	 และผลิตภัณฑ์สมุนไพรจัดหา

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ	ส่งเสริมการผลิต	แปรรูปสมุนไพรภายใต้มาตรฐานสากล	และเป็นศูนย์ข้อมูลตลาดกลาง

วัตถุดิบสมุนไพรของประเทศ	 ตลอดจนเป็นสถานที่ในการศึกษา	 ดูงานด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ

ประเทศ	 ดังนั้น	 จึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อศึกษาวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	

โดยเฉพาะดา้นการผลติสารสกดัและการควบคมุคณุภาพสูภ่าคอตุสาหกรรมยาไทยและสมนุไพร	สบืสานสตูร

ตำารับยาไทยและสมุนไพรที่พิสูจน์การใช้มาอย่างยาวนาน	ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม

ยาแผนโบราณของผู้ประกอบการรายย่อยให้มีมาตรฐานการผลิตที่ดี	 (GMP,	 PIC/S)	 มีการพัฒนาต่อยอดสู่

การควบคมุคณุภาพท่ีด	ี(GLP)	เช่ือมโยงกบัการจดัการวตัถดุบิสมนุไพรทีด่	ี(GAP)	และการพสิจูนป์ระสทิธภิาพ

ในคน	 (GCP)	 โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ในการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนายา

ไทยและสมุนไพรสู่การเป็นสถาบันยาแผนไทยแห่งชาติ	 เพื่อสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาไทยและก้าวเป็นผู้นำา

ด้านการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน	 อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนา

ภูมิปัญญาไทย	 สุขภาพวิถีไท	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔)	 ในยุทธศาสตร์ที่	 ๔	 เกี่ยวกับการพัฒนายาไทยและยา
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310 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สมนุไพร	เพือ่ใหย้าไทยและยาสมนุไพรมมีาตรฐานต้ังแต่การผลิตระดับชมุชน	ระดับสถานบริการสาธารณสขุ	

และระดับโรงงานผลิตยา	 มีการศึกษาและวิจัยเป็นที่ยอมรับและบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น

มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ	 คือการปรับปรุงโครงสร้างอาคารศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร		

โดยการปรับปรุงอาคาร	 ชั้น	 ๒	 และจัดซื้อครุภัณฑ์	 จำานวน	 ๖	 รายการ	 ได้แก่	 เครื่องล้างวัตถุดิบสมุนไพร	

เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้นำ้าร้อนท่วมผลิตภัณฑ์	 เครื่องบดขนาดอุตสาหกรรม	 ตู้อบสมุนไพรชนิดกรองฝุ่น		

ปั๊มความดันสูงใช้กับเครื่องสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์	 เครื่องปั่นตกตะกอนสารแบบควบคุมอุณหภูมิ

มีผลงานวิจัยที่สำาคัญ	๓	เรื่อง	คือสารสกัดกวาวเครือขาว	มังคุด	และใบหม่อน	และได้นำาผลงาน

วิจัยทั้ง	 ๓	 เรื่องจัดทำาเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๙	 และจัดทำารายงาน

สรุปผลวิจัยสารสกัดกวาวเครือขาวและมังคุด	 เป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

ท้ังนี้ควรศึกษาและพัฒนาเทคนิคกระบวนการวิจัย	 รวมทั้งปรึกษานักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อ	

วางแผนการจัดทำาโครงการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ	 ป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการวิจัย		

เพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยตรงตามระยะเวลาและแผนที่กำาหนดไว้

๔) ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร

มีการจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือก	 ที่สำาคัญ	

ดังนี้

(๑)	 หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทย	 สำาหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย

(๒)	 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 (๓๗๒	 ชั่วโมง)

(๓)	 หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	 (๑,๓๐๐	 ชั่วโมง)

(๔)	 หลักสูตรสปาไทยเพื่อสุขภาพ	 (๕๐๐	 ชั่วโมง)

(๕)	 หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 (๒๒๕	 ชั่วโมง)

(๖)	 หลักสูตรการดูแลหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย

ผลการดำาเนินงานพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยดังนี้	 ดำาเนินการฝึกอบรมโดย	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 จำานวน	๓,๑๙๘	 คน	 ดำาเนินการโดยหน่วยงานอื่นๆ	

โดยใช้หลักสูตรมาตรฐาน	 จำานวน	๓๕,๘๗๕	 คน	

นอกจากนี้ยังได้มีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยสำาหรับผู้บริหารหน่วยงาน

สาธารณสุข	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยสำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน	อบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยสำาหรับพยาบาล	 สัมนาการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติใน	

สถานบริการของรัฐ	 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำาหรับเจ้าหน้าที่สถานี

อนามัย	 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสำาหรับผู้ให้บริการนวดไทยรองรับ	

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 การพัฒนาศักยภาพการนวดไทยสำาหรับผู้พิการทางสายตา	 รวมทั้ง	 การพัฒนา

นกัการแพทยแ์ผนไทยในระบบบรกิาร	สนบัสนนุการประชมุเครอืขา่ยสถาบนัการผลติกำาลงัคนด้านการแพทย์

แผนไทย	 และการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในส่วนภูมิภาค
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บทที่ ๙ หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 311

๕) ผลงานด้านการพัฒนาวิชาการและการวิจัย

มีผลงานเด่นในการวิจัย	 จัดการความรู้และการพัฒนาวิชาการ	 ด้านการแพทย์แผนไทยที่สำาคัญ	

ดังนี้

(๑)	 การศึกษาวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย	 ได้แก่

	 ๑.	 การศึกษาวิจัยประสิทธิผลของการนวดไทยในการรักษาโรคนิ้วไกปืน

	 ๒.	 การศึกษาประสิทธิผลการทับหม้อเกลือในการดูแลหญิงหลังคลอด

	 ๓.	 การศึกษาประสิทธิผลการนวดไทยกับการใช้ยาไดโคลฟีแนคในการลดอาการปวดบ่า

	 ๔.	 การศกึษาประสทิธผิลและความปลอดภยัของตำารบัยาประสะไพลในการรกัษากลุม่อาการ

ทางสูติ-นรีเวชวิทยา

	 ๕.	 ประสิทธิผลการอบสมุนไพรในการลดอาการปวดเมื่อยเรื้อรัง

(๒)	 การจัดทำาตำาราด้านการแพทย์แผนไทย	 ได้แก่

	 ๑.	 ตำารานวดไทยเพื่อสุขภาพ	 (ราชสำานัก)

	 ๒.	 ตำารานวดไทยเพื่อสุขภาพ	 (ทั่วไป)

	 ๓.	 ตำารานวดเท้าเพื่อสุขภาพ

	 ๔.	 ตำาราฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

	 ๕.	 คู่มือสปาไทยเพื่อสุขภาพ	 (ไทยสัปปายะ)

๖) ผลงานด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย 

มีผลงานวิชาการที่สำาคัญ	 ได้แก่

(๑)	 เอกสารวิชาการเรื่อง	 องค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้าน:	 บทเรียนและประสบการณ์การจัดการ

ความรู้หนึ่งทศวรรษ

(๒)	 เอกสารวิชาการเรื่อง	 การรับรองสิทธิหมอพื้นบ้าน:	 กระบวนการที่มิอาจก้าวข้าม

ซึ่งองค์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านได้นำามาประยุกต์ใช้	 เผยแพร่เป็นเอกสารความรู้	 และหลักสูตร

อบรมระยะสั้น	 ส่งเป็นความรู้สู่ประชาชน	 ในหลายรูปแบบ	 เช่น	

การรับรองสิทธิหมอพื้นบ้าน	 ได้นำาไปใช้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์	 ในการรับรอง	

หมอพื้นบ้าน	 โดยกรมฯ	 ได้ดำาเนินการออกระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน	 พ.ศ.๒๕๕๕	 และ	 ระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ	

การแพทย์ทางเลือก	 ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดยเป็นไป	

ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในระบบบริการสาธารณสุข

ทุกระดับ	 เป็นการดึงของดีภูมิปัญญาที่มีแต่ดั้งเดิมกลับมาใช้ประโยชน์	 สร้างความเข้มแข็งระบบบริการดูแล

รักษาการเจ็บป่วย	ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานปลอดภัย	โดยในปี	พ.ศ.๒๕๕๕	ได้คัดเลือกภูมิปัญญา

พืน้บา้นทีผ่า่นการพสิจูนท์างวชิาการวา่มปีระสทิธภิาพ	และปลอดภยั	เขา้สูร่ะบบบรกิารควบคูก่ารแพทยแ์ผน
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312 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ปัจจุบันในโรงพยาบาล	 ๒๓	 แห่ง	 ใน	 ๑๖	 จังหวัด	 โดยสามารถนำามาใช้รักษากลุ่มโรคต่างๆ	 ๘	 โรค	 ได้แก่	

๑.	 งูพิษกัด	 ๒.	 โรคกระดูกหัก	 ๓.	 โรคอัมพฤกษ์/อัมพาต	 ๔.	 อาการปวดเมื่อย	 ๕.	 ไหล่ติด	 ๖.	 โรคเรื้อรัง	

เช่น	 เบาหวาน	๗.โรคสะเก็ดเงิน	๘.โรคตับแข็ง	และการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก	บำารุงนำ้านมหญิงหลังคลอด	

และจะขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 โดยมีหมอพื้นบ้าน	 ๕๐,๕๙๑	 คนทั่วประเทศ	 ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด	 ทั้งนี้

พิจารณามอบใบประกอบโรคศิลปะให้แก่หมอพื้นบ้านที่ผ่านการประเมินทางวิชาการ	 มีมาตรฐาน	 มีความ

ปลอดภัย	 เพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมวิชาชีพหมอพื้นบ้าน

๗) ผลงานด้านการแพทย์ทางเลือก

ในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดำาเนิน

การพัฒนางานด้านการแพทย์ทางเลือก	 โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้

(๑)	 แผนงานพัฒนาการวิจัยและการจัดทำาฐานข้อมูลองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐาน	 ได้ดำาเนินการ

พัฒนาการวิจัยและจัดทำาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานที่สำาคัญ	 ได้แก่		

โครงการวจิยัเรือ่งการศกึษาประสทิธผิลการกดจดุบำาบดัอาการโรคขอ้เขา่เสือ่มในผูส้งูอาย	ุโครงการกลัน่กรอง

การรักษาโรคไตเรื้อรังด้วยการฝังเข็มและสมุนไพรจีน	 โครงการวิจัยเรื่อง	 การประยุกต์ใช้กรดแอสคอร์บิค

ขนาดสูงเข้าหลอดเลือดดำาร่วมกับอาหารปรุงเองแนวทางแมคโครไบโอติกส์ในการรักษามะเร็งมาสต์เซลล์ใน

สุนัข	 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรด้านการแพทย์ทางเลือก	 หลักสูตรการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อ

การพึ่งพาตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 หลักสูตรโปรแกรมสุขภาพล้างพิษ	 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

เรื่องการจัดทำาแผนแม่บทการวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก	 โครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัยด้าน	

การแพทย์ทางเลือก

(๒)	 แผนงานพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ได้แก่	โครงการพัฒนา

และถ่ายทอดองค์ความรู้การดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองแบบบูรณาการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร		

การกดจุดบำาบัด	การนวดกดจุดสะท้อนเท้า	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการนวดปรับสมดุลโครงสร้าง

ร่างกาย	 โครงการอบรมศาสตร์การแพทย์โฮมีโอพาธีย์หลักสูตรประกาศนียบัตร	 โครงการประชุมวิชาการ	

เรื่อง	 โฮมีโอพาธีย์:	 ทางเลือกรักษาโรค	 โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการโฮมีโอพาธีย์	 เรื่อง	 “Learning	

Organon	 Through	 Case	 Taking	 and	 Anamnesis”	 โครงการการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง		

“A	 Homeopathic	 Approach	 to	 cancer”	 โครงการการประชุมวิชาการ	 เรื่อง	 “Chronic	 Diseases:	

Their	 Peculiar	 Nature	 and	 their	 Homeopathic	 Cure”

(๓)	 แผนงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ	มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ได้แก่	โครงการจัดทำา

มาตรฐานฉลากยาโฮมีโอพาธีย์	 (Homeopathy)	 โครงการจัดทำามาตรฐานการแพทย์ทางเลือก	 เร่ืองคีเลชั่

นบำาบัด	 (Chelation	 Therapy)

(๔)	 แผนงานพัฒนากลไกความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มของเครือข่าย	 มีผลการ	

ดำาเนินงานที่สำาคัญ	 ได้แก่	 โครงการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านการแพทย์	
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ทางเลือก	 โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ	 เรื่อง	 “The	 2nd	 International	 Association	 for		

Music	 &	 Medicine	 (IAMM	 2012)”	 ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โครงการพัฒนาสุขภาพจิต	

ด้วยกรรมฐานในวิถีพุทธ	 กิจกรรมการประสานเครือข่ายความร่วมมือ	 การจัดประชุมวิชาการ	 การแพทย์	

ผสมผสานและการแพทย์ทางเลือก	 เร่ือง	 The	 5th	 Asian-Pacific	 International	 Conference	 on	

Complementary	Nursing	 โครงการสัมมนาวิชาการนำาเสนอประสบการณ์การบริการการแพทย์ทางเลือก

ในประเทศไทย:	ประสบการณจ์ากผูใ้หบ้รกิาร	โครงการประชมุวชิาการ	เรือ่ง	กา้วไปขา้งหนา้กบัการพยาบาล

แบบผสมผสานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	 (Beyond	 frontier:	 Complementary	Nursing	 in	Diabetic	

Care)	 โครงการจัดทำาชุดสื่อสำาหรับ	 อสม.	 (อาสาสมัครสาธารณสุข)	 ในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและชุมชน	

โครงการอบรมสมาธิบำาบัด	 โครงการพัฒนาองค์ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการถ่ายทอดสู่

องค์กร/เครือข่ายภาครัฐและประชาชน	 กิจกรรมประชุมวิชาการเรื่อง	 Eupatorium	 perfoliatum	 เพื่อ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก

(๕)	 แผนงานส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนากฎหมาย	 และพัฒนาระบบ	

การตดิตามการบงัคบัใชก้ฎหมาย	มผีลการดำาเนนิงานทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่โครงการพฒันาแนวทางการขึน้ทะเบียน

ยาโฮมีโอพาธีย์	 การพัฒนาแผนแม่บทในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์ทางเลือก

(๖)	 แผนงานโครงการเมืองสุขภาพดี	 บนวิถีไทย	 มีการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์สำาคัญ	 ๕	

ยุทธศาสตร์	ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	๑	ศึกษา	วิจัยและจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ	แพทย์พื้นบ้าน	

การแพทยแ์ผนไทย	ยาไทยและสมนุไพรไทยใหเ้ปน็ระบบจัดเกบ็ใหไ้ด้มาตรฐาน	(การต่อยอดภมูปิญัญา	BMN)	

ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๒	 ส่งเสริมพัฒนาระบบสถานบริการสุขภาพด้านการแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์แผนไทย		

ให้พอเพียง	 มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 (พัฒนาระบบบริการ	 BHS)	 ยุทธศาสตร์ท่ี	 ๓	 สนับสนุน	 ส่งเสริม		

พัฒนา	 บุคลากร	 เครือข่าย	 ด้านสุขภาพ	 การแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์แผนไทย	 ยาไทยและสมุนไพรไทย	

เข้าสู่ระบบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง	 (เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย	 PHC)	 ยุทธศาสตร์

ที่	 ๔	 ส่งเสริม	พัฒนาการแพทย์แผนไทย	 แพทย์พื้นบ้านและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ	มาตรฐาน

และเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	 (ส่งเสริมภาพลักษณ์สมุนไพร)	 ยุทธศาสตร์ที่	 ๕	 คุ้มครอง	 อนุรักษ์	

ป้องกันและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สมุนไพรไทยให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน	 (อนุรักษ์คุ้มครอง

ภูมิปัญญา)

๘) ผลงานด้านการคุ้มครองภูมิปัญญา

การคุม้ครองภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย	การแพทยพ์ืน้บา้น	และสมนุไพรมผีลงานสำาคญัในช่วง

หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา	 ดังนี้

(๑)	ฐ�นข้อมูลภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย	

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 กำาหนดให้	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	
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เก่ียวกับตำารบัยาแผนไทยและตำาราการแพทยแ์ผนไทยทัว่ราชอาณาจกัร	เพือ่จดัทำาทะเบยีน	โดยแบง่ภมูปัิญญา

การแพทย์แผนไทยเป็น	 ๓	 ประเภท	 คือ	 ตำารับยาแผนไทยของชาติ	 หรือตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติ	

ตำารับยาแผนไทยทั่วไป	 หรือตำาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป	 และตำารับยาแผนไทยส่วนบุคคล	 หรือตำารา	

การแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล	 ซึ่งสามารถนำามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 เพื่อขอรับ

การคุ้มครองและส่งเสริมตามที่กำาหนด	 โดยการดำาเนินการจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวจำาเป็นต้องมีการจัดทำา

ฐานข้อมูลรองรับ	 ประกอบด้วย

	 ๑.	 ฐานข้อมูลบุคลาการด้านการแพทย์แผนไทย

	 ๒.	 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 ตามมาตรา	๑๕

	 ๓.	 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาชาติ/	 ทั่วไป

	 ๔.	 ฐานข้อมูลสมุนไพร

	 ๕.	 ฐานข้อมูลการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล	 เป็นงานบริการประชาชนโดย	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนกลาง	 ทำาการรวบรวม	

รับจดแจ้งตำารับ/ตำาราการแพทย์แผนไทยที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ	 มาจดแจ้งให้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย	 ซึ่ง

ขอ้มลูเหลา่นัน้เป็นข้อมลูชัน้ความลบัของบคุคลนัน้ๆ	จงึต้องจดัระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามมัน่คง	ปลอดภยั	

มีประสิทธิภาพ	ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

(๒)	ก�รอนุรักษ์	 คุ้มครอง	 ตำ�รับ/ตำ�ร�ก�รแพทย์แผนไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดำาเนินการ	 สำารวจ	 รวบรวม	 และ	

จัดทำาทะเบียนภูมิปัญญาเพื่อนำาสู่การอนุรักษ์	คุ้มครอง	ตำารับ/ตำาราการแพทย์แผนไทย	มีการจัดทำาทะเบียน

ตำารับยา	 ๑๐๗,๒๗๗	 รายการ	 ตำาราการแพทย์แผนไทย	 ๖,๕๖๘	 รายการ	 ทั้งนี้ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญามี

รายละเอียด	 ระบุแหล่งที่มา	 ชื่อเจ้าของ	 และเนื้อหารายละเอียดของภูมิปัญญา

นอกจากนี้ได้มีการสนับสนุนให้มีการรวบรวม	 ปริวรรต	 และถ่ายทอดตำาราการแพทย์แผนไทยที่

เป็นเอกสารโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค	โดยภาคเหนือมีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เป็นผู้รับผิดชอบ	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้รับผิดชอบ		

ภาคกลางมสีำานกังานสาธารณสขุจงัหวดัพระนครศรอียธุยาเปน็ผูร้บัผดิชอบ	และภาคใตม้สีำานกังานสาธารณสุข

จังหวัดกระบี่เป็นผู้รับผิดชอบ	 สามารถรวบรวมตำาราที่เป็นเอกสารโบราณได้รวม	 จำานวน	 ๒,๕๐๐	 หน้าใบ

ลาน	 และเป็นตำารับยาแผนไทย	๒๐๑	 ตำารับ

(๓)	ก�รอนุรักษ์	 คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำ�เนิด

ตามมาตรา	 ๔๔	 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 พ.ศ.	

๒๕๔๒	 กำาหนดให้รัฐมนตรีโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์	

แผนไทย	มีอำานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา	กำาหนดประเภท	ลักษณะ	ชนิด	และชื่อของสมุนไพรที่มีค่า
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ต่อการศึกษา	 หรือวิจัย	 หรือมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	 หรืออาจจะสูญพันธุ์	 ให้เป็นสมุนไพรควบคุม		

เพื่อให้ผู้ปลูก	 ผู้ครอบครอง	 ใช้ประโยชน์	 ดูแล	 เก็บรักษา	 หรือขนย้ายสมุนไพรควบคุม	 ดำาเนินการตาม	

หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขของกฎหมาย	โดยสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงลึก	เพื่อประเมินคุณค่าสมุนไพร

ที่มีค่าต่อการศึกษาวิจัย	หรือมีความสำาคัญทางเศรษฐกิจ	หรืออาจจะสูญพันธุ์	 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง

สมุนไพร	 โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญคือ	 ได้สนับสนการศึกษาวิจัยสมุนไพร	 จำานวน	 ๒๕	 ชนิด	 ได้แก่	

กฤษณา	 ชะมดเช็ด	 กำาแพงเจ็ดชั้น	 ดองดึง	 ขมิ้นเครือ	 เปล้าเลือด	 ข้าวเย็นเหนือ	 ข้าวเย็นใต้	 ระย่อมน้อย	

ระย่อมใหญ่	พิษนาศน์	หนอนตายอยาก	เถาวัลย์เปรียง	กำาลังวัวเถลิง	เจตมูลเพลิงแดง	เนระพูสี	ฮ่อสะพาย

ควาย	 กำาลังเสือโคร่ง	 จันทน์ขาว	 จันทน์แดง	 สบู่เลือด	 สมอ	 (ทุกชนิด)	 พญารากดำา	 และแส้ม้าทะลาย	

นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการจัดทำาแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร	 ตามมาตรา	 ๕๗	 ดำาเนินการ

กำาหนดพื้นที่ถิ่นกำาเนิดสมุนไพรและประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์	 ตามมาตรา	 ๖๑	 และสนับสนุนให้เอกชนมี

ส่วนร่วมในการคุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และพัฒนาสมุนไพร	 ตามมาตรา	 ๖๔	 โดยมีผลการดำาเนินงานจัดทำาแผน

จัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรไทย	 และประกาศกำาหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์สมุนไพรได้รวม	 ๒๕	 พื้นที่	 ใน	 ๒๔	

จังหวัด

๙) ผลงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

(๑)	 โครงก�รมหกรรมสมุนไพรแห่งช�ติและก�รประชุมวิช�ก�รประจำ�ปีก�รแพทย์แผนไทย	

ก�รแพทย์พื้นบ้�น	 ก�รแพทย์ท�งเลือกแห่งช�ติ	 ครั้งที่	 ๑-๑๐	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๕๖)

กระทรวงสาธารณสุข	 ได้อนุมัติโครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็น

เวทีในการพัฒนาองค์ความรู้	 ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและพื้นที่	 พัฒนาศักยภาพ	

ของบุคคล	 กลุ่ม	 และเครือข่าย	 (Individual	 Node	 Network.:	 INN)	 และสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิง

วัฒนธรรมภูมิปัญญาไท	 สุขภาพวิถีไท	

การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 ได้พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการอย่างต่อเนื่อง	 ก่อให้

เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก	 เช่น	 การเกิด	

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท	สุขภาพวิถีไท	 (พ.ศ.	๒๕๕๐-๒๕๕๔)	และแผนยุทธศาสตร์ชาติ

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

ด้านสุขภาพแห่งชาติในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 การจัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย

เพื่อนำาเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	๒	การพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ	โดยมีการนำาเสนอผลงาน

วิจัยและชุดประสบการณ์ปีละ	 ๘๕	 เรื่อง	 มีองค์กรร่วมจัดงาน	 ๑๘	 องค์กร	 และองค์กรภาคีเครือข่ายจาก

หน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 มากกว่า	 ๑๐๐	 องค์กร	 มีประชาชนร่วมงาน

กว่า	 ๒๕๐,๐๐๐	 คน	 มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจำานวนกว่า	 ๒,๕๐๐	 คน	 มีผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อการดูแล

สุขภาพตนเองและครอบครัวประมาณ	 ๓,๐๐๐	 คน	 ในแต่ละปี	 โดยมีกิจกรรมหลักของงานมหกรรมฯ		

๕	 กิจกรรม	 ได้แก่
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	 ๑.	 การประชมุวชิาการประจำาป	ีการแพทยแ์ผนไทย	การแพทยพ์ืน้บา้นการแพทยท์างเลอืก

แห่งชาติ	

	 ๒.	 การฝึกอบรมระยะสั้น	

	 ๓.	 การรวมพลังสร้างสุขภาพและนวัตกรรม	

	 ๔.	 การแสดงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 และสวนสมุนไพร	

	 ๕.	 การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	

ผลก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ	

การสัมมนาวิชาการ	 ด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก		

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	มีหัวข้อการประชุมสัมนาหลัก	๑๓	หัวข้อ	ได้แก่	นวดไทย	มรดกไทยสู่มรดกโลก	สมัชชา

เฉพาะประเด็นเรื่อง	 ยุทธศาสตร์การนวดไทย	 “นวดไทย	 มรดกไทยสู่มรดกโลก	 การนวดไทย:	 ความงดงาม

บนความหลากหลาย	 มุมมองของชาวต่างชาติต่อการนวดไทย	 เส้นประธานสิบ	 สำาคัญอย่างไรต่อ	

การนวด	 หมอไทย	 เรียนรู้อะไรจากอายุรเวท	 พลังนักศึกษากับการพัฒนางานแพทย์แผนไทย	 การผลิต	

แพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัย	 การประชุมการแพทย์พื้นบ้านลุ่มนำ้าโขง	 ครั้งที่	 ๕	 วิจัยสู่สากล	 เมื่อท้องถิ่น

ลุกขึ้นบันทึกข้อมูลภูมิปัญญา	 การพึ่งตนเองก็เป็นจริง?	 เดลฟาย	 (Delphi)	 มิติใหม่การเก็บข้อมูลชุมชน		

การนวด	 (อัมพฤกษ์	 -อัมพาต)	 และมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ	 จำานวน	๒,๘๐๐	 คน	

การประกวดผลงานวิชาการประจำาปี	ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์

ทางเลือก	 มีจำานวนทั้งสิ้น	 ๙๘	 เรื่อง	 ประกอบด้วย	 ด้านวิทยาศาสตร์	 จำานวน	 ๓๔	 เรื่อง	 ด้านสังคมศาสตร์	

จำานวน	๓๔	 เรื่อง	 ด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์	 จำานวน	๒๒	 เรื่อง	 ด้านงานวิจัยเชิงระบบ	 จำานวน	๘	 เรื่อง

การฝึกอบรมระยะสั้น	 มีการจัดฝึกอบรมจำานวนหลักสูตร	 ๔๔	 หลักสูตร	 รวม	 ๕๗	 รอบ	

การอบรม	 มีประชาชนเข้าร่วมกว่า	 ๓,๓๐๐	 คน

การรวมพลังสร้างสุขภาพและนวัตกรรม	 มีหน่วยงานในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ	

การแพทย์ทางเลือก	จำานวน	๑๐	หน่วยงาน	จากพื้นที่	๕	จังหวัด	และเครือข่าย	๓๔	กิจกรรม	นิทรรศการ

ทีจ่ดัโดยกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	ไดร้บัความสนใจจากประชาชนทีเ่ขา้รว่มงาน

เป็นอย่างดี	 ประชาชนได้รับความรู้	 /วิชาการ	 จากเวทีกลางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์	

ทางเลือก	 เพื่อนำาไปดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว	 นอกจากนี้จากการจัดงานมหกรรมฯ	 ทำาให้	

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 มีภาคีเครือข่ายการดำาเนินงานมหกรรมสมุนไพร	

เพิ่มขึ้น

รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานและให้บริการรักษาในรูปแบบแพทย์แผนไทยและ	

แพทย์ทางเลือก

การจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 มีเครือข่ายหมอพ้ืนบ้าน	 ๔	 ภาค		

กว่า	 ๓๐๐	 คน	 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและอาหารท้องถิ่น	 ๔	 ภาค	 และสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ	

คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดยมีเครือข่ายหมอพื้นบ้าน	 ๔	 ภาค	 เป็นภาคีเครือข่าย	 ๒๓		
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เครือข่าย	 จำานวน	 ๓๐๐	 คน	 เข้าร่วมแสดงงาน	 นิทรรศการที่นำาเสนอ	 ได้แก่	 เรื่องตำารับยาต้มสมุนไพร		

ยำ่าขาง	 ตอกเส้น	 หมอเป่า	 และเชิดชูเกียรติหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	 ประจำาปี	 ๒๕๕๕	 กิจกรรมที่นำาเสนอใน

ลานวัฒนธรรม	 ได้แก่	 สาธิตนวดพื้นบ้าน	 ๔	 ภาค	 สาธิตอุปกรณ์นวดตนเอง	 สาธิตหมอพิธีกรรม	 จำาลอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ตลาดภูมิปัญญา	 (กาดมั่ว)	 เวทีเสวนา	 สาธิต	 และศิลปวัฒนธรรม		

เวทีเสวนา	 สาธิต	 และศิลปวัฒนธรรม	 ใช้เป็นลานเอนกประสงค์	 จัดการเสวนา	 สาธิต	 การแสดง	 และ	

ชมวีดีโอ	 มีการนำาเสนอองค์ความรู้ต่างๆ	 เช่น	 เสวนา	 การดูแลแม่และเด็กก่อนและหลังคลอดแบบล้านนา	

(แม่กำ๋าเดือน)	จ.ลำาปาง	และเสวนา	ยาต้มสมุนไพร	๔	ภาคนิทรรศการเห็ด	จัดแสดงพันธุ์ไม้สมุนไพรหายาก	

จัดแสดงสวนสมุนไพร	 สาธิตตำารับยาต้มสมุนไพรด้ังเดิม	 ๑๔	 ตำารับ	 เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและ

อาหารท้องถิ่น	 ๔	 ภาค	 ภาคีเครือข่าย	 ๑๘	 เครือข่าย	 จำานวน	 ๓๐๐	 คน	 เข้าร่วมแสดงงาน	 นิทรรศการที่

นำาเสนอในลานฯ	 เช่น	ภาคเหนือ	 เรื่องไร่หมุนเวียน	 (ข้าว	ผัก)/สวนผสมผสาน/นา	ขั้นบันได/วน	ภาคอีสาน	

เรื่องพันธุกรรมข้าว	 ป่าหัวไร่ปลายนา	 ภาคกลาง	 เรื่องนา/เกษตรผสมผสาน/เกษตรยกร่อง	 ภาคใต้	 เรื่อง	

ข้าวไร่	 พืชร่วมยาง	 ปาล์ม	 ป่าชายเลน	 และเรื่องภัยคุกคามจากการท่องเที่ยว/โครงการพัฒนาขนาดใหญ่		

เรือ่งเมล็ดพนัธุท์ำาไมต้องเมลด็พนัธุแ์ท้	และเรือ่งมนัพื้นบา้น	กจิกรรมทีน่ำาเสนอในลานฯ	เชน่	สวนผกัคนเมอืง	

กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าภูมิปัญญา	 จุดแสดงมันพื้นบ้าน	 เวทีสาธิต	 และ	 ศิลปวัฒนธรรม	 ลานความมั่นคงทาง

อาหาร	 และเครือข่ายด้านพันธุกรรม

การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	 เป็นการเผยแพร่	 จำาหน่าย	

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 และการบริการเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนและผู้ร่วมงาน	 โดยมี	 ผู้ประกอบการ	 และ

ร้านค้าต่างๆ	 กว่า	 ๒๕๔	 ร้านค้า

สำาหรับการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำาปีฯ	 ครั้งที่	 ๑๐		

(พ.ศ.๒๕๕๖)	มีหัวข้อหลัก	“สมุนไพรไทย	สุขภ�พไทย	เศรษฐกิจไทย”	โดยมีหัวข้อนำาเสนอในห้องวิชาการ	

๑๗	 หัวข้อ	 เช่น	 สมุนไพรไทย	 สุขภาพไทย	 เศรษฐกิจไทย,	 สมุนไพร	 เพื่อการพึ่งพาตนเองของอาเซียน,	

บทบาททางสภาวิชาชีพแพทย์แผนไทย,	การคุ้มครองและเฝ้าระวัง	โจรสลัดทางชีวภาพ	ด้วย	TKDI,	สมุนไพร

ไทยในยาสามัญประจำาบ้าน,	 กลไกการขับเคล่ือนการวิจัยตำารับยาแผนไทย,	 GMP	 อุตสาหกรรมสมุนไพร		

ไม่ยากอย่างที่คิด,	สมุนไพรแห่งชาติ	(Thailand	champion	herbal	products)	สู่สินค้าโลก,	สถานการณ์

กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ณ	 ปัจจุบัน,	 ยาสมุนไพรใช้แทนยาแผนปัจจุบันได้

จริงหรือ?,	การประกวดผลงานวิชาการ	 เป็นต้น	มีผู้สนใจเข้าร่วม	จำานวน	๓,๙๖๐	คน	การประกวดผลงาน

วชิาการประจำาปฯี	มจีำานวนทัง้สิน้	๘๖	เร่ือง	แบง่เปน็	๓	กลุ่ม	ได้แก	่กลุ่มผลงานวจัิยทัว่ไป	(ด้านวทิยาศาสตร์

และสังคมศาสตร์)	 จำานวน	 ๑๒	 เรื่อง	 กลุ่มผลงานวิจัยจากงานประจำา	 จำานวน	 ๒๓	 เรื่อง	 และกลุ่มเวทีวิจัย	

จำานวน	 ๕๐	 เรื่อง	 และการฝึกอบรมระยะสั้น	 มี	 ๓๕	 หลักสูตร	 รวม	 ๖๐	 รอบการอบรม	 มีประชาชนเข้า

ร่วมกว่า	 ๓,๕๐๐	 คน
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318 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รพัฒน�ปรับปรุง

ควรยกระดับหัวข้อหลักที่ใช้เป็นชื่อการจัดงานในแต่ละปี	 (Theme)	 เป็นธงนำาเพ่ือเป็นกลไก	

กระบวนการ	 และพื้นที่การดำาเนินงานของการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ	 การกำาหนดออกแบบ	 Theme		

ต้องมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 มีเวลาเพียงพอต่อการพัฒนาประเด็นหลักของการประชุม	 และควรมี	

การกำาหนดประเด็นที่เป็นลักษณะทิศทางระยะยาว	 การประกวดผลงานวิชาการควรเพิ่มระยะเวลาใน	

การเตรียมการคัดเลือกเพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น	 ควรมีการประสานงานกับบริษัทรับจัดงาน	 และ	

ภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ได้ทันการณ์	 กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำาปีฯ	 จำาเป็นต้อง	

ผูกโยงกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้	 และการมีแผนที่/ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ชัดเจน	 การมีภาพทำางาน	

และเตรียมการในเชิงระบบ	 กิจกรรมลานวัฒนธรรมในการสร้างความชัด	 กระชับ	 และมีประสิทธิภาพ		

ต้องลงทุนให้ความสำาคัญและต้องมีการดำาเนินงานทางความคิดให้ชัดเจน	 เวทีมหกรรมสมุนไพรฯ	 และการ

ประชุมวิชาการประจำาปีฯ	 เป็นพื้นที่ที่ทำาให้เกิดการเคลื่อนไหว	 แลกเปลี่ยน	 ปรับปรุง	 และสานสืบองค์	

ความรู้	 ภูมิปัญญาของระบบสุขภาพเชิงวัฒนธรรม	 และได้มีฐานะเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความเป็นเจ้าภาพ		

ที่หลากหลายและกว้างขวางมากขึ้นโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะต้องทำา	

หน้าที่เป็นผู้เอื้ออำานวย	 โดยมีภาคีเชิงยุทธศาสตร์	 ทั้งหลายเข้ามีส่วนร่วมในฐานะเจ้าภาพแทนการเป็น	

ผู้ถูกเชิญ	 โดยทำาหน้าที่ร่วมสนับสนุนด้านทรัพยากร	 รับผิดชอบด้านเนื้อหาวิชาการ	 และเป็นองค์กรร่วมจัด	

(๒)	 โครงก�รรวมพลงัก�รแพทยแ์ผนไทย	ก�รแพทยพ์ืน้บ�้น	ก�รแพทยท์�งเลอืก	๕	ภมูภิ�ค

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ดำาเนินการโครงการรวมพลัง	

การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก	 ๕	 ภูมิภาคขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒		

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	 เสริมสร้างกลไกความร่วมมือ	 ในระดับภาคและระดับพื้นที่	

ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์	 คุ้มครอง	 ส่งเสริม	 และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์ทางเลือก	 และสมุนไพร	 รวมทั้งเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้	 ประชาสัมพันธ์

ให้บุคลากรทั้งทางด้านการแพทย์แพทย์แผนไทย	 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	 และประชาชน

ทั่วไป	 สามารถนำาความรู้การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์ทางเลือก	 และสมุนไพรไปใช้ใน

การดูแลสุขภาพได้อย่างกว้างขวาง

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ	 ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยฯ	 ใน	 ๕	 ภาค		

มีจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดงาน	 ๒๐	 จังหวัด	 รวบรวม	 นำาเสนอผลงานเด่นของพ้ืนที่	 ด้านหมอพ้ืนบ้านหรือ	

ปราชญ์หรือผู้รู้ของจังหวัด	 เช่น	 หมอรักษากระดูกหัก	 รักษาพิษงู	 หมอยาสมุนไพร	 จำานวน	 ๓๕	 ราย		

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 องค์ความรู้ที่เป็นตำารับ/ตำารา	 เช่น	 เหยียบฉ่า	 ยำ่าขาง	

เหยียบเหล็กแดง	 เผายา	 ครอบแก้ว	 ตำารับยาท้องถิ่น	 ปั๊ปสา-ใบลาน	 ยากษัยพระยารณไชยชาญยุทธ		

จำานวน	 ๔๓	 รายการ	 ผักพื้นบ้าน/อาหารพ้ืนเมือง	 เช่น	 ข้าวสังข์หยด	 ข้าวยำาดอกดาหลา	 ยำาใบไม้		

อาหารประจำาธาตุ	 นำ้าข้าวฮ่าง	 จำานวน	 ๒๑	 รายการ	 สมุนไพร	 (ทั้งที่เป็นของสดและแห้ง)	 เช่น	 กรุงเขมา	

เครือหมาน้อย	 หมากจอง	 ฟักข้าว	 ชะมวง	 ชะคราม	 จำานวน	 ๓๙	 ชนิด	 วัฒนธรรมพื้นบ้าน/พิธีกรรม	 เช่น	
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บทที่ ๙ หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 319

พิธีกรรมชนเผ่า	 ชีละครูหมอ	 แกว่งข้าว	 โต๊ะบิแด	 รำาผีฟ้า	 บายศรี	 สู่ขวัญ	 ดูดวงแบบตั้งไข่	 จำานวน	๖	 เรื่อง	

และที่เป็นนวัตกรรม	 เช่น	 ลูกยางมหัศจรรย์	 เบอร์เกอร์สมุนไพร	 ผ้าก๊อสขมิ้นชัน	 จำานวน	๒๖	 เรื่อง

การดำาเนินงานที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้บุคลากรและประชาชนเกิดความตื่นตัว	 ให้ความสนใจ		

ศึกษาติดตามและนำาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์ทางเลือก	และสมุนไพรไป

ประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ	เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่	และมีการพัฒนาเครือข่าย	เสริมสร้างกลไก

ความร่วมมือในระดับภาคและพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	

๙.๕ หนึ่งทศวรรษที่ผ่านพ้น มุ่งสู่ทศวรรษใหม่ที่ก้าวไกล

ก�รดำ�เนนิง�นของกรมพฒัน�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืกในช่วงหนึง่ทศวรรษ

ที่ผ่�นม�	 มีคว�มก้�วหน้�ม�เป็นลำ�ดับ	 ส�ม�รถพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นของก�รปฏิบัติภ�รกิจที่	

กว้�งขว�งของกรมได้ในระดับหนึ่ง	 อย่�งไรก็ต�มยังมีภ�รกิจที่สำ�คัญของกรมอีกม�กที่ยังต้องก�ร	

ก�รพัฒน�ก�รดำ�เนินง�นอย่�งต่อเนื่อง	 โดยเฉพ�ะก�รปฏิบัติหน้�ที่เป็นหน่วยง�นหลักระดับช�ติใน	

ก�รขับเคลื่อนผลักดันยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก	 ซึ่งเป็น	

คว�มท้�ท�ยสำ�คัญในช่วงสถ�นก�รณ์ที่มีคว�มเปลี่ยนแปลงปัจจัยท�งด้�นเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ	

สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พที่รุนแรง	 รวดเร็วเฉกเช่นในปัจจุบัน
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