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คํานํา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดย	 สำานักขัอมูล

และประเมินผล	 ได้ดำาเนินการจัดทำา รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (Thai Traditional and Alternative Health 

Profile, 2011-2013) นับเป็นรายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทยฯ	 ซึ่งได้ผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้รายงาน

ดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้	 การพัฒนาระบบบริการ	 การพัฒนา

ระบบยาจากสมุนไพร	 การกำาหนดนโยบาย	 และทิศทางของการพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกบนฐานของความรู้	 และเป็นฉบับที่ครบรอบหนึ่งทศวรรษ 

ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การจดัทำารายงานการสาธารณสขุไทย	ด้านการแพทยแ์ผนไทย	การแพทยพ์ืน้บา้น	และการแพทย์

ทางเลือก	พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๖	นี้	 มีเรื่องเด่นที่มีความสำาคัญรวม	๑๐	 เรื่อง	 คือ	

	 ๑.	 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๙-๒๕๕๖)

	 ๒.	 นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์

ทางเลือก

	 ๓.	 ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

	 ๔.	 ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย	

	 ๕.	 สถานการณ์การนวดไทย	 และพัฒนาการการนวดไทย

	 ๖.	 กว่าหนึ่งทศวรรษการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	 และ

สมุนไพร

	 ๗.	 สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์

ทางเลือก	

	 ๘.	 หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	

	 ๙.	 หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	๑๐.	 ระบบบริการและระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน	
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กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ขอขอบคุณ 

ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 และหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ได้มีส่วนในการรวบรวม	 การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ข้อมูล	 เพื่อพัฒนาเนื้อหาความรู้ที่มีความสำาคัญจนเป็นรายงานการสาธารณสุขไทย	 ด้านการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก	 ๒๕๕๔-๒๕๕๖	 และหวังว่ารายงานการสาธารณสุขฯ	 

ฉบบันี	้จะเปน็ประโยชนใ์นการพฒันาดา้นการแพทยแ์ผนไทยฯ	และการเปน็แหล่งอา้งองิทางวชิาการในระดบั

ชาติและนานาชาติต่อไป

 

	 (นายแพทย์สมชัย	 นิจพานิช)

	 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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รายนามผู�จัดทําเฉพาะบท

บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (พ.ศ. ๒๔๘๙–๒๕๕๖)

	 โดย	 อ�จ�รย์สันติสุข โสภนสิริิ มูลนิธิสุขภ�พไทย

  น�ยนภน�ท อนุพงศ์พัฒน์ หอจดหม�ยเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภ�พไทย 

   กระทรวงส�ธ�รณสุข

บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

	 โดย	 น�ยแพทย์สมชัย นิจพ�นิช อธบิดกีรมพฒัน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืก

   กระทรวงส�ธ�รณสุข

บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

	 โดย	 น�ยแพทย์ประพจน์ เภตร�ก�ศ อดีตน�ยแพทย์ทรงคุณวุฒิ 

(ด้�นส�ธ�รณสุข ส�ข�ระบบบริก�รท�งก�รแพทย์) 

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพร และสถานการณ์การใช้ยาไทย

	 โดย	 รศ.ดร.ภญ.จิร�พร ลิ้มป�น�นนท์ คณะเภสัชศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  ภญ.วัจน� ตั้งคว�มเพียร โรงพย�บ�ลเจ้�พระย�อภัยภูเบศร ปร�จีนบุรี

บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย

	 โดย	 ดร.รัชนี จันทร์เกษ กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

  น�งส�วมนนิภ� สังข์ศักด� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแหงช�ติ

บทที่ ๖  กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

และสมุนไพร

	 โดย	 น�ยกฤตธัช โชติชนะเดช� สำ�นักคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย 

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
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บทที่ ๗ สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

	 โดย	 ดร.รัชนี จันทร์เกษ สำ�นักข้อมูลและประเมินผล 

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

  น�งส�วป�รณัฐ สุขสุทธิ์ สำ�นักวิจัยสังคมและสุขภ�พ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

  น�งพรทิพย์ เติมวิเศษ สถ�บันก�รแพทย์แผนไทย

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

  น�งเส�วณีย์ กุลสมบูรณ์ และน�งส�วสิริรักษ์ อ�รทร�กร

   สำ�นักก�รแพทย์พื้นบ้�นไทย 

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

  น�ยแพทย์เทวัญ ธ�นีรัตน์ สำ�นักก�รแพทย์ท�งเลือก

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

  น�ยสมศักดิ์ กรีชัย สำ�นักง�นบริห�รกองทุนภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

	 โดย	 เภสัชกรหญิงเย็นจิตร เตชะดำ�รงสิน

   ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รแพทย์ไทย-จีน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

บทที่ ๙ หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 โดย	 น�ยแพทย์สมชัย นิจพ�นิช อธิบดีกรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

   กระทรวงส�ธ�รณสุข

  น�ยแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐ�นนท์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักยุทธศ�สตร์ 

   กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

บทที่ ๑๐ ระบบบริการและระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน

	 โดย	 ดร.เภสัชกรหญิงอัญชลี จูฑะพุทธิ สถ�บันก�รแพทย์แผนไทย

    กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก
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สารบัญ

บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ๑

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (พ.ศ. ๒๔๘๙–๒๕๕๖)

๑.๑	 ทรงมีพระราชปรารภให้วัดโพธิ์เปิดโรงเรียนสอนวิชาการแพทย์แผนไทย	 ๒

๑.๒	 โครงการสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิ ๓

๑.๓	 การจัดพิมพ์ตำาราแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	 ๑๕

๑.๔	 พัฒนาการการก่อตั้งองค์กรเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยในยุคแรก	 ๑๘

๑.๕	 การศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ๑๘

๑.๖	 การพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก

ในช่วงนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน	 ๑๙

บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก ๒๕

๒.๑	 ความสำาคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อการขับเคลื่อนงาน

ด้านการแพทย์แผนไทย	 ๒๕

๒.๒	 ภาพรวมของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกในปัจจุบัน	 ๒๗

๒.๓	 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความสำาคัญสูงในทศวรรษหน้า	 ๓๔

๒.๔	 บทสรุป	 ๔๗

บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน ๔๙

๓.๑	 กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน	 ๕๑

๓.๒	 สถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย	 ๗๒

๓.๓	 การเข้าถึง/การใช้บริการการแพทย์แผนไทย	 ๗๘

๓.๔	 รายจ่าย/งบประมาณด้านการแพทย์แผนไทย	 ๘๓

บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพร และสถานการณ์การใช้ยาไทย ๘๗

๔.๑	 นโยบายส่งเสริมการใช้และการผลิตยาจากสมุนไพร	 	 ๘๗

๔.๒	 นโยบายที่เกี่ยวกับงานการแพทย์แผนไทยของ

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ๘๙
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๔.๓	 การจัดทำารหัสยาแผนไทย	 ๙๐

๔.๔	 การคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ	 ๙๐

๔.๕	 การผลิตยาจากสมุนไพร	 ๙๗

๔.๖	 การกระจายยาจากสมุนไพรในสังคมไทย	 ๑๐๐

๔.๗	 สถานการณ์การใช้ยาไทย/ยาจากสมุนไพรและการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 

ในระบบหลักประกันสุขภาพ	 ๑๐๑

บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย ๑๐๕

๕.๑	 ประวัติความเป็นมา	 ๑๐๖

๕.๒	 ระเบียบ	 กฎหมาย	 นโยบาย	 ระบบข้อมูลและอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย	 ๑๑๓

๕.๓	 การพัฒนาองค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย	 ๑๑๘

๕.๔	 มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน	 ๑๒๙

๕.๕	 การมีส่วนร่วมของภาคีและการคุ้มครองผู้บริโภค	 ๑๓๙

๕.๖	 การเชื่อมโยงกับภาคส่วนด้านการค้าบริการ	 และการค้าต่างประเทศ	 ๑๔๓

๕.๗	 สถานการณ์การใช้บริการการนวดไทย	 ๑๕๑

บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  

และสมุนไพร ๑๕๗

๖.๑	 สถานการณ์ด้านกฎหมายและการดำาเนินการในประเทศ 

เพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม	 ๑๕๙

๖.๒	 สถานการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครอง 

ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม	 ๑๗๕

๖.๓	 ผลกระทบของความตกลงเขตการค้าเสรี	 FTA	  

ต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม	 ๑๘๗

๖.๔	 ผลกระทบของ	 ASEAN	HARMONIZATION	  

ต่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม	 ๑๙๑

๖.๕	 การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศต่างๆ	 ๑๙๔

๖.๖	 สรุปและเสนอแนะ	 ๒๐๑

บทท่ี ๗ สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๐๗

๗.๑	 ภาพรวมการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	  

และการแพทย์ทางเลือก	 ๒๐๙

๗.๒	 การประชุมวิชาการประจำาปี	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	  

การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	 ๒๒๐
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๗.๓	 สถานการณ์การวิจัยและพัฒนางานการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	  

และการแพทย์ทางเลือกระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๖	 ๒๒๒

	 ๑)	 ด้านการแพทย์แผนไทย	 ๒๒๒

	 ๒)	 ด้านการแพทย์พื้นบ้าน	 ๒๓๒

	 ๓)	 การวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือก	 ๒๓๗

	 ๔)	 การจัดการความรู้และการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา 

	 และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 ๒๓๙

๗.๔	 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกับการสนับสนุน 

การวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนไทย	 ๒๔๑

บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ๒๔๙

๘.๑	 ประวัติความเป็นมา	 ๒๔๙

๘.๒	 การจัดการความรู้และการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีน	 ๒๕๕

๘.๓	 มาตรฐานการแพทย์แผนจีน	 ๒๖๔

๘.๔	 ระบบบริการการแพทย์แผนจีน	 ๒๗๗

๘.๔	 สรุปและอนาคตการแพทย์แผนจีน	 ๒๙๗

บทที่ ๙ หนึ่งทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒๙๙

๙.๑	 การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในช่วงเวลาก่อนการสถาปนากรม	 ๓๐๐

๙.๒	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันการแพทย์แผนไทย 

ในช่วงก่อนการสถาปนากรมฯ	 ๓๐๒

๙.๓	 แนวทางการดำาเนินงานของสถาบันการแพทย์แผนไทย	  

ในช่วงก่อนการสถาปนากรมฯ	 ๓๐๓

๙.๔	 ผลงานเด่นในช่วงหนึ่งทศวรรษของ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ๓๐๕

๙.๕	 หนึ่งทศวรรษที่ผ่านพ้น	 มุ่งสู่ทศวรรษใหม่ที่ก้าวไกล	 ๓๑๙

บทที่ ๑๐ ระบบบริการและระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน ๓๒๑

๑๐.๑	ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Community)	 ๓๒๒

๑๐.๒	 สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมในประเทศสมาชิกอาเซียน	 ๓๒๖

บรรณานุกรม  ๓๔๓

คำาสั่งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๓๕๖
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สารบัญตาราง

ตาราง ๓.๑ ความชำานาญในการรักษาของหมอพื้นบ้าน	 ๕๔

ตาราง ๓.๒	 อายุของหมอพื้นบ้าน	 ๕๔

ตาราง ๓.๓	 ปริมาณและการกระจายตัวของหมอพื้นบ้าน	 จำาแนกตามภูมิภาค	 ๕๕

ตาราง ๓.๔	 จำานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 ๕๗

ตาราง ๓.๕	 จำานวนผู้สอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 ตามมาตรา	๓๓	 (๑)	 (ก)	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๕	 ๕๘

ตาราง ๓.๖	 รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 ให้จัดการศึกษาถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิต

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	

ตามมาตรฐาน	 “หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	

ประเภทการนวดไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๐”	 และ	 “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	

พ.ศ.	 ๒๕๕๐”	 จำานวนทั้งสิ้น	 ๑๐๕	 แห่ง	 ๖๑

ตาราง ๓.๗	 จำานวนและประเภทการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทยตาม

มาตรา	๓๓	 (๑)	 (ข)	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐–๒๕๕๕	 ๖๘

ตาราง ๓.๘	 จำานวนผู้สอบผ่านและรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๕	 ๖๙

ตาราง ๓.๙	 สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ๗๐

ตาราง ๓.๑๐	 สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ๗๑

ตาราง ๓.๑๑	 สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม	 ๗๓

ตาราง ๓.๑๒	 อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม	 ๗๘

ตาราง ๓.๑๓	 ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน	ปี	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔	 ๘๔

ตาราง ๓.๑๔	 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ	 ประเภทผู้ปวยนอก	 ๘๕

ตาราง ๓.๑๕	 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ	 ประเภทผู้ปวยใน	 ๘๕

ตาราง ๔.๑	 จำานวนสถานที่ผลิตยา	 ระหว่างปี	 ๒๕๔๓-๒๕๕๓	 ๙๗

ตาราง ๔.๒	 มูลค่าการผลิตยาแผนโบราณ	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๓-๒๕๕๓	 ๙๘

ตาราง ๔.๓	 หลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 อัตราการจ่ายค่าบริการ	 ๑๐๓
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ตาราง ๔.๔	 จำานวนหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร	  

แยกตามประเภทสถานพยาบาล	 ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 ๑๐๔

ตาราง ๕.๑	 องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่จารึกไว้ในวัดพระเชตุพนฯ	 ๑๐๙

ตาราง ๕.๒	 จำานวนผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ	พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 ๑๑๑

ตาราง ๕.๓	 จำานวนสถานบริการด้านการนวดไทย	 ๑๓๕

ตาราง ๕.๔	 การเข้ารับบริการนวดไทยในสถานการบริการภาครัฐ	 ๑๕๑

ตาราง ๕.๕	 จำานวนครั้งบริการจำาแนกตามประเภทบริการ	 ๑๕๒

ตาราง ๕.๖	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 ๑๕๔

ตาราง ๕.๗	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ๑๕๔

ตาราง ๕.๘	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ๑๕๕

ตาราง ๖.๑	 ทะเบียนข้อมูลบุคคลของกลุ่มต่างๆ	 รองรับการดำาเนินการสรรหา 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ๑๖๓

ตาราง ๖.๒	 จำานวนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของ 

สำานักงานนายทะเบียนกลาง/สำานักงานนายทะเบียน	๗๖	 จังหวัด	 ๑๖๗

ตาราง ๖.๓	 แสดงรายการภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของอินเดียในระบบฐานข้อมูล	 TKDL	 ๑๙๘

ตาราง ๗.๑ สรุปสถานการณ์ปริมาณงานวิจัย	 จำาแนกตามแหล่งข้อมูล	  

ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓-๒๕๕๓	 ๒๑๑

ตาราง ๗.๒	 นักวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์แผนไทยฯ	  

ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาวิจัยแห่งชาติ	 ๒๑๕

ตาราง ๗.๓	 ผลงานวิชาการที่ส่งและผ่านการคัดเลือกเพื่อนำาเสนอ 

ในการประชุมวิชาการประจำาปีฯ	 ครั้งที่	 ๑-๑๐	 (ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๕๖)	 ๒๒๐

ตาราง ๗.๕	 การสำารวจ	 รวบรวม	 ศึกษา	 และวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 ๒๔๕

ตาราง ๘.๑	 ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน	  

ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๕๕	 ๒๗๘

ตาราง ๘.๒	 จำานวนผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๕๕	 ๒๗๙

ตาราง ๘.๓	 จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม	 ๓	 เดือน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑-๒๕๕๕	 ๒๘๐
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ตาราง ๘.๔	 จำานวนแพทย์จีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 แยกตามรายภาค	 รายเครือข่ายบริการ	 รายจังหวัด	 	 ๒๘๓

ตาราง ๘. ๕	 จำานวนแพทย์แผนปัจจุบันที่ให้บริการฝังเข็มในสถานพยาบาล 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 แยกตามระดับสถานบริการ	  

รายภาค	 รายเครือข่ายบริการ	 รายจังหวัด	 ๒๘๘

ตาราง ๘.๖	 จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการฝังเข็ม	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 แยกตามระดับสถานบริการ	 รายภาค	  

รายเครือข่ายบริการ	 รายจังหวัด	 ๒๙๒
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สารบัญภาพ

ภาพที่ ๓.๑ จำานวนหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทย	ปี	 ๒๕๕๒-๒๕๕๖	 ๗๔

ภาพที่ ๓.๒	 ประเภทสถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการการนวดไทย	 ๗๕

ภาพที่ ๓.๓	 จำานวนบุคลากรแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ๗๗

ภาพที่ ๓.๔	 เปรียบเทียบจำานวนคนและจำานวนครั้งการรับบริการการนวดไทย	ปี	 ๒๕๕๒-๒๕๕๖	 ๗๙

ภาพที่ ๓.๕	 จำานวนประชน	 (คน)	 ที่ได้รับบริการนวดไทย	 (นวด	 ประคบ	 อบ)	

ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 ๘๐

ภาพที่ ๓.๖ จำานวนแม่หลังคลอดที่ได้รับการฟนฟูสุขภาพปีงบประมาณ	๒๕๕๓-๒๕๕๕	 ๘๑

ภาพที่ ๓.๗	 จำานวนคน/ครั้งในการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	

จำานวนแนกตามประเภทหน่วยบริการปี	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 ๘๒

ภาพที่ ๓.๘ จำานวนหน่วยบริการที่สั่งจ่ายยาจากสมุนไพร

จำาแนกตามประเภทสถานพยาบาล	ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 ๘๓

ภาพที่ ๓.๙	 งบประมาณกองทุนการแพทย์แผนไทย	ปี	 ๒๕๕๐-๒๕๕๖	 ๘๖

ภาพที่ ๔.๑	 โครงสร้างยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ๙๕

ภาพที่ ๔.๒	 แผนผังการจัดสรรค่าบริการแพทย์แผนไทย	ปี	 ๒๕๕๖	 ๑๐๓

ภาพที่ ๔.๓	 ๑๐	 อันดับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีการสั่งใช้มากที่สุด	 ๑๐๔

ภาพที่ ๕.๑	 สัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้บริการ	

สปาและนวดไทยทั่วประเทศในวันหยุดและวันธรรมดาช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว	 ๑๔๔

ภาพที่ ๕.๒	 สัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศใช้บริการ	

สปาและนวดไทยทั่วประเทศในวันหยุดและวันธรรมดาช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว	 ๑๔๕

ภาพที่ ๕.๓ จำานวนผู้รับบริการสปาในประเทศต่างๆ	 ๑๔๗

ภาพที่ ๗.๑	 ผลงานวิชาการที่มีการเสนอในงานประชุมวิชาการประจำาปีฯ	 ครั้งที่	 ๑-๑๐	 ๒๒๑

ภาพที่ ๗.๑	 แนวโน้มการได้รับสนับสนุนงบประมาณกองทุนปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๖	 ๒๔๒

ภาพที่ ๗.๒	 สรุปจำานวนแผนงาน/โครงการ	 จำาแนกตามวัตถุประสงค์	 ๙	 ข้อ	 ปี	 ๒๕๔๘-๒๕๕๖	 ๒๔๓

ภาพที่ ๗.๓	 เปรียบเทียบสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณจำาแนกตามวัตถุประสงค์	 ๙	 ข้อ	 ๒๔๔

ภาพที่ ๗.๔	 แนวโน้มการสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 การต่อยอดองค์ความรู้

การแพทย์แผนไทย	 ๒๔๕

ภาพที่ ๗.๕ การสนับสนุนการศึกษา	 วิจัย	 พัฒนา	 การต่อยอดองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย	

จำาแนกตามกรอบ	๖	 ด้าน	 ๒๔๖
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ภาพที่ ๘.๑ การพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 ๒๕๔

ภาพที่ ๘.๒ ตำาราอ้างอิงด้านการแพทย์แผนจีนที่ผลิตโดย 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ๒๗๔

ภาพที่ ๘.๓ จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม	 ๓	 เดือน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑-๒๕๕๕	 ๒๘๒

ภาพที่ ๘.๔ จำานวนแพทย์จีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 แยกตามรายเครือข่ายบริการ	 ๒๘๗

ภาพที่ ๘.๕ จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการฝังเข็ม	  

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 แยกตามรายเครือข่ายบริการ	 ๒๙๖

ภาพที่ ๙.๑	 โครงสร้างการบริหารของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ๓๐๕

ภาพที่ ๙.๒	 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารภายใน	 ๓๐๖

ภาพที่ ๑๐.๑	 แผนภูมิคณะทำางานในอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ดั้งเดิม	 ๓๒๕

ภาพที่ ๑๐.๒	 ยาจากสมุนไพร	๓	 กลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย	 ๓๒๘
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ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ รัฐสภาได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ อัญเชิญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลย์สิ ริราชสมบัติ

สืบราชสันตติวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลท่ี ๙ แห่งพระราชวงศ์จักรี 

แต่เนื่องจากยังทรงมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงทรงอำาลาพสกนิกรชาวไทย 

เสด็จพระราชดำาเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ

พระราชดำาเนินนิวัติพระนคร จากนั้นในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(พระราชพิธีฉัตรมงคล) ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีเฉลิมพระปรมาภิไธย 

ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และ

ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผนดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชนสขุแหงมหาชนชาวสยาม”

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

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือพสกนิกรและประเทศไทย 

ตามพระปฐมบรมราชโองการ นับเป็นอเนกประการ และพระราชกรณียกิจหนึ่งที่ทรงถือเป็นพระธุระเอา 

พระราชหฤทัยใส่นับตั้งแต่ต้นรัชกาล คือ พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์แผนไทย อันเป็นแบบอย่างแห่ง

พระราชจริยวัตรที่บูรพกษัตริย์ทรงปฏิบัติสืบต่อกันมานับแต่ครั้งพระปฐมบรมราชวงศ์จักรี กล่าวคือ

๑.๑ ทรงมีพระราชปรารภให้วัดโพธ์ิเปิดโรงเรียนสอนวิชาการแพทย์แผนไทย

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ วัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในครั้งนั้นพระองค์ทรงมีพระราชปรารภว่า วัดโพธิ์เป็นแหล่งรวมตำาราแพทย์ 

แผนโบราณอยู่แล้ว เหตุใดจึงไม่จัดให้มีโรงเรียนสอนการแพทย์แผนโบราณในวิชาเวชกรรม เภสัชกรรม 

ผดุงครรภ์ และหัตถเวช ทำาให้คณะกรรมการวัดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์แผนโบราณที่ยัง

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

ปุณฺณสิริ) ซึ่งต่อมาได้ดำารงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗  

ได้จัดตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณ และโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) ขึ้น โดยโรงเรียน

ได้เริ่มเปิดสอนวิชาแพทย์แผนโบราณทั้ง ๓ ประเภทวิชาตามกฎหมาย คือวิชาเวชกรรม วิชาเภสัชกรรม  

และวิชาผดุงครรภ์

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จวัดโพธิ์อีกครั้ง และคณาจารย์

ได้นำาตำาราของโรงเรียนขึ้นทูลเกล้าถวาย พระองค์ทรงรับสั่งถามว่ามีการสอนนวดหรือไม่ จึงเป็นผลให้มี 

การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการนวดจนจัดตั้งเป็นหลักสูตรและเริ่มเปิดสอนต้ังแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  

พ.ศ. ๒๕๐๕ โรงเรียนแพทย์แห่งนี้จึงมีการเรียนการสอนครบทั้ง ๔ ประเภทนับแต่นั้นมา

พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางโรงเรียนฯ โดยนายกำาธร ตั้งตรงจิตร อดีตนายกสมาคมแพทย์แผนโบราณ 

วัดโพธิ์ ได้จัดทำาตำาราการนวดฉบับมาตรฐานขึ้น โดยเชิญอาจาย์สอนนวดในวัดโพธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

จัดวางแนว จัดผังและลำาดับการนวดให้ผ่านจุดแนวเส้นประธานสิบ เพื่อใช้เป็นท่านวดมาตรฐานสำาหรับ 

การเรียนการสอน คัดเลือกท่าดัดต่างๆ เก็บไว้แต่ท่าที่ปลอดภัยให้ผลดี ท่าไหนที่ไม่แน่ใจว่าปลอดภัยหรือไม่ 

ก็ได้แยกไว้ หากผู้ใดจะนำาไปปฏิบัติก็ให้ไตร่ตรองถึงคุณและโทษอย่างถ่ีถ้วน ซ่ึงตำาราการนวดนี้ยังคงใช้เป็น

มาตรฐานสำาหรับการเรียนการสอนอยู่จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกมีมติครั้งแรกรับรองศิลาจารึกวัดโพธิ์ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสาร  

“มรดกความทรงจำาแห่งโลกในส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” เมื่อวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ตรงกับ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจารึก 

สรรพวิชาไว้บนแผ่นศิลาและเก็บรักษาไว้ภายในวัดโพธิ์ ถือเป็นหลักฐานทางวิชาการที่หลากหลายด้าน 

การแพทย์ การนวด ฤๅษีดัดตน ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี กล่าวได้ว่าศิลาจารึกวัดโพธิ์นั้น  

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

องค์การยูเนสโกก็มีมติเป็นครั้งท่ีสอง ให้รับรองจารึกวัดโพธิ์ขึ้นทะเบียนเป็น “มรดกแห่งความทรงจำาโลก

ระดับนานาชาติ” อีกด้วย

ตลอดรชักาลพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช กจิการด้านภมูปิญัญาแพทยแ์ผนไทย

ได้เจริญก้าวหน้าอย่างกว้างขวาง ทั้งที่อยู่ภายใต้โครงการพระราชดำาริส่วนพระองค์ และพระราชวงศ์  

ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน ดังกล่าวต่อไปนี้

๑.๒ โครงการสมุนไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

“โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ” โดยท่ัวไปหมายถึง โครงการท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงมี

พระราชดำาริให้จัดทำาขึ้น ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำารินั้นมีลักษณะสำาคัญ คือ “เป็นโครงการ 

ที่จัดทำาขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทำามาหากินและปัญหาอื่นๆ ที่กระทบถึง 

สภาพการดำารงชีวิตในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ”

ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างสภาพความเป็นอยู่และ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์โดยท่ัวหน้า แม้ในถ่ินทุรกันดารก็ได้เสด็จและทรงใช้ความรู้

วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผสมผสานกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไข 

ขจดัปญัหาความทกุขย์ากของพสกนกิรเสมอมาในดา้นการปอ้งกนัและบำาบดัการปว่ยไข ้จงึไดท้รงพระราชดำาริ

ถึงสมุนไพรไทย ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์มาเป็นเวลาช้านานสืบทอดกันมาต้ังแต่สมัยบรรพบุรุษแล้ว ควร 

ส่งเสริมให้มีการใช้และการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

โครงการพระราชดำาริเกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์สมุนไพรที่ได้เกิดมากมายหลาย

โครงการนั้น อาจแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

๑. โครงการท่ีเกิดจากพระราชดำาริโดยแท้จริง ตัวอย่างเช่น โครงการส่วนป่าสมุนไพรของ 

ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนและโครงการพระราชดำาริเพื่อศึกษาวิจัยสมุนไพรที่ใช้กับโรคมะเร็ง

๒. โครงการท่ีเกิดข้ึนโดยหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคลดำาเนินการจัดทำาขึ้นเพื่อสนอง 

พระราชดำาร ิเชน่ โครงการสวนพฤกษศาสตรส์มเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ,์ โครงการภายใตม้ลูนธิโิครงการหลวง, 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี 

และโครงการสวนสมุนไพรของศูนย์ศึกษาพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 

ในจำานวนโครงการพระราชดำาริเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่หลากหลายโครงการ และมีวัตถุประสงค์

ต่างๆ กันนั้น อาจจำาแนกแนวทางของโครงการเหล่านั้นตามวัตถุประสงค์ได้เป็น ๔ แนวทางใหญ่ๆ ได้แก่

๑. เป็นการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้เหมาะสมต่อการปลูกในประเทศไทย โดยเฉพาะ 

พันธุ์ไม้ที่หายาก และอาจจะสูญพันธุ์ได้ หากไม่ได้รับการดูแลรักษาและทำานุบำารุงให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่

เหมาะสมสำาหรับพืชนั้น
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 รปูที ่๑.๑ พระบาทสมเดจ็พระเจ�าอยู�หัวฯ เสดจ็พระราชดาํเนนิ

ทีศ่นูย�ศกึษาการพฒันาเขาหินซ�อนฯ และทรงปลูกต�นมหาโพธิ ์

ณ สวนป�าสมุนไพร เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๓

๒. เป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่สำาหรับส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนและเกษตรกร 

เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยอยู่บนรากฐานของการพึ่งพาตนเอง

๓. เป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลต่างๆ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย อันเป็น

การช่วยเพิ่มขวัญและกำาลังใจของประชาชน

๔. เป็นสมนุไพรท่ีปลกูเพือ่การพฒันาเปน็ยาทีใ่ชใ้นการรกัษาโรค โดยต้ังต้นจากพืน้ความรูท้ีเ่ปน็

ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ และมีการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวจากบรรพบุรุษ

ในจำานวนโครงการเหลา่นี ้โครงการเพ่ือการศกึษาและพัฒนาสมนุไพรอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ

ที่เด่นชัดท่ีสุด คือ สวนป่าสมุนไพรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ซ่ึงอยู่ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อน

๑)	 สวนป�าสมุนไพร	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำาเนิน

มาเปิดศาลพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำาบลเขาหินซ้อน 

อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ท่ีนั้น มีราษฎร ๗ ราย ได้น้อมเกล้าฯ ถวายท่ีดินบริเวณ

หมู่ ๒ ตำาบลเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำานวน ๒๖๔ ไร่ เพื่อต้องการให้สร้าง

พระราชตำาหนัก ด้วยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จไปที่ไหน ก็ทรงพยายามที่จะพัฒนาทำาให้

ที่ดินเจริญขึ้น เนื่องจากที่ดินผืนนั้นเสื่อมโทรมไม่สามารถทำาเกษตรได้ ดังพระราชดำารัส
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“...ประวัติมีว่า ตอนแรกมีที่ดิน ๒๖๔ ไร่ ที่ผู้ใหญ่บ้านให้เพื่อสร้างตำาหนัก ใน

ปี ๒๕๒๒ ท่ีเชิงเขาหินซ้อน ใกล้วัดเขาหินซ้อน ตอนแรกก็ต้องค้นคว้าที่ตรงนั้น

คือตรงไหน ก็พยายามสืบถาม ก็ได้พบบนแผนที่พอดี อยู่มุมบนของระวางของ

แผนที่ จึงต้องต่อแผนที่ ๔ ระวาง สำาหรับให้ได้ทราบว่าสถานที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ก็เลย

ถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะ ถ้าหากไม่สร้างตำาหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับ

การเกษตร จะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทำาในที่นั้น...”

  รูปที่ ๑.๒ ป�ายแสดงความเป�นมาของศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน

  รูปที่ ๑.๓ ป�ายแสดงแนวทางการพัฒนาพระราชทานของศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน
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  รูปที่ ๑.๔ ศูนย�ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ�อน

การดำาเนินงานของศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ ได้ดำาเนินการตามแนวพระราชดำาริ เพื่อเป็นแหล่ง

รวบรวมศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ดินทรายจัดเพ่ือเกษตรกรรม ซ่ึงมีรูปแบบการ

ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยให้บริการแก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาหาความรู้ 

ณ ที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพ เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เป็นตัวอย่างแห่งความสำาเร็จใน

ดา้นการเกษตรกรรม และพฒันาอาชพี เพือ่เปน็ตน้แบบและแนวทางใหแ้กเ่กษตรกรและผูส้นใจนำาไปประยกุต์

ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป โดยเฉพาะหมู่บ้านเป้าหมาย จำานวน ๑๕ หมู่บ้าน เนื้อที่ ๑๑๓,๒๑๔ ไร่

ภายในศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นนัน้ พระองคท์รงใชพ้ืน้ที ่๑๕ ไร ่จดัสรา้งสวนปา่สมุนไพร

ขึ้น ซึ่งสวนป่าสมุนไพรแห่งนี้ได้ถือกำาเนิดมาจากพระราชดำาริของพระองค์โดยแท้ ตามที่ศิลาจารึกในสวนป่า

สมุนไพรเขาหินซ้อนได้บันทึกไว้ดังนี้

ด้านที่ ๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราช ทรงพระราชดำาริว่า สมุนไพรอันเกิด

ในพระราชอาณาเขต มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคอย่างวิเศษมาแต่โบราณกาลนั้น นับวันจะลดน้อยถอย

ลงตามลำาดับ เพราะขาดผู้อุปถัมภ์บำารุงศึกษาให้ชัดเจน มิได้เป็นการต่อเนื่องดังกาลก่อน จึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ ๑๕ ไร่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จัดทำาเป็นโครงการสวนป่าสมุนไพร

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

ร.ศ. ๒๐๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ

พระราชดำาเนินแทนพระองค์ ทรงวางศิลาฤกษ์ สร้างหลักศิลาจารึก ณ โครงการสวนป่าสมุนไพร ศูนย์ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้
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ด้านที่ ๓) เร่ิมการดำาเนินการก่อสร้างโดยใช้เงินงบประมาณพัฒนาจังหวัด จำานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๕ คำ่า เดือน ๘ ปีมะแม ร.ศ. ๒๑๑ 

ขอให้สวนป่าสมุนไพรแห่งนี้จงเจริญก้าวหน้า และยังประโยชน์สงเคราะห์เกื้อกูลแก่ประชาชนคนไทย

โดยทั่วหน้าสืบไปชั่วกาลนานเทอญ

ด้านท่ี ๔) ทรงตัง้พระราชหฤทยัใหเ้ปน็ศนูยก์ลางการสมนุไพรเพือ่ศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการวจิยั

ทางวิชาการ อันเป็นแหล่งทัศนศึกษาและเผยแพร่ให้ความรู้ในการใช้สมุนไพรเป็นอาหาร บำาบัดโรค บำารุง

รักษาสุขภาพ อันจะช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจในครัวเรือนแก่พสกนิกรทั่วไป

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัด “ห้องอบสมุนไพร” ซึ่งที่หน้าห้องอบสมุนไพรมีรูปปั้นของ

หมอชีวกโกมารภัจจ์ ผู้เป็นปรมาจารย์ของการแพทย์แผนโบราณ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ดังนี้

๑. ทำาให้การหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้น

๒. ทำาให้ร่างกายหายจากอาการปวดเมื่อย

๓. ช่วยลดไขมันต่างๆ ในร่างกาย

๔. แก้เหน็บชา อัมพาต อัมพฤกษ์

๕. รักษาสิว ฝ้า บำารุงผิว

๖. ช่วยให้ปอดขยาย และหายจากหอบหืด

๗. ช่วยลดความดันโลหิต แก้ผื่นคัน

๘. ช่วยชักมดลูกเข้าอู่เร็ว สำาหรับสตรีหลังคลอดบุตร

 รูปที่ ๑.๕ แสดงข�อความด�านหนึ่งของศิลาจารึกของศูนย�ศึกษา

การพัฒนาเขาหินซ�อน
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ภายในสวนป่าแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะรักษาต้นสมุนไพรธรรมชาติไว้ และยังได้รวบรวมสมุนไพร 

จากที่ต่างๆ มาทดลองปลูกและขยายพันธุ์ควบคู่ไปด้วย

๒)	 พระราชกระแสเกี่ยวกับการวิจัยสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง	 โรคเอดส์		
และโรคธาลัสซีเมีย	

ในเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยด้านสมุนไพรนั้น พระองค์ทรงตระหนักอย่างชัดเจน หลักฐาน 

ที่ยืนยันในเรื่องนี้ นอกเหนือจากที่ได้ทรงสนับสนุนการจัดทำาสวนป่าสมุนไพรอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นที่

ศึกษาวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางแล้ว ยังได้มีพระราชกระแสรับสั่งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางท่าน  

เช่น นายแพทย์นพรัตน์ บุลยเลิศ ให้ศึกษาค้นคว้าวิธีรักษาโรคมะเร็งโดยใช้สมุนไพรไทย นอกจากนี้  

เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๑ พระองค์ยังได้พระราชทานคำาแนะนำาแก่คณะวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขององคก์ารเภสชักรรม ซึง่ไดร้บัพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหเ้ขา้เฝ้าเพ่ือถวายรายงานโครงการรกัษา

ผู้ป่วยเอดส์โดยใช้สมุนไพร ณ พระตำาหนักจิตรลดารโหฐาน ดังนี้

| การวิจัยต้องร่วมมือกันทั้งบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ งานวิจัยก็จะบังเกิดผลสำาเร็จ

เป็นผลดีแก่ประเทศชาติ

| ให้ร่วมมือกับมูลนิธิราชประชาสมาสัยในการแก้ไขบำาบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ ครอบครัว  

รวมทั้งเด็กกำาพร้า ในแนวทางซึ่งมูลนิธิฯ เคยดำาเนินการแก้ไขปัญหาโรคเรื้อนมาแล้ว และร่วมกับโครงการ

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในการผลิตสารสกัดสมุนไพร และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพรที่ใช้ในตำารับ

|	สมุนไพรที่นำามาใช้ในการรักษาโรคเอดส์ไม่จำาเป็นต้องบอกเฉพาะรักษาโรคเอดส์ หากบอกมี

สรรพคุณรักษาโรคอื่นๆ ได้ก็ดียิ่งขึ้น เพื่อผู้นำาไปใช้จะได้ใช้อย่างกว้างขวาง

|	ส่วนผสมของสมุนไพรก็ไม่จำาเป็นต้องเปิดเผย เพราะหากประชาชนไม่เข้าใจจะเป็นผลเสีย

มากกว่าผลดี

|	สมุนไพรที่นำามาใช้แต่ละอย่างบอกชนิด คุณประโยชน์แบบกว้างๆ ก็จะดี ประชาชนจะได้ช่วย

กันรักษาต้นไม้ หรือชนิดของสมุนไพรนั้นๆ ไม่ไปตัดโค่นทำาลาย

|	บางหมู่บ้าน ประชาชนเป็นธาลัสซีเมีย (Thalassemia) กันมาก ให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา  

ให้การศึกษาแก่ประชาชนให้เข้าใจ หรือวิจัยให้เม็ดเลือดแดงมีการทำาลายน้อยลง อาจใช้สมุนไพรเป็น 

ตัวยับยั้ง (Antioxidant) หรือหายาขับเหล็ก เพื่อช่วยให้ชีวิตยาวขึ้น

|	คณะวจิยัใหช้ือ่วา่ คณะวจิยัสมนุไพร หรอืสง่เสรมิการวจิยัสมนุไพร หากชือ่คณะวจิยัโรคเอดส ์

ประชาชนจะรู้สึกน่ากลัว และหากบอกว่าโรคเอดส์รักษาหายได้ ประชาชนก็จะป้องกันตัวเองน้อยลงไป

|	ให้สนใจพัฒนาการวิจัยสมุนไพรให้มากๆ เพราะเป็นภูมิปัญญาของเราเอง โดยใช้จ่ายๆ  

อย่างประหยัด เพราะเรามีทุนทรัพย์น้อย
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พระราชทานให้กำาลังใจ และขอบใจต่อคณะวิจัย และพระราชทานพรขอให้ทำางานประสบ 

ผลสำาเร็จ พระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาในเรื่องของ

สมุนไพร

๓)	 โครงการอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการที่เกิดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กรหรือกลุ่มบุคคล ดำาเนินการจัดทำาขึ้นเพื่อสนอง 

ตามแนวพระราชดำาริ หรือเป็นโครงการในพระราชดำาริที่มีวัตถุประสงค์หลักด้านอื่น แต่มีส่วนของสมุนไพร

ประกอบอยู่ด้วย ดังนี้

(๑) โครงการภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
เมื่อ ๒๐ กว่าปีมาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำาเนินไปเยี่ยมชาวเขาบริเวณดอยปุย ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นว่า 

ชาวเขาปลูกฝิ่น แต่ยากจน ทั้งยังทำาลายป่าต้นนำ้าลำาธาร และนำาความเสียหายไปสู่ส่วนอื่นของประเทศด้วย 

จึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยหม่อมเจ้าภีศเดช  

รัชนี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในตำาแหน่งผู้อำานวยการโครงการหลวง ซ่ึงโครงการดังกล่าวมี

วัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยชาวเขา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหายาเสพติด และการตัดไม้ทำาลายป่า ซึ่งต่อมาได้รับทุน

สนับสนุนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาและไต้หวัน รวมทั้งมิตรประเทศต่างๆ จำานวนมาก มีอาสาสมัคร

จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ มาช่วยดำาเนินการถวาย จึงทำาให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี

เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้โครงการหลวง

เปลี่ยนสภาพเป็น “มูลนิธิโครงการหลวง” โดยพระราชทานเงินสดเพ่ือเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ  

เริ่มแรกจำานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และทรงเป็นนายกกิตติมศักด์ิของมูลนิธิฯ ท้ังนี้เพ่ือให้เป็นองค์กรเพื่อ

สาธารณประโยชน์ที่ถาวร มีระบบงานรับรอง มีการบริหารงานที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผล

ดีในอนาคต วัตถุประสงค์โครงการหลวง คือ

๑. ช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม

๒. ช่วยประเทศไทยโดยลดการทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นนำ้าลำาธาร กำาจัด

การปลูกฝิ่น

๓. รักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ในส่วนที่เป็นป่า และทำาไร่ทำาสวนในส่วนที่ควร

เพาะปลูก อย่าให้ส่วนทั้งสองนี้รุกลำ้ากันและกัน

๔. ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

ผลผลิตโครงการหลวงภายใต้ชื่อการค้า “ดอยคำา” มีมากมายหลายชนิด ดังเช่น ผักเมืองหนาว

ประมาณ ๔๐ ชนิด ผักที่อยู่ในขั้นทดลองพัฒนา ๑๗ ชนิด สมุนไพร ๑๗ ชนิด ดอกไม้เมืองหนาว ๒๘ ชนิด 
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ดอกไม้แห้ง ๓๙ ชนิด ของประดิษฐ์ ๑๐ ชนิด ผลิตภัณฑ์แปรรูปและอาหารกระป๋อง ๕๐ ชนิด นอกจาก

นั้นยังมีอุปกรณ์และเครื่องใช้รวมทั้งหนังสือที่เกี่ยวข้องด้วย

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวงที่ทำาเป็นการค้า ได้แก่  

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

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

ซึ่งสมุนไพรหลายชนิดได้นำามาทำาเป็นผลิตภัณฑ์สำาเร็จรูป เช่น เครื่องเทศ (โสมตังกุย, มินท์) เครื่องสำาอาง 

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

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

เป็นต้น

สำาหรบัการพฒันาผลติภัณฑเ์กีย่วกบัสมนุไพรนัน้ ไดด้ำาเนนิการผสมผสานกนัไป รว่มกบัผลติภณัฑ์

การเกษตรอื่นๆ และผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture) เพื่อเพิ่มผลผลิตโดย

ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่การเพาะปลูกมากเกินไป การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ เช่น การใช้ประโยชน์

จากจุลชีพเพื่อการผลิต นอกจากนี้ยังมีโครงการทดลองและห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรในบริเวณพระราชวังสวนจิตรลดา ซ่ึงทรงใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

ทุกหย่อมหญ้า ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ได้ใช้เทคโนโลยีพัฒนาจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถ 

วางจำาหนา่ยในทอ้งตลอดไดจ้รงิ เชน่ เหด็หลินจือสกดั ทีท่ำาเปน็นำา้เหด็หลินจือกระปอ๋ง และนำา้สมนุไพรอืน่ๆ 

เช่น นำ้ากระเจี๊ยบ เป็นต้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่นำามาใช้นั้น ทรงมีหลักการให้เป็นลักษณะที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

จนเกินไป สามารถดำาเนินการภายในประเทศ ราคาไม่แพงมาก และใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งก็ยังคง

รักษาลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง แต่มีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไป

(๒) สวนซิงโคนา
สวนซิงโคนาที่ดอยสุเทพนี้ สืบเนื่องมาจากที่ดินบริเวณใกล้กับพระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศ  

ซึ่งเป็นที่ชาวเขาเคยทำาไร่ปลูกฝิ่นมาก่อน และต่อมาภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมี 

พระราชดำาริว่าสมควรที่จะใช้เป็นที่ทำาการทดลองปลูกพืชสมุนไพร จึงได้มีการนำาต้นซิงโคนา (ควินิน)  

มาทดลองปลกูทำาการวจิยัและพฒันาขยายพนัธุใ์หเ้ปน็ประโยชนต์อ่ประชาชนมากขึน้ โดยมกีรมวทิยาศาสตร์

การแพทย์เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ นอกจากต้นซิงโคนาแล้ว ก็ได้มีการศึกษาทดลองสมุนไพรอ่ืนๆ  

ควบคู่ไปด้วย เช่น ทองพันชั่ง หญ้าหนวดแมว ฯลฯ ซึ่งได้มีการปลูกและการศึกษาค้นคว้าควบคู่กันไป

ตวัอยา่งทีเ่หน็ชดัเจนอกีอนัหนึง่ คอื ทีส่วนสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีณ ศนูยศึ์กษา

การพัฒนาห้วยทราย อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ได้มีส่วนของการศึกษาการใช้ประโยชน์ของ 

สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองปลูกพืชสมุนไพร

ตามหมวดหมู่ของการใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรช่วยตัวเองก่อนจะไปพบแพทย์ เช่น สมุนไพรลด 

ความดันเลือด บำารุงธาตุ เจริญอาหาร ขับปัสสาวะ เป็นต้น
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(๓) สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สวนพฤกษศาสตร ์“สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ”์ เปน็ชือ่ทีไ่ดร้บัพระราชทานพระราชานญุาตจาก

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้ใช้เป็นชื่อของสวนพฤกษศาสตร์ สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนนี้ตั้งอยู่ที่อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ บนถนน 

สายแม่ริม-สะเมิง ประมาณ กม. ที่ ๑๒ โดยที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นในปี ๒๕๓๕ เป็นหน่วยงาน

ใหม่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คือเพื่อ

๑. เป็นศูนย์วิชาการและบริการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ

๒. เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดปลูกให้

สวยงามร่มรื่นเป็นหมวดหมู่อย่างผสมผสาน ตามอุปนิสัยพรรณไม้และติดป้ายชื่อพรรณไม้

๓. เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทย โดยเฉพาะไม้ประจำาถิ่น คือ กล้วยไม้ ไม้มีค่าทาง

เศรษฐกิจ ไม้สมุนไพร ไม้หายาก และไม้ที่กำาลังจะสูญพันธุ์ ตลอดจนการดำาเนินการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณ

เพิ่มขึ้น เพื่อการศึกษาในอนาคต

๔. เป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เพื่อการตรวจสอบรายชื่อพันธุ์ไม้ที่ถูกต้อง และเป็น

ฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศ

๕. เป็นสถานท่ีแสดงถึงความงามของพรรณไม้ในธรรมชาติ โดยสอดคล้องกับการศึกษา

สันทนาการทางวิชาการ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม

๖. เปน็ศนูยส์ง่เสรมิใหค้วามรว่มมอืในการศกึษาคน้ควา้วจิยั และฝกึอบรมทางดา้นพฤกษศาสตร์

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการผลิตนักพฤกษศาสตร์ให้กับประเทศ โดยจะมีการดำาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย

และสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ

๗. เป็นแหล่งรวบรวมเอกสาร และสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในเรื่องที่เกี่ยวกับพืช

๘. เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์และพันธุกรรมของประเทศ โดยเฉพาะ 

ชนิดพืชที่มีอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๙. เป็นแหล่งปลูกฝังโน้มน้าวกล่อมเกลาจิตใจและให้ความรู้แก่เยาวชนให้เกิดความหวงแหน 

และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมที่สำาคัญยิ่ง

๑๐. เป็นสถานที่ส่งเสริมเผยแพร่ความสวยงามและคุณค่าของพรรณพฤกษชาติไทยให้เป็น 

ที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วโลก

สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ มีพ้ืนท่ีภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป็นพ้ืนราบและ 

สูงสลับเป็นระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่ระดับ ๔๐๐ เมตร ขึ้นไปจนถึงระดับความสูงประมาณ ๙๕๐ เมตร  

มีภูมิอากาศดี การคมนาคมสะดวก มีเนื้อที่รวมประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่ มีพรรณพฤกษชาติค่อนข้าง 

อุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามโดยธรรมชาติ โดยวัตถุประสงค์ข้อ ๓ ได้มีการอนุรักษ์ไม้สมุนไพรไว้มาก 

เช่นเดียวกัน
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(๔) อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการแพทย์ สาธารณสุข  

และเภสัชศาสตร์ นอกจากนำ้าพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความปรานี ทรงแผ่เมตตาต่อหมู่ชนทั่วหล้าด้วย

ทรงอนุเคราะห์เกื้อกูลพระราชทานโอกาสและความรู้เพ่ือการยังชีพแล้ว ยังทรงเอื้ออาทรแก่ความทุกข์ยาก

จากโรคภัยไข้เจ็บ ในยามที่ทรงออกเยี่ยมเยียนราษฎร ก็จะทรงจัดให้มีหน่วยแพทย์ตามเสด็จ เพื่อดูแลรักษา

สุขภาพของพระภิกษุสงฆ์และประชาชนที่มาขอพระราชทานพระบรมราชูปภัมภ์เสมอ ทรงใส่พระทัย 

ด้วยความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง ดังในยามท่ีพระภิกษุสามเณรอาพาธ เช่น คราวท่ีหลวงปู่แหวน หลวงปู่โต๊ะ 

หลวงปู่เทสก์ ฯลฯ อาพาธลง ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงห่วงใยไปทุกอย่าง แม้กระทั่ง

ยาทาผิวหนังท่ีแห้งแตก เพราะเหตุสูงอายุ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานครีม 

ทาผิวแห้งออกไปให้บรรเทาอาการ หรือเมื่อมีคนไข้โรคต่อมไทรอยด์ทั้งจากภาคเหนือ ภาคอิสาน เข้ามาพึ่ง

พระบรมราชานุเคราะห์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาและจัดยาให้คนไข้  

แลว้ใหพ้ระราชทานพระราชทรพัยส์ว่นพระองค ์ทรงเกือ้กลูดว้ยพระเมตตาแกค่นไขเ้หลา่นีใ้หไ้ดร้บัการผา่ตดั

ไปแล้วทัว่ประเทศไมต่ำา่กวา่ ๒๐,๐๐๐ ราย พระมหากรณุาทัง้นีล้น้พน้หาทีส่ดุมไิดแ้กช่าวไทยผูย้ากจนอนาถา

ขาดที่พึ่งพิง ด้วยทรงเอื้ออาทรในทุกข์และสุขของข้าแผ่นดิน

ความสนพระทัยในการแพทย์และเภสัชศาสตร์ อีกประการหนึ่งที่สมควรกล่าวไว้ ณ ที่นี้ คือเมื่อ

มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายยาและเวชภัณฑ์ให้ใช้ในราชการของกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ และกองแพทย์หลวง จะทรงเอาพระทัยใส่ให้เภสัชกรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มหาวทิยาลยัมหดิล เขา้ไปตรวจสอบคณุภาพอยูเ่ปน็คร้ังคราว ทัง้ยงัมรัีบส่ังวา่อยากขอใหช้ว่ยกนัหาสมุนไพร

ไทยเขา้มาใชใ้นกองแพทยห์ลวงบา้ง ความสนพระทยัในเรือ่งสมนุไพรไทยปรากฏอกีประการหนึง่คอื ทรงทำานุ

บำารุงสืบทอด สนับสนุนตำารายาไทย และแพทย์แผนโบราณมาโดยสมำ่าเสมอ

เมื่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นความสำาคัญของพืชสมุนไพร ซึ่งนับแต่อดีตมานั้น การดูแล 

รักษาทางด้านการแพทย์ไทยส่วนใหญ่อาศัยพึ่งพาสมุนไพร ตราบจนปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเริ่ม 

เส่ือมคลายลง ทำาให้การใช้สมุนไพรเพ่ือรักษาโรคเป็นไปอย่างสับสนและขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มโครงการวิจัยสมุนไพรทุกด้าน รวมทั้งโครงการปลูกสวน

สมุนไพรเพื่อการศึกษา ท้ังน้ีได้รับพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสวนสมุนไพรแห่งนี้ว่า สวนสมุนไพร “สิรีรุกขชาติ” และสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๘  

สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑

สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ภายใต้การดูแลและดำาเนินการของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์มี 

พื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๘ ไร่ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้ประมาณ ๘๐๐ ชนิด จัดปลูกไว้อย่างสวยงาม พร้อม 

ป้ายชื่อพืชสมุนไพรท่ีระบุท้ังช่ือไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ และเป็นห้องเรียน

ธรรมชาติสำาหรับ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ รวมทั้งผู้สนใจที่ได้เข้าเยี่ยมชมเพิ่มขึ้นทุกปี จนได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำานัก

Report-1-5.indd   12 3/2/2558   22:44



13บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาให้เป็นโครงการดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(ด้านสมุนไพร) ประจำาปี ๒๕๓๙

ภายในสวนสมุนไพรวิทยาสิรีรุกขชาติ มีทั้งพรรณไม้สมุนไพรที่พบทั่วไปและใช้ได้ในชีวิต 

ประจำาวัน และสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่หาได้ยาก พื้นที่ในสวนสมุนไพรแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน

|	ส่วนแรก  เป็นเรือนเพาะชำา ซึ่งปลูกสมุนไพรที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ไม่ต้องการ 

แสงแดดจัด และขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น ดองดึง หญ้าหวาน รวมทั้งพืชที่มีพิษ เช่น ช้างร้อง สลอด เป็นต้น

|	ส่วนที่สอง  เป็นพื้นที่สวนหย่อมสมุนไพร พื้นที่ประมาณ ๑๒ ไร่ จัดปลูกสมุนไพรเป็นไม้ต้น

ขนาดเล็ก ไม้เลื้อย และไม้ล้มลุกที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามเหมาะกับการพักผ่อน และเรียนรู้พืชสมุนไพร  

ได้แก่ มะเกลือ ส้มเสี้ยว กันเกรา สารภี สีเสียด เป็นต้น

|	สว่นสดุทา้ย ปลกูในลกัษณะสวนปา่ในพ้ืนทีป่ระมาณ ๒๖ ไร่ เพ่ือแสดงระบบนเิวศทีส่มนุไพร

เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นไม้ต้น และไม้เล็กที่ขึ้นแซมไม้ใหญ่ ให้ความร่มรื่นเหมาะกับผู้ที่สนใจ

ศึกษาสมุนไพรอย่างเป็นธรรมชาติ พืชในส่วนนี้ เช่น สมอไทย สมอพิเภก สมอดีงู การบูร อบเชย โมกมัน 

เป็นต้น

สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ    มีสมุนไพรที่หาชมได้ยากหลายชนิด เช่น โมกราชินี สิรินธรวัลลี 

สามสิบกีบน้อย และจิกดง ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก มะลิซาไกสมุนไพรหายากที่ใช้เป็นยาคุมกำาเนิดของ

ชนเผ่าซาไก กำาแพงเจ็ดชั้น กวาวเครือขาว และกวาวเครือแดง สมุนไพรบำารุงกำาลังของไทย รวมทั้งสมุนไพร

ที่เป็นพืชผักพื้นบ้านอีกหลากหลายชนิด

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นความสำาคัญของการเรียนรู้และประยุกต์ใช้สมุนไพรเพื่อดูแล ป้องกัน

และรักษาสุขภาพ พร้อมไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล  

สกลสตัยาทร อธกิารบด ีจงึดำารทิีจ่ะยกระดบัพืน้ทีส่วนสมนุไพรสริรีกุขชาต ิและพืน้ทีอ่นรุกัษข์า้งเคยีงบรเิวณ

ด้านทิศใต้จำานวน ๑๗๑ ไร่ ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติระดับชาติและระดับนานาชาติ ในลักษณะ  

Botanical Garden เพือ่เป็นอทุยานการเรยีนรูท้างธรรมชาตวิทิยา ตอ่ยอดภมูปิญัญาไทย ใหส้ามารถเป็นตน้

แบบด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งรวบรวมพืช ผลิตและทดลอง 

พืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย เป็นสวนสาธารณะและแหล่ง 

ทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษท์างดา้นพฤกษศาสตรแ์ละสมนุไพรของจงัหวดันครปฐม และภมูภิาคตะวนัตกของประเทศ 

โดยเริ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปี ๒๕๕๔ และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อสวนสมุนไพร “สิรีรุกขชาติ” เป็น “อุทยานธรรมชาติวิทยา 

สิรีรุกขชาติ” ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๕) สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง ได้ดำาเนินการ

สร้างขึ้นโดยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และนำาขึ้นน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

โดยที่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ทราบด้วยเกล้าฯ ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในประวัติและวิทยาการด้านสมุนไพร ด้วยทรงเล็งเห็นคุณประโยชน์ 

ของมรดกไทยอันมีค่ามาแต่โบราณแขนงนี้ ประกอบกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะบำารุง

รักษาและธำารงไว้ ซึ่งสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันสวยงาม รวมทั้งความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร

ของไทย ซึ่งเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของบรรพชน ด้วยแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงทำาให้เกิด

การจัดสร้างสวนสมุนไพรข้ึนภายในบริเวณศูนย์บำารุงรักษาและบ้านพักของพนักงานการปิโตรเลียม 

แห่งประเทศไทยที่ตำาบลมาบข่า กิ่งอำาเภอพัฒนา จังหวัดระยอง เพ่ือรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่หายากและ 

ที่มีอยู่ทั่วไปมาปลูกรวมกันไว้ โดยมีการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรมให้มีการจัดแบ่งกลุ่มของสมุนไพร 

ชนิดต่างๆ โดยจำาแนกสรรพคุณในการรักษาโรคทั้งหมด ๒๐ กลุ่ม บนพื้นที่ ๖๐ ไร่ ภายในอาณาบริเวณ

บ้านพักพนักงานและพร้อมกันนี้ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต 

ขนานนามสวนสมุนไพรแห่งนี้ว่า “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  

เมื่อวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๒๘ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเป็น 

องค์ประธานในพิธีเปิดสวนสมุนไพรแห่งนี้ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ โดยทุกพระองค์

ได้ทรงปลูกต้นจันทน์เทศไว้เป็นอนุสรณ์สัญลักษณ์

วตัถปุระสงคก์ารจัดสรา้ง “สวนสมนุไพรสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี 

คือ

๑. เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมความรู้ในเรื่องพืชสมุนไพร

๒. เพื่อเป็นแหล่งผลิตและขยายพันธุ์สมุนไพรบางชนิดซ่ึงได้มีการพิสูจน์สรรพคุณทางยาและ 

เพื่อการวิจัยทดลอง ทั้งของหน่วยงานราชการ เอกชน และจากสถาบันต่างๆ

๓. เป็นสวนสาธารณะ เพือ่การพกัผอ่นหยอ่นใจของประชาชนทัว่ไปและพนกังานการปโิตรเลยีม

แห่งประเทศไทย

สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีลักษณะการจัดและปลูก

สมุนไพรในพื้นที่ ๖๐ ไร่ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อความสวยงาม ความสะดวกและชัดเจนแก่ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม 

โดยจำาแนกสมุนไพรตามสรรพคุณที่ระบุไว้ในตำารายาไทยเป็น ๒๐ กลุ่มอาการโรค 
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15บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

๑.๓ การจัดพิมพ์ตำาราแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากโครงการที่กล่าวแล้วข้างต้น ยังมีโครงการอื่นอีกจำานวนมากที่เป็นโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดำาริ ซึ่งเป็นโครงการที่มีการผนวกเรื่องสมุนไพรเข้าไปด้วยทั้งทางตรงและทางอ้อม  

แต่ไม่สามารถนำามากล่าวไว้ได้ทั้งหมด

โครงการทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวง หรือเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ก็ตาม จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงตั้งวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

คนไทยทั้งสิ้น ทุกโครงการจะเป็นโครงการที่ครบวงจรคือ มีการผลิต การนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ การศึกษา

ตลาด การควบคุมคุณภาพให้ได้ตามที่ตลาดต้องการ และในขั้นสุดท้ายก็คือ ทำาให้เกษตรกรผู้ยากไร้ รายได้

เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดียิ่ง เศรษฐกิจดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ต่างก็เข้าใจถึงความเอาพระทัยใส่ต่อวงการแพทย์แผนไทยของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และบรมวงศานวุงศ ์จงึได้พรอ้มใจกนัจดัพมิพต์ำาราแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร

ไทย เพื่อถวายเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบวาระต่างๆ ดังนี้

แพทยศ์าสตรส์งเคราะห:์ ภูมปิญัญาทางการแพทยแ์ละมรดกทางวรรณกรรมของชาติ จัดพมิพ์

ขึน้เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยกระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, สถาบันภาษาไทย

ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่ม ๑-๒ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธี 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่  

๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ โดยคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำานวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

คำาอธิบายตำาราพระโอสถพระนารายณ์ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม 

๒๕๔๒ โดยมูลนิธิภูมิปัญญาเสนอผลงานทางวิชาการ และสำานักพิมพ์อมรินทร์เป็นผู้จัดพิมพ์

สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ จัดพิมพ์โดย 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สยามไภษัชยพฤกษ์: ภูมิปัญญาของชาติ จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ  

๔๐ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. ๒๕๓๘ จัดพิมพ์โดยคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปัจจุบัน มีตำารายาไทยที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมาอยู่มาก แต่ส่วนใหญ่

ได้คัดลอกมาจากตำาราเก่าๆ ซึ่งรวมคัมภีร์แพทย์ไว้เกือบสมบูรณ์ เมื่อมีผู้เห็นคุณประโยชน์ จึงนิยมพิมพ์ 

แจกเป็นที่ระลึกในบางโอกาส เช่น
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16 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ตำาราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ต้นฉบับเดิมอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ มีลักษณะ

เป็นสมุดไทยดำา เขียนด้วยดินสอขาว มี ๒ เล่ม สภาพค่อนข้างชำารุด มีเนื้อหาแสดงถึงสรรพคุณของ 

สมุนไพรต่างๆ ปัจจุบันมีผู้นำามาพิมพ์เผยแพร่หลายครั้ง

ตำารายาพิเศษ ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมสมเดจ็พระปวเรศวรยิาลงกรณ ์ซึง่เคยมผีูน้ำามาพมิพ์

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

หนังสือวิชาแพทย์แผนกยาไทย เรียบเรียงโดย นายพันโทหม่อมเจ้ากำามสิทธิ์ ผู้ช่วยกรมแพทย์

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

นำ้ากระสายยา

ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์ พระยาวิชยาธิบดี (กล่อม) เรียบเรียง และนายพันโทหม่อมเจ้ากำามสิทธิ์ 

ทรงรวบรวมขึ้นเป็นฉบับใบลานไว้ได้โดยสมบูรณ์ ทรงตรวจแก้และนิพนธ์แต่งเติมเนื้อความแล้วพิมพ์ไว้ 

เมื่อปี ๒๔๕๖ แม้จะอ่านง่าย แต่เข้าใจยาก ลักษณะตำาราก็คล้ายกับที่กล่าวมาข้างต้น คือมีลักษณะโรคและ

ยาที่ใช้เช่นเดียวกัน

ตำาราแพทย์สำาหรับบ้าน พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยนายรอด บุตรี ได้คัดเลือกจากคัมภีร์แพทย์ แต่ 

ไม่บอกว่าได้จากที่ใดมาพิมพ์ แจกในงานทำาศพท่านขุนสุพรรณรัศมี การคัดเลือกก็มักคัดที่ว่าดี เช่น  

ยาข่าแท่งทอง ยาหอม ฯลฯ

ตำารายาพฤฒาแถลง ของพระยาเกษตรหิรัญรักษ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นตำาราสั้นๆ แต่มีสิ่งที่น่าสนใจ

ประการหนึ่งคือ มีตำารายาแก้โรคภาค และสุนัขบ้ากัด ซึ่งได้อธิบายอาการโรคภาคไว้ว่าเป็นโรคร้ายแรง  

ตายได้ภายใน ๑๒ ชั่วโมง ถึง ๗ วัน ยาแก้โรคภาคใช้เปลือกต้นสมอพิเภกตัวเมีย ชนิดท่ีถูกสุราไม่ดำา  

เอามาตากแหง้ทำาผงรบัประทานหรอืทา สว่นยาแกส้นุขับา้กดัใชท้องคำาเปลวและนำา้มะนาว ตำารบัยาดงักลา่ว

ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยว่าได้ผลตามสรรพคุณดังที่กล่าวอ้างหรือไม่

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

ยากำาลังราชสีห์ ยาธาตุบรรจบ และอื่นๆ

ยาตำารับที่มีชื่อเดียวกัน เช่น ยากำาลังราชสีห์ที่ปรากฏในตำารายาเล่มต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบตัวยา

ในตำารา พบว่ามีแตกต่างกันบ้าง จะเป็นเพราะมีการปรับปรุงตำารับยา โดยตัดทอนตัวยาที่ไม่จำาเป็นหรือตัว

ยาที่หายากออกหรือจะเป็นการคัดลอกต่อๆ กันมาอาจคลาดเคลื่อน

หนังสือสุภาษิตวิจิตรยิ่ง และตำารายาประจำาบ้าน ที่พระอุตตมมงคลชัยมังคโลพิมพ์เป็นที่ระลึก

ในการเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ ก็นำาตำารายาอายุวัฒนะของพระมหาสมณเจ้าสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ซึ่งได้นำามาฉันเองแล้วได้ผลดีจึงนำามาพิมพ์ไว้

ตำานานและสรรพคณุของพชืบางอยา่ง ผูเ้รยีบเรยีงคอืทา่นเจา้คณุสหีศกัดิ ์สนทิวงษ ์พ.ศ. ๒๔๘๑ 

เป็นตำาราท่ีรวบรวมยาเกร็ดท่ีน่าสนใจ โดยพลิกแพลงใช้เองแล้วได้ผล อาศัยที่เป็นหลานตาของพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์จึงได้รับการถ่ายทอด 

โดยการบอกเล่าให้ทราบถึงสรรพคุณและตำานานของพืชบางชนิด เช่น เร่ืองที่กรมหลวงวงษาธิราชสนิท  

ซึ่งเป็นแพทย์ประจำาพระองค์ในรัชกาลที่ ๔ เป็นผู้ใช้เปลือกซิงโคนาก่อนผู้อื่น ในสยามในสมัยนั้นมียาฝรั่ง
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17บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

ควินินใช้อยู่ แต่คนไทยไม่นิยมยาฝรั่ง แพทย์ชาวต่างประเทศจึงทูลแนะนำาให้สั่งเปลือกซิงโคนามาบดเป็นผง

แล้วก็ใช้เหมือนยาไทย จึงนับว่าเปลือกซิงโคนาเข้ามาสู่ประเทศสยามเป็นครั้งแรก เมื่อสมัยรัชสมัยที่ ๔  

และมีตำานานว่าต้นยูคาลิปตัส และนำ้ามันระกำาเข้ามาแพร่หลายในประเทศสยามเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ การใช้

ผักโขมจีนรักษาโรคเบาหวานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ตามคำาแนะนำาของจีนผู้หนึ่ง  

โดยปรุงเป็นอาหารรับประทานก็ได้ผลดี ส่วนสรรพคุณของพืชบางชนิดนั้น เช่น การใช้เนื้อในของว่านหาง

จระเข้ต้มนำ้าตาลกรวดกินแทนรังนก ทำาให้ชุ่มชื่นและมีกำาลังดีกว่ามีรังนก ใช้ถั่วลิสงเป็นยาแก้ไอจากหวัด

ธรรมดาและแก้พิษกลอย เป็นต้น

ตำารายาไทย เป็นอีกเล่มหนึ่งที่พิมพ์อุทิศในงานฌาปนกิจศพหมื่นชำานาญแพทยา (พลอย  

แพทยานนท์ คุณตาของนายไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในปี พ.ศ. 

๒๔๘๒ ได้คัดเลือกยาจากตำาราเป็นจำานวนมากมาลงไว้ เช่น ยาเขียวหอม ยาอินทรจักร (บางเล่มเขียน 

อินทจักร บางเล่มเขียนอินทจักร์) ยาสุขไสยาศน์ ยาแก้ไข้ ยาแก้มูกเลือด ยาดอง และอื่นๆ

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สำาราญ วังศพ่าห์ ได้รวบรวมคัดลอกตำารายา 

จากจารึกบนแผ่นหินอ่อน ตามผนังศาลารายของวัดราชโอรส เว้นบางโอกาส เว้นบางแผ่นที่ชำารุดหรือเลอะ

เลือนจนไม่สามารถจะอ่านได้ รวมคัดเลือกไว้จำานวน ๕๕ เล่ม เรียกว่า ตำารายาจารึกวัดราชโอรส เนื้อหา

ในเล่มกล่าวถึง ลักษณะโรคและบอกยาแก้ ซึ่งมีหลายขนานให้เลือกใช้ บางขนานมีชื่อตำารับ เช่น ยาสังข์รัศมี 

ยาสมุทรเกลื่อน ฯลฯ ยาแต่ละขนานตัวยาตั้งแต่ ๔ อย่างถึงกว่า ๔๐ อย่าง บางขนานบอกปริมาณไว้ด้วย

และบอกวิธีปรุง วิธีใช้ไว้ทุกขนาน

หนังสือบทความบางเร่ืองเก่ียวกับสมุนไพร ของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์  

เป็นเรื่องเกี่ยวกับยากลางบ้านที่ท่านเคยใช้เองและใช้ได้ผลดี โดยแบ่งตามอาการของโรคมี ๔๗ ข้อ รวมมียา 

๑๑๘ ขนาน มีบางขนานที่ผู้อื่นบอกให้ซึ่งเชื่อถือได้ เกือบทุกขนานเป็นตัวยาเดี่ยวๆ ได้แก่ ยาแก้เจ็บคอ  

ให้ใช้หญ้างวงช้างหรือไพล หรือเกลือหรือกำายาน นอกจากความนำาที่น่าสนใจแล้ว ยังมีคำาเตือนเรื่องอันตราย

จากการใช้ยาไทยไว้ด้วย โดยนายแพทย์กรุงไกร เจนพาณิชย์ ได้คัดเลือกหรือเพิ่มเติมรวมเป็น ๔๙ ขนาน 

พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒

ตำารายากลางบ้าน รวบรวมโดยพระเทพวิมลโมลี ท่านได้เชิญชวนให้พระสงฆ์และประชาชน

บริจาคตำารายากลางบ้านที่มีสรรพคุณด้วยความมั่นใจ เพราะเคยใช้กับตนเองหรือใช้รักษาได้ผลดีมาแล้ว  

พร้อมทั้งบอกข้อแนะนำาในการใช้ (ลักษณะการรวบรวมเช่นนี้เหมือนเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕  

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

พิมพ์ครั้งท่ี ๒ มี ๒๙๙ ขนาน โดยได้รวบรวมยาหลายๆ ขนานที่บำาบัดโรคเดียวกันไว้ด้วยกัน เช่น  

ยาแก้โรคบิดมี ๘ ขนาน ยาแก้ไข้ทับระดูมี ๑ ขนาน ยาแก้ไข้มาลาเรียมี ๑ ขนาน ฯลฯ การที่มี 

หลายขนานเพือ่ใหเ้ลอืกใชไ้ดเ้หมาะสมกับทอ้งถิน่ ในตอนทา้ยเล่มมนีามานกุรมสมนุไพร (ตำารายากลางบ้าน) 

โดยบอกชื่อพืชที่ใช้เรียกกันทั้ง ๔ ภาค ของประเทศ
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18 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๑.๔ พัฒนาการการก่อตั้งองค์กรเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยใน
ยุคแรก

พ.ศ. ๒๔๙๕ มีการก่อตั้งสมาคมเภสัชกรรมไทยโบราณแห่งประเทศไทย มีสำานักงานตั้งอยู่ที่
ร้านไทยวัฒนาโอสถ (ข้างโรงไฟฟ้าวัดเลียบ) มีหมอแดง ตันเวชกุล เป็นนายกสมาคมคนแรก ต่อมาปี  
พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ย้ายมาอยู่ท่ีวัดสามพระยา ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ขุนโสภิตบรรณรักษ์ (อำาพัน กิตติขจร)  
ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม โดยมีนางสายสนม กิตติขจร เป็นอุปนายกสมาคมและเป็นผู้บริหารงานแทน  
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย”  
หลังจากนั้นมีหมออีกหลายคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นนายกสมาคม ปัจจุบันนี้สมาคมนี้ได้ย้ายสำานักงานออกจาก
วัดสามพระยาแล้ว

พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน” ในระยะแรกมี 
การเรียนการสอนเฉพาะวิชาเวชกรรมแผนโบราณ เภสัชกรรมแผนโบราณ และผดุงครรภ์แผนโบราณเท่านั้น 
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำาเนินไปในงานประกวดกวีที่วัด
พระเชตุพนฯ เสด็จผ่านหน้าโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ คณาจารย์ได้นำาตำาราแพทย์แผนโบราณของโรงเรียน
ทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงรับสั่งถามถึงวิชาหมอนวด ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงได้มีการสอนและให้บริการนวดแผน
โบราณ

พ.ศ. ๒๕๐๕ มกีารกอ่ตัง้ “สถานพยาบาลบรรเทาทกุขโ์บราณภาคเหนอื” ขึน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ 
โดยนายสนิทร ไชยฉกรรจ ์ปจัจบุนัไดพั้ฒนาเปล่ียนชือ่เปน็สมาคมผู้ประกอบโรคศลิปะแผนโบราณภาคเหนอื
และโรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์แผนโบราณ จังหวัดชุมพร” ณ วัดชุมพรรังสรรค์ 
โดยมีอาจารย์เสริญ สมบุญ เป็นนายกสมาคม ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมแพทย์ไทย จังหวัดชุมพร

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุ” โดยหลวงบุเรศร์บำารุงการ 
หมอประเสริฐ พราหมณี และ ร้อยโทเศก ศรลัมพ์ (ทั้งสามท่านเดิมเป็นอาจารย์สอนที่วัดโพธิ์) นอกจากนี้
ยังมีการก่อตั้ง “สมาคมแพทย์เภสัชกรรมไทยโบราณ” ที่ท่าพระจันทร์ด้วย

พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการก่อตั้ง “สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัดสงขลา” ที่วัดเลียบ 
อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

๑.๕ การศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน
สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักสูตรแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
เริ่มเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔

วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เริ่มเปิด
การเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
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หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ คณะแพทยศาสตรศ์าสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยั

มหิดล รับโอนย้ายโรงเรียนอายุรเวทเข้ามาอยู่ในสังกัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ศูนย์การแพทย์แผนไทย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจัดตั้งหลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มจัดตั้งหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗

โครงการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เริ่มบรรยายตั้งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๔๗

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เร่ิมจัดต้ังหลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

อภัยภูเบศรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘

สาขาแผนไทยประยุกต์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ิมจัดต้ังหลักสูตร 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘

คณะการแพทย์ตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

สำาหรับสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับการรับรอง 

จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย จำานวน ๑๑ แห่ง และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

จำานวน ๘ แห่ง ดูรายละเอียดได้ในตาราง ๓.๖ และ ๓.๗ ของบทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์พื้นบ้าน 

๑.๖ การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกในช่วงนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน

หลังจากที่องค์การอนามัยโลก ได้จัดการประชุมเพื่อกำาหนดนโยบายและวางแผนในการส่งเสริม

และพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเอเชีย ได้มีการจัดสัมมนาทาง

วิชาการของนักวิชาการ แพทย์แผนปัจจุบัน แผนโบราณ พร้อมคู่มือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร: 

สมุนไพรใกล้ตัว โดย รองศาสตราจารย์สมพร ภูติยานันต์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

และได้จัดอบรมทางวิชาการการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การใช้สมุนไพร และหมอพื้นบ้านล้านนาไทย เมื่อ 

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

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

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโครงการลำาปาง กระทรวงสาธารณสุข ส่วนคู่มือการใช้สมุนไพร 

โดยรองศาสตราจารย์พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ กล่าวถึงสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคพื้นๆ ๕๗ ข้อ รวม  

๓๔๘ ขนาน มีหลายขนานที่เป็นพืชชนิดเดียวกัน ได้บอกชื่ออื่นๆ ของพืช ส่วนท่ีใช้ขนาดและวิธีใช้  

แต่ไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ พิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ องค์การอนามัยโลกได้ออกคำาแถลงการณ์แห่งอัลมา อตา ว่าด้วย 

สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยพยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกผนึกการรักษาแบบพื้นบ้าน 

และสมนุไพรเขา้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการสาธารณสขุมลูฐาน ซึง่เปน็ผลใหร้ฐับาลไทยหนักลบัมาสนใจศึกษา

และพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมากขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการเริ่มนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน 

อย่างเป็นทางการโดยเพิ่มโครงการสาธารณสุขมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการ

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

คณะกรรมการ ช่ือคณะกรรมการพัฒนาการใช้สมุนไพรแห่งชาติ ปัจจุบันใช้ชื่อ คณะกรรมการสมุนไพร 

แห่งชาติ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดสมนาเรื่อง การแพทย์แผนโบราณ เมื่อวันที่ ๑–๓ ตุลาคม 

๒๕๒๒ มีข้อสรุปว่า ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยโดยต้ังองค์กรที่ชัดเจน  

รับผิดชอบให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนตะวันตก และส่งเสริมให้มีการใช้ 

ยาแผนไทยให้มากขึ้น

ในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๓–๒๕๒๔ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ไดม้อบหมายใหค้ณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ศกึษาแนวทางการพฒันาสมนุไพรเพือ่กำาหนดนโยบาย

การพัฒนาสมุนไพร ผลการศึกษาสรุปได้ ๔ แนวทาง คือ

๑. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในด้านสาธารณสุขมูลฐาน

๒. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน

๓. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเป็นยุทธปัจจัย

๔. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อการส่งออก

พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายแห่งชาติด้านยาขึ้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมุนไพรคือ

จัดให้มีการสำารวจข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จำาเป็นสำาหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาที่มีอยู่  

ภายในประเทศ ตลอดจนดำาเนินการศึกษาและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การผลิตยาในปริมาณมาก โดยใช้ทรัพยากรภายในประเทศที่มีอยู่ดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ 

พึ่งตนเองได้

ดำาเนินการค้นคว้าอย่างจริงจัง ในอันที่จะให้ทราบถึงศักยภาพทางด้านการบำาบัดรักษาโรค 

ของยาแผนไทย เพื่อนำาไปใช้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะสำาหรับโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 

นอกจากนีย้งัมกีารตัง้หนว่ยงานชือ่ สมนุไพรและเวชกรรมแผนโบราณ ในสำานกังานคณะกรรมการสาธารณสขุ

มลูฐานทำาหนา้ทีส่ง่เสรมิสนบัสนนุหนว่ยงานระดับปฏบิติัของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำาเนนิงานสมนุไพร
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และการแพทย์ในการสาธารณสุขมูลฐานด้วย ภายหลังได้ปรับปรุงเป็นฝ่ายสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย

ในชุมชน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการเปล่ียนแปลงในวงการแพทย์แผนไทยอย่างมาก เมื่อศาสตราจารย์ 

นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู 

ความรู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์ไทยเดิม ส่งเสริมปรับปรุงการศึกษาและการปฏิบัติวิชาแพทย์ไทยเดิมให้มี

มาตรฐานสงูข้ึน สง่เสรมิการวจิยัและการใชส้มนุไพรเพือ่สขุภาพของประชาชน โดยรว่มมอืกบัองคก์รการกศุล

เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิฯ ยังได้ก่อต้ังอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ์) เพ่ือรับบุคคลที่สำาเร็จ 

การศึกษาระดับมัธยม ๖ เข้าศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วต่อด้วยการแพทย์แผนไทย ใช้เวลา ๓ ปี 

เพื่อเป็นแพทยอ์ายุรเวท มีคุณวฒุิเทียบเทา่อนุปริญญา มีความรู้ความสามารถให้การรักษาแบบแผนไทยและ

แผนตะวันตกเบื้องต้น สามารถสื่อสาร รับและส่งต่อผู้ป่วยให้กับแพทย์แผนตะวันตกได้

ดังน้ัน การถ่ายทอดความรู้ในอายุรเวทวิทยาลัยจะเป็นในรูปครูกับศิษย์ การเรียนการสอนจะ 

กระทำาในห้องเรียน มีสื่อการสอนเป็นส่วนประกอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

เล่าเรียนจะใช้การสอบและสัมภาษณ์ ซ่ึงผิดกับการถ่ายทอดความรู้ในอดีต ท่ีครูจะเลือกสอนศิษย์ที่มี  

ความสามารถรับใช้ติดตามใกล้ชิด หรือศิษย์ที่ครูพอใจ รวมทั้งตัวศิษย์เองต้องมีความสามารถในการสังเกต 

จดจำา คือต้องช่วยตัวเองมากขึ้น ในแง่ของการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โรงเรียนอายุรเวท รวมทั้งคลินิกให้บริการและหน่วยผลิตยาก็ได้ย้าย

เข้าไปสังกัดกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานเทียบเท่า

ภาควิชาขึ้นคือ สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบและกำากับดูแลการดำาเนินกิจการ

ของโรงเรียนอายุรเวทที่ย้ายไป และในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนให้ใหม่ว่า โรงเรียนอายุรเวทธำารง

นอกจากนี้ ในส่วนของภาคประชาชน ได้มีจัดตั้งโครงการฟื้นฟูการนวดไทยใน ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิหมอชาวบ้าน คณะกรรมการ 

ประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนโบราณต่างๆ และ

ต่อมาได้ร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีองค์กรสมาชิกกว่า  

๒๐ องค์กร ซึ่งเครือข่ายเหล่าน้ีมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง ในการฟื้นฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทย  

โดยเฉพาะการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

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

สาธารณสุขได้เริ่มโครงการทดลองส่งเสริมการใช้สมุนไพร โดยการสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ ดำาเนินการ

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

ในด้านการให้ทุนวิจัย การกระจายพันธุ์สมุนไพร การผลิตยาสามัญประจำาบ้านแผนโบราณ การสนับสนุน

การจัดทำาระบบขอ้มลูสมนุไพร การเผยแพรค่วามรูแ้ละสง่เสรมิใหเ้กดิการใชส้มนุไพร ซึง่โครงการไดพ้จิารณา

ความเหมาะสมไว้จำานวน ๖๖ ชนิด
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22 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ในช่วงปลายแผนฯ ๕ คือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้มีการดำาเนินโครงการทดลองอีกโครงการหนึ่งคือ 

โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการสนับสนุนจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

(โครงการสมุนไพร GTZ) โครงการนี้ดำาเนินการต่อเนื่องถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยปรับจากงานโครงการของ

ยูนิเซฟ และการดำาเนินงานของโรงพยาบาลวังนำ้าเย็น จังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้มีพื้นที่ปฏิบัติการลดลง

เหลือเพียง ๕ อำาเภอ และมีรายละเอียดทางวิชาการมากขึ้น เน้นการวิจัยทางคลินิก และการใช้สมุนไพรใน

คลินิกของโรงพยาบาลจำานวน ๕ ชนิด คือขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ พญายอ และว่านหางจระเข้ 

ให้โรงพยาบาลพยายามพึ่งตนเองโดยการปลูกสมุนไพรและผลิตยาจากสมุนไพร ๕ ชนิดดังกล่าว นอกจากนี้

ยงัสนบัสนนุงบประมาณในการจา้งแพทยอ์ายรุเวทไปปฏบิติังานในโรงพยาบาลเปา้หมายด้วย นบัวา่กอ่ใหเ้กดิ

การเปลี่ยนแปลงในด้านการใช้สมุนไพรและการผสมผสานแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ

เป็นอย่างมาก

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

มากยิ่งขึ้น ได้บรรจุงานด้านการพัฒนาการใช้สมุนไพรไว้ในแผนฯ ๖ ในชื่อโครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ 

เป็นยา โดยกำาหนดเป้าหมายสมุนไพร ๕ ชนิดตามโครงการสมุนไพร GTZ โดยมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

และใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันบางส่วน

ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดา้นการแพทยแ์ผนไทยมกีารแกไ้ขพระราชบญัญตัคิวบคมุการประกอบโรคศลิปะ

เพื่อรับรองแพทย์อายุรเวท โดยแบ่งการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณออกเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ประกอบ

โรคศลิปะแผนโบราณทัว่ไป และผูป้ระกอบโรคศลิปะแผนโบราณประยกุต์ (คอืแพทยอ์ายรุเวท) ในปเีดยีวกัน 

กระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำาเนินการโครงการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย มีการจัดพิมพ์ข้อเสนอจากการระดม

ความคิดเห็นในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยออกมาเป็นหนังสือชื่อ การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาแห่ง 

การพึ่งตนเอง เป็นข้อมูลและแนวทางการพัฒนาในระยะต่อมา

พ.ศ. ๒๕๓๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสาน

งานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมไทย” สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำาหน้าที่ 

วางนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์แผนไทย เอื้ออำานวย ประสานงาน และให้การ 

สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานและสถาบันต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ศูนย์ประสานงานฯ 

ที่เกิดขึ้นนี้ได้เริ่มวางรากฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยโดยการประสานความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และฝ่ายวิชาชีพ

ซึ่งต่อมาศูนย์ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมไทยได้รับการก่อตั้งเป็น  

“สถาบันการแพทย์แผนไทย” สังกัดกรมการแพทย์ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เพ่ือเป็นหน่วยงานการพัฒนา  

ประสานงาน สนับสนุน และสร้างความร่วมมือด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข โดย 

โอนบทบาทหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยมา 

ไว้ในสังกัดใหม่ ในปีเดียวกันกับการก่อตั้ง “สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย” โดยมูลนิธิ  

สมาคม ชมรมด้านการแพทย์แผนไทย ๒๘ องค์กร สมาพันธ์ได้เรียกร้องให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร 
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23บทที่ ๑ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...

โดยเสนอเปลี่ยนคำาว่า “แผนโบราณ” เป็น “แผนไทย” และแก้ไขนิยามของการประกอบโรคศิลปะ 

แผนไทยให้สามารถนำาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ประกอบได้ รวมทั้งเสนอให้เพิ่มสาขาการนวดไทย 

ในการประกอบโรคศิลปะแผนไทย นับเป็นครั้งแรกที่เกิดการรวมตัวของฝ่ายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ในระดับประเทศ และมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายและนโยบายที่ 

เกี่ยวข้อง

การพัฒนาสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ได้มี 

การดำาเนินต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙)  

โดยปรากฏอยู่ในกลวิธีในการพัฒนาการสาธารณสุขอย่างชัดเจน กล่าวคือ

สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองโดยทางเลือกในส่วนท่ีสามารถดำาเนินการ 

โดยประชาชน เช่น การแพทย์พื้นบ้าน การใช้สมุนไพรและอื่นๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ สามารถประสานกับทางเลือกของการดูแลสุขภาพแผนตะวันตกได้

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

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งได้แก้ไขสาระสำาคัญหลายประการที่เอื้อต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยมากขึ้น เช่น  

เปลี่ยนชื่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เป็นการแพทย์แผนไทย และไม่นิยามในลักษณะท่ีขัดขวาง 

การพัฒนาอีกต่อไป มีบทบัญญัติระบุประเภทของสาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ เวชกรรมไทย  

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด และทำาให้มีการเลือกตั้ง

กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่ง “คณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์ 

แผนไทย” ถือว่าเป็นองค์กรวิชาชีพซึ่งมีกรรมการมาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้ง ทำาหน้าที่คล้าย 

สภาวิชาชีพ

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

แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายฉบับนี้ได้กำาหนดให้สถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานในสังกัด

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริม 

การศึกษาอบรม การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และรับผิดชอบ 

ในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การตรา 

พ.ร.บ. ฉบับนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จะมีการจดทะเบียนสิทธิ์ในตำารับยา และตำาราการแพทย์แผนไทย และมี 

การกำาหนดให้มีตำารับยาแผนไทยของชาติ

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้ง “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก” เพื่อเป็นหน่วยงานในการดำาเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์ 

พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอื่น โดยให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารระบบบริการสาธารณสุข  

เสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ 

ทางเลือกอื่น
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24 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นอกจากนี้ยังมีอำานาจหน้าที่รวบรวม อนุรักษ์ และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้านไทย และสมุนไพร มีเป้าหมายที่สำาคัญคือ พัฒนา “สถานบริการสุขภาพของรัฐและ

เอกชน ชุมชนและประชาชน มีการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่าง

เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนและของประเทศ”  

โดยกำาหนดวิสัยทัศน์ในการมุ่งมั่นพัฒนาและบูรณาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ 

การแพทยท์างเลอืกใหม้บีทบาทสำาคญัในการแพทยท์างเลือก ใหม้บีทบาทสำาคญัในการแพทยแ์ละสาธารณสขุ

แห่งชาติ 

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

ฉบับใหม่นี้ฉบับต้นร่างเสนอโดยภาคประชาชน เพื่อใช้แทนกฎหมายเดิม คือพระราชบัญญัติการ 

ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ สาระสำาคัญโดยสังเขปของพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ฉบับนี้ มีดังนี้

๑. โอนอำานาจความรับผิดชอบดูแลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

จากเดิมที่เคยอยู่ภายใต้อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิชาชีพ ซึ่งมิได้เป็นนิติบุคคล ไปอยู่ภายใต้การกำากับ 

ดูแลของสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำานาจหน้าที่กว้างขวางกว่าเดิม และสามารถ

แสวงหารายได้ของตนเองนอกเหนือจากการได้รับเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

๒. มกีารผนวกรวมวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยและวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ไวภ้ายใต้

สภาวิชาชีพเดียวกัน

๓. การแพทย์พื้นบ้านได้รับการยกฐานะให้เป็นวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประเภทหนึ่ง  

เท่าเทียมกับวิชาการแพทย์แผนไทยประเภทอื่นๆ

พิจารณาจากเนื้อหาพระราชบัญญัติฉบับนี้ แม้เพิ่งมีการใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  

พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่เป็นที่คาดการณ์ได้ว่า กฎหมายวิชาชีพแพทย์แผนไทยฉบับใหม่นี้ จะก่อให้เกิดการ 

เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของระบบการแพทย์แผนไทย ซ่ึงจะส่งผลต่อพัฒนาการของการแพทย์ 

แผนไทยอย่างขนานใหญ่ ในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อปฏิรูปการแพทย์แผนไทยให้ทันสมัย ต้อนรับการก้าวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นี้
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บทที๒่

๒.ñ	ความสำาคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ต‹อ
การขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทย

ปัจจุบันคำาว่า “นโยบาย” และ “ยุทธศาสตร์” เป็นเคร่ืองมือท่ีจำาเป็น

สำาหรับการกำากับการดำาเนินงาน ต้ังแต่ระดับประเทศ ลงมาจนถึงระดับพื้นที่ 

และองค์กรต่างๆ ด้วยเพราะในโลกสมัยใหม่มักมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน และยากแก่การคาดการณ์ ขณะเดียวกันก็มีความจำากัด

ด้านทรัพยากร ทำาให้การดำาเนินการพัฒนาต่างๆ จำาเป็นจะต้องเลือกทำาเฉพาะเรื่องที่

มีความสำาคัญในห้วงเวลาอันเหมาะสม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคำาว่า “นโยบาย” มาจากคำาว่า “นย” 

หรือ “นยะ” กับ “อุบาย” นย คือสำาคัญ ส่วนอุบาย คือวิธี คำาว่านโยบายจึง

หมายถึงช่องทางกลวิธีที่ทำาให้มีการขับเคลื่อนที่ดี หรืออาจจะกล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น 

ก็คือ นโยบายเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ หรือ Key success factor เพราะฉะนั้น

ถ้าสามารถหยิบยกประเด็นการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยท่ีดี มีความชัดเจน 

มุง่ตรงไปสูเ่ปา้หมายกจ็ะเกือ้กลูการขบัเคล่ือนงานด้านการแพทยแ์ผนไทยใหม้ผีลบงัเกิด

เป็นรูปธรรมได้มากขึ้น หรือมี Impact จากการดำาเนินงานนั่นเอง สรุปความได้ว่า 

นโยบายและยุทธศาสตร�
ด�านการแพทย�แผนไทย
การแพทย�พ�้นบ�านและการแพทย�ทางเลือก
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26 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นโยบายเป็นเพียงกรอบหรือหลักใหญ่ๆ ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ ส่วนการจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้น ในงาน 

ด้านการแพทย์แผนไทยจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของประชาชนในท้ายที่สุด นั่นก็คือ การยอมรับว่าการแพทย์

แผนไทยเป็นอีกศาสตร์หนึ่งแห่งการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยที่มีความน่าเชื่อถือเฉกเช่นการแพทย์ 

แผนปัจจุบัน

สว่นคำาวา่ “ยทุธศาสตร”์ บางคร้ังอาจใชค้ำาวา่ “กลยทุธ”์ ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “strategy” 

อันเป็นศัพท์ที่มีต้นกำาเนิดในทางการทหาร หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จำาเพาะ 

ในปจัจบัุนมกีารนำาไปใชก้นัอยา่งกวา้งขวางแทบทกุองคก์ร โดยเปน็เรือ่งของการวางแผนงานสูก่ารปฏบัิตเิพือ่

บรรลุเป้าหมาย สำาหรับแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยมีอยู่มากมายหลายระดับ ตัวอย่าง

เช่น หากเป็นแผนระดับชาติก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนเฉพาะเรื่องก็มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔  

และแผนขององค์กรก็มีแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เป็นต้น ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ จำาเป็นต้องมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ 

เพื่อเป็นกรอบของการปฏิบัติงานมารองรับอีกทอดหนึ่ง และสุดท้ายก็ลงมาสู่ประชาชนให้การยอมรับและ 

เชื่อถือศาสตร์การแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกันนั่นเอง

อาจกล่าวได้ว่างานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  

จะสามารถพัฒนาได้มากน้อยเพียงไรนั้น จำาเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่จะให้นำ้าหนักความ

สำาคัญมากที่สุด ก็คือ นโยบาย ซึ่งจะต้องส่งทอดถึงระดับถัดมา คือ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และ

ระดับสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์ ซึ่งจำาเป็นต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันและมีความสอดคล้องกัน ภายใต้ทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจำากัด ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและทรัพยากรบุคคล รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมโดยเลือกทำา

เฉพาะเรื่องที่สามารถตอบสนองนโยบายเป็นลำาดับสำาคัญสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ ตลอดจนคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลอย่างคุ้มค่าที่สุด

ดังนั้น สารัตถะของการนำาเสนอในบทนี้ จึงมุ่งชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญของนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีอยู่

ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบสำาหรับการนำาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กาลเวลาและข้อจำากัดที่

มีอยู่ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้หรือ Implement ศาสตร์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพให้ได้ต่อไป ทั้งนี้ 

ประเด็นสำาคัญของการพัฒนาต่างๆ ที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้ จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่าง 

เป็นระบบตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า ตลอดจนจะให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ

การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแผนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงกรอบทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีความสำาคัญสูงในทศวรรษหน้า ๒ เรื่อง  

ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร และ กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย หากมีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงแล้ว 

จะส่งผลให้ประชาชนเกิดการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในศาสตร์การแพทย์แผนไทยต่อไปในอนาคต
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27บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

๒.๒	ภาพรวมของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย	 
การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกในปัจจุบัน

จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก พบว่า มีประเด็นการพัฒนาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นนำ้า 

กลางนำ้า ไปจนถึงปลายนำ้าโดยมีประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน 

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในช่วงเวลา ๕-๑๐ ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้

๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ต้นน้ำา

นโยบายและยุทธศาสตร์ต้นนำ้า ในที่นี้หมายถึง แนวทางการพัฒนาอันเป็นต้นทางที่จะนำาไปสู่ 

การผลิตสินค้าและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน โดยครอบคลุมเรื่องภูมิปัญญา

ดั้งเดิมที่เป็นของท้องถ่ินและของไทยท่ีถูกบันทึกหรือจารึกไว้ในรูปแบบของตำารับตำาราต่างๆ รวมถึงวัตถุดิบ

สมุนไพร ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงเรื่องถิ่นกำาเนิดหรือสถานที่ และการคุ้มครองภูมิปัญญา โดยนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การให้สิทธิชุมชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ระบุไว้ว่า บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 

หรอืชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิ ยอ่มมสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟภูมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้ใหร้กัษาและพฒันาภมูปิญัญา

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย [มาตรา ๘๖ (๒)] ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรการข้อ ๖๖ ที่ระบุให้รัฐสร้างเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชน

ท้องถิ่น ในการฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) เร่งจัดทำาข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยให้เป็นของ

ประเทศไทย โดยมีการเชื่อมระบบข้อมูลส่วนกลางกับชุมชนท้องถ่ิน แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนา

ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระบุให้เร่งรัดจัดทำาข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญา 

การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยของประเทศ โดยแปลตำารับตำาราแห่งชาติและท้องถิ่นเป็นภาษาไทย

ปัจจุบัน และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการบันทึกองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่า

ภูมิปัญญาต่างๆ เหล่านี้เป็นของประเทศไทย โดยระบบข้อมูลภูมิปัญญาของส่วนกลางจะต้องเชื่อมต่อกับ

ระบบของชุมชนท้องถิ่น

(๓) เฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทยไม่ให้ต่างชาติละเมิด โดยเริ่มจากการส่งเสริมชุมชน

ท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่การบันทึกความรู้ชุมชน หมอพื้นบ้าน การแปล

ตำารับตำาราของท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน  

และการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยกับสำานักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศ และสามารถตรวจสอบได้ว่า
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28 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

มีการละเมิดภูมิปัญญาไทยหรือไม่ (แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

โดยประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๖ ที่ให้ความ

สำาคัญกับการสร้างบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญา 

พรอ้มกับมุง่เน้นให้หน่วยงานของรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รว่มกนัสรา้งระบบ และกลไกในการคุม้ครอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยสร้างความเข้าใจและความรู้เท่าทันให้

สังคมไทย การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของรัฐและชุมชนท้องถ่ินในการคุ้มครองภูมิปัญญา  

การพัฒนาระบบและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งยังระบุให้กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นกลไก 

ในการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 

การดำาเนินการสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกในการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

สขุภาพ การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ์ืน้บา้นอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมขีอ้กำาหนดระหวา่งประเทศ

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD  

ข้อ 8 (J) ได้ระบุให้คุ้มครององค์ความรู้ของชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถ่ินเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

(๔) ส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้านสมุนไพรของชุมชนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในแผน

ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 

ด้านสมุนไพร เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งสมุนไพรท่ีประชาชนและหมอพ้ืนบ้านนำาไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็

มุ่งส่งเสริมชุมชน หมอพื้นบ้าน และเอกชน ในการอนุรักษ์และปลูกสมุนไพร โดยจัดสรรงบประมาณจาก

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมกับให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการลักลอบนำา

สมุนไพรจากแหล่งกำาเนิดในชุมชนไปใช้อย่างไม่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ที่บัญญัติให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน

๒) นโยบายและยุทธศาสตร์กลางน้ำา

นโยบายและยุทธศาสตร์กลางนำ้า  หมายถึง  แนวทางในการนำาศาสตร์การแพทย์แผนไทยต้นนำ้า 

ทั้งด้านภูมิปัญญาไทย และวัตถุดิบสมุนไพร มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย 

เปน็จดุเชือ่มโยงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบัผู้รับบริการทีต้่องมทีัง้มาตรฐานและความปลอดภยั ในทีน่ีจึ้งเกีย่วขอ้ง

กับการพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาและสังคมให้ 

การยอมรับในศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมีการศึกษาวิจัยมารองรับ เพื่อเกิดองค์ความรู้ที่สามารถยืนยัน

ในทางวิทยาศาสตร์เฉกเช่นแพทย์แผนปัจจุบัน และมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ รวมทั้งมีการถ่ายทอด 
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29บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

องค์ความรู้อันเกิดจากการศึกษาวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า วิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน ควบคู่กับการใช้ยาจากสมุนไพรนั้น มีประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัย ซึ่งจะมีความ

สมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัการมมีาตรฐานในการผลติสมนุไพรและยาจากสมนุไพร โดยพบวา่นโยบายและยทุธศาสตร์

ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) พัฒนามาตรฐานการผลติยาจากสมนุไพรและผลติภณัฑส์มนุไพรทีเ่ชือ่มโยงกบัการพฒันา

คุณภาพวัตถุดิบ โดยส่งเสริมศักยภาพและมาตรฐานการผลิตในระดับการพ่ึงตนเองและใช้เองใน 

ชุมชน การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมยาไทยให้ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด ASEAN 

Harmonization โดยสนับสนุนท้ังด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนักวิชาการ ส่งเสริมระบบการผลิต 

ยากลาง โดยการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน (GMP๑, PIC/S๒ และ GLP๓) เพื่อ 

รับผลิตยาให้กับโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแต่การปลูกพืชที่ดีหรือ 

แบบเกษตรอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวที่ดี การให้บริการตรวจวิเคราะห์ยาจากสมุนไพรให้แก่สถานบริการของรัฐ

และโรงงานเอกชนเชิงรุก โดยการส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

(๒) สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ โดย

 (๒.๑) พัฒนาระบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริม 

สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการผลิตและสถาบันวิชาการร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาวิจัยและ 

พฒันาศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย ตัง้แต่ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกบัร่างกายและการทำางานของมนษุย ์กระบวนการ

เกิดโรค สาเหตุของโรค วิธีวินิจฉัยโรค วิธีการเตรียมยา วิธีการบำาบัดรักษาโรค ระบบการสร้างทีมงาน 

การดูแลรักษาผู้ป่วย ระบบใบสั่งยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการดูแลรักษา  

ระบบการพฒันาวชิาการ ทัง้การประชมุวชิาการและวารสารวชิาการ ตลอดจนการสรา้งและพฒันามาตรฐาน

เวชปฏิบัติ ตำาราและคู่มือ (ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๔)

๑ GMP: Good Manufacturing Practice เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร เริ่มมีการใช้

ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา
๒ PIC/S: Pharmaceutical Inspection Convention Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme เป็นมาตรฐานการผลิตยาในประเทศภายใต้ข้อกำาหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านการตรวจประเมินยา

แห่งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวดเทียบเท่ากับมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU-GMP)
๓ GLP: Good Laboratory Practice คือ ระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำาการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการทดลองซ่ึงไม่ได้เป็นการทดลองในคน (Non Clinical Study) และการศึกษาวิจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม
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30 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 (๒.๒) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับ ตั้งแต่นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น นักวิจัยระดับต้น  

นักวิจัยระดับกลาง และเมธีวิจัย รวมทั้งการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายการวิจัยในระดับประเทศภูมิภาค 

และท้องถ่ิน (แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒) ตลอดจนพัฒนา 

องค์ความรู้ของท้องถิ่นทั้งจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และจัดให้มีการวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน การจัดการ

องค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ [แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙)]

 (๒.๓) จัดทำาระบบการบันทึกภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพทั่วประเทศด้วยหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ พร้อมกับตรวจสอบความรู้ และนำาไปใช้ประโยชน์ (Documentation, Assessment  

and Utilization) ซึ่งระบบการบันทึกดังกล่าวเป็นการจัดการความรู้ในระดับของกลุ่มเครือข่ายหมอ 

พื้นบ้านชุมชน มีการตรวจสอบองค์ความรู้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ว่ามาจากแหล่งใด มีความปลอดภัย  

มีประสิทธิผล โดยมีฉันทามติของกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ หลังจากนั้นจึงเกิดการนำาไปใช้ในการดูแล

สุขภาพของชุมชนต่อไปนอกจากนี้ ยังต้องจัดทำาข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของชุมชน 

ทั่วประเทศ (Traditional Knowledge Digital Information; TKDI) โดยเป็นระบบเครือข่ายข้อมูล 

ของชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการบันทึกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังคายนาองค์ความรู้ใน

ตำารับตำาราดั้งเดิมของชุมชนและภูมิภาค ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลส่วนกลางของประเทศ พร้อม

เชื่อมต่อกับระบบการคุ้มครองภูมิปัญญาระหว่างประเทศ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท 

สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

 (๒.๔) พฒันากลไกการระบบจดัการการวจิยัและการคดักรองศาสตร์การแพทยท์างเลอืก

ระดับชาติ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ หรือจัดตั้งในรูปเครือข่ายภาคีการวิจัย

แห่งชาติ และระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ให้มีการจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ ๐.๕ ของงบประมาณ 

ด้านสาธารณสุขมาสนับสนุนงานวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

(แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒) นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญ 

กับพัฒนาระบบและกลไกทางวิชาการที่เข้มแข็ง เป็นอิสระ เป็นกลางในการคัดกรอง ส่งเสริมและคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดใน 

การดูแลสุขภาพของประชาชนและเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์ทางเลือกอื่นๆ พร้อมกับ 

จัดตั้งเครือข่ายวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การใช้การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย และ 

ส่งเสริมการพึ่งตนเองทางสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ 

และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๗)
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31บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

(๓) พัฒนามาตรฐานการผลิตกำาลังคน ทั้งหมอพื้นบ้าน กำาลังคนในระบบการศึกษาและแบบ

ครูรับมอบตัวศิษย์ โดย

 (๓.๑) พัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยสนับสนุนการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการรับรองและเสริมสร้างสถานภาพของหมอพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพของหมอ 

พื้นบ้านในชุมชน การสนับสนุนการสืบทอดสู่หมอพื้นบ้านรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็น 

คุณค่าของหมอพื้นบ้าน และรักษาแบบแผนการสืบทอดที่เป็นของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการ 

ความรู้ทั้งในตำาราและตัวหมอ การพัฒนาทางวิชาการ การบริการ การบริหารจัดการ การจัดต้ังสภา 

หมอพื้นบ้าน เพื่อเป็นเวทีการพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์หมอพ้ืนบ้าน สนับสนุนการ 

เชื่อมโยงเครือข่ายหมอพื้นบ้านท้ังในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

(แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

 (๓.๒) พัฒนามาตรฐานการผลิตกำาลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก ในระบบการศึกษาและแบบครูรับมอบตัวศิษย์ โดยเช่ือมโยงกับระบบการเรียน 

การสอนแพทยแ์ผนปจัจุบนั โดยใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาระบบการสบืทอดหมอพืน้บา้นทีเ่ปน็วถิดีัง้เดมิ

ของชุมชนและในระบบการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนการสอนของการแพทย์แผนไทยทั้งในแบบครู 

รับมอบตัวศิษย์และแบบสถาบันการศึกษา ต้ังแต่มาตรฐานหลักสูตร ครู ตำารา คู่มือ อุปกรณ์การเรียน 

การสอน การฝึกปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การวิจัย เป็นต้น จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเครือข่าย 

สถาบันอบรมการแพทย์แผนไทยแบบครูผู้รับมอบตัวศิษย์และสถาบันการแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็ง 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนของการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นการประกอบ 

โรคศิลปะ ส่งเสริมให้มีการบรรจุความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์

ทางเลือกเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพอื่น รวมทั้งจัดให้มีการรวบรวม

ข้อมูลยาแผนไทยบรรจุในหลักสูตรการเรียนของบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒) นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

ผูส้ัง่ยาและผูใ้ชย้าโดยใหม้กีารใชย้าจากสมนุไพรอยา่งเหมาะสมปลอดภยั และประหยดั (แผนยทุธศาสตรช์าต ิ

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

๓) นโยบายและยุทธศาสตร์ปลายน้ำา

นโยบายและยุทธศาสตร์ปลายนำ้า หมายถึง แนวทางในการนำาผลจากกลางนำ้ามาปรับปรุง 

เป็นสินค้าหรือบริการแล้วกระจายสู่ปลายทาง คือ ผู้บริโภคหรือประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพด้าน 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  

โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น ดังต่อไปนี้
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32 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๑) พัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน ในธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ระบุให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นต้นแบบที่มี

มาตรฐานในการบริการศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมบุคลากร (ข้อ ๖๔) โดยกำาหนดเป้าหมายการมี 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง (ข้อ ๖๐)

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร ในธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ระบุให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ผลักดันการนำายาไทย 

และยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอแก่การดูแลสุขภาพของประชาชน 

และให้หน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลและชุมชนใน 

การผลิตและใช้ยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร (ข้อ ๖๕) พร้อมกับกำาหนดเป้าหมายให้มียาไทยและ 

ยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างพอเพียงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด 

และได้รับการส่งเสริมและใช้ในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ (ข้อ ๕๖) 

(๓) กำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ กำาหนดเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ให้มีนโยบายสาธารณะท่ีส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย

ของสมุนไพรและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ รวมท้ังให้ความสำาคัญกับการรณรงค์ส่ือสารประเด็นนโยบาย

สาธารณะด้านวัฒนธรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรไทย

(๔) พัฒนามาตรฐาน ระบบ และความเข้มแข็งของการจัดการดูแลรักษาโรค โดยให้ความ

สำาคัญกับการจัดการดูแลรักษากลุ่มโรควิถีชีวิต๔ ในระดับชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน (ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) 

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหมอพื้นบ้าน นักวิชาการ และ 

ภาคประชาสงัคม เพือ่ใหช้มุชนสามารถจดัการ และดแูลสขุภาพของชมุชนดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นสขุภาพ

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

(๕) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษา

พยาบาลในภมูภิาคเอเชยี รวมทัง้แกไ้ขปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหม้กีารใชบ้คุลากรทางการแพทย์

ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินงาน โดยพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานสากล สนบัสนนุใหม้กีารพฒันาสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ/บคุลากร/ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

๔ ในยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ กำาหนดโรควิถีชีวิตที่สำาคัญ ๕ โรค ได้แก่  

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
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33บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

รวมทัง้พฒันากลไกการสนบัสนนุการพฒันาธรุกจิบรกิารสขุภาพ โดยการพฒันากลไกควบคมุมาตรฐานบรกิาร/

ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ (นโยบายรัฐบาลและแผน 

การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

๔) การบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

เป็นที่ยอมรับกันประการหนึ่งว่า ในบรรดาแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐท่ีมีการจัดทำาแล้ว 

ส่วนใหญ่มักไม่ถูกนำาไปปฏิบัติ หรือพูดตามศัพท์แสงที่เข้าใจกันโดยทั่วไป คือ แผนถูกแขวนขึ้นหิ้ง  

ยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแผนของชาติ หรือแม้แต่แผนเฉพาะเรื่องซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ภาคส่วน และภาคี

ต่างๆ มากมายด้วยแล้ว ยิ่งขับเคลื่อนกันยากมากขึ้น ด้วยเพราะเหตุที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า เกิดจาก 

ข้อจำากัดต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ อีกทั้งการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังยึดตาม

ภารกิจ (Function) เป็นหลัก หากเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจหน่วยงานของตนเองโดยตรง 

และไม่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน ก็จะไม่มีการขับเคลื่อนเกิดขึ้น ดังนั้น หากต้องการให้นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกตามประเด็นต่างๆ 

ที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ ๒ สามารถเกิดมรรคเกิดผลในทางปฏิบัติ ควรให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ 

ดังต่อไปนี้

(๑) สรา้งความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แหง่องคค์วามรู้ของภมูปิญัญาไทย ความจริงประการสำาคญั

ที่คนไทยต้องยอมรับร่วมกัน ก็คือ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีประโยชน์ในการดูแล รักษาและฟื้นฟู

สุขภาพคนไทยมาแต่โบราณกาล ดังปรากฏหลักฐานการจารึกองค์ความรู้ดั้งเดิมโดยเฉพาะการนวดไทย  

อันเป็นมรดกสืบทอดทางภูมิปัญญาใน ๔ แหล่ง ได้แก่ ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งได้รับ 

การยกย่องเป็นมรดกโลกแห่งความทรงจำา ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์ ๑๑ จารึกตำารายาวัดราชโอรสาราม

ราชวรวิหาร และคัมภีร์แผนนวด ๑ และ ๒ ในตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ หลักฐานเหล่านี้ได้

สะท้อนให้เห็นว่า องค์ความรู้ดั้งเดิมด้านการแพทย์แผนไทย คือ วัฒนธรรมอันมีการสืบสานกันมา จนกล่าว

ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย และฝังตัวแนบแน่นในจิตวิญญาณของประชาชนคนไทย หากมุ่งหวังให้

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชน จำาเป็นต้องมีการจัดการให้ประชาชน

สามารถนำาศาสตร์แขนงนี้ไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบัน พร้อมกับเห็นความสำาคัญ

หันมาช่วยกันปกป้อง รักษา และคุ้มครองให้ภูมิปัญญาไทยสามารถสืบทอดถึงชนรุ่นหลังต่อไป

(๒) ระดมสรรพกำาลงัร่วมกนัปฏบิตั ิและพฒันาภมูปิญัญาไทย หากคนไทยตระหนกัรูใ้นคณุค่า

แห่งองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทยแล้ว สิ่งที่จะตามมาของการบริหารจัดการก็คือภาคีเครือข่าย ซึ่งจำาเป็น 

ต้องระดมสรรพกำาลังร่วมกันปฏิบัติ และพัฒนาภูมิปัญญาไทย ซึ่งกรอบในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานจะ

ตอ้งมีการเชือ่มโยงกบันโยบายและยทุธศาสตรข์องประเทศ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชก้รอบของแผนยทุธศาสตรใ์ด

ยุทธศาสตร์หนึ่ง หรือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากเป็นกรอบใหญ่ที่ทุกภาคีภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน
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34 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ว่า เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญและจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือกเป็นกลไกหลักหรือเป็นศูนย์กลางในการประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ที่จะนำาไป

สู่ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน ตลอดจนเป็นกลไกหลักทางวิชาการที่เป็นศูนย์รวมของ

ขอ้มลูทีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูทีม่อียูท่ัง้หมดรอบดา้น ไมว่า่จะเปน็ระดบัพืน้ทีแ่ละในสว่นกลางเพือ่ใชป้ระโยชน์

ในการศึกษาวิจัย การเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย รวมทั้งพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพและเพียงพอ

ต่อการสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

๒.๓	นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมีความสำาคัญสูงในทศวรรษหน้า

จากกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  

และการแพทย์ทางเลือกดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อท่ี ๒ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นหลัก คือ เร่ืองกำาลังคน  

เรื่องการพัฒนาให้ระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยมีความความน่าเชื่อถือทางวิชาการ เรื่อง 

การเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย เรื่องการสนับสนุนภาคีเครือข่าย โดยที่ทุกเรื่องทุกส่วนล้วนมีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงและต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งหมด แต่ในช่วงจังหวะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่กำาลังส่งผลกระทบมายังประเทศไทยและวิถีการดำารงชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนในป ี๒๕๕๘ ซ่ึงจะเกดิขึน้มาพรอ้มๆ กบัผลกระทบทางวฒันธรรมอาเซยีน

ที่จะแผ่ขยายถึงกันโดยเสรีนั้น ถือเป็นตัวเร่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ในฐานะที่เป็นกลไกหลักทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

จำาเป็นต้องเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีความสำาคัญสูงมาขับเคลื่อน โดยเห็นว่า การเฝ้าระวังและคุ้มครอง

ภูมิปัญญาไทย และการพัฒนากำาลังคน เป็นประเด็นใหญ่ท่ีจะต้องหยิบยกมาขยายความให้ชัดเจนว่า 

ประเทศไทยควรจะกำาหนดกรอบทิศทางการขับเคล่ือนอย่างไร เพ่ือให้การแพทย์แผนไทยสามารถต่อสู้และ

ยนืหยดัอยูใ่นเวทอีาเซยีน รวมทัง้ในเวทโีลกไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิประกอบกบัเมือ่พจิารณาถงึสภาพปญัหาของ

การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันควบคู่กัน ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า  

ทุกวันนี้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเฉกเช่นการแพทย์ตะวันตกหรือ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน แปลได้ว่า ผู้คนยังมีความเคลือบแคลงว่า ศาสตร์แขนงนี้มีความปลอดภัยจริงหรือไม่ 

และเชื่อถือได้แค่ไหน 

เพื่อให้การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในทศวรรษหน้า สามารถตอบโจทย์์สำาคัญดังกล่าว  

จึงควรกำาหนดกรอบทิศทางในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย  

ซึ่งจะมีจุดเน้นด้านการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหลายส่วนตั้งแต่ 

ต้นนำ้า กลางนำ้า ไปจนถึงปลายนำ้า สามารถสร้างคุณค่าและมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสัมพันธ์

เชื่อมโยงไปถึงมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่า เป็นประเด็นการพัฒนาสำาคัญที่จะมี

ส่วนช่วยสร้างความสมดุลของการพัฒนาที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน ตลอดจนมีกรอบการพัฒนากำาลังคนด้าน 
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35บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นแผนระยะยาวท่ีจำาเป็นต้องเร่ิมต้นวางแผนและปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่

บดันีเ้ป็นตน้ไป เพือ่เป็นกำาลงัสำาคญัในการสบืสานตำานานความเปน็อยูข่องคนไทยทีม่กีารพึง่พาภมูปิญัญาไทย

มายาวนาน และเป็นอีกประเด็นสำาคัญที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

๑) กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนาสมนุไพรไทยให้มคีณุคา่และมลูคา่เพ่ิมอยา่ง
ครบวงจร

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาสมุนไพรที่ผ่านมา ควบคู่กับการพิจารณาแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสมุนไพรไทย และนำาไปสู่

การกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร ดังนี้ 

(๑) สถานการณแ์ละแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมนุไพร

ในประเด็น ดังต่อไปนี้

 (๑.๑) กระแสสมนุไพรเริม่หวนกลบัมาเปน็สว่นหนึง่ในวถิชีวีติคนไทย และสามารถสรา้ง

มูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล จากการที่ประเทศไทยและโลกกำาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับผลพวง

อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนี้ ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม อีกทั้งมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม จนนำามาซึ่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ ที่

ทำาให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการรักษาพยาบาลยาวนาน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมการดูแลสุขภาพทางเลือก 

ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยผู้คนหันมาให้ความสนใจเร่ืองของการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนที่จะมี 

การเจ็บป่วยมากขึ้น ส่งผลให้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้เข้ามาตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภคมากขึ้น กระแสสมุนไพรจึงเริ่มหวนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย โดยพบว่า ในปัจจุบันมี

การนำาสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระบบธุรกิจและระบบบริการหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

ธุรกิจบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(ONE TAMBON ONE PRODUCT: OTOP) ซึ่งในแต่ละปีมีการนำาสมุนไพรไปเป็นส่วนประกอบสำาคัญ 

ในการผลิตสินค้าและมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท ดังจะเห็นได้จาก 

สินค้าประเภทเครื่องสำาอางมีมูลการค่าการส่งออกในปี ๒๕๕๔ สูงถึง ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท (สมาคม 

ผู้ผลิตเครื่องสำาอางไทย) ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมีมูลค่าในประเทศกว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 

(สมาพันธ์สุขภาพและความงาม, ๒๕๕๔) มีการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพของรัฐจากบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติ ๑๔๗ ล้านบาท (สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๕๕) และยาแผนโบราณ 

มีมูลค่าการส่งออก ๘๓ ล้านบาท (สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ๒๕๕๔) ขณะเดียวกัน ยังต้อง

มีการนำาเข้าสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบสมุนไพรเป็นส่วนประกอบด้วยมูลค่ามหาศาลเช่นกัน โดยพบว่า ในปี 
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36 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒๕๕๕ มีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ๓๑๙.๕ ล้านบาท เครื่องสำาอาง ๒๐,๙๒๗.๔๘ ล้านบาท  

และยาแผนโบราณ ๓๕๙ ล้านบาท

 (๑.๒) ปญัหาวตัถดุบิสมนุไพรทีข่าดแคลน ดอ้ยทัง้คณุภาพและมาตรฐาน สง่ผลกระทบ

เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ เมื่อพิจารณา 

วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศท่ีนำามาผลิตสินค้า พบว่า ได้มาจากการเพาะปลูกและจากป่าธรรมชาติ  

โดยการเพาะปลูกส่วนใหญ่มาจาก ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรส่งโรงพยาบาลต่างๆ และ 

กลุ่มผู้ปลูกเพื่อแปรรูปเองและจำาหน่ายแก่ผู้ต้องการทั่วไป ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีแนวโน้มได้รับการส่งเสริม 

จากหน่วยงานต่างๆ ให้เพาะปลูกมากขึ้น ขณะที่สมุนไพรจากป่าธรรมชาติ ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากพื้นที่

ป่าไม้ถูกทำาลาย ซึ่งส่งผลให้พืชสมุนไพรสูญหายไปจำานวนมาก อีกทั้งพืชสมุนไพรที่หายากคงเหลืออยู่ในป่า

ประเทศไทยเพียง ๑,๑๓๑ ชนิด หรือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๕ ของพันธุ์พืชที่พบทั่วโลก ส่งผลให้เกิด 

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบตามมา ทำาให้ไทยต้องนำาเข้าสมุนไพรในแต่ละปีในปริมาณค่อนข้างสูง เพื่อให้

เพียงพอต่อการผลิตและบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรของไทยยังด้อยทั้ง

คุณภาพและมาตรฐาน กล่าวคือ มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน และมีปริมาณสารสำาคัญ 

ตำ่ากว่ามาตรฐาน ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานตามไปด้วย จากการศึกษาการปนเปื้อนของ 

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักของยาแผนโบราณที่ผลิตใน ๕ อำาเภอ ของจังหวัดขอนแก่นของบังอร  

ศรีพาณิชกุลชัย และคณะ (๒๕๕๐) ได้สะท้อนให้เห็นว่า มีการปนเปื้อนของตะกั่วอยู่ในกลุ่มยาแคปซูล 

และยาเม็ดเกินมาตรฐานที่กำาหนดสูงถึงร้อยละ ๘๕.๗ และร้อยละ ๗๐.๐

 (๑.๓) โรงงานที่ผลิตยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน หรือ OTOP ส่วนใหญ่

ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิต จะส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งทางการค้า  

เมื่อพิจารณาด้านโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีการผลิตที่ยังด้อยทั้งคุณภาพ 

และมาตรฐานเช่นกัน เนื่องจากเป็นโรงงานขนาดเล็ก มีการผลิตแบบครอบครัว และไม่ได้มาตรฐาน GMP 

ขณะที่โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP มีเพียง ๕๐ โรง จากโรงงานผลิตยาแผนโบราณทั้งสิ้น 

๑,๑๑๗ ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ เท่านั้น โดยแบ่งเป็น ASEAN GMP จำานวน ๒๓ ราย และ 

เกียรติบัตร GMP ๒๗ ราย (สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ๒๕๕๖) ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน 

หรือ OTOP ปัจจุบันมีการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยสำานักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใต้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีการประกาศใช้แล้ว ๑,๔๐๓ มาตรฐาน แต่มีผู้ได้รับการรับรอง 

เพียง ๖๗๗ มาตรฐาน และมีจำานวนผู้ได้รับการรับรองท้ังหมด ๑๑,๑๔๕ ราย (สำานักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ๒๕๕๖) สะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนา 

ทั้งคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งทางการค้า  

โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

 (๑.๔) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรยังไม่เอื้อต่อการยกระดับ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพสมำ่าเสมอและมีความปลอดภัย การวิจัยองค์ความรู้ด้าน
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37บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สมุนไพร เพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในด้านคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย  

เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาสมุนไพรเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ แต่ที่ผ่านมาพบว่า  

การกำาหนดทิศทางการวิจัยของประเทศยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต และขาด 

การประสานเชื่อมโยงการวิจัยโดยยึดเป้าหมายการพัฒนาประเทศร่วมกัน ประกอบกับนักวิจัยส่วนใหญ่ 

ยังคงทำาการวิจัยตามความถนัดหรือความสนใจของตนเองเป็นหลัก ส่วนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีความ 

สามารถบริหารโครงการวิจัยที่ครบวงจรยังมีน้อยมาก รวมทั้งองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานมีมากมายแต่

ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้

มาตรฐานที่ดี (Good Laboratory Practice; GLP) และการวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานที่ดี (Good 

Clinical Practice; GCP) ยังมีน้อย ส่งผลให้งานวิจัยด้านสมุนไพรที่ผ่านมาไม่เอื้อต่อการยกระดับการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพสมำ่าเสมอและมีความปลอดภัย

 (๑.๕) สถานการณ์ระหว่างประเทศ และแนวโน้มการรวมตัวทางเศรษกิจของโลก 

และภูมิภาคจะส่งผลกระทบต่อประเด็นการคุ้มครองพันธุ์พืชและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมาตรฐาน 

การผลิตยาจากสมุนไพร ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับกรณีปัญหาโจรสลัดชีวภาพมาแล้ว

หลายกรณี ตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิ เปล้าน้อย มังคุด และล่าสุดในกรณีของกวาวเครือ องค์กรความ 

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย ได้พบข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ว่ามีบริษัทในประเทศ

ญ่ีปุ่น และประเทศเกาหลี ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็น 

การนำาเอาภูมิปัญญาของคนไทยไปศึกษาพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ แล้วนำาไปคุ้มครองด้วยสิทธิบัตร ส่วนอีกกรณีเกี่ยวกับฤาษีดัดตน เป็นการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยพบว่า ชาวญี่ปุ่นที่ได้มาเรียนการนวดไทยและท่าฤาษีดัดตน ณ สำานักเรียนวัดโพธิ์เมื่อปี ๒๕๔๕ แล้วนำา

ไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการนวดแบบไทย สปา ธุรกิจการนวด และโยคะแบบไทยอย่างครบวงจร พร้อม

กับยื่นจดเครื่องหมายการค้าโดยใช้คำาว่า “ฤาษีดัดตน” (Ruesie Dutton) นอกจากนั้น ยังยื่นจดทรัพย์สิน

ทางปัญญาอีกหลายรายการ เช่น เครื่องสำาอาง อาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งบันทึกภาพและเสียง สื่อสอนโยคะ 

บริการให้ข้อมูลการแปล การสอนนวด และอื่นๆ อีกรวมกว่า ๕๐ รายการ

นอกจากนี้ จากแนวโน้มของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น  

โดยที่ศูนย์กลางอำานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่เอเชีย ส่งผลให้มีการกำาหนดกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกรอบที่วางไว้ ดังนั้น เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิก จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ASEAN 

Harmonization ที่กำาหนดให้การผลิตยาเพื่อการส่งออกและใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องได้มาตรฐาน 

ASEAN GMP โดยข้อตกลงนี้มีการใช้บังคับกับการผลิตยาจากสมุนไพรด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีข้อตกลงว่า

ด้วยแผนการปรับกฎระเบียบเครื่องสำาอางให้สอดคล้องกันแห่งอาเซียน (Agreement on the ASEAN 

Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme: AHCRs) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาปรับ

กฎหมายเครื่องสำาอางของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกัน โดยมีผลตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ขณะเดียวกัน 
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38 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ยังมีข้อตกลงต่างๆ ในระดับโลก ที่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีสมาชิก แต่จำาเป็นต้อง 

ตระหนักและเตรียมการณ์รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อนุสัญญา “UPOV 1991” (UPOV 

Convention 1991) ซึ่งเป็นความตกลงคุ้มครองพันธุ์พืช พบว่า เมื่อครั้งมีการเจรจาเปดเขตการค้าเสรี

ระหว่างไทย-สหรัฐ (FTA) สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นการคุ้มครองพันธุ์พืชมาก ถึงแม้ว่า 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญานี้ก็ตาม แต่ถ้าเมื่อใดที่ไทยลงนามเป็นภาคีสมาชิก

และให้สัตยาบันแล้ว จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาดังกล่าวอย่างเข้มงวดทุกประการ 

(๒) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร 

ภายใต้ประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมุนไพร รวมทั้ง

ประเด็นที่ได้จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถกำาหนดประเด็นเชิง 

ยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมอย่างครบวงจร โดยมีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า ไปจนถึงปลายนำ้า เพื่อนำากรอบยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนงาน 

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในทศวรรษหน้า ดังต่อไปนี้

 (๒.๑) กรอบการพัฒนาสมุนไพรต้นนำ้า จากสภาพปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร

จนตอ้งมกีารนำาเขา้สมนุไพรในแตล่ะปีดว้ยปรมิาณจำานวนมาก เนือ่งจากสมนุไพรจากปา่ธรรมชาตไิดล้ดจำานวน

ลงไปมาก ขณะที่กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกมีแนวโน้มได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ให้เพาะปลูก 

มากขึ้น แต่วัตถุดิบสมุนไพรไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังด้อยทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงส่งผลกระทบ 

เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ทั้งยังส่งผลกระทบถึง 

การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาโจรสลัด

ชีวภาพที่ได้ฉกฉวยสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาไทยไปแล้วหลายตัว เช่น ข้าวหอมมะลิ เปล้าน้อย มังคุด และ

กวาวเครือ เป็นต้น

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรต้นนำ้า จึงควรมีจุดเน้นด้านการปลูกสมุนไพร

เพือ่ทดแทนการนำาเขา้และคนืความความหลากหลายทางชวีภาพ โดยใหค้วามสำาคญักบัประเดน็การพฒันา

ด้านการสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชุมชน ควบคู่กับการเพาะปลูกตามมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ (Organic Standards) ซึ่งจะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง ทั้งยังส่งผลให้โรงงานผลิต

สามารถนำาวตัถุดบิสมนุไพรท่ีไดม้าตรฐานนีไ้ปผลติสนิคา้เพือ่ใหไ้ด้ตามมาตรฐานการผลติต่างๆ เชน่ มาตรฐาน 

GMP ทั้งของไทย อาเซียนและโลก เป็นต้น ขณะเดียวกัน ควรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง

การลกัลอบนำาสมนุไพรจากแหลง่กำาเนดิในชมุชนไปใชอ้ยา่งไมย่ัง่ยนื ควบคูก่บัการพัฒนาระบบข้อมลูสมนุไพร

เพื่อการคุ้มครองสมุนไพรที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการคุ้มครองระหว่างประเทศ พร้อมกับเร่งพัฒนากลไก

การคุ้มครองพันธุ์พืชและภูมิปัญญาไทยให้สามารถดำาเนินการอย่างจริงจัง เพ่ือสกัดกั้นไม่เกิดปัญหา 

โจรสลัดชีวภาพ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และ 
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39บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

คืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เพื่อให้สมุนไพรท่ีถูกทำาลายจากการบุกรุกป่าพลิกฟ้ืนข้ึนมา รวมถึงคืน 

ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

 (๒.๒) กรอบการพัฒนาสมุนไพรกลางนำ้า มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมุนไพร

ต้นนำ้า ซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่า วัตถุดิบสมุนไพรไทยส่วนใหญ่ยังด้อยทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับ 

การผลติผลติภัณฑ์จากสมนุไพร โดยเฉพาะโรงงานทีผ่ลติยาสมุนไพรและกลุม่ผูผ้ลติผลติภณัฑส์มนุไพร OTOP 

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หากประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะส่งผลให้

ไทยเสียเปรียบประเทศสมาชิกในอาเซียน รวมถึงประเทศคู่แข่งทางการค้าอื่นๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกัน  

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ยังไม่เอื้อต่อการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ใหม้คีณุภาพสมำา่เสมอและมคีวามปลอดภยั รวมทัง้หอ้งปฏบิติัการวจิยัทีไ่ด้มาตรฐานทีดี่ (Good Laboratory 

Practice; GLP) และการวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) ยังมีน้อย

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรกลางนำ้า จึงควรมีจุดเน้นด้านการพัฒนา

ศักยภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยให้ความสำาคัญกับประเด็นการพัฒนาด้าน 

การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 

Practice) มาตรฐาน PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention Pharmaceutical Inspection 

Co-operation Scheme) และมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) เพื่อรับผลิตยาให้กับ 

โรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก พร้อมกับเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรต้นนำ้า ตั้งแต่ 

การปลูกพืชที่ดีหรือแบบเกษตรอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวที่ดี การให้บริการตรวจวิเคราะห์ยาจากสมุนไพรให้แก่

สถานบริการของรัฐและโรงงานเอกชนเชิงรุก รวมทั้งกำาหนดมาตรการเพื่อยกระดับโรงงานผลิตยาแผนไทย

และสมุนไพร กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP นอกจากนี้ ควรให้

ความสำาคัญกับการสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของ

อุตสาหกรรมยาไทยให้ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด ASEAN Harmonization ตลอดจนพัฒนาศักยภาพนัก

วิจัยให้มขีดีความสามารถดา้นการบรหิารโครงการวจิยัแบบครบวงจร สามารถคดิโจทยว์จิยัทีต่อบสนองความ

ต้องการของภาคการผลิต และสามารถประสานเชื่อมโยงการวิจัยโดยยึดเป้าหมายการพัฒนาประเทศเป็น

สำาคัญ เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพและปลอดภัย 

 (๒.๓) กรอบการพัฒนาสมุนไพรปลายนำ้า จากกระแสสมุนไพรที่เริ่มหวนกลับมาเป็น 

ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย โดยเกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและกระแสนิยมการดูแล

สุขภาพทางเลือก ซึ่งผู้คนหันมาให้ความสนใจเรื่องของการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วย

มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการนำาสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการในระบบธุรกิจและระบบ

บรกิารหลากหลายรปูแบบ อาท ิธรุกจิบรกิารสขุภาพ การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ระบบบรกิารสขุภาพ ผลติภณัฑ์

เสริมสุขภาพ และสินค้า OTOP
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40 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรปลายนำ้า จึงควรมีจุดเน้นด้านการส่งเสริม 

การใช้ผลิตภัณฑ์ยาไทยและสมุนไพรอย่างปลอดภัย คู่ขนานไปกับสร้างเสริมขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในเวทีการค้าโลก โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาใน 

ประเด็นด้านการนำายาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักเพิ่มขึ้น ส่งเสริมศักยภาพของ 

โรงพยาบาลและชุมชนในการผลิตและใช้ยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร ส่งเสริมและใช้ในระบบบริการ

สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ รวมทั้งพัฒนากลไกควบคุมมาตรฐานบริการสุขภาพและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 

๒) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

ท่ีผา่นมาคำาจำากดัความของกำาลงัคนดา้นการแพทยแ์ผนไทยอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตักิารประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขา 

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ แต่ในปจัจุบนัได้เปล่ียนเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีการแพทย์

แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งยังได้เพิ่มการแพทย์พื้นบ้านไทยในการประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท  

ทำาให้การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย  

การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 

จากการท่ีนโยบายและยทุธศาสตรต์า่งๆ มคีวามคาดหวงัวา่ ภมูปิญัญาไทยจะเปน็อกีศาสตรส์ำาคญั

ในการดูแลรักษาโรคผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตก สามารถดูแลสุขภาพ 

ของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่ต้องให้การคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานต่อไป ประกอบกับ

กระแสความนยิมดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกมแีนวโนม้สูงขึน้ ส่งผลใหภ้าครัฐได้จัดบรกิาร

ในระบบบริการสุขภาพพร้อมกับขยายการบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาคเอกชนก็มีลงทุนด้านการบริการสุขภาพ

ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนากำาลังคน

กลับพบว่า ยังไม่สามารถผลิตกำาลังคนให้มีความสมดุลกับความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น  

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย 

ให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

(๑) สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย จากการทบทวน

สถานการณ์การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการสุขภาพที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

พบประเด็นสำาคัญ ดังต่อไปนี้

 (๑.๑) สถาบนัหรอืสถานพยาบาลของภาคประชาชนมแีนวโนม้ถกูลดบทบาทในการผลติ

กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยที่มีมายาวนานร่วมร้อยปี ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) หมายถึงผู้ที่ได้

รับการอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ 
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41บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม และต้องสอบผ่านความรู้ตาม 

ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยกลุ่มนี้ ถือว่ามีความสำาคัญ

มากและเป็นรากฐานของการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพภาคประชาชน เพราะมีระบบ 

การเรียนการสอนที่สืบทอดมาแต่อดีตยาวนานร่วมร้อยปี มีการจัดอบรมผ่านทางสมาคมการแพทย์แผนไทย

ต่างๆ และมีหมอแผนไทยท่ีมีความรู้จากการสืบทอดจากครูบาอาจารย์และคัมภีร์การแพทย์แผนไทยดั้งเดิม

เป็นผู้ฝึกสอน

 จากการตรวจสอบจำานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยนับเป็นรายบุคคล  

พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมียอดสะสมตั้งแต่ ๒๔๗๒ จนถึงปัจจุบัน จำานวน ๓๐,๓๗๑ คน 

(สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) แต่จำานวนดังกล่าวเป็นจำานวนของ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์รวมกัน ทั้งยังไม่ทราบจำานวน 

ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วว่ามีจำานวนเท่าไร โดยกำาลังคนกลุ่มนี้ได้สอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทยในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๒,๕๑๔.๔ คน โดยเป็นประเภทเภสัชกรรม

ไทยมากที่สุด จำานวน ๔,๕๒๘ คน รองลงไปเป็นประเภทการผดุงครรภ์ไทย จำานวน ๓,๓๓๓ คน เวชกรรม 

จำานวน ๒,๙๔๙ คน และการนวดไทย ๑,๗๖๓ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้ 

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ อีกจำานวน 

๓๔ คน

 เมื่อพิจารณาด้านการผลิตกำาลังคนกลุ่มนี้ของสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พบว่า มีจำานวนทั้งสิ้น ๑๐๕ แห่ง โดย

เป็นสถาบันหรือสถานพยาบาลของภาคประชาชน จำานวน ๒๖ แห่ง เป็นของภาคเอกชน (แพทย์แผนไทย) 

จำานวน ๑๘ แห่ง เป็นของภาครัฐ จำานวน ๖๑ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีสถาบันหรือสถานพยาบาลขององค์กร

ด้านความพิการอีก ๗ แห่ง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา หน่วยงานภาครัฐได้เริ่มจัดการศึกษาอบรม

การแพทย์แผนไทยโดยเป็นประเภทการนวดไทยแทบทั้งหมด ส่งผลให้ในปัจจุบันภาครัฐเข้ามามีบทบาทใน

การจัดการอบรมการนวดไทยมากกว่าภาคประชาชนและภาคเอกชน ขณะเดียวกันเมื่อวิเคราะห์โครงสร้าง

หลักสูตรวิชาชีพประเภทการนวดไทย พบว่า มีหมวดวิชาทั้งหมด ๖ หมวด ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา  

๒๕ วิชา และวิชาเลือกอีก ๒ วิชา แต่ตำาราที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ได้ประกาศ  

๓ เล่มน้ัน เป็นตำาราในระดับหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเป็นหลัก และอาจรองรับวิชาเพียง ๓-๕ วิชา

เท่านั้น ทำาให้ระบบการสอนวิชาชีพของกำาลังคนกลุ่มนี้ ยังขาดตำาราหลักที่ใช้สอนเป็นจำานวนมาก  

ไม่น้อยกว่า ๒๐ วิชาเรียน ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นต้องทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้เพียงพอต่อการพัฒนา

คุณภาพกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย และในระยะยาวหากรัฐไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุน 

การจัดการอบรมของภาคประชาชน อาจจะส่งผลให้หลายสมาคมต้องยุติบทบาทการผลิตกำาลังคนด้าน 

การแพทย์แผนไทยที่เคยดำาเนินการมาร่วมร้อยปี
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42 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 (๑.๒) สถาบันการศึกษายังต้องพัฒนาระบบข้อมูลกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย  

และพัฒนาตำาราเรียนที่มีมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รวมผู้ประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ข)  

และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามมาตรา ๓๓ (๒) เข้าด้วยกันตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) โดยกำาหนด 

เป็น “ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์ 

แผนไทยประยกุตจ์ากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาการแพทยแ์ผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้ตามทีก่ำาหนด

ไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย”

 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์แผนไทย จำานวนทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับ

การรับรองในสาขาการแพทย์แผนไทย จำานวน ๑๑ แห่ง และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำานวน  

๘ แห่ง แต่เนื่องจากไม่มีระบบรายงานกลางของจำานวนนักศึกษาท่ีรับและจบการศึกษาด้านการแพทย์ 

แผนไทยและแผนไทยประยุกต์ของแต่ละสถาบัน รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลการทำางานและการย้าย 

สถานทีท่ำางานหรอืทีอ่ยูอ่าศยัของผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย และการสูญเสียกำาลังคน จึงไมส่ามารถ

รายงานขอ้มลูในสว่นนีไ้ด ้ขณะเดยีวกนั เมือ่พจิารณาขอ้มลูของผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามมาตรา ๓๓ (๒) ของกฎหมายฉบับเดิม ก็ยังไม่เที่ยงตรง แต่สามารถสะท้อน

ภาพเพียงคร่าวๆ ได้ว่า มีจำานวน ๑,๑๕๘ คน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ซึ่งในจำานวนนี้ มีแพทย์

แผนไทยประยุกต์จำานวนหนึ่งที่ไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) เพื่อที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเภสชักรรมไทย และสามารถเปดรา้นขายยาแผนโบราณหรอืคมุการผลติยาแผนโบราณในโรงงานผลติ

ยาแผนโบราณตามกฎหมาย

 นอกจากนี้ ยังพบว่า สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยท้ังหมด  

๑๑ แห่ง จะมีการเรียนนวดที่หลากหลายแล้วแต่สถาบันที่จัดการเรียนการสอน เช่น นวดนำ้ามัน นวดฝ่าเท้า 

นวดล้านนา นวดทักษิณ นวดไทยสำาหรับนักกีฬา นวดสวีดิช ไคโรแพรกติก การนวดไทยประยุกต์  

(ราชสำานัก) การนวดพื้นบ้าน เป็นต้น ทำาให้การสอนการนวดไทยในสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย 

ไม่มีมาตรฐาน อีกทั้งองค์ความรู้ตามหลักการสอนการนวดไทย มีตำาราหลักเพียง ๒ เล่ม คือ ตำารา 

หัตถเวชกรรมไทย (นวดแบบราชสำานัก) ตีพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และตำาราการนวดพื้นฐาน  

ตีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๕ จึงสะท้อนให้เห็นว่า ตำาราหลักในการเรียนการสอนนวดไทยยังมีจำานวนน้อย อีกทั้ง 

องค์ความรู้ที่มีการบันทึกก่อนหน้าปี ๒๕๔๘ ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกแต่อย่างใด 

 (๑.๓) กำาลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้านไม่มีระบบการเรียนการสอนทั้งยังขาดผู้สืบทอด

ศาสตร์แขนงนี้ให้คงอยู่ในสังคมไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีหมอพื้นบ้าน จำานวน ๕๓,๐๓๕ คน (สำานักงาน

นายทะเบียนกลางของสำานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก, มีนาคม ๒๕๕๖) โดยมีหมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อให้
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43บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๕๕ จำานวน ๑๖๑ คน  

หรือมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ ๐.๓ ของหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ทั้งหมด ในจำานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นหมอสมุนไพร 

ถึง ๑๑๕ คน ท่ีเหลืออีก ๓๖ คนเป็นหมอกระดูก โดยหมอพื้นบ้านเหล่านี้มีอายุต้ังแต่ ๔๑-๙๓ ปี  

ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๓.๔ มีอายุระหว่าง ๖๑-๘๐ ปี 

 ปัญหาสำาคัญของการแพทย์พื้นบ้านที่กำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้และจะเป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาในอนาคตข้างหน้า ก็คือ การผลิตและพัฒนากำาลังคนของหมอพื้นบ้านที่ผ่านมา เป็นการสืบทอด

ความรู้จากบรรพบุรุษ จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยไม่มีระบบการเรียนการสอนและไม่มีสถาบัน 

การผลิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาภาคเหนือ ๑ แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก ๑ แห่ง 

ได้ทำาการถอดความรู้ของหมอพื้นบ้านในภูมิภาคและจัดทำาเป็นวิชาเรียนประกอบในหลักสูตรการผลิต 

แพทย์แผนไทย แต่พบว่า การที่นักศึกษาที่มาเรียนนั้น มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจที่ 

แตกตา่งจากหมอพืน้บา้นดัง้เดมิ จงึอาจจะเขา้ไมถ่งึจติวญิญาณของความเปน็หมอพืน้บา้นเทา่กบัการสบืทอด

มาจากบรรพบุรุษ ขณะที่ หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอดต่อ อีกท้ังคนรุ่นใหม่ 

ขาดความสนใจที่จะสืบสานศาสตร์แขนงนี้ จากการตรวจสอบสถานะล่าสุดของหมอพื้นบ้าน จำานวน  

๑๖๑ คน ปรากฏว่า ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยถึง ๗ คนแล้ว ดังนั้น การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากชราภาพ 

จะเปน็ปจัจยัหลกัในการสญูเสยีกำาลงัคนหมอพ้ืนบา้น และทีส่ำาคญัทีสุ่ดคอื การสูญเสียความรู้ในเชงิประจกัษ์

ของหมอพื้นบ้าน ประกอบกับการเกิดของหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่มีน้อยมาก ส่งผลให้อนาคตของการแพทย์ 

พื้นบ้านน่าเป็นห่วงว่าจะหมดสิ้นไปจากสังคมไทย และควรเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะความ

จำาเป็นอย่างเร่งด่วนในการถอดบทเรียนและบันทึกความรู้ของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งมีกลไกในการส่งเสริมคน

รุ่นใหม่มาสืบทอดความรู้ 

 (๑.๔) การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวสูงและ 

มุ่งส่งเสริมมาตรฐานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันการจัดบริการการแพทย์แผนไทยอยู่ 

ภายใต้ ๒ ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบคลุมประชากร ๕ ล้านคน 

หรือประมาณร้อยละ ๘ ของประชากร โดยกรมบัญชีกลางสนับสนุนให้ข้าราชการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่า 

รักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยได้ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครอบคลุมประชากร  

๔๗ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๗๕ ของประชากร โดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายเงิน

สมทบให้หน่วยบริการประจำา (CUP) ที่จัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในกลุ่มหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าผ่านกองทุนแพทย์แผนไทย 

 เมื่อพิจารณาการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยใน ๒ ระบบหลักดังกล่าว ปรากฏว่า  

ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สะท้อนภาพได้จากข้อมูลค่าใช้จ่ายการบริการการแพทย์ 

แผนไทยซึ่งรวมอยู่หมวดค่ารักษาทางการแพทย์แผนจีน โดยในปี ๒๕๕๓ มียอดค่ารักษาทางการแพทย์ 

แผนไทยและการฝังเข็ม เป็นเงิน ๑๒๑.๒๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑๙๙ ของค่ารักษาพยาบาล

ทั้งหมด ส่วนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม 
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44 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สุขภาพตำาบลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก ๙๒๑ แห่ง ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๔,๕๓๑ แห่ง ในปี ๒๕๕๕  

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากยอดค่าใช้จ่ายในการบริการการแพทย์แผนไทยที่จำาแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

นวดไทย (นวด อบ และประคบ เพื่อลดอาการปวด และฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) บริการการฟื้นฟู 

แม่หลังคลอด และการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่า ในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีการใช้ 

บริการการนวดไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำานวนคนที่มารับบริการ ๓๑๓,๓๕๒ คน จำานวนครั้ง 

๑,๑๖๒,๒๙๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๑,๒๘๒,๑๗๐ คน และจำานวนครั้งเป็น ๕,๒๔๘,๙๔๖ ครั้ง  

ในปี ๒๕๕๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๑ ของประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนการรับบริการฟื้นฟู

สุขภาพแม่หลังคลอดเพิ่มมากขึ้น จากแม่หลังคลอด ๑,๗๐๑ คน รับบริการ ๖,๙๐๙ ครั้ง ในปี ๒๕๕๓ 

เป็น ๑๕,๙๘๒ คน รับบริการ ๕๓,๘๑๔ ครั้ง ในปี ๒๕๕๕ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๖ และ

การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีหน่วยบริการสั่งใช้ยาในปี ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๘,๖๕๒ แห่ง 

โดยโรงพยาบาลชมุชนมอีตัราสว่นของสถานบรกิารในการสัง่ใชย้ามากทีส่ดุ (รอ้ยละ ๘๙.๗๓ ของโรงพยาบาล

ชุมชน)

 นอกจากนี ้สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติยงัได้ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาคณุภาพ

การให้การบริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจัดทำาแนวเวชปฏิบัติด้าน 

การนวดไทย (วนท.) ในปี ๒๕๕๐ ใช้แนวทางมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดทำาโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปี ๒๕๕๑ และ

ส่งเสริมมาตรฐานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยกำาหนดให้ระดับ

เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล มีผู้ให้บริการการนวดไทยที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

(๓๓๐ ชั่วโมง) ระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/จังหวัด หรือหน่วยบริการประจำา มีผู้ให้บริการ

การนวดไทยเป็นผู้ที่จบหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (๘๐๐ ชั่วโมง) และในปี ๒๕๕๖ ได้กำาหนดเกณฑ์กลาง 

(เกณฑ์ข้ันตำ่าท่ีหน่วยบริการประจำาต้องมี) ให้มีนักการแพทย์แผนไทยประจำา ณ หน่วยบริการ ปัจจุบัน 

พบว่า มีผู้ให้บริการที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมากที่สุด จำานวน ๖,๒๔๔ คน (ร้อยละ ๔๗.๒) รองลงไปเป็น

ผู้ให้บริการที่ตำ่ากว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำานวน ๕,๖๐๖ คน (ร้อยละ ๔๒.๓) และผู้ให้บริการการแพทย์

แผนไทยที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จำานวน ๑,๓๙๔ (ร้อยละ ๑๐.๕) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันบุคลากร

ด้านการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ได้ใบประกอบโรคศิลปะไม่สามารถให้บริการในหน่วยบริการประจำา 

(CUP) ได้ทุกแห่ง

(๒) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

ภายใต้สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งประเด็นที่ได้

จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งพบประเด็นที่มีความจำาเป็นต้องได้

รับการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษา และระบบข้อมูลกำาลังคน 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการได้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยควรให้ความ

สำาคัญกับการวางแผนพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยตามกรอบ ดังต่อไปนี้
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45บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

 (๒.๑) เชื่อมโยงการแพทย์แผนไทยกับระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่ง

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จากแนวโน้มการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพที่ขยายตัว 

สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการดูแลรักษาโรคด้วยการ 

ผสมผสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และมุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพในภูมิภาค

เอเชีย

 ดงันัน้ กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนา จึงควรมุง่กำาหนดกรอบกำาลังคนด้านการแพทยแ์ผนไทย

ภายใตก้รอบของกระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มกบักำาหนดมาตรฐานของระดบัการบรกิารสขุภาพดา้นการแพทย์

แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ เช่น ระดับปกติทั่วไปควรประกอบด้วยมาตรฐานด้านใด เมื่อยกระดับสู่ 

ความเป็นเลิศ (Excellent) ควรยึดหลักการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและประชาชนมีความพึงพอใจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ควรกำาหนดกลไกในการดำาเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

ทำาหน้าท่ีกำากับการดำาเนินงาน (Regulator) อาทิ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนหน่วยบริการในภูมิภาค ทำาหน้าที่เป็นผู้จัดบริการ (Provider) 

 (๒.๒) พัฒนาศูนย์วิจัยการแพทย์แผนไทย (Research Center) แบบครบวงจร  

เพื่อสนับสนุนและยกระดับการบริการการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ ปัจจุบันการแพทย์แผนไทย 

มีจุดอ่อนด้านองค์ความรู้ที่ยังคงกระจัดกระจาย มีหลักฐานการบันทึกองค์ความรู้ดั้งเดิมค่อนข้างน้อย  

ทั้งยังไม่มีการสังคายนาองค์ความรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะด้านการนวดไทย ประกอบกับยัง

มีจุดอ่อนด้อยด้านการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ เพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการบริการ 

การแพทยแ์ผนไทยในดา้นคณุภาพ ประสทิธผิล และความปลอดภยั ขณะทีใ่นโลกปจัจบุนัเขา้สูย่คุการแขง่ขนั

สูง โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ก็ยิ่งทำาให้มีการกำาหนดมาตรการต่างๆ  

เพือ่กดีกนัทางการคา้มากขึน้ การแพทยแ์ผนไทยจึงจำาเปน็ต้องปรับตัวใหอ้ยูร่อดและเพ่ิมขดีความสามารถใน

การแข่งขัน โดยใช้การศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา

 ดงันัน้ กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนา จึงควรมุง่พัฒนาศนูยว์จัิยการแพทยแ์ผนไทย (Research 

Center) แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า เพื่อสนับสนุนและยกระดับการบริการ 

การแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยเชื่อมโยงกับระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านด้ังเดิม และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพและมีความพร้อมต่อการยกระดับการพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ 

 (๒.๓) พัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเข้าถึงแก่นแท้ 

ของการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันการผลิตกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยมาจากแหล่งผลิต ๓ กลุ่ม คือ  

โดย สถาบันหรือสถานพยาบาล สถาบันการศึกษา และหมอพื้นบ้าน ซึ่งแหล่งผลิตทั้งสามกลุ่มต่างมีจุดอ่อน

ทีเ่ปน็ปญัหาสำาคญัตอ่การสบืสานและพฒันาศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยใหเ้ปน็ทีน่า่เชือ่ถอืและมคีวามปลอดภยั
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46 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ กล่าวคือ การเรียนการสอนในสถาบันหรือสถานพยาบาลต่างๆ ไม่มีความเข้มแข็ง

เนื่องไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่เป็น 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีการเรียนอย่างหลากหลายตามท่ีสถาบันจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ

การนวดไทยและหมอพื้นบ้าน มีการเรียนการสอนในรูปแบบของการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษสู่ชน 

รุ่นหลัง ซึ่งหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขณะที่ทายาทรุ่นปัจจุบันให้ความสนใจรำ่าเรียนศาสตร์แขนงนี้

น้อยมาก แม้ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาพยายามถอดความรู้เพื่อใช้ประกอบในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 

แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นหมอพ้ืนบ้านได้ นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาของแหล่งผลิต 

ทั้งสามกลุ่มที่ต้องเผชิญเหมือนกันคือ การขาดแคลนตำาราเรียน โดยเฉพาะตำาราหลักในการเรียนการสอน 

มีน้อย ทั้งยังไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งไม่มีระบบข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ตั้งแต่

รายงานกลางของจำานวนผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลการทำางานและการย้ายสถานที่ทำางาน

หรือที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการสูญเสีย 

กำาลังคน ขณะท่ีข้อมูลผู้ท่ีสามารถข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายฉบับเดิม (พ.ร.บ. 

การประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. ๒๕๔๒) หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย/การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

ตามกฎหมายฉบับใหม่ (พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖) ยังมีการนับซำ้า เนื่องจากผู้สำาเร็จ

การศึกษาสามารถไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้มากกว่า ๑ สาขา ซึ่งปัญหาไม่มีข้อมูล ข้อมูล

ที่ไม่เทียงตรง และข้อมูลไม่มีความชัดเจนจะส่งผลให้การวางแผนพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย 

ในอนาคต ไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องนโยบาย สถานการณ์ และกรอบเวลาที่จะขับเคลื่อน

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงควรมุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของแหล่งผลิต 

แต่ละกลุ่มที่มีการสังคายนาหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน โดยใช้กลไกสภาการแพทย์

แผนไทยผลักดันเรื่องนี้ สำาหรับกลุ่มที่ผลิตกำาลังคนที่อยู่ภายใต้สถาบันหรือสถานพยาบาล (หรือ 

ประเภท ก) ที่จัดอบรมการแพทย์แผนไทยแบบครูผู้รับมอบตัวศิษย์และสถาบันการแพทย์แผนไทย  

ควรมุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง กลุ่มสถาบันการศึกษา (หรือประเภท ข) ควรกำาหนด 

กรอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดับให้ชัดเจน เช่น ระดับปริญญาตรี ควรมีความรู้ด้านการแพทย์

แผนไทยที่สำาคัญในเรื่องใดบ้าง ระดับปริญญาโท ควรมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และการสรุป รวมทั้งเพิ่ม 

ความลึกซึ้งด้านจิตวิญญาณการแพทย์แผนไทย และระดับปริญญาเอก ควรมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้

ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และกลุ่มหมอพื้นบ้าน ควรให้ความสำาคัญเร่งด่วนใน 

การถอดบทเรียนและบันทึกความรู้ของหมอพื้นบ้าน รวมถึงพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านและถ่ายทอดสู่ 

คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในการรักษาแบบแผนการสืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านที่เป็นของชุมชน 

นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลกำาลังคนด้านการแพทย์ไทยให้มีความเชื่อมโยงกัน 

ทัง้จำานวนผูเ้รยีนทีส่ำาเรจ็การศกึษา การทำางานและการยา้ยสถานทีท่ำางานหรอืทีอ่ยูอ่าศยัของผูป้ระกอบวชิาชีพ

การแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการสูญเสียกำาลังคน ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลที่

สามารถสะท้อนจำานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่แท้จริง
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47บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

 (๒.๔) ระดมพลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำาหนดแผนการพัฒนา 

กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการวางแผน 

พัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยมีข้อจำากัด ทั้งทางด้านข้อมูลการผลิตกำาลังคนและความต้องการ 

กำาลังคน ประกอบกับมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายแห่ง ซ่ึงไม่ใช่มีเพียงแค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น  

ยังต้องมีการเชื่อมโยงกับระดับนโยบาย และเครือข่ายสถาบันการผลิต เครือข่ายของหน่วยบริการทั้งภาครัฐ

และเอกชน เครือข่ายของสถาบันวิจัย และเครือข่ายประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยที่แผนพัฒนากำาลังคนนี้ 

เป็นแผนระยะยาวที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับนโยบาย สถานการณ์ และกรอบเวลาที่จะ 

ขับเคลื่อน

 ดังนั้น หลักการสำาคัญในการวางแผนพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย จึงควรอยู่บน

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับฟังข้อมูลของแต่ละภาคส่วน และความคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อการนำามาวางแผนการผลิตกำาลังคน ทั้งในกลุ่มสถาบันหรือสถานพยาบาล (หรือประเภท ก) 

กลุ่มสถาบันการศึกษา (หรือประเภท ข) และกลุ่มหมอพื้นบ้าน (หรือประเภท ค) เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการทัง้ระบบบรกิารสขุภาพและการบรกิารของภาคเอกชน โดยทีแ่ผนพฒันากำาลงัคนฉบบันีจ้ะตอ้ง

ผ่านการยอมรับจากทุกภาคส่วน จึงจะนำาไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 

๒.๔	บทสรุป

หัวใจหลักของการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก คือ 

เป็นศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย และได้รับการยอมรับ ดังนั้น การขับเคลื่อน

การพัฒนา จำาเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการดำาเนินการพัฒนาต้ังแต่ต้นนำ้า  

กลางนำ้า และปลายนำ้าให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน นับตั้งแต่การพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร 

แล้วพัฒนาต่อยอดให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยด้วยการพัฒนามาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะ

มาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมาตรฐานการผลิตกำาลังคน รวมถึงการวิจัย

และพัฒนาเพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในด้านคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย  

จงึจะทำาใหส้ามารถกระจายสนิคา้และบริการถงึมอืผู้บริโภคและประชาชนอยา่งมมีาตรฐานและความปลอดภยั 

นั่นก็คือ ผู้บริโภคและประชาชนให้การยอมรับหรือมีความพึงพอใจในท้ายท่ีสุด ท้ังนี้ ยังจำาเป็นต้องให้ 

ความสำาคัญกับการติดตามประเมินผลตามกรอบของนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถ 

ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

สำาหรับประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ 

ทางเลือก ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของประเทศในทศวรรษหน้า คือ การมุ่งพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อ 

การยกระดับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงกรอบการพัฒนาควรมุ่งเน้นการเชื่อมโยง 
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48 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

การแพทย์แผนไทยกับระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การพัฒนาศูนย์การวิจัยการแพทย์แผนไทย 

(Research Center) แบบครบวงจร พัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานและเข้าถึง 

แก่นแท้การแพทย์แผนไทย รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มเพื่อ 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซ่ึงกรอบการพัฒนาควรมีจุดเน้น 

ด้านการปลูกสมุนไพรเพื่อทดแทนการนำาเข้าและคืนความความหลากหลายทางชีวิภาพ การพัฒนาศักยภาพ

และมาตรฐานการผลติผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร คูข่นานกบัสรา้งเสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในเวทีการค้าโลก

อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จำาเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการยอมรับว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่มีการสืบทอดมา

ยาวนาน เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ควรแก่การสืบสานและพัฒนาต่อยอด 

เพื่อให้คงอยู่ถึงชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน
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ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านมีคุณลักษณะ

พื้นฐานที่แตกต่างจากระบบบริการการแพทย์แผนปัจจุบันตรงที่การแพทย์แผนไทย

และการแพทยพ์ืน้บา้นน้ันอยูใ่นวถิชีวีติของคนไทยมาต้ังแตอ่ดตี โดยมวีดัเปน็ศนูยก์ลาง

ในการศึกษาเล่าเรียนทางด้านการแพทย์และให้การบำาบัดรักษาผู้ป่วย นอกจากนี้

ยังมีหลักฐานปรากฏเป็นครั้งแรกในทำาเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายพลเรือน ในสมัย

พระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งตราขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๙๘ กล่าวคือ มีข้าราชการในกรมหมอ

ต่างๆ ได้แก่ กรมแพทยา กรมแพทยาโรงพระโอสถ กรมหมอยา กรมหมอนวด 

กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการแพทย์แผนไทยนั้นมีความ

เจริญรุ่งเรืองและอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกระดับชั้น

ต่อมาเมื่อมีการนำาการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการ

ตั้งโรงเรียนแพทย์ในปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โดยมีการสอนท้ังการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์แผนปัจจุบันในช่วงแรก จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ มีการยกเลิกการเรียน

การสอนการแพทย์แผนไทยในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ทำาให้การแพทย์แผนไทยไม่ได้รับการ

อุปถัมภ์จากรัฐอย่างเป็นทางการอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ก็มีการรวมกลุ่มของหมอ

แผนไทยจัดตั้งเป็นสมาคมต่างๆ เพื่อทำาการเรียนการสอนและการรักษาผู้ป่วยด้วย

การแพทยแ์ผนไทย ทำาใหก้ารแพทยแ์ผนไทยนัน้เปน็ระบบการแพทยข์องภาคประชาชน

บทที๓่
ระบบบริการการแพทย�แผนไทย 
และการแพทย�พ�้นบ�าน
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50 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เป็นหลัก และยังคงจัดการเรียนการสอนให้กับลูกหลานคนไทยที่มีความสนใจ และให้บริการกับผู้ป่วยที่ยัง

ศรัทธาและเชื่อมั่นการแพทย์แผนไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อองค์การอนามัยโลกได้ประกาศนโยบาย Health for All by the Year 2000 หรือ 

สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ (ค.ศ. ๑๙๗๘) ประเทศไทยได้มีประกาศนโยบายการสาธารณสุข 

มูลฐานในแผนสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทำาให้กระแสความยอมรับสมุนไพรและการแพทย์ 

แผนไทยได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง และยังทำาให้การแพทย์พื้นบ้านนั้นเป็นที่ยอมรับและมี

บทบาทมากขึ้นในการดูสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น เม่ือความนิยมการนวดไทยได้แพร่หลายและเป็นที่นิยม

อย่างสูงโดยเฉพาะในระดับนานาชาติ ทำาให้ระบบบริการภาครัฐหันกลับมามีบทบาทในการส่งเสริมและจัด

บริการการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยให้กับผู้รับบริการมากขึ้น

ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านจึงมีรากฐานการบริการที่อยู่ในระบบ

สุขภาพภาคประชาชนมายาวนานตั้งแต่อดีต แต่ในปัจจุบันภาครัฐเร่ิมเข้ามามีบทบาทในการจัดบริการ 

การแพทย์แผนไทยมากข้ึน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณภาครัฐท่ีสนับสนุนการบริการของภาครัฐ 

เป็นด้านหลัก 

ในบทนี้ จะกล่าวถึงข้อมูลในส่วนของ ๓.๑ กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

พื้นบ้าน ได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๒ (๒) (ก) และ (ข) ส่วน ๓.๒ สถานบริการการแพทย์แผนไทย 

๓.๓ การเข้าถึง/การใช้บริการ ๓.๔ รายจ่าย/งบประมาณด้านการแพทย์แผนไทย นำาเสนอสถานการณ์ใน  

๓ ระบบ ไดแ้ก ่ระบบประกนัสงัคม ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลขา้ราชการ และระบบหลักประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า

๓.๑	 กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์พื้นบ้�น ได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้าน  

กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) และ (ข) ซึ่งประกอบด้วย

 ๑. สถานการณ์และแนวโน้มกำาลังคน

 ๒. สถานการณ์การผลิต

 ๓. การกระจายกำาลังคน

 ๔. การสูญเสียกำาลังคน

๓.๒	 สถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย

 ๑. สถานการณ์และแนวโน้มสถานบริการการแพทย์แผนไทย

 ๒. การกระจายสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย

 ๓. มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทย

๓.๓	 ก�รเข้�ถึง/ก�รใช้บริก�รก�รแพทย์แผนไทย	

 ๑. ปริมาณการใช้บริการ

๓.๔	 ร�ยจ่�ย/งบประม�ณด้�นก�รแพทย์แผนไทย
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บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 51

๓.๑ กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์พื้นบ้�น

ตามพระร�ชบญัญตักิ�รประกอบโรคศลิปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒ ไดก้ำาหนดวา่ “ผู้ประกอบโรคศลิปะ”	

หมายความว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

และต�มม�ตร�	๓๓ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขาต้องมีความรู้

ในวิชาชีพดังต่อไปนี้

(๑)	ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย

 (ก) ไดร้บัการอบรมหรอืถา่ยทอดความรูจ้ากผูป้ระกอบโรคศลิปะซึง่ไดร้บัอนญุาตใหถ่้ายทอด

ความรู้ในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำาหนดในกฎกระทรวง และได้ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยแล้ว หรือ

 (ข) ได้รับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยที่คณะกรรมวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยรับรอง โดยคณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยอาจสอบความรู้ก่อนก็ได้ตาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยกำาหนด หรือ

 (ค) เปน็ผูท้ีส่ว่นราชการรับรองและผา่นการประเมนิตามเง่ือนไขของคณะกรรมวชิาชพีสาขา

การแพทย์แผนไทย

(๒)	ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจาก 

สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรอง โดยคณะกรรมวิชาชีพ 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์อาจสอบความรู้ก่อนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรม

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์กำาหนด

ขณะนี้ได้มีพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖ ซึ่งได้กำาหนด “วิช�ชีพ

ก�รแพทย์แผนไทย”	 หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ 

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และในม�ตร�	๔ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประกอบด้วย

(๑)	ก�รประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย ได้แก่ การประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย หรือการแพทย์แผนไทยประเภทอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนดโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

(๒)	ก�รประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์

 ในหมวด	๒	ม�ตร�	๑๒	สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้
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 (๒) มีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยดังต่อไปนี้

 (ก) ได้รับการอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมี 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ่าน

ความรู้ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

 (ข) ไดร้บัปรญิญาหรอืประกาศนยีบตัรเทยีบเทา่ปรญิญาสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรอืสาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้

ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย หรือ

 (ค) เป็นผูท้ีส่ว่นราชการรับรองความรู้การแพทยพ้ื์นบา้นไทย โดยผ่านการประเมนิหรอืการ

สอบตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย

ดังนั้น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้เปลี่ยนเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ 

แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นอกจากนี ้การประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยยงัไดเ้พิม่การแพทยพ้ื์นบา้นไทยในการประกอบ

วิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท ทำาให้การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประกอบด้วย เวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย

รวมทั้งได้มีการแยกระดับการศึกษาอบรมเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 

ระดับสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ซึ่งตรง

กับมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ของ พ.ร.บ. เดิม

อีกระดับเป็นระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย 

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา  

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

การแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าอยู่ในมาตรานี้

กำาลงัคนในบทนีจ้งึขอกล่าวถงึกำาลงัคนทีเ่ปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ตามพ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

Report-1-5.indd   52 4/20/2558 BE   21:51



บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 53

ก. หมอพื้นบ้าน

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มกำ�ลังคน
หมอพ้ืนบ้าน๑ หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพโดย 

อาศัยภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งในทุกๆ หมู่บ้านจะมีชาวบ้านที่ชุมชนรับรู้และยอมรับว่าเป็น 

หมอพื้นบ้านอยู่

หมอพื้นบ้าน๒ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสำานักงานนายทะเบียนกลางของสำานักคุ้มครองภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีจำานวน 

๕๓,๐๓๕ คน (ณ มีนาคม ๒๕๕๖)

หมอพื้นบ้านท่ีได้รับการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้านของสำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย  

กรมพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ใหเ้ป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทยต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำานวน ๑๖๑ คน (ณ มิถุนายน 

๒๕๕๖)

๑.๑	 คว�มชำ�น�ญในก�รรักษ�

หมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทยจำานวน ๑๖๑ คน มีความชำานาญในการรักษาโรคได้หลายด้าน แต่บางคนมีความชำานาญ

เฉพาะด้านเพียงด้านเดียว ส่วนใหญ่หรือจำานวน ๑๑๕ รายมีความชำานาญในการรักษาด้วยยาสมุนไพร  

รองลงมามีความชำานาญด้านการรักษากระดูก จำานวน ๓๖ ราย 

๑ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒ บุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา 

การแพทยแ์ผนไทยตามวฒันธรรมของชุมชนสบืทอดกนัมานานเปน็ทีน่ยิมยกยอ่งจากชมุชน โดยมปีระชาชนในหมูบ่า้นรบัรอง

ไม่น้อยกว่าสิบคน หรือเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ต�ร�ง	๓.๑		ความชำานาญในการรักษาของหมอพื้นบ้าน

ประเภทคว�มชำ�น�ญ จำ�นวน	(ร�ย)

หมอยาสมุนไพร ๑๑๕

หมอกระดูก ๓๖

หมอนวด ยำ่าขาง ตอกเส้น เช็ดแหก ๑๓

หมอพิธีกรรม หมอธรรม ๓

หมอแก้งูกัด แก้พิษ ๔

หมอเวชกรรม ๑

* หมอพื้นบ้าน ๑ คน มีความชำานาญการรักษามากกว่า ๑ ประเภท

ที่ม�:	สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, มิถุนายน ๒๕๕๖

๑.๒	 อ�ยุของหมอพื้นบ้�น

หมอพื้นบ้านเหล่านี้มีอายุน้อยที่สุด ๔๑ ปี อายุมากที่สุด ๙๓ ปี หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ จำานวน 

๑๐๒ คนจาก ๑๖๑ คนมีอายุระหว่าง ๖๑-๘๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๕

ต�ร�ง	๓.๒		อายุของหมอพื้นบ้าน

ช่วงอ�ยุของหมอพื้นบ้�น	(ปี) จำ�นวน	(คน)

๔๑ - ๕๐  ๖

๕๑ - ๖๐  ๑๖

๖๑ - ๗๐  ๔๗

๗๑ - ๘๐  ๕๕

๘๑ - ๙๐  ๑๓

๙๑ - ๑๐๐  ๒

ไม่ระบุ  ๒๒

รวมทั้งสิ้น 	 ๑๖๑

ที่ม�:	สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, มิถุนายน ๒๕๕๖
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๒.	 สถ�นก�รณ์ก�รผลิต
ด้านการผลิตและพัฒนากำาลังคนของหมอพื้นบ้านนั้น เป็นการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษ  

จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง ไม่มีระบบการเรียนการสอน ไม่มีสถาบันการผลิต ปัจจุบันหมอพื้นบ้าน 

ส่วนใหญ่ไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอดต่อ คนรุ่นใหม่ขาดความสนใจ ดังนั้น การเกิดหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่จึงม ี

น้อยมาก ไม่ทันกับการสูญเสียหมอพื้นบ้านจากความสูงอายุ

แม้ว่ามีสถาบันการศึกษา ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข) ทางภาคเหนือ ๑ แห่ง และภาคอีสาน  

๑ แห่ง ได้ทำาการถอดความรู้ของหมอพื้นบ้านในภูมิภาค แต่ก็นำาความรู้ของหมอพื้นบ้านมาจัดทำาเป็นวิชา

เรียนประกอบในหลักสูตรการผลิตแพทย์แผนไทย ซ่ึงนักศึกษาท่ีมาเรียนนั้นมีภูมิหลังทางวัฒนธรรม สังคม

และเศรษฐกิจที่แตกต่างจากหมอพื้นบ้านดั้งเดิม 

๓.	 ก�รกระจ�ยกำ�ลังคน

๑.๓	 ปริม�ณและก�รกระจ�ยตัว

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยได้ทำาการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้าน 

เพื่อให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  

จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีหมอพื้นบ้านที่ผ่านการประเมินเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเวชกรรมไทยทั้งส้ินจำานวน ๑๖๑ คน กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ๓๕ คน  

ภาคกลาง ๑๖ คน ภาคตะวันออก ๑๘ คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๗ คน ภาคใต้ ๔๕ คน

ต�ร�ง	๓.๓		ปริมาณและการกระจายตัวของหมอพื้นบ้าน จำาแนกตามภูมิภาค

ภูมิภ�ค จำ�นวน	(คน)

ภาคเหนือ  ๓๕

ภาคกลาง  ๑๖

ภาคตะวันออก  ๑๘

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๔๗

ภาคใต้  ๔๕

รวมทั้งสิ้น 	 ๑๖๑

ที่ม�:	สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย, มิถุนายน ๒๕๕๖
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๔.	 ก�รสูญเสียกำ�ลังคน
เนื่องจากหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุมากและส่วนใหญ่ไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอดต่อ ดังน้ัน 

การเสียชีวิตเนื่องจากชราภาพจะเป็นปัจจัยหลักในการสูญเสียกำาลังคนหมอพ้ืนบ้าน และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ  

การสญูเสยีความรูใ้นเชิงประจกัษข์องหมอพืน้บา้น ดังนัน้ มคีวามจำาเปน็อย่างเรง่ด่วนในการถอดบทเรยีนและ

บันทึกความรู้ของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งมีกลไกในการส่งเสริมคนรุ่นใหม่มาสืบทอดความรู้

จากขอ้มลูหมอพ้ืนบ้านท่ีไดร้บัการประเมนิความรูข้องหมอพืน้บา้นเพือ่ใหเ้ปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะ

สาขาการแพทย์แผนไทยจำานวน ๑๖๑ คนนั้น ปัจจุบัน ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย ๗ คน

ข. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก)

หมายถึงผู้ที่ได้รับการอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทย์แผนไทย (เดิมได้แก่

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย) รับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซ่ึงได้รับ

อนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ่านความรู้ตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อบังคับสภา 

การแพทย์แผนไทย

ผู้ประกอบวิชาชีพในกลุ่มนี้นับเป็นกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยที่มีความสำาคัญมากและ 

เป็นรากฐานของการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพภาคประชาชน เพราะมีระบบการเรียน 

การสอนที่สืบทอดมาแต่อดีตโดยสมาคมการแพทย์แผนไทยต่างๆ และมีหมอแผนไทยที่มีความรู้จากการ

สืบทอดจากครูบาอาจารย์และคัมภีร์การแพทย์แผนไทยดั้งเดิม 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงเริ่มมีหน่วยงานภาครัฐมาจัดการศึกษาอบรมการแพทย์แผนไทย 

ในระดับนี้มากขึ้น แต่แทบทั้งหมดภาครัฐให้ความสนใจจัดอบรมเฉพาะเรื่องการนวดไทยเท่านั้นเนื่องจากมี

ความต้องการของผู้รับบริการและกระแสความนิยมของต่างชาติ ไม่มีการจัดอบรมประเภทเวชกรรมไทย 

เภสัชกรรมไทย และการผดุงครรภ์ไทยเลย

นอกจากนี้ รายงานสถานการณ์ฉบับน้ีได้นำาเสนอข้อมูลผู้ประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์	

แผนไทย	ประเภทก�รนวดไทยของผู้พกิ�รท�งก�รมองเหน็หรอืท�งส�ยต� ซึง่ไดม้ผีูพ้กิารทางการมองเหน็

มีสิทธิและสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ผู้ประกอบโรคศิลปะเดิม) 

ประเภทการนวดไทยได้เป็นครั้งแรกและมีจำานวนมาก นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ในสังคมไทยซึ่งมีเพียง ๔ 

ประเทศในโลกนี้ที่มีกฎหมายรองรับให้ผู้พิการสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ได้

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มกำ�ลังคน
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) (ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทยเดิม) มีจำ�นวนทั้งสิ้น	 ๕๖,๘๗๕	 คน โดยเป็นยอดสะสมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒–๒๕๕๕  

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งยอดสะสม

ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๗๒–๒๕๕๕ นั้นเป็นเวลา ๘๓ ปี เข้าใจว่า ผู้ประกอบวิชาชีพส่วนหนึ่งอาจเสียชีวิตไป  
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แต่เนื่องจากไม่มีระบบการตรวจสอบจึงไม่สามารถบอกข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่ 

แท้จริงได้

ในจำานวนนี้ แยกประเภทเป็นผู้ประกอบวิชาชีพประเภทเวชกรรมไทย ๑๙,๖๔๕ คน ประเภท

เภสัชกรรมไทย ๒๖,๘๗๒ คน ประเภทผดุงครรภ์ไทย ๗,๖๙๒ คน และประเภทการนวดไทย ๒,๖๖๖ คน

เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหนึ่งคนอาจได้รับการข้ึนทะเบียนการประกอบ

วิชาชีพมากกว่าหนึ่งประเภท เช่นบางคนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท้ัง ๔ ประเภท  

บางคนอาจเป็น ๒ หรือ ๓ ประเภท ดังนั้น สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  

(กองการประกอบโรคศลิปะเดมิรวมกบักองการสถานพยาบาลเดิม) จึงได้ตรวจสอบจำานวนผู้ประกอบวชิาชพี

การแพทย์แผนไทยโดยนับเป็นรายบุคคล พบว่า ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทยมีจำ�นวน		

๓๐,๓๗๑	 คน	 (ณ	 กุมภ�พันธ์	 ๒๕๕๖) แต่จำานวนดังกล่าวเป็นจำานวนของผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์รวมกัน และยังคงเป็นยอดสะสมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๒ ซึ่งไม่ทราบ

จำานวนผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วว่ามีจำานวนเท่าไร

ต�ร�ง	๓.๔		จำานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ผู้ประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย	ต�มม�ตร�	๑๒	(๒)	(ก)/	

ผู้ประกอบโรคศิลปะส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย	ต�มม�ตร�	๓๓	(๑)	(ก)

ยอดสะสมในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

(คน)

๑. ประเภทเวชกรรมไทย  ๑๙,๖๔๕

๒. ประเภทเภสัชกรรมไทย  ๒๖,๘๗๒

๓. ประเภทผดุงครรภ์ไทย  ๗,๖๙๒

๔. ประเภทนวดไทย  ๒,๖๖๖

รวมทั้งสิ้น 	 ๕๖,๘๗๕

ที่ม�:  สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผู้ที่สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๕ ตามประกาศของคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทย พบว่า โดยเฉลี่ยมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) 

เพิ่มขึ้นปีละ ๒,๕๑๔.๔ คน โดยเป็นประเภทเวชกรรม ๒,๙๔๙ คน เภสัชกรรมไทย ๔,๕๒๘ คน  

การผดุงครรภ์ไทย ๓,๓๓๓ คน และการนวดไทย ๑,๗๖๓ คน (การนวดไทยเริ่มมีการสอบปี พ.ศ. ๒๕๕๓)

ดังนั้น ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย จะเป็นประเภทเภสัชกรรมไทยมากที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) นี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่จบ
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การอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยที่คณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

(ประเภท ข.) หรือ ผู้ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์รับรอง และมาสอบในประเภท (ก) ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ต�ร�ง	๓.๕ จำานวนผู้สอบและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ปีพ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕

พ.ศ.	

ประเภท	(ก)
๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ รวม

เวชกรรมไทย  ๒๗๒  ๖๖๗  ๕๔๔  ๔๖๑  ๕๔๙  ๔๕๖ ๒,๙๔๙

เภสัชกรรมไทย  ๑,๑๘๙  ๔๐๕  ๔๒๖  ๖๕๗  ๑,๓๖๗  ๔๘๔ ๔,๕๒๘

การผดุงครรภ์ไทย  ๙๘๔  ๖๖๙  ๙๗๔  ๖๕  ๓๕๔  ๒๘๗ ๓,๓๓๓

การนวดไทย - - -  ๕๒๙  ๖๙๙  ๕๓๕ ๑,๗๖๓

รวม 	๒,๔๔๕ 	๑,๗๔๑ 	๑,๙๔๔ 	๑,๗๑๒ 	๒,๙๖๙ 	๑,๗๖๒ 	๑๒,๕๗๓

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

ผูป้ระกอบวชิ�ชพีก�รแพทยแ์ผนไทย	ประเภทก�รนวดไทยทีเ่ปน็ผูพ้กิ�รท�งก�รมองเหน็หรอื

ท�งส�ยต�

ผู้พิการทางการมองเห็นหรือทางสายตาได้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทย 

โดยการใช้การนวดไทยในการบำาบัดอาการปวดเมื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยองค์กรที่ทำางานด้าน 

ผู้พิการทางการมองเห็นได้จัดการอบรมการนวดไทยให้ผู้พิการทางการมองเห็นเพื่อให้เป็นสัมมาชีพของ 

ผู้พิการ ซึ่งผู้พิการเหล่านี้มีความสามารถในการนวดไทยได้เป็นอย่างดี และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๖–๒๕๕๑ มีองค์กรด้านผู้พิการทางการมองเห็นอย่างน้อย ๖ องค์กรที่ได้

จัดอบรมการนวดไทยให้กับผู้พิการทางการมองเห็นจำานวน ๑,๑๒๙ คน แต่ผู้พิการทางการมองเห็นเหล่านี้

ไม่มีสิทธิและไม่สามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท 

การนวดไทยได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้พิการมีสิทธิใน

การสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยได้

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีการเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์แผนไทย ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
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ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง โรคซึ่ง 

ต้องห้ามมิให้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้ยกเลิก 

การห้ามมิให้ผู้พิการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕ องค์กรผู้พิการทางสายตา ๕ องค์กร ได้แก่ (๑) มูลนิธิช่วยคนตาบอด 

(ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด [ปากเกร็ด] และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด [สามพราน]) (๒) สมาคมคน

ตาบอดแหง่ประเทศไทย (ศนูยก์ารเรยีนรู้และสาธติอาชพีคนตาบอดธนบรีุ) (๓) มลูนธิคิอลฟิลด์เพ่ือคนตาบอด

ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๔) สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด และ  

(๕) สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ  

และภาคตีา่งๆ ท่ีทำางานดา้นการนวดไทย ในการดำาเนนิ โครงก�รพฒัน�ผู้พกิ�รท�งส�ยต�ใหเ้ปน็ผูป้ระกอบ

โรคศิลปะส�ข�ก�รแพทย์แผนไทย	ประเภทก�รนวดไทย	มีระยะเวล�ดำ�เนินก�ร	๓	ปี	ตั้งแต่ ๑ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒–๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ขยายเวลาการดำาเนินงานจนเสร็จส้ินโครงการ ๓๐  

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้รับการสนับงบประมาณจากสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริม	

สุขภ�พ	 (สสส.) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนขององค์กรด้านผู้พิการ

ทางการมองเห็นให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะฯ และให้ผู้นวดท่ีผ่านการอบรมขององค์กร 

ผู้พิการต่างๆเหล่านี้ มีสิทธ์ิและสามารถสอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทการนวดไทยได้

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนจำานวน ๑ คน และสามารถ

สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ได้จำานวน ๑ คน 

นับเปน็ผูพ้กิารทางการมองเหน็คนแรกของประเทศไทยทีไ่ดเ้ปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 

ประเภทการนวดไทย

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนจำานวน ๒๐ คน และสามารถ

สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ได้จำานวน ๑ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนจำานวน ๖๙ คน และสามารถ

สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ได้จำานวน ๓๒ คน 

ซึง่นบัเป็นปีทีม่ผีูพ้กิารทางการมองเหน็ไดเ้ปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทการนวด

ไทยจำานวนมาก

รวมผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท 

การนวดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ จำานวน ๓๔ คน 

๒.	 สถ�นก�รณ์ก�รผลิต
การผลิตกำาลังคนที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) 

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ต้องผลิตโดยสถาบันการอบรมหรือ 
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สถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กำาหนดในกฎกระทรวง และได้ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยแล้ว

ในกฎกระทรวงว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพสำาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและ 

รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ ๑. ผู้ใดประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนไทยตอ้งมหีลกัฐานใบรบัมอบตัวศษิยผ์ูร้บัการอบรมหรอืถา่ยทอดความรูต้ามแบบทีค่ณะกรรมการวชิาชพี

สาขาการแพทย์แผนไทยกำาหนด และต้องมีหนังสือรับรองการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากครูผู้รับมอบตัว

ศิษย์ในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามประเภท 

และระยะเวลาที่กำาหนด ดังต่อไปนี้

(๑) ประเภทเวชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสามปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเวชกรรมไทย

(๒) ประเภทเภสัชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสองปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเภสัชกรรมไทย

(๓) ประเภทการผดุงครรภ์ไทย ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์ 

แผนไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย

(๔) ประเภทการนวดไทย ไม่น้อยกว่าสองปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทการนวดไทย

การผลิตกำาลังคนทั้ง ๔ ประเภทนั้น พบว่า ประเภทก�รนวดไทยมีก�รพัฒน�ระบบก�รผลิต

หรอืก�รเรียนก�รสอนทีส่มบรูณ์กว�่ประเภทอืน่ๆ และมกีารขอรบัรองสถาบนัการอบรมหรอืสถานพยาบาล

มากที่สุดกว่าประเภทอื่นถึง ๑๐๕ แห่ง ในขณะที่ประเภทเวชกรรมและเภสัชกรรมมีเพียงอย่างละ ๑ แห่ง

ที่ได้รับการรับรอง จึงขอรายงานข้อมูลของสถาบันอบรมหรือสถานพยาบาลที่จัดอบรมประเภทการนวดไทย

ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง ดังต่อไปนี้
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ต�ร�ง	๓.๖	 รายชือ่สถาบันหรอืสถานพยาบาลทีไ่ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทย์

แผนไทย ให้จดัการศึกษาถา่ยทอดความรูเ้พือ่ผลติผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 

ประเภทการนวดไทย ตามมาตรฐาน “หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ 

แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” และ “หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๐” จำานวนทั้งสิ้น ๑๐๕ แห่ง

ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

สม�คม	มูลนิธิ	องค์กรวิช�ชีพ	โรงเรียน

๑ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพวิถีไทย / สงขลา ๑๒ ๒๕๕๐

๒ โรงเรียนการนวดไทย / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๐

  / ๒๕๕๕

๓ โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๐

๔ สมาคมวิชาชีพการนวดไทย / / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๑

๕ สมาคมแพทย์ไทย / / ชุมพร ๑๑ ๒๕๕๑

๖ โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณเชตวัน / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๑

๗ โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมไทย / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๑

๘ ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๒

๙ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย (วัดใหม่บ้านดอน) / นครราชสีมา ๕ ๒๕๕๒

๑๐ มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา นนทบุรี ๑ ๒๕๕๒

๑๑ โรงเรียนการนวดแผนไทยภูเก็ต ภูเก็ต ๑๑ ๒๕๕๒

๑๒ โรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย / / ปทุมธานี ๑ ๒๕๕๒

๑๓ โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ / / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๒

๑๔ โรงเรียนลานนานวดแผนไทย / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๒

  / ๒๕๕๓

๑๕ โรงเรียนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย / อุดรธานี ๖ ๒๕๕๒

๑๖ โรงเรียนอาชีวบุญเรืองหัตถศาสตร์และสปา / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๒

๑๗ ศูนย์ฝึกอบรม เวชศักดิ์คลินิกการแพทย์แผนไทย / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๑๘ สมาคมแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ / เพชรบุรี ๔ ๒๕๕๔

๑๙ โรงเรียนสอนนวดแผนไทยและการประคบ
สมุนไพร ดอยนำ้าซับ

/ / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

เครือข่�ยองค์กรผู้พิก�รท�งส�ยต�/เด็กพิก�ร

๑ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๒ สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๓ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน  
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

/ / นครปฐม ๔ ๒๕๕๔

๔ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด  
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

/ / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๔

๕ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๖ ศูนย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอด  
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

/ กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

๗ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๕

/ ๒๕๕๒

สถ�นพย�บ�ล	ภ�คเอกชน

๑ คลินิกเวชกรรมไทย / สงขลา ๑๒ ๒๕๕๐

๒ คลินิกหมอนภาการแพทย์แผนไทย / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๑

/ ๒๕๕๔

๓ คลินิกการแพทย์แผนไทยภาษีเจริญ / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๔ คลินิกการแพทย์แผนไทยหมอลัดดา / นครสวรรค์ ๘ ๒๕๕๒

/ ๒๕๕๕

๕ คลินิกแพทย์แผนไทยเตาปูน / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๖ คลินิกประสาทแพทย์แผนไทย / / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๒

๗ คลินิกและโรงเรียนการแพทย์แผนไทย จันทนี / เชียงราย ๑๐ ๒๕๕๒

๘ บ้านสวนสหคลินิก / / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๒

๙ โอภาษีคลินิกการแพทย์แผนไทย / สุรินทร์ ๕ ๒๕๕๒

๑๐ คลินิกการแพทย์แผนไทย / สมุทรสาคร ๔ ๒๕๕๔

๑๑ คลินิกแพทย์แผนไทยหมอบุณย์ / ระยอง ๓ ๒๕๕๔

๑๒ ไทปันคลินิกการแพทย์แผนไทย / กรุงเทพฯ ๑ ๒๕๕๔

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

๑๓ คลินิกการแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพลพบุรี / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๕

๑๔ คลินิกแพทย์แผนไทย / ระยอง ๓ ๒๕๕๕

๑๕ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์แสงดาว / อุบลราชธานี ๗ ๒๕๕๕

๑๖ คลินิกสนั่นเวชแผนโบราณ / / ขอนแก่น ๖ ๒๕๕๕

๑๗ คลินิกอมรรัตน์แพทย์แผนไทย / / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๕

๑๘ สุดารัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทย / / อุบลราชธานี ๗ ๒๕๕๕

โรงพย�บ�ลภ�ครัฐ

๑ โรงพยาบาลสิงหนคร  / สงขลา ๑๒ ๒๕๕๐

๒ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร / / ปราจีนบุรี ๓ ๒๕๕๑

๓ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๒

๔ โรงพยาบาลดำาเนินสะดวก / ราชบุรี ๔ ๒๕๕๒

๕ โรงพยาบาลบ้านลาด / เพชรบุรี ๔ ๒๕๕๒

๖ โรงพยาบาลพนัสนิคม / ชลบุรี ๓ ๒๕๕๒

๗ โรงพยาบาลโพธาราม / ราชบุรี ๔ ๒๕๕๒

๘ โรงพยาบาลราชบุรี / ราชบุรี ๔ ๒๕๕๒

๙ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า / สมุทรสงคราม ๔ ๒๕๕๒

๑๐ โรงพยาบาลห้วยยอด ตรัง ๑๒ ๒๕๕๒

๑๑ โรงพยาบาลหัวไทร / นครศรีธรรมราช ๑๑ ๒๕๕๒

  / ๒๕๕๔

๑๒ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๓

๑๓ โรงพยาบาลชัยภูมิ / ชัยภูมิ ๕ ๒๕๕๔

๑๔ โรงพยาบาลพระปกเกล้า / จันทบุรี ๓ ๒๕๕๔

๑๕ โรงพยาบาลพนา / อำานาจเจริญ ๗ ๒๕๕๕

๑๖ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา / สระบุรี ๒ ๒๕๕๕

๑๗ สถานีอนามัยวัดศาลากุล / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๕

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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64 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

สำ�นักง�นส�ธ�ณสุขจังหวัด

๑ ฉะเชิงเทรา / ฉะเชิงเทรา ๓ ๒๕๕๒

๒ นครนายก / นครนายก ๒ ๒๕๕๒

๓ ประจวบคีรีขันธ์ / ประจวบคีรีขันธ์ ๔ ๒๕๕๒

๔ พะเยา / พะเยา ๑๐ ๒๕๕๒

๕ เพชรบุรี / เพชรบุรี ๔ ๒๕๕๒

๖ มุกดาหาร / มุกดาหาร ๗ ๒๕๕๒

๗ ยะลา / ยะลา ๑๒ ๒๕๕๒

๘ ลพบุรี  / ลพบุรี ๒ ๒๕๕๒

๙ ลำาปาง / ลำาปาง ๑๐ ๒๕๕๒

๑๐ เลย / เลย ๖ ๒๕๕๒

๑๑ ศรีสะเกษ / ศรีสะเกษ ๗ ๒๕๕๒

๑๒ สระแก้ว / สระแก้ว ๓ ๒๕๕๒

๑๓ อ่างทอง / อ่างทอง ๑ ๒๕๕๒

๑๔ อำานาจเจริญ / อำานาจเจริญ ๗ ๒๕๕๒

๑๕ สกลนคร / สกลนคร ๖ ๒๕๕๓

๑๖ อุดรธานี / อุดรธานี ๖ ๒๕๕๓

๑๗ ชัยนาท / ชัยนาท ๒ ๒๕๕๔

๑๘ ชุมพร / ชุมพร ๑๑ ๒๕๕๔

๑๙ เชียงใหม่ / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๔

๒๐ มหาสารคาม / มหาสารคาม ๕ ๒๕๕๔

๒๑ นครปฐม / นครปฐม ๔ ๒๕๕๔

๒๒ นครราชสีมา / นครราชสีมา ๕ ๒๕๕๔

๒๓ สุพรรณบุรี / สุพรรณบุรี ๒ ๒๕๕๔

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

๒๔ พระนครศรีอยุธยา / พระนครศรีอยุธยา ๑ ๒๕๕๔

๒๕ สุราษฎร์ธานี / สุราษฎร์ธานี ๑๑ ๒๕๕๔

๒๖ พัทลุง / พัทลุง ๑๒ ๒๕๕๔

๒๗ อุตรดิตถ์ / อุตรดิตถ์ ๙ ๒๕๕๔

๒๘ อุบลราชธานี / อุบลราชธานี ๗ ๒๕๕๔

๒๙ แพร่ / แพร่ ๙ ๒๕๕๕

๓๐ หนองบัวลำาภู / หนองบัวลำาภู ๖ ๒๕๕๕

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒน�สุขภ�พภ�คประช�ชน

๑ ภาคเหนือ นครสวรรค์ / นครสวรรค์ ๘ ๒๕๔๕/
๒๕๕๐

๒ ภาคใต้ / / นครศรีธรรมราช ๑๑ ๒๕๕๒

สถ�บันก�รศึกษ�

๑ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี / ชลบุรี ๓ ๒๕๕๒

๒ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น / ขอนแก่น ๖ ๒๕๕๒

๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เชียงใหม่ ๑๐ ๒๕๕๒

๔ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

/ ปทุมธานี ๑ ๒๕๕๒

๕ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก / พิษณุโลก ๙ ๒๕๕๓

๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก

/ นนทบุรี ๑ ๒๕๕๓

๗ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหิดล 
นครสวรรค์

/ นครสวรรค์ ๘ ๒๕๕๔

๘ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย 
ม.ขอนแก่น

/ ขอนแก่น ๖ ๒๕๕๕

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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66 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ลำ�ดับ
ที่

ชื่อสถ�บัน/สถ�นพย�บ�ล
วิช�ชีพ
ก�รนวด

ไทย

ผู้ช่วย
แพทย์

แผนไทย
จังหวัด

เขต
ก�รศึกษ�

ปีที่รับรอง

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์

๑ ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ / ลำาพูน ๑๐ ๒๕๕๓

๒ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี / กาญจนบุรี ๔ ๒๕๕๓

๓ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครนายก / นครนายก ๒ ๒๕๕๔

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก

๑ สถาบันการแพทย์แผนไทย / / นนทบุรี ๑ ๒๕๕๑

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

สถ�บันหรือสถ�นพย�บ�ลที่ได้รับก�รรับรองมีทั้งสิ้น	๑๐๕	แห่ง อาจจัดเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

กลุ่มสมาคม มูลนิธิ องค์กรวิชาชีพ โรงเรียน มีจำานวน ๑๙ แห่ง

กลุ่มเครือข่ายองค์กรผู้พิการทางสายตา/เด็กพิการ มีจำานวน ๗ แห่ง

กลุ่มสถานพยาบาลภาคเอกชน มีจำานวน ๑๘ แห่ง

กลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐ มีจำานวน ๑๗ แห่ง

กลุ่มสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีจำานวน ๓๐ แห่ง

กลุ่มศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน มีจำานวน ๒ แห่ง

กลุ่มสถาบันการศึกษา มีจำานวน ๘ แห่ง

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีจำานวน ๓ แห่ง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีจำานวน ๑ แห่ง

เมื่อพิจารณาจากเขตการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยหรือการจัดเขตการศึกษา พบว่า

เขต ๑ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๒๕ แห่ง

เขต ๒ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๑๐ แห่ง

เขต ๓ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๘ แห่ง

เขต ๔ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๑๑ แห่ง

เขต ๕ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๕ แห่ง

เขต ๖ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๘ แห่ง

เขต ๗ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๗ แห่ง

เขต ๘ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๓ แห่ง

ต�ร�ง	๓.๖	 (ต่อ)
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เขต ๙ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๒ แห่ง

เขต ๑๐ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๗ แห่ง

เขต ๑๑ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๙ แห่ง

เขต ๑๒ มีสถาบันหรือสถานพยาบาลจำานวน ๖ แห่ง

เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง สมุทรปราการ) มี

จำานวนสถาบันหรือสถานพยาบาลมากที่สุด เขต ๙ (พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) ) 

มีจำานวนสถาบันหรือสถานพยาบาลน้อยที่สุด

สถ�บันหรือสถ�นพย�บ�ลขององค์กรด้�นคว�มพิก�รที่ได้รับก�รรับรอง
๑. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด (ปากเกร็ด) ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอด

๒. ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด (สามพราน) ภายใต้มูลนิธิช่วยคนตาบอด 

๓. ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี ภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

๔. มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๕. สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด

๖. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

๗. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

สรุปภ�พรวม สถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยเป็นสถาบันหรือสถานพยาบาลของภ�คประช�ชนจำานวน ๒๖ แห่ง เป็นของ 

ภ�คเอกชน	 (แพทย์แผนไทย) จำานวน ๑๘ แห่ง เป็นของภ�ครัฐ ๖๑ แห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน 

ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการจัดการอบรมการนวดไทยมากกว่าภาคประชาชนและภาคเอกชน รวมทั้ง 

งบประมาณจากภาครัฐจะสนับสนุนการจัดการอบรมเฉพาะของหน่วยงานรัฐเป็นหลัก ดังนั้นในระยะย�ว	

ถ้�รัฐไม่ปรับเปล่ียนนโยบ�ยม�สนับสนุนก�รจัดก�รอบรมของภ�คประช�ชน	 ก�รจัดก�รอบรม	

ก�รนวดไทยของภ�คประช�ชนนั้นจะไม่ส�ม�รถแข่งขันกับภ�ครัฐได้	 และหล�ยสม�คมอ�จต้องยกเลิก

หรือยุติก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	 ที่เคยทำ�ม�ร่วมร้อยปี

๓.	 ก�รกระจ�ยกำ�ลังคน
เนือ่งจากไมม่รีะบบการจดัเกบ็และปรับฐานขอ้มลูของผู้ประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย ตาม

มาตรา ๑๒ (๒) (ก) ให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้

ผูพ้กิารทางการมองเหน็ทีเ่ปน็ผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย ประเภทการนวดไทย

นั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการนวดไทยอิสระ ส่วนหนึ่งทำาหน้าที่เป็นครูสอนผู้พิการในองค์กรด้าน 

ความพิการ อีกส่วนหนึ่ง (ประมาณ ๓-๕ คน) ทำางานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

Report-1-5.indd   67 4/20/2558 BE   21:51



68 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๔.	 ก�รสูญเสียกำ�ลังคน
เน่ืองจากไม่มีระบบการจัดเก็บและปรับฐานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) ให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้

ค. ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)

ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รวมผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนไทยตามพ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ข) และการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ตามมาตรา ๓๓ (๒) เข้าด้วยกันตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) โดยกำาหนดเป็น “ได้รับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบัตรเทยีบเทา่ปริญญาสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรอืสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตจ์ากสถาบัน

การศกึษาท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทยรบัรองและต้องสอบผา่นความรูต้ามทีก่ำาหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาการแพทย์

แผนไทย”

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มกำ�ลังคน
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข) มีจำานวนแน่นอน 

เท่าไรนั้นไม่สามารถบอกได้ เนื่องจากผู้จบการศึกษาประเภท (ข) หนึ่งคนสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยได้ถึง ๔ ประเภท และการข้ึนทะเบียนนั้นข้ึนตามประเภท 

การประกอบโรคศิลปะ ทำาให้ไม่สามารถรู้จำานวนที่เป็นรายบุคคลได้ ซึ่งแตกต่างจากการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ซึ่งมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียนเพียงสาขาเดียว ทำาให้จำานวนคนและผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์นั้นเท่ากัน

ต�ร�ง	๓.๗ จำานวนและประเภทการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข)  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๕

ปี	พ.ศ.
ประเภท/(คน)

รวม
เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ก�รผดุงครรภ์ไทย ก�รนวดไทย

๒๕๕๐ ๙๕ ๑๑๒ ๒๙ ๑๐๗ ๓๔๓

๒๕๕๑ ๖๐ ๖๕ ๒๘ ๗๑ ๒๒๔

๒๕๕๒ ๗๐ ๒๓ ๑๙ ๘๑ ๑๙๓

๒๕๕๓ ๙๕ ๖๔ ๓๔ ๑๑๓ ๓๐๖

๒๕๕๔ ๑๖๕ ๑๙๕ ๑๓๔ ๒๔๗ ๗๔๑

๒๕๕๕ ๑๓๘ ๒๑๙ ๑๓๔ ๑๘๗ ๖๗๘

รวม ๖๒๓ ๖๗๘ ๓๗๘ ๘๐๖ ๒,๔๘๕

* ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ๑ คน มีใบประกอบโรคศิลปะฯ มากกว่า ๑ ประเภท

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖
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ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๓๓ (๒) 

มีจำานวน ๑,๑๕๘ คน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ซึ่งในจำานวนนี้ มีแพทย์แผนไทยประยุกต์จำานวน

หน่ึงที่สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก)  

เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย เพื่อที่จะ 

สามารถเปิดร้านขายยาแผนโบราณหรือคุมการผลิตยาแผนโบราณในโรงงานผลิตยาแผนโบราณตาม 

กฎหมาย

ต�ร�ง	๓.๘ จำานวนผู้สอบผ่านและรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๕

พ.ศ.
จำ�นวนผู้สอบผ่�นและรับก�รขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ส�ข�ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์	(คน)

๒๕๕๐  ๕๙

๒๕๕๑  ๒๕

๒๕๕๒  ๑๐๔

๒๕๕๓  ๒๓๖

๒๕๕๔  ๓๑๑

๒๕๕๕  ๔๒๓

รวม 	 ๑,๑๕๘

ที่ม�:	สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, มิถุนายน ๒๕๕๖

๒.	 สถ�นก�รณ์ก�รผลิต
การผลิตกำาลังคนที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ข) 

และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามมาตรา ๓๓ (๒) ซึ่งตาม พ.ร.บ.ใหม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) (ข) กำาหนดไว้ว่า ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า

ปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรอืสาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุตจ์ากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาการแพทย์

แผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้ตามที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

สถ�บันก�รศึกษ�ด้�นก�รแพทย์แผนไทย ท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขาการแพทย์แผนไทย มีจำานวน ๑๑ แห่ง ดังนี้
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ต�ร�ง	๓.๙ สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ 

สาขาการแพทย์แผนไทย

สถ�บันก�รศึกษ�ก�รแพทย์แผนไทย คุณวุฒิที่ได้รับ
ปี	พ.ศ.

ที่ได้รับก�รรับรอง

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๖

๒. มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๖

๓. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๘

๔. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๔๙

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๕๒

๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

๒๕๕๒

๗. มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ไม่มีข้อมูล

๘. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ไม่มีข้อมูล

๙. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ไม่มีข้อมูล

๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ไม่มีข้อมูล

๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ไม่มีข้อมูล
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สถ�บนัก�รศกึษ�ด�้นก�รแพทยแ์ผนไทยประยกุต์	ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการวิชาชพี

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีจำานวน ๘ แห่ง ดังนี้

ต�ร�ง	๓.๑๐ สถาบันการศกึษาดา้นการแพทยแ์ผนไทยประยกุตท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชีพ

สาขาการแพทย์แผนไทย

สถ�บันก�รศึกษ�

ก�รแพทย์แผนไทยประยุกต์
คุณวุฒิที่ได้รับ

พ.ศ.	

ที่ได้รับก�รรับรอง

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ม.มหิดล

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๔๖

๒. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๔๘

๓. สำานักวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ม.แม่ฟ้าหลวง

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๔. ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๕. คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๖. คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต  

(การแพทย์แผนไทยประยุกต์)  

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๗. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

อภัยภูเบศร ม.บูรพา

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

๘. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

ม.โนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

วิทยาเขตธัญบุรี

ปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

๒๕๕๐

เนื่องจากไม่มีระบบรายงานกลางของจำานวนนักศึกษาที่รับและจบการศึกษาด้านการแพทย์ 

แผนไทยและแผนไทยประยุกต์ของแต่ละสถาบัน ทำาให้ไม่สามารถรายงานข้อมูลที่เที่ยงตรงในส่วนนี้ได้
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๓.	 ก�รกระจ�ยกำ�ลังคน
เน่ืองจากไม่มีระบบการจัดเก็บข้อมูลการทำางานและการย้ายสถานที่ทำางานหรือที่อยู่อาศัยของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ให้เป็นปัจจุบัน จึงไม่สามารถรายงานข้อมูล

ในส่วนนี้ได้

๔.	 ก�รสูญเสียกำ�ลังคน
เนื่องจากไม่มีระบบการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) จึงไม่สามารถให้ข้อมูลในส่วนนี้ได้

๓.๒ สถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีระบบหลักประกันด้านสุขภาพ ๓ ระบบหลัก ได้แก่ 

ก.	 ระบบประกันสังคม ครอบคลุมประชากรจำานวน ๑๐.๕ ล้านคน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) หรือ

ประมาณร้อยละ ๑๖ ของประชากร

ข.	 ระบบสวัสดิก�รรักษ�พย�บ�ลข้�ร�ชก�ร ครอบคลุมประชากร ๕ ล้านคน หรือประมาณ

ร้อยละ ๘ ของประชากร

ค.	 ระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� ครอบคลุมประชากร ๔๗ ล้านคน หรือประมาณ 

ร้อยละ ๗๕ ของประชากร

ก. ระบบประกันสังคม

ระบบประกนัสงัคมไมไ่ดม้รีะบบรายงานข้อมลูการจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยของสถานบริการ

ภายใต้โครงการประกันสังคม โดยถือว่าการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานบริการ  

ไมม่นีโยบายหรอืมาตรการในการสนบัสนนุและส่งเสริมการจัดบริการการแพทยแ์ผนไทย โดยขอ้เทจ็จรงิแลว้

อาจกล่าวได้ว่า สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมไม่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยสำาหรับ 

ผู้ประกันตน
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ต�ร�ง	๓.๑๑ สถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคม

สถ�นพย�บ�ล
ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๑ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๒ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓ ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน รัฐบ�ล เอกชน

สถานพยาบาลหลัก ๑๕๓ ๑๑๓ ๑๕๓ ๑๐๔ ๑๕๒ ๙๘ ๑๕๑ ๙๒ ๑๕๒ ๙๐

สถานพยาบาล

เครือข่าย

๙๔๔ ๑,๕๘๖ ๙๖๓ ๑,๔๙๙ ๙๗๕ ๑,๓๓๘ ๙๖๔ ๑,๒๕๖ ๑,๐๒๕ ๑,๑๑๖

รวม ๑,๐๙๗ ๑,๖๙๙ ๑,๑๑๖ ๒,๗๑๙ ๑,๑๒๗ ๑,๔๓๖ ๑,๑๑๕ ๑,๓๔๘ ๑,๑๑๗ ๑,๒๐๖

ที่ม�:	สำานักประกันสังคม, มิถุนายน ๒๕๕๕

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มสถ�นบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
เนื่องจากสถานพยาบาลภายใต้โครงการประกันสังคมไม่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทย 

สำาหรับผู้ประกันตนและไม่มีระบบการรายงานข้อมูลการบริการการแพทย์แผนไทย จึงไม่สามารถรายงาน

ข้อมูลในส่วนนี้ได้

๒.	 ก�รกระจ�ยสถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย
เช่นเดียวกับข้อ ๑. สถานการณ์และแนวโน้มสถานบริการการแพทย์แผนไทย คือ ไม่สามารถ

รายงานข้อมูลในส่วนนี้ได้

๓.	 ม�ตรฐ�นก�รบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
เช่นเดียวกับข้อ ๑. สถานการณ์และแนวโน้มสถานบริการการแพทย์แผนไทย คือ ไม่สามารถ

รายงานข้อมูลในส่วนนี้ได้

ข. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

ระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ กรมบัญชีกลางมีการส่งเสริมและสนับสนุน 

การบรกิารการแพทยแ์ผนไทยโดยข้าราชการสามารถรบัการรักษาพยาบาลด้านการแพทยแ์ผนไทยและมสีทิธิ์

ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ทำาให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับ

ขา้ราชการเปน็หลกั ขอ้มลูดา้นสถานบรกิารการแพทยแ์ผนไทยใหด้รูายละเอยีดในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ถ้วนหน้า 
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จํานวนหนวยบริการประจํา
ที่จัดบริการนวดไทยปงบประมาณ 2552-2556

0
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ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 (Q1)

หนวยบริการประจําทั้งหมด หนวยบริการประจําที่ใหบริการแพทยแผนไทยและสงเบิก

จํา
นว

น 
(แห

ง)

ปงบประมาณ

957 968 981 986 993

728
(75.2%)

783
(80.0%)

812
(82.4%)

666
(67.1%)

710
(74.2%)

ค. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๑.	 สถ�นก�รณ์และแนวโน้มสถ�นบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
กอ่นป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ การจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยใหก้บัประชาชนในกลุม่หลกัประกนัสุขภาพ

ถว้นหนา้ขึน้อยูกั่บนโยบายของผูบ้รหิารสถานบรกิารสาธารณสขุแตล่ะแหง่ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยดา้นการแพทย์

แผนไทยได้รวมอยู่ในค่าเหมาจ่ายรายหัวประชากรเหมือนระบบประกันสังคม ทำาให้สถานบริการสาธารณสุข

ส่วนใหญ่ไม่ส่งเสริมการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนตามสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ ในปี

พ.ศ. ๒๕๕๐ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนแพทย์แผนไทยขึ้นเพื่อจ่ายเงิน

สมทบใหห้นว่ยบรกิารประจำา (CUP) ทีมี่การจัดบริการการแพทยแ์ผนไทยใหกั้บประชาชนในกลุ่มหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าเพิ่มข้ึน ทำาให้สถานบริการประจำาทั้งหมดมีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยจัดบริการ

การแพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ ๘๐ ของสถานบริการประจำาทั้งหมด

ภาพที่ ๓.๑ จํานวนหน�วยบริการประจําที่จัดบริการการนวดไทย ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๖

** ไม่รวมเขต กทม.**

ที่ม�	สปสช.	:	OP Individual data , Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim ณ พฤศจิกายน ๕๕
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๒.	 ก�รกระจ�ยสถ�นบริก�รด้�นก�รแพทย์แผนไทย
เมือ่พจิารณาประเภทและระดบัของสถานบรกิารสาธารณสขุตัง้แต ่ระดบั โรงพยาบาลสง่เสรมิสุข

ภาพตำาบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์ จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ

การจัดบริการการแพทย์แผนไทยในรพ.สต.อย่างรวดเร็ว จาก ๙๒๑ แห่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๔,๕๓๑ 

แห่งในปพี.ศ. ๒๕๕๕ ซึง่แสดงวา่ มกีารกระจายของสถานบรกิารสาธารณสขุครอบคลมุทกุพืน้ทีแ่ละทกุระดบั

บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ

ภาพที่ ๓.๒ ประเภทสถานบริการสาธารณสุขที่ให�บริการการนวดไทย
หนวยบริการที่ใหบริการนวดไทย

921
631

75 6
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รพสต. รพช. รพท./รพศ. รพ.อื่นๆ
(รัฐนอก สธ., เอกชน)

2552 (1,633 แหง) 2553 (2,621 แหง) 2554 (3,626 แหง) 2555 (5,323 แหง)

จํา
นว

น 
(แห

ง)

ประเภทสถานบริการ

ที่ม�	สปสช.:	OP Individual data, Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim ณ พฤศจิกายน ๕๕
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๓.	 ม�ตรฐ�นก�รบริก�รก�รแพทย์แผนไทย
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำาหนดมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยของ

หน่วยบริการประจำาโดยดำาเนินการดังนี้

ก. จัดทำาแนวเวชปฏิบัติด้�นก�รนวดไทย	 (วนท.) การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดทำา แนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อลดอาการปวด แนวเวชปฏิบัติ

การนวดไทยเพื่อฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และได้จัดทำาแนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพ่ือสร้างเสริม 

สุขภาพหญิงหลังคลอด พ.ศ. ๒๕๕๓

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งคณะทำางานขึ้นเพื่อศึกษา 

แนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยของ สปสช. และของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก และได้เห็นชอบในหลักการว่า สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการประจำาควรใช้แนว 

เวชปฏิบัติการนวดไทยแนวเดียวกันท้ังประเทศ และได้มีการเสนอให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือกปรับปรุงและ พัฒนาแนวเวชปฏิบัติให้เป็นแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยสำาหรับ

หน่วยบริการที่จัดบริการการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ

ข. ใช้แนวทางม�ตรฐ�นง�นบริก�รก�รแพทย์แผนไทยในสถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขของรัฐ  

ซึ่งจัดทำาโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีการกำาหนด

มาตรฐานงานบริการ ๕ ด้าน ได้แก่ 

 ๑) สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งแวดล้อม

 ๒) บุคลากร

 ๓) การปฏิบัติงาน

 ๔) การควบคุมคุณภาพ

 ๕) การจัดบริการ

นอกจากนี้ ได้มีการแบ่งมาตรฐานการบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เป็น ๒ ระดับ 

ได้แก่ ระดับโรงพยาบาลและระดับสถานีอนามัย ซึ่งปัจจุบันได้ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลสร้าง

เสริมสุขภาพ

ค. สง่เสรมิม�ตรฐ�นของบคุล�กรด�้นก�รแพทยแ์ผนไทย	โดยหลงัจากการต้ังกองทนุการแพทย์

แผนไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีมาตรการเชิงบวกในการส่งเสริมให้สถานบริการจัดหาบุคลากรที่มีมาตรฐาน

ในการให้บริการการพทย์แผนไทย โดยกำาหนดว่า 

 ๑) ในระดับสถานีอนามัย (ปัจจุบันยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล) ผู้ให้

บริการการนวดไทยนั้นควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๓๐ ชั่วโมง) ตามหลักสูตรที่ 

คณะกรรมการวิชาชีพฯ จัดทำาและประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปรับปรุงกับอนุมัติในปี พ.ศ. ๒๕๕๐

๒) ในระดบัโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศนูย/์จงัหวดั หรอืหนว่ยบรกิารประจำา ผูใ้หบ้รกิาร

การนวดไทยนั้นควรเป็นผู้ที่จบหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (๘๐๐ ชั่วโมง) ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ 

วิชาชีพฯ อนุมัติและประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
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บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย�แผนไทย และการแพทย�พื้นบ�าน 77

 ท้ังนี้โดยมีมาตรการเชิงบวก โดยการจัดสรรเงินสมทบให้กับสถานบริการสาธารณสุขที่มี

บุคลากรตามคุณสมบัติที่กำาหนดดังกล่าวมากกว่าสถานบริการสาธารณสุขที่มีบุคลากรตำ่ากว่าคุณสมบัติที่

กำาหนดไว้

 ๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการกำาหนดเกณฑ์กลาง (เกณฑ์ขั้นตำ่าที่หน่วยบริการประจำา

ต้องมี) โดยกำาหนดให้มีนักการแพทย์แผนไทยประจำา ณ หน่วยบริการ (คำาว่า นักการแพทย์แผนไทย

หมายถึง ผู้ท่ีจบปริญญาตรีแพทย์แผนไทยและมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

เวชกรรมไทย หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้

สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐมีมาตรฐานการให้บริการการแพทย์แผนไทยมากยิ่งขึ้น

 จากข้อมูลของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่า ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ๑,๓๙๔ คน (ร้อยละ ๑๐.๕๓) และเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๖,๒๔๔ คน 

(ร้อยละ ๔๗.๑๕) และมีผู้ให้บริการที่ตำ่ากว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๕,๖๐๖ คน (ร้อยละ ๔๒.๓๓)

ภาพที่ ๓.๓ จํานวนบุคลากรแพทย�แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�าจํานวนบุคลากรแพทยแผนไทยในระบบ UC 

6,244
(47.15%)

1,394
(10.53%)

5,606
(42.33%)

ผูชวยแพทยแผนไทย ผูประกอบโรคศิลปะ อื่นๆ (ผูชวยนวด)

รวมทั้งหมด 13,244 คน 

ที่ม�	สปสช.:	โปรแกรมแพทย์แผนไทย ณ สิงหาคม ๒๕๕๕
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๓.๓ ก�รเข้�ถึง/ก�รใช้บริก�รก�รแพทย์แผนไทย

ก. ระบบประกันสังคม

ระบบประกันสังคมรายงานข้อมูลการใช้บริการเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นจำานวนครั้ง 

ของการใช้บริการ แต่ไม่มีรายละเอียดของประเภทการบริการทางการแพทย์ รวมทั้งไม่มีการรายงานการใช้

บริการการแพทย์แผนไทย 

ต�ร�ง	๓.๑๒ อัตราการใช้บริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม

ปี	พ.ศ./จำ�นวนครั้ง/อัตร�

(ครั้ง/คน/ปี)

ประเภท

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

๒๕๕๐ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๔,๗๖๕,๗๒๙ ๔๙๑,๐๒๐

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๕๙ ๐.๐๕๑

๒๕๕๑ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๕,๗๘๔,๖๕๐ ๕๒๐,๙๙๒

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๖๑ ๐.๐๕๓

๒๕๕๒ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๖,๒๓๓,๘๐๔ ๔๗๙,๑๑๖

อัตราการใช้บริการ(ครั้ง/คน/ปี) ๒.๖๘ ๐.๐๔๙

๒๕๕๓ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๖,๘๗๐,๒๒๖ ๕๒๘,๕๔๗

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๗๐ ๐.๐๕๓

๒๕๕๔ จำานวนครั้งการใช้บริการ (visit) ๒๗,๖๓๖,๐๔๒ ๕๕๐,๐๑๗

อัตราการใช้บริการ (ครั้ง/คน/ปี) ๒.๖๑ ๐.๐๕๓

ข. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

รายงานของสำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ไม่มีการรายงานข้อมูลประเภทของ 

การใช้บรกิารการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ และไมม่ขีอ้มลูประเภทการใชบ้รกิารการรกัษาทางการแพทย์

แผนไทย
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บริการ (คน) บริการ (ครั้ง)

จํา
นว

น 
(ค

รั้ง
/ค

น)

เปรียบเทียบจํานวนคน/ครั้งการเขารับบริการนวดไทย
ปงบประมาณ 2552 –2555

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555
จำนวนประชากร UC (คน) 47,423,134 47,779,909 47,557,262 475,57,262
จำนวนผูรับบริการแผนไทย 313,352 509,050 889,225 1,282,170
รอยละ 0.66 1.07 1.87 4.09

ค. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติได้ได้มกีารจัดต้ังกองทนุแพทยแ์ผนไทยขึน้ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๐ 

เพื่อจ่ายเงินสมทบให้หน่วยบริการประจำา (CUP) ที่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชน

ในกลุ่มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการจ่ายสมทบหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทยเพื่อ

ลดอาการปวด และเพื่อฟนฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดทำาแนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพหญิง

หลังคลอด

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดสรรเงินเพื่อสมทบการจ่ายยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

๑.	 ก�รเข้�ถึงบริก�รก�รนวดไทย
จากข้อมูลการใช้บริการการนวดไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า การใช้บริการ

การนวดไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำานวนคน ๓๑๓,๓๕๒ คน จำานวนคร้ัง ๑,๑๖๒,๒๙๒ ครั้งในปี

พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น ๑,๒๘๒,๑๗๐ คน และจำานวนครั้งเป็น ๕,๒๔๘,๙๔๖ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ร้อยละ ๔.๐๙ ของประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การสนับสนุน

การจัดบริการการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการประจำาด้วยมาตรการทางการเงินนั้น มีผลให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงการบริการการนวดไทยได้มากขึ้น

ภาพที่ ๓.๔ เปรียบเทียบจํานวนคนและจํานวนครั�งการรับบริการการนวดไทย ป� ๒๕๕๒-๒๕๕๖

แหล่งข้อมูล:	ปี 52-54 โปรแกรมแพทย์แผนไทย, ปี 55-56 OP/PP Individual data
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จํานวนประชาชน (คน) ที่ไดรับบริการนวดไทย (นวด ประคบ อบ)
ปงบประมาณ 2555
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115,005
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40,722 35,887 33,858 33,225 32,637 27,039

570

เขต เขต 7 เขต 9 เขต 10 เขต 8 เขต 1 เขต 5 เขต 12 เขต 3 เขต 2 เขต 6 เขต 11 เขต 4 เขต 13
 3,809,280 5,096,365 3,549,403 4,320,764 4,176,683 3,751,415 3,887,515 2,318,537 2,618,479 3,778,549 3,455,228 3,140,487 3,588,461
 328,439 199,222 187,362 178,548 115,005 69,656 40,722 35,887 33,858 33,225 32,637 27,039 570
 86.22 39.09 52.79 41.32 27.54 18.57 10.48 15.48 12.93 8.79 9.45 8.61 0.16

รวม 1,282,170 คน
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จํา
นว

น 
(ค
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จํานวนประชากร 
UC (คน)
จํานวนบริการ (คน)
อัตรา (ตอประชากร 
UC 1,000 คน)

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูการกระจายตัวของการใช้บริการการนวดไทย พบว่า เขต ๑๓ 

(กรุงเทพมหานคร) มีปริมาณการใช้การนวดไทยตำ่าที่สุด คือ ๕๗๐ ครั้ง และเขต ๗ (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) มีปริมาณการใช้การนวดไทยสูงที่สุด คือ ๓๒๘,๔๓๙ ครั้ง ทั้งๆ ท่ีทั้งสองเขตมี

ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่าๆ กัน คือ ๓,๕๘๘,๔๖๑ ต่อ ๓,๘๐๙,๒๘๐ คน

นอกจากนี้ เขตที่มีการใช้บริการการนวดไทยในอัตราที่ตำ่า หรืออัตราคนต่อประชากรในระบบ

หลักประกัน ๑,๐๐๐ คน ตำ่ากว่า ๑๐ ได้แก่ เขต ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) เขต ๔ (สระบุรี) เขต ๑๑ 

(สุราษฎร์ธานี) และเขต ๖ (ระยอง) 

ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการที่ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน

เขตต่างๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเข้าถึงการบริการการนวดไทย เพื่อที่จะให้

ประชากรในเขตดังกล่าวเข้าถึงการบริการ

ภาพที่ ๓.๕ จํานวนประชน (คน) ที่ได�รับบริการนวดไทย (นวด ประคบ อบ) ป�งบประมาณ ๒๕๕๕

ที่ม�	สปสช.	:	OP Individual data, Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim ณ พฤศจิกายน ๕๕

Report-1-5.indd   80 4/20/2558 BE   21:52



บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย�แผนไทย และการแพทย�พื้นบ�าน 81

๒.	 ก�รเข้�ถึงบริก�รก�รฟนฟูสุขภ�พแม่หลังคลอด
พบว่า มีการรับบริการฟนฟูสุขภาพแม่หลังคลอดเพิ่มมากขึ้น จากแม่ ๑,๗๐๑ คน รับบริการ 

๖,๙๐๙ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ๑๕,๙๘๒ คน รับบริการ ๕๓,๘๑๔ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และ

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพที่ ๓.๖ จํานวนแม�หลังคลอดที่ได�รับการฟ��นฟูสุขภาพป�งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๕จํานวนแมหลังคลอดที่ไดรับการฟนฟูสุขภาพปงบประมาณ 53-55
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แหล่งข้อมูล: ปี 52-54  โปรแกรมแพทย์แผนไทย , ปี 55-56 OP/PP Individual data

ที่ม�:	ปี ๕๒-๕๔ Program แพทย์แผนไทย, ปี ๕๕-๕๖ OP/PP Individual data

๓.	 ก�รเข้�ถึงบริก�รย�จ�กสมุนไพรในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ
พบว่า มีปริมาณการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มข้ึนนับจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ที่เริ่มมีการสนับสนุนการใช้ยา ดังนี้
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832,697

1,310,869
770,790

1,051,908
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จํานวนคน/ครั้งในการใชยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ
จําแนกตามประเภทหนวยบริการ ป 2555-2556

จํานวนคน จํานวนครั้ง

ข้อมูลเรื่องมูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติน้ันให้ดูในบทที่ ๔ ระบบยาจาก

สมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย

จำานวนหน่วยบริการท่ีมีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติมีท้ังสิ้น ๘,๖๕๒ แห่ง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า อัตราส่วนการสั่งใช้ยาของสถานบริการทั้ง ๓ ระดับ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำาบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด/ศูนย์ มีความใกล้เคียงกัน แต่ในโรงพยาบาลชุมชนจะ

มีอัตราส่วนของสถานบริการในการสั่งใช้ยามากที่สุด (ร้อยละ ๘๙.๗๓ ของโรงพยาบาลชุมชน)

แหล่งข้อมูล:	OP/PP Individual data

ที่ม�:	OP/PP Individual data

ภาพที่ ๓.๗ จํานวนคน/ครั�งในการใช�ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติ 

จํานวนแนกตามประเภทหน�วยบริการป� ๒๕๕๕-๒๕๕๖
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ภาพที่ ๓.๘ จํานวนหน�วยบริการที่สั�งจ�ายยาจากสมุนไพร

จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ป�งบประมาณ ๒๕๕๕จํานวนหนวยบริการที่มีการสั่งใชยาสมุนไพร 
แยกตามประเภทสถานพยาบาล ปงบประมาณ 2555

7,883 แหง 

664
แหง

76 แหง 29 แหง

รพสต. รพช. รพท./รพศ. อื่นๆ

รวมทั้งหมด 8,652 แหง 

ประเภท หนวยบริการทั้งหมด มีการสั่งใชยา รอยละ
รพสต. 10,369 7,883 76.02
รพช. 740 664 89.73
รพท./รพศ. 94 76 80.85
อื่นๆ 362 29 8.03

**ไม่รวมกทม.**

ที่ม�	: OP Individual data, Program แพทย์แผนไทย, Program e-claim, สิงหาคม ๕๕

๓.๔ ร�ยจ�ย/งบประม�ณด้�นก�รแพทย์แผนไทย

ก. ระบบประกันสังคม

ระบบประกนัสงัคมไมไ่ดม้รีะบบรายงานข้อมลูการจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยของสถานบริการ

ภายใต้โครงการประกันสังคม โดยถือว่าการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานบริการ 

และไมม่นีโยบายหรือมาตรการในการสนบัสนนุและสง่เสริมการจัดบริการการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงแตกต่างจาก

ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตนในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีจำานวน

ผู้ประกันตนเป็น ๒ เท่าของข้าราชการ (๑๐.๕ ล้านคน ต่อ ๕ ล้านคนตามลำาดับ) จะพบว่า ประโยชน์

ทดแทนค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยของผู้ประกันตนรวมค่าคลอดบุตร จะเป็นครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๕๗.๐๒) 

ของค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ (๓๐,๖๗๖ ล้านบาทต่อ ๕๓,๘๐๑.๐๑ ล้านบาทตามลำาดับ)
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84 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ต�ร�ง	๓.๑๓	 ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตน ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔

ปี	พ.ศ./จำ�นวนผู้รับประโยชน์ฯ	(ร�ย)/จำ�นวนเงิน	

(ล้�นบ�ท)

กรณี

เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภ�พ

๒๕๕๐ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๖,๙๓๕,๔๑๗  ๒๘๒,๑๙๙  ๕,๓๑๘

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๑๗,๐๘๓.๐๖  ๕,๕๓๙.๕๒  ๒๔๐.๗๙

๒๕๕๑ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๘,๔๖๗,๙๑๙  ๒๙๕,๔๕๕  ๕,๗๖๖

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๑๘,๕๒๘.๑๕  ๕,๗๔๖.๑๔  ๒๖๒.๘๖

๒๕๕๒ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๘,๙๘๔,๓๕๐  ๒๙๑,๙๖๖  ๖,๑๔๘

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๒๒,๔๗๑.๘๗  ๕,๗๔๖.๙๐  ๒๗๗.๒๗

๒๕๕๓ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๒๙,๘๐๒,๖๒๓  ๒๘๒,๒๗๗  ๖,๗๖๐

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๒๓,๔๑๘.๒๒  ๕,๕๙๔.๘๕  ๓๐๔.๕๙

๒๕๕๔ จำานวนผู้รับประโยชน์ทดแทน (ราย)  ๓๐,๙๘๑,๒๒๒  ๒๙๑,๓๗๖  ๗,๓๑๘

จำานวนเงินประโยชน์ทดแทน (ล้านบาท)  ๒๔,๕๑๗.๑๔  ๖,๑๕๙.๔๕  ๓๔๑.๑๑

ที่ม�:	สำานักงานประกันสังคม, ๒๕๕๕

ข. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

จากรายงานคา่ใชจ้า่ยดา้นการรักษาพยาบาลของข้าราชการของสำานกังานกลางสารสนเทศบรกิาร

สุขภาพตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖–๒๕๕๕ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แผนไทยนั้นรวมอยู่หมวด 

ค่ารกัษาทางการแพทยแ์ผนจนี (การฝงัเขม็ซึง่กรมบญัชกีลางใหเ้บกิจา่ยคา่รกัษาพยาบาลได)้ ทำาใหไ้มม่ขีอ้มูล

ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แผนไทยที่แท้จริง ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แผนจีนจะเป็นปริมาณที่น้อยกว่า

ก็ตาม

เมื่อดูจากค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลทั้งสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๕๕,๑๒๕.๔๙  

ล้านบาท ค่ารักษาทางการแพทย์แผนไทยและการฝังเข็ม เป็นเงิน ๑๒๑.๒๗ ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ ๐.๒๑๙๙ ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ในขณะท่ีค่ารักษาทางกายภาพบำาบัดเป็นเงิน ๓๕๑.๗๒ 

ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๖๓๘ ของค่ารักษาพยาบาลท้ังหมด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลทาง 

การแพทย์แผนไทยของผู้ป่วยนอกนั้น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้นตำ่ากว่าปกติเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

และ ๒๕๕๓ เนื่องจากเป็นข้อมูลเฉพาะเดือนกันยายนเพียงเดือนเดียวเท่านั้น รวมทั้งไม่มีรายงานค่าใช้จ่าย

ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕
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บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 85

โดยสรุป ค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์แผนไทย (รวมการฝังเข็ม) เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเม่ือ 

เทียบกับค่ารักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มีการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วย

นอก แต่มีการลดลงของค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์แผนไทยในผู้ป่วยใน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล

ทั้งหมดมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ต�ร�ง	๓.๑๔ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอก

ประเภท/ปี	พ.ศ.
๒๕๕๑	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๒	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๓	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๔	

(ล้�นบ�ท)

๒๕๕๕	

(ล้�นบ�ท)

การฝังเข็มและ 

การแพทย์อื่นๆ

๘.๔ ๑๑๒.๔ ๑๑๓.๐ ๐.๐ ๐.๐

กายภาพบำาบัด ๑๙.๗ ๒๕๐.๙ ๒๘๗.๕ ๓๔๔.๕ ๓๘๓.๓

รวมทั้งหมด ๒,๙๒๒.๑ ๓๗,๘๔๐.๐ ๓๙,๓๖๑.๘ ๓๗,๘๒๖.๒ ๓๘,๐๐๐.๒

หม�ยเหตุ	ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นข้อมูลเฉพาะเดือนกันยายนเดือนเดียวเท่านั้น โดยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ไม่มีข้อมูล

ที่ม�:	สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ, ๒๕๕๖

ต�ร�ง	๓.๑๕ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยใน

ปี	พ.ศ.
ประเภท/	ล้�นบ�ท รวม

ก�รฝังเข็มและก�รแพทย์อื่นๆ ก�ยภ�พบำ�บัด ทั้งหมด

๒๕๔๖ ๑๔.๔๕ ๓๘.๒๒ ๑๐,๗๘๒.๗๙

๒๕๔๗ ๑๙.๐๑ ๔๑.๕๖ ๑๑,๖๔๘.๗๑

๒๕๔๘ ๒๔.๔๕ ๕๕.๒๓ ๑๓,๕๑๗.๔๗

๒๕๔๙ ๒๑.๑๒ ๖๒.๓๙ ๑๔,๙๗๐.๗๒

๒๕๕๐ ๑๓.๔๒ ๖๙.๕๙ ๑๕,๔๐๐.๐๑

๒๕๕๑ ๘.๕๖ ๕๙.๘๗ ๑๕,๒๕๕.๒๑

๒๕๕๒ ๙.๓๒ ๕๘.๐๒ ๑๕,๔๕๙.๐๗

๒๕๕๓ ๘.๒๗ ๖๔.๒๒ ๑๕,๗๖๓.๖๙

๒๕๕๔ ๘.๑๗ ๖๗.๖๗ ๑๕,๙๗๔.๘๑

๒๕๕๕ ๖.๓๖ ๗๖.๘๒ ๑๖,๒๙๒.๓๔

ที่ม�:	สำานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ, ๒๕๕๖
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86 รายงานการสาธารณสุขไทยด�านการแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖
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ค. ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการจัดตั้งกองทุนแพทย์แผนไทยขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เพื่อจ่ายเงินสมทบให้หน่วยบริการประจำา (CUP) ที่มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนใน

กลุ่มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการจ่ายสมทบหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทยเพื่อ

ลดอาการปวด และเพื่อฟนฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดสรรเงินกองทุนสมทบการจัดบริการการนวดไทยเพ่ือสร้างเสริม

สุขภาพหญิงหลังคลอด

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อสมทบการจ่ายยาจากสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลัก

แห่งชาติ 

งบประมาณกองทุนการแพทย์แผนไทยเริ่มต้นจาก ๐.๕ บาทต่อรายประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็น ๗.๒๐ บาทต่อรายประชากรในปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ภาพที่ ๓.๙ งบประมาณกองทุนการแพทย�แผนไทย ป� ๒๕๕๐-๒๕๕๖

ที่ม�: สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๕๖
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๔.ñ นâยºายส‹§àสริมการãªŒแลÐการผลิตยาจากสมุนไพร 

๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ นี้เป็นช่วงที่

ประเทศไทยต้องเผชิญการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายในอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน 

จึงจำาเป็นต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคมและ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้รองรับผลกระทบแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่าง

เหมาะสม สามารถพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้าต่อไปได้ เป้าหมายเพื่อให้สังคมไทย

อยู่เย็นเป็นสุข คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน มีคุณธรรมและมี

เศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

โดยมียุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็น

องค์รวม สร้างเสริมสุขภาวะให้คนไทยมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 

สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับ

การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก 

การสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม

บทที๔่
ระบบยาจากสมุนไพรและ
สถานการณ�การใช�ยาไทย
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88 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒) แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง

เอกภาพและธรรมภิบาลในการอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสำาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็นธรรม เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีศักยภาพ และสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย มีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร์การพัฒนา ๔ ด้าน  

ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาคและชายแดน รวมทั้งการพัฒนา

ศักยภาพ การจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกให้มี

คณุภาพ มาตรฐาน มคีวามปลอดภยั ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและนำามาใชใ้นการตรวจรกัษาโรค และการพึง่พาตนเอง

ด้านสุขภาพให้มากขึ้น

๓) แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท  
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์

และดำาเนินการต่อเนื่องจากแผนฯ ฉบับที่ ๑ แต่เน้นการทำางานภาคประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 

ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) การสร้างและการจัดการความรู้ ๒) การพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนและบริการสาธารณสุข ๓) การพัฒนากำาลังคน ๔) การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์

จากสมุนไพร ๕) การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ๖) การสื่อสารสาธารณะ โดยมี 

เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมุนไพร ดังต่อไปนี้

ก) มีการใช้ปัญญา ความรู้ ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้จากฐานเดิม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า มีประสิทธิผลและปลอดภัย

ข) ระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีมาตรฐาน ตั้งแต่องค์ความรู้  

สถานที่ บุคลากร เวชปฏิบัติ ระบบข้อมูล ระบบยา และอยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพ

ทุกระบบ

ค) ระบบยาของประเทศมีความมั่นคงบนฐานของระบบยาจากสมุนไพร โดยต้องมีรายการยา

จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด

ง) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ไปจนถึง

ระดับนานาชาติ
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๔) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำาหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 

มีหน้าที่และอำานาจจัดทำาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ สำาหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางใน 

การกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยในหมวดที่ ๗ ข้อ ๕๖  

กำาหนดเป้าหมายให้มีรายการพัฒนายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของ 

รายการยาท้ังหมด และในการจัดทำาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้มีการพิจารณา 

เรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก มีมติที่เกี่ยวข้องคือ เร่งรัดให้มีการจัด

ระบบบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ควบคู่ไปก้บการแพทย์แผนปัจจุบันในหน่วยบริการ

สาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และให้สามารถเข้าสู่หลักประกันสุขภาพได้ มีการจัดระบบบริการ 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ 

(รพ.สต.) โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาระบบส่งต่อที่เหมาะสม โดยมีแนวทางการ 

ดำาเนินงานดังนี้

๑) เร่งรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเป็นไปได้ในการตรากฎหมายว่าด้วยยาจากสมุนไพรเพื่อ 

ส่งเสริมการใช้

๒) จัดทำาแผนปฎิบัติงานพร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตำารับยาฯ โดยพัฒนาตำารายา

ระดับชาติ จำานวนอย่างน้อย ๑๐๐ ตำารับ ภายใน ๓ ปี

๓) ประสานคณะกรรมการพฒันาระบบยาแหง่ชาต ิเพือ่พจิารณาบรรจยุาจากสมนุไพรเขา้บัญชี

ยาหลักแห่งชาติอย่างน้อย ๒๐ รายการ ภายใน ๓ ปี 

๔.๒	 นโยบายที่เกี่ยวกับงานการแพทย์แผนไทยของ 
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำาหนดให้บริการ

สาธารณสุขที่ประชาชนผู้มีสิทธิจะได้รับครอบคลุมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่การจัด

บรกิารแพทยแ์ผนไทยหรอืการเขา้ถงึบรกิารแพทยแ์ผนไทยยงัอยูใ่นระดับตำา่ ดังนัน้ในป ี๒๕๕๐ คณะกรรมการ

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิงึไดม้กีารจดัตัง้กองทนุแพทยแ์ผนไทยเพือ่ใหเ้งนิสมทบเพิม่เตมิแกห่นว่ยบรกิาร

ที่ให้บริการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างขวัญกำาลังใจ รวมถึงแรงจูงใจให้จัดบริการ โดยกันเงินแยกจากงบ 

เหมาจ่ายรายหัว เริ่มแรกในอัตรา ๐.๕๐ บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเป็น ๖ บาทต่อหัวประชากรผู้มีสิทธิ  

โดย ๔.๕๐ บาท สำาหรับบริการนวดไทยเพื่อรักษาอาการปวด อัมพฤกษ์ อัมพาต การฟื้นฟูมารดา 

หลังคลอด และอีก ๑.๕๐ บาท เป็นการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร อันเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ทำาให้ 

สถานบริการภาครัฐหันมาสนใจการใช้ยาจากสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น
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90 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่มเงินจัดสรรเป็น ๗.๒๐ บาทโดยแบ่งการสนับสนุนเป็น ๒ ส่วน คือ  

งบประมาณสำาหรับค่าบริการแพทย์แผนไทยสมทบ ๖.๘๕ บาทต่อประชากร สำาหรับเป็นค่าบริการ 

การแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ ได้แก่ การบริการนวดไทย การอบไอนำ้า  

การประคบสมุนไพร ท้ังในหน่วยบริการและในชุมชน การฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอด รวมถึงการใช้ 

ยาจากสมุนไพร และงบประมาณสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการแพทย์แผนไทย รวมทั้งสนับสนุนกลไก 

ระดับจังหวัดในการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย ๐.๓๕ บาทต่อประชากร

๔.๓ การจัดทำารหัสยาแผนไทย

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างเป็นระบบ และนำามาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร 

ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 

๒๕๕๓ จึงได้มีการจัดทำารหัสยาแผนไทยสำาหรับหน่วยบริการและหน่วยบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย

ตัวเลข ๒๔ หลัก

๔.๔	การคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

เครื่องมือสำาคัญในการส่งเสริมการใช้ยาในระบบสุขภาพของไทยคือ บัญชียาหลักแห่งชาติ  

เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เล็งเห็นว่าควรมีการ

จัดทำาบัญชียาจากสมุนไพรทั้งยาตำารับดั้งเดิมและยาที่มีการพัฒนา เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม

การพึ่งตนเองด้านยา และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เป็นการยกระดับมาตรฐาน

ของยาจากสมนุไพรไทยควบคูก่บัการชว่ยกระตุ้นใหเ้กดิการวจิยัและพฒันา ฉบบัต่อมาคอื บญัชยีาจากสมนุไพร

ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงปรัชญาการจัดทำาที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เพื่อการฟื้นฟูและ 

ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการคัดเลือก

ยาจากสมุนไพรที่มีข้อบ่งใช้ชัดเจนในการแก้ปัญาหาสุขภาพของชาวไทย ป้องกันโรคหรือรักษาผู้ป่วย 

ร่วมกับการรักษาแบบตะวันตก ในสถานพยาบาลและการสาธารณสุขมูลฐาน โดยต้องมีหลักประกันด้าน

คุณภาพ ประสิทธิผลและความปลอดภัย ต่อมาในฉบับล่าสุด บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่มีปรัชญาการจัดทำาแตกต่างจากฉบับก่อนหน้า กล่าวคือ เพื่อสร้างเสริมระบบการใช้ยาจาก

สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น 

ให้เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ในระบบบริการ

สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกใช้และเข้าถึงการให้บริการของการแพทย์ระบบต่างๆ อย่าง

เท่าเทียมตามหลักปรัชญาวิถีชีวิตพอเพียง
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ถงึแมจ้ะมคีวามตา่งในรายละเอยีดการจดัทำา แตเ่กณฑใ์นการคดัเลอืกยาจากสมนุไพรยงัคงมคีวาม

คล้ายคลงึกนั คอื เนน้เรือ่งการมหีลกัฐานสนบัสนนุดา้นประสทิธผิล คณุภาพ และความปลอดภยัของรายการ

ยาในบัญชี 

๑) เกณฑ์ในการคัดเลอืกยาจากสมนุไพรตามบญัชยีาจากสมนุไพรในบญัชี
ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน

๑) เกณฑ์มาตรฐาน
ใชส้ำาหรบัรายการยาจากสมนุไพรทกุรายการ ไมว่า่จะเปน็ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ยาพฒันา

จากสมุนไพร ทั้งที่มีทะเบียนตำารับยา และรายการยาที่ผลิตใช้ภายในโรงพยาบาลที่อยู่ในเภสัชตำารับ 

โรงพยาบาลจากสมุนไพร (รพ.) ดังนี้

๑.๑) ระบบการคดัเลอืกยาตอ้งเปน็ไปตามความจำาเปน็ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นสขุภาพ

ของประเทศไทยเป็นหลัก

๑.๒) ต้องเป็นยาจากสมุนไพร ที่ปลอดภัยมีคุณภาพมาตรฐาน และมีสรรพคุณชัดเจน มีการระบุ

องค์ประกอบของสูตรตำารับตามสัดส่วนที่กำาหนด และได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยาจากสำานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยา (เว้นแต่เป็นยาที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติยา เช่น  

เภสัชตำารับโรงพยาบาล หรือควบคุมกำากับโดยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง)

๑.๓) เป็นยาท่ีมีการผลิตตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร  

(GMP for Traditional Medicine) หรือตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมี

การควบคุมคุณภาพ (Quality control) เช่น การวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรค 

โลหะหนัก การผันแปรของนำ้าหนักยา (Weight variation) เวลาการกระจายตัว (Disintegration time) 

และต้องมีการระบุทั้งวันผลิตและวันสิ้นอายุของยานั้น เป็นต้น

๑.๔) เป็นวัตถุดิบสมุนไพรท่ีผ่านการคัดเลือกตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย หรือตามตำารา

ยาที่รัฐมนตรีประกาศ/หรือเทียบเท่า หรือมีมาตรฐานตามข้อกำาหนดของวัตถุดิบและของตำารับตามเกณฑ์ที่

กำาหนดในตำารายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia; TP) และ/หรือตามตำารามาตรฐานยาจาก

สมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia; THP ) ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีกลไกและวิธีการ

ในการพัฒนาให้ยาที่ผลิตจากสมุนไพรนั้นให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๕) กรณีมีการพัฒนารูปแบบยา กรรมวิธีผลิต ข้อบ่งใช้ จะต้องมีหลักฐานประวัติการใช้ยาตาม

สูตรตำารับดั้งเดิม มีหลักฐานข้อมูลการพัฒนารูปแบบ เพื่อยืนยันสรรพคุณ ความคงตัวของยา มีการศึกษา

พิษเฉียบพลัน (acute toxicity test) พิษกึ่งเรื้อรัง (sub-chronic toxicity study) หรือพิษเรื้อรัง (chronic 

toxicity study) ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ตลอดจนมีการศึกษาวิจัยทางคลินิก
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92 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๑.๖) ในกรณีที่ยามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์การพิจารณา แต่ไม่มีการข้ึนทะเบียนตำารับยา  

หรือไม่มีจำาหน่ายในประเทศ ให้กำาหนดรายการยาดังกล่าวไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเสนอเป็นยา 

กำาพร้า เพื่อเป็นแนวทางในการกำาหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาการเข้าถึงยาดังกล่าวต่อไป

๑.๗) กรณีมีการใช้ยาในข้อบ่งใช้ที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยา หรือระบุไว้ใน

เอกสารกำากับยา (off-label indication) นั้น แต่มีข้อมูลวิชาการเพิ่มขึ้น หรือมีความจำาเป็นในผู้ป่วย  

เพือ่เปน็การคุม้ครองผูป้ว่ยใหส้ามารถเขา้ถงึบริการได้และเปน็มาตรฐานใหผู้้ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทย์

แผนไทย และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถให้บริการในสถานพยาบาลที่สังกัดได้ โดยให้ 

ดำาเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังนี้

 ก) ขอความร่วมมือสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาประสานกับผู้ประกอบ

การเพื่อให้มาขึ้นทะเบียนข้อบ่งใช้ใหม่เพิ่มเติมให้เรียบร้อย

 ข) ในกรณีท่ีไมส่ามารถดำาเนนิการได้ตามขอ้ ก) หรอือยูร่ะหวา่งดำาเนนิการ คณะอนกุรรมการ

พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้กำาหนดเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ในการพิจารณาข้อบ่งใช้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดยต้องมี

คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ทุกข้อ

  (๑) มีหลักฐานสนับสนุนประโยชน์ของยาในข้อบ่งใช้ดังกล่าวอย่างชัดเจน

  (๒) เป็นข้อบ่งใช้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับผู้ประกอบวิขาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย  

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลที่สังกัด แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำารับยาในประเทศไทย 

ทั้งนี้อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ

 ค) ขอความร่วมมือสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการติดตามข้อมูลในการใช้ยา

อย่างใกล้ชิด

๒) เกณฑ์จำาเพาะ
๒.๑) สำาหรับยาจากสมุนไพรได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยา แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ซ่ึงมีเกณฑ์ 

การพิจารณาจำาเพาะสำาหรับแต่ละกลุ่ม คือ

 กลุ่ม ก. ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ เป็นยาจากสมุนไพรท่ีมีการใช้ตามองค์ความรู้

ดั้งเดิมหรือตามตำารายาแผนไทย และยาแผนไทยประยุกต์ หรือยาตำารับโดยใช้หลักการของการแพทย์ 

แผนไทยและเภสัชกรรมไทยเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

 ๑) ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการข้างเคียง

ตา่งๆ ทีอ่าจเกดิจากการใชย้า เปน็ตน้ ทัง้นีโ้ดยพิจารณาจากตำาราและองคค์วามรู้เดิมทางการแพทยแ์ผนไทย 

ประสบการณ์การใช้ยา หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงความปลอดภัยหรือพิษของตัวยาซึ่งเป็นองค์

ประกอบในสูตรตำารับ

 ๒) เปน็ยาทีม่กีารใชใ้นมนษุยก์นัอยา่งแพร่หลายมาต้ังแต่ด้ังเดิมสืบต่อกนัมาเปน็เวลานาน 

มีประสิทธิผลตามสรรพคุณที่ระบุในตำารายาที่รัฐมนตรีประกาศ เช่น ตำาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตำารายา

และตำาราเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยหรือต่างประเทศที่รัฐมนตรีประกาศ
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บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย 93

 ๓) โดยมีสูตรส่วนประกอบและข้อบ่งใช้ท่ีเหมาะสม มีขนาดรับประทานหรือขนาด 

การใช้ที่มีความแรง ตามพิกัดยาที่กำาหนด

 กลุ่ม ข. ยาพัฒนาจากสมุนไพร ได้แก่ ยาจากสมุนไพรแผนปัจจุบัน หรือ ยาพัฒนาจาก

สมุนไพรทั้งตำารับยาเดี่ยว และยาผสม มีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

 ๑) ต้องมีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยในการใช้ในมนุษย์ 

 ๒) เป็นยาจากสมุนไพรที่มีประสิทธิผลตามสรรพคุณที่ระบุในตำารายา หรือเภสัชตำารับทั้ง

ของไทยและของต่างประเทศ ข้อกำาหนดมาตรฐานวัตถุดิบ สูตรตำารับยา กรรมวิธีผลิตที่เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice-GMP) มีมาตรฐานของยาสำาเร็จรูป 

(specification of finished use) และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (scientific evidence) ที่ยอมรับได้  

และมีความปลอดภัยที่มีหลักฐานทางวิขาการสนับสนุนอย่างเพียงพอ

 ๓) สถานพยาบาลตอ้งจดัใหม้รีะบบ ตดิตามเพือ่เฝา้ระวงัความปลอดภยัเกีย่วกบัการใช้ยา

ในผูป้ว่ยเพือ่ตดิตามอาการไมพ่งึประสงค ์อนึง่ หากมปีญัหาเกดิขึน้ใหติ้ดตามอยา่งใกลช้ดิและรายงานใหค้ณะ

อนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทราบโดยด่วน เพื่อดำาเนินการตามสมควรต่อไป

๒.๒) สำาหรับยาทีผ่ลติใชภ้ายในโรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นเภสชัตำารบัโรงพยาบาลจากสมนุไพร (รพ.) 

 ๑) ยาที่คัดเลือกบรรจุใน “เภสัชตำารับโรงพยาบาลจากสมุนไพร” จะต้องเป็นสูตรตำารับที่

มีความปลอดภัย มีประสิทธิผล มีระบบประกันคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้มียาที่จำาเป็นจากสมุนไพรที่ 

เพียงพอในการตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน หรือใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน เพ่ือการพึ่ง

ตนเองท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศมีการผลิตเพื่อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ (ซึ่งเป็นการผลิตยาโดย

กระทรวง ทบวง กรม ในหนา้ท่ีป้องกนัหรอืบำาบดัโรค) อยูแ่ลว้เปน็สว่นใหญ ่และเปน็โรงพยาบาลทีม่ศีกัยภาพ 

และความพร้อมในด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี มีกระบวนการผลิต การควบคุม

คุณภาพ ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล เพื่อเป็นหลักประกัน

เรื่อง ความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพมาตรฐานของยา และเป็นตำารับยาใช้วัตถุดิบสมุนไพรใน

ประเทศเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกพืชสมุนไพรของชุมชนแบบเกษตรอินทรีย์ หรือแบบไร้สารพิษ 

เพือ่ความปลอดภยัจากยาฆา่แมลงและสรา้งสรา้งสมดลุใหส้ิง่แวดลอ้ม ตลอดจนเปน็ยาทีม่สีตูรตำารบัทีส่ามารถ

อ้างอิงถึงผลการรักษา สรรพคุณ รูปแบบ ความแรง ขนาดวิธีใช้ ข้อห้ามใช้/ข้อระวังจากตำารายาแผนดั้งเดิม

หรือเอกสารวิชาการที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 

  ก) เป็นตำารบัยาจากสมนุไพรทีม่อียูใ่นตำารายาแผนไทยด้ังเดิม (ตามตำารายาทีร่ฐัมนตรี

ประกาศ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) หรือ

  ข) เป็นตำารับยาจากสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับ หรือมีประสบการณ์อย่างยาวนาน 

เกี่ยวกับการใช้ยาของท้องถิ่น หรือมีการศึกษาข้อมูลความรู้อย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากตำารายา

แผนไทยรายงานทางวิชาการทั้งจากงานวิจัยผลการทดลองต่างๆ ทั้งงในและต่างประเทศ หรือ

  ค) มีข้อมูลการใช้ยาในโรงพยาบาลใน ผู้ป่วยอย่างน้อย ๑,๐๐๐ ราย หรือ
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94 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

  ง) เป็นตำารับยาที่มีการผลิตและใช้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

 ๒) มีสูตรตำารับยาจากสมุนไพรที่มีส่วนประกอบ สรรพคุณ วิธีใช้ และข้อห้ามใช้/ข้อควร

ระวังที่ชัดเจน

 ๓) สถานพยาบาลต้องจัดให้มีระบบติดตามเพื่อเผ้าระวังความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ใน

ผู้ป่วยเพื่อติดตามอาการไม่พึงประสงค์ อนึ่ง หากมีปัญหาเกิดข้ึนให้ติดตามอย่างใกล้ชิดและรายงานให้ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติทราบโดยด่วน เพื่อดำาเนินการตามสมควรต่อไป

๒) หลักประกันด้านคุณภาพยา

สำานักงานคณะกรรมการอาการและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  

ตามข้อกำาหนดมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี ส่วนมาตรการส่งเสริมนั้น ควรมีการเผยแพร่ความรู้ 

ด้านแพทย์แผนไทยและการใช้ยาจากสมุนไพรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทุกสาขา และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อ 

สง่เสรมิการผลติผลติภณัฑค์ณุภาพด ีเชน่ การประกวดผลิตภณัฑ์มาตรฐาน และการจัดอบรมหลักเกณฑแ์ละ

วธิกีารทีด่ใีนการผลติยาแกผู่ผ้ลติ ซึง่มาตรฐาน GMP ตามหลักเกณฑ์วธิกีารทีดี่ในการผลิตยา (ASEAN GMP) 

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้ประกอบการได้มาตรฐานดังกล่าวจำานวน ๑๕ ราย และสถานที่

ผลิตยาแผนโบราณที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (ตามมาตรฐานเกียรติบัตร  

GMP ปี พ.ศ. ๒๕๔๘) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มีผู้ประกอบการได้มาตรฐานดังกล่าว จำานวน 

๒๗ ราย

โดยทั่วไปโรงพยาบาลต่างๆ มีการเตรียมยาในหลายรูปแบบอยู่แล้ว ดังนั้น การเตรียมยาจาก

สมุนไพรในโรงพยาบาลจึงไม่ใช่เรื่องที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้ ประกอบกับปัจจุบันมียาจากสมุนไพรหลายตำารับ

อยูใ่นบญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิโรงพยาบาลควรมกีารเตรยีมยาจากสมนุไพร ตามหลกัเกณฑว์ธิกีารทีดี่ในการผลติ

ยาจากสมุนไพร

ประเด็นด้านคุณภาพมาตรฐานยาที่ควรให้ความสำาคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้คุณภาพ 

(MARKER) การปนเปื้อนจุลินทรีย์อันตราย การปนเปื้อนโลหะหนัก และความคงตัวของยา เป็นต้น

๓) ความปลอดภัย 

ยาจากสมุนไพรหรือยาแผนไทยรายการใหม่ หรือมีข้อบ่งใช้ใหม่ หรือมีรูปแบบใหม่ ซึ่งบรรจุใน

บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิจะตอ้งจดัใหม้รีะบบการติดตามเฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ (Health 

Product Vigilance Center: HPVC) ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามแนวทางท่ีกำาหนด 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้ยา และรวบรวมหลักฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย

ของการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างเป็นระบบ
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สำาหรับยาที่บรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติต้องมีการติดตามความปลอดภัยตามระบบการ

รายงานอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชย้าโดยสมคัรใจของศนูยเ์ฝ้าระวงัความปลอดภยัด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

(HPVC) และส่งแบบสรุปการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แก่สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกๆ เดือน

๔) รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แบ่งเป็น ๒ ประเภทตามเกณฑ์การคัดเลือกยาจากสมุนไพร ได้แก่ ยาตามบัญชียาจากสมุนไพร 

(เป็นยาที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำารับยา) และเภสัชตำารับโรงพยาบาล แต่หากแบ่งตามรูปแบบของยาแบ่งได้ 

๒ ประเภท ได้แก่ ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ และยาพัฒนาจากสมุนไพร

ภาพที่ ๔.๑ โครงสร�างยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕

(๑) ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ โดยจำาแนกเป็น

 ๑.๑) ยารักษากลุ่มอาการทางเดินระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ได้แก่ ยาหอมทิพโอสถ 

ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกศ ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยาหอมอินทจักร์

 ๑.๒) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ 

| ยากลุ่มขับลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยาธาตุอบเชย 

ยาเบญจกูล ยาประสะกะเพรา ยาประสะกานพลู ยาประสะเจตพังคี ยามันทธาตุ ยามหาจักรใหญ่ ยาวิสัมพ

ยาใหญ่ ยาอภัยสาลี

| กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก ได้แก่ ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาธรณีสัณฑฑะฆาต

| ยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสีย ได้แก่ ยาธาตุบรรจบ ยาเหลืองปิดสมุทร
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96 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

  | ยากลุม่บรรเทาอาการรดิสดีวงทวารหนกั ได้แก ่ยาเพชรสงัฆาต ยารดิสดีวงมหากาฬ

 ๑.๓) ยารักษากลุ่มอาการทางสูติดนารีศาสตร์-นรีเวชวิทยา ได้แก่ ยาประสะไพล ยาปลูก

ไฟธาตุ ยาไฟประลัยกัลป์ ยาไฟห้ากอง ยาเลือดงาม ยาสตรีหลังคลอด

 ๑.๔) ยาแก้ไข้ ได้แก่ ยาเขียวหอม ยาจันทน์ลีลา ยาประสะจันทน์แดง ยาประสะเปราะ

ใหญ่ ยามหานิลแท่งทอง ยาห้าราก

 ๑.๕) ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการไอ ได้แก่ ยาแก้ไอผสมกานพลู ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม  

ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน ยาประสะมะแว้ง ยาอำามฤควาที

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการหวัด ได้แก่ ยาปราบชมพูทวีป

 ๑.๖) ยาบำารุงโลหิต

 ๑.๗) ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ประกอบด้วย

  | ยาสำาหรับรับประทาน ได้แก่ ยากษัยเส้น ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ยาธรณีสันฑะฆาต 

ยาผสมโคคลาน ยาผสมเถาวัลย์เปรียง ยาสหัศธารา

  | ยาสำาหรับใช้ภายนอก ได้แก่ ยาขี้ผึ้งไพล ยาประคบ

 ๑.๘) ยาบำารุงธาตุ ปรับธาตุ ได้แก่ ยาเกสรมาศ ยาตรีพิกัด ยาเบญจกูล ยาปลูกไฟธาตุ

(๒) ยาพัฒนาจากสมุนไพร จำานวน ๒๑ รายการ

 ๒.๑) ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย

  | กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ได้แก่ ยาขมิ้นชัน ยาขิง

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก ได้แก่ ยาชุมเห็ดเทศ ยามะขามแขก

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย ได้แก่ ยากล้วย ยาฟ้าทะลายโจร

  | กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร ได้แก่ ยากล้วย

  | กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ได้แก่ ยาขิง

 ๒.๒) ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ยาฟ้าทะลายโจร

 ๒.๓) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง ได้แก่ ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ยาทิงเจอร์พลู 

ยาบัวบก ยาเปลือกมังคุด ยาพญายอ

 ๒.๔) ยารักษากลุ่มอาการของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ประกอบด้วย

  | ยาสำาหรับรับประทาน ได้แก่ ยาเถาวัลย์เปรียง

  | ยาสำาหรับภายนอก ได้แก่ ยาพริก ยาไพล ยานำ้ามันไพล

 ๒.๕) ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง ยาหญ้า 

หนวดแมว

  | ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน ได้แก่ ยาบัวบก ยามะระขี้นก ยารางจืด ยาหญ้าปักกิ่ง

  | ยาถอนพิษเบื่อเมา ได้แก่ รางจืด

  | ยาลดความอยากบุหรี่ ได้แก่ ยาหญ้าดอกขาว
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๔.๕ การผลิตยาจากสมุนไพร

๑) ปริมาณและมูลค่าการผลิต

การผลิตประกอบด้วยหน่วยผลิตตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐที่ประกอบด้วย องค์การเภสัชกรรม  

ทีมี่การผลติยาไทยและยาจากสมนุไพร โรงพยาบาลของรฐัทีม่กีารผลติยาไทยและยาจากสมนุไพรดว้ยเช่นกัน  

มีตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป กว่า ๘๐ แห่งทั่วประเทศที่มีการผลิตยาไทยและ 

ยาจากสมุนไพรเพื่อใช้ในสถานพยาบาลของตน ซ่ึงยาส่วนใหญ่เป็นยาจากสมุนไพรเดี่ยว เช่น ขมิ้นชัน  

ฟ้าทะลายโจร มะขามแขก เถาวัลย์เปรียง เป็นต้น การผลิตยาในรูปแบบตำารับยังมีน้อยมากและเป็นตำารับ

ที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ สำาหรับการผลิตโดยภาคเอกชนทั่วประเทศจากข้อมูลของสำานักคณะกรรมการ

อาหารและยา พบว่า มีผู้ที่ได้รับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณในปี ๒๕๕๕ จำานวน ๑,๐๘๕ แห่ง เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ ๔๐.๙๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๔๓ ซึ่งก็เป็นสถานที่ผลิตในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับโรงงาน

อุตสาหกรรม มีมูลค่าการผลิตยาแผนโบราณในปี ๒๕๕๓ จำานวน ๓,๑๔๖.๗๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 

๓๖๕.๐๓ ภายในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา ดังตาราง ๔.๑ และ

 

ตาราง ๔.๑ จำานวนสถานที่ผลิตยา ระหว่างปี ๒๕๔๓-๒๕๕๕

พ.ศ. ยาแผนโบราณทั้งหมด (แห่ง)

๒๕๔๓ ๗๗๐

๒๕๔๔ ๘๓๑

๒๕๔๕ ๘๘๓

๒๕๔๖ ๙๐๓

๒๕๔๗ ๙๑๒

๒๕๔๘ ๘๗๙

๒๕๔๙ ๙๔๗

๒๕๕๐ ๙๙๖

๒๕๕๑ ๑,๐๑๓

๒๕๕๒ ๙๗๓

๒๕๕๓ ๑,๐๐๔

๒๕๕๔ ๑,๑๑๗

๒๕๕๕ ๑,๐๘๕

ที่มา: กองควบคุมยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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98 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ตาราง ๔.๒ มูลค่าการผลิตยาแผนโบราณ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓-๒๕๕๓

พ.ศ.
การผลิตยาแผนโบราณ (ล้านบาท)

สำาหรับมนุษย์ สำาหรับสัตว์ รวม

๒๕๔๓ ๖๗๕.๓๓๗ ๑.๓๔ ๖๗๖.๖๗๖

๒๕๔๔ ๗๓๖.๙๐๖ ๑.๖๐๙ ๗๓๘.๕๑๕

๒๕๔๕ ๘๖๘.๘๘๓ ๑.๔๙๕ ๘๗๐.๓๗๘

๒๕๔๖ ๑,๒๐๓.๓๙๐ ๑.๗๐๕ ๑,๒๐๕.๐๙๖

๒๕๔๗ ๑,๓๘๘.๖๖๙ ๓.๓๗๖ ๑,๓๙๒.๐๔๖

๒๕๔๘ ๑,๔๘๔.๘๓๘ ๒.๘๐๒ ๑,๔๘๗.๖๔๑

๒๕๔๙ ๒,๑๙๗.๒๖ ๓.๔๓๒ ๒,๒๐๐.๗๒๓

๒๕๕๐ ๒,๑๘๓.๙๗ ๔.๓๙ ๒,๑๘๘.๑๒

๒๕๕๑ ๒,๕๔๓.๑๕ ๔.๑๕ ๒,๕๔๗.๓๐

๒๕๕๒ ๒,๗๙๙.๒๙ ๔.๘๖ ๒,๘๐๔.๑๕

๒๕๕๓ ๓,๑๓๙.๘๗ ๖.๘๖ ๓,๑๔๖.๗๓

ที่มา: กองควบคุมยา สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒) อุตสาหกรรมที่ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

มีการกำาหนดหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (Good Manufacturing  

Practice; GMP) ขึ้นใช้เมื่อปี ๒๕๔๓ เป็นข้อกำาหนดท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต สร้าง 

ความมั่นใจให้กับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ว่าจะสามารถผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ลดความผิดพลาดท่ีอาจเกิดในกระบวนการผลิต หรือหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นก็สามารถตรวจสอบและ 

แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว พบว่ามีโรงงานเพียง ๒๕ โรงงาน เท่านั้น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  

(ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) จากโรงงานผลิตยาแผนโบราณ 

ทั้งสิ้น ๙๘๘ โรง ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ 

ข้อมูลจากการทำา SWOT analysis ของอุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพรโดย  

รศ.ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ และคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี ๒๕๔๙ GMP  

เป็นภาวะคุกคามในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพร กล่าวคือ โรงงานส่วนใหญ่ใน 
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ภาคการผลิตเป็นโรงงานขนาดเล็กที่ใช้วิธีการบริหารแบบครอบครัว เครื่องจักรล้าสมัย ไม่มีศักยภาพใน 

การวิจัยและพัฒนา ไม่มีงบประมาณลงทุนพัฒนาโรงงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจและเห็นความสำาคัญ 

ของ GMP และแน่นอนว่าการผลิตย่อมไม่สามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐาน GMP ของยาจากสมุนไพรได้  

ประกอบกับการที่ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย ทำาให้ขาด 

แรงจูงใจในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานเดียวกันได้ 

ในการสร้างและจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพร  

อาจต้องมีการจัดการตามศักยภาพของอุตสาหกรรม ดังนี้

อุตสาหกรรมยาที่ได้รับ GMP สมุนไพร จัดเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีแล้ว จะต้องมี

การพฒันาตอ่ยอดไปสูก่ารมหีลกัการปฎบิติัในหอ้งปฏบิติัการทีดี่ GLP (Good Laboratory Practices) ดว้ย 

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเรื่องความสะอาดและปริมาณ 

สารสำาคัญ ที่เกี่ยวโยงกับการจัดการความรู้เร่ืองวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของการ 

เพาะปลูกที่ดี GAP (Good Agricultural Practices), การเก็บเกี่ยวที่ดี GHP (Good Harvesting  

Practices) หรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในท่ีสุด สุดท้ายท่ีควรพัฒนาคือ การพิสูจน์ประสิทธิภาพในคน 

(Good Clinical Practice; GCP)

อุตสาหกรรมยาที่ยังไม่ได้รับ GMP สมุนไพร แต่มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้สูง จากข้อมูล 

การศึกษาเมื่อปี ๒๕๔๙ พบว่ามีอยู่ประมาณร้อยละ ๑-๒ ซึ่งเป็นโรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็น 

โรงงานแบบเก่าท่ีมีการต่อเติมจากของเดิม การบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP จึงทำาได้ยาก 

ต้องใช้งบประมาณสูง และขาดความรู้ความเข้าใจ ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้าไปมีบทบาทในการจัด

กระบวนการความรู้ ภาครัฐต้องพัฒนากลุ่มนักวิชาการพ่ีเล้ียง ซ่ึงทำาหน้าที่ให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ 

อาจประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญในสาขาตา่งๆ โรงงานทีม่ปีระสบการณใ์นการทำา GMP มากอ่น วศิวกรทีมี่ความ

รู้เรื่องเครื่องจักรกลผลิตยาจากสมุนไพร เป็นต้น

อุตสาหกรรมยาที่ยังไม่ได้รับ GMP สมุนไพร และมีศักยภาพที่จะพัฒนาได้ตํ่า จะเป็น

อุตสาหกรรมยาขนาดเล็ก มีการผลิตแบบครัวเรือน การทำาให้ได้มาตรฐาน GMP สมุนไพร เป็นไปได้ยาก  

ใช้เงินลงทุนสูง แต่เป็นโรงงานท่ีโตมาจากธุรกิจครอบครัว มีการสืบทอดกันมายาวนาน มีสูตรตำารับยาที่มี 

การพิสูจน์การใช้มายาวนาน ถ้ารัฐประกาศบังคับใช้ GMP สมุนไพร ก็จะเป็นการทำาลายระบบการผลิต 

แบบเก่านี้ สูตรตำารับยาบางอย่างอาจสูญหายไปได้ แนวทางที่จะจัดการ คือ อาจจ้างโรงงานที่ได้ GMP 

สมุนไพรแล้วหรือโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาจากสมุนไพรดำาเนินการผลิตสูตรเหล่านั้น โดยมีการจัดการ 

ความรู้ร่วมกัน ท้ังในด้านกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ ขณะเดียวกันก็ควรมีองค์กรที่เข้ามา 

พัฒนา จัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่ระบบมาตรฐาน GMP สมุนไพรต่อไป 

สำาหรับกลุ่มท่ีพัฒนามาตรฐานการผลิตไม่ได้ ก็จำาเป็นต้องจำากัดการจำาหน่ายให้อยู่ในชุมชน  

หรือใช้ในท้องถิ่นของตน
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100 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๔.๖	การกระจายยาจากสมุนไพรในสังคมไทย

ช่องทางการกระจายยาจากสมุนไพรจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค อาจแบ่งได้ ดังนี้

๑) ผ่านร้านจำาหน่ายยาทั้งแผนโบราณและแผนปัจจุบันที่ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะ จากข้อมูล

ของกองควบคมุยา สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา สถติิใบอนญุาตจำาหนา่ยยาแผนโบราณทัว่ประเทศ

จำานวน ๑,๓๘๒ ใบ และร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๘,๘๒๒ ใบ

๒) ร้านค้าทั่วไป กลุ่มยาที่สามารถจำาหน่ายได้เป็นกลุ่มของยาสามัญประจำาบ้าน ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข เรื่องยาสามัญประจำาบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแบ่งเป็นตำารับยาที่รักษากลุ่มอาการ 

ได้แก่ ยาขับลม ยาถ่ายยาระบาย ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้ไข้ ยาแก้ร้อนใน ยาบรรเทาหัดอีสุกอีใส ยาแก้ลม 

วิงเวียน ยาแก้ไอ ขับเสมหะ ยากษัยเส้น/ยาบรรเทาอาการปวดเมี่อย (ทั้งยาสำาหรับรับประทานและ 

ใช้ภายนอก) ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก ยาถ่ายพยาธิตัวกลม ยาบรรเทาอาการผื่นค้นตามผิวหนัง  

(ทั้งยาสำาหรับรับประทานและใช้ภายนอก) ยาแก้กลากเกลื้อน ยาแก้หิด ยาบรรเทาฝีแผล ยาทาแผลไฟไหม้ 

นำ้าร้อนลวก ยาบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย ยาบรรเทาอากรเจ็บคอ ยาแก้ลิ้นเป็นฝ้า 

นอกจากนี้ยังมีตำารับยาแผนโบราณท่ีได้รับการบรรจุเป็นยาสามัญประจำาบ้านได้แก่ ยา 

ประสะกะเพรา ยาวิสัมพยาใหญ่ ยาประสะกานพลู ยาแสงหมึก ยามันทธาตุ ยาประสะเจตพังคี  

ยามหาจักใหญ่ ยาตรีหอม ยาธรณีสัณฑะฆาต ยาถ่าย ยาเหลืองปิดสมุทร ยาธาตุบรรจบ ยาจันทน์ลีลา  

ยาประสะจันทน์แดง ยาเขียวหอม ยามหานิลแท่งทอง ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมอินทจักร์ 

ยาหอมนวโกฐ ยาอำามฤควาที ยาประสะมะแว้ง ยาประสะไพล ยาประสะเปราะใหญ่

๓) สถานบริการระดับต่างๆ 

 | ผ่านสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งใน 

ระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยที่มีบริการรักษาด้วยสมุนไพรของสถานบริการสาธารณสุขที่กระจายอยู่

ทั่วประเทศ มีจำานวนถึง ๑,๙๒๓ แห่ง (ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑) ซึ่งบางแห่งเป็นสถานบริการที่มีการผลิตยาเพื่อใช้ใน

หน่วยงาน และผลิตเพื่อจำาหน่ายให้กับสถานพยาบาลอื่น

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมการกระจาย

ยาจากสมุนไพรในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ที่มีบริการแพทย์แผนไทยพื้นฐานมี 

การใช้ยาจากสมุนไพรพื้นฐาน ๕ รายการ มีจำานวนเพ่ิมขึ้น โดยเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำานวน 

ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๗๐ ของ รพ.สต. ทั่วประเทศ และคาดหวังให้มีการใช้ยาจากสมุนไพร 

ในหน่วยบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น คาดหวังให้เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกร้อยละ ๑๐

 | ผ่านสถานบริการแพทย์แผนไทยภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกแพทย์ 

แผนไทย
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๔.๗	 สถานการณ์การใช้ยาไทย/ยาจากสมุนไพรและการสั่งใช้ยาจาก
สมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพ

๑) สถานการณ์การใช้ยาไทย/ยาจากสมุนไพร

จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่รวบรวมจากแบบสอบถามที่หน่วยบริการตอบกลับมายัง 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า จำานวนรายการการใช้ยาจากสมุนไพรในและ 

นอกบัญชียาหลักแห่งชาติในสถานบริการของรัฐ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๕๐ (๖ เดือน)  

มีจำานวนอย่างน้อย ๑๙,๐๖๐ ครั้ง คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย ๑๐๓,๙๘๒,๗๕๐.๓๘ บาท แบ่งเป็น

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำานวนอย่างน้อย ๑๕,๒๐๗ คร้ัง คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 

๓๕,๕๐๒๓๑๖.๑๐ บาท 

ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จำานวนอย่างน้อย ๓,๘๕๓ ครั้ง คิดเป็นมูลค่าอย่างน้อย 

๖๘,๔๘๐,๔๓๔.๒๘ บาท

จะเห็นได้ว่ามูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาตินั้นสูงกว่ายาในบัญชียาหลัก อาจเป็นไปได้

ว่ายาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักนั้นมีเพียง ๑๓ รายการ ซึ่งมิได้ครอบคลุมกลุ่มอาการของโรค สอดคล้อง

กับข้อมูลจาก โครงการบูรณาการ การแพทย์แผนไทยเข้าในระบบบริการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน ปี ๒๕๔๙ 

สำารวจการใช้ยาของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐส่วนภูมิภาค จำานวน ๓๓๓ แห่ง พบว่ามียานอกบัญชียา

หลักที่ใช้อยู่จำานวน ๖๕ ตำารับ ซึ่งมากกว่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติถึง ๕๒ รายการ

และจากการศึกษาสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลรัฐที่ทำา 

การศึกษาโดยการส่งแบบสอบถามไปยังโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข จำานวน ๕๓๘ แห่ง ตอบกลับ 

๑๓๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ พบว่า โรงพยาบาลมีรายการยาจากสมุนไพรเฉลี่ย ๑๖.๐๖ รายการ  

เป็นยาจากสมุนไพรเดี่ยวรูปแบบแคปซูลมากท่ีสุดเฉล่ีย ๔.๑๕ รายการ รองลงมาเป็นยาใช้ภายนอก  

เฉลี่ย ๓.๕๕ รายการ และยาชงสมุนไพรเฉลี่ย ๒.๑๔ รายการ

โรงพยาบาลมกีารใชย้าจากสมนุไพรทดแทนยาแผนปจัจบุนั ๑๐๐% โดยมรีายการยาเฉลีย่ ๑.๒๗ 

รายการ และรอ้ยละ ๗๖.๙๐ มกีารใชย้าจากสมนุไพรเสรมิหรอืทดแทนยาแผนปจัจบุนับางสว่น โดยมรีายการ

ยาเฉลี่ย ๓.๔๖ รายการ

โรงพยาบาลตา่งๆ มสีดัสว่นการใชย้าจากสมนุไพรเทยีบกบัยาแผนปจัจุบนัในป ี๒๕๕๕ มคีา่เฉลีย่ 

ร้อยละ ๒.๘๘ สูงกว่าปี ๒๕๕๔ ที่มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒.๕๕ แต่ก็ยังตำ่ากว่าเกณฑ์ที่กระทรวงกำาหนดที่ 

ร้อยละ ๕-๑๐ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ร้อยละ ๖๑.๕๐ มีแนวโน้มของสัดส่วนเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔  

เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
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102 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

แม้แพทย์แผนไทยร้อยละ ๗๙.๖๐ จะมีสิทธิ์ทำาการตรวจวินิจฉัยโรค และสั่งใช้ยาจากสมุนไพร 

ให้ผู้ป่วย แต่การสั่งใช้ยาจากสมุนไพรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๗.๔๐ มาจากแพทย์แผนปัจจุบันที่ส่ังใช้ และ 

ร้อยละ ๗๘.๒๐ เป็นความต้องการของผู้ป่วย

ปัญหาอุปสรรคสำาคัญ ของการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร คือ การมีรายการยาจากสมุนไพร

น้อย ไม่เพียงพอกับโรคและอาการของผู้รับบริการ โรงพยาบาลไม่มีมาตรการส่งเสริมการใช้ และการผลิต 

ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง แพทย์แผนไทยไม่ได้ทำาการตรวจรักษาโรคและสั่งจ่ายยา 

จากข้อมูลของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่า ในปี ๒๕๕๕  

มูลค่าการใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศมี

ประมาณ ๓๖๓ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๘๒ ของการใช้ยาทั้งหมด ยาจากสมุนไพรที่ประชาชนนิยม

ใช้มากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ขมิ้นชันรักษาอาการระบบทางเดินอาหาร แน่นท้องจุกเสียด ท้องอืด  

ท้องเฟ้อ ไพลใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย ลดบวม ฟกชำ้า เคล็ดขัดยอก และฟ้าทะลายโจรรักษาอาการของ

ระบบทางเดินหายใจ บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ

๒) การสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในระบบหลักประกันสุขภาพ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของไทย คนไทยทุกคนเข้าถึงยาในระบบหลักประกันสุขภาพ  

ทั้ง ๓ ระบบ คือ รายการยาบัญชียาหลักแห่งชาติ ดังนั้น รายการยาจากสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นเป็น ๗๑ รายการ 

นั้น มีการสั่งใช้มากน้อยเพียงไร ในยาชื่อใดบ้าง ซึ่งฐานข้อมูลสถิตินั้น ยังมีปัญหาค่อนข้างมาก เนื่องจาก 

ไม่สามารถหาข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรในระบบหลักประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ  

ส่วนข้อมูลท่ีได้จากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น เป็นข้อมูลที่ได้จาก แฟ้มการนำาเสนอของ  

นางอรจิตต์ บำารุงสกุลสวัสดิ์ ผู้อำานวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการการแพทย์แผนไทย สปสช. ดังนี้

(๑) การจัดสรรค่าบริการแพทย์แผนไทย ปี ๒๕๕๖ ค่ายาจากสมุนไพรใน บัญชียาหลักแห่งชาติ

ได้ถูกคิดรวมในค่าหัวการให้บริการผู้ป่วยอยู่แล้ว แต่เนื่องจาก สปสช. มีนโยบายในการส่งเสริมการแพทย์ 

แผนไทยด้วยการใช้กลไกการเงิน จึงมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการให้บริการการแพทย์แผนไทย ซึ่งรวม 

ยาจากสมุนไพร เป็นเงิน ๗.๒๐ บาท/หัวประชากร ดังตาราง ๔.๓ โดยมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา 

การจา่ยค่าบริการ ดังแผนภาพที ่๔.๒ และรายละเอียดเกณฑก์ลาง ซึ่งเป็ยเกณฑ์ขัน้ตำา่ทีห่น่วยบรกิารประจำา

ต้องมี คือ 

 | มีแพทย์แผนไทยประจำา ณ หน่วยบริการ (คำาว่า แพทย์แผนไทยหมายถึง ผู้ที่จบ 

ปริญญาตรีแพทย์แผนไทยและมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)

 |	มีการจัดตั้งคลินิกเวชกรรมไทย ณ หน่วยบริการนั้น มีป้ายที่เห็นได้ชัดเจนประชาชนเข้า

ถึงง่าย
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บทที่ ๔ ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย 103

| จะต้องมีแผนงานดำาเนินงานและการสนับสนุนเครือข่าย เช่น แผนการให้บริการ 

แผนการจัดหาทรัพยากรที่จำาเป็น (การสนับสนุนบุคลากร เรื่องยาจากสมุนไพร การจัดสรรงบค่าบริการให้

แก่หน่วยบริการปฐมภูมิ ตามผลงานบริการจริง)

ภาพที่ ๔.๒ แผนผังการจัดสรรค�าบริการแพทย�แผนไทย ป� ๒๕๕๖

ตาราง ๔.๓ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราการจ่ายค่าบริการ

ส่วนที่ เกณฑ์
หน่วยบริการที่มีสิทธิ

ได้รับงบ
เงื่อนไข อัตราการจ่าย

๑ เกณฑ์ศักยภาพ หน่วยบริการประจำา 

(CUP)

ต้องผ่านเกณฑ์กลางและ

ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นที่

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ 

บาท/CUP โดย 

อปสข. เห็นชอบ

๒ เกณฑ์ผลงานบริการ หน่วยบริการทุกแห่งที่

มีผลงานบริการ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์

เงื่อนไขที่ อปสข. เห็นชอบ

เป็นไปตามอัตราที่ 

อปสข. เห็นชอบ
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104 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๒) จำานวนรายการยาจากสมุนไพร ที่มีการสั่งใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 เปน็ยาในบญัชยีาหลกั ๖๕ รายการ ในรายการบญัชยีาหลักจากสมนุไพรทัง้ส้ิน ๗๑ รายการ 

คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๕ และใช้ยานอกบัญชียาหลักอีก ๒๘๕ รายการ คิดเป็นร้อยละยาจากบัญชียาหลักต่อ

รายการยาจากสมุนไพรที่มีการสั่งใช้ทั้งหมดเท่ากับ ๑๘.๖

 รายการยาจากสมุนไพรที่มีการสั่งใช้มาก ๑๐ อันดับ มีรายละเอียด ดังแผนภูมิที่ ๓

ภาพที่ ๔.๓ ๑๐ อันดับยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติที่มีการสั�งใช�มากที่สุด

(๓) จำานวนหน่วยบริการที่มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น 

๘,๑๕๒ แห่ง แยกตามประเภทสถานพยาบาล ดังรายละเอียดในตาราง ๔.๔

ตาราง ๔.๔ จำานวนหน่วยบรกิารท่ีมกีารสัง่ใชย้าจากสมนุไพร แยกตามประเภทสถานพยาบาล ปงีบประมาณ 

๒๕๕๕

ประเภท หน่วยบริการทั้งหมด มีการสั่งใช้ยาจากสมุนไพร ร้อยละ

รพ.สต. ๑๐,๓๖๙ ๗,๘๘๓ ๗๖.๐๒

รพช. ๗๔๐ ๖๖๔ ๘๙.๗๓

รพท./รพศ. ๙๔ ๗๖ ๘๐.๘๕

อื่นๆ ๓๖๒ ๒๙ ๘.๐๓

ที่มา: OP Individual data ณ พ.ย. ๕๕ **ไม่รวม กทม.**
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“นวดไทย”	เปน็สว่นหนึง่ในวถิชีวีติคนไทยทีม่กีารสบืสานมาแตโ่บราณกาล	

จวบจนยุคสมัยปัจจุบันได้มีการแตกหน่อต่อยอดองค์ความรู้แห่งศาสตร์แขนงนี้อย่าง

หลากหลาย	 นวดไทยกำาลังเผชิญปัญหาการขาดทิศทางการพัฒนาการนวดไทยในเชิง

ยุทธศาสตร์ของชาติที่ไม่สามารถรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจการนวดได้อย่าง

เท่าทัน	โดยเฉพาะปัญหาการนำาองค์ความรู้ของการนวดไทยไปใช้ในธุรกิจบริการอย่าง

ไมเ่หมาะสม	ยงัผลใหภ้าพลกัษณก์ารนวดไทยกลบัดอ้ยคณุคา่ลง	อกีทัง้อาจจะมกีารนำา

การนวดไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	 โดยขาดทิศทางการ

พฒันาการนวดไทยรวมถงึมาตรการทางกฎหมายทีย่งัไมส่ามารถคุม้ครององคค์วามรูไ้ด	้

ทำาใหน้วดไทยทีเ่คยเปน็มรดกอนัลำา้คา่ของไทย	อาจกลายเปน็ทรพัยส์นิทางปญัญาของ

ชนชาติอื่นไปในท้ายที่สุด

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

นิยาม และความหมายของ “การนวดไทย”

(๑)	 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้บัญญัติ

ไว้ในมาตรา	๓	 ว่า	 การนวดไทยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการแพทย์แผนไทย	 ดังความว่า	

“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับ การตรวจ วินิจฉัย 

บำาบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์  

การนวดไทย และให้หมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และ 

เครื่อง มือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนา สืบต่อกันมา”

(๒)	 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้ให้ความหมายของการนวดไทย

ที่ชัดเจนขึ้น	 โดยระบุไว้ในมาตรา	๓	 ว่า

“การนวดไทย”	 หมายความว่า	 การตรวจ	 การวินิจฉัย	 การบำาบัด	 การรักษา	 การป้องกันโรค	

การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ	 โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย	 ทั้งนี้	 ด้วยกรรมวิธี

การแพทย์แผนไทย

การศึกษาวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์การนวดไทยที่มีผลต่อการพัฒนาการนวดไทย	 เพื่อเป็น

รายงานสถานการณ์ในการอ้างอิง	 การเป็นข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ซึ่งเป็นกระบวนการ

หนึ่งเพื่อจัดการความรู้การนวดไทยอย่างเป็นระบบ	 นำาสู่การวิจัยและพัฒนาการนวดไทยอย่างยั่งยืน	 โดยมี

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	 ดังนี้

๕.๑	 ประวัติความเป็นมา

๕.๒	 ระเบียบ	 กฎหมาย	 นโยบาย	 ระบบข้อมูลและอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย

๕.๓	 การพัฒนาองค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย

๕.๔	 มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน

๕.๕	 การมีส่วนร่วมของภาคีและการคุ้มครองผู้บริโภค

๕.๖	 การเชื่อมโยงกับภาคส่วนด้านการค้าบริการ	 และการค้าต่างประเทศ

๕.๗	 สถานการณ์การใช้บริการการนวดไทย

๕.๑ ประวัติความเป็นมา

การนวดไทยเป็นองค์ความรู้ที่มีการสะสมประสบการณ์ในการเลือกรับปรับใช้ในการต่อสู้กับ 

ความเจ็บป่วย	 การดูแลสุขภาพในครอบครัว	 ในชุมชน	 ตั้งแต่	 การสัมผัส	 การคลึง	 การกด	 การบีบ	 และ

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานานจนถือเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมแห่งชาติของประเทศ	 ซ่ึงมีการใช้มายาวนาน 

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

จังหวัดสุโขทัย	และยังมีหลักฐานเกี่ยวกับชื่อของโรคภัยไข้เจ็บในสมัยกรุงสุโขทัย	บันทึกในไตรภูมิพระร่วง	ว่า

“หิดและเรื้อน เกลื้อน และหูด แลเปา เป็นต่อม เป็นเตา เป็นง่อย เป็นเพลีย ตาฟู หูหนวก 

เป็นกระจอกงอกง่อย เปื่อยเนื้อ เมื่อยตน ท้องขึ้น ท้องพอง ท้องไส้ ปวดหัว มัวตา ไข้เจ็บ เหน็ดเหนื่อย 

วิการดังนี้ ไซร้บห่อนจะบังเกิดแก่ชาวอุตรกุกุกสักคาบหนึ่งเลย”

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

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.	๑๙๙๑-๒๐๓๑)	มีหลักฐานปรากฏการตราเป็นทำาเนียบ

ศักดินาข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นครั้งแรกและใช้สืบมาจนกระทั่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์	 ประกอบด้วย	 

กรมแพทยา	กรมแพทยาโรงพระโอสถ	กรมหมอยา	กรมหมอนวด	กรมหมอยาตา	กรมหมอวรรณโรค	ซึ่งมี

กรมหมอนวดเป็นหนึ่งในเจ็ดกรม	 ที่มีข้าราชการประจำา	 ได้แก่	

|	หลวงราชรักษา	 เจ้ากรมหมอนวดขวา	 นาคละ	 ๑๖๐๐

|	หลวงราโช	 เจ้ากรมหมอนวดซ้าย	 นาคละ	 ๑๖๐๐

|	ขุนภักดีองค์	 ปลัดกรมขวา	 นาคละ	 ๘๐๐

|	ขุนองครักษา	 ปลัดกรมซ้าย	 นาคละ	 ๘๐๐

|	หมื่นแก้ววรเลือก	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	หมื่นวาโยวาต	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	หมื่นวาโยไชย	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	หมื่นวาโยนาศ	 	 นาคละ	 ๖๐๐

|	ขุนในกรม	 	 นาคละ	 ๔๐๐

|	หมื่นในกรม	 	 นาคละ	 ๒๐๐

|	พันในกรม	 	 นาคละ	 ๑๐๐

|	พันหมอ	 	 นาคละ	 ๑๐๐

|	นายพะโรง	 	 นาคละ	 ๘๐

สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)

มองสิเออร์	 เดอ	 ลาลูแบร์	 เอกอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่	 ๑๔	 แห่งประเทศฝรั่งเศสเข้ามา

ในกรุงสยามระหว่าง	 พ.ศ.	 ๒๒๓๐-๒๒๓๑	 ลาลูแบร์	 ได้เขียนจดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้ง 

กรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ตอนหนึ่งกล่าวถึงหมอนวดว่า	“ชอบขยำาบีบไปทั่วตัว 

เมือ่ใครปว่ยไขล้งในกรงุสยาม บางทกีข้ึ็นเดินเอาเทา้เหยยีบบนกายคนไข้ แมใ้นสตรีก็พอใจใหเ้ด็กเหยียบ

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

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

ปฏิสังขรณ์วัดโบราณชื่อวัดโพธารามหรือวัดโพธิ์	 ขึ้นเป็นพระอารามหลวงให้ชื่อว่า	 วัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม	 นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย	 เนื่องจากได้โปรดฯ	 ให้รวบรวม 

จารึกตำารายาและฤาษีดัดตนไว้ตามศาลาราย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๓๑	 เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้และ 

เป็นประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าประชาชน	 การถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์จึงเปล่ียนรูปแบบไปสู่สาธารณชน 

มากขึ้น

สันนิษฐานได้ว่า	 ท่าฤาษีดัดตนของไทยนั้นได้ต้นแบบมาจากฤาษีในยุคอินเดียโบราณ	 แต่มี

วัตถุประสงค์ต่างกันกล่าวคือ	 ท่าฤาษีดัดตนของฤาษีอินเดียนั้น	 เป็นแบบท่าต่างๆ	 ที่พวกดาบสใช้ดัดตน	 

หลงัจากอยูใ่นอาสนโยคะทา่ใดทา่หนึง่เปน็เวลานานในการบำาเพญ็ตบะเพือ่บรรลโุมกขธรรม	แตท่า่ฤาษดีดัตน

ของไทยนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้โรคเมื่อยที่จารึกไว้ใน	 “โคลงฤาษีดัดตน”	 สมัยรัชกาลที่	 ๓

อนึ่ง	วิชาฤาษีดัดตนและรูปปั้นฤาษีดัดตนนั้นคงมิใช่เพิ่งเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่	๑	

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างแน่นอน	 เพราะอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะมีปรากฏแล้วต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอน

ปลาย	ซึง่เปน็ชว่งตอ่กบัยคุรตันโกสนิทร์ตอนต้น	เพียงแต่จารึกและรูปปัน้ฤาษดัีดตนอาจถกูทำาลายไปไมเ่หลอื

หลักฐานในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่	 ๒	 แต่แพทย์แผนไทยและช่างปั้นยังคงสามารถถ่ายทอดวิชาฤาษี

ดัดตนจากสมัยกรุงศรีอยุธยามาสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้

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

พระอิสรยิยศ	เป็นพระเจา้ลกูยาเธอกรมหมืน่เจษฎาบดนิทร	์ในสมยัรชักาลที	่๒	ไดท้รงปฏสิงัขรณว์ดัจอมทอง	

แล้วถวายเป็นพระอารามหลวง	ได้รับพระราชทานนามว่า	วัดราชโอรสาราม	ในการปฏิสังขรณ์นี้ทรงให้จารึก

ตำารายา	 ตำาราหมอนวด	 รูปปั้นฤาษีดัดตนไว้ในกำาแพงแก้วของพระวิหารและพระอุโบสถด้วย

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

มังคลารามอีกครั้ง	 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้รวบรวมบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆ	 

และเลือกสรรตำารับตำารา	 มาตรวจตราแก้ไขใช้ของเดิมบ้างหรือประชุมผู้รู้หลักในวิชานั้นๆ	 แล้วโปรดฯ	 

ใหจ้ารกึแผน่ศลิาประดบัไวใ้นบรเิวณวดัพระเชตุพนฯ	มรูีปเขยีนและรูปปัน้ประกอบกบัตำารา	เพ่ือคนทัง้หลาย

ไม่เลือกว่าตระกูลชั้นใดๆ	 มีใจรักวิชาอย่างใดก็สามารถเล่าเรียนได้จากศิลาจารึกที่วัดได้

กล่าวได้ว่า	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยเปิดทางด้านการแพทย์ 

แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย	 โดยประสงค์ให้ความรู้วิชาแพทย์แผนไทยเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ในวงกว้าง
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จารึกวัดโพธิ์แบ่งเป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ ดังนี้ คือ วิชาฤาษีดัดตน	 เวชศาสตร์	 เภสัชศาสตร์	 

และแผนนวด	เฉพาะวิชาฤาษดีดัตนโปรดเกลา้ฯ	ใหช้า่งหลอ่รปูปัน้ขึน้ดว้ยสงักะสผีสมดบีกุ	นอกจากนีพ้ระองค์

ยังโปรดฯ	 พระราชทานพระราชนิพนธ์คำาโคลงฤาษีดัดตน	 ๔	 บท	 และยังให้ข้าราชการและพระเถระ 

แต่งโคลงฤาษีดัดตนกำากับทุกรูปรวมท้ังสิ้น	 ๘๐	 ท่า	 เสร็จสิ้นในปี	 พ.ศ.	 ๒๓๗๙	 และต่อมาโปรดเกล้าฯ	 

ให้คัดลอกท่าฤาษีดัดตนลงสมุดไทย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๓๘๑	 โดยแม่กองในการปฎิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ	 

คือพระยาศรีพิพัฒน์กับพระยาเพ็ชร์พิไชยโดยมีกรมหมื่นนุชิตชิโนรส	 เป็นผู้ควบคุมในด้านงานจารึก	 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่งจารึกวัดพระเชตุพนฯ	 ด้านการแพทย์เฉพาะที่ระบุไว้ในจารึกจดหมายเหตุ 

เรื่องการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ	 มีผู้แต่งทั้งหมด	๓๗	ท่าน	 ซึ่งขอกล่าวเพียง	 ๓	 ท่านคือ

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

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

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

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

แก้ท้อง	 แก้อก	 (๖)	 ดัดตนแก้ลมเวียนศีรษะ

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

ตาราง ๕.๑ องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยที่จารึกไว้ในวัดพระเชตุพนฯ

สาขาความรู้ สื่อความรู้ แหล่งความรู้

ด้านการแพทย์

|	รูปฤาษีดัดตน	๘๒	รูป	(๘๐	ท่า)

|	โคลงฤาษีดัดตน

|	รูปคนแสดงแผนนวด	๖๐	รูป

รูปหล่อด้วยสังกะสีผสมดีบุก

ศิลาจารึก

ภาพเขียน

เฉลียงศาลารายทุกหลัง

ผนังศาลารายรอบวัด

ศาลาหน้ามหาเจดีย์หลังเหนือ

ที่มา: ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย,	๒๕๔๓

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

ประเทศชาติได้เริ่มเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเข้าสู่ยุคใหม่อย่างกว้างขวาง	 โดยหันมามุ่งพัฒนาตามอย่าง 

วัฒนธรรมตะวันตก	 ถึงแม้ว่าพระมหากษัตริย์	 พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่จะนิยมการแพทย์

ตะวันตก	 แต่สำาหรับราษฎรโดยทั่วไปแล้วยังนิยมใช้การแพทย์แผนไทยในการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่	 

พบหลักฐานทางเอกสารในสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ว่ามีข้าราชการในฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคลของ 

พระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว	 หรือ	 ข้าราชการฝ่ายวังหน้า	 ที่เกี่ยวกับการแพทย์	 มีข้าราชการใน	

กรมหมอนวด	 ดังนี้
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พระวรวงศ์รักษา	 	 	 จางวาง

หลวงสัมพาหแพทย์	 	 	 ปลัดจางวาง

หลวงสัมพาหภักดี	 	 	 ปลัดจางวาง

หลวงประสาทวิจิตร	 	 	 เจ้ากรมซ้าย

หลวงประสิทธิหัตถา	 	 	 เจ้ากรมขวา

ขุนวาตาพินาศ		 	 	 ปลัดกรมขวา

ขุนศรีสัมพาห		 	 	 ปลัดกรมซ้าย

จะเห็นได้ว่า	 ในรัชกาลที่	 ๔	 เริ่มมีการตั้งหมอฝรั่งเป็นหมอหลวงในราชสำานักมีบรรดาศักดิ์อย่าง

เป็นทางการเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง

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

บรรดาคัมภีร์แพทย์แผนโบราณและตำารายาพื้นบ้านของไทยซึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนคัดลอกต่อกันมาด้วย 

ความเพียรพยายามในหมู่แพทย์และผู้ที่สนใจมีคุณประโยชน์ยวดยิ่ง	 คัมภีร์ที่ชำาระแล้วเหล่านี้รวมเรียกว่า	

“เวชศาสตร์ฉบับหลวง” ซึ่งเป็นที่มาของตำาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ท่ีเป็นตำาราหลักในการศึกษา 

เล่าเรียนของแผนไทยในยุคต่อมากระทั่งถึงปัจจุบัน	 ในการชำาระคัมภีร์แพทย์	 ได้รวมคัมภีร์แผนนวดและ 

ฤาษีดัดตน	 ปรากฎหลักฐานในหอพระสมุดวชิรญาณ	 เป็นตำาราแผนนวดฉบับหลวงพระราชทานในรัชกาล 

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

จังหวัดสงขลา	 จำานวน	๔๐	ท่า

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

ให้ตราพระราชบัญญัติการแพทย์	ในปี	พ.ศ.	๒๔๖๖	ซึ่งเป็นกฎหมายด้านสุขภาพฉบับแรกของสยามประเทศ	

ได้ระบุ	 “การนวด”	 อยู่ในนิยามของการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณอย่างชัดเจน

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

ราชแพทยาลัยและมีการออกพระราชบัญญัติการแพทย์	 พ.ศ.	 ๒๔๖๖	 เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 

ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๒	 จึงได้ออกกฎเสนาบดีแบ่งการประกอบโรคศิลปะเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณซึ่ง 

กำาหนดว่า	ประเภทแผนโบราณ	คือ	ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความชำานาญ	อันได้บอกเล่า

สืบต่อกันมาเป็นที่ตั้งหรืออาศัยตำาราอันมีมาแต่โบราณ	มิได้ดำาเนินไปในทางวิทยาศาสตร์	ทั้งยังจำาแนกสาขา

เป็นสาขาบำาบัดโรคทางยา	 สาขาการปรุงหรือจำาหน่ายยา	 สาขาหมอตำาแย	 และสาขาหมอนวด

จากกฎเสนาบดดีงักลา่ว	ทำาใหก้ารขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการศลิปะแผนโบราณเกดิขึน้ครัง้แรกใน

ประวัติศาสตร์	 ปรากฏหลักฐานจากสถิติผู้ประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗	 พบว่า	 มีผู้ประกอบโรคศิลปะ

แผนโบราณ	แต่ละสาขา	ได้แก่	สาขาบำาบัดโรคทางยา	ชั้น	๑	และ	ชั้น	๒	สาขาการปรุงยาหรือจำาหน่ายยา	

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

สาขา คน

บำาบัดโรคทางยา	ชั้น	๑ ๔๔

บำาบัดโรคทางยา	ชั้น	๒ ๓,๖๒๙

การปรุงยาหรือจำาหน่ายยา ๑,๐๒๐

หมอตำาแย ๔๙๔	

หมอนวด	 ๒๙๕

รวมทั้งสิ้น ๕,๔๘๒

ที่มา: ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย,	๒๕๔๓

ต่อมามีการตรา	 พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 พุทธศักราช	 ๒๔๗๙	 โดยยกเลิก	 

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

แผนโบราณ	โดยการประกอบโรคศลิปะแผนโบราณมเีพยีงสาขาเวชกรรม	สาขาเภสชักรรม	และสาขาผดงุครรภ	์

ไม่มีสาขาการนวดดังเช่นกฎหมายเดิม

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 ซึ่งเป็นปีเดียวกับปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 มีกฎหมายห้ามการ 

ชุมนุมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่	 ๕	 คนขึ้นไป	 ทำาให้หมอไทยที่เคยจัดประชุมพบปะอยู่อย่างสมำ่าเสมอก่อนหน้านี้

ต้องก่อตั้ง	“สมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย”	ขึ้น	เพื่อเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้กัน

ในหมู่สมาชิก	 นับว่าเป็นสมาคมของแพทย์แผนไทยแห่งแรกในประเทศ	 มีหมอใหญ่ สีตะวาทิน	 เป็นนายก

สมาคมฯ	 คนแรก	 ปัจจุบันสมาคมตั้งอยู่ที่วัดปรินายก	 กิจกรรมหลักของสมาคมคือการจัดให้มีการสอนวิชา

เวชกรรมแผนโบราณ	 เภสัชกรรมแผนโบราณ	และการนวดแผนโบราณขึ้นเพื่อสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

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

ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับสมุนไพรว่า	 จะจัดให้มีการตรวจค้นหาความรู้ในเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรและยาอ่ืนๆ 

ในประเทศเพื่อนำามาดัดแปลงเป็นยาแผนตะวันตกและขยายการทำายาให้มากชนิดขึ้น	 และมีปริมาณมากขึ้น	

ได้มีการตราพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๙	 และตัดสาขาการนวดไทยออก	 

โดยไม่มีบทเฉพาะกาล

สมัยรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ.	 ๒๔๘๙-๒๕๕๖)

|	พ.ศ.	๒๔๙๔	ไดจ้ดัตัง้หลกัสตูรโรงเรยีนแพทยแ์ผนไทยขึน้ในนาม	“โรงเรยีนแพทยแ์ผนโบราณ

แห่งประเทศไทย”	 เปิดสอนครั้งแรกที่วัดโพธิ์	 โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรคือ	 เวชกรรม	 เภสัชกรรม	 และ 

หัตถเวช	 ต่อมาความรู้ได้แผ่ขยายตัวออกไปทั่วประเทศ
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|	พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย	 เกตุสิงห์	 ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมฟื้นฟูการแพทย์ 

แผนไทยเดิม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์ไทยด้ังเดิม	 ส่งเสริมปรับปรุง 

การศึกษาและการปฏิบัติวิชาแพทย์ไทยเดิมให้มีมาตรฐานสูงขึ้น	 ส่งเสริมการวิจัยและการใช้สมุนไพรเพื่อ

สุขภาพของประชาชนโดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์	 และก่อตั้งอายุรเวทวิทยาลัย 

(ชีวกโกมารภัจจ์) เพื่อรับบุคคลที่สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยม	๖	เข้าศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้วต่อ

ด้วยการแพทย์แผนไทย	 ใช้เวลา	 ๓	 ปีเพื่อเป็นแพทย์อายุรเวท	 มีคุณวุฒิเทียบเท่าอนุปริญญา	 มีความรู้	 

ความสามารถให้การรักษาแบบแผนไทยและแผนตะวันตกเบื้องต้น	 สามารถสื่อสาร	 รับและส่งต่อผู้ป่วยกับ

แพทย์แผนตะวันตกได้

|	พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 จัดตั้งโครงการฟื้นฟูการนวดไทย	 โดยมีองค์กรพัฒนาเอกชนได้แก่	 มูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา	 มูลนิธิหมอชาวบ้าน	 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อการ

สาธารณสุขมูลฐาน	 ร่วมกับสมาคมแพทย์แผนโบราณต่างๆ	 และต่อมาได้ร่วมกันก่อตั้งสมาพันธ์แพทย์แผน

ไทยแห่งประเทศไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 มีองค์กรสมาชิกกว่า	 ๒๐	 องค์กร	 ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีบทบาท

สำาคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับ

|	พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 กระทรวงสาธารณสุขโดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	 ได้จัดตั้ง	 “ศูนย์ 

ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมไทย”	 สังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 

ซึ่งต่อมาได้รับการก่อตั้งเป็น	 “สถาบันการแพทย์แผนไทย”	 สังกัดกรมการแพทย์ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 เพื่อ

เปน็หนว่ยงานการพฒันา	ประสานงาน	สนบัสนนุ	และสรา้งความรว่มมอืดา้นการแพทยแ์ผนไทยของกระทรวง

สาธารณสุข

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

การแพทย์แผนไทย	 ได้แก่	 เวชกรรมไทย	 เภสัชกรรมไทย	 การผดุงครรภ์ไทย	 และได้มีประกาศกระทรวง

สาธารณสุข	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 เรื่อง	 การเพิ่มประเภทการนวดไทยในสาขาการแพทย์แผนไทย

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

พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 กฎหมายฉบับน้ีได้กำาหนดให้สถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานในสังกัดสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข	 มีอำานาจหน้าที่ดำาเนินการต่างๆ	 เกี่ยวกับการคุ้มครองและส่งเสริมการศึกษาอบรม	 

การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	 และรับผิดชอบในงานธุรการและ 

งานวิชาการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

|	พ.ศ.	๒๕๔๕	มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้ง	“กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก”	 เพื่อเป็นหน่วยงานในการดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ 

พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น	 โดยให้มีการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 พัฒนา	 ถ่ายทอดองค์ความรู้

และเทคโนโลยี	 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน	 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารระบบบริการสุขภาพ	 เสนอแนะ

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

ประเภทของสาขาการแพทย์แผนไทย	ได้แก่	 เวชกรรมไทย	เภสัชกรรมไทย	การผดุงครรภ์ไทย	การนวดไทย	

และการแพทย์พื้นบ้านไทย

๕.๒ ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย ระบบข้อมูลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การนวดไทย

การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านนโยบาย	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ระบบข้อมูลและอื่นๆ	 

ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อนำาไปสู่การกำาหนดยุทธศาสตร์ในการสนับสนุน	 ส่งเสริมกฎหมาย	 ระเบียบให้เอื้อต่อ 

การพัฒนาการนวดไทยให้เข้มแข็ง	 เป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล	 สามารถยกระดับจากการเป็น

มรดกไทยสู่มรดกโลก	 ซึ่งในการพัฒนาการนวดไทยมีประเด็นที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑) ด้านระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน มีประเด็นนโยบายและกฎหมายที่สำาคัญ	

ดังนี้

 (๑) การพฒันากำาลงัคนดา้นการนวดไทย และการพฒันาวชิาชพี ไดใ้หค้วามสำาคญัตัง้แต่

การกำาหนดหลักสูตร/มาตรฐาน	 การรับรองใบอนุญาต/ความรู้	 โดย

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

ได้มีบทบัญญัติในหมวด	 ๕	 การควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพ 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 มาตรา	 ๓๑	 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่ึงมิได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 กระทำาการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ 

การประกอบวิชาชีพ	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 เว้นแต่ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 (๑)	 การกระทำาต่อตนเอง

	 	 (๒)	 การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยตามหน้าท่ี	 ตามกฎหมาย	 ตามหลักมนุษยธรรมหรือ 

ตามธรรมจรรยาโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

	 	 (๓)	 นักเรียน	 นักศึกษา	 หรือผู้รับการฝึกอบรม	 ซึ่งทำาการฝึกหัดหรือฝึกอบรม 

ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของรัฐหรือท่ีได้รับอนุญาตจากทาง 

ราชการให้จัดตั้งสถาบันทางการแพทย์ของรัฐ	 หรือสถาบันการศึกษา	 หรือสถาบันทางการแพทย์อื่น 

ทีส่ภาการแพทยแ์ผนไทยรบัรอง	ทัง้นี	้ภายใตค้วามควบคมุของเจา้หนา้ทีผู่ฝ้กึหดัหรอืผูใ้หก้ารฝกึอบรมซึง่เป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 	 (๔)	 บุคคลซ่ึงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 

องค์การบริหารส่วนตำาบลกรุงเทพมหานคร	 เมืองพัทยา	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่

มีกฎหมายกำาหนดหรอืสภากาชาดไทย	มอบหมายใหป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยในความควบคุมของ
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เจ้าหน้าที่	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ทั้งนี้	 ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 	 (๕)	 บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในสถานพยาบาล	 ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

กระทำาการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน 

ความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

	 	 (๖)	 การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์ 

แผนไทยประยุกต์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการ	 ทั้งนี้	 โดยหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขที่

คณะกรรมการกำาหนด

	 	 (๗)	 หมอพื้นบ้าน	 ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ 

ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 ตามวัฒนธรรมของชุมชนท่ีสืบทอดกันมานาน 

ไม่น้อยกว่าสิบปีเป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน	 โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

เสนอใหห้นว่ยงานทีก่ระทรวงสาธารณสขุกำาหนดเปน็ผูร้บัรอง	ทัง้นี	้ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีำาหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา

 |	รัฐธรรมนูญ	 มาตรา	 ๘๐	 (๒)	 ระบุว่า	 ผู้มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขซึ่งได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม	 ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 |	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๑	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร	พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่ใช้

ศิลปวฒันธรรมแบบดัง้เดมิและรว่มสมยัเปน็พืน้ฐาน	ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลย	ีเพือ่สรา้งความแตกตา่งและ

ความโดดเด่นของสินค้าและบริการท่ีตรงกับความต้องการของตลาด	 รวมถึงพัฒนามาตรฐานธุรกิจ/วิชาชีพ

ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(๒) การประกอบอาชีพนวดไทย เน้นส่งเสริมเพื่อสร้างอาชีพในระดับชุมชน	 ไปจนถึง 

การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ	

 |	แผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพโดยเชื่อมโยงภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่	พฒันาตอ่ยอดสูว่สิาหกจิชมุชน	สนบัสนนุการพัฒนากลุ่มอาชพีทีค่รบวงจรทัง้หว่งโซมู่ลค่า	

และยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการบริการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

 |	นโยบายรัฐบาล	 และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	 ให้ความสำาคัญกับการแข่งขันและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง	 โดยมุ่งให้พัฒนาคนที่มีฐานความรู้	 ความชำานาญ	 และความ

คิดสร้างสรรค์	 ต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย	 พัฒนา	 สร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น
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(๓) สถานบริการที่ให้บริการนวดไทย มีทั้งสถานบริการภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยเกี่ยวข้อง

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

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

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

โรคศิลปะ	 และเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	 ประเภท	 ข	 คือ	 สถานที่เพื่อสุขภาพ

หรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำาหนด	 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	 ซึ่งมีมาตรฐานของสถานท่ี	 การบริการหรือผู้ให้บริการ	 สาเหตุท่ีสถานบริการประเภทนี้	 ต้อง

เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย	 เนื่องจากเป็นนโยบายท่ีต้องการแก้ไขปัญหา 

การขายบริการทางเพศในสถานบริการนวด	และต้องการส่งเสริมสถานบริการนวดเพื่อการผ่อนคลาย	ที่ได้ใช้

ความรู้เกี่ยวกับนวดไทยมาให้บริการในสถานบริการที่เรียกว่า	“สปา”	ส่งผลให้สถานบริการบางแห่งสามารถ

ยกระดับการพัฒนาบริการนวดไทยให้ทันสมัย

(๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคบริการโดยรวมของประเทศและข้อมูลเชิงลึกใน 

สาขาบริการท่ีมีศักยภาพ	 ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 

แต่ในปัจจุบันยังไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการนวดไทย

๒) ด้านการพัฒนาความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาไทย มีประเด็นนโยบายและกฎหมาย 

ที่สำาคัญ	 ดังนี้

	 (๑)	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา:	 ในรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๖๖	 ระบุถึงสิทธิของชุมชน

ในอนุรักษ์	 หรือฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และมาตรา	๘๖	 (๒)	 ระบุถึงการรักษาและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

และภูมิปัญญาไทย	

	 (๒)	 การมีส่วนร่วม:	 ในรัฐธรรมนูญฯ	 มาตรา	 ๖๖	 ยังกล่าวถึงสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วม

จัดการ	บำารงุรกัษา	และใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม	รวมทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างสมดุลและยั่งยืน

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

ทางปัญญา	 รวมทั้งในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	 หรือ	 CBD	 ยังระบุถึงเรื่องคุ้มครอง 

องค์ความรู้ของชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

	 (๔)	 การจัดการความรู้:	นโยบายรัฐบาล	แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	และแผนพัฒนาฯ	

ฉบับที่	 ๑๑	 ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดให้มีการวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน	 การจัดการองค์ความรู้ในชุมชน

อยา่งเปน็ระบบ	การจดัการการเรยีนรูใ้นชมุชน	และการถา่ยทอดภมูปิญัญาทีช่ว่ยพฒันาทกัษะในการประกอบ

อาชีพ	ตลอดจนมีการต่อยอดความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย	สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์	

Report-1-5.indd   115 10/2/2558   20:46



116 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๓) ด้านการเงินการคลังที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย มี	 ๒	 ประเด็นหลัก	 คือ	

 (๑)	 การจัดบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ได้บัญญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญมาตรา	 ๖๖	 รวมถึงในนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดินก็ให้ความสำาคัญกับ

ประเด็นนี้เช่นกัน	 ซึ่งประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ตวัอยา่งเชน่	จดัใหม้กีารนวดเพือ่รกัษาและฟืน้ฟสูมรรถภาพ	การอบและประคบสมุนไพรเพือ่การรกัษา/ฟืน้ฟู

สขุภาพแมห่ลงัคลอด	โดย	สป.สช.	ไดส้นบัสนนุงบประมาณจากงบเหมาจ่ายรายหวัใหแ้กห่นว่ยบริการ	ปัจจบัุน

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

ประจำาที่จัดบริการนวดไทย	 ประมาณร้อยละ	 ๘๒.๔	 (๘๑๒	 แห่ง	 จากทั้งหมด	 ๙๘๖	 แห่ง)	 รายละเอียด 

ดูภาพที่	 ๓.๑	 จำานวนหน่วยบริการประจำาที่จัดบริการการนวดไทย	 ปี	 ๒๕๕๒-๒๕๕๖	 และหน่วยบริการ 

ปฐมภมิูท่ีจดับรกิารนวดไทย	พบว่ามกีารเพิม่ขึน้ของการจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยใน	รพ.สต.	อยา่งรวดเรว็	

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

สถานบริการสาธารณสุขที่ให้บริการการนวดไทย

	 (๒)	 ในแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 สนับสนุนให้ใช้มาตรการการเงินการคลังที่ยั่งยืน  

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง	 รวมทั้งให้ใช้มาตรการด้านการเงินและภาษีเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง	

๔) การมีส่วนร่วมของภาคีและคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 

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

ได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของ	 ๓	 ภาคี	 คือ	 ชุมชน	 เอกชน	 และสมัชชาสุขภาพ	 โดยภาคีจะต้องมี

ส่วนร่วมพัฒนาในเชิงประเด็นที่สามารถนำามาเชื่อมโยงกับการนวดไทย	 กล่าวคือ

ในรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟูภูมิปัญญา	 มีสิทธิในการจัดการ	 

การบำารงุรกัษา	และการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ	การเปดิโอกาส

ให้ชุมชนและเอกชนมสีว่นรว่มในการพฒันาสขุภาพและจดับรกิารสาธารณสขุ	ขณะที	่พ.ร.บ.สขุภาพแหง่ชาต	ิ

เนน้ใหป้ระชาชนและหนว่ยงานของรฐัมสีว่นรว่มในรปูแบบสมชัชาสขุภาพ	เพือ่กำาหนดนโยบายสาธารณะเพือ่

สุขภาพ	หรือความมีสุขภาพของประชาชน	 ในแผนพัฒนาที่	 ๑๑	 เน้นพัฒนาองค์ความรู้ของท้องถิ่น	 จัดให้มี

การวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน	การจัดการองค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ	เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียน

รู้	 รวมท้ังมีส่วนร่วมคิดและร่วมกำาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่คำานึงถึงศักยภาพ	 ภูมิปัญญา	 

วิถีชีวิต	 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก	 เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง	 และพึ่งพาตนเองได้
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๕) ด้านการเชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพบว่าประเด็นที่ได้

จากการศึกษานโยบายและกฎหมาย	 สามารถนำามาเชื่อมโยงกับการนวดไทย	๔	ประเด็นหลัก	 กล่าวคือ

 (๑) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูง	 เป็นนโยบายรัฐบาล 

ชุดปัจจุบันที่ต้องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	๒	เท่าตัวภายในระยะเวลา	๕	ปี	 โดยในแผนการ

บริหารราชการแผ่นดินมีกลยุทธ์ในการพัฒนาด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะการเสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะ	 

ทั้งด้านภาษา	 มาตรฐานการบริการ	 และการจัดการ	 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค 

บริการไทย	 รวมถึงการขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค	

 (๒) ด้านการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพใน

ภูมิภาคเอเชีย เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล	

พัฒนาสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ/บุคลากร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 พัฒนากลไกควบคุมมาตรฐาน

บริการ/ผลิตภัณฑ์	 และส่งเสริมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ	

	 	 ขณะเดยีวกนัในแผนพัฒนาฯ	ฉบบัที	่๑๑	ยงัมุง่เนน้ใหใ้ชค้วามหลากหลายทางชวีภาพ/

วัฒนธรรม	 และเอกลักษณ์ความเป็นไทย	 ผสานกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ในการพัฒนาสินค้า 

และบริการ	 การลงทุนในธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ	 เพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและกระแสความ 

ต้องการของตลาดโลก

 (๓) ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 เป็นประเด็นที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 และ

เป็นประเด็นที่ไม่ควรละเลยหากต้องการทำายุทธศาสตร์นวดไทยให้เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ	 ท้ังในและ 

ต่างประเทศ	

 (๔) ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจบริการในตลาดต่างประเทศ	 ในแผน

พัฒนาฯ	 ฉบับที่	 ๑๑	 เน้นให้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตลาด 

ต่างประเทศ	 เพื่อสนับสนุนการขยายตลาดของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพของไทย	

๖) ระบบฐานขอ้มลูการนวดไทยกระจดักระจาย ฐานขอ้มลูการนวดไทยมกีระจดักระจาย
อยู่ในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ	บางส่วนมีระบบฐานข้อมูลแต่ไม่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง	ทำาให้ข้อมูลไม่

เปน็ปจัจบุนั	รวมทัง้ขาดกลไกกลางในการเชือ่มโยงขอ้มลู	สง่ผลใหไ้มส่ามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการกำาหนด

นโยบาย	และการวางแผนพฒันากำาลงัคนด้านการนวดไทย	การพฒันาระบบรกิาร	การพฒันาระบบการตลาด	

การคุ้มครองภูมิปัญญา	 และการคุ้มครองผู้บริโภค
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๕.๓ การพัฒนาองค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย

๑) ภูมิปัญญาการนวดไทยของไทย
 (๑) เอกสารโบราณที่บันทึกองค์ความรู้การนวดไทย องค์ความรู้การนวดไทยท่ีถือเป็น

ภูมิปัญญาดั้งเดิมแห่งชาติของประเทศ	 อันมีการจารึกและบันทึกในเอกสารโบราณโดยมีการสืบทอด 

และใช้มายาวนานมามากว่า	 ๗๐๐	 ปี	 จนตกผลึกเป็นหลักการและมีเอกลักษณ์เฉพาะ	 มีหลักฐาน 

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

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

คือมีการตราเป็นทำาเนียบศักดินาข้าราชการฝ่ายพลเรือนเป็นครั้งแรกและใช้สืบมาจนกระทั่งยุคต้น 

กรุงรัตนโกสินทร์	 สำาหรับหลักฐานองค์ความรู้การนวดไทยที่มีการจารึกในเอกสารโบราณและใช้สืบทอด 

กันมานั้นมีอายุประมาณ	๑๐๐-๒๐๐	ปี	 มีหลักฐานการบันทึกหลักอยู่	 ๔	 แหล่ง	 ได้แก่

	 	 (๑)	 ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 (รัชกาลที่	 ๑	 และบูรณะปฏิสังขรณ์ใน

สมัยรัชกาลที่	 ๓)	

	 	 (๒)	 ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์	 ๑๑	 (พระยาวิชยาบดี	 (กล่อม))	

	 	 (๓)	 จารึกตำารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร	

	 	 (๔)	 คัมภีร์แผนนวด	๑	 และ	๒	 ใน	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่	 ๕	

 (๒) องค์ความรู้และทฤษฎีทางการแพทย์ของภูมิปัญญานวดไทย	 จากภูมิปัญญา 

การนวดไทยดั้งเดิมทั้ง	๔	แหล่ง	 ได้กล่าวถึง	ทฤษฎีทางการแพทย์ของภูมิปัญญาการนวดไทย	คือ	สมุฏฐาน	

อาการ	 และ	 แบบแผนการนวดรักษา	 ตามเส้นประธานสิบและจุดต่างๆ	 ดังนี้

	 	 (๑)	 สมุฏฐานโรคที่เกี่ยวกับการนวดไทย	อาการ	 และวิธีการนวดรักษา

	 	 (๒)	 สมุฏฐานเกิดจากทางเดินของลมติดขัด ทางเดินของลมทั่วร่างกายมี  

๗๒,๐๐๐ เส้น แต่ที่เป็นเส้นประธานมีสิบเส้น และมีจุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเส้น	 สมุฏฐานการนวดไทย

เชื่อว่า	 ถ้ามีการติดขัดของทางเดินลมจะทำาให้เกิดโรคและอาการต่างๆ	 ที่ผิดปรกติ	 การนวดตามแนวเส้น 

และจุดต่างๆ	 จะเป็นการทำาให้ทางเดินลมปกติ	 ทำาให้หายจากโรค

	 	 (๓)	 ภูมิปัญญาการนวดไทยจะบอกลักษณะอาการผิดปกติต่างๆ	 ที่เกิดจากเส้น 

ประธานสิบและจุดต่างๆ	 ซึ่งเป็นการบอกวิธีการตรวจและวินิจฉัยโรคตามแบบการแพทย์แผนไทย

	 	 (๔)	 การนวดรักษา	กล่าวถึงวิธีการนวดตามเส้นประธานสิบและจุดนวดต่างๆ	ที่ใช้ใน

การรักษาโรค

 (๓) องค์ความรู้ในจารึกและบันทึกหลัก โดยศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

(วัดโพธิ์) จะประกอบด้วยแผนภาพการนวดทั้งสิ้น	 ๖๐	 ภาพ	 โดย	 ๑๘	 ภาพแรกนั้นเป็นภาพที่เก่ียวกับ 

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

๑๙-๖๐	 เป็นแผนภาพการนวดท่ีเกี่ยวกับสมุฏฐานวินิจฉัย	 ตำาราโรคนิทาน คำาฉันท์ ๑๑	 มีคำาฉันท์	 

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

โดยละเอียด	 รวมทั้งการใช้ยาประกอบการนวดรักษา	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ (แผนนวด 

๑ และ ๒) กล่าวถึง	 เส้นประธานสิบ	 โดยจะกล่าวถึง	 แผนภาพการนวดทั้งหมด	 ๒๙	 ภาพ	 ตำาแหน่ง 

จุดและเส้นซึ่งใช้กดและนวดท่ัวร่างกาย	 และมีคำากลอนอธิบายกำาเนิดและทิศทางของเส้นประธานสิบ	 

โรคและอาการต่างๆ	 ท่ีเกิดจากเส้นประธานแต่ละเส้นผิดปรกติ	 การนวดรักษา	 จารึกตำารายาวัด 

ราชโอรสารามราชวรวิหาร จะมีแผ่นศิลาจารึกทั้งหมด	 ส่วนใหญ่เป็นตำารายา	 มีแผนภาพที่เป็นแผนปลิง 

อยู่	 ๒	 แผ่น	 มีภาพแผนนวดควำ่า	 ๑	 แผ่น	 และศิลาจารึกเกี่ยวกับ	 โรคลมและอาการต่างๆ	

สรปุการทบทวนและวเิคราะหส์ถานการณพ์บวา่	มแีหล่งบนัทึกองคค์วามรู้ภมูปิญัญาการนวดไทย

ดั้งเดิม	 ท่ียังมีการอนุรักษ์	 รักษา	 และเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นตำาราเรียนสำาหรับวิชาชีพการนวดไทย	 

ซึ่งองค์ความรู้เหล่านั้นมีความสมบูรณ์ตามหลักและทฤษฎีทางการแพทย์ของภูมิปัญญาการนวดไทย 

ได้แก่	 สมุฏฐาน อาการ	 และวิธีการนวดรักษา	 ตามเส้นประธานสิบและจุดต่างๆ	 กรมพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรมีการจัดพิมพ์บันทึกภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมในรูป	

หนังสือ	ตำารา	และควรที่สภาการแพทย์แผนไทยจะประกาศให้เป็นตำาราสำาหรับการอบรมวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย	 ในขณะที่โอกาสของการนวดไทย	 คือ	 ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 (วัดโพธิ์)	 ได้รับ 

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

โดยมีข้อเสนอแนะที่สำาคัญคือ	 ก่อนต้องทำาการประกาศและรับรององค์ความรู้การนวดไทยในจารึกและ 

บันทึกทั้ง	 ๔	 แหล่งให้เป็นภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติ	 ต้องมีกลไกทางวิชาการที่อิสระ	 คล่องตัว	

ในการแปล	 อธิบายขยายความภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติ	 เพื่อนำาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์	 

และการจัดทำาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติเป็นระบบดิจิตอล	 (Tratditional	

Knowladge	 Digital	 Library:TKDL)	 เพื่อให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

	 ส่วนการวิเคราะห์พบข้อจำากัดหรือจุดอ่อนที่ควรเร่งดำาเนินการ	 ดังนี้	

	 ๑.	 หมอนวดไทยที่มีความรู้	 ความเข้าใจ	 และนำาองค์ความรู้ดั้งเดิมโดยเฉพาะเส้นประธาน

สิบมาใช้ปฏิบัติจริงมีน้อยมาก

	 ๒.	 	ภาษาในบันทึกดั้งเดิมเป็นภาษาไทยเดิม	 ทำาให้หมอนวดไทยรุ่นใหม่ไม่สามารถเข้าใจได้

อย่างถ่องแท้

	 ๓.	 	ยงัขาดกลไกท่ีมปีระสทิธภิาพในระดบัชาตทิีท่ำาหนา้ทีใ่นการรวบรวมและประกาศรบัรอง

ให้เป็นภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมของชาติ

	 ๔.	 	ยังขาดการอธิบาย	ขยายความเนื้อหาในตำารา	และขาดการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อนำา

ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ
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๒) องค์ความรู้ในระบบการสืบทอด/การอบรมความรู้ในวิชาชีพการนวดไทย
สถานการณอ์งคค์วามรูใ้นระบบการสบืทอดและการอบรมความรูใ้นหลกัสตูรวชิาชพีการนวดไทย	 

สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย	 และการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ได้วิเคราะห์ตั้งแต่หลักสูตร	 สถาบัน

การศึกษา	ตำารับตำาราที่ใช้ในการสอน	ครูผู้รับมอดตัวศิษย์	และงบประมาณสนับสนุน	แบ่งได้	๓	ระบบ	คือ	

วิชาชีพการนวดไทย	 (ประเภท	 ก)	 การสอนการนวดไทยในสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย	 (ประเภท	

ข)	 และการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 (ประเภท	 ข)

วิชาชีพการนวดไทย (ประเภท ก)
๑) หลักสูตร คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ได้ประกาศรับรอง	 หลักสูตร 

การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (หลักสูตรวิชาชีพ

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

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

สำาหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทยจะต้องจัด

อบรมตามกรอบหลักสูตรที่คณะกรรมการประกาศ

หลักสูตรการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	

กำาหนดระยะเวลาการศึกษา	๘๐๐	ชั่วโมง	ระยะเวลาทั้งสิ้น	๒	ปี	จำาแนกเป็น	ภาคทฤษฎี	ไม่น้อยกว่า	๒๔๕	

ชั่วโมง	 ภาคปฏิบัติ	 ไม่น้อยกว่า	 ๒๕๕	 ชั่วโมง	 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ไม่น้อยกว่า	 ๓๐๐	 ชั่วโมง	

(ต้องทำารายงานผลการรักษาผู้ป่วยอย่างน้อย	 ๑๐๐	 ราย)	 โดยต้องมี	 “ครูผู้รับมอบตัวศิษย์”	 ทำาการสอน

ประจำา	 และในปัจจุบันมีการสอนการนวดแบบราชสำานักในสถาบันอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	  

(๘๐๐	 ชั่วโมง)	 และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 (๓๓๐)	 จำานวนมาก

๒) สถาบันอบรม การอบรมหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	 ต้องอบรมโดยสถาบันอบรมหรือ

สถานพยาบาลทีค่ณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยรบัรอง	ซึง่หมายรวมวา่องคก์ร/ชมรม/สมาคม

และอื่นๆ	 เมื่อต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์	 ต้องดำาเนินการตามกฎหมายเพ่ือเป็นสถาบันอบรมหรือ

สถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง๑	 จากคณะกรรมการวิชาชีพฯ	 ให้จัดการศึกษาถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิต 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	ตามมาตรฐาน	“หลักสูตรการประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐”	 และตามมาตรฐาน“หลักสูตร 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๐”

๑	ผู้ท่ีจบการศึกษาจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับการรับรองจาก	 คณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทย	 หรือไม่มี	 “ครูผู้รับมอบตัวศิษย์”	 ตามที่กำาหนด	 จะไม่มีสิทธิสมัครสอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	หรือเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 ตามกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ
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ปัจจุบันมีสถาบันอบรมหรือสถานพยาบาลที่ได้รับรองให้สอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	 พ.ศ.

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

ทางสายตา	 ๖	 แห่ง	 และสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง	 ให้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์ 

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

เครือข่ายผู้พิการทางสายตา	๖	แห่ง	รายละเอียดดูตาราง	๓.๖	รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยฯ

๓) ตำารา คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ได้ประกาศ	 ตำาราท่ีใช้เป็นแนวทาง 

ในการศึกษาวิชาการแพทย์ไทยสำาหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 จำานวน	 ๑๙	 รายการ	 (ข้อมูล	 มิถุนายน	 ๒๕๕๕)	 ซ่ึงประกอบด้วยตำาราแพทย์ 

แผนโบราณทั่วไป	สาขาเวชกรรม	 เภสัชกรรม	และผดุงครรภ์	ตำาราเวชศึกษา	ตำาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์	

สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน	 เป็นต้น	

ในจำานวนนี้มีตำาราการนวดไทย	จำานวน	๓	รายการ	ได้แก่	๑)	ตำาราแผนนวด	ในตำาราเวชศาสตร์

ฉบับหลวง	 รัชกาลที	 ๕	 เล่มท่ี	 ๑	 เล่มที่	 ๒	 กรมศิลปากร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๒	 

๒)	 ตำาราหมอนวดวัดโพธิ์	 จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม	 และ	 ๓)	 ตำาราการนวดไทย	 เล่ม	 ๑	 มูลนิธิ

สาธารณสุขกับการพัฒนา	พิมพ์ครั้งที่	 ๓	 (๒๕๕๐)

เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตร	พบว่า	มีหมวดวิชาทั้งหมด	๖	หมวด	ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา	

๒๕	 วิชา	 และวิชาเลือกอีก	 ๒	 วิชา	 แต่ตำาราที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ได้ประกาศ	 

๓	 เล่มน้ัน	 เป็นตำาราในระดับหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเป็นหลัก	 และอาจรองรับวิชาเพียง	 ๓-๕	 วิชา

เท่านั้น	 ทำาให้ระบบการสอนวิชาชีพการนวดไทย	 (ประเภท	 ก)	 ยังขาดตำาราหลักท่ีใช้สอนเป็นจำานวนมาก	 

ไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 วิชาเรียน

๔) ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ ตามกฎหมาย	 หมอนวดไทยท่ีเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะฯ	 ประเภท 

การนวดไทยต้องมีประสบการณ์การรักษาไม่น้อยกว่า	 ๕	 ปี	 จึงจะมีสิทธิ์ขอข้ึนทะเบียนเป็นครูผู้รับมอบตัว

ศิษย์การนวดไทยได้	 และครู	 ๑	 คนสามารถรับมอบตัวศิษย์ได้ไม่เกิน	 ๔๐	 คนต่อปี	 นอกจากนี้ยังมีการ 

กำาหนดวา่	ในการสอนภาคปฏบิตัดิา้นการนวดไทยนัน้	ต้องมอียา่งนอ้ยผู้ชว่ยแพทยแ์ผนไทย	๑	คนต่อนกัเรยีน	

๑๐	 คน	 ในการช่วยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สอนนักเรียน	 อย่างไรก็ตาม	 มีวิชาเรียนนอกเหนือจากวิชา 

การนวดไทยอีกจำานวนมาก	 เช่น	 ร่างกายมนุษย์	 การปฐมพยาบาล	 ยา	 ความเจ็บปวด	 กฎหมาย	 เป็นต้น	 

ซึ่งต้องอาศัยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการสอน	 ทำาให้เป็นข้อจำากัดในการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 

ของครูผู้รับมอบตัวศิษย์โดยเฉพาะในสถาบันอบรมขนาดเล็กและในท้องถิ่น

๕) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ สถาบันอบรมของภาคประชาชนนั้นไม่ได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ	 ในขณะท่ีสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จะได้รับงบประมาณจากภาครัฐ	 ท้ังในด้านอาคารสถานที่	 
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ครูและบุคลากร	 สื่อการสอน	 และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการส่งเสริมการอบรม

วิชาชีพการนวดไทยของภาคประชาชน

ข้อสรุปจากการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการเรียนการสอน ในสถาบัน/มูลนิธิ/สมาคม/

ชมรม คือ ต้องเร่งสร้างตำาราประกอบการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย	 ต้องสนับสนุนการ 

สร้างเครือข่ายสถาบันอบรมดังกล่าว	 และทำางานร่วมกัน	 ต้องพัฒนาศักยภาพของครูผู้รับมอบตัวศิษย์	 

และรฐัตอ้งสนบัสนนุงบประมาณในการจดัการอบรมใหก้บัสถาบนัอบรมประเภท	ก	ทีเ่ปน็ของภาคประชาชน

เช่นเดียวกับ	 สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย	 ประเภท	 ข	 และสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

การสอนการนวดไทย ในสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข)
๑) โครงสร้างหลักสูตร แต่ละสถาบันจะมีโครงสร้างความแตกต่างกันไป	 จำานวนหน่วยกิตรวม

ของกลุ่มวิชาชีพด้านการนวดไทยของทุกสถาบันจะไม่ตำ่ากว่า	 ๑๒	 หน่วยกิต	 แบ่งเป็น	 (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-เรียน

รู้ด้วยตนเอง)	 เท่ากับ	 ๙	 หน่วยกิต	 และการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพไม่ตำ่ากว่า	 ๓	 หน่วยกิต	 ในการเรียน

ทฤษฎีด้านการนวดจะแบ่งเป็น	 นวดไทยบำาบัด	 ๑	 นวดไทยบำาบัด	 ๒	 และนวดไทยบำาบัด	 ๓	 ซึ่งทุกสถาบัน

จะเน้นการเรียนนวดแบบไทยประยุกต์	 (ราชสำานัก)	 อย่างไรก็ตามการนวดไทยบำาบัด	 ๓	 มีการเรียนนวด 

ที่หลากหลายแล้วแต่สถาบันที่จัดการเรียนการสอน	 เช่น	 นวดนำ้ามัน	 นวดฝ่าเท้า	 นวดล้านนา	 นวดทักษิณ	

นวดไทยสำาหรับนักกีฬา	 นวดสวีดิช	 ไคโรแพรกติก	 การนวดประยุกต์	 การนวดพื้นบ้าน	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 

การเรียนนวดไทยบำาบัด	 ๓	 จะมีความหลากหลายมาก	 ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาคือ	 นักศึกษาอาจจะเกิด

ความสับสน	 นำาการนวดแต่ละอย่างมาผสมผสานกัน	 และอาจจะใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

๒) สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย 

สถาบันท่ีเปิดการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยตามมาตรา	 ๑๒(๒)	 (ข)	 แห่งพระราชบัญญัติการแพทย์

แผนไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 มีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพฯ	 ๑๑	 แห่ง	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๙	

สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการวิชาชีพ	 สาขาการแพทย์

แผนไทย

๓) ตำารา ตำาราท่ีใช้ในการเรียนการสอนด้านการนวดไทย	 พบว่า	 เกือบทุกสถาบันจะใช้ตำารา

หลากหลาย	 เนื้อหาในตำาราเรียนไม่ค่อยตรงกัน	 ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความสับสน	 บางสถาบันมีการสอน 

การนวดไทยตามแบบการนวดไทยประยุกต์ตามการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 บางสถาบันสอนการนวดแบบ

ตะวันตก	 โดยที่สถาบันประเภท	 ข	 นั้นอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักและองค์ความรู้ของการนวดไทยตาม

ภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิม	

๔) ครูและหมอนวดไทย สถาบันส่วนใหญ่จะมีปัญหาการขาดแคลนครูและหมอนวดไทย 

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

อัตราส่วนของจำานวนอาจารย์สอนกับนักศึกษาแล้วถือว่าน้อยมากและจะส่งผลให้เกิดปัญหาในการเรียน 

การสอนในภาคปฏิบัติ	 อีกประเด็นหนึ่งที่สำาคัญคือ	 อาจารย์ในสถาบันต่างๆ ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น 

อาจารย์ที่จบใหม่ ในขณะที่	 ประเภท	 ก	 นั้น	 หมอนวดไทยที่จะทำาหน้าที่เป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์ได้นั้น	 

ต้องผ่านการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะประเภทการนวดไทยไม่น้อยกว่า	๕	ปี	ดังนั้น	คุณภาพของครูอาจารย์

จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านประสบการณ์การรักษาผู้ป่วย ความชำานาญ และประสบการณ์

ในการสอน

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์สถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอน	 ต้องจัดทำาโครงสร้าง

หลักสูตรการนวดไทยที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพฯ	 

รับรอง	 ซึ่งการจัดทำาหลักสูตรการสอนการนวดไทยต้องยึดตามกรอบหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย 

เพราะเป็นการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 และที่สำาคัญต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนการนวดไทย

ให้เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ

การสอนการนวดไทยในสถาบันการศกึษาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ (ประเภท ข)
การนวดในการแพทยแ์ผนไทยประยกุตซ์ึง่เรยีกการนวดวา่แบบราชสำานกั	เริม่มกีารเรยีนการสอน

ในระบบการศึกษาจากสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 ปี	 ๒๕๒๕	 ที่	 โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	 

(ชีวกโกมารภัจจ์)	 ซึ่งเป็นวิชาเรียนวิชาหนึ่ง	 ใช้เวลาในการศึกษา	 ๓	 ปี	 โดยศาสตราจารย์	 นายแพทย์อวย 

เกตุสิงห์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	 ได้ตระหนักถึง	 ภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ 

การนวดไทยแบบราชสำานกั	จงึไดจ้ดัหลกัสตูรการนวดไทยแบบราชสำานกัเขา้เปน็วชิาเอกวชิาหนึง่ในหลกัสตูร

แพทย์อายุรเวท	โดยได้เชิญหมอณรงค์สักข์	บุญรัตนหิรัญ	ซึ่งเป็นครูหมอนวดไทยแบบราชสำานักมาถ่ายทอด

วิชานี้	 ปัจจุบันมีผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 จำานวน	 ๑,๑๕๘	 คน	 รายละเอียด 

ดูตาราง	 ๓.๘	 จำานวนผู้สอบผ่านและรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๕

๑) โครงสร้างหลักสูตร การเรียนการสอนจำาแนกเป็นหมวดวิชาหัตถเวชกรรมแผนไทย	 

๑๙	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วย	 หัตถเวชกรรมแผนไทย	 เรียน	 ๓	 ปี	 โดยฝึกปฏิบัติหัตถเวชกรรมแผนไทย	 

และประสบการณ์หัตถเวชกรรมแผนไทย	 ในปีที่	 ๔	 นอกจากนี้มีหมวดวิชาเลือกเสรี	 ๖	 หน่วยกิต	 เกี่ยวกับ

ประสบการณ์คัดสรรทางหัตถเวชกรรมแผนไทย	

๒) สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร	 ๔	 ปี	 มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก 

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 ๘	 สถาบัน	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๑๐	 สถาบัน 

การศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้รับรอง
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๓) ตำาราการนวดแบบราชสำานักในการเรียนการสอนระยะแรกใช้ตำาราการนวดของแพทย์ 

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

จัดพิมพ์ตำารานวดแบบราชสำานักครั้งแรก	 คือ	 หัตถเวชกรรมไทย (นวดแบบราชสำานัก) โดยมูลนิธิฟื้นฟู

ส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ	 โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	 (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)	 ซึ่งในปัจจุบันการเรียน 

การสอนการนวดแบบราชสำานักในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ที่กรรมการวิชาชีพฯ	 รับรอง	 มีการ

พฒันาตำาราเรยีนการนวดไทยแบบราชสำานกัขึน้	เชน่	หตัถเวชกรรมแผนไทย (การนวดไทยแบบราชสำานกั) 

และ	การนวดพื้นฐาน	โดยโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย	และโรงเรียนอายุรเวทธำารง	สถานการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	(ในการพัฒนาตำาราการนวดแบบราชสำานัก	

แบ่งเนื้อหาเป็น	๓	ตอน	คือ	การนวดพื้นฐาน การนวดจุดสัญญาณ	และ	โรคทางหัตถเวชกรรมแผนไทย)	

และตำาราที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำาลังพัฒนาขึ้นมา

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 พบว่า	 มีสถาบัน 

การศึกษาที่เข้มแข็ง	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในการจัดการเรียนการสอนตำาราที่ใช้ใน 

การสอน	 และมีครู	 นักวิชาการ	 และบุคลากรที่มีความรู้ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน	

ทำาให้การพัฒนาวิชาการมีความเข้มแข็ง	 ในขณะที่ยังต้องเน้นการพัฒนาตำาราการนวดไทยแบบราชสำานักให้

มีเนื้อหาวิชาที่มากขึ้น

๓) องค์ความรู้การนวดพื้นบ้านมีความหลากหลายกันในแต่ละภูมิภาค โดยใน 

ภาคเหนือ	 พบองค์ความรู้	 การยำ่าขาง	 ตอกเส้น	 จับเส้น	 นวด	 ดัด	 เหยียบ	 ดึงและกดกระดูก	 กดจุด	 

ในภาคกลาง	 มีองค์ความรู้	 การกดจุด	 จับเส้น	 เหยียบเหล็กแดง	 กดและดึงกระดูก	 ภาคอีสาน	 การขิดเส้น

และดึงเอ็น	 เหยียบเหล็กแดง	 ส่วนในภาคใต้	 มีองค์ความรู้การใช้เขากวางขูดที่ฝ่าเท้า	 กดจุด	 ดึงเส้น	 

รีดเส้น	

การวิเคราะห์องค์ความรู้ การรวบรวมองค์ความรู้การนวดพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นการจัดการ 

ความรู้	 โดยการบันทึกจากตัวหมอ	 เนื่องจากไม่มีการบันทึกการนวดพื้นบ้านในคัมภีร์ใบลานของท้องถิ่น 

ใน	๔	ภูมิภาคของประเทศไทย	ทั้งนี้อาจเพราะการนวดจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	ทำาให้การบันทึกวิธี

การนวดด้วยภาษาเขียนนั้นทำาได้ยาก	 การสืบทอดจึงมักจะสืบทอดด้วยวาจาและการปฏิบัติ

การจดัการความรูก้ารนวดพ้ืนบา้น	หมอพ้ืนบา้นจะไมก่ล่าวถงึสมฏุฐานโรค	แต่จะเนน้วธิกีารนวด	

ส่วนใหญ่แนวของเส้น	 การตอก	 การนวด	 การเหยียบ	 จะใช้แนวเดียวกับเส้นประธานสิบและแนวนวด 

ของการนวดไทย	 โดยที่ไม่ได้เรียกชื่อตามการนวดไทย	 ยกเว้น	 การเหยียบเหล็กแดงของวัดหนองหญ้านางที่

ใช้แนวการเหยียบแบบเดียวกับการนวดไทย	 คัมภีร์การนวดที่บันทึกตามวัดต่างๆ	 หรือหมอพ้ืนบ้านมักจะ

เป็นการคัดลอกแนวการนวดไทย

สรุปในเบื้องต้น	 การนวดพ้ืนบ้านมีลักษณะวิธีการในการนวดที่มี ลักษณะเฉพาะตาม 

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

ความรู้ที่ประยุกต์หรือนำามาจากประเทศเพื่อนบ้าน	 เช่น	 พม่า	 จีน	 กัมพูชา	 แต่ยังไม่สามารถยืนยันแน่ชัดว่า

เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่	

อย่างไรก็ตามการจัดการความรู้ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน	 ขณะนี้ยังไม่มีกลไกทางวิชาการที่

เข้มแข็งในการจัดการความรู้ของหมอนวดพื้นบ้านที่มีอยู่	ทั้งนี้เพราะไม่มีการบันทึกการนวดพื้นบ้านในคัมภีร์

ใบลานของท้องถิ่นใน	๔	ภูมิภาคของประเทศไทย	การนวดจะเน้นการปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี	ทำาให้การบันทึก

วิธีการนวดด้วยภาษาเขียนนั้นทำาได้ยาก	การสืบทอดจึงมักจะสืบทอดด้วยวาจาและการปฏิบัติ	หมอพื้นบ้าน

จะไม่กล่าวถึงสมุฏฐานโรค	 แต่จะเน้นวิธีการนวด	 ส่วนใหญ่แนวของเส้น	 การตอก	 การนวด	 การเหยียบ	 

จะใช้แนวเดียวกับเส้นประธานสิบและแนวนวดของการนวดไทย	 โดยท่ีไม่ได้เรียกชื่อตามการนวดไทย	 

ยกเว้น	 การเหยียบเหล็กแดงของวัดหนองหญ้านางท่ีใช้แนวการเหยียบแบบเดียวกับการนวดไทย	 จึงต้อง

รวบรวม	 ตรวจสอบ	 วิเคราะห์	 และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้การนวดพื้นบ้าน	 และทำาการบันทึกอย่างเป็น

ระบบ	 และควรทำาการรวบรวมความรู้การนวดพื้นบ้านที่มีความหลากหลายจากหมอนวดพื้นบ้านโดยเร็ว	 

และต้องทำาการวิเคราะห์องค์ความรู้การนวดพื้นบ้านว่า	มีทฤษฎีทางการแพทย์อย่างไร	หรือเป็นวิธี	การนวด

ที่เน้นวิธีการเฉพาะอะไร	 การบันทึกความรู้การนวดพื้นบ้าน	 และจัดระบบองค์ความรู้ให้ชัดเจนเพื่อนำาไปสู่

การใช้ประโยชน์ในชุมชน

๔) การวจิยัการนวดไทย จากการรวบรวมผลงานวจัิยทีตี่พิมพ์ในฐานขอ้มลู	Sciencedirect	

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

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

เรื่อง	 เป็นภาษาอังกฤษและดำาเนินการวิจัยโดยคนไทยและในประเทศไทยทั้งหมด	

ส่วนฐานข้อมูลไทยได้ทำาการสืบค้นในฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยจากเวบไซด์ของโครงการ 

เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย	 ThaiLIS-Thai	 Library	 Integrated	 System	 สำานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา	 ใช้คำาค้นว่า	 นวดไทย	 พบวิทยานิพนธ์	 ๓๑	 เรื่อง	 ซึ่งไม่สามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อได้	 

ส่วนข้อมูลจากห้องสมุดสถาบันการแพทย์แผนไทย	 พบงานวิจัย	 ๕	 เรื่อง	 การนำาเสนอผลงานวิจัยด้าน 

การแพทย์แผนไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๕	 พบงานวิจัย	 ๑๗	 เรื่อง	 

ซึ่งทั้งหมดนำาเสนอในรูปแบบบทคัดย่อ	 และจากวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 

พบงานวิจัยอีก	 ๘	 เรื่อง	 รวม	 ๓๐	 เรื่อง	 โดยสรุป	 มีงานวิจัยด้านการนวดไทยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

ทั้งในและต่างประเทศทั้งหมด	 ๔๓	 เรื่อง	 โดยอยู่ในรูปนิพนธ์ต้นฉบับ	 ๒๖	 เรื่อง	 ในรูปบทคัดย่อ	 ๑๗	 เรื่อง	

สามารถจัดแบ่งกลุ่มตามการนำาไปใช้ประโยชน์	 ได้แก่

(๑) การวิจัยเชิงสำารวจ เป็นการวิจัยที่เน้นการศึกษารวบรวมข้อมูล	 ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีต 

และปัจจุบันจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้การสัมภาษณ์	หรือใช้แบบสอบถาม	พบว่า	 เป็นงานวิจัย

เพื่อสำารวจพฤติกรรมของผู้รับบริการนวดไทย	สำารวจความพึงพอใจในการใช้บริการนวดไทย	และการพัฒนา

รูปแบบการให้บริการนวดไทย
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126 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๒) การวิจัยทางคลินิก เป็นการวิจัยที่ศึกษาในผู้ป่วยหรืออาสาสมัครสุขภาพดี	 เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการนวดไทย	 โดยพบแบบแผนการวิจัยทางคลินิกของการนวดไทยว่า	

ส่วนใหญ่มักจะทำาในโรคหรือกลุ่มอาการที่พบบ่อย	 และมีการวัดผลใน	 ๒	 ลักษณะ	 คือ	 การวัดผลด้วย 

เครื่องมือที่ใช้กันอยู่ทั่วไป	 ได้แก่	 การลดปวดด้วย	 pain	 scale	 และการวัดองศาการเคล่ือนไหว	 และ 

การวัดด้วยเครื่องมือสมัยใหม่	 เช่น	 Electroencephalogram	 โดยการวิจัยส่วนใหญ่ที่ทำาในประเทศไทย 

มักไม่มีตัวเปรียบเทียบ	 แต่หากเป็นการศึกษาที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลต่างประเทศจะมีตัวเปรียบเทียบ	 อาทิ	 

การเปรียบเทียบการนวดแบบอื่น	ได้แก่	Swedish	massage	หรือการรักษา	แบบอื่นได้แก่	การฝังเข็มหรือ	

Acupuncture	 พบว่าการนวดไทยมี	 ประสิทธิภาพ	 หรือสามารถลดการปวด	 หรือเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

ในโรคหรืออาการที่ทำาวิจัย	

(๓) การจัดการความรู้ ในรอบ	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมามีงานวิจัยจำานวนไม่มากที่ถอดองค์ความรู้ 

ของหมอนวดไทย	โดยส่วนใหญ่การจัดการความรู้มักจะทำาในการนวดพื้นบ้านมากกว่า	เช่น	การถอดความรู้

หมอพื้นบ้านในการรักษาอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 เป็นต้น	

การวิเคราะห์สถานการณ์ของการวิจัยนวดไทย ในช่วงเวลา	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 สถานการณ์การ

วิจัยการนวดไทยมีดังนี้

(๑) การวิจัยด้านการนวดไทยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยคลินิก เป็นไปเพื่อศึกษาผลของการ 

นวดไทยในการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย	 เช่น	 อาการปวดกล้ามเนื้อ	 ปวดหลัง	 โรคข้อเข่าเสื่อม	 อาการ

ไหล่ติด	และ	Myofascial	pain	รองลงมาเป็นการวิจัยสำารวจ	เช่น	การสำารวจค่าตอบแทนของหมอนวดไทย	

การสำารวจพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารและการสำารวจความพงึพอใจการนวดไทย	สดุทา้ยการวจิยัเพือ่ศึกษา

กลไกการออกฤทธิข์องการนวดไทย	โดยศกึษาการออกฤทธิใ์นมมุมองของแผนปจัจบุนั	เชน่	การเปลีย่นแปลง

ทางสรีรวิทยา	 การเปลี่ยนแปลงของ	 Electroencephalogram	 การเปลี่ยนแปลงของ	 bone	 marker	

นอกจากนั้นก็ยังมีความพยายามในการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ตามทฤษฏีเส้นประธานสิบ	 ในช่วง	 ๒-๓	 ปี

หลังมีการวิจัยในลักษณะประยุกต์นำาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยมาศึกษา	 เช่น	 ผลการทับหม้อ

เกลือในหญิงหลังคลอด	 การนวดเท้ารักษาอาการชาจากเบาหวาน	 การประคบร้อนด้วยหม้อเกลือเพื่อลด

อาการปวด	

(๒) นักวิจัยมืออาชีพด้านการนวดไทยมีน้อย งานวิจัยด้านนวดไทยประมาณครึ่งหนึ่งเป็น

วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท-เอก	 จากการสืบค้นข้อมูลพบงานวิจัยด้านนวดไทยที่เป็นวิทยานิพนธ์

จำานวน ๓๑ เรื่องเทียบกับงานวิจัยจำานวน ๔๓ เรื่อง	 นอกจากนั้นผู้ทำาวิจัยการนวดไทยส่วนใหญ่เป็น

บคุลากรทางการแพทยแ์ผนปัจจบัุน	เชน่	แพทย	์พยาบาล	นกักายภาพบำาบดั	เภสชักร	นกัวชิาการสาธารณสขุ	

มีงานวิจัยจำานวนน้อยที่มีรายชื่อของหมอนวดไทย	หรือหมอแผนไทยเป็นคณะผู้วิจัย
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ข้อเสนอต่อการพัฒนาการวิจัยด้านนวดไทย

(๑) การกำาหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน

(๒) การพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการนวดไทย ควรมีการพัฒนากลไกสนับสนุน

ใหเ้กิดการวจิยัดา้นนวดไทยทีม่คีณุภาพ	ทนัเวลาและเปน็ไปตามทศิทางทีว่างไว	้อาท	ิกลไกการสนบัสนนุดา้น

งบประมาณ	 กำาลังคนที่มีความรู้และทักษะในการทำาวิจัยด้านนวดไทยและมีจำานวนเพียงพอ

(๓) การพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยเชิงระบบ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การนวดไทยจากแหล่งข้อมูลที่กล่าวไปข้างต้น	 ในรอบ	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการวิจัยเชิงระบบ	 ซึ่งการ

วิจัยเชิงระบบมีความจำาเป็นมากในการนำาไปการกำาหนดนโยบายของประเทศ	

(๔) การพัฒนารูปแบบการวิจัยนวดไทยตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย การนวดไทยมีแนวคิด

และทฤษฏีที่แตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน	ดังนั้นการวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพ	ความปลอดภัยและ

กลไกการทำางานของการนวดไทยต่อรักษาอาการหนึ่งๆ	นั้นจำาเป็นต้องทำาบนแนวคิดและทฤษฏีการนวดไทย	

อีกทั้งในการรักษาด้วยการนวดไทยมักจะมีการรักษาอื่นๆ	 ควบคู่กันไป	 เช่น	 การประคบด้วยลูกประคบ

สมุนไพร	 หรือการใช้น้ำามัน	 ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละคน	 นอกจากนั้นการนวดไทยเป็นศิลปะที่มีความแตก

ต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

(๕) การพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการประสบความสำาเร็จของ 

การดำาเนนิการวจิยั	จากการทบทวนงานวจิยัพบวา่นกัวจิยัด้านนวดไทยยงัมนีอ้ย	การคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามสนใจ	

ฝึกอบรมแบบ	 on	 the	 job	 training	 ให้เข้าใจ	 มีความรู้และทักษะในการทำาการวิจัยด้านการนวดไทยบน

พื้นฐานและทฤษฏีการนวดไทย	 ก็จะทำาให้มีงานวิจัยนวดไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

๕) การคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย
(๑) ด้านกฎหมาย ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาได้แก่	 พระราชบัญญัติ

คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒	 ซ่ึงมีหมวดและมาตราท่ีเกี่ยวข้องคือ	 

หมวด	๒	การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	มาตรา	๑๖	ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

มี	 ๓	 ประเภทคือ	 ๑.	 ตำารับยาแผนไทยของชาติหรือตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติ	 ๒.	 ตำารับยาแผนไทย

ทั่วไปหรือตำาราการแพทย์แผนไทยทั่วไป	 และ	๓.	 ตำารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือตำาราการแพทย์แผนไทย

ส่วนบุคคล

การประกาศให้จารึกและบันทึกภูมิปัญญาการนวดไทยทั้ง	 ๔	 แหล่งให้เป็นตำาราการแพทย์ 

แผนไทยแห่งชาติ	 (ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,	 ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์	 ๑๑,	 จารึกตำารายา 

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร,	 คัมภีร์แผนนวด	 ๑	 และ	 ๒	 ใน	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่	 ๕)	 นั้น

ต้องรอกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำาหนดตำารับยาแผนไทยหรือตำารา 
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128 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

การแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

ทำาให้ยังไม่สามารถประกาศเป็นตำาราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติได้

(๒) ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ การจัดเก็บและการจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อใช้ในการศึกษา 

ความรู้และเป็นตำาราในการเรียนการสอน	 ศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 ราชวรมหาวิหาร	 

(วัดโพธิ์)	 มีแผ่นภาพเดิม	 ๖๐	 ภาพ	 ปัจจุบันใช้สอนทั้ง	 ๖๐	 ภาพ	 ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์ใช้เป็นตำาราเรียน

และมีการเผยแพร่	 ตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่	 ๕	 และจารึกตำารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร	

หอสมุดแห่งชาติพิมพ์เผยแพร่และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประกาศให้เป็นตำาราที่ใช้

เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยสำาหรับผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

(๓) ด้านสังคม องค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป	 คือ	 ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมล

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

ทรงโปรดเกล้าให้รวบรวมสรรพตำารา	แล้วให้จารึกลงบนแผ่นศิลาประดิษฐานไว้ตามเสนาสนะ	และศาลาราย

ภายในวดั	เพือ่ใหป้ระชาราษฎรไ์ดศ้กึษาเรยีนรูเ้ปน็มหาวทิยาลยัและหอสมดุเปดิสำาหรบัประชาชนแห่งแรก

ในโลกตะวันออก

เมื่อวันท่ี	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๑	 ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วย 

แผนงานความทรงจำาแห่งโลกของยูเนสโก	 (UNESCO	Memory	 of	 the	World	 Regional	 Committee	

for	 Asia/	 Pacific	 -MOWCAP)	 ณ	 กรุงแคนเบอร์ร่า	 ประเทศออสเตรเลีย	 ได้มีมติรับรองจารึกวันโพธิ์ขึ้น

ทะเบียนเป็น	 “มรดกความทรงจำาแห่งโลกในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” (Asia/	 Pacific	 Memory	 of	

the	 world	 Register	 in	 ๒๐๐๘)	 และวันที่	 ๒๗	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๔	 ได้มีมติรับรองให้จารึกวัดโพธิ์ขึ้น

ทะเบียนเป็น	“มรดกความทรงจำาแห่งโลกในระดับนานาชาติ”	(The	Memory	of	the	world	Register	

in	 2011)	 ณ	 มหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร์	 เมืองแมนเซสเตอร์สหราชอาณาจักร	 และได้มีการจัดงาน	 

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

๒๕๕๕	ณ	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม	 (วัดโพธิ์)

ศิลาจารึก “แผนนวด”วัดพระเชตุพนฯ	และรูปฤาษีดัดตนหล่อด้วยสังกะสีประสมดีบุก	นับเป็น

องค์ความรู้ตำาราการนวดไทยที่สำาคัญยิ่ง	 ที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน	 จึงสมควรส่งเสริมและพัฒนา	

การนวดไทย มรดกไทย สู่มรดกโลก โดยมีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศกำาหนดตำารับยาแผนไทยหรือตำาราการแพทย์แผนไทยของชาติ	 และ 

ต้องพัฒนากลไกในการรับรองมาตรฐานการอบรมความรู้การนวดไทยและการบริการการนวดไทยว่าเป็นไป

ตามภูมิปัญญาการนวดไทยของชาติ
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๕.๔ มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการและการพัฒนากำาลังคน

๑) มาตรฐานการนวดไทยในระบบบริการ

การนวดไทยเป็นวิชาชีพประเภทหนึ่งในสาขาการแพทย์แผนไทยที่มีบทบาทสำาคัญทางเลือกหนึ่ง

ในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย	 ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖  

ซึ่งได้กำาหนด	 “วิชาชีพการแพทย์แผนไทย” การนวดไทยเป็นการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

ตามมาตรา	 ๔	 ทำาให้ผู้ที่มีใบประกอบโรคศิลปะดังกล่าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตาม	 พ.ร.บ.วิชาชีพฯ	 และมี

สิทธิและศักดิ์เท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ

การดำาเนินการโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กระทรวงสาธารณสุข	

ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำาเนินการพัฒนามาตรฐานการนวดไทย	 ได้แก่	หลักสูตร	สถานพยาบาล	

แนวปฏิบัติทางคลินิก	 มาตรฐานสถาบันการศึกษา/สถาบันการฝึกอบรม	 และมาตรฐานตำารา	 มีดังนี้

๑) มาตราฐานหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้มีการ

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

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

องค์ความรู้และคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทย	 หัวข้อย่อย	 ๒)	 องค์ความรู้ในระบบการสืบทอด/การอบรม

ความรู้ในวิชาชีพการนวดไทย

๒) มาตรฐานสถานพยาบาล ใช้แนวทางมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถาน

บริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดทำาโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ในปี 

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

สาธารณสุขของรัฐแบ่งเป็น	 ๒	 ระดับ	 คือ	 ระดับโรงพยาบาลและระดับสถานีอนามัย	 ได้แก่	

	 (๑)	 สถานที่	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	 และสิ่งแวดล้อม

	 (๒)	 บุคลากร

	 (๓)	 การปฏิบัติงาน

	 (๔)	 การควบคุมคุณภาพ

	 (๕)	 การจัดบริการ

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 ได้มีการจัดทำามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน 

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

Medicine	Promoting	Hospital	Standard	(TIPhS)	เพื่อให้หน่วยบริการในส่วนภูมิภาคสามารถจัดบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยระดับของมาตรฐานโรงพยาบาล 

ส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.)	แบ่งออกเป็น	๓	ระดับ	
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130 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

คือ	 มาตรฐานในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	 (รพศ./รพท.)	 มาตรฐานในระดับโรงพยาบาล

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

งานบริการ	 ๕	 ด้าน	 ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเช่นเดียวกัน

๓) แนวปฏิบัติทางคลินิก

จัดทำาแนวเวชปฏิบัติด้านการนวดไทย (วนท.) การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 โดยจัดทำา	 แนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อลดอาการปวด แนวเวชปฏิบัติการ 

นวดไทยเพื่อฟื้นฟู ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต	 และได้จัดทำาแนวเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

หญิงหลังคลอด พ.ศ.	๒๕๕๓	ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการว่า	สถานบริการสาธารณสุขและหน่วยบริการประจำา

ควรใช้แนวเวชปฏิบัติการนวดไทยแนวเดียวกันท้ังประเทศ	 และได้มีการเสนอให้กรมพัฒนาการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปรับปรุงและ	 พัฒนาแนวเวชปฏิบัติให้เป็นแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์ 

แผนไทยสำาหรับหน่วยบริการที่จัดบริการการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ	

๔) มาตรฐานสถาบันการศึกษา/สถาบันการฝึกอบรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ได้มีการแยกระดับการศึกษาอบรมเป็น	 ๒	 ระดับ	 ได้แก่	

	 (๑)	 ระดบัสถาบนัหรอืสถานพยาบาลท่ีสภาการแพทยแ์ผนไทยรับรองโดยมผู้ีประกอบวชิาชพี

การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม	 ตามมาตรา	 ๑๒	 (๒)	 (ก)	 

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

ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 จำานวน	 ๑๐๕	 แห่ง	 รายละเอียด 

ดูตาราง	 ๓.๖	 รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยฯ	 ในบทที่	 ๓

	 (๒)	 ระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือ 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง	 ตามมาตรา	 ๑๒	 

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

ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	จำานวน	๑๑	แห่ง	และด้านการแพทย์

แผนไทยประยุกต์	 จำานวน	๘	 แห่ง	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๙-๓.๑๐	 ในบทที่	 ๓

๕) มาตรฐานตำารา

	 (๑)	 ตำาราการเรียนการสอนวิชาชีพการนวดไทย (ประเภท ก)	 สภาการแพทย์แผนไทย	

(คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยเดิม)	 ได้รับรองและประกาศ	 ตำาราที่ใช้เป็นแนวทางใน 

การศึกษาวชิาการแพทยไ์ทยสำาหรบัผูท่ี้ประสงคจ์ะขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขา

การแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย	จำานวน	๓	รายการ	 ได้แก่	๑)	ตำาราแผนนวด	 ในตำาราเวชศาสตร์ฉบับ

หลวง	 รัชกาลที	 ๕	 เล่มที่	 ๑	 เล่มที่	 ๒	 กรมศิลปากร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 พุทธศักราช	 ๒๕๔๒	 ๒)	 ตำารา
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บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย 131

หมอนวดวัดโพธิ์	 จารึกวัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม	 และ	 ๓)	 ตำาราการนวดไทย	 เล่ม	 ๑	 มูลนิธิสาธารณสุข

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

การนวดไทย	 (ประเภท	 ก)	 ยังขาดตำาราหลักที่ใช้สอนเป็นจำานวนมาก	 ไม่น้อยกว่า	 ๒๐	 วิชาเรียน

	 (๒)	 ตำาราของสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) ตำาราที่ใช้ในการเรียน

การสอนดา้นการนวดไทย	พบวา่	เกอืบทกุสถาบนัจะใชต้ำาราหลากหลาย	ทัง้นีค้วรเนน้ความรูค้วามเขา้ใจหลัก

และองค์ความรู้ของการนวดไทยตามภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิม

	 (๓)	 ตำาราของสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ประเภท ข)	 ในการเรียน

การสอนระยะแรกใช้ตำาราการนวดของแพทย์แผนไทยทั่วไป	 เช่น	 จารึกวัดพระเชตุพนฯ	 (วัดโพธิ์)	 คัมภีร์ 

แผนนวด	 เล่ม	 ๑	 และเล่ม	 ๒	 การพัฒนาตำาราหัตถเวชกรรมแผนไทย	 (การนวดไทยแบบราชสำานัก)	 และ	

การนวดพื้นฐานในการพัฒนาตำาราการนวดแบบราชสำานัก	 แบ่งเนื้อหาเป็น	 ๓	 ตอน	 คือ	 การนวดพื้นฐาน	

การนวดจุดสัญญาณ	 และโรคทางหัตถเวชกรรมแผนไทย	 และตำาราที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำาลังพัฒนาขึ้นมา

๒) การพัฒนากำาลังคน

สังคมไทยมีกระแสความตื่นตัวในเร่ืองการแพทย์แผนไทย	 มากข้ึนในช่วง	 ๓	 ทศวรรษท่ีผ่านมา	

จากความสนใจเรื่องสุขภาพทางเลือกของประชาชน	 ขณะที่กระแสการสนใจภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 ในกลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพื้นที่ค่อยๆ	 ขยายตัวและได้รับ 

การยอมรบัจากภาครฐัมากข้ึน	ทำาใหเ้กดิกระบวนการทีจ่ะฟืน้ฟอูงคค์วามรูข้องการแพทยแ์ผนไทย	การแพทย์

พื้นบ้านขึ้น	 ซึ่งในปี	 ๒๕๕๒	 ได้มีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒	 มติ	 ๗	 เรื่อง	 การพัฒนาการแพทย์

แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ	 คู่ขนาน

กับการแพทย์แผนปัจจุบัน	และในปี	๒๕๕๓	มีมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น	การรับรองแผนยุทธศาสตร์

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

นโยบายเพื่อการบูรณาการการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือก	 เข้าสู่ระบบ

ประกันสุขภาพ	 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมากขึ้น	 การกำาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา 

กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในระดับชาติได้ชัดเจนขึ้น	 แต่การขับเคลื่อนการพัฒนากำาลังคนผู้ให้บริการ

ด้านการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย	 โดยเฉพาะในภาครัฐที่ถือว่ามีความสำาคัญ	 เนื่องจากเป็นแกนหลัก

ของการใหบ้รกิารสขุภาพแกป่ระชาชนของประเทศ	ดังนัน้ปจัจัยทีส่ำาคญัทีสุ่ดประการหนึง่คอื	การมบีคุลากร

ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการนวดไทยที่เพียงพอ	 ทั้งในด้านจำานวน	 ความสามารถ	 คุณภาพ	

และบุลากรเหล่านั้นจะต้องมีการกระจายตัวในการให้บริการสุขภาพกับประชาชนกลุ่มต่างๆ	 อย่างทั่วถึง

สถานการณ์กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยจากรายงานการสาธารณสุขไทย	 ด้านการแพทย์ 

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

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

ศึกษา	 ๓,๑๗๙	 คน	 และในปีเดียวกัน	 นพ.ฑินกร	 โนรี	 ได้ศึกษาการคาดการณ์ความต้องการกำาลังคน 
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132 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล	 และในอีก	 ๑๐	 ปีข้างหน้า	 โดยจำาแนกผู้ให้บริการ 

ออกเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 คือ	 นายแพทย์แผนไทย	 หมายถึง	 บุคคลผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	

หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	และผู้ช่วยที่ได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะ	หมายถึง	บุคคลที่

ได้รับการอบรมตามหลักสูตร	 “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย”	 จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 ในระดับสถานบริการ	 ตั้งแต่ระดับปฐมภูม	 ทุติยภูม	 และตติยภูมิ	 

เมื่อพิจารณากรอบอัตรากำาลังร่วมกับจำานวนสถานบริการของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 (รพ.ศูนย์/

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

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

การเปลี่ยนแปลง	 และจากการสำารวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการภาครัฐ 

ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พบว่า	 ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ	

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

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

บุคลากรแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

ส่วนกำาลังการผลิตในสถาบันการศึกษาเกือบทั้งหมด	ยกเว้นโรงเรียนอายุรเวท	เปิดรับนักศึกษา

ในช่วงปี	 ๒๕๔๕-๒๕๕๐	 โดยได้ผลิตบุคลากรออกปฏิบัติงานแล้วทั้งสิ้น	 ๑,๙๘๗	 คน	 และกำาลังอยู่ระหว่าง

การศึกษาทั้งสิ้น	 ๒,๘๑๘	 คน	 ซึ่งอีก	 ๑๐	 ปีข้างหน้า	 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนี้	 ยังขาดข้อมูลกำาลังการผลิต

ในสายวิชาชีพการนวดไทย (ประเภท ก) หรือได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากผู้ประกอบโรคศิลปะ

ซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์ 

แผนไทยรับรอง	 ซึ่งในปี	 ๒๕๔๘	 ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทย	 

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

ได้รับใบครูผู้รับมอบตัวศิษย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพสำาหรับผู้ขอ 

ขึน้ทะเบียนและรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย	พ.ศ.	๒๕๕๐	และมผีูป้ระกอบ

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

จำานวน	 ๖๙๙	 คน	 ปี	 ๒๕๕๕	 จำานวน	 ๕๓๕	 คน	 รายละเอียดดูตาราง	 ๓.๕	 จำานวนผู้สอบและได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนฯ	 ในบทท่ี	 ๓	 ซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังไม่มีใบครูผู้รับมอบตัวศิษย์	 อย่างไรก็ตามไม่ได้มีการแยก 

การวิเคราะห์เป็นกำาลังคนด้านการนวดไทย	 เนื่องจากนายแพทย์แผนไทยทุกคนสามารถให้การรักษาด้วย 

การนวดไทยได้	 และหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยขณะนี้เป็นหลักสูตรที่สอนการนวดไทยเป็นหลัก	 แต่การ

จัดทำากรอบอัตรากำาลังเช่นนี้	 จะมีผลต่อการวิชาชีพการนวดไทยในประเภท	 ก	 ที่มีเฉพาะใบประกอบโรค

ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย	 ประเภทการนวดไทยนั้นก็จะไม่เข้าข่ายกรอบอัตรากำาลังที่วิเคราะห์	 จึงต้อง

ผลักดันให้มีกรอบอัตรากำาลังด้านการนวดไทยในระบบสุขภาพพร้อมทั้งทิศทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

นวดด้วย

Report-1-5.indd   132 10/2/2558   20:47



บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย 133

ปัญหาอุปสรรค
(๑)	 การพฒันาเกณฑ์มาตรฐานวชิาชพีการนวดไทย	เกณฑม์าตรฐานอาชพีการนวดไทยการพฒันา

ยกระดับผู้ให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนด้านการผลิตบุคลากรการนวดไทยให้เพียงพอกับความต้องการ	 

อย่างไรก็ตามการผลิตบุคลากรด้านการนวดไทยยังมีความหลากหลายของหลักสูตรการเรียนการสอน	 

ครู	 วิทยากร	 และแหล่งฝึกอบรมที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 ส่งผลให้ความรู้และทักษะการนวดไทยมี 

ความแตกต่างกัน	 ไม่มีกรอบอัตรากำาลังในหน่วยบริการ	 และระบบการจ้างงานไม่เอื้ออำานวยต่อการพัฒนา

บุคลากรด้านการนวดไทย	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ้างรายวัน

(๒)	 การผลติบคุลากรดา้นการนวดไทย	มจีำานวนไมเ่พียงพอกบัความต้องการเนือ่งจากข้อกำาหนด

คุณสมบัติบุคลากรนวดเพื่อการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพกำาหนด	 ต้องเป็นผู้จบหลักสูตรวิชาชีพนวดไทย	

๘๐๐	 ชั่วโมง	

(๓)	 ไม่มีฐานข้อมูลกำาลังคนด้านการนวดไทย	เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ	และวางแผนกำาลังคน

ด้านการนวดไทยในระยะยาว

(๔)	 อดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน	 มีหน่วยงานที่ผลิตบุคลากรด้านการนวดไทยทั้งภาครัฐและเอกชน

จำานวนมาก	หลกัสตูรการเรยีนการสอนและตำาราเรยีนมคีวามหลากหลายทำาใหบ้คุลากรทีจ่บจากสถาบนัตา่งๆ	

มีความแตกต่างทั้งด้านความรู้และทักษะ

(๕)	 สถานบริการท้ังภาครัฐและเอกชนแต่ละแห่งมีความต้องการบุคลากรนวดไทยไม่เหมือนกัน	

(นวดเพื่อการรักษา	 และนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความงาม)

(๖)	 ไม่มีหน่วยงานกลางในการรับรองมาตรฐานอาชีพการนวดไทย

(๗)	 ไม่มีหน่วยงานกลางในการขึ้นทะเบียนผู้จบการอบรมอาชีพการนวดไทย

(๘)	 ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้และทักษะให้สอดรับกับ 

ความต้องการของสังคม

(๙)	 ความต้องการบุคลากรด้านการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐมีจำานวนเพิ่มขึ้น

และมีเกณฑ์พัฒนามาตรฐานวิชาชีพการนวดไทย	 ซึ่งเป็นข้อกำาหนดด้านการประกอบโรคศิลปะ	 (นวดเพื่อ 

การรักษา)	 แต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีกรอบอัตรากำาลังรองรับรวมถึงสวัสดิการอื่นๆ	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(๑)	 กระทรวงสาธารณสุขควรเน้นการส่งเสริมการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในระดับ	 

District	 health	 system	 (ทั้ง	 Primary	 และ	 secondary	 care)	 เนื่องจากสถานบริการระดับนี้มีต้นทุน 

บุคลาการทางด้านนี้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่แล้ว	 อีกท้ังการจัดระบบบริการท่ีไม่ยุ่งยากและซับซ้อน 

เกินไป	 จะทำาให้ประสบความสำาเร็จในการผสมผสานบริการทางการแพทย์แผนไทยเข้ากับการแพทย์ 

แผนปัจจุบันได้ง่าย
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(๒)	 ควรกำาหนดให้มีหน่วยงานหลัก/กลไกในการรับรองมาตรฐานฝีมือด้านวิชาชีพและอาชีพ 

การนวดไทย	 กำาหนดให้มีหน่วยงานหลักในการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานฝีมือการนวดไทย 

ทัง้ดา้นวชิาชพีและอาชพีเพือ่การจดัหางาน	การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนการนวดไทยเพ่ือพัฒนาและ

ยกระดับฝีมือให้สอดรับกับความต้องการ

(๓)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นทางเลือกที่สำาคัญ	 ในการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการด้าน 

การแพทยแ์ผนไทยลงในระดบัพืน้ที	่โดยสามารถดำาเนนิการได้ต้ังแต่	การวางแผนความต้องการ	การสนบัสนนุ

งบประมาณในการผลิต	 และการกำาหนดอัตราตลอดจนความก้าวหน้าของบุคลากรเหล่านี้ลงในหน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ตาม

(๔)	 ควรพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลที่มีความจำาเป็น	 (Core	 indicators)	 เพื่อนำามาใช้ประกอบ

การคาดการณ์ด้วยวิธีอื่นๆ	 จะทำาให้การวางแผนในอนาคตมีความแม่นยำาขึ้น	 ตัวอย่างข้อมูลดังกล่าว	 เช่น	

ข้อมูลด้านผลิตภาพ	 (Productivity)	 การวิเคราะห์ลักษณะความเจ็บป่วยของแต่ละกลุ่มประชากร	 ข้อมูล

อัตราใช้บริการ	 (Utilization	 rate)	 ข้อมูลการสูญเสียบุคลากรจากวิชาชีพ	 (Loss	 rate)	 เป็นต้น

(๕)	 พฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหม้คีณุภาพและมาตรฐานทัง้ตามมาตรฐานของกระทรวง

ศึกษาและการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย	 การดำาเนินการควรทำาภายใต้ 

เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันการผลิต	 สภาการแพทย์แผนไทย	 และกระทรวงสาธารณสุข

(๖)	 เร่งพัฒนา	 “ครู”	 ทั้งในเร่ืองจำานวนและคุณภาพ	 ซ่ึงจะเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการกำาหนด 

ความสามารถในการผลิตบุคลากรในอนาคต

(๗)	 พัฒนาบุคลากรที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม	 โดยเฉพาะในกลุ่มที่

จบจากสถาบันการศึกษาไม่สามารถสอบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพได้	 และกลุ่มท่ีผ่านการฝึกอบรมใน

หลักสูตรต่างๆ	 ท่ีหลากหลายและไม่ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนดของสภาการแพทย์แผนไทย	 ควรได้รับ 

การพัฒนาปรับวุฒิการศึกษา	 เพื่อให้สามารถสร้างผลิตภาพที่มากขึ้นได้

๓) ระบบบริการ

สถานบริการด้านการนวดไทยในปัจจุบัน	 ประกอบด้วย	 สถานบริการ	 ๓	 ประเภท	 ได้แก่	 

สถานบริการภาครัฐ	 จำานวน	๑๐,๕๙๒	 แห่ง	 ภาคเอกชน	 จำานวน	๒๙๘	 แห่ง	 ดังตาราง	 ๕.๓
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ตาราง ๕.๓	 จำานวนสถานบริการด้านการนวดไทย

สถานบริการ
จำานวน 

(แห่ง)

จัดบริการ

นวด (แห่ง)

คิดเป็น

ร้อยละ 

(แห่ง)

ไม่มี

บริการนวด 

(แห่ง)

คิดเป็น

ร้อยละ

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

		๑.	โรงพยาบาลชุมชน ๗๓๔ ๕๗๙ ๗๘.๘๘ ๑๕๕ ๒๑.๑๒

		๒.	โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ๙๔ ๓๙ ๔๑.๔๘ ๕๕ ๕๘.๕๑

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

-	สถานบริการภาคเอกชน - ๒๙๘ - - -

ที่มา: กลุ่มงานนวดไทย	 สถาบันการแพทย์แผนไทย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ณ	 วันที่	 ๓๑	

มีนาคม	๒๕๕๕

จะเห็นได้ว่าจำานวนสถานบริการในภาครัฐที่ไม่มีบริการด้านการนวดไทยนั้นมีร้อยละ	 ๖๙.๙๒	 

ซึ่งการมีนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนทั้งด้านอัตรากำาลัง	 งบประมาณการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวก	 

และอื่นๆ	 จะสามารถขยายจำานวนสถานบริการด้านการนวดไทย	 และเพิ่มอัตรากำาลังให้สถานบริการ 

และสรา้งความมัน่คงของคณุภาพชวีติของบคุลากรด้านการนวดไทย	ซ่ึงเปน็ผู้รักษาอตัลักษณก์ารนวดไทยให้

ดำารงอยู่ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

(๑) การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู
การนวดไทย	 เป็นวิธีการหนึ่งของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งในมิติ 

การส่งเสริมสุขภาพ	 การป้องกันโรค	 การรักษาโรคและการฟื้นฟู	 โดยมีช่องทางการบริการแพทย์แผนไทย 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	 มี	 ๒	 ช่องทาง	 คือ	

๑)	 ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากคลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน	 แต่เนื่องจากแพทย์แผนปัจจุบันยังขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรักษาทางการแพทย์แผนไทย	 ส่งผลให้ไม่ส่ังการรักษาหรือไม่ส่งต่อ 

การรักษาด้านการแพทย์แผนไทย	 รวมทั้งมีขั้นตอนในการเข้ารับบริการผ่านหลายขั้นตอนทำาให้การบริการ

การแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขมีจำานวนไม่แพร่หลาย

๒)	 ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากคลินิกแพทย์แผนไทย	 แต่เนื่องจากผู้รับผิดชอบอาจไม่ใช่แพทย์ 

แผนไทยผู้มีใบประกอบโรคศิลปะโดยตรง	 ส่วนมากเป็นพยาบาล	 เภสัชกร	 นักวิชาการ	 นักกายภาพบำาบัด	

เปน็ตน้	ทำาใหข้าดความตอ่เนือ่งในการสง่ต่อบริการ	ดังนัน้ควรมกีารอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบัศาสตร์การแพทย์

แผนไทยแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือมีแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะทุกหน่วยบริการ
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136 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ดังนั้นเพื่อให้การบริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเข้มแข็งมากข้ึน	 ควรมี 

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยแก่แพทย์แผนปัจจุบัน	 และควรแทรกองค์ความรู้ 

ดา้นการแพทยแ์ผนไทยในระบบการเรยีนการสอนของแพทยแ์ผนปจัจุบนั	นอกจากนีห้ากต้องการพัฒนาการ

บริการนวดไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวและสู่มาตรฐานสากลควรพัฒนาระบบบริการการนวดไทยทั้งใน 

สถานบริการภาครัฐและเอกชนให้มีความทัดเทียมมาตรฐานสากล	 ควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตยา

สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในกรรมวิธีการนวดไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	 เพื่อให้คนไทยทุก

ช่วงวัยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในการรับบริการนวดไทย	

การนวดไทยมีการบริการ	๒	ระดับ	ได้แก่	การนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	และการนวด

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 การพัฒนาระบบบริการเพื่อสร้างการยอมรับถึงประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 และความ

ปลอดภัย	 จึงมุ่งเน้นการจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นการประกันคุณภาพบริการ	 ดังนี้

 (๑) ภาครัฐ	 การจัดบริการนวดไทยในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ	 เน้นไปด้านการนวด 

เพื่อรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกำาหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมและขับเคลื่อน 

การจัดบริการนวดไทยในระบบสุขภาพ	

	 	 ๑.๑)	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก	 ได้พัฒนามาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยสำาหรับหน่วยบริการภาครัฐ	 ๕	 ด้าน	 คือ	 

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

และ	๕.	 การจัดบริการ

	 	 การจัดทำามาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการการแพทย์แผนไทย	

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ	 แบ่งออกเป็น	 ๒	 ระดับ	 ได้แก่	 มาตรฐานในระดับโรงพยาบาล	 และ 

มาตรฐานในระดบัสถานอีนามยั	โดยทีม่าตรฐานบรกิารการแพทยแ์ผนไทยระดบัโรงพยาบาลและสถานอีนามยั

มีส่วนเหมือนและส่วนต่างกัน	ดังนี้	ส่วนที่เหมือนกัน ได้แก่	ด้านสถานที่	เครื่องมือ	เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อม	

ด้านการปฏิบัติงานและด้านการควบคุมกำากับคุณภาพ ส่วนที่แตกต่างกัน	ได้แก่	ด้านบุคลากร	แตกต่างกัน

ที่ผู้ทำาหน้าท่ีซักประวัติ	 ตรวจร่างกาย	 วินิจฉัยโรค	 และสั่งการรักษา	 และผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย	

เน่ืองจากในระดบัสถานอีนามยัไมม่ผีูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรม	(แพทยแ์ผนปจัจบุนั)	ยกเวน้บางสถานอีนามัย

เท่านั้น	ที่มีแพทย์มาออกตรวจเป็นครั้งคราว	ด้านการจัดบริการ	แตกต่างกันที่สถานีอนามัยเน้นให้มีบริการ

รักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร	 สำาหรับโรงพยาบาลให้มีบริการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรและการให้

บริการนวดเพื่อการบำาบัดรักษา

	 	 สำาหรับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นๆ	 ให้ใช้มาตรฐานงานบริการการแพทย์ 

แผนไทย	 โดยที่มหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยใช้มาตรฐานงานบริการการแพทย์ 

แผนไทยระดบัโรงพยาบาลสว่นสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐัอืน่ๆ	ใหพ้จิารณาจากลกัษณะของการจดับรกิาร

การแพทย์แผนไทย	 ถ้ามีการจัดบริการใกล้เคียงกับโรงพยาบาลให้ใช้มาตรฐานระดับโรงพยาบาล	 และถ้าจัด

บริการใกล้เคียงกับสถานีอนามัยให้ใช้มาตรฐานระดับสถานีอนามัย
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บทที่ ๕ สถานการณ์การนวดไทย และพัฒนาการการนวดไทย 137

	 	 ๑.๒)	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จัดสรรงบประมาณเป็นกองทุนพัฒนา

ระบบการแพทย์แผนไทย	 สำาหรับกลุ่มผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 (UC)	 โดยใช้ชื่อว่า	 “กองทุนหลักประกัน

สุขภาพสำาหรับการจัดบริการการแพทย์แผนไทย”	 โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการแพทย์

แผนไทยใหเ้ปน็บรกิารสขุภาพทางเลอืกทีม่คีณุภาพ	ปลอดภยั	มปีระสทิธภิาพและไดม้าตรฐาน	เพือ่สนบัสนนุ

และพัฒนาให้การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือก	 สามารถเชื่อมโยงควบคู่ไปกับบริการการแพทย์ 

แผนปจัจบุนัไดอ้ยา่งเหมาะสมในแตล่ะบริบท	เพ่ือสร้างระบบสุขภาพทีม่คีวามยัง่ยนื	มส่ีวนร่วม	และสามารถ

พึ่งตนเองได้ในระยะยาว

	 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้จัดทำามาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทย	

เพือ่เปน็แนวทางการพฒันาและประเมนิมาตรฐานบริการ	ซ่ึงในการจัดทำามาตรฐานบริการการแพทยแ์ผนไทย	

มสีว่นเหมอืน	ไดแ้ก	่ดา้นการปฏบิตังิาน	ด้านการจัดบริการ	ด้านบคุลากร	และด้านการควบคมุกำากบัคณุภาพ	

โดยที่มีส่วนที่ต่างกัน	 ได้แก่	 ด้านสถานที่ แตกต่างกันในรายละเอียดของขนาดเตียง	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้ 

และสิ่งแวดล้อม	 โดยมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทยของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

ยดึแนวมาตรฐานเดยีวกบัสำานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ	กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพกำาหนด	

และด้านบุคลากร	 กำาหนดบุคลากรผู้ให้บริการเป็นผู้จบการอบรมหลักสูตรการนวดไทยอย่างน้อยหลักสูตร 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 ๓๓๐	 ชั่วโมง	 หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการนวดไทย	 ๘๐๐	 ชั่วโมง	 และผู้ประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 (๒) ภาคเอกชน การจัดบริการนวดไทยในภาคเอกชน	 ส่วนใหญ่เน้นไปด้านการนวด 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 สปาเพื่อสุขภาพ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการภาคเอกชนและธุรกิจบริการ 

สุขภาพ	ได้แก่	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	มีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่	๒	หน่วย	ได้แก่	สำานักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะซึ่งทำาหน้าที่อนุญาตและควบคุมกำากับสถานประกอบการที่เป็นคลินิกบริการ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	 และสำาหรับสถานประกอบการการที่เป็นธุรกิจบริการด้านสุขภาพ	

ผู้ทำาหน้าที่อนุญาตและควบคุมกำากับได้แก่สำานักธุรกิจบริการสุขภาพ

ทั้งนี้สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	 และสำานักส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ	 

ได้ดำาเนินการจัดทำาแนวทางมาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยสำาหรับธุรกิจบริการสุขภาพภาคเอกชน	

และการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน	 โดยส่งมอบให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเป็นผู้ดำาเนินการ

ตรวจประเมิน	

กล่าวโดยสรุป	 ในการขับเคล่ือนนโยบายเพ่ือส่งเสริมและขับเคล่ือนการจัดบริการการแพทย์ 

แผนไทย	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งเน้นเกี่ยวกับการจัดบริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน	 มีการรับรองเพื่อเป็นการประเมินคุณภาพบริการ	 ยังขาดการเชื่อมประสานกันระหว่างหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาอุปสรรคที่พบ	 ขาดการเชื่อมประสานในการจัดทำามาตรฐานการจัดบริการการแพทย์ 

แผนไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ได้แก่	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

Report-1-5.indd   137 10/2/2558   20:47



138 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

และการแพทย์ทางเลือก	 และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีสอง 

หน่วยงาน	 ซึ่งต่างจัดทำามาตรฐานเพื่อการดำาเนินงานของแต่ละหน่วย	

ข้อเสนอแนะ จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบบริการการนวด

ไทย	ควรเกดิจากการมสีว่นรว่มของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	และมรีะบบการเชือ่มประสาน

ในการพฒันาระบบการจดับรกิาร	และควรมแีนวทางพฒันามาตรฐานการบรกิารทีเ่ปน็หนึง่เดยีว	โดยมกีลไก/

หน่วยงานหลักสำาหรับตรวจ	 ประเมินและรับรองมาตรฐานการบริการ

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

ระดับ	 ๑	 หมายถึง	 สถานบริการที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ได้แก่	 การใช้ยาสมุนไพร	 

การนวด	 การอบสมุนไพร	 การประคบสมุนไพร

ระดับ	 ๒	 หมายถึง	 สถานบริการที่ให้บริการ	 ๒	 อย่าง	 เช่น	 การนวดร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร	

หรือการนวดร่วมกับการประคบสมุนไพร

ระดับ	 ๓	 หมายถึง	 สถานบริการที่ให้บริการในระดับ	 ๒	 และมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 

การแพทย์แผนไทยร่วมด้วย

ระดับ	 ๔	 หมายถึง	 สถานบริการที่มีบริการระดับที่	 ๓	 และมีการผลิตยาในสถานบริการ

การจดับรกิารการแพทยแ์ผนไทยในสถานบรกิารภาครฐัสว่นใหญถ่กูกำาหนดโดยการตรวจราชการ	

ในการส่งเสริมสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทยให้	 รพศ.	 รพท.	 รพช.	 ทุกแห่ง	 จัดบริการระดับ	 ๒	 สถานี	

อนามัยจัดบริการระดับ	 ๑	 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน	 พบว่าการพัฒนายกระดับบริการแพทย์แผนไทย	 ขึ้นอยู่

กับความพร้อม	 ความต้องการพัฒนาของแต่ละพื้นที่	 จึงทำาให้การบริการทางการแพทย์แผนไทยใน 

สถานบริการของรัฐมีการพัฒนาที่แตกต่างกัน	

การจัดบริการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสุขภาพ	 ในระบบสุขภาพมีระดับบริการ	 ด้านสุขภาพ 

เชื่อมโยงเครือข่ายบริการตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ในหน่วยบริการทั้ง	๓	ระดับ	ได้แก่	หน่วยบริการ

ระดับปฐมภูมิ	 หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ	 และหน่วยบริการระดับตติยภูมิ	 มีบริการที่ครอบคลุมด้าน 

การส่งเสริมสุขภาพ	 ด้านการป้องกันโรค	 การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ

การบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ในสถานบริการของรัฐส่วนใหญ่จะจัดที่

หน่วยบริการปฐมภูมิ	 แม้ว่าการแพทย์แผนไทยมีศักยภาพในการให้บริการ	 ทั้งในระดับปฐมภูมิ	 ทุติยภูมิ	 

ตติยภูมิ	แต่ได้รับการยอมรับน้อยจากแพทย์แผนปัจจุบัน	จึงทำาให้การจัดบริการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฐมภูมิ	

โดยการจัดระดับบริการยังมีจุดอ่อนในบางประเด็น	 คือ

(๑)	 ไม่มีข้อมูลการจัดระดับบริการของสถานบริการที่เป็นปัจจุบัน	

(๒)	 โครงสร้างสถานบริการของรัฐส่วนใหญ่มีพื้นที่จำากัด	 ไม่สามารถรองรับการบริการด้าน 

การนวดไทยอย่างเพียงพอ	 เน่ืองจากต้องใช้พื้นที่สำาหรับการนวด	 การอบประคบ	 ให้เหมาะสมและถูกต้อง 

ตามมาตรฐาน
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(๓)	 ขาดแคลนบุคลากรด้านการนวดรักษา	 เนื่องจากแหล่งผลิตบุคลากรการนวดมีหลาย 

หน่วยงาน	 ส่วนใหญ่จะผลิตบุคลากรที่สำาเร็จหลักสูตรน้อยกว่า	 ๑๕๐	 ชั่วโมง	 ซึ่งเป็นบุคลากรนวดเพื่อ 

ส่งเสริมสุขภาพ

(๔)	 ยังไม่มีกรอบอัตรากำาลังรองรับบุคลากรด้านการนวดไทย

(๕)	 ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนา

๕.๕ การมีส่วนร่วมของภาคีและการคุ้มครองผู้บริโภค

การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการเคลื่อนไหว 

ทางสังคมสู่การขับเคลื่อนนโยบายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 

และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ	 มีดังนี้

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

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

ตั้งต้นให้เวทีต่างๆ	 ให้ความคิดเห็น	 โดยได้จัดทำาโครงการเสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์

พื้นบ้าน	 การแพทย์ทางเลือก	 และประชาคมสุขภาพทางเลือกขึ้น	 เพื่อให้เครือข่ายทั้ง	 ๔	 เครือข่ายเข้าร่วม

และมีการจัดเวทีประชุม	 ๑๘	 เวที	 เพ่ือให้ได้กรอบความคิดระบบสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของสังคมไทย	 

จนมีนิยามและใช้คำา	 “ระบบสุขภาพวิถีไท”	 เป็นคำาครอบคลุมการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้าน	 

และการแพทย์ทางเลือก	 ภายหลังตลาดนัดสุขภาพ	 ข้อเสนอจากการประชุมสาธิตสมัชชาและกระแสการ 

ตอบรับภูมปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 ได้นำาไปสู่การสังเคราะห์ยกร่าง	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ

๒.	 การร่าง	 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ	 ได้ดำาเนินการโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคี 

เครือข่าย ทุกภาคส่วน	 ตั้งแต่	 ภาคประชาสังคม	 ภาควิชาการหรือวิชาชีพ	 และภาคนโยบาย	 ภาครัฐ	 

ในงานสมัชชาแห่งชาติ	ปี	๒๕๔๕	และผ่านกระบวนการจนได้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

ฉบับแรกของประเทศไทย	 ซึ่งได้กำาหนดในหมวด	 ๕	 มาตรา	 ๔๗	 (๗)	 ว่า	 การส่งเสริมสนับสนุนการใช้และ

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก

อื่นๆ

๓.	 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 สนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนทางด้าน

การแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ

คู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยการพัฒนายกระดับบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ	 การจัดสรร

ทรัพยากร	การผลิตและจัดสรรอัตรากำาลังคน	การจัดการระบบยาและระบบบริการ	เพื่อให้เกิดการใช้บริการ

ในระบบสุขภาพอย่างกว้างขวาง	 โดยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการแพทย์ทุกระบบได้อย่างเท่าเทียมกัน

๔.	 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๒	 มติ	 ๗	 “การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์ 

แผนปัจจุบัน” เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒	 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 
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140 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	 อาทิ	 (๑.๑)	 สนับสนุนให้มีกลไกระดับจังหวัด	 เช่น	 หมอพื้นบ้าน	

แพทย์แผนไทย	เป็นต้น	ทำาหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของหมอพื้นบ้านในการดูแล

สุขภาพของประชาชน	 (๑.๒)	 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมให้มีการรวมกลุ่ม

และเครือข่าย	 เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบสุขภาพแบบพ่ึงตนเอง	 และระบบการคุ้มครองผู้ป่วยและผู้บริโภค	 

(๑.๓)	สง่เสรมิสนบัสนนุใหม้กีารรวมกลุม่เครอืขา่ยของแพทยแ์ผนไทยในการกอ่ต้ังสภาวชิาชพีแพทยแ์ผนไทย	

(๑.๔.๕)	 สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำาบลให้มีการบริการการแพทย์แผนไทยฯ	 (๑.๔.๖)	 การจัดตั้ง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบใน	 ๔	 ภาค	 และได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานใน 

การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่	 ๔	 ในวันที่	 ๔	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 การดำาเนินงานตามมติ 

ดังกล่าวประกอบด้วย	๔	ประเด็นย่อยคือ	๑)	การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์แผนไทย	การแพทย์

ทางเลือก	สู่โรงพยาบาล	สร้างเสริมสุขภาพระดับชุมชน	๒)	การส่งเสริมและพัฒนาระบบการแพทย์พื้นบ้าน	

๓)	การจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบฯ	๔)	การส่งเสริมยาไทย	สมุนไพร	๕)	การคุ้มครองผู้บริโภค	

ด้านการแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือก	

๕.	 กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 การพัฒนา 

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

ต่างๆ	ทั้งภาครัฐ	เอกชน	ประชาชน	และชุมชน	และในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	

หมวด	 ๗	 การส่งเสริม	 สนับสนุน	 การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ	 การแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ	 มาตรการข้อ	 ๖๑	 กำาหนดให้คณะกรรมการพัฒนา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ	 ให้คำาปรึกษา	 และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีในการขับเคล่ือน	 ผลักดันการดำาเนินงาน	 ติดตาม	 กำากับ	 ประเมินผลแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	

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

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นเป็นเครื่องมือในการรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงาน	 องค์กร	 ภาคีเครือข่าย	 

ทั้งจากภาครัฐ	 นโยบาย	 การเมือง	 ภาควิชาการ	 และภาคประชาสังคม	 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เห็นชอบวันท่ี	 ๒๐	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๕	 โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำาแผนการขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตร์ชาติฯ	 ฉบับที่	 ๒	

๗.	 โครงการฟื้นฟูการนวดไทย	ได้ดำาเนินการมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๘	โดยครูหมอนวดจากหลาย

สำานักในประเทศไทย	ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขระดับผู้ทรงคุณวุฒิ	ร่วมกันศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนา

ความรู้การนวดไทยในระดับวิชาชีพอย่างกว้างขวาง	 จนกระทั่งการนวดไทยได้รับความนิยมจาก	 ประชาชน	

และบุคลากรสาธารณสุข	 ที่หันมาความสนใจและเรียนการนวดไทยอย่างแพร่หลาย	 และในด้านนโยบายมี

การจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 ทั้งนี้เกิดจากการผลักดันจากภาคประชาชน	 และ

บุคลากรหลายฝ่าย	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นมีความศรัทธาต่อการพึ่งตนเองด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย	 จนกระทั่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

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

และการแพทย์แผนไทยประยุกต์	 คณะกรรมการวิชาชีพฯ	 สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน	 สมาคม/ 

สมาพันธ์/ชมรม	 ด้านการนวดไทย	 เครือข่ายนวดพื้นบ้าน	 เครือข่ายนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 เครือข่าย

ประชาชน/สมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รโิภคไทย/ต่างชาติ	หนว่ยงานท่ีสนบัสนนุด้านงบประมาณ	เชน่	สำานกังาน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เป็นต้น	

๙.	 ในการคุ้มครองผู้บริโภคและคุ้มครองผู้ให้บริการ	 ได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์ 

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

สรปุขอ้เสนอแนะเชงินโยบายดา้นการมีสว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยและการคุม้ครอง
ผู้บริโภค

๑) การสรา้งความเขม็แข็งในการสง่เสริมการประกอบโรคศลิปะของหมอนวดไทย หมอนวด

พื้นบ้าน

	 (๑)	 ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	 ได้แก่	 คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทย์แผนไทย	 ต้องมีความเป็นอิสระ	 มีความเป็นกลาง	 ทำางานได้อย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพ	

สำานกังานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ	สรา้งฐานขอ้มลูผูป้ระกอบโรคศลิปะฯ	การประชาสมัพนัธ์

ข้อมูลที่รอบด้านในเวลาที่เหมาะสม	 และมีผู้รับผิดชอบทุกข้อมูลข่าวสาร	

	 (๒)	 หน่วยงานที่สนับสนุนด้านงบประมาณ	 เช่น	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่	ควรมกีารจดังบประมาณเพือ่การสง่เสรมิการศกึษาในระดบัวชิาชพีหมอนวดไทย	

หมอนวดพื้นบ้านในเขตหรือท้องถ่ิน	 เห็นควรให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุน	 “กองทุน

พฒันาระบบการแพทยแ์ผนไทย”	ตอ่ไปเพือ่ประโยชนใ์นการพฒันาประสทิธภิาพของบคุลากรดา้นการแพทย์

แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ

	 (๓)	 สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย	ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานการให้บริการและการศึกษาของ

หมอนวดพื้นบ้าน	โดยมีการคัดกรองและการจัดการความรู้เรื่องการนวดพื้นบ้านเพื่อสร้างมาตรฐานหลักสูตร	

และใหม้มีตริบัรองโดยคณะทำางานพฒันาหลกัสตูรทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้	ทัง้นี	้เพือ่ใหห้มอนวดพืน้บา้นประกอบ

โรคศิลปะ	 ด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของพื้นบ้านไทย	 อย่างมีศักดิ์ศรี	

	 (๔)	 สนับสนุนให้มีองค์กรอิสระที่ทำาหน้าที่ในการตรวจประเมินคุณภาพของสถานบริการ 

ด้านการนวดไทย	 (Auditing	 system)	 และสถาบันที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการนวดไทย

๒) การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันที่ได้รับการรับรองให้ถ่ายทอดความรู้ตามมาตรฐาน

หลักสูตรที่กฎหมาย กำาหนด เพื่อการผลิตหมอที่ดี 

	 (๑)	 มีหน่วยงานส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนให้สถาบันการเรียนการสอนท่ีได้รับการรับรองจาก

สภาการแพทยแ์ผนไทย	เกดิการประสานความรว่มมอืกนัในการพฒันาการสอนตามมาตรฐานหลกัสตูรวชิาชพี

การแพทย์แผนไทย	ประเภทการนวดไทย	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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	 (๒)	 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	 เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพของหมอนวดไทย	 

โดยมีการตรวจและติดตามกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาอย่างเข้มแข็ง	 โดยสำานัก 

สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และสภาการแพทย์แผนไทย

	 (๓)	 ยกระดับการฝึกอบรมด้านการนวดไทย	 โดยจัดให้มีระบบการรับรองสถาบันที่เข้มแข็ง	

มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจากสภาการแพทย์แผนไทยหรือองค์กรอิสระ 

ที่ชัดเจน	 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา	 มีตำาราที่มีมาตรฐาน	 มีมาตรฐานการฝึกงานและการสอบที่ 

เหมาะสม	 เพื่อพัฒนาให้ผู้จบการศึกษา/ฝึกอบรม	 เป็นหมอนวดไทยที่มีความรู้	 ทักษะในด้านการนวดไทย	

และการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้บริโภค	 และเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยสภาการแพทย์แผนไทย

๓) กลยุทธ์ในส่งเสริมและพัฒนากลไกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านการนวดไทย โดยเชื่อมร้อย

กับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค	 ที่มีอยู่แล้ว

	 (๑)	 รัฐต้องส่งเสริมให้สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการนวดไทย	 และ 

การนวด	 พื้นบ้าน	 ร่วมกันพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยร่วมสร้างกลไกการเฝ้าระวังปัญหาด้านความ

ปลอดภัย	และมรีะบบประกนัคณุภาพการรกัษาดว้ยการนวดไทย	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	และคณุภาพ	เพือ่คุม้ครอง

ผู้รับบริการและหมอนวดไทยที่ให้บริการ	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 (๒)	 กลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่มต้องได้รับสิทธิประโยชน์ในการรับบริการด้านการนวดไทยอย่าง

ถ้วนหน้า	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 (๓)	 ส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้บริโภค	 โดยทำางานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรที่ทำาหน้าที่ 

ในการคุ้มครองผู้บริโภค	 ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันสมัยแก่ผู้บริโภคในช่องทางที่ผู้บริโภค 

เข้าถึงได้ง่าย	 โดยองค์กรภาคประชาชนที่ทำางานคุ้มครองผู้บริโภค

	 (๔)	 เผยแพรค่วามรู้	ขอ้มลูขา่วสาร	แกป่ระชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนวดไทย	

เพื่อการเลือกใช้บริการการนวดไทย	 การศึกษาและฝึกฝนความรู้ด้านการนวดไทยมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง	

นอกจากนั้นการให้การคุ้มครองประชาชนนั้นควรจะต้องขยายไปสู่ชาวต่างชาติด้วย	 เนื่องจากการนวดไทย 

ได้รับความนิยมและการยอมรับจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก	 การให้ความคุ้มครองต่อการใช้บริการ	 

หรือการฝึกอบรมการนวดไทย	 นอกจากจะเป็นสิ่งที่พึงกระทำาแล้ว	 ยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของ 

การนวดไทย	 อันเป็นอัตลักษณ์ของประเทศอีกด้วย	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	 (๕)	 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขต่างๆ 

ในการให้บริการ	 การโฆษณา	 การประกอบโรคศิลปะ	 และการกระทำาอื่นๆ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภค 

และวิชาชีพการนวดไทย	 โดย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ
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	 (๖)	 รัฐต้องวางแนวนโยบายการพัฒนาการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยให้เป็น

เอกภาพ	 และไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามกฎหมายที่มีอยู่	 โดย	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 และสภาการแพทย์แผนไทย

	 (๗)	 มีกลไกขององค์กรภาคประชาชนที่รับเรื่องร้องทุกข์และประกันความเสียหาย	 โดยเป็น

กลไกทีเ่ขา้ถงึงา่ย	มปีระสทิธภิาพ	และมกีารประสานไปยงัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่แกป้ญัหาของผูร้บับรกิาร

ได้อย่างรวดเร็ว

๕.๖ การเชื่อมโยงกับภาคส่วนด้านการค้าบริการ และการค้าต่างประเทศ

๑. การทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดการนวดไทย

การส่งเสริมสนับสนุนให้การนวดไทย	 ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาท่ีทรงคุณค่าเป็นท่ียอมรับทั้งจาก 

คนไทย	 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ให้สามารถเผยแพร่ขยายตัวจากการเป็นมรดกไทย	 สู่มรดกโลกได้	 

ควรได้มีการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์การเชื่อมโยงกับภาคี	 การค้าบริการ	 และอื่นๆ	 โดยให้ 

ความสำาคัญกับ	 ตลาดการนวดไทย	 ซึ่งจำาแนกเป็น	 ๒	 ประเภท	 ได้แก่	 ตลาดในประเทศ:	 ผู้รับบริการ 

อาจเป็นคนไทย	 หรือชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยว	 ประกอบธุรกิจ	 พำานักในประเทศไทย	 หรือเพื่อ 

วัตถุประสงค์อื่นๆ	 เช่น	 การศึกษา/อบรม/สัมมนา	 ใช้บริการสุขภาพโดยตรง	 หรือติดต่อธุรกิจ	 เป็นต้น	 

ตลาดตา่งประเทศ: ผูร้บับรกิารอาจเปน็คนไทยในต่างประเทศ	ชาวทอ้งถิน่ในประเทศนัน้ๆ	หรือชาวต่างชาติ

ที่อาศัยในประเทศนั้นๆ

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปถึงสถานการณ์ของตลาดการนวดไทยทั้งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศได้	 ดังนี้

๑) ตลาดในประเทศ: การบริการนวดไทยในปัจจุบันประกอบด้วย	 สถานบริการ	 ๓	 ประเภท	

ได้แก่	 สถานบริการภาครัฐ	 มีจำานวน	 ๑๐,๕๙๒	 แห่ง	 เป็นสถานบริการที่ให้บริการนวดไทย	 จำานวน	 

๓,๑๘๓	 แห่ง	 (ร้อยละ	 ๓๐.๐๕)	 ส่วนใหญ่เป็นการนวดเพื่อรักษา	 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 

ภาคเอกชน	 มีการจัดบริการจำานวน	 ๒๙๘	 แห่ง	 และกลุ่มหมอพื้นบ้าน	 ที่มีความรู้ความสามารถการนวด 

พื้นบ้าน	 จำานวน	๘,๒๔๖	 คน	

ผลการสำารวจข้อมูลในฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเท่ียว	 การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย	 ระบุถึงสถานการณ์โดยภาพรวมของธุรกิจสปา	 ซึ่งรวมถึงการนวดไทย	 จัดอยู่ในธุรกิจ 

สุขภาพที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้การส่งเสริมสนับสนุน	 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ	 โดยกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพแห่งเอเชีย	 

(The	 Wellness	 Capital	 of	 Asia)	 พบว่า	 ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

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

ร้อยละ	๕๐	

ภาพที่ ๕.๑ สัดส�วนนักท�องเที่ยวทั�งชาวไทยและชาวต�างประเทศใช�บริการ 

สปาและนวดไทยทั�วประเทศในวันหยุดและวันธรรมดาช�วงฤดูกาลท�องเที่ยว

ที่มา: ฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	๒๕๕๕

ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการลดลงเฉลี่ยเหลือ	๙,๕๓๙	คนต่อวันในวัน

หยุดบริการเฉลี่ย	 ๑๓,๗๕๖	 คนต่อวัน	 ซ่ึงเป็นชาวต่างประเทศร้อยละ	 ๕๑.๒๔	 และชาวไทย

ร้อยละ	 ๔๘.๗๖	 ส่วนวันธรรมดาลดลงเฉลี่ยเหลือ	 ๗,๗๔๐	 คนต่อวัน	 เป็นชาวต่างประเทศร้อยละ	 ๕๑.๑๘ 

และชาวไทยร้อยละ	๔๘.๘๒

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมมาใช้บริการสปาในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชีย	

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	 และไต้หวัน	 รองลงมา	 ได้แก่	 นักท่องเท่ียวจากยุโรปและอเมริกา	

จากผลการสำารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นขีดความสามารถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวสูงสุดประมาณ	

ชวงวันหยุด
50.01

ชวงวันธรรมดา
49.18

ชวงวันธรรมดา
50.82

ชวงวันหยุด
49.99

ชาวไทย ชาวตางประเทศ

ชวงวันหยุด

ชวงวันธรรมดา
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ภาพที่ ๕.๒ สัดส�วนนักท�องเที่ยวทั�งชาวไทยและชาวต�างประเทศใช�บริการ 

สปาและนวดไทยทั�วประเทศในวันหยุดและวันธรรมดาช�วงนอกฤดูกาลท�องเที่ยว

ที่มา: ฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	๒๕๕๕

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

คิดเป็นทั้งประเทศร้อยละ	 ๓๔.๐๕	 ซึ่งมีส่วนเกินอุปทานมากถึงร้อยละ	 ๖๕.๙๕	 หรือ	 สามารถรองรับ

นักท่องเที่ยวมาใช้บริการได้อีกถึง	 ๘,๙๓๘,๐๐๒	 คนต่อปี	 นับเป็นโอกาสทองของธุรกิจสปาไทย	 ที่มี

ศักยภาพและความพร้อมในการรองรับเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนั้นยังส่งผลให้การพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และอื่นๆ	 ให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขัน

ในตลาดโลกได้

ลักษณะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการสปาและนวดไทย	

จากการสำารวจชาวต่างประเทศที่เดินทางมาใช้บริการทางสุขภาพความงาม	 ซึ่งประกอบด้วย	 สปา	 นวดไทย	

ในประเทศไทยจำานวน	 ๓๘๒	 คน	 พบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือท่องเที่ยว	

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

ใช้บริการทางสุขภาพด้านการรักษา	 ร้อยละ	๕	 และศึกษา/อบรม/สัมมนา	 ร้อยละ	๑

ชาวไทย ชาวตางประเทศ

ชวงวันหยุด

ชวงวันธรรมดา

ชวงวันธรรมดา
48.80

ชวงวันธรรมดา
51.18

ชวงวันหยุด
48.76

ชวงวันหยุด
51.24
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แนวโนม้สำาคญัของตลาดการนวดไทยภายในประเทศ	(จากรายงาน	Thailand	Spa	Benchmark	

Report	 (December,	 2009)	 จากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการ	 ธุรกิจสนับสนุน	 

และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	 สามารถสรุป	 แนวโน้มที่สำาคัญของอุตสาหกรรมสปาและการนวดไทย	 

ได้ดังนี้	

(๑)	 กลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศทั้งหมด	พบว่าร้อยละ	๑๘	เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัย

อยู่ในประเทศไทย	 เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศร้อยละ	 ๘๒	 โดยกลุ่มตลาดที่คาดว่าจะมี

การเติบโตสูงขึ้นมากในอนาคต	 ได้แก่	 กลุ่มเอเชียตะวันออก	 และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 อาทิ	 ญี่ปุ่น	 จีน	

ฮ่องกง	ไต้หวัน	และสิงคโปร์	นอกจากนี้กลุ่มตะวันออกกลางก็เป็นกลุ่มที่กำาลังเติบโตเช่นกัน	ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากความนิยมในการมาใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกำาลังซื้อที่สูงของตลาดกลุ่มนี้	

(๒)	 ผู้บริหารสถานประกอบการคาดการณ์แนวโน้มตลาดโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น	 ร้อยละ	๒๐-๓๐	

(๓)	 กลุ ่มนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น	 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าวัยผู ้ใหญ่ตอนต้น	 

(อายุ	 ๒๕-๓๐	 ปี)	 และลูกค้าผู้ชายที่รักในสุขภาพ/การดูแลตัวเอง	 นอกจากนี้ตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

เป็นคู่รักและนักท่องเที่ยว/นักธุรกิจที่ใช้บริการในระหว่างการเดินทางก็เป็นตลาดอีกกลุ่มที่กำาลังเติบโต	

(๔)	 มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การให้บริการครบวงจรที่รวม

บริการ	Spa	และ	Wellness	การนวดไทย	เข้าไว้ด้วยกัน	บริการนวดที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่ห้องของ

โรงแรม	 นอกจากนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยังมีความริเริ่มสร้างสรรค์และเฉพาะกลุ่มมากขึ้น	

(๕)	 อตุสาหกรรมดา้นสขุภาพและความงาม	เชน่	สปาและการนวดไทย	การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ	

เป็นอุตสาหกรรมท่ีต้องการความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์อย่างมาก	 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์/บริการที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นจะมีผลในการสร้างความแตกต่างให้กับสถานประกอบการสปามากขึ้น	 มาตรฐานโดย

รวมสูงขึ้น	 ส่งผลให้การได้รับการรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบการมีความสำาคัญอย่างมาก	

(๖)	 ปัจจัยที่สำาคัญในการผลักดันตลาดต่อไปในอนาคต	 ได้แก่	 การบอกต่อของผู้ที่เคยใช้บริการ	

ความสะดวกของที่ตั้ง	การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์	การได้รับรางวัลต่างๆ	ของสถานประกอบการ	ความต้อง

การหลีกหนีจากความเครียด	 การมองหาความสุขทางใจ	 ตลอดจนความสมดุลของทั้งร่างกายและจิตใจ 

ของมนุษย์	 เป็นต้น

๒) ตลาดต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ	 กลุ่มเป้าหมาย	 คือ	 ผู้รับบริการในประเทศนั้นๆ	 

ซึ่งผู้ให้บริการมีทั้งคนไทยและชาวท้องถิ่นที่อยู่ในแต่ละประเทศ

 (๑) สถานการณ์ของผู้รับบริการสปาในต่างประเทศ ปัจจุบันผู้ประกอบการสปาและ 

นวดไทยท่ีไปดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับคนชาตินั้นๆ	 ซึ่งช่วยอำานวย 

ความสะดวกด้านกฎระเบียบ	 การจัดตั้งธุรกิจ	 และการจัดส่งบุคลากรไทยไปทำางานในต่างประเทศ	 และเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงในทวีปแถบเอเชีย-แปซิฟิก	 ๗	 ประเทศ	 (สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	

ฮ่องกง	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์)	พบว่า	สปาและการนวดไทย	 ในปัจจุบัน	ตลาดหลักที่ไทยให้ความสำาคัญ 

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

กับรูปแบบการบริการของไทย	 ขณะที่ยุโรปเป็นตลาดเป้าหมายเนื่องจากลูกค้ามีกำาลังซื้อสูง	 และหันมาให้

ความสนใจกบัวธิกีารผอ่นคลาย/บำาบัดแบบตะวนัออกมากขึน้	เชน่	รสัเซยี	ตรุก	ีสำาหรบัตลาดตะวนัออกกลาง	

ซึ่งเป็นตลาดที่มีข้อจำากัดไม่มากในเรื่องแรงงาน	 และการนำาเข้าผลิตภัณฑ์และการบริการ	 จึงจูงใจนักธุรกิจ

จากต่างประเทศให้เข้าไปลงทุนบุกเบิกตลาด

	 สถานการณข์องผูร้บับริการสปาในประเทศต่างๆ	ซ่ึงการนวดไทยเปน็ส่วนหนึง่ของการบรกิาร	

พบว่า	 ผู้รับบริการสปาภายในแต่ละประเทศมีระดับความนิยมต่างกัน	 สรุปข้อมูลผู้รับบริการสปาตาม

อันดับความนิยม	 ๖	 ลำาดับได้แก่	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ๓๒.๒	 ล้านคน	 ประเทศญี่ปุ่น	 ๑๕.๘	 ล้านคน	

ประเทศอิตาลี	 ๑๐.๗	 ล้านคน	 ประเทศเยอรมัน	 ๙.๘	 ล้านคน	 ประเทศอังกฤษ	 ๕.๓	 ล้านคน	 และ

ประเทศสเปน	๕	 ล้านคน	

ภาพที่ ๕.๓ จํานวนผู�รับบริการสปาในประเทศต�างๆ

ที่มา: ISPA	Global	Consumer	Report	2007	
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สำาหรับประเทศท่ีเป็นคู่แข่งสำาคัญของไทยในบริการธุรกิจสปาและการนวดส่วนใหญ่เป็น 

ประเทศใกล้เคียง	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และฮ่องกง	 ซ่ึงต่างก็มีการเติบโตในธุรกิจนี้สูง	 

โดยเฉพาะธุรกิจสิงคโปร์ท่ีมีความพร้อมในการขยายกิจการของตนไปยังตลาดต่างประเทศ	 และมีการ 

ผ่อนปรนกฎหมายต่างๆ	 ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ	 เช่น	 อนุญาตให้สามารถเปิดให้บริการได้	 

๒๔	 ชั่วโมง	 ขณะที่อินโดนีเซียมีจุดเด่นในการเป็นต้นแบบของสปาแบบตะวันออก	 และมีการนวดที่เป็น 

รูปแบบเฉพาะของประเทศ	 ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำาคัญของประเทศ

 (๒) สถานการณ์ด้านการนวดไทยในประเทศต่างๆ จากข้อมูลในข้างต้น	 เมื่อจำาแนกเป็น

รายภูมิภาค	 พบว่าตลาดสำาคัญของสปาไทย	 ซึ่งรวมถึงการนวดไทย	 ประกอบด้วย	 ๓	 ภูมิภาค	 คือ	 

๑. ภูมิภาคเอเชีย จากการศึกษาวิจัยของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้สรุป

สถานการณ์ของตลาดสปาในภูมิภาคเอเซีย	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่สปาและการนวดไทยได้รับ 

ความนิยม	อาทิ	ประเทศฮ่องกง	ประเทศสิงคโปร์	สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	และประเทศเวียดนาม	

๒. ภูมิภาคยุโรป	 จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์	 ได้สรุปสถานการณ์ของ 

ตลาดสปาและการนวดไทยในภูมิภาคยุโรป	 ซึ่งประกอบด้วยประเทศที่สปาและการนวดไทยได้รับความนิยม	

ได้แก่	 สหพันธรัฐเยอรมนี	 สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ	 ๓. ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้  

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการส่งออก	 กระทรวงพาณิชย์	 และสถานเอกอัครทูต	 ได้สรุปสถานการณ์ของ 

ตลาดสปาและการนวดไทยในภูมิภาคยุโรป	 ซ่ึงประกอบด้วย	 ประเทศท่ีสปาและการนวดไทยได้รับความ 

นิยม	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 และออสเตรเลีย

	 ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องของจำานวนสถานประกอบการ	 ผู้ประกอบการ	 

และหมอนวดไทยในตา่งประเทศ	แตจ่ากการศกึษาขอ้มลู	พบวา่ในภาพรวมผูป้ระกอบการต้องการการรบัรอง

มาตรฐานสถานประกอบการระดับสากลในต่างประเทศ	การสนับสนุนด้านวิชาการ	ส่งเสริมให้หมอนวดไทย

มีความเป็นมืออาชีพและผ่านการรับรอง	 การส่งเสริมรูปแบบและพัฒนาเทคนิคทั้งในคุณภาพมาตรฐานของ

บริการและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	 รวมท้ังการเผยแพร่อัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย

ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักและยอมรับเพื่อความเป็นสากล

	 ปัญหาและอุปสรรคของการนวดไทยในต่างประเทศ	 พบว่าภาพลักษณ์การนวดไทย	 

หรือ	 Thai	 massage	 ในสายตาชาวต่างประเทศยังอยู่ในแง่ลบ	 โดยมองว่ามีการบริการทางเพศแอบแฝง	 

จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในเร่ืองสปาและการนวดชาวต่างประเทศ	 พบว่า 

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการมากท่ีสุด	 คือ	 ความมั่นใจว่าสถานบริการ	 การบริการ	 บุคลากร	 และผลิตภัณฑ์	 

ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน	 การบริการครบวงจร	 มีการบริการและใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยแท้ๆ	 อย่างมี 

อัตลักษณ์	 รวมทั้งปราศจากการบริการทางเพศแอบแฝง

ผลกระทบตอ่ประเทศไทยและการเตรยีมความพรอ้มด้านการบรกิารสขุภาพเพือ่เข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากการที่กลุ่มประเทศอาเซียนได้บรรลุเป้าหมายที่ดำาเนินการไปสู่การจัดตั้ง 

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

เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๔๕	ณ	ประเทศกัมพูชา	 ได้เห็นชอบให้อาเซียนกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานเพื่อ

มุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community:	 AEC)	 ซึ่งมีลักษณะ 

คล้ายคลึงกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	 (European	 Economic	 Community:	 EEC)	 ภายในปี	 ๒๕๕๘	 

โดยจะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกัน	 (single	 market	 and	 single	 production	 base)	 

มีการเคลื่อนย้ายสินค้า	บริการ	การลงทุน	 เงินทุน	และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี	 เพื่อมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาด

และฐานการผลิตเดียวร่วมกัน	 และให้เร่งรัดการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสำาคัญ	 ๑๑	 สาขา 

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

อิเล็กทรอนิกส์	 สินค้าเกษตร	 ประมง	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และสุขภาพ	 ต่อมาได้เปิดสาขาโลจิสติกส์	 

เป็นสาขาที่	 ๑๒	 โดยมีการเร่งลดภาษีสินค้าระหว่างกันให้เหลือร้อยละศูนย์	 ภายในปี	 ๒๕๕๓	 สำาหรับ 

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

ภายใต้กรอบ	 AFTA

ดังน้ัน	 เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นไปด้วยความพร้อม	 สอดคล้องกับ 

นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านสุขภาพในภูมิภาค	 ซ่ึงการแพทย์ 

แผนไทยและการนวดไทย	 และสปาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว	 จึงจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องมีความเข้าใจถึงสถานการณ์	รวมทั้งการปรับแก้ระเบียบ	ข้อบังคับ	และกฎหมาย	ให้มีความยืดหยุ่น	

และการพัฒนาระบบกลไกการตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงาน	ซึ่งผลกระทบและการเตรียมความพร้อม

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย	 ดังนี้

(๑)	 มีแนวโน้มปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค	 โดยการลด/ยกเลิกข้อจำากัดในการเดินทาง 

เข้ามารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย	 เพ่ือให้เอื้อต่อการเข้าถึงได้อย่างสะดวก	 เช่น	 การออกวีซ่า 

ด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว	 (Medical	 Visa)	 ให้มีระยะเวลา	๖	 เดือน	 และสามารถต่ออายุได้	 ๑	 ครั้ง

(๒)	 มแีนวโนม้ในการผอ่นปรนในการเคลือ่นยา้ยแรงงานไดอ้ยา่งเสร	ีเปน็โอกาสทีแ่รงงานไทยจะ

สามารถเขา้ไปประกอบอาชพีในภมูภิาคอาเซียนได้สะดวกขึน้	แต่ในทางตรงกนัขา้มกจ็ะมแีรงงานต่างชาตเิขา้

มาทำางานในประเทศไทยมากขึ้นเช่นกัน

(๓)	 มีการส่งเสริมบริการภาคเอกชนให้รวมตัวกันแบบกลุ่ม	 ทั้งด้านการรักษาและการส่งเสริม 

สุขภาพเพื่อรองรับผู้รับบริการชาวต่างชาติตามกลุ่มเป้าหมายของสาขาบริการ	 เช่น	 กลุ่มท่ีเน้นการรักษา 

ด้านทันตกรรม	 กลุ่มท่ีเน้นการให้บริการตรวจสุขภาพ	 กลุ่มที่เน้นบริการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม	 และกลุ่ม 

ที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบผสมผสาน	 ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดใน 

ต่างประเทศที่หลากหลาย	ทั้งการใช้ตัวแทนในประเทศ	และต่างประเทศ	หรือร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

ร่วมกับอาเซียนอื่น

(๔)	 การพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	 (Public	 Private	 Partnership:	

PPP)	 ส่งเสริมให้มีการลงทุน	 การแลกเปลี่ยน	 การใช้ทรัพยากรร่วมกัน	
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(๕)	 การพัฒนามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เวชภัณฑ์ยา	 และเวชภัณฑ์

มใิชย่า	ในดา้นคณุภาพสนิคา้	การตรวจสอบ	การออกใบรับรองใหผู้้ประกอบวชิาชพีด้านสุขภาพ	และปรบัปรงุ

กฎเกณฑ์/กฎระเบียบ/ข้อกำาหนด	 รวมทั้งพัฒนาการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันให้มีความสอดคล้องกัน

มากยิ่งขึ้น	

(๖)	 การพัฒนามูลค่าเพิ่มของกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพในลักษณะห่วงโซ่อุปทาน	 

ตั้งแต่ต้นนำ้าและปลายนำ้า	 โดยการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน	 เป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอ่ืน	

ทำาให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน	 (Comparative	 Advantage)	 และลดต้นทุนการผลิต

(๗)	 กำาหนดความชัดเจนของประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นประเทศผู้นำาด้านบริการสปาเพ่ือสุขภาพ 

ในภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 ภายใต้เง่ือนไข 

หรือข้อตกลงท่ียอมรับร่วมกันได้เพื่อร่วมสร้าง	 พัฒนา	 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 มาตรฐานสปาอาเซียน	

ให้เป็นจุดขายของบริการที่มีความโดดเด่นของภูมิภาค	อีกทั้งเป็นหน่วยงานควบคุมระบบข้อมูล	จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการนำามาตรฐานไปใช้เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	 เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 

จากการรับบริการ	 รวมทั้งบูรณาการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสปาไทยให้เป็น 

ต้นแบบมาตรฐานสปาอาเซียน	

(๘)	 ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนโดยกำาหนดท่าที	 บทบาทในการเจรจากับ

ประเทศอ่ืนหรือกลุ่มคู่ค้าสำาคัญ	 เพื่อกำาหนดเป้าหมายในการทำาตลาดร่วมกัน	 โดยกำาหนดให้ประเทศเป็น

ศูนย์กลางของเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน	 ในลักษณะวงแหวนแห่งโลกตะวันออก	

(Ring	 of	 ASEAN	 Sense	 Destination)	

(๙)	 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการคมนาคม	และส่ิงอำานวยความสะดวก	โดยคำานงึถงึผู้ด้อยโอกาส	

และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ในเส้นทางวงแหวนแห่งโลกตะวันออก	

(๑๐)	 การพฒันามาตรฐานบคุลากรในสายงานทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยมคีวามเชือ่มโยงและบรหิารจดัการ

อย่างเป็นระบบ	ทั้งสายการศึกษา	 การจ้างงาน	 การคุ้มครองแรงงาน	 และการพัฒนาทักษะ

(๑๑)	 การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศไทย	

(ASEAN	Health	Tourism	Festival)	เพือ่ส่งเสริมการตลาดและชดุกจิกรรมการท่องเท่ียวในลักษณะวงแหวน

แห่งโลกตะวันออก	 (Ring	 of	 ASEAN	 Sense	 Destination)	 ของกลุ่มประเทศอาเซียน	 ให้มีความสำาคัญ 

ในเวทีการจัดงานระดับโลกเช่นเดียวกับงาน	 ITB	 Berlin	

ทั้งนี้	 การผลักดันความเป็นรูปธรรมเชิงนโยบาย	 โดยในส่วนของการจัดการผลกระทบ	 รัฐต้องมี

การกำาหนดเป้าหมาย	 และมาตรการควบคุมที่คำานึงถึงผลกระทบภายนอก	 (Externality)	 เพื่อจำากัด 

ผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 ส่วนการบริหารจัดการนโยบายต้องมีการพัฒนา

สมรรถนะและปรับเปลี่ยนโครงสร้าง	 รวมทั้งบทบาทและวิธีการบริหารจัดการของหน่วยงานที่นำานโยบาย 

ไปปฏิบัติ	 ให้สามารถประยุกต์ใช้วิธีคิดและการเชื่อมโยงเชิงระบบ	 ดำาเนินแนวทางและกระบวนการเชิง 

นโยบายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 มีการกำาหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ของ 

ประเทศ	 วัดประสิทธิผลได้อย่างเป็นระบบและมีความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการต่างๆ	 อีกทั้งมีการ
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ทำาความเข้าใจกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุมทั่วถึง	 เพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวตามทิศทาง

ยุทธศาสตร์ได้อย่างสอดคล้องและสมดุล

๕.๗ สถานการณ์การใช้บริการการนวดไทย

การนวดไทยจดัอยูใ่นภาคบรกิารทีส่ามารถสรา้งคณุคา่แกผู่ร้บับรกิารและสรา้งมลูคา่การตลาดใน

แต่ละปีสูงถึงหลายหมื่นล้านบาท	โดยมีตลาดในประเทศเป็นแหล่งสร้างรายได้หลัก	ขณะที่ตลาดต่างประเทศ

แม้ว่าในปัจจุบันยังขยายตัวไม่สูงมากนัก	 แต่แนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะบทบาทสำาคัญมากยิ่งขึ้น	 โดยมี 

ความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 (Health	 Tourism)	 ที่กำาลังขยายตัวสูงตามกระแสของความ 

สนใจและใส่ใจในสุขภาพ	 ผลจากการวิเคราะห์ตลาดการนวดไทย	พบว่า

๑) นวดไทยในตลาดในประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวสูงข้ึนทั้งการนวดเพ่ือรักษาและ 

การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการตลาดของการบริการนวดไทย	 พิจารณา 

ได้จากการเข้ารับบริการในสถานบริการต่างๆ	 ทั้ง	 ๓	 ประเภท	 ไม่ว่าจะเป็น	 สถานบริการนวดเพ่ือรักษา	 

ซึ่งมีทั้งภาครัฐและเอกชน	 สถานบริการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 รวมถึงการเข้ารับบริการจากกลุ่มหมอ 

พื้นบ้าน	 เมื่อพิจารณาด้านการตลาดของการบริการนวดเพื่อรักษา	 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทย	 จาก

ข้อมูลการเข้ารับบริการนวดไทยในสถานการบริการภาครัฐของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ	(UC)	ได้สะท้อน

ให้เห็นว่า	 คนไทยมีแนวโน้มเข้ามาใช้บริการการแพทย์แผนไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการนวดเพ่ือรักษามากขึ้น	 

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

หรือคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับจำานวนประชากร	 UC	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 ๐.๖๖	 เป็นร้อยละ	 ๑.๘๗	 

ในช่วงเดียวกัน	 (ดูตาราง	 ๕.๔	 ประกอบ)	 หากพิจารณาตามประเภทบริการจากจำานวนครั้งบริการ	 พบว่า	

ผู้รับบริการนิยมใช้บริการนวดไทยมากที่สุด	 โดยมีแนวโน้มที่จะใช้บริการนวดสูงขึ้นเป็นลำาดับ	 นับจากปี	 

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

ในปี	 ๒๕๕๔	 ทั้งยังพบว่า	 การเข้ารับบริการประเภทการประคบและอบสมุนไพรมีแนวโน้มการขยายตัวสูง	

โดยปี	๒๕๕๔	บริการทั้งสองประเภทนี้มีการขยายตัวจากปี	๒๕๕๓	ถึงกว่าเท่าตัว	(ดูตาราง	๕.๕	ประกอบ)

ตาราง ๕.๔ การเข้ารับบริการนวดไทยในสถานการบริการภาครัฐ

การเข้ารับบริการ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔

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

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

ร้อยละ ๐.๖๖ ๑.๐๗ ๑.๘๗

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

ศูนย์ทะเบียน	ใช้ประชากรทั้งหมด	ณ	ก.ค.	ปีนั้นๆ	
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ตาราง ๕.๕ จำานวนครั้งบริการจำาแนกตามประเภทบริการ

ประเภทบริการ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔

นวด ๖๑๒,๗๑๐ ๑,๐๔๙,๖๔๙ ๒,๐๕๐,๑๘๘

ประคบ ๔๓๖,๓๒๘ ๖๒๑,๕๔๑ ๑,๔๕๕,๑๙๔

อบสมุนไพร ๑๑๓,๒๕๔ ๑๗๘,๘๒๗ ๔๐๘,๗๓๑

ที่มา:	 โปรแกรมแพทย์แผนไทย	ณ	พฤศจิกายน	๒๕๕๔

 

 ด้านการตลาดของการบริการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 กลุ่มผู้ใช้บริการมีทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ	 ผลการสำารวจข้อมูลในฐานข้อมูลการตลาดตามลักษณะการท่องเท่ียว	 (การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย,	 ๒๕๕๑.)	 สะท้อนให้เห็นว่า	 ในแต่ละปีมีนักท่องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 

ต่างประเทศใช้บริการสปาและนวดไทยทั่วประเทศสูงถึงประมาณ	 ๔,๖๑๔,๙๖๖	 คน	 หากเป็นช่วงฤดูกาล

ท่องเที่ยวด้วยแล้ว	 จะมีผู้ใช้บริการท้ังในและต่างประเทศสูงเฉลี่ยประมาณ	 ๑๔,๔๘๒	 คนต่อวัน	 ซ่ึงนับว่า 

สูงกว่าการใช้บริการนวดเพื่อการรักษามาก	 เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างประเทศ	 พบว่า	 

โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศถึงร้อยละ	 ๘๒	 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 ๑๘	

เปน็ชาวต่างชาตทิีพ่กัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย	สำาหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการนัน้	ส่วนใหญเ่ปน็ชาวเอเชยี	

ได้แก่	 ญี่ปุ่น	 เกาหลี	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	 และไต้หวัน	 รองลงมา	 ได้แก่	 นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกา

	 เมื่อพิจารณาด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเข้ารับบริการการนวดไทย

นั้น	พบว่า	ส่วนใหญ่สถานบริการการนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	จะให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการขายและ

การโฆษณาประชาสัมพันธ์มากกว่าสถานบริการนวดเพื่อรักษา	จึงส่งผลให้กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นิยมใช้บริการ

การนวดเพื่อสุขภาพสูงกว่าการนวดเพื่อการรักษาหลายเท่าตัว	

๒) นวดไทยในตลาดต่างประเทศขยายตัวตามความนิยมสปาไทย แต่ยังไม่มีหน่วยงาน

สนับสนุนการนวดไทยไปต่างประเทศที่ชัดเจน ปัจจุบันการนวดไทยในตลาดต่างประเทศเป็นที่รู้จักกัน 

ภายใต้ชื่อสปาไทย	 ตลาดสำาคัญของสปาไทยซ่ึงรวมถึงการนวดไทยกระจายตัวอยู่ใน	 ๓	 ภูมิภาค	 คือ	 

ภูมิภาคเอเชีย มีประเทศที่นิยมใช้บริการสปาและการนวดไทย	 อาทิ	 ประเทศฮ่องกง	 สิงคโปร์	 สาธารณรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์	 (UAE)	 และเวียดนาม	 ตลาดภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน	 +๖	 (จีน	 ญ่ีปุ่น	 

เกาหลี	 อินเดีย	 ออสเตรเลีย	 และนิวซีแลนด์)	 เป็นตลาดหลักที่ไทยให้ความสำาคัญ	 เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามี 

ความคุ้นเคยกับรูปแบบการบริการของไทย	 ภูมิภาคยุโรป	 มีประเทศที่นิยมใช้บริการสปาและการนวดไทย	

ได้แก่	 สหพันธรัฐเยอรมนี	 สหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ	 ยุโรปถือเป็นตลาดเป้าหมายสำาคัญ 

ของไทย	 อาทิ	 รัสเซีย	 และตุรกี	 เนื่องจากลูกค้ามีกำาลังซื้อสูง	 และหันมาให้ความสนใจกับวิธีการผ่อนคลาย/
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บำาบัดแบบตะวันออกมากขึ้น	 ภูมิภาคอเมริกาและแปซิฟิกใต้ มีประเทศท่ีนิยมใช้บริการสปาและการนวด

ไทย	 ได้แก่	 สหรัฐอเมริกา	 และออสเตรเลีย	 ส่วนคู่แข่งการนวดไทยในต่างประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นประเทศ 

ใกล้เคียง	ได้แก่	สิงคโปร์	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และฮ่องกง	โดยเฉพาะธุรกิจในสิงคโปร์จัดว่าเป็นคู่แข่งสำาคัญ

ของไทย	เพราะมคีวามพรอ้มในการขยายกจิการของตนไปยงัตลาดต่างประเทศ	ท้ังยงัมกีารผ่อนปรนกฎหมาย

ตา่งๆ	ทีเ่อือ้ประโยชนต์อ่ผูป้ระกอบการ	เชน่	อนญุาตใหส้ามารถเปดิใหบ้รกิารได	้๒๔	ชัว่โมง	ขณะทีอ่นิโดนเีซยี

มีจุดเด่นในการเป็นต้นแบบของสปาแบบตะวันออก	 และมีการนวดที่เป็นรูปแบบเฉพาะของประเทศ	 

นอกจากนี้	 ยังมีตลาดตะวันออกกลาง	 ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีความสำาคัญต่อการขยายบริการการนวดไทย	

เนื่องจากมีข้อจำากัดไม่มากในเรื่องการนำาเข้าแรงงาน	 รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการ	

เมื่อพิจารณาจำานวนแรงงานนวดไทยที่ไปทำางานในต่างประเทศ	 ได้เน้นยำ้าให้เห็นว่า	 ตลาดหลัก

ในต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น	 เป็นตลาดที่มีศักยภาพต่อการขยายการนวดไทยไปต่างประเทศ	 จาก 

ข้อมูลการมาขึ้นทะเบียนของแรงงานนวดไทยกับสำานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	 (ข้อมูลตั้งแต่ 

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

ส่วนใหญ่เดินทางไปทำางานในทวีปยุโรป	 (ประมาณ	 ๖๒๐	 คน)	 โดยประเทศหลัก	 ได้แก่	 รัสเซีย	 ยูเครน	

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

มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 บาห์เรน	 และการ์ตา	 ลำาดับที่สาม	 คือ	 ทวีปแอฟริกา	 

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

แปซิฟิกใต้	และทวีปอเมริกา	 (ทวีปละประมาณ	๑๐	คน)	ได้แก่	ประเทศนิวซีแลนด์	 เม็กซิโก	สหรัฐอเมริกา

และบราซิล	 (สำานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน,	 ๒๕๕๕)

สถานการณ์แรงงานไทยท่ีเดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณที่ผ่าน 

กรมการจัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓-๒๕๕๕	 แสดงให้เห็นความต้องการแรงงาน

ไทยที่มีศักยภาพ	 มีทักษะการนวดไทยระดับอาชีพอีกเป็นจำานวนมาก	 ซึ่งข้อมูลแรงงานไทยปี	 ๒๕๕๓	 

มีจำานวน	 ๒,๙๙๕	 คน	 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำางานมากที่สุด	 ๑๐	 ประเทศ	 จากทั้งหมด	 

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

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

ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๑ รัสเซีย ๓๙๙ ๑๓.๓๒

๒ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ๓๕๕ ๑๑.๘๕

๓ ฮังการี ๒๖๙ ๙.๘๘

๔ สาธารณรัฐเช็ค ๒๕๕ ๘.๕๑

๕ อินเดีย ๒๓๓ ๗.๔๔

๖ มาเลเซีย ๑๙๖ ๕.๖๔

๗ ตุรกี ๑๐๗ ๓.๕๗

๘ บาร์เรน ๘๓ ๒.๗๗

๙ อียิปต์ ๗๓ ๒.๔๓

๑๐ คูเวต ๗๒ ๒.๔๐

ที่มา: กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓

ข้อมูลแรงงานไทยปี	 ๒๕๕๔	 มีจำานวน	 ๓,๑๕๓	 คน	 ประเทศที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำางาน

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

สาธารณรัฐเช็ค,	 อินเดีย	 และตุรกี	 ตามลำาดับ	 รายละเอียดดูตาราง	 ๕.๗

ตาราง ๕.๗ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๑ รัสเซีย ๕๗๖ ๑๘.๒๖

๒ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ๕๐๓ ๑๕.๙๕

๓ ฮังการี ๒๒๙ ๗.๒๖

๔ สาธารณรัฐเช็ค ๒๒๖ ๗.๐๔

๕ อินเดีย ๑๖๙ ๕.๓๖

๖ ตุรกี ๑๐๖ ๓.๓๖
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ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๗ ยูเครน ๑๐๔ ๓.๒๙

๘ คูเวต ๗๙ ๒.๕๐

๙ บรูไน ๖๙ ๒.๑๘

๑๐ อียิปต์ ๖๗ ๒.๑๒

ที่มา:	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔

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

ที่มีแรงงานไทยเดินทางไปทำางานมากที่สุด	 ๑๐	 ประเทศ	 จากทั้งหมด	 ๖๙	 ประเทศ	 เช่น	 ประเทศรัสเซีย,	

สหรัฐอาหรัลเอมิเรทส์,	มาเลเซีย,	สาธารณรัฐเช็ค,	ฮังการี	และยูเครน	ตามลำาดับ	รายละเอียดดูตาราง	๕.๘

ตาราง ๕.๘	 แรงงานไทยที่เดินทางไปทำางานในต่างประเทศในตำาแหน่งนวดแผนโบราณ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕

ลำาดับที่ ประเทศ จำานวน/คน ร้อยละ

๑ รัสเซีย ๒๓๙ ๑๙.๕๑

๒ สหรัฐอาหรับเอมิเรทส์ ๑๖๖ ๑๓.๕๕

๓ มาเลเซีย ๑๐๐ ๘.๑๖

๔ สาธารณรัฐเช็ค ๘๕ ๗.๐๔

๕ ฮังการี ๗๐ ๕.๗๑

๖ ยูเครน ๖๒ ๕.๐๖

๗ ตุรกี ๔๗ ๓.๘๓

๘ บาร์เรน ๓๔ ๒.๗๗

๙ บรูไน ๒๘ ๒.๒๘

๑๐ คูเวต ๒๖ ๒.๑๒

ที่มา: กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕

  

ตาราง ๕.๗ (ต่อ)
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จะเห็นได้ว่าความต้องการกำาลังคนแรงงานไทยที่มีฝีมือด้านการนวดไทย	 (ตำาแหน่งนวด 

แผนโบราณ)	 เป็นท่ีต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน	 การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้ตรงกับความ 

ตอ้งการของตลาดแรงงานเปน็สิง่สำาคญั	ขณะเดยีวกนัควรมมีาตรการในการดแูลคณุภาพชวีติของแรงงานไทย

ในประเทศต่างๆ	 อย่างทั่วถึงอย่างบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เช่น	 กรมการจัดหางาน	 กระทรวง

แรงงาน	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวง

สาธารณสุข	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 เป็นต้น

โดยสรุป	 ถึงแม้สปาไทยจะได้รับความนิยมในต่างประเทศ	 แต่ภาพลักษณ์การนวดไทย	 หรือ	 

Thai	 massage	 ในสายตาชาวต่างประเทศยังอยู่ในแง่ลบ	 โดยมองว่ามีการบริการทางเพศแอบแฝง	 

จากการศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภคในเร่ืองสปาและการนวดชาวต่างประเทศ	 พบว่า 

สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการมากท่ีสุด	 คือ	 ความมั่นใจว่าสถานบริการ	 การบริการ	 บุคลากร	 และผลิตภัณฑ์	 

ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน	 การบริการครบวงจร	 มีการบริการและใช้ผลิตภัณฑ์แบบไทยแท้ๆ	 อย่างมี 

อัตลักษณ์	 รวมท้ังปราศจากการบริการทางเพศแอบแฝง	 ขณะเดียวกัน	 หน่วยงานต่างๆ	 ของไทยที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับตลาดในต่างประเทศ	 ยังไม่มีความชัดเจนในการดำาเนินการเพ่ือลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีและสร้าง

ภาพลักษณ์การนวดไทยให้มีคุณค่า	ตลอดจนส่งเสริมการตลาดนวดไทยให้ขยายตัวสูงขึ้น	ฉะนั้น	การรับรอง

มาตรฐานการบรกิารครบวงจร การบริการและใช้ผลติภณัฑ์แบบไทยแท้ๆ  อยา่งมอีตัลกัษณ ์เปน็ประเดน็

ท้าทายต่อการพัฒนานวดไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดต่างประเทศต่อไป
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ในอดีตกว่�ร้อยปี ประเทศไทยเป็นถ่ินกำ�เนิดของทรัพย�กรธรรมช�ติท่ีมี

คว�มอุดมสมบูรณ์ทั้งด้�นคว�มหล�กหล�ยของพันธุกรรมพืชและทรัพย�กรชีวภ�พ 

คว�มหล�กหล�ยท�งสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญ�ท้องถิ่นส�ข�ต่�งๆ รวมทั้ง

พืชสมุนไพรและภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น ตลอดจนวิธีคิด

และกระบวนก�รนำ�สิ่งดังกล่�วม�ใช้ประโยชน์อย่�งเหม�ะสมสอดคล้องต�มวิถีชีวิต

ดั้งเดิมของคนไทย และประม�ณว่� มีพืชสมุนไพรที่ชุมชนท้องถิ่นรู้จักคุณสมบัติและ

นำ�ม�ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่�งๆ ร�ว ๘๐๐-๑,๘๐๐ ชนิด ระยะต่อม�สถ�นก�รณ์

บ่งช้ีว่�สมนุไพรจำ�นวนกว�่ ๑๐๐ ชนดิ อยูใ่นภ�วะวกิฤติหรอืใกลส้ญูพนัธุ ์โดยมสี�เหตุ

สำ�คัญม�จ�กคว�มต้องก�รสมุนไพรจ�กแหล่งธรรมช�ติที่ขย�ยตัวอย่�งต่อเนื่อง 

ท้ังก�รใช้สอยในครัวเรือนเพื่อก�รดำ�รงชีพ ก�รใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์ ปัจจุบัน

กระแสคว�มนิยมก�รใช้สมุนไพรทดแทนก�รใช้ย�แผนปัจจุบัน รวมทั้งก�รสูญเสีย

แหล่งกำ�เนิดของสมุนไพรจ�กก�รบุกรุกพ้ืนท่ีอนุรักษ์ เนื่องจ�กจำ�นวนประช�กร

เพ่ิมขึ้นอย่�งรวดเร็ว ทำ�ให้มีคว�มต้องก�รใช้พ้ืนท่ีในก�รประกอบเกษตรกรรม

ม�กขึ้น ปัญห�สังคมต่�งๆ รวมทั้งปัญห�คว�มย�กจนของประช�ชน และนโยบ�ย

ของรฐัในบ�งชว่งเวล�ทีม่กี�รจดัสรรพืน้ทีท่ำ�กนิแกป่ระช�ชน สง่ผลให้ก�รใชป้ระโยชน์

ที่ดินจ�กพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มม�กขึ้น ทำ�ให้สภ�พพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป และนำ�ไปสู่ก�ร

บทที๖่
กว�าหนึ่งทศวรรษของการคุ�มครอง
ภูมิป�ญญาการแพทย�แผนไทย
การแพทย�พ�้นบ�าน และสมุนไพร
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ลดจำ�นวนชนิดพันธุ์และปริม�ณของสมุนไพรลงอย่�งรวดเร็ว และอ�จทำ�ให้สมุนไพรบ�งชนิดสูญพันธุ์ไป 

ในที่สุด 

จ�กก�รสำ�รวจพื้นที่ป่�ไม้ของประเทศไทยล่�สุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่�พื้นที่ป่�ไม้ลดลงจ�ก 

๑๐๔.๗ ล้�นไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เหลือเพียง ๙๙ ล้�นไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ป่�ไม้ของประเทศจำ�แนก

เป็นเขตอนุรักษ์ ซึ่งประกอบด้วย อุทย�นแห่งช�ติ ๑๒๓ แห่ง และเขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� ๕๘ แห่ง ประเภท

ป่�ไม้อื่นๆ ได้แก่ ป่�สงวนแห่งช�ติ (๑,๒๒๑ แห่ง) เขตห้�มล่�สัตว์ป่� สวนพฤกษศ�สตร์ หรือสวนรุกขช�ติ 

ระบบก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่ดังกล่�วอยู่ภ�ยใต้กฎหม�ยและระเบียบปฏิบัติท่ีแตกต่�งกัน ต�มคว�ม 

รับผิดชอบของหน่วยง�นที่บริห�รจัดก�ร ควบคุมพื้นที่นั้นๆ อย่�งไรก็ต�มแม้ว่�จะมีกฎหม�ยและหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ กำ�กับดูแลอย่�งใกล้ชิดโดยเฉพ�ะก�รป้องกันปร�บปร�มก�รบุกรุกพ้ืนท่ีอนุรักษ์และ

รักษ�สภ�พต�มธรรมช�ติของระบบนิเวศ แต่ในบ�งพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญห�ก�รบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์  

ซึ่งหน่วยง�นที่เก่ียวข้องคงต้องดำ�เนินก�รอย่�งเข้มงวดในก�รปฏิบัติง�นด้�นอนุรักษ์ในรูปแบบต่�งๆ  

ให้ม�กยิ่งขึ้น 

สมุนไพรในเขตอนุรักษ์ทั้งในอุทย�นแห่งช�ติ ป่�สงวนแห่งช�ติ เขตรักษ�พันธุ์สัตว์ป่� รวมถึง 

เขตพื้นท่ีรูปแบบอื่นท่ีมีกฎหม�ยคุ้มครองอย่�งเข้มงวด ห้�มมีก�รเก็บห�ของป่�หรือสมุนไพร ยกเว้นเพื่อ 

ก�รศึกษ�วจิยัเท�่นัน้ กรณพีืน้ท่ีป่�สงวนแหง่ช�ต ิได้รบัก�รผอ่นผนัใหม้กี�รใชป้ระโยชนไ์ด้ต�มวถิชีีวติดัง้เดิม

ของชุมชนท้องถ่ิน ก�รเก็บห�สมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ในก�รดำ�รงชีวิต ได้รับก�รอนุญ�ตให้กระทำ�ได้ ซึ่ง

ชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีวิถีก�รปฏิบัติท่ีระมัดระวัง คำ�นึงถึงคว�มยั่งยืนและประโยชน์ในอน�คต แต่จ�ก

สถ�นก�รณ์ปัจจุบันปร�กฏว่�ในบ�งพื้นที่มีก�รลักลอบเก็บห�สมุนไพรในแหล่งธรรมช�ติโดยไม่คำ�นึงถึง 

ผลกระทบและขีดคว�มส�ม�รถของระบบนิเวศต�มธรรมช�ติ 

จนกระท่ังกระแสโลก�ภิวัฒน์และก�รสื่อส�รไร้พรมแดน ประเทศไทยภ�ยใต้บริบทต�ม 

แบบแผนตะวันตกและคว�มก้�วหน้�ท�งเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศทวีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็ว  

จนน�่วติกว�่สถ�นก�รณข์องทรพัย�กร คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พและภมูปิญัญ�ท้องถ่ินของช�ติบ�งอย�่ง

สูญห�ยไป อันเนื่องม�จ�กข้ันตอน กระบวนก�รทำ�ง�นหรือกลไกคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�หรือวิจัย 

หรือก�รถ่�ยทอดคว�มรู้และเทคโนโลยีในรูปแบบต่�งๆ ระหว่�งประเทศไทยกับสถ�บัน/บริษัท/หน่วยง�น/

องค์กรท้ังในและต่�งประเทศ ตลอดจนภ�วะก�รฉกฉวยหรือลักขโมยทั้งจ�กคนไทยและช�วต่�งช�ติ  

แนวคิดก�รผดุงรักษ�และสร้�งคว�มยุติธรรมต�มธรรมช�ติ กับผลประโยชน์ในรูปแบบต่�งๆ แห่งสิทธิ 

ส่วนบุคคล สิทธิของชุมชนของสังคมและของประเทศช�ติโดยรวม จึงเกิดม�ตรก�รและกลไกท�งกฎหม�ย

ภ�ยในประเทศ และค�ดหวังว่�จะปกป้อง ป้องกันช�วต่�งช�ติเข้�ถึงหรือนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้ และนี่เป็น

เหตุผลสำ�คัญในก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมของประเทศไทย และยังสอดคล้องเชื่อมโยงกับ 

ก�รคุ้มครองภ�ยใต้ระบบทรัพย์สินท�งปัญญ�ในเวทีระหว่�งประเทศ และระดับส�กล

อย่�งไรก็ต�ม ก่อนจะกล่�วถึงร�ยละเอียดแต่ละประเด็นของสถ�นก�รณ์หรือผลกระทบที่ 

เก่ียวข้องกับภูมิปัญญ�ก�รแพทย์ดั้งเดิมทั้งก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น ก�รแพทย์ชนเผ่�  

Report-6-10.indd   158 4/20/2558 BE   22:03



159บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

ก�รแพทย์แต่ละชุมชน ควรสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกันในทิศท�งของนิย�มของภูมิปัญญ�ดังกล่�วให้เป็น 

แนวเดียวกันเสียก่อน

คนไทยส่วนใหญ่ใช้คำ�ว่� ภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ 

ภูมิปัญญาไทย ในคว�มหม�ยเดียวกัน ก�รให้คว�มหม�ยมีลักษณะใกล้เคียงกัน เพียงแต่ใช้คำ�นิย�มว่�  

ช�วบ้�น ท้องถิ่น ท้องถิ่นไทย หรือไทย เพื่อกำ�กับขอบเขตคว�มหม�ย เมื่อนำ�ม�เปรียบเทียบกับ 

คว�มหม�ยของคำ�ว่� Traditional Knowledge หรือภูมิปัญญ�ท้องถิ่น เห็นว่�ไม่ครอบคลุมภูมิปัญญ�หลัก

ของช�ต ิห�กจะใชค้ำ�ว�่ภมูปิญัญ�ไทย คำ�ว�่ไทยกจ็ะบง่ชีเ้ฉพ�ะกลุ่มช�ติพันธุไ์ท ไมค่รอบคลุมกลุ่มช�ตพินัธุ์

อื่นซึ่งมีคว�มหล�กหล�ยของช�ติพันธุ์ที่อ�ศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย จึงต้องระบุให้ชัดเจนว่� ไทย หม�ยถึง

ประเทศไทย หม�ยถึง ภูมิปัญญ�ของทุกช�ติพันธุ์อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรไทย เพ่ือให้เกิดคว�มเข้�ใจตรงกัน

ชัดเจนสำ�หรับก�รออกกฎหม�ยและก�รกำ�หนดม�ตรก�รหรือกลไกเพื่อปกป้อง คุ้มครองภูมิปัญญ�ดังกล่�ว 

และในที่นี้จะเน้นเฉพ�ะภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และสมุนไพรในอ�ณ�เขต 

ร�ชอ�ณ�จักรไทย จัดว่�เป็นประเภทภูมิปัญญ�กลุ่มเดียวกันว่�ด้วยก�รรักษ�โรค ส่งเสริมสุขภ�พ  

ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภ�พ ครอบคลุมรวมถึงทั้งที่เป็นน�มธรรมจับต้องไม่ได้ (Intangible) และวัตถุธรรม

จับต้องได้ (Tangible) โดยสอดคล้องต�มบทบัญญัติในม�ตร� ๓ แห่งพระร�ชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กำ�หนดภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย หม�ยคว�มว่�  

พื้นคว�มรู้ คว�มส�ม�รถเกี่ยวกับก�รแพทย์แผนไทย และก�รแพทย์แผนไทย หม�ยคว�มว่� กระบวนก�ร

ท�งก�รแพทย์เกี่ยวกับก�รตรวจวินิจฉัย บำ�บัด รักษ� หรือป้องกันโรค หรือก�รส่งเสริมสุขภ�พของมนุษย์

หรือสัตว์ ก�รผดุงครรภ์ ก�รนวดไทย และให้คว�มหม�ยรวมถึงก�รเตรียมก�รผลิตย�แผนไทย และ 

ก�รประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือท�งก�รแพทย์ โดยอ�ศัยคว�มรู้หรือตำ�ร�ที่ได้ถ่�ยทอดและพัฒน� 

สืบต่อกันม� 

ม�ตรก�รหรือกลไกในก�รปกป้อง คุ้มครองภูมิปัญญ�ดังกล่�ว ควรพิจ�รณ�จ�กบทบัญญัติของ

กฎหม�ยภ�ยในที่เกี่ยวข้องโดยกำ�หนดระดับก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�หลักที่มีคว�มสำ�คัญต�มหลักเกณฑ์ เป็น

ระดับช�ติและระดับทั่วไป และระดับส่วนบุคคล จะได้กล่�วร�ยละเอียดถึงสถ�นก�รณ์ในประเทศต่อไป

๖.๑	 สถานการณ์ด้านกฎหมายและการดำาเนินการในประเทศ	

เพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม

ม�ตรก�รและกลไกท�งกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รสมบัติของช�ติและทรัพย�กร

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ซึ่งในที่นี้มีคว�มเกี่ยวข้องและหม�ยคว�มรวมถึงทั้งภูมิปัญญ�ด้�น 

ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รใช้สมุนไพร ทั้งที่เป็นน�มธรรมจับต้องไม่ได้ และวัตถุธรรม

จับต้องได้
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160 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ประเทศไทย ได้ออกกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องทั้งขอบเขตเนื้อห� ระยะเวล� และลักษณะ

ก�รใช้บังคับ นั่นคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ นบัเปน็นวตักรรมท�งกฎหม�ยทีเ่รยีกว�่ระบบกฎหม�ย

เฉพ�ะ หรือเป็นท่ีเข้�ใจกันว่�เป็นกฎหม�ยพี่กฎหม�ยน้อง จัดทำ�ข้ึนโดยมีเจตน�รมณ์ให้เป็นเสมือนรั้ว 

ของช�ติในก�รปกป้อง คุ้มครองสมบัติท�งภูมิปัญญ�ด้�นก�รแพทย์ดั้งเดิมของช�ติ และทรัพย�กรคว�ม 

หล�กหล�ยท�งชีวภ�พต�มธรรมช�ติ ก่อนลงน�มรับรองให้สัตย�บันเข้�เป็นภ�คีสม�ชิกอนุสัญญ�ว่�ด้วย

คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ

อย่�งไรก็ต�ม สถ�นก�รณ์ด้�นกฎหม�ยและก�รดำ�เนินก�รเพื่อปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญ� 

ก�รแพทย์ดั้งเดิมในประเทศไทย ตลอดระยะเวล�ท่ีผ่�นม� มีกฎหม�ยหล�ยฉบับในคว�มรับผิดชอบ 

หล�ยหน่วยง�นกระจัดกระจ�ย แต่ยังไม่มีก�รบูรณ�ก�รอย่�งจริงจัง โดยมีกฎหม�ยท้ังเกี่ยวข้องโดยตรง 

หรือโดยอ้อม ดังนี้ 

๑) พระร�ชบัญญัติป่�ไม้ พุทธศักร�ช ๒๔๘๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๒

๒) พระร�ชบัญญัติอุทย�นแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๔

๓) พระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๔) พระร�ชบัญญัติสวนป่� พ.ศ. ๒๕๓๕

๕) พระร�ชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕

๖) พระร�ชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

๗) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

๘) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒

๙) พระร�ชบัญญัติก�รประมง พุทธศักร�ช ๒๔๙๐

๑๐) พระร�ชบัญญัติบำ�รุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

๑๑) พระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒) พระร�ชบัญญัติสัตว์พ�หนะ พุทธศักร�ช ๒๔๘๒

๑๓) พระร�ชบัญญัติโรคระบ�ดสัตว์ พุทธศักร�ช ๒๔๙๙

๑๔) พระร�ชบัญญัติสำ�หรับรักษ�ช้�งป่� พุทธศักร�ช ๒๔๖๔

๑๕) พระร�ชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๖) พระร�ชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจ�กสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕

๑๗) พระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๘) พระร�ชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๑๙) พระร�ชบัญญัติคว�มลับท�งก�รค้� พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒๐) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ท�งภูมิศ�สตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๑) พระร�ชบัญญัติโบร�ณสถ�น โบร�ณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถ�นแห่งช�ติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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161บทที่ ๖ กว่าหนึ่งทศวรรษของการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร

๒๒) พระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๓) พระร�ชบัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๔) พระร�ชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๕) พระร�ชบัญญัติก�รส่งออกและก�รนำ�เข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรซึ่งสินค้�พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๖) พระร�ชบัญญัติควบคุมก�รฆ่�และจำ�หน่�ยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒๗) ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๘) ระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีว่�ด้วยก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๙) ระเบียบของคณะกรรมก�รอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พแห่งช�ติ

ว่�ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก�รเข้�ถึงและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจ�กทรัพย�กรชีวภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓๐) ระเบียบกรมป่�ไม้ว่�ด้วยก�รเข้�ไปศึกษ�หรือวิจัยท�งวิช�ก�รในพื้นที่ป่�ไม้ พ.ศ.๒๕๔๒

๓๑) ระเบียบกรมป่�ไม้ว่�ด้วยก�รขออนุญ�ตให้กระทำ�ก�รเพื่อประโยชน์ในก�รศึกษ�หรือวิจัย

ท�งวิช�ก�รภ�ยในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๔๘

นอกจ�กนี้ ยังมีกฎหม�ยที่อ�จเกี่ยวข้อง อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�จัดทำ�/ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

๑) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติป่�ชุมชน พ.ศ. ... 

๒) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ...

๓) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติภูมิปัญญ�ท้องถิ่น พ.ศ. ...

๔) (ร่�ง) พระร�ชบัญญัติคว�มปลอดภัยท�งชีวภ�พ พ.ศ. ...

ก�รดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยภ�ยในประเทศที่เป็นภ�รกิจสำ�คัญในคว�มรับผิดชอบของ 

กรมพฒัน�ก�รแพทยแ์ผนไทยและก�รแพทยท์�งเลอืก และเกีย่วข้องโดยตรง ไดแ้ก ่พระร�ชบญัญตัคิุม้ครอง

พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระร�ชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระร�ชบัญญัติสิทธิบัตร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นลำ�ดับแรกก่อน

นโยบ�ยหรือม�ตรก�รกลไกใดก็ต�มต้องสอดคล้องกับแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

ฉบับ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพัฒน�สุขภ�พแห่งช�ติ ฉบับ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผน

ยุทธศ�สตร์ช�ติ ก�รพัฒน�ภูมิปัญญ�ไท สุขภ�พวิถีไท (ฉบับ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ธรรมนูญว่�ด้วย

ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ ต�มพระร�ชบัญญัติสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระร�ชบัญญัติคุ้มครองและ 

ส่งเสริมภูมิปัญญ�ก�รแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์กระทรวงส�ธ�รณสุข นำ�ไปสู่

วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ ภ�รกิจ และแผนง�น/โครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีของ

กรมพัฒน�ก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก มีก�รดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องก�รคุ้มครองภูมิปัญญ�

ก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และสมุนไพร ได้แก่ 
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สถานการณ์การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ด้วยแนวคิดและวิธีการศึกษาที่มีความเหมาะสม

กับความเฉพาะของศาสตร์และมีเป้าหมายการใช้ประโยชน์มีแนวโน้มมีมากข้ึน 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 

และพัฒนารูปแบบการดูแลรักษาโรคและความเจ็บป่วยในศาสตร์ท่ีหลากหลาย 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

สถานการณก์ารตำาเนนิงานของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบหลักแตล่ะศาสตร ์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 การแพทย์พ้ืนบ้าน  

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

เรื่อง เป็นเร่ืองการแพทย์พ้ืนบ้าน ๒๓๖ เรื่อง การแพทย์แผนไทย ๑๙๓ เรื่อง การแพทย์ทางเลือก  

๒๖๔ เรื่อง และนอกจากนั้นยังมีงานวิจัยด้านสมุนไพรอีกจำานวน ๑,๑๓๕ เรื่อง เป็นงานวิจัยในระดับ

วิทยานิพนธ์และระดับงานวิจัยของนักวิชาการ ท้ังนี้ไม่นับงานวิจัยและพัฒนาที่ไม่มีการเผยแพร่ในวารสาร

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  

ตพีมิพใ์นวารสารวิชาการในประเทศ ๑๗๒ เรือ่ง ซึง่แสดงให้เหน็วา่ งานวจิยัและนกัวจิยัของไทยน้ันมคุีณภาพ

ในระดับนานาชาติและระดับประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยด้านสมุนไพร ซ่ึงต่างประเทศให้ความสนใจ 

และนักวิจัยด้านสมุนไพรนั้นส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ด้านเภสัชกรรมในมหาวิทยาลัยต่างๆ

จากการทบทวนงานวิจัยของสถาบันสุขภาพวิถีไทย (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๕๒) พบว่า

ตาราง ๗.๑ (ต่อ)

Report-6-10.indd   212 4/20/2558 BE   22:09



213บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

งานวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน จำานวน ๒๓๖ เร่ืองนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานระดับวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งพบว่างานวิจัยองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านบางเรื่องเป็นไปอย่างผิวเผิน  

ขาดการอธิบายและการสังเคราะห์ให้ชัดเจนถูกต้อง

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากงานวิจัยแบบเดิม

เป็น “งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น” โดยสกว. ได้ริเร่ิมและสนับสนุนการวิจัยโครงการวิจัยชุดการแพทย์พ้ืนบ้าน  

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๙ จำานวน ๖๐ โครงการ ซ่ึงทำาให้ชาวบ้านที่อยู่ในฐานรากของสังคมได้ใช้ประโยชน์ 

จากงานวิจัย

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 เร่ือง 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 ทำาให้การเผยแพร่ในระดับนานาชาตินัน้มจีำากดั แต่กม็งีานวจัิยท่ีมคีณุภาพ

ในระดับประเทศ ที่สนใจตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น

๓) สถานการณ์ด้านนักวิจัย

แม้จะไม่มีการศึกษาข้อมูลนักวิจัยด้านสมุนไพร การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์แผนไทย และ 

การแพทย์ทางเลือกอย่างเป็นระบบ แต่ก็พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่นั้นทำาโดยนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา/

มหาวิทยาลัย

อยา่งไรกต็ามพบข้อมลูนกัวจิยัทีข่ึน้ทะเบยีนกับสภาวจิยัแหง่ชาติ แบ่งเปน็ 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 ์ประกอบด้วยกลุม่วชิา 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 ีวรรณคดี ศลิปกรรม 

ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๐๗. สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 

กฎหมายเศรษฐกจิ กฎหมายธรุกจิ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวธีิพิจารณาความ และอืน่ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

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. สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและนเิทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุม่วชิา วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

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

โดยสาขาที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

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

เปน็การวจัิยตามความถนดัของตนเองเปน็ศนูย์กลาง จะเหน็ได้วา่ประเทศไทยยงัคงพบกบัปญัหาหลายดา้น 

ตั้งแต่ การขาดการกำาหนดทิศทางการวิจัยของประเทศ ผลงานวิจัยไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม การให้ทุนวิจัยที่ซ้ำาซ้อนขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ให้ทุน แต่ละหน่วยงาน

นั้น กำาหนดทิศทางการวิจัยตามภารกิจของหน่วยงานของตนเป็นหลัก ขาดการประสานเชื่อมโยงการวิจัย 

โดยยึดเป้าหมายการพฒันาประเทศรว่มกนั และนกัวิจัยสว่นใหญย่งัทำาการวจิยัตามความถนดัหรอืความสนใจ

ของตนเองเป็นหลัก องค์ความรู้จากงานวิจัยพ้ืนฐานที่มีมากมายแต่ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อ 

พฒันาเป็นผลติภัณฑ์ นกัวจัิยทีม่คีณุภาพและมคีวามสามารถบรหิารโครงการวจิยัทีค่รบวงจรยงัมีนอ้ยมาก 

ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐานที่ดี (Good Laboratory Practice; GLP) และการวิจัยทางคลินิกท่ีได้

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 การบรกิารการแพทย์แผนไทย การวจิยัเพ่ือพฒันา 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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217บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

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

Report-6-10.indd   217 4/20/2558 BE   22:09



218 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๕) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานของประเทศในการคัดกรอง

งานวจิยัของหนว่ยงานภาครฐัตา่งๆ ทีข่อการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดิน งานวจัิยทีผ่่านความเหน็ชอบของ 

วช. เท่านั้นท่ีจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ นอกจากนี้ วช. ยังทำาหน้าที่จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจัยโดยตรง

(๖) สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เปน็กลไกท่ีสำาคญัในการสนบัสนนุการวจิยัโดย

เฉพาะการวิจัยท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์แผนไทย 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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219บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

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

งบประมาณจากรฐับาลเพ่ือสนบัสนนุโครงการวจิยัมุง่เปา้ ๕ เร่ือง ไดแ้ก ่การวจัิยขา้ว 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  สถานการณ�การวิจัย การแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือก
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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 สุขภาพวถิไีท 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 มภีารกจิสำาคญัคือ 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 เน่ืองจากทั้งองค์กร 

ด้านสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน 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

การกำาหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและของยาท่ีผลิต การเพาะปลูกและใช้วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพใน 

การผลิตยา และตรวจวิเคราะห์ว่ายาที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด

ผลการดำาเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๔ มีดังนี้

๑) การศึกษาประสิทธิผลในการรักษาโรคในระดับคลินิก สมุนไพรที่ได้ศึกษาวิจัยไปแล้ว  

(ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๔) ได้แก่

	 | สารสกดัขมิน้ชนั ในการรักษาผูป้ว่ยโรคข้อเขา่เสือ่ม (ขนาด ๕๐๐ มลิลิกรมั 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 โดยเก็บข้อมูลท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการศึกษา สารสกัดจากบัวบก 

ชนิดรับประทานสามารถช่วยทำาให้แผลในผู้ป่วยเบาหวานหายเร็วข้ึนในขณะท่ีจะก่อให้เกิดแผลเป็นชนิด 

นูนน้อยลงโดยที่ไม่พบผลข้างเคียงหรืออาการอันไม่พึงประสงค์

	 | ตำารับยาหอม ได้มีการศึกษาเบื้องต้นประสิทธิผลและผลข้างเคียงในการลดระดับ 

ความดนัโลหติสงูและคณะกรรมการวจิยัในคน พจิารณาแลว้เหน็วา่ยงัไมม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะทำาการวจิยัทาง

คลินิก

	 | ตำารับยาไทย (ประสะไพล) ผ่านการวิจัยพรีคลินิกในสัตว์ทดลองแล้ว กำาลังอยู่ระหว่าง

การวิจัยทางคลินิก ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

	 | การศึกษาชุมชนต้นแบบในการดูแลบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด้วยภูมิปัญญา 

การแพทย์แผนไทยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของชุมชนต้นแบบโดยการใช้ภูมิปัญญาจะ 

เกิดไม่ได้ถ้าขาดผู้ที่มีองค์ความรู้และทำาให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ พร้อมถ่ายทอดความรู้ โดยจะต้องมีการ

เช่ือมโยงกับโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็น

คุณค่าของภูมิปัญญาไทย และแพทย์แผนไทย การขยายผลในเร่ืองการป้องกัน 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

	 |	การทดสอบความเป็นพษิของสมนุไพรหรอืตำารบัยาไทยทีใ่ชใ้นการบำาบัดผูต้ดิยาเสพตดิ: 

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. ๒๕๔๒ 

ซึ่งมีรายการยาจากสมุนไพร ๘ 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 คณะเภสชัศาสตรจ์ากมหาวิทยาลยัตา่งๆ 

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 

เพ่ือให้สามารถใช้เป็นตำาราอ้างอิงที่ถูกต้องของผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์และเภสัชกรรม  

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 

การท่ีจะทำาให้สมุนไพรได้มาตรฐาน 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. เอกสารแนะนำาอาคารพิพิธภณัฑแ์ละศนูยฝ์กึอบรมด้านการแพทยแ์ผนไทย (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)

Report-6-10.indd   228 4/20/2558 BE   22:09



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 เพ่ือใหม้หาวทิยาลัยและหนว่ยงานทีม่กีารเรียน

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 ยดึหลกัความปลอดภัยและประสทิธผิลของการรักษาใหเ้กดิกบัการแพทย์

แผนไทย และขณะเดียวกันมีการคุ้มครองอาสาสมัครอย่างเหมาะสมควบคู่กันไปด้วยตามหลักสากล

๖.  ฝึกอบรม พัฒนานักวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัย

๗.  เผยแพรข่อ้มลูงานวจิยัด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกทางวารสารการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และทางอินเตอร์เน็ตผ่าน website ของกรมพัฒน์

๘.  มเีวทกีารประชมุ และเวทีเสนอข้อมลูผลงานทางวชิาการ 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 
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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 หลงัจากนัน้จงึจดัพมิพห์นงัสอื เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัประเทศสมาชกิ เพ่ือใชเ้ปน็ต้นฉบบัในการแปล

เปน็ภาษาของแตล่ะประเทศ โดยทีม่กีารเปดิตวัหนงัสอืใน “การประชุมรฐัมนตรสีาธารณสขุอาเซยีน” (ASEA 

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

ที่มาเลเซีย

๒) ด้านการแพทย์พื้นบ้าน

สำานักการแพทย์พื้นบ้านไทย มีบทบาทภารกิจหลักด้านนี้ ขณะเดียวกันมีการพัฒนาแผนงาน/

โครงการทำางานรว่มกบัภาค/ีเครอืขา่ย ท้ังท่ีเปน็นกัวชิาการในสถาบนัการศกึษา และบคุลากรในระบบสขุภาพ 

นอกจากนั้นยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้การแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแพทย์เชิงวัฒนธรรม จึงต้องมุ่งเน้น

การทำางานวิจยัและพฒันาแบบมสีว่นรว่ม สง่เสริมศกัยภาพนกัวจิยัในพืน้ท่ี สนบัสนนุทศิทางการรวบรวมองค์

ความรูแ้ละภมูปิญัญาจากตวัหมอพืน้บา้นและชมุชนใหม้ากขึน้ ควบคูก่ารรวบรวมองคค์วามรูจ้ากตำารบัตำารา

ดั้งเดิมในแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างหลากหลายทางนิเวศวัฒนธรรม

การแพทย์พื้นบ้าน (Indigenous Medicine) เป็นระบบการแพทย์ที่ไม่เป็นทางการ ภูมิปัญญา

การดูแลรักษาความเจ็บป่วยได้รับการฝึกฝนจากการปฏิบัติโดยต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากหมอพื้นบ้านที่มี

ความชำานาญแบบตัวต่อตัว (Apprenticeship) วิธีการรักษาโรคของหมอพ้ืนบ้านจึงมีลักษณะเฉพาะ  

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

มีผลกระทบเชิงนโยบายและนำางานวิจัยไปขยายผลเชิงวิชาการ 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) ในพ้ืนที่ ๙ ตำาบล ของ  

๓ จังหวัดชายแดนใต้

(๒) ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพชุมชนด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน และอาหารท้องถิ่นใน ๑๕ ชุมชน

ต้นแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผักและสมุนไพรพื้นบ้าน

(๓) ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการรักษากระดูกหัก เป็นงานวิจัยและพัฒนารูปแบบความร่วมมือ

ระหวา่งหมอพืน้บา้นกบัสถานบรกิารสาธารณสุขระดับอำาเภอในพ้ืนที ่๑๒ จังหวดัของหมอพืน้บา้น 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 ้และตดิตามผลการรักษาผูป้ว่ยมะเรง็ของหมอพืน้บา้น โดยดำาเนนิงานในระยะทีห่นึง่มีหมอ

พื้นบ้าน จำานวน ๓๑ คน ใน ๒๓ จังหวัด ซึ่งรวบรวมตำารับยาได้ ๓๘๓ ตำารับ

(๗) ภมูปิญัญาการแพทยพ์ืน้บา้นในการดูแลรักษาผู้ปว่ยอมัพฤกษ ์อมัพาต เปน็การจัดการความ

รู้ภาพรวม และการวิจัยรวมรวมองค์ความรู้และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากหมอ 

พื้นบ้าน

(๘) รปูแบบการจดัระบบสขุภาพชมุชนดว้ยภมูปิญัญาการแพทยพ์ืน้บา้น “ศนูยเ์รยีนรูก้ารแพทย์

พื้นบ้านไทย”

เอกสารวิชาการและชุดความรู้ซึ่งเป็นผลผลิตจากงานวิจัยและการจัดการความรู้ได้จัดพิมพ์ 

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

พื้นบ้าน ๒๒ เร่ือง ๒) การศึกษาบทเรียนการดำาเนินการพัฒนาด้านการแพทย์พื้นบ้าน ๔ เรื่อง และ  

๓) การศึกษาสถานการณ์และความเคลื่อนไหว ๓ เรื่อง และอื่นๆ จำานวน ๙ เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ 

จัดทำาแนวทาง/แนวคิดการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและทิศทาง/นโยบายการพัฒนาด้านการแพทย์ 

พื้นบ้านไทย 

นอกจากนีส้ำานกัการแพทยพ์ืน้บา้นไทยยงัไดว้เิคราะหส์ถานการณก์ารจัดการความรูแ้ละการศกึษา

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

ยงัคงใชป้ระโยชนใ์นการดูแลสขุภาพ ท้ังนีย้งัไมม่กีลไกใดในการนำาความรู้จากการวจิยัไปใชป้ระโยชนใ์นระบบ

บริการสุขภาพ

รายงานสถานภาพและทศิทางการวจัิยภมูปิญัญาพ้ืนบา้นด้านสุขภาพท่ีเปน็การศกึษารวบรวมงาน

วิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน ค้นพบงานวิจัยตำาราการแพทย์พื้นบ้าน ๓ เรื่อง คือ (๑) การศึกษาตำารายาไทย

หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท โดยสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทร่วมกับ 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสืบค้นผู้สืบทอดตำารายา ๑๐ สาย และเก็บข้อมูล

ผู้เก็บตำารายา ๓ สาย (๒) ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ด้านการแพทย์พื้นบ้านจากหนังสือบุด 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 เป็นงานวจิยัปฏบัิตกิารเพือ่ทอ้งถิน่ (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) ฮีต-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) การศึกษาจรยิธรรมของหมอพืน้บา้นในการรกัษาโรคดว้ยสมนุไพรในทศันะของหมอพืน้บ้าน

เขตเทศบาลนครอุดรธานี ในปี ๒๕๕๐ เป็นการศึกษาโดยการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านในเขตเทศบาลอุดรธานี 

๓ ท่าน เกี่ยวกับจริยธรรมของหมอพื้นบ้าน หลักคิด และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบว่าหมอ

พื้นบ้านใช้จริยธรรมในการดำารงความเป็นหมอพ้ืนบ้านจากการสืบทอดต่อกันมาและจากหลักพุทธจริยธรรม 

ซึ่งปัจจุบันการถูกครอบงำาในโลกวัตถุนิยมทำาให้จริยธรรมของหมอพื้นบ้านสั่นคลอน เกิดการหาผลประโยชน์

จากการเป็นหมอพื้นบ้านในการรักษาคนไข้

๓) การพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในปี ๒๕๕๔ เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยการศึกษาสถานการณ์โรคเบาหวานใน
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236 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ชุมชนป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง และพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) พบว่า

อำาเภอป่าโมกมีแนวโน้มผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องของการรักษาและการควบคุม

โรคเบาหวาน ขาดความร่วมมือจากชุมชน และประชาชนขาดความตระหนักและความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน 

โครงการไดร้ว่มกบัชมุชนดำาเนินกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกนัเบาหวานใน 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) ท่ีถือเป็นองค์ความรู้ท่ีมีความ

สัมพันธ์กับหลายปัจจัย ทั้งบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศแวดล้อม 

ตลอดจนประสบการณ์ ความรู้เหล่านี้หากไม่ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม 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 อาศัยตามความในพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดิน 

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

กับเงื่อนไขและบริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 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 และสนบัสนนุใหมี้บรกิารการแพทยแ์ผนจนีและการแพทยท์างเลอืก

อื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ

(๕) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมาย

การพัฒนาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกขณะนี้ สามารถพิจารณาแยกการแพทย์แผนจีนออกจาก

ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่น ได้ดังนี้

๑) ศาสตร์การแพทย์ทางเลือกอื่นที่มีจำานวนมาก ส่วนใหญ่ถูกนำามาใช้ในระบบบริการสุขภาพ

ภาครัฐและภาคประชาชน มาตรการในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๗  

“จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เป็นอิสระและการมีฐานวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อทำาหน้าที่ในการคัดกรอง 

ศาสตรก์ารแพทยท์างเลอืกทีม่ปีระสทิธผิล ประหยดั คุม้คา่ และปลอดภยั เปน็กลไกการคุม้ครองผู้บริโภค...” 

มาตรการนี้ สำานักการแพทย์ทางเลือก ได้ต้ังคณะกรรมการท่ีประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและคัดกรอง

ศาสตร์ 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%) มีการศึกษาสูงกว่าระดับอุดมศึกษา ๒๖๘ คน (๘๐%) ตำ่ากว่าระดับอุดมศึกษา ๖๕ คน (๒๐%) 

มีวิธีการรักษาโรคดังนี้

 (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) ที่เหลือเลือกใช้การดูแลรักษาสุขภาพแบบอื่นๆ

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 กลุ่มเพื่อนมะเร็งท่ีมีการนำาเอาการแพทย์ทางเลือกทั้งใน 

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

จากรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ จะเห็นได้ว่าในช่วงท่ีผ่านมา (นับจากปี ๒๕๔๐) เรื่อง 

การแพทย์ทางเลือกมีอัตราการขยายตัวสูงมากขึ้นเร่ือยๆ และกำาลังเป็นที่สนใจของประชาชนในสังคมเป็น

อย่างยิ่ง ดังน้ันกองการแพทย์ทางเลือกจึงควรมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งจัดการและทำาการศึกษาองค์ความรู้

ด้านแพทย์ทางเลือกต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลตนเอง และเลือกใช้

ประโยชน์อย่างเหมาะสม

สิ่งที่ควรสนับสนุนในด้านการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์ทางเลือกในช่วงต้นนั้น ควรให้มีการ

สนับสนนุใหบ้คุคลากรสขุภาพศกึษาและนำาการแพทยท์างเลอืกไปใชป้ระโยชนใ์หม้ากขึน้ ซึง่ตอ้งคดัเลอืกจาก

การแพทย์ทางเลือกท่ีได้ผลมาแล้วในต่างประเทศ สำาหรับด้านความปลอดภัยนั้นบุคลากรสุขภาพที่นำาไปใช้

จะต้องมีความรู้จริงถึงจะสามารถนำาไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ซ่ึงการแพทย์ทางเลือกนั้นมีหลากหลายชนิด  

บางชนิดอาจจำาเป็นต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนำาไปใช้ การศึกษาวิจัยทางคลินิกเป็นสิ่งที่สามารถทำาได้  

หากไมต่ัง้เงือ่นไขจนวจิยัไมไ่ดช่้วงตน้ อาจจำาเปน็ตอ้งวจิยัแบบเชงิทดลองไปขา้งหนา้เปน็รายๆ เฉพาะบางโรค

และบางอาการและนำาผลการบำาบัดรักษามาเผยแพร่ตีพิมพ์เป็นรายงานการบำาบัดรักษาเป็นรายๆ ไป จาก

นั้น ค่อยเป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองไปข้างหน้า ที่ต้องศึกษาเปรียบเทียบก่อนการทดลอง ที่

มีนัยสำาคัญทางสถิติตามมา ซึ่งอาจจะเป็นการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมในภายหลังได้ขึ้นอยู่กับ

ว่า สามารถสนับสนุนงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยขนาดไหน หากจะนำามาใช้ในระบบบริการสุขภาพ

การศึกษาวิจัยที่ควรสนับสนุนด้านการแพทย์ทางเลือกที่น่าสนับสนุนมาก คือการศึกษาวิจัยด้าน

ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการแพทย์ทางเลือกที่ได้ผลมาแล้วจากต่างประเทศที่ยอมรับใช้ โดยไม่ต้องเสียเวลาและ

งบประมาณมหาศาลกับการพิสูจน์ในเรื่องที่ถูกใช้มานานพอๆกับการแพทย์แผนปัจจุบัน หรืออาจมากกว่า

ด้วยเหตุผลท่ีแพทย์แผนปัจจุบันไม่มีความรู้ในด้านการแพทย์ทางเลือกที่ได้ผลเหล่านั้น จะเป็นการประหยัด

งบประมาณของประเทศจำานวนมาก หากใช้การศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือกท่ีได้ผลเหล่านั้นให้กับแพทย์

แผนปัจจุบันที่สนใจจะศึกษาและนำาเอาไปใช้ประโยชน์กับคนไข้ของตนต่อไปในอนาคต

๔) การจดัการความรูแ้ละการศกึษาวจิยัของสถาบนัอดุมศกึษาและเครอืขา่ย
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 และการแพทย์แผนไทย เพียง ๑๔ เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็น

งานวิจัยสมุนไพรทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบสารออกฤทธิ์ ความเป็นพิษ และประสิทธิผลการรักษา 
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240 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน และ 

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

ปฏิบัติการ การศึกษาสารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางยาจากสมุนไพร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรต่างๆ 

รองลงมาคอืการสำารวจสมนุไพรในแหลง่ตา่งๆ และการศกึษาดา้นการตลาดของอุตสาหกรรมยาและการศกึษา

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 และมจีดุเดน่ในการศกึษาเกีย่วกับการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการถา่ยทอด

องค์ความรู้สู่แหล่งเรียนรู้และชุมชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการศึกษาวิจัยด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์

พื้นบ้าน จำานวน ๖๓ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทางห้องปฏิบัติการ การศึกษาคุณภาพและปริมาณของ 

สารสำาคญัในสมนุไพร การพฒันาผลติภณัฑส์มนุไพร และมจีดุเด่นในการศึกษาด้านต่างๆ 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) การควบคมุคณุภาพมะระขีน้กแคปซลูและการศกึษาผลลดระดบันำา้ตาลในเลอืดของผูป้ว่ยท่ี

มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวาน จากการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะก่อนเบาหวานโดยใช้ค่าของการระดับนำ้าตาลใน

เลือดขณะอดอาหารอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง และแบ่งผู้ป่วยเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๓ คน กลุ่มที่ ๑  

ให้กินมะระขี้นกแคปซูลในขนาด ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/๔ แคปซูล และกลุ่มที่ ๒ ให้กินยาหลอก (corn starch) 

ห่างกัน ๑ อาทิตย์ พบว่ามะระขี้นกแคปซูลในขนาด ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม/๔ แคปซูล มีระดับนำ้าตาลในเลือด

ลดลงอย่างชัดเจนที่เวลา ๒ ชั่วโมง แต่ในทางสถิติพบว่า ระดับนำ้าตาลในเลือดเฉลี่ยของผู้ป่วยที่รับประทาน

มะระขี้นกแคปซูลเทียบกับยาหลอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (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

แผนไทยและการแพทยท์างเลือก จึงจดัตัง้สำานกังานบรหิารกองทนุภมิูปญัญาการแพทยแ์ผนไทยขึน้ เพือ่เป็น

องค์กรบริหารจัดการที่ดีและประสานสนับสนุนช่วยเหลือการดำาเนินการดังกล่าว
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242 รายงานการสาธารณสุขไทยด�านการแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือก 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

Report-6-10.indd   242 4/20/2558 BE   22:09



243บทที่ ๗  สถานการณ�การวิจัย การแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือก
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ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่จัดต้ังกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 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 รายงานการสาธารณสุขไทยด�านการแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖
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เมื่อวิเคราะห์แผนงาน/โครงการในวัตถุประสงค์ข้อท่ี ๑ การสำารวจ รวบรวม ศึกษา และ

วิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พบว่า งบประมาณส่วนใหญ่ จำานวน ๑๖๖.๘๒ ล้านบาท 

(ร้อยละ ๕๑.๙) จะสนับสนุนการศึกษาวิจัย 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 ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเวชสำาอาง 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  สถานการณ�การวิจัย การแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือก

ตาราง ๗.๕ การสำารวจ รวบรวม ศึกษา และวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

จำานวนโครงการ
งบประมาณ 

(ล้านบาท)

สนับสนุนการดำาเนินงานของนายทะเบียนกลาง ๒๕ ๓๑.๔๖

สนบัสนนุการดำาเนนิงานของนายทะเบยีนจงัหวดัท่ัวประเทศ ๑๑ ๑๒๒.๘๐

สนับสนุนการศึกษาวิจัย 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 รายงานการสาธารณสุขไทยด�านการแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�าน และการแพทย�ทางเลือก 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 หรือขยายพันธุพื์ชสมนุไพร 

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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247บทที่ ๗  สถานการณ์การวิจัย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

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)

การสนบัสนุนในวตัถปุระสงคข์อ้ที ่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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๘.ñ ประวัติความàปšนมา

การแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนามาจากประสบการณ์

การรักษาหรือการด้ินรนเพื่อความอยู่รอดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	 ของชาวจีนที่สะสม

กันมานานหลายพันปี	 และได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและ

การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทย	 โดยเข้ามาพร้อมคนจีนที่อพยพ

เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัย	 โดยมีหลักฐานที่ใช้อ้างอิง	 ดังนี้

๑.	 ความคล้ายคลึงกันระหว่างการแพทย์ล้านนาและการแพทย์แผนไต	

ซึง่เป็นการแพทยพ์ืน้บา้นของชนเผา่ไตในเขตสบิสองปนันา	มณฑลยนูนาน	สาธารณรฐั

ประชาชนจีน

๒.	 คัมภีร์โอสถพระนารายณ์ซ่ึงได้รวบรวมตำารับยาท่ีใช้ในวังหลวงของ

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	เมื่อ	๔๐๐	ปีเศษที่ผ่านมา	ปรากฏมีตำารับยาจีนบรรจุอยู่

ในคัมภีร์ดังกล่าว

๓.	 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ	 บนถนนเยาวราช	 กรุงเทพมหานคร	

เปิดให้บริการการแพทย์แผนจีน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔๖	 จนปัจจุบันมีอายุ	 ๑๑๐	ปี

๔.	 ห้างขายยาไต้อันตึ๊งซึ่งเป็นร้านขายยาจีนที่เปิดดำาเนินการบนถนน

วานิช	 ๑	 กรุงเทพมหานคร	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙	 จนปัจจุบันมีอายุ	 ๑๐๗	ปี

บทที๘่
หนึ่งทศวรรษการแพทย�แผนจีน
ในประเทศไทย
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250 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๕.	 สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทยที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๘	 จนปัจจุบันมีอายุ	 ๘๘	ปี

๖.	 ได้พบหลักฐานแพทย์จีนซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ	 สาขาบำาบัด

โรคทางยา	 ชั้น	 ๒	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	พ.ศ.	 ๒๔๗๓

สงัคมไทยกเ็หมอืนสงัคมอืน่ทัว่โลกทีไ่มส่ามารถแกไ้ขปญัหาสขุภาพอนามยัและความเจบ็ปว่ยของ

ประชาชนด้วยระบบการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงระบบเดียวได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอาการของโรคและ

ปัญหา	 แต่ต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่ีเหมาะสม	

เช่น	 การแพทย์แผนจีน	 ซึ่งสอดแทรกอยู่ในสังคมไทยมายาวนาน

เมื่อวันท่ี	 ๑	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๘	 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์	 ได้จัดตั้ง	

ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน	 เป็นหน่วยงานระดับกองเป็นการภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม	 เพื่อเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแล

สขุภาพของคนไทยรว่มกบัการแพทยแ์ผนปจัจบุนัและการแพทยแ์ผนไทย	และเปน็หนว่ยประสานความสมัพนัธ์

ระหว่างไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของท้ังสองประเทศ	 โดยมีนายแพทย์ชวลิต	 สันติกิจรุ่งเรืองเป็น	

ผู้อำานวยการคนแรก	ภายหลงัการจดัตัง้ศนูยค์วามรว่มมอืการแพทยไ์ทย-จนี	ไดม้เีหตกุารณส์ำาคญัเกดิขึน้	ดงันี้

๑.	 วันที่	๒๙	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและจีน	 ณ	 กรุงปักกิ่ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ฝ่ายไทยลงนาม

โดย	 ฯพณฯ	มนตรี	 พงษ์พานิช	 และฝ่ายจีนลงนามโดย	 ฯพณฯ	 เฉิน	 หมิ่นจาง	

๒.	 วันที่	 ๒๗	 เมษายน-๒๔	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์	

ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 ๓	 เดือน”	 ให้กับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นรุ่นแรก	 โดยมี		

รศ.เฉิง	 จื่อเฉิง	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังเข็มจากโรงพยาบาลหลงหัว	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้		

มาเปน็วทิยากร	นบัเปน็อาจารยจ์นีทา่นแรกทีไ่ด้วางรากฐานการฝังเขม็ใหก้บัแพทยแ์ผนปจัจุบนัในประเทศไทย

๓.	 วันท่ี	 ๓	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือ	

ทางวิชาการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยและจีน	ฉบับที่	๒	ณ	กรุงเทพมหานคร	ประเทศไทย	ฝ่ายไทย

ลงนามโดย	 ฯพณฯ	 กร	 ทัพพะรังสี	 และฝ่ายจีนลงนามโดย	 ฯพณฯ	 จาง	 เหวินคัง	

๔.	 วันที่	 ๑๖	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ฯพณฯ	 กร	 ทัพพะรังสี	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสขุไทยโดยคำาแนะนำาของคณะกรรมการการประกอบโรคศลิปะ	ไดอ้อกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ	

ฉบับที่	 ๑	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 เรื่อง	 “การอนุญาตให้บุคคลทำาการประกอบโรคศิลปะ	 โดยอาศัยศาสตร์การแพทย์

แผนจีนตามมาตรา	๓๑	แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒”	 โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษา

สาขาการแพทยแ์ผนจนีจากมหาวทิยาลยัในสาธารณรัฐประชาชนจีน	ผ่านการสอบประเมนิความรู้การแพทย์

แผนจนี	จำานวน	๑๑	คน	และมกีารสอบคดักรองผูม้คีวามรูก้ารแพทยแ์ผนจนีทีร่บัการถา่ยทอดจากบรรพบรุษุ	

เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนจีน	 ๑๔๔	 ชั่วโมง	 จำานวน	๒๓๘	 คน

๕.	 วันที่	 ๙	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มีการมอบใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะชั่วคราวแก่	

แพทย์จีนที่สำาเร็จการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและผ่านการสอบประเมินความรู้แพทย์จีนรุ่นแรก	

จำานวน	๑๑	 คน
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๖.	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 เริ่มดำาเนินการสอบประเมินความรู้การแพทย์แผนจีนสำาหรับ	

ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษและได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์	

แผนจีน	 ๑๔๔	 ชั่วโมง	 การสอบประเมินความรู้ได้รับความร่วมมือจากศูนย์การสอบแพทย์แผนจีนนานาชาติ

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มีผู้ผ่านการสอบประเมินความรู้และได้รับใบอนุญาต

ประกอบโรคศิลปะชั่วคราวเพิ่มอีก	 ๑๐๓	 คน	 รวมเป็น	 ๑๑๔	 คน	

๗.	 วันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้มีการจัดตั้งสมาคมใหม่เป็นสมาคมที่สองชื่อว่า	“สมาคม

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน”	

ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	

พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ในข้อ	 ๑๐.๑	 ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบองค์ความรู้และมาตรฐานด้าน	

การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร	 เพ่ือนำาไปใช้ในระบบสุขภาพของรัฐอย่างมีคุณภาพ	

และปลอดภัย	 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลัก	 ๑	 ใน	 ๑๘	 ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข	 อันจะนำาไปสู่	

การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ	ด้วยยุทธศาสตร์แห่งการพึ่งตนเอง	และต่อมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดยกำาหนดให้มีการปฏิรูประบบราชการที่มีผลทำาให้

เกิดการปฏิรูปโครงสร้าง	 บทบาทภารกิจ	 อัตรากำาลังด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้น		

โดยโอนหน่วยงานสถาบันการแพทย์แผนไทย	 ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน	 และศูนย์ประสานงาน	

การแพทย์ทางเลือก	 มาสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงธารณสุข		

เมื่อวันที่	 ๙	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 โดยให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีอำานาจ

หน้าที่ดังต่อไปนี้

๑.	 ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย		

การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น

๓.	 กำาหนด	 พัฒนาคุณภาพ	 มาตรฐาน	 และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน	

การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือกอื่น

๔.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และ	

การแพทย์ทางเลือกอื่น

๕.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และ

การแพทย์ทางเลือกอื่นในระบบบริการสุขภาพ

๖.	 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้

เกิดผลสำาเร็จแก่ราชการและประชาชนยิ่งขึ้น

๗.	 รวบรวม	 อนุรักษ์	 และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้านไทยและ

สมุนไพร
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252 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๘.	 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของกรมพัฒนาการแพทย์	

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	และให้แบ่งส่วนราชการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ดังนี้	๑)	สำานักงานเลขานุการกรม	๒)	กองการแพทย์

ทางเลือก	 ๓)	 สถาบันการแพทย์แผนไทย	 โดยกำาหนดให้ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน	 เป็นกลุ่มงาน

หนึ่งในกองการแพทย์ทางเลือก	 คือ	 กลุ่มงานความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ซึ่งในมาตรา	 ๓	 บัญญัติไว้ว่า	 บริการสุขภาพ	 หมายถึง	 บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งให้	

โดยตรงแก่บุคคลฯ	 ที่จำาเป็นต่อสุขภาพและการดำารงชีวิต	 ท้ังนี้	 ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทย	

และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

ภายหลังการจัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ได้มีเหตุการณ์สำาคัญ

เกิดขึ้น	 ดังนี้

๑.	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕-๒๕๔๖	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		

โดยนายแพทย์ชวลิต	 สันติกิจรุ่งเรือง	 ได้ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับ

ปริญญาตรีขึ้นในมหาวิทยาลัยของไทย	 โดยร่วมมือกับกลุ่มแพทย์จีน	 มูลนิธิป่อเต็กต๊ึง	 และมหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 ได้มีการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนจีนขึ้นเป็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย	ณ	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	

๒.	 วันที่	 ๒๖	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๗	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ได้ยกระดับให้	“ศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย-จีน”	เป็นสถาบันระดับกองเป็นการภายใน	และได้กำาหนด

ชื่อใหม่ว่า	“สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	ต่อมาวันที่	๒๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๔๘	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้ร่วมกันเป็นประธาน	

ในการเปิด	 “สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	 โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลอง

การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน	 ครบ	๓๐	ปี

๓.	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗-๒๕๔๘	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดย	

นายแพทย์วิชัย	 โชควิวัฒน	 อธิบดี	 และนายแพทย์ชวลิต	 สันติกิจรุ่งเรือง	 ผู้อำานวยการสถาบันการแพทย์	

ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับ	

ปริญญาตรีขึ้นเป็นแห่งที่สอง	 โดยร่วมมือกับกลุ่มแพทย์จีนและมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม	 ต่อมาในปี	

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	มีการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก	 และได้เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

๔.	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	มีการสอบประเมินแพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสุดท้าย	มีผู้ผ่าน

การสอบประเมนิความรูก้ารแพทยแ์ผนจนี	๑๐๙	คน	และในปเีดยีวกนั	ไดม้พีระราชกฤษฎกีากำาหนดใหส้าขา

การแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๒๓	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๒

๕.	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	มีการสอบประเมินคุณสมบัติแพทย์จีนที่จบจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	

และแพทย์จีนท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษเพื่อรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขาการแพทย์แผนจีน		

Report-6-10.indd   252 3/2/2558   22:46



บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 253

จำานวน	๒๙๘	คน	และในปีเดียวกัน	มีแพทย์จีนที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รุ่นแรกผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขาการแพทย์แผนจีน	 จำานวน	 ๓๕	 คน		

รวมมีแพทย์จีนทั้งสิ้น	 ๓๓๓	 คน	

๖.	 เดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มีการจัดตั้งสมาคมใหม่	 ชื่อ	 “สมาคมแพทย์วิชาชีพผู้ประกอบ

โรคศิลปะการแพทย์แผนจีน”

๗.	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 มีแพทย์จีนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขา	

การแพทย์แผนจีนรวม	 ๔๐๐	 คน	 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศ	

และต่างประเทศ	 จำานวน	 ๘๘	 คน	 และเป็นผู้ศึกษาจากบรรพบุรุษ	 จำานวน	 ๓๑๒	 คน	 นอกจากนี้ยังมี	

แพทย์แผนปัจจุบันที่สำาเร็จการอบรมหลักสูตร	 “การฝังเข็ม	 รมยา	๓	 เดือน”	 รวม	๑,๐๐๔	 คน

๘.	 วันที่	๒๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	ได้มีการประชุมแพทย์จีนจากภาคส่วนต่าง	ๆ	และที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินการรวม	 ๓	 สมาคม	 ได้แก่	 สมาคมแพทย์จีนในประเทศไทย	

สมาคมศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 และสมาคมแพทย์วิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนให้เป็น	

หนึ่งเดียว	 โดยให้จัดตั้งเป็น	 “สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย”

๙.	 วันที่	 ๒๐	 สิงหาคม-๒๐	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขา	

การแพทย์แผนจีนจากแพทย์จีนเป็นครั้งแรก	 จำานวน	 ๑๐	 คน	 และกรรมการโดยการแต่งตั้ง	 ๑๑	 คน		

รวมเป็นคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน	 จำานวน	๒๑	 คน

๑๐.	 เดือนกันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 มีแพทย์จีนท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 สาขา	

การแพทย์แผนจีนรวม	 ๔๙๖	 คน	 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศ	

และต่างประเทศ	 จำานวน	 ๑๘๔	 คน	 และเป็นผู้ศึกษาจากบรรพบุรุษ	 จำานวน	 ๓๑๒	 คน	 นอกจากนี้ยังมี	

แพทย์แผนปัจจุบันที่สำาเร็จการอบรมหลักสูตร	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 ๓	 เดือน”	 รวม	 ๑,๔๐๐	 คน	 และมี	

แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

นับตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๘	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 (พ.ศ.	๒๕๕๕)	วงการแพทย์จีนในประเทศไทย

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานอันหลากหลายของแพทย์จีน	 ที่มีภูมิหลัง	 ประสบการณ์	 วัยวุฒิ		

คุณวุฒิ	 และวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน	 การรวมตัวของสมาคมต่างๆ	 ในช่วง	 ๑๐	 ปีที่ผ่านมา	 ได้สร้างทางเลือก

ใหม่ให้แก่วงการแพทย์จีน	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคมในรูปแบบต่างๆ	 มากมาย	 สมาคมทั้ง	 ๓	

มีจุดแข็งที่แตกต่างกัน	การรวมตัวกันจัดตั้ง	“สมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย”	ขึ้น	เป็นการผนึกกำาลัง

ความคิด	 แรงงาน	 และทุนทรัพย์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 โดยแบ่งเป็น	 ๕		

ขั้นตอน	 ได้แก่	 (๑)	 การรวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน	 (๒)	 การจัดการความรู้การแพทย์แผนจีน	

ในประเทศไทย	 (๓)	 การกำาหนดมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 (๔)	 การบูรณาการเข้าสู่ระบบ

บริการสุขภาพ	 (๕)	 การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนปัจจุบัน	 รายละเอียด	

ตามภาพที่	 ๘.๑
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ภาพที่ ๘.๑ การพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

หลักสูตร

คําศัพท

แพทยจีนบัณฑิต

แพทยฝงเข็ม

อบรมระยะสั้น

ทฤษฎีการแพทย
แผนจีน

ยาสมุนไพรจีน

การตรวจวินิจฉัย
แยกโรค

การฝงเข็ม-รมยา

การนวดทุยหนา

สถานพยาบาล
การฝงเข็ม-รมยา

การแพทยแผนจีน

แนวปฏิบัติ
ทางคลินิก

อายุรกรรม

การฝงเข็ม-รมยา

การนวดทุยหนา

การครอบกระปุก

อื่นๆ

ยาสมุนไพร

เข็มที่ใชใน
การฝงเข็ม

วัสดุอื่นๆ

เครื่องมือที่ใชใน
การแพทยแผนจีน

สารสนเทศ

ตัวยาพรอมใช

สารสกัดสมุนไพร

ยาสมุนไพร
สําเร็จรูป

วัสดุและ
เครื่องมือแพทย

ขอมูลกําลังคน

ขอมูลองคความรู

ขอมูล
สถานพยาบาล

ขอมูล
สถาบันการศึกษา

ศาสตรการแพทย
แผนจีน

ศาสตรการฝงเข็ม

ศาสตรยาสมุนไพรจีน

การสรางเสริมสุขภาพ

การแพทยแผนจีน

การฝงเข็ม-รมยา

ยาสมุนไพรจีน

การแพทยผสมผสาน

การสรางเสริมสุขภาพ

การฝงเข็ม
(แพทยแผนปจจุบัน)

การแพทยแผนจีน

การวิจัยระดับ
พรีคลินิกและคลินิก
คาใชจายในการดูแล
สุขภาพ (ความคุมคา)

สถานพยาบาล
ตนแบบ

การพัฒนากําลังคน

การบริการที่ไดมาตรฐาน

การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

ประชาชนมีสุขภาพดี

คนไทยแข็งแรง
เศรษฐกิจเขมแข็ง

การรวบรวมขอมูล
ดานการแพทยแผนจีน

การจัดการองคความรู
การแพทยแผนจีนในประเทศไทย

การกําหนดมาตรฐาน
การแพทยแผนจีนในประเทศไทย

การบูรณาการเขาสู
ระบบบริการสุขภาพ

การแพทยผสมผสานระหวาง
การแพทยแผนจีนและแผนปจจุบัน 

Report-6-10.indd   254 3/2/2558   22:46



บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 255

๘.๒ การจัดการความรู้และการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีน 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ได้จัดตั้งสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้ึนเป็นหน่วยงานภายในกรมฯ	 มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาศาสตร์การแพทย์	

แผนจีนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสม	 เพ่ือเป็นการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของ	

คนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย	 และเป็นหน่วยงานประสานความสัมพันธ์

ระหว่างไทยและจีนของกระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศ	 โดยให้สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 มีหน้าที่ดังนี้

๑.	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีน

๒.	 กำาหนด	พฒันาคณุภาพมาตรฐานการแพทยแ์ผนจนี	และเสนอแนะดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค

๓.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์แผนจีน

๔.	 ประสานงานความรว่มมอืในการผลิตและพัฒนาสมรรถนะบคุลากร	การวจัิย	และการบรกิาร

การแพทย์แผนจีน

๕.	 ประสานงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทย-จีน	 และทบวงการแพทย์	

แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๖.	 สนับสนุนให้มีการผสมผสานการแพทย์แผนจีนที่เหมาะสมในระบบบริการสุขภาพไทย

๗.	 ปฏบิตังิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิติังานของหนว่ยงานอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์

แผนจีน

๘.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	 ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑) การรวบรวมข้อมูลและการจัดการความรู้

การแพทยแ์ผนจนีเปน็วธิกีารรักษาโรคท่ีถือกำาเนดิในสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้รับความนยิม

แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 รวมทั้งในประเทศไทย	 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนประกอบด้วย		

การใช้ยาสมุนไพรจีน	 การฝังเข็ม	 และการนวดทุยหนา	 เป็นหลัก	 ซึ่งเป็นศาสตร์ในด้านการรักษา	 มีทฤษฎี	

หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคท่ีแตกต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน	 โดยถือว่ามนุษย์มีความเป็นเอกภาพ	

กับธรรมชาติ	 กล่าวคือ	 เมื่อฤดูกาล	 เวลา	 สถานที่	 เปลี่ยนแปลง	 ก็จะมีผลกระทบต่อร่างกาย	 ทำาให้เกิดโรค

ต่างๆ	 ขึ้น	 นอกจากในด้านการรักษาแล้ว	 ศาสตร์การแพทย์แผนจีนยังเน้นในด้านสุขภาพจิตและกายที่	

แข็งแรง	 หลีกเลี่ยงความแปรปรวนของสภาพอากาศ	 และส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำาลังกายในรูปแบบ

ต่างๆ	 อาทิเช่น	 รำาไทเก็ก	 การฝึกพลังลมปราณ	 (ชี่กง)	 การรำาพัด	 การรำาดาบ	 เป็นต้น

เนื่องจากการแพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์ที่มาจากต่างประเทศ	 จึงจำาเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูล

และจดัการความรูท้ัง้ในดา้นศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจีน	การฝังเขม็-รมยา	ยาสมนุไพรจีน	การแพทยผ์สมผสาน	

และการสรา้งเสรมิสขุภาพ	เพือ่เปน็ขอ้มูลประกอบในการกำาหนดมาตรฐานการแพทยแ์ผนจีนในประเทศไทย

ต่อไป	 แพทย์จีนในประเทศไทยมี	 ๒	 กลุ่ม	 ได้แก่	 แพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ	 และแพทย์จีนที่สำาเร็จ
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การศึกษาสาขาการแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ	 แพทย์จีนทั้งสองกลุ่มนี้จะ	

มีจุดแข็งแตกต่างกัน	 โดยแพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมีประสบการณ์การรักษาโรคเฉพาะทางสูง	 แต่มี

จุดอ่อนด้านทฤษฎี	 ส่วนแพทย์จีนท่ีสำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในด้านทฤษฎีแต่ขาด

ประสบการณ์การรักษา

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการแพทย์แผนจีนให้	

เข้มแข็งและเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อสังคมไทย	 ผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ	 ระหว่างปีงบประมาณ	 พ.ศ.	

๒๕๕๑-๒๕๕๕	 สรุปได้	 ดังนี้	

๑) ศาสตร์การแพทย์แผนจีน ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการแพทย์แผนจีน	 ทฤษฎี	

การแพทย์แผนจีน	 การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 การวิเคราะห์กลุ่มอาการของโรค		

ศาสตร์การจับชีพจร	 พัฒนาการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	 รหัสโรคและรหัสหัตถการที่ใช้ใน	

การแพทย์แผนจีน	 และศัพท์การแพทย์แผนจีนที่ใช้บ่อยทางคลินิก	 นำามาวิเคราะห์	 จัดหมวดหมู่	 ประชุม	

คณะทำางานหลายสาขาวิชาชีพทั้งจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้แก่	 แพทย์แผนปัจจุบัน	

แพทย์จีน	 เภสัชกรแผนปัจจุบัน	 เภสัชกรแผนโบราณ	 และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อระดมสมอง

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จนได้จุดร่วมที่ลงตัว	 และนำามาจัดทำาเป็นรูปเล่มเพื่อการใช้ประโยชน์	

รวม	๔	เล่ม	ได้แก่	(๑)	ตำารา	“ศาสตร์การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น”	(๒)	หนังสือ	“พัฒนาการการแพทย์แผน

จีนในประเทศไทย”	 (๓)	 หนังสือ	 “การตรวจชีพจร”	 (๔)	 หนังสือ	 “พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน	

(จีน-ไทย-อังกฤษ)”

๒) ศาสตร์การฝังเข็ม รมยา ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม		

วิถีการไหลเวียนของเส้นลมปราณ	 จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ	 จุดฝังเข็มนอกระบบเส้นลมปราณ	 การรมยา

และการครอบกระปกุ	การจดัการและการปอ้งกนัอบุตัเิหตจุากการฝงัเขม็	เทคนคิการฝงัเขม็	การฝงัเขม็ระบบ

ศีรษะและใบหู	 การฝังเข็มรักษาโรคท่ีพบบ่อยในประเทศไทย	 การฝังเข็มรักษาอาการปวด	 และการฝังเข็ม

รักษาโรคหลอดเลือดสมอง	 นำามาวิเคราะห์	 จัดหมวดหมู่	 ประชุมคณะทำางานซึ่งประกอบด้วยแพทย์	

แผนปัจจุบันและแพทย์จีน	 นำามาจัดทำาเป็นรูปเล่มเพ่ือการเผยแพร่	 รวม	 ๕	 เล่ม	 ได้แก่	 (๑)	 หนังสือ		

“เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการฝังเข็ม”	 (๒)	 ตำารา	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๑	 (ศาสตร์การฝังเข็ม)”	 (๓)	 ตำารา		

“การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๒	 (การฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย	 ๑๑	 ระบบ)”	 (๔)	 ตำารา	 “การฝังเข็ม	 รมยา		

เล่ม	 ๓	 (การฝังเข็มรักษาอาการปวด)”	 (๕)	 ตำารา	 “การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๔	 (การฝังเข็มรักษาโรค	

หลอดเลือดสมอง)”

๓) ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรจีน	 การต้ังตำารับยาจีน	

พฒันาการของตำารบัยาจนี	ศาสตรก์ารเตรียมตัวยาพร้อมใช	้ศาสตร์การปรับเปล่ียนสูตรตำารับยาจีน	สมนุไพร

มาตรฐานและการแปรรูป	 ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 จำานวน	 ๑๐๐	 ตำารับ	 ข้อมูลวิทยาศาสตร์	
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ของตัวยาและตำารับยา	 และสมุนไพรจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทยที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์สนับสนุนการใช้		

นำามาวิเคราะห์	 จัดหมวดหมู่	 ประชุมคณะทำางานหลายสาขาวิชาชีพ	 ได้แก่	 แพทย์แผนปัจจุบัน	 แพทย์จีน	

เภสัชกรแผนปัจจุบัน	 เภสัชกรแผนโบราณ	 และนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์จนได้จุดร่วมที่ลงตัว	 และนำามาจัดทำาเป็นรูปเล่มเพื่อการใช้ประโยชน์	 รวม	 ๗	 เล่ม	

ได้แก่	 (๑)	 คู่มือ	 “การใช้สมุนไพรไทย-จีน”	 (๒)	 ชุดตำารา	 “ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 เล่ม	 ๑,		

เล่ม	 ๒,	 เล่ม	 ๓”	 (๓)	 ตำารา	 “ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 ฉบับสมบูรณ์”	 (๔)	 หนังสือ	 “เห็ด	

หลินจือ...จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”	 (๕)	 หนังสือ	 “ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน”	

๔) ศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกชี่กง	 และการดูแลสุขภาพ

ด้วยการแพทย์แผนจีน	 และได้จัดทำาเอกสารเผยแพร่	 รวม	 ๒	 เล่ม	 ได้แก่	 (๑)	 คู่มือ	 “การดูแลสุขภาพด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน”	 (๒)	 หนังสือ	 “เห็ดหลินจือกับการดูแลสุขภาพ”	

๒) การวิจัยและพัฒนา 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้เริ่มดำาเนินการวิจัยการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า		

การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย	 และการศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชา	

ปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 ๒	 ด้วยการฝังเข็ม	 ผลการดำาเนินงานด้านต่างๆ	 ระหว่างปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 ๒๕๔๖-๒๕๕๕	 สรุปได้	 ดังนี้	

๑) การวิจัยการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า จากการสำารวจผู้นำาเข้า

สมุนไพรจีนในประเทศไทย	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	พบว่า	 สมุนไพรจีนที่มีการนำาเข้าในปริมาณสูงและสามารถ

นำามาปลูกในประเทศไทย	 ได้แก่	 โกฐสอ	 โกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮา	 โกฐเขมา	 โกฐเชียง	 โกฐหัวบัว	 อบเชยจีน	

และปญัจขนัธ	์ศนูยค์วามรว่มมอืการแพทยไ์ทย-จนี	กรมการแพทย	์จงึไดเ้สนอเรือ่งเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-จีน	 ในการประชุมครั้งที่	๕	 เมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๔๕	ณ	กระทรวง

สาธารณสุขไทย	 ท่ีประชุมซึ่งฝ่ายไทยนำาคณะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (พลตำารวจเอก

ประชา	พรหมนอก)	และฝ่ายจีนนำาคณะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	(ศาสตราจารย์ซือ	จิ้ง)	

ได้พิจารณาร่วมกัน	 และจากการประชุมฝ่ายจีนเห็นชอบท่ีจะมอบเมล็ดพันธุ์สมุนไพรดังกล่าวให้ฝ่ายไทยนำา

มาทดลองปลูกในประเทศไทย

การปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สามารถทดแทนการนำาเข้าได้นั้น	 สมุนไพรที่ผลิตได้ต้อง

สามารถแข่งขันได้ทั้งในเรื่องคุณภาพและราคา	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

กระทรวงสาธารณสุข	 จึงได้เป็นแกนจัดทำาโครงการวิจัยแบบบูรณาการขึ้นในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖-

๒๕๔๘	 จำานวน	 ๒	 โครงการ	 ได้แก่	 “โครงการสำารวจพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า”	 และ	

“โครงการการผลิตและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า”	 โดยคณะทำางานประกอบด้วยนักวิชาการ
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258 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

จากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	องค์การเภสัชกรรม	

กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	กรมพัฒนาที่ดิน	และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ได้ดำาเนินการ

สำารวจพื้นที่ทั้งสิ้นจำานวน	 ๓๕	 แห่งใน	 ๑๙	 จังหวัด	 ได้แก่	 แม่ฮ่องสอน	 เชียงราย	 เชียงใหม่	 พิจิตร		

ลำาปาง	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 แพร่	 น่าน	 พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 เลย	 อุดรธานี	 หนองคาย	 ขอนแก่น	 กาฬสินธุ์	

กาญจนบุรี	 ชัยภูมิ	 และระยอง	 พบว่าพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เหมาะสมในการปลูก

สมุนไพรเป้าหมาย	 มีดังนี้	

(๑)	 ปัญจขันธ์	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย

(๒)	 โกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮา	 จังหวัดเชียงราย	 แพร่	 พิษณุโลก	 อุตรดิตถ์	 ระยอง	 กาญจนบุรี

(๓)	 โกฐสอ	 จังหวัดเชียงราย	 แพร่

(๔)	 โกฐเขมา	 และโกฐหัวบัว	 จังหวัดเชียงราย	 แพร่	 พิษณุโลก	 ลำาปาง

(๕)	 ชะเอมเทศ	 จังหวัดอุดรธานี	 ชัยภูมิ	 ขอนแก่น	 กาฬสินธุ์

(๖)	 	อบเชยจีน	 จังหวัดเชียงราย	 เลย	 หนองคาย	 อุดรธานี

สำาหรับโกฐเชียงนั้น	 ไม่พบพื้นที่ที่เหมาะสม	 เนื่องจากไม่สามารถหาพื้นที่ที่สูงจากระดับนำ้าทะเล	

๒,๐๐๐-๒,๙๐๐	 เมตรได้

จากนัน้คณะทำางานไดม้กีารประชมุเพ่ือจัดลำาดับชนดิของสมนุไพรทีจ่ะดำาเนนิการศกึษากอ่นหลงั	

โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้และความพร้อมของสมุนไพรที่จะดำาเนินการ	 และได้คัดเลือกสมุนไพรปัญจขันธ์

ดำาเนินการเป็นอันดับแรก	 ตามด้วยโกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮา	 สำาหรับเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ปัญจขันธ์ที่นำามา

ศึกษานั้น	 ได้จากเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาในมณฑลยูนนาน	 โดยศึกษาเปรียบเทียบกับพันธุ์พื้นเมือง

ของไทย	 เพื่อการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เจริญเติบโตเร็ว	 ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี	 คุ้มค่าต่อการลงทุน		

ผลการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่าปัญจขันธ์พันธุ์จีนเจริญเติบโตเร็ว	 ให้ผลผลิตสูงกว่าปัญจขันธ์พันธุ์พื้นเมืองเฉลี่ย

ร้อยละ	๓๓.๓๓	 และมีคุณภาพดีเมื่อพืชมีอายุปลูก	 ๗๖-๗๘	 วัน	 ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้	

จากผลการดำาเนินงานดังกล่าว	คณะทำางานได้จัดทำาคู่มือ	“แนวทางการผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ใน

ประเทศไทย”	 เพื่อให้เกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบปัญจขันธ์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	

นอกจากนัน้คณะทำางานยงัไดร้ว่มมอืกบัภาคเอกชนในการพฒันาปญัจขนัธส์ูเ่ชงิพาณชิย	์ทำาใหผู้ป้ระกอบการ

ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตวัตถุดิบตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม	 และเป็นจุดเริ่มต้นใน

การนำาผู้ประกอบการมาพบกับผู้ผลิตวัตถุดิบในพื้นที่โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง	 ซ่ึงอาจนำาไปสู่การปลูกแบบมี

สัญญาข้อตกลง	 หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมต่อไป	 โดยสรุป	 โครงการนี้ประสบความสำาเร็จตามแผนที่วางไว้

สำาหรับการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรโกฐจุฬาลำาพา/ชิงเฮานั้น	 ใช้เมล็ดพันธุ์จากสถาบันพฤกษศาสตร์	

คุนหมิงมาทดลองปลูกเป็นการนำาร่อง	 ณ	 ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร		

(พืชสวน)	 จังหวัดเชียงใหม่	 และพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 ผลการดำาเนินงานดังกล่าว		

คณะทำางานไดจ้ดัทำาเอกสารเผยแพร	่“การผลิตวตัถดิุบโกฐจุฬาลำาพาตามแนวทางเกษตรดีทีเ่หมาะสม”	เพือ่

ให้เกษตรกรและผู้ผลิตโกศจุฬาลำาพาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
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โดยสรุป	 การดำาเนินการ	 “โครงการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพรจีนเพื่อลดการนำาเข้า”	

นับเป็นรูปแบบตัวอย่างท่ีดีของการพัฒนาสมุนไพรแบบบูรณาการและครบวงจร	 โดยได้ใช้ศักยภาพของ	

คณะทำางานทุกคนอย่างเต็มที่	 ได้เรียนรู้สมุนไพรไทย-จีนในหลายมิติ	 ได้สร้างนักวิจัยในพื้นที่จำานวนมาก	

๒) การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย เห็ดหลินจือ	 [Ganoderma 

lucidum	(Fr.)	Karst.]	หรือชื่อไทย	“เห็ดหมื่นปี	เห็ดจวักงู”	ในประเทศไทยพบเห็ดหลินจือขึ้นอยู่บนต้นไม้

พวกคูน	ก้ามปู	หางนกยูงฝรั่ง	ยางนา	ยางพารา	เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยามาก	มีฤทธิ์กระตุ้น

ภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็ง	 ระงับปวด	 ป้องกันเส้นประสาทเส่ือม	 ลดไขมันในเลือด	 และต้านการอักเสบ		

สารสำาคัญคือ	 สารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ่มไทรเทอร์พีน	 ซึ่งพบได้มากในส่วนสปอร์	 และสปอร์ที่

กะเทาะผนังหุ้มมีสารสำาคัญและฤทธิ์ทางยาดีกว่าสปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มหลายเท่า	 มีรายงานการศึกษา	

ในสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ญี่ปุ่น	 และสหรัฐอเมริกาพบว่า	 สารสกัดเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ	

สามารถยืดอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้าย	 ในประเทศไทยพบว่ามีผู้ป่วย	

โรคมะเร็งส่วนหนึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา		

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ	 ซึ่งมีราคาแพงมาก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้จัดทำาชุดโครงการ	 “การวิจัย	

เห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย”	 ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑-๒๕๕๔	 ขึ้น	 ซึ่งเป็น	

โครงการบูรณาการ	 มีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นแกนจัดทำาโครงการ	

ดังกล่าว	 ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๒	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 (๑)	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก	 (๒)	 โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย	 ในพระองค์	 พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ		

พระบรมราชินีนาถ	 อำาเภอเชียงดาว	 จังหวัดเชียงใหม่	 (๓)	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล		

(๔)	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (๕)	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

(๖)	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (๗)	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 (๘)	 สถาบัน

บริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 (๙)	 สำานักวิชาการวิทยาศาสตร์	

การแพทย	์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย	์(๑๐)	สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา	(๑๑)	องคก์ารเภสัชกรรม	

(๑๒)	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

ชุดโครงการ	 “การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย”	 ประกอบด้วย	 ๔	

โครงการ	 ได้แก่	 (๑)	 การผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม		

(๒)	 การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิก	 (๓)	 การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์	

เห็ดหลินจือในระดับคลินิก	 (๔)	 การพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์	

โดยมีวัตถุประสงค์	 (๑)	 เพื่อคัดเลือกพันธุ์เห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารสำาคัญและให้ผลผลิตสูง	 คุ้มค่าต่อ	

การลงทุนเชิงพาณิชย์	 (๒)	 เพื่อพัฒนาการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่	

เหมาะสมให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีทดแทนการนำาเข้า	(๓)	เพื่อศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือ
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ในระดับพรีคลินิกและคลินิก	 (๔)	 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์

ในวงกว้าง	 ผลการดำาเนินงานโครงการสรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้

(๑) การผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)		

สรุปได้ดังนี้

	 |	 ได้ชนิดพันธุ์เห็ดหลินจือที่มีปริมาณสารสำาคัญและให้ผลผลิตสูง	 คุ้มค่าต่อการลงทุนเชิง

พาณิชย์	 คือ	 สายพันธุ์	 MG-2	 โดยมีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม	 คือ	 ๑๑๐	 วัน	 วิธีการเพาะเลี้ยงที่ดีที่สุด		

(ให้ผลผลิตสูง)	 คือ	 การเพาะเลี้ยงแบบเอเฟรม	 (A-Frame)	 ส่วนวิธีการเก็บสปอร์ที่ดีที่สุดคือการใช้พู่กัน	

หรือแปรงปัด

	 |	 ตน้ทนุการผลติดอกเหด็และสปอรเ์ทา่กบั	๕๖,๗๙๐.๖๖	บาท/โรงเรอืน	หรอื	๑,๑๘๓.๑๔	

บาท/ตารางเมตร	 หรือ	 ๑๑.๑๖	 บาท/ก้อน	 คิดเป็นต้นทุนการผลิตดอกและสปอร์เท่ากับ	 ๙๐๒.๙๙	 บาท/

กิโลกรัมสด	 หรือเท่ากับ	 ๒,๖๓๒.๒๔	บาท/กิโลกรัมแห้ง

	 |	 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเห็ดหลินจือสายพันธุ์	 MG-2	 ถึง	 MG-9	 ที่ผลิตได้ใน

โครงการพบว่า	 ลักษณะลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเห็ดหลินจือทั้ง	๙	สายพันธุ์ที่ผลิตได้ในโครงการ	สามารถแบ่ง

ได้เป็น	๒	กลุ่ม	กลุ่มที่	๑	เป็นกลุ่มที่ได้สายพันธุ์จากจีน	อีกกลุ่มหนึ่งน่าจะเป็นพันธุ์พื้นเมืองไทยซึ่งมีลักษณะ	

เฉพาะตัว	 และเมื่อศึกษาเพิ่มเติมโดยนำาผลการศึกษาไปเทียบกับ	 gene	 bank	 ที่สหพันธรัฐเยอรมนีเพื่อ	

ระบุสายพันธุ์ให้ถูกต้องแม่นยำาพบว่า	 ชนิดของสายพันธุ์เห็ดหลินจือท่ีทำาการเพาะเล้ียงในโครงการมี	 ๒		

สายพันธุ์	 คือ	 สายพันธุ์สีม่วง	 (G. japonicum)	 และสายพันธุ์สีแดง	 (G. lucidum) สายพันธุ์สีแดงมี	 ๒	

ชนิด	 ได้แก่	MG-2	 และ	MG-8	 สายพันธุ์สีม่วงมี	 ๑	 ชนิด	 คือ	MG-3

	 |	 การศึกษาการใช้สูตรอาหารต่างๆ	รวมทั้งการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือในท่อนไม้ชนิดต่างๆ	

พบว่า	 สูตรอาหารท่ีเหมาะสมคือ	 การผลิตก้อนเชื้อเห็ดบนขี้เลื่อยยางพารา	 ซ่ึงมีส่วนผสมของปลายข้าว		

รำาละเอียด	 ดีเกลือ	 ปูนขาว	 ภูไมต์	 ยิปซั่ม	 และขี้เลื่อยยางพารา	 ส่วนพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง	

เห็ดหลินจือคือ	 ไม้ลำาไยและไม้สะเดา

(๒) การวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในระดับพรีคลินิก สรุปได้ดังนี้

	 |	 การศึกษาคุณภาพทางเคมีและฤทธิ์ทางยาของสปอร์เห็ดหลินจือสายพันธุ์	MG-1,	MG-2	

และ	 MG-5	 พบว่าสารสำาคัญหลักคือสารกลุ่มพอลิแซ็กคาไรด์และสารกลุ่มไทรเทอร์พีน	 โดยสารกลุ่ม	

ไทรเทอร์พีน	 พบมากในสปอร์	 และสปอร์ที่กะเทาะผนังหุ้มมีสารสำาคัญและมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันดีกว่า	

สปอร์ที่ไม่กะเทาะผนังหุ้มหลายเท่า	 รวมทั้งการรับประทานสปอร์เห็ดหลินจือต้องกะเทาะผนังหุ้มก่อน

	 |	 การศึกษาความคงตัวของสารสำาคัญในดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือเพื่อกำาหนดอายุ	

การเก็บรักษาและวิธีเก็บรักษา	พบว่าผลิตภัณฑ์สปอร์เห็ดหลินจือมีความคงสภาพอยู่ได้นานกว่า	 ๑	 ปี

	 |	 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันและฤทธิ์ต้านมะเร็งของดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือ		

พบว่าสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์มีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน	 และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ท่ีมีนิวเคลียสเดียวของ	

คนปกติ	 และการศึกษาฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในหลอด	
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ทดลอง	 พบว่าสารสกัดนำ้าและสารสกัดเอทานอลของเห็ดหลินจือไม่มีฤทธิ์ทำาลายเซลล์มะเร็งโลหิต	 K562	

แบบ	 apoptosis	 ได้	 แต่ทำาให้เซลล์มะเร็งชนิด	 solid	 tumor	 SKBR3	 ตายแบบ	 apoptosis	 ได้

	 |	 การศึกษาความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรังของสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือในสัตว์

ทดลอง	พบว่ามีความปลอดภัย	 และไม่พบความเป็นพิษ

	 |	 การศึกษาปริมาณของ	 ganoderic	 acid	 A	 และ	 F	 ในผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือที่

จำาหนา่ยในประเทศไทย	พบวา่ผลติภณัฑจ์ากเหด็หลนิจอืทีจ่ำาหนา่ยในประเทศไทยมปีรมิาณของ	ganoderic	

acid	A	และ	F	มากน้อยแตกต่างกันไป	 โดยบางผลิตภัณฑ์มีปริมาณของสารสำาคัญดังกล่าวตำ่ากว่าค่า	LOQ	

ของการตรวจวัดด้วยวิธี	 HPLC

	 |	 การศึกษาหาค่าทางเภสัชจลนศาสตร์	 (pharmacokinetics)	 ของ	 ganoderic	 acid	 A	

และ	 F	 หลังรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดีจำานวน	 ๑๒	 ราย	 พบว่า	

ganoderic	 acid	 A	 และ	 F	 มีการดูดซึมอย่างรวดเร็วจากระบบทางเดินอาหารในขณะท้องว่าง	 โดยมีค่า	

Tmax	ประมาณ	๓๐	นาที	และมีค่า	t๑/๒	ของการขจัดออกจากร่างกายประมาณ	๓๐	นาทีเช่นกัน	อาหาร

มีผลชะลออัตราการดูดซึมโดยไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการดูดซึมของ	 ganoderic	 acid	 A	 อย่างไรก็ตาม	

อาหารมีผลลดทั้งอัตราและปริมาณการดูดซึมของ	ganoderic	acid	F	ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์

เห็ดหลินจือหลังหรือพร้อมอาหาร

	 |	 การผลิตยาเพื่อการทดลองทางคลินิก	 โดยได้ผลิตยาจากสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์	

เห็ดหลินจือให้ได้มาตรฐานการผลิตที่ดี	 (GMP)	 ในรูปแบบของยาแคปซูลและยาแกรนูล

(๓) การวจิยัเหด็หลนิจอืและสปอรเ์หด็หลนิจอืทางคลนิกิ	ไดศ้กึษาประสทิธผิลของเหด็หลนิจอื

และสปอร์เห็ดหลินจือในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 และภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ	 คาดว่า

จะทราบผลในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๖

(๔) การพัฒนาผลงานวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือสู่การใช้ประโยชน์ สรุปได้ดังนี้

	 |	 เผยแพรผ่ลงานวจิยัทีไ่ด้ดำาเนนิการแลว้เสรจ็ในวารสารการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก	 และทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 นำาเสนอผลงานวิจัย

ในการประชุมวิชาการประจำาปี	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านไทย	 การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ		

ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 ๖,	 ๗	 และ	 ๘	 จัดนิทรรศการและจัดประชุมสัมมนาเพื่อ	

เผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 รวมทั้งจัดอบรมและศึกษาดูงานการผลิตเห็ดหลินจือและสปอร์	

เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม	ณ	 แหล่งปลูกให้กับกลุ่มเป้าหมาย

	 |	 โครงการพเิศษสวนเกษตรเมอืงงาย	ในพระองคส์มเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถฯ	

ได้ดำาเนินการขยายพันธุ์เห็ดหลินจือสายพันธุ์	 MG-2	 และนำาคู่มือ	 “การผลิตดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือ

ตามแนวทาง	 GAP”	 ที่ผลิตได้จากโครงการไปเผยแพร่แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสและอาชีพให้

เกษตรกรในท้องถิ่น	 และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตดอกเห็ดและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่

เหมาะสมของประเทศ
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โดยสรุป	 การดำาเนินการ	 “โครงการการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย”	

ถือว่าประสบความสำาเร็จตามแผนที่วางไว้	 โดยมีผลผลิตที่ได้จากโครงการ	ดังนี้	 (๑)	ได้ชนิดพันธุ์เห็ดหลินจือ

ที่มีปริมาณสารสำาคัญและให้ผลผลิตสูง	 คุ้มค่าต่อการลงทุนเชิงพาณิชย์	 (๒)	 ได้คู่มือการผลิตดอกเห็ดและ	

สปอรเ์หด็หลนิจอืตามแนวทางเกษตรดทีีเ่หมาะสม	(๓)	ไดล้กัษณะลายพมิพด์เีอน็เอของเหด็หลนิจอืสายพนัธุ์

ต่างๆ	ที่ผลิตได้ในโครงการ	เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	(๔)	ได้วิธีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ

ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ	 (๕)	 ได้วิธีผลิตยาเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามมาตรฐาน	

การผลิตที่ดี	(๖)	ได้ข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือทางคลินิก	

เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์ทางยา	โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้ถือว่าเป็นประโยชน์	คือ	(๑)	สร้างโอกาส

และอาชพีใหเ้กษตรกร	(๒)	ประชาชนไดร้บัความรูท้ีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัดอกเหด็และสปอรเ์หด็หลนิจอืเพือ่ใช้เป็น

ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพ	และได้บริโภคเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ	 (๓)	นักวิชาการสามารถนำาความรู้

ที่ได้มาศึกษาวิจัยต่อยอด	 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากเห็ดหลินจือที่ผลิตได้ในประเทศอย่างคุ้มค่า	 เพื่อการ	

พึ่งตนเอง	 และทดแทนการนำาเข้าผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือ	 (๔)	 ผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

๓) การศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ ด้วย 

การฝังเข็ม

เบาหวานเปน็โรคเรือ้รงัทีพ่บทัว่โลก	และเปน็โรคเร้ือรังทีบ่ัน่ทอนคณุภาพชวีติของผู้ปว่ยมากทีส่ดุ

โรคหนึ่ง	 องค์การอนามัยโลกได้สำารวจสถานการณ์โรคเบาหวานในปัจจุบันพบว่าอยู่ในภาวะวิกฤต	 โดย	

ระบุว่า	 ตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓-๒๐๐๕	 มีประชากรที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ	 ๗๑	 โดยมีผู้ป่วย	

โรคนี้ถึง	 ๓๔๔	 ล้านคน	 ทั้งยังได้ประกาศว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่อันตรายสูงสุดยิ่งกว่าโรคเอดส์	 เพราะมี	

ผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานปีละประมาณ	๓.๒	 ล้านคน	 ในขณะที่โรคเอดส์เสียชีวิต	 ๓	 ล้านคนต่อปี	

การฝงัเขม็	(Acupuncture)	เปน็ศาสตร์การแพทยแ์ผนจีนทีม่คีณุสมบติัพิเศษในการรักษาอาการ

เจ็บปวดต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยทั่วไปผู้ป่วยที่มีอาการปวด	 เช่น	 ปวดศีรษะ	 ปวดประจำาเดือน	

ปวดหลัง	ปวดเอว	ปวดไหล่	มักรักษาได้ผลดีด้วยการฝังเข็ม	 เนื่องจากการฝังเข็มเป็นการปรับสภาพร่างกาย

ให้กลับสู่สภาพความสมดุลปกติ	 อาการเจ็บป่วยต่างๆ	 จึงทุเลาหรือหายได้	 มีรายงานการศึกษาการนำาวิธี	

ฝังเข็มมาใช้ในผู้ป่วย	 DPN	 พบว่า	 การฝังเข็มช่วยทำาให้ความเร็วการสื่อนำาประสาท	 (Nerve	 Conduction	

Velocity;	 NCV)	 ดีขึ้น	 บางการศึกษาพบว่า	 นอกจากทำาให้	 NCV	 ดีข้ึนแล้วยังทำาให้ความหนืดของเลือด	

ลดลง	 และอาการของปลายประสาทส่วนรอบลดลงด้วย	 หรือทำาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอินซูลินในพลาสมา	

การเพิ่มขึ้นของ	 c-peptide	 และ	 opioid	 peptide	 ด้วย	 ในกลุ่ม	 DPN	 ที่มีอาการรุนแรงยังพบว่า	 การ	

ฝังเข็มยังช่วยลดอาการปวดได้ผลดี	 นอกจากนี้ยังพบว่าสามารถทำาให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ปลอดจากอาการได้นาน	

ถึง	 ๖	 เดือนติดต่อกันหลังการฝังเข็ม

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย		
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จึงไดจั้ดทำาโครงการ	“ประสทิธผิลการรกัษาอาการชาปลายเทา้ของผูป้ว่ยเบาหวานชนดิที	่๒	ดว้ยการฝงัเขม็”	

ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ขึ้น	 โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา		

จังหวัดสระบุรี	 และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหูเป่ย	 มณฑลหูเป่ย	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โครงการ

นี้ได้รับการอนุมัติให้ดำาเนินการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนด้านการแพทย์	

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ผลการดำาเนินงานโครงการสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้	

การศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	๒	ด้วยการฝังเข็ม		

โดยใช้อาสาสมัครท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชาบริเวณปลายเท้า	 โดยไม่มีโรค	

ประจำาตัวอื่นๆ	 จากคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	 พรรษา	 จังหวัดสระบุรี	

จำานวน	 ๕๐	 คน	 ทั้งเพศชายและเพศหญิง	 ที่มีอายุ	 ๕๐	 ปีขึ้นไป	 แบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 กลุ่มละ	 ๒๕	 คน		

โดยวิธีสุ่มแบบง่าย	 (simple	 randomization)	 คือ	 แบ่งกลุ่มโดยสลับกันไประหว่างกลุ่มท่ีรักษาด้วยยา	

อย่างเดียว	 (กลุ่มควบคุม)	 และกลุ่มท่ีรักษาด้วยยาร่วมกับการฝังเข็ม	 (กลุ่มทดลอง)	 ครั้งละ	 ๑	 คน	 กลุ่ม

ควบคุมจะได้รับโปรแกรมการรักษาด้วยยาตามปกติ	 ๑	 ครั้ง	 รวม	 ๑๒	 สัปดาห์	 กลุ่มทดลองจะได้รับ	

โปรแกรมการรักษาโดยได้รับยา	๑	ครั้งใน	๑๒	สัปดาห์	ร่วมกับการฝังเข็มสัปดาห์ละ	๓	ครั้ง	รวม	๓๖	ครั้ง	

โดยอาสาสมัครทั้ง	 ๒	 กลุ่มจะได้รับการตรวจเลือด	 ๒	 ครั้ง	 ครั้งแรกเมื่อเริ่มโครงการ	 ครั้งที่	 ๒	 เมื่อสิ้นสุด

การรักษาครั้งสุดท้าย	 พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลอาการชาปลายเท้าภายหลังการบำาบัด	 โดยในกลุ่ม

ควบคุมจะได้รับการติดตามและประเมินผลเดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 ในระหว่างการรักษา	 (๑๒	 สัปดาห์	 หรือ		

๓	 เดือน)	 รวม	 ๓	 ครั้ง	 สำาหรับกลุ่มทดลองจะได้รับการติดตามและประเมินผลเดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 (รวม		

๓	 ครั้ง)	 และต่ออีก	 ๒	 เดือน	 เดือนละ	๑	 ครั้ง	 รวมทั้งสิ้น	 ๕	 ครั้ง

หลังจากท่ีได้กลุ่มตัวอย่าง	 มีผู้ถอนตัวออกจากการรักษาเนื่องจากย้ายถิ่นฐาน	 ก่อนการรักษา	

กลุ่มละ	 ๑	 คน	 รวม	 ๒	 คน	 เหลืออาสาสมัครที่นำามาคำานวณผลทางสถิติกลุ่มละ	 ๒๔	 คน	 ในการวิจัย		

ยาที่ใช้	 ได้แก่	 Amitriptyline	 ๑๐	 มก./วัน	 และวิตามินบี	 ๑๒	 สำาหรับการฝังเข็ม	 จุดฝังเข็มหลักที่	

กำาหนดโดยผู้เชี่ยวชาญจีน	 จำานวน	 ๗	 จุด	 ได้แก่	 Quchi	 (Ll	 11)	 Weiwanxianshu	 (EX-B3)	 Shenshu	

(BL	 23)	 Guanyuan	 (CV	 4)	 Zusanli	 (ST	 36)	 Hegu	 (Ll	 4)	 และ	 Sanyinjiao	 (SP	 6)	

เมื่อสิ้นสุดการรักษาและติดตามผลการรักษา	 ๒	 เดือน	 พบว่าการฝังเข็มร่วมกับการให้ยา		

สามารถช่วยลดอาการชาปลายเท้าได้ดีกว่าการรับประทานยาเพียงอย่างเดียวอย่างชัดเจน	 [Relative	 Risk	

(RR)	 =	 ๐.๒๒๓,	 ๙๕%	 Confidence	 Limit	 (๙๕%	 CL)	 =	 ๐.๐๖๒	 –	 ๐.๗๙๔]	 และจากการประเมิน

อาการชาปลายเท้าของอาสาสมัครทั้ง	 ๒	 กลุ่มทุกเดือนด้วยแบบสำารวจ	๔	 แบบ	พบว่า

(๑)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	 Neuropathy	 Disability	 Score	 (NDS)	 เพ่ือประเมิน

ปฏิกิริยาการสะท้อนของข้อเข่า	 จุดรับรู้การสะท้อนความรู้สึกสัมผัส	 การรับรู้ความรู้สึกเย็น	 พบว่าในกลุ่มที่

รกัษาด้วยยารว่มกบัการฝงัเข็มใหผ้ลการประเมนิดีขึน้รอ้ยละ	๙๑.๕๒	สว่นกลุม่ทีร่กัษาด้วยยาเพยีงอยา่งเดยีว

ได้ผลดีขึ้นร้อยละ	๘.๓๒

(๒)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	 Neuropathy	 Symptom	 Score	 (NSS)	 เพ่ือประเมิน	

อาการชาบริเวณขา	เท้า	อาการสะดุ้งตื่นระหว่างตอนหลับ	อิริยาบถที่ช่วยลดอาการชาพบว่า	ในกลุ่มที่รักษา
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264 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ด้วยยาร่วมกับการฝังเข็มให้ผลการประเมินดีข้ึนร้อยละ	 ๗๙.๑๗	 ส่วนกลุ่มท่ีรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว	

ได้ผลดีขึ้นร้อยละ	๔๕.๘๓

(๓)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	 Michigan	 Diabetes	 Neuropathy	 Score	 (MDNS)		

เพื่อประเมินปฏิกิริยาการรับรู้ความรู้สึกท่ีเท้า	 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ	 และปฏิกิริยาสะท้อนกลับต่างๆ	

พบว่า	 ในกลุ่มที่รักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว	 ผู้ป่วยไม่มีผลการรักษาที่ดีขึ้นทั้งหมด	 ส่วนในกลุ่มที่รักษาด้วย

ยาร่วมกับการฝังเข็มให้ผลการประเมินดีขึ้นร้อยละ	๙๕.๘๓

(๔)	 การประเมินด้วยแบบสอบถาม	Score	Scale	of	Clinical	Symptom	for	DPN	(SS_DPN)	

เพื่อประเมินอาการแสดงออกต่างๆ	 เช่น	 ความรู้สึกกระหายหรืออยากนำ้า	 อารมณ์โมโหง่าย	 หิวบ่อย		

การพักผ่อน	 การขับถ่าย	ปริมาณและความถี่ในการขับปัสสาวะ	 การรับรู้ความรู้สึกร้อนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าพบว่า	

ในกลุ่มที่รักษาด้วยยาร่วมกับการฝังเข็มให้ผลการประเมินดีขึ้นร้อยละ	 ๙๑.๖๖	 ส่วนกลุ่มที่รักษาด้วยยา	

เพียงอย่างเดียวได้ผลดีขึ้นร้อยละ	๓๗.๔๙

สำาหรับการสอบถามในเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้ง	๒	กลุ่มพบว่า	มีความพึงพอใจในคุณภาพ

ชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน

การศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการชาปลายเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	๒	ด้วยการฝังเข็ม	

เปน็การวจิยันำารอ่ง	จงึควรมกีารขยายผลโดยการศกึษาวจิยัในหลายสถานบรกิาร	และเพิม่ขนาดของตวัอยา่ง

ให้มากขึ้น	 เพื่อยืนยันผลการรักษา	 เพราะนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยยาซึ่งอาจมีผล	

ข้างเคียงกับผู้ป่วยในระยะยาวได้แล้ว	 การรักษาด้วยการฝังเข็มยังจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาสำาหรับ	

ผู้ป่วยในชนบทและมีรายได้น้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๓ มาตรฐานการแพทย์แผนจีน

การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ทางเลือกที่มีบทบาทสำาคัญทางเลือกหนึ่งในระบบสาธารณสุข

ของประเทศไทย	ปจัจบุนัการแพทยแ์ผนจีนได้รับการสนบัสนนุจากกระทรวงสาธารณสุขจนสามารถจัดตัง้ให้

มีคณะกรรมการวิชาชีพเพื่อควบคุมดูแลมาตรฐานผู้ให้บริการ	 มีการจัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบ	

โรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย่างถาวร	 ทำาให้ผู้ท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะดังกล่าวจะมีสิทธิและ	

ศักดิ์เท่าเทียมกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ	

กระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยการให้บริการสุขภาพต่างๆ	

แกป่ระชาชน	ไดจ้ดัตัง้หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบระบบสาธารณสุขของประเทศในด้านต่างๆ	สำาหรับการใหบ้รกิาร

การแพทย์ทางเลือกต่างๆ	 ซึ่งรวมถึงการแพทย์แผนจีน	 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง	 พร้อมทั้งหน่วยงานในระดับกรมอื่นๆ	 ที่มี	

หน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพการให้บริการการแพทย์ทางเลือก

ในด้านการบริหารจัดการ	กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาระบบการแพทย์

ทางเลือกต่างๆ	 ที่จะนำามาใช้ในระบบสาธารณสุขของประเทศ	 โดยกำาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ		
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การพัฒนาภูมิปัญญาไท	 สุขภาพวิถีไท	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐-๒๕๕๔	 โดยการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาหนึ่งใน	

แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 นอกจากนั้น	 กระทรวงสาธารณสุขยังมอบให้หน่วยงานต่างๆ	 ในสังกัดรับผิดชอบ	

ดังนี้

๑. กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ จดัทำากฎกระทรวงและระเบยีบขอ้บงัคบัตา่งๆ	ในการควบคุม

คุณภาพ	 ดังนี้	 ๑)	 บุคลากรผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	

๒)	สถานบริการ	๓)	ติดตามกำากับการให้บริการรักษาผู้ป่วยของแพทย์จีน	๔)	รับคำาร้องเรียนจากประชาชน

ที่ใช้บริการ	

๒. สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ควบคุมการออกทะเบียนยาจากสมุนไพร	 รวมทั้ง

กฎระเบียบที่ควบคุมในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์

๓. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์และตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร

ในสูตรตำารับยาต่างๆ

๔. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีหน้าที่ดังนี้	๑)	พัฒนามาตรฐาน

วิชาชีพ	 มาตรฐานบริการ	 สถานพยาบาล	 และสมรรถนะบุคลากร	 ๒)	 พัฒนาฐานข้อมูลการแพทย์แผนจีน	

ข่าวสาร	 สื่อสุขภาพ	 และระบบรายงาน	 ๓)	 พัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีน	 ๔)	 ประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก	ไดร้ว่มกบัภาคเีครอืขา่ยดำาเนนิการพัฒนา

มาตรฐานการแพทย์แผนจีนในด้านต่างๆ	 ได้แก่	 หลักสูตร	 คำาศัพท์	 สถานพยาบาล	 แนวปฏิบัติทางคลินิก		

ยาและสมุนไพร	 วัสดุและเครื่องมือแพทย์	 ตำารามาตรฐาน	 และสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน		

ผลการดำาเนินงานระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕-๒๕๕๕	 สรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้	

๑) มาตรฐานหลักสูตร 

๑. หลักสูตรฝึกอบรมการฝังเข็ม ระยะเวลา ๓ เดือน สำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน  

กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้	 และมหาวิทยาลัย

การแพทย์แผนจีนนานจิง	 จัดหลักสูตรฝึกอบรมการฝังเข็มระยะเวลา	 ๓	 เดือน	 สำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน	

โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้	 ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การ	

อนามัยโลกจัดการฝึกอบรมให้แก่แพทย์ต่างชาติ	 โดยวิทยากรท่านแรกคือ	 ศาสตราจารย์เฉิน	 จื่อ	 เฉิง		

(Prof.	Cheng	Zi	Cheng)	ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนจากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้	และเป็นผู้ที่มีบทบาท

สำาคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการฝังเข็มให้แก่แพทย์แผนปัจจุบันจนสามารถจัดให้บริการแก่ประชาชน	

ทั่วประเทศได้ในขณะนี้
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266 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

หลักสูตรการอบรม	 รวม	๓๖๐	 ชั่วโมง	 แบ่งเป็นภาคทฤษฎี	 และปฏิบัติ	 ดังนี้

๑)	 การแพทย์แผนจีนพื้นฐาน	 ประกอบด้วย	 ทฤษฎีอิน-หยาง	 ทฤษฎีอู่สิง	 ทฤษฎีอู่จั้ง-ลิ่วฝู่	

ทฤษฎีชี่	 เลือด	 จินเย่	 เหตุแห่งโรค	 การวินิจฉัยโรค	 หลัก	 ๘	 ประการในการแยกโรค	 และการแยกโรคตาม

ระบบอวัยวะภายใน	 รวม	๖๓	 ชั่วโมง

๒)	 ระบบเส้นลมปราณและจุดฝังเข็ม	๕๑	ชั่วโมง	หลักการฝังเข็ม	 รมยา	๖	ชั่วโมง	การฝังเข็ม

รักษาโรค	๖๒	 ชั่วโมง	 รวม	๑๑๙	 ชั่วโมง

๓)	 ภาคปฏิบัติการตรวจร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 ๑๘	 ชั่วโมง	 ภาคปฏิบัติการ	

ฝังเข็ม	 ๘๑	 ชั่วโมง	 รวม	๙๙	 ชั่วโมง

๔)	 การทุยหนา	๒๗	 ชั่วโมง

๕)	 ความรู้ทั่วไป	 และการศึกษาดูงาน	๓๓	 ชั่วโมง

๖)	 สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ๑๙	 ชั่วโมง

๒. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เมื่อวันที่	 ๙	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ได้มี	

พระราชกฤษฎีกากำาหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติ	

การประกอบโรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒	พ.ศ.	๒๕๕๒	ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	๑๒๖	ตอนที่	 ๔๖	ก	

๒๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๒	 และกำาหนดให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี	 ๒๒	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ต่อมาในปี		

พ.ศ.	๒๕๕๓	กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศอนุญาตให้บุคคลทำาการประกอบโรคศิลปะโดยใช้ศาสตร์

การแพทย์แผนจีนได้	 โดยอาศัยมาตรา	 ๓๑	 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และ

มาตรา	๓	แหง่พระราชบัญญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้บญัญติั	“การบรกิารสาธารณสขุ”	

ให้รวมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

ประกาศคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนจีน	ฉบบัที	่๒/๒๕๕๔	เร่ือง	“เกณฑ์มาตรฐาน

การรับรองสถาบันการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา	

สาขาการแพทย์แผนจีน	 พ.ศ.๒๕๕๔”	 ลงวันที่	 ๑๕	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ซึ่งได้ลงในราชกิจจานุเบกษา		

เล่ม	 ๑๒๘	 ตอนพิเศษ	๗๘	 ง	 ๑๔	 กรกฎาคม	๒๕๕๔	มีรายละเอียดโดยสังเขป	 ดังนี้	

มหาวทิยาลยัหรอืสถาบนัอดุมศกึษา	ท่ีมคีวามประสงคจ์ะจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์

แผนจีน	 ต้องมีคุณสมบัติ	 มีความพร้อมในการจัดการศึกษา	 และมีทรัพยากรด้านต่างๆ	 ครบถ้วนตามหัวข้อ

ต่อไปนี้	 ๑)	 คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดดำาเนินการหลักสูตรการแพทย์	

แผนจีนบัณฑิต	 ๒)	 บุคลากรทางด้านครู-อาจารย์	 ๓)	 การรับนักศึกษา	 ๔)	 หลักสูตร	 ๕)	 ความพร้อมใน	

การจัดการศึกษา	๖)	ระบบการดูแลนักศึกษา/ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	๗)	อาคารสถานที่สำาหรับการจัดการ

เรียนการสอน	 ๘)	 หอพักนักศึกษา/สวัสดิการ/สถานที่สำาหรับกีฬาและนันทนาการ	 ๙)	 ห้องสมุด/สื่อสาร

สนเทศ	 ๑๐)	 การบริหารจัดการ	 ๑๑)	 แหล่งเงินงบประมาณ	 ๑๒)	 การประเมินคุณภาพการจัดการเรียน	

การสอนและการประเมินสถาบัน
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ในส่วนของหลักสูตรมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันอุดมศึกษาที่จะขอเปิดดำาเนินการหลักสูตร	

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต	 จะต้องจัดทำาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต	 ดังนี้	

๒.๑ ปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษาของหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์ความรู้	

ความสามารถผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

และปรัชญาของมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันการศึกษา

๒.๒ โครงสร้างหลักสูตร	 การจัดหมวดวิชาและหน่วยกิตของหมวดวิชาในหลักสูตรต้องเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	

๒.๓ องค์ประกอบของหลักสูตร	 ระยะเวลาศึกษา	 ๕	 ปี	 และไม่เกิน	 ๑๐	 ปี	 โดยไม่รวมระยะ

เวลาเตรียมด้านภาษา	 จำานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	 (ไม่น้อยกว่า)	 ๑๖๑	หน่วยกิต	 ประกอบด้วย

	 ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 (ไม่น้อยกว่า)	 ๓๐	 หน่วยกิต	 ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่สำาคัญ	

ดงัตอ่ไปนี	้(๑)	กลุม่วชิาสงัคมศาสตร	์(๒)	กลุม่วชิามนษุยศาสตร	์(๓)	กลุม่วชิาภาษา	(๔)	กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์

 ๒) หมวดวิชาพื้นฐาน	 (วิทยาศาสตร์การแพทย์)	 ๔๕	 หน่วยกิต	 เพื่อให้เป็นพื้นฐานการ

ศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและให้สามารถติดตามผลงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทาง

ด้านการแพทย์แผนจีนได้

	 ๓) หมวดวิชาเฉพาะ (การแพทย์แผนจีน)	 ๖๐	 หน่วยกิต	 ต้องจัดให้ครอบคลุมความรู้ใน

กลุ่มดังนี้	 (๑)	กลุ่มหลักพื้นฐานวิชาชีพ	(Foundation	TCM)	(ไม่น้อยกว่า	๒๐	หน่วยกิต)	(๒)	กลุ่มวิชาการ

แพทย์แผนจีนที่	 ๑	 (TCM	 Classical	 Texts)	 (ไม่น้อยกว่า	 ๕	 หน่วยกิต)	 (๓)	 กลุ่มวิชาการแพทย์แผนจีนที่	

๒	 (Classical	 TCM)	 (ไม่น้อยกว่า	 ๓๕	หน่วยกิต)	 (๔)	 กลุ่มวิชาเลือก

 ๔) การฝึกเวชปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า	 ๒๐	หน่วยกิต)

	 ๕) หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า	 ๖	 หน่วยกิต)	

๒.๔ การจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผล	มหาวทิยาลยั	หรอืสถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้ง

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การศึกษาของหลักสูตร	 และสอดคล้อง

กับหลักการที่ถือว่าผู้เรียนสำาคัญที่สุด	ต้องใช้รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมและหลากหลาย	เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาทักษะเจตคติและคุณสมบัติที่จำาเป็นต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์จีน

๒.๕ การจัดทำา Course syllabus การเรียนการสอนแต่ละรายวิชา	 มหาวิทยาลัย	 หรือ

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทำา	 Course	 syllabus	 ที่ชัดเจนทุกรายวิชาของหลักสูตรซ่ึงประกอบด้วย

วัตถุประสงค์การศึกษา	 เนื้อหาวิชาโดยสังเขป	 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล

๒.๖ การจัดทำาระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา การประเมินผลและการตัดสิน

ผล	 ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

๒.๗ อาจารย์ที่ปรึกษา	 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	

มีประสบการณ์การทำาเวชปฏิบัติไม่น้อยกว่า	๑๐	ปี	และสามารถรับฝึกปฏิบัติได้	อาจารย์	๑	คนต่อนักศึกษา

ไม่มากกว่า	 ๔	 คน	 (๑	 :	 ๔)
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๒.๘ ระยะเวลาฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	 ๑,๐๐๐	 ชั่วโมง

๒.๙ หนังสือ ตำาราและเอกสารวิชาการ	 อิงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	 ๒๕๔๔

๓. หลักสูตรฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนจีน สำาหรับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ใช้ศาสตร์	

การแพทย์แผนจีนบำาบัดรักษาผู้ป่วยในชุมชน	 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย	

ใหส้ามารถบำาบดัรกัษาผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถกูต้องตามกฎหมาย	โดยสำานกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ได้จัดทำาหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 ซ่ึงดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะ	 มาตราที่	 ๓๐	 (๕)	 หลักสูตรการอบรมรวม	๓๖๐	 ชั่วโมง	 โดยมีเนื้อหาหลักสูตร	 ดังนี้

๑)	 ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน	ประกอบด้วย	ทฤษฎีอิน-หยาง	ทฤษฎีอู่สิง	ทฤษฎีอู่จั้ง-ลิ่วฝู่	และ

ทฤษฎีชี่	 เลือด	 จินเย่	 รวม	๓๐	 ชั่วโมง

๒)	 การตรวจและวินิจฉัยโรค	 ประกอบด้วย	 การตรวจทั้ง	 ๔	 การตรวจวินิจฉัยจำาแนกทั้ง	 ๘		

การตรวจวินิจฉัยจำาแนกชี่	 เลือด	 จินเย่	 และการตรวจวินิจฉัยอวัยวะ	 รวม	๓๐	 ชั่วโมง

๓)	 สมุนไพรจีน	 ประกอบด้วย	 ความรู้พื้นฐานสมุนไพรจีน	 สมุนไพรจีนที่ใช้บำาบัดโรคและ	

กลุ่มอาการที่กำาหนดในข้อ	 ๖	 รวม	๑๘	 ชั่วโมง

๔)	 การฝังเข็ม	ประกอบด้วย	ทฤษฎีพื้นฐานการฝังเข็ม	การกระตุ้นเข็ม-รมยา	จุดฝังเข็มเพื่อการ

บำาบัดรักษาโรคขั้นต้น	 ระบบเส้นลมปราณ	 เทคนิคการกระตุ้นเข็ม	 ข้อพึงระวัง	 (ผลข้างเคียงและอุบัติเหตุที่

เกิดจากการฝังเข็ม	 การแก้ไขและการป้องกัน)	 รวม	๖๐	 ชั่วโมง

๕)	 การทุยหนา	 ประกอบด้วย	 ทฤษฎีพื้นฐานการทุยหนา	 เทคนิคการทุยหนาต่าง	 ๆ	 หลักการ

ทุยหนาเพื่อการรักษาโรค	 และข้อพึงระวังในการทุยหนา	 รวม	๓๐	 ชั่วโมง

๖)	 กลุ่มอาการและโรคเพื่อการบำาบัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 (เน้นการใช้ยาสำาเร็จรูป)	

รวม	 ๗๒	 ชั่วโมง	 ดังนี้	 (๑)	 กลุ่มอาการปวด	 ได้แก่	 ปวดศีรษะจากความเครียด	 ปวดเมื่อยทั่วไป	 ปวดคอ	

ปวดหลัง	 ปวดไหล่	 ปวดข้อ	 ปวดเอว	 ที่ไม่มีผลจากโครงสร้างกระดูกแตกหรือเคล่ือนที่อย่างร้ายแรง	 แต่

เป็นการเจ็บปวดอันเนื่องมาจากกล้ามเนื้อ	 เส้นเอ็นเกร็ง	 เมื่อยล้า	ฟกชำ้า	 ปวดประจำาเดือน	 (๒)	 กลุ่มอาการ

ทางเดินอาหาร	 ได้แก่	 ท้องอืด	 ท้องเสีย	 ท้องผูก	 อาหารไม่ย่อย	 (๓)	 กลุ่มอาการทางเดินหายใจ	 ได้แก่		

ไข้หวัด	 ไอเจ็บคอ	 (๔)	 กลุ่มอาการในระบบประสาท	 ได้แก่	 อัมพฤกษ์	 อัมพาตเรื้อรัง	

๔. หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆ โดยแบ่งเป็น	๓	ระดับ	คือ	ระดับที่	๑	ภาคประชาชน	เน้นส่งเสริม

การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำาวันและการป้องกันโรค	ระดับที่	๒	ภาควิชาการ	 เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้

ที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการต่อยอดวิจัย	 ระดับที่	 ๓	 ภาควิชาชีพ	 เน้นการเพิ่มทักษะ	

และประสบการณ์การรักษาทางคลินิกเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน	
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๒) มาตรฐานคำาศัพท์

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ดำาเนินการ

โครงการจัดทำาพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน	 ระหว่างปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔-๒๕๕๖	 โดยจัดทำา

คำาศัพท์การแพทย์แผนจีนที่ใช้บ่อยทางคลินิก	 จำานวน	 ๔	 หมวด	 รวมคำาศัพท์	 ๓,๐๐๐	 คำา	 ได้แก่	 ทฤษฎี	

การแพทย์แผนจีน	 ยาสมุนไพรจีน	 การตรวจวินิจฉัยแยกโรคตามหลักการแพทย์แผนจีน	 และการฝังเข็ม		

รมยา	 เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนรับรองให้เป็นตำาราอ้างอิงของประเทศ

๓) มาตรฐานสถานพยาบาล

สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้จัดทำา	 (ร่าง)	 มาตรฐานสถานพยาบาล	

สาขาการแพทย์แผนจีน	ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๔๑	โดยกำาหนดให้คลินิกการแพทย์

แผนจีนต้องมีเครื่องมือการตรวจวินิจฉัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์	

แผนจีน	 มียาจีน	 เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำาเป็นเพียงพอ	 มีอุปกรณ์การปรุงยาขั้นพื้นฐาน	 กรณีที่มีการนวด

และฝังเข็มต้องมีจำานวนเตียงให้บริการสัดส่วนไม่เกิน	๑๐	 เตียงต่อผู้ให้บริการ	๑	คน	สถานที่ให้บริการต้อง

เปิดเผย	 ปลอดภัย	 โดยร่างดังกล่าวจะเสนอคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนเพื่อพิจารณา

๔) แนวปฏิบัติทางคลินิก

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ร่วมกับเครือข่ายแพทย์ฝังเข็มจัดทำาแนวทางการฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย	 ๙๖	 โรค	

ดังนี้

๔.๑ การฝังเข็มรักษาอาการปวด	ได้แก่	(๑)	ปวดศีรษะ	(๒)	ปลายประสาทเสื่อมจากเบาหวาน	

(๓)	 ปวดประสาทใบหน้า	 (๔)	 ปวดประสาทจากเชื้องูสวัด	 (๕)	 ปวดฟัน	 (๖)	 กลุ่มอาการปวดจากพังผืด	

กล้ามเนื้อ	(๗)	เจ็บอกจากกล้ามเนื้อหัวใจ	(๘)	เจ็บคอ	(๙)	กระดูกคอเสื่อม	(๑๐)	ไหล่ติด	(๑๑)	ปวดข้อศอก	

(๑๒)	 พังผืดกดทับเส้นประสาทในโพรงข้อมือ	 (๑๓)	 ปวดประสาทไซแอติก	 (๑๔)	 ปวดหลังจากภาวะ	

กระดูกบางหรือพรุน	 (๑๕)	 ปวดหลังจากข้อสันหลังเสื่อม	 (๑๖)	 ข้อเข่าเสื่อม	 (๑๗)	 ปวดข้อสะโพก		

(๑๘)	 ปลายประสาทผิวหนังต้นขาอักเสบ	 (๑๙)	 ข้ออักเสบรูมาตอยด์	 (๒๐)	 โรคเกาต์	 (๒๑)	 ปวดบริเวณล้ินป่ี		

(๒๒)	 ท้องอืดแน่น	 (๒๓)	 ปัสสาวะตกค้าง	 (๒๔)	 แผลกระเพาะอาหาร	 (๒๕)	 กรดไหลย้อน	 (๒๖)	 ถุงนำ้าดี

อักเสบ	(๒๗)	นิว่ในถงุนำา้ดแีละถงุนำา้ดอีกัเสบ	(๒๘)	พยาธไิสเ้ดอืนในทางเดนินำา้ด	ี(๒๙)	ลำาไสอ้ดุตนัเฉยีบพลัน	

(๓๐)	 ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน	 (๓๑)	นิ่วในไต	 (๓๒)	ปวดปัสสาวะและปัสสาวะผิดปกติ	 (๓๓)	ภาวะปวดท้อง

อย่างรุนแรง	 (๓๔)	 ปวดประจำาเดือน	 (๓๕)	 การบาดเจ็บจากเล่นกีฬา
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๔.๒ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่	 (๑)	 ใจสั่น	 (๒)	 ความดันโลหิตสูง	 (๓)	 ความดัน

โลหิตตำ่า	 (๔)	 โรคหลอดเลือดหัวใจ

๔.๓ โรคระบบการหายใจ	ได้แก่	(๑)	ไอ	(๒)	โรคหืด	(๓)	ไข้หวัด	(๔)	หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน

และเรื้อรัง

๔.๔ โรคระบบหู คอ จมูก	ได้แก่	 (๑)	อาการวิงเวียนศีรษะ	(๒)	โรคโพรงจมูกและไซนัสอักเสบ	

(๓)	โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้	(๔)	กล่องเสียงและคออักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง	(๕)	หูอื้อและหูหนวก	

(๖)	 ความผิดปกติของข้อต่อกระดูกขากรรไกร

๔.๕ โรคระบบประสาท	 ได้แก่	 (๑)	 โรคหลอดเลือดสมอง	 (๒)	 อัมพาตใบหน้า	 (๓)	 ปวดศีรษะ	

(๔)	 ปวดประสาทใบหน้า	 (๕)	 ปวดประสาทด้านข้างลำาตัว	 (๖)	 ปวดเส้นประสาทไซแอติก	 (๗)	 นอนไม่หลับ	

(๘)	 โรคพาร์กินสัน

๔.๖ โรคระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว	 ได้แก่	 (๑)	กลุ่มอาการกระดูกคอ

เสื่อม	 (๒)	 กล้ามเนื้อคออักเสบ	 (๓)	 คอแข็งเกร็ง	 (๔)	 ข้อไหล่อักเสบ	 (๕)	 เส้นเอ็นอักเสบของศอกด้านนอก	

(๖)	 กล้ามเนื้อหลังส่วนเอวอักเสบเฉียบพลัน	 (๗)	 กลุ่มอาการขัดคล่อง

๔.๗ โรคระบบต่อมไร้ท่อ	 ได้แก่	 (๑)	 โรคอ้วน	 (๒)	 เบาหวาน	 (๓)	 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำางาน

มากเกิน	 (๔)	 ภาวะต่อมไทรอยด์ทำางานน้อยเกิน

๔.๘ โรคระบบทางเดินอาหาร	 ได้แก่	 (๑)	 โรคนิ่วนำ้าดีและทางเดินนำ้าดีอักเสบ	 (๒)	 โรคท้องผูก	

(๓)	 อุจจาระร่วง	 (๔)	 ปวดบริเวณลิ้นปี่

๔.๙ โรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ	 ได้แก่	 (๑)	 ปัสสาวะรดที่นอน	 (๒)	 ปัสสาวะค้าง	

(๓)	 นิ่วในทางเดินปัสสาวะ	 (๔)	 ต่อมลูกหมากอักเสบ	 (๕)	 ภาวะอสุจิเคลื่อน	 (๖)	 ภาวะเสื่อมสมรรถภาพ	

ทางเพศ

๔.๑๐ โรคระบบสูติ-นรีเวช ได้แก่	 (๑)	 ปวดประจำาเดือน	 (๒)	 ไม่มีรอบเดือน	 (๓)	 รอบเดือน	

ผิดปกติ	(๔)	เลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก	(๕)	กลุ่มอาการวัยใกล้หมดประจำาเดือน	(๖)	ภาวะมีบุตรยาก

ในสตรี	 (๗)	 แพ้ท้อง	 (๘)	 ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ	 (๙)	 ภาวะนำ้านมไม่พอเพียง

๔.๑๑ โรคติดเชื้อ	 ได้แก่	 (๑)	 ตับอักเสบจากไวรัส	 (๒)	 ไข้หวัดใหญ่	 (๓)	 คางทูม	

๔.๑๒ โรคและปัญหาสุขภาพอื่นๆ	 ได้แก่	 (๑)	ลมพิษ	 (๒)	สะอึก	 (๓)	 ไข้สูง	 (๔)	พิษสุราเรื้อรัง	

(๕)	 การติดสารเสพติด	 (๖)	 การเสพติดบุหรี่	

๕) มาตรฐานยาและสมุนไพรจีน

การแพทย์แผนจีนเป็นวิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบหนึ่งของมนุษย์ซึ่งถือกำาเนิดในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนมานานแล้ว	ปัจจุบันได้เผยแพร่สู่ประเทศต่างๆ	ประมาณ	๑๖๐	ประเทศทั่วโลก	และประมาณ	

๑๓๐	 ประเทศทั่วโลกมีองค์กรหรือหน่วยงานด้านการแพทย์แผนจีน	 ประชากรท่ัวโลก	 ๑	 ใน	 ๓	 ยอมรับ	

การบริการการแพทย์แผนจีนรวมทั้งประเทศไทยด้วย	 จากการที่การแพทย์แผนจีนมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก

Report-6-10.indd   270 3/2/2558   22:46



บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 271

โดยยังไม่มีมาตรฐานกลางทำาให้ยากที่จะควบคุมเร่ืองความปลอดภัย	 คุณภาพและมาตรฐาน	 ประกอบกับ

กฎหมายของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	

จึงได้มีการจัดทำามาตรฐานการแพทย์แผนจีนระดับนานาชาติขึ้นใน	 ๕	 ด้าน	 คือ	 (๑)	 มาตรฐานสมุนไพร		

(๒)	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	 (๓)	 มาตรฐานเข็มท่ีใช้ในการฝังเข็ม	 (๔)	 มาตรฐานอุปกรณ์และ

เครื่องมืออื่นๆ	 ที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน	 (๕)	 มาตรฐานการแพทย์แผนจีน	 เช่น	 คำานิยาม	 ศัพท์ที่ใช้ใน	

การแพทย์แผนจีน	การวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	การรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	

ระบบรหัสยาสมุนไพร	 เป็นต้น	 โดยดำาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน	

(ISO/TC	 ๒๔๙)	 มีประเทศต่างๆ	 สมัครเข้าเป็นสมาชิกรวม	 ๓๓	 ประเทศ	 เป็นสมาชิกร่วมทำางาน	 ๒๓		

ประเทศ	 ได้แก่	 ออสเตรเลีย	 ออสเตรีย	 แคนาดา	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ฟินแลนด์	 สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี	 กานา	 อินเดีย	 อิสราเอล	 อิตาลี	 ญี่ปุ่น	 สาธารณรัฐเกาหลี	 มองโกเลีย	 เนเธอร์แลนด์	 นอรเวย์		

สิงคโปร์	 แอฟริกาใต้	 สเปน	 สวิสเซอร์แลนด์	 ไทย	 ตูนีเซีย	 สหรัฐอเมริกา	 และเวียดนาม	 ประเทศสมาชิก

สังเกตการณ์	 ๑๐	 ประเทศ	 ได้แก่	 บาร์บาโดส	 ฝรั่งเศส	 ฮ่องกง	 ไอร์แลนด์	 ลิธัวเนีย	 นิวซีแลนด์	 โปแลนด์	

สาธารณรัฐเซเชลส์	สวีเดน	และ	สหราชอาณาจักร	โดยมีองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	องค์การอนามัย

โลก	 (World	 Health	 Organization;	 WHO)	 สมาพันธ์การฝังเข็ม-รมยาโลก	 (World	 Federation	 of	

Acupuncture-Moxibustion	 Societies;	 WFAS)	 สมาพันธ์การแพทย์แผนจีนโลก	 (World	 Federation	

of	 Chinese	Medicine	 Societies;	WFCMS)	 และผู้แทนจากคณะกรรมการวิชาการ	 ISO/TC	 215

ในสว่นของมาตรฐานสมนุไพร	ทีป่ระชมุมมีตใิหส้าธารณรฐัประชาชนจนีเปน็ประธานคณะทำางาน	

สำาหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	 ที่ประชุมมีมติให้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประธาน	

คณะทำางาน	 และให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นประธานร่วม	 และเพื่อให้การทำางานของทั้ง	 ๒	 คณะมีความชัดเจน	

คณะทำางานทั้ง	 ๒	 คณะจึงได้ร่วมกันกำาหนดความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานเฉพาะและมาตรฐานทั่วไป	

สำาหรับคุณภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรและเครื่องยา	 กับมาตรฐานทั่วไปสำาหรับคุณภาพและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรในรูปแบบที่ทันสมัย	 โดยมีกรอบการทำางาน	 ดังนี้	 (๑)	 มาตรฐาน

สมุนไพร	 ซึ่งจะควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกชนิดพันธุ์ที่ถูกต้อง	 การเพาะปลูกตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม	

การแปรรูปตามองค์ความรู้ภูมิปัญญา	 และการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเครื่องยา	 (๒)	 มาตรฐาน	

ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	 จะควบคุมต้ังแต่คุณภาพวัตถุดิบ	 กระบวนการแปรรูปและการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม	และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาโดยการตรวจสอบเอกลักษณ์	สารออกฤทธิ์	การปนเปื้อน

ด้วยจุลินทรีย์	การปนเปื้อนด้วยสารพิษตกค้าง	การปนเปื้อนด้วยสารหนูและโลหะหนัก	สำาหรับประเทศไทย

ในฐานะประเทศสมาชกิรว่มทำางาน	โดยมสีำานกัมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	เปน็

องคก์รควบคมุมาตรฐาน	และมกีรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก	กระทรวงสาธารณสขุ	

เป็นองค์กรกำาหนดมาตรฐานด้านวิชาการ	ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจาก

สมุนไพร	และเสนอความเหน็ในคณะกรรมการวชิาการการแพทยแ์ผนจนีขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ย

การมาตรฐาน	 (ISO/TC	 249)
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272 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ปัจจุบัน	 เภสัชตำารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 (Pharmacopoeia	 of	 the	 People’s	

Republic	of	China)	ฉบับภาษาอังกฤษ	ปี	ค.ศ.	๒๐๑๐	 (พ.ศ.	๒๕๕๓)	 ได้บรรจุข้อกำาหนดมาตรฐานของ

สมุนไพรจีน	จำานวน	๖๑๖	ชนิด	สารสกัดสมุนไพรจีน	๔๗	ชนิด	และยาสำาเร็จรูปจากสมุนไพร	๓๗๖	ชนิด	

โดยมีเน้ือหาเน้นการตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพร	 สรรพคุณ	 ขนาดและวิธีใช้	 และเนื่องจากวิธีการ	

ตรวจสอบคุณภาพของสมุนไพรบางชนิดที่ระบุไว้ในเภสัชตำารับของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 เมื่อนำามา	

ปฏิบัติในประเทศไทยไม่สามารถให้ผลตามที่ระบุไว้	 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลายปัจจัย	 เช่น	 ความแตกต่าง	

ของอุณหภูมิห้องปฏิบัติการ	 ความชื้นสัมพัทธ์	 อัตราเร็วในการแยกสาร	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 เพื่อให้การจัดทำา

มาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภค	 และเป็นแนวทางในการพัฒนา

อุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์	

แผนจีนเฉิงตู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ดำาเนินการโครงการจัดทำามาตรฐานคุณภาพของสมุนไพรจีนที่ใช้บ่อย

ในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๔-๒๕๕๗	จำานวน	๓๑	ชนิด	จัดทำาเป็น	๓	ภาษา	(ไทย-จีน-อังกฤษ)	โดยในส่วน

ของการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรเป้าหมายนั้น	 ได้ดำาเนินการ	 ณ	 ห้องปฏิบัติการทางเภสัชเวทและ

ทางเคมีในประเทศไทย	 โดยศึกษาตัวอย่างสมุนไพรจีนในท้องตลาดของไทย	 จำานวนชนิดละ	 ๓	 ตัวอย่าง		

(จากผู้ประกอบการนำาเข้า	 ร้านขายยา	และสถานพยาบาล)	 เปรียบเทียบกับตัวยาสมุนไพรมาตรฐานจากจีน	

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมข้อมูล	 ชื่อไทย	 ลักษณะพืชโดยสังเขป	 แหล่งผลิตสมุนไพรที่สำาคัญในจีน	 มาตรฐาน

สินค้า	 สมุนไพรที่ไม่ใช่ของแท้	 การเตรียมตัวยาพร้อมใช้	 ลักษณะของตัวยาพร้อมใช้	 องค์ประกอบทางเคมีที่

สำาคัญ	 การหาปริมาณสารสำาคัญ/สารออกฤทธิ์	 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่สนับสนุนการใช้ตามภูมิปัญญา	 การ

ทดสอบความเป็นพิษ	 การประยุกต์ใช้ทางคลินิก	 เอกสารอ้างอิง	 และรูปภาพประกอบ	 สมุนไพรเป้าหมาย	

๓๑	 ชนิด	 ได้แก่	 (๑)	 ชวนซฺยง	 (โกฐหัวบัว)	 (๒)	 ชวนเลี่ยนจื่อ	 (ผลเลี่ยน)	 (๓)	 ชวนหนิวซี	 (๔)	 ชวนอู		

(รากแก้วของโหราเดือยไก่)	 (๕)	 จือจื่อ	 (ลูกพุด)	 (๖)	 ตันเซิน	 (๗)	 ไม่ตง	 (๘)	 กันเจียง	 (ขิงแห้ง)	 (๙)	 ตู้จ้ง	

(๑๐)	 หวงฉิน	 (๑๑)	 เซียนเหมา	 (ว่านพร้าว)	 (๑๒)	 หงฮวา	 (ดอกคำาฝอย)	 (๑๓)	 ซีเฉ่า	 (ข้าวเย็นเหนือเถา)	

(๑๔)	สื่อจฺวินจื่อ	 (ผลเล็บมือนาง)	 (๑๕)	 เจี๋ยเกิง	 (๑๖)	 ไป๋เสา	 (๑๗)	ปั้นเซี่ย	 (โหราข้าวโพด)	 (๑๘)	 เซี่ยคูเฉ่า	

(๑๙)	 ซู่ต้วน	 (๒๐)	 จือหมู่	 (๒๑)	 ชิงผี	 (ผิวส้มเขียวหวาน)	 (๒๒)	 ต้าชิงเยี่ย	 (๒๓)	 เทียนหมา	 (๒๔)	 ปู๋กู่จือ	

(๒๕)	 ฝอโส่ว	 (ส้มมือ)	 (๒๖)	 เหอโส่วอู	 (๒๗)	 ฟู่จื่อ	 (รากแขนงของโหราเดือยไก่ที่ผ่านการฆ่าฤทธิ์แล้ว)		

(๒๘)	 ชวนเซ่อกัน	 (๒๙)	 ชิงเฮา	 (โกฐจุฬาลำาพา)	 (๓๐)	 เจ๋อเซ่ีย	 (ลำาต้นใต้ดินของหญ้ากองลอย)		

(๓๑)	 สือชังผู่	 (ว่านนำ้า)	 โดยผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสมุนไพรเป้าหมายที่ดำาเนินการ	 ณ	 ห้อง	

ปฏิบัติการในประเทศไทยได้แล้วเสร็จทั้ง	 ๓๑	 ชนิด	 และได้จัดทำาเป็นหนังสือชุด	 “มาตรฐานสมุนไพรจีน	

ในประเทศไทย”	 ซึ่งได้ตีพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว	 ๒	 ชนิด	 คือ	 ชวนซฺยง	 (โกฐหัวบัว)	 และจือจื่อ	 (ลูกพุด)		

คาดว่าในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	จะตีพิมพ์เผยแพร่จำานวน	๑๓	ชนิด	และในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

จะตีพิมพ์เผยแพร่จำานวน	 ๑๖	 ชนิด	 หนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของสมุนไพรจีน	

สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสมุนไพรจีน	 และการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรจีน	 รวมทั้งให้บริการ

ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชนผู้สนใจและผู้ประกอบการ
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๖) มาตรฐานวัสดุและเครื่องมือแพทย์

คณะกรรมการวิชาการการแพทย์แผนจีนขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน		

(ISO/TC	 249)	 ได้บรรจุมาตรฐานวัสดุและเครื่องมือแพทย์อื่นๆ	 ที่ใช้ในการแพทย์แผนจีนไว้ในกรอบ	

การดำาเนินงาน	 โดยมีคณะทำางานที่เกี่ยวข้อง	๒	คณะ	คือ	 (๑)	มาตรฐานเข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม	ซึ่งที่ประชุม

มีมติให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานคณะทำางาน	 (๒)	 มาตรฐานอุปกรณ์และเครื่องมืออื่นๆ	 ที่ใช้ใน

การแพทย์แผนจีน	 ที่ประชุมมีมติให้สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานคณะทำางาน	 ประเทศไทยโดยกรมพัฒนา	

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ในฐานะองค์กรกำาหนดมาตรฐาน	

ด้านวิชาการ	 ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวง

สาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานเข็มที่ใช้ในการฝังเข็ม	 มาตรฐานอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์อื่นๆ	 ที่ใช้ใน	

การแพทย์แผนจีน	 และเสนอความเห็นในคณะกรรมการวิชาการการแพทย์แผนจีนขององค์การระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	 (ISO/TC	 249)	 นอกจากนี้ยังได้จัดทำาข้อกำาหนดคุณภาพของเข็มฟิลิฟอร์ม		

(เข็มที่ใช้สำาหรับการฝังเข็มปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว)	 และเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 ในประเทศ	

เพื่อให้ข้อคิดเห็นและนำามาปรับปรุงเป็นมาตรฐานต่อไปในอนาคต	 รวมทั้งได้จัดทำา	 (ร่าง)	 มาตรฐานหม้อ	

ต้มยาสมุนไพร

๗) มาตรฐานตำารา

	 ในระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑-๒๕๕๕	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	

โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการแพทย์	

แผนจีนให้เข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย	 โดยได้ผลิตตำาราวิชาการที่เกี่ยวข้องและได้เสนอ	

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนเพื่อพิจารณา	 คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน	

ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ตำาราที่ผลิตโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก		

จำานวน	๑๖	 เล่ม	 (เป็นชุดตำารา	๒	 ชุด	 และเป็นหนังสือ	๙	 เล่ม)	 ให้เป็นตำาราอ้างอิงด้านการแพทย์แผนจีน	

และได้ออกประกาศเมื่อ	 วันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๔	และวันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๔	 ให้การรับรองตำาราทั้ง	

๑๖	 เล่มว่าเป็นตำาราที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิชาการแพทย์แผนจีนสำาหรับผู้ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียน

และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	 ตำาราดังกล่าว	 ได้แก่	 (๑)	 ศาสตร์	

การแพทย์แผนจีนเบื้องต้น	 (๒)	 คู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน	 (๓)	 ชุดตำารา	 การฝังเข็ม	 รมยา	 เล่ม	 ๑,	 เล่ม	

๒,	 เล่ม	 ๓	 และเล่ม	 ๔	 (๔)	 ชุดตำารา	 ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 เล่ม	 ๑	 เล่ม	 ๒	 และเล่ม	 ๓		

(๕)	 ตำารับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	 (ฉบับสมบูรณ์)	 (๖)	 พัฒนาการการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย	

(๗)	มาตรฐานสมุนไพรจีน	อันดับที่	 ๑	 ชวนซฺยง	 (โกฐหัวบัว)	 (๘)	 มาตรฐานสมุนไพรจีน	อันดับที่	 ๒	 จือจื่อ	

(ลูกพุด)	 (๙)	 การตรวจชีพจร	 (๑๐)	 ศาสตร์ยาสมุนไพรจีน	 (๑๑)	 พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน		

ตามภาพที่	 ๘.๒
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นอกจากตำาราที่ผลิตโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแล้ว	 ยังมีตำารา	

อื่นๆ	 ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้ให้การรับรอง	 ได้แก่	 (๑)	 ตำารามาตรฐานกลาง	

ศาสตร์การแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน	ชุดที่	๕,	ชุดที่	๖	และชุดที่	๗	ที่ผ่านการรับรองจาก

กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน	 หรือทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ	 (๒)	 สารานุกรม

สมุนไพรไทย-จีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย	โดยแพทย์จีนวิทยา	บุญวรพัฒน์	(๓)	พระราชบัญญัติการประกอบ

โรคศิลปะ	พ.ศ.	๒๕๔๒	พร้อมด้วยกฎกระทรวง	ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข	ที่ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (๔)	 พระราชบัญญัติสถานพยาบาล	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	

พร้อมด้วยกฎกระทรวง	 ระเบียบและประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ	

การประกอบโรคศิลปะ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 (๕)	 พระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดย	

พระราชบัญญัติยา	 ฉบับที่	 ๒,	 ๓,	 ๔	 และ	 ๕	 กฎกระทรวง	 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติยา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	

๘) สารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ดำาเนินการ	

จัดทำาฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน	 ได้แก่	 ข้อมูลองค์ความรู้	 ข้อมูลกำาลังคน	 ข้อมูลสถานพยาบาล		

และข้อมูลสถาบันการศึกษา	 โดยฐานข้อมูลแต่ละฐานจะมีรายละเอียดและมีเอกสารอ้างอิงที่เชื่อถือได้	

และเป็นที่ยอมรับ	 รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	 รายละเอียดฐานข้อมูลต่างๆ	 สรุปโดยสังเขป

ได้	 ดังนี้

๑. ข้อมูลองค์ความรู้ โดยแบ่งองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนออกเป็น	 ๓	 กลุ่มตาม

วัตถุประสงค์การใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้	

	 ๑) กลุ่มประชาชน ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ	 เช่น	การดูแล

สุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 การดูแลสุขภาพตามฤดูกาล	 การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนและหลัง	

การรักษาด้วยการฝังเข็ม	 อาหารสมุนไพร	 เป็นต้น

 ๒) กลุ่มนักวิชาการ	 ประกอบด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ยาสมุนไพรจีน	 เช่น		

การแปรรูปสมุนไพรจีน	 สมุนไพรมาตรฐาน	 รูปแบบการใช้ยาสมุนไพรจีน	 ข้อห้ามในการใช้ยา	 วิธีต้มยา		

การตั้งตำารับยาจีน	 รูปแบบยาเตรียมตำารับยาจีน	 ข้อมูลวิทยาศาสตร์ของสมุนไพรจีน	 เป็นต้น

 ๓) กลุ่มวิชาชีพ	ประกอบด้วยองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน	เช่น	ทฤษฎีการแพทย์

แผนจีน	 การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน	 การวิเคราะห์กลุ่มอาการของโรค	 ศาสตร์การ	

จับชีพจร	 รหัสโรคและรหัสหัตถการที่ใช้ในการแพทย์แผนจีน	 ศัพท์การแพทย์แผนจีนท่ีใช้บ่อยทางคลินิก		

การฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย	 ประสบการณ์การรักษาทางคลินิก	 เป็นต้น	
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๒. ข้อมูลกำาลังคน กำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีนแบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มแพทย์จีน		

และกลุ่มแพทย์ฝังเข็ม	 (แพทย์แผนปัจจุบัน)	 ให้ดูรายละเอียดในระบบบริการที่จะกล่าวต่อไป

๓. ข้อมูลสถานพยาบาล ปัจจุบันมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนจีนเพียงแห่งเดียว	 คือ		

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ	 (มีอายุ	 ๑๑๐	 ปี)	 และมีสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์แผนจีนครบวงจร

เพยีงแหง่เดยีว	คอื	คลนิกิหวัเฉยีวไทย-จนี	แพทยแ์ผนไทย	สำาหรับสถานพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสขุ

ที่ให้บริการฝังเข็มนั้น	 ให้ดูรายละเอียดในระบบบริการที่จะกล่าวต่อไป	

๔. ข้อมูลสถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

ให้การรับรอง	 แบ่งเป็น	 สถาบันการศึกษาในประเทศ	 และสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 ดังนี้

	 ๑) สถาบันการศึกษาในประเทศ	 ที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี	 หรือประกาศนียบัตร	

เทียบเท่าปริญญาตรี	 สาขาการแพทย์แผนจีน	 ที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรอง

แล้วมี	 ๓	 แห่ง	 (ข้อมูล	 ณ	 กันยายน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕)	 ได้แก่	 (๑)	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ		

(๒)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 (๓)	 วิทยาลัยนครราชสีมา

	 ๒) สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 ที่ เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน	 ที่ 	

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรองมี	 ๓๑	 แห่ง	 ได้แก่

	 	 (๑)	 มหาวทิยาลยัการแพทยจี์นเปย่จิง	(Beijing	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๒)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซั่งไห่	 (Shanghai	 University	 of	 TCM)

	 	 (๓)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหนานจิง	

	 	 	 (Nanjing	 University	 of	 Chinese	Medicine)

	 	 (๔)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนกว่างโจว	

	 	 	 (Guangzhou	University	 of	 Chinese	Medicine)

	 	 (๕)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู	 (Chengdu	University	 of	 TCM)

	 	 (๖)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฮยหลงเจียง	

	 	 	 (Heilongjiang	University	 of	 Chinese	Medicine)

	 	 (๗)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซานตง	 (Shandong	University	 of	 TCM)

	 	 (๘)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน	 (Tianjin	University	 of	 TCM)

	 	 (๙)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิง	 (Liaoning	University	 of	 TCM)

	 	 (๑๐)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนฉางชุน	

	 	 	 (Changchun	University	 of	 Chinese	Medicine)	

	 	 (๑๑)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเจ้อเจียง	(Zhejiang	Chinese	Medical	University)

	 	 (๑๒)	 มหาวทิยาลยัการแพทยจ์นีหหูนาน	(Hunan	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๑๓)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน	 (Fujian	University	 of	 TCM)

Report-6-10.indd   276 3/2/2558   22:46



บทที่ ๘ หนึ่งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 277

	 	 (๑๔)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหูเป่ย	(Hubei	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๑๕)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซานซี	 (Shanxi	 University	 of	 TCM)

	 	 (๑๖)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนอันฮุย	 (Anhui	 University	 of	 TCM)

	 	 (๑๗)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจียงซี	 (Jiangxi	 University	 of	 TCM)

	 	 (๑๘)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหอหนาน	 (Henan	University	 of	 TCM)

	 	 (๑๙)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี	 (Guangxi	 TCM	University)

	 	 (๒๐)	 วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกุ้ยหยาง	 (Guiyang	 College	 of	 TCM)

	 	 (๒๑)	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนหยุนหนาน	 (Yunnan	University	 of	 TCM)

	 	 (๒๒)	 มหาวทิยาลยัการแพทยจ์นีสา่นซี	(Shaanxi	University	of	Chinese	Medicine)

	 	 (๒๓)	 วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู่	 (Gansu	 College	 of	 TCM)

	 	 (๒๔)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แคปิตอล	

	 	 	 (TCM	 School,	 Capital	Medical	 University)

	 	 (๒๕)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์เหอเป่ย	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Hebei	Medical	 University)

	 	 	 (๒๖)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์ซินเจียง	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Xinjiang	Medical	 University)

	 	 (๒๗)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์ฉงชิ่ง	

	 	 	 (TCM	 School,	 Chongqing	Medical	 University)

	 	 (๒๘)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์หนิงเซี่ย	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Ningxia	Medical	 University)

	 	 (๒๙)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยการแพทย์เซ้าท์เทิร์น	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Southern	Medical	 University)

	 	 (๓๐)	 คณะการแพทยแ์ผนจนี	มหาวทิยาลยัจีห้นาน	(TCM	School,	Jinan	University)

	 	 (๓๑)	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน	

	 	 	 	 (TCM	 School,	 Xiamen	Medical	 University)

๘.๔ ระบบบริการการแพทย์แผนจีน

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	 ได้รวบรวมข้อมูลการบริการการแพทย์แผนจีนที่กระจัดกระจายอยู่หลายแหล่ง	 มาจัดทำา

เป็นฐานข้อมูลระบบบริการการแพทย์แผนจีน	 เพื่อให้เห็นภาพรวมระดับประเทศ	 สรุปโดยสังเขปได้	 ดังนี้

Report-6-10.indd   277 3/2/2558   22:46



278 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๑) กำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีน

๑.๑ การผลิตกำาลังคน
จากกระแสความตอ้งการการบรกิารดา้นการแพทยแ์ผนจนีทีม่ากขึน้	ทำาใหม้คีวามตอ้งการบคุลากร

ที่เก่ียวข้องกับบริการการแพทย์แผนจีนมากยิ่งขึ้น	 สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มเปิดหลักสูตร

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	รวมทั้งการอบรมระยะสั้น	ได้แก่	การฝังเข็มระยะเวลา	๓	เดือน	สำาหรับ

แพทย์แผนปัจจุบัน	 การฝังเข็มรักษาโรคเฉพาะทาง	 ฯลฯ	 กันมากขึ้น

ในป	ีพ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๕	มีสถาบนัการศกึษาท่ีเปดิสอนหลักสูตรปริญญาตรี	หรือประกาศนยีบตัร

เทียบเท่าปริญญาตรี	 สาขาการแพทย์แผนจีน	 ที่กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรองแล้ว	

รวมทั้งสิ้น	๓	สถาบัน	ได้แก่	๑)	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	๒)	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	

๓)	 วิทยาลัยนครราชสีมา	 ได้ผลิตบุคลากรที่สำาเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น	 ๒๕๒	 คน	 ในจำานวนนี้มีผู้สอบขึ้น

ทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนแล้วทั้งสิ้น	 ๒๒๓	 คน	 คิดเป็น

ร้อยละ	๗๘.๕๒	 และอยู่ระหว่างการศึกษาจำานวน	๖๗๙	 คน	 รายละเอียดตามตารางที่	 ๘.๑

ตาราง ๘.๑	 ข้อมูลสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๔๗-๒๕๕๕

สถาบัน
ปี พ.ศ. 

ที่เริ่มเปิด

นักศึกษา

จบทั้งสิ้น

(คน)

บัณฑิต

ที่สอบได้

ใบประกอบ

โรคศิลปะ 

(คน)

กำาลังศึกษา

อยู่

ทั้งสิ้น

(คน)

๑.	มหาวิทยาลัย	

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

๒๕๔๗ ๑๖๕ ๑๖๑ ๓๕๕

๒.	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๒๕๔๙ ๘๗ ๖๒ ๒๕๒

๓.	วิทยาลัยนครราชสีมา ๒๕๕๑ - - ๗๒

รวม  ๒๕๒ ๒๒๓ ๖๗๙

ที่มา: ข้อมูลจากการสำารวจสถาบันการศึกษา	ณ	เดือนเมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ	

การแพทย์ทางเลือก	 ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 ดำาเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์	

แผนจีน	สำาหรับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การแพทย์แผนจีนจากบรรพบุรุษ

ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนจีน	 ๑๒๐	 ชั่วโมง	 จากสำานักสถานพยาบาลและการประกอบ	

โรคศิลปะ	 รวมทั้งสิ้น	 ๓๔๐	 คน	 ซึ่งจะดำาเนินการแล้วเสร็จในปลายปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๖
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จากข้อมูลสำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 พบว่า

มีผู้ขึ้นทะเบียนไว้	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒-๒๕๕๕	 สาขาการแพทย์แผนจีนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 โดยในปี		

พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 มีจำานวนแพทย์จีน	 ๓๑๒	 คน	 และในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓,	 ๒๕๕๔,	 ๒๕๕๕	 มีจำานวนแพทย์จีน	

เพิ่มขึ้นสะสมเป็น	 ๓๔๗	 คน,	 ๔๐๐	 คน,	 ๔๙๖	 คน	 ตามลำาดับ	 รวมยอดสะสมทั้งสิ้น	 ๑,๕๕๕	 คน	 เพิ่มขึ้น

จากปี	พ.ศ.	๒๕๕๒	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๒๒,	๒๘.๒๑	และ	๕๘.๙๗	ตามลำาดับ	รายละเอียดตามตาราง	๘.๒

ตาราง ๘.๒	 จำานวนผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนจนีทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไว้	ป	ีพ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๕

ประเภท
จำานวนผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ (คน)

พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕

แพทย์จีนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ๓๑๒ - - -

แพทย์จีนที่สำาเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

- ๓๕ ๕๓ ๙๖

จำานวนแพทย์จีนสะสมรวม	(คน) ๓๑๒ ๓๔๗ ๔๐๐ ๔๙๖

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากปี	พ.ศ.	๒๕๕๒ ๒๕๒ ๑๑.๒๒ ๒๘.๒๑ ๕๘.๙๗

ที่มา: สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ข้อมูล	ณ	เดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

	

นอกจากการผลิตบุคลากรแพทย์จีนและผู้ช่วยแพทย์แผนจีนแล้ว	 ยังมีแพทย์ฝังเข็มซึ่งเป็น	

แพทย์แผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมหลักสูตร	การฝังเข็ม	๓	เดือน	ซึ่งมีสถาบันที่จัดการอบรม	๓	แห่ง	ได้แก่	

สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และสถาบันพระบรมราชชนก	 กระทรวงสาธารณสุข		

กรมแพทย์ทหารบก	 กระทรวงกลาโหม	 สถาบันจัดการอบรมทั้ง	 ๓	 แห่งนี้ใช้หลักสูตรมาตรฐานการฝังเข็ม	

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำาขึ้น	 โดยความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้		

สาธารณรัฐประชาชนจีน	 สำาหรับผู้เชี่ยวชาญที่มาเป็นวิทยากรนั้น	 เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี่ยงไฮ้

ให้การอบรมที่จัดโดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน

เซี่ยงไฮ้และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตูให้การอบรมที่จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก	 ส่วน

มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจนีเทยีนจนิใหก้ารอบรมทีจ่ดัโดยกรมแพทยท์หารบก	ปจัจบุนัมแีพทยแ์ผนปจัจุบัน

ผ่านการอบรมหลักสูตร	การฝังเข็ม	๓	 เดือน	จำานวนทั้งสิ้น	๑,๓๒๘	คน	รายละเอียดตามตาราง	๘.๓	และ

ภาพที่	 ๘.๓
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ตาราง ๘.๓	 จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม	๓	เดือน	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๑-๒๕๕๕

ปี พ.ศ. รุ่นที่

จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรม (คน)

สถาบัน

การแพทย์ไทย-จีนฯ
สถาบันพระบรมราชชนก

กรมแพทย์

ทหารบก
รวม

๒๕๔๑ ๑ ๒๕ - - ๒๕

๒๕๔๒ ๒ ๒๘ - -
๖๘

๒๕๔๒ ๓ ๔๐ - -

๒๕๔๓ ๔ ๓๒ - -
๗๙

๒๕๔๓ ๕ ๔๗ - -

๒๕๔๔ ๖ ๓๖ - -
๗๗

๒๕๔๔ ๗ ๔๑ - -

๒๕๔๕ ๘ ๔๘ - -
๑๐๐

๒๕๔๕ ๙ ๕๒ - -

๒๕๔๖ ๑๐ ๓๗ - - ๓๗

๒๕๔๗ ๑๑ ๓๒ - -
๘๐

๒๕๔๗ ๑๒ ๔๘ - -

๒๕๔๘ ๑๓ - ๓๔ -
๖๗

๒๕๔๘ ๑๔ - ๓๓ -

๒๕๔๙ ๑๕ - ๓๒ -

๑๒๕๒๕๔๙ ๑๖ - ๕๕ -

๒๕๔๙ ท	๑ - - ๓๘

๒๕๕๐ ๑๗ - ๔๐ -

๑๐๕๒๕๕๐ ๑๘ - ๓๑ -

๒๕๕๐ ท	๒ - - ๓๔

๒๕๕๑ ๑๙ - ๓๗ -

๑๐๕๒๕๕๑ ๒๐ - ๓๐ -

๒๕๕๑ ท	๓ - - ๓๘

๒๕๕๒ ๒๑ - ๔๑ -

๑๓๐๒๕๕๒ ๒๒ - ๓๘ -

๒๕๕๒ ท	๔ - - ๕๑
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ปี พ.ศ. รุ่นที่

จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการอบรม (คน)

สถาบัน

การแพทย์ไทย-จีนฯ
สถาบันพระบรมราชชนก

กรมแพทย์

ทหารบก
รวม

๒๕๕๓	 ๒๓ - ๒๕ - ๑๐๘

๒๕๕๓ ๒๔ - ๔๑ -

๒๕๕๓ ท	๕ - - ๔๒

๒๕๕๔ ๒๕ - ๓๙ -

๑๓๒๒๕๕๔ ๒๖ - ๕๓ -

๒๕๕๔ ท	๖ - - ๔๐

๒๕๕๕ ๒๗ - ๔๑ -
๙๐

๒๕๕๕ ท	๗ - - ๔๙

รวมทั้งสิ้น ๔๖๖ ๕๗๐ ๒๙๒ ๑,๓๒๘

ที่มา:	 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล		

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕	

๑.๒ การกระจายกำาลังคน
จากการสำารวจข้อมูลการกระจายกำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และ	

กำาลังคนด้านผู้ช่วยแพทย์แผนจีนระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖	 ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน		

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมื่อพิจารณารายภาค	พบว่า	ภาคกลางมีจำานวนแพทย์จีนสูงสุด	จำานวน	๑๐๔	คน	

รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำานวน	๓๐	คน	ภาคใต้	จำานวน	๒๖	คน	และตำ่าสุดเป็นภาคเหนือ	

จำานวน	 ๒๒	 คน	 ในส่วนของผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 ภาคเหนือมีจำานวนผู้ช่วยแพทย์แผนจีนสูงสุด	 ๑๐๑	 คน	

รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำานวน	๗๒	คน	ภาคใต้	จำานวน	๖๕	คน	และตำ่าสุดเป็นภาคกลาง	

จำานวน	๓๕	 คน	

เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการ	 พบว่า	 เครือข่ายบริการที่	 ๖	 (จันทบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี		

ตราด	ปราจีนบุรี	 ระยอง	สมุทรปราการ	สระแก้ว)	มีจำานวนแพทย์จีนสูงสุด	จำานวน	๕๑	คน	และตำ่าสุดใน

เครือข่ายบริการที่	๓	(กำาแพงเพชร	ชัยนาท	นครสวรรค์	พิจิตร	อุทัยธานี)	จำานวน	๓	คน	ในส่วนของผู้ช่วย

แพทย์แผนจีน	 เครือข่ายบริการที่	 ๒	 (ตาก	 พิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์)	 มีจำานวนผู้ช่วยแพทย์

แผนจีน	 สูงสุด	 ๖๖	 คน	 และตำ่าสุดในเครือข่ายบริการที่	 ๓	 จำานวน	๑	 คน

ตาราง ๘.๓	 (ต่อ)
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เมื่อพิจารณารายจังหวัด	 พบว่า	 กรุงเทพมหานครมีแพทย์จีนสูงสุด	 จำานวน	 ๓๑๔	 คน	

รองลงมาเป็นสมุทรปราการ	 จำานวน	 ๒๒	 คน	 ส่วนจังหวัดที่ไม่มีแพทย์จีนมีทั้งสิ้น	 ๒๙	 จังหวัด	 ได้แก่	

น่าน	 พะเยา	 แพร่	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 กำาแพงเพชร	 ชัยนาท	 พิจิตร	 อุทัยธานี	 นครนายก	 อ่างทอง	

กาญจนบุรี	สมุทรสงคราม	ตราด	สระแก้ว	มหาสารคาม	ร้อยเอ็ด	บึงกาฬ	หนองบัวลำาภู	สุรินทร์	มุกดาหาร	

อำานาจเจริญ	 กระบี่	 ชุมพร	 นครศรีธรรมราช	 พังงา	 ระนอง	 ปัตตานี	 และพัทลุง	 ในส่วนของผู้ช่วยแพทย์

แผนจีน	 พบว่า	 กรุงเทพมหานครมีผู้ช่วยแพทย์แผนจีนสูงสุด	 จำานวน	 ๖๗	 คน	 รองลงมาเป็นเพชรบูรณ์	

จำานวน	 ๒๖	 คน	 ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้ช่วยแพทย์แผนจีนมีทั้งสิ้น	 ๓๐	 จังหวัด	 ได้แก่	 เชียงใหม่	 แพร่	

ลำาปาง	 สุโขทัย	 อุตรดิตถ์	 ชัยนาท	 นครสวรรค์	 พิจิตร	 อุทัยธานี	 นครนายก	 ลพบุรี	 สระบุรี	 สิงห์บุรี	

อ่างทอง	 กาญจนบุรี	 สมุทรสาคร	 สมุทรสงคราม	 ฉะเชิงเทรา	 ตราด	 ปราจีนบุรี	 ระยอง	 มหาสารคาม	

ชัยภูมิ	 ยโสธร	 กระบี่	 พังงา	 ภูเก็ต	 ระนอง	 ปัตตานี	 และยะลา

รายละเอียดตามตาราง	 ๘.๔

ภาพที่ ๘.๓ จํานวนแพทย์ฝ�งเข็มที่ผ�านการอบรมหลักสูตรการฝ�งเข็ม ๓ เดือน ป� พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๕๕
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ตาราง ๘.๔ จำานวนแพทย์จีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 และผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕-๒๕๕๖		

แยกตามรายภาค	รายเครือข่ายบริการ	รายจังหวัด	

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ภาคเหนือ ๒๒ ๑๐๑

๑ เชียงราย ๓ ๗

เชียงใหม่ ๘ -

น่าน - ๑๕

พะเยา - ๘

แพร่ - -

แม่ฮ่องสอน ๑ ๒

ลำาปาง ๑ -

ลำาพูน ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑ ๑๔ ๓๔

๒ ตาก ๑ ๑๙

พิษณุโลก ๑ ๒๑

เพชรบูรณ์ ๒ ๒๖

สุโขทัย ๑ -

อุตรดิตถ์ - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๒ ๕ ๖๖

๓ กำาแพงเพชร - ๑

ชัยนาท - -

นครสวรรค์ ๓ -

พิจิตร - -

อุทัยธานี - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๓ ๓ ๑
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ภาคกลาง ๑๐๔ ๓๕

๔ นครนายก - -

นนทบุรี ๑๘ ๗

ปทุมธานี ๔ ๗

พระนครศรีอยุธยา ๓ ๑

ลพบุรี ๑ -

สระบุรี ๑ -

สิงห์บุรี ๒ -

อ่างทอง - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๔ ๒๙ ๑๕

๕ กาญจนบุรี - -

นครปฐม ๑๐ ๒

ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ๔

เพชรบุรี ๑ ๑

ราชบุรี ๒ ๑

สุพรรณบุรี ๕ ๑

สมุทรสงคราม - -

สมุทรสาคร ๕ -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๕ ๒๔ ๙

๖ จันทบุรี ๔ ๑

ฉะเชิงเทรา ๔ -

ชลบุรี ๑๘ ๓

ตราด - -

ปราจีนบุรี ๑ -

ระยอง ๒ -

สมุทรปราการ ๒๒ ๖

ตาราง ๘.๔ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

สระแก้ว - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๖ ๕๑ ๑๑

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๐ ๗๒

๗ กาฬสินธุ์ ๒ ๓

ขอนแก่น ๓ ๓

มหาสารคาม - -

ร้อยเอ็ด - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๗ ๕ ๗

๘ นครพนม ๑ ๓

บึงกาฬ - ๑

เลย ๑ ๔

สกลนคร - ๑๕

หนองคาย ๒ ๓

หนองบัวลำาภู - ๔

อุดรธานี ๒ ๑๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๘ ๖ ๔๑

๙ ชัยภูมิ ๓ -

นครราชสีมา ๖ ๗

บุรีรัมย์ ๑ ๖

สุรินทร์ - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๙ ๑๐ ๑๔

๑๐ มุกดาหาร - ๑

ยโสธร ๔ -

ศรีสะเกษ ๑ ๑

อำานาจเจริญ - ๓

อุบลราชธานี ๔ ๕

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๙ ๑๐

ตาราง ๘.๔ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวน (คน)

แพทย์จีน ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ภาคใต้ ๒๖ ๖๕

๑๑ กระบี่ - -

ชุมพร - ๑

นครศรีธรรมราช - ๒๐

พังงา - -

ภูเก็ต ๔ -

ระนอง - -

สุราษฎร์ธานี ๔ ๒๐

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๑ ๘ ๔๑

๑๒ ตรัง ๓ ๔

นราธิวาส ๓ ๑

ปัตตานี - -

พัทลุง - ๑๑

ยะลา ๒ -

สงขลา ๘ ๔

สตูล ๒ ๔

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ๑๘ ๒๔

กรุงเทพมหานคร ๓๑๔ ๖๗

รวมทั้งประเทศ ๔๙๖ ๓๔๐

ที่มา: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล		

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕	(แพทย์จีน)	และเดือนมิถุนายน	๒๕๕๖	(ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน)

ตาราง ๘.๔ (ต่อ)
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เครือขาย
บริการ

 ภาพที่ ๘.๔ จํานวนแพทย์จีน ป� พ.ศ. ๒๕๕๕ และผู�ช�วยแพทย์แผนจีน ป� พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

แยกตามรายเครือข�ายบริการ

จากการสำารวจข้อมูลแพทย์แผนปัจจุบันที่ให้บริการฝังเข็มในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เมื่อพิจารณา

รายภาค	 พบว่า	 ภาคกลางมีจำานวนแพทย์ฝังเข็มสูงสุด	 จำานวน	 ๑๑๒	 คน	 และตำ่าสุดเป็นภาคใต้	 จำานวน	

๓๙	 คน	

เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการ	 พบว่า	 เครือข่ายบริการที่	 ๕	 (กาญจนบุรี	 นครปฐม	

ประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	 ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 สมุทรสงคราม	 สมุทรสาคร)	 มีจำานวนแพทย์ฝังเข็มสูงสุด	

จำานวน	๕๕	คน	และตำา่สดุในเครอืขา่ยบรกิารที	่๘	(นครพนม	บงึกาฬ	เลย	สกลนคร	หนองคาย	หนองบวัลำาภ	ู

อุดรธานี)	 จำานวน	๑๐	 คน	

เมื่อพิจารณารายจังหวัด	 พบว่า	 จังหวัดนครปฐมมีแพทย์ฝังเข็มสูงสุด	 จำานวน	 ๒๑	 คน	 และ

รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่	 จำานวน	 ๑๖	 คน	 ส่วนจังหวัดที่ไม่มีแพทย์ฝังเข็มมีทั้งสิ้น	 ๘	 จังหวัด	 ได้แก่	

น่าน	 เพชรบูรณ์	 สิงห์บุรี	 ตราด	 บึงกาฬ	 เลย	 หนองบัวลำาภู	 และสตูล

รายละเอียดตามตาราง	 ๘.๕
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ตาราง ๘. ๕ จำานวนแพทย์แผนปัจจุบันท่ีให้บริการฝังเข็มในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		

ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	แยกตามระดับสถานบริการ	รายภาค	รายเครือข่ายบริการ	รายจังหวัด	

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคเหนือ ๙ ๒๖ ๒๕ ๖๐

๑ เชียงราย ๓ - ๒ ๕

เชียงใหม่ - ๖ ๑๐ ๑๖

น่าน - - - -

พะเยา - ๒ ๒ ๔

แพร่ - ๑ ๑ ๒

แม่ฮ่องสอน - ๑ ๑ ๒

ลำาปาง ๑ - ๑ ๒

ลำาพูน - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑ ๔ ๑๑ ๑๘ ๓๓

๒ ตาก - ๓ - ๓

พิษณุโลก ๒ ๔ - ๖

เพชรบูรณ์ - - - -

สุโขทัย - ๓ - ๓

อุตรดิตถ์ ๒ - - ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๒ ๔ ๑๐ - ๑๔

๓ กำาแพงเพชร - ๓ - ๓

ชัยนาท - ๑ ๔ ๕

นครสวรรค์ ๑ - - ๑

พิจิตร - - ๒ ๒

อุทัยธานี - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๓ ๑ ๕ ๗ ๑๓

ภาคกลาง ๓๘ ๒๙ ๔๕ ๑๑๒

๔ นครนายก - ๒ ๑ ๓

นนทบุรี - ๒ ๔ ๖
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ปทุมธานี - ๒ ๑ ๓

พระนครศรีอยุธยา ๑ ๒ ๒ ๕

ลพบุรี - ๑ ๒ ๓

สระบุรี ๑ ๒ ๒ ๕

สิงห์บุรี - - - -

อ่างทอง - - ๒ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๔ ๒ ๑๑ ๑๔ ๒๗

๕ กาญจนบุรี - ๒ ๘ ๑๐

นครปฐม ๑๗ - ๔ ๒๑

ประจวบคีรีขันธ์ - ๓ - ๓

เพชรบุรี - ๑ ๓ ๔

ราชบุรี ๑ ๓ - ๔

สุพรรณบุรี ๖ ๑ ๓ ๑๐

สมุทรสงคราม - ๑ ๑ ๒

สมุทรสาคร - ๑ - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๕ ๒๔ ๑๒ ๑๙ ๕๕

๖ จันทบุรี ๔ - - ๔

ฉะเชิงเทรา - ๔ ๘ ๑๒

ชลบุรี ๑ - - ๑

ตราด - - - -

ปราจีนบุรี ๔ - - ๔

ระยอง ๓ - - ๓

สมุทรปราการ - ๒ ๓ ๕

สระแก้ว - - ๑ ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๖ ๑๒ ๖ ๑๒ ๓๐

ตาราง ๘.๕ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖ ๑๘ ๒๖ ๖๐

๗ กาฬสินธุ์ - ๓ - ๓

ขอนแก่น ๑ - ๑ ๒

มหาสารคาม - ๔ ๒ ๖

ร้อยเอ็ด - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๗ ๑ ๘ ๔ ๑๓

๘ นครพนม - ๑ - ๑

บึงกาฬ - - - -

เลย - - - -

สกลนคร - ๑ - ๑

หนองคาย - ๑ ๒ ๓

หนองบัวลำาภู - - - -

อุดรธานี ๔ - ๑ ๕

รวม เครือข่ายบริการที่ ๘ ๔ ๓ ๓ ๑๐

๙ ชัยภูมิ - ๑ - ๑

นครราชสีมา ๔ - ๗ ๑๑

บุรีรัมย์ ๒ - ๓ ๕

สุรินทร์ ๑ - ๗ ๘

รวม เครือข่ายบริการที่ ๙ ๗ ๑ ๑๗ ๒๕

๑๐ มุกดาหาร - ๑ - ๑

ยโสธร - ๑ - ๑

ศรีสะเกษ - ๓ ๑ ๔

อำานาจเจริญ - ๑ - ๑

อุบลราชธานี ๔ - ๑ ๕

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๔ ๖ ๒ ๑๒

ตาราง ๘.๕ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนแพทย์ฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(คน) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคใต้ ๗ ๑๔ ๑๘ ๓๙

๑๑ กระบี่ - ๑ ๑ ๒

ชุมพร - ๑ ๑ ๒

นครศรีธรรมราช ๑ - ๕ ๖

พังงา - ๑ - ๑

ภูเก็ต - ๒ - ๒

ระนอง - - ๒ ๒

สุราษฎร์ธานี ๑ ๑ - ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๑ ๒ ๖ ๙ ๑๗

๑๒ ตรัง ๒ - ๓ ๕

นราธิวาส - ๒ ๑ ๓

ปัตตานี - ๒ - ๒

พัทลุง - ๑ ๒ ๓

ยะลา ๑ ๑ - ๒

สงขลา ๒ ๒ ๓ ๗

สตูล - - - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ๕ ๘ ๙ ๒๒

รวมทั้งประเทศ ๗๐ ๘๗ ๑๑๔ ๒๗๑

ที่มา: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล		

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕

ตาราง ๘.๕ (ต่อ)
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๒. สถานบริการด้านการแพทย์แผนจีน

จากการสำารวจข้อมูลการกระจายสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการ	

ด้านการแพทย์แผนจีน	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้		

พบว่า	 ยังไม่มีการให้บริการการแพทย์แผนจีนด้านการใช้ยาสมุนไพรจีนในสถานบริการที่สังกัดกระทรวง

สาธารณสุข	 มีเพียงการให้บริการฝังเข็มโดยแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้น	 เมื่อพิจารณาแยกตามระดับ	

สถานบริการ	 พบว่า	 มีการให้บริการฝังเข็มในโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง	 ๒๕	 แห่ง	 (ร้อยละ	 ๑๐๐)	 โรงพยาบาล

ทั่วไป	๕๖	 แห่ง	 (ร้อยละ	๘๑.๑๖)	 และโรงพยาบาลชุมชน	๘๕	 แห่ง	 (ร้อยละ	๑๑.๔๗)

เมื่อพิจารณารายภาค	พบว่า	ภาคกลางมีสถานบริการฝังเข็มในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสูงสุด	

จำานวน	 ๖๓	 แห่ง	 และตำ่าสุดเป็นภาคใต้	 จำานวน	 ๒๕	 แห่ง	 เมื่อพิจารณารายเครือข่ายบริการ	 พบว่า		

เครือข่ายบริการที่	 ๕	 (กาญจนบุรี	 นครปฐม	 ประจวบคีรีขันธ์	 เพชรบุรี	 ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 สมุทรสงคราม	

สมุทรสาคร)	 มีสถานบริการฝังเข็มสูงสุด	 จำานวน	 ๒๗	 แห่ง	 และตำ่าสุดเป็นเครือข่ายบริการที่	 ๘	 (นครพนม	

บึงกาฬ	 เลย	 สกลนคร	 หนองคาย	 หนองบัวลำาภู	 อุดรธานี)	 จำานวน	๖	 แห่ง

เมือ่พจิารณารายจงัหวดั	พบวา่	จงัหวดัเชยีงใหมม่สีถานบรกิารฝงัเขม็ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ	

สูงสุด	จำานวน	๙	แห่ง	และจังหวัดที่ยังไม่มีการให้บริการฝังเข็ม	จำานวน	๘	จังหวัด	 ได้แก่	น่าน	 เพชรบูรณ์	

สิงห์บุรี	 ตราด	 บึงกาฬ	 เลย	 หนองบัวลำาภู	 และสตูล

รายละเอียดตามตาราง	 ๘.๖

ตาราง ๘.๖ จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เปิดให้บริการฝังเข็ม	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕		

แยกตามระดับสถานบริการ	รายภาค	รายเครือข่ายบริการ	รายจังหวัด	

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ภาคเหนือ ๕ ๑๔ ๑๙ ๓๘

๑ เชียงราย ๑ - ๑ ๒

เชียงใหม่ - ๑ ๘ ๙

น่าน - - - -

พะเยา - ๒ ๑ ๓

แพร่ - ๑ ๑ ๒

แม่ฮ่องสอน - ๑ ๑ ๒

ลำาปาง ๑ - ๑ ๒

ลำาพูน - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑ ๒ ๖ ๑๔ ๒๒
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

๒ ตาก - ๒ - ๒

พิษณุโลก ๑ ๑ - ๒

เพชรบูรณ์ - - - -

สุโขทัย - ๒ - ๒

อุตรดิตถ์ ๑ - - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๒ ๒ ๕ - ๗

๓ กำาแพงเพชร - ๑ - ๑

ชัยนาท - ๑ ๓ ๔

นครสวรรค์ ๑ - - ๑

พิจิตร - - ๑ ๑

อุทัยธานี - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๓ ๑ ๓ ๕ ๙

ภาคกลาง ๙ ๒๑ ๓๓ ๖๓

๔ นครนายก - ๒ ๑ ๓

นนทบุรี - ๑ ๓ ๔

ปทุมธานี - ๑ ๑ ๒

พระนครศรีอยุธยา ๑ ๒ ๒ ๕

ลพบุรี - ๑ ๒ ๓

สระบุรี ๑ ๑ ๒ ๔

สิงห์บุรี - - - -

อ่างทอง - - ๒ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๔ ๒ ๘ ๑๓ ๒๓

๕ กาญจนบุรี - ๒ ๔ ๖

นครปฐม ๑ - ๓ ๔

ประจวบคีรีขันธ์ - ๒ - ๒

เพชรบุรี - ๑ ๒ ๓

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)

Report-6-10.indd   293 3/2/2558   22:46



294 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ราชบุรี ๑ ๓ - ๔

สุพรรณบุรี ๑ ๑ ๓ ๕

สมุทรสงคราม - ๑ ๑ ๒

สมุทรสาคร - ๑ - ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๕ ๓ ๑๑ ๑๓ ๒๗

๖ จันทบุรี ๑ - - ๑

ฉะเชิงเทรา - ๑ ๔ ๕

ชลบุรี ๑ - - ๑

ตราด - - - -

ปราจีนบุรี ๑ - - ๑

ระยอง ๑ - - ๑

สมุทรปราการ - ๑ ๒ ๓

สระแก้ว - - ๑ ๑

รวม เครือข่ายบริการที่ ๖ ๔ ๒ ๗ ๑๓

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖ ๑๑ ๒๓ ๔๐

๗ กาฬสินธุ์ - ๑ - ๑

ขอนแก่น ๑ - ๑ ๒

มหาสารคาม - ๑ ๒ ๓

ร้อยเอ็ด - ๑ ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๗ ๑ ๓ ๔ ๘

๘ นครพนม - ๑ - ๑

บึงกาฬ - - - -

เลย - - - -

สกลนคร - ๑ - ๑

หนองคาย - ๑ ๑ ๒

หนองบัวลำาภู - - - -

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)
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เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

อุดรธานี ๑ - ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๘ ๑ ๓ ๒ ๖

๙ ชัยภูมิ - ๑ ๑ ๒

นครราชสีมา ๑ - ๗ ๘

บุรีรัมย์ ๑ - ๒ ๓

สุรินทร์ ๑ - ๕ ๖

รวม เครือข่ายบริการที่ ๙ ๓ ๑ ๑๕ ๑๙

๑๐ มุกดาหาร - ๑ - ๑

ยโสธร - ๑ - ๑

ศรีสะเกษ - ๑ ๑ ๒

อำานาจเจริญ - ๑ - ๑

อุบลราชธานี ๑ - ๑ ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๑ ๔ ๒ ๗

ภาคใต้ ๕ ๑๐ ๑๐ ๒๕

๑๑ กระบี่ - ๑ ๑ ๒

ชุมพร - ๑ ๑ ๒

นครศรีธรรมราช ๑ - ๒ ๓

พังงา - ๑ - ๑

ภูเก็ต - ๑ - ๑

ระนอง - - ๑ ๑

สุราษฎร์ธานี ๑ ๑ - ๒

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๑ ๒ ๕ ๕ ๑๒

๑๒ ตรัง ๑ - ๒ ๓

นราธิวาส - ๑ ๑ ๒

ปัตตานี - ๑ - ๑

พัทลุง - ๑ ๑ ๒

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)
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เครือขายบริการที่ 1
22

เครือขายบริการที่ 2
7

เครือขายบริการที่ 3
9

เครือขายบริการที่ 4
23

เครือขายบริการที่ 5
27

เครือขายบริการที่ 6
13

เครือขายบริการที่ 7
8

เครือขายบริการที่ 8
6

เครือขายบริการที่ 9
19

เครือขายบริการที่ 10
7

เครือขายบริการที่ 11
12

เครือขายบริการที่ 12
13

เครือข่าย

บริการ
จังหวัด

จำานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(แห่ง) รวม

รพศ. รพท. รพช.

ยะลา ๑ ๑ - ๒

สงขลา ๑ ๑ ๑ ๓

สตูล - - - -

รวม เครือข่ายบริการที่ ๑๒ ๓ ๕ ๕ ๑๓

รวมทั้งประเทศ ๒๕ ๕๖ ๘๕ ๑๖๖

ที่มา: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ข้อมูล	

ณ	เดือนกันยายน	๒๕๕๕

ตาราง ๘.๖ (ต่อ)

ภาพที่ ๘.๕ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป�ดให�บริการฝ�งเข็ม ป� พ.ศ. ๒๕๕๕

แยกตามรายเครือข�ายบริการ
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๓. งบประมาณด้านการแพทย์แผนจีนในระบบสุขภาพ

สำาหรับสถานพยาบาลภาครัฐ	 รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณในการจัดบริการการแพทย์ใน	
ภาพรวมของสถานพยาบาล	 จึงข้ึนกับการสนับสนุนของผู้บริหารของสถานพยาบาลที่จะจัดสรรงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องมือ	 หรือการจัดสรรบุคลากรมาช่วยในการให้บริการ

ในการให้บริการ	 ค่าใช้จ่ายในการรับบริการการแพทย์แผนจีนปกติผู้ใช้บริการต้องจ่ายค่าบริการ
เอง	 ยกเว้นการรับบริการฝังเข็มจากหน่วยงานภาครัฐ

๑)	 ด้วยระบบประกันสุขภาพจากสถานพยาบาลภาครัฐ	 รัฐบาลจะจ่ายค่ารักษาให้คนละ	 ๑๐๐	
บาท/ครั้ง	ส่วนเกินประชาชนผู้ใช้บริการจ่ายเอง	เงินส่วนเกินที่ผู้ใช้บริการจ่ายให้แก่สถานบริการ	จะนำาไปใช้
ในการจ้างบุคลากรอื่นๆ	 ที่มาช่วยให้บริการ	 เช่น	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่อื่นๆ

๒)	 ผู้ใช้แรงงานสามารถใช้บริการผ่านทางระบบประกันสังคม	 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

๘.๔ สรุปและอนาคตการแพทย์แผนจีน

ในทศวรรษที่ผ่านมา	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบัน	
การแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ส่งเสริมและพัฒนาระบบองค์ความรู้และมาตรฐานด้าน	
การแพทย์แผนจีน	 เพื่อนำาไปใช้ในระบบสุขภาพของรัฐอย่างมีคุณภาพ	 ซ่ึงสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กระทรวงสาธารณสุข	 อันจะนำาไปสู่การพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ	 ด้วย
ยุทธศาสตร์แห่งการพึ่งตนเอง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	ได้ทำาหน้าที่พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	มาตรฐานบริการ	สถานพยาบาล	สมรรถนะบุคลากร	
และสารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน	 ได้สร้างผลงานมากมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนจีนและ
สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค	 โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 สถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ	 ดังนี้

๑. มาตรฐานหลักสูตร	 ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินการและสนับสนุนให้เกิดหลักสูตรต่างๆ	
ด้านการแพทย์แผนจีน	 เช่น	 หลักสูตรฝึกอบรมการฝังเข็มระยะเวลา	 ๓	 เดือนสำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน	
หลักสูตรแพทย์จีนบัณฑิต	 หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนจีน	 หลักสูตรการฝังเข็มรักษาโรคเฉพาะทาง	 หลักสูตร
ฝึกอบรมอื่นๆ	 เป็นต้น

๒. แนวปฏิบัติทางคลินิก	ได้ร่วมกับเครือข่ายแพทย์ฝังเข็มจัดทำาแนวทางการฝังเข็มรักษาโรคที่
พบบ่อยในประเทศไทย	 จำานวน	๙๖	 โรค

๓. มาตรฐานยาและสมุนไพร	 ในฐานะสมาชิกร่วมทำางานในคณะกรรมการวิชาการด้าน	
การแพทย์แผนจีนขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	 (International	 Standard	
Organization/Technical	 Committee	 249;	 ISO/TC	 249)	 ได้เป็นแกนหลักในการดำาเนินงานร่วมกับ	
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ	
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร	และเสนอความเห็นในคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน
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ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน	 นอกจากนี้	 ยังได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
จดัทำามาตรฐานสมนุไพรจนีทีใ่ชบ้อ่ยในประเทศไทย	รวมทัง้ได้ศกึษาวจัิยการผลิตและการแปรรูปสมนุไพรจนี
ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อลดการนำาเข้า	 และการวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย	

๔. มาตรฐานวสัดแุละเคร่ืองมอืแพทย ์ได้เปน็แกนหลักในการดำาเนนิงานร่วมกบัภาคเีครอืขา่ย
ที่เกี่ยวข้องท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุข	 พิจารณามาตรฐานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและเครื่องมือ
แพทย์ท่ีใช้ในการแพทย์แผนจีน	 และเสนอความเห็นในคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน	
ขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการมาตรฐาน	นอกจากนีย้งัไดจ้ดัทำาขอ้กำาหนดคณุภาพของเขม็ฟลิฟิอรม์	
และเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	 ในประเทศ	 เพื่อให้ข้อคิดเห็นและนำามาปรับปรุงเป็นมาตรฐานต่อไปใน
อนาคต	 รวมทั้งได้จัดทำา	 (ร่าง)	 มาตรฐานหม้อต้มยาสมุนไพร

๕. มาตรฐานตำารา	ไดด้ำาเนนิการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาการแพทยแ์ผนจนีใหเ้ขม้แขง็และเปน็
ประโยชนต์อ่สงัคมไทย	โดยไดผ้ลติตำาราวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง	จำานวน	๑๖	เล่ม	ซ่ึงตำาราเหล่านีไ้ด้รับการรบัรอง
จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้เป็นตำาราอ้างอิงด้านการแพทย์แผนจีนของประเทศ

๖. สารสนเทศด้านการแพทย์แผนจีน ได้ดำาเนินการจัดทำาฐานข้อมูลด้านการแพทย์แผนจีน	
ไดแ้ก่	ขอ้มลูองคค์วามรู	้ขอ้มลูกำาลงัคน	ขอ้มลูสถานพยาบาล	และขอ้มลูสถาบนัการศกึษา	โดยมกีารปรับปรงุ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

ผลการดำาเนินงานในทศวรรษที่ผ่านมา	 พบว่า	 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์	
ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ได้ดำาเนินการครบถ้วนตามพันธกิจที่	
กำาหนดไว	้ในอนาคตภารกจิท่ีดำาเนนิการยงัไมส่มบรูณก์จ็ะพฒันาใหด้ขีึน้	ขณะทีภ่ารกจิทีด่อียูแ่ลว้กจ็ะปรบัปรงุ
ให้ดียิ่งขึ้น	รวมทั้งจะสนับสนุนให้เกิดงานใหม่	 เช่น	ผลักดันให้เกิดศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนจีนทางคลินิก	
เพือ่เพิม่ประสบการณ์การรกัษาและพฒันาวชิาชพีแพทยจ์นีใหเ้ขม้แขง็	พฒันาระบบฐานขอ้มลูด้านการแพทย์
แผนจนีใหส้มบรูณ	์พฒันาหลกัสตูรการแพทยแ์ผนจีนระดับปริญญาตรีในประเทศใหเ้ขม้แขง็	เพ่ือการพ่ึงตนเอง	
และผลักดันให้เกิดบัณฑิตศึกษา	 (ปริญญาโท/ปริญญาเอก)	 หลักสูตรการแพทย์แผนจีนต่อไป	 ส่งเสริมให้มี
การทำาวิจัยทั้งพื้นฐานและประยุกต์	 พัฒนาเครือข่ายสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย
ใหม้เีอกภาพ	มคีวามเขม้แขง็	มคีวามสามคัค	ีรักษาผลประโยชนข์องสมาชกิ	คุม้ครองประชาชน	และสามารถ
ทำางานร่วมกับวิชาชีพอื่นได้	 และที่สำาคัญคือ	 สร้างจิตสำานึกให้แพทย์จีนมีคุณธรรมและจริยธรรม		
ดังพระราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม	 พระบรมราชชนก	 ซึ่งพระราชทานแก่	
คณะแพทยไ์ทย	แตย่อ่มเป็นหลกัจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพีของแตล่ะบคุคลทีแ่พทยจ์นีทกุคนควรยดึถอื
เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพ	 ดังนี้

“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
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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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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

Report-6-10.indd   311 22/9/2556   14:47
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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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การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก (Traditional 

medicine/ Complementary and alternative medicine; TM/CAM) เป็นระบบ

การแพทย์ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศสมาชิก

อาเซียน ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงควรเรียนรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ TM/CAM 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการ

ด้าน TM/CAM ของประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการสาธารณสุข 

การศกึษา และการพัฒนายาจากสมนุไพร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยเหตุนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานสถานการณ์

การแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ (country report) ในวาระต่างๆ และจาก

การประชุมปรึกษาหารือและศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลที่

ช่วยในการวางนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการบริการและระบบการศึกษา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศนำา

ด้าน TM/CAM ในอาเซียนต่อไปในอนาคต 

บทที๑่๐
ระบบบริการและระบบ
การศึกษาการแพทย�ดั�งเดิมในอาเซียน
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322 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๑๐.๑ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 

๒๕๑๐ หลังการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ 

โดยรัฐมนตรีจาก ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในเวลาต่อมาได้มี

ประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาตามลำาดับ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๔,๔๓๕,๖๗๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากร 

ประมาณ ๕๙๘.๕ ล้านคน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสมาชิกอาเซียน (GDP) 

๒,๐๖๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสมาชิกอาเซียนต่อหัว (GDP  

per capita) ๓,๑๐๖ ดอลลาร์สหรัฐ 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียนมี ๗ ประการ คือ 

๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม

๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค

๓ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้าน 

การบริหาร

๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย

๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร 

และการปรับปรุงมาตรฐานการดำารงชีวิต

๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๗. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

อาเซียนมีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)  

ภายใต้คำาขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity,  

One Community) โดยประกอบด้วยสามเสาหลัก (Pillar) ได้แก่ เสาหลักการเมืองและความม่ันคง  

เสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม ในปีพ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการจัดทำากฎบัตรอาเซียน 

หรือธรรมนูญอาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรและแผนงานการจัดต้ังประชาคม

อาเซียน (Blueprints) ในทั้งสามเสาหลัก ซึ่งกลายเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

(ASEAN Political Security Community: APSC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติมี 

ระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือ 

กับภัยคุกคามความมั่นคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มุ่งเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของคนในอาเซียน โดยมีการไหลเวียนอย่างเสรีสำาหรับสินค้า บริการ  

การลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆ และมีการไหลเวียนเงินทุนอย่างเสรียิ่งขึ้น และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มุ่งให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
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ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

และมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน

คณะทำ�ง�นของอ�เซียนที่เกี่ยวข้องกับก�รแพทย์ดั้งเดิม ก�รแพทย์เสริม 
และก�รแพทย์ท�งเลือก (TM/CAM) 

คณะทำางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริม และ 

การแพทย์ทางเลือก (Traditional/Complementary, and Alternative Medicine TM/CAM) 

และการพัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์ยา TM/CAM มีอยู่ทั้งในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม และ 

เสาหลักด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

คณะทำางานในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ Senior Officials Meeting on Health Development  

(SOMHD) มี ๒ คณะ ได้แก่ 

๑. ASEAN Task Force on TM/CAM (ATFTM) ASCC Blueprint สนับสนุนให้ 

ผสมผสาน TM/CAM ที่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยเข้าในระบบบริการสาธารณสุข  

และการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ TM/CAM เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

TM/CAM บนฐานความรู้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำางาน ATFTM ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้แทนจาก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็น focal point ของประเทศไทย 

ATFTM มีกิจกรรมหลักและประเทศนำาในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ ๑. สร้างความเข้มแข็งใน 

การร่วมมือกันบูรณาการ TM/CAM เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศสมาชิก (เวียดนาม)  

๒. แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ TM/CAM (มาเลเซีย) ๓. ส่งเสริมการใช้ TM/CAM ในสาธารณสุขมูลฐาน 

(ไทย) ๔. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน TM/CAM (พม่า) และ ๕. สร้างความเข้มแข็งในการศึกษาวิจัย 

TM/CAM เพื่อให้มีหลักฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (อินโดนีเซีย)

๒. ASEAN Working Group on Pharmaceuticals Development (AWGPD)  

เป็นคณะทำางานเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านเภสัชภัณฑ์ในอาเซียน พัฒนาหน่วยงานยาและบุคลากร  

ผลงาน คือ การจัดทำามอโนกราฟมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรในอาเซียน โดยพิมพ์เป็นหนังสือ  

Standard of ASEAN Herbal Medicines (SAHM) Volume I (๓๖ มอโนกราฟ) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

และ Volume II (๒๔ มอโนกราฟ) พ.ศ. ๒๕๔๗ และกำาลังอยู่ในระหว่างการจัดทำาเล่มที่ ๓
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คณะทำางานในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ (AEC)

๑. Product Working Group on Traditional Medicines and Health Supplement 

(PWG TMHS) ตั้งข้ึน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคณะทำางานภายใต้ (ASEAN Consultative Committee  

for Standards and Quality, ACCSQ) เพื่อจัดทำากฎระเบียบและวิธีการรับรองและขึ้นทะเบียน 

ผลิตภัณฑ์ยาแผนดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอาเซียน (ASEAN Harmonization) มีเจ้าหน้าที่ 

ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นคณะทำางาน

ที่ผ่านมา มีข้อสรุป และ/หรือ สิ่งที่จะดำาเนินการในเรื่องที่สำาคัญได้แก่ ๑. การกำาหนดนิยามศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Definitions and Terminologies)  

๒. การดำาเนินการเกี่ยวกับ Post-Marketing Alert System (PMAS) ๓. มาตรการที่จะพิจารณาก่อนให้

ผลิตภัณฑ์วางจำาหน่ายในท้องตลาด (Market authorisation which include product placement 

requirements and licensing) ๔. ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ (Safety/ Quality 

requirements) ๕. ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลาก (Labeling requirements) ๖. ข้อกำาหนดเกี่ยว

กับการแสดงสรรพคณุ (Claims requirements including lists of prohibited claims and permissible 

claims) และ ๗. การติดตามเฝ้าระวังหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-Marketing Surveillance)

๒. ASEAN Experts Group on Herbal and Medicinal Plants อยู่ภายใต้ Senior 

Officials Meeting for ASEAN Minister of Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) มีเจ้าหน้าที่

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ปน็ผูแ้ทน ผลงานเดน่คอืจดัทำาหนงัสอื ASEAN Herbal and Medicinal 

Plants 2010 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ The ASEAN Secretariat
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๑๐.ò Ê¶าน¡าร³�¡ารá¾·ย�´Ñé§เ´Ôมãนประเ·ÈÊมาชÔ¡อาเซียน

รัฐบรูไนดารุสซาลาม
(State of Brunei Darussalam)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: T/CAM Unit, Department of Medical Services, Ministry of Health 

(รับผิดชอบด้านระบบบริการ/มาตรฐานการบริการ TM/CAM) และ Pharmaceutical Services 

(รับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์ TM/CAM)

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

TM/CAM ที่ใช้ในบรูไนดารุสซาลาม มี ๗ ศาสตร์คือ การแพทย์แผนมาเลย์, การแพทย์แผนจีน, 

การแพทย์แผนอินโดนีเซีย, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์แผนอินเดีย, การแพทย์อายุรเวท, โฮมีโอพาธี 

และการแพทย์ยูนานิ ปัจจุบัน ยังไม่มีการผสมผสานบริการการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ในระบบริการสาธารณสุข 

และยังไม่มีการบรรจุยาแผนดั้งเดิมเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้ ศาสตร์การแพทย์ดังกล่าว

ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล บริการส่วนใหญ่จึงเป็นไปในเชิงธุรกิจ เช่น การนวด สปา 

และเสริมความงาม

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม

ยังไม่มีสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาเฉพาะทางด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ 

แพทย์หรือผู้ให้บริการ TM/CAM ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมมาจากต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย อินเดีย ไต้หวัน แพทย์พื้นบ้านสามารถให้บริการการแพทย์แผนดั้งเดิมใน

บรูไนดารุสซาลามได้ ตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศ

ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: National Research Center of Traditional Medicine (NCTM) และ 

Department of Drug and Food (DDF) (รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะทาง TM, 

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ TM และการควบคุมโรงงานผลิตยา TM) 
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การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

ราชอาณาจักรกัมพูชามีประวัติการใช้ศาสตร์การแพทย์เขมร (Traditional Khmer Medicine) 

ในการรักษาโรคตั้งแต่ยุคนครวัด (คริสต์ศตวรรษที่ ๙-๑๕) แต่ตำารับตำาราการแพทย์แผนเขมรจำานวนมาก

ถูกทำาลายระหว่างสงครามเขมรแดง

ปัจจุบัน บริการการแพทย์ดั้งเดิมยังไม่ถูกผนวกเข้าในระบบบริการสุขภาพ จึงยังไม่มีโรงพยาบาล

ทั้งภาครัฐ หรือ เอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ และยังไม่มีการบรรจุยาแผนดั้งเดิมเข้าสู่

บัญชียาหลักแห่งชาติ มีคลินิกเอกชนจำานวนมากที่เปิดให้บริการรักษาโดยใช้ศาสตร์การแพทย์ด้ังเดิม 

อย่างไรก็ตาม คลินิกเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม

ศาสตร์การแพทย์แผนเขมรมีการถ่ายทอดความรู้จากคนในครอบครัวหรือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน 

หรือเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ปัจจุบัน ยังไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทาง

การแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ มีแต่การอบรมระยะสั้นให้แก่หมอพื้นบ้าน บุคคลากรทางการแพทย์ และ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนเขมรให้มากขึ้น

สาธารณรัฐอินโดน�เซีย
(Republic of Indonesia)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Traditional, Alternative and Complementary Health Care, Directorate 

General of Nutritious Care and Maternal and Children Health, Ministry of Health และ 

Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Centre, National 

Institute of Health Research and Development

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

กฎหมายสุขภาพของอินโดนีเซียได้กำาหนดให้บริการการแพทย์ดั้งเดิมเป็น ๑ ใน ๑๗ บริการ

สาธารณสุขของประเทศ โดยเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน และ

เป็นการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพในระดับโรงพยาบาล อินโดนีเซียมี “นโยบายชาติด้านการแพทย์ดั้งเดิม” 

เรียกว่า “KOTRANAS” การแพทย์แผนดั้งเดิมของอินโดนีเซียมีชื่อเรียกว่า “จามู (Jamu)” ประธานาธิบดี

ซูซีโลบัมบังยุตโดโยโนได้ประกาศให้จามูเป็น “แบรนด์ของอินโดนีเซีย” ปัจจุบันชาวอินโดนีเซียร้อยละ ๖๐ 

ใช้จามูในการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรค อย่างไรก็ตาม ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมเฉพาะ

การฝังเข็มเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมการรักษาด้วยยาจามู 
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เพ่ือให้แพทย์เป็นทั้งผู้สั่งยาและนักวิจัยในคนเดียวกัน อันจะช่วยพัฒนาการแพทย์จามูให้เป็นการแพทย์เชิง
ประจักษ์มากขึ้น 

ในส่วนการใช้ยาจามูในชุมชน มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแบบพึ่งตนเองโดยการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
เกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร และจัดทํารายการสรรพคุณสมุนไพรที่มีใช้ทั่วไป มีการจัดทําทะเบียนหมอพ้ืนบ้านที่
หน่วยงานระดับจังหวัด และจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่หมอพื้นบ้าน และผู้
จําหน่ายยาสมุนไพรในชุมชน 

ยาจากสมุนไพรของอินโดนีเซียสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มได้แก่ ๑)  จามู (Jamu) คือ ผลิตภัณฑ์ด้ังเดิม
ซึ่งมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้กันมาไม่ตํ่ากว่า ๓ ช่ัวอายุคนมักอยู่ในรูปของยานํ้าสมุนไพร ผลิตและจําหน่าย
ในชุมชนได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตํารับยา  ๒)  Standardized of Indonesia herbal medicines คือ 
ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยระดับพรีคลินิกแล้ว และ ๓) Phytopharmaca คือ ผลิตภัณฑ์สาร
สกัดมาตรฐานสมุนไพร (standardized extract) ที่ผ่านการวิจัยทางคลินิกแล้วยาจากสมุนไพรส่วนมากข้ึน
ทะเบียนเป็นยากลุ่มที่ ๒ (Standardized) ส่วน Phytopharmaca ปัจจุบันมีเพียง ๖ รายการเท่าน้ัน การพัฒนา
จากยากลุ่มที่ ๒ เป็นยา Phytopharmaca ต้องอาศัยการวิจัยทางคลินิกโดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการ
ฝึกอบรมหลักการ Jamu scientification แล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐.๒  ยาจากสมุนไพร ๓ กลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย 
 
National Institute of Health Research and Development เป็นสถาบันวิจัยซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนายาจากสมุนไพรต้ังแต่การปลูก (โดยทํางานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในรูปของสหกรณ์) การแปรรูป การผลิต
เป็นยาที่มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจวิเคราะห์ทุกข้ันตอนต้ังแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์ยา เพ่ือป้อนแก่โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลที่ร่วมในงานวิจัยยาด้วย Jamu scientification และเป็นหน่วยงานท่ีพัฒนาโครงการวิจัยกลาง 
(centralized protocol) โดยวิจัยแบบ multi-center ในหลายโรงพยาบาลท่ีร่วมโครงการ 
การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม  

ระบบสาธารณสุขของอินโดนีเซียไม่มีบุคลากรท่ีเรียนจบทางการแพทย์จามูปฏิบัติงานในสถาน

บริการสาธารณสุข จึงต้องอาศัยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้ส่ังใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล แต่เนื่องจาก

กฎหมายวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์กำาหนดให้ใช้วิธีการรักษาตามมาตรฐานตามที่ศึกษามา ดังนั้น  

หน่วยงาน Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Centre, 

National Institute of Health Research and Development ของกระทรวงสาธารณสุขจึงจัด 

หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง เพื่อฝึกอบรมแพทย์อาสาสมัครผู้สนใจ เกี่ยวกับศาสตร์และยาจามู และการทำาวิจัย

ทางคลินิกที่เรียกว่า “Jamu Scientification” เพ่ือให้แพทย์เป็นท้ังผู้ส่ังยาและนักวิจัยในคนเดียวกัน  

อันจะช่วยพัฒนาการแพทย์จามูให้เป็นการแพทย์เชิงประจักษ์มากขึ้น

ในส่วนการใช้ยาจามูในชุมชน มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแบบพึ่งตนเองโดยการให้ความรู้ 

แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร และจัดทำารายการสรรพคุณสมุนไพรที่มีใช้ทั่วไป มีการจัดทำาทะเบียน

หมอพื้นบ้านที่หน่วยงานระดับจังหวัด และจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่

หมอพื้นบ้าน และผู้จำาหน่ายยาสมุนไพรในชุมชน

ยาจากสมุนไพรของอินโดนีเซียสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มได้แก่ ๑) จามู (Jamu) คือ  

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้กันมาไม่ตำ่ากว่า ๓ ชั่วอายุคนมักอยู่ในรูปของ 

ยานำ้าสมุนไพร ผลิตและจำาหน่ายในชุมชนได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำารับยา ๒) Standardized of  

Indonesia herbal medicines คือ ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยระดับพรีคลินิกแล้ว  

และ ๓) Phytopharmaca คือ ผลิตภัณฑ์สารสกัดมาตรฐานสมุนไพร (standardized extract)  

ที่ผ่านการวิจัยทางคลินิกแล้วยาจากสมุนไพรส่วนมากขึ้นทะเบียนเป็นยากลุ่มที่ ๒ (Standardized)  

ส่วน Phytopharmaca ปัจจุบันมีเพียง ๖ รายการเท่านั้น การพัฒนาจากยากลุ่มที่ ๒ เป็นยา 

Phytopharmaca ต้องอาศัยการวิจัยทางคลินิกโดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการฝึกอบรมหลักการ Jamu 

scientification แล้ว 

ภาพที่ ๑๐.๒ ยาจากสมุนไพร ๓ กลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย
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National Institute of Health Research and Development เป็นสถาบันวิจัยซึ่งมีบทบาท

สำาคัญในการพัฒนายาจากสมุนไพรตั้งแต่การปลูก (โดยทำางานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในรูปของสหกรณ์) 

การแปรรูป การผลิตเป็นยาที่มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์ยา 

เพื่อป้อนแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีร่วมในงานวิจัยยาด้วย Jamu scientifi cation และเป็น

หน่วยงานที่พัฒนาโครงการวิจัยกลาง (centralized protocol) โดยวิจัยแบบ multi-center ในหลายโรง

พยาบาลที่ร่วมโครงการ

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม

ระบบการศึกษา TM/CAM ในอินโดนีเซียมีเพียงการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาเท่านั้น 

ยังไม่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์ด้ังเดิมโดยตรง ส่วนหลักสูตรปริญญาโทเน้น

การวิจัยยาจากสมุนไพรในคณะแพทยศาสตร์หรือ เภสัชศาสตร์ 

โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยซึ่งมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิมภายใต้การควบคุมของ

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ School of Acupuncture ในคณะแพทยศาสตร์ 

ของ University of Indonesia มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโททางด้านการฝังเข็ม, คณะเภสัชศาสตร์ 

(MIPA) ของ University of Indonesia มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโททางด้านยาจากสมุนไพร, 

Academy of Acupuncture มีหลักสูตรการฝังเข็มระดับมัธยมปลายโดยใช้เวลา ๓ ปี, School of 

Traditional Medicine Technical Production Programme, Gajah Mada University มีหลักสูตร

การผลติยาแผนดัง้เดมิระดบัอนปุรญิญา, Airlangga University มหีลักสูตรอนปุริญญาทางการแพทยด์ัง้เดมิ

ที่ชื่อว่า BATTRA ใช้เวลาเรียน ๓ ปี, และ Health Polytechnic มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาด้านจามู 

อยู่ภายใต้การดูแลของ National Institute of Human Resources กระทรวงสาธารณสุข

การเรียนการสอนการแพทย์แผนด้ังเดิมสำาหรับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงเรียนแพทย์ มีหลักสูตร

วิชาฝังเข็มเป็นวิชาเลือกของนักศึกษาแพทย์ใน ๑ ภาคการศึกษานอกจากนี้ รัฐบาลสนับสนุนการฝึกอบรม

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้วยหลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง ดังที่กล่าวข้างต้น และอบรมประชาชนให้มี

ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Lao People’s Democratic Republic)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Institute of Traditional Medicine (ITM) และ Traditional Medicine 

Division, Food and Drug Department, Ministry of Health
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การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนลาว หรือ “ยาพื้นเมือง

ลาว” และยาสมุนไพรในประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลให้ใช้ในการรักษาโรค และอยู่ใน

ระบบการดูแลสุขภาพแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาการแพทย์แผนดั้งเดิม

และยาจากสมุนไพร

ขณะนี้ ลาวยังไม่มีโรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิมโดยเฉพาะ แต่มีแผนกการแพทย์ด้ังเดิมเป็น

แผนกหนึ่งในโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลสามารถรับบริการการตรวจวินิจฉัยและ

การรักษาได้ทั้งการแพทย์ลาว หรือการรักษาแบบผสมผสาน 

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

ปัจจุบัน ยังไม่มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ 

แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งก็บรรจุวิชาแพทย์แผนด้ังเดิมเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ เช่น 

ในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หากมีงบประมาณสนับสนุน รัฐบาลจะจัดการอบรมให้กับหมอพื้นบ้าน เช่น การอบรมการใช้ยา

แผนดั้งเดิมในชุมชนในแขวงไชยะบุรี และจำาปาศักด์ิ พ.ศ.๒๕๓๗ ปัจจุบัน มีหมอพื้นบ้านจำานวนมาก 

แต่น้อยคนที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

มาเลเซีย
(Malaysia)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Traditional and Complementary Medicine Division, Ministry of Health 

Malaysia

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

นโยบายแห่งชาติด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) ของมาเลเซีย กำาหนดให้

การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ โดยรัฐจะสนับสนุน

การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ให้มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยของ

การบริการและผลิตภัณฑ์ของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 

T&CM ในมาเลเซีย แบ่งเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ๑. การแพทย์ดั้งเดิม ได้แก่ การแพทย์แผน

มาเลย์ (การใช้ยาสมุนไพร, การนวดมาเลย์, การครอบแก้วแบบมาเลย์ (Bekam), และการนวดพื้นบ้าน) 

การแพทย์แผนจีน (การฝังเข็มและรมยา, การครอบแก้ว, การนวดทุยน่า และชี่กง) และการแพทย์ดั้งเดิม

ของอินเดีย (อายุรเวท, สิทธา, ยูนานิ และโยคะ) ๒. โฮมีโอพาธี ๓. การแพทย์อิสลาม หรือ รุคยาห์ 
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(Ruqyah) ๔. การแพทย์เสริมชนิดอื่นๆ การให้บริการ T&CM ในโรงพยาบาลของรัฐเริ่มขึ้นแห่งแรกในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่โรงพยาบาลในเมืองเคปาล่า บาตัสและปีนัง แล้วค่อยๆ ขยายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมี 

โรงพยาบาลผสมผสานทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง ให้บริการต่อไปนี้ ๑. การนวดมาเลย์ สำาหรับรักษา post-stroke 

และอาการปวดเรื้อรัง ๒. การฝังเข็ม สำาหรับรักษา post-stroke และอาการปวดเรื้อรัง ๓. การให้ยา 

จากสมุนไพรจีนร่วมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อลดอาการข้างเคียงของการรักษาแผนปัจจุบัน และ 

ทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ๔. การดูแลสตรีหลังคลอดด้วยการแพทย์มาเลย์ ประกอบด้วย 

การนวด การประคบร้อน การพอกตัว (body paste) และการห่อตัว (body wrapping) และ  

๕. การนวดด้วยการหยดนำ้ามัน (Shirodhara) ตามศาสตร์อายุรเวท สำาหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ  

ปวดศีรษะเครียด คิดฟุ้งซ่าน จิตใจเหนื่อยล้า อาการเจ็บป่วยบริเวณหูและตา และเพิ่มการไหลเวียนของ 

นำ้าเหลืองเพื่อกระตุ้นการล้างพิษ 

ปัจจุบัน ในการรับบริการ T&CM ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์แผนปัจจุบันก่อน  

หากผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วย T&CM และไม่มีอาการตรงกับข้อห้ามในการรักษาโดยใช้ T&CM  

จะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการในหน่วย T&CM ในโรงพยาบาลผสมผสานของมาเลเซีย ผู้ป่วยไม่ต้องเสีย

ค่ารักษาพยาบาล รัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังค่ายาและค่าบริการรักษาพยาบาลโดย Traditional and 

Complementary Medicine Division รับผิดชอบในการคัดเลือก การจ้าง และค่าจ้างของนักการแพทย์

ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ซึ่งเป็นการจ่ายเงินจากส่วนกลาง

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

ในมาเลเซียมีสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมหลายศาสตร์ 

ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (diploma) และระดับปริญญาตรี ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำานวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ การนวดมาเลย์, ธรรมชาติ

บำาบัด, การกดจุดสะท้อน, การฝังเข็ม, สุคนธบำาบัด, และการรักษาตามหลักอิสลาม

๒. ระดับปริญญาตรี จำานวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ ธรรมชาติบำาบัด, โฮมีโอพาธี, ไคโรแพรกติก, 

การฝังเข็ม, การแพทย์แผนจีน, การแพทย์แผนมาเลย์และการแพทย์อายุรเวท

มาเลเซยีมวีทิยาลยัและมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรการเรยีนการสอนการแพทยด้ั์งเดมิ

และการแพทย์เสริมดังนี้ ๑. ปริญญาตรีทางการแพทย์แผนจีน เช่น INTI International University  

College ๒. ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการแพทย์แผนจีน เช่น Management and Science University 

๓. หลักสูตรพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีน เช่น Southern College ๔. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์

โฮมีโอพาธี เช่น Cyberjaya University College ๕. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ไคโรแพรกติก)  

เช่น International Medical University ๖. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านธรรมชาติบำาบัด เช่น  

College of Complementary Medicine และ ๗. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านการนวดมาเลย์ เช่น 

Community College 

Report-6-10.indd   331 3/2/2558   22:47



332 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ปัจจุบัน มาเลเซียยังไม่มีพระราชบัญญัติเพ่ือควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพ T&CM ของ

ผู้ประกอบโรคศิลปะ จึงได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมเข้าสู่สภา 

ขณะนี้ร่างสุดท้ายกำาลังรอการเห็นชอบจากสภา 

สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร�
(The Republic of the Union of Myanmar) 

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Department of Traditional Medicine, Ministry of Health

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

การแพทย์ดั้งเดิมในระบบสาธารณสุขของพม่ามี ๓ แบบ คือ การแพทย์ดั้งเดิมพม่า การแพทย์

แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท 

พม่ามีสถานบริการการแพทย์ดั้งเดิมในระดับต่างๆ ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม 

๑๐๐ เตียง ๓ แห่ง ในย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์ (กำาลังจะก่อสร้าง) ๒. โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม 

๕๐ เตียง ๒ แห่ง ในมณฑลสะกาย และรัฐกะฉิ่น ๓. โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม ๑๖ เตียง ๑๑ แห่ง 

๔. โรงพยาบาลระดับเขต ๔๓ แห่ง และ ๕. คลินิกการแพทย์แผนด้ังเดิมในชุมชน ๑๙๔ แห่ง ขณะนี้

พม่ามียาแผนดั้งเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๕๒ รายการ

การรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์ด้ังเดิมในสถานพยาบาลของรัฐไม่เสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาล

ขนาด ๑๐๐ เตียงที่มัณฑะเลย์ มีการให้บริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์ดั้งเดิมของพม่า ประกอบด้วย

วอร์ดนวดและกายภาพบำาบัด, อายุรกรรม, แผลฝี, สูติ-นรีเวช, การฝังเข็มและรมยา และการรักษาแบบ

ปัญจกรรมะ (Panchakarma therapy) ของอายุรเวท

นอกจากการให้บริการในสถานพยาบาลแล้ว บุคลากรสาธารณสุขด้านการแพทย์ดั้งเดิมยังมีงาน

ให้บริการดูแลสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ งานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งการแพทย์ดั้งเดิมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

ได้ในเกือบทุกกิจกรรมของงานสาธารณสุขมูลฐาน, การดูแลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน, การออกหน่วย

ในชุมชน ทั้งที่เป็นงานประจำาและในโอกาสพิเศษ, และการให้บริการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ดั้งเดิม

ในพิธีการสำาคัญต่างๆ ระดับประเทศ เช่น ในการประชุมสภาในเนปิดอว์ และในโอกาสงานประจำาปีของ

วัดสำาคัญๆ 

นอกจากนี้ กรมการแพทย์ดั้งเดิมโดยการสนับสนุนจาก The Nippon Foundation ยังมี

การแจกจ่ายชุดยาแผนดั้งเดิมฉุกเฉิน (Traditional Medicine Emergency Kit) ซ่ึงในกล่องยา

ประกอบด้วยยาแผนดั้งเดิมของพม่า ๗ รายการพร้อมคู่มือแนะนำาการใช้ยาสำาหรับแก้อาการหรือโรค

ที่ไม่รุนแรงและพบได้บ่อย โดยแจกจ่ายให้หมู่บ้านในภาคและรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ และวัดพุทธแถบชายแดน

ไปแล้ว ๗,๗๕๐ ชุด และมีแผนจะเพิ่มการแจกจ่ายกล่องยาอีก ๒๐,๐๐๐ กล่องในปีพ.ศ. ๒๕๕๕
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การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

ปัจจุบัน “มหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิม” (University of Traditional Medicine)

ในกรุงมัณฑะเลย์ เป็นสถาบันการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวของพม่า อยู่ภายใต้

กรมการแพทย์ดั้งเดิม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบันผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์ดั้งเดิมได้ปีละ 

๑๐๐-๑๕๐ คน ที่ผ่านมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์ดั้งเดิมไปแล้ว 

๙๒๑ คน สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ ๑๙๑ คน

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการแพทย์ดั้งเดิม (Bachelor of Myanmar Traditional 

Medicine – BMTM) ของมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมเป็นหลักสูตร ๕ ปี โดยปีที่ ๕ เป็นการฝึกงาน

เป็นแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิม รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

ตามคะแนนผลการเรียนในโรงเรียน (matriculation mark) โดยไม่มีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ผูท้ีจ่บการศกึษา BMTM จะตอ้งสอบเพือ่รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี โดยสามารถใหก้ารรกัษา

ด้วยการแพทย์ดั้งเดิมของพม่า การฝังเข็มและรมยาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการรักษาแบบ

ปัญจกามาตามศาสตร์การแพทย์อายุรเวท

หลักสูตร Bridge course - ก่อนการตั้งมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิม มีการตั้งสถาบัน

การแพทย์ดั้งเดิมขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้การศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง 

หลักสูตร ๓ ปี เมื่อมีการตั้งมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมขึ้นแล้ว จึงให้สถาบันการแพทย์ดั้งเดิมหยุด

การเรยีนการสอนไปตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๑ และเพ่ือเปน็การยกระดับการศกึษาของผู้ทีเ่คยได้รับประกาศนยีบัตร

ชั้นสูงสู่ระดับปริญญาตรีทางมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมจึงได้จัดหลักสูตร Bridge course ระยะเวลา ๒ 

ปีขึ้น สำาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีนักศึกษารวม ๕๑ คน

สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�
(Republic of the Philippines)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: The Philippines Institute of Traditional and Alternative Health care 

(PITAHC) 

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาท่ีได้รับความนิยมในฟิลิปปินส์ ได้แก่ TM/CAM 

ในทุกรูปแบบ, การใช้ยาสมุนไพร/อาหารสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, การนวด, โฮมีโอพาธีและ

ธรรมชาติบำาบัด, Spiritual/divine healing และพลังบำาบัด (Energy healing) ขณะนี้ มีโรงพยาบาล

ของเอกชนและรัฐบาล ๓ และ ๔ แห่ง ตามลำาดับ ที่ให้บริการ TM/CAM แก่ประชาชน นอกจากนี้ 

ยังมีคลินิกเอกชนจำานวน ๕ แห่งที่ให้บริการฝังเข็ม
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ฟิลิปปินส์ได้รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฝังเข็ม, การนวดทุยน่า, ไคโรแพรกติก และ

การนวดรักษา (therapeutic massage) แล้ว ส่วนการรักษาด้วยศาสตร์โฮมีโอพาธี และธรรมชาติบำาบัด 

ยังอยู่ในกระบวนการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการรักษาโดยใช้การแพทย์ด้ังเดิมของฟิลิปปินส์ที่

เรียกว่า “ฮีล็อต (Hilot)” และยาสมุนไพรที่สำาคัญอีก ๑๐ ชนิด

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอน TM/CAM 

โดยเฉพาะ หน่วยงานของรัฐที่มีชื่อว่า The Philippine Institute of Traditional and Alternative 

Health Care (PITAHC) ภายใต้การควบคุมของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ 

จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาหลักสูตรแห่งชาติ ผลักดันให้มีผสมผสาน TM/CAM เข้าใน

หลักสูตรของแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำาบัด โภชนศาสตร์ 

และการผดุงครรภ์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ทุนสนับสนุนแก่บุคคลไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เพื่อศึกษาการแพทย์แผนจีน โดยเน้นที่การฝังเข็ม และเชิญอาจารย์ชาวจีนมาสอนและให้ความรู้เรื่องศาสตร์

การแพทย์แผนจีนแก่นักศึกษาฟิลิปปินส์

PITAHC ยังจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไปด้วย เช่น การนวดทุยน่าและ

การเตรียมยาสมุนไพร การอบรมการฝังเข็มสำาหรับบุคคลกรทางการแพทย์และผู้ไม่ใช่บุคคลกรทาง

การแพทยจ์ากภาครฐัและภาคเอกชน นอกจากนี ้ยงัจัดการอบรมใหป้ระชาชนทัว่ไป เกีย่วกบัความปลอดภยั

และประสิทธิภาพของการนวดรักษาและยาสมุนไพรในบริบทของสาธารณสุขพื้นฐาน

สาธารณรัฐสิงคโปร�
(Republic of Singapore)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: The Traditional & Complementary Medicine Branch Ministry of Health 

และ The Health Sciences Authority

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

สิงคโปร์ได้รับศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมจากคนสามเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ได้แก่ 

การแพทย์แผนจีน, การแพทย์แผนมาเลย์ และการแพทย์แผนอินเดีย (เช่น อายุรเวท) ซึ่งการแพทย์แผนจีน

เป็นศาสตร์ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด ในขณะที่การแพทย์แผนมาเลย์จะพบในชุมชนชาวมาเลย์ที่รักษาโรคกับ

แพทย์สมุนไพร (Dukun) และนักผดุงครรภ์ (Bidan) ส่วนการแพทย์แผนอินเดียพบในชุมชนชาวอินเดีย

หรือกลุ่มคนงานที่อพยพมากจากอินเดีย
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ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๐ เปน็ตน้มา แพทย ์หรือ ทนัตแพทยแ์ผนปจัจุบนัทีไ่ด้รับใบอนญุาตใหป้ระกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนจีนสามารถรวมบริการฝังเข็มเป็นหน่ึงในบริการทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้  

โรงพยาบาลและคลินิกยังได้รับอนุญาตให้จ้างแพทย์แผนจีนเพื่อให้บริการฝังเข็มแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

และคลินิกได้เช่นกัน ปัจจุบันบริการการแพทย์แผนจีนสามารถพบได้ในคลินิกเอกชนและคลินิกที่ได้รับ 

เงินบริจาคจากองค์กรท่ีไม่แสวงผลกำาไร ส่วนบริการที่สามารถพบได้ในคลินิกของโรงพยาบาลมีเฉพาะ 

ฝังเข็มเท่านั้น เช่น Singapore General Hospital, Tan Tock Seng Hospital และ National  

University Hospital นอกจากนี้ มีองค์กรหรือหน่วยงานการแพทย์แผนจีนที่ให้บริการแพทย์แผนจีน  

ได้แก่ Singapore Chung Hwa Medical Institution, Singapore Thong Chai Medical Institution 

และ Public Free Clinic 

การเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิม 

สถานศึกษาที่สอนการแพทย์แผนจีนในสิงคโปร์ ส่วนมากจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน 

ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท ตัวอย่างโรงเรียนแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ เช่น Singapore  

College of TCM มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับปริญญา โดยทำาความร่วมมือกับ  

Guangzhou University of Chinese Medicine ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนอนุปริญญา

ด้านการฝังเข็มเป็นภาษาอังกฤษแก่แพทย์และทันตแพทย์, Institute of Chinese Medical Studies  

มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับปริญญา โดยทำาความร่วมมือกับ Beijing University of  

Chinese Medicine, TCM College มีการเรียนการสอนสำาหรับผู้จ่ายยาแผนจีน (CMM dispensers 

course), และ Nanyang Technological University, School of Biological Sciences เริ่มหลักสูตร

สองปริญญาทางชีวเวชศาสตร์และการแพทย์แผนจีนในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยร่วมมือกับ Beijing University 

of Chinese Medicine

ในขณะนี้ ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine 

Physician) ในสิงคโปร์ต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนแพทย์แผนจีนของประเทศสิงคโปร์ (the Singapore 

TCM Physicians Registration Examination) และมีใบอนุญาตท่ียังไม่หมดอายุ ส่วนการข้ึนทะเบียน 

เป็นแพทย์ฝังเข็ม (acupuncturist) นั้น ยังจำากัดให้เฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม 

ด้านการฝังเข็ม และสอบขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ฝังเข็มของสิงคโปร์ (the Singapore Acupuncture 

Registration Examination) แล้วเท่านั้น ส่วนนักการแพทย์แผนจีนที่ไม่มีคุณสมบัติในข้างต้น สามารถ 

ให้บริการฝังเข็มในการรักษาโรคได้ หากขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์แผนจีน จากข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้ 

ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์แผนจีนทั้งสิ้น ๒,๕๔๐ คน
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ราชอาณาจักรไทย
(Kingdom of Thailand)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม 

“การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)” เป็นการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม ครอบคลุมท้ังด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย 

ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยได้รับการบรรจุในสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ สำาหรับ

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC: Universal Coverage) ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มจัดตั้งกองทุนพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อกระตุ้นให้มีบริการ

การแพทย์แผนไทย โดยจัดสรรเงินกระตุ้นจัดบริการ (ปี ๒๕๕๕ จำานวน ๗.๒๐ บาท/คน สำาหรับผู้ถือสิทธิ์ 

๔๘ ล้านคน) ครอบคลุมบริการ ๑. การรักษาและวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ และ ๒. การรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยยาสมุนไพรหรือตำารับยาแผนไทย, การนวดรักษา, 

การอบสมุนไพร, การใช้ลูกประคบ และการทับหม้อเกลือ 

ช่องทางของประชาชนสามารถเข้ารับบริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ๒ ช่องทาง โดยอาจ

พบแพทยแ์ผนปจัจบุนั หรอื พบ (นกัการ) แพทยแ์ผนไทยโดยตรงทีแ่ผนกการแพทยแ์ผนไทยของโรงพยาบาล

ทุกระดับ รวมถึงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ซึ่งในปี ๒๕๕๕ มีสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐที่ให้บริการการแพทย์แผนไทย จำานวนทั้งสิ้น ๑๐, ๖๙๕ แห่ง แบ่งเป็น รพศ./รพท. ๙๕ แห่ง, 

รพช. ๗๓๓ แห่ง และ รพ.สต. ๙,๘๖๔ แห่ง ปัจจุบันพบว่าคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการ

การแพทย์แผนไทยราวร้อยละ ๑๐ ของผู้รับบริการทั้งหมด

เนื่องการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านเวชกรรมแผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรยังน้อยมาก 

พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้เพิ่มรายการยาสมุนไพร โดยประกาศบัญชียาจาก

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วยยา ๒ กลุ่ม จำานวน ๗๑ รายการ (จากเดิม 

๑๙ รายการ) คือ ๑. กลุ่มยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ ๒. กลุ่มยาพัฒนาจากสมุนไพร 

๒๑ รายการ โดยระบุสูตรตำารับ ข้อบ่งใช้ ขนาดวิธีใช้ รวมทั้งข้อห้ามหรือข้อควรระวัง 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผสมผสาน (integrate) เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข 

ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับ สร้างศักยภาพ 

และความโดดเด่นของการแพทย์แผนไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยนำาร่องขึ้น ๙ แห่ง คือ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี, รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, 

รพ.วังนำ้าเย็น และ รพ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว, รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 

จ.แพร่, รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฏร์ธานี, รพ.เทิง จ.เชียงราย และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
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นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอีก ๔ แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ มหาวิทยาลัย

ราชภฎัเชยีงราย, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน (วทิยาเขตสกลนคร), มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สมุทรสงคราม) และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเรื้อรังครบวงจร โดย 

บูรณาการการให้บริการสอดคล้องกับการแพทย์ระบบอื่นๆ เช่น การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก  

การแพทย์แผนปัจจุบัน

นอกจากนี ้เพือ่สรา้งมัน่ใจและคุม้ครองผูป้ว่ยในการใชบ้รกิารแพทยแ์ผนไทย กระทรวงสาธารณสขุ

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และพัฒนาคุณภาพการบริการ เช่น สนับสนุนให้มีตำาแหน่งและอัตรา 

นักการแพทย์แผนไทย, ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในสถานบริการทุกระดับ จัดทำาและสนับสนุนการใช้ยาจาก

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ, รหัสโรคและหัตถการแผนไทย (ICD-10–TM), แนวเวชปฏิบัติการแพทย์

แผนไทย (CPG-TM), รหัสยาแผนไทย, มาตรฐานบริการในสถานบริการ การร่วมจัดทำาราคากลาง/ราคา

อ้างอิงยาแผนไทย และการจัดทำาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบ DRG

การเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิม

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพิ่งประกาศในราชกิจ

จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ สภาการแพทย์แผนไทยจะทำาหน้าที่

ควบคุม กำากับ ดูแล และกำาหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ควบคุมความประพฤติและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตาม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รวมทั้งรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยของสถาบันต่างๆ สามารถดูรายละเอียดกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยได้ในบทที่ 3 

ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

ระบบการเรยีนการสอนของการแพทยแ์ผนไทย สามารถแบง่ไดเ้ปน็ ๒ ระบบ ตามพระราชบญัญตัิ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ มาตรา ๑๒(๒) ได้แก่

๑. ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้าน 

การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๖) มีมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ด้าน 

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนี้ 

 ๑) สาขาการแพทยแ์ผนไทย มจีำานวน ๑๑ แหง่ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวทิยาลยั

รังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน (วิทยาเขตสกลนคร), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร,์ มหาวทิยาลัยราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ, มหาวทิยาลัยรามคำาแหง และมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี 
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338 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 ๒) สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ๘ แหง่ มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง, มหาวทิยาลยับรูพา, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วิทยาเขตปทุมธานี), มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทางการแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาโท), 

มหาวทิยาลยัรงัสติ (ปรญิญาโท), มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา (ปรญิญาโท) และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

(ปริญญาโทและเอก) 

๒. ระบบฝากตัวเป็นศิษย์ 

 ที่ผ่านมา ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศและ

ระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้อง

 • ผูม้คีวามประสงคจ์ะศกึษาการแพทยแ์ผนไทยจะตอ้งมอบตวัเปน็ศษิยเ์พือ่เขา้รบัการอบรม

ศึกษาจากครูผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยใน 

ประเภทท่ีได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยมาแล้ว 

ไมน่อ้ยกวา่หา้ป ีและไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยวา่ไดผ้า่นการอบรม

ความรู้การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทยแล้ว 

 • ผู้เรียนต้องผ่านการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากครูผู้รับมอบตัวศิษย์ในสถาบันหรือ 

สถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรองตามประเภทและระยะเวลาท่ีกำาหนด

ต่อไปนี้

  (๑) ประเภทเวชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสามปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์ 

แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย 

  (๒) ประเภทเภสัชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสองปี โดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์

แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย 

  (๓) ประเภทการผดงุครรภไ์ทย ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปโีดยครผููร้บัมอบตวัศษิยส์าขาการแพทย์

แผนไทยประเภทการผดุงครรภ์ไทย

  (๔) ประเภทการนวดไทย ไม่น้อยกว่าสองปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์ 

แผนไทยประเภทการนวดไทย

นอกจากนี้ ผู้มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประเภทการนวดไทยต้องได้รับการอบรมการนวดไทยมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (๘๐๐ ชั่วโมง) จากสถาบันที่ได้

รบัการรบัรองมาตรฐานจากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย ส่วนผู้ประสงคจ์ะเปน็ผู้ชว่ยแพทย์

แผนไทย ต้องผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยเชน่เดียวกนั (รายละเอยีดดูจากตาราง ๓.๖ รายชือ่สถาบนั

หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองฯ) จึงจะสามารถให้บริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสุขภาพ  
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โดยมีผู้ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือแพทย์แผนไทย

ประเภทเวชกรรมไทยและนวดไทย เป็นผู้ควบคุมดูแลการให้บริการอีกทีหนึ่ง

อย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศทั่วโลก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย) ที่เปิดโอกาส

ให้ผู้พิการทางการมองเห็นหรือหมอนวดผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ได้ ซ่ึงผู้พิการทางการ 

มองเหน็หรอืทางสายตาไดม้บีทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยโดยการใชก้ารนวดไทยในการบำาบดั

อาการปวดเมื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยองค์กรที่ทำางานด้านผู้พิการทางการมองเห็น ระหว่างปี 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ องค์กรผู้พิการทางสายตา ๕ องค์กร ได้แก่ (๑) มูลนิธิช่วยคนตาบอด (ศูนย์พัฒนา

สมรรถภาพคนตาบอด [ปากเกร็ด] และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด [สามพราน]) (๒) สมาคมคนตาบอด 

แห่งประเทศไทย (ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี) (๓) มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด 

ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๔) สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด และ  

(๕) สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ  

และภาคีที่ทำางานด้านการนวดไทย ดำาเนินการโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ส่งผลให้มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียน

จำานวน ๙๐ คน และสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท

การนวดไทยได้ จำานวน ๓๔ คน

การแพทย์พื้นบ้านไทย

การแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นระบบการแพทย์ที่มีการใช้องค์ความรู้ซ่ึงสืบทอดกันมาในชุมชน 

ท้องถิ่น มีการสร้างและใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพในหลายมิติ มีหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญ  

ใช้ความรู้และความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับคนในชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

สุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน การแพทย์พ้ืนบ้านไทยมีความหลากหลายตามท้องถ่ินและชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ 

สืบทอดความรู้ต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดเป็นการแพทย์เฉพาะถิ่นที่หลากหลาย เช่น การแพทย์

พื้นบ้านล้านนา การแพทย์พื้นบ้านอีสาน การแพทย์พื้นบ้านของชาวมุสลิม และการแพทย์พื้นบ้านชาติพันธุ์

อื่น มีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย เช่น การเหยียบเหล็กแดง การนวดท้องหญิงต้ังครรภ์ของ 

โต๊ะบิแด เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำานักทะเบียนกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำานวน ๕๓,๐๓๕ คน (ณ มีนาคม ๒๕๕๖) 

และหมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินความรู้ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำานวน ๑๖๑ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๕๖)

การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ทางเลือกอีกระบบหนึ่งในระบบบริการสาธารณสุขของ

ประเทศไทย ปัจจบัุนมคีณะกรรมการวชิาชพีเพือ่ควบคมุดแูลมาตรฐานผูใ้หบ้รกิาร และจดัสอบรบัใบประกอบ

โรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ มีแพทย์จีนที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน มียอดสะสมจำานวน ๑,๕๕๕ คน (ณ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
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340 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ผู้ประสงค์จะรับบริการการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนจีน โดยปกติต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

ยกเว้นการรับฝังเข็มจากหน่วยงานภาครัฐ โดยในระบบบริการสุขภาพ รัฐจะจ่ายค่ารักษาให้คนละ ๑๐๐ 

บาท/ครั้ง หากมีส่วนเกิน ประชาชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนการเรียนการสอนของการแพทย์แผนจีนนั้น ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตร

ปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน (๕ ปี) ในประเทศไทย ที่

คณะกรรมการวิชาชีพฯ ให้การรับรองแล้ว ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม และวิทยาลัยนครราชสีมา โดยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของจีน

สาธารณรัฐสังคมน�ยมเว�ยดนาม
(Socialist Republic of Vietnam)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Department Traditional Pharmaco-medicine, Ministry of Health

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

ศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมที่ใช้ในเวียดนามมีประวัติยาวนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี คือ การแพทย์

แผนเวียดนาม (Vietnamese Traditional Medicine) ประกอบด้วยทฤษฎีที่อิงตามหลักปรัชญาของ

ชาวเอเชียโบราณ และมีตำารับยาแผนด้ังเดิมจำานวนมากซ่ึงรับมาจากคนท้ัง ๕๔ เผ่าพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ใน

ประเทศ

ปัจจุบันเวียดนามได้รับการจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศที่มีการผสมผสาน

การแพทย์ดั้งเดิมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ในเกรดเอเช่นเดียวกับจีนและเกาหลี โดยมี National 

Hospital of Traditional Medicine เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิม 

(WHO Collaborating Center of Traditional Medicine) การแพทย์แผนเวียดนามได้รับการบรรจุไว้ใน

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยสามารถแบ่งบริการการรักษาโดยใช้การแพทย์แผนด้ังเดิมของเวียดนาม 

ได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑. การรักษาที่อิงกรรมวิธี (Procedure-based therapy) เช่น การฝังเข็ม, 

ไคโรแพรกติก, ชี่กง และการจัดปรับกระดูกและเส้นเอ็น (Osteopathy) ๒. การรักษาท่ีใช้การทำางาน

ของร่างกาย (Body-work therapy) เช่น การนวด และการกดจุดสะท้อน และ ๓. การรักษาโดยใช้ยา

สมุนไพร ทั้งยาสมุนไพรจีนและเวียดนาม มียาแผนด้ังเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๙๔ ตำารับ ใช้วัตถุดิบ

สมุนไพรมากกว่า ๓๐๐ ชนิด

ปัจจุบัน โรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิมของเวียดนามนำาเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบันมา

ใช้ในการวินิจฉัยโรค และรักษาด้วยการแพทย์ด้ังเดิมหรือการแพทย์ผสมผสาน แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการ

รุนแรงหรือต้องได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิมก็มีแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความรู้ด้าน

การแพทย์ดั้งเดิมที่สามารถให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้
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การรักษาโรคด้วยแพทย์ดั้งเดิมในเวียดนามสามารถพบได้ท้ังในโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม  

และในแผนกการแพทย์ดั้งเดิมในโรงพยาบาลทั่วไป สามารถแบ่งสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

ในภาครัฐได้เป็น ๔ ระดับ คือ ๑). ส่วนกลาง มีโรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิมจำานวน ๕ แห่ง และ 

แผนกการแพทย์ดั้งเดิมในโรงพยาบาลทั่วไป ๒). ส่วนภูมิภาค ๕๓ จังหวัดใน ๖๓ จังหวัด มีโรงพยาบาล

การแพทย์ดั้งเดิม และทุกโรงพยาบาลจังหวัดมีหน่วยการแพทย์ดั้งเดิม และโรงพยาบาลทั่วไปมีแผนก 

การแพทย์ดั้งเดิมมากกว่า ๙๐% ๓). ระดับอำาเภอ มีโรงพยาบาลที่มีแผนกการแพทย์ดั้งเดิม ๙๓.๘%  

ภายใต้การควบคุมของโรงพยาบาลอำาเภอ และ ๔). ระดับคอมมูน มีสถานีอนามัย (health station)  

ในระดับตำาบลและคอมมูน ๗๙% ที่ให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม นอกจากนั้น ยังมีโรงพยาบาลการแพทย์

ดั้งเดิมของเอกชน ๙ แห่ง และคลินิกอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ แห่ง

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

มหีนว่ยงานทีจ่ดัการเรยีนการสอนแพทยแ์ผนด้ังเดิมทัง้ระดับปริญญาและหลังปริญญารวมทัง้สิน้ 

๘ แห่ง ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะสำาหรับการแพทย์ดั้งเดิม เช่น Vietnam University of Traditional 

Medicine และคณะหรือภาควิชาการแพทย์ดั้งเดิมในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ผลิตทั้งแพทย์ 

แผนปัจจุบันและแพทย์แผนเวียดนาม เช่น Faculty of Traditional Medicine ของ Hanoi Medical 

University รวมทั้งยังมีการเรียนการสอนในระดับวิทยาลัยและมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือผลิตพยาบาล 

และเภสัชกรแผนดั้งเดิมอีกด้วย นอกจากการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งยังทำางานวิจัย 

ทั้งในด้านทฤษฎีการแพทย์ดั้งเดิม ตำารับยา วิธีการรักษา การวิจัยทางคลินิก และวิจัยการแพทย์ดั้งเดิมใน

ระบบสาธารณสุข

หลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมของเวียดนามในระดับต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ระดับหลังปริญญา (Postgraduate training) ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอกทางการแพทย์

ดั้งเดิม, ปริญญาโททางการแพทย์ดั้งเดิม, Intensive Doctors of Traditional Medicine หลักสูตร  

๓ ปี, Junior, Senior Clinical Doctors of Traditional Medicine (Level I & II Specialized 

Doctors หลักสูตร intern ๒ ปี และ ๓ ปี ตามลำาดับ), Oriented Doctors of Traditional Medicine 

เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์ดั้งเดิม เรียนเพิ่มเติม ๑ ปี สำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน

๒. ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (University & College graduate training)  

ประกอบดว้ยหลกัสตูรแพทยแ์ผนดัง้เดมิ ๖ ป ีนกัศกึษาหลกัสตูรนีต้อ้งเรยีนวชิาพืน้ฐานของแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

๔ ปี ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วน ๒ ปีสุดท้ายเรียนการแพทย์ดั้งเดิม, หลักสูตร

แพทย์แผนดั้งเดิม ๔ ปี เป็นหลักสูตรสำาหรับหมอที่ทำางานในชนบทที่ห่างไกล, หลักสูตรแพทย์แผนดั้งเดิม 

โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดย Vietnam University of Traditional Medicine มีหลักสูตร

แพทยแ์ผนดัง้เดมิรว่มกบัมหาวทิยาลยัเทยีนจนิของจนี ๓ ปแีรกเรยีนทีเ่วยีดนาม ๓ ปหีลงัเรยีนทีม่หาวทิยาลยั

เทียนจีน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาลงเมื่อเทียบกับการไปเรียนที่ประเทศจีนตลอด ๖ ปี, Traditional 

Medicine Nursing College เป็นหลักสูตรการพยาบาลที่เรียนทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและ 

แผนดั้งเดิม ๓ ปี 
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๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหลักสูตร ๒ ปี เพื่อเป็นผู้ช่วยแพทย์, พยาบาล

ทางการแพทย์ดั้งเดิม, และเภสัชกรทางการแพทย์ดั้งเดิม

ในหลักสูตรของแพทย์แผนปัจจุบันมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์ดั้งเดิมด้วยเช่นกัน  

ส่วนในวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ มีแผนกการแพทย์แผนด้ังเดิมสำาหรับฝึกอบรมพยาบาล, เจ้าหน้าที่,  

และผู้ช่วยเหลือแพทย์โดยใช้การแพทย์แผนด้ังเดิม ซ่ึงใช้เวลาเรียน ๓ ปี นอกจากนี้ มีการให้ความรู้ด้าน 

การแพทย์ดั้งเดิมแก่บุคลากรสาธารณสุขในรูปแบบของการฝึกอบรมต่างๆ ทำาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ

ซึ่งกันและกันระหว่างหมอทั้งสองแผน และเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยของการแพทย์แต่ละศาสตร์ เพื่อให้สามารถ

เลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ป่วย

การศึกษานอกระบบ ภาคเอกชนโดยสมาคมต่างๆ ได้แก่ Association of Traditional 

Medicine, Association of Traditional Pharmacy, Association of Acupuncture, Association 

of Medicinal Materials ซึ่งมีระบบการทำางานทุกระดับ มีบทบาทในการสอนหมอแผนดั้งเดิม  

หมอพื้นบ้าน ในระดับประกาศนียบัตรโดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ 

กระทรวงสาธารณสุข
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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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346 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

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 
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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 
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