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ค�ำน�ำค�ำน�ำ

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รวบรวม 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการ

แพทย์ทางเลือกของประเทศไทย ระหว�าง พ.ศ. 2560 – 2563 เพื�อให้เป็นต้นฉบับรายงานข้อมูล

ที�ส�าคัญ ซึ�งผ�านกระบวนการการมีส�วนร�วมจากผู้เชี�ยวชาญและหน�วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล

ที�เกี�ยวข้อง โดยจดัท�าเป็นรายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 – 2563 เพื�อน�าสู�การใช้ประโยชน์อ้างอิงเชิงวิชาการ 

ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืก ซึ�งนบัเป็นรายงานที�ด�าเนนิการ

มาอย�างต�อเนื�อง เป็นฉบับที� 6 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 รายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์

ทางเลือก พ.ศ. 2560 – 2563 ประกอบด้วยรายงานข้อมูลส�าคัญใน 5 ประเด็น ได้แก�

 1. ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 2. ก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

 3. สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

 4. สถานการณ์การพัฒนาการนวดไทย

 5. ความก้าวหน้าในการพัฒนาความร�วมมือระหว�างประเทศด้านการแพทย์ด้ังเดิม 

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์เสริม

 กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอขอบคุณ

ผู้เชี�ยวชาญ นักวิชาการ และหน�วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูลที�เกี�ยวข้อง ในการมีส�วนร�วมพัฒนา

องค์ความรู้ จนเป็นรายงานการสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ

การแพทย์ทางเลอืก พ.ศ. 2560 – 2563 ฉบบันี ้และหวงัเป็นอย�างยิ�งว�ารายงานการสาธารณสุขไทยฯ 

จะเป็นประโยชน์ต�อผูอ้�าน ในการเข้าถงึองค์ความรู้ด้านวชิาการ เพื�อสามารถน�าไปใช้เป็นแหล�งอ้างองิ

เชิงวิชาการต�อไป  

(นายเเพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ)

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ทางเลือก
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รำยนำมผู้จัดท�ำเฉพำะบทรำยนำมผู้จัดท�ำเฉพำะบท
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  ธิติมา กิ�งกระโทก กองวิชาการและแผนงาน
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บทที่ 3 สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากร
 พันธุกรรม
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   การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
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บทที่ 5 ความก้าวหน้าในการพฒันาความร่วมมอืระหว่างประเทศ ด้านการแพทย์ดัง้เดมิ
 การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์เสริม
 โดย อัญชลี จูฑะพุทธิ  ที�ปรกึษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
  เบญจมา บุญเติม  กองวิชาการและแผนงาน 
   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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บทท่ี 3 สถานการณ์การคุม้ครองภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย และทรพัยากร
 พันธุกรรม  79
 3.1 ที่มาและแนวคิด  79
  3.1.1 สถานการณ์ สภาพแวดล้อม นโยบายและบริบทที�เกี�ยวข้องกับ 
   ภูมิปัญญาการแพทย์แผนดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม 80
  3.1.2 ความหมาย นยิาม ภมูปัิญญาการแพทย์ด้ังเดิมและทรัพยากรพันธกุรรม 82
  3.1.3 ลักษณะของภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม 85
  3.1.4 ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม : 
   กับงานวิจัยทางวิชาการ 86
 3.2 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 91
  3.2.1 กฎ์หมาย ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องภายในประเทศ 92
  3.2.2 กฎ์หมาย ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับ ระหว�างประเทศที�เกี�ยวข้อง 95
 3.3  การเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : 
  การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 107
  3.3.1 ความหมาย นิยามของการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ 107
  3.3.2 สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัญหาเกี�ยวกับการเข้าถึงและ
   แบ�งปันผลประโยชน์  108
  3.3.3 หลักการ สังเขปของการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ 110
  3.3.4 ตวัอย�างรูปธรรมของการเข้าถงึและแบ�งปันผลประโยชน์ในต�างประเทศ 112
 3.4 ข้อเสนอ : อนาคต และทิศทางของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 119

บทที่ 4 สถานการณ์การพัฒนาการนวดไทย 125
 4.1  สถานการณ์ด้านองค์ความรู้  125
  4.1.1 การวิจัยการนวดไทย  125
  4.1.2 การจัดการความรู้การนวดไทย 129
 4.2  สถานการณ์ด้านบุคลากรและการพัฒนากำาลังคน 131
  4.2.1 บุคลากรด้านการนวดไทย 131
  4.2.2 สถาบันการศึกษาและถ�ายทอดความรู้ 134

  4.2.3 ครูแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 135
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 4.3  สถานการณ์ด้านการให้บริการ 136
  4.3.1 สถานบริการสุขภาพด้านการนวดไทย 136
  4.3.2 สถานประกอบการนวดเพื�อสุขภาพ 138
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ตาราง 1.1 สัดส�วนบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2563 (ภาพรวมระดับประเทศ) 10

ตาราง 1.2 อันดับการวินิจฉัยโรคสูงสุด 10 อันดับแรก จากการรับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิในภาพรวมระดับประเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2563 12

ตาราง 1.3 อันดับยาสมุนไพรที�มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรก จากการรับบริการการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิในภาพรวมระดับประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 13

ตาราง 1.4 จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นวดและ
ประคบสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก 
(OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 16

ตาราง 1.5 จ�านวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิในภาพรวมระดับประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 21

ตาราง 1.6 รายชื�อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลน�าร�อง 
จ�านวน 13 แห�ง 24

ตาราง 1.7 ต�ารับยาแผนไทยตามประกาศก�าหนดให้เป็นต�ารับยาเสพติดให้โทษ 
ประเภท 5 ที�มีกัญชาปรุงผสมอยู� และได้รับอนุญาตให้เสพเพื�อรักษาโรค
หรือศึกษาวิจัยได้ จ�านวน 16 ต�ารับ 25

ตาราง 1.8 รายชื�อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โครงการวิจัยรูปแบบการใช้
น�้ามันกัญชา จ�านวน 22 แห�ง 26

ตาราง 1.9 รายชื�อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาล จ�านวน 13 แห�ง 27
ตาราง 1.10 รายชื�อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์และ

โรงพยาบาลทั�วไป จ�านวน 8 แห�ง 28
ตาราง 1.11 จ�านวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ แยกตามรายจังหวัด 29
ตาราง 1.12 งบประมาณที�กองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ สนับสนุนค�าใช้จ�ายการ

บรกิารการแพทย์แผนไทยให้กับหน�วยบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 32
ตาราง 1.13 กรอบแนวทางการบรหิารจดัการค�าใช้จ�ายการบริการทางการแพทย์แผนไทย

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 33
ตาราง 1.14 ข้อมูลการใช้บริการแพทย์แผนไทย ของประชาชนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพ

แห�งชาติ 34

สำรบัญตำรำงสำรบัญตำรำง
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ตาราง 2.1 จ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ (ก) (ข) ปี พ.ศ. 2560 - 2563 51

ตาราง 2.2 จ�านวนใบครูแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2563 53
ตาราง 2.3 สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยที�ผ�านการรับรองหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จากสภาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) 58
ตาราง 2.4 สถาบันและจ�านวนผู้ที�ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์

แผนไทย (ปี พ.ศ. 2549 - 2563) 60
ตาราง 2.5 สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที�ผ�านการรับรอง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจากสภาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) 61
ตาราง 2.6 สถาบันและจ�านวนผูที้�ส�าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ (ปี พ.ศ. 2549 -2563) 62
ตาราง 2.7 จ�านวนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสงักดักระทรวงสาธารณสขุจ�าแนก

ประเภทสถานบริการ 63
ตาราง 2.8 สถานการณ์การรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 

ว�าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 68
ตาราง 2.9 สถาบนัการศกึษาที�ได้รบัการรบัรองหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท�า

ผลิตบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนจีน ปี พ.ศ. 2561 74
ตาราง 2.10 จ�านวนแพทย์ฝังเข็มที�ผ�านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม (3 เดือน) ปี พ.ศ. 

2540 - 2563 75
ตาราง 2.11 สรุปข้อมูลบุคลากรที�ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการ 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 แยกตามรายเขตสุขภาพ 12 เขต
สุขภาพ 77

ตาราง 2.12 ข้อมูลโรงพยาบาลที�ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการ สังกัด
กระทรวงสาธารณสขุจ�าแนกตามประเภทหน�วยงาน (พฤษภาคม พ.ศ. 2563) 78

ตาราง 3.1 จ�าแนกประเภทองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาดั้งเดิม ตามเจตนาการน�าไปใช้
รายหน�วยงาน 84

ตาราง 3.2 กฎ์หมาย ข้อตกลง การคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ที�เกี�ยวข้อง 100

ตาราง 4.1 งานวิจัยการนวดไทยที�ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาษาไทย สืบค้นจากฐาน
ข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo) (พ.ศ. 2560 - 
2562) 128

ตาราง 4.2 จ�านวนผู้ที�ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 
ประเภทการนวดไทย ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 131

ตาราง 4.3 จ�านวนผู้ช�วยแพทย์แผนไทยในหน�วยบริการสุขภาพของรัฐ 133
ตาราง 4.4 เปรียบเทียบจ�านวนสถาบันการศึกษาและถ�ายทอดความรู้การนวดไทย 135
ตาราง 4.5 จ�านวนครูแพทย์แผนไทยด้านต�าง ๆ 136
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ตาราง 4.6 จ�านวนครั้งของบริการแผนไทย นวด อบ ประคบในสถานบริการสุขภาพ
ของรัฐ (ผู้ป่วยนอก) 137

ตาราง 4.7 จ�านวนคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ตามจังหวัด 137
ตาราง 4.8 สถานประกอบการที�ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ

เพื�อสุขภาพ
(ประเภทนวดเพื�อสุขภาพ) ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตสุขภาพที� 1-12 139

ตาราง 4.9 จังหวัดที�มีสถานประกอบการที�ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื�อสุขภาพ (ประเภทนวดเพื�อสุขภาพ) มากกว�า 100 แห�ง 139

ตาราง 4.10 การควบคุมก�ากับผู้ให้บริการนวดไทย 3 ระดับ 161
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ภาพ 1.1 สัดส�วนบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐเฉพาะ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2563 จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ 11
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

บทที1่1
ระบบบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทยระบบบริกำรด้ำนกำรแพทย์แผนไทย

และกำรแพทย์ทำงเลือกและกำรแพทย์ทำงเลือก

1.1 ระบบบริการการแพทย์แผนไทย

 การแพทย์แผนไทยเคยเป็นการแพทย์หลักของสังคมไทยมาช้านาน แต�ต้องหยุดชะงัก

ขาดการพัฒนาอย�างต�อเนื�องเป็นเวลาเกือบ 100 ปี แต�ท�ามกลางการเจริญเติบโตของการแพทย์

แผนปัจจบุนักย็งัพบว�า การแพทย์สมยัใหม�ยงัไม�สามารถตอบสนองการรักษาได้ครอบคลุมท้ังหมด

ในทกุมติ ิและในขณะเดยีวกนักย็งัมปีระชาชนบางส�วนในสังคมไทยยงัคงอาศยัการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกอื�น ๆ เป็นที�พึ�งในการดูแลรักษาสุขภาพยามเจ็บป่วย หรือเพื�อดูแล

สุขภาพตนเอง

 รฐัธรรมนญูแห�งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 บญัญติัว�า “รัฐต้องด�าเนินการ

ให้ประชาชนได้รบับรกิารสาธารณสขุที�มปีระสทิธภิาพอย�างทั�วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมคีวามรู้

พืน้ฐานเกี�ยวกบัการส�งเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค และส�งเสริมและสนบัสนนุให้มกีารพัฒนา

ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด” และมาตรา 58 “รัฐต้องพัฒนาบริการ

สาธารณสขุให้มคีณุภาพและมมีาตรฐานสงูขึน้อย�างต�อเนื�อง” กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มนีโยบาย

อย�างชัดเจนในการส�งเสริมสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ามามีส�วน

ร�วมและมีบทบาทในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน 

 จากค�าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ โดยพลเอกประยุทธ์ 

จันทร์โอชา เมื�อวันที� 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ด้านที� 3 การลดความเหลื�อมล�้าของสังคม และการ

สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ อีกท้ังนโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข 

ศาสตราจารย์คลินกิเกยีรติคณุ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร เมื�อวนัที� 24 สงิหาคม พ.ศ. 2558 

ข้อที� 4 คือ เพิ�มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน�วยงานทุกระดับ ทั้งการบริหารการเงิน
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

การคลัง การบริหารก�าลังคน และการบริหารข้อมูลสุขภาพ เพื�อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุข

และปฏิรูประเทศ เพื�อให้พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง และนโยบายข้อที� 6 คือ การวิจัยและ

พัฒนาเพื�อส�งเสริมภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพครบวงจร และเกิดผลดีต�อ

เศรษฐกิจไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ได้ผลักดันให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นอีกหนึ�งสาขาของระบบบริการ

สุขภาพ (Service plan) ซึ�งต้องมีการบริหารจัดการทั้งในเรื�องของระบบบริการ ระบบการส�งต�อ 

ระบบการตรวจรักษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และด้านอื�น ๆ

 อนึ�ง เอกสารฉบบันีจ้ะกล�าวถงึการจดับริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐัเฉพาะในส�วนของกระทรวงสาธารณสุขเท�านัน้ ซึ�งเปรียบเสมอืน 

“เรือธง” ของการพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และต�อยอดให้เป็น

ส�วนหนึ�งของระบบบริการด้านสุขภาพโดยรวม

 1.1.1 การพฒันารปูแบบบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

1) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

  ธรรมนูญว�าด้วยระบบสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2552 ภายใต้พระราชบัญญัติ

สุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2550 ในหมวด 7 การส�งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญา

ท้องถิ�นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื�นๆ 

มีเป้าหมายใน ข้อ 5.5 คือ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื�นๆ 

ได้รับการส�งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกและทรัพยากรที�เพียงพอต�อการใช้ และการพัฒนาอย�างเป็น

ระบบและเป็นองค์รวม ได้แก� การสร้างและจัดการความรู้ การสร้างและพัฒนาระบบสุขภาพ 

ระบบบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข ระบบยาไทย และยาพัฒนาจากสมุนไพร 

โดยมรีะบบ กลไก และจดังบประมาณสนบัสนนุอย�างเพียงพอส�าหรับโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

และการคุ้มครองภูมิปัญญาไทยและ ข้อ 60 มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื�อเป็นต้นแบบ

ที�มีมาตรฐานในการบริการ การศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมบุคลากร อย�างน้อยภาคละ 1 แห�ง 

(คณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ, 2552) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้เริ�ม

พัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอย�างเป็นรูปธรรม ตั้งแต�ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดยเริ�ม

น�าร�องในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในส�วนภูมิภาคที�สังกัด

ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ ครอบคลุม 12 เขตสขุภาพจ�านวน 21 แห�ง ได้แก� โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเด�นชัย จังหวัดแพร� โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลอู�ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลวังน�้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

โรงพยาบาลวฒันานคร จงัหวดัสระแก้ว โรงพยาบาลขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ โรงพยาบาลท�าโรงช้าง 



บทที่

1

33ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จังหวัดสุราษฎ์ร์ธานี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชหล�มเก�า จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาล

ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัด

มหาสารคาม โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธานี 

โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ โรงพยาบาล

ห้วยยอด จงัหวดัตรงั โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว�างแดนดิน จังหวดัสกลนคร และโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยการจัดบริการการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร

ที�มีทั้งให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การให้บริการเชิงรุก มีการใช้ยาแผนไทยหรือยาสมุนไพร

ในการดูแลผู้ป่วย ท�าศึกษาวิจัย ตลอดจนเป็นแหล�งศึกษาดูงาน หรือเป็นแหล�งฝึกทางด้าน

การแพทย์แผนไทย ซึ�งเป็นการจัดให้บริการอยู�ในโรงพยาบาล อยู�ภายใต้การบริหารจัดการของ

โรงพยาบาลหลัก

  และในขณะเดียวกันได้พัฒนาให้มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยในส�วนกลาง

สงักดักรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ข้ึนมชีื�อว�า “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ผสมผสาน ยศเส” จัดตั้งและเปิดให้บริการเมื�อวันที� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื�อ

จัดบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบบครบวงจรและผสมผสานด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือกต�าง ๆ ควบคู�กับการแพทย์

แผนปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านเภสัชกรรมแผนไทยมีการผลิตยาสมุนไพรที�มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน และด้านการศึกษาวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เช�น 

ยาสมุนไพรรักษาโรคมะเร็ง และปัจจุบันได้ขยายสาขา ศูนย์ส�งเสริมสุขภาพแผนไทย สาขา

กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ รวมทั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์พื้นบ้านไทย ในเขตสุขภาพอีก 3 แห�ง 

2) การบริการการแพทย์แผนไทยคู่ขนานในแผนกผู้ป่วยนอก

  ปัจจุบันการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้มีการขยายตัวเป็นอย�างมาก 

จากการก�าหนดให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเป็นหนึ�งในแผนพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพ (Service Plan) และได้มีการให้บริการการแพทย์แผนไทยคู�ขนานในแผนกผู้ป่วย

นอกในโรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป โรงพยาบาลชุมชน) นับตั้งแต�

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

  หลกัเกณฑ์และแนวทางการบริการการแพทย์แผนไทยคู�ขนาน แผนกผู้ป่วยนอก

ในโรงพยาบาลของรัฐ (OPD คู�ขนาน) ดังนี้



44 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  1. มีแพทย์แผนไทย ซึ�งได้รับใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย

ประเภทเวชกรรม หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ท�าหน้าที�ในการตรวจวินิจฉัยและสั�ง

การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยที�ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล อย�างน้อย 2 วัน

ต�อสัปดาห์ 

  2. มีระบบการคัดกรองผู ้ป่วย เพื�อให้บริการการแพทย์แผนไทยคู �ขนานที�

แผนกผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลของรัฐ (OPD คู�ขนาน) ประกอบด้วย หลักเกณฑ์คุณลักษณะ

ทั�วไปของผู้ป่วยนอก บุคลากรผู้ประเมินและคัดกรอง ผู้ตรวจวินิจฉัยโรคและสั�งการรักษา ระยะ

เวลาการให้บริการ โรคและอาการที�รักษาโดยแพทย์แผนไทย กรรมวิธีการรักษา ตลอดจนสิทธิ

การรักษาพยาบาล ทั้งนี้ โรงพยาบาลสามารถจัดท�าแนวทางการคัดกรองการให้บริการการแพทย์

แผนไทยคู�ขนานที�แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลตามบริบทของตนได้ตามความเหมาะสม

  3. มีรายการยาแผนไทย ท้ังยาเดี�ยว ยาต�ารับ ยาปรุงเฉพาะราย ส�าหรับให้

บริการไม�น้อยกว�า 30 รายการ

3) การจดับรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร

  อีกหนึ�งรูปแบบในการส�งเสริมสนับสนุนและผลักดันการจัดบริการการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกแก�ประชาชน ให้เกิดการให้บริการอย�างครอบคลุมและครบวงจร

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป โรงพยาบาลชุมชน 

โดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล 

การป้องกันโรค การส�งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย มุ �งเน้นความต�อเนื�อง

ในการดแูลประชาชน และเชื�อมโยงกบัการแพทย์แผนปัจจบุนัได้อย�างมปีระสทิธภิาพ ส�งผลให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบสุขภาพได้มากขึ้น

  การจดับรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร หมายถงึ 

การจัดบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที�แผนกผู้ป่วยนอก หรือ

หน�วยบริการด�านหน้าของโรงพยาบาล ที�มีการเชื�อมโยงและสะดวกในการปรึกษา ส�งต�อ กับการ

แพทย์แผนปัจจุบันได้อย�างเหมาะสม ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป หรือโรงพยาบาล

ชุมชน โดยให้บริการรักษาโรคทั�วไปและโรคเฉพาะ ได้แก� โรคหลอดเลือดสมอง โรคปวดศีรษะ

ไมเกรน โรคข้อเข�าเสื�อม และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจส�วนต้น (โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) ทั้งนี้

ถ้าหากโรงพยาบาลใดมศีกัยภาพและความพร้อมสามารถด�าเนนิการโรคอื�น ๆ ได้ตามความเหมาะสม

การจัดบริการดังกล�าว ประกอบด้วย 

  1. การแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 

2556 หมายถงึ กระบวนการทางการแพทย์เกี�ยวกับการตรวจ วนิจิฉัย บ�าบดั รักษา หรือป้องกันโรค 
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หรือการส�งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความ

รวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื�องมือทางการแพทย์ 

ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้หรือต�าราที�ได้ถ�ายทอดและพัฒนาสืบต�อกันมาโดยผู้ประกอบวิชาชีพการ

แพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก�

  1.1 เวชกรรมไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัย การบ�าบัด การรักษา 

การป้องกันโรค การส�งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เภสัชกรรมไทย และ

การนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

  1.2 เภสัชกรรมไทย หมายถึง การกระท�าในการเตรียมยา การผลิตยา 

การประดษิฐ์ยา การเลอืกสรรยา การควบคมุและการประกันคณุภาพยา การปรงุยาและการจ�ายยา

ตามใบสั�งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ และการจัดจ�าหน�ายยาตามกฎ์หมายว�า ด้วยยา ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

  1.3 ผดุงครรภ์ไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัย การบ�าบัด การรักษา 

การส�งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์การป้องกันความผิดปกติในระยะต้ังครรภ์และระยะคลอด 

การท�าคลอด การดูแล การส�งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด 

ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

  1.4 นวดไทย หมายถึง การตรวจ การวินจิฉัย การบ�าบดั การรักษา การป้องกนัโรค 

การส�งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี�ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธี

การแพทย์แผนไทย

  2. การแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย

  2.1 การแพทย์แผนจีน ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิ�มเติม ระบุนิยามของการแพทย์แผนจีน หมายถึง การกระท�าต�อมนุษย์ หรือมุ�งหมาย

จะกระท�าต�อมนุษย์เกี�ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบ�าบัดโรค การป้องกันโรค 

การส�งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้ความรู้การแพทย์แผนจีน โดยกิจกรรมในการจัดบริการ

เน้นเรื�องการฝังเขม็ โดยผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนจนี และแพทย์ที�ผ�านการฝึกอบรม

หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) ที�กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

  2.2 การแพทย์ทางเลือกอื�น ๆ หมายถึง การบ�าบัดรักษาเสริมการแพทย์แผน

ปัจจุบันและอาศัยความรู้ด้านการแพทย์ผสมผสานอื�น ๆ โดยแพทย์เวชกรรมซึ�งผ�านการอบรม

ในหลักสูตรที�กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับรอง 
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

แนวทางการจดับรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกแบบครบวงจร

  1. มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจรที�

ให้การรักษาโรคทั�วไป

  2. มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแบบครบวงจร

ที�ให้การรักษาเฉพาะ ได้แก� โรคหลอดเลือดสมอง โรคไมเกรน โรคข้อเข�าเสื�อม และโรคภูมิแพ้

ทางเดินหายใจส�วนต้น (โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) ซึ�งโรงพยาบาลต้องจัดบริการอย�างน้อย 

1 โรค หรือโรงพยาบาลที�มีความพร้อมก็สามารถเปิดให้บริการครบทั้ง 4 โรค

  กิจกรรมที�ควรมีในคลินิกเฉพาะโรค เช�น

  2.1  ให้บริการซักประวัติ ตรวจร�างกาย วินิจฉัย สั�งการรักษา และให้บริการ

ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  2.2  ให้ค�าแนะน�ารายบุคคล เกี�ยวกับการปฏิบัติตัวเฉพาะโรค

  2.3  ให้สุขศึกษารายกลุ�มแก�ผู้ป่วยและญาติ โดยการให้ความรู้ สอน สาธิต 

ปรับพฤติกรรมสุขภาพต�าง ๆ ให้เหมาะสมกับโรคที�เป็นโดยทีมสหวิชาชีพ

  2.4 จัดกิจกรรมกลุ�ม เพื�อให้ผู้ป่วยและญาติ แลกเปลี�ยนความรู้ ประสบการณ์ 

และเสริมสร้างก�าลังใจแก�กัน

  2.5  การรบั และส�งต�อข้อมลูระหว�างหน�วยบริการ(ตามระบบส�งต�อ) เพื�อวางแผน

การดูแลผู้ป่วยต�อเนื�องและการติดตามเยี�ยมบ้าน เป็นต้น

  3. ก�าหนดวัน เวลาให้บริการอย�างชัดเจน ตามบริบทของโรงพยาบาล ควรจัด

บริการคลินิกเฉพาะโรคให้สอดคล้องกับวันที�มีการจัดบริการของแพทย์แผนปัจจุบัน เพื�อความ

สะดวกในการขอรับค�าปรึกษา หรือการส�งต�อระหว�างแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือก รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ และเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องทราบโดยทั�วถึง

4) การบรกิารแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกสำาหรับผูป่้วยระยะกลาง 

  จากนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการบริบาล

ฟื้นสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสนับสนุน

ส�งเสริมให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้ามามีบทบาทและมีส�วนร�วมในการดูแล

สุขภาพของประชาชน ด้านการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care; IMC) นั้น

  ในช�วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ได้บูรณาการเชื�อมโยงกับสหวิชาชีพในการร�วมรักษา ส�งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
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ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) โดยมีแนวคิดที�จะมีส�วนร�วมในการดูแล

รกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพในกลุ�มผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) ที�มสีภาวะของโรค/อาการ

ที�เกี�ยวข้องกับการท�างานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช�น มุมปากตก ลิ้นกระด้างคางแข็ง พูดไม�ชัด 

กลืนล�าบาก ฯลฯ ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ ในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป โรงพยาบาลชุมชนที�มีความพร้อม ครอบคลุม

ทั้ง 12 เขตสุขภาพทั�วประเทศ

5) การบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ในระบบสขุภาพปฐมภูมิ

  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นอกจากมาตรา 55 ที�ก�าหนดให้

รัฐต้องด�าเนินการ ... “ส�งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด” และมาตรา 58 “รัฐต้องพัฒนาบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

สูงขึ้นอย�างต�อเนื�อง” ยังเพิ�มเติมหน้าที�ของรัฐในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 

วรรค ช. (6) “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที�มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนใน

สัดส�วนที�เหมาะสม” และปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ�งเป็น

กฎ์หมายหลักที�จะก�าหนดรูปแบบและแนวทางในการด�าเนินการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ให้มีประสิทธิภาพ ท�าให้มีหน�วยบริการสุขภาพปฐมภูมิสามารถดูแลรับผิดชอบประชาชนในระดับ

พื้นฐานได้ครอบคลุมทุกพื้นที�ทั�วประเทศ ดังนั้น การปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ จึงเป็น

หนึ�งในเป้าหมายหลักของการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ภายใต้เป้าประสงค์เพื�อให้ประชาชน

เข้าถึงบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที�มีคุณภาพมาตรฐานอย�างเสมอภาคเป็นธรรม 

  กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ก�าหนดนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและ

คลินิกหมอครอบครัวโดยมีจุดมุ�งหมายในการจัดให้มีหน�วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมพื้นที� 

และปรับเปลี�ยนแนวคิดระบบสุขภาพปฐมภูมิจากการใช้ “โรงพยาบาลเป็นฐาน” เป็นการใช้ 

“พื้นที�เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ในรูปแบบ “คลินิกหมอครอบครัว” และจัดรูปแบบ

เครือข�ายบริการปฐมภูมิ Primary Care Cluster (PCC) กรณีดังกล�าวกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลอืก จงึขบัเคลื�อนการบรูณาการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบคลินิกหมอ

ครอบครัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วย Palliative care 

แบบบรูณาการ เพื�อพฒันาคณุภาพชีวติผูป่้วยและครอบครัว เป็นโครงการน�าร�องใน 6 เขตสุขภาพ 

จ�านวน 29 โรงพยาบาล 
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

 1.1.2 มาตรฐานการจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1) มาตรฐานการจัดบริการการแพทย์แผนไทย

  1.1) มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ

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

Promoting Hospital Standard (TIPhS) เป็นมาตรฐานการจัดบริการในโรงพยาบาลศูนย์ 

โรงพยาบาลทั�วไป โรงพยาบาลชมุชน และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพต�าบล ประกอบด้วย 5 ด้าน

  1. ด้านสถานที� เครื�องมือ เครื�องใช้ และสิ�งแวดล้อม ได้แก�

   * ที�พักคอยผู้บริการ

   * ห้องตรวจโรค

   * ห้องหรือบริเวณเก็บยา

   * ห้องหรือบริเวณปรุงยาแผนไทย

   * ห้องนวด

   * ห้องอบไอน�้าสมุนไพร

   * ห้องประคบสมุนไพร

   * ห้องหรือบริเวณที�เตรียมอุปกรณ์ในการทับหม้อเกลือ

   * ห้องเปลี�ยนเสื้อผ้า

   * ห้องอาบน�้า

   * ห้องส้วม

   * ตู้สาหรับเก็บของหรือระบบรับฝากของใช้ส�วนตัวของผู้รับบริการ

   * มกีารจดัสิ�งอานวยความสะดวกสำหรับผูพ้กิาร/ผูส้งูอายตุามความเหมาะสม

  2. ด้านบุคลากร ได้แก�

   * หัวหน้างานการแพทย์แผนไทย

   * ผู้ที�ทำหน้าที�ซักประวัติ ตรวจร�างกาย วินิจฉัยโรค และสั�งการรักษา

   * ผู้ให้บริการการแพทย์แผนไทย

   * ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย 

    หรือสาขาการแพทย์ แผนไทยประยุกต์

  3. ด้านการปฏิบัติงาน ได้แก�

   * การกำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที�ของผู้ปฏิบัติงาน

   * การกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน
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  4. ด้านการควบคุมคุณภาพ ได้แก�

   * การทบทวนเหตุการณ์อันไม�พึงประสงค์จากการรับบริการ

   * การกำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ

  5. ด้านการจัดบริการ ได้แก�

   * การจัดบริการผู้ป่วยนอก

   * การจัดบริการผู้ป่วยใน

   * การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ

   * การส�งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

   * ระบบการรายงาน

   * การทำงานเชิงรุกในชุมชน

   * การส�งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

   * การฝึกอบรม

  1.2) มาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย (Thai 

Traditional Medicine Hospital Accreditation Guidelines: TTM HA) เป็นเกณฑ์

มาตรฐานในการออกแบบระบบงานการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีความ

เหมาะสม และใช้ประเมินเพื�อหาโอกาสในการพัฒนาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยรูปแบบ

พิเศษ (Special Hospital) เช�น โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยศเส

2) มาตรฐานการจัดบริการการแพทย์แผนจีน 

  มาตรฐานการจัดบริการเป็นไปตามบริบทของแต�ละสถานบริการ โดยยึดตาม

มาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน (มาตรฐานที� 2 ด้านการบริหารจัดการ

และการบริการ)

  มาตรฐานที� 2 ด้านการบริหารจัดการและการบริการ

  การบริหารจัดการและการบริการทางการแพทย์แผนจีน เป็นการบริการทาง

การแพทย์เฉพาะทาง ที�ต้องอาศยัหลกัการและแนวทางการตรวจวนิจิฉัย การจ�าแนกโรค และการ

จ�าแนกกลุ�มอาการหรอืภาวะโรค การบ�าบดัรกัษาและพ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้วยการใช้ยาสมนุไพรจีน 

การฝังเข็ม การรมยา และเทคนิควิธีการอื�น ๆ ตามหลักการแพทย์แผนจีน อันประกอบด้วย 

การบ�าบดัรกัษาทางอายุรกรรมภายใน อายรุกรรมภายนอก แผนกกมุาร แผนกนรเีวช แผนกโสตนาสกิ

แผนกผิวหนัง การบ�าบัดรักษาด้านบุรุษเวช การบ�าบัดรักษาด้านระบบประสาท แผนกฝังเข็ม 

แผนกนวดทุยหนา และแผนกอื�น ๆ การป้องกันและส�งเสริมสุขภาพ การพัฒนาความรู้ของ

ผู้ประกอบโรคศิลปะ การศึกษาค้นคว้าและวิจัยการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร�ข้อมูลข�าวสาร 



1010 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ตามองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์แผนจีนอย�างถูกต้อง เชื�อถือได้ และเที�ยงตรงนั้น จะต้อง
มีการก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการและการบริการ โดยใช้แนวทางการจัดบริการฝังเข็มใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก

3) มาตรฐานการจัดบริการการแพทย์ทางเลือก 

  ปัจจุบันการจัดบริการด้านการแพทย์ทางเลือก ยังไม�มีการก�าหนดมาตรฐาน
ด้านสถานที� เครื�องมือเครื�องใช้สิ�งแวดล้อม การควบคุมคุณภาพ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามบริบทของ
แต�ละสถานบริการ

 1.1.3 การเข้าถงึและการใช้บรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

  การเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ทั้งระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป โรงพยาบาลชุมชุน และ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพต�าบล ในช�วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 พบว�า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีการใช้บริการจ�านวนมากที�สุดที� ร้อยละ 24.59 เปรียบเทียบจากสัดส�วนผู้ใช้บริการ
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) กับจ�านวนบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด (ตารางที� 1.1)

  การกระจายตัวของการใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�าแนก
ตามเขตสุขภาพที� 1-12 พบว�า เขตที�มีการใช้บริการมากที�สุดคือ เขตสุขภาพที� 8 เขตสุขภาพที� 7 
และเขตสุขภาพที� 3 ตามล�าดับ (ภาพที� 1.1)

ตารางที่ 1.1 สดัส�วนบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุข
  ของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
  (ภาพรวมระดับประเทศ)

ปีงบประมาณ
จำานวนบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด 

(ครั้ง)

จำานวนบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก (ครั้ง)

ร้อยละ

การรับบริการ

2560 170,222,356 33,707,170 19.80
2561 171,871,659 42,264,086 24.59
2562 166,368,594 35,515,009 21.35
2563 154,788,252 33,449,004 21.61

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



บทที่

1

1111ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพที่ 1.1 สดัส�วนบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ในสถานบรกิารสาธารณสุข

  ของรัฐเฉพาะ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

  จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ

 10 

ภาพที่ 1.1  สัดส่วนบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเฉพาะ 
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560-2563 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 

ปัญหาสุขภาพของประชาชน ที่มาใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากท่ีสุด ในช่วง
ปีงบประมาณ 2560-2563 พบว่า ในทุกปีนั้นส่วนใหญ่เป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ (Muscular 
system) เป็นอาการปวดกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งเป็นปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบหายใจ
(Respiratory System) (ตารางที่ 1.2) 
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เขตสุขภาพ
ที่ 3

เขตสุขภาพ
ที่ 4

เขตสุขภาพ
ที่ 5

เขตสุขภาพ
ที่ 6

เขตสุขภาพ
ที่ 7

เขตสุขภาพ
ที่ 8

เขตสุขภาพ
ที่ 9

เขตสุขภาพ
ที่ 10

เขตสุขภาพ
ที่ 11

เขตสุขภาพ
ที่ 12

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

ร้อยละการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

  ปัญหาสุขภาพของประชาชน ที�มาใช้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกมากที�สุด ในช�วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 พบว�า ในทุกปีนั้นส�วนใหญ�เป็นปัญหา

สุขภาพเกี�ยวกับระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) เป็นอาการปวดกล้ามเนื้อในส�วนต�าง ๆ 

ของร�างกาย รวมทัง้เป็นปัญหาสขุภาพเกี�ยวกบัระบบหายใจ (Respiratory System) (ตารางที� 1.2)



1212 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ตารางที่ 1.2 อันดับการวินิจฉัยโรคสูงสุด 10 อันดับแรก จากการรับบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 

ทุกสิทธิในภาพรวมระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

ปีงบประมาณ
2560

จำานวน 
(ครั้ง)

ปีงบประมาณ
2561

จำานวน 
(ครั้ง)

ปีงบประมาณ
2562

จำานวน 
(ครั้ง)

ปีงบประมาณ
2563

จำานวน 
(ครั้ง)

อันดับที่
1

U5732 - U57.32-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 3 หลัง

168,807 U5732 - U57.32-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 3 หลัง

177,528 U5732 - U57.32-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 3 หลัง

444,072 U5732 - U57.32-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 3 หลัง

517,468

อันดับที่ 
2

U5731 - U57.31-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลัง

154,989 U7506 - U75.06-
ปวดขา หรือ ปวด
เข�า หรือ ปวดเท้า

145,772 U5733 - U57.33-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 4 หลัง 

/ คอ

440,157 U5733 - U57.33-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 4 หลัง 

/ คอ

462,139

อันดับที่ 
3

U7506 - U75.06-
ปวดขา หรือ ปวด
เข�า หรือ ปวดเท้า

152,589 U5731 - U57.31-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลัง

141,786 U5731 - U57.31-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลัง

367,029 U5731 - U57.31-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 1 หลัง

422,251

อันดับที่ 
4

U5733 - U57.33-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 4 หลัง 

/ คอ

137,655 U5733 - U57.33-
ลมปลายปัตฆาต
สัญญาณ 4 หลัง 

/ คอ

134,241 U5726 - U57.26-
ลมปลายปัตฆาตขา

346,900 U5726 - U57.26-
ลมปลายปัตฆาต

ขา

403,045

อันดับที่ 
5

U5753 - U57.53-
ลมจับโปงแห้งเข�า

122,088 U7501 - U75.01-
ปวดหลัง

117,613 U7506 - U75.06-
ปวดขา หรือ ปวด
เข�า หรือ ปวดเท้า

211,169 U643 - U64.3-ไอ 301,283

อันดับที่ 
6

U5726 - U57.26-
ลมปลายปัตฆาตขา

120,830 U643 - U64.3-ไอ 109,950 U5753 - U57.53-
ลมจับโปงแห้งเข�า

200,531 U5753 - U57.53-
ลมจับโปงแห้งเข�า

286,796

อันดับที่ 
7

U7505 - U75.05-
ปวดกล้ามเนื้อ

117,595 U5726 - U57.26-
ลมปลายปัตฆาตขา

109,248 U7501 - U75.01-
ปวดหลัง

138,174 U7506 - U75.06-
ปวดขา หรือ ปวด
เข�า หรือ ปวดเท้า

265,756

อันดับที่ 
8

U643 - U64.3-ไอ 115,216 U5753 - U57.53-
ลมจับโปงแห้งเข�า

105,530 U7502 - U75.02-
ปวดบ�า หรือ ปวด

ไหล�

137,272 U7505 - U75.05-
ปวดกล้ามเนื้อ

241,321

อันดับที่ 
9

U7501 - U75.01-
ปวดหลัง

97,992 U7505 - U75.05-
ปวดกล้ามเนื้อ

100,461 U643 - U64.3-ไอ 137,064 U7502 - U75.02-
ปวดบ�า หรือ ปวด

ไหล�

176,393

อันดับที่ 
10

U7502 - U75.02-
ปวดบ�า หรือ ปวด

ไหล�

97,180 U7502 - U75.02-
ปวดบ�า หรือ ปวด

ไหล�

87,455 U7505 - U75.05-
ปวดกล้ามเนื้อ

132,461 U6680 - U66.80-
ท้องอืด

171,978

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC TTM Service (http://hs.dtam.moph.go.th) ประมาณผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



บทที่

1

1313ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  การใช้ยาสมนุไพรในประชาชนที�มารบับรกิาร ในสถานบริการสาธารณสขุของรฐั 

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) พบว�า มีการสั�งจ�ายยามากที�สุดเกี�ยวกับระบบหายใจ (Respiratory 

System) ได้แก� ยาฟ้าทะลายโจร ยาอมมะแว้ง ยาประสะมะแว้ง ยาแก้ไอมะขามป้อม, ระบบ

ย�อยอาหาร (Digestive System) ได้แก� ยาขมิ้นชัน, ระบบขับถ�าย (Excretory System) ได้แก� 

ยามะขามแขก และระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system) ได้แก� ยาเถาวัลย์เปรียง ครีมไพล 

น�้ามันไพล ยาประคบ (ตารางที� 1.3)

  โดยข้อมูลการกระจายตัวของการสั�งจ�ายยาสมุนไพร ทั้งยาสมุนไพรในบัญชี

ยาหลักแห�งชาติด้านสมุนไพร และยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห�งชาติ ในช�วงปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2563 จ�าแนกตามเขตสุขภาพ (ภาพที� 1.2 – 1.5)

ตารางที่ 1.3 อนัดบัยาสมนุไพรที�มกีารใช้สงูสดุ 10 อนัดับแรก จากการรับบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลอืก ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสทิธิ

ในภาพรวมระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

ปีงบประมาณ
2560

จำานวน 
(ครั้ง)

ปีงบประมาณ
2561

จำานวน 
(ครั้ง)

ปีงบประมาณ
2562

จำานวน 
(ครั้ง)

ปีงบประมาณ
2563

จำานวน 
(ครั้ง)

อันดับที่ 
1

ขมิ้นชัน, 
ยาแคปซูล

2,032,140 ฟ้าทะลายโจร, 
ยาแคปซูล

2,590,702 ฟ้าทะลายโจร, 
ยาแคปซูล

2,624,899 ฟ้าทะลายโจร, 
ยาแคปซูล

2,667,626

อันดับที่ 
2

ฟ้าทะลายโจร, 
ยาแคปซูล

1,909,037 ขมิ้นชัน, 
ยาแคปซูล

2,056,692 ขมิ้นชัน, 
ยาแคปซูล

2,232,041 ขมิ้นชัน, 
ยาแคปซูล

2,300,988

อันดับที่ 
3

อมมะแว้ง, 
ยาเม็ด

1,898,558 อมมะแว้ง, 
ยาเม็ด

1,758,658 ประสะมะแว้ง, 
ยาเม็ด

1,484,004 ประสะมะแว้ง, 
ยาเม็ด

1,422,762

อันดับที่ 
4

ประสะมะแว้ง, 
ยาแคปซูล

1,515,753 แก้ไอมะขามป้อม, 
ยาน�้า

1,543,445 อมมะแว้ง, 
ยาเม็ด

1,464,813 อมมะแว้ง, 
ยาเม็ด

1,228,884

อันดับที่ 
5

แก้ไอมะขามป้อม, 
ยาน�้า

1,466,462 ประสะมะแว้ง, 
ยาลูกกลอน

1,475,566 แก้ไอมะขามป้อม,
ยาน�้า

1,424,945 แก้ไอมะขามป้อม,
ยาน�้า

1,222,256

อันดับที่ 
6

แก้ไอผสม
มะขามป้อม 

สูตรต�ารับที� 1, 
ยาน�้า

961,595 แก้ไอผสม
มะขามป้อม 

สูตรต�ารับที� 1, 
ยาน�้า

1,109,770 แก้ไอผสม
มะขามป้อม 

สูตรต�ารับที� 1, 
ยาน�้า

1,211,731 แก้ไอผสม
มะขามป้อม 

สูตรต�ารับที� 1, 
ยาน�้า

1,192,946

อันดับที่ 
7

เถาวัลย์เปรียง, 
ยาแคปซูล

793,340 เถาวัลย์เปรียง, 
ยาแคปซูล

886,002 เถาวัลย์เปรียง, 
ยาแคปซูล

993,175 เถาวัลย์เปรียง, 
ยาแคปซูล

1,039,387

อันดับที่ 
8

มะขามแขก, 
ยาแคปซูล

748,196 มะขามแขก, 
ยาแคปซูล

850,681 มะขามแขก, 
ยาแคปซูล

961,509 มะขามแขก, 
ยาแคปซูล

997,124

อันดับที่ 
9

ไพล, ครีม 712,398 ไพล, ครีม 748,016 ไพล, ครีม 917,928 ไพล, ครีม 895,375

อันดับที่ 
10

ยาประคบ, 
ยาประคบ

657,275 น�้ามันไพล, 
ยาเข้าน�้ามัน

707,405 น�้ามันไพล, 
ยาเข้าน�้ามัน

807,154 น�้ามันไพล, 
ยาเข้าน�้ามัน

885,598

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC TTM Service (http://hs.dtam.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



1414 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาพที่ 1.2  จ�านวนครัง้การจ�ายยาสมนุไพร จากการรบับรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

  ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู ้ป ่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ

 13 

ภาพที ่1.2 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560  
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
 
ภาพที ่1.3 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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13

ED 685,887 411,720 524,291 558,639 779,607 853,079 1,374,01 1,183,33 1,639,97 1,149,59 754,387 926,684 6,364

NON ED 495,710 422,908 280,717 383,827 487,368 588,663 635,500 1,073,86 950,912 544,377 583,421 419,702 7

OTHER 103,752 39,087 35,047 46,243 65,644 69,416 48,514 117,091 104,164 21,602 54,603 76,690 8,362

รวม 1,285,34 873,715 840,055 988,709 1,332,61 1,511,15 2,058,02 2,374,29 2,695,05 1,715,57 1,392,41 1,423,07 14,733
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ED 804,611 477,247 585,961 638,094 936,870 966,609 1,386,25 1,281,93 1,731,64 1,316,25 879,564 1,051,34 14,857

NON ED 552,445 458,227 293,257 402,606 516,377 608,821 560,107 1,054,99 971,777 556,530 602,732 414,344 5,043

OTHER 61,318 33,222 24,186 53,681 73,920 37,954 44,837 85,646 101,540 26,728 59,836 32,404 14,320

รวม 1,418,37 968,696 903,404 1,094,38 1,527,16 1,613,38 1,991,20 2,422,58 2,804,96 1,899,50 1,542,13 1,498,08 34,220
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.3  จ�านวนครัง้การจ�ายยาสมนุไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสทิธ ิปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.2 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560  
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
 
ภาพที ่1.3 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 

 

เขต
สุขภาพที่  

1

เขต
สุขภาพที่ 

2

เขต
สุขภาพที่  

3

เขต
สุขภาพที่ 

4

เขต
สุขภาพที่  

5

เขต
สุขภาพที่  

6

เขต
สุขภาพที่  

7

เขต
สุขภาพที่  

8

เขต
สุขภาพที่  

9

เขต
สุขภาพที่  

10

เขต
สุขภาพที่  

11

เขต
สุขภาพที่  

12

เขต
สุขภาพที่ 

13

ED 685,887 411,720 524,291 558,639 779,607 853,079 1,374,01 1,183,33 1,639,97 1,149,59 754,387 926,684 6,364

NON ED 495,710 422,908 280,717 383,827 487,368 588,663 635,500 1,073,86 950,912 544,377 583,421 419,702 7

OTHER 103,752 39,087 35,047 46,243 65,644 69,416 48,514 117,091 104,164 21,602 54,603 76,690 8,362

รวม 1,285,34 873,715 840,055 988,709 1,332,61 1,511,15 2,058,02 2,374,29 2,695,05 1,715,57 1,392,41 1,423,07 14,733
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ED 804,611 477,247 585,961 638,094 936,870 966,609 1,386,25 1,281,93 1,731,64 1,316,25 879,564 1,051,34 14,857

NON ED 552,445 458,227 293,257 402,606 516,377 608,821 560,107 1,054,99 971,777 556,530 602,732 414,344 5,043

OTHER 61,318 33,222 24,186 53,681 73,920 37,954 44,837 85,646 101,540 26,728 59,836 32,404 14,320

รวม 1,418,37 968,696 903,404 1,094,38 1,527,16 1,613,38 1,991,20 2,422,58 2,804,96 1,899,50 1,542,13 1,498,08 34,220
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



บทที่

1

1515ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพที่ 1.4  จ�านวนครัง้การจ�ายยาสมนุไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสทิธ ิปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 14 

ภาพที ่1.4 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ  

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
 
ภาพที ่1.5 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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ED 868,938 602,490 682,618 737,337 1,087,53 969,609 1,464,57 1,391,48 1,730,24 1,392,31 940,977 1,146,32 24,875

NON ED 517,909 420,050 305,240 367,648 519,122 625,995 494,304 1,067,57 870,800 519,822 593,836 436,695 6,249

OTHER 68,308 39,531 33,206 74,363 130,402 53,384 54,589 102,242 103,945 30,392 74,748 50,890 8,133

รวม 1,455,15 1,062,07 1,021,06 1,179,34 1,737,06 1,648,98 2,013,46 2,561,29 2,704,99 1,942,52 1,609,56 1,633,90 39,257
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NON ED 479,787 392,477 271,296 319,289 422,279 566,512 444,358 1,013,51 816,653 487,085 488,384 394,521 19,664

OTHER 51,562 35,125 33,902 59,746 101,770 43,610 38,964 110,574 95,023 26,793 63,569 37,629 5,748
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.5  จ�านวนครัง้การจ�ายยาสมนุไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสทิธ ิปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.4 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ  

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
 
ภาพที ่1.5 จำนวนครั้งการจ่ายยาสมุนไพร จากการรับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 
จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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NON ED 517,909 420,050 305,240 367,648 519,122 625,995 494,304 1,067,57 870,800 519,822 593,836 436,695 6,249

OTHER 68,308 39,531 33,206 74,363 130,402 53,384 54,589 102,242 103,945 30,392 74,748 50,890 8,133

รวม 1,455,15 1,062,07 1,021,06 1,179,34 1,737,06 1,648,98 2,013,46 2,561,29 2,704,99 1,942,52 1,609,56 1,633,90 39,257
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NON ED 479,787 392,477 271,296 319,289 422,279 566,512 444,358 1,013,51 816,653 487,085 488,384 394,521 19,664
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



1616 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  การใช้บริการของประชาชนในด้านการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร 

นวดและประคบสมุนไพร ที�มีการให้บริการในสถานบริการของรัฐ พบว�า มีจ�านวนการใช้บริการ

เพิ�มขึน้ในทกุ ๆ ปี (ตารางที� 1.4) โดยข้อมลูการกระจายตวัของการใช้ บรกิารนวดไทย อบสมนุไพร 

ประคบสมุนไพร นวดและประคบสมุนไพร ในช�วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 จ�าแนกตาม

เขตสุขภาพ (ภาพที� 1.6 – 1.13)

ตารางที่ 1.4 จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นวดและประคบ

สมุนไพรในสถานบรกิารสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563

ปีงบประมาณ
ในสถานบริการ รวม

(ครั้ง)บริการนวดไทย 

(ครั้ง)

บริการอบสมุนไพร 

(ครั้ง)

บริการประคบสมุนไพร 

(ครั้ง)

บริการนวดและ

ประคบสมุนไพร (ครั้ง)

2560 7,862,433 1,324,271 6,445,036 N/A 15,631,740

2561 8,047,468 1,421,003 6,546,224 N/A 16,014,695

2562 8,636,256 1,736,158 7,244,073 N/A 17,616,487

2563 7,946,284 1,564,607 6,846,780 6,273,226 22,630,897

ปีงบประมาณ
นอกสถานบริการ รวม

(ครั้ง)บริการนวดไทย 

(ครั้ง)

บริการอบสมุนไพร 

(ครั้ง)

บริการประคบสมุนไพร 

(ครั้ง)

บริการนวดและ

ประคบสมุนไพร (ครั้ง)

2560 926,112 87,071 815,235 N/A 1,828,418

2561 968,620 126,354 861,650 N/A 1,956,624

2562 1,153,137 179,097 1,058,481 N/A 2,390,715

2563 620,551 87,894 576,595 516,505 1,801,545

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

หมายเหตุ: 1.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 แยกประเภทการรายงานเป็น 3 ประเภท ได้แก� นวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร

  2.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกประเภทการรายงานเป็น 4 ประเภท ได้แก� นวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร 

  นวด และประคบสมุนไพร



บทที่

1

1717ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพที่ 1.6  จ�านวนคร้ังการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการ

สาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสิทธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ

 16 

ภาพที ่1.6 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในนอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 
     แผนกผู้ปว่ยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.7 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 

    แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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นวดไทย (ครั้ง) 550,263 469,620 509,511 598,469 911,319 468,300 954,823 717,457 825,231 660,798 535,437 661,205

อบสมุนไพร (ครั้ง) 67,771 28,324 53,369 45,585 64,221 53,959 182,906 164,383 335,191 173,634 58,712 96,216

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 408,840 311,358 382,589 395,744 663,494 371,273 837,411 667,332 759,878 604,437 452,715 589,965
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นวดไทย (ครั้ง) 35,520 22,613 25,186 41,775 17,782 30,104 289,145 260,042 39,971 127,078 16,478 20,418

อบสมุนไพร (ครั้ง) 3,760 963 1,594 635 620 1,589 32,945 33,962 6,280 2,651 592 1,480

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 31,227 15,241 22,319 33,228 12,019 24,739 242,130 243,087 36,941 123,485 12,362 18,457

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

จ า
นว

น 
(ค

รั้ง
) 

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.7  จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการ

สาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสิทธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.6 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในนอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 
     แผนกผู้ปว่ยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.7 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 

    แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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นวดไทย (ครั้ง) 550,263 469,620 509,511 598,469 911,319 468,300 954,823 717,457 825,231 660,798 535,437 661,205

อบสมุนไพร (ครั้ง) 67,771 28,324 53,369 45,585 64,221 53,959 182,906 164,383 335,191 173,634 58,712 96,216

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 408,840 311,358 382,589 395,744 663,494 371,273 837,411 667,332 759,878 604,437 452,715 589,965
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นวดไทย (ครั้ง) 35,520 22,613 25,186 41,775 17,782 30,104 289,145 260,042 39,971 127,078 16,478 20,418

อบสมุนไพร (ครั้ง) 3,760 963 1,594 635 620 1,589 32,945 33,962 6,280 2,651 592 1,480

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 31,227 15,241 22,319 33,228 12,019 24,739 242,130 243,087 36,941 123,485 12,362 18,457
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



1818 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาพที่ 1.8  จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการ

สาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสิทธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.8 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 
     แผนกผู้ปว่ยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.9 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 

     แผนกผู้ปว่ยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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อบสมุนไพร (ครั้ง) 78,274 50,625 57,770 57,362 66,871 72,585 171,304 201,461 326,689 176,933 71,187 89,942

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 417,229 328,814 392,114 435,307 687,478 393,423 777,845 699,475 690,124 619,688 479,988 624,739
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.9  จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการ

สาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสิทธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.8 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 
     แผนกผู้ปว่ยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.9 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 

     แผนกผู้ปว่ยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



บทที่

1

1919ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพที่ 1.10 จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการ

สาธารณสขุของรฐั เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสิทธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.10 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
      เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.11 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 

      แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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นวดไทย (ครั้ง) 581,445 518,030 566,299 720,611 973,354 549,107 971,441 832,139 787,651 709,274 608,562 818,343

อบสมุนไพร (ครั้ง) 84,312 50,752 77,517 78,875 69,078 74,284 213,664 280,600 370,405 230,468 94,680 111,523

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 452,980 361,932 454,566 530,650 716,521 420,665 851,444 809,255 743,718 658,203 536,943 707,196
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นวดไทย (ครั้ง) 53,181 29,806 34,589 47,192 50,218 38,602 312,033 295,594 100,539 114,899 23,727 52,757

อบสมุนไพร (ครั้ง) 8,071 4,766 4,745 3,125 5,680 2,913 45,610 65,192 23,851 8,063 2,396 4,685

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 46,110 21,598 30,404 38,474 30,783 35,962 273,372 299,612 98,424 113,397 20,154 50,191
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.11  จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการ

สาธารณสขุของรัฐ เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสทิธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.10 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
      เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.11 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ 

      แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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อบสมุนไพร (ครั้ง) 84,312 50,752 77,517 78,875 69,078 74,284 213,664 280,600 370,405 230,468 94,680 111,523

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 452,980 361,932 454,566 530,650 716,521 420,665 851,444 809,255 743,718 658,203 536,943 707,196
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นวดไทย (ครั้ง) 53,181 29,806 34,589 47,192 50,218 38,602 312,033 295,594 100,539 114,899 23,727 52,757

อบสมุนไพร (ครั้ง) 8,071 4,766 4,745 3,125 5,680 2,913 45,610 65,192 23,851 8,063 2,396 4,685
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



2020 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาพที่ 1.12  จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการ

สาธารณสขุของรัฐ เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสทิธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ
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ภาพที ่1.12 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.13 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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นวดไทย (ครั้ง) 526,030 497,970 485,312 568,133 867,896 478,839 978,529 873,132 703,427 620,448 609,201 737,367

อบสมุนไพร (ครั้ง) 86,626 62,005 62,245 62,328 75,950 66,711 221,734 281,961 261,882 165,407 101,594 116,164

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 428,441 338,791 385,037 397,635 659,470 367,610 875,448 903,025 701,550 612,458 532,917 644,398

นวดและประคบสมุนไพร (ครั้ง) 385,857 331,939 356,985 374,598 641,757 346,245 843,301 747,089 596,297 536,046 493,674 619,438
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.13  จ�านวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการ

สาธารณสขุของรัฐ เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทกุสทิธิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ�าแนกตามรายเขตสุขภาพ

 19 

ภาพที ่1.12 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ
แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที ่1.13 จำนวนครั้งการรับบริการนวดไทย อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร นอกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เฉพาะ

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามรายเขตสุขภาพ 
 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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นวดไทย (ครั้ง) 526,030 497,970 485,312 568,133 867,896 478,839 978,529 873,132 703,427 620,448 609,201 737,367

อบสมุนไพร (ครั้ง) 86,626 62,005 62,245 62,328 75,950 66,711 221,734 281,961 261,882 165,407 101,594 116,164

ประคบสมุนไพร (ครั้ง) 428,441 338,791 385,037 397,635 659,470 367,610 875,448 903,025 701,550 612,458 532,917 644,398

นวดและประคบสมุนไพร (ครั้ง) 385,857 331,939 356,985 374,598 641,757 346,245 843,301 747,089 596,297 536,046 493,674 619,438
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



บทที่

1

2121ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  การใช้บริการของประชาชนในด้านบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานที�

บริการของรัฐ พบว�า มีจ�านวนการใช้บริการเพิ�มขึ้นในทุก ๆ ปี เมื�อวิเคราะห์การใช้บริการซ�้าของ

ผูร้บับรกิารในแต�ละปี พบว�า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบการเข้าใช้บรกิารมารดาหลงัคลอดบตุรซ�า้ 

เฉลี�ย 3.75 ครั้ง:ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เฉลี�ย 3.17 ครั้ง:ราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เฉลี�ย 3.43 ครั้ง:ราย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉลี�ย 3.60 ครั้ง:ราย (ตารางที� 1.5)

  โดยข้อมูลการกระจายตัวของการใช้บริการมารดาหลังคลอดบุตร ในช�วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 จ�าแนกตามเขตสุขภาพ (ภาพที� 1.14 – 1.17)

ตารางที่ 1.5  จ�านวนคร้ังการรบับรกิารมารดาหลงัคลอดบตุร ในสถานบรกิารสาธารณสขุของรฐั 

  เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิในภาพรวมระดับประเทศ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2563 

ปีงบประมาณ
จำานวนผู้รับบริการ 

(คน)

จำานวนผู้รับบริการ 

(ครั้ง)

2560 50,758 190,427

2561 64,113 203,742

2562 81,063 278,618

2563 84,490 304,821
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.14 จ�านวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ

  เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสทิธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ�าแนกตามเขตสขุภาพ
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การใช้บริการของประชาชนในด้านบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานที่บริการของรัฐ พบว่า มีจำนวน
การใช้บริการเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เมื่อวิเคราะห์การใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการในแต่ละปี พบว่า ในปีงบประมาณ 
2560 พบการเข้าใช้บริการมารดาหลังคลอดบุตรซ้ำ เฉลี่ย 3.75 ครั้ง:ราย ปีงบประมาณ 2561 เฉลี่ย 3.17 ครั้ง:ราย 
ปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ย 3.43 ครั้ง:ราย และปีงบประมาณ 2563 เฉลี่ย 3.60 ครั้ง:ราย (ตารางที่ 1.5) 
 โดยข้อมูลการกระจายตัวของการใช้บริการมารดาหลังคลอดบุตร ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2563 
จำแนกตามเขตสุขภาพ (ภาพที่ 1.14 – 1.17) 
 
ตารางที่ 1.5 จำนวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  

 เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิในภาพรวมระดับประเทศ ปีงบประมาณ 2560-2563  
 

ปีงบประมาณ 
จำนวนผู้รับบริการ  

(คน) 
จำนวนผู้รับบริการ  

(คร้ัง)
 2560 50,758 190,427 
 2561 64,113 203,742 

 2562 81,063 278,618 
 2563 84,490 304,821 

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที่ 1.14 จำนวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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จ านวนผู้รับบริการ 
(คน) 3,092 3,155 3,362 1,713 1,931 2,186 5,650 7,682 3,153 4,164 2,629 12,041

จ านวนผู้รับบริการ 
(ครั้ง)

11,118 9,867 13,593 5,976 7,627 7,933 24,568 34,149 11,278 18,104 8,760 37,454
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



2222 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาพที่ 1.15  จ�านวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

  เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสทิธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�าแนกตามเขตสขุภาพ

 21 

ภาพที่ 1.15 จำนวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที่ 1.16 จำนวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  

เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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จ านวนผู้รับบริการ 
(คน)

5,453 3,727 3,690 2,399 3,459 3,398 6,458 9,133 4,535 4,928 3,521 13,412

จ านวนผู้รับบริการ 
(ครั้ง)

12,098 10,426 12,772 6,207 9,749 9,659 25,631 38,176 11,834 17,725 9,842 39,623
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6,609 4,454 4,472 2,724 3,948 3,654 7,134 11,493 5,761 8,011 6,110 16,693

จ านวนผู้รับบริการ 
(ครั้ง)

18,249 13,548 16,856 7,258 11,844 10,759 29,801 50,558 15,337 30,901 19,433 54,074
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

ภาพที่ 1.16  จ�านวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

  เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสทิธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�าแนกตามเขตสขุภาพ
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ภาพที่ 1.15 จำนวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 
ภาพที่ 1.16 จำนวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  

เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
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5,453 3,727 3,690 2,399 3,459 3,398 6,458 9,133 4,535 4,928 3,521 13,412

จ านวนผู้รับบริการ 
(ครั้ง)

12,098 10,426 12,772 6,207 9,749 9,659 25,631 38,176 11,834 17,725 9,842 39,623
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563



บทที่

1

2323ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ภาพที่ 1.17  จ�านวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

  เฉพาะแผนกผูป่้วยนอก (OPD) ทุกสทิธ ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�าแนกตามเขตสขุภาพ
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ภาพที่ 1.17 จำนวนครั้งการรับบริการมารดาหลังคลอดบุตร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  
เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ทุกสิทธิ ปีงบประมาณ 2563 จำแนกตามเขตสุขภาพ 

 
ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2563 
 

 4.  การบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

 ในประเทศไทย กัญชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้  
 สมุนไพรกัญชาถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคในอดีตมายาวนาน ซึ่งถูกบันทึกเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในคัมภีร์ตำราการแพทย์แผนไทยหลายเล่ม เช่น ตำราโอสถพระนารายณ์ ตำราแพทย์ศาสตร์
สงเคราะห์ และตำรายาในท้องถิ่นต่าง ๆ  ทั้งนี้ การศึกษาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พบว่า มีตำรับยาที่มีกญัชาเป็นส่วนประกอบมากกว่า 200 ตำรับ และมีการนำมาใช้ในการรักษาโรคของแพทย์แผน
ไทยได้หลายกลุ่มอาการ  แต่ปัญหาของการอ้างอิงตำรับยาเหล่านี้ยังขาดข้อมูลประสบการณ์การใช้จริง เนื่องจาก
กัญชาถูกจัดเป็นพืชในบัญชียาเสพติดให้โทษ การใช้กัญชาในอดีตท่ีผ่านมาจึงเป็นสิ่งกฎหมาย   
 กระทรวงสาธารณสุขโดยหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อาทิ องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ร่วมกัน
ดำเนินการเพื่อให้มีการนำประโยชน์จากพืชกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์บนพื้นฐานตามหลักวิชาการด้าน
การแพทย์ที่เหมาะสม ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ และเงื่อนไขตาม
กฎหมายทีแ่ก้ไขใหม ่

เขตสุขภาพ
ที่ 1

เขตสุขภาพ
ที่ 2

เขตสุขภาพ
ที่ 3

เขตสุขภาพ
ที่ 4

เขตสุขภาพ
ที่ 5

เขตสุขภาพ
ที่ 6

เขตสุขภาพ
ที่ 7

เขตสุขภาพ
ที่ 8

เขตสุขภาพ
ที่ 9

เขตสุขภาพ
ที่ 10

เขตสุขภาพ
ที่ 11

เขตสุขภาพ
ที่ 12

จ านวนผู้รับบริการ 
(คน)
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21,265 16,628 16,727 5,920 13,017 12,593 28,572 52,132 18,638 36,014 26,959 56,354
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ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service (https://hdcservice.moph.go.th) ประมวลผล ณ วันที� 30 ก.ย. 2563

 1.1.4 การบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
  ในประเทศไทย กัญชาถูกจัดอยู �ในกลุ�มยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต�ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม� (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2562 เมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อนุญาตให้

สามารถน�ามาใช้ในกรณีจ�าเป็นเพื�อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือ

การศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้

  สมุนไพรกัญชาถูกน�ามาใช้เป็นยารักษาโรคในอดีตมายาวนาน ซึ�งถูกบันทึกเป็น

หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในคมัภร์ีต�าราการแพทย์แผนไทยหลายเล�ม เช�น ต�าราโอสถพระนารายณ์ 

ต�าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ และต�ารายาในท้องถิ�นต�าง ๆ ทั้งนี้ การศึกษาของกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกพบว�า มตี�ารับยาที�มกีญัชาเป็นส�วนประกอบมากกว�า 200 ต�ารบั 

และมกีารน�ามาใช้ในการรักษาโรคของแพทย์แผนไทยได้หลายกลุ�มอาการ แต�ปัญหาของการอ้างองิ

ต�ารับยาเหล�านี้ยังขาดข้อมูลประสบการณ์การใช้จริง เนื�องจากกัญชาถูกจัดเป็นพืชในบัญชี

ยาเสพติดให้โทษ การใช้กัญชาในอดีตที�ผ�านมาจึงเป็นสิ�งกฎ์หมาย  

  กระทรวงสาธารณสุขโดยหน�วยงานที�เกี�ยวข้อง อาทิ องค์การเภสัชกรรม

กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ได้ร�วมกันด�าเนินการเพื�อให้มีการน�าประโยชน์จากพืชกัญชามาใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์บนพืน้ฐานตามหลักวชิาการด้านการแพทย์ที�เหมาะสม ภายใต้การควบคมุ

ดูแลของผู้เชี�ยวชาญตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ และเงื�อนไขตามกฎ์หมายที�แก้ไขใหม�



2424 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร�วมขับเคลื�อนด้านการจัด
บรกิารกญัชาทางการแพทย์แผนไทยในหน�วยบรกิารสาธารณสุขของรฐัตัง้แต�ปี พ.ศ. 2562 โดยแบ�ง
การขับเคลื�อนฯ ได้ 3 ระยะ ดังนี้

  ระยะที่ 1  การขับเคลื่อนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล
ชุมชนนำาร่อง 

  ในระยะแรก การจดับรกิารกญัชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลของรฐั 
จะต้องได้รับใบอนุญาตจ�าหน�ายซึ�งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จากส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงริเริ�มคลินิกกัญชาทางการ
แพทย์แผนไทยน�าร�องในทุกเขตสุขภาพ รวม 13 แห�ง ซึ�งทั้งหมดเป็นคลินิกในโรงพยาบาลชุมชน 
ให้บริการตั้งแต�วันที� 2 กันยายน พ.ศ. 2562 (ตารางที� 1.6) โดยใช้ต�ารับยาแผนไทยตามประกาศ
ก�าหนดให้เป็นต�ารับยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที�มีกัญชาปรุงผสมอยู� และได้รับอนุญาตให้เสพ
เพื�อรักษาโรคหรือศึกษาวิจัยได้ จ�านวน 16 ต�ารับ (ตารางที� 1.7)

  ผู้ที�สามารถสั�งจ�ายต�ารับยาแผนไทยที�มีกัญชาปรุงผสมอยู�ตามกฎ์หมาย คือ 
แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านตามกฎ์หมายว�าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ที�ผ�านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยที�กระทรวงสาธารณสุข
ให้การรบัรอง และลงทะเบยีนเป็นผูส้ั�งจ�ายกญัชาทางการแพทย์แผนไทย กบัส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 1.6  รายชื�อคลนิกิกญัชาทางการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลน�าร�อง จ�านวน 13 แห�ง

เขตสุขภาพ หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยนำาร่อง 13 แห่ง
เขตสุขภาพที� 1 1. รพ.สมเด็จพระยุพราชเด�นชัย จ.แพร�

เขตสุขภาพที� 2 2. รพ.บางกระทุ�ม จ.พิษณุโลก

เขตสุขภาพที� 3 3. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

เขตสุขภาพที� 4 4. รพ.เสาไห้เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สระบุรี

เขตสุขภาพที� 5 5. รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม

เขตสุขภาพที� 6 6. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

เขตสุขภาพที� 7 7. รพ.พล จ.ขอนแก�น

เขตสุขภาพที� 8 8. รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

เขตสุขภาพที� 9 9. รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เขตสุขภาพที� 10 10. รพ.พนา จ.อ�านาจเจริญ
เขตสุขภาพที� 11 11. รพ.ท�าฉาง จ.สุราษฎ์ร์ธานี

เขตสุขภาพที� 12 12. รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เขตสุขภาพที� 13 13. รพ.การแพทย์แผนไทยฯ กรุงเทพฯ

ท่ีมา: ส�านกังานจดัการกัญชาและกระท�อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 



บทที่

1

2525ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตารางที่ 1.7 ต�ารบัยาแผนไทยตามประกาศก�าหนดให้เป็นต�ารับยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที�มี

  กญัชาปรงุผสมอยู� และได้รบัอนญุาตให้เสพเพื�อรักษาโรคหรือศกึษาวจัิยได้ จ�านวน 

  16 ต�ารับ

ชื่อตำารับยา ข้อบ่งใช้
1. ยาศุขไสยาศน์ ช�วยให้นอนหลับเจริญอาหาร ฟื้นฟูก�าลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
2. ยาน�้ามันสนั�นไตรภพ - แก้กษัยเหล็ก

- ลดอาการแทรกซ้อนในผูป่้วยมะเรง็รงัไข� มะเรง็มดลกู มะเรง็ตบั
  ในระยะเริ�มต้น

3. ยาท�าลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ�อนแรง ชา ในผู้ป่วย
อัมพฤกษ์ อัมพาต

4. ยาทัพยาธิคุณ ลดอาการมือชาเท้าชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และใช้รักษาอาการ
มือเท้าบวมในผู้ป่วยมะเร็งตับ

5. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง แก้ลมขึ้นเบื้องสูง
6. ยาแก้นอนไม�หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แก้ไข้ผอมเหลือง ตวัสั�น เสยีงสั�น ไม�มกี�าลงั อ�อนเพลยี นอนไม�หลบั
7. ยาไพสาลี บ�าบัดโรคลม (แก้สารพัดโรค กล�อน หืดไอ จุกเสียด ลมสลักอก 

ลมมักให้หาวเรอ ให้รากสะอึก ลมสะแกเวียน นอนไม�หลับ 
ลมปวดมวนในท้อง เป็นป้างเป็นจุกผามม้ามย้อย)

8. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ทารักษาหัวริดสีดวงทวารหนัก รักษาโรคผิวหนัง
9. ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตงึกล้ามเนือ้ตามร�างกาย ลดอาการชาบรเิวณ

มือและเท้า มือเท้าอ�อนก�าลัง
10. ยาอไภยสาลี บ�าบดัโรคทางลม (ลม 80 จ�าพวก แก้โลหิต 20 จ�าพวก แก้รดิสดีวง

20 จ�าพวก)
11. ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นรัดรึง มือเท้าชา ผอมแห้งแรง

น้อย อันเนื�องมาจากความเสื�อมความผิดปกติของร�างกาย

12. ยาแก้โรคจิต ลดความกังวลในจิตใจ และความเครียดในระบบประสาท ช�วย
ให้นอนหลับได้ง�ายขึ้น

13. ยาแก้สัณฑฆาต กล�อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผกูเป็นพรรดกึ อาการปวดเมื�อยทั�วร�างกาย มอืชา
เท้าชา ปัสสาวะเป็นเลือด ปวดศีรษะ หน้ามืดวิงเวียน จุกเสียด
ท้องแน�นหน้าอก อันเกิดจากโทสันฑฆาตและกล�อนแห้ง

14. ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื�นเหียนอาเจียน 4 ประการ ช�วยเจริญอาหาร บ�ารุงธาตุทั้ง 
4 ชูก�าลัง

15. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการทางลม คลายอาการที�ท�าให้เจบ็ปวดตงึบรเิวณปลายมอื
ปลายเท้าแล้วอาการลามขึ้นมาบริเวณต้นคอให้คอแข็ง ท�าให้
เคลื�อนไหวคอไม�ได้ 

16. ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด แก้ป้างแก้ม้าม แก้ดานเสมหะให้ปวดมวนท้อง 
แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด อ�อนเพลีย ไม�มีแรง แก้ไอผอมเหลือง

ท่ีมา: ส�านกังานจัดการกญัชาและกระท�อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



2626 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  นอกจากนี้ ยังได้เพิ�มการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบ

น�้ามันกัญชาภายใต้โครงการวิจัยติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น�้ามันกัญชา

ในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: Thai cannabis practice pattern and quality 

of life study (Thai cannabis PQ study) โดยมีโรงพยาบาลเข้าร�วมวิจัยทั�วประเทศ จ�านวน 

22 แห�ง เริ�มตั้งแต�วันที� 25 กันยายน พ.ศ. 2562 (ตารางที� 1.8)

ตารางที่ 1.8  รายชื�อคลนิกิกญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย โครงการวจิยัรปูแบบการใชน้้ำมนักญัชา 

จำนวน 22 แห�ง

เขตสุขภาพ รายชื่อโรงพยาบาล 22 แห่ง

เขตสุขภาพที� 1 1. รพร.เด�นชัย จ.แพร�

2. รพ.เถิน จ.ล�าปาง

เขตสุขภาพที� 2 3. รพ.บางกระทุ�ม จ.พิษณุโลก

4. รพร.นครไทย จ.พิษณุโลก

เขตสุขภาพที� 3 5. รพ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

6. รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

เขตสุขภาพที� 5 7. รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม

8. รพ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

9. รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

เขตสุขภาพที� 6 10. รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง

เขตสุขภาพที� 7 11. รพ.พล จ.ขอนแก�น

เขตสุขภาพที� 8 12. รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

13. รพ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

14. รพร.สว�างแดนดิน จ.สกลนคร

15. รพ.ห้วยเกิ้ง จ.อุดรธานี

16. รพ.หนองบัวล�าภู จ.หนองบัวล�าภู

เขตสุขภาพที� 9 17. รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

เขตสุขภาพที� 10 18. รพร.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

19. รพ.พนา จ.อ�านาจเจริญ

เขตสุขภาพที� 11 20. รพ.ท�าฉาง จ.สุราษฎ์ร์ธานี

เขตสุขภาพที� 12 21. รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เขตสุขภาพที� 13 22. รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)

ท่ีมา: ส�านกังานจดัการกัญชาและกระท�อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



บทที่

1

2727ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

    ระยะที ่2  การขยายหน่วยบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล

ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เพิ�มการเข้าถึงบริการกัญชา

ทางการแพทย์แผนไทย ด้วยการขยายหน�วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ไปยัง

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป จ�านวน 13 แห�ง (ตารางที� 1.9)

ตารางที่ 1.9  รายชื�อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาล จ�านวน 13 แห�ง

เขตสุขภาพ หน่วยบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 13 แห่ง

เขตสุขภาพที� 1 1. รพ.ล�าปาง

เขตสุขภาพที� 2 2. รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

เขตสุขภาพที� 3 3. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

เขตสุขภาพที� 4 4. รพ.สระบุรี

เขตสุขภาพที� 5 5. รพ.ราชบุรี

เขตสุขภาพที� 6 6. รพ.ระยอง

เขตสุขภาพที� 7 7. รพ.ขอนแก�น

เขตสุขภาพที� 8 8. รพ.อุดรธานี

เขตสุขภาพที� 9 9. รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

10. รพ.บุรีรัมย์

เขตสุขภาพที� 10 11. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

เขตสุขภาพที� 11 12. รพ.สุราษฎ์ร์ธานี

เขตสุขภาพที� 12 13. รพ.หาดใหญ� จ.สงขลา

ท่ีมา: ส�านกังานจัดการกญัชาและกระท�อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ในส�วนการขยายบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในรูปแบบน�้ามันกัญชา

ภายใต้โครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น�้ามันกัญชาในทางการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก: Thai cannabis practice pattern and quality of life 

study (Thai cannabis PQ study) มีโรงพยาบาลเข้าร�วมวิจัยทั�วประเทศเพิ�มอีก 8 แห�ง โดยเริ�ม

เปิดให้บริการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 (ตารางที� 1.10)

  ทั้งนี้ ผู ้ที�สามารถสั�งจ�ายน�้ามันกัญชา คือ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ที�ผ�านการอบรมการใช้น�้ามันกัญชาภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยา (Special 

Access Scheme: SAS) ที�กระทรวงสาธารณสขุให้การรับรอง และลงทะเบยีนเป็นผู้สั�งจ�ายกญัชา



2828 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ทางการแพทย์แผนไทยกับส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 

ตามแนวทางการสั�งจ�ายต�ารับยาพัฒนาจากสมุนไพรที�มีกัญชาปรุงผสมอยู�ที�ผลิตภายใต้รูปแบบ

พิเศษของการเข้าถึงยา (Special Access Scheme) ใน 5 อาการ ได้แก�  

  1. การใช้น�้ามันกัญชา : ช�วยให้นอนหลับ

  2. การใช้น�้ามันกัญชา : ช�วยให้เจริญอาหาร

  3. การใช้น�้ามันกัญชา : แก้ลมปะกัง

  4. การใช้น�้ามันกัญชา : บรรเทาอาการปวดเรื้อรัง

  5. การใช้น�้ามันกัญชา : แก้โรคสันนิบาตลูกนก

ตารางท่ี 1.10 รายชื�อคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล

ทั�วไป จ�านวน 8 แห�ง

เขตสุขภาพ รายชื่อโรงพยาบาล 8 แห่ง

เขตสุขภาพที� 1 1. รพ.ล�าปาง จ.ล�าปาง

เขตสุขภาพที� 2 2. รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก

เขตสุขภาพที� 4 3. รพ.สระบุรี จ.สระบุรี

เขตสุขภาพที� 5 4. รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี

เขตสุขภาพที� 6 5. รพ.ระยอง จ.ระยอง

เขตสุขภาพที� 9 6. รพ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

เขตสุขภาพที� 10 7. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อ�านาจเจริญ

เขตสุขภาพที� 12 8. รพ.หาดใหญ� จ.สงขลา

ท่ีมา: ส�านกังานจัดการกญัชาและกระท�อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  ระยะที่ 3  การขยายบริการกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ

  จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ ในการส�งเสริมการใช้กญัชาทางการแพทย์

เพื�อเพิ�มทางเลอืกให้ประชาชนด้วยการเข้าถงึอย�างเหมาะสมและปลอดภัย กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก ได้สนับสนุนการเปิดคลินิกบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ในโรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทั�วไป และโรงพยาบาลชมุชน ที�มคีวามพร้อมไปแล้วในระยะแรก 

13 แห�ง และต�อมาได้ขยายเพิ�มอีก 12 แห�ง 

  ต�อมาในปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบันได้มีการขยายคลินิกบริการกัญชาทาง

การแพทย์แผนไทยให้ครอบคลุมทั�วประเทศมากขึ้น ทั้งในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั�วไป 

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพต�าบล รวม 640 แห�ง (ตารางที� 1.11)



บทที่

1

2929ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตารางท่ี 1.11 จ�านวนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

แยกตามรายจังหวัด

จังหวัด
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่เปิดบริการคลินิกกัญชา: จำานวน (แห่ง) จำานวนรวม

(แห่ง)รพ.สต. รพ.สังกัดกรมฯ รพช. รพท รพศ สสจ.
กรุงเทพ - 4 - - - - 4
กาญจนบุรี - - 1 2 - - 3
กาฬสินธุ์ - - 4 1 - - 5
ก�าแพงเพชร - - 11 1 - - 12
ขอนแก�น - 1 4 2 1 - 8
จันทบุรี - - 3 - 1 - 4
ฉะเชิงเทรา - - 2 - 1 - 3
ชลบุรี - - 1 1 1 - 3
ชัยนาท - - 7 1 - - 8
ชัยภูมิ - - 12 2 - - 14
ชุมพร - - 10 1 - - 11
เชียงราย - - 16 - 1 - 17
เชียงใหม� - 1 4 1 1 - 7
ตรัง - - 3 - 1 - 4
ตราด - - - 1 - - 1
ตาก - - 2 2 - - 4
นครนายก - - 1 1 - - 2
นครปฐม 2 - 5 - 1 - 8
นครพนม - 1 11 1 - - 13
นครราชสีมา - 1 2 3 1 - 8
นครศรีธรรมราช 2 - 5 2 1 - 10
นครสวรรค์ - - 12 - 1 - 13
นนทบุรี - 2 2 - 1 - 5
นราธิวาส - - - 2 - - 2
น�าน - - 10 1 - - 11
บึงกาฬ - - 7 1 - - 8
บุรีรัมย์ 2 - 21 1 1 1 26
ปทุมธานี - - 5 1 - - 7
ประจวบคีรีขันธ์ - - 3 2 - - 5
ปราจีนบุรี - - - 1 1 - 2
ปัตตานี - - 10 1 - - 11
พระนครศรีอยุธยา 13 - 6 1 1 - 21



3030 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

จังหวัด
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่เปิดบริการคลินิกกัญชา: จำานวน (แห่ง) จำานวนรวม

(แห่ง)รพ.สต. รพ.สังกัดกรมฯ รพช. รพท รพศ สสจ.
พะเยา - - 5 2 - - 7
พังงา - - 6 2 - - 8
พัทลุง - - 3 1 - - 4
พิจิตร - - 9 1 - - 10
พิษณุโลก - 1 4 - 1 - 6
เพชรบุรี - - - 1 - - 1
เพชรบูรณ์ - - 5 2 - - 7
แพร� - - 6 1 - - 7
ภูเก็ต - - 3 - 1 - 4
มหาสารคาม 1 - 9 1 - - 11
มุกดาหาร - - 3 1 - - 4
แม�ฮ�องสอน - - 6 1 - - 7
ยโสธร - - 8 1 - - 9
ยะลา - - 6 1 1 - 8
ร้อยเอ็ด - - 15 - 1 - 16
ระนอง 2 - 4 1 - - 7
ระยอง - - 2 2 1 - 5
ราชบุรี - - 5 3 1 - 9
ลพบุรี - - 3 2 - - 5
ล�าปาง - - 12 - 1 1 14
ล�าพูน - - 6 1 - - 7
เลย - - 9 1 - - 10
ศรีสะเกษ - - 18 1 1 - 20
สกลนคร - - 14 2 1 - 18
สงขลา - 1 15 1 1 - 18
สตูล - - 3 1 - - 4
สมุทรปราการ - - 3 1 1 - 5
สมุทรสงคราม - - - 1 - - 2
สมุทรสาคร - - - 1 1 - 2
สระแก้ว - 1 1 2 - - 4
สุโขทัย - - 5 2 - - 7
สระบุรี - - 10 1 1 - 12
สิงห์บุรี - - - 2 - - 2
สุพรรณบุรี - - 1 1 1 - 3



บทที่

1

3131ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

จังหวัด
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่เปิดบริการคลินิกกัญชา: จำานวน (แห่ง) จำานวนรวม

(แห่ง)รพ.สต. รพ.สังกัดกรมฯ รพช. รพท รพศ สสจ.
สุราษฎ์ร์ธานี - 2 17 1 1 - 21
สุรินทร์ - 1 15 1 1 - 18
หนองคาย - - 3 1 - - 4
หนองบัวล�าภู - - 5 1 - - 6
อ�างทอง - - 2 1 - - 3
อ�านาจเจริญ - - 4 1 - - 5
อุดรธานี - 1 17 1 1 - 20
อุตรดิตถ์ - - 9 - 1 - 10
อุทัยธานี - - 7 1 - 8
อุบลราชธานี - 2 12 3 1 - 18
จำานวนรวม(แห่ง) 22 19 473 86 34 2 640

ท่ีมา: ส�านกังานจดัการกญัชาและกระท�อมทางการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

กระทรวงสาธารณสุข, ข้อมูลประมาณผล ณ วันที� 19 เมษายน พ.ศ. 2564

 1.1.5 งบประมาณของรฐัด้านบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

1) การบริการการแพทย์แผนไทย

1.1 ค่าใช้จ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

  การจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห�งชาติ พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์เพื�อเพิ�มการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยที�มีคุณภาพ

ให้กับประชาชนตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ เพิ�มการเข้าถึงยาจากสมุนไพรในบัญชี

ยาหลักแห�งชาติ และสนับสนุนให้หน�วยบริการจัดบริการการแพทย์แผนไทยที�มีคุณภาพและ

มาตรฐาน การด�าเนินงานเริ�มในปี พ.ศ. 2550 โดยส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติได้จัดตั้ง

กองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยเป็นกองทุนย�อยขึ้น ในระยะแรกได้นิยามการบริการการแพทย์

แผนไทยตามกฎ์หมายว�าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และต�อมาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

แพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

  การที�ประชาชนผูม้สีทิธจิะได้รบัความคุม้ครองตามชดุสทิธปิระโยชน์ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห�งชาติโดยไม�เสียค�าใช้จ�าย ค�าบริการทางการแพทย์แผนไทยจึงก�าหนดให้

ครอบคลุมการตรวจและวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยได้จ�าแนก

การจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์เป็น 3 กลุ�ม ดังนี้



3232 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  1. การบริการการนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบไอน�้าสมุนไพร (Thai 

Traditional Medicine: massage, herbal compress, herbal saunas) รวมทั้งการให้บริการ

ในหน�วยบริการ และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน

  2.  การบรกิารฟ้ืนฟสูขุภาพแม�หลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย (Postpartum 

care) ประกอบด้วย การนวดไทย การอบไอน�้าสมุนไพร การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ 

การให้ค�าแนะน�าในการดูแลตนเองหลังคลอด

  3.  การสั�งจ�ายยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห�งชาติ (Herbal medicine 

prescriptions)  

   ในด้านค�าใช้จ�ายการบริการการแพทย์แผนไทยที�กองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห�งชาติสนับสนุนให้กับหน�วยบริการต�าง ๆ  นั้น ในช�วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2 563 

(ตารางที� 1.12)

ตารางที ่1.12 งบประมาณที�กองทนุหลกัประกนัสุขภาพแห�งชาติ สนบัสนนุค�าใช้จ�ายการบริการการ

แพทย์แผนไทยให้กบัหน�วยบรกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

ปีงบประมาณ
ค่าบริการการแพทย์แผนไทย: 

ผู้มีสิทธิ์ UC 
จำานวนผู้มีสิทธิ์ UC งบประมาณ

2560 11.61 บาท  48,802,900 คน 566,601,669 บาท

2561 11.61 บาท 48,797,000 คน 566,533,170 บาท

2562 11.61 บาท 48,575,000 คน 563,955,750 บาท

2563 14.80 บาท 48,246,000 คน 714,040,800 บาท

ที่มา: ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ. คู�มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 - 2563.

  พบว�าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 

จัดสรรงบประมาณค�าใช้จ�ายเหมาจ�ายรายหัวส�าหรับบริการทางการแพทย์แผนไทย จ�านวน 

11.61 บาทต�อผูม้สีทิธ์ิ UC และต�อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดสรรค�าใช้จ�ายรายหวัต�อผู้มสิีทธิ์ 

UC เพิ�มขึ้นเป็น 14.80 บาท โดยเพิ�มหลักเกณฑ์การจ�ายตามผลงานบริการการแพทย์แผนไทย 

(Fee schedule) ซึ�งกรอบแนวทางการบริหารจัดการค�าบริการทางการแพทย์แผนไทย มีเงื�อนไข

และหลักเกณฑ์ที�แตกต�างกันในแต�ละปีงบประมาณ (ตารางที� 1.13)



บทที่

1

3333ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตารางที่ 1.13 กรอบแนวทางการบริหารจัดการค�าใช้จ�ายการบริการทางการแพทย์แผนไทย 

   กองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563

l ≤ร้อยละ 70 
(ประมาณ 8.13 ต�อ
ผู้มีสิทธิ) เหมาจ�ายให้
หน�วยบริการ ตาม
ศักยภาพการจัด
บริการ
l ≥ร้อยละ 30 
(ประมาณ 3.48 ต�อ
ผู้มีสิทธิ) เหมาจ�าย
ให้หน�วยบริการที�
ขึ้นทะเบียนใน
ปีงบประมาณ 2560 
และผ�านเกณฑ์
ศักยภาพ ตามจ�านวน
ผลงานบริการ
1. บริการเวชกรรมไทย
นวด ประคบ อบสมนุไพร 
เพื�อการรักษาและฟ้ืนฟู 
แก�ผู้ป่วย (ทั้งในหน�วย
บริการ และในชุมชน)
2. บริการฟ้ืนฟสูขุภาพ
มารดาหลังคลอดตาม
แนวเวชปฏิบัติด้าน
การแพทย์แผนไทย
3. การใช้ยาสมุนไพร
ตามบัญชียาหลักแห�ง
ชาติ

l ≤ร้อยละ 10 
(ประมาณ 1.16 บาทต�อ
ผู้มีสิทธิ) เหมาจ�ายให้หน�วย
บริการประจ�าหรือหน�วย
บริการร�วมให้บริการ ที�มี
ศักยภาพเป็นต้นแบบการ
บริการแพทย์แผนไทยที�
ครอบคลุมทุกมิติ
l ≤ร้อยละ 40 
(ประมาณ 4.64 บาทต�อ
ผู้มีสิทธิ) เหมาจ�ายให้หน�วย
บริการประจ�าและหรือ
หน�วยบริการร�วมให้บริการ
ที�มศีกัยภาพตามหลกัเกณฑ์
และเงื�อนไขศกัยภาพในการ
บริการการแพทย์แผนไทย
l ≥ร้อยละ 50 
(ประมาณ 5.81 บาทต�อ
ผู้มีสิทธิ) เหมาจ�ายให้หน�วย
บริการประจ�าและหรือ
หน�วยบริการร�วมให้บริการ 
ตามจ�านวนผลงานบริการ 
การแพทย์แผนไทย 
1. บริการตรวจวินิจฉัยและ
รักษา ด้วยกรรมวิธีแพทย์
แผนไทย หรือ การสั�งจ�าย
ยาแผนไทย โดยบุคลากร
ด้านแพทย์แผนไทย
2. บริการฟื้นฟูสุขภาพ
มารดาหลังคลอด โดย
บคุลากรด้านแพทย์แผนไทย
3. การสั�งจ�ายยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห�งชาติ

l ≤ร้อยละ 10 
(ประมาณ 1.16 บาท
ต�อผู้มีสิทธิ) เหมาจ�าย
ค�าใช้จ�ายบริการ การ
แพทย์แผนไทย
หน่วยบริการต้นแบบ
การบริการการแพทย์
แผนไทย
l ≤ร้อยละ 45 
(ประมาณ 5.22 บาท
ต�อผู้มีสิทธิ) เหมาจ�าย
ค�าใช้จ�ายบริการ การ
แพทย์แผนไทย ตาม
ระดับการบริการ 
การแพทย์แผนไทย
ตามจ�านวน ผลงาน
บริการ
1) บรกิารนวด ประคบ 
อบสมุนไพร 
2) การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
มารดาหลังคลอด
ตามแนวเวชปฏิบัติ
ด้านการแพทย์แผนไทย
3) การใช้ยาจากสมนุไพร
ในบญัชยีาหลกัแห�งชาติ

l จ�ายเพิ�มเติม (On Top) 
จากงบบริการทางแพทย์
เหมาจ�ายรายหัว ประเภท
บริการผู้ป่วยนอกทั�วไป 
ตามจ�านวนผลงานบริการ
การแพทย์แผนไทย ตามรายการ
บริการ (Fee Schedule) 
1. บริการนวด 
2. บริการประคบ 
3. บริการนวดและประคบ 
4. บริการอบสมุนไพร 
5. การฟื้นฟูสมรรถภาพมารดา
หลังคลอดตามแนวเวชปฏิบัติ
ด้านการแพทย์แผนไทย 
6. การใช้ยาจากสมุนไพร ใน
บัญชียาหลักแห�งชาติ
l จ�ายเพิ�มเติมให้หน�วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติ ที�ผ�านเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนการจัดบริการการ
แพทย์แผนไทย
1.หน�วยบริการร�วมให้บริการ
ด้านแพทย์แผนไทย ตามรายการ
บรกิาร (Fee schedule) ได้แก� 
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
และโรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ 
ผสมผสาน
2.หน�วยบริการประจ�า ตาม
รายการบรกิาร (Fee schedule) 
ด้วยระบบ Point system 
with ceiling ภายใต้วงเงินที�ได้
รับจัดสรร (Global Budget) 
ส�าหรับหน�วยบริการปฐมภูมิ 
ในเครอืข�ายหน�วยบรกิารประจ�า

ที�มา:  ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ. คู�มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560 - 2563
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และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  ในด้านการใช้บรกิารแพทย์แผนไทยตามชดุสทิธปิระโยชน์ในสถานบรกิารสาธารณสขุ

ของรฐัในช�วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 พบว�าสถติกิารใช้บรกิารแพทย์แผนไทย (นวด ประคบ 

อบสมุนไพร) ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพมากที�สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�วนชุดสิทธิ

ประโยชน์การฟ้ืนฟสูขุภาพมารดาหลงัคลอด และชดุสทิธปิระโยชน์ยาสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแห�งชาติ 

พบว�า มีการใช้บริการเพิ�มขึ้นทุกปี โดยมากที�สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตารางที� 1.14)

ตารางที่ 1.14 ข้อมลูการใช้บรกิารแพทย์แผนไทย ของประชาชนสทิธิห์ลกัประกนัสขุภาพแห�งชาติ

ปีงบประมาณ

การใช้บริการแพทย์แผนไทย 
(งบประมาณสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: สปสช.)

นวด ประคบ อบสมุนไพร ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ยาสมนุไพรในบญัชยีาหลกัแห�งชาติ

(คน) (ครั้ง) (คน) (ครั้ง) (คน) (ครั้ง)

2560 1,883,692 4,801,846 44,902 158,382 4,584,748 7,803,442

2561 1,780,025 4,482,707 45,328 174,333 4,803,451 8,161,087

2562 2,112,346 5,292,137 60,833 223,957 5,425,414 9,469,325

2563 1,879,801 4,356,592 67,017 212,988 5,610,480 11,595,034

ที่มา: ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห�งชาติ. รายงานการสร้างระบบหลกัประกนัสขุภาพแห�งชาต ิ งบประมาณ 

พ.ศ. 2560 - 2563.

หมายเหตุ: ข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563 ไม�รวมเขตสุขภาพที� 13

    1.2  ค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

  การเบิกจ�ายเงนิสวสัดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการของบรกิารการแพทย์แผนไทย 

มีรายละเอียดตามเกณฑ์หนังสือกรมบัญชีกลาง ที� กค 0422.2/ว. 262 ลงวันที� 29 กรกฎ์าคม 

พ.ศ. 2558 และที� กค 0422.2/ว. 447 ลงวันที� 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์

การเบิกค�ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไว้ดังนี้

  ค่ายาแผนไทยทีเ่บกิได้ คอื ค�ายาใช้ในการบ�าบดัรักษาโรคโดยตรง ส�วนยาแผนไทย

ที�ใช้เพื�อการส�งเสริมสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื�องส�าอาง หรือมีลักษณะเป็น

อาหาร ห้ามเบิกจ�ายทางราชการ ส�วนยาแผนไทยที�เบิกได้ประกอบด้วย ยาที�อยู�ในบัญชียาหลัก

แห�งขาติ ยาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ ยาที�อยู�ในเภสัชต�ารับโรงพยาบาล และยาที�ปรุง

ส�าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

  ค่าบริการบำาบัดรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยที่เบิกได้ คือ ค�านวดเพื�อ

บ�าบดัรกัษาโรคโดยตรง ค�านวดเพื�อการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (ผู้ป่วยโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต โรคสันนบิาต) 
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ค�าอบไอน�้าสมุนไพร เพื�อการบ�าบัดรักษาโรค และ/หรือ ฟื้นฟูโรคหอบหืด หรือภูมิแพ้ และ

ค�าประคบสมุนไพรเพื�อการบ�าบัดรักษาโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพในโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 

โรคสันนิบาต

  1.3  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม

  ผู ้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถรับบริการการแพทย์แผนไทย 

ในเงื�อนไขที�มิได้อยู�ในรายการที�ผู้ประกันตนประสบอันตรายเจ็บป่วยอันมิใช�เนื�องจากการท�างาน

ด้วยอุบัติเหตุ หรือกลุ�มโรคและบริการที�ไม�มีสิทธิ์ได้รับบริการทางการแพทย์ โดยมีหลักเกณฑ์

เช�นเดียวกับการรับบริการแผนปัจจุบัน ดังนี้

  กองทนุประกนัสังคม (ไม�เนื�องมาจากการท�างาน) ในกรณเีจบ็ป่วยปกติ ผูป้ระกนัตน

สามารถเข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยที�สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิโดยไม�เสีย

ค�าใช้จ�ายใด ๆ โดยส�านักงานประกันสังคมจะจ�ายค�าตอบแทนค�าบริการทางการแพทย์ (เป็นค�า

ใช้จ�ายรวมทั้งหมดไม�ได้แยกเฉพาะการแพทย์แผนไทย) โดยวิธีเหมาจ�ายให้แก�สถานพยาบาล 

และในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

ที�สถานพยาบาลที�นอกเหนอืจากบตัรรบัรองสทิธไิด้ โดยผู้ประกนัตนหรือสถานพยาบาลขอเบกิกบั

ส�านักงานประกันสังคมได้ตามอัตราที�ก�าหนด

  กองทุนเงินทดแทน (เนื�องมาจากการท�างาน) สามารถเบิกค�ารักษาพยาบาล

กรณีเพื�อการรักษาพยาบาลหรือการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมิใช�เพื�อการส�งเสริมสุขภาพหรือ

ป้องกันโรคได้ โดยให้มีข้อบ�งชี้ทางการแพทย์ เช�น จ�าเป็นต้องรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการ

แพทย์แผนไทย โดยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้สั�งตามรายการและไม�เกินอัตราที�ก�าหนด

  2)  การบริการการแพทย์แผนจีน

  การเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนจีนนั้น ยึดตามเกณฑ์หนังสือ

กรมบัญชีกลาง ที� กค 0422.2/ว 447 ลงวันที� 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ดังนี้

  ค�ารักษาพยาบาลเพื�อการบ�าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธี

การทางการแพทย์แผนจีน หมายถึง ค�าบริการในการบ�าบัดรักษาโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนจีนตามที�ก�าหนดในกฎ์หมายว�าด้วยการประกอบวิชาชีพและการ

ประกอบโรคศิลปะ ทั้งนี้ การเบิกค�ารักษาพยาบาลกรณีการบ�าบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้วยการแพทย์แผนจีน จะต้องเป็นกรณีเพื�อการรักษาพยาบาลหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ มิใช�กรณี

เพื�อการส�งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค โดยมีข้อบ�งชี้ทางการแพทย์ว�าจ�าเป็นต้องรักษาหรือฟื้นฟู

สมรรถภาพ
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

  ค�าบ�าบัดรักษาและการฟื้นฟูโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนจีน (ค�าบริการฝังเข็ม

และค�าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื�องกระตุ้น) โดยผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ

แพทย์แผนจีน หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที�ผ�านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝังเข็มที�ได้รับการ

รับรองมาตรฐานหลักสูตรจากหน�วยงานภาครัฐของไทย

  ค่าบริการฝังเข็ม ให้เบิกได้เฉพาะกรณีการฝังเข็มเพื�อการบ�าบัดรักษาโรค และ

การฟื้นฟูสมรรถภาพ

  ค่าฝังเข็มพร้อมการกระตุ้นจุดฝังเข็มด้วยเครื่องกระตุ้น ให้เบิกได้เฉพาะกรณี

การรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

  ทั้งนี้ การเบิกนั้นต้องมีใบรับรอง ซึ�งออกโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที�ผ�าน

การอบรมหลักสูตรการฝังเข็มที�ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากหน�วยงานภาครัฐของไทย 

หรือผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ว�าผู้ป่วยจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัดรักษาโรค

หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการฝังเข็มเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย โดยใบรับรองนั้น

ต้องระบุโรค หรืออาการ และระยะเวลาในการเริ�มต้น และสิ้นสุดการรักษาในแต�ละครั้ง หรือรอบ

ของการรักษาอย�างชัดเจน ทั้งนี้ ในแต�ละรอบต้องไม�เกิน 1 เดือน

  3)  การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ทางเลือก

  ปัจจุบัน การรักษาพยาบาลด้วยวิธีการแพทย์ทางเลือกทุกกรณี ยังไม�สามารถ

เบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาลได้

1.2 ระบบบริการด้านการแพทย์แผนจีน 

การจัดบริการการแพทย์แผนจีน ประกอบด้วยการตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพร 

การฝังเข็ม นวดทยุหนา และการสร้างเสรมิสขุภาพด้วยการแพทย์แผนจีน (หย�างเซิง) พระราชบญัญัติ

การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556 มาตรา 4 นิยามความหมาย “การแพทย์แผนจีน” 

ว�า การกระท�าต�อมนุษย์หรือมุ�งหมายจะกระท�าต�อมนุษย์ เกี�ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค 

การบ�าบดัโรค การป้องกนัโรค การส�งเสรมิ และการฟ้ืนฟสุูขภาพ โดยใช้ความรูแ้บบแพทย์แผนจีน” 

ปัจจบุนักฎ์หมายก�าหนดให้การบรกิารต้องกระท�าโดยผู้ประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

ภายใต ้การควบคุมของคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนจีน ตามพระราชบัญญัติ

การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556 โดยถูกจัดให้เป็นการประกอบโรคศิลปะ

ในมาตรา 5 (7) สาขาการแพทย์แผนจีน  อย�างไรก็ดี การจัดบริการการแพทย์แผนจีนในปัจจุบัน 

ส�วนใหญ�ด�าเนินการในรูปแบบคลินิกบริการทั้งภาครัฐและเอกชน การให้บริการในภาครัฐ
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พบว�าส�วนใหญ�มีการจัดเฉพาะบริการฝังเข็มเป็นหลัก ส�วนในภาคเอกชนพบว�ามีการจัดบริการ

ทั้งการตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพร การฝังเข็ม นวดทุยหนา และการสร้างเสริมสุขภาพด้วย

การแพทย์แผนจีน (หย�างเซิง) 

การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย ได้เริ�มต้นพัฒนาจากคลินิกการประกอบโรค

ศลิปะสาขาการแพทย์แผนจนีหัวเฉยีวหรือคลนิกิการแพทย์แผนจนีหวัเฉียว ก�อต้ังเมื�อปี พ.ศ. 2538 

โดยมลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ ในความร�วมมอืกบักระทรวงสาธารณสุข เพื�อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์

แผนจนีมาใช้เพื�อการรกัษา ป้องกนั ส�งเสรมิ และฟ้ืนฟูสภาพร�างกายของผู้ป่วย และเป็นทางเลือก

ให้กบัประชาชนในการดแูลสขุภาพ ต�อมาในปี พ.ศ. 2559 หน�วยงาน National Administration 

of Traditional Chinese Medicine (NATCM) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ท�าการประเมิน

มาตรฐานการจัดบริการการแพทย์แผนจีนของคลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์

แผนจีนหัวเฉียว และมีการประเมินต�อเนื�องจนถึงปี พ.ศ. 2562 NATCM จึงได้มีการประกาศอย�าง

เป็นทางการให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย 

(China –Thailand Traditional Chinese Medicine Center) ปัจจุบันคลินิกการแพทย์

แผนจนีหวัเฉยีวเป็นแหล�งศกึษาดงูานด้านการแพทย์แผนจีนให้กบัหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังในประเทศ

และต�างประเทศ

สถาบนัการแพทย์ไทย-จนี หรอืชื�อเดมิว�า ศนูย์ความร�วมมอืการแพทย์ไทย-จนี 

จัดตั้งขึ้นเป็นหน�วยงานระดับกองเป็นการภายในสังกัดกรมการแพทย์ เมื�อวันที� 1 กรกฎ์าคม 

พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ที� เหมาะสมต�อมาปี พ.ศ. 2547 ศูนย์ความร�วมมือการแพทย์ไทย-จีน ได ้ถูกโอนมายัง

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยขึ้นกับกองการแพทย์ทางเลือก และ

เปลี�ยนชื�อเป็นสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เป็นหน�วยงานของรัฐที�ท�าหน้าที�ส�งเสริมสนับสนุน และ

การพัฒนาการแพทย์แผนจีน ทั้งด้านองค์ความรู้ การจัดบริการ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจน

ความร�วมมือกับสถาบันและองค์กรในต�างประเทศ

ที�ผ�านมาการแพทย์แผนจีนได้พัฒนามาอย�างต�อเนื�องภายใต้การสนับสนุนของ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีความร�วมมือด้านวิชาการกับคลินิก

การแพทย์แผนจนีหวัเฉยีวหลายกรณ ีอาทเิช�น การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการแพทย์

แผนจีน การจัดฝึกอบรมเฉพาะทาง ได้แก� การฝังเข็มร�วมรักษาโรคหลอดเลือดสมอง การฝังเข็ม

ร�วมรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีการพัฒนาต�าราและเอกสารทางวิชาการ เช�น ต�าราฝังเข็ม-รมยา 

พจนานุกรมศพัท์การแพทย์แผนจนี หนงัสือต�ารบัยาจีนที�ใช้บ�อยในประเทศไทย หนงัสอืมาตรฐาน

สมุนไพรจีนในประเทศไทยและการแปรรูปสมุนไพรไทย-จีน เป็นต้น
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการด้านการแพทย์แผนจีนที�ส�าคัญ ในช�วง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 มีดังนี้  

 1.2.1 การจัดทำาชุดสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์แผนจีน 

การฝังเข็มเป็นหนึ�งในรายการบริการสาขาการแพทย์แผนจีน ซึ�งอยู�ในความ

ควบคุมภายใต้กฎ์หมายว�าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และเป็นรายการในชุดสิทธิประโยชน์

แบบผูป่้วยนอกในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห�งชาติ โดยที�ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพแห�งชาติ

ใช้วิธีจัดสรรค�าใช้จ�ายในลักษณะเหมาจ�ายให้กับหน�วยบริการตามจ�านวนประชากรสิทธิ UC

ในพื้นที�รับผิดชอบ แต�ปัจจุบันกลับพบว�าหน�วยบริการส�วนใหญ�ไม�ได้จัดบริการดังกล�าวให้กับ

ประชาชน อีกทั้งประชาชนส�วนใหญ�ยังไม�สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนจีนได้ทั�วไป 

เพื�อเป็นการส�งเสรมิการเข้าถงึบริการการแพทย์แผนจนีของประชาชน โดยเฉพาะ

การบริการฝังเข็มในรูปแบบการจ�ายแบบ Free Schedule (FS) ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ

แห�งชาติ คณะกรรมการก�าหนดแนวทางการใช้จ�ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ

ของหน�วยบริการสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7 x 7) จึงได้พิจารณา

เมื�อวนัที� 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 รบัข้อเสนอบริการการแพทย์ทางเลือกด้วยการฝังเข็มร�วมกบั

การกระตุน้ไฟฟ้าในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง (Stroke) และขอให้ส�านกังานหลักประกนัสุขภาพ

แห�งชาตริบัข้อเสนอเข้าสู�กระบวนการพจิารณาชดุสิทธปิระโยชน์ และมอบกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกจัดท�าแนวปฏิบัติ Clinical Practice Guideline (CPG) ส�าหรับมาตรฐาน

การจัดบริการการแพทย์ทางเลือกด้วยการฝังเข็มร�วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า 

 1.2.2 การจัดทำาข้อเสนอการจัดบริการฝังเข็มรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ข้อเสนอการจดับรกิารฝังเขม็รกัษาผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื�อเพิ�มการเข้าถงึ

บริการฝังเข็มส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูในระบบหลักประกันสุขภาพแห�ง

ชาติ โดยบูรณาการร�วมกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care: IMC) ซึ�งเป็นบริการ

ที�ร�วมกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และบริการกายภาพบ�าบัด เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพ

ในการดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟู (Post stroke) โดยการจัดบริการม ี

2 แนวทาง ได้แก� 

แนวทางที� 1 บริการฝังเข็มส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูร�วมกับ

การดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลขนาดใหญ�

แนวทางที� 2 บริการฝังเข็มส�าหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูร�วมกับ

การดูแลผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลชุมชน 
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3939ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยส�านักหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ได้ก�าหนดเกณฑ์การเบิกจ�าย เป็นการ

เหมาจ�ายเพิ�มเติมตามชุดบริการฝังเข็มในลักษณะ Free Schedule ครอบคลุมบริการทั้งแบบ

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเพิ�มเติมจากรายการบริการอื�น ๆ ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง 

ในอตัราคร้ังละ 150 บาท และจ�ายเพิ�ม 1,000 บาทต�อราย เมื�อฝังเขม็ต�อเนื�องครบ 20 คร้ัง รวมเป็น 

4,000 บาทต�อรายภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยมีการบันทึกค�า BI (Barthel Index ) ร�วมด้วย  

ทั้งนี้ได้เริ�มด�าเนินการตั้งแต�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะมีการติดตามประเมินประสิทธิผล

ในการรักษา และหากได้ผลดีจะมีการขยายชุดสิทธิประโยชน์การรักษาฝังเข็มในโรคอื�น ๆ ต�อไป 

 1.2.3 การพัฒนาสถานบริการต้นแบบด้านการแพทย์แผนจีน 

ปัจจุบันหน�วยบริการภาครัฐหลายแห�งได้เปิดให้บริการการแพทย์แผนจีน

บูรณาการ ในการรักษา ส�งเสริมและฟื้นฟูด้วยการแพทย์แบบผสมผสานให้เป็นทางเลือกกับ

ประชาชน แต�ยังไม�มีสถานพยาบาล ด้านการแพทย์แผนจีนในภาครัฐที�สามารถเป็นต้นแบบและ

เป็นแหล�งศึกษาดูงานได้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้พิจารณาจัดท�า

หลักเกณฑ์ของสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบขึ้น และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ 

“สถานพยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย” แก�คลินิกการประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เป็นแห�งแรกในประเทศไทย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสถาน

พยาบาลการแพทย์แผนจีนต้นแบบในประเทศไทย ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป  

เป ็นไปตามมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

ของคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทย์แผนจนี ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2558 ซึ�งประกอบด้วยมาตรฐานในด้าน

ต�าง ๆ 11 ด้าน ได้แก� 1) ด้านผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 2) ด้านการบริหาร

จัดการและการบริการ 3) ด้านการตรวจวินิจฉัยและจ�าแนกโรค 4) ด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู

สมรรถภาพ 5) ด้านการใช้สมุนไพรและต�ารับยา 6) ด้านการฝังเข็มและรมยา 7) ด้านการนวด

ทุยหนา 8) ด้านการป้องกันและส�งเสริมสุขภาพ 9) ด้านการพัฒนาวิชาการและจัดการฝึกอบรม 

10) ด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาการ และ 11) ด้านการประชาสัมพันธ์และเผยแพร�ข้อมูล

2. หลักเกณฑ์เฉพาะ 

มีการบริหารจัดการในด้านต�าง ๆ เชิงคุณภาพ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั�วไป 

ดังนี้ 

2.1)  มีจ�านวนผู้มารับบริการในคลินิก อย�างน้อย 150,000 คน ต�อปี



4040 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

2.2) มีทีมงานที�มีคุณภาพในการให้บริการ เช�น มีแพทย์จีนที�ส�าเร็จการศึกษา

ในระดับที�สูงขึ้น ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาเฉพาะทางต�าง ๆ เช�น อายุรกรรม

ทั�วไป อายุรกรรมภายนอก ฝังเข็ม นวดทุยหนา จ�านวน 20 คน ขึ้นไป 

2.3) เป็นแหล�งฝึกปฏิบัติงานให้แก�สถานศึกษาที�จัดการเรียนการสอนด้านการ

แพทย์แผนจีนในประเทศ อย�างน้อย 3 แห�ง

2.4) เป็นสถานที�ศึกษาดูงานการจัดระบบบริการการแพทย์แผนจีนที�ครบวงจร

2.5) ได้รับการยอมรับจากส�านักงานการแพทย์แผนจีนแห�งชาติ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในการบริหารจัดการและการจัดบริการ 

2.6)  มีการจัดประชุมวิชาการร�วมกับหน�วยงานต�าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชน

จีนอย�างน้อย 3 ครั้งต�อปี 

2.7)  การศึกษาวิจัยทางคลินิกครบทุกแผนกของการให้บริการ

2.8)  มกีารจดัท�าโครงการ/กิจกรรม ที�ท�าประโยชน์ให้กบัสงัคมอย�างน้อยปีละ 1 ครัง้

2.9)  มีการประเมินคุณภาพการจัดบริการอย�างต�อเนื�อง 

 1.2.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีน
บุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนในระบบริการประกอบด้วย แพทย์แผนจีน

ที�ส�าเร็จการศึกษาไม�ต��ากว�าระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัยในประเทศ

และต�างประเทศที�ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชพีแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข 

และสามารถสอบข้ึนทะเบียนและได้รับหนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์

แผนจีน ปัจจุบัน บุคลากรดังกล�าวมีจ�านวนทั้งสิ้น 1,656 คน (ข้อมูลส�านักสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กันยายน 2563) นอกจากนี้ยังมีแพทย์

แผนปัจจุบันที�ผ�านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) ที�จัดอบรมโดยสถาบันการ

แพทย์ไทย-จีน และกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม ต้ังแต�ปี พ.ศ. 2541 จ�านวนรวม 

2,014 คน (ข้อมลูสถาบนัการแพทย์ไทย-จนี, กันยายน 2563) โดยท้ังสองกลุ�มนีม้กีารกระจายตัว

อยู�ในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั�วประเทศ 

ปัจจบุนัประเทศไทยมสีถาบนัการศึกษาที�เปิดหลกัสตูรปรญิญาตร ี สาขาการแพทย์

แผนจีนระยะเวลาศึกษา 5 ปี ที�คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรองแล้ว

จ�านวน 9 แห�ง ได้แก� มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม�ฟ้าหลวง 
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มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แต�ละปี

มีผู้ส�าเร็จการศึกษาการแพทย์แผนจีนประมาณ 300 คน

1.3 อนาคตระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สถานการณ์ภายใต้บริบทสังคมและค�านิยมที�เปลี�ยนแปลง จนถึงความท้าทาย

ในอนาคตที�มีต�อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ส�งผลกระทบต�อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก 

และสมุนไพรอย�างหลีกเลี�ยงได้ยาก ปัจจัยที�ส�งผลและมีส�วนในการก�าหนดทิศทางและอนาคต

ของระบบการแพทย์ดังนี้ 

มาตรา 55 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 55 ได้

บญัญตัไิว้ว�า “รฐัต้องด�าเนนิการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที�มปีระสิทธภิาพอย�างทั�วถึง 

เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี�ยวกับการส�งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และ

ส�งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บรกิารสาธารณสขุตามวรรคหนึ�ง ต้องครอบคลมุการส�งเสริมสุขภาพ การควบคมุ และป้องกนัโรค 

การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วยรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

และมีมาตรฐานสูงขึ้นอย�างต�อเนื�อง”

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรก

ของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก�าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย การพัฒนาประเทศอย�างยั�งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื�อใช้เป็น

กรอบในการจัดท�าแผนต�าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื�อเกิดเป็นพลังผลักดันร�วมกัน 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ�าชาติว�า “มั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน” 

โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก� ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั�นคง ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข�งขนั ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพ

ทรพัยากรมนษุย์ ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยทุธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที�เป็นมิตรกับสิ�งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การขับเคลื�อนระบบบรกิารสขุภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

สอดคล้องในประเด็นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและบริการแห�งอนาคต ข้อ 2.2 อุตสาหกรรม



4242 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

และบรกิารการแพทย์ครบวงจร โดยอาศยัความเชี�ยวชาญด้านบรกิารการแพทย์ของไทยเพื�อสร้าง

อตุสาหกรรมที�เกี�ยวเนื�องในประเทศเพื�อรองรบัความต้องการใช้บรกิารการแพทย์ที�จะเพิ�มมากขึน้

ทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที�เพิ�มขึ้นจากทั้งในประเทศและต�างประเทศ 

เพื�อน�าไปสู�ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์เพื�อยกระดับการให้บริการการแพทย์

อย�างมีคุณภาพในระดับสากล และสร้างความมั�นคงให้กับระบบสาธารณสุขของไทย พร้อมทั้ง

การเชื�อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท�องเที�ยว เพื�อสุขภาพ เพื�อเป็นศูนย์กลาง

การส�งเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร�างกาย และจิตใจ ซึ�งรวมถึงการสร้างและ

พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถเรียนรู้การใช้และพัฒนาเทคโนโลยี ในการรักษาและ

จัดหาบุคลากรในด้านต�าง ๆ ที�ต้องการอย�างเพียงพอ

ร่าง แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งขาติ ฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2565 - 2570) 

เป็นแผนพฒันาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ�งแปลงจากยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

โอกาสและความเสี�ยงของประเทศไทยในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 

ฉบบัที� 13 อันเนื�องมาจากแนวโน้มการเปลี�ยนแปลงด้านต�าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างประชากร 

การพลิกโฉมของเทคโนโลยี การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั�นคงด้านสุขภาพ ฯลฯ  

ซึ�งการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบ

บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

การพฒันาระบบบรกิารสขุภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที� 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื�อมล�้าในสังคม 

การน้อมนำาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา “ในหลวง” 

รชักาลที ่9 คอื การพฒันาที�ตัง้อยู�บนพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม�ประมาท โดยค�านงึถึง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที�ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ 

และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท�า ซึ�งสามารถน้อมรับหลักการ

สู�การขับเคลื�อนการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื�อนาไปใช้ในการดูแล ส�งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคให้มากข้ึน ตามเจตนารมณ์ “สร้างน�าซ�อม” และน�าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

สู�การรักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ เพื�อลดการพึ�งพายาจากต�างประเทศ และมุ�งเน้นให้เกิดการพึ�งพา

ตนเองด้านสุขภาพและเศรษฐกิจให้เป็นไปอย�างเป็นรูปธรรมและยั�งยืน

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) เป็นเป้าหมายที�สหประชาชาตไิด้ก�าหนดไว้เพื�อใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก 

ตั้งแต�เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี 

โดยประกอบด้วย 17 เป้าหมาย และ 169 ตัวชี้วัด ส�าหรับการขับเคลื�อนระบบบริการสุขภาพ



บทที่

1

4343ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน

ภายใต้เป้าหมายข้อที� 3 คือ มีสุขภาพและความเป็นอยู�ที�ดี (Good Health and Well-being) 

ประเทศไทยได้ด�าเนินการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลก พ.ศ. 2559 - 

2563 (Thailand Global Health Strategic Framework 2016 – 2020) จัดท�าขึ้นโดยความ

ร�วมมือระหว�างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต�างประเทศ และหน�วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อส�ง

เสริมความสอดคล้องและบูรณาการของการดาเนินงานด้านสุขภาพโลกของไทย ภายใต้เป้าหมาย 

“ประเทศไทยมีความมั�นคงด้านสุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านสุขภาพเพื�อขับเคลื�อน

และส�งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนาได้อย�างยั�งยืน รวมทั้งมีบทบาทในการร�วมก�าหนด

นโยบายสุขภาพโลกและมีความรับผิดชอบที�สร้างสรรค์เป็นที�ยอมรับของประชาคมโลก” 

ภายใต้ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส�งเสริมความมั�นคงด้านสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส�งเสริมบทบาทน�าและความรับผิดชอบด้านสุขภาพโลก

ของไทยในประชาคมโลก เกี�ยวข้องโดยตรงกับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในประเด็นสร้างและพฒันาเครือข�ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Thai Traditional 

and Alternative Medicines) ภายใต้ 1 ใน 8 ด้านของกลยุทธ์ผลักดัน ร�วมขับเคลื�อน สนับสนุน

เครือข�าย สร้างเสริมบทบาทน�า ภาพลักษณ์ และความรับผิดชอบด้านสุขภาพของประเทศไทย

ต�อประชาคมโลกด้วยหลักการความมั�นคงของมนุษย์อย�างต�อเนื�อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความสอดคล้องระหว�างนโยบายสุขภาพภายใน

ประเทศและระหว�างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างระบบสุขภาพให้เข้มแข็ง ยุติธรรม และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร องค์กร และ

พัฒนาคุณภาพของข้อมูลด้านสุขภาพโลกอย�างต�อเนื�อง

 การประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศมีหน้าที�จัดท�าร�างแผนการปฏิรูปประเทศและเพื�อเสนอต�อคณะ

กรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับคณะรัฐมนตรี

ได้มีมตเิมื�อวนัที� 13 มนีาคม พ.ศ. 2561 เหน็ชอบร�างแผนการปฏริปูประเทศ และสภานติบัิญญตัิ

แห�งชาตไิด้มีการประชุมเมื�อวันที� 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที�

เรยีบร้อยแล้ว โดยประเดน็ การปฏริปูการแพทย์แผนไทยและสมนุไพรเพื�อเศรษฐกจิ เป็นส�วนหนึ�ง

ของการขบัเคลื�อนการปฏิรปูประเทศด้านสาธารณสุข ที�มุ�งเน้นให้มกีารปฏรูิปร�วมกนักบัทกุภาคส�วน



4444 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ที�เกี�ยวข้องอย�างบูรณาการ ภายใต้เป้าหมาย “ประเทศไทยมีความมั�งคั�งจากการนวดไทยและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแพทย์แผนไทยมีความมั�นคงในระบบบริการสุขภาพ และพึ�งตนเองได้

อย�างยั�งยืน” 

กระทรวงสาธารณสุขได ้เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร ์ชาติระยะ 20 ปี 

ด้านสาธารณสุข ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที�รวมพลังสังคม เพื�อประชาชน

สุขภาพดี” และเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที�มีความสุข ระบบสุขภาพยั�งยืน” 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอดรับกับ

ยทุธศาสตร์ที� 2 Service Excellence ในแผนงานที� 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service 

Plan) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการ (Service plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน และแผนงานที� 9 อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ภายใต้โครงการพัฒนาการ

ท�องเที�ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์

การจัดทำาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

เพื�อเป็นเจตจ�านงและพนัธะร�วมกนัของสงัคม มสีถานะตามบทบญัญตัใินมาตรา 46 แห�งพระราชบญัญตัิ

สุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2550 ที�ก�าหนดให้ใช้เป็นกรอบและแนวทางขับเคลื�อนนโยบายและการ

ด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ในส�วนที�เกี�ยวข้องสอดคล้องกับสาระในหมวดที� 5 

การส�งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ�นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื�น โดยมีหลักการส�าคัญ ดังนี้ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ�นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือกอื�น ควรเป็นระบบสุขภาพที�ส�าคัญในการได้รับการส�งเสริมและสนับสนุน

ให้เกิดการยอมรับ โดยการพัฒนาต�อยอดจากฐานเดิมอย�างเป็นระบบและต�อเนื�อง โดยเฉพาะ

ในด้านบุคลากร งบประมาณและวิชาการ โดยให้ความส�าคัญทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งส�งเสริมสนับสนุนให้อยู�ใน 

วิถีชีวิตคนไทย 

2) ต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันาและต�อยอดองค์ความรู้ในภมิูปัญญาท้องถิ�น

ด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื�น เพื�อให้สามารถ

น�าไปใช้ประโยชน์ได้อย�างมี ประสิทธิผลและปลอดภัย 

3) ประชาชนมีสิทธิเลือกใช้และเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกอื�น และการบริโภคผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องได้อย�างเหมาะสม และมี

ความปลอดภัย



บทที่

1

4545ระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนา

ภูมปัิญญาไท สขุภาพวถิไีท ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นยทุธศาสตร์ที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบั

การขับเคลื�อนนโยบายและทิศทางการด�าเนินงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ระบบสุขภาพของประเทศ

มีความเข้มแข็ง ก�อประโยชน์สุขต�อปวงชนอย�างเท�าเทียมบนฐานภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทย” 

ด�าเนินงานภายใต้ 5 มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Measures) โดยใช้ค�าย�อว�า 5E ได้แก� 

มาตรการด้านวิชาการ (Education & Knowledge) มาตรการด้านนโยบายและกฎ์หมาย 

(Enforcement & Law) มาตรการด้านการพฒันาขดีความสามารถ (Empowerment) มาตรการ

ด้านการเงิน (Economics) และมาตรการด้านระบบและกลไก (Engineering) ควบคู�กับการ

ขบัเคลื�อน 3 ประเดน็ยทุธศาสตร์ โดยมคี�าย�อว�า WIC ได้แก� ยทุธศาสตร์ที ่1 สร้างภมูปัิญญาไทย 

สขุภาพวถิไีท ให้เข้มแขง็ (Wisdom) ยทุธศาสตร์ที ่2 บรูณาการระบบบรกิาร การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และระบบยาจากสมุนไพรกับระบบการแพทย์อื�น ๆ 

(Integration of Health service systems) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถของ

ประชาชน บุคลากร และเครือข�าย (Capacity Building) รวมถึงแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย

การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560 - 2565) ที�มุ�งเน้นการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต�

ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ภายใต้วิสัยทัศน์ “สมุนไพรไทยเพื�อความมั�นคงทางสุขภาพและ

ความยั�งยืนของเศรษฐกิจไทย”  

การพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สอดรับ

ยุทธศาสตร์ที� 3 ส�งเสริมการใช้สมุนไพรเพื�อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นี้ คือ เพิ�มการใช้สมุนไพรในระบบสุขภาพ ในการรักษาโรคและ

เสริมสร้างสุขภาพ และเสริมสร้างพื้นฐานการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เป็น

ส�วนหนึ�งของระบบสุขภาพของประเทศในระยะยาว

จะเห็นได้ว�าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ผสมผสานมีความส�าคัญอย�างยิ�งที�จะขับเคลื�อนประเทศ เพื�อให้ประชาชนได้รับบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืกที�มคีณุภาพมาตรฐาน เข้าถึงได้ง�าย ตลอดจนยกระดับ

การจัดบรกิารการแพทย์แผนไทยที�เป็นเอกลกัษณ์ การพฒันายาและผลติภณัฑ์สมุนไพรให้สามารถ

สร้างมูลค�าเพิ�มทางเศรษฐกิจ (Creative, Culture & High Value Services) สอดรับกับการ

ขับเคลื�อนประเทศให้เป็นประเทศไทย 4.0 





4747ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

บทที่22
ก�ำลังคนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ก�ำลังคนด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 

กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือกกำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก
  ก�าลังคนด้านสุขภาพ (Health Workforce) เป็นองค์ประกอบหนึ�งที�ส�าคัญ
ของระบบสุขภาพ (Health System Framework) ซึ�งมี 6 องค์ประกอบ (6 Building Blocks) 
ตามแนวคิดที�เสนอโดยองค์การอนามัยโลก (ภาพที� 2.1) เนื�องจากก�าลังคนด้านสุขภาพถือเป็น
ผู้จัดให้การบริการสุขภาพแก�ประชาชนโดยรวม เพื�อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจาก
โรคภัยไข้เจ็บ ในการนี้จึงต้องอาศัยบุคลากรที�มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และรับผิดชอบงานให้
บริการสุขภาพ ก�าลังคนด้านสุขภาพเป็นทรัพยากรที�มีความส�าคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัย
แห�งความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการด�าเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้น�า
เทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการวางแผน
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ จึงต้องคิดเรื�องการวางแผนก�าลังคนทั้งในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ตลอดจนวางแผนการกระจายบุคลากรดังกล�าวให้เหมาะสมกับความต้องการของระบบสุขภาพ
และการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ�งการวางแผนก�าลังคนด้านสุขภาพมีความจ�าเป็น
ต้องใช้สมมตฐิานระบบสขุภาพในอนาคตและความร�วมมอืในแต�ละวิชาชพี เพื�อให้เกดิการบรูณาการ
การปฏิบัติงานระหว�างวิชาชีพ ทั้งนี้ นอกจากการคาดประมาณความต้องการก�าลังคนด้าน
สุขภาพแล้ว ยังมีความจ�าเป็นที�จะต้องระบุคุณลักษณะและความสามารถที�พึงประสงค์ในแต�ละ
วิชาชีพเพื�อน�าไปสู�การก�าหนดแนวทางการผลิตบุคลากรดังกล�าวให้สอดคล้องกับบริบทความ

ต้องการของประเทศอย�างแท้จริง 

ภาพที่ 2.1



4848 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  จากรายงานการวิจัยเกี�ยวกับความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 

จัดท�าขึ้นโดยส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ส�านักพัฒนานโยบายสุขภาพ

ระหว�างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ชี้ให้เห็นสถานการณ์การผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพของ

ประเทศว�า หากการผลิตในสายวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ กายภาพบ�าบัด และแพทย์แผนไทย

หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยังด�าเนินไปอย�างในปัจจุบันจนถึงปี 2569 ปริมาณก�าลังคน

น�าจะเพียงพอ จนถึงเกินความต้องการก�าลังคนได้ ตัวอย�างเช�น แพทย์ คาดการณ์ความต้องการ

ในปี พ.ศ. 2569 เท�ากับ 38,236 - 46,946 คน ในขณะที�ก�าลังคนของแพทย์ที�จะมี

ในปี พ.ศ. 2569 สูงถึง 63,065 คน และงานวิจัยของรัชนี จันทร์เกษ และคณะ (2561) เรื�อง 

การสาธารณสุขไทยกับการวางแผนก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในปี พ.ศ. 2569 พบว�า 

ก�าลงัคนที�ให้บรกิารแพทย์แผนไทยในสถานบรกิารภาครฐัทั�วประเทศคาดว�ามจี�านวน 11,279 คน 

ประกอบด้วย แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ�านวน 2,692 คน และผู้ช�วย

แพทย์แผนไทย จ�านวน 8,587 คน ซึ�งการคาดการณ์ความต้องการก�าลังคนด้านการแพทย์

แผนไทยของระบบบริการสาธารณสุข 3 ระดับ ในปี พ.ศ. 2569 เมื�อค�านึงถึงภาระงานทั้งหมด 

พบว�ามีความต้องการแพทย์แผนไทย จ�านวน 13,275 - 16,534 คน และผู้ช�วยแพทย์แผนไทย 

จ�านวน 14,714 - 18,509 คน หรือเทียบเป็นอัตราส�วนจ�านวนประชากรที�รับผิดชอบต�อแพทย์

แผนไทยหนึ�งคนเท�ากับ 4,015 - 5,000 ประชากร และจ�านวนประชากรที�รับผิดชอบต�อผู้ช�วย

แพทย์แผนไทยหนึ�งคนเท�ากับ 3,586 - 4,511 คน ซึ�งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์

ยังคงขาดแคลน อยู�ระหว�างจ�านวน 10,583 - 13,842 คน และผู้ช�วยแพทย์แผนไทยยังคง

ขาดแคลนเช�นกัน อยู�ระหว�างจ�านวน 6,127 - 9,922 คน 

  ปัจจุบันสถานการณ์ก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

และการแพทย์ทางเลอืก ภายใต้สถานการณ์ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID - 19 

ยังคงเป็นปัญหาท้ังด้านคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณที�ไม�เพียงพอต�อการให้บริการและ

การดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงการส�งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองตามศาสตร์

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลือก อย�างไรกต็ามสถานการณ์ดังกล�าว 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 76 แห�ง 
ได้รบัการจดัสรรอตัราว�างในต�าแหน�งแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยกุต์ จ�านวน 1,000 อตัรา 
เพื�อบรรจุบคุคลเข้ารบัราชการในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นผู้ปฏบิติัหน้าที�ด้านการป้องกนั
ควบคมุโรค เป็นส�วนหนึ�งของทมีสอบสวนโรค ร�วมกบัทีมสหสาขาวชิาชพี โดยร�วมท�าการคดักรอง 
เฝ้าระวังผู้ติดเชื้อและผู้ที�เดินทางกลับจากพื้นที�เสี�ยงท้ังในสถานบริการสาธารณสุขและชุมชน 
รวมถึงติดตามเยี�ยมผู้ที�เข้าข�ายต้องกักกันเพื�อสังเกตอาการเริ�มป่วยที�บ้าน (Home Quarantine) 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที�ด้านการส�งเสริมสุขภาพ โดยการใช้ข้อมูลองค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์
แผนไทย ส�งเสริมการผลิตหรือใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาหลักแห�งชาติ หรือต�ารับยาสมุนไพร เช�น 



บทที่

2

4949กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รแพทย์ท�งเลือก

น�้ามหาพิกัดตรีผลา เพื�อเป็นการดูแลสุขภาพประชาชนกลุ�มเสี�ยงและผู้ป่วยที�มีอาการเข้าข�าย 
เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที�ในทีมดูแลผู้ป่วยที�มีอาการเข้าข�าย 
เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 ในสถานที�ควบคุมเพื�อสังเกตการเริ�มป่วยที�จัดโดยทาง
ราชการ (State Quarantine) และร�วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท�างานศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินเพื�อรับมือสถานการณ์ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 ในระดับจังหวัดหรือ
ระดับอ�าเภอ

  อนึ�ง มาตรการบริหารและพัฒนาก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557- 2561) ซึ�งคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการทดแทนอัตราว�างจากผลเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการ
จ้างงานรูปแบบอื�นที�หลากหลาย โดยไม�จ�าเป็นต้องใช้ข้าราชการเพียงอย�างเดียว ตามที�ส�านักงาน 
ก.พ. เสนอ โดยให้ค�านึงถึงความจ�าเป็นตามภารกิจของแต�ละส�วนราชการ ความมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุ้มค�าในการบริหารก�าลังคนภาครัฐ โดยมีเป้าประสงค์เพื�อให้ส�วนราชการเลือกใช้
รูปแบบการจ้างงานได้เหมาะสมกับความจ�าเป็นของภารกิจและเพื�อให้สัดส�วนรูปแบบการใช้การ
จ้างงานที�ไม�ใช�ข้าราชการเพิ�มขึ้น ซึ�งจะช�วยลดภาระผูกพันด้านค�าใช้จ�ายด้านบุคคลในระยะยาว
โดยก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก มีประเด็นหลัก 
4 ประเด็น ประกอบด้วย สถานการณ์ก�าลังคน สถานการณ์การผลิต การกระจายก�าลังคน และ
การสูญเสียก�าลังคน

2.1 สถานการณ์กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

 2.1.1 นิยามตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

  1) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) หมายถึง 
ผู้ที�ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที�สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมี
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ�งได้รับอนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้ เป็นผู้ให้การอบรมและ

ต้องสอบผ�านความรู้ตามที�ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในกลุ�มนี้ นับเป็นก�าลังคนด้านการแพทย์

แผนไทยที�มีความส�าคัญมากและเป็นรากฐานของการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพ

ภาคประชาชน เพราะมีระบบการเรียนการสอนที�สืบทอดกันมาแต�อดีต โดยสมาคม มูลนิธิ ชมรม

ด้านการแพทย์แผนไทย และมีหมอแผนไทย ที�มีความรู้สืบทอดจากครูบาอาจารย์และคัมภีร์การ

แพทย์แผนไทยดั้งเดิม



5050 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  2) ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ข) หมายถึง 

ผู้ที�ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท�าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที�สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ�าน

ความรู้ตามที�ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย

  3) ครูแพทย์แผนไทย หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ�งได้

รับอนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห�งพระราช

บัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

  ครูแพทย์แผนไทย นับเป็นก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยที�มีความส�าคัญ 

เนื�องจากเป็นผู้ที�ถ�ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้กับสถาบันฝึกอบรมที�สภาการ

แพทย์แผนไทยก�าหนดหรือรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) ปัจจุบันครูแพทย์แผนไทยต้องเป็น

สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ในแต�ละด้าน เป็นระยะเวลาไม�น้อยกว�า 5 ปี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน

วิชาชีพ รวมทั้งต้องผ�านการฝึกอบรมจากสภาการแพทย์แผนไทย และได้รับหนังสือส�าคัญแสดง

การเป็นครูแพทย์แผนไทยให้สามารถถ�ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้

  4) ผูช่้วยแพทย์แผนไทย หมายถงึ บุคคลที�ผ�านการอบรมหลกัสตูรประกาศนยีบตัร

ผู้ช�วยแพทย์แผนไทย ตามหลักสูตรจากสถาบันตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว�าด้วย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข ในการรับรองหลักสูตรผู้ช�วยแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2561 ซึ�งช�วย

กระท�าการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือช�วยกระท�าการประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ ซึ�งได้รับมอบหมายและอยู�ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

  ผู้ช�วยแพทย์แผนไทย นับเป็นอีกหนึ�งก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยที�มีความ

ส�าคัญยิ�ง ซึ�งช�วยแพทย์แผนไทยกระท�าการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือช�วยแพทย์

แผนไทยประยุกต์กระท�าการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยได้รับการจัดการ

ศกึษาหรอืฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยตามหลักสูตรจากสถานศกึษาของรัฐ หรือสถานศกึษา

ของเอกชน สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถาบัน หรือสถานพยาบาลของเอกชน หน�วยงานของรัฐ 

มูลนิธิ และสมาคมที�จัดตั้งข้ึนตามกฎ์หมายว�าด้วยการนั้น ซึ�งได้รับอนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้

ส�าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช�วยแพทย์แผนไทยจากสภาการแพทย์แผนไทย
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5151กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รแพทย์ท�งเลือก

 2.1.2 ผูป้ระกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยกุต์ 

  จากข้อมูลของสภาการแพทย์แผนไทย จ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (ก) (ข) ปี พ.ศ. 2560 - 2562 ที�จ�าแนกประเภท

ใบประกอบวิชาชีพทั้ง 5 กลุ�ม (ตารางที� 2.1)

ตารางที่ 2.1 จ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

  (ก) (ข) ปี พ.ศ. 2560 - 2563

ปี พ.ศ.

ที่จัดสอบ

แผน/ครั้ง

ที่จัดสอบ

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ใบ) ผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์

แผนไทยประยุกต์ 

(คน/ใบ)

เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย นวดไทย

สมัคร สอบผ�าน สมัคร สอบผ�าน สมัคร สอบผ�าน สมัคร สอบผ�าน

2560

ก 427 290 556 214 178 115 102 82

280ข (1) 814 723 592 484 564 316 515 499

ข (2) 361 212 344 294 433 386 277 267

2561

ก 282 98 472 152 331 239 193 156

296ข (1) 697 643 652 550 642 632 552 511

ข (2) 182 152 205 116 156 112 165 163

2562

ก (1) 315 271 466 153 296 127 149 54

328
ก (2) 160 103 316 119 243 168 145 97

ข (1) 551 478 542 476 431 387 406 401

ข (2) 127 83 161 151 132 126 96 93

2563

ก (1) 346 88 531 179 262 200 152 75

333ข (1) 554 524 467 452 580 555 432 431

ข (2) 178 140 172 162 153 142 130 129

* กลุ�มวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 1 คน สามารถมีใบประกอบวิชาชีพ มากกว�า 1 ใบ

ที่มา : สภาการแพทย์แผนไทย, 30 กันยายน พ.ศ. 2563



5252 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  เมื�อพจิารณาข้อมลูตัง้แต� ปี พ.ศ. 2560 - 2563 พบว�า มผู้ีสอบผ�านการประกอบ

วชิาชีพการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) จ�านวนรวม 3,805 ใบ/คน จากผู้สมคัรทัง้หมด 4,994 คน 

คดิเป็นร้อยละ 76.19 ในส�วนผูส้อบผ�านการประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย (เภสัชกรรมไทย) 

มีจ�านวนรวม 3,502 ใบ/คน จากผู้สมัครทั้งหมด 5,449 คน คิดเป็นร้อยละ 64.27 ส�วนผู้สอบผ�าน

การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ผดุงครรภ์ไทย) มีจ�านวนรวม 3,505 ใบ/คน จากผู้สมัคร

ทัง้หมด 4,401 คน คดิเป็นร้อยละ 79.64 และผู้สอบผ�านการประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย 

(นวดไทย) จ�านวนรวม 2,959 ใบ/คน จากผู้สมัครทั้งหมด 3,314 คน คิดเป็นร้อยละ 89.29 

  โดยผู้สมัครสอบ 1 คน สามารถยื�นขอสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย ได้มากกว�า 1 สาขา ในคราวเดียวกัน 

  ในส�วนข้อมูลเกี�ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้ังแต� 

ปี พ.ศ. 2560 - 2563 มีผู้สอบผ�านรวมจ�านวน 1,237 คน/ใบ (ตารางที� 2.1)

  ทั้งนี้ ข้อมูลจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตั้งแต�ปี พ.ศ. 2540 - 

2563 พบว�า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย) มีจ�านวนรวมทั้งหมด 26,578 

คน/ใบ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (เภสัชกรรมไทย) 33,843 คน/ใบ ผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ผดุงครรภ์ไทย) 14,654 คน/ใบ และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย (นวดไทย) 8,402 คน/ใบ ในส�วนประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตั้งแต�มี

การเปิดสอบจนถึงปัจจุบัน มีจ�านวน 4,099 คน/ใบ 

 2.1.3  ครูแพทย์แผนไทย

  ในป ี  พ.ศ. 2560 มีการเปลี�ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเ งื�อนไข

ในการให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที�ประสงค์ขอรับอนุญาตเป็นผู้ถ�ายทอดความรู้

ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในสถาบันหรือสถานพยาบาลที�สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห�งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 โดยมีการออก

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว�าด้วยครูการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที� 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ซึ�งครูผู้รับมอบตัวศิษย์ที�ได้รับหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์จาก

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. 2542 ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับฉบับดังกล�าว ถือเป็นจุดเปลี�ยนแปลงส�าคัญหนึ�งของวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย
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  ข้อมูลจ�านวนครูแพทย์แผนไทยรายใหม�ที�ขอรับอนุญาตเป็นผู้ถ�ายทอดความรู้

ในแต�ละปี ตั้งแต� ปี พ.ศ. 2560 - 2563 จ�าแนกตามประเภทใบครูแพทย์แผนไทย 4 ด้าน (ตาราง

ที� 2.2)

ตารางที่ 2.2 จ�านวนใบครูแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. 2560 - 2563 

จำานวนใบครูแพทย์แผนไทย ปี พ.ศ. 2560 – 2563

ปี พ.ศ. เวชกรรมไทย 

(ใบ)

เภสัชกรรมไทย 

(ใบ)

ผดุงครรภ์ไทย 

(ใบ)

นวดไทย

(ใบ)
2560 151 160 119 112

2561 135 247 113 85

2562 293 359 234 175

2563 126 167 106 107

* ครูแพทย์แผนไทย 1 คน สามารถมีใบครูแพทย์แผนไทย มากกว�า 1 ใบ

ที่มา : สภาการแพทย์แผนไทย, กันยายน พ.ศ. 2563

 2.1.4 ข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค

  ข้อมูลจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขใน 12 เขตสุขภาพ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน) รวมอัตราก�าลังทุกประเภทการจ้าง 

มีจ�านวนทั้งสิ้น 4,404 คน (ข้อมูล ณ วันที� 27 เมษายน 2563) แบ�งเป็น ข้าราชการ จ�านวน 

1,272 คน (ร้อยละ 28.9) พนักงานราชการ จ�านวน 82 คน (ร้อยละ 1.8) พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข จ�านวน 1,748 คน (ร้อยละ 39.7) ลูกจ้างชั�วคราว จ�านวน 699 คน (ร้อยละ 15.9) 

และลูกจ้างประเภทอื�น จ�านวน 603 คน (ร้อยละ 13.7) 



5454 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาพที่ 2.2 ข้อมูลจ�านวนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวง

  สาธารณสุข 12 เขตสุขภาพ และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

ที่มา : กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 27 เมษายน 

 พ.ศ. 2563

 2.1.5 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กับบุคลากร

ด้านการแพทย์แผนไทย

  ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต�

ปี พ.ศ. 2563 ได้ส�งผลให้ภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์เพิ�มขึ้นอย�างมาก ทั้งเป็นก�าลังหลัก

ในการปฏิบัติงานด�านหน้า ซึ�งต้องสัมผัสผู้ป่วยในสถานบริการระดับต�าง ๆ  ต้องปฏิบัติงานเป็นผลัด

ตลอด 24 ชั�วโมง รวมทั้งหมุนเวียนไปปฏิบัติงานควบคุมโรคในพื้นที�เสี�ยง สถานบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสขุซึ�งมอีตัราก�าลงัอยู�เพยีงร้อยละ 70 ของกรอบความต้องการ จงึประสบปัญหา

ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อย�างรุนแรง กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องด�าเนินการอย�าง

เร�งด�วนในการเพิ�มปริมาณบุคลากรทางการแพทย์ให้มีจ�านวนเพียงพอ และให้มีความพร้อม

รองรับการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมป้องกันการแพร�กระจาย

ของโรค รวมทัง้การส�งเสรมิฟ้ืนฟสูขุภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงด�าเนนิการจัดท�า

ข้อเสนอเร�งด�วนต�อรัฐบาล เพื�อขออนุมัติต�าแหน�งข้าราชการอัตราตั้งใหม�เพื�อบรรจุบุคลากร

ดงักล�าวเป็นข้าราชการ รวมทัง้เพื�อสร้างขวญัก�าลังใจแก�บคุลากรที�ปฏบิติังานท�ามกลางความเสี�ยง 



บทที่

2

5555กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รแพทย์ท�งเลือก

  คณะรฐัมนตรใีนการประชุมเมื�อวนัที� 15 เมษายน พ.ศ. 2563 มมีติเหน็ชอบการเพิ�ม

อตัราข้าราชการตัง้ใหม� และมาตรการเพิ�มสทิธปิระโยชน์อื�นส�าหรับบคุลากรกระทรวงสาธารณสุข

รองรับภาวะฉกุเฉนิในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ตามมตคิณะกรรมการ

ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนภาครัฐ (คปร.) ดังนี้

  1)  มีมติเห็นชอบ การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม�เพื�อบรรจุบุคลากรในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข (พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั�วคราว) 

ที�ปฏิบัติงานด�านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ�านวน 24 สายงาน รวมทั้งสิ้น 38,105 อัตรา

  2)  เห็นชอบให้ก�าหนดเงื�อนไขว�าเมื�อบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้

รับการบรรจุเข้ารับราชการในต�าแหน�งที�ได้รับจัดสรรแล้ว ให้ยุบเลิกต�าแหน�งพนักงานราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั�วคราวตามจ�านวนที�ได้บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

และให้กระทรวงสาธารณสุขปรับรูปแบบการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นเฉพาะ

การจ้างงานสนบัสนนุทั�วไปเท�านัน้ และให้กระทรวงสาธารณสขุรายงานผลการด�าเนนิการเกี�ยวกบั

การเปลี�ยนสายงาน การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตลอดจนการยุบเลิกต�าแหน�งที�จ้างงานด้วย

รูปแบบอื�นให้ คปร. ทราบด้วย

  3)  เห็นชอบให้ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข แบ�งการก�าหนดต�าแหน�งอัตรา

ข้าราชการตั้งใหม�เป็น 3 ระยะ ดังนี้

  ระยะที� 1 ให้ก�าหนดต�าแหน�งเพื�อรองรับการบรรจุกลุ�มบุคลากรที�ให้บริการใน

สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรง รวม 25,051 อัตรา ภายในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2563

  ระยะที� 2 ให้ก�าหนดต�าแหน�งเพื�อรองรับการบรรจุกลุ�มบุคลากรที�สนับสนุนการ

ให้บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวม 5,616 อัตรา ตั้งแต�เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

  ระยะที� 3 ให้ก�าหนดต�าแหน�งเพื�อรองรับการบรรจุกลุ�มบุคลากรที�ให้บริการ

หรือสนับสนุนการให้บริการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที�ปฏิบัติงาน

ในพื้นที�โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพต�าบลหรือสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ รวม 7,438 อัตรา 

ตั้งแต�เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

  โดยให้กระทรวงสาธารณสุขและหน�วยงานที�เกี�ยวข้องพิจารณาด�าเนินการโอน

เงินงบประมาณเหลือจ�ายประจ�าปีและเงินนอกงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขมาต้ังจ�าย



5656 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

เป็นเงินเดือนและค�าตอบแทนของบุคลากรที�ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการดังกล�าวตามจ�านวน

วงเงินงบประมาณงบบุคลากรที�จะใช้ เพื�อลดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายเงินงบกลาง 

ตามที�ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอต�อที�ประชุม

  4) มีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม�เพื�อบรรจุนักศึกษา

ผู้ส�าเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 5 สายงาน รวมทั้งสิ้น 7,579 อัตรา

  ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรกรอบอัตราต�าแหน�งแพทย์แผนไทย 

(ต�าแหน�งว�าง) เบื้องต้น จ�านวน 1,000 อัตรา และเพื�อให้การด�าเนินการเป็นไปอย�างมี

ประสิทธิภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้ร�วมกับหน�วยงานสาธารณสุข

ทั้ง 76 จังหวัด เพื�อพิจารณาจัดท�าและวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้อ้างอิงกับคู�มือโครงสร้างและ

กรอบอัตราก�าลังหน�วยงานราชการบริหารส�วนภูมิภาค (ปี พ.ศ. 2560 - 2564) ส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข และงานวิจัยการวางแผนก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในปี พ.ศ. 2569 

มีรายละเอียดดังนี้

  (1) วิ เคราะห ์ภาระงานของบุคลากรด ้านการแพทย์แผนไทยในสังกัด

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โดยก�าหนดกรอบอัตราก�าลังขั้นต��าที� 4,396 อัตรา และกรอบอัตราก�าลังขั้นสูงที� 4,534 อัตรา 

ซึ�งปัจจุบันมีข้าราชการต�าแหน�งแพทย์แผนไทย จ�านวน 1,272 ต�าแหน�ง คิดเป็นร้อยละ 28.94 

จากกรอบอัตราก�าลังขั้นต��า

  (2) วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นอกเหนือจาก

ข้าราชการ พบว�าบุคลากรที�ด�ารงต�าแหน�งประเภท พนักงานราชการ จ�านวน 82 คน พนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 1,748 คน ลูกจ้างชั�วคราว และลูกจ้างอื�นที�ปฏิบัติงาน จ�านวน 

1,302 คน รวมบุคลากรที�มิใช�ข้าราชการ 3,132 คน

  (3) การจดัสรรอัตราต�าแหน�งแพทย์แผนไทยสงักดักระทรวงสาธารณสขุเบ้ืองต้น 

จ�านวน 1,000 อัตรา จะท�าให้จ�านวนอัตราก�าลังข้าราชการเพิ�มขึ้นเป็น 2,272 ต�าแหน�ง คิดเป็น

ร้อยละ 51.68 ของกรอบอัตราก�าลังขั้นต��า จากสถานการณ์ข้อมูลบุคลากรที�มีอยู�ยังไม�สามารถ

จัดสรรอัตราต�าแหน�งข้าราชการให้ครอบคลุมพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั�วคราว 

และลูกจ้างอื�นได้ทั้งหมด

  หลังจากนั้น ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียนหนังสือที� 

สธ 0208.02/ว 1575 ลงวันที� 17 กรกฎ์าคม 2563 เรื�อง การจัดสรรต�าแหน�งแพทย์แผนไทย 

เพื�อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที�ปฏิบัติงานด�านหน้า
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5757กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รแพทย์ท�งเลือก

ในสถานการณ์ระบาดจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ถงึผูว้�าราชการจงัหวดัทกุจงัหวดัเพื�อทราบ

และแจ้งผู้เกี�ยวข้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดเวลา ทั้งนี้ ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที� 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ส�าหรับผู้ที�ได้รับการบรรจุในต�าแหน�งที�จัดสรรจะต้องไม�มี

การโยกย้ายหรือไปช�วยราชการ ภายในระยะเวลา 3 ปี

2.  สถานการณ์การผลิตกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย 

 2.2.1 สถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู ้

สำาหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ประเภท ก) 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

  บุคลากรที�เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) 

ต้องผ�านการศึกษาหรือฝึกอบรมที�จัดโดยสถาบันหรือสถานพยาบาลที�สภาการแพทย์แผนไทย

รับรอง ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว�าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการรับรอง

และด�าเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาล ซึ�งได้รับอนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้ ส�าหรับการ

ฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557 และต้องสอบผ�านความรู้ตามที�ก�าหนดไว้ใน

ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย 

  ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย วันที� 20 เมษายน พ.ศ. 2564 พบว�า ปัจจุบัน

มีสถาบันหรือสถานพยาบาลที�ผ�านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยให้ฝึกอบรมฯ มีจ�านวน

ทั้งสิ้น 87 แห�ง โดยมี 41 แห�ง ที�ผ�านการรับรองครบทั้ง 4 ด้าน (แต�ละแห�งสามารถขออนุญาตได้

มากกว�า 1 ด้าน) ดังนี้

  1. ด้านเวชกรรมไทย มสีถาบนัหรอืสถานพยาบาลที�ต้องฝึกอบรมฯ จ�านวน 52 แห�ง

  2. ด้านเภสชักรรมไทย มสีถาบันหรอืสถานพยาบาลที�ต้องฝึกอบรมฯ จ�านวน 53 แห�ง

  3. ด้านการผดงุครรภ์ไทย มสีถาบนัหรือสถานพยาบาลที�ต้องฝึกอบรมฯ จ�านวน 43 แห�ง

  4. ด้านการนวดไทย มสีถาบนัหรือสถานพยาบาลที�ต้องฝึกอบรมฯ จ�านวน 83 แห�ง

  ส�าหรับสถาบันหรือสถานพยาบาล ซึ�งได้รับอนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้ส�าหรับ

การฝึกอบรมหลกัสตูรผูช้�วยแพทย์แผนไทย (นวดไทย) 330 ชั�วโมง พบว�าสถาบนัหรือสถานพยาบาล

มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ�านวนทั้งสิ้น 107 แห�ง พบในภาครัฐมีมากที�สุด จ�านวน 63 แห�ง 

(ร้อยละ 58.88) และรองลงมาภาคเอกชน จ�านวน 44 แห�ง (ร้อยละ 41.12) โดยข้อมูลจ�านวนผู้ที�

เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้ง 4 ด้าน ในปี พ.ศ. 2561 – 2563 มีดังนี้ 



5858 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

	 	 	ด้านเวชกรรมไทย มีจ�านวนผู้รับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 427, 672 และ 

607 คน ตามล�าดับ

	 	 	ด้านเภสัชกรรมไทย มีจ�านวนผู้รับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 598, 883 และ 

819 คน ตามล�าดับ

	 	 	ด้านผดุงครรภ์ไทย มีจ�านวนผู้รับการฝึกอบรมฯ รวมทั้งสิ้น 385, 433 และ 

512 คน ตามล�าดับ

	 	 	ด้านนวดไทย มจี�านวนผู้รบัการฝึกอบรมฯ รวมท้ังสิน้ 417, 408 และ 617 คน 

ตามล�าดับ

 2.2.2 สถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบ

เท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ (ประเภท ข)

  สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที�เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการ

แพทย์แผนไทยและการผลิตก�าลังคน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 31 สถาบัน แบ�งออกเป็นหลักสูตรสาขา

การแพทย์แผนไทย จ�านวน 21 แห�ง และหลักสูตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ�านวน 10 

แห�ง มีจ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาสะสมรวม 12,457 คน โดยสามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

ทั้ง 2 สาขา รวมประมาณปีละ 1,200 - 1,300 คน 

  1) สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ที�ได้รับการรับรองหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีจากสภาการแพทย์แผนไทย มีจ�านวน 21 แห�ง (ตารางที� 2.3) 

ตารางท่ี 2.3 สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยที�ผ�านการรับรองหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีจากสภาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) 

ลำาดับ สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตร

ฉบับที่รับรอง

ภาคเหนือ
1 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2560

2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

พ.ศ. 2561

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 2559

4 วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. 2559
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ลำาดับ สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตร

ฉบับที่รับรอง

5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2558

6 คณะทรัพยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีานวทิยาเขตสกลนคร พ.ศ. 2561

7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา พ.ศ. 2563

ภาคกลาง

8 วทิยาลยัมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลัยราชภฏัหมู�บ้านจอมบงึ พ.ศ. 2555

9 หลักสูตรการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2556

10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2558

11 วทิยาลยัการสาธารณสขุสริินธร จงัหวดัชลบรีุ สถาบนัร�วมผลติ มหาวทิยาลยับรูพา พ.ศ. 2560

12 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ�งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี พ.ศ. 2560

13 คณะแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560

14 วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2561

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี 

สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

พ.ศ. 2561

16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2561

17 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พ.ศ. 2561

ภาคใต้

18 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. 2558

19 คณะแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559

20 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ. 2560

21 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พ.ศ. 2560

ที่มา : สภาการแพทย์แผนไทย, 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

  จากตารางที� 2.3 พบว�าสถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยที�ผ�าน

การรับรอง จากสภาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) จ�านวน 21 แห�ง ผลิตในหน�วยงานภาครัฐ

มากที�สุด จ�านวน 16 แห�ง (ร้อยละ 76.19) รองลงมาภาคเอกชนจ�านวน 5 แห�ง (ร้อยละ 23.81) 

ซึ�งผู ้ที�จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท�าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจาก

สถาบนัการศกึษาที�สภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง ต้องสอบผ�านความรูต้ามที�ก�าหนดไว้ในข้อบงัคบั

สภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557
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และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  สถานการณ์การผลิตก�าลังคนในสถาบันการศึกษาที�จัดการเรียนการสอน

สาขาการแพทย์แผนไทย จ�านวน 21 แห�ง ผลการส�ารวจข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก (สิงหาคม พ.ศ. 2563) พบว�า มีจ�านวนยอดสะสมรวม ปี พ.ศ. 2549 - 2560 

จ�านวน 5,334 คน ยอดสะสมระหว�างปี พ.ศ. 2561 - 2563 จ�านวน 2,370 คน รวมผู้ส�าเร็จการ

ศึกษาสะสมทั้งสิ้น จ�านวน 7,704 คน อย�างไรก็ตามไม�มีข้อมูลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษาว�า

ท�างานที�ใด และผลสอบใบประกอบวิชาชีพได้ในภาพรวมเท�าใด (ตารางที� 2.4)

ตารางที่ 2.4  สถาบันและจ�านวนผู้ที�ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทย 

  (ปี พ.ศ. 2549 - 2563)

ลำาดับ สถาบัน
ยอดสะสมรวม
ปี 2549-2560 

(คน)

ปีการศึกษา (คน) ยอดสะสมรวม
ปี 2549-2563

(คน)
2561 2562 2563

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 1,035 95 68 102 1,300

2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก 107 27 85 55 274

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 102 48 6 11 167

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 418 74 59 57 608

5 มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา จงัหวดัศรสีะเกษ 0 0 3 15 18

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร

651 41 46 62 800

7 วิทยาลัยนครราชสมีา ยังไม�มีผู้ส�าเร็จการศึกษา

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู�บ้านจอมบึง 112 11 16 18 157

9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 538 51 16 0 605

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 46 71 63 47 227

11 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี 38 54 41 45 178

12 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 39 20 27 26 112

13 มหาวิทยาลัยรังสิต 935 23 29 34 1,021

14 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังไม�มีผู้ส�าเร็จการศึกษา

15 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุขกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

0 24 36 50 110

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 50 3 34 32 119

17 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 416 44 45 42 547

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

67 35 21 43 166
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ลำาดับ สถาบัน
ยอดสะสมรวม
ปี 2549-2560 

(คน)

ปีการศึกษา (คน) ยอดสะสมรวม
ปี 2549-2563

(คน)
2561 2562 2563

19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 554 58 108 105 825

20 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 34 56 34 36 160

21 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ยะลา 192 48 30 40 310

รวม 5,334 783 767 820 7,704

ที่มา : สภาการแพทย์แผนไทย, สิงหาคม พ.ศ. 2563

  ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที�ยังไม�มีผู้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 - 2563 

จ�านวน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และวิทยาลัยนครราชสีมา เนื�องจากเป็น

สถาบันการศึกษาที�เพิ�งผ�านการรับรองฯ ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563 ตามล�าดับ

  2) สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที�ได้รับการรับรอง

หลักสูตรระดับปริญญาตรีจากสภาการแพทย์แผนไทย มีจ�านวน 10 แห�ง (ตารางที� 2.5) 

ตารางที่ 2.5 สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที�ผ�านการรับรองหลักสูตร

  ระดับปริญญาตรีจากสภาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) 

ลำาดับ สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย
หลักสูตร

ฉบับที่รับรอง

1 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2557

2 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

3 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557

4 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557

5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2557

6 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม�ฟ้าหลวง พ.ศ. 2557

7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2557

8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2557

9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2557

10 วิทยาลัยนานาชาติพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2560

ที่มา : สภาการแพทย์แผนไทย, 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

  จากตารางที� 2.5 พบว�าสถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที�

ผ�านการรับรอง จากสภาการแพทย์แผนไทย (ประเภท ข) จ�านวน 10 แห�ง เป็นหน�วยงานภาครัฐ

ทั้งหมด ซึ�งผู้ที�จะได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท�าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์จากสถาบนัการศึกษาที�สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ต้องสอบผ�านความรู้ตามที�ก�าหนดไว้

ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557

  สถานการณ์การผลิตก�าลังคนในสถาบันการศึกษาที�จัดการเรียนการสอนสาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ�านวน 10 แห�ง ผลการส�ารวจข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก (สิงหาคม 2563) พบว�า มีจ�านวนยอดสะสมรวม ปี พ.ศ. 2549 - 2560 

จ�านวน 3,806 คน ยอดสะสมระหว�างปี 2561 - 2563 จ�านวน 947 คน และมีผู้ส�าเร็จการศึกษา

รวมทั้งสิ้น จ�านวน 4,753 คน อย�างไรก็ตามไม�มีข้อมูลการติดตามผู้ส�าเร็จการศึกษาว�าท�างานที�ใด 

และผลสอบใบประกอบวิชาชีพได้ในภาพรวมเท�าใด (ตารางที� 2.6)

ตารางที่ 2.6  สถาบันและจ�านวนผู ้ที�ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์

  แผนไทยประยุกต์ (ปี พ.ศ. 2549 -2563)

ลำาดับ สถาบัน

ยอดสะสมรวม 

ปี 2549-2560 

(คน)

ปีการศึกษา (คน) ยอดสะสมรวม

ปี 2549-2563

(คน)
2561 2562 2563

1 มหาวิทยาลัยมหิดล 610 49 48 49 756

2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 181 13 25 10 229

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 655 42 39 44 780

4 มหาวิทยาลัยบูรพา 376 54 43 43 516

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 587 37 40 63 727

6 มหาวิทยาลัยแม�ฟ้าหลวง 493 37 50 56 636

7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 588 33 41 33 695

8 มหาวิทยาลัยนเรศวร 316 21 31 26 394

9 มหาวิทยาลัยพะเยา 0 0 11 9 20

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ยังไม�มีผู้ส�าเร็จการศึกษา

รวม 3,806 286 328 333 4,753

ที่มา : สภาการแพทย์แผนไทย, สิงหาคม พ.ศ. 2563

  ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาที�ยังไม�มีนักศึกษาส�าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 

2561 - 2563 จ�านวน 1 สถาบนั คอื มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร เนื�องจากเป็นสถาบันการศกึษา

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที�ผ�านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย เมื�อ พ.ศ. 2560
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  สรุปสถานการณ์การผลิตก�าลังคนของสถาบันการศึกษาที�จัดการเรียนการสอน

สาขาการแพทย์แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ�านวน 31 แห�ง พบว�า มีจ�านวน

ยอดสะสมรวม ปี พ.ศ. 2549 - 2560 จ�านวน 9,104 คน ยอดสะสมระหว�างปี พ.ศ. 2561 - 2563 

จ�านวน 3,317 คน รวมจ�านวนบณัฑติที�ส�าเรจ็การศกึษาสะสม ทัง้ 2 สาขาทัง้สิน้ จ�านวน 12,457 คน

 2.2.3  การกระจายกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย 

  ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล มีระบบ

สารสนเทศเพื�อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (Human Resource, Office of the 

Permanent Secretary System: HROPS) เป็นระบบการบริหารจัดการก�าลังคนด้านการแพทย์

และการสาธารณสุขในสถานบริการภาครัฐ สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และข้อมูลโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลอืก ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยกุต์ ที�เป็นข้าราชการ 

พนักงานราชการ พนักงานสาธารณสุข และลูกจ้างชั�วคราว จ�าแนกตามประเภทหน�วยบริการ 

(ตารางที� 2.7)

ตารางที่ 2.7  จ�านวนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ�าแนก

  ประเภทสถานบรกิาร

ลำาดับ ประเภทหน่วยบริการ

จำานวน

สถานพยาบาล

(แห่ง)

สถานพยาบาลที่มี

แพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน 
จำานวน

บุคลากรปัจจุบัน

(คน)จ�านวนแห�ง ร้อยละ

1 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  76   45 59.21 77

2 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ  878   4 0.46 6

3 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  80   73 91.25 82

4 โรงพยาบาลศูนย์  34   33 97.06 183

5 โรงพยาบาลทั�วไป  87   83 95.40 265

6 โรงพยาบาลชุมชน  778   742 95.37 1,488

7 โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพต�าบล  9,769  899 9.20 928

8 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน*

1 1 100 56*

รวม  9,769  1,879 19.23 3,085

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563



6464 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  จากตารางที� 2.7 พบว�าภาพรวมก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในสถาน
บริการภาครัฐ สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้แก� แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที�เป็นข้าราชการ 
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั�วคราว และลูกจ้างประจ�า รวมทั้งสิ้น 3,085 คน 
หากพจิารณาข้อมลูผูส้�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศึกษาที�จดัการเรยีนการสอน สาขาการแพทย์
แผนไทยและสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้ง 31 แห�ง ในช�วงปี พ.ศ. 2549 - 2563 จ�านวน 
12,457 คน พบว�าจ�านวนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขจะคิดเป็นร้อยละ 24.77 ของ
ผูส้�าเรจ็การศกึษาทัง้หมด ท�าให้คาดว�าส�วนใหญ�ของผูส้�าเรจ็การศกึษาการแพทย์แผนไทยที�ผ�านมา 
น�าจะประกอบวิชาชีพอิสระ หรือในสถานพยาบาลภาคเอกชน หรืออาจมิได้ประกอบวิชาชีพ

แพทย์แผนไทยก็ได้

 2.2.4  การสูญเสียกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย 

  ในขณะนี ้ สภาการแพทย์แผนไทยยงัไม�มรีะบบการจดัเกบ็ข้อมลูและการรายงาน
ข้อมูลการสูญเสียก�าลังคนด้านการแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
ตามมาตรา 12 (2) ทั้งประเภท ก และ ข จึงไม�สามารถทราบสถานการณ์การสูญเสียด้านก�าลังคน
ด้านการแพทย์แผนไทยได้

2.3 สถานการณ์กำาลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน

 2.3.1 นยิามการแพทย์พื้นบ้าน และการรับรองหมอพื้นบ้าน

  2.3.1.1 นิยามของการแพทย์พื้นบ้านไทย และหมอพื้นบ้าน

  1) การแพทย์พื้นบ้านไทย ตามมาตรา 3 ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 หมายถึงการตรวจ การวินิจฉัย การบ�าบัด การรักษาการป้องกันโรค 
การส�งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ�งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ�น ทั้งนี้ 
ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

  2) แพทย์พื้นบ้านไทย ตามมาตรา 12 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 หมายถึง สมาชิกของสภาการแพทย์แผนไทย ที�มีคุณสมบัติ (2) (ค) เป็น
ผู้ที�ส�วนราชการรับรองความรู้การแพทย์พื้นบ้านไทย โดยผ�านการประเมินหรือการสอบตามที�
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย

  3) หมอพืน้บ้าน ตามมาตรา 31 (7) พระราชบญัญัติวชิาชพีการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ. 2556 หมายถึง บคุคลซึ�งมคีวามรูค้วามสามารถในการส�งเสรมิและดแูลสขุภาพของประชาชน
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ในท้องถิ�นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที�สืบทอดกันมานาน

ไม�น้อยกว�าสิบปี เป็นที�นิยมยกย�องจากชุมชน โดยมีคณะกรรมการหม�ูบ้านหรือองค์กรปกครอง

ส�วนท้องถิ�น เสนอให้หน�วยงานที�กระทรวงสาธารณสุขก�าหนดเป็นผู้รับรอง ทั้งนี้ ได้มีระเบียบ

กระทรวงสาธารณสุขว�าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ�มเติม 2563 แล้ว

  กล�าวโดยสรุปความหมายของค�าว�า “หมอพื้นบ้าน” และ “แพทย์พ้ืนบ้าน” 

กล�าวคือ หมอพื้นบ้าน เป็นบุคคลที�มีความรู้ความสามารถในการส�งเสริมและดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในท้องถิ�นด้วยภูมิปัญญาที�ได้รับการสั�งสมและสืบทอดตามวัฒนธรรมชุมชนที�สืบทอด

กันมานานไม�น้อยกว�าสิบปี เป็นที�นิยมยกย�องจากชุมชน ซึ�งแพทย์พื้นบ้าน คือ หมอพื้นบ้าน

ที�ได้ยกระดับ และผ�านการประเมินตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 

มาตรา 12 (2) (ค) ดังนั้นหมอพื้นบ้านกับแพทย์พ้ืนบ้าน จะแตกต�างกันที�หมอพื้นบ้านไม�มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต�แพทย์พื้นบ้านมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ องค์ความรู้ 

ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านและแพทย์พื้นบ้านโดยหลักการจะไม�แตกต�างกัน 

  2.3.1.2 การดำาเนินงานด้านการรับรองหมอพื้นบ้าน

  กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

มีการด�าเนินงานด้านการรับรองหมอพื้นบ้านตามขั้นตอนและวิธีการผ�านมาแล้ว 3 รูปแบบ คือ 

  1) ผู ้ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ตาม

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) (ค) ซึ�งปัจจุบันมาตราดังกล�าว

ถกูยกเลกิแล้ว แต�พบว�ายังมหีมอพืน้บ้านที�ได้ข้ึนทะเบยีนและรบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ 

สาขาเวชกรรมไทย จ�านวน 165 คน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 47 คน ปัจจุบันคงเหลือ 118 คน 

  2) หมอพื้นบ้าน ตามประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ว�าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที� 2) 

พ.ศ. 2555 ซึ�งปัจจุบันประกาศดังกล�าวถูกยกเลิกแล้ว พบว�าหมอพื้นบ้าน รวมทั้งสิ้น 3,367 คน 

ครอบคลุมพื้นที� 46 จังหวัด ได้รับการออกหนังสือรับรอง โดยมีสถานะของหนังสือรับรอง

หมอพื้นบ้านสมบูรณ์ มีจ�านวน 1,305 คน 

  3) หมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว �าด้วยการรับรอง

หมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2563 ซึ�งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดและ

คณะกรรมการหมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน 

โดยมีการมอบอ�านาจเต็มในการบริหารจัดการและพิจารณาออกหนังสือรับรองให้จังหวัด

ด�าเนนิการได้ ผลการด�าเนนิงานที�ผ�านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร�วมกบั

ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวัด ได้ด�าเนนิการรบัรองหมอพืน้บ้านตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุ 



6666 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

จ�านวนทั้งสิ้น 4,459 คน ครอบคลุม 55 จังหวัด และมีสถานะของหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน
สมบูรณ์ จ�านวน 2,324 คน (ข้อมูล ณ วันที� 24 เมษายน พ.ศ. 2563)1

2.3.1.3 ลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธีของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

   ตามประกาศคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน เรื�อง ลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธี
ของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 ณ วันที� 30 กรกฎ์าคม พ.ศ. 2562 เพื�อใช้ประกอบ
การรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว�าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน 
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 

  (1) ลักษณะการเป็นหมอพื้นบ้าน แบ�งออกเป็น 2 ลักษณะ

  ลักษณะที�หนึ�ง เป็นหมอพื้นบ้านที�เรียนรู้และฝึกฝนความช�านาญจากการปฏิบัติ 
มีการเรียนวิชาจากครูหมอพื้นบ้านคนเดียวหรือหลายคน และอาจมีการศึกษาเพิ�มเติมจากต�ารา
พื้นบ้านหรือคัมภีร์ใบลาน เช�น หมอยาสมุนไพร หมอนวด หมอต�าแย หมอกระดูก หมองู เป็นต้น 

  ลักษณะที�สอง เป็นหมอพ้ืนบ้านที�มีประสบการณ์รักษาโรคจากเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์เฉพาะ ที�เป็นไปตามความเชื�อและศรัทธาของมนุษย์ ซึ�งอาจเกี�ยวข้องกับอ�านาจ
เหนือธรรมชาติ (ผีและอ�านาจศักดิ์สิทธิ์) และพิธีกรรมในการรักษาโรค เช�น คนทรง หมอร�าผีฟ้า
และเฒ�าจ�้าของชาวอีสาน หมอขวัญในหลายชาติพันธุ์ หมอเหยาของชาวผู้ไท หมอมะม็วดของ
ชาวเขมร เป็นต้น ในชุมชนหมอบางคน มีความสามารถทั้งสองลักษณะ ช�วยรักษาโรคทางกาย
และทางใจให้กับชาวบ้าน

  (2) ประเภทของหมอพื้นบ้าน

  1.  หมอต�าแย คือ ผู ้ที�มีความช�านาญในการดูแลสุขภาพในกลุ�มหญิงต้ังแต� 
ก�อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และการดูแลช�วงหลังคลอด รวมถึงการดูแลสุขภาพ
ในกลุ�มเด็กทารก 

  2.  หมอยาสมุนไพร คือ ผู้ที�มีความรู้ความสามารถในการใช้สมุนไพรรักษาโรค
หรือส�งเสริมและดูแลสุขภาพ โดยใช้กรรมวิธีตามภูมิปัญญาพื้นบ้านที�ได้รับสืบทอดมา ทั้งนี้ 
อาจมีการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื�อความสะอาดและปลอดภัย โดย สมุนไพร หมายถึง พืช 
สัตว์ จุลชีพ และธาตุวัตถุ 

  3.  หมอนวดพื้นบ้าน คือ ผู้ที�มีความรู้ความสามารถ ในการใช้แรงสัมผัสต�อ
ร�างกายด้วยการใช้อวัยวะ เครื�องมือหรือสมุนไพร เพื�อบรรเทาความเจ็บปวด เมื�อยล้าทางร�างกาย 

หรือปัญหา ที�เกิดจากโครงสร้างร�างกาย

1 ที�มา : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ครั้งที� 1/2563, 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
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  4. หมอกระดูก คือ ผู้ที�มีความช�านาญดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ  
ที�เกี�ยวเนื�องกับกระดูกแตก หัก หรือ เคลื�อน 

  5.  หมอรกัษาสตัว์พษิกดั คอื ผูที้�มคีวามช�านาญในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย
ที�เกิดจากสัตว์ เช�น งู ต�อ แตน ผึ้ง ตะขาบ แมงป่อง แมงมุม เป็นต้น 

  6. หมอพิธีกรรม คือ ผู ้ ที�มีประสบการณ์รักษาโรคจากเหตุการณ์หรือ
ประสบการณ์เฉพาะ เป็นไปตามความเชื�อและศรัทธาของมนุษย์ ซึ�งอาจเกี�ยวข้องกับอ�านาจ
เหนือธรรมชาติ เช�น ผี สิ�งศักดิ์สิทธิ์ และพลังจิต เป็นต้น เพื�อบ�าบัดดูแลสภาพร�างกายและจิตใจ

  (3)  กรรมวิธี ด้านการแพทย์พื้นบ้านในการส�งเสริม ดูแล รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยที�
มีการสืบทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษ หรือตามวิถีวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งสิ้น 122 กรรมวิธี 
แบ�งเป็น 6 ด้านหลัก ดังนี้
  1.  ด้านการนวด
  2. ด้านสมุนไพร
  3. ด้านพิธีกรรม
  4. ด้านการรักษากระดูก
  5. ด้านการวินิจฉัย
  6. ด้านอื�น ๆ

 2.3.2  สถานการณ์กำาลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน

2.3.2.1 การรับรองหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร�วมกับส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ได้ด�าเนินการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว�าด้วยการรับรอง
หมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2563 โดยมีหมอพื้นบ้านที�ได้รับการรับรอง 
จ�านวนทัง้สิน้ 4,459 คน ครอบคลุม 55 จงัหวดั และมสีถานะของหนงัสือรับรองหมอพ้ืนบ้านสมบูรณ์ 
จ�านวน 2,324 คน (ข้อมูล ณ วันที� 24 เมษายน พ.ศ. 2563) โดยแบ�งประเภทตามความช�านาญ
ของหมอพื้นบ้าน ได้แก� 
  1) หมอต�าแย  จ�านวน  69 คน
  2) หมอยาสมุนไพร จ�านวน 984 คน
  3) หมอนวดพื้นบ้าน จ�านวน  458 คน
  4) หมอกระดูก จ�านวน  163 คน
  5) หมอรักษาสัตว์พิษกัด  จ�านวน  18 คน
  6) หมอพิธีกรรม จ�านวน  717 คน 

  หมายเหตุ หมอพื้นบ้านบางราย มีความช�านาญ มากกว�า 1 ด้าน



6868 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

 2.3.3  การกระจายตวักำาลงัคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน

  2.3.3.1 หมอพื้นบ้านที�ได้รับการรับรอง ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 
ว�าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 4,459 คน ครอบคลุม 55 จังหวัด และ
มีสถานะของหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านสมบูรณ์ จ�านวน 2,324 คน (ข้อมูล ณ วันที� 13 เมษายน 
พ.ศ. 2563) (ตารางที� 2.8)

ตารางที่ 2.8  สถานการณ์การรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว�าด้วย
  การรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562

ที่ ภาค จังหวัด

จำานวน
หมอ

พื้นบ้าน
ที่ได้รับการ
รบัรอง (คน)

สถานะ
สมบูรณ์
(คน)

จำานวนแต่ละประเภท

หมอตำาแย หมอยา
สมุนไพร

นวด
ไทย

หมอ
กระดูก

หมอ
รักษา
สัตว์

พิษกัด

หมอ
พิธีกรรม

1

เหนือ

เชียงราย 152 152 0 80 45 0 0 33
2 เชียงใหม� 4 4 0 3 4 0 0 1
3 ตาก 33 28 9 11 5 4 0 13
4 พิษณุโลก 21 20 0 15 4 2 0 4
5 แพร� 1 0 0 0 0 0 0 0
6 ล�าปาง 35 35 0 14 3 2 0 21
7 ล�าพูน 4 4 0 3 2 0 0 0
8 สุโขทัย 10 10 1 4 6 2 0 1
9 อุตรดิตถ์ 1 1 0 0 1 0 0 0
10

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ขอนแก�น 153 5 0 3 0 2 0 3
11 ชัยภูมิ 143 43 4 18 11 4 0 8
12 นครพนม 255 72 1 56 6 0 0 31
13 นครราชสีมา 106 86 2 20 7 23 1 50
14 บึงกาฬ 37 0 0 0 0 0 0 0
15 บุรีรัมย์ 20 0 0 0 0 0 0 0
16 มหาสารคาม 210 0 0 0 0 0 0 0
17 ยโสธร 1 1 0 0 1 0 0 0
18 ร้อยเด็ด 190 0 0 0 0 0 0 0
19 เลย 256 210 0 63 36 23 0 105
20 ศรีสะเกษ 304 304 0 48 19 2 0 41
21 สกลนคร 1,008 501 0 233 84 0 0 229
22 สุรินทร์ 453 197 19 125 30 42 6 39
23 หนองคาย 6 1 0 1 0 0 0 0
24 หนองบัวล�าภู 59 42 0 16 6 3 0 20
25 อ�านาจเจริญ 44 44 4 38 5 1 1 14
26 อุดรธานี 216 90 0 48 14 0 0 50
27 อุบลราชธานี 41 19 0 9 10 0 0 0
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ที่ ภาค จังหวัด

จำานวน
หมอ

พื้นบ้าน
ที่ได้รับการ
รบัรอง (คน)

สถานะ
สมบูรณ์
(คน)

จำานวนแต่ละประเภท

หมอตำาแย หมอยา
สมุนไพร

นวด
ไทย

หมอ
กระดูก

หมอ
รักษา
สัตว์

พิษกัด

หมอ
พิธีกรรม

28

กลาง

กรุงเทพฯ 2 1 0 1 0 0 0 0
29 กาญจนบุรี 5 4 0 4 1 0 0 0
30 ชัยนาท 76 1 0 1 0 0 0 0
31 นครนายก 13 9 2 3 2 0 0 2
32 ประจวบฯ 1 1 0 1 0 0 0 0
33 ราชบุรี 1 1 0 1 1 0 0 0
34 ลพบุรี 2 1 0 0 1 0 0 0
35 สมุทรปราการ 4 4 0 2 1 0 0 0
36 สมุทรสาคร 4 1 1 0 0 0 0 0
37 สิงห์บุรี 9 9 0 8 2 0 0 0
38 สุพรรณบุรี 1 1 0 1 0 0 0 0
39

ตะวัน
ออก

จันทบุรี 84 69 0 39 7 8 4 4
40 ฉะเชิงเทรา 16 14 0 13 3 0 1 0
41 ชลบุรี 9 7 0 5 3 0 0 0
42 ตราด 24 19 0 15 4 3 0 11
43 ปราจีนบุรี 7 6 0 4 0 3 0 2
44 สระแก้ว 34 0 0 0 0 0 0 0
45

ใต้

กระบี� 6 0 0 0 0 0 0 0
46 ชุมพร 72 56 0 18 37 7 1 3
47 นราธิวาส 55 48 4 9 16 12 2 5
48 ปัตตานี 87 87 17 23 43 12 1 23
49 พังงา 21 12 0 1 1 0 0 0
50 พัทลุง 10 10 3 3 4 1 0 2
51 ภูเก็ต 3 0 0 0 0 0 0 0
52 ยะลา 78 34 0 1 4 0 0 0
53 สงขลา 36 33 1 19 20 2 1 2
54 สตูล 12 9 1 2 5 1 0 0
55 สุราษฎ์ร์ธานี 24 18 0 2 4 4 0 0
รวม 4,459 2,324 69 984 458 163 18 717

ที่มา: กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ทางเลือก ข้อมูล ณ วันที� 24 เมษายน พ.ศ. 2563

  จากตารางที� 2.8 การกระจายตัวก�าลังคนของหมอพื้นบ้านที�ได้รับการรับรอง 

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว�าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 



7070 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

4,459 คน ครอบคลุม 55 จังหวัด และมีสถานะของหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านสมบูรณ์ จ�านวน 
2,324 คน พบว�าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที�สุด จ�านวน 1,615 คน คิดเป็นร้อยละ 69.49 
รองลงมาคือภาคใต้ จ�านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 และภาคเหนือ จ�านวน 254 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.93 ตามล�าดับ

  2.3.3.2 หมอพื้นบ้านที�ผ�านการประเมินความรู้ความสามารถ ที�ขอขึ้นทะเบียน
และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเวชกรรมไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) (ค) มีจ�านวนทั้งสิ้น 165 คน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว 47 คน 
คงเหลือ 118 คน พบกระจายในภาคเหนือ จ�านวน 24 คน ภาคตะวันออกเฉียงหนือ จ�านวน 
33 คน ภาคกลาง 21 คน และภาคใต้ จ�านวน 40 คน

 2.3.4  การสูญเสียกำาลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน

  ข้อมลูกองคุม้ครองและส�งเสรมิภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว�าปัจจุบันหมอพื้นบ้านส�วนใหญ�มีอายุมาก 
อีกทั้งไม�มีศิษย์หรือผู้สืบทอดต�อ ดังนั้นการเสียชีวิตเนื�องจากความชราภาพจะเป็นปัจจัยหลัก
ของการสูญเสียก�าลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน และที�ส�าคัญที�สุดการสูญเสียความรู้เชิงประจักษ์
ของหมอพืน้บ้านกเ็ป็นเรื�องที�จ�าเป็นเร�งด�วนที�ต้องถอดบทเรยีน และบนัทกึองค์ความรู้ของหมอพืน้บ้าน 
รวมทั้งการส�งเสริมให้คนรุ�นใหม�มาสืบสานและต�อยอดต�อไป

   การสูญเสียก�าลังคนของหมอพ้ืนบ้านที�ผ�านการประเมินความรู้ความสามารถ
ที�ขอขึน้ทะเบยีนเเล้วได้รับอนญุาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ สาขาเวชกรรมไทย ตามพระราชบญัญติั
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 (1) (ค) ซึ�งมีจ�านวนทั้งสิ้น 165 คน ซึ�งเสียชีวิตแล้ว 
47 คน พบว�าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสียชีวิตมากที�สุด จ�านวน 14 คน (ร้อยละ 29.79) รองลง
มาเป็นภาคเหนือและภาคกลาง จ�านวน 13 คนเท�ากัน (รวมร้อยละ 55.32) และภาคใต้ มีจ�านวน 
7 คน (ร้อยละ 14.89) 

2.4  กำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีน

 2.4.1  สถานการณ์กำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีน

  การแพทย์แผนจีนเป็นวิธีการรักษาโรคที�ถือก�าเนิดในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และได้รับความนิยมแพร�หลายไปยังประเทศต�าง ๆ ทั�วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ศาสตร์การ
แพทย์แผนจีน ประกอบด้วย การใช้ยาสมุนไพรจีน การฝังเข็ม และการทุยนาเป็นหลัก ซึ�งเป็น
ศาสตร์ในด้านการรักษา มีทฤษฎ์ี หลักการวินิจฉัยและรักษาโรคที�แตกต�างจากการแพทย์
แผนปัจจุบัน โดยถือว�ามนุษย์มีความเป็นเอกภาพกับธรรมชาติ กล�าวคือ เมื�อฤดูกาล เวลา 
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สถานที�เปลี�ยนแปลง ก็จะมีผลกระทบต�อร�างกาย ท�าให้เกิดโรคต�าง ๆ ขึ้น นอกจากในด้าน

การรักษาแล้ว ศาสตร์การแพทย์แผนจีนยังเน้นในด้านสุขภาพจิตและกายที�แข็งแรง หลีกเลี�ยง

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ และส�งเสริมสุขภาพด้วยการออกก�าลังกายในรูปแบบต�าง ๆ 

อาทิเช�น ร�าไทเก็ก การฝึกพลังลมปราณ (ชี�กง) การร�าพัด การร�าดาบ เป็นต้น 

  แพทย์แผนจีนในประเทศไทย แบ�งออกเป็น 2 กลุ�ม ได้แก� แพทย์แผนจีน

ที�สบืทอดจากบรรพบุรษุ และแพทย์แผนจนีที�ส�าเรจ็การศกึษาสาขาการแพทย์แผนจีนจากมหาวทิยาลัย

ในประเทศและต�างประเทศ แพทย์แผนจนีทัง้สองกลุ�มนีจ้ะมจุีดแขง็ที�แตกต�างกนั โดยแพทย์แผนจีน

ที�สืบทอดจากบรรพบุรุษมีประสบการณ์การรักษาโรคเฉพาะทางสูง แต�มีจุดอ�อนด้านทฤษฎ์ี ส�วน

แพทย์แผนจีนที�ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมีจุดแข็งในด้านทฤษฎี์ แต�ขาดประสบการณ์

การรักษา และจากกระแสความต้องการการบริการด้านการแพทย์แผนจีนที�มากขึ้น ท�าให้มี

ความต้องการบุคลากรที�เกี�ยวข้องกับบริการการแพทย์แผนจีนมากยิ�งขึ้น สถาบันการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเริ�มเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี รวมทั้งการอบรมระยะสั้น 

ได้แก� หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มระยะเวลา 3 เดือน ส�าหรับแพทย์แผนปัจจุบัน การฝังเข็มรักษาโรค

เฉพาะทาง ฯลฯ กันมากขึ้น

  ปัจจบุนักฎ์หมายก�าหนดให้การบริการแพทย์แผนจีน ต้องกระท�าโดยผู้ประกอบ

โรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนจนี ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการวชิาชพีการแพทย์แผนจีน 

ตามมาตรา 14 (7) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556 โดยการแพทย์

แผนจีนถูกจัดสาขาการประกอบโรคศิลปะในมาตรา 5 (7) สาขาการแพทย์แผนจีน 

  จากข้อมูลส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ พบว�า มีผู้ที�ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ

แพทย์แผนจีน ตั้งแต�ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปี พ.ศ. 2563 เพิ�มขึ้นอย�างต�อเนื�อง ปัจจุบันมีผู้ที�สอบผ�าน

การประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน รวมทั้งสิ้น 1,656 คน (ส�านักสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศลิปะ กรมสนบัสนนุบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข, กนัยายน พ.ศ. 2563) 

นอกจากนี้ ยังมีแพทย์แผนปัจจุบันที�ผ�านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) ที�จัดอบรม

โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน และกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม ต้ังแต�ปี พ.ศ. 2541 

รวมท้ังสิ้น 2,014 คน (ข้อมูลสถาบันการแพทย์ไทย-จีน, กันยายน 2563) โดยทั้งสองกลุ�มน้ี

มีการกระจายตัวอยู�ในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนทั�วประเทศ

 2.4.2  สถานการณ์การผลิตกำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีน

  ปัจจุบันสถาบันการศึกษาที�คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

ให้การรับรอง แบ�งเป็น สถาบันการศึกษาในประเทศ และสถาบันการศึกษาต�างประเทศ ดังนี้
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

  1) สถาบันการศึกษาในประเทศ ที� เป ิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี หรือ

ประกาศนียบัตรเทียบเท�าปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน ที�กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์

แผนจีนให้การรับรองแล้วมี 9 แห�ง ได้แก� มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย

แม�ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(ตารางที� 2.9)

  2) สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที�เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์แผนจีน

ที�คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ให้การรับรองมี 32 แห�ง (ตามประกาศ

คณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทย์แผนจนี ลงวนัที� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 และประกาศเพิ�มเติม 

ลงวันที� 21 กรกฎ์าคม พ.ศ. 2554) ได้แก�

  1. มหาวทิยาลยัการแพทย์จนีเป่ยจงิ (Beijing University of Chinese Medicine)

  2. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซั�งไห� (Shanghai University of TCM)

  3. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหนานจิง (Nanjing University of Chinese 

   Medicine)

  4. มหาวทิยาลัยการแพทย์จนีกว�างโจว (Guangzhou University of Chinese 

   Medicine)

  5. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู (Chengdu University of TCM)

  6. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเฮยหลงเจียง (Heilongjiang University of 

   Chinese Medicine)

  7. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซานตง (Shandong University of TCM)

  8. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (Tianjin University of TCM)

  9. มหาวิทยาลยัการแพทย์แผนจนีเหลยีวหนิง (Liaoning University of TCM)

  10. มหาวิทยาลยัการแพทย์จนีฉางชนุ (Changchun University of Chinese 

   Medicine) 

  11. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเจ้อเจียง (Zhejiang Chinese Medical 

   University)

  12. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนหูหนาน (Hunan University of Chinese 

   Medicine)

  13. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนฝูเจี้ยน (Fujian University of TCM)

  14. มหาวทิยาลยัการแพทย์จนีหเูป่ย (Hubei University of Chinese Medicine)

  15. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนซานซี (Shanxi University of TCM)
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  16. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนอันฮุย (Anhui University of TCM)

  17. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเจียงซี (Jiangxi University of TCM)

  18. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหอหนาน (Henan University of TCM)

  19. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว�างซี (Guangxi TCM University)

  20. วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกุ้ยหยาง (Guiyang College of TCM)

  21. มหาวทิยาลยัการแพทย์แผนจีนหยนุหนาน (Yunnan University of TCM)

  22. มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนส�านซี (Shaanxi University of Chinese 

   Medicine)

  23. วิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกานซู� (Gansu College of TCM)

  24. คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์แคปิตอล

    (TCM School, Capital Medical University)

  25. คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์เหอเป่ย

    (TCM School, Hebei Medical University)

  26.  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์ซินเจียง

    (TCM School, Xinjiang Medical University)

  27.  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์ฉงชิ�ง 

    (TCM School, Chongqing Medical University)

  28.  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์หนิงเซี�ย

    (TCM School, Ningxia Medical University)

  29.  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยการแพทย์เซ้าท์เทิร์น

    (TCM School, Southern Medical University)

  30.  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยจี้หนาน 

   (TCM School, Jinan University)

  31.  คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยเซี�ยเหมิน 

   (TCM School, Xiamen Medical  University)

  32.  วิทยาลัยการแพทย์กรมต�ารวจ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  โดยในปี พ.ศ. 2563 สถาบันการศึกษาที�เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรเทียบเท�าปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยที�

กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนให้การรับรองแล้ว รวมทั้งสิ้น 9 สถาบัน ได้ผลิตบุคลากร

ที�ส�าเร็จการศึกษาและสอบขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการ

แพทย์แผนจีนแล้ว ทั้งสิ้น 761 คน อยู�ระหว�างการศึกษา จ�านวน 1,628 คน (ตารางที� 2.9)
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

ตารางที่ 2.9 สถาบันการศึกษาที�ได้รับการรับรองหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท�า

  ผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนจีน ปี พ.ศ. 2561

สถาบัน
ปี พ.ศ.

ที่เริ่มเปิด

นักศึกษา

จบการศึกษา

ปี 2561

(คน)

บัณฑิต

ที่สอบได้

ใบประกอบ

โรคศิลปะ 

(คน)

นักศึกษา

กำาลังศึกษา

(คน)

1. คณะการแพทย์แผนจนี มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 2547 113 459 630

2. วิทยาลยัการแพทย์ทางเลอืกมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 2549  44 251 164

3. คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา 2551  15 50 60

4. คณะแพทย์ตะวันออก วิทยาลัยเชียงราย 2556 10 1 37

5. ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม�ฟ้าหลวง 2557 - - 317

6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - - - 248

7. วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต - - - 130

8. วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 - - 34

9. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - - - 8

รวม - 182 761 1,628

หมายเหตุ: นักศึกษาปีการศึกษา 2562 ยังไม�จบการศึกษา 

ท่ีมา : สถาบนัการแพทย์ไทย-จนี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ข้อมลู ณ เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563

  นอกจากการผลติบคุลากรแพทย์จีนและผู้ช�วยแพทย์แผนจีนแล้ว ยังมกีารฝึกอบรม

ระยะสั้นแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) ส�าหรับแพทย์แผนปัจจุบันที�สนใจ ซึ�งปัจจุบันมีสถาบันที�จัดการ

อบรม 2 แห�ง ได้แก� สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

และกรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม (เดิมสถาบันพระบรมราชชนกเคยร�วมจัดกับสถาบัน

การแพทย์ไทย-จีน) ซึ�งสถาบันจัดการอบรมทั้ง 2 แห�งน้ีใช้หลักสูตรมาตรฐานการฝังเข็มซึ�ง

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�าข้ึน โดยความร�วมมือจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี�ยงไฮ้ 

สาธารณรฐัประชาชนจนี ส�าหรับผูเ้ชี�ยวชาญที�มาเป็นวทิยากรนัน้เป็นไปตามข้อตกลงความร�วมมอื 

ได้แก� มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี�ยงไฮ้ กับสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ส�วนมหาวิทยาลัย

การแพทย์แผนจีนเทียนจินกับกรมแพทย์ทหารบก ปัจจุบันมีแพทย์แผนปัจจุบันผ�านการอบรม

หลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) จ�านวนทั้งสิ้น 2,014 คน (ตารางที� 2.10)



บทที่

2

7575กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รแพทย์ท�งเลือก

ตารางที่ 2.10  จ�านวนแพทย์ฝังเข็มที�ผ�านการอบรมหลักสูตรการฝังเข็ม (3 เดือน) ปี พ.ศ. 

  2540 - 2563

จำานวนแพทย์ฝังเข็มที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน)

กรมแพทย์ทหารบก สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันการแพทย์ไทย-จีน

ปี พ.ศ. รุ�น จ�านวน (คน) ปี พ.ศ. รุ�น จ�านวน (คน) ปี พ.ศ. รุ�น จ�านวน (คน)

2550 ท 1 38 2548 13 14 2541 1 25

2551 ท 2 34 2548 14 54 2542 2 28

2552 ท 3 38 2549 15 36 2542 3 40

2553 ท 4 51 2549 16 55 2543 4 32

2554 ท 5 42 2550 17 40 2543 5 48

2555 ท 6 40 2550 18 26 2544 6 36

2556 ท 7 59 2551 19 35 2544 7 40

2557 ท 8 60 2551 20 29 2545 8 49

2558 ท 9 59 2552 21 50 2545 9 53

2559 ท 10 46 2552 22 52 2546 10 37

2560 ท 11 47 2553 23 52 2547 11 31

2561 ท 12 50 2553 24 41 2547 12 50

2562 ท 13 35 2553 25 39 2557 29 41

2563 ท 14 50 2553 26 35 2558 30 38

2554 27 41 2559 31 32

2556 28 45 2560 32 39

2561 33 38

2562 34 40

2563 35 24

รวม 649 644 721

รวมทั้งสิ้น        2,014 คน

หมายเหตุ: สถาบันการแพทย์ไทย-จีน จัดอบรมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม กรมแพทย์ทหารบกจัดอบรม

 เดือนธันวาคม-มีนาคม

ที่มา : สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ข้อมูล ณ 

 พฤษภาคม พ.ศ. 2563



7676 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

 2.4.3  การกระจายกำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีน

  จากการส�ารวจข้อมูลบุคลากรที�ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยงาน

และหน�วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตสุขภาพ ได้แก� แพทย์แผนปัจจุบัน

ที�ผ�านการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) แพทย์แผนจีนที�ขึ้นทะเบียนและมีใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ผู้ช�วยแพทย์แผนจีนที�ผ�านการอบรมหลักสูตร

ผูช้�วยแพทย์แผนจนีที�จดัโดยหน�วยงานราชการและคณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทย์แผนจนี

ให้การรับรองหลักสูตรอย�างน้อย 120 ชั�วโมง รวมถึงกลุ�มผู้ร�วมพัฒนาชาติไทยโดยต้องปฏิบัติงาน

ภายใต้การควบคุมของผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนจีน หรือแพทย์แผนปัจจุบนัที�ได้รับ

การอบรมเพิ�มเติมด้านการแพทย์แผนจีน ในโรงพยาบาลหรือคลินิกแพทย์แผนจีนที�ขึ้นทะเบียน

ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พบว�า แพทย์ฝังเข็ม จ�านวน 195 คน 

แพทย์แผนจีน จ�านวน 179 คน ผู้ช�วยแพทย์แผนจีน จ�านวน 14 คน ผู้ช�วยแพทย์แผนจีนไม�ได้

ท�างานในหน�วยงานและหน�วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ�มผู้ร�วมพัฒนาชาติไทย) 

มีจ�านวนทั้งสิ้น 77 คน 

  เมื�อพิจารณาแพทย์แผนจีนตามรายเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ พบว�า 

เขตสขุภาพที� 5 (กาญจนบรุ ีนครปฐม ประจวบครีขีนัธ์ เพชรบรุ ีราชบรุ ีสมทุรสงคราม สมทุรสาคร 

สุพรรณบุรี) มีแพทย์แผนจีน 38 คน รองลงมาเขตสุขภาพที� 4 (นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ�างทอง) มีแพทย์แผนจีน 30 คน ส�วนเขตสุขภาพที� 2 

(ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) มีแพทย์แผนจีนจ�านวนน้อยที�สุด 4 คน

  เมื�อพจิารณาผูช้�วยแพทย์แผนจนีตามรายเขตบรกิารสุขภาพ 12 เขต ผูช้�วยแพทย์

แผนจีนที�ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน 

14 คน ซึ�งตามหลักเกณฑ์การส�ารวจผู้ช�วยแพทย์แผนจีนต้องได้รับการรับรองจากหน�วยงาน

ราชการและคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทย์แผนจนี และท�างานในหน�วยงานและหน�วยบรกิาร 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว�า ผู้ช�วยแพทย์แผนจีนที�เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส�ารวจมี

จ�านวน 5 คน เมื�อพิจารณาตามรายเขตสุขภาพ พบว�า เขตสุขภาพที� 10 (มุกดาหาร ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี ยโสธร อ�านาจเจริญ) มีผู้ช�วยแพทย์แผนจีน 3 คน เขตสุขภาพที� 9 (ชัยภูมิ 

นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์) มีผู้ช�วยแพทย์แผนจีน 1 คน และเขตสุขภาพที� 1 (เชียงราย น�าน 

เชียงใหม� พะเยา แพร� แม�ฮ�องสอน ล�าปาง ล�าพูน) มีผู้ช�วยแพทย์แผนจีน 1 คน ส�วนผู้ช�วยแพทย์

แผนจีนอีก 86 คน ไม�เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�ก�าหนดไว้ (ตารางที� 2.11)



บทที่

2

7777กำ�ลังคนด้�นก�รแพทย์แผนไทย ก�รแพทย์พื้นบ้�น และก�รแพทย์ท�งเลือก

ตารางที่ 2.11 สรุปข้อมูลบุคลากรที�ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการ สังกัด

  กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2563 แยกตามรายเขตสุขภาพ 12 เขตสุขภาพ 

เขต
สุขภาพ

ข้อมูลบุคลากรที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน
ในหน่วยบริการ

นอกกระทรวงสาธารณสุข
(กลุ่มพัฒนาชาติไทย) (คน)

แพทย์ฝังเข็ม 
(คน)

แพทย์แผนจีน 
(คน)

ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน 
(คน)

1 29 8 1*/1 0

2 12 4 0 3

3 12 7 2* 0

4 12 30 0 1

5 15 38 0 1

6 26 22 0 0

7 12 12 1* 4

8 15 7 2* 17

9 23 15 1 5

10 15 5 3 3

11 13 15 2* 26

12 11 16 1* 17

รวม 195 179 14 77

หมายเหต ุ: * ไม�เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การส�ารวจผูช้�วยแพทย์แผนจนี (หลกัเกณฑ์การส�ารวจผูช้�วยแพทย์แผนจีน 

คือ ต้องเป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และต้องได้รับ

การรับรองจากหน�วยงานราชการและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน) 

ที่มา : สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ.

2563

  จากการส�ารวจข้อมูลแพทย์ฝังเข็ม แพทย์แผนจีน และผู้ช�วยแพทย์แผนจีนที�ให้

บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 12 เขตสุขภาพ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เมื�อพิจารณาตามประเภทหน�วยงาน

ที�สังกัด พบว�า โรงพยาบาลชุมชนมีบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการมากที�สุด คือ 

แพทย์ฝังเข็ม 79 คน แพทย์แผนจีน 108 คน และผู้ช�วยแพทย์แผนจีน 8 คน ส�วนโรงพยาบาล

ศูนย์มีแพทย์ฝังเข็ม 62 คน แพทย์แผนจีน 25 คน ผู้ช�วยแพทย์แผนจีน 1 คน และโรงพยาบาล

ทั�วไปมีแพทย์ฝังเข็ม 53 คน แพทย์แผนจีน 34 คน ผู้ช�วยแพทย์แผนจีน 4 คน (ตารางที� 2.12)



7878 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ตารางที่ 2.12 ข้อมูลโรงพยาบาลที�ให้บริการด้านการแพทย์แผนจีนในหน�วยบริการ สังกัด
  กระทรวงสาธารณสุข จ�าแนกตามประเภทหน�วยงาน (พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

ลำาดับ ประเภทหน่วยงานที่สังกัด
แพทย์ฝังเข็ม 

(คน)
แพทย์แผนจีน 

(คน)
ผู้ช่วยแพทย์แผน

จีน (คน)

1 โรงพยาบาลศูนย์ 62 25 1
2 โรงพยาบาลทั�วไป 53 34 4
3 โรงพยาบาลชุมชน 79 108 8
4 โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพต�าบล  -  - 1
5 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 1  -
6 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ  - 1  -
7 ศูนย์อนามัย  - 2  -
8 ส�วนกลาง  - 8  -

รวม 195 179 14
ท่ีมา: สถาบนัการแพทย์ไทย-จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ข้อมลู ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 ในส�วนของก�าลังคนที�เป็นแพทย์แผนจีนทั้งหมดนี้ มีสภาพการจ้างงานในต�าแหน�ง
นักวิชาการสาธารณสุขในรูปแบบที�ต�างกัน ได้แก� ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างเหมา เนื�องจากส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ยังไม�ก�าหนด
ต�าแหน�งสายงานแพทย์แผนจีนในกรอบอัตราก�าลังด้านสาธารณสุข แต�ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตร
แพทย์แผนจีนบัณฑิต เป็นปริญญาตรีสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ซึ�งเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน�งนักวิชาการสาธารณสุขเท�านั้น กรณีดังกล�าวจึงเป็นอุปสรรค
ส�าคัญที�ไม�จูงใจให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาการแพทย์แผนจีน เข้ารับราชการในหน�วยงานรัฐ และหันเห
ไปประกอบวิชาชีพส�วนตัวหรือปฏิบัติงานในสถานพยาบาลเอกชน

 อย�างไรกต็าม ในช�วงของการระบาดของโรคโควิด-19 ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ได้มีหนงัสอืด�วนที�สดุ ที� สธ. 0208.03/ว 1210 ลงวนัที� 10 มิถนุายน พ.ศ. 2563 เรื�อง การคดัเลือก
เพื�อบรรจบุคุลากร ในสงักดัส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขที�ปฏบิติังานในสถานการณ์ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที� 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื�อวนัที� 15 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ�งมผีลให้แพทย์แผนจนีที�มกีารจ้างงานเดมิเป็นพนกังานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในสถานบริการภาครัฐในต�าแหน�งนักวิชาการสาธารณสุข ได้รับ
การบรรจุเป็นข้าราชการในต�าแหน�งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จ�านวน 76 คน ใน 12 เขต
บริการสุขภาพ 

 2.4.4  การสูญเสียกำาลังคนด้านการแพทย์แผนจีน

  เนื�องจากไม�มีระบบการจัดเก็บและการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบโรคศิลปะ
ด้านการแพทย์แผนจีน จึงไม�สามารถให้ข้อมูลในส�วนนี้ได้
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สถำนกำรณ์กำรคุ้มครองภูมิปัญญำสถำนกำรณ์กำรคุ้มครองภูมิปัญญำ

กำรแพทย์แผนไทย และทรัพยำกรพันธุกรรมกำรแพทย์แผนไทย และทรัพยำกรพันธุกรรม

3.1  ที่มาและแนวคิด

 เนื�องมาจากการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ท�าให้เกิดการ

เอารัดเอาเปรียบจากประเทศ สงัคมหรอืชมุชนที�มอี�านาจเหนอืกว�า ประเทศตามกรอบการประชมุ 

WIPO IGC ว�าด้วย TK, GR และ TCEs ร�วมกับภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity; CBD) จึงได้เสนอให้แต�ละประเทศจัดท�า

นโยบายการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญา

ดั้งเดิมของแต�ละชาติ ภายใต้กรอบของพิธีสารนาโงยาว�าด้วยการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์

จากทรพัยากรพนัธกุรรมอย�างเท�าเทียมและยตุธิรรม (Nagoya Protocol, 2010) การด�าเนนิงาน

ในด้านน้ีของประเทศไทยยังไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ดังนั้นการทบทวนให้

เห็นถึงสถานการณ์ทางแนวคิดและสถานการณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื�อใช้เป็นกลไกในการ

ศกึษาวเิคราะห์ น�าเสนอเครื�องมอืทางนโยบาย โดยเน้นข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ในการเข้าถึง

และแบ�งปันผลประโยชน์จากภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ มุ�งเน้นการอธบิายเนือ้หาสาระ

ของระบบกลไกทางกฎ์หมายหรือข้อตกลงท้ังในและต�างประเทศที�เกี�ยวข้อง รวมทั้งสาระของ

ภูมปัิญญาการแพทย์แผนดัง้เดิมและทรพัยากรณ์พนัธกุรรม โดยเฉพาะภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทย

ของชาติ แล้วแปรสภาพจนน�าไปสู�การจัดท�าข้อเสนอและเครื�องมือทางนโยบาย ในระดับการ

บังคับและควบคุม ผู้ขอเข้าถึงและใช้ประโยชน์ดังกล�าว โดยใช้แนวคิด และทฤษฎ์ี ผ�านตัวแบบใน

การวิเคราะห์ (ภาพที� 3.1)
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ภาพที่ 3.1 กระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของไทย

อืรหณรากนาถส มอลดวแพาภส       งอขวยกี่เที่ทบิรบ                      ามที่  

อืรหงิรจจ็ทเอข าหญป            นขึ้ดกิเที่                 นปเที่  

จในสที่งสิ่ และ       ญัคำส                 ปไที่  

ยัจิวนาง  

ที่มา :  ดัดแปลงจากบทความกระบวนการก�าหนดนโยบายสาธารณะของไทย. ที�มา ที�เป็น และ

 ที�ไป ของเกษียร เตชะพีระ, 2558

 3.1.1 สถานการณ์ สภาพแวดล้อม นโยบายและบริบทที่เกี่ยวข้องกับ

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม

  ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ 

ภูมิปัญญาไทยในแต�ละท้องถิ�น หมายรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที�มีอยู� ตามแบบแผน

ความรู้ วัฒนธรรม วิถีการด�ารงชีวิต ซึ�งสั�งสมและสืบทอดกันมายาวนาน โดยเฉพาะสมุนไพร

และภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย จึงนับเป็นจุดแข็งของประเทศ เป็นรากฐานการพัฒนา

ให้บรรลุเป้าหมาย การสร้างความเข้มแข็งและการพึ�งตนเองของชุมชนท้องถิ�น และการพัฒนา

ขีดความสามารถเพื�อให้เป็นศูนย์กลางในการแข�งขันในเวทีโลก แต�ในปัจจุบัน แหล�งก�าเนิดของ

สมุนไพร และจ�านวนสมุนไพรตามธรรมชาติได้ลดจ�านวนลงอย�างรวดเร็ว สาเหตุส�าคัญมาจาก

การสูญเสียพ้ืนที�ป่าไม้อันเป็นแหล�งก�าเนิดของสมุนไพร นอกจากนั้น ยังมีสาเหตุมาจากการ

ลักลอบเก็บหาสมุนไพร เพื�อส�งออกไปต�างประเทศ เพื�อเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า จนท�าให้

พืชสมุนไพรหลายชนิดอยู�ในภาวะถูกคุกคาม เสี�ยงต�อการสูญพันธุ์ หรืออยู�ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ 

การใช้ประโยชน์สมุนไพรจากแหล�งก�าเนิดในวิถีทางที�ไม�ยั�งยืน ส�งผลกระทบอย�างรุนแรงต�อระบบ

การพึ�งตนเองด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ�น และลดทอนศักยภาพการพัฒนาพืชสมุนไพร เพื�อ

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการค้าของประเทศในอนาคต และประเทศไทยมีแหล�งความความรู้

ดั้งเดิมอยู�หลากหลาย เช�น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�น องค์ความรู้ดั้งเดิมเกี�ยวกับการใช้สมุนไพร เพื�อ
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รักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย วิธีการรักษาแบบแพทย์แผนไทย การนวดแผนไทย ตลอดจนการ

ค้นพบพนัธุพ์ชืประจ�าท้องถิ�น ซึ�งสามารถน�าไปพัฒนาเป็นพนัธุพ์ชืใหม�ได้ เป็นต้น สิ�งต�าง ๆ เหล�านี้

เกิดขึ้นจากความคิดค้น สร้างสรรค์ ของบรรพบุรุษและเป็นมรดกสืบทอดจากรุ�นสู�รุ�นโดยมีการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้จากชุมชนหนึ�งไปสู�อีกชุมชนหนึ�งโดยไม�มีการหวงกันหรือมีวัตถุประสงค์ใน

เชงิพาณิชย์ องค์ความรูใ้นลกัษณะนี ้จงึถกูเรยีกว�า “ภมูปัิญญาท้องถิ�น” (Traditional Knowledge: TK)

ภูมิปัญญาท้องถิ�นของไทยบางประเภทที�เกี�ยวข้องกับการประดิษฐ์หรือการสร้างสรรค์ (ศูนย์

พนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแห�งชาต ิ: 2550) อาจไม�ใช�สิ�งใหม�และไม�มคีวามเกี�ยวข้องกบั

เทคโนโลยีที�ทันสมัยแต�กลับทรงคุณค�าและเป็นประโยชน์ต�อมวลมนุษยชาติอย�างมากมาย เช�น 

การรักษาโรคด้วยสมุนไพร ต�ารับอาหารและโภชนาการ เกษตรกรรม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึง

ท�าให้ภูมิปัญญาท้องถิ�นของไทยถูกน�าไปใช้ประโยชน์อย�างแพร�หลาย และมีการแอบอ้างความ

เป็นเจ้าของภมูปัิญญาท้องถิ�นของไทย ชาวต�างชาตซิึ�งน�าเอาภมูปัิญญาท้องถิ�นไปถอืสทิธคิรอบครอง 

เช�น น�าไปจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือเครื�องหมายการค้า ตลอดจนการน�าเอาภูมิปัญญาท้องถิ�น

ไปท�าการศึกษาต�อยอดเพื�อประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์โดยองค์กรธุรกิจหรือหน�วยงานของต�างชาติ

อันเป็นการกระท�าที�มิชอบด้วยกฎ์หมาย การลักลอบน�าเอาสารพันธุกรรมพืชของไทยออกไป

นอกประเทศเพื�อใช้ประโยชน์โดยไม�ได้รบัอนญุาต และการน�าไปใช้ประโยชน์ในทางที�ไม�เหมาะสม 

และบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิเกี�ยวกบัแหล�งก�าเนดิของภมูปัิญญาท้องถิ�น สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล

ปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ให้ความส�าคัญกับการศึกษาและเรียนรู้ การท�านุบ�ารุง

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร�มรดกทางวัฒนธรรม การเพิ�มศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ และชักจูง ให้นักท�องเที�ยวต�างชาติเข้ามาเที�ยวในประเทศไทย การ

รักษาความมั�นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว�างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย�างยั�งยืน โดยเร�งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที�อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ส�งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั�งยืน 

(รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั�วคราว) พ.ศ.2557) และกรอบรัฐธรรมนูญแห�งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

  มาตรา 55 ก�าหนดให้ “รัฐต้องด�าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข

ที�มีประสิทธิภาพอย�างทั�วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี�ยวกับการส�งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค และส�งเสริม และการสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบริการครอบคลุมการส�งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค

การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพด้วยรัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมี

มาตรฐานสูงขึ้นอย�างต�อเนื�อง”
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  นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้รัฐมีหน้าที�

  (1) อนุรักษ ์  ฟ ื ้นฟู  และส �งเสริมภูมิป ัญญาท้องถิ�น ศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ�นและชาติ และจัดให้มีพื้นที�สาธารณะ

ส�าหรับกิจกรรมที�เกี�ยวข้อง รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์การ

ปกครองส�วนท้องถิ�น ได้ใช้สิทธิและส�วนร�วมในการด�าเนินการด้วย

  (2) อนุรักษ์ คุ้มครอง บ�ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มี

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด

ประโยชน์อย�างสมดุล และยั�งยืนโดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ�นที�เกี�ยวข้องมีส�วนร�วม

ด�าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด�าเนินการดังกล�าวด้วยตามที�กฎ์หมายบัญญัติ

 3.1.2  ความหมาย นิยาม ภมูปัิญญาการแพทย์ดัง้เดมิและทรพัยากรพนัธกุรรม

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ (2550) ให้ความหมาย

ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ หรือประสบการณ์ที�สั�งสมกันมา เป็นสิ�งที�มีคุณค�าทางจิตใจ

หรือวัตถุด�ารงอยู� หรือพัฒนาให้สอดคล้องกับระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม

และวัฒนธรรม โดยสืบทอดกันมารุ�นต�อรุ�นในรูปแบบต�าง ๆ และมีการใช้อย�างแพร�หลาย

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ (2550) ให้ความหมาย 

ทรัพยากรชีวภาพ หมายความถึง ทรัพยากรพันธุกรรม สิ�งมีชีวิตหรือส�วนใด ๆ ของสิ�งมีชีวิต กลุ�ม

ของสิ�งมีชีวิตชนิดพันธุ์เดียวกัน หรือองค์ประกอบที�มีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ�งมีศักยภาพหรือมี

ประโยชน์หรือคุณค�าตามความเป็นจริงต�อมนุษยชาติ

  ธวัช ปุณโณทก (2531) หมายถึง ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที�สั�งสม

มาแต�อดีต ทั้งการศึกษาเล�าเรียน การจัดการความสัมพันธ์ระหว�างคนกับคน คนกับธรรมชาติ

แวดล้อม คนกับสิ�งเหนือธรรมชาติ การที�ชาวบ้านรู้จักวิธีการท�านา การไถนา การเอาควายมาใช้

ในการไถนา การรู้จักนวดข้าวโดยการใช้ควาย การสานกระบุง ตะกร้า เอาไม้ไผ�มาท�าเครื�องใช้

ไม้สอย โดยผ�านกระบวนการทางจารีตประเพณีและพิธีกรรมต�าง ๆ ทุกอย�างเพื�อให้เกิดความ

สมดุลระหว�างความสัมพันธ์เหล�านั้น

  ประเวศ วะส ี(2533) ภมูปัิญญา เกดิจากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้ 

มายาวนาน ความรู้ด้านต�าง ๆ จะเชื�อมโยงกันไปหมด ไม�ได้แยกออกเป็นวิชาตามที�ร��าเรียนกัน 

  พัทยา สายหู (2534) หมายถึงความรู้ ความคิดของชาวบ้านที�ได้สั�งสมไว้ ซึ�ง

ชาวบ้านคอืคนธรรมดา หรอืสามญัชนซึ�งมคีวามหมายสองระดับ คอื ชาวบ้านในความหมายเดิม 

หมายถงึ คนที�อยู�ในชนบทมชีวีติความเป็นอยู�ที�มเีอกภาพเป็นลักษณะเดียวกนัทั�วทัง้ชมุชน ภมิูปัญญา
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8383สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

ของชาวบ้าน จึงมีร�วมกันหรือคล้ายกัน ชาวบ้านอีกระดับหนึ�งหมายถึงผู้ที�มีฐานะศักด์ิศรีทาง

สังคมด้อยกว�าชาวเมือง อาจจะเรียกว�าชนชั้นล�างในสังคมเมือง

  สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2538) ภูมิปัญญา นับเป็นความคิดทางสังคมที�ส�าคัญ

อย�างหนึ�ง ซึ�งสังคมขนาดใหญ�พอสมควรและด�ารงอยู�ได้ยาวนานขนาดหนึ�ง ย�อมจะต้องมีด้วยกัน

ทุกสังคม สังคมไทย เป็นสังคมเก�าแก�สังคมหนึ�ง จึงปรากฏภูมิปัญญาเป็นอันมาก

  ชลธริา สตัยาวฒันา (2534) ภูมปัิญญา เป็นผลึกขององค์ความรู้ที�มกีระบวนการ

สั�งสมสืบทอดกลั�นกรองกันมายาวนานที�มีมาหลากหลาย ไร้เอกภพแต�ก็ได้ประสมประสานกันจน

เป็นเหลี�ยมมณี ที�จรัสแสงคงทนและท้าทายตลอดกาลเวลา

  ยศ สันตสมบัติ (2542) ภูมิปัญญาของมนุษย์มิได้เกิดขึ้นลอย ๆ หากแต�ความรู้

เป็นสิ�งที�ก�อเกิดภายในระบบนิเวศของท้องถิ�น ภูมิปัญญาเกิดและพัฒนาในกระบวนการที�คน 

และชุมชนปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศชุดหนึ�ง ภูมิปัญญาท้องถิ�นที�กลุ�มชุมชนต�าง ๆ ได้สั�งสม

สบืทอดและพฒันามาเป็นเวลานบัร้อยนบัพนัปี เป็นองค์ความรู้ที�มลัีกษณะใกล้เคียงกบัองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ในแง�ที�ว�าภูมิปัญญาท้องถิ�น เกิดจากการศึกษาเชิงประจักษ์ ผ�านการพิสูจน์

ทดลอง และกระบวนการคัดสรร ปรับปรุง และพัฒนาความคิดอย�างเป็นระบบ

  จารุวรรณ ธรรมวัตร (2536) แบบแผนการด�าเนินชีวิตที�มีคุณค�าแสดงถึงความ

เฉลียวฉลาด ของบุคคลและสังคมซึ�งได้สั�งสมและปฏิบัติสืบทอดมา ภูมิปัญญาจะเป็นทรัพยากร

บุคคลหรือทรัพยากรความรู้ก็ได้

  ประคอง นิมมานเหมินท์ (2538) ความรู้หรือระบบความรู้ที�มนุษย์ค้นพบหรือ

คิดค้นขึ้น เพื�อให้สามารถด�ารงชีวิตอยู�ได้อย�างมั�นคง ปลอดภัย มีความสะดวก 

  เอี�ยม ทองดี (2539) ส�วนหนึ�งของวัฒนธรรมที�เป็นความรู้ ความคิด ความ

สามารถ ความเห็น ความเชื�อ ความนิยม ความรอบคอบในสิ�งต�าง ๆ ที�เกี�ยวข้องกับที�อยู�อาศัย 

การท�ามาหากิน วิถีชีวิต การป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการใช้ภาษาที�เกิดขึ้นสั�งสม พัฒนา 

ใช้ประโยชน์ สืบต�อจนเป็นมรดกตกทอดพื้นบ้านมาแต�โบราณ 

  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ (2547) ภูมิปัญญาตรงกับภาษา

อังกฤษว�า Wisdom ซึ�งมีความหมายว�า ความรู้ความสามารถ ความเชื�อ ดังนั้นค�าว�า ภูมิปัญญา

ท้องถิ�น (local wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (popular wisdom) จึงมีความหมายว�า เป็น

องค์ความรู้ ความสามารถของชาวบ้าน ที�สั�งสม สืบทอดไปสู�คนรุ�นใหม� หรือแก�นของชุมชนที�

จรรโลงชุมชนให้อยู�รอดจนถึงปัจจุบัน 



8484 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานแห�งชาติ (2547) หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ ความเชื�อ ความสามารถทางพฤตกิรรม และความสามารถในการแก้ไขปัญหาของมนษุย์

  รุ�ง แก้วแดง (2543) ภูมิปัญญาเป็นเรื�องที�สั�งสมกันมาตั้งแต�อดีตจนถึงปัจจุบัน 
และเป็นเรื�องของการจัดการความสัมพันธ์ระหว�างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ�ง
เหนือธรรมชาติ โดยผ�านกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การท�ามาหากินและพิธีกรรม
ต�าง ๆ เพื�อให้เกิดความสมดุลระหว�างความสัมพันธ์เหล�านี้ เป้าหมายก็คือ เพื�อให้เกิดความสุขทั้ง
ในส�วนที�เป็นชุมชนหมู�บ้าน และในส�วนที� เป็นปัจเจกของชาวบ้านเอง ถ้าหากเกิดปัญหาทางด้าน
ความไม�สมดุลกันขึ้น ก็จะก�อให้เกิดความไม�สงบสุขเกิดปัญหาในหมู�บ้านและชุมชน 

  ช�อ สันธพิพัฒน์ (2546) ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านหรือทุกสิ�ง
ทุกอย�างที�ชาวบ้านกระท�าขึ้นจากสติปัญญา ความรู้ความสามารถของชาวบ้านเอง เพื�อใช้ในการ
แก้ปัญหาหรือการด�าเนินชีวิตได้อย�างเหมาะสมกับยุคสมัย โดยมีกระบวนการสั�งสม สืบทอด และ
กลั�นกรองกันมายาวนาน จึงเป็นการถ�ายทอดวัฒนธรรมที�มีความผูกพันลึกซึ้งจากอดีตสู�ปัจจุบัน 
อันแสดงออกถึงการเข้าใจมูลเหตุแห�งการสร้างสรรค์อย�างชาญฉลาด 

  และได้ขับเคลื�อนกลไกคณะกรรมการคัดกรององค์ความรู้เกี�ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ�น หรือภูมิปัญญาดั้งเดิม หรือภูมิปัญญาไทสาขาต�าง ๆ โดยได้รวบรวมและจ�าแนกกลุ�มองค์
ความรู้ฯ ที�เกี�ยวข้อง (ตารางที� 3.1)

ตารางท่ี 3.1 จ�าแนกประเภทองค์ความรูห้รอืภูมปัิญญาด้ังเดิม ตามเจตนาการน�าไปใช้รายหน�วยงาน

กรม
การแพทย์
แผนไทยฯ

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กรมศิลปากร

สำานักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ

กรมการ
พัฒนาชุมชน

1. ภูมิปัญญา
การแพทย์
แผนไทย
ของชาติ
2. ภูมิปัญญา
การแพทย์
แผนไทยท่ัวไป
3. ภูมิปัญญา
การแพทย์
แผนไทย 
ส่วนบุคคล

1. องค์ความรู้
ของชุมชนท้องถ่ิน
(Traditional
Knowledge)
2. การแสดงออก 
ซ่ึงศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 
(Expression of
Folklore)

1. ภาษา
2. วรรณกรรมพื้นบ้าน
3. สาขาศิลปะ 
การแสดง
4. แนวปฏิบัติทางสังคม
พิธีกรรม และงาน
เทศกาลต่าง ๆ
5. งานช่างฝีมือดั้งเดิม
6. ความรู้และ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาล
7. กีฬาภูมิปัญญาไทย

การแสดงออก
ซึ่งศิลป
วัฒนธรรม
พื้นบ้าน
ในสาขา
นาฏยกรรม
และสาขา
ศิลปกรรม

1. ภูมิปัญญาด้าน
การเกษตร
2. ภูมิปัญญาด้าน
อาหาร
3. ภูมิปัญญาด้าน
หัตถกรรม
4. ภูมิปัญญาการ
แพทย์แผนไทย
และสมุนไพร
5. ภูมิปัญญาด้าน
การจัดการทรัพยากร
ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ

รวมรวม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นระดับ
ตำาบลของไทย
1. อาหาร
2. เครื่องดื่ม
3. ผ้าและ
เคร่ืองแต่งกาย
4. ของใช้ 
ของประดับ
ตกแต่ง และ
ของที่ระลึก
5. สมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร
6. อื่น ๆ

ที่มา : กองคุม้ครองและส�งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พืน้บ้านไทย กรมการแพทย์
 แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (ธันวาคม 2556)
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8585สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

  จากตารางการจดักลุ�มภมูปัิญญาท้องถิ�น หรือองค์ความรู้ หรือความหลากหลาย

ทางชีวภาพ จะเห็นว�าความแตกต�างหลากหลายตามเจตนาการน�าไปใช้และกฎ์หมายที�เกี�ยวข้อง 

รวมท้ังบริบทในการรวบรวม อนุรักษ์ ควรมีหน�วยงานกลางระดับชาติในการรวบรวม และ

บริหารจัดการเชิงนโยบาย ภายใต้กลไกของรัฐบาล เพื�อประโยชน์ในการปกป้อง อนุรักษ์ และใช้

ประโยชน์อย�างเหมาะสมและยั�งยืนต�อไป

 3.1.3  ลักษณะของภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห�งชาติ (2550) อธิบายลักษณะ

ของภูมิปัญญาได้ 9 ประเภท คือ 1) ภาษาและวรรณกรรม ได้แก� องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ 

ถ�ายทอดและสืบทอดผลงานด้านภาษา 2) เกษตรกรรม ได้แก� องค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค

ด้านเกษตรกรรม 3) ความเชื�อ ประเพณี พิธีกรรม ได้แก� องค์ความรู้และความสามารถในการ

ประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค�าสอน ความเชื�อ และขนบธรรมเนียมประเพณีในการสร้างสรรค์

ถ�ายทอดและสืบทอดประเพณี พิธีกรรมที�มีคุณค�าต�อสังคม 4) การละเล�น การแสดง ดนตรีและ

นันทนาการ ได้แก� องค์ความรู้และความสามารถด้านการสร้างสรรค์ถ�ายทอดและสืบทอดศิลปะ

การแสดง การร�ายร�า ดนตรี การละเล�นและกีฬาของราชส�านักและของพื้นบ้าน 5) ศิลปกรรม 

ได้แก� องค์ความรู้และความสามารถในการสร้างสรรค์ ถ�ายทอดและสืบทอดผลงานทางด้าน

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและประยุกต์ศิลป์ 6) อาหารและโภชนาการ ได้แก� 

องค์ความรู้และความสามารถในการเลือกสรรพืชและสัตว์ในท้องถิ�น มาประดิษฐ์และปรุงแต�ง

เป็นอาหาร กระบวนการท�าอาหาร เครื�องใช้ไม้สอย ความเชื�อ ค�านิยมและธรรมเนียมในการ

รับประทานอาหารที�เหมาะสมกับความต้องการของร�างกายในสภาวการณ์ต�าง ๆ 7) การแพทย์

แผนไทย ได้แก� องค์ความรู้และการจัดการด้านสุขภาพอนามัยที�สืบทอดกันมา 8) อุตสาหกรรม

และหัตถกรรม ได้แก� องค์ความรู้และความสามารถในการเลือกสรรวัสดุการสร้างสรรค์เชิงศิลปะ

และกระบวนการประดิษฐ์งานหัตถกรรมสิ�งประดิษฐ์ต�าง ๆ 9) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม ได้แก� องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อมทั้งการ

อนรุกัษ์พฒันาและการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมอย�างสมดลุและยั�งยนื

  ระดับของการคุ้มครองภูมิปัญญาไทยควรแบ�งเป็น 2 หมวด คือ 1) ภูมิปัญญา

ไทยระดับชาติ (National traditional knowledge) เป็นองค์ความรู้ที�พัฒนาสืบทอดต�อเนื�อง

จากรุ�นสู�รุ�นและมีการใช้กันอย�างทั�วไป ซึ�งผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาดังกล�าว คือประเทศไทย การ

ได้มาซึ�งสิทธิประเภทนี้ ไม�ควรต้องมีการจดทะเบียน แต�ต้องมีการประกาศภูมิปัญญาไทยระดับ

ชาติที�ได้รับการคุ้มครอง (traditional knowledge inventory) 2) ภูมิปัญญาไทยระดับชุมชน 

(Community traditional knowledge) เป็นองค์ความรู้ที�พัฒนาสืบทอดและใช้อยู�ในเพียง

ชุมชนใดชุมหนึ�งเท�านั้น ซึ�งผู้ทรงสิทธิคือชุมชน การได้มาซึ�งสิทธิต้องมีการจดทะเบียน
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 3.1.4  ภมูปัิญญาการแพทย์ดัง้เดมิและทรัพยากรพนัธุกรรม : กับงานวจิยัทางวชิาการ

  ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห�งชาติ (2555) ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที� 2 (พ.ศ.2555-2559) พบว�า ได้สร้างกระบวนการ

มีส�วนร�วมและรับฟังข้อคิดเห็นจากหน�วยงาน องค์กร ภาคีเครือข�าย ทั้งจากภาครัฐ นโยบาย 

การเมือง ภาควิชาการและภาคประชาสังคม จนได้ฉันทามติน�าเสนอต�อคณะกรรมการสุขภาพ

แห�งชาติ เพื�อส�งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์

ทางเลือก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไทให้เกิดขึ้นอย�างจริงจัง 

เพื�อเป็นทางเลือกด้านสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับ

ชุมชน และระดับชาติ ในแผนดังกล�าวระบุการจัดสรรแบ�งปันผลประโยชน์

  กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2558) ได้จัดท�ารายงาน

การวิจัยเกี�ยวกับศักยภาพและกุญแจสู�ความส�าเร็จ พ้ืนที�บริการด้านการแพทย์แผนไทย พบว�า 

ศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับบริบทในด้านต�าง ๆ ของเขตสุขภาพ 

ได้แก� ด้านประวัติศาสตร์ ภูมินิเวศน์ ระบบสนับสนุน เครือข�ายผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย และ

เครือข�ายพันธมิตร ระดับของการให้บริการสุขภาพของสถานบริการสาธารณสุข ส�งผลต�อการ

แสดงศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขที�แตกต�างกัน ได้แก� 1) สถานบริการสาธารณสุข

ในระดับปฐมภูมิมีศักยภาพที�จะท�างานร�วมกับชุมชนในการค้นหาปัญหาสุขภาพของชุมชน 

2) สถานบริการสาธารณสุขในระดับทุติยภูมิ มีศักยภาพที�จะให้บริการในรูปแบบคลินิกแพทย์

แผนไทยที�เป็นอิสระ คลินิกบูรณาการ 3) สถานบริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ มีศักยภาพเด�น 

ในด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ�งสามารถให้การสนับสนุนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แก�

แพทย์แผนไทย ปัจจัยที�ท�าให้สถานบริการสาธารณสุขเป้าหมายทั้ง 6 แห�ง ประสบความส�าเร็จ

ในการพัฒนาศักยภาพบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย�างต�อเนื�อง 

ประกอบด้วย 1) การท�าให้งานแพทย์แผนไทยแทรกซึมอยู�ในวัฒนธรรมขององค์กร 2) การมีผู้

ปฏิบัติงานที�เข็มแข็ง มุ�งมั�น ท�างานเป็นทีมและต�อเนื�อง 3) การจัดการความรู้อย�างมีเป้าหมาย 

4) การเข้าถึงหมอไทยผู้เชี�ยวชาญ 5) การสร้างเครือข�ายพันธมิตรที�ดี 6) การสร้างนวัตกรรมเพื�อ

แก้ไขปัญหาที�สอดคล้องกับบริบทพื้นที� 7) การท�าให้ยุทธศาสตร์บรรลุผลและสนองตอบนโยบาย

ได้อย�างเหมาะสม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที�ส�าคัญ ได้แก� 1) ควรปรับนโยบายให้ยืดหยุ�นกับ

พื้นที�มากขึ้น 2) ควรสร้างกระบวนการพัฒนานโยบายที�มาจากผู้ปฏิบัติให้มากขึ้น 3) ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ควรมีภาพในอนาคตที�ชัดเจนเกี�ยวกับการสนับสนุนผ�านกองทุน

พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย 4) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ควรประสานร�วมมือกับ ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติเขตอย�างใกล้ชิดมากขึ้น 5) ควร

สนับสนุนกระบวนการชุมชนปฏิบัติของกลุ�มผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 6) ควรเสริม
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ศักยภาพของแพทย์แผนไทยผู้ปฏิบัติในสถานบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิเกี�ยวกับการ

ท�างานร�วมกับชุมชน 7) ควรสนับสนุนให้มีการวิจัยเชิงคลินิกในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยด้วย

รูปแบบ และวิธีวิทยาที�เหมาะสม 8) ควรจัดท�าระเบียบในการให้ค�าตอบแทนที�เหมาะสมกับ

หมอไทยผูเ้ชี�ยวชาญ 9) ควรมกีารถอดบทเรียนการสร้างนวตักรรมสุขภาพที�ใช้การแพทย์แผนไทย

และการแพทย์พื้นบ้านเป็นเครื�องมือในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

  นฤมล สินสุพรรณ (2554) ได้ศึกษาวิจัยสถานการณ์เชิงประวัติศาสตร์ของการ

แพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาของคนไทย พบว�า วิวัฒนาการการแพทย์แผนไทยได้เริ�มมาตั้งแต�สมัย

สุโขทัย โดยได้ปรากฏในศิลาจารึกของพ�อขุนรามค�าแหงมหาราช เพื�อให้ราษฎ์รได้เก็บสมุนไพร

ไปใช้รักษาโรคยามเจ็บป่วย ส�วนการแพทย์สมัยกรุงศรีอยุธยา มีลักษณะการผสมผสานประยุกต์

องค์ความรูจ้ากการแพทย์พ้ืนบ้าน ผสมกลมกลืนตามความเชื�อตามปรัชญาแนวพุทธรวมทัง้ความเชื�อ

ทางไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน การแพทย์แผนไทยสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที� 1 ทรงได้ปฏิสังขรณ์วัดโพธิ์ หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขึ้นเป็น

อารามหลวง และทรงให้รวบรวมและจารึกต�ารับยาและฤาษีดัดตน ไว้ตามศาลาราย ส�าหรับการ

จัดหายาของทางราชการ และกระทรวงสาธารณสุข ได้ก�อตั้งขึ้นสมัยรัชกาลที� 9 เป็นต้นมา และ

จัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทย สังกัดกรมการแพทย์ โดยมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

การประสาน การสนับสนุน และความร�วมมือด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข

  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก (2556) ได้จดัท�ารายงาน

การสาธารณสุขไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 2551-

2556 พบว�า เป็นรายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย เพื�อเป็นประโยชน์ในการ

เป็นข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาระบบบริหาร การพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน และ

การแพทย์ทางเลือกบนฐานของความรู้ และเป็นฉบับที�ครบรอบหนึ�งทศวรรษของกรมพัฒนาการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเรื�องเด�นส�าคัญรวม 10 เรื�อง 

ได้แก� 1) ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช (พ.ศ. 2489-2560) 2) นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 3) ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน 

4) ระบบยาจากสมุนไพรและสถานการณ์การใช้ยาไทย 5) สถานการณ์การนวดไทยและ

พฒันาการนวดไทย 6) กว�าหนึ�งทศวรรษการคุม้ครองภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

พืน้บ้าน และทางเลอืก 7) สถานการณ์การวจิยัและพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก 8) หนึ�งทศวรรษการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 9) หนึ�งทศวรรษของ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10) ระบบบริการและระบบการศึกษา

การแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน
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  ศศิธร ศรีรัตน์ (2553) ได้ศึกษาการแพทย์พื้นบ้านชาวม้ง : กรณีศึกษาศูนย์
พัฒนาโครงการกลางหนองหอย ต�าบลแม�แรม อ�าเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� พบว�า ชาวม้ง
ที�อาศัยในเขตพื้นที� ศูนย์พัฒนาโครงการกลางหนองหอย ต�าบลแม�แรม อ�าเภอแม�ริม จังหวัด
เชียงใหม� ยังคงนับถือผี วิญญาณบรรพบุรุษ และเชื�อในอ�านาจเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะอย�าง
ยิ�งชาวม้งเชื�อว�า ผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษจะปกป้อง ดูแลคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้อยู�เย็น
เป็นสุขไม�ให้เกิดการเจ็บป่วย เมื�อเกิดอาการเจ็บป่วยที�หาสาเหตุไม�ได้ จะประกอบพิธีกรรมต�าง ๆ 
เพื�อรักษาอาการเจ็บป่วย และน�าสมุนไพรพื้นบ้านมารักษาอาการเจ็บป่วยร�วมไปด้วย ในเบื้องต้น 
ชาวม้งรักษาอาการเจ็บป่วยของตนเองและคนในครอบครัวโดยใช้ท้ังพิธีกรรมผีและยาสมุนไพร 
แม้ว�าระบบการแพทย์สมัยใหม�แผนปัจจุบันจะเข้ามามีบทบาทในการรักษามากขึ้น แต�ชาวม้งใน
ชมุชนหนองหอย กย็งัคงให้ความเชื�อถอืในผแีละองค์ความรู้การแพทย์พ้ืนบ้าน สามารถน�าความรู้
ดั้งเดิมที�ได้รับการสืบทอด จากบรรพบุรุษ มาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเองท�ามกลาง
ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์แผนปัจจุบันได้เป็นอย�างดี

  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (2558) ได้จัด
ท�าแผนแม�บทการบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558-2569 พบว�า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนและสร้างความเข็มแข็งให้กับบทบาทหน้าที�ของระบบนิเวศ
และบริการของระบบนิเวศที�จ�าเป็นต�อความเป็นอยู�ที�ดีของมนุษย์ ความมั�นคงทางด้านอาหาร 
สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการขจัดความยากจน 
ความหลากหลายทางชวีภาพทัง้ในระดบัพนัธุ ์ พนัธุกรรม และระบบนเิวศยงัคงลดลงอย�างต�อเนื�อง 
แรงกดดันที�มีต�อความหลากหลายทางชีวภาพยังคงมีอยู�และมีแนวโน้มเพิ�มขึ้นซึ�งเป็นผลจาก
การกระท�าของมนษุย์ การสญูเสยีแหล�งที�อยู�อาศยัตามธรรมชาติอย�างต�อเนื�อง อตัราการสูญพันธุ์
ที�ยงัคงมแีนวโน้มสงู การใช้ประโยชน์เกนิขดีจ�ากดัและไม�ยั�งยนื ภาวะมลพิษ และชนดิพันธุต์�างถิ�น 
ที�รุกรานและแพร�ระบาด ยังคงเป็นภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและในน�้า 
ก�อให้เกิดความเสี�ยง ถึงผลกระทบที�รุนแรงต�อสังคมมนุษย์ ตลอดจนการสูญเสียบริการของระบบ
นิเวศ หากไม�มีการด�าเนินการเร�งด�วน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ้น การด�าเนินการเพื�อให้
คุณค�าและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จะเป็นประโยชน์ต�อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน ทั้งสุข
อนามัยที�ดี ความมั�นคงทางด้านอาหารที�เพิ�มขึ้น การบรรเทาความยากจน รวมถึงการชะลอการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการจัดเก็บและดูดซับคาร์บอนของระบบนิเวศ ช�วยให้มนุษย์
สามารถปรับตัวเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การด�าเนินงานเพื�อบรรลุเป้าหมาย
เดียวกัน ในทุกระดับทั�วโลก สมัชชาภาคีอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการ
ประชุมสมัยที� 10 เมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ได้ให้การรับรองแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ.ศ.2554-2563 และเป้าหมายไอจิ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ภายใน พ.ศ. 2563 ความ
หลากหลายทางชีวภาพได้รับความสนใจในคุณค�า และความส�าคัญ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์อย�างชาญฉลาด เพื�อรักษาบริการของระบบนิเวศ คงไว้ซึ�งความอุดมสมบูรณ์ที�ยั�งยืน 



บทที่

3

8989สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

และอ�านวยประโยชน์ต�อมนุษย์ และเรียกร้องให้ภาคีอนุสัญญาฯ แปลงแผนกลยุทธ์ดังกล�าว 
ไปสู�กลยุทธและแผนปฏิบัติการระดับชาติดังกล�าว และรายงานต�อสมัชชาภาคีอนุสัญญาว�าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพในการประชุมโอกาสต�าง ๆ รวมถึงการน�าเสนอในรายงานแห�งชาติ 
ประเทศไทยในฐานะภาคีเครือข�ายอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีพันธกรณี
ที�ต้องด�าเนินการดังกล�าว ซึ�งที�ผ�านมาประเทศไทยได้ด�าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 
อย�างต�อเนื�อง โดยได้จัดท�านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ อย�างยั�งยืน ส�าหรับเป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานในระดับชาติ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์การด�าเนินงานของอนุสัญญาฯ รวม 3 ฉบับ คือในช�วง พ.ศ. 2541 - 2545 
พ.ศ. 2546 - 2550 และ พ.ศ. 2551 - 2555 โดยมแีนวคดิและหลักการส�าคญั 4 เรื�อง ได้แก� 1) การ
บริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ และการบริการจากระบบนิเวศ 2) การพัฒนาที�ยั�งยืนบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจสีเขียว 3) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั�งยืน 
และแบ�งปันผลประโยชน์ที�เกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย�างยุติธรรมและเท�าเทียม 

4) ธรรมาภิบาลสะท้อนบริบทและกลไกการบูรณาการ (ภาพที� 3.2)

ภาพที่ 3.2 แสดงการบูรณาจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

จัดท�านโยบายและแผนมาตรการ และกฎ์ระเบียบ 
ก�ากับดูแล กฎ์ระเบียบ และด�าเนินการ ให้เกิด  

การอนุรักษ์ ปกป้องคุ้มครอง ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั�งยืน

ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร�วมมือกับบุคคล องค์กรหน�วยงาน 
ในการส�งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

ส�งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย�างยั�งยืน 
สร้างความตระหนัก

ให้ความรู้
องค์กร

พัฒนาเอกชน

ประชาคมวิจัย/
สถาบันการศึกษา

ภาคเอกชน

ภาครัฐ

ชุมชนท้องถิ�น

มีส�วนร�วม ปกป้อง 
คุ้มครอง อนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพภายใน

ท้องถิ�นของตน

ศึกษาวิจัย จัดการศึกษาโดยบูรณาการการ 
จัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน จัดท�านโยบาย

แผนพัฒนาการศึกษา ของสถาบันการศึกษา

ที่มา : ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม : 2557



9090 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  จันทร์ทิรา เจียรณัย (2555) ศึกษาวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

การผดุงครรภ์แผนไทย และการใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอพื้นบ้านรอบเขต

พื้นที�เขื�อนน�้าพุง จังหวัดสกลนคร พบว�าหมอสมุนไพรส�วนใหญ�มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ได้รับ

การถ�ายทอดความรู้เรื�อง การใช้สมุนไพรมาจากบรรพบุรุษ และส�วนใหญ�ไม�ได้จดบันทึกเป็น

หลักฐาน มีเพียง 1 คน ที�จดบันทึก ด้วยตนเอง และอีก 2 คนที�มีสมุดบันทึกใบลานสภาพเก�ามาก

ที�ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ส�วนใหญ�หมอสมุนไพร ใช้หลักการจ�าและความคุ้นเคยกับป่า 

ท�าให้รู้จักกับชนิดของสมุนไพรเป็นอย�างดี บางราย ผ�านการอบรมวิชาสมุนไพรหลักสูตรพิเศษ 

ระดับผู้น�าเผยแพร�สมุนไพร จากมูลนิธิในโครงการพระราชด�าริสวนป่าสมุนไพร สมาคมสมุนไพร

แพทย์แผนโบราณแห�งประเทศไทย และประกอบอาชีพเป็นหมอสมุนไพร ปลูกและขายสมุนไพร 

มตี�ารายาสมนุไพร แหล�งที�มาของสมนุไพร ส�วนใหญ�จะข้ึนไปเก็บที�อทุยานแห�งชาติภพูาน เพราะ

มีสมุนไพรจ�านวนมาก และครบทุกชนิด มากกว�าพื้นที�บริเวณเขื�อน ถึงแม้ว�าเขตอุทยานแห�งชาติ

จะเป็นเขตหวงห้ามกต็าม วธีกีารรกัษาด้วยสมนุไพร มทีัง้การต้มดื�ม การฝนทา อม โดยมทีัง้ตัวยาหลกั 

และเข้ายา ส�วนใหญ�จะไม�นิยมใช้เดี�ยว ๆ ส�วนของสมุนไพรที�ใช้ สามารถใช้ได้ทุกส�วน เช�น ราก

เมล็ด เปลือก ล�าต้น (แก�น) ใบ ดอก จากการศึกษาพบสมุนไพร จ�านวน 108 ชนิดในพื้นที�รอบ

เขื�อนน�้าพุง ข้อดีของการใช้การแพทย์แผนไทย คือ 1) เป็นการดูแลโดยองค์รวม ยกตัวอย�าง

การใช้สมุนไพรในสถานพยาบาลที�ภาคอีสาน เป็นการดูแลโดยพระและอาสาสมัครพยาบาล

และแพทย์ ร�วมกับการใช้สมุนไพร โดยใช้ก�าลังใจและจิตใจที�ดีเข้าร�วม การให้บริการแก�ผู้ป่วย 

2) เป็นการรักษาที�เสียค�าใช้จ�ายน้อย ประหยัดงบประมาณ การเสียดุลของรัฐ ในการน�าเข้ายา 

3) หาได้ในท้องถิ�น ไม�จ�าเป็นต้องหาซื้อ และ 4) เป็นการรักษาตามธาตุมากกว�าตามระบบ

อวัยวะ ข้อด้อยของการใช้การแพทย์แผนไทย คือ 1) รักษาโรคบางชนิด เช�น โรคหัวใจ โรคที�ต้อง

ผ�าตัด ไส้ติ�ง หรืออุบัติเหตุฉุกเฉินไม�ได้ 2) โรคเรื้อรังร้ายแรง ที�พิสูจน์ไม�ได้ว�าใช้สมุนไพรรักษาได้ 

โรคสุนัขบ้ากัด บาดทะยัก 3) การน�ามาใช้ ต้องถูกต้อง คือถูกต้น ถูกส�วน ถูกวิธี ถูกขนาด และ

ถูกโรค บางชนิดเป็นยาที�มีอันตราย 4) ประชาชนที�ด้อยโอกาสเข้าถึงความรู้ มักถูกหลอกลวงง�าย 

ในเรื�องสรรพคุณของยาแผนโบราณที�โฆษณาเกินความจริง การแพทย์แผนไทยและยาสมุนไพร 

มีทั้งจุดแข็งและจุดเสี�ยง โดยจุดแข็งคือมีระบบสนับสนุนการแพทย์แผนไทยด้วยการจัดต้ัง

สถาบนัการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข มกีารคุม้ครอง การอนรัุกษ์ปกป้อง และส�งเสริม

สิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร มีการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย

เพื�อผลักดันสมุนไพรไทยสู�มาตรฐานสากล

  สินธุ์ สโรบล (2553) ศึกษาวิจัยชุมชนท้องถิ�นกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�น 

ด้านสขุภาพ พบว�า กระแสโลกาภวิตัน์และความเคลื�อนไหวเกี�ยวกบัสมนุไพรในระดบัระหว�างประเทศ

มีผลท�าให้ชุมชนท้องถิ�นต้องตั้งรับและปรับตัว รวมทั้งต้องหามาตรการมารองรับการคุ้มครอง
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ภูมิปัญญาท้องถิ�น ประการต�อมา ชุมชนท้องถิ�นมีองค์ความรู้ในการจัดฐานทรัพยากรชีวภาพ 

แหล�งยาสมุนไพร และพืช อาหารของตนเองอย�างมีประสิทธิภาพ ในขณะที�กลไกของรัฐยังคงเป็น

อุปสรรค ประการที�สามองค์ความรู้เกี�ยวกับคุณค�าและมูลค�าสมุนไพร ท�าให้ชุมชนสามารถพัฒนา

ทรัพยากรชีวภาพดังกล�าวเข้าสู�ระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้ ด้วยการสร้างระบบการจัดการ

เครือข�าย แต�ระบบดังกล�าวยังไม�เข้มแข็งพอเนื�องมาจากขาดกลไกการจัดการที�ดี ประการสุดท้าย 

องค์ความรู้หมอพื้นบ้าน ได้เป็นจุดแข็งของการท�างานคุ้มครองภูมิปัญญาด้วยสาเหตุที�มีกลไกการ

จัดการภาคชุมชนเอง รวมทั้งองค์ความรู้ที�มีอยู�ในตัวหมอพื้นบ้านได้แสดงและด�ารงฐานะของการ

เป็นที�พึ�งให้กับประชาชนในชนบทได้เป็นอย�างดี อีกทั้งมีการส�งเสริมจากภาครัฐในการฟื้นฟูและ

จัดระบบ โดยมีข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ผลักดันกฎ์หมายทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ�นให้การ

คุ้มครอง ฐานทรัพยากร แหล�งยาสมุนไพรและพืชอาหารโดยมีชุมชนเป็นฐาน

3.2. กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองและส่งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองและส�งเสริมภูมิป ัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 

กล�าวถึงการด�าเนินการเกี�ยวกับการคุ้มครองและส�งเสริมการศึกษาอบรมการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการ

ของคณะกรรมการ และก�าหนดบทบัญญตัเิกี�ยวกบัการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากต�ารบัยาแผนไทย

หรือต�าราการแพทย์แผนไทยของชาติ เพื�อประโยชน์ในทางการค้า ต้องขออนุญาตและเจรจา

ตกลงแบ�งปันผลประโยชน์ในอัตราไม�น้อยกว�าร้อยละ 3 ของมูลค�าราคาการผลิตและจ�าหน�าย

หน้าโรงงาน ตามบทบัญญัติของมาตรา 19 แห�งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ก�าหนดว�า ผู้ใดประสงค์จะน�าต�ารับยาแผนไทยของชาติไปขอ

ขึ้นทะเบียนต�ารับยาและขออนุญาตผลิตยาตามกฎ์หมายว�าด้วยยา หรือน�าไปท�าการศึกษาวิจัย 

เพื�อปรับปรุงหรือพัฒนาเป็นต�ารับยาใหม�เพื�อประโยชน์ในทางการค้า หรือประสงค์จะท�าการ

ศกึษาวจิยัต�าราการแพทย์แผนไทยของชาตเิพื�อปรับปรุงหรือพฒันาภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย

ขึ้นใหม� เพื�อน�าไปใช้ประโยชน์ในทางการค้าให้ยื�นค�าขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์และช�าระ

ค�าธรรมเนียม รวมทั้งค�าตอบแทนส�าหรับการใช้ประโยชน์ดังกล�าวต�อผู้อนุญาตการขอรับอนุญาต

และการอนุญาต ข้อจ�ากัดสิทธิ และค�าตอบแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไข

ก�าหนดในกฎ์กระทรวง ก�าหนดบทบัญญตัเิกี�ยวกบัการเข้าถงึและใช้ประโยชน์จากต�ารบัยาแผนไทย

หรือต�าราการแพทย์แผนไทยของชาติ เพื�อประโยชน์ในทางการค้าต้องขออนุญาต และเจรจา

ตกลงแบ�งปันผลประโยชน์ในอัตราไม�น้อยกว�าร้อยละ 3 ของมูลค�าราคาการผลิต และจ�าหน�าย

หน้าโรงงาน 



9292 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

 ในการเข้าถึงและการแบ�งปันผลประโยชน์จากสมุนไพร (พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ธาตุวัตถุ) 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 ต้องก�าหนด

ให้เป็นสมุนไพรควบคุมก�อนปัจจุบันมีกวาวเครือเท�านั้นที�ถูกประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม เมื�อ

มีการศึกษาวิจัย จะต้องขออนุญาตและท�าสัญญาตกลงการแบ�งปันผลประโยชน์บทบัญญัติของ

กระทรวงสาธารณสุข เรื�อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549 ส�าหรับสัตว์และจุลินทรีย์ 

ยังไม�มีการด�าเนินงานดังกล�าว ทั้งนี้กรมปศุสัตว์อยู�ระหว�างเสนอ (ร�าง) พระราชบัญญัติส�งเสริม

และพันธุ์สัตว์พื้นเมือง พ.ศ. .... มีข้อก�าหนดสอดคล้องกับพิธีสารนาโงยาฯ และหน�วยงานดูแล

จลุนิทรย์ีของประเทศไทย อยู�ระหว�างการปรบัปรงุแนวทางปฏิบตั ิให้สอดคล้องกบัพิธสีารนาโงยาฯ 

ดังกล�าว

 กลไกโดยสงัเขปของกฎ์หมายว�าด้วยการคุม้ครองและส�งเสรมิภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย 

ให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ/ทั�วไป และส�วนบุคคล โดยมีวิธีการ

และรปูแบบกลไกการคุม้ครองแตกต�างกนัตามประเภทของภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย ดังกล�าว 

นอกจากนีก้ฎ์หมายยงัให้ความคุม้ครองสมนุไพรที�มคีวามส�าคญัทางเศรษฐกจิ หรืออาจจะสูญพันธุ์ 

หรือมีค�าต�อการศึกษาวิจัย ทั้ง 3 ลักษณะนี้ เป็นอ�านาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข

ในการประกาศคุ้มครอง ให้เป็นสมุนไพรควบคุม

 กฎ์หมายดังกล�าวยังมีผลคุ้มครองพื้นที�ที�เป็นถิ�นก�าเนิดของสมุนไพรท้ังที�เป็นเขตอนุรักษ์ 

นอกเขตอนุรักษ์ และส�งเสริมสนับสนุนที�ดินของเอกชนให้ปลูก หรือพัฒนาสมุนไพร และมี

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้การสนับสนุนตามเกณฑ์และความเหมาะสม โดยมีวิธี

การรูปแบบแตกต�างกันของแต�ละพื้นที�/ถิ�นก�าเนิด 

 3.2.1  กฎหมาย ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ

  ส�านักนายกรัฐมนตรีได้ออกระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ความหลากหลายทางชีวภาพแห�งชาติว�าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากร

ชวีภาพและการได้รบัประโยชน์ตอบแทน จากทรัพยากรชวีภาพ พ.ศ. 2554 ซึ�งเป็นระเบยีบส�านกั

นายกรัฐมนตรี ในการเพื�อสร้างความตระหนักให้แก�หน�วยงานของรัฐและประชาชนใน เรื�องการ

แบ�งปันผลประโยชน์ จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพเป็นเครื�องมือที�สอดคล้องกับหลักการสากล

จึงช�วยให้หน�วยงานของรัฐมีกรอบในการพิจารณาต�อรองแบ�งปันผลประโยชน์ ช�วยเสริมสร้าง

สมรรถนะให้แก�เจ้าหน้าที�ของรัฐ เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที�ป้องกันผู้ให้ทรัพยากรชีวภาพจากการ 

ถูกกล�าวหา โดยที�เป็นการสมควรก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ

และการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ

สอดคล้องกับอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2535 เพื�อให้หน�วยงานของรัฐ
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ที�เกี�ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติหรือออกกฎ์หมายล�าดับรองเพื�ออนุวัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้อาศัย

อ�านาจตามความในข้อ 9 (4) แห�งระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว�าด้วยการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ

หลากหลายทางชีวภาพแห�งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

  นอกจากบทบัญญัติและหลักการทางกฎ์หมาย ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับ

ภายในประเทศที�เกี�ยวข้องข้างต้นแล้ว ยังมีกฎ์หมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎ์หมายพันธุ์พืช 

กฎ์หมายเกี�ยวกับอุทยาน กฎ์หมายว�าด้วยการสงวนรักษาและคุ้มครองสัตว์ป่า อนุสัญญาว�าด้วย

การค้าสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธ์ อนุสัญญาว�าด้วยมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที�จับ

ต้องไม�ได้ ก�าหนดหลักการหรือแนวทางปฏิบัติในเรื�องดังกล�าวไว้บ้างบางกรณี แต�ยังไม�ชัดเจน

เด�นชัดเหมือนบทบัญญัติข้างต้น เช�นกรณีของส�านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดล้อม (2558) จัดท�าแผนแม�บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.

2558-2569 พบว�า ความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาท

หน้าที�ของระบบนเิวศและบรกิารของระบบนเิวศที�จ�าเป็นต�อความเป็นอยู�ที�ดขีองมนษุย์ ความมั�นคง

ทางอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการขจัด

ความยากจน ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับพันธุ์ พันธุกรรม และระบบนิเวศยังคง

ลดลงอย�างต�อเนื�อง แรงกดดนัที�มตี�อความหลากหลายทางชวีภาพยงัคงมอียู�และมแีนวโน้มเพิ�มข้ึน

ซึ�งเป็นผลจากการกระท�าของมนุษย์ การสูญเสียแหล�งที�อยู�อาศัยตามธรรมชาติอย�างต�อเนื�อง 

อัตราการสูญพันธุ์ที�ยังคงมีแนวโน้มสูง การใช้ประโยชน์เกินขีดจ�ากัดและไม�ยั�งยืน ภาวะมลพิษ 

และชนิดพันธุ์ต�างถิ�นที�รุกรานและแพร�ระบาด ยังคงเป็นภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ

ทัง้บนบกและในน�า้ ก�อให้เกิดความเสี�ยงถงึผลกระทบที�รนุแรงต�อสงัคมมนษุย์ ตลอดจนการสญูเสีย

บริการของระบบนิเวศหากไม�มีการด�าเนินการเร�งด�วน เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ้น ทั้งนี้

กลไกการบูรณาการและความเชื�อมโยงการด�าเนินการระหว�างหน�วยงาน และกฎ์หมายที�มีอยู� 

มีความส�าคัญและเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจของแต�ละหน�วยงาน 

และกฎ์หมายแต�ละฉบับ (ภาพที� 3.3)
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ภาพที ่ 3.3 บทบาทตามกฎ์หมายหรอืข้อตกลงระหว�างประเทศที�เกี�ยวข้อง ท้ังในและต�างประเทศ

ที่มา : กองคุ ้มครองและส�งเสริมภูมิป ัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

  ตลอดเวลาที�ผ�านมาประเทศไทยได้ด�าเนินการตามพันธกรณีตามกฎ์หมาย 

ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับระหว�างประเทศที�เกี�ยวข้องอย�างต�อเนื�อง โดยได้จัดท�านโยบาย 

มาตรการ และแผนการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั�งยืน 

ส�าหรบัเป็นกรอบแนวทางการด�าเนนิงานในระดบัชาติ รวม 3 ฉบบั คอืในช�วง พ.ศ. 2541 - 2545 

พ.ศ. 2546 - 2550 และ พ.ศ. 2551 - 2555 โดยมแีนวคดิและหลักการส�าคญั 4 เรื�อง ได้แก� 1) การ

บริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ และการบริการจากระบบนิเวศ 2) การพัฒนาที�ยั�งยืนบนพื้นฐาน

ของเศรษฐกิจสีเขียว 3) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั�งยืน 

และแบ�งปันผลประโยชน์ที�เกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย�างยุติธรรมและเท�าเทียม 

4) ธรรมาภิบาลที�สะท้อนบริบทและกลไกการบูรณาการ 

  อย�างไรก็ตาม จากบทบัญญัติและหลักการทางกฎ์หมาย ข้อตกลง ระเบียบ 

ข้อบังคับ ทั้งในและระหว�างประเทศที�เกี�ยวข้องในภาพรวมล้วนแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้อง 

คุ้มครอง การเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากภูมิปัญญาดั้งเดิม ทรัพยากรพันธุกรรมของ
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แต�ละชาติ โดยไม�อาจหลีกเลี�ยงหรือหลุดพ้น จากค�าว�า “อย�างเท�าเทียม ยุติธรรม และคงความ

ยั�งยืน” ตามหลักการของกฎ์หมายสากล (ภาพที� 3.4)

ภาพที่ 3.4 แผนแม�บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2555 - 2559

การศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูล 
แบ�งปันและแลกเปลี�ยน

ข้อมูลข�าวสารภูมิปัญญาไทย        
และทรัพยากรพันธุกรรม

การสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงคุณค�าความ
ส�าคัญของภูมิปัญญาไทยและ

ทรัพยากรพันธุกรรม

การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
และเครือข�ายด้านภูมิปัญญาไทย

และทรัพยากรพันธุกรรม

การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

อย�างยั�งยืนและยุติธรรม

การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ภูมิปัญญาไทยและทรัพยากร

พันธุกรรมอย�างเร�งด�วน
และมีประสิทธิผล

ที่มา :  แผนแม�บทบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2555 - 2559

 3.2.2  กฎหมาย ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

  บทบัญญัติและหลักการทางกฎ์หมาย ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง

ในระดับสากล ได้แก� อนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Conventional on 

Biological Diversity: CBD) มีต้นก�าเนิดจากการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) 

ณ นครรีโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว�างวันที� 5-14 มิถุนายน 2535 โดยมีประเทศต�าง ๆ 

ลงนามในอนุสัญญาฯ ดังกล�าว เมื�อเดือนธันวาคม 2536 จ�านวน 157 ประเทศ อนุสัญญาฯ 

มีผลใช้บังคับเมื�อวันที� 29 ธันวาคม 2536 ภายหลังจาก 30 ประเทศแรกให้สัตยาบันลงนามเข้า

เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ ดังกล�าว โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

ก�อน ซึ�งเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ปัจจุบัน (ค.ศ.2010) มีประเทศ

เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ จ�านวน 193 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน

เข้าเป็นภาคีสมาชิก ล�าดับที� 188 เมื�อปี 2547 (ค.ศ.2004) ข้อตกลงดังกล�าวก�าหนดนิยามความ

หลากหลายทางชีวภาพ” หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต�างระหว�างสิ�งมีชีวิต จากทุกแหล�ง 

นอกเหนือจากสิ�งอื�นแล้ว, ระบบนิเวศทางบก, ทางทะเลและทางน�้าอื�น ๆ และการประกอบรวม

ทางนิเวศ ซึ�งสิ�งมีชีวิตเป็นส�วนหนึ�งในนั้นด้วย ในการนี้รวมถึงความหลากหลายภายในชนิดพันธุ์, 

ระหว�างชนิดพันธุ์และของระบบนิเวศ องค์ประกอบและเนื้อหาของอนุสัญญาฯ ประกอบด้วย 42 

มาตรา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก� 1) การส�งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรชีวภาพ
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ของโลก 2) การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย�างยั�งยืน 3) การแบ�งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร
ชวีภาพเท�าเทยีมและยติุธรรม การเข้าถงึและการแบ�งปันผลประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์ของอนสุญัญา
ว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ กล�าวถึงการแบ�งปันผลประโยชน์ที�ได้จากการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมอย�างยุติธรรมและเท�าเทียม เพื�อให้ภาคี มีสิทธิสามารถก�าหนดเงื�อนไขในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมได้ อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบและมีภาคี 194 
ประเทศ และประเทศไทยเป็นหนึ�งในภาคีอนุสัญญาดังกล�าว ต้ังแต�ปี 2547 โดยมีส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ�งแวดล้อม เป็นหน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการประสาน/ตดิตามหน�วยงานที�เกี�ยวข้อง ด�าเนนิการเกี�ยวกบัการเข้าถงึและการแบ�งปันผลประโยชน์ 
โดยในปี 2553 ภาคีอนุสัญญาฯให้ความเห็นชอบต�อเนื้อหาของพิธีสารนาโงยาว�าด้วยการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรม และการแบ�งปันผลประโยชน์ มีประเทศลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จ�านวน 
92 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ปัจจุบันพิธีสารนาโงยา มีประเทศที�เป็นภาคีแล้ว จ�านวน 34 
ประเทศ และจะมีผลบังคับใช้หลังจากครบประเทศที� 50 ให้สัตยาบันไปแล้ว 90 วัน

  บทบัญญัติและหลักการทางกฎ์หมาย ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับระหว�าง
ประเทศที�เกี�ยวข้อง ล�าดับถัดมาได้แก� พิธีสารนาโงยาว�าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและ
การแบ�งปันผลประโยชน์ที�เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย�างเท�าเทียมและ
ยุติธรรม พิธีสารฯ ดังกล�าว เป็นการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว�าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ก�าหนดให้มีการแบ�งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย�างเท�าเทียมและยุติธรรม และสนับสนุนการด�าเนินการตามข้อบทในการเข้าถึงและแบ�งปันผล
ประโยชน์ของอนุสัญญาฯ โดยได้รับการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว�าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที� 10 เมื�อวันที� 18 - 29 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศ
ญี�ปุ่น นับเป็นมาตรการระหว�างประเทศที�มีความส�าคัญอย�างยิ�งต�อทรัพยากรพันธุกรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ�น ที�เกี�ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม เนื�องจากมุ�งเน้นการคุ้มครองถึงการเข้าถึง
ทรพัยากรทางพันธกุรรม และการแบ�งปันผลประโยชน์ที�เกดิจากการใช้ทรพัยากรนัน้อย�างเท�าเทยีม
และยุติธรรม ไม�ว�าจะเป็นผลประโยชน์ที�เป็นตัวเงินและไม�ใช�ตัวเงินก็ตาม ภายใต้หลักการส�าคัญ
ในการแบ�งปันผลประโยชน์จากทรพัยากรอย�างเท�าเทยีม และยตุธิรรม บนพืน้ฐานของ “สทิธอิธปิไตย
ของรัฐเหนอืทรพัยากรธรรมชาต”ิ พธิสีารนาโงยาฯ มีสาระส�าคัญ ได้แก� 1) การก�าหนดการแบ�งปัน
ผลประโยชน์ 2) ความร�วมมือระหว�างประเทศในการเสริมสร้างสมรรถนะการด�าเนินงานของ
ประเทศก�าลังพัฒนา ทั้งด้านองค์ความรู้ และความต้องการทางการเงิน 3) การใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมอย�างยั�งยืน 4) การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม 5) กลไกการแบ�งปันผลประโยชน์
พหภุาค ีระดบัโลก 6) กลไกการเผยแพร�และแลกเปลี�ยนข้อมลูข�าวสาร 7) การติดตามตรวจสอบ
การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 8) การปฏิบัติตามกฎ์หมายหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง 9) ความร�วมมือ
กรณีข้ามแดน 10) ภูมิปัญญาท้องถิ�น โดยลักษณะเด�นของพิธีสารนาโงยาฯ ดังกล�าวก�าหนดให้
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ชมุชนพืน้เมอืงดัง้เดมิและชมุชนท้องถิ�นเข้ามามสี�วนร�วมในกระบวนการ เช�น การให้ข้อมลู การให้

ความเห็นชอบเกี�ยวกับการใช้ภูมิปัญญานั้น ๆ เป็นต้น รวมทั้งก�าหนดให้สตรีมีบทบาทและมี

ส�วนร�วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ประเทศไทยอยู�ระหว�างเตรียมการให้

สัตยาบันต�อพิธีสารนาโงยาฯ จึงจ�าเป็นต้องเตรียมความพร้อม ทั้งผู้ที�มีส�วนได้ส�วนเสียความรู้

ความเข้าใจในประเดน็การเข้าถงึและการแบ�งปันผลประโยชน์ กฎ์ระเบียบที�เกี�ยวข้อง จัดท�าระเบียบ

เพื�อลดช�องว�างและปัญหาที�อาจเกดิขึน้กบัประเทศไทยในอนาคต โดยมผีลลัพธ์ในการสร้างเครือข�าย

ความร�วมมือระหว�างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย กับผู้จัดท�านโยบาย และเสริมสร้างสมรรถนะ

ภาคส�วนที�เกี�ยวข้องกับการด�าเนินงานภายในประเทศ และส�าหรับเตรียมความพร้อมการเข้าร�วม 

ในเวทีระหว�างรัฐบาล ว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และบริการจากระบบนิเวศอันเป็น

แหล�งทรัพยากรของประเทศไทยต�อไป

  กรณีตัวอย�างระบบกลไกการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ดังกล�าว จากการ

เข้าส�ารวจ และศึกษาจากพื้นที�ต้นแบบที�ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก� ชนเผ�ากานี เมือง

เคราลา ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ที�มียาแผนโบราณที�ชื�อว�า “จีวานี” ซึ�งมีสรรพคุณในการ

บ�ารุงร�างกาย, เพิ�มภูมิคุ้มกัน, ลดความตึงเครียด และลดความอ�อนล้าของร�างกาย ซึ�งต�อมาได้

ถูกน�ามาพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันวิจัยและสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน (Tropical 

Botanic Garden and Research Institute (TBGRI)) และน�าออกสู�ท้องตลาด โดยบริษัทยา

เอกชนใช้ชื�อว�า “Ayuravedic Herbal Formulation” โดยจัดตั้งกองทุน Trust Fund เพื�อ

ด�าเนินการแบ�งปันผลประโยชน์ระหว�างบริษัทเอกชนและชนเผ�ากานิ (Kani) ตามอนุสัญญาว�า

ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) และพิธีสารนาโงยาว�าด้วยการแบ�งปันผลประโยชน์จาก

การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมอย�างเท�าเทียมและยุติธรรม

  บทบญัญตัแิละหลกัการทางกฎ์หมาย ข้อตกลง ระเบยีบ ข้อบงัคบัระหว�างประเทศ 

ที�เกี�ยวข้องอีกด้าน ได้แก� (ร�าง) ข้อตกลงความร�วมมือสากลว�าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และ

พนัธกรณกีบัองค์การ ทรพัย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : 

WIPO) ในฐานะภาคีสมาชิก ระบบกลไกทางกฎ์หมายในระดับนานาชาติ หลายประเทศให้ความ

สนใจและให้ความส�าคัญกับการคุ้มครอง ไปพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมและ

ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศไทยเข้าไปมีบทบาทในระดับแนวหน้าใน

ฐานะภาคีสมาชิกตามพันธกรณีระหว�างประเทศ หลายฉบับเพื�อเอื้อต�อกลไกการบริหารจัดการ

และเสริมสร้างบทบาท ศักยภาพของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2556 - 2565) และขับเคลื�อน

เชิงนโยบายก้าวสู�ความเป็นศูนย์กลางด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม

ในระดับนานาชาติ ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 

Organization : WIPO) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ก�อตั้งขึ้นเพื�อพัฒนาระบบทรัพย์สินทาง
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ปัญญาระหว�างประเทศที�มีความสมดุล ระหว�างการตอบแทนผู้ทรงสิทธิซึ�งน�าไปสู�การพัฒนา

นวัตกรรมใหม� การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ โดยมีผลเป็น

รูปธรรมคือความตกลงระหว�างประเทศที�สมาชิกเลือกเข้าเป็นภาคี โดยความสมัครใจ องค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ก�อตั้งขึ้นในปี 2517 โดยอนุสัญญา WIPO ปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 

2510) โดยได้รบัอาณตัมิอบหมายจากประเทศสมาชกิให้ส�งเสริมการคุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา

โดยอาศัยความร�วมมือจากประเทศสมาชิกและองค์กรระหว�างประเทศอื�น ๆ ส�านักงานใหญ� 

WIPO ตั้งอยู� ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบัน WIPO มีสมาชิกทั้งหมด 184 

ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว�างไทยกับ WIPO ประเทศไทย ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต�าง ๆ 

ของ WIPO เช�น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne Convention on Literary and Artistic Work) 

ซึ�งเป็นหนึ�งในอนุสัญญาที�อยู�ในความดูแลของ WIPO ตั้งแต�ปี 2474 และเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 

WIPO ส�งผลให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก WIPO ในปี 2532 จากนัน้ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคอีนสุญัญา

กรุงปารีส (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) ในวันที� 2 

พฤษภาคม 2551 ได้มีผลบังคับใช้วันที� 2 สิงหาคม 2551 และต�อมาได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา

ว�าด้วยความร�วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty-PCT) เมื�อวันที� 24 กันยายน 

2552 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื�อวันที� 24 ธันวาคม 2552 โดยด�าเนินการตามกรอบอานัติการ

ประชุม WIPO IGC ด้านภูมิปัญญาท้องถิ�น ทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรม

  นอกจากนี้ ยังมีสนธิสัญญาระหว�างประเทศว�าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช เพื�อ

อาหาร และการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food 

and Agriculture) เดิมมีสถานะเป็นข้อปฏิบัติระหว�างประเทศที�ไม�ได้มีผลผูกพันทางกฎ์หมาย

จัดตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1983 โดยองค์การอาหารและเกษตรแห�งสหประชาชาติ (UN Food and 

Agriculture Organization: FAO) ตามมติของที�ประชุมใหญ�ของเอฟเอโอที� 8/83 เรียกว�า 

“ข้อถือปฏบิตัริะหว�างประเทศว�าด้วยทรพัยากรพนัธกุรรมพชื” (International Undertaking on 

Plant Genetic Resources: IUPGR) สนธิสญัญาฯ ให้การรบัรอง “สทิธอิธปิไตยของรฐั” (sovereign 

rights) เหนือทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื�ออาหารและการเกษตร ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแปลง

ไปจากหลักการเดิมที�ได้ก�าหนดไว้ในข้อถือปฏิบัติระหว�างประเทศว�าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

เป็น “มรดกร�วมกันของมนุษยชาติ” และก�าหนดให้มีการจัดต้ัง “ระบบพหุภาคีเพื�อการเข้าถึง

และการแบ�งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช” (Multilateral System of Access 

and Benefit-sharing) โดยครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามบัญชีราชชื�อ 64 รายการ 

  กลไกทางกฎ์หมายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการ

แพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ดังกล�าว ยังรวมถึงชนิดของสมุนไพร พบว�าพืช สัตว์ จุลินทรีย์ พื้นที�

อนุรักษ์ และภูมิปัญญาท้องถิ�น (ด้านการแพทย์แผนไทย) 
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  ในกรณีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางการด�าเนินนโยบายของกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญามีทิศทางชัดเจน และรัฐบาลให้ความส�าคัญ ดังจะเห็นได้จากภารกิจและอ�านาจหน้าที�

ของหน�วยงาน รวมทั้งประกาศของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในการรับค�าขอทะเบียนภูมิปัญญา

ท้องถิ�น ตั้งแต�ปี 2545 โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 4,820 ค�าขอ แต�ยังไม�ได้น�ามาพิจารณาการขึ้น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ�น เพราะภูมิปัญญานั้นเป็นเรื�องที�กว้างมาก และทางกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาไม�ได้มีผู้เชี�ยวชาญในทุกสาขาวิชา ในทุกเรื�อง แต�จะมีหน�วยงานที�รับผิดชอบในเรื�องนั้น ๆ 

จึงควรมีหน�วยงานกลางที�มีอ�านาจในการตรวจสอบ เช�น ส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยทาง

กรมทรพัย์สนิทางปัญญาแนะน�าว�า ควรให้แต�ละหน�วยงานจัดท�าฐานข้อมลูไว้ก�อนว�าแต�ละหน�วยงาน

มีข้อมูลอะไรบ้างนักศึกษาได้ให้ความเห็นว�า ควรเก็บหลักฐานข้อมูลดังกล�าวไว้ เพราะบางอย�าง

อาจเข้าข�ายข้อมูลทางภูมิปัญญาส�าคัญ สามารถต�อยอดมีคุณค�าและมูลค�าได้ในอนาคต จึงอาจ

คัดเลือก สังเคราะห์ข้อมูลน�ามาต�อยอด และอาจเกิดผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้ นอกจากนี้ กลไก

การด�าเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญายังเกี�ยวข้องกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว�างประเทศ และวิธีการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว�างประเทศ พ.ศ.2539 โดยให้ค�านยิาม “ศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว�างประเทศ

ว�าศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว�างประเทศกลาง และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การค้าระหว�างประเทศ และ “คดทีรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว�างประเทศ” หมายความว�า 

คดีแพ�ง และคดีอาญาที�อยู�ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า

ระหว�างประเทศ 

  กรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้ก�าหนดทิศทางตามนโยบายของรัฐบาล ในแต�ละ

ยุคสมัย โดยเน้นการสร้างสรรค์คุณค�าและมูลค�าทางเศรษฐกิจรวมทั้งการเร�งรัดผลักดันให้มี

หน�วยงานกลางที�มี Authority สูง ในการควบคุม ก�ากับ หรือบังคับหน�วยงานต�าง ๆ ที�มีภารกิจ

ที�เกี�ยวข้องในการขับเคลื�อนนโยบาย/ภารกิจเชิงบูรณาการ แม้ว�าจะได้มอบหมายภารกิจการ

ด�าเนินงานตามความเชี�ยวชาญแต�ละด้านไปยังแต�ละหน�วยงาน นักศึกษา เห็นว�าเป็นข้อด้อย

ในการน�านโยบายใด ๆ  ไปปฏบิตัต้ิองพุ�งเป้าไปยงัจุดหมายว�าระบบกลไกการขบัเคลื�อนงาน จะเดิน

ไปในรปูแบบ Integrate อย�างแท้จรงิได้อย�างไร ท้ังในระดับนโยบาย ภารกจิ เนือ้หา ขัน้ตอน และ

แม้แต�กฎ์หมายนับเป็นเรื�องท้าทายเชิงนโยบายของประเทศไทยนั�น คือบทสะท้อนการจัดการ

บรหิารจดัการการเข้าถึงทรพัย์สนิทางปัญญาอย�างมปีระสทิธิภาพที�ทกุภาค/ีองคาพยพต้องร�วมมอื

และมีส�วนร�วมด�าเนินการต�อไป การขับเคลื�อนงานระบบกลไกการคุ้มค�า การเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ จากทรัพยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญา นักศึกษาเห็นว�า ประเทศไทยมีจุดแข็ง

และสถานการณ์ของประเทศนับว�าอยู�ในระดับแนวหน้าของหลายประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน 

พบเหน็ได้จากรายงาน การสมัภาษณ์ การเสนอท�าทีของไทยในเวทีต�าง ๆ มุ�งเน้นให้เกดิการเข้าถึง
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และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาน�าเป็นห�วง ธันวาคม 2558 ต�อเนื�องมกราคม 2559 

ประชาคมอาเซียนจะรวมเป็นหนึ�งเดียว ภายใต้หลักการเชิง Unity แต�ยังมี Hidden Agenda 

บางอย�างบางบริบท เงื�อนไขที�แต�ละประเทศของอาเซียนยังมีท�าทีหยั�งเชิง จึงไม�อาจเกิดกลไกที�

ขับเคลื�อน หรือ Implement ได้ทั้งหมดในรูปแบบและบริบทอื�นที�แตกต�าง ตามแผนการคุ้มครอง

ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของแต�ละประเทศในอาเซียนทุกประเทศ ให้ความส�าคัญและถือเป็น 

Mandate ที�ต้องขับเคลื�อนผลักดันและบริหารจัดการอย�างเหมาะสมภายใต้บริบทนโยบาย/

กฎ์หมายของแต�ละประเทศ เพื�อน�าไปสู�การจัดการการเข้าถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต�ละประเทศ

อย�างเหมาะสม เท�าเทียม ตามกรอบของ CBD และ WIPO IGC ที�เน้นและให้ความส�าคญักบั TK GR 

และ TCEs อย�างสอดคล้องตามหลักการสากล ของกฎ์หมาย ข้อตกลง ที�เกี�ยวข้อง (ตารางที� 3.2)

ตารางที่ 3.2 กฎ์หมาย ข้อตกลง ที�เกี�ยวข้อง

ข้อตกลง/กฎหมาย สาระสำาคัญ

1. ข้อตกลงระหว�าง
ประเทศ ว�าด้วย

 ทรัพย์สินทางปัญญา
 ขององค์การทรัพย์สิน
 ทางปัญญาโลก 

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 
Organization : WIPO) ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ก�อตั้งขึ้น เพื�อพัฒนา
ระบบทรัพย์สินทางปัญญาระหว�างประเทศที�มีความสมดุล ระหว�างการ
ตอบแทนผู้ทรงสิทธิซึ�งน�าไปสู�การพัฒนานวัตกรรมใหม�ๆ การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และปกป้องผลประโยชน์ของสาธารณะ โดยมีผลเป็นรูปธรรม 
คือความตกลงระหว�างประเทศที�สมาชิกเลือกเข้าเป็นภาคี โดยความสมัครใจ 
องค์การทรัพย์สิน ทางปัญญาโลก (WIPO) ก�อตั้งขึ้นในปี 2517 โดยอนุสัญญา 
WIPO ปี ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) โดยได้รับอาณัติมอบหมายจากประเทศ
สมาชิกให้ส�งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยอาศัยความร�วมมือ
จากประเทศสมาชิกและองค์กรระหว�างประเทศอื�น ๆ ส�านักงานใหญ� WIPO 
ตั้งอยู� ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบัน WIPO มีสมาชิก
ทั้งหมด 184 ประเทศ ความสัมพันธ์ระหว�างไทยกับ WIPO ประเทศไทยได้
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต�าง ๆ ของ WIPO เช�น อนุสัญญากรุงเบิร์น (Berne 
Convention on Literary and Artistic Work) ซึ�งเป็นหนึ�ง ในอนุสัญญา
ที�อยู�ในความดูแลของ WIPO ตั้งแต� ปี 2474 และเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
WIPO ส�งผลให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก WIPO ในปี 2532 จากนั้นประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีส (Paris Convention for the Protection
of Industrial Property) ในวันที� 2 พฤษภาคม 2551 ซึ�งได้มีผลบังคับใช้
ในวันที� 2 สิงหาคม2551 และต�อมา ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว�าด้วยความ
ร�วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty-PCT) เมื�อวันที� 24 
กันยายน 2552 และมีผลบังคับใช้แล้ว เมื�อวันที� 24 ธันวาคม 2552 โดย
ด�าเนินการตามกรอบอานัติการประชุม WIPO IGC ด้านภูมิปัญญาท้องถิ�น 
ทรัพยากรพันธุกรรม และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
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2. อนุ สัญญาว�าด้วย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

อนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ The Convention 
on Biological Diversity : CBD ถือเป็นอนุสัญญา ฉบับหนึ�ง ที�ได้รับการ
รับรองจากการประชุมสุดยอดด้านสิ�งแวดล้อมโลก ณ นครริโอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซิล เมื�อปี 2535 มีสถานะเป็นกฎ์หมายระหว�างประเทศ จัดตั้ง
ขึ้นเพื�อสร้างความร�วมมือของประชาคมโลกในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั�งยืนและเป็นธรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุสัญญาระหว�างประเทศฉบับแรก ที�
ครอบคลุมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใน 3 ลักษณะ 
ได้แก� 1) การอนุรักษ์ 2) การใช้ประโยชน์อย�างยั�งยืน 3) การแบ�งปันผล
ประโยชน์อย�างเท�าเทียม ประกอบด้วย 42 มาตรา และภาคผนวก 2 ส�วน 
เกี�ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ปัจจุบันมีประเทศเข้าร�วมเป็นภาคี
สมาชิกของอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิ้น 198 
ประเทศ 

ประเทศไทย เป็นหนึ�งในประเทศที�มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดย
ได้ลงนามให้การรับรองอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระหว�างการประชุมสหประชาชาติ ว�าด้วยสิ�งแวดล้อมและการพัฒนา เมื�อ
วันที� 12 มิถุนายน 2535 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล และให้สัตยาบันต�ออนุสัญญาฯ เมื�อวันที� 31 ตุลาคม 2546 และมี
ผลบังคับใช้ เมื�อวันที� 29 มกราคม 2547 ส�งผลให้ ประเทศไทยเป็นประเทศ
ภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ ดังกล�าวในล�าดับที� 188 โดยมีส�านักความหลาก
หลายทางชีวภาพ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม เป็นหน�วยงาน
รับผิดชอบหลักในการประสาน การด�าเนินงานร�วมกับหน�วยงานต�าง ๆ ที�
เกี�ยวข้อง ให้เป็นไปตามอนุสัญญาฯ ความหลากหลาย ทางชีวภาพมาจาก 
Biodiversity หรือ Biological Diversity ความหลากหลาย (Diversity) 
หมายถึง ความมากมาย และแตกต�างทางชีวภาพ (Biological) หมายถึง 
ที�เกี�ยวข้อง กับสิ�งมีชีวิต ดังนั้นความหลากหลาย ทางชีวภาพ หมายถึงการ
มีสิ�งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ ในระบบนิเวศอันเป็นแหล�งอยู�อาศัย ซึ�งมี
มากมายและแตกต�างกันทั�วโลก ส�าหรับความหลากหลายของระบบนิเวศ 
เป็นความหลากหลายทางชีวภาพซึ�งซับซ้อน สามารถเห็นได้จากความแตกต�าง
ระหว�างระบบนิเวศประเภทต�าง ๆ ตลอดจนระบบนิเวศที�มนุษย์สร้างขึ้น 
หรือแม้กระทั้งชุมชนเมืองของเราเอง ในระบบนิเวศสิ�งมีชีวิตเหล�านี้
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ข้อตกลง/กฎหมาย สาระสำาคัญ

3. สนธสัิญญาระหว�าง
 ประเทศ ว�าด้วย
 ทรัพยากร 

พันธุกรรมพืช 
 เพื�ออาหาร และ

การเกษตร

สนธิสัญญาระหว�างประเทศว�าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื�ออาหาร
และการเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture) เดิมมีสถานะ เป็นข้อถือปฏิบัติระหว�าง
ประเทศที�ไม�ได้มีผลผูกพันทางกฎ์หมายจัดต้ังข้ึนใน ปี ค.ศ. 1983 โดย
องค์การอาหารและเกษตรแห�งสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture 
Organization: FAO) ตามมติของที�ประชุมใหญ� ของเอฟเอโอที� 8/83 
เรียกว�า “ข้อถือปฏิบัติ ระหว�างประเทศว�าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืช” 
(International Undertaking on Plant Genetic Resources: IUPGR)

สนธิสัญญาฯ ให้การรับรอง “สิทธิอธิปไตยของรัฐ” (sovereign rights) 
เหนอืทรพัยากร พันธกุรรมพชืเพื�ออาหารและการเกษตร ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแปลง
ไป จากหลักการเดิมที�ได้ก�าหนดไว้ในข้อถือปฏิบัติระหว�างประเทศว�าด้วย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช เป็น “มรดกร�วมกันของมนุษยชาติ” ที�บุคคลใดจะ
หวงกันไม�ได้ และก�าหนดให้มีการจัดตั้ง “ระบบพหุภาคีเพื�อการเข้าถึงและ
การแบ�งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพนัธกุรรมพืช” (Multilateral System
of Access and Benefit-sharing) โดยครอบคลุมทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
ตามบัญชีราชชื�อ 64 รายการ โดยมีเงื�อนไขทรัพยากรพันธุกรรมพืชภายใต้
ระบบพหุภาคี ได้แก� (1) การเข้าถึงจะต้องเป็นไปเพื�อวัตถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์และอนรุกัษ์ทรพัยากร พนัธกุรรมพชื เพื�อการศกึษาวจิยัปรบัปรงุพันธุ์
และการฝึกอบรมเรียนรู้ในด้านอาหารและการเกษตรเท�านั้น โดยจะไม�รวม
ไปถึงวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ ยา และ/หรือธุรกิจอื�น ๆ ที�ไม�ใช�ด้าน
อุตสาหกรรมอาหารหรืออาหารสัตว์ (2) ต้องก�าหนดอัตราค�าใช้จ�ายในการ
เข้าถึงต��าที�สุด (3) ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงจะต้องไม�ขอรับการคุ้มครองสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ  ที�จะเป็นการจ�ากัดการเข้าถึงทรัพยากร
พันธุกรรมพืช หรือสารพันธุกรรม (genetic parts) หรือส�วนหนึ�งส�วนใด 
(their components) ของทรัพยากร พันธุกรรมพืช ในรูปแบบที�ได้มาจาก
ระบบพหภุาคเีพื�อการเข้าถงึฯ (in the form received form the multilateral
System) และ (4) การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช ที�ได้รับการคุ้มครอง 
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใด ๆ จะต้องปฏิบัติตามความตกลงระหว�าง
ประเทศที�เกี�ยวข้อง และกฎ์หมายของแต�ละประเทศ

สนธิสัญญาฯ มีทั้งข้อดี-ข้อเสียต�อประเทศไทย การจะเข้าร�วมเป็นสมาชิก 
อาจมีผลกระทบในด้านลบได้แก� 1) ต้องมีการเปลี�ยนแปลงกฎ์หมายของไทย
ในการก�ากับดูแลการเข้าถึงและการแบ�งปันผลประโยชน์จากการใช้
พันธุกรรมพืชซึ�งเป็นสมบัติสาธารณะและอยู�ภายใต้การจัดการและควบคุม
ของรัฐบาล 2) ท�าให้ประเทศไทย สูญเสียรายได้ที�จะเกิดขึ้นจากการแบ�งปัน
ผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชดังกล�าวคล้ายกับเป็นการ
ยอมรับเชิงหลักการที�จะให้มีการฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชไปพัฒนา
เพื�อแสวงหาสิทธิเด็ดขาดในทรัพย์สินทางปัญญาได้ 3) เป็นการลดทอน
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3. สนธสัิญญาระหว�าง
 ประเทศ ว�าด้วย
 ทรัพยากร 

พันธุกรรมพืช 
 เพื�ออาหาร และ

การเกษตร
 (ต�อ)

อ�านาจอธิปไตย (Sovereignty) ของประเทศไทยในการก�ากับดูแลทรัพยากร
พันธุกรรมพืชนอกถิ�นที�อยู�ตามธรรมชาติ ที�อยู�ในประเทศไทยเพราะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื�อนไขที�สนธิสัญญาก�าหนดไว้ โดยน�าระบบพหุภาคีฯ 
มาใช้แทนพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

4. พิธีสารคาร์ตาเฮนา
 ว�าด้วยความ

ปลอดภัยทาง
ชีวภาพตาม
อนุสัญญาว�าด้วย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

อนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Cartagena Protocol 
on Bio-safety to Convention on Biological Diversity) มาตรา 19 
วรรค 3 ระบุว�า ประเทศภาคีจะต้องพิจารณาถึงความจ�าเป็นที�ต้องมีพิธีสาร
และรูปแบบของพิธีสาร (Protocol) โดยจัดวางระเบียบและวิธีการที�เหมาะสม 
โดยเฉพาะอย�างยิ�งการเห็นชอบ ที�ได้แจ้งล�วงหน้าในการเคลื�อนย้าย การ
ดูแล และการใช้ประโยชน์สิ�งมีชีวิตที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงอันเป็นผลมาจาก
เทคโนโลยีชีวภาพอันอาจมีผลเสียหายต�อการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย�างยั�งยืน นอกจากน้ันมาตรา 8 ของอนุสัญญาฯ

กล�าวถึงการอนุรักษ์ในถิ�น ที�อยู�อาศัยตามธรรมชาติ (In-situ Conservation)
ให้จัดตั้งระบบพื้นที�คุ้มครองซึ�งต้องมีมาตรการพิเศษส�าหรับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและในมาตรา 8 วรรค จี ให้จัดตั้งและธ�ารง
รักษาวิธีการ ที�จะจัดระเบียบ จัดการ หรือควบคุมความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับ
การใช้ประโยชน์ และการปล�อยสิ�งมีชีวิตที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงอันเป็นผลมา
จากเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ�งมีแนวโน้มที�จะเกิดผลกระทบเสียหายต�อสิ�งแวดล้อม
อันมีผลต�อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย�างยั�งยืน

5. ความตกลงว�าด้วย
สิทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที�เกี�ยว
กับการค้า

Agreements on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights: TRIPS เป็นความตกลงรอบอุรุกวัยมีวัตถุประสงค์เพื�อก�าหนดกฎ์เกณฑ์
ระหว�างประเทศส�าหรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโดยก�าหนดระดับ
ของการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน รัฐบาล ประเทศสมาชิก WTO จะต้องให้
ความคุ้มครองต�อทรัพย์สินทางปัญญา โดยค�านึงถึงความสมดุลระหว�าง
ผลประโยชน์ที�จะเกิดกับสังคมท้ังในระยะยาวและระยะสั้นเช�นเดียวกับ
หลักการ ของความตกลงทั�วไป ว�าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General 
Agreement on Tariffs and Trade : (GATT)) และความตกลงทั�วไปว�าด้วย
การค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services : (GATS)) 
ความตกลง TRIPS มีหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ (non -discrimination) รวมถึง
หลักการปฏิบัติเยี�ยงคนชาติ (national treatment) และหลักการปฏิบัติ
เยี�ยงชาติที�ได้รับความอนุเคราะห์ยิ�ง (most-favored-nation) 
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5. ความตกลงว�าด้วย
สิทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที�เกี�ยว
กับการค้า

(ต�อ)

นอกจากนี้ ความตกลง TRIPS ยังมีหลักการส�าคัญกว�าการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา ควรจะสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และการถ�ายทอด
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์กับท้ังผู้ผลิตและผู้ใช้รวมถึงเศรษฐกิจและ
สังคมด้วยความตกลง TRIPS ได้น�าหลักการและพันธกรณีภายใต้องค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization – 
WIPO) ซึ �งมีมาก�อนที �จะมีการก�อตั ้ง WTO และมีความตกลงระหว�าง
ประเทศที�ส�าคัญ 2 ฉบับ ได้แก�อนุสัญญากรุงปารีส (the Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property) และอนุสัญญากรุงเบอร์น (the 
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 
ที�ก�าหนดหลักการเกี�ยวกับลิขสิทธิ์ เป็นหลักการพื้นฐานของการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา และได้มีการเพิ�มเติมหลักการส�าคัญ ๆ และระดับ
ของความคุ้มครองสูงขึ้นในเรื�องต�าง ๆ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
อยู�ภายใต้ขอบเขตของความตกลง TRIPS ได้แก� ลิขสิทธิ์ และสิทธิที�เกี�ยว
เนื�อง (Copyright and related rights) เครื�องหมายการค้า (Trademarks 
including service marks) สิ�งบ�งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical indications) 
แบบอุตสาหกรรม (Industrial designs) สิทธิบัตร (Patents) การออกแบบ
วงจรรวม (Layout-designs (topographies) of integrated circuits) 
และข้อมูลที�ไม�ได้ถูกเปิดเผย รวมถึงความลับทางการค้า (Undisclosed 
information, including trade secrets)

โดยสรุปหลักการความตกลง TRIPS ที�เกี�ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
ต�าง ๆ ดังนี้ 1) ลิขสิทธิ์ (Copyright) ความตกลง TRIPS ก�าหนดหลักการ
คุ้มครองโปรแกรมคอมพิวเตอร์เช�นเดียวกับการคุ้มครองงานประพันธ์ภายใต้ 
Berne Convention และวางหลักการในการให้ความคุ้มครองฐานข้อมูล 
databases 2) เครื�องหมายการค้า (Trademarks) ความตกลง TRIPS ก�าหนด
ประเภทของเครื�องหมายที�สามารถได้รับการคุ้มครองเป็น trademarks 
และสิทธิขั้นพื้นฐานของการได้รับความคุ้มครองส�าหรับทั้งสินค้าและบริการ 
นอกจากนี้เครื�องหมายที�เป็นที�รู้จักแพร�หลาย (well-known) ในประเภทใด 
ก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ�มเติมด้วย 3) แบบอุตสาหกรรม (Industrial 
Designs) ภายใต้ความตกลง TRIPS มีการก�าหนดอายุความคุ้มครองส�าหรับ 
industrial designs เป็นระยะเวลา 10 ปี 4) สิทธิบัตร (Patents) ความ
ตกลง TRIPS ก�าหนดอายุความคุ้มครอง นวัตกรรมเป็นระยะเวลาไม�น้อยกว�า 
20 ปี โดยสิทธิบ ัตรจะคลอบคลุมถึงตัวสินค้าและกระบวนการผลิต 
4) การออกแบบวงจรรวม (Integrated circuits layout designs) 
การคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม (“topographies”) ภายใต้ความตกลง 
TRIPS มีพื้นฐานมาจาก Washington Treaty on Intellectual Property 
in Respect of Integrated Circuits ซึ�งอยู�ภายใต้ WIPO
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5. ความตกลงว�าด้วย
สิทธิ ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที�เกี�ยว
กับการค้า

(ต�อ)

โดยความตกลง TRIPS ได้เพิ �มเติมอายุของการป้องกันเป็นระยะเวลา
อย�างน้อย 10 ปี 5) ข้อมูลที�ไม�ได้ถูกเปิดเผย รวมถึงความลับทางการค้า 
(Undisclosed information and trade secrets) ได้แก� ความลับทางการ
ค้าและข้อมูลอื�น ๆ ที�ถือเป็นข้อมูลที�ไม�ได้ถูกไม�เปิดเผย ซึ�งมีมูลค�าในเชิงพาณิชย์ 
จะถูกปกป้องจากการละเมิดสิทธิและพฤติกรรมอื�นที�ไม�ซื�อสัตย์ และไม�เป็น
ธรรม อย�างไรก็ดีมีเงื�อนไขที�เจ้าของสิทธิจะต้องด�าเนินการให้สอดคล้อง
กับหลักการ เรื�องการเก็บรักษาความลับ ยกตัวอย�างกรณีผลการทดลองที�
ผู้ผลิตยื�นต�อรัฐบาล เพื�อขออนุญาตผลิตยาชนิดใหม� หรือผลิตสารเคมีด้าน
การเกษตรจะต้องได้รับการปกป้องจากพฤติกรรมทางการค้าที�ไม�เป็นธรรม

6. อนุ สัญญาว�าด้วย
มรดกภูมิ ปัญญา
ทางวัฒนธรรมที�
จับต้องไม�ได้

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที� 32 เมื�อวันที� 17 ตุลาคม 2546 ได้รับรอง
อนุสัญญาว�าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมจับต้องไม�ได้ (Convention 
for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) โดยอนุสัญญา
ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้อย�างสมบูรณ์ เมื�อวันที� 20 เมษายน 2549 ตามเงื�อนไข
ข้อ 34 ที�ก�าหนดให้มีประเทศสมัครเป็นภาคีครบ 30 ประเทศ โดยประเทศ
ในสมาชิกอาเซียน ได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ แล้วจ�านวน 6 ประเทศ 
ยกเว้นประเทศพม�า สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย 

ดังนั้น หากประเทศไทย ไม�รีบเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาฉบับนี้ 
จะท�าให้เสียโอกาสในเวทีนานาชาติด้านต�าง ๆ ได้การเป็นภาคีฯ ดังกล�าว 
จะมีสิทธิได้รับการคุ้มครองทางมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที�จับต้องไม�
ได้ มีมาตรการกลไก ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง เข้าถึงและน�าไปสู�การตกลง 
แบ�งปันผลประโยชน์ ในการใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย�างยั�งยืน 
เป็นการช�วยเสริมให้การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มี
ความเข้มข้นขึ้น โดยกระทรวงวัฒนธรรม อยู�ระหว�าง (ร�าง) พระราชบัญญัติ
ปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ... ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม
ไทย โดยเฉพาะสาขาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์ท้องถิ�น 
การแพทย์ชนเผ�า และการใช้สมุนไพร จึงกลายเป็นต้นน�้าของวัตถุดิบที�มี
ความส�าคัญเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต�อยอด หรือการน�าไปใช้ตามแบบวิถี
ดั้งเดิมทางสังคมวัฒนธรรม
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7. อนุสัญญาว�าด้วย
การค้าระหว�าง
ประเทศ ซึ�งชนิด
สัตว์ป่า และพืชป่า
ที�ใกล้จะสูญพันธุ์ 

อนุสัญญาว�าด้วยการค้าระหว�างประเทศซึ�งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที�ใกล้
จะสูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora) หรือ เรียกอีกอย�างหนึ�งว�า อนุสัญญา
วอชิงตัน ( Washington Convention ) ประเทศไทยเป็นสมาชิกล�าดับ 80 
โดยลงนามรับรองอนุสัญญา ในปี 2518 และให้สัตยาบันในวันที� 21 มกราคม 
2526 อนุสัญญามีวัตถุประสงค์ส�าคัญ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและ
พืชป่าในโลกเพื�อประโยชน์แห�งมวลมนุษย์ชาติ โดยเน้นทรัพยากรสัตว์ป่า 

และพืชป่าที�ใกล้จะสูญพันธุ์ หรือมีการคุกคาม ท�าให้มีปริมาณ ร�อยหรอ
จนอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์ วิธีการอนุรักษ์ของ CITES ก็คือ การสร้างเครือ
ข�ายทั�วโลกในการควบคุมการค้าระหว�างประเทศ (International Trade) 
ทั้งสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์ แต�ไม�ควบคุม การค้าภายในประเทศ 
ส�าหรับชนิดพันธุ์ท้องถิ�น (Native Species) คณะกรรมการ CITES ประจ�า
ประเทศไทย สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื�องจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้มีค�าสั�งเลขที� 339/2535 ลงวันที� 12 มิถุนายน 2535 แต�งตั้ง
คณะกรรมการ CITES ประจ�าประเทศไทยข้ึน โดยมีหน้าที�ด�าเนินการใน
กจิกรรมต�าง ๆ และให้ค�าปรกึษาแก�รฐัมนตร ีในเรื�องที�เกี�ยวข้องกบัอนสุญัญา 
CITES ในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดแบ�งหน้าที�ความ
รับผิดชอบ เกี�ยวกับงานของ CITES ในประเทศไทยมอบหมายให้ส�วน
ราชการที�มีหน้าที�โดยตรง ในการดูแลชนิดพันธุ์ที� CITES ควบคุม คือ สัตว์ป่า 
พชืป่า ของป่า อยู�ในความรบัผดิชอบของกรมป่าไม้ พืช อยู�ในความรบัผดิชอบ
ของกรมวิชาการเกษตร สัตว์น�้า อยู�ในความรับผิดชอบของกรมประมง

8. พิธีสารนาโงยาว�าด้วย
 การเข้าถึง ทรัพยากร

พันธุกรรม และการ
 แบ�งปันผลประโยชน์
 ที�เกิดข้ึน จากการใช้
 ประโยชน์ทรัพยากร

พันธุกรรมอย�าง
เท�าเทียม และ
ยุติธรรม

พิธีสารนาโงยา (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources 
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their 
Utilization to the Convention on Biological Diversity มีสาระ
ส�าคัญ ประกอบด้วย 1) การก�าหนด กรอบแนวทางการแบ�งปันผลประโยชน์ 
2) ความร�วมมือระหว�างประเทศ ในการเสริมสร้างสมรรถนะการด�าเนินงาน
ของประเทศก�าลังพัฒนา ทั้งด้านองค์ความรู้ และความต้องการทางการเงิน 
3) การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย�างยั�งยืน 4) การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม 
5) กลไกการแบ�งปันผลประโยชน์พหุภาคีระดับโลก 6) กลไกการเผยแพร�
และแลกเปลี�ยนข้อมูลข�าวสาร 7) การติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรม 8) การปฏิบัติตามกฎ์หมายหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับความร�วม
มือกรณีข้ามแดน 9) ภูมิปัญญาท้องถิ�น

ที่มา :  กองคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
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3.3  การเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : 
 การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 3.3.1  ความหมาย นิยามของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

  ศูนย์คติชนวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) ให้ความหมายของระดับ

การแบ�งปันผลประโยชน์ไว้ 4 กรณี คือ 

  1)  กรณีไม�ต้องขออนุญาต เช�น คนไทยทุกคนสามารถน�าไปใช้ได้ แต�ควรใช้

อย�างถูกต้องเหมาะสมและให้ความเคารพต้นแหล�งภูมิปัญญา เพื�อการศึกษา/การเผยแพร� การ

ส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเพื�อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ โดยไม�ท�าลายการ

ประกอบอาชีพของต้นแหล�งภูมิปัญญา

  2)  กรณีต้องขออนุญาต เช�น นักวิจัยควรอ้างอิงเจ้าของภูมิปัญญา กรณีที�เป็น

นักวิจัยต�างชาติ ควรมีใบอนุญาตจากหน�วยงานภาครัฐแสดงก�อนเข้าพื้นที�วิจัย กรณีที�น�าไปเผย

แพร�ด้านวัฒนธรรมในต�างประเทศ ควรขออนุญาตก�อนเพื�อตรวจสอบความเหมาะสม

  3)  การแบ�งปันผลประโยชน์ กรณนี�าภมูปัิญญาไปใช้ในเชงิพาณชิย์ (ท้ังคนไทย

และคนต�างชาต)ิ การน�าไปสร้างมลูค�าเพิ�มต้องมกีารแบ�งปันผลประโยชน์ให้กบัต้นแหล�งภมูปัิญญา

  4)  การละเมิด ไม�อนุญาตให้ชาวต�างชาติน�าภูมิปัญญาไทยไปใช้ ไม�อนุญาตให้

คนไทยน�าภูมิปัญญาซึ�งเป็นของส�วนรวมไปใช้หาประโยชน์ส�วนตน

  อนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรา 15 ระบุสาระส�าคัญของ

การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม โดยตระหนักถึงสิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ

ของตน อ�านาจ ในการพิจารณาก�าหนดการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมขึ้นอยู�กับรัฐบาลแห�งชาติ 

และอยู�ภายใต้กฎ์ระเบยีบ ของชาตนิัน้ ๆ และการเข้าถึง ในกรณทีี�ได้รับอนญุาต จักต้องอยู�ภายใต้

เงื�อนไขที�ได้รับการตกลงร�วมกัน และอยู�ภายใต้ข้อก�าหนดของมาตรานี้

  พิธีสารนาโงยา มาตรา 2 ก�าหนดนิยาม “การใช้ทรัพยากรพันธุกรรม” หมายถึง 

ด�าเนินงานวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบทางพันธุกรรรม และ/หรือ ทางชีวเคมีของทรัพยากร

พันธุกรรม รวมถึงผ�านการประยุกต์การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ดังให้ความหมายไว้ในมาตรา 2 

ของอนุสัญญา และมาตรา 5 การแบ�งปันผลประโยชน์อย�างยุติธรรมและเท�าเทียม ข้อ 2 แต�ละ

ภาคีจักต้องด�าเนินมาตรการทางกฎ์หมาย การบริหาร หรือนโยบาย, เท�าที�เหมาะสม, ด้วยความ

มุ�งหมายที�จะให้หลักประกันว�า ผลประโยชน์ที�ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม ซึ�งถือครองโดย

ชุมชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ�น, โดยสอดคล้องกับกฎ์หมายภายในประเทศเกี�ยวกับการให้สิทธิ



108108 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

แก�ชุมชนพื้นเมือง และชุมชนท้องถิ�นนี้เหนือทรัพยากรพันธุกรรม, ได้รับการแบ�งปันในวิถีทางที�

ยตุธิรรมและเท�าเทยีม กบัชมุชนที�เกี�ยวข้อง โดยอยู�บนพ้ืนฐานของเงื�อนไขที�ได้รับการตกลงร�วมกนั

 3.3.2  สถานการณ์ สภาพแวดล้อม และปัญหาเกีย่วกบัการเข้าถงึและแบ่งปัน

  ผลประโยชน์

  ทรพัย์สนิทางปัญญา ทรัพยากรชีวภาพและภูมปัิญญาท้องถิ�นถอืว�าเป็นขมุสมบตัิ

อันมีค�ามหาศาล ของประเทศ เจ้าของสมบัติดังกล�าว ซึ�งส�วนใหญ�มักเป็นประเทศก�าลังพัฒนา

ด้วยคุณค�าดงักล�าวจงึท�าให้อตุสาหกรรมแสวงหาเข้าถงึและน�ามาประยกุต์ใช้ประโยชน์เพื�อการค้า 

ดังนั้น จึงท�าให้เกิดการล�าอาณานิคมแบบใหม�ขึ้นมา คือการล�าอาณานิคมทางความหลากหลาย

ทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ�น โดยมีรายละเอียดกรณีตัวอย�างที�ผ�านมาพอสังเขป ดังนี้

  1)  กรณีศึกษาสิทธิบัตรขมิ้นชัน ในปี ค.ศ. 1995 ของส�านักงานสิทธิบัตรและ

เครื�องหมายการค้าแห�งสหรัฐอเมริกา ในการอนุมัติสิทธิบัตรการประดิษฐ์การใช้ขมิ้นชันเพื�อเป็น

ยาสมานแผลแก�มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี้ โดยสิทธิบัตรดังกล�าว ท�าให้เกิดข้อถกเถียงกันอย�างมาก 

และต�อมาสภาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห�งอินเดีย ได้ยื�นเพิกถอนสิทธิบัตรฉบับ

ดังกล�าว ด้วยเหตุผลที�ว�า ขมิ้นชัน ได้ถูกน�ามาใช้เป็นยาสมานแผลและอาการผื�นคันทางผิวหนัง

ในประเทศอินเดียมาช้านาน โดยมีการบันทึกเป็นทั้งภาษาสันกฤตและภาษาอังกฤษ ตลอดจน

มีการตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมอินเดีย เป็นองค์ความรู้ในการใช้ประโยชน์ขมิ้นชัน ถือว�าเป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ�นด้านการแพทย์ของอินเดีย ด้วยหลักฐานที�เป็นบันทึกต�าง ๆ ดังกล�าวนี้ ท�าให้

ส�านักงานสิทธิบัตรและเครื�องหมายการค้าแห�งสหรัฐอเมริกา ตัดสินเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล�าว

ด้วยเหตุผลที�ว�า การประดิษฐ์ดังกล�าวขาดความใหม� (Lack of Novelty)

  2)  กรณีศึกษาพันธุ ์ข้าวต้านทางโรคขอบใบแห้ง (Bacteria Blight) จาก

ประเทศมาล ีสทิธบิตัรฉบับดงักล�าวได้ก�อให้เกดิการถกเถยีงกนัอย�างมาก โดยเฉพาะเรื�องการแบ�งปัน

ผลประโยชน์ให้แก�ชาวนาของประเทศมาลีซึ�งเป็นผู้อนุรักษ์พันธุ์ข้าว Oryza longistaminata 

ซึ�ง University of California ตอบสนองเสียงเรียกร้องดังกล�าว โดยแบ�งปันผลประโยชน์จาก

การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากสิทธิบัตรดังกล�าวกลับไปยังกองทุน Genetic Resources 

Recognition Fund (GRRF) นอกจากนี้ยังอนุญาตให้สามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม�ได้ จาก

เรื�องนีอ้าจกล�าวได้ว�า กรณนีีอ้าจไม�ถอืว�าเป็นกรณโีจรสลดัทางชวีภาพและทางปัญญาอย�างแท้จริง 

แต�เป็นตัวอย�างการสนองตอบต�อระบบกลไกที�มีดังกล�าว

  3)  กรณีศึกษาการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที�เกี�ยวกับสะเดา โดยองค์กร

พัฒนาเอกชน ของประเทศอินเดีย ได้ยื�นเพิกถอนสิทธิบัตรในกรรมวิธีการควบคุมเชื้อราโดยการ

ใช้น�้ามันที�สกัดจากสะเดา ซึ�งสิทธิบัตรดังกล�าวออกโดยส�านักงานสิทธิบัตรยุโรป และในปี ค.ศ.
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2000 ได้เพิกถอนสิทธิบัตรดังกล�าว ด้วยเหตุผลที�ว�าการประดิษฐ์ขาดความใหม� เนื�องจากการใช้

สะเดาเป็นยารักษาโรค และใช้เป็นยาก�าจัดแมลงและเชื้อรา ตลอดจนเป็นปุ๋ยนั้นเป็นภูมิปัญญา

ท้องถิ�นที�ใช้กันแพร�หลายในประเทศอินเดีย

  4)  กรณเีปล้าน้อยของไทย ญี�ปุน่อาศยัความร�วมมอืผ�านโครงการความช�วยเหลอื

ด้านการศึกษากับหน�วยงานภาครัฐและเอกชน การค้นหาสารสกัดที�ต้องการใช้พืชตัวอย�าง

เป็นจ�านวนมากมาท�าการทดลอง ซึ�งใช้เวลานานและลงทุนสูง แต�เมื�อมีคนไทยให้ข้อมูลเรื�อง

ยาสมุนไพรของไทย จึงท�าให้การวิจัยสามารถได้ผลที�ต้องการอย�างรวดเร็ว เมื�อพิจารณาวิธี

การใช้ประโยชน์จากเปล้าน้อยในไทยของญี�ปุ่นแล้วก็เป็นวิธีการแบบโจรสลัดชีวภาพ กล�าวคือ 

ญี�ปุ่นได้ตัวอย�างวัตถุดิบเปล้าน้อยโดยตรงจากตัวแทนจ�าหน�ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยโดยมิได้

ขออนญุาตจากรฐับาลและเมื�อน�าไปจดสทิธบิตัร และท�าผลิตภัณฑ์ ก็ไม�ได้มกีารแบ�งปันผลประโยชน์

อย�างเป็นธรรมแก�ประเทศผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรพันธุกรรม ท�าให้ประเทศไทย เสียโอกาสใน

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที�จดสิทธิบัตรไว้ในประเทศญี�ปุ่น

  5)  กรณีสิทธิบัตรกวาวเครือ มีการน�าเอาภูมิปัญญาของคนไทยไปศึกษาพัฒนา

ต�อยอดด้วยเทคโนโลยวีทิยาศาสตร์ที�ทนัสมยั แล้วน�าไปคุม้ครองด้วยสิทธิบตัรเพื�อน�าไปท�าผลิตภณัฑ์

เชิงพาณิชย์ โดยไม�ได้มีการแบ�งปันผลประโยชน์อย�างเป็นธรรมแก�ประเทศไทย นอกจากนี้

วัตถุดิบคือ กวาวเครือขาว อันเป็นวัตถุดิบจากแหล�งก�าเนิดในประเทศไทย และผู้วิจัยชาวไทย

ก็ไม�ได้ขออนุญาตตามกฎ์หมายแต�อย�างใด เหตุเพราะว�าหน�วยงานภาครัฐที�มีหน้าที�รับผิดชอบ

ดูแล ยังไม�สามารถด�าเนินการได้อย�างมีประสิทธิภาพ โดยอ้างเหตุผลจากขาดแคลนบุคลากรและ

งบประมาณ ท�าให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาต�อยอดภูมิปัญญาและเสียสิทธิที�จะ

ท�าผลิตภัณฑ์เพื�อการค้าในหลายประเทศ เช�น ญี�ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และประเทศอื�น

  6) กรณฤีๅษดีดัตนของไทย เป็นกรณทีี�เกดิจากชาวญี�ปุน่ที�ได้มาเรยีนการนวดไทย 

และท�าฤๅษีดัดตนที�วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และเมื�อเดินทางกลับไปเพื�อประกอบ

อาชีพเกี�ยวกับการนวดแบบไทย สปา ธุรกิจการนวดและโยคะแบบไทยอย�างครบวงจร ชาวญี�ปุ่น

คนดังกล�าว ได้ยื�นจดเครื�องหมายการค้า โดยใช้ค�าว�าฤาษีดัดตน นอกจากนั้นยังยื�นจดอีกหลาย

รายการในผลิตภัณฑ์และบริการอื�น อีกรวมกว�า 50 รายการ และท้ายที�สุดประเทศไทยได้

พิจารณาฟ้องเพิกถอนเรื�องดังกล�าวไปยังส�านักงานสิทธิบัตรญี�ปุ่น เรียบร้อยแล้ว ด้วยหลักฐาน

เชิงเอกสารและศิลาจารึกจากวัดพระเชตุพนฯ 

 จากกรณีตัวย�างดังกล�าวข้างต้น เข้าข�ายได้ว�าเป็นสถานการณ์โจรสลัดทางชีวภาพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ�น เนื�องจากว�าประเทศไทยถือว�าเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรชีวภาพ

และภูมิปัญญาท้องถิ�น จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยในบริเวณศูนย์สูตร และความ

หลากหลายและพัฒนาการอันยาวนานทางวัฒนธรรม ประชากรไทยได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากร
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ชีวภาพและภูมิปัญญาดั้งเดิมได้ถูกน�าไปใช้โดยอุตสาหกรรมต�าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ เพื�อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม� ๆ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที�มาก

ขึ้น จึงท�าให้การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ�นมากขึ้นทั�วโลก ซึ�ง

ในอนาคตรูปแบบการเข้าถึงจะมีแนวโน้มที�หลากหลายและซับซ้อนมากยิ�งขึ้น โดยประเทศไทย

อาจจะตกอยู�ในสถานะที�เสียประโยชน์ได้ จึงจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบกลไกทางนโยบายในเรื�องดัง

กล�าว อันจะน�าไปสู�การสร้างความสมดุล ยุติธรรม และเท�าเทียม ของสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และภูมิปัญญาท้องถิ�นไว้ได้ต�อไป

 3.3.3  หลักการ สังเขปของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์

  1) สาระของอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Conventional 

on Biological Diversity : CBD) ข้อตกลงดังกล�าว ก�าหนดนิยามความหลากหลายทางชีวภาพ” 

หมายถึง การมีความผิดแผกแตกต�างระหว�างสิ�งมีชีวิตจากทุกแหล�งรวมถึง นอกเหนือจาก

สิ�งอื�นแล้ว, ระบบนิเวศทางบก, ทางทะเลและทางน�้าอื�น ๆ และการประกอบรวมทางนิเวศ

ซึ�งสิ�งมชีีวติเป็นส�วนหนึ�งในน้ันด้วย ในการนีร้วมถงึความหลากหลายภายในชนดิพนัธุ,์ ระหว�างชนดิ

พันธุ์และของระบบนิเวศ องค์ประกอบและเนื้อหาของอนุสัญญาฯ ประกอบด้วย 42 มาตรา 

โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก� 1) การส�งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของโลก 

2) การใช้ทรัพยากรชีวภาพอย�างยั�งยืน 3) การแบ�งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ

เท�าเทียมและยุติธรรม

  2) สาระของพิธีสารนาโงยาว�าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการ

แบ�งปัน ผลประโยชน์ที�เกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมอย�างเท�าเทียมและ

ยุติธรรมพิธีสารฯ ดังกล�าว เป็นการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว�าด้วยความ

หลากหลายทางชวีภาพ ก�าหนดให้มกีารแบ�งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธกุรรมอย�าง

เท�าเทยีมและยตุธิรรม และสนบัสนนุการด�าเนนิการตามข้อบทในการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์

ของอนสุญัญาฯ นบัเป็นมาตรการระหว�างประเทศที�มคีวามส�าคญัอย�างยิ�งต�อทรัพยากรพันธกุรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ�นที�เกี�ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรม เนื�องจากมุ�งเน้นการคุ้มครองถึงการ

เข้าถึงทรัพยากรทางพันธุกรรม และการแบ�งปันผลประโยชน์ที�เกิดจากการใช้ทรัพยากรนั้นอย�าง

เท�าเทยีมและยติุธรรม ไม�ว�าจะเป็นผลประโยชน์ที�เป็นตวัเงนิและไม�ใช�ตวัเงนิกต็าม ภายใต้หลกัการ

ส�าคัญในการแบ�งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรอย�างเท�าเทียมและยุติธรรมบนพื้นฐานของ 

“สิทธิอธิปไตยของรัฐเหนือทรัพยากรธรรมชาติ” พิธีสารนาโงยาฯ มีสาระส�าคัญได้แก� 1) การ

ก�าหนดการแบ�งปันผลประโยชน์ 2) ความร�วมมือระหว�างประเทศในการเสริมสร้างสมรรถนะ

การด�าเนินงานของประเทศก�าลังพัฒนา ทั้งด้านองค์ความรู้ และความต้องการทางการเงิน 
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3) การใช้ทรพัยากรพนัธกุรรมอย�างยั�งยนื 4) การเข้าถึงทรัพยากรพันธกุรรม 5) กลไกการแบ�งปัน

ผลประโยชน์พหภุาครีะดบัโลก 6) กลไกการเผยแพร�และแลกเปลี�ยนข้อมูลข�าวสาร 7) การตดิตาม

ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม 8) การปฏิบัติตามกฎ์หมายหรือข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง 

9) ความร�วมมือกรณีข้ามแดน 10) ภูมิปัญญาท้องถิ�น 

  ลักษณะเด�นของพิธีสารนาโงยาฯ ดังกล�าวก�าหนดให้ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ

ชุมชนท้องถิ�นเข้ามามีส�วนร�วมในกระบวนการ เช�น การให้ข้อมูล การให้ความเห็นชอบเกี�ยวกับ

การใช้ภูมิปัญญาน้ัน ๆ เป็นต้น ตามมาตรา เจ การอนุรักษ์ในถิ�นที�อยู�อาศัยตามธรรมชาติ 

ก�าหนดการจดัตัง้หรอืธ�ารงรกัษาวธิกีารที�จะจดัระเบยีบ จัดการหรือควบคมุความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับ

การใช้ประโยชน์ และการปล�อยสิ�งแวดล้อมที�ได้รับการเปลี�ยนแปลงอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี

ชีวภาพ ซึ�งมีแนวโน้มที�จะเกิดผลกระทบเสียหายต�อสิ�งแวดล้อม อันมีผลต�อการอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพอย�างยั�งยืน ทั้งนี้โดยค�านึงถึงความเสี�ยงที�จะเกิดอันตรายต�อ

สุขภาพของมนุษย์ด้วย ของอนุสัญญาฯ ดังกล�าวข้างต้น รวมทั้งก�าหนดให้สตรีมีบทบาท และมี

ส�วนร�วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

  3)  สาระของกลไกข้อตกลงความร�วมมอืสากลว�าด้วยทรพัย์สนิทางปัญญาและ

พนัธกรณกีบัองค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : 

WIPO)

  บทบัญญัติและหลักการที�เกี�ยวข้องระดับนานาชาติอีกด้าน ได้แก� กลไกข้อตกลง

ความร�วมมือสากลว�าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและพันธกรณีกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 

(World Intellectual Property Organization : WIPO) ในฐานะประเทศภาคีสมาชิกระบบ

และกลไกทางกฎ์หมายในระดับนานาชาติ หลายประเทศให้ความสนใจและให้ความส�าคัญกับ

การคุ้มครองการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยประเทศไทยเข้าไป

มีบทบาทในระดับแนวหน้าในฐานะภาคีสมาชิกตามพันธกรณีระหว�างประเทศหลายฉบับเพื�อ

เอื้อต�อกลไกการบริหารจัดการและเสริมสร้างบทบาท ศักยภาพของไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 

2556 - 2565) และขับเคลื�อนเชิงนโยบายก้าวสู�ความเป็นศูนย์กลางด้านภูมิปัญญาดั้งเดิม

และทรัพยากรพันธุกรรมในระดับนานาชาติ

  นอกจากบทบัญญัติและหลักการดังกล�าวข้างต้นแล้ว ยังมีกฎ์หมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา กฎ์หมายพันธุ์พืช กฎ์หมายเกี�ยวกับอุทยาน กฎ์หมายว�าด้วยการสงวนรักษาและ

คุ้มครองสัตว์ป่า อนุสัญญาว�าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ อนุสัญญาว�าด้วยมรดก

ทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ ก�าหนดหลักการหรือแนวทางปฏิบัติในเรื�องดังกล�าว

ไว้บ้างบางกรณี แต�ยังไม�ชัดเจนเด�นชัดเหมือนบทบัญญัติข้างต้น เช�นกรณีของส�านักงานนโยบาย
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และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (2558) จัดท�าแผนแม�บทบูรณาการ จัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.2558 - 2569 พบว�า ความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนและ

สร้างความเข้มแข็งให้กับบทบาทหน้าที�ของระบบนิเวศและบริการของระบบนิเวศที�จ�าเป็นต�อ

ความเป็นอยู�ที�ดีของมนุษย์ ความมั�นคงทางอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชนและ

การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมท้ังการขจัดความยากจน ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับ

พันธุกรรม และระบบนิเวศยังคงลดลงอย�างต�อเนื�อง แรงกดดันที�มีต�อความหลากหลายทาง

ชีวภาพยังคงมีอยู�และมีแนวโน้มเพิ�มขึ้น ซึ�งเป็นผลจากการกระท�าของมนุษย์ การสูญเสียแหล�ง

ที�อยู�อาศัยตามธรรมชาติอย�างต�อเนื�อง อัตราการสูญพันธุ์ที�ยังคงมีแนวโน้มสูง การใช้ประโยชน์

เกินขีดจ�ากัดและไม�ยั�งยืน ภาวะมลพิษ และชนิดพันธุ์ต�างถิ�นที�รุกรานและแพร�ระบาด ยังคงเป็น

ภัยคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพทั้งบนบกและในน�้า ก�อให้เกิดความเสี�ยงถึงผลกระทบที�

รนุแรงต�อสงัคมมนษุย์ ตลอดจนการสญูเสยีบรกิารของระบบนิเวศ หากไม�มกีารด�าเนนิการเร�งด�วน

เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ้น 

  ตลอดเวลาที�ผ�านมาประเทศไทยได้ด�าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ 

อย�างต�อเนื�อง โดยได้จัดท�านโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก

หลายทางชีวภาพ อย�างยั�งยืน ส�าหรับเป็นกรอบแนวทางการด�าเนินงานในระดับชาติ รวม 3 ฉบับ 

คือในช�วง พ.ศ. 2541 - 2545, พ.ศ. 2546 - 2550 และ พ.ศ. 2551 - 2555 โดยมีแนวคิดและ

หลักการส�าคัญ 4 เรื�อง ได้แก� 1) การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ และการบริการจากระบบนิเวศ 

2) การพัฒนาที�ยั�งยนืบนพืน้ฐานของเศรษฐกจิสเีขยีว 3) การอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย�างยั�งยืน และแบ�งปันผลประโยชน์ที�เกิดขึ้น จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย�าง

ยุติธรรมและเท�าเทียม 4) ธรรมาภิบาลสะท้อนบริบทและกลไกการบูรณาการ

 3.3.4  ตวัอย่างรปูธรรมของการเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์ในต่างประเทศ

  การแบ�งปันผลประโยชน์ที�เกิดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยการเข้า

ส�ารวจและศึกษาจากพืน้ที�ต้นแบบที�ได้รบัการยอมรับในระดับสากล ได้แก� ชนเผ�ากาน ี เมอืงเคราลา 

ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ที�มียาแผนโบราณที�ชื�อว�า “จีวานี” ซึ�งมีสรรพคุณในการบ�ารุง

ร�างกาย, เพิ�มภูมิคุ้มกัน, ลดความตึงเครียด และลดความอ�อนล้าของร�างกาย ซึ�งต�อมาได้ถูกน�ามา

พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยและสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน (Tropical Botanic 

Garden and Research Institute (TBGRI)) และน�าออกสู�ท้องตลาดโดยบรษัิทยาเอกชนใช้ชื�อว�า 

“Ayuravedic herbal formulation” โดยจัดตั้งกองทุน Trust Fund เพื�อด�าเนินการแบ�งปันผล

ประโยชน์ระหว�างบริษัทเอกชนและชนเผ�าตามอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

(CBD) ว�าด้วยการแบ�งปันผลประโยชน์จากการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
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113113สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

ชีวภาพ (ABS) และ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) คณะกรรมการระหว�างรัฐบาลว�า

ด้วยทรัพยากรทางพันธุกรรม (GR) ภูมิปัญญาท้องถิ�น (TK) และการแสดงออกทางวัฒนธรรม

ดั้งเดิม (TCE) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO IGC (Intergovernmental 

Committee on Intellectual Property Genetic Resources, Traditional Knowledge 

and Traditional Cultural Expression)

  ในระดับรัฐบาลไทย ตัวอย�างกลไกการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ยังไม�มี

รูปธรรมชัดเจนนัก เป็นเพียงกลไกภายใต้กฎ์หมายที�เกี�ยวข้องของแต�ละหน�วยงาน อาทิ การ

คุ้มครองภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรพันธุกรรมมีความส�าคัญท้ังในทางมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรมและสิ�งแวดล้อม จงึมคีวามเกี�ยวพนัเกี�ยวข้องสัมพันธ์กนัเชงิเนือ้หาและภารกจิของหลาย

หน�วยงานและโดยหน�วยงานได้ด�าเนินการคุ้มครองและส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ�นไทย ภายใต้ระบบและกลไกของหน�วยงานก�ากับดูแล ดังเช�น บทบัญญัติ มาตรา 52 

แห�งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ระบุว�า ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมือง

ทั�วไป พันธุ์พืชป่าหรือส�วนหนึ�งส�วนใดของพันธุ์พืชดังกล�าว เพื�อการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา ทดลอง 

หรอืวจัิยเพื�อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องได้รบัอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าที� และท�าข้อตกลง 

แบ�งปันผลประโยชน์โดยให้น�าเงนิรายได้ตามข้อตกลงแบ�งปันผลประโยชน์ ส�งเข้ากองทนุคุ้มครอง

พนัธุพ์ชื ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงื�อนไขที�ก�าหนดในกฎ์กระทรวงข้อตกลงแบ�งปัน

ผลประโยชน์อย�างน้อยต้องมีรายการดังต�อไปนี้ (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวม

พันธุ์พืช (2) จ�านวนหรือปริมาณของตัวอย�างพันธุ์พืชที�ต้องการ (3) ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต 

(4) การก�าหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา ทดลอง 

หรือวิจัย ที�ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง (5) การก�าหนดจ�านวน อัตราและระยะเวลาการ

แบ�งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงแบ�งปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที�ได้มาจากการใช้พันธุ์พืช

ในข้อตกลง (6) อายุของข้อตกลง (7) การยกเลิกข้อตกลง (8) การก�าหนดวิธีการระงับข้อพิพาท 

(9) รายการอื�นตามที�ก�าหนดในกฎ์กระทรวง และมาตรา 53 แห�งพระราชบญัญัตคิุม้ครองพนัธุพ์ชื 

ระบวุ�า ผูใ้ดท�าการศกึษา ทดลอง หรอืวจิยัพนัธุพ์ชืพ้ืนเมอืงทั�วไป พันธุพื์ชป่า หรือส�วนหนึ�งส�วนใด

ของพันธุ์พืชดังกล�าวที�มิได้มีวัตถุประสงค์เพื�อประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบที�

คณะกรรมการก�าหนด (ภาพที� 3.5)



114114 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาพที่ 3.5  National Policy Model การเข้าถงึและแบ�งปันผลประโยชน์ (ABS) จากภมูปัิญญาไทย

  และทรัพยากรพันธุกรรม อย�างเท�าเทียมและยุติธรรม

National Policy Model 
การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ 

(ABS) จากภูมิปัญญาไทยและทรัพยากร
พันธุกรรม อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาจะได้ด�าเนินการส�งเสริมให้มีการน�า
งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ�นไทยที�
ได้รับการพัฒนาและต�อยอดจนเข้าข�ายเป็นงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดประเภทหนึ�งมา
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และน�าเข้าสู�ระบบการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย�างเหมาะสมต�อ
ไป

ด้านพันธุ ์พืช โดยกรมวิชาการเกษตร 
ด�าเนินการข้ึนทะเบียนพันธุ์พืชและรับรอง       
พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 
และที�แก้ไขเพิ�มเติม การจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ�นและพันธุ์พืชที�ได้
ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาจนได้พันธุ์ใหม� และ
การคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั�วไทยและพันธุ
พืชป่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ.2542

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ในฐานะหน�วยงานรับผิดชอบในการคุ้มครอง 
ส�งเสริม และพัฒนาองค์ความรู ้ด้านการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และ
ภูมิปัญญาดั้งเดิม ด�าเนินการคุ้มครองและส�ง
เสริมภูมิปัญญาท้องถิ�นสาขาแพทย์แผนไทย

ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกรมส�งเสริม
วัฒนธรรมเสนอร�างพระราชบัญญัติว�าด้วย
มรดกทางวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ พ.ศ. ... 
เพื�อคุ้มครองศิลปวัฒนธรรมหรือมรดกทาง
วัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ เช�น ศิลปะการแสดง
และการดนตรี วัฒนธรรมทางภาษา พิธีกรรม 
และประเพณีหรือเทศกาล เป็นต้น และด�าเนิน
การข้ึนทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ

ที่มา : กองคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

  กลไกการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์นับเป็นกลไกการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ เสมือนเป็นกลไกเชิงนวัตกรรมอันเป็นผลพลอยได้จากบทบัญญัติและ

หลกัการทางกฎ์หมาย โดยเฉพาะกรณกีารสร้างระเบยีบวธิกีารเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จาก

ภมูปัิญญาไทยและทรพัยากรพนัธุกรรมว�าด้วยการตัดสนิใจเชงิเหตุและผลในการสงวนรกัษามรดก

ทางวฒันธรรมภมูปัิญญาดัง้เดิมไว้ลดแรงกดดนั จากการกระท�าของมนุษย์ ธ�ารงรักษาความสมบูรณ์

ของระบบนิเวศ ป้องกันไม�ให้ชนิดพันธ์ุ รวมถึงภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรพันธุกรรมถูกคุกคาม

หรือดัดแปลงเพื�อลดการสูญเสียหรือคลาดเคลื�อน ด�ารงรักษาความหลากหลายทางภูมิปัญญา

พันธุกรรมที�มีคุณค�าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และเฝ้าระวังความหลากหลายดังกล�าว 

ยอมรบันบัถอืความรูท้ี�ถ�ายทอดมาตามธรรมเนยีมประเพณ ีการประดิษฐ์คดิค้นใหม� และวถีิปฏบิติั

ของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ�น บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยทีี�เกี�ยวข้อง เพื�อประยกุต์ใช้ ให้เข้ากบัสถานการณ์ปัจจุบนั ยอมรับกระบวนการโลกาภวัิตน์ 

และการเปลี�ยนรูปของสังคม โดยตระหนักถึงเจตนารมณ์ที�เป็นสากล และความห�วงใยร�วมกัน 
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ที�จะสงวนรักษาภูมิปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและภูมิปัญญาได้อย�างคุ้มค�าและยั�งยืนนั�น คือมุมมอง และบทสะท้อน
ผ�านตัวแบบเชิงเหตุและผล (Rational Comprehensive Decision – Making Model) 
สอดคล้องตามแนวคิดของ Giddens (1998) ว�าด้วย “สิทธิ” และ”ความรับผิดชอบ” ไปด้วยกัน
จากการสังเคราะห์ระบบกลไกการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ดังกล�าว

  ในด้านการบรหิารกลไกการเข้าถงึและการแบ�งปันผลประโยชน์จากภมูปัิญญาไทย
และทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติและหลักการของ
ไทยกับกฎ์หมายต�างประเทศเพื�อสร้างแนวทางในการปรับปรุงกฎ์หมายผ�านการมองจากตัวแบบ
การปรับปรุงเพิ�มเติม (Incremental Model) พบว�า บทบัญญัติและหลักการในไทยที�มีอยู�
ในปัจจุบันนี้มีลักษณะและขอบเขตการเข้าถึงต�างกัน ท�าให้การบริหารจัดการภูมิปัญญาไทยและ
ทรพัยากรพนัธกุรรมในประเทศไทยไม�มีประสทิธภิาพมคีวามยุ�งยากเท�าที�ควร ทัง้ยงัไม�มีหน�วยงาน
ที�รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินงานด้านนี้ อย�างเต็มรูปแบบ ดังนั้นประเทศไทยควรมีการตรา
พระราชบญัญตัวิ�าด้วยการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากภมูปัิญญาไทยและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม เพื�อเป็นกฎ์หมายแม�บทหรือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ การเข้าถึงและ
แบ�งปันผลประโยชน์อย�างเท�าเทียมและยุติธรรม ให้เป็นพลวัตรตามกลไกในระดับสากลต�อไป 

  อย�างไรกต็าม ในการน�าเอาประโยชน์จากภมิูปัญญาไทยและทรพัยากรพนัธกุรรม
มาจัดสรรปันส�วนได้โดยยุติธรรมและเท�าเทียม โดยที�ค�านึงถึงสิทธิ และไม�ฝ่าฝืนกฎ์หมายหรือ
บทบัญญัติ เพื�อลดการสูญเสียและธ�ารงรักษาภูมิปัญญา พันธุกรรม และก�อให้เกิดความพึงพอใจ
แก�สมาชิกทุกภาคส�วนที�เกี�ยวข้องอย�างเสมอภาค สร้างความส�าเร็จและการยอมรับต�อสมาชิกใน
เรื�องการแบ�งปันผลประโยชน์จากภูมิปัญญาไทย พร้อมก�ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพอยู�เสมอ เพื�อ
ให้เกิดมาตรฐานและเป็นที�ยอมรับของหน�วยงานภายนอกที�เกี�ยวข้อง และการน�าผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาความหลากหลายทางภูมิปัญญาไทย และทรัพยากรพันธุกรรม
รวมถึงสิ�งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางภมูปัิญญาไทยและทรพัยากรพันธกุรรมที�เกี�ยวข้องกบัภาครัฐ เอกชน ชมุชน 
และภาคการศึกษาทุกระดับได้อย�างเป็นรูปธรรมและยั�งยืน รวบรวมความคิดเห็นข้อสรุปต�าง ๆ 
มาประยุกต์ใช้เพื�อการปรับปรุงและพัฒนาในอนาคต มีการลงพื้นที�จริงหรือหาข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
เพื�อให้ได้เรื�องราวหรือปัญหาอย�างเที�ยงตรง และจะได้มีกระบวนการแก้ไขตรงจุด เกิดผลลัพธ์ใน
การพัฒนา น�าปัญหาระหว�างการด�าเนินงานมาสรุป จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหา และหาวิธี
การเหมาะสมไปพัฒนา โดยก�าหนดเป้าประสงค์การพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการเข้าถึง
และแบ�งปันผลประโยชน์ที�มปีระสทิธภิาพ และปรับระบบและโครงสร้างใหม�ให้เหมาะสมกบับทบาท
หน้าที�ของบุคลากรโดยยังค�านึงถึงการเข้าถึงผลประโยชน์ส�วนรวม และการแบ�งปันผลประโยชน์
อย�างเท�าเทียมและยุติธรรม 
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

  ส�าหรับประเทศไทย ควรยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ

และการด�ารงชีวิตตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู�หัว (ในหลวงรัชกาลที� 9) 

อย�างเคร�งครัดเพื�อความอยู�รอดของสมบัติและทรัพยากรของชาติไทยตราบนานเท�านาน และ

ในหลวงรัชกาลที� 10 ก็ได้มุ�งปณิธาน “สืบสาน รักษา ต�อยอด” พระปฐมบรมราชโองการส�าคัญ 

มาใช้เพื�อพสกนกิรชาวไทยทัง้มวล ภายใต้ National Policy Model ของระบบและกลไกการเข้าถึง

และแบ�งปันผลประโยชน์จากภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยของชาต ิหรอืต�ารบัยาแผนไทยของชาติ 

และต�าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ�งได้มีการประกาศคุ้มครองไปแล้วกว�า 27 ฉบับ 463 

แผ�นศิลา 466 ต�ารา และ 36,293 ต�ารับ พร้อมมีพัฒนาการในยุคการเปลี�ยนแปลงโดยคัดเลือก

ต�ารับที�มีคุณค�า มีศักยภาพสูง และสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริงในปัจจุบัน ให้เป็นต�ารับยา

แผนไทยแห�งชาติ กว�า 324 ต�ารับ (ภาพที� 3.6)

ภาพที่ 3.6 ระบบและกลไกแสดงความสัมพันธ์ในการเข้าถึง และแบ�งปันผลประโยชน์

ที่มา : กองคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

  นวัตกรรมจากบทบัญญัติสู�การปฏิรูประบบบริหารจัดการภูมิปัญญาไทยและ

ทรัพยากรพันธุกรรม กรณีการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ฯ ได้ตอบสนองข้อเสนอของสภา

ปฏิรูปแห�งชาติอย�างเดียว 2 ใน 11 ด้าน กล�าวคือ ด้านกฎ์หมายและกระบวนการยุติธรรม กับด้าน

สาธารณสุขและสิ�งแวดล้อมโดยผู้เขียนมีความเห็นว�าข้อเสนอทั้ง 11 ด้าน ดังกล�าว ครอบคลุม

และมีประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในอนาคตและจากการศึกษาเชิงลึก ผู้เขียนจึงมีข้อเสนอ

เพิ�มเติม โดยก�าหนดให้มีการพิจารณากฎ์หมายจารีตประเพณีของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิมและ
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117117สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

ชมุชนท้องถิ�น ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัขิองชมุชนในการด�าเนนิการเกี�ยวกบัภมูปัิญญาไทยที�เกี�ยวข้อง

กับทรัพยากรพันธุกรรม โดยให้สอดคล้องกับกฎ์หมายภายในประเทศ สนับสนุนการสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความส�าคัญเชิงคุณค�าหรือความตระหนักของภูมิปัญญาไทย และ

ทรัพยากรพันธุกรรมที�เกี�ยวข้อง อีกทั้งส�งเสริมพัฒนาความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยและพันธุกรรมที�

เกี�ยวข้องเพื�อน�าไปสู�การแบ�งปันผลประโยชน์อย�างถูกต้อง ยุติธรรมและเท�าเทียม สนับสนุนให้

เกิดความร�วมมือและสร้างเครือข�ายในทุกภาคส�วน นอกจากนี้ ยังจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญและ

จัดท�าแผนพัฒนาบุคคลอย�างเป็นระบบและต�อเนื�องอันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ

ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมของไทยอย�างยั�งยืนต�อไป 

  ในด้านบทบัญญัติก็มีความส�าคัญและควรเร�งรัดในการปฏิรูปจากข้อจ�ากัดความ

แตกต�าง หลากหลายของกฎ์หมายที�เกี�ยวกับการบริหารจัดการภูมิปัญญาไทยและทรัพยากร

พันธุกรรม ทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎ์หมายล�าดับรองจ�านวนหลายสิบฉบับ และมี

หน�วยงานซึ�งมีภารกิจที�เกี�ยวข้องหลายหน�วยงาน แต�ปรากฏว�ากฎ์หมายต�าง ๆ ยังไม�สามารถ

บริหารจัดการได้อย�างมีประสิทธิภาพมีหลายสาเหตุ เช�น 1) กฎ์หมายล้าสมัยและไม�ครอบคลุม 

2) ยังไม�มีกฎ์หมายที�น�าเครื�องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการภูมิปัญญาไทยและ

ทรัพยากรพันธุกรรม 3) กฎ์หมายหลายฉบับไม�เอื้อให้เกิดการบริหารจัดการโดยประชาชนมีส�วน

ร�วมแบบร�วมคิด ร�วมท�า (Co – Management) ระหว�างประชาชน และภาครัฐ 4) การบังคับ

ใช้กฎ์หมายของหน�วยงานภาครฐัไม�มปีระสทิธภิาพและมบีทลงโทษสถานเบาท�าให้เกิดการกระท�า

ความผิดซ�้าแล้วซ�้าอีก เป็นต้น 

  ด้านการมีส�วนร�วมและการเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาชนในฐานะ

พลเมืองที�มีสิทธิหน้าที� และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการภูมิปัญญาไทยและทรัพยากร

พันธุกรรมสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมหรือชุมชนที�เป็นแหล�ง

ภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรพันธุกรรมดังกล�าว ควรสร้างกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้แก�

ประชาชนอย�างต�อเนื�อง เพื�อเป็นการส�งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตส�านึกสาธารณะในการมี

ส�วนร�วมรับผิดชอบต�อชุมชนและสมบัติของชุมชน ของชาติ ดังนั้นกลไกการปฏิรูป ภาครัฐควร

สนบัสนนุ ส�งเสรมิให้ทกุภาคส�วนในสงัคม โดยเฉพาะภาคประชาชนเข้ามามสี�วนร�วมในการบรหิาร

จัดการทรัพยากรและภูมิปัญญาไทยอย�างแท้จริงจะเป็นพลังเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพึ�งตนเอง

ในการดูแลรักษาทรัพยากรและสมบัติในชุมชนของตนเอง ในขณะที�การออกกฎ์หมายที�ทันสมัย 

เป็นภาระหน้าที�ส�าคัญที�ภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันนิติบัญญัติซึ�งมีหน้าที�โดยตรงในการออก

บทบัญญัติ รวมทั้งการบริหารราชการแผ�นดินตามหลักความสมดุล ความดี ความพอเพียง ความ

เท�าเทียม ยุติธรรมอย�างแท้จริง คงความยั�งยืนให้กับภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรพันธุกรรม เพื�อ

รักษาระเบียบวิธีการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ฯ อันเป็นนวัตกรรมปฏิรูปบทบัญญัติส�าคัญ
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

ของประเทศไทยและมุ�งเป้าสู�การเป็นผู้น�าในเวทีประชาคมอาเซียนและการแข�งขันต�อกรกับเวที

โลกในอนาคตต�อไป 

  ลิขิต ธีรเวคิน (2558) ได้ศึกษาความพลวัตที�เกิดขึ้นในบริบทโลก และการปรับ

เปลี�ยน การบริหารและการจัดการ พบว�า รัฐประศาสนศาสตร์ หรือการบริหารรัฐกิจ เป็นวิชา

ที�มีการศึกษาวิจัยและสอนมาจากสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก ประเด็นส�าคัญอยู�ที�การ

จดัองค์กรเพื�อจะใช้ทรัพยากรมนษุย์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้เครื�องไม้เครื�องมอืและวทิยาการ

เพื�อน�าไปสู�การแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ ทฤษฎี์ที�มีต้ังแต�อดีต เช�น แม็กซ์ เวเบอร์, 

วู๊ดโรว์ วิลสัน, เฟรดเดอริค เทย์เลอร์ ฯลฯ เป็นประโยชน์ในระดับหนึ�งและเป็นพื้นฐานความรู้ที�

จะท�าการศึกษาวิจัยเพื�อความเข้าใจ

  ววิธิ วงศ์ทิพย์ (2557) ได้ศกึษา แนวทางการคุม้ครองภมูปัิญญาท้องถิ�นของไทย : 

ศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศอินเดีย พบว�า การวิจัยเรื�องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาลักษณะ หลักการแห�งสิทธิ และ

แนวทางในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�น 2) วิเคราะห์กฎ์หมายไทยที�เกี�ยวกับการคุ้มครอง

ภูมิปัญญาท้องถิ�นและกฎ์หมายของประเทศอินเดีย และ 3) น�าผลการวิเคราะห์มาเป็นองค์ความ

รู้ใหม�และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี�ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ�นของไทย

และการพัฒนากฎ์หมายเพื�อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นและวิเคราะห์การคุ้มครองภูมิปัญญา

ท้องถิ�นของประเทศไทยและประเทศอินเดียแล้วพบว�าทั้งสองประเทศ ยังไม�มีกฎ์หมายเฉพาะ 

(sui generis) ในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นโดยตรง เนื�องจากภูมิปัญญาท้องถิ�นของทั้งสอง

ประเทศมีความหลากหลายและเกี�ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความหลาก

หลายทางชีวภาพ องค์ความรู้ทางพันธุกรรมพืช สมุนไพร วิธีการบ�าบัดรักษาโรค และมรดกทาง

วัฒนธรรม ประกอบกับหลักการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นระหว�างประเทศก็ยังไม�มีความตกลง

ระหว�างประเทศใดให้ความคุม้ครองภมูปัิญญาท้องถิ�นไว้โดยตรงและครอบคลุมภมูปัิญญาท้องถิ�น

ทั้งหมด จึงท�าให้ทั้งประเทศไทย และประเทศอินเดีย ซึ�งเป็นแหล�งทรัพยากรชีวภาพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ�นจ�าเป็นต้องตรากฎ์หมายภายในเพื�อคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นบางประเภท ทั้ง

ในรปูแบบกฎ์หมายเฉพาะและระบบกฎ์หมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ�งผลจากการศกึษา สรุปได้ว�า 

ประเทศอินเดียมีระบบการบริหารจัดการเกี�ยวกับทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ�นแบบ

รวมศนูย์ ในขณะที�ประเทศไทยมรีะบบการบรหิารจัดการทรัพยากรชวีภาพและภมูปัิญญาท้องถิ�น

แบบแยกตามส�วน ตามความรับผิดชอบของแต�ละหน�วยงาน จึงเกิดการท�าหน้าที�ซ�้าซ้อนและ

ขาดการประสานความร�วมมือระหว�างหน�วยงานต�าง ๆ ดังนั้น การวิจัยจึงเสนอแนวทางส�าหรับ

การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นของไทย คือ การก�าหนดหลักการแห�งสิทธิของเกษตรกรและสิทธิ

ชุมชนให้มีสิทธิร�วมในภูมิปัญญาท้องถิ�น การพัฒนากฎ์หมายคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นเป็น
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119119สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

กฎ์หมายเฉพาะ การปรับปรุงแก้ไขระบบกฎ์หมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื�อปิดช�องว�างในการน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ�นไปถือสิทธิโดยบุคคล สร้างความร�วมมือและความตกลงระหว�างประเทศเพื�อ

การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�นโดยตรง และส�งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ�นของไทย

3.4  ข้อเสนอ : อนาคต และทิศทางของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

 การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ นโยบายกฎ์หมาย

ทัง้ในและต�างประเทศ ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าถงึและแบ�งปันผลประโยชน์จากภมูปัิญญาด้ังเดิมและ

ทรัพยากรทางพันธุกรรม โดยให้ความส�าคัญ 3 ส�วน ได้แก� 1) การพัฒนาให้ก�อเกิดเครื�องมือทาง

นโยบาย 2) ระบบกลไกการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ 3) สาระของภูมิปัญญาการแพทย์

ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม โดยก�าหนดช�วงเวลานับตั้งแต�ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก

ของอนุสัญญาว�าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : 

CBD) และพิธีสารนาโงยาว�าด้วยการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม

อย�างเท�าเทียมและยุติธรรม จนถึงปัจจุบัน (2535 - 2559) รวมทั้งมาตรการและกลไกภายใต้

กรอบการเจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเกี�ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ�น การคุ้มครอง

ทรัพยากรพันธุกรรม และการคุ้มครองการแสดงออกทางวัฒนธรรมขององค์การทรัพย์สินทาง

ปัญญาโลก

 บทเรียนการแลกเปลี�ยน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ที�เกี�ยวข้อง

กับภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม และทรัพยากรพันธุกรรมทั้งในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กฎ์หมาย

หรอืข้อตกลงทัง้ในและต�างประเทศ และสภาพปัญหาการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ของไทย 

พบว�า สถานการณ์ สภาพแวดล้อม ตลอดจนนโยบายและกฎ์หมายหรือข้อตกลงที�เกี�ยวข้อง 

มีข้อจ�ากัดทั้งด้านความแตกต�างและโครงสร้างของระบบและกลไกทางกฎ์หมาย เกี�ยวข้องกับ

หลายหน�วยงาน และยังไม�สามารถบริหารจัดการเชิงนโยบายได้อย�างมีประสิทธิภาพ อันเนื�องมา

จากขาดเครื�องมือและสภาพการน�าไปบังคับการใช้ได้จริง ขาดความครอบคลุมในสาระส�าคัญที�

ควรจะเป็นของมาตรการและกลไกบริหารจัดการเชิงนโยบายโดยเสียเวลาไปกับกระบวนการ 

ขัน้ตอนและรปูแบบที�มใิช�สาระส�าคัญของเนือ้หา และภารกจิส�าคัญ (Nature of Things) จนท�าให้

ขาดโอกาสการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม

อย�างคุ้มค�า คุ้มทุน สูญเสียไปโดยใช�เหตุ ตลอดเวลาที�ผ�านมาเป็นเพียงกิจกรรมเฉพาะกิจ (Ad 

– hoc) เฉพาะประเด็น เปลี�ยนแปลงตามยุคสมัยและกลไกทางการเมือง (ข้อมูลและความเห็น

จากผู้มีส�วนได้ส�วนเสียและการสนทนากลุ�ม : 2560) ส�วนสภาพปัญหาของระบบการเข้าถึงและ

แบ�งปันผลประโยชน์ มีประเด็นส�าคัญอยู�ที�ความรู้ ความเข้าใจของผู้มีส�วนเกี�ยวข้องทั้งจากกลไก



120120 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ความไม�คุ้นชิน อีกทั้งในเชิงระบบอันเนื�องมาจากการด�าเนินงานที�

แยกส�วนขาดตอนไม�ครบประเด็นของการเข้าถึง เกิดภาระและระยะเวลาในการด�าเนินการ ท�าให้

ขาดแรงจูงใจจากผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทยและทรัพยากรที�เกี�ยวข้องในการขอเข้าถึง (การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหน�วยงาน : 

2559) ตลอดจนยังขาดองค์ความรู้และศักยภาพในการเจรจาต�อรอง ส�วนภาคประชาชนในฐานะ

พลเมือง รวมทั้งเครือข�ายภาคประชาสังคมยังไม�เกิดกลไกการมีส�วนร�วมอย�างแท้จริง นั�นเพราะ

ว�ากลไกบรูณาการยงัไม�เกดิขึน้และปฏบิตัไิด้จรงิ (การรบัฟังความคิดเหน็ผูมี้ส�วนได้ส�วนเสยี : 2560) 

2) แนวโน้มและทิศทางของการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม

และทรัพยากรพนัธุกรรมของไทย มข้ีอค้นพบว�า โครงสร้างของกฎ์หมายและกฎ์ระเบยีบ เครื�องมอื

และมาตรการในทางปฏิบัติ ยังขาดความครอบคลุม อันเป็นจุดอ�อนเชิงระบบและในจุดอ�อน

ดงักล�าวนัน้ ยงัมคีวามยุ�งยากซับซ้อนของกระบวนงานหลายขัน้ตอน จากข้อมลูการศกึษาวเิคราะห์

และสัมภาษณ์หน�วยงานหลักของไทยทั้ง 4 หน�วยงาน มีข้อคิดเห็นว�ายังไม�สอดคล้องกับบริบท

ประเทศไทย ประกอบกับพัฒนากฎ์หมายและการขับเคลื�อนไม�ทันการณ์ จึงเกิดผลกระทบเชิงลบ

ทั้งการฉกฉวย การน�าไปใช้อย�างไม�เหมาะสม จากสถานการณ์จากโจรสลัดทางชีวภาพยังพบเห็น

ได้ในปัจจุบัน อย�างไรก็ตามยังมีจุดเด�นของแนวโน้มและทิศทางจากบทเรียนของทั้ง 4 หน�วยงาน 

ในเรื�องความตื�นตวัการพฒันากลไกระบบฐานข้อมลูที�เกี�ยวข้องรองรับ แม้ยงัแยกส�วนเนือ้หาสาระ

อยู�ก็ตามนั�นคือ ฐานทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาการแพทย์แผนด้ังเดิมของไทย อันเป็น

ผลประโยชน์และอนาคตความอยู�รอดของประเทศไทย ที�จะน�ามาซึ�งความเป็นผู้น�าโลกในการ

เข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ต�อไป และ น�ามาเป็นบทเรียน 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายว�าด้วยการ

เข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ สรุปผลให้เห็นความ

เชื�อมโยงว�า “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ” ที�มีคุณค�า วิวัฒน์และพัฒนา ต�อยอดวิจัย

ใช้ประโยชน์ รวมทั้งสร้างมูลค�ามหาศาล นับเป็นสาขาหนึ�งของทรัพย์สินทางปัญญา ตอบสนอง

นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยุค พัฒนาในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งการผลักดัน

ให้มีหน�วยงานกลางที�มศีกัยภาพในการควบคมุ ในการขบัเคลื�อนนโยบายเชงิบรูณาการ ตามกรอบ

ธรรมนูญของโลก และกฎ์หมายหรือข้อตกลงอื�นที�เกี�ยวข้อง ซึ�งเป็นตัวอย�างการน�านโยบายไปสู�

การปฏิบัติของภาคีสมาชิก 

 แต�ในบรบิทของประเทศไทย ยงัมคีวามจ�าเป็นเร�งด�วนในการก�าหนดมาตรการการเข้าถึง 

และแบ�งปันผลประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ โดยอาศัยกลไกทางกฎ์หมาย

ที�เกี�ยวข้องกับตัวแสดงหลัก 3 ส�วน ได้แก� 1) หน�วยงานภาครัฐ 2) เจ้าของภูมิปัญญา และ 

3) บุคคลหรือกลุ�มบุคคลที�มีความสนใจหรือประสงค์ขอเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยของชาต ิโดยต้องได้รับอนญุาตและท�าสญัญาตกลงแบ�งปันผลประโยชน์ในรายกรณี 
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121121สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

ซึ�งเน้นย�า้ความจ�าเพาะเจาะจงในเรื�องภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยของชาติเท�านัน้ ทัง้น้ี เครื�องมอื

ทางนโยบายดังกล�าว ต้องสอดคล้องกับหลักการหรือกติกาสากลดังกล�าว และหวังว�า ข้อเสนอใน

การเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ จะเป็นเครื�องมือ

เชิงบังคับอย�างหนึ�งที�ประเทศไทยต้องก�าหนดและจัดท�าเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับผู้มีส�วนเกี�ยวข้อง

ใช้ถือเป็นแนวทางในการน�านโยบายไปสู�การปฏิบัติต�อไปโดยต้องอาศัยระเบียบ วิธีทางกฎ์หมาย

ในการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ ได้แก� 1) แบบค�าขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์ฯ 2) หนังสือ

อนญุาตให้ใช้ประโยชน์ฯ 3) สญัญาข้อตกลงแบ�งปันผลประโยชน์ฯ เป็นมาตรการและแนวปฏบิติั

ในการขับเคลื�อนกลไกการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประเทศไทย ยังเป็นจุดแข็งและสถานการณ์

อยู�ในระดับแนวหน้าของหลายประเทศ โดยเฉพาะในระดับประชาคมอาเซียน มีความส�าคัญ

ทั้งในทางมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ�งแวดล้อม นับเป็นกลไกการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ จากบทบัญญัติ และหลักการทางกฎ์หมาย สะท้อนแนวคิดและการตัดสินใจ

เชิงเหตุและผล สอดคล้องตัวแบบเชิงเหตุ และผล (Rational Comprehensive Decision – 

Making Model) ตามแนวคิดของ Anthony Giddens (1998) ว�าด้วย “สิทธิ” ดังกล�าวไว้แล้ว

ข้างต้น อันจ�าน�ามาซึ�งหน้าที�และ “ความรับผิดชอบ” ควบคู�ไปพร้อมกัน และที�ส�าคัญการพัฒนา

นโยบายอันเป็นแนวทางปฏิบัติกลางเชิงบังคับของประเทศ จึงเป็นเรื�องส�าคัญเร�งด�วนที�ต้อง

ด�าเนินการและเกี�ยวข้องกับตัวแสดงสามส�วนหลัก ได้แก� ภาครัฐ เจ้าของภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย และบุคคลหรือกลุ�มบุคคลผู้สนใจ ขออนุญาตเข้าถึงฯ ซึ�งเป็นต้นแบบ (Originality) ของ

มาตรการ และแนวปฏบิตัใินการเข้าถงึและแบ�งปันผลประโยชน์จากภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทย

ของชาตทิี�เป็นรปูธรรมอกีรปูแบบหนึ�ง (Modality) ซึ�งเป็นกรณตัีวอย�าง ในการเข้าถึงและแบ�งปัน

ผลตอบแทนจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ ซึ�งมีการพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี 

(case by case) โดยค�านึงถึงหลักการสากลและการปฏิบัติว�าด้วยความเท�าเทียมและยุติธรรม 

ภายใต้กลไกการขับเคลื�อนตามมาตรการแต�ละด้านของข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล�าว

 นอกจากนี้ ยังมีข้อค้นพบอันสืบเนื�องจากตัวแบบกระบวนการนโยบาย กล�าวคือ ในการ

ศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติและหลักการของไทยกับกฎ์หมายต�างประเทศเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงกฎ์หมายผ�านตัวแบบส�วนเพิ�มเติม (Incremental Model) และตัวแบบนโยบายอื�น

ที�เกี�ยวข้อง พบว�า บทบญัญตัแิละหลกัการในไทยที�มอียู�ในปัจจุบนันีม้ลัีกษณะและขอบเขตต�างกนั 

อีกทั้งกฎ์หมายที�มีขาดสภาพการบังคับใช้จริง ไม�ครอบคลุมทุกประเด็นของเนื้อหาสาระของการ

ขอเข้าถึงบางเรื�อง แต�ขาดบางเรื�องอยู�ต�างหน�วยงาน ท�าให้การบริหารจัดการเชิงระบบของการ

เข้าถงึและแบ�งปันผลประโยชน์ในประเทศไทยยงัไม�มปีระสทิธภิาพเท�าที�ควร ทัง้ยงัไม�มหีน�วยงาน

ที�รับผิดชอบโดยตรงในการด�าเนินงานเต็มรูปแบบดังที�ได้กล�าวสรุปเกี�ยวกับสภาพปัญหาการ

เข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ในตอนต้นไว้แล้ว 
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 จากการวจิยัและมาตรวดัผลลพัธ์ข้อเสนอเชงินโยบายจากการวจิยัคร้ังนี ้ การวิจยัมมีมุมอง

ในภาพรวมว�า ประเทศไทยควรมีการตราพระราชบญัญัตวิ�าด้วยการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์

จากภูมิปัญญาท้องถิ�นและทรัพยากรทางพันธุกรรม เพื�อเป็นกฎ์หมายแม�บทหรือแนวปฏิบัติ

ในการบริหารจัดการ การเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์อย�างเท�าเทียมและยุติธรรม ที�เป็น

กฎ์หมายเฉพาะเรื�อง แต�ครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหาสาระของภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและ

ทรัพยากรพันธุกรรมที�เกี�ยวข้อง อันหมายรวมถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดังกล�าว และควร

มีการสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นเจ้าของและสิทธิในภูมิปัญญาหรือทรัพยากรพันธุกรรม 

 ด้านการมีส�วนร�วมก็เป็นอีกข้อเสนอหนึ�งที�มีความส�าคัญในบริบทภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาชนในฐานะพลเมืองที�มีสิทธิหน้าที�และ

ความรับผิดชอบ รวมทั้ง การสร้างความรู้สึกในความเป็นเจ้าของในฐานะเป็นสมาชิกของสังคม

หรือชุมชนที�เป็นแหล�งภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือทรัพยากรพันธุกรรมดังกล�าว ส�าหรับ

การสร้างจิตส�านึกสาธารณะและรับผิดชอบต�อชุมชน ก็เป็นอีกประเด็นที�ไม�ควรมองข้าม 

โดยกลไกภาครัฐให้การสนับสนุนอย�างแท้จริง

 นอกจากนี้ การวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต�อหน�วยงานหลักที�เกี�ยวข้อง และผู้มี

ส�วนได้ส�วนเสีย ตลอดจนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในการด�าเนินมาตรการและกลไก

ที�เกี�ยวข้องตามมาตรการแต�ละด้านในข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล�าวข้างต้น ดังนี้

 1) ด้านกฎ์หมายหรือมาตรการเชิงบังคับ ประเทศไทยควรมีการตราพระราชบัญญัติ

ว�าด้วยการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ�นและทรัพยากรทางพันธุกรรม 

เพื�อเป็นกฎ์หมายแม�บทหรือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ การเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์

อย�างเท�าเทียมและยุติธรรม ที�เป็นกฎ์หมายเฉพาะเรื�องและครอบคลุมทุกประเด็นเนื้อหาสาระ

ของภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรมที�เกี�ยวข้อง โดยให้มีหน�วยงานกลาง

หน�วยงานเดียวที�มีศักยภาพสูงเพียงพอ (Authority) ในการควบคุม ก�ากับ และบริหารจัดการ

 2) ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและทรัพยากรพันธุกรรมที�เกี�ยวข้อง เป็นมาตรการ

ทางนโยบายและกฎ์หมาย ควรเร�งรัดการแก้ไขกฎ์หมายว�าการคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทย ทั้งหมวดว�าด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หมวดการคุ้มครองสมุนไพร

และถิ�นก�าเนิด โดยให้ระบุแหล�งที�มา และจ�าแนกประเภทของต�ารับฯ และต�าราฯ ทั้งนิติบุคคล

และชุมชนเพิ�มเติม เพื�อรักษาความเป็น Prior Art ของภูมิปัญญาดั้งเดิมและรองรับนโยบายการ

เข้าเป็นภาคีหุ้นส�วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก TPP (Trans-Pacific Partnership) น�ามา

ซึ�งการคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาอื�น ควรพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลที�เกี�ยวข้อง เป็นระบบ Online มีความเป็นสากล (Inter-nationalization) และ



บทที่
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123123สถานการณ์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรม

เชื�อมโยงกับส�านักงานสิทธิบัตรต�างประเทศโดยเฉพาะ WIPO/US-PTO/JPO ฯลฯ ใช้ประโยชน์

ในการตรวจสอบการขอจดสิทธิบัตร ในการปรับบทบาทหน�วยงานเป็นจุด Check point ใช้ใน

การป้องปรามการละเมดิภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร ตลอดจนการเสรมิสร้างความรู ้

และการสื�อสารสร้างความเข้าใจแก�ภาคเีครอืข�ายและผู้มสี�วนได้ส�วนเสยีที�เกี�ยวข้องท้ังในส�วนกลาง 

และในระดับพื้นที� และควรให้ชุมชนมีความตระหนัก หวงแหนทรัพยากรทางพันธุกรรมและ

ภมูปัิญญาท้องถิ�นของตน และที�ส�าคัญต้องก�าหนดมาตรการเชงินโยบายในการแบ�งปันผลตอบแทน

คืนสู �เจ้าของหรือชุมชนที�เป็นแหล�งก�าเนิดของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือทรัพยากร

พันธุกรรมดังกล�าวข้างต้น

  3) ด้านความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรม หน�วยงานหลักที�เกี�ยวข้องในเรื�อง

ดังกล�าวควรก�าหนดมาตรการเชิงนโยบายให้สอดคล้องกับกติกาสากล ได้แก� การจัดท�าระบบฐาน

ข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ และมี Authority ในการบริหาร

จัดการ ควบคุม ก�ากับ และจัดการใช้ประโยชน์ได้อย�างแท้จริง 

 4) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การปรับปรุงและแก้ไขกฎ์หมายสิทธิบัตรให้สอดคล้อง

ตามกติกาสากล ในต�างประเทศ โดยแก้ไขบทบัญญัติให้ผู้ยื�นค�าขอรับสิทธิบัตรต้องรายงานและ

ระบุหรือเปิดเผยแหล�งที�มาของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ�นที�น�ามาพัฒนาเป็น

สิ�งประดิษฐ์ใหม�และควรมีมาตรการสร้างแรงจูงใจในการสนับสนุนให้จดสิทธิบัตรสะดวก ง�าย 

แต�ต้องมีการก�ากบัดแูลอย�างเป็นธรรม สอดคล้องกบัข้อเสนอเชงินโยบายในมาตรการทางกฎ์หมาย

 5) ด้านทรัพยากรพันธุ ์พืช (1) ควรมีผู ้เชี�ยวชาญด้านกฎ์หมายในการเจรจาแบ�งปัน

ผลประโยชน์หรือมีการอบรมด้านกฎ์หมายให้กับเจ้าหน้าที�ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเพิ�ม

มากขึ้น (2) ควรมีหน�วยงานกลางก�ากับดูแลเรื�องนี้โดยเฉพาะ มีผู้บริหารระดับสูงในการสั�งการ 

และมองภาพรวมของกฎ์หมาย ตามข้อเสนอมาตรการด้านบริหารจัดการ และให้พิจารณา

ก�าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในการเข้าถึง และแบ�งปันผลประโยชน์จากพันธุ์พืชที�มิใช�ตัวเงิน

เพิ�มเติมจากที�มีเฉพาะตัวเงิน (ภาพที� 3.7)
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

ภาพที่ 3.7  ผลลัพธ์และเป้าหมายการขับเคลื�อน ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับเกี�ยวข้อง

  ภายในประเทศ

ที่มา : กองคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย

 ข้อเสนอและทิศทางของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผู้เขียนมองภาพความต�อเนื�อง

เชื�อมโยงในเชงิพฒันาในอนาคต จงึมข้ีอเสนอ 1) ศกึษาเชิงลึกกรณตัีวอย�างการเข้าถึงและแบ�งปัน

ผลประโยชน์จากภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยของชาตเิกี�ยวกบักลไกการบรหิารสดัส�วนผลตอบแทน

การใช้ประโยชน์ท้ังที�เป็นตัวเงินและที�มิใช�ตัวเงินหรือรูปแบบตัวเงินในสัดส�วนอื�นแล้วแต�กรณี 

2) ศกึษามมุมอง ทศันะและผลกระทบต�อชมุชนที�เป็นแหล�งก�าเนดิหรอืเจ้าของภมิูปัญญาการแพทย์

แผนไทย และทรัพยากรพันธุกรรมต�อประเด็นการเข้าถึงและแบ�งปันผลประโยชน์ 3) ศึกษาว�า

อะไรคือ หลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณากลั�นกรอง ตรวจสอบภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทยทัง้ต�ารบัยาแผนไทย หรอืต�าราการแพทย์แผนไทยของชาติ ที�มกีารปรับปรุงองค์ประกอบ

สูตรยา ปรับเปลี�ยนตัวยาในต�ารับนั้นเข้าข�ายเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ พร้อม

ข้อเสนอในทางปฏิบัติ 4) ส�ารวจความคาดหวังของภาคประชาสังคมต�อรูปแบบหรือแนวทาง

การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ และ 5) ควรประเมินผลการปฏิบัติ

นโยบายและกฎ์หมายดังกล�าวเชิงเปรียบเทียบ พร้อมจัดท�าและวิเคราะห์ช�องว�างของกฎ์หมาย

ทั้งภายในและระหว�างประเทศที�ยังเป็นอุปสรรค และไม�ทันต�อสถานการณ์ปัจจุบันด้วย 
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บทที่44
สถำนกำรณ์กำรพัฒนำกำรนวดไทยสถำนกำรณ์กำรพัฒนำกำรนวดไทย

 ในช�วงหนึ�งทศวรรษที�ผ�านมา มีสถานการณ์และการเปลี�ยนแปลงหลายประการที�ส�งผล

ต�อการพัฒนาการนวดไทย ในบทความนี้มุ�งน�าเสนอสถานการณ์ต�อเนื�องจากบทความรายงานที�

เคยตพีมิพ์มาก�อนหน้านี ้(ประพจน์, 2556) โดยจะเน้นสถานการณ์ต้ังแต�ปี พ.ศ. 2560 จนถึงวนัที�

เขียนรายงานนี้เสร็จ (30 มิถุนายน พ.ศ. 2563) และน�าเสนอสถานการณ์ภาพรวมหรือข้อมูลก�อน

หน้าปี พ.ศ. 2560 ในกรณีที�ไม�มีการน�าเสนอมาก�อนและน�าเสนอเท�าที�จ�าเป็น เพื�อให้เห็นความ

ต�อเนื�องของพัฒนาการต�าง ๆ อันจะน�าไปสู�การวิเคราะห์ อภิปราย และให้ข้อเสนอแนะเพื�อการ

พัฒนา

 สถานการณ์ที�น�าเสนอในบทความนี้เน้นเฉพาะสถานการณ์ที�มีความส�าคัญและส�งผล

ต�อการพัฒนาและการเปลี�ยนแปลงในด้านการนวดไทยของประเทศ ได้แก� สถานการณ์ด้าน

องค์ความรู้ สถานการณ์ด้านบุคลากรและก�าลังคน สถานการณ์ด้านการให้บริการ สถานการณ์

ในต�างประเทศ นวดไทยกับการเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และแผน

ยุทธศาสตร์การส�งเสริมและพัฒนานวดไทย ฉบับที� 1 

4.1 สถานการณ์ด้านองค์ความรู้

 4.1.1  การวิจัยการนวดไทย

  งานวิจัยการนวดไทยในยุคแรก (ทศวรรษ 2520 และ 2530) เป็นการศึกษาผล

ของการนวดไทยที�มีต�อสรีรวิทยาในระบบต�าง ๆ ของร�างกายที�เกี�ยวข้อง ควบคู�กับประสิทธิผล

ของการนวดไทย เช�น ผลของการนวดที�ขาของคนปกติ พบว�าท�าให้อุณหภูมิของผิวกายที�หลังเท้า

เพิ�มขึน้ อตัราชพีจรและความดนัเลอืดแดงลดลง (ยกเว้นความดันไดแอสโตลิกในอาสาสมคัรชาย) 
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(กรุงไกร และประเสริฐศักดิ์, 2524ก) ผลของการนวดผู้ป่วยที�มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะ 

นอนไม�หลบั มนึงง ปวดก้านคอและไหล� พบว�า ท�าให้อตัราชีพจรและความดันเลือดลดลง รวมท้ัง

สามารถบรรเทาความรุนแรงของอาการดังกล�าวได้ ร้อยละ 30 นอกจากนี้ผู้ป่วยรู้สึกสมอง

ปลอดโปร�ง ตาสว�าง หายใจคล�องขึ้น รู้สึกผ�อนคลายความตึงเครียด (กรุงไกร และประเสริฐศักดิ์, 

2524ข) การวิจัยผลของการนวดด้วยวิธีกดจุดเจ็บตามการนวดแบบไทย พบว�า สามารถลดอาการ

ปวดหลังระดับบั้นเอวของผู้ป่วยได้ และสามารถลดอาการปวดต้นคอ เนื�องจากการเกร็งแข็งของ

กล้ามเนื้อและการจ�ากัดการเคลื�อนไหวของข้อต�อได้ดี การนวดแบบปิดประตูลมที�ขาในคนปกติ 

ท�าให้อุณหภูมิ ความต้านทานผิวหนัง ชีพจร และความดันเลือดเปลี�ยนแปลงไปไม�มาก ไม�ค�อย

มีผลต�อการไหลเวียนของเลือดในระยะสั้น จึงไม�เป็นอันตรายต�อเนื้อเยื�อในคนปกติ (ประโยชน์ 

และคณะ, 2527) การนวดไทยสามารถช�วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ปวดที�เกิดจากการไหลเวียน

เลือดไม�ดี และอาการปวดที�เกิดจากการยึดติดของพังผืดซึ�งให้ผลค�อนข้างดี โดยไม�มีผลต�อการ

เปลี�ยนแปลงอุณหภูมิกายและชีพจรก�อนและหลังการนวด (ประโยชน์ และคณะ, 2531) ผลการ

กดจุดและนวดต�อระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังส�วนล�าง (วิจิตรา, 2532) การศึกษาเปรียบผล

ของการนวดไทยกับการกินยาพาราเซตามอลต�อระดับการปวด ซึ�งพบว�า การนวดไทยสามารถ

ลดการปวดศีรษะได้ดีกว�าการกินยาพาราเซตามอล (เจือจันทร์, 2534) ผลทางสรีรวิทยาในผู้ป่วย

ปวดหลังที�มีสาเหตุจากข้อสันหลังเสื�อมและกล้ามเนื้อหลังอักเสบ (วิชัย, 2535) เป็นต้น

  งานวจัิยการนวดไทยในทศวรรษ 2540 เริ�มมกีารศกึษาเกี�ยวกบัการนวดพ้ืนบ้าน 

การนวดผูป่้วยในโรงพยาบาล และการศกึษาเปรยีบเทยีบการนวดอื�น เช�น การศกึษาการนวดพืน้บ้าน

อีสานในเชิงกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (สุทิศา และเสาวภา, 2543) การศึกษาผลของการ

นวดแผนไทยประยุกต์ต�อความเมื�อยล้าของกล้ามเนื้อและความสุขสบายในผู้ป่วยคาท�อช�วย

หายใจทางปากที�ใช้เครื�องช�วยหายใจ (อมรรัตน์ และคณะ, 2548) การศึกษาเปรียบเทียบผลการ

นวดไทยกับนวดแบบสวีดิชในผู้ป่วยปวดหลัง (Chatchawan et al, 2005) การศึกษาผลการ

นวดไทยกับนวดแบบสวีดิชโดยใช้ตัววัดทางสรีรวิทยาและจิตวิทยา (Cowen et al, 2006)

  งานวิจัยการนวดไทยในทศวรรษ 2550 มีการศึกษาในกลุ�มตัวอย�างที�หลาก

หลายขึ้น และมีการศึกษาเกี�ยวกับการตรวจและรักษาตามหลักเส้นประธานสิบ เช�น การศึกษา

ผลของการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์ต�อระดับความผ�อนคลายของผู้มารับบริการ (มนตรี และ

วิชัย, 2550) การศึกษาผลของการนวดไทยต�อความเจ็บปวดและความรู้สึกสบายกาย (ศุภรักษ์, 

2550) การศึกษากระบวนการตรวจวินิจฉัยและรักษาตามทฤษฎ์ีเส้นประธานสิบและทฤษฎ์ีธาตุ

ของหมอนวดไทย (มกร และคณะ, 2554) งานตีพมิพ์ในวารสารต�างประเทศ เช�น การศกึษาผลต�อ

การเพิ�มภูมิคุ้มกันของเซลล์ด้วยอโรมาเธอราพีร�วมกับการนวดไทยแบบเบาในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ 

(Khiewkhern et al, 2013) การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยร�วมกับการประคบสมุนไพร
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ในผู้ป่วยโรคข้อเข�าเสื�อมเปรียบเทียบกับยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) (Chiranthanut et al, 

2014) การศกึษาประสทิธผิลของการนวดไทยในการลดความแข็งเกร็งของกล้ามเนือ้ (spasticity) 

ในผู้ป่วยสูงอายุที�เป็นอัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับกายภาพบ�าบัด (Thana-

kiatpinyo, et al, 2014) การศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทยในการลดความแข็งเกร็งของ

กล้ามเนื้อ (spasticity) ในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ (cerebral palsy) (Malila et al, 2015) การ

ศึกษาผลของการนวดไทยต�อความแข็งแรงทางกายภาพ (physical fitness) ของนักฟุตบอล 

(Hongsuwan et al, 2015) การศึกษาเปรียบผลการนวดไทยสามแบบ นวดเส้นประธานสิบ 

นวดราชส�านัก นวดเชลยศักดิ์ ในผู้หญิงท�างานส�านักงาน (Yoopat et al, 2015) การศึกษาผล

การนวดไทยในระยะสั้นต�อคลื�นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (electromyogram) ความตึงของกล้ามเนื้อ 

และอาการปวดในผู้ป่วยปวดหลังส�วนบน (Buttagat et al, 2016)

  ในทศวรรษ 2550 เริ�มมีงานทบทวนการวิจัย ซึ�งเป็นการศึกษาทบทวนงานวิจัย

ประสิทธิผลการนวดไทยในการบ�าบัดอาการปวดเรื้อรังแบบมีกลุ�มควบคุม 6 เรื�อง พบว�า (1) การ

นวดไทยลดอาการปวดได้ดีกว�าการท�ากายภาพบ�าบัดแบบ passive (เช�น การใช้อุลตร้าซาวด์ 

การใช้ความร้อนชื้น) (2) การนวดไทยมีประสิทธิผลเช�นเดียวกับการนวดแบบสวีดิช โดยมีผลลัพธ์

จากการบ�าบัดแตกต�างกันบ้างเล็กน้อย (3) การนวดไทยลดความตึงของกล้ามเนื้อ (perceived 

muscle tension) ซึ�งส�งผลต�อการปวดได้ดีกว�าการท�ากายภาพบ�าบัดแบบ passive และการพัก 

อย�างไรก็ตาม มีการศึกษาหนึ�งพบว�า การนวดไทยไม�ให้ผลในการเพิ�มความยืดหยุ�นของร�างกาย

ได้ดีกว�าการพัก การนวดไทยยังส�งผลอื�น ๆ อีกได้แก� (1) ลดความเครียดและเพิ�มค�าผันแปรการ

เต้นของหวัใจ (heart rate variability) เมื�อเปรียบเทยีบกับการพกั (2) ให้ความพึงพอใจที�มากกว�า

และลดความวิตกกังวลได้มากกว�าการท�ากายภาพบ�าบัดแบบ passive และ (3) มีผลที�เด�นชัด

ต�อการท�างานของสมองจากการวัดคลื�นสมอง ซึ�งส�งผลท�าให้ลดความรุนแรงของอาการปวดได้ 

(Keeratitanonta et al, 2015)

  งานวิจัยในต้นทศวรรษ 2560 ซึ�งรวบรวมผลงานวิจัยที�ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ในฐานข้อมูล ScienceDirect และ PubMed ในช�วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดยใช้ค�าส�าคัญใน

การค้นคือ Thai massage พบงานวิจัยที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการนวดไทยจ�านวน 6 เรื�อง เป็น

งานวิจัยของคนไทย 4 เรื�อง ได้แก� การศึกษาเปรียบเทียบผลของการนวดไทยกับการเคลื�อนไหว

ข้อต�อ (joint mobilization) ในผู้ป่วยปวดหลังส�วนล�างแบบไม�เฉพาะเจาะจง (Juntakarn et al, 

2017) การศึกษากายวิภาคของจุดสัญญาณขาและผลต�อการไหลเวียนเลือดและอุณหภูมิผิวกาย 

(Viravud et al, 2017) การศึกษาผลของการนวดไทยร�วมกับการรักษามาตรฐานในการเพิ�ม

ความแขง็แรงของกล้ามเนือ้แขนในผูป่้วยพาร์กนิสนัเปรยีบเทยีบกบักลุ�มควบคมุ (Miyahara et al, 

2018) การศึกษาบทบาทของการนวดไทยระหว�างการคลอดบุตร (Sananpanichkul et al, 
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2019) และมีงานวิจัยของชาวต�างชาติ 2 เรื�องคือ การศึกษาเปรียบเทียบการนวดไทยกับการนวด
ทุยหน�าในชายชาวเกาหลีวัยกลางคนที�ป่วยด้วยโรคหลอดเลือด (Kang et al, 2018) และการ
ศึกษาเปรียบเทียบการนวดไทยกับการนวดแบบสวีดิชในอาการล้าและหมดพลัง (MacSween 
et al, 2018) 

  ส�วนงานวิจัยการนวดไทยที�ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาษาไทย ที�สืบค้นจาก
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo) ในช�วงปี พ.ศ. 2560 - 2562 โดย
ใช้ค�าส�าคัญในการค้นคือ “นวดไทย” และ “นวด” แล้วเลือกเฉพาะงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง พบจ�านวน
ทั้งสิ้น 63 เรื�อง (ตารางที� 4.1)

ตาราง 4.1  งานวิจัยการนวดไทยที�ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภาษาไทย สืบค้นจากฐานข้อมูล
  วารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (ThaiJo) (พ.ศ. 2560 - 2562)

ลำาดับ ประเด็นการวิจัย จำานวน (เรื่อง) ร้อยละ

1 ประสิทธิผลของการนวดไทย 22 33.8

2 ธุรกิจบริการนวดไทย 10 15.4

3 หมอนวด ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 9 13.8

4 พฤติกรรม/ความพึงพอใจในการใช้บริการนวดไทย 6 7.7

5 หลักสูตร/การเรียนการสอน 5 9.2

6 นวดพื้นบ้าน/นวดในชุมชน 5 7.7

7 สารสนเทศ 2 3.1

8 กายวิภาคการนวด 2 3.1

9 การจัดการความรู้ 2 3.1

รวม 63 100

  จากตาราง 4.1 พบว�า งานวิจัยที�ตีพิมพ์ในประเทศส�วนใหญ� (ประมาณ 1 ใน 3) 
เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื�อศึกษาประสิทธิผลของการนวดไทย รองลงมาเป็นการศึกษาเกี�ยวกับ
ธุรกิจบริการนวดไทยซึ�งขยายตัวอย�างมากในช�วงทศวรรษที�ผ�านมา อันดับที� 3 เป็นการศึกษา
เกี�ยวกับสภาพการท�างานและการให้บริการนวดของหมอนวดแผนไทยและผู้ช�วยแพทย์แผนไทย
ที�เป็นผู้ให้บริการนวดในโรงพยาบาลของรัฐและสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ ซึ�งมีจ�านวนมาก
ขึ้นและประสบปัญหาเกี�ยวกับสุขภาพจากการท�างานและปัญหาภาพลักษณ์ของหมอนวดหญิง 
อันดับที� 4 เป็นการศึกษาเกี�ยวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมการใช้บริการ รวมทั้งความพึงพอใจ
ในการใช้บริการนวดไทย อันดับที� 5 เป็นการศึกษาเกี�ยวกับการนวดของหมอพื้นบ้านและ
การพัฒนาบริการนวดในชุมชน อันดับที� 6 เป็นการศึกษาเกี�ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การเรียน
การสอน และสื�อการสอน อันดับที� 7, 8, 9 เป็นการศึกษาเรื�องสารสนเทศ กายวิภาคการนวด 

และการจัดการความรู้ซึ�งพบงานวิจัยจ�านวนเท�า ๆ กัน
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  มีการศึกษาที�สมควรจะกล�าวถึง เพราะเป็นงานสังเคราะห์งานวิจัยอื�น ๆ  คือ 

การสังเคราะห์งานวิจัยที�เกี�ยวกับการนวดเพื�อแก้ปัญหาสุขภาพ ในช�วงปี พ.ศ. 2540 - 2560 

พบว�า ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทกุข้อ ร้อยละ 80 และพบว�าการนวดมผีลต�ออวยัวะ

ที�ต้องการศึกษา โดยมีผลต�ออาการปวดกล้ามเนื้อ ร้อยละ 88 รองลงมาคือ การลดความเครียด 

อารมณ์และความเหนื�อยล้าในจ�านวนที�เท�ากัน ร้อยละ 28 ปัญหาสุขภาพที�รักษาด้วยการนวด 

พบว�า ส�วนใหญ� คือข้อเข�าเสื�อมชนิดปฐมภูมิ ร้อยละ 12 รองลงมาคือ ไหล�ติด ปวดต้นคอ อาการ

ปวดกล้ามเนื้อ เบาหวาน มะเร็ง ปวดศีรษะจากความเครียดแบบเรื้อรังและไมเกรน ในจ�านวนที�

เท�า ๆ  กัน คือร้อยละ 8 รูปแบบการนวดเป็นการนวดไทยแบบราชส�านัก ร้อยละ 36 รองลงมาคือ 

การนวดไทยประยุกต์ ร้อยละ 12 (สมพร และธนวันต์, 2561)

  งานวิจัยอีกเรื�องที�น�าสนใจคือ การศึกษาการเพิ�มความจ�าขณะคิดในผู้สูงอายุ

ด้วยโปรแกรมการนวดโดยการประยกุต์ทฤษฎ์เีส้นประธานสิบกบัการนวดกดจุดแผนจีน (จิตรเสน 

และคณะ, 2561) ซึ�งเป็นเปรียบเทียบผลการนวดท้อง 10 จุด กับการนวดฝ่าเท้า 26 จุด

 4.1.2  การจัดการความรู้การนวดไทย

  การจัดการความรู้1 การนวดไทยในภาคประชาสังคมเพื�อน�าไปใช้ประโยชน์

ในระบบสุขภาพ นับแต�ทศวรรษ 2530, 2540, จนถึง 2550 เป็นการจัดการความรู้ในเรื�องการ

นวดไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน การนวดไทยเพื�อส�งเสริมสุขภาพ การนวดไทยเพื�อเด็กพิการ 

การนวดไทยเพื�อสร้างเสรมิฟ้ืนฟสูขุภาพแม�ก�อนและหลงัคลอด และที�สมควรกล�าวถงึคอืในปี 2559 

มีการจัดการความรู้เพื�อใช้ในการฝึกอบรมและการเรียนการสอนหลักสูตรการประกอบวิชาชีพ

การนวดไทย ในหัวข้อการนวดไทยบ�าบัดอาการไหล�ติด ปวดสะโพก กระเบนเหน็บ สลักเพชร 

ซึ�งด�าเนินการโดยมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ (ยงศักดิ์, 2559) และในปี พ.ศ. 2562 

มีการจัดการความรู้การนวดไทยบ�าบัดการนอนไม�หลับ (ประพจน์ และยงศักดิ์, 2563)

  ส�วนการจดัการความรูก้ารนวดไทยโดยภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 มกีารจัดการ

ความรู้จากคัมภีร์ต�าราดั้งเดิม โดยส�านักงานข้อมูลและคลังความรู้ กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก (2560ก) ได้จัดท�าโครงการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทยในต�ารา

การแพทย์แผนไทยแห�งชาติ โดยเป็นส�วนหนึ�งของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้

ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศไทย (TTDKL) มีเป้าหมายในการสร้างต้นแบบ

การจัดการระบบภูมิปัญญาการนวดไทยที�ผ�านการถ�ายถอด ปริวรรต สังคายนา และพัฒนารหัส

มาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของประเทศ (TTDKC) ที�มีความน�าเชื�อถือทางวิชาการ 

1 การจัดการความรู้ในที�นี้ หมายถึง การท�าให้ความรู้ที�อยู�ในต�าราและในตัวบุคคลที�มีประสบการณ์ในทาง
ปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ได้รับการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ให้เป็นความรู้และวิธีปฏิบัติ
ที�สามารถถ�ายทอด พัฒนาสืบต�อ และน�าไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันได้จริง



130130 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

รวมถึงมีการบันทึกลงในระบบดิจิทัล และการสร้างเครือข�ายการสังคายนาการนวดไทยและฤๅษี
ดัดตนของประเทศ ผ�านการด�าเนินงานร�วมกันของผู้เชี�ยวชาญ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
นวดไทย ทั้งหมอนวดและหมอเวชกรรมไทย ในการคัดเลือกและศึกษาวิเคราะห์ จัดจ�าแนกองค์
ความรู้ในคัมภีร์ ต�ารา แผนนวด ศิลาจารึก และประติมากรรมฤๅษีดัดตน โดยได้คัดเลือกแหล�ง
ความรู้ที�ใช้ศึกษาวิเคราะห์ 5 รายการ คือ

  1. กล�าวเส้นสิบ ในต�าราโรคนิทานค�าฉันท์ 11
  2. คัมภีร์แผนนวด ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  3. คัมภีร์แผนนวด เล�ม 1-2 ในต�าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที� 5 เล�ม 2
  4. จารึกต�ารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  5. สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน (โคลงภาพฤๅษีดัดตนต�าง ๆ 80 รูป)

  โดยจดัท�าเป็นหนงัสอื ชุดการสงัคายนาภมูปัิญญาการนวดไทย 4 เล�ม ประกอบด้วย

  1. ค�าอธิบายกล�าวเส้นสิบในต�าราโรคนิทานค�าฉันท์ 11 และแผนนวดคว��าใน
จารึกต�ารายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
  2. ค�าอธิบายสมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน
  3. ค�าอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
  4. ค�าอธิบายคัมภีร์แผนนวด เล�ม 1-2 ในต�าราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที� 5 
   เล�ม 2

  นอกจากนี ้กลุ�มงานวชิาการนวดไทย สถาบนัการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังได้จัดท�าหนังสือเผยแพร�ความรู้เกี�ยวกับการนวดไทย ได้แก� 
คู�มือการนวดและการใช้อุปกรณ์ช�วยนวดด้วยตนเอง ส�าหรับประชาชน (ปี พ.ศ. 2556) แนวทาง
เวชปฏิบัติด้านการนวดไทย 16 โรค/อาการ (ปี พ.ศ. 2556) การนวดกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
(ปี พ.ศ. 2557) คู �มือการนวดไทย ตามแนวทางเวชปฏิบัติการนวดไทย 16 โรค/อาการ 
(ปี พ.ศ. 2557) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ปวดเข�า ไหล�ติด นิ้วล็อก ด้วยการนวดไทย ส�าหรับ
ประชาชน (ปี พ.ศ. 2558)

  ในด้านการนวดพืน้บ้าน ส�านกัการแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้ด�าเนินการจัดการความรู้โดยรวบรวมและสังเคราะห์ภูมิปัญญาการแพทย์
พื้นบ้านในการรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาตของหมอพื้นบ้าน 42 กรณี ในพื้นที� 15 จังหวัด และจัดท�า
แนวทางการดูแลรักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต ส�าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชนด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์พื้นบ้าน (ปี พ.ศ. 2557) ส�ารวจข้อมูลกลุ�ม/ชมรม/เครือข�ายหมอพื้นบ้านที�ให้บริการ
ด้านการแพทย์พื้นบ้าน (ปี พ.ศ. 2559) จัดท�ารายงานการศึกษา เรื�อง พื้นฐานการนวดพื้นบ้าน 
4 ภาค ภายใต้โครงการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้านในการผสมผสานเข้าสู�ระบบ
บรกิารสาธารณสขุของรฐั (ปี พ.ศ. 2560) (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560ข)
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4.2 สถานการณ์ด้านบุคลากรและการพัฒนากำาลังคน

 4.2.1  บุคลากรด้านการนวดไทย

  บุคลากรด้านการนวดของประเทศ ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย ด้านการนวดไทย ผู้ช�วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) หมอพื้นบ้าน สาขาการนวด 

และผู้ให้บริการนวดไทยเพื�อสุขภาพ จากการรวบรวมข้อมูลจากหน�วยงานรับผิดชอบ พบข้อมูล

จ�านวนบุคลากร ดังนี้

4.2.1.1 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 

  นับตั้งแต�ปี พ.ศ. 2548 ซึ�งเป็นปีแรกที�มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย จนถึงปัจจุบัน มีจ�านวนผู้ประกอบวิชาชีพการ

แพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ข้ึนทะเบียนสะสม จ�านวน 8,438 คน (ที�มา: ข้อมูลจากสภา

การแพทย์แผนไทย ณ วันที� 30 มิ.ย. 2563) ส�วนข้อมูลการขึ้นทะเบียนในปี พ.ศ. 2560 - 2562 

(ตารางที� 4.2)

ตารางที่ 4.2 จ�านวนผู้ที�ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท

การนวดไทย ในปี พ.ศ. 2560-2562

ปีที่ขึ้นทะเบียน
จำานวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย (คน) รวม (คน)

ผ่านการสอบแผน ก ผ่านการสอบแผน ข

พ.ศ. 2560 82 778 860

พ.ศ. 2561 156 674 830

พ.ศ. 2562 151 494 645

รวม 389 1,946 2,335

ที�มา: ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย ณ วันที� 30 มิ.ย. 2563

หมายเหตุ ผู้ที�ขึ้นทะเบียนโดยผ�านการสอบแผน ก คือ ผู้ที�มีความรู้ในวิชาชีพตามมาตรา 12 (1) (ก) แห�ง

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 คือได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาล

ที�สภาการแพทย์แผนไทยรับรองโดยมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยซึ�งได้รับอนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้

เป็นผู้ให้การอบรมและต้องสอบผ�านความรู้ตามที�ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย

 ผู้ที�ขึ้นทะเบียนโดยผ�านการสอบแผน ข คือ ผู้ที�มีความรู้ในวิชาชีพตามมาตรา 12 (1) (ข) แห�ง

พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 คือได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท�าปริญญา

สาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที�สภาการแพทย์แผนไทยรับรองและต้องสอบผ�านความรู้ตามที�

ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย
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  จากตารางที� 4.2 พบว�า ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ผู้ที�ขึ้นทะเบียนโดยผ�านการ

สอบแผน ข มีมากกว�าผู้ที�ขึ้นทะเบียนโดยผ�านการสอบแผน ก 5 เท�า จึงควรมีการศึกษาต�อไปว�า 

ความแตกต�างนี้มีสาเหตุมาจากอะไร และผู้ที�ขึ้นทะเบียนโดยผ�านการสอบแผน ก และแผน ข 

มผีูท้ี�ประกอบวิชาชพีการนวดไทยอยู�จรงิในปัจจบัุนจ�านวนเท�าใด และประกอบวชิาชีพในลักษณะใด 

เพื�อให้การส�งเสริมเป็นไปในทิศทางที�เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของระบบบริการ

สุขภาพได้ตรงเป้าประสงค์มากขึ้น

4.2.1.2 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย

  ผู้ช�วยแพทย์แผนไทย กลุ�มแรก เป็นบุคคลที�ได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว�าด้วยบุคคลซึ�งกระทรวง ทบวง กรม 

เทศบาล องค์การบริหารส�วนจังหวัด องค์การบริหารส�วนต�าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

องค์กรปกครองส�วนท้องถิ�นรูปแบบพิเศษอื�นตามที�มีกฎ์หมายก�าหนด หรือสภากาชาดไทย 

มอบหมายให้ประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยในความควบคมุของเจ้าหน้าที� ซึ�งเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2560 ที�ปรับปรุงมาจากระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ที�ออก

ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

  ระเบยีบฉบบันีก้�าหนดเงื�อนไขการประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยของผูช้�วย

แพทย์แผนไทยในหน�วยบริการสุขภาพของรัฐไว้ดังนี้ 

  1) ให้การรกัษาพยาบาลเบือ้งต้นโดยการใช้ยาสมนุไพรในบัญชยีาหลักแห�งชาติ 

ยาแผนโบราณในบัญชียาสามัญประจ�าบ้านแผนโบราณ ตามกฎ์หมายว�าด้วยยา และยาจาก

สมุนไพรที�ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

  2)  ให้บริการนวด อบ ประคบ และให้ค�าแนะน�าเรื�องกายบริหารแบบไทย 

ฤๅษีดัดตนและสมาธิบ�าบัด บรรเทา ส�งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพร�างกายและจิตใจในโรคและ

อาการ ดังนี้ 

   2.1)  ปวดเมื�อยทั�วไป ปวดศรีษะจากความเครียด ปวดคอ ปวดไหล� ปวดแขน 

ปวดหลงั ปวดเข�า ปวดขา และปวดข้อ ที�ไม�มผีลจากโครงสร้างกระดูกแตกหรือเคลื�อนที�อย�างร้ายแรง

หรืออักเสบเฉียบพลัน แต�เป็นการเจ็บปวดอันเนื�องมาจากกล้ามเนื้อเมื�อยล้า ตึง หรือขัด 

   2.2) นวดเพื�อฟื้นฟูสุขภาพร�างกายผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต และผู้สูงอายุ 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2560ก) 

  ปัจจบุนั ผูช้�วยแพทย์แผนไทยกลุ�มนีป้ฏบิติังานอยู�ในหน�วยบริการสุขภาพของรัฐ 

จ�านวน 5,204 คน ดังแสดงในตาราง 4.3
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ตารางที่ 4.3 จ�านวนผู้ช�วยแพทย์แผนไทยในหน�วยบริการสุขภาพของรัฐ 

หน่วยบริการ
จำานวนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

(คน)

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด  4 

สถานีอนามัย  3,732 

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน  4 

โรงพยาบาลศูนย์  68 

โรงพยาบาลทั่วไป  139 

โรงพยาบาลชุมชน  1,108 

ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ.  20 

ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ.  8 

โรงพยาบาล นอก สธ.  75 

ศูนย์บริการสาธารณสุข  12 

ไม่ระบุ  34 

รวม  5,204 

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที� 16 เม.ย. 2563

  ผูช้�วยแพทย์แผนไทยกลุ�มที�สอง เป็นบคุคลที�ได้รับมอบหมายให้ประกอบวชิาชพี

การแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาล ตามระเบยีบกระทรวงสาธารณสุขว�าด้วยบคุคลซึ�งปฏบัิติงาน

ในสถานพยาบาล ตามกฎ์หมายว�าด้วยสถานพยาบาลกระท�าการประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย

หรือการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยหรอืผูป้ระกอบวชิาชีพการแพทย์แผนไทยประยกุต์ พ.ศ. 2560 (ราชกจิจานเุบกษา, 

2560ข) โดยมเีงื�อนไขให้ประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลภาคเอกชน มขีอบเขต

การปฏิบัติงานเช�นเดียวกับกลุ�มแรก 

  ปัจจบุนัยงัไม�มกีารส�ารวจว�า มผู้ีช�วยแพทย์แผนไทยกลุ�มนีจ้�านวนเท�าใด ปฏบิติังาน

อยู�ในโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกการแพทย์แผนไทยที�ใดบ้าง

4.2.1.3 หมอพื้นบ้าน สาขาการนวด

  หมอนวดพื้นบ้านซึ�งช�วยเหลือประชาชนในชุมชนท้องถิ�นทั�วประเทศซึ�งมีการ

ส�ารวจแล้วพบว�ามีจ�านวน 8,046 คน (ที�มา: ข้อมูลจากกองคุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 



134134 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ณ วันที� 23 มิ.ย. 2563) ในจ�านวนนี้มีผู ้ที�ได้รับการรับรองเป็นหมอพ้ืนบ้านตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขว�าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 ที�มีความช�านาญด้านการนวด 
จ�านวน 458 คน จากหมอพืน้บ้านที�ได้รบัการรบัรองเป็นหมอพ้ืนบ้านตามระเบยีบนีจ้�านวนท้ังส้ิน 
4,459 คน (ที�มา: ข้อมูลจากกองคุ ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ วันที� 24 เม.ย. 2563)

4.2.1.4 ผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ

  จากการสบืค้นข้อมลูในเว็บไซต์ของกองสถานประกอบการเพื�อสขุภาพ กรมสนบัสนนุ
บริการสุขภาพพบว�า ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ (สปา นวดเพื�อสุขภาพ และ
นวดเพื�อเสริมสวย) ที�ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีจ�านวน 130,209 คน 
(สืบค้นเมื�อ 28 มิ.ย. 2563) ซึ�งไม�สามารถจ�าแนกได้ว�าเป็นผู้ให้บริการด้านนวดเพื�อสุขภาพจ�านวน
เท�าใด

 4.2.2  สถาบันการศึกษาและถ่ายทอดความรู้

  สถาบันการศึกษาและถ�ายทอดความรู้ด้านการนวดไทยที�ได้รับการรับรองจาก
สภาการแพทย์แผนไทย ตามกฎ์หมายว�าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย

  4.2.2.1 สถาบันการถ�ายทอดความรู้การนวดไทย หลักสูตรการประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย มีจ�านวน 82 แห�ง (ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย 
ณ วันที� 24 ธ.ค. 2562) (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 36 แห�ง) มีข ้อสังเกตคือ สถาบัน
การถ�ายทอดความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (1) (ก) แห�งพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ทุกแห�งที�ขอการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย ขอรับรอง
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการนวดไทยทุกแห�ง 

  4.2.2.2 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรา 12 (1) (ข) แห�ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ที�มีการสอนวิชาการนวดไทยในหลักสูตร
การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีจ�านวน 19 แห�ง (ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย 
ณ วันที� 25 ม.ค. 2562) (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 11 แห�ง) และหลักสูตรการประกอบ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีจ�านวน 10 แห�ง (ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย 
ณ วันที� 10 ต.ค. 2561) รวมทั้งสิ้น 29 แห�ง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 8 แห�ง)

  4.2.2.3 สถาบนัการถ�ายทอดความรู้การนวดไทย หลักสูตรผู้ช�วยแพทย์แผนไทย 
มีจ�านวน 107 แห�ง (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 มีจ�านวน 92 แห�ง) (ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย) 
ซึ�งแจกแจงได้ดงัน้ี เป็นสถาบนัภายใต้หน�วยงานราชการ (ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวัด โรงพยาบาล 
ศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) จ�านวน 63 แห�ง และองค์กรภาคเอกชน (คลินิก สมาคม 

มูลนิธิ ศูนย์ โรงพยาบาล) จ�านวน 44 แห�ง ดังแสดงในตาราง 4.4



บทที่

4

135135สถานการณ์การพัฒนาการนวดไทย

ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบจ�านวนสถาบันการศึกษาและถ�ายทอดความรู้การนวดไทย

ประเภท หลักสูตร
ปี 2556 ปี 2563 เพิ่มขึ้น

ร้อยละจำานวน (แห่ง) จำานวน (แห่ง)

สถาบันการถ่ายทอดความรู้ การประกอบวิชาชีพ แผน ก 36 82 127.7

สถาบันการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี

การประกอบวิชาชีพ แผน ข 19 29 52.6

สถาบันการถ่ายทอดความรู้ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 92 107 16.3

ที่มา:  ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย

  จากตารางที� 4.4 พบว�า สถาบันการศึกษาและถ�ายทอดความรู้การนวดไทยมี

จ�านวนเพิ�มขึ้นในทุกประเภท โดยสถาบันการถ�ายทอดความรู้ตามหลักสูตรการประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย แผน ก มีจ�านวนเพิ�มในสัดส�วนมากที�สุด รองลงมาคือ สถาบันการศึกษา

ระดับปริญญาตรีซึ�งสอนหลักสูตรการประกอบวิชาชีพ แผน ข ส�วนสถาบันการถ�ายทอดความรู้

หลักสูตรผู้ช�วยแพทย์แผนไทยมีจ�านวนเพิ�มในสัดส�วนน้อยที�สุด

 4.2.3  ครูแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย

  ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว�าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไข 

ในการรับรองและการด�าเนินการของสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ�งได้รับอนุญาตให้ถ�ายทอด

ความรู้ส�าหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557 ก�าหนดให้สถาบันการ

ถ�ายทอดความรู้การนวดไทย หลักสูตรการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 

ต้องเป็นมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที�ได้รับอนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การ

ฝึกอบรมในด้านนวดไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห�งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. 2556 ต�อมาจึงมีข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว�าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2560ค) ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที�ได้รับ

อนุญาตให้ถ�ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) หรือครูแพทย์

แผนไทย ต้องเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

แพทย์แผนไทยในแต�ละด้านที�ประสงค์จะขอรับหนังสือส�าคัญมาเป็นระยะเวลาไม�น้อยกว�าห้าปี 

และต้องผ�านการฝึกอบรมการถ�ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตามที�สภาการแพทย์

แผนไทยก�าหนด นับตั้งแต�ปี พ.ศ. 2560 จนถึง พ.ศ. 2562 มีครูแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 

ตามข้อบังคับฯ นี้จ�านวนรวมทั้งสิ้น 372 คน (ตารางที� 4.5)
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

ตารางที่ 4.5 จ�านวนครูแพทย์แผนไทยด้านต�าง ๆ

จำานวนครูแพทย์แผนไทยปี 2560 - 2562

ปี เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย

2560 151 160 119 112

2561 135 247 113 85

2562 293 359 234 175

รวม (คน) 579 766 466 372

ที่มา: ข้อมูลจากสภาการแพทย์แผนไทย

  จากตารางที� 4.5 พบว�า ครูแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยมีจ�านวนน้อยที�สุด

เมื�อเปรยีบเทยีบกบัด้านอื�น ๆ ส�วนหนึ�งน�าจะเป็นเพราะจ�านวนผู้ประกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย 

ด้านการนวดไทยที�สอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้วเกิน 5 ปีมีจ�านวน

น้อยกว�าด้านอื�น ๆ

4.3  สถานการณ์ด้านการให้บริการ

 ปัจจุบันสถานบริการด้านการนวดไทยที�ได้รับการรับรองโดยกฎ์หมาย ประกอบด้วย 

1) สถานบริการสุขภาพด้านการนวดไทย ซึ�งเป็นสถานที�ให้บริการบ�าบัดรักษา ส�งเสริม ฟื้นฟู

สุขภาพโดยใช้การนวดไทย ซึ�งผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือ

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือผู้ช�วยแพทย์แผนไทยภายใต้การควบคุมของ

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และ 

2) สถานประกอบการนวดเพื�อสุขภาพตามกฎ์หมายว�าด้วยสถานประกอบการเพื�อสุขภาพซึ�งให้

บรกิารได้เฉพาะการนวดเพื�อสขุภาพ โดยผูใ้ห้บรกิารต้องผ�านการอบรมตามหลักสูตรที�กรมสนบัสนุน

บริการสุขภาพรับรอง

 4.3.1  สถานบริการสุขภาพด้านการนวดไทย

4.3.1.1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

  สถานบรกิารสขุภาพที�ให้บรกิารด้านการนวดไทยในภาครัฐมจี�านวน 6,669 แห�ง 

คิดเป็นร้อยละ 48.5 ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐทั้งหมด แบ�งเป็น โรงพยาบาลศูนย์ 33 แห�ง 
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โรงพยาบาลทั�วไป 86 แห�ง โรงพยาบาลชุมชน 743 แห�ง และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพต�าบล 

5,807 แห�ง (ที�มา: HDC กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ เม.ย. 2563) 

  บริการนวดไทยผู้ป่วยนอกในสถานบริการสุขภาพของรัฐ แสดงในตาราง 4.6 

พบว�า บริการนวดไทยของผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาลเพิ�มขึ้นจาก 7,862,433 ครั้งในปี พ.ศ. 

2560 เป็น 8,047,468 ครั้งในปี พ.ศ. 2561 และเป็น 8,653,340 ครั้งในปี พ.ศ. 2562 เพิ�มขึ้น

ปีละร้อยละ 2.4 และ 7.5 ตามล�าดับ 

ตารางที่ 4.6  จ�านวนครั้งของบริการแผนไทย นวด อบ ประคบในสถานบริการสุขภาพของรัฐ 

  (ผู้ป่วยนอก)

ปีงบ

ประมาณ

การบริการหัตถกรรมแผนไทย
บริการแผนไทยอื่น ๆ นวดไทย อบ ประคบ

ทุกสิทธิ์ สิทธิ์ UC ทุกสิทธิ์ สิทธิ์ UC ทุกสิทธิ์ สิทธิ์ UC ทุกสิทธิ์ สิทธิ์ UC

ปี 2560 15,165,072 10,022,247 7,862,433 4,042,162 1,324,271 1,011,649 6,445,036 3,576,882

ปี 2561 19,459,711 13,413,696 8,047,468 4,024,997 1,421,003 1,068,930 6,546,224 3,543,418

ปี 2562 18,724,376 12,721,763 8,653,340 4,323,963 1,740,454 1,336,022 7,254,864 3,991,594

ที่มา: ข้อมูลจาก HDC Service กระทรวงสาธารณสุข 

4.3.1.2 คลินิกและสถานพยาบาลภาคเอกชน

  สถานบริการสุขภาพที�ให้บริการด้านการนวดไทยในภาคเอกชน ได้แก� คลินิก

การแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย จ�านวน 17 แห�ง (ตารางที� 4.7)

ตารางที่ 4.7  จ�านวนคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย ตามจังหวัด

จังหวัด จำานวน (แห่ง)
กรุงเทพมหานคร 5
ระยอง 3
ชลบุรี 2
ลำาพูน 1
เชียงใหม่ 1
นครปฐม 1
ภูเก็ต 1
มหาสารคาม 1
ยะลา 1
อุดรธานี 1

รวม 17

ที่มา: ข้อมูลจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

  คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทย

เฉพาะด้านการนวดไทย ซึ�งได้รับอนุญาตตามกฎ์หมายว�าด้วยสถานพยาบาล โดยผู้ด�าเนินการ

และผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยเท�านั้น 

การอนุญาตให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้านนี้ส�วนใหญ�เพิ�งอนุญาตให้ด�าเนินการได้เมื�อ 

ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา2 ดังนั้นจึงยังพบในจ�านวนไม�มากเมื�อเปรียบเทียบกับจ�านวนคลินิกการ

แพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทั้งหมด 913 แห�ง (กรมสนับสนุนบริการ

สขุภาพ, 2558) https://hss.moph.go.th/fileupload_doc_slider/2016-11-08-27-16-164345.pdf)

  นอกจากนี้ยังมี คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

สหคลนิกิ และโรงพยาบาลเอกชนบางแห�งที�มกีารให้บรกิารด้านการนวดไทยเป็นส�วนหนึ�งในบรกิาร

ของสถานพยาบาล แต�ยังไม�ทราบจ�านวน

“คลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยเฉพาะ
ด้านการนวดไทย ซ่ึงได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยผู้ดำาเนินการ
และผู้ประกอบวิชาชีพต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย 
เท่านั้น การอนุญาตให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทยเฉพาะด้านนี้ส่วนใหญ่เพิ่งอนุญาตให้
ดำาเนินการได้เมื่อ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา”

 4.3.2  สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ

  จากการสบืค้นข้อมลูในเว็บไซต์ของกองสถานประกอบการเพื�อสขุภาพ กรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพแล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูล พบว�า สถานประกอบการเพื�อสุขภาพที�ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการนวดเพื�อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ พ.ศ. 2559 

ทั้งประเทศ มีจ�านวนทั้งสิ้น 7,240 แห�ง และพบว�ามีการยกเลิกกิจการไปแล้ว จ�านวน 490 แห�ง 

(สืบค้นเมื�อ 28 มิ.ย. 2563) จ�าแนกตามเขตพื้นที�ได้ดังตารางที� 4.8

2 จากการสืบค้นข้อมูลพบว�า มีคลินิกการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยที�ได้รับอนุญาตเป็นแห�งแรกเมื�อปี 
 พ.ศ. 2555 คือ คลินิกการแพทย์แผนไทยหมอเพียงจิต ซึ�งต�อมาเปลี�ยนชื�อเป็น คลินิกการแพทย์แผนไทย 
 นวดไทยไตรย์ตรึงค์ มีที�ตั้งอยู�ที�จังหวัดภูเก็ต
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ตารางที่ 4.8  สถานประกอบการที�ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื�อ
  สขุภาพ (ประเภทนวดเพื�อสขุภาพ) ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตสุขภาพที� 1-12

เขตพื้นที่ จำานวน (แห่ง) ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร 1,690 23.3
เขตสุขภาพที่ 1 718 9.9
เขตสุขภาพที่ 2 273 3.8
เขตสุขภาพที่ 3 116 1.6
เขตสุขภาพที่ 4 524 7.2
เขตสุขภาพที่ 5 536 7.4
เขตสุขภาพที่ 6 1,037 14.3
เขตสุขภาพที่ 7 357 4.9
เขตสุขภาพที่ 8 291 4.0
เขตสุขภาพที่ 9 112 1.5
เขตสุขภาพที่ 10 193 2.7
เขตสุขภาพที่ 11 881 12.2
เขตสุขภาพที่ 12 512 7.1

รวม 7,240 100.0
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ ณ วันที� 28 มิ.ย. 2563 

  จากตารางที� 4.8 พบว�า สถานประกอบการนวดเพื�อสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
มีจ�านวนมากที�สุด รองลงมาคือเขตสุขภาพที� 6 (ชลบุรีมากที�สุดในเขตนี้ มี 628 แห�ง) อันดับ 3 คือ
เขตสุขภาพที� 11 (ภูเก็ตมากที�สุดในเขตนี้ มี 441 แห�ง) อันดับที� 4 คือ เขตสุขภาพที� 1 (เชียงใหม�
มากที�สุดในเขตนี้ มี 379 แห�ง) จังหวัดที�พบมากถัดมาคือ สุราษฎ์ร์ธานี มี 333 แห�ง และสงขลา 
มี 306 แห�ง แสดงว�า สถานประกอบการนวดเพื�อสุขภาพพบมากในจังหวัดท�องเที�ยวส�าคัญ

ตารางที่ 4.9  จังหวัดที�มีสถานประกอบการที�ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบ
  การเพื�อสุขภาพ (ประเภทนวดเพื�อสุขภาพ) มากกว�า 100 แห�ง

จังหวัด จำานวน (แห่ง)
กรุงเทพมหานคร 1,690
ชลบุรี 628
ภูเก็ต 441
เชียงใหม่ 379
สุราษฎร์ธานี 333
สงขลา 306
นนทบุรี 180
ขอนแก่น 173
ปทุมธานี 159
ประจวบคีรีขันธ์ 159
ระยอง 147
เชียงราย 120
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 4.3.3  การส่งเสริมและพัฒนาบริการนวดไทย

  สถานการณ์ส�าคัญที�เกี�ยวกับการส�งเสริมและพัฒนาบริการนวดไทย ได้แก�

4.3.3.1 การอนญุาตให้ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย

เป็นผู้ดำาเนินการคลินิกการแพทย์แผนไทยได้

  ในปี พ.ศ. 2559 - 2560 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยส�านักสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะได้มีการปรับเปลี�ยนวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที�ในการอนุญาตให้

ผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยเป็นผู้ด�าเนนิการคลินกิการแพทย์แผนไทย 

ด้านการนวดไทยได้ ซึ�งการปรบัเปลี�ยนนีเ้กิดขึน้จากการที�กรรมการสภาการแพทย์แผนไทยได้เสนอ

ปัญหาน้ีแก�ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในที�ประชุมสภาการแพทย์แผนไทย หลังจากน้ัน

ได้มกีารท�างานร�วมกนัระหว�างสภาการแพทย์แผนไทยและส�านกัสถานพยาบาลและการประกอบ

โรคศิลปะ จนสามารถด�าเนินการอนุญาตได้ในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

4.3.3.2 การจัดทำามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในต่างประเทศ

  ในปี พ.ศ. 2560 กรมสนบัสนนุบรกิารสุขภาพ ได้จัดท�ามาตรฐานสถานประกอบการ

เพื�อสุขภาพในต�างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการประเมินมาตรฐาน

สถานประกอบการเพื�อสุขภาพในต�างประเทศและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ของสถานประกอบการเพื�อสขุภาพในต�างประเทศเพื�อยกระดับคณุภาพการให้บรกิารผูป้ระกอบการ

ธุรกิจสปาไทยและนวดไทยในต�างประเทศให้มีมาตรฐานระดับสากล

4.3.3.3 การจดัทำาร่างเอกสาร WHO Benchmarks for Practice Nuad Thai

  ในปี พ.ศ. 2560 - 2561 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

โดยส�านักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว�างประเทศ ร�วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

จดัท�าร�างเอกสาร WHO Benchmarks for practice in Nuad Thai Rajasamnak (Court-type 

Thai Traditional Massage) เพื�อใช้เป็นส�วนหนึ�งของผลงานวชิาการประกอบการประเมนิในการ

จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก” (WHO Collaborating 

Centre for Traditional Medicine: WCCTM) แห�งแรกในประเทศไทย

4.3.3.4 การพัฒนามาตรฐานผู้ให้บริการด้านการนวดไทยของประเทศไทย

  ในการประชุมวิชาการ งานมหกรรมสมุนไพรแห�งชาติ ครั้งที� 16 ปี พ.ศ. 2562 

มีหัวข้อการประชุมเรื�อง การพัฒนามาตรฐานผู้ให้บริการด้านการนวดไทยของประเทศไทย โดย

มีการน�าเสนอเอกสารวิชาการในหัวข้อนี้โดยหัวหน้าหน�วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ (ยงศักดิ์, 

2562) และอภิปรายให้ความเห็นโดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อ�านวยการสถาบัน
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การแพทย์แผนไทย และนายกสภาการแพทย์แผนไทย เพื�อหาแนวทางในการแก้ปัญหามาตรฐาน

หลักสูตรการนวดไทยและผู้ให้บริการนวดไทยที�มีอยู�หลากหลายระดับ ให้สามารถเชื�อมโยงและ

พัฒนาสมรรถนะได้อย�างต�อเนื�อง ทั้งในระดับผู้ให้บริการนวดเพื�อสุขภาพ ผู้ช�วยแพทย์แผนไทย 

และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย (ส�วนหนึ�งของเอกสารวิชาการในการ

ประชุมนี้ ได้น�าเสนออยู�ในหัวข้อข้อถัดไป)

4.3.3.5 การสร้างรูปแบบมาตรฐานการนวดไทยที่เป็นอัตลักษณ์ไทย

  ในปี พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบัน

การแพทย์แผนไทย ได้จัดท�าโครงการส�งเสริมและพัฒนาการนวดไทยให้เป็นที�ยอมรับในระดับ

ประเทศและนานาชาติ โดยเน้นการสร้างรูปแบบมาตรฐานการนวดไทยที�เป็นอัตลักษณ์ไทย 

4 รูปแบบ ได้แก� การตอกเส้น (ภาคเหนือ) เหยียบเหล็กแดง (ภาคกลาง) นวดขิดเส้น (ภาคอีสาน) 

และนวดน�า้มนัลงักาสกุะ (ภาคใต้) และยงัได้ประกาศรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการนวดไทย

เพื�อสุขภาพ ที�มีมาตรฐานภายใต้การรับรองของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เพิ�มขึ้นในประเทศ 5 แห�ง (รวมทั้งสิ้น 11 แห�ง) และต�างประเทศ 1 แห�ง

4.3.3.6 การกำาหนดเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

  ในปี พ.ศ. 2562 สภาการแพทย์แผนไทย ได้ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานและ

กรรมวธิกีารแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านพฤตนิสิยั เจตคต ิคณุธรรม

และจริยธรรมแห�งวิชาชีพ 2) มาตรฐานวิชาชีพด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย 3) มาตรฐานวิชาชพีด้านงานบรกิารการแพทย์แผนไทย ได้แก� มคีวามรู้เกี�ยวกบั

มาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย (ปฏิบัติตามมาตรฐานที�ก�าหนดโดยส�วนราชการและ

กฎ์หมายที�เกี�ยวข้อง) มีความรู้เกี�ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพระบบบริบาลแบบองค์รวม 

  ส�วนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพปรากฏเนื้อหาอยู �ในภาคผนวก เฉพาะ

กระบวนการดแูลผูป่้วยด้วยกรรมวธีิการแพทย์แผนไทย ซึ�งเป็นกระบวนการดแูลผูป่้วยโดยภาพรวม 

ไม�เน้นเฉพาะด้านการนวดไทย ได้แก� 1) การเข้าถึงและการเข้ารับบริการ 2) การคัดกรองผู้ป่วย 

3) การประเมินผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจร�างกายด้านการแพทย์แผนไทย 4) การวินิจฉัย

และกลไกการเกิดโรคตามทฤษฎ์ีการแพทย์แผนไทย 5) การวางแผนกระบวนการดูแลรักษา 

6) การส�งเสริม การป้องกัน การฟื้นฟูด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทย 7) การให้ค�าแนะน�าและการ

เสริมพลังทางการแพทย์แผนไทย 8) การประเมินผลกระบวนการดูแล 9) การจ�าหน�ายและสิ้นสุด

กระบวนการดูแล 10) การติดตามผลและการดูแลต�อเนื�อง (สภาการแพทย์แผนไทย, 2562)
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4.3.3.7 การกำาหนดกรรมวิธีการนวดพื้นบ้าน

  ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสขุได้ออกประกาศคณะกรรมการหมอพืน้บ้าน 

เรื�อง ลักษณะ ประเภท หรือกรรมวิธีของภูมิป ัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 

(ราชกิจจานุเบกษา, 2562) มีการระบุชื�อกรรมวิธีการพื้นบ้าน ด้านการนวด จ�านวน 30 รายการ 

ได้แก� นวด, ตอกเส้น, เอาเอ็น เอาม�าน, บีบเส้น, ขย�าเส้น ขยุ้มเส้น, คลึงเส้น, รีดเส้น, ดึงเส้น, ทุบ

และสับเส้น, บิดอ้าว บิดเส้น, กดเส้น เต็ก, จกเส้น ล้วงเส้น, หยิกเส้น หยิ�ม, เกาะเส้น, แกะเส้น, 

ขิดเส้น, จับเส้น, เขี�ยเส้น, ตีเส้น, นวดกดจุด, เหยียบเหล็ก, ย��าขาง/เหยียบขาง, เหยียบไฟ, 

เหยียบฉ�า, นาบเหล็ก, ตบเหล็ก, นวดแต�งท้อง, นวดจัดมดลูกเข้าอู�, นวดเข้าตะเกียบ, ลนเทียน

แล้วลูบบนร�างกายเพื�อให้ความร้อน 

“ปี 2562 สภาการแพทย์แผนไทย ได้กำาหนดเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการ
แพทย์แผนไทย พ.ศ. 2562 ไม่เน้นเฉพาะด้านการนวดไทย และปี 2562 กระทรวง
สาธารณสุข ได้ออกประกาศคณะกรรมการหมอพื้นบ้าน ระบุกรรมวิธีการพื้นบ้าน 
ด้านการนวด จำานวน 30 รายการ”

4.3.3.8 การกำาหนดให้งานนวดไทยเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำา

  ในปี พ.ศ. 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ขับเคลื�อนนโยบายการผลักดัน

อาชีพนวดไทยเป็นอาชีพสงวนส�าหรับชาวไทย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) (พ.ศ.2560-2569) เช�นเดียวกับที�ประเทศ

ญี�ปุน่ได้ประกาศให้อาชพีนวดสงวนไว้ส�าหรบัผูพ้กิารทางสายตา มกีารจัดประชมุและรับฟังความเหน็

เกี�ยวกับนิยามและขอบเขตของอาชีพนวดไทยรองรับการจัดท�าร�างกฎ์หมายล�าดับรองที�เกี�ยวกับ

การก�าหนดงานที�คนต�างด้าวห้ามท�าในราชอาณาจักรไทย

  ต�อมา ในปี พ.ศ. 2563 ได้มีประกาศกระทรวงแรงงานเรื�อง ก�าหนดงานที�ห้าม

คนต�างด้าวท�า สาระส�าคัญ ก�าหนดให้งานตามที�ระบุไว้ในบัญชีจ�านวน 4 บัญชี เป็นงานที�ห้าม

คนต�างด้าวท�า รวม 40 ประเภท โดยในบัญชีที�หนึ�ง ก�าหนดงานที�ห้ามคนต�างด้าวท�าโดยเด็ดขาด 

มจี�านวน 27 ประเภท งานนวดไทย อยู�ในบญัชหีนึ�ง งานที�ห้ามคนต�างด้าวท�าโดยเด็ดขาด กล�าวคือ 

งานตามที�ระบุไว้ในบัญชีหนึ�งท้ายประกาศนี้ หรืองานที�กฎ์หมายก�าหนด ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

ต้องมีสัญชาติไทย เป็นงานที�ห้ามคนต�างด้าวท�าโดยเด็ดขาดในทุกท้องที�ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ให้

ใช้บังคับเมื�อพ้นก�าหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (นับแต�วันที� 

20 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป) (ราชกิจจานุเบกษา, 2563)
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“ปี พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน ได้ประกาศกำาหนดงานท่ีห้ามคนต่างด้าวทำา เป็น 4 บัญชี 
รวม 40 ประเภท โดยในบัญชีที ่ 1 กำาหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำาโดยเด็ดขาด 
27 ประเภท และงานนวดไทยอยู่ในบัญชีนี้”

 4.3.4  รายงานปัญหาแทรกซ้อนจากการนวด

  จากการสบืค้นข้อมลูเกี�ยวกบัรายงานผู้ป่วยที�ได้รับผลเสียจากการนวด พบว�ายงั

มีรายงานไม�มากนัก เช�น รายงานกรณีผู้ป่วยที�ได้รับบาดเจ็บที�ร�างแหประสาทของแขนภายหลัง

การนวดที�เกิดขึ้นหลังรับการนวดจากร้านนวด (วสุวัฒน์, 2561) และรายงานข�าวทางสื�อมวลชน

เกี�ยวกบัอันตรายจากการนวดของผูน้วด เช�น กรณทีี�เป็นข�าวในปี พ.ศ. 2559 คอื กรณนีวดเปิดโลก

ซึ�งเป็นการนวดหลอดเลือดแดงใหญ�ที�คอท้ังสองข้างพร้อมกัน (เดลินิวส์, 2559) และกรณีในปี 

พ.ศ. 2561 คอื กรณหีนุ�มโฟร์แมนไปนวดแผนไทย หลงัจากที�บาดเจ็บจากการเตะฟตุบอลมาไม�นาน 

เมื�อนวดไปได้ประมาณ 30 นาท ีก็เกดิอาการแน�นหน้าอก หายใจไม�ออก และเสยีชวีติในเวลาต�อมา 

แพทย์ระบสุาเหตกุารเสยีชวีติว�าเกดิจากลิ�มเลอืดในหลอดเลอืดอดุตนัขัว้ปอด ท�าให้หายใจไม�ออก 

(คมชัดลึก, 2561) กรณีเหล�านี้บางกรณีเป็นการนวดในสถานที�ที�ไม�ได้รับอนุญาตและนวดโดย

ผู้นวดที�ไม�ได้รับใบอนุญาต แต�ไม�พบรายงานกรณีที�เป็นปัญหาในสถานบริการสุขภาพของรัฐ 

4.4 สถานการณ์ในต่างประเทศ

 4.4.1  การประเมินสถานการณ์ธุรกิจนวดไทยในต่างประเทศ
  ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศ กระทรวง

การต�างประเทศ ได้ประเมินโอกาสของธุรกิจบริการนวดไทยในต�างประเทศว�า การนวดไทย

ยงัมีโอกาสเตบิโตในต�างประเทศได้อกีมาก โดยปัจจยัส�าคญัของความนยิมมาจากความประทบัใจ

ของนักท�องเที�ยวต�างชาติที�เคยเดินทางเข้ามารับบริการนวดไทยในประเทศไทย และจากกระแส

การใส�ใจสุขภาพของคนทั้งโลก ซึ�งเติบโตตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที�ดีขึ้น 

   รายได้โดยเฉลี�ยของแรงงานนวดไทยต�อคนต�อเดือน ในภูมิภาคอเมริกาเหนือมี

รายได้สงูที�สดุประมาณ 100,000 บาท/เดอืน รองลงมาคอืภมูภิาคยโุรป ประมาณ 50,000 บาท/เดอืน

ภูมิภาคอเมริกาใต้ ประมาณ 33,000 บาท/เดือน ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

ประมาณ 30,000 บาท/เดือน และภูมิภาคเอเชีย ประมาณ 26,000 บาท/เดือน 

  นอกจากนี้ ธุรกิจการเรียนการสอนการนวดไทยในต�างประเทศก็เป็นธุรกิจที�มี

ศกัยภาพมาก เนื�องจากชาวต�างชาตทิี�นยิมการนวดไทยต้องการเรียนรู้ทักษะการนวดไทยเบือ้งต้น
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มากขึ้น นอกจากนี้ ผู ้ประกอบการไทยยังสามารถเป็นที�ปรึกษาด้านการนวดไทยในโรงแรม

ขนาดใหญ�หรือสถานประกอบการสุขภาพที�มีอยู�ในต�างประเทศได้อีกด้วย

  แรงงานนวดไทยและผู้ประกอบการที�เดินทางไปเปิดธุรกิจนวดในต�างประเทศ

มักเจอกับความท้าทายและอุปสรรคต�าง ๆ ได้แก� การไม�มีใบอนุญาตการท�างานตามกฎ์หมาย

ของประเทศปลายทาง ท�าให้การควบคุมและติดตามแรงงานกลุ�มดังกล�าวเป็นไปด้วยความยาก

ล�าบากและเมื�อเกิดปัญหากับนายจ้าง เช�น การถูกบังคับให้ค้าประเวณี ลูกจ้างจึงไม�กล้าร้องเรียน

หรอืด�าเนนิคดกีบันายจ้าง นอกจากนี ้ แรงงานนวดไทยบางส�วนยงัขาดความรู้และทักษะด้านการ

นวดไทยที�ถูกต้อง ขาดทักษะการใช้ภาษาต�างประเทศ ท�าให้ไม�สามารถสื�อสารและให้บริการได้

ตรงกับความต้องการของลูกค้า บางกรณีนายจ้างไม�ท�าตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง ที�ส�าคัญได้แก� 

การจ�ายเงินเดือนล�าช้า การจ�ายเงินเดือนไม�ตรงตามสกุลเงินที�ตกลงกันไว้ การให้ท�างานล�วงเวลา

โดยไม�จ�ายค�าตอบแทน การบังคับให้ท�างานโดยไม�มีวันหยุด และการจัดที�พักซึ�งมีความแออัด

และไม�ถูกสุขอนามัยให้แก�ลูกจ้าง เป็นต้น ปัญหาส�าคัญอีกประการหนึ�ง คือ การด�าเนินธุรกิจ

แอบแฝงการค้าประเวณี ซึ�งส�งผลกระทบเชิงลบต�อภาพลักษณ์ของการนวดไทยเป็นอย�างมาก 

ผูป้ระกอบการร้านนวดไทยในต�างประเทศมกัประสบปัญหาการจดัหาอปุกรณ์ที�ใช้ในการนวดไทย 

จึงจ�าเป็นต้องน�าเข้าในราคาสูงและวัสดุอุปกรณ์บางชนิดมีข้อจ�ากัดในการน�าเข้า เช�น พืชสมุนไพร

ที�มีข้อก�าหนดการน�าเข้าที�เข้มงวด

  การนวดไทยยังเผชิญกับการแข�งขันกับศาสตร์การนวดตะวันออกของประเทศ

อื�น ๆ โดยเฉพาะจีน อินเดีย และญี�ปุ่น ซึ�งมักมีอัตราค�าบริการที�ต��ากว�า ท�าให้ผู้ใช้บริการโดย

เฉพาะในภูมิภาคเอเชียหันไปเลือกศาสตร์การนวดจากประเทศอื�น ทั้งนี้ การนวดไทยมักถูกมอง

ว�าเป็นการนวดเพื�อผ�อนคลาย ในขณะที�การนวดศาสตร์อื�น เช�น การนวดจีนถูกมองว�าเป็นการ

นวดเพื�อการรักษา

  ความท้าทายอื�น ๆ  เช�น การขาดรายได้ในบางฤดูกาล เช�น ผู้ให้บริการในโรงแรม

ที�อยู�บนเกาะจะขาดรายได้ช�วงฤดูหนาวที�เกาะท�องเที�ยวปิดตัว โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปและ

อเมริกาเหนือ นอกจากนั้น ในพื้นที�แถบภูมิภาคอเมริกาใต้ ความนิยมในการนวดไทยยังจ�ากัดอยู�

ในเฉพาะกลุ�มคนที�เคยเดินทางมาท�องเที�ยวในประเทศไทยเท�านั้น

“การนวดไทย มักถูกมองว่า เป็นการนวดเพื่อผ่อนคลาย ในขณะที่การนวดศาสตร์อื่น 
เช่น การนวดจีน ถูกมองว่าเป็นการนวดเพื่อการรักษา”



บทที่

4

145145สถานการณ์การพัฒนาการนวดไทย

 4.4.2  ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับบริการนวดไทยในต่างประเทศ

  จากรายงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว�า 

  1) สถานประกอบการด้านนวดไทยในต�างประเทศมีจ�านวนมากที�สุดใน

ประเทศเยอรมัน รองลงมา คือ สวีเดน และนอร์เวย์ ตามล�าดับ (ภาพที� 4.1)

ภาพที่ 4.1 จ�านวนสถานประกอบการด้านนวดไทยในต�างประเทศ 31 ประเทศ

ที่มา: กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2561

  2) รายได้ต �อเดือนของผู ้ให ้บริการนวดในต�างประเทศแตกต�างกันตาม

ภูมิภาค โดยในสหรัฐอเมริกามีรายได้ต�อเดือนสูงสุด 97,500 บาทต�อเดือน รองลงมาคือ แคนาดา 

90,480 บาทต�อเดือน อิสราเอล 89,705 บาทต�อเดือน สวิตเซอร์แลนด์ 66,000 บาทต�อเดือน 

เนเธอร์แลนด์ 60,600 บาทต�อเดือน ต��าสุดคือติมอร์ 13,000 บาทต�อเดือน (ภาพที� 4.2) 

ภาพที่ 4.2 รายได้ต�อเดือนของผู้ให้บริการนวดไทย (บาท) ใน 24 ประเทศ

ที่มา: กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2561
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  3) ค�าบริการนวดไทยต�อชั�วโมง พบสูงสุดในจอร์แดน 5,160 บาทต�อชั�วโมง 
รองลงมาคอื สวติเซอร์แลนด์ 3,300 บาทต�อชั�วโมง สหรฐัอเมรกิา 3,000 บาทต�อชั�วโมง (ภาพที� 4.3)

ภาพที่ 4.3 ค�าบริการนวดไทยต�อชั�วโมง (บาท) ในต�างประเทศ 29 ประเทศ

ที่มา: กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2561

4.5  นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

 สถานการณ์ส�าคัญที�ส�งผลต�อการพัฒนาการนวดไทยตั้งแต�ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
จนถงึปัจจุบนั และจะส�งผลต�อการพฒันาการนวดไทยในอนาคตด้วย คอื การขึน้ทะเบยีน “นวดไทย” 
เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ของมนุษยชาติ ขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห�งสหประชาชาติ (UNESCO ยูเนสโก)

 ‘มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม’ หรือ มรดกทางวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ (Intangible 
Cultural Heritage)3 เป็นค�าที�ยูเนสโกบัญญัติข้ึนเพื�อมุ�งหมายส�าหรับมรดกทางวัฒนธรรมที�

3 “มรดกทางวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้” ตามอนุสัญญาว�าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ 
 พ.ศ. 2546 หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทน การแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื�องมือ 

วัตถุ สิ�งประดิษฐ์ และพื้นที�ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลจากสิ�งเหล�านั้น ซึ�งชุมชน กลุ�มชน และในบางกรณี
ปัจเจกบุคคลยอมรับว�าเป็นส�วนหนึ�งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกทางวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้
นี้ซึ�งถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ�งไปยังคนอีกรุ�นหนึ�งเป็นสิ�งซึ�งชุมชนและกลุ�มชนสร้างขึ้นใหม�อย�างสม��าเสมอ
เพื�อตอบสนองต�อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาที�มีต�อธรรมชาติและประวัติศาสตร์
ของตน และท�าให้คนเหล�านั้นเกิดความรู้สึกมีอัตลักษณ์และความต�อเนื�อง ดังนั้นจึงก�อให้เกิดความเคารพ

 ต�อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพื�อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของ
 อนสุญัญาฉบบันี ้ จะมกีารพจิารณาเฉพาะมรดกทางวฒันธรรมที�จบัต้องไม�ได้เท�าที�สอดคล้องกบับทบญัญตัิ
 ที�มีอยู�ด้านสิทธิมนุษยชนระหว�างประเทศเท�าน้ัน รวมทั้งข้อก�าหนดให้มีการเคารพซึ�งกันและกันระหว�าง

ชุมชนทั้งหลาย กลุ�มชน และปัจเจกบุคคล และต�อการพัฒนาที�ยั�งยืน
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นอกเหนือจากขอบเขตของ ‘มรดกโลก’ (ซึ�งมุ�งไปที�สถาปัตยกรรมหรือวัตถุที�จับต้องมองเห็นได้) 

ภายใต้อนุสัญญาว�าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ (Convention for the 

Safeguarding of Intangible Cultural Heritage) ปี ค.ศ. 2003 

 ประเทศไทย ได้ออกกฎ์หมายคุม้ครองมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรม คอื พ.ร.บ. ส�งเสริม

และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 โดยก�าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม 7 สาขา ได้แก� (1) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา (2) ศิลปะการแสดง 

(3) แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และงานเทศกาล (4) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี�ยวกับ

ธรรมชาติและจักรวาล (5) งานช�างฝีมือดั้งเดิม (6) การเล�นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการ

ต�อสู้ป้องกันตัว และ (7) ลักษณะอื�นตามที�ก�าหนดในกฎ์กระทรวง ทั้งนี้ การด�าเนินงานภายใต้

คณะกรรมการส�งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

 ที�ผ�านมา กระทรวงวฒันธรรม ได้ด�าเนนิงานจัดเกบ็รวบรวมข้อมูลภมูปัิญญาทางวฒันธรรม

สาขาต�าง ๆ  และประกาศขึน้ทะเบยีนมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมของชาติต้ังแต�ปี พ.ศ. 2552 - 2558 

รวมทัง้สิน้ 318 รายการ โดย “การนวดไทย” ถกูขึน้ทะเบยีนในหมวดความรู้และแนวปฏบิติัเกี�ยวกบั

ธรรมชาตแิละจกัรวาล ประเภทการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน ในปี พ.ศ. 2554 ต�อมา

เมื�อ พ.ร.บ. ส�งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ จึงได้โอน

รายการดังกล�าวทั้งหมดรวมทั้งการนวดไทย ขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที�จะ

ได้รับการส�งเสริมและรักษา ในปี พ.ศ. 2559 

 หลังจากน้ัน กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอขอขึ้นบัญชีนวดไทยเป็นรายการมรดกทาง

วัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ของมนุษยชาติต�อยูเนสโก โดยมีคณะท�างานวิชาการเพื�อเสนอนวดไทย

ต�อยูเนสโก มีการจัดท�ารายงานการศึกษาเพื�อเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับการกรอกเอกสารตาม

ที�ยูเนสโกก�าหนด และได้จัดพิมพ์หนังสือ “นวดไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” (http://

book.culture.go.th/ massagethai/mobile/index.html#p=1) มีการจัดเวทีประชุมตาม

ภาคต�าง ๆ เพื�อท�าความเข้าใจและขอฉันทามติ และจัดท�าเอกสารใบแสดงความยินยอมจากผู้ที�

เกี�ยวข้องกับนวดไทย ได้แก� แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ผู้น�าชุมชน สมาคม มูลนิธิ โรงเรียน

และสถานบริการนวดไทย ผู้ป่วยและประชาชนผู้รับบริการ รวมทั้งหน�วยงานราชการต�าง ๆ ที�

เกี�ยวข้อง รวมทั้งได้จัดท�าวิดีทัศน์ประกอบการน�าเสนอต�อยูเนสโกด้วย (https://ich.unesco.

org/en/RL/nuad-thai-traditional-thai-massage-01384)

 ต�อมา ที�ประชุมคณะกรรมการร�วมระหว�างรัฐบาล ตามภาคีอนุสัญญาว�าด้วยการสงวน

รักษามรดกวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ ครั้งที� 14 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ในวันที� 12 

ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ได้มมีตริบัรองและประกาศให้ “นวดไทย” NUAD THAI ได้รบัการขึน้ทะเบยีน
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มรดกวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ (Intangible Culture Heritage) ประจ�าปี 2019 ในกลุ�มรายการ

ตวัแทนมรดกวฒันธรรมที�จบัต้องไม�ได้ของมนษุยชาติ (Representative List of the Intangible 

Cultural Heritage of Humanity) นวดไทย จึงเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยรายการที� 2 ที�ได้รับ

การประกาศขึ้นบัญชีกับยูเนสโก ต�อจากรายการ “โขน” ที�ขึ้นทะเบียนไปแล้วเมื�อปี พ.ศ. 2560

 ในเอกสาร ICH-02 ที�ประเทศไทยเสนอต�อยเูนสโก ได้ระบวุ�ามกีารเตรยีมการและด�าเนนิการ

ตามมาตรการต�าง ๆ เพื�อสงวนรักษาภูมิปัญญาการนวดไทย มิให้สูญหาย ผิดเพ้ียน หรือมี

การน�าไปใช้ในทางที�เสื�อมเสียมาอย�างต�อเนื�อง ดังนี้

 1. มาตรการด้านวิชาการ สนับสนุนการจัดการความรู้และการศึกษาวิจัย เพื�ออนุรักษ์

ความรู้ที�ใกล้สูญหาย จัดระบบองค์ความรู้ และตีความคัมภีร์ต�าราด้ังเดิม ถอดความรู้จาก

ประสบการณ์ของหมอผู ้เชี�ยวชาญ ศึกษาและติดตามผลการบ�าบัดรักษาโดยใช้ภูมิปัญญา

การนวดไทย จดัประชมุวชิาการประจ�าปีเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้การท�างานวชิาการเพื�อสงวนรักษา

ภูมิปัญญาการนวดไทย พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานต�าง ๆ ให้เป็นที�ยอมรับทั้งในประเทศและระดับ

นานาชาต ิ และสร้างระบบสารสนเทศที�ประชาชนสามารถเข้าถงึได้สะดวกเพื�อสบืค้นข้อมลูเกี�ยวกบั

ภูมิปัญญาการนวดไทยที�ถูกต้องและเชื�อถือได้ 

 2.  มาตรการด้านการพัฒนาบุคลากรและก�าลังคน เสริมศักยภาพบุคลากรและเสริม

ความเข้มแข็งของเครือข�ายที�ท�าหน้าที�เฝ้าระวังการกระท�าที�ไม�ให้ความเคารพต�อภูมิปัญญา

การนวดไทยและการกระท�าอนัน�ามาซึ�งความเสื�อมเสยีต�อวชิาชพีการนวดไทย ส�งเสรมิและรกัษา

การให้คุณค�ากับครูบาอาจารย์และหมอนวดไทยผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย�างที�ดีและสมควรได้

รบัการเชดิชเูกยีรต ิ ฝึกอบรมท�าความเข้าใจประเด็นข้อขัดแย้งทางจริยธรรม (Ethical Dilemma) 

จัดพิธีไหว้ครูและทบทวนจริยธรรมประจ�าปีแก�หมอนวดไทย และพิธีให้ค�าสัตย์ปฏิญาณของผู้

เข้าสู�วิชาชีพการนวดไทยรุ�นใหม� รวมท้ังการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการนวดไทยใน

ระดับต�าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที�ก�าหนด อีกทั้งส�งเสริมให้เยาวชนคนรุ�นใหม�เห็นคุณค�า

และสืบสานภูมิปัญญาการนวดไทยในท้องถิ�นของตนเองในระดับสากล ประเทศไทยได้ท�าความ

ร�วมมอืกับองค์การอนามยัโลกในปี ค.ศ. 2016-2018 เพื�อพัฒนาการฝึกอบรมนวดไทยให้มมีาตรฐาน

ระดับสากลส�าหรับใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติ

 3.  มาตรการด้านนโยบายและกฎ์หมาย ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนา

ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ที�ใช้ในการขับเคลื�อนทุกภาคส�วนที�เกี�ยวข้องกับการนวดไทยอยู�แล้ว 

สิ�งที�ต้องให้ความส�าคัญในขั้นต�อไป คือ การขับเคลื�อนแผนไปสู�การปฏิบัติที�เป็นรูปธรรม ซึ�งต้อง

อาศยักลไกการท�างานและการมสี�วนร�วมจากภาคตี�าง ๆ อย�างแขง็ขนั ส�วนการบงัคบัใช้พระราชบญัญติั

คุ้มครองและส�งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพื�อคุ้มครองสิทธิ์ในภูมิปัญญา
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การนวดไทยของชาติและบุคคล จ�าเป็นต้องด�าเนินมาตรการเชิงรุก เพื�อให้เกิดประโยชน์ต�อหมอ

นวดไทยและผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญา ซึ�งอยู �ในชุมชนท้องถิ�นต�าง ๆ ให้มากขึ้น การบังคับใช้

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์

แผนไทย พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 เพื�อรักษามาตรฐานการ

ประกอบวิชาชีพ และมาตรฐานการประกอบการ โดยมีเป้าหมายเพื�อสวัสดิภาพของประชาชน

ผู้ใช้บริการ ยังต้องพัฒนาปรับปรุงกฎ์ระเบียบต�าง ๆ  ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที�เปลี�ยนแปลงไป 

โดยรับฟังความเห็นจากภาคส�วนที�เกี�ยวข้องอย�างจริงจัง นอกจากนี้ ยังน�าการจัดบริการนวดไทย

เข้าสู�ระบบหลักประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2545 

โดยมุ�งสนับสนุนการใช้การนวดไทยให้เกิดประโยชน์ต�อกลุ�มเป้าหมายเฉพาะที�มีความต้องการ

ทางการแพทย์ที�ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ�มผู้สูงอายุ สตรีหลังคลอด และผู้พิการ

 4.  มาตรการด้านงบประมาณ ปัจจุบันรัฐให้ความส�าคัญกับการพัฒนาภูมิปัญญาการ

แพทย์ของประเทศมากข้ึน แต�การจัดสรรงบประมาณยังมุ�งไปที�หน�วยงานภาครัฐ จ�าเป็นต้อง

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรภาคชุมชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาชีพให้มากขึ้น

 5.  มาตรการด้านกลไกการท�างาน ประเทศไทยมีกลไกในการท�างานเพื�อส�งเสริมและ

ปกป้องภมูปัิญญาการนวดไทยในระดบัต�าง ๆ ตัง้แต�ระดับชาติจนถึงระดับชมุชนท้องถิ�น ท้ังที�เป็น

กลไกของภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จ�าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็ง

ของกลไกต�าง ๆ เหล�านีใ้ห้มากขึน้ และสนบัสนนุให้มกีารประสานงานระหว�างกลไกต�าง ๆ เหล�านี้ 

โดยเฉพาะการใช้กลไกสมัชชาสุขภาพแห�งชาติให้เกิดประโยชน์มากขึ้น รวมทั้งพัฒนากลไก

การสื�อสารสาธารณะที�มีประสิทธิภาพ

 ภาครัฐจะสนับสนุนมาตรการสงวนรักษาภูมิปัญญาการนวดไทยให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

โดยการกระท�า ดังนี้ 

 1)  สร้างกลไกการประสานงานระหว�างภาคส�วนต�าง ๆ ที�เกี�ยวข้องทั้งในส�วนกลางและ

ภูมิภาค เพื�อประสานแผนงาน ก�ากับและติดตามผลการท�างานอย�างต�อเนื�อง รวมทั้งสนับสนุน

ภาคส�วนที�ยังไม�เข้มแข็ง 

 2)  หน�วยงานภาครัฐจะน�าเสนอปัญหาอุปสรรคส�าคัญต�อรัฐบาลเพื�อให้มีการตัดสินใจ

เชิงนโยบายหรือออกกฎ์หมายที�จ�าเป็นส�าหรับการปกป้องคุ้มครองภูมิปัญญาการนวดไทยให้มี

ประสิทธิภาพและทันต�อสถานการณ์มากยิ�งขึ้น 

 3)  กระจายอ�านาจในการด�าเนินงานเกี�ยวกับการสงวนรักษาภูมิปัญญาการนวดไทยให้

แก�องค์กรปกครองส�วนท้องถิ�นและองค์กรภาคประชาชนให้มากขึ้น เพื�อสร้างกลไกการท�างานใน

ระดับท้องถิ�น 
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 4)  สนับสนุนการใช้สื�อของรัฐในการสื�อสารสาธารณะเกี�ยวกับการส�งเสริมและสงวน

รักษาภูมิปัญญาการนวดไทยให้มากยิ�งขึ้น 

 5)  สนบัสนนุทนุในการศกึษาวจิยัด้านต�าง ๆ  เช�น การพฒันาต�ารา การศกึษาประสทิธิภาพ

และประสิทธิผลของการนวดในการบ�าบัดโรคและอาการต�าง ๆ เป็นต้น 

 6)  สร้างและส�งเสริมบริการนวดไทยในระบบหลักประกันสุขภาพทั้งในระดับชาติและ

ท้องถิ�น 

 7)  สร้างความร�วมมือระหว�างประเทศเพื�อส�งเสริมและปกป้องภูมิปัญญานวดไทย

4.6  แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนานวดไทย ฉบับที่ 1

 แผนยทุธศาสตร์การส�งเสรมิและพฒันานวดไทย (ฉบบัที� 1) นวดไทย มรดกไทย มรดกโลก 

พ.ศ. 2563 - 2565 จัดท�าโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภายใต้แผนปฏิรูป

ประเทศด้านสาธารณสขุ ปี พ.ศ. 2561 - 2565 เรื�องและประเดน็การปฏริปูที� 5 การแพทย์แผนไทย

และสมุนไพรเพื�อเศรษฐกิจ ประเด็นย�อยระบบบริการการแพทย์แผนไทย และรองรับมาตรการ

ตาม ICH-02 Nuad Thai ที�เสนอต�อ UNESCO 

 สาระส�าคัญของแผนยุทธศาสตร์นี้มีดังต�อไปนี้

 วิสัยทัศน์
 นวดไทย มรดกไทย สู�มรดกโลก

 พันธกิจ
 นวดไทยเป็นภูมิปัญญาที�สร้างบริการบนพ้ืนฐานความรู้ด้ังเดิม ทรัพยากรบุคคลที�

เชี�ยวชาญ พัฒนาการบริการการนวดไทยท้ังในสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื�อสุขภาพ 

และในระดับชุมชน

 เป้าหมาย
 การนวดไทยได้รับการพัฒนาและน�าไปสู�การสร้างสุขภาพ และสร้างขีดความสามารถ 

เพิ�มมูลค�าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 ประเด็นยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ คุ้มครองภูมิปัญญาด้านการนวดไทย

เป้าประสงค์ ภูมิปัญญาการนวดไทยได้รับการคุ้มครอง เฝ้าระวัง และน�าไปใช้ประโยชน์
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151151สถานการณ์การพัฒนาการนวดไทย

 กลยุทธ์ที� 1 อนุรักษ์ภูมิปัญญาการนวดไทยดั้งเดิมจากต�ารับต�ารา จารึกต�าง ๆ ด้วยการ

รวบรวมปริวรรต สังคายนาองค์ความรู้

 กลยุทธ์ที� 2 สร้างระบบการถ�ายทอดและสืบทอดภูมิปัญญาด้านการนวดไทยทั้งจาก

ต�าราและตัวบุคคล

 กลยุทธ์ที� 3 สร้างระบบกลไกการเฝ้าระวังมรดกทางภูมิปัญญาการนวดไทย

 กลยุทธ์ที� 4 ยกย�อง เชิดชูเกียรติหมอไทย ผู้มีผลงานดีเด�นด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญา

ท้องถิ�นด้านสุขภาพ (ด้านการนวดไทย)

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยพัฒนา

 เป้าประสงค์ องค์ความรู้การนวดไทยมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และชัดเจน สามารถน�าไป

ใช้ประโยชน์ในการถ�ายทอดความรู้ ส�าหรับแหล�งผลิตบุคลากร และใช้ในการดูแลสุขภาพส�าหรับ

ประชาชน

 กลยุทธ์ที� 1 การจัดการและประมวลความรู้การนวดไทยให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และ

ชัดเจน

 กิจกรรมหลัก 1) การสังคายนาองค์ความรู้จากศิลาจารึกวัดโพธิ์ แผนนวดแผ�นที� 19-60 

น�าสู�การใช้ประโยชน์ 2) การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และบันทึกองค์ความรู้จากตัวบุคคล 

น�าสู �การใช้ประโยชน์ 3) พัฒนาต�าราการนวดไทย ส�าหรับการเรียนการสอนแพทย์แผนไทย 

4) จดัท�าคู�มอื และแนวทางปฏิบัตกิารนวดไทยเพื�อการรักษาและการส�งเสริมสุขภาพภายในประเทศ 

5) การจัดท�าพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) ฉบับไทย-อังกฤษ

 กลยุทธ์ที� 2 ต�อยอดความรู้ / ภูมิปัญญา เพื�อสร้างนวัตกรรมทั้งด้านสินค้าและบริการ

 กิจกรรมหลัก 1) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาการนวดไทย ส�าหรับแก้อาการ

ต�าง ๆ 2) ส�งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื�อการเพิ�มมูลค�า 3) ส�งเสริมให้ประชาชนใช้การนวดไทย 

เพื�อการรักษาและส�งเสริมสุขภาพ 4) จัดท�าชุดความรู้การนวดไทย ฉบับประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการนวดไทย

 เป้าประสงค์ มาตรฐานการนวดไทย คือ มาตรฐานโลก

 กลยุทธ์ที� 1 มุ�งสร้างการนวดไทยให้มีมาตรฐานและคุณค�าที�ได้รับการยอมรับทั�วโลก

 กิจกรรมหลัก 1) สร้างมาตรฐานการนวดไทยและเผยแพร�คุณค�าการนวดไทยเป็น

มาตรฐานโลก 2) สร้างทีมพัฒนามาตรฐานการนวดไทย ภายใต้ Brand “นวดไทย”

 กลยุทธ์ที� 2 พัฒนาระบบกลไกการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการนวดไทย

 กจิกรรมหลกั 1) ตรวจประเมนิรบัรองมาตรฐานการนวดไทย 2) ขึน้ทะเบยีนสถานบริการ/

สถานประกอบการ/สถานพยาบาลที�ได้รับการรับรองมาตรฐานการนวดไทยและประชาสัมพันธ์ 
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3) จัดตั้งหน�วยตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการนวดไทยทั้งในและต�างประเทศ 4) พัฒนา

กฎ์หมาย กฎ์ระเบียบที�เกี�ยวข้อง

 กลยุทธ์ที� 3 ขับเคลื�อนมาตรฐานการนวดไทยในระดับภาคีเครือข�าย

 กิจกรรมหลัก 1) ท�าข้อตกลงร�วมกันในการขับเคลื�อนนโยบายการพัฒนาและยกระดับ

มาตรฐานการนวดไทย 2) มีแผนการขับเคลื�อนมาตรฐานการนวดไทยในระดับภาคีเครือข�าย

 กลยุทธ์ที� 4 ก�าหนดมาตรฐานด้านระบบการให้บริการนวดไทย

 กิจกรรมหลัก 1) ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

2) ก�าหนดมาตรฐานการให้บริการในสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและยกระดับกำาลังคนด้านการนวดไทยให้มีคุณภาพและ

เพียงพอ

 กลยุทธ์ที� 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาชีพและวิชาชีพการนวดไทย

 กิจกรรมหลัก 1) ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานอาชีพและมาตรฐานวิชาชีพการนวดไทย 

2) กระบวนการประเมนิรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานด้านอาชพี และมาตรฐานวชิาชพีการนวดไทย 

พร้อมการขึ้นทะเบียน 3) การพัฒนายกระดับแรงงานไร้ฝีมือเป็นแรงงานกึ�งฝีมือ 4) การพัฒนา

เสริมศักยภาพและทักษะผู้มีใบประกอบวิชาชีพด้านการนวดไทย 5) การพัฒนาและยกระดับผู้มี

ใบประกอบวิชาชีพด้านการนวดไทยสู�ความเชี�ยวชาญ

 กลยุทธ์ที� 2 การพัฒนาและต�อยอดหลักสูตรฝึกอบรมการนวดไทย

 กิจกรรมหลัก 1) การพัฒนาและต�อยอดหลักสูตรฝึกอบรมการนวดไทย ให้เป็นหลักสูตร

กลางของประเทศ 2) เชื�อมโยงหลักสูตรการฝึกอบรมแต�ละระดับ ให้เกิดความต�อเนื�องและ

สามารถต�อยอดในแต�ละระดับได้

 กลยุทธ์ที� 3 การเสริมศักยภาพภาคีเครือข�ายในการขับเคลื�อนก�าลังคนด้านการนวดไทย 

ทั้งการรักษาและส�งเสริมสุขภาพ

 กิจกรรมหลัก 1) การพัฒนาและยกระดับสถาบันการผลิตบุคลากรการนวดไทยให้มี

คุณภาพมาตรฐานการผลิต 2) การพัฒนาและยกระดับแหล�งฝึกทักษะประสบการณ์การนวดไทย

ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

 ยทุธศาสตร์ที ่5 การพฒันาฐานข้อมลูทรพัยากรและภมูปัิญญาการนวดไทย (Big data)

 เป้าประสงค์ ฐานข้อมลูทรพัยากรและภูมปัิญญาการนวดไทยมีความครอบคลุม เพียงพอ 

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์

 กลยุทธ์ที� 1 พัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรและภูมิปัญญาการนวดไทย มีความครอบคลุม

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเพียงพอต�อการน�าไปใช้ประโยชน์
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153153สถานการณ์การพัฒนาการนวดไทย

 กิจกรรมหลัก 1) เครือข�ายทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื�อ

ให้เกิดความร�วมมือต�อการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์ร�วมกัน 2) มีระบบการเชื�อมโยงข้อมูล

ระหว�างหน�วยงานภาคีเครือข�ายอย�างมีประสิทธิภาพ มีเว็บไซต์การเชื�อมโยงฐานข้อมูลหน�วยงาน

ทุกภาคส�วน สามารถใช้ข้อมูลร�วมกันได้และการสืบค้นข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็ว 3) พัฒนา

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ

 กลยุทธ์ที� 2 พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลการนวดไทยสู�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(GIS) และ TKDL

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

 เป้าประสงค์ ผู้มีส�วนได้ส�วนเสีย มีส�วนร�วมในการจัดขับเคลื�อนแผนการพัฒนาการนวด

ไทยอย�างจริงจัง ยั�งยืนและต�อเนื�อง

 กลยุทธ์ที� 1 มุ �งสร้างความไว้วางใจและสานประโยชน์ร�วมของภาคีเครือข�ายในการ

ขับเคลื�อนแผนการพัฒนานวดไทย

 กิจกรรมหลัก 1) การสร้างการรับรู้และยอมรับร�วมกัน ได้แก� การบันทึกข้อตกลง การมี

เวทีประชาคมเกี�ยวกับการนวดไทยประจ�าปี/นานาชาติ การมีเวทีสมัชชา รับฟังความคิดเห็น การ

ผลิตสื�อเพื�อสร้างความเข้าใจอย�างต�อเนื�อง 2) การจัดท�าแผนปฏิบัติงานร�วมกันในเครือข�ายระดับ

ต�าง ๆ 3) การร�วมด�าเนินการพัฒนาการนวดไทยตามแผน

 ยทุธศาสตร์ที ่7 การทบทวน/ พฒันากฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับการนวดไทย

 กลยุทธ์ที� 1 พัฒนาและปรับปรุงกฎ์หมายผู้ประกอบวิชาชีพการนวดไทยและผู้ประกอบ

อาชีพนวดไทยให้มีความสอดคล้องและเชื�อมโยงกัน

 กลยุทธ์ที� 2 พัฒนาและปรับปรุงระเบียบการนวดไทย ในระบบบริการสุขภาพทั้งภายใน

ประเทศและต�างประเทศ ให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 กลยุทธ์ที� 3 ทบทวนระเบียบการนวดไทยในสถานบริการภาครัฐและเอกชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารและสร้างความรอบรู้

 กลยุทธ์ที� 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน สร้างเศรษฐกิจชาติ

 กิจกรรมหลัก 1) การขยายตลาดและช�องทางการจ�าหน�ายเครื�องหมายการค้า ในธุรกิจ

บริการ (Brand และ Logo นวดไทย) 2) จ�าหน�ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand นวดไทย 

อัตลักษณ์ไทย 3) สร้างการนวดไทยเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในระดับสากล

 กลยุทธ์ที� 2 การเผยแพร�ประชาสัมพันธ์มาตรฐานนวดไทย อัตลักษณ์ไทย ภูมิปัญญาไทย

 กิจกรรมหลัก 1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การนวดไทยร�วมกับหน�วยงานที�เกี�ยวข้อง 

2) ร�วมออกบูธประชาสัมพันธ์มาตรฐานการนวดไทย (Road show) ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐ
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และเอกชน เช�น หอการค้า กระทรวงพานิชย์ กระทรวงการท�องเที�ยวและกีฬา กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น 3) จัดท�า

สกู๊ปมาตรฐานการนวดไทย เผยแพร�ทางช�องทางสื�อสาร 4) จัดท�าป้าย Cut out มาตรฐานการ

นวดไทย อัตลกัษณ์ไทย ภมูปัิญญาไทย 5) จัดพมิพ์เอกสารประชาสมัพนัธ์ภาษาไทยและภาษาองักฤษ

4.7  อภิปรายและเสนอแนะ

 4.7.1  การพัฒนาด้านองค์ความรู้
  การพัฒนาการนวดไทยช�วงปี พ.ศ. 2559 จนถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 ยังคงเป็น

ไปในทิศทางที�เสริมกับการพัฒนาระบบสุขภาพกระแสหลัก กล�าวคือ การนวดไทยเป็นส�วนหนึ�ง

ของการแพทย์และการดูแลสุขภาพที�เสริมการแพทย์และการดูแลสุขภาพในระบบที�รัฐสนับสนุน

เป็นหลัก ในการพัฒนาด้านองค์ความรู้ ส�วนใหญ�ยังใช้การวิจัยเป็นเครื�องมือส�าคัญเพื�อพิสูจน์

ประสิทธิผลของวิธีการนวดตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงการทดลองที�ยอมรับในการแพทย์กระแสหลัก 

เพื�อให้เป็นที�ยอมรับได้ในโลกสมัยใหม� การวิจัยโดยมีกลุ�มควบคุมหรือเปรียบเทียบกับวิธีการ

รกัษามาตรฐานโดยการสุ�มเลอืกกลุ�มตวัอย�าง ยงัเป็นการวจิยัที�ได้รับการยอมรบัว�ามคีวามน�าเชื�อถอื

มากที�สดุ แต�การวจัิยตามแนวทางนีย้งัคงมกีารด�าเนนิการได้ในปริมาณไม�มากนกั และยงัไม�สามารถ

ตอบโจทย์การพัฒนาองค์ความรู้การนวดไทยบนฐานแนวคิดทฤษฎ์ีดั้งเดิมได้มากนักเช�นกัน 

  การจัดการความรู ้การนวดไทยเพื�อให้ความรู ้ที�อยู �ในต�าราและในตัวบุคคล

ที�มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ได้รับการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ ให้เป็นความรู้และวิธีปฏิบัติที�สามารถถ�ายทอด พัฒนาสืบต�อ และน�าไปใช้ประโยชน์

ในสถานการณ์ปัจจบุนัได้จรงิ ยงัคงด�าเนนิการได้น้อย และยงัมวีธิกีารจัดการที�ยากล�าบาก เพราะ

ต้องการเวลา ความร�วมมือ ความรู้ความช�านาญจากผู้เชี�ยวชาญหลายฝ่าย เราจึงเห็นผลผลิตจาก

การจัดการความรู้อย�างเป็นระบบได้น้อยจนถึงปัจจุบัน

“การจัดการความรู้การนวดไทย เพื่อให้ความรู้ที ่อยู่ในตำาราและในตัวบุคคลที่มี
ประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ได้รับการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ ให้เป็นความรู้และวิธีปฏิบัติที่สามารถถ่ายทอด พัฒนาสืบต่อ และนำา
ไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันได้จริง ยังดำาเนินการได้น้อย และยังมีวิธีการ
จัดการที่ยากลำาบาก”
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  ความรู้การนวดพื้นบ้านได้รับการจัดการอย�างต�อเนื�องมากขึ้น จนเกิดผลผลิต

เป็นกรรมวิธีที�รับรองโดยประกาศของคณะกรรมการหมอพื้นบ้านระดับชาติ ซึ�งจัดตั้งขึ้นตาม

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 หลังจากที�ใช้เวลาในการออกระเบียบฉบับนี้เป็นเวลา

นานถึง 5 ปี ท�าให้เห็นแนวโน้มว�า การนวดพื้นบ้านน�าจะได้รับการจัดการความรู้และมีการ

สืบทอดในท้องถิ�นอย�างเป็นระบบมากขึ้น เพราะมีกลไกและโครงสร้างการท�างานการสนับสนุน

ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมทั้งมีกฎ์ระเบียบที�เอื้ออ�านวยมากขึ้น

  ส�วนการที�พบว�า มีงานวิจัยการนวดไทยในแง�มุมต�าง ๆ มากขึ้นกว�าเดิม เช�น 

การวจิยัธรุกิจบรกิารนวด การวจิยัพฤตกิรรมการใช้บริการและความพึงพอใจ รวมทัง้ปัญหาเกี�ยวกบั

สุขภาพจากการท�างานและปัญหาภาพลักษณ์ของหมอนวดหญิง สะท้อนให้เห็นว�า การนวดไทย

ก�าลังกลับมาเป็นส�วนหนึ�งของเศรษฐกิจสังคมไทย ซึ�งมีประเด็นปัญหาที�ต้องการการศึกษาใน

ทางสังคมศาสตร์มากขึ้น จากเดิมที�มักพบแต�งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นส�วนใหญ�

 ข้อเสนอแนะ
 1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรด�าเนินการและสนับสนุนการ

จัดการความรู้การนวดไทยโดยมีองค์ประกอบส�าคัญคือผู้มีความรู้และประสบการณ์จริงที�มีอยู�

ในปัจจุบัน ในประเด็นการใช้การนวดไทยและการนวดพื้นบ้านของท้องถิ�นในการบ�าบัดโรคและ

อาการที�เป็นปัญหาทางสุขภาพในปัจจุบัน เพื�อน�าไปใช้ประโยชน์จริงและเชื�อมโยงสู�การวิจัยเพื�อ

สร้างความยอมรับในระบบบริการสุขภาพให้มากขึ้น

 2.  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรด�าเนินการและสนับสนุนการ

พัฒนาให้มีนักจัดการความรู้การนวดไทยและการนวดพื้นบ้านท้ังในส�วนกลางและท้องถิ�นและ

พัฒนาให้มีความเชี�ยวชาญมากยิ�งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดชุมชนปฏิบัติการ (community of 

practice) ของนักจัดการความรู้

 3.  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรด�าเนินการจัดการความรู้

กรรมวิธีการนวดไทยและการนวดพื้นบ้าน เพื�อน�ามาใช้ประโยชน์ในการประกาศก�าหนดกรรมวิธี

มาตรฐานและการเสริมสมรรถนะแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน

 4.7.2  การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริการ
 การพัฒนาการนวดไทยในด้านบุคลากรและการบริการยังคงสืบเนื�องจากการพัฒนาใน

ช�วงก�อนหน้านี ้เช�นกนั โดยปัญหาบางประการที�มมีาก�อนหน้านีไ้ด้รับการแก้ไขไปบ้างแล้ว แต�อาจจะ

ยังไม�ส�งผลในทางปฏิบัติอย�างกว้างขวางมากนัก เช�น การปรับวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที�ใน

การอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยเป็นผู้ด�าเนินการคลินิก

การแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยได้ จึงท�าให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
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และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

เกิดขึ้นในบางจังหวัดนับแต�ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา แต�ยังคงมีจ�านวนเพียง 17 แห�ง ซึ�งนับว�า

น้อยมากเมื�อเปรียบเทียบกับปริมาณของสถานประกอบการนวดเพื�อสุขภาพ ที�พบว�ามีจ�านวน

มากถึง 7,240 แห�ง 

 การที�กรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศรายงานว�า ชาวต�างชาติรับรู้เกี�ยวกับการนวดไทยว�า

เป็นการนวดเพื�อการผ�อนคลาย ต�างจากการนวดจีนที�เป็นการนวดเพื�อการบ�าบัดรักษา ส�วนหนึ�ง

เป็นเพราะเมื�อเข้ามาท�องเที�ยวในประเทศไทย ชาวต�างชาติส�วนใหญ�ได้รับประสบการณ์บริการ

นวดไทยจากสถานประกอบการเพื�อสุขภาพที�เป็นกิจการสปาและกิจการนวดเพื�อสุขภาพที�รัฐ

ส�งเสรมิมากกว�าการรบับรกิารนวดในสถานพยาบาลที�ให้การบ�าบดัรักษา รัฐจึงควรก�าหนดเป้าหมาย

ของการพัฒนาในขั้นต�อไปให้บริการนวดไทยเพื�อการบ�าบัดรักษาเป็นที�ยอมรับอย�างกว้างขวาง

มากขึ้นทั้งในประเทศและต�างประเทศ ซึ�งจะท�าให้การนวดไทยยกสถานะการเป็นศาสตร์ในการ

ดูแลสุขภาพที�เทียบเท�าการนวดของประเทศที�เป็นแนวหน้าในระดับโลก เพราะการนวดไทยมี

ศักยภาพที�จะพัฒนาไปถึงได้หากได้รับการสนับสนุนอย�างจริงจัง

“รัฐจึงควรกำาหนดเป้าหมายของการพัฒนาในข้ันต่อไปให้บริการนวดไทยเพื่อการ
บำาบัดรักษาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
จะทำาให้การนวดไทยยกสถานะการเป็นศาสตร์ในการดูแลสุขภาพที่เทียบเท่าการนวด
ของประเทศที่เป็นแนวหน้าในระดับโลก”

 การแก้ปัญหาหลักสูตรการนวดไทยระดับต�าง ๆ ที�มีอยู�หลายระดับเพื�อให้สามารถ

เทียบโอนผลการศึกษาอบรมกันได้ สามารถท�าความตกลงร�วมกันได้ในระดับนโยบายระหว�าง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสภา

การแพทย์แผนไทย แต�ยังติดปัญหาในการปฏิบัติจริง และยังมีปัญหาหลายประการยังคงไม�ได้รับ

การแก้ไข เช�น การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการนวดไทยของสถานที�ฝึกอบรม

และสถาบันการถ�ายทอดความรู้การนวดไทยที�ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หรือสภาการแพทย์แผนไทย ซึ�งยังมีปัญหาการไม�ปฏิบัติตามหลักสูตรที�ได้รับการรับรอง เช�น 

มีการสมยอมกันระหว�างสถานที�ฝึกอบรมบางแห�งกับผู้เรียนในการท�าให้ได้ใบประกาศนียบัตร

ผ�านการอบรมโดยไม�ได้อบรมจริงหรือให้การอบรมเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ไม�ต�างกับการซ้ือขาย

ใบประกาศนียบัตร ซึ�งเป็นปัญหาที�รู้กันโดยทั�วไปในหมู�ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทย เป็นการ

บ�อนท�าลายการนวดไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เพราะนอกจากจะท�าให้เกิดผู้ให้บริการ

นวดไทยที�ด้อยมาตรฐาน ยังท�าให้สถานที�ถ�ายทอดความรู้ที�จัดการเรียนการสอนครบถ้วนตาม

หลักสูตรไม�สามารถอยู�รอดได้ 
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 การรับรู้ของประชาชนต�อบริการนวดไทยยังมีความสับสน แม้ว�ายังไม�มีงานวิจัยที�ศึกษา

ถึงการรับรู้ของสาธารณะเกี�ยวกับเรื�องนี้ แต�จากข้อมูลที�เผยแพร�ในสื�อต�าง ๆ พบว�า ยังมีการใช้

ค�าว�า นวดแผนไทย นวดไทย นวดเพื�อสุขภาพ แทนกันจนเป็นเรื�องเดียวกัน ซึ�งแตกต�างจากการ

ก�าหนดโดยข้อกฎ์หมาย ที�แยกกันระหว�างนวดเพื�อสุขภาพและการนวดไทยอย�างชัดเจน การแก้

ปัญหาเรื�องนี้ควรเน้นการท�าความเข้าใจต�อสาธารณะโดยแยกว�าสถานประกอบการเป็นสถานที�

ให้บริการนวดเพื�อสุขภาพ ส�วนสถานพยาบาลเป็นสถานที�ให้บริการนวดเพื�อการบ�าบัดรักษาโรค

โดยผู้ประกอบวิชาชีพที�มีสมรรถนะสูงกว�า และกวดขันมิให้สถานประกอบการนวดเพื�อสุขภาพ

สื�อความหมายใด ๆ ที�เป็นนัยว�า สามารถนวดเพื�อแก้อาการต�าง ๆ ได้ ซึ�งอาจกระท�าได้ยากในยุค

ที�การสื�อสารผ�านช�องทางออนไลน์เป็นไปอย�างแพร�หลายและโดยง�ายดาย 

“การรับรู้ของประชาชนต่อบริการนวดไทยยังมีความสับสน แม้ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่
ศึกษาถึงการรับรู้ของสาธารณะ แต่จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ พบว่า ยังมีการ
ใช้คำาว่า นวดแผนไทย นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ แทนกันจนเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งแตก
ต่างจากข้อกฎหมายที่แยกกันระหว่างนวดเพื่อสุขภาพและการนวดไทยอย่างชัดเจน”

 ความสบัสนและคลมุเครอืระหว�างบรกิารนวดไทยกบับรกิารนวดเพื�อสขุภาพน�าจะลดลง 

หากมีการส�งเสริมให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยที�มีผู้ประกอบวิชาชีพที�มี

สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพเพิ�มมากขึ้น จากข้อมูลบุคลากรด้านการ

นวดไทยที�น�าเสนอมาก�อนหน้านี้ ท�าให้เห็นแนวโน้มว�า ผู้ประกอบวิชาชีพที�ได้รับอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพในด้านการนวดไทยมาจากผู้ส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทย หรือ หลักสูตรการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ระดับ

ปริญญาตรี (แผน ข) มากกว�าผู้ที�ผ�านการฝึกอบรมจากสถาบันการถ�ายทอดความรู้หรือสถาน

พยาบาลที�สภาการแพทย์แผนไทยรบัรอง (แผน ก) แต�กไ็ม�ได้มหีลักประกันว�า จะมผู้ีที�มสีมรรถนะ

ในการประกอบวิชาชีพด้านการนวดไทยได้ทั้งหมด เพราะสถาบันการศึกษาและสถาบันการ

ถ�ายทอดความรู้ยังคงมีปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพของครูผู้สอน และการฝึก

ประสบการณ์ทางวิชาชีพที�ยังต้องแก้ไขอยู�ในปัจจุบัน อย�างไรก็ตาม แนวโน้มน้ีอาจเกิดการ

เปลี�ยนแปลงในระยะอันใกล้นี้ เพราะจ�านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง

ในทุกสาขาวิชา และอัตราต�าแหน�งแพทย์แผนไทยในระบบสาธารณสุขของรัฐก็มีจ�านวนจ�ากัด 

ไม�จูงใจให้คนรุ�นใหม�เข้ามาศึกษาหากต้องการเพียงรับราชการในต�าแหน�งแพทย์แผนไทย

 การสนับสนุนให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยที�มีผู้ประกอบวิชาชีพที�มี

สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื�อเป็นต้นแบบและศึกษาปัจจัยแห�ง
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ความส�าเร็จ และการเสริมสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที�ประสงค์จะ

ด�าเนินการคลินิกการแพทย์แผนไทยที�เน้นเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื�อการบ�าบัด โดยจัดการฝึก

อบรมเชิงปฏิบัติการอย�างเข้มข้น น�าจะเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที�จะสร้างจุดเปลี�ยนของบริการนวดไทย

ในประเทศได้ทางหนึ�ง 

“การสนับสนุนให้มีคลินิกการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย เพื่อเป็นต้นแบบและ
ศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จ และการเสริมสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยท่ีประสงค์จะดำาเนินการคลินิกที่เน้นเวชปฏิบัติการนวดไทยเพื่อการบำาบัด 
โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น น่าจะเป็นกลยุทธ์สำาคัญที่จะสร้างจุด
เปลี่ยนของบริการนวดไทยในประเทศได้ทางหนึ่ง”

 นอกจากนี้บุคลากรหลักที�เป็นด�านหน้าในการลงมือปฏิบัติให้บริการนวดเพื�อส�งเสริม

สุขภาพและบ�าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในปัจจุบัน ส�วนใหญ�เป็นผู้ช�วยแพทย์

แผนไทยซึ�งมักมีจ�านวนมากกว�าแพทย์แผนไทย เพราะใช้เวลาฝึกอบรมน้อยกว�า การจ้างงาน

ไม�มีภาระต�อหน�วยงานมากเท�ากับแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที�ต้องการความ

ก้าวหน้าและความมั�นคงในเส้นทางอาชพี ผูช้�วยแพทย์แผนไทยเป็นบคุลากรที�มทัีกษะในการนวด 

เพราะต้องนวดเป็นประจ�า แต�มักได้รับการเสริมความรู้และสมรรถนะอย�างเป็นระบบไม�มากนัก 

บุคลากรเหล�านี้แม้ลาออกจากงานในสถานบริการสุขภาพของรัฐ ก็ยังสามารถให้บริการนวดแก�

ผู้ป่วยแบบนอกระบบบริการ การพัฒนาบุคลากรกลุ�มนี้และยกระดับความรู้ความสามารถให้เป็น

ผู้ประกอบวิชาชีพที�มีสมรรถนะขั้นสูง ก็น�าจะเป็นอีกแนวทางของการพัฒนาบุคลากรจากทุนเดิม

ที�มีอยู�ในระบบ

 ส�วนเรื�องหมอนวดพื้นบ้านในชุมชน แม้จะมีความตื�นตัวในการค้นหาและรวบรวม

หมอพืน้บ้านในชมุชน พฒันาแนวทางและกลไกในการรับรองหมอพ้ืนบ้าน และเริ�มจัดการความรู้

หมอนวดพื้นบ้านตามภาคต�าง ๆ แต�ยังท�าได้จ�ากัด และยังไม�สามารถเชื�อมต�อกับหน�วยงาน

ในพื้นที�นอกสายสาธารณสุขได้มากนัก อย�างไรก็ตาม หากมีการขับเคลื�อนกลไกคณะกรรมการ

หมอพ้ืนบ้านจังหวัดตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว�าด้วยการรับรองหมอพ้ืนบ้าน พ.ศ. 

2562 กันอย�างจริงจัง โดยมีหน�วยงานสาธารณสุขในจังหวัดเป็นเจ้าภาพ จะท�าให้คณะกรรมการ

หมอพื้นบ้านจังหวัดเป็นกลไกส�าคัญในการสนับสนุนระบบบริการของหมอพื้นบ้านในชุมชน และ

น�าจะท�าให้การสืบทอดสู�คนรุ�นใหม�ในชุมชนเป็นจริงมากขึ้น เรื�องนี้แม้จะเป็นประเด็นส�าคัญใน

มาตรการที�เสนอต�อ UNESCO เพื�อข้ึนทะเบียนจารึกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ

มนษุยชาต ิแต�ดเูหมอืนว�า การลงทนุเกี�ยวกบัเรื�องนีข้องภาครัฐ ไม�แข็งขันเท�ากบันโยบายการเป็น
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ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ และวิชาการ (Medical-Wellness-

Product-Academic Hub) ที�เชื�อว�าจะสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เป็นกอบเป็นก�า แต�หาก

พิจารณาโดยแยบคายจะเห็นว�า การพัฒนาในระดับชุมชนซึ�งเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของ

ประเทศ จะสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศได้ยั�งยืนกว�าการ

ละเลยรากฐานในระดับชุมชน การพัฒนาทั้งสองแนวทางจึงควรด�าเนินการควบคู�กันไป

 อย�างไรก็ตาม มีแนวโน้มว�าภาพลักษณ์ของการนวดไทยในประเทศดีขึ้นเป็นล�าดับ 

โดยเฉพาะเมื�อ “นวดไทย” ได้รบัการประกาศจาก UNESCO ให้จารึกในทะเบยีนรายการตวัแทน

มรดกทางวัฒนธรรมที�จับต้องไม�ได้ของมนุษยชาติ ซึ�งเป็นข�าวใหญ�ทางสื�อมวลชนที�คนไทย

ภาคภูมใิจต�อการนวดไทยในฐานะมรดกภมูปัิญญาของชาติที�ทรงคณุค�า ท�าให้เกดิเครือข�ายปกป้อง

ภูมิปัญญาการนวดไทย ซึ�งเป็นการรวมตัวกันของบุคคล สมาคม ชมรมต�าง ๆ เพื�อเฝ้าระวัง

การกระท�าที�ท�าให้เสื�อมเสียต�อการนวดไทย ดังเช�นที�มีกรณีนักร้องหญิงลูกทุ�งชื�อดังท�าวิดีทัศน์

ประกอบเพลงที�สื�อถึงการนวดในลักษณะสองแง�สองง�าม แต�ถูกประท้วงจนต้องถอนวิดีทัศน์

ประกอบเพลงดงักล�าวออกไปจากสื�อออนไลน์และขอโทษทางสื�อมวลชน กรณนีีจึ้งสมควรกล�าวถึง

ไว้ด้วย เพราะเป็นการปกป้องภูมิปัญญาการนวดไทยที�มาจากกลุ�มของผู้ให้บริการนวดไทย

ที�รวมตัวกันเองโดยสมัครใจ

 ข้อเสนอแนะ
 1.  สภาการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควร

ด�าเนินการร�วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างระบบการประกันคุณภาพ

การเรียนการสอนของสถาบันการถ�ายทอดความรู้การนวดไทยอย�างจริงจัง

 2.  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสร้างระบบ

การประกันคุณภาพการเรียนการสอนของสถานที�อบรมการนวดเพื�อสุขภาพที�ได้รับการรับรอง

หลักสูตรอย�างจริงจัง

 3.  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรสนับสนุนให ้มีคลินิก

การแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทยที�มีผู้ประกอบวิชาชีพที�มีสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพเพื�อเป็นต้นแบบในการขยายผลต�อไป

 4.  สภาการแพทย์แผนไทย ควรด�าเนินการเสริมสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยที�ประสงค์จะด�าเนนิการคลนิกิการแพทย์แผนไทยที�เน้นเวชปฏบิตักิารนวดไทย

เพื�อการบ�าบัด และเก็บข้อมูลอย�างเป็นระบบเพื�อพัฒนามาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบ

วิชาชีพที�มาจากปฏิบัติการจริง
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 5.  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรริเริ�มการพัฒนาผู้ช�วยแพทย์
แผนไทยที�มีผลงานเป็นที�ประจักษ์ในสถานบริการสุขภาพของรัฐ เพื�อยกระดับขีดความ
สามารถเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย และพัฒนาเป็นแหล�งฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพที�มีคุณภาพ

 6.  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรร�วมมือกับองค์กรปกครองส�วน
ท้องถิ�นริเริ�มและสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดการเป็นหมอพื้นบ้านในท้องถิ�น เพื�อรักษาอัตลักษณ์
การนวดของท้องถิ�น

 4.7.3  การควบคุมกำากับมาตรฐานบริการ

  ปัจจุบันการควบคุมก�ากับผู้ให้บริการการนวดไทยในระดับต�าง ๆ มีความลักลั�น
ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้เนื�องมาจากการมีบริการนวดไทย ทั้งนวดไทยเพื�อการบ�าบัดฟื้นฟูซึ�งเป็นระดับ
วชิาชีพและนวดเพื�อสขุภาพซึ�งเป็นระดบัอาชีพ และมหีน�วยงานควบคมุก�ากบัแยกจากกนั กล�าวคือ 
ในการนวดไทยระดับวิชาชีพ ผู ้ให้บริการเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มี professional autonomy ที�จะรับผิดชอบ
และตัดสินใจกับการจัดการกับผู้ป่วยโดยใช้ความรู้ตามที�ได้ฝึกหัดอบรมทางวิชาชีพได้โดยอิสระ 
ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ โดยมีสภาการแพทย์แผนไทยเป็นองค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพ มีการลงโทษทางวิชาชีพเมื�อกระท�าผิดข้อจ�ากัดและเงื�อนไขในการ
ประกอบวิชาชีพ หรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห�งการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดย
การลงโทษสูงสุดคือ การเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 

  ส�วนผู้ช�วยแพทย์แผนไทย ไม�มี professional autonomy เพราะต้องประกอบ
วิชาชีพภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพในสถานบริการสาธารณสุของรัฐ หรือคลินิกการ
แพทย์แผนไทย/คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีข้อจ�ากัดหรือขอบเขตที�สามารถท�าการ
นวดบ�าบัดและฟื้นฟูสุขภาพได้ในระดับหนึ�งตามที�ก�าหนดในระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560 ยังไม�มีจรรยาบรรณหรือมารยาทที�จะต้องยึดถือปฏิบัติตามในเชิงบังคับ แต�อนุโลมว�าให้
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห�งการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แต�หากมีการฝ่าฝืน ยังไม�มี
บทลงโทษทางวิชาชีพ เช�น การพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 

  ส�วนการนวดเพื�อสุขภาพ ผู้ให้บริการนวดไม�ถือว�ามี professional autonomy 
แต�เป็นผูใ้ห้บริการนวดตามที�ได้รบัการฝึกอบรมตามหลกัสตูรที�ได้รบัการรบัรองจากกรมสนบัสนนุ
บริการสุขภาพ ไม�ต้องอยู�ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ แต�ต้องให้บริการนวดใน
สถานประกอบการเพื�อสุขภาพที�ได้รับอนุญาต ยังไม�มีความชัดเจนในข้อกฎ์หมายเกี�ยวกับ
มาตรฐานการประกอบอาชีพและมารยาทของผู้นวด ที�มีผลเชิงบังคับให้ผู้ให้บริการนวดต้อง
ปฏิบัติตาม หรือมีบทลงโทษเมื�อผู้ให้บริการนวดผู้นั้นกระท�าผิดมาตรฐานหรือผิดมารยาท อีกทั้ง
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ยังไม�มีการควบคุมการปฏิบัติงานโดยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหรือผู้ที�มีความรู้โดยเฉพาะ
ในการคัดกรองผู้มารับบริการนวด ท�าให้อาจมีปัญหาการให้บริการนวดกับผู้รับบริการที�เป็น
กลุ�มเสี�ยงหรือไม�ควรให้บรกิารนวด การควบคุมผูใ้ห้บริการนวดให้ปฏบิตัใินขอบเขตตามที�กฎ์หมาย
ก�าหนด จึงขึ้นอยู�กับการควบคุมก�ากับและติดตามหลังการอนุญาตให้เป็นสถานประกอบนวด
เพื�อสุขภาพของพนักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎ์หมายเท�านั้น ในกรณีที�ผู้ให้บริการนวดเพื�อสุขภาพ
ปฏิบัติการนวดเพื�อแก้อาการแก�ผู้รับบริการในสถานประกอบการนวดเพื�อสุขภาพ ถือว�าผู้ให้
บริการนวดกระท�าผิดพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ซึ�งการจะด�าเนินคดี
ตามความผิดน้ี ต้องด�าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที�ตามกฎ์หมาย โดยใช้กฎ์หมายว�าด้วย
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม�สามารถใช้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื�อสุขภาพ พ.ศ. 
2559 ตั้งข้อหาหรือกล�าวโทษ ได้โดยตรง

  สรุปการควบคุมก�ากับผู้ให้บริการนวดไทยทั้ง 3 ระดับ ดังตารางที� 4.10

ตารางที่ 4.10 การควบคุมก�ากับผู้ให้บริการนวดไทย 3 ระดับ

ผู้ให้บริการ
Professional 
autonomy

Under 
supervision

ข้อจำากัด
และเงื่อนไข

จรรยาบรรณ
เชิงบังคับ

องค์กรควบคุม
บทลงโทษ
ทางวิชาชีพ

ผู้ประกอบ
วิชาชีพการ
แพทย์แผนไทย/ 
ประยุกต์

มี ไม่มี ยังไม่มี
ต้องจัดทำาเป็น
ข้อบังคับสภา
การแพทย์
แผนไทย

มี สภาการ
แพทย์แผน
ไทย

มี

ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย

ไม่มี มี มีตามระเบียบ
กระทรวง
สาธารณสุข

ไม่มี หน่วยงาน
ราชการ
ที่มอบหมาย

ไม่มี

ผู้ให้บริการนวด
เพื่อสุขภาพ

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี กรม สบส. ไม่มี

  จากตารางจะเห็นได้ว �า การควบคุมก�ากับผู ้ ให ้บริการนวดเพื�อสุขภาพ
เมื�อเปรยีบเทยีบกบัผู้ช�วยแพทย์แผนไทย ยังขาดการควบคมุโดยผู้ที�มคีวามรู้ความสามารถที�สูงกว�า 
ส�วนการควบคุมก�ากับผู้ให้บริการนวดเพื�อสุขภาพและผู้ช�วยแพทย์แผนไทยเมื�อเปรียบเทียบกับ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ยังไม�มีข้อจ�ากัดและมารยาทในการนวดที�เป็นระเบียบซึ�งจะมีผลต�อการลงโทษ
เมื�อฝ่าฝืนระเบียบนั้น4

4 เนือ้หาส�วนนีเ้คยเสนอไว้แล้วใน ยงศกัดิ ์ตนัตปิิฎ์ก (2562). การพัฒนามาตรฐานผูใ้ห้บรกิารด้านการนวดไทย
ของประเทศไทย. ใน สุริยะ วงศ์คงคาเทพ, ดวงแก้ว ปัญญาภู และรัชนี จันทร์เกษ. (บรรณาธิการ). สมุนไพร 
นวดไทย อนาคตไทย สาระการประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์

 ทางเลือกแห�งชาติ ครั้งที� 16. นนทบุรี: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.



162162 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

 ยงัมปีระเดน็เกี�ยวกบัมาตรฐานที�ควรกล�าวถึงอกีประเด็นหนึ�งคอื เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี
ที�สภาการแพทย์แผนไทยจัดท�าข้ึน เมื�อวิเคราะห์เนื้อหาหลักของเกณฑ์มาตรฐานนี้แล้ว พบว�า 
ยังเป็นเกณฑ์ที�เน้นความรู้และความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ เจตนคติ หรือที�รวมเรียกว�า
สมรรถนะทางวิชาชีพ (Professional competency) ที�ผู้ประกอบวิชาชีพฯ พึงมี ซึ�งเป็น
สิ�งที�สถาบันการศึกษาควรใช้เป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที�จะผลิตผู ้ประกอบวิชาชีพให้มี
สมรรถนะทางวิชาชีพตามที�สภาวิชาชีพก�าหนด ในขณะที�การก�าหนดมาตรฐานการให้บริการของ
ผูป้ระกอบวชิาชพีตามวตัถปุระสงค์ของสภาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา 8 (2) แห�งพระราชบญัญตัิ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ควรหมายถึง Standards of Professional Practice 
(SPP) ซึ�งควรเป็นมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานที�กล�าวถึงลักษณะของงานบริการนวดไทย และ
เกณฑ์เชิงคุณภาพซึ�งสามารถน�าไปใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานบริการ
นวดไทย จึงควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานนี้ให้ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎ์หมายในโอกาสต�อไป

 ข้อเสนอแนะ
 1.  สภาการแพทย์แผนไทยควรเร�งรัดการจัดท�าข้อบังคับว�าด้วยข้อจ�ากัดและเงื�อนไข
ในการประกอบวิชาชพีการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย จัดท�ามาตรฐานการให้บรกิารนวดไทย
ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ช�วยแพทย์แผนไทยให้มี
ความชดัเจน และก�าหนดกรรมวธิกีารนวดไทยที�อนญุาตให้ผู้ช�วยแพทย์แผนไทยใช้ในสถานบริการ
สาธารณสขุของรฐัหรือคลินกิการแพทย์แผนไทย กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพควรจดัท�ามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของผู้ให้บริการนวดเพื�อสุขภาพ และก�าหนดกรรมวิธีการนวดที�อนุญาตให้ผู้ให้
บริการนวดเพื�อสุขภาพใช้ในสถานประกอบการนวดเพื�อสุขภาพ

 2.  สภาการแพทย์แผนไทยควรจัดท�ามารยาทของผู้ช�วยแพทย์แผนไทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพควรจัดท�ามารยาทของผู้ให้บริการนวดเพื�อสุขภาพ และพัฒนากลไกในการควบคุม
ดูแลให้มีการรักษามารยาทอย�างเคร�งครัด

 3.  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
สภาการแพทย์แผนไทย ควรร�วมกันพัฒนาระบบการก�ากับดูแลผู้ให้บริการด้านการนวดไทย 
โดยเฉพาะผู้ให้บริการนวดเพื�อสุขภาพซึ�งยังไม�มีการควบคุมโดยผู้ประกอบวิชาชีพที�เกี�ยวข้อง 
และผู้ช�วยแพทย์แผนไทยซึ�งยังไม�มีการจัดท�าระบบทะเบียน

“สภาการแพทย์แผนไทยควรเร่งรัดจัดทำาข้อบังคับว่าด้วยข้อจำากัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จัดทำามาตรฐานการให้บริการนวดไทยของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยให้มีความชัดเจน และกำาหนดกรรมวิธีการ
นวดไทยท่ีอนุญาตให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยใช้ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐหรือคลินิกการแพทย์แผนไทย”



บทที่

4

163163สถานการณ์การพัฒนาการนวดไทย

 4.7.4  นโยบายและยุทธศาสตร์
  แผนยทุธศาสตร์การส�งเสรมิและพฒันานวดไทย (ฉบบัที� 1) เป็นแผนยทุธศาสตร์
ฉบับแรกที�ก�าหนดยุทธศาสตร์ในระดับชาติที�มีความครอบคลุมและรอบด้านมาก ยุทธศาสตร์
ฉบับนี้เน้นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพที�
มีส�วนของการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื�อเศรษฐกิจ เพื�อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั�นคง มั�งคั�ง ยั�งยืน เป็นประเทศที�พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะเดียวกันก็ต้องการรองรับมาตรการตาม ICH-02 Nuad 
Thai ที�เสนอต�อ UNESCO ด้วย 

  จากการวิเคราะห์เอกสารแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ พบปัญหาเบื้องต้นที�อาจ
คล้ายคลึงกับแผนยุทธศาสตร์อื�น ๆ ที�มีมาก�อนหน้านี้ ได้แก� 

   1) แผนยุทธศาสตร์น้ียังขาดการวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาการนวดไทยอย�าง
รอบด้าน เชื�อมโยง เชิงลึก และมีพลวัตร เพื�อหาจุดคานงัด (Leverage point) ในการแก้ไขปัญหา
เชิงระบบได้อย�างยั�งยืน

   2) แผนยทุธศาสตร์นีเ้ป็นแผนที�เกี�ยวข้องกบัหลายหน�วยงาน แต�หน�วยงานหลัก
ที�ขับเคลื�อนคือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หากการสร้างความร�วมมือกับ
หน�วยงานต�าง ๆ ไม�สัมฤทธิ์ผล การขับเคลื�อนแผนก็จะประสบกับความยากล�าบาก 

   3) การน�าแผนยทุธศาสตร์นีไ้ปปฏบัิติขึน้กบัความสนใจของหน�วยงานที�เกี�ยวข้อง
กับแผนจะพิจารณาหยิบยกเรื�องใดในแผนมาด�าเนินการก�อน ซึ�งอาจท�าให้ไม�เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
เชิงยุทธศาสตร์ เพราะอาจไม�ได้ด�าเนินการในบางเรื�องที�จ�าเป็นต�อการขับเคลื�อนแผนให้ประสบ
ความส�าเร็จก�อน 

   4) แผนยทุธศาสตร์ที�เกดิขึน้โดยผูบ้รหิารกรมในยคุหนึ�ง อาจไม�ได้รบัความส�าคญั
เมื�อมกีารเปลี�ยนผูบ้รหิารกรม หรอืมกีารเปลี�ยนแปลงนโยบายทางการเมอืงของผู้บริหารกระทรวง
ที�ก�าหนดให้กรมต้องให้ความส�าคัญกับงานนโยบายมากกว�า ดังนั้นแรงขับเคลื�อนจากประชาคม
ภายนอกราชการจึงมีความส�าคัญในการกระตุ ้นให้หน�วยราชการให้ความส�าคัญกับแผน
อย�างต�อเนื�องได้ 

   5) การพัฒนาเพื�อการใช้ประโยชน์จากการนวดไทยในสถานบริการสุขภาพ
ในบางเรื�อง มีสถานะเป็นนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ (innovation in health care) แบบ
หนึ�งตามทฤษฎ์ี Diffusion of innovations5 การน�านวัตกรรมนี้ไปท�าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

5 ตามทฤษฎ์ี Diffusion of innovations นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ หมายความว�า ความคิด ชุดของ
พฤติกรรม กิจวัตร และ/หรือ วิธีการท�างานซึ�งเกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงวิธีปฏิบัติภายในสถานบริการ
สุขภาพ (Moullin et al, 2015)
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(implementation of innovation) จึงควรมีความแตกต�างจากการน�าแผนทั�วไปสู�การปฏิบัติ 
การขับเคลื�อนแผนในบางเรื�องจะใช้วิธีการเดียวกับการขับเคลื�อนแผนบริการสุขภาพที�ไม�ใช�
นวัตกรรมไม�ได้ กล�าวคือไม�ควรปล�อยให้ผู้ปฏิบัติงานลองผิดลองถูกตามยถากรรม แต�ควรมี
การสนับสนุนต�าง ๆ เช�น มีแนวทางการปฏิบัติ (implementation guideline) ที�ชัดเจน 
มี resource allocation มีการเสริมพลัง (empowerment) และการพัฒนาสมรรถนะ 
(competency development) ของผู้ปฏิบัติ เอื้ออ�านวยให้เกิดการเรียนรู้จากการถอดบทเรียน 
(lesson learned) กรณีที�ประสบความส�าเร็จ (best practices) ซึ�งท�าให้ implicit knowledge 
เป็น explicit knowledge และการเรียนรู้ปัจจัยแห�งความส�าเร็จ (key success factors) ของ
กรณีตัวอย�างต�าง ๆ เป็นต้น

 ข้อเสนอแนะ
 แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้อาจยังมีความไม�สมบูรณ์ และอาจไม�ได้จัดล�าดับความส�าคัญไว้ใน
แผน ดังนั้น ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงควรคิดถึงประเด็นเหล�านี้
อย�างจริงจังเมื�อน�าแผนไปสู�การปฏิบัติในช�วงต�าง ๆ นอกจากนี้ การน�าแผนไปสู�การปฏิบัติจ�าเป็น
ต้องคิดเชิงระบบให้มากข้ึน เพื�อหาจุดในการแก้ปัญหาในระบบที�ลงแรงน้อยแต�ได้ผลมากและ
เป็นจุดที�สามารถท�าได้จริงเกิดผลในทางปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาที�ตรงจุด

4.8  บทสรุป

 การนวดไทยผ�านช�วงเวลาแห�งการฟื้นฟูในยุคแรกมากว�า 30 ปีแล้ว พัฒนาการของการ
นวดไทยปรากฏเป็นที�ประจักษ์ในระดับสากล ระดับมหภาคและส�งผลต�อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากขึ้นเป็นล�าดับ การทบทวนสถานการณ์และวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นส�าคัญ
ของการนวดไทยตามที�เสนอในบทความนี้ ท�าให้เห็นสิ�งที�เป็นปัญหาอุปสรรคและช�องว�างที�พึง
แก้ไขหรือเตมิเตม็ เพื�อให้พฒันาการไม�หยดุชะงกัหรือติดขดั หรือพัฒนาไปในทิศทางที�ไม�พึงประสงค์ 
และเพื�อให้เกิดเกิดดุลยภาพระหว�างการอนุรักษ์ภูมิปัญญากับการปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัย 
ข้ออภิปรายต�าง ๆ ที�น�าเสนอเป็นส�วนหนึ�งของการสะท้อนย้อนคิดในฐานะผู้กระท�าการ ผู้มี
ส�วนร�วมและผู้สังเกตการณ์ในขณะเดียวกัน แม้ข้อเสนอแนะส�วนใหญ�น�าเสนอต�อส�วนราชการ
และหน�วยงานรับผิดชอบโดยตรงมากกว�าการเสนอต�อภาคส�วนอื�น แต�การเข้าใจสถานการณ์และ
แนวโน้มรวมทั้งสิ�งที�ควรด�าเนินการ น�าจะมีส�วนช�วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและเห็นความส�าคัญ
ของงานที�เราควรจะมีส�วนในการผลักดันต�อไปข้างหน้ามากยิ�งขึ้นด้วยเช�นกัน

“การนวดไทยผ่านช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูในยุคแรกมากว่า 30 ปีแล้ว พัฒนาการของการนวดไทยปรากฏ
เป็นท่ีประจักษ์ในระดับสากล ระดับมหภาคและส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมากข้ึนเป็นลำาดับ
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บทที่55 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกำรพัฒนำควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรแพทย์ดั้งเดิม ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรแพทย์ดั้งเดิม 
กำรแพทย์พื้นบ้ำนและกำรแพทย์เสริม กำรแพทย์พื้นบ้ำนและกำรแพทย์เสริม 

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก มีภารกจิส�าคญัในการประสาน สนบัสนนุ 
พัฒนา และขับเคลื�อนความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม (Traditional Medicine) การแพทย์
พืน้บ้าน (Folk Medicine) และการแพทย์ทางเลอืก (Alternative Medicine) ร�วมกับภาคเีครือข�าย
ต�างประเทศ ให้เกิดการแลกเปลี�ยนองค์ความรู้และพัฒนาความร�วมมือทางวิชาการระหว�างกัน
อย�างต�อเนื�อง เพื�อส�งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการ บุคลากร และผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรในประเทศและภูมิภาคที�
มคีณุภาพ มาตรฐาน และเกดิการยอมรบัในระดบัสากล โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเข้าร�วมและแสดงบทบาทน�าในการขับเคลื�อนกิจกรรมระหว�างประเทศตามข้อตกลง
หรอืพนัธกรณรีะหว�างประเทศมาโดยตลอด กจิกรรมส�วนใหญ�เป็นการแลกเปลี�ยนข้อมลูเชงินโยบาย 
เรียนรู้ระบบบริการสุขภาพ และสถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์
ทางเลือกและสมุนไพรในแต�ละมิติ การพัฒนาเอกสารและงานวิชาการร�วมกัน การแลกเปลี�ยน
และถ�ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยด้ีานการแพทย์ดัง้เดมิ การแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์ทางเลอืก
และสมุนไพรให้แก�บุคคลากรที�เกี�ยวข้อง รวมถึง การให้ความช�วยเหลือทางวิชาการในการพัฒนา
ความรู้ การบริการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรให้แก�ประเทศอื�น ๆ 

 ความร�วมมือระหว�างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีทั้ง
ในระดับพหุภาคี ทวิภาคี และความร�วมมือกับองค์การระหว�างประเทศ ความร�วมมือที�ส�าคัญ 
ได้แก� กรอบความร�วมมืออาเซียน (ASEAN) กรอบความร�วมมือในอนุภูมิภาค ได้แก� ความริเริ�ม
แห�งอ�าวเบงกอลส�าหรับความร�วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ บิมสเทค 
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: 
BIMSTEC) กรอบความร�วมมอืในอนภุมูภิาคแม�โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: 
MLC) และกรอบความร�วมมือในอนุภูมิภาคแม�โขง-คงคา (Mekong-Ganga Cooperation 
MGC) ความร�วมมือทวิภาคีไทย-จีน ไทย-ภูฏาน ไทย-เมียนมา รวมถึงความร�วมมือกับองค์การ
อนามัยโลก (WHO) และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห�งโลก (WIPO)
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ภาพที่ 5.1 ความร�วมมอืระหว�างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

5.1  ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในระดับพหุภาคี

 5.1.1  กรอบความร่วมมืออาเซียน

  ภายหลังจากการปรับเข้าสู� “ประชาคมอาเซียน” เมื�อ พ.ศ. 2558 (ASEAN 

Community 2015) กลไกความร�วมมือด้านสาธารณสุขของอาเซียน (ASEAN Health 

Cooperation) เกดิการเปลี�ยนแปลงครัง้ใหญ� โดยที�ประชุมรฐัมนตรีสาธารณสขุอาเซยีน ได้รบัรอง 

ASEAN Post-2015 Health Development Agenda และ ASEAN 20 health priorities 

โดยการแพทย์ดั้งเดิม (Traditional Medicine) ได้รับเลือกเป็นประเด็นสุขภาพหนึ�ง และถูก

จัดให้อยู�ในกลุ�มสุขภาพที� 3 การสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการทาง

สุขภาพ (ASEAN Health Cluster 3 : Strengthening Health System and Access to Care) 

โดยแผนปฏิบัติงานของกลุ�มสุขภาพที� 3 ระหว�างปี พ.ศ. 2559 - 2563 (ค.ศ. 2016 - 2020) 

ได้ก�าหนดเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกอาเซียนส�งเสริมการใช้การแพทย์ด้ังเดิมที�มีคุณภาพในการ

ดูแลสุขภาพ และประเทศไทยโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีบทบาทใน

ฐานะประเทศน�าในแผนปฏิบัติงาน 3 กิจกรรม ดังนี้

  1. การพัฒนาแนวทางการให้บริการด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์

เสริมในอาเซียน (Practice Guidelines of Traditional and Complementary Medicine) 

เพื�อสร้างความเชื�อมั�นในคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์

เสริมภายในประเทศสมาชิกอาเซียน และเอกสารข้างต้น จะเป็นประโยชน์ต�อประเทศที�ยังไม�มี

แนวทางการให้บริการ น�ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศ โดยเมื�อปี พ.ศ. 2562 กรมการ



บทที่

5
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ด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์เสริม

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว�างประเทศเพื�อหารือ

การพัฒนาแนวทางดังกล�าว และคาดว�าเอกสารแนวทางการให้บริการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและ

การแพทย์เสริมในอาเซียนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2563

  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนให้มี

คุณภาพ เพื�อสร้างความเชื�อมั�นในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิม 

การแพทย์เสริมและสมุนไพรให้แก�ประชาชนอาเซียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย�อย คือ 

  1) การอบรมผู ้เกี�ยวข้องเรื�องการ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิมและการ

แพทย์เสริม โดยเมื�อปี พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื�อพัฒนาความรู ้และทฤษฎี์

การแพทย์แผนจีนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (Workshop 

on the Development of Traditional Chinese Medicine and Quality Control of 

Traditional & Complementary Medicine) ให้แก�ผู้เข้าร�วมประชุมจากประเทศสมาชิก

อาเซยีน โดยเชิญวทิยากรจากจนี ญี�ปุน่ และฮ�องกง มาให้ความรู้และแลกเปลี�ยนกบัประเทศสมาชกิ 

และหลังการประชุมเสร็จสิ้น ได้ตีพิมพ์ Proceedings of Workshop on the Development 

of Traditional Chinese Medicine and Quality Control of Traditional & Complementary 

Medicine เพื�อเผยแพร�ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เรียนรู้ต�อไป 

  2) นิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรในอาเซียน-จีน เมื�อ

ปี พ.ศ. 2561 โดยกิจกรรมดังกล�าว จัดขึ้นภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห�งชาติ และการประชุม

วชิาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืกแห�งชาต ิครัง้ที� 15 

ภายใต้หัวข้อ “โลกมั�นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ซึ�งในปีนั้นจัดร�วมกับการประชุมวิชาการ

และมหกรรมแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เพื�อส�งเสริมให้ภาคเีครือข�ายได้แลกเปลี�ยน
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

เรียนรู้นโยบายและความก้าวหน้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริม และ

สมุนไพรของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน 

  3. การส�ารวจข้อมูลพ้ืนฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของ

ประเทศสมาชิก และจัดท�าข้อเสนอแนะ (ASEAN Recommendations) เพื�อพัฒนาการแพทย์

ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Health Care) ที�มีคุณภาพ โดย

ครอบคลุมสถานพยาบาล (health facilities) บุคลากร (human resource) และชุดบริการ 

(service package) โดยเมื�อปี พ.ศ. 2561 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้

ออกแบบ “แบบส�ารวจพ้ืนฐานด้านการแพทย์ดัง้เดมิและการแพทย์เสรมิ” (Baseline information 

survey of traditional and complementary medicine) โดยอ้างอิงหัวข้อส�าคัญจากแผน

ยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลก ค.ศ. 2014-2023 ตัวชี้วัดด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริม 

และการแพทย์ทางเลือกขององค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO Core 

and Reference Indicators in Traditional, Complementary and Alternative Medicine 

in South-East Asia) และแผนปฏิบัติงานของกลุ�มสุขภาพที� 3 เพื�อให้เห็นภาพสถานการณ์การ

แพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติ และในปี พ.ศ. 2562 

ได้เวียนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตอบแบบส�ารวจ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นโดย

มาเลเซีย จากนั้น ประเทศไทยในฐานะประเทศน�าได้จัดท�ารายงานผลการศึกษาสถานการณ์

การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศสมาชิกอาเซียน และข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมให้มีคุณภาพ ภายในปี พ.ศ. 2563 

  นับตั้งแต�ปี พ.ศ. 2559 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ส�ง

ผู้แทนเข้าร�วมการประชุมประจ�าปีของกลุ�มสุขภาพที� 3 ที�ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกัน

เป็นเจ้าภาพทุกปี เพื�อรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน

ของกลุ�มสุขภาพที� 3 ระหว�างปี พ.ศ. 2559 - 2563 (ค.ศ. 2016 - 2020) ที�ไทยรับเป็นประเทศน�า 

และได้ส�งผู้แทนเข้าร�วมกิจกรรมที�ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดข้ึนอย�างสม��าเสมอ โดยเมื�อปี พ.ศ. 
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2561 ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ “ความส�าเร็จส�าคัญของการแพทย์

ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน” (ASEAN Traditional & Complementary Medicine 

Commemorative Conference) และเชิญประเทศสมาชิกเข้าร�วมแลกเปลี�ยนประสบการณ์

และผลงานความส�าเรจ็ที�ส�าคัญ โดยผูแ้ทนไทยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 

ได้น�าเสนอความส�าเร็จที�ส�าคัญของประเทศ เช�น การผลักดันให้บริการการแพทย์แผนไทยอยู�ใน

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยคู�ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน 

การผลักดนัให้การแพทย์แผนไทยอยู�ใน Service Plan การจดัต้ังคลนิกิเฉพาะโรค 4 โรค ที�ให้บรกิาร

การรกัษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในโรงพยาบาลศนูย์ โรงพยาบาลทั�วไป

และโรงพยาบาลชุมชน และการมอบรางวัลพื้นที�ต้นแบบดีเด�นแห�งชาติ เป็นต้น 

  เมื�อปี พ.ศ. 2562 ประเทศมาเลเซียจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ the 9th 

International Conference on Traditional and Complementary Medicine หรือ 

INTRACOM เป็นการประชุมวชิาการนานาชาติ ภายใต้หวัข้อ “Integrated Approach Towards 

Healthy Ageing” (กระบวนการบูรณาการสู�สังคมสูงอายุสุขภาพดี) และการประชุมคู�ขนาน

เพื�อหารอืความร�วมมอืระหว�างผูป้ระสานงานด้านการแพทย์ด้ังเดิมอย�างไม�เป็นทางการ ซึ�งผู้แทน

ไทยจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับเชิญเป็นวิทยากร และเข้าร�วม

ประชุมเพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้นโยบาย แนวทางการให้บริการ และวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ

จากประเทศต�าง ๆ ทั�วโลก ซึ�งเป็นประโยชน์ต�อการน�ามาปรับใช้พัฒนาการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้านไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทยต�อไป

 5.1.2  กรอบความร่วมมืออาเซียน-จีน
ที�ผ�านมา อาเซียนมีความร�วมมือกับจีนซึ�งเป็นคู�เจรจา

ที�สำคัญ โดยจีนให้ความสำคัญกับการขับเคลื�อน

ความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในกรอบอาเซียน

เป็นอย�างมาก มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว�า

ด้วยความร�วมมือด้านสุขภาพระหว�างประเทศสมาชิก

อาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ�งการแพทย์

ดั้งเดิมเป็นหนึ�งในสาขาความร�วมมือที�สำคัญ ดังนั้น 

เพื�อส�งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนจีนและขยายความ

ร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมกับประเทศสมาชิก

อาเซียน National Administration of Traditional Chinese Medicine ซึ�งเป็นหน�วยงาน

ระดับกระทรวง มีหน้าที�รับผิดชอบในระดับนโยบายและกำกับดูแลระบบการแพทย์แผนจีนใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงจัดกิจกรรมเพื�อส�งเสริมความร�วมมือเป็นประจำทุกปี เช�น การฝึก
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

อบรมด้านการแพทย์แผนจีน การประชุมเชิงปฏิบัติ

การในด้านต�าง ๆ เพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ทางวิชาการ

และพัฒนาความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมร�วมกัน 

โดยผู้บริหาร นักวิชาการ แพทย์แผนไทย และแพทย์

แผนจีนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก รวมทั้งเครือข�ายในภูมิภาค มีโอกาสเข้าร�วม

กิจกรรมของจีนภายใต้กรอบอาเซียน-จีน หลายครั้ง 

เช�น 

   China – ASEAN Forum on 

Traditional Medicine Innovation and Development 

& China – ASEAN Traditional Medicine Training 

Course for Senior Youth Health Professionals 

(พ.ศ. 2560) 

  the 5th China-ASEAN Forum on Traditional Medicine (พ.ศ. 2561)

	 	 	 the 4 th China-ASEAN Training Program for Public Health 

Executives (พ.ศ. 2561)

   the 12th China ASEAN Education Cooperation Week (พ.ศ. 2562) 

  นอกจากนี้ เมื�อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประสงค์เป็น

เจ้าภาพจดักจิกรรมส�งเสริมความร�วมมืออาเซยีน-จีน National Administration of Traditional 

Chinese Medicine ก็ให้ความอนุเคราะห์ในการประสานวิทยากร หรือเชิญหน�วยงานที�เกี�ยวข้อง

เข้าร�วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร�วมมือข้างต้นเสมอมา 

 5.1.3  ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในกรอบบิมสเทค

  ความริเริ�มแห�งอ�าวเบงกอลส�าหรับความร�วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ

และเศรษฐกิจ หรือ บิมสเทค (BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 

Technical and Economic Cooperation) จดัต้ังขึน้เพื�อส�งเสริมให้เกดิความร�วมมอืด้านเศรษฐกจิ

และสังคมระหว�างประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก� บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย พม�า เนปาล 

ศรีลังกา และไทย และแบ�งเป็น 14 สาขาความร�วมมือ โดยประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจาก

ประเทศสมาชิกให้ท�าหน้าที�เป็นประเทศน�า (lead country) ด้านสาธารณสุข โดยในปัจจุบัน

มีเพียงความร�วมมือในสาขาการแพทย์ดั้งเดิมสาขาเดียวเท�านั้นที�มีความร�วมมืออย�างต�อเนื�อง 
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เนื�องจากความร�วมมือด้านสาธารณสุขอื�น ๆ ส�วนใหญ�ด�าเนินงานภายใต้ความร�วมมือระหว�าง

ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO/SEARO) ซึ�ง

ประเทศสมาชิกบิมสเทคทั้ง 7 ประเทศ ล้วนเป็นสมาชิก WHO/SEARO อยู�แล้ว

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสขุ เป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมเครือข�ายความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม (the Meeting of the BIMSTEC 

Network of National Centres of Coordination in Traditional Medicine: BNNCCTM) 

มาแล้ว 3 ครัง้ เมื�อปี 2549, 2553 และ 2558 ตามล�าดบั โดยในการประชมุ BNNCCTM ครัง้ที� 3 

ณ ประเทศไทย ที�ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงานด้านการแพทย์ดั้งเดิม (the BIMSTEC Task 

Force on Traditional Medicine: BTFTM) ขึ้น โดยมุ�งหวังให้การขับเคลื�อนความร�วมมือด้าน

การแพทย์ด้ังเดิมในภูมภิาคบิมสเทคเป็นไป

อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัด

ทำร�างแผนปฏิบัติงาน ของ BTFTM เพื�อ

ให้ความร�วมมือมีความเป็นรูปธรรมมาก

ยิ�งขึ้น เนื�องจากการประชุมทั้ง 2 ครั้งที�

ผ�านมา ไม�มีแผนการทำงานและกลไก

การขบัเคลื�อนที�ชดัเจน ทำให้ความร�วมมือ

ด้านการแพทย์ดั้งเดิมในกรอบบิมสเทค

ไม�มีความก้าวหน้าเท�าที�ควร ต�อมา อินเดียอาสาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม BTFTM ครั้งที� 1

ในปี พ.ศ. 2561 ภายใต้การสนับสนุนจากส�านักเลขาธิการบิมสเทค ส�งผลให้เริ�มมีการขับเคลื�อน

ความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาคอย�างจริงจัง จากนั้น ประเทศสมาชิกได้หมุนเวียน

กันเป็นเจ้าภาพการประชุม BTFTM ตามล�าดับตัวอักษร โดยเมียนมาและเนปาลเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุม BTFTM ครั้งที� 2 และ 3 เมื�อปี พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ตามล�าดับ และ

ที�ประชุมขอให้ศรีลังการับเป็นเจ้าภาพการประชุม BTFTM ครั้งที� 4 ในปี พ.ศ. 2564 

  เมื�อปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยซึ�งเป็นประเทศน�าด้านการคุ้มครองทรัพยากร

พนัธกุรรม ภมูปัิญญาการแพทย์ดัง้เดมิ และทรพัย์สนิทางปัญญา (Genetic Resources, Traditional 

Medical Knowledge, and Intellectual Property Rights: GR, TMK, IPR) รับเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมวิชาการในด้านดังกล�าว โดยเชิญวิทยากรจากองค์การอนามัยโลก องค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาแห�งโลก และผู้เชี�ยวชาญจากประเทศไทย มาให้ความรู้ด้านการคุ้มครอง 

GR, TMK, และ IPR แก�ผู้แทนประเทศสมาชิกบิมสเทคทั้ง 7 ประเทศ โดยในการประชุมข้างต้น 

อินเดียได้เสนอให้มีการจัดตั้ง Nodal Agency และ Country Nodal Group เพื�อจัดท�ากิจกรรม

ด้านการคุ้มครอง TMK, GR และ IPR ในอนุภูมิภาค และในปี พ.ศ. 2563 ประเทศศรีลังกา
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รบัเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุวชิาการเรื�องการคุ้มครองทรัพยากรพันธกุรรม ภูมปัิญญาการแพทย์

ดั้งเดิม และทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที� 2 พร้อมการประชุมคณะท�างาน Nodal Agency เพื�อ

หารือเรื�องแนวทางการคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิม และทรัพย์สิน

ทางปัญญาในภูมิภาคร�วมกัน

  นอกจากนี้ จากการประชุม BNNCCTM ครั้งที� 4 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐ

ประชาชนบังกลาเทศ เมื�อปี พ.ศ. 2562 ที�ประชุมมีมติให้ยุบ BNNCCTM เพื�อไม�ให้เกิดการ

ท�างานที�ซ�้าซ้อนกับ BTFTM และมุ�งเน้นการท�างานในระดับผู้ปฏิบัติงานมากกว�าผู้บริหารของ

หน�วยงาน

 5.1.4 ความร่วมมอืด้านการแพทย์พืน้บ้านและการแพทย์ดัง้เดมิในอนภุมูภิาค

  ลุ่มนำ้าโขง และกรอบลุ่มนำ้าโขง-ล้านช้าง

  การประชมุเครอืข�ายการแพทย์พืน้บ้านลุ�มน�า้โขง เดมิจัดขึน้โดยสถาบนัการศกึษา

เพื�อสร้างเครอืข�ายหมอพืน้บ้านในภาคเหนอื และขยายผลร�วมกบัเครอืข�ายหมอพืน้บ้านลุ�มน�า้โขง

ตอนบน ได้แก� สิบสองปันนา ไทยใหญ� และลาวล้านช้าง จนเกิดเป็นเครือข�ายการแพทย์พื้นบ้าน

และสมุนไพรลุ�มน�้าโขงตอนบน จากนั้นได้ขยายความร�วมมือเพิ�มมากขึ้นจนครอบคลุมเครือข�าย

พันธมิตรทั้ง 6 ประเทศ ได้แก� กัมพูชา จีน สปป.ลาว พม�า เวียดนาม และไทย ในการประชุม

เครือข�ายครั้งที� 4

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเห็นว�าการประชุมเครือข�าย

การแพทย์พ้ืนบ้านลุ�มน�า้โขง หน�วยงานรฐัของทกุประเทศควรเข้ามามสี�วนร�วมในการประชมุดังกล�าว 

เพื�อยกระดับเครือข�ายหมอพื้นบ้านลุ�มน�้าโขงสู�ความร�วมมือระหว�างประเทศ (international 

cooperation) และก�าหนดกรอบความร�วมมือและแผนการด�าเนินงานในการอนุรักษ์การแพทย์

พื้นบ้านและการแพทย์ชาติพันธุ์ในลุ�มน�้าโขงร�วมกัน จึงได้ร�วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “การแพทย์พื้นบ้านลุ�มน�้าโขง 
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ครั้งที� 5” (the Meeting on Indigenous Medicine in the Greater Mekong Basin) 
เมื�อปี พ.ศ. 2555 โดยเน้นประเดน็ความเป็นปึกแผ�นของเครือข�ายการแพทย์พ้ืนบ้านและสมนุไพร
ลุ�มน�้าโขง อันเป็นการเสริมความเข้มแข็งและเชื�อมโยงความสัมพันธ์ของการแพทย์ดั้งเดิมในกลุ�ม
ประเทศอาเซียนโซนเหนือร�วมกับประเทศจีน และได้เสนอให้มีตัวแทนคณะกรรมการต�าง ๆ เพื�อ
การพัฒนาด้านการแพทย์พื้นบ้าน ได้แก� 

  1)  คณะกรรมการวิชาการ (The Academic Committee of the Network) 

  2)  คณะกรรมการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและแหล�งพันธุกรรม
สมุนไพร (The core committee on the Protection of traditional Medical Knowledge 
and Medicinal Genetic Resources) 

  3)  คณะกรรมการความร�วมมือเครือข�ายการแพทย์พ้ืนบ้านลุ�มน�้าโขง (The 
Collaborative Network of Indigenous Medicine in the Greater Mekong sub – region)

  จากนั้น ระหว�างปี พ.ศ. 2556 - 2558 ไทยและจีนได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุ โดยมตทีิ�ประชุมคณะกรรมการทัง้ 3 คณะ ให้จดัการประชมุทกุ ๆ 2 ปี และเหน็ชอบ
แผนปฏิบัติงานความร�วมมือด้านการแพทย์พื้นบ้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการปฏิบัติงานด้าน
ความร�วมมือด้านการแพทย์พื้นบ้านระหว�างประเทศ ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที� 1 การพัฒนาระบบบริการและการให้บริการการแพทย์พื้นบ้าน
ในระบบการดูแลสุขภาพ (Indigenous medicine practice and service in the health care 
system) 

  ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านและนักวิจัยด้านการแพทย์
พื้นบ้าน (Indigenous medicine practitioners and researchers)

  ยุทธศาสตร์ที� 3 การคุ้มครององค์ความรู้ด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์
พื้นบ้าน ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรมที�เกี�ยวข้อง (Protection of traditional 
& indigenous medicine knowledge, intellectual properties related to traditional 
medicine & indigenous medicine and associated genetic resource)

  ภายใต้ยทุธศาสตร์ด้านการบรกิารและการให้บริการการแพทย์พ้ืนบ้านในระบบ
การดูแลสุขภาพ จีนในฐานะเป็นประเทศผู้น�า ได้ริเริ�มเวทีการประชุมวิชาการด้านการแพทย์
ดั้งเดิมในอนุภูมิภาคล้านช้าง-แม�โขง (the Academic Forum on Traditional Medicine in 
the Lancang-Mekong River Basin) เมื�อปี พ.ศ. 2559 เพื�อให้เครือข�ายการแพทย์พื้นบ้าน
ลุ�มนำ้โขงได้แลกเปลี�ยนผลงานการวจิยัด้านการแพทย์ด้ังเดมิและการแพทย์พ้ืนบ้าน โดยมีกำหนด
จัดการประชุมสลับกับการประชุมการแพทย์พื้นบ้านลุ�มน้ำโขง
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

  กลไกการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมการแพทย์พื้นบ้าน

ลุ�มน้ำโขง เป็นไปตามความสมัครใจของประเทศสมาชิก ดังนั้น การ

ประชุมที�ผ�านมาไทยและจีนจึงผลัดกันเป็นเจ้าภาพ อย�างไรก็ดี เพื�อ

ให้ทุกประเทศมีส�วนร�วมในการเป็นเจ้าภาพและเกิดความร�วมมือที�

ยั�งยืน ไทยและจีนจึงพยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกอื�น ๆ มีส�วน

ร�วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล�าว จนกระทั�งเมื�อปี พ.ศ. 2560 

เมียนมาจึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการแพทย์พื้นบ้านลุ�มน้ำโขง 

ครั้งที� 8 และกิจกรรมสำคัญที�เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ 

คอื การเลอืกประธานและเลขานกุารคณะกรรมการวชิาการ 

และประธานคณะกรรมการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์

พื้นบ้านและแหล�งพันธุกรรมสมุนไพร โดยดำรงตำแหน�ง

เป็นเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) และในการสาธิตของ

หมอพื้นบ้านของประเทศไทย นายชอย สุขพินิจ หมอไทย

ดีเด�นแห�งชาติ พ.ศ. 2559 ได้สาธิตการวินิจฉัยโรคและหา

สาเหตุการเจบ็ป่วยจากไข�ไก� และนายชาญวฒุ ิพนัธุส์ายศรี ได้สาธติการรกัษาอาการปวดกล้ามเนือ้

โดยการเหยียบเหล็กและการใช้ผ้าแก้เท้าบิด เท้าตก 

  เวียดนามรับเป็นเจ้าภาพการประชุมการแพทย์พื้นบ้านลุ�มน�้าโขง ครั้งที� 9 เมื�อ

ปี พ.ศ. 2562 และกิจกรรมส�าคัญที�เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ คือ การเสนอความร�วมมือด้าน

การแพทย์พื้นบ้านระหว�างประเทศสมาชิก ในประเด็นต�อไปนี้ 

  1.  การส�งเสรมิการศกึษาของการแพทย์ด้ังเดิม การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์

แผนปัจจุบัน

  2.  การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้านของแต�ละ

ประเทศสมาชิก

  3.  การส�งเสรมิความร�วมมอืระหว�างประเทศสมาชกิแบบทวภิาคแีละพหภุาคี ได้แก� 

   1)  ด้านการคุ้มครองและพัฒนาวัตถุดิบยาจากสมุนไพร 

   2)  ความร�วมมือด้านการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคที�

รักษาได้ยาก เช�น โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน ด้วยการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์พื้นบ้าน 

  โดยแต�ละประเทศสมาชิกสามารถระบุข้อตกลงร�วมกันเพิ�มเติมได้ และความ

ร�วมมือดังกล�าวเสนอเข้าที�ประชุมอีกครั้งในการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาค

ลุ�มน้ำโขง ครั้งที� 3



บทที่

5

175175การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์เสริม

  4.  การจัดทำฐานข้อมูล

ร�วมกันระหว�างประเทศสมาชิกที�จำเป็น 

ได้แก� ข้อมูลยาจากสมุนไพร ตำรับยา

สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และรูปแบบ

การรักษาด้วยการแพทย์ดั้งเดิม โดยจีน

จะดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการ

ดำเนินงาน เพื�อสร้างและวางแผนการจัด

ทำฐานข้อมูลดังกล�าว และจะนำเข้าใน

การประชุมเครือข�ายวิชาการในครั้งถัดไป

 นอกจากนี้ ในการสาธิตการรักษา

ของหมอพื้นบ้าน ประเทศไทยได้นำเสนอ

การรกัษากระดกูหกัของนายสพุฒัน์ สายยดื 

และการบ�งต้อโดยใช้หนามหวายของ พท. ชเอม ชุมเพชร และมีการแสดงนิทรรศการเรื�องงาน

วิจัยเรื�องการบ�งต้อหนามหวาย และนำเสนอผลงานวิชาการเรื�องการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์

พื้นบ้านในการรักษากระดูกหักในการประชุมครั้งนี้ด้วย 

 5.1.5  ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-คงคา

  ความร�วมมือลุ�มน้ำแม�โขง-คงคา 

(Mekong-Ganga Cooperation: MGC) เกิดขึ้นเมื�อ

ปี พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ คือ 

ไทย พม�า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินเดีย โดยมี

วัตถุประสงค์เพื�อเสริมสร้างและเชื�อมโยงความร�วมมือ

ในกิจกรรมหลัก 4 สาขา ได้แก� ด้านการท�องเที�ยว การ

ศึกษา วัฒนธรรม และด้านการคมนาคมขนส�ง ทั้งนี้ 

ความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมยังไม�เคยมีบทบาท

ในเวทีความร�วมมือนี้มาก�อน จนกระทั�งการประชุม

ความร�วมมือลุ�มนำ้แม�โขง-คงคาระดบัรฐัมนตร ีครัง้ที� 10 

(Mekong-Ganga Cooperation Ministerial Meeting) 

ณ กรุงเทพฯ เมื�อป ี พ.ศ. 2562 ประเทศสมาชิก

ส�วนใหญ�แสดงความสนใจที�จะมีความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก 

โดยกิจกรรมหนึ�งที�ระบุอยู �ในแผนปฏิบัติงานระหว�างปี พ.ศ. 2562 - 2563 (MGC plan 
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of action 2019 – 2020) ได้แก� การพิจารณาส�งผู้เชี�ยวชาญด้านอายุรเวทจากประเทศอินเดีย

มายังประเทศสมาชิกแม�โขง-คงคา ภายใต้แผนงาน The Indian Technical and Economic 

Cooperation (ITEC) ตามที�ประเทศสมาชกิร้องขอเพื�อจัดการฝึกอบรม ค�ายการแพทย์ ฯลฯ เป็น

ระยะเวลา 1 ปี หรอืมากกว�า และจากการประชมุความร�วมมอืลุ�มน�า้แม�โขง-คงคาระดับรัฐมนตรี 

ครั้งที� 10 อินเดียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการ

แพทย์เสริมในกรอบความร�วมมือลุ�มน�้าแม�โขง-คงคา (MGC Workshop on Traditional and 

Complementary Medicine) เพื�อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์

ดั้งเดิมของอินเดีย และแลกเปลี�ยนสถานการณ์เชิงนโยบายด้านการแพทย์ด้ังเดิมของประเทศ

สมาชิกในภูมิภาค 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส�งผู้แทนไทยเข้าร�วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความร�วมมือลุ�มน�้า

แม�โขง-คงคา ซึ�งจัดขึ้นที�กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เมื�อเดือนตุลาคม 2562 และได้หารือเรื�อง

การรบัผู้เชี�ยวชาญดา้นอายรุเวทจากประเทศอนิเดียกบัเครอืข�ายมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

โดยมีมหาวิทยาลัยบางแห�งแสดงความสนใจรับผู้เชี�ยวชาญด้านอายุรเวทจากประเทศอินเดีย 

ขณะนี้อยู�ในขั้นตอนการประสานงาน

5.2  ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในระดับทวิภาคี

 นอกจากประเทศไทยจะมีความร�วมมือด้านการแพทย์ด้ังเดิม การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์เสริมระดับพหุภาคีแล้ว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังพัฒนา
ความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์เสริมกับหลายประเทศ 
ความร�วมมือที�เด�น ๆ ระหว�างปี พ.ศ. 2560 - 2563 ได้แก�

 5.2.1  ความร่วมมือไทย-จีน 

  ความร�วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นความร�วมมือที�มีมายาวนานและ
ต�อเนื�องมากที�สุด โดยความร�วมมือส�วนใหญ�เป็นความร�วมมือทางด้านวิชาการ การแลกเปลี�ยน
ความรู้ และการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ดั้งเดิม ซึ�งในช�วงหลายปี
ที�ผ�านมา จีนเข้ามามีบทบาทส�าคัญในเผยแพร�องค์ความรู้การแพทย์แผนจีนในภูมิภาคอาเซียน
มากยิ�งขึ้น อันเป็นผลสืบเนื�องมาจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของรัฐบาลจีน โดย
จีนได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต�าง ๆ รวมถึงจัดการฝึกอบรมระยะสั้นด้านการแพทย์แผน
จีนและความรู้อื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องให้แก�ประเทศไทย และประเทศอื�น ๆ ภายใต้กรอบความร�วมมือ

พหุภาคี (กรอบอาเซียน และกรอบแม�โขง-ล้านช้าง) ในหลายกิจกรรม 
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  สถาบันการแพทย์ไทย-จีนเป็นหน�วยงานหลักของกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ซึ�งท�าหน้าที�พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย 

และประสานความร�วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว�างประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยที�ผ�านมาได้พัฒนาความร�วมมือกับหน�วยงานของจีนหลายระดับ ที�ส�าคัญได้แก�

  1.  คณะกรรมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนคร

เซี�ยงไฮ้ (The Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning) โดยมี

บันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนดั้งเดิมร�วมกัน กิจกรรมส�าคัญ คือ การ

ประชุมวิชาการไทย-เซี�ยงไฮ้ และการประชุมคณะกรรมการความร�วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีน 

ซึ�งทั้งสองฝ่ายผลัดกันเป็นเจ้าภาพ โดยด�าเนินการมาแล้ว 12 ครั้ง

  2. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเฉิงตู (Chengdu University of 

Traditional Chinese Medicine) โดยมีบันทึกข้อตกลงความร�วมมือร�วมกัน กิจกรรมส�าคัญคือ

การจัดท�าต�าราอ้างอิงต�าง ๆ  เช�น พจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน ต�ารามาตรฐานสมุนไพรจีน

ที�ใช้บ�อยในประเทศไทย ปัจจบุนัก�าลงัด�าเนนิการจัดท�าแนวทางการปฏบิติัการแปรรูปที�เหมาะสม

ของเครื�องยาไทย-จีน และเผยแพร�และถ�ายทอดองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที�เหมาะสมของ

เครื�องยาไทย-จีน ร�วมกัน 

  3.  มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเซี�ยงไฮ้ (Shanghai University of 

Traditional Chinese Medicine), มหาวทิยาลัยการแพทย์แผนจนีเฉงิตู (Chengdu University 

of Traditional Chinese Medicine) และมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (Tianjin 

University of Traditional Chinese Medicine) กิจกรรมส�าคัญ คือ การฝึกอบรมการฝังเข็ม

ระยะเวลา 3 เดือน ส�าหรับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยผู้เชี�ยวชาญจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห�งเป็น

วิทยากรในการอบรม ปัจจุบันมีแพทย์ที�จบหลักสูตรฝังเข็ม 3 เดือน กระจายอยู�ในสถานบริการ

ภาครัฐและเอกชน จ�านวนประมาณ 2,000 คน ซึ�งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรุ�นที� 35

  4.  Guangdong-Macau Traditional Chinese Medicine Park (GMTCM 

Park) เป็นหน�วยงานที�เกิดจากความร�วมมือระหว�างรัฐบาลเขตบริหารพิเศษมาเก๊าและมณฑล

กวางตุ้ง แม้ว�าจะยังไม�มีความร�วมมืออย�างเป็นทางการ แต�กรมได้รับเชิญเป็นเจ้าภาพร�วมในการ

จัดประชุม Traditional Medicine International Development Forum ณ ประเทศไทย 

เมื�อ พ.ศ. 2561 และส�งผู้แทนเข้าร�วมการประชมุวชิาการ Traditional Medicine International 

Cooperation Forum ซึ�งจดัข้ึน ณ เขตบรหิารพเิศษมาเก๊าแห�งสาธารณรฐัประชาชนจนี และเยี�ยมชม 

GMTCM Park ทุกปี โดยผู้บริหารของ GMTCM Park แสดงความสนใจร�วมมือกับกรมใน

การน�าบริการด้านการแพทย์แผนไทยมาบริการนักท�องเที�ยวในศูนย์สุขภาพแบบครบวงจรของ 



178178 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

GMTCM Park ซึ�งตั้งอยู�ที�เมืองจูไห� มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื�อเป็นศูนย์กลาง

ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

  นอกจากนี้ จีนยังจัดการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก�ประเทศต�าง ๆ โดยไม�เสียค�า

ใช้จ�าย และประเทศไทยได้รับเชิญให้ส�งผู้แทนเข้าร�วมกิจกรรม ดังนี้

  Training Course on Combination of Chinese Medicine and Western 

Medicine for Developing Countries จัดขึ้นเมื�อปี พ.ศ. 2561 โดยใช้เวลาอบรม 2 เดือน 

เป็นการฝึกอบรมทฤษฎ์พีืน้ฐานและวธิกีารดแูลสขุภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน เพื�อให้เจ้าหน้าที�

ของภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้บริหารทั้งหน�วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนของ

ประเทศก�าลังพัฒนา เข้าใจศาสตร์การแพทย์แผนจีนในด้านต�าง ๆ มากขึ้น

  โครงการฝึกอบรมการคุ ้มครองสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาทางการ

แพทย์แผนจีน จัดโดยศูนย์แลกเปลี�ยนทางเศรษฐกิจและเทคนิคนานาชาติยูนนาน เมื�อปี พ.ศ. 

2562 โดยใช้เวลาเรียน 1 เดือน เป็นการฝึกอบรมและแบ�งกลุ�มอภิปรายเรื�องระบบทรัพย์สินทาง

ปัญญา กฎ์หมายที�เกี�ยวข้อง การคุ้มครองผลิตภัณฑ์ที�มีสิ�งบ�งชี้ทางภูมิศาสตร์ ระบบคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญาของจีน 

 5.2.2  ความร่วมมือไทย-ภูฏาน

  สบืเนื�องจากการที�รฐัมนตรวี�าการกระทรวงสาธารณสขุของไทย เดินทางไปเยือน

ราชอาณาจกัรภูฏาน ตามค�าเชญิของรัฐมนตรวี�าการกระทรวงสาธารณสขุแห�งราชอาณาจักรภฏูาน 

เมื�อ พ.ศ. 2559 โดยมีการหารือความร�วมมือด้านสาธารณสุข และทบทวนบันทึกความเข้าใจ 

(MOU on Collaboration in Health Development) ที�ลงนามตั้งแต� พ.ศ. 2530 และการจัด

ท�าแผนปฏิบัติงานร�วมกัน ดังนั้น กรมบริการการแพทย์ดั้งเดิม (Department of Traditional 

Medicine Services) กระทรวงสาธารณสุขภูฏาน จึงส�งเจ้าหน้าที�เข้าศึกษาดูงานและหารือความ

ร�วมมอืกับหน�วยงานภาครฐัและภาคเอกชนที�เกี�ยวข้อง เมื�อปี พ.ศ. 2559 โดยกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้ประสานงาน 

  เมื�อปี พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขของทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึก

ความเข้าใจฉบับใหม� และต�อมาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทั้งสองประเทศได้เห็นชอบแผน

ปฏิบัติการร�วมภายใต้บันทึกความเข้าใจว�าด้วยความร�วมมือด้านสาธารณสุขระหว�างกระทรวง

สาธารณสุขไทยกับภูฏาน (Join Action Plan under the Memorandum of Understand-

ing on Health Cooperation between the Ministry of Public Health of the Kingdom 

of Thailand and the Ministry of Health of the Kingdom of Bhutan) ซึ�งการแพทย์ดั้งเดิม

เป็น 1 ใน 10 สาขาความร�วมมือที�สำคัญ กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับกรมการแพทย์แผนไทยและ
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การแพทย์ทางเลือก ตามแผนปฏิบัติการร�วมฯ คือ 

  1.  การศึกษาดูงานเพื�อแลกเปลี�ยนความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิม และพัฒนา

ความรู้และทักษะด้านการแพทย์ดั้งเดิมของบุคลากรทั้งสองประเทศ 

  2.  การฝึกอบรมระยะสั้นในด้านต�าง ๆ เช�น บริการด้านการแพทย์ดั้งเดิม การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพาะปลูกพืช และวิจัย เป็นต้น

  3.  การทำวิจัยสมุนไพรร�วมกัน

  ระหว�างปี พ.ศ. 2559-2561 กรมบริการ

การแพทย์ดั้งเดิม กระทรวงสาธารณสุขแห�งภูฏาน 

และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุขไทย ได้ส�งผู้แทนเดินทางเข้าร�วม

หารือความร�วมมือ และแลกเปลี�ยนความรูแ้ละสถานการณ์

ทางการแพทย์ดัง้เดิมในด้านต�าง ๆ กบัหน�วยงานที�เกี�ยวข้อง 

ทัง้ในประเทศไทยและภฏูาน โดยผูบ้ริหารทัง้สองหน�วยงาน

ได้ร�วมกันจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที�ฝ่ายภูฏาน

ประสงค์ให้ฝ่ายไทยช�วยเหลือพัฒนาศักยภาพของแพทย์

แผนดั้งเดิม นักวิจัย และบุคลากรด้านการแพทย์ดั้งเดิม

ของภูฏาน ดังนี้

   การพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากรด้านการวิจัย 

   การฝึกอบรมการระบุพืชสมุนไพร

ในชุมชน และการอนุรักษ์ เพาะปลูก และแปรรูปพืช

สมุนไพรในชุมชน 

   การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื�อ

ใช้ในสปาและเครื�องสำอาง 

   การจัดการโรงพยาบาลในการให้บริการผู้ป่วยใน 

   การฝึกอบรมด้านสปาและการส�งเสริมสุขภาพ 

   การฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

   การศึกษาดูงานบริการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์ดั้งเดิม 



180180 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

  ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกจึงได้ส�งผู้แทนและผู้เชี�ยวชาญไปให้การอบรมเรื�องระเบียบวิธีวิจัย และการอบรมเรื�อง

การระบุพืชสมุนไพรในชุมชน และการอนุรักษ์ เพาะปลูก และแปรรูปพืชสมุนไพรในชุมชน และ

การจัดท�าฐานข้อมูลสมุนไพร ให้แก�เจ้าหน้าที�ของภูฏาน

  นอกจากนี้ กรมบริการการแพทย์ดั้งเดิมภูฏาน ยังแสดงความสนใจที�จะศึกษา

ดูงานเรื�องการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย และการจัดท�าฐานข้อมูลสมุนไพร

ในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2563 แต�เนื�องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทั�วโลก ท�าให้กิจกรรมดังกล�าวต้องเลื�อนไปอย�างไม�มีก�าหนด

 5.2.3  ความร่วมมือไทย-เมียนมา

  กระทรวงสาธารณสุขไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที�อาวุโสว�าด้วย

ความร�วมมือด้านสาธารณสุขไทย-เมียนมา สมัยพิเศษ เมื�อ พ.ศ. 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดย

มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และปลัดกระทรวงสาธารณสุข

และกีฬาเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายเมียนมา และทั้งสองฝ่ายได้หารือสิ�งท้าทายสำหรับ

กลไกความร�วมมือในปัจจุบัน และการแก้ไขปัญหาร�วมกัน รวมถึงกิจกรรมที�สำคัญของสาขา

ความร�วมมือ 8 สาขา ตามแผนปฏิบัติการร�วมไทย-เมียนมา (Joint action plan) ระหว�าง พ.ศ. 

2556-2559 ภายใต้บันทกึความเข้าใจว�าด้วยความร�วมมอืด้านสาธารณสุข และที�ประชมุเห็นชอบ

กิจกรรมสำคัญ 10 ด้าน โดยสาขาการแพทย์ดั้งเดิมมีกิจกรรมที�สำคัญ คือ การจัดการความรู้

และการวิจัยการใช้ยาสมุนไพร/การแพทย์ดั้งเดิม เพื�อ

ให้การแพทย์ดั้งเดิมมีหลักฐานเชิงประจักษ์และเป็นที�

ยอมรับในสหวิชาชีพอื�นในเรื�องคุณภาพ ความปลอดภัย 

และประสิทธิผลของยาสมุนไพรและการแพทย์ด้ังเดิม

มากยิ�งขึ้น แต�เป็นที�น�าเสียดายที�หลังจากนั้นยังไม�มี

ความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมร�วมกัน เนื�องจาก

อุปสรรคเรื�องงบประมาณของทั้งสองฝ่าย 
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  ต�อมา กระทรวงสาธารณสุขเมียนมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี

ว �าด้วยความร�วมมือสาธารณสุขไทย-เมียนมา คร้ังที� 3 เมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ 

กรุงย�างกุ้ง สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา เพื�อติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมส�าคัญ 10 ด้าน 

โดยผูแ้ทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกรมการแพทย์ด้ังเดิม (Department 

of Traditional Medicine) ได้มีโอกาสหารือร�วมกัน โดยฝ่ายเมียนมาแสดงความสนใจในการ

เรียนรู้การพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์ด้ังเดิม (Traditional 

Digital Knowledge Library: TDKL) และการฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัยและการจัดทำงานวิจัย

ร�วมกัน ส�วนฝ่ายไทยแสดงความสนใจเรียนรู้เรื�องนโยบายและการส�งเสริมผลิตภัณฑ์การแพทย์

ดั้งเดิมในเมียนมา 

  ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2561 คณะผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก ซึ�งประกอบด้วยผูร้บัผดิชอบงานส�งเสริมผลิตภณัฑ์การแพทย์แผนไทยและสมนุไพรไทย 

ได้เดินทางไปประชุมหารือความร�วมมือและแลกเปลี�ยนความรู้ด้านนโยบายการแพทย์ด้ังเดิม 

การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิม

และสมุนไพรของเมียนมา ทั้งในส�วนภาครัฐและเอกชน ดังนี้

  1.  Department of Traditional 

Medicine, Ministry of Health and Sports และ

สวนสมุนไพรตั้งอยู� ณ กรุงเนปยีดอ หารือความร�วมมือ

ระหว�างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กับกรมการแพทย์ดั้งเดิม และศึกษาสวนสมุนไพร 

  2.  Department of Medical Research, Ministry of Health and 

Sports ตั้งอยู� ณ เมืองพินอูลวิน แลกเปลี�ยนเรียนรู้ด้าน

การวิจัยเกี�ยวกับสมุนไพรและตำรับยาที�ใช้ในการแพทย์

ดั้งเดิม โดย Department of Medical Research มี

การทดลองแบบ in vitro และการทดลองในสัตว์ วิจัย

เกี�ยวกับโรคที�มีผลกระทบต�อสุขภาพของชาวเมียนมา 

เช�น โรคติดเชื้อ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน

  3.  FAME Pharmaceutical บริษัท

ผลิตยาแผนดั้งเดิมและสมุนไพรชั้นนำของเมียนมา ตั้งอยู� 

ณ กรุงย�างกุ้ง โดยได้ศึกษาการพฒันาผลติภณัฑ์แผนด้ังเดมิ

และสมุนไพรต�าง ๆ ของเมียนมา ที�ส�งไปจำหน�ายทั้งใน



182182 ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560 - 2563

รายงานการสาธารณสุขไทย 

ประเทศและต�างประเทศ และเยี�ยมชม FAME Organic Pharming เมืองพินอูลวิน ซึ�งเป็นฟาร์ม

ที�ส�งวัตถุดิบสมุนไพรไปยัง FAME Pharmaceutical โดยเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร

และมีการควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนเพื�อให้ได้มาตรฐานสากล เช�น มาตรฐานออร์แกนิคของ

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) 

  ในปี พ.ศ. 2563 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีโครงการ

ศึกษาวิเคราะห์ระบบการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมในเมียนมา ภายใต้แผนงานความ

ร�วมมือเพื�อการพัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ 3 ปี (2563 - 2565) สนับสนุนโดยกรมความร�วมมือ

ระหว�างประเทศ กระทรวงการต�างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุข เพื�อน�าผลการวิเคราะห์

มาใช้วางแผนการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสารสนเทศองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์

ดั้งเดิมให้แก�เจ้าหน้าที�ของเมียนมา แต�เนื�องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั�วโลก ท�าให้โครงการดังกล�าวต้องชะลอไป

 5.2.4 ความร่วมมือไทย-อินเดีย

  ความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมกับประเทศอินเดียส�วนใหญ�ปรากฎ์ในกรอบ

ความร�วมมือพหุภาคี (กรอบความร�วมมือบิมสเทคและกรอบแม�โขง-คงคา) แต�ความพยายาม

ของทั้งสองฝ่ายในการผลักดันความร�วมมือระดับทวิภาคี พัฒนามาตั้งแต�ปี พ.ศ. 2551 โดย 

Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy 

(หรือ Department of AYUSH) ประเทศอินเดียได้เสนอร�างบันทึกความเข้าใจเรื�องการส�งเสริม

การแพทย์ดั้งเดิมมายังกระทรวงสาธารณสุขไทย และทางไทยได้จัดต้ังคณะกรรมการระดับ

กระทรวง เพื�อพิจารณาและแก้ไขร�างบันทึกความเข้าใจไปหลายครั้ง แต�ยังไม�ได้มีการลงนาม 

จนกระทั�งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้อำนวยการสำนักงาน

วิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว�างประเทศในขณะนั้น ได้เดินทางไปหารือความร�วมมือกับ Ministry 

of AYUSH1 ประเทศอินเดียเมื�อปี พ.ศ. 2559 และทั้งสองฝ่ายได้ร�วมกันหารือเรื�องการจัดทำ

บันทึกความเข้าใจว�าด้วยความร�วมมือด้านระบบการแพทย์ดั้งเดิมและโฮมีโอพาธีย์ระหว�างสอง

หน�วยงาน โดยทัง้สองฝ่ายจะนำร�างบันทกึความเข้าใจไปหารอืกบัหน�วยงานที�เกี�ยวข้องก�อนลงนาม 

และปัจจุบันทั้งสองฝ่ายยังอยู�ในขั้นตอนการพิจารณาบันทึกความเข้าใจดังกล�าว 

1  Department of AYUSH ของอินเดียได้ถูกยกระดับเป็นหน�วยงานระดับกระทรวงในปี พ.ศ. 2557
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5.3  ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

 5.3.1  องค์การอนามัยโลก
  สืบเนื�องจากการประชุม Conference on Traditional Medicine in ASEAN 

Countries ซึ�งจัดขึ้นเมื�อปี พ.ศ. 2552 ณ กรุงเทพมหานคร ท�าให้กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกเริ�มพัฒนาความร�วมมือกับองค์การอนามัยโลกอย�างเป็นทางการ โดยได้เชิญ

ผู้ประสานงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมจากส�านักงานใหญ�องค์การอนามัยโลก 

เข้าร�วมการประชุมและบรรยายในการประชุมดังกล�าว ส�งผลให้กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก เริ�มเป็นที�รู้จักในฐานะหน�วยงานหลักที�ดูแลการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์

เสริมในระดับนานาชาติมากยิ�งขึ้น นอกจากนี้ กิจกรรมความร�วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมของ

อาเซียนโดยเฉพาะกิจกรรมที�ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้เชิญผู้แทนจากส�านักงานใหญ�องค์การ

อนามัยโลก หรือ ส�านักงานองค์การอนามัยโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร�วมเกือบทุกคร้ัง 

ท�าให้องค์การอนามัยโลกเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย และยอมรับว�าเป็นหนึ�งในประเทศที�

เป็นตัวอย�างของการผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิมเข้าในระบบบริการสาธารณสุขได้ดี 

  เมื�อปี พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลกได้เชิญผู้แทนจากประเทศไทยให้มีส�วน

ร�วมในการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ด้านการแพทย์ดั้งเดิม และทาบทามประเทศไทยให้ตั้ง

หน�วยงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมในประเทศไทยที�มีศักยภาพและความพร้อมทั้งสถานที� บุคลากร 

และงบประมาณเป็นศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิม (WHO 

Collaborating Centre for Traditional Medicine, WCCTM) แห�งแรกในประเทศ และแห�ง

ที�สองในภูมิภาคอาเซียนต�อจากเวียดนาม โดยในปี พ.ศ. 2558 มีการประชุม 3 ฝ่าย ระหว�าง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และองค์การ

อนามัยโลก เพื�อปรึกษาหารือเรื�องแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง WCCTM แห�งแรก

ในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีมติเสนอชื�อสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น WCCTM โดยได้ท�าหนังสือแจ้งองค์การอนามัยโลก

  เมื�อเดอืนมกราคม 2561 องค์การอนามยัโลก ได้มีหนงัสือถงึกระทรวงสาธารณสุข

เรื�องการเสนอแต�งต้ังสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น WCCTM ระยะเวลา 4 ปี และฝ่ายไทยได้เสนอกิจกรรมที�จะด�าเนินการ

ภายในระยะเวลา 4 ปี ดังนี้

  (1) สนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการจัดประชุมเพื�อจัดท�า Benchmark 

for practice in traditional medicine
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  (2) สนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการพัฒนา Benchmark for practice in 

Nuad Thai 

  (3) สนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการพัฒนาค�าศัพท์การแพทย์แผนไทย

  (4) สนับสนุนองค์การอนามัยโลกในการจัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระหว�างประเทศ/ระหว�างภูมิภาค เพื�อสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลกด้านการแพทย์

ดั้งเดิม ค.ศ. 2014-2023 

  ท้ังนี้ กระบวนการแต�งตั้งยังอยู�ระหว�างด�าเนินการ คาดว�าคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจะสามารถเริ�มกิจกรรมในฐานะ WCCTM ได้ในปี พ.ศ. 2563

  นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังเชิญผู้เชี�ยวชาญและผู้แทนจากกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร�วมกิจกรรมเพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลและนโยบายการแพทย์

ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมกับประเทศอื�น ๆ อย�างต�อเนื�อง เช�น

   การนำเสนอในหัวข้อ Real-time Monitoring System of T&CM 

Service Performance in the health service system of Thailand ในการประชุม

วิชาการ International Symposium on Traditional and Complementary Medicine 

ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พ.ศ. 2560

   First WHO Interregional Training Workshop on Appropriate 

Integration of Traditional and Complementary Medicine into Health Systems and 

Health Care Service ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห�งสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2561

   Regional Consultation on Strengthening Frontline Services for 

Universal Health Coverage ณ กรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. 2562

   Regional Workshop on Clinical Research Methodologies in 

Traditional Medicine for WHO South – East Asia Region ณ เมืองจัมนาการ์ รัฐคุชราต 

สาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. 2562
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185185การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์เสริม

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังมีส�วนร�วมในการสนับสนุน

กิจกรรมขององค์การอนามัยโลก เช�น การเสนอชื�อผู้เชี�ยวชาญด้านการฝังเข็มและโยคะ เข้าร�วม

ประชุมที�เกี�ยวข้องขององค์การอนามัยโลก การตอบแบบสอบถามขององค์การอนามัยโลกเรื�อง

การให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยการแพทย์ด้ังเดิม การแพทย์เสริม และการแพทย์ผสม

ผสานของประเทศไทย การร�วมพัฒนาตัวชี้วัดหลัก (Core indicator) ที�ใช้ในการประเมินการ

ดำเนินงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตัวชี้วัดอ้างอิง 

(Reference indicator) ที�ใช้ในการประเมินการด�าเนินงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมเพิ�มเติม 

ซึ�งอาจใช้เป็นทางเลือกอื�นที�เหมาะสมกับบริบทของแต�ละประเทศมากกว�า รวมทั้งได้ร�วมมือกับ

ผู้เชี�ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขในการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบตัวชี้วัด และ

กลุ�มข้อมูลที�เกี�ยวข้องในประเทศตัวอย�าง 3 ประเทศ ได้แก� ไทย ศรีลังกา และเมียนมา 

 5.3.2  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International 

  Organization for Standardization: ISO) 

  องค์การระหว�างประเทศว�าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ประกอบด้วย

คณะกรรมการจัดท�ามาตรฐานในด้านต�าง ๆ หลายคณะ โดยในส�วนของการแพทย์แผนจีนอยู�

ในคณะกรรมการวิชาการด้านการแพทย์แผนจีน (ISO/TC 249) ซึ�งมีส�านักงานเลขานุการตั้งอยู�

ในนครเซี�ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้

รับการแต�งตั้งจากส�านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เป็นผู้แทนของประเทศไทยด้านการ

แพทย์แผนจีน และเป็นสมาชิกแบบ P-member (สามารถออกเสียงได้ในที�ประชุม) ซึ�งที�ผ�านมา 

กรมร�วมพิจารณาร�างมาตรฐานสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร เครื�องมือแพทย์ รวมทั้งส�งผู้เชี�ยวชาญ

ร�วมการประชุม Plenary Meeting ของ ISO/TC 249 มาโดยตลอด และเมื�อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 

2562 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชุม ISO/TC 249 ครัง้ที� 10 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

กรุงเทพฯ
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รายงานการสาธารณสุขไทย 

 5.3.3  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual 

  Property Organization: WIPO)

  องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห�งโลก หรือ WIPO เป็นองค์กรระหว�างประเทศ

ภายใต้องค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเมื�อ พ.ศ. 2510 มีวัตถุประสงค์เพื�อส�งเสริมการปกป้อง

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยปัจจุบัน มีสมาชิก 192 ประเทศ ประเทศไทยโดยกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทและความร�วมมือกับ WIPO ในฐานะประเทศสมาชิกมา

อย�างต�อเนื�อง โดยเฉพาะการผลักดนัวาระการคุม้ครองทรพัยากรทางพนัธุกรรม ภมูปัิญญาท้องถิ�น 

และทรัพยากรทางพันธุกรรมระหว�างประเทศสมาชิก ภายใต้กรอบการเจรจาคณะกรรมการ

ระหว�างรัฐบาลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ�น และการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (Intergovernmental Committee on Intellectual 

Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore: WIPO IGC) 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับการแต�งต้ังให้เป็น

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเตรียมการประชุม WIPO IGC ตามค�าสั�งคณะกรรมการ

นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห�งชาติ และเป็นองค์ประกอบในคณะท�างานเตรียมการประชุม 

WIPO IGC ด้านทรัพยากรทางพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ�น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม

ดั้งเดิม จึงได้ส�งผู้แทนเข้าร�วมประชุมเพื�อให้ความเห็นในประเด็นที�เกี�ยวข้องกับกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เสมอมา รวมถึงร�วมคณะผู้ไทยเดินทางไปประชุม WIPO IGC 

ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์.
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1.9 นำยกฤษณ์  พงศ์พิรุฬห์ 
อำจำรย์ประจ ำภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม  
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

กรรมกำร 
 

1.10 นำยสุวัฒน์ วิริยพงษ์สกุิจ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

กรรมกำร 

1.11 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรแพทย์ทำงเลือก 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน  

กรรมกำร 

1.12 ผู้อ ำนวยกำรกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
และแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.13 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.14 ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำยำแผนไทยและสมุนไพร 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.15 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรแพทย์ไทย-จีน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.16 ผู้อ ำนวยกำรกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.17 หัวหน้ำส ำนักงำนจัดกำรกัญชำและกระท่อมทำงกำรแพทย์แผนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.18 หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรนวดไทย 
สถำบันกำรแพทย์แผนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.19 หัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัยกำรแพทย์แผนไทย 
สถำบันกำรแพทย์แผนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.20 หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.21 หัวหน้ำกลุ่มงำนสนับสนุนเขตสุขภำพ 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน 

กรรมกำร 

1.22 หัวหน้ำกลุ่มงำนวิชำกำรแพทย์ดั้งเดิมระหว่ำงประเทศ 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือผู้แทน  

กรรมกำร 

1.23 นำงสำวรัชนี  จันทร์เกษ 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

กรรมกำร 
และเลขำนุกำร 

1.24 นำงสำวดวงแก้ว... 

-๓- 

 

1.24 นำงสำวดวงแก้ว  ปัญญำภู 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.25 นำงวัชรำภรณ์  นิลเพ็ชร์ 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.26 นำยพิสิษฎ์พล  นำงำม 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.27 นำงสำวสุนิสำ  หลีหมุด 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

ข้อ 2 แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรสำธำรณสุขไทย ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก พ.ศ. 2560-2562 ฉบับภำษำอังกฤษ โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

2.1 นำยวิชัย  โชควิวัฒน 
ที่ปรึกษำอำวุโส ส ำนักพัฒนำกำรคุ้มครองกำรวิจัยในมนุษย์ 
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

ที่ปรึกษำ 

2.2 นำยสุริยะ  วงศ์คงคำเทพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.3 นำยมรุต  จิรเศรษฐสิริ 
อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.4 นำยปรำโมทย์  เสถียรรัตน์ 
รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.5 นำยสรรพงศ์  ฤทธิรักษำ 
รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.6 นำงสำวอัญชลี  จูฑะพุทธิ 
ที่ปรึกษำกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ประธำน 

2.7 นำงสำวรัชนี  จันทร์เกษ 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

รองประธำน 

2.8 นำยนรินทร์ ทิมำ  
นักวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ 

กรรมกำร 

2.9 นำงสำวชญำนินท์ ประทุมสูตร 
หัวหน้ำกลุ่มสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

กรรมกำร 

2.10 นำยกฤษณ.์.. 
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1.24 นำงสำวดวงแก้ว  ปัญญำภู 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

กรรมกำร 
และผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.25 นำงวัชรำภรณ์  นิลเพ็ชร์ 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.26 นำยพิสิษฎ์พล  นำงำม 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

1.27 นำงสำวสุนิสำ  หลีหมุด 
แพทย์แผนไทยปฏิบัติกำร 
กองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

ข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรสำธำรณสุขไทย ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พื้นบ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก พ.ศ. 2560-2562 ฉบับภำษำอังกฤษ โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

2.1 นำยวิชัย  โชควิวัฒน 
ที่ปรึกษำอำวุโส ส ำนักพัฒนำกำรคุ้มครองกำรวิจัยในมนุษย์ 
สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

ที่ปรึกษำ 

2.2 นำยสุริยะ  วงศ์คงคำเทพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.3 นำยมรุต  จิรเศรษฐสิริ 
อธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.4 นำยปรำโมทย์  เสถียรรัตน์ 
รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.5 นำยสรรพงศ์  ฤทธิรักษำ 
รองอธิบดีกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ที่ปรึกษำ 

2.6 นำงสำวอัญชลี  จูฑะพุทธิ 
ที่ปรึกษำกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

ประธำน 

2.7 นำงสำวรัชนี  จันทร์เกษ 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 

รองประธำน 

2.8 นำยนรินทร์ ทิมำ  
นักวิชำกำรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ 

กรรมกำร 

2.9 นำงสำวชญำนินท์ ประทุมสูตร 
หัวหน้ำกลุ่มสำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

กรรมกำร 

2.10 นำยกฤษณ.์.. 
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