
บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กนกวรรณ รุกขชาติ. (๒๕๔๑). แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพ

จากภูมิ-ปัญญาชาวบ้านในศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร. (๒๕๔๘). ภูมิปัญญาท้องถ่ิน: นวัตกรรมของชุมชนในการจัดการ

ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื กรณศีกึษาตำาบลบางขนุไทร อำาเภอบา้นแหลมจงัหวดัเพชรบรุ.ี 

ภูมิปัญญากับการสร้างพลังชุมชน. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 

หน้า ๑๔๓-๒๐๗.

กมลพรรณ พันธ์พึ่ง. (๒๕๔๖). ฐานคิดการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ

การจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์อมรินทร์. หน้า ๔๗-๕๐.

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย.์ (๒๕๕๔). ธรุกจิบรกิาร: สปาและนวดไทย BUSINESS 

SERVICES: SPA & THAI MASSAGE. กรุงเทพฯ: กระทรวงพาณิชย์.

กรมปา่ไม.้ (ม.ป.ท.). คูม่อืแนวทางการปฏบิติัในการตรวจสอบและรายงานการขออนญุาตเข้าทำาประโยชน์

ในเขตพื้นที่ป่าไม้. (เอกสารอัดสำาเนา).

กรมป่าไม้. วิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ระยะยาว. (ออนไลน์) [๗ ก.ค. ๕๓]; จาก: http://www.thaiforests.org 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๒). วารสารการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม (ฉบับเสริม).

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (๒๕๕๑). มาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๑. นนทบุรี: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (๒๕๔๗-๒๕๕๕). สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพร

แหง่ชาต ิครัง้ที ่๑-๙. นนทบรุ:ี กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวง

สาธารณสุข.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (๒๕๕๐). พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: สุพีเรีย พริ้นติ้งเฮาส์ จำากัด. 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (๒๕๕๒). พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก. (๒๕๕๒). รายงานผลการดำาเนินงานประจำาป ี๒๕๕๔ 

สำานักการแพทย์ทางเลือก. นนทบุรี: สำานักการแพทย์ทางเลือก.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (๒๕๕๕). รายงานประจำาปี ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: 

อาร์ต ควอลิไฟท์ จำากัด.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบการประชุมการแพทย์ 

พื้นบ้านลุ่มนำ้าโขงครั้งที่ ๕. ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕; ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ ๕-๖ ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี.

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. เอกสารประกอบสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  

ว่าด้วย แผนยุทธศาสตร์การนวดไทย มรดกไทยสู่มรดกโลก พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙. นนทบุรี:  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.

กรมวิชาการ. (๒๕๔๑). คู่มือการเรียนการสอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระดับปฐมศึกษาและ

มัธยมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. 

กรมวิชาการ. (๒๕๔๒ก). แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กองวิจัย

ทางการศึกษา กรมวิชาการ. 

กรมวชิาการ. (๒๕๔๒ข). ภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน. กรงุเทพฯ: 

โรงพิมพ์คุรุสภา.

กรมศิลปากร. (๒๕๔๒). ระบบการวัฒนธรรมและคุณภาพมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประชาชน.

กรมส่งเสริมการเกษตร. (๒๕๔๔). สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริม

การเกษตร. กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

กรมส่งเสริมการส่งออก. (๒๕๕๕). สถานการณ์การนวดไทยในออสเตรเลีย. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการ 

ส่งออก กระทรวงพาณิชย์.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ๒๕๕๔. การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) ดา้นการสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ. วารสารวชิาการกรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 

ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เล่มที่ ๒๙.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (๒๕๕๕). รายงานสรุปผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในการดำาเนิน

งานตามนโยบายและแผนงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพของไทย. นนทบุรี:  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (๒๕๔๙). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพืชป่า. กรุงเทพฯ: สำานักบริหาร

งานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. (ม.ป.ท.). ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการเข้าไปศึกษาหรือวิจัย

ทางวิชาการในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๒. (เอกสารอัดสำาเนา).
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กรรณิการ์ ปัญส่งเสริม. (๒๕๔๑). การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนวิชางานประดิษฐ์เรื่องการ

ประดษิฐข์องใชต้ามทกัษะกระบวนการ ๙ ข้ัน สำาหรบันกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่๖. รายงาน

การค้นคว้าแบบอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

กฤษณา วงษาสันต์. (๒๕๔๒). วิถีไทย: โครงการพัฒนาสื่อการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนกัศกึษา (กลุม่สถาบนัราชภฏัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื). กรงุเทพฯ: เธริด์เวฟ เอด็ดเูคช่ัน.

กาญจนา แก้วเทพ. (ม.ป.ป.). การวิเคราะห์ภูมิปัญญาด้านการสื่อสารของท้องถิ่น. เอกสารประกอบการ

บรรยายคณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (เอกสารอัดสำาเนา).

การท่องเที่ยวแห่งประแทศไทย. (๒๕๕๓). รายงานขั้นสุดท้าย (Final report) การวิจัยโครงการสำารวจ

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มสุขภาพความงาม (Spa  

and Wellness). กรุงเทพฯ: การท่องเที่ยวแห่งประแทศไทย.

การนำาเสนอรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในรูปแบบ ๒๑  

แฟม้มาตรฐาน. (ม.ป.ป.). ๒๐ อนัดบัยาสมนุไพรทีม่ใีชใ้นสถานบรกิารปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔. 

(ออนไลน์) [๗ ก.ค. ๕๖]; จาก http://203.157.10.11/report/std18report/rep_P002_ 

thailand. php?year=2554

การุนันทน์ รัตนแสนวงศ์. (๒๕๔๓). คติชนวิทยา: ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการดูแลรักษาสุขอนามัย  

กรณีศึกษา อำาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น. วารสารศรีปทุม ๒(๒): ๘๗-๑๐๓.

กำาราบ พานทอง. (๒๕๔๖). เครือข่ายการจัดการความรู้ภูมิปัญาท้องถิ่น: แนวคิดและทิศทาง ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นกับการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์อมรินทร์. หน้า ๖๖-๖๗.

กิ่งแก้ว อัตถากร. (๒๕๑๙). คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

กิตตพิศ ศริสิตูร. (๒๕๓๘). การนำาภมูปิญัญาชาวบา้นมาในการพฒันาหลกัสตูรระดบัทอ้งถิน่ตามหลกัสตูร

ประถมศึกษา ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร  

สังกัดสำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กุลวิตรา ภังคานนท์. (๒๕๓๑). นานาทัศนะเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. วารสารการศึกษาแห่งชาติ ๒๒(๖):

๓-๙.

กุศล อิสดุลย์. (๒๕๔๗). ภูมิปัญญาท้องถิ่น. วารสารสารานุกรมศึกษาศาสตร์ ๓๑: ๕๘-๖๒.

กุหลาบ มัลลิกกะมาศ. (๒๕๐๙). คติชาวบ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง.

ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรพัยสิ์นทางปญัญาท่ีเกีย่วข้องกบัการคา้ (Agreement on Trade-Related 

Aspects of Intellectual Property Rights)

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (๒๕๔๑ก). แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษา. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิมพ์ดี.
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (๒๕๔๑ข). ครูภูมิปัญญาไทย เล่ม ๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก.  

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. 

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. (๒๕๔๗). ครูภูมิปัญญา (ไทย) ขุมพลังของสังคม. วารสารสื่อ

พลัง ๑๒(๔): ๑-๑๗.

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ. (๒๕๕๔). นโยบายแห่งชาติด้านยา พ.ศ. ๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์

การพฒันาระบบยาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตร

แห่งประเทศไทย.

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน. (๒๕๕๓). ประกาศรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนในต่างประเทศ จำานวน ๓๑ แห่ง. นนทบุรี: สำานักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน. (๒๕๕๔). เกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาที่

จัดการเรยีนการสอนหลกัสตูรปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรเทยีบเทา่ปรญิญา สาขาการแพทย์

แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔. นนทบุรี: สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ.

คณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจนี. (๒๕๕๔). ตำาราทีใ่ชเ้ปน็แนวทางในการศกึษาวชิาการแพทย์

แผนจีน สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขา 

การแพทย์แผนจีน พ.ศ. ๒๕๕๔. นนทบุรี: สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๓๕). สมุนไพรสวนสรีรุกขชาติ เนื่องในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ: 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๕๖). ผลงานวิจัยและรางวัล. (ออนไลน์) [๑๘ ก.พ. ๕๖]; 

จากhttp://www.pharmacy.mahidol.ac.th/thai/

คณะอนุกรรมการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๙. (๒๕๕๕). สูจิบัตรการประชุมวิชาการประจำาปี

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ ๙.  

๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕; ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ ๑-๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค 

เมืองทองธานี.

คณะอนุกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙.

(๒๕๕๕). แผนยทุธศาสตรช์าต ิการพฒันาภมูปิญัญาไท สขุภาพวถิไีท ฉบบัที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์. (๑๐๑ หน้า).

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ. (๒๕๕๕). คู่มือการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลัก 

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
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ครุรักษ์ ภิรมย์รักษ์. (๒๕๓๘). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน หน่วยศึกษานิเทศก์ 

สำานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คำาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี: นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔

คำานวน นวลสนอง. (๒๕๔๓). ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: ศึกษากรณีการ 

จับผึ้งของชาวบ้าน ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ๓(๒):  

๔๔-๔๕.

คำาผาย ปสนุโน (วงศ์ละคร). (๒๕๕๐). ศึกษาจริยธรรมของหมอพื้นบ้านในการรักษาโรคด้วยสมุนไพรใน

ทัศนะของหมอพื้นบ้านเขตเทศบาลนครอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

จันทรทัต สิทธิกำาจร. (๒๕๔๓). คำาอธิบาย พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ 

แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (๒๕๕๖). ฐานข้อมูลห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (ออนไลน์) [๑๘ ก.พ. 

๕๖]; จาก http://library.car.chula.ac.th/. 

ชนิดา ชิตบัณฑิตย์. (๒๕๔๗). โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ: การสถาปนาพระราชอำานาจนำา. 

วิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชนิดา มัททวางกูร, ธาตรี รุ่งโรจน์ และอโนทัย ถวัลย์เสรีวัฒนา. (๒๕๕๓). ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน 

กบัการพ่ึงตนเองดา้นสุขภาพของชุมชน: กรณศีกึษา จงัหวดัสมทุรสาคร. กรงุเทพฯ: สำานกังาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ชวนี ทองโรจน์และคณะ. (๒๕๕๖). สมุนไพรตามแนวพระราชดำาริ. (ออนไลน์). [๒ มิ.ย. ๒๕๕๖];  

จาก http://www2.swu.ac.th

ไชยยศ เหมะรัชตะ. (๒๕๔๘). ลักษณะของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา. กรุงเทพฯ: สำานักพิมพ์นิติธรรม.

ฑินกร โนรี. (๒๕๕๑). การวางแผนความต้องการผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของสถานบริการ

ภาครัฐในทศวรรษหน้า (ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐). ใน สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประพจน์ 

เภตรากาศ รัชนี จันทร์เกษ และคณะ, บรรณาธิการ. การพัฒนากำาลังคน ภูมิปัญญาไท สุขภาพ

วิถีไท. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำานักงานกิจกรรมโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.  

หน้า ๑๔๕-๙๙.

ณัฎฐิญา ค้าผล และคณะ. (๒๕๕๔). ความคิดเห็นบุคลากรสาธารณสุขต่อยาจากสมุนไพรและนโยบาย 

ส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข. พิมพ์คร้ังท่ี ๑. นนทบุรี: เดอะกราฟิ-โก  

ซิสเต็มส์ จำากัด.

ดอกรัก มารอด และ อุทิศ กุฏอินทร์. (๒๕๕๒). นิเวศวิทยาป่าไม้. กรุงเทพฯ: อักษรสยามการพิมพ์.  

(๕๓๒ หน้า).
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348 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ดารณี อ่อนชมจันทร์, บรรณาธิการ. (๒๕๕๔). “โจทย์” การวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท: ประมวล 

ข้อเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงระบบ. นนทบุรี: พิมาน พริ้นติ้ง จำากัด.

ดารณี อ่อนชมจันทร์, บรรณาธิการ. (๒๕๕๔). หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท:  

การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 

และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๒. นนทบุรี: พิมาน พริ้นติ้ง จำากัด.

ทัศนีย์ ฮาซาไนน์ บัณฑิตย์ พรมเคียมอ่อน และสมชาย จิรพินิจวงศ์. (๒๕๕๓). การฝังเข็ม รมยา เล่ม ๒ 

(การฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จำากัด.

ทีมวิจัยโครงการฟื้นฟูภูมิปัญญาหมอนวดพื้นบ้านฯ อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง. (๒๕๕๑). คู่มือการนวด

รักษาแบบพื้นบ้านอำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพฯ: สำานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัย.

ธนิต ชังถาวรและคณะ. (๒๕๕๐). กรอบความคิดการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ: ศูนย์พันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ. (๒๕๔๙). การสร้างและจัดการความรู้ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท  

การประชุมวิชาการประจำาปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ 

ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๔๙. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ์.

นลินภัสร์ ศักดิ์ติยสุนทร. (๒๕๕๕). ความก้าวหน้าโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย พ.ศ. ๒๕๕๕. (ออนไลน์) 

[๗ ก.ค. ๕๖]; จาก http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/plant/mpri/pdf%5Cnalinpat.

pdf

นันทน อินทนนท์. (๒๐๐๓). ความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบ 

ต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น. วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (Sixth 

Anniversary Special Issue: 2003)

นิลเนตร วีระสมบัติ และคณะ. (๒๕๕๔). การใช้ยาจากสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพปัจจุบัน: กรณี

ศกึษาเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ อำาเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา. วารสารการแพทยแ์ผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก. กรุงเทพฯ: ๒๕๕๔; ๙(๑): ๔๗-๕๕.

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร-๑๐. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ.pdf. (ม.ป.ป.). (ออนไลน์) [๒ พ.ค. ๕๖]; 

จากhttp://bps.ops.moph.go.th/plan4year2/plan4year55-58.pdf

บริษัท มาร์เก็ตไว้ส์ จำากัด. (๒๕๕๓). สรุปสาระสาคัญ โครงการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการตลาด 

สำาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโครงการสารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจของ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มสุขภาพความงาม. e-TAT Tourism Journal-การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย ประจา ไตรมาสที่ ๔/๒๕๕๓.
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พนิดา โนนทิง สุวิชชา เจริญพร น้องเล็ก คุณวราดิศัย แสวง วัชระธนกิจ และอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล. 

(๒๕๕๕). สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ. วารสาร

เภสัชศาสตร์อีสาน; ๙(๑).

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่  

๓๙ ก ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒. ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๒๐ ก ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒.

พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗  

ตอนที่ ๒๙ ก ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๑  ตอนที่ ๕๙ ก  ลงวันที่ 

๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ 

๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. สิทธิบัตร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก   

ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ และคณะ. (๒๕๕๔). การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

ในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพ: สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ภาณุมาศ ขัดเงางาม. (๒๕๕๑). การคุ้มครององค์ความรู้ดั้งเดิมและทรัพยากรของชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทย. วารสารกฎหมายสุโขทัยธรรมาธิราช (ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๒๐ มิถุนายน).

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๕๖). ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (ออนไลน์) [๑๘ ก.พ. ๕๖]; 

จาก http://library.cmu.ac.th/cmul/

มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๓๙). อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กับความพร้อมของ

ประเทศไทย. นครปฐม: โรงพิมพ์สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน.

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร. (๒๕๕๒). เอกสารประกอบการเสวนาตำารายาโบราณเนื่อง 

ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา 

สมเดจ็พระเจา้ภคนิเีธอเจา้ฟา้เพชรรตันร์าชสดุา สริโิสภาพณัณวด.ี วนัที ่๑๘ ธนัวาคม ๒๕๕๒. 

ณ ห้องประชุมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี.

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา. (๒๕๕๒). คู่มือครูนวดไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุข

กับการพัฒนา.
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350 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา. (๒๕๕๓). คู่มือครูหมอนวดไทย เล่มที่ ๑. พิมพ์คร้ังท่ี ๒. นนทบุรี:  

มณัสฟิล์ม.

ยงศักดิ์ ตันติปิฎก และสำาลี ใจดี, บรรณาธิการ. (๒๕๕๒). ตำาราการนวดไทย เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๔. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา.

เย็นจิตร เตชะดำารงสิน อุทัย โสธนะพันธุ์ นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ. (๒๕๕๕). มาตรฐานสมุนไพร

จีนในประเทศไทย: จือจ่ือ (ลูกพุด). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 

แห่งประเทศไทย จำากัด.

เย็นจิตร เตชะดำารงสิน. (๒๕๔๖). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการนำาร่องสำารวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร

จีนเพื่อลดการนำาเข้า. นนทบุรี: กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

เย็นจิตร เตชะดำารงสิน. (๒๕๔๘). แนวทางการผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

กรุงเทพฯ: ร้านพุ่มทอง.

เย็นจิตร เตชะดำารงสิน. (๒๕๕๐). การพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำานักงาน

กิจการโรงพิมพ์ องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

เย็นจิตร เตชะดำารงสิน. (๒๕๕๔). พัฒนาการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: 

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด.

เยน็จติร เตชะดำารงสนิ. (๒๕๕๔). ศาสตรย์าสมนุไพรจนี. พมิพค์รัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตร

แห่งประเทศไทย จำากัด.

รา่ง บทบัญญตัวิา่ดว้ยการคุม้ครององคค์วามรูด้ัง้เดมิ (Draft Provisions for the Protection of Traditional 

Knowledge)

ลือชา วนรัตน์ อำานาจ เดชะ ธีระยุทธ อินต๊ะเสน และคณะ. (๒๕๕๓). คู่มือการผลิตเห็ดหลินจือและ 

สปอรเ์หด็หลนิจอืตามแนวทางเกษตรดทีีเ่หมาะสม. พมิพค์รัง้ที ่๑. กรงุเทพฯ: สำานกังานกิจการ 

โรงพิมพ์ องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (ออนไลน์). [๒ ส.ค. ๒๕๕๖]; จาก http://th.wikipedia.org/

วิชัย โชควิวัฒน สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประพจน์ เภตรากาศ รัชนี จันทร์เกษ และ วิชัย จันทร์กิติวัฒน์. 

(๒๕๕๓). รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ 

การแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๒-๒๕๕๓. นนทบุรี: สำานักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. (๔๕๖ หน้า).

วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ เย็นจิตร เตชะดำารงสิน นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ. (๒๕๕๔). มาตรฐาน

สมุนไพรจีนในประเทศไทย: ชวนซฺยง (โกฐหัวบัว). พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด.

ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (ม.ป.ป.). (ออนไลน์)  

[๑๗ ก.ค. ๕๖]; จาก http://boa.dtam.moph.go.th/detail.jsp?messageid=47#
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน. (ออนไลน์). [๕ มิ.ย. ๒๕๕๖]; จาก http://www.khaohinsonbg.org

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน, ๒๕๕๐. โอกาสการประกอบวิชาชีพนวดแผนไทยในเยอรมนี.

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 

(๒๕๕๔). รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔. นนทบุรี: สถาบัน 

การแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 

(๒๕๕๔). รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕. นนทบุรี: สถาบันการ

แพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข.

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 

(๒๕๕๕). รางวลัเชดิชเูกยีรตบิคุคลทีท่ำาคณุประโยชนใ์หแ้กว่งการแพทยแ์ผนจนีในประเทศไทย 

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕. กรุงเทพฯ: ร้านพุ่มทอง.

สภาทีป่รกึษาฯ. เสวนารับฟังความคดิเหน็ขอ้เสนอเชงินโยบายการใชส้มนุไพรในระบบ. (ม.ป.ป.). (ออนไลน)์ 

[๙ ก.ค. ๕๖]; จาก http://www.newswit.com/gen/2013-04-23/7a53a31f0d2c9b28b15c 

8e2ae8dbec29/

สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย. (๒๕๕๓). แพทย์จีนในประเทศไทย ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ: บริษัท โบนัส  

พรีเพรส จำากัด.

สมาคมแพทย์จีนแห่งประเทศไทย. (๒๕๕๖). แพทย์แผนจีนในประเทศไทย ๒๕๕๖. นนทบุรี: บริษัท  

โฮมเพรส พลัส จำากัด.

สันติสุข โสภณสิริ. (๒๕๕๓). ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 

การแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย. ใน วิชัย โชควิวัฒน สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และ 

ประพจน์ เภตรากาศ, บรรณาธิการ. รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์ 

(กรุงเทพฯ) จำากัด. หน้า ๑-๕๙.

สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 

สรปุขอ้มลูหมอพ้ืนบา้นทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะภาย

ใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๕๒. (ออนไลน์) [๑ ก.ค. ๕๖] จาก: http://

indi.dtam.moph.go.th/

สำานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย. (๒๕๕๔). สรุปผลการดำาเนินงานที่สอดรับกับประเด็น

ยุทธศาสตร์. (ออนไลน์) [๗ พ.ค. ๕๖]; จาก http://ptmk.dtam.moph.go.th/
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352 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สำานกังานกลางสารสนเทศบรกิารสขุภาพ สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ. (๒๕๔๖-๒๕๕๕). ฐานขอ้มลูระบบ

บรกิารสขุภาพและระบบการเบกิจา่ยสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการของกรมบญัชกีลาง. 

นนทบุรี: สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

สำานักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (๒๕๕๔). 

สรุปย่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  

(พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗). (ออนไลน์) [๑๗ ก.ค. ๕๖]; จาก http://www.themedicalhub.net/ 

documents/medical _hub_ strategic_plans_2554_2557_draft_2011_jan_31.pdf

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๒). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ

ศึกษาเพื่อจัดทำา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคบริการของประเทศ. กรุงเทพฯ: สำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (๒๕๕๔). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙). กรุงเทพฯ: สำานักนายกรัฐมนตรี.

สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. (๒๕๕๒). ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒. 

นนทบุรี: สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. สถิติอื่นๆ มูลค่าการผลิตและการนำาสั่งยา

เข้ามาในราชอาณาจักร สำาหรับยาแผนโบราณ ตั้งแต่ ปี ๒๕๓๐-๒๕๕๔. (ออนไลน์) [๙ ก.ค. 

๕๖]; จากhttp://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_002.asp

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (ม.ป.ท.). อนุสัญญาว่าด้วยความ 

หลากหลายทางชีวภาพ. (เอกสารประกอบการประชุมคณะทำางานจัดทำาข้อเสนอการจัดทำา 

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐).

สำานักงานประกันสังคม. (๒๕๕๐-๒๕๕๔). รายงานประจำาปี สำานักงานประกันสังคม. นนทบุรี: สำานักงาน

ประกันสังคมสำานักงานใหญ่.

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (๒๕๕๔). ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓. 

นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข.

สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๕๐). นานาทัศนะในการวิจัยประเมินผลคุณภาพของคนไทย ดี 

เก่ง และมีความสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น.

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป.). แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๒๕๕๕-๒๕๗๔.  

(ออนไลน)์ [๑๗ ก.ค. ๕๖]; จาก http://www.kmitl.ac.th/plandiv/plan%20web2/planning/

Industrial%20Develop.pdf.

สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตและกรุงเบอร์ลิน. (๒๕๕๕). ตลาดธุรกิจ 

สปาไทยในประเทศเยอรมนี. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ.
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สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (๒๕๕๐-๒๕๕๖). รายงานผลการดำาเนินงานแพทย์แผนไทย  

ในระบบหลักประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ๒๕๕๐-๒๕๕๖. กรงุเทพฯ: สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ.

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (๒๕๕๔). เอกสารประกอบการประชุม การติดตาม ประเมินผลแบบ

มสีว่นรว่มในการพฒันาศนูยฟ์ืน้ฟสูมรรถภาพผูป้ว่ยอมัพฤกษ ์อมัพาต ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่ง

วัด สำานักสงฆ์ กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง. ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔; ณ สำานักงานวิจัยและ

พฒันาระบบสขุภาพอาเซยีน สถาบนัสุขภาพอาเซียน มหาวทิยาลัยมหดิล. นครปฐม: มหาวทิยาลยั

มหิดล.

สำานักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (๒๕๕๖).  

ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (ออนไลน์) [๑๘ ก.พ. ๕๖]; จาก http://

www.clib.psu.ac.th/

สำานักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบ 

การประชุม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕. ๑๙ 

กันยายน ๒๕๕๕; ณ โรงแรมโบนันซ่ารีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา.

สำานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (๒๕๕๖). ฐานข้อมูลห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

(ออนไลน์) [๑๘ ก.พ. ๕๖]; จาก http://library.msu.ac.th/web/

สำานักส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรุงลอนดอน. (๒๕๕๐). ธุรกิจสปาในสหราชอาณาจักรและประเทศ

ไอร์แลนด์. กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ.

สุวัฒน์ ธนกรนุวัฒน์ Wang Hua Fu Ping และคณะ. (๒๕๕๕). ประสิทธิผลของการฝังเข็มรักษาอาการ 

ชาปลายเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน. ใน วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 

๑๐(๓); ๑๗๗-๑๘๕.

สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ, บรรณาธิการ. (๒๕๔๗). ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท. กรุงเทพฯ:  

อุษาการพิมพ์.

เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์ และรุจินาถ อรรถสิษฐ. (๒๕๕๐). สถานภาพและทิศทางการวิจัยภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ด้านสุขภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เสาวณีย์ กุลสมบูรณ์. (๒๕๕๕). สถานการณ์และความเคลื่อนไหวด้านการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านไทย 

ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

เสาวนีย์ กุลสมบูรณ์และคณะ. (๒๕๕๕). การศึกษาและพัฒนาการรับรองสถานภาพทางกฎหมายของ 

หมอพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

อนุสัญญากรุงเบอร์นว่าด้วยการคุ้มครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the 

Protection of Literary and Artistic Works)

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity)
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อุษา กลิ่นหอม. (๒๕๕๖). ภูมิปัญญาอีสาน คู่มือการจัดเก็บความรู้สู่การใช้ประโยชน์. กรุงเทพฯ:  

อุษาการพิมพ์.

เอกรินทร์ วิริโย. (ม.ป.ท.). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครององค์ความรู้ดั้งเดิม. กรุงเทพฯ: 

สำานักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา.

เอกสารกฎ/ระเบียบ การขออนุญาตและทำาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป

หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมวิชาการเกษตร ที่ กษ ๐๙๐๔/ว ๒๙๕๔ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖.

เอกสารขอความเห็นชอบการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage ที ่สธ ๐๕๐๖.๐๒/๔๙๒ 

ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖.

เอกสารข้อมูลและแผนงานความร่วมมือไทยกับบาเรนห์ และไทยกับกาตาร์ ที่ สธ ๐๕๐๖.๐๒/๕๘๒  

ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕.

เอกสารความคืบหน้าการดำาเนินงานเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป กรมเจรจา 

การค้าระหว่างประเทศ ที่ พณ ๐๖๑๐/๔๙ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖.

เอกสารความคืบหน้าการประชุม WIPO IGC กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๗๐๓/ว.๑๕๔๓ ลงวันที่ 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.

เอกสารเชญิประชมุเพือ่ปฏิบัตกิารตามแผนของคณะอนกุรรมการศนูยป์ฏบิติัการปอ้งปรามการละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปัญญาแห่งชาติ (NICE) ประจำาเดือน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ พณ ๐๗๐๗/ว๒๗๘๐  

ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖.

เอกสารสรุปสาระสำาคัญการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในภูมิภาคอาเซียน” 

ที่ สธ ๕๐๖.๐๒/๔๐๒ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖.

เอกสารสรุปสาระสำาคัญจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ.... ที่ สธ ๐๕๐๖.๐๒/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕.

เอกสารสาระสำาคัญ การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ สธ ๐๕๐๖.๐๒/๓๗๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖.
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