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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์  
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มนีาคม 2562 
ณ ฮอลล์ 10 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค           
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อหลัก “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือเป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและพ้ืนที่ สนับสนุนนวัตกรรม อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับ
เศรษฐกิจโลก พัฒนาระบบการจัดการความรู้และคุณภาพวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้ประกอบการ และประชาชน 

การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งนี้ ได้มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดงานอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ
สมุนไพรไทย หลากหลายประการ เกิดการนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน มีองค์กรภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ  ภาคเอกชนมากกว่า 1๓๐ องค์กร               
มีประชาชนร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ จำนวน 157,967 คน ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการฯ 
จำนวน 1,943 คน และมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวด้วยศาสตร์
การแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 1,836 คน  

ในนามของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขอขอบคุณ คณะกรรมการอำนวยการ 
คณะอนุกรรมการนิทรรศการ คณะอนุกรรมการวิชาการ คณะทำงาน และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 สำเร็จ ไปด้วยดี หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าสรุปรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา และเป็นฐานองค์ความรู้สู่การพัฒนา
งานครั้งต่อไป เพื่อให้การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกของ
ประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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      ส่วนวิชาการ 
 

 

1. ประชุมวิชาการประชุมประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน  
และการแพทย์ทางเลือก  
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2. ตลาดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 220 

      ส่วนนิทรรศการ 
 

 

3. โซนผลิตภัณฑ์ (Product Zone): การสร้างมูลค่าสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจ  
และนวัตกรรมระดับชาติ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3.1 นิทรรศการสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ  
3.2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 
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4. โซนภูมิปัญญา (Wisdom Zone): วิถีชีวิตชุมชน ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ และสวนสมุนไพร 

 

5. โซนบริการ (Service Zone): บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 

รายงานผลภาพรวม การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 

ณ อาคาร 10 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ ๑ - ๖ 
ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

องค์กรเจ้าภาพ 
1.   กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
2.   กระทรวงพาณิชย์  
3.   กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
4.   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
5.   กระทรวงศึกษาธิการ  
6.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
7.   กระทรวงมหาดไทย  
8.   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
9.   กระทรวงอุตสาหกรรม  
10. องค์การเภสัชกรรม  
11. สภาการแพทย์แผนไทย 
12. สำนักงานกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
13. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
14. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
15. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
16. มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
17. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
18. มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
19. มูลนิธิสุขภาพไทย 
20. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  
21. มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม  
22. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)  
23. มติชน 

องค์กรสนับสนุนทุน 8 องค์กร  
1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
3. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
5. องค์การเภสัชกรรม 
6. คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 
7. มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
8. ธนาคารออมสิน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
   

องค์กรภาคีเครือข่าย  111 องค์กร  
วัน    6 – 10 มีนาคม 2562  
เวลา   09.00 – 20.00 น. 
สถานที่    อาคาร 10 – 12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6  

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับพ้ืนที่  
2.   เพ่ือเป็นเวทีในการพัฒนาด้านวิชาการท้ังในแง่การสร้างและการจัดการความรู้ รวมถึงนำเสนอ 

องค์ความรู้ใหม่ในเชิงนโยบาย วิชาการ และองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน  
3.   เพ่ือเป็นเวทีความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย    

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
4. เพ่ือเป็นเวทีสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมทางระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน

และการแพทย์ทางเลือก 
5. เพ่ือเป็นเวทีในการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของประเทศ 

กิจกรรมหลกั  
ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่  

๑. ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ     
ครั้งที ่16 

๒. ตลาดความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  
๓. นิทรรศการ การสร้างมูลค่าสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจ และนวัตกรรมระดับชาติ ด้านการแพทย์    

แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  
๔. วิถีชีวิตชุมชน ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ และสวนสมุนไพร  
๕. การบริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก  
๖. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

จำนวนผู้เข้าร่วมงาน  
๑. ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16   จำนวน  157,967  คน  
๒. ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีฯ    จำนวน        ๒,๑๐๙ คน  
๓. ผู้เข้าร่วมอบรมตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ  จำนวน       1,83๕ คน  
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

การประเมนิผลงานมหกรรมสมนุไพรแหง่ชาต ิครัง้ที ่๑๖ 
 

อาจารย์กุลพล คุปรัตน์ ที่ปรึกษาทางการตลาด 

 

  โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดยมีหัวข้อหลัก “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” 
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย   
เป็นแกนหลักในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้ 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่าย สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไท สุขภาพ
วิถีไท และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 15 ปีที่ผ่านมา 
ได้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเรื่องการจัดการ
ความรู้ การเผยแพร่ความรู้สู่สังคม การเปิดพ้ืนที่ในสังคมด้านการแพทย์เชิงวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป    
อันจะส่งผลสู่การพัฒนาประเทศ  
 การประเมินผลงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินงาน 
ในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจเกิดการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และ
สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ 
กับเศรษฐกิจโลกในอนาคต นำไปสู่การเกิดมูลค่าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศ ด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เกิ ดการ
เผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชน ประชาชนรู้สึกเชื่อม่ัน ชอบและใช้การแพทย์แผนไทยฯ และ
สมุนไพรมากขึ้น การประเมินผล แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) สอบถามก่อนงาน 2 สัปดาห์ 2) ระหว่างอยู่
ภายในงาน และ 3) ภายหลังการจัดงานระยะเวลา 3 เดือน การประเมินนี้ได้สอบถามโดยวิธีการสำรวจทาง
โทรศัพท์ (Telephone survey) และวิธีการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรง (Personal 
interview) มีผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งสิ้น 1,660 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข 
ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ผลการศึกษา ดังนี้ 

๑. ผลการสอบถามก่อนเริ่มงาน เพื่อสำรวจแนวโน้มผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ     
ครั้งที่ 16 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์งาน โดยวิธีการสำรวจทางโทรศัพท์ (Telephone 
survey) ก่อนเริ่มงาน 2 สัปดาห์ ผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

    ๑.๑ ด้านการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน พบว่า ประชาชนรู้จักงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ (ร้อยละ 93) ไม่ทราบ (ร้อยละ 5) และไม่แน่ใจ (ร้อยละ 2) ทราบวัน เวลา และ
สถานที่จัดงาน (ร้อยละ 61) ไม่ทราบ (ร้อยละ 24) และไม่แน่ใจ (ร้อยละ 15) ทราบชื่องาน และธีมงาน 
ไม่ทราบ (ร้อยละ 68) ตอบไม่ถูก (ร้อยละ 15) ตอบค่อนข้างถูก (ร้อยละ 12) ตอบถูก (ร้อยละ 5) ช่อง
ทางการรับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์งาน 5 ลำดับแรก สื่อสังคมออนไลน์ Facebook (ร้อยละ 27) 
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 25) Line (ร้อยละ 17) หนังสือราชการ (ร้อยละ 9) และ 
โทรทัศน์  (ร้อยละ 6) ตามลำดับ 



 

4 
 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

๑.๒ แนวโน้มผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มาร่วมงานในวันแรก (ร้อยละ 38) ไม่มางาน (ร้อยละ 22) วันที่ 7 มีนาคม 2562     
(ร้อยละ 23) วันที่ 9 มีนาคม 2562 (ร้อยละ 22) วันที่ 8 มีนาคม 2562 (ร้อยละ 19) วันที่ 10 มีนาคม 2562 
(ร้อยละ 17) และมาทุกวัน (ร้อยละ 12) 

๒. ผลการสอบถามระหว่างจัดงาน ผู้ประเมินใช้วิธีการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบ
โดยตรง (Personal interview) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) สัมภาษณ์ก่อนเข้างาน บริเวณจุดลงทะเบียน    
เพื่อสำรวจแนวโน้ม ผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 มีพฤติกรรม ปัญหาสุขภาพ     
ความกังวลหรือมีความสนใจในเรื่องใด ความคาดหวังในการมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพร ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์งาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 2) หลังร่วมกิจกรรมภายในงาน บริเวณภายในศูนย์แสดงสินค้า
และห้องประชุมวิชาการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
รวมถึงการประชุมวิชาการประจำปี และกิจกรรมตลาดความรู้ และ 3) ก่อนออกจากงาน บริเวณประตู
ทางออกศูนย์แสดงสินค้า เพื่อสำรวจความพึงพอใจในภาพรวม สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการมาร่วมงาน        
ซึ่งในการวิเคราะห์ แบ่งเป็นวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ มีผลการศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ ข้อมูลทั่วไป ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77) ช่วงอายุเฉลี่ย มากกว่า 
50 ปี (ร้อยละ 39) ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรี (ร้อยละ 62) ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว  
(ร้อยละ 25) ส่วนใหญ่ผู้ที่มาร่วมงานไม่มีสายงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 53) ร ายได้   
ต่อเดือนเฉลี ่ย 36,786 บาท (ผู ้ตอบคำถามร้อยละ 35) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่ายภายในงาน      
เฉลี่ย 2,896 บาท (ผู้ตอบคำถามร้อยละ 25) ไม่ได้ประมาณการล่วงหน้า (ร้อยละ 75) 
 ๒.๒ ประสบการณ์ในการมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ ในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่เคยมางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้ว (ร้อยละ 60) เมื่อวิเคราะห์แยก
ระหว่างวันธรรมดา และวัดหยุด พบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันธรรมดาส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เคยมาร่วม
งานแล้ว (ร้อยละ 63) ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันหยุดเป็นผู้ที่มาร่วมงานเป็นครั้งแรก (ร้อยละ 40)  
 ๒.๓ ด้านการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวม พบว่า การรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดงาน กิจกรรมภายในงานจากสื่อที่ประชาชนได้รับ 5 ลำดับแรก ได้แก่ Facebook (ร้อยละ 26) 
โทรทัศน์ (ร้อยละ 19) Line (ร้อยละ 18) บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ สื่อประชาสัมพันธ์อ่ืน ๆ             
(ร้อยละ 10) เมื ่อวิเคราะห์แยกระหว่างวันธรรมดา และวัดหยุด พบว่า ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่
ประชาชนได้รับ 3 ลำดับแรก วันธรรมดา รับทราบข้อมูลผ่านทาง Facebook (ร้อยละ 24) Line (ร้อยละ 
21) โทรทัศน์ (ร้อยละ 19) วันหยุด รับทราบข้อมูลผ่านทาง Facebook (ร้อยละ 28) ไม่ทราบมาก่อน และ
ทราบจากป้ายที่กระทรวงสาธารณสุขและกรม (ร้อยละ 11)  
 ๒.๔ ความกังวล ปัญหาสุขภาพ และความคาดหวังในการมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ 
เมื่อวิเคราะห์แยกระหว่างวันธรรมดา และวัดหยุด พบว่า วันธรรมดา ประชาชนไม่มีข้อกังวลหรือความสนใจ
ก่อนมาร่วมงาน (ร้อยละ 61) ในขณะที่วันหยุด มีความสนใจและตั้งใจที่จะมาค้นคว้า ศึกษาข้อมูล (ร้อยละ 
66) ในด้านปัญหาสุขภาพที่มีความกังวลหรือประเด็นที่ประชาชนมีความสนใจ พบว่า ยาสมุนไพรบำรุง 
หรือฟ้ืนฟูร่างกาย (ร้อยละ 22) อาการปวดเมื่อยเรื้อรังจากการทำงาน (ร้อยละ 20) และโรคเกี่ยวกับ
กระดูกและกล้ามเนื้อ (ร้อยละ 19) ความคาดหวังในการมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ พบว่า       
วันธรรมดาประชาชน มีความสนใจชมนิทรรศการ (ร้อยละ 88) ในขณะที่วันหยุด (ร้อยละ 48) ซึ่งเป็นเพียง 
50 เปอร์เซ็นต์ของวันธรรมดา  
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 ๒.๕ ความสนใจของผู้มาเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ขณะอยู่ภายในงาน ประสบการณ์
ระหว่างอยู่ภายในงานของผู้เข้าชมงาน พบว่า ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่มีความสนใจ ศึกษา ชมนิทรรศการ งานวิจัย 
(ร้อยละ 62) ซื้อและสนับสนุนสินค้าจากภายในงาน (ร้อยละ 51) ทดลองรับการบริการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)       
(ร้อยละ 36) ตามลำดับ 
 ๒.๖ ความพึงพอใจในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 ความพึงพอใจต่อภาพรวมในเชิง
น ิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ คร ั ้งท ี ่  16 ม ีความพึงพอใจระด ับมากที ่ส ุด (�̅� = 4.69)  
ซึ่งนิทรรศการและกิจกรรมภายในงานที่มีคะแนนความพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่ Herb of Art  (�̅� = 4.85) 
โซน Service การให้บริการด้านการแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก (�̅� = 4.84) และโซน Product(�̅� = 4.80) 
ตามลำดับ ความพึงพอใจของผู้ให้บริการมีคะแนนความพอใจในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.75) รองลงมาความพึงพอใจ
ของมาตรฐานการให้บริการและผลิตภัณฑ์มีคะแนนความพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56) ความพึงพอใจของผู้
ให้บริการมีคะแนนความพอใจในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.75) และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติมีคะแนนความพอใจในระดับมากที่สุด (�̅�  = 4.75) สิ่งที่ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้ใหม่จากงาน
มหกรรมในครั้งนี้ พบว่า ผู้ชมงานที่มาในครั้งแรก สนใจเรียนรู้เรื่องยาสมุนไพร (ร้อยละ69) เครื่องสำอางและ      
เวชสำอาง (ร้อยละ 22) การตรวจรักษาด้วยวิธีการนวด (ร้อยละ 18) ในขณะที่ผู้เข้าชมงานที่เคยมาร่วมงาน
มหกรรมมีความสนใจในเรื่อง ยาจากสมุนไพร (ร้อยละ 71) ต้นไม้ พันธุ์ไม้สมุนไพร (ร้อยละ 21) ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร (ร้อยละ 19) ตามลำดับ 
 ๒.๗ ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจ พบว่า มีร้านค้าตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 63.52 พื้นที่ในการ
วิเคราะห์ คือ 1 ใน 4 ของทั้งงาน รายได้จากร้านค้าที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และบริการอื่นที่
เก่ียวข้อง ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ทั้งหมด 21.9 ล้านบาท เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้
คำตอบโดยตรง (Personal interview) พบว่า โซนสปาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, ยาและเวชสำอาง และโซน
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งในโซนนี้ มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 203,476 บาท เป็นพื้นที่ที่มียอดขายสูงที่สุด (ร้อยละ 
72) อาหารและเครื่องดื่ม (ร้อยละ 14) OTOP (ร้อยละ 10) สินค้าเบ็ดเตล็ด และต้นไม้ (ร้อยละ 2) ตามลำดับ 
เมื่อวิเคราะห์ยอดจำหน่ายสินค้าในแต่ละวัน พบว่า วันธรรมดาและวันหยุดมียอดขาย  ที่แตกต่างกัน วันแรก        
มียอดขาย ร้อยละ 18 ในขณะที่วันสุดท้าย ยอดขาย ร้อยละ 26  
 ๒.๘ แนวโน้มผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ คร้ังที่ 17 พบว่า ผู้ร่วมงานในปีนี้มีแนวโน้มจะมา
ร ่วมงานมหกรรมในคร ั ้งต ่อไป (ร ้อยละ 92) และจะเช ิญชวนบุคคลที ่ร ู ้จ ักมาร ่วมงาน (ร ้อยละ 93)                      
ในเชิงผู้ประกอบการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 55) พบว่า ในงานมหกรรมครั้งต่อไปจะมาร่วมงาน (ร้อยละ 
59)  ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 32) คาดว่าจะมา (ร้อยละ 5) และไม่มา (ร้อยละ 4)  
        ๒.๙ หัวข้อการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั ้งต่อไป จากการสำรวจความคิดเห็นจาก
ผู ้ประกอบการ ร ้อยละ 70 และประชาชนทั ่วไป ร ้อยละ 30 พบว่า ผ ู ้ประกอบการมีความเห็นเล ือก  
ธีมงานมหกรรม คือ “ต่อยอดภูมิปัญญา รักษาสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” (ร้อยละ 58) ในขณะเดียวกันประชาชน
สนใจเลือก “รู้ก่อนป่วย ช่วยคนที่คุณรัก” นอกจากนี้ ได้รับการเสนอจากเยาวชนรุ่นใหม่ “ความรู้ สินค้า บริการ   
มีจบครบในที่เดียว” และพระภิกษุเสนอ “ร่วมใช้ ร่วมคิด ร่วมทำ ตอกย้ำสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย”  
     ๓. ผลการสอบถามภายหลังการจัดงาน 3 เดือน เพื่อสำรวจแนวโน้มผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติฯ ครั ้งที ่ 17  และประสบการณ์ที ่ได้รับจากการเข้าชมงาน โดยวิธีการสำรวจทางโทรศัพท์ 
(Telephone survey) ภายหลังการจัดงาน 3 เดือน โดยใช้ฐานข้อมูลจากผู้ที่ยินยอมให้สัมภาษณ์ภายใน
งานมหกรรมฯ จำนวน 100 คน (ซึ่งมีการคัดกรองเอารายชื่อผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการแพทย์    
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกออกไปแล้ว) โดยแบ่งโควต้าการเก็บข้อมูลออกเป็น ผู้ที่มางานครั้งแรก 
จำนวน 50 คน ผู้ที่เคยมางานแล้ว จำนวน 50 คน มีผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 ๓.๑ ข้อมูลทั่วไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 77) ช่วงอายุเป็นผู้สูงอายุ 
อายุเฉลี่ย มากกว่า 51 ปี ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60) นอกจากนั้นยังมีผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบคำถามเรื่องรายได้ค่อนข้างน้อย 
 ๓.๒ แนวโน้มผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 พบว่า ผู้ที่มาร่วมงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 จะมางานอีกแน่นอนในครั้งต่อไป (ร้อยละ 71) และไม่แน่ใจ     
(ร้อยละ 29) เมื่อวิเคราะห์ในกลุ่มที่ไม่แน่ใจว่าจะมาร่วมงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษา
น้อยและรายได้น้อย จึงมีข้อสังเกตได้ว่า ในการจัดงานครั้งถัดไป ควรมีการบริการรถขนส่งสาธารณะทั้งไป
และกลับเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน  
 ๓.๓ ประสบการณ์ภายในงานที ่ประชาชนได้รับ พบว่า สิ ่งที ่ประชาชนจดจำได้จาก
ประสบการณ์การเข้าเยี่ยมชมงาน ได้แก่ การซื้อและสนับสนุนสินค้าภายในงาน (ร้อยละ 58) เข้าชม ศึกษา 
เรียนรู ้น ิทรรศการ งานวิจัย (ร้อยละ 45) การทดลองรับบริการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) (ร้อยละ 41)             
และทดลองใช้สินค้า ได้รับของแจกฟรี (ร้อยละ 36) ตามลำดับ   

      ๓.๔ ความเชื ่อมั ่นในผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ  ใน
การศึกษาได้ นำหลักนโยบาย รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้ ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อศึกษาแนวโน้มของ
ประชาชน พบว่า ในด้านความเชื่อมั่นในบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พบว่า     
มีความเชื่อมั่นเพ่ิมมากข้ึน (ร้อยละ 53) เกิดความเชื่อม่ันมากขึ้นอย่างมาก (ร้อยละ 30) และมีความเชื่อมั่น
เท่าเดิม (ร้อยละ 17) มีความรู ้สึกชอบในการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกเพิ ่มมากขึ้น         
(ร้อยละ 53) เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก (ร้อยละ 31) และเท่าเดิม (ร้อยละ 16) ประชาชนเกิดความรู้สึกอยาก
ใช้สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก พบว่า มีความอยากใช้เพิ่มมาก
ขึ้น (ร้อยละ 25) เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก (ร้อยละ 26) และเท่าเดิม (ร้อยละ 22) เมื่อวิเคราะห์ พบว่า 
ประชาชนเกิดความรู้สึก เชื่อมั่น ชอบและอยากใช้สินค้าและบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันจำนวนผู้ใช้และความถี่ในการใช้เป็นประจำหรือเมื่อมีอาการ
เจ็บป่วย พบว่าเป็นกลุ่มยาสมุนไพรบำรุงร่างกาย กระดูกและกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยเรื้อรัง (ร้อยละ 13)  
ข้อเสนอแนะ  

1) ภาพรวมการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 รูปแบบการจัดงาน บรรยากาศภายใน
งาน พบว่า การสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เข้าชมงานผ่านรูปแบบการจัดงานนิทรรศการและกิจกรรมถือเป็นสิ่ง
สำคัญ เพราะฉะนั้น กิจกรรมที่สื่อสารต่อประชาชน และเนื้อหาที่น่าสนใจและทำความเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ได้จริง
หลังงานมหกรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ประเด็นสมุนไพรกับกระแสสังคม เรื่อง กัญชา ดักฝุ่น PM 2.5  โรคหรือ
ปัญหาสุขภาพที่พบในประชาชนทั่วไป office syndrome งานวิจัย กิจกรรมประชุมวิชาการมีประเด็นที่ทันต่อ
สถานการณ์ในสังคมปัจจุบัน การแบ่งพื้นที่การจัดงานมหกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น การอธิบายไฮไลท์นำชมที่จุดประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าไปเดินในงาน รวมถึง กิจกรรม workshop 
ควรใช้ระยะเวลาระหว่าง 30 นาที – 2 ชั่วโมง ไม่ควรใช้ระยะเวลานานเกินไป  

2) การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ควรปรับเพิ่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ (directory board) เพิ่มข้อมูลแผนผัง
และชื่อร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและบริการภายในงาน เพิ่มจุดประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้างานและ
จุดอื่น ๆ รอบบริเวณงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงงานได้เพิ่มขึ้น ในด้านของเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ 
ควรออกแบบเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและสามารถสื่อสารต่อประชาชนเป็นรายวัน เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านชอ่งทางสังคมออนไลน ์เช่น Facebook page ที่มียอดผู้ติดตามจำนวนมาก หรือกลุ่มที่มีเนื้อหา
หรือกลุ ่มเป ้าหมายตรงกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ และขอให้พ ิจารณาเพิ ่มงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ไม่เคยมางานมหกรรมฯ มาก่อน รวมถึงการดึงภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

มาช่วยกันประชาสัมพันธ์งานเพื่อให้มางานมหกรรม รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที ่ต่อเนื่องทั้งปีที ่เกี ่ยวกับ
การแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม 

3) ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย สหวิทยาการ สหบริการ ควรมีการต่อยอดในงานที่มีการดำเนินการ 
อยู่แล้ว เช่น เมืองสมุนไพร การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาชีวะสมุนไพร และต้องเริ่มแบ่งคณะทำงาน
ออกเป็นกลุ่มย่อย เช่น เจาะกลุ่มวัยทำงาน เจาะกลุ่มผู้สูงวัย หรือ การเจาะที่โรค ได้แก่ โรคออฟฟิศซินโดรม  
โรค NCDs หรือ สมุนไพรเด่น ได้แก่ กัญชา สมุนไพรในรั้วบ้าน 
 

ข้อสังเกต  
1) การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ จะเห็นได้ว่าระหว่างวันธรรมดากับวันหยุดสุดสัปดาห์  

มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความคาดหวังหรือความสนใจและประสบการณ์ที่ต้องการจากการชมงาน
มหกรรม จะเห็นได้ว่า ประชาชนที่มางานในวันธรรมดาจะมีความสนใจในเรื่องของข้อมูล กิจกรรม ในขณะที่
วันหยุดสุดสัปดาห์ประชาชนมีความสนใจในด้านการจับจ่ายใช้สอยสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งสอดคล้อง
กับมูลค่าการใช้จ่ายสินค้าและบริการ  

2) การสร้างความรับรู้ต่อประชาชน ในส่วนหนึ่งผู ้ประกอบการจะต้องมีการประชาสัมพันธ์         
ในเชิงรุกด้วยเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์งานในภาพรวม ซึ่งเชิงทิศทางการสื่อสารควรมี
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
ดังนั้น แนวทางการสื่อสารต้องมีความหลากหลาย สำหรับการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เช่น บริเวณทางเข้า
งาน ควรมีมาสคอตช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดประชาชนที่อยู่ด้านนอกให้มีความสนใจเข้ามาชมงาน ซึ่ง
จากการสำรวจ พบว่า มีประชาชน (ร้อยละ 11) มาร่วมงานโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน  

3) การวางรูปแบบแผนผังการจัดงาน เมื ่อวิเคราะห์จากความสนใจของกลุ ่มเป้าหมายที่มา
ร่วมงาน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อซื้อสินค้าและบริการ 
เพื่อชมนิทรรศการ งานวิจัย เพื่อฟังเสวนา ทำกิจกรรม workshop เพราะฉะนั้น การวางแผนผังงานจึงมี
ความสำคัญ ควรแบ่งตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา
สินค้ามากขึ้น 

4) ในระดับยุทธศาสตร์ของกรมฯ คือ “รู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้” ถึงแม้จากการสอบถาม       
จะพบว่า แม้หลังจบงานไปแล้ว 3 เดือนประชาชนเกิดความรู้สึก เชื่อมั่น ชอบและใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้น 
(โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มางานมหกรรมฯ ครั้งแรก) แต่ในความยั่งยืนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ    
ถือเป็นสิ่งสำคัญ จำนวนผู้ใช้ และความถี่ของการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและบริการมีความสำคัญ
โดยตรงกับผู้ประกอบการและการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทั้งระบบ ซึ่งมีเพียง
กลุ่มยาสมุนไพรประเภทบำรุงร่างกาย และลดอาการปวดเมื่อยเท่านั้นที่ได้รับความสนใจ ดังนั้น ควรมีการ
ให้ความรู้ ทดลองสินค้าและบริการในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่ประสบการณ์ตรงให้เกิดการใช้ครั้งแรกและใช้
ซ้ำ รวมถึงการนึกถึงสมุนไพรเมื่อมีอาการโรคหรือโอกาสที่จะต้องใช้ 

5) แนวโน้มของผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในครั้งถัดไป พบว่า มีประชาชนสนใจที่
จะมาร่วมงานอีกครั้งมากถึงร้อยละ 92 รวมถึงความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดงานมากถึงร้อยละ 93 
และจำนวนผู้ประกอบการที่จะมาออกบูธร้อยละ 64 และหัวข้อการจัดงานที่ประชาชนร่วมออกความ
คิดเห็น คือ “ต่อยอด ภูมิปัญญา รักษาสุขภาพ พัฒนาเศรษฐกิจ” ดังนั้น จึงควรเตรียมการประชาสัมพันธ์ใน
การจัดงานครั้งต่อไป 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 
 

พิธเีปดิงานมหกรรมสมนุไพรแหง่ชาติ ครัง้ที่ ๑๖ 
และการประชมุวชิาการประจ าปี การแพทยแ์ผนไทย 

การแพทยพ์ืน้บา้น และการแพทยท์างเลอืกแหง่ชาต ิครัง้ที ่๑๖ 
  
 
 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. 
ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 –  6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

วีดีทัศน์พิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 
 กว่า 15 ปี ที่ผู้คนทั่วประเทศไทยรู้จักงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา 
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ 
อย่างต่อเนื่อง ทุก ๆ ปีจะมีประชาชนรอคอยและเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 2 แสนคน มีองค์กรภาคีเครือข่าย
จากหน่วยงาน ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร ่วมจัดงานมากกว่า 130 องค์กร           
ความร่วมมือเหล่านี้จะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสร้างแนวทางการพัฒนางานการแพทย์       
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดงานมหกรรมสมุนไพร       
ครั้งที่ 16 ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยเน้นภาพรวมที่ต้องการรณรงค์นั่นคือ “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”   

 สมุนไพร ปีนี้เราจะมาสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย 
และสามารถต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อนำสมุนไพรไทยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้
มาตรฐาน เพราะประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชและสัตว์ในอันดับต้น ๆ ของ
โลก เรามีพืชสมุนไพรมากกว่าหนึ่งหมื่นชนิดที่จะนำมาใช้ประโยชน์เพ่ือการสร้างมูลค่าและความมั่งคั่งให้แก่
ประชาชนคนไทยได้อย่างถาวรและทั่วถึงตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย อันจะนำมา
ซึ่งความม่ันคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย   

 นวดไทย มรดกเชิงวัฒนธรรมทางการแพทย์อันทรงคุณค่าจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่ยาวนาน 
มากกว่า 700 ปี  จนถึงวันนี้ นวดไทยยังคงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นอัตลักษณ์ไทยที่ควรได้รับการพฒันา
ให้ทรงคุณค่าอย่างแท้จริง ด้วยวิธีการนวดไทยต้นตำรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ ที่มีตำรา
มาจากฤๅษีดัดตนรวมถึงจารึกวัดโพธิ์ ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
จัดทำขึ้นนั้น สามารถนำไปใช้เสริมสร้าง ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของมวลมนุษยชาติ ประกาศศักดาบนเวที
โลกให้ยิ ่งใหญ่ด้วยการเสนอขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติต่อ
องค์การยูเนสโก  

 นี่คืออนาคตอันมีคุณค่าอย่างยิ่งของประเทศไทย เสน่ห์ของนวดไทยและสมุนไพรไทยจะยังคง
นำพารายได้มหาศาลเข้าประเทศไทยด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละหลายพันล้านบาท วันนี้มหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ ครั้งที่ 16 จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ
กำลังจะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำเรื่องสมุนไพรคุณภาพ
รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างภาคภูมิในท่ีสุด  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

วีดทีศันห์มอไทยดีเดน่แหง่ชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ทุก ๆ วันตั้งแต่เช้ามืดที่นี ่จะเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนทั้งใกล้และไกลเดินทางเข้ามาด้วย
ความหวัง หลายคนมาค้างแรมรอคอยให้พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ ได้รักษาขจัดปัดเป่าความเจ็บไข้ได้ป่วย ให้หายลงไป 
เกือบ 70 ปีมาแล้ว ที่พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพ้ืนบ้านในวัย 82 ปี แห่งตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
ได้ทำหน้าที่รักษาอาการเจ็บป่วยของผู้คนมากมายอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย โดยพ่อได้สืบทอดความรู้การรักษา
กระดูกหัก การจับเส้น รักษาอัมพฤกษ์ อัมพาต มาจากผู้เฒ่าแดงยาว ผู้เป็นตาตั้งแต่อายุได้เพียง 14 ปี จากนั้นได้
บวชเรียนเที่ยวศึกษาตำราจากหมอพระเกจิอาจารย์ตามวัดละแวกบ้านอีกหลายแห่ง เรียนรู้วิชาปรุงยาสมุนไพร      
แก้พิษงู ปัดต้อ ปัดเริม ปัดซางเด็ก ตลอดจนพิธีกรรมและมนต์คาถาต่าง ๆ  พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ ยึดมั่นคำสั่งสอน
ของครูอาจารย์ในการเป็นหมอพื้นบ้านที่ดี มีคุณธรรม ทุกวันพระพ่อจะเว้นการรักษาผู้ป่วยเพื่อเข้าวัด ทำบุญ รักษา
ศีล ช่วยงานของชุมชน จนเป็นที ่เคารพรักและศรัทธาของชาวบ้านทั ่วทั ้งอำเภอหลังสวนเรื ่อยมา ด้วยความรู้
ความสามารถและภูมิปัญญา อันล้ำค่า พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ       
สาขาการแพทย์แผนไทย เมื ่อปี พ.ศ. 2554 ได้ร่วมฝึกอบรมและทำงานวิจัยกับกรมการแพทย์แผนไทยและ     
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษา และส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลหลังสวน และหน่วยบริการ
สาธารณสุข ในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมอพื้นบ้านเพื่อให้เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรเพื่อการพึ่งพา
ตนเองให้กับชาวบ้าน ลูกหลานในชุมชน วันนี้พ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ หมอพ่อพระแห่งลุ่มน้ำหลังสวนได้รับการยกย่อง
ให้เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เป็นแบบอย่างของหมอพื้นบ้านที่มีจิตใจอันประเสริฐงดงาม      
ที่ยังคงเก็บรักษาคุณค่าภูมิปัญญาด้านสุขภาพในท้องถิ่นและนำมาสืบทอดให้เป็นมรดกของคนไทยทุกคน 
 
 

กลา่วรายงาน งานมหกรรมสมนุไพรแหง่ชาติฯ ครัง้ที ่๑๖ 
 

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ท่านประธาน “ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร” รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และผู้เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ทุกท่าน 
 ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน
จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ เป็นประจำทุก  ๆปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเครือข่าย 
สนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับชาติและพ้ืนที่  นั้น 

การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ เป็นการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และมูลนิธิต่าง  ๆมากกว่า 135 องค์กร ในทุก  ๆปีมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200,000 คน 
จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 10 – 12  (ฮอลล์ 6 – 8 เดิม) และห้องประชุมฟีนิกซ์     
1 – 6  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “สมุนไพร นวดไทย 
อนาคตไทย” (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธาน กล่าวเปิดงานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” และมอบประกาศ
เกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ขอเรียนเชิญครับ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ค ากลา่วพธิเีปดิและปาฐกถาพิเศษ “สมนุไพร นวดไทย อนาคตไทย” 
งานมหกรรมสมนุไพรแหง่ชาติฯ ครั้งที ่๑๖ 

 

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านผู้บริหาร ท่านผู้มีเกียรติชาวแพทย์แผนไทย ผู้ใช้บริการแพทย์
แผนไทย ผู้สนับสนุนสมุนไพรไทย รวมถึงสื่อมวลชนทุก ๆ ท่าน ทราบว่ามีการพัฒนาการจัดงานมาตลอด  
ซึ่งครั้งนี้เป็นเรื่องราวของ “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” ชัดเจนว่างานครั้งนี้ขับเคลื่อนตามนโยบาย  
ของรัฐบาล มุ่งเน้นเรื่องสมุนไพรให้ครบวงจร อย่างยิ่งคือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
สนับสนุนคุ้มครองและอนุรักษ์ให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย และสิ่งที่ผลิตจากสมุนไพรไทยนั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้น และเราสามารถที่
จะรวมพลังทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคของประชารัฐด้วย ตั้งแต่การ
เพาะปลูก การแปรรูป จนนำไปสู่การขาย ทำได้ตลอดและคุณภาพก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ประชาชนได้เข้าถึงความรู้
ทางด้านแพทย์แผนไทยเพ่ิมมากข้ึน มีหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งกลายเป็น Champion ขึ้นมาทั้งภาครัฐและเอกชน  
 รัฐบาลมีนโยบายขอให้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยเน้นเรื ่องนี้ลงไปในทุกระดับ และให้ความรู้
ประชาชนว่าแค่เจ็บคอไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ แทนที่การให้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยสมุนไพรไทย เช่น       
ยาฟ้าทะลายโจร ยาแก้ท้องเสีย เป็นต้น ผลที่เกิดขึ้นเป็นที่น่าชื่นใจ ยาปฏิชีวนะทดแทนได้ ด้วยสมุนไพรไทย 
ผลการรักษาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีความแตกต่างและดีกว่าเดิมด้วย ประชาชนก็รับทราบในเรื่องนี้ นี่คือความ
เจริญก้าวหน้าในระดับของประเทศไทย ขณะเดียวกันการพัฒนาสมุนไพรให้ออกมาจนกระทั่งเป็นอาหาร
เสริม เป็นยาได้จริง ๆ นำมาใช้ในการรักษาโรคปวดข้อต่าง ๆ เช่น AntiOx สารสกัดขมิ้นชัน เป็นผลิตภณัฑ์
ที่เป็นยาครั้งแรกในประเทศไทย ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ราคาอาจ
ใกล้เคียงกับของต่างประเทศ แต่ผลข้างเคียงเกือบจะไม่มีเลย เพราะยาต่างประเทศมีผลข้างเคียงทั้งกัด
กระเพาะ หรือทำให้ไตเสื่อมสภาพในการทำงาน แต่สมุนไพรตัวนี้แก้อาการปวดเข่าได้เป็นอย่างดี แล้วยัง
สามารถเข้าไปเคลือบกระเพาะได้ด้วย นี่คือความสำเร็จที่ตามกันมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังใช้ในเรื่อง
ของเครื่องสำอางได้ นี่เป็นการทำ Value-added ได้เป็นอย่างดียิ่ง ปัจจุบันเราปลูกสมุนไพรมากมายแต่
ต่างประเทศซื้อเราไปทำเป็นสารสกัดกลับมาขายให้เราในราคาแพง ต่อไปนี้จะลดน้อยลง เพราะเราสามารถ
ทำสารสกัดได้เอง เรานำสารสกัดนั ้นมาผสมในส่วนประกอบต่าง ๆ ในแง่ของการทำเป็นยา และ
เครื่องสำอาง อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้แก่ประชาชนให้ได้รับทราบ อนาคตไกลแน่นอน
ถ้าเราร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย ฉะนั้นทั้งการผลิตและผู้ใช้ต้องไปด้วยกัน สร้างสิ่งที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้น สร้างความ
ศรัทธาให้เกิดข้ึนกับการใช้สมุนไพรไทย   

 ขณะนี้โขนเพิ่งเป็นมรดกโลก ขณะเดียวกันคาดว่า “นวดไทย” จะเข้าสู่การเป็นมรดกวัฒนธรรม
เป็นครั้งแรก น่าจะประกาศในเร็ว ๆ นี้ ฉะนั้นหลายอย่างที่เกิดขึ้นต้องแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสิ ่งที่
ต่อเนื่องกันมาถึง 700 ปี สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นได้จริง ๆ ห้ามไปเบี่ยงเบนให้เป็นไปในเรื่องอื่น ถ้ามีคนที่มีความรู้   
มีประสบการณ์ และทำให้เกิดผลดีอย่างนี้ได้ใคร ๆ ก็อยากไปรักษา “นวดไทย” เราต้องช่ วยกันพัฒนา
ศาสตร์นี้ให้คงอยู่และรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราไว้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้
เหมาะสมกับสมัยด้วยโดยไม่ทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมของไป   

ฉะนั้นทั้ง 2 อย่างนี้ไม่ว่า “สมุนไพร” หรือ “นวดไทย” คือ “อนาคต” ที่เห็นภาพชัดเจนและเป็น
อนาคต ที่เราก้าวไปถึงอย่างแน่นอน ถ้าพวกเราทุกคนช่วยกันรวมพลังสังคมเพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

เพื่อให้การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทยออกสู่เวทีโลกอย่างสง่าผ่าเผยออกไปให้คนรู้คุณค่า ถ้าเราช่วยกัน   
คิดว่าไม่มีอะไรที่คนไทยทำไม่ได้ยกเว้นเราขัดกันเอง ดังนั้นขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

ในนามของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณท่านผู้มีส่วนร่วมทุก ๆ ท่าน หวังเป็นอย่าง
ยิ่งคือ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสมุนไพรไทยและ
นวดไทย จะมีบทบาทในการสร้างสุขภาวะประชาชนและเสริมเศรษฐกิจของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี      
มีความมั่นคงและยั่งยืน  และขอแสดงความยินดีกับพ่อหมอเสริฐ ขาวอรุณ ที่ได้รับรางวัลหมอไทยดีเด่น
แห่งชาติในครั้งนี้ และทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ทุกอย่างที่จะเกิดข้ึนอยู่ที่ผู้ประกอบการด้วย เพราะ
ภาคธุรกิจสามารถท่ีจะไปทำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ นั่นคือความหวังที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดี
ขึ้นและพัฒนาองค์ความรู้ให้ดีขึ้น 

ได้เวลาอันสมควร ขอเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย”
และขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จทุกประการตามที่มุ่งหวัง 
 

  

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
 

มอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้ 
1. รางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖2 พ่อหมอเสริฐ  ขาวอรุณ หมอพ้ืนบ้านจังหวัดชุมพร 
2. รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards, PMHA) ประจำปี 

พ.ศ. 2562 ๙ ประเภท จำนวน ๑3 รางวัล 
 

2.1 ประเภทผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ  
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ 

เอ็น-แคปซิน ครีม มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จ 
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

พลูจีนอล บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 
ยาทารักษาแผลในปากขาวละออ  
KHAOLAOR MOUTH GEL 

บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด 

                ๒.๒   ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

                 ๒.๓    ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ 

VO2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรวีโอทู 
 

บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ 
ผลิตภณัฑ์ลาวติ้า แอคเน่ เคลียร์ มาร์ค 
(La Vita Acne Clear Mask) 

บริษัท เนเจอรไ์อเดีย จำกัด 
 

ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิง วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 
 
 

 

๒.๔   ประเภทผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ  

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ 
ผลิตภัณฑ์กระจายกลิ่นน้ำหอมเฮ้าส์ออฟเฮิร์บกลิ่น
กล้วยไม้ป่าและแซนดัลวู๊ด  

บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวช่ัน จำกัด 

ผลิตภัณฑ์แพททรีน ่า อโรมาเธอราพี มาสซาจออยล์  
สูตรฮิพพี รียูเนียน, สูตรเอ็นเนอร์ไจซิ่ง, สูตรโรแมนติค และ
กิฟฟารีน เอ็กซ์คลูซีฟ สปา มาสซาจ ออยล์ สูตรรี  แลคซิ่ง 

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด   

     ๒.๕   ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ 

ครีมพอกหน้าเปลือกกล้วยไข่สกัด พญาไพร 

ผลิตภัณฑ์ล้างจานธรรมชาติ บูมกรีนพลัส บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

       ๒.๖    ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 
- มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
       ๒.๗    ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ  

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
       ๒.๘    ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

- บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด 
       ๒.๙    โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติประเภทโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

3. รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือก ประจำปี ๒๕62 จำนวน 13 รางวัล ได้แก่ 
3.1 ระดับเพชร ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 
3.2 ระดับประเทศ  

 

     ๑) ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ประเภทรางวัล ชื่อหน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม เขตสุขภาพที่ 8 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี เขตสุขภาพที่ 12 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เขต
สุขภาพที่ 10 
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    ๒) ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  

ประเภทรางวัล ชื่อหน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม เขตสุขภาพที่ 8 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพท่ี 5 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เขตสุขภาพท่ี 7 
      

๓) ประเภทโรงพยาบาลชุมชน  

ประเภทรางวัล ชื่อหน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เขตสุขภาพท่ี 9 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงพยาบาลชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เขตสุขภาพท่ี 10 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงพยาบาลลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพที่ 3 

     ๔) ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชินี  

ประเภทรางวัล ชื่อหน่วยงาน 

รางวัลชนะเลิศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี ่แยกสวนป่า จังหวัด
นครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ 11 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีบ้านควนปอม  
จังหวัดพัทลุง เขตสุขภาพที่ 12 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุทอง จังหวัดสกลนคร     
เขตสุขภาพท่ี 8 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

 
 
 
 
 
 

1. การประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
 

 

การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ   
ครั้งที่ 16 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขับเคลื่อนเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้มีความหลากหลาย พัฒนาผลงานวิชาการทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านวิชาการและเกิดเครือข่ายวิชาการ
ระดับพื้นที่และระดับชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6  ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ประเด็นหลักในการประชุมวิชาการประจำปี มี 4 ประเด็น และมี
หัวข้อการประชุมวิชาการ  จำนวน 14 หัวข้อ ดังตาราง 1 

 

รูปแบบการประชุมวิชาการฯ ห้องใหญ่ (Plenary Session) จำนวน 3 ห้อง 
และห้องเล็ก (Symposium Session)  จำนวน 11 ห้อง 

กลุ่มเป้าหมาย  นักวิชาการ บุคลากรสาธารณสุข ประชาชนผู้ที่สนใจ นักเรียน 
นักศึกษา องค์กรและเครือข่าย 

 

ตาราง 1 หัวข้อการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 
 

ประเด็นหลัก หัวข้อประชุมวิชาการ 

 
ประเด็นการขับเคลื่อน 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   

เมืองสมุนไพร: โอกาส & การพัฒนา 
Champion Products: โอกาส & การพัฒนา 
อุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรสู่ตลาดโลก 
เปิดตลาดสมุนไพรไทยสู่ตลาดจีน และกลุ่มประเทศ CLMV 

ประเด็นการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

การพัฒนามาตรฐานผู้ให้บริการด้านการนวดไทยของประเทศไทย 
หมอพ้ืนบ้านกับอนาคตสุขภาพชุมชนไทย 
อนาคตการวิจัยตำรับยาแผนไทย 
ทิศทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการแพทย์แผนไทยอย่างยั่งยืน 
ทรัพย์สินทางปัญญากับการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ประเด็นการจัดการเพ่ือนำ
การแพทย์แผนไทยไปใช้
ประโยชน์ 

เช็ค & แชร์ สร้างความปลอดภัยการใช้สมุนไพร 
การบูรณาการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบสุขภาพในอนาคต 
บูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ 

ประเด็นวิชาการร่วมสมัย 
กัญชา: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย 
เห็ดเป็นยาและอาหาร 

  

พบว่า จำนวนผู้ที ่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการผ่านระบบลงทะเบียนล่วงหน้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย       
มีผู้สนใจ จำนวน 3,958 คน ประเด็นประชุมวิชาการที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุด คือ “กัญชา: โอกาส & ความ
ท้าทาย”   

ส่วนวิชาการ 
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๑.๑ ประเด็นการขบัเคลื่อนตามยทุธศาสตรช์าติ 
เมอืงสมนุไพร: โอกาส & การพัฒนา 

 

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562  เวลา  09.00 – 10.30 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์1 - ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

     ผู้อภิปราย 
 นพ.พัลลภ  ยอดศิรจินดา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
 นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
 คุณวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 ภญ.เปรมรัตน์  อุไรรัตน์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
 

     ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
      กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

สรุปการเสวนา  
 หัวข้อ “เมืองสมุนไพร : โอกาสและการพัฒนา” เมืองสมุนไพรเป็นนโยบายตั ้งแต่ป ี 2559               
เริ่มดำเนินการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี เชียงราย และสกลนคร ต่อมา
ในปี 2560 ขยายเพิ่ม 9 จังหวัด และในปี 2562 ขยายเพิ่มอีก 1 จังหวัด ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ โดยมี 4 จังหวัดนำร่องเป็นจังหวัดต้นแบบนั้น ผลการดำเนินงานของเมืองสมุนไพรที่เป็นส่วน
ขยายในปี 2560 และ 2562 ประสบผลสำเร็จ และพบปัญหาอุปสรรค ทางด้านใดบ้างในการดำเนินงาน  

 

จังหวัดอุทัยธานี นพ.พัลลภ  ยอดศิรจินดา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 

วิสัยทัศน์ คือ เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุข จังหวัดอุทัยธานี เป็น
จังหวัดที่มีภูมิประเทศค่อนข้างหลากหลาย มีพื้นที่เป็นป่าประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด ป่าที่สำคัญ คือ 
ห้วยขาแข้ง ถือว่าเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อันดับต้น ๆ ของประเทศ มีภูเขาและป่าอีกแห่ง คือ อำเภอ
บ้านไร่ มีประชากรประมาณ 300,000 คน แต่ระยะทางไกลจากอำเภอเมือง ประมาณ 80 กิโลเมตร  

เมืองสมุนไพรของจังหวัดอุทัยธานี  เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีมีต้นทุนในเรื่องของป่า จุดเริ ่มต้นของ         
เมืองสมุนไพรเริ่มจากการทำงานร่วมกันระหว่าง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมี 
vision คือ จังหวัดอุทัยธานีจะเป็นเมืองสมุนไพรที่ครบวงจรสู่สังคมสาธารณสุขอย่างยั่งยืน สมุนไพรครบวงจร คือ มีการ
ดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  ซึ่งต้นน้ำ คือ การปลูกสมุนไพร การหาสมุนไพรมาใช้ในพื้นที่ การผลิต
สมุนไพรให้ได้คุณภาพ จะแปรรูปเป็นวัตถดุิบ สมุนไพรแห้ง หรือจะแปรรูปเป็นยา ในอนาคตจะแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง 
หรือผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหาร สุดท้ายมีการใช้กันทุกคนในจังหวัดอุทัยธานี ถ้ามีโอกาสจะต่อยอดไปที่จังหวัดอื่นด้วย 
อนาคตจะมีตราสัญลักษณ์ที่เป็นของจังหวัด ไม่ใช่ของโรงพยาบาล, ของสำนักงานสาธารณสุข หรือของเอกชน ซึ่งถ้ามี
การซื้อสมุนไพรที่มีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี จะได้สมุนไพรที่มีคุณภาพ 

เมืองสมุนไพรของแต่ละจังหวัดเริ ่มต้นมาจากสาธารณสุขเป็นหลัก ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรส่วนใหญ่ คือ ตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาล ความแตกต่างที่ไม่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงพยาบาลแต่
จะเป็นในรูปแบบตราสัญลักษณ์ของจังหวัด มองว่าอุทัยธานีเป็นเมืองสมุนไพรไม่ใช่โรงพยาบาลสมุนไพร ถ้าทำ
เป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัด ต้องยกระดับเจ้าภาพหลักเป็นเจ้าภาพร่วม จังหวัดอุทัยธานีมองว่า ในส่วนของ
การพัฒนา เริ่มเมื่อ ปี 2560 ในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์, ทิศทาง และโครงสร้างต่าง ๆ ทำให้ครบวงจรใน   
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

การเป็นเมืองสมุนไพร และในปี 2561 ก็ต่อยอดในเรื่องของโครงสร้างสำคัญ ด้านการเกษตรและการแปร
รูปผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ส่วนการแปรรูปของยาเรามีโรงพยาบาลหนองฉาง ซึ่งผ่าน GMP ของกระทรวง
สาธารณสุข ไม่ต้องมีการทำอะไรเพิ่มเติมแค่ดำเนินการต่อยอด และในปี 2562 มีการวางแผนว่า จะเริ่มมี
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากวัตถุดิบในพื้นที่ และจะต่อยอดในเรื่องของการทำการตลาดทั้งภายในอำเภอ จังหวัด
และนอกจังหวัดต่อไป สิ่งสำคัญที่สุด คือ มีการวางแผนการดำเนินงานให้แต่ละอำเภอต้องมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าภาพเมืองสมุนไพร เช่น อำเภอลานสัก เน้นเรื่องการจัดบริการ เป็น model ของการให้บริการการใช้ยา
สมุนไพร การใช้ทางด้านแพทย์แผนไทยทั้งหมด อำเภอบ้านไร่ จะเป็นแหล่งปลูก ส่วนหนองฉาง จะเป็น
โรงพยาบาลผลิตยา ถ้ามีโอกาสจะต่อยอดในเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากยาก็จะอยู่ที่รพ.หนองฉาง  

มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างไรที่จะให้พ้ืนที่ส่วนไหนของจังหวัดดำเนินการในส่วนใด  
 จากการวิเคราะห์ต้นทุนที่มีอยู่ กับสภาวะในปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีมีความเหมาะสมใน

แต่ละเรื่อง ได้วางแผนการดำเนินงานในภาพของจังหวัด ตั้งแต่ปี 2560 และ 2561 ตั้งเป้าหมายว่าแต่ละ
พื้นที่จะพัฒนาทางด้านใด การขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ ต้องดำเนินการให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดมาร่วมมือกันในการดำเนินงาน ซึ่งเรื่องนี้สาธารณสุขไม่
สามารถทำได้เพียงหน่วยงานเดียว โดยมีการจัดตั้งให้เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และเมื่อดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วต้องมี
การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินงานเป็น
เมืองสมุนไพรของจังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่เดือนมกราคมของปี 2561 เมืองสมุนไพรของจังหวัดอุทัยธานี    
มีคณะกรรมการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์หลัก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็น
เจ้าภาพหลักในยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องของการใช้ การผลิต เรื่องของยา ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ เรื่อง
วัตถุดิบ ต้องเป็นเรื่องของเกษตร การแปรรูปก็เป็นเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สุดท้าย คือ
การทำตลาด การทำบรรจุภัณฑ์ การจัดรูปแบบอย่างไรให้สวยงาม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาด 
เป็นเรื่องของพาณิชย์จังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด ถ้ามีแผนในการที่จะดำเนินการ ในปี 2563 และ 
2564 จะขออนุมัติงบประมาณทั้งงบบูรณาการของจังหวัดและของภาคต่อไป ฉะนั้น การทำงานไม่ใช่ด้าน
สาธารณสุขอย่างเดียว ทุก ๆ ส่วนในจังหวัดอุทัยธานีต้องมามีส่วนร่วมทั้งหมด หน้าที่หลัก ๆ คือ เลขานุการ   

กิจกรรมในปี 2561 ของเกษตรดำเนินการในส่วนต้นน้ำ มี 3 กิจกรรม เน้นเรื่องป่าครอบครัว 
เพราะถ้าเมื่อไหร่ปลูกป่าครอบครัว สมุนไพรก็จะขึ้นเอง เน้นการเปลี่ยนแปลงสาธิตเป็นแปลงสาธิตแปลง
ใหญ่ สอนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณอำเภอบ้านไร่ และอำเภอลานสัก ปลูกสมุนไพรในชุดแรก เรื่องกลางน้ำ 
ส่วนหนึ่งคือ  โรงแปรรูปสมุนไพร ไม่ใช่ด้านสาธารณสุขทำ มีการดำเนินงานเป็นทั้งทีม ทั้งเกษตร ทั้งพัฒนา
ชุมชน เข้ามาร่วมกันในการดูแลโรงแปรรูปสมุนไพร ใช้ระบบของ “วิสาหกิจชุมชน” กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็น
ผู้ดูแลโรงผลิตแปรรูปสมุนไพรนี้ ช่วงของการดำเนินการให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนามเข้า อำเภอบ้านไร่        
มีเงินกองทุนตั้งเป้าหมายว่าจะจัดการโรงแปรรูปสมุนไพร มีงบประมาณ 60,000 บาท สมุนไพรส่วนหนึ่งมี
รออยู่เพราะเป็นแหล่งที่มีการปลูกสมุนไพร  

มีการไปดูการดำเนินงานที่ “ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีกลุ่ม
ของดงบังเป็นพี่เลี ้ยงต้นแบบในการดำเนินงาน ถ้าการดำเนินงานนี้ประสบผลสำเร็จ เรามีบันทึกข้อตกลง   
ความร่วมมือ ร่วมกับโรงพยาบาลหนองฉางในการผลิตยาสมุนไพร ดังนั้นจึงสามารถวางแผนการผลิตสมุนไพร
แห้งโดยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดำเนินการให้เพียงพอต่อการนำไปผลิตยาสมุนไพร จังหวัดอุทัยธานี  

small success ส่วนหนึ่งที่ได้คือ การทำงานเชิงระบบของทั้งจังหวัด ส่วนที่ตามมาคือ เรื่องของ
การผลิตสมุนไพรในจังหวัดอุทัยธานีไม่ได้ใช้เฉพาะจังหวัดอุทัยธานี มีการประสานความร่วมมือระหว่างเขต
สุขภาพที่ 3 ได้กำหนดว่าทั้งจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท ซึ่งมีโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพร ต้องเป็นผู้ผลิต 
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เพื่อนำไปใช้ทั้งเขต โดยทุกปีของเขตสุขภาพที่ 3 ได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อเป็นต้นทุนให้สำหรับ    
2 โรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลของอุทัยธานีและชัยนาท ที่ผลิตยาเป็นตัวหลักให้กับโรงพยาบาลและ
ส่วนของสาธารณสุขทุก ๆ จังหวัดในเขต 3 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท และ
อุทัยธานี ทางจังหวัดดำเนินการสำเร็จมาแล้ว เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 , 2561 และปี 2562 ก็ได้
งบประมาณมาโดยตลอด อีกส่วนหนึ่งที่สำเร็จคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะมาดำเนินการการเชื่อมต่อระหว่าง
ต้นน้ำกับกลางน้ำ จะเป็น quick win ต่อไปในอีก 2 เดือน มีการนำสมุนไพรที่มีในจังหวัดมาผลิตเป็นยา เช่น 
โรงพยาบาลหนองฉาง ผลิตยาสมุนไพรโดยใช้วัตถุดิบของทางจังหวัด 
 ปัญหาสำคัญคือ งบประมาณ ถ้ากระทรวงหรือทั ้งประเทศจะมุ่ งเน้นเรื ่องของเมืองสมุนไพร 
“Herbal City” ในการส่งเสริมให้เกิดทั้งระบบ ต้องมีงบประมาณให้โดยตรง การเกิด Herbal City ต้องมี
ค่าใช้จ่ายหลาย ๆ ส่วนในเรื่องของงบประมาณ เรื่องของโครงสร้างบางอย่าง โรงพยาบาลที่ผ่าน GMP เขาก็
ต้อง maintenance เรื ่องของเครื ่องจักร เครื่องมือ บุคลากรที ่ต ้องมาดำเนินการ สิ ่งเหล่านี ้ต ้องมี
งบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจน 

ถ้ารัฐให้การสนับสนุน มี shelve กลางของประเทศหรือของเขตหรือของภาคสำหรับวางผลิตภัณฑ์
สมุนไพร โดยให้แต่ละจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพรนำเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่นิยม ซ่ึงที่ได้รับความสนใจของแต่
ละจังหวัดเพ่ือจำหน่าย และช่วยในการทำการตลาดให้ได้ น่าจะได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น  
  

จังหวัดพิษณุโลก นพ.ปิยะ  ศิริลักษณ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

   

การดำเนินงานที่ผ่านมาเมืองสมุนไพรของจังหวัดพิษณุโลก ความสำคัญของเรื่อง Herbal City 
หรือ “เมืองสมุนไพร” น่าจะมีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่ ๆ  
 ประเด็นที่ 1  ถ้าจะเป็นเมืองสมุนไพร จำเป็นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าจุดหมายที่ชัดเจน ว่ากำลังจะ
เคลื่อนไปสู่เมืองสมุนไพร แล้วจะเคลื่อนไปโดยสอดคล้องกับเป้าหมายอื่นอย่างไรบ้าง 
 ประเด็นที่ 2  ถ้าจะขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร เมืองสมุนไพรไม่ใช่เท่ากับสาธารณสุข ไม่ใช่เท่ากับ 
รพ. หรือไม่ใช่เท่ากับยาสมุนไพร แต่เป็นเรื่องของการนำสมุนไพรมาใช้กับชีวิตและสังคมเพ่ือจุดหมายต่าง ๆ 
การดำเนินงานต้องมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 ประเด็นที ่ 3  สิ ่งที ่สมุนไพรจะไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนจะ
ดำเนินการในรูปแบบใด อย่างไร 
 ส่วนที่ 1  การมีทิศทางที่ชัดเจน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดส่วน
ขยายเรื่องของเมืองสมุนไพรซึ่งสอดคล้องกับจุดหมายปลายทางของจังหวัดพิษณุโลกที่ตั ้งไว้ จุดหมาย
ปลายทางหนึ่งของพิษณุโลก คือ การเป็นเมืองสุขภาพดี มองว่า มิติการที่จะเป็นเมืองสุขภาพดีของพิษณุโลก
มีทั้งเรื ่องของการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในภาคเหนือ
ตอนล่าง ความใหญ่อาจจะไม่ใช่พื้นที่ใหญ่ ไม่ใช่จำนวนอำเภอที่มีอยู่มาก เพราะมีเพียง 9 อำเภอ แต่ความ
ใหญ่คือที่ว่าเป็นศูนย์รวมของหน่วยราชการต่าง ๆ จำนวนมาก รวมถึงมีมหาวิทยาลัยและมีความเจริญ
ทางด้านการค้า ทางเศรษฐกิจมากพอสมควร การที่มีความเจริญ มีจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่จำนวนมาก 
มีหน่วยราชการต่าง ๆ จำนวนมาก สิ่งหนึ่งที่ตั้งเอาไว้คือ จะต้องเป็นเมืองสุขภาพดี การจะเป็นเมืองสุขภาพ
ดีจะต้องมีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง คือ เป็นเมืองที่มีความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ มีโรงพยาบาลศูนย์
ขนาดใหญ่ ประมาณ 1,000 เตียง คือ รพ.พุทธชินราช และมีโรงพยาบาลอ่ืน ๆ อีก 9 แห่ง 

องค์ประกอบที่สอง เนื่องจากมีผู้สูงอายุจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเมืองที่รองรับการดูแล
ผู้สูงอายุในอนาคตที่จะเพ่ิมข้ึน การจะทำให้มีความเป็นเลิศทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุได้ จำเป็นจะต้อง
ใช้นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ แต่สุดท้ายแล้วต้องไม่ห่างจากภูมิปัญญาพ้ืนฐานของไทย เรา 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ก็มีทิศทางอีกทางหนึ่ง คือ เรื่องของการเป็นเมืองสมุนไพร ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารสุขมอบหมายใ ห้
จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองสมุนไพรส่วนขยาย 
 ปรากฎว่า การมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นความสำเร็จไปครึ่งหนึ่ง แต่อีกครึ่งที่สำคัญต้องหันกลับมามอง
ว่ามีต้นทุนอะไรบ้าง และทำการวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่มีออกมาเป็น “ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ” 
 

 ส่วนต้นน้ำ  มีพื ้นที่ซึ ่งมี 2 ส่วน คือ ส่วนที ่ 1 เรียกว่าแหล่งสมุนไพรตามธรรมชาติ จังหวัด
พิษณุโลกเป็นจังหวัดค่อนข้างกลม ๆ ทางตะวันตก ทางใต้ จะเป็นที่ราบ ส่วนทางตะวันออกและทางเหนือ 
จะเป็นภูเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติที่มีสมุนไพรขึ้นอยู่จำนวนมาก มีเป็นแสน ๆ ไร่ที่มีสมุนไพรตามธรรมชาติ
ขึ้นอยู่ ในขณะเดียวกันในพิษณุโลกก็มีพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือจะปลูกสมุนไพรแล้วเอาสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ 
มีประมาณ 300 กว่าไร่ และมีผู้ประกอบการที่ดำเนินการอยู่เป็น 100 ราย มีสมุนไพรที่เด่น ๆ คือ กล้วย 
ไพล ขมิ้นชัน ตะไคร้ ยังไม่เพียงพอในการที่สมุนไพรจะถูกปลูกแล้วจะถูกนำไปใช้ประโยชน์อาจจะต้องผา่น
กลุ่มคนหนึ่ง คือ กลุ่มหมอพ้ืนบ้านและผู้มีความรู้ พบว่า มีทั้งหมอพ้ืนบ้าน บุคลากรทางแพทย์แผนไทยและ
ที่สำคัญยังมีข้อมูลหรือตำรับตำราที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยอีกจำนวนมาก นี่เป็นต้นทุนหนึ่งที่จะเก็บเอาไว้ 
ถ้าจะมุง่ไปสู่การเป็นเมืองสมุนไพรที่ดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นต้นทุนที่จะใช้ต่อไป 
 

 ส่วนกลางน้ำ  หลายสิบปีที่ผ่านมา มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งคือ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ถ้าจะดูแล
ผู้คนโดยใช้ยาทางวิทยาศาสตร์ต่อไป สิ่งที่จะเกิดขึ้น คือ จะต้องพึ่งพายาวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะห่างไกลจาก   
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน แพทย์แผนไทยจึงตัดสินใจให้มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร
แล้วพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นโรงงานสมุนไพรที่ผ่าน GMP แล้ว และพัฒนาไปสู่อีกขั้นหนึ่งคือ เป็น WHO GMP 
มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที ่มีกำลังผลิตที่พร้อมจะผลิตยาสมุนไพรเพื ่อป้อนให้กับ โรงพยาบาลต่าง ๆ          
ในพิษณุโลก นอกจากมีโรงงานผลิตที่ดีแล้วของภาคราชการ ยังมีโรงงานผลิตที่เป็นของเอกชนอีกจำนวน
หนึ่ง เป็นโรงงานที่จะสามารถผลิตยาสมุนไพรและป้อนตลาดได้  ในส่วนกลางน้ำยั งมีสถาบันการศึกษา      
ไม่ว่าจะเป็นระดับมหาวิทยาลัย ใหญ่ที่สุดคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีกมากมาย ในส่วนนี้มีคณะเภสัชศาสตร์ช่วยเรื่องที่สำคัญ คือ เรื่องของการค้นคว้า    
และวิจัยสมุนไพร 
 ปลายน้ำ  ถ้าสมุนไพรมีต้นทางกำเนิดมาได้ มีวิชาการรองรับ มีโรงงานผลิต แต่ไม่มีที่จะไป จึงมี
นโยบายสำคัญว่า จะให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่เป็นของรัฐได้ใช้ยาสมุนไพร นอกจากนั้นยังจับมือกับส่วนอ่ืน
ของจังหวัดในการที่จะทำให้การใช้สมุนไพรไปสู่รูปแบบอื่น ๆ นอกจากยา อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
สมุนไพรทีเ่ป็นองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพในรูปแบบอ่ืน และเป็นองค์ประกอบในแหล่งท่องเที่ยว 
 ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่วางแนวทางการดำเนินงานเอาไว้และได้ดำเนินการผ่านมา สุดท้ายคิดว่าสิ่งเหล่านี้        
ถ้าเคลื่อนไปพร้อมกันจะสำเร็จที่สุด ถามว่า พิษณุโลกเคลื่อนไปพร้อมกันอย่างไร คือว่าเมื่อเป็นแนวทางรวม
ของจังหวัดแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่น ๆ จึงได้จัดตั้งมีคณะกรรมการที่จะดำเนินการเรื่องนี้ทั้ง
จังหวัดโดยมีทางสาธารณสุขเป็นเลขานุการ แต่ไม่ได้เป็นหน่วยงานหลัก มีหน้าที่นัดประชุมทั้งหมดแล้วมา
ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์และได้วางยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วว่าในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ำ 
กลางน้ำ ปลายน้ำ จะเดินไปสู่จุดหมายในรูปแบบใดได้บ้าง 

small success ของพิษณุโลก คือ การนำสมุนไพรไปสู่คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมของจังหวัด ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มของคนป่วย มีโรงงานที่ได้ GMP ได้มาตรฐานแล้ว มีแผนของการกระจายยา และ 

แผนในการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตต่าง ๆ ซึ่งการผลิตยาต้องใช้วัตถุดิบในการผลิต ทางโรงงานผลิตยาจะมี
การทำสัญญา และข้อตกลงกับผู้ผลิตวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ โดยวัตถุดิบที่เป็นพืชสมุนไพรต้องปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่ใช้สารเคมี  
 กลุ่มที่ 2 กลุ่มของคนที่ต้องการมีสุขภาพดี ทางจังหวัดมีมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัย ทั้งที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เนื่องจากอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเรื่องของอาหารที่มีส่วนผสม 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

ของสมุนไพร ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าพอวิจัยออกมาใช้ได้ผลเอกชนมาขอซื้อไปจากมหาวิทยาลัย เช่น 
สมุนไพรปลูกผมตัวหนึ่ง ชื่อว่า “พรมมิ” แต่ไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนจะนำไปต่อยอด ทางจังหวัด
ก็มีความภาคภูมิใจ ในส่วนที่กำลังดำเนินการต่อไปคือ อาหารเสริมที่มีกล้วยเป็นส่วนประกอบ เนื่องจาก
พิษณุโลกมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องกล้วย จึงมีการหาสารสำคัญ ที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารเสริมเพ่ือเพ่ิมพูน
สุขภาพอย่างไร หลังจากเป็นผลิตภัณฑ์ต้องหาแหล่งกระจายสินค้า ร้านค้าที่ดี จังหวัดพิษณุโลกมีที่กระจาย
สินค้า ร้านค้าที่โรงพยาบาลพุทธชินราช ร้านค้าที่จะสามารถนำยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปวาง
จำหน่ายได้ใกล้ชิดผู้บริโภค 
 กลุ่มที่  3  กลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการเสริมสร้างตัวเอง เนื่องจากหลายคนที่มีปัญหาทาง
สุขภาพเรื้อรังแล้วต้องใช้วิธีการรักษายาแผนปัจจุบัน ปรากฎว่า ที่โรงพยาบาลพรหมพิราม เป็นโรงพยาบาล
ที่ให้บริการผู ้ป่วยนอกแบบคู่ขนาน มีพื ้นที ่สำหรับนอนพักรักษาสำหรับผู ้ป่วยที ่มีปัญหาแล้วต้องใช้
กระบวนการทางแพทย์แผนไทยใช้ยาสมุนไพรเป็นองค์ประกอบ ทางโรงพยาบาลมีการจัด course ในการ
รักษา เช่น ปวดหลัง ปวดเข่า ข้อไหล่ติด จะเข้าไปรักษาตาม course มีค่าใช้จ่ายครั้งละเท่าไหร่ นอกจากนี้
ยังเปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแต่ต้องการฟื้นฟูสุภาพ จะมีศาสตร์นี้บวกกับการใช้สมุนไพร
ซึ่งจัดเป็น course เช่นเดียวกัน 
 กลุ่มที่ 4  กลุ่มคนทั่วไป รูปแบบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว  จังหวัดกำลังสร้างสวน
สมุนไพรขนาดใหญ่เพ่ือที่จะให้ผู้ที่เข้าไปเที่ยวชมได้รู้จักว่าสมุนไพรมีประโยชน์อะไร ประกอบด้วยภูมิปัญญา
อะไรที่เรียนรู้กันมาตั้งแต่ในอดีต เริ่มต้นสร้างที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และยังมีภาคเอกชนอีกหลาย
หน่วยงานที่ให้ความสนใจที่จะมาร่วมมือเมื่อการดำเนินการตรงจุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประมาณ
เมษายน 2562 ทางจังหวัดพิษณุโลกจะมีการจัดงานการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ถ้ามีแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้ว การจะทำให้เข้าถึงได้ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ
สำนักงานการท่องเที่ยว ให้จัดแหล่งท่องเที่ยวสมุนไพรของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวด้วย 
 

จังหวัดอุดรธานี คุณวันชัย  จันทร์พร 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในเขตตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนบน เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านคมนาคม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การค้าขาย ได้แรงบวกพี่น้องประชาชนจากประเทศลาวของ
เวียงจันทน์ ข้ามมาที่หนองคาย เป้าหมายสุดท้ายของชาวลาว คือ จะต้องมาที่จังหวัดอุดรธานีมาจับจ่ายใช้สอย 
เพราะจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองไมซ์ (MICE) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนั้น ในความเจริญของเมือง
อุดรธานี นับว่าเป็นศูนย์กลางของความเจริญทุกด้าน เมื่ออุดรธานีเป็นเมืองที่เป็นไมซ์แล้วทำไมจึงสนใจงาน
ทางด้านสมุนไพร จังหวัดอุดรธานีพื้นฐานมี 20 อำเภอ มีภูมิประเทศทั้งเป็นภูเขา เป็นลำน้ำ เป็นห้วยต่าง ๆ     
มีความเหมาะสมทางด้านสมุนไพร พ้ืนฐานของจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองเกษตร แต่ปัจจุบันเป็นเรื่องอุตสาหกรรม
เป็นส่วนมาก พื้นฐานของเมืองเกษตรจะมีสมุนไพรเป็นจำนวนมากในเมื่อสมุนไพรปัจจัยทางพื้นฐานมีอยู่แล้ว
ทำไมไม่พัฒนางานทางด้านสมุนไพร ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญว่า ต่อไปนี้จังหวัดอุดรธานีจะต้อง
เป็นเมืองสมุนไพร เพราะพ้ืนฐานอย่างที่เรียนไปแล้ว ว่ามีวัตถุดิบ สภาพดิน สภาพอากาศ เอ้ืออำนวยต่อการที่จะ
เพาะปลูก หรือทำให้มันดีขึ้น จึงเสนอตัวขอรับเป็นจังหวัดสมุนไพร ในปี 2561 จังหวัดอุดรธานีเพิ่งได้รับ
ประกาศให้เป็นเมืองสมุนไพรเมืองล่าสุด ของประเทศ คือ จังหวัดที่ 14 วิสัยทัศน์ของเมืองสมุนไพรจังหวัด
อุดรธานี “เมืองแห่งนวัตวิถีสมุนไพร สู่สากลอย่างยั่งยืน” นวัตวิถี คือ ให้ชุมชนต่าง ๆ ได้พัฒนาสมุนไพรซึ่งมี
หลากหลายสายพันธุ์ต่าง ๆ อยู่แล้ว จะทำอย่างไร จะพัฒนาให้ดีขึ้น มีการขยายพันธุ์มากยิ่งขึ้นแล้วก้าวต่อไปก้าว
สู่สากลอย่างยั่งยืน จังหวัดอุดรธานีมีโรงพยาบาลศูนย์ของอุดรธานี โรงพยาบาลชุมชน 20 อำเภอ มี โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 200 กว่าแห่ง ประชากร 1,584,000 กว่าคน จึงใช้กระบวนการพัฒนาสมุนไพรให้ดีขึ้น 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 ณ ขณะนี้ได้เตรียมการไว้ 3 ส่วนหลัก ๆ ทุกโรงพยาบาลใช้ระบบการรักษาในรูปแบบแพทย์แผนไทย    
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใช้ระบบแพทย์แผนไทยถึง 50 แห่ง 1 ใน 4 ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่มีอยู่ได้เริ่มพัฒนา ในส่วนของอำเภอที่เป็นอำเภอนำร่องมีอยู่ 3 อำเภอ คือ 1) อำเภอปรางกู่ 
มีการสร้างอโรคยาศาล หรือสถานพยาบาล ในสมัยพระเจ้าชัยวรมัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้สมุนไพร
บำบัดรักษาแบบพื้นบ้าน 2) อำเภอบ้านผือ มีสมุนไพรหลากหลายชนิด มีต้นหญ้าหวาน เป็นพืชพันธุ์
ธรรมชาติ สามารถทำผลผลิตมาแทนน้ำตาล ลดความหวานของตัวน้ำตาลได้ 3) อำเภอน้ำโสม มีพื้นที่เป็น
เขาเหมาะที่จะขยายพันธุ์สมุนไพร ทุกอำเภอทุกพ้ืนที่ของจังหวัดอุดรธานีมีสมุนไพรเป็นจำนวนมาก จังหวัด
จึงมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของจังหวัดอุดรธานี ศึ กษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาว่า ผลผลิตที่มีอยู่ พืชสมุนไพรที่มีอยู่สามารถพัฒนา ต่อยอดอะไรได้บ้าง การเพ่ิม
มูลค่าของผลผลิต พืชสมุนไพร ซึ่งผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาที่ได้มาจะสามารถบอกได้ว่าควรจะ
พัฒนาอย่างไร ในรูปแบบใด 
 ในส่วนปลายทางจังหวัดต้องการประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีใน
จังหวัด นอกเหนือจากที่ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ใช้
ทางเลือกตรงนี้ไปแล้ว จะทำอย่างไรในการส่งเสริมการตลาด จังหวัดอุดรธานี มีทั้ง ตลาดล่าง เช่น ตลาด
ขายของ ตลาดนัด ตลาดสด ที่ประชาชนในชุมชนนำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปขาย ตลาดกลาง 
เป็นลักษณะโชว์ห่วย ตลาดบน ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จังหวัดอุดรธานีมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำและเป็นที่
รู้จักของประชาชนทั้งในจังหวัด และบริเวณรอบจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองคาย นครพนม เลย 
หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มาใช้บริการจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้า สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นำมา
ขายในสรรพสินค้า สิ่งที่สำคัญ คือ เรื่องคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริม
ละพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เพื่อนำไปขายในห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ได้รับ
ความนิยมจากประชาชน และเป็นที่รู้จัก ใช้กันอย่างแพร่หลาย  
 จังหวัดอุดรธานี เป็นเมือง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และสิ่งที่เป็นอารยธรรม จัดเป็นนวัตวิถี 
โอทอป ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีเท่ียวบินไป-กลับจากจังหวัดต่าง ๆ ไปลงที่จังหวัดอุดรธานี 60 เที่ยวบินต่อ
วัน ทางจังหวัดกำลังจะสร้าง Terminal อาคาร 3 ไว้เพื่อสำหรับรองรับผู้โดยสาร ยังไม่รวมถึงการเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถประจำทาง และที่เดินทางข้ามมาจากฝั่งประเทศลาว ส่งผลต่อการเจริญเติบโต
ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งเป็นโอกาสที่ทางจังหวัดจะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ 
ให้มีคุณภาพเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัด  
 จังหวัดอุดรธานีได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ ของจังหวัด เป็นจุดเด่นของ
จังหวัดอุดรธานี ที่เหมาะแก่การทำการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมในเรื่องของการต่อยอดสมุนไพร การใช้สมุนไพร 
และตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็น Herbal business model ที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการไว้เกี่ยวกับการพัฒนา 

ด้านฐานข้อมูล การเพ่ิมผลผลิตในการปลูก การใช้เทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งต่อไปต้องพัฒนา
เกี่ยวกับสินค้า OTOP, SME และโรงงานที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสินค้า การท่องเที่ยว   
เชิงสุขภาพควบคู่ไปกับนวัตวิถีในอนาคต จะทำการส่งเสริมการตลาดโดยให้ใช้ระบบการขายแบบออนไลน์        
Quick win มีอยู ่ 3 เรื ่อง 1) การเพิ ่มพื ้นที ่ปลูกสมุนไพรเพื ่อขยายเรื ่องของสมุนไพรกว้างขวางยิ ่งขึ้น           
จังหวัดอุดรธานีพร้อมที ่จะขยายเพราะมีพื ้นที ่ก ับสภาพภูมิอากาศที ่ค ิดว่าเหมาะสมที ่จะทำการปลูก                 
2) การทำวิจัยและพัฒนาให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เพ่ือนำผลของการวิจัยมาต่อยอด 3) หาความต้องการทางการ
ตลาดของสินค้า  และผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการค้าขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้ังในระดับชุมชน OTOP  
 จังหวัดอุดรธานี ทำเป็นระบบของ Cluster งานของฝ่ายปกครอง การพัฒนาจังหวัด เรียกว่า     
เป็นกลุ่ม Cluster จังหวัดอุดรธานีจะเป็นหัวหน้าทีมกลุ่มสบายดีของ 5 จังหวัด จังหวัดสงขลาเป็นทางใต้ 
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ตอนล่าง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นทางใต้ตอนบน เขาเรียกกลุ่มจังหวัด น่าสนใจว่า เราน่าจะรวมกลุ่มจังหวัด
หรือกลุ่ม Cluster ที่อยู่ในกลุ่มของการพัฒนาเอามาใช้ในเรื่องของสมุนไพรได้ด้วย 
 

จังหวัดสงขลา ภญ.เปรมรัตน์  อุไรรัตน์ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

เมืองสมุนไพรของจังหวัดสงขลา ได้เริ่มดำเนินการในปี 2561 เป็นจังหวัดเมืองสมุนไพรที่ขยายเพิ่มเติม 
จาก 4 จังหวัดนำร่อง ได้งบบูรณาการภาคมาเมื่อปี 2561 ในส่วนต้นทาง ได้เครือข่ายเกษตรกรเพิ่มขึ้น แต่ละ
ขั้นตอนของเกษตรกร ผู้ปลูกควรจะมีมาตรฐานอะไร ใครเกี่ยวข้อง ต้องทำอะไร เป็นความสำเร็จของต้นน้ำ        
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้งบสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในอำเภอ 4 อำเภอ ที่ติดชายแดน 20 กลุ่ม         
เป็นต้นทุนวัตถุดิบกลุ่มละ 50,000 บาท ทางกลุ่มนำไปพัฒนาการปลูก  นอกจากนี้ได้งบบูรณาการภาคของปี 
2561 ได้นำมาดำเนินการในเรื่องของโรงแปรรูปเบื้องต้น และโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ในส่วน กลางน้ำ         
มีสถานที่ผลิตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสิงหนคร ยังไม่ได้งบประมาณ
เกี่ยวกับการสนับสนุนในเรื่องของอาคาร 2) ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงงานได้
มาตรฐานผ ่าน GMP เร ียบร ้อย ได ้ งบสน ับสน ุนในเร ื ่องของเคร ื ่ องม ือการผล ิต ม ีนว ัตกรรมกับ
มหาว ิทยาล ัยสงขลานคร ินทร์  3 โครงการ ได ้ผล ิตภ ัณฑ ์มา 4 รายการ ของคณะเภส ัช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะการแพทย์แผนไทย อย่างละ 2 รายการ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ออกมาเป็นต้นแบบให้กับทางจังหวัดเป็นเยลลี่หญ้าดอกขาวสำหรับลดความอยากบุหรี่ ปี 2561 ในปี 2562 
ทางมหาวิทยาลัยได้ทำการวิจัยและพัฒนาต่อในลักษณะเชิงคลินิก คือ นำไปใช้จริงกับผู้ป่วย และเก็บข้อมูลใน
เรื่องของผลการรักษา ยารักษา เป็นตำรับหมอพื้นบ้าน ปกติหมอเอาสมุนไพรมาเคี่ยวกับน้ำมันเพื่อเอายามาใช้ 
ทางมหาวิทยาลัยได้นำมาพัฒนาเป็นสูตรลักษณะที่เป็นขี้ผึ ้งเพื่อให้ใช้ได้สะดวก ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก 2 ตัว          
ได้อาหารกับมาร์คหน้า คณะการแพทย์แผนไทยได้งบจังหวัดทำเป็นโรงงานนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหย เกษตรกร
สามารถส่งสมุนไพรที่ให้น้ำมันหอมระเหยไปกลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยสร้างมูลค่าเพิ่ม ที่คณะการแพทย์แผนไทย 
ในปี 2562 ส่วนสถานบริการได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์และพัฒนาสถานบริการต่าง ๆ  
 ทำไมเป็นสงขลาเมืองสมุนไพรและสงขลาเมืองแห่งความสุข เนื่องจากทางจังหวัดมีการดำเนินงาน ได้รับ
ความร่วมมือกันจากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ ท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัย และในส่วนของโรงพยาบาลต่าง ๆ นอกจากภาครัฐยังมีภาคเอกชนอีกมากมาย เช่น ร้านขายยาแผน
โบราณ โรงงานผลิตยา 10 กว่าแห่ง ร้านขายยา 60 กว่าแห่ง และยังมีกลุ ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ ่ม OTOP              
ที่ดำเนินการเฉพาะเรื่องของการผลิตเครื่องสำอาง  และเรื่องของการผลิตอาหารจากสมุนไพรมีอีกหลายแห่ง       
ซึ่งทางจังหวัดมองว่าเป็นโอกาส เป็นตลาดที่จะนำสมุนไพรจากต้นทางมาใช้ 

จังหวัดสงขลา มีอำเภอหาดใหญ่ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวมาเล เซีย ชาวจีน และ
ชาวต่างชาติ มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เป็นศูนย์กลางการคมนาคม รถยนต์ เครื่องบิน ท่าเรือน้ำลึก     
ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ สมาคม ชมรมแพทย์แผนไทยก็มีหลายกลุ่มหลายชมรมที่จดทะเบียนถูกต้อง     
เป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดสงขลาเมืองแห่งความสุขมาจากไหน มาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 
ท่านกำหนดวาระของจังหวัดมี 12 วาระ ที่ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องช่วยกันขับเคลื่อน เมืองสมุนไพร
ของจังหวัด เข้าในแผนของจังหวัดได้ 2 วาระ คือ วาระที่ 3 เรื่องของสงขลาเมืองท่องเที่ยว ศูนย์ท่องเที่ยว
ภาคใต้ ใส่แผนเข้าไปร่วมกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อีกวาระคือ วาระที่ 7 เรื่องการพัฒนาเกษตร  
เพื ่อความมั ่นคงทางด้านอาหาร เข้ากับการดำเนินงานที่เป็น “ต้นทาง” ซึ ่งกระทรวงเกษตรมีหลาย
หน่วยงานในจังหวัด เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริม เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสมุนไพร ซึ่งเป็นวาระที่ทำให้สงขลาเป็นเมืองแห่งความสุขโดย
เอาไปสอดรับกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
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 เป้าหมาย  เมืองสมุนไพรของสงขลาจะมีการดำเนินการอย่างไร เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 1 - 3 ปีแรก ให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงานของจังหวัด เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน
ไปพร้อม ๆ กัน การวางแผนการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในจังหวัด ประเด็นปัญหาที่พบ          
ในการดำเนินงานในปี 2561 เกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากงบประมาณที่ได้มาไม่พร้อมกัน และ
บางหน่วยงานไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ แต่ทางจังหวัดมีแผนการดำเนินงานรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิต Home stay ศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตร ศูนย์เรียนรู้เขิงสุขภาพ ในจังหวัด
เพื่อเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำมาใช้ประโยชน์ได้ ใน 3 ปี ต้องดำเนินการให้สำเร็จ และนำมา
วางแผนการดำเนินงานในอื่นส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 เรื่องสมุนไพรเด่นประจำจังหวัด ต้องมีการคัดเลือก เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด คือ ถ้ามาสงขลา
ต้องมาซื้อสมุนไพรชนิดนี้ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้มาตรฐานและมีชื่อ เสียง จัดทำเป็น One day 
trip ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัด และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หน่วยงานที่เป็นมัคคุเทศก์หรือบริษัททัวร์  
 10 ปี ควรพัฒนาโรงงานผลิตยาในหลาย ๆ จังหวัด ให้ได้มาตรฐาน GMP เนื่องจากโรงงานผลิตยา
ที่เป็นภาครัฐยังไม่ผ่าน GMP ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในส่วนโรงพยาบาลสามารถผลิตยาได้       
การผลิตถูกสุขลักษณะ แต่ไม่ผ่านมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทางจังหวัดตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้อง
ดำเนินการให้สำเร็จภายใน 1 - 3 ปี หรือภายใน 10 ปี ถ้าทางรัฐบาล หรือกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก มองเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ และให้การสนับสนุนงบประมาณ ประเด็น มาตรฐาน   
ฮาลาล เนื่องจากจังหวัดมีเขตพื้นที่ ที่ใกล้กับประเทศมาเลเซีย ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เป็นมุสลิม
เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้องได้รับรองมาตรฐานฮาลาลด้วย ภายใน 10 ปี  
จังหวัดจะสามารถจัดตั้งศูนย์กลางฮาลาลสมุนไพรได้ไหม เป็นเรื่องท้าทาย ประเด็นเรื่องการขยายเครือข่าย  
ผู ้ปลูกมองว่าเป็นปัญหาของจังหวัดเพราะจังหวัดสงขลาเป็นเมืองเชิงเศรษฐกิจ การเพาะปลูกหรือ
เกษตรกรรมจะเป็นพืชเชิงเดี่ยว เป็นยางพารา เป็นน้ำมันปาล์ม อาจจะไม่มีแปลงสมุนไพรใหญ่ ๆ เมื่อผ่านปี 
2561 ไปแล้ว เกษตรกรหลายกลุ่มหันมาสนใจสมุนไพรมากขึ้น เพราะราคายางถูกลง 3 กิโล 100 บาท 
ทำให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจและปลูกพืชพืชสมุนไพรมากขึ้น และประชาชนก็ให้ความสนใจในการ
ปลูกพืชสมุนไพร เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ใช้ปรุงอาหาร ดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นด้วยสมุนไพร 
ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของจังหวัดที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนมากกว่าการรักษาหรือซ่อมแซม 
 ที่ผ่านมา ทุก ๆ จังหวัด ได้มีการดำเนินงานแล้ว คือ การจัดตั้งคณะกรรมการเมืองสมุนไพร โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ มีการขับเคลื่อนในการ
ประชุมปี 2561 ประชุมชุดใหญ่ ชุดอำนวยการ 2 ครั้ง ชี ้แจงนโยบาย 1 ครั้ง และติดตามอีก 1 ครั้ง      
ตอนปลายปี ชุดย่อยต่าง ๆ ก็มีการประชุมกับเกษตรกร ประชุมกับการท่องเที่ ยว ในส่วนของพาณิชย์ได้
ประสานให้ผู้ประกอบการมาพบกับผู้ปลูก ในปี 2562 ช่วงต้นปีได้ประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อจะบอกว่า     
ปี 2562 จังหวัดมีเป้าหมายอย่างไร เพราะว่า ปี 2562 มีตัวชี้วัดของเมืองสมุนไพรมีทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด  
จึงต้องชี้แจงให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน และผลการดำเนินงาน ว่าจะต้อง
ดำเนินงานอย่างไร 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากการใช้เงื ่อนไขหรือกลไกของคณะกรรมการก็ยังมีอีก
หลายส่วน เช่น เรื่องของการประชาสัมพันธ์ มีสื่อประชาสัมพันธ์ของเมืองสมุนไพรสงขลา ทั้งสื่อทีวี สื่อวิทยุ 
มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยการทำข่าว NBT ทำข่าวทุกครั้งที่มีการประชุม 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

ปัญหาอุปสรรค 
- พื้นที่ปลูกจะเป็นเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว สิ่งที่ต้องการ พื้นที่ปลูกเป็นการ Cluster ระหว่างจังหวัด

ใกล้เคียง ได้ปรึกษาหารือกับจังหวัดสตูลไว้ ทางสตูลยินดีที่จะเป็นแหล่งเพาะปลูกให้กับสงขลา
เพ่ือนำมาทำผลิตภัณฑ์ 

- งบประมาณ เพราะมีบางส่วนที่เป็นช่องว่างอยู่ที่อยากเติมให้เต็ม 
- ส่วนของการตลาดที่จะเป็นจุดที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสามารถออกสู่ท้องตลาดได้ 

 

Champion Products: โอกาส & การพัฒนา 
 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 
 

     ผู้อภิปราย 
นพ.สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ 
ภก.สุวิทย์  งามภูพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  
ดร.บังอร  เกียรติธนากร  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด  
ภก.กิตติ  สุคันโย ผู้ประเมินภายในด้านคลินิก กองส่งเสริมประกอบการผลิตภัณฑ์

สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
     ผู้ดำเนินการอภิปราย 

นพ.สรรพงศ์  ฤทธิรักษา  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
สรุปการเสวนา  
     ช่วงท่ี 1  สถานการณ์และปัญหาของ Champion Product 
นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการ 

ร่าง พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ่านสภา อยู่ระหว่างลงนามพระปรมาภิไธย และประกาศ   
เป็นกฎหมาย สิ่งสำคัญในพระราชบัญญัติ ให้นิยามของตัวยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชัดเจน เดิมยาก็ อยู่          
ในประเภทยา อาหารก็อยู่ในประเภทอาหาร อยู่ภายใต้กฎหมาย ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นผู้ดูแล ในส่วนของยาและผลิตภัณฑ์มีตั้งแต่ยาแผนไทย ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ถูกนิยาม
ขึ้นระหว่างกลางของพระราชบัญญัติยากับ พระราชบัญญัติอาหาร เป็นโอกาสที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร จะอยู่ตรงกลาง นิยามผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ อาจจะเป็นทั้งยา อาหารเสริม สิ่งที่เรียกว่าเป็น Neutro 
Medicine Healthy product ตอนนี้มีกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพรซึ่งให้คำนิยาม คณะกรรมการชุดนี ้อยู่
ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้ามาร่วมด้วย นั่นหมายความว่า  
โอกาสที ่ผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี ้จะเกิดขึ ้นหรืออาจจะมีการกำกับดูแลโดยกฎหมาย ทำให้เกิดโอกาส               
ที ่ตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถเติบโต ไม่ว่าจะเป็นกลุ ่มอาหารเสริม กลุ ่มที ่ใช้เป็นยา สามารถถูกนิยาม 
กระบวนการขึ้นทะเบียน กระบวนการที่จะทำให้เกิดคุณภาพอาจจะต้องตั้งหลักขึ้นมาใหม่  สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
ที่จะส่งเสริม product ภายใต้กฎหมายนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญ มีคณะกรรมการกำกับ มีแผนที่จะต้องพัฒนา
ที ่จะก้าวต่อไป มีกรรมการระดับชาติคอยกำกับดูแล มีแผนแม่บท หรือเส้นทาง  มีกฎหมายที ่เอื ้อให้              
การดำเนินงานได้สะดวกขึ้น 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

Champion สมุนไพรหรือเรียกใหม่ว่าเป็น Herbal Champion เพราะจะไม่ผูกกับ product มองว่า 
product เป็นตัวบนสุด รองลงมาคือกลุ่มที่เรียกว่าจะต้องพัฒนาหรืองานวิจัย search development มองหา
ว่าสมุนไพรตัวไหนที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ ผลที่ได้คือได้สมุนไพรตัวที่มีศักยภาพในเชิงของ 
clinical หรือเภสัชวิทยา เหมือนกับเรื่องกัญชาที่อยู่ในกระแสหลักตอนนี้ เป็นสมุนไพรที่มีศักยภาพสูงมาก และ
เป็นที่ยอมรับ อาจจะมีตัวอื่นอีกมากมาย สมุนไพรในประเทศมี 800 - 1,000 ชนิด ใช้อยู่ไม่กี่ชนิด ไม่ถึง      
10 ชนิด อีกประมาณ 700 - 800 ชนิด ยังต้องค้นหา ทำการศึกษา วิจัย และหาโอกาส มองว่าในเชิง research 
herbal champion ตั้งต้น champion ต้นน้ำคืออะไร ต่อมาเป็น Manufacturing สมุนไพรชนิดไหนที่จะทำให้
เกิด product สามารถเอามาใช้งานได้ เช่น กัญชา ถึงจะมีศักยภาพแต่การจะทำเป็น product ก็เป็นอีกขั้นตอน
หนึ ่ง ฉะนั ้นในเชิงของการเป็น champion ต่อไปก็เป็นกลุ ่มที ่ เป็น market herbal market champion          
คือ กลุ่มที่จะทำตลาดได้ 4 ตัว ที่เราพูดถึง กระชายดำ ไพล ขมิ้นชัน กับบัวบก เป็นกลุ่มที่น่าจะไปทำตลาดได้ 
กลุ่มที่จะสร้างผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มี innovation ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ได้และสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได้  
 บนสุดคือ product champion เดิม มองว่าเป็นลักษณะของ market champion แต่กลุ่มที่จะทำ
เป็น valuated หรือ product นี้ น่าจะมี second line ทางกรมฯ หรือทาง อย. ต้องช่วยกันปรึกษาหารือ
ผู้เชี่ยวชาญว่า สมุนไพรใดที่จะมีโอกาสที่จะทำ product ได้มีอะไรบ้าง แต่ยังไม่ถึงขนาดสามารถจะครอง
ตลาดได้ส่วนใหญ่ นั่นคือ product champion ที่เป็น second line ส่วน product champion เดิม อาจจะ
เป็น product ที ่มีตลาดรองรับชัดเจน ทำให้มี innovation ล่างสุดก็เป็นเรื ่องของตัว research to go        
หาสมุนไพรจากวิจัยแล้วไปต่อ ตัวนี้ก็เป็น champion ระดับหนึ่ง เวลาพูดถึงนิยามของ product champion 
ไม่อยากให้มองถึง level เดียวกัน เหมือน 4 ตัวแรก ส่วนใหญ่พอมองจาก 4 ตัวแรกนั้น จะมองจากตัวตลาด
คือ ผลิตภัณฑ์และ product เสียเป็นส่วนใหญ่ทำให้ละเลยในส่วนที่เป็นตัว research และการคน้หา  
 ยังมี champion อีกกลุ่มหนึ่ง คือ champion ที่อยู่กับแพทย์พ้ืนบ้าน อะไรคือสมุนไพรที่มีศักยภาพ
ในระดับพื้นบ้าน ซึ่งตัวนี้อาจจะต้องมีการคัดเลือก อย่างไรก็ตาม การที่แยกเป็นหลาย ๆ กลุ่ม มีความจำเป็น
ในเชิงของการมองไปข้างหน้า การพัฒนาผลักดัน การที่มีแผนสมุนไพรแล้วพัฒนาหรือกำหนด product 
champion ยังไม่เพียงพออาจจะเป็น step หนึ่งที่สำคัญ แต่ที่สำคัญคือ How To ที่จะผลักดัน สนับสนุน 
แล้วทำ product development ขณะนี้พอมองย้อนกลับไป 4 ตัวแรก ยังมองไม่เห็นข้อมูลที่  บ่งบอกว่า     
4 ตัวนี้ ผลักดันหรือเกิดขึ้น ขยายตัวโดยธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นโดยลักษณะของการผลักดันโดย effort ที่มา
จากหน่วยงานรัฐหรือแผนแม่บท ถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติยังไม่ลง effort พอ ก็จะขยายไปตามที่ควรจะ
เป็นทีละน้อยปีละ 5%  ถ้าหากว่ามีกระบวนการที่ช่วยหนุนจากภาครัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ จากกระทรวง
พาณิชย์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ก็จะเกิดการก้าวกระโดดของตัวมูลค่ากับสิ่งที่เป็น innovation ชัดเจน 
นั่นหมายความว่า กระบวนการที่จะติดตาม ในเรื่องของการส่งเสริมตัว champion ต้องตามมาด้วยชัดเจน 
มองว่ายังมีจุดอ่อนในเชิงของการ monitor  เวลาเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผลักดันไปข้างหน้าอย่างไรก็ตาม การที่
กลุ่มที่จะทำ product champion ในอนาคตจำเป็นที่จะต้องวางทิศทางให้ชัดเจนและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ 
ฝ่าย manufacturing อย่างใกล้ชิด แยกแยะว่าอะไรคือ champion ในแต่ละระดับ 
 

เภสัชกรสุวิทย์  งามภูพันธ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด 
 ท่านนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อดีตเป็นอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ  ผู้ริเริ่มทำแผนแม่บท
สมุนไพร อันดับแรก champion คือ ก พบ ข คือ กระชายดำ ไพล บัวบก และขมิ้นชัน เสนอเพ่ิม ก กัญชา 
พ พริก และ ข คือ ว่านหางจระเข้ นี่คือ 7 champion การมองสมุนไพรมองเป็น champion ใช้หลักอะไร
ในการมอง ใช้ 2 หลัก คือ 1) เพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพ 2) ความยั่งยืนเศรษฐกิจไทย สมุนไพรที่เลือกมา
เป็น champion ควรจะเป็นสมุนไพรไทยและสามารถที่จะปลูกในเชิงเศรษฐกิจ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 ถามว่า สมุนไพรตัวนั้น ๆ อย่าไปมองเพียงแค่ตัวเดียวมันไปได้ถึง 7 อุตสาหกรรม คือ 7 product 
เช่น สมุนไพรตัวหนึ่งจะไปเป็นวัตถุดิบก็ได้ อยากเห็นมาตรฐานของสมุนไพรไทยที่เป็น  1) crud product  
ที่เป็นใบ คอืใบ เป็นดอก คือ ดอก ปริมาณสารตกค้างยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนัก ควรจัดทำให้เป็นมาตรฐาน
2) สารสกัด มีการสกัดหลายวิธี สามารถสกัดได้โดยใช้น้ำ แอลกอฮอล์ หรือไฮโดรคาร์บอน ซึ่งจะได้สารสกัด
ในแต่ละระดับไม่เหมือนกัน นำไปใช้ประโยชน์ต่างกัน 3) อุตสาหกรรม นอกจากวัตถุดิบ และสารสกัดแล้ว 
ต่อไป คือ การผลิตเป็นยา 4) นอกจากยา จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 5) ในส่วนที่ใช้ในปริมาณสูง มีผล
ในการรักษาจะนำไปทำเป็นยา ส่วนที่ใช้ในปริมาณต่ำ จะทำเป็นเสริมอาหารหรือเป็นเครื่องดื่มเพื่อบำรุง
สุขภาพ นอกจากรับประทานแล้วสามารถนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายนอก เช่น ทา พอก และ
สามารถนำไปใช้ในธุรกิจบริการสุขภาพได้ เช่น ทำน้ำมันหอมระเหยใช้ในธุรกิจสปา  

7 champion แบ่งเป็น 7 อุตสาหกรรม อีก 7 สำคัญที่สุดเป็น model ที่เรียกว่า 7S สมุนไพรไทย
เป็นมรดกของประเทศไม่ควรจะผูกขาดโดยคนใดคนหนึ่ง สมุนไพรมีบทบาทการใช้ได้หลายมาตรฐาน 1) ใช้ใน
ครัวเรือน  2) ปลูกแล้วปรุงใช้เลยหรือใช้ในคลินิก 3) จะมีมาตรฐานอย่างไร ถ้ากรรมการนโยบายซึ่งจะเป็นตัว
ขับเคลื่อนเข้าใจ 7 ระดับ มีบริบทต่างกัน ราคาก็ต่างกัน การตลาดก็ต่างกัน ถึงบอกว่า 7x7x7  ไม่รู้เท่าไหร่ 

อันดับสอง โอกาส เฉพาะสมุนไพรที่ใช้เป็นยา ตลาดยามูลค่าปัจจุบัน 1.7 แสนล้าน เฉพาะตลาดใน
ร้านยา 20% ประมาณ 30,000 ร้านค้า อีก 80% เป็นตลาดในโรงพยาบาล ตลาดยาในเมืองไทยโต 10% ไม่
อยากจะบอกว่าสมุนไพรไทยใช้ในระบบสุขภาพเป็นกี่ % เฉพาะตลาดร้านยากับคลินิก มีอีก 3 ตลาดใหญ่ ๆ ที่
บอกว่าโอกาส มองแค่โรงพยาบาล กับร้านยา อีก 3 ตลาดใหญ่ ๆ ที่มี่อยู่แล้ว Modern trade เช่น 7-eleven, 
convenience store ฉะนั้น ในอนาคตจะเห็น smart farmer ก็จะเห็นการสกัดในเชิงอุตสาหกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรมยา การใช้ในระบบสุขภาพทั้งร้านยาและโรงพยาบาล คือ ไร่ละล้าน ถ้าเป็นของโรงงานปีนี้ ตัวพริก 
กับตัวไพล 2 แสนหลอด บริษัทขายตัวละ 2 แสนหลอด เดือนละ 10 ล้าน ปีละ 100 ล้าน  

ด้วยความหวังของ dream term ถ้าสามารถแก้ปัญหาได้ 2-3 เรื่อง 1) การใช้ในระบบสุขภาพ  
รัฐต้องส่งเสริมไม่ใช่อยู่ในบัญชียาหลักแล้วยังเบิกได้ 1 หลอด 2) การผูกขาดโดยรัฐ ก่อให้เกิดการแข่งขัน
เสรี 500 ล้านภายใน 3 ปี ในตลาดประเทศ อยากจะเห็นเกษตรกร ตัวเลขยังไม่มี แต่หลังจากนี้ 1,000 ไร่ 
สามารถจะสร้าง smart farmer แค่ปลูกไพลตัวเดียว  

 

เภสัชกรกิตติ  สุคันโธ 
กองส่งเสริมประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

แผนแม่บทมี 4 ส่วนที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เกี่ยวกับการปลูกทำให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ ยุทธศาสตร์
ที่ 2 เรื่องของอุตสาหกรรม การปรับปรุงสูตร การทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นทะเบียนได้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมการใช้สมุนไพร แต่ทั้งหมดไม่สามารถเติบโตได้หากขาดนโยบายจากภาครัฐที่จะช่วยให้มีความม่ันคง
และยั่งยืนต่อไป ผลของการดำเนินการ พบว่า ช่วยให้ product ในตลาดมีมากขึ้น มูลค่าทางเศรษฐกิจในตลาดก็   
สูงขึ้น ทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันได้ด้วย เป็นผลงานที่ผ่านมาในอนาคตคงจะเติบโตยิ่งกว่านี้ 
 ปัญหาของสมุนไพร champion จะมีประเด็นอยู่ว่า บางทีบริษัทจะคิดอะไรใหม่ ๆ ขึ้นมา แต่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จะได้ยินมาว่าทำมา 30 ปี ทำแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว อันต่อไปจะคล้าย ๆ กัน ยาก็ไม่เชิง 
อาหารก็ไม่ใช่ คำตอบของสิ่งที่จะมาช่วย คือ พระราชบัญญัติสมุนไพร  
 ระดับคุณภาพสูงสุด หลัก ๆ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 1) ยาแผนโบราณ  2) ยาพัฒนาจากสมุนไพร       
ความเป็นจริงยาแผนโบราณไม่ได้มีแค่ยาแผนไทย มีทั้งของแผนจีนด้วย หรือบางทีแพทย์ที่เป็นแผนไทยจะไป
ปรับสูตรตามองค์ความรู้ อาจจะเป็นอีกสูตรหนึ่งขึ้นมาก็ได้ หรือแผนจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น 
ที่มีการนำความรู้มาใช้ได้เหมือนกัน และต้องมีการควบคุมปริมาณสารสำคัญที่อยากจะให้ออกฤทธิ์ เพื่อนำ
สมนุไพรมาพัฒนาเป็นยา ยาสมุนไพรที่ยอมรับกันทั่วไป จะมี concept สำคัญคือ หากใช้มาเป็นเวลานาน ๆ  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

แล้วใช้อย่างกว้างขวาง อย่างในยุโรปบอกว่า 10 ปี ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นยา ยอมรับทั่วไป จะมีมอนอกราฟ        
ให้สามารถทำได้เลย ถ้าทำได้เหมือนข้อกำหนดทุกอย่าง ก็ข้ึนทะเบียน เคลมสรรพคุณต่าง ๆ ได้   
 ถ้าหากไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับยานี้เท่าไหร่ เป็นยาที่มาใหม่มากหรือเพิ่งจะได้ข้อมูลมาใหม่แล้ว
อยากจะทำผลิตภัณฑ์คงต้องหาข้อมูลจำนวนมาก บางทีข้อมูลในมนุษย์อาจยังไม่ค่อยมี ก็ ต้องเริ ่มใน
สัตว์ทดลองก่อน ขาดตรงไหนทำข้อมูลตรงนั้นเพ่ิมเข้ามาสนับสนุน ถึงจะขึ้นทะเบียนได้ 
 ยาสมุนไพรที่เป็นแผนปัจจุบันจริง ๆ อาจจะรู้จักบางชนิดที่สกัดจนได้สารบริสุทธิ์ หรือไปทำการ
สังเคราะห์เพ่ิมแล้วได้เป็นสารใหม่ออกมา จะถือว่าเป็นยาเคมีใหม่ 
 หลัก ๆ ช่องทางนี้ ทำได้แล้วก่อนที่ พระราชบัญญัติใหม่จะออก เนื่องจาก พระราชบัญญัติใหม่
ครอบคลุมเกือบทุกอย่าง เสนอว่า อยากให้อยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติใหม่ด้วยคือ ตัวที่ 3 เป็นสมุนไพรเสริม
สุขภาพ  สมุนไพรที ่เป ็นเวชสำอาง ถือว ่าตลาดเครื ่องสำอางมาแรงมาก เคยมีบริษัทมาปรึกษาว่า 
เครื่องสำอางที่ทำก็พอจะรักษาแผลได้ ทำให้แผลหายเร็วขึ้นได้ จะทำเป็นยาหรือเครื่องสำอางดี ถ้าเป็น
เครื่องสำอางก็ไม่ได้ เพราะเครื่องสำอางบอกว่าเอาแค่สวยงามกับสะอาด แต่แผลหายเร็วก็ไม่ได้อยู่ใน        
2 เรื ่องนั้น ฉะนั้น จะคุมโดย พระราชบัญญัติเครื่องสำอางก็ไม่ได้ แต่พอจะทำเป็นยา ก็บอกว่า ต้องมี
สารสำคัญ จะต้องได้มาตรฐาน PIC/S ไม่รู้จะทำอย่างไรก็ค้างอยู่แค่นั้น พระราชบัญญัติใหม่อาจจะช่วยได้ 
แต่ว่าสมุนไพรเวชสำอางอาจจะมาทีหลัง ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพก่อน วิธีการประเมินก็คง
จะทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม ข้อมูลที่จะสนับสนุน ถ้าเอาแค่บำรุงร่างกายมองว่าอาจจะไม่ต้อง
ควบคุมอะไรมาก แค่สารปนเปื้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็เพียงพอ แต่ถ้าจะใช้เพื่อเสริมการทำงาน เช่น 
บำรุงสมอง ความจำ หรือทำให้ออกกำลังกายได้เยอะขึ้น หากจะใช้ในการป้องกันโรคได้ ต้องมั่นใจว่า
สมุนไพรมีหลักฐาน ข้อมูล การศึกษา วิจัย ที่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มารองรับ ภูมิปัญญาที่มีควรจะ
นำมาต่อยอด ในเรื่องของการศึกษา วิจัย หากเคลมสรรพคุณที่ไม่ต้องร้ายแรงถึงชีวิต ภูมิปัญญาสามารถ
ตอบได้ มีข้อมูลในตำราในหลักศิลาจารึก แต่ทั้งหมดทั้งมวลขาดไม่ได้คือ คุณภาพ ถ้าทำมาแล้ว วันนี้ทำได้ดี
คราวหน้าวัตถุดิบไม่รู้นำมาจากไหน สุดท้ายคุมคุณภาพไม่ได้ สารสำคัญเท่าไหร่ไม่รู้ ก็คงไม่สามารถทำให้ยา
ที่ผลิตออกฤทธิ์ได้สม่ำเสมอ 
 ความปลอดภัย เพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความ
ปลอดภัยด้วย เช่นกัน เนื่องจากหลายท่านเป็นนักวิจัยก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับทางบริษัทเท่าไหร่ แต่ถ้าถามทาง
บริษัทเองก็บอกว่า เตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนไม่ยาก แต่พอนักวิจัยถามแค่ข้อมูลบางอย่าง นักวิจัยจะงงว่าทำ
ทำไม หรือว่าบางทีเกี ่ยวกับเอกสารกำกับยา นักวิจัยก็จะไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไร หรือข้อบ่งใช้ นักวิจัยก็
อยากจะวิจัยในสิ่งที่ตนอยากรู้แต่ไม่ได้ตอบโจทย์ในการขึ้นทะเบียนก็คนละแบบกัน ฉะนั้น การวางแผนการวิจัย 
วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ หากไม่แน่ใจสามารถมาปรึกษากับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้       
มีช่องทางให้คำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์ หลายครั้งที่คำถามจากนักวิจัยมัก จะเป็นคำถามแบบกว้าง ๆ หรือไม่
แน่นอน ก็ถามกลับไปว่า องการอะไร เช่น กลูโคซามีน ขึ้นทะเบียนเป็นยากี่ทะเบียน ขึ้นเป็นอาหารกี่ทะเบียน  
ดร.บังอร  เกียรติธนากร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด 

 

ในส่วนของแผนแม่บทออกมารวมถึงพระราชบัญญัติสมุนไพร เนื่องจากพระราชบัญญัติสมุนไพรออก
อาจจะมีความขัดแย้งกัน เพราะในตัวพระราชบัญญัติ ใครได้ประโยชน์ แต่จริง ๆ ก็ได้ประโยชน์กันทุกคน 
อยากจะให้มีการทำความเข้าใจ ตัวพระราชบัญญัติ เป็นโอกาสที่จะทำให้สมุนไพรได้พัฒนา สามารถเคลม
สรรพคุณได้ รวมถึงเจ้าของทะเบียนจะเป็นเจ้าของสูตรที่ไม่ใช่ผู ้ผลิต รวมไปจนถึงเงินที่เก็บจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จะนำไปใช้ในเรื่องของการพัฒนา เรื่องของงานวิจัย หรือพัฒนาตัวสมุนไพรท้ายสุด
คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหมื่นล้านบาทต่อปี 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 ในส่วนตัวสมุนไพรและสารสกัดตลาดใหญ่ขนาดไหน ซึ่งตลาดก็ใหญ่มาก ๆ ที่ประเทศอเมริกา 
เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ ่น และอังกฤษ เป็นที่นิยมในการใช้สมุนไพร แต่ปัญหาเท่าที่นักการทูตพาณิชย์        
เก็บรวบรวมมาว่า ประเทศไทย มีสมุนไพรอยู่เป็นจำนวนมาก แต่การที่จะส่งออกได้ ต้องมีข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนให้ต่างประเทศรู้จักสมุนไพรที่จะส่งออกให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณ วิธีการใช้ งานวิจัยที่
สนับสนุน การที่จะแข่งขันเรื่องการส่งออกกับต่างประเทศ ต้องทราบถึงประเทศคู่แข่งว่าส่งออกสมุนไพร
ชนิดไหน โอกาสในการที่จะแข่งขันมีหรือไม่ 

การพัฒนา Champion product ต้องดู trend ของโลกด้วย ดูว่าตลาดโลกมีความต้องการ
อย่างไร จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เครื่องสำอาง 2) อาหาร เอาข้อมูลมาจาก Mintel เพราะว่าเป็น 
Market research กำหนด trend ไว้ trend ทางด้านความงามตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี 2025 จะมีลักษณะเป็น
อย่างไร ปี 2019 จะมีศัพท์ trend อะไรออกมา เวลาจะนึกถึงความงามต้องประเมินผลได้ จึงใช้ smart 
mirror ที่จะทำให้บอกว่า ใช้เครื่องสำอางตัวนี้แล้วสามารถวัดผลได้จริงว่าขาวจริง หรือริ้วรอยลดไปได้จริง 
 การพัฒนาตัวสินค้าต้องพยายามให้ใช้น้ำน้อย ๆ ตัว product จะเป็น moisturizing ใช้บน
แผ่นกระดาษ รวมถึงเหมือนหมากฝรั่งตัวนั้น ก็คือ น้ำยาบ้วนปาก และ mark ที่เป็นแคปซูล ต่อมาพบว่า   
มีแนวโน้มที่จะพัฒนาแบบนี้เพราะคิดว่า น้ำในอนาคตจะขาดแคลน Powerpay ไม่ใช่ว่าขาว ไร้ริ ้วรอย
เท่านั้นจะต้องเป็นผิวที่มีสุขภาพดีผิวพรรณเปล่งปลั่ง คือต้องทำระดับลึกถึงเซลล์หรือ DNA ที่จะพิสูจน์ว่า 
เซลล์ผิวดีขึ้นมาจริง ๆ การใช้พวกพืชสมุนไพรหรืออาหารมาใช้เป็นส่วนประกอบในเรื่องของสินค้า 
 เวลาจะพัฒนาสินค้าอะไรก็แล้วแต่ต้องพยายามให้มีของเสียน้อยที่สุดต้องเอาของเสียกลับมาใช้ 
ตอนนี้ในเรื่องของปัญหาที่ได้จากทางไลน์ เต่ากินหลอดหรือกินพลาสติก เข้าไป หรือนกตาย กระเพาะเต็ม
ไปด้วยพลาสติก มีแนวคิดว่า เริ่มจะไม่ใช้พลาสติก เวลาที่พัฒนาก็จะเป็นลักษณะของการใช้ packaging 
แบบรีไซเคิล ซึ่งก็ยากน่าดูเพราะอาจจะปนเปื้อนได้ ตัวที่เป็นขวดพลาสติกจะใช้กระดาษที่ใช้แล้วมาทำ 
ตอนนี้บรรจุเป็นขวดแก้ว เวลาจะใช้ ให้ผสมสด เพื่อที่ว่าจะต้องไม่ใช้พลาสติก 
 Trend food จะบอกว่า old age กำลังจะมาหรือ silver age ในส่วนตรงนี้จะบอกว่าเป็นอาหารที่
พัฒนาเป็นพวก Medicare food ดูแลเรื่องสุขภาพอาจจะช่วยเสริมในเรื่องของการรักษาโรค แต่อาหาร
พวกนี้มักจะไม่อร่อยเลยทำเป็น Semi healthy food อาจจะมีการแต่งกลิ่นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทานง่ายยิ่งขึ้น 
 Trend daily food localization หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามท้องถิ่นสามารถพัฒนาเพราะเป็นเสน่ห์ ที่จะทำ
ให้ขายสินค้าได้ หรือแม้แต่ว่าการทำสินค้าที่เสิร์ฟสด ๆ หรือ organic ควรพัฒนาจาก GAP ไปจนถึงเป็น organic  

Advance food tech หมายถึง การพัฒนาตัวอาหารที่อาจจะใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามา เช่น 
packaging ที่ไม่ต้องเปิดดูถ้าเปลี่ยนสีก็จะรู้ว่าของเสีย 
 สารสกัด CA international รวบรวมว่า ในประเทศไทยสารสกัดมีมูลค่า และจำนวนเท่าไหร่ เช่น      
สารสกัดใบบัวบก มีมูลค่า 27 ล้านบาท สารสกัดขมิ้นชัน 40 ล้านาท สารสกัดไพล 47 ล้านบาท สารสกัด
กระชายดำ 24 ล้านบาท จะพบว่าตลาดเพิ่งจะเริ ่มโต มูลค่าถ้าเทียบ 3,000 กว่าล้าน ทดแทนการนำเข้า
เรียกว่ายังมีจำนวนน้อย 
 ขมิ้นชัน ในต่างประเทศพบว่าสรรพคุณจำนวนมาก การสกัดก็ไม่เหมือนเดิม ที่ต่างประเทศสกัดด้วย 
Biotechnology หรือแม้แต่ผสม Glucosamine ยังเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสามารถขึ้นทะเบียนได้หรือไม่
เดิมเคยใช้เป็นยา ไม่ใช่เป็นอาหารโดยตรงถูกมาใช้เป็นอาหารบ้าง เสริมอาหารบ้าง แล้วจะขึ้นทะเบียนเป็นอะไร 
เครื่องสำอาง Love beauty คนสวยต้องรักษ์โลก เครื่องสำอาง Clarins ใช้ขมิ้น บริษัทเหล่านี้ใช้ขมิ้นที่อินเดีย 
พอทำและพัฒนารวมไปจนถึงเวลาที่ไปทำในระดับเซลล์และมีสรรพคุณมากมาย คือการต่อยอดเทคโนโลยีใน
เรื่องของตัวเครื่องสำอางที่ไม่ใช่ขม้ินธรรมดา ถ้าเป็นบริษัทที่จะขายขมิ้น จะ request มาก พวก standard     
ต่าง ๆ เรื่องมาตรฐานคุณธรรม แต่ละตัวไม่ง่าย ถ้าทำได้จะเป็นหนึ่งใน supplier ที่ข้ึนทะเบียนไว้ก็สามารถซื้อได้ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
       

Massage Oil จะใช้น้ำมันหอมระเหยในการทำออกมา แต่ตัวนี้จะใช้สารสกัดใบบัวบก  
 ไพล ประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้อ กล้ามเนื้อ แล้วถ้าพัฒนากับเครื่องมือแพทย์ จะขึ้นทะเบียน
อะไรอย่างไร เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่บรรจุในถุงไปเสียบปลั๊กแล้วให้ความร้อนแล้วยาสมุนไพรออกมา   
Pain point ที่บอกว่าเป็นของกรมบัญชีกลาง ตัวไพล หรือพริก จะให้ 1 หลอดต่อ 1 เดือน ต่อ 1 คน ทำให้
ไม่มีการใช้แพร่หลาย พอจะไปใช้ในน้ำมันนวดห้ามใช้เกิน 1% พอใช้เกิน 1% ขึ ้นทะเบียนไม่ได้ใน
เครื่องสำอาง ทั้ง ๆ ที่บอกว่า 14% ถึงจะเป็นยา 
 

ภก.กิตติ  สุคันโย  
กองส่งเสริมประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

มองว่า Product สามารถจัดระดับได้ไม่ว่าจะเป็นยา ผลิตภัณฑ์สารอาหาร หรือเวชสำอาง ถึงแม้จะ
เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยังจัดเป็นกลุ่มย่อย ๆ ของมันได้อีกตามระดับความเสี่ยงที่เราต้องควบคุมดูแล    
ในแง่ของผู้ประกอบการจะได้อะไร หากท่านต้องลงทุนมหาศาลเพื่อจะควบคุมคุณภาพหรือทำโรงงานของ
ท่านให้ดีขึ ้นมาก ฉะนั้น จะมีระดับของการที่จะเคลมสรรพคุณได้ไม่เท่ากัน ท่านทำดีมากท่านก็เคลม
สรรพคุณท่ีมันยิ่งใหญ่ขึ้นไปได้ แต่ท่านบอกเอาแค่นี้พอแล้วท่านก็จะเคลมสรรพคุณแค่บำรุงร่างกายหรือช่วย
เสริมการทำงาน เป็นโอกาสของท่านว่าท่านอยู่ตรงไหนของตลาด คุยกับ อย. ท่านอยากจะได้แค่ไหน ส่งให้ 
อย. ไปช่วยท่านได้  เพราะ พรบ.ใหม่บอกว่าจะไปส่งเสริมท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
ดร.บังอร  เกียรติธนากร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด 

 

 เกี่ยวกับปัญหาการขึ้นทะเบียน จะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรให้สามารถขึ้นทะเบียนได้เร็วขึ้น ตั้งแต่
มีความพยายามที่จะขึ้นทะเบียน เช่น ใบบัวบก ทำมาเกือบ 2 ปี ท้ายสุดยังไม่สามารถขึ้นทะเบียน ในส่วน
สมุนไพรตัวอื่น ๆ ที่มี่ศักยภาพ ได้ไปอบรมกับกลุ่มสปาซึ่งมี concept natural practices ทำอย่างไรจะ
รักษาสุขภาพได้ยาวนาน ถ้ามีความอ่อนล้าหรือเจ็บป่วย สามารถซ่อมแซมทันที หายแล้วออกไปทำกิจกรรม
ได้แบบเดิม เวลามีผู้รับบริการมาปรึกษาทางด้านสุขภาพ จะได้ทำให้มีความต่อเนื่องในเรื่องของการดูแล
สุขภาพ ทั้งหมดใช้ธรรมชาติบำบัด มีความปลอดภัย  
ภก.สุวิทย์  งามภูพันธ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด  

มี 2 เรื่อง คือ โอกาสของการพัฒนา ตลาดยาในเมืองไทยทำง่าย มี demand รออยู่แล้วใช้ในระบบสุขภาพ 
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ตลาดมูลค่าเป็นแสนล้าน และมีสมุนไพรที่มีศักยภาพที่จะใช้ในระบบสุขภาพ ปัญหาคือ ในแง่
ของการพัฒนาน่าจะมีหน่วยงานหนึ่งสามารถร้อยเรียงให้ไปด้วยกัน ซึ่งมีความหวังที่กรรมการนโยบายสมุนไพร 
ไม่ใช่ว่าเริ่มมีการใช้เยอะแล้วปลูกไม่ทัน สมุนไพรต้องมีมาตรฐาน ไม่ใช่วันดีคืนดี ปลูกไม่ได้แล้ว หรือดินฟ้าอากาศ
ไม่ดี ฉะนั้น ปัจจัยที่จะนำมาร้อยเรียงให้อุตสาหกรรมสมุนไพรของเมืองไทย ที่จะตอบโจทย์ความมั่นคงของ
ประเทศชาติ คิดว่าสมุนไพรไทยจะมาตอบโจทย์และมีศักยภาพและมีโอกาสอีกมากมาย  
นายแพทย์สุริยะ  วงศ์คงคาเทพ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการ 

กล่าวถึง champion การดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งเรื่องสมุนไพรจะคล้าย ๆ กับ
อุตสาหกรรมอาหารตรงที่ว่า Value Chain ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่าง จะผลิตยานวด
สมุนไพร มูลค่า 1 ล้านหลอด ต้องไปหาตัววัตถุดิบจากเกษตรกรจะพบปัญหาเรื่องวัตถุดิบจะมีเพียงพอหรือไม่ 
ขณะที่ฝ่ายปลูกสมุนไพรก็ไม่มั่นใจว่าเมื่อปูกแล้วจะสามารถขายได้ทั้งหมด ปัญหาคือ เรื่องของการจะเชื่อมโยง
ด้วยระบบ platform อาจจะต้องใช้ digital platform เข้ามาจับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วภายใต้ value chain 
หรือ supply chain แต่ละช่วงต่อถ้าสามารถที่จะรับรู้และ predict ได้ว่าตรงนี้เท่าไหร่ ก็สามารถกะได้ว่า 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

เกษตรกรจะปลูก ฝ่าย supplier มีหลักประกันว่าจะผลิตสารสกัดเท่าไหร่ ปัญหาทั้งหมดจะเชื่อมกันด้วยระบบ
ข้อมูล 
 ปัญหาอีกเรื่อง คือ ตัว supply champion ทั้งหมด เช่น มีสมุนไพร 100 ชนิด ถึงเวลาต้องจัด 
grade ของสมุนไพรแล้ว กลุ ่มที ่เป็น market champion  A AA AAA กำหนดไปเลยว่ามีศักยภาพสูง      
ถ้าเป็น AAA ทำอย่างไร จะต้องมีงานวิจัยเชิงนวัตกรรมใส่เข้าไป อาจจะต้องมีกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มที่
ทำหน้าที ่ต ้องการ product development ขณะนี ้ร ู ้อยู ่แล้วว่าใช้ได้ แต่ต้องการผลิตภัณฑ์ที ่คงตัว            
ในระดับประเทศอังกฤษ เยอรมัน ทำแบบนี้ เป็น product ที่มีคุณภาพสูง grade B BB BBB เพื ่อจะ
วางแผนให้ถูกจุด  ทั้งหมดต้องมาจัด grade ว่า grade ไหนจะต้องส่งเสริมเรื่องการศึกษา วิจัย ในแผน
แม่บททำแผนวิจัยสมุนไพรขึ ้นมา เสนอกรรมการนโยบายปัจจุบันมีเงินสนับสนุนงานวิจัยสมุนไพร 
ประมาณ 300 ล้าน ของ 25,000 ล้าน ของเงินวิจัยทั้งประเทศทุกสาขา แต่เป็นสมุนไพรประมาณ 1.2% 
ของงบวิจัย เฉพาะ 25,000 ล้าน คิดเป็น 0.2% ของวิจัยทั้งประเทศ ซึ่งประเทศนวัตกรรมอย่างประเทศ
เกาหลีต้อง 2% ถ้ามองร่วมกับอุตสาหกรรมของเอกชน ประมาณ 0.6-0.7% ถ้าในเชิงของงานวิจัยน้อย
มาก การที่งานวิจัยได้งบสนับสนุนมาไม่มากจะไห้ support เกิดดัน 3A พวก triple A triple B ให้เกิด     
ถ้างบวิจัยไม่พอก็จะติดสันดอนแต่นอน หน้าที่ของกรรมการนโยบายในอนาคตต้องลอกสันดอนให้ออกทะเล
ให้ได ้เป็นสิ่งที่ต้องช่วยกัน 
 
 

     ผู้อภิปราย 
รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
คุณณัฐธยาน์  แสงไกรรุ่งโรจน์  Managing Director บริษัท ทีซีเอส แปซิฟิค จำกัด 
คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ ประเทศไทย จำกัด 
ดร.จรัญ  ดิษฐไชยวงศ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
      ผู้ดำเนินการอภิปราย 

รศ.ดร.ภญ.กรกนก  อิงคนินันท์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
สรุปการเสวนา “Champion Product โอกาส & ความท้าทาย” 

ช่วงท่ี  2   การพัฒนา  Champion Product ในอนาคต 
รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนแม่บทเป็นเรื ่องที่สำคัญมาก แผนแม่บทได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล คสช. การทำงานเรื่อง
สมุนไพร ถ้าไม่บูรณาการทุกกรมหรือกระทรวงแล้ว การทำงานสมุนไพรต้องทำงานร่วมกัน ให้หน่วยงาน           
8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน 3 องค์ประกอบสำคัญมาก ซึ่งเกิดแล้ว ฉะนั้นแล้ว ยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากคือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 จะพูดถึงเรื่องของ Champion product จะขับเคลื่อนกันด้วย herbal city จะขับเคลื่อนกัน
ด้วยสมุนไพรที่คัดแล้วมาเป็นเครื่องมือ ในแผนแม่บทกำหนดว่า จะต้องมี Champion product ไม่น้อยกว่า    
10 ชนิด ซึ่งได้ประกาศไปตั้งแต่ปี 2560 จำนวน 4 ชนิด คาดหวังว่าจะมียอดขายของ Champion product 
มากขึ้นเป็น 2,000 โดยมีการส่งเสริมเรื่องของ Champion product ซึ่ง Champion product ก่อนหน้านี้มี   
4 ชนิด จะรู้ว่า เรื่องของ Champion product (ไพล กระชายดำ ขมิ้นชัน ใบบัวบก) มีการเอาไปทดแทนสาร
สกัดที่นำเข้า และตัวมันเองจะมีคุณค่าแค่ไหน  ซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีการทำ SWOT Analysis 
ไพล ปัญหาอยู่ที่ไหน แล้วจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้อย่างไร  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 Next Champion product จะมีกี่ชนิด หวังว่าตัวที่ 1 คือ กระเจี๊ยบแดง มี Potential กระเจี๊ยบแดง 
ส่วนที่นำมาใช้จะเป็นกลีบเลี้ยง จะเห็นว่าในส่วนของกลับเลี้ยงจะออกรสเปรี้ยว มันมีกรดอยู่เยอะ มองว่าอะไรที่
จะเป็น Champion product ในคราวต่อไป กระเจี๊ยบแดง เป็นตัวหนึ่งที่ส่งออกมาก เป็นวัตถุดิบในการส่งออก
แต่ไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรให้กับกระเจี๊ยบแดงเลย อย่างน้อยที่สุดเรื ่องเครื่องดื่มในท้องตลาดจะเห็นว่ามีน้ำ
กระเจี๊ยบมีขายจำนวนมาก อาจจะอยู่ในรูปแบบอ่ืนที่เป็นยารักษาโรค ก็อยู่ในบัญชียาหลักที่เป็นกลุ่มนำมาใช้ใน
ทางเดินปัสสาวะ สามารถขับปัสสาวะได้ดี 
 มิติของการเป็นเครื่องสำอาง โดยเฉพาะงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ทุนจากสภา
วิจัยแห่งชาติ ทำเรื ่องเครื ่องสำอางจากกระเจี ๊ยบแดง ทางญี่ปุ ่นก็มีการใช้ใบจากกระเจี ๊ยบแดงเอามา
เครื่องสำอางแก้ฝ้า โดยยับยั้งเอ็นไซม์ไธโรซิเนสได้ 
 หญ้าหวาน ตอนนี ้พบว่า โรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases: NCDs) ได้ร ับความสนใจ 
โดยเฉพาะเรื่องของเบาหวาน หรือ trend ที่คนต้องการ sliming หญ้าหวานเป็นไม้เล็ก ๆ  ปลูกก็ง่าย หาก็ง่าย จะมี
สารที ่เร ียกว่าหวานกว่าน้ำตาลซูโคส ถ้าเป็นใบจะประมาณ 10 - 15 เท่า แต่ถ ้าเป็นสารสกัดบริสุทธิ์                 
200 - 300 เท่า ของซูโคส นั่นหมายความว่า เราบริโภคนิดเดียวก็จะมีความหวานยิ่งกว่าซูโคส  200 - 300 เท่า   

มิติของการพัฒนา จะมีคำว่า diet ไม่ว่าเครื่องดื่ม แป๊ปซี่ โคล่า พยายามจะใช้สารหวานที่ไม่ทำ    
ให้อ้วน ผู้บริโภคจะบริโภคได้เยอะ หรือมิติที่เอามาเป็นยา กรณีที่คนเป็นเบาหวานหรือจะลดน้ำหนัก หรือ
คนที่ทานกาแฟหลาย ๆ แล้ว ถ้าเราทานแล้วเติมน้ำตาลจะทำให้เราอ้วนและปัญหาเรื่องเกิดเบาหวานได้ 
เหมือนกับกระเจี๊ยบแดง การพัฒนาเป็นเครื่องสำอางจะเด่นมาก เครื่องดื่มก็น่าสนใจ ส่วน สตีเวีย แน่นอน
เครื่องดื่มมาเป็นอันดับหนึ่ง แล้วยาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะตามมา การเป็นยารักษาโรค มีทำเป็น
น้ำตาลออกมาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ซึ่งมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ Stevioside มีผลทำให้ผู้ป่วยที่เป็น
เบาหวานรักษาพวกนี้ได้ มีข้อมูลลดคลอเรสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ LDL เพ่ิม HDL ได้ด้วย 

ว่านหางจระเข้ ควรจะต้องเป็น Champion product มานานแล้ว ปัญหาเรื่อง quality เพราะสารที่มี
ฤทธิ์แก้ burn พวกนี้เป็นสารที่ไม่ค่อย stable  ฉะนั้น ในการที่เราเอามาใช้เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันยังอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น สารกลูโคแมแนน สารอีซีแมแนน เป็นสารพวกพอลิแซ็กคาไรด์ ที่อยู่ในหว่านหางจระเข้ 
ไม่ใช่เพียงแต่วุ ่นที่เป็นประโยชน์ ยาดำที่เป็นยาระบายเป็นอีกตัวหนึ่ง เรียกว่า แอนทรา ควิโนน เป็นตัวที่มี
ศักยภาพที่จะมาพัฒนาเป็นยาได้  ตำรับยาทั้งหมดของยาไทย จะมีคำว่า ยาดำแทรก นั่นแสดงว่า การใช้เป็นยา
ระบายจะช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้เยอะ เรามีความรู้สึกว่า คนที่ไม่สบายเกิดจากการที่เราท้องผูกก็จะมีการใช้ยาดำ 
 มิติของว่านหางจระเข้ที่เด่น ปัจจุบันคือ เครื่องสำอางว่านหางจระเข้ หรืออโลเวล่า ในทุก ๆ 
ผลิตภัณฑ์ กระตุ้นการงอกของผมใช้ในแชมพู ทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้น ใน Cosmetic ในเรื่องของครีม ของเจล 
มิติในเรื่องของยารักษาโรค เช่น แผล burn แทนที่เราใช้ยาฝรั่ง เราหันมาใช้เจลว่านหางจระเข้ ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มก็มีมากท่ีวุ้นว่านหางจระเข้  

โสมเมืองไทย เรียกต้นนี้ว่า กระชาย หรือ Fingerroot มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาชื่อว่า Fingerroot     
มีจำนวนมาก สารสำคัญเป็นพวกชาลโคล ชาลโคลก็เป็นหนึ่งของฟลาโวนอยด์ และน้ำมันหอมระเหย 
 มิติของการพัฒนาของกระชายที่น่าสนใจ อย่างอภัยภูเบศรได้มีการพัฒนากระขายในรูปของ        
ยาสีฟัน ขัดฟันให้ขาว แก้กลิ่นปาก หรือใช้เป็นยา ความที่เป็นโสมไทย คนก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นยาบำรุง
ร่างกายได้ เราก็จะมีผลิตภัณฑ์น้ำมันกระชาย คิดว่าไม่แพ้กับน้ำมันประเภทอ่ืน ๆ 
 First Line drug  ฟ้าทะลายโจร เป็นตัวที่น่าจะนำมาใช้ในเรื่องของ Common cold ที่เกิดจากเชื้อไวรัส 
ฟ้าทะลายโจรจะมีสารที่รสขมมาก เรียกว่า ไดเธอปีแล็กโตน ตัวเอกคือ แอนโดรกราโฟไลด์ เพราะฉะนั้น ทั้ง ๆ ที่ 
หลายประเทศไม่มีฟ้าทะลายโจร แต่ต่างประเทศสามารถนำต้นไม้จากประเทศไทยไปพัฒนาเป็นยา จะเป็นว่ามิติ
ของการพัฒนาฟ้าทะลายโจร เป็นยารักษาโรคเป็นหลัก เป็นเครื่องสำอางไม่ไหว ไม่ใช่เครื่องดื่มเพราะมีขมมาก  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 มะขามป้อม เป็นยาอายุวัฒนะ อินเดีย ถือว่าเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ สารสำคัญจะเป็นพวก แทนนิน 
เป็นหลัก มีกรดต่าง ๆ พวก phyllemblic acid gallic acid  มิติของมันที่จะนำมาพัฒนา 1) รักษาโรค    
จะมีคนเอามะขามป้อมมาแทนยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะคนที่ไอ มีเสมหะเยอะ 2) เอามาใช้ในเครื่องสำอาง 
หลายคนใช้โดยไม่รู้ว่ามาจากมะขามป้อม เรียกว่า แอมบร้า 
 Scope Champion Product มีศ ักยภาพเอาไปพัฒนาอะไรได ้บ ้าง แต่ป ัญหาของ Herbal 
product gab เราจะทำการตลาดของมันได้อย่างไรให้ขายได้ หรือปัญหาเรื่อง supply chain พันธุ์ จะเป็น
พันธุ ์อะไร Volume แค่ไหนอย่างไร ตามมาด้วย R & D เรื ่องของการผลิต เรื ่องของกฎหมาย และ 
Marketing Champion Product ของ Next generation จะมีอะไรบ้างในมุมมองของอาจารย์ แล้วจะ
พัฒนาออกไปในมิติของอะไร ยารักษาโรค เครื่องสำอาง หรือเครื่องดื่ม 
คุณณัฐธยาน์  แสงไกรรุ่งโรจน์ 
Managing Director บริษัท ทีซีเอส แปซิฟิค จำกัด 

จากประสบการณ์ได้ทำงานด้านฝ่ายขายและการตลาด รวมถึงได้พัฒนาตัวเองมาเป็นผู ้ผลิต
สมุนไพร ขอกล่าวถึงเรื ่อง ไพล ประมาณ 3 ปีที่แล้ว เริ ่มทำสารสกัดไพลในรูปของน้ำมันหอมระเหย  
ภาคอุตสาหกรรมเวลาจะทำต้องมองว่ามีตลาดไหม แล้วทำได้ไหม ช่วงนั้นเนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมการ
ใช้สมุนไพรและมีตลาดของการใช้น้ำมันไพลเกิดขึ้น ทางบริษัทก็เริ่มทดลองและผลิตน้ำมันหอมระเหยไพล 
เนื่องจากมีตลาดรองรับอยู่  ในช่วงแรกปัญหาการซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากมีการใช้กันมากทำให้วัตถุดิบแพงมาก  
ต้องมีการศึกษาเรื่องวัตถุดิบมาก ลูกค้าต้องการไพล ปลูกในระยะเวลา 2 ปี แต่วัตถุดิบส่วนใหญ่คนขายปี 1 
ก็นำมาขายแล้ว พอปีถัดไปวัตถุดิบมีมากขึ้นการผลิตสามารถผลิตได้มากขึ้น ในปัจจุบันตัวเลขก็มากขึ้น  
ตอนนี้ราคาเหลือ 10 บาท แต่มี order จำกัด ได้ไปเยี่ยมชาวบ้านที่ปลูกไพล ก็ซื้อได้ไม่กี่แหล่งผลิตก็หมด
กำลังซื้อแล้ว ซึ่งตอนนี้ต้องกลับไปถามผู้ใช้ หรือรัฐบาล จะทำอย่างไรต่อไป เพราะถ้าส่งเสริมปีหนึ่งแลว้จบ
ไม่ได้ต้องทำต่อ ปีหน้าจะเป็นอย่างไรตัวเลขจะเพ่ิมข้ึนไหม ถ้าเป็นแบบนี้อีก 2 ปีก็ไม่มีไพลให้เพราะชาวบ้าน
ก็จะเลิกปลูก ฉะนั้น การส่งเสริมขอให้มีการทำให้ต่อเนื่อง ถ้ารีบมองตัวอ่ืนอีก 8 ตัว ชาวบ้านก็ต้องเริ่มใหม่ 
เราก็ต้องเริ่มใหม่ การทำงาน 1 ตัว ใช้เวลามากในการคิดค้น ในการทำ ในการผลิต นอกจากจะขยายการ
ผลิต ก็ต้องขยายเครื่องจักร ถ้าจะทำให้ตลาดกว้างขึ้นอย่างประเทศไทย การใช้แค่น้ำมันหอมระเหยยังไม่พอ 
เพราะยังมีกากไพลที่เหลืออยู่สามารถทำเป็นยาได้ ตรงนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จ แล้วจะให้ไปเริ่มตัวใหมก่็
เหนื่อย ปัจจุบันก็ประสานกับทางจุฬาฯ ให้ช่วยวิเคราะห์กากว่ามีตัวไหนที่สามารถนำไปทำเครื่องสำอางได้ 
ซึ่งยังต้องพัฒนากันต่อไป เรื่องใหม่ 8 ตัว เท่าที่มอง ตัวพริก จากประสบการณ์ พริกมีการใช้ในรูปของพริก
ยาวที่ใช้มากในอุตสาหกรรม ที่อินเดียและจีนจะใช้มากในรูปของสีส้ม ที่เรียกว่า ปาปริก้า จะปลูกพริกสกัด 
ปาปริก้า โอลีโอเรซิน และใส้ในมันมีความเผ็ดจะสกัดเป็น แคปซิคัม ซึ่งปัจจุบันนี้ทางบริษัทก็มีการนำเข้า
สารสกัด 2 ตัวนี้ มาจำหน่ายในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีหลายบริษัทที่นำเข้ารวมยอดน่าจะประมาณ 
10-100 ล้าน เช่น พวกรสต้มยำ หรือซอสต่าง ๆ  
 เรื่องทางยา แคปซิคัม ที่ใช้เยอะส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการความเผ็ดก็ไปแต่งแทน
พริกจริง ถ้าจะมาพัฒนาทางด้านยา เช่น แคปซิคัมที่ใช้ในยาหม่อง หรือในการประคบร้อน ตัวเลขก็ไม่มาก  
 อีกตัวหนึ่งที่สนใจคือ อโลเวล่า ทางบริษัทก็จำหน่ายมาเป็น 10 ปีแล้ว ซึ่งนำเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น
มาทำสารสกัดอโลเวล่า  ตลาดอโลเวล่าใช้ในเครื่องสำอางเป็นส่วนใหญ่ จะให้อโลเวล่าผงซึ่งเป็นระบบ
ฟรีซดราย เอามาจากอเมริกาหรือที่ต่าง ๆ ราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันทำตลาดเครื่องสำอางได้ดีมาก ถ้าได้รับ
การส่งเสริมเพิ่ม มีหน่วยงานไหนทางด้านการตลาดสามารถขยายตลาดได้จำนวนมาก ไปทางด้านเสริม
อาหาร ทางด้านเครื่องสำอาง เมืองไทยปลูกมากแถวปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตัวนี้สามารถเป็น  
ออร์แกนิกได้เลย 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

คุณณัฐธยาน์  แสงไกรรุ่งโรจน์ 
Managing Director บริษัท ทีซีเอส แปซิฟิค จำกัด 

  

ชาวบ้านถ้าบอกปัญหาของเรา เขาก็พยายามทำให้ ต้องคุมคุณภาพมากขึ้น พอสื่อสารทั้ง 2 ฝ่าย 
เข้าใจแล้วก็ง่าย เขาก็จะพยายามทำ ช่วงแรกก็มีปัญหาวัตถุดิบแต่ต่อไปปัญหาน้อย เพราะเข้าใจวัตถุดิบมาก
ขึ้น อย่างน้อยต้องมีเวลาให้ทุกคนปรับตัว ในเรื่องการเกษตร  ก็ต้องดูด้วยว่าพื้นดินที่ไหนเหมาะกับการ
เพาะปลูกด้วย เช่น ไพล ปลูกที่สูงยิวต่อไร่สูง ถ้าไปปลูกที่ต่ำไม่คุ้ม ต้องศึกษากันเยอะ แม้แต่ชาวบ้ านเองก็
ศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 
คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ ประเทศไทย จำกัด 

คิดว่า กลุ่มของสมุนไพรประจำชาติของไทยมีเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่เกาหลีนึกถึงโสมอย่างเดียว เพราะ
เกาหลีไม่ได้มีสมุนไพรเยอะนัก มีตัวอ่ืนที่ใช้ตั้งแต่โบราณ เช่น ซุปที่เอามาทำสบู่หรือทำอะไรในกลุ่มพวกนี้แต่ก็ไม่
ค่อยรู้จัก ส่วนใหญ่ตัวที่ดังจะเป็นตัวหลัก คือ โสม ประเทศไทยมีสมุนไพรอยู่เยอะ เพราะไม่ได้โปรโมทตัวเดียว
เลยไม่ได้เป็นการกล่าวถึงถึงสมุนไพรแล้วนึกถึงประเทศไทยทันที จะต้องบอกว่าไม่เชิง ปัจจุบันถ้าใครกล่าวถึงถึง
มังคุด จะบอกเลยว่ามังคุดมาจากไทย แต่บางทีก็นึกไม่ออกว่าไทยก็มีของดังอยู่เยอะ เฉพาะที่อยู่ใน list ปัจจุบัน
ก็ 1,800 ตัว ที่เป็นสมุนไพรที่รู้จักหรือนำมาใช้  เพราะฉะนั้น ตัวของสมุนไพรมีปริมาณที่มีอยู่เยอะจะมีข้อดีกับ
ผู้ประกอบการที่มีความเป็นนวัตกรรม คือมี Idea หรือจะเอาไปพัฒนา product ออกมาได้ง่าย แต่ถ้าเป็นใน
กรณีของเกาหลี คือ มีตัวเดียว จะเหมาะกับผู้ประกอบการที่ไม่ต้องมีนวัตกรรม หมายถึง ภาครัฐเป็นหัวหอกแล้ว
ภาคเอกชนตามอย่างเดียว ด้วยเทคนิค ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่รอดได้ แต่ก็จะไม่สามารถสร้างขึ้นมาเป็น 
product ส่งออกไประดับสากลหรือระดับโลกได้ เช่น ของเกาหลี ดังที่สุดจะเป็น KT&G จะเป็นของภาครัฐไม่ได้
เป็นของภาคเอกชน แต่ภาคเอกชนอยู่ไห้ไหม อยู่ได้ ออกเป็น product ขายได้ไหม ขายได้ เป็นต้น 
 ที่ลองดูจาก 8 ตัว ลองจำแนกเป็นกลุ่ม คิดว่ามีกลุ่มแรกที่น่าสนใจคือกลุ่มสมุนไพรหลัก เช่น กราว
เครือขาว ต่างประเทศใช้กันเยอะ เพียงแต่ก่อนหน้านั้นเอาไปใช้ไม่ถูกหลัก ทำให้ซึ่งกราวเครือขาวซึ่งน่าจะถือ
เป็นตัวแรก ๆ ยังมีภาพคลุมเครือเล็ก ๆ ในตัวเขา แต่เรียนว่าตัวนี้อย่างไรก็เป็นพืชที่มี potential สูงมาก 
เพราะถ้าลองเทียบกับต่างประเทศจะอยู่ในกลุ่ม วายแยม หรือพืชให้ฮอร์โมน ซึ่งพืชกลุ่มที่ให้ฮอร์โมนเอามาใช้
ประโยชน์ได้ค่อนข้างเยอะ เช่น สุภาพสตรีทานก็ยังมีความปลอดภัยมากกว่าไปทานยาคุมเพ่ือรับฮอร์โมน มันก็
ไม่ได้เหมาะทานในชีวิตประจำวัน ตัวกราวเครือมองว่าเป็นตลาดที่ดี ทำ Clinical trial ทำผลวิจัยให้มากขึ้น
หรือเอามาใช้ในวิธีการสกัดหรือการสกัดแบบใหม่ ๆ ทำเป็นตัวที่น่าจะได้รับความนิยมในตลาดออกมาได้เยอะ 

กระชาย  ซึ่ง กระชายดำ ดังไปเรียบร้อยแล้ว ในญี่ปุ่นเป็นกระขายดำ และเป็นกระชายดำจากประเทศ
ไทย เวลาโฆษณาต้องกระชายดำจากประเทศไทยเท่านั้น ตอนนี้มีติดตลาดโลกแล้วถึงแม้ไม่ใช่จากฝีมือเราเอง 
ฉะนั้น กรณีกระชายดำนำไปใช้ในญี่ปุ่น นำไปใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักกว่าครึ่ง  สุภาพสตรีทาน ปรากฏว่า 
เวลาทานตัวนี้แล้วจะมีเอว บอกว่าโดยอัตโนมัติ กลายเป็นเอาไปขายในวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างจากไทย แต่ก็ถือ
ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ คือ กระชายดำอัดเม็ด  ตัวกระชาย เห็นด้วยใช้มาตั้งแต่โบราณ บำรุงได้ดี คาดว่าตัวนี้จะ
ปลูกได้ง่ายกว่าโสม ถ้าปรโมทว่า ไทยจิงเซ็ง หรือเป็นอะไรจะเข้าใจง่ายขึ้น ตัวนี้ของ อย. ผ่านแน่นอน เพราะ
มันเคยจิ้มน้ำพริกมาก่อน อะไรที่กินเป็นอาหารประจำวันได้ อย. จะปล่อยอย่างแรง เพราะฉะนั้น ตัวนี้อนาคตดี 
ตัวกระชายดำน่าจะดีกว่ากราวเครือขาว ตรงที่ว่า กราวเครือขาวเป็นพืชฮอร์โมนอย่างไรก็เสริมอาหารไม่ได้ 
 ในกลุ่มที่มองว่าปลูกเป็นหลักได้ดี ถ้าส่งเสริมในพืชกลุ่มนี้ได้ดี กระชาย ก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ พริก และ
ว่านหางจระเข้ กรณีของพริก ปลูกธรรมดาก็ปลูกอยู่แล้วขายดีอยู่แล้ว ถ้าเอามาสกัดก็ทำได้ในปริมาณที่เยอะ 
ในกลุ่มของพริกสกัดเพื่อควบคุมน้ำหนักได้ กรณีตัวพริกช่วยเพิ่มให้การปลูกพืชธรรมดาปลูกดียิ่งขึ้นไปอีก 
เช่นเดียวกันกับว่านหางจระเข้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกว่านหางจระเข้ได้ดีและส่งออกจำนวนมาก  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

โอกาสส่งออกได้ค่อนข้างสูง เพราะต่างประเทศมีความต้องการในพืชตัวนี้สูง ในการที่จะส่งเสริมให้ปลูกอะไร 
แต่ถ้าเป็นกลุ่มว่านหางจระเข้ ราคาไม่ขึ้น ๆ ลง ๆ มาก ถามว่าปลูกแล้วรายได้ดีกว่าพืชเศรษฐกิจทั่วไปไหม     
ก็น่าจะดีกว่าเล็กน้อยแต่อาจจะต้องใช้ know how ในการปลูก เพราะฉะนั้นพืชกลุ่มนี้ถ้าปลูกออกมาได้ถือว่า
เป็นประโยชน์มาก มังคุดรวมอยู่ในนั้นด้วย เช่น มังคุดเป็นพืชธรรมดา ดีกว่าอีกคือใช้ by-product ตัวเปลือก
เอามาใช้ ถ้ายิ่งใช้ by-product ยิ่งดี ในกลุ่มพวกนี้ถือว่า เป็นพืชเศรษฐกิจได้ 

ส่วนกลุ่มที่น่าจะมีอนาคตดี ค่อนข้างชอบเป็นส่วนตัวคือ กระเจี๊ยบแดง ถ้าเอาเมล็ด ปลูกไม่ยาก ใช้มา
เยอะ มีประวัติการดื่มมาเยอะ เข้าข่าย อย. ไม่ยุ่งมากด้วย ทำเป็นอาหารเสริม เช่น เป็น Natural Vitamin C 
ซึ่งตอนนี้ต่างประเทศนิยมมาก Natural C กระเจี๊ยบแน่นอน มีข้อดีมากเป็นพืชทำมาตั้งแต่ต้น ๆ ถือว่าตลาดดี  
 ฟ้าทะลายโจร เคยทำเป็น project ทำเป็นต้นอ่อนฟ้าทะลายโจร เอาไปลูกที่บ้าน เวลาเป็นไข้เด็ดใบ
กิน 1 ครั้ง มองว่าใช้ในโลกหรือชีวิตประจำวัน ทำให้นึกถึงว่าถ้าฟ้าทะลายโจรดังขึ้นมา ยาตำรับต่าง ๆ หลาย ๆ 
ตำรับจะตามขึ้นมา เพราะอันนี้แก้เจ็บคอ พวกเบญจโลกวิเชียร สามารถดึงขึ้นมาใช้ได้ เพราะฉะนั้นในกลุ่มของ
ตัวยาจะออกไปในตัวยาสมุนไพร ถ้ารอ พรบ. สมุนไพรออกมาจะมีการใช้กันมากขึ้น กรณี ฟ้าทะลายโจร      
ต้อง educate ให้ดี บางคนไม่รู้คิดว่าทานทุกวันจริง ๆ ก็ไม่ดี ทานต่อเนื่องไม่เกินเท่าไหร่ ถ้าเกินกล้ามเนื้อ  
อ่อนแรง จะหาว่าสมุนไพรไม่ดี มองว่าน่าสนใจและเป็นตัวที่จะต้องคิดกันให้เยอะ ๆ จะไปอย่างไร 
 กรณีมะขามป้อม กับหญ้าหวาน มีความคล้ายคลึงกัน คือ มีประเทศอื่นที่ปลูกอยู่ด้วย เช่น กรณี
มะขามป้อม อินเดียเป็นที่นิยม กรณีของหญ้าหวาน จีนนิยม หญ้าหวานถ้าซื้อที่จีนคาดว่าน่าจะถูกกว่าที่สกัด
เป็นผงแล้ว น่าจะถูกกว่าปลูกในประเทศไทยแล้วไปทำการพ่นฝอยอบแห้ง (spray drying) เพ่ือเป็นผงแล้วเอา
มาใช้ spray drying ในประเทศไทยมีขนาดเล็ก เวลาปลูกหญ้าหวานจำนวนมากอาจจะทำเป็นน้ำหวานได้  
เป็นน้ำใส่ไปในขวด ราคาสู้จีนได้ แต่หญ้าหวานจีนที่ส่งมาขายในไทย คือ ส่งมาขายเป็นตัวที่สกัดแล้วฉะนั้น
น้ำหนักไม่เยอะมากนัก  ในอินเดียนำเข้าจากจีนจำนวนมาก ใช้แทนน้ำตาล ในไทยเหตุที่ยังไม่นิยมกันมาก ถาม
ว่าดีต่อสุขภาพไหม ก็ดี แต่ก็จะมีเรื่องที่ว่าหญ้าหวานจะมีรสขมติดที่ปลายลิ้น รสชาติไม่อร่อยเป็นสาเหตุของ
มะเร็ง เป็นต้น หญ้าหวานใส่ในปริมาณที่ดีอร่อย ราคาหญ้าหวานถูกกว่าน้ำตาล ดีกว่าสุขภาพมากกว่า ถ้าเป็น
แบบนี้ จะลงทุนกับหญ้าหวานไหม มองว่าอาจจะปลูกเป็นสายพันธุ์บางสายพันธุ์ อาจจะมีการใช้แบบผสม 
หมายความว่า จะใช้เพื่อลดต้นทุน หรือจะใช้เพื่อให้เกิดความโดดเด่น เช่น หญ้าหวานมีหลายสายพันธุ์ จะหา
สายพันธุ์ที ่ค่อนข้างแพงหน่อยมาเพื่อปลูก เอาของจีนส่วนหนึ่งมาใช้ประกอบกันแบบนี้ทำได้ไหม ทำได้  
สามารถทำให้ง่ายขึ้นได้โดยใช้เป็นพวก a createty มี innovation ก็เอามาสร้าง story สินค้าที่อยู่ในตลาดที่
ขายได้ ขายได้ด้วย story อาจจะมากกว่าคุณภาพด้วยซ้ำ ถ้าคุณภาพดีขายได้ยาว คุณภาพไม่ดีขายได้สั้น      
จะขายได้ต้องมี story ให้ขายก่อน  
 กรณีของความเป็นอาเซียน ปัจจุบันมีการนำสมุนไพรจากเวียดนามมาปลูกในไทย ของไทยบางตัวไป
ปลูกที่เวียดนามก็มี เป็นภาพที่อยากให้มองในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกล ฉะนั้น ความเป็นประเทศจะเริ ่มลด
น้อยลง พูดถึงอนาคต คงจะเหลือเพียงประเทศเดียวในโลก พอระบบต่าง ๆ ควบคุมได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นระบบ
เดียว มี AI มาช่วยสั่งการ ตอนนี้แยกเพราะควบคุมยาก พอควบคุมง่ายขึ้นการกระจายง่ายขึ้น ดังนั้น จะบอกว่า
อาจจะไม่ต้องมองแค่สมุนไพรแค่ 8 ตัวนี้ก็เป็นไปได้เพราะมีสมุนไพรตั้งหลายพันตัว แต่ดึงขึ้นมาให้เพราะเป็น
สมุนไพรที่จะหาวัตถุดิบไม่ยากมากนัก จะหาข้อมูลวิชาการมาสนับสนุนก็ไม่ยากมากนัก 
 ในกรณีของการใช้พวกกลุ่มจำนวนของการปลูก จะปลูกอย่างไรให้เพียงพอ ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน 
คือ เวลาอยากได้ตัวสมุนไพร เช่น ไพล ปีไหนปลูกแล้วไม่พอก็จะไม่พอจริง ๆ หาไม่ได้ ปีไหนจะล้นก็ล้นเหลือ
ทิ้งเยอะไปหมด แล้วไพลเป็นตัวที่เล่นแล้วขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่มีว่าปีไหนจะราบเรียบไปหลาย ๆ ปี มองว่า      
เรื่องของการเพาะปลูกน่าจะเป็นจุดที่น่าจะมาลองดูกัน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 ตัวอย่าง อีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและน่าจะทำได้ เช่น ที่ฮ่องกง และจีน ที่จีนมีที่เหลืออยู่เยอะ 
คนฮ่องกงที่มีเงินจะไปซื้อที่ที่จีนที่เหลืออยู่เยอะ ๆ เหมาเป็นภูเขา เป็น system ใหญ่ในการที่จะไปลง เช่น มีไก่
ที่มีซิเรเนียมสูง ตลาดซื้อขายกันค่อนข้างแพง ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตในฮ่องกงจะมีอยู่ เพราะฉะนั้นจะไปทำ
ฟาร์มพิเศษ โดยฟาร์มพิเศษเหล้านี้มี system ไปลงให้ ส่งอาหารส่งอะไรต่าง ๆ ให้ แต่คนที่เป็นเจ้าของคือคน 
ที่มีพื้นที่ มองว่า ระบบนี้นำมาใช้กับสมุนไพร คือ บริเวณนั้นเพาะเลี้ยงหรือเพาะปลูกได้โดยมี system ใหญ่    
ซึ่งต้องสนับสนุนโดยภาครัฐที่จะทำเป็นตัว system คือ ทำให้เกิดองค์กรในการที่จะดูแล การรู้ระบบแล้วไป
ปลูกได้ง่าย ไปสอนได้ง่าย แล้วทำด้วยคนที่มีทุนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้น ถ้ามีพ้ืนที่ ทำเป็นที่เที่ยว ทำเป็น
รีสอร์ตที่จะไปอยู่เอง เป็นแหล่งที่เพาะปลูกก็ช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณนั้นให้เพาะปลูกด้วยก็เป็นไปได้  
เพราะฉะนั้น ตัวระบบตัวนี้คิดว่า ถ้าจะไม่ไปเล่นในเรื่องอุตสาหกรรม ส่วนที่สามารถเล่นให้เกิดเป็นระบบได้  
จริง ๆ คือ การเพาะปลูก โดยเฉพาะกลุ่มสมุนไพรที่เสนอมาพวกนี้ มองว่าปลูกอย่างไรก็มีโอกาสขายได้ ไม่ต้อง
กลัวปลูกแล้วหาแหล่งขายไม่ได้เพียงแต่ราคาอาจจะไม่ดีในบางจังหวะ แต่ส่วนใหญ่แล้วเฉลี่ยขายได้ 
 สุดท้าย ถ้าปลูกเสร็จแล้วจะทำอย่างไรดีที่จะสามารถเอาไปจำหน่ายที่ตลาดต่าง ๆ ได้ การผลิตปัญหา
ปัจจุบัน คือ มี size ของโรงงานค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับจีน จีน size จะใหญ่มาก ๆ ผลิตหญ้าหวานจะได้ราคา
ถูกมากเพราะผลิตจำนวนเยอะและผลิตแค่อย่างเดียว ไทยยังไม่ได้เพราะจำนวนประชากรแน่นอนไม่เท่าจีน 
และไทยมีโรงานเล็ก ๆ จึงพยายามรวบรวมกลุ่มของโรงงานให้ทำคล้าย ๆ จีน โรงงานที่ไหนเก่งอะไรพยายามทำ
เรื่องนั้นเป็นอันเดียว ถ้าไม่เก่งตรงนี้ต้องพ่ึงพาอีกโรงงานหนึ่งในการที่จะทำ  เป็นการร่วมมือกันระหว่างโรงงาน
เล็ก ๆ แต่การจะทำแบบนี้ได้ต้องไปปรึกษาหารือกับทาง อย.  ให้เรียบร้อย ซึ่ง อย. จะรู้ว่าทำ Semi product 
จากที่นี้ไปเพื่อไปทำ process ที่ 2 แล้วไปแบ่งบรรจุที่นี่ ถ้า cost logistic ต่าง ๆ ที่ถูกลงจะสามารถ control 
ตรงนี้สามารถที่จะทำให้ราคาไปด้วยกันด้วยดี สิ่งที่สำคัญที่สุด มองว่า ถ้าตั้งเป็นธุรกิจการหาพันธมิตร หรือการ
เข้าในสมาคมตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ  ตอนนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มเสริมอาหารก็รวมกลุ่มกัน คนนี้ทำ
อันนี้เก่ง คนนี้ทำอันนี้เก่ง จะลองแบ่งหน้าที่เลยไหม ซึ่ง อย. ก็รับว่าจะเล่นด้วย ตอนนี้สำคัญสุดคือต้องบีบตัว
ของ cost ต่าง ๆ เพราะไทยยังไม่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสารสกัดเบอร์ใหญ่ ส่วนใหญ่บางทีส่งออกไปเพ่ือให้ผลิตสาร
สกัดแล้วรับเข้ามาด้วยซ้ำไป step ที่ว่า ทำสารสกัดที่เยอะขึ้นโอกาสน่าจะสูงขึ้นมาก 
 

ดร.จรัญ  ดิษฐไชยวงศ์ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร หน้าที่ออกใบรับรองให้ GAP มีเขตตามแหล่งต่าง ๆ 8 เขต GAP 
คือ เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพร  องค์ประกอบของ GAP ใครก็ต้องการผลผลิตสูงและคุณภาพดี 
สารสำคัญคงตัวอยากสำหรับต้นน้ำเหมือนกัน เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป ปัญหาเรื่องโรคแมลงเรื่อง
สารสำคัญคงตัวคือคุณภาพของตัวยา ความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ปลูก  
 สิ่งที่จะได้ GAP คือ ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง กระชายดำ แถวจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ GAP 
ยากมาก เพราะท่ีไม่มีโฉนด ที่ไม่มีการรับรองสิทธิ์ จึงออก GAP ไม่ได้ตามกฎหมาย สิ่งที่คำนึงคือ แหล่งปลูก 
พื้นที่ปลูก ปลูกไพล ดินเหนียวไม่ได้ ดินปนทราย ผลผลิตอาจจะดีแต่น้ำอาจจะไม่ค่อยมี สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ต้องวิเคราะห์ดิน  ถ้าท่านสมัคร GAP เขาจะมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ให้ ใบ GAP เป็นใบใช้เบิกทาง มั่นใจว่า
อย่างไรภาคเอกชนก็ต้องซื้อ ต้องดูสภาพภูมิอากาศ 
 แหล่งน้ำสำคัญตั้งแต่ตอนปลูก จนกระทั่งเอาน้ำมาล้างวัตถุดิบการปนเปื้อนต้องไม่มี เคยเจอบางที
แหล่งน้ำดัง ๆ ไม่เจอแคทเมียม ก็สารหนู  ปลูกแล้วต้องเคลื่อนย้ายรวดเร็ว ไม่ใช่ปลูกไกลบนเขา การบรรทุก
ผลผลิตจะช้ำ ห่างไกลการคมนาคม แหล่งน้ำและคุณภาพ แหล่งน้ำที่ใช้ในการล้าง ส่วนใหญ่น้ำในบึงใหญ่ ๆ 
จะไม่ค่อยมีปัญหา จะเก็บตัวอย่างกลางน้ำส่งวิเคราะห์ก่อนปลูก ที่จะใช้ในกระบวนการทั้งหมด 
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 พื้นที่ปลูก สิ่งสำคัญที่จะลงไปในดิน โดยทั่วไปก็ต้องเช็คดิน  ปัญหาปัจจุบันคือ การปนเปื้อนของโลหะ
หนัก ตัวที่อันตรายจากประสบการณ์คือ แคทเมียม แต่ในธรรมชาติมีอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้มันเป็นศูนย์ 
โดยเฉพาะพืชอยู่ใกล้พ้ืนดิน เช่น บัวบก ที่ผ่านมามีเจลกุหลาบ ปัญจขันธ์ กราว ก็น้ำเยอะมันอยู่ในดินนานพวกนี้
ก็มีโอกาสเสี่ยง ท่านต้องมั่นใจว่าแหล่งของท่านปราศจากการปนเปื้อน พอมันติดเข้าไปในวัตถุดิบของท่านแล้ว
มันแก้ยากมาก วิธีแก้คือ บำรุงดินและเช็คดินก่อน น้ำที่ท่านใช้ก็ควรจะดูด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ที่นำมาใช้ได้มาตรฐาน
หรือเปล่า การบำรุงดินก่อนปลูก พักดินบ้าง มีแปลงสำรองให้มัน สิ่งสำคัญคือพันธุ์ที่จะนำมาปลูก แหล่งพันธุ์
ต้องน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่าง ไพล เห็นหัวก็คือไพล ถ้าไม่เห็นต้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นไพลพ้ืนเมืองหรือไพลหยวก ต้องซื้อ
ต้นที่เป็นกล้าหรือจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ปลูกมาเป็นไพลปลุกเสกบ้าง ไพลสีม่วงบ้าง 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 

คำถาม ตอนที่จะขอ GAP ภาคเกษตรกรไปติดต่อใคร 
ดร.จรัญ  ดิษฐไชยวงศ์ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ต้องสมัคร เจ้าหน้าที่จะไม่เข้าไปหา ต้องสำรวจสภาพแวดล้อมก่อนมาขอ GAP ว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ เป็นพื้นที่บุกรุกหรือเปล่า หรือไปเช่ามาต้องมีหลักฐานการเช่า คือ มีเจ้าของ กรมวิชาการประเมิน 
ต้องเข้าคณะกรรมการ พืชตัวไหนบางรายการต้องอยู่ในรายการด้วยไม่ใช่ออกให้ได้ทุกตัว พืชบางอย่างไม่อยู่
ในระบบ ต้องขยายขอบเขตพืชว่าพืชนี้อยู่ในบัญชีไหมที่จะออก GAP เพราะต้องมีการขอโดยกลุ่มเกษตรกร
หลายคน มีความสำคัญอย่างไรที่จะเพิ่มชื่อพืชเข้าไป พริก มี 100% ในรูปพืชผัก ฟ้าทะลายโจรมี บัวบกมี 
กระชายมี ต้องขอเพิ่มและกรมวิชาการเกษตรประกาศก่อน ปัจจุบันที่พบปัญหาคือ อัญชัญ ส่งออกไปจีน
สัปดาห์หนึ่งประมาณ 2 ตัน แค่รายเดียว ยังไม่มีอยู่ในระบบ เป็นพืชท้องถิ่น แต่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้ว ก็เลย
ต้องทำเรื่องขอบรรจุพืชนี้เข้าไปในระบบเพ่ือจะได้มีคู่มือ มีการตรวจรับรองแปลงได้ 
 เรื่องดิน  พืชหลายชนิด เช่น ไพล ถ้าดินเปรี้ยวเน่าหมด กระชายดำ ก็เหมือนกัน ความเป็นกรดเป็น
ด่างมีผลตอ่ดินท่านต้องเช็คดิน คำแนะนำจะบอกว่าท่านจะใส่ปูนเท่าไหร่ หรือต้องยกร่อง น้ำท่วมไม่ได้เลย 
 โลหะหนัก ที่หนัก ๆ คือ แคดเมียม (cadmium) โลหะหนักจะมีกี่ตัวอยู่ที่ประเทศคู่ค้าปลายทาง
ด้วย เรื ่องราคาค่าใช้จ่ายของโลหะหนักต้องคุยกับผู้ขายว่าใครจะเป็นคนออก เกษตรกรจะไม่ออกก็ได้ 
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์โลหะหนักจะสูง วิเคราะห์ตัวอย่างละประมาณ 500-600 บาท  
 ต้องมีแผนควบคุมการผลิต โดยเฉพาะพริกขี้หนู พริกใหญ่ พริกเล็ก จะไปสกัดสาร พริกแต่ละพันธุ์
ตอบสนองสภาพแวดล้อมแต่ละที่อาจต่างกัน บางทีอาจจะเหมาะในเขตภาคเหนือของอากาศเย็น ๆ ต้องศึกษาด้วย 
 ปุ๋ย ต้องเช็คว่า ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรไหม เดี๋ยวนี้ปุ๋ยปลอมเยอะ ปุ๋ยเลียนแบบก็เยอะ 
จะเกิดความเสี่ยง เสี่ยงที่จะให้ไม่ได้ผลผลิต ใส่อะไรเข้าไปก็ไม่รู้อาจจะมีสารปนเปื้อนเข้าไปได้  
 เครื่องมือ อุปกรณ์ ต้องมีความสะอาดเรียบร้อย มีที่เก็บรักษาเป็นระเบียบ สถานที่เก็บรักษา 
 พืชที่มีศักยภาพใช้มากในวงการสาธารณสุข สิ่งที่ระวัง คือ น้ำขัง ถ้าดินเหนียวปลูกไม่ได้ต้องดินปน
ทรายหรือต้องยกร่อง ปรับปรุงสภาพอินทรียวัตถุให้ดีเพราะมีผลต่อพวกน้ำมันด้วย  
 อีกสิ่งที่กำลังทำอยู่ซึ่งเป็นปัญหา คือ กระชายดำ จะมีกระชายดำก้านใบสีม่วง ทางเพชรบูรณ์
เรียกว่า กระชายม่วง มีปัญหาเรื่องเชื้อแบคทีเรีย เรื่องออกใบ GAP ให้ยากเนื่องจากเป็นที่บนเขา สารที่
วิเคราะห์มาแล้วสุ่มเก็บตัวอย่างส่งที่คณะเภสัชศาสตร์ ที่ขอนแก่น ปรากฏก้านเขียวมีสารสูงกว่า เลยลอง
ทำ DNA มี 3 สีออกมา เป็น 3 กลุ่ม ตัวพันธุ์กระชายดำ เห็นด้วยตาจะมีก้านเขียวกับก้านม่วง แต่ออกมา
เป็น  3 กลุ่ม กลุ่มสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นตัวบอกความคล้ายคลึงกัน อีกตัวที่พูดถึงเรื่องความนิ่งของ
พันธุ์คือ กระดอม อยู่ในกลุ่มยาหอม มีความแปรปรวนสูง จะเห็นสีปนกันหมด ต้องสร้างให้นิ่งก่อน ทำให้
เป็นพันธุ์แท้ ออกมาก่อน สร้างพันธุ์ออกมาได้พันธุ์แท้แล้วกำลังเปรียบเทียบอยู่ 
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 การปลูกการดูแลรักษา เรื่อง GAP ท่านต้องจดบันทึก ส่วนใหญ่เกษตรกรจะไม่ได้ก็เพราะตรงนี้ไม่
จดบันทึก จึงไม่ครบองค์ประกอบ 
คำถาม นพ.วิศรุต เจริญพันธุ์  มีโครงการในการสนับสนุนเกษตรกรโดยการแปรรูป ทำเป็นลูกประคบ มีการ
ปลูกไพล และขมิ้นชัน มีการควบคุมมาตรฐานอยู่  ถ้าอยากจะส่งออกหรือขายต่างประเทศมากขึ้น อาจารย์
แนะนำว่าจะต้องลงไปตรวจสอบอีกครั้งหรือไม่ ฝ่าย รพ. เป็นคนประสานเกษตรทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การปลูก 
ผลิต ตลาด ต้องทำใหม่หมดหรือไม่ มีช่องทางไหนที่จะเป็นตลาดให้เกษตรกรในอำเภอด้วย  
คำตอบ ถ้าตลาด เป็นชุมชนทำได้ 2 แบบ คือ 1) เป็น brand ของ รพ. ซึ่งนำไปขายให้ ตลาดที่ดีเป็นกลุ่ม 
ecommerce สามารถลงไปไว้ตาม shop ต่าง พวก Lazada ฝากขายหรือในจีนไปฝากบาง shop ก็น่าจะ
ขายได้ ของสภาอุตสาหกรรมก็มีการเปิด shop สำหรับสินค้าต่าง ๆ อาจจะมาจาก OTOP อยากจะฝากขาย
สามารถเอามาฝากแล้วเอาไปจำหน่ายได้ brand ที่ทำขึ้นมาเป็น brand หลัก 2) หรือถ้าในกรณีที่ชาวบ้าน
มี Idea หรือมีช่องทาง มีลูกหลานที่อยากจะเอาไปขายได้ ทำให้ติดเป็น brand ได้ง่าย ๆ เช่น ทำเป็นลูก
ประคบเสร็จ ทำเป็นสติ๊กเกอร์ไปติด แล้วนำไปจำหน่ายเอง เหมือนกับส่งให้เพื่อเอาไปจำหน่าย มีช่องทาง
ขายมากข้ึน ปัจจุบันเฉลี่ยแล้วซื้อขายทาง ecommerce เยอะ 
เสริม ถ้าขายใน brand ตัวเอง ถ้าปลูกเยอะ ๆ จะขายไม่ทัน ตลาดจริง ๆ ของลูกประคบจะอยู่ในวงการ 
สปา เท่าที่ทราบมีลักษณะนี้ที ่ทำลูกประคบและส่งออก มีตลาดต่างประเทศแต่ก็อยู่ในวงการของสปา        
จะส่งออกเป็นตู้ ๆ เลย แต่พวกนี้จะทำ brand เอง เพียงแต่เราเป็นผู้ผลิตเป็นลูกประคบแล้วส่งให้  

ในกรณีของข่า 3,000 ไร่ ได้ใบรับรองความปลอดภัย อันนี้เป็นใบเบิกทาง เชื่อมั่นว่าถ้าเกษตรกรใน
แต่ละแหล่งปลูกมีใบรับรอง ต่างประเทศก็ยอมรับ เพราะการรับรองผลวิเคราะห์โดยหน่วยงานราชการที่มี
มาตรฐาน เช่น ข้อมูลสถานการณ์เมื่อปีที่แล้วของกระชายดำ ไพล บัวบก ขมิ้น ของปี 2561 ทั้งปี ขมิ้นชัน 
ผลิต 4,000 กว่าไร่ แหล่งปลูกทั้งหลายเกษตรกรได้ใบ GAP กี่ราย ถ้ามีใบรับรองมาตรฐานในรูปกลุ่ม ราคา
สินค้าจะดีและขายได้หมด ที ่มีพื ้นที่ปลูก บางคนบอกว่าปลูกแล้วขายไม่ได้เพราะราคาตก 4,093 ไร่        
ของขมิ้นชันไม่ได้ทุกราย กระชายดำ 200 กว่าไร่ที่เพชรบูรณ์ ไม่ได้เพราะท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไพล 500 กว่า
ไร่ บัวบก 1,100 กว่าไร่ แหล่งใหญ่อยู่ที่นครปฐม จะเห็นว่ากระชายดำ ที่เพชรบูรณ์ มี 200 กว่าไร่ ไม่มีใบ 
GAP เพราะเป็นที่ที่ไม่ถูกต้อง  ไพล ปลูกมากที่เมืองกาญจนบุรี พวกนี้ถ้ามีการรับรองมาตรฐานก็ยิ่งดี บัวบก 
มีอยู่ 3 จังหวัด ขมิ้นชัน อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี  ฟ้าทะลายโจร อยู่ที่นครปฐม ยังไม่ได้มาตรฐานในหลาย
อย่าง บางทีต้องดิ้นรนไปหาที่อื่น อาจจะมีการปนเปื้อนความไม่ถูกหลักของแปลง ว่านหางจระเข้มีมากที่
ประจวบคีรีขันธ์ ข้อเสนอแนะ ขอให้ได้มาตรฐานก่อน มีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการ  
คำถาม มีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องขมิ้นและไพลในการแปรรูปอย่างอื่น ตอนนี้สามารถทำเป็นสมุนไพรแห้ง  
ได้อยู่ คือ มีโรงอบ แต่ไม่แน่ใจว่าทำเป็นแบบอื่นได้ไหมนอกเหนือจากลูกประคบที่มีตลาดอยู่แล้ว 
คำตอบ ต้องดูว่าจะลงเครื่องทำอย่างอ่ืนไหม เช่น เครื่องตีครีม หรือจะลงเป็นเครื่องแคปซูล สามารถไปขอขึ้นมา
เป็นพวก product อื่น ๆ ได้ ถ้าตอนนี้ทำเป็นแห้งอยู่น่าจะทำ 2 อย่าง ตัวลูกประคบเป็นตัวproduct แต่คิดว่า 
รพ. น่าจะสร้างชื่อเป็นแหล่งร่วมให้ชุมชนอาจจะขายเป็นตัววัตถุดิบก็ได้ ผู้ประกอบการคนไหนต้องการวัตถุดิบก็
จะรวมจากแหล่งนั้นขายให้ คิดว่า อันนี้เป็นภาพลักษณ์ท่ีดีของ รพ. เพราะว่าโดยปกติชาวบ้านจะมีปัญหามากใน
การที่จะรวมแล้วขาย คนที่จะซื้อบางทีก็คุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่อง ส่วนหนึ่งที่น่าจะทำได้เลย คือ ขายตัววัตถุดิบ
เพ่ิมเติม ถ้าจะลงเครื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมอาจจะลงเป็นตัวที่ไม่ยุ่งยากมาก เช่น ทำแชมพู  เรื่องการขออนุญาตเนื่องจาก
เป็นที่ รพ. เวลาจะขยายใช้อาคารบางส่วน  อาจทำลูกประคบที่มีเรื่องราว เช่น ใส่กระเจี๊ยบ เป็นลูกประคบโลหิต 

อีกอย่างลูกประคบ ที่ยากคือคนที่มาทำลูกประคบ ทำไมไม่เปลี่ยนรูปแบบบ้าง เป็นซองที่ให้มันง่าย
หน่อยเพราะพอทำไปบางครั้งหาคนห่อไม่ได้ เรื ่องของจะทำอะไรต่อ ถ้ายังไม่อยากเพิ่มภาระอะไรมาก
อาจจะทำในรูปของสมุนไพรผง เป็นแหล่งวัตถุดิบตรงนี้ก็ได้ แต่วิธีทำแห้งก็มีหลายวิธีก็ต้องศึกษาไปว่าจะทำ 



 

  37 
  

สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

แห้งแบบไหนให้วัตถุดิบได้คุณภาพที่ดี จากประสบการณ์ถ้าทำแห้งทั้งต้นจะได้สารที่มีค่าสูงกว่า ถ้าจะทำ
พวกนี้ต้องศึกษา กรณีทำครีมลูกประคบ หาพวกวัตถุดิบแล้วไปจ้าง OEM สักรอบสองรอบดูก่อนน่าจะดีถ้า 
product เกิดวิ่งได้ดีค่อยตั้งเป็นรายการผลิตขึ้นมาก็ได้ 
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 

 จะผลักดันสมุนไพรไทย 8 ตัวจะเข้าสู่ตลาดประเทศไทยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ือสร้างชีวิตที่ดี
ขึ้นของประเทศไทยและสู่ตลาดโลก ท่านวิทยากรมีมุมมองอย่างไร คิดว่ารัฐบาล ภาคเอกชนหรือประชาชนจะ
ทำอย่างไรบ้าง 
ดร.จรัญ  ดิษฐไชยวงศ์ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อยากให้กลุ่มเกษตรกรหรือแหล่งที่มีการปลูกกันมากไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอะไรก็ตามให้มีมาตรฐาน 
GAP อาจจะไม่มีคำว่า GAP ก็ยังมีผลวิเคราะห์ดิน วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์สารพวกโลหะหนักประกอบก็ยังดี 
เชื่อว่ายังไปได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกันก่อนก่อนที่จะปลูก และเกษตรกรก็ จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการ
เกษตรหรือกรมส่งเสริมการเกษตรเขาจะแนะนำพืชแต่ละตัว เรื่องการปลูก การดูแล เพ่ือให้ได้คุณภาพสูงสุด 
 สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่า Champion product วันนี้ 4 ตัว หรือ 20 ตัว รัฐบาลควรจัดระบบให้เกิดเป็น 
Champion product ของประเทศไทย ซึ่งต้องใช้ศักยภาพของหลายภาคส่วนผลักดันและสามารถบอก   
ได้ว่า เป็นสินค้าจากประเทศไทยจริง ๆ  
คุณณัฐธยาน์  แสงไกรรุ่งโรจน์ 
Managing Director บริษัท ทีซีเอส แปซิฟิค จำกัด 

ในฐานะผู้ผลิตสมุนไพรเป็นลักษณะอยู่ตรงกลาง การที่จะสนับสนุนทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผลักดัน
สมุนไพรพวกนี้ให้ได้ต่อเนื่องก็ต้องใช้เวลา ใช้เงินทุน ใช้การสนับสนุนจากหลาย  ๆฝ่าย ทำให้ต่อเนื่องให้เกิดขึ้นจริง ๆ 
คุณนาคาญ์  ทวิชาวัฒน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โควิก เคทท์ ประเทศไทย จำกัด 

 

สมุนไพร หรือการแพทย์แผนไทย นี่คือ มรดกที่ปู่ย่าตายายให้เอาไว้เหมือนกับเป็นชื่อสียงเป็นสิ่งที่
คนทั่วโลก พอกล่าวถึงถึงแพทย์แผนไทย สมุนไพร จะได้เครดิตทันที ถ้ามองว่ามีต้นทุนตรงนี้ สิ่งที่จะต้องไป
แปรรูป ถ้าไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองไปหาแหล่งผลิตอย่างไร ถ้าอยากจะไปประสานกับอาจารย์ที่วิจัยเพ่ือทำให้ขาย
ได้ง่ายขึ้น พอมีผลวิจัยแล้วมี story แล้ว จะสะดวกขึ้นเยอะ ขายผ่านตัว ecommerce ใส่แนวทางของการ
วิจัยเข้าไปแล้วหาช่องทางที่จะจำหน่ายไม่นาน โดยเฉพาะยุคที่เริ่มเกี่ยวกับ ecommerce ไม่นานจะเตบิโต
แล้วขึ้นไปเป็นรายใหญ่ในตลาดได้ เพียงแต่ต้องเริ่มทำก่อน 
 

อตุสาหกรรมสารสกดัสมุนไพรสูต่ลาดโลก 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 14.30 น.  
ห้องประชุมฟีนิกซ ์4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

       ผู้อภิปราย 
 คุณนาตยา  สีทับทิม      ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 7 กองกำหนดมาตรฐาน  
         สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
 ดร.บังอร  เกียรติธนากร     ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรม 

คุณกฤตกร  อุตตโม      ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการส่งสินค้าไปประเทศจีน  
        บริษัท ฟาร์-อี จำกัด 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
ดร.นพดล  เหลืองภิรมย์     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สรุปการเสวนา  
ดร.บังอร  เกียรติธนากร 
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรม 

ตั้งแต่แผนแม่บทสมุนไพร มีการพัฒนาในส่วนของสมุนไพร เนื่องจากมีความจำเป็นเพราะว่าเป็น
ความมั ่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ พบว่า พืชสมุนไพรตั ้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกร       
การแปรรูป ไปจนถึงเป็นตัวผลิตภัณฑ์ จะเห็นว่ามี supply chain หลาย ๆ อัน น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจได้ แผนแม่บทก็เสร็จแล้ว พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ได้รับประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วส่วนคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรมีไว้เพื่อกำกับดูแลว่าแผนนี้ยังคงทำไปเรื่อย ๆ 2 ปีที่ผ่านมามีการ
ขับเคลื่อนไปเยอะมาก ในส่วนของยุทธศาสตร์ พบว่า มีตั้งแต่ส่งเสริม (ส่วนของวัตถุดิบ) ส่วนที่ 2 เรื่องของ
อุตสาหกรรมและการตลาด ท้ายสุดคือการบริหารนโยบายของรัฐ ถ้าไม่กำกับสมุนไพรก็จะโดนทอดทิ้ง 
 กระแสส่งเสริมสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างผู้สูงอายุเข้าสู่ยุคสีเงิน พบว่า ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเครื่องสำอางช่วยชะลอวัยได้  แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรถ้าอยู ่ในกระแส 
หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่กำลังเจริญเติบโต ในกรณีที่ต้องทำสินค้า ต้องเกาะกระแสของตัว trend ข้อมูลได้มา
จาก Mintel 2025 ซึ่งเป็น market research trend ความงามเป็นอย่างไรบ้าง ในปีนี้จะเป็นเรื ่องของ 
subzero waste หมายถึง เป็น sub ย่อยของ trend ที่ออกมา 1) ในเรื่องของความงาม พบว่า เป็นเรื่อง
ของ AI เรื่องระบบ IT มาช่วย เป็น smart mirror คือ เข้าไปส่องกระจกก็จะประเมินได้ว่าผิวมีลักษณะเป็น
อย่างไร ควรจะต้องใช้อะไร เช่น “ผิงอัน” เริ่มจะใช้ AI เข้ามาช่วยประเมินว่าสุขภาพเป็นอย่างไร จำเป็นต้อง
ใช้สินค้าอะไรเพื่อที่จะดูแลสุขภาพ ในขณะที่มีการดำเนินการแบบนี้ทางภาครัฐจะให้การสนับสนุน หรือให้
ความร่วมมือในการดำเนินงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมกันในด้านของการใช้ข้อมูลร่วมกันหรือเสริมกัน 
 เรื่องของ water new luxury จะบอกว่า ตอนที่พัฒนาตัวสินค้าต้องให้มีน้ำน้อย น้ำในอนาคตจะขาด
แคลน แต่ถ้าในยุคของประเทศไทยจะรู้สึกว่าน้ำจะไม่ได้ขาด จะพบว่า ตัว moisturizer ใส่บนแผ่นกระดาษ    
ที่จะทารวมถึงมาร์คที่เป็นผง ต่อไปเป็นเรื่อง PowerPlay หมายถึง ตัวสินค้าที่ไม่แค่ขาวลดริ้วรอยแต่ทำให้ผิวดู
สุขภาพดีเปล่งปลั ่งอีกตัว เอาพวกพืชไม่ว ่าจะเป็นสมุนไพรหรือของที ่อยู ่ในครัวที ่ทานได้เอามาใช้กับ
เครื่องสำอาง subzero waste หมายถึง ตัวสินค้าต้องได้รับการพัฒนา โดยให้มี waste เหลือน้อยที่สุด หรือ
แม้แต่ packaging ต้องย่อยสลายได้ไม่มีผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม เป็น  trend ทางด้านเครื ่องสำอาง 
packaging จะใช้กระดาษ recycle นำมาทำ ถ้าคิดจะส่งออก packaging ต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 อาหารในส่วนของอาหารที่ทำขึ้นมาจะเป็นเรื่องของอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องรักษาสุขภาพ และรักษา
โรค ปัญหาคือ อาหารจะไม่อร่อยต้องทำให้เป็น semi healthy food คือ รับประทานอร่อยและดีต่อ
สุขภาพ ถ้าท้องถิ่นมีอาหารประจำท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาสามารถนำมาใช้ได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ ใช้แบบ 

organic เทคโนโลยีทางด้านอาหาร การเก็บรักษา หรือสารอาหารที่สามารถบอกผู้บริโภคได้ว่าเป็นอย่างไร 
อาจจะทำ packaging ที่ระบุถึงวันหมดอายุ ถ้าหากหมดอายุหรือเสียจะเปลี่ยนสีและรับประทานไม่ได้  
 ศักยภาพของประเทศ พบว่าประเทศส่วนใหญ่มีพืชเป็นหลัก ยกตัวอย่าง ขมิ้น สามารถเอาไปใช้
ประโยชน์หลาย ๆ อย่าง ในเรื่องของสารสกัด ถ้าธรรมดาก็เอาไปบดแล้วนำไปใช้ แต่การแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันสามารถนำไปทำเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา ถ้าเป็นการสกัด
ที่สามารถนำไปทำเครื่องสำอาง อาหารเสริม จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น จากขมิ้นกิโลกรมัละ 
12 บาท จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 บาท เพราะฉะนั้น การทำสารสกัดเป็นการเพิ่มมูลค่า การทำ
สารสกัดแล้ว สามารถนำไปจำหน่ายใครได้บ้าง มีทั้งหมด 8 หมวด ยกตัวอย่าง ไพล เมื่อปี 2561 กิโลกรัม 
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ละ 25 บาท ปี 2562 เหลือ 9-12 บาท เพราะมีการปลูกจำนวนมาก หากขายต่างประเทศพวกสารสกัด
หรือตัวสมุนไพรจะขายใคร อันดับ 1 ประเทศอเมริกา อันดับ 2 ประเทศเยอรมัน อันดับ 3 ประเทศฝรั่งเศส
และอันดับ 4 ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร เป็นพวกที่ใช้ทั้งสารสกัดและสมุนไพรที่สูงมากเพราะฉะนั้น
ตลาดจะใหญ่ แต่ปัญหาคือทูตพาณิชย์จะแจ้งมาว่าประเทศพวกนี้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยค่อนข้าง
น้อยมากยกเว้นประเทศญี่ปุ่น เพราะประเทศญี่ปุ่นมาสำรวจและหาข้อมูลสมุนไพรทำให้รู้จักสมุนไพรทุกตัว 
การที่จะทำการตลาดให้ง่ายต้องให้ความรู้พื้นฐานกับผู้บริโภค และถ้ามีสมุนไพรตัวใหม่ที่เกิดขึ้น ต้องให้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับผู้บริโภคด้วยเพื่อผู้บริโภคสามารถนำความรู้ที ่ถูกต้องไปพัฒนาสินค้า และ
สามารถขึ้นทะเบียนสินค้าได้ ในส่วนของผู้ส่งออก คู่แข่งของประเทศไทย จะมีประเทศจีน อเมริกา อินเดีย 
เยอรมัน และฝรั่งเศส ถ้าเป็นประเทศจีนกับอินเดีย ตอนที่ทำสารสกัดของ 2 ประเทศนี้จะมีราคาที ่ถูก     
มาก ๆ ถ้ามีการทำและขายอยู่แล้ว แนะนำว่าไม่ควรเลือกสมุนไพร จาก 2 ประเทศนี้ทำสารสกัด โอกาสที่
จะทำเป็น mass คือ volume ใหญ่เพื ่อให้ราคาต้นทุนถูก การขายในราคาที ่แข่งขันจะทำได้ยาก 
เพราะฉะนั้นต้องเลือกสมุนไพรที่มีศักยภาพแต่ 2 ประเทศนี้ ยังไม่ได้ทำเป็นสารสกัด เพียงแต่ต้องหาข้อมูลที่
ถูกต้องให้กับผู้บริโภค ถ้าไม่ทำตลาดต่างประเทศสารสกัดจะเป็นอย่างไรบ้าง พบว่า นำเข้า 3,000 ล้าน
บาท ในขณะที่ส่งออกที่ 800 ล้านบาท ส่วนต่างตรงนี้มีความน่าสนใจ ถ้าไม่ซื้อจากต่างประเทศดีไหมและ
ขายเฉพาะในประเทศ สามารถขายได้ง่ายหรือยากกว่ากัน 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทำ market research สมุนไพรที่มีความน่าสนใจ โดยแบ่งเป็นหลาย
หมวด แต่ถ้าหากเป็นสมุนไพรบำรุงสมอง เพิ่มสมรรถนะทางเพศ หรือที่รักษาสิว ถือเป็นตัวเด่น ๆ ที่น่า
ศึกษาหากต้องการทำสารสกัดจะไปหาสมุนไพรจากที่ไหน หมวดเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเป็นกลุ่มที่นำไปใช้  ใน
เครื่องสำอาง น้ำมันหอมระเหย ในส่วนของยาหรือวิตามิน ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ อาหารและชาสมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือเครื่องดื่ม เช่น น้ำใบบัวบกบรรจุกระป๋อง  

เรื่องของผลิตภัณฑ์ไล่แมลง กำจัดศัตรูพืช ยาฆ่าแมลงที่ใช้ในครัวเรือน ยากันยุง ในอนาคตเรื่องของ 
organic กำลังเป็นที่น่าสนใจ ถ้าเตรียมข้อมูลไว้จะดี ในเรื่องของอาหารสัตว์ก็น่าสนใจ ตอนนี้มีปัญหาเรื่อง   
การใช้ antibiotic ในสัตว์ที่มีปริมาณมาก ๆ ซึ่งการที่ได้รับ antibiotic สูง บางครั้งทำให้ดื้อยา  
 สารสกัด มี 2 ส่วน คือ น้ำมันหอมระเหย และสารสกัด เพราะทั้ง 2 ส่วนได้มาจากพืชสมุนไพร   
เมื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ก็ต้องพัฒนาตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบพืชสมุนไพร หาวิธีการสกัดและวิธีการ
ควบคุมคุณภาพ ในส่วนของการเตรียมวัตถุดิบพืชสมุนไพร จะมีเรื่องของ standard คือ GAP หรือจะทำ 
standard organic หลังจากหาวิธีที่เหมาะสมแล้ว ต้องมาทดสอบฤทธิ์ ปัจจุบัน พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เปิดให้เคลมสรรพคุณได้ แต่ต้องมีข้อมูลยืนยันว่าสามารถออกฤทธิ์ได้จริง จนถึงการทดสอบความ
ปลอดภัย เช่น ถ้านำไปผลิตเครื่องสำอางต้องไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว ซึ่งมีการทดสอบทางคลินิก
การควบคุมคุณภาพ  
 การขอขึ้นสูตรตำรับ ผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าต้องควบคุมคุณภาพ ทดสอบความคงตัว ทดสอบเรื่องฤทธิ์ 
ความปลอดภัย รวมถึงการขึ้นทะเบียน ซึ่งการขึ้นทะเบียนโดยปกติเวลาที่เป็นส่วนประกอบ หมายถึง ส่วนที่
นำไปไปใช้ในอาหารและเครื ่องสำอาง เรียกว่า ตัวอ้างอิงมาตรฐานการผลิต เวลาส่งออกผู ้บริโภค
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับ มาตรฐานการปลูก การผลิต ถ้าเป็นทางด้านเครื่องสำอาง      
ต้องทำ GMP อาเซียน ทำมาตรฐานคุณภาพหรือบางรายที ่ไปส่งเร ื ่องเกี ่ยวกับอาหาร ก็ request            
พวก HACCP การวิเคราะห์จุดว ิกฤติว ่า ตรงไหนมีความเสี ่ยงในกระบวนการผลิต และเป็น FSSC           
เป็นมาตรฐานตัวหนึ่ง ถ้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง ยูนิรีเวอร์  หรือกลุ่มเป็นบริษัทข้ามชาติ จะมีการขอ
มาตรฐาน BRC หรือ set deck ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื ่องคุณธรรม ธรรมาภิบาล ถ้าไปในโลกของ
อิสลามก็ต้องมีฮาลาลมาตรฐานด้วย 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 การพัฒนาสินค้า หรือโอกาสทางด้านการตลาด อาจจะร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานวิจัย เพ่ือที่นำ
งานวิจัยมาเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิต มี 4 ตัว ที่ประเมินแล้วว่ามีความพร้อม และมี
อีก 12 ตัว เป็นตัวที่สมุนไพรที่มีความพร้อมทางด้านงานวิจัย มีข้อมูลในการสนับสนุน เพ่ือที่ว่าอาจจะเลือก
กลุ ่มพวกนี้ขึ ้นไปพัฒนาเป็นสินค้า หรืออาจจะแตกต่างมาก ๆ ในท้องถิ ่นมีผักเชียงดา จะพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สามารถขอความร่วมมือกับกลุ่มที่ทำงานวิจัย และทำเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดออกมา 

ประเทศจีน พืชสมุนไพรในประเทศจีนที่รู้จักและสรรพคุณดี บางชนิดที่ไม่พบประเทศไทย ยกเว้น 
มะเฟือง วัตถุดิบบางชนิดที่นำเข้ามาในประเทศเพื่อสกัด เช่น ดอกเก็กฮวย รากชะเอมเทศ รวมถึงโสม      
ถ้าสามารถแข่งราคาได้ ไม่ใช่ว่าจะมีสมุนไพรเฉพาะในประเทศ สมุนไพรต่างประเทศนำเข้ามาก็ทำสารสกัด
ได้เหมือนกัน เมื่อทำสารสกัด ต้องพัฒนาให้มีรูปแบบการใช้ให้เข้ากับยุคสมัย เช่น ลูกประคบมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ถ้าเป็นคนทำงานออฟฟิตก็ต้องเป็นแบบแผ่นแปะหรือโลชั่นที่ใช้ทา รวมไปจนถึงการใช้เทคโนโลยี
นอกเหนือจากการสกัดคือการต่อยอด เช่น พวกสารสกัดจะมีปัญหาเรื่องความคงตัว เสื่อมสลายง่าย เสียง่าย 
จะใช้เทคโนโลยี encapsulation หรือใช้เทคโนโลยีในเรื่องของนาโน จะมีความน่าสนใจเพราะมันไม่ได้ใช้
สารเคมีแต่ใช้พวกจุลินทรีย์และยีนจำนวนมาก รวมถึงต้นทุนก็ถูก และเป็นที่น่าสนใจ 
 ตัวอย่าง ขมิ ้น จะเป็น Permanent tumaric ถ้าทำสารสกัดออกมาแล้วอาจจะผสมกับตัวอ่ืน    
ต้องไปดูว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีข้อกำหนดอย่างไรในการใช้ หรือการขึ้นทะเบียน      
โดยปกติถ้าเป็นสมุนไพรต้องใช้วิธีการสกัดแบบดั้งเดิมจึงสามารถขึ้นทะเบียนได้ ถ้าใช้วิธีใหม่ ๆ ที่เกิดข้ึนต้อง
ปรึกษาหารือหรือมีข้อมูลสนับสนุน อ้างอิง จะสามารถข้ึนทะเบียนได้ 

ถ้าเป็นพืชสมุนไพรตัวใหม่ ๆ จะมีขั้นตอนรองลงมาเรื่อย ๆ ท้ายสุดถ้าไม่เคยใช้มาก่อน จะประกัน
ว่ามีความปลอดภัยจะต้องทำวิจัยเรื่องอะไรบ้างหรือมี data support อะไรบ้าง 
 สิ ่งที ่จะพัฒนาตัวสินค้าขึ้นมา ต้องสำรวจความต้องการของผู้บริโภค สามารถแข่งขันได้ไหม           
มีกฎหมายอะไรที่กำหนดไว้บ้าง เวลาขึ้นทะเบียนต้องใช้เอกสารอะไร แหล่งวัตถุดิบมีเพียงพอที่จะผลิต
หรือไม่ เวลารับงานวิจัยมาต้องตรวจสอบว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องมือเหมาะสมที่จะทำหรือไม่ 
คำถาม ในมิติของท่านมุมมองที่มีต่อเกษตรกรหรือผู้ผลิตในประเทศไทย อะไรเป็นปัญหาอุปสรรคใหญ่  ๆ  
ที่จะต้องมาช่วยกัน และมีโอกาสที่เป็นไปได้  
คำตอบ ในส่วนของเกษตรกร เวลาที่มีบริษัทจะผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต้องทำวิจัยเรื่องของการปลูกและ
ตรวจสอบว่าใช้สายพันธุ์อะไร ปลูกอย่างไร เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะมีวิธีการเก็บรักษาไว้
อย่างไร ตอนส่งมาให้บริษัทผู้ผลิต พอได้องค์ความรู้ต้องถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ในกรณี
เกษตรกรใหม่ ๆ ที่อยากจะเข้าร่วม จะมีพืช เช่น ถ้าเป็นไพล จังหวัดที่รับจะมี จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
สุโขทัย และเชียงราย ถ้าใช้สายพันธุ์ที่ถูกต้อง และนำตัวอย่างมาทดลองทำเป็นสารสกัด ถ้าพบว่าคุณภาพ
ใช้ได้ ก็จะส่งมาเป็นสมาชิก  ถ้าในกรณีเป็นจังหวัดใหม่มาจากเพชรบูรณ์ซึ่งไม่เคยเป็นสมาชิกแต่มีการปลูก
ไพลแล้วเป็นพันธุ์เดียวกับท่ีต้องการซื้อแต่ยังไม่เคยรับซื้อ จะขอตัวอย่างเพ่ือนำมากลั่น โดยปกติเวลาที่ทำจะ
มีระบบนัดรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพ แต่จะให้ความรู้ก่อน ถ้าเป็นเกษตรกรที่เรียกว่า smart farmer   
จะเริ่มง่ายขึ้น เพราะว่าท้ายสุดอนาคตของเกษตรกรก็ต้องเข้า GAP หรือ organic ถ้าปรับตัวได้ ณ ตอนนี้ให้
ปรับตัวเพ่ือเริ่มเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไร มี application ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกหรือเข้าไปดูว่าปัจจัยการผลิต
รวมถึงปัญหาต่าง ๆ ก็ต้องบันทึกเหมือนกัน เช่น ถ้าเดินเข้าไปในแปลงพบว่าสมุนไพร ใบมีลักษณะหงิกงอ 
ให้ถ่ายรูปส่งไปที่ application สามารถทราบวิธีการจัดการ การดูแล และยังมีคำแนะนำในเรื่องของการเก็บ
เกี่ยว บางครั้งจะมีในเรื่องของการแปรรูปหรือรักษาตัววัตถุดิบไว้ก่อนนำส่ง ปัญหาของเกษตรกร เช่น เวลา
นำสมุนไพรมาส่งไม่ให้รดน้ำมาเพราะว่าขณะนำส่งจะเหี่ยวหรือเฉา จากแสงแดดหรืออร้อนขณะขนส่ง    
การตัดก่ิงให้ตัดก่ิงเส้นผ่าศูนย์กลางแค่ 1 ซม. ก็ตัดก่ิงใหญ่มาก ๆ ขนาด 2 ซม. มา จะมีในเรื่องตัวคุณภาพ 
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ของวัตถุดิบ อีกตัวที่สำคัญ เรื่องของการปนเปื้อนกรณีท่ีไม่ได้ทำ GAP ใช้ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้า ปรากฏ
ว่ายังไม่ถึงระยะปลอดภัยที่จะเก็บเกี่ยวมา พอเก็บเกี่ยวมาก็พบว่ามีการปนเปื้อนยา เนื่องจากว่าชุดที่ใช้ใน
การตรวจสอบการปนเปื้อนจะมีขีดความสามารถในการตรวจสอบ ถ้าตรวจตอนแปรรูปอาจจะไม่พบสาร
ปนเปื้อน แต่พอแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วอาจตรวจพบสารปนเปื้อนได้ เช่น น้ำมัน ซึ่งตรงนี้ต้องมีระบบ
ตรวจสอบว่า แปลง ไร่ ไหนที่ใช้สารเคมีทำให้เกิดการปนเปื้อน มีระบบติดตามว่าครั้งนี้พบมีการปนเปื้อน 
ครั้งหน้าต้องมีการแก้ไขไม่ใช้สารเคมีในแปลงปลูก ถ้าตรวจพบอีกจะมีบทลงโทษ คือ การไม่รับซื้อวัตถุดิบ 
เสริม การส่งออกสมุนไพรไปต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น พบปัญหา เช่น การปนเปื้อน สิ่งที่สำคัญคือ 
เรื่องของการใช้ภาชนะบรรจุ บางครั้งรับมาจากเกษตรกรที่ใส่มากับถุงปุ๋ยที่ไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนหรือไม่ หรือ 
ถุงคล้ายๆ ถุงปุ๋ย ห้ามเด็ดขาด สารที่ทำให้ถุงมันยืดหยุ่นอาจจะปนเปื้อนในสมุนไพร ต่างประเทศจะให้
ความสำคัญมาก เพราะทำให้ผู้ชายเสื่อมสมรรถภาพ อีกเรื่องที่สำคัญแหล่งที่ปลูก ต้องหมั่นสุ่มตรวจดูบ้างว่า
ได้สารสำคัญครบหรือไม่ เช่น ขมิ้นชัน ต้องใช้เวลาในการปลูกกี่ปี หรือบางแห่งที่สามารถเร่งได้ โดยใช้
เทคโนโลยีในการปลูก ถ้าทำดี ๆ อาจลดระยะเวลาในการปลูกได้ จากปกติ 9 เดือนถึงปีกว่า เหลือเวลาแค่ 
4 เดือน เรื่องการเก็บเก่ียวเป็นเรื่องที่ต้องดูแล  
คำถาม ตอนนี้มีกระแสพวก green acpacktion เข้ามา ในมุมของผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงของสาร
สกัดมีความคิดเห็นหรือต้องมีการปรับตัวหรือตื่นตัวในการใช้ green acpacktion อย่างไรบ้าง 
คำตอบ ไม่ว่าจะเป็น green product หรือ green acpacktion ท้ายสุดแล้ว ขึ้นอยู่กับความต้องการของ

ลูกค้าหรือผู้บริโภค ยิ่งถ้าทำส่งออกจะต้องทำแบบสอบถามจำนวนมาก ให้ตรวจสอบรายการต่าง ๆ 
ว่าทำอะไรบ้าง หรือทำให้เกิดมลพิษ ทั้งทางอากาศและทางน้ำหรือไม่ ตัวสารเคมีที่ไปแอบทิ้ง หรือ
แม้กากวัตถุดิบที่เอามา ท้ายสุดจะมีวิธีกำจัดอย่างไร ต้องดูตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางเหมือนกัน 
เป็นเรื่องที่ต้องปรับตัว 

คุณนาตยา  สีทับทิม    
อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 7 กองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   สมุนไพรทำมาตรฐานทำได้ไง เรื ่องเป็นเรื ่องใหม่และเกิดขึ ้นไม่กี ่ปี ความสำเร็จของการเกิด
มาตรฐานก็ยังเกิดไม่เยอะนัก ทำไมถึงต้องมีมาตรฐานสมุนไพร  
 มาตรฐานในภาครัฐจะมี 2 ส่วน  1) ภาคบังคับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  2) ภาค
สมัครใจ สำหรับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
เห็นชัดเจน เครื่องใช้ไฟฟ้ามี มอก. ชัดเจน กลไกทำให้มีการผลิตที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง คือ “มาตรฐาน”     
 หัวข้อ “อุตสาหกรรม สารสกัด สู่ตลาดโลก” 3 คำนี้มี key อยู่ 3 คำ คือ คำว่า “อุตสาหกรรม”    
“สารสกัด” และ “ตลาดโลก”  
 ประเทศไทยกับสมุนไพรไทย มีพืชพันธุ์กว่า 20,000 ชนิด ในจำนวนนี้มีพืชพันธุ์ที่เป็นประโยชน์
มากกว่า 1,800 ชนิด แต่ปัญหา คือ ขาดการวิจัย พัฒนา การกระทำเชิงพาณิชย์ รัฐบาลมอบหมายให้
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 8 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยสมุนไพรฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2560 – 2564  
 ข้อมูลจากไทยรัฐ พบว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก ยาแผนไทยหรือสมุนไพรไทย มี 10 ชนิด  ได้แก่   
ว่านหางจระเข้ ยาหม่อง  ยาอบสมุนไพร ยาหอม ฟ้าทะลายโจร บัวบก ขม้ินชัน และไพล  
 การทำสมุนไพรไม่ใช่เรื่องใหม่ ตั้งแต่สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์    
มีการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพร และมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกสู่ตลาดโลก มีข้อมูลระบุว่า 
ในปี 2559 มีมูลค่า 3.2 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าในปี 2563 จะเพ่ิมเป็น 4 ล้านล้านบาท ข้อมูลศึกษามองไป
ถึงเพ่ือนบ้าน เช่น จีนเป็นผู้ส่งออกสมุนไพร และทำสารสกัดสมุนไพรอันดับ 1 ของโลก จีนในปี 2559  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

สามารถผลิตสารสกัดสมุนไพรส่งออกได้ถึง 24.3% รองลงมาเป็น อินเดีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา        
ไทยถูกจัดอันดับอยู่ลำดับที่ 28 จะมีสัดส่วนของการส่งออกสารสกัดสมุนไพรอยู่ที่ 0.2% ดังนั้น จะเห็นว่า
มูลค่ายังน้อยเกินไป ยังต้องมีการผลักดันและสร้างมูลค่าของสมุนไพรและสารสกัดออกสู่ตลาดโลกให้มากข้ึน 
 กระทรวงพาณิชย์นำร่อง 4 สมุนไพร ผลักดันสู่ตลาดโลก โดยให้ข่าวว่า “สมุนไพรเจาะตลาดโลกสั่งทูต
พาณิชย์ทำแผนส่งออกเพ่ิมรายได้” ชูยุทธศาสตร์ว่า การเพ่ิมศักยภาพตลาดสมุนไพร 4 ชนิด คือ ขมิ้นชัน ไพล 
บัวบก และกระชายดำ เจาะตลาดโลกส่งออกให้ได้ก่อน มีการวิเคราะห์กันว่า ขมิ้นชัน ส่วนใหญ่มีการส่งออก
เท่าไหร่ ประเทศไหน ไพล ส่วนใหญ่จะทำในรูปไพลแผ่น แต่ทั้งหมดก็ยังทำในปริมาณน้อยอยู่ สมุนไพร 4 ชนิด
นี้ถูกจับตามองว่าจะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไร การทำสมุนไพรสู่ตลาดโลกทำได้หลาย ๆ วิธี อาจจะทำ
รูปแบบวัตถุดิบก็ได้ วัตถุดิบมี 2 แบบ 1) รากเหง้า  2) สารสกัด เรียกว่า The second law material เพราะ
สารสกัดเอาไปถึงยังใส่แคปซูลกินไม่ได้ ต้องทำเป็นตำรับก่อนถึงจะใส่เป็นแคปซูลได้ เพราะฉะนั้นสารสกัด
สมุนไพรยังเป็นตัว material อยู่ และเป็นตัวที่คนกำลังนิยมมากกว่าส่งรากเหง้าไปขาย 
 กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีหลังจากเริ่มต้นมาเมื่อปี 2559 มีนโยบายที่ชัดเจนออกมาแล้ว         
เชิญผู้ประกอบการ เชิญนักวิจัยจำนวนมากมาระดมสมองกัน ร่วมกันคิดว่าปัญหาคืออะไร จะพัฒนาสารสกัด 
พัฒนาสมุนไพรอย่างไร จะเลือกเอา product ที่เป็น champion ก่อนดีไหม ในปี 2560 สามารถคัดเลือก
มาได้ 4 ชนิด คือ กระชายดำ ใบบัวบก ขมิ้นชัน และไพล ซึ่งถือว่า 4 ชนิดนี้ทำเวชสำอาง อาหารเสริม 
เครื่องดื่มก็ได้ ทำให้ตลาดสมุนไพรขยายได้ถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าการส่งออก รวมทั้งสารสกัดอีกได้ปีละ
กว่าพันล้านบาท หลังจากท่ีระดมสมองคัดเลือก 
 ในเรื่องของตลาดโลก ประเทศไทยมีมูลค่าในเรื่องของแนวโน้มขยายเพิ่มขึ้นทุกวัน จะเห็นว่ามูลค่า
ที่ชัดเจนคือ ส่วนของเครื่องสำอาง ประมาณ 180,000 ล้านบาท รองลงมาเป็นพวกผลิตภัณฑ์สปา        
ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และเกษตรกร ต้องร่วมมือกับภาครัฐเพ่ือที่จะส่งออกสารสกัดสมุนไพรให้มากขึ้น 
การที่จะเร่งวัตถุดิบหรือส่งออกได้แล้วมีความน่าเชื่อถือต้องมีมาตรฐาน ถ้าทำไม่ไหวต้องบอกผู้ช่วยคือ 
รัฐบาล จะเข้ามาช่วย หลายคนจะรู้จัก OTOP เดิมสมัยก่อนขายกันสะเปะสะปะ ทุกวันนี้รัฐเข้าไปช่วยเหลือ 
ตั้งแต่มีมาตรฐาน ได้รับความน่าเชื่อถือ มี packging ที่สวยงาม เดี๋ยวนี้ OTOP ไปที่ไหนใคร ๆ ก็รู้จัก 
 อุตสาหกรรมสารสกัดจะไปสู่สากลได้อย่างไร เริ่มออกจากประเทศไทยไปสู่อาเซียนก่อน แล้วค่อย
ไปยุโรป อเมริกา วิธีการคือ รัฐบาลบอกว่าจะส่งเสริมอย่างจริงจังและทำให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ส่งเสริมให้มี
การผลิตวัตถุดิบสารสกัดให้มีมาตรฐาน พอผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้รับความ
น่าเชื่อถือจากปลายทาง ถ้ามีงานวิจัย มีการทดลอง การศึกษา ขอให้ทำอย่างมีระบบ ไม่คิดจะทำแค่สาร
สกัด แปรรูป สารสกัดพวกนี้ต้องถูกแปรรูป เพราะการแปรรูป คือการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ต้องหลุดจาก
กับดักรายได้ปานกลาง ต้องช่วยกัน หมายถึง ตัวเกษตรกร ภาครัฐ ต้องช่วยกัน เปลี่ยนจากผู้ที่ทำต้นน้ำ 
กลายเป็นกลางน้ำและแปรรูปให้ได้มากที่สุด  ตอนนี้ถ้าทำโครงการเสนอภาครัฐไปจะได้รับความช่วยเหลือ 
แล้วถ้าต้องการกองทุนสนับสนุนมีหลายหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 
 ยุคนี้ถ้าพลาดไป จะตกยุคทองแห่งสมุนไพรไทย เพราะขบวนนี้เป็นขบวนฟรีจริง ๆ เพราะผู้บริโภค
ทุกวันนี้หันมาใส่ใจสุขภาพ กลัวสารเคมีมาก เวลาพูดถึงวิธีธรรมชาติทุกคนจะให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
บำบัดรักษา ฉะนั้น เราจึงเรียกว่า “ยุคทอง” โดยเฉพาะในส่วนของเครื่องสำอางเป็นตัวที่ชูรายได ้
 มาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกคนจะรู้จักเครื่องหมาย “มอก.” ติดอยู่ที่เครื่องใช้ไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน 
หม้อหุงข้าว แต่ถ้าสังเกตดี ๆ เครื่องหมาย มอก. ติดอยู่ที่หม้อหุงข้าว ตู้เย็น เตารีด พวกนี้เป็นเครื่องหมาย 
มอก. ที่มีวงกลมล้อมรอบ เรียกว่า “เครื่องว่า เครื่องหมาย มอก. ภาคบังคับ” เหมือน อย. ภาคบังคับ      
ถ้าใครไม่ได้ขายไม่ได้อยู่แล้ว  แต่เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นภาคสมัครใจ ทำก็ได้ไม่
ทำก็ได้ แต่ถ้าท่านทำท่านจะได้อะไร 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 วันนี้จะมาพูดในส่วนของวัตถุดิบกับสารสกัด  มีหน่วยงาน 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานแรกคือ 
มกอช. คือ สำนักงานเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร จะเกี่ยวกับเรื ่องของอาหาร ในส่วนของเรื่อง
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะมาที่ “สมอ.” มกอช. จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของต้นน้ำ ดูพื้นที่ GI ส่วน สมอ. 
จากรากเหง้าตรงนั้นแล้วผ่านกระบวนการ แล้วเกิดเป็นสารสกัดหรือน้ำมันหอมระเหย ความรับผิดชอบจะมา
อยู่ที ่ สมอ.  เช่น ขมิ้นชันเอามา ผ่านกระบวนการมาจากดิน  น้ำ จากแห่งเพาะปลูกที่ดี แล้วส่งให้ สมอ.       
ทำมาตรฐานตัว product ของสารสกัดอีกที เพราะฉะนั้น ของที่ออกมาจะเป็นคุณภาพที่ต่อเนื่อง 

ประโยชน์ของมาตรฐานคืออะไร เวลาเลือกของ ถ้าเป็นอาหารดู อย. ถ้าเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
เลือก มอก. บางทีราคาไม่ได้แตกต่างกันเลย ช่วยในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมให้อุตสาหกรรม
แข่งขันกันได้ ในเรื่องของลักษณะกระตุ้นเร่งรัดให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนาต่อยอดให้ มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ 
ขึ้น อย่าลืมว่า มาตรฐานทุกชนิดทั่วโลก เวลาเราทำมาตรฐานออกมาทุกคนต้องใช้ได้หมด เพราะมาตรฐาน
คือ Minimum requirement ของความปลอดภัย การทำมาตรฐานจะดูหมดเลย  
 มาตรฐานมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ Individual บุคคลทุกคนมีมาตรฐานของตัวเอง  อีกอันคือ 
มาตรฐาน company พออยู่ในระดับสมาคม องค์กร ก็มีมาตรฐานที่เขียนขึ้นมา แต่ถ้าเป็นระดับชาติ สมอ. 
คือ National Standard เป็นหน่วยงานที่ทำมาตรฐานระดับชาติ  อีกอันถ้าเป็นการรวมตัวกันในกลุ่มของ
เอเปค อาเซียน ก็จะเป็นระดับภูมิภาค สุดท้ายคือ International Standard เช่น ISO IEC CODEX ปัจจุบัน
นี้จีนอยู่ในระดับ 6 แล้ว มี Chinese Traditional Medicine อยู่ใน ISO เรียบร้อยแล้ว เอาข้อกำหนดใส่อยู่
ในนั้น เผยแพร่เอกสารออกไปทั่วโลกเหมือนถูกการใช้ไปโดยปริยาย 
 สมอ. จะทำมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล สมอ. มีมาตรฐาน 3 ประเภทด้วยกัน           
มี 1) มอก. 2) มพช. และ 3) มอก. มาตรฐานที่มีออกมาแล้วต้องมีการนำเอาไปใช้ มีการมาขอใช้
เครื่องหมาย ใช้เป็นตัว reference  ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์  พอมีมาตรฐาน จะซื้อของอะไรก็แล้วแต่
เพราะมีมาตรฐานยิ่งถ้าเป็นสากลแล้วจะใช้ได้ทั่วโลก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศคือ     
ต้องซื้อ Universal เวลาไปต่างประเทศ เช่น ขาของปลั๊ก ประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ ไทย จะมีขาของปลั๊ก
ที่แตกต่างกัน เป็นลักษณะประจำชาติ 
 มาตรฐานสารสกัด ขม้ินชันผง 80% กับออริโมมัยซิน 20% ออกมาแล้วเป็นมาตรฐานทั่วไปสมัครใจ 
ในแผนแม่บทเก่ียวข้องกับ สมอ. ตรงยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้
มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล คำนี้โยงมาถึง สมอ. ทำให้ สมอ. กับกรมแพทย์แผนไทยฯ ต้องร่วมมือกัน
วางแผนการดำเนินงานในปี 2561 ซึ่งจะทำสารสกัดขมิ้นชันผง สารสกัดฟ้าทะลายโจร สารสกัดกระชายดำ 
สารสกัดบัวบก รวมถึงน้ำมันหอมระเหย 7 ตัว อยู่ใน process คิดว่าปี 2562 น่าจะเสร็จหมด 
 ในมาตรฐานของสารสกัด ออริโอมัยซิน ที่ทำเสร็จแล้ว จะพูดถึงเรื่องของ ออริโอมัยซิน ขม้ินชัน ที่มี
สารเคอคูมินอยรวมไม่น้อยกว่า 20% โดยมวล ถ้าท่านใดทำ ออริโอมัยซิน มีความประสงค์จะขอมาตรฐาน 
มอก. สามารถศึกษาจากมาตรฐานตัวนี้ได้ การขอเครื่องหมาย มอก. ต้องศึกษาว่าใน มอก. เขียนว่าอะไรบ้าง 
ตรงไหนทำได้ตรงไหนทำไม่ได้ต้องไปพัฒนาปรับปรุง กลไก คือ การทดสอบจะสุ่มตัวอย่างไปทดสอบ ว่า    
ท่านเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า นั่นคือ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์  
 สมอ. จะดู 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ตัวผลิตภัณฑ์ ที่มาขอเป็นไปตามมาตรฐานมีสารสำคัญ มีอะไร
ตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วนที่สอง สมอ. จะขอเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานว่ามีคุณภาพเหมาะที่จะผลิตสาร
สกัดสมุนไพรออกมาได้มีคุณภาพหรือไม่ ต้องผ่านทั้ง 2 อย่าง สมอ. ถึงจะให้มาตรฐาน  อีก 80% ก็คล้าย ๆ  กัน 
 สรุป การกำหนดมาตรฐาน สมอ. รายละเอียดสามารถดูได้ที ่บูธของ สมอ. แผนที่วางไว้ว่า ในปี 
2562 มีแผนว่าจะทำ 5 ตัวนี้ ในปี 2563 จะทำ 5 ตัวนี้  ปี 2564 และปี 2565 ฉะนั้น ท่านใดที่กำลัง
ปลูกหรือกำลังทำอะไรใน 5 ตัวนี้ ก็ศึกษาติดตามมาตรฐานของ สมอ. ไปพร้อม ๆ กัน ภาพรวมคือ ถ้ามี 
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มาตรฐานแล้ว สารสกัดถ้าไม่มีมาตรฐานจะเกิดความไม่มีความสม่ำเสมอไม่ต่อเนื่อง แต่ถ้ามีมาตรฐานเวลา
นำไปขายหรือแปรรูป ความเชื่อมั่นก็จะเกิดขึ้น ผู้บริโภคก็จะเชื่อมั่น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาภาครัฐสนับสนุน
แน่นอน การจัดซื้อจัดจ้างจะสั่งของที่มี มอก. ก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา เงินทุนไหลเวียน แรงงานมีงานทำ 
ความรู้ know how มีการแลกเปลี่ยนส่งถ่ายรุ่นต่อรุ่นได้อย่างมีมาตรฐาน มีสินค้าใหม่  ๆ เกิดขึ้นในตลาด    
มีสายการผลิต ตลาดใหม่เกิดขึ้น แต่อย่างลืมรักษาคุณภาพของเดิมไว้ด้วย  
คุณกฤตกร  อุตตโม    
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการส่งสินค้าไปประเทศจีน บริษัท ฟาร์-อี จำกัด  
 ทำธุรกิจ Logistic platform บน Cross Border E-commerce ส่งสินค้าไปประเทศจีน ลูกค้าราย
ใหญ่คือ JD ร่วมกับเซ็นทรัล ลูกค้าจะเป็น JD.com เวลามี order คำสั่งจากประเทศจีน จะส่งคำสั่งเปิด API 
กับ JD สินค้าไทยจะอยู่บนคลังของ JD เช่น มิสเตอร์เฉินสั่งสินค้ามามีอะไรบ้าง ก็แพคให้เสร็จแล้วทำ process
การทำ Cross Border E-commerce ตั้งแต่ process เรื ่องของการ shipping เฟส และ door to door ส่ง
จนถึงหน้าบ้านลูกค้า process ใช้เวลาประมาณ 7 วัน ในการส่งถึงจากเมืองไทย นี่คือ service คือ อยู่ใน
วงการ Logistic ระหว่างประเทศไทยกับจีนมาประมาณ 11 ปี เห็นสินค้าไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ยกตัวอย่าง สินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นสมุนไพร ปีที่แล้วส่งรากกล้วยไม้อบแห้งคนจีนชอบมาก มีที่
นครปฐม เชียงใหม่ ส่งรากกล้วยไม้วันหนึ่งประมาณ 2 ตู้คอนเทนเนอร์ ถามคนจีนว่าซื้อรากกล้วยไม้ไปทำไม 
เขาบอกว่า เอาไปทำยา 2 ปีผ่านมาเขามาหามะรุม เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคนจีนหาเยอะมากแต่หา support ไม่ทัน 
1) ของที่ต้องการคุณภาพไม่ถึง 2) หาไม่ได้ สินค้าไทยหลายชนิดที่ทำมาจากพวกสมุนไพรหรือเป็นสินค้าที่มา
จากเมืองไทยปัญหาสำคัญคือ branding มีลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเป็นโรงงานเป็น brand หลาย brand 
ปัญหาเวลาไปขายที่จีนคือ หาความแตกต่างของตัวเองไม่เจอ เช่น เจ้าหนึ่งทำสบู่สมุนไพรผสมรังนก จริง ๆ 
ของเขาดีแต่หาตัวตนตัวเองไม่เจอ ไม่สามารถอธิบายได้ว่า brand คืออะไร ทำให้หา content ให้เขาไม่ได้  
 บอกว่าเป็นรังนกที่คัดเพียวออกมาแล้วยังมีสมุนไพรผสมเข้าไปอีก อธิบายความเป็นตัวตนไม่ได้   
พออธิบายไม่ได้ ถ้าทำสื่อสารออกไป เสียค่าโฆษณาจำนวนมาก สุดท้ายตลาดรับรู้ ลูกค้ารับรู้ แต่ไม่เลือกใช้
เพราะไม่รู้ว่าสินค้าของเขาต่างกันอย่างไรกับสินค้าทั่วไป ในจีนสินค้าเยอะมาก ตัวอย่าง มีมาร์คหน้าอยู่ยี่ห้อ
หนึ่ง ที่เมืองไทยขายดี ก็ส่งไปให้ลูกค้าเหมือนกัน ไปดู shelves ในจีนไม่มีแล้ว จีนทำมาร์คหน้าออกมาแข่ง
เป็น brand ของเขาเองหมด  
 ดังนั้น ผู้ประกอบการเวลาที่คุยกันคือเรื ่องของ branding มีเอกลักษณ์อย่างไรมีความแตกต่าง
อย่างไร คือสิ ่งที ่ผู ้ประกอบการต้องตอบให้ได้  ตัวอย่าง หมอนยางพารา ยางพาราไทยดีอันดับหนึ่ง          
ในจีนก็ปลูก ในลาวก็ปลูก แต่คุณภาพไม่ดี แต่ของไทยคุณภาพยางดี ทำหมอนยางพาราออกมาได้           
คนจีนเชื่อว่าของไทยมีคุณภาพดีก็จะมีการบอกต่อเกิดการรับรู้กระจายออกไป  
 สิ่งสำคัญอีกอย่างของผู้ประกอบการพอได้ branding พอหาตัวเองเจอแล้ว ส่วนใหญ่เวลาไปทำตลาดที่
จีนจะพลาดเรื่องการไปจด trade mark ตัวอย่าง หมอนยางพารา เริ่มจะทำตลาดในจีน จะไปจด trade mark 
แล้วให้ไปเช็ค มีคนจีนเอาไปจดเรียบร้อยแล้ว ทุกวันนี้ผลิตสินค้าขึ้นมาแล้ว ขายในเมืองไทยอย่าคิดว่าต่างชาติไม่
รู้ เห็นว่าดีต่างชาติเอาไปจดแล้ว นี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนว่า ถ้าทำสินค้าขึ้นมามี brand ควรไปจด trade mark 
ในตลาดที่ต้องการ protect พอจด trade mark แล้วทำเรื่องของช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการ มีช่องทางใน
การขายในประเทศจีน วันนี้ E-commerce น่าจะเสริมให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการที่จะทำตลาด
ออนไลน์ จีนเองมีกฎหมายตัวหนึ่งชื่อ กฎหมาย Cross Border E-commerce สามารถจะเอาเข้าประเทศจีนได้ 
พูดถึง มอก. พูดถึง อย. ถ้าเป็นสินค้าที่ขายบน E-commerce แล้วเป็นแบบ B To C ไม่ต้องมีผู้ประกอบการไทย
สามารถขายได้เลย เคยไปร่วมประชุมกับแพทย์แผนไทยหลายครั้งชี้ให้เห็นว่า เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย  
ที่จะทำสินค้าเข้าประเทศจีน แต่การนำเข้า คือเงื่อนไขว่า ต้องขายบน E-commerce เท่านั้น แล้วขายไปให้กับ  
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N-user ใช้ จำเป็นต้องมีเรื่องของ logistic support บริษัทเป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวที่ทำได้ support logistic 
ตั้งแต่ออกจากคลังจนถึงหน้าบ้านลูกค้าในประเทศจีน Tax สินค้าได้ทุกตัวนี่คือสิ่งที ่ศุลกากรจีนต้องการ          
2) เรื่องของ E-payment การชำระเงินบน Cross Border E-commerce ต้องมีหลักฐานการชำระเงินที่ถูกต้อง 
มีเรื่องของระบบ logistic ที่ถูกต้อง แล้วสินค้าถูก register ในระบบศุลกากรแล้วสินค้านั้นสามารถส่งถึงหน้าบ้าน
คนจีนได้ สินค้าทุกประเภทยกเว้นสินค้าสด เนื้อสัตว์ ผลไม้สด ไม่ได้ ยาที่เป็นเม็ดไม่ได้ แต่สมุนไพรไทยได้ บางที
อะไรที่เป็นเม็ดยังไม่ได้ 
 มีลูกค้าเอายาอมสมุมไพรมาให้นำไป test กับศุลกากร เพราะสินค้าทุกตัวต้อง test กับศุลกากร 
และ register กับศุลกากรจีนก่อน ทางจีนมองว่า ถ้าเป็นลูกอมที่เป็นเม็ดไม่ได้ แต่ถ้าเป็นผงหรือเป็นน้ำได้  

มีลูกค้าอีกรายทำถั่งเช่า ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นเม็ด ตอนนี้กำลังปรับสูตรใหม่ให้ทำเป็นเครื่องดื่มชู
กำลังให้เป็นขวด ถ้าเป็นขวดทำตลาดที่จีนได้ ที่จีนเขาใช้เรื่อง E-commerce เรื่องของออนไลน์เป็นหลัก 
เรื่อง E-payment เป็นเรื่องสำคัญมาก  มองว่า ผู้ประกอบการไทยน่าจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ พอมี shop 
ออนไลน์ในประเทศจีนแล้วจะมี QR code เกิดขึ้น ซึ่งสามารถไปติดที่ตัวสินค้าได้ พอติดที่ตัวสินค้าได้แล้ว
เริ่มจากตลาดที่ออกจากประเทศไทยทำขายในประเทศไทยก่อนแต่ให้ตลาดลูกค้าคนจีนมาซื้อ ถ้าดีจริงจะ 
scan QR code แล้วสามารถเข้าไป shop online ที่ประเทศจีน แล้วสามารถซื้อซ้ำได้ซื้อต่อได้  
 ถ้าจะค้าขายไปต่างประเทศ ต้องผ่านมาตรฐาน อย. มอก. ในประเทศก่อน สิ ่งพวกนี้ใช้เป็น
มาตรฐานในประเทศจีนไม่ได้ แต่ที่สำคัญ คือ จะทำอย่างไรให้คนจีนบอกต่อว่าดีจริง  ๆ คนที่ใช้บอกต่อว่าดี
จริง ๆ นั่นคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเชื่อว่า product ดีจริง ๆ และมี review ที่ถูกต้อง เหมือนเป็นใบรับประกันว่า
ดีจริง ในระบบ platform ของจีนหลาย ๆ ตัวมีสิ ่งพวกนี้อยู่ที ่จะทำให้สามารถ review ได้ทำให้เชื่อว่า 
product เป็นอย่างไร ดีอย่างไร 
 เริ่มแบบง่าย ๆ แบบ T To C คือ ขายสินค้าทีละชิ้นให้เกิด organic ขึ้นมาเอง ตลาดจีนในเมืองไทย 
แล้วเกิดการซื้อซ้ำ เกิดการบอกต่อ แล้วก็ใช้กฎหมาย Cross Border E-commerce ในการที่จะส่งสินค้าไป
ตลาดประเทศจีน พอเกิดการรับรู้ระดับหนึ่ง มี Brand มี Trade mark อนาคตจะเป็น B To B ต่อได้ ไปหา 
Distributer ต่อได้ในประเทศจีน  ตรงนี้อยากให้ผู้ประกอบการมองลักษณะนี้ จะเป็นโอกาส แล้ววิธีการทำ 
ต้นทุนไม่สูงมาก มีช่องทางนี้อยู่ที่ทำให้เริ่มตลาดออนไลน์ได้  
 ตลาดสมุนไพรในประเทศจีน ยกตัวอย่าง อาหารไทยในประเทศจีน ปัญหา คือ พริกแกงไทย ไม่ได้
คุณภาพ อาหารไทยที่ประเทศจีนจะไม่อร่อยเพราะพริกแกงไม่สดเพราะใช้พริกแกงแห้ง คุณภาพไม่ได้ 
ทำอาหารไทยก็ไม่อร่อย ดังนั้น อาหารไทยในประเทศจีนไม่อร่อย เคยปรึกษากับผู้ประกอบการว่า สามารถ
ทำพริกแกงสดส่งไปได้หรือไม่ สุดท้ายมาปรึกษาหารือในเรื่องของ cross border เรื ่องของ packaging  
เรื่องการจัดการคุณภาพเรื่องการรั่วซึมสำคัญ   
 กลุ่มเครื่องสำอาง มีเครื่องสำอางที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าว เป็นมะพร้าว organic นำมาจาก
จังหวัดนครศรีธรรมราช การที่จะนำไปขายที่ประเทศจีน จะพบปัญหาเกี่ยวกับการดึง branding ออกมา 
คนจีนชอบอะไรที่เป็นของไทยอยู่แล้ว แต่การที่จะทำให้เป็นครีมสกัด จะสื่อสารอย่างไรว่าครี มนี้เป็นน้ำมัน
มะพร้าวไทยที่เป็น organic ตรงนี้ก็สื่อสารไม่ได้ แต่ก็อยากไปขายในจีน สมุนไพรไทยน่าจะอยู่ในโซนของ
การเพาะปลูกในพ้ืนที่เมืองไทย โอกาสของตลาดสมุนไพรไทยเยอะแม้แต่ตลาดสปา ทุกวันนี้คนจีนเข้ามาซื้อ 
Franchise สปาในไทย เข้ามาหาสปา manager ในเมืองไทยแล้วเอาไปเปิดสปาในประเทศจีน แต่สปาใน
ประเทศจีนแพงมาก ถ้าเป็นสปาที่ใช้ของไทยจริง ๆ และอยู่ในระดับโรงแรมห้าดาว มองว่า ช่องทางที่จะขาย
ในมุมมองของตลาดในธุรกิจอาหาร สมุนไพรเกี่ยวกับอาหาร สมุนไพรเกี่ยวกับสปา หรือสมุนไพรที่เกี่ยวกับ
เครื่องสำอาง มีโอกาส ประเด็นอยู่ที่ว่าจะสร้าง brand ได้อย่างไร 
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 เรื่องมาร์คหน้า ประเทศไทยส่งบริษัทมาร์คหน้าบริษัทนี้ออกไปขายบ่อยมาก สุดท้าย  shelves ใน
ประเทศจีนไม่มีมาร์คหน้าบริษัทนี้อีกแล้ว เป็นคนจีนสร้างยี่ห้อใหม่มา เนื่องจากไม่สามารถแสดงเอกลักษณ์
ออกมาให้ได้ เวลาทำ logistic จะรู ้ว ่าตัวไหนกำลังมาตัวไหนกำลัง drop  แหล่งผลิต GI ก็ได้เปรียบ          
จะพัฒนาอย่างไร ฝากเร ื ่อง branding ถ้าจะขายทั ่วโลกหรือขายบน Cross Border E-commerce       
บอกเลยว่า product แข่งกับญี่ปุ่น แข่งกับเกาหลี แข่งกับยุโรป ทำอย่างไรให้ลูกค้าเลือกใช้ วันนี้ในตลาดที่
เมืองไทย ขายให้คนจีน ขายในกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งเน้นราคาเป็นหลัก เน้นขายถูกเพื่อเป็นของฝากทำ 
content สื ่อสารออกไปไม่ได้เพราะ branding ไม่ดี ถ้าผู ้ประกอบการในกลุ ่มสมุนไพรมี branding ดี        
มีกฎหมาย Cross Border ของจีน ระบบ logistic ที่ทำแบบครบวงจรสามารถเสริมได้ สามารถที่จะพา
สินค้าของไทยไปประเทศจีนได้ อยากเห็นว่า จะมีการร่วมมืออย่างไรให้สมุนไพรไทยมารวมกับอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องสำอาง อาหาร หรือแม้แต่กลุ่มเพื่อสุขภาพ ถ้าสามารถนำสมุนไพรมาใช้กับธุรกิจ
สุขภาพได้ตลาดในจีนเยอะมาก เป็น High-end ด้วย ถ้าขายตลาดคนจีนต้องเน้นตลาด High-end ไม่ใช่เน้น
ตลาดถูก ต้องเน้นแพงด้วย ยิ่งแพงเขายิ่งชอบ ยิ่งแพง ยิ่งเชื่อ อนาคตกลุ่มลูกค้าคนจีนแบบนี้น่าสนใจ  
 เรื่อง หมอนยางพารา ถ้าเสริม innovation เข้ามา ถ้าสามารถใส่นวัตกรรมที่เป็นของไทยเข้าไปจะ
ทำให้ value สูงขึ้น คนจีนจะหาแบบนี้ การจะสื่อสารออกไป หาคนจีนมาใช้ภาษาจีนให้ถูกต้องไม่ยาก    
การทำ content ที ่ถ ูกต้องยาก เช่น เป็น organic เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น คนละแบบกันเลย             
มีผลมัลเบอรี่สกัดเป็นมัลเบอรี่เข้มข้น กับมัลเบอรี่สด คนละแบบ ถ้าชัดเจนจะรู้ว่าเป็นอะไร จะสื่อสาร
ออกไปได้ถูกต้อง ถ้าบอกว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สกัดเย็นคืออย่างไร เป็น organic ด้วย มาจากไหน  
สื่อสารออกไปได้ว่าเป็นแหล่งไหนเพาะปลูกแบบไหน ต่อให้มีน้ำมันมะพร้าวทุกยี่ห้อที่วางอยู่ตรงนี้ แล้วมีที่ 
buy ได้แบบนี้ เชื่อว่าเขาเลือก แพงกว่าก็เลือกเพราะใช้เองแล้วก็จะซื้อซ้ำด้วย แต่ในวันนี้ในเมืองไทย เช่น 
น้ำมันยาหม่องตราเสือใช้ดี น้ำมันเขียวหงส์หยก คนจีนก็ไม่รู้ก็แค่ซื้อไปฝากขอให้กลิ่นยาหม่องเท่านั้นเอง    
ก็จะไม่ยั ่งยืน พอแบบนี้ก็จะพัฒนาต่อไม่ได้ จะขายต่อไม่ได้ วิจัยอะไรแล้วพัฒนา product อะไรต่อไป    
เป็นสิ่งที่ยังขาด ในมุมมองการตลาดของจีนกับลูกค้าคนจีน 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 
คำถาม มีสารสกัดตัวไหนที่ประเทศจีนสนใจที่จะซื้อ ช่วยบอกให้เป็นตัวอย่างสัก 5 ตัว เฉพาะสารสกัด
เท่านั้นยังไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จ   
คำตอบ 1) กราวเครือขาว 2) น้ำมันหอมระเหย เช่น โหระพา ตะไคร้คนจีนจะชอบตะไคร้ของประเทศไทย
เหมือนกันแต่จะมีราคาแพง และจะใช้เฉพาะกลุ่มที่เป็น product สปา 3) กระชายดำ โดยวิธีการนำเข้า
ประเทศจีนค่อนข้างยากมาก อย่างในกลุ่มของตัวสปาที่เป็น Resort and Hotel อย่างแมนดารินที่ไปเปิด
ปรากฏโดยปกติซื้อน้ำมันนวดหรือสินค้าในประเทศไทย พอเข้าไปที่ประเทศจีนจะส่งไม่ได้ ช่วงหลังมีคนใน
ประเทศไทยไปลงทุนทำผลิตภัณฑ์ นำเข้า ingredient ที่เป็นของประเทศไทยไปทำ ในส่วนของพวกสาร
สกัดที่ใช้ในเครื่องสำอางจะมีคล้าย ๆ แบบ crossing  
คำตอบ ธุรกิจเป็น B to C หมายถึงขายให้ N-user ใช้เลย ถ้าเป็นสารสกัดจะไม่พบข้อมูล แต่ถ้าเป็นตัว
สินค้าจะรู้ว่าสินค้าตัวไหนที่ใช้สารสกัดของไทยแล้วไปขายในประเทศจีนได้ 
คำถาม “ปัญหาของอุตสาหกรรมสารสกัดไทย” จะพบว่าปัญหาตั้งแต่ระดับผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย 
เพราะถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่จะไม่สามารถขายสารสกัดในตลาดโลกได้ 
 เรื่องมาตรฐานเอง เวลาส่งไปตรวจค่าตรวจแพง บางทีก็ตรวจไม่ได้ ที่ส่งได้ก็มีราคาสูง  อย่างที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ค่าตรวจตัวหนึ่ง 10,000 กว่าบาท หรือ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตัวหนึ่งก็ 5,000 บาท รัฐบาลต้องตั้งหน่วยงานที่จะตรวจคุณภาพ สมอ. ต้อง
ช่วยตั้ง Lab ช่วยตรวจคุณภาพสารสกัดให้ผู ้ประกอบการที่ราคาถูกหน่อย อย่างเซ็นทรัลแลป ตั้งอยู่ที่
มหาวิทยาลัยเกษตร ราคาไม่แพงตรวจเชื้อได้ 300 - 500 บาท แต่ก็ยังตรวจคุณภาพของสมุนไพรไม่ได้ 
อยากให้ทำมาตรฐานต้องช่วยเรื่องตั้งห้อง Lab ให้มีจำนวนมากขึ้น จะทำให้ได้ราคาที่ถูก  
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คำตอบ ยกตัวอย่าง การซื้อสารสกัดแตงกวา เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องการให้ทำยาสระผมที่ใส่สารสกัด
แตงกวา เข้าใจว่าจะมี growth factor กระตุ้นให้เส้นผมงอกงามดี ก็ไปหาซื้อสารสกัดแตงกวาเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยทำครั้งละ 100 ลิตร ก็ใช้สารสกัดแตงกวาเพียง 10 กิโลกรัม จนตัดสินใจลงมือสกัดเอง       
ซื้อแตงกวามาเองล้างเองแล้วสกัดเทียบกับต่างประเทศ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเครื่องมือจำนวนมาก พบว่า
สารสกัดที่ทำมามีความเข้มข้นมากกว่าที่ซื้อจากจีน 10 เท่า ถ้าจะทำเป็นอุตสาหกรรมขาดทุน เนื่องจากที่
เมืองจีนใช้เครื่องปลอกอัตโนมัติ ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติหมด จะได้ของดี ถ้าจะทำสารสกัด ที่น่าสนใจมาก
ไม่ใช่เครื่อง freeze dry แต่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าเครื่อง freeze dry ตอนนี้ประเทศไทยมีอยู่ 1 เครื่อง 
เทคนิคการทำแห้งโดยอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากสารพวกนี้เป็นสาร organic เวลามันแห้งสารสำคัญจะเสียหาย
มาก เทคนิคที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเรียกว่า freeze fried แต่ต้นทุนสูง มีอีกเทคนิคหนึ่งเรียกว่า vacuum 
wet dry ที่จีนกำลังฮิตมาก ตอนนี้สามารถผลิตเครื่องนี้ราคาในราวไม่เกิน 4 - 5 ล้านบาท เมืองไทยมี
เครื่องหนึ่ง อยากจะบอกว่าเครื่องใหม่ก็จะสามารถทำผงได้เหมือน freeze dry โดยการสเปรย์น้ำยาลงบน
สายพานค่อย ๆ อบแห้งไปเรื่อย ๆ สายพานก็ประมาณ 30-40 เมตร ก็จะวิ่งไปเรื่อย ๆ จนมันแห้งภายใต้
สูญญากาศน้ำก็จะระเหยไปหมด ปัญหาเรื่องความชื้นที่เกิดจากการทำ freeze dry ที่ได้สารที่มีรูพรุนมาก
แล้วจะดูความชื้นกลับไปก็จะหมดลง เครื่องนี้ปัจจุบันทางไต้หวันสามารถผลิตและผสมกับตัวยาที่เป็น 
Diluent แทบจะลดขั้นตอนใช้เครื่องทำหมด นี่แหละวิธีการทำให้ประหยัด 
 

เปดิตลาดสมนุไพรไทยสูต่ลาดจนีและกลุม่ประเทศ CLMV 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 14.30 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 

      ผู้อภิปราย 
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวนิช   ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
          นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์   กรรมการผู้จัดการ บริษัทสากลธุรกิจเลิศรวมมิตร 
          ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ   ประธานกรรมการบริหารบริษัท  

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ   ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
     ผู้ดำเนินการอภิปราย  
 นายวัฒนศักดิ์  ศรรุ่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   
     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

สรุปการเสวนา  
จากนโยบายเมืองสมุนไพรของรัฐบาลไทย ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีข้อสั่งการ ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่
ยอมรับและสร้างมูลค่าเพื่อให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย เนื่องจากปัจจุบันมีความต้องการ
สมุนไพรในตลาดโลกเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื่องมาจากความสนใจดูแลรักษาสุขภาพ การป้องกันโรค
ด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของผู้บริโภคนานประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1       
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พ.ศ.2560 - 2564 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ       
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาค ASEAN ภายใน ปี พ.ศ. 2564  

ตลาดสมุนไพรโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 8.3 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยประเทศที่มีมูลค่าทาง
การตลาดของสมุนไพรที่สูง ได้แก่ ประเทศเยอรมณี ภูมิภาคเอเชีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศฝรั่งเศส ซึ่งกลุ่ม
สินค้าที่มีศักยภาพมากที่สุดในตลาดสมุนไพร ได้แก่ อาหารเสริม (Supplementary Food) และเวชสำอาง 
(Cosmetics) คาดการณ์ว่าตลาดสมุนไพรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดสมุนไพรที่มีอัตราการขยายตัว
ที่มากที่สุด โดยเห็นได้จากนโยบายการกำหนดให้ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการ
ยกระดับสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชน ความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร 

สำหรับประเทศไทย พืชสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักด้านสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์ได้ มีมากกว่า 
1,800 ชนิด และมี 300 ชนิด ที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาดซึ่งมีความต้องการ แต่ที่   
ผ่านมาการบริหารจัดการไม่เป็นระบบส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบหลายชนิด คุณภาพวัตถุดิบไม่ผ่าน
มาตรฐาน ด้านการตลาดสมุนไพรไทยพบว่ามีปัญหาจากความท้าทายจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน     
และข้อตกลงทางการค้าที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตและจำหน่ายสินค้า ด้านการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรพบว่ายังค่อนข้างกรจัดกระจายและไม่เพียงพอต่อการรองรับการพัฒนาสมุนไพรของ
ประเทศรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการส่งเสริมสมุนไพรที่ผ่านมาไม่มีทิศทางชัดเจน   
ทำให้การพัฒนาสมุนไพรที่เกิดข้ึนไม่สามารถนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในฐานะหน่วยงานซึ่งมีความเกี่ยวข้องด้านสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จึงจัดอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เปิดตลาดสมุนไพรสู่ตลาดจีนและประเทศในกลุ่ม CLMV” 

เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศไทยและกลุ ่มประเทศ CLMV ได้แก่ จีน ลาว เมียนมาร์ 
เวียดนามและกัมพูชา ด้านตลาดสมุนไพร และหาโอกาสในการพัฒนาสมุนไพรเพื่อการส่งออกในกลุ่มอาเซียน
เพ่ือความยั่งยืน 
รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวนิช 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

กล่าวว่า การส่งออกสมุนไพรโลกโดยรวมแต่ละประเทศโตมากและเติบโตสูงในอาเซียนเป็นหลัก 
ปัจจุบันทุกประเทศในระดับอาเซียนต่างก็ผลักดัน CLMV ทั้งประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย         
และประเทศเมียนมาร์เองจัดเป็นอันดับต้น ๆ ในการผลักดัน CLMV เลยทีเดียว ในอนาคตประเทศไทย
ต้องแข่งกันสูงมาก ปัจจุบันการนำเข้า - ส่งออกสมุนไพรของประเทศไทยยังถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบใน
ระดับโลก ดังนั้นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจะมีความท้าทายสูง ขณะนี้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์
เกี่ยวกับสมุนไพร ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะมีการลงนามสัญญาระหว่างกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

หากกล่าวถึงสมุนไพรที่จะเพ่ิมมูลค่าของประเทศไทย คือ Champion product ทั้ง 4 ตัว ได้แก่ 
ไพล กระชายดำ ขมิ้นชัน บัวบก ควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าใน 5 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าตลาดเป็นเท่าไหร่     
ในส่วนการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร (Herbal City) จากที ่ได้มีโอกาสไปบรรยายที่จังหวัดสกลนคร 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกาญจนบุรี มองว่ารูปแบบเมืองสมุนไพร เป็นรูปแบบเดียวกันหมด แต่จะมี
บางจังหวัดเป็นช้างเผือกได้  

“ประเทศเมียนมาร์” พืช ผักทั ้งหมดจะจัดเป็นสมุนไพรและไม่เหนียมอายบอกชัดเจนว่า
สมุนไพรตัวนี ้มีสรรพคุณแก้ความดัน ชนิดนี ้แก้เบาหวาน เราอาจมองประเทศเมียนมาร์ในแง่ของ
สมุนไพรอีกแบบ  พอไปเก็บข้อมูลจริง ๆ เมียนมาร์พัฒนาไปไกลกว่าไทยทั้งในแง่ของการทำผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ทั้งผลไม้ แต่สินค้าประเทศไทยทั้งการการเกษตร การแปรรูปสมุนไพรตายที่ตลาด เช่น กาแฟ 
อนาคตกาแฟไทย ควรจะข้ามสายพันธุ์ทำเป็นกาแฟทุเรียน กาแฟกระชายดำ เป็นต้น  
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“ประเทศอินเดีย” ไม่เหนียมอายที่จะบอกว่ากินสมุนไพรบำรุงทางเพศ การสื่อให้ชัดเจนก็เป็นตัว
ช่วยผลักดันการใช้ แต่ของประเทศไทยจะบอกช่วยบรรเทา ซึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องของกฎกติกา  

“ประเทศจีน” มีตัวนำ คือ “ยาแพทย์แผนจีนโบราณ” ที่ทำให้เกิด Traditional Chinese Medicine (TCM) 
“ประเทศอินเดีย” มีตัวนำ คือ “อายุเวดะ” ที่พัฒนาเป็น “อายุรเวท” อีกตัวคือ “โยคะ”  
ถามว่าประเทศไทยมีตัวนำใดที ่จะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมสมุนไพรไปในตลาดต่างประเทศ       

ถ้าอยากจะส่งออกแน่นอนที่สุด คือ ทำเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านมาเคยมีการสำรวจหรือไม่ว่าคนไทยใช้
สมุนไพรกี่เปอร์เซ็นต์ ถามว่า 1 เปอร์เซ็นต์ถึงหรือไม่ คำถามต่อมาว่าทำไมคนเกาหลีต้องกินโสมเกาหลี 
เพราะคนในประเทศนั้น ๆ มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์นั้นของตนเอง ในขณะที่ประเทศเรายังไม่ชัดในสินค้า
ของตนเองจะให้ต่างประเทศมามั่นใจในสินค้าของเราได้อย่างไร ดังนั้นแล้วอะไรที่ประเทศไทยควรจะมีเพ่ือ
ช่วยจะผลักดันสมุนไพรไทยให้ออกสู่ตลาดโลก จะเห็นได้ว่าเรายังคิดไม่ออก ยังไม่มีตัวนำ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
ปัจจุบันก็จะเหมือนกันหมดทั้งสบู่ ครีม ยาสีฟัน รวมทั้งสินค้าเกษตร ผลไม้ สินค้าแปรรูป ผลิตออกไปแต่
ขาดการคิดว่าจะไปขายใคร เสนอว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ คือ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตยา
ที่ผ่านมาตรฐาน GMP เครื่องจักรที่ทันสมัย สมุนไพร Product Champion อาจคัดเลือกมาตัวเดียวแล้ว
ผลักดันไปให้สุด รวมทั้งห้องปฏิบัติการ (ห้องLab) ซึ่งสำคัญมากแต่ประเทศไทยยังมีน้อย ในส่วนนวัตกรรม 
คือ ความแตกต่าง ไม่จำเป็นว่าต้องมีเครื่องจักรระดับ 10 - 20 ล้าน แต่ต้องคิดที่ต่างจากคนอื่น และต้อง
พัฒนาการสร้าง Story ของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างขมิ้นชันจะวัดกันที่สารเคอร์คิวมินอยด์ ที่เป็นสารสำคัญใน
การบำรุงร่างกาย จังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าขมิ้นชันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสารเคอร์คิวมินอยด์สูงที่สุด           
แต่จังหวัดราชบุรีก็บอกว่ามีสารเคอร์คิวมินอยด์สูงเหมือนกัน เช่นนี้ก็ต้องสร้าง  story ของขมิ้นชันให้ได้    
ทั้งในแง่ดิน การพัฒนา การสืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษเพ่ือยันยันให้ได้ 

นายกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสากลธุรกิจเลิศรวมมิตร เคยอยู่ประเทศ    
เมียนมาร์มา 29 ปี ค้าขายที่ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และสิบสองปันนาของ
ประเทศจีนด้วย ในช่วงระหว่าง 20 กว่าปีนี้ที่ตระเวนอยู่ใน CLMV ในยุคนั้นเรียกว่า “อินโดจีน” อย่างไรก็
ตามได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดมาค่อนข้างเยอะ ถ้าพูดถึงสมุนไพรทุกคนต้องนึกถึงยาแต่จริง ๆ 
สมุนไพรไม่จำกัดความท่ียาอย่างเดียว สินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดมาจากสมุนไพร ส่วนตัวเองที่เก่ียวข้อง
โดยตรงมีแค่ตัวเดียว คือ ยาสีฟันตราดอกบัวคู่ เป็นผู้นำเข้าไปในประเทศเวียดนามจนประสบความสำเร็จ 
ตอนหลังบริษัทอยากให้เป็นตัวแทนในประเทศเมียนมาร์ ถามว่าความยากง่ายต่างกันไหม คำตอบคือต่างกัน
เยอะมากเพราะยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรจะออกมาเป็นสีดำ โดยส่วนมากคนทั่วไปถ้าพูดถึงยาสีฟันจะนึกถึง
ภาพสีขาว พอเอาสีดำเข้าไปทาปากจะรู้สึกแปลก แต่ก็สร้างการตลาดจนประสบความสำเร็จ วันนี้ได้
กระจายเข้าสู่ตลาดเมียนมาร์ไปเรียบร้อยมีลูกค้าเยอะพอสมควร แต่ถ้าเป็นสินค้าสมุนไพรตัวอื่น ๆ มีหลาย
ท่านบอกว่าจะย้อนแย้งกันหรือเปล่าเพราะที่เมียนมาร์ห้ามนำเข้ายาสมุนไพร แต่ก็มีช่องทางอื่นที่สามารถ
นำเสนอสมุนไพรได้ถ้ารู้แกนของธุรกิจจริง ๆ ซึ่งผู้ผลักดันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ต้องชื่นชมรัฐบาลเมียนมาร์  
อย่างยิ่งที่เขาพยายามกีดกันสมุนไพรไม่ให้เข้ามาสู่ตลาดในเมียนมาร์  
 ประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา ประเทศเมียนมาร์เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบการปกครองแบบทหาร มีการ
โดนแทรกแซงจากประเทศตะวันตก เพราะฉะนั้นการนำเข้ายาที่เป็นยาแผนปัจจุบันก็ค่อนข้างจะลำบาก 
ต้องซื้อจากอินเดียบ้าง จากไทยเข้าไปบ้าง ในยุคนั้นการทำการตลาดในไทยเองก็ไม่ได้ส่งเสริมคือไปโดยไม่มี
ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมใด ๆ ทั้งสิ้น จากที่ไปค้าขายที่นั่นมานานรัฐบาลเมียนมาร์ก็พยายามจะแก้ปัญหาเรื่อง
ยารักษาโรคพอสมควร เขาก็มุ่งเน้นไปที่สมุนไพรเป็นหลัก ถ้าเดินเข้าไปในตลาดเมียนมาร์มียาสมุนไพรเยอะ 
ซึ่งในอดีตตลาดค้าส่งยาสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุด คือ ฝั่งตรงข้ามตลาดสก็อต ปัจจุบันตรงนั้นเปลี่ยนแปลงเป็น
ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยแต่ข้าง ๆ ก็ยังมีตลาดเล็ก ๆ อยู่ มียาสมุนไพรไปขายร่วมกับยาแพทย์แผนปัจจุบัน  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ซึ่งมาจากประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศไทย ยาสมุนไพรที่มาจากประเทศไทยจะ advance 
มากกว่ามาจากประเทศอินเดียตรงที่ว่าของประเทศไทยจะเป็นยาที่มียี่ห้อแล้ว มีการสร้างแบรนด์เกิดขึ้น
แล้ว ในยุคแรก จะเห็นทิฟฟ่ี โนต้า เข้าไปเยอะมากเพราะเป็นยาพ้ืนฐาน แก้ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ ไข้หวัด 
ส่วนยาที่มาจากประเทศอินเดียจะเป็นยาชั่งกิโลขายมากกว่า ไม่มีการสร้างแบรนด์ ส่วนตัวก็ใช้ยาสมุนไพร
ของเมียนมาร์อยู่บ่อยครั้ง ในบางตัวสมุนไพรของเมียนมาร์ เช่น ยาระบายใช้ดีมาก แม้กระทั่งยาสตรีเคยให้
ลูกน้องทดลองยาสตรีเพ็ญภาค เขาก็บอกว่ายาสตรีเพ็ญภาคดีแต่สู ้ของเมียนมาร์ไม่ได้ เพราะยาสตรี        
เพ็ญภาคเป็นยาน้ำผ่านการหมักไปแล้ว แต่สมุนไพรของเมียนมาร์เป็นผง อาจจะเป็นไปได้ว่ามีกากรวมอยู่
ด้วยทำให้มีสรรพคุณมากขึ้น  

ประเทศเมียนมาร์ยังเป็นตลาดที่น่าสนใจ จากจำนวนประชากร 56 ล้านคน ที่ยังไม่นับรวมชนกลุ่มน้อย
อีกเยอะแยะไปหมด ดังนั้นเป็นที่น่าสนใจว่าประเทศไทยจะทำอย่างไรที่จะขายสินค้าของเราให้ได้  วันหนึ่ง     
เมื่อเมียนมาร์ถูกแรงกดดันจากฝากตะวันตกมาก ๆ เข้าอาจจะยอมเปิดตลาดยาสมุนไพรให้ก็ได้ ซึ ่งตอนนี้
สมุนไพรไทยที่เอาเข้าไปส่วนใหญ่แบบคล้ายกัน สินค้าออกมาในรูปแบบเดียวกัน เช่น ยาเหลืองก็มีแต่ยาเหลือง
เต็มไปหมด ยาหม่องก็มีแต่ยาหม่องเต็มไปหมด ตรงนี้เราต้องมาคิดเรื่องของนวัตกรรม เรื่องจุดเด่นของสินค้า    
ที่ผลิตออกมา ถ้าไม่คิดถึงเรื่องยา ก็ยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ  

เมื่อ 15 - 16 ปีก่อน คนเมียนมาร์ชอบใช้น้ำมันมะพร้าวใส่ผม อาบน้ำก็เอาน้ำมันมะพร้าวมาทาตัว                     
แต่บางครั้งกลิ่นก็แรง คิดว่าถ้าเราทำน้ำมันมะพร้าวที่ออกกลิ่นหอมนิด ๆ ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นเป็นไป
ได้ไหม จึงติดต่อกับโรงงาน advance cosmetic ให้ develop น้ำมันมะพร้าวขึ้นมา น้ำมันมะพร้าวใน
ประเทศเมียนมาร์ขายเป็นลิตร ราคาประมาณ 200 - 300 จ๊าด แต่เราทำแค่ 15 กรัม ทำให้เกิดความ
แตกต่างแล้วทำ packaging ให้ดูสวยงามทันสมัย ณ วันนี้ขายอยู่ 600 จ๊าด 15 กรัม ในขณะที่เมียนมาร์
ขายแค่ 200 จ๊าด ในปริมาณที่มากกว่าเกือบ 100 เท่า ตอนนี้น้ำมันมะพร้าวที่ได้รับการพัฒนา มานั้น
กระจายไปทั่วประเทศเมียนมาร์แล้ว นี่คือแง่คิดที่ว่าเราจะทำอย่างไรจะสร้างนวัตกรรมที่แปลกใหม่ให้เกิด
ความอยากใช้ขึ้นมา เมื่อเราสร้างพฤติกรรมของผู้บริโภคเกิดขึ้นแล้ว เราก็สามารถทำให้เกิดการประเมนิค่า 
ขึ้นมาได้ มูลค่าจะเพ่ิมข้ึนมาทันท ี
 ตลาดในประเทศไทย ถ้าวันนี้รัฐบาลได้เห็นคุณค่าแล้ว ท่านควรจะรีบมองและรีบหาว่าเราจะจับตัว
ไหนดี แล้วจะทำอย่างไรที่จะสร้างให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่าไปมองในสิ่งที่วิ่งตามกัน ถ้าหากท่านคิดใหม่
ทำใหม่แล้วหาอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้เราน่าจะพอไปได้ เนื่องจากเราก็ทราบว่า 1) เมียนมาร์เป็นประเทศที่
อุดมสมบูรณ์ เป็นประเทศที่มีแม่น้ำ 2 สาย ผ่านประเทศ ประเทศไทยมีแค่สายเดียวคือแม่น้ำเจ้าพระยา 
ฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์ในประเทศเขามีเยอะ 2) ค่าแรงในประเทศไทย ปัจจุบันค่าแรงในประเทศไทย    
จ้าง 300 บาท ยังไม่มีคนทำงาน ในขณะที่เมียนมาร์ ค่าแรงไม่ถึง 100 บาทต่อวัน เทียบกับค่าแรงใน
ประเทศไทยประมาณ 3 เท่า หนึ่งวัน save เงินไป 200 กว่าบาทต่อคน แล้วปีหนึ่งจะประหยัด เท่าไหร่ 3) 
หากไม่อยากจะไปเปิดหรือไปสร้างโรงงานในประเทศเมียนมาร์ ก็ทำอย่างอ่ืนได้ เช่น ใช้เขาเป็นฐานผลิตได้  
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ 

ประธานกรรมการบริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
กล่าวว่าเราเป็นบริษัทเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทำการ

วิจัยพัฒนาเเละวิศวกรรมภาคเอกชน (Company Directed Technology Development Program, 
CDP) งานวิจัยพัฒนาที่ผ่านมา ได้แก่ 

1) การพัฒนาสิทธิบัตรเกี่ยวกับข้าว เคยนำข้าวไปทำเป็นข้าวกล้องงอก เป็นน้ำข้าวที่รสชาติหวาน
อร่อยแต่กินแล้ว Low GI คือ เบาหวานไม่ขึ้น แล้วส่งออกงานต่างประเทศ  
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2) การพัฒนาน้ำมันจระเข้ เมืองไทยมีฟาร์มจระเข้ใหญ่ที่สุดในโลก ขายหนัง ขายเนื้อ ขายกระดูก 
ให้คนจีน เครื่องในเอาไปทำเป็นยา เหลือไขมันจระเข้ เราจึงได้ Upgrade ไขมันมาสกัดเป็น
น้ำมันจระเข้ โดยทดสอบการลดรอยแผลเป็น ลดการอักเสบ  

3) การพัฒนาเปลือกแคปซูลนิ่ม ปกติแคปซูลนิ่มจะมาจากสัตว์คือวัว บางคนที่เป็น Vegetarian 
เขารับไม่ได้เขาอยากได้จากพืช เราก็ไปพัฒนาเม็ดแคปซูลนิ่มจากพืช 

4) การพัฒนากลุ่มสมุนไพร เช่น  
- สมุนไพรสกัดเป็นน้ำมันโดยผ่านเครื่องนาโน ออกมาเป็นเครื่องสำอาง  
- เลี้ยงแมลงแล้วนำน้ำมันจากแมลงมาทำเป็นเครื่องสำอาง  
- นำน้ำส้มควันไม้มาต่อยอดเป็น Seasoning  
- ชาหมักคอมบูฉาย มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

เมื่อ พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฉบับใหม่ที่กำลังจะออกมานั้น หากไม่เคลมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลม 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถก้าวข้ามสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร ทำให้เกิดการยอมรับให้ได้ แล้วเราจะสู้กับ
ประเทศเมียนมาร์และประเทศอินเดียได้ แต่ก็ยังไปไม่ถึงยาจากสมุนไพรเพราะไม่มีฤทธิ์ในการรักษา 
 เคยได้รับทุนจากภาครัฐ ให้สกัดขมิ้นชันโดยใช้น้ำมันมะพร้าวไม่ใช้ความร้อน กลายเป็นขมิ้นชัน
ละลายในน้ำมันมะพร้าว ปริมาณ 50 มิลลิกรัมต่อแคปซูล กลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้อดีคือขายได้
ทั่วไป แต่ข้ึนทะเบียนไม่ได้ แต่ถ้าหากมีการ Upgrade ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ยิ่งดี หรือ Upgrade เป็น
ขมิ้นชัน 250 มิลลิกรัมขึ้นไป กลายเป็นยาแผนโบราณแก้กรดไหลย้อน คือผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่ทำให้เกิด
หลายนวัตกรรม ทำเป็นแต่ละประเภทต่างกัน จะได้ไม่ต้องลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ และในอาเซียนถ้าขึ้น
ทะเบียนเป็นยาแผนโบราณหรือยาภาษีจะถูก แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกตีความว่ากินแล้วสวย ภาษี      
จะแพง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาว่าจะข้ึนทะเบียนประเภทไหน 
 ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ส่งออกง่ายที่สุดเพราะ regulation ชัดเจนที่สุด การขึ้นทะเบียน
อาหารเสริมในประเทศสิงคโปร์ ใช้เวลา 3 เดือน ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันก็ง่าย ขึ้นทะเบียนอาหารเสริมก็
ง่าย ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณยังไม่ได้แต่ guideline ชัดเจนมาก 
 ประเทศเมียนมาร์ ใช้เวลาขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันเป็นปี ยาแผนโบราณขึ้นทะเบียนไม่ได้ เพราะ
มีบริษัทท่ีพัฒนาไปไกลกว่าประเทศไทย แต่ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศไทย อาหารเสริมเพ่ิงขึ้นทะเบียน
ได้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นทางออกของเราคือ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ช่องทางของเมียนมาร์ คือ Facebook 
มีการขายผ่าน ออนไลน์เยอะมา ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาควบคุม กลุ ่มที ่ขายได้คืออาหารเสริม เช่น        
คลอลาเจนบิวตี้ ซึ่งที่เมียนมาร์ ยังไม่พูดถึงการคุ้มครองผู้บริโภค อยู่ที่จริยธรรมของคนทำธุรกิจ   
 อินโดนีเซีย เข้าถึงไม่ได้เพราะรัฐบาลปกป้องธุรกิจในประเทศ ท่านต้องไปลงทุนสร้างโรงงานที่
อินโดนีเซียเท่านั้นถึงจะขายที่อินโดนีเซียได้ 
 กัมพูชา เป็นประเทศที่กำลังเปิด ขึ้นทะเบียนอาหารเสริมได้ ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางง่าย และยา
แผนโบราณยังไม่ค่อยมีกัมพูชาเท่าไหร่ 
 เวียดนาม Regulation ค่อนข้างชัดเจน ยาก แต่เข้าถึงได้ ยาแผนปัจจุบัน อาหารเสริม ถ้าท่านเข้า
เวียดนามต้องแข่งกับจีน  

ลาว ขึ้นทะเบียนได้ทุกอย่าง ง่ายมาก และชอบภาษาไทย แต่คู่แข่งในลาวท่านจะไปเจอเกาหลี 
 ศรีลังกา เคยเอายาแผนปัจจุบันที่เป็น Multi-Vitamin ไปขึ้นทะเบียนศรีลังกา แต่เป็นประเภท
อาหารเสริม ลดเวลาทะเบียนจากปีกว่า เหลือ 6 เดือน แต่เจอภาษี 30% 

มาเลเซีย ตั้งตัวเป็นคู่แข่งกับไทย มาเลเซียบอกของมาเลเซียดีกว่าของไทย ไม่กินของไทย 
 ฟิลิปปินส์ ชอบของไทย แต่ข้อเสียคือเข้าตลาดยากต้องผ่านตัวแทน  
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ฮ่องกง ชอบของไทย เป็นประตูสู่ประเทศจีนแต่ยังไม่มีใครเข้าจีนได้ แต่อย่างน้อยก็ขายเข้าฮ่องกงได้ 
กล่าวถึงโรงงานผลิตอาหารเสริมและยาแผนโบราณในประเทศไทย ปัจจุบันการผลิตยาแผนโบราณต้อง

ได้มาตรฐาน GMP PIC/S ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 20 กว่าโรงงาน ต้องลงทุนสูงร้อยกว่าล้าน 
มาตรฐานสูงมาก เสี่ยงต่อการขาดทุน ต้องส่งออกไปยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกาเท่านั้นจะอยู่ได้ ถ้าอยู่ในอาเซียนการทำ
มาตรฐานระดับนี้ไม่คุ้ม แต่ถ้าท่านจะส่งออกไปยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ต้องเป็นยาเดี่ยว แต่ถ้าจะส่งออกยาเดี่ยวไป
เมียนมาร์ก็มียาเมียนมาร์ ส่งออกไปอินโดนีเซียก็มียาอินโดนีเซีย สิงคโปร์ก็มียาจีน เวียดนามก็มียาจีน จึงยากที่
จะนำตำรับยาแผนไทยส่งออก ปัจจุบันก็เลยขายแต่คนไทย แต่ทั้งนี้ยาแผนไทยที่เป็นยาเดี่ยวก็ส่งออกได้ไปไกล
หลายที่ทั่วโลกอยู่ ถ้าเป็นตำรับองค์ความรู้แพทย์แผนไทยต้องพึ่งพาภาครัฐช่วย เพราะฉะนั้นถ้ายาแผนไทยจะ
ขายได้ง่ายก็จะเป็นยาแต่ยาเดี่ยว ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็จยิ่งขายได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเป็นอาหารเสริมจะขายง่าย
มาก ๆ ถ้าสกัดเป็นครีมยิ่งขายง่ายมากขึ้น แต่ก็ต้องพยายามเน้น research ตัวพืชสมุนไพรเป็น High valuated 
เพื่อไปขายต่างประเทศ วันนี้ของประเทศไทยมีเสน่ห์ ต่างประเทศเชื่อมั่นในแบรนด์ไทย เชื่อมั่นในประเทศไทย 
เชื่อมั่นในคุณภาพของไทย แต่เราก็ต้องไป present ทำให้เขารู้จัก ในส่วนตำรับแพทย์แผนไทยเคยไปแล้วยาก
มาก สุดท้ายก็เป็นน้ำมันรำข้าว น้ำมันมะพร้าว ไปขายต่างประเทศแข่งกับญี่ปุ่นเป็น basic ง่าย ๆ  
ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ 
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กล่าวว่า ขณะนี้กำลังจะมีกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก ส่งเสริมผู้ประกอบการ
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีโอกาสเคลมได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามเรากำลัง วางหลักเกณฑ์ในการ
กำกับดูแล เนื่องจากต้องคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กันไปด้วย ที่สำคัญคือผู้ประกอบการเองต้องเรียนรู้ product ของ
ตัวเองให้ลึกซึ้ง แล้ววางตำแหน่งของตัวเองให้ดี การเปิดตลาดต่างประเทศ การศึกษา regulation ของต่างประเทศ
สำคัญ นอกจากการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วองค์การอาหารและยา มีบทบาทต้องช่วยในการนำอุตสาหกรรมออกไป
ต่างประเทศด้วย ซึ่ง (อย.) ของประเทศไทยกำลังปรับตัว  กำลังทำคู่มือสำหรับการส่งออกต่างประเทศ และกำลัง
ศึกษา regulation ในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ืออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการไทยจะส่งออกต่างประเทศ 
นายกริช อ้ึงวิฑูรสถิตย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสากลธุรกิจเลิศรวมมิตร 

 ในตลาดเมียนมาร์ เราไปตั้งอาคารหลังหนึ่งเรียกว่าเมียนมาร์ไทยเทรดเซ็นเตอร์ อยู่ที่ใจกลางย่างกุ้ง         
ในตึกหลังนี้จะเป็นสะพานให้กับนักธุรกิจไทยที่จะนำสินค้าเข้าไปหาตลาดในนั้น ชั้น 1 จะมีบูธแสดงสินค้าได้
ประมาณ 132 บริษัท ชั้น 2 จะเป็นสินค้าของประเทศเมียนมาร์ที่เขามาแสดงสินค้าบนอาคารของเรามี              
ลานกิจกรรม ได้แสดงและสาธิตการใช้ต่าง ๆ ชั้น 3 มีห้องฐานข้อมูล จะเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศเมียนมาร์
และประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยเรามีผู้ประกอบการอยู่ประมาณ 20,000 กว่ารายใน รายการของเรา
ของประเทศเมียนมาร์ร่วม 20,000 รายเช่นกัน เราจะจับคู ่ให้ท่านไม่ต้องเสียเงินในการใช้จ่ายเยอะใน          
การ matching ที่นั ้นเราจัดทำให้ทั้งหมด ถ้าท่านขายสมุนไพรทางโน้นก็ขายสมุนไพรเพียงแต่ท่านคอยรับ
จดหมายที่ทางเราจะส่งเข้าไป ถ้าเคมีตรงกันท่านสามารถจะไปที่ Exim bank ที่ประเทศไทยหรือธนาคารกรุงเทพ
ในประเทศไทย ที่อาคารของเราจะมีห้อง VDO conference ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้เลย ชั้น 4 จะมี
บริการทั้งหมด 8 บริการ บริการทางด้านกฎหมาย บริการทางด้านขนส่ง บริการ Banking บริการ advertising 
บริการจดทะเบียนต่าง ๆ เราจัดการให้หมดมาจุดเดียวจบ มีอีกหนึ่งบริการคือล่าม เรามีล่ามทั้งหมด 10 คน   
จะคอยบริการท่าน ซึ่งสามารถพูดได้ทั้งเมียนมาร์ จีน อังกฤษ เดินทางมาโดยไม่ต้องไปหาทัวร์ ท่านซื้อตั๋ว
เครื่องบิน 3,000 กว่าบาท บินไปลงที่ย่างกุ้ง ขึ้น TAXI บอกไปเมียนมาร์ไทยเทรดเซ็นเตอร์ พอถึงจะมีน้องดูแล
ที่นั่น ท่านต้องอยากจะรู้อะไรที่เดียวจบ ไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ท่านต้องจ่ายเงินค่าชั่วโมงให้กับน้อง
ที่จะไปติดตามท่าน คนละ 5 เหรียญต่อชั่วโมง  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 
คำถาม สนใจการทำธุรกิจสมุนไพรในตลาดประเทศจีน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเมืองไทยเขาชอบสมุนไพรไทยมาก อีกส่วนเป็นการส่งออกไปที่จีน มี regulation อย่างไรบ้าง ยากง่าย
แค่ไหน เพราะจีนเองก็ส่งออกเยอะ จากที่ท่านพูดมาแต่ละประเทศก็มีผู้นำการตลาดอยู่ ถ้าจะนำเข้าไปขาย 
จะมีปัญหาในการไปบุกตลาดต่างประเทศหรือไม่เรา  
คำตอบ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ  

ประเทศจีนห้ามนำเข้ายาไปในประเทศ แต่ยาจีนเข้ามาขายในประเทศไทยได้ สินค้าที่จะเข้าไปตลาดจีนได้         
ก็จะเป็นประเภทยาอม ยาลม ยาดม ยาหม่อง ลูกประคบ จีนก็ไปตีความว่าเป็นยาหรือไม่ ฝั่งประเทศเราก็บอกว่า
ไม่ใช่ยาจึงขายได้ ถ้าพูดถึงจะขายอย่างไรในตลาดจีน ท่ีผ่านมาผลิตภัณฑ์ไทยเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ในตลาดจีนแล้ว
เขารู้จักได้อย่างไร คือรู้จักจากคนจีนมาเที่ยวที่ประเทศไทย น้ำมันนวดที่พัทลุง ไม่เคยไปทำการตลาดจีน แต่คนจีน
ซื้อไปใช้แล้วดี มีการไปโพสต์ใน WeChat ก็มีคนจีนสั่งไปใช้ต่อโดยไกด์ ยกตัวอย่าง น้ำมันนวดสปาผสมขมิ้นชัน 
รูปลักษณ์กล่องก็มีความสำคัญมาก บางครั้งกล่องท่ีบรรจุของไทยเราก็เหมือนกันหมด เขาเคยเห็นอยู่แล้ว แต่เราต้อง 
present จุดเด่นของ product ให้ได้ เช่น ให้ดมกลิ่นท่ีหอม จะช่วยดึงดูดให้เขาหยิบสินค้าของท่าน  

สิ่งที่คนจีนกังวลมากที่สุด คือ เรื่องมาตรฐาน ทุกสินค้าที่ไปประเทศจีนห้ามเป็นของปลอม ถ้าท่านมีใบ 
certificate นั่นคือสิ่งที่ดีมาก ดูได้จาก website ของ WeChat ในประเทศจีน หมอนยางพารา นับว่าเป็นสงคราม
ของใบ certificate ในจีนนอกจากต้องได้ผู้นำเข้าที่เป็นคนจีนแล้ว ท่านต้องมีใบ certificate ด้วยคนจีนจึงจะซื้อ 
ในประเทศจีนแน่นอนที่สุด ไม่ใช้เงินสด นี่คือสังคมไร้เงินสดจริง ๆ เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่บนออนไลน์หมด     
มี 2 แบบ ออนไลน์ปกติ กับออนไลน์พาณิชย์ Electronic อีกอย่างที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราไปขายที่ประเทศ
จีนได้ รัฐบาลต้องผลักดันนวดไทยที่มีอยู่ทั่วโลกให้ได้มาตรฐาน แล้วร้านเหล่านี้จะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอยู่ใน
ร้านด้วยได้ คนต่างชาติรู ้จักนวดแผนไทยมากกว่าผลิตภัณฑ์ไทย ฉะนั้นเราใช้นวดไทยเป็นหัวหมู่ทะลวงฟัน     
แล้วนำผลิตภัณฑ์อ่ืนไปวางในประเทศจีน อันนี้ก็เป็น Mission ของประเทศไทยเราที่จะต้องทำต่อไป ในประเทศ
จีน Therapist ที่นวดอยู่ที่ประเทศจีนจะอยู่ได้ 1 เดือนเท่านั้นต้องออกแล้วไปฮ่องกง แล้วจึงวนกลับมาจีนต่อ 
เพราะฉะนั้น Mission ของประเทศไทยอีกอย่างคือ ต้องเจรจากับประเทศจีนว่าให้ทำงานแบบถาวร ไม่ได้ไปแย่ง
งานของคนจีน ต้องเจรจากับจีนว่าให้นวดไทยเป็นอาชีพและเปิดโรงเรียนสอนนวดให้กับคนจีน จะทำให้โอกาสที่
ประเทศไทยจะเกิดในประเทศจีนได้มากขึ้น ตลาดต่างประเทศต้องเกาะข้อมูลภาครัฐให้มาก ๆ ภาครัฐช่วย
ผู้ประกอบการได้ แต่ผู้ประกอบการส่วนมากไม่หาข้อมูล เดี๋ยวนี้หลายหน่วยงาน หลายกรม หลายกอง มีโควตา
ให้ไปออก Exhibition ราคา ถูก ๆ และ Business Matching ให้มีหน่วยงานเยอะจนท่านไปได้ทุกเดือนแบบ
ราคาถูก ไป Add Facebook เกี่ยวกับภาครัฐเยอะ ๆ จะมีข้อมูลดี ๆ มาให้ และยังมี International Exhibition 
ค่อนข้างเยอะ ไปออกบูธบ่อย ๆ หิ้วของไปขายก็จะมี Agent มาเอง ท่านจะรู้เองว่าแต่ละประเทศมี Regulation 
อะไรและ Agent จะมาสอนท่านเอง ถ้าท่านจ้างทนายเพื ่อไปหาความรู้ จะแพง แต่ถ้าเราเอาของไปขาย      
ขายบ่อย ๆ Agent จะมาบอกเองว่าคุณต้องทำอย่างไร ก็มีบ้างที่ถูก Agent หลอกแต่ถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้  
รศ.ดร.อัทธิ์ พิศาลวนิช 
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

การนำเข้าสินค้าไปขายในประเทศจีน ในแต่ละเมืองของจีนจะมีสมาคมจีนที่นำเข้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-Commerce, CBEC) เช่น กว่างโจว หากท่านนำสินค้าสมุนไพรของ
ท่านไป ก็จะได้คำตอบว่าอะไรที่ขายคนจีนได้หรือไม่ได้ ถ้าขายได้จะได้นำเข้าประเทศ และจะมีบริษัทที่เป็น Logistic 
ที่ต้องการนำเข้าสินค้าไทยในมณฑลต่าง ๆ แต่ภาครัฐของประเทศไทยเองต้องปรับตัวดู Model ต้นแบบของจีนและ
อินเดียเป็นตัวอย่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันตลาดซื้อขายสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของจีนอยู่ที่กว่างโจว อินเดีย
ก็มีเช่นกัน องค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยทั้งหมด มหาวิทยาลัยที่เป็นแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยที่ สอนเรื่อง
สมุนไพรต้องร่วมมือกัน ผลิตภัณฑ์ของท่านต้องคิดถึงความแตกต่างถึงจะไปรอดในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

๑.๒ ประเด็นการพัฒนาเพื่อยกระดับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
การพฒันามาตรฐานผูใ้หบ้รกิารดา้นการนวดไทยของประเทศไทย 

 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  10.30 – 12.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์1 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

    ผู้อภิปราย 
นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์   อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ   นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
    ผู้ดำเนินการอภิปราย 

ดร.ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฎก   หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ 
      สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

สรุปประเด็นการเสวนา  
ดร.ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฎก     
หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 นวดไทยอยู่ระหว่างการเสนอชื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อจดจารึกเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติกับยูเนสโก้ ภายในปี 2562 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ก็จะทราบผล ประเด็นนี้
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักมีทีมงานร่วมกันทำข้อมูล เนื้อหา ผู้ร่วมอภิปรายในครั้งนี้มาจากองค์กรสำคญั 
3 องค์กร ที่มีส่วนในการผลักดันนวดไทยให้เข้าสู่การพิจารณาของยูเนสโก้ เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นโอกาสที่ดี 
เนื่องจากประเทศไทยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยหลายหน่วยงาน มีหลักสูตร มีผู้ให้บริการหลากหลาย
ระดับ เป็นเรื่องจำเป็นมากที่ประเทศไทยต้องตกลงกันเพ่ือการเสนอกับยูเนสโก้ว่า ประเทศไทยจะพัฒนามาตรฐาน
นวดไทยในประเทศไทย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างชาติที่ศึกษาเรื่องการนวดไทยจะไม่เข้าใจกันว่า นวดไทยมาตรฐานอยู่
ตรงไหน แต่ละที่ก็มีมาตรฐานแบบต่าง ๆ  กัน เป็นคำถามที่ทำให้เราจำเป็นต้องคุยกัน จึงเป็นที่มาของการจัดหัวข้อ
การประชุมวิชาการประจำปีในปีนี้ เรื่องการพัฒนามาตรฐานผู้ให้บริการด้านการนวดไทยของประเทศไทย  

สถานการณ์ บทวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ 
 ดร.ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฏก ทำงานเก่ียวข้องกับเรื่องการนวดไทยมายาวนาน มีส่วนร่วมในการเสนอ
มาตรการต่าง ๆ ให้กับยูเนสโก้ประเทศไทยควรจะทำอะไรบ้างเกี่ยวกับมาตรฐานนวดไทย 

เรื่องของนวดไทย แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ แบ่งตามกฎหมาย 1) การนวดไทย 2) นวดเพื่อสุขภาพ 
ซึ่งทั้ง 2 เรื่องมีที่มาแตกต่างกัน มีกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมต่างกัน มีปัญหาเรื่องมาตรฐานหลักสูตรที่แตกต่างกัน 
ทำให้เกิดการทับซ้อนคลุมเครือ เกิดความสับสนในการรับรู้ของประชาชน เกิดความสับสนในเชิงการควบคุม
กำกับ คือ สิ่งที่จะเสนอในเชิงรายละเอียด เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำเสนอนวดไทยให้เป็นมรดกของมนุษยชาติ 
ซึ่งเสนอต่อยูเนสโก้ให้ใช้คำว่า “นวดไทย” จึงจำเป็นต้องคุยเรื่องนี้ 

1) การนวดไทย เกี่ยวข้องตั้งแต่การฟื้นฟูการนวดไทยในทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา จุดเริ่มต้นของการ
ทำงานฟื้นฟูการนวดไทยเกิดขึ้นหลังจากมีการสัมมนาครั้งใหญ่ในปี 2528 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 หลัง 
มีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 1 วัน ณ กรมประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา โดยมีนักวิชาการฝ่ายต่าง ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับการนวดแผนโบราณมาสัมมนาร่วมกัน และมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า ควรจะต้องมีการ
ฟื้นฟูการนวดไทยเพื่อให้การนวดไทยกลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลสุขภาพของประเทศ โดยเริ่มจาก
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นที่มาของการนวดไทย ในระบบบริการสุขภาพ 
ของประเทศระยะต่อมา 
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 การนวดไทย หลังจากได้มีการฟื้นฟู พัฒนาในด้านต่าง ๆ  ทั้งในเชิงการศึกษาวิจัยประสิทธิผล    
การพัฒนารูปแบบการนำนวดไทยไปใช้ในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ มีการใช้การนวดไทยเพื่อไปตอบ
โจทย์ใหม่ ๆ ของระบบบริการสุขภาพ เช่น การนวดไทยฟื้นฟูเด็กพิการ การนวดไทยซึ่งผู้ให้บริ การเป็นผู้
พิการทางการมองเห็น มีการพัฒนากฎหมายทำให้การนวดไทยเป็นสาขาหนึ่งของการแพทย์แผนไทย         
มีกฎหมายยอมรับเมื่อปี 2544 มีการสังคายนาพัฒนาตำราองค์ความรู้ต่าง ๆ มีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ
โดยคณะกรรมการวิชาชีพ มีนิยามชัดเจนในกฎหมาย มีการให้บริการโดยผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย    
มีการขับเคลื่อนจนกระทั่งการนวดไทยเข้าไปสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศได้สำเร็จ 

2) นวดเพื่อสุขภาพ เป็นการนวดซึ่งเป็นผลผลิตของการนำการนวดไปใช้ในภาคธุรกิจบริการ    
ซึ่งแตกแขนงมาจากสถานบริการ ซึ่งแต่เดิมมีกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่เรียกว่า สถานอาบ อบ นวด   
ซึ่งการนวดแผนโบราณในยุคหนึ่งถูกนำไปใช้ในสถานที่เหล่านั้น และมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีเพราะไป
เกี่ยวข้องกับการบริการทางเพศ ต่อมาเรื่องการนวดไทยเป็นที่ยอมรับมากขึ้นว่าเป็นเรื่องของการดูแล
สุขภาพทำให้เรื ่องของธุรกิจบริการเรื ่องการนวด มีกฎหมายเกิดขึ้นเพราะเป็นเรื ่องรายได้ของประเทศ     
เป็นเรื่องเศรษฐกิจ เป็นเรื่องของการเติบโตของภาคบริการของภาคท่องเที่ยว  และมีกฎหมายเกิดข้ึน 
 พัฒนาการของทั้ง 2 ด้าน ณ ปัจจุบัน จะเห็นว่าผู้ให้บริการการนวดไทย แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  

1) ระดับของวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. 
2556 จะมีผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย ด้านเวชกรรมไทยประยุกต์ หรือผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยท่ีได้รับการยกเว้นตามมาตรา 31 (5)(6) ของกฎหมายวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เหล่านี้ถือ
ว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการนวดไทยในระดับวิชาชีพ   

2) ระดับการนวดเพื่อสุขภาพ มีผู้ให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนวดไทยที่ได้รับการรับรอง มี หลักสูตร
นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 255 ชั่วโมง และมีหลักสูตรต่อยอดเป็น
หลักสูตรที่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งเป็นมาตรฐาน โดยมีสถาบันที่จะฝึกอบรมนำหลักสูตรเหล่านี้
ของสถาบันเข้าสู่กระบวนการรับรอง ผู้ที่ผ่านการรับรองและได้ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันเหล่านี้ตาม
หลักสูตรเหล่านี้ ถือว่า ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ให้บริการนวดเพ่ือสุขภาพตามสถานประกอบการ   

สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
1) ความซ้อนทับและความสับสนระหว่างนวดไทยกับนวดเพื่อสุขภาพ ในแง่ของการรับรู้สาธารณะ คือ 

การรับรู้ของประชาชนในการแยก 2 ส่วนออกจากกัน ไม่มีความชัดเจน จะพบว่า เมื่อไปสถานประกอบการบาง
แห่งในอดีต ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้น จะมีการติดป้ายหรือโฆษณาในทำนองเป็นการนวด
แก้อาการนวดกดจุดแก้อาการไปด้วย ซึ่งซ้อนทับกับการประกอบวิชาชีพจะทำให้ประชาชนสับสนว่า ตกลงสถาน
ประกอบการนวดเพื่อสุขภาพเขาจะนวดรักษาโรคได้หรือไม่ หรือการนวดฝ่าเท้าโดยใช้ไม้กดอาจจะใช้วิธีการของ
การกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ทำให้บางคนมองว่า มุ่งไปในทางบำบัดรักษาโรคหรือไม ่

2) เรื่องของหลักสูตรก็มีการทับซ้อนกัน หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพกับหลักสูตรในระดับวิชาชีพ 
โครงสร้างมีส่วนคล้าย ๆ กัน หัวข้อวิชาต่าง ๆ คล้ายกัน แต่จำนวนชั่วโมงแตกต่างกัน อาจจะมีหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องการตรวจวินิจฉัย การบำบัด อาจจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจว่าตนเองสามารถจะใช้วิชาเหล่านั้นเพ่ือมาบำบัดโรค  

3) มาตรฐานที่แตกต่างกันและไม่เชื่อมโยงกันมักเจอปัญหามากในกรณีผู้ที่ผ่านการอบรมจะนำไปต่อ
ยอดวิชาชีพแต่ไม่สามารถเอาผลการอบรมของตนเองที ่ผ่านมาไปใช้ต่อได้  ต้องเริ ่มต้นการเรียนใหม่ หรือ
แม้กระทั่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือผู้ประกอบวิชาชีพก็ไม่สามารถเอาภูมิความรู้ของตนเอง
ไปใช้ต่อได้ เมื่อมีหลักสูตรการนวดที่ครอบคลุมมากขึ้นเอามาใช้ในการที่จะอวดอ้างว่านวดเพ่ือสุขภาพได้ ในอดีต
ก็มีความพยายามที่จะหาวิธีการปรับหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกัน หรือสามารถเอามาใช้อ้างอิงเพ่ือต่อยอดกันได้ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

4) เรื ่องของการควบคุม กำกับ เมื ่อวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ โดยนำผู ้ให้บริการทั ้ง 3 ระดับ           
มาพิจารณา ถ้ามองเชิงความเป็นอิสระของผู้ที่จะให้บริการการนวด (Professional Autonomy)  

 

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

กฎหมายทีผ่่านมาส่วนใหญ่เรื่องมาตรฐานก็บังคับใช้กับภาคเอกชน แต่วันนี้กรมฯ แก้กฎหมายเพ่ือให้
บังคับใช้กับภาครัฐด้วย ซึ่งวันนี้มีการบังคับใช้กับภาครัฐแล้ว บางครั้งเรามองเฉพาะภาคเอกชนต้องไป
ควบคุม กำกับ แต่มองข้ามภาครัฐเอง ในขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบในเรื่อง
ของมาตรฐานที่ใช้กำกับ วันนี้พระราชบัญญัติสถานพยาบาลแก้เรียบร้อยแล้ว เรื่องมาตรฐานซึ่งต้องบังคับใช้
ภาครัฐด้วย และได้ผ่านความเห็นชอบและออกบังคับใช้แล้ว กรมฯ กำลังทำมาตรการเพื่อจะบังคับใช้กับ
ภาครัฐ และจะนำร่องด้วยการใช้ระบบมาตรฐานบริการสุขภาพเป็นจุดเริ ่มของการบังคับใช้ของภาครัฐ   
โชคดีท่ีว่า ภาครัฐก็อยากได้ นี่คือความชัดเจนของการทำงานว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิด  
 อีกส่วนเป็นเรื่องของภาคประชาชนขับเคลื่อนผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  
จะกลับมามีบทบาทกับเรื่องของการกำกับ ติดตาม และเฝ้าระวัง เป็นเรื่องของโอกาสที่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกรมที่แปลกกว่ากรมอื่นทั้งหมด กรมอื่นส่วนใหญ่เป็นกรมวิชาการ แต่    
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทำหมดทุกเรื่อง ไม่ได้เป็นผู้วางนโยบาย (policy maker) เพราะออกแบบมา
เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุดท้ายวันนี้กรมทำหน้าที่อำนวยความ
สะดวก (facilitator) ได้ดีในหลาย ๆ เรื ่อง เป็นกรมที่มีกฎหมายอยู ่ในมือที ่ต ้องบังคับใช้ มี 4 ฉบับ           
1) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ปรับปรุงแก้ไข 2559 บังคับใช้กับภาครัฐ       
2) พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 3) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศั ย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ หรือที่เรียกว่า อุ้มบุญ กฎหมายเมืองไทยใช้ได้เฉพาะประเทศไทย มีการแอบ
ไปอุ้มบุญต่างประเทศแล้ว เข้ามาคลอดในประเทศไทย กฎหมายฉบับนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะผสมกันนอก
ประเทศและมาคลอดในประเทศไทย นี่คือกำลังบอกว่า กฎหมายเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถคาดหวังว่ากฎหมาย
ที่ออกมาในแต่ละฉบับจะทำให้เราทำงานคล่องตัวขึ้น หรือเอื้อประโยชน์อย่างที่เราคิด 4) พระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ตอนนี้เราทำเรื่องสปา และกำลังจะทำเรื่องร้านแว่น ฟิตเนส 
เรื่องผู้สูงอาย ุเพ่ือประกาศเป็นกฎกระทรวง ดูแล้วพระราชบัญญัติฉบับนี้สามารถแตกออกมาได้จำนวนมาก 
หากสปาจะมีนวด จะมีพื้นที่น้อยลงกว่าเดิมหรือไม่ เพราะกำลังคนของกรมก็มีเท่าเดิม  แต่สิ่งที่ต้องทำมัน
มากขึ้นเรื่อย ๆ นี่คือความกังวลถ้าเราต้องรับเรื่องของสุขภาพทุกด้าน เรื่องนวดจะอยู่ ตรงไหน ความสำคัญ
ของการนวดต่อการบังคับใช้กฎหมายของกรมจะเล็กลงทันที เพราะไปทำเรื่องใช้กฎหมายบังคับได้ง่ายกว่า   
 ขณะเดียวกันถ้าดูเรื ่องการแบ่งความชัดเจนการนวดเพื่อรักษา พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่คุมเรื่องสถานที่อย่างเดียว การคุมเรื่องคนท่ีทำการรักษาเป็นเรื่องของสภา
วิชาชีพ เริ่มจากการกำกับ การบังคับใช้กฎหมายก็เริ่มมีปัญหา ประสบการณ์ของการทำเรื่องนวดเพื่อการ
รักษาไปเป็นประสบการณ์ให้กับนวดเพื่อสุขภาพที่ต้องการคุ้มครองคนที่ประกอบอาชีพ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องคุ้มครองผู้มารับบริการให้ได้รับสิ่งที่คิดว่าเป็นมาตรฐาน พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 เป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมทั้งสถานที่และผู้ปฏิบัติที่อยู่ในพระราชบัญญัติเดียวกัน ถ้ามองถึง
ความเป็นมาตรฐานยังต้องปรับปรุงอีกมาก นี่คือจุดที่ผู้บริหารต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน 
เพราะทุกเรื่องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานถึงจะสำเร็จได้ สะท้อนถึงเรื่องราวที่ผ่านมาได้ทั้งหมดว่า
ทำไมคุยกันยาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบังคับใช้กฎหมายจำนวนมาก พอคุยกันเราเล็กลงแต่เล็ก
เพ่ือให้ผู้มารับบริการได้ประโยชน์ให้ดีที่สุด  
 



 

  57 
  

สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 เป้าหมาย  
1) เพ่ือสร้างมาตรฐานองค์ความรู้ด้านการนวดไทยให้มีศักยภาพเพ่ือให้บริการที่มีมาตรฐาน 
2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการนวดไทย 
3) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการนวดไทยให้มีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 วันนี ้กรมตั ้งใจจะให้สำเร็จ  ผู ้ร ับผิดชอบก็ถือปฏิบัติแล้ว นั ่นคือ ผู ้ที ่จบนวดไทยเพื่อสุขภาพ       
150 ชั่วโมง ต้องสามารถต่อยอด 372 ชั่วโมง 330 ชั่วโมง และ 800 ชั่วโมงได้ คือสิ่งที่เป็นการเอ้ือ
เพื่อให้คนรู้ว่าตนเองเหมาะที่จะอยู่ตรงไหน วันนี้คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเริ่มยอมรับ
แล้วว่าผู้ที่จบหลักสูตรผู้ช่วย 372 ชั่วโมง หรือ 330 ชั่วโมง สามารถทำงานในสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพได้ นี่คืออีกก้าวหนึ่งของการเอื้อซึ่งกันและกัน แต่จะต้องไม่มีเรื่องของการรักษาเข้ามาอยู่ในสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ อาจจะต้องหามาตรการ นี่คือหลักการ และได้มีการตกลงกันทุกส่วนแล้วว่าจะมี
เป้าหมายและขับเคลื่อนในลักษณะนี้   
 วันนี้กรมมีหลักสูตรกลางที่รับรองแล้ว 12 หลักสูตร แต่สิ่งที่กรมต้องปรับตัวและปรับเรียบร้อยแล้ว
คือ การอบรมวิทยากรจะดำเนินการร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ สิ่งที่ทำคือ 1) ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้ามาสู่กระบวนการอบรมเกี่ยวกับการนวด 2) การตรวจประเมินภาครัฐ
และโรงเรียนเอกชนเพื่อจะใช้ในการผลิตหรืออบรมต่าง ๆ ต้องไปด้วยกัน ในขณะเดียวกันการกวดขันและ
การบังคับใช้กฎหมายก็เป็นเรื ่องที ่สำคัญ จะส่งเสริมพัฒนามาตรฐานไปอย่ างไรก็ตามก็ยังมีคนไม่ดี        
(bad boy) อยู่ในวงการตลอดเวลา  
 เรื่องมรดกโลก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพอาจเป็นกรมแรก ๆ ที่ทำเรื่องนี้ วันนี้กรมก็เห็นด้วยกับ
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่บอกว่า ทำแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์จากเรื่องนวดไทยสู่มรดกโลกอย่างไร    
เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาคิดมองว่าได้ก่อนเพราะเป็นแบรนด์ (band) สำคัญที่จะทำให้เกิดการสร้างความ
น่าเชื่อถือ จากนั้นถึงจะมองว่าความน่าเชื่อถือที่ได้มานั้นจะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้อย่างไร 
 การบังคับใช้กฎหมายจะเห็นว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการ 2 ทางคู่ขนานกัน   
 ทางที่ 1  เรื่องร้องเรียนหรือเป็นข่าว จะเห็นได้ว่าเมื่อมีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเป็นข่าว กรมจะ
ดำเนินการทันทีถือว่าความเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทำให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปรับปรุง ใน
ขณะเดียวกันกรมก็เริ่มแจกใบเหลืองแล้ว คำว่า แจกใบเหลือง  หมายถึงพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 บังคับใช้มาประมาณ 2 ปีแล้ว และ 2 ปีที่ผ่านมาเชื่อว่าอาจจะยังไม่มีการลงโทษ
มากนักเพราะอยู่ในช่วงของการปรับตัว แต่หลังจากครบ 2 ปี เราแจกใบเหลือง หมายถึง ใครที่ยังไม่อยู่ใน
ระบบต้องมาเข้าระบบภายใน 30 วัน ถ้ายังไม่เข้าระบบ กรมก็จะมีการดำเนินการ ในขณะเดียวกันเรื่อง
หลักสูตรกลางที่รับรองไปแล้วคงต้องนำมาปรับปรุงทบทวนได้ในสิ่งที่คิดว่ามีปัญหาจริง ๆ อาชีพการนวดที่
อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 อาจจะมีประเด็นที่ ดร.ภก.ยงศักดิ์ 
ศึกษามาค่อนข้างเยอะ กรมพยายามที่จะคุ้มครองผู้มารับบริการ และกำลังปรึกษาหารือเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและให้ได้รับการคุ้มครองที่ดีที่สุด นวดไทยเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ นวดไทยเพ่ือ
สุขภาพในสตรีมีครรภ์ คิดว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้อาชีพการนวดมีความหลากหลายและมีมาตรฐานมากขึ้น 
 ในช่วงแรกขอนำเสนอให้เห็นว่า สิ่งที่ ดร.ภก.ยงศักดิ์ ศึกษา กับสิ่งที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย  มองเห็นสอดคล้องกันและ
กำลังทำให้เป็นไปตามที่ได้มีการตกลงกัน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ดร.ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฎก 
หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 

 

 สิ่งที่นำเสนอไม่ได้มาจากความคิดเห็นส่วนตัว แต่เกิดจากการปรึกษาหารือทั้ง 3 หน่วยงานร่วมกัน
มาโดยตลอด เพราะฉะนั้น เราทำการบ้านมาก่อนที่จะมาอภิปรายในวันนี้ ประเด็นที่ท่านอธิบดีได้ให้ข้อคิด
หรือแนวทางเป็นเรื่องสำคัญ สรุปได้ว่า 
 ประเด็นที่ 1  เรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่อง
สำคัญในการทำงาน ท่านเปลี่ยนวิธีคิดของวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ที่มักจะต่างคนต่างทำและต่างคน     
ต่างใหญ่ ยอมเล็กลงได้เพ่ือประโยชน์สูงสุดร่วมกัน   
 ประเด็นที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาเยอะ มีกฎหมายมากแต่การบังคับใช้มีปัญหา เพราะฉะนั้น
ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้แก้ปัญหาเพราะไม่ได้บังคับใช้ สิ่งที่ท่านเสนอคือ การกวดขันการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่อง
สำคัญ แล้วต้องเร่งดำเนินการทันทีที่มีปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะหากปล่อยปะละเลยไม่บังคับใช้กฎหมาย 
สิ่งที่ทำผิดกฎหมายจะกลายเป็นบรรทัดฐานให้คนทำผิดไปเรื่อย ๆ  กลายเป็นต้องไปแก้กฎหมายให้เป็นไปตาม
สภาพที่เป็นปัญหาบางครั้งก็ต้องอนุโลมการทำงานที่คิดว่าสำคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมายโดยที่ต้องรีบแก้ปัญหา
แต่เนิ่น ๆ เมื่อเริ ่มก่อตัว โดยเฉพาะนวดเพื่อสุขภาพอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้น ดังนั้น เรื ่องกวดขันจะกลายเป็น       
เรื่องสำคัญ ถ้าทำแต่แรกแล้วจะรู้ว่าการมาทำนวดเพื่อสุขภาพจะมีข้อกำหนดแบบนี้ ภายใต้ข้อกฎหมายแบบนี้    
ช่วงแรกอาจจะเจอปัญหาแรงเสียดทาน เจอปัญหาเรื่องของการไม่เข้าใจเกิดขึ้น คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา  
 ประเด็นที่ 3 สิ่งที่ท่านบอกกับพวกเราว่า สิ่งที่ทำทั้งหมดไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง  เพื่อภาพรวม
ของประเทศ เพราะเรากำลังเอานวดไทยไปสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับของสากล 
 

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ 
นายกสภาการแพทย์แผนไทย 

 

หน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทย คือ ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพให้มีมาตรฐานและใช้บทลงโทษด้วย
จรรยาบรรณ ผิดจรรยาบรรณก็ถอดถอนใบประกอบวิชาชีพ หรือพักใบประกอบวิชาชีพ แต่ผลประโยชน์โดย
หน้าที่อาจจะไม่ได้เขียนไว้ คือ การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยมาตรฐานวิชาชีพในการรักษาภูมิปัญญาของชาติ
เป็นหน้าที่ของทุกคน   

สภาการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพ 800 ชั่วโมง 330 ชั่วโมง 
เป็นผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย สถาบันที่เปิดการเรียนการสอน จะมี 

ประเภท ก  330 ชั่วโมง 104 สถาบัน และ 800 ชั่วโมง มี  81 สถาบัน   
ประเภท ข  แผนไทยประยุกต์ 10 สถาบัน  แผนไทยประดิษฐ์ 18 สถาบัน 
มีผู้ประกอบวิชาชีพเรื่องของการนวด ประมาณ 6,000 คน 
ข้อเสนอแนะทั้ง 5 ข้อ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสมรรถนะ เรื่องปรับปรุงหลักสูตร ได้ประชุมร่วมกัน

และจะต้องจัดทำ และสภาการแพทย์แผนไทยยอมรับแล้ว เรื่องของกรรมวิธี มาตรฐาน ข้อจำกัด เงื่อนไข 
สภาการแพทย์แผนไทยตั้งกรรมการคงทำเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราว เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใช้อ้างอิงใน
หลายกรณี ยอมรับว่า ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยไม่มีการกำกับดูแล ไม่มีทะเบียน เป็นเรื่องที่ต้องคิด คงต้องไปทำ
จริงซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น 

ข้อเสนอเพิ่มเติม การร่วมมือกันคิดร่วมมือกันทำเป็นสิ่งสำคัญ เป็นกระบวนการเริ่มแรกที่จะทำให้
ไม่เกิดข้อขัดแย้งและปัญหา อยากเพิ่มเติมในส่วนของการร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วย เช่น นวดแล้วมีคนตาย 
ถ้ามีการร่วมกันหรือแถลงการณ์ร่วมกันจะชัดเจนมาก เพราะหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงแล้วจะได้ ขอ้ยุติ 
บางครั้งถ้าแถลงไม่พร้อมกันในบางประเด็นมันอาจจะเป็นผลเสียในการประชาสัมพันธ์หรือในแง่ของการ
แก้ไขว่าอะไรที่ถูกต้อง 
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ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น เรื่องบางเรื่องควรสนับสนุนให้เจ้าภาพทำ ถ้าเราอาจจะมีนวดเพื่อสุขภาพ 
หรือต่อไปในอนาคตจะมี Medical spa เกิดขึ้นก็จะเป็นปัญหาอีก แต่ถ้าเราบอกว่า ในเรื่องของการนวด
วิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทยรับผิดชอบ หรือร่วมมือกันทำ ดังนั้น ก็จะมีเจ้าภาพที่รับผิดชอบ เวลา
กล่าวหากล่าวโทษก็จะชี้เป้าถูก ได้ปรึกษาหารือร่วมกัน สิ่งที่สภาการแพทย์แผนไทย ได้ทำเรื่องถึงกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเรื่องของผู้ที่จบ 330 ชั่วโมง และ 800 ชั่วโมง หากจะทำในสถานประกอบการ   
เพื่อสุขภาพ ก็ให้โอกาสโดยไม่ต้องไปเทียบเคียงใหม่ อีกส่วนในเรื่องของหลักสูตรต่อเนื่องก็เป็นความเห็น
ร่วมกันของทั้ง 3 ส่วน จะต้องมีการต่อยอด คือ 150 ชั่วโมง ไป 330 ชั่วโมง จนถึง 800 ชั่วโมง  และใน
เรื่องของความซ้ำซ้อนของหลักสูตร จะต้องมีการเปรียบเทียบ แก้ไข และปรับปรุงให้ดีขึ้น  

ในส่วนของสภาการแพทย์แผนไทย เห็นอุปสรรคตรงนี้อย่างชัดเจน ไม่เฉพาะเรื่องการนวดอย่างเดียว 
ทุกสาขาของสภาฯ ไม่ว่าเรื่องของเวชกรรมไทย เรื่องของเภสัชกรรมไทย ปัจจุบันไม่สามารถนิ่งเฉยได้ ไม่สามารถ
อ้างว่าเป็นมาอย่างนั้นโดยที่ไม่มีหลักฐาน ส่วนหลักฐานจะเป็นในลักษณะใดต้องไปกำหนดเงื่อนไขกติกาขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่งให้เป็นแบบฉบับแบบไทย ๆ ที่ทุกคนยอมรับได้ เรื่องของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีการพูดถึงสมุนไพร 
และมีการพูดถึงนวัตกรรม ฉะนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทุกคน ต้องร่วมมือกับสภาฯ ว่า หากจะต้อง
เพิ่มทักษะของตนเองในด้านนี้ให้สูงขึ้น ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ สภาฯ ต้องคิดโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนการสอน 
จะต้องเปลี ่ยนแปลงไปจากนี้ว่าทำอย่างไรจะทำให้ได้คนที ่มีคุณภาพ ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะอยู ่ใน
สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพต้องพัฒนาตัวเอง คือ ตอนนี้เป็นกระแสสังคม กระแสประเทศ กระแสโลก   
ก็ว่าได้ เมื่อเป็นกระแส หมายความว่า บุคคลที่อยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้จะมีมากขึ้น ฉะนั้นถ้าเราอยู่กับที่        
เราก็จะถอยหลังแล้ววิชาชีพเราก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือศรัทธา เป็นเรื่องด่วนมากที่ต้องแก้ไข 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 
คำถาม  ผู้แทนจากสถานทดสอบฝีมือแรงงานกรุงเทพบริการ 

  เป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการจากต่างประเทศ มีปัญหาเกี่ยวกับการนวด
ไทย เมื่อมีการทดสอบฝีมือแล้ว คุณภาพส่วนใหญ่ตก และมีใบรับรองมาด้วย แม้กระท่ังใบการเรียน แต่เมื่อ
ซักถามจริงพบว่าไมไ่ด้เรียน เพราะการเรียน ช้าและเสียเวลา ซื้อใบดีกว่า 3,000 บาท มีขายเยอะแยะ แล้ว
ถ้าเราผ่านมาตรฐานไปก็โดนตีกลับ กระทรวงแรงงานก็ลงโทษเรา ปัญหานี้จะแก้อย่างไร 
คำตอบ ใบประกาศนียบัตร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทำเรื่องนี้อยู่ โดยท่านไม่ได้พูดแต่ทราบจากข่าว 
และมีหนังสือเวียน 
คำถาม ถามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพว่า พระราชบัญญัติสถานพยาบาลฉบับที่แก้ไขไปถึงสถานบริการของ
รัฐแล้วใช ่หรือไม่เนื่ องจากสถานบริการของรัฐ นอกจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธ ิการ 
กระทรวงกลาโหม รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 หน่วยงาน ถ้าไม่นับกระทรวงสาธารณสุข พระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ครอบคลุมไปถึงสถานพยาบาลใน 3 หน่วยงานเหล่านี้หรือไม่ 
คำตอบ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ที่แก้ไขครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
ช่วงแรกเอาเครือข่ายใกล้ชิดก่อน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และค่อย ๆ ดูประเด็นที่เป็น
ข้อจำกัดแล้วค่อยปรับใช้ไปเรื่อย ๆ นี่คือสิ่งที่ทำเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา 
คำถาม ผู้แทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช  ความหลากหลายของครูนวด อบรมจำนวน 3 วัน โพสต์ทาง
สื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ครูนวด 3 วัน จัดการอบรมอยู่ที่จังหวัด ซึ่งคงไม่ได้ผ่านการรับรอง
หลักสูตรจากกรมสนับสนุนฯ แต่ขณะนี้ครูนวดมีจำนวนมาก ถามว่าอบรมจากไหน เรียนจากไหน ตอบไม่ได้ 
อยากให้ทางสภาการแพทย์แผนไทย หรือทางผู้ที่เกี ่ยวข้อง กำหนดหลักสูตรครูนวดที่มาตรฐานแล้วขึ้น
ทะเบียนให้เรียบร้อยว่า หากไม่มีทะเบียนใบรับรองว่าเป็นครู ไม่สามารถทำการสอนได้ 
คำตอบ ต้องรับไปดำเนินการต่อ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ดร.ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฎก 
หัวหน้าหน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ  สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 สรุปว่า เรื่องการพัฒนามาตรฐานผู้ให้บริการด้านการนวดไทยของประเทศไทยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่
จำเป็นต้องทำและต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เวทีการประชุม
ปรึกษาหารือที่ไม่เป็นทางการ และได้มีการปรึกษากันว่า ควรจะพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องในลักษณะที่เป็นทางการได้หรือไม่ จะได้มีลักษณะของความต่อเนื่อง  มีลักษณะที่จะทำให้      
การประสานและการปฏิบัติเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นโครงสร้างที ่เมื ่อเปลี่ยนผู้บริหารก็ยังคง            
มีโครงสร้างนี้อยู่ ซ่ึงต้องคิดกันต่อว่าจะพัฒนาโครงสร้างของความร่วมมือในลักษณะใด 
 

หมอพืน้บา้นกบัอนาคตสขุภาพชมุชนไทย 
 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 16.00น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

 

     ผู้อภิปราย 
 คุณเสาวณีย์  กุลสมบูรณ์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 พลเรือเอกชาญชัย  เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
 นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 คุณนิภาวรรณ์  หายทุกข์  ปลัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
 คุณดารณี  อ่อนชมจันทร์  ประธานมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ 
 คุณอุดมลักษณ์  อุ่นศรี  นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

     ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 คุณวีรพงษ์  เกรียงสินยศ    เลขาธิการมูลนิสุขภาพไทย 
 
 

สรุปการเสวนา 
 อีกมิติหนึ่งที่เราเห็นร่วมของความภาคภูมิใจกับงานการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก ในเรื่องรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร ปี 2560 มาตรา 55 ระบุว่า รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค ที่สำคัญบอกว่า และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นความก้าวหน้าที่เราไม่เคยมีปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับไหนมาก่อน 
 เราเองก็เป็นหนึ่งของมิติในส่วนของการสร้างกระแสการรับรู้ การตอบรับที่ต่อเนื่องมาจากบุพเพสันนิวาส    
ที่ทำเรื่องของการรักไทยนิยมไทย แต่มิตินี้มีเรื่องขององค์ความรู้ภูมิปัญญาที่เป็นของ บรรพบุรุษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  
 ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 คำว่าหมอพ้ืนบ้านมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์สังคมไทยมานาน ชื่อว่า หมอพ้ืนบ้านกับอนาคตสุขภาพ
ไทย คำว่า “หมอพื้นบ้าน” อยู่ในประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชนชาติไทยมาโดยตลอด แต่การรับรองทางกฎหมายไม่เคย
เกิดขึ้นเลยอย่างจริงจัง จนกระทั่งเมื่อปี 2556 พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ            
ที่ยอมรับอยู่ในกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ แต่ถ้ามองในวิถีชีวิตประวัติชาติไทยสมัยสุโขทัยระบบการดูแลสุขภาพ
เหล่านี้ เราต้องพึ่งพิงหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนไทย แต่ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการหลังจากการแพทย์ตะวันตกเข้า
มาการแพทย์แผนไทยก็หายไป 100 กว่าปี เพ่ิงจะกลับมาจริงจัง เมื่อ 30 กว่าปีก่อน แต่การกลับมาของการแพทย์
แผนไทยก็เป็นชั้นของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แต่คำว่า “หมอพื้นบ้าน” เพิ่งจะมาได้รับการยอมรับตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพฯ เมื่อปี 2556 อย่างจริงจัง  ระบบบริการของรัฐดึงเอาความรู้บางอย่างมาจากการแพทย์แบบพื้นบ้าน     
เข้ามาในระบบของยาไทย ฉะนั้นความเป็นหมอพ้ืนบ้านกับระบบสุขภาพจะเป็นอย่างไร  
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 ในฐานะหน่วยงานทางด้านนโยบาย คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะวิชาชีพ 
และผู้ดูแลพระราชบัญญัตินี้ จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือพระราชบัญญัติ ปี 2556 มีคำว่า  “หมอพื้นบ้าน” และให้
ฐานะอยู่ด้วย แต่สังคมไม่ได้เกิดขึ้นลอย ๆ  อันหนึ่งคือข้อกฎหมายคือ สำนักงานกฤษฎีกา ในระดับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ทำงานกับชุมชน แล้วมีบทเรียนที่หมอพื้นบ้านยังคงอยู่ในชุมชนเป็นอย่างไร ท่านสุดท้ายในฐานะ
นักวิชาการมีกรณีศึกษาของจังหวัดเชียงรายที่หมอพื้นบ้านทำงานกับสถาบันทางวิชาการและระบบบริการ
สุขภาพ ขอให้ข้อเสนอแนะหรือความรู้จะนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อไป 
 

คุณเสาวณีย์  กุลสมบูรณ์ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

หัวข้อ “สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” ตั้งคำถามว่า หมอพื้นบ้านของเรากับอนาคตชุมชนไทย   
จะเป็นอย่างไร ได้รับมอบหมายให้รวบรวมสถานการณ์ว่า ในขณะภายใต้การเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็ว         
ทั้งเทคโนโลยีและวิชาการ วิถีสุขภาพของเรากลับมีแนวโน้มหันกลับเข้าสู่วิถีธรรมชาติ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว         
ได้ทำงานที่ Nursing home อเมริกาอยากให้ผู ้หญิงคลอดที่บ้านอันเป็นวิถีของหมอตำแยบ้านเราและ
ชายแดนใต้ของเราเคยกีดกันไม่ให้หมอตำแยทำคลอด ตอนนี้หลายโรงพยาบาลกลับจะต้องคืนกระเป๋าสีดำ
ให้แม่หมอตำแยที่พื้นที่ชายแดนตอนล่าง นั่นคือ ชีวิตที่เป็นธรรมชาติและสามัญ น่าจะเป็นปรัชญาของหมอ
พื้นบ้าน องค์การอนามัยโลกที่ดูแลเรื่องสุขภาพ ก็โน้มน้าวให้ประเทศสมาชิกต้องเอาการแพทย์ดั้งเดิมม า
ผสมผสานด้วย สรุปก็คือ การแพทย์ระบบเดียวไม่ใช่คำตอบ คือควรมีการแพทย์มากกว่า 1 ระบบ หรือ
การแพทย์แบบพหุลักษณ์ ตอนนี้งานประเทศไทยก็เช่นเดียวกันมีการซ้อนทับอยู่อย่างน้อย 3 ระบบ  
 ระบบที่ 1 ระบบของประชาชน ประชาชนดูแลตัวเอง เวลาไม่สบายต้องใช้ยาเพื่อรักษาตัวเอง เมื่อเจ็บ
มากขึ้นต้องไปหาหมอพ่อเสริฐที่ชุมพร จบจากมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากสภาพสภาวิชาชีพ มีใบประกอบ
วิชาชีพ การซ้อนทับแบบนี้ท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทย ต้องดูแลว่าเป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบหรือไม่ ทำไม
องค์การอนามัยโลกเสนอว่าต้องผสมผสาน และบอกว่า การผสมผสานด้วยความคิดที่ทันสมัยก้าวหน้าด้วย ต้อง
สร้างความรู้ ต้องทำให้นโยบายเกิดขึ้นระดับชาติ  
 ระบบที่ 2  ต้องควบคุมกำกับให้การดูแลในรูปแบบดังกล่าวมีความปลอดภัยมีประสิทธิผล เป็นหน้าที่
ของสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
 ระบบที่ 3  เป็นความก้าวหน้าของประเทศไทย ต้องบูรณาการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง
ประเทศไทยก็ทำได้ แม้มีงบประมาณไม่มาก แต่ถือว่ามีความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน 
 มีการจัดทำยุทธศาสตร์เรื ่องการส่งเสริม การฟื้นฟูการแพทย์พื้นบ้านต้องมุ่งเน้นไปใช้ในระบบ
“ชุมชน” เราเชื่อว่า “ระบบใกล้บ้านใกล้ใจคือ รพ.สต.” ไม่มีทฤษฎีอะไรเลยตัวความรู้ของหมอพ้ืนบ้านเป็น
ตัวคัมภีร์ จะทำอย่างไรให้หมอพื้นบ้านมีกฎระเบียบรองรับ หลายอย่างวันนี้จะมีความคืบหน้าเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบ กฎหมายแม่บทของประเทศไทยของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย มาตรา 55 ถือว่าเป็นกลไก
อันหนึ่ง ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อสุขภาวะของพี่น้อง องค์การอนามัยโลก
กล่าวว่า เราจะให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ธรรมชาติของความรู้บางเรื่องของหมอพื้นบ้านเราวัดไม่ได้ 
บางเรื่องวัดได้และเกิดประสิทธิผล เพาะฉะนั้นความเข้าใจตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจว่าความสัมพันธ์กับวิถี
วัฒนธรรมชุมชนและป่าไม้ด้วย จากความรู้ที ่ในหมอที่มีหัวใจและทีมงาน มาจัดเป็นเล่มได้อย่างไรเป็น
ความรู้ที่สืบทอดโดยวิถีวัฒนธรรมและสถาบันด้วย การรับรองสิทธิหมอพื้นบ้านเป็นประเด็นหนึ่งที่จะทำให้
หมอมีที่นั่ง มีที่ทางในระบบสุขภาพ งานส่วนมากที่ทำในช่วงที่ผ่านมา จะทำเรื่องงานวิจัย แต่งานวิจัยเป็น
งานที่ติดดิน ใช้คำว่า “เอาชุมชนเป็นตัวตั้ง” และส่งเสริมให้พื้นที่ทำไปตอบโจทย์ไปพัฒนางานไป เรียกว่า 
“งานวิจัยในงานประจำ” หวังว่าจะเกิดการดูแลที่มีคุณภาพในชุมชนและสามารถเชื่อมต่อระบบใกล้บ้านใกล้
ใจได้และสุดท้ายสามารถพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น หมอกระดูกหัก เราพร้อมที่จะเสนอให้สภา 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

การแพทย์แผนไทยให้การรับรอง มีเกณฑ์ และกรรมวิธีรับรองในระดับวิชาชีพ ตำรับยาน้ำนมก็สามารถ
ยืนยันได้ และเป็นรายการยาใหม่ท่ีอยู่ในระบบของการดูแล 

โดยภาพรวม จะมียุทธศาสตร์ 4 เรื่อง จัดการความรู้เราก็มีความรู้ 8 ชุด ด้านวิชาการ มีเครื่องมือ 
5 เรื่อง เพ่ือส่งเสริมให้ระดับชุมชน องค์กรท้องถิ่นมีชมรม จำนวน 600 กว่าชมรม กฎหมายที่ก้าวหน้าและ
สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างไร มีการเชื่อมต่อระบบการดูแลประชาชนในชุมชนกับสถานบริการ
ภาครัฐในหลายรูปแบบการนำยามาใช้ประโยชน์หรือการเชิญพ่อหมอแม่หมอพื้นบ้านไปร่วมให้บริการหรือ
ส่งต่อผู้ป่วยสำหรับการดูแลร่วมกันพระราชบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ ที่ออกมา มีระเบียบที่สำคัญมาก       
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและหมอพ้ืนบ้านภายในจังหวัดต้องเข้าใจจะทำให้เกิดการรับรอง 
 สถานการณ์ เรามีหมอพื้นบ้านระดับวิชาชีพที่ใช้พระราชบัญญัติเก่าประเมินอยู่ จำนวน 165 คน 
และบางท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 20 คน เหลือ 145 คน ใช้รับรองเป็นหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด   
ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 44 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,742 คน  
 ท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทย รวมทั้งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ถ้าระเบียบนี้ออกมาก็จะหมอพื้นบ้านอยู่ 2 ระดับ ระดับหนึ่ง คือ ระดับจังหวัดที่อาศัยมาตรา 31(7)        
มีเกณฑ์  และอยู่ในความดูแลของจังหวัด 5 ปี ประเมินสอบโดยสภาการแพทย์แผนไทย เป็นแพทย์พ้ืนบ้าน
ระดับวิชาชีพ ยกร่างโดยคณะทำงาน ซึ่งถูกคณะกรรมการกฎหมายของสภาการแพทย์แผนไทย ให้ความ
เห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างการพัฒนาต่อไป ขอขอบพระคุณภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านที่ได้สร้างสรรค์สังคมไทย
ทุกอย่าง ล่าสุดคือ คุณหมอเสริฐ ขาวอรุณ ได้มอบมรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่าในฐานะที่ทำงานด้านนี้มาโดย
เป็นตัวแทนเครือข่ายหมอพ้ืนบ้านขอขอบพระคุณ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ในระดับโลกมีการเคลื่อนไหว ทำให้สังคมไทยโชคดี ที่มีภูมิปัญญามากมายและกำลังจะมีการจัดระบบ  
ขณะนี้ในด้านกฎหมายมีการแยกคำอยู่ 2 คำ ได้แก่ 1) การแพทย์พื้นบ้านไทย ในตัวกฎหมายจะค่อย ๆ พัฒนาเข้า
ไปสู่วิชาชีพ เป็น 1 ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย มีเวชกรรม เภสัชกรรม ผดุงครรภ์ นวดไทย และการแพทย์
พ้ืนบ้านไทย ตามกฎหมายมาตรา 31(7) มีคำพูดคำหนึ่งที่เขียนไว้ว่า “หมอพ้ืนบ้าน” ในมาตรานี้หน่วยงานของรัฐ
จะต้องเป็นคนออกกฎหมายลูก ที่อาจารย์เสาวนีย์เรียกว่า เป็นหมอพ้ืนบ้านของจังหวัดซึ่งอยู่บนรากฐานวิถีชีวิต   
 โจทย์ข้อที่ 1  หมอพ้ืนบ้านจะไปเป็นวิชาชีพด้วย และเป็นหมอพ้ืนบ้านของชุมชนด้วย  
 โจทย์ข้อที่ 2 ขณะที่มีความหลากหลายของภูมิปัญญา (ความร่ำรวย) ขณะเดียวกันมันก็จะเป็นข้อจำกัด
ด้วยหรือไม่ว่า  ตัวภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นรากฐานของการดูแลตนเองได้ จนกระทั่งต้องดูแลผ่านสภาวิชาชีพ คือ 
ต้องเป็นหมอที่ได้ใบประกอบวิชาชีพ คล้ายกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่สบาย กินน้ำอุ่น พักผ่อน-นอนหลับ 
อย่าไปตากแดดตากลม ความรู้แบบพื้นฐาน แต่ถ้าความรู้ซับซ้อนการแพทย์แบบพื้นบ้านก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องนั้น ถ้าการแพทย์ตะวันตกก็ต้องสอบให้เป็นแพทย์ มันก็มีความซ้อนขึ้นมาอีกอันว่าตัวภูมิปัญญาจะไป
อย่างไร  อ. เสาวนีย์ พูดบอกว่า ในภูมิความรู้อย่างยาบำรุงน้ำนมที่ขณะนี้ยาบำรุงน้ำนมในแผนตะวันตกไม่ค่อย
จะมี แต่แผนไทยดื่มต้มชงกินแล้วน้ำนมให้ลูกหลั่งไหลมาแทบจะเกินไปก็มีในบางราย นั่นคือตัวความรู้และตัวยา  
หมอพื้นบ้านมีตัวความรู้กับตัวคน คนเหล่านี้จะอยู่อย่างไร จะพัฒนาจะสืบต่ออย่างไร ส่วนตัวความรู้ทุกหน่วย
บริการหยิบเอาความรู้พ้ืนบ้านมาในโรงพยาบาลมากมายไปหมดแล้ว ยาธาตุน้ำเปลือกอบเชย ก็มาจากภูมิปัญญา
ดั้งเดิมเป็นต้น ยาแก้ไข้จันทลีลา คนไม่ได้มาด้วย มันมีตัวความรู้เข้ามาในระบบ ซึ่งก็ดีเพราะเรามองเอาคนเป็น
ตัวตั้ง แต่โลกมันวิวัฒน์พัฒนาการ บางทีก็มีการแพร่ว่าดื่มน้ำมะนาวล้างไต ในขณะเดียวกันที่มาแบบนี้จึงต้องมี
กฎหมายมากำกับไหม ทำอย่างไรให้มีทั ้งการพัฒนา การส่งเสริมขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคด้วย      
หมอพื้นบ้านก็เช่นเดียวกัน ท่ามกลางการพัฒนาจะทำอย่างไรให้มันสมดุล ปิดเกินไปก็ไม่พัฒนา เปิดเกินโลก   
ทุกวันนี้มันเร็วมากไม่รู้จะเป็นอย่างไร บางคนก็อุปโหลกตัวเองเป็นหมอพ้ืนบ้านขึ้นมาเลย  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 “หมอพ้ืนบ้านกับอนาคตสุขภาพชุมชน”  ในฐานะกรมการแพทย์แผนไทยฯ กำลังรับทั้งเสียงบ่น ต้องถือว่า
มีความก้าวหน้ามากในสังคมไทยที่มีกรมนี้เกิดขึ้นมา 16-17 ปีแล้ว มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้านมาก 
 

นพ.ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ 
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

เมื่อเช้าเราได้เห็นหมอพื้นบ้านที่เป็นปูชนียบุคคล นี่แหละเป็นหมอพื้นบ้านที่เราอยากเห็นและ       
ที่กรมการแพทย์การแพทย์แผนไทยฯ อยากเห็น ในข้อเท็จจริงเราไม่สามารถให้ทุกคนเป็นหมอพ้ืนบ้านแบบ
นั้นได้ ต้องมีหลักเกณฑ์มีแนวทางที่อยู่ในกรอบส่วนหนึ่ง พรุ่งนี้เราจะเห็นหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่ที่เวทีกลาง 
หมอทองเอกจะมา สมัยก่อนหมอพ้ืนบ้านเป็นแบบไหน  
 เรื่องการแพทย์พื้นบ้าน กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำอะไร กรมเป็นหน่วยงานรัฐก็ทำตามกฎหมายทำตาม
หน้าที่ที่ถูกมอบหมายมา ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา 55 ที่ให้นำภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ประโยชน์สูงสุด มาตรา 57 เรื่องของการดูแลทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และใน
แผนปฏิรูปประเทศในหมวด 16 เรื่องการปฏิรูปการสาธารณสุขในนั้นก็มีการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยอยู่ด้วย     
นี่คือสิ่งที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มองว่า เรื่องของ
การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกที่ล้ำค่าของประเทศเอามาใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชน 
ที่เพิ่มขึ้นมาเรื่องการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่เราจะเห็นในงานมหกรรม ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนใน
แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พูดถึงเรื่องการปฏิรูปทางด้านการแพทย์แผนไทยไว้ 3 ประเด็น ปฏิรูปด้าน
อุตสาหกรรม ปฏิรูปด้านระบบบริการ และปฏิรูปด้านการศึกษา จะมีพระราชบัญญัติด้านการศึกษาเข้าไปในสภา 
เข้าไปใน สนช. เกือบ 6-7 ฉบับ ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา และมี พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาตามออกมา
เยอะแยะ ก็จะมีผลเรื่องการผลิตบุคลากรแพทย์แผนไทย เรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างสภาวิชาชีพกับการผลิต
บุคลากร อยู่ในแผนปฏิรูปด้วย นอกจากนั้นเป็นเรื่องแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาสมุนไพร และเรื่อง
ของการที ่ร ัฐบาลจะนำการนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโก้ ซึ ่งต้องมีการเตรียมการรองรับ                
ซึ่งยูเนสโก้มองว่าการนวดไทยเป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมในชุมชน เรื่องของการแบ่งส่วนราชการกระทรวง ทบวง 
กรมต่าง ๆ ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เองก็มีการปรับโครงสร้างเพื่อให้มันสอดคล้องกับนโยบาย มีการตั้งกอง
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพ้ืนบ้านไทย ก็จะมีกองที่รับผิดชอบเรื่องการแพทย์พ้ืนบ้าน
ไทยโดยเฉพาะขึ้นมา เช่น การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขเรื่องการแพทย์แผนไทย หลักๆ ที่เราต้องการเห็นคือ 
1) ประชาชนเชื่อมั่นกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย  2) การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเข้าสู่ระบบ
สุขภาพแห่งชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ สปสช. หรือสิทธิรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ และเรื่องการนำการแพทย์ไทยและสมุนไพรไทยมาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ   
 การแพทย์แผนไทยรวมถึงการแพทย์พื้นบ้านด้วยในการปฏิรูปประเทศ สุดท้ายคือ ให้ประชาชน     
มีสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั ่งยืน เช่น การปฏิรูปประเทศด้านอุตสาหกรรม เป็นเรื ่องของระบบข้อมูล        
เรื่องของ Big Data ที่ต้องทำร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรกับกระทรวงสาธารณสุข และสภาอุตสาหกรรม 
และการพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมสารสกัด ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเดิมเป็นการใช้ยาตำรับ แต่การใช้
ยุคปัจจุบันใช้รูปแบบใหม่ใช้นวัตกรรมมาพัฒนา การแพทย์แผนไทยเองก็ต้องพัฒนา  

เรื ่องของกัญชา ที ่เป็นนโยบายที ่จะเปิดให้มีการนำกัญชามาใช้ทางการแพ ทย์แผนไทยได้           
หมอพื้นบ้านจะใช้ได้ ตอนนี้กฎหมายจะให้หมอพื้นบ้านใช้ได้ด้วย  แต่ไม่ใช่หมอพื้นบ้านจะใช้ได้เลยต้องถูก
การประเมินรับรองว่าเป็นหมอพ้ืนบ้านก่อน จะถูกอบรมอีกรอบเพ่ือให้เป็นหมอพ้ืนบ้านที่ได้รับใบอนุญาตให้
ใช้กัญชาได้เป็นส่วนประกอบ ไม่ใช่ทุกคนอยากจะใช้ได้ ทาง อย. ถึงจะอนุญาตให้ใช้ตำรับยาที ่มี
ส่วนประกอบกัญชาได้  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 เรื ่องของระบบบริการ กระทรวงสาธารณสุขกำลังพัฒนาระบบบริการเรื ่องของบริการปฐมภูมิ     
โดยทีมหมอครอบครัว แพทย์แผนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในทีมสหวิชาชีพ ต้องไปทำร่วมกับทีมหมอครอบครัว
เป็นหลักในระบบบริการที่กำหนดไว้ 
 ที่เราเขียนไว้ในแผนปฏิรูป เราอยากเห็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน
ประจำภาค 4 ภาค เพ่ือเป็นจุดที่มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พ้ืนบ้านแต่ละภาคมา
ใช้และเกิดการวิจัยพัฒนาขึ้นมา มีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ที่สกลนคร โรงพยาบาลหลวงปู่แฟ๊บและที่ราชภัฏเชียงราย และที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่ยศเส อีกเรื่องคือเรื่องของการยกระดับการนวด
ไทยสู่สากล ส่วนเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องของสภาวิชาชีพกับสถาบันการศึกษา ก็ต้องดู พรบ. การอุดมศึกษา
จะเป็นอย่างไร จะเชื่อมโยงกับสภาวิชาชีพอย่างไร เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดว่า ห้ามสภาวิชาชีพไป
ก้าวก่ายกับการศึกษา ช่วงสัปดาห์นี้ พรบ. การศึกษา ตั้งกระทรวงการศึกษาอยู่ระหว่างการพิจารณา สนช. 
ทางสภาการแพทย์แผนไทย เองก็ต้องประสานกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็ต้องประสานกับสภา
การแพทย์แผนไทย ด้วยว่าจะผลิตบุคลากรอย่างไร เพื่อให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้ สภาวิชาชีพก็ต้องบอก
มหาวิทยาลัยก่อนว่าถ้าอยากให้ลูกศิษย์สอบให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องสอนอะไรบ้าง แต่ไปบังคับไม่ได้ว่า
ต้องสอนอย่างนี้ ๆ  นั้นไม่ได้  

หน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องต่อยอดในเรื่องงานการแพทย์พื้นบ้าน เรื่องการจัดระบบ
การดูแลแพทย์พื้นบ้าน ถ้าเห็นว่ากรมการแพทย์แผนไทย ไม่ทำ สมมุติว่า ผอ.กอง ไม่ถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีการแพทย์พ้ืนบ้านต่อชุมชน ไปฟ้องมาตรา 157 ต่อรัฐได้ ว่าไม่ดำเนินการตามสิ่งที่ถูกกำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ที่เขียนไว้ในกฎกระทรวง มันถูกเขียนไว้หมดว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ เขาทำ
ไม่ทำก็ต้องอธิบายว่าไม่ทำ ไม่ทำเพราะไม่มีงบประมาณ ขอแล้วไม่ได้ทำไม่มีเงินให้ทำก็ว่าไป แต่ว่าต้องทำ
แต่ทำได้แค่ไหนอยู่ที่ว่าได้รับงบประมาณสนับสนุนแค่ไหน กรมการแพทย์แผนไทย ก็มียุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน พอเรื่องของหมอพื้นบ้าน ตอนนี้เรามีหมอพื้นบ้านที่ถูกมารวบรวมข้อมูล
โดยใช้มาตรา 15 ตาม พรบ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยว่า มีหมอพื้นบ้านใน
ประเทศไทยอยู ่เท่าไหร่ สำรวจได้ประมาณ 59,000 คน ส่วนใหญ่อยู ่ในภาคอีสานและภาคใต้               
โดยข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือประสิทธิภาพของคนไปรวบรวมข้อมูลต่างกันก็อยู่ที่คนที่เกี ่ยวข้องต้อง
ช่วยกันตรวจสอบข้อมูล หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานกับภาคใต้ก็จะถูกประเมินรับรองอยู่ในกลุ่ม
ภาคอีสานและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ เราเห็นแล้วก็แปลกใจ ต้องช่วยกันตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหมอ
พื้นบ้านเองก็ต้องช่วยกันตรวจสอบ หน่วยงานรัฐทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพหรือไม่  คราวนี้ 59,000 คน 
เขาก็จะถูกประเมินรับรองว่าเป็นหมอพ้ืนบ้านจากสำนักงานทะเบียนจังหวัดหรือนายทะเบียนกลางรวบรวม
ไว้ใครบ้างเป็นหมอพื้นบ้านจริง ๆ สมัยที่ ผอ. เสาวนีย์ ตั้งแต่ปี 2556 ที่ประเมินได้ประมาณ 2,800 คน 
โดยที่ว่าเขาเอาหลักเกณฑ์ประเมินออกมาแล้วเรียกเป็นหมอพื้นบ้าน แต่ว่าใน 2,700 คน จะมีอีกกลุ่มหนึ่ง 
จำนวน 100 กว่าคน นั่นคือ หมอพ้ืนบ้านที่ถูกประเมินแบบประเภท ค ให้เป็นผู้ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ 
ที่มีประมาณ 165 คน หมอเสริฐ ก็เป็นคนกลุ่มนี้เป็น 1 ใน 165 คน  

มีกฎหมายใหม่ขึ้นมาเมื่อมี 2556 เรื่องหมอพื้นบ้านก็จะมี 2 ขั้นตอน กรมการแพทย์แผนไทยฯ    
ก็จะต้องออกหลักเกณฑ์ในการรับรองหมอพื้นบ้านโดยใช้มาตรา 31(7) จะต้องออกระเบียบ แนวทางคือ 
กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องร่างหลักเกณฑ์ออกมาแล้วส่งมาให้สภาการแพทย์แผนไทยให้ความเห็น แล้ว
เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศออกมา เข้าใจว่า เรื่องอยู่ที่สภาการแพทย์แผน
ไทย ท่านนายกสภาฯ คงให้คำตอบได้ ถ้าประกาศมาแล้วกรมการแพทย์แผนไทย ก็จะเริ ่มรับรองหมอ
พ้ืนบ้านให้ หมอพ้ืนบ้านที่ใช้กัญชาตามกฎหมายใหม่เราก็ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ เพราะไม่ผ่านกระบวนการนี้ก่อน  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
  

ส่วนในมาตรา 12(2)(ค) เรื่องของการให้เป็นแพทย์พื้นบ้าน สภาการแพทย์แผนไทย จะมีระเบียบ
ข้อบังคับออกมาและหลักเกณฑ์ออกมาและประเมินแพทย์พื ้นบ้าน คนที่เป็นหมอพื้นบ้าน 5 ปีแล้ว 
สามารถประเมินให้เป็นแพทย์พื้นบ้านได้ คือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอีกประเภทหนึ่ง ประเภทที่ 5 นี่คือ
กระบวนการระบบใหม่ ของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว 2,700 กว่าคน ต้องเข้าสู่กระบวนการอันใหม่ด้วย การเป็นหมอ
พ้ืนบ้านเป็นแพทย์พ้ืนบ้านเป็นอย่างไร ของเดิมจะไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องเข้าระบบใหม่ 
 ข้อมูลการกระจายของหมอพื้นบ้าน ไม่อยากเอาข้อมูล 59,000 คน ส่วนใหญ่ก็ไปตกที่ภาคอีสาน     
จะสอดคล้องกันส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่ภาคอีสานก็ภาคใต้ ไม่ได้ว่าภาคอ่ืนแต่ข้อมูลมันเป็นอย่างนั้น ตั้งแต่ข้อมูล
สำรวจหมอพ้ืนบ้านแล้ว และการทำงานเรื่องของแพทย์พื้นบ้านในพื้นที่ ข้อมูลเราไม่ได้ทำเอง แต่จังหวัดเป็นคน
ใส่ข้อมูลมาให้ อย่างเช่น หมอเสริฐ เขาเข้าหลักเกณฑ์ทุกข้อเป็นหมอพ้ืนบ้านจริง ๆ ท่านเป็นปูชนียบุคคล 
 

 ปัญหา 
 การทำงานการแพทย์พื้นบ้านค่อนข้างยาก พอพูดถึงการแพทย์พื้นบ้านก็มีคนเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วย มีปัญหาหลัก ๆ  3 เรื่อง  
 1) เรื่องของการสืบทอดและถ่ายทอดความรู้ของหมอพื้นบ้าน ท่านเป็นหมอก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง
การถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอ่ืน และความรู้ที่ท่านมีอยู่บางอย่างท่านก็ไม่ได้ถ่ายทอดต่อ บางแห่งก็ถ่ายทอด 
ไปรุ่นต่อรุ่นได้ บางท่านก็ไม่ได้เขียนตำราไว้ด้วย ทั้งถ่ายทอดสืบทอดยังไม่มีเลย ต้องช่วยกันทำว่าจะสืบทอด
ถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ได้อย่างไร จากคนไปคนหรือจากคนลงระบบข้อมูลหรือหนังสือ ใครจะเป็นคนทำ    
ทำเมื่อไหร่จะเสร็จ ขนาด 160 กว่าคน ยังทำได้ไม่กี่คน บางท่านตายไปแล้วเกือบ 30 กว่าคน ก็ต้องมา
ช่วยกันทำมาฝากไว้ที่กรมการแพทย์แผนไทย อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของชุมชน 
 2)  การนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์  พอเราสืบทอดมาแล้ว การใช้ประโยชน์ในยุคปัจจุบันมีคน
เห็นด้วยไม่เห็นด้วย บางแห่งก็ไม่ยอมรับ ต้องทำความเข้าใจกัน บางอย่างเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเขาก็ลองผิด
ลองถูกมานานแล้ว บางอย่างก็ให้ใช้ไปวิจัยไปก็ได้ บางอย่างให้ใช้ได้แต่ว่ายืนยันเรื่องความปลอดภัยและ
ติดตามผลการใช้ดูเรื่องประสิทธิผลควบคู่กับการใช้ 
 3)  เรื ่องการสร้างการยอมรับ ตอนนี้เรายอมรับหมอพื้นบ้าน บางคนยอมรับในตัวบุคคล บางแห่ง        
ก็ไม่ยอมรับ ทำอย่างไรให้หมอพื้นบ้านเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ถ้าเป็นหมอพื้นบ้านอย่างหมอเสริฐได้       
ทุกคนคิดว่าสังคมยอมรับ โดยข้อเท็จจริงเราคงไม่สามารถสร้างหมอพ้ืนบ้านแบบหมอเสริฐได้ทุกคนและทุกที่ 
  

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ที่พูดถึงระเบียบตามมาตรา 31(7) ระเบียบตัวนี้สมบูรณ์แล้วระดับหนึ่ง กระบวนการเข้าสู่ฝั่งกระทรวง
สาธารณสุขโดยในนามกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าใจว่าทางอนุกรรมการได้กลั ่นกรองกฎหมายของสภา
การแพทย์แผนไทย ได้ดูแล้วส่วนหนึ่งมีความคืบหน้าว่า ระเบียบมาตรา 31(7) จะเข้าสู่กระบวนการของการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ ระเบียบตัวนี้มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ร้อนแรง โดยเฉพาะ
เรื่องกัญชา หมอพ้ืนบ้านมีสิทธิใช้แต่ไม่ใช่ทุกคน จริง ๆ ต้องมาผ่านตัวระเบียบตัวนี้ก่อน  
 

พลเรือเอกชาญชัย  เจริญสุวรรณ 
นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
 กรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นผู้ร่วมมีส่วนในการร่างด้วยและเอามากำหนดเป็นนโยบาย สภา
การแพทย์แผนไทย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องร่วมมือกับกรมฯ ท่านพูดถึงข้อบังคับมาตรา 31(7) ยอมรับเรื่อง
ความล่าช้า เป็นเรื่องการทำงานร่วมกันระหว่างสภาการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะ 
เห็นว่า สภารับผิดชอบในเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพประเภท ก, ข และ ค บางทีก็สับสนเหมือนกัน ถ้าหมอ
พื้นบ้านในมาตรา 31(7) ถ้าแพทย์พื้นบ้านมาตรา 12(2)(ค) สภาอยู่มาตรา 12(2)(ค) เกี่ยวเนื่องกันใน
ข้อบังคับในบางส่วน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 บทบาทของสภาการแพทย์แผนไทย โดยทั่วไปในเรื่องของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย     
ออกใบประกอบวิชาชีพ รับรองหลักสูตรและกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ท้ายที่สุด เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ปกป้องภูมิปัญญา รักษาและสืบทอด บทบาทหน้าที่ของสภาฯ ซึ่งยอมรับว่ายังไม่มีเรื่องของการใช้
บัญชีหมอพื้นบ้านมาตรา 31(7) แต่ “แพทย์พื้นบ้านมาตรา 12(2)(ค) ยังไม่มี” สภาฯ ก็ร่างเหมือนกันทำ
เหมือนกัน ถึงเปิดโอกาสให้ใช้ก็มีแต่ “หมอพื้นบ้าน” แต่ “แพทย์พื้นบ้านในระบบยังไม่มี” ฉะนั้น คำว่า 
“แพทย์พื้นบ้าน” ออกใบประกอบวิชาชีพได้อย่างไร ถ้าเป็นระบบของ ก สถาบัน ก หรือ ข มหาวิทยาลัยของ
รัฐ เราจะมีหลักสูตรอบรม รับรองหลักสูตร มีการสอบในสถาบันแล้วมาสอบใบประกอบวิชาชีพกับสภา 
“แพทย์พื้นบ้าน” ยังไม่มี ซึ่งเราจะใช้ระบบปกติไม่ได้ เพราะหมอพื้นบ้านหรือแพทย์พื้นบ้านก็ดีสอบอย่างไรก็
ไม่ผ่าน ถึงต้องมีระบบพิเศษอย่างที่ทางกระทรวงฯ ได้ทำ ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม เป็นอย่างไร (10 ปี
เช่นเดียวกัน ดูแลสุขภาพในชุมชน ได้รับการยอมรับ มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ) แต่ขั้นตอนที่สภาจะ
ออกใบประกอบวิชาชีพให้ต้องมีการอบรม อบรมใช้ระยะเวลาหนึ่ง ต้องมีการร่างหลักสูตรการอบรม ประเมิน
มาแล้วต้องเอามาอบรมให้รู้กฎกติกา แพทย์พื้นบ้านมีสิทธิไปเปิดสถานบริการได้ ไม่ต้องรักษาอยู่ในชุมชน ไป
ได้ทั่วราชอาณาจักรเช่นเดียวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัช ผดุงครรภ์ และนวดไทย เหมือนกัน นี่คือ
สิทธิที่แตกต่างกันระหว่างหมอพื้นบ้านและแพทย์พื้นบ้าน ก็ต้องมีการอบรมให้รู้กฎกติกา โดยเฉพาะเรื่อง
กฎหมาย เพราะการประกอบวิชาชีพกฎหมายเป็นเรื่องจำเป็น ทุกคนต้องรู้กฎหมายเพ่ือไม่ให้ทำผิด   
 คนที่ทำงานวิจัย บอกว่า อุปสรรคในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิม ประการแรก คือ หวงวิชาทำให้
การพัฒนาล่าช้า แต่ในประเด็นนี้คิดว่ามีเงื่อนไขหรือมีบางสิ่งบางอย่าง เคยคุยกับหมอพื้นบ้านหลายท่าน
และรับฟังมาหลายอย่าง การเลือกสิทธิของหมอพื้นบ้านมันไม่ใช่วิธีปกติ ต้องมีคุณสมบัติพิเศษ ต้องถือศีล 
อาจจะต้องมีเรื ่องพรหมจรรย์ด้วย มีการคัดเลือกสรรศิษย์ การนอบน้อมถ่อมตน เคารพกติกา และมี
คุณธรรม ซึ่งเป็นข้อดี แต่ก็มีข้อเสีย คือ ขาดความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ทันสมัย ขาดมาตรฐานการศึกษา  
ขาดความสามัคคี รวมตัวกันไม่ได้  การพัฒนาของสภาฯ ส่วนหนึ่ง การนำองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ เราพูดถึง
เรื่องการตอกเส้น การย่ำขาง อย่างอ่ืนอีกที่เป็นภูมิปัญญาไทยมันเป็นกรรมวิธีของหมอพ้ืนที่ ซึ่งมันจะไม่เข้า
ระบบ ถ้าในเชิงของกฎหมายหรือนิติธรรมถือว่าผิดกฎหมาย ถ้ามีการร้องเรียนขึ้นมาก็จะไม่มีอะไรคุ้มครอง 
ฉะนั้น หน้าที่ของสภาฯ ส่วนหนึ่ง คือ จะต้องนำสิ่งเหล่านี้ให้มีการรับรองและเป็นภูมิปัญญาเข้าสู่ระบบให้ได้ 
เช่น อ. เสาวนีย์ ทำเรื่องตอกเส้น ให้เข้าระบบคือ ต้องเป็นเรื่องกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย เป็นวิชาชีพและ
มีหลักสูตรการอบรม เพื่อจะได้สอนให้ปฏิบัติได้โดยถูกต้อง มีการเรียนการสอนและมีการสืบทอด คิดว่า 
ประเทศไทยมีภูมิปัญญาอย่างนี้อยู่ทุกภาคของประเทศไทย หน้าที่ของสภาฯ จะต้องพยายามนำสิ่งที่อยู่นอก
ระบบทำให้เกิดประโยชน์และมีการสืบทอดด้วย ประการที่สอง การสืบทอดเป็นเรื่องสำคัญหมอพื้นบ้านใน
จำนวน 165 คน ปัจจุบันเหลือ 145 คน ที่เสียชีวิตไปจำนวน 20 คน แล้วเราไม่มีระบบการสืบทอด      
ซึ่งทางสภาการแพทย์แผนไทยและทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะต้องทำให้เกิดการสืบทอด ใช้ประโยชน์ 
หรือทำเป็นนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น กัญชา มีตำรับยาที่เข้ากัญชา มีหลักฐานซึ่งสามารถต่อยอดได้และสืบ
ทอดได้ ซึ่งมีวิธีการทำโดยให้หมอพ้ืนบ้านเขาได้มีโอกาสนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดในสถาบันการศึกษาที่สภา
การแพทย์แผนไทยรับรอง ซึ่งสอดคล้องกับท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ (รองปราโมทย์ เสถียรรัตน์) 
ว่าเราจะมีทีหมอครอบครัว ฉะนั้น การทำงานผสมผสานกับหมอพื้นบ้านในชุมชนกับทีมหมอครอบครัว 
จะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการดูแลสุขภาพผู้ป่วยภายใต้ระบบสุขภาพในเชิงปฐมภูมิเพื่อป้องกันโรค 
ในบางพื้นที่ได้ดำเนินการแล้ว เช่น จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน มีการสอนให้นักเรียนให้รู้จักต้นไม้
ใบไม้และสามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่าลืมว่า แพทย์แผนไทยหรือหมอพ้ืนบ้าน แตกต่างจากหมอปัจจุบัน คือ 
ไม่สามารถสืบทอดได้ด้วยตัวหนังสือหรือการสอนในห้องเรียน ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์เป็นอย่าง
มากในหลายชั่วอายุคน 
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การเรียนรู้และการสืบทอดเป็นเรื่องยาก ถามว่า ตอนนี้เราตั้งใจจริงหรือยัง เราได้แต่พูดในหลายสิ่งหลาย
อย่างแต่พูดกันในเชิงสัญลักษณ์ไม่มีกิจกรรมในเชิงปฏิบัติ จะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ และประการที่สาม 
สร้างให้หมอพ้ืนบ้านมีมาตรฐาน  หมอพ้ืนบ้านอาจจะมีความเป็นชาวบ้าน อยู่ในสภาพแวดล้อมต่าง  ๆบางทีดูไม่ค่อย
น่าเชื่อถือ ทำอย่างไรให้หมอพื้นบ้านดูดี สะอาด มีมาตรฐาน เป็นระบบและน่าเชื่อถือได้ ประการที่สี่ นวัตกรรม 
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้นวัตกรรม เราสามารถสร้างให้หมอพื้นบ้านมีนวัตกรรมได้ โดย
เอาองค์ความรู้ของเขามาพัฒนา ยกตัวอย่าง หมอเอ้ีย รักษาพิษงูได้ผลดี แบบนี้สามารถทำให้เป็นนวัตกรรมได้   

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ในรัฐธรรมนูญมาตรา 55 ที่บอกว่า และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์
แผนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ เป็นผลงานของท่านชาญชัย ในสมัยที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ
ท่านเป็นสภาปฏิรูป ในคณะกรรมการสาธารณสุขด้วย เราควรจะบรรจุการแพทย์แผนไทยในรัฐธรรมนูญ 
น่าจะมีผลออกไปอีกระยะยาว คิดว่า บทเรียนหนึ่งของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
หรือบัตรทอง เป็นเพราะมาตรา 4 คุณหมอสงวน บรรจุคำ ๆ หนึ่งเข้าไปว่า “นอกจากระบบการแพทย์
แผนปัจจุบันแล้วให้รวมถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์อื่น ๆ ตามกฎหมายบัญญัติเอาไว้ด้วย”   
เพราะคำ ๆ นี้คำเดียวตลอดระยะเวลา 16 ปีของบัตรทอง ทำให้เรามีสิทธิ์เข้าถึงการบริการการแพทยแ์ผน
ไทย เรียนท่านชาญชัยว่า บทเรียนนี้ขอให้มีคำ ๆ หนึ่งอยู่ในกฎหมาย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ออกฤทธิ์จาก
มาตรา 55 คำนี้ก็เลยมีบทบาทในระบบมาก 
 เรามี 2 ตัวอย่าง ให้เห็นว่า ภายใต้กฎหมายที่อาจจะยังไม่เสด็จน้ำในแง่ระเบียบก็ดี ข้อบังคับก็ดี   
มีตัวอย่างของชุมชนที่ทำงานตลอดเวลากับความพยายามและบรรลุผลเท่าที่มีช่องและมีพลังของชุมชนให้
เห็นว่า การแพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน ทำงานกับในระบบได้อย่างไร 
 

คุณดารณี  อ่อนชมจันทร์ 
ประธานมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ 
 จะพูดใน 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ ระบบบริการซึ่งเป็นส่วนของสถาบันการศึกษาของรัฐที่ไปทำกับหมอ
พื้นบ้านในชุมชน กับอีกส่วนเป็นเสียงของหมอพื้นบ้าน เป็นนโยบายสาธารณะ ที่เราเรียกว่าเป็น สมัชชา
สุขภาพ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ 
จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ในเรื่องสมัชชาสุขภาพโดยสำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ไปจับเชิงประเด็นว่าเป็นสมัชชาสุขภาพของหมอเมืองล้านนา 8 จังหวัด 
ทำในเกิดเรื ่องของการถอดบทเรียน และทำเป็นข้อเสนอในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพหมอเมืองล้านนา
คำตอบหลายอย่างท้ังท่านรองปราโมทย์ และท่านชาญชัย มีคำตอบในนี้บางส่วนเป็นข้อเสนอ เป็นเสียงของ 
เครือข่ายที่เข้าร่วมกัน ตัวร่างนี้ก็ผ่านการวิพากษ์มาหนึ่งรอบแล้ว วันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกัน  

ในส่วนของระบบบริการ โดยคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งคุณกระรอก 
เป็นแกนหลักที ่ทำให้เกิดใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุดรธานี ที ่จังหวัดเชียงราย           
เราได้ถอดกรณีศึกษาจำนวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นในเชิงของระบบบริการปฐมภูมิ ในเรื่ องของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระดับปฐมภูมิที่จังหวัดเชียงราย มี 3 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สวย และอำเภอเวียงป่าเป้า     
จะนำเสนอของอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่สวย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหุ่ง ส่วนอำเภอเวียง
ป่าเป้าเป็นเรื่องสมุนไพร  

ยกตัวอย่างของโรงพยาบาลแม่ลาว มีกลุ่มหมอพื้นบ้านหรือหมอเมือง เป็นกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มจิต
อาสา” ช่วยหมอให้บริการคนไข้ในโรงพยาบาล เพราะเขาเห็นว่าผู้ป่วยที่มารับบริการกายภาพบำบัดคือพ่ี
น้องเขาทั้งนั้น และเขาสามารถช่วยได้ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลเองก็คิดว่าโรงพยาบาลเป็นของชุมชน 
เพราะฉะนั้นชุมชนต้องเป็นใหญ่ หมอพ้ืนบ้านต้องเป็นใหญ่กว่าหมอโรงพยาบาล กลุ่มนี้เรียกว่า             
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“กลุ่มมิตรภาพ” โดยมีหมอเมืองเป็นหลัก โรงพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงในเชิงของวิชาการ มีการให้บริการใน
โรงพยาบาลและในชุมชน หมอแต่ละคนเป็นจิตอาสาไปให้บริการที่วัด หมุนเวียนไปในแต่ละเดือน แต่ละ
อำเภอ แต่ละตำบล อีกส่วนร่วมกับอำเภอในการออกอำเภอยิ้ม ให้บริการในส่วนที่เป็นบริการของหมอ
พื้นบ้าน ไม่ว่าจะนวด ให้คำปรึกษา ย่ำขาง หรือว่าในเรื่องของพิธีกรรม อีกส่วนที่กลุ่มหมอพื้นบ้านดูแลใน
เรื่องของป่าชุมชน ในเรื่องการจัดการทรัพยากรป่า โดยที่ตรงนี้จะมีความร่วมมือของ อปท. กศน. พัฒนา
ชุมชน วัฒนธรรม องค์กรต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม มีศูนย์บริการอยู่ในโรงพยาบาล จากเดิมอยู่ร่วมกับ
กายภาพบำบัด แต่ตอนนี้มีผู้มีจิตศรัทธาให้อาคารสำหรับให้หมอพื้นบ้านเข้าไปให้บริการ จัดระบบบริการ
เป็น flow ของโรงพยาบาล มีการส่งต่อระหว่างแผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยและหมอพ้ืนบ้าน  

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน เป็นกลุ่มหมอพ้ืนบ้านที่ให้บริการอยู่ในชุมชน 
อปท.เป็นผู้สนับสนุนให้รวมตัวกัน เปิดศูนย์บริการให้ข้างๆ อบต. ตอนหลังมาทางมหาวิทยาลัย และโดย
คณะกรรมการภูมิปัญญาให้งบประมาณลงไปในการถอดบทเรียนและจัดกระบวนการขับเคลื ่อนและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทาง รพ.สต. และแพทย์แผนไทย ได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้กับหมอ
พ้ืนบ้านซึ่งมี 3 ส่วน คือ แพทย์แผนไทยเป็นตัวกลาง หมอพ้ืนบ้าน และหมอแผนปัจจุบัน 3 ส่วน มานั่งถอด
องค์ความรู ้กันในเรื่องของหมอพื ้นบ้าน อาการอย่างไรหมอพื ้นบ้านเรียกอะไร แผนไทยเรียกอะไร          
แผนปัจจุบันเรียกอะไร เอามาทำเป็น CPG ในการที่จะดูแล อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของธรรมนูญสุขภาพ     
ในธรรมนูญมีหมวดหนึ่งที่บอกว่า ให้ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพร ฉะนั้ น ตรงนี้
จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการยอมรับและทำให้มีการเอาหมอพื้นบ้านมาผสมผสาน มีการตรวจและรักษา     
จัดแนวทางเป็น flow ในการที่จะให้การรักษาระหว่างหมอพื้นบ้าน หมอเมือง แผนปัจจุบัน ในโรค 8 โรค 
ยกตัวอย่าง โรคปวดเมื่อย ของหมอเรียกว่า “ปวดเส้น” ถ้าหมอแผนไทยจะบอกว่าเป็นโรคที ่เกิดจาก
สาเหตุสมุฐานธาตุดินพิการ ถ้าเป็นแผนปัจจุบัน  Myalgia แล้วทำ flow ออกมาว่า ที่หมอเมืองรักษา
อย่างไร แผนไทยรักษาอย่างไร การรักษาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร ในส่วนของหมอเมืองที่บอกว่ายังไม่
สามารถเบิกค่ารักษาได้ แต่ที่นี่เบิกได้ ที่ รพ.สต.ป่าหุ่ง มีคำว่า “ธนาคารความดี” ถ้าผู้ป่วยไปรักษากับหมอ
พื้นบ้าน หมอเมืองจะไปเอาคะแนนกับธนาคารความดี รักษาหนึ่งครั้งได้กี ่คะแนน แล้วไปแลกเป็นของ
เครื่องใช้มา เป็นการช่วยเหลือกันในชุมชน  
 อีกส่วนเป็นเรื่องของสวัสดิการของกองทุนชุมชน ทาง อปท. ทำงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถจ่ายกัน
ได้ แต่เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือในส่วนอื่น ๆ ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ทาง รพ.สต. ลองให้ส่งต่อคนไข้
กันในเรื่องของหมอตอกเส้น นวด ประคบ ย่ำขาง ในช่วง 2 เดือน ใช้รักษาโรคเรื่องเส้นส่งไปให้หมอเมือง
รักษาด้วยการตอกเส้น นวด ประคบ ย่ำขาง พิธีกรรม ปรากฏว่า การใช้ยาแก้ปวดของ รพ.สต. ลดลง       
ยาพาราเซตามอน เคยใช้ 1,500 ในเดือนกันยายนลงลงมาเหลือ 700 ไนคอฟีแนค จาก 900 เหลือ 400 
ไอบลูโทเฟน จาก 600 เหลือ 400 เถาวัลย์เปรียง ใช้ 500 เหลือ 400 และยาหม่องไพล ใช้ 400 เหลือ 
300 นี่คือสิ่งที่ทำงานร่วมกัน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ และสามารถดูแลสุขภาพของชุมชนได้จริง      
เป็นตัวอย่างของ รพ.สต. ที่ทำงานกับแพทย์พ้ืนบ้าน และมี อปท. เป็นตัวหนุนเสริม 

โรงพยาบาลแม่สวย  มีการทำร่วมกับหมอพื้นบ้าน รพ. แม่สวย เดิมชุมชนเขาอยู่สบาย ๆ แต่ตอน
หลังหมอพื้นบ้านไปคุยกับ รพ. แม่สวย ว่า เขาขอมาให้บริการแม่หลังคลอดที่จะต้องไปจัด course ใน รพ. 
เพราะไป รพ. มันไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เสี่ยงกับชีวิตเพราะถนนหนทางที่เปลี่ยนไป หมอพื้นบ้านจะมา
ให้บริการที่ รพ. ก็ลำบาก ฉะนั้น เขาขอที่จะไปจัดบริการที่ศูนย์ที่จัดตั้งกันเองที่วัด หลังจากที่เราไปถอด
บทเรียนแล้ว มีการทำเหมือนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ. เคลื่อนไปที่ศูนย์ ใน 1 สัปดาห์ ไปครบทุกที่    
ให้เหมือนที่ศูนย์เป็นหน่วยบริการร่วมของ รพ. 
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 อยากจะเสนอว่า รพ.สต. หรือ รพช. มีงานแพทย์แผนไทยเป็นหลัก  มีสหวิชาชีพต่าง ๆ ต้องเรียนรู้
เข้าใจและให้ความร่วมมือ มีผู้นำที่จะหนุนเสริมโดยจะมีการขับเคลื่อนหรือให้บริการได้โดยที่หมอเมืองเอง
ต้องมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้  จะเห็นว่า กองทุนตำบล ซึ่งเป็นบริบทรอบข้าง ต้องมีนโยบายที่จะหนุนเสริม
ในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพ มี อปท. เป็นผู้นำ ในส่วนของการให้บริการ ไม่ว่าจะให้บริการที่บ้านของหมอ 
ที่วัดหรือท่ีศูนย์ โดยจะมีคู่มือเป็นแนวทางการปฏิบัติ  
 ข้อเสนอที่บอกว่าเป็นเสียงของหมอพื้นบ้านเรื ่องของธรรมนูญสุขภาพของหมอเมืองล้านนา      
พ.ศ. 2561 จะมีเรื่องของระบบฐานข้อมูล มีข้อเสนอว่า ต้องมีการสำรวจและทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
สามารถนำมาอ้างอิงสำหรับใช้ในการรับรองหมอเมือง ใช้ในการจัดทำทำเนียบหมอเมือง นำมาใช้ในการ  
บูรณาการบริการ มีการสนับสนุนการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ และจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์ใน
เรื่องของระบบการสืบทอด ต้องยึดหลักจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของครู
หมอเมืองล้านนาในแต่ละประเภท และในแต่ละท้องถิ่นเป็นสำคัญ โดยเป็นกรอบแนวทางในการสืบทอด
องค์ความรู้ของหมอพ้ืนบ้านในกระบวนการจัดทำหลักสูตรของหมอเมืองล้านนา ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม
จากภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเน้นการบูรณาการกับระบบบริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิ โดยที่มีการ
จัดทำหลักสูตรต้องมีกระบวนการวิจัยระบบการรักษาของหมอเมือง ต้องมีกระบวนการคัดสรรพัฒนาหมอ
เมืองที่เป็นครูให้เป็นผู้ที ่มีความรู้เชียวชาญสามารถถ่ายทอดและเป็นที่ยอมรับของสังคมได้  โดยจะต้อง       
มี 3 ระบบ คือ 1) ระบบสืบทอดโดยวิถีดั้งเดิมโดยการขึ้นขันครู  2) เป็นการสืบทอดผ่านการศึกษาในศนูย์
การเรียนรู้หรือการให้บริการของหมอเมืองล้านนา 3) เป็นการสืบทอดผ่านสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ  
 ในเรื่องของการพัฒนาระบบบริการต้องเชื่อมกับระบบสุขภาพชุมชนในระดับปฐมภูมิและระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีกองทุนที่เกี่ยวข้องคือ กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนข้าราชการ หมอเมืองเองก็ต้องยกระดับพัฒนาศักยภาพของตนเองเหมือนกัน องค์กรหน่วยงาน   
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบทบาทของหมอเมือง   
 ให้นำเอาธรรมนูญเป็นแนวทางในการทำแผนแม่บท อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้อง
สนับสนุนส่งเสริมให้มีคลินิกคู่ขนาน ทั้งการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก ทำระบบ
เชื่อมต่อส่งต่อระหว่างระบบบริการไปยังบ้านหมอเมืองในเขตรับผิดชอบ ที่สำคัญให้ พชอ. ส่งเสริมสนับสนุน
การขับเคลื่อนร่วมด้วย 
 ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 มีความน่าสนใจว่า มีการเคลื่อนตัวในระดับพื้นที่ตอนท้ายที่เรียกว่าเป็นธรรมนูญ ออกมาเป็น
ทิศทาง เป็นข้อไว้ สิ่งที่จะท้าทายคือ ข้อที่เขียนไว้ในกระดาษจะเคลื่อนอย่างไรให้เป็นรูปธรรม หมายถึงว่า 
ทางพ้ืนที่เขาไม่รอแล้ว เขามีธรรมนูญสุขภาพตำบลของเขา เขากำลังจะเคลื่อนแล้ว หลายส่วนพูดตรงกันว่า 
ไม่ว่าจะการทำงานแบบสหวิชาชีพ จะเรียกว่า หมอครอบครัว พชอ. (District Health) ระดับอำเภอ มันมี 
การเคลื่อนตัวอยู่แล้ว เพียงแต่มันจัดความสัมพันธ์ระหว่างหมอพ้ืนบ้าน หมอแผนไทย หมอปัจจุบัน เภสัชกร 
นักกายภาพ มีตัวอย่างของการเคลื่อนตัว ทาง รพ.แม่ลาว รพ.สต.ป่าหุ่ง และรพ.แม่สวย ก็ได้ทดลองทำ
ระบบหลายระบบเทียบเคียง แม้กระทั่งจะทำแนวทางปฏิบัติและเทียบเคียงกับแผนปัจจุบัน และเก็บข้อมูล
ย่อย เห็นว่าถ้าใช้การแพทย์แบบล้านนา เพื ่อลดการบริโภคยาประเภทกลุ่มยาแก้ปวด เก็บข้อมูลอยู่         
2-3 เดือน เห็นชัด เชื่อว่ามีแบบนี้อีกหลายพื้นที่ในสังคมไทยในหลายตำบล ถ้าเราได้ทำแบบนี้แล้วเอามา
รวมกัน อาจจะได้ข้อเสนอเชิงการปรับเปลี่ยนในระบบบริการสาธารณสุขก็ได้ 
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นิภาวรรณ์  หายทุกข์ 
ปลัดเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

 ประเด็นแรกในเรื่องแนวคิดในการบูรณาการเป็นหน้าที่หลักของท้องถิ่นทุกแห่งในการที่จะต้อง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านของสุขภาพหรือด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่น   
จะถูกระบุอยู่ในกฎหมายที่เป็น พรบ. การจัดตั้งองค์กรส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่าง เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น
จะอยู่ใน พรบ. จัดตั้งของเทศบาล ปี 2496 ในมาตรา 50 ซึ่งระบุว่า ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
หน้าที่ที่ต้องกระทำ หรืออาจทำในส่วนของตำบลงิม ดำเนินการในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่น เราเน้นใน
เรื่องของภาคีเครือข่ายหลัก 4 ประการ ได้แก่ ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
เทศบาลไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ แม้กระท่ังตัวของหมอเมืองก็เช่นกัน พอมาฟังในวันนี้หมอเมือง
ไม่ถูกกฎหมาย ในส่วนของตำบลงิมเป้าหมายหลักของเราคือ สุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี และสุดท้ายเรา
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เราเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเอง เราเอาหมอเมืองเข้า
มาช่วยในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดต่าง ๆ แต่สิ่งเหล่านี้ทุกคนจะมีหน้าที่ที่แตกต่าง เช่น ในชุมชนของ
ตำบลงิม เราจะมีป่าชุมชน ตำบลงิมเราช่วยไปหนุนเสริมเรื่องของหมอเมือง เมื่อปี 2541 ตอนนั้นเกิดวิกฤต
ในเรื่องของโรคเอดส์มาใหม่ ๆ เรานำเอากลุ่มหมอเมืองเข้ามาช่วย ทางเหนือก็จะทราบว่า โรคเอดส์เป็นโรค
ยอดฮิต โดยเริ่มเอากลุ่มหมอเมืองเข้ามาดำเนินการใน รพ.สต. หลังจากนั้นมาทางเทศบาลก็ได้สนับสนุน
งบประมาณทั้งในส่วนของท้องถิ่น หลักการใหญ่คือต้องอยู่ในแผน โดยเราจะทำแผนร่วมกับชุมชนทั้งหมด 
หลังจากนั้นเรามาเข้าร่วมในส่วนของกองทุน สปสช. ในปี 2552 ล่าสุดเราเข้าร่วมในส่วนของการดูแล
ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง เพราะฉะนั้นงบประมาณทั้งหมด เราจะลงไปขับเคลื่อนบูรณาการร่วมกันไม่ใช่เฉพาะ
ท้องถิ่น ท้องที่จะเป็นในลักษณะของมาตรการของชุมชน อย่างเรามีป่าชุมชนสมุนไพรต้องอาศัยป่า มีป่าต้อง 
อาศัยน้ำ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เราก็จะมีมาตรการของชุมชนในการช่วยเหลือ ซึ่งลักษณะ
คล้ายกับท่านอาจารย์ดารณี 
 โจทย์ข้อที่ 2 การเชื่อมโยงและพัฒนาอย่างไรใน 4 ภาคีเครือข่ายหลักทั้งท้องที่และท้องถิ่ น       
เราไม่ได้อยู่แค่นี้ เราอาศัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก เมื่อปี 2556 มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้ามาช่วย
ในด้านวิชาการให้หมอเมือง ตอนนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สมุนไพรแบบองค์รวม มีย่ำขาง ตอกเส้น ตอนนี้ตอกเส้น
ของตำบลงิม เรามีคนเดียว ปัญหาคือ เราจะสืบทอดอย่างไร เคยไปคุยกับพ่อหมอเมืองต้องมีขึ้นครูหนูจะ
เรียนได้ไหม เขาสอนเฉพาะลูกหลานของเขา ภาษาเหนือจะมี ปั๊ปยา เขาไม่เคยเขียน แต่ที่เขียนไว้มีบางส่วน
แต่เป็นภาษาล้านนา ซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้ไปแปรเป็นบางส่วนแล้วจากพ่อหมอแต่ง (สุขาวดี) ซึ่งท่านจะเก่ง
เรื่องตอกเส้น พ่อหมอศรี จะเก่งเรื่องย่ำขาง เป็นต้น 
 ในเทศบาลเรามีผู้สูงอายุที่เป็นหมอเมือง เป็นเจ้าของภูมิปัญญาพื้นบ้าน เราจะเน้นเข้าไปในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ภูมิปัญญา ให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นได้รู้สึกมีคุณค่า เขาเป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน ในลักษณะเป็นจิตอาสาแต่ทุกคนต้องอยู ่ต้องกินทุกคนต้องใช้ในภายหลัง เราได้มี
ค่าตอบแทนให้  โครงการของเราชื่อ “อุ๊ยสอนหลาน” ถ้าหลานสอนอุ๊ยจะเรียกว่า “วู๊ดซอง” แต่ถ้าอุ๊ยสอน
หลานอุ๊ยจะเข้าไปสอนที่โรงเรียนเทศบาล เข้าไปสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลานก็จะสอนอุ๊ยในเรื่องของ       
วู๊ดซองในเรื่องของภูมิปัญญาผู้สูงอายุก็จะเข้าไปสอน เราจะมี อสม. น้อยหรือมัคคุเทศก์น้อยที่เข้าไปในป่า
ชุมชน ไปปลูกสมุนไพร ไปเรียนรู้สมุนไพร วิทยากรของเราคือ หมอพ้ืนบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ เราจะมีการปลูกป่า 
เราจะมีการช่วยกันทำโครงการตู้เย็นตู้ยา ซึ่งมีมาตรการของชุมชน โดยผู้ใหญ่บ้านเขาจะประกาศเป็น
มาตรการของหมู่บ้านของเขาเองว่าใครที่จะสามารถเข้ามาในป่าชุมชนของเขาได้ พื้นที่ป่าชุมชนของเรามี
ประมาณ 380 ไร่ เราจะทำเป็นแผนที่ไว้ทั้งหมด นอกจากนั้นมีการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านใน
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ที่ผ่านมาช่องทีวี 28 ไปถ่ายทำในเรื่องของการนำ 
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นวัตกรรมที่เก่ียวกับการนวดเท้าด้วยจักร กะลาชักกะเย่อท่ีเอาไปใช้ในการออกกำลังกาย การนำพลาสติกมา
ทำเป็นหมอนสร้างสุข เพื่อใช้ป้องกันแผลกดทับ ตัวบีบนิ้วมือโดยใช้ท่อ PVC เอาไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบา้น
ติดเตียง ที่เรานำหมอพ้ืนบ้านเข้ามาช่วยเพื่อสอนให้เด็กนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน  
 อีกส่วนคือเรื่องของใจที่เราต้องดูแล ส่วนของเทศบาลตำบลงิม มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรม 
ทาง รพ.สต.เลี้ยว ผู้อำนวยการ รพ.สต.วีรชัย ได้ใช้ลักษณะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยผสมผสานกับ
หมอพ้ืนบ้านในรูปแบบการประคับประคองของสวนดอก หมายความว่า ผู้ป่วยที่ป่วยอยู่ในระยะสุดท้าย รพ.
จะส่งตัวมาที่บ้าน และใช้พิธีกรรมที่ใช้ในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่ดูแล้วอาการยังดีอยู่ แต่จิตใจรู้สึก    
หดหู่เขาก็จะใช้พิธีสู่ขวัญ ถ้าดูแล้วว่าระดับอาการของผู้ป่วยอยู่ในระดับ 60 -70% บ้านเราจะใช้ทำพิธี
สงเคราะห์สืบชะตาบู่จ้าเตียน เพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังให้ทั้งญาติและผู้ป่วยให้มีจิตใจที่ดี หรือดูแล้วว่า
อาการผู้ป่วยอยู่ที่ 50% เราก็จะมีพิธีกรรม เรียกว่า บนกรรม บางคนถ้าทำพิธีกรรมถูก เขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้ 
ถ้าตายไปแล้วทางเหนือเขาจะมีเรียกว่า “พิธีตัดอยู่เฮือนเย็น”  สมมุติ สามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วภรรยา
เสียชีวิต เพื่อที่จะให้คนที่อยู่มีจิตใจที่ดีแล้ว และคนที่ตายไปสบาย เขาจะใช้ “พิธีตัด” พวกเราที่อยู่ด้วยกัน
หลังที่เสียชีวิตไปแล้ว ก็จะมาอยู่เป็นเพื่อน เรียกว่า “อยู่เฮือนเย็น” มาอยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะรักษา 
แม้กระทั่งคนที่อยู่ พอญาติตายหรือภรรยาตายจิตใจก็ไม่ดี เราก็เลยนำพิธีกรรมแบบนี้เข้ามาใช้  

 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 พิธีกรรมมีความหมาย ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เรื่องงมงายหรือไร้สาระ ฝรั่งก็มีพิธีกรรม หลายอย่าง
พิธีกรรมมีความหมายที่ซ่อนอยู่ นัยของการเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกัน คุณหมอโกมาตรแบ่งงานภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยออกเป็น 3 ชั้น ชั้นหนึ่งคือการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ ชั้นที่
สองพูดถึงแบบแผนในการปฏิบัติ เช่น การดูแลอยู่ไฟหลังคลอด แบบแผนทั้งกินไม่กินอะไร มีเพื่อนบ้านมา
ให้กำลังใจ ตัดไม้ตรงโน่นห้ามตัดไม้ตรงนี้ มันเป็นแบบแผนของการดูแล อุบัติเหตุ อีสานเรียกว่า “ย่างไฟ” 
สมมุติ พิธีกรรมผู้เสียชีวิต อันหนึ่งเป็นแบบแผนที่อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชน  ถ้าเกินความสามารถ
ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ เช่น เจองูกัด หรือเป็นไข้ หรือไม่สบายอัมพฤกษ์อัมพาต การแพทย์พื้นบ้านหรือหมอ
พื้นบ้าน รวมทั้ง 3 อันจะช่วยได้ สิ่งที่เราคุยกันมันผิดกฎหมายหรือเปล่า คิดว่าเป็นการดูแลสุขภาพตัวเอง 
แตต่อนนี้เริ่มผิดกฎหมาย เพราะว่า ผดุงครรภ์เป็นเรื่องของวิชาชีพ ปิ่นโตชั้นหนึ่งกับชั้นสองจะคาบเกี่ยวกัน 
บางเรื่องที่เราส่งเสริมน่าสนใจมากแล้วมันก็ไปของมัน  
 แต่บทเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าสนใจ เพราะเคยทำงานแบบนี้เมื่อ  10 ปีที่แล้ว 
อบต. ทั้งหลายได้พบเจอกับ “สตง”. ไปตรวจแล้วบอกว่าใช้งบผิดประเภทไปทำงานกับหมอพ้ืนบ้านอย่างไร 
ไม่ใช่แค่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สปสช. สสส. โดยมี“สตง.” ไปตรวจ 
 

คุณอุดมลักษณ์  อุ่นศรี 
นักกฎหมายกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ได้หัวข้อว่าสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวอะไรกับกฎหมายสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เป็นหน่วยงานกลางในการร่างกฎหมาย กฎหมายทุกฉบับในระดับพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และกฎกระทรวง จะต้องมาผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะแบ่ง
ภารกิจกฎหมายตามลักษณะเฉพาะของงาน ส่วนตัวอยู่ในกฎหมายสาธารณสุข สำหรับในส่วนของตัว พรบ.จะเป็น
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พรบ.วิชาชีพแผนไทย ประกาศใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2556 นับถึงเวลานี้
เกือบ 5 ปีแล้ว ที่บังคับใช้กฎหมายมา ถ้าไปดูในตัวกฎหมายเกี่ยวกับแพทย์พื้นบ้านหรือหมอพื้นบ้าน มีการ
กำหนดถ้อยคำไว้ในกฎหมาย 2 คำ คือ คำว่า การแพทย์พื้นบ้านไทยคำหนึ่ง คำว่า หมอพื้นบ้านอีกคำหนึ่ง ในมุม
ของกฎหมายคำว่า “หมอพื้นบ้านกับการแพทย์พื้นบ้านไทย” ความหมายจะต่างกัน ในกฎหมายคือ การแพทย์
พ้ืนบ้านไทยจะเป็นสาขาหนึ่งของการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ในคำนิยามของกฎหมาย ให้คำนิยามของคำ 
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ว่า “การประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย” ถ้าในกฎหมายจะกำหนดเป็น 6 ด้าน 1) ด้านเวชกรรมไทย                  
2) ด้านเภสัชกรรมไทย 3) ด้านการผดุงครรภ์ไทย 4) ด้านการนวดไทย  5) ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย ในมุมของ
กฎหมาย การแพทย์พื้นบ้านไทย คือ สาขาหนึ่งด้านหนึ่งของการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 6) ด้านองค์
ความรู้อื่น ที่รัฐมนตรีจะไปประกาศในภายหลังซึ่งอาจจะไม่เข้าใน 5 องค์ความรู้แรก ถ้าดูตามนิยาม การแพทย์
พ้ืนบ้านไทย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบวิชาชีพ ถ้าดู ณ ปัจจุบันเราได้มีการออกหลักเกณฑ์อะไรเกี่ยวกับ
การรับรองตัวแพทย์พื้นบ้านไทยไว้บ้างหรือเปล่า เท่าที่ทราบตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาจนปัจจุบันจะเข้าปีที่ 6   
ก็ยังไม่มีการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการไปรับรองการแพทย์พื้นบ้านไทย เท่ากับว่าตามกฎหมายไม่มีการเกิด
ขึ ้นมา กลายเป็นว่า ณ ปัจจุบันนี ้เราจะรู ้แค่ว ่า วิชาชีพแพทย์แผนไทยจะมี  นวดไทย เภสัชกรรมไทย              
และเวชกรรมไทย ทั่ว ๆ ไป แต่กลายเป็นว่าการแพทย์พื้นบ้านไทย เข้าใจว่าในชั้นที่ออกกฎหมายปี 2556        
เอามาจาก พรบ. การประกอบโรคศิลปะ ซึ่งในตอนนั้นจะมีการแพทย์พื้นบ้านไทยอยู่แล้ว เข้าใจว่าในชั้นของการ
เขียนกฎหมายในตอนนั้น คงมองว่า การแพทย์พื้นบ้านไทยเป็นองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน คือ จะมี
ทั้งเวชกรรม เภสัชกรรม ซึ่งถ้ามองในแพทย์พื้นบ้านเขาอาจจะไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งแต่เขาอาจจะบูรณาการหลายๆ 
ด้านเข้ามารวมกัน กฎหมายก็เลยกำหนดเป็นด้านนี้ขึ้นมา 
 การแพทย์พื้นบ้านไทยข้อขัดข้องในปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ได้มีกฎหมาย ด้วยความที่การแพทย์
พ้ืนบ้านไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ถ้าพูดจริง ๆ เขาคือปูชนียบุคคลที่เขามีองค์ความรู้ที่ควรจะ
อนุรักษ์ไว้ เพียงแต่ว่าในศาสตร์องค์ความรู้ตรงนี้อาจจะเป็นองค์ความรู้ในลักษณะที่ไม่ได้มีการสอนกันอย่าง
แพร่หลายเป็นองค์ความรู้เฉพาะคน เนื่องจากตัว พรบ. วิชาชีพแพทย์แผนไทย เขาก็เดินตาม พรบ. วิชาชีพ
อื่นที่เป็นกฎหมายวิชาชีพ เวลากำหนดก็จะกำหนดกฎเกณฑ์ของการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ ซึ่งกฎเกณฑ์
ส่วนใหญ่จะกำหนดเรื่องสถานท่ีเรียน สถาบันการศึกษา  

โดยส่วนตัวมองว่า ตัวพระราชบัญญัติการแพทย์แผนไทยเขาเป็นกฎหมายมีลักษณะพิเศษต่างจาก
กฎหมายวิชาชีพอื่น เพราะถ้าดูจากตัวองค์ความรู้ที่อยู่ใน พรบ. วิชาชีพแพทย์แผนไทย มีถึง 2 ด้านคือ 
แพทย์แผนไทยธรรมดาและแพทย์แผนไทยประยุกต์ เท่ากับสภาวิชาชีพดูแลการประกอบวิชาชีพทั้ง 2 ด้าน 
พอมาดูในวิชาชีพแพทย์แผนไทย ถ้าเป็นเวชกรรมไทย หรือเภสัชกรรมไทย ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่บรรพ
บุรุษมีมาแล้วส่วนใหญ่จะมีตำรามีอะไรที่สืบทอดมา แต่การแพทย์พื้นบ้านจะเป็นองค์ ความรู้ที่อยู่ในตัว
บุคคล วิธีการที่จะไปกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพเขา จริง ๆ เขาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย
ตั้งแต่ต้น เพียงแต่ว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีตัวกฎหมายตัวไหนไปรองรับเพราะว่า การที่จะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพตามกฎหมายจะต้องมีข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยที่จะไปกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ
เข้าสู่สภาวิชาชีพ  เนื่องจากเขามีลักษณะที่แตกต่างจากการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขาอ่ืน 
เพราะฉะนั้น เขาน่าจะมีลักษณะพิเศษกฎหมายเปิดช่องว่างในการกำกับควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพ
เป็นอำนาจของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่จะไปกำหนดจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ  ถ้าเรามองว่า 
ในเรื่องของการเข้าสู่ระบบเขาใช้มาตรฐานกลางที่วิชาชีพอ่ืน ๆ เขามีไม่ได้ ในกรณีนี้ สภาการแพทย์แผนไทย
มีอำนาจสามารถไปกำหนดกติกาหรือกรอบการดำเนินการของเขาที่แตกต่างจากวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้ เพราะถ้า
เป็นวิธีการที่ตอบโจทย์ได้ สมมุติบอกว่า มาตรฐานวิชาชีพอ่ืนเป็น 1 2 3 4 5 แต่ถ้าเป็นแพทย์พ้ืนบ้านเขา
อาจจะมีความหลากหลายในแต่ละองค์ความรู้ของเขา ในการกำหนดกติกาในการเข้าสู่วิชาชีพสามารถ
กำหนดกติกาที ่สอดคล้องกับการปฏิบัติความเป็นจริงของเขาได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ปิดช่องเลย         
เขียนกว้าง ๆ ว่า “การประกอบวิชาชีพในเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของสภาการแพทย์แผนไทย” 
 การแพทย์พื้นบ้านไทย ถ้อยคำอีกคำหนึ่งในกฎหมายคือ “หมอพื้นบ้าน” หรือบุคคลตามมาตรา 
31(7) ถ้าเราแยกกลุ่มบุคคลตามกฎหมายเป็น 2 คน แพทย์พ้ืนบ้านไทย พอเรามองเขาเป็นผู้ประกอบ 
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วิชาชีพแล้วกลุ่มของหมอพื้นบ้านไทยเขาจะเป็นกลุ่มบุคคลที่แตกต่าง คือ เขาไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่
กฎหมายกำหนดว่าให้เขามีฐานะทำการประกอบวิชาชีพได้ เนื ่องจากกฎหมายเขียนเงื ่อนไขไว ้ว่า           
หมอพื้นบ้านซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ดูจากตัว
ถ้อยคำในกฎหมาย ความต่างระหว่างแพทย์พื้นบ้านไทย กับ หมอพื้นบ้าน คือ กรณีเป็นแพทย์พื้นบ้านไทย
เขาคือผู ้ประกอบวิชาชีพ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัยโรคได้อย่างผู ้ประกอบวิชาชีพทั ่ว ๆ ไป แต่กรณี          
“หมอพื้นบ้าน” เนื่องจากถ้อยคำเขียนค่อนข้างจำกัด เขียนว่า มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและ
ดูแลสุขภาพ อาจจะต้องตีความว่า กรณีหมอพื้นบ้าน น่าจะทำได้ในกรณีของการส่งเสริมป้องกันโรค         
แต่ไม่ใช่ในลักษณะการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งเป็นจุดต่าง  นี่เป็นความเห็นส่วนตัว 

 ประเด็นเรื่องว่าผิดกฎหมายหรือเปล่า  ปัจจุบันจะมีแพทย์พ้ืนบ้านบางท่านที่มีการรักษาและใช้บ้าน
ตัวเองตามองค์ความรู้เดิม  ผู้ป่วยมาหาที่บ้านก็รักษาที่บ้าน พอมองว่าเขาคือผู้ประกอบวิชาชีพมันจะติด
ปัญหา คือ ผู้ประกอบวิชาชีพจะมีกฎหมายที่บังคับอีกฉบับหนึ่งคือ พรบ. สถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพ
อะไรก็แล้วแต่การที่เขาจะไปเปิดการรักษาผู้ป่วยจะต้องไปอยู่ภายในกฎหมายสถานพยาบาล จะเกิดปัญหา
ว่า กฎหมายสถานพยาบาลจะมาใช้บังคับกับแพทย์พื้นบ้านไทยได้หรือเปล่า โดยองค์ความรู้และการรักษา
ของแพทย์พื้นบ้านไทยเขาจะไม่เหมือนผู้ประกอบวิชาชีพทั่ว ๆ ไป สถานพยาบาลเขา design สำหรับการ
รักษาพยาบาลในกรณีที่เป็นธุรกิจ แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือเครื่องมือหนึ่งที่ดูแลความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคท่ีจะเข้าไปสู่กระบวนการรักษา เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการประกอบวิชาชีพก็ต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายฉบับนั้น  แต่ส่วนตัวมองว่า ถึงแม้จะมีกฎหมายสถานพยาบาลอยู่ถ้าการแพทย์พ้ืนบ้านไทยมี
การออกข้อบังคับแล้วเขาเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยตามกฎหมายแล้ว ในเรื ่องของการ
รักษาพยาบาลยังมีช่องท่ีน่าจะพอทำได้อยู่ จะมีมาตรา 5 ใน พรบ. สถานพยาบาลกำหนดยกเว้นไม่ใช่บังคับ 
พรบ. สถานพยาบาลกับสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐ จะมีเปิดช่องตอนท้ายว่า “หรือสถานพยาบาลอื่น
ตามที่รัฐมนตรีกำหนด” ถ้ามองว่าเป็นนโยบายของรัฐที่เราจะสนับสนุนการแพทย์พื้นบ้าน ในกรณีนี้ถึงแม้
เขาจะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยลักษณะการประกอบวิชาชีพของเขามันเป็นลักษณะ
พิเศษที่ไม่เหมือนวิชาชีพอื่น ๆ ที่จะมีมาตรฐานกลาง เพราะวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้านตามลักษณะเฉพาะ
ของการประกอบวิชาชีพของเขาจริง ๆ กรณีนี้ถ้าเป็นนโยบายของรัฐแล้วรัฐเห็นควรสนับสนุนก็สามารถใช้
อำนาจได้ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ         

ถึงอย่างไรก็เป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกัน มองว่า ยังพอมีช่องทางที่น่าจะ
พัฒนาและดำเนินการเพื่อให้การแพทย์พื้นบ้านถูกยกระดับขึ ้นมาในลักษณะของการประกอบวิชาชีพ
เหมือนกับสาขาอ่ืน ๆ ของการแพทย์แผนไทย 
 ความเห็นส่วนตัว  เมื่อตัวการแพทย์พื้นบ้านเขาคือสาขาหนึ่งของการประกอบวิชาชีพแพทย์แผน
ไทย เราก็ควรจะยกระดับเขา ทางปฏิบัติเราปฏิบัติกับแพทย์พื้นบ้านในลักษณะที่เขาเป็นหมอพื้นบ้าน      
ในความจริง ๆ คือเขาเป็นแพทย์พื้นบ้าน เขามีองค์ความรู้ที่สภาวิชาชีพสามารถไปรับรองเขาได้ แต่ก็เข้าใจ
ทางสภาวิชาชีพว่า ในเรื่องความผกผันในการประกอบวิชาชีพ กรณีที่เป็นแพทย์พื้นบ้านเนื่องจากเป็นองค์
ความรู้เฉพาะตัว สภาวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ออกไปรับกับสังคม กรณีมันเกิดอะไรขึ้นมาประเด็นแรกเขาจะวิ่ง
มาท่ีสภาวิชาชีพก่อน การที่สภาวิชาชีพไปประกาศยอมรับการแพทย์พ้ืนบ้านสาขาใดสาขาหนึ่งหรือคนใดคน
หนึ่ง เหมือนอยู่บนความเสี่ยงพอสมควร เข้าใจว่าองค์ความรู้ตรงนี้ทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ น่าจะมีอยู่ 
เพราะกรมฯ ก็มีการข้ึนทะเบียนหมอพ้ืนบ้านอยู่บ้าง ถ้ากรมฯ เป็นพี่เลี้ยงให้กับทางสภาการแพทย์แผนไทย
ในอนาคตอาจจะเห็นหมอที่ทำเกี่ยวกับการแพทย์พื้นบ้านที่เป็นรูปธรรม และจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้ 
 ในประเด็นหมอพื้นบ้าน ประเด็นมาจากตัวกฎหมายยาเสพติดที่ปลดล็อคกัญชาที่บอกว่า ให้หมอ
พ้ืนบ้านสามารถใช้กัญชาได้ โดยที่หมอพ้ืนบ้านนั้นจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดหมอพ้ืนบ้าน             



 

74 
 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ตรงนี้อาจจะไม่ใช่คนตามบุคคลที่เป็นแพทย์พ้ืนบ้านแท้ ๆ ณ วันนี้ในกฎหมายกัญชา ไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือ 
พรบ. สมุนไพร มองว่า ตัวแพทย์พื้นบ้านเขาคือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ถ้าไปดูในกฎหมายเขาจะ
ไม่ได้พูดถึงแพทย์พื้นบ้านเลย เพราะเขามองว่าคือผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยไปแล้ว แต่เขามาเขียน
รับเฉพาะหมอพื้นบ้าน แต่ต้องมีตามระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด แม้แต่ในหมอพื้นบ้านที่บอกว่า
ต้องมีภูมิปัญญาสืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ตรงนี้เป็น 10 ปี ของการรับรอง แต่ไม่ใช่ 10 ปี ที่เขาควร
จะพัฒนาขึ้นมาเป็นแพทย์พื้นบ้าน แต่เป็น 10 ปี ที่เขาใช้องค์ความรู้นั้นมาในท้องถิ่นและมีหน่วยงานที่เขา
เห็นแล้วว่าคนนี้เขาใช้องค์ความรู้นี้มาและรักษามาเป็น 10 ปี หน่วยงานนั้นสามารถรับรองได้ 

 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ขณะนี้ไม่ว่ากรณีของอาจารย์ดารณี หรือกรณีท่านปลัดตำบลงิม ตอนนี้การแพทย์พื้นบ้านที่ทำงาน
อยู่ในหน่วยบริการ คล้าย ๆ กับว่าเขาทำภายใต้ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ หรือขณะเดียวกันก็เป็นการทำงานอยู่
ในระดับหมู่บ้านที่ไม่ได้เก็บค่ารักษาพยาบาลอะไร เป็นค่ายกครู ก็เลยมองว่าไม่ได้คิดจะมาประกอบวชิาชีพ 
แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องตามหัวข้อ อนาคตของเราเรื่องหมอพ้ืนบ้านสุดท้ายก็ต้องไปเจอข้อกฎหมายบางอย่าง  
 ในกฎหมายมาตรา 12(ค) เรื่องการแพทย์พื้นบ้านไทย มีเขียนอยู่ 2 คำ การแพทย์พื้นบ้านไทย
ได้มาด้วยการสอบหรือรับรอง ผมรู้เบื้องหลังการเขียนกฎหมายฉบับนี้ตอนนั้นคุณรสนาเป็น สว. คำ 2 คำนี้
มีนัยต่างกัน แต่เดิม พรบ. ประกอบโรคศิลปะ ปี 2542 ในนั้นจะมีมาตรา 33(ค) ที่มีการประเมินหมอ
พื้นบ้าน แต่ตอนนั้นพอประเมินเสร็จไม่มีคำว่า “การแพทย์พื้นบ้านไทย” ก็เลยให้เขาเป็น “เวชกรรมไทย” 
ตอนปี 2542 จากการไปประเมินก็เลยให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย นี่คือกลุ่มหนึ่ง 

พอมาออกกฎหมายปี 2556 ยังต้อการสาระของกฎหมายปี 2542 แต่มีคำ “การแพทย์พื้นบ้าน
ไทย” จึงเขียนคำ ๆ หนึ่งไว้ว่า “หรือการรับรอง” แสดงว่าสภาวิชาชีพในอนาคตอาจจะคล้าย ๆ วิชาชีพอ่ืน
คือ มีหลักสูตร มีการอบรม มีการเรียนการสอน และสอบได้เป็นการแพทย์พ้ืนบ้านไทย หรือขณะนี้ยังไม่มีก็ 
ใช่คำว่า “หรือการรับรอง”  ข้อบังคับนี้สามารถเขียนได้ 2 ทาง คือ พัฒนาไปในเรื่องการสอบได้ และการ
รับรองคลายๆ กฎหมายปี 2542 ถ้ารับรองแล้ว คนเหล่านี้ก็จะใช้คำนำหน้า เป็น “การแพทย์พ้ืนบ้านไทย” 
คนที่เหลือประมาณ 140 คนในอดีตแท้ที่จริงเขาควรเป็นการแพทย์พื้นบ้านไทย ถ้าเอาคนเหล่านี้กลับมา
รับรองใหม่แล้วให้เขาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์พ้ืนบ้านไทยน่าจะตรงกว่า  
 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 
คำถาม เสรีอุปถัมภ์  จังหวัดสุรินทร์ 
 ขอชื่นชมกับการจัดงานมหกรรมสมุนไพรที่มีหัวข้อนี้ อาจารย์เสาวนีย์ เคยลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
โดยเฉพาะศูนย์ตะบันไพล บทบาทตะบันไพลไม่ทิ้งหมอพื้นบ้าน อาจจะลดบทบาทเรื่องการแปรรูปสมุนไพรตาม 
พรบ. การควบคุมยา ประเด็นที่ผมอยากเห็นว่าอนาคตหมอพื้นบ้านกับสุขภาพชุมชนไทย ตั้งโจทย์ไปทุกที่ว่า 
สาธารณสุขของเราประสบความสำเร็จมากขนาดไหน รพ. ใหญ่ รพ.อำเภอ รพ. ตำบล คนก็ไปออกันอยู่ตรงนั้น 
รณรงค์ทุกอย่าง ทำงานเชิงรุกแต่คนก็ไปอออยู่กับการรักษาสุขภาพเชิงแผนปัจจุบัน  พอมาดูบทบาทของหมอ
พื้นบ้านแพทย์แผนไทย ปัจจุบันทราบกันดีแล้วว่ามีกรมฯ มาชัดเจน แต่บทบาทของหมอพื้นบ้านก็ผูกโยงไปอยู่
ติงหนึ่งของ รพ.สต. ในระดับตำบล ประเด็นได้เรียนท่านรองอธิบดีว่า มีแผนที่จะกระจายโรงพยาบาลแพทย์แผน
ไทยประจำ 4 ภูมิภาค ส่วนตัวอยากให้มีทุกจังหวัดเคียงคู่กับ รพ. แพทย์แผนปัจจุบัน  ในระดับพื้นที่ตำบลงิม 
เหมือนผู้ดำเนินรายการปรารถว่ามีพี่เลี้ยงตามไปจี้เช็คงบประมาณทำให้ทุกที่หวาดหวั่นวิตก ประเด็นตรงนี้คือ 
การขยับในพ้ืนที่ตำบลเป็นที่ตั้ง การรับรองหมอพ้ืนบ้าน สุรินทร์ในส่วนของตะบันไพล เคยส่งหมอพ้ืนบ้านให้ทาง
สาธารณสุขจังหวัดรู้สึกจะเยอะกว่าของ รพ.สต. 2-3 ปีต่อเนื่อง ก็ยังเก็บข้อมูลไม่ครบ ฉะนั้น การรับรองหมอ
พื้นบ้านในระดับจังหวัดควรจะเป็นนโยบายสืบเนื่องต่อไป  แต่ก่อนจะมีบทบาทขององค์กรภาคเอกชนที่ทำงาน
ด้านหมอพ้ืนบ้านมีส่วนในการเสนอ พรบ. ปัจจุบันเป็นบทบาทของชุมชนโดยตรง ไม่เข้าใจว่าเข้าใจผิดหรือถูก  
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อีกประเด็นหนึ่ง การสืบทอด เป็นสิ่งที่ดีมาก จะหากระบวนอย่างไรจะให้เป็นผู้ช่วยหมอพื้นบ้าน 
ปัจจุบันยังพาแม่ พาผู้อาวุโสในชุมชนหรือเป็นพระบ้างไปหาหมอพื้นบ้านที่มีความหลากหลาย ทั้งที่มีใบรับรอง
แล้วและไม่มีใบรับรอง ถามว่า คุณพ่อที่มีใบรับรองแล้วมีบันทึกอะไรอย่างไรไหม ท่านก็บอกว่ามันเหนื่อยยากที่
จะบันทึก  ก็เข้าใจ ประเด็นคือ การสืบทอดที่จะไปคลุกอยู่กับหมอพื้นบ้าน การกระตุ้นรู้ของลูกหลานของหมอ
พ้ืนบ้านควรจะหามาตรการเพ่ิมเติม 

 

คำตอบ อาจารย์อุษา กลิ่นหอม 
 เนื่องจากเรื่องของสุขภาพเรามีกฎหมายออกมาเยอะแยะหลายฉบับ มันไม่ได้ถูกเรียงร้อยเอามาใช้
ร่วมกัน เช่น ใน อปท. ในชุมชน ถ้าคุณสามารถรับรองหมอพื้นบ้านในชุมชนของคุณได้โดยใช้มาตรา 37     
ที่กำลังจะออกใหม่ โดยของเดิมเราก็มีอยู่แล้ว เสร็จแล้วมันมีรายงานอยู่ในรายงานขอ ง อปท. ไม่ทราบ
รายงานประจำปีหรือรายงานประจำ 3 ปี แต่ปรากฏว่า เท่าที่ไปดูไม่มีเลย แต่ถ้ามีใน อปท. มันมีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้านมีคนนี้เป็นหมอพื้นบ้าน ได้รับการรับรองแบบนี้ เวลา อปท. ให้เงินกับหมอ
พ้ืนบ้านไปทำงานแน่นอน สตง. ตรวจอย่างไรเขาก็ต้องให้  เคยไปดูจริง ๆ ทำไมเวลาคนอีสาน อบต. เอาเงิน
มาให้ชาวบ้านทำงาน เช่น ไปเลี้ยงผีปู่ตา ไปทำพิธีผีตาแห่ก กลับถูกเรียกเงินคืน ก็เลยไปถามเขาบอกว่า     
ที่ต้องเรียกเงินคืนเพราะไม่เห็นมีอยู่ในรายงานตรงไหนว่าอันนี้เป็นพิธีกรรมของชุมชนนี้เป็นเรื่องของชุมชนนี้ 
ถ้ามีแบบนี้เมื่อไหร่เขาก็ให้ นี่คือควาไม่เข้าใจเอากฎหมายมาใช้ไม่ครอบคลุม ในมาตรา 64, 65 ของเรา
กำลังออกมาว่า เรากำลังจะส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการปลูกสมุนไพรจะได้รับเงินพิเศษช่วยจากกรมฯ    
ถามว่า ปลูกสมุนไพรอะไรทุกคนยังไม่ร ู ้ บอกว่าต้องโยนไปที่ชุมชนซิ 1) ต้องปลูกสมุนไพร หายาก            
2) ต้องปลูกสมุนไพรที่มีคุณค่ากับการวิจัย 3) ต้องปลูกสมุนไพรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อปท. ต้องรับรู้ 
เวลาจะจัดสรรงบประมาณก็มีเสาอิงว่าเราให้ด้วยตรงนี้ให้ด้วยตรงนั้น แบบนี้ไม่ถูกจับ 
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 มาตรา 64, 65 อยู่ใน พ.ร.บ. คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ออกมาตอนปี 2542    
เป็นกฎหมายลูก ระเบียบตามมาตรานี้รอคอยมา 10-20 ปี จะช่วยวงการสมุนไพรมากเลย เราช้ากว่า
กระทรวงเกษตรหรือเปล่าที่ประกาศให้ไม้ยืนต้น 58 ชนิด สามารถเอาไปค้ำประกันได้ 
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พูดพึงเรื่องโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน ระดับภาค เป็นเรื่องถกเถียงกันมาก
ในระดับนโยบาย กรรมการปฏิรูปเองก็ถกเถียงว่าควรทำไม่ควรทำ 10 กว่าปีที่ผ่านมาแต่ละคนก็มองคนละ
มุมคนละด้านมาโดยตลอด พูดแบบคนข้างนอกบอกว่า ผลักดันให้เป็นนโยบายของพรรคการเมืองซิ  ถ้าเรา
อยากให้เกิดต้องมีช่องทางผลักดันเชิงการเมืองให้เป็นนโยบายของพรรค และถูกจับใส่เป็นนโยบาย พอเขา
ได้เป็นรัฐบาลเขาจะได้ผลักดันให้มันเกิด นี่คือช่องทางที่จะทำให้เกิดได้จริง 
 เรื่องของการทำงานในชุมชน คุยกับ สตง. ไม่ได้ง่ายเหมือนที่อาจารย์พูด เขาดูจากเอกสารเป็นหลัก
ว่าที่มาของเงินมาจากตรงไหน มีภารกิจอะไร พอเงินลงไปแล้วทำตรงกับที่มาของเงินหรือเปล่า สุดท้าย
ประชาชนได้ประโยชน์ แต่เขาก็ดูตามตัวเอกสารและที่มาของแหล่งงบประมาณมาจากตรงไหนและมันตรง
ที่มาของเงินหรือเปล่า จึงทำให้การปฏิบัติงานยาก ก็ต้องชี้แจงตลอดทั้ง สตง. ทั้ง ปปช. ทั้งแพทย์แผนไทย 
ทั้งสมุนไพรมีคนไปร้อง สตง. บ้าง ปปช. บ้าง ก็ต้องไปคอยชี้แจงว่าทำไมไปส่งเสริมโรงพยาบาลผลิตยามันไป
ขัดกับรัฐธรรมนูญไหม   
 การทำงานในแพทย์พื้นบ้านในชุมชน ถ้าแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จจริง ๆ โอนภารกิจงานให้ท้องถิ่นไป
เลย ให้ท้องถิ่นดูแลสุขภาพภาคประชาชน ให้ อปท. ทำ ถ้าจะแก้ปัญหาจริง ๆ ไม่ว่าเรื่องของการรวบรวม
คุ้มครองภูมิปัญญาหมอพ้ืนบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำเขาไม่ค่อยได้ทำ  
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เรื่องบริการก็เหมือนกัน หมอพ้ืนบ้านเป็นเรื่องของชุมชน ถ้าท้องถิ่นรับเรื่องนี้ไปทำคิดว่าทำได้ดีกว่า
กระทรวงสาธารณสุข เขาออกหลักเกณฑ์ได้ว่านี้เป็นหมอพื้นบ้านในชุมชนเขา เขาจะบริการอะไรสามารถ
แก้ปัญหาได้ด้วยและตอบโจทย์กับคนในท้องถิ่น ไม่รู้ว่า อปท. พร้อมจะรับไปทำหรือเปล่างานแบบนี้เพราะ
เป็นงานยากและใช้เวลาเยอะ ฝาก อปท. ฝั่งที่อยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขช่วยผลักดันแก้ปัญหาตรงนี้ทั้ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและเรื่องของการดูแลสุขภาพภาคประชาชน 
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ที่อาจารย์อุษาพูดก็สำคัญหมายความว่า มีข้อกฎหมายหลายๆ อย่าง มันมี  list รายชื ่อ ถ้ามี
กฎระเบียบอะไรต่าง ๆ บอกว่านี่คือ ผู้เชี่ยวชาญ หมอยา หรือภูมิปัญญาในชุมชนมันก็จะอิงได้ กฎระเบียบ
หลายอย่างพออ้างอิงกันได้ก็อาจจะช่วยขับเคลื่อนได้ 
คำถาม คุณพะยอม  ลีน้อย 
 1)  เราอยากให้มีกลไกที่มาจากการบูรณาการหรือเป็นกลไกภาคประชาชนเข้าร่วมเรื่องการผลักดัน
เรื่องของการรับรองหมอ เช่น จังหวัดเชียงรายจะมีสภาเป็นข้อต่อระหว่างสาธารณสุขกับหมอพ้ืนบ้าน ปรากฏว่า
ทั่วประเทศมีที่เดียว จังหวัดอื่นยังไม่มีกลไกที่เข้ามาดูแลโดยตรง ช่วยลดภาระงานของรัฐได้เยอะ ทำให้เรา
สามารถทำปริมาณการรองรับหมอก่อนจะเสียชีวิต ถ้าเราช้าอยู่คน 2 คน ไม่ไหว ต้องมีองค์กรหรือมีกลไก         
ที่อยู่ในระดับจังหวัดที่สามารถเข้ามาช่วยรับรองหมอพ้ืนบ้าน ข้อเสนออาจจะต้องมีการผลักดันกลไกระดับพ้ืนที่ 

2)  อยากให้เห็นภาพเรื่องของการส่งต่อหมอพื้นบ้านโดยระบบ เรายังไม่อยากเห็นภาพที่จะเอา
หมอพ้ืนบ้านมาอยู่ในระบบ หมอพ้ืนบ้านวิถีก็อยู่ในชุมชนจะดึงเขามาเป็นลูกจ้างโรงพยาบาลก็ไม่ได้บางคนก็
แก่มากแล้ว เราจะทำอย่างไรให้ระบบมันเชื่อมต่อไปที่บ้านหมอพื้นบ้านให้เป็นเตียงหนึ่งของ รพ.สต. ให้ได้ 

 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ในการเสนอชื่อการรับรองหมอในกฎหมายเขียนช่องทางไว้ 2 ช่องทางคือ กรรมการหมู่บ้าน       
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคมมีคนพูดถึงเมื่อก่อนเคยมีส่วนร่วม แต่ตอนที่ทำระเบียบ
พยายามคิดว่า เราคงทำเกินกว่ากฎหมายไม่ได้ การเสนอชื่อคงต้องมาตามคำที่เขียนไว้ในกฎหมาย แต่ว่า
ก่อนที่จะเสนอน่าจะฟังจากกระบวนการของคณะกรรมการในหมู่บ้านซึ่งอาจจะเป็นการมีส่วนร่วมขององค์
ประกออ่ืน ๆ แล้วเกิดการยอมรับแต่ผู้เสนอชื่อต้องเป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้น
แต่เรากำลังจะเขียนว่า เขารับฟังจากคณะกรรมการซึ่งมีการระดม รวมทั้งไม่ใช่ภาคประชาสังคมเท่านั้น 
บรรดาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือในข่ายงานของ สสจ. หรือ อสม. เป็นองค์ประกอบ เราคำนึงถึงตรงนี้มาก 
ระเบียบนี้กำลังเข้ากระบวนการ ซึ่งจะออกโดยกระทรวงสาธารณสุขเพราะเป็นระเบียบของหน่วยงาน
ราชการ แต่กระทรวงสาธารณสุขมอบให้กรมการแพทย์แผนไทยดูแลอยู่ แต่คงประกาศโดยรัฐมนตรี 
 

อาจารย์เสาวณีย์  กุลสมบูรณ์ 
 สำหรับแพทย์พื้นบ้านจะมีองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทยเพราะเราจัดทำเป็นร่าง
ข้อบังคับสภา ถ้าระดับวิชาชีพจะมี 
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 ตรงนี้โดยกฎหมายเขียนเอาไว้ล็อค แต่กระบวนการ process ให้มีส่วนร่วมแล้วเสนอ แต่ข้อบังคับ   
ที่ทางสภาวิชาชีพเป็นคนออก กำลังยกร่างว่า การรับรองหรือการประเมินไม่ใช่การสอบ จะใช้องค์ประกอบ
ของการมีส่วนร่วมแน่นอน เพราะจะไปรับรองใครสักคนหนึ่งต้องมองให้รอบด้าน 
คำถาม เบญจวรรณ  บัวขวัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง 
 มีข้อเสนอในส่วนของการสืบทอดภูมิปัญญา และจะนำไปสู่หมอพ้ืนบ้าน สิ่งที่สำคัญน่าจะมีการจัดการ
ความรู้ การสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และการจัดการทรัพยากร รวมกันโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของ อปท. ต้องกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติ ถ้ากำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติเมื่อไหร่สามารถเบิกได้คนที ่       
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มาทำงานต้องมีในส่วนของชุมชน เช ่น ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และเยาวชนในท้องถิ่น              
เป็นการสืบทอดอีกทางหนึ่ง หมอพ้ืนบ้านลงไปทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชน อสม. ที่พัทลุงเคยทำลักษณะนี้ 
มันก็มีการสืบทอด มีอยู่ในพระราชบัญญัติด้วย เราสำรวจพืชเสร็จสามารถเข้าไปสู่โครงการ อพสท. ได้ด้วย 
สามารถเชื่อมโยงกันทั้งหมด คล้าย ๆ กับของเชียงรายและพะเยาทำ ถ้าทุกที่ทำอย่างนี้และกำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติก็สามารถทำได้ คิดว่าทุกเทศบาล ทุก รพ.สต. น่าจะทำตามข้อพระราชบัญญัติ 
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สิ่งแรกคือ ให้ถ่ายโอนงานนี้ให้กับท้องถิ่นไปทำแล้วออกข้อบัญญัติตามมา แต่สิ่งที่ทำได้ตอนนี้เลย อปท. 
หรือ อบต. ตอนนี้เขากำหนดตำแหน่งแพทย์แผนไทยไว้แล้ว ก็เหมือนแพทย์แผนไทยที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งมาตรฐานตำแหน่งแพทย์แผนไทยภารงานที่พูดถึงทั้งหมดคือ งานของแพทย์แผนไทย แผนพื้นบ้านก็เป็นส่วน
หนึ่งของแพทย์แผนไทยอยู่แล้ว มีการบรรจุแพทย์แผนไทยเข้าไปทำงานก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ด้วย ที่บอกว่าไม่มี
คนไปทำงานใน อบต. งานแพทย์แผนไทย งานพ้ืนบ้านใน อบต. ถ้าเขามีแพทย์แผนไทยเมื่อไหร่ก็จะตอบ สตง. ได้
มันมีคนทำและมีแพทย์แผนไทยอยู่ ต้องเรียนตรง ๆ ว่าแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ที่จบมาก็มาอยู่ในกระทรวง
สาธารณสุข เขาถือว่าเป็นงาน Career path ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะไปมีตำแหน่งรองรับไว้เพราะ Career 
path ไม่มีเหมือนว่าไม่ใช่งานหลักของ อปท. ถ้าสามารถปรับภารงานของ อปท.ให้เป็นเรื่องของงานการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน ได้ด้วยเหมือนเป็นหน้าที่หลักของ อปท. ก็จะมีคนอยากไปอยู่ทำงานใน อปท. ที่เป็น
แพทย์แผนไทยก็จะแก้ปัญหาเรื่องของแพทย์พ้ืนบ้านไปด้วย แพทย์แผนไทยก็รวมการแพทย์พื้นบ้านไปด้วย 

 

พลเรือเอกชาญชัย  เจริญสุวรรณ 
นายกสภาการแพทย์แผนไทย 

เห็นด้วยที่ท่านว่าต้องอยู่ในพระราชบัญญัติ จริง ๆ ต้องอยู่ใน พรบ. ด้วย พรบ. การปกครองส่วนท้องถิ่น 
กฎหมายใหญ่ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทยยังไม่คลอด จำได้ว่าเขาถามความเห็นไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข คิดว่า 
สามารถผลักดันให้ใส่ได้ เสนอไปแล้วแต่ไม่รู้บรรจุหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้ผลักดัน มันมีอำนาจหน้าที่ของ อบต.     
ถ้าใส่ในกรอบใหญ่ให้ได้ว่ามีข้อหนึ่งว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้มีประโยชน์
สูงสุด ถ้าใส่ข้อนี้ไปได้ในรัฐธรรมนูญ เป็นหน้าที่และสามารถไปกำหนดกรอบกติกาได้ทุกประการ  ผมเสนอ บอกว่า 
“สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน” ตัวนี้มันกว้าง ปลูกป่าได้ แล้วคิดอย่างอื่นได้ คือ 
นำองค์ความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้ ถ้าผลักดันให้เข้าไปอยู่ในนี้ได้ ถ้าทุกคนช่วยกัน จริง ๆ แล้วหมอพ้ืนบ้านจริง ๆ เกี่ยวกับ
ชุมชน แต่การทำงานคือส่วนท้องถิ่น ต้องใช้งบประมาณส่วนท้องถิ่น และใกล้ชิดกับท้องถิ่นมากกว่าส่วนกลาง 
คำถาม นิภาพรรณ 
 ในส่วนของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล อบจ. จะมี พรบ. ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ว่ามี          
2 ประเภทใหญ่ 1) หน้าที่ที่ต้องทำ ซึ่งในส่วนของเทศบาลจะอยู่ที่มาตรา 50(8) ของ อบจ. ปี 2540 จะอยู่ที่มา
ตรา 45(7) อบต. ปี 2538 จะอยู่ที่มาตรา 67(8) ซึ่งใช้ข้อความเดียวกัน บอกว่า หน้าที่ที่ต้องทำ (8) บอกว่า 
บำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น นี่คืออำนาจหน้าที่ เวลา สตง. 
ตรวจสอบ ต้องคุยกับทางท้องถิ่นให้ดีในเรื ่องของโครงการสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ 1) ต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่          
2) วัตถุประสงค์ต้องชัดเจน เช่น เราบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรามีช่องทางงบประมาณอยู่ 3 - 4 ช่องทาง 
ช่องทางที่ 1 คือ ใช้งบของเทศบาลหรือ อบต. เอง เหมือนอย่างที่อาจารย์อุษาบอกว่า เวลาทำเรื่องของความเชื่อ
ทำไมถึงถูกเรียกเงินคืน ต้องไปดูความหมายของวัฒนธรรมคืออะไรแล้วทำสืบทอดกันมาอย่างไร เดิมในระเบียบ
เรื่องของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เวลา สตง. ตรวจสอบเขาจะบอกว่า ต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและ
เหมาะสม เขาก็กลับไปดูความหมายในสารบัญว่า จำเป็นและเหมาะสมคืออะไร ก็จะถูกเรียกเงินคืน แต่ตอนนี้มี
ระเบียบที่ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายการจัดงานต้องเบิกจ่ายแบบนี้ 1 2 3 4 5  แต่หลักที่สำคัญในเรื่องของวัฒนธรรม 
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เดิมของท้องถิ่นเองจตุปัจจัยถวายพระเราจะเบิก สตง. ตรวจเรียกเงินคืน เขาบอกว่าจตุปัจจัยพระเป็นเรื่องของ
ความศรัทธาเรื่องของความเชื่อของบุคคลไม่สามารถเบิกจ่ายได้อันนี้ถูกเรียกเงินคืน  แต่ปัจจุบันสิ่งที่เราจะทำ
ตรงนี้ วัฒนธรรมที่ดีอันดีของท้องถิ่นท่านผู้ว่าต้องประกาศ หลักในการที่จะขอรับเงินของท้องถิ่น มี 2 หลัก   
ใหญ่ ๆ 1) ท้องถิ่นสามารถดำเนินการเอง ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมส่วนใหญ่จะอยู่ในงบค่าใช้สอย ต้องไปดูหลัก
ก่อนว่า อยู่ในอำนาจหน้าที่ไหม 50(8) เขียนเข้ามา วัตถุประสงค์ทำอะไร พออยู่ในอำนาจหน้าที่แล้ว พอคุณจะ
มาทำ ท่านผู้ว่าประกาศเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีท้องถิ่นหรือไม่ ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง งานลอย
กระทง ประเพณีลอยกระทงแต่สิ่งที่ประกวดคือ ประกวดสาวประเภทสอง ถือว่าเป็นวัฒนธรรมไหม ไม่เป็น 
มาตรฐานวัฒนธรรมประเพณีบอกว่า ประเพณีคือ เคารพแม่น้ำคงคาให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าของน้ำแต่เราไป
ประกวดประเภทสอง อย่างไรก็ถูกเรียกเงินคืน เราต้องรู้หลักว่าตรงไหนเบิกจ่ายได้หรือไม่  หลักสำคัญคือต้องอยู่
ในอำนาจหน้าที่ สิ่งที่สำคัญที่สุด เอกสาร ภาพถ่ายเราต้องขัดเจนแล้วต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่ทุกคนมอง   
มองท้องถิ่นเป็นกองเงิน บอกว่าเบิกได้แต่ข้อเท็จจริงเบิกไม่ได้ เวลาโดนขอเงินคืนปลัดจะเป็นคนโดนคนแรก 
 ตามที่ท่านรองอธิบดีว่า ในหน้าที่ของทางท้องถิ่นทุกแห่งนอกจากพระราชบัญญัติจัดตั้งของแต่ละแห่ง
แล้วจะมีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี 2542 ซึ่งถ้าเทศบาลตำบลและ อบต. 
จะอยู่ในมาตรา 16 เวลาดำเนินการ 2 มาตรานี้ ในเรื่องบริการสาธารณสุขถ้าดูทั้ง 2 ตัวนี้ ท้องถิ่นทุกแห่งจะมี
หน้าที่แค่ “ส่งเสริมและป้องกัน” ไม่มีหน้าที่ในเรื่องของการรักษา ตัวเองเคยเจอกรณีเรื่องของยาเสพติดเป็น
เรื่องของการบำบัดเป็นเรื่องของการรักษา ฉะนั้น ท้องถิ่นไม่ได้บอกว่าไม่อยากช่วยแต่ท้องถิ่นอยากทำ ตอนนี้
อยู่ที่ สนช. แล้วในส่วนของกฎหมายของท้องถิ่น 
 

ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ 
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในรัฐธรรมนูญมีมาตรา 55 กับ 57 ที่ อปท. พูดเรื่องทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่ในมาตรา 
57  ส่วนการจัดบริการสาธารณสุขอยู่ในมาตรา 55 ซึ่งมาตรา 55 กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการจัดบริการ ทำอย่างไรให้ตรงมาตรา 55 ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นมีการมอบให้ท้องถิ่นทำเรื่อง
มาตรา 55 ด้วย ก็จะแก้ปัญหาที่ว่าหน้าที่หลักของ อปท. เดิมที่ทำมาตรา 57 อย่างเดียว ทำตามมาตรา 55 ด้วย 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 จะมีกองทุนสุขภาพตำบลที่ทำงานกับหน่วยบริการกับทางกระทรวงสาธารณสุขที่ออกนอกระบบ   
มี อบต. บางแห่งที่จัดบริการ เป็น รพ. ของ รพ.สต. หรือของเทศบาลเอง 
คำถาม  
 ถ้ารอกฎหมายหมอพ้ืนบ้านก็คงไปก่อนแล้ว ในส่วนที่ทำได้เราทำงานกับ อปท. หลายๆ พ้ืนที่เราใช้
เครื่องมือหนึ่งอยู่ใน พรบ. สุขภาพแห่งชาติ คือเรื่องของธรรมนูญหรือกฎกติกาชุมชน ช่วยให้ อปท. ปลด
ล็อคอะไรบางอย่างได้ สามารถทำงานร่วมกันได้ มีธรรมนูญ มีเรื่องของกฎหมายกระจายอำนาจ มีธรรมนูญ
ข้อ 55, 57  มันเป็นเสาพิงให้เราด้วย ธรรมนูญได้ระบุไว้ว่า จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยที่สามารถนำไป
พิจารณาตามแผนงาน/โครงการของ สปสช. ได้ ทำให้คนเบิกจ่ายก็สบายใจคนในพ้ืนที่ก็ทำงานโดยไม่ต้องรอ
กฎหมายใหญ่ออก 
 

คุณอุดมลักษณ์  อุ่นศรี 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ 

กรณีที่อยากจะให้ท้องถิ่นทำ ด้วยนักกฎหมายก็จะไปดูข้อกฎหมายว่าจะทำได้แค่ไหน เพราะมอง
จากรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญกำหนดเรื่องการส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยให้เป็นภารกิจของ
กระทรวง ถ้าจะให้ทำได้ต้องเป็นนโยบายระดับกระทรวงลงไป เพราะจะให้ท้องถิ่นทำเลยเขาไม่สามารถทำ
ได้เนื่องจากตัวบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นก็จะอยู่แค่เรื่อง “การส่งเสริม การป้องกัน” ณ ปัจจุบันโรงพยาบาล 
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ยังอยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ไม่ได้อยู่กับอปท. จะไปขนาดนั้นก็ไม่ได้ ยังมีกลไกหนึ่งที่อาจจะ
เป็นช่องทางหนึ่งที่พอจะเดินได้คือ พชอ. เนื่องจากเป็นคนที่ร่างระเบียบ พชอ. จาก model ของ พชอ. เจตนา
ต้องการให้นายอำเภอเป็นพ่อบ้านใหญ่แล้วเอางบทุกอย่างที่อยู่ในท้องถิ่นเอามาปูดูว่าจะบูรณาการอะไรทำอะไร
ได้บ้าง ไม่ได้เป็นการดึงงบมาจากหน่วยงานอ่ืน เป็นงบของแต่ละหน่วยงานที่เขามีอยู่ซึ่งบางงบอาจจะซ้อนกันอยู่ 
กรณีหัวเรือใหญ่คือเป็นนายอำเภอจับมือกับ สสอ. มองว่า น่าจะเป็นช่องทางที่น่าจะพอเห็นช่องทางที่เป็นไปได้
ในขณะที่รอกฎหมาย ถึงแม้กฎหมายอยู่ใน สนช. กฎหมายแก้อำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น ถ้าไม่ทันรัฐบาลนี้        
จะลำบากมาก เนื่องจากรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษ ถ้าไม่ทันยุคนี้น่าจะใช้เวลาพอสมควร 
 

คุณดารณี  อ่อนชมจันทร์ 
ประธานมูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์ 

1) ในส่วนของธรรมนูญ ในทุกพื้นที่ทำในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพตำบลและให้บรรจุในเรื่องของ
การแพทย์พ้ืนบ้านอยู่ในธรรมนูญนั้นด้วย   
 2)  ธรรมนูญสุขภาพหมอเมือง ตรงที่ของภาคเหนือทำอยากให้ขยายเป็นธรรมนูญสุขภาพหมอ
พ้ืนบ้านระดับชาติ 
 3)  อย่าปล่อยให้หมอต้องเบิกจ่ายกันตามมีตามเกิดจากกองทุนหมู่บ้าน ธนาคารความดี ทำอย่างไร
เมื่อหมอให้บริการแล้วสามารถที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ ฝากผู้บริหารไปคิดต่อ   
 4)  เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นกองทุนสำหรับแพทย์พ้ืนบ้านในการทำกิจกรรมหรืออาจจะอยู่ใน สปสช. 
ให้มีกองทุนแพทย์พ้ืนบ้านเพื่อให้ใช้ในระบบบริการได้ด้วย 

นายกสภาวิชาชีพการแพทย์พื้นบ้าน 
 ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นความผิดพลาดส่วนหนึ่ง เพราะเราพูดกันถึงแพทย์พ้ืนบ้านแต่ไม่มีการคิดระบบนี้มา
ตั้งหลายปี ข้อบังคับก็ยังไม่ออก แต่เป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเพราะมีเรื่องกัญชา พอมีกัญชาหมอพ้ืนบ้านมีสิทธิใช้ 
แพทย์พื ้นบ้านในระบบยังไม่มี แต่สภาวิชาชีพคิดเรื ่องนี ้ตั ้งแต่ตอนที่รับหน้าที่ ต้องยอมรับในประเด็นนี้         
หมอพื้นบ้านก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่จำเป็นต้องเป็นใครทั้งสิ้นเพราะว่ามันดูแลป้องกันโรค ภูมิปัญญาชาติที่ทุก
คนต้องเรียนรู้ อยากจะฝากไว้ว่า ให้สนใจการเรียนรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรซึ่งหาที่ไหนก็ได้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 หมอพื้นบ้านหรือแพทย์พื้นบ้านจริง ๆ เขาเป็นของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่มีกฎหมายอะไรไป
รองรับเขา กลายเป็นว่าเขา “เป็นหมอเถื่อน” ในการประชุมในวันนี้ต้องมีการร่วมมือร่วมใจกัน  

1) ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังออกและข้อบังคับ 
2) ต้องช่วยกันทำเรื่องข้อมูล กรมการแพทย์แผนไทยฯ บอกว่ามีหมอพื้นบ้านอยู่ 50,000 คน 

ต้อง revise และ update 
3) การสืบทอดหรือถ่ายทอดในสิ่งที่กำลังจะมี่อยู่ 
4) มีปฏิบัติการชุมชนจริงที่หมอพ้ืนบ้าน หมอแผนไทย ทำงานกับสหวิชาชีพ จงทำต่อไปก่อน 
5) ถึงแม้เราจะทำอยู่ต้องพัฒนาให้เกิดการยอมรับ เกิดมาตรฐาน 
6) ต้องหาทางทะลุทะลวงหรือ พชอ. ชี้ช่องเอาไว้ ซึ่งจะสัมพันธ์กับสหวิชาชีพ รวมทั้งกลไกอ่ืน      

ที่เราต้องไปข้องเก่ียว คือ มีข้อเสนอเรื่องธรรมนูญสุขภาพตำบลและกลไกอ่ืน ๆ 
7) ระบบการเงินการคลัง หรือระบบกองทุน ไม่แน่ใจว่ากองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้      

ให้แบ่งสัดส่วนร้อยละ 10 ของกองทุนเพื ่อทำงานในสิ ่งที ่พูดกันในวันนี ้ กองทุน สปสช.           
ระบบการเงินการคลังบางอย่างถ้ามาเอื้อสิ่งเหล่านี้ได้ ถ้าเริ่มต้นด้วยกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ร้อยละ 10 ของทุกปีสนับสนุนสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมด เชื่อว่าใน 5 ปีนี้เห็นผลแน่นอน  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

อนาคตการวจิยัต ารบัยาแผนไทย 
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

     ผู้อภิปราย 
นพ.วิชัย โชควิวัฒน   ประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
ภก.กิตติ สุคันโท    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

 รศ.นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 นพ.กุลชาติ แซ่จึง   โรงพยาบาลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 ภก.พินิต ชินสร้อย   โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย  
 ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สรุปการเสวนา 

กระทรวงสาธารณสุขมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ด้านการบริการเป็นเลิศ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ ด้านการ
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด โดยแผนงานที่ 14 
เน้นในส่วนของการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เน้นการจัดระบบองค์ความรู้ในเรื ่องของการสร้างมาตรฐานงานด้านการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกให้มีคุณภาพและความปลอดภัย สามารถนำไปใช้ในระบบบริการสุขภาพและชุมชนได้ 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการ 
ขับเคลื่อนงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่การใช้ในระบบบริการ
สาธารณสุข ซึ ่งเป็นการผลักดันให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนได้เข้าถึงในส่วนขององค์ความรู ้ด ้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยเฉพาะงานวิจัยถือได้ว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อาจจะ
สร้างไปสู่ความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้ยาแผนไทยเพื่อการดูแลรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
เพ่ือให้มีการพัฒนาต่อเนื่องทั้งระบบ จำเป็นต้องมีการพิจารณาตั้งแต่แรกเริ่มของการดำเนินการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยว่าเหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบวิธีและจริยธรรมการวิจัยในคนหรือไม่ และหลังจากทำแล้วผล
การศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในวงการวิชาการและการบริการ รวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
ตำรับแห่งชาติหรือประกาศเชิงนโยบายเพื่อจะขยายฐานไปสู่ผู้ให้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการและรับประโยชน์จากการวิจัยได้อย่างแท้จริง  เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ของวิทยากรและ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเชื่อมโยงการวิจัยยาแผนไทยอย่างเป็นระบบเพ่ือการวิจัยในอนาคตแบบยั่งยืน   

 

ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ในหัวข้ออนาคตวิจัยการตำรับยาแผนไทย มีตัวอย่างงานวิจัยประมาณ 2 - 3 ตัวอย่าง ปกติเวลา
เรามีตำรับยาในมือก็อยากทำวิจัยหลายขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ก่อนทำวิจัยตำรับยาต้องพิสูจน์
ก่อนว่าตำรับยาเป็นอย่างไรปลอดภัยหรือไม่ แล้วจึงไปวิจัยในมนุษย์ เมื่อผลวิจัยในมนุษย์ออกมาได้ผลแล้ว
ค่อยทำมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

ภก.พินิต ชินสร้อย 
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 

 

ปัจจุบันอยู่กลุ่มงานและเป็นที่ปรึกษาทางด้านเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค เป็นคณะทำงาน
ผู้เชี่ยวชาญแห่งชาติด้านการคัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 กล่าวแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยว่าเข้าสู่กระบวนการวิจัยโดยเริ่มจากน้อง ๆ ฝึกงานมีคำถาม
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแพทย์แผนไทยในการดูแลหญิงหลังคลอด เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 พบว่า มีเด็กตัว
เหลืองจำนวนมาก ร้อยละ 10 จากการประเมินของพยาบาลที่ดูแลน่าจะมาจากการให้น้ำนมครั้งแรกไม่พอ 
หลังจากนั้นจึงได้เข้าสู่กระบวนการหาแนวทางแก้ไข เริ่มมาจากงานประจำ ได้ทบทวนปัญหาคุณแม่หลัง
คลอด อาจจะมีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจทำให้มีปัญหาน้ำนมน้อย แล้วแพทย์แผนไทยตอบอะไรกับ
ปัญหาเหล่านี้ได้บ้าง พบว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีทั้งยาสมุนไพร มีทั้งหัตถการหลายอย่างที่ใช้ในการ
กระตุ้นน้ำนม การประคบเต้านม หรือในกรณีที่เต้านมอักเสบ ใช้สมุนไพรรสเย็นในการช่วยลดการอักเสบ
ของเต้านม พบว่า แผนไทยมีวิธีการที่มีศักยภาพหลายอย่างในการดูแลคุณแม่หลังคลอด จึงทบทวนข้อมูล
อาการที ่เกิดขึ ้นหลังคลอดมีอาการที ่มีความปกติอะไรบ้าง หรืออาการไม่พึงประสงค์อะไรบ้าง เช่น 
อ่อนเพลีย เสียเลือดมาก ปวดกล้ามเนื้อ น้ำนมน้อยและวิงเวียน แล้วก็เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทาง
การแพทย์แผนไทยว่า มีธาตุหรือมีอะไรที่ถูกการเปลี่ยนแปลง เช่น น้ำนมน้อย เกี่ยวกับธาตุน้ำและธาตุลม 

ตัวที่ถูกกระทบ คือ โลหิตหย่อน และอังคอังคานุสารีวาตาหย่อน ทำให้มีน้ำนมน้อยและไม่ไหล   
เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์แล้วให้อาจารย์ทางแพทย์แผนไทยให้ข้อคิดเห็นว่าใช่หรือไม่ สอดคล้องกับทฤษฏีหรือไม่  

จากนั้นเข้าสู่กระบวนการวิจัยตำรับยา จากการทบทวนเอกสาร พบว่า เรามียาหลายตำรับที่ใช้ใน
ยาเพิ่มน้ำนม ในเฉพาะตำราแพทยศาสตร์สงเคราะห์ มีประมาณ 6-7 ตำรับ ในหนังสืออายุรเวทศึกษามี
ส่วนหนึ่ง เรียกว่า สรรพยาพิจารณ์ ในสรรพยาพิจารณ์มียาอยู่ทั้งหมดเกือบ 3,000 ตำรับ ในส่วนนี้มียาที่
เกี่ยวกับน้ำนมเกือบ 70 ตำรับ บางตำรับมีตัวยาจำนวนมาก ตัวยาบางตัวก็ไม่รู้จักหรือหาไม่ได้ หรือวิธีใช้
อาจจะยุ่งยาก จึงมีการพัฒนาตำรับโดยจัดลำดับตัวสมุนไพรที่ใช้เยอะ และดูว่าตัวยาที่มีการใช้สูงสุด มีอะไรบ้าง 
แล้ววิเคราะห์ปัญหา เช่น อ่อนเพลีย เสียเลือดมาก น้ำนมน้อย จะใช้ตัวยาอะไร พบว่า สมุนไพรที่อยู่ในลำดับสูง 
1 ใน 10 จะมีขิง ชะเอม ฝาง เถาวัลย์เปรียงเป็นจำนวนมาก และพบว่าสมุนไพรที่ใช้เกี ่ยวกับเรื ่องน้ำนม            
มีประมาณเกือบ 100 ชนิด หลังจากนั้นก็ไปพัฒนาตำรับยาว่าควรประกอบด้วยสมุนไพรอะไร อยู่ในส่วนเท่าไหร่ 
แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยให้คำแนะนำจึงนำมาใช้ในแม่หลังคลอด  

จากการทบทวนเอกสาร สู่การพัฒนาตำรับยาที่ผ่านความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์
แผนไทย ได้ตำรับยาที่ใช้ในแม่หลังคลอด มีส่วนประกอบของสมุนไพร 5 ตัว ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง ชะเอม 
มะตูม ขิง ฝาง เมื่อได้ตำรับยาแล้วจึงนำมาใช้ในโรงพยาบาล ถามว่ากลัวแม่หลังคลอดช็อคหลังได้รับยา
หรือไม่ ด้วยยาทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นอาหารและมีข้อมูลเรื่องของความปลอดภัยมาแล้วทุกตัวจึงยืนยันได้ว่า
เป็นตำรับยาที่มีความปลอดภัย โดยการใช้ในโรงพยาบาล ต้องมีการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมอสูตินารี
แพทย์ พยาบาลหัวหน้าห้องคลอด หัวหน้าตึก กลุ่มงานพยาบาลก่อน พบว่า ปัญหาเด็กตัวเหลืองลดลงจาก 
10% เหลือ 3% และแม่หลังคลอดที่ใช้รู ้สึกพึงพอใจ น้ำนมไหลดีขึ ้น และมีการเรียกร้องว่าออกจาก
โรงพยาบาลอยากใช้ยานี้ต่อ จึงทำให้เข้าสู่กระบวนการผลิตยา ในปี พ.ศ.2556 ได้เริ่มการผลิตในรูปแบบ
ของชาชงเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถใช้เองที่บ้านได้ ขนาดบรรจุ 1 ซอง มี 3 กรัม ช่วงแรก มีการควบคุมคุณภาพ
ยาแต่ไม่ทุกล็อต และมีคำถามตามมาว่ายาที ่ให้ไปมีผลเพิ ่มน้ำนมจริงหรือไม่ จากทั ้งหมดจึงเข้าสู่
กระบวนการวิจัย ในปีที่ 4 ด้วยคำถามท่ีว่ายานี้มีกลไกอย่างไร ทำให้น้ำนมเพ่ิมได้จริงไหม  

จึงได้ศึกษา “ผลของชาสมุนไพรต่อการเพิ่มน้ำนมและโปรแลคติน” เก็บในคนไข้ทั้งหมด 100 คน 
ใช้เวลา 18 เดือน โดยให้คนไข้กิน 7 วัน แล้วให้หยุดยาวัดค่าน้ำนมเฉลี่ย จากผลการทดลองจะมีกราฟ       
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2 เส้น กลุ่มทดลองที ่ได้รับยาบำรุงน้ำนมในทุกวันจะมีปริมาณน้ำนมสูงกว่ากลุ่มควบคุม จะเห็นว่ามี 
Significant อยู่ที่ประมาณวันที่ 4 พอมาดูภาพรวมกลุ่มทดลองมีน้ำนมมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 
ผลโปรแลคติน พบว่ากลุ่มทดลองวันแรกที่ได้รับยามีค่าโปรแลคตินสูงกว่า และเป็นค่าแนวโน้มแบบนี้จน
สิ้นสุดการทดลอง จากผลการทดลองพอจะบอกได้ว่ายานี้เพิ่มน้ำนมจริง จากนั้นมีการศึกษาทดสอบความ
ปลอดภัย จึงนำยามาทดสอบเรื่องความเป็นพิษ โดยทดสอบความเป็นพิษ 14 วัน ทำไมจึงทดสอบ 14 วัน 
เพราะยาใช้ในระยะเวลาสั้นกินแค่ 7 วัน  ผลการทดลองไม่พบความเป็นพิษ แสดงว่ายานี้ก็มีความปลอดภัย 
 หลังจากนั้นได้เข้าสู่กระบวนการวิจัยเทียบกับยาแผนปัจจุบัน แต่ด้วยยาตัวนี้เดิมเป็นชาชงการใช้
อาจจะไม่สะดวก จึงเข้าร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาให้เป็นยาเม็ดเพื่อให้ขนาดการ
ใช้ยาสม่ำเสมอ พกพาได้ง่าย ความคงทนสูง เก็บได้นานขึ้น รวมทั้งความสะดวกของการใช้ยา เพื่อใช้ใน
การศึกษาวิจัย ตั้งใจว่าถ้าเสร็จแล้วก็จะเสนอเข้าสู่บัญชียาหลักต่อไป 
 

นพ.กุลชาติ แซ่จึง 
สูตินารีแพทย์โรงพยาบาลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

ผมเป็นแพทย์แผนปัจจุบันมีความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยบ้าง ทำงานที่โรงพยาบาลบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี ได้ออกไปเจอปราชญ์ชาวบ้าน ได้เห็นแนวคิด เคยลองใช้สมุนไพรกับตัวเอง ตอนนั้นอากาศร้อนไป
กินน้ำสมุนไพร เป็นน้ำคลอโรฟิลล์ก็รู้สึกดี ปี พ.ศ.2556 ได้ไปอบรมที่โรงพยาบาลศิริราชเกี่ยวกับแนวคิด
การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะทำให้งานวิจัยเกิดขึ้นได้ งานวิจัยที่ทำคือ เรื ่อง “ศึกษา
เปรียบเทียบ Domperidone กับชาสมุนไพรในการกระตุ้นน้ำนมมารดาหลังผ่าตัดคลอด” เก็บข้อมูลช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2560 ตอนที่ทำงานวิจัยเป็นแพทย์ประจำบ้าน เสนองานวิจัยให้กับโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ มีแต่คนหัวเราะเขาหาว่าแปลกแต่ก็ยังให้การสนับสนุนยอมเป็นที่ปรึกษา  

การวิจัยนี้มองว่าจะนำแพทย์แผนไทยเข้ามาร่วมได้อย่างไร จากการ Literature review เกี่ยวกับ 
Induction of labour พบว่าต่างประเทศทำเยอะแล้ว ในสหรัฐอเมริกาไม่ร ับรองยา Domperidone   
เพราะพบว่า ปี ค.ศ.2004 คนไข้มะเร็งที่ได้รับยา Domperidone แก้คลื่นไส้อาเจียนเสียชีวิต จากนั้น
สหรัฐอเมริกาจึงห้ามใช้ แต่ประเทศอื ่นก็ย ังใช้ก ันอยู ่ โดยมีการทดลอง  Domperidone ว ่า dose              
ที่ยังปลอดภัย คือ 20-40 มิลลิกรัม/วัน   
 การวิจัยเริ ่มเขียนโครงร่างการวิจัย และใช้กลุ ่มตัวอย่างค่อนข้างเยอะ จำนวน 350 คน             
เมื ่อดำเนินการวิจัย ไปแล้วตอนแรกค่อนข้างมีปัญหาปรากฏว่าคนไข้ค่อนข้างเยอะ ยาส่งมาไม่ทัน 
งบประมาณจำกัด จึงลดกลุ่มตัวอย่างลงมาเหลือ จำนวน 120 คน โดยเปรียบเทียบระหว่างชาสมุนไพรที่
ประกอบด้วย ขิง มะตูม ฝาง ชะเอมเทศ เถาวัลย์เปรียง กับยาเม็ด  Domperidone ทุกคนต้องได้กัน
เหมือนกัน ผลการทดลอง พบว่า ชาสมุนไพรมี Early effect คือ น้ำนมเพิ่มทันทีภายใน 24 ชม.แรก       
p-value = 0.03 ที่ 72 ชม. ตอนนี้กำลังตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ ให้ได้รับการยอมรับมากข้ึน 
 

รศ.นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปัจจุบันร่วมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน กล่าวว่า โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลที่
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีหลักสูตรอบรมยาวนานมากว่า 30-40 ปีมาแล้ว เมื่อได้รับผิดชอบเป็น
หัวหน้าหน่วยนมแม่ ส่วนหนึ่งก็มีการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื ่องนมแม่มาโดยตลอด ส่วนใหญ่จะไปทำทางด้านแผน
ปัจจุบันมากกว่า โรงพยาบาลศิริราชมีหน่วยงาน Routine to Research (R2R) ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานวิจัยโดย
เอาจากปัญหาหน้างานมาทำงานวิจัย และที่ศิริราชมีการเรียนการสอนวิชาแพทย์แผนไทย ซึ่งแนวความคิดเป็น
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีอาจารย์แพทย์แผนไทยสนใจเกี่ยวกับเรื่องตำรับยาน้ำนมที่เรียกว่า “ประสะน้ำนม” คำว่า 
ประสะ หมายถึงทำให้น้ำนมบริสุทธิ์มีคุณภาพปริมาณมากขึ้น เราอยากทราบว่าได้ผลจริงในเชิง Clinical หรือไม่  
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เริ่มในปี พ.ศ.2553 ได้เลือกตำรับยาน้ำนมมาตำรับหนึ่ง อาจมีการใช้ตั้งแต่อยู่ในวังแล้วสืบทอดกัน
มาและภาควิชาแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลศิริราชได้ใช้ตำรับนี ้การรักษาอยู ่ โดยใช้แบบเดิม               
คือ “การต้ม” ให้คนไข้รับประทาน ในโรงพยาบาลนั้นเป็นการคลอดแบบแผนปัจจุบัน หากคลอดเสร็จแล้วมี
ปัญหาเรื่องปวดเมื่อย จะมีนักเรียนแพทย์แผนไทยมาช่วยดูแลโดยอยู่ในการกำกับของอาจารย์ มีการ round 
ward ถ้าพบคนไข้มีปัญหาน้ำนมไม่มาหรือมาน้อยก็จะมีการจ่ายยาแผนไทยให้ทาน มีการอยู่ไฟ ซึ่งเป็นการ
รักษาแบบองค์รวมทั้งหมดจากรูปแบบการรักษาดังกล่าว มีการทบทวนพบว่าถ้าจะทำวิจัยแบบ clinical นั้น
คงยาก เพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้รักษาด้วยยาอย่างเดียว แต่คลอบคลุมทั้งเรื่องการกินอาหาร การอยู่    
การปฏิบัติตัว ในส่วนของแผนปัจจุบันจะมีการให้ยา Domperidone ในการเร่งน้ำนม แต่ Domperidone 
มี side effect แน่ ๆ ถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามีปัญหาหากคุณแม่ทานยาตัวนี้ไปเรื่อย ๆ  จะมีอาการคอแห้ง 
เลี้ยง ๆ ลูกอยู่หลับไปเลยก็มี และต้องกินติดต่อกันนาน วันละ 4 - 5 เม็ด ประมาณ 4 สัปดาห์ หากมียา
แผนไทยที่ดีแล้วใช้ได้ผลก็จะดี แต่ยาสมุนไพรไทยจะมีคำถามหลักคือ 1) ปลอดภัยไหม 2) ได้ผลหรือเปล่า  

การวิจัยนี้คำนวณ N มา 54 ราย ทำ randomized trial เพื่อไม่ให้เกิด bias มีพยาบาลใน ward 
เป็นผู้คัดเลือกคนไข้ตาม protocol มีการเจาะเลือดดูค่า prolactin ก่อนและหลัง มีการปั้มน้ำนมก่อนและ
หลัง มีฝ่ายโภชนาการคำนวณว่าคนไข้หลังคลอดควรจะกินกี่แคลอรี่ดี ไปจนถึงขนาดว่าทานอาหารหมดถาด
หรือเปล่า มีการถ่ายรูปก่อนหลังหากกินได้เกิน 80-90% ถือว่าผ่าน ในส่วนปริมาณน้ำทำการวัดและ
ควบคุมระดับแบบสากล โดยแบ่งคนไข้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 27 ราย คือ กลุ่มที่ได้ “ยาประสะน้ำนม”         
ที่เป็นสูตรยาเม็ดแคปซูล และกลุ่มที่ได้ยาหลอก ถ้าทำหลายกลุ่มจะใช้เงินค่อนข้างเยอะ “ยาประสะน้ำนม” 
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เถาวัลย์เปรียง น้ำนมราชสีห์ และสมุนไพรอีก 3 - 4 อย่าง ผ่านขบวนการผลิต
ของโรงพยาบาลแผนกแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นโรงงานได้มาตรฐาน GMP บดจนได้เป็นผงแล้วบรรจุใส่แคปซูล 
ให้ทานครั้งละ 3 เม็ดต่อเนื่องกัน เช้า-กลางวัน-เย็น ให้ทานตอนอยู่ในโรงพยาบาล 3 วัน และทานที่บ้าน
ต่อเนื่องจนครบ 10 วัน มี ในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกทำเช่นกัน ระหว่างนั้นมีข้อคำถามขึ้นมาว่า เวลาวิจัย 
clinical trials ต้องเริ่มจากระยะที่หนึ่ง ดูว่า safety หรือไม่ มีการวิจัยในสัตว์ทดลองหรือยัง จึงได้มีการ
ปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิได้ข้อมูลว่า 80% ในโลกนี้มีการใช้ยาสมุนไพรหรือยาท้องถิ่น ส่วนประเทศที่พัฒนา
แล้วแม้กระทั ่งญี ่ปุ ่นหรือเกาหลีเอง 30% ก็ยังใช้ยาสมุนไพรอยู ่ จึงได้ข้อสรุปว่า ในปี ค.ศ. 2005        
World Health Organization (WHO) ได้ operational guideline เกี่ยวกับตำรับยาหากมีการใช้นานเกิน
กว่า 3 ชั่วอายุคน ถือว่ามีความปลอดภัย สามารถวิจัยในระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ได้ 
  ผลการศึกษา พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีน้ำนมเพิ่มขึ้น โดยไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่าง significant มาก 
แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือ กลุ่มที่ได้ยาประสาน้ำนม พบว่าปริมาณของไขมันในน้ำนมสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก     
แต่ด้วยเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงสั้น ๆ หากจะศึกษาในระยเวลาที่นานขึ้นผลการศึกษาจะชัดเจน ในฐานะผู้วิจัย
ต้องพยายามเผยแพร่ตีพิมพ์ออกไป พบว่า คำที่ใช้ในการเขียนงานวิจัยเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษยากมาก เช่นคำ
ว่า “น้ำนมราชสีห์” และปัจจุบันมีคนสนใจมากงานวิจัยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต่อไป 
 

ภก.กิตติ สุคันโท  
กองส่งเสริมการประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

 

กล่าวว่าการขับเคลื่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมสมุนไพร ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 การส่งเสริมการผลิต  
 ส่วนที่ 2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจชาติ คงไม่จำกัดแค่ประเทศขายไดแ้ล้ว
จบ แต่เป็นการพัฒนายกระดับของรายได้ของประชาชาติขึ้นไปสู่ระดับสูงให้ได้   
 ส่วนที่ 3 การส่งเสริมการใช้สมุนไพร ถ้านำสมุนไพรมาทดแทนยาแผนปัจจุบันได้จะช่วยในเรื่อง 
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เศรษฐกิจได้มาก ในส่วนต้นน้ำเมื่อมีความต้องการยาสมุนไพรมากขึ้นเกษตรกรก็จะได้รายได้มากขึ้น และ
สมุนไพรยังใช้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพด้วยไม่ใช่ใช้ในการรักษาโรคอย่างเดียว 
 ส่วนที่ 4 การส่งเสริมในภาคผู้ประกอบการ และการทำนโยบายให้เกิดการสร้างสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  

ในช่วงปีที ่ผ่านมามีการนำสมุนไพรเข้ามาในระบบมากขึ ้น ทำให้ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันลง        
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดได้มากขึ้น แต่ก็ยังพบปัญหาตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา
ประสะน้ำนมหรือสูตรยาเพิ่มน้ำนม เดิมถ้าไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นการ
ขึ้นทะเบียนแบบยาแผนโบราณ จะมีข้อคำถามว่าใช้อย่างไร จะขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ มีการเปลี่ยนสูตรยาหรือไม่ 
สมุนไพรบางตัว เช่น ขิงหรือฝาง แม้มีประวัติการใช้เป็นอาหาร แต่เมื่อจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีกรอบว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้หรือไม่ บางตัวระบุ
ว่า ห้ามใช้ในเด็ก ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ ซึ่งจริง ๆ บางอย่างก็ใช้ได้ แต่ด้วยทะลุกรอบที่ระบุใน พรบ. เก่าไปไม่ได้ 
ประเด็นปัญหาส่วนนี้จะมีคำตอบใน พรบ.ผลิตภัณฑ์ ฉบับใหม่  

การพัฒนายาสมุนไพรเพื่อการขึ้นทะเบียน เช่น พัฒนายาที่มีรูปแบบเป็นชาชงให้เป็นยาเม็ดซึ่งพกพา    
ง่ายขึ้นความคงตัวดีขึ้น แต่ยังออกฤทธิ์ได้เหมือนเดิม เป็นยาที่พัฒนาการผลิต ซึ่งบางครั้งโรงพยาบาลอาจจะไม่
ต้องทำ clinical trials ซ้ำหากพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเป็นยาเม็ดนั้นสามารถเทียบเท่ากับของเดิมทุกอย่าง             
ทั้งทางด้านฟิสิกส์ เคมี โดยอาจจะทำการทดสอบทางชีวภาพ หากพิสูจน์ได้ครอบคลุมหมดว่ายาที่พัฒนาเทียบเท่า
กับยาเดิมได้ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ กรณีการวิจัยสูตรยาสมุนไพร  

 “ประสะน้ำนม” ในสัตว์ทดลองนั้น จริง ๆ แล้วมีองค์ความรู้ยืนยันความปลอดภัยมากแล้วอาจจะ
ไม่จำเป็นต้องกลับไปทำการศึกษาในสัตว์ทดลองอีก เพราะองค์ความรู้ที่มีและประสบการณ์ในมนุษย์มีมาก
พอ ถึงจะศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในหลอดทดลองอาจจะไม่ได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้น นอกจากสนับสนุนว่ามี
ความปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพอย่างไร ในส่วนการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ หากยา
นั้นมีการใช้มาสัก 10 ปี ในพ้ืนที่นั้น และเป็นยาที่ได้รับการยอมรับมีการใช้อย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันดี 
หากท่านจะขึ้นทะเบียนโดยสูตรตำรายาเหมือนเดิมทุกอย่าง ท่านไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากแค่พิสูจน์ด้าน
คุณภาพ ยืนยันสรรพคุณดังกล่าวก็สามารถขึ้นทะเบียนได้เช่นกัน แต่หากเป็นยาสมุนไพรที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก 
มีประวัติการใช้น้อยมาก ต้องประเมินแบบเต็มรูปแบบ ไม่เหมือนกับยาตัวนี้ที่ประวัติการใช้ค่อนข้างมาก 
 การขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรที่พัฒนารูปแบบเป็นยาแผนปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่มยาเคมี ซึ ่งยาเคมี
จะต้องสกัดจนกระทั่งได้สารบริสุทธิ์ หรือเอาสารนั้นไปทำปฏิกิริยาเคมีเพิ่มเติมให้ได้สารอื่นเพื่อให้ได้สาร
บริสุทธิ์ ประเด็นสำคัญจึงอยู่ตรงนี้ เพราะสารสำคัญในสมุนไพรที่อยู่ในต้นไม้ต้นเดียวกันจะมีสารหลากหลาย
เต็มไปหมด ในส่วนนี้ด้วยความเป็นสมุนไพรจะจัดให้อยู่ส่วนไหนอย่างไร ใน พรบ.ผลิตภัณฑ์ ฉบับใหม่ จึงจัด
ประเภทของของยาสมุนไพรให้สามารถควบคุมได้ตามระดับความเสี่ยงและการใช้งาน คือ ประเภทยาแผน
โบราณ และประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพร ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนจัดทำคู่มือแต่หากไม่ต้องการขึ้นทะเบียน
เป็นประเภทยาแผนโบราณและประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพร จะขึ้นทะเบียนเป็นประเภทผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร จะต้องดูรายละเอียดอื่น ๆ ประกอบ ซึ่งในช่วงนี้กำลังทำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับตัวกฎหมาย 
 ข้อมูลที่จะมาสนับสนุนการขอขึ้นทะเบียน มีทั้งงานวิจัย clinical trials และเสนอให้ดูระดับความ
เสี่ยงของข้อบ่งใช้หรือสรรพคุณที่ต้องการจะกล่าวอ้าง หากความเสี่ยงไม่ได้สูงมากอาจจะใช้ข้อมูลจากตำรา
มาอ้างอิงได้ แต่ถ้าเกิดความเสี่ยงสูงมาก ๆ เช่น ยาใช้กับการรักษาโรคหัว ใจ หรือยาที่ใช้ป้องกันมะเร็ง    
ต้องเชื่อมั่นในเรื่องของการได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอาจจะต้องทำถึงขนาดการศึกษาทาง clinical 
trials แต่ถ้ายืนยันใช้ด้านสุขภาพทั่วไป เช่น บำรุงร่างกาย หรือช่วยให้ความจำดีขึ้น อ้างอิงจากตำราก็พอจะ
ยืนยันได้ได้ แต่ตำรานั้นต้องเป็นตำราที่ได้รับการประกาศและได้รับการยอมรับ เป็นตำราหลวงตามหลักศิลา 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

จารึก มีการชำระตำราแล้ว ซึ ่งเป็นการไม่ได้ทิ ้งภ ูม ิป ัญญาที ่มาซึ ่งความรู ้น ั ้น ๆ กล่าวถึงส ูตรยา           
“ประสะน้ำนม” จัดอยู่ในสูตรยาที่มีองค์ความรู้มาก่อน แล้วต่อมามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยันยัน
รองรับผล ถ้าความเสี่ยงในการกล่าวอ้างทางสุขภาพไม่สูงมาก อย่างมากใช้ภูมิปัญญาหรือประสบการณ์ของ
มนุษย์ก็เพียงพอที่จะตอบคำถามได้แล้ว อย่างงานวิจัยของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน จะเห็นว่ามีทั้งงานวิจัยที่
ควบคุมแบบเต็มรูปแบบเข้มงวดมาก กับงานวิจัยที่เป็นแบบไม่เข้มงวด แต่ก็ยังได้ผลเหมือนกัน ในแง่
วิทยาศาสตร์มองว่าเป็นเรื่องดีที่ไม่ได้ควบคุมเข้มงวดแล้วยังได้ผล เท่ากับยานี้ได้ผลค่อนข้างดีมาก อย่างไรก็
ตามอย่าลืมว่าการขึ้นทะเบียนขาดในเรื่องของ “คุณภาพ” ไม่ได้ต่อให้พิสูจน์ได้ว่ายาได้ผลดี ตอนผลิตขาย
หากควบคุมคุณภาพยาไม่ได้เหมือนกับตอนที่ทดลอง “ก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้” อีกส่วนหนึ่งที่นักวิจัย
อาจจะยังไม่ทราบ การผลิตยาหากผลิตในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐาน GMP ก็ไม่สามารถขายไปทั่วประเทศได้ 
จะขายจำกัดได้เฉพาะพื้นที่ของท่าน ซึ่งเป็นข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนตำรับยา รวมทั้งการ ต้ัง
คำถามวิจัยเพื่อนำสู่การขึ้นทะเบียนได้นั้นจะต่างกับการตั้งคำถามวิจัยเพื่อไปสอบหรือไปตีพิมพ์ แต่ไม่ต้อง
กังวลเราก็มีช่องทางให้ท่านปรึกษาได้ โดยสามารถส่งคำถามการวิจัยมา สำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยาจะมีหน่วยที่คำปรึกษา โดยจะจำแนกว่าท่านเป็นนักวิจัยจากภาครัฐหรือเป็นบริษัท จะมีวิธีการให้
คำปรึกษาแตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารในการขอขึ้น
ทะเบียน ซึ่งจะเหมาะมากกับนักวิจัยที่ไม่ได้ทำอยู่ในโรงงาน เมื่อข้อมูลที่จะขอขึ้นทะเบียนของท่านพร้อม 
สามารถปรึกษากับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ บางครั้งท่านอาจจะไม่ต้องทำงานวิจัย clinical 
trials เพ่ิมเติมด้วยซ้ำก็ขอขึ้นทะเบียนได้เลย 
 

รศ.นพ.พฤหัส จันทร์ประภาพ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวถึงประสบการณ์การขอจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ อย่างที่ ภก.
กิตติ สุคันโท ได้กล่าวมาหากมีข้อมูลสามารถตอบคำถามคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ได้หมด ถือว่า
อย่างน้อยมีโล่ป้องกันแล้วว่ายานั้นไม่ได้ก่อให้เกิดผลร้ายกับคนไข้จริง ๆ 
 งานวิจัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของยา “ประสะน้ำนม” นั้นมีความชัดเจนอยู่ว่ามีการใช้กันจริงมา
นานกว่า 30 ปี ยังมีเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในการวิจัย คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการวิจัยหากมีการเจาะเลือด 
มีการบีบน้ำนม จวนจบมีขั้นตอนใดที่ไปละเมิดสิทธิคนไข้หรือไม่ ผู้วิจัยต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อน ส่วนตัว
เองก็รู้สึกว่าหากเป็นคนไข้ก็คงไม่อยากถูกประเมินอย่างนั้น แต่ต้องสามารถตอบคำถามได้และงานวิจัยนั้น
เกิดประโยชน์กับคนไข้จริงไม่ใช่แต่ผู้วิจัยได้รับการตีพิมพ์หรือได้ยาเป็นผลิตภัณฑ์ 
  

ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จากที่ทุกท่านได้กล่าวมาเป็นเรื่องการวิจัยยาสมุนไพรไทย โดยเน้นตำรับยาสมุนไพรกระตุ้นน้ำนม 
คือ ตำรับประสะน้ำนม และตำรับวังน้ำเย็น มีทั้งเป็นยาผงใส่แคปซูล ยาเม็ด และเป็นชาชง รวมถึงการขอ
ขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร และการขอจริยธรรมการวิจัย  

ที่ผ่านมาพบว่าการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เจอปัญหาหลายอย่าง ทั้งคณะกรรมการจริยธรรม
หลาย ๆ คนที่ปฏิเสธไม่อยากพิจารณาให้ อาจเพราะไม่มีความรู้แนวนี้เลยและส่วนใหญ่เป็นแพทย์แผน
ปัจจุบัน บางครั้งก็จะเคร่งครัดมาก มักจะมีคำถามว่าผ่านการวิจัยในสัตว์ทดลองหรือยัง ผู้วิ จัยก็เกิดการ
สับสนว่าต้องวิจัยในสัตว์ทดลองด้วยหรืออย่างไร จึงเกิดการจัด focus group ระดับประเทศ โดยมีผู้แทน
จากกระทรวงสาธารณสุข จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และสถาบันที่ให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมพูดคุยจนได้ประเด็นว่า กรณีวิจัยตำรับยาซึ่งมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อย เพราะมี
สมุนไพรมากกว่า 1 ตัว ส่วนผสมมีความหลากหลายมาก ดังนั้นการวิจัยต้องแยกให้เห็นความแตกต่างก่อน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ว่า ตัวตำรับที่จะทำวิจัยเป้าหมายต้องการอะไร ต้องการจะรักษาโรคหรือต้องการจะพิสูจน์สรรพคุณ เช่น 
งานวิจัยยาห้าราก แพทย์แผนไทยที่ไม่ได้เรียนวิจัยมาอย่างชัดเจน หากต้องเขียน proposal ขอทำวิจัยอาจ
ยังสับสนว่าจะวิจัยอย่างไรถึงจะพอ วิจัยแบบนี้ยอมรับได้หรือไม่  สรรพคุณของยาห้ารากที่ระบุไว้จะเห็นคำ
ว่า แก้ไข้ แก้พิษ แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ แก้ผดผื่นคัน แก้อักเสบ แก้ฝี แผนปัจจุบันเห็นแล้วจะเกิด การ
ตกใจว่า ถ้าตำรับนี้ได้ผลอย่างนี้หมดวัดผลได้อย่างไร ซึ่งแผนปัจจุบันต้องการเห็นผลวัดที่ชัดเจน หาก
เปรียบเทียบคำว่า “ข้อบ่งใช้” ซึ่งจะแยกจากคำว่า “สรรพคุณ” ซึ่งเป็นสิ่งที่กล่าวอ้างตามตำราได้ แต่ถ้าใช้
คำว่า “ข้อบ่งใช้” แผนปัจจุบันต้องระบุให้ชัดเจนว่าวัดด้วยอะไร ซึ่งเวลาขอขึ้นทะเบียนยา เข้าบัญชียาหลัก
แห่งชาติ หรือจดทะเบียนอะไรก็ตามมักจะใช้คำว่า “ข้อบ่งใช้” เช่น ลดไข้ ต้องมีการวิจัยโดยเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและมีการประเมินรับรองผล 

เพื่อให้ภาพการวิจัยของประเทศเดินได้ง่ายขึ้น หากแบ่งระยะการวิจัยเป็น 4 ระยะ ให้สอดคล้อง
กับสากลที่ในส่วนของการวิจัยยาตำรับที่กล่าวอ้างว่ามีการใช้มาเป็นเวลานาน คณะกรรมการจริยธรรมก็
ต้องการความชัดเจน ในหลักฐานระยะเวลาที่ใช้ยา หากการวิจัยในระยะที่ 1 ใช้คำว่าเป็นการวิจัยทางสังคม
วัฒนธรรม เพ่ือยืนยันที่มาของตำรับยาให้ชัดเจน เช่น  

แบบที่ 1 การวิจัยตำรับยาในคัมภีร์ที่อยู่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 1  - 11 ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เลยโดยนำรายละเอียดตัวสมุนไพรมาหมดทั้งองค์ประกอบตำรับยา น้ำหนักยา 

แบบที่ 2 การวิจัยตำรับยาที่อ้างถึงหมอพื้นบ้าน เดิมมักถูกอ้างว่าเป็นตำรับยาที่หมอพื้นบ้าน      
คิดเอาไว้น่าจะใช้ได้ แต่ตอนนี้อยู่ ๆ จะอ้างอย่างนั้นไม่ได้ คือต้องอ้างถึงหมอพ้ืนบ้านที่ขึ้นทะเบียนแล้ว  

แบบที่ 3  การวิจัยตำรับยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ  
แบบที่ 4 การวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร เช่น วารสารพืชวิทยา  

ซึ่งจะทำให้ได้รับการยอมรับและผ่านการวิจัยในระยะที่ 1 เข้าสู่การวิจัยระยะที่ 2 โดยใช้ข้อกล่าวอ้าง
สรรพคุณด้วยหลักการที่ง่าย คือ จากงานวิจัยระยะที่ 1 ที่พบว่ามีการใช้ตำรับยามาก่อนแล้วอย่างน้อย 
100 ราย ไม่เกิดการแพ้รุนแรง ไม่มีผู้เสียชีวิต ก็สามารถพิสูจน์ความปลอดภัยได้ ไม่จำเป็นต้องไปวัดผล
อะไรมาก แล้วจึงเข้าการวิจัยระยะที่ 3 คือ มีการกำหนดตัววัดผลลัพธ์การรักษาชัดเจน ไม่ใช่แค่สรรพคุณ 
เป็นข้อบ่งใช้ เช่น ลดการอักเสบก็วัดผลลัพธ์ว่าสารที่เกี่ยวกับที่ลดการอักเสบคืออะไรที่ เป็นต้น ถ้าจะใช้การ
วัดผลเป็นแบบสอบถาม เช่น เป็นข้อบ่งใช้ว่าตำรับยาสมุนไพรรักษาหอบหืด ต้องมีเกณฑ์การวัดอาการหอบ
หืดที่ชัดเจน มีการเป่าปอด มีการใช้ แบบสอบถามที่เป็นมาตรฐาน มีการตรวจสอบชัดเจน อันนี้ก็จะเข้าเป็น 
Outcome Assessment Study แล้วจึงมาทำวิจัยระยะที ่4 เป็นการติดตามผลหลังจากท่ีได้ใช้แล้ว 
 

นพ.วิชัย โชควิวัฒน 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนฯ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการวิจัยยาตัวหนึ่งเป็นยาที่จะช่วยรักษาการติดยาเสพติด เป็นยาจีน ส่งไปที่คณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ปรากฏว่าโครงการนี้ส่งไปแล้วประมาณ 2 ปี ไม่มีการ
พิจารณา ในที่สุดก็ได้รับแจ้งว่าขอไม่พิจารณาเพราะว่ายานี้เป็นยาจีน หลักฐานต่าง ๆ เอกสารทั้งหมดเป็น
ภาษาจีน และท่ีคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีคนรู้ภาษาจีนเลย ซึ่ง
ก็ไม่มีการหาคนที่รู้ภาษาจีนมาอ่าน เมื่อสมัยเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงมี
แนวคิดว่าถ้าหากส่งโครงการวิจัยไปที่คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข 
อาจจะพบกับประสบการณ์แบบเดียวกัน ทั้งที่ยาตัวนี้เป็นยาที่อยู่ในเภสัชตำรับของทางจีนแล้ว  มีการใช้ใน
การรักษาเรื่องยาเสพติด ที่นำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อวิจัยระยะที่ 4 กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้บ่อย เพราะ
คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข อยู่ในสาขาแพทย์แผนปัจจุบันทั้งหมดซ่ึง  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

มีแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับแพทย์แผนไทย จึงเริ่มต้นแสวงหาความรู้และให้ได้รับการยอมรับ 
ได้นำเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกมาเป็นแนวทาง ในที่สุดก็สามารถสร้างเกณฑ์การวิจัยด้านการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้นมา โดยการวิจัยในคนมีหลักคือ 1) ตัวยาที่จะนำมาวิจัยต้องมีความ
ปลอดภัยเพียงพอที่จะยอมรับให้ไปวิจัยในคนได้ 2) ตัวยาต้องมีศักยภาพ คือ ได้ผล ต้องมีหลักฐาน
การศึกษาในห้องทดลอง ในสัตว์ทดลองหรือที่สามารถยืนยันว่าได้ผลดี เพราะการวิจัยในมนุษย์ต้ องมอง
ระหว่างประโยชน์กับความเสี่ยงที่ต้องชั่งน้ำหนัก  

ด้านหลักการวิจัยยาของแผนปัจจุบัน ถ้าจะบอกว่ายาตัวที่จะนำไปวิจัยในคนได้ปลอดภัยเพียงพอ 
1) ต้องทดลองในห้องทดลองแล้วมีหลักฐานว่าปลอดภัยโดยศึกษาทุกแง่ทุกมุม แต่สมุนไพรตัวหนึ่งต้องแยก
สารทุกชนิด แล้วนำสารแต่ละชนิดไปศึกษาตามหลักการซึ่งจะลงทุนมาก 2) ต้องทดลองในสัตว์ และต้อง
เป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ได้ ยกตัวอย่างการวิจัยกราวเครือ ก็ต้องตรวจสอบว่าในอดีตทั้งในประเทศ
ไทยและในต่างประเทศเคยวิจัยในสัตว์ทดลองใดบ้าง ปรากฏว่า วิจัยในนกกระทา แต่นกกระทาเป็นตัวแทน
ของมนุษย์ไม่ได้ ตอนนั้นผมเป็นคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน พิจารณาว่าถ้าจะวิจัยขอให้ไป
ทดลองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในที่สุดก็นำไปทดลองในหนู ซึ่งหนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแม้จะต่างจากคน
แต่ก็ใกล้เคียงมนุษย์มากกว่านกกระทามาก ในที่สุดจึงเอากราวเครือไปทดลองในหนูก่อน แล้วพบว่า มีความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่งแล้วจึงได้ทดลองในคน เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล หากยอมปล่อยให้วิจัยไปเลย
ไม่มีหลักเกณฑ์จะปัญหาตามมาแน่นอน สมมุติว่าวิจัยออกมาแล้วได้ผล แต่ในแง่ของความปลอดภัย
เหนือกว่าการได้ผลหรือไม่ เพราะยาบางชนิดได้ผลดีจริงแต่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น     
มียาตัวหนึ่งที่มนุษย์โลกกลัวที่สุด เคยใช้ในคนท้องที่แพ้ เหม็นอาหาร เมื่อกินยาอาการดีขึ้น ปรากฏว่า
หลังจากยาออกสู่ท้องตลาดได้ 1 ปี เด็กเกิดมาแขนขากุดจำนวนมาก นี่คือปัญหาเรื่องความปลอดภัย 
เพราะฉะนั้นการที่ยาจะเข้าไปสู่มนุษย์ต้องมีหลักฐานเรื่องความปลอดภัยพอสมควร ในที่สุด พบว่า ถ้าหาก
ว่ามีอยู่ในตำรับดั้งเดิม แล้วใช้กันมายาวนานพอสมควรและมีหลักฐานว่ามีความปลอดภัยพอสมควร เรา
อาจจะรับรองว่าไม่ต้องทดลองในสัตว์หรือในห้องทดลองซ้ำเพิ่มเติม ถือว่าประสบการณ์การใช้ที่มีมายืนยัน
ได้ ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน จะพิจารณาตามหลักฐานการศึกษาวิจัยหรือในตำราที่
เชื่อถือได้ ซึ่งเป็นหลักการตามองค์การอนามัยโลก 
 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 

คำถาม ตำรับยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย ได้รับการรับรอง
และมีความปลอดภัยเพียงใด 
คำตอบ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนฯ  

บัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทย เป็นบัญชียาหลักที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก ถ้ ามี
โอกาสเข้าไปใน Website ค้นเรื ่องบัญชียาหลักแห่งชาติมาอ่านดูทั้งหมดจะพบว่า มีเรื ่องน่าชื่นชมมาก 
เพราะวิธีจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติทำตามหลักสากล แล้วบัญชียาหลักแห่งชาติของเรามีขั้นตอนวิธีการทำ
ต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก แล้วก็เข้มงวดในการพิจารณาต่าง ๆ อย่างดี และหลาย ๆ 
อย่างทำดีกว่าขององค์การอนามัยโลก เพราะฉะนั้นบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยเป็นบัญชีที่
น่าเชื่อถือ และน่ายินดีที่ประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับนี้สูงมาก หลักสำคัญที่สุดมี 2 ข้อ คือ 1) ปลอดภัย
พอสมควรและได้ผลพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับยาอ่ืน 2) บัญชียานี้ทั้งการรักษาด้วยสิทธิบัตรทอง สิทธิ
ข้าราชการ และสิทธิประกันสังคมมีหลักจ่ายยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ  

การส่งเสริมยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ด้วยว่าหากมีแต่บัญชียาแผนปัจจุบันอาจไม่
เพียงพอ ครั้งเมื่อเริ่มพัฒนาเพิ่มยาสมุนไพรเข้าไป มีอยู่ 3 รายการ และต่อมาเพ่ิมเป็น 6 รายการ ปัจุบันมี  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

74 รายการ ยาสมุนไพรที่จะเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ จะต้องมีหลักฐาน 2 อย่าง คือ 1) ความปลอดภัย 
2) หลักฐานด้านประสิทธิผล แต่เนื ่องจากยาสมุนไพรมีหลักฐานความปลอดภัยและหลักฐานด้าน
ประสิทธิผลค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นจึงพยายามทำการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มข้อมูลน้ำหนักเรื ่องความ
ปลอดภัย ถือได้ว่าบัญชียาสมุนไพรของไทยเป็นนวัตกรรม  
 การศึกษาหลักฐานความปลอดภัยของยาสมุนไพร จะศึกษากับผู ้ป ่วยไม่ต่ำกว่า 2,000 ราย             
เช่น การศึกษาวิจัยเรื ่อง efficiency และความปลอดภัยจะต้องศึกษา 5,000 ราย หรือ 10,000 ราย          
หรือ 20,000 ราย  ถ้าเป็นวัคซีนอาจจะเป็น 100,000 ราย ตามหลักสถิติ ฉะนั้น  ยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก
แห่งชาติถือว่ามีข้อมูลหลักฐานความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง และนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขต้องติดตามปลอดภัยไป
อย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาสมุนไพรต่าง ๆ  
ภก.พินิต ชินสร้อย โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  

เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1) ยาที่มาจากโรงพยาบาล 2) ยาที่มาจากเอกชน ซึ่งมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่อนข้างเข้มงวด โดยคณะทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์
ทางด้านแผนไทย อาจารย์ทางด้านแผนปัจจุบัน แพทย์ เภสัชกร หรือแม้แต่ ผู ้ใช้ในโรงพยาบาลนี้            
ต้องประชุมพิจารณาร่วมกันว่าตำรับยาที่เสนอมามีความปลอดภัย มีความเหมาะสมที่จะใช้หรือไม่ ต้องมีความ
ชัดเจนว่าใช้มาแล้วกี่คน หรือต้องมีการติดตามความปลอดภัยอย่างน้อย 1,000 ราย ต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็น
ว่าใช้ระบบการติดตามแบบไหน บางกรณีให้เหตุผลว่า มีการใช้เป็นเวลานานน่าจะปลอดภัย แต่ไม่มีหลักฐานที่
แสดงให้เห็นว่ามีระบบติดตามคนไข้ มีหลายตำรับที่เสนอมาแล้วต้องกลับไปแก้ไข ตลอดจนเรื่องของเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ เมื ่อเข้าบัญช ียาหลักแล ้วทุกตำร ับต้องมีการติดตาม อย่างน้อยต้องเป็น Spontaneous 
Reporting System: SRS ยาบางตัวต้องขอให้เป็น intensive เช่น กลุ่มที่ต้องมีการเฝ้าระวังในการใช้กับคนท้อง 
ต้องมีการติดตามอย่างเข้มข้น โดยจะมีคณะทำงานย่อยอีก 2 ชุด คือ คณะทำงานเกี ่ยวกับยาแผนโบราณ           
กับคณะทำงานเกี่ยวกับการวิจัยยา ทั้ง 2 คณะ ต้องพิจารณากลั่นกรองก่อนจึงจะนำเข้าคณะทำงานชุดใหญ่             
จากคณะทำงานชุดใหญ่กลั่นกรองอีกรอบว่าจะไปเข้าคณะทำงานประสานผล กว่าจะถึงคณะอนุกรรมการพิจารณา
อีกรอบ เพราะฉะนั้นในการกลั่นกรองค่อนข้างเข็มข้น จึงเชื่อมั่นได้ว่ายาที่เขาบัญชียาหลักแล้วเป็นยาที ่มี
ประสิทธิผลและความปลอดภัย 
คำถาม กรณีไคร้เครือเป็นสมุนไพรที่ World Health Organization (WHO) รายงานว่าเป็นสารก่อมะเร็ง 
ปรากฏว่าในตำราหลายตัวที่มีไคร้เครือต้องตัดส่วนผสมตัวนี้ออก ในฐานะที่เป็นผู้ใช้จึงมีความกังวลใจจะมี
สมุนไพรตัวใดเป็นเช่นเดียวกับกรณีของไคร้เครืออีกหรือไม่ 
คำตอบ นพ.วชิัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนฯ  

ตัวยาทุกชนิดที่อยู่ในตำรับตำราการแพทย์แผนไทยยิ่งเก่ายิ่งต้องตรวจสอบ เพราะจะใช้หลักว่า
ตำราเก่าแล้วถูกหมดนั้นไม่ใช่ เพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลกล่าวว่า ไคร้เครือมีความเป็นพิษ ต้องพิสูจน์ว่าเป็นพิษ
จริงหรือไม่ หากพบความเป็นพิษจะจัดการอย่างไร จะตัดออกจากในตำรับได้หรือไม่  ยกตัวอย่างเช่น    
“ตำรับยาหอม” ที่มีส่วนประกอบถึง 70 ชนิด มีความจำเป็นต้องใช้ทุกตัวหรือไม่ ความจริงยาหอมอาจไม่
จำเป็นต้องใช้ทุกตัว หากใช้เฉพาะตัวที่จำเป็นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงหรืออาจจะลดความเป็นพิษลงไปด้วย 
ยกตัวอย่าง “กระดูกเสือ” หากใส่เข้าไปในตำรับยา ประเทศไทยก็จะถูกขึ้นอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ (CITES) แม้ว่ากระดูกเสือจะมีสรรพคุณยาที่ดี แต่หากต้องถูกขึ้นบัญชี อนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศ (CITES) ก็ต้องพิจารณาว่าคุ้มหรือไม่ เพราะฉะนั้นเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้โลกเปลี่ยนแปลงไป
เราต้องติดตามแล้วก็ปรับตัว กรณี “ไคร้เครือ” เมื่อพบว่ามีปัญหาต้องตั้งคำถามว่าจำเป็นต้องอยู่ในตำรับ
หรือไม่ ถ้าจำเป็นต้องเอาไว้เราจะลดความเป็นพิษได้อย่างไร ตนเองได้เป็นอาจารย์สอบนักศึกษา       
ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เป็นการศึกษาตำรับยา“แก้โรคภูมิแพ้” จากจารึกวัดโพธิ์ พบว่า ใน 
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ตำรับวัดโพธิ์มียาแก้โรคภูมิแพ้อยู่หลายตำรับ ตำรับยาที่นักศึกษาเลือกนำมาทำวิจัยมี “ดองดึง” ซึ่งมีสาร 
Colchicine เพราะฉะนั้นจะต้องมีการลดพิษ ซึ่งเป็นเรื่องของความปลอดภัยในตำรับ เมื่อก่อนใช้แล้วเกิด
พิษก็ไม่มีคนมาตรวจสอบ แต่ปัจจุบันพบว่า เกิดพิษแล้วยังใช้อยู่ โดยไม่คำนึงถึงการลดพิษนั้นไม่ได้  ฉะนั้น 

นักศึกษาจึงต้องคิดหาวิธีลดพิษของดองดึง  จากการตรวจสอบตำราแผนตะวันตก พบว่า มีวิธีลดพิษอยู่        
4-5 แบบ ซึ่งคือการ review literature ขณะนั้นก็ต้องศึกษาว่าหมอตำรับแผนไทย มีวิธีลดพิษหรือไม่ จาก
การ review literature แล้วไม่พบตำราใดระบุการลดพิษ แต่หมอแผนไทยมีความรู้ที่อยู่ในตัวเยอะ เรียกว่า 
tacit knowledge เป็นความรู ้ฝ ังลึกมีอยู ่ในตัวหมอสืบทอดกันมา  แต่ไม่ม ีเข ียนกันออกมา เพราะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไม่ชอบเขียนชอบถ่ายทอดปากสู่ปาก นักศึกษาคนนี้จึงไปสัมภาษณ์หมอ
ไทยที่เก่ง ๆ และมีประสบการณ์เรื ่องการลดพิษดองดึง จำนวน 5 คน เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ผล
การศึกษาพบว่า มีวิธีลดพิษไม่เหมือนกัน และนี่คือปัญหาของการแพทย์แผนไทย เพราะการที่ไม่ได้มีการ
เขียนอธิบายจึงเป็นไป ตามประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนั้นจากการ review literature จากหมอ 5 คน 
5 แบบ ก็มาพิจารณาแล้วเลือกวิธีหนึ่งเพื่อทำการลดพิษดองดึง แล้วจึงทำการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบแบบ 
randomized trial ผู้เข้าร่วมการวิจัย 20 ราย นักศึกษาคนนี้ทำดีมาก ทุ่มเท ขยันมาก กรรมการสอบทุก
คนให้ดีมากและนำวิทยานิพนธ์ไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิจัยของตำรายาแผนไทย 
คำถาม จากที่ฟังมารู้สึกว่าการทำวิจัยนั้นยาก เราต้องอยู่สนามเดียวกับแผนปัจจุบัน ต้องทำตามแบบแผน
ปัจจุบัน สมุนไพรไทยในคัมภีร์ต่าง ๆ บางตำรับมีตัวยาหลายตัว บางตำรับมีน้อย ความละเอียดก็ไม่ค่อยมี 
กรณี “ไคร้เครือ” ที่มีข้อถกเถียงกันมาก นักวิชาการบางท่านบอกว่าสารก่อมะเร็งเป็นคนละตัวที่มีอยู่ใน
สมุนไพรไคร้เครือ เพราะชื่อวิทยาศาสตร์คนละตัวกัน จะทำอย่างไรจึงจะลดปัญหาตรงนี้ได้จริง ๆ อยากให้มี
งานวิจัยด้าน ยาไทยออกมาเยอะ ๆ ว่ามีประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ จริง ๆ หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังมีน้อย
มาก โดยเฉพาะยาตำรับซึ่งมีอยู่เป็นพัน ๆ ตำรับ มีการวิจัยจริงออกมา  ก็ไม่กี ่ตำรับ อนาคตควรจะทำ
อย่างไรจึงจะได้งานวิจัยออกมาเยอะ และเป็นที่เชื่อถือสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมให้สมุนไพรไทยได้รับ
การยอมรับจากคนท้ังโลกได ้
คำตอบ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน  

ทั่วโลกจะให้การยอมรับเมื่อมีผลการศึกษาวิจัย ตอนที่เมืองจีนเปิดประเทศ ปี พ.ศ.2518 อาจารย์คึก
ฤทธิ์ ปราโมช จับมือกับเหมา เจ๋อตุง ผู้นำสูงสุดของรัฐบาลจีน ตอนนั้นเมืองจีนยากจนมากขอรับความช่วยเหลือ
จากไทย แต่ปัจจุบันนี้ประเทศจีนพัฒนาไปมาก อย่างงานวิจัยของเขาไปไกลมากเพราะเขาเริ่มต้นและเขาลงมือ
ทำตามหลักวิชา มีการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการเขียนบันทึกไม่หวงความรู้ และเขาแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้น       
การศึกษาวิจัยของประเทศไทยก็ต้องใช้สติปัญญา ใช้ความรู้จากการแพทย์แผนไทย จะคิดสูตร จะเลือกสูตรอะไร 
ก็ต้องมีเกณฑ์วิธีเลือก นี่คือการใช้ความรู้ เราไม่ต้องท้อใจเริ่มวันนี้อีก 50 ปี ได้ผลก็ไม่ช้าไป แต่ถ้าไม่เริ่มมีแต่
ถกเถียงกันจะถอยหลังไปอีก 

ผศ.ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จากตัวอย่างการวิจัยในวันนี้ จะเห็นว่าหากทำวิจัยให้เป็นระบบ มีการเลือกตัวตำรับที่จะศึกษามี

ที่มาที่ไปชัดเจน แล้วเราออกแบบการวิจัยให้ดี คุณภาพการวิจัยเชื่อถือได้ มีการศึกษาวิจัยในคนแล้ว ระบบ
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เตรียมรองรับไว้ เมื่อวิจัยเสร็จได้ ผลการศึกษาก็สามารถขึ้น
ทะเบียนได้ ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพขึ้นคือเราคงไม่อยากทำให้งานกระจัดกระจาย ถ้ามีหมื่นตำรับไปทำวิจัย
หมื่นเรื่องพร้อมกันอาจจะไม่คุ้ม สู้เราจัดลำดับความสำคัญเลือกตำรับที่มีความปลอดภัยสูงและมี potential 
efficiency ที่ชัดแล้วมาวิจัยก่อนแล้วทยอยเผยแพร่ผลการวิจัย จะเป็นเส้นทางอนาคตของตำรับยาแผนไทย 
คำถาม การทำวิจัยนอกจากไม่ง่ายแล้วยังต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะ มีแนวทางอย่างไรหาแหล่งเงินทุนอย่างไร 
คำตอบ นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนฯ  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ความจริงแหล่งทุนวิจัยมีเยอะ เพียงแต่ว่าคนที่ทำวิจัยไม่รู้เท่านั้นเอง ภาพรวมในประเทศมีจัดสรร

งบรอไว้เพ่ือให้มีคนที่พร้อมจะทำวิจัยรับไปทำได้ ในประมาณ 2-3 ปี ที่ผ่านมามีความคืบหน้าไม่น้อย ปัญหา
ไม่ใช่เรื่องเงิน ปัญหาคอืคนที่มี idea แล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไรให้งานออกได้  

ในส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พยายามจะ design ให้แหล่งเงินกับ
ผู้ทำวิจัย match กันโดย design ทั้งภาพบนลงล่างและล่างขึ้นบนมา ให้คนที่มี idea ได้ทำ idea ตัวเองให้
ง่ายขึ้น มีการจัดทีมขึ้นหลาย ๆ ทีม ตามความเชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้านให้อยู่ในทีมเดียวกัน ตรงไหนที่ถึงขั้น
ต้องวิจัยในมนุษย์จะมีทีมหมอแผนปัจจุบันเป็นหัวหน้าโครงการให้ อันไหนที่ยังเป็นการวิจัยใน Lab อยู่ก็มี
ทีมเภสัชกร ทีมเทคนิคการแพทย์มาช่วยวิจัย ถ้าผู้วิจัยมี Idea อะไรสามารถแลกเปลี่ยนกับกรมฯได้ เรื่องทุน
ไม่ยากไม่มีปัญหามาก 

 

ภก.พินิต ชินสร้อย โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
แหล่งทุนวิจัยจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรองรับอยู่ ถ้าผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำงาน

วิจัยและคิดว่าอยากได้รับการสนับสนุนทุน สามารถเสนอโครงการวิจัยเข้ามาเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา
ให้ทุน แหล่งทุนไม่ได้หายากขาดแต่โครงการและทีมวิจัยที่มีความพร้อมเข้ามาขอทุนมากกว่า 
 

ทศิทางการศกึษาเพือ่พัฒนาการแพทย์แผนไทยอยา่งยั่งยืน (ในระดบัอดุมศกึษา) 
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

     ผู้อภิปราย 
ดร.อรสา ภาววิมล   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผศ.ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กาญจนาภิเษก 
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย   คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
คุณศุภวรรณ พันธ์บูรณะ  กองวิชาการและแผนงาน  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์   ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสมุนไพร 

 และการแพทย์แผนไทย 
      ผู้ดำเนินการอภิปราย 
  ดร.สมเด็จ กาติ๊บ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สรุปประเด็นการเสวนา  
 รับผิดชอบโดยสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทิศทางของแนวโน้ม        
การจัดการศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านในอนาคต 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 
2541 โดยมีสถานที่ตั้ง ณ บริเวณดอยแง่ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความ
จงรักภักดีของปวงชนชาวไทยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้น้อมนำเอาแนวพระราช
ปณิธานอันที่จะปลูกป่าสร้างคนมาเป็นเข็มทิศในการเดินทางที่ยิ่งใหญ่สู่ภารกิจอันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัย
ตลอดระยะเวลา 20 ปีเต็ม นับแต่เริ่มแรกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมุ่งหมายที่ จะรังสรรค์สถานที่ตั้งแห่งนี้ให้เป็น
มหาวิทยาลัยในสวนด้วยการวางผังแม่บทกำหนดเป็นแนวในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนกับสภาพภูมิ
ประเทศเดิมให้มากที่สุด โดยมีการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือความเป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้
ทัศนียภาพโดยรวมมีทั้งความร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมในการเป็นสถานศึกษาหาความรู้ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 พันธุ์ไม้นับแสนต้นบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกว่า 5,000 ไร่ นับจากอุโมงค์ต้นไม้บนถนนทางเข้า
จนถึงทางเข้าดอยแง่ม เติบโตออกมาจากต้นกล้า ที่ชาวมหาวิทยาลัยร่วมกันปลูกและดูแล นับเป็นความ
มุ่งม่ันอย่างแรงกล้าในการพลิกฟ้ืนผืนดินรกร้างว่างเปล่าในอดีตกลับคืนสู่ผืนป่าอันอุดมในปัจจุบัน และสร้าง
ให้เกิดธรรมเนียมของชาวมหาวิทยาลัยที่จะใช้การปลูกต้นไม้เป็นกิจกรรมสำคัญในวาระโอกาสพิเศษเสมอ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเติบโตมาด้วยเส้นทางที่เป็นตัวของตัวเอง ภายใต้แนวดำเนินงานที่เป็นหัวใจสำคัญ
คือ 1) Difference bester โดยเฉพาะในการพัฒนาวิชาการที่ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ได้อย่างเด่นชัด ทั้งการ
จัดตั้งสำนักวิชาใหม่ หลักสูตรใหม่ และโครงการทางวิชาการที่หลากหลายตอบสนองความต้องการกำลังคน
และนโยบายในการพัฒนาประเทศได้อย่างเท่าทันยุคสมัย 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการใน 14 สำนักวิชา ด้วย 73 หลักสูตรคุณภาพที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลครอบคลุมศาสตร์หลัก 3 กลุ่ม ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและของโลก
คือ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีนโยบายที่โดดเด่นคือ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการ
สอนของทุกสาขาวิชา รวมทั้งกำหนดให้นักศึกษาทุกคนเรียนภาษาจีนอย่างน้อย 1 รายวิชา และยัง
สนับสนุนให้เรียนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกด้วย ทักษะทางด้านภาษานั้นได้สร้างข้อได้เปรียบให้แก่เหล่า
บัณฑิตด้วยมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีความสามารถทางด้านการสื่อสาร ออกไปปฏิบัติงานได้
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความมุ ่งมั ่นในการพัฒนาส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 5 ด้าน คือ  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ด้านความเข้มแข็งของสังคมชุมชนยั่งยืน ด้านกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคม
อาเซียน และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการด้านการวิจัยเฉพาะทาง 21 หน่วยงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนการผลิตงานวิจัยแบบบูรณาการและทำให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที ่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาจำนวนทั ้งสิ ้น 88 รายการ         
เป็นสิทธิบัตร 32 รายการ และอนุสิทธิบัตร 56 รายการ และมีบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่   
ในวารสารและเอกสารการประชุมวิชาการ รวมกว่า 2,000 บทความ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

มหาวิทยาลัยได้นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นฐานในการวิจัยแบบประยุกต์ 
รวมทั้งการนำผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาคและชุมชนต่อยอดสู่การ
วิจัยขั้นสูงจนนำไปสู่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ
เพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ชุมชนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้ 

ในด้านบริการวิชาการ อันเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่เป็นที่พ่ึงทางปัญญา
ของสังคม โดยการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทาง
ปฏิบัติที่จะเกิดผลโดยตรงต่อสังคมมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 4 ด้าน คือ การพัฒนาการศกึษา 
การส่งเสริมอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุขและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมไปแล้วกว่า 1,800 
กิจกรรม ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 600 ล้านบาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 400,000 คน 
นับเป็นผลสำเร็จที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นสืบสานพันธกิจนี้อย่างไม่หยุดยั้ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีภารกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื ่อกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั ่งยืน จากนักศึกษาปี
การศึกษาแรกจำนวนเพียง 62 คน เพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คน ที่เดินทางมาจากทุกภูมิภาคทั่วไทยและ     
ทุกทวีปทั่วโลกในปัจจุบัน นอกจากการบ่มเพาะทางด้านวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยยังมุ่งมั่นส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างสรรค์นอกห้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

หล่อหลอมและบ่มเพาะให้เหล่านักศึกษามีบุคลิกภาพที่ เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นบัณฑิตแห่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยแต่ละกิจกรรมล้วนมาจากหลักคิดสร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพและ
สร้างคุณธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้งานสามารถทำงานได้ในสังคม
หลากหลายวัฒนธรรม มุ่งหวังให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีประสบการณ์และความพร้อมในการออกไปสู่โลก
ของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ 20 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง โดยมุ ่งหมายให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยเพื ่อความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์             
และวิทยาศาสตร์สุขภาพครบวงจร และเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ชั ้นนำ ลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ทุกระดับ โดยมี
แนวคิดสำคัญคือ จะไม่มีผู้ป่วยคนใดที่ถูกปฏิเสธการรักษาเพราะความยากจน ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย     
แม่ฟ้าหลวงเน้นแนวทางการดูแลสุขภาพส่งเสริม ป้องกัน ร ักษาและฟื ้นฟูโดยครอบคลุมการบริการ                
ทั้งโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง โรงพยาบาลทันตกรรมและศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร 

20 ปีเต็มแห่งการเดินทางอันน่าประทับใจ เราเป็นเรือลำใหญ่ที่นำพาเหล่าบัณฑิตมากกว่า 20,000 คน 
สู่ฝั ่งฝัน สร้างบุคลากรคุณภาพออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศ        
และต่างประเทศ ไม่ว ่าจะเดินทางมาจากภูมิภาคใดหรือประเทศใด เมื ่อสำเร ็จการศึกษาออกไปจาก
สถาบันการศึกษาแห่งนี้แล้ว เหล่าบัณฑิตจะนำเอาภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงติดตัวไปทุกหนแห่ง 

20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นเส้นทางแห่งความสำเร็จเป็นนิมิตรหมายแห่ง
ความภาคภูมิใจด้วยการก้าวเดินตามรอยแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พร้อมด้วยแรงพลังที่ช่วยผลักดันทั้งจากพี่น้องชาวเชียงราย อธิการบดี ผู ้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน      
เหล่านักศึกษา รวมถึงกัลยาณมิตรจากทุกภาคส่วน ล้วนเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่สนับสนุนส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีพัฒนาการที่เข้มแข็ง ทั้งยังมีความพร้อมในการบำรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่าง
เหมาะสมเท่าทันทุกสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน และยังคงใฝ่ฝันถึงการเจริญเติบโตก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
ด้วยจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ในการเป็นฟันเฟืองตอบสนองนโยบายของชาติและท้องถิ่นสู่กา รพัฒนา
เพ่ือสังคมท่ียั่งยืนสืบไป มหาวิทยาลัยภายใต้พระนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” 

ผู้ดำเนินการอภิปราย   
 เริ่มต้นถ้าเรามองภาพใหญ่ภาพประเทศรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้การศึกษาหรือความรู้ทั่วไปในเรื่องเชิง
นโยบายสุขภาพให้แก่ประชาชน ที่จะทำให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง อย่างหนึ่งที่จะนำไปสู่
การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน คือ การศึกษา ฉะนั้น ประเด็นปัญหาในวันนี้เราจึงได้หยิบยกในเรื่องของการประชุม
สหวิชาชีพของแพทย์แผนไทย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นประเด็นในการพูดคุยในวันนี้ 
 

ผศ.ดร.รวิวรรณ  เจริญทรัพย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
 อยากชี้ให้เห็นโอกาสของแพทย์แผนไทยก่อน ในอดีตอาจจะมองว่าแพทย์แผนไทยจบแล้วไปทำงาน
ที่โรงพยาบาลอย่างเดียว ปัจจุบันแพทย์แผนไทยมีโอกาสที่จะผลักดันหรือส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร  อย่างนโยบาย Thailand 4.0 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะช่วย
สร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่เราเน้นกันอยู่คือ 
เรื่องของการแพทย์แผนไทยและเรื่องของการท่องเที่ยววิถีสุขภาพไทย ซึ่งจริง ๆ แล้วแพทย์แผนไทยมีโอกาส
อย่างมากที่จะเข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้ เมื่อไปสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิตก็ยังมีจุดด้อยจุดอ่อนหลาย ๆ จุด ที่มัน
ยังทำให้เราไปไม่ถึงจุดนั้น พอได้ศึกษาข้อมูลมาบ้าง เช่น การจัดการเรียนการสอน ผู้ใช้บัณฑิตของเราบอก
ว่า บัณฑิตของเรายังไม่สามารถไปปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริงได้ เหมือนกับว่าการเรียนการสอนยังไม่
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ขณะสอนในสถานศึกษาทุกอย่างเกิดการจำลองขึ้นหมด เมื่อเด็กไปอยู่ใน  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

สถานที่จริงนั่นคือชีวิตจริงไม่มีการจำลองทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอ่ืน คือสิ่งที่เราจะต้องนำไปพัฒนา 
 ประเด็นที่สอง เรื่องของความเชื่อมั่นในการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยรวมถึงยาสมุนไพร สำหรับ
คนที ่มีความเชื ่ออยู ่แล้ว แต่ถ้าเราจะไปให้ถึงให้ไกลในระดับชาติ ระดับนานาชาติ ต้องมีหลักฐาน             
เชิงประจักษ์ เพื่อที่จะสนับสนุนสร้างความเชื่อมั่น การสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์หรือแม้กระทั่งการสร้าง
หลักฐานเชิงประจักษ์ต้องมาจากกระบวนการเรียนรู้และการวิจัย เป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะพัฒนาตรงนี้  

ประเด็นที่สาม  เป็นเรื่องการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ ถ้ามองแพทย์ไทยในอดีตสหวิชาชีพของเรา
คือ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร แต่อนาคตถ้าเราจะก้าวไปสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรแล้วสหวิชาชีพ
จะเพ่ิมมากข้ึน เราจะทำงานร่วมกับผู้อ่ืนมากขึ้น  

ประเด็นที่สี่  ในมุมมองของระบบบริการสาธารณสุข ยังมองว่า แพทย์แผนไทยยังไม่ได้ใช้ทักษะใน
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เราอาจจะต้องมาค้นก่อนว่า ศาสตร์การแพทย์
แผนไทย เราจะทำให้โดดเด่นออกมาได้อย่างไรได้บ้าง เพราะนี้คือมรดกของประเทศไทย 

 

ผศ.ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

ได้มีโอกาศไปมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย สิ่งที่เห็นชัดเจน คือ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งทุกคนพยายามทำให้ได้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ที่วางไว้  
เนื่องจากต้องยอมรับถึงข้อจำกัด การเรียนการสอนแพทย์แผนไทยมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1)
เป็นเหมือน Master plan ที่ทำให้ทุกคนปฏิบัติการ สิ่งที่บอกว่ายังไม่ได้ตามเป้าประสงค์ เพราะว่ามาตรฐานการรักษา
แพทย์แผนไทยก็เป็นมาตรฐานที่มีหลากหลายรูปแบบ ตัวเองจบเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย A B C ก็จะเหมือนกัน    
แต่แพทย์แผนไทยรักษาโรคเดียวกันมาตรฐานก็หลากหลาย โรคศิลปะก็จริงมาตรฐานต้องใกล้เคียงกันระดับหนึ่ง      
แต่ตอนนี้มีมาตรฐานค่อนข้างหลากหลาย เป็นสิ่งที่ดีแต่มาตรฐานควรจะมี กรมเองก็เห็นความสำคัญอยู่ก็จะทำ
มาตรฐานตำราของประเทศ ด้านหัตถเวชกรรม เภสัชกรรม ต้องให้เครดิตกรมว่ากรมก็เริ่มพยายามทำเรื่องนี้แล้ว  
 เรื่องของการปฏิบัติมองว่า ไม่ได้โจมตีหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนื่องจากการใช้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยไม่แพร่หลายเหมือนแพทย์แผนปัจจุบัน ถ้าจบแพทย์แผนปัจจุบันผู้ป่วยแต่ละวันมีมากมาย แต่แพทย์แผนไทย 
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยที่เปิดแพทย์แผนไทย คลินิกเองคนมาใช้บริการบางครั้งไม่เยอะ มารับบริการหลักเรื่อง
การนวด นวดจะแบ่งออกเป็นนวดผ่อนคลายก็เยอะ นวดรักษาโรคก็มีระดับหนึ่ง ในรุ่นที่เปิดนักศึกษาประมาณ     
40 - 50 คน กรณีศึกษาอาจไม่ค่อยพอ คลินิกที่เปิดตอนบ่ายหรือเปิดทั้งวัน นักศึกษาเองเรื่องการฝึกฝนด้านการ
นวด การลงน้ำหนักลงแรงต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ประเมินค่อนข้างยาก สมมุติ เภสัชกรทำยาครีมชัดเจนสามารถทำได้      
แต่ถ้าเป็นเรื่องนวด อาจารย์ผู้สอนเอง มาตรฐานการวัดประเมินผลก็พูดยาก นวดแล้วได้ผลขนาดไหน สมมุติไปสอบ
แล้วนวดนักศึกษาจับคู่กันเอง โดยข้อจำกัดด้านจริยธรรมในมนุษย์คงไม่สามารถเอาผู้ป่วยหลัก ๆ  โรคนั้นมาให้นวด
เลยได้ การวัดการประเมินผลก็ลำบาก ต้องให้ความเป็นธรรมกับวิชาชีพเหมือนกัน เภสัชกรรมแผนไทย เช่น         
การผลิตยา ยาเป็นเม็ด มีมาตรฐานอยู่แล้วยอมรับสามารถทำได้ เห็นได้ชัดเจน แต่หัตถเวช หรือเวชกรรมเอง
นักศึกษาได้เรียนขั้นพื้นฐานไม่ชัดเจนตั้งแต่แรก พยายามสอนแต่กรณีศึกษามีจำนวนน้อย เนื่องจากคนไข้มาใน
คลินิกไม่ได้มีจำนวนมาก นอกจากบางสถานที่ เช่น รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นที่ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ป่วยจำนวน
มาก นักศึกษาเรียนกรณีศึกษาแบบจำลอง ก็ต้องไปใช้วิธีฝึกที ่โรงพยาบาล ซึ ่งส่วนมากก็เป็นของกระทรวง
สาธารณสุข สิ่งที่ต้องมีการปฏิรูปคือ 1) การมีพื้นฐานใกล้เคียงกัน 2) การฝึกงาน  3) การจัดการเรียนการสอน
แพทย์แผนไทยอาจจะมาจากครูอาจารย์ การสืบทอดความรู้ บอกกล่าวเล่าให้ฟัง สมัยก่อนต้องนวดถึงจะได้ตำรา   
ถึงจะได้ความรู้ ส่วนอาจารย์รุ่นใหม่ การถ่ายทอดความรู้ไม่ค่อยหลากหลาย โดยสื่อเองก็ไม่ค่อยหลากหลาย คงต้อง 
ปฏิรูปการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ปฏิรูปข้อมูลเชิงประจักษ์พ้ืนฐานให้มากขึ้น  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ผู้ดำเนินการอภิปราย   

 ในมุมมองของเภสัชกรรมแผนไทย สถานการณ์ปัจจุบันคิดว่ามีประเด็นปัญหาหรือมีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุง 
 

ผศ.ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

ยาแผนปัจจุบัน ส่วนใหญ่คนทราบถึงผลข้างเคียงของยา (ADR site effect) กลัวมีอันตรายต่อตับและ
ไต ซึ่งโอกาสตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีในเรื ่องของเภสัชกรรมแผนไทย ตัวยาในพืชแน่นอนว่าอยู่ในพืชจะต้อง
ปลอดภัยในเรื่องของยา การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเรื ่องของผลข้างเคียงจะน้อยกว่าแผนปัจจุบัน
เนื่องจากอยู่ในสารสกัดจากพืช แต่หากถามว่ามีหรือไม่ ตอบเลยคือมี ฉะนั้น กระบวนการปรุงหรือกระบวนการ
ต่าง ๆ ตามมหาวิทยาลัยที่เข้าไปตรวจ ลักษณะเหมือนคณะเภสัชศาสตร์ มีนาโนเทคโนโลยี แพทย์แผนไทย    
ทำแคปซูลหรือทำลูกกลอนมีระบบการทำค่อนข้างจะเหมือนแผนปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า เนื่องจากตัวสมุนไพร
เอง ต้นไม้ต้น A กับต้นไม้ต้น B เก็บเวลาต่างกัน พื้นที่ต่างกันสาระสำคัญจะไม่เท่ากัน คนที่ใช้จะต้องมีการ
ยอมรับ ทุกคนพยายามทำมาตรฐาน (standardized) คือ ต้นไม้ไม่ใช่สารเคมีที่จะสังเคราะห์ได้ว่ากี่มิลลิกรัม 
ฉะนั้น การใช้สมุนไพรต่าง ๆ เมื่อแปรรูปให้ทันสมัยสามารถทำได้แน่นอน เนื่องจากตัวยาสำคัญมีการวิจัย    
เชิงรุก ดิน หรือใช้เรื ่องการเกษตร ฉะนั้นส่วนนี้ต้องมีการวิจัยเพิ่มเกี่ยวกับที่มาของต้นไม้หรือเรื ่องของ
สารสำคัญ ส่วนกระบวนการผลิตมองว่าปัจจุบันมีความก้าวหน้ามาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำเหมือนแผน
ปัจจุบัน เรื่องการบรรจุ (packaging) อาจจะไม่ดึงดูดเท่าที่ควร ปัจจุบันควรรณรงค์และให้ประชาชนเข้าใจเรื่อง
การแพ้สมุนไพรตั้งแต่เริ่มต้นใช้ยาสมุนไพร 

 

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไม่ใช่แพทย์แผนไทย เริ่มทำงานเป็นแพทย์
แผนปัจจุบัน เป็นแพทย์ผ่าตัดสมอง เป็นแพทย์ระยะหนึ่งทำวิชาการด้วย ต่อมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หลายแห่ง จนกระทั่งมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงได้เรียนรู้แพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรมากขึ้น ตอนหลังมาทำเรื่องการศึกษาอาจจะมีมุมมองหลายอย่าง รวมถึงขณะนี้เป็นกรรมการสภา
การแพทย์แผนไทย ทำอย่างไรจะจัดการศึกษาให้ได้คนที่จะมาพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืน ดูตั้งแต่อดีต 
ปัจจุบันเป็นอย่างไร อนาคตจะเกิดอะไรขึ้น จึงจะกำหนดทิศทางได้สอดคล้องกับสิ่งที่จะเป็นไป  
 ที่ผ่านมาการแพทย์แผนไทยเคยเป็นระบบการแพทย์หลักของประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยธุยา
มาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนกลาง ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา แพทย์แผน
ตะวันตกเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ตอนที่ตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรก “ศิริราช” ก็สอนแพทย์แผนไทย
ด้วยควบคู่ไปกับแผนตะวันตก มาระยะหนึ่งมีปัญหาว่า แพทย์แผนไทยไม่สามารถเชื่อมต่อกับแพทย์แผน
ตะวันตกได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ในที่สุด ศิริราชก็ตัดสินใจเอาแพทย์แผนไทยออกเหลือเพียงแผน
ตะวันตก ซึ่งก็เป็นเวลา 100 กว่าปีแล้ว ทำให้แพทย์แผนไทยต้องออกไปจากระบบการศึกษาที่เป็นทางการ 
ไปสอนจากครูสู่ศิษย์ตามชนบทไม่ได้สอนตามสถาบันการศึกษา ขณะเดียวกันการให้บริการการแพทย์แผน
ไทยก็เสื่อมถอยไปด้วย เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพไม่มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบแผนตะวันตกก็เข้า
มาแทนที่ในระบบบริการ แผนไทยกลับมาฟื้นคืนชีวิต ประมาณปี 2525 ที่อาจารย์อวย เกตุสิงห์ ได้เล็งเห็น
ว่าแผนปัจจุบันไม่ใช่คำตอบในการดูแลสุขภาพ ก็เลยรื้อฟื ้นแพทย์ แผนไทยขึ ้นมาแต่ก็ยังไม่ค่อยมีความ
เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเดินอย่างช้า ๆ 
 ถ้าหากเราจะให้แพทย์แผนไทยกลับมาให้มีความยั่งยืนอยู่ในระบบบริการสุขภาพ ก็มีภารกิจที่ต้อง
ทำหลายอย่าง ต้องเข้าใจว่าการแพทย์แผนไทยมีเป้าหมายคือ ดูแลสุขภาพคน แน่นอนต้องทำร่วมกับบริการ
สุขภาพด้านอื่น ๆ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งเทคนิคการแพทย์ การที่จะทำให้การแพทย์แผนไทยอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืนต้องทำให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบบริการของประเทศ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องยอมรับแพทย์แผนไทยให้มีที่ยืนอยู่ในระบบบริการสุขภาพ ถ้ายังไม่เป็นที่ยอมรับก็จะ
ไม่มีที่ยืน และต้องทำงานร่วมกับแผนปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือกและวิชาชีพอ่ืนอย่างเหมาะสม ฉะนั้น คนทำงาน
แผนไทยไม่ใช่เรื่องงาน การศึกษาก็ต้องให้คนทำภารกิจนี้ได้ ที่ผ่านมาผมทำแผนไทยมาก็นาน เข้ามาเกี่ยวข้อง  
ก่อนมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สิ่งที่ผมพยายามทำใช้กลยุทธ์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  
 1) ผลักดันผ่านผู้กำหนดนโยบายระดับสูง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอ่ืน ๆ และรัฐบาลด้วย 
ได้รับการยอมรับจนถูกกำหนดเป็นนโยบายระดับประเทศ   
 2) ต้องให้ประชาชนยอมรับ มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ซึ่งจัดมา 16 ปีแล้ว เริ่มต้นด้วยการกำหนด
เป้าหมายว่า เพ่ือสื่อไปถึงประชาชนจึงลงทุนมาจัดที่เมืองทอง ซึ่งค่าเช่าสถานที่ก็แพง เพ่ือให้ประชาชนรู้จักแพทย์
แผนไทยและยอมรับมากขึ ้น พยายามใช้ว ิธ ีอ ื ่นอีกหลาย ๆ ทางการประชาสัมพั นธ์ผ ่านกระแสสังคม               
(social media) ผ่านสื่อมวลชน ก็ทำอย่างต่อเนื่อง และก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นจากประชาชนสำเร็จระดับหนึ่ง 
 3) การผลักดันผ่านนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทั้งหลาย รวมถึงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
สาธารณสุข สังคมเศรษฐกิจ ให้ยอมรับการแพทย์แผนไทย ยังถูกต่อต้านและถูกโจมตีค่อนข้างมาก 
 ในอดีตที ่ผ่านมาการฟื้นคืนชีพของแผนไทยเข้ามาสู ่กระทรวงสาธารณสุข เริ ่มจากปี 2535       
ต้องขอบคุณ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ซึ่งได้เสนอในการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้
บรรจุแพทย์แผนไทยเข้ามาในยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ผมเป็นคณะทำงาน
ยุทธศาสตร์อภิปรายพอสมควร เชื่อถือได้หรือไม่ มีข้อพิสูจน์หรือไม่ว่า ไม่มีการเสียหายจากการให้บริการ 
เดี๋ยวกระทรวงสาธารณสุขจะถูกโจมตีไปด้วยว่าเอาศาสตร์ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับเอามาใช้ ในที่สุดก็ได้รับการ
บรรจุไว้เป็นแผนงานย่อยในยุทธศาสตร์กระทรวง ซึ่งแผนงานย่อยมีตั ้ง 300 กว่าแผน หลังจาก 10 ปี     
ผ่านไป มีการจัดตั้งสถาบันการแพทย์แผนไทยอยู่ภายใต้กรมการแพทย์ และต่อมาได้สถาปนากรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เมื่อปี 2545 ใช้เวลา 10 ปี สถาบันเล็ก ๆ มาเป็นกรมได้     
แม้จะเป็นกรมเล็กก็ตาม 
 ในขณะเดียวกันประสบความสำเร็จในแผนฉบับที่ 9 ปี 2545 – 2549 มี 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ   
ที่รัฐบาลผลักดัน นั่นคือ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศให้ใช้ร่วมกัน
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน  อีกอันหนึ่งคือ ยุทธศาสตร์บริการสุขภาพเพื่อสร้างรายได้ เพื่อผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ก็มีโครงการ Medical Hub เกิดขึ้น ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ พบปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งคือ ผู้ทำงาน
แทบไม่มีเลยคนที่มีความรู้การแพทย์แผนไทย ขณะนั้นยังไม่มีปริญญาตรีแพทย์แผนไทยมีแต่หลักสูตร
ประกาศนียบัตร จึงมีการพัฒนาการศึกษาขึ้นเป็นระดับปริญญาตรีมาจนถึงทุกวันนี้ ประมาณ 16 ปี พอ ๆ 
กับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 
 ในยุทธศาสตร์ที่ทำมาตั้งแต่ปี 2545 ที่สำคัญคือ เรื่องสร้างรายได้ เรื่องเศรษฐกิจ กำหนดว่าจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพอ่ืน มีเป้าหมายที่จะ
ส่งออกเพ่ือหารายได้เข้าประเทศ นี่คือเรื่องสมุนไพร ส่วนการบริการ (service) จะพัฒนาบริการสุขภาพของ
ประเทศเพื่อหาลูกค้าต่างประเทศ โครงการ Medical Hub จะมีแผนไทยเป็นหลักสำคัญ ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์ 
(product) เป็น 3 ประเภท คือ 1) Medical Service ที่เป็นแผนปัจจุบัน 2) Wellness care สปาและนวด
แผนไทย ต้องใช้ผู้มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 3) เรื่องสมุนไพรไทย ก็ต้องการผู้มีความรู้เช่นเดียวกัน 

ถ้ามองให้ดี ถ้ามีงานรองรับการประกอบอาชีพ ทำไมไม่ส่งเสริม คนก็มีงานทำ ก็ผลิตคนให้มากข้ึน 
แทนที่จะไปพูดกันว่าผลิตมาแล้วว่างงานกันเยอะ ปริญญาตรีเตะฝุ่นกันเยอะ ก็ไปผลิตที่ไม่มีงานจะทำ เวลา
มีงานทำก็จะไปยับยั้งไม่ให้มีงานนี้เกิดขึ้น ถ้าผลักดันตรงนี้คนก็จะมีงานทำเยอะ การผลิตคนเยอะขึ้นก็เป็น
ประโยชน์ของประเทศ น่าจะคิดอีกแบบหนึ่ง 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 ในส่วนที่สนับสนุนการแพทย์แผนไทยให้ก้าวหน้ามา มีสภาการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้น เมื่อปี 2556 
ด้วยพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 รับรองการประกอบวิชาชีพ เปลี่ยนจาก “ใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะ” เป็น “ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย” ทะเบียนสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย      
มีประมาณ 40,000 กว่าคน เป็นคนรุ่นเก่าเยอะ จบปริญญาตรี ประมาณ 10,000 คน อยู่ในกระทรวง
สาธารณสุข 4,000 กว่าคน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากการที่ไป
ผลักดันได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ให้การแพทย์แผนไทยเป็นส่วนหนึ่งของบริการสุขภาพของประเทศ   
เป็นความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน  
 ในอนาคตจะต้องปรับนโยบายการศึกษาอย่างไรบ้าง ถ้าวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จะพบว่าสิ่งที่
ต้องคำนึงถึงคือ 1) นโยบายการประกันสุขภาพ ที่มีการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลยังคงมี
การทำงานต่อเนื่อง 2) กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปรับปรุงเรื่องเครือข่ายบริการสุขภาพ หรือ Service plan 
ระดับ A ระดับ S ระดับ M ก็มี M1 M2 ระดับ F ระดับ F ก็มี F1 F2 F3 ซึ่งแพทย์แผนไทยได้ถูกใส่เข้าไปใน
ระบบ Service plan สาขาที่ 12 ด้วย เพราะในโรงพยาบาลแต่ละระดับจะมีแพทย์แผนไทยทำงานอยู่ด้วย 
อาจจะยังไม่ชัดเจนนัก รวมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ก็พยายามผลักดันให้ทีมหมอครอบครัวมี
แพทย์แผนไทยอยู่ด้วย ที่เพิ่งออกมาใหม่ ๆ คือ พระราชบัญญัติบริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่จะมี Primary care 
cluster ดูแลประชาชนกลุ่มเล็ก ๆ แพทย์แผนไทยอาจจะมีบทบาทอยู่ด้วยถ้าเราผลิตคนให้เหมาะสมกับงาน 
 การขยายบริการสุขภาพไปสู่ Non - health sector คนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพให้มา มีส่วนร่วม 
คือ การตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีนายอำเภอเป็นประธาน จะเข้ามาช่วยดูเรื่อง
บริการสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็จะมีพื้นที่ให้แพทย์แผนไทยเข้าไปร่วมดำเนินการดูแลสุขภาพ 
ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น
ในประเทศไทย ตั้งแต่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลายปีมาแล้ว ที่จะมีการเปิดเสรีเรื่องของการเคลื่อนย้าย
ทางเศรษฐกิจรวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้วย การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบจะมีส่วน
หนึ่งเข้ามาถึงบริการสุขภาพ แนวทางการดำเนินงานเรื่องประชารัฐ หรือ Public private mix ก็จะเอ้ือให้บริการ
สุขภาพทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนมากขึ้น รายได้หลักของประเทศยังจะเกิดขึ้นคือ สนับสนุน
การส่งออกสินค้าและบริการ รวมถึงการแพทย์แผนไทยด้วย  
 การส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเทศไทยติดอันดับ Top Ten ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 
และรายได้ของประเทศก็มาจากการท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพและแพทย์แผนไทยด้วย 
อีกอันหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงการผลิตคน คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม ที่แน่นอนคือ ประชากรสูงอายุ
เพิ ่มขึ ้น ตอนนี ้ประเทศไทยเป็นสังคมผู ้ส ูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว ประชากรสูงอายุประมาณร้อยละ 20               
มีจำนวนมากและมีปัญหาสุขภาพจำนวนมาก ซึ ่งแผนไทยอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้เยอะมากขนาดของ
ครอบครัวที่เล็กลง ฉะนั้น การให้บริการสุขภาพกับพึ่งครอบครัวอาจหวังได้น้อยลง ประชากรกลุ่มที่ต้องการ
พึ่งพิงสูงขึ้น การต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะส่วนที่ประเมินแล้วพบว่ายังขาดอยู่ และคิดว่าแผนแพทย์จะมี
ส่วนเข้าไปช่วยได้มาก คือ การฟื้นฟูสภาพและการดูแลต่อเนื่อง การผลิตคนต้องคำนึงถึงอย่างยิ่งคือ เทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีรวดเร็วและรุนแรง อาจจะเปลี่ยนช้า บางคนคิดว่าแผนไทยเป็นเรื่องที่สืบทอดกัน
มาแต่โบราณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะถูกคนอ่ืนเข้ามา
กลืนกิน ฉะนั้น แผนไทยก็จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ เขาเรียนรู้ลึก
ไปถึงโมเลกุล พันธุกรรม เปลี่ยนยีนกันแล้ว ถ้าเราไม่นำความรู้ใหม่ ๆ พวกนี้เข้ามาช่วยในแผนไทยพื้นที่ก็เล็กลง
เรื่อย ๆ ก็จำเป็น เดี่ยวนี้เทคโนโลยีมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก Big Data ก็พูดกันเยอะ      
ซึ่งแผนไทยก็ควรต้องนำมาใช้ มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ก็อาจจะเข้ามาทดแทนการทำงาน ของพวกเราได้
เทคโนโลยีเปลี่ยนมากคือ การสื่อสารที่จะเข้าสู่ระบบ 5G ซึ่งจะเปลี่ยนกระบวนการต่าง ๆ เยอะมาก  
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 ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่น ประเทศไทยจะเป็น Thailand 4.0 อาจจะไม่เห็นภาพชัด ลองฉาย
ภาพโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 
(Eastern Economic Corridor, EEC) ที่ไปทำที่ชลบุรีและระยอง เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพและแผนไทย
อย่างชัดเจนว่า ใน EEC พยายามทำให้เป็นรูปธรรมมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภท ที่ว่า 10s ก็เป็น
ของเดิม 5 ประเภท ซึ่งในนี้จะมีเรื่องการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ด้วยส่วน
หนึ่ง คือ ต่อเนื่องจาก Medical Hub ซึ่งจะมีแผนไทยเป็นตัวชูโรง และในอุตสาหกรรมใหม่ 5 ประเภท   
จะมีเรื่องการแพทย์ครบวงจร ซึ่งจะสมบูรณ์แบบได้เชื่อว่าจะพัฒนาแผนไทยเป็นส่วนหนึ่งได้ 

อีกอันหนึ่งที่ทำไว้และเป็นฐานคือเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถี
ไทย ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นแกนนำในการทำสิ่งเหล่านี้ จะพัฒนาระบบ
การแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากขึ้น ผลิตยาไทยและสมุนไพรให้มีระดับและมีคุณภาพ 
เพ่ิมมูลค่าและปริมาณการใช้ยาไทยและสมุนไพร   
 ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้คนไปทำงานในระบบสุขภาพ
อย่างยั่งยืน คงจะต้องปรับเนื้อหาวิชาที่เรียนและวิธีการเรียนการสอนด้วย เนื้อหาเราจะต้องปรับอะไรบ้าง 

1) ถ้าเราจะให้บุคลากรของเราทำงานได้กว้างขวางขึ้น ทำงานออกไปในประเทศอาเซียนหรือรับลูกค้า
ชาวต่างชาติ ต้องเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ พบว่า เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเลย ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับนิศิษย์ที่เข้าใหม่ เต็ม 60 ได้ 30    
ยังห่างไกลสิ่งที่พึงประสงค์อีกมาก ภาษาอังกฤษค่อนข้างแย่ ต้องกลับไปพัฒนาการเรียนตั้งแต่ประถมและมัธยม 

2) เนื่องจากต้องไปทำงานร่วมกับผู้อื่น สิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างยิ่งคือ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร   
การทำงานเป็นทีม ซึ่งไม่ค่อยดี บุคลากรด้านสุขภาพเราประเมินแล้วว่า มักจะนิยมเป็นศิลปินเดี่ยว ทำงาน
เป็นทีมไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เป็นเภสัช ก็ตาม ต้องเปลี่ยนวิธี ต้องทำงานเป็นทีมมากข้ึน 

3) วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีความก้าวหน้าเยอะมาก ดังนั้นต้องเรียนวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพมากขึ้น ซึ่งเราก็มีอยู่แล้วพอสมควร สำคัญอย่างยิ่งที่ต้องเอามาใช้ในการสื่อสาร
การแพทย์แผนไทยให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับได้ด้วยด้วยหลักวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นอาจจะต้องเรียน
ศาสตร์ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนโดยเฉพาะด้านสุขภาพเพ่ือไปทำงานร่วมกันได้ เราก็อาจจะต้องเรียนแพทย์แผน
ปัจจุบันมากข้ึน เพ่ือให้คุยกันให้รู้เรื่อง 

4) ต้องมีความสามารถในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เรียนรู้ตลอดชีวิต ความสมารถในการวิจัย    
นำความรู้ดั้งเดิมที่คนอาจจะไม่ค่อยเชื่อมาพิสูจน์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกันก็พัฒนา
ความรู้ใหม่เอาความรู้เดิมมาประยุกต์กับความรู้ใหม่ ๆ นี่คือสิ่งที่เราควรจะบรรจุเข้าไปในหลักสูตร แล้ว
นำเอาความรู้เหล่านี้มาใช้ในการประกอบวิชาชีพสุขภาพ ที่เราจะเอาแผนไทยเป็นกลไกสำคัญมีตั้งแต่เรื่อง 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสภาพ เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดหลักสูตรสอน เรื่องชะลอวัย 
เวชศาสตร์ชะลอวัย เรื่องหนึ่งซึ่งมีความต้องการสูงมากคือ สุขภาพความงาม เป็นความต้องการของมนุษย์ 
เครื่องสำอางถึงขายดี คลินิกเสริมความงามเปิดเป็นดอกเห็ด สุดท้ายที่แผนไทยอาจจะมีบทบาทอย่างยิ่ง     
ที่เราควรจะสอนแผนไทยคือ เรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 รูปแบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีอิสระมากเพียงพอหรือไม่ ที่ผ่านมามีผู้กำกับ ดูแลเยอะ 
ตั้งแต่สภาวิชาชีพทั้งหลาย มีความคับข้องใจ สภาการแพทย์แผนไทยก็ถูกฟ้องไม่รับรองหลักสูตรเพราะว่ามี
กฎเกณฑ์จำนวนมาก และเป็นมุมมองที่เปลี่ยนได้ช้าไม่ทันการเปลี่ยนแปลง รัฐธรรมนูญ 2560 จึงกำหนด
ไม่ให้สภาวิชาชีพเข้าไปก้าวก่ายการจัดการศึกษา แต่โดยทางปฏิบัติยังทำกันอยู่ก็ต้องดูกันไปในอนาคต 
แม้แต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เองมีคนวิจารณ์จำนวนมากเกี่ยวกับเปลี่ยนช้าไม่ทัน
การเปลี่ยนแปลง ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการแต่พระราชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งท่านรองเลขาฯ สำนักงาน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะให้ข้อมูลได้ก็อาจจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น 
 สิ่งที่ต้องนำมาใช้คือ Information Technology Assisted Learning จะมีเทคโนโลยีจำนวนมาก ปัจจุบัน
นี้ทำเป็นคลิปวิดีโอสอน สามารถเข้าไปสืบค้นในอินเตอร์เน็ตได้เลย  
 อีกหนึ่งเรื ่องที ่ถูกวิจารณ์มากคือ เราเรียนกับคนจริงไม่ใช่หุ ่นทดลองอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้        
เรียนกับคนอาจต้องมองเรื่องความชำนาญ หรือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แต่เมื่อปฏิบัติจริงในสถานที่จริงมีปัญหา
พอสมควรไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่สภาวิชาชีพกำหนดหรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กำหนด และที่เราพูดกันเยอะมากคือ การเรียนร่วมกันระหว่างวิชาชีพ ( Inter profession education) 
เพื่อให้จบแล้วไปทำงานร่วมกันได้ มีมหาวิทยาลัยที่สอนการแพทย์แผนไทยหลายแห่งก้าวหน้าในเรื่องนี้คือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา เรียนด้วยกลไกแบบนี้อาจจะต้องมีปัญหากับเรื่องมาตรฐาน
วิชาชีพ มาตรฐานการศึกษา สุดท้ายที ่พูดกันเยอะ คือ เรียนในสถานที่จริง (Work lead education)        
ซึ่งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทำมานานพอสมควรแต่ก็ไม่เต็มที่นัก หลายครั้งที่เราก็พยายามตั้ง work less 
ขึ้นเองในคณะในมหาวิทยาลัย ตั้งโรงพยาบาล ตั้งสถานบริการสุขภาพเอง ซึ่งแผนไทยมีปัญหาพอสมควร 
ตั้งขึ้นในคณะเองก็ไม่มีผู้ใช้บริการไม่ค่อยพอให้นักศึกษาเรียน ฉะนั้น ไปเรียนในโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้ว      
จะดีกว่า ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขให้ความร่วมมือหาสถานที่ปฏิบัติงานให้ 
 นอกจากนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ไทยมีที่ยืนที่ชัดเจนขึ้น ที่สภาการแพทย์แผนไทยก็ดีหรือ
สถาบันการเรียนการสอนก็ดี หลังรับปริญญาแล้วควรจะต้องมีการศึกษาต่อเนื่อง ที่เราพูดคือ การเพิ่มพูนทักษะ  
การประกอบวิชาชีพ แต่หาที่เพิ่มพูนทักษะยังยากพอสมควรยังไม่เริ่มโครงการ การเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อธำรงรักษา
และพัฒนาคุณภาพวิชาชีพและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาการแพทย์แผนไทยยังไม่ออกข้อบังคับ    
เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่เชื่อว่าคงไม่นาน งานนี้ก็มีให้เราไปลงทะเบียนเพื่อสะสมหน่วยกิต  
การเรียนรู้ต่อเนื่องด้วย (เป็นการทดลอง) ใครมีบัตรสมาชิกก็ไปทดลองได้ที่บูทการแพทย์แผนไทย ดูว่าทำหน่วยกิต
สะสมได้หรือไม่ อีกเรื่องคือ การจัดประชุมวิชาการของแพทย์แผนไทยที่ผ่านมา ก็ยังไม่ค่อยดีนัก มีการอบรมบ่อย
พอสมควร พวกหลักสูตรระยะสั้นหลังปริญญาเรามีค่อนข้างน้อย การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร (Information 
Technology) ให้เกิดประโยชน์คือ การเรียนรู ้ผ่านระบบออนไลน์ ถ้าหลังปริญญาไม่ต้องมีประกาศนียบัตร 
(certificate) อาจจะง ่ายหน่อย ถ ้าเร ียนร ู ้ เพ ื ่อร ับปร ิญญาก็ม ีข ้อข ัดแย ้งเยอะพอสมควร เร ียนออนไลน์                         
ที่มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชจัดสภาวิชาชีพก็โต้กันนานมากกว่าจะรับรอง ตอนนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำลังจะปรับปรุงหลักสูตร 5 ปีใหม่ คงต้องคุยกันเรื่องเรียนรู้ออนไลน์ จะทำอย่างไรให้สอดคล้องกับที่สภาวิชาชีพ
กำหนด ซึ่งหลังปริญญามีหลากหลายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก็ให้แนวทางไว้เยอะเหมือนกัน 
ทั้งประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปริญญาโท ปริญญาเอก ซึ่งเราก็เริ่มมีทำกันเยอะแล้ว ก็พูด
เหมือนกันว่าเราจะมีหรือไม่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแผนไทย มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับของประชาชน ที่เริ่ม     
มีคนทำคือศึกษาหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนไทยเพื่อทำให้ทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยพะเยา        
ก็มีแล้วที่เรียน 2 หลักสูตร เป็นภาพการจัดการศึกษาในอนาคตควรจะต้องดูอะไรบ้าง  
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย   
 นพ.วิชาญ เกิดวิชัย ได้กล่าวถึงภาพรวมภาพกว้าง ตั้งแต่ในระดับยุทธศาสตร์จนถึงนโยบายมาจนถึง
การจัดการศึกษาแพทย์แผนไทย ได้ให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนระบบต่าง ๆ ถือว่าเป็นแนวความคิดที่ดี สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใน
การศึกษาต่อไปได้ ทำให้นึกถึงคณะทำงานหนึ่งซึ่งอยู่ในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
ได้มีบทบาทหน้าที่ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของแพทย์แผน
ไทยในระดับปริญญาตรี อยากให้อาจารย์แสดงข้อคิดเห็นหรือพูดถึงบทบาทหน้าที่ในการทำงาน 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 
 

คุณศุภวรรณ  พันธ์บูรณะ 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่ใช่เจ้าภาพหลักในการพัฒนาหลักสูตรหรือไป
ก้าวก่ายสถาบันการศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม กรมในฐานะที่เป็นกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต
แพทย์แผนไทยไม่ว่าจะจบมาจากสถาบันการศึกษาแบบแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์     
ทางกรมเองในเรื่องการแพทย์แผนไทยเราน่าจะมีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และช่วยพัฒนาเพื่อให้การแพทย์
แผนไทยอยู่ในระบบบริการ สามารถให้ประชาชนใช้ในการดูแลสุขภาพเคียงคู่กับแผนอื่น  อาจจะเป็น
บทบาทหนึ่งการที่กรมต้องเข้าไปมีส่วนร่วม   
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งมาตั้งแต่ปี 2545 เราตระหนักถึงในเรื่องของ
บุคลากรวิชาชีพแพทย์แผนไทย และสหวิชาชีพที่อยู่ในระบบบริการทั้งหมด ตอนที่กรมตั้งขึ้นมีคนที่มีเรื่อง
แพทย์แผนไทยน้อยมาก ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งบุคลากรในวิชาชีพแพทย์แผนไทยเองทั้งในระดับวิชาชีพ ทั้งต่ำ
กว่าวิชาชีพ และสหวิชาชีพด้วย มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมมาอย่างต่อเนื่อง  
 แต่เมื่อปี 2550 เริ ่มจะมีมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์เบื้องต้น         
มีไม่มาก มองว่ามหาวิทยาลัยที ่เปิดขึ้นมาหลักสูตรเป็นอย่างไร จะผลิตบัณฑิตออกมาอย่างไร แบบไหนที่
มหาวิทยาลัยผลิต ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเป็นผู้ใช้บัณฑิต ส่วนใหญ่ของนักศึกษาสมัยนั้นจบออกมาต้องมา
ทำงานกับเราคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก (วทก.) เป็นเจ้าแรกของ
กระทรวงสาธารณสุขที่เราผลิต 2 ปี 3 ปี ซึ่งเอามาใช้ในระบบบริการ ตอนหลังถึงจะมีระดับปริญญาตรี มองว่า 
ทำไมศักยภาพของบัณฑิตทำไมต่างกัน ก็เลยมาให้ความสนใจว่าจะช่วยอย่างไรได้บ้างเพราะกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ใช้บัญฑิต เริ่มมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางกรมและสถาบันการศึกษา ทางที่ประชุมขอให้กรม
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการศึกษา ทำให้มีการประชุมเครือข่ายสถาบัน
การผลิตบุคลากรการแพทย์แผนไทยเกิดขึ ้น นำร่องตั ้งแต่ปี 2550 และเป็นนโยบายของกรมที่ให้มีการ           
จัดประชุมเครือข่ายปีละประมาณ 2 - 3 ครั้ง เพื่อระดมความเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน และปัญหาอุปสรรคที่กระทรวงสาธารณสุขเองได้เจอจากบัณฑิตที่เราใช้งาน
มีข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุงหรือสมรรถนะเป็นอย่างไร มหาวิทยาลัยจะมาช่วยอะไรได้บ้างเพื่อให้มีบุคลากรทาง
แพทย์แผนไทยที่มีศักยภาพในระบบบริการ จนทุกวันนี้ได้มีการประชุมมาถึง 34 ครั้ง แล้วการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ในเรื่องของแหล่งประสบการณ์วิชาชีพจากการประชุมมหาวิทยาลัยเหมือนกันเจอว่า สมรรถนะไม่เท่ากัน 
ปัญหาเกิดจากอะไร อาจจะเป็นปัญหาจากการฝึกประสบการณ์ที่บอกว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งศักยภาพ       
ไม่เท่ากันเพราะบางแห่งมีโรงพยาบาลเป็นของตัวเอง บางแห่งมีคลินิก บางแห่งไม่มีเลย ทำให้ประสบการณ์ของ
บัณฑิตที่ออกไปแตกต่างกัน ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญก็แตกต่างกัน ท่านผู้บริหารก็ให้ความสำคัญ คือ ได้ให้
นโยบายในเรื่องของการพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นแหล่งรับฝึกนักศึกษาจากทุก
สถาบันที่ส่งมาฝึกให้มีมาตรฐาน เราจึงได้มีการดำเนินการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานในการรับรอง โรงพยาบาลชุมชุน 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปว่าทำอย่างไรในการถ่ายทอดความรู ้หรือในการที ่จะสอนนักศึกษาที่              
มีศักยภาพที่จะถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน 1) สถานที่ต้องพร้อม ในเรื่องของการสอนไม่ว่าจะเป็นเวชกรรมไทย    
เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย ทั้ง 4 สาขา ในเรื่องของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
คนฝึกนักศึกษา ต้องดูศักยภาพของนักศึกษาด้วย และทีมสหวิชาชีพที่จะต้องมาช่วยสอน ในเรื่องของระบบ       
ที ่ปรึกษาที ่จะไปอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาให้สามารถไปฝึกประสบการณ์ได้อย่างสะดวกสบาย            
มีคุณภาพ เราได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ในการตรวจรับรองจนถึงปีปัจจุบัน ตอนนี้เรามีแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านการรับรอง 67 แห่ง ทั่วประเทศ รายชื่ออยู่ใน เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ก็นำเสนอแหล่งฝึกให้ทางสถาบันการศึกษา เราก็ยังยึดเกณฑ์ สกอ. อยู่ คือ 1 : 4 จะไม ่
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

รับเกินเพ่ือคุณภาพของบัณฑิต  แหล่งข้อมูลนักศึกษาก็เป็นนโยบายเหมือนกันว่า ทำอย่างไรบัณฑิตที่จบออกไป
แล้วปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพได้เพ่ิมพูนความรู้หรือเพ่ิมพูนศักยภาพคือ แหล่งเพ่ิมพูนทักษะ ซึ่งได้จัดทำ
หลักสูตรแล้วและมีการอบรมนำร่อง โดยผศ.ดร.ภก.วินัย ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดฝึกอบรมให้กรม 
ดำเนินการไปแล้ว 1 รุ่น ในเรื่องของคณะทำงานได้ดำเนินการในเรื่องของแหล่งฝึกประสบการณ์ก่อนแผน
ปฏิรูปจะเกิดขึ้น เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 โชคดีที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญก็ได้บรรจุเรื่องนี้เข้าอยู่ในแผน
ปฏิรูปการศึกษาเป็น 1 ข้ออยู่ในนั้นว่า ต้องให้มีการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการปฏิรูป
ในเรื่องของการเรียนการสอน ในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็ต้องปรับปรุงหลักสูตร กระแสสังคมเปลี่ยนไป
แล้วมีสิ่งใหม่ที่เข้ามาและมีผลกระทบกับหลักสูตรมากมาย ทางกรมก็เห็นว่าจะทำอย่างไรที่แพทย์แผนไทย
จะทำงานในระบบบริการได้อย่างทัดเทียมแผนปัจจุบัน แผนอื่น ๆ และในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นใน
ศาสตร์ของแผนไทยเอง และสร้างการยอมรับในทีมสหวิชาชีพ 
 มองว่า ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่ง เกินจากหน่วยกิต 4 ปี               
ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
มาแล้ว ทำเกินควรจะเป็น 5 ปี เพราะ 150 กว่าหน่วยกิตขึ้น และได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการในที่ไปรับรอง
มหาวิทยาลัยของแพทย์แผนไทยประยุกต์จำนวนมาก นักศึกษาไม่มีเวลาว่างเลย จึงมองว่า น่าจะมีการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ิมเติมให้เป็น 5 ปี หรือไม่ นี่คือสิ่งที่นโยบายของผู้บริหารกรมให้ข้อสังเกตไว้ว่าควรจะเป็น 5 ปีหรือไม่   
 ในเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะ เดิมมองแค่ว่า เพิ่มพูนทักษะหรือฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมในโรคที่
อาจจะหลากหลาย นโยบายเปลี่ยนไปเพ่ิมพูนเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือไม่ เพ่ือให้สอดรับกับสังคม
ปัจจุบัน นอกจากแพทย์แผนไทยแล้วอาจจะต้องรู้เรื่องอื่นด้วยหรือไม่ ขณะนี้ได้ดำเนินการอยู่ในส่วนทั้งใน
เรื่องของการพัฒนาแหล่งฝึกประสบการณ์ ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ เรามีแหล่ง
เพ่ิมพูนทั้งหมด 9 แห่ง ที่ให้การรับรองไว้แล้ว ในเรื่องของการดำเนินการ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันยัง
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  
 เรียนว่า อาจจะต้องมาช่วยกันระดมความคิดเห็น ความเป็นไปได้ในการที่จะเป็น 5 ปี เคยจัด
ประชุมมหาวิทยาลัยให้ความเห็นกัน บางท่านบอกว่า 4 ปีพอแล้ว ในเนื้อหาอาจจะเพ่ิมเติมได้หรือไม่ ด้านที่
เราควรจะต้องเพ่ิมเติมสามารถบรรจุเข้าไปในหลักสูตร 4 ปีได้หรือไม่ หรือไม่ได้จริง ๆ จะเป็น 5 ปีหรือไม่ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย   
ในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร สมมุติว่า ทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

และทางสถาบันต่าง ๆ ได้ตอบรับ ณ ตรงนี้ ซึ่งหนีไม่พ้นการทำงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ จึงเรียน
สอบถาม ดร.อรสา ว่า เป็นไปได้หรือไม่ว่า ถ้าจะมีการปรับหลักสูตรในส่วนของ 5 ปี แล้วในอนาคตจะ        
มีกระทรวงใหม่เกิดขึ้น คือ กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรม เราจะมีแนวทางหรือการเตรียมความพร้อมที่
จะทำงานภายใต้กระทรวงนี้อย่างไรได้บ้าง 
ดร.อรสา ภาวะวิมล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 พัฒนาการที่จะพยายามทำอย่างไรให้แพทย์แผนไทยมีจุดยืน เรียนว่า การจะมีจุดยืนหรือไม่จะต้อง
สร้างให้เห็นว่าการแพทย์แผนไทยมีประโยชน์อย่างไรแก่ประชาชน ไม่ว่าจะใช้แพทย์แผนไทย แพทย์ แผน
ปัจจุบัน ทุกเรื่องเก่ียวกับสุขภาพคนหมดเลย 
 เมื ่อพูดถึงสุขภาพ ไม่มีใครปฏิเสธว่าเรื ่องสุขภาพไม่สำคัญ ตั ้งแต่เด็กจนถึงผู ้สูงวัยเนื่องจาก            
มีประสบการณ์ตรงกับการได้รักษาด้วยแพทย์แผนไทย มีช่วงหนึ่งเป็นนิ้วล็อคทำงานต้องใช้มือตลอด     
เขียนหนังสือตลอด มีช่วงหนึ่งไปรักษาแพทย์แผนปัจจุบันใช้วิธีกายภาพบำบัด รักษาอยู่ประมาณ 2 เดือน    
ก็ดีข้ึนเป็นช่วง ๆ มีคนแนะนำว่า ลองไปแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ไปรักษาครั้งเดียวสามารถ 
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ขยับนิ้วได้ แปลว่าการรักษาสุขภาพของคนไม่จำเป็นต้องใช้วิธีเดียว หมอคนเดียว มันมีทางเลือกเยอะแยะสำหรับ
เราเพียงแต่ว่าเรารู ้แหล่งข้อมูลหรือไม่ ไปรักษาแล้วปลอดภัยหรือไม่ ถึงบอกว่าเราต้องหันกลับมาดูว่า           
เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ทำอย่างไรจะให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการใช้แพทย์ทางเลือก เพราะแผน
ปัจจุบันโดยเฉพาะ โรงพยาบาลรัฐคิวยาวมากกว่าจะได้ตรวจ ฉะนั้น มันมีทางเลือกอื่นไหมที่เรา จะรักษาได้      
สิ่งสำคัญที่ตามมานอกเหนือจากประโยชน์คือ ท่านต้องสร้างว่าการมารักษาตรงนี้มีมาตรฐาน จะเกิดการยอมรับ 
จะเกิดความเชื่อถือ ประชาชนก็จะเห็นว่าประโยชน์คืออะไร มองว่าแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ที่ดูทั้ง 4 สาขา 
เรื่องเวชกรรมไทย การนวดไทย เภสัชกรรมไทย และผดุงครรภ์ไทยเกี่ยวกับชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนตาย ทำอย่างไร
ถึงจะให้รู้ว่า ณ ปัจจุบันคนที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้เราจำเป็นต้องไปพบหมอตอนที่เราป่วยไหม คิดว่าทั้ง 4 สาขา 
สามารถใช้เพื่อการดำรงชีวิตเพื่อเราสุขภาพที่ดีได้เลย เราไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วถึงไปพบแพทย์ ทำอย่างไรให้
แพทย์แผนไทยขายจุดนี้ให้ได้ ว่าไม่จำเป็นต้องป่วย เราดูแลสุขภาพของเรา ทานสมุนไพร เวลาที่เราเริ่มปวดหัว
เราใช้วิธีนวดได้ไหม เสนอว่า ถ้าทำได้ท่านอาจจะต้องทำฐานข้อมูลว่า คนที่ป่วยหรือไม่สบายมีอาการแบบไหน
บ้าง แล้วอะไรที่ยังไม่รุนแรงขนาดต้องหาแพทย์ถึงขั้นผ่าตัดหรืออะไร แพทย์แผนไทยสามารถเข้าไปช่วยในจุด
ไหนได้บ้าง อย่างที่ท่านอาจารย์ท่านแรกพูดว่า เราต้องทำงานแบบสหวิชาชีพ นั่นหมายความว่า เราต้องทำงาน
ร่วมกับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ แล้วเชื่อมกันให้ได้ว่า จุดไหนควรจะมาแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
ได้ มองภาพว่า คนหนึ่งคนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ มันมีอาการชี้ชัดอยู่ แพทย์แผนไทยจะแทรกเข้าไปตรงไหนได้
บ้าง ถ้าทำเป็นฐานข้อมูลได้ว่าอาการป่วยของคนลักษณะนี้ แพทย์แผนไทยเข้ามารับได้ก่อน พยาบาลกรอง      
ส่งต่อไปแพทย์ทางเลือกได้หรือไม่ แต่ท่านต้องสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ แล้วคนที่เขารักษาแล้วเป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่ ผศ.ดร.ภก.วินัยพูดเป็นเรื่องสำคัญ กำลังโยงให้เห็นว่ามันมีทางสำหรับแพทย์แผนไทยเยอะมาก 
แต่ท่านต้องสร้างเวทีว่า ท่านจะสร้างเวทีทำงานหรือสร้างจุดยืน สร้างการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้คนเข้ามาใช้
ประโยชน์จากแพทย์แผนไทยโดยไม่จำเป็นต้องป่วย การนวดผ่อนคลายก็ได้  
 เสนอว่า ถ้าท่านทำได้ต่อไปแพทย์แผนไทยจะมีที่ยืน แล้วประชาชนจะเข้ามาใช้บริการเยอะมาก 
เพราะขณะนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเราจำเป็นต้องรีบดูแลผู้สูงวัย ท่านจะต้องได้รับการดูแลตั้งแต่ต้น  

ในเรื่องสุขภาพ ท่านจะได้พึ่งตัวเองได้ไม่เป็นภาระกับลูกหลาน แพทย์แผนไทยต้องเข้าถึงชุมชน
ท้องถิ่นทุกพ้ืนที่ คิดว่ากระทรวงสาธารณสุข หรือกรม จะมีข้อมูลอยู่แล้วว่า ประชาชนในแต่ละจังหวัดมีผู้สูง
วัยที่มีสุขภาพดีเท่าไหร่ ที่ป่วยเท่าไหร่ ที่ติดเตียงเท่าไหร่ และจุดไหนที่แพทย์แผนไทยจะเข้าไปช่วยไ ด้     
และสิ่งเหล่านี้กระจายลงไปในพ้ืนที่เลยทำงานร่วมกันเป็นสหวิชาชีพ 
 ประเด็นที่ 2  สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกฎหมายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผ่านไป 1 ฉบับ 
เป็นพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 9 ฉบับ 1 ฉบับ ถอนไปก็จะ     
เป็น 9 ฉบับ ผ่านวาระ 23 เรียบร้อย นั่นหมายความว่า รอเสนอโปรดเกล้า และประกาศราชกิจจานุเบกษา 
หมายความว่า เรากำลังจะเกิดกระทรวงใหม่ ชื ่อว่า “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” จะมีหน่วยงานที่เข้ามารวมคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์
มาทั้งกระทรวง จะมีหน่วยงานที่เป็นเรื่องหน่วยงานวิจัยของประเทศ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ มีสำนักงานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะเข้ามาอยู่ในกระทรวงเดียวกัน  
 มีทิศทางการทำงานอย่างไร เป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างไร ในกระทรวงนี้เรื่องการอุดมศึกษา     
คือการสร้างคน สร้างบัณฑิต แล้วคนเหล่านี้ก็ต้องออกไปทำงาน ขณะเดียวกันสร้างองค์ความรู้จากการทำงาน
วิจัย สร้างเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม เพื ่อให้ประเทศไทยพึ ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องนำเข้าเทคโนโลยี              
จากต่างประเทศ ภาพการทำงานของมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยคณาจารย์จะมีหน้าที่สำคัญ ๆ อยู่ประมาณ  
3 - 4 เรื่อง 1) สอนสร้างเด็กออกไปทำงาน 2) อาจารย์ต้องทำวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ แล้วองค์ความรู้เหล่านั้น
ต้องกลับมาสู่กระบวนการเรียนการสอนส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือ ไปใช้ประโยชน์  
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 ถ้าเป็นกระทรวงใหม่ หมายความว่า สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างงานวิจัย เป็นบูรณาการ อยู่ใน
กระทรวงเดียวกันหมด งบประมาณวิจัยก็อยู่ในกระทรวงนี้ ถ้ากระทรวงนี้มีนโยบายมีทิศทางที่ชัดเจนต่อไป
ผลิตบัณฑิตก็ต้องผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ที่บอกว่า ต่อไปนี้คนไทยต้องเป็นคนไทยที่เป็นพลโลกไม่ใช่
พลเมืองไทยอย่างเดียว นั่นหมายความว่า เขาต้องมีทักษะ มีศักยภาพที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่ว่าจะยืนอยู่
ตรงไหนในโลก เขาต้องมีทักษะที่จะคิดเป็น มีทักษะที่จะสร้างงานได้ด้วยตัวเอง มีทักษะที่จะใช้ภาษาพูดกับ
ชาวโลกได้ ตอนนี้การเคลื่อนย้ายแรงงาน ประเทศไทยก็มีต่างชาติมาทำงานเยอะ คนไทยก็ไปทำงาน
ต่างประเทศเยอะ กระทรวงนี้ก็ต้องทำหน้าที ่ว่า จะสร้างบัณฑิตไทยออกไปหน้าตาเป็นอย่างไรให้เขา
ดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกที่ทุกสถานการณ์ปรับตัวได้ตลอดเวลา มี wording “ทำอย่างไรให้เด็กไทยไม่ต้องเป็น
ลูกจ้าง เป็นเจ้าของธุรกิจเองได้ไหม เป็นผู้ประกอบการเองได้ไหม” กำลังนึกถึงรากเหง้าของแพทย์แผนไทย
ทำธุรกิจได้เยอะถ้าเด็กมาเรียนทางด้านนี้ เปิดคลินิกรักษาก็ได้ ทำยาขายก็ได้ ทำสปาก็ได้ แล้วไปผูกกับการ
ท่องเที่ยว แต่ท่านต้องมองไปมากกว่าทุกวันนี้ที่ทำให้นักศึกษาจบมาแล้วมาเป็นแพทย์รักษา ท่านต้อ งมอง
กว้างกว่านี้ ต้องเอาเรื ่องของการเป็นผู้ประกอบการ ต้องให้นักศึกษามีไอเดียเรื ่องการทำธุรกิจด้วยใน
หลักสูตร เพราะเด็กพวกนี้ถ้าคนไหนที่เขามีศักยภาพพอเห็นลู่ทางนิดเดียวก็ทำธุรกิจได้แล้ว คิดว่า เป็นเวทีที่
แพทย์แผนไทยน่าจะเหลียวดูตรงนี้แล้วขยับขยายเป้าหมายนอกเหนือจากการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย  
 ท่านที่เข้ามาร่วมฟังเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของแพทย์แผนไทยที่ท่านอาจจะเข้ามาเรียนคอร์ด    
สั ้น ๆ แล้วออกไปทำได้ หรืออย่างน้อยตัวเองมีความรู ้ใช้ชีวิตในสังคมแบบมีสุขภาพได้ ไม่จำเป็นว่า
มหาวิทยาลัยต้องเปิดสอนเด็กได้คุณวุฒิตรี โท เอก ได้ประกาศนียบัตรแล้วไปเป็นอาชีพหรือว่าดูแลตัวเองได้ 
คิดว่า มหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่ให้ท่านทั้งหมดเพราะมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยที่มีความรู้ต้องสร้างคนให้มี
ความรู้ตลอดชีวิต ตรงนี้เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษากำลังปรับตัวที่จะไม่ให้การเรียนการสอนเฉพาะเข้า
มาได้ปริญญาเท่านั้น ต่อไปได้ประกาศนียบัตร หรือบางคนไม่สนใจคุณวุฒิหรือบางคนไม่สนใจคุณวุฒิขอให้
ไปทำงานได้ ไปประกอบอาชีพได้ โลกยุคใหม่เรื่องปริญญาจะไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอีกต่อไปแต่ว่าการใช้ชวีิตได้
มีอาชีพหาเงินได้เลี้ยงตัวเองได้จะกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนรุ่นใหม่ ท่านลองดูทิศทางของเด็กรุ่นใหม่ 
เขาไม่ประสงค์ต้องเข้ามาอยู ่ในมหาวิทยาลัย 4 ปี 5 ปี เสียเวลามาก เข้ าต้องการว่ามีอะไรเร ียน             
แล้วทำงานได้ หาเงินได้ หลังจากนั้นทำงานจนมีฐานะแล้วเขาถึงอยากจะได้ปริญญาเขากลับมาเรียนได้     
ตรงนี้มหาวิทยาลัยต้องปรับวิธีคิดตัวเองใหม่ 
 ส่วนเรื่องกระทรวงที่ว่า ถ้าเกิดแล้วก็ยังรับปากไม่ได้ พอมารวมกันมาบูรณาการกันแล้ว มันจะ
ทำงานให้เกิดเป้าหมายเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว้มากน้อยแค่ไหน ต้องใช้เวลาปรับตัวระยะหนึ่ง  
 ส่วนประเด็นเรื่องของหลักสูตร ต่อไปหลักสูตรต้องยืดหยุ่นมากที่สุด ตอบโจทย์ให้กับวิชาชีพ ตอบโจทย์
ให้กับผู้เรียนด้วย เดิมคนออกแบบหลักสูตรเป็นคนสอนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ต่อไปต้องเหลียวดูผู้ใช้บัณฑิต
ด้วยว่า เขาต้องการเด็กที่จบทางด้านนี้หน้าตาเป็นอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง แล้วมหาวิทยาลัยต้องเอาข้อมูลเหล่านั้น
กลับเข้ามาดูว่า ถ้าจะให้เกิดบัณฑิตหน้าตาแบบนั้นต้องเรียนอะไร เนื้อหาวิชาต้องเรียนอะไรบ้าง เรียนแต่ใน
ห้องเรียนหรือไม่ หรือต้องออกไปทำงาน ต้องออกไปเจอคนไข้ ไปเจอประชาชน คิดว่า โลกมันเปลี่ยนไปการนั่งเรียน
แต่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ได้ ต้องเอาเด็กออกไปพบกับชุมชน ไปเจอคน ไปเจอ
กลุ่มเป้าหมายของเขาที่เขาจะออกไปทำงานด้วย แล้วรับสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาว่า เขาเจอแล้วเขาต้องทำอะไร      
เขาต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่านี้ไหม ตอนนี้เขาถึงพูดว่า มหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นที่เดียวที่เป็นที่เรียนของคนไทยอีก
ต่อไป แต่คนไทยต้องออกไปเรียนกับชุมชน ต้องออกไปเรียนกับสถานประกอบการ เพราะการเรียนจากประสบการณ์
จริงจะทำให้เขารู้ว่าเขาต้องไปหาความรู้อะไรอีกเขายังมีไม่พอ เช่น กรณีถ้าสมมุติต้องไปดูแลเรื่องสมุนไพรยา 
ปรากฏอาจจะเจอชาวบ้านที่ไปเอาใบอะไรต่อมิอะไร เขามีความรู้ เขาต้องกลับมาคิดว่า ใบนี้มันกินได้หรือไม่           
มีผลข้างเคียงอะไรไหม มันต้องมีการสกัดอะไรก่อนหรือไม่ ถ้าเขาเจอของจริงเขาจะกลับมาศึกษาแล้วเขาจะไปบอก 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

กับประชาชน  ได้ว่า อันนี้ใช้ไม่ได้ อันนี้มันมีพิษ มันมีผลข้างเคียง ต้องเจอของจริง  ฉะนั้น ต่อไปการออกแบบ
หลักสูตรใหม่ มองว่า ทฤษฎีกับปฏิบัติต้องไม่น้อยกว่ากัน บางมหาวิทยาลัยขณะนี้ปรับตัวไปแล้ว ทฤษฎี 40 
ปฏิบัติ 60 มีรายวิชาที่แขวนในอินเตอร์เน็ตเต็มไปหมดเด็กเรียนที่ไหนก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องเรียนในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยต้องทำให้เด็กเห็นว่า สิ่งที่เด็กหานอกมหาวิทยาลัยไม่พอแต่ต้องเข้ามาหาในมหาวิทยาลัย คือ ต้องสร้าง
ประสบการณ์ให้เขา ต้องฝึกทักษะที่เป็นทักษะเพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่ให้ได้ ส่วนหลักสูตรเนื่องจากมีสภา
วิชาชีพอยู่แล้ว มองว่า มหาวิทยาลัยกับสภาวิชาชีพต้องทำงานร่วมกัน เพาะสภาวิชาชีพจะรู้ว่ามาตรฐานของ
คนทำงานวิชาชีพนี้ต้องมีหน้าตาเป็นแบบไหน แล้วมหาวิทยาลัยก็ต้องไปดูว่าถ้าจะให้มีหน้าตาแบบนี้ท่านลองบอก
มาซิว่าเนื้อหาที่เขาต้องเรียนเขาต้องเรียนอะไรบ้าง ทักษะที่เขาจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง แล้วมหาวิทยาลัยกลับมา
ออกแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ต้องสร้างให้เด็กเกิดทักษะแบบนี้ 
 ถ้าเป็นไปได้ ในช่วงที่มีการบ่มเพาะ ตอนเรียนการเรียนการสอน สภาวิชาชีพควรเข้ามาสอนด้วย คนที่มา
จากสภาวิชาชีพก็คือวิชาชีพนี้ ท่านเข้ามาช่วยสอนด้วยได้ไหม เดี่ยวนี้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษา
ให้คนที่ประกอบวิชาชีพนั่นเข้ามาสอนได้ด้วย ฉะนั้น ก็จะเกิดการทำงานร่วมกัน ไม่เกิดช่องว่างว่า ผลิตบัณฑิต
ออกไปก็ทำงานไม่ตรงกับที่เขาอยากได้ มองว่าหลักสูตรต่อไปต้องหน้าตาเป็นแบบนี้ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย   
 วันข้างหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการทำงานหรือระบบการศึกษาที่จะนำไปสู่การ
การแพทย์แผนไทย อยากจะสอบถาม อ. วิชาญ ว่า ถ้าเป็นแบบนี้ระหว่างกระทรวง หรือสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับสภาวิชาชีพควรจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างไร 
 

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 การทำงานร่วมกันระหว่างสภาวิชาชีพกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่เดิม
โดยเฉพาะหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ ที่เรียกว่า มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.1) ซึ่งสภา
วิชาชีพจะเป็นแกนนำในการจัดการตามกระบวนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด 
เมื่อได้ตัวนี้แล้วก็เป็นฐานให้ทุกสถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ปฏิบัติตาม เป็นกรอบ ถ้าใช้กรอบนี้ก็มีความ
ยืดหยุ่นพอสมควร แต่ที่ผ่านมาสภาวิชาชีพจะไปทำเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นอีก เพื่อใช้ในการตรวจประเมินและ
รับรอง ทำให้ยากขึ้นไปอีกและก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นพอสมควร ในอนาคตคิดว่ายังคงมีอยู่ต่อไป แม้ว่า    
จะเปลี่ยนเป็นกระทรวงใหม่แล้วก็ตาม แนวทางร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพกับ สกอ. ก็คงจะเหมือนเดิม 
ผศ.ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 
 หลักสูตรกี่ปีเกิดจากความสามารถ (competency) มากกว่าที่จะเพ่ิมให้นักศึกษาหรือคิดว่าจะต้อง
มีตัวหลักสูตรแพทย์แผนไทยเดิมต้องยอมรับว่า ทุกคนต้องทำงานในโรงพยาบาล ฉะนั้น กรมแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกจึงเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะ ถ้าเราเปลี่ยนความคิดก่อนว่าจริง ๆ แล้วมี          
4 สาขา ต้องยอมรับว่า โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเองคนทำงานก็มีจำกัด แผนไทยเป็น
วิชาชีพค่อนข้างใหม่ คนที่เข้าไปทำงานตอนนี้ค่อนข้างจะมีความจำกัด เด็กรุ่นใหม่ไม่ยอมเป็นลูกจ้างใคร 
ฉะนั้น ถ้าเราเปลี่ยนความคิดตรงนี้ใหม่ อาจจะต้องหาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น รวมถึงสิ่งที่เป็น
ปจัจัยที่ทำให้เกิดการเรียนการสอน 4 ปี หรือ 5 ปี เริ่มตั้งแต่หมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป 30 หน่วยกิต ที่ สกอ. 
กำหนดจริง ๆ แล้วพอหรือไม่ตอนนี้ที ่เรียนกัน 30 หน่วย คือหลักสูตรที ่เยอะ วิชาชีพต้องการเยอะ          
ซ่ึงวิชาชีพเองกำหนดแม้แต่หน่วยกิตเลยว่า เวชกรรมไทยต้องกี่หน่วย ฝึกปฏิบัติต้องกี่หน่วยอันนี้ค่อนข้างเจาะจง
มาก อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า ถ้าเราลดหน่วยกิตของการสอนลงเป็นเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น ตั้งแต่
วิชาพ้ืนฐานทั่วไปจะเสริมอะไร เพราะตอนนี้เสริมไม่ได้เนื่องจากบางมหาวิทยาลัย 150 กว่าหน่วย นักศึกษามี 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

เรียนภาคฤดูร้อนแล้ว และเสาร์ - อาทิตย์ก็ต้องมาเรียน เนื่องจากหน่วยกิตเยอะ บังคับให้ฝึกงาน 9 - 10 ชั่วโมง
ต่อวัน เนื่องจากเกินเวลา 4 ปี ของเก่าคือ 4 ปี ถ้าเราเปลี่ยนความคิดลดวิชาได้หรือไม่ อย่างที่บอกอาจจะมีการ
เสริมวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มขึ้น ความเป็นมนุษย์เพิ่มขึ้น วิชาชีพที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ถามวิชาเภสัชศาสตร์
เหมือนกันว่าเปลี่ยนการเรียนการสอนจาก 5 ปี เป็น 6 ปี เขาคิดอย่างไร เมื่อทำสมรรถนะเพิ่มขึ้นดูแล้ว 5 ปี 
เรียนไม่ได้จริง ๆ เป็นการเอาเปรียบเด็กจนเกินไป เขาก็เปลี่ยนเป็น 6 ปี เมื่อจัดวิชาและไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ภายใน 4 ปี เพราะที่บอกเราเอาเปรียบเด็กเกินไปไหม นักศึกษาแพทย์แผนไทยมีการเรียนช่วงฤดูร้อน 
การไปออกค่ายหรือการทำอะไรร่วมกับผู้อ่ืนก็จะไม่มี เนื่องจากหลักสูตรบังคับ แต่เราผู้ผลิตเราดีใจ เราจะพูดว่า
เราคุ้มเด็กเรียนแล้วคุ้ม เด็กเราแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นเราดีใจ เด็กอยู่กับเราจันทร์ - ศุกร์ มีเสาร์ด้วยเราปลื้ม
ใจ แต่ไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ที่เราปลื้มใจ ถามว่า เอาเปรียบเด็กไหม เด็กจะไปพบปะวิชาชีพอื่น สุดท้ายมองว่าเด็กไม่
สามารถทำอย่างอ่ืนได้หรือหน่วยกิตมากเกินไป ก็ต้องขยับโดยการเพ่ิมปี รวมแล้วไม่สามารถเรียนใน 4 ปีได้ด้วย
เหตุผลต่าง ๆ 5 ปี ก็ต้อง 5 ปี สิ่งที่สำคัญคือ ต้องคิดความสามารถ ให้ได้ครบก่อน อย่าลืมว่าเด็กคนหนึ่งไม่เรียน
ปริญญาตรีอย่างเดียว มีปริญญาโท ปริญญาเอกความสามารถ ต้องชัดก่อน ถ้าเปลี่ยนความคิดใหม่ ความจำเป็น
ของวิชาชีพถ้าลดลงแล้วยอมรับว่ามีสาขานั้นสาขานี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น 
 ฉะนั้น จะเรียน 4 ปีหรือ 5 ปี  ถ้าความสามารถ (competency) แผนไทยชัดเจน สุดท้ายเมื่อจัดการ
เรียนการสอนแต่ละเทอม 18 - 22 ถ้าจัดไม่ได้ 18 - 22 จำเป็นต้องเป็นกี่ปี สำนักงาน ก.พ. ก็บอกชัดเจน 5 ปี 
เงินเดือนเพ่ิมหรือไม่ สำนักงาน ก.พ. ถามมาว่า 5 ปี มันต่างจาก 4 ปี อย่างไรถึงต้องเงินเดือนเพ่ิมขึ้น ถ้าตอบได้
ว่าชัดเจนว่าเพ่ิมเพราะอะไร แสดงให้เห็นความสำคัญในการทำงานต่อไปในอนาคต 
 

ดร.อรสา ภาววิมล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เข้าใจว่าเนื้อหาคงเยอะ เด็กยังได้ทักษะ ความสามารถ ยังไม่เพียงพอ ต้องเพิ่มระยะเวลาเรียนอีก   
1 ปี แต่เราเคยถามเด็ก ๆ หรือไม่ว่าอยากเรียนนาน ๆ หรือเปล่า มองว่า เรามีวิธีการที่จะจัดการเรียนการ
สอนมีแนวทางเยอะมากว่า แบ่งได้ไหมว่า ถ้าเด็กเข้ามาเรียน 4 ปี เมื่อออกไปทำงานแล้วกลับมาเรียนเพ่ิม
อีก 1 ปี เป็นทางเลือกได้หรือไม่ หรือต้องเรียน 5 ปี แล้วออกไปทำงาน พยายามดูว่ามีทางเลือกกี่ทาง
สำหรับการทำงานที่จะออกแบบหลักสูตร อีกแนวทางหนึ่งที่อาจารย์บอกว่า เด็กอยากได้แบบนี้ มองว่า    
เราเปลี่ยนการออกแบบหลักสูตรใหม่ได้หรือไม่ ไม่ออกหลักสูตร 1 - 4 ปี หรือ 1 – 5 ปี แต่ออกแบบ
หลักสูตรว่า ปี 1 ควรเรียนพื้นฐานอะไรบ้าง ปี 2 อาจจะเป็นพ้ืนฐานสำหรับการเรียนวิชาชีพ ปี 3 ปี 4 เป็น
เกณฑ์สำหรับวัดและบูรณาการให้เห็นภาพว่า ถ้าเรียนแบบนี้จะเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมไทยและเวชกรรม
ไทย แต่หากเรียนแบบอ่ืนจะเชี่ยวชาญด้านเวชกรรมไทยและการนวดไทย แล้วให้เด็กเลือกเรียนเองว่าเขา
อยากจะได้แบบไหน ชอบวิชาชีพแบบไหน แต่ต้องเป็นลักษณะบูรณาการ อาจจะมีแนวทางหรือรูปแบบการ
เรียนอ่ืน เด็กอาจจะเรียนแล้วมาศึกษาเพ่ิมเติม เขาสามารถใช้เวลามากเพ่ิมขึ้นได้ เพราะนี่คือความประสงค์
นอกเหนือจากพื้นฐาน 4 สาขา ในต่างประเทศก็ทำลักษณะประเภทแบบนี้ คือ ตอบโจทย์ทั้งตัวคนเรียนและ
ตอบโจทย์วิชาการด้วยเพราะอาจารย์เป็นคนออกแบบ แต่คนเรียนเป็นคนเลือกว่าจะเลือกแบบไหน จะได้มีวิธีการ
ออกแบบหลักสูตรที่หลากหลายขึ้น ตอบโจทย์ทั้งตัวอาจารย์ด้วยทั้งตัวเด็กด้วยมากกว่าที่เราจะมีแบบเดียวคือเด็ก
เข้ามาเรียนแล้วคุณต้องเรียนแบบนี้ ถ้าเรียนแบบ module เด็กสามารถลาเรียนได้ สามารถออกไปทำงาน      
หยุดเรียน 1 ปี แล้วกลับมาเลือกเรียนต่อจะเป็นโอกาส เพราะสมัยนี้การเรียนกับการทำงานเป็นเรื่องเดียวกันไป
แล้ว การใช้ชีวิตของเรา งานทำที่ไหนเรียนที่ไหนก็ได้ จะทำอย่างไรให้เด็กมีทางเลือกมากกว่าที่เป็นแบบแผนเดียว 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ส่วนหนึ่งคือความต้องการความรู ้ให้กับเด็กที ่ เรียน ทั ้งศึกษาทั ่วไป วิทยาศาสตร์พื ้นฐาน         
ทั้งวิชาชีพ ทำให้รู้สึกว่า 4 ปีไม่เพียงพอ แต่มีปัญหาอยู่พอสมควรถ้าเพิ่มเวลาเรียนในขณะที่วิชาการแพทย์  
แผนไทยเรายังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เพราะผู้เรียนยังไม่ค่อยมั่นใจว่าจบไปแล้วจะไปทำอะไร วิถีชีวิตจะเป็น
อย่างไร รายได้จะเป็นอย่างไร ขนาดคนที่เข้ามาเรียนแล้วบางคนก็ยังไม่รู ้เลยว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร    
เป็นปัญหาพอสมควร ถ้าเพิ่มก็จะทำให้คนลดลงไปอีก ในช่วงปีสองปีนี้ เรามีปัญหาเรื่องคนสมัครเข้าเรียน
น้อยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่สอนแพทย์แผนไทย ผลกระทบมากเพราะค่าเล่าเรียนแพง ก็ต้องระวัง
อย่างยิ่งถ้าเพิ่มอาจจะทำให้คนเรียนน้อยลง อาจจะยังได้คนครบแต่อาจจะได้คนที่ สติปัญญาที่ด้อยไปอีก
ระดับหนึ่งจริง ๆ ก็พอมีทางเลือกหลายทาง   

1) ถ้าใช้หลักการเอาเทคโนโลยีช่วย เรียนในห้องน้อยลง ก็จะลดหน่วยกิตไปในตัวทั้งชั ่วโมง
บรรยายและชั่วโมงปฏิบัติ ให้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้น มีคลิปวีดีโอ มี PowerPoint แจกให้เด็กไปศึกษาด้วย
ตนเอง ก็จะทำให้เวลาเรียนในห้องเรียนลดลง โดยได้ความรู้เท่าเดิม แต่หลายคนก็กังวลใจ ว่าเด็กไทยจะ
เป็นไปได้เหรอเรียนด้วยตนเอง มาตรฐานวิชาชีพจึงออกมาในเชิงไม่เชื่อเด็ก อาจารย์ต้องควบคุมกำกับใกล้ชิด 
อย่างวิชาชีพ 1 : 4 ในความเห็นผมเยอะไป ค่าเงินเดือนอาจารย์ให้เด็ก 4 คน แบกเงินเดือน 1 คน ถ้าไม่ได้
เงินจากภาครัฐอยู่ไม่รอด ต้องเก็บเด็กปีละเป็นแสนบาท ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอน ถ้าอย่างนี้จะ
ลดได้วิชาความรู้เท่าเดิมแต่เปลี่ยนวิธีสอนลดหน่วยกิตลงก็อาจจะอยู่ใน 4 ปีได้ 

2) อย่างที่เรากำลังพยายามทำ คือ ให้เด็กได้ปริญญาไปก่อน สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไป
ก่อน ความรู้ที ่อาจจะไม่สมบูรณ์มาเรียนเพิ่มทีหลัง ด้วยโครงการเพิ่มพูนทักษะ ด้วยหลักสูตรระยะสั้น 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ก็อาจจะตอบสนองความต้องการได้ระดับหนึ่ง  
 

ผศ.ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก 

ต้องเปลี่ยนตั้งแต่สภาวิชาชีพที่กำหนด เพราะตอนนี้กำหนดว่า เวชกรรมไทยมีกี่หน่วย เภสัชกรรม
ไทยมีกี่หน่วย บรรยายและฝึกปฏิบัติต้องกี่หน่วย ถ้าพูดถึงความคิดว่าลดการสอนแบบบรรยายลงหากหลัก         
สูตรส่งไปยังสภาก็จะไม่ผ่านถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกัน ถ้ายอมรับว่าเด็กสามารถเรียนรู้ตนเองได้ 
ถ้ามองว่าในบางรายวิชาลดบรรยายลงได้ ต้องถามสภาวิชาชีพว่า ลดหน่วยกิตที่บังคับได้หรือไม่ ด้านการฝึก
ปฏิบัติมองว่ายังมีความสำคัญ ถ้ามองว่าคนเราเรียนรู้ด้วยตนเอง หน่วยกิตทั้งหมดก็อาจจะลดลง อาจจะไป
เพิ่มฝึกงานจัดการเรียนการสอน 4 ปีได้ การปฏิรูปได้แนวคิดจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา 
(สกอ.) ต้องปฏิรูปการเรียนการสอนที่ต้องเคารพเด็กมากขึ้น เราต้องเชื่อใจว่าเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองได้      
ทางสถาบันพระบรมราชชนกก็มีการส่งเสริมหลายเรื่อง บางเรื่องลืมก็ไปเปิดอ่านได้ อาจจะต้องยอมรับนับ
ถือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ต้องยอมรับว่าคนเราลืมได้ เช่น แตะชิมรสยา ถ้าเป็นเภสัชกรจะรู้ว่ายาแต่ละบริษัท 
A B C มีรสไม่เหมือนกัน ถามว่าการเรียนการสอนแบบนี้ ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนความคิดคนสอนที่ไม่ไว้ใจเด็ก 
การปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่เป็น 4 ปี หรือ 5 ปี ก็จะไม่สำเร็จ ที่ไปประชุมต้องเรียนปรีคลินิกเพิ ่มขึ้น          
แต่เราไม่เคยบอกว่า ถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้สามารถไปถามใครได้ไหมในโรงพยาบาล แต่เรารู้สึกว่าเราต้องเรียน    
1 2 3 4 เพราะเราต้องทำให้ได้ เรื่องมาตรฐานการฝึกงาน มาตรฐานอุปกรณ์ ตัวหน่วยกิตจำเป็นต้องมานับ
หน่วยกิตเหมือนสมัยก่อนหรือไม่ซึ่งตอนนี้ก็นับอยู่ อาจต้องยอมรับความสามารถเพ่ิมข้ึนจริง ๆ อย่าง ทักษะ
หนึ่งที่ต้องเพิ่มแน่นอนในหลักสูตรคือ การเป็นผู้ประกอบการ ทักษะนี้กรมเองอาจจะยังไม่ต้องการ เพราะ
กรมมีความหวังให้คนไปทำงานในโรงพยาบาล แต่ถ้าเด็กไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลแต่อยากเปิดกิจการ
ทักษะนี้ควรเสริมให้กับเด็ก เด็กคนหนึ่งจะไปขอขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณจำเป็นต้องสอนหรือไม่ หรือการ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

คิดต้นทุนต่าง ๆ ยอมรับว่าหลักสูตรของวิทยาลัยยังยังไม่มีตรงส่วนนี้ บางมหาวิทยาลัยสอนวิชาเลือกขับรถ 
เพราะเมื่อทำงานหรือไปขายอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือแนะนำยาจำเป็นต้องขับรถไป เนื่องจากของ         
สหวิชาชีพจะเน้นงานโรงพยาบาล ฉะนั้นวิชาที่ใส่ก็จะเป็นวิชาที่อยู่ในโรงพยาบาล สหวิชาชีพต้องคุยกันว่า 
ถ้าคนที่ไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลจะมีอย่างอ่ืนได้ไหมจะเสริมการเรียนการสอนอย่างไร  

 

นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 การที ่เราหวังเหมือนเดิมว่าเรียนทุกอย่างแล้วต้องจำได้หมด ตอนสอบก็เอามาออกหมดเลย       
ถามเรื่องพืชสมุนไพร ถามตัวยาก ๆ แถมยังไม่เคยเห็น เรื่องยาไม่ต้องรู้จักยาหมด ไม่ต้องจำได้หมดว่าตัวนี้       
สั่งขนาดกี่มิลลิกรัมวันละกี่ครั้ง เพราะมันไม่มีทางจำได้หมด เพราะไม่มีทางจำได้หมดยาเป็นหมื่นชนิด ฉะนั้น 
ไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีแหล่ง บอกว่าโรงพยาบาลต้องมีข้อมูลยาให้แพทย์เข้าถึงได้ง่ายเวลา
สั่งใช้แพทย์ก็ไม่ต้องจำ ถ้าเราใช้หลักนี้ก็ไม่ต้องเรียนเยอะ เวลาเรียนก็จะน้อยลง เหมือนด้าน การศึกษา     
ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ที่เคยเรียน 5 ปี ลดเหลือ 4 ปี เพราะปรับวิธีการเรียนการสอนใหม่ 
 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
 เรามุ่งความสามารถ (competency) ปัจจุบันนี้ที่เราจะปรับเป็น 5 ปี ความสามารถเพ่ิมขึ้นหรือไม่
ในการทำงานในชีวิตจริง แต่นอกจากจะมองความสามารถ (competency) แล้ว อยากจะให้ย้อนกลับมา
มองมาตรฐานทุกมหาวิทยาลัยสอนให้ได้มาตรฐานหรือยังแล้วต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย ถ้าสอนได้
มาตรฐานแต่ยังไม่บรรลุเป้าประสงค์ จำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน อาจจะไม่ใช่ความสามารถ 
(competency) ที่เพ่ิมข้ึนแต่ต้องมองว่ามีมาตรฐานหรือยัง ซึ่งเป็นสิ่งที่พูดกันมาตลอดว่า การเรียนการสอน
แพทย์แผนไทยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ดร.อรสา ภาววิมล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 เรื่องมาตรฐานเดียวกันคงเป็นไปได้ยาก ต้องมองว่ามาตรฐานขั้นพื้นฐานควรจะเหมือนกัน คงไม่ใช่
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งกรมก็กำลังทำอยู่พยายามปรับให้เป็นมาตรฐานพ้ืนฐานเดียวกัน จะมีการขับเคลื่อน
ต่อคือ ในเรื่องประชุมระดมความคิดเห็นจากสถาบันเพื่อให้มาประสานในเนื้อหาว่า แต่ละมหาวิทยาลัยมีเนื้อหา
อะไรอยู่บ้าง และสอนอะไรอย่างไร พื้นฐานควรจะเป็นแบบไหนที่ทุกมหาวิทยาลัยต้องมีเหมือนกัน ในเรื่อง     
ของทักษะ ทางกรมที่เห็นปัญหาคือ เรื่องทักษะมากกว่าในเรื่ององค์ความรู้เราเชื่อมั่นพอสมควรเพราะเรามีตัว
มาตรฐานคุณวุฒิอยู ่แล้วว่าควรเรียนรู ้อะไรบ้าง แต่เรื ่องทักษะที ่เป็นปัญหาสำคัญที ่ว ่า ฝึกไม่เท่ากัน 
ประสบการณ์ก็ต่างกัน ฉะนั้น เด็กจะไม่ได้เท่ากันต่อให้เรามีมาตรฐานของแหล่งฝึกแค่ไหน ในเรื่องของการฝึก
ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญกว่า เพราะการที่จะส่งนักศึกษาออกไปในเรื่องของแหล่งฝึก มหาวิทยาลัยเอง
ก็ต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาได้ระดับหนึ่ง บางแห่ง
ส่งไปเลยของตนเองยังไม่มีฝึกปฏิบัติก็มี จะทำอย่างไรที่เราจะมาช่วยกันมาดูให้จริง ๆ จัง ๆ เลยว่า 1) เรื่องของ
การฝึกปฏิบัติงาน จะเอาอะไรกันบ้างในเรื่องของการฝึกทุกมหาวิทยาลัยต้องเตรียมพร้อมให้ได้  เพราะจะมี
หลายแห่งบอกว่า ฝึกมาจากตรงนั้นตรงนี้ คือ โรงพยาบาลในเครือกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเรียนว่าพื้นฐานของ
นักศึกษาต้องแน่นพอสมควรถึงจะไปรับอะไรที่แตกต่างจากที่ตนเองเรียนมา ไม่ใช่ไปหวังพึงในเฉพาะแหล่งฝึก   
เราจะได้ความรู้หรือเป็นการฝึกปฏิบัติตรงนั้นเป็นหลักก็คงไม่ใช่ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย   
 ในเรื่องของแนวนโยบายหรือการปรับปรุงหลักสูตร หรือการปฏิรูปการศึกษาในด้านแผนไทย น่าจะได้
แนวคิดพอสมควร เราควรจะปรับหรือไม่ปรับอย่างไร จากที่ฟังจากทุก ๆ ท่านมา นอกจากเรื่องการปรับหลักสูตร 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 มีอีกประเด็นที่สำคัญคิดว่าเป็นโอกาสหรือจุดแข็ง ในเรื่องของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ในเรื่องของการวิจัย อยากสอบถามผศ.ดร.ระวิวรรณ์ ในฐานะที่อาจารย์ดูเรื่องนี้อยู่ อาจารย์มีแนวคิด
หรือนโยบายในเรื่องของการวิจัย นวัตกรรม หรือการสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการเพื่อที่จะสร้างเป็นจุดแข็ง
หรือโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรของเราอย่างไรบ้าง 
 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 

มองว่า เราน่าจะเริ่มสอนให้เขารู้จักหาวิธีหาความรู้ หาหลักฐานเชิงประจักษ์และสามารถสื่อสาร
ผลงานวิจัยหรืองานวิจัยสู่คนอื่นได้ ส่วนเรื่องการลงลึกในระดับรายละเอียดบางสถาบันเริ่มมีการให้ทำวจิัย
ด้วย แต่บางสถาบันอาจจะยังมีไม่มากนักด้วยอาจจะหลาย ๆ อย่าง อาจจะลงไปในระดับบัณฑิตจริง ๆ  
อยากจะให้ทุก ๆ มหาวิทยาลัยเริ่มให้นักศึกษาสามารถสื่อสารผลงานวิจัยกับผู้อื่นได้ อันนี้จะเกิดประโยชน์
ต่อการทำงานมากกว่า 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 

ในฐานะที่จะพัฒนาเรื่องการศึกษาให้ยั่งยืน รู้สึกว่ามหาวิทยาลัยควรจะมีบทบาทเหมือนคนทำ
เหมืองหรือไม่ ยกตัวอย่างว่า คนทำเหมืองสินแร่อยู่ในดินแล้วขุดมาเป็นเพชรเป็นพลอย ถ้ามหาวิทยาลัยทำ
บทบาทนี้เข้าใจว่าองค์ความรู้มีอยู่เยอะในประเทศเรา เหมือนวิทยากรบอกว่า เรามีแพทย์เวชกรรมไทย
เกือบ 40,000 คน แล้วองค์ความรู้ตรงนั้นเราทำเหมืองตรงนั้นได้ไหม อยากฟังความเห็นวิทยากร 
นพ.วิชาญ เกิดวิชัย 
คณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ในการสร้างคนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในฐานะเป็นกรรมการสภาอยู่ด้วย 1) บางคนก็มองว่า
การแพทย์แผนไทยคือ การแพทย์แผนโบราณ ฉะนั้น จะเอาอะไรเข้ามาปะปนเดี่ยวไม่เป็นแผนไทยก็จะมีปัญหา
พอสมควรในการจะบูรณาการเอาศาสตร์อ่ืน ๆ เข้ามา ก็มีปัญหาพอสมควรส่วนใหญ่ยอมคือ เอาวิทยาศาสตร์เข้ามา
เป็นพื้นฐาน เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งไทยประยุกต์และแผนไทยเกือบเหมือนกันแล้ว 
เรียนเหมือนกันเกือบหมด พอจะขยับพวกวิชาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยออกไปให้กว้างขึ้นเริ่มมีการอนุรักษ์ 
(conservancy) พอสมควร ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาเรื ่องวิชาชีพอื ่นที ่มาเร ียนเกี ่ยวข้องกับแผนไทย           
เหมือนตอนนี้มีกระแสต่อต้านเรื่องของเภสัชกรรมที่มีการตั้งสถาบันเภสัชกรรมแผนไทย แน่นอนเรารักษาของเดิมไว้
ทำให้เป็นภาพที่ชัดเจนว่า อันนี้คือสิ่งที่สืบทอดกันมาแต่จำเป็นที่จะต้องบูรณาการอย่างอื่นเข้ามาด้วยในการจัด   
การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี อาจจะยืดหยุ่น ยอมให้ทำอย่างนี้มากขึ้น และต้องยอมให้ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน แพทย์แผนไทยถึงจะทันสมัย ไม่งั้นทำงานร่วมกับใครไม่ได้ การส่งต่อผู้ป่วยไปมา
ระหว่างกันก็ยังมีปัญหาเยอะ เพราะแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าแผนไทยทำอะไรได้บ้าง สำหรับโรคแผนปัจจุบัน
เพราะเขาไม่รู้จักโรคแผนไทย ทางแผนไทยเองก็ไม่รู้โรคแผนปัจจุบันมากพอที่จะไปสื่อสารให้เขาส่งคนไข้มาหา 
บางครั้งก็ส่งคนไข้ท่ีอาจจะมีปัญหาที่แผนปัจจุบันจะช่วยได้ไม่ทันเวลาก็มี ต้องขจัดปัญหาเรื่องก้าวล่วงวิชาชีพที่พูด
กันเยอะขณะนี้ว่า ถ้าคิดเรื่องขอบเขตของวิชาชีพห้ามก้าวล่วงกันการทำงานจะมีปัญหา คนเดือดร้อนคือคนไข้ 
เพราะคนไข้เขาไม่ได้ถูกกำหนดว่าคนนี้อยู่กับ แผนไทยหรือคนนี้อยู่กับแผนปัจจุบัน บางครั้งอาจจะใช้ 2 แผน        
3 แผน ร่วมกันในการดูแล จำเป็นต้องขจัดอุปสรรคอันนี้ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งสถาบันที่จัดการเรียนการสอน 
ทั้งสภาวิชาชีพ ทั้งองค์กรทางด้านการศึกษาจะต้องเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น และให้มีความยืดหยุ่นตรงนี้มากขึ้น นี่คือ
อนาคตของการศึกษาไม่เฉพาะแผนไทย  
 วันนี้ก็มีข่าวสิงคโปร์เรียนมัธยมจะไม่แยกสาขาแล้ว ให้เรียนเหมือน ๆ กันให้นานขึ้นหน่อยจนเด็กได้เรียนรู้
ว่าชอบอะไรมากค่อยแยก ถ้าแยกเร็วจะเกิดความแตกแยกจะไม่รู้ศาสตร์อ่ืนมากพอที่จะทำงานร่วมกันได้หมายความ
ว่า ที่ทางวิทยากรกล่าวถึง จะเน้นเรื่องการสร้างคนในเรื่องของแพทย์แผนไทย แต่อยากเห็นการพูดถึงการสร้างองค ์        
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ความรู้ว่า สถาบันการศึกษาในประเทศถ้าจะให้ยั่งยืนเราจะแปลงศาสตร์ความรู้ของแผนไทยเข้าใจได้ง่าย คือ        
ทำเหมืองให้เป็นเพชรเป็นพลอยแล้วคนหยิบไปเจียระไนใช้ต่อ เรามีองค์ความรู้มีอยู่เอยะ เท่าที่ทราบว่ามีแพทย์แผน
ไทยอยู่ถึงเกือบ 40,000 คน แล้วองค์ความรู้จะแตกต่างกันในแต่ละคน บริการก็แตกต่าง การที่จะรวบรวมองค์
ความรู้ให้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนจะไม่มี เพราะไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษา ถ้าเราจะทำแบบนั้นจะทำได้ไหม จะทำ
อย่างไร แล้วมีข้อเสนอแนะอะไรจากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย 
 ความรู้ที่มีอยู่ในผู้ที่ทำงานด้านการแพทย์แผนไทย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
 ประเภท ก ถ่ายทอดความรู้จากครูสู่ศิษย์ นอกสถาบันการศึกษา ตอนนี้ถูกจับเข้ามาเป็นรูปเป็นร่าง 
ซึ่งจะทำให้ความหลากหลายจะหายไปเหมือนกัน ก็พูดกันเยอะว่าอย่าทำให้ความหลากหลายมันหายไป 
เพราะจะทำให้เหลือรูปแบบเดียว  
 ประเภท ข  ที่เรียนในมหาวิทยาลัยถูกกำหนดด้วยวิธีนี้เยอะมาก วิชาที่เรียนถูกบังคับ เวชกรรมไทย
ต้องเรียนคัมภีร์อะไรบ้างนอกนี้ก็ไม่ได้ ความรู้ที่มีอยู่ที่อ่ืนเอามาใส่ไม่ได้ 
 ประเภท ค  ความรู้จากหมอพ้ืนบ้าน ยังเอามาเรียนไม่ได้ คนควบคุมบอกไม่ได้ความรู้นี้ยังไม่พิสูจน์  

จึงเป็นปัญหาว่า ความรู้ที่มีอยู่ยังไม่สามารถนำมาถ่ายทอดต่อได้ นาน ๆ  ไปอาจจะสูญหายได้ ก็เป็นความ
พยายามทำรวบรวมความรู้เหล่านี้ นอกจากนั้นเรายังมองไปไกลว่า ความรู้แผนไทยที่หายไปจากที่ไม่ได้เรียนมาเป็น 
100 ปี จะไปหาที่ไหน ในประเทศไทยบางทีก็เป็นคัมภีร์ต่าง ๆ อยู่ตามวัด ตามหมอพื้นบ้านตามชนบท แต่พอมา
เรียบเรียงยังไม่สามารถเอามาสอนได้เต็มที่เท่าไหร่นัก อีกส่วนหนึ่งหาจากต่างประเทศที่เหมือนเรามาก คือ
อายุรเวทอินเดีย ถ้าเราไปเรียนอายุรเวททางอินเดียจะเสริมความรู้แผนไทยที่หายไปได้เยอะ นี่ก็เป็นวิธีที่จะ
พัฒนาความรู้เดิมของแผนไทยให้กว้างขึ้นและได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาความรู้ใหม่ด้วย 
 

ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย   

ทุกมหาวิทยาลัยกำลังช่วยกันทำเหมืองผ่านกระบวนการวิจัย ใช้วิธีการวิจัยในการสร้างเหมืองขึ้นมา  
ยิ่งขุดยิ่งเจอ แม้กระท่ังองค์ความรู้เราก็ใช้กระบวนการวิจัยในการสะสมรวบรวมองค์ความรู้หรือพิสูจน์ให้มัน
เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ แต่ในระยะนี้เป็นระยะแรกของการทำเหมือง เป็นระยะเพิ่งผ่านมา 10 ปี       
องค์ความรู ้อาจจะยังไม่ได้มากถึงขนาดเปิดเผย (expose) ออกมาให้คนเห็นมาก แต่เรามีของที ่มีค่า           
มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในฐานะท่ีเป็นสถาบันการศึกษา 

 

คุณศุภวรรณ พันธ์บูรณะ 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ในส่วนของการรวบรวมภูมิปัญญาการนำมาใช้ประโยชน์เป็นภารกิจหลักของกรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นนโยบายในเรื่องการรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ไม่รวม        
ผู้ประกอบวิชาชีพ ถ้าจะกล่าวถึงเรื่องภูมิปัญญา คือ ตำรา คัมภีร์ทั้งหลาย มีนายทะเบียนจังหวัดมีหน้าที่
รวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่อยู่ในแผ่นดินไทยทั้งหมด มีการดำเนินการทุกระดับของสถาน
บริการ วันนี้เห็นแล้ว “พ่อหมอเสริฐ” นั่นคือ หนึ่งภูมิปัญญาของเรา ซึ่งจะทำอย่างไรเพ่ือรวบรวมเชิดชูท่าน
ให้อยู่กับเรานั่นคือ นายทะเบียนจังหวัดทำ  
 ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน ผนวกภูมิปัญญาเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในระบบบริการ และมี
จัดบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สอนแพทย์แผนไทยที่อยู่ในหน่วยบริการนั้น ๆ 
อย่างน้อยช่วยในการยืนยันในศาสตร์ของพ่อหมอ แม่หมอ ทั้งหลายที่นำมาใช้ในการรักษาของท่านเหล่านั้น
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสร้างความปลอดภัยไม่เป็นภัยในระบบสุขภาพ นั่นคือสิ่งที่กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการอยู่ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 

พธิเีปดิงานมหกรรมสมนุไพรแหง่ชาตฯิ ครัง้ที่ ๑๖ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

การประชมุวิชาการประจำป ีการแพทยแ์ผนไทย  
การแพทยพ์ืน้บา้น และการแพทยท์างเลอืกแหง่ชาต ิครั้งที ่๑๖ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

ตลาดความรูด้า้นการแพทย์แผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้น  
และการแพทยท์างเลอืก 
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โซนผลติภณัฑ ์(PRODUCT ZONE) 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

กจิกรรมเวทกีลาง 
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โซนภมูปิญัญา (WISDOM ZONE) 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

โซนบรกิาร (SERVICE ZONE) 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

วาดภาพดว้ยสจีากธรรมชาต ิ 

“ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร” (Herbs of Art) 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 

บรรยากาศภายในงาน 
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บรรยากาศภายในงาน 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

บรรยากาศภายในงาน 
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บรรยากาศภายในงาน 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

บรรยากาศภายในงาน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

122 
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บรรยากาศภายในงาน 
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บรรยากาศภายในงาน 
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บรรยากาศภายในงาน 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 
 

ทรพัยส์นิทางปัญญากบัการใชป้ระโยชนจ์ากภูมปิญัญาการแพทย์แผนไทย 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

     ผู้อภิปราย 
ดร.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์  ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม 
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ดร.ธนิต ชังถาวร  รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

(องค์การมหาชน) BEDO 
ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
คุณกิตติมา  ศรีธาพร  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

 

     ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์  

แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและ  
การแพทย์ทางเลือก 

 

สรุปประเด็นการเสวนา  
 ทิศทางการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม ภายใต้การ
ขับเคลื่อนขององค์กรทรัพย์สินทางปัญญาของโลกและบทบาทของประเทศไทยในเวทีนี้ มีการศึกษาการ
ละเมิดสิทธิในภูมิปัญญาดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานเพื่อคุ้มครอ งและ
การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 ประสบการณ์ของวิทยากรต่อความเชื่อมโยงและสมดุลในการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรไทยในระบบทรัพย์สินทางปัญญา และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยเพ่ือประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 

คุณกิตติมา  ศรีธาพร 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

หัวข้อเกี่ยวกับทรัพย์สินภูมิปัญญาโดยตรงซึ่งมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างไร ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทมีรายละเอียด แง่มุมต่าง ๆ หลักเกณฑ์ในการคุ ้มครอง              
มีข้อจำกัดหรือมีความเหมือน หรือจะส่งเสริมการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร 
 รัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 กำหนดแผนการทำงานของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ        
ในแต่ละหน่วยงานต้องการให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานระหว่างกัน เน้นไปที่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายต่าง ๆ แต่ละกระทรวง ทบวง 
กรม ดำเนินการที่จะจัดทำแผน หรือแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ รวมถึงแผน ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  
 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำแผนที่นำทาง หรือ IP Road map ระยะเวลา 20 ปี ได้มีการวาง
กรอบการทำงาน ระยะสั้น ระยะยาว ประกอบด้วย 6 หลักสำคัญ 4 เรื่องแรก เป็นเรื่องที่คุ้นเคยอยู่แล้ว 
เช่น ในเรื่องของการพยายามส่งเสริมให้มีการคิดประดิษฐ์ สร้างสรรค์ หรือทำงานทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมา 
พยายามรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้คนรู้จักว่าทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไร ทำไมถึงมีความสำคัญ เมื่อสำคัญ
แล้วคุณจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่คุณทำขึ้นมา ขอรับการคุ้มครอง ในส่วนของการคุ้มครองก็ต้องมีการ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

พัฒนากฎหมายต่าง ๆ โครงสร้างพื้นฐาน ทำอย่างไรให้คนมาจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้สะดวก 
รวดเร็ว เอาทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้ เช่น 

1. ส่งเสริม  
2. มีการคุ้มครองอย่างไร โครงสร้างเรื่องกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
3. ทำงานวิจัยขึ้นมาต้องเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
๔.  เมื่อทรัพย์สินทางปัญญาเป็นที่รู้จักแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ จะมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

มาตรการสำคัญอีกเรื่องคือ มาตรการอย่างไรที่ภาครัฐเข้ามาช่วยในการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ 
 5.  การส่งเสริม คุ้มครอง ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และบังคับใช้สิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
เรียกว่า เป็นห่วงโซ่มูลค่า หรือ IP value chain ของทรัพย์สินทางปัญญา 4 ด้านหลัก จะเห็นว่าเป็นสิทธิ์
ส่วนตัวของเจ้าของสิทธิ์แล้วภาครัฐพยายามจะส่งเสริมอย่างไร 
 แผนที่นำทางจะเกี่ยวกับสิทธิ์ของชุมชน  
 ส่วนแรก  สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ภาครัฐพยายามส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ซึ่งเป็นสิทธิของชุมชน ต้องการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ของที่ผลิตในชุมชนนี้หรือในแหล่งนี้มีความแตกตา่ง
มีลักษณะพิเศษเฉพาะต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่อยู่ในชุมชนอื่นหรือแหล่งผลิตอ่ืนอย่างไร เป็นเรื่องที่
รัฐบาลและกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ พยายามส่งเสริมและผลักดัน 
 ส่วนสุดท้าย ในแผนที่นำทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริม คุ้มครอง ทรัพยากร พันธุกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นห่วงโซ่สุดท้ายใน 6 ด้าน ภายใต้แผนที่      
นำทาง ในแง่ของนโยบายหรือแผนการทำงานที่เกี ่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมดั้งเดิม ที่อยู่สุดท้ายของแผนที่นำทางเรื ่องทรัพย์สินทางปัญญา จะเน้นเรื ่องของการที่จะห า
มาตรการในการที่จะป้องกันไม่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทรัพยากรพันธุกรรมของไทยไปใช้โดยที่ไม่ได้รับ
ผลประโยชน์ให้กับคนที่เป็นเจ้าของชุมชนต่าง ๆ มุ่งเน้นที่จะบูรณาการร่วมกันในการจัดทำฐานข้อมูล 
database ในการที่จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานอื่น สามารถใช้ประโยชน์ระหว่างกันและ
พัฒนาไปสู่ความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นในอนาคต เช่น ในต่างประเทศ เพื่อจะป้องกันไม่ให้คนนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของประเทศไปใช้ หรือจะตรวจสอบได้ว่าใครลักลอบนำไป ป้องกันไม่ให้มีการยักยอกนำไปใช้
อย่างไร ในภาพรวมที่มองไว้ว่าจะส่งเสริมคุ้มครองอย่างไร 
 เมื่อมีแผนการทำงานเป็นนโยบายหลัก เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมีความเหมือน หรือจะส่งเสริมระหว่างกันอย่างไรได้บ้าง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ ในการทำสมุนไพร เอายาจากพืชสมุนไพร หรือองค์ความรู้ที่มี
การสืบทอดต่อกันมา อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรืออยากจะคุ้มครองสิ่งเหล่านี้จะคุ้มครองอย่างไร 
 การคุ้มครอง จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนหลัก 1) คุ้มครองโดยตรง ในแง่กฎหมายเฉพาะที่คุ้มครองภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 2 ฉบับ ที่สำคัญคือ ภายใต้กรมการแพทย์แผนไทยฯ จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์ แผนไทย พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 เกี่ยวกับพันธุ์พืช อยู่ภายใต้กรมวิชาการเกษตร จะเห็นว่าหน่วยงาน   
ที่ดูแลเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลายหน่วยงาน และมีกฎหมายเฉพาะที่มองเห็นมีการบังคับใช้อยู่ 2 ฉบับ 
ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 1 ฉบับ และภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ฉบับ  
 ในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา วัตถุประสงค์ในการคุ ้มครองอาจจะเหมือน หรืออาจจะต่างกันว่า
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง จะมีความเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้อย่างไร บางเรื่องอาจจะมี
ความเชื่อมโยงระหว่างกันจะไปคุ้มครองโดยอาศัยทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะไม่ได้ตรงวัตถุประสงค์เลย
ทีเดียว มองว่า นอกจากกฎหมายเฉพาะแล้วในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เรียกว่าเป็นการคุ้มครองโดยอ้อม  
โดยใช้ระบบทรัพย์สินทางปัญญามาคุ้มครอง  
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ประเภทของงาน เช่น ถ้าจะบอกว่าองค์ความรู้ต่าง ๆ คุ้มครองในลักษณะที่เป็นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
ได้หรือไม่ ต้องไปดูว่าการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะได้รับการคุ้มครองอย่างไร งานลิขสิทธิ์ มีหลายประเภท ถ้าเริ่มจาก
ลิขสิทธิ์ก่อน เป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์งานโดยไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร งานลิขสิทธิ์จะเป็นงานเกี่ยวกับ
สุนทรียภาพ เช่น งานเขียน งานวรรณกรรม งานศิลปะประเภทต่าง ๆ ภาพวาด ภาพถ่าย สถาปัตยกรรมต่าง ๆ 
ประติมากรรม  แต่ลักษณะเด่นของลิขสิทธิ์ไม่ใช่แค่ของลิขสิทธิ์โดยหลักของทรัพย์สินทางปัญญาจะมีเรื่องของ
ระยะเวลาการคุ้มครองกำหนดไว้ กำหนดไว้เพื่อเจ้าของสิทธิ์หรือคนที่สร้างสรรค์งานจะได้รับประโยชน์จากการ
ทำงานของเขาในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น แล้วช่วงเวลานั้นถ้ามันหมดไปแล้วหลักการคือ สังคมหรือสาธารณชนก็มี
สิทธิ์ใช้งานนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปขออนุญาตหรือไม่เป็นการละเมิดอีกต่อไป  

ถ้าเทียบเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วองค์ความรู้ต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทย
ต่าง ๆ มันไม่มีระยะเวลา มีการสืบทอดต่อกันไป อยากจะให้คุ้มครองไปสู่รุ ่นต่อรุ่นไม่ให้หายไปแต่ไม่ได้
หมายความว่า หมดยุคการคุ้มครองแล้วคุณจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้โดยไม่ตอบแทนให้กับเขา จะไม่ใช่หลักการ
ในเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องลิขสิทธิ์อาจจะมีคล้ายกัน บางครั้งพวกงานเพลง งานเต้นต่าง ๆ อาจจะ
เคยเป็นงานลิขสิทธิ์แต่หมดยุคการคุ้มครองไปแล้ว มันก็เป็นสิ่งที่คนในชุมชนนั้นทำและเผยแพร่กันได้ต่อไป 
แต่ในแง่การคุ้มครองทรัพย์สินไม่มีแล้ว แต่เขาอาจจะได้สิ ่งเหล่านั้นเป็นลักษณะการคุ้มครองเป็นเรื ่องของ        
การแสดงทางวัฒนธรรมหรือไปอยู่ภายใต้กฎหมายอ่ืนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ ความแตกต่างคือ ลิขสิทธิ์มีอายุการคุ้มครอง
ถ้าหมดใครก็สามารถใช้ได้ ในขณะที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเราต้องการที่จะคุ้มครองสืบเนื่องต่อเนื่อง ไปจากรุ่นสู่รุ่น 

ในแง่ของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ดูแล้วอาจจะนำมาเชื่อมโยงกับทรัพย์สินทางปัญญากับองค์ความรู้
เหล่านี้ได้ เช่น เรื่องของสิทธิบัตร คือ การประดิษฐ์ต่าง ๆ เอาตัวสมุนไพรบางตัวของไทยไปพัฒนา ต่อยอด      
จะเห็นว่าสิทธิบัตรในแง่ของการคุ้มครองหลักการสำคัญที่เป็นสากลคือ ต้องมีความใหม่ ฉะนั้น ตัวสมุนไพร     
ต่าง ๆ มันมีมานานแล้วสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหล่านี้คุ้มครองไม่ได้ ถ้านำไปพัฒนาต่อยอดหรือเอาสารของพืชที่เป็น
พืชพ้ืนเมืองไปพัฒนาเป็นองค์ประกอบของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เช่น เอามาเป็นส่วนประกอบในการผลิตยา จะเห็นว่า
มันมีการเชื่อมโยง ในแง่ของสิทธิบัตรถ้านำมาใช้และต้องการจะได้รับการคุ้มครอง ก็ต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ แต่ใหม่นั้น
อาจจะมีสิ่งที่พัฒนาต่อยอดหรือเอาสารสกัดแล้วไปพัฒนาร่วมกับองค์ประกอบอื่นมาเป็นสูตรยาใหม่พวกนั้นก็  
จะเข้าข่าย แต่ว่าการพัฒนานั้นต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งก็เป็นหลักเกณฑ์
ที่ต้องพิจารณาต่อ ๆ ไป แต่อาจจะมีความเชื่อมโยงคือ ตัวพื้นฐานที่เขาเอามาเอามาจากที่ไหน ฉะนั้น ในแง่การ
คุ้มครองอาจจะได้สิทธิบัตรเผื่อว่าคนเอาไปเอามาจากที่อื่น หรือเอาของประเทศเราไปแล้วไปจดในต่างประเทศ 
ตรงนี้จะเป็นความเชื่อมโยงว่าจะหาวิธีการ ถ้าพิสูจน์รู้ได้ว่าเขาเอาของเราไปควรจะมีมาตรการทางกฎหมายหรือ
ว่าเขาจะต้องจ่ายค่าตอบแทน หรือต้องมีการอนุญาตก่อนใช้ ก่อนเข้าถึง และต้องมีการตอบแทน หลักในการ
แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้นอย่างไร 

แนวทางนี้จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกันระหว่างทรัพย์สินทางปัญญาในแง่การคุ้มครองสิทธิบัตรกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ จะมีมาตรการอย่างไรที่จะป้องกันก่อนที่จะมีการนำไปใช้หรือต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเจ้าขององค์ความรู้นั ้นอย่างไร ส่วนในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอื่นอาจจะไม่ได้ความ        
มีเชื่อมโยงนี้ ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายการค้า เช่น น้ำดื่มสิงห์ กับแบรนด์ยี่ห้อต่าง ๆ สตาร์บัคส์ จะเห็น
ว่าเอาเครื่องหมายการค้ามาจับกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็จะไกลกัน เพราะตัวเครื่องหมายการค้า  
คุ้มครองรูปก็ได้หรือชื่อก็ได้ คำว่า “สิงห์ หรือ รูปตัวสิงห์” ก็ต้องมาจดทะเบียนเพื่อให้รู้ว่าสินค้านี้มีใครเป็น
เจ้าของให้คนที่จะซื้อสร้างความแตกต่างแยกได้ว่าจะซื้อน้ำสิงห์ ไม่ใช่ซื้อน้ำช้าง เพราะฉะนั้น มันจะไกลกับ
ในเรื่องของการคุ้มครององค์ความรู้ต่าง ๆ เพราะคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือตัว
สินค้านั้น แต่ที่พูดถึงเรื่องของกาแฟดอยช้าง ดอยตุง 2 ตัวนี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งเรียกว่า  
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“สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” ท่านอาจจะเคยรู้จัก “ส้มโอทับทิมสยาม” หรือ “ไข่เค็มไชยา” เรื่องบ่งชี ้ทาง
ภูมิศาสตร์จะแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตไหน เช่น  ไข่เค็มที่มาจากไชยามีความแตกต่างจากไข่
เค็มที่มาจากจังหวัดอื่นอย่างไร วันนี้ของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะมีความคาบเกี่ยว ขณะคุ้มครอง       
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เราไม่ได้คุ้มครองตัวองค์ความรู้แต่เราคุ้มครองตัวชื่อนั้น ให้เห็นว่าสินค้าที่มาจาก
แหล่งผลิตนี้มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากสินค้าที่มาจากประเภทเดียวกันจากแหล่งอ่ืนอย่างไร ในส่วนของ
ทรัพย์สินทางปัญญาในหลาย ๆ เรื ่อง การคุ ้มครองหรือวัตถุประสงค์อาจไม่ได้ตรงกันกับในเรื่องของ        
การคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจจะมีลักษณะที่พยายามจะส่งเสริมระหว่างกัน นี่คือลักษณะสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะเห็นว่า การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ คุ้มครองชื่อนั้น เมื่อบอกว่ามา
จากไชยา หรือส้มโอมาจากนครชัยศรี หรือมะขามเพชรบูรณ์ มันก็จะแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น ๆ นี่คือ
หลักการ ถ้ามองในแง่ของการคุ ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ ่นมีกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายในเรื ่องของ
การแพทย์แผนไทย กฎหมายพันธุ์พืชซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่คุ้มครององค์ความรู้ต่าง ๆ และตัวพันธุ์พืชซึ่ง
เป็นทรัพยากรพันธุกรรมได้อย่างหนึ่ง จากประเภททรัพย์สินทางปัญญาที่มีความคาบเกี่ยวสามารถจะใช้
ประโยชน์ระบบของทรัพย์สินทางปัญญามาปกป้องคุ้มครองในเรื ่องของการใช้ที ่ไม่เหมาะสม ทรัพยากร
พันธุกรรมหรือองค์ความรู้ของเราไปพัฒนาต่อยอดเป็นการประดิษฐ์ใหม่ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร มีการพูดคุย
ในเวทีระหว่างประเทศและมีการพัฒนากฎหมายสิทธิบัตรเพ่ือรองรับมาตรการและป้องกันสิ่งเหล่านี้ไว้ 

ในความลับทางการค้า องค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เป็นความลับไม่อยากให้ใครรับรู้ในแง่ของกฎหมาย
ความลับทางการค้ากฎหมายบอกไว้ว่า การที่จะได้รับการคุ้มครอง 1) ข้อมูลนั้นต้องมีมูลค่าทางพาณิชย์    
มีมูลค่าก็เพราะว่าเป็นความลับ และข้อมูลต่าง ๆ มันมีมูลค่าเชิงพาณิชย์ แต่ตัวคนที่เป็นเจ้าของความลับนั้น
ต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ใครเข้าถึงความลับนั้นด้วย เช่น สูตรน้ำอัดลม คดีความลับทางการค้า
ประเทศไทยมีไม่ค่อยเยอะแต่ในต่างประเทศเกิดขึ ้นในลักษณะลูกจ้างนายจ้าง ฉะนั้น ก็ต้องมีสัญญา           
ที่ป้องกันไม่ให้คนที่รู้ความลับเอาอันนี้ไปใช้ อาจจะเคยทำงานกับด้วยกันเมื่อออกไปแล้วภายในกี่ปี ห้ามมา
ทำของเหมือนกับเรา จะมีข้อตกลงระหว่างกัน มองว่า ภูมิปัญญาท้องถิ ่น หรือการแพทย์แผนไทย         
อยากจะเก็บเป็นความลับ แต่ในขณะเดียวกันเก็บไม่ได้ถ้าเก็บก็หายไป ก็เลยต้องมีการบอกต่อกันมาให้มี   
การสืบทอดสิ่งที่เป็นองค์ความรู้จากรุ่นนี้ไปสู่รุ่นต่อไป เหมือนจะเป็นความลับก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะต้อง มี  
การเปิดเผยด้วย เพราะวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองการค้าภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะไม่ตรงทั้งหมด 
 ผู้ดำเนินการอภิปราย  

ประเทศไทยมีระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีทั้งเรื่องสิทธิบัตร เรื่องลิขสิทธิ์ เรื่องความลับ
ทางการค้า เรื ่องเครื่องหมายทางการค้า และมีสิ ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ นอกจากที่ท่านวิทยากรกล่าวถึง
ความลับทางการค้า ความลับก็ยังเป็นความลับภายใต้เจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ภายในประเทศ ยังมีกฎหมายเฉพาะคือ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตร พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น พืชทั่วไป และยังเชื่อมโยงมาถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย คือ มี พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะอันหนึ่งที่เป็นเรื่องนี้โดยตรง 
 

ผศ.ดร.เปาวลิต  เลิศธรรมเทวี 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่คุณกิตติมา ศรีธาพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึง กฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ พระราชบัญญัติคุ ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 ก่อนหน้าที่จะมีกฎหมาย ก่อนจะมาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในทางตรง ก่อนจะมาเป็นทรัพย์สิน
ทางปัญญาในทางอ้อม คือ เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีอะไรกันมาก่อน กฎหมายตัว 



 

  129 
  

สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

นี้เป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่ง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแตกต่างจากรัฐธรรมนูญ แตกต่าง
จากกฎหมายอื่น ส่วนที่แตกต่างคือ มีการกำหนดกฎเกณฑ์แบบเดียวกันทั่วโลก เพราะมีการกำหนดบทบาท
หรือกลไกหรือโครงสร้างไปในทิศทางเดียวกัน ต่างจากรัฐธรรมนูญไทยกับรัฐธรรมนูญต่างประเทศเขียนไม่
เหมือนกัน ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะคล้ายกันเหมือนกัน เหตุที่ เหมือนกันเพราะว่ามัน
เป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย  
 จุดเริ่มต้น ปี ค.ศ.1990 กฎหมายฉบับนี้เริ่มตั้งแต่ยุค ค.ศ.1990 เป็นต้นมา เกิดมีการเจรจา
อันหนึ่งขึ้นมา เวทีนั้นเรียกว่า “เวทีการค้าระหว่างประเทศ” พอมีการจัดตั้งองค์การการค้าโลกขึ้นมา มีการ
ถกกันในประเด็นมีสิ่ง ๆ หนึ่งที่เราอาจจะมองว่าเป็นภูมิปัญญา นั่นคือ ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมันมีความ
เกี่ยวพันกันทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญาจะไปเกี่ยวกับการค้าอย่างไร ขณะค้าขายกัน การค้าแบ่งง่าย
เป็น 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกคือ การค้าสินค้า ประเภทที่สองคือ การค้าที่เก่ียวกับบริการ ในการค้า
ทั้ง 2 ประเภท จะมีตัวหนึ่งที่มีความสัมพันธ์คือการค้าที่มีความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา เขาจึงมอง
ว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเวลาเราค้าสินค้าก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อค้าบริการ   
ก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกี่ยวข้องใน
เวทีการค้าระหว่างประเทศ ตรงจุดนั้นจึงมีการจัดทำเป็นกฎหมายแม่บทของทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง
ประเทศภายใต้ข้อตกลงหนึ่งที่เรียกว่า “ข้อตกลงทริปส์ (TRIPS)” ซึ่งข้อตกลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิด
กฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเมืองไทยที่อาจารย์กิตติมา กล่าวถึงตอนต้น คำถามจะเกิดขึ้นมาว่า เรื่องของ       
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อยู่ตรงส่วนไหนของข้อตกลงทริปส์ (TRIPS) อยู่ตรงไหนของเวทีการค้า
ระหว่างประเทศ ไม่มีใครหยิบมาพูดถึง จะมีกฎหมายอีกตัวที่เกิดขึ้นมาคู่กัน 
 ในปี ค.ศ.1992 ชื่อ “อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ” 2 ฉบับนี้มีบทบาทและเป็น
กลไกสำคัญที่ก่อให้เกิดระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบางตัวในเมืองไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
คุ ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ์พืช    
พ.ศ. 2542 ของไทย ขณะเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดทำข้อตกลงทริปส์ (TRIPS) ประเทศจีนยังไมไ่ด้
เข้าร่วม ประเทศจีนสมัยนั้นยังไม่เป็นประเทศมหาอำนาจแบบสมัยนี้ ยังไม่เปิดประเทศยังไม่เข้าร่วมเจรจา    
การเจรจาในยุค 1990 จะเป็นการเจรจาประเทศกลุ ่มมหาอำนาจหลาย ๆ ประเทศ  ไม่ว ่าจะเป็น
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ในการเจรจาทางทรัพย์สินทางปัญญา  
ฉะนั้นแต่ละประเทศจะเอาข้อดีของตัวเองมาจัดทำเป็นกฎหมายแล้วบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ไปแก้กฎหมาย
ให้เหมือน ๆ กัน จึงมีแม่บทกรอบอันใหญ่ที่มาทำนองนั้น ฉะนั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไม่ว่าจะ
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม การแสดงออกทางวัฒนธรรมหรือทรัพยากรชีวภาพ มีการพูดถึงน้อยมาก    
ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่า ประเทศกำลังพัฒนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกองค์การการค้าโลกก็ต้องรับเอา
กฎเกณฑ์ท่ีเราไม่เคยรู้จักมาก่อนรับไปทำจนเป็นกฎหมายสมัยใหม่ คือ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ฟังใน
ตอนต้น เป็นกลุ่มแรกเมื่อเราเข้าไปแล้วเราได้อะไร เข้าไปในเวทีการค้าโลกแล้วเสียเปรียบแล้วเราเข้าไป
ทำไม ถามว่าถ้ามันไม่ได้ประโยชน์เราจะเข้าไปทำไม เพราะฉะนั้นองค์การการค้าโลกอยู่จนถึงปัจจุบัน แสดง
ว่าต้องมีประโยชน์ แต่คำว่าประโยชน์นั้นต้องดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นว่ามันมีอะไร มีเหตุอะไรหรือเปล่าที่
เราได้ประโยชน์ การเข้าเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกมันคือเวทีที่ใหญ่ขึ้นของประเทศสมาชิก หมายความว่า 
เราได้สิทธิ์ในการเข้าสู่ตลาดกับประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น แต่ต้องแลกกับระบบกฎหมายที่เรียกว่า การ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อเข้าไปสักพักหนึ่งประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยด้วย ตั้งคำถาม
ว่า สิ่งที่มีอยู่ขาดไปอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งที่ว่าคือ กฎหมายที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาของเรา ระบบกฎหมายหลัก
ไม่ได้พูดถึงตรงนี้ มีการเจรจา มีการตั้งกระทู้ถาม มีการถกเป็นประเด็นว่า เราควรจะมีการคุ้มครองสิ่งที่ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

เรียกว่า ภูมิปัญญาดั้งเดิม เพราะภูมิปัญญานี้คือสิ่งที่มีมาก่อนแล้วไปต่อยอดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใน
สาขาต่าง ๆ เพราะฉะนั้นจะมีความพยายามในการเจรจาและมีการผลักดันข้ึนมา 
 ถือว่าเป็นความสำเร็จของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่มีการจัดทำกฎหมายขึ้นมา 2 ฉบับ เรื่องของ
กฎหมายที่เกี่ยวภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพัฒนาขึ้นมาเพ่ือระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเดิม ไม่ว่า
จะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และความลับทางการค้ า ไม่มีกลุ่มไหน
จัดแล้วจะไปสอดคล้องและให้การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้เลย ลักษณะของทรัพย์สินทาง
ปัญญา ลักษณะของภูมิปัญญาไม่สามารถเข้าโหมดได้เลย เมื่อเข้าโหมดไม่ได้จึงสร้างกลไกเฉพาะขึ้นมา 
ประเทศไทยก็เป็นประเทศแรก ของโลกที่มีการพัฒนากฎหมายเฉพาะ เพื่อมาใช้ตรงนี้ ถามว่าใช้เพื่ออะไร 
เป็นทรัพย์สินทางปัญญาทางอ้อม มีไว้เพื่อป้องกันในเชิงภูมิปัญญาถูกนำไปต่อยอด ถูกนำไปใช้พัฒนาเป็น
สิ่งประดิษฐ์ พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ จะเกิดคำถามว่า คุณขโมยภูมิปัญญาที่อยู่ในประเทศไทยไปหรือ
เปล่า เมื่อมีกฎหมายนี้ขึ้นมาก็มีมาตรการที่ใช้ในการป้องกันก็เป็นโหมโรงของกฎหมายที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 สมมุติไทยมีกฎหมายเฉพาะ 2 ฉบับนี้ จะไปเป็นกระบวนการตั้งรับไหม เป็นกระบวนการไปคัดค้าน
กับระบบทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติได้ไหมอย่างไร   
 

ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้ซึ ่งเรามีประเทศเดียวหรือไม่ เรามีประเทศเดียวจะไปใช้ต่อรอง      
กับต่างประเทศได้หรือไม่ คำตอบคือ “ไม่ได้” เพราะกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาประเทศใครประเทศมัน 
ถึงแม้จะมีระบบแบบเดียวกันทั่วโลกแต่ทุกประเทศไม่ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ไม่ได้มีกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ  
 ถามว่ามีหลายประเทศไหม “มีหลายประเทศ” ได้ทำการสำรวจให้กับทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
มีถึง 58 ประเทศทั่วโลกที่มีระบบกฎหมายที่คล้ายกับของประเทศไทย เมื่อมีกฎหมายที่คล้ายกันก็จะได้รับ
ประโยชน์จากประเทศท่ีมีกฎหมายที่คล้ายกัน ได้รับการคุ้มครองแต่ประเทศที่ไม่มีเราก็ไปทำอะไรไม่ได้  
 ถามว่า เรามีกฎหมายอันนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร “เพื่อใช้ป้องกันในประเทศไทย” ถ้าไปดูประวัติไม่ว่า   
จะเป็นพืชต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกัญชาไทย มีการนำไปศึกษาต่อยอด นำไปศึกษาเพ่ิมเติมแล้วไปจดทะเบียนไม่
ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือต่างประเทศก็ดี เพราะฉะนั้น “มี” ดีกว่า “ไม่มี” 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 

ท่านได้พูดถึงเรื ่องราวของระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ มีองค์กรต่าง ๆ     
มีองค์กร WIPO ก็ดี องค์กร TRIPS ก็ดี และเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งภูมิปัญญากฎหมาย
เหล่านี้มันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไร “BEDO” ท่านผู้รู้ท่านนี้ท่านจะรอให้คำตอบว่าจากระบบกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาภูมิปัญญาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทย วัฒนธรรมก็ดี ท่านจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้
ประโยชน์อย่างไร ถูกต้องเป็นธรรมและกลับคืนสู่ชุมชนและกลับคืนสู่บุคคลที่เป็นเจ้าของ  

 

ดร.ธนิต ชังถาวร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ 

เรื่องกฎหมายในมุมมองเรามีกฎหมายมาแล้วพยายามใช้ประโยชน์มัน กฎหมายต่าง ๆ ที่เรามีอยู่
เรามัวแต่ไม่ใช่ประโยชน์มันแล้วให้คนอื่นมาใช้ประโยชน์ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งทรัพย์สินทางปัญญา
ทั้งหลาย เรื่องสิทธิบัตรควรจะมองกลับมาควรจะพัฒนาเรื่องกัญชาแล้วไปจดสิทธิบัตรของเราเอง   
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 มองในมุมเรื่องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
บางกรมบางหน่วยงานก็มีกฎหมายอยู่ในมือ เรื่องการอนุรักษ์เป็นเรื่องที่ดีแต่อยู่ดี ๆ โดยเฉพาะชาวบ้านและ
ชุมชน ประชาชน อนุรักษ์ดี ถามว่าอนุรักษ์แล้วมีเงินไหมนี่คือประเด็นที่สำคัญเป็นที่มาของหน่วยงาน      
เราจะทำอย่างไรให้คนที่มีกินมีใช้จากการอนุรักษ์ เอาไปขาย ขายอย่างไรให้ยั่งยืน 
 โชคดีมีโอกาสทำงานด้านภูมิปัญญา เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว ให้เป็นประธานยกร่างกฎหมาย
คุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ตอนนี้ก็เป็นร่างกฎหมายตอนนั้นก็ดูอยู่แล้วว่า มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 แล้ว ทราบว่าเรายังมีภูมิปัญญาอีกหลายสาขา     
ภูมิปัญญาหลากหลายสาขายังไม่มีการคุ้มครอง ตอนนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้มาทำงานวิจัย โชคดีได้
เดินทางไปทั่วประเทศได้ไปคุยกับครูภูมิปัญญาได้สะท้อนเห็นอะไรเหมือนกัน  
 เมื่อมองเรื่องภูมิปัญญา ได้มองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา 3 เรื่องด้วยกัน  เนื่องจากภูมิ
ปัญญาเป็นองค์ความรู้เก่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ที่เคยบอกว่าภูมิปัญญาน่าจะมีอายุ 50 ปี แต่มันเป็นของ
เก่าแต่ของบางอย่างผ่านไปสักพักด้วยบริบทสังคม ทำให้ภูมิปัญญาบางภูมิปัญญาไม่ถูกนำมาใช้มันก็หายไป 
ทางกระทรวงสาธารณสุขจะทราบดีว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งยาที่เป็นยาเคมีเข้ามาตีตลาดยาสมุนไพร ซึ่งช่วงนั้นภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทยได้รับความนิยมน้อยลง เมื่อมาถึงยุคนี้เราน่าจะฟื้นฟูกลับมาไหม เมื่ อเราทำอะไร 
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาควรจะฟื้นฟูมันกลับมา แล้วอนุรักษ์ มองว่าการใช้ประโยชน์คือการอนุรักษ์ เพราะ
ถ้าคนไม่ใช้ของก็หายไป แล้วใช้ประโยชน์ให้ยั่งยืนด้วย เมื่อเราหยิบอะไรมาใช้จากธรรมชาติ สมุนไพรอะไร 
มันต้องใช้อย่างยั่งยืน เลยมีหลักอันหนึ่งว่า “อนาคตแห่งแหล่งกำเนิด” เราบอกว่า เมื่อไปส่งเสริมชุมชน    
ถ้าคุณหยิบสมุนไพรจากธรรมชาติ 10 ต้น มาใช้ทำยา คุณทำมาหากินได้ ได้รายได้ มีผลกำไร คุณควร       
จะปลูกกลับไป 10 ต้นอย่างน้อย นี่คือหลักการ 
 อีกเรื่องที่ควรจะทำคือ เรื่องส่งเสริม ภูมิปัญญาคิดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของมาถึงปัจจุบัน   
พูดถึง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เชื้อโรคก็เปลี่ยนไป อะไรก็เปลี่ยนไป ต้องปรับให้เข้ากับบริบทปจัจุบัน
ที่เขาเคยคุยกันว่าภูมิปัญญาถ้าจะอยู่ได้ต้อง Dynamic มีพลวัต คือปรับให้เข้ากับบริบทในปัจจุบันและคนใน
ปัจจุบันก็ได้ใช้ประโยชน์ของมัน การฟื้นฟูถ้ามองภูมิปัญญา อาจจะแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ ภูมิปัญญาที่มี
การจดบันทึกกับภูมิปัญญาที่ไม่รับการจดบันทึก คือ บอกเล่ากันปากต่อปาก โดยเฉพาะภูมิปัญญาที่มีการจด
บันทึกไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ เคยร่วมงานกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไม่ทราบตำราหรือใบลานที่สมัยก่อนถูก
ต่างชาติกว้านซื ้อไปเท่าที ่ทราบชั ่งกิโลขาย เป็นที ่น่ากังวลอยู ่เหมือนกัน เท่าที ่ทราบตามพิพิธภัณฑ์          
ตามประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะอเมริกา เยอรมัน หรือที่ญี่ปุ่น จะมีพวกนี้มากกว่าเรา เคยทำงานวิจัยที่มีเรื่อง
พวกเครื่องรางของขลัง เวลาทำพระจะใช้มวลสาร (วัสดุที่ไปทำพระ) พี่ชายตัวเองก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวง
พระบอกว่า บางครั้งก็เอาตำราโบราณที่ชำรุดไปตำทำเป็นมวลสาร เพราะว่าตำราโบราณศักดิ์สิทธิ์ แต่องค์
ความรู้ที่อยู่ในใบลาน อันนี้ก็ชี้ให้เห็น ยิ่งภูมิปัญญาที่เป็นมุขปาฐะ ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยยิ่งมีมากนี่ก็เป็น
วิถีของเขา ซ่ึงสำนักงานเราเอง BEDO เราก็เห็นความสำคัญว่าต้องฟื้นฟูภูมิปัญญาทำงานกับนักวิชาการให้
ช่วยไปเก็บภูมิปัญญาโดยเฉพาะมุขปาฐะ ตอนนี้ทำตามภูมิภาคต่าง ๆ เริ่มต้นจากภาคอีสาน ตอนนี้ทำเป็น
รายจังหวัด 

มีประเด็นหนึ่ง ได้สัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาเหมือนกัน เขาก็มีเสียงสะท้อน “บ่น” บางทีนักวิชาการไป
เก็บภูมิปัญญาบางทีเอาไปไม่รู้เอาไปทำอะไร คือเข้ามาก็พูดดีพอได้แล้วก็เอาของเขาไปเลย บางกรณีเขา
บอกว่าเขามีสำเนาอยู่ชุดเดียวบอกขอยืมไปคัดลอกก็ไม่นำกลับคืนมา เพราะฉะนั้นเราต้องใช้นักวิชากา รที่
เก่งและมีจริยธรรม เรื่องการอนุรักษ์ คือ ทำให้คงอยู่และใช้ มองเรื่องการจดบันทึกฐานข้อมูล Big Data แต่
มันเป็นความยากเหมือนกันเรื่องฐานข้อมูล ยากอยู่หลายมิติมาก มิติแรก เมื่อบอกว่าจะทำเรื่องฐานข้อมู ล
แต่ละหน่วยงาน บอกว่า ถ้ามีหมดก็ดีเอามาแชร์รวมกันเป็นสมบัติชาติ บางครั้งขัดกับกฎระเบียบเรื่องอะไร 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ทั ้งหลาย ถามว่าสำคัญไหม ตอบ “สำคัญมาก” เคยไปดูงานที ่อินเดียทำฐานข้อมูล Digital Library         
เขาใช้แรง ใช้คน ความตั้งใจและความจริงใจ สำคัญกว่าเงินอีก การให้คงอยู่คือ เรื่องคนสืบทอด เข้าใจว่า
หลาย ๆ หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข ก็พยายามทำเรื่องการสืบทอด ที่สำคัญที่สุด
คือ สืบทอดไปต้องส่งเสริมคนให้ใช้ประโยชน์  
 มีตัวอย่างอันหนึ่งที่สำนักงาน ที่ไปทำงานในหลาย ๆ ที่ เราไปช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญา       
ที่เกี่ยวกับผ้าย้อมคราม ย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว เคยเห็นผ้าย้อมครามขายที่ตลาดนัดที่
กรุงเทพฯ ตลาดนัดกระทรวงพาณิชย์ กลับมาตอนนี้ถ้าไปตลาดนัดไหนไม่เจอร้านขายผ้าย้อมครามให้มา
บอกผม จะชี้ให้เห็นว่า เกิดอะไรขึ้นภายใน 15 ปี กับคราม ซึ่งครามเดิมเดี๋ยวอาจจะมาเปรียบเทียบกับ    
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ผ้าย้อมครามเดิมถ้ามองประมาณ 15 - 20 ปีที่แล้ว มันก็เป็นผ้าที่สีน้ำเงิน
เข้ม ๆ ซึ่งถ้าเป็นครามสมัย 15 ปีที่แล้วก็จะเห็นว่า คนมองว่ามันก็เป็นผ้าสีน้ำเงินเข้ม ๆ ดูเฉย ๆ ครามเป็น
ต้นครามเป็นพืชตระกูลถั่ว ไปที่ไอคอนสยาม เห็นคนใส่ผ้าย้อมครามเดินเฉิดฉายในห้างหรู  
 มันมีเครื่องหมายรับรองอันหนึ่ง ไทยซีเร็ค ที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาเรื่องร้านอาหารไทยและ
ไทยคลูซิน เข้าใจว่าเมื่อก่อนกระทรวงสาธารณสุขพยายามจะทำแบรนด์อันหนึ่งชื่อ สัปปายะ นี่คือการใช้
ประโยชน์ จะบอกถึงอัตลักษณ์ ใครจะติดตรานี้ต้องมาขอเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่ง ภายใต้
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าจะมีเครื่องหมายการค้าอยู่ 4 ประเภท  
 เรื่องการส่งเสริมและต่อยอด นวัตกรรมเป็นเรื่องสำคัญ Thailand 4.0 ทำเพราะฉันอยากทำความ
ต้องการของตลาดเป็นอย่างไร ตลาดเป็นอย่างไร จากภูมิปัญญาโบราณแล้วกลายเป็นผลิตภัณฑ์ไปขายคน
สมัยใหม่ ก่อนพัฒนาเขากำหนดชัดเลยว่าเขาจะขายกลุ่มลูกค้าใคร แล้วเขาจะพัฒนาสินค้าอันนั้นเพื่อให้
ตอบสนองของลูกค้าหรือผู้บริโภคในกลุ่มนั้นโดยเฉพาะ 
 มีอีกอย่างหนึ่งที่ยังไม่เป็นการทำ คือ การทำ branding คือการสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบว่าสิ่งที่เรา
จะขายคืออะไร ในกรณีนี้อาจไม่ได้ขายแต่เป็นการสร้างความรับรู้ ยกตัวอย่าง ผ้าย้อมคราม Branding      
ผ้าย้อมคราม บอกว่า ข้อความที่อยากจะส่งให้ผู้บริโภครับรู้มี 2-3 เรื่อง คือ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ         
2. ความทันสมัยจะใช้นวัตกรรม เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว ในงานนวัตกรรมได้เป็นกรรมการตัดสินนวัตกรรม
จากภูมิปัญญา ซึ ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการประกวดขึ ้น  มีงานหนึ ่งช ิ ้นที ่ชนะการประกวด             
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งอาจารย์ทำยาพอก ปกติการนำยาพอกมาใช้ก็ต้องพอก    
แล้วพัน ซึ่งน่าสนใจ ตอนที่แข่งขันพัฒนานวัตกรรมตัวนี้เขาบอกชัดว่า 1) อยากให้ยาพอกใช้ง่าย 2) จะตอบ
โจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ซึ่งผู้บริโภคอายุประมาณ 25-30 ปี ฉะนั้นทำมาในรูปแบบสเปรย์จะมีสูตรร้อนกับ
สูตรเย็น โดยเอาสูตรยาพอกโบราณมาพัฒนาต่อยอดเพ่ือใช้กับคนที่ออกกำลังกายในฟิตเนส และได้มีบริษัท
มาขอซื้อสูตรอันนี้ไป ชี้ให้เห็นว่า ทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่บ้าง เท่าที่รู้เขาตั้งเป็นเครื่องหมายการค้า 
ภาษาแพทย์แผนไทยว่า พระพุทธเจ้าแปดพระองค์ ยาพอกเขาเปลี่ยนชื่อเขาอ่านเป็นยาป๊อก ภาษาอังกฤษ
ว่า YAPOX  มีสิทธิบัตรเพราะเขาใช้นาโนเทคโนโลยีในการเอ็นคอปซูเลสสารออกฤทธิ์ที ่ในยาพอกออก
มาแล้วทำเป็นสเปรย์ 
 อีกสิ่งหนึ่งที่ทำงานทำอยู่ตำรับยาโอสถพระนารายณ์ เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นครีมนวด สิ่งที่ทำ
คือ ศึกษาว่าสารสกัดที ่ใช้ในตำรับโอสถพระนารายณ์มีอะไรบ้าง เอาความเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปจับ      
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบคุณภาพ ตอนนี้มีบริษัทเอกชนสนใจจะนำเอาไปพัฒนาต่อยอด  
 

ดร.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 
ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม 
 ทางภาคเหนือหรือที่อินเดีย แม้แต่จีนก็ทำย้อมคราม ทางกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) นำโดยออสเตรีย
ได้ขึ้นบัญชีเหมือนที่เราขึ้นโขนเป็นมรดกภูมิปัญญาของยูเนสโก้ เป็นการย้อมแล้วเอามาพิมพ์ลายเป็นสิ่งที่ 
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เขาประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาและเป็นภูมิปัญญาของยุโรปซึ่งตกทอดกันมาเป็นร้อย ๆ ปี เพราะฉะนั้น อินดีโก้ 
มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นพืชตัวหนึ่งที่มีอะไรที่อาจจะแตกต่างกัน มันให้สีเหมือนกัน เวลาพูดแบบนี้ก็ยาก 
ยกเว้นว่าเราจะพิสูจน์ว่าเรามีภูมิปัญญามีความรู้อย่างไร 
 เราใช้คำว่า “ภูมิปัญญา” เกลื่อนทั่วประเทศ ไม่มีการนิยามอย่างเป็นทางการ เพราะฉะนั้นมันเกิด
ปัญหาว่าอะไรคือภูมิปัญญา ตัวเองอยู่ในกลุ่มนักวิชาการวัฒนธรรมรุ ่นแรก ๆ ที่ใช้คำว่า “ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน” ทำเรื่องปราชญ์ชาวบ้านความคิดของชาวบ้านที่มีความรู้สั่งสมกันมาเฉพาะพ้ืนถิ่นแล้วพัฒนาสู้กับ
ปัญหา ลักษณะภูมิปัญญาของชาวบ้านจะถูกท้าทายด้วยวิกฤติ เช่น ภูมิปัญญาทางด้านเกษตร ถ้าไปเจอ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงชาวเกษตรกรต้องคิดพัฒนามีนวัตกรรมทางภูมิปัญญาจากความรู้เดิมของตัวเอง
เพื่อต่อสู้กับวิกฤติใหม่ ๆ ได้ทางภูมิอากาศ ภูมิปัญญาปัจจุบันเรียกว่าTraditional knowledge Local 
knowledge หรือ Indigenous knowledge เป็นอะไรที่มีพลวัต (Dynamic) อยู่ในตัวมันโดยไม่ต้องมี
นักวิชาการจากข้างนอก Traditional knowledge ความรู้ที่มีพลวัต (Dynamic) และมีการคิดปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนไปของช ุมชน เป ็นส ิ ่งท ี ่อย ู ่ ในนิยามของ Intangible cultural heritage 
Convention หรือ convention 2003 ของยูเนสโก้ เป็นพื้นฐานที่หลาย ๆ คนพยายามเอามาอ้าง 
 ในประเทศที่สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์และคุ้มครองรักษา Traditional knowledge, Traditional 
Expression หรือ Intangible cultural heritage ไม่ให้สูญหายไป แต่ไม่สนับสนุนให้มีการทำระบบไอพีไลน์   
ที่จะคุ้มครองภูมิปัญญาโดยเฉพาะ เพราะในคติของตะวันตกความรู้ถ้าไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งทุกอย่างจะมีอายุ เวลา และจะมีขั้นตอนในการจดทะเบียน ขั้นตอนในการจดทะเบียนเป็น 
burden ผู้ตรวจสอบ มีความใหม่หรือไม่ มีคุณค่าทางอุตสาหกรรมไหม มีความรู้ที่จะตรวจหรือไม่ ในกรณี
อินเดียเขาทำ Digital Library ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีใช้สำหรับจะคัดค้านไม่ให้คนอ่ืนเอาภูมิปัญญาของเขา
ไปจดทะเบียนโดยมิชอบ เพราะของเขามีอยู่แล้วอยู่ในอายุรเวทเป็น 1,000 ปี สะเดาหรือขมิ้นชัน ซึ่งคนใน
อินเดีย ถ้าท้องเสียจะกินขมิ้นชัน จะบอกว่ามีความใหม่ในอเมริกาจะไปจดมันไม่ใช่ ดังนั้น การทำพวกนี้ต้องมี
การลงทุน ทำแล้วต้องไปทำสัญญาตกลงกับประเทศอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ว่า คุณจะให้สิทธิบัตรใคร (Patent) 
คุณต้องมาเช็ค ไม่ใช่ประเทศเล็ก ๆ หรือชุมชนเล็ก ๆ จะไปทำได้ ฉะนั้นมันยุ่งยากมาก 
 ระบบกฎหมายภูมิปัญญาที่ท่านพูดมา 1) มันเป็นภาระสำหรับชุมชนที่ห่างไกลความเจริญจะใช้
ประโยชน์ได้ 2) เจ้าหน้าที่ของท่านก็ไม่มีความรู้ที่จะไปตรวจสอบทั้งหมด 3) จดแล้วยังมีเวลาอีก เช่น ของ
เขาซึ่งใช้สืบทอดกันมาเป็นพันปี เมื่อไปจดสิทธิบัตร 20 ปีหมดอายุ กลายเป็นความรู้สาธารณะ แล้วความรู้
สาธารณะที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Public Domain นี่คืออาวุธที่ตะวันตกจะใช้เขาต้องการจะพิทักษ์ public 
domain เอาไว้ให้มีมากที ่ส ุด เพื ่อจะได้มีการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ ๆ มากขึ ้น ใครสร้างสรรค์ คนที ่มี
ความสามารถทางการใช้ประโยชน์และทางอุตสาหกรรม ประเทศที่กำลังพัฒนาการสร้างสรรค์จะเกิดน้อยมาก 

 เรื ่องแพทย์แผนไทย กำลังให้นวดไปขึ้นทะเบียนของยูเนสโก้ เป็น Intangible cultural heritage    
เพราะนั้นแพทย์แผนไทยไม่ใช่เป็นเรื่องการรักษาโรคอย่างเดียว มันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนทั้งหมด คนไทย
โบราณ หน้าฝนจะกินแกงส้มดอกแค ซึ ่งจะมีฤทธิ ์ช่วยภูมิแพ้ หรือถ้านอนไม่หลับจะให้กินแกงขี ้เหล็ก            
แต่สมุนไพรพวกนี้ไม่ได้กลั่นออกมาเป็นเม็ดแล้วเอาไปกิน ซึ่งมันจะแรงอาจจะแพ้ได้แล้วจะสะสมในร่างกาย    
ยาโบราณจะไม่ได้ใช้เพรียว ๆ มาใส่แคปซูลกิน จะผสมน้ำผึ้ง เรียกว่า”กระสาย” นอกจากนี้ต้องกินอาหาร 
อย่างพวกชาวเขาจะเรียกว่า “ยาสั่ง” กินอันนี้ถ้าไปกินอย่างนี้จะตาย เช่น กินข้าวเหนียวมะม่วง หรือทุเรียนกับ
เหล้า ซึ ่งพวกนี้เป็นความรู ้ที ่สั ่งสมกันในภูมิภาค ดังนั ้น ความรู ้เหล่านี ้เป็นสิ ่งที ่ช่วยให้สังคมที่ใช้การ
รักษาพยาบาลแบบโบราณอยู่รอดมา ปัจจุบันแพทย์แผนไทยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น มีคนบอกว่า 
ถ้าเป็นตำราของกฎหมายไทย เช่น กฎหมายตราสามดวง บอกว่า คนอายุ 70 ขึ้นไปไม่ต้องเอามาเป็นพยาน
เพราะเชื่อถือไม่ได้ ตัวเลขการส่งออกมูลค่าไทยมีการนำเข้ายารักษาโรคจากยุโรปและอเมริกาหลายหมื่นล้าน 
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ในปี 2548 แต่ส่งออกเพียง 400 ล้าน ทำให้ขาดดุลด้านยาหมื่นกว่าล้านบาท ในปี 2006 และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น กระทรวงพาณิชย์ควรจะต้อให้ชาวบ้านทราบว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจอย่างไร ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้
เราจะไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Traditional Knowledge: TK) จึงต่อสู้กันอย่างเผ็ดร้อนในเวที
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพราะมันเป็นการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างมาก ตัวเลขมาจาก
มหาวิทยาลัยไลฟ์ ในสหรัฐอเมริกา เขียนไว้ว่า ในมาเลเซียคนใช้ยาสมุนไพร เป็น 2 เท่าของการใช้ยาสมัยใหม่ 
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่ใช้ยาสมุนไพรต่อคนมากกว่าใช้ยาสมัยใหม่เป็น 2 เท่า  ในเกาหลี
ใต้ซึ่งเป็นประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงใช้ยาสมัยใหม่สูงเป็น 36% โดยเฉพาะถ้าเป็นชุมชนห่างไกลใช้
ยาสมุนไพรอย่างเดียว ในสังคมที่เจริญมากมีความระมัดระวังและยารักษาโรคก็จะมีภาษีแพง บางอย่างคนไข้
ธรรมดาอาจจะใช้สมุนไพรพื้นบ้านซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์ของกาลเวลาไม่งั้นคงสูญพันธุ์ไปหมดแล้ว ไม่ใช่ฟ้า
ทะลายโจรอย่างเดียว อย่างยาแผนปัจจุบันถ้ากินทุกวันหรือกินประจำโดยไม่ดูขนาดก็แพ้ได้ 

ในหลายภูมิภาคจะไม่ใช้ยารักษาโรคแบบสมุนไพรอย่างเดียว เช่น จ.สุรินทร์ หรือ จ.ศรีษะเกษ     
ถ้าอายุมาก ๆ เขาจะไม่ไปโรงพยาบาล ถ้าเขาเจ็บเขาจะขอให้มีการจัดพิธีฟ้อน เชิญลูกหลานมาหมด มานั่ง
ล้อมวงและมีดนตรีกันตรึม พอมดก็ลุกขึ ้นรำเข้าทรงแล้วบอกว่าจะต้องใช้ยาอะไร แล้วเอายานั ้นมา         
แล้วลูกหลานก็เข้ามารำ คือ เป็นการรวมญาติ ฉะนั้น การรักษาพยาบาลเป็นองค์รวมไม่ใช่ใช้ยาอย่างเดียว
แล้วกลับไปนอนซมคนเดียว แต่ยาสมัยโบราณเขาจะรู้กันเขาจะใช้กันมาตั้งแต่โบราณไม่ต้องจดฉลากยา    
เป็นองค์รวม คือ รักษากาย รักษาอารมณ์ ผสมผสานกับวัฒนธรรม ดนตรี ครอบครัว 
 เราพูดถึงนิยามคำว่า “ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย” กฎหมายของท่านได้นิยามเอาไว้ สิ่งที่ถกเถียงกัน
อยู่ในเวทีองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้พูดถึงว่า  มีกฎหมายข้อตกลงทริปส์ (TRIPS) ที่บังคับ
ว ่าใครจะเข ้าองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ต ้องไป enforce กฎหมาย
ภายในประเทศตามข้อตกลงทริปส์ (TRIPS) ซึ่งเป็นการมัดมือชก กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารุ่นนั้นทำ
ด้วยตะวันตก เราก็ตกกระไดพลอยโจร แต่ไทยก็เห็นละเมิดกันเพราะว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ท่าน
ไปเรียนกันมาชาวบ้านไม่รู้หรอก ชาวบ้านก็ขอหยิบขอยืม คือ เหมือนเป็นคนนอกท้องถิ่นไปเอาผ้าเขามาใช้  
แล้วผ้าบางอย่างเขาจะมีลำดับความสำคัญ เช่น ผ้าที่โพกหัว กฎหมายพื้นบ้านที่มีมาก่อนกฎหมาย เมื่อเรา
เรียนรู้กฎหมายฝรั่งเราก็ทิ้งกฎหมายของเรา เมื่อเรียนรู้ยารักษาโรคเราก็ทิ้งยาเดิมของเรา เราไม่ได้ใช้คู่กัน 
แล้วเราก็ไม่ได้พัฒนาโดยคนข้างใน โดยไม่ต้องมาจดให้มันยุ่งยากหรอกเพราะเขาก็ใช้ในบริบทของชุ มชน  
ถ้าเป็นหมอโบราณจะมีค่าข้ึนครู หรือจะมาเรียนก็จะเป็นอีกอย่าง  
 เพราะฉะนั้น พิธีกรรมบูชาครู เป็นสิ่งที่คล้าย ๆ กับมีความสำคัญทางจริยธรรม คือ ควบคุมระบบ
แพทย์แผนไทยให้ทำโดยมีคุณภาพถูกต้องและมีจริยธรรม คือ ไม่เอาไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสื่อม
เสียกับครู จริยธรรมในเมืองไทยอยู่ตรงไหน ฉะนั้น แพทย์แผนไทยถึงประสบภาวะลำบาก การที่กรมแพทย์
แผนไทยฯ จดทะเบียนไว้เป็นสิ่งที่ดีมาก ซึ่งเขาก็เอาไปยกเป็นตัวอย่างใน WIPO เป็นตัวอย่างเฉพาะทาง
เฉพาะด้าน อันนี้ก็เป็นเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนโบราณใช้ในประเทศไทยเท่านั้น ระยะแรก ๆ อเมริกา  
ก็ลอกเลียน ญี่ปุ่นก็ลอกเลียน เมืองไทยก็ลอกเลียนบ้างแต่เป็นระยะที่เขาวิ่งตามจับ ฉะนั้นบริษัทขายเทป
ปลอม แมงป่อง ก็ถูกปิดไปหมด การที่กฎหมายคุ้มครองไม่ได้คุ้มครองผลิตภัณฑ์ ไม่ได้คุ้มครองความรู้ดั้งเดิม
เพราะเขาถือว่าความรู้ถ้าไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย 4 อย่าง จะเป็นความรู้สาธารณะ หรือถ้า
คุ้มครองโดยกฎหมาย 4 อย่าง แล้วพ้นอายุการคุ้มครองก็จะเป็นสาธารณะเหมือนกัน แต่ในภูมิปัญญาของ
ไทยใช้เวลาคุ้มครองไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้คิดค้นขึ้นมาโดยบุคคลและไม่ใช่ประดิษฐ์คิดค้น มันมีการลองผิด
ลองถูกเป็นร้อย ๆ ปี จนอยู่ใช้รอดมาจนถึงปัจจุบันเพราะรักษาคนแล้วหาย ผ่านการพิสูจน์ของกาลเวลา 
อาจจะมีคนตายไปก่อนหน้านั้นเพื่อเป็นหนูทดลอง 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 ทำไมความรู ้ดั ้งเดิมจึงเป็นเรื ่องฮิตมากเพราะว่าเขารู ้แล้วว่ายาที่ทำมาถึงระยะ 100 ปีหรือ   
1,000 ปี มันใช้ไม่ได้แล้ว มันมีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ ้น ในป่าอเมซอนมีพืชอยู ่ประมาณ 50,000 ชนิด           
ใน 50,000 ชนิด 60% ไม่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ แปลว่า วิทยาศาสตร์ยังไม่รู้จัก คนที่รู้จักคือคนในป่าใน
ดง ปรากฏว่านักเล่นยาทั้งหลายไปค้นพบมาแล้วมากินกันแล้วก็ตายไปบ้าง พวกนักร้องก็ดี ศิลปินทั้งหลาย
อยู่ ๆ ก็ตายไป เพราะเล่นยาแรง บางทีก็ไม่ได้รู้ว่าเขาใช้โดยต้องมีพิธีกรรมร่วมกันอย่างไร ระบบแบบนี้เป็น
ระบบการรักษาองค์รวม คิดว่าเป็นแคปซูลแบบของท่านบางทีอาจต้องมีการทดลองเหมือนกัน 
 WHO ก็พยายามจะให้พัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการสร้างเกณฑ์ทางกฎหมายขึ้นมาเพ่ือดูแลเรื่อง
คุณภาพของยาแพทย์แผนไทย แม้ว่า WHO เป็นตัวนำในการที่จะส่งเสริมให้ทั่วโลกเข้าถึงการแพทย์ การ
ดูแลรักษาพยาบาลทุกชนิดไม่ว่าสมัยใหม่หรือแพทย์แผนโบราณก็ตาม เป็นตัวนำที่ยุยงส่งเสริมให้คนทั่วโลก
ฟ้ืนฟูแพทย์สมัยโบราณมา อย่างไรก็ตาม ตะวันตกซึ่งปัจจุบันส่งออกยาทั่วโลกตั้งป้องว่าเรื่องความรู้แบบภูมิ
ปัญญา แยกออกเป็น 2 อย่าง 1) ความรู้ที่เป็น ผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวยาชนิดไหน พืชชนิดไหน ในอเมซอนมีพืช
ถึง 50,000 ชนิด คนป่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเถาวัลย์ชนิดนี้กินแล้วจะหลอนประสาทใช้ในการล้างพิษได้      
มันต้องสั่งสมกันมาถึงจะใช้ในพิธีกรรมของชุมชนได้ 2) ความรู้ที่เป็นกระบวนการรักษา มีพิธีกรรมอย่างไร 
กินแล้วกี ่ว ัน กินร่วมกับอะไร จะมีอาการอย่างไร อีกประเภทคือ ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ( Traditional 
Knowledge: TK) ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ใน WIPO เวลาการเจรจาเขาแยก
ออกมาเป็นการเจรจาเรื่องการคุ้มครอง IP พันธุกรรมพืช อีกกลุ่ม TCE ปรากฏว่าในวิถีชีวิตของชาวบ้าน     
3 อย่าง เป็นองค์รวมเกี่ยวข้องกันหมด   
 ชาของญี่ปุ่น และพิธีชงชาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (TK) ทรัพยากรชีวภาพ (GR) หรือการแสดงด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น (TCE) และอธิบายว่า พันธุ์ชาเป็นทรัพยากรชีวภาพ (GR) ถูกพัฒนาขึ้นมา ชาเขียวอะไรที่
เหมาะจะใช้ในพิธีกรรมมากที่สุดเป็นทรัพยากรชีวภาพ (GR) ความรู้มี 2 อย่าง 1) ปลูกที่ไหน เก็บเมื่อไหร่ 
เก็บแล้วต้องตากไว้นานเท่าไหร่ถึงนำมาใช้ 2) ความรู้ที่พัฒนาในเรื่องพิธีกรรม เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ 
การชงชาในลัทธิเซน จะชงชาเมื่อมีแขกมาเยือน จะเริ่มต้นตั้งแต่แขกมาถึงล้างเท้าให้ แล้วนั่ง ถึงจะเริ่มชงชา
ให้ ผู ้ร ับต้องแสดงอาการอย่างไรเพื ่อจะแสดงว่าซาบซึ ้งหรือยอมรับในพิธีกรรมนี ้ คือ การแสดงด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น (TCE) เรื่องพวกนี้มันไม่ง่ายที่จะมีความตกลงกัน เพราะฝ่ายหนึ่งตั้งป้อมว่า  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (TK) ทั่วโลก 1) ถ้าไม่ได้สร้างโดยบุคคลและจดทะเบียน เป็น 1 ใน 4 - 5 อย่าง เป็น Public 
Domain 2) ถ้าไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ผู้ที่ไปตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ถ้าจดบันทึกไว้คนเขียน
บันทึกเสียชีวิตไปแล้ว ถือว่าเป็น Public Domain ซึ่งเป็นความรู้สึกของคนกลุ่มที่กำลังพัฒนา เป็นคนที่ถูก
บังคับให้ใช้ข้อตกลงทริปส์ (TRIPS) ก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization, WTO) ถ้างั้นฉันเข้ามาเปิดเวทีใน WIPO แล้วกัน ขอตั้งเพ่ือจะดูว่ามีกลุ่มเจรจาทางด้านนี้ 
การเจรจาต่อไปเป็นครั้งที่ 39 เจรจากันมา 10 ปี ไม่มีความคืบหน้า เพราะพอจะคืบหน้าก็จะมีบางประเทศ
บอกว่า ของวงเล็บหมดทุกตัวเลย และขอเพ่ิม บางทีเจรจากันจนจะจบแล้วบอกว่า ไม่ยอมรับแต่ต้องการให้
มีการเจรจา เพ่ือลดการขัดแย้งกันในองค์การการค้าโลก (WTO) ในเรื่องข้อตกลงทริปส์ (TRIPS) 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
อาจารย์เล่าให้พวกเราได้ตื่นตัวเข้าใจว่า GR หมายถึง ทรัพยากรสมุนไพร พันธุกรรมต่าง ๆ ที่เรามี

ในประเทศไทย TK หมายถึง ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย TCE หมายถึง ความรู้ดั้งเดิม ความรู้ทางวัฒนธรรม 
การแสดงออกมาต่าง ๆ พวกเราต้องสื่อสาร 

 

ช่วงคำถาม – คำตอบ 
คำถาม จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  ฟังเรื่องความรู้ทางการค้า ช่องทางการ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
จัดจำหน่ายอาจทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา ยกตัวอย่าง เมื่อไปทำ ส่งไปจำหน่ายร้านนี้ อีกสักพักร้านที่เราไป
จำหน่ายไปทำเป็นแบรนด์ของเขาเองในลักษณะเดียวกัน ถามว่า  

1) กรณียาแผนไทยไปส่งจำหน่ายในร้านใดร้านหนึ่ง อีกร้านที่จำหน่ายแห่งนั้นมาผลิตภัณฑ์เป็น
ยี่ห้อ ถ้าแบบนี้ผู้ผลิตยาคนแรกจะมีความกลัวว่า ถ้าไปจำหน่ายร้านนี้จะไม่ไปทำยี่ห้อของร้านนั้น จะเกิด
ผลเสียในอุตสาหกรรมยาแผนไทยอย่างไร ทำให้ผู้ผลิตที่เป็นต้นตำรับกล้าผลิตไหม ในเมื่อคนก็พยายามแย่ง
ตลาดส่วนนี้ของรายแรกไป   

2) จากกรณีแรกเคยมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันไหม แล้วเป็นกรณีใด 
คำตอบ ต้องดูก่อนว่ายาที่พูดถึงมันคุ้มครองในแง่ทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนไหนได้บ้าง เช่น ฟ้าทะลายโจร 
เป็นยาแผนโบราณ ตัวสมุนไพรน่าจะมีการนำมาใช้ประกอบกัน อาจจะต้องมาใช้กับสมุนไพรตัวนี้ ๆ แล้วได้
ตัวยาประเภทนี้ จะเห็นว่า ถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นจะไม่เข้าข่ายเป็นยาใหม่ ถ้ายาที่ ไม่ ใหม่จะไม่ ได้ รับ
ความคุ้มครองในแง่  “สิทธิบัตร”  แต่สิ่งที่จะคุ้มครองได้จะอยู่ที่ตัวของเครื่องหมายการค้าว่า ถ้ายา    
ฟ้าทะลายโจร ยี่ห้อจิติมา กับยี่ห้อของอาจารย์นันทศักดิ์ สรรพคุณเหมือนกัน แต่มีแบรนด์ที่ต่างกัน ฉะนั้น 
ใครทำการตลาดขายยี่ห้อไหนก็ต้องส่งเสริมการทำการตลาดยี่ห้อของคุณ แต่สูตรของตัวยาเนื่องจากเปน็สิ่ง
ที่มีอยู่แล้วเป็นองค์ความรู้ สรรพคุณอาจจะคล้ายคลึงกัน แต่ยี่ห้อจิติมาอาจจะมีอะไรที่บวกเข้าไปแล้ว
ละลายน้ำได้เร็ว ปริมาณเท่านี้แต่มีสรรพคุณท่ีดีกว่า ถ้าลักษณะนั้นถ้าเราใส่อะไรเข้าไปจากสิ่งที่มีอยู่อาจจะ
เข้าข่ายกรรมวิธีที ่ใหม่ โดยที่เอาจากองค์ความรู้เดิม หรือสมุนไพรเดิม บวก 2 บวก 3 บวกสารใหม่ ๆ     
เข้าไปหรือตัวยาอื่น ถ้าเข้าข่ายในลักษณะนั้นได้ก็อาจจะได้รับความคุ้มครองในแง่ของสิทธิบัตรได้ แต่ถ้าเป็น
สิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ได้มีความใหม่ในลักษณะนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองในแง่ของตัวผลิตภัณฑ์นั้น แต่สิ่งที่จะ
คุ้มครองได้ก็ต้องเอาชื่อ ยี่ห้อที่เราจะขายมาโปรโมท เป็นเรื่องของ “เครื่องหมายการค้า” ไม่ได้คุ้มครององค์
ความรู้หรือตัวสมุนไพรนั้น แต่เป็นการคุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์นั้น แต่ในแง่ที่จะสะท้อนให้เห็นว่า คุณจะขาย
ยานี้ภายใต้ยี่ห้อนี้คุณก็ต้องมาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพราะฉะนั้น เขาจะทำโดยใช้ชื่อเหมือนของ
คุณไม่ได้ ถา้ตัวผลิตภัณฑ์นั้นถูกนำมาใช้กับเครื่องหมายการค้าหรือแบรนด์ที่เรามาจดทะเบียน และถ้ามีใคร
มาละเมิดไม่ได้ละเมิดสูตร แต่มาละเมิดเครื่องหมายการค้าเรา สามารถดำเนินคดีได้ สูตรไม่ละเมิด ถ้าสูตร
ทั่วไปไม่ละเมิด ถ้าสูตรนั้นเป็นสูตรที่คุณเอาของเดิมมาบวกของใหม่แล้วมาจดเป็นสิทธิบัตร อันนั้นละเมิด
สูตร เรียกว่า ดำเนินคดีภายใต้สิทธิบัตรได้ 
คำตอบ เมื่อครู่ก็เห็นประเด็น House band เผอิญ House band ของเขา เขามีกำลังมากกว่าเรา ไม่ใช่
เกิดขึ้นเฉพาะทางด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เคยได้ยินแต่ขอไม่เอ่ยชื่อ เป็นเรื่องเค้กกล้วยหอม  
เหมือนกันแป๊ะ กรณีคล้ายกันว่าทำอย่างไร ก็ไม่แน่ใจว่าสูตรที่พูดถึงเวลาผลิตไปแล้วก็ไม่แน่ใจทางด้านนี้จะ
มีความรู้อะไร เก็บได้หรือไม่ ที่เราไม่ต้องไปเปิดเขาหมด ถ้าทำได้ก็จะช่วยได้เยอะ แค่บอกว่า 1 2 3 4 5 
ไม่บอกขั้นตอนวิธีกว่าจะได้ยา  อันนั้นก็จะเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่คนในแวดวงทางด้านอุตสาหกรรมเขาก็ทำ
กัน บอกแค่สูตรไม่บอกเทคนิคการทำ ซึ่งทำอย่างไร ได้ผลิตภัณฑ์อาจจะออกมาแต่ไม่ดีเท่า ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน พอเข้าห้างจะมีประเด็นแบบนี้  
คำถาม ในกรณีอย่างนี้ตามที่อาจารย์พูด คนหนึ่งที่เป็นคนผลิตเดิมแล้วส่งไปขายแล้วเอามาเลียนแบบ     
คุณพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเขาเลียนแบบคุณ มันอาจจะคล้ายกันเหมือนกันแป๊ะไหม ในกรณีความลับทางการค้า 
(Trade Secret) จะรู้แล้วเอา secret ไปทำเพิ่ม เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทำสัญญา เช่น คุณขายคุณก็ต้อง
ทำสัญญากับผู้ซื้อว่าต้องไม่เอาสูตรของฉันไปเผยแพร่ ต้องมีข้อตกลงกันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ ต้องมีความ
ตกลงอ่ืน หรือบริบทอ่ืนเข้ามาคุ้มครองด้วย 
คำตอบ ถ้าไปดูร้านยาจะมี House band เยอะมาก พวกวิตามินจะมีเยอะมาก ประเด็นนี้หลัก ๆ มันเป็น
เรื่องช่องการจำหน่าย สิ่งที่เราต้องแลก 2 อย่าง 1) ความลับทางการค้า 2) เรื่องของกระบวนการ การทำ 
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ให้เกิด product เราต้องให้ความสำคัญกันเอาเอง ในทางปฏิบัติเขามีอยู่แล้วว่า คุณต้องมีศิลปะในการ
เจรจา แน่นอนเราไม่มีอำนาจในการต่อรอง ศิลปะคือ การกัน know how ของเราที่จะรั่วไหลไป ผมให้
วิธีการทำแต่ให้ไม่หมด ไม่มีใครบอกสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วทั้งหมดให้ทุกคนไปหมดอยู่แล้ว ถ้าถามว่าคำถามนี้ต้อง
ให้ตรงใจที่สุดคือ คุณจะเอาของที่คุณรู้แล้วคุณไปบอกเพ่ือนคุณทั้งหมดเป็นไปไม่ได้  
คำถาม ถ้าเผื่อเป็นที่เอาไปขาย (ยี่ปั๊ว) เอาไปทำต่อหรือเปิดเผยเราทำสัญญากันได้ แต่ถ้าเป็นยาที่คุณใช้
อยู่ในชุมชน เช่น ฟ้าทะลายโจร ใช้กันอยู่ในอากาศ ฟ้าทะลายโจรถ้าอากาศเย็นอาจจะใช้ไม่ดี คือต้องรู้
อะไรหลายอย่างมาก และความรู้พวกนี้จะอยู่ในชุมชน ถ้าคนข้างนอกเอาความรู้นี้ไป สมมุติมาสัมภาษณ์
คนนี้เป็นคนไข้ หมอญี่ปุ่นเอาอันนี้ไปพัฒนา ถามว่าเขาเอาไปโดยได้รับอนุญาตหรือเปล่า ถ้าเป็นของ
ชุมชน และถ้าเอาไปผลิตแล้วเสี่ยงกับการที่จะทำให้เกิดอันตราย ทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับเจ้าของยา
เดิม ใน IP Live ที่เราต้องการสำหรับจะปกป้อง TK ต้องการ 2 อย่าง 1) เจ้าของจะเป็นชุมชนหรือเป็น
ใครก็ตามต้องการจะมีสิทธิโดยผู้เดียวเท่านั้นห้ามไม่ให้ใครเอาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 2) จะเอาไป
เผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้ เพราะฉะนั้น มันมีเรื่องซับซ้อนมาก เรื่องพวกนี้ยากสำหรับ
ชาวบ้านที่จะเข้าใจ ชาวบ้านต้องการแต่ว่า ฉันจะได้ประโยชน์อย่างไร อย่างน้อยได้ประโยชน์คือว่า เข้า
สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่ต้องเสียทรัพย์มาก ถ้ากรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำตามข้อแนะนำของ
องค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) แล้วอาจจะจัดกฎหมายไม่ให้เอาไปใช้
ประโยชน์ในทางมิชอบ ถ้าเป็น ภูมิปัญญาไทยก็ควรจะอยู่เมืองไทย ถ้าเป็นภูมิปัญญาอีสานก็ควรจะดูแล
กันในอีสาน เพราะบริบททางภูมิภาคก็จะไม่เหมือนกัน 
คำถาม มาจาก รพ.เด็ก ถ้าพยาบาลกับหมอผลิตยาตัวหนึ่งมาแล้วเราไปออกหน่วยแต่ละที ่เอาไปให้
ชาวบ้านหรือเด็ก ๆ เราจะโดนฟ้องร้องไหม เป็นยาพื้นบ้าน หรือสมุนไพร เราไม่ได้เอาแบรนด์   ใครมา 
อาจารย์สอนมาอีกทีแล้วเรามาสกัดทำ แล้วเอาไปให้ชาวบ้านที่เขาไม่มีค่ารักษาพยาบาล เช่น ยาธาตุพยาธิ 
คำตอบ ดูว่า ในการเอาไปใช้ยาตัวนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) หรือไม่ ขมิ้นชันได้รับแน่นอนเพราะมันเป็นยา เมื่อเอาไปให้ประชาชนในหน่วยบริการต่าง ๆ ภายใต้
วิชาชีพที่ดูแลซึ่งทำได้อยู่แล้ว มีกฎหมาย 2 ฉบับ  1) ให้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ ให้   2) กับหน่วย
บริการที่ไปให้บริการประชาชน อันนี้ก็ภายใต้กฎหมายนั้น ๆ อยู่แล้ว 
คำถาม แต่เราผลิตเอง 
คำตอบ ถ้าผลิตเองก็ต้องไปดูว่า มุ่งหมายเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกหรือเปล่า ถ้ามุ่งหมายจำหน่ายจ่ายแจกก็
ต้องไปขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะไปดูว่าสูตรตรงไหม ประสิทธิผลที่
เกิดข้ึนจากตัวยานั้นท่านมีข้อบ่งใช้ตรงกันไหม ภายใต้กฎหมายหลาย ๆ อันเกี่ยวเนื่องกัน  
คำตอบ บางทีเจตนาดี อยากทำของของเรา เราจิตเป็นกุศล บางทีก็มีกฎหมายอะไรเยอะแยะไปหมด ระดับ
พระราชบัญญัติ 700 กว่าฉบับ ถามว่า แล้วชาวบ้านจะรู้ไหม ขนาดอาจารย์เป็นนักวิชาการยังไม่รู้ นี่คือ
ความยากที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้กฎหมายบางทีเราเป็นจำเลยโดยไม่รู้ตัว ยิ่งเป็นยายิ่งเยอะเข้า
ไปใหญ่ บางทีก็ไม่ทราบว่าท่านออกกฎกระทรวงออกอะไรมาใหม่ๆ สิ่งที่ทำมาแล้วหยิบตรงไหนที่จะเอาไป
ใช้กับอาหารและยาได้บ้าง อย่างที่เรียนให้ทราบว่า ถ้าใครนอนไม่หลับผมมียาเอาตำรากฎหมายไปอ่านตอน
บ่าย เป็นยาอย่างดี กฎหมายเองเขียนให้ตีความ ตอนนี้กฎหมายเขียนดีขึ้นเยอะ ที่น่ากลัวที่สุดคือ กฎหมาย
ต้องใช้วินิจฉัย ดุลยพินิจจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อเป็นอาหารอะไรที่เข้าไปในปากต้องรู้เรื่องกฎหมายให้ดี
พอสมควร ถึงแม้อาจารย์จะมีเจตนาดีแต่กฎหมายพวกนี้เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เพราะเขาก็กลัว
เหมือนกนัว่าใครบริโภคอะไรเข้าไปแล้วจะเกิดผลอะไร 
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คุณกิตติมา ศรีธาพร 
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 คำแนะนำจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้าน การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องที่สำคัญ อยากไปพบอยู่
ร้านหนึ่งชื่อร้านหมอหวาน ขายสมุนไพร อยู่ถนนบำรุงเมือง ออกบูธสมุนไพรทุกปี จะเห็นว่า ยาหอมมีหลาย
ยี่ห้อมาก แต่ของหมอหวานเขามีแบรนด์ของเขาและมีวิธีการโปรโมทสินค้าของเขาให้เห็นความแตกต่างโดย
ใช้แบรนด์ คือ หมอหวาน นี่คือเล่าให้ฟังว่าประโยชน์ของการใช้แบรนด์ นอกจากภูมิปัญญาที่เรามีนอกจาก
สิ่งที่เราอยากจะคุ้มครองผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ประกอบควบคู่กันไปเป็นประโยชน์มาก 
 หมอหวานก็เป็นกรณีที่น่าสนใจมาก ทุกคนทราบประวัติหมอหวาน แต่สิ่งที่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมา
ใหม่นวัตกรรมแล้วเขาเปลี่ยนวิธีการให้ผู้บริโภคด้วย ถ้าไปดูยาหมอหวานที่เป็นเม็ด คล้ายฟิชเช่อแมนเฟรน 
เพราะเดิมเป็นยาลม ยาหอม จะกินทีก็ต้องชง ตอบโจทย์ที่ว่า ทำอย่างไรที่ผู้บริโภคจะบริโภคได้ง่าย เขาก็ทำ
เป็นเม็ดแล้วใช้นาโนเทคโนโลยี ตอนที่เขาทำการตลาดมา ปกติเรากินยาลมตอนเมื่อเป็นลม แต่ยาหมอหวาน
อันนั้นกินหลังอาหารดับกลิ่นปาก วิธีการนำเสนอสินค้าเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่ง  ฉะนั้น การเข้าถึงลูกค้า      
จะเยอะขึ้นแทนที่จะเฉพาะคนที่อายุเยอะพวกวัยรุ่นก็ได้ หลักการตลาด 4P จะเห็นมีลูกเล็ก ๆ แล้วปิดทอง
ขายขวดละ 1,000 กว่าบาท มีไม่กี ่เม็ด เขาวางสินค้านั้นไปขายในที่ที ่คนเข้าไปแล้วเกิดอารมณ์ร่วม     
ตอนนั้นไปซื้อที่มฤคทายวันเข้าไปเราก็จิตนาการตัวเองหลุดเข้าไปในโลกแพงเท่าไหร่ก็ซื้อ เครื่องหมาย
การค้าก็น่าสนใจ “เฉลว” มีอีกหลาย ๆ ตัวอย่าง แป้งศรีจันทน์ แป้งแบบป้า ๆ ถึงบอกว่าจะทำอะไรจะ
กลายเป็นยุคเป็นสมัย ผมมาฝ่ายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทำอย่างไรให้คนได้ใช้ปร ะโยชน์ เรื ่องกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาก็เป็นเครื่องมือมาใช้คุ้มครองเรื่องการตลาดของเรา 
 เมื่อฟังภาพรวมเห็นภาพแล้วภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย ทรัพยากรพันธุกรรม พวกพืชท่ีมีความ 
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องของชุมชน มีความสำคัญที่มาอย่างไร ในแง่กฎหมายก็ทราบแล้วว่ามีท้ังกฎหมายเฉพาะ เช่น 
กฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กฎหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืช ที่คุ้มครองในเรื่องของใครจะเอาไปใช้ พันธุ์พืช
ที ่ขึ ้นทะเบียนหรือยาแผนไทย อยู ่ในทะเบียนที ่กรมการแพทย์แผนไทยดูแลแล้วคุณต้องขออนุญาตก่อน        
ขออนุญาตแล้วต้องมีการตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กัน ส่วนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นการคุ้มครองโดยอ้อม
ท่ีจะมาช่วยในการปกป้องไม่ให้นำทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต หลักการสำคัญนอกจากกฎหมายเฉพาะภายในประเทศแล้ว ในเวทีระดับสากลระหว่างประเทศของ
องค์การการค้าโลก หรือ WIPO พยายามที่จะจัดทำเวทีพูดคุยและพยายามหาข้อยุติในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่         
ปี 2544 ที่เขามีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยรัฐ พยายามที่จะหาแนวทางระหว่างประเทศที่จะคุ้มครอง 
เนื่องจากเป็นเรื่องของผลประโยชน์ มีกลุ่มทั้งประเทศที่พัฒนา กำลังพัฒนา พัฒนาน้อยที่สุด สิ่ งเหล่านี้จะหา
อะไรที่เป็นแกนกลางในการที่จะหาข้อยุติร่วมกันเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นเรื่องของความคุ้มครองระหว่าง
ประเทศก็ยังดำเนินอยู่เรียกว่า ค่อยเป็นค่อยไป ความคืบหน้าดูว่าบางครั้งมีมาก แต่บางครั้งก็ดูแล้วผ่านไป     
10 ปีก็ยังเหมือนเดิม มองในแง่ของกฎระเบียบหรือกติกาสากลคงจะใช้เวลาระยะหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลหรือ
อาจจะเกิดผลไม่ได้ทั้งหมด อาจจะเริ่มจากเรื่องของ มิปัญญาท้องถิ่น (TK) ก่อน แต่เรื่องของทรัพยากรชีวภาพ 
(GR) หรือการแสดงด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (TCE) ก่อน อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อยมาพูดคุยหรือค่อยหาระเบียบ
กฎระเบียบตามมา ในแง่ของประเทศไทยในเมื่อเรารู้เรื่องของหลักการสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย     
รู้ว่าเรามีองค์ความรู้ เรามีภูมิปัญญาท้องถิ่น เรามีทรัพยากรพันธุกรรมที่มาก เราเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียน     
ท่ีไม่แพ้อินโดนีเซียท่ีเรามีสิ่งเหล่านี้ท่ีจะปกป้องคุ้มครอง  หลักการสำคัญท่ีเราจะนำมาใช้ในการปกป้องไม่ให้ใคร
เอาทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราไปใช้  เรานำเรื่องของหลักการเปิดเผยแหล่งที ่มา 
หลักการการขออนุญาตก่อนใช้ หลักการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันภายใต้ข้อตกลงระหว่างกัน เขียนไว้ใน
กฎหมายสิทธิบัตรที่เป็นร่างกฎหมายฉบับใหม่ หมายความว่า ในอนาคตอันใกล้ถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้      
ซึ่งตอนนี้ผ่าน ครม. ไปแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมและเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา      
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

อยู่ระหว่างการรอพิจารณา ขั้นตอนคือส่งมายืนยันร่าง สิ่งที่เราต้องการคุ้มครองคือ ถ้าใครเอาทรัพยากร
พันธุกรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่ไหนมาใช้คุณต้องเปิดเผยแหล่งที่มา คุณต้องเขียนรายละเอียดตรงนี้ใน
เรื่องของคำขอการคุ้มครองสิทธิบัตร คุณต้องมีรายละเอียดตามที่เรากำหนดไว้ เขาเรียกว่าเป็นฐานในการผลิตต่อ
ยอดเป็นสิทธิบัตรหรือเป็นการประดิษฐ์ใหม่ เมื่อกฎหมายผ่านแล้วเราจะดูรายละเอียดพวกนี้ ถ้าคุณทำครบถ้วน
เราก็จะเอางานนั้นไปตรวจสอบ ถ้าใครไม่เปิดเผยแหล่งที่มาหรือให้ข้อมูลเป็นเท็จต่าง ๆ ก็จะมีผลทำให้คนที่ไม่
แสดงรายละเอียดเอกสารที่ถูกต้องทั้งหมดจะมีโทษ แต่โทษของเราไม่อยากให้มันหนักเกินไปให้เป็นลักษณะที่
เป็นโทษปรับทางปกครอง นั่นก็เป็นเรื่องใหม่ที่จะเป็นมาตรการป้องกันหรือใครยักยอกเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เราไปใช้ไปต่อยอดเป็นการประดิษฐ์ใหม่ ๆ ขึ้นมาคุณต้องแจ้งให้เราทราบคุณก็จะมีความผิดในทางกฎหมาย มี
การพูดคุยกันหลายครั้งเกี ่ยวกับเรื ่องนี้ก็ได้ข้อยุติว่าเรามาถูกทางและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงและนำเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ที่จะช่วยใน
การป้องกันปกป้องไม่ให้มีการนำทรัพยากรพันธุกรรมหรือองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไปใช้โดยมิชอบ  
ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เท่าท่ีคลุกคลีกับกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่
ปี 2542 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ฝาก 2 เรื่องพระราชบัญญัติชื่อ ตั้งชื่อถูกแล้วทำ 2 ข้อนี้ ก็ยังไม่สำเร็จสัก
ที 1) คุ้มครอง 2) ส่งเสริม คุ้มครองคืออะไร คือการต้องไปหาภูมิปัญญาที่เป็นภูมิปัญญาของเรานำมา
คุ้มครอง นำมาจดทะเบียน นำมาอนุรักษ์ นำมารักษา นี่คือความยาก ทำเสร็จแล้วคุ้มครองมันไม่ใช่คุ้มครอง
ไว้เฉย ๆ คือการจัดทำฐานข้อมูล มีการทำ Digital Data ถกกันมา 20 ปี ปัจจุบันยังไม่เป็นผล ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย เป็นอมตะ หยิบขึ้นมาพูดก็รู้สึกดีตลอดเวลา อันดับแรกเราต้องนำมาคุ้มครอง ซึ่งต้องมี
การเปลี่ยนการรับรู้ (perception) ไม่ว่าจะเป็นของกรมก็ดี ของคนก็ดี ของประชาชน ของภาคเอกชน นี่คือ
งานแรก และงานสุดท้ายคิดว่ายากที่สุด คือ การส่งเสริม ต้องเป็นบทบาททั้ง 2 ฝั่ง ส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ นำมาส่งเสริมไม่ใช่เอามาสืบทอดเฉย ๆ แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ก็ต้องเป็นไปตามกาลเวลาและ
สมัย เราก็ได้เห็นผลิตภัณฑ์แล้ววันนี้ที ่เราจะได้ศึกษาภูมิปัญญาที่มีการนำมาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิด
ประโยชน์ คิดว่าทำ 2 อย่างนี้ ก็จะตอบโจทย์และภูมิปัญญาก็ยังคงอยู่อนุรักษ์ต่อไปและทันสมัยตลอดเวลา 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 มองว่าทั้งคุ้มครองและส่งเสริม แต่เป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมมากมาย มันยาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก 
ในระดับท้องถิ่น ระดับชุมชน จะคุ้มครองเขาอย่างไร คุ้มครองอะไร ตอนนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ เองก็พยายาม
ค้นหา ปีนี้จะขอพระราชทานบรมราชานุญาตเป็นปีแห่งการรวบรวมอนุรักษ์คุ้มครอง ภูมิปัญญาทั่วราชอาณาจักร  
ดร.ธนิต ชังถาวร 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) BEDO 

เรื่องภูมิปัญญาไม่ใช่เรื่องเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมันเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนว่า เราจะทำ
อะไรตรงไหนอย่างไรบ้าง เริ่มตั้งแต่งานฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ทุกคนมีส่วนทั้งนั้น เรื่องการ
ใช้ประโยชน์อาจจะเน้นเรื่องว่าจะใช้อย่างไรให้ยั่งยืน บางครั้งสมุนไพรตัวไหนมาแรงสักพักหนึ่งก็จะหาไม่เจอ
แล้ว มันก็เป็นเรื่องดีเป็นการโปรโมท มันจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดลักษณะอย่างนั้น จะทำอย่างไรเราจะมีจิตใน
การอนุรักษ์บ้าง เป็นเรื่องช่องทางการตลาด เป็นเรื่องรายได้ จะทำอย่างไรเก็บ 10 ต้น คืน 1 ต้น เรื่องการ
ใช้ประโยชน์ทำได้เยอะแยะมาก แต่สิ่งที่เห็นอีกอย่างหนึ่งในวงการนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ เรื่องภาชนะบรรจุยังสู้
แวดวงอาหารไม่ได้ จะเห็นว่าในแวดวงอาหารตัวผลิตภัณฑ์นอกจากมันสวยแล้วมันยังมีหน้าที่ของมัน มอง
จากผู้บริโภค ตัวผลิตภัณฑ์พัฒนาเยอะแล้ว เรื่องการตลาด ยกเว้นบริษัทใหญ่ ๆ แต่ในส่วนที่เป็นชุมชนเรื่อง 
การตลาด อีกเรื่องที่อยากฝากไว้คือ เรื่องมาตรฐาน ทำอะไรต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วย      
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ในเรื่อง community banding จะทำกับผ้าย้อมครามว่า จะทำอย่างไรให้ชุมชนรู้จัก เครื่องหมายการค้ามัน
มีพลังเหมือนกัน ในแวดวงนี้ยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่ แต่ในแวดวงเฟอร์นิเจอร์ หรือแวดวงอาหาร แต่แวดวง
แพทย์แผนไทยยังไม่ค่อยใช้ประโยชน์  
ดร.สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ 
ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม 

คำถามที่ทุกคนถามว่าอนุรักษ์ไว้ทำไม อนุรักษ์ต้องให้ใช้ประโยชน์ ไม่จำเป็นต้องใช้ทันที การใช้
ประโยชน์ต้องดูเวลา คิดว่าการอนุรักษ์สำคัญเก็บเอาไว้ไม่ให้สูญหาย ถ้าไม่มีทรัพยากรต้นเรื่องแล้วเราก็ไม่
สามารถจะสร้างสรรค์อะไรได้ ทั้ง TR และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (TK) ถ้าไม่มีอยู่ในแผ่นดินไปอยู่ที่คนอื่นหมดเรา 
ก็ต้องเดินทางไปเรียน เกี่ยวกับตำรายาไทยที่เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สมุนไทย ภาคใต้ของไทยมีหนังสือ “พับสา” 
จำนวนมาก เพราะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต้องไปหาต้นกำเนิดที่นั้นแล้วก็ไปตีความ เพราะฉะนั้นการ
อนุรักษ์ไว้อย่างที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ อนุรักษ์ตำรับยาทั้งของชาติและของบุคคลสำคัญมาก เวลาที่ใครเอา
ไปใช้แล้วเราไปพบเข้าแล้วเราโต้แย้งได้เพราะมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายบังคับ 
เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์มีหลายรูปแบบ และอนุรักษ์ไว้แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ประโยชน์ทันที การใช้ประโยชน์  
คือ การใช้โดยชอบธรรมกับไม่ชอบธรรม ถ้าชุมชนที่เป็นเจ้าของหรือเป็นลูกหลานหรือผู้ที่หวังดีกับมรดกนี้ก็
สามารถสนับสนุนให้ใช้ เพราะฉะนั้นเราต้องสนับสนุนให้ลูกหลานเรามาเรียนแพทย์แผนไทย มาสืบทอด     
เป็นการสร้าง innovation with in การที่เราจะพูดว่าตำรับยาโบราณมันสามารถจะพัฒนาและมีนวัตกรรมอยู่
ในชุมชนของตัวเองได้ ถ้าเรามีการสร้างข้อมูลก็ต้อง update ตลอดเวลาไม่ใช่แช่แข็งอยู่ การใช้ประโยชน์โดย
ชุมชนเป็นเจ้าของหรือลูกหลานของชุมชนเป็นเจ้าของ การใช้ประโยชน์โดยบุคคลภายนอกบางครั้งก็จำเป็น 
เพราะว่าเขามีเทคโนโลยี อย่างเรื่องเอดส์ถ้ามีความรู้เขาเอาไปใช้แต่ควรมีการทำสัญญากัน แต่ถ้าเอาต้นตำรับ
ของเราไปต้องทำข้อตกลงกัน แล้วเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ (benefit chairing) ครั้งเดียวจบไม่ได้เพราะยา
จะมีการขายตลอดเวลามูลค่ามหาศาลเจ้าของตำรับควรจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ (benefit chairing) 
ตลอดอายุของยานั้น ซึ่งอันนี้ก็จะยากเพราะเขาต้องจ่ายเยอะ  
อะไรคือการใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ฉกฉวยโดยมิได้รับอนุญาต เอาไปใช้แล้วไม่แจ้ง อ้างว่าตัวเองคิดเอง เป็น 
Independent research ความจริงปลอมตัวเป็นลูกศิษย์ไปหาหมอผีที่บราซิลไปอยู่กับเขา 3 ปี 7 ปี ยอมทำ
พิธีกรรมต่าง ๆ แล้วได้ความรู้มาย่นระยะเวลาของการวิจัย เป็น 10 ปี 20 ปี เพื่อจะได้ตัวยานี้มา นอกจากนี้
บางทีไปทำให้เขาเสื่อมเสีย เช่น ไปบอกว่าไม่ดี หมอผีไม่มีความรู้ ทำให้เขาเสื่อมเสียโดยที่ไม่บันทึก เขาฉกฉวย
ความรู้ของเขาไปแล้วไปดัดแปลงเปลี่ยนใส่ขวดใหม่แล้วก็อ้างว่าขวดของเขาเก่าล้าสมัย เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน
เฝ้าระวังถ้าเห็นใครเอาไปทำอย่างนั้นต้องช่วยกันแก้ไข แต่เรื่องการศึกษาสำคัญ การศึกษาให้ความรู้ สร้างการ
ตระหนักรับรู้แก่มวลชน แก่แล้วก็ให้ความรู้ได้ คือโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลา ความรู้ความคิดมันเกิดจาก
ปฏิกิริยา (interaction) เราไปฟังอินโดนีเซีย เราไปฟังอินเดีย เอามามองตัวเราเองเราก็ได้ความรู้ว่าสิ่งที่เขามี
เราก็มีด้วย สิ่งที่เขามีเรายังไม่มี สิ่งที่เขาไม่มีเรามี สะท้อนจากการไปปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับคนอื่น ฉะนั้น 
การที่ไปเข้าประชุมควรจะมาเล่าเรื่องให้คนอื่นฟัง สิ่งสำคัญที่สุดคือ ตระหนักว่าภูมิปัญญาของเรามันผ่านการ
พิสูจน์ของกาลเวลา มันต้องช่วยกันอนุรักษ์เก็บเอาไว้อย่าให้ใครโดยที่เขาอาจจะเป็นโจร เปิดประตูบ้านให้ชม
ทุกอย่าง การที่ทำฐานข้อมูลไม่มีชั้นความลับก็สำคัญ กระทรวงวัฒนธรรมไปส่งเสริมให้วัดแห่งหนึ่งทำทะเบียน 
ขั้นตอนการบันทึก มีหัวข้อว่าข้างในมีอะไร 3 เดือนต่อจากนั้น มีพระมาปักกลดอยู่ข้าง ๆ ที่เก็บคัมภีร์ ไม่
เท่าไหร่คัมภีร์นั้นก็หายไป เพราะฉะนั้น การทำฐานข้อมูล Big Data เปิดเผยทั้งหมดนั่นคือจะช่วยให้โจรคือเขา
รู้ว่าอะไรอยู่ที ่ไหนจะเข้าไปถึงอย่างไร ฉะนั้น เขาอาจจะมาเอาไปได้โดยง่ายดาย เรื ่องพวกนี้มันมีมวลค่า
มหาศาลทางเศรษฐกิจ ยิ่งเคยครองตลาดโลกจะปล่อยให้ขึ้นมาเทียบเคียงได้อย่างไร มันเป็นความจริงของชีวิต 
เราก็ต้องแข่งขันแต่เราก็ตั้งอยู่ในคุณธรรม มันมีกิเลสอยู่มากมายเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกิเลส 
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๑.๓ ประเดน็การจดัการเพือ่น าการแพทยแ์ผนไทยไปใชป้ระโยชน ์
เช็ค & แชร ์สรา้งความปลอดภยัการใชส้มนุไพร 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์1 - 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

   ผู้อภิปราย 
 ภญ.วิมล  สุวรรณเกศาวงศ์  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   
 รศ.ดร.นพ.ประวิทย์  อัครเสรีนนท์ หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
   ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

สรุปการเสวนา  
ส่วนที่ 1 กลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยของสมุนไพรในปัจจุบัน 

สถานการณ์ปัจจุบันเรื ่องของการใช้สมุนไพรประเทศไทยมีความแตกต่างจากต่างประเทศ คือ          
ในต่างประเทศประชาชนส่วนใหญ่เวลาใช้สมุนไพรจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ ซื้อจากร้านสุขภาพหรือร้านยาหรือ
ได้รับจากโรงพยาบาล  แต่สถานการณ์ในประเทศกลับพบว่า ประชาชนไม่น้อยใช้สมุนไพรแบบสด ๆ เอามา
ต้มรับประทานเอง บางครั้งก็เกิดผลข้างเคียง ซึ่งสามารถบอกได้ว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากตัว
สมุนไพรหรือเกิดจากโรคของประชาชน  ทำให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ
เครือข่ายช่วยกันคิดว่ามีระบบอะไรที่สามารถจะสร้างและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและตัวสมุนไพรสด ๆ  

 

ภญ.วิมล  สุวรรณเกศาวงศ์ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

การเฝ้าระวังความปลอดภัย ตัวย่อคือ “PV” เกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวังในการเก็บข้อมูลเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ หมายถึง เหตุการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าเป็นเหตุและผลกันหรือ
เปล่า ถือว่า เป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์   
 สำหรับยาแผนไทย หรือยาสมุนไพร จะมีวิธีที่ใช้อยู่ประมาณ 5 วิธี 
 วิธีที่ 1  เป็นวิธีที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเจอเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้รายงานทันที วิธีนี้ขึ้นกับจิตอาสา 
 วิธีที่ 2  วิธีนี้ก็จะเหมือนวิธีแรก จะมีการไปกระตุ้นบ้างเล็กน้อย ถ้าเป็นกรมแพทย์แผนไทยก็อาจ  
จะมีการส่งเสริม หาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้ เช่น สำนักงานอาหารและยาจะมีระบบ online ให้ หรือ
มีการกระตุ้นให้มีการรายงาน  วิธีที่ 2 มีการเสริมไม่ใช่เป็นเชิงรับอย่าง 100%  
 วิธีที่ 3  มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายเราสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) ยาเป้าหมาย    
ถ้าเป็นสมุนไพร มองว่า กลุ่มยาสมุนไพร คือ ยาเป้าหมาย 2) Adverse Drug Reaction : ADR เป้าหมาย
หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หรือ 3) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ต้องกำหนดว่ามุ่งเน้นกลุ่มใด วิธีนี้จะดีกว่า 
2 วิธีแรก คือ ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายจะรู้จำนวนผู้ใช้ยา สามารถหาอุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ได้  หาขนาดของปัญหาได้แต่ 2 วิธีแรก จะรู้ว่ามีแต่ตัวเศษไม่มีตัวหาร ถ้ากลุ่มที่  3 เช่น ถ้าตาม  
สมุนไพรในโรงพยาบาลจะรู้ว่ามีคนใช้สมุนไพรกี่คน จะรู้ว่ามีคนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กี่คน สามารถ
หาอุบัติการณ์การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ 
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วิธีที่  4  วิธีนี้เป็นการเก็บเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทุกอย่าง จะเก็บข้อมูลไปข้างหน้า เก็บทุกคน   
ทุกเพศ ทุกกลุ่มอายุ ระหว่างกลุ่มคนที่ใช้ยากับกลุ่มคนที่ไม่ใช้ยา สามารถคำนวณหาปัจจัยเสี่ยงได้ว่า กลุ่ม
คนที่ใช้ยามีลักษณะเป็นอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากคนที่ใช้ยาแล้วไม่เกิดเหตุการณ์กับคนที่ใช้ยาแล้ว
เกิดเหตุการณ์ มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร วิธีนี ้เป็นวิธีที ่ดีแต่ สามารถหาอาการไม่พึงประสงค์          
ที่เกิดขึ้นน้อยได้ไหม ต้องใช้จำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก ซึ่งทำได้ยาก เหมือนกับการวิจัย เพราะฉะนั้นการจะ
ทำ Cohort event ในส่วนของคณะกรรมการอาหารและยา จะใช้กับยาใหม่ที่ยังมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ มองว่า 
กัญชา อาจจะเข้ากับตัวนี้ เพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการใช้กัญชา แต่หลายๆ เรื่องยังไม่มีข้อมูล     
ซึ่งวิธีนี้องค์การอนามัยโลกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ใช้อนุญาตยาบางตัวที่ยังทำการศึกษาไม่ครบถ้วนแต่มี
ความจำเป็นต้องใช้ในสาธารณสุขโดยให้ใช้ควบคู่ไป 
 วิธีที่ 5  เป็นวิธีที่มีการพัฒนามาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ใช้กับประเทศที่มีเงิน ต้องใช้ข้อมูล
จำนวนมาก และต้องไปใช้ข้อมูลของโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลที่จะไปนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ทางโรงพยาบาล
ต้องเก็บข้อมูลในรูปของ Electronic ต้องเป็น Health record ซึ่งปัจจุบันพบว่าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ดำเนินการ
แล้ว ในส่วนของประเทศไทยให้ความสนใจเรื่องของ 43 แฟ้ม พบว่า ไม่มีแฟ้ม ADR มีแต่แฟ้มแพ้ยา การแพ้ยา
ถ้าใส่เข้าไปแล้วจะใส่ครั้งที่ 2 ไม่ได้ เพราะว่าการแพ้ยาแพ้ได้ครั้งเดียว แต่ในชีวิตจริงการเกิดเหตุการณ์ไม่พึง
ประสงค์ในยาตัวเดิมมีมากกว่า 1 ครั้ง ได้มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจจะไม่ปรับ      
43 แฟ้ม แต่จะปรับในลักษณะ Big Data เวลานำเสนอได้นำข้อมูลจากสำนักงานอาหารและยา เข้าไปอยู่ใน
มุมมองของกระทรวงที่คิดว่าในการเก็บ Data อะไร ก็จะมีการ feedback กลับมาเพ่ือสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ ถ้าเป็นไปได้ในอนาคตก็จะสามารถช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลได้ นี่คือสิ่งที่
พยายามจะผลักดัน ในแต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างกัน เช่น  
 วิธีที่ 1 ที่ย่อว่า SRS วัตถุประสงค์คือ ต้องการเป็นระบบพื้นฐานของประเทศเพราะเป็นระบบที่ไม่มี
วันสิ้นสุดตราบใดที่ส่วนกลางยังมีศูนย์และมีการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีนี้จะไปได้เรื่อย  ๆ แต่ก็จะมีข้อด้อย 
เพราะว่าจำนวนรายงานที่เข้ามาค่อนข้างน้อย เรียกว่า Under report มี bias มีอะไรหลาย ๆ อย่าง แต่ถ้า
ต้องการพัฒนาระบบเฝ้าระวังของประเทศ เช่น ถ้าต้องการพัฒนาสำหรับสมุนไพร วิธีแรกต้องเป็นหลักก่อน 
 วิธีที่ 2  เป้าหมาย คือ ต้องการข้อมูลของยาที่เพิ่งผลิตขึ้นมาใหม่ๆ ที่ยังไม่รู้จักไปกระตุ้นให้มีการ
รายงาน การใช้ยาใหม่ ซึ่ง SNP มีโปรแกรมเงื่อนไขของการขึ้นทะเบียนของสำนักงานอาหารและยา คือ 
Safety monitoring Programme คือ intensify method ส่วน targeted เป็นการที ่ให้ความสนใจคน
กลุ่มหนึ่ง ยากลุ่มหนึ่ง หรือ ADR กลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการรู้จักยาตัวนั้นให้มากขึ้นว่ามันเกิด ADR อะไรบ้างใน
ประชากรที่สนใจ สามารถหรือต้องการประมาณการอุบัติการณ์การเกิด ADR บางชนิดของยาบางชนิดใน
ประชากรที่สนใจ  โรงพยาบาลทำวิธีการนี้ได้เลยเพราะว่ารู้กลุ่มประชากรแน่นอน แต่ประเทศจะลำบากมาก
นอกจากท่านจะรายงานขึ้นมา กำลังมองว่าถ้าเป็นไปได้สามารถดึงข้อมูลจาก 43 แฟ้มเข้ามา จำนวนผู้ป่วย
ที่ใช้ยา รายงานเข้าไปใน 43 แฟ้ม อาจจะเป็นตัวหารก็ได้ ส่วนตัวสุดท้าย อะไรที่ใหม่ ๆ และต้องการข้อมูล
เพ่ิมข้ึน แล้วต้องการทุกอย่างรวมถึงปัจจัยเสี่ยง ส่วน electronic เป้าหมายคือ ไม่มีความจำเพาะ 

สรุปว่า  ถ้าเป็น SRS หมายถึง ใช้กับยาทุกตัวตลอดชีวิตของยาตัวนั้นตั้งแต่เริ ่มต้นและสิ้นสุด 
เริ่มต้นอย่างไร เริ่มต้นในงานวิจัยก็เก็บได้ สิ้นสุดคือ เมื่อพบว่ามันไม่ดีและมันถูกถอนออกไปจากท้องตลาด 
 ประชากร ถ้าโดยทฤษฎี ถ้าทุกท่านจิตอาสาและรายงานหมดมันก็จะครอบคลุมประชากรทุกคน    
ที่ใช้ยาครอบคลุม ADR ส่วนใหญ่ก็เน้นการรายงาน เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยา ส่วน identify ก็จะ
เป็นยาเฉพาะกลุ่มแต่ประชากร targeted คือ ยา กลุ่มประชากร และ ADR ที่สนใจ จะ specific 3 เรื่อง   
ก็ได้หรือก่ีเรื่องก็ได้ เหตุการณ์ของยาที่สนใจเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ต่างกันคือ เก็บเหตุการณ์ทุกอย่าง ไม่ว่ามัน
จะเก่ียวหรือไม่เก่ียวมันเกิดจากการใช้ยาเกินขนาดไม่รู้เก็บหมด electronic ก็เช่นเดียวกัน 
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 วิธีแต่ละวิธีมีความยากง่ายที่แตกต่างกัน มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เวลาที่จะนำมาใช้ต้องมาดู   
วิธีต่างกัน spectrum ของข้อมูลก็ต่างกัน ถ้าเป็น spontaneous ความน่าเชื่อถือก็จะน้อยกว่า ก็จะมีข้อ
สงสัยจำนวนมาก ที่รายงานมาเชื่อถือได้หรือเปล่า ถ้า intensify ความน่าเชื่อถือก็จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ความ
สงสัยก็จะลดลงไปตามลำดับ 
 ในประเทศไทย สำหรับ  spontaneous ใช้เป็นวิธีหลักของการเก็บเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ อะไรก็
ตามท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเกิดในช่วงเวลาที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือใช้สมุนไพร 
 อันที่สองจะใช้กับยาใหม่ ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่จากสมุนไพรก็จะเข้ากับตัวนี้เหมือนกัน 
ส่วนสมุนไพรถามว่าใช้วิธีไหน ใช้ targeted แต่จริง ๆ ไม่สามารถได้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยทุกคน ให้ modified 
โดยของ Prescription มาจากท่าน ซึ่งบางโรงพยาบาลรายงานบางโรงพยาบาลก็ไม่รายงาน ปัญหา คือ 
โรงพยาบาลบางแห่งรายงาน ADR แต่ไม่รายงานจำนวนใบสั่ง บางแห่งรายงานจำนวนใบสั่งแต่ไม่มีรายงาน 
ADR ทำให้ไม่ทราบว่าที่มีใบสั่งแล้วไม่มี ADR คือ ไม่เกิด ADR หรือลืมรายงาน แต่ที่รายงาน ADR ไม่มีใบสั่ง 
เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณจึงยาก นอกจากนี้ targeted จะใช้กับยาที่ใช้ในแผนงานด้านสาธารณสุข เช่น      
ยา TB หรือ ARV  ส่วน cohort ไม่ค่อยได้ใช้ ที่มีการใช้อย่างเป็นรูปธรรม ยาTB ที่ยังมีการวิจัยที่ยังไม่ครบ
สมบูรณ์แต่จำเป็นต้องเอามาใช้ เพราะ พบว่ามีปัญหาผู้ป่วยดื้อยา แบบรุนแรงที่ไม่สามารถหายาอะไรได้  
ได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลกให้ช่วยทำอีก คือ ยาต้านมาลาเรีย ยาพวกนี้ขึ้นทะเบียนที่อเมริกา 
ออสเตรเลีย ยุโรป แต่มาใช้ในประเทศไทย แอฟริกา 
 การข้ึนทะเบียนไม่ต่างจาก Cohort event คือ การติดตามผู้ป่วยทุกราย เป็นระบบที่ใช้ในประเทศ
ไทย มีจำนวนรายงานทั้งหมด 800,000 ฉบับ อยู ่ในฐานข้อมูล การรายงานข้อมูลส่วนใหญ่มาจาก
สถานพยาบาล มีเพียง 2% ที่มาจากผู้ประกอบการ ในส่วนเรื่องของสมุนไพร มีการรายงานด้วยระบบตาม
ธรรมชาติของยา และโครงการเฉพาะเรื่อง ได้รับรายงานครั้งแรกเกี่ยวกับสมุนไพร ในปี 1999 คือ ขี้เหล็ก 
เป็นฉบับแรกที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ข้อมูล หลังจากท่ีสมุนไพรได้เข้าไปบรรจุอยู่ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ในฐานะศูนย์เฝ้าระวังให้ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ใช้ยาแล้วให้ผู้ป่วยรายงานเข้ามา เมื่อ    
ปี 2549 สมุนไพรได้มีการปรับปรุง บัญชียาหลัก ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลัก ซึ่งระบุให้มี
สรรพคุณเป็นยารักษาอาการหวัด อดีตฟ้าทลายโจรใช้สำหรับแก้ท้องเสียที่ไม่ติดเชื้อ จึงมีการนำมาใช้ในส่วน
น้อย หลังจากมีการใช้เป็นยารักษาอาการหวัด จำนวนรายงานโดยระบบ Spontaneous เพิ ่มขึ ้นมา
ตามลำดับ การรายงานข้อมูลไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นสมุนไพรเดี่ยว ซึ่งข้อมูลที่ได้บันทึกในฐานข้อมูล มีการ
ให้รหัส ประเมินรายงาน และตรวจจับสัญญาณ จากที่ผ่านมา พบที่เป็นสัญญาณ คือ  ขี้เหล็ก นำไปสู่การ
ยกเลิกทะเบียนตำรับตัวนั้นเท่านั้นเองไม่ใช่ทั้งหมด ขณะนี้ไม่มีทะเบียนที่มีขี้เหล็กเป็นส่วนประกอบ แต่ที่
ขายกันโรงพยาบาลผลิตเอง มีการใช้แบบไม่เป็นไปตามภูมิปัญญาเดิม ต้องต้มก่อนเอาน้ำทิ้งแล้วกิน แต่ยุค
นั้นคือ อบ บด แล้วกิน และกินต่อเนื่อง 
 ฟ้าทะลายโจร  ตามตัวนี้มาตั้งแต่ปี 2554 (2011) ตามมาประมาณ 10 กว่าปี ช่วงแรกไม่เจอ
รายงานเจอแต่ว่าท้องเสียบ้าง ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงของยาตัวนี้ ตอนหลังพบว่า มีผู้ป่วยเกิดอาการผื่น
ลมพิษ และมีอาการช็อคจากการใช้ตำรับที่มีฟ้าทะลายโจรเป็นส่วนประกอบ มองว่า โอกาสแพ้ทุกคนแพ้ได้  
เสนอให้มีคำเตือนว่า “ถ้ารับประทานแล้วมีอาการแน่นหน้าอกให้หยุดยา” ประกาศที่เกี่ยวกับ ฟ้าทะลาย
โจร อย่างไรก็ตามฟ้าทะลายโจรก็คือ ยา ยามีทั้งคุณและโทษ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ และข้อห้ามใช้ดังนี้ ห้ามใช้
ในสตรีมีครรภ์ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้  ถ้าใช้แล้วปากบวม หน้าบวม ก็รีบไปพบแพทย์ ใช้ฟ้าทะลายโจร 
รักษาเจ็บคอ แต่ต้องไม่ใช่จากการติดเชื้อ ถ้าใช้ไปแล้ว 3 วัน ยังไม่ดีขึ้นก็ต้องไปพบแพทย์ ซึ่งถ้าใช้อย่าง
ถูกต้อง ถูกคน ถูกวิธี ถูกข้อบ่งใช้ ก็ไม่เกิดการเสียชีวิต 
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ยาสมุนไพรที่เป็นตำรับยา มีการใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ติดตามการใช้ยา
สมุนไพร ในส่วนของสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรสด ต้องให้คำแนะนำกับประชาชนให้ทราบและรู้จักระบบการ
รายงานข้อมูล เพราะส่วนใหญ่สมุนไพรสด ประชาชนจะเป็นผู้นำมาใช้เอง มีการศึกษาวิจัยล่าสุดนักศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรทำไว้โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกว่า ถ้าเกิดอาการหลังจากใช้สมุนไพรแล้วต้องทำอย่างไร 
ซึ่งต้องตรวจสอบว่ามีสาเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ระยะเวลาที่ใช้ ต้องมีวิธีคัดกรอง และดูแลตนเอง 
ฉะนั้น การรายงานการใช้สมุนไพร ถ้าจะใช้ระบบในการรายงาน ระบบจะดีต้องมีผู้รายงาน ผู้รายงานต้อง
เป็นผู้ใช้ ระบบที่ประเทศทำอยู่ยัง focus อยู่ที่โรงพยาบาล โอกาสที่จะได้ข้อมูลจากการใช้สมุนไพรก็จะได้
น้อย เป็นข้อสังเกต ถ้าเป็นประชาชนสามารถโทรไปที่ 1556  หรือโทรศัพท์มาที่ศูนย์ 0 2590 7261 
และ 0 2590 7288 มีการรายงานว่า ใช้ยาเขียวแล้วเกิดอาการรุนแรง มีการใช้ข้อมูลไม่กี่ฉบับ และไม่ได้
มีการศึกษาต่อ 
 เถาวัลย์เปรียง  มีผู้ป่วยใช้แล้วเกิดอาการหน้าบวม ตาบวม 
 การตรวจจับสัญญาณยังไม่ได้บอกว่าใช่หรือไม่ใช่ อาจจะเป็นสัญญาณหลอกได้ ควรเฝ้าระวัง
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 
 

รศ.ดร.นพ.ประวิทย์  อัครเสรีนนท์ 
หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

มีประสบการณ์รายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอย่างไร  
 เนื ่องจาก ศิร ิราช อยู ่ค ู ่ก ับทางฝั ่งโรงพยาบาลแพทย์แผนตะวันตกด้วย แล้วโรงพยาบาล            
เป็นโรงพยาบาลที่รับประกันคุณภาพ  โดยหลักการแล้วจะเป็นมาตรฐานภายใต้มาตรฐานใหญ่  
 สถานเทียบเท่ากับภาควิชาหนึ่งของคณะแพยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มีงานบริการตั้งแต่งาน
บริการผู้ป่วย มีโรงพยาบาลผลิตยา เป็นสถานศึกษาของทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาดูงาน ได้รับการ
แต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกเป็นผู้ประสานงาน ส่วนหนึ่งในเรื่องการรายงานหรือการทำงานร่วมกับทาง 
WHO ล่าสุดให้ความคิดเห็นเป็นแนวทางอันหนึ ่งที ่จะออกมาในเรื ่องของ ADR กับ Herb เป็นของ        
WHO ใหญ่ เป็นการทำงานร่วมกัน 
 งานบริการหลัก จะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน หน่วยบริการเคลื่อนที่ ชุมชน และเยี่ยมบ้าน และงาน
บริการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่ง งานที่ทำจะมี 3 จุด (1) หน่วยปฐมภูมิ (PCU) ที่ปิ่นเกล้า (2) คลินิกอายุรเวช 
2 ที่ คือ ที่พุทธมณฑลสาย 3 และที่ รพ.ศิริราช ชั้น 7 ตึกศิริราชปิยะมหาการุณ และ (3) โรงพยาบาผลิต
ยา 2 โรง ที่ รพ.ศิริราช และที่พุทธมณฑลสาย 3 เป็น GMP หมด 

ดังนั้น รูปแบบการรายงานจะเป็นรายงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ยา ไม่ว่าจะเป็นภายในและ
ภายนอก เนื่องจากอยู่ภายใต้ระบบใหญ่ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ในแง่ของตัวคลินิกรูปแบบการรายงานจะ
เป็น HA Standard และ JCIA  JCIA คือ ของตึก HIPH ซึ่งอยู่ที่ตึกนั้นโดยเฉพาะชั้น 7 ถ้าท่ีพุทธมณฑลสาย 
3 หรือ PCU  จะเป็นไปตาม HA ของศิริราช ส่วนตัวโรงงานอยู่ภายใต้ GMP กับ Pick guideline ในการ
รายงานทั้งผลิตภัณฑ์ และตัวผู้ป่วย ขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้ HOWCCTM  มีข้อมูลเข้ามาให้ความคิดเห็น
และนำเสนอหรือร่วมประชุมว่าขณะนี้ควรจะมีประเด็นอะไรที่ต้องทำวิจัยหรือแชร์ข้อมูลกัน อีกประมาณ  
2-3 เดือนข้างหน้าจะมีการประชุมที่ศิริราชระหว่าง Region Zero กับ เวียโป้ มีผู้แทนทั้งจีน เกาหลี ญี่ปุ่น 
และอินเดีย จะมาร่วมกันหารือเกี่ยวกับการส่งหรือการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

ถ้าของทั่วไปจะมี HA จะเขียนอยู่แล้วในรายงานสามารถนำมาใช้งานได้เลย แต่ที่ศิริราชเนื่องจาก  
มี JCI ก็ต้องดึงตาม JCI ออกมาด้วย กับที่องค์การอนามัยโลกจะมี Key Technical for herbal Medicine 
with different to interaction with other Medicine ในนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Herbal Medicine ด้วย 
นี่คือส่วนหนึ่งที่เห็นว่าจะมีการให้ Director ของแต่ละที่ให้ความคิดเห็นและนำไปวิจารณ์ ปรึกษาหารือกัน  
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เนื่องจากตัวสถานฯ เทียบเท่ากับภาควิชาหนึ่งแต่จะมีหน่วยกลางคือ ฝ่ายเภสัชกรรมของศิริราช เป็นฝ่าย
ช่วยรับข้อมูลเข้าไปส่งต่อให้หน่วยงานภายนอก เช่น HPVC เหมือนกับการรายงานกันภายในพอเสร็จก็  
ส่งไปที่ฝ่ายเภสัชกรรม ศิริราชจะส่งต่อออกไปตามแบบฟอร์มภายนอกที่เป็นมาตรฐานของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ โดยรูปแบบระบบการทำงานจะมีอยู่ 3 ส่วน เรื่องของตัวรายงาน
อาการไม่พึงประสงค์ รายงานภายในเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาหลาย ๆ อย่าง เช่น รูปแบบ การให้บริการ 
หรือถ้าผลิตยาเองจะรู้ว่ายาตัวไหน เกิดปัญหาเพราะอะไร เวลาเกิดปัญหาผลข้างเคียงจากยาบางทีไม่ได้มา
จากตัวยา แต่อาจมาจากตัวผู้ป่วย มาจากตัว product ที่ผลิต lot นั้นมีปัญหา สามารถกลับไปตรวจสอบ
ข้อมูลได้ เป็นต้น ส่วนรายงานภายนอกเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพ่ือสืบค้นหรือทำอะไรต่อ 

ถ้าสนใจศึกษาดูงานที่ศิริราชได้ flow ก็มีหลาย ๆ step ตั้งแต่ ผู้ป่วยมา check-in เข้าห้องตรวจ 
จุดจ่ายยา แล้วก็กลับไปแล้ว มี 2 ระบบคือ ถ้าผู ้ป่วยกลับมาเร็วมีปัญหาก็จะมีหน่วยที ่รับเรื ่องแจ้ง 
ขณะเดียวกันจะมีประมาณ 2 สัปดาห์ ปกติยาแผนไทยจะให้ 1-2 สัปดาห์ จะโทรศัพท์ไปสอบถาม หรือบาง
รายที่มาแล้วเกิดมีปัญหา กลับไปแล้ว ก็จะมีการโทรกลับไปตามอีก 1-2 สัปดาห์ต่อจากนั้น เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเพื่อเก็บข้อมูล ส่วนแบบฟอร์มจะทำเป็นแบบฟอร์มรวม เป็นอุบัติการณ์ทั้งผู้ป่วย 
product ตัวผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือที่เป็น non clinic เดิน ๆ อยู่ในคลินิกหกล้มก็มีรายงานเหมือนกัน 
ส่วนแบบฟอร์มภายนอกสามารถดาวน์โหลดจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ้

ในส่วนของตัวรายงาน ถ้าให้เสนอแนะ คือ อยากให้ทำควบคู่ไปกับ HA ของโรงพยาบาล ซึ่งในนั้น
จะมี Criteria แล้ว แค่เอารายงานเรื่องสมุนไพรเติมเข้าไปเท่านั้นเอง เพียงแต่ว่าผู้ประเมิน ผู้รับผิดชอบ   
ต้องให้ความสำคัญ บางโรงพยาบาล ถ้าแพทย์แผนไทยยังมีจำนวนไม่มากหรือยังไม่มีความพร้อม เพราะเป็น
งานประจำอาจจะให้เภสัชกร แต่เภสัชกรก็ต้องมีความรู้เพราะบางทีการซักประวัติผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องการใช้
ยาสมุนไพร ถ้าเป็นยาตำรับจะวุ่นวาย แต่ถ้าเป็นยาเดี่ยว ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ก็พอจะรู้กันอยู่ว่าต้องซัก
อะไร  2. เป็นการติดตาม จะมีคู ่มือของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขณะเดียวกันศิริราช        
ได้พัฒนาแบบฟอร์มภายใน เพื่อเป็นข้อมูลที่จะติดตามผลิตภัณฑ์ของศิริราชที่ใช้ซึ่งมีอยู่ 100 กว่ารายการ 
ต้องมีการติดตาม ส่วนรูปแบบการติดตาม จะมีการนัดรักษาต่อเนื่อง มีการตรวจสอบตลอด กรณีไม่สะดวก
มาให้ยาไปนาน ก็อาจจะขอโทรศัพท์ไปสอบถาม  อีกตัวหนึ ่งที ่ทำคือ ผ่าน Social media facebook     
และ page จริง ๆ ยาเดี่ยวมีจำนวนมาก แต่ตำรับไม่ค่อยมี ศาสตร์ธารา  ผลข้างเคียงคืออะไร ยังไม่รู้เลย   
ผื่นได้ไหม กษัยเบอร์ 2 บางคนบอกกินแล้วท้องเสีย แต่ก็รู้อยู่แล้วว่ากษัยเบอร์ 2 คือ ยาระบายอยู่แล้ว     
ก็ต้องดูว่าอันนั้นคือท้องเสียจริง ๆ หรือเป็นผลจากยา เพราะก็รู้ว่าเป็นฤทธิ์ทางยา ถ้ายามากไปก็กลายเป็น
ผลข้างเคียงเหมือนกัน ข้อมูลทั้งหมดก็ต้องมีการป้องกันด้วย เนื่องจากศิริราชจะพัฒนาเป็น Paperless   
เมื่อคนไข้เข้ามา ข้อมูลจะขึ้นมาว่าคนนี้มีประวัติแพ้ยา หรือมีข้อห้ามอะไร อันนี้เป็นระบบไม่ใช่แค่เรื่องยา
อย่างเดียว ทุกอย่าง เช่น เป็น HIV  

อีกตัวเป็นตัวที่กำลังพัฒนาขึ้นมา คือ การปรับปรุงข้อมูลการแพ้ยา ปัญหาตอนนี้ยังไม่เห็นประเด็น
คือ ไม่มี evidence base เท่าท่ีควร ซึ่งศิริราชกำลังพยายามทำ เคยปรึกษากับทางสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  ว่าน่าจะนำมาทำเป็น factsheet ออกมา  การที่ factsheet จะเกิดได้ต้องมี report เข้ามา 
กับการวิจัยด้วย การวิจัยเป็นระดับ 1, 2 ถ้าเป็นระดับ 5 ก็คงยาก ไปดูปรากฏว่า สมุนไพรส่วนใหญ่ระดับ 
5 ทั้งนั้น อย่างเก่งก็ระดับ 4 case report ได้มีการวางแผนจัดทำ QR code เป็นของระดับชาติเหมือนกัน 
ประธานคือคณบดี ได้ past ในเรื่องของ National use พยายามพัฒนาเป็น application ถ้าใครเคยไป    
ศิริราชเวลาจ่ายยาเสร็จจะมีใบหนึ่งออกมาแล้วมี QR code  scan เข้าไปเลยก็จะขึ้นรายการยาขึ้นมา  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

สุดท้ายเป็นข้อมูลที่พัฒนาเพื่อการภายในก่อน บางทีแพทย์แผนตะวันตกอยากรู้ยาสมุนไพรตัวนี้
เป็นอย่างไร หรือหัตถการอย่างนี้เป็นอย่างไร จะมีระบบการรายงานเหตุการณ์ภายในแต่ตัวนี้มีสมุนไพรอยู่
ด้วย เริ ่มต้นมาจาก software การบริหารจัดการ ผู้บริหารสามารถเข้าไปดูได้เลยว่า สงสัยว่าตอนนี้มี 
report อะไรเยอะไหม ต้องเป็น user ขั้นชั้นสูง เพราะเป็นข้อมูลที่ประสานงานกัน อย่างตอนนี้พบว่า คนไข้
หลังผ่าตัดเป็นโรคแบบนี้ไปนวดหน้าท้องแบบนี้เจออะไร เป็นต้น  

ประโยชน์ที่ได้คืออะไร จะได้ evidence base ถ้าเก็บข้อมูลเป็นระบบ ถ้ามี case report เข้ามา
อย่างน้อยก็ได้ระดับ 4 กับ 3,  4 คือ case report 3 คือ case series อย่างน้อย ๆ ก็ยกระดับ evidence 
base เป็นระดับ 3 ได้ แล้วเอาไปศึกษาต่อ ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการลดความเสี่ยงในการบริการผู้ป่วย 
สามารถจะพัฒนางานบริการของโรงพยาบาลได้ ซึ่งศิริราชจะทำ Smart hospital ด้วย จะออก Application เรียกวา่ 
Siriraj Connect นัดหมายมาเข้าไปใน Application ได้เลย และเอาคลินิกศิริราชแพทย์แผนไทยเข้าไปอยู่ในนั้นดว้ย 
ข้อมูลนี้ก็จะมาประกอบ เรื่องของการพัฒนา ข้อมูลสมุนไพรยังไม่มี นี่คือจุดอ่อน ต้องทำเพราะเป็น information 
ให้ผู ้ใช้บริการ อันนี้ศิริราชทำที่เดียวยังไม่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ฝ่ายส่วนกลาง รัฐบาล หรือ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา น่าจะเป็นคนทำ แต่การเอามานั่งปรึกษาหารือกัน ต้องมี evidence ที่เป็นระดับ 3    
ถ้าเป็น 4 กับ 5 มันยังไกล อยากเห็นภาพสมุนไพรเป็นอย่างนั้น ควรจะมีแต่จะมีได้ต้องร่วมกัน ต้องมี center    
ควรจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับกรมฯ ทำร่วมกัน เชิญอาจารย์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
ชุมชน ที่เป็น Hub ต่าง ๆ  

 

คำถาม ทางศิริราชมีการรวบรวมเรื่องความปลอดภัยมียาอะไรหลักๆ ที่พบว่ามีรายงานบ่อย ๆ บ้าง 
คำตอบ น้อยมาก ประมาณ 10 รายงานต่อปี เป็น minor เป็นแค่ผื่นกินยาแล้วก็หาย ตำรับยาที่เจอก็มีศาสตร์ธารา และ

กษัยเบอร์ 2 เนื่องจากรุงเทพฯ ไปกินยาตะวันตกร่วมด้วยแต่ observe อยู่ส่วนยา single ไม่เจอเลย ที่ศิริราชส่วน
ใหญ่จะใช้ยาตำรับ จะใช้ single น้อยมาก อย่างท้องอืดที่อ่ืนใช้ขมิ้นชัน ศิริราชจะไม่ใช้ ตามภูมิปัญญาแล้วขมิ้นชนั
จะไม่ใช่ จริง ๆ แล้วพวกธาตุบรรจบ กระเพราถ้าเบา ๆ  ก็กระเพรา ถ้าแรงหน่อยก็ธาตุบรรจบ เพราะศิริราชดูแล
ตามภูมิปัญญาบวกกับหลักฐานเชิงประจักษ์ ถ้าไปดูย้อนอดีต single herb ไม่มี เป็นยาตำรับทั้งนั้น ฉะนั้น       
การใช้ single herb ควรจะใช้ตามข้อมูลวิจัย ทางตะวันตก ตอนนี้มี 2 ตัวที่เยอะสุด ขมิ้นชันกับฟ้าทะลายโจร   
ฟ้าทะลายโจร น่าจะเป็น 100 รายงาน พิสูจน์แล้ว เป็นหวัดใช้ได้แต่อย่าเกิน 3 วัน ถ้า 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้นต้อง
หยุด ต้องพบแพทย์แล้ว อย่าง 7 วัน ก็ต้องไม่เกิน ถ้าอธิบายทางตะวันตกจะมี immunovision effect ถ้าทาง
แพทย์แผนไทย เป็นยาเย็น เป็นต้น อย่าง 5 ราก วิจัยแล้วไม่เกิน 38.3 ถ้าใช้ตามตะวันตก ถ้าตามภูมิปัญญาไทย
ต้องดูเป็นราย ๆ ไปเพราะเป็นยาเย็น 
 

ภญ.วิมล  สุวรรณเกศาวงศ์ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ศิริราชส่งข้อมูลให้ อย. ในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอันดับหนึ่ง แต่ว่าประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้
รางวัล เพราะว่าส่งช้า ศิริราชก็ส่งปริมาณการสั่งใช้ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลตำรับ ตำรับที่เห็นอย่างชัดเจนและมี
ข้อมูลเยอะที่สุด คือ ศาสตร์ธารา อาการไม่พึงประสงค์เหมือนกับ NSAID คือมีอาการปวดท้อง  แต่ยังไม่มี
การ review ในรายละเอียดตำรับต้องดูหลายอย่างไม่เหมือนยาเดี่ยว บางคนยังเข้าใจว่าทุกอย่างปลอดภัย
อยากให้รายงานเข้ามา case ฟ้าทะลายโจร เป็นตัวแรกของยาแผนโบราณที่มีคำเตือนตามกฎหมาย 
รศ.ดร.นพ.ประวิทย์  อัครเสรีนนท์ 
หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

เรื ่อง ตำรับยาสหัสธารา ข้อมูลที ่ได้น่าจะใกล้ตีพิมพ์แล้ว พอ trial ใน model ของ clinical trial         
เป็น phase one Acute low back pain ได้ผลค่อนข้างดี Efficacy the onset ประมาณ 2 ชั่วโมง ถ้าเทียบกับ
การให้ยา ibuprofen ทุก ๆ ราย ประมาณ 30 ราย trend score ลดลงหมดแต่ลดลงไม่เท่ากัน แต่ยาสหัสธาราใน 
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บางรายลด ถ้าลดคือลดเลย ถ้ารายไหนไม่ลดก็คือไม่ลด น่าสนใจ ตรงกับภูมิปัญญาไทยเรื่องการแพทย์เฉพาะ
บุคคลกับศาสตร์ตะวันตก กำลัง fly out อยู่ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับเพศ อายุ องค์ประกอบ
บางอย่าง เช่น ยา 5 ราก เทียบกับพาราเซตามอล ตอนนี้มีข้อมูลเบื้องต้นว่า ยา 5 ราก หรือฟ้าทะลายโจร      
คล้าย ๆ กันเป็นยาแก้ไข้หวัด คำถามคือ เหมือนพาราเซท หรือเหมือน NSAID หรือเปล่า แต่ถ้าเหมือน NSAID    
สิ่งที่กังวล คือ เกล็ดเลือด เหมือนไข้เลือดออกก็จะให้ไม่ได้ ถ้าไปดูในบัญชียายังให้ระมัดระวังอยู่ ยิ่งฟ้าทะลายโจร 
ตอนนี้พบข้อมูลเบื ้องต้นว่า ฟ้าทะลายโจรใช้ได้กับผู ้หญิงอายุมากกว่า 40 และมี  platelet เป็น Hyper 
Aggregated ระวังมีผลต่อเกล็ดเลือด ข้อมูลยังไม่ได้ตีพิมพ์ออกมา ยาแผนไทยจะมีประเด็นเรื่องสารสำคัญข้างใน 
พบชัดเจนมาว่า ปริมาณที่เปลี่ยนไปสาระสำคัญจะแตกต่างกัน และสาระสำคัญนี้จะแตกต่างกันไปตามฤทธิ์นั้น ๆ  
เพราะฉะนั้นคำว่า เภสัชจลนศาสตร์ของยาสมุนไพรจะไม่เหมือนของตะวันตก จะเป็นเภสัชจลนศาสตร์ที่อิงไปตาม
ฤทธิ์นั้น ๆ ถ้าตีพิมพ์แล้วสามารถนำมาเป็นข้อมูลได้ ตอนนี้พบแล้วว่าเป็นไปตามนั้น เช่น ยา 5 ราก ถ้าเกล็ดเลือด
จะอยู่ประมาณ 1-3 ชั่วโมง เป็นต้น อนาคตการวิจัยสมุนไพรจะเป็นในแนวนี้ ฉลากยาตะวันตกจะมีโครงสรา้งยา 
แต่ของสมุนไพรไม่ใช่จะเป็น Methrolic Profile แบบ non target หรือ target เป็นการแพทย์เฉพาะบุคคล 
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 เรื ่องสำคัญเวลาใช้สมุนไพร ต้องดู 2 เรื ่อง 1) ใช้แล้วหายไหม เป็นไปตามสิ่งที่ต้องการรักษา       
2) เรื่องความปลอดภัย จะดูแลกันอย่างไร เมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพถูกนำมาใช้ ฉะนั้นทุกอย่างต้อง
อยู่บนความพอดี แล้วพอดีอย่างไร สิ่งที่สำคัญก็ต้องมีรายงานเข้ามา มีคนที่ใช้แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่ง
ไม่เท่ากับแพ้ยา  ซึ่งแพ้ยาเป็นส่วนหนึ่งของอาการไม่พึงประสงค์ การแพ้ยาเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของ
ร่างกายไม่ถูกกับยานั้น ๆ ในประเทศไทยามีระบบเฝ้าระวังแต่บางอย่างอาจจะยังไม่เชื่อมไปสู่ประชาชน แม้ 
อย. บอกว่ามีสายด่วน 1556 หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรไปแจ้ง พบว่า อาจจะมีน้อย กลายเป็น
โพสต์ในไลน์ ใน facebook ว่า กินแล้วตับวาย ถ้าเขียนแบบนี้ภาคราชการไปตามเก็บไม่หมด ไม่ได้เก็บมา
ประเมิน  แต่ถ้าทุกคนรายงานมาจุดเดียวสามารถเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ สามารถเอามาทำฉลากที่เหมาะสม
ต่อไปในอนาคตได้เพ่ือความปลอดภัยและประสิทธิผลในการรักษา 
 

     ผู้อภิปราย 
        ผศ.ดร.ภญ.นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี   ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 

ผศ.ดร.ภานุพงศ์  พุทธรักษ์                       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
        ดร.ภญ.อัญชลี  จูฑะพุทธิ                         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
        อาจารย์สารี  อ๋องสมหวัง    มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 
        ผู้ดำเนินการอภิปราย 
        ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
 

สรุปการเสวนา “เช็ค & แชร์ สร้างความปลอดภัยการใช้สมุนไพร” 
    ส่วนที่ 2 ข้อเสนอเพ่ือการพัฒนากลไกการเฝ้าระวังความปลอดภัยของสมุนไพรที่ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ผศ.ดร.ภญ.นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี 
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 
 สมุนไพรทำจากพืชมาจาธรรมชาติ ดังนั้น จึงต้องปลอดภัยเสมอจะกินอย่างไรก็ได้ นี่คือจริงหรือ
เปล่า คือโจทย์ใหญ่ ต้องระวัง มันไม่ใช่ ที่มีปัญหามากขึ้น มากกว่าอาการไม่พึงประสงค์ เวลาทำสมุนไพร
เริ ่มต้นจากความเชื ่อโบราณ แนวความคิด วัฒนธรรมดั ้งเดิม หรือจะต้องไปปรุงก่อน ไปสะตุก่อน           
แผนปัจจุบันสกัดเข้มข้น อันนั้นคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กันไปด้วย 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 เนื่องจากศูนย์วิชาการ เรื่องยา จะเทียบเคียงกับเรื่องของสมุนไพรมีอะไรที่ซ้อนกันอยู่เยอะ ตอนนี้   
มีอีก พรบ. ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาแผนปัจจุบันที่เป็นสมุนไพร ยาแผนโบราณจากสมุนไพร ยาจาก
สมุนไพรตาม พรบ. ใหม่  ผู้บริโภคต้องเท่าทัน ขณะเดียวกันเวลาเฝ้าระวังเรื่องยา จะมีผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเสริมมาด้วย เครื่องดื่มสมุนไพร จะมีน้ำผลไม้ที่อ้างเป็นสมุนไพร (มีสารเคมี หรือยา ปนเปื้อนมาดว้ย
เหมือนกัน) ในเรื่องความปลอดภัยจะไม่เน้นเฉพาะเรื่องอาการไม่พึงประสงค์เท่านั้น  
 แหล่งยาจากพืช จากการสังเคราะห์ จากเลือดก็เป็นจากธรรมชาติ (เช่น เลือดจระเข้  เลือดม้า)    
ชีววัตถุก็มาจากธรรมชาติแต่ค่อนข้างอันตรายสูง กลไกสิ่งนี้จะเข้ามาตอบโจทย์อีกอย่างคือ กลไกต่อมนุษย์ 
ยาแผนปัจจุบันจะทำหน้าที่หลัก 2 อย่าง คือ ไม่ไปกดการทำงานที่เป็นปกติหรือยังยั้งก็ได้ ที่สำคัญไปทำ
อะไรกับอิมมูน ขณะเดียวกันก็ไปกำจัดสิ่งแวดล้อมด้วย เช่น ยาปฏิชีวนะ การทำงานในเชิงของแผนโบราณ
อาจจะไม่ใช่  หรือกฎหมายเวลาพูดถึงความปลอดภัยจะครอบคลุมกว้างกว่าอาการไม่พึงประสงค์ 
โดยเฉพาะหนีไม่พ้นอาหารเสริม สมุนไพรก็จะมาอันดับหนึ่ง เวลาดูก็ให้ดูครบวงจร “ยืนยันยาแผนปัจจบุัน
ไม่มียาใดที่ปลอดภัย 100%”  ยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรก็น่ าจะใช้หลักการเดียวกัน “คุณอนันต์    
โทษมหันต์เช่นเดียวกัน”   
 เวลาพูดถึงยา ที่นำไปสู่เรื่องปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งที่จะกระทบ คือ ความไม่ปลอดภัย      
มีทุกขั้นตอน  ถ้าแทนยาแผนปัจจุบันด้วยสมุนไพรต้องดูวงจรว่า บัญชียาหลักคัดเลือกมาดีจริงหรือเปล่า       
ขึ้นทะเบียนดีจริงไหม เอาไปใช้เกิดปัญหาตรงไหน ระบบติดตามครบไหม ติดตามตรงจัดหามีไหม ลักลอบเข้า
มา เช่น ยาลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนแอบใส่ไซบูทรามีน ซึ่งยกเลิกไปนานแล้ว ทำไมยัง
มีคนตายจำนวนมาก ไม่รู้มีรายงานเข้าไปที่ HBVC หรือเปล่า เมื่อขึ้นทะเบียนอนุญาตไปได้ก็ต้อง มีการเฝ้าระวัง
ติดตามนั่นคือเรื ่องใหญ่ที่อยากจะให้มองว่าไม่ได้ดูแค่ไม่พึงประสงค์ ติดตามสารพัดอย่างของโพสต์ ดูทั้ง
ส่วนกลางและภูมิภาค ทำไปพร้อมกัน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สำคัญ เวลาเฝ้าระวังที่ผลิตภัณฑ์ ดูที่คนจริง ๆ 
ต้องไปตรวจสอบตั้งแต่โรงงานผลิต โฆษณา ผลิตภัณฑ์และข้อมูลยา ว่ามีจริงไหม และผู้ที่จ่ายให้ว่าเป็นหมอ
โบราณจริงหรือเปล่า ท่านนั้นโฆษณาอวดอ้างเป็น ดร. จะเทียบเท่าแพทย์ไหม แอบอ้างสั่งจ่ายยาก็มี เป็นต้น 
 กรณีศึกษา เมจิกสกิน เพราะปัญหาหลายๆ อย่าง ไม่ใช่ปัญหาที่คนใช้อย่างเดียว ทำไมอยู่ ดี ๆ ถึงมี     
ไซบูทรามีน เข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คนเสียชีวิต ทำไมยาบางตัว เช่น Serratiopeptidase ซึ่งประเทศ
ต้นแบบบอกได้วิจัยแล้วมันไม่ได้ผลเลิกขายดีกว่า แต่ประเทศไทยยังขายต่อมาอีก 6 ปี เป็นต้น หรือ Antibiotic 
ที่ไปใช้ในที่ต่าง ๆ ยาปฏิชีวนะ ยาอม แล้วเรื่องของสมุนไพรที่ว่าจะใช้วงจรนี้มาดูสมุนไพรอย่างไรได้บ้าง 
 เมื่อพูดถึงปัจจัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอย่างเดียว ปัจจัยภายในของคน ความรู้ ความตระหนัก วัฒนธรรม 
ข้อมูลไม่ได้ใส่เอาไว้ คือ ช่วงนั้นมีอาการอะไรหรือมีปัญหาสุขภาพภายในอะไรบ้าง ที่มีผลกระทบต่ออันตราย
ของยาที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย ขณะที่ปัจจัยภายนอกการโฆษณา การตลาดรวมทั้งระบบสุขภาพที่รัฐเอื้อให้ ทำไม
สมุนไพรในประเทศไทย จากเดิมเงียบเหงา ซบเซาแล้วมาเป็นที่นิยมให้ความสนใจอยู่พักหนึ่งและก็ลดลงทำไม
ช่วงนี้กับมาเป็นที่นิยมให้ความสนใจอีกครั้งได้ เพราะ มีนโยบายของรัฐบาลที่เอาจริง หรือ มี รพ.เจ้าพระยา
อภัยภูเบศ ปัญหาเมื่อเป็นที่นิยมให้ความสนใจมากโอกาสเสี่ยงต่อการใช้ผิด ย่อมเยอะกว่าคนกินหมื่นคนจะเจอ
ปัญหาหนึ่งคน แต่ถ้าคนกินสิบล้านคนปัญหาย่อมเยอะขึ้น อาจจะเจอปัญหารุนแรงที่หมื่นคนไม่เจอ 
 หัวข้อบอกว่า “กลไกเฝ้าระวังความปลอดภัยที่มีประชาชนเป็นส่วนร่วม” คำถามคือ ในมุมมอง    
ของใคร  มุมมองของรัฐหรือมุมมองของประชาชนมองคนละด้าน แล้วระบบยาในชุมชนหรือระบบสมุนไพร
ในชุมชนความเข้าใจเหมือนกันไหมและเข้าใจเรื่องเดียวกันหรือเปล่า การใช้ยาสมเหตุสมผลรวมถึงสมุนไพร
ด้วย จะใช้สมุนไพรอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างไร ใช้ถูกโรค ถูกคน ถูกขนาด ถูกระยะเวลา ราคาเหมาะสม 
ในมิติแผนปัจจุบันหรือแผนไทยหรือแผนพื้นบ้านก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย นี่คือสิ่งที่ กพย. มองไว้ 1) อยากให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยา ปลอดภัยจากการใช้ยา (ยาในท่ีนี้รวมสมุนไพรด้วย) 2) ทำอย่างไร 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

ประชาชนจะได้รับการเตือนภัยจากทั้งอันตรายจากตัวผลิตภัณฑ์ไม่ดี ปนเปื้อน เตือนภัยจากใช้เว่อร์แล้ว
โฆษณาเกินจริง หรือเตือนภัยจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การเตือนภัยมีหลายมิติ จะเตือนภัย
ได้ข้อมูลต้องเข้มแข็ง หน่วยงานต่าง ๆ ต้องเข้มแข็ง 3) จะคุ้มครองด้วยระบบภาพใหญ่ได้อย่างไร 4) ถ้าจะ
ให้ประชาชนเข้มแข็ง รัฐต้องทำอย่างไรให้ประชาชนเข้มแข็ง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่ใช่แค่คุณจงเข้ามามี
ส่วนร่วมแต่ไม่เอ้ือต่อการที่จะให้ประชาชนเข้มแข็ง  
 ยกตัวอย่าง วิจัยและพัฒนา ประชาชนต้องเข้าไปตรวจสอบเฝ้าระวัง หรือผลกระทบเรื่องของ
ธุรกิจมีไหม  ถ้าเรื่องยาบัญชียาหลักที่เป็นสมุนไพรเลือกดีหรือเปล่า ได้มีการทบทวนเอาออกบ้างไหม หรือ
เพ่ิมคำเตือนไหม  กลไกจัดหายา ปัจจุบันเป็นที่นิยมให้ความสนใจกันมาก คือ เรื่องกัญชา แต่เมื่อเป็นที่นิยม
ให้ความสนใจเรื่องกัญชาข้อเรียกร้องเยอะ ก็จะโวยวายว่าระเบียบเยอะ เพราะรัฐเป็นห่วงว่าถ้าเปิดเสรีจะ
เกิดปัญหาตามมา ลดปัจจัยเสี่ยงการกระจายคือปัญหาใหญ่มากของประเทศไทย และการใช้ยาสมเหตุสมผล 
ระบบเฝ้าระวัง ส่งสัญญาณเตือนภัย ขับเคลื่อนนโยบาย สิ่งที่ประชาชนเข้าไปมีบทบาทช่วยเสริมได้ด้วย  
 ความเสี่ยงของสมุนไพร 1) อาจเกิดจากตัวยาเอง เช่น ตัวยาเป็นพิษ สมุนไพรหลายตัวเป็นพิษ ถึงขั้น
เสียชีวิต แสลงใจ สมุนไพรบางตัวกินแล้วเสพติดได้ บางทีการเตรียมไม่ดี เช่น แอบใส่สเตียรอยด์ สมุนไพรเจอ    
เยอะมาก ยาชุด อาหารเสริมบำรุงร่างกาย แอบใส่สเตียรอยด์ แอบใส่ยาลดความอ้วน ยาสารพัดอย่างเจอหมดใน
สมุนไพร ปนปลอม ตกค้างโลหะหนักก็เป็นพิษ หรือมีเชื้อปนเปื้อนในสมุนไพรเหล่านี้ก็เกิดจากการเตรียมที่ไม่ดีได้ 
ขณะเดียวกันถ้าใช้ไม่ถูกสิ่งที่จะเกิดขึ้นโรคไม่หาย หรือโรคอาจกำเริบขึ้น ใช้เกินจำเป็นหรือกินกับยาแผนปัจจุบัน 
เกิดยาตีกัน เช่น เซนต์จอห์น เวิร์ต น้ำเกรปฟรุต มันไปกระตุ้นเอนไซม์ที่กำจัดยาได้ อย่าคิดว่าสมุนไพรปลอดภัย
เสมอไป ล่าสุดที่ยังเป็นคำถามและยังต้องการงานวิจัยเยอะมาก คือ ตัวสมุนไพรเองที่เขาเชื่อว่าใช้ฆ่าเชื้อ จะเกิด
การเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นไหมกับสมุนไพร มีรายงานออกมาแล้วจากต่างประเทศแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดเจน ยังไม่อยากให้
ตระหนกจนเกินเหตุ แต่ก็ไม่ใช่ให้ทำเฉย ๆ  โดยไม่สนใจอะไร ฉะนั้น จะสมดุลอย่างไรระหว่างตระหนกกับตระหนัก    
รู้เขารู้เรา ใช้อย่างถูกต้อง สมดุลระหว่างประโยชน์กับโทษ ระบบเฝ้าระวังโดยประชาชน มันยากที่จะรวมกลุ่มกันมา
ทำงาน มองว่า รัฐต้องสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาชน สนับสนุนการรวมกลุ่ม สนับสนุนให้ความรู้ ควรจะต้อง
เอาเงินส่วนหนึ่งไปให้เอกชน ภาคประชาชน ให้ช่วยเฝ้าระวังและส่งสัญญาณกลับมาด้วย 
 รายงานโดยเฉพาะกิจ ประเทศไทยความรับผิดชอบการรายงานโดยธุรกิจต่ำมาก ที่บอกว่า SMP คือ ยาใหม่ 
จะต้องรายงานโดยธุรกิจ เป็นคำสั่ง อย. แต่ข้อมูลนั้นไม่เห็น ไม่แน่ใจว่ามีการใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัยได้
เท่าไหร่  บทบาทของธุรกิจกับเรื่องนี้ รัฐจะต้องจี้ให้รับผิดชอบและทำบทบาทนั้นให้มากขึ้นด้วย ส่วนกลางมีแล้ว 
SPVC บัญชียาหลัก ระบบเฝ้าระวัง ระบบคัดเลือก แต่ส่วนภูมิภาค บทบาทอยู่ตรงไหนที่จะไปสร้างความเข้มแข็ง 
เครื่องมือของการรวมกลุ่มประชาชน มีหลายตัวที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ เช่น ตาไว ตอนนี้ใช้กับ อสม. แล้ว เรื่องของ 
กพย. ก็ทำเยอะ  คู่มือเฝ้าระวังโฆษณา 4 สงสัย 2 บอกต่อ ผู้บริโภคควรจะรู้เท่าทันโฆษณาอย่างไร ถ้าหน่วยงาน
ไหนอยากจัดกลุ่มและทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเรายินดีสนับสนุนให้ งบทั้งหลายก็มาจาก สสส.  รัฐกับประชาชน ต้องหัน
หน้าคุยกันและหันหน้าร่วมกันคิด จะได้เป็นบึกแผ่นในการที่จะใช้บทบาทของประชาชนให้มากขึ้น อีกจุดเรื่องของ
ความปลอดภัย ประสะไพล พบว่ามีงานวิจัย บอกว่าเป็น mutagenicity คือ ก่อกลายพันธุ์ จากการทดลองใน
หลอดแก้ว จบเลยงานทดลองทั้งหมดไม่มีการวิจัยต่อเนื่องทำให้ขาดการวิจัยพัฒนาต่อเนื่อง การกลับมาทบทวนใหม่
ว่ารายงานไม่พึงประสงค์จากไพลมีไหมเพราะเป็นตำรับที่ใช้อยู่ก่อน มีประสะไพล ด้วย  
 “ขี้เหล็ก” ชัดมากเกิดปัญหาจากกระบวนการผลิต ที่โฆษณาว่า สมุนไพรเข้มข้นจะทำให้ดีต่อลูกกระตา 
อาหารเสริม ผลไม้เข้มข้น ไม่ใช่ของธรรมชาติ ถ้าสกัดมา ฉะนั้นประโยชน์ที่คิดว่าจะโอเว่อร์เท่าความเข้มข้นมันกลับ
หลังหัน  ถ้าถอดรูปแบบของงานต่าง ๆ โดยเอาประชาชนมาเป็นส่วนร่วมให้ได้เราจะได้คำตอบชัดขึ้นของแต่ละส่วน
ว่า บทบาทของประชาชนในเรื่องแต่ละเรื่องเขาจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนอกจากรายงานกลับเข้าไปที่ส่วนกลาง 
แล้วบทบาทอ่ืน ๆ จะเพ่ิมได้อย่างไร   
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 “หนานเฉาเหว่ย”  มีทั้งบวกและลบคำตอบคืออะไร  
 “กัญชา” เรื่องใหญ่มากทุกคน happy มาก เตรียมตั้งรับจะไปปลูก จะไปใช้ แล้วอันตรายของ
กัญชามีไหม ต่างประเทศมีพูดบ้างหรือสาระสำคัญมันบอกแล้วแต่การใช้โดยเป็นพืช โดยที่เป็นตำรับ ถ้าเป็น
ตำรับไม่ห่วงมากเพราะจะมีความสมดุล แต่ถ้าจะออกมาเป็นกัญชาเดี่ยว จะต้องคำนึงถึงจะเข้ามาสู่จุดที่ว่า 
บอกว่า กัญชา ขึ้นอยู่กับคน ความไวของคนต่อน้ำมันกัญชาไม่เท่ากัน ต้อง test ก่อน ไม่ใช่ใช้เลย 
 “คาวาคาวา” ไม่รู้เป็นพืชอะไร  
 “อริสโตโลเชีย” มีผลต่อตับอย่างแรง แต่เป็นสมุนไพรโบราณหรือที่ใช้กันมาด้วยวิธีอะไรไม่รู้ แต่พอ
มันมาอยู่ในยาจีนแล้วมีการใช้ มี case ทั่วโลก สรุปแล้วว่ามันมีพิษอย่างแรงถึงกับตัดตับทิ้ง เพราะฉะนั้น 
สมุนไพรที่บอกว่า มีผลต่อตับ ต้องดูให้ดีเสียก่อนที่จะเริ่มใช้ บางตัวอาจจะมีผลรุนแรงกับเราได้ 
 อีกจุดที่คนใช้สมุนไพรใช้ด้วยตัวเองมักจะเกิดปัญหา คือ วินิจฉัยโรคผิด การวินิจฉัยด้วยตัวเองแล้ว
วินิจฉัยผิดจึงไปใช้สมุนไพรผิดชนิด ต้องระวังด้วย 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ประเด็นที่น่าสนใจคือ ในกรณีที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ ประชาชนต้องมีความรู้เรื่องการใช้
สมุนไพรที่ถูกต้อง วงล้อที่อาจารย์ให้มาคือ คัดเลือกกับจัดหา หลายครั้งคนไทยจะสนใจใช้ได้ไหมจะใช้โรค
อะไร บางทีลืมนึกไปว่า เมื่อมีประโยชน์ก็มีโทษได้เหมือนกัน หลายครั้งจะเจอว่า แค่หยิบต้นมาก็ผิดแล้ว 
เพราะฉะนั้นเรื่องของอันตรายจึงไม่ใช่จากตัวสมุนไพรเพียงอย่างเดียว บางครั้งมาจากกระบวนการผลิต ผิด
ต้นก็มี ใช้ผิด ใช้ระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม   
 ข้อเสนอ คือ ภาครัฐต้องลงมามีบทบาทเรื่องของการส่งเสริมการใช้สมุนไพรที่เหมาะสม 
ผศ.ดร.ภานุพงศ์  พุทธรักษ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เป็นกลไกหนึ่งของการเฝ้าระวังความปลอดภัยในประชาชน ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จะเข้าใจว่า 
ยาก็คือยา อาหารก็คืออาหาร สมุนไพรก็คือสมุนไพร เครื่องสำอางก็คือเครื่องสำอาง แยกกันออกอย่างชัดเจน     
แต่ประชาชนมองสิ่งเหล่านี้เป็นยาเหมือนกัน ทุกคนจะเข้าใจว่านี่คือสิ่งเดียวกัน ช่วยในการรักษาโรคได้ ช่วยให้
หายจากสิ่งที่เขาเจ็บปวด ซึ่งเป็นมายาคติที่ทำให้จัดการปัญหาได้ยาก ต้องมองเป็นองค์รวมมากขึ้น   
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งอาหาร เป็นทั้งเครื่องสำอาง  บางตัวเป็นยา มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรอยู่ทั้งนั้น 
ปัจจุบันมีหลายๆ ตัวที่ถูกโปรโมทให้มีการใช้มากขึ้น ถ้ามีการใช้มากขึ้นต้องมีการชั่งระหว่าง Risk กับ benefit 
โทษเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นไหม ใจความสำคัญคือ ต้องเอาภูมิปัญญา ข้อมูลวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยมารวมกัน 
ไม่ใช่แค่เอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาโปรโมท ฉะนั้น ต้องทำความเข้าใจทั้ง 3 ส่วน ให้ชัดเจน เป็นความคาดหวังของการ
ใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยและถูกต้องเหมาะสม เรียกรวมๆ ว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีมูลค่าทางการตลาดสูง พบว่า 
40% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน นั่นหมายความว่า ทุก ๆ 2 ผลิตภัณฑ์ที่เราหยิบขึ้นมามี 1 ผลิตภัณฑ์       
ที่อาจจะไม่ได้มาตรฐาน และมีผู้บริโภคจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้
มาตรฐานเหล่านี้แต่ถูกสะท้อนมาน้อยมาก ภาครัฐต้องเสียเงินจำนวนมากในการรักษาแม้แต่ในการจัดการ
ปัญหาพวกนี้ 
 ตัวอย่าง  คนไข้โรคมะเร็ง เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิ้นหวังจากแผนปัจจุบันก็ไปหาสมุนไพร ทั้ง ๆ 
ที่สมุนไพรไม่ได้ขึ้นทะเบียน ก็ได้รับผลกระทบ จะแจ้งรายงานก็ลำบาก ฉะนั้นการเก็บข้อมูลพวกนี้ไม่มีเลย 
ตัวนี้ไม่อยู่ในระบบขึ้นทะเบียนของ อย.  
 คนไข้ไปหาหมอทางเลือก แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาไม่มีการขึ้นทะเบียนใด ๆ แทนที่จะหายจากโรค    
เขาได้เอนไซม์ตับเพิ่มสูงขึ้นด้วย มีผลต่อตับด้วย case นี้ 75,000 บาท จากผลิตภัณฑ์ 5 ขวด นี่คือ 
เครือข่ายตาไวที่อำนาจเจริญ เก็บข้อมูลนี้มาได้  
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 คนไข้ที ่สงขลา รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันรู ้ส ึกไม่สบายใจที ่จะรักษากับแผนปัจจุบัน         
เป็นคนไข้มะเร็ง หลังจากนั้นก็ไปหาแพทย์ทางเลือก ก่อนไปหาแพทย์ทางเลือกก็ประกาศรับบริจาค ได้เงิน
ประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ที่สงขลา เอาไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไปหาแพทย์ทางเลือกที่ไม่ได้มาตรฐาน 
และทำให้การรักษาเขา delay ไปคือการรักษาไม่ประสบความสำเร็จ สุดท้าย เสียชีวิตจากการติดเชื้อใน
กระแสเลือด จากการเอาสมุนไพรมาโปะแผลที่เป็นมะเร็งเต้านมของเขาเพ่ือคาดหวังว่าจะรักษาได้  
 สุดท้าย ต้องลงมาเก็บข้อมูล ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในชุมชน ทั้ง ๆ ที่ควรจะต้องมีแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาเหล่านี้ ต้องมีผู ้ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์เหล่านี ้มากน้อยแค่ไหน มีกี ่ราย เกิดขึ้นที่ใดบ้าง 
ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ เกิดขึ้น  ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานพวกนี้กระจายอยู่ที่ไหนบ้าง การที่ทำแบบนี้
นอกจากจะลดอันตรายจากผลิตภัณฑ์ต่อประชาชนแล้วยังเพิ่มช่วยเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรไทยด้วยให้มีการ
ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ได้มีการแอบอ้างหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิด 
 ระบบที่จัดการปัญหา ในประเทศไทยมี 2 ระบบ 1) ทีมของ HPVC เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  2)  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ประกาศผลิตภัณฑ์ท่ีมีการปนเปื้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
อันตรายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน  เมื่อเข้าไปดูในรายงานโดยส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรเดี่ยว  ๆ ที่ใช้ใน
โรงพยาบาล แต่สมุนไพรที่มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบพวกนี้จะรายงานอย่างไร ยังไม่มีรายงานพวก
นี้อยู่มาก เมื่อเข้าไปดูข้อมูล สมุนไพรใน HPVC มีรายงานแค่ 1% เมื่อเทียบกับยาทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่มีการใช้
สมุนไพรเท่าๆ กับยา หรือมากกว่ายาด้วยซ้ำไป แต่รายงานไม่ได้สะท้อนสิ่งเหล่านี้ รายงานก็มีแนวโน้มลดลง
เรื่อย ๆ  แนวทางการทำงานของ HPVC คือ เน้นยาในโรงพยาบาลฉะนั้นอาจจะมีช่องว่างบางส่วนตรงนี้
อ าจจะน ้ อย ไป  หร ื อกล ไกของภาค เอกชน เองย ั งน ้ อยท ี ่ จ ะสะท้ อนส ิ ่ ง เหล ่ าน ี ้  ในขณะที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พยายามประกาศสมุนไพรที่มีอันตรายให้ประชาชนทราบ แต่ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็
ถูกส่งถึงมือประชาชนเป็นจำนวนมาก  มียาลูกกลอนที่อ้างว่าเป็นสมุนไพรแต่มีการใส่ยาแผนปัจจุบันลงไป   
มียาเป็นขวด ๆ เยอะแยะ  หน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คือ ตรวจ และประกาศ ฉะนั้นยังมีช่องว่าง
ที่ทำให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยังมีส่วนน้อย ซึ่งต้องพัฒนาสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึน 
 ต่างประเทศทำอะไรบ้าง เช่น อเมริกา มี MedWatcher  ซึ่งมีส่วนหนึ่งที่ให้ภาคเอกชนรายงาน
ปัญหาตัวเองเข้ามาในระบบนี้ นอกจากนั้นยังมีส่วนที่ประชาชน login ด้วยตัวเองและไปโพสต์หรือไปบ่น
อะไรบางอย่างในระบบนี้ได้ คล้ายกับที่ HPVC ทำ แต่ต้องประกาศและทำให้ประชาชนทราบมากข้ึนถึงเรื่อง
ของการเรียกร้องของตัวเอง รวมถึงเฝ้าระวังในทวิสเตอร์ ใน facebook หรือเฝ้าระวังในสื่อ social online 
ต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อติดตามความเคลื่อนไว้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ที่พูดถึง  ในฝั่งของอังกฤษจะมี Yellow Card จะมี
การรายงานที่เป็น side effect ของยา วัคซีน herbal หรือสมุนไพร รวมถึง Homeopathy สิ่งนี้ที่พยายาม
ถึงภาคส่วนของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนั้นจะมีการโปรโมทให้มีการเขียน case report เช่น 
ได้ผลกระทบจากการเกิดยาตีกันระหว่างยามะเร็งกับสมุนไพร เป็นโสมกับยามะเร็ง  สิ่งเหล่านี้ประเทศไทย
ยังน้อยที่จะเขียน case report พวกนี้ ฉะนั้น บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ เภสัช แพทย์แผนไทย      
ต้องเขียนสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเพ่ือสร้างเป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นข้อมูลและติดตามต่อไปได้ เป็นส่วนสำคัญ
ที่ช่วยได้นอกจากหวังผลจากภาคประชาชนฝ่ายเดียว จึงเกิดเป็นโครงการตาไว for health ต้องขอบคุณ
ทาง กพย. เป็นเหมือนผู้ให้กำเนิดโครงการของตาไว for health ที่ได้ทำกิจกรรมนี้เกิดขึ้น เกิดจาก line 
กลุ่มของ HPVC มีการรายงานผลิตภัณฑ์พวกนี้เยอะผ่านไลน์แต่ไม่มีการเก็บข้อมูลรวบรวมอย่างเป็นระบบ  
 ทำไมต้องทำตาไว for health แม้แต่บุคลากรทางการแพทย์ยังได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไม่ได้รับมาตรฐานจนเสียชีวิต  ทั้ง ๆ ที่มีประกาศอยู่แล้วใน website ของราชการ หรือมียาวิเศษ
พวกนี้กระจายอยู่ในชุมชนมากมาย มีผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่า อกฟูรูฟิต ก็จริงเกิดเป็นก้อนเนื้อในหญิงสูงอายุ
ด้วยซ้ำไป นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์มากมายที่กระจายอยู่ในชุมชน จะมียา ตายสิบปีดีเหมือนเดิม  
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ผลิตภัณฑ์ที่มีฮาลาล ปลอม หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถได้ทุกมะเร็ง ทั้ง ๆ ที่หมอแผนปัจจุบันยังรักษาไม่ได้ถึง
ขนาดนี้เลย มีการโฆษณาเกินจริงเยอะแยะมากมาย จึงเกิดเป็นโครงการที่มีการพัฒนาตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือทำหน้าที่ร่วมกับ HPVC และทำงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการดึงการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนเข้ามามากขึ้นและเติมเต็มการทำงานโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ใน รพ. หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
อยู่ในระบบสาธารณสุข รวมถึงจัดการในเชิงโฆษณาเกินจริงด้วย เพื่อสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบมากยิ ่งขึ้น 
สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่ม function การทำงานที่เป็นภาคประชาชนร่วมกับบุคลากร
ทางการแพทย์มากขึ้นในการเติมเต็มการทำงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ตาไว คืออะไร จะช่วยผู้บริโภคอย่างไร  ตาไว ก็คือ เครื่องมือ เป็น application ตัวหนึ่ง แต่จะทำงาน
ไม่ได้ถ้าไม่มีเครือข่าย ฉะนั้น ต้องพัฒนาเครื่องมือพร้อมกับเครือข่ายในการทำงาน ซึ่ง scope คือ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและการโฆษณา สร้างกลไกใหม่ในการทำงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี 
เพื่อเป้าหมาย คือ การเฝ้าระวังให้ครอบคลุมมากขึ้นในชุมชน จัดการปัญหาได้รวดเร็วในหน้างานของตัวเอง    
และสื่อสารให้ผู้คนอื่นได้เข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เป็นการสร้างกลไกใหม่ในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ 
เพราะผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ใช่แค่สมุนไพรอย่างเดียวที่มีปัญหาอยู่ แต่มีกระจายทั่วไปในท้องตลาด  
 function การทำงานมี 3 ส่วน คือ 1) อาการไม่พึงประสงค์ หมายความว่า ถ้ามีคนได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งนี้สามารถรายงานได้ 2) ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย หมายความว่า ถ้าเจอผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ดูแล้วไม่น่าจะขึ้นทะเบียนถูกต้องหรือผิดกฎหมายก็รายงานได้ 3) มีการโฆษณาเกินจริงว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้
สามารถรักษาโน่นนี่นั้นได้เกินจริง ก็รายงานได้   
 การรายงาน คือ คนที่เป็นเครือข่ายต้อง ลงทะเบียนกับระบบก่อน หลังจากนั้นกรอกข้อมูลเข้ามา
ก่อนก็จะมีกลุ่มเภสัชกรคัดกรองข้อมูลพวกนี้ก่อนเข้าสู่ระบบ ฉะนั้นจะตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน แต่ไม่ได้ปิด
กั้นทุกคนสามารถรายงานเข้ามาได้ในระบบ เมื่อมีการรายงานเข้ามาในระบบ คนที่ทำหน้าที่ในการดูแล
เครือข่ายก็จะเข้าไปตรวจสอบรายงานนั้นเป็นจริงหรือไม่ แล้วแนะนำระบบการทำงาน นอกจากนั้น          
ก็กระจายให้เครือข่ายได้ทราบ เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชน ณ วันนี้มีคนได้รับอันตรายจากสมุนไพร
ที่อำเภอนี้ อำเภออื่นมีการใช้สมุนไพรตัวนี้อยู่หรือไม่ นี่คือแนวทางการทำงาน ฉะนั้น เครือข่ายทำหน้าที่
เฉพาะหน้างานของตัวเอง เจอผลิตภัณฑ์อะไรแทนที่จะบ่นในไลน์ แทนที่จะเขียนในกระดาษ หรือจัดการ
ปัญหาโดยทั่วไป ใส่มาใน application ซึ่งจะทำหน้าที่เชื ่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยให้เต็มในพื้นที่ นี่คือแนวทางการทำงานที่จะดึงการมีส่วนร่วมของทุกคนเข้ามาและสร้างกลไกใหม่
ในการทำงาน แนวทางการทำงาน คือ สามารถรายงานผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ ทำฐานข้อมูลเพื่อคนอื่นจะได้
สามารถตรวจสอบต่อไปในอนาคตได้ และพัฒนาเครือข่ายให้จัดการปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น จนเกิดเป็น 
version 1 มีรายงานประมาณ 1,000 กว่ารายงาน แยกเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น อาการไม่พึงประสงค์ 
200 รายงาน ผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย 1,000 รายงาน โฆษณาเกินจริงก็มี ครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ต้อง
สงสัย คือ มีฉลากไม่ครบถ้วน แสดงว่าเจอข้อมูลที่ผิดปกติของผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก 
มีผลิตภัณฑ์ที่ อย. ประกาศแล้ว กรมวิทย์ฯ ก็ประกาศแล้วว่าห้ามใช้ก็ยังกระจายอยู่ในชุมชน ซึ่งเสี่ยงมากที่
ประชาชนจะรับสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ มียาอันตรายที่อยู่ในร้านชำทั้ง ๆ ที่ไม่ควรจะมียายกเลิกทะเบียน
หรือมีผลกระทบต่ออ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 แหล่งที่โฆษณาเกินจริง หลัก ๆ มาจาก Internet หรือวิทยุ เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชน    
ได้ง่ายมาก ฉะนั้น จะทำอย่างไรที่จะดึงภาคส่วนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้ใน
ชุมชน เรากำลังพัฒนาเครือข่ายนี้อยู่  แนวทางท่ีทำท่ีอุบลราชธานี สามารถรายงาน สามารถส่งรูปและ ADR       
ที ่เกิดขึ ้นได้ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็รายงาน มียาลูกกลอนที่ขายอยู ่ใน          
ร้านของชำอ้างว่าเป็นสมุนไพรนานาชนิด พวกนี้มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ เจอสิ่งนี้เราต้องไปทำความเข้าใจกับ 
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ร้านชำถึงผลิตภัณฑ์หรือปัญหาที่เกิดข้ึนจากสิ่งนี้ให้ได้ มีชาวบ้านที่ลูกอยากดูแลแม่ซื้อผลิตภัณฑ์แพงส่งมาให้
ที่บ้าน คนแก่ก็ต้องใช้เนื่องจากลูกส่งมาให้ทั้ง ๆ ที่อาจจะไม่มีประโยชน์แก่ตัวเองเลย แนวทางคือ  เฝ้าระวัง
ว่าจะมีปัญหาอะไร หรือมี ADR ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งนี้บ้าง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีการใช้ยาแผนปัจจุบัน
อยู่เยอะ ถ้ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นกลไกหนึ่งในการเฝ้าระวังและติดตามได้ ถ้ามีอาการผิดปกติสามารถรายงานได้ทันที 
เพราะมีข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลอยู่ มีการติดตามยาสเตียรอยด์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น สมุนไพรพุทธรัก 
ขิโต กระจายอยู่ทั่วประเทศ ตรวจทุกที่ก็มีสเตียรอยด์ทุกที่ นอกจากนั้นมีสมุนไพรหลายตัวที่เริ่มเปลี่ยนไป 
เช่น ตรวจสเตียรอยด์ไม่เจอแต่เจอ NSAID เจอพาราเซตามอล เข้าไปเพิ่ม นอกจากรวบรวมสิ่งเหล่านี้
พยายามทำสื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และย่อยให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น นี่คือ 
แนวทางการทำงานตาไว for health เพ่ือให้เป็นเครื่องมือของประชาชนเพ่ือประชาชนโดยใช้เครือข่ายและ
กลไกภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐบาลโดยใช้นโยบาย Thailand 4.0 ในการจัดการปัญหา
ร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ และมูลนิธิต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดึง อย.น้อย มาช่วยในการทำงาน มี อสม. มียา
แผนโบราณมาจากต่างประเทศก็มี มี Antibiotic ที่อยู่ในกล่องมะนาวจี๊ดจ๊าดก็มี นี่คือสิ่งที่เจอในชุมชน ถ้ามี
ช่องทางมากขึ้นในการจัดการปัญหาพวกนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการจัดการปัญหาในชุมชนต่อไป 
ภก.หญิงวิมล  สุวรรณเกศาวงศ์ 
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 ผลิตภัณฑ์ไม่มีชื่อ ไม่มีทะเบียน ในอดีตอาจจะเป็นไปได้ว่า ต้องมีทุกอย่างถึงจะรายงานได้ แต่ปัจจุบัน
ไม่ใช่เก็บข้อมูลแม้แต่ยาไม่มีทะเบียน เพราะอยากทราบถึงขนาดของปัญหา บางครั้งเราสามารถไปติดตามจับกุม 
ไม่ใช่แค่เรื่องของการรายงานอาการไม่พึงประสงค์ ในกรณีที่ไม่มีทะเบียน สามารถแจ้งชื่อ โทรมา แล้วเจ้าหน้าที่
จะแจ้งกลับไปว่าจะส่งรหัสไปให้สามารถรายงานได้ จะแจ้งให้ทราบว่า แม้จะเป็นยาไม่มีทะเบียนก็ตาม ถ้าท่าน
เจอสามารถส่งไปได้ ตัวอย่างที่เคยเจอ กินพลูคาวในผู้ป่วยโรคไต ซึ่งมันไม่เหมาะสม ปรากฏว่าผู้ป่วยโรคไตปกติ
คุมได้อยู่แล้วก็มีปัญหาขึ้นมา ตอนนั้นก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าใช่ แต่ตอนหลังจับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีทะเบียน คือ
ไม่ใช่แค่อาการที่ไม่พึงประสงค์แต่สามารถช่วยกันให้มีผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง อยากให้ทุกคนร่วมกัน 
 ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ถ้าเจออาการไม่พึงประสงค์หรือความไม่ปลอดภัยของการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่จำเป็นต้องเป็น
สมุนไพร รายงานเข้ามา จะมีสุดท้ายปลายทางที่จะรู้ว่าขนาดของปัญหาคืออะไร หรือปัญหาอันไหนมีความ
รุนแรงเร่งด่วนจะได้จัดการ นอกจากเป็นการช่วยตัวเราเองแล้วยังช่วยคนอ่ืนด้วย 
ดร.ภญ.อัญชลี  จูฑะพุทธิ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 เรื ่องของการติดตามเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทย   
และการแพทย์ทางเลือก มีบทบาทในการติดตามอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดจากยาสมุนไพรที ่ใช้กัน 
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการใช้ยาจากสมุนไพร ติดตามเรื่องของอาการข้างเคียงที่อาจเกิดยา
ตำรับจากสมุนไพรที่ใช้อยู่ในระบบบริการสุขภาพ   
 วัตถุประสงค์ คือ มีการทำให้เกิดอาการข้างเคียงอะไรบ้าง  มีอัตราการเกิดอาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาจากสมุนไพรมากน้อยเพียงใด ต้องการเก็บข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร
เดี่ยวหรือสมุนไพรตำรับ เพ่ือเสนอต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกยาเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นข้อมูล
แสดงความปลอดภัยว่า ยาตำรับนั้นมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลที่ติดตามเกี่ยวกับยาที่ใช้อยู่ใน
ระบบบริการสุขภาพอยู่แล้ว เวลาเสนอยาเข้าบัญชียาหลัก คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ 
จะบอกว่า ทำไมไม่มีข้อมูลอาการข้างเคียงเลย งานที่ทำจะช่วยให้มีข้อมูลตรงนี้  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 จากโครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของยาจากสมุนไพร เริ ่มโครงการตั้งแต่ปี 2549 report    
จะเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทำช่วงระหว่าง 2549 – 2554 เก็บข้อมูลยาทั้งสมุนไพรเดี่ยว    
และยาตำรับ 11 รายการ ถ้าเห็นจากรายการสุดท้ายนำไปสู่การผลักดันเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ                   

ตอนเริ่มโครงการฯ ยังมียาในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่ 19 รายการ เมื่อจบโครงการฯ เมื่อปี 2554            
มีการเพิ ่มรายการยาสมุนไพรบัญชียาหลักแห่งชาติ จาก 19 รายการ เป็น 71 รายการ ตัวที ่เรา observe             
11 รายการ ข้อมูลที่ได้จากโครงการฯ เป็นตัวช่วยให้คณะกรรมการมีข้อมูลความปลอดภัยในการตัดสินใจคัดเลือก
เข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ โครงการฯ นี้ก็ชะงักไปช่วงหนึ่ง ในปี 2559 ได้จัดโครงการฯ นี้อีกครั้งหนึ่ง โดยติดตาม
ความปลอดภัยของเภสัชตำรับโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ 8 แห่ง ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย 
หลังจากนั้นได้มี การเพิ่มพื้นที่วิจัยขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด เนื่องจากว่าตามหลักการ
บัญชียาหลักแห่งชาติให้เก็บข้อมูลผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ที่มีการใช้ติดต่อกันมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และไม่ต่ำ
กว่า 1,000 ราย เป็นที่มาว่าเราต้องเก็บข้อมูลเยอะมากกับ รพ. 8 แห่ง ไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเก็บ
ได้ 1,000 ราย ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันในปี 2562 มี รพ. เข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 แห่ง โดยทีม
ผู้วิจัยประกอบด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน แผนแผนไทย หลายครั้งผู้ป่วยพบแพทย์แผนไทยโดยตรง รับยาจากคลินิก
แพทย์แผนไทยใน รพ. มีเภสัชกรซึ่งเป็นผู้มีบทบาทเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความสำคัญระหว่างเหตุการณ์  
ไม่พึงประสงค์กับยาที่ใช้ ถ้าคนไข้คนนั้นใช้ยาจากสมุนไพรแต่ขณะเดียวกันเขาใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างอื่นร่วมด้วย 
การตีความอาการข้างเคียงที่เกิดจากยาความสัมพันธ์ที่เกิดจากสมุนไพรอย่างเดียวจะลดลงเพราะใช้ยาอย่างอ่ืนร่วม
ด้วย ต้องมีหลักการวิธีการที่ใช้อยู่ในการประเมินว่า อาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้น ยาเป็นสาเหตุหรือเปล่า  
 เกณฑ์ในการคัดเลือกตำรับที่เอามาเก็บข้อมูล คือ เป็นตำรับที่มีประวัติการใช้มาเป็นเวลายาวนาน
ใน รพ. แต่ยังไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีจำนวนไม่น้อยที่อยู่นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ มีข้อมูลเบื้องต้น
ว่ามีประสิทธิผลที่ดี มีข้อบ่งใช้ว่า จะช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้ ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์     
ไม่พึงประสงค์ท่ีรุนแรง ในข้อสุดท้ายหมายถึงว่า ถ้าจะเลือกยาสักรายการหนึ่งเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติต้อง
เริ่มด้วยยาที่มีความปลอดภัยตั้งแต่แรก   
 เราอยากได้ผลิตภัณฑ์ยาที่จะประเมินเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานในการผลิตที่ดี จึงเอายาที่ผลิตโดย
โรงพยาบาลที่ผ่าน GMP แล้ว นอกจากนั้น ยาที่ผลิตขึ้นยังต้องเอาไปทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย 
เชื้อรา โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืช ส่งทดสอบก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า ถ้ามีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไม่ได้ 
เกิดจากมีเชื้อหรือมีโลหะหนักปนเปื้อน จากนั้นเราผลิตใน lot ที่ใหญ่กระจายไปใน รพ. ที่ร่วมในโครงการฯ 
เพ่ือให้มีการเกิดการใช้และจะได้เก็บรายงานของความปลอดภัย  
 ตำรับยาที่ได้เก็บข้อมูลครบแล้ว ได้แก่  

- ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง,  ยาภูมิชีวา  ของ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม   
- ยาสตรี , ยาเสริมภูมิ   ของ โรงพยาบาลทุ่งสง 
- ยาพอกเขา   ของ โรงพยาบาลขุนหาญ 

 ตำรับยาที่เก็บข้อมูลครบแล้ว เป็นโครงการวิจัยที่ต้องขออนุมัติคณะกรรมการจริยธรรม เสร็จแล้ว
ส่งแฟ้มเก็บข้อมูลรายละเอียดคนไข้ สมุดเล็กให้คนไข้กลับไปเขียนรายละเอียดที่บ้านว่ามีอาการข้างเคียง
อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า หลังจบระยะเวลาที่ให้ยา 1 เดือนแล้วให้กลับมาประเมินกับเภสัช ว่ารายละเอียดที่
เขียนมาใช้ได้ไหม บางครั้งปัญหาคือ ผู้ป่วยจะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับอาการที่ผู้ป่วยเป็น side effect    
ซึ่งต้องแน่ใจว่ารายละเอียดที่ผู้ป่วยให้มา คือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอาการของผู้ป่วยกันแน่  
 รายละเอียดข้อมูล เก็บรวบรวมเป็นแฟ้มครบแล้วอยู ่ระหว่างประมวลข้อมูล มีแฟ้มมากกว่า 
1,000 แฟ้ม ที่กลับเข้ามา  ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ ได้แก่ ยามธุรเมหะ, ยาแก้ลมขัดในข้อ, ยาเหงื อก
ปลาหมอกับพริกไทย, ยาเหลืองสุราษฎร์ และยาแก้โรคเชื้อราที่เล็บ  



 

  155 
  

สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 ตัวยาที่อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล ได้แก่ ยาครีมกะเม็ง, เจลว่านพระฉิม, ยาเม็ดอดบุหรี่, หญ้าดอกขาว, 
ยาอายุวัฒนะ ของกุดชุม และยาบำรุงน้ำนม ของ รพ. กาบเชิง 
 สิ่งที่พบโดยรวม อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นน้อย ไม่ใช่อาการข้างเคียงที่รุนแรง ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง   
มีรายงาน ADR 3% ยาพอกเข่า ADR 1% มีผื่นหรือคันจากยาใช้ภายนอก ยาภูมิชีว มี ADR 5% ยาสตรี 
ADR 4.5% อาการข้างเคียงที่เป็นไปได้ระดับ Probable จำนวนหนึ่ง ที่เหลือเนื่องจากใช้ยาอย่างอื่นร่วม
ด้วย ความสัมพันธ์ การที่ยานี้เป็นสาเหตุของ AE ก็จะต่ำ สำหรับยาเสริมภูมิ ADR 4%  
 ปัญหาที่พบในโครงการฯ  

1) อาสาสมัครในแต่ละ รพ. น้อย เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องเพ่ิมจำนวน รพ. ขึ้นเยอะ   
2) ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ป่วยว่า ยาหลายตัวที่ตาม รูปแบบของยาเป็น

รูปแบบยาลูกกลอน อาจจะเป็นผลจากที่ อย. กล่าวถึงในสื่อบ่อย ๆ ว่า ยาลูกกลอนมีสเตียรอยด์ กลายเป็นว่า 
เป็นผลลบ ทำให้ผู ้ป่วยเข้าใจผิดว่า ยาลูกกลอนอันนี ้มีสเตียรอยด์เลยไม่ทาน ไม่ขอร่วมด้วยเพราะยา
ลูกกลอนมีสเตียรอยด์ ประเด็นของการประชาสัมพันธ์เป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง ถ้าพูดถึงในศาสตร์การแพทย์
แผนไทย คำว่า “ยาลูกกลอน” ถ้าภาษาปัจจุบัน เป็นรูปแบบของยารูปแบบหนึ่ง แต่อาจจะมีภาพที่เสียไปแล้ว  

3) ด้วยงบประมาณมีจำกัด พอจบโครงการฯ คนไข้ได้ผลดีแต่อยากใช้ต่อ บังเอิญไม่มียาให้ใช้ต่อได้ 
4) โครงการฯ ค่อนข้างใหญ่ มากว่า 30 รพ. การตรวจติดตามบางครั้งอาจจะไม่ทั่วถึง 
ผู้ดำเนินการอภิปราย 
การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน หลายครั้งประชาชนจะเข้าใจเรื ่องลูกกลอนเป็นส

เตียรอยด์ พอบอกว่า สเตียรอยด์ใส่ได้ทุกยา ยาน้ำ ยาเม็ด ฉะนั้น อันนี้อาจจะเป็นข้อเสนอหนึ่งอาจจะต้อง 
report กับทางผู้จัดงานว่า เวลาจัด section สิ่งที่เห็นคือ ความสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วม คือ 
การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้สมุนไพร 
อาจารย์สารี   อ๋องสมหวัง 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
 นิตยสารฉลาดซื้อ review หรือให้คะแนนกับสินค้าต่าง ๆ ทำในส่วนของสมุนไพรน้อยมาก ถือว่าเป็น
ผู ้สนับสนุนการใช้สมุนไพร หรือการใช้สิ ่งที ่เรียกว่า พื ้นบ้าน น่าจะมีประโยชน์มากกว่า หลักของมูลนิธิ            
เพื่อผู้บริโภค ทำงานด้านสิทธิผู ้บริโภค การใช้สมุนไพรไม่ควรจะเสียชีวิต หมายความว่า ไม่ควรจะตายจาก
สมุนไพร เส้นแบ่งของสมุนไพรกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีความปะปนกันมาก บางทีก็เอาสมุนไพรไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลัก ๆ อยากเห็นเรื่องการใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัย 
 สมุนไพรเป็นคำค้นที่ฮิตมาก ที่ได้รับความนิยมและแรงมากที่สุดคือ สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพร
ลดความอ้วน สมุนไพรที่เป็นยาระบาย ถ้ามีการติดตาม เช่น มี case ที่เสียชีวิตจากสมุนไพร เยื่อสมุนไพร
ระเบิดพุงเป็นสมุนไพรหรือเปล่าไม่รู้ ซึ่งชัดเจนว่าใส่ยาที่เป็นอันตราย เพราะตัวสมุนไพรเองไม่ควรใส่ยาแผน
ปัจจุบัน จะเห็นว่าเป็นที่นิยมมากสมุนไพรระเบิดพุง พอเข้าไปดูก็ไม่มีการขึ้นทะเบียน ไม่พบเลขทะเบียน   
ไม่พบสิ่งที่ตรงไปตรงมา หรือล่าสุดซุปเปอร์สลิมเฮิร์บ พวกนี้ก็ชัดเจน เส้นแบ่งที่เอายาสมุนไพรมาใช้ในแง่
ของการลดความอ้วน ลดน้ำหนักต่าง ๆ ก็เป็นประเด็น ก็ยังพบอยู่ พบ Phentermine Super SlimHerb 
ถ้าตรวจสอบเลขทะเบียนจะไม่พบเลขทะเบียนเหมือนกัน สิ่งที่นอกเหนือประเด็นการเป็นอันตราย เรียกว่า 
สร้างความรำคาญให้กับคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมากที่สุดคือ การโฆษณาที่เกินจริง โฆษณาที่อวดอ้าง 
เช่น คับดี  อกฟูรูฟิต ช่วงหนึ่งเป็นประเด็นมาก จะเห็นว่าสรรพคุณท่ีเกินจริง ไม่ได้ดูเรื่องสมุนไพร มูลนิธิเพ่ิง
สำรวจออนไลน์ เมื ่อปลายปีที ่ผ่านมา สำรวจผลิตภัณฑ์ที ่เรียกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที ่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ประกาศเป็น Blacklist ไปแล้ว  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

1) เราดูว่า E-market place คือตลาดที่เป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์ เช่น Lazada, Shopee, 
Eleven street, watsons shopat24 

2) Instagram , IG ดูพวกเน็ตไอดอลทั้งหลาย  
3) Facebook พบว่า ยังมีโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งใช้ตัวผลิตภัณฑ์คณะกรรมการอาหาร

และยา Blacklist แล้ว  และยังมีอยู่เต็มทุกช่องทาง มีอยู่ประมาณ 5,000 กว่ารายการ โฆษณาผิดกฎหมาย 
 เป็นปัญหาคอขวด พออยู่ในออนไลน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทำไม่ได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของ
ตรงกลาง มีอยู่ทั่วประเทศ ขณะที่ตรงกลางก็ทำไม่ไหวแล้ว ก็คิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรต่อไป 
 Lyn ชัดเจน กินแล้วคนตายไป 4 - 5 คน แต่ยังขายอยู่ใน Market place, apple slim  
 ในตลาดออนไลน์คุณขายกาแฟ พอไปตรวจสอบข้อมูลใน อย. กลายเป็นเจลลี่ เพราะฉะนั้นมีหลาย
รูปแบบมาก คิดว่ากลไกเฝ้าระวังสำคัญ เวลาคนได้อะไรมารู้สึกว่ารู้คนแรกต้องแชร์ก่อน เป็นปัญหาของ
ผู้บริโภคเหมือนกัน  มาจากแหล่งข้อมูล แสดงว่าใช่แน่เลย แชร์ก่อน อย่าเชื่ออย่างนั้นเด็ดขาด 
 การทำงานกับผู้บริโภคจำนวนมาก เป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเมืองไทยแต่เป็นปัญหาทั่วโลก ขณะนี้ 
EU เขาใช้ระบบที่เรียกว่าเป็น fast track มีหน่วยงานที่จัดการเฉพาะในการดูเรื่อง fake new ถ้าเป็นของ 
EU เขาจัดการไวมาก มีหน่วยที่เรียกว่า fast track ในแง่ของการจัดการ ปัญหาในประเทศไทย ชัวร์ก่อน
แชร์ ยกตัวอย่าง หนานเฉาเหว่ย เป็นรูปธรรม สรุปแล้วผู้บริโภคจะเชื่อใคร แต่เราเชื่อคุณ บางทีผู้บริโภค   
ก็ต้องการข้อเท็จจริง มันลดเบาหวานได้ไหม ถ้าลดได้จะกินอย่างไร กินให้ถูกวิธีอย่างไร เช่น ฟ้าทะลายโจร 
เป็นยาเย็น กินหลายวันไม่ได้ กิน 3 วัน ห้ามเกิน 7 วัน หรือ หนานเฉาเหว่ย ลดเบาหวานได้ แต่มันต้องกิน
อย่างไร ความรู้เหล่านี้ผู้บริโภคต้องการเป็นทางเลือกหรือทางหลัก ฉะนั้น เมื่อเป็นทางหลักทำอย่างไรจะลด
ผลข้างเคียงหรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ฉะนั้น เราก็ต้องการความจริง ความจริงที่ขัดแย้งกันใคร
จะมาเป็นคนตัดสินใจ ข้อมูล 2 ส่วน ที่มาปะทะกันอย่างไร ข้อมูลมากก็ยิ่งดี  ขณะนี้สิ่งที่น่ากลัวไปกว่านั้น
คือ คนขายเยอะ ฉะนั้น ขายสมุนไพรออนไลน์อภัยภูเบศเต็มไปหมด ดังนั้น จะทำอย่างไร  
 ตอนนี้ ทำสิ ่งที ่เรียกว่า แนวทางในการประกอบธุรกิจที ่ดีของตลาดออนไลน์ ทำ workshop 
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับองค์กรผู ้บริโภคมา ได้ร่างแนวทางมา ได้ข้อเสนอเบื ้องต้น เพิ ่งทำไปกับ
ผู้ประกอบการ ถ้าเป็นแค่ MOU เป็นแนวทางอย่างนี้มันได้เปรียบเสียเปรียบถึงแม้จะอยากทำ ถ้าคนอื่นไม่
ทำก็ไม่มีความหมาย ซึ่งก็จริง  ในต่างประเทศ เช่น ถ้าคุณจะขายของ website คุณ ต้องตรวจสอบตัวตนได้ 
คุณต้องให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ในยุโรปสิ่งที่เรียกว่า สวิป หมายถึงว่า ถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วน
คุณก็จะถูกปิด website  
 ข้อเสนอที ่ 1 อาจจะเป็นเร ื ่องข้อมูลก่อน เราจะทำอย่างไรถ้ามีความขัดแย้งของข้อมูล เช่น              
หนานเฉาเหว่ย การตรวจสอบจะทำได้ง่ายอย่างไร ฐานข้อมูลกลางจะเป็นอย่างไร ตอนนี้ฐานข้อมูลเต็มไปหมด                
ของมหาวิทยาลัย ของคณะกรรมการอาหารและยา ของช่อง 9 ชัวร์ก่อนแชร์ ของตาไว ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เลยไม่รู้ว่าจะใช้ของที่ไหนดี แล้วแต่ละที่ก็มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน อย่างของยุโรป
ชัดเจนเลยใช้ถังเดียว NGO ก็ใส่ถังนี้ รัฐบาลก็ใส่ในถังนี้เหมือนกัน ทุกคนใส่ในถังเดียวกันที่เป็นถังข้อมูลกลาง    
คิดว่า ฐานข้อมูลกลางอาจจะมีความจำเป็นในแง่ของการ report การเปิดเผยต่อผู้บริโภค 
 ข้อเสนอที่ 2  พบว่า ที่คนไม่กลัวเพราะว่า เวลาโฆษณาผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ปรับน้อยมาก 
1,000 บาท ไม่เกิน 5,000 บาท แล้วไม่ได้ไปดูต่อว่าที่โฆษณาผิดมันเกินจริงเป็นเท็จไหม ที่เป็นปัญหาต่อ
หรือเปล่า จัดการที่ อย. ถอนทะเบียน ข้อ 5 สำคัญ การขายของออนไลน์เข้าข่ายเป็นการทำการตลาดแบบ
ตรง แต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปกำหนดว่า ไม่ต้องขึ้นทะเบียนถ้าขายได้ไม่ถึง 1.8 ล้าน 
ฉะนั้น คนก็ไม่ขึ้นทะเบียน ขณะที่กรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดว่า ถ้าใครจะขายของ
ต้องไปจดทะเบียน โดยเฉพาะใน Network เป็นปัญหามาก นอกจากไม่ขายของแล้วก็หลอกเอาเงิน หรือ 
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ระบบการเยียวยามีปัญหามาก ยกตัวอย่าง พวกท่ีขายในทีวี ขายแล้วก็ยาก แนวทางการทำธุรกิจที่ดี ขณะนี้
ไม่ได้กล่าวถึงแค่ตลาดออนไลน์ เราคุยกับเคอรี่ด้วย คุยกับคนส่งของด้วย จริง ๆ ผู้บริโภคควรมีสิทธิ์เปิดของ 
เพราะเคอรี่เก็บเงินไว้ 3 วัน เหมือนรับประกันการขายอยู่แล้ว เช่น สั่งซื้อสินค้ามาพอจะเปิดบอกเปิดไม่ได้
ต้องจ่ายเงินก่อน ซึ่งของพวกนี้คืนได้ภายใน 7 วันอยู่แล้วตามกฎหมาย แต่ก็ยากมากที่ผู้บริโภคจะคืนได้
ภายใน 7 วัน คิดว่า ในเมื่อขณะนี้ใครก็อยากขายของออนไลน์ ก็มาขึ้นทะเบียนกันหน่อย ไม่ใช่เวลาขายตัว
คนหนึ่งโอนเงินเข้าอีกคนหนึ่ง เวลาจัดการอะไรมันจัดการไม่ได้เลย จดทะเบียนคนจำหน่ายสินค้าสมุนไพร 
ไม่สมุนไพร ทุกอย่างออนไลน์ ต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมด จะเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีขึ้นอยู่กับรายได้ แนวโน้ม
การซื้อขายออนไลน์ เป็นแนวโน้มของผู้บริโภคในประเทศและท่ัวโลก ไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตาม  
 ข้อเสนอที่ 3  การสื่อสารเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หรือการ empower ผู้บริโภค การทำให้ผู้บริโภค
เท่าทันต่าง ๆ เป็นเรื่องใหญ่มาก อาจจะตื่นตัวตื่นตูมแต่ก็ต้องทำให้เท่าทัน การตื่นตัวอย่างเป็นกังวล ระมัดระวัง 
ซ่ึงจะยั่งยืน คนขายของก็จะยั่งยืน ผู้บริโภคก็มีความรู้ เหมือนใช้ฟ้าทะลายโจร ไม่ได้ทำให้คนใช้ลดลง ถ้ารู้ว่าใช้ 
3 วัน ไม่เกิน 7 วัน หลังจากนั้นควรจะหยุดไปสักระยะหนึ่ง แล้วก็กลับมาใช้ได้อีก ถ้ามีไข้ ไม่ใช่ว่าไม่รู ้เลย
จนกระทั่งช็อคหรือเป็นอันตรายไป ทำให้หวาดกลัวไปเลยแล้วก็จะไม่ใช้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับสมุนไพร 
 แม้กระทั่งเรื ่องกัญชาเหมือนกัน ชีวิตปัจจุบันที่ออนไลน์มากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากมายอยู่แล้ว     
ซื้อแว่นตามาว่าจะได้อ่านหนังสือง่ายๆ ดูแล้วตัวใหญ่ๆ กลายเป็นใช้งานไม่ได้ คืนก็ลำบาก  
 Fake original price หมายถึงว่า ราคาที่ตั้งไว้สูงมากแล้วไม่เคยขาย เรียกว่า ราคาปลอม ฉะนั้น 
ประเทศไทยไม่มีกติกาเรื่องราคาปลอม จริง ๆ ใช้ พรบ. คุ้มครองผู้บริโภคได้ว่า นี่คือคุณทำให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดในสาระสำคัญ เพราะราคาคือสาระสำคัญอยู่แล้ว เราอยากเห็นสิ่งเหล่านี้มันเติบโต แต่มันจะเติบโตอย่าง
ยั่งยืนอย่างไร เพราะระบบที่เรียกว่า algorithm คุณไป key อะไรหลังจากนั้นจะส่งมาให้คุณ ขายบ้าน   
จริง ๆ ก็เกินจริงอยู่แล้วแต่ บ้านราคา 3.9 ล้านบาท แต่บอกว่าลดให้ตั ้ง 4 ล้านบาท พัฒนาการการ
คุ้มครองผู้บริโภคก็ควรจะเติบโตด้วย การมีคุณภาพชีวิต  
 มูลนิธิตั้งเป้าหมายว่า ไม่ควรเห็นคนตายจากการกินสมุนไพรหรือการกินอาหารเสริม ถึงแม้จะกินไม่
ถูกแต่ไม่ควรจะเสียชีวิต หลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางที่ดีในการประกอบธุรกิจออนไลน์ คงเสนอที่จะทำงานกับ
ฝั่งของผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือที่จะป้องกันปัญหาให้กับผู้บริโภคในระยะยาว 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
1. เรื่องฐานข้อมูล สมุนไพร ทำอย่างไรจะอยู่ถังเดียวกัน ทำงานสมุนไพรก็เห็นปัญหาเหมือนกัน 

ประชาชนไม่รู้จะเชื่อใครดีก็เชื่อญาติดีกว่า โดยการเชื่อทางไลน์ จะมีอีกส่วนหนึ่งคือ ข้อมูลที่ให้ประชา ชน
เป็นวิชาการมาก อ่านแล้วไม่เข้าใจ อาจจะมีข้อจำกัดอย่างปัจจุบันพยายามจะเน้น info graphic ก็ต้อง
ยอมรับว่า เวลาให้ Info graphic ไป 1 แผ่น ข้อมูลอาจจะมีไม่ครบ ก็จะเป็นประเด็นรายละเอียดอาจจะ
ต้องคิดกันต่อไปว่า ทำอย่างไรจะให้ประชาชนได้ข้อมูลที่รอบด้าน ถูกต้องและทั นสมัยด้วย เคยได้รับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชนเหมือนกันว่า เอกสารที่ทางราชการแจก ขอให้ลงวันและลงหน่วยงานที่ทำด้วยพร้อม
เบอร์โทร เพราะบางทีมีข้อสงสัยก็ไม่รู้จะไปโทรหาใคร ก็ดาวน์โหลดมาจาก Internet ไม่รู้ใครทำ วันไหนก็ไม่รู้ 
แล้วข้อมูลทางวิชาการก็จะ update ตลอด 

2. เรื่องการปรับข้อกฎหมายให้เท่าทันสถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบให้ยึดหลัก
ผลกระทบเป็นหลัก  

3. เรื่องของการควบคุมและกำกับ ยังมีการควบคุมและกำกับเรื่องของการใช้กฎหมายค่อนข้างน้อย  
เช่น ยาหรือผลิตภัณฑ์บางอย่าง อย. ถอนออกจากตลาดแล้วแต่กลายเป็นว่าทำไมยังผลิตอยู่ และทำไมยังมี
การใช้ ส่งผลในข้อที่ 1 ว่า ประชาชนไม่รู้หรอกว่าสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพถอนออกจากตลาดแล้ว   
จะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รู ้
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

4. การจะทำให้เรื ่องเหล่านี ้ย ั ่งยืน ต้องตรงไปตรงมาทั ้งประชาชนและผู ้ประกอบธุรกิจ ด้วย          
ทำผลิตภัณฑ์ต่อให้ขายดีวันนี้สุดท้ายกินแล้วมีคนตายหรือมีปัญหา แต่สิ่งที่เกิดรุนแรงมากกว่านั้นคือ ระบบ
ความน่าเชื่อถือสมุนไพรของทั้งประเทศหายไปเลย  

ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขหรือประเทศไทย ที่ส่งเสริมเรื่องสมุนไพร 1) เป็น trend เรื่องสุขภาพ
อยู่แล้วเพราะเห็นข้อจำกัดของการใช้ยาแผนปัจจุบัน 2) พึ่งตนเองได้ อย่างโรคง่าย ๆ ประชาชนปลูก
สมุนไพรเองใช้ได้ไหม ตอนนี้สิ่งที่พบข้อมูลคือ ประชาชนไม่ค่อยใช้หรอกสมุนไพรโรคง่าย ๆ ใช้โรคซับซ้อน
เลย เคยไปสัมภาษณ์คนไข้ กรณี หนานเฉาเหว่ย คนไข้บอกว่า ก็กินผักอยู่แล้ว ทำไมกินผักหนานเฉาเหว่ย 
อีกสัก 2 - 3 ใบไม่ได้ ตอนนี้พยายามจะสร้าง campaign ว่า “หยิบอะไรเข้าปากหวังผลการรักษาถือเป็น
ยาทันที” พอเป็นยา ต้องตระหนักว่า ต้องถูกกับโรค ต้องมีขนาดการใช้ ต้องมีระยะเวลาที่ติดตามที่ชัดเจน 
สิ่งที่อาจารย์พูดเราจะ Zing ฐานข้อมูลกันอย่างไรก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเอง 
 ถ้าผู้จัดจะทำเป็น paper เป็นข้อสรุปให้กับกรมการแพทย์และการแพทย์ทางเลือกว่า มาตรการ
เรื่องการดูแลความปลอดภัย ไม่อยากทำเฉพาะความปลอดภัยอย่างเดียว เป็นไปได้ไหมให้ประชาชนรายงาน
มาเลยทั้งปลอดภัยและประสิทธิภาพ เช่น หนานเฉาเหว่ย ปัญหาคือ ไม่มีข้อมูลที่มากพอที่จะตัดสินว่า 
เท่าไหร่มีประสิทธิภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้มันคือความรู้ภูมิปัญญาของเดิมที่แต่เดิมกินเป็นใบแล้วคนปรับเอา
ตามอาการของแต่ละคน ซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นไม่ได้เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีระบบฐานข้อมูลที่
สามารถรายงานมาทั้งปลอดภัยและประสิทธิภาพ  คิดว่าน่าจะมี เวลาคุยกับคนที่ส่งเสริมสมุนไพรว่าทำไม
สมุนไพรต้องผิด อย่างนี้ในกรณีแบบนี้เราก็จะเจอปัญหาว่า บางอย่างไม่ใช่สมุนไพรหรอกมียาแผนปัจจุบัน
ผสมเข้าไป ถามว่า ยาแผนปัจจุบันมีอันตรายไหม คิดว่า มีทั้งอันตรายและโทษถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธี 
ข้อเสนอเพิ่มเติม 
ผศ.ภญ.ดร. นิยดา  เกียรติยิ่งอังศุลี 
ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 
 1)  บางครั้งภาครัฐชอบว่าประชาชน แต่รัฐเองต่างคนต่างอยู่ การบูรณาการยังมีช่องว่างโดยเฉพาะ
กติกาบางอย่างมันเป็น gab เช่น internet พอไปบอก DE นโยบายฉันไม่มี พอไปบอก อย. ฉันไม่มีเครื่องมือ 
ไม่รู้มันคืออะไรอยู่ตรงไหน ความรับผิดชอบกับเรื่องของกฎกติกาบางอย่างยังมีช่องว่างที่รัฐอาจจะต้องปรับ  

2)  รัฐเองน่าจะเป็นศูนย์กลางของข้อมูลบอกชาวบ้านว่าอะไรใช่ ไม่ใช่ ให้ได้ ข้อมูลมันเปลี่ยน
ตลอดเวลา ต้องมีการ update ที ่เวลาพูดเรื ่องความปลอดภัยไม่ใช่จะโจมตีอย่างเดียว เวลารายงาน
ประสิทธิผลต้องระวัง เพราะชาวบ้านบอกว่าหาย แต่พื้นเพชาวบ้านที่เป็นอะไรบ้างเราไม่รู้  แต่ signal     
ของปัญหาเดี๋ยวไปตามต่ออีกที จะต้องมีระบบของการรับและไปพิสูจน์ซ้ำด้วย ต้องไปดูของบัญชียาหลัก 
เขามีระบบการติดตามการใช้ยาโดยประชาชนอยู่ระดับหนึ่ง ก่อนจะเข้าสู่บัญชีได้เขาจะต้องนับว่ากี่รายด้วย
วิธีการที่ง่าย ก่อนที่จะสรุปอะไรไป แต่การติดตามระเบียบอาจจะไม่ชัดเจนนัก 
 3)  วิธีการสื่อสารที่ดี รัฐต้องใช้วิธีการสื่อสารใหม่ที่จะหาคนมาทำงานร่วมกัน หรือเครื่องมือของ
การสื่อสารที่ดี ควรจะต้องดึงนักสื่อสารมาทำงานทางด้านนี้เพิ่มเติม 
ผศ.ดร.ภานุพงศ์  พุทธรักษ์ 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ประเด็นเรื่องของความรอบรู้ทางด้านสื่อและสุขภาพน้อยมากโดยเฉพาะประชาชน การที่จะเสพสื่อ
สื่อหนึ่งที่ได้รับมาถึงมือตัวเอง เช่น ผ่านไลน์ หรือ facebook ยังไม่สามารถคิดได้เองว่ามันถูกต้องเหมาะสม
หรือเปล่า และแนวทางท่ีจะไปศึกษาต่อคืออะไร ช่องทางอย่างไรบ้างที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสื่อหรือข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ภาครัฐต้องพยายามหากลไกอะไรก็ได้ที ่ต้องสื่อให้ประชาชนได้ทราบว่า 
ข้อมูลน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหน อะไรน่าเชื่อถือบ้าง ข้อมูลที่ขัดแย้งมีอะไรบ้าง สร้างให้ประชาชนสามารถแบ่ง 
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แยกได้ด้วยตัวเองว่าเชื่อถือได้ไหม  เช่น ผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ที่บอกว่า มี อย. แสดงว่า อย. รับรองว่า
มันได้ผลจริง ทั้งที่จริงแล้วถ้าผลิตภัณฑ์นั้นมี อย. หรือมีเลขทะเบียน อย. 13 หลัก นั่นหมายความว่าเป็น
อาหารรักษาโรคไม่ได้ อะไรที่เราพยายามทำที่เรียกว่า Anti Social Marketing เพื่อสร้างความเข้าใจหรือ
ความตระหนักที่ถูกต้องให้กับประชาชน ซึ่งประเทศไทยยังอ่อนมากสำหรับสิ่งนี้ จะต้องฝากในทุกมิติ และ
สมุนไพรในฐานะที่เป็น trend ที่ทุกคนพยายามตามมาที่นี่ควรจะต้องทำความเข้าใจหรือการสื่อสารพวกนี้
ให้ถูกต้อง เปลี่ยนเรื่องขององค์ความรู้ทางโบราณเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาจับและเอาความปลอดภัย 
มาจับต้องสื่อทั้ง 3 หมวด ไปพร้อมกัน ไม่ใช่แยกกันสื่อ ไม่งั้นประชาชนจะไม่รู้ว่ามันมาจากไหนที่มาที่ไปอย่างไร  
 เรื่องของการสะท้อนเรื่องของประสิทธิผลของการใช้สมุนไพร เน้นเรื่องของ case report ให้มาก ๆ 
พยายามพูดพยายามเล่าที่เป็น case ที่มีข้อมูลอย่างชัดเจน ฉะนั้น การแจ้งเตือนโดยประชาชนหรือการ
ประกาศประชาชนอาจจะต้องพยายามบอกให้ได้ว่าคุณจะ present ข้อมูลอะไรบ้างเบื้องต้นเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือพอสมควรเพ่ือเอาไปจัดการต่อได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
 เรื่องการแจ้งเตือนหรือการเฝ้าระวังให้ประชาชนได้ทราบ บางทีคนแจ้งเตือนอาจจะถูกดำเนินคดี    
ก็ได้ถูกฟ้องร้องก็ได้ จะมีกลไกอย่างไรในการที่จะปกป้องคนที่จะให้ความรู้ ปกป้องคนท่ีจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
หรือข้อมูลที่เป็นจริงกับประชาชน ไม่ใช่ต้องแกล้ง ๆ พูดอ้อม ๆ เพราะว่ามันมีกฎหมายบังคับไว้ว่า ห้าม
โจมตีเข้าโดยตรง  มีเภสัชในกลุ่ม ไปเอาข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถูกประกาศ
ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วว่ามีการปนเปื ้อนยา โพสต์ลงใน Facebook ตัวเอง ก็ถูกฟ้องร้อง         
ถูกตัวแทนขายผลิตภัณฑ์นั ้นถือปืนมาขู่ แล้วเราจะจัดการอย่างไรกับคนที่จะให้ข้อมูลที ่ถูกต้องอย่าง
ตรงไปตรงมาอย่างแท้จริง เพราะถ้ากลไกไม่ได้เอ้ือแบบนี้เราก็จะแพ้โฆษณาชวนเชื่ออยู่ดี 
อาจารย์สารี   อ๋องสมหวัง 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 
 1) มี “page ซอกแซกสื่อ” ข้อมูลส่วนใหญ่ขณะนี้เป็นข้อมูลเรื่องปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค 

2)  ในทางข้อกฎหมาย ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามาก เช่น มีกฎหมายที่เรียกว่า ต้องรับผิดต่อสินค้า
ที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งมูลนิธิใช้ข้อกฎหมายนี้เยอะ ล่าสุดเพ่ิงชนะคดีเครื่องสำอางที่เป็นอันตรายที่จังหวัดสตูล ฟ้องไป 
30 กว่าราย ได้มา 20 กว่าล้านบาท หมายถึง ผู้บริโภคชนะคดี แต่การรับรู้เรื่องนี้ก็น้อยมาก ถ้าใครรู้ว่าญาติเรา
คนไหนใช้เครื่องสำอางผิวขาวเพอรี่ 2 ยี่ห้อ ได้คนละ 1 แสนบาท 2 ยี่ห้อ ก็ 2 แสนบาท สินค้าราคาประมาณ 
2,000 บาท รวมทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ 22 ล้านบาท ผู้ฟ้องประมาณ 40 ราย คิดว่ากฎหมายฉบับนี้ใช้คู่กัน
ระหว่างสินค้าที่เป็นอันตรายบวกกับการฟ้องคดีแบบกลุ่ม อาจจะช่วยถ้าทำสำเร็จ ในส่วนกระบวนการยุติธรรม
ถึงอันตรายในเรื่องนี้ มีคำพิพากษาที่เรียกว่า คำพิพากษาเชิงลงโทษ อาจจะทำให้เกิดการป้องปรามการมี
ผลิตภัณฑ์อันตรายในท้องตลาดได้มาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นอันตรายที่ใส่ยาหรือสารเคมีที่เป็น
อันตราย ในอนาคตสิ่งเหล่านี้ควรจะยกระดับ ฝั่งกระบวนการยุติธรรมอาจจะยังเข้าใจเรื่องนี้จำกัด เช่น คดีกลุ่ม
บางทีได้เฉพาะผู้ฟ้องคดีบางศาล ที่สตูลที่ฟ้องรวมถึงทุกคนที่ซื ้อผลิตภัณฑ์นั้น คิดว่าก้าวหน้ามากและเป็น
แนวโน้มที่ดี ถ้าสำเร็จจริงก็จะป้องปรามผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อประชาขนได้มากเรื่องกฎหมายความรับผิด
ต่อสินค้าที่ไม่ปลอดภัยใช้ฟ้องคู่กันกับการฟ้องคดีแบบกลุ่ม หรือที่เรียกว่า Class action 
  

ดร.ภญ.อัญชลี  จูฑะพุทธิ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 เห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านวิทยากรทุกท่านที่เสนอ น่าจะมีฐานข้อมูลกลางยินดีที่ทางอาจารย์ที่มี
บทบาทเริ่มงานเอาไว้ทำให้งานตรงนี้รู้แนวแล้วว่าจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาง อย.
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางมหาวิทยาลัย ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและเริ่มงานให้เร็วที่สุด ปัญหาก็       
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รุนแรงเพิ่มขึ้นก็จำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยินดีที่จะร่วมมือ 
อาจจะช่วยในการสนับสนุนในเรื่องการให้ทุนเพื่อทำเรื่องนี้ให้ประสบผลสำเร็จ ก็มีกองทุนภูมิปัญญาอยู่  
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 สิ่งที่ทำให้เห็นคือ การที่จะใช้สมุนไพรอย่างปลอดภัยและได้ผลดีประชาชนเป็นส่วนหนึ่ง แต่ต้อง
ทำงานเป็นเครือข่าย ต้องมีทั้งนักวิชาการและมีภาครัฐด้วย โดยเฉพาะข้อเสนอต่าง  ๆ ที่เสนอมาถือว่าเป็น
ประโยชน์และถือว่าเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาเรื่องสมุนไพร ที่ผ่านมาเราพูดเรื่ องประสิทธิผลใช้อย่างไร 
ส่งเสริมให้ใช้ ตอนนี้มาถึงจุดที่ต้องมาสร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและความปลอดภัย  
 

การบรูณาการแพทยแ์ผนไทยเขา้สูร่ะบบสขุภาพในอนาคต 
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ์ 4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

     ผู้อภิปราย 
 คุณเกษม  เผือดสูงเนิน  สาธารณสุขอำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี  
 คุณอวิรุทธิ์  มีกำปัง   โรงพยาบาลกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 นพ.ปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
     ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 นพ.วิชัย  โชควิวัฒน  สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 

สรุปการเสวนา  
ส่วนที่ 1 การดูแลผู้สูงอายุ 

นพ.วิชัย  โชควิวัฒน 
สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 
 การเสวนาในหัวข้อการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพในอนาคต  
 รอบที่ 1 ให้แต่ละท่านได้กล่าวถึงระบบบริการที่ท่านดูแลรับผิดชอบ ท่านจะสามารถบูรณาการ
การแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการดังกล่าวได้อย่างไร  
 รอบท่ี 2  ในอนาคตท่านจะขยายระบบบริการแพทย์แผนไทยให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างไร 
  

คุณอวิรุทธิ์  มีกำปัง 
โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 โรงพยาบาลกระสัง เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นโรงพยาบาลชุมชน   
ขนาด 60 เตียง ดูแลประชากรประมาณ 80,000 คน ใน 16 ตำบล โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นสิทธิ
ประกันสุขาพ (UC) และกระผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ ซึ่งท่านเคยเป็น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระสัง และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ได้ริเริ่ม
ก่อตั ้งศูนย์เร ียนรู ้ในโรงพยาบาลกระสัง โดยริเริ ่มให้มีกำหนดนโยบาย วางระบบกำหนดวิสัยทัศน์             
ให้ประชาชนในอำเภอกระสังมีสุขภาพดีโดยให้ประชาชนได้พึ ่งพาตนเอง ( self care) โดยใช้ศาสตร์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จนนำไปสู่ความมีสุขภาพดี ในระยะเริ่มแรกก่อนนำการแพทย์
แผนไทยเข้ามาสู่การพึ่งพาตนเอง ได้มีการส่งอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ไปรับการอบรมตามสถานที่   
ต่าง ๆ ได้แก่ การจับเส้น การนวด การประคบสมุนไพร ต่อมาการแพทย์แผนไทยได้ถูกกำหนดโครงสร้างอยู่
ในกลุ่มงานเภสัชกรรมหรือกลุ่มงานกายภาพบำบัดของโรงพยาบาล และในระดับโรงพยาบาลส่งเสริม - 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

สุขภาพตำบล (รพ.สต.) มีบุคลากรแพทย์แผนไทยเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของประชาชน  
ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลซึ่งมีความสำคัญด้านการดำเนินงานแพทย์
แผนไทยในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก การดำเนินงานแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลกระสัง จะเน้นการ
ดำเนินงานในทุกด้าน เราพบว่าศาสตร์หนึ่งที่ใช้ได้ผลและค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเป็น
ศาสตร์ที่พวกเราไปอบรมที่อำเภอดอนตาล เรียกว่า “แพทย์วิถีธรรม” โดย หมอเขียว ใจเพ็ชรเป็นศาสตร์ที่
พิสูจน์ได้จริงและไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง พวกเราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเพราะดำเนินการได้เลย   
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สามารถทำให้เกิดความยั่งยืนด้านสุขภาพได้ เช่น  
 1.มีการผสมผสานงานบริการแพทย์แผนไทยกับหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในหน่วยบริการ ได้แก่     
การให้บริการแช่มือแช่เท้าหรือการทำกัวซา ในผู้ป่วยที่นั่งรอแพทย์ตรวจใน OPD, การให้ความรู้เกี ่ยวกับ
การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเพ่ือการดูแลสุขภาพ (ใบหญ้านาง ใบเตย)   
 2.การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และผู้พิการในชุมชน เพื่อให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพึ่งตนเอง 
 การสร้างศูนย์เรียนรู้ในโรงพยาบาลกระสัง เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ป่วย ประชาชน และบุคลากรของ
โรงพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยเน้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ (NCD) เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โดยเริ่มจากการปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ว่างภายในโรงพยาบาลหรือบนตึกผู้ป่วย สำหรับให้
โรงครัวปรุงอาหารให้กับผู้ป่วย เป็นต้น ลักษณะการให้บริการมีการเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานภายใน
โรงพยาบาล โดยเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง   

ผู้ดำเนินการอภิปราย    
 “การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ”  เรื่องนี้ สมัยก่อนประเทศไทยอยู่มา
ด้วยการอาศัยการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพของคนไทยมาโดยตลอด จนกระทั่งการแพทย์แผน
ตะวันตกได้เข้ามาในประเทศไทย จึงได้มีการจัดระบบ เพื่อจะทำให้ประเทศทันสมัยขึ้น โดยเริ่มแต่สมัยรัชกาล  
ที่ 4 - 5 จะมีบริบทการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยให้ประชาชนใช้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผน
ปัจจุบันควบคู่ไปด้วยกัน จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 6 ได้มีการออกกฎหมายเป็นครั้งแรก เรียก “พรบ. การแพทย์ 
พ.ศ. 2466” กำหนดให้ ผู้ใดที่จะเป็นแพทย์ต้องไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน จึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปรักษาผู้อ่ืน
ได้ หลังจากนั้นเราก็มีกฎหมายออกมาอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ พรบ. การประกอบโรคศิลปะ ต่อมาได้แยกแขนง
ออกไปเป็น พรบ. แพทยสภา พรบ.สภาการพยาบาล พรบ.สภาเสภัชกรรม พรบ.สภาเทคนิคการแพทย์ พรบ.
สภาทันตแพทย์ และปัจจุบันมี พรบ.สภาการแพทย์แผนไทย นั้นหมายถึง ทุกคนจะต้องไปขึ้นทะเบียนเป็น     
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย การที่ทุกอย่างขึ้นกับผู้มีใบประกอบวิชาชีพนั้น ทำให้พึ่งตนเองได้ลดลง 
ประชาชนต้องไปพึ่งผู ้มีใบประกอบโรคศิลปะมากขึ้นในเวลาเจ็บป่วย ต่อมากระทั่งองค์การอนามัยโลกได้
ผลักดันให้มีการส่งเสริมเรื ่องการสาธารณสุขมูลฐาน ในปี พ.ศ.2521 โดยพยายามผลักดัน ให้คนทั่วโลก          
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า ภายในปี 2543 (ค.ศ. 2000) แต่เพื่อให้ทุกคน มีสุขภาพดีถ้วนหน้านั้น องค์การอนามัย
โลกได้พบว่า ถ้าหากใช้การแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะไม่ใช่ทางออกเพียงอย่างเดียวที่ให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ถ้วนหน้าได้ เพราะการแพทย์แผนปัจจุบันมีข้อจำกัด ไม่สามารถรักษาได้ทุกโรค ที่สำคัญราคาค่อนข้างแพง 
องค์การอนามัยโลก จึงกำหนดว่า ให้นำการแพทย์แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในแต่ละประเทศมาใช้ประโยชน์ โดยการ
เสริม หรือผสมผสาน ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื ่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า  ใช้คำว่า            
“set regional medicine” ประเทศไทยในสมัยรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ได้ดำเนินการลงนาม
รับรองให้สัตยาบันที่จะเดินตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก โดยส่งเสริมการ ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพร ที่ซึ่งเรียก “การแพทย์แผนโบราณ”กลับขึ้นมาใหม่ จนกระทั่ง พ.ศ. 2542 เปลี่ยนชื่อ “แพทย์แผน
โบราณ มาเป็น การแพทย์แผนไทย” ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 เนื่องจากการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนโบราณ ได้ออกนอกระบบมานาน ถึงคราวจะฟ้ืนฟู
ขึ้นมาสู่ระบบสาธารณสุขจะดำเนินการอย่างไร องค์การอนามัยโลกได้แนะแนวทางไว้นานแล้วที่จะส่งเสริม
การให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เพื ่อการเข้าถึงของประชาชน หลายประเทศได้เริ ่มต้นดำเนิน
ปรับเปลี่ยนระบบการรักษา การป้องกันโรค การควบคุมโรค  และการส่งเสริมสุขภาพแยกออกจากกัน     
ซึ่งเป็นวิธีที่ลงทุนสูง และไม่ได้ผลในการดำเนินงาน ฉะนั้น องค์การอนามัยโลกจึ งดำเนินการผสมผสานสิ่ง
เหล่านี้เข้าด้วยกัน ทั้งการรักษา การป้องกัน การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพ ต้องผสมผสานเข้า
ด้วยกัน คำว่า”ผสมผสาน” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Integration” จนกระท่ังหลังวันที่ 14 ตุลาคม 2516 
เราได้รัฐบาลพระราชทาน คือ รัฐบาลอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ท่านตั้งรัฐบาลมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข คือ ท่านอาจารย์อุดม โปษะกฤษณะ ซี่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โดยมี  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ อาจารย์เสม  พริ้งพวงแก้ว ทั้ง 2 ท่าน ได้ตัดสินใจบูรณาการ
ระหว่างกรมการแพทย์และกรมอนามัยเข้าด้วยกัน จึงทำให้งานที่แยกกันมารวมอยู่ในกรมเดียวกันสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาสมัยรัฐบาลนายกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข คือ เรือโทนายแพทย์ยงยุทธ  สัจจวาณิชย์ แต่ตอนปลายสมัยนั้นมาเป็นอาจารย์ เสม 
พริ้งพวงแก้ว มีการดำเนินการเรื่องสาธารณสุขมูลฐานต่อเนื่อง โดยจัดให้มี อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
และผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) ขึ้นทั่วประเทศ สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ก็มีนโยบายให้ อสม. ทั้งประเทศ 
ได้ผสมผสานการทำงานเรื่องการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าไปงานสาธารณสุขมูลฐาน จนกระทั่งต่อมา
ในสถานีอนามัยทุกแห่งจะมีการปลูกสมุนไพร และในโรงพยาบาลชุมชน มีการดำเนินงานด้านการแพทย์
ผสมผสานร่วมกัน  และโรงพยาบาลกระสัง โดยนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดำเนินงาน
การแพทย์แผนไทยผสมผสานในโรงพยาบาลและในชุมชนที่รับผิดชอบ นี่ก็เป็นภาพของโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง 
 

คุณเกษม  เกษสูงเนิน 
สาธารณสุขอำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี 
 ปัจจุบันมีคนสนใจในเรื่องสุขภาพกันมาก เห็นแล้วก็ประทับใจ ประกอบกับกระแสละครทีวีเรื่อง
ทองเอกหมอยาท่าโฉลง เนื้อหาในละครได้เล่าเรื่องตำรับยาในคัมภีร์โอสถพระนารายณ์ ตัวละคร ชื่อทองเอก
เรื่องราวของตัวละครได้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนไทยในยุคก่อนที่ใช้สมุนไพรในการรักษาโรค ตอนที่ผมจบ
มาใหม่ ๆ ได้บรรจุเข้าทำงานครั้งแรกก็ได้รู้จักคำว่าการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5 ชนิด เท่านั้น ได้แก่ 
ขม้ินชัน ชุมเห็ดเทศ ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ และเสลดพังพอน เท่านั้น  
 ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 การส่งเสริมการสาธารณสุขมูลฐานในเรื่องของการใช้สมุนไพร เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
มูลนิธิเยอรมัน “GTZ” โดยแนะนำให้ประชาชนใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื ้องต้น จำนวน 5 ชนิด        
แต่ปัจจุบันมีมากถึง 60 - 70 ชนิด และต่อมาหลังจากที่ประชาชนรู้จักสมุนไพรมากขึ้น เราก็ได้ส่งเสริมให้
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหันมาสนใจเรื่องการนวดไทย (การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) ในเวลาต่อมา 
ซึ่งในเวลานั้นอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนตกงานกันมาก คุณหมอเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในตอนนั้นจึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตร
นวดแผนไทย (ต่อมาเป็นหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) ส่งผลให้ประชาชนมีการประกอบอาชีพนวดแผนไทย 
สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชนจำนวนมาก สามารถแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้  
 ในประเด็นเรื่องการบูรณาการแพทย์แผนไทยในระดับพื้นที่ (Primary care) เราจะเห็นตัวอย่าง
ของอำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี (คำขวัญที่ว่า “คนลำสนธิไม่ทอดทิ้งกัน”)  มีผลักดันเกี่ยวกับผู้ป่วยสูงอายุ  
ที่ติดบ้านติดเตียง (Long term care) มีการผลักดันให้มีคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งต้องอาศัยแพทย์ลงไป      
มีบทบาทหลักในชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากสำหรับกระทรวงสาธารณสุขที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทของแพทย์ 
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ให้ไปอยู่กับประชาชนในชนบท ประกอบกับอำเภอลำสนธิเป็นพื้นที่ปลูกสมุนไพรหายากตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ในตำบลกุดตาเพชรมีพื้นที่ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทรัพย์ลังกา และในอำเภอ      
ลำสนธิ ได้ดำเนินงานแพทย์แผนไทยในพื้นที่มาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ปัญหาและข้อได้เปรียบดังกล่าว     
เราคิดว่าบุคลากรแพทย์แผนไทยอาจจะช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้ เป็นต้น  

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินงาน

ประสานกันกับโรงพยาบาลลำสนธิ ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาสำคัญของประเทศขณะนี้คือประเทศ
ไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่ปี 2548 โดยสังคมผู้สูงอายุจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระยะการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ จะเท่ากับ 10% ถ้ามีผู้สูงอายุครบ 20% หมายถึงการเข้าสูงสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Complete age society) และถ้ามีผู้สูงอายุ เท่ากับ 28% ขึ้นไป จะหมายถึงความเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบ
สุดยอด (Super age society) โดยปัจจุบันประเทศไทยมีผู ้สูงอายุ เท่ากับ 18% และจะครบ 20%         
ในอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า และสิ่งที่ตามมาคือการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง ซึ่งเป็นโรคอัม
พฤกษ์อัมพาต ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ส่งกลับไปฟื้นฟูที่บ้าน โดยเป็นการลดการติดเชื้อจากโรงพยาบาล  โดย
ทางโรงพยาบาลได้ส่งทีมสหวิชาชีพ (นักบริการหรือ Caregiver ลงไปเพ่ือเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพ มีการนวด
แผนไทย ซึ่งช่วยได้มาก นี้คือภาพในของการบูรณาการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบสุขภาพใน 2 ระดับ ทั้งในอำเภอ 
(โรงพยาบาล) และในระดับตำบล (รพ.สต.)   
นพ.ปานเทพ  พัวพงษ์พันธ์ 
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการ เวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผมเคยเป็นผู้ป่วยมาก่อนและต้องกินยาเยอะมากก่อนที่จะมาเป็นคณบดี และผู้ที่เติบโตมาในครอบครัว
ที่คุณแม่ของผมมีความใกล้ชิดกับบริษัทผู้ผลิตยา ผมเป็นผู้ป่วยมาตั้งแต่เด็ก โดยป่วยเป็นโรคหอบ โรคหวัด 
ท้องผูก ถ่ายเป็นเลือด พอโตขึ้นมาก็ยังต้องใช้ยามาตลอด เคยเป็นโรคไมเกรน มีอาการปวดศีรษะมากจนกระทั่ง
ต้องฉีดยามอร์ฟีน ป่วยมากจนกระทั่งตรวจเลือด พบว่าน้ำตาลในเลือดสูง มีไตรกลีเซอไรด์สูง และปัจจุบันผมได้
ปรับวิถีชีวิตใหม่และไม่ต้องกินยาอะไรเลยนาน 8 ปีแล้ว โดยผลได้ใช้องค์ความรู้จากข้อมูล จากการศึกษา     
จากการไปดูงานวิจัย เพื่อเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเอง และต้องการเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ผมมาทำงานด้านสุขภาพผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ให้ความรู้กับ
ประชาชน โดยนำข้อมูลงานวิจัยใหม่ด้านธรรมชาติบำบัดและแพทย์แผนไทย ให้เป็นที่รู้จัก 
 ตัวอย่างหนึ่ง เกิดกับคุณแม่ผมเองคุณแม่ใช้สเตียรอยด์มาตลอด ประมาณปี 2557 คุณแม่มีอาการ
ผิวหนังประทุชนิดที่ว่าหมอแผนปัจจุบันก็ไม่สามารถรักษาได้ แต่สิ่งที่ผมเรียนรู้คือ ผมปรับอาหารให้คุณแม่ใหม่ 
ปรับกระบวนการล้างพิษใหม่ และให้งดใช้ยาสเตียรอยด์ ผมใช้เวลานับจากวันที่ 21 เมษายน 2557 ถึง          
2 พฤษภาคม 2557 (รวม 22 วัน) ผมให้คุณแม่งดรับประทานอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลทั้งหมด เพ่ือปรับระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่างกายใหม่ และใช้วิธีการกดจุดกระตุ้นต่อมหมวกไต แล้วล้างพิษอีก 14 วัน นี่คือประสบการณ์
ตรงที่ผมจะบอกว่า องค์ความรู้ในปัจจุบันนั้นไม่มีขีดจำกัดว่าประชาชนจะไม่มีโอกาสรู้ และสามารถจะเรียนรู้ได้
ในงานวิจัยใหม่ๆ และทันสมัย และก็รับการเรียนรู้ใหม่ว่า “เราสามารถหายป่วยได้ด้วยการดูแลตัวเอง” ตรงกับ 
โทมัส อัลวา เอดิสัน พูดมาเมื่อ 116 ปีที่แล้ว ว่า แพทย์แผนอนาคตจะไม่จ่ายยาแต่จะดูแลคนไข้ของเขาด้วยการ
ดูแลวิถีชีวิต การกินอาหาร และศึกษาเหตุแห่งโรค เพ่ือการป้องกันการเกิดโรค  
 หรือใช้แนวคิดที่ว่าการเผยแพร่ให้ประชาชนเรียนรู้การเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ผัดทอดอาหารจากการใช้
น้ำมันที่ไม่อิ ่มตัวที่ก่อให้เกิดโรคและทำให้หลอดเลือดอักเสบเปลี่ยนมาเป็นการใช้น้ำมันที่อิ ่มตัวซึ่งจะ
ปลอดภัยกว่า ให้เรียนรู้ว่าน้ำมันชนิดดี เป็นน้ำมันชนิดไหนที่ควรโดนความร้อนได้ หรือน้ำมันชนิดไหนโดน
ความร้อนไม่ได้สิ่งเหล่านี้ใครให้ความรู้กับประชาชน จนในที่สุดทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่มี 
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ความสำคัญ และวิชาการดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าผู้ที่จบปริญญาตรีหรือเด็กที่จะเข้าปริญญาตรีเท่านั้นที่จะได้มี
โอกาสเรียนรู้ แต่การเรียนรู้สุขภาพต้องเป็นของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และความเชื่อเช่นนั้น      
จึงทำให้คนท่ีดูทีวีในรายการที่ผมจัดอยู่นั้นหายจากโรค โดยแค่เปลี่ยนจากยาเป็นปัญญาเท่านั้น   
 นี่คือหลักคิดหรือธงที่เราตั้งไว้ว่าจะทำอย่างไรจะให้ประชาชนลดการใช้ยาด้วยบูรณาการปัญญา
การแพทย์แผนไทย อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ เห็นว่าการไปการบูรณาการองค์ความรู้
ได้นั ้น เราจะต้องไม่ยึดติดกับการแพทย์ในรูปแบบใด ขอให้ผู ้ป่วยหายเป็นสำคัญ และมหาวิทยาลัยแห่งนี้           
มีความคิดอย่างหนึ่งว่า การเรียนการสอนจะต้องเป็นของคนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย และสิ่งที่ทำคือการเริ่ม
สอนนักเรียนรุ่นแรกให้มีการเรียนรู้ได้ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกวุฒิการศึกษา โดยไม่จำกัดเพื่อทำภารกิจดังกล่าว     
ทุกวันนี้ประชาชนเป็นโรคกันมาก เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิต จำนวน  77,000 คน      
ในโรคหลอดเลือดหัวใจ มีจำนวนผู้เสียชีวิต 69,000 คน และในแต่ละปีก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ      
มีผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน จำนวน 4.4 ล้านคน ผู้ป่วยที่มี
อาการปวดศีรษะ (ไมเกรน) จำนวน 6-10 ล้านคน มีการทะเลาะกันระหว่างคนไข้กับหมอในโรงพยาบาล มีการ
ทำร่างกายเพราะต้องรอคิดตรวจทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน   ทั้งราคายาในโรงพยาบาลเอกชนก็มีราคา
แพง มกีารนำเข้าสารเคมีสำหรับการผลิตยาจากต่างประเทศต่อปี จำนวน 17,000 ล้านบาท ปัจจุบันคนไทยยัง
ต้องตายด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด กลุ่มนายทุกที่มีผลประโยชน์ก็รวยมหาศาลในขณะที่หลายคนหาทางออกไม่ได้  
โรงพยาบาลรัฐแออัด  ผู้ป่วยต่างก็ไปหาแพทย์ทางเลือก ต่างหายารักษาโรคมะเร็งเพ่ืออยากจะมีชีวิตรอด    
 ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปประเทศไทยอาจจะถึงทางตัน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเปิดหลักสูตรชื่อว่า “วิถีชีวา
เวชศาสตร์ (Lifestyle Medicine)” เราสอนคนธรรมดาให้กลายเป็นหมอเพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง เปลี่ยนจากยา
เป็นปัญญา ลดการใช้ยาด้วยการบูรณาการแห่งปัญญาเป็นแพทย์แห่งอนาคต คือ ดูแลตัวเอง เราไม่เอา
นักวิชาการมาสอน เรานำหมอที่ประสบความสำเร็จในการรักษาคนไข้โดยไม่ใช้ยา แต่เราจะหาหมอเหล่านี้ได้จาก
ที่ไหน เพราะหมอเหล่านี้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทางคลินิกมีผู้ป่วยมากมายที่จะรักษา และมีใจอยากจะ
ลดปริมาณผู้ป่วยลง เราทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้ความรู้กับประชาชนในการดูแลตนเอง จะได้ช่วยลดการใช้ยาลง
และมาหาหมอให้น้อยลง ซึ่งเราจะใช้กับหมอธรรมดาไม่ได้ เพราะหมอธรรมดากลัวประชาชนจะรู้มากและเขาจะ
เสียรายได้ เราอยากได้หมอที่ประสบความสำเร็จทางคลินิกที่ไม่จ่ายยา มาสอนให้คนธรรมดากลายเป็นหมอ   
 ในวัยเด็กเราเรียนชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมการศึกษา เราเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการบวกลบ
เลข ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่  4 เราได้เรียนการคูณและการหาร ชั้นมัธยมศึกษา เราได้เรียนแคลคูลัสและ
ตรีโกณ ถามว่า ถึงวันนี้มีกี่วิชาที่เราได้ใช้ประโยชน์ พอเราเรียนจบแต่แข่งกันกดเครื่องคิดเลข อุตส่าห์เรียน
แทบตายวิชาแคลคูลัสสุดท้ายใช้ Excel เป็นหลัก แต่วิชาที่เราใช้มันเกิดขึ้นหลังที่เราจบแล้วทั้งนั้นซึ่งเกิด
จากประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งที่เรียนมา สิ่งที่เราเรียนรู้แบบนี้เราจึงเกิดความคิดอีกอย่างหนึ่งว่า แพทย์แต่ละ
สาขากว่าจะเรียนจบในเวลา 5 ปี และเราจะต้องฝากชีวิตไว้กับหมอ แต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า                
ให้ประชาชนมีสิทธิ์เรียนในบางวิชาของทางการแพทย์ที่เขาเรียนอยู่แล้วนำสิ่งที่เรียนนั้นมาใช้สำหรับวิถีชีวิต
ตัวเองได้ไหม และในบางวิชาไม่ต้องเรียนทั้งวิชา เรียนเพียงบางบทของบางวิชาเพื่อเอาไปใช้กับตัวเอง และ
ในบางบทของบางย่อหน้าที่นำไปใช้กับชีวิตตัวเองนั้น ไม่ต้องรู้ทั้งหมด เพราะเราเชื่อว่า “ไม่มีใครใช้ทุกอย่าง
ของแต่ละสาขา ใช้บางอย่าง บางอาการสำหรับตัวเอง” ปรากฏว่า ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการ
มาแล้ว 3 รุ่น สอนคนธรรมดาให้เป็นหมอ สิ่งที่ค้นพบคือ มีผู้ป่วยหลายคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นในระหว่างอยู่ใน
หลักสูตร จากคนที่อ้วนล่าสุดสามารถลดน้ำหนักได้ 27 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน และต่อมาลดได้          
10 กิโลกรัม ภายใน 3 เดือน โดยไม่ได้อดอาหารแค่เพียงเข้าใจวิธีคิดของการกินอาหารใหม่ การแพทย์แผน
ไทยอยู่ตรงไหน เราสอนความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นฐานว่าในบ้านควรปลูกอะไร แล้วใช้อย่างไรให้ถูกต้อง 
รสยาคืออะไร ไม่ต้องรู้ทุกอย่างแต่รู้วิธีการกินเป็นอาหาร ปรับเรื่องรสยาในทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยมา 
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เป็นอาหารได้ ปรับวิชาธรรมมานามัยพื้นฐานให้มาใช้กับชีวิตตัวเองประจำวันของตนเองได้ เรียนรู้วิชาการ
กดจุดและการนวดแผนไทยให้สามารถดูแลสุขภาพคนในบ้านได้  และสิ่งที่เราทำไปเกิดปรากฏการณ์ที่
เหลือเชื่อ เพราะหลายคนหายจากการเป็นโรคเบาหวาน  หลายคนสามารถรักษาตัวเองได้ หลายคนหายจาก
โรคไมเกรน หลายคนหายจากโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่โรคที่เกิดขึ้นมีสาเหตุจากการกินอาหาร 
ฉะนั้นถ้ามีข้อมูลและจิตใจที่มุ่งมั่นก็สามารถลดการใช้ยาและลดการพ่ึงพาหมอได้  สิ่งที่ท้าทายที่สุด คือ การ
ต้องไปทะเลาะกับวงการแพทย์ในบางสาขา เช่น สอนให้คนฝังเข็มตัวเองเฉพาะบางจุดที่ปลอดภัยหรือสอน
กดจุดบางอาการ มีแพทย์แผนจีนบอกว่า “ทำได้” เพราะปลอดภัย หรือสอนแค่กดจุดบริเวณนั้นก็พอแล้วไม่
ต้องไปฝังเข็มก็ได้ ส่วนผมสอนวิชาและพื้นฐานให้กับคนเพื่อให้จับอาการเจ็บป่วยของตัวเองได้ ในที่สุดก็มี
หลายคนหายป่วยได้ 
 สิ่งที่เราทำและเหลือเชื่อที่สุดที่ไม่มีใครจะคิดทำได้ คือสอนทำอาหารในระดับยีนส์  คือการสนใจใน
เรื่องของโคโมโซมของมนุษย์ว่าทำอย่างไรถึงจะแก่ช้าที่สุด ซึ่งงานวิจัยทั้งโลกสรุปแล้วว่า “กินน้อยแก่ช้า
ตายยาก กินมากแก่ง่ายตายเร็ว” แต่ถ้ายังอยากจะควบคุมหรือไม่อยากกินน้อยต้องปฏิบัติ 2 อย่าง  คือ    
1) ทำให้อินซูลิน หลังช้าที่สุด 2) ทำให้ฮอร์โมนไอจีเอฟวัน หลั่งช้าที่สุด ด้วยการทำให้ร่างกายอักเสบน้อย
ที่สุด เราสร้างหลักสูตรการทำอาหารที่น่าสนใจในระดับยีนส์ ไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่มีแป้ง ไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมัน 
ไม่มีการผัดทอดด้วยไขมันไม่อ่ิมตัว โดยเราได้ผนวกเรื่องรสยา 9 รส ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย มาสอน
เพื่อทำอาหารจนถึงขั้นเบเกอรี่ไร้แป้ง โดยนำเอาองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยไปบูรณาการกับองค์
ความรู้ยุคใหม่ที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนปัญญาให้เป็นยา เปลี่ยนอาหารให้เป็นยา ทำให้หางโครโมโซมสั้นช้า
ที่สุด เป็นระดับงานวิจัยในต่างประเทศที่เริ่มวิจัยในมนุษย์แล้วซึ่งจะครอบคลุมหลายโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง จนถึงอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เราแยกแยะอาหารแบบนี้และให้เชฟมืออาชีพที่
เป็นเชฟกระทะเหล็กมาชิมอาหาร และปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น เพราะคนมักจะบอกว่าอาหารสุขภาพเป็น
อาหารที่กินยากท่ีสุดและมีรสที่ไม่อร่อย สิ่งนี้เราสอนเพ่ือให้เกิดแนวร่วมในการสร้างบุคลากรที่จะทำอาหาร
ให้กับผู้ป่วย เพราะพวกเรามักจะบอกว่า อาหารสุขภาพกินยาก เราควรต้องทำให้อร่อยและสวยงาม เพ่ือทำ
ให้เกิดอรรถรสในการกิน  
 ปัจจุบันผมได้จัดทำคลินิกบูรณาการ จำนวน 2 แห่ง พบว่า ความเหลือเชื ่อขององค์ความรู้         
ของแพทย์แผนโบราณมีความสอดคล้องกับงานในยุคปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า บอกให้
ฉันมื้อเดียว และงานวิจัยบอกว่า กินน้อยจะเกิดอนุมูลอิสระน้อยจะทำให้แก่ช้าที่สุด และกินน้อยแต่พอดีเพ่ือ
ทำให้เกิดกระบวนการเยียวยาตัวเองได้ เราเพิ่งจะมาทราบเมื่อ 2,500 กว่าปีที่ผ่านไป  เราเพิ่งจะรู้ ว่า 
“กิมิชาติ” ในการแพทย์แผนไทย ซึ่งแปลว่า พยาธิ 80 จำพวก ซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดโรคอย่าง
มหาศาล เราเพิ่งจะรู้ว่า การก่อเกิดของโรคมะเร็งในยุคปัจจุบันเข้าไปในระดับยีนส์ GP53 พบการกลายพันธุ์ 
และพบว่า จุลชีพทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของโรคมะเร็ง และถ้าเรารู้ชนิดของจุลชีพได้ เราก็สามารถจะรู้
ตำรับยาแผนไทยชนิดไหนที่รักษาโรคมะเร็งได้โดยที่ไม่ต้องเดาอีกต่อไป 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการวิจัยกัญชาโดยพบสารสำคัญ ได้แก่ 2 THC ซึ่งทำให้เมา ส่วนสาร 
CBD ทำให้ไม่เมา แต่เราสนใจไปไกลกว่านั้นว่ามีสารสำคัญชนิดไหนอีกที่นอกเหนือจาก 2 ชนิดนี้ ซึ่งพบว่ามี
มากกว่านั้น และการทดลองในสัตว์ (หนู) ได้คืบหน้าไปมาก แต่พอเราจะนำผลการวิจัยนั้นมาใช้ประโยชน์
เราก็ไม่ทิ้งทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าสามารถประยุกต์ใช้กันได้หรือไม่ และจะทำอย่างไร จากองค์ความรู้
เหล่านี้นำไปสู่การค้นพบพันธุ์พืชชนิดใหม่ นำมาเป็นตำรับยาใหม่ในยุครัตนโกสินทร์ รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งเรา
ขาดองค์ความรู้ตำรับยาใหม่มานับ 100 กว่าปี  ถึงเวลาแล้วที ่เราจะทำองค์ความรู้และผนวกเอาการ     
บูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านเภสัชสมุนไพรยุคใหม่กับการแพทย์แผนโบราณของไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่   
ชาญฉลาด มาใช้ประโยชน์เพ่ือจะลดผลเสียที่เกิดขึ้น และเกิดเป็นสารสำคัญที่นำมาปรุงเป็นตำรับยาชนิดใหม่     
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นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์ของประเทศไทยที่ต่างชาติไม่มี สิ่งที่เราเริ่มรู้ว่าระบบภูมิคุ้มกันหรือโครโมโซม ของเราที่สั้น
เพราะเราแก่ชราลง และเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการกินยาสมุนไพรชนิดใหม่ เช่น ถ้าใครเรียนการแพทย์แผนไทย
ในเรื่องสมุฏฐานวินิจฉัย ก็จะรู้ว่า อายุ 30 ปี มักจะเป็นโรคลม “วาตะสมุฏฐาน” เป็นลักษณะของโรคลม
เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียน การเคลื่อนตัวของลำไส้ทุกอย่างผิดปกติ แก๊สเกิดขึ้น อาหารย่อยยาก เพราะระบบ
การเคลื่อนตัวทุกอย่างผิดปกติ เรามักจะถูกสอนในเรื่องการแพทย์แผนไทยว่า “ให้กินอาหารรสเผ็ด” ซึ่งทุกคน
รับรู้ได้ว่าเป็นรสเผ็ด แต่ไม่เข้าใจเรื่องรสเผ็ดว่ามันคืออะไร แต่พองานวิจัยยุคปัจจุบัน เขามีค่าวัดดัชนีสารต้าน
อนุมูล คือ ความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระ ปรากฏว่าเครื่องเทศมีความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระ
มากกว่าผักผลไม้นับเป็น 100 เท่า บางกรณีมีหลาย 1,000 เท่า เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าการแพทย์แผนไทยให้กิน
รสแบบนี้เหมือนอายุรเวทของอินเดีย ให้มีฤทธิ์ร้อนขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น คือ ใช้เครื่องเทศเข้ามาเสริมเมื่อต้องการ  
มีกำลังในการคิด ใช้ฤทธิ์เย็นในการสงบและลดการอักเสบ ในยามที่เราต้องการในจังหวะที่เหมาะสม เป็นที่น่าทึ่ง
มากว่าการแพทย์ที่พูดถึงในปัจจุบันนี้เป็นที่ล้าสมัยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปแล้ว เมื่อสิ่งที่กำลังพูดในขณะนี้ 
เดอ ลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศส ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ท่านก็ปรามาสการแพทย์แผนไทยไว้ว่า ไม่รู้เรื่องสรีระกายวิภาค ไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ประโยคหนึ่งที่กล่าวว่า 
“การแพทย์แผนไทยรักษาคนไทยหายเป็นจำนวนมาก” ตอนนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีความไว้วาง
พระราชหฤทัยในแพทย์ฝรั่งเศสคนนี้มากที่สุด ณ วันที่ เดอ ลาลูแบร์ เจ็บป่วย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช    
ท่านไม่ได้ใช่หมอฝรั่งเศสมารักษาทูตฝรั่งเศส ท่านใช้แพทย์ 3 ชาติ มารักษา ได้แก่ แพทย์จีน แพทย์รามัญ และ
แพทย์สยาม น่าทึ่งมาก ทั้ง 3 ชาติ “ผลัดกันจับชีพจร” ถามว่า “วันนี้วิชาจับชีพจรของไทยหายไปไหนทำไม
เหลือแต่การแพทย์แผนจีน” “วิชากรอก” ซึ่งเป็นวิชาเอาเลือดออกสืบทอดมาจากที่จามะของชาวอิสลาม 
สามารถลดแรงดันโลหิตสูงได้ และช่วยแก้อาการหลายอย่างจนกระทั่งเกิด “วิชาวางปลิง” เอาเลือดออกบางจุด 
วิชานี้ของคนไทยมีใครใช้อยู่บ้าง แต่ปัจจุบัน “วิชาวางปลิง” นำไปใช้อยู่ที่ประเทศเยอรมัน มีการเลี้ยงปลิงอย่าง
เป็นระบบ ถามว่า แสดงว่าวิชาการแพทย์แผนไทยขาดตอนหลายเรื่องที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ เชื่อว่า การแพทย์
แผนไทยจะต้องบูรณาการได้อย่างแน่นอนและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้ และเห็นแล้วว่า การแพทย์แผนไทย
เมื่อ บูรณาการกับองค์ความรู้ยุคใหม่ นั้นก็คือ การใช้ธรรมชาติบำบัดในระดับลึก จนกระทั่งเราเพิ่งมาอธิบายได้
จนถึงปัจจุบันในระดับยีนส์ ยกตัวอย่างงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่มีใครรู้เลยว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็ง
เต้านม ผ่านการทำการฉายรังสีซึ่งปกติระบบภูมิคุ้มกันจะลดลง และคนจะกลัวที่สุดคือการนวด แต่งานวิจัยชิ้นนี้
กลับระบุตรงกันข้ามว่า “พอรักษาด้วยการนวดแผนไทยระบบภูมิคุ้มกันกลับฟื้นตัวขึ้นมาได้ มีหลายสิ่งหลาย
อย่างในเรื่องของการกดจุดระหว่างท้องกับสมองและลำไส้” แต่เราเพิ่งมาเรียนในยุคนี้ว่า “สารสื่อประสาท
ระหว่างแบคทีเรียกับสมองมีความสัมพันธ์กัน คนที่กินยาปฏิชีวนะมากกลับเกิดอาการซึมเศร้าเพราะแบคทีเรีย
ชนิดดีถูกทำลายไป เราไม่เคยรู้ว่าการกดจุดหรือการนวดที่ใช้พลังงานจลที่กระตุ้นจะทำให้เกิดคลื่นพลังงานไฟฟ้า
และเกิดกระบวนการเยียวยาตัวเองได้โดยผ่านระบบภูมิคุ้มกันโดยใช้วิธีการนวด” คิดว่าในปัจจุบันการแพทย์
แผนไทยกำลังจะองค์ความรู้ ที่ก้าวกระโดดด้วยภูมิปัญญากับงานวิจัยยุคใหม่ 
 นายแพทย์อวย  เกตุสิงห์  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วิกฤติของคนไทยและเห็นปัญหาว่า การแพทย์
แผนไทยจะเป็นการแพทย์ที่จะช่วยวิกฤติของชาติในยามเกิดวิกฤตการณ์ได้ เช่น สงครามหรือภัยพิบัติ แค่รู้เรื่อง
รสยาอย่างเดียวเราก็สามารถเอาชีวิตรอดได้แล้ว แต่หมออวย เกตุสิงห์ ทำให้การแพทย์   แผนไทยสามารถต่อ
ยอดได้ และสามารถอธิบายได้ในทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์แผนไทยในด้านของเภสัชกรรมไทย มา
อธิบายเพ่ิมเติมในเภสัชยุคปัจจุบันได้ “การกดจุด” ก็ถูกอธิบายในระบบกล้ามเนื้อ และสามารถอธิบายได้ในเชิง
กายวิภาค สรีระวิทยาและระบบเส้นประสาท ผมคิดว่า ประเทศไทยถึงเวลาแล้วจะเอาการแพทย์แผนไทยเข้ามา
บูรณาการอย่างแท้จริงในหลายมิติ และในฐานะคนที่เป็นผู้ป่วยมาก่อน อยากเห็นที่สุด เพราะคำว่า “บูรณาการ
ของทุกชาติไม่เหมือนกัน” แต่ในส่วนของประเทศไทยแล้ว เราจะทิ้งรากเหง้าของภูมิปัญญาไทยไม่ได้เลย 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 วิทยากรทั้ง 3 ท่าน ได้ให้มุมมอง ให้ประสบการณ์และให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์ เรื ่องของการ
บริการการแพทย์แผนไทยที่จะให้เราสามารถใช้ประโยชน์กับคนไทย ต่อชาติไทย และต่อโลกให้มากที่สุด
ต่อไปในวันข้างหน้า ก็คงจะเกิดจากการจุดประกายของวิทยากร ไม่ว่าเป็นการบูรณาการแพทย์แผนไทยใน
ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน  
     ผู้อภิปราย 
 พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ จิรธัมโม โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร (อโรคยศาล วัดคำ
ประมง)  

 รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม 
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 คุณจิตรณิญาณ์  ฐิติปัญญารัตน์ โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
     ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ สถาบันการแพทย์แผนไทย  
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

สรุปการเสวนา “การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพในอนาคต” 
 

ส่วนที่ 2 การบูรณาการองค์ความรู ้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดูแล
ประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (Palliative Care) 
 ในยุคปัจจุบันเป็นกระแสของการดูแลสุขภาพทั่วโลก ทุกคนเห็นถึงข้อจำกัดของการแพทย์ตะวันตก
ซึ่งเป็นการแพทย์กระแสหลักว่า การแพทย์แบบตะวันตกมีข้อดี มีจุดแข็งมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการ
ดูแลกลุ่มโรค “Acute disease” การแพทย์ตะวันตกมีประโยชน์มากในเรื่องของโรคติดเชื้อ โดยเฉพาะโรค
ติดเชื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปรากฏผลอย่างชัดเจนว่าเมื่อมีการนำเอาการแพทย์ตะวันตกเข้ามา 
ไม่ว่าจะเป็นการรักษาในโรคอหิวาตกโรค โรควัณโรคปอด โรคไข้ทรพิษ โรคบาดทะยัก เราจะใช้การแพทย์
ตะวันตกเข้ามาควบคุมและรักษา ปัจจุบันนี ้เร ียกได้ว่าประเทศไทยอาจจะปลอดโรคติดเชื ้อต่าง ๆ         
เหล่านี้แล้ว เช่น โรคโปลิโอ เป็นต้น ในระยะหลังประเทศเพื่อนบ้านของเรา ได้เข้ามาใช้แรงงานในประเทศ
ไทยกันมากโรคดังกล่าวก็อาจจะกลับคืนมาอีกได้ โลกยังเชื่อว่า โรคเรื้อรังหรือโรคที่ต้องการดูแลอย่างเป็น
องค์รวม เช่น โรคมะเร็ง การแพทย์ตะวันตกยังมีคำตอบให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีข้อจำกัดในหลายด้าน จึงเป็น
แนวคิดทั่วโลกว่า ควรมีการบูรณาการนำเอาองค์ความรู้ในทุกแขนงและทุกศาสตร์มาใช้ โดยยึดประโยชน์
ของผู้ป่วยเป็นตัวตั้ง ดังนั้น กระแสเรื่อง Integrative Medicine หรือการแพทย์แบบบูรณาการ ซึ่งนำเอา
ข้อดีของทุกศาสตร์ทุกองค์ความรู้มาใช้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยและเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก โรงเรียน
แพทย์ในสหรัฐอเมริกาท่ีมีชื่อเสียง จำนวนกว่า 80 - 90 สถาบัน ได้จัดตั้งศูนย์การบริการแบบ Integrative 
Medicine ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัย จอห์น ฮอบกิ้น หรือ มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ซึ่งเป็นโรงเรียน
แพทย์ที ่มีชื่อเสียงโด่งดังในสหรัฐอเมริกา ตอนนี ้สนใจการแพทย์แผนไทย สนใจการแพทย์แผนจีน         
สนใจอายุรเวทแบบอินเดีย และพยายามนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมของทั่วโลกไปใช้      
บูรณาการในการดูแล เกิดเป็น consortium ของโรงเรียนแพทย์ในสหรัฐอเมริกาข้ึนมามากกว่า 80 สถาบัน 
เราคงจะต้องย้อนกลับมาดูว่าประเทศไทยมีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ที่จะมา    
บูรณาการในการดูสุขภาพนั้นมีอะไรบ้าง และจะดำเนินการอย่างไร  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
หลวงตาจบการศึกษาเป็นวิศวกรชลประทาน ไปทำงานอยู่ที่โครงการชลประทานในเขตจังหวัด

สกลนคร หลังจากนั้นก็ตัดสินใจบวชเป็นพระ ต่อมาหลวงตาก็ประสบปัญหาว่า ตนเองป่วยเป็นมะเร็ง
โพรงจมูก คุณหมอที่รักษาก็บอกว่า สงสัยจะอยู่ไม่เกิน 6 เดือน หลวงตาตัดสินใจว่า จะหันมาสู่การรักษา
แบบทางเลือกหรือการแพทย์ผสมผสานโดยการใช้สมุนไพร สมาธิบำบัด จนปัจจุบันหลวงตาก็มานั่งคุยให้
พวกเราได้ในปัจจุบัน ถือว่า “เป็นผู้ชนะมะเร็ง” อยากให้หลวงตาได้เราประสบการณ์การดำเนินงานของ
วัดคำประมงโมเดล ว่า ท่านได้นำเอาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก หรือการแพทย์ทุกรูปแบบ     
ที่เป็นประโยชน์มาใช้กับผู้ป่วยมะเร็งในการดูแลสุขภาพได้อย่างไร 
 

พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ จิรธัมโม 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร 
(อโรคยศาล วัดคำประมง) 

ต้องขอบใจโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่ได้ดูแลหลวงตาเป็นอย่างดี ในขณะที่หลวงตาป่วยเป็นมะเร็ง 
หลังจากออกมาจากโรงพยาบาลต้องดูแลตนเอง แต่คุณหมอประยุทธ์  โรจนพรประดิษฐ์ แพทย์ประจำ
โรงพยาบาลได้ให้ยามามาก เรื่องใจสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เรื่องความบริสุทธิ์ของ
ผู้รักษา ความสะอาดทางจิตวิญญาณของความเป็นหมอเป็นพยาบาลก็สำคัญ  ถ้ามีแต่ความรู้แต่ใจไม่บริสุทธิ์
หาประโยชน์ใส่ตัวตลอดเวลา ไม่ได้กระทำเพื่อผู้ป่วย ซึ่งตรงนี้คือปัญหาของโรคมะเร็งในประเทศไทย     
หลวงตาคิดว่า ควรต้องมีทางออกทางร่วมทางรอดและทางเลือก จะใช้ Medicine จุดหนึ่งแล้วต้องมา
ผสมผสานกับการแพทย์ผสมผสานหรือการแพทย์ทางเลือกอีกจุดหนึ่ง คือทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ผู้ป่วยรู้สึก
ว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งแล้วไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นโรคมะเร็งทำให้ปัญญาเกิด “ปัญญาในที่นี่หมายความว่า 
เอาตัวรอดด้วยใจ รอดด้วย ทั้งตัวท้ังใจทั้งจิตวิญญาณทั้งเศรษฐกิจก็รอดด้วย”  
 ก่อนมาบรรยายนี้ มี Professor มาจากวอชิงตันพร้อมนักศึกษาปริญญาเอกมาถ่ายและสัมภาษณ์
หลวงตา ศาสตราจารย์ในนั้นสามีท่านก็เป็นโรคมะเร็งและรักษาอยู่ที ่อเมริกา เขาขอให้หลวงตาเอายา
สมุนไพรส่งไปให้เขาด้วย พอเขาได้รับเขาก็กลับมาอีก ในปัจจุบันนี้หมอแผนปัจจุบันยังไม่ยอมรับ โดยบอก
ว่า ยาสมุนไพรดังกล่าวไม่มีงานวิจัย ปรากฏว่าของหลวงตา มี 50 วิจัย และถูกนำเสนอที่ต่างประเทศด้วย 
ก่อนเข้าห้องเสวนานี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ภาค International ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปบอก
กับนักศึกษาแพทย์ประเทศภูฐาน และประเทศปากีสถาน ว่า วัดคำประมงมีพระรูปเดียว พวกเราเรียน
คณะแพทย์ International ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะว่าสิ่งที่เราสอนกับนักศึกษาให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้
และทำให้เขามีความสุข และทำอย่างจริงจังโดยไม่ขัดแย้งกับแพทย์แผนปัจจุบันที่เรียกว่า มีหัวใจเดียวกัน 
ซึ่งคุณหมอที่โรงพยาบาลจุฬาฯ มีหัวใจเต็มร้อยในการช่วยเหลือผู้ ป่วยรวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้าน 
economic (ความประหยัด) มีการเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยที่วัดคำประมง โดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อหา Cost ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมือง 
การรักษาในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน พลังงานหนึ่งที่สำคัญคือ พลังงานจิต จะเล่าว่าตอนที่หลวงตาป่วย
หนัก ตอนให้ให้เคมีบำบัดครั้งสุดท้ายรวม 5 วัน 5 คืน จำนวน 3 รอบ วันสุดท้ายเวลา 06.00 หลวงตาขอ
ลาตายด้วยตัวเอง พอลาตาย เวทนาหลุดหมด รอดตาย พวกหมอและพยาบาลวุ่นวายใหญ่นึกว่าหลวงตา
ตายแล้วเพราะหลวงตาเงียบไป ตอนนั้นหลวงตาไม่มีเวทนาเลยจากเคมีบำบัดที่ให้ เพราะว่าได้ภาวนาจาก
พระอาจารย์ตื้อ อาจารธรรมโม ลูกศิษย์มือขวาของพระอาจารย์ ได้มั่นมาเทศนาในนิมิตให้คิรีมานนทสูตรไป
อ่านไปศึกษาให้เข้าใจแล้วกำหนดจิตตามนั้นก็หลุดจากเวทนา เวทนานั้นสามารถหายไปได้ด้วยการภาวนา 
แพทย์แผนไทยจะดึงเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกับ ยาหม้อหรือยา
สมุนไพรที่หลวงตาต้มให้ผู้ป่วยกินหรือทำเป็นแคปซูล หลวงตาเคยได้งบเพื่อมาดำเนินการในกิจกรรมของวัด 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

คำประมงในส่วนนี้ มาแต่ปรากฏว่าทางกระทรวงสาธารณสุขดึงกลับหมด จำนวน 70 ล้านบาท เอาไปให้
โรงพยาบาลอื่น ต้องขอฝากพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยเราเป็นพี่น้องกันประชาชนคนไทยเราเป็นคนไทย
เหมือนกันต้องไม่ทะเลาะกัน ทั้งท่ีหลวงตาได้มอบที่ดินให้ 4 ไร่ สุดท้ายกลับมาเอาเงินคืนหมด  

หลวงตามั่นใจว่าสามารถทำให้ผู้ป่วยรอดจากความทุกข์ได้ด้วยทั้งยาทั้งใจทั้งจิตวิญญาณ หมอทุก
คนมีใจเป็นหมอพร้อมจะช่วยผู้ป่วย ขอกรุณาอย่าไปฟังตามกระแส  

ตอนนี้กระแสกัญชาเข้ามา จะเอากัญชาไปรักษามะเร็ง กัญชาที่เป็นยาเดี่ยว ไม่ได้ต้องมีสมุนไพรอ่ืน 
(ตำรับ) เข้าไปผสมผสาน  
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ผู้ป่วย จำนวนกว่า 5,000 เป็นผู้ป่วยที่หลวงตาดูแล และไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกคนทำงานด้วยจิตอาสา
และจิตที่บริสุทธิ์ที่ทำงานกับหลวงตา ทุกคนที่หลวงตาพูดไว้แล้วว่า ผู้รักษาต้องมีความสะอาด แต่อย่างไรก็
ตามกิจการของวัดคำประมงทั้งหมดเดินไปได้ด้วยเงินบริจาค เราก็เป็นห่วงและมีความกังวลว่า จะทำอย่างไร
ให้รูปแบบการดูแลที่เรียกว่า Palliative care  ที่เป็นการผสมผสานที่ดีที่ทำให้ผู้ป่วยตายอย่างมีความสุข   
ถ้ามีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงจนเกินไป จะทำอย่างไรจึงจะมีระบบการ
บริหารจัดการในเชิงการเงินการคลังสุขภาพด้านสาธารณสุขท่ีเหมาะสมเพ่ือทำให้กิจการดี ๆ แบบนี้สามารถ
เดินไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โชคดีที่มีโครงการวิจัยที่เข้าไปศึกษาในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
(Palliative care) ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการบริการทั้งที่อยู่ในสถานพยาบาลที่เป็น รพ. หรือเป็นแบบกึ่ง
ชุมชนดูแลกันแบบผสมผสานในศาสตร์การแพทย์แผนไทยในรูปแบบวัดคำประมง ก็ดี การมีโครงการเข้าไป
ศึกษาวิจัยจะเป็นโอกาสดีที่อาจารย์จะมาเล่าให้ฟังว่า ผลของการศึกษาเป็นอย่างไรและอาจารย์คิดว่าพวก
เราจะผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือทำให้ระบบการดูแลที่บูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้า
ไปในระบบมีความยั่งยืน 
รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื ่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และการดูแลแบบบูรณาการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย    
ยากทั้งคู่ ถ้านำทั้ง 2 เรื ่อง มารวมกันก็ยากขึ้นไปอีก การทำวิจัยในเรื ่องนี้เราได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และมีคำถามว่า การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice palliative care) 
เป็นการรวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งบางคนก็เรียก Palliative care อยู่ที่ว่าประเทศไหนจะเรียก ซึ่งประเทศไทยมอง
ว่าเป็นการบริบาล เพ่ือคุณภาพชีวิตระยะสุดท้าย แล้วเราจะนำมาบูรณากับการแพทย์แผนไทย เพ่ือการดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ในลักษณะไหนซึ่งตรงนี้มีความน่าสนใจและท้าทาย 
 คนไข้โรคมะเร็งในประเทศไทย ถ้าสังเกตจากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในสิทธิหลักประกัน
สุขภาพของรัฐ พบว่า ถ้านำเอาข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี มาเฉลี่ย เราจะพบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรคกลุ่มนี้ที่เป็น
ผู้ป่วยในระยะสุดท้าย และยังมีผู้ป่วยกลุ่มอื่นด้วยที่ป่วยด้วยโรคแบบอื่นที่รักษาแล้วไม่หาย มีอาการแย่ลง
เรื่อย ๆ สุดท้ายเสียชีวิต ปีหนึ่งมีจำนวนมากกว่า 36,000 – 50,000 คน ซึ่งยังไม่ถึงร้อยละ 10 ที่เข้าถึง
การดูแลระยะสุดท้ายที่เรียกว่า Palliative care หรือการดูแลแบบประคับประคอง อยู่ในระบบการแพทย์ที่
พยายามรักษาจนถึงวินาทีสุดท้าย จะหายหรือไม่หายไม่รู้ ซึ่งเป็นความปรารถนาดีในการรักษา แพทย์ทุกคน
ก็จะพยายามทำให้ผู้ป่วยหายหรือบางคนไม่หาย สุดท้ายก็เสียชีวิต  
 ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้เข้ามาช่วย โดยเฉพาะการดูแลผู ้ป่วยที่บ้าน ซึ่งทาง 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการจ่ายเงินสนับสนุนเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับโรงพยาบาล
ที่ไปจัดบริการ มีจำนวน 10% ชี้ให้เห็นว่า สถานการณ์การการเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในประเทศ
ไทยยังไม่ดีพอ อย่างไรก็ตาม การบริการด้านนี้ในการแพทย์แผนปัจจุบันของโรงพยาบาลต่าง ๆ เพ่ิงเกิดขึ้น 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

เมื่อในช่วง 10 กว่าปีมานี้เอง เป็นเรื่องของความพยายามในการขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ให้เป็นรูปธรรมในโรงพยาบาล และถ้าจะเอาการแพทย์แผนไทยมาช่วยด้วยดำเนินการในเรื่องนี้ จะเป็น
ความท้าทายยากเป็น 2 เท่า ไม่ใช่แต่เฉพาะแพทย์ พยาบาลที่อยู่ในระบบโรงพยาบาลเท่านั้นที่จะ รู้จัก     
แต่รวมถึงการที่จะทำให้ประชาชนในสังคมได้รู้จักการดูแลในรูปแบบนี้ด้วย  
 สถิติท่ีน่าสนใจคือผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมดในประเทศที่พัฒนาแล้ว การบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายยิ่ง
พัฒนาไปเรื่อย ๆ จะมีผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคมะเร็งเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ด้วย ประเทศไทยก็คล้ายกันโรงพยาบาล
ที่มีพัฒนาการเรื ่องนี้ดีจะพบว่า ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่ผู ้ป่วยโรคมะเร็ง ในบ้านเรา ถ้าดูสถิติจะพบว่า          
การเข้าถึงบริการการดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการบางราย 7 วัน หรือ 14 วันก็ต้องเสียชีวิต 
แปลว่า เป็นบริการที่ผู ้ป่วยเข้าถึงที่ค่อนข้างล่าช้า ในต่างประเทศเขาอยากจะให้มี Early palliation ตั้งแต่
ช่วงแรก ๆ ของการรู้ว่าตนเองมีการเจ็บป่วย เพื่อทำให้เกิดการบูรณาการ การรักษาให้หายจากโรค กับการดูแล
แบบประคับประคองทำไปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่ว่าให้มีรักษาจนไม่มีทางหาย แล้วค่อยรู้สึกหมดหวังกับการรักษานั้น 
ค่อยมาเริ่มการดูแลแบบประคับประคอง การทำแบบนั้นทำให้ผู้ป่วยมีเวลาปรับตัวหรือมีทางเลือกที่น้อยมาก   
ทำให้คุณภาพผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ดีและทำให้เสียชีวิตได้ ฉะนั้น ในต่างประเทศเขาอยากให้มีระบบดังกล่าว
ก่อน 6 เดือนก่อนผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ในประเทศไทยนอกจากการเข้าถึงในระบบดังกล่าวได้น้อยแล้ว ยังมีจำนวน
ผู้เสียเร็วกว่าปกติด้วย  ทุกวันนี้คนเข้าถึงการดูแลระยะสุดท้ายได้อย่างไร ส่วนใหญ่มาจากการวินิจฉัยของแพทย์ 
ตอนที่เราไปศึกษาทีมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง พบว่ามี 3 แบบ 1) ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหมด
วิธีการรักษาแล้วค่อยมารับคำปรึกษาในการดูแลแบบประคับประคอง  2) ผู้ป่วยมีการเจ็บป่วยและเข้าถึงเกณฑ์
ที่กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาว่าเป็นเกณฑ์ผู้ป่วยจะได้รับการปรึกษาไปยังแพทย์เพื่อให้การรักษาแบบ
ประคับประคอง และ 3) ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการดูแลแบบ
ประคับประคองในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้เร็วขึ้น ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นปัญหาอยู่  การเข้าถึงรูปแบบ
หนึ่งเป็นการเข้าถึงในเหตุเพราะการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยเดินเข้ามาเองและบอกหมอเองว่าขอ
ดูแลแบบประคับประคอง จะไม่รักษาฉายแสงหรือเคมีบำบัด แต่ผู้ป่วยแบบนี้ประเทศไทยยังพบน้อยมาก ผู้ป่วย
ที่เข้ารับการดูแลประเภทนี้อาจจะต้องรับการดูแลในโรงพยาบาลอย่างเดียวในบางครั้งอาจจะต้องไปดูแลที่บ้าน 
เพื่อให้ผู้ป่วยนั้นอยู่ในสภาพแวดล้อมกับครอบครัวอันเป็นที่รัก และเสียชีวิตอย่างมีความสุข แต่จากการศึกษา
พบว่า บางครั้งการเสียชีวิตที่บ้านก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดี ในครอบครัวขาดความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านพอเห็น
ผู้ป่วยอาการหนัก ประกอบกับที่บ้านไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและญาติหรือเพื่อบ้านก็กดดัน จึงต้องนำผู้ป่วยมา
โรงพยาบาลก็มีซึ่งมีข้อดีว่าในยามเสียชีวิตแพทย์สามารถออกใบรับรองให้ได้ว่าเสียชีวิตในเวลาไหนเพื่อไม่ให้มี
ปัญหาในข้อกฎหมายในอนาคต    
 ความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว เป็นอีกเรื ่องหนึ่งที่สำคัญและต้องเรียนรู้ โดยเฉพาะถ้าจะ
ประยุกต์เอาการแพทย์แผนไทยมาช่วยเหลือทางด้านการดูแลแบบประคับประคอง สิ่งหนึ่งที่คิดว่าสำคัญคือ     
การขึ้นอยู่กับการยอมรับของผู้ป่วยในการพยากรณ์โรค บางครั้งผู้ป่วยเวลารู้ว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นาน เขาจะมี
ภาวะทางจิตสารพัด ปฏิเสธ ไม่จริง ยอมรับไม่ได้ ซึมเศร้า หรือว่าจะเริ่มยอมรับได้แล้ว ทำใจได้ เข้าใจมัน 
คุณภาพชีวิตและสิ่งที่ผู้ป่วยและครอบครัวต้องการที่เป็นหัวใจสำคัญ แต่ที่สำคัญสิ่งแรกสำหรับผู้ป่วยคือทุกคนไม่
อยากทรมาน ไม่อยากปวด ทำอย่างไรจึงจะหาย อีกประการที่พบ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการความสงบ ความเป็น
ส่วนตัว อันนี้เป็นความท้าทายในการจัดบริการการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ เนื่องจากมี
พื้นที่จำกัด เป็นหอผู้ป่วยรวมมีผู้ป่วยและญาติเดินไปเดินมา จึงเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสำหรับการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย แต่ถ้าไปรับการ ดูแลที่อโรคยาศาล วัดคำประมง จะเห็นว่าบ้านพักของผู้ป่วยจะแยกเป็นสัดส่วน  
ไม่ปะปน จะให้ผู้ป่วยได้อยู่กับครอบครัว ให้มองเห็นว่ามีความสงบและมีเป็นส่วนตัว 
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ผู้ป่วยมักจะต้องการอยู่กับคนที่เขาไว้วางใจ เชื่อถือได้ แต่จะไม่เป็นคนในครอบครัวของเขาหรือญาติ
พี่น้องก็ได้ จากกรณีศึกษาพบว่า  คนที่ดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยกลายเป็นเพื่อน ไม่นับคู่สมรส เพราะฉะนั้น 
บางครั้งไปบังคับให้เป็นลูก เป็นหลานหรือเป็นญาติพี่น้องบางทีก็ไม่ใช่ ลักษณะของความเป็นครอบครัวใน
ความรู้สึกของผู้ป่วยกับความเป็นครอบครัวทางสายเลือด บางทีมันไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไป 
 เรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือความรู้สึกที่เป็นเรื่องติดค้างในใจ ผู้ป่วยมักจะมีประเด็นที่เป็น
ความวิตกกังวลเสมอว่า ทำอย่างไรถึงจะปลดเปลื้องความติดค้างในใจได้ การปลดเปลื้องความติดค้างในใจ
ได้มากหรือน้อยนั้นในแง่พุทธศาสนา มองว่าเป็นบุญเป็นกรรมของแต่ละคน บางคนก็ทำใจได้ง่ายก็จะหลุด
พ้นง่าย แต่บางคนทำอย่างไรก็ไม่หลุดจากใจ การดูแลแบบประคับประคองนั้น เริ่มจะมีคำถามว่า ผู้ป่วยคิด
ว่าต้องการทำอะไรอีกจะได้ไม่ต้องติดค้าง บางคนก็จะมีจริตไม่เหมือนกัน ผู้ให้การดูแลบางคนไม่เข้าใจ เขาก็
เปิดเทปธรรมะให้ฟัง แต่ผู้ป่วยบางคนก็อย่างฟังเพลงไทย ซึ่งผู้ให้การดูแลต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วย    
 ผู้ป่วยบางคนไม่ได้ต้องการคนมานั่งเยี่ยมเขา มาถึงก็มีความรู้สึกว่าโธ่สู้  ๆ นะ เขาไม่ได้ต้องการ
ความเห็นใจหรือความสงสาร ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บางครั้งต้องการความเข้าใจมากกว่า ผู้ป่วยบางคนไม่
ต้องไปรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นกรรม ผู้ป่วยต้องการความเข้าใจ เขาไม่ได้ต้องการความสงสาร สิ่งนี้เชื่อว่าแพทย์ 
พยาบาล หลายท่านที่ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะต้องเข้าใจให้มาก 
 ฉะนั้นการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะสุดท้ายของผู้ป่วยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องทำความ
เข้าใจในองค์ประกอบหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้อง อยากให้เป็นการดูแลแบบองค์รวมจริง ๆ ซึ่งต้องอาศัย สหสาขา
มาช่วยกัน ที่สำคัญคือ ตัวผู้ป่วย ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่จะดูแลผู้ป่วยในโรคกลุ่ม
นี้ ไม่ใช่แค่เรื่องยาหรือมีหมอเพียงอย่างเดียว และพบว่า ปัจจัยสำคัญนอกจากการดูแลแบบประคับประคอง
เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตแล้ว การมีบทบาทเชิงรุกของผู้ดูแลที่เป็นญาติมิตรที่ผู้ป่วยไว้วางใจ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
มาก การปล่อยผู้ป่วยทิ้งไว้แล้วให้พยาบาลดูแลตนเอง ไม่ใช่คำตอบของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะสุดท้าย 
การจัดสถานที่หรือบ้านที่อยู่อาศัย (Home environment) การสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว มีคนที่
ใกล้ชิดอยู่ด้วยกัน การจัดสิ่งแวดล้อมให้ผู้ป่วยรู้สึกว่ากำลังอยู่บ้านของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  
 ผมในตอนที่ทำโครงการนี้ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่วัดคำประมง ได้มองเห็นหลาย ๆ เรื่องของการแพทย์
แผนไทย ผมคิดว่าการไปวัดคำประมงผมเข้าใจผิด เพราะตอนผมที่ศึกษาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยากจะดู
ว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเขาทำอย่างไร ปรากฏว่าผมไปพบการจัดการดูแลผู้ป่วย     
สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่ามีความโดดเด่นต่างจากการแพทย์แผนปัจจุบัน คือมีความเป็นองค์รวมสูงมาก มีการจัด 
องค์ประกอบของการจัดการดูแล ไม่ใช่แค่เรื่องการมีแพทย์ พยาบาล มีสั่งการรักษา หรือผู้ป่วยได้รับยาแล้วนอน
พักไป แต่การจัดกิจกรรมในกระบวนการดูแลและการบำบัด มีการจัดสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ สิ่งแวดล้อมทางจิตใจและสังคมที่เกิดขึ้นในการจัดบริการที่เป็นองค์รวมสูงมาก การที่มีสมาชิกเป็น
ครอบครัวอยู่เป็นแห่งๆ เป็นองค์ประกอบของการจัดบริการที่เป็นองค์รวม นอกจากการเป็นองค์รวมแล้ว ยัง
พบว่า การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีความเป็นบูรณาการ คำว่า “บูรณาการต่างจากองค์รวม” การแพทย์แผน
ปัจจุบัน คือมีความสนใจคุณภาพชีวิต มีลักษณะเด่นของการจัดการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย แบบบูรณาการ
เพื่อให้ผู้ป่วยหาย ผู้ป่วยไม่ได้ไปเพื่อต้องการดูแลระยะสุดท้ายแบบประคับประคองเพียงอย่างเดียว แต่เขายัง
อยากหายจากโรคด้วย แต่กระบวนการรักษาที่วัดคำประมงให้กับผู้ป่วยจะมีลักษณะที่บูรณาการ Palliative 
care ไปพร้อม ๆ กัน ผู ้ป่วยและครอบครัวเกิดการยอมรับในการพยากรณ์โรค ทำให้มีคุณภาพชีวิตและ              
มีสุขภาพจิตที่ดีเพราะผู้ป่วยจะค่อย ๆ ปรับตัว ถ้าเขาตอบสนองต่อการรักษาแล้วสามารถหายได้หรือสามารถ
ควบคุมโรคได้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่ง ในรายที่ไม่หายผู้ป่วยก็จะมีความสามารถในการที่จะยอมรับเส้นทางนี้อย่างมี
ความสุขมากกว่าการแพทย์แผนปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของการจัดบริการที่พบการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่เกิดการยอมรับสูงนี้ ถือว่าเป็นลักษณะเด่น  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ถ้าจะเอาเรื่องนี้มาบูรณาการในเชิงการแพทย์แผนไทย คิดว่ายังมีประเด็นที่เป็นความท้าทายที่ต้อง
พิจารณาอีกบางส่วน เช่น คนไข้เห็นว่าการแพทย์แผนไทยกับเรื่องนี้เป็นทางเลือกหรือเป็นทางเลือกสดุท้าย  
เราอยากให้เป็นทางเลือกมากกว่า แต่คนส่วนมากยังมองเรื่องนี้เป็นทางเลือกสุดท้าย ทั้งในเชิง Palliative 
care และการแพทย์แผนไทย ต้องค่อยๆ เปลี่ยนค่านิยมทางสังคม และเป็นการเปลี่ยนก่อนการป่วย และ
ตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มป่วย ทีมงานแพทย์ พยาบาล ต้องเข้าใจเรื ่องนี้ มีบางคนพยายามจะบอกว่า รักษาแบบ 
Palliative ไม่แพง อันนี้ห้ามพูด เพราะผู้ป่วยและครอบครัว เมื่อถึงเวลาที่เขาเจ็บป่วยเขาจะคิดว่าที่เราเสนอ
ตัวเลือกนี้ให้เขาเป็นเพราะมันถูกและประหยัด พอใช้ในกระบวนการหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ในทาง
ปฏิบัติจริง ๆ ก็ไม่ได้ถูก 

ตอนที่ไปศึกษาต้นทุนการให้บริการในหอผู้ป่วยรวมถึงที่วัดคำประมงนั้น ถ้าลองเอาค่าใช้จ่ายการ
ดูแลผู้ป่วยใน จะพบว่า การดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยเท่ากับโรงพยาบาลแผนปัจจุบัน ซึ่งมัน
ต้องใช้ยาหลายตัวที่มีราคา ค่ายาสมุนไพรและค่าวัสดุที่เกิดขึ้นในการดูแลผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยก็มี
ราคาพอสมควร ถ้าดูจากค่าวัสดุและค่ายาอย่างเดียวอาจจะสูงกว่าในหอผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั่วไปด้วยซ้ำ 
อย่างที่บอกว่า การรักษามันเกิดไปพร้อมกับการดูแลแบบประคับประคอง เพราะฉะนั้น ถ้าการแพทย์แผน
ไทยจะเป็นทางเลือกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ต้องเป็นไปเพ่ือคุณภาพชีวิตของคนไข้ไม่ใช่เพราะว่า
ราคาถูกนี่สำคัญมาก  

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ ซึ่งให้เราเห็นในภาพกว้างและเจาะลึกลงมาถึงประเด็นที่เราบูรณาการ
เรื่องการแพทย์แผนไทยเข้าไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยใช้โมเดลวัดคำประมงเป็นต้นแบบ 
จุดเด่นของ Palliative care แบบวัดคำประมง มีความเป็นองค์รวมและคำนึงถึงคุณภาพชีวิตมากกว่าที่จะ
ไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของการรักษาอาการต่าง ๆ จึงมีมิติทั้งทางด้านทางกาย ทางจิต และจิตวิญญาณสังคมไป
พร้อม ๆ กัน ถ้าดูจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในอดีตเราก็ไม่มีโรงพยาบาล เราใช้บ้านของหมอเป็นที่
รักษาและเราก็บูรณาการในรูปแบบองค์รวม 
คุณจิตรณิญาณ์  ฐิติปัญญรัตน์ 
โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ในส่วนของ Palliative care มีความรู้สึกภาคภูมิใจมากที่แพทย์แผนไทยที่ทำงานด้วยกัน ได้ศึกษา
การดูแลผู ้ป่วยระยะสุดท้ายจากวัดคำประมง และได้นำเอาโมเดลของวัดคำประมงมาใช้กับผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล อาจจะไม่ใช่ระยะสุดท้าย เวลาดูผู้ป่วยจะมีท้ังในโรงพยาบาลและในชุมชน ถ้าในโรงพยาบาลจะ
เป็นแพทย์ส่งต่อมาให้แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระยะเริ่มต้น ปฐมภูมิหรือป่วยน้อย ๆ ถ้าเป็นมากขึ้น
ก็ให้ผู้ป่วยกลับมาหาแพทย์แผนปัจจุบัน   
 กลุ่มโรคเรื้อรัง ถ้าอยู่ในโรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยมีอาการปวด แพทย์ก็จะส่งในโรคมะเร็งนี้ สิ่งที่เรา
บอกแพทย์ก็คือนวดและประคบสมุนไพรไม่ได้ เพราะจะทำให้เชื้อมันกระจายไปมากขึ้น แต่ ณ วินาทีนั้นที่
ไปเจอผู้ป่วย ยาก็ให้กับผู้ป่วยก็ไม่มีอยู่แล้ว เราจะทำอะไรให้ผู้ป่วยได้นอกจากไปสัมผัสเขาให้ความอบอุ่นเขา 
คุยกับเขา เวลามาอบรมเรื่องแพทย์ทางเลือกเขาบอกให้หัวเราะบำบัด ตอนนั้นเขาก็หัวเราะไม่ไหว สิ่งที่เรา
ให้เขาได้คือเรื่องของการสัมผัสไปตามแนวนวด แพทย์แผนไทยทำได้และพวกเราก็ทำแล้ว อีกสิ่งที่เจอกับ
ผู้ป่วยคือ แผลกัดทับจากการนอน บางทีแพทย์แผนไทยไม่มีโอกาสได้ทำแผล เพราะเป็นหน้าที่ของพยาบาล 
เพราะวิธีทำแบบแผนปัจจุบันคือการขูดเอาเนื้อเยื่อที่ตายออกไป ใส่ยาแล้วปิดแผล วันรุ่งขึ้นก็ทำแบบเดิมอีก
แผลก็จะลึกไปเรื่อย ๆ เมื่อมันไม่ไหวแล้ว ผู้ป่วยบางคนอาจจะขอกลับไปท่ีบ้าน แต่ส่วนหนึ่งหมอก็จะประชุม 
กันว่า case นี้อยู่นานแล้วกลับได้หรือยังอาจมีการติดเชื้อได้ เพราะผู้ป่วยอ่อนแอ ก็พากลับไปที่บ้านเหมือน
เป็นหน้าที่ของเราโดยตรง ปรากฏว่าทีมหมอครอบครัวไปกันทั้งทีม ถ้าเราไปเจอผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
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ส่วนมากเป็นมะเร็ง วิชาชีพอื่นไม่สามารถให้การดูแลได้ แต่มี 2 วิชาชีพเท่านั้นคือ พยาบาล กับแพทย์     
แผนไทย พยาบาลจะถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง มีอาการปวดหรือไม่ แพทย์จะบอกว่ายากินไม่ได้แล้ว จากนั้นก็
หันมาหาแพทย์แผนไทย บางทีปวดแผลมาก เราก็บอกว่าถ้ามีแผลเราสามารถทำยาเองได้  
 จากการศึกษาว่า แผลที่ผู้ป่วยเป็นนั้นไม่ได้มีการติดเชื้อแต่เกิดจากการนอนนาน กดทับไปเรื่อย  ๆ 
ไม่มีอากาศเข้าไป เนื้อก็ตายเพ่ิมขึ้น เราทำแบบง่าย คือเอาขมิ้นชัน ล่าสุดมียาของกรมแพทย์แผนไทยฯ ที่ส่งไป
ให้เราใช้ คือ เหลืองสุราษฎร์ ใช้ได้ดีมาก ตัวยาก็จะมี ขมิ้นอ้อย ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ตอนหลังเราก็ใส่
เข้าไปอีก ปรากฏว่า ผู้ป่วยมาเบิกต่อบอกว่า แผลที่เป็นนานหลายเดือนต่อมามีอาการดีขึ้น ผู้ป่วยบาง คน
แพทย์บอกญาติว่าดูแลกันไปนะมีเวลาอีก 3 เดือน เชื่อไหมว่าคำพยากรณ์ดังกล่าวนั้น ทำให้ผู้ป่วยตายงา่ย 
เราไม่อยากบอกให้แพทย์บอกผู้ป่วยแบบนั้นเลย   

ฉะนั้น แพทย์แผนไทยที่เข้าไปคือ 1) ให้กำลังใจ 2) สัมผัส พูดกับผู้ป่วยทุกครั้งต้องจับมือ เราจะ
บอกกับญาติว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากได้ ถ้าเป็นญาติไม่ต้องสัมผัสอย่างเดียวกอดเลย ความอบอุ่นทำให้เขามี
กำลังใจขึ้น นี่คือสิ่งที่แพทย์แผนไทยทำได้ บางครั้งญาติเขาจะถามว่าหมอมียาสมุนไพรให้กินไหม ระยะนั้น
บางทีที่เราเจอเขา เขาไม่สามารถที่จะรับอะไรได้แล้ว ได้แต่กินอาหารที่ทางโรงพยาบาลสั่งจ่ายให้ บางคน
ถามว่า หมอมียาอย่างหมอแสงไหม มันไกลเหลือเกินไปไม่ไหว แต่ถ้ามีญาติและพอที่จะเดินทางไปได้ เรา
อยากให้ไปติดต่อที่วัดคำประมงจะดีกว่าไหม เพราะรูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่วัดคำประมงนั้น ทำให้คนไข้
กลับมาฟ้ืนตัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเราก็เลยอยากจะแนะนำ 

ในส่วนของสภาการแพทย์แผนไทย การดูแลสมาชิกสภาฯ ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 
อย่างที่ดูในละครทีวีทองเอก หมอแผนไทยสามารถสั่งการรักษาเป็นรายบุคคล แต่แพทย์แผนไทยทุกวันนี้     
มีข้อจำกัด ยาที่ใช้ได้มีประมาณ 70 ตำรับ การที่จะมาปรุงแต่งเองไม่ค่อยได้ ไม่เหมือนหมอทองเอกปรุงเอง 
หรือว่าความชำนาญความเชี่ยวชาญของหมอไม่มีอันนั้นก็ไม่ทราบ เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สภา
การแพทย์แผนไทย จะต้องทำ ณ ตอนนี้คือ ทำให้แพทย์แผนไทยมีความเชี่ยวชาญในการใช้ยา และต้อง
วินิจฉัยให้เป็น ในหลักสูตรที่เรากำลังจะคุยกัน เรื่องของ Palliative care เป็นการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะ
สุดท้าย เราก็ต้องสร้างแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน สามารถเข้าไปดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ตามวิชาชีพที่อนุมตัิ
บัตรให้ ต้องยอมรับว่า เราอยู่ในโลกแผนปัจจุบัน ถ้าเราไม่มีวุฒิบัตรอะไรก็เกิดความไม่เชื่อถือ เรื่องนี้ต้องมี
ความร่วมมือกับทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการเขียน PCG หรือแนวทางเวชปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลผู้ป่วยในกลุ่มโรคเรื้อรัง โดยนำงานวิจัยของอาจารย์เข้าร่วมทำ 

อีกส่วนหนึ่ง ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสมาชิกก็สามารถเรียนรู้ได้คือหลักสูตร Caregiver ในแนวของแพทย์
แผนไทย ควรจะทำอย่างไรในการดูแลผู ้ป่วย โดยดูรูปแบบจากวัดคำประมงได้โดยตรง โดยใช้หลัก              
ธรรมานามัย ดูตั้งแต่ กายานามัย จิตตานามัย ชีวิตานามัย เราจะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยมีความสมดุล อยู่กับ
ธรรมชาติได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุข ไม่ต้องถึง Palliative care  

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ประเด็นที่ อ.จิตนิญาณ กล่าวถึงบทบาทของสภาฯ ที่จะจัดให้มีการพัฒนาด้านวิชาการโดยการฝึกอบรม 
ใช้ชื่อหลักสูตรเบื้องต้นว่า หลักสูตรหมอทองเอก 1  หมอทองเอก 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้แพทย์แผนไทยได้ใช้
องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้ศึกษามาใช้ในการปรุงยาเฉพาะราย ซึ่งต้องรู้จักสมุฏฐานวินิจฉัยว่า
ผู้ป่วยในแต่ละรายมีธาตุเจ้าเรือนเป็นอย่างไร สมุฏฐานการเกิดโรคเป็นอย่างไร มีปิตตะ วาตะ เสมหะ หย่อน
กำเริบพิการอย่างไร และการจัดยาให้เหมาะสมเฉพาะกรณีคนไข้แต่ละรายนั้นมีอะไรบ้าง กราบขอความเมตตา
จากหลวงตา หลักสูตรหมอทองเอก 1 หมอทองเอก 2 คงจะขออนุญาตใช้สถานที่วัดคำประมงเป็นโรงเรียนสอน 
อาจารย์หมอจิรุธ อาจารย์มองว่าแนวทางที่เราจะขยายผลรูปแบบวัดคำประมง อาจไม่ต้องไปมองในแง่
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมากมายแต่ควรจะมีการเสนอนโยบายว่าจะทำอย่างไรให้รูปแบบการดูสุขภาพของ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

วัดคำประมงมีการขยายออกไปยังโรงพยาบาล เคยมีคนตั้งคำถามว่า วัดคำประมงทำไมจะต้องมาดูแลรักษา
ผู้ป่วย แต่เดิมเราไม่มีโรงพยาบาลในแบบโรงพยาบาลจุฬาฯ หรือโรงพยาบาลศิริราช ในประวัติศาสตร์คน
ไทยเราอาศัยบ้านหมอเป็นโรงพยาบาล แล้วสถานที่หนึ่งคือ วัด เรามีวัดอยู่ทั่วประเทศ จะทำอย่างไรให้วัด
เป็นสถานที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในรูปแบบวัดคำประมง   
พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ จิรธัมโม 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร  
(อโรคยศาล วัดคำประมง)   

จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลย ในเรื่องของจิตวิญญาณสามารถใช้ได้ทุกโรคไม่ใช่เฉพาะโรคมะเร็ง  
ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง ใช้ยาสูตรวัดคำประมงรักษาโรคมะเร็งได้ผลดี เขาก็มารายงานให้ฟัง   
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรเปิดกว้างว่าทำอย่างไรเราจะมามีการศึกษาระหว่าง
การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว ขอฝากอาจารย์จิรุธด้วย เท่าที่
หลวงตาสังเกตมาในหลายๆ โรงพยาบาลที่มาอบรมทีวัดคำประมง ผู้อำนวยการเขาไม่ค่อยเปิดใจที่จะ
ยอมรับการแพทย์แผนไทย เด็ก ๆ ที่จะทำงานแผนไทยก็ทำไม่ได้ บางทีทีมงานแผนไทยก็ยังไม่มีทักษะ
เพียงพอ ปีนี้คุณก็จะมีอีก 10 โรงพยาบาล จำนวนกว่า 70 คน ที่จะมาอบรม Take course ในเรื่องของ
การแพทย์แผนไทยกับ Palliative care ส่วนการต้มยาทองเอก 1 ทองเอก 2 จะเน้นเรื่องการต้มยาซึ่งเป็น
ศิลปะอย่างหนึ ่งทั ้งวิธีก่อนและระหว่างการต้ม ต้องมีการเอายามาสวดคาถา ต้มแล้วได้ของกลิ ่นยา         
ชาวต่างประเทศท่ีมาเรียนการต้มยารู้สึกสนุกสนานมากกว่าจะไปนั่งฉีดยาเคมีบำบัด มันเป็นอะไรที่ดีสำหรับ
ประเทศไทยที่เรามีหมอแบบนี้  ที่เขามาดูงานจำนวนกว่า 20 - 30 ประเทศ เขาบอกว่าที่นี่เป็นสวรรค์ของ
มนุษย์โลก หมอจากภูฐาน หมอจากที่ไหน ๆ มาเปลี่ยนก็ได้ความคิดใหม่ ๆ ทันที เจอผู้ป่วยโรคมะเร็งฉีด
สารเคมี ฉายแสง ต่อไปนี้เขาจะไม่คิดแบบนั้นแล้ว เขาต้องคิดเรื่องจิตวิญญาณและความรู้สึกตอบสนองของ
ผู้ป่วยมากกว่า ฉะนั้นกรมการแพทย์แผนไทยฯ หรือกระทรวงสาธารณสุขจะทำอย่างไร ซึ่งไม่ควรคาดหวัง
เพราะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องกายเพียงอย่างเดียว ควรจะมีการผสมผสานกันโดยเฉพาะการให้ยา
ควรจะมีการปรับยาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละราย  
 อย่างประเทศอเมริกายาที่ใช้สำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้มีราคาแพงมาก และแพงกว่าแผนปัจจุบันที่ใช้ใน 
palliative care พอเขามาเห็นรูปแบบของวัดคำประมง เขาก็เข้าใจและพร้อมที ่จะเอาไปเผยแพร่ใน
ประเทศเขาและในหลายประเทศเหล่านี้ หลวงตาจึงมองเห็นทางออกของประเทศไทยในเรื่องโรคมะเร็ง 
และหลวงตาตั้งใจลึก ๆ กับหมอจิรุธว่า เราจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกในการรักษาโรคมะเร็งให้ได้ ตั้งใจกับ
กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่าเราจะต้องเป็นผู้นำในการ
รักษาโรคมะเร็งของโลกไม่ใช่แค่โรคมะเร็งในประเทศไทย เพราะผู้ป่วยโรคมะเร็งในหลายชาติก็มารักษาที่
หลวงตากันมาก ฝากเรื่องนี้ไว้กับประชาชน คุณหมอ กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
ทำอย่างไรให้ความรู ้ส ึกทางใจของหมอแผนปัจจุบ ันและหมอแผนไทย ได้ร ู ้ส ึกว ่าไม่ได้ขัดแย ้งกัน            
สภาการแพทย์แผนไทย จะได้ทำงานได้สะดวก  
รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถ้าเราจะขยับเรื่องนี้ ต้องทำ 2 - 3 อย่าง ได้แก่ วัดคำประมงไม่ได้เป็นหน่วยของ สปสช. ในมุมของ
นโยบายกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะต้องช่วยสถานบริบาลแพทย์แผนไทย จะมีหน้าตาอย่างไรหรือจะต้อง
ใช้กฎหมายอะไรรองรับ จะต้องให้เขาเป็นหน่วยบริการในระบบของ สปสช. ซึ่งกฎหมายของ สปสช.      
เปิดช่องให้ทำได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องให้การรับรอง มันมี
กฎหมายเขียนไว้ส่วนสถานบริบาลแพทย์แผนไทยจะมีหน้าตาอย่างไร กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องช่วย  
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ศึกษาและถอดรูปแบบที่ดีมาเป็นตัวกำหนด อาจจะต้องทำให้เกิดความหลากหลาย อาจจะเป็นสถานบริบาล 
ซึ่งยืนด้วยตัวเองก็ได้ จะมีผู้ป่วยในหรือไม่มีผู้ป่วยในไม่สำคัญ อาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาล   
ที่ให้บริการอยู่แล้วของกระทรวงสาธารณสุข แต่มีหน่วยหนึ่งซึ่งมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยไม่ต้องทำอะไรมากใน
ระยะแรก ให้เป็นเรื่องปกติของสังคมที่ต้องเรียนรู้และซึมซับ พอเห็นผลงานก็ดำเนินการไปได้เอง ในครั้ง
แรกเริ่มที่จังหวัดละแห่ง น่าจะเป็นไปได้ ตอนนี้คิดว่าประชาชนทั่วไปสนใจ คนที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยเรื่อง
แพทย์แผนไทยคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวัด เป็นต้น 
 ตอนที่ทำเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย รูปแบบหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นไปได้ในประเทศไทย ไม่ใช่ 
Hospice ที่เป็นสถานพยาบาล ประเทศไทยไม่รวยพอที่จะจ่ายเงินกรณีการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือ
ผู้ป่วยระยะยาวเป็นผู้ป่วยในได้ เรามีความจำเป็นต้องทำเป็นผู้ป่วยนอก 
 โมเดลหนึ่งที่เสนอไว้ คือ โมเดลที่เรียกว่า Community resident คือ การมีที่พักในชุมชน อาจจะไม่ใช่
บ้านผู้ป่วย การพักอยู่บ้านผู้ป่วยอาจมีข้อเสียเปรียบอยู่ 2 - 3 อย่าง คือ 1) ญาติผู้ป่วย ครอบครัวที่มาดูแลต้อง
ออกจากงาน การออกจากงานแล้ววันหลังกลับไปทำงานใหม่มันยาก 2) ถ้าเขาต้องดูแลคนเดียวมันเหนื่อยเกินไป      
3) สถานพยาบาลพยายามจะอบรมพัฒนาทักษะกับญาติแต่ทำเสร็จ พอญาติเขาเสียชีวิตทักษะความรู้เหล่านั้นเขา
เลิกใช้ไม่คุ ้ม แนวคิดคล้าย ๆ Home stay ถ้าสนใจดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาจจะผูกไว้กับวัดที่เป็นวัดแนว
ธรรมชาติ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม แล้วกรมการแพทย์แผนไทยฯ สนับสนุน จะดีมาก        
สิ่งเหล่านี้จะทำให้สถานบำบัดเริ่มเกิดขึ้นและก่อตัวได้ และจัดรูปแบบที่จะเป็นการดูแลแบบองค์รวม ซึ่งรวมถึง
สถานที่และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ที่ผู้ป่วยยอมรับในการดูแล ซึ่งจะต่างจากแพทย์แผนปัจจุบันที่นอนอยู่กับเตียง
รอคนมาฉีดยา จะดำเนินการในรูปแบบนี้จะทำให้เรื่องนี้ติดตลาดง่ายขึ้น ขณะเดียวกันในส่วนของโรงพยาบาล     
ก็ค่อย ๆ เติบโตไป ถ้าไม่มีสถานบริบาลออกมาโดยเฉพาะอย่างนี้คิดว่าคนจะเข้าใจยาก 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ขอเป็นฉันทามติ ถ้าเรานำเอาแนวคิดที ่อาจารย์จิรุธ แนะนำไปขับเคลื ่อนต่อ ฝั่งของวัดเคยได้รับ
คำแนะนำจากท่านอาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร ท่านบอกว่า อยากจะเอาวัดทั่วประเทศมาเปิดเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ใช้การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าไป ท่านยินดีที่จะไปประสานคัดเลือกหา
วัดทั่วประเทศมาทำงานนี้ร่วมกัน คงจะต้องหากลไกไปเชื่อมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยากจะ
ชวนทางสภาการแพทย์แผนไทยมาคุยตลอดว่าท่านยินดีที่จะผลักดันให้วิชาชีพแพทย์แผนไทย ได้เข้าไปมีบทบาท
ในการดูแลสุขภาพของพ่ีน้องประชาชน 
 ถ้าเราเห็นฉันทามติร่วมกันอย่างนี้ กราบนมัสการหลวงตาเป็นที่ปรึกษาโครงการนี้ อยากจะขอให้   
อาจารย์จิรุธ ช่วยมาเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อจะขยายผลจากสิ่งที่อาจารย์ วิจัยไว้แปลงออกมาให้เป็น
รูปธรรมไปสู่การขับเคลื่อน จะทำให้คนไทยเราอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยที่เข้าสู่
ระยะสุดท้ายของการเจ็บป่วย จะได้มีทางเลือกมีทางรอดและมีทางออก จะทำให้เรามีการพัฒนาเรื่องของระบบ
สุขภาพของประเทศไทย ให้เป็นระบบสุขภาพที่สามารถตอบสนองการดูแลผู้ป่วยอย่างมีความเป็นมนุษย์และมี
ความยั่งยืนต่อไป 

อาจารย์มนตรี เป็นวิศวะทางเลือกสนใจเรื่องพลังชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของน้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อม 
เรื่องของพลังจิตเป็นเรื่องสำคัญ ร่างกายเราสามารถรักษาตัวเองได้อย่างดี หมอเพียงช่วยรักษาเรา แต่สิ่งสำคัญ
คือตัวเรา โอกาสที่เราจะทำให้คนป่วยหายได้เร็วคือพลังจิตสำคัญที่สุด ในร่างกายเราเป็นไฟฟ้า ตอนนี้มี
สิ่งแวดล้อมที่รบกวนเซลล์ในร่างกายเรามากมายทำให้เราไม่ปกติ ถ้าเราไม่ปรับสมดุลในสิ่งนี้จะทำให้เรารักษา
ตัวเองได้ยาก ถ้ามีโอกาสเข้าไปอยู่ในวัด ตอนนี้มีการทำโครงการวัดบันดาลใจ ถ้าได้มีโอกาสเอาเรื่องการรักษา
เข้าไปด้วย จะทำให้มีโอกาสหายได้เร็วขึ้น เพราะถ้าเราใช้เรื่องของเสียง แสง ความอบอุ่น หรือการหายใจอากาศ
ดี ๆ มีความคิดดี ๆ มันจะช่วยให้เราหายจากโรคไปแล้วครึ่งหนึ่ง เราไม่ใช่หมอแต่เรามีความเข้าใจ เรื่องของชีวิต 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ในฐานะเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน ตอนแรกมาอยู่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ในการศึกษาวิจัยของ
ประเทศญี่ปุ่น ฮาโดวอเตอร์ เขาทดลองเอาน้ำใส่ในแก้วไปเปิดให้พระสวด น้ำฟังพระสวด ไปแช่เย็นแล้วไป
ส่องจะเห็นเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวย แต่ถ้าเอาน้ำแบบเดียวกันแล้วชี้ด่ามัน โครงสร้างโมเลกุลจะบิดเบี้ยวเลย 
ในศาสตร์การแพทย์แบบตะวัตออก เรามีภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัจจุบันยังไปไม่ถึง แม้แต่
ปรากฏการณ์เรื่องกัญชา เรามีตำรับยาไทยตำรับหนึ่งชื่อ ตำรับศุขไสยาสน์ มีใช้ตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช อยู่ในโอสถพระนารายณ์ ในส่วนผสมก็มีสมุนไพรหลายอย่างมากกว่า 10 ชนิด มีกัญชาผสมอยู่
ด้วยสัดส่วนไม่มาก 10% ตามน้ำหนัก  แต่การใช้ศุขไสยาสน์ ซึ่งเป็นตำรับยาที่มีสรรพคุณดีมาก กำลังจะ
เตรียมผลิตยาตัวนี้มาใช้สำหรับ Palliative care ด้วย ช่วยแก้ปวด ตามชื่อ ศุขไสยาสน์ นอนหลับอย่างมี
ความสุข ซึ่งในคนไข้ที่ได้รับเคมีบำบัด เรื่องปวด เรื่องอาเจียน นอนไม่ค่อยหลับ ศุขไสยาสน์ คิดว่าจะเป็นยา
มาใช้ใน palliative care สำหรับผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างดี ทั้งแก้ปวด ช่วยเจริญอาหาร ช่วยให้นอนหลับ     
ช่วยแก้คลื่นไส้อาเจียนด้วย  
 ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยได้ระบุไว้ว่า ก่อนจะกินยา ศุขไสยาสน์ ควรจะสวดสัพพีตีโย 3 จบ แต่เรา
ไปพิจารณาแล้วการสวดมนต์ก่อนกินยา มันเป็นการช่วยปรับจิตใจ ชำระจิต ถ้าจิตเรามีความบริสุทธิ์ละ
เวทนาไปได้ เราก็สามารถเผชิญหน้ากับเวทนาได้ การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์บูรณาการ เราไม่ได้ตั้งใจ
จะมาแข่งหรือทดแทนแพทย์ตะวันตก แต่เอาประโยชน์ของทุกศาสตร์มาเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย   
 

คำถาม  สิ่งที่ฟังวันนี้ผ่านจุดนั้นมาแล้วกับคนไข้ว่า อยากกินอะไรเขาบอกญาติแล้วญาติ ญาติไม่หาให้       
แต่เขามาบอกเรา น้องที่เป็นมะเร็งอายุประมาณ 16 ปี เขาอยากกินไอศกรีม เพราะกลัวหมอว่า พอเขา
ขอร้องเราสุด ๆ พอลงเวรแล้วก็ไปซื้อมาให้น้องทาน ประมาณ 4-5 ชั่วโมงน้องก็ไป ตอนนี้อยู่ รพ. เด็ก 
อยากถามว่าถ้าจะแนะนำให้ญาติไปรักษาที่วัดคำประมงได้ไหม ตอนนี้กำลังเรียนแพทย์แผนไทยด้วย พ่ี   
พยาบาลที่เรียน Palliative care มา มี 2 ท่าน ถ้าอาจารย์บอกว่าจะบวกแพทย์แผนไทยเข้าไปด้วย คือเพ่ิง
จะลงเรียนเหมือนกันก็อยากจะให้ได้วิชามากกว่าใบประกอบเพื่อไปช่วยเขาอีกแรงหนึ่ง 
พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ จิรธัมโม 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร  
ไปได้ เป็นมะเร็งก่อนก็ได้แล้วค่อยไป วัดคำประมง เปิดรับตลอด 24 ชม.  
คำถาม อยากถามว่า ช่วงนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ทางการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
แห่งชาติ มีแนวทางในการรองรับในอนาคตอย่างไรบ้าง 
คำตอบ Section แรกจะเป็นเรื่องวัยผู้สูงอายุ ในส่วนของภาครัฐที่ทำลงไปมองเห็นว่าให้ความสำคัญกับผู้สูง
วัยมาก คิดว่าผู้สูงวัยยังสามารถยังประกอบกิจการการงานต่าง ๆ ได้ ดูแลไปถึงในเรื่องของสุขภาพ เพ่ือการ
ดำรงอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในทางการแพทย์แผนไทยได้แบ่งวัยในเรื่องของอายุ 3 ช่วงอายุ ปฐมวัย 
มัชฌิมวัย ปัจฉิมวัย ในช่วงปัจฉิมเป็นช่วงที ่ยาวสุดตามพระคัมภีร์บอกว่า 30 ปีขึ ้นไปจนถึงอายุขับ 
เพราะฉะนั้น ในการแพทย์แผนไทย การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยแบบการแพทย์แผนไทยก็ต้องดูตามวัย 
การแพทย์แผนไทยวัยนั้นเป็นวัยของช่วงลม ยิ่งสูงอายุมากเท่าไหร่ลมเข้าเต็มที่ แล้วแพทย์แผนไทยดูแล
อย่างไรในเรื่องของลม ยาหอม ในบัญชียาหลักบอกไว้ 4 ตัวด้วยกัน พฤติกรรมการก่อโรคเกิดขึ้นได้อย่างไร 
8 เรื่องด้วยกัน เรื่องกิน พักผ่อนนอนหลับ การออกกำลังกาย เรื่องของอารมณ์ ตรงนั้นแพทย์แผนไทยต้อง
ให้ความรู้กับประชาชน อยู่อย่างไรให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ ดูเรื่องพฤติกรรมเป็นหลัก ในส่วนของ
รูปแบบที่ทางกรมได้ทำไว้ มีการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อที่จะไปดูแลประชาชนในวัยผู้สู งอายุ เช่น    
มีปัญหาเรื่องเข่าเสื่อม เราจะสอนให้ว่าทำอย่างไรไม่เป็นเข่าเสื่อม หรือเป็นเข่าเสื่อมจะทำอย่างไร 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

พระอาจารย์ ดร. ปพนพัชร์ จิรธัมโม 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร 

ต้องให้เขาคิดว่าเขาโชคดีที ่เขาอยู ่ไปถึงสูงวัย อย่าไปคิดว่าเขาเป็นภาระ คุณหมอแต่ละคนก็มี           
คุณพ่อคุณแม่ แต่การดูแลลูกก็คือปัจจัยสำคัญที่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่สำคัญที่สุด ส่วนจะมอบหมายให้
รัฐบาลอย่าไปคาดหวังสูง ให้ดูแลด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดให้คิดว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก ดูแลท่าน ก็จะ
ได้บุญด้วย ภาระต่าง ๆ อย่าไปโยนให้คนอื่นอย่าไปโยนให้สถานสงเคราะห์ดูแลกันและกันดีกว่า มะเร็งระยะ
สุดท้ายไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญญาให้เราพ้นทุกข์ได้ แล้วสักวันหนึ่งคุณจะได้คำตอบในใจว่าขอบคุณท่ีเป็นมะเร็ง 
ทำให้เขาพ้นจากทุกข์ทางใจทั้งหลายทั้งปวง ก่อนที่พวกคุณจะเป็นมะเร็งไม่ใช่คุณไม่มีความทุกข์คุณก็หาเรื่องนี้
เรื่องนั้นมาเป็นความทุกข์ตลอดเวลา แต่พอวันหนึ่งคุณมาเป็นมะเร็งคุณได้ภาวนาคุณกลับพ้นจากทุกข์พ้นจาก
มะเร็งด้วย เหนือจากมะเร็งเหนือจากความทุกข์ ที่จะฝากไว้ที่เหนือกว่ายา คือ จิตใจของคุณ 

 

รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เรื่องของอายุต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดในระยะยาว ปัจจุบันแนวทางคือ ทำอย่างไรถึงจะทำให้ผู้สูงอายุ   
ท่านสามารถยืนบนขาของตัวเองได้ ระบบของรัฐก็ดี ระบบช่วยเหลืออย่างอื่นก็ดี แต่ถ้าเราใช้วิธีคิดแบบประชา
นิยมปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทยจะแก้ไม่จบ คนมาสนใจเรื่องยืดอายุเกษียณมันเรื่องปลายทางมาก คนเราต้อง
มีชีวิตที่มีคุณค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การที่เรามองไปที่ครอบครัวถูกต้องแล้ว แนวคิดที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว 
ช่วยตัวเองอย่างเดียว มองเขาเป็นหน่วยเดียวคิดว่าไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับสังคมตะวันออก 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 เรื่องของการนำเอาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่บอกว่า แพทย์แผน
ไทยถือว่าอายุ 32 ปีแก่แล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้ว มาดูตัวเองก็จริง เคยแวะไปเยี่ยมเยียนหมอพื้นบ้านทั่วประเทศ   
มีพ่อสอย อยู่ที่นครพนม ท่านมาตรวจชีพจรผม จับเสร็จก็มองหน้าผม หมอก็รู้นะตรวจดูแล้วมันหย่อนไปหมด 
เพราะคนเราพอเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วร่างกายเข้าสู่กระบวนการค่อย ๆ เสื่อมไปตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่ว่าเราจะดูแล
สุขภาพเราได้ดีแค่ไหน ประคับประคองการเสื่อมให้มันยืดยาวให้มากที่สุด หลักการแพทย์แผนไทยคิดว่าเป็น
หลักของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งส่งเสริมสุขภาพ ทั้งป้องกันโรค ทั้งเรื่องการรักษาไปถึงการฟื้นฟูไปใน
ตัว ปัจฉิมวัยเป็นวัยแห่งลม ลมจะเข้ามากระทำจนทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วย ท่านรู้หรือไม่ว่าอาหารสำคัญมาก
ในทางแพทย์แผนไทย รู้หรือไม่ว่าอาหารไหนรสเย็น รสร้อน โดยหลักก็ควรจะกินอาหารหรือยารสร้อนเพ่ือไปขับ
ลมไปกระจายลม ไข่ไก่กับไข่เป็ด อันไหนรสเย็น อันไหน รสร้อน เวลาไปเยี่ยมคนไข้ที่ รพ. ถ้าคนไข้มีไข้อยู่อย่า
เอาไข่ไก่ไปเยี่ยม เพราะไข่ไก่มีรสร้อน ไข่เป็ด รสเย็น เพราะสิ่งมีชีวิตที่ข้ึนตามริมน้ำชายคลองรวมทั้งเป็ดด้วย 
 

บรูณาการคลังขอ้มูลความหลากหลายทางชวีภาพของประเทศ 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา  13.00 – 16.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

   ผู้อภิปราย 
 ดร.รัชนี  จันทร์เกษ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

คุณกิติยาพร สาธุเสน   สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
  ดร.พรชัย จุฑามาศ  เจ้าหน้าที่ส่วนในพระองค์ )นักวิชาการเกษตร ระดับ 10 (  

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช   รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

คุณขวัญชัย เจริญกรุง   สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
ดร .วรดลต์ แจ่มจำรูญ   สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ  
     สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

   ผู้ดำเนินการอภิปราย  
รศ.ดร .อัศนีย์ ก่อตระกูล   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

สรุปการเสวนา  
 วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบคลังข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพของประเทศไทย และเพื่อสร้างเครือข่าย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือสำหรับการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช 
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บทบาทของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหน้าที่กำหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนต่าง ๆ ในการบริการจัดการภาพรวมด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในลักษณะเชิงบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยมีมุมมองการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ภายในประเทศให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับกลไกของประชาคมโลก ภายใต้อนุสัญญาพิธีศาลต่าง ๆ ที่มี
การดำเน ินงานเก ี ่ยวก ับความหลากหลายทางช ีวภาพระด ับโลก สำน ักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ดูแลบริบทการขับเคลื่อน การปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟูสิทธิประโยชน์ การเข้าถึง       
การแบ่งปันผลประโยชน์ต่าง ๆ ภายในประเทศให้สอดรับกับกลไกระหว่างประเทศด้วย มีการกำกับ ติดตาม 
และประเมินผลภัยคุกคามต่าง ๆ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพมีแนวโน้มดีขึ้นหรือแย่ลง  
 กลไกที่สำคัญในการนำไปสู่การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสถานภาพ     
หรือแม้แต่ความสำเร็จในการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการบูรณาการคลังข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ โดยการนำข้อมูลมาประมวลผลให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
ของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ระบบข้อมูลต้องมีความสามารถในการสร้าง
ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ 
 กลไกในการดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ ภายใต้แนวคิดจะทำ
อย่างไรให้เกิดการบูรณาการภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 
ฉะนั้นแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีสำนักงานกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น โดยมีกลไกการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ประธาน และมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละ
ประเด็น มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการบริหารจัดการภาพรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่อย่างจำกัด 
และในอนาคตเมื่อมีพระราชบัญญัติเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหลักการคณะกรรมการชาติชุดนี้
จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยตำแหน่ง ลักษณะเดียวกันกับกรรมการชาติชุดอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 การดำเนินนโยบายของประเทศนั้นหลายครั้ง จะมีคำถามโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง 
คือ นโยบายที่รัฐบาลก่อนหน้าได้มอบหมายนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนจะต่อ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
. 

เนื่องหรือไม่หากมีเรื่องของการเมืองและทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปชี้ให้เห็นว่าถ้าเรามองในผังยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มีอยู่ 2 ยุทธศาสตร์หลักท่ีเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ดังนี้ 

1) ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1 ด ้านความม ั ่นคง ค ือ การร ักษาความม ั ่นคงและผลประโยชน ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและทางทะเล ทางบก มีเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ การดูแล
ทรัพยากร ทางบก ทางทะเล ป่าไม้ นิเวศน์ต่าง ๆ  

 แผนการปฏิรูปประเทศมีข้อกำหนดหรือเป้าหมายสำคัญ คือ การยกร่างพระราชบัญญัติความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ ่งในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะครอบคลุมทุกบริบท เช่น          
การปกป้อง การคุ ้มครอง การฟื ้นฟู การเข้าถึงการใช้ประโยชน์ และการแบ่งปันผลประโยชน์ต่าง ๆ 
คลังข้อมูลด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจึงมีความสำคัญ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีความสำคัญเรื่องธนาคารทรัพยากรชีวภาพ
แห่งชาติ หรือ ไบโอแบงก์ (Biobank) เรื่องนี้เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานพัฒนาขึ้นมาให้มีธนาคารที่สามารถ
เก็บความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยได้ 
 แผนแม่บทบูรณาการการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานในประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี 4 ยุทธศาสตร์ ตั้งแต่การบูรณาการ การบริหารจัดการ
ภาพรวมความหลากหลายทางชีวภาพ การปกป้อง การฟ้ืนฟู พิทักษ์สิทธิ์ต่าง ๆ การแบ่งปันการใช้ประโยชน์ 
และคลังข้อมูลในแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีเรื่องคลังข้อมูลเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญท่ีเราจะพัฒนาขึ้นมา 
 สถานการณ์ความหลากหลายทางชีวิตภาพ  (biodiversity) ของประเทศไทยอยู ่ลำดับที ่ 18      
ของประเทศที่มีความหลากหลายของโลก ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในอนุสัญญาต่าง ๆ      
มีภาคี 197 ประเทศ แสดงว่าประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ จึงจำเป็นต้อง
อนุรักษ์การใช้ประโยชน์ต่อยอดคุ้มครองต่าง ๆ ด้วย 
 เมื่อความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วยหลากหลายหน่วยงาน หลายองค์กร และหลายสิ่งมีชีวิต 
แต่สามารถวิเคราะห์หน่วยงานหลัก ๆ ดังนี้คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
กระทรวงเกษตร และกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นยังมีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีหน้าที่ในการรับจดสิทธิบัตรเรื่องของการค้าต่าง ๆ เมื่อหน่วยงานมีความหลากหลาย 
พันธกิจ หรือบทบาทหน้าที่จึงมีความแตกต่างกัน จะทำอย่างไรให้ในอนาคตใช้ Thailand 4.0 เป็นตัวตั้ง และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดของความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละหน่วยงาน นั่นคือเป้าหมายระยะที่ 1 
จากระยะที่ 1 เมื่อมีการเชื่อมโยง   ได้ระบบแล้ว จะทำอย่างไรให้เกิดการประมวลผลตรงตามรูปแบบการใช้งาน
ของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กร จึงมีการดำเนินงานสร้างแผนงานระยะยาวถึงปี 2566 เป็นระบบคลังข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
 การเชื่อมโยงระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระยะแรก สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการดำเนินงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรา
พยายามต่อยอดการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งมีแผนงานในการเชื่อมโยง
ข้อมูลต่อไป ข้อมูลที่จะเชื่อมโยงมีทั้งพืชสมุนไพร และสัตว์ 
 แผนงานในการสร้างระบบนี้ องค์กรพยายามวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย
เพื่อให้เทคโนโลยีตอบโจทย์การทำงานขององค์กร และเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น
หรือภาษาทางธุรกิจ คือได้มูลค่าของงานที่เพิ ่มขึ ้นภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดเท่าเดิมหรือลดลงโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาตอบโจทย์ เรามองภาพ Road map ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 – 2566 จากตัวสถาปัตยกรรม 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

องค์กรนี้นำไปสู่มาตรฐานข้อมูลแต่ละหน่วยงาน ซึ่งในตอนนี้อาจจะมีความหลากหลายของข้อมูลแต่เมื่อมี
การสร้างคลังข้อมูลแล้ว ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
(BEDO) มีรูปแบบข้อมูลจากเป็นพื้นฐานเดียวกัน แต่กับหน่วยงานอื่นในอนาคตจะต้องใช้ Programmer 
เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลให้สอดรับกับคลังข้อมูลที่มีอยู่เดิม แต่หากเป็นข้อมูลที่
พัฒนาขึ้นใหม่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พัฒนาในรูปแบบที่จะเชื่อมโยง
ข้อมูลเข้ากับคลังข้อมูลที่มีอยู่เดิมได้ 
 ถ้าเป็นคลังข้อมูลที ่ เช ื ่อมโยงข้อมูลระหว ่างระบบ เช ่น ของสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ (สผ.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่าง ๆ หากดำเนินการเชื่อมโยงเพียงอย่างเดียว
อาจไม่ใช่ประเทศไทย 4.0 มันแทบจะไม่เกิดประโยชน์  แต่หากมีการเชื่อมโยงแล้วมีระบบวิเคราะห์และ
ประเมินผลการใช้งาน เช่น การตั้งคำถาม กรณีท่ีเราอยากทราบว่าผู้ประกอบการต้องการข้อมูลประเภทไหน 
เราต้องถามผู้ประกอบการว่าท่านอยากจะตั้งคำถามในประเด็นอะไรบ้าง เราก็สามารถสร้างโปรแกรมใน
ระบบคลังข้อมูลให้มีการประมวลผลจากข้อมูลที่ได้มีการเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์
คำถามดังกล่าว หรือหากผู้ประกอบการให้โจทย์ 5 ข้อ คลังข้อมูลก็สามารถสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์
ผู ้ประกอบการในการใช้งานได้ ชุมชนต้องการอะไร เกษตรกรต้องการอะไร นักกฎหมายต้องการอะไร 
ผู ้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องการอะไรนี ่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายของประเทศไทย 4.0           
ซึ่งในตอนนี้ประเทศเกาหลี และญี่ปุ่นได้ดำเนินการแล้วด้วย ผมเชื่อว่าคนไทยมีศักยภาพหากเรามุ่งมั่นตั้งใจ
ทำงานอย่างจริงจัง และนโยบายในเรื่องนี้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถสร้าง คลังข้อมูลขนาดใหญ่
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในรูปแบบที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และในอนาคตหากมีหน่วยงาน
ที่เกี ่ยวข้องที่อยู่ที ่นี ่และต้องดำเนินการเชื่อมโยงระบบข้อมูลกันนั้น คลังข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่คลังข้อมูล ของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติฯ แต่เป็นคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 

ผู้ดำเนินการอภิปราย  
 คลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ถ้าจะตีความให้เข้ากับประเทศไทย 4.0 ทุกท่านคงจะได้
ยินคำว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ เราจะเห็นภาพว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นข้อมูลขนาดใหญ่หรือไม่ 
บูรณาการคือ การใช้ข้อมูลร่วมกันซึ ่งต้องการการเชื่อมโยงโดยมีเป้าหมายที่ยิ ่งใหญ่คือ การเอาไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องการตัดสินใจวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือติดตามเฝ้าระวังล่วงหน้า 
 ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง พืช สัตว์ จุลินทรีย์ พันธุกรรม ไปเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์คุ้มครอง เกี่ยวข้องการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อดำรงชีวิต หรือนำไปสู่เศรษฐกิจชีวภาพ   

 

คุณขวัญชัย  เจริญกรุง 
ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 ธนาคารข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ (Global Biodoversity Information Facility: 
GBIF) จะมีข้อมูลสถานภาพของสิ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ 1,000 กว่าล้านชนิด ประเทศไทยพยายามร่วมมือกับ
หลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม รวมถึงการเข้าถึง
คลังข้อมูลของประเทศไทย เรามีระบบการจัดการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ซึ่งจะมี
กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลให้ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยหลัก ๆ จะเป็นพื้นที่ป่าชุมชน พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พื้นที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่
กันชนหรือพื้นที่โดยรอบติดกับเขตอนุรักษ์ (Buffer zone) และเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากมีการร่วมมือ
ของชุมชนที่เข้ามาช่วยใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้            
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 กรมป่าไม้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว โดยมี การ
จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยซึ ่งดำเนินการไปแล้ว       
35 พื้นที่ 33 จังหวัด โดยเป็นพื้นที่ในภาคเหนือ 15 พื้นที่ 13 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 พื้นที่   
10 จังหวัด ภาคกลาง 5 พ้ืนที่ และภาคใต้อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาดำเนินการไปได้ 3 พ้ืนที่  
 ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทั้งหมด แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ด้านทรัพยากรชีวภาพ 5 ด้าน และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  1 ด้าน รวมกันทั้งหมดมีรายการทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย 5,500 รายการ 
ประกอบด้วย พืชประมาณ 3,000 รายการ สัตว์ประมาณ 800 รายการ แมลงประมาณ 900 รายการ 
เห็ดราประมาณ 300 รายการ รวมถึงไลเคนและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที ่ address: biodiversity.forest.go.th ซึ ่งเป็นระบบจัดการความรู้ความ
หลากหลาย ทางชีวภาพด้านป่าไม้ นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้แล้วยังมีเว็บไซต์อ่ืนที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม
ข่าวสารทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ คือ address: (CHM) Clearing-House Mechanism        
ในจำนวนนี้มีพืชประมาณ 2,939 ชนิด หมายถึง รายการทั้งหมดที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่มีบางรายการที่
สามารถเปิดเผยได้และบางรายการก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ จะแสดงข้อมูลไว้ หน้าเว็บไซต์ประมาณ 
2,100 กว่าชนิด แต่ในฐานข้อมูลมีประมาณเกือบ 3,000 ชนิด แบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มไบรโอไฟต์ กลุ่มเฟิร์น 
กลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย กลุ่มพืชดอกอ่ืน ๆ  

ด้านสัตว ์กรมป่าไม้เก ็บรวบรวมไว้ม ีประมาณ 831 ชนิด แบ่งเป็นสัตว ์เล ี ้ยงลูกด้วยนม 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทิ้นน้ำสะเท้ินบก กลุ่มปลา กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 ด้านแมลงเก็บรวบรวมไว้ประมาณ 904 ชนิด มีหลากหลายชนิด เช่น ผีเสื้อ แมลงปอ แมลงวัน 
และตั๊กแตน เป็นต้น 
 ด้านเห็ดรามีข้อมูลในฐานข้อมูล 364 ชนิด แบ่งเป็น เห็ดกินได้ เห็ดกินไม่ได้ และเห็ดพิษต่าง ๆ  
 ด้านทรัพยากรชีวภาพ คือ ไลเคน  มีอยู่ประมาณ 344 ชนิด ถือเป็นทรัพยากรชีวภาพที่เปิดเผยได้
ทั้งหมด 344 ชนิด เนื่องจากได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ 
 นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเรื่องระบบการจัดการฐานข้อมูลความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการสำรวจ
พบปราชญ์ผู้รู้ในแต่ละชุมชนเพื่อที่จะเข้าศึกษาถึงสิ่งที่ชาวบ้านมีการใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพเอามาใช้ในด้านต่าง ๆ ตอนนี้มีอยู่ 120 เรื่อง แบ่งเป็น 6 สาขา สาขาคติความเชื่อหลักปฏิบัติ สาขา
ประเพณีพิธีกรรม สาขาการดำรงชีพโภชนาการพื้นบ้าน สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน สาขาเทคโนโลยี
พ้ืนบ้าน และการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  ยกตัวอย่างเช่น สาขาการดูแลสุขภาพพ้ืนบ้าน 
มีการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้สมุนไพรมาเพ่ือใช้ประโยชน์ 
 สรุป มีการสำรวจสมุนไพรในป่าสงวน ป่าที่จังหวัดเชียงรายพบพืชสมุนไพร ประมาณ 112 ชนิด 
พะเยา 74 ชนิด ตัวอย่างสมุนไพรที่ถูกค้นพบที่สำคัญ ๆ ที่จังหวัดเชียงราย ป่าแม่อิงฝั่งขวา ป่าแม่งาว 
ค้นพบ เนระภูสีไทยหรือว่านค้างคาวดำซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเฉพาะถิ่นและหายาก ค้นพบรางจืด หมามุ่ย ว่าน
ต่าง ๆ เช่น ว่านมหากาฬ สาบเสือ ส่วนในเขตพ้ืนที่จังหวัดลำพูนถูกค้นพบสมุนไพร ตัวอย่างเช่น ต้นคำรอก 
ต้นติ่งตั้ง กระท่อมเลือด บอระเพ็ด  
 ระบบฐานข้อมูลที่กรมป่าไม้ได้จัดเก็บไว้จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล เพื่อให้เห็นคุณค่า
ความสำคัญของผืนป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ การบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า ข้อมูลเหล่านี้ใช้ต่อยอดโดยทำ
เป็นแผนยุทธศาสตร์ในระดับท้องถิ่นแต่ละชุมชน โดยจะมีการคืนความรู้กลับไปยังชุมชนหลังจากที่กรมป่า
ไม้เข้าไปสำรวจ และเข้าไปพูดคุยแต่ละชุมชนถือว่าเป็นจุดที่สำคัญจุดแข็งของกรมป่าไม้ กระบวนการการมี
ส่วนร่วมกับภาคประชาชนเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงท่องเที่ยวหรือแผนด้านอ่ืน ๆ อยู่ใน
กลไกของแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ มีการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ในทุกปี และเอกสารเล่มล่าสุดคือ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

การไปสำรวจที่จังหวัดลำพูน จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ จำนวน 1,000 เล่ม เพื่อแจกจ่ายให้หน่วยงาน   
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษาหรือภาครัฐ 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 นี ่เป็นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที ่กรมป่าไม้ร ับผิดชอบ ซึ ่งเป็นคลังจัดเก็บข้อมูล      
3,000 – 4,000 ชนิด ทั่วโลกมีจำนวนกว่าพันล้านชนิด นี่แค่เพียงหนึ่งหน่วยงาน และยังมีอีกหลาย
หน่วยงานทั้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ    
ที่กำลังจะดำเนินการฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ แล้วทำไมต้องเชื่อมโยงระบบ ทำไมต้องบูรณา
การ ถ้าท่านต้องการเข้าไปศึกษาข้อมูลกรมป่าไม้ตอนนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ แต่ถ้าท่านอยากดู
ข้อมูลของหน่วยงานอื ่นท่านก็ต้องเข้าไปอีกเว็บไซต์ที ่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม        
โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ โดยจะออกมาเป็นในรูป
ของ Single window และ One Stop Service  
   

ดร.วรดล แจ่มจำรูญ 
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชดำเนินการในเรื่องของความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื่องจากปัจจุบันการดูแลพ้ืนที่ป่ามี
อยู่ 3 หน่วยงาน หลัก ๆ คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะดูแลพื้นที่ที่เป็นพื้นที่คุ้มครอง พระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ปัจจุบัน    
คือ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ดูแลพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ ถ้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามี
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในอนาคตจะมีหน่วยงานที่เพิ่มเติม
ขึ้นมาคือ สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ จะถูกประกาศตามพระราชบัญญัติที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กำลังพิจารณาอยู ่เป็นพื ้นที ่อนุรักษ์เช่นกัน จากข้อมูลมีการดำเนินการสำรวจในหลายรูปแบบ เช่น          
การสำรวจแจกแจงนักทรัพยากรป่าไม้ ทุก 1 ตารางกิโลเมตร จะสำรวจโดยใช้แปลงวงกลมในการสำรวจ       
อีกรูปแบบหนึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงนิเวศน์ จะใช้แปลงสำรวจแบบสี่เหลี่ยมวางตามพ้ืนป่าที่มี
ความสำคัญ เป็นแนวทางท่ีเราดำเนินการอยู่รวมทั้งสำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่อนุรักษ์ 
 ปัจจุบันพื้นที่อนุรักษ์ในส่วนของอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี 39 ล้านไร่ ส่วนของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่ามีอยู่ประมาณ 19.92 ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติที่ประกาศแล้วประมาณ 128 แห่ง     
รอประกาศอีก 10 กว่าแห่ง ทำให้เป้าหมายเราที่มีพื้นที่อนุรักษ์ไม่น้อยกว่า 40% ส่วนของกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ จะมีพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมข้ึน ซึ่งส่วนหนึ่งเอาบางส่วนของป่าสงวนมาประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ 
 ในส่วนของรูปแบบการดำเนินการ พยายามดำเนินการให้มีการเก็บข้อมูล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช มีการปรับโดยงานวิจัยเกี่ยวกับ
จุลินทรีย์และกีฏวิทยา จะเป็นกลุ่มงานรับผิดชอบศูนย์กีฏวิทยาเป็นการศึกษาวิจัยด้านแมลงและเห็ดรา ส่วน
ทรัพยากรจะทำงานร่วมกับกลุ่มนิเวศน์ จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น พยุง มีในประเทศไทยมีจำนวนกี่ต้น 
ต้นใหญ่ขนาดไหนอยู ่ตรงไหนเขาจะมีข้อมูล อีกส่วนหนึ ่งจะเป็นข้อมูลด้านอนุกรมวิธาน คือ กลุ่ม
พฤกษศาสตร์ป่าไม้ ซึ ่งรับผิดชอบเรื่องพืชเขาก็จะทำงานอนุกรมวิธานด้านพืช ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่
กระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ เช่น พื้นที่ใดถูกบุกรุกเราจะมีค่าบริหารในการฟ้องร้องทางแพ่งได้ว่าทำให้
ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปเท่าไหร่ ผู ้ดำเนินการจะต้องฟื้นฟูกลับมาเท่าไหร่ อีกส่วนเป็นการ
ตอบสนองต่ออนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพโดยการกำหนดแผนการจัดการ ชนิดที่มีปัญหา  เช่น 
พืชและสัตว์ที่หายาก จะมีกระบวนการฟ้ืนฟูสู่ธรรมชาติ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 โดยภาพรวมภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ ์พืชแห่งชาติจะเน้นงานวิจัย             
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื ้นฐาน ซึ่งนำไปสู่การจัดการในรูปแบบของระบบฐานข้อมูล       
อีกรูปแบบที่นำมาใช้คือ เป็นระบบการตรวจสอบและประเมิน การดำเนินการดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์มีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพราะเดิมเรามองแค่ลักษณะเชิงพื้นที่ คือ พื้นที่ยังอยู่เท่าเดิมแต่คุณภาพอาจจะลดลง เช่น มีไฟป่า
เกิดขึ้นบ่อยส่งผลทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพอาจจะลดลง ซึ่งข้อมูลจะเป็นการประเมินได้ว่า ผู้ปฏิบัติ
หรือหัวหน้าหน่วยงานในพ้ืนที่สามารถดูแลพ้ืนที่ได้ดีหรือไม่ จากเดิมเราดูแค่เชิงพ้ืนที่อย่างเดียว 

ด้านข้อมูลพันธุ์ไม้จะมีลักษณะของแปลงถาวรระยะยาว ซึ่งมีหลายหน่วยงานดำเนินการอยู่ปัจจุบัน           
เราพยายามนำข้อมูลเหล่านี ้มารวมเป็นศูนย์เด ียวกันเพื ่อนำมาใช้เป็นข้อมูลระดับประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษานกเงือกที่เขาใหญ่ก็มีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งที่เป็นแปลงสำรวจนิเวศวิทยา หรือของ
ต ่างประเทศท ี ่ดำเน ินการอย ู ่  เช ่น Interactions at Khao Chong SIGEO-CTFS Permanent Plot          
ในจังหวัดตรัง ห้วยขาแข้ง มีอยู่จำนวน 5 แปลง หรือมหาวิทยาลัยเกษตร ที่ห้วยคอกม้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ
เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อนำมารวมกันจะกลายเป็น Big Data ที่สำคัญของประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้
สามารถใช้ในเชิงประเมินติดตาม เช่น ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องสภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปส่งผลกระทบอะไร
กับระบบนิเวศน์หรือไม่ แปลงพวกนี้เก็บระยะ 10 - 20 ปีขึ้นไป ก็มีขนาดเกือบ 16 เฮกตาร์ ซึ่งมีขนาด
ใหญ่มาก เป็นข้อมูล Big data ขนาดใหญ่ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดจากสภาวะแวดล้อม 
เช่น กลไกเรดด์พลัส (R-PP) การตรวจติดตามคาร์บอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและตรวจสอบคาร์บอนในพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์ด้วย 
 หน้าหลักของเว็บไซต์ (Home page) ส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพมีจำนวนพ้ืนที่ที่สำรวจ 
เช่น จำนวนแปลงประมาณ 1,826 แปลง ในแต่ละกลุ่มป่า โดยอยู่ในพ้ืนที่บริหารจัดการ คือ สำนักงาน
บริหารพื้นที่อนุรักษ์เท่าไหร่ ดำเนินการไปแล้วอย่างไร เมื่อเรากดเลือกที่ตัวข้อมูลจะแสดงผลในลักษณะไฟล์ 
.pdf และตาราง (Table)  
 อีกส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์ คือ การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ ค่าดัชนี
ความหลากหลายสีแดงหมายถึงมีความหลากหลายต่ำ สีเขียวหมายถึงมีความหลากหลายสูง เมื่อดำเนินการ
สำรวจเสร็จเรียบร้อยจะแสดงค่าภาพรวม คือ พ้ืนที่ไหนมีค่าดัชนีความหลากหลายสูงที่สุด การจัดการจะทำ
ให้เราทราบว่าควรมุ่งเน้นพัฒนาที่ไหนหรือพื้นที่ใด มีข้อมูลลักษณะเชิงพื้นที่ของป่าบริเวณนั้นลักษณะ
โครงสร้างเป็นอย่างไร มีค่าความสำคัญ พืชอะไรเป็นพืชเด่นในพื้นที่นั ้น มีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลาย
รูปแบบ รวมทั้งลักษณะการทำกลุ่มสังคมพืช (Cluster) มีการจำแนกเป็นอย่างไรในประเทศไทยรวมถึงใน
พ้ืนที่อนุรักษ ์
 รูปแบบข้อมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นฐานข้อมูลที่แสดงอยู่ใน 
website ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สามารถมองเห็นว่าได้ว่าพ้ืนที่ใดของประเทศในป่า
ประเภทนั้นความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดอยู่ที่ใด รวมถึงการประยุกต์ใช้ เช่น การฟื้นฟูพื้นที ่ป่า
อนุรักษ์ในการคัดเลือกชนิดพันธุ์สามารถวางซ้อน (Overlay) ทับกันว่าพืชชนิดไหนควรปลูกในป่าประเภทใด 
สามารถเลือกพันธุ์ไม้พ้ืนถิ่นนำไปใช้ในการฟ้ืนฟูป่า 
 การประเมินสถานภาพพืช ปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการประเมิน
สถานภาพพืช ยกตัวอย่างเช่น ก่วมเชียงดาว มีปรากฏที่ดอยเชียงดาวที่เดียวจะถูกจัดสถานภาพเป็นเอนเนง
เจอสปีชีส์ของประเทศ การดำเนินการร่วมกับทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ในการประเมินว่า พืชชนิดนี้มีการกระจายพันธุ์พื้นที่ค รอบครองมีเท่าไหร่ ควรอยู่ใน
สถานภาพอย่างไร ทำให้เรานำไปสู่แผนนโยบายว่า จะจัดการทรัพยากรนี้อย่างไรต่อไปในอนาคต แต่ละชนิด
จะมีการแสดงการครอบคลุมในประเทศและประเมินสถานภาพ ปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูลอีกชนิดหนึ่งเรื่อง 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ของสถานภาพใช้เกณฑ์ของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  (International Union for 
Conservation of Nature: IUCN) ในการประเมิน หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได ้ อีกส่วนที ่มี
ความสำคัญในปัจจุบัน คือ ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) ถูกนำมาใช้ในพ้ืนที่
อนุรักษ์ท้ังหมดทั่วประเทศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลว่าชนิด
ต้นไม้พบที่ไหน สัตว์อยู่ที่ไหนอย่างทันเวลา (real time) ถูกนำมาใช้ในระบบอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่า NCAP 
เป็นระบบเครือข่ายเพื่อป้องกันการลักลอบการกระทำผิดด้านป่าไม้ จากข้อมูลของการลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart Patrol System) ทำให้เราสามารถระบุพื้นที่ที่มีทรัพยากรอยู่เราไปมุ่งเน้นทรัพยากรเพ่ือ
ในการป้องกันได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ใช้กล้องดักถ่ายแสดงให้เห็นว่าเป็นกล้องแบบ real time เมื่อมี    
ผู้บุกรุกเข้ามาจะมีข้อความ (Message) เข้ามาว่ามีผู้บุกรุก เราก็เข้าไปจับกุมได้ทันท่วงที ปัจจุบันมีการ
ดำเนินการอยู ่หลายที่ เช่น อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี มีผู ้บุกรุกบ่อยมาก เพราะมี
ชาวต่างชาติสนใจทรัพยากรของประเทศไทยลักลอบเข้ามาเกือบทุกสัปดาห์ ข้อมูลจาก NCAP และ
ฐานข้อมูลที่มีอยู่ เช่น กรณีมีต้นไม้พยุงอยู่ตรงบริเวณนี้ จุดที่ทางหน่วยงานจะดักจับควรอยู่ตรงไหน   
 ฐานข้อมูลสารานุกรมพืชเป็นข้อมูลเชิงรายละเอียดว่าพืชชนิดนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร มีข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์อย่างไร ข้อมูลการกระจายพันธุ์ของสัตว์ป่า ดำเนินการในลักษณะ Mapping ไม่เปิดเผยข้อมูล
เป็น Digital ที่นำไปใช้ประยุกต์ต่อได้ 
ดร.พรชัย  จุฑามาศ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม   
ราชกุมารี เป็นโครงการที ่สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงสืบทอดการอนุรักษ์ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือรัชกาลที่ 9  โครงการนี้สืบเนื ่อง        
จากประเทศไทยได้ลงนามความร่วมมือในอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ ในวันที่ 12 มิถุนายน     
พ.ศ. 2535 เมื่อปลายเดือนมิถุนายนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รับสั่งกับท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง ให้อนุรักษ์พืชพันธุ์ของประเทศและดำเนินการเป็นธนาคารพืชพันธุ์ซึ่งดำเนินการเป็นระยะเวลากว่า 
27 ปี ในส่วนของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงอนุรักษ์ต้น
ยางนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ก่อนที่ใคร ๆ จะพูดถึงความหลากหลายทางชีวภาพ พระองค์ท่านดำเนิน
โครงการต่าง ๆ มากมายในทุก ๆ ด้าน เราจะเห็นว่ามีโครงการต่าง ๆ  มากว่า 4,000 โครงการ สืบเนื่องจากที่
พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะปกครองโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และทางโครงการ
เชื ่อว่า บทสรุปที ่พระราชทานพระราชดำริที ่เป็นปรัชญาคือ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ด้วยความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ที่นำไปสู่เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมที่สมดุลและพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลง โดยเงื่อนไขความรู้กับเงื่อนไขคุณธรรม การที่เรามีข้อมูลต่าง ๆ นั้นจะนำไปสู่เรื่องของ
ความรู้ที่จะเกิดขึ้นในการศึกษา ส่วนใหญ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านมาสืบทอดพระราชทานแนว
พระราชดำริในการดำเนินงาน มาโดยตลอด  
 เป้าหมายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตอนนี้เป็นระยะปีที่ 6 
เนื่องจากนักวิชาการของพระองค์ท่านเป็นพืช จึงใช้ว่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งพืชนั้นเข้าไปสัมพันธ์ทุกเรื่อง
ส่วนใหญ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านมารักษาฐานทรัพยากรของประเทศท่ีนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
คือ การพ่ึงตนเองได้นั้นต้องมีทรัพยากรที่เป็นกายภาพ เรื่องของดิน น้ำ พลังงาน แสง สภาพภูมิอากาศ เรื่อง
ของชีวภาพ พืช สัตว์ จุลินทรีย์ เรื่องเห็ดต่าง ๆ เรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญา ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญานั้นเป็นเรื่องของวิถีชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตาย กินอะไรใช้อะไร แล้วเกิดภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมารุ่น
ต่อรุ่น แล้วภูมิปัญญานั้นไปกำกับทรัพยากรมันเป็นเรื่องของภูมิสังคมเรื่องของดินในพ้ืนที่นี้ต้นไม้ขึ้นแล้วคน 
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ในพื้นที่รู้จักต้นไม้ว่าต้นไม้นั้นใช้ประโยชน์อะไร นั่นคือ เรื่องของปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค นี่คือฐานประเทศอยู่ข้างล่างเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายโครงการไม่ใช่แค่เรื่องของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนุรักษ์ทรัพยากร แต่แท้ที่จริงคือการพัฒนาบุคลากร คือ พัฒนาคนแล้วคนไปอนุรักษ์ 
พัฒนาบุคลากรเกิดประโยชน์มหาชนชาวไทยคือเกิดประโยชน์กับส่วนรวม  
 โดยวัตถุประสงค์นั้น เข้าใจเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชหรือทรัพยากร ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจน
เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและมีระบบข้อมูลที่สื่อกันทั่วประเทศ  
 ที่บอกว่าอยู่ในแผนแม่บทระยะที่ 6 ของโครงการ หน่วยงานที่สนองพระราชดำริตอนนี้มีทั้งหมด
มากกว่า 206 หน่วยงานทั่วประเทศ เป็นกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานที่สนองพระราชดำริ 206 หน่วยงาน สนอง
โดยพระราชาอนุญาต ระดับกรม จังหวัด มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่สมัครโดยตรงเป็นสมาชิกเรื่องของ
งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีอยู่ประมาณ 4,000 โรงเรียนที่เป็นสมาชิก อีกส่วนหนึ่งคือ ในส่วนของท้องถิ่น 
เรื่องของฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนองพระราชดำริ ประมาณ 2,000 ตำบล 
จากจำนวน 7,255 ตำบล  
 เป็นนโยบายในส่วนของการปฏิรูปประเทศในเรื ่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ถือเป็นแผนที่จะต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วน คือ ให้มีศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นทุกตำบลทั่วประเทศ ทั้งหมด 7,255 ตำบล ซึ่งปัจจุบันทุกจังหวัดได้เข้าร่วมสนอง
พระราชดำริ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีนโยบายไปเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ให้ทุกองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศท่ีรวมแล้ว 7,800 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชดำริใน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ภายในปี 2562 นั่นคือต้องเป็นสมาชิก ส่วนที่จะดำเนินการก็ค่อย ๆ ดำเนินการไป
ตามแผนปฏิรูปในปี 2564 กว่าจะไปถึงจุดนั้นทุกคนต้องมาช่วยกันดำเนินงาน 
 แผนปฏิรูปประเทศเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) น่าเป็นห่วงว่าในแผนจะต่อเนื่องหรือไม่                     
ในประเด็นยทุธศาสตร์ แผนปฏิบัติการต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่นโยบายและตัวชี้วัด มีการพยามยามปรึกษาหารือกับ
กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากในความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์จะเป็นกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วม
ด้วย อีกทั้งในพื้นที่สงวนในป่าอุทยานแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ แต่
นอกเหนือพ้ืนที่ที่เป็นป่าอุทยานซึ่งมีมากกว่า 70% กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับสั่งการรักษาทรัพยากร คือ การรักชาติ รักแผ่นดิน ที่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นสมบัติ
ของส่วนรวมของประเทศและต้องรักษา  ต้องเข้าใจมีความสัมพันธ์ ความผูกพัน หรือทำงานแล้วจะทำให้
เกิดประโยชน์ได้ นี่คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยที่มีความรักเป็นตัวกำกับ  
 ในแผนแม่บท อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปีที่ 5 ปีที่ 6 
อยากเห็น การเชื่อมโยงเรื่องคลังข้อมูลซึ่งมีอยู่อย่างมหาศาล เพราะเข้าไปในทุกตำบล ทุกพ้ืนที่ จะเห็นภาพ
ว่า ตอนที่ไปคุยกับท่านที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทยท่านมองเห็นว่า กระทรวงมหาดไทย 4.0 จะต้องมี
ฐานข้อมูลซึ่งรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ทุกคนพูดถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) แต่ไม่มีใครพูดถึง
ข้อมูลเล็ก ๆ (Small data) แต่ทาง อพ.สธ. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2550 ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ทำออกมาส่วนใหญ่ ก่อนหน้าปี 2535 – 2550      
จะทำงานในด้านกายภาพกับชีวภาพ เริ่มต้นจากพืช ปี 2539 ไปในชีวภาพอ่ืน ๆ ปี 2541 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ รับสั่งให้ดำเนินการตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้ทะเล ในเรื่ องของทรัพยากรต่าง ๆ ในเรื่องของภูมิ
ปัญญาเข้ามาเตรียมการในปี 2550 เมื่อปี 2552 จะมีการประชุมวิชาการทรัพยากรไทยผันสู่วิถีใหม่ใน
ฐานไทย จากฐานทรัพยากรความเป็นไทยภูมิปัญญาต่าง ๆ นั้น ปรากฏว่ายังขาดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มี
อยู่มากมาย เพราะประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วมีภูมิปัญญากำกับ
ในเรื่องของทรัพยากร ฉะนั้น ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาประเทศไทย นั่นคือ สายพระเนตรอันยาวไกลที่พระองค์ 
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ท ่านให ้มาร ักษาฐานทร ัพยากรของประเทศแล ้วนำไปส ู ่ เศรษฐก ิจพอเพ ียง เพราะฉะน ั ้นถ้ า
กระทรวงมหาดไทยดำเนินการในเรื่องนี้สุดท้ายก็จะลงไปปฏิบัติที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับที่โรงเรียน 
โดยส่วนหนึ ่งกระทรวงมหาดไทยก็มี เร ื ่องของหนึ ่งตำบล หนึ ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อยู ่แล้ว ในเรื ่อง
ความสัมพันธ์ระหว่าง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต้องอธิบายได้ในทรรศนะของ อพ.สธ. คือ ความมั่นคงของ
ประเทศคือความมั่นคงทางทรัพยากร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านทรงรับสั่ง เมื่อประเทศไทยมี
ทรัพยากรที่ประชาชนเป็นเจ้าของเป็นความมั่นคง แล้วความมั่งคั่งเกิดจากประเทศไทยมีทรัพยากร มีภูมิ
ปัญญาต่อยอดไปสู่การทำเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นรายได้ ส่วนคำว่า “ยั่งยืน” ต้องยั่งยืนกับสิ่งที่ประชาชนเอา
มาใช้ต้องปลูกได้ ขยายได้ ไม่ใช่ออกมาจากป่าอย่างเดียวอย่างนั้นก็หมดป่า ที่สำคัญอยู่ที่ประชากรทั้งหมด 
การที ่เราพัฒนาคนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะเห็นภาพความเชื ่อมโยงระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ ถ้านโยบายไม่ยั่งยืน หรือคนไม่มีความต่อเนื่องในการทำเรื่องนี้ทรัพยากรก็จะหมดไป แต่สิ่งที่
พระองค์ท่านได้ทำมาและเป็นโครงการของสำนักพระราชวัง ทำให้โครงการนี้ต่อเนื่องระยะยาวมาถึง 27 ปี 
 อยากให้เห็นภาพว่า ในจังหวัดทุกจังหวัดจะต้องมีฐานข้อมูล หน่วยงานที่เป็นทางด้านกายภาพ เช่น 
ชลประทานจังหวัด ทรัพยากรน้ำจังหวัด ทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ดิน พัฒนาที่ดิน อันนี้เป็นกายภาพที่ต้องมีอยู่
แล้ว “ชีวภาพ” นั้นเรามีหน่วยงานที่เป็นทางด้านเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด นี่ก็เป็นข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนข้อมูลทางด้านป่าไม้ จังหวัดที่มีป่ามีอุทยานแห่งชาติ หากมีการวางแผนและบันทึกจริง ๆ 
ก็จะมีข้อมูลทางด้านชีวภาพ ส่วนข้อมูลทางด้านภูมิปัญญา มีทรัพยากร วัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งมีการบันทึกเก็บ
ข้อมูลบุคคล ปราชญ์ชาวบ้านต่าง ๆ เรื่องของพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริอยู่แล้ว ตอนนี้
พยายามจะเชื่อมในส่วนของหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงาน จังหวัดก็จะดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ พันธกิจและ
แผนที่มีอยู่แล้ว ถ้ามาสอดคล้องกับงานสนองพระราชดำริก็เดินไปได้เลย งบประมาณมีอยู่แล้วในส่วนของ
งบประมาณจังหวัด งบประมาณตามบทบาทหน้าที ่ (function) คือ งบประมาณจากส่วนราชการภูมิภาค 
หน่วยงานราชการที่สนองพระราชดำริ 200 หน่วยงาน เราสามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้อย่างไรเมื่อท้องถิ่นมี
การสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น ยกตัวอย่างเช่น พ้ืนที่เกษตรเท่านี้มีทรัพยากรน้ำเพียงพอหรือไม่ ลองกลับไปคุยกับ
ทางด้านทรัพยากรน้ำหรือชลประทาน แล้วนำไปปรึกษาหารือในคณะกรรมการ อพ.สธ. จังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน จากนั้นจังหวัดจะดำเนินการส่งเรื่องกลับไปที่กรมชลประทาน กรมก็ดำเนินการรวบรวมให้
เป็นโครงการสนองพระราชดำริส่งไปที่สำนักงบประมาณ นี่คือ ความชัดเจนและการใช้ข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาในการจัดการต่าง ๆ ที่จังหวัดแจ้งว่า ขาดบุคลากร ขาดข้อมูลวิชาการ ต้องมีมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วน
ช่วย หากมีการดูข้อมูลในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะมีรายละเอียดโรงเรียนที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพราะเข้ามามี
ส่วนร่วมทำงานด้วยกันเป็นนโยบาย เห็นการกระจายพันธุ์ไม้ โรงเรียนนั้นก็จะต้องมีทะเบียนพันธุ์ไม้ของโรงเรียน
ในการกระจายพันธุ์ไม้ทั่วประเทศ ตอนเริ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีต่างประเทศทำโครงการเหมือนกัน 
เป็นการให้เขาส่งข้อมูลพืชไปให้ ทำไมเขาถึงอยากมาทำงานบ้านเราเพราะว่าเขาต้องการในเรื่องของข้อมูล  
 ในเรื่องของฐานทรัพยากรท้องถิ่น ที่เป็นส่วนขององค์การปกครองท้องถิ่นดำเนินการนั้น มองภาพว่า 
ตำบลเป็นบ้านใหญ่ ถ้าแต่ละบ้านทำทะเบียนทรัพย์สินโดยหลักการว่า ทรัพย์สินอยู่ที่บ้านใครคนนั้นก็ดูแล ถึงแม้
จะเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่ปลูกคนละที่คุณสมบัติอาจจะเปลี่ยนแปลงไป ตำบลโดยหน้าที่มีหน้าที่ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดูแลการศึกษา ดูแลประโยชน์สุขของท้องถิ่น แต่ถ้าเราไม่ได้กระจายอำนาจ
กระจายหน้าที่ลงไปให้ดำเนินการ จะมองภาพว่าเรื่องของงานนี้ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงจะเป็นภารกิจโดยสมัครใจ    
นี่เป็นการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่ปี 2547 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรส่งมอบบ้านเราส่งมอบเป็นกระดาษแต่ไม่ได้ส่ง
มอบถึงกระบวนการวิธีการ ซึ่งตอนนี้ อพ.สธ. มีใบงานในการสำรวจทรัพยากรทั้งหมด 9 ใบงาน ฐานข้อมูลตรง
นี้อีกมหาศาล อย่างฐานข้อมูลทางด้านกายภาพ มีแหล่งน้ำในพื้นที่ เรื่องของดิน เรื่องของพืช ในพืชแต่ละ
ต้นก็จะต้องมีในฐานข้อมูล 
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ดร. รัชนี  จันทร์เกษ 
กองวิชาการและแผนงาน  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก็เป็นกรมหนึ่งที่ต้องการข้อมูลในการ   
ที่จะรับรู้ข้อมูลสมุนไพร เพราะการที่เราจะมียาสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นเรื่องของตัวยา
สมุนไพร สมุนไพรในที่นี้ไม่ใช่พืชสมุนไพรอย่างเดียวแต่มันคือสัตว์วัตถุและแร่ธาตุด้วย ยังต้องการข้อมูล
เหล่านี้เพื่อต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติม 
 สิ่งที่เป็นคำถามที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องเรียนรู้และพัฒนา คือ ข้อมูลหลากหลายเหล่านี้เรา
จะทำอย่างไร มุมมองของการใช้ประโยชน์ องค์ความรู้ที่กรมต้องทำงานหรือบูรณาการกับองค์กรภาคีที่ 
เกี่ยวข้อง ถ้าเรามององค์ความรู้ทั้งหมด จะพบว่าความรู้มีทั้งความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนในตัวหมอพื้นบ้านหรือ
ปราชญ์พ้ืนบ้านก็จะมีชุดข้อมูลหรือที่เรียกว่า “คัมภีร์เดินได้” เป็นองค์ความรู้อยู่ในตัวคนแต่ไม่ได้ถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ความรู้อีกแบบหนึ่งคือ ความรู้ที่ถูกบันทึก เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารให้คนอื่นได้
รับรู้ ซึ่งความรู้ชุดนี้เป็นความรู้ดั้งเดิม เช่น คัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์ดั้งเดิม สมมุติว่า องค์ความรู้ดั้งเดิมของประเทศ
ไทยถูกฉกฉวยโดยชาวต่างชาตินำไปอ้างสิทธิ์ว่าตำรับตำรานั้นเขาเป็นเจ้าของ ซึ่งความเป็นจริงคือภูมิปัญญา
เหล่านั้นเป็นของประเทศไทย อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องช่วยกันปกป้อง คุ้มครอง ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็น
ความรู้ดั้งเดิมของประเทศไทย แล้วจะบอกกับต่างชาติได้อย่างไรว่าอันนี้เป็นของประเทศไทย จึงจำเป็นต้อง
ออกแบบระบบเพื่อใช้ในการตอบคำถามให้ได้ว่า ถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งที่มาแสดงตนว่าองค์ความรู้นี้เป็นความรู้   
ของตนเอง ได้จากการทำวิจัยมาด้วยตนเอง ควรมีระบบการตรวจสอบสิทธิ์ของประเทศไทยเพื่อปกป้อง  
และคุ้มครองภูมิปัญญาของประเทศด้วย ฉะนั้น สิ่งที่จะกล่าวในวันนี้คือ  

1. องค์ความรู้ที่ประชาชนสามารถจะเข้าถึง เรียนรู้ ได้ประโยชน์อย่างไร หรือเข้าถึงอย่างไร  
2. องค์ความรู้เชิงลึก เช่น องค์ความรู้ที่อยู่ในตำราดั้งเดิมของไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ อีสาน 

กลาง ใต้ ได้ดำเนินการอะไรอยู่บ้าง และก่อให้เกิดมูลค่าสำหรับประเทศอย่างไร 
3. ระบบองค์ความรู้ดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เติมเข้าไปคือ Big data กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้รับนโยบายให้ดำเนินการเรื่อง

เกี่ยวกับสมุนไพรที่สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นการวางระบบโครงสร้างทั้งหมด 
 สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด คำถามคือ เมื่อเราอยากทราบว่า สมุนไพรต้นนั้นมีคุณประโยชน์แล้วใช้ได้
จริงอย่างที่มีการแชร์กันหรือไม่ คืออะไร ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นจุดที่ให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการข้อมูลสมุนไพรที่ถูกต้อง มีหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์หรือข้อมูลที ่อ้างอิงเชื ่อถือได้ ซึ ่งมีทีม
ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานค้นคว้าข้อมูลเพ่ือตอบประเด็นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แหล่งอ้างอิงที่สามารถ
ค้นคว้า และเรียนรู้ได้ คือ จุลสารข้อมูลสมุนไพรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ สมุนไพรตัวไหนที่เกี่ยวข้องก็
สามารถศึกษา ค้นคว้าได้ โดยที่จุลสารการแพทย์แผนไทยจะถูกจัดทำขึ้นเดือนละ 1 ฉบับ เหตุผลที่ให้ความรู้
ตรงนี้เนื่องจากล่าสุดมีประเด็น คือ สมุนไพรที่ควรระวังในผู้ป่วยโรคไต สามารถหาข้อมูลได้จากสิ่งที่กล่าวมา
เบื ้องต้น หรือข้อมูลเพิ ่มเติมจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  นี ่ค ือสิ ่งใกล้ต ัวทำให้สามารถ                 
หาแหล่งข้อมูลของการอ้างอิงได้ 
 ส่วนที่ละเอียดลงไป คือ คลังความรู้ DTAM สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่
สามารถเข้ามาหาความรู้ หาข้อมูลได้ มีการจัดกิจกรรมภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหลากหลายกิจกรรม
ตั้งแต่ในส่วนของข้อมูลสมุนไพร แต่สิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มในคลังความรู้ DTAM คือ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สมุนไพร ในส่วนที่มีอยู่แล้วเช่น คลังข้อมูลตำราอ้างอิงสมุนไพร ซึ่งหน่วยงานของกรมการแพทย์แผนไทยฯ
ดำเนินการอยู่นั้น มีการเชื่อมข้อมูลกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านมาตรฐานของตัวสมุนไพรที่จะส่งออก  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านสมุนไพร การส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและอ่ืน ๆ สามารถ
เข้าไปสืบค้นในคลังความรู้ DTAM ได้เลย ส่วนเรื่องงานวิจัยกรมการแพทย์แผนไทยฯ สะสมความรู้งานวิจัย
ไว้ในคลังความรู้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามสามารถเข้าไปสืบค้นวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้เช่นเดียวกัน ซึ่งวารสารของกรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI กลุ่มประเทศ 
CLMV พม่า เขมร ลาว ได้มีการส่งงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทย มีภาษาไทยและมี
ภาษาอังกฤษบางส่วน กว่าที่กรมจะดำเนินการทำข้อมูลทั้งหมดออกมาได้นั้น ต้องผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลายขั้นตอน หากไม่มีความชัดเจนก็จะไม่บันทึกลงในฐานข้อมูล  

สำหรับพจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทยทั้งหมด กรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำงานร่วมกับอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญจากราชบัณฑิตยสถาน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องของการกำหนดพจนานุกรมศัพท์การแพทย์
แผนไทย การแพทย์แผนจีน ซึ่งไม่ได้พูดถึงการแพทย์แผนไทยอย่างเดียวหมายความรวมถึงการแพทย์
ทางเลือกด้วย การแพทย์ทางเลือกหมายถึงความรวมถึงการแพทย์แผนจีน และการแพทย์แผนทางเลือก    
อื่น ๆ ด้วย พจนานุกรมศัพท์แพทย์แผนไทยขณะนี้มีเฉพาะภาษาไทย ส่วนพจนานุการศัพท์การแพทย์แผน
จีน ตอนนี้มี 3 ภาษา คือ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพราะมีหมอจีนในประเทศไทยที่ใช้เอกสาร
เหล่านี้ในการอ้างอิง และตำรายาโบราณข้อมูลทั้งหมดบางอย่างจะมีข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันตรงนี้ก็เป็นประเด็น 
เช่น ชื่อทางวิทยาศาสตร์ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เพราะเมื่อค้นพบชื่อชนิดใหม่ ๆ จะปรับปรุง (update) 
ทันที เพราะฉะนั้นอาจจะวงเล็บชื่อเดิมไว้ด้วย  
 ชุดข้อมูลตำราอ้างอิงดำเนินการทำขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตยาหรือการทำยา ซึ่งต้องบอกให้ได้ว่า 
สมุนไพรต้นนั ้นใช่ต้นนั ้นจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นสมุนไพรจะต้องศึกษาดูในเรื ่องของลักษณะเฉพาะ 
(fingerprint) ซึ ่งส่วนหนึ ่งใช้ช ื ่อวิทยาศาสตร์เป็นตัวบ่งบอก อาจต้องมีการศึกษา สอบถามจากนัก
พฤกษศาสตร์ เพราะฉะนั้นการทำงานของกรมก็จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างนักพฤกษศาสตร์ นักเภสัช
วิทยา นักโบราณคดี และอีกหลายๆ องค์ประกอบเพื่อให้ได้คำตอบของตัวยาที่ถูกต้อง แม่นยำ  

อีกส่วนหนึ่งประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามเข้ามาทางกระทู้มุมถาม - ตอบ เรื ่องของข้อมูล
สมุนไพรหรืออ่ืน ๆ จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถาม  

มีแอปพลิเคชั่น (Application) ที่ประชาชนสามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้ง่ายดาวน์โหลดจาก App 
story เช่น แอปพลิเคชั่นสมุนไพร first แอปพลิเคชั่นพจนานุกรม แอปพลิเคชั่นนามานุกรม ซึ่งแอปพลิเคชั่น
นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรทางกรมได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน นอกจากบอกว่าสมุนไพรต้นนี้มีฤทธิ์
อะไรก็จะเชื่อมว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่ไหน ราคาเท่าไหร่ มีการพัฒนาเพิ่มต่อยอดไปเรื่อย ๆ   
ถ้ามีการเชื่อมทั้งระบบตัวข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) จะตอบโจทย์มูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศได้    
ซึ่งโจทย์นี้อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้วย เป็นสิ่งหนึ่งที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ต้องดำเนินการ นั่น
หมายความว่า กรมจะทำงานเชื่อมต่อกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ควรจะพัฒนาสมุนไพร
นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโจทย์ประเทศ  
 องคค์วามรู้ทั้งหมดมีอยู่เป็นจำนวนมากจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ฐานแรกท่ีกรมมอง คือ    
องค์ความรู้ที่อยู่ในคัมภีร์ดั้งเดิม ซึ่งมีการจัดลำดับความสำคัญ มีตำรับตำราและตั วคัมภีร์ที่ถูกประกาศเป็น
ตำรับของชาติ ซึ ่งมีอยู ่ประมาณ 30,000 กว่าตำรับ ควรให้ความสำคัญกับส่วนประกอบของตำรับ 
วิเคราะห์แยกแยะ เรียกว่า การสังคายนาองค์ความรู้หรือวิเคราะห์องค์ประกอบของตำรับเบื้องต้น วิเคราะห์
เพื่อบอกว่าตำรับตำราชุดนี้ใครเป็นเจ้าของ ชื่อตำรับอะไร มีสมุนไพรกี่ชนิดแต่ละชนิดมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า
อะไร มีองค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ใช้คืออะไร ต้องใช้กี่ส่วนในการปรุงยา มีสรรพคุณอะไร ตรงนี้
คือส่วนที ่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ดำเนินการเพื ่อแยกแยะองค์ประกอบทั ้งหมดเพื ่อพัฒนาเป็น
รหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทำไมต้องมีรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ก็เพ่ือ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

เป็นรหัสที่จำแนกตามสิทธิบัตรว่าตำรับนั้นเป็นประเทศไทยเป็นของคนไทย รหัสมาตรฐานภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยจะเชื่อมโยงกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปใช้ อนาคตอันใกล้กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ จะทำงานร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในการที่จะเชื่อมระบบเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ในระนาบที่เรียกว่า เชิงเทคนิค จะอย่างไร ในเชิง
นโยบายต้องทำงานร่วมกัน ในเชิงเทคนิค เรียกว่า platform ของการเชื่อมระบบ ตัวเนื้อหาของตัวระบบ
เองทีจ่ะต้องมีการเคลื่อนข้อมูลในการที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 รายงาน (Report) ที่จะได้ หากเข้าไปตรวจสอบแล้วตำรับนั้นเป็นของประเทศไทย โดยตรวจสอบ
จากรหัสมาตรฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่เชื่อมต่อกับ International Patent Classification หรือ 
IPC code จำแนกตามสิทธิบัตรและบอกส่วนของสมุนไพรดั้งเดิมที่มี คัมภีร์ดั้งเดิม คัมภีร์ที่เกิดจากถ่ายถอด
และปริวัตรซึ่งเราต้องอาศัยนักภาษาศาสตร์ที่ทำงานร่วมกัน เป็นสิ่งที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ดำเนินการ
อยู ่ในปัจจุบัน และดำเนินการต่อไปเรื ่อย ๆ เนื ่องจากมีตำรับตำราจำนวนมาก และถูกประกาศเป็น
ตำรับตำราการแพทย์แผนไทยของชาติเพ่ิมข้ึน กรมได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวยา
สมุนไพรหรือเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื ้นบ้าน สามารถที่จะถามเข้ามา      
ถาม-ตอบ ทางกรมได้โดยตรง เพราะกรมจะมีหน่วยงานวิชาการคอยตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง 
 

คุณกิตติยาภรณ์  สาธุเสน 
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ้ามองจากบริบทการคุ้มครองหรือเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพจะถือว่าเหมือนเป็นปลายน้ำ ตัวทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาต่อยอด
หรือนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมจะมาผูกโยงกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ถ้านำภูมิปัญญาหรือ
สมุนไพรมาต่อยอดทำเป็นยา ที่เข้าคุณสมบัติตาม (Criteria) ของสิทธิบัตร ที่มีความใหม่ การประดิษฐ์       
ที่ซับซ้อน มีการค้าขายอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ (product) สิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิทธิบัตร จะได้รับการคุ้มครอง
ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาอีก 1 ระบบ    
 ความหลากหลายทางชีวภาพ มีประเด็นเกี่ยวเนื่องอะไรกับทรัพย์สินทางปัญญา มี 2 เรื่อง คือเรื่อง
สิทธิบัตรที่นำทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดแล้วเป็นนวัตกรรม อีกเรื่องคือ สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) จะเป็นสินค้าอยู่ในท้องถิ่นจะต้องผูกโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละที่นั้น ๆ และพื้นที่    
นั้น ๆ ด้วย เช่น ไข่เค็มไชยา จะมีคุณสมบัติที ่พิเศษและต้องไข่เค็มที่ไชยาถึงจะมีไข่ที ่แดง มีความมัน           
มีรสชาติอร่อยแตกต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ นี่คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพราะฉะนั้นหลัก ๆ ภายใต้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา น่าจะเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็จะมี 2 เรื่องเหล่านี้ 
 ในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่รับจดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสิทธิบัตรและสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย ถ้าแจ้งมา ณ ตอนนี้ฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เรายังไม่มีเป็นฐานข้อมูลดิจิทัล 
(Digital) กำกับอยู่ในกระบวนการน่าจะเสร็จในปีนี้ แต่ฐานข้อมูลขนาดไม่ใหญ่มาก มีอยู่ประมาณ 103 
รายการ ที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยขึ้นสิทธิบัตรแล้ว มีทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยเอง
และของต่างประเทศ เช่น ไวน์ แชมเปญ สก๊อตวิสกี้ จะมาขึ้นสิทธิบัตรที่เมืองไทยด้วย ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยเองก็ไปจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อ่ืนด้วย แล้วเพ่ิมมูลค่าการจดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ทำให้สินค้าเกษตรหรือหัตถกรรมมีมูลค่าสูงขึ้น  

ในส่วนของสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดการรับจดสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี 2539 ณ ตอนนี้  
มีประมาณ 100,000 คำขอ ทุกอย่างอยู่ในระบบดิจิทัล (Digital) ทั้งหมด ในฐานข้อมูลของกรมทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ จะมีบางส่วนที่ยังไม่รับจดทะเบียนซึ่งจะไม่เผยแพร่ออกไป จะมีบางส่วนที่ถูกเผยแพร่
ออกไปใน 100,000 คำขอ ถามว่า ใน100,000 คำขอ มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ความหลากหลายทางชีวภาพหรือไม่ แน่นอนทั้งหมดอาจจะไม่เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือทรัพยากร
ชีวภาพทั้งหมด แต่จะมีส่วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้อง หากถามว่า การสืบค้น (search) จะหาอย่างไร จะมีคำ
สำคัญ (keywords) เพราะมี Optical character recognition (OCR) ใช้คำค้นเช่นเดียวกับการสืบค้นใน 
Google ได้เลย มันก็จะแสดงถึงคำขอนั้น ๆ ออกมา สมมุติในสารสกัดส่วนหนึ่งที่ผลิตยาหรือครีมที่มาจด
สิทธิบัตร ทางผู้ขอจะเขียนในการขอถือสิทธิ เช่น สมมุติว่ามีขมิ้นชันอยู่ในสารนี้ด้วยก็จะปรากฏคำดังกล่าว
ในการสืบค้น ถ้ามีจดแล้วหรือคำขอหมดอายุไปแล้ว สิทธิบัตรจะตกเป็นสมบัติสาธารณะคนทั่วไปสามารถ
นำไปต่อยอดได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมาย เมื่อสิทธิบัตรอายุครบ 20 ปีจะกลายเป็นสมบัติสาธารณะทุกคนใช้
ประโยชน์ได้ ฐานข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สามารถดูเทคโนโลยี (Technology) ของประเทศท่ีเกิดการพัฒนา
ที่หมดอายุแล้วนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้อีก นี่คือ ประโยชน์ของฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่    
จะต่อยอดให้กับอุตสาหกรรม สมุนไพรหรือเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ 
 ฐานข้อมูลเรื ่องสิทธิบัตรสามารถนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมได้ สามารถจัดกลุ ่ม ( grouping)        
ให้ได้ ณ ตอนนี้อุตสาหกรรมเรื่องสมุนไพรมีตรงไหนที่ใช้ส่วนผสมหรือวัตถุดิบอะไรบ้าง ในอนาคตอันใกล้  
 ความเป็นมาในองค์การระหว่างประเทศหรือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก มีการเจรจาเรื่อง  
WIPO IGC ( Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources 

Traditional Knowledge and Folklore (IGC).) การคุ้มครองในส่วนของทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ถามว่า คุยอะไรกันในเรื่องการคุ้มครอง คือ มีความ
ใกล้เคียงกับ CBD ในบางส่วนคือ ทางกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเมืองหยิบทรัพยากรใดทรัพยากรหนึ่งจาก
ประเทศไทยไปแล้ว ประเทศไทยก็คาดหวังให้ประเทศเหล่านั้นเกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ หรือขออนุญาต
ก่อนจะนำไปใช้ นั่นคือหลัก ๆ ในวงนี้เจรจากันมา ซึ่งเจรจากันมาปีนี้เป็นปีที่ 19 แล้วยังไม่แล้วเสร็จ      
ส่วนฝั่งประเทศพัฒนาแล้วอยากจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศไทยที่มีอยู่ ก็จะพยายามเจรจาให้
ตัวร่างแคบท่ีสุดเท่าที่จะแคบได้ ให้คำจำกัดความอะไรก็ได้ ให้อยู่ในสาธารณะสมบัติที่สามารถจะหยิบมาใช้
ประโยชน์เมื่อไหร่ก็ได้ นั่นคือสิ่งที่การเจรจาเรื่องนี้มันยังไม่จบ  
 มติของ WIPO IGC ครั้งล่าสุด เมื่อปี 2560 ที่มีมติให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะฝ่ายเลขา 
จัดทำฐานข้อมูลที่เป็นเรื่องของทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิม ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเช่นกัน ซึ่งมีโครงการจัดทำขึ้นซึ่งจะเริ่มในปีนี้ ชื่อว่า โครงการบูรณาการ
ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสังคมดิจิทัล (Digital) ในนี้มี 2 ส่วนหลัก ๆ   
ที่จะเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยน คือ 1) จะเป็นข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ทางกรมรับจด เป็นข้อมูลที่เปิดเผย
ให้กับสาธารณะได้เข้าถึง 2) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเวทีนี้โดยตรง คือ จะเป็นฐานข้อมูลด้านทรัพยากร
พันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์   
 ส่วนหนึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามีอยู่แล้ว เพียงแต่ทางกรมแสดงเฉพาะสว่นที่
สามารถเปิดเผยได้ไปยังฐานข้อมูลตรงคลังข้อมูลกลาง ในส่วนของฐานข้อมูลพันธุกรรมที่จะไปเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือว่าจะให้ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรสามารถค้นหา (search) ในคำขอสิทธิบัตร (สิทธิบัตร ถ้า
มายื่นแล้วต้องมีความหมายคือ ต้องไม่ซ้ำใครในโลกนี้) เพราะฉะนั้น ผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรต้องไปค้นหา 
(search) สิ่งหนึ่งที่เราวางแผนไว้คือ จะเป็นฐานข้อมูลในส่วนตรงนี้ ถ้าเป็นในส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
จะสืบค้นสะดวก เพราะกรมการแพทย์แผนไทยฯ ทำเป็นรหัส (code) มาแล้ว ทางผู้ตรวจสอบก็สืบค้นได้ง่าย
ขึ้น ในส่วนอ่ืน ๆ ในอนาคตต่อไปอาจจะสืบค้นแบบ (keyword) ในระบบ IT อาจจะต้องมาคุยกันอีกครั้ง 
 ทั้งหมดทำไปเพื่ออะไร ส่วนหนึ่งคือใช้ประโยชน์ในการต่อยอดได้ ฐานข้อมูลที่กำลังใกล้หมดสิทธิบัตร 
สมมุต ิยาตัวหนึ่งกำลังจะหมดสิทธิบัตรวันพรุ่งนี้ เตรียมได้เลยว่าในวันรุ่งขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากสูตรยานั้น 
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ได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมาย เป็นประโยชน์ในฝั่งประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยจะได้ใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์เทคโนโลยี (Technology) ต่อไป 

ผู้ดำเนินการอภิปราย  
 จะเห็นว่าตัวแทนแต่ละหน่วยงานขณะนี้มีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 4.0 ของประเทศ มีหลายท่านกล่าวถึงดิจิทัล (Digital) วันนี้เรามี
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบดิจิทัล มีคลังความรู้แบบดิจิทัล  คำสรุปว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คือ ความมั่นคงของประเทศ” และนำไปสู่ความม่ังคั่งได้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพสามารถไปสร้าง
รายได้ ยั่งยืน เอาไปใช้แล้วต้องเอามาคืน คือ ชุมชนจะต้องปกปักษ์รักษาในขณะเดียวกันก็สามารถจะ
นำไปใช้เพ่ือสร้างประโยชน์จากทรัพย์สินของเราเอง 
 ตอบคำถามว่าบูรณาการจะร้อยเรียงทุกท่านที่เสนอข้อมูลว่าจะร้อยอย่างไร ที่ ดร.รัชนี จันทร์เกษ
บอกว่า เปิดเว็บไซต์จาก QR code ดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที วิทยากรที่นั ่งอยู่ ณ ที่นี้        
ทุกเว็บไซต์มี QR code ทุกท่านก็จะสามารถใช้งานผ่าน QR code แล้วนำข้อมูลไปใช้ เพ่ือที่จะไปเชื่อมโยง
ทางความคิดหรือเอาไปใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าบอกว่าชุมชนอยากจะทราบว่า จะเอาทรัพยากรท้องถิ่นไปทำใน
เรื่องของยาพ้ืนบ้าน อยากจะไปสร้างผลิตภัณฑ์อันนี้ อยากจะทราบว่าชุมชนของเรามีสมุนไพรชนิดไหนที่จะ
เอาไปใช้สำหรับทำยาพื้นบ้าน แก้ไอ หรือรักษาโรคง่าย ๆ ถามว่ากดเลือกเข้ามาในระบบคลังข้อมูลนี ้มี
คำตอบหรือไม่  ถ้าจะกดเลือกที่เดียวสามารถเอาข้อมูลที่มาจากหลาย ๆ หน่วยงานมาร้อยเรียงและสามารถ
ตอบคำถามได้ นั่นคือ เป้าหมายของการสร้างระบบคลังข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมโยง 
 กรมป่าไม้ อนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่า พันธุ์พืช ในป่าที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติ ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV ไว้จับคนที่จะมาทำร้าย ทำลาย ก่อนที่เขาจะลงมือทำ และสร้างความตระหนักให้กับประชาชนที่    
ไม่ค่อยรู้กฎหมายแต่อยากจะไปเที่ยว เมื่อเดินเข้าไปในเขตอนุรักษ์สามารถค้นหาข้อมูลจากแผ่นป้าย        
(Pop up) ได้ว่ามีสัตว์ป่าสงวนหรือไม ่ถ้าท่านไปทำอะไรผิดท่านจะถูกลงโทษ นี่คือบูรณาการข้อมูล 
 เมื ่อสักครู ่ ดร. รัชนี จันทร์เกษ พูดถึง ชัวร์ก่อนแชร์ คลังข้อมูลที่กำลังจะนำเสนอและกำลัง         
จะพัฒนาต่อไปในอนาคต เราก็อยากได้คำ ๆ นี้เหมือนกัน กรมป่าไม้ก็แจ้งว่า จริง ๆ ข้อมูลมีเยอะกว่านี้แต่    
ที่เสนอ 3,000 – 4,000 ตัว เป็นเพราะว่าที่ได้นำเสนอไปแล้วมีความถูกต้อง ดังนั้น กระบวนการเหล่านี้
เป็นกระบวนการที่สำคัญมาก ๆ ที่จะทำให้ข้อมูลที่เรากำลังจะให้บริการในรูปแบบใดก็ตามเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องสามารถเอาไปใช้โดยความสบายใจ เป็นโจทย์ของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นเจ้าภาพในการเชิญชวนหน่วยงานราชการหลาย ๆ หน่วยงานที่ เป็นเจ้าของข้อมูลทั้ง
ข้อมูลที่เกี ่ยวข้องโดยตรงหรือทางอ้อม เช่น ข้อมูลงานวิจัย ถือว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงทางอ้อม ข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องที่จะเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลภูมิปัญญาก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้ระบบข้อมูลที่ดี คลังข้อมูลที่ดี และสามารถตอบโจทย์ของผู้ใช้ที่หลากหลาย คำว่า หลากหลาย คือ 
มองตั้งแต่นักวิจัย ข้อมูลวิทยาศาสตร์ ข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงข้อมูลอนุกรมวิธาน สามารถนำไปสู่การ
จำแนกพืชใหม่ ๆ พันธุ์สัตว์ใหม่ ๆ  ถามว่า Technology Digital เพราะตอนนี้สิ่งที่เราต้องมอง 1) ข้อมูล
ต้องเป็นดิจิทัล 2) ต้องมี Technology digital ข้อมูลมีเยอะแยะไปหมด เช่น ตำรับยาอยู่ในใบลาน ใบข่อย
ก็จำนวนมาก ถ้าเรากังวลมาก ๆ ข้อมูลเหล่านี้บอกว่ายังไม่เก็บทั้ง  ๆ ที่เป็นภาษาล้านนาก็ได้ Scan เข้าไป
เก็บแล้วเผยแพร่ก็อาจจะยังอ่านไม่ออก แต่ในอนาคต Technology ตามมา แปลงภาษาล้านนาเป็น
ภาษากลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังทำอยู่ คือ การแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความ 
(Optical character recognition: OCR) แปลภาษาชนเผ่าให้เป็นภาษากลางคือการอนุรักษ์ความรู้ แปลง
จากใบลาน ใบข่อยออกมาเป็นดิจิทัล 
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 ถ้าจะบูรณาการให้ได้ระบบคลังข้อมูลที่มีข้อมูลมีคุณภาพปัจจัยแห่งความสำเร็จที่จะขับเคลื่อน
คลังข้อมูลนี้จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 
คำถาม ดร. ดนัย  นาคประเสริฐ  กรมวิชาการเกษตร ถามว่าประเทศไทยมีสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ที่เป็น Non-Food - EuroCommerce ซึ่งเป็นต้นกำเนิดเท่านั้น ถามว่า ทำไมประเทศไทยจดสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็น non-food ได้  
คำตอบ กฎหมายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใด ถึงมีตัวสินค้าหัตถกรรมเข้ามา
เกี่ยวเนื่องด้วย ณ ขณะนี้ในประเทศสหภาพยุโรป (EU) บางประเทศพยายามที่จะปรับกฎหมาย เข้าใจว่า
ฝรั่งเศสแก้กฎหมายแล้วที่ไม่ใช่เฉพาะอาหารมาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย ซึ่งอาจจะสู้
สิทธิบัตรไม่ได้ สิทธิบัตรจะเป็นในส่วนของนวัตกรรม ส่วนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ร้อยเรียงเรื่องราว
รวมถึงพ้ืนที่ ในขณะที่ฝั่งอเมริกาก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้จะไม่มีรากเหง้าของเขาท่ีจะมาเล่าเรื่องราวเพ่ือจะนำเป็น
สินค้า  ในส่วนของประเทศสหภาพยุโรป (EU) หลาย ๆ ประเทศตอนนี้มีแผนจะแก้กฎหมายและปรับเป็น
สินค้าที่ไม่ใช่ Non-food ด้วย เพราะฉะนั้นแนวโน้ม (Trend) น่าจะมาในส่วนของ Non-food เข้ามาแล้ว 
ณ ปี 2542 ตอนร่างกฎหมายในส่วนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไม่แน่ใจเจตนารมณ์เพื่ออะไร แต่ว่า
หลักเพื่อส่งเสริมให้สินค้าที่ไม่ใช่แค่อาหารได้รับความคุ้มครองภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย ก็จะได้เปิด
โอกาสให้ทางชุมชนได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
คุณกิติยาพร สาธุเสน 
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เรื่องฐานข้อมูลในวง WIPO มีข้อกังวลของประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา มีฐานข้อมูล
แล้วจะดีไหม จะเป็นคุณหรือเปล่า ส่วนหนึ ่งในหลาย ๆ ประเทศที ่เขายังไม่มีความพร้อมในเรื ่อง                
ทำฐานข้อมูล เขามองว่ามันจะเป็นฐานข้อมูลที่เปิดโอกาสให้ต่างชาติพวกโจรสลัดชีวภาพ เหมือนเป็น One 
stop shopping service ให้เขาเข้ามาเหมือนไปหาสมุนไพรหรือภูมิปัญญาได้ นี่คือสิ่งที่หลาย ๆ ประเทศท่ี
เป็นประเทศกำลังพัฒนาหยิบยกขึ้นมาคุยระหว่างประเทศ สิ่งหนึ่งอาจจะต้องนำมาพิจารณาด้วยกับการ
จัดทำฐานข้อมูลคือ เรื่องชั้นความลับ แล้วถ้าจะเปิดเผย จะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหน อาจจะเปิดทั้งหมดที่เรา
มีอาจจะลำบาก อาจจะคุยกันแต่ในหน่วยราชการเล่าให้ฟังในฐานะที่เป็นผู้แทนประเทศไทยในองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลกในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ปัญหาของการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล อะไรเผยแพร่ได้ อะไรเผยแพร่ไม่ได้ อะไรเป็นความลับ ซึ่งทาง
ทีม Technology digital หรือทีม IT ต้องมานั่งคิด ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวที่จะมารักษาข้อมูลที่
ถือว่าเป็นความลับสุดยอด เป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่คราวนี้มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนของ (trade off)       
ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่เก็บ เก็บเป็นกระดาษแต่ใส่ตู้เซฟไว้ก่อน แบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในตัวคน 
คนไม่ได้อยู่กับเราตลอด ถามว่า เราจะต้องคิดในเรื่องของโมเดลและกระบวนในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ
อย่างไรถึงจะถ่ายทอดเมื่อถึงเวลาที่สมควร ซึ่งตรงนั้น เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วย แต่ที่ช่วยไม่ได้คือ ข้อมูลถูก
บันทึกหรือเปล ่า ข้อมูลถูกจัดเก็บหร ือเปล่า นี ่ค ือประเด็นที ่รองเลขาสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวไว้ที ่ต้องมีสถาปัตยกรรมระบบ ในมุมมองของคอมพิวเตอร์ คือ         
มีพิมพ์เขียว มีแบบบ้าน ที่กำลังจะบอกว่าเก็บข้อมูลอะไร เท่าไหร่ เก็บในรูปไหนที่เตรียมพร้อมที่จะทำให้เกิด
การเชื่อมในอนาคต จะเชื่อมตอนนี้หรือเชื่อมในอนาคตทุกอย่างต้องมีการวางแผน นั่นคือ กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล หลาย ๆ ท่านคงได้ยินคำว่า Data Science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล แค่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลก็ต้อง
วางแผน หน้าตาข้อมูลที่จะจัดเก็บและมาตรฐานข้อมูลก็ต้องมีพิมพ์เขียว อย่างไรก็ตามเป้าหมายปักธงไว้แล้วว่า
จะมีการบูรณาการข้อมูลเกิดขึ้น ที่สำคัญคือประโยคที่สำคัญวันนี้ บูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทาง 
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ชีวภาพเพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในมุมมองอนุรักษ์ปกปักษ์รักษา ทั้งในมุมมองของติดตามเฝ้าระวัง วันนี้ทุกคน
พูดแต่ความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลคลังความรู้  ความรู้ดิจิทัลเชิงลึกที่เป็น
งานวิจัย ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพจะมีทั้งหมดของเรื่องระบบนิเวศน์ เกี่ยวกับข้อมูลภูมิศาสตร์ 
เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของอากาศ   เป็นข้อมูลทันสถานการณ์ (real time) สิ่งที่ท่านเคยได้ยินแล้ว Internet of 
thing sensor ข้อมูลนี้ขนาดใหญ่มหาศาล ข้อมูลเหล่านี้ ก็เตรียมพร้อมที่จะยื่นแขนไปจับกับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลเหล่านี้ ในเมื่อคลังข้อมูลบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพยังเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงลึกซึ่งมีหลาย 
เรื่อง คือ ทำอย่างไรถึงจะขยายพันธุ์ได้ ทำอย่างไรถึงปลูกได้ เกี่ยวกับโดเมนการเกษตร ถามว่า ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จที่จะทำให้บูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเป็นจริงและสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ สามารถเข้าถึงได้ตอบโจทย์ได้ทุกมุมมองสำหรับนักวิจัย ประชาชน และ ผู้กำกับดูแล 
 

ดร.รัชนี จันทร์เกษ 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ในมุมมองส่วนตัว กำลังตั้งคณะทำงานที่จะทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานนโยบายและแผน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่พูดว่าต้องเชื่อมข้อมูลกัน   
ต้องแชร์ข้อมูลกันระดับชั้นของข้อมูลจะเป็นอย่างไร ถ้าทดลองจริง ๆ มันจะเป็นอย่างไรแค่ไหน มันก็มีการ
ตั ้งข้อสังเกตว่า ข้อมูลมันจะถูกคัดลอกไปหมดเลย ก็ยังเป็นข้อสังเกตที ่อาจจะต้องให้ความสำคัญ 
เพราะฉะนั้นต้องทำงานบนพ้ืนฐานของการไร้รอยต่อแล้วต้องศรัทธาซึ่งกันและกัน คำนึงถึงการใช้ประโยชน์
ของพ่ีน้องทุกคนที่ต้องใช้ประโยชน์ และเพ่ือให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสำหรับพัฒนาประเทศ โดยส่วนตัวได้
โจทย์นี้มาและเป็นคนดำเนินการต่อ  เพราะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศไว้ตามมาตรา 55 
และมาตรา 57 ว่า ต้องทำ ไม่มีหน่วยงานไหนปฏิเสธที่จะไม่ทำเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ต้อง
ทำ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากยุทธศาสตร์ของชาติ เหล่านี้คือแผนยุทธศาสตร์ย่อยท้ังหลายต้องล้อตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ นั่นหมายความว่า ในเรื่องของนโยบายและทิศทางของประเทศคือต้องทำ แล้วจะมองลำดับ
ความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง เพราะมันไม่ได้เสร็จในครั้งเดียว การที่บอกว่าจะทำเรื่องการเชื่อมโยงหรือ
บูรณาการในเชิงเทคนิคต้องไปของบประมาณ ใน 5 ปี จะทำให้เกิดอะไรขึ้น เป็นส่วนที่ทางกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องทำร่วมกับภาคีว่าต้องใช้งบประมาณส่วนหนึ่งจะจัดทำเพ่ือให้เกิดตาม
เป้าหมายที่มองร่วมกันว่า ระบบมันเกิดการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าของประเทศจริง ๆ     
การทำงานอย่างไร้รอยต่อ ทางกรมฯ เองก็ตั้งคณะทำงานชุดหนึ่งที่จะทำงานร่วมกันในเชิงเทคนิค อีกส่วน
หนึ่งคิดว่า เรื่องของลำดับชั้นของข้อมูลตอนนี้เหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันว่า สิ่งที่ข้อมูลจะส่งต่อมันไปสร้าง
มูลค่าหรือไปทำให้เกิดประโยชน์แล้วเกิดผลกระทบที่มีมูลค่าท่ีสูงสำหรับประเทศมากน้อยแค่ไหน ถ้าเอาตรง
นั้นเป็นหลักคิดว่าในเรื่องของการตั้งข้อสังเกตไม่ไว้วางใจอาจจะหมดไป แต่มองเป้าหมายสูงสุดเพื่อการใช้
ประโยชน์ก็ต้องไปคุยในทีมของผู้บริหารเพื่อที่จะเดินทางไปด้วยกัน แต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ 
จะทำงานด้วยกันอย่างไรที่จะแชร์ไปด้วยกันได้ ซึ ่งก็มองเห็นความเป็นไปได้อยู ่และก็ตั ้งคณะทำงาน           
ที่จะปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว 
 

ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ 
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในระดับผู้บริหารก็เห็นชอบในบริการ
คลังข้อมูลในจุดที่พบในชั้นความลับ ปัจจุบันมีคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (กอช.) มาตรการหรือระดับที่พูดคุยกันในเชิงนโยบายว่าอันไหนที่จะเปิดเผยได้ หรือจะใช้ประโยชน์
อย่างไรได้ ระดับประเทศมีกรอบแล้ว ระดับกรมก็จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อมาพิจารณา ข้อมูลมีหลาย
ระดับ เช่น ต้นพยุง ปัจจุบันทราบแล้วว่าอยู่ในพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ีไหน พิกัดเท่าไหร่ มาร์ค GPS ไปถึงเป้าได้ทันที  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ถ้าจะเอาต้นเส้นรอบวงเกิน 100 เซนติเมตร จับ GPS ทราบได้เลยว่าเดินไปตรงนั ้นจะเจอแน่นอน 
เนื่องจากมันแปะขนาดนั้นก็เลยมีบางส่วนที่เปิดเผยได้ ในมุมมองของคลังไม่ได้ต้องการเปิดเผยขนาดนั้น 
ทราบว่ามีทรัพยากรอะไรปลายทางไปใช้ประโยชน์อะไร มันอยู่ตรงไหนที่จะเอาพันธุกรรมไปใช้ สิ่งที่กังวล
มากที่สุดคือ พันธุกรรม ปัจจุบันการเข้ามาใช้ประโยชน์เชิงพันธุกรรมควบคุมยาก ยกตัวอย่าง มาในรูป
นักท่องเที่ยวเอาดินไปไปสกัดเป็นจุลินทรีย์มันควบคุมยาก ขนาดแมลงในอุทยานแห่งชาติ นักท่องเที่ยวเอา
ผีเสื ้อเป็นร้อย ๆ ตัวอยู ่ในเสื ้อแจ็คเก็ต ยิ ่งจุลินทรีย์ยิ ่งสำคัญ ปัจจุบันการพัฒนาทางด้าน DNA เอง     
ค่อนข้างไว การสกัดจากชิ้นตัวอย่างเพียงนิดเดียวสามารถไปต่อยอดได้แล้ว ปัจจุบันในการดำเนินการของ
ต่างประเทศมักนิยมที่จะดำเนินการเก็บ DNA ควบคู่กับการวิจัยไปด้วยซึ่งไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่ 
ฉะนั้น การเปิดเผยข้อมูลในอนาคตอาจต้องควบคุมถึงระดับ DNA barcode ไปด้วยว่ามีความสำคัญอย่างไร
จะให้เข้าถึงขนาดไหน ลำพังแต่รายชื่อไม่ค่อยมีปัญหา เช่น บัญชีรายชื่อพืชต้องเปิด online ให้ทราบโดยทั่ว
กันว่าโลกเรามีพืชเท่าไหร่ ที ่สำคัญที ่ยกตัวอย่าง ต้นพยุง ขึ ้นมาเพราะว่ามีกรณีศึกษาที่ เกี ่ยวข้องกับ
อนุสัญญาหลายเรื่อง และมีเรื่องของข้อมูลที่จะต้องพิจารณา ซึ่งในส่วนของกรมอุทยานฯ พร้อมที่จะให้
ข้อมูลเชิงอนุกรมวิธาน และข้อมูลเชิงจำนวนชนิด (collection) ของตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์  
ในวงนี้ยังมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี ่ยวพันอยู่ เช่น องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์         
ไบโอเทค ซึ่งมีข้อมูลเช่นนี้เช่นกัน ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ   
 ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือ การกระจัดกระจายของข้อมูลที่อยู่ในรูปที่ไม่ใช่ดิจิทัล เช่น งานวิจัย   
จากที่เคยสังเกตมาทราบว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ภาพรวมงานวิจัยที่เชื่อมโยงมาหากันไม่ค่อยมี เช่น ว่านสาว
หลง มีแค่ 2 งานวิจัย จริง ๆ มันมีอยู่ในหลายงานวิจัยแต่ไม่ได้ออนไลน์หรือเป็นรูปแบบดิจิทัลทำให้        
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ต่อยาก เป็นสิ่งที่ควรจะหาวิธีการว่าจะเอางานที่ไม่ใช่รูปแบบดิจิทัลมาทำ
อย่างไร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอนุกรมวิธานปัจจุบันเป็นดิจิทัลมากมาย หนังสือสมัย 100 ปี ที่เรเนียสเขียน   
ก็ถูก scan ซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรม OCR ไปสกัดออกมาใช้แปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากมาย 
 สิ่งสำคัญอีกอันที่จะชี้ให้เห็นคือ ข้อมูลหลาย ๆ หน่วยงานที่สังเกตมาคือ ปัญหาของมันคือการ
จัดการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง บางฐานข้อมูลเป็น dead database คือ ไม่มีการไปตรวจสอบอะไรนิ่งอยู่อยา่ง
นั้น ที่ทำงานอยู่ก็เคยมีมาจากพืช สัตว์ แมลง จุลินทรีย์ เห็ด รา มาใส่ข้อมู ลหลังจากนั้นเป็นแค่ข้อมูลอยู่
อย่างนั ้นมันไม่ไปต่อ แต่ประเด็นที ่สำนักนโยบายฯ นำมาทำโครงการนี ้ เป็นโครงการที ่พัฒนาขึ้นมา 
เพราะว่ามันสามารถเชื่อมโยงถ้าอันไหนมันนิ่งก็จะมีฐานข้อมูลตัวอ่ืนที่เขาช่วยเสริมเข้าไป ปัญหาเดิมของเรา
คือ ต่างคนต่างทำ ปัจจุบันเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว ในต่างประเทศ    
ได้ด้วย อนุกรมวิธาน หรือว่าเรื่องของจำนวนชนิด (collection) ไม่มีปัญหาระดับโลกระดับประเทศ เพราะ
มันเชื่อมสัมพันธ์กับผลประโยชน์ ปัจจุบันมีข้อมูลพันธุกรรมไม้พยุง ประเทศไทยมีพันธุกรรมสูงสุด ประเทศ
ลาวกับเวียดนามหมดแล้ว เพราะฉะนั้นปัญหาอันหนึ่งคือว่า การที่จะไปเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์จะ
เปิดเผยได้ถึงระดับไหน เปิดเผยทุกแง่มุมหรือไม่ หรือจะมีระดับไหน มีประเด็นไหนเป็นที่น่ากังวล 
คุณขวัญชัย เจริญกรุง 
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่จะช่วยให้การบูรณาการคลังข้อมูลนำไปสู่เป้าหมาย เรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะอยู่ในแวดวงของหน่วยงานที่เป็นทรัพยากรชีวภาพ เมื่อได้มาคุยกับหลากหลายหน่วยงาน ระบบ
คลังข้อมูลน่าจะไม่ธรรมดาแล้ว ปัจจัยที่สำคัญคือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะผลักดันคลังข้อมูลไปสู่
ความสำเร็จ หลาย ๆ ท่านพูดถึงเรื่องการดำเนินงานที่ว่าระบบการจัดเก็บชั้นความลับของข้อมูล เป็นการบ้านที่
ทาง รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ต้องไปศึกษาและจัดทำโมเดล เมื่อวานผมไปร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องการบูรณา
การคลังข้อมูล เรียกหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยงานมาคุยกันว่าจะมีรูปแบบอย่างไรที่จะปรับรูปแบบเพื่อที่จะมา
พัฒนาคลังข้อมูลให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีในเรื่องจุลินทรีย์ เห็ด รา และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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กรมป่าไม้เอง จัดทำฐานข้อมูลมาประมาณ 10 กว่าปี แต่ยังไม่เคยมีโอกาสทำงานร่วม เมื่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกโครงการนี้ขึ้นมา เพราะข้อมูลที่มีไม่อยาก
ให้เป็นข้อมูลที่ใช้ได้เฉพาะกลุ่มแต่อยากให้ทุก ๆ คน ประชาชนทั่ว ๆ ไปสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยหรือประชาชนทั่วไป อยากจะให้ทุกหน่วยงานร่วมแรงร่วมใจกัน
พัฒนาฐานข้อมูล  

 

ดร .พรชัย จุฑามาศ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ )อพ.สธ(.  
 ในส่วนของโครงการที่บอกว่า ปัจจัยทั้งหมดอยู่ที่คน พัฒนาบุคลากรที่ไปอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร
แล้วเกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทยคือ เกิดแก่ส่วนรวม เป้าหมายต้องเข้าใจเห็นความสำคัญของพันธุกรรม
พืชหรือทรัพยากร ร่วมคิดร่วมปฏิบัติเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย มีระบบข้อมูลสื่อถึงกันทั่วประเทศ     
ในโอกาสที่ทำงานเรื่องนี้มานาน 27 ปี  
 มองเห็นภาพว่า ความต่อเนื่องเรื่องของนโยบายที่ชัดเจนที่จะทำต่อไป การทำงานเรื่องนี้สมเด็จ
พระเทพฯ ท่านรับสั่งมาตั้งแต่ปี 2536 ในเรื่องของข้อมูลที่บอกว่า ทรงให้มีศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชโดยมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงลักษณะพืชออกมาเป็นภาพสีได้เพื่อสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า 
พระองค์ท่านเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่เสด็จหอพันธุ์ไม้ กรมป่าไม้ ปี 2537 และรับสั่งว่าให้มีศูนย์ข้อมูล
พันธุ์พฤกษชาติที่หอพันธุ์ไม้ กรมป่าไม้ เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลที่สวนจิตรดา และท่านบอกว่าตัวพันธุ์ไม้ที่หอ
พันธุ์ไม้ เป็นพืชที่นักวิชาการ นักวิจัยรุ่นเก่า ๆ ได้เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชที่เก็บเป็นตัวอย่างแห้งไว้เกือบ 100 ปี 
พันธุ์ไม้เหล่านั้นมีค่าสูง จะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาแต่ของเหล่านี้ย่อมเก่าแก่เป็นไปตามกาลเวลาจะ
เสียหายอย่างน่าเสียดาย แต่สมัยนี้มีเทคโนโลยีให้รักษาสิ่งเหล่านี้เพ่ือให้นักวิชาการได้ศึกษา ขอให้ช่วยกันทำ
โครงการถ่ายรูปและถ่ายข้อมูลพันธุ์ไม้เป็นฐานข้อมูล แต่การเก็บฐานข้อมูลแห่งเดียวอาจสูญหายได้ ให้
หลาย ๆ หน่วยงานมาช่วยกันเก็บหากที่หนึ่งที่ใดเกิดเสียหายก็จะได้มีข้อมูลไม่สูญหายไปจากประเทศไทย
หรือจากโลกนี้ไปไหม ตอนนั้นเราใช้เทคนิคโฟโตซีดี ท่านบอกว่าจะรอให้ราชการเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ให้ทำไป
ก่อนแล้วคัดลอกให้ทางหน่วยงาน ซึ่งเราทำตั้งแต่ปี 2538 แล้วปี 2544 ได้พระราชทาน กรมวิชาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมป่าไม้อย่างน้อย 124,000 ข้อมูลบันทึกใน CD กรมวิชาการเกษตรอย่างน้อย 
50,000 ข้อมูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย 9,000 ข้อมูล ที่เป็นตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ตัวอย่าง
พันธุ์ไม้แห้งที่เป็น CD มีน้องคนหนึ่งไปเรียนฝรั่งเศสตอนนั้นเขาอยากจะได้ข้อมูล เขาถามว่า ข้อมูลที่บันทึก
รายละเอียด (Label) ทั้งหมดแสนกว่าข้อมูลมันเท่าไหร่ มันแค่ 168 MB ขณะนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้เป็น 
GB ถ้าเขาคัดลอกข้อมูลของเราไปเขาจะเห็นรายละเอียดข้อมูลของประเทศไทยทั้งประเทศ เพราะ
รายละเอียด (Label) ที่เขียนรายละเอียดข้อมูลพันธุ์ไม้ท่ีไปเก็บจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

ปี 2540 ทรงให้ดำเนินการทำฐานข้อมูลพันธุ์ไม้แห้งโดยบันทึก ทรงให้หาวิธีการดำเนินงานให้
ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกันได้ เป็นฐานข้อมูลที่ทุกคน
สามารถค้นคว้าได้ด้วยกัน คิดว่าการทำฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้การเรียกชื่อพืชที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
 ปี 2543 รับสั่งว่า เป็นข้อที่จะต้องพิจารณา รับสั่งที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตว่า พืชพันธุ์ที่หายากหาก
ได้มาให้ศึกษาและรักษาให้ดี การลงเผยแพร่พึงระวังถ้าหากต่างประเทศมาอ่านพบเข้าอาจนำไปศึกษาต่อ
แล้วอ้างสิทธิ์เป็นของเขาได้ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท่านรับสั่งในงานประชุมวิชาการพันธุกรรมศาสตร์ที่มี
ผลกระทบต่อโลก เห็นชัดเจนจะเน้นเรื ่องของจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms (GMOs))   
ท่านบอกว่าศาสตร์ทางด้านนี ้ก้าวหน้ามากอาจจะมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์ งานนี้ก็เหมือนกันเรามี
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพนั่นคือการต้องการเข้าถึงทรัพยากรของประเทศไทย ตัวอนุสัญญา
สมัยก่อนใช้วิธีการเข้าล่าอาณานิคมเข้าไปยึด แต่สมัยใหม่ใช้กระบวนการวิธีการซึ่งลงนามไปแล้วต้องทำตาม 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

เขา แต่การรู้เท่าและรู้ทัน ต้องคิดว่าทำไมเขาทำอย่างไรทำไมเขาคิดอย่างนี้ แล้วรู้ทันเขาคือ การที่เขาเอา
ของเราไปแล้วเขาเอาไปทำอะไรต่อทำแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร เรื่องของข้อมูลต่าง ๆ ที่พระองค์รับสั่งบอก
ว่า เรื่องของการใช้ข้อมูลต้องทำให้ถูกต้องด้วย คนที่รักษาข้อมูลต้องดูแลเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย 
และมวลมนุษยชาติ  
 ท้ายที ่ส ุดจะเห ็นภาพว ่า นี ่ค ือสิ ่งที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู ่ห ัว ในหลวง ร ัชกาลที ่ 9                  
ได้พระราชทานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
อย่างยิ่ง ที่สำคัญคือ เรื่องของจิตสำนึก แค่ไหน อย่างไร ถึงจะมีกรรมการต่าง ๆ ก็ต้องมาคุยกัน บางครั้งเรา
จะมองเห็นว่าถ้านักการเมืองจะเอาอย่างนี้บางทีมันเปิดเผย เราจะทำอย่างไรให้มีระดับในเรื่องของข้อมูลใน
การจัดการ ในการดูแลเรื่องของทรัพยากรที่บอกว่ารู้เท่าและรู้ทันมันจะต้องเข้ามาเรื่องของข้อพิจารณาไม่ใช่
ทำไปเหมือนถูกกำหนดมาโดยระบบ เมื่อทำอนุสัญญาแล้วจะต้องมาปรับกฎหมาย 
 กลับมาที่ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล คือจะต้องวางระบบในชั้นความลับถึงแค่ไหน ในการนำเสนอ
ระดับไหน ถ้าเป็นเรื่องประชาสัมพันธ์หรือใช้ประโยชน์ทั่วไป ในเรื่องของการที่จะลงข้อมูลลึก ๆ ของพิกัด 
เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่บอกว่าไม่ต้องการเอาต้นไม้ของประเทศไทยไปทั้งต้นแล้วเขาต้องการอยู่ที่ DNA 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เข้าไปแค่รู้ภูมิปัญญา พืชนี้มีภูมิปัญญาอะไรเขาเอาไปวิเคราะห์ พอวิเคราะห์เสร็จแล้ว
ต่อไปก็ใช้สังเคราะห์ทางชีวภาพสารสำคัญออกมาได้ เราต้องช่วยกันคิด ฝ่ายนักวิชาการก็ช่วยคิด ในส่วน
ของชุมชนชาวบ้านที่อยากมาใช้ประโยชน์ เราก็ต้องเปิดให้เขาใช้โดยเฉพาะของพืชสมุนไพรปลอดภัย เรื่อง
ของฐานข้อมูลทางกรมฯ ทางกระทรวงก็พยายามจะทำสังคายนาตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ แต่ที่สำคัญคือ 
หันกลับไปดูแล้วต้นไม้อยู่หรือไม่ มีตำรับออกมาแต่สุดท้ายต้นไม้หมดไปแล้ว เป็นความเชื่อมโยง กลับมาที่
กรมป่าไม้เรื่องของพื้นที่ที่ว่าให้ท้องถิ่นมาดูแลในส่วนของป่าชุมชน สมุนไพรมันถูกเรียกว่า โซนนิ่งตัวเองอยู่
แล้วตรงไหนที่มีตัวยาดีที่สุด ส่วนนี้สูญหายไปมันสามารถขยายพันธุ์เอาไปปลูกได้ นั่นคือความเชื่อมต่อที่    
จะบูรณาการในอนาคตแต่ก็ต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ที่ไหน 
 ถามทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีข้อมูลที่ทำไว้บางส่วน หรือพืชที่ชัดเจนที่อยู่
ในตำรับยาที่วิเคราะห์ออกมาแล้วคืออะไร แต่มันจะมีที่ยังไม่ได้วิเคราะห์อีกมากมายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพราะฉะนั้น การที่ทาง อพ.สธ. พยายามและผลักดันเรื่องนี้มานานทำอย่างไรให้ท้องถิ่นรีบ ขึ้นทะเบียน
ตัวเองไว้ก่อนอย่างน้อยในหลักการ โดยเฉพาะเรื่องของภูมิปัญญาที่กำลังจะหมดไป ฉะนั้นการทำงานใน
เรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่นทำงานกับคน 3 วัย คือ ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน วัยทำงานคือ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครู โรงเรียน ผู้สืบทอดคือ นักเรียน ถ้าผู้ใหญ่ทำแต่เด็กไม่ทราบมันไม่เกิดประโยชน์เพราะ
จะต้องส่งต่อทรัพย์สมบัติเหล่านี้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป อันนี้เป็นข้อมูลสำหรับการที่จะทำและเรื่องฐานข้อมูล
ที่จะมีความสำคัญของประเทศที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ แล้วต้องใช้อย่างยั่งยืน คำว่า ยั่งยืน มันยั่งยืน
อย่างไรไม่ใช่คำทีส่วยหรูอย่างเดียว 
 

คุณกิติยาพร สาธุเสน 
สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

ปัจจัยความสำเร็จ ในการบูรณาการฐานข้อมูล  
 1)  เรื่องงบประมาณที่หน่วยงานไม่ได้รับจัดสรรตามที่ต้องการ  
 2)  เรื่องบุคลากร ยกตัวอย่าง กรมการแพทย์แผนไทยฯ ด้วยความที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในหลาย ๆ 
สาขา รวมถึงผู้ที่อายุเยอะต้องสังคายนาข้อมูล แล้วองค์ความรู้ของแต่ละท่านมีเวลาอย่างจำกัด เพราะฉะนั้น
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อสำคัญอีกส่วนหนึ่งเรื่องของบุคลากร  
 3)  การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ถ้าตราบใดท่ีแต่ละหน่วยงานเป็นหน้าที่หน่วยที่จะมารวม เชน่ 
เป็นหน้าที่ของสำนักนโยบายฯ อยากจะได้ข้อมูลก็ต้องมาพัฒนาของแต่ละหน่วยไป  
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4) ทางด้านเทคนิคและความหลากหลายของข้อมูล บางหน่วยก็เก็บในรูปแบบกระดาษ หรือ
รูปแบบไฟล์ excel หรือ word ซึ่งมีความหลากหลายในส่วนของเชิงเทคนิคน่าจะแก้ปัญหาได้ 

5)  ไม่แน่ใจว่าต้องมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบกลางทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลหรือทุกอย่าง 
ไม่แน่ใจว่ามันจะครอบคลุมพอหรือไม่ ในส่วนอำนาจหน้าที่ของสำนักนโยบายฯ เป็นการบ้านที่ต้องกลับไป
คิดอีกครั้งหนึ่ง  
 อย่างที่ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวไป ณ ตอนนี้เขาไม่ได้หยิบไปเป็นใบ ๆ เป็นต้น ๆ แล้ว   
ในส่วนของสิทธิบัตรที่ไปยื่นจด สารสกัดมานำไปสกัดเป็นสารตั้งต้นเพ่ือจะทำเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป   
ณ ตอนนี้มันเกิดขึ้นในแนวโน้มของเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นในวงการทรัพย์สินทางปัญญา 
 

ผู้ดำเนินรายการ  
 ระบบคลังข้อมูลที่ขับเคลื่อนอยู่ ณ ขณะนี้เป้าหมายคือ นำไปสู่การให้บริการข้อมูลและความรู้ 
สามารถเป็นประโยชน์ได้จริง ๆ เราต้องมาจัดลำดับความสำคัญว่าจะเก็บอะไรก่อน ใครที่มีผู้ใช้จำนวนมาก
เราอาจจะมองตรงนั้นก่อน 
 สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 

1) จะทำให้สำเร็จในเมื่อเราต้องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลคือความพร้อมของข้อมูล อย่างน้อย
เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูล การที่เรานำมาเชื่อมโยงทำให้เราไม่จำเป็นต้องลงทุนซ้ำแต่เราจะลงทุนเพื่อเติม
เต็ม เพราะระบบที่เกิดขึ้นจะพัฒนาบนเทคโนโลยีที่ต่างกัน จัดเก็บในรูปแบบต่างกัน ตั้งชื่อฐานข้อมูลก็ไม่
เหมือนกัน อีกประเด็นที่กล่าวถึงมากคือ ข้อมูลอะไรควรเก็บ อะไรควรเปิด อะไรควรให้ ความพร้อมของ
ข้อมูลเราไม่ได้พูดถึงตัวเนื้อของข้อมูล พูดถึงกรอบและแนวปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลเกี่ยวกับข้อมูล อะไรที่
เรียกว่าลับ อะไรที่เรียกว่าถ้าลับแล้วจะจัดการมันอย่างไร ลับไม่ได้แปลว่าไม่เปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลแต่ลับ     
แต่จะปกป้องดูแลอย่างไร จะมีเรื่องของความปลอดภัยในเชิงของเทคนิคและเชิงกฎหมายทำควบคู่กันไป
อย่างไร จะมีข้อมูลที่ต้องเชื่อมั่นได้ ในเมื่อระบบคลังข้อมูลนี้ต้องชัวร์ก่อนแชร์ แบ่งออกเป็น 1. เปิดได้     
แชร์ให้ 2. ยังไม่เปิด 3. อย่างไรก็ไม่เปิด สิ่งนี้ถ้ากำหนดมาเป็นนโยบายและสื่อสารกันให้ทราบเราก็จะทราบ
ไปพร้อม ๆ กันว่า อะไรที่ต้องเริ่มเก็บ อะไรที่เก็บแล้วต้องลับสุดยอด 

2) ความพร้อมของบุคลากร เรื่องของจิตสำนึก ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมปฏิบัติ 
ข้อมูลทุกท่านที่อยู่ในชุมชนก็เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยเพราะเป็นข้อมูลของชุมชน เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วม
และการที่จะพัฒนาคน เพราะยุคนี้เราบอกว่าเป็นยุคของดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้พัฒนาทักษะดิจิทัลฉบับประชาชน เพราะเราคิดว่าประชาชนคือผู้ใช้ 
ข้อมูลมีเยอะ ข้อมูลเป็นรูปภาพก็มีคุณค่า แต่ถ้าถ่ายรูปจะถ่ายรูปอย่างไร เราก็จะได้ข้อมูลที่จะมาบริหาร
จัดการ เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ห่วงน้อยที่สุด แต่เราห่วงข้อมูลมีหรือไม่ จะเก็บอย่างไรให้มีคุณภาพ และที่
สำคัญคือ ความต่อเนื่องเป็นเชิงนโยบายรวมทั้งกลไกด้วย 

3) กลไกที่จะนำมาสนับสนุน นอกเหนือจากการมีงบประมาณ การกำกับดูแล มีคนจะมาดูแล
ฐานข้อมูลกลางของประเทศ ฐานข้อมูลกลางในที่นี้ไม่ใช่การไปใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากองไว้ตรง
กลาง เป็นแค่จะเอาข้อมูลที่มีข้อมูลสำคัญที่สามารถจะเอาแขนซ้ายยื ่นไปแล้วจับกับแขนขวาของทุก
หน่วยงานได้ คลังของข้อมูลคือ พัฒนาเครื่องมือหรือตัวเชื่อมสำหรับไปเชื่อม ถ้าเห็นว่าท่านอยู่ไหน ท่านมี
ข้อมูล 10 ตัว แล้วท่านเปิด 5 ตัว จะทำให้ระบบคลังข้อมูลสามารถให้บริการแบบ Single Window เป็น 
One Stop Service เป็น Hub ที่ทำให้ทุกท่านสามารถเข้ามาช่วยกันปกปักษ์รักษาอนุรักษ์ และสามารถเอา
ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายแต่มารวมศูนย์กันแล้วไปคิดเป็นนวัตกรรมต่อยอด สามารถที่จะสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ดร.พรชัย จุฑามาศ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

อาจารย์กำลังบอกว่าไม่ทำงานซ้ำซ้อน ต้องตีความเรื่องของความซ้ำซ้อนว่ามันคืออะไร บางครั้ง
มองภาพว่า เก็บข้อมูลมะม่วงเสร็จแล้วบอกว่าพอแล้วไม่เก็บต่อ แต่จริง ๆ แล้วมะม่วงแต่ละต้นไม่เหมือนกัน 
มะม่วงแต่ละแหล่งก็ไม่เหมือนกัน GPS จับในพื้นที่เป็นจุดเดียวกันมันคือต้นเดียวกัน นั่นเป็นเรื่องของการ
เรียนรู้ แต่ว่าในฐานข้อมูลนั้นก็จะไม่ซ้ำซ้อนเพราะมันอยู่ในแต่ละจุดแต่ละพ้ืนที่  แต่กระบวนการมี 2 อย่าง 
คือ จะเห็นว่าในส่วนที่ไปทำงานในท้องถิ่น ตำบลจะต้องร่วมมือกับโรงเรียน เอาเด็กเข้ามามีส่วนร่วม 
หลักสูตรเราส่งให้เด็กเรียนไกลตัวไม่รู้จักตัวเอง แต่งานนี้จะทำให้รู้ตัวเองว่าเรามีอะไรคือ กลับมาดูทรัพย์สิน
ตัวเอง ไม่ใช่เราบอกว่าทำงานไม่ซ้ำซ้อน แต่การซ้ำซ้อนต้องชี้ให้ได้ พืชก็เหมือนกันในแต่ละแหล่งก็มีความ
แตกต่างกัน อาจารย์ต้องทำให้มี Platform เชื่อมต่อกับหน่วยงานที่ทำอยู่เดิม แล้วในหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานก็ไปพัฒนาปรับปรุง  
 

๑.๔ ประเดน็วชิาการรว่มสมยั 
กัญชา: โอกาสและความทา้ทายของประเทศไทย 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐.น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์1 - 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

    ผู้อภิปราย 
 ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา    ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  
      โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
 นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์  สถาบันการแพทย์แผนไทย  
      กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม 
 

    ผู้ดำเนินการอภิปราย 
ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์  ประเทืองเดชกุล คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปการเสวนา  
ส่วนที่ 1 การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งแผนไทยและแผนปัจจุบัน และการวิจัยและพัฒนากัญชาเพ่ือใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์ของประเทศไทย 
 

ศ.นพ.ธีระวัฒน์  เหมะจุฑา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

หลักฐานที่สำคัญว่า ยาปัจจุบันที่ใช้อยู่ขณะนี้มีข้อจำกัด เพราะว่าไม่ได้ชะลอโรค หรือรักษาโรค
ขณะเดียวกันก็ต้องการอะไรที ่จะมาช่วยผู ้ป่วย มีคำถามว่า “ทำไมต้องใช้กัญชา” จะให้คำตอบว่า         
“แล้วทำไมไม่ใช้” ปลายปี 2517 องค์การอนามัยโลกเริ่มค้นหาหลักฐานว่า กัญชา สารออกฤทธิ์ที่ชื ่อ ว่า 
Cannabidiol (CBD)  พบว่า องค์การอนามัยโลกร่วมกับสหประชาชาติ ประกาศแล้ว ว่ากัญชามีประโยชน์
สามารถใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยเฉพาะ CBD และให้ CBD หลุดออกจากยาเสพติด แต่สารออกฤทธิ์ที่ชื่อ 
Tetrahydrocannabinol (THC) พบว่าส่งเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ จิตใจ ฉะนั้นถึงจะมีประโยชน์ในทาง 

การแพทย์แต่อย่างไรก็ตามคงต้องมีการควบคุมอยู่ด้วย  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ สหภาพยุโรปได้ประกาศ
ว่า ประเทศในยุโรปทั้งหมดจะต้องนำกัญชาขึ้นมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และไม่ให้ใช้ในทางสันทนาการ หรือ
นำไปเสพโดยผิดวัตถุประสงค์ และในส่วนของ บริษัทประกันนั้นต้องรับผิดชอบการใช้กัญชาในการรักษาผู้ป่วยด้วย 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 เกี่ยวกับเรื่องสมอง  โรคทางสมอง เช่น อัลไซเมอร์  ขณะนี้รู้ทิศทางว่า คนที่เป็นอัลไซเมอร์ จะมี
เรื่องของความจำ ถัดมาเป็นเรื่องการตัดสินใจ ความมีเหตุมีผล บุคลิก การใช้ภาษาต่าง ๆ รู้ว่าถ้าผิดปกติ
อะไรแบบหนึ่งจะมีสมองที่ผิดปกติอะไรบ้าง ผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมจับเอามาใส่ตะกร้าล้างน้ำไม่ได้  
เวลาดูว่าผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อม จะมีการเคลื่อนตามระดับต่าง ๆ ฉะนั้น คนที่มีสมองเสื่อม ณ ขณะนี้
รักษาไม่ได้ เมื่อผ่านไปบางคนประมาณ 5 - 7 ปี หรือบางคนเกิดเร็วมากทำให้ต้องนอนติดเตียง คือ       
จากผู้ใหญ่กลายเป็นเด็ก และกลายเป็นเด็กทารก ไม่สามารถทำอะไรได้เลย 
 ยาที่ใช้ในการรักษาอาการสมองเสื่อม และพาร์กินสัน ตรงระดับใดท่ีช่วยรักษาโรคได้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ไม่มี เป็นเพียงการเบาเทาอาการกระตุ ้นสมองเท่านั ้นเอง ถ้ามีคุณพ่อคุณแม่ ปูย่าตายาย ป่วยเป็น          
สมองเสื่อม ขณะนี้เมื่อเริ่มมีอาการ หมายความว่า คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับสมองมี 10 คน ถ้าเกิดอาการ
แสดงว่าจะมี 4 คน ที่สามารถทำงานได้ ยาที่ใช้กระตุ้นสมองหรือยาที่ใช้กระตุ้ นทำให้ดีขึ้นในพาร์กินสัน   
จริง ๆ แล้ว พยายามให้คนทำงานที่เหลือ 4 คน ทำงานเท่ากับ 10 คน เพราะฉะนั้นถ้าคนที่สามารถทำงาน
ได้ 4 คน ออกหมด แสดงว่าก็ไม่สามารถทำงานได้สำเร็จ เช่นเดียวกับการรักษาท่ีไม่ได้ผล   
 กรณีอย่างนี้อาจจะสงสัยอายุ 30 ปี 35 ปี ทำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามาโดยตลอด แล้ววันดีคืนดีมาทำกัญชา 
วันดีคืนดีมาทำสมองเสื่อม เพราะพบว่า เรื ่องของ Paracord ที่ทำลายสมอง เรื ่องของโรคติดเชื้อ คือหมาบ้า         
โรคสมองเสื่อมทั้งหมดนี้อยู่ที่กลไกเดียวกันทั้งสิ้น คือ ไปทำลายพลังงานในเซลล์ ฉะนั้น อัลไซเมอร์ คือโรคสมอง
อักเสบที่ตายช้า โรคหมาบ้า คือโรคอัลไซเมอร์ที่ตายเร็ว แต่กลไกเหมือนกัน เวลาที่สมองทำงานไปหรือสร้างขยะ
ขึ้นมาจากการทำงาน หรือเนื่องจากชะตากำหนดให้สร้างสารพิษต่าง ๆ  ที่ทำให้เกิดสมองเสื่อมก็จะมีรถขยะเกิดขึ้น 
รถขยะเป็นตัวสำคัญ รถขยะต้องทำการกินขยะโดยตัวเองไม่ระเบิด รถขยะต้องไม่พัง ขณะเดียวกันรถขยะจะมีเสา
อากาศคอยรับว่า ณ ขณะนี้มีขยะมาแล้ว ถ้าเสาอากาศตรงนี้ผิดพลาดไป รถขยะก็จะเหมือนไปจุดไฟเผาขยะ        
เป็นมลพิษ 2.5 PM ถ้ารถขยะนี้ค่อย ๆ  เข้าไปเขมือบขยะอย่างหมดจด โดยที่ไม่ได้ไปจุดไฟเผา นี่คือทางออก ฉะนั้น       
รถขยะนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้และในขณะเดียวกันรถขยะก็กำจัดขยะไปสิ้น  ถ้ารถขยะทำงานได้ไม่สำเร็จ เกิดอะไรขึ้น   
ขยะพิษเหล่านี้หรือไวรัส จะส่งสัญญาณไปที่ห้องฉุกเฉิน ห้องฉุกเฉินในชีววิทยาเรียกว่า เอนโดพลาสมิก เรติคิวลัม 
(Endoplasmic Reticulum : ER)  ห้องฉุกเฉินจะส่งสัญญาณไปที่โรงพลังงานของเซลล์ โรงพลังงานตรงนี้จะบอกว่า 
มีขยะพิษมามีอันตรายมา ให้เลือกว่าจะอยู่หรือจะตาย  สารเคมีพิษ พาราควอต (Paraquat) คลอร์ไพริฟอส 
(Chlorpyrifos) ไกลโฟเซต (Glyphosate) และยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้าอีก 280 กว่าชนิดที่ประเทศไทยยังคงใช้อยู่ 
 สารเคมี ทีม่ีพิษเหล่านี้เป็นตัวทำลายพลังงานของร่างกาย ส่งผลทำให้เกิดสมองเสื่อม ทั้งหมดนี้ต้องการใช้
พลังงานค่อย ๆ หมดไปเรื่อย ๆ เท่าที่กล่าวมาแล้วเป็นเรื่องที่ทราบกันดีอยู่แล้ว กระทั่ง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
มีรายงานซ้ำมาอีกว่าการอักเสบเหล่านี้ทั้งหมด ในวารสาร Scientific American ทำให้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดสมอง
เสื่อมและเกี่ยวข้องกับรถขยะ  กลไกที่จะอยู่หรือจะไป เรียกว่า การใช้พลังงานอย่างประหยัด ถ้ามีขยะก็ทิ้งอย่าง
หมดจด ฉะนั้น กลไกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอัลไซเมอร์อย่างเดียวแต่เกิดขึ้นในสมองเสื่อมทุกชนิด  เกิดขึ้นในคนที่มีไข
สันหลังเสื่อม แขนขาเหี่ยวลีบและเสียชีวิตไป เมื่อจะทิ้งขยะก็ต้องมีท่อขยะเล็ก ๆ ออก เพ่ือให้ขยะทิ้งจากเซลล์ไปได้
หมดจด ซ่ึงตรงนี้เกี่ยวข้องกับว่าทำไมนอนดีถึงสมองไม่เสื่อม การที่นอนดีทำให้ท่อขยะขยายขึ้น 60% ฉะนั้นจะเห็น
ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นสมองเสื่อม ทำไมหลับ 3 วัน ตื่น 4 วัน หลับ 3 วันนั้นพยายามที่จะกำจัดขยะทิ้ง ดังนั้น 
หลับ 3 วัน อย่าพยายามไปปลุกให้ลุกขึ้นเดิน แค่ให้น้ำให้ข้าว ตื่น 4 วัน ก็อย่าพยายามให้ยานอนหลับเพ่ือให้หลับ 
เนื่องจากตอนตื่นเพราะขยะน้อยลงแล้ว ไม่ว่าโรคอะไรก็มีแบบแผนต่าง ๆ 5 ปีที่แล้วมีรายงานจากองค์กรของสหรัฐ
ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ประกาศแล้วว่า ยาสมองเสื่อมที่ใช้ในปัจจุบันไม่ได้ผลและควรที่จะยกเลิกการใช้     
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีใช้อยู่ สหรัฐอเมริการะบุว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่หมอรักษาผู้ป่วยจะต้องรักษาโดยให้ความ
เคารพ แก่ผู้ป่วย ที่สำคัญต้องมีการตัดสินใจร่วมกัน ในการวางแผนการรักษาว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใด 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

กัญชา  เมื ่อใช้กัญชาแล้วทำไมถึงรู ้ส ึกดีขึ ้นทันที เนื ่องจากร่างกายมีการผลิตสารเคมีที ่มี
องค์ประกอบคล้ายกับกัญชาในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้วที่ผิวของเซลล์ ฉะนั้น คนที่มีภาวะปกติเมื่อใช้
กัญชาจะไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไรนัก แต่อาจจะเกิดโทษ เช่น มีอาการเมาหรืออาเจียน แต่ถ้าร่างกายมี
ความผิดปกติเมื ่อหยดกัญชาเข้าไปตามชนิดที ่ควรจะเป็นนั ้น ร่างกายจะบอกว่าควรจะปรับกัญชา          
สร้างกัญชาชนิดไหน ขึ ้นมา ดังนั ้น ดังนั ้น การส่งผ่านกัญชาของสมองไม่มีระบบสารเคมีในสมอง              
ซึ่งกระบวนการทำงาน คือ เมื่อมีการสั่งงานมาจากเซลล์ประสาทตัวแรกส่งไปยังตัวที่สอง โดยตัวแรก เป็น
การควบคุมซ่ึงกันและกัน ที่กล่าวถึงกัญชา หมายถึง กัญชาจากภายนอกซึ่งได้จากสารสกัดต่าง ๆ ส่วนกัญชา
ที่อยู่ภายในมีกระบวนการผลิตและกระบวนการทำลายทั้งสิ้น แสดงให้เห็นว่า ณ ขณะนี้กัญชาไม่ใช่ยาผีบอก 
เพราะกัญชาทำงานที่เส้นประสาทเส้นไหน ระบบไหน และมีกลไกทำงานอย่างไร แล้วตัวรับของกัญชาใน
สมองไม่ใช่มีแค่เบอร์ 1 และเบอร์ 2 เท่านั้น   
 ทำไมแพทย์แผนปัจจุบันอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง กัญชาควรเป็นพระเอกในเบอร์ 1 แต่ดันไปเป็นผู้ร้ายในเบอร์ 
3 หรือผู้ร้ายเปลี่ยนใจเข้าข้างพระเอกก็มี ฉะนั้น ในแต่ละระบบกัญชาทำงานไม่เหมือนกัน เวลาที่แพทย์ทั่วไป
อ่านจะบอกว่า กัญชาให้ใช้ได้โรคเดียว คือ โรคปลอกหุ้มประสาทอักเสบ ถ้าผู้ป่วยโรคปลอกหุ้มประสาทอักเสบ
ในประเทศไทยมีประมาณไม่เกิน 300 คน บอกว่าใช้ได้ในโรคแข็งเกร็ง ที่เกิดจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์ทำให้ไข
สันหลังพังก็เกิดอาการขาแข็งเกร็ง เกิดบาดเจ็บที่สมองครึ่งซีกแข็งเกร็ง  (แข็งเกร็ง คืออาการที่ขึ้นจากกลไกทาง
สมอง) เหตุผลที่ใช้ในโรคปลอกหุ้มประสาทอักเสบ เพราะเล็งเห็นว่าโรคนี้มีอาการที่แสดงออกหลายอย่าง ชนิดไป
ทันที ชนิดเป็นแล้วหยุด ๆ หาย ๆ ซึ่งกลไกแบบนี้เพ่ือจะได้ศึกษาแต่ละระบบ สรุปว่า ในสัตว์ทดลอง คน เซลล์ใน
สมอง เซลล์ในระบบคุ้มกัน ในโรคนี้ทราบกันหมดแล้ว โรคที่ปลอกหุ้มประสาทอักเสบ จะเกิดขึ้นจากการกระตุ้น
ภูมิคุ ้มกันวิปริตนอกสมองและส่งสัญญาณเข้าไป ในสมอง เมื่อในสมองรับรู้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ไม่ต้องส่ง
สัญญาณมาแล้วจะรับรู้โดยอัตโนมัติคือ เกิดวิปริต ในสมอง ซึ่งลักษณะแบบนี้ โรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ทั้งหมด 
โรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน กับโรคสมองอักเสบ มีกลไกแบบเดียวกัน 
 โรคอัลไซเมอร์ เซลล์สำคัญ คือ เซลล์ประสาท มีเซลล์ประกอบ คือ เซลล์ซึ่งเกาะติดกับผนังเส้นเลือด   
ซึ่งเป็นตัวที่ยอมให้ปล่อยอาหาร ปล่อยน้ำเข้ามา ขณะเดียวกันก็มีรถขยะ เพราะฉะนั้น เซลล์ 3 จำพวกนี้ต้อง 
ทำงานประสานกันตลอดเวลา ตั้งแต่ปี 2016 ที่ทราบเรื่องพวกนี้ การอักเสบที่เกิดขึ้นที่พบนั้น เป็นการอักเสบ
แบบติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายงานว่า การอักเสบทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม     
และมะเร็ง โดยมีการศึกษาแล้วว่า ถ้าลดการอักเสบได้โดยไม่ต้องลดไขมันเลว ไม่ต้องกลัวเพราะไขมันเลวพวกนี้
ไม่ได้เลวเท่าที่คิด (อ้างอิง ไทยรัฐ สุขภาพแผน 3 หมอดื้อ) ให้ถือเอกสารไปพบแพทย์ว่าจะจ่ายยาให้ดูหลักฐาน        
ถ้าแพทย์ถามว่าหลักฐานพวกนี้บอกว่าอะไรบ้าง เขียนให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานสำหรับไปพบแพทย์  การ
อักเสบมีหลายแบบ คือ อักเสบชนิดระบบต้นจนกระทั่งตั้งตัวได้แล้วเป็นระบบหลัก เมื่อพูดถึงยาต้านการอักเสบ
มักนึกถึงสเตียรอยด์ รับประทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายอ่อนแอ ติดเชื้อง่าย   
 ณ ขณะนี้ กัญชา มีฤทธิ์ละลายการอักเสบตรงนั้นด้วยโดยไม่ได้กดภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญคือ รถขยะ   
ถ้าจะเขมือบขยะโดยไม่เผาขยะทิ้งด้วย การประชุมเมื่อปลายปี 2018 พบว่า กัญชาธรรมชาติมีฤทธิ์ในการ
ละลายเรื่องของการอักเสบ ไม่ว่าขั้นต้น ขั้นกลาง หรือขั้นปลาย และหลักฐานสำคัญ คือ การใช้กัญชาใน
โรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคกรรมพันธุ์ หรือโรคเส้นประสาทไขสันหลังเสื่อม และผู้ป่วยเสียชีวิตภายใน    
1 ปี นั้น ตรงนี้มีหลักฐานแล้วน่าจะช่วยได้ แพทย์ทุกคนในประเทศขณะนี้จริง ๆ แล้วไม่รู้เรื่องของผู้ป่วยไม่มี
ทางเลือกเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการสมองเสื่อม พาร์กินสัน ความเจ็บปวดทรมาน ได้ติดต่อชมรมใต้ดินบอก
ว่าช่วยหน่อยได้ไหม และไปรับที่ชมรมใต้ดิน ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการปนเปื้อนของสารพิษ ยาฆ่า
หญ้า ฆ่าแมลง  ก็นำไปใช้ เก็บรายละเอียดได้ประมาณ 90 ราย ที่ไม่ได้ผลแต่ทำให้ เจ็บปวดทรมานนั้น
น้อยลง เช่น เป็นมะเร็ง ก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถึงจะเสียชีวิตก็ยังมีเวลาสั่งเสียลูกหลานได้  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
  

 ตัวอย่างแรก  วันที่ 1  ผู้ป่วยเป็นสมองเสื่อม อัลไซเมอร์มาหลายปีเข้ามาพบผม ใช้ยาปัจจุบันซึ่ง
เป็นยากระตุ้นเฉย ๆ และได้ติดต่อชมรมใต้ดิน ทางชมรมก็สกัดกัญชาแบบด่วนให้ใส่ขวดน้ำ ทานไป 20 ซีซี 
อาการท่ีดีขึ้นคือ 2 ชม. ติดกระดุมเองได้ ผู้ป่วยมาถึงพูดอะไรไม่ได้เลย ฟังไม่เข้าใจ และร้องโวยวาย        

วันที่ 2 ทานอีก 100 ซีซี อารมณ์ดีไม่ตีพ่อแล้ว บวกเลขยังไม่ได้ แต่พูดจายับยั้งชั่งใจและไม่ดา่ว่า
คนอ่ืน ตอนนี้สามารถใส่เสื้อผ้าเอง 
 สรุป  มาพบผม 30 วัน ติดกระดุมได้ สนทนาเรื่องเก่า พูดเป็นคำ ๆ ได้ ไม่มีอารมณ์หงุดหงิด      
ไม่ปัสสาวะราด ไม่เดินเพ่นพ่าน 
 อีกตัวอย่างหนึ่ง  เป็นพาร์กินสัน รู้จักกันมา 15 ปี อาการดีมากไม่มีอาการพาร์กินสัน 4 ชม. ได้รับ
ยาที่ส่งจากลูกชายที่อยู่อเมริกา ใช้ 2 หยดเล็ก ๆ เช้า – เย็น ประหยัดเงินได้ 28,000 บาท  
 หมายเหตุ :  ไม่ใช่ทุกคน 2 หยด เช้า - เย็น อาจจะ คนนี้ 6 หยด คนนี้ 8 หยด คนนี้ 12 หยด   
คนเป็นมากอาจใช้น้อย คนเป็นน้อยอาจใช้มาก เวลาที่ใช้ตรงนั้นไม่ได้ขึ้นว่า จะต้องเป็นสูตรเฉพาะ อันนี้ใช้
สารสำคัญ CBD อันนี้ใช้สารสำคัญ THC ยังขึ้นอยู่กับหลาย ๆ เรื่อง  
 วิธีการใช้ยาจำพวกนี้ในการฝึกอบรมแพทย์แผนปัจจุบันจะต้องมีศิลปะ มิใช่ 2 หยด เช้า กลางวัน 
เย็น และก่อนนอน ฉะนั้น เรื่อง การเจ็บปวดทรมาน รายงานจากมินนิโซตา ในผู้ป่วยที่เจ็บปวดทรมาน ใช้
อะไรก็ไม่หาย พอมาใช้กัญชาซึ่งมีสารสำคัญ THC ผ่านไป 6 เดือน สามารถหยุดมอร์ฟีน หรือหยุดยา
บรรเทาอารมณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ ่งพิสูจน์ในสัตว์ทดลองแล้ว เมื ่อปี 2018 พบว่า กัญชา สามารถยับยั้ง           
การเจ็บปวดทรมานได้ที่สมอง 2 ส่วน คือ ส่วนแรก ยับยั้งการเจ็บปวด ส่วนที่สอง ทำให้มีจิตใจแจ่มใส 
 รุ ่นน้องซึ ่งจบจากศิริราชพยาบาล ณ ตอนนี ้เป็นศาสตราจารย์อยู ่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ ่งที่
สหรัฐอเมริกา อาจารย์พงษ์เกียรติ เล่าว่า เมื่อปี 2014 ผู้ป่วยชาวอเมริกันนำน้ำมันสกัดกัญชามาให้ เพ่ือมา
ใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งที่สหรัฐอเมริกามีห้องปฏิบัติการ (Lab) ที่ตรวจสอบว่า น้ำมันกัญชามีตัวไหนเด่น            
มีกี ่มิลลิกรัม จะได้หยดได้ถูกว่าควรจะใช้กี ่หยด ตั้งแต่ 2014 ถือว่าไม่ใช่เรื ่องแปลก น้ำมันกัญชาซึ่ง
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาผลิตนั้น ไม่ต้องใช้ไฟสีแดง มีรายงานในวารสารกุมารเวช Thai Pediatric 
Journal (Thai Pediatr J) สรุปว่า ถ้าจะใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการชักอย่างรุนแรง ไม่ว่าผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็
ตาม รวบรวมมา 200 - 500 คน จะต้องระมัดระวังอะไรบ้าง   

ปัจจุบันใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการดังนี้ 1) อาการแข็งเกร็ง  2) อาการปวด (ถ้ากินยาแก้ปวดกระเพาะ
ทะลุ แต่กินน้ำมันกัญชา 2 หยด ถูกจับ) 3) การปฏิเสธอาหาร  4) โรคทางสมอง  

มีการศึกษาตั้งแต่ ปี 2012 ว่า กัญชาทำให้เกิดโรคจิตหรือเปล่า จึงให้ยาเข้าไปบล็อคตัวรับกัญชา
ในสมอง ปรากฏว่า ไม่เกี่ยวข้องกัน ในผู้ป่วยที่เป็นโรคจิต สารกัญชาตามธรรมชาติในร่างกายจะมีต่ำกว่า
ปกติ  พอให้สารนี้เข้าไปก็จะมีอาการดีขึ้น ทำให้สติปัญญาเสื่อมหรือเปล่า ไม่เป็นความจริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณที่ให้ และระยะเวลาที่ให้ 
 เริ่มมีรายงานว่า ใช้ในการอดบุหรี่ได้ หยุดสุรา ที่สำคัญความประพฤติ นิสัย สันดาน พวกที่เป็น
สันดาน หมายความว่า รู้ว่าผิดอย่างไรก็ตามแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง พบว่า ถ้าหากปรับเปลี่ยนกัญชาใน
สมองตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนสันดานได้ เกี่ยวกับออทิสติก (Autistic) ก็มีรายงานเรียบร้อย  

กัญชาไม่ต้องการรูปลักษณ์ที่สวยงาม แต่ต้องการอะไรที่ผลิตมาแล้วเข้าถึงประชาชนได้ทั่วประเทศ 
สามารถใช้เป็นยาประจำบ้านได้ กัญชาไม่ใช่ยาผีบอก แต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ยาวิเศษ  

 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพราะได้มีการนำข้อมูลที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ   
ที่น่าเชื่อถือมาให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบ เพื่อจะได้รู้ว่าการนำเอากัญชาไปใช้ในทางการแพทย์มีหลักฐาน    
เชิงประจักษ์อะไรบ้าง 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ 
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

เรื่องการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลก 
พบว่า ด้านการแพทย์แผนไทย กัญชา ถือว่าเป็นพืชสมุนไพร ที่ใช้กันมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นพันปี 
ตั้งแต่มีเอกสารทางคัมภีร์สืบค้นได้ ย้อนหลังไปสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้นำกัญชามาปรุงเป็นยา 
ตัวอย่าง ตำรับศุขไสยาศน์ ช่วยทำให้นอนหลับอย่างมีความสุข สมัยสมเด็จพระนารายณ์ในทางการแพทย์
แผนไทยถือว่ากัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อ ห้องปฏิบัติการ (Lab) ของหมอไทย คือ ชิม การปรุงยา
ตามรสของยา สรรพคุณของยาจะเป็นตามรสของยา กัญชารสเมาเบื่อ ช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบ 
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยโรคกษัย “กษัย หมายถึง โรคทั้งหลายที่เกิดจากการเสื่อมไปของอวัยวะต่าง ๆ”  
 เริ่มต้นจากการไปสืบค้นคัมภีร์ตำรับตำราต่าง ๆ พบว่า มีการระบุว่าแพทย์แผนไทยนำเอากัญชามา
ผสมเป็นยาอยู่ในคัมภีร์ต่าง ๆ ย้อนหลังไปคือ ตำราโอสถพระนารายณ์ และปรากฏอยู่ในคัมภีร์ต่าง ๆ 
มากมาย อยู่ที ่จารึกวัดโพธิ์ รวบรวมมาได้ 200 กว่าตำรับ เอามาวิเคราะห์แยกแยะ พบว่า บางตำรับ       
ชื่อไม่เหมือนกันพอมาดูสูตรตำรับยาแล้วซ้ำกันก็ตัดออก พิจารณาทบทวนจนกระทั่งท้ายสุดที่มีการนำกัญชา
ผสมอยู่ในคัมภีร์ที่ถูกยอมรับว่าเป็นตำราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ มีอยู่ 90 ตำรับ 
 กัญชา ทางการแพทย์แบบดั้งเดิมมีบันทึกเป็นเอกสารที่ชัดเจนว่า มีการใช้กัญชามากว่า 5,000 ปี 
ตั้งแต่สมัยอียิปโบราณ จีนก็มีบันทึกการใช้ มากว่า 3,000 ปี ในราชวงศ์ต่าง ๆ    
 งานวิจัยชิ้นแรกจัดทำโดย ดร.ภก.ยงศักดิ์  ตันติปิฏก สืบค้นเฉพาะคัมภีร์หรือตำราเพียงชุดเดียว คือ 
ตำราการแพทย์แผนโบราณของขุนโสภิตบรรณลักษณ์ พบว่า มีกัญชาอยู่ในตำรับยาในคัมภีร์เล่มนี้ 36 ตำรับ    
ได้วิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า เป็นยาที่ใช้ในเรื่องของระบบทางเดินอาหาร ใช้แก้ลม ในทางการแพทย์แผนไทย 
วิเคราะห์ร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุสำคัญ 4 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ  เมื่อไหร่ก็ตามมีความแปรปรวน
ผิดปกติเสียสมดุลของธาตุลม จะมียาในกลุ่มที่เป็นยาแก้อาการทางลม ที่รู้จักกันคือ ยาหอม เป็นยาช่วยนอน
หลับและบำรุงร่างกาย เรื่องของ กัญชา ทั่วโลกเอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ก่อนหน้าประชาชนชาวไทย
หลายปีมาแล้ว ได้รับแรงบันดาลใจกลับมาสนใจเรื่องกัญชา คือ ผศ.นพ.ดร.ปัตพงษ์ เกตุสมบูรณ์ พ่ีสาวท่านป่วย
เป็นโรคมะเร็งในสมอง ด้วยความเป็นแพทย์พยายามอ่านผลงานวิจัยต่าง ๆ พบว่า มีการนำกัญชามาใช้ในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งสมอง และนำมาสู่การทบทวน พบว่า ในสหรัฐอเมริกา มีถึง 24 มลรัฐจาก 52 มลรัฐ 
อนุญาตให้นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ในหลายประเทศให้กัญชานำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ
ทางด้านอ่ืนด้วย ปัจจุบันประเทศไทย น่าจะพิจารณานำกัญชามาใช้ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้  
 ลักษณะที่ 1  ในลักษณะของการแพทย์ตะวันตก 
 ลักษณะที่ 2  นำมาใช้แบบพื้นบ้าน หรือแพทย์ทางเลือก ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาและ
นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ น่าจะมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพดีที่สุด เพราะได้สูญเสียความสามารถ    
ในการดูแลสุขภาพให้กับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ จนรู้สึกว่ารับไม่ได้แล้วเพราะราคาแพงมาก 
 ลักษณะที่ 3  อุตสาหกรรมทางการแพทย์แบบที่เน้นเทคโนโลยี เน้นการพัฒนายา 90 ตำรับ 
เฉพาะที่ระบุอยู่ในตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ยังมีตำรับยาพื้นบ้าน ยังมีตำรับยาที่แพทย์แต่ละท่าน
พัฒนาความรู้ในสายตระกูล ดังนั้น การนำกัญชากลับมาใช้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพในดา้น
การแพทย์แผนไทย ประเทศไทยจ่าจะมีความได้เปรียบ มีความรู้ที่เดินหน้าไปไกลกว่าภาคตะวันตก ฉะนั้น 
กัญชา ถ้าจะนำมาใช้ทางการแพทย์ใช้แบบภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ได้เลย 

ตัวอย่างของยาแผนตะวันตก ผลักดันให้ UN ประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติด ตัวอย่าง ยาตัวแรกที่
ออกมา ชื่อว่า “ซาติเวกซ์ (Sativex)” มหาวิทยาลัยรังสิตนำไปวิจัย ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้
โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อมารักษาตนเอง  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 การเผาไหม้กัญชาแล้วเกิดเป็นสารสำคัญออกฤทธิ ์ ภูมิปัญญาของไทยไม่ ได้ระบุว่าทราบมา         
ได้อย่างไร ให้ควันเหล่านั้นผ่านน้ำก่อนในบ้อง เพื่อให้ลดสารออกฤทธิ์ที่มีผลทำให้กัญชาเป็นยาเสพติด วิธี
ดั้งเดิมแนะนำให้วางกัญชาไว้ก่อน น้ำมันดิบ ซึ่ง Rick Simpson Oil (RSO) สกัดกัญชาในบ้าน โดยนำกัญชา
ไปหมักด้วย 99% เอทิลแอลกอฮอล์เพียงข้ามคืน รุ่งขึ้นก็เอาสารสกัดแอลกอฮอล์มาตุ๋นในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
ทำให้พออุ่น เป็นการระเหิดแอลกอฮอล์เหลือเป็นน้ำสีดำ กัญชาสีดำ ๆ เข้มข้นกว่าในประเทศไทยเอามา
ผสมกับน้ำมันมะพร้าว ที่รู้จักกันคือน้ำมันของภูมิปัญญาชาวบ้านท่านหนึ่ง ที่ผลิตมาไม่ถูกกฎหมาย 
 นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หลายประเทศ พบว่า กัญชาสามารถนำมาใช้บริโภคเป็นอาหาร
เครื่องดื่มขายได้ ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา มีเบียร์ บุหรี่ที่มีส่วนผสมของกัญชา พบว่า กัญชามีผลทำให้
เสพติดน้อยกว่าบุหรี่และเหล้า เลิกบุหรี่ยากกว่าเลิกกัญชา มีการสืบค้นความรู้ในตำรา พบว่า มีตำรับยาที่ มี
กัญชาผสมในยาไทย ตั้งแต่โอสถพระนารายณ์ มี 4 ตำรับ ยาอัคคินีวคณะ ทิพากาศ ยาศุขไสยาศน์ ยามหาวัฒนะ 
 จากศิลาจารึกวัดโพธิ์ มี  17 ตำรับ ตัวอย่าง “เนาวนารีวาโย” ยาทั้งหมดเมื่อวิเคราะห์สูตรตำรับ
พิจารณาจากรสของยา วิเคราะห์สมุฐานของโรค ส่วนใหญ่แล้วเป็นยาแก้ในทางกษัย คือ ช่วยดู แลภาวะ     
ที่เกิดจากความเสื่อมต่าง ๆ ของร่างกาย เหมือนกระบวนการที่กัญชาเข้าไปกระตุ้น Endocannabinoid 
system เพื่อปรับสมดุลของร่างกาย เป็นกระบวนการกระตุ้นให้ร่างกายปรับตัวเองรักษาตัวเองให้กลับมา   
สู ่ภาวะสมดุลของร่างกาย  นอกจากนี้กัญชาก็มีผลในเชิงของการบำรุงร่างกาย ช่วยให้เจริญอาหาร 
รับประทานอาหารได้ ช่วยให้นอนหลับ ถ้าพิจารณาในด้านการแพทย์ตะวันตกก็เช่นเดียวกัน การที่ร่างกาย
ซ่อมแซมตัวเองได้ โดยการนอนหลับอย่างดีและเรื่องของการบริโภคอาหารได้ เป็นการบำรุ งร่างกายให้
ร่างกายซ่อมแซมตัวเองรักษาตัวเอง  
 โอสถพระนารายณ์ มีตำรับหนึ่งน่าสนใจ คือ “ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ” สรรพคุณ ช่วยในเรื่องของ
มะเร็งที่มีภาวะท้องมาน ช่วยในเรื่องของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก ในทางทฤษฎี
เป็นยาลดร้อน ช่วยกระจายเลือดลมในร่างกาย 
 รวบรวมตำรับยาทั้ง 90 ตำรับ ให้ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการใช้ยารักษา จัดตำรับยา
แยก เป็นกลุ่ม เสนอไปที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือเข้าพิจารณาในคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติด รอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศอนุญาตให้นำกัญชาที่มีอยู่ ในตำรับยาเหล่านี้
มาใช้ เสนอทั้งหมด 90 และได้จัดกลุ่มให้ท่านรัฐมนตรีฯ พิจารณา ดังนี้ กลุ่มแรก เป็นยาที่มีสรรพคุณ     
มีสูตรตำรับชัดเจน ส่วนประกอบสมุนไพรหาได้ง่าย คัดออกมาเป็นกลุ่ม ๆ จาก 90 ตำรับ เป็น 4 กลุ่ม     
กลุ่มแรกนำมาใช้ก่อนได้ 16 ตำรับ และมีความพร้อม ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะผลิตยา      
16 ตำรับ ให้แพทย์แผนไทยนำไปใช้รักษาผู้ป่วย ดังนี้  

1. ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
2. ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ แก้ “กระษัยเหล็ก” กระษัยเหล็ก หมายถึง ท้องแข็งเป็นก้อน ส่วนใหญ่

แพทย์แผนไทยจะพิจารณาว่า ส่วนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งได้เช่นกัน  ลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย
มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก และมะเร็งตับ 

3. ยาทำลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง ชาในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาต 

4. ยาทัพยาธิคุณ  แก้จุกเสียดท้องแข็งเป็นเถาดาน อาการอัมพฤกษ์ เสียงแหบแห้ง ปวดเมื่อย
ร่างกาย นอนไม่หลับ 

5. ยาอไภยสาลี ช่วยขับลม บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ 
6. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ทารักษาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง 
7. ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ลดอาการมือเท้า ชา อ่อนกำลัง 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

8. ยาไพสาลี บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลม ช่วยให้หลับสบาย 
9. ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื ้อ เส้นเอ็น มือ เท้าชา ผอมแห้งแรงน้อยจาก      

ความเสื่อมของร่างกาย 
ตำรับที่ 2 มีงานศึกษาวิจัย ปรากฏว่า กัญชา ถ้าเลือกส่วนที่ถูกต้องของกัญชามาใช้ฤทธิ์จะอีก

แบบหนึ่ง ที่กังวลว่า ถ้าสาร THC มาก จะกระตุ้นให้แสดงอาการทางจิตประสาท ปรากฏว่าในตำรับยาไทยมี
ตำรับหนึ่ง เป็นยารักษาโรคจิต ใช้ส่วนก้านของกัญชา เพราะฉะนั้นยาไทย นอกจากใช้รสของยาเป็นวิ ธี
คัดเลือกว่าจะใช้สรรพคุณในด้านใด ใช้ส่วนของพืชที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ช่อดอก ใบ ก้าน ต้น ราก  

10. ยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย ขับลม 
11. ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน เจริญอาหาร บำรุงกำลัง 
12. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการปวดตึงบริเวณปลายมือปลายเท้า หันหรือเอ้ียวคอไม่ได้ 
13. ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง 
14. ยาแก้นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แก้นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลือง ตัวสั่น เสียงสั่น ไม่มี

กำลัง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ 
15.  ยาแก้ลมข้ึนเบื้องสูง บรรเทาอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอื้อ อ่อนเพลีย สวิงสวาย 
16.  ยาแก้โรคจิต ลดความกังวล ความเครียด ช่วยให้นอนหลับ 

 กัญชาที่จะนำมาปรุงเป็นยาแผนไทย ยืนยันว่า ขอใช้กัญชาสายพันธุ์ไทย ไม่ต้องการกัญชาที่
สามารถมีมาตรฐานกำหนดว่าจะให้ CBD กี่เปอร์เซ็นต์ THC กี่เปอร์เซ็นต์ ไม่จำเป็นสำหรับภูมิปัญญาแบบ
ไทย เรามีเทคโนโลยีในการเลือกจะใช้ส่วนใดของกัญชา ฉะนั้น ในกฎหมาย พรบ.ยาเสพติด ฉบับที่ 7 
พุทธศักราช 2562 อนุญาตให้แพทย์แผนไทยนำกัญชามาปรุงในลักษณะยาปรุงเฉพาะราย กฎหมาย     
ฉบับใหญ่ออกมาแล้วบางทีข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติที่จะต้องไปออกกฎหมายลำดับรอง ถ้าไม่มีความรู้ความ
เข้าใจกระจ่างชัดกลายเป็นว่ากลับไปล็อคตัวเอง ในฐานะวิชาชีพแผนไทย ต้องช่วยกันสะท้อนข้อมูลให้ฝ่ายที่
เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเกิดความเข้าใจ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย กฎหมายที่
ออกมาลงไปถึงแพทย์พ้ืนบ้าน อนุญาตให้แพทย์พ้ืนบ้านนำกัญชามาปรุงเป็นยาได้ 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำลังเตรียม และกำลังพัฒนา นำกัญชา ใน 16 ตำรับ 
ไปใช้ เนื่องจากนำกัญชาไปขังคุกเป็นผู้ต้องหาเกือบ 40 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 ตอนนี้จะเบิกตัวผู้ต้องหาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วย เริ่มต้นจะพยายามเก็บข้อมูลติดตามผล
การใช้ยาโดยใช้วิธี actual research เนื่องจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ให้หลักการมาแล้วว่า ยาใดที่มีผล
การใช้ในอดีตมายาวนาน มีบันทึกไว้ชัดเจนว่ามีการใช้มา สามารถนำมาใช้ได้เลยไม่ต้องไปวิจัย  
 รูปแบบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป ในขณะเดียวกันต้องมีการวิจัยในลักษณะสหวิชาชีพเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างแพทย์แผนตะวันตกกับแพทย์แผนไทย ในอดีตมีบันทึกไว้ชัดเจนว่าแหล่งของกัญชาที่มีคุณภาพ
อยู่บริเวณลุ่มน้ำสงคราม คือ จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร ในจดหมายเหตุตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ยืนยัน
ว่า กัญชาจากแหล่งหนองหานหล่ม ซึ่งเป็นทิศตะวันออกของเทือกเขาภูพาน เป็นแหล่งกัญชาที่มีคุณภาพดี 
สืบค้นดูพบว่าเป็นสายพันธุ ์หางกระรอก  ได้ติดต่อกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตสกลนคร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย หางกระรอกให้ ตอนนี้รวบรวม
เมล็ดพันธุ์ได้แล้ว จะให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นโรงพยาบาล
ที ่ได ้มาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร WHO GMP เป็นจุดแรกที ่จะปรุงยาทั ้ง 16 ตำรับ นอกจากนี ้ ใน
ประวัติศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองท่าสำคัญในการส่งออกกัญชา เมืองกาญจนบุรี ราชบุรี มีสายพันธุ์แก่ง
กระจาน กำลังรวบรวมเมล็ดพันธุ์และขอให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาจจะเป็นราชภัฏฯ หรือเป็นวิทยาเขตของ
เกษตรศาสตร์ดำเนินการปลูก และหาโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน WHO GMP ช่วยผลิตเป็นยา  
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 นอกจากผลิตเป็นยาตามตำรับทั้ง 16 ตำรับ แล้ว จะเตรียมเครื่องยาที่มีกัญชาผสมแต่ก็ให้ความ
มั่นใจกับฝ่ายบังคับกฎหมายว่า จะทำให้กัญชาที่เป็นเครื่องยาไปปรุงยาเฉพาะรายไม่สามารถนำไปแยกแยะ
เป็นใบ เป็นดอก เพ่ือไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน จึงเอากัญชาไปผสมกับพริกไท อัตรา 1 : 1 เอาใบผสมพริกไท 
อัตรา 4 : 1 เอาก้านผสมกับบอระเพ็ด อัตรา 1 : 1 จะทดลองปรุงเครื่องยาไว้ให้กับแพทย์แผนไทย     
แพทย์พ้ืนบ้าน ไปปรุงเป็นยาเฉพาะราย ในอนาคตอาจจะทำน้ำมันกัญชาเหมือนองค์การเภสัช 
 

ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้กัญชา 16 ตำรับ อยู่ในแผนที่จะได้มีการพัฒนาเพื่อให้ 16 
ตำรับ เอาไปใช้ได้อย่างจริงจัง เพราะจะลงไปทดลองกับผู้ป่วยจริง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะออกมาในอนาคต 
อย่างที่ผู้อภิปรายได้นำเสนอไว้เกี่ยวกับสายพันธุ์สำคัญมาก จะทราบไดอ้ย่างไรว่าสายพันธุ์ไหนถึงจะเป็นสาย
พันธุ์ที่ดี สายพันธุ์ไทยน่าจะดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หางกระรอก ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ที่น่านำมาใช้
ประโยชน์ในเรื่องของทางการแพทย์ของประเทศไทยได้ 

     ผู้อภิปราย 
 นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์  สถาบันการแพทย์แผนไทย  
      กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ดร.ภก.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 รศ.ดร.วิเชียร  กีรตินิจกาล  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

     ผู้ดำเนินการอภิปราย 
ผศ.ดร.ภก.จตุรงค์  ประเทืองเดชกุล คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปการเสวนา “กัญชา: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย” 
ส่วนที่ 2 สายพันธุ์กัญชากุญแจสำคัญในการรักษาโรค 

 

รศ.ดร.วิเชียร  กีรตินิจกาล 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทำงานเพื ่อการพัฒนาการปลูกและการปรับปรุงสายพันธุ ์ตามคำสั่ง
คณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นคณะอนุกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์และการพิจารณาอนุญาตและการควบคุมการปลูกกัญชา ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข รายงานทางการแพทย์ที่ต่างประเทศ พบว่า โรคพุ่มพวง ถ้าใช้กัญชาต้องใช้
ร่วมกับขมิ้นชันแล้ว จะช่วยลดอาการได้ และขมิ้นชันไทย พันธุ์แดงสยาม เป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลก เพราะ    
มีสารเคอคูมินสูง ซึ่งปัจจุบันมีการแอบอ้างจำนวนมาก  
 สายพันธุ์กัญชากุญแจในการรักษาโรค 
 ทราบมาจาก อย. ว่า ไม่กี ่ว ันนี ้มีประชาชนติดต่อเข้าไปจำนวน 1,900 คน มีความประสงค์      
ปลูกกัญชาเมื่อ 11 เดือนที่แล้วทางกระทรวงสาธารณสุขและองค์การเภสัชชักชวนให้ทำกัญชา ถามว่า      
ทำแล้วสัญญาว่าจะขายยาถูก องค์การบอกว่าแน่นอน ก็ตั้งใจจะทำยาที่ถูกให้ 
 กัญชา กับ กัญชง เหมือนกัน เพียงแต่ว่า “กัญชง มีวิวัฒนาการไม่เอาไปสูบเพื ่อเมา สารที่
ก่อให้เกิดอาการเมาน้อย ดังนั้น กัญชงในต่างประเทศ ที ่อเมริการะบุว ่าต้องมี THC ต่ำกว่า 0.3           
ยุโรปผลิตภัณฑ์จากกัญชง โดยเฉพาะ CBD ที่สกัดมาขายดีมาก ซึ่ง CBD ทั่วโลกยอมรับแล้วว่าไม่เป็นสาร
เสพติด ที่ยุโรป THC ที่ก่อให้เกิดอาการเมา ต้องต่ำกว่า 0.2 แต่ไทยกำหนดที่ 1% เพราะฉะนั้นถ้าอยากส่ง 
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ออกจะต้องเปลี่ยนแปลง เรื่อง CBD หรือผลิตภัณฑ์กัญชง ต้องปรับตัว จริง ๆ ก็คือ กัญชา บางคนบอกมอง
ไม่ออกพันธุกรรมจะคล้าย ๆ กัน ตอนนี้พยายามที่จะดูเรื ่องยีน (Gene) ตอนนี้ทำได้แล้ว ที ่แคนาดา            
ทำ genome sequencing อนาคตจะมีการตัดต่อยีน ซึ่งเมืองไทยไม่ควรทำ  
 Phenotypes คือ ลักษณะภายนอก กัญชาทั่วโลกแบ่งเป็น 3 สายพันธุ์ใหญ่ ๆ  

1) พันธุ์ Cannabis Sativa สายพันธุ์ไทยอยู่ในสายพันธุ์นี้ด้วย อยู่บริเวณเส้นรุ้งที่ 0 องศาอิเคว
เตอร์กับซับอิเควเตอร์ ไปจนถึง 25 องศาทั่วโลก เช่น ประเทศไทย โคลัมเบีย ปานามา แม็กซิโก มีกัญชา 
มีประวัติเหมือนกัน ต้นจะสูง ที่สูงเพราะว่าพออยู่ระหว่างเส้นรุ้งแดดจัดมันต้องปรับตัว สูงได้ตั ้งแต่        
1.5 – 7.5 เมตร ของแม็กซิโก ประมาณ 7 เมตร ลักษณะกิ่งจะโปร่ง 

2) พันธุ์ Cannabis Indica เป็นพันธุ์ที ่อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 5 - 35 ประเทศแถบอัฟกานิสถาน 
อิหร่าน ขึ้นไปอากาศจะหนาว พอหนาวแสงจะน้อยลง ต้นจะเตี้ย ๆ ใบสีเข้ม สูงสุดประมาณ 60 – 1.50 ซม. 
แต่พันธุ์นี้ได้รับการปรับปรุงมานาน พันธุ์ทั่วโลกมักเป็นพันธุ์กลุ่ม Indica ที่แอบซื้อเมล็ดส่งทางไปรษณีย์เป็น
ลูกผสมทั้งสิ้น 

3) พันธุ์ Cannabis Ruderalis ต้นเล็กท่ีสุด เป็นพันธุ์ที่อยู่ในรัสเซีย อยู่รอดเพราะแดดออกไม่กี่
เดือน เป็นพันธุ์ที่ออกดอกแบบ Autoflowering ถึงเวลาปลูกได้ 2 อาทิตย์ ออกดอกเลย ฉะนั้น ดอกมัน
เล็กมากสารสำหรับยาเสพติดไม่มี แต่มีประโยชน์เอามาเป็นพ่อพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ เพราะว่า 2 สายพันธุ์
แรกเป็นพืชวันสั้น คือ กลางคืนยาวเท่านั้นถึงจะออกดอก พันธุ์ไทยไม่ค่อยเท่าไหร่ ถ้าฤดูหนาวกลางคืนยาว
ช่วงนั้นกัญชาไทยจะเหมาะที่สุดเพราะเป็นวันสั้น จะกระตุ้นมันมากท่ีสุด  

 ส่วนดอก จะต่างกัน สายพันธุ์ Sativa ดอกจะยาวโปร่ง ทำไมมันโปร่ง เพราะต้องปรับตัวเพื่อให้
เชื้อราไม่ขึ้น เนื่องจากอากาศร้อนชื้น ทำให้พบเชื้อราจำนวนมาก ต่างกับพันธุ์ สายพันธุ์ Indica ตรงกลาง
ดอกจะแน่นมากซึ่งนิยมปลูกกัน 
 ส่วนใบ  สายพันธุ์ Sativa จะเรียวยาว เพื่อให้รับแสงได้ดี ส่วน สายพันธุ์ Indica ซึ่งเป็นพันธุ์ของ
เอเชียกลาง ใบใหญ่กว่า สีเขียวเข้มเพราะแดดน้อย ต้องรีบสังเคราะห์แสง ส่วน Ruderalis ใบเล็ก เพราะไม่
มีความจำเป็นต้องสังเคราะห์แสงหลายเดือน  
 ส่วนสายพันธุ์กัญชาไทย  เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีการปรับตัวในสภาพแวดล้อม เป็นพันธุ์แท้อยู่จาไมกา 
กัญชาไทยถือว่าอยู่ในกลุ่ม Sativa ต้นเตี้ยค่อนข้างจะที่สุดแล้ว คือ สูงไม่ถึง 7 เมตร สูง 1.5 – 2.7 เมตร 
ลักษณะของกัญชาไทย Hippie นิยมนำไปสูบ เพราะไม่ทำให้เกิดอาการไอ  
 ข้อดี จะต้านทานเชื้อราได้ดี พันธุ์ไทยถ้าอยากปลูกเทคนิคในโรงเรือนโดยใช้แสงอาทิตย์เทียม      
(ใช้หลอดไฟ) คือ โน้มกิ่งลงมาแล้วตัดแต่งกิ่ง ที่สำคัญ ตอนเย็นที่ให้ไฟเปิดแสงสีน้ำเงินประมาณ 1 ชั่วโมง 
ลดอุณหภูมิลงให้ได้ 24 องศา ต้นจะเตี้ยลง อีกเทคนิคหนึ่ง ตอนเมล็ดอ่อนที่เพิ่งเพาะขึ้นมาให้แสงแค่      
10 ชม. จะกระตุ ้นให้รีบออกดอกและต้นเตี ้ยลง ถ้านำเมล็ดกัญชาจากลาว มาปลูกจะมี 3 เพศ คือ           
1) ต้นเพศผู้  2) ต้นเพศเมีย 3) ต้นสองเพศ หมายความว่า เพศผู้จะต้องไม่ผสมกับเพศเมีย พบว่าจะให้สาร 
Tetrahydrocannabidol : THC และ Cannabidol : CBD  

ส่วนของกัญชาที่นำมาทำยา คือ ช่อดอกเพศเมีย บริเวณด้านบนมีตุ่มเล็ก ๆ เรี ยกว่า เซลล์ขน 
“Trichomes” มีลักษณะ คือ พืชจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาและมีตุ่มกลม ๆ ขึ้นมา ตุ่มกลม ๆ จะสร้างสาร
กัญชา หรือเรียกว่า “ยาง” คล้ายบิงซู เป็นเกล็ดหิมะ  Trichomes ตรงปลายกลม ๆ จะผลิตสารกัญชา ฉะนั้น 
นักเลงกัญชาที่ปลูกต้องมีแว่นเหมือนส่องพระ ต้องถือตลอดตอนเก็บเกี่ยวพอส่องแล้วยัง “ใส” อยู่อย่าเพิ่งเก็บ 
เพราะยังไม่ให้สาร พอส่องแล้ว “ทึบ” เหมือนน้ำนม แสดงว่ามีการผลิตสาร THC พอเปลี่ยนเป็น “สีน้ำตาล”    
จะมีการผลิตสาร CBD ถ้าเก็บเกี่ยวช้าสารสำคัญจะหายหมด 
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 Chemotypes ความหมายคือ แต่ละพันธุ์ทั ่วไปมีสารสำคัญต่างกันไหม Chemotypes พันธุ์
ทั่วไป Sativa จะมีสีน้ำเงิน คือ THC สารที่มีผลต่อจิตประสาท ก่อให้เกิดการเมา พันธุ์ไทยหรือ Sativa จะมี
สูงมาก CBD กับ THC อยู่ด้วยกัน พันธุ์ไทยมีน้อย จากตัวอย่างท่ีเก็บ THC ไทย มีถึง 8 ส่วน CBD มี 1 ส่วน  
 ทำไมไม่ใช้พันธุ์ไทย  ถ้าโรคลมชักต้องใช้ CBD ปริมาณมาก พันธุ์ไทยไม่เหมาะ หรือโรคจากการไป
ทำคีโม เกิดอาเจียน พันธุ์ Indica ต่างประเทศ THC เมาน้อยกว่า CBD เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานถ้าอยากหลับ
สงบใช้พันธุ์ Indica ถ้าตอนเช้าอยากตื่นเต้นใช้พันธุ์ไทย 
 ทำไม Cannabidol : CBD สำคัญ ในร่างกาย ตั้งแต่เกิดมาเรามีระบบเรียกว่า Endocannabinoid 
System ที่มีตัวรับกระจายไปในแต่ละอวัยวะทั่วร่างกาย มีบทบาทสำคัญในการควบคุมรักษาสมดุลของ
ร่างกายให้เป็นปกติ โดยการควบคุมการทำงานของระบบต่าง ๆ ช่วยลดระดับความรุนแรงของการชัก (หรือ
โรคลมชัก) รวมถึงส่งผลต่อการทำงานร่วมกันและกระบวนการอื่น ๆ เช่น ระบบภูมิคุ ้มกัน ต้านมะเร็ง 
รวมถึงเบาหวาน ในร่างกายสามารถสร้างสาร Endocannabinoid สารชนิดนี้สามารถออกฤทธิ์หรือกระตุ้น
ตัวรับ Cannabinoid ซึ ่งมีกลไกการทำงาน เช่นเดียวกับ Phytocannabinoids ที ่ได้จากพืช ซึ ่งเป็น
ส่วนประกอบที่พบเฉพาะในกัญชา ปัจจุบันที่ค้นพบล่าสุดมี 151 ชนิด หลัก ๆ ที่สำคัญ คือ THC มีสูงสุด 
25% ส่วน CBD 19%  
 Professor Raphael Mechoulam เป็นชาวอิสราเอล อาศัยอยู่ที่บัลกาเรีย ได้ค้นพบ CBD และ 
THC ซึ่งอยู่ในพืชกัญชา  
 กลิ่นของกัญชา มีถึง 140 ชนิด ซึ่งแตกต่างกันตามถิ่นที่เพาะปลูก กลิ่นที่มีมากในสายพันธุ์กัญชา
ต ่างประเทศ ค ือ กล ิ ่นท ี ่ เร ียกว ่า เทอป ีน ( terpenes)  ในก ัญชาม ี  Flavonoids Terpenes และ 
Cannabinoid คือ THC, CBD เช่น กลิ่นตัวหนึ่งเหมือนมะม่วง ถ้าปลูกกัญชาในต่างประเทศพอเก็บดอกจะ
มีกลิ่นหอมมาก ส่วนกัญชาที่ปลูกในไทยกลิ่นเหมือนดิน เหมือนน้ำมันเบนซิน ในพันธุ์ต่างประเทศส่วนใหญ่
จะเป็นกลิ่นไมซินทั้งสิ้น ตอนหลังนักวิทยาศาสตร์เลยมาวิจัยว่า กลิ่นมีผลต่อการรักษาหรือไม่ ความจริงกลิ่น
มีผลต่อการรักษาและช่วยรักษาโรค กลิ่นไลโมนีน กลิ่นเหมือนส้ม พันธุ์ไทยจะมีกลิ่นนี้ปน ช่วยลดความ
กระวนกระวาย ลดกรดไหลย้อน กลิ่นฮิวบีลีน กลิ่นเหมือนดิน เหมือนน้ำมันดีเซล ช่วยลดอาการอักเสบ 
ผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า ต้องใช้พันธุ์ต่างประเทศที่มีไมซีน มีกลิ่นมะม่วง  ถ้าต้องการ ไมซีน พันธุ์บลูดีม
ไฮบริด  พันธุ์ที่ชอบคือ พันธุ์แกรนด์ แดดดีเพอเพิล เพราะเป็นพันธุ์ที่คนแก่ท่ีอเมริกานิยมมากเวลาก่อนนอน 
เอาดอกนิดเดียวผสมแล้วชง หลับลึก หลับสบาย  แล้วไม่มีผล 
 พันธุ์ ฮิวมีลีน ทำให้ไม่อยากกินอาหาร 
 พันธุ์ ซอดีเซล, ออร์ดีคูส 
 “Entourage Effect” คือ การทำงานร่วมกัน พบว่า THC, CBD ร่วมทั้งกลิ่นในกัญชา มีการทำงาน
ร่วมกัน มีผลเสริมกันในการรักษาโรค จะสกัดเดี่ยว ๆ เพื่อรักษาไม่ได้ เช่น กลิ่น ไมซีน (เหมือนมะม่วง)      
ซึ่งพบในสายพันธุ์ Indica ต่างประเทศ จะทำให้ผ่อนคลายได้ก็ต่อเมื่อมี THC ด้วย THC เดี่ยว ๆ ไม่ได้ หรือ   
ฮิวมีลีน ในพันธุ์ไทย สายพันธุ์ Sativa ถ้าใช้ร่วมกับ Cannabinoid ตัวอื่น ๆ คือ THC, CBD มันจะรักษา
มะเร็ง เมืองไทยมียาเสพติดมากท่ีสุดในโลก  

ฝิ ่น ประเทศไทยห้ามปลูก ในต่างประเทศนำไปปลูก เพื ่อนำสารสำคัญในฝิ ่น คือ มอร์ฟีน 
(Morphine) ขายทั่วโลก และกัญชาจะห้ามปลูกในไทยอีก นอกจากนั้น “กระท่อม” ขณะนี้มีการศึกษาวิจัย
จำนวนมาก จุดเริ่มต้นอยู่ที่ไทย ยังมี “เห็ดขี้ควาย” ฉะนั้นต้องภูมิใจว่าไทยเป็นแหล่งกำเนิดของยาเสพติด
ในอนาคตเพ่ิงรู้ว่าเป็นของดี ต้องไปในทางเดียวกันทั้งยาแผนใหม่ด้วยไม่ใช่ THC, CBD  
 “Entourage”  การทำงานแบบองค์รวม ปัจจุบันสายพันธุ ์กัญชา มีมากกว่า 14,000 กว่า     
สายพันธุ์ และมีCannabinoid, THC, CBD มีกลิ่นอีก 140 สายพันธุ์ ที่รัฐโอเลกอน อเมริกา ทุกพันธุ์ไม่ได้ 
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เหมาะทุกคน ฉะนั้น แต่ละพันธุ์จะเหมาะสมในแต่ละคน ที่ต่างประเทศจะระบุพันธุ์ รักษาผู้ป่วยแต่ละคน 
มูลนิธิชื่อ อัลเซด้า ที่คาลิฟอร์เนีย เป็นมูลนิธิที่นำข้อมูลให้แพทย์เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการรักษา สิ่งที่
สังเกต คือ เวลาไปโรงพยาบาลจะให้ชั่งน้ำหนักก่อน ถ้าน้ำหนักมากให้ปริมาณยาเยอะ ถ้าน้ำหนักน้อยจะให้
ปริมาณยาน้อย รายงานทางวิทยาศาสตร์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ที่สเปน ได้ทดลองใช้กัญชารักษามะเร็ง
เต้านมในหนู ศึกษาว่า สารสำคัญตัวไหนในกัญชาที่มีผลต่อการรักษา ดังนี้ 1) ใช้สาร THC เป็นตัวนำ และ
การทดลองมะเร็งเต้านมในหนู  2) นำกลิ่น 5 ชนิดรวมกันทดลอง  3) สกัดทั้งดอก ผลปรากฏว่า ทั้ง 3 วิธี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ วิธีที่ดีที่สุด คือ วิธีที่ 3 คือ สกัดทั้งดอก แต่ไม่สามารถรู้ว่ามีตัวไหนบ้างที่มีผล
ต่อการรักษา เป็นการทำงานแบบองค์รวม ประสานกัน และส่งผลต่อการรักษา ที่เรียกว่า Entourage ทำ
ให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทราบว่าไม่ควรใช้เพียงตัวใดตัวหนึ่ง ควรใช้ร่วมกันทั้งสารสำคัญ และกลิ่นที่สง่ผล
ต่อการรักษา เช่น ถ้ามีอาการเจ็บปวด ในการรักษาจะใช้ THC, CBD และ THCA (THCA คือ THC ในรูป
ของ Trichomes acid ซึ่งยังไม่สามารถนำมาใช้เป็นยาได้ต้องนำไปผ่านการให้ความร้อนเพื่อเปลี่ยนเป็น 
THCA เป็น THC ก่อนนำมาใช้) 
 โรคต่าง ๆ เช่น โรคนอนไม่หลับ ไม่ได้ใช้เฉพาะ CBD, THC ต้องใช้ CBD, CBN, THC และกลิ่น    
ไมซีน ถึงจะทำให้ผู้ป่วยหลับได้   

โรคเกี่ยวกับไขข้อ ใช้ 7 ตัว กัญชาพันธุ์ที ่เหมาะสำหรับโรคไขข้ออักเสบ คือ พันธุ์ Girl Scout 
Cookies, Canna Tsu  โรคเบาหวาน มีหลายพันธุ์ OCD (โรคย้ำคิดย้ำทำ) กัญชาพันธุ์ที่เหมาะสม คือ พันธุ์ 
Blue Dream  

โรคจิตประสาท Bipolar ต้องใช้พันธุ์ที่มีสารที่สามารถใช้ในการรักษาได้  
 โรคลมชัก ยาที่ผลิตออกมาคือ Epidiolex (CBD ในลักษณะน้ำมัน) ใช้ CBD ตัวเดียว พบว่าเด็กท่ีใช้
ยามีอาการกลับมาชักอีก ต้องเพิ ่มสาร CBN, THCA, THCB เข้าไปเพื ่อเสริมการทำงานร่วมกัน และส่ง
ผลการรักษาให้ดีขึ้น 
 โรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน กัญชาพันธุ์ที่เหมาะสม คือ พันธุ์ Bubba Kush พันธุ์นี้หอมมากเหมือนน้ำหอม  
 การปลูก   
 มีหลายวิธี กรณีปลูกในโรงเพาะปลูก ต้องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น เพราะมีผลต่อ THC, CBD 
และ PH กรณีปลูกด้านนอกโรงเพาะปลูก เนื่องจากกัญชาเป็นพืชที่เรียกว่า Bioaccumulation นั่นคือเป็น
พืชที่มีการสะสมสารพิษ เพราะกัญชานอกจากดูดซึมปุ๋ยเก่ง และโตเร็วแล้ว ยังดูดซึมพวกสารพิษ โลหะหนัก 
ที่ปนเปื้อนอยู่ในดินที่เพาะปลูก ตัวอย่างสารพิษที่ตรวจสอบ พบทั้งแคดเมียม (Cadmium) และตะกั่ว   
ตรวจพบสารพิษเกือบทุกตัวอย่างที่ได้มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ถ้าในต่างประเทศตรวจพบในประเทศไทย
ควรที่จะระมัดระวังในการเพาะปลูก ในส่วนสารหนูที่ไม่สามารถตรวจพบได้ เนื่องจากสารหนูจะพบที่ผิวดิน 
รากของต้นกัญชาอยู่ลึกไม่สามารถดูดซึมได้ พบโลหะหลักอยู่ 4 ตัว ที่ส่วนใหญ่พบการดูดซึม ของกลางจาก
ต่างประเทศท่ีตรวจสอบเกือบทุกตัวอย่าง พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงจำนวนมาก และพบว่ามีการปนเปื้อน
ยาฆ่าเชื้อรา ฉะนั้น ต้องระมัดระวังเพราะการทำยา ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ต่างประเทศบางประเทศ
หรือบางรัฐของอเมริกาดินที่ใช้เพาะปลูกต้องมาซื้อกับทางรัฐเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ที่สนใจหรือรัฐวิสาหกิจ
ชุมชนผสมดินขึ้นมาเองได้ แนะนำให้เพาะปลูกในกระถางหรือผสมดินเอง กรณีปลูกด้านนอกโรงเพาะปลูก    
(Out door) มีบางประเทศเท่านั้นที่สามารถเพาะปลูกได้ คือ โคลัมเบีย รัฐโอเรกอน  
 Green house เหมาะกับเมืองไทยที่สุด แต่ต้องระวังว่า แมลงกับโรค ซึ่งแมลงก็เหมือนประชาชน
ให้ความสนใจกัญชามากเช่นกัน แมลงในเมืองไทย พบ 4 ชนิด ที่ชอบต้นกัญชา ดังนั้น การปลูกใน Green 
house ต้องระวังแมลง 4 ชนิดนี้ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 ระบบปลูก  ง่ายที่สุดที่นิยมใช้กัน คือ กากมะพร้าว ต่างประเทศซื้อกากมะพร้าวที่ฟิลิปปินส์กับไทย
จำนวนมาก ซึ่งพบว่าเปลืองมาก ใช้น้ำหยดที่มีสารอาหาร แต่ต้องระวังให้ดีเพราะมีแมลงที่มากับกากมะพร้าว   
มีทั้งเพลี้ยอ่อน ไร แมงมุม ตั๊กแตนปาทังก้า ฉะนั้น ต้องใช้ยาฆ่าแมลงในการป้องกัน 
 ระบบ Drip Irrigation คือ การให้น้ำแก่พืช เป็นหยดเล็ก ๆ หยดไปที่ดิน หรือกากมะพร้าว         
ที่ใช้เพาะปลูก 
 ระบบ Hydroponics (ระบบรากแช่น้ำ) คือ การปลูกพืชโดยไม่ใช้วัสดุปลูก จะปลูกพืชลงบน
สารละลายธาตุอาหารของพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารอาหารโดยตรง ซึ่งระบบนี้เป็นระบบที่ดี ผลผลิต
มากขึ้นตามลำดับ ถ้าเพาะปลูกแบบ Out door ผลผลิตอาจจะควบคุมอะไรไม่ค่อยได้  
 ระบบ Aeroponics (ระบบรากลอย) คือ การปลูกพืชแบบรากลอยอยู่ในอากาศ ไม่สัมผัสกับสิ่งใด
เลย จึงต้องมีการยึดส่วนโคนของลำต้นพืชให้ตั้งตรง และรากลอยอยู่ในอากาศ และฉีดพ่นสารละลายธาตุ
อาหารของพืชในรูปของละอองน้ำไปที่รากพืชโดยตรงเป็นระยะ ๆ และต้องไม่ให้รากโดนแสง ระบบนี้ดี
อย่างไร รากจะอยู่กลางอากาศได้ออกซิเจน ถ้ารากได้รับการกระตุ้นแห้งบ้างเปียกบ้างจะโตเร็วขึ้น  เหมาะ
สำหรับปลูกพืชในพ้ืนที่ที่จำกัด 
 แลนดอน ริดเดิล เด็กชายได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ ลูคีเมีย (Leukemia) 
ชนิดร้ายแรงตอนเป็นทารกและต้องทำเคมีบำบัด จนมารดาของแลนดอนทนเห็นลูกชายทรมานจากเคมี
บำบัดไม่ไหว เธอจึงหาวิธีการรักษาอื่น เธอพบว่า THC และ CBD รักษามะเร็งพวกเนื้องอกได้ จึงตัดสินใจ
ย้ายครอบครัวไปที่รัฐโคโรลาโด เนื่องจากเป็นรัฐที่อนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย แลนดอนเป็น
ผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ใช้กัญชาในการรักษา แต่แพทย์แนะนำว่า ต้องทำเคมีบำบัดร่วมด้วย อย่างต่อเนื่อง
อีก 2-3 ปี มารดาของแลนดอนตัดสินใจไม่ให้แลนดอนทำเคมีบำบัด ไม่ใช้ยา  Morphine และ Ativan 
สุดท้ายการทำเคมีบำบัดได้ถูกยกเลิก และเมื่อตรวจร่างกายของ แลนดอน ไม่พบเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
หรือ ลูคีเมีย (Leukemia)  นี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีต่างประเทศยอมรับ 
 

 ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 องค์การเภสัชกรรมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะผลักดันใน
เรื่องของการผลิตกัญชา ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอย่างไร 
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล 
สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม 
 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม มีพันธกิจจะต้องทำ
การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องยา ทั้งยาเคมี ยาแผนปัจจุบัน ยาจากสมุนไพร และชีววัตถุ กัญชามีประชาชนกลุ่มหนึ่ง
ที่ใช้มานานอยู่หลายปี เป็นครั้งแรกท่ีองค์การเภสัชกรรมและภาคีเครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ทั้งหลาย
ได้ร่วมประชุมสัมมนากัน เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น จุดแรกได้ดำเนินการ
อย่างจริงจัง โดยพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง ได้ให้กรอบแนวคิดว่า ควรจะดำเนินการอย่างไรเกี่ยวกับ
กัญชาทางการแพทย์ ซึ่งแนะนำว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นประโยชน์ของกัญชานำมาใช้     
ค่อย ๆ ดำเนินการอย่างมั่นใจ คิดให้รอบคอบทุกมิติ  
 หลังจากไปศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดา ทำให้เข้าใจระบบการทำกัญชาของประเทศแคนาดา
ระดับหนึ่ง พอกลับประเทศไทยก็เกิดกระแสความต้องการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น 
โครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชา คิดไว้เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะแรก เกี่ยวกับ R&D การวิจัย และพัฒนาเบื้องต้น 
 ระยะที่สอง  ขยายกำลังการผลิต คือ การปลูก ขยายกำลังการสกัดเพ่ิมจำนวนขึ้น 
 ระยะที่สาม  เป็น Industrial phase  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  

กัญชา เบื้องต้นหลัก ๆ มี 3 สายพันธุ์ที่เห็นชัดเจน คือ Sativa, Indica, Ruderalis ปัจจุบันสาย
พันธุ์เหล่านั้นได้ผสมเป็นลูกผสม มีสัดส่วน ปริมาณของสารสำคัญของ THC, CBD หรือ CBN ที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการรักษาโรคแต่ละโรค  
 THC เป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท ถ้าใช้มากเกินไปและติดต่อนาน ๆ จะเป็นโรคจิตได้ ถ้าเด็กใช้
จะอันตราย ทำให้เกิดสมองเสื่อม เวลาจะใช้ต้องรู้ว่า ควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ อย่างไร ข้อควรระวังคืออะไร 
 CBD  ไม่มีผลต่อจิตประสาท มีผลเป็น Antioxidants  Anti Inflammatory และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
 เมื ่อไม่นานมานี ้ มีทีมผู ้บริหารไปศึกษาดูงาน เกี ่ยวกับเรื ่องของกัญชาโดยเฉพาะ ที ่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์และประเทศอิสราเอล พบว่าที่อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ มีร้านขาย CBD และจะมี THC ปน
อยู่ด้วยประมาณ 3% ก็ได้ไปทดลองใช้กัน มีผู้บริหารท่านหนึ่งปวดท้อง เนื่องจากรับประทานอาหารไม่ตรง
เวลา อาจารย์ท่านหนึ่งให้ลองหยดน้ำมันกัญชาใต้ลิ ้น ไม่เกิน 10 นาที สามารถรับประทานอาหารได้ 
หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นก็มีผู้บริหารอีกท่านหนึ่งขอทดลองใช้ซึ่งใช้หนึ่งหยดเหมือนกัน พบว่ามีอาการอาเจียน
และท้องเสียมาก ๆ ต้องรอให้อาการทุกอย่างทุเลาภายใน 1 วัน จึงได้อุทาหรณ์ว่า ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถ
ใช้ได้ ข้อมูลเหล่านี้ต้องรู้และระมัดระวังในการใช้ ก่อนอื่นต้องทำการทดสอบก่อนการนำมาใช้ เนื่องจาก
ให้ผลการใช้ไม่เหมือนกันในผู้ใช้แต่ละราย จากนั้นท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการใช้กัญชาทางการแพทย์ โดยมีท่านโสภณ เมฆธน เป็นประธาน     
ทางสำนักงานอาหารและยา เป็นเลขานุการ ในคณะกรรมการชุดนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานที่เกี ่ยวข้อง         
4 คณะ ได้แก่  

คณะที่ 1  มีบทบาทเก่ียวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ การเพาะปลูก   
 คณะที่ 2  มีบทบาทเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสกัดต่าง ๆ ทำเรื่องการตรวจวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ  
ทั้ง 2 คณะ จะมีองค์การเภสัชกรรมเป็นเจ้าภาพหลักเพ่ือผลักดันให้เห็นข้อมูล เห็นแนวทาง แนวโน้ม 
 คณะที่ 3  มีบทบาทเกี ่ยวกับการศึกษา วิจัย เพื ่อรวบรวมข้อมูล เกี ่ยวกับการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ สามารถใช ้ในการร ักษาโรคได ้จร ิงหร ือไม ่ ม ีความปลอดภัยก ับผ ู ้ท ี ่นำไปใช ้หร ือไม่                       
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน (กรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ) 

คณะที่ 4  เพื่อการควบคุมป้องกัน ประกอบด้วย กองวัตถุเสพติดของ อย. และ ปปส. เพื่อจะมา
วางมาตรการต่าง ๆ เพื่อวางมาตรการต่าง ๆ ถ้าหากปลูกหรือสกัดหรือผลิต ใครก็ตามที่ครอบครองเหล่านี้
ต้องปฏิบัติอย่างไรตามกฎหมาย เพราะอย่างไรกัญชาก็เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ทั้งนี้ ไม่ใช่เป็นเรื ่อง
ภายในประเทศเราประเทศเดียว จะมี UN หน่วยงานระหว่างประเทศที่ดูแลเรื่องยาเสพติดเหล่านี้ด้วย  
 ส่วนองค์การเภสัชกรรม มีแนวทางที ่จะทำในเรื ่องของสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์       
จะดำเนินการตามมาตรฐานที่ดี 7 แบบ ที่ประเทศอิสราเอล รวมทั้งเนเธอร์แลนด์ และแคนาดา ที่นั่นจะตั้ง
หน่วยงานองค์กรกลางขึ้นมาใหม่หน่วยหนึ่ง ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในประเทศ
นี้หลากหลายด้าน และหลากหลายมิติ ทั้งมิติทางด้านการแพทย์ ทางด้ านการวิจัยหรือทางด้านสังคม 
เพื่อที่จะมาดูแลระบบที่ควรจะเป็นของทั้งประเทศ และออกแนวทางการดำเนินการที่ดี ซึ่งองค์การเภสัช
กรรมจะดำเนินการตามแนวทางนั้น 7 แนวทาง คือ  

1) GAP (Good Agricultural Practices) แนวทางหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัต ิด ้านการ
เพาะปลูกท่ีดี  

2) GLP (Good Laboratory Practices) แนวทางหล ัก เกณฑ ์มาตรฐานการปฏ ิบ ั ต ิ ด ้ าน
ห้องปฏิบัติการที่ดี  

3) GMP (Good Manufacturing Practice) แนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาที่ดี  
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4) GCP (Good Clinical Practice) แนวทางหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านการวิจัยทาง
คลินิกที่ด ี

ปกติจะมี 4 G เนื่องจากกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ ดังนั้น สิ่งที่จะต้องปฏิบัติที่ดีจึงมีเพ่ิมข้ึนอีก คือ  
5) GSP (Good Security Practice) แนวทางหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดี  
6) GDP (Good Distribution Practice) คือ แนวทางหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติด้านการ

จัดส่งยาที่ด ี 
7) GIP (Good Information Practice) คือ แนวทางหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติข้อมูลสารสนเทศ  

ที่ดี การรวบรวมข้อมูลเป็นเหมือน Big Data สมมุติผู ้ผลิตสายพันธุ์นี ้ไปถึงผู้ป่วย ผู้ป่วยคือใครอย่างไร 
สามารถที่จะติดตามผู้ป่วยได้   

การที ่ประเทศไทย ได้ดำเนินการเกี ่ยวกับการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ จะเป็น  Digital 
Thailand 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
 ระยะที่ 1  เป็นระยะ เริ ่มต้นจากที่ไทยไม่มีวัตถุดิบกัญชา จึงนำกัญชาที่เป็นของกลาง เอามา     
100 กิโลกรัม ใช้ในการสกัด ขณะเดียวกันก็สุ่มตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์สิ่ง
ปนเปื้อน มีกระแสข่าวเกี่ยวกับกัญชาของกลาง ว่าไม่ควรนำไปเผาทำลาย ควรนำมารับประทานหรือนำมา
ทำเป็นยา บางคนบอกใช้ไม่ได้ เลยส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพ่ือตรวจสอบ พบว่ามีการปนเปิ้อนโลหะ
หนัก ยาฆ่าแมลง ที่เกินมาตรฐาน ที่ตั้งข้ึนมาก็เป็นเกณฑ์ที่ว่ายาสมุนไพรต่าง ๆ ควรจะมีสิ่งเหล่านี้ประมาณ
เท่าใด แต่สิ่งที่พบ คือ เกินเกณฑ์มาตรฐานเยอะมาก ดังนั้น จึงใช้ของกลางไม่ได้ เป้าหมาย คือ เดิมจะต้องมี
ยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้นให้ผู้ป่วยภายในเดือนพฤษภาคม เป้าหมายมีให้แล้ว ประกาศสังคมรับรู้แล้ว 
เป้าหมายห้ามเปลี่ยน ดังนั้น ก็ต้องปลูกเองถึงจะมั่นใจ ปลูกแล้วทำอย่างไร จะใช้สายพันธุ์ไหนมาปลูก     
ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ดี ดังนั้น จึงนำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ต่างประเทศ ไทยเพ่ิงเริ่มดำเนินการต้องตามต่างประเทศ
ให้ทัน จึงไปหาพื้นที่เพาะปลูกโดยด่วน ที่เพาะปลูกมี 100 ตารางเมตร ดังนั้น จึงนำสายพันธุ์ลูกผสม    
พันธุ์ 1, พันธุ์ 2, พันธุ์ 3 นำมา 3 สายพันธุ์ว่าพันธุ์ไหนให้อะไรอย่างไร เช่น นำพันธุ์ที่มี THC สูงมาจำนวน
หนึ่ง CBD สูงมาจำนวนหนึ่ง มี THC : CBD (1:1) เพ่ือจะได้ไปใช้ในผู้ป่วยในแต่ละโรคท่ีแตกต่างกันเบื้องต้น 
 การปลูกในห้องปฏิบัติการ (In-door) จะปลูกอย่างไรให้อยู่ได้ ใช้ระบบการปลูกใด ตึกก็เป็นตึกเก่า 
อยู่ชั้น 2 น้ำหนักสารอาหารจะไว้อย่างไร เรื่องประสิทธิภาพการผลิตสารเคมีของต้นกัญชา และระยะเวลาที่
สั้น จะทำอย่างไร สุดท้ายลงตัวที่ จะใช้ระบบ Aeroponics มีเครือข่ายนักวิจัยและมีความยินดีที่จะร่วมมือ
กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะเรื่องโรคพาร์กินสัน การใช้ยาแผนปัจจุบันยิ่งใช้อาการยิ่งแย่ลง ถ้าใช้ตัวนี้แทนจะไม่
เป็นอย่างนั้น  
 วงจรในการปลูก มีการเพาะเมล็ด ระยะอนุบาลประมาณ 15-30 วัน ช่วงทำใบ 30 วัน ช่วงทำ
ดอก 60 วัน มีเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วไปทำกระบวนการสกัดหรือทำผลิตภัณฑ์อื่น  ๆ ต่อไป ใช้เวลาประมาณ    
4 เดือน นี่คือ พันธุ์ต่างประเทศ ถ้าพันธุ์ไทยจะไม่ใช่แบบนี้ อีกทั้งอยู่ใน In-door จะสามารถเร่งรัด ทำได้   
3 - 4 รอบต่อปี ทุกกระบวนการขั้นตอนที่ทำจะมีการควบคุมคุณภาพ ตรวจทั้งกายภาพและทางเคมี        
ใช้อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มาตรวจหาสารสำคัญทั้งที่เป็นดอกแห้ ง ตอนเป็นสารสกัดก็ต้อง
ตรวจปริมาณคุณภาพว่ามีสารสำคัญที่ต้องการ ถูกต้องตาม spec ที่กำหนดไหม สุดท้ายก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
ตาม spec ที่กำหนด 
 วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จากสมุนไพรที่เป็น   
ยาเสพติดสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีปริมาณสารสำคัญใช้เป็นยาสูบ ต้องการผลิตยาจากกัญชาเพื่อทดแทนการนำเข้ายาแผนปัจจุบัน
บางรายการ หรือเพ่ือผลิตยาจากกัญชาใช้ในการรักษาโรคที่ยาแผนปัจจุบันรักษาไม่ได้ผล 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
  

ในระยะที่ 1 ดำเนินการให้ได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยและเพื่อให้แพทย์ศึกษาเพื่อเก็บข้อมูล
ต่อไป ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมในการดำเนินการระยะที่ 2 จะดำเนินการทั้ง Out-door และ      
In-door ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงสายพันธุ์ด้วย จะใช้พันธุ์ไทยมาผสมกับพันธุ์ลูกผสม เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่
เกิดขึ้น พันธุ์ GPO1, GPO2 เป็นพันธุ์ที่ให้สารสำคัญปริมาณสูง และทนทานต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
เพ่ือจะได้ลดต้นทุนในอนาคต และให้เกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถทำได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลใด ๆ  
 กลไกออกฤทธิ์ของกัญชา เนื่องจากกัญชาเป็นสาร Cannabinoids ออกฤทธิ์กับ Receptor ในร่างกาย 
ซึ่งมี Receptor CB1 อยู่บริเวณสมองส่วน CB2 พบอยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งสาร Cannabinoids จะ
เหมือนกุญแจกับแม่กุญแจไปเจอกัน เกิด Efficacy ทำให้มีผลต่อการรักษา ในร่างกายมีสาร Cannabinoids      
ที่เรียกว่าเป็น Endocannabinoids ตอนเกิดมาพบว่าร่างกายมีสมดุลกันพอดี ทำให้ไม่ป่วย พออายุมากขึ้นความ
เสื่อมสลายอะไรก็เกิดขึ้น ตรง Endocannabinoids ก็มีประสิทธิภาพลดลงเกิดความเสื่อมต่าง ๆ ของร่างกายทำ
ให้ป่วย การเติม Cannabinoids เข้าไปก็เติมได้หลายทาง ทางหนึ่งที่กำลังดำเนินการ คือ Phytocannabinoids 
เราจะได้สาร Cannabinoids จากกัญชา ที่จะทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล ดังนั้น การใช้ในผู้ป่วยแต่ละรายต้อง
มีการปรับขนาดและปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายจากการใช้ 
 ซึ่งมีการแก้ไข พรบ. ยาเสพติด พ.ศ. 2522 มาตรา 53 ห้ามเสพ หมายถึง การนำสารจากกัญชา
เข้าร่างกาย เพ่ือให้สามารถนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้  

กรมการแพทย์ มองว่า กลุ่มที่ใช้เพื่อการรักษาโรค ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการ เช่น ภาวะคลื่นไส้
อาเจียนเนื่องจากการใช้เคมีบำบัด ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง หรือพวกลมชักที่รักษายากในเด็กหรือในผู้ใหญ่ที่ดื้อยา
แล้วในการรักษาโรคลมชัก พวกกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยต่อมประสาทเสื่อม อาการปวดประสาทที่รักษาด้วยวิธี
ต่าง ๆ ไม่ได้ผล เป็นกลุ่มเพ่ือใช้ในการรักษาโรค หมายความว่า แพทย์ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาแล้วมั่นใจ
มากว่าสามารถรักษาให้หายได้  อีกกลุ่ม คือ กลุ่มที่น่าจะใช้เพื่อการควบคุมอาการ เช่น พาร์กินสัน, อัลไซเมอร์, 
ต่อมประสาทอักเสบ, โรควิตกกังวล, ผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคอง และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย น่าจะใช้ได้
เพื่อควบคุมอาการ ถ้ากัญชาออกไปควรจะต้องอยู่ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด คือ โรคมะเร็ง 
หรือโรคอ่ืน ๆ ที่จะตามมา 
 เป้าหมายการขออนุญาตเดือนกรกฎาคม จะผลิตได้ประมาณ  2,500 ขวด โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับว่า
สาร THC, CBD หรือ CBN ที่นำไปใช้ต้องการความเข้มข้นเท่าไหร่ จะเป็นน้ำมันหยดใต้ลิ้น ง่าย ๆ   ถ้าทำรูปแบบ
ยา ยาก ๆ ต้องมีคณะต่าง ๆ ที่มาช่วยกันทำการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นยาเหน็บ หรือแผ่นแปะก็สามารถทำได้  
 ระยะที่ 2  ขยายพื้นที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ให้ได้พื้นที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น In-door และมี Out-door ด้วย 
เพราะอาจารย์วิเชียรพยายามทดลองแบบ Out-door แบบไหน condition แบบไหน ที่จะสามารถปลูกพันธุ์   
ต่าง ๆ ที่ควรจะใช้ในราคาที่ถูกมากที่สุด สำหรับประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกัน จะสามารถทำ
ได้ ต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือนำข้อมูลให้ประเทศ ไม่ได้ทำเก็บไว้ จึงได้เป็นระบบ GMP High-society 
 ระยะที่ 3 โครงการมีพ้ืนที่ที่หนองใหญ่ จำนวน 1,500 ไร่ แต่คงไม่ปลูกกัญชาทั้งหมด  
 ความต้องการซื ้อ (Demand) ของสารสกัด 1,675 กิโลกรัม ของ Total Cannabinoid ถ้ารวมถึง
โครงการระยะที่ 2 ทำได้แค่ 5% ของ Demand ดังนั้น จึงเป็นการนำร่องเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลองค์ความรู้ให้
ได้มากยิ่งขึ้นเพ่ือที่จะได้แชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับประเทศชาติ  
 ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 บทบาทขององค์การเภสัชกรรม รอคอยกรกฎาคมนี้ 2,500 ขวดแรกของน้ำมันกัญชา จะเห็นได้ว่า
องค์การเภสัชกรรมเป็นอีกหนึ่งองค์การที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการผลิตและให้ความสำคัญเรื่องการ
ควบคุมคุณภาพอย่างเสมอมา   
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 
 

ดร. ภก.อนันต์ชัย อัศวโภคิน 
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมเรื่องการใช้กัญชา ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน จะมีคณะสักคณะไหมใน
การรวบรวมสิ่งที่ท่านทราบ มากำหนดเป็นระบบกำกับดูแลการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ การที่เราจะต้อง
เข้าใจภาพรวมทั้งหมดในการกำหนดกฎหมาย ถ้าเห็น พรบ.แบบนี้ท่านรู้สึกอย่างไร เป็นสิ่งที่มีความยากมาก 
จะเห็นว่า ถ้าไม่รู้หลักการในการควบคุมตั้งแต่ต้น ทำไมไม่ให้ปลูกท่ีบ้าน ทำไมไม่ให้ปลูกหลังบ้าน จริง ๆ แล้ว
มีที่มาของคำว่า “ยาเสพติด” มีระดับของความเป็นยา กับระดับของการเสพติด เลยคิดว่า ถ้าเป็นระดับ       
ที่ 1 คือ ความเป็นยามีน้อย แต่มีความเสพติดสูง ไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ห้ามเสพ เป็นยาเสพติดอย่าง
เดียว จะเห็นว่าในแต่ละประเภทมีความเป็นยามากขึ้น คำถาม คือ กัญชา กระท่อม รวมถึงเห็ดขี้ควาย ทำไม
ถึงอยู่ประเภท 5 จริง ๆ แล้วไม่มีหลักเกณฑ์เพราะไม่รู้จะไปอยู่ประเภทไหนจึงเอาไปอยู่ประเภท 5 

คนเสพ คือ คนป่วย แล้วจะเอากัญชามาใช้ทางการแพทย์ เรามีภูมิปัญญาไทย มีแพทย์แผนไทย 
แพทย์แผน ปัจจุบัน ต้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนด้วยความรู้ความเข้าใจได้อย่างไร ต้องเข้าใจภาพทั้งหมด
ว่า ระบบควบคุมจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 

เรื่องของ Endocannabinoids ระบบสารกัญชา แต่ระบบกัญชาภายในที่เรียกว่า Endocannabinoid 
System ซึ่งมีอยู่ในทุก ๆ ส่วนของร่างกาย และช่วยในการควบคุมสมดุลในร่างกายทุกระบบ  

ระบบสารสื่อในร่างกายมี 2 ระบบ คือ 
1) ระบบที่เป็นสารสื่อที่ทำงานตรงไปตรงมามาก จับตัวรับเปิดสัญญาณและมีหน้าที่การทำงาน 

เช่น สารที่ทำให้เกิดการอักเสบ ถ้าใช้ยาที่รับประทานเข้าไปในแผนปัจจุบัน เพื่อใช้ในการยับยั้งหรือกระตุ้น 
พบว่าระบบสารกัญชาภายในร่างกายทำผ่านหลายตัวรับ คอยปรับสมดุลหน้าที่การทำงาน ทำแบบองค์รวม 
เรียกว่า Entourage Effect มาจากสารที่นอกเหนือจากพืชกัญชา หรือสังเคราะห์ก็ได้ ถ้าคิดแบบแผน
ปัจจุบัน ต้องการสารเดี่ยวเพื่อมาทำลายฤทธิ์ของมัน  ถ้าเป็นพืชกัญชาที่เป็นพืชสายพันธุ์เฉพาะ สารแต่ละ
ตัว สาร 1 2 3 4 เวลาเข้าไปจะทำงานโดยการปรับสมดุล ถ้าเทียบกับฝั่งซ้ายยับยั้ งหรือกระตุ้นคือจบ      
แต่ไม่ได้ปรับสมดุล Endocannabinoid System ระบบสารกัญชาในร่างกายกับวิธีการรักษาในปัจจุบัน 
มองทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย พบว่ากัญชาเป็นสมุนไพรที่สามารถอธิบายการออกฤทธิ์ได้
มากที่สุดในสมุนไพรเกือบจะทุก ๆ ตัว เพราะมีข้อมูลจำนวนมาก 

ประโยชน์จากการใช ้ก ัญชามีมากมาย โรคที ่บอกว ่าม ีการพร ่องหร ือไม ่สมดุล เราเร ียกว่า 
Endocannabinoid System Deficiency หรือ Imbalance ให้เข้าไปเพื่อปรับสมดุลที่อยู ่ในร่างกายของแต่      
ละคน ใช้การปรับขนาดและใช้แบบสมดุล แต่ความเสี่ยงมีไหม ความเสี่ยงมี แต่ต้องไม่เอาความเสี่ยงมาปิดกั้น
การเข้าถึงยา หลักการ คือ Promote Health for patient แต่ต้อง Reduce harm to people แปลว่าอะไร ให้
ผู้ป่วยได้รับยาแต่ต้องไม่ทำร้ายหรือให้เสพติด  

ระบบควบคุมคืออะไร ต้องใส่คำว่า “การเข้าถึงไปด้วย” ซึ ่งระบบควบคุมประกอบด้วย 3 ส่วน          
คุมกระบวนการผลิต คุมผลิตภัณฑ์และคุมการใช้ในผู้ป่วยว่าผู้ป่วยควรได้รับยาแบบนี้ไหม ปรับ ขนาดยา อย่างไร    
มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญไหม พ.ร.บ. ฉบับเก่า เขียนไว้ว่า 1) ใช้เป็นยาไม่ได้ ห้ามเสพ เพราะไม่มีประโยชน์ทางยา     
ถ้า 2 กับ 3  มีประโยชน์ทางยา เสพได้ คำถาม คือ กัญชาอยู่ประเภท 5 มีประโยชน์ทางการแพทย์หรือยัง มีแล้ว 
จึงต้องปลดล็อคเพ่ือให้เสพทางการแพทย์ได้ ก็ต้องไปแก้กฎหมายตามมาตรา 57  

การแก้กฎหมายรายมาตรา แก้มาตรา 13 ทำไม มาตรา 13 คือ คณะกรรมการที่พิจารณาว่าจะให้เสพ
ในพืชกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์ไหม กัญชาเป็นเรื่องใหม่ องค์ความรู้ยังน้อย ต้องการผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นในการที่
จะเข้ามาขออนุญาต การมองกฎหมายต้องเข้าใจก่อนว่ากฎหมายมาได้อย่างไรและแก้ไปเพ่ืออะไรถ้าอ่านราย
มาตราจะพอเข้าใจไหม จะเข้าใจยากมากเพราะไม่เชื่อมโยงกับใครเลย 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

แก้มาตรา 26 เพราะว่าให้ครอบครองได้ จำหน่ายได้ ผลิตได้ เพราะอะไร เพราะกำลังจะเอาไปใช้
ทางการแพทย ์

มาตรา 57 ที่บอกห้ามเสพ ต้องแก้ถูกไหม ถ้าไม่แก้จะเสพได้ไหม ก็ไม่ได้ภาพรวมทั้งหมดของ
กฎหมายมาจากความรู้ความเข้าใจและบริบทสถานการณ์ของประเทศไทย ต้องเข้าใจองค์รวมก่อน จึง
สามารถออกแบบระบบควบคุมได้  

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ถูกแก้ในฉบับที่ 7 ลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 
2562 จะเห็นว่ารายมาตราเวลาอ่านในบทบัญญัติจะไม่ค่อยเข้าใจ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง จะเริ่ม
เข้าใจว่า ให้เสพประเภท 5 ได้ การเสพก็ต้องมาขออนุญาตครอบครอง ใครขออนุญาตได้บ้าง ใครที่มี
ครอบครองอยู่ ใครที่วิจัยอยู่ จะยกโทษให้ 90 วัน มาแจ้ง 90 วัน แล้วถือว่าที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้เป็น
ความผิด เรียกว่า บทนิรโทษกรรม ตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. ใหม่ 

กลุ่ม 1 กับกลุ่ม 3  กลุ่ม 1 คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะครอบครองทำวิจัยอะไรก็แล้วแต่ กลุ่ม 2 คือ 
ผู้ป่วยใช้กัญชารักษาโรคอยู่แล้ว ถ้าท่านมายื่นนิรโทษกรรมท่านไม่มีความผิดจริง แต่หลัง 90 วัน ที่นิรโทษ
กรรมหมดลงเขาจะเอายาจากไหน การเชื่อมรอยต่อตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันอยู่
เพ่ือปิดช่องโหว่นี้ประสานรอยต่อตรงนี้จากกฎเก่ามาเป็นกฎใหม่จะทำอย่างไร  

ร่างกฎกระทรวง จะมอง 4 ประเด็น 1) เรื่องของการปลูก สกัดและทำผลิตภัณฑ์ จนได้ผลิตภัณฑ์
และตัวผู้ป่วย แล้วใครจะจ่ายยาให้ผู้ป่วย ระบบนี้ถูกคิดขึ้นมาเพื่อรองรับตัว พ .ร.บ. ที่ออกมาใหม่ คิดว่า    
ถ้าคุณมีวัตถุประสงค์ในการจะผลิต นำเข้า ส่งออก คุณมีได้กี่วัตถุประสงค์ จำหน่ายหรือครอบครอง ส่วน
ผู้รับอนุญาตเป็นใคร ใช้ระบบขออนุญาตทั้งสิ้น ไม่ว่าจะผลิต จำหน่ายหรือครอบครอง หรือนำไปใช้ รวมถึง
แพทย์จะจ่ายยาต้องมีใบอนุญาต ซึ่งข้อจำกัดยังมีอีกมาก 

หลังจาก พ.ร.บ. ออก หลังจากร่างกฎกระทรวงออก สิ่งที่ต้องทำ คือ วิเคราะห์ว่ากระบวนการทาง
กฎหมายรวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ หรือกลไกพิเศษในการที่จะช่วยสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์   
พอมองเห็นข้อกำหนดพวกนี้แล้วยังมีอะไรอยู่อีกบ้างที่เป็นการกั้นการเข้าถึง หากอนุญาตให้เข้าถึงแล้ว    
ต้องดูปัจจัยบางอย่างที ่ควบคุมด้วยแต่ต้องเสริมการเข้าถึงด้วย เช่น Utilization process กรรมการ       
23 ท่าน มีคณะอนุกรรมการอีกประมาณ 30 ท่าน ประชุมพร้อมกันไหมหรือแยกกันประชุมในการให้
ใบอนุญาต กระบวนการนี้จะเกิดขึ้น สมมุติ อนุญาต 6 เดือน หรือ 1 ปี กระบวนการนี้อาจจะเป็นตัวกีดกั้น
การเข้าถึงเหมือนกัน และสิ่งที่อาจารย์ธีรวัฒน์พูดอยากให้ปลูกเองหรือในชุมชนเพ่ือใช้รักษากันเอง หรือการ
ใช้แบบแพทย์แผนไทย แต่ปลูกเองที่บ้าน ปลูกเหมือนฟ้าทะลายโจรได้ไหม เป็นต้น ต้องไปขยับอะไรอีก   
ต้องอาศัยความเข้าใจและการสื่อสารกับทุกท่านที่กำลังจะต้องอยู่ในระบบนี้ในการเอากัญชาไปใช้ และอีก   
หลาย ๆ เรื่อง ไม่ใช่จบที่ พรบ. และร่างกฎกระทรวง 

จะได้ยินคำว่า วิจัย ไม่วิจัยก็ได้ใช้เลย เรียกว่าใช้ทางการแพทย์ ถ้าจะวิจัยก็ทำให้ดีกว่าเดิม  ทำให้ดี
ขึ ้นไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยหรือแผนปัจจุบันก็ตาม สิ ่งนี ้ดูทุกอย่างว่า มี research คือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกัญชาในด้านใดบ้าง ก็จะขออนุญาตไปพูดที่มหาวิทยาลัยด้วย มีโอกาสในการที่จะเข้าถึงแล้วไป
ทำวิจัยเพื่อสนับสนุนข้อมูลความรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างในประเด็นของการใช้กัญชา เพราะชื่องานคือ 
ความก้าวหน้าและโอกาสของประเทศไทยในการใช้กัญชา ถ้ายังรู้สึกมีความสุขกับความสำเร็จเมื่อก่อน     
พอมันผ่านไปเรื่อย ๆ ก็จะไม่สำเร็จอีกต้องทำวิจัยต่อเพ่ือให้สามารถท่ีจะใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ดีขึ้น 

บทบัญญัติ พ.ร.บ. ร่างกฎกระทรวง หรือกฎระเบียบใด ๆ ก็ตามที่ออกมา เพราะมีหลักการและ
เหตุผล ถ้าเข้าใจและรู้ว่าออกมาอย่างไร ถ้าปล่อยทีเดียวแล้วดึงกลับมาไม่อยู่จะยิ่งลำบาก 
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นพ.ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์ 
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่รอคอยจะเอายาแผนไทยตำรับยาไทยดี ๆ มาใช้จะต้องมี
ขั้นตอนการขออนุญาต การเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่ระบบการควบคุม ในส่วนของแพทย์แผนไทยตามกฎหมาย
อนุญาตให้แพทย์แผนไทยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถเป็นผู้ขอ
อนุญาตสั่งใช้ยากัญชาตามตำรับแพทย์แผนไทย 16 ตำรับ และจะอนุญาตให้นำไปใช้ในลักษณะของการปรุงยา
เฉพาะรายได้ด้วย แต่ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ท่านจะต้องเข้า
หลักสูตรอบรมที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดอนุมัติก่อน เรียนว่าหลักสูตรเหล่านั ้นท่านจะเอามาใช้
ประกอบการขออนุญาตไม่ได้ ท่านต้องมาเข้าหลักสูตรที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดพิจารณาอนุมัติเท่านั้น  
 คุณสมบัติ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถมายื่นขออนุญาตเป็นผู้สั่งจ่ายยากัญชาได้ 
จำเป็นต้องเข้าหลักสูตรอบรม ตอนนี้ยกร่างหลักสูตรอบรมมาตรฐาน เตรียมยื่นผ่านทาง อย. เพ่ือไปขออนุมัติใน
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ในเบื้องต้นจะใช้เวลาอบรม 2 วัน ที่ประสานกับทาง อย. เนื่องจากว่าแพทย์
แผนไทยมีกระจายอยู่ในหน่วยบริการ โรงพยาบาล คลินิกทั่วประเทศ คิดว่า จะทำหลักสูตรอบรม เรียกว่า ครู ก 
ขึ้นมาก่อนที่ส่วนกลาง หลังจากได้ ครู ก ที่ได้มาตรฐาน จะส่งหลักสูตรการอบรมไป จัดให้กับแพทย์แผนไทยตาม
ต่างจังหวัดเพ่ือลดภาระที่ท่านจะต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ามาอบรมในกรุงเทพฯ ทั้งหมดนี้ต้องเป็นสิ่ง
ที่เป็นการอบรมที่ต้องได้มาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าจะอบรมที่กรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด จะต้องมีการทดสอบ   
Pre-test ท่านจะต้องทำแบบประเมินทดสอบ อบรมเสร็จวันที่ 2 ก่อนจะมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็น
หลักฐานให้ท่านไปยื่นขออนุญาตเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้สั่งจ่ายยากัญชาได้ ก็จะต้องมี Post-test ถ้าท่านทำ
คะแนนทดสอบต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ท่านก็ต้องมาอบรมใหม่อีกรอบจนกว่าจะผ่านการทดสอบว่าเรา
มีความรู้ ความเข้าใจ รู้แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายยากัญชาอย่างแท้จริง   
 สำหรับแพทย์แผนไทยประยุกต์ ถือว่าท่านมีคุณสมบัติได้ทั้งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้านเวชกรรม 
เภสัชกรรม ผดุงครรภ์ หรือนวดไทย ท่านทำได้ทุก function ในที่นี้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การปรุงยา ท่านสามารถสั่ง
การรักษาเพราะท่านได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ด้านเวชกรรม ท่านสามารถนำยากัญขาไปใช้ในหัตถการ    
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการนวด อย่างที่เรียนว่า ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ ต้องไปทา นวดบริเวณท้อง ต้องรู้
เทคนิค ส่วนแพทย์แผนไทยเนื่องจากว่า แบ่งแยกเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  4 ด้าน ด้านเวชกรรมทำได้ทั้ง 
3 ลักษณะของการปฏิบัติ ด้านเภสัชกรรม ทำได้เฉพาะในเรื่องของการปรุงยากัญชา ด้านการนวดไทยยังบวกลบ 
ซึ่งสภาการแพทย์แผนไทยกำลังจัดทำรายละเอียด ผู้ที่สอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ด้านนวดไทย ไม่
สามารถสั่งจ่ายยากัญชาได้แต่จะเป็นผู้ที่นำยากัญชาที่ผู ้ป่วยได้รับมาจากแพทย์แผนไทยแล้วมาดำเนินการ
หัตถการได้ ส่วนด้านผดุงครรภ์ก็เหมือนกันทำได้เฉพาะเรื่องของหัตถการ 
 ส่วนหมอพื ้นบ้าน จะได้เฉพาะผู ้ท ี ่ เป ็นหมอพื ้นบ้านที ่ได ้ร ับการประเมินผ่านการรับรองของ
คณะกรรมการวิชาชีพหรือสภาการแพทย์แผนไทย ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (ค) ปัจจุบันหมอพื้นบ้านที่ผ่าน
กระบวนการนี้ได้รับใบประกอบวิชาชีพประเภท (ค) 145 คน ทั่วประเทศ แต่มีผู้ที่เป็นหมอพื้นบ้านดูแลผู้ป่วย
เป็นหมอยาอยู่ในชุมชน 3,000 กว่าคน ต้องรอให้ทางสภาการแพทย์แผนไทยประเมินจนผ่านได้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ ประเภท (ค) จึงจะสามารถเข้าคุณสมบัติตรงนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ภูมิปัญญาการใช้ยากัญชาในลักษณะ
การแพทย์แผนไทย ในหมอพื้นบ้านท่านมีองค์ความรู้ของท่านอยู่ท่านเคยใช้ท่านมีประสบการณ์ในการปรุงยา 
ตรงนี้จะมีกระบวนการไปรวบรวมองค์ความรู้เพื่อไม่ให้สูญหาย และองค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นฐานสำคัญที่จะ
พัฒนาเรื่องการนำกัญชามาใช้ในลักษณะยาแผนไทยในอนาคตต่อไป 
 คาดว่าจะอบรมครู ก ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม จะจัดอบรมครู ก หลักสูตร 2 วัน ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และสภาการแพทย์แผนไทย กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย 
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ประยุกต์ หน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขก่อน แต่ผู ้ที ่ทำงานอยู่ในคลินิก ในโรงพยาบาลเอกชน 
สมัครเข้ามาได้แต่ขอเป็นรุ่นถัดไป เนื้อหาคร่าว ๆ มีการทดสอบความรู้  เป็นวิทยากรจาก อย. และท่านได้
บทบาทหน้าที่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจเรื่องกฎหมาย จะได้ระมัดระวังตัว
ได้ เรื่องความรู้พื้นฐานของพืชสมุนไพรอย่างน้อยทำให้แพทย์แผนไทยต้องมีความรู้เบื้องต้นที่จะไปคุยกับ
หมอแผนตะวันตกรู้เรื่อง อย่างน้อยต้องรู้จัก THC, CBD และ Endocannabinoid เรื่องการเก็บข้อมูล เมื่อ
สั ่งจ่ายยาท่านมีหน้าที ่ตามกฎหมายจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลของการใช้ยา ต้องดูเรื ่องความ
ปลอดภัย ผลข้างเคียงที่จะต้องรายงานข้อมูลเหล่านี้เข้ามาที่ อย. และจะใช้ข้อมูลที่เรียกว่า Actual use 
research เป็นพื้นฐานที่จะทำวิจัยทางคลินิกต่อยอดออกไป  
 เรื่องตำรับยาทั้ง 16 ตำรับ จะมีครูบาอาจารย์ หมอแผนไทยมาเล่าให้ฟังว่า การตั้งยาตำรับนี้เน้นที่
รสยาประเด็นไหนอย่างไร เหมาะกับสมุฐานวินิจฉัยโรคอย่างไร สรรพคุณเป็นอย่างไร ข้อบ่งใช้เป็นอย่างไร 
ข้อระมัดระวังเป็นอย่างไร จะสอนในเรื่องของหลักการในการปรุงยาเฉพาะรายพ้ืนฐาน แต่ในอนาคตคงต้อง
มีหลักสูตรฝึกอบรมให้ในเรื ่องการปรุงยาเฉพาะรายเพิ่มเติมขึ้น สุดท้ายก็ post-test ถ้าผ่านก็ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรเพื่อไปยื่นขออนุญาตเป็นผู้สั่งจ่ายยากัญชาได้ 
 

เหด็เป็นยาและอาหาร 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา  14.30 – 16.00 น. 
ห้องประชุมฟีนิกซ ์6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 

    ผู้อภิปราย 
ศ.ดร.สายสมร ลำยอง   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นางสาวธิติยา บุญประเทือง  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) 
ดร.นครินทร์ สุวรรณราช   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

    ผู้ดำเนินการอภิปราย 
 ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

สรุปเสวนา  
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมีภารกิจหลักในการสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการ

ระดับนานาชาติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ต่อ
ยอดเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่ อนประเทศด้วย
งานวิจัยและนวัตกรรม โดยได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยในหลายระดับ และหลายประเด็น เช่น           
การสนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ
เพื่อการค้นพบยาใหม่ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต 
ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญของการพัฒนาอาหารเสริมสุขภาพ และยาเพื่อป้องกันการรักษาโรค จึงร่วมในงาน
ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จัดเวทีในการ
นำเสนอนวัตกรรม สร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยได้คัดเลือกงานวิจัยที่
มีคุณภาพสูงในด้านวิชาการและในขณะเดียวกันมีเนื้อหาที่นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าใจ
ได้อย่างง่ายร่วมในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู ้เข้าร่วม
ประชุม เกี่ยวกับเรื่องเห็ดเป็นยาและอาหาร 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 
 

ดร.นครินทร์ สุวรรณราช 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าวว่า เห็ดจัดอยู่ในอาณาจักรเห็ดราโดยเฉพาะ ในโลกนี้แบ่งออกเป็น 6 อาณาจักร ในประเทศ
ไทยมองว่า “เห็ดเป็นพืช” ไม่ใช่ “เห็ดเป็นรา” เป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีการรวมตัวกันทำให้เราสามารถ
มองเห็นเป็นโครงสร้างต่าง ๆ ได้ด้วยตา รวมถึงในแวดวงด้านวิชาการได้อ่านผลงานมาหลาย ๆ เรื่องก็ยัง
เขียนอยู่ว่า “เห็ดเป็นพืช” ทำให้นักราวิทยาต้องให้ความรู้ในเรื่องนี้ 
 ราชบัณฑิตยสถานได้จำกัดความของ “เห็ด” ว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเชื้อรา ซึ ่งแบ่งเป็น     
“เห็ดพิษ” และ “เห็ดไม่พิษ” บางชนิดกินถึงตาย  

พืชต่างจากรา ตรงที่ว่า “พืช” สามารถสร้างสีเขียวได้ แต่ราไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากไม่มีกลไก
ในการสังเคราะห์แสง รวมถึงการรวมตัวของพืชมาจากธาตุอาหารในดิน แต่ “รา” มีการรวมตัวของเส้นใย 
รวมกันเป็นโครงสร้างดอกเห็ดทำให้เราสามารถเห็นเป็นดอกเห็ดสีต่าง ๆ ได้  
 “เห็ด” มีหลายโครงสร้าง เช่น มีโครงสร้างเป็นลูกกลม ๆ ที่เราเรียกว่า “เห็ดเผาะ” ถ้ามองเห็นเป็น
รูปดาว หมายถึงมีการแตกหรือมีอายุเยอะ จะมีการแตกตัวปล่อยผงสปอร์ที่อยู่ด้านในเพ่ือกระจายสายพันธ์ 
นอกจากนี้มีเห็ดที่เป็นรูปร่างต่าง ๆ เช่น ทรงรูปกรวย ทรงร่ม  

“เห็ด” ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ดังนั้นเห็ดก็จะเป็นผู้ย่อยสลาย และยังมีเห็ดที่รวมอยู่กับแมลง 
เช่น เห็ดโคน ถั่งเช่า  

“เห็ด” มีแหล่งที่มาหลายที่ เช่น เห็ดเผาะเก็บได้จากธรรมชาติ เห็ดตับเต่าดำมีการเพาะขายเป็น
เห็ดเศรษฐกิจไปแล้ว 
 “เห็ดร่างแห” สร้างกลิ่นเพ่ือใช้ในการล่อแมลงเพื่อนำพาสปอร์ไปที่อ่ืน  

“เห็ดผึ้ง” มีลักษณะเป็นท่อเป็นแหล่งกำเนิดของสปอร์   
“เห็ดเผาะ” ในประเทศไทยมี 2 สายพันธุ์ 1) Odoratus 2) Asiaticus ถ้าเป็นภาคเหนือเห็ดเผาะ

จะเป็นชนิดที่เรียกว่า “Odoratus” ถ้าเป็นภาคอีกสาน จะเป็นชนิดที่เรียกว่า “Asiaticus” ถ้าเอาทั้ง
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานมารวมกันอาจจะได้กินเห็ด 2 สายพันธุ ์ รวมอยู ่ในกระจาดเดียวกัน          
ซึ่งสามารถทานได้ท้ังคู่  
 “เห็ดไข่ห่าน” “เห็ดระโงก” มีการนำมาจำหน่ายของชาวบ้านเยอะมากเพราะเป็นเห็ด ที่อร่อย แต่
เสี่ยงต่อการเป็นพิษ และเสียชีวิตอย่างรุนแรง 
 “เห็ดแดง” “เห็ดไคร” รวมถึง “เห็ดขมิ้น” “เห็ดน้ำนม” เวลากรีดแล้วจะมีนมไหลออกมาทำให้
รสชาติของเห็ดมีรสชาติดี ถ้าใครชอบความขม ตัวนี้มีรสชาติขม กินได้  
 “เห็ดจอมปลวก” ปลวกจะเอาเชื้อราเข้าไปเลี้ยงในรังของมัน ถึงฤดูเกิดความชื้นเส้นใยก็จะงอกเป็น
ดอกเห็ดเจริญออกมาข้างบน เรียกว่า “เห็ดโคน”   
 ไม่ก ี ่ป ีท ี ่ผ ่านมาประเทศไทยได้ค้นพบพบเห็ด “ทรัฟเฟิล” เป็นครั ้งแรกของประเทศไทย              
ซึ่ง“เห็ดทรัฟเฟิลขาว” ที่มีในร้านอาหาร เมื่อปี ค.ศ.2014 นั้นนำเข้ามาจากประเทศอิตาลี แต่ที่ค้นพบนี้คือ
สายพันธุ์ของไทย ซึ่งค้นพบในปี ค.ศ.2015 “ทรัฟเฟิล” ตัวนี้ได้ชื่อว่า “Thailandicum” ด้วยถูกค้นพบ
เป็นครั้งแรกในประเทศไทยจึงตั้งชื ่อให้เป็นเกียรติแก่ประเทศ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้
พระราชทานชื่อว่า “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” หมายถึงกลิ่นหอมของเทพ เห็ดทรัฟเฟิลส่วนใหญ่จะ      
มีกลิ่นเห็ดทรัฟเฟิลพันธุ์ไทยก็จะมีกลิ่น มีการวิเคราะห์ทางเคมี พบว่า “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์” มีกลิ่น
คล้ายทรัฟเฟิลที่มีขายในอิตาลีที่มีราคาแพงที่สุดในโลก คือ ทรัฟเฟิลขาวแม็กนาตั้ม หรืออิตาเลียนทรัฟเฟิล 

เห็ดทรัฟเฟิล ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560         
ได้เปิดตัวและแถลงข่าวไป 1 ครั้ง เห็ดทรัพเฟิลทำให้วงการราวิทยาประเทศไทยฮือฮาเพราะไม่เคยเจอมาก่อน 
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ปกติจะเจอที่แถบยุโรป เห็ดทรัพเฟิลของประเทศไทยที่เจอเราพบอยู่ในป่าลึกมาก ซึ่งมีธรรมชาติค่อนข้าง
สมบูรณ์ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปถึง ทำให้วงการเห็ดราของประเทศไทยได้รับการติดตามข่าวและติดตาม
การศึกษาในเรื่องของการค้นพบ และจะมีการนำไปพัฒนาเป็นน้ำมันทรัพฟเฟิลและเกลือทรัพเฟิลต่อไป 

ในส่วนการจำหน่ายต่างประเทศ ด้วยว่าเป็นการทำงานร่วมกับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช     
ไม่สามารถเก็บและนำมาจำหน่ายได้เนื่องจากเป็นเขตป่าของกรมอุทยาน เราได้รับอนุญาตเข้าไปศึกษา
เท่านั้น แต่จะมีอีกกลไกหนึ่งในอนาคต อาจร่วมกับกรมอุทยานในการเพาะพันธุ์ต่อไป 
ศ.ดร.สายสมร ลำยอง 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กล่าวว่า “เห็ดเป็นยาและอาหาร” เห็ดเหล่านี ้ก็มีประโยชน์ในตัวเอง เพราะมีการวิเคราะห์
ส่วนประกอบสำคัญแล้ว กินแล้วไม่อ้วนเพราะมีไฟเบอร์สูง ส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนไม่มีไขมัน เรากินเพ่ือ
สุขภาพเราก็ไม่ต้องกินเห็ดเพ่ือเป็นยา เห็ดส่วนใหญ่เป็นอาหาร ถ้าเป็นเห็ดป่าซึ่งจะต้องเก็บเป็นฤดู ต้นฤดูฝน 
ไปตามเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อีสานจะมีกินเยอะ อย่างเห็ดผึ้งทุกชนิดกินได้หมด  
 เห็ดต้องเลือกกินไม่กินทุกชนิด อย่าไปเก็บเอง เห็ดที่เก็บจากป่าที่เอามาขายพอเชื่อได้ เพราะคน
เก็บมีประสบการณ์ ถ้าจะเสียชีวิตน่าจะเป็นไปหลายรุ่นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “เห็ดระโงก” มีทั้งสีเหลือง 
สีขาว สีแดง และสีเหลืองส้ม ๆ เวลาตูม จะแยกไม่ออกว่าเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษ  

เห็ดทรัฟเฟิล มี 3 ชนิด ชนิดที่รับประทานได้และมีราคาแพง คือ “เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์    
กับเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาลี” กลิ่นสู้กันได้ แต่เทพสุคนธ์มีอยู่บ้านเรา เห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาลีต้องนำเข้า แต่ถ้า
สามารถพัฒนาได้ทั้ง 2 ชนิด ก็จะสามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกร แต่ก็ต้องปลูกต้นไม้ไปด้วย เพราะตอนที่
เราค้นพบไปพบที่ใต้ต้น “กำลังเสือโคร่ง” เห็ดทรัพเฟิลจะมีกลิ่นซึ่งกลิ่นนี้เป็นสารเคมีซึ่งกระตุ้นให้อยาก
อาหาร ซึ่งความแพงอยู่ที ่กลิ่น ตอนนี้กลิ่นที่ดีที ่สุดและราคาแพงที่สุดอยู่ที ่ “ทรัฟเฟิลขาวของอิตาลี”         
1 กิโลกรัม 6 แสนกว่าบาท ส่วนถ้าเป็นสีดำจะตกกิโลกรัมละ 8,000 – 9,000 บาท กลิ่นไม่หอมเลย     
ไม่ค่อยนิยม แต่ยังเพาะไม่ได้ 
 เห็ดตับเต่าดำ เป็นชนิดเดียวในขณะนี้ที่สามารถเกิดดอกเห็ดในถุงได้ เนื้อจะแน่น เนื้อสัมผัสจะดี
มาก ต่างประเทศนิยมรับประทาน ทางเหนือจะมีขายตามข้างทางช่วงหน้าฝน เมือกของเห็ดตับเต่าดำจะมี
สารโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันได้ดี  

“เห็ด” กับ “เศรษฐกิจ” ในอนาคต ต้องสัมพันธ์กับกระบวนการเพาะ ปัจจุบันต้นทางยังมีน้อย    
ต้องอาศัยจากป่า ซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก  

 

นางสาวธิติยา บุญประเทือง 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(สวทช.) 

กล่าวว่า พื ้นที ่ข้างทางสมัยก่อนมีเห็ดเรียงกันขายทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน สมัยก่อนจานละ
ประมาณ 20 บาท เดี๋ยวนี้ 50 – 100 บาท  

ทำไมเราถึงได้เจอเห็ดพิษเป็นประจำ ประเทศไทยเรามีหนังสือทางด้านเห็ดไม่มาก ดังนั้นเรื ่อง
ความรู ้เกี ่ยวกับเห็ดที่แท้จริงว่า “เห็ดพิษ” หรือ “เห็ดไม่พิษ” แทบไม่มีเลย มีแต่เพียงแค่ว่ามีความ
หลากหลายอย่างไร มีชนิดอะไรบ้างที่พบในประเทศไทย แล้วยากมากท่ีจะตอบว่าเห็ดนั้นเป็นเห็ดพิษหรือไม่
พิษ เพราะว่ายังไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจน เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายสูง เรามีชนิดที่พบจาก
ประเทศไทย 2,800 กว่าชนิด คือประมาณ 5% อีก 95% ยังไม่ทราบว่าเป็นชนิดใด  
 “เห็ดระโงกขาว” เป็นกลุ่มเห็ดพิษที่มีความรุ่นแรงสูงมาก แล้วส่วนใหญ่จะถึงขั้นเสียชีวิต พิษเป็น
นาโนกรัม มีทุก ๆ ส่วน แต่ละส่วนมีปริมาณท่ีแตกต่างกัน  
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 ถ้าจะสังเกตจริง ๆ แล้ว “เห็ดพิษ” หรือ “เห็ดไม่พิษ” ใกล้เคียงกันมาก ถ้าดูด้านใต้ของดอกอ่อนยังไม่
มีสปอร์สี พอแก่จัดสีจะเริ่มเปลี่ยนสี แปลว่าถ้าท่านเก็บตอนอ่อนมีความเสี่ยงเพราะแยกไม่ออก อย่างที่บอกไป
แล้วพิษอยู่ทุกส่วน พิษมีหลายรูปแบบ “สีแดง” ตายอย่างเดียว “สีเหลือง” อาจตาย “สีม่วง ๆ” คือ พวกเห็ด
หลอนประสาท เห็ดที่พบพิษในเมืองไทย จะมี “สีดำ ๆ” สรุปได้ว่า เห็ดพิษในเมืองไทยเราเจอเยอะมากพอ ๆ    
กับความหลากหลายของเห็ด 

การศึกษาเรื่องเห็ดเป็นเรื่องไม่ง่าย เพราะนอกจากเราจะต้องศึกษาในเชิงอนุกรมวิธานหรือชื่อที่ชัดเจน 
ต้องชนิดให้ได้ชัดเจนว่าเป็นชนิดใดจึงจะสอดคล้องกับเรื่องของพิษ โดยยืนยันชนิดจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ประกอบกับชีวโมเลกุลแล้วใช้ DNA ในขณะที่ต้องวิเคราะห์พิษไปในตัว โดยวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหรือ
คุณสมบัติทางเคมีในเชิงพิษที่เกิดขึ้น จากการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมา 7 - 8 ปี เมื่อม ีCase ขึ้นมา 
ระบาดวิทยาจะลงไปหน้างาน สอบสวนโรคเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ ทางเราจะทำเรื่องของวิเคราะห์ชนิด 
วิเคราะห์ความเป็นพิษให้เป็นการวิเคราะห์รวมกันแล้วส่งผลต่อไป  

เคยพบ Case กิน “เห็ดนกยูง” เป็นเห็ดที่ข้ึนตามทุ่งหญ้าเห็นกันบ่อย ๆ ตัวนี้พิษไม่มาก จะมีอาการแค่
อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย อาการจะเริ่มต้นตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 1 ชั่วโมง อีกตัวที่มีพิษมากคือ “เห็ดถาด” หรือ 
“เห็ดนกเอ้ียง” พบแถวอีสาน วิถีชีวิตของคนอีสานจะอยู่กับป่าท้องถิ่นหรือป่าชุมชนแล้วเก็บบริโภคและเก็บเพ่ือ
จำหน่ายเป็นปกติอยู่แล้ว แม้แต่คนภาคอีสานเมื่อไปใช้แรงงานที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น ภาคใต้ ก็ยังติดนิสัยในการเดินเข้า
ป่าแล้วไปเก็บเห็ดมา อย่าง “เห็ดหมวกจีน” หรือ “เห็ดหมวกแตร” ก็มีพิษลักษณะคล้าย ๆ กับเห็ดโคน สังเกต
ได้ในกลุ่มเห็ดหมวกจีนหรือเห็ดหมวกแตร เนื้อจะมีความแตกต่างกับเห็ดโคน ถ้าเป็นเห็ดโคนเนื้อจะแน่น หนา 
และหนักกว่า ในขณะที่เห็นกลุ่มนี้จะบางเบากว่า ถ้าเราดูด้วยตาเปล่าจะเห็นไม่ชัดเจน เพราะเห็ดโคนก็มีหลาย
ชนิด จะมีเห็ดโคนชนิดก้านแคบ ๆ ซึ่งคล้ายกันเป็นอันตรายเช่นกันถ้าเก็บมากิน  
 “เห็ดระโงกไส้เดือน” หรือ “ระโงกยูคา” ชนิดนี้คือชนิดใหม่ของโลก เป็นเห็ดพิษที่พบในประเทศ
ไทย Case ล่าสุดพบที่อำนาจเจริญ รุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต หากถามว่าเห็ดระโงกมีปัญหาเยอะไหม คำตอบคือ
เยอะมาก เห็ดระโงกที่เป็นพิษชนิดใหม่ของโลก เป็นรายงานจากประเทศไทยทั้งหมดเลย 
 “เห็ดขิง” “เห็ดข่า” มีชนิดที่เป็นพิษเช่นกันแต่ไม่ใช่ทุกตัว เคยพบ Case ที่เกิดอาการเป็นพิษและ
เสียชีวิต 1 คน แต่ก็เนื่องจากเขามีปัญหาเรื่องไตอยู่แล้วระดับหนึ่ง 
 “เห็ดผึ้ง” พบว่ามีพิษเช่นกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเห็ดผึ้งทุกชนิดมีพิษ การเกิดพิษขึ้นอยู่กับสุขภาพแต่
ละคนไม่เหมือนกัน บางคนก็มีโรคประจำตัว ส่วนนี้เป็นข้อพึงระวังรายบุคคลโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องตับและไต  
 อย่างไรก็ตาม “เห็ดพิษ” ไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียว เห็ดพิษในกลุ่มท่ีผลิตสารเซโรโทนิน หรือในกลุ่ม
เห็ดเมา ปัจจุบันถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงของยาแล้ว ช่วยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  

ช่วงคำถาม-คำตอบ 
คำถาม จากที่ท่านวิทยากรพูดส่วนมากเป็นเรื่องเห็ดในป่า อยากจะทราบว่าเห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า ที่นำมา
เป็นอาหาร ที่ได้จากการเพาะจะมีโอกาสเป็นพิษหรือไม่ แกงหรือผัดก็จะใส่เห็ด คนกินมังสวิรัติก็ จะกินเห็ด 
หากกินนาน ๆ กินเป็นประจำ จะมีพิษไหม และด้วยที่ว่าเห็ดไม่ใช่พืชแต่เป็นรา จะมีผลกระทบกับคนที่เพาะ
ขายหรือไม่ อย่างไร มีงานวิจัยประเภทนี้บ้างหรือไม่  
คำตอบ เห็ดที่รับประทานได้ก็จะรับประทานได้ปกติ เป็นอาหารชนิดหนึ่ง แต่คุณค่าทางอาหารก็แล้วแต่ชนิดเห็ด
ถามว่าผู้เพาะจะมีโทษไหมถ้าอยู่กับเห็ดพวกนี้นาน ๆ ขึ้นอยู่กับการจัดการ เคยมี Case ที่ลงข่าวว่า คนเดินเข้าไปใน
โรงเห็ดแล้วเสียชีวิต อย่างแรกโรงเห็ดพอเวลาข้ามคืนก็เป็นสิ่งมีชีวิต ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนเหมือนเรา 
เพราะฉะนั้นจะเกิดคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเยอะมาก แล้วคนที่เดินเข้าไปหากไม่ระวัง ไม่ปิดประตูหรือ
โรงเรือนให้อากาศถ่ายเทก่อน แล้วไปอยู่ในที่ที่เป็นจุดอับของโรงเรือนที่มคีาร์บอนไดออกไซด์สูง ๆ ก็เกิดอาการหมด
สติแล้วช็อคและเสียชีวิตได้ อาจจะไม่ได้เป็นเหตุโดยตรงจากเห็ดแต่เป็นปัจจัยโดยรวมกับการจัดการมากกว่า  
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

๒. ตลาดความรูด้า้นการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยพ์ืน้บา้นและการแพทยท์างเลอืก 

 

ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้แนวคิด
วิธีการในการส่งเสริมสุขภาพ รักษา ฟ้ืนฟู และป้องกันโรค โดยใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ผ่านกิจกรรมการอบรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

จำนวนหลักสูตร  41 หลักสูตร (หลักสูตรละ 2 ชั่วโมง) 
จำนวนรอบการอบรม 52 รอบ 
ระยะเวลาการดำเนินการ  
 

  วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2562  รอบท่ี 1 เวลา 17.00 – 19.00 น.   
  วันที่ 8 มีนาคม 2562            รอบที ่๑ 1  เวลา  13 .00 – 15 .00 น .  

            รอบที ่๒ 2  เวลา  16 .00 – 18 .00 น . 
  วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562   รอบท่ี 1 เวลา 10.00 – 12.00 น.  
      รอบท่ี 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. 
      รอบท่ี 3 เวลา 16.00 – 18.00 น. 
 

รูปแบบวิธีการ  การอบรมแบบบรรยาย สาธิต และปฏิบัติ 60 คน/หลักสูตร/รอบ 
สถานที ่ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
กลุ่มเป้าหมาย   ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งรอบการอบรมสามารถ

รองรับจำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน/หลักสูตร (3,120 คน) มีผู้เข้าร่วมการอบรมจริง จำนวน 1,83๕ คน ดังตาราง 
ตาราง 2 สรุปจำนวนผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรตลาดความรู้ 41 หลักสูตร รอบการอบรม 52 รอบ 

 

ลำดับ หลักสูตร หน่วยงาน จำนวน 
(คน) 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 
1 ทำน้ำหมักชีวภาพ : สระผมและอาบน้ำ  มูลนิธ ิสาธารณสุขกับการพัฒนาและ

สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 
48 

2 การทำยาสีฟันสมุนไพร  มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 55 
3 ลดการสูบบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทย  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน 
15 

4 อ่อนเยาว์สดใสหลังวัยเกษียณ  สถาบันการแพทย์ไทย - จีน 36 
5 เทคนิคการสัมผัสเพ่ือช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย  กองการแพทย์ทางเลือก 29 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 
6 กรดไหลย้อนหายได้ด้วย ยาธาตุน้ำอบเชย  โรงเร ียนแพทย ์แผนโบราณวัด

พระเชตุพน 
35 

7 การทำสมุนไพรแช่เท้าในรูปแบบเม็ดฟู่  ว ิ ทยาล ั ยการแพทย ์ แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

51 
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั ่มจากสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่

อินทรีย์  
59 

9 ถุงแช่เท้าสมุนไพร บรรเทาอาการปวด  สถาบันการแพทย์ไทย - จีน 51 
10 การนวดเพื่อบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม  สถาบันการแพทย์แผนไทย 27 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

ลำดับ หลักสูตร หน่วยงาน จำนวน 
(คน) 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 

11 เซรั่มบำรุงผิวนางพญาหน้าขาวและเซรั่มบำรุง
ผิวกวาวเครือขาวสูตรธรรมชาติ 

กองวิชาการและแผนงาน 60 

12 การทำน้ำนมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 

60 

13 การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสกัดเย็น มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 60 
14 อาการชาคำเตือนจากร่างกาย  สถาบันการแพทย์ไทย - จีน 43 
15 เทคนิคการสัมผัสเพ่ือช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วย  กองการแพทย์ทางเลือก 27 
16 ผักพ้ืนบ้านต้านโรค  มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา 33 

วันที่ 9 มีนาคม 2562 
17 แป้งพลูดับกลิ่นเท้า  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน 
32 

18 การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันหอมระเหย มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ๖๐ 
19 บาล์มลดริ้วรอย แก้ผิวแห้ง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ ๖๐ 
20 การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสกัดเย็น  มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 50 

21 อาหารสมุนไพรสำหรับผู้ป่วยหอบหืด  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 8 

22 แผ่นร้อนสมุนไพร  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ 54 

23 นวดป้องกันอัมพฤกษ์ใบหน้า  กองการแพทย์ทางเลือก 29 

24 สาธิตการผลิตและวิธีใช้อุปกรณ์นวดเท้า  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและ
สมาพ ั น ธ ์ แพทย ์ แผน ไทยแห่ ง
ประเทศไทย 

9 

25 สาธิตการผลิตและวิธีใช้อุปกรณ์นวดมือ แขน  13 

26 อาหารสมุนไพร บำรุงไต บำรุงปอด  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ๕๐ 

27 การใช้สมุนไพรพอกเพื ่อลดอาการปวดด้วย
ตนเอง 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 

20 

28 การนวดเท้า ขา เข่า  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาฯ 27 
29 กดจุดลดบุหรี่  กองการแพทย์ทางเลือก 32 
30 ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณแบบธรรมชาติ   มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 47 
31 น้ำมันสมุนไพรแก้ลมในข้อ  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 27 
32 แผ่นมาร์คหน้าจากลูกประคบหน้าสมุนไพร  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยฯ 54 
33 นวดป้องกันอัมพฤกษ์ใบหน้า  กองการแพทย์ทางเลือก 18 
34 การขับลมในท้องด ้วยการนวดท่าบริหาร 

อาหาร และสมุนไพร  
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและ
สมาพ ั น ธ ์ แพทย ์ แผน ไทยแห่ ง
ประเทศไทย 

25 
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ลำดับ หลักสูตร หน่วยงาน จำนวน 
(คน) 

วันที่ 10 มีนาคม 2562 

35 การทำผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 60 
36 การทำแชมพูสมุนไพร 60 
37 การทำน้ำมันนวดจากสมุนไพรท้องถิ่น มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาฯ 60 
38 การทำผล ิตภ ัณฑ ์น ้ ำหอมแห ้งจากข ี ้ผึ้ ง

ธรรมชาติและโลชั่นน้ำหอม 
กองวิชาการและแผนงาน 60 

39 กดจุดแพ้อากาศ  กองการแพทย์ทางเลือก 27 
40 น้ำสกัดเห็ดเป็นยาผสมขิงและมะนาว  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาฯ 26 
41 การทำอาหารเด็กจากสวน  มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 11 
42 การใช้สมุนไพรพอกเพ่ือลดอาการปวดด้วยตนเอง  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน 
25 

43 สาธิตการผลิตและวิธีใช้อุปกรณ์นวดมือ แขน  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและ
สมาพ ั น ธ ์ แพทย ์ แผน ไทยแห่ ง
ประเทศไทย 

8 

44 กดจุดลดบุหรี่  กองการแพทย์ทางเลือก 21 

45 ลดการสูบบุหรี่ด้วยการแพทย์แผนไทย   โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 

6 

46 ยาพอก Vs พอกยา  20 

47 การขับลมในท้องด ้วยการนวดท่าบริหาร 
อาหาร และสมุนไพร  

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและ
สมาพ ั น ธ ์ แพทย ์ แผน ไทยแห่ ง
ประเทศไทย 

34 

48 แป้งพลูดับกลิ่นเท้า  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 

20 

49 การทำน้ำมันนวดสมุนไพรและดอกไม้  มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 51 
50 สาธิตการผลิตและวิธีใช้อุปกรณ์นวดเท้า  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาฯ 6 

51 ยาพอก Vs พอกยา  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน 

10 

52 การนวดคอ บ่า สะบัก  มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาฯ 26 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบตลาดความรู้ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าอบรม จำนวน 1,836 คน ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า จำแนกตามเพศ ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 1,375 คน  
เพศชาย จำนวน 341 คน และไม่มีข้อมูลจำนวน 120 คน จำแนกตามช่วงอายุ ผู้เข้ารับการอบรมมีอายุ
ตั้งแต่ต่ำกว่า 10 ปี – 70 ปีขึ้นไป  พบว่า ช่วงอายุระหว่าง 51 – 60 ปี พบมากที่สุด จำนวน 499 คน
จำแนกตามจังหวัด พบว่า กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมมากที่สุด จำนวน 673 คน  
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2. หลักสูตรที ่ผู ้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ พบว่า หลักสูตรที ่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  
คือ การทำอาหารเด็กจากสวน คิดเป็นร้อยละ 100  หลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ  
การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสกัดเย็น  ร้อยละ 87 

3.  หัวข้อหลักสูตรการอบรมที่ต้องการในการจัดอบรมครั้งต่อไป 
1) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามที่ทำ

จากสมุนไพรต่าง ๆ เช่น เซรั่ม ครีม 
โลชั่น เจลแต้มสิว  

2) ผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ในครัวเรือนที ่ทำ
จากสมุนไพร เช่น น้ำยาบ้วนปาก 
น้ำยาล้างจาน  

3) การจับชีพจรทางการแพทย์แผนไทย 
4) การทำสมุนไพรลดน้ำหนัก 
5) ยาหม่อง น้ำมันนวด 
6) นวดออฟฟ ิศซ ินโดรม ไมเกรน        

นิ้วล็อค 
7) นวดคอ บ่า ไหล่ 
8) กดจุดลดบุหรี่ 

9) Assist ในการร ักษาโรคหร ืออาการ    
อ่ืน ๆ เช่น ปวดเมื่อย นอนไม่หลับ  

10) การกดจุดบนผิวหน้า 
11) การดูแลตนเองด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทย และแผนจีน 
12) ฝึกกายบริหารแบบแพทย์แผนจีน เช่น 

โยคะ ชี่กง ฯลฯ 
13) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถใช้กับ

สัตว์เลี้ยง 
14) การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสมองเสื่อม  
15) สมุนไพรสำหรับเด็ก 
16) มณีเวช 
17) การทำน้ำเต้าหู้ น้ำเต้าฮวย  
18) อบรมกัวซา 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ทำให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ทราบขั้นตอนการลงทะเบียน 
ส่งผลให้ลงทะเบียนไม่ทันตามเวลาที่กำหนด 

2. ควรบอกเนื้อหาพอสังเขปของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนว่าเกี่ยวกับอะไร 
3. ในบางหลักสูตรเอกสารประกอบการอบรมเนื ้อหาน้อย ไม่ละเอียด ไม่ตรงตามที่บรรยาย  

ทำให้ผู้เข้าอบรมไม่เข้าใจเท่าท่ีควร 
4. ชื่อหลักสูตรบางหลักสูตรไม่ดึงดูดความสนใจของประชาชน ทำให้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมที่มีการสาธิตและปฏิบัติไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

ได้อย่างทั่วถึง 
6. ควรให้มีการจัดอบรมในส่วนภูมิภาค 
7. การอบรมการนวด ตอนสาธิตกดจุดบางตำแหน่งผู้เข้าอบรมเห็นไม่ชัดเจน ควรมีภาพประกอบ 

หรือฉายภาพตอนสาธิตขึ้นหน้าจอมอนิเตอร์ 
8. บางหลักสูตรเน้นบรรยายทฤษฎี และใช้ศัพท์เทคนิคมากเกินไป ทำให้ผู ้เข้าอบรมไม่เข้าใจ  

ควรเน้นการปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้จริง 
9. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้ดี ควรมีการจัดกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 
 

สว่นนิทรรศการ 
 
 

๓. โซนผลติภณัฑ ์(PRODUCT ZONE): การสรา้งมลูคา่สมุนไพรในเชงิเศรษฐกจิ 
และนวตักรรมระดบัชาต ิดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้น และการแพทย์ทางเลอืก 

 
 

๓.๑ นทิรรศการสมนุไพรเชงิเศรษฐกจิ 
 

 การจัดนิทรรศการโซน Product Zone ในปีนี้จัดในรูปแบบของ Theme: “เชื่อม่ัน” คุณภาพสมุนไพร
ไทย (Quality Assurance) เป็นการจัดแสดงถึงการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ประชาชนและ
ผู้สนใจเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการกว่า 34 หน่วยงาน โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ: ต้นทาง 
1) เครือข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  

จัดแสดง กิจกรรมมาตรฐานการผลิตตั้งแต่ การคัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงสายพันธุ์ การขยายพันธุ์โดยวิธี  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเก็บเกี่ยว การฟื้นฟู อนุรักษ์สมุนไพรไทย กิจกรรมสาธิตการทำอาหารและ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาเรื่องโรคพืช โรคแมลง การกำจัด
ศัตรูพืช วัชพืช  ให้คำแนะนำที่เป็นอินทรีย์ชีวภาพ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง เรื่องมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS เกษตรอินทรีย์ โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมการจัดการ
ด้านการปลูกและการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร การจัดการคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การตลาดวัตถุดิบ
สมุนไพร การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ และการคุ้มครองพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จาก
สมุนไพรในประเทศไทย ประชาชนในงานจะได้รับทราบการส่งเสริมพืชสมุนไพร การใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพร และการอนุรักษ์สมุนไพร เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินการส่งเสริมพืชสมุนไพร เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยและพัฒนาสมุนไพร 

2) กรมการค้าภายใน ร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย จัดแสดง การยกระดับ
สมุนไพรเข้าสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเข้าสู่ตลาดสากล การแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค การจัดแสดงสมุนไพรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS และ
การแปรรูปของสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยการเจรจาการค้ าระหว่างผู้ประกอบที่ต้องการ
วัตถุดิบสมุนไพรอินทรีย์กับสมาชิกสหพันธ์ฯ ที่ปลูกสมุนไพรอินทรีย์ 

ส่วนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการ: กลางทาง 
1) เครือข่ายเมืองสมุนไพร (Herbal City) 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี           

สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุร ินทร์ 
อำนาจเจริญ สงขลา และอุดรธานี แต่ละจังหวัดจัดแสดงความก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์ Champion products ของแต่ละจังหวัด 

2) กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จัดแสดงนิทรรศการน้ำมันหอมระเหย และการสกัด
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและสปา และนิทรรศการกัญชาทางการแพทย์ 
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3) เครือข่ายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดแสดงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับอุตสาหกรรม
ของกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องสําอางไทย เช่น ดูแลผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
หอมระเหยและน้ำมันนวด ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Natural & Organic      
ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แปรรูปกรุงเทพ 

ส่วนที่ 3 การจัดแสดงนิทรรศการ: ปลายทาง 
1) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

กลุ่มเครื่องสำอางโดยใช้เทคโนโลยีนาโน เอนแคปซูเลชั่น 
2) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมสมุนไพรที่ได้

วิจัยและพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์ สารสกัด และน้ำมันหอมระเหย แสดงข้อมูลจากงานวิจัยสารสำคัญที่ค้นพบ
ในสมุนไพรตลอดจนประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนการทดสอบฤทธิ์และ การประเมินความ
ปลอดภัยในสมุนไพร เพื ่อเป็นการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสมุนไพร องค์ความรู ้การสกัดสารสำคัญที่ได้
พัฒนาขึ้นและถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐาน และงานบริการวิเคราะห์สารสำคัญ ทดสอบฤทธิ์และการประเมินความ
ปลอดภัยในสมุนไพร ทั้งนี้ผู้เข้าชมงาน 

3) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แสดงนิทรรศการด้านมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร  
ให้คำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

4) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพ 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ แนวทางการทำวิจัยกัญชาในทางคลินิก 

5) ธนาคารออมสิน ให้คำปรึกษาด้านการให้สินเชื่อ Start Up, SMEs และวิสาหกิจ 
6) ศูนย์ส่งเสริมและให้คำปรึกษาผู ้ประกอบการสมุนไพรเพื ่อเศรษฐกิจ ให้คำปรึกษาและ

ประสานงานเบื้องต้นเก่ียวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านสมุนไพร 
7) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้คำปรึกษา และแนวทางการขึ้นทะเบียน 
 

๓.๒ รางวลัผลติภณัฑส์มนุไพรดเีดน่ระดบัชาต ิประจ าป ี๒๕๖๒ 
(Prime Minister Herbal Awards, PMHA) 

การค ัดเล ือกผล ิตภ ัณฑ์สม ุนไพรดี เด ่นระด ับชาติ ประจำป ี 2562 เพ ื ่อร ับโล ่รางว ัลลงนาม 
โดยนายกรัฐมนตรี และใบประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรให้มีการผลิตตามมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ ส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างมูลคา่
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ในปีพุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
ดำเนินการประกาศรับสมัครการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างวันที ่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง           
20 มกราคม 2562 มีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 81 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ 
จำนวน 83 ราย โดยประเภทรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 9 ประเภท ดังนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 
2) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ       
4) ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 5) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ 6) ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด ่นระดับชาติ 7) ผ ู ้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด ่นระดับชาติ                
8) ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 9) โรงงานผลิตยา
สมุนไพรดีเด่นระดับชาติประเภทโรงพยาบาล และ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของสมุนไพรไทยเป็นหลัก ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย และมีการผลิตและจำหน่ายใน 
ท้องตลาด เป็นต้น เมื่อผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คณะทำงานฯ จะดำเนินการออกตรวจ 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ประเมินสถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น พร้อมเสนอรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่
ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการอำนวยการฯเพื่อพิจารณาตัดสิน ผู้ที่ ได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และรับโล่เชิดชูเกียรติ
ในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฟีนิกซ์ 1 –  6     
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 
(Prime Minister Herbal Awards, PMHA) ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ที ่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์
สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA) ประจำปี 2562 จำนวน 9 ประเภท รางวัลรวมทั้งสิ้น 13 รางวัล ดังนี้    

๑. ประเภทผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ  
- เอ็น-แคปซิน ครีม    โดย มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ 

ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ   
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

- พลูจีนอล         โดย  บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 
- ยาทารักษาแผลในปาก      โดย  บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด 

ขาวละออ KHAOLAOR MOUTH GEL  
2. ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

- ผลิตภัณฑ์ลาวิต้า แอคเน่ เคลียร์ มาร์ค  โดย บริษัท เนเจอร์ไอเดีย จำกัด 
(La Vita Acne Clear Mask) 

- ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรใบหมี่อัญชันขิง โดย  วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน 
3. ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

- VO2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรวีโอทู  โดย บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด 
4. ประเภทผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

- ผลิตภัณฑ์กระจายกลิ่นน้ำหอมเฮ้าส์ออฟเฮิร์บ  โดย บริษัท สเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด 
กลิ่นกล้วยไม้ป่าและแซนดัลวู๊ด 

- ผลิตภัณฑ์แพททรีน่า อโรมาเธอราพี มาสซาจ โดย บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ 
ออยล์ สูตรฮิพพี รียูเนียน, สูตรเอ็นเนอร์ไจซิ่ง,   แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด   
สูตรโรแมนติค และกิฟฟารีน เอ็กซ์คลูซีฟ สปา  
มาสซาจ ออยล์ สูตรรีแลคซิ่ง 

5. ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ 
- ครีมพอกหน้าเปลือกกล้วยไข่สกัด โดย พญาไพร 
- ผลิตภัณฑ์ล้างจานธรรมชาติ บูมกรีนพลัส โดย บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

6. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 
- มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร

รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
7. ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก) 
8. ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

- บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด 
9. โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติประเภทโรงพยาบาล 

- โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

๓.๓ กจิกรรมเวทกีลาง 
 วัตถุประสงค์  

1) เพื ่อเผยแพร่ความร ู ้ด ้านการแพทย์แผนไทย ให ้ประชาชนได้ร ับทราบสถานการณ์ป ัจจ ุบัน 
ด้านสุขภาพ ผลงานด้านวิชาการ และนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

2) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  
และการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพต่อไป 

3) เป็นเวทีสนับสนุนการขับเคลื ่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย วิถีไทย และมอบความบันเทิง 
ให้กับประชาชน 
ปัญหาอุปสรรค 

1) ช่วงพิธีเปิด คาบเกี่ยวเวลาการนำเสนอตามที่ระบุไว้ในตารางเวทีกลาง  ส่งผลกระทบต่อการรันคิวการ
นำเสนอบนเวที ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางเวทีกลาง 

2) การใช้พิธีกรร่วมกัน ระหว่างเวทีพิธีเปิดงาน และเวทีกลาง ภายในลานนิทรรศการ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานไม่ราบรื่น มีความล่าช้าในการส่งต่อรายละเอียดข้อมูลการนำเสนอ  

3) การถ่ายทอดสดภาคสนาม ที่มีอุปสรรคด้านเทคนิคการถ่ายทำ การรับส่งสัญญาณที่ไม่ราบรื่น 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ช่วงเช้าวันแรกที่มีพิธีเปิดงาน ไม่ควรมีรายการนำเสนอใด ๆ บนเวทีกลาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการคาบ
เกี่ยวเวลาระหว่างพิธีเปิดงาน และการดำเนินรายการบนเวทีกลาง และควรแยกใช้พิธีกรร่วมกันระหว่างเวทีพิธี
เปิดงาน และเวทีกลาง เพ่ือความราบรื่นในการทำงานระหว่างพิธีกร สื่อเทคนิค และผู้ประสานในการดำเนินงาน 
 2) ควรใช้ประโยชน์จากจอ LCD ฉายภาพพิธีเปิดงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ   
ที่อยู่ในลานนิทรรศการช่วงพิธีเปิดงานได้รับชม ทั้งนี้อาจทำในรูปแบบการเผยแพร่เฉพาะภาพ งดการใช้เสียง 
ตามข้อกำหนดของลานนิทรรศการช่วงพิธีเปิดงาน  
 3) การถ่ายทอดสดภาคสนาม ควรมีตัวกระจายสัญญาณรับส่งข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือความราบรื่นในการถ่าย 
ผลการดำเนินงาน  

ตัวชี้วัดที่ 1 : จำนวนหัวข้อในการนำเสนอบนเวทีกลาง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ    
ครั้งที่ 16 ถูกจัดครบทุกรายการ 

ผลการดำเนินงาน  : จำนวนหัวข้อในการนำเสนอบนเวทีกลาง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ      
ครั้งที่ 16 มีทั้งสิ้น 31 รายการ ถูกนำเสนอครบทุกรายการ คิดเป็น 100%  
หมายเหตุ : จากตารางแสดงรายการเวทีกลางฯ มี 2 รายการ ถูกปรับการนำเสนอตามความเหมาะสม ดังนี้  

 1. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 14.00 – 14.15 น. มีรายการเพ่ิมเติม คือ “ใช้ก็บอก ไม่ใช้ก็บอก”  
โดยมูลนิธิชีววิถี 

2. วันที่ 10 มี.ค. 2562 เวลา 12.00 - 12.30 น. หัวข้อ อาหารจากสวนแนวผสมผสาน  
โดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ปรับการนำเสนอจากการนำเสนอบนเวทีกลาง เป็น การถ่ายทอดสดภาคสนาม 
บริเวณลานนิทรรศการมูลนิธิเพ่ือเด็กพิการในวันที่ 9 มี.ค. 2562 เวลา 12.00 – 12.30 น.          

 3. ปรับการนำเสนอกิจกรรมคาราโอเกะ ของทุกวัน ช่วงเวลา 18.45 – 19.30 น. เป็นการ
วางแผนเตรียมข้อมูลระหว่างทีมงาน พิธีกร และผู้เกี่ยวข้อง สำหรับการถ่ายทอดสดภาคสนามในวันต่อไป  
และในวันที่ 10 มี.ค. 2562 ปรับเป็นงานพิธีปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเวทีกลาง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 
16 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 



 

228 
 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

ผลการดำเนินงาน : จากการศึกษาความพึงพอใจภาพรวมของผู้เข้าร่วมงานต่อกิจกรรมเวทีกลาง งานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 พบว่า บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คือ มีระดับความพึงพอใจ 

ที่ระดับ พึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 คิดเป็นร้อยละ 90.50 รายละเอียด มีดังนี้  
สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเวทีกลาง ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
    วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเวทีกลาง ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 16 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562  
    ขอบเขตการศึกษา ประชากรที่ใช้ในศึกษา ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่เข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 
ครั้งที่ 16  โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เข้าร่วมชมงานบริเวณเวทีกลางฯ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมงานเวทีกลาง  โดยใช้โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(Survey Monkey) การเก็บแบบสำรวจ กลุ ่มตัวอย่างเข ้าถ ึงแบบสอบถาม 2 ตอนโดยการสแกน            
ผ่าน QR code ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงานเวทีกลาง ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16        
มีลักษณะ เป็นตัวเลือกตอบ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ช่วงการเปิดรับข่าวสาร สื่อ ช่องทางการเข้าถึงข่าวสาร
การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ การเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา  (ครั้งที่ 1 – 15)   
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเวทีกลาง ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
โดยสอบถามความพึงพอใจภาพรวมการจัดกิจกรรมเวทีกลาง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16           
มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบ  4 ระดับ โดยกำหนดค่าน้ำหนักของคะแนน คะแนน 4 หมายถึง ชอบมาก    
คะแนน 3 หมายถึง ชอบ คะแนน 2 หมายถึง เฉย ๆ และคะแนน 1 หมายถึง ไม่ชอบ 
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามกำหนดไว้ ดังนี้ 
 3.00 – 4.00  หมายถึง    พึงพอใจ มาก  
 2.00 – 3.00  หมายถึง    พึงพอใจ ปานกลาง 
  1.00 – 2.00 หมายถึง     พึงพอใจ น้อย 
      การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการแสกน QR code แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง
วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,192 คน และนำข้อมูลทั้งหมดประมวลผล 
     ผลการศึกษา จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทำแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 1,192 คน พบว่า 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมงานเวทีกลาง 
1) อายุ พบว่า อายุ 21 - 30 ปี ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด จำนวน 429 คน (ร้อยละ 35.98)  

และอายุสูงกว่า 60 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จำนวน 60 คน (ร้อยละ 5.03) 
2) ระดับการศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรีตอบแบบสอบถามมากที่สุด จำนวน 774 คน  (ร้อยละ 64.93) 
3) ช่วงเวลาการเปิดรับข่าวสาร พบว่า มีผู้เลือกตอบช่วงเวลา 18.00 – 21.00 น. มากที่สุด 

จำนวน 369 คน (ร ้อยละ 30.95) และมีผ ู ้ เล ือกตอบช ่วงเวลา 15.00 – 18.00 น. น ้อยที ่สุด          
จำนวน 95 คน (ร้อยละ 7.96) 

4) สื่อ ช่องทางการเข้าถึงข่าวสารการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ พบว่า การรับทราบ
ข่าวสารผ่านสื่อข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์มีมากที่สุด จำนวน 459 คน (ร้อยละ 38.50) และการรับทราบ
ข่าวสารผ่านสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ LED ห้างสรรพสินค้า Show DC มีน้อยที่สุด 27 คน (ร้อยละ 2.26) 

5) การเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 1 – 15) พบว่า มีผู้เคยเข้า
ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรฯ มากกว่า 1 ครั้ง มากที่สุด จำนวน 423 คน (ร้อยละ 35.48) และมีผู้เคยเข้า
ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรฯ มากกว่า 5 ครั้ง น้อยที่สุด จำนวน 122 คน (ร้อยละ 10.23) 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมบนเวทีกลาง 
 

 ตาราง 3  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อกิจกรรมบนเวทีกลาง 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. รูปแบบการจัดกิจกรรม 3.68 92.00 

2. ความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม 3.62 90.49 

3. วิธีการร่วมสนุกบนเวทีกิจกรรมไม่ยุ่ง 3.63 90.74 

4. ขนาดพ้ืนที่จัดงานเหมาะสม 3.61 90.24 

5. การตกแต่งและบรรยากาศงาน 3.64 90.99 

6. เนื้อหาของกิจกรรมบนเวทีมีประโยชน์ 3.61 90.16 

7. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 3.60 89.99 

8. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ท่ีให้การดูแลประจำโซน 3.61 90.16 

9. เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามและให้คำปรึกษาเมื่อมีการสอบถามข้อมูล 3.60 89.99 

ภาพรวม 3.62 90.50 
 

สรุปผลการศึกษา ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16  
ต่อกิจกรรมเวทีกลาง อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 90.50 ค่าเฉลี่ย คือ 3.62 (ตารางท่ี 3) 
 

๓.๔ วาดภาพดว้ยสจีากสมนุไพร (Herbs of Art) 
 กิจกรรมวาดภาพด้วยสีจากธรรมชาติ เป็นที ่รับรู้อย่างกว้างขวางอย่างทั ่วถึงทั้งในกลุ ่มนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จึงจำเป็นต้องจัดจ้างผลิตสีจากธรรมชาติ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โดย
มีจิตรกร ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ เป็นผู้ถ่ายทอดผลงานทางด้านศิลปะด้วยสีจากธรรมชาติ ให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบูรณาการทัศนศิลป์กับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรออกมาเป็นภาพวาดที่สวยงาม สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน เกิดการเข้าใจ ตระหนักรู้ และเลือก
ที่จะใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อการรักษาและดูสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้
อย่างถูกต้อง และเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การจัดการกิจกรรมวาดภาพด้วยสีจากสมุนไพร  
 

ระยะเวลาการดำเนินการ : วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562  
เวลา : 09.00 – 19.00 น. 
ศิลปิน :    อาจารย์สมชาย  วชิระสมบัติ และอาจารย์วิเชียร วงศ์ศุภลักษณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชนทั่วไป นักเรียน และนักศึกษา  
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 605 คน 
แผนภูมิ 1 จำนวน (คน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 6 – 10 มีนาคม 2562 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

๔. โซนภูมิปัญญา (WISDOM ZONE): วิถีชีวิตชุมชน ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ และสวนสมุนไพร 
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมโซนภูมิปัญญา (Wisdom Zone) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานภาคี
เครือข่ายร่วมจัดนิทรรศการกว่า 16 หน่วยงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม/นิทรรศการในโซนภูมิปัญญาและสวน
สมุนไพร ภายใต้ ธีมงาน: “จากขุมทรัพย์ทางปัญญา สู่การพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย 
งานวิจัยด้านพืชสมุนไพร แนวทางและวิถีการดูแลสุขภาพ อาหารตามแบบวิถีชีวิตคนไทย รวมทั้งจำลองสวน
สมุนไพรเพื่อการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน โดยการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตและการให้บริการ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย นำไปสู่การอนุรักษ์ คุ้มครอง มีดังนี้ 

1) อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กิจกรรมประกอบด้วย สวนสมุนไพรในประเด็น “สมุนไพรแก้ปวดเมื ่อย” ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของตำรับยาลูกประคบ รวมถึงสรรพคุณ และวิธีทำลูกประคบ ตัวอย่างรูปปั้นฤๅษี
ดัดตน กิจกรรมสอนการทำท่ากายบริหารแก้อาการต่าง ๆ เกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล ของที่ระลึก 

2) พิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทย 
พิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้คนได้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของ 

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มีความเชื่อมโยงต่อการดูแลสุขภาพ และเพื่อส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้      
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพึ่งตนเอง และกิจกรรม Walk Rally เพื่อให้
ประชาชนที่เยี่ยมชมนิทรรศการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงานภายในโซนภูมิปัญญาและ
สวนสมุนไพร (Wisdom Zone) ซึ่งจะได้รับตราประทับสำหรับสะสมเพื่อแลกรับของรางวัลที่ เช่น เมล็ด
พันธุ์พืช ต้นกล้าพันธุ์พืช และหนังสือ พร้อมทั้งให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีภายใน
โซนภูมิปัญญาและสวนสมุนไพร 

3) 200 ตำรับยาดี สู่การนำไปใช้ประโยชน์และดูแลสุขภาพ 
ประกอบด้วย กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ตำรับยาที่ประกาศเป็นตำราแผนไทยแห่งชาติ 

กรรมวิธีการ ปรุงยา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อให้บุคลากรทางด้านการแพทย์แผนไทย และ
ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและเข้าใจในยาสมุนไพร สามารถนำมาใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นได้และ
ร่วมตอบคำถามรับรางวัลและของที่ระลึก 

4) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ประกอบด้วย กิจกรรมเผยแพร่และแสดงสินค้าจากภูมิปัญญาและพันธุกรรมจากชุมชนท้องถิ่น 

โดยมีเวทีการจัดการความมั่นคงทางอาหารของชุมชนท้องถิ่น สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว การสาธิตทำ
เมนูอาหาร วันละ 4 ช่วงเวลา และมีการจำหน่ายคูปองอาหาร อิ่มละ 79 บาท สามารถเลือกรับประทาน 
เมนูอาหาร ขนมจีนน้ำยา ข้าวแกง น้ำพริก ขนม ฯลฯ โดยใช้ภาชนะเดิม เพ่ือลดการใช้ขยะ กิจกรรม มีดังนี้ 

1. ลานผลไม้ - ผัก ของดีชุมชน: ได้แก่ มะนาว มะกรูด มะระข้ีนก มะเขือเทศ ฝักทอง หัวปลี 
แตงกวา หอม กระเทียม (เทศบาลตำบลหนองใหญ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ในจังหวัด      
ศรีสะเกษ) กล้วยน้ำว้า ลำใยบ้านแม ฝรั่ง ฯลฯ 

2. น้ำพริก  4  ภาค: ได้แก่ น้ำพริกข่าทรงเครื่อง น้ำพริกมะเขือเทศ ปลาร้าบอง น้ำพริก    
น้ำผัก แจ่วบองสมุนไพร น้ำพริกอีเก๋เมือง น้ำพริกหนุ่ม  น้ำพริกน้ำปู๋  น้ำพริกน้ำย้อย  น้ำพริกเห็ด  น้ำพริกตา
แดงมะม่วง ฯลฯ 
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3. อาหารอร่อย 4 ภาค: ได้แก่  แกงหวายใส่ไข่มดแดง  แกงส้มปลาลูกระกำ แกงฮังเล         
ต้มสีนวล ข้าวยำน้ำบูดู บูดูทรงเครื่อง แกงน้ำเคย ไข่ต้ม ฯลฯ 

4. สารพัดข้าวพื้นถิ่น : ได้แก่ ข้าวเหนียวธาตุทอง ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวเล้าแตก ข้าวก่ำ
ดอยสะเก็ด ข้าวเหนียวดำ ข้าวไรซ์เบอร์ร ี ่  ข้าวมะลิแดง ข้าวมะลิ 105 ข้าวหอมนิล ข้าวสินเหล็ก           
ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็บนก ข้าวก่ำเจ้า มช. 107 ฯลฯ 

5. ขนมจีน-น้ำยา 4 ภาค: ได้แก่ น้ำยากะทิไก่ (เทศบาลตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ) แกงเขียวหวานไก่ (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช) 
แกงเคยไข่ต้ม (องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช) น้ำยาป่า (เทศบาล
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี) น้ำพริก (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี) น้ำยาปลาล้นหม้อ (เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง) ขนมจีนน้ำเงี้ยว 
น้ำยาป่าซุปเปอร์ น้ำยากะทิ น้ำยากะทิปลา (องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา)  

6. ขนมเฉพาะถิ่น: ได้แก่ ขนมเทียนตกงา (เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) 
ขนมเทียนแก้ว (เทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี) กล้วยต้มหัวหงอก (เทศบาลตำบลนาป่าแซง 
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ) ขนมควายกลิ้ง ขนมต้มลอยสามสหาย (องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว) ขนมกวนหน้าขี้มัน ฯลฯ 

7. ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน: มีสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งของกิน ของใช้ ที่ได้มาตรฐาน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ 
ที่สวยงาม ของชุมชน เช่น เห็ดอบกรอบปรุงรส กล้วยฉาบ เผือกฉาบ กล้วยตาก ชาสมุนไพร สมุนไพร     
หญ้าหวาน ไข่เค็มสมุนไพร ฯลฯ 

5) สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
 ประกอบด้วย การจัดแสดงพืชสมุนไพรสดที่เป็นองค์ประกอบในตำรับยาแผนไทย เช่น ตำรับยา  
เบญจอมฤตย์ มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของพืชสมุนไพรที่มีความคล้ายคลึงกันในตำรับ เช่น ตองแตก ทนดี 
รากสามสิบ หนอนตายอยาก และการแจกกล้าสมุนไพรให้ประชาชนที่สนใจ เช่น รงทอง พริกไทย ดีปลี ขิง     
อังกาบหนู อบเชย การบูร นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือให้ประชาชนได้ทดลองชิม 

6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ     
ประกอบด้วย กิจกรรมแสดงพืชสมุนไพรตามรสยา 9 รส (+1) การศึกษาต่อยอดการใช้ประโยชน์

พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน โดยใช้ระบบ Scan QR code เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
สรรพคุณและข้อมูลต่าง ๆ ของพืชสมุนไพร กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสวนสมุนไพร เช่น 
การทดลอง การกลั่นสมุนไพรว่านสาวหลง การทำสบู่เหลวจากขมิ้นชัน การทำน้ำมันเถาเอ็นอ่อน การทำยา
ดมสูตร 9 มหามงคล รวมถึงสาธิตการทำชาชงสมุนไพรและให้ผู ้เข้าชมนิทรรศการได้ชิม เช่น ชารางจืด     
ชาใบมะกล่ำตาหนู และชาชุมเห็ดเทศ กิจกรรมแจกกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร เช่น กล้าพันธุ์ต้นเสลดพังพอน    
ต้นลิ้นงูเห่า และต้นเหรียง นอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและของที่ระลึกของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

7) โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ 
ประกอบด้วย นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการนวดไทย  

บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการนวดไทย บริการนวดเพ่ือสุขภาพ โดยนักเรียนจาก
โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ กิจกรรมพอกเข่าฟรีวันละ 50 ชุด โดยมีการตรวจประเมิน
อาการ วินิจฉัยแยกโรค ทำหัตถการพอกเข่า ให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยมีการสาธิตการทำยาพอก     
ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานได้มีส่วนร่วมในการผสมยาพอกและสามารถกลับไปทำใช้เองได้ที่บ้านกิจกรรม
จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นวดรักษาด้วยตนเอง และยาสมุนไพรในเครือเชตะวัน 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

8) สภาการแพทย์แผนไทย 
ประกอบด้วย กิจกรรม One-Stop Service ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยให้บริการทำบัตร

สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย ออกใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประเภท (ก) ประเภท  (ข) และ
ประเภทการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ได้การขอขึ้นทะเบียนไว้ทุกประเภท รวมถึงรับต่ออายุบัตรสมาชิกสภา
การแพทย์แผนไทย สาธิตคลินิกด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย การผดุงครรภ์ไทยและ
การแพทย์พื้นบ้านกิจกรรมจัดจำหน่ายของที่ระลึกจากสภาการแพทย์แผนไทย เช่น หนังสือ เสื้อยืดโปโล 
และตราสัญลักษณ์ของสภาการแพทย์แผนไทย 

9) สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
ประกอบด้วย กิจกรรมการเผยแพร่ตำราการนวดไทย จำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์ที่ใช้บรรเทาอาการ

ปวดและรักษาอาการด้วยตนเองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น อุปกรณ์ไม้นวดหลัง อุปกรณ์ไม้
นวดนิ้วล็อค ไม้รองคอ หมอนไม้ (นมสาว) สาธิตแนวเดินกะลานวดฝ่าเท้าแก้อาการรองช้ำ และบรรเทาอาการ
ปวด เป็นต้น นิทรรศการ “สร้างนำซ่อม” ประกอบด้วยความรู้วิชาการเรื่อง ศิลปะการนวดด้วยตนเอง 41 ท่า 
การนวดถนอมสายตา อาหารตามธาตุเจ้าเรือน รวมถึงข้อห้าม ข้อควรระวังในการนวด อีกทั้งยังมีการจัดเวที
สาธิตขนาดเล็ก โดยจะมีกำหนดกิจกรรมการสาธิตการนวดด้วยตนเอง 41 ท่า เป็นรอบวันละ 4 รอบ ให้บริการ
ตรวจ บำบัดรักษาด้วยการนวดไทยโดยครูหมอนวดไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการนวดไทย 

10) มูลนิธิสุขภาพไทย 
ประกอบด้วยกิจกรรม “สมุนไพรคลายร้อน” เป็นกิจกรรม D.I.Y สาธิตการแปรรูปสมุนไพรเป็น

ไอศกรีมอย่างง่าย กิจกรรมเกมส์ชัวร์หรือมั่วนิ่ม เป็นการเล่นเกมส์จากข้อมูลสมุนไพรในโลกออนไลน์ที่ควรรู้ 
ผ่านการ Scan QR code เพื่อศึกษาข้อมูล สรรพคุณ รวมถึงวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง สาธิตสวน
สมุนไพร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สมุนไพรในครัวเรือนและสมุนไพรในสำนักงานจากเครือข่ายป่า
ตะวันออก กิจกรรมส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ยาดมสมุนไพร น้ำมันพริก น้ำมันชันตะเคียน 
น้ำมันพุทธมนต์ น้ำมันนวดเทพทาโรโร แป้งทำขนมจากเท้ายายม่อม สบู่นมควาย แชมพูมะกรูด ชาตรีเกสร
มาศ ยาดองน้ำผึ้ง รวมถึงจำหน่ายยาสมุนไพรแห้งและยาสมุนไพรแคปซูลสำเร็จรูป พร้อมทั้งให้คำแนะนำใน
การใช้ประโยชน์ นิทรรศการประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ “เส้นทางหมอนวดพิการทางการเห็น”      
สาธิตการให้บริการนวดรักษาจากผู้พิการทางการมองเห็น โดยสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทยแ์ผน
ไทย   ผู้พิการทางการเห็น (หมอนวดตาบอด) และการจำหน่ายของที่ระลึกของมูลนิธิสุขภาพไทย 

11) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 4 ภาค  
1. ภูมิปัญญาภาคเหนือ  
  หมอโจป่อง หมอพ้ืนบ้านซึ่งใช้การจับชีพจร ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งใช้การ

จับชีพจรเพื่อดูอาการของโรคและจ่ายยาสมุนไพรในการรักษาเป็นหมอพื้นบ้านคนสุดท้ายของหมู่บ้า น 
ฤาษีทิปาเก ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เรียนจากอาจารย์ชาวกระเหรี่ยงที่เป็นฤาษีบ้านไก   
บอทะ ประสบการณ ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย มากกว่า 35 ปี 

  หมอมะเหย่ส่า ศรีจินดาวนา หมอยาฝน อาศัยอยู่บ้านกล้อทอ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก ศึกษามาจากบรรพบุรุษ และประสบการณ์จากการเรียนรู้พฤติกรรมการเจ็บป่วยของตนเองเป็น
เวลาเกือบ 7 ปี ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยมากกว่า 15 ปี  

 หมอยงค์ หมอคูณธาตุ เป็นหมอพ้ืนบ้านที่มีประสบการณ์การรักษามายาวนานมากกว่า 20 ปี  
โดยได้รับการถ่ายทอดจากคุณปู่ ที่เป็นหมอพ้ืนบ้านในอดีต  

แฮนด์เมดโฮมเมด จานไม้ทำจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นเช่น ไม้เนื้ออ่อน ใบไม้ ฯลฯ 
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 การตอกเส้น ภูมิปัญญาพื้นบ้านหมอเมืองล้านนาการนวดตอกเส้นพ่อครูดาว (ต้นตำรับการตอกเส้นด้วย
งาช้าง) นางอรุณศรี  ละม่อมพร้อม (แม่ครูแมว) ซึ่งเป็นบุตรสาวลำดับที่ 9 และสืบทอดการนวดตอกเส้นเป็นภูมิ
ปัญญาการแพทย์พื้นบ้านล้านนาจากพ่อครูดาว ต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ คนภาคเหนือ เรียกว่า “หมอเมือง” 
เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นการตอกเส้นด้วยการใช้ค้อนไม้และลิ่มไม้ตอกบริเวณที่มีการปวดแข็งตึง
ของกล้ามเนื้อ แรงสั่นสะเทือนซึ่งเกิดจากไม้กระทบกันทำให้เกิดคลื่นเสียง คลื่นเสียงและแรงสั่น จะถูกส่งผ่านลิ่ม
ไม้ลงสู่ใต้ผิวหนังได้ลึกกว่าการกดด้วยนิ้วมือ สามารถช่วยปรับสมดุลและรักษาอาการปวดได้  

หมอเย็น หมอนวดเส้นและย่ำขาง แห่งบ้านปรอผาโด้ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีท่าโยคะดัดตน         
ที่สามารถปฏิบัติด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ จนหายจากโรคอัมพฤกษ์ได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันอายุ 64 ปี มีย่า
เป็นหมอตำแยโบราณใน อำเภออุ้มผาง ชำนาญด้านการนวดเส้น จึงได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 

2. ภูมิปัญญาภาคกลาง 
หมอเพ็ญศรี  สงวนทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี  ความชำนาญในการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทย ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโรคตับแข็ง โรคผิวหนังอื่น ๆ โรคเด็ก โรคสตรี โรคสะเก็ดเงิน 
โดยมีตำรับยาที่ใช้รักษาโรค เช่น พัทธะปิตตะ วรรณฉวี เป็นต้น ซึ่งมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนำไปสู่
การวิจัยและพัฒนาตำรับยาโดยการร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ 

การนวดเหยียบเหล็กแดง โดยหมอชาญวุฒิ พันธุ์สายศรี บุตรชายและศิษย์ผู ้สืบทอดภูมิปัญญา  
การนวดเหยียบ จากตระกูลของพ่อหมอสง่า พันธุ์สายศรี การนวดเหยียบเหล็กแดงเป็นการนวดโดยการใช้  
ความร้อนจากเหล็กที่เผาไฟและน้ำมันมะพร้าวเพื่อบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต  อาการปวดเกร็ง 
ของกล้ามเนื้อ และกระดูก มักใช้การนวดจับเส้นและการประคบร่วมด้วย 

3. ภูมิปัญญาภาคอีสาน 
หมอเอียะ สายกระสุน หมอรักษาสัตว์พิษกัด งูกัด จังหวัดสุรินทร์ เจ้าของตำรับยาโลดทะนงแดง

ตำรับยารักษาพิษงู โดยตำรับยาโลดทะนงแดง ประกอบด้วย รากโลดทะนงแดง (Trigonostemon 
reidioides (Kurz) Craib) หมากแห้ง และน้ำมะนาว มีการศึกษายืนยันประสิทธิผลของตำรับยานี ้ใน
โรงพยาบาลกาบเชิง และโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปัจจุบันมีการนำมาใช้ใน
โรงพยาบาลบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตำบลในจังหวัดสุรินทร์อย่างแพร่หลาย  

หมอชอย  สุขพินิจ หมอพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์เป็นหมอพิธีกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในการทำพิธี   
การเลี๊ยะไข่ เป็นพิธีกรรมวินิจฉัยและรักษาโรคตามวิถีไทยเขมร หรือรักษาผู้ป่วยที่ไม่สบาย รักษาด้วย
การแพทย์แผนปัจจุบันไม่หาย หรือป่วยเรื ้อรัง ซีดผอม เพ้อคลั ่ง ซึมเศร้า ปวดทุรนทุราย ปวดท้อ ง        
ปวดศีรษะ ไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีเรี่ยวแรง ฯลฯ  ซึ่งชาวเขมร และชาวกูย เชื่อว่าเป็นอาการของคนถูกคุณไสย์ 
โดยการนำไข่ไก่ใบใหม่มาปลุกเสก แล้วตั้งจรด คลึงบนศีรษะ เสกมนต์กำกับแล้วลากไข่ไก่ไปตามลำตัว แขน 
ขา แล้วเอาวางที่กระทง ที่ตั้งอยู่ตรงปลายเท้าเพื่อดูดโรคนั้น ๆ และตอกไข่ใส่ในจตาเพื่อวินิจฉัยโรค  จาก
ลักษณะทางกายภาพของไข่ 

การนวดขิดเส้น เป็นวิธีการจับเส้นวิธีหนึ่งในการนวดพื้นบ้านอีสาน โดยการใช้นิ้วหัวแม่มือกดบน
เส้นด้านหนึ่ง แล้วใช้ ๓ นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง) กดรีดอีกด้านหนึ่งแล้วเขี่ยตวัดนิ้ว หัวแม่มือขึ้นไปคนละ
ด้าน ตามแนวเส้น ทำให้เส้นคลาย อ่อนตัว รู้สึกสบาย หายปวด 

ขนมพ้ืนบ้านจังหวัดสุรินทร์  
- นมเนียล (ขนมทะนาน) ใช้แป้งข้าวเหนียว มะพร้าว น้ำตาลอ้อยและเกลือ 
- นมโชค (ขนมฝักบัว)  ซึ่งนิยมทำในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานโกน-

จุก งานบวชและในเทศกาลสารทเขมรสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ แป้งข้าว
จ้าว สีจากใบเตยหรือดอกอัญชัน น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลอ้อย น้ำมันพืช กะทิสด กล้วยหอม,มันมือเสือหรือ- 
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มันเทศ วิธีการทำ คือ เทแป้งข้าวจ้าว กล้วยหอมหรือมันอย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้าใช้มันต้องนึ่งให้สุกก่อน)  
นวดผสมให้เข้ากันแล้วเติมน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลอ้อยอย่างใดอย่างหนึ่ง กะทิสดและน้ำจากสีใบเตยหรือ
อัญชัน นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีและมีขนาดความหนืดเหลว พอดีนำ ไปทอดกับน้ำมันพืชให้สุก 
รับประทานได้ขณะร้อน ๆ หรือห่อใบตองเก็บไว้ในภาชนะท่ีมิดชิด 

- นมปการันเจก (ขนมดอกลำเจียก) ในสมัยก่อนนิยมทำให้ลูกหลานรับประทานในครอบครัว ซึ ่งมี
ส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ แป้งข้าวเหนียว สีจากใบเตยหรือดอกอัญชัน มะพร้าวทีนทึก น้ำตาลปิ๊บ เกลือ (ทำไส้
ขนม) โดยมีวิธีการทำคือ ผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำใบเตยหรือน้ำดอกอัญชันให้พอหมาด ๆ แล้วใช้ตะแกรงร่อนแป้ง
ลงในกระทะที่ร้อนแล้วให้เป็นแผ่นวงกลมแล้วตักไส้ที่ผัดเสร็จแล้วลงในแผ่นแป้ง จึงพับแผ่นแป้งให้เข้ากันแล้วพลิก
แผ่นแป้งที่พับกลับไปอีกด้านไว้สักครู่ก็ยกออกใส่ภาชนะบรรจุ หรือรับประทานได้เลย 

นวดเหยียบเหล็กแดง โดยหมอชาญวุฒิ พันธุ์สายศรี บุตรชายและศิษย์ผู้สืบทอดภูมิปัญญาการนวด
เหยียบ จากตระกูลของพ่อหมอสง่า พันธุ์สายศรี การนวดเหยียบเหล็กแดงเป็นการนวดโดยการใช้ความร้อน
จากเหล็กที่เผาไฟและน้ำมันมะพร้าวเพ่ือบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ - อัมพาต  อาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ 
และกระดูก มักใช้การนวดจับเส้นและการประคบร่วมด้วย 
ตัวอย่างตำรับยาที่มีการใช้ในโรงพยาบาล 

 1. ตำรับยาบ้านหนองอียอ : เป็นยาบำรุงน้ำนม อยู่ไฟ แก้ผิดสำแดง  
2.  น้ำมันกาสลัก : แก้ปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 
3.  ยามองคร่อ : รักษาอาการไอเรื้อรัง  
4. ยาพรายเลือดพรายลม : ช่วยฟอกเลือดและบำรุงเลือดทำให้เลือดเป็นปกติ ทำให้เลือดและ

ผิวพรรณของสตรีที่ใช้ดีขึ้น  
5.  ตำรับยาโลดทะนงแดง : ใช้รักษาผู้ถูกงูกัดและสัตว์มีพิษกัด  

4. ภูมิปัญญาภาคใต้ 
พ่อหมอเสริฐ  ขาวอรุณ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2562 เกิดเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 

พ.ศ. 2479 ที่บ้านดอนตาผล ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เรียนจบ เพียงชั้นประถมปีที่ 4 นอกจาก
ช่วยพ่อแม่ทำนา ทำสวนแล้ว หมอเสริฐ สนใจช่วยคุณตา คือพ่อเฒ่าแดงยาว ศรีกิ้ม หมอพ้ืนบ้านรักษาคนไข้ จนพ่อ
เฒ่าแดงยาวพอใจในอัธยาศัย ชวนให้รับสืบทอดวิชา แต่หมอเสริฐ ซึ่งเวลานั้นอายุเพียง 13 ปี ขอเวลาไตร่ตรอง 5 
วัน ระหว่างนั้นมีญาติประสบอุบัติเหตุแขนหัก ได้พาไปหาหมอใกล้บ้านแต่เพราะเป็นเวลาดึกหมอไม่รับรักษา ญาติ
ต้องทรมานจากความเจ็บปวดทั้งคืนทำให้หมอเสริฐตัดสินใจรับสืบทอดวิชาหมอจากคุณตา ทั้งจากการเป็นลูกมือ
และศึกษาจากตำราในสมุดข่อยสมุดดำที่คุณตามอบให้ต่อมาเมื่อได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาก็สนใจศึกษาทาง
ธรรม จนสอบได้นักธรรมตรีและใฝ่หา ความรู้ทางการแพทย์จากครูบาอาจารย์อีกหลายท่าน ได้แก่ ตาหมอพริ้ม   
หมอสมุนไพรใกล้วัด หลวงพ่อพันสิริจันโท อริยสงฆ์แห่งลุ่มแม่น้ำหลังสวน หลวงพ่อรอด วัดต้นกุล อำเภอหลังสวน 
พระเทพวงศาจารย์ วัดขันเงิน และหลวงพ่อชบ วัดประสาทนิกร ตำบลขันเงิน  

พ่อหมอเสริฐ บวชอยู่ 19 พรรษา ก็สึกออกมามีครอบครัว ดูแลรักษาชาวบ้านมาอย่างยาวนานด้วย
การตั้งค่ายกครู 32 บาท เพ่ือให้ครอบคลุมอาการ 32 คนยากจนไม่มีเงินพ่อหมอเสริฐก็ออกค่ายกครูให้เอง บางคน
พ่อหมอเสริฐทราบว่าไปหยิบยืมเงินมา ก็จะไม่รับให้ไปคืนเขา พ่อหมอเสริฐ รักษาคนไข้ทั้งโรคกระดูกอัมพฤกษ์ 
อัมพาต โรคตา โรคสตรี งูกัด โรคซางในเด็ก เป็นต้น จนเป็นที่ยกย่องนับถือของชาวบ้านมีคนไข้ไปรับบริการ         
วันละ 20 – 30 คนสามารถช่วยชาวบ้านและลดภาระให้แก่โรงพยาบาลได้ไม่น้อย ในด้านคุณภาพการรักษาก็ได้รับ
การยอมรับจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังส่วนท่านหนึ่งซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง
ออร์โธปิดิกส์ ชื่นชมในคุณภาพเฝือก ของพ่อหมอเสริฐ ได้ให้คำแนะนำและประสานเรื่อง ดูแลส่งต่อรักษา
คนไข้ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก  
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           การนวดน้ำมันลังกาสุกะ เป็นการนวดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหมอพื้นบ้านไทยมุสลิม ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นการนำน้ำมันสมุนไพรมาใช้ร่วมกับการนวดแบบราชสำนัก และ
การประคบร้อนด้วยก้อนหิน เริ่มต้นจากการดูแลหญิงหลังคลอดของโต๊ะบิแด (หมอตำแย) ปัจจุบันมีการปรับ
ประยุกต์เพื่อดูแลสุขภาพของคนทุกเพศทุกวัยในชุมชน เพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ลดอาการปวดศีรษะจาก
ความเครียด ลดอาการปวดท้องประจำเดือน บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอด ของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ บรรเทา
อาการเป็นลม อาการจุกเสียด และช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางเพศ 

ข้าวยำ น้ำบูดู วัตถุดิบ ประกอบด้วย ตะไคร้ มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้ง มะนาวหั่น มะม่วงดิบสับ  ใบพาโหม ใบขมิ้น 
ใบยอ ข้าวสวยสามชนิด (ข้าวสามกษัตริย์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังหยด ข้าวเล็บนก) ส่วนผสมน้ำบูดู ประกอบด้วย น้ำบู-
ดู ครึ่งถ้วยตวง น้ำคึ่งถ้วยตวง น้ำตาลทรายแดง 3 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปีบ 2 ช้อนโต๊ะ น้ำบูดูปรุงจากน้ำบูดู กะปิ เนื้อปลา
อินทรี เคี่ยวกับน้ำตาลโตนด ข่า ตะไคร้ มะกรูด และกระเทียม วิธีปรุงน้ำบูดู ใส่สมุนไพรด้านบนทั้งหมดลงไป ยกเว้น
น้ำตาลทราย และใบมะกรูด เมื่อเดือดแล้วค่อยใส่น้ำตาลทั้งสองชนิดลงไป ใส่ใบมะกรูด ปล่อยให้เดือดสุด  ๆเมื่อเย็น
แล้วค่อยเอาสมุนไพรออกให้หมด  แล้วเก็บบรรจุขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ เพ่ือเก็บรักษาน้ำบูดูใช้งานได้นาน ขั้นตอน
การทำข้าวยำ 1) ข้าวสวยนำมาหุงให้อ่อนนุ่ม นำเครื่องเคียง (ใบผักพื้นบ้าน) มาหั่นละเอียด 2) แล้วนำทั้งสามส่วนมา
คลุกรวมกัน เติมกลิ่นด้วยมะพร้าวคั่ว มะนาวหั่นหรือมะม่วงดิบสับ 3) นำมาผสมกับน้ำบูดูที่เตรียมไว้ คลุกให้เข้ากัน 

จุดคัดกรองและให้คำปรึกษา ในการตรวจสุขภาพคัดกรองเบื้องต้น ซักประวัติก่อนเข้ารับการบริการ  
เวที OTOP นวดไทย ภูมิปัญญาไทย อัตลักษณ์ไทย  บรรยายและสาธิตภูมิปัญญาแต่ละภาค 

12) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
จัดแสดงนิทรรศการสถานประกอบการ “Zira Sapa” The Secret Of Royal Lanna Spa      

อัตลักษณ์ไทยล้านนา สปา จัดแสดงสินค้างูกินนิ้ว ผลิตภัณฑ์จากปลอกนิ้วใบลาน ลูกประคบและอุปกรณ์
ตอกเส้น รวมทั้งเปิดให้บริการการนวด   สปาล้านนาและสาธิตการทำสปาล้านนา 

13) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประโยชน์จากการดูแลรักษาป่า ผลงานการศึกษาวิจัยของ      

กรมป่าไม้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การจัดแสดงภูมิทัศน์สวนในรูปแบบของสวนสมุนไพรในพื้นที่ป่า
ชุมชน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศึกษาวิจัยสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชน การจัดสาธิตการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรในป่าชุมชน จำนวน 5 เรื่อง และการแจกจ่ายกล้าไม้ยืนต้นที่มีสรรพคุณทางยา เช่น ไม้กินได้ 
ไม้ใช้สอย สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ 

14) มูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืน (ประเทศไทย) 
ประกอบด้วย การยกระดับและการเผยแพร่ความรู้ใหม่เกี่ยวกับข้าว อาทิ ลานการแปรรูปจากข้าว

พ้ืนบ้านของชุมชนต่าง ๆ เช่น เส้นก๋วยจั๊บ/โดนัทจากข้าวพ้ืนบ้าน จ.ร้อยเอ็ด เส้นขนมจีนจากข้าว  จ.สุพรรณบุรี 
ขนม/ข้าวพอง จ.ยโสธร ข้าวเกรียบและใบเหลียง จ.สงขลา ขนมกล้วยข้าวหอมนครชัยศรี/ขนมครกข้าวมะลิแดง 
จ.นครปฐม กิจกรรมลาน Workshop อบรมสาธิต นิทรรศการมีชีวิตที่เข้าใจง่าย เช่น การกินเปลี่ยนโลก ลาน
ตลาดเกษตรอินทรีย์ 4 ภาค 10 พื้นที่ ลานอบรมเสวนาเกษตรกรรมยั่งยืน พันธุกรรมท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม
สวนผักของคนเมืองเพ่ือการพ่ึงตนเอง อีกทั้งเพ่ือการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 

15) มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมพืชสมุนไพรสวนที่สามารถนำมารับประทานได้ สาธิตการปรุงอาหารเด็ก

โดยใช้วัตถุดิบจากสวนสมุนไพร สาธิตการทำสบู่ โลชั่น D.I.Y จากสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ง่ายและเด็ก
สามารถใช้ได้โดย ไม่ระคายเคือง สาธิตสอนทำน้ำมันสมุนไพรหอมระเหยสำหรับนวดกระตุ้นพัฒนาการของ
เด็กพิการ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กิจกรรมแจกกล้าพันธุ์สมุนไพร ได้แก่     
ต้นอัญชัน สายพันธุ์พันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ชนิดที่มีการปรับแต่งสายพันธุ์ใหม่ ลักษณะดอก 
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ที่สวยงามและเป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาปรุงอาหารรับประทานได้ และกล้าพันธุ์สมุนไพรชนิดอื่น 
16) มูลนิธิเอ็มโอเอไทย 

ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้วิชาการเรื่อง “ศิลปะบำบัด” ได้แก่ การจัดแจกันดอกไม้ “โคริงกะ 
MOA” และการชงน้ำชา “จะโน๊ะยุ”  โดยใช้พืชสมุนไพรเป็นวัตถุดิบสำหรับให้ผู้สนใจได้ลองจัดดอกไม้ด้วย
ตนเอง เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากการดมกลิ่นและการมอง กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยเฉพาะการดม      
การมอง การชิม และการสัมผัส เสริมสร้างสุขภาวะทั้งจิตและกาย ตลอดจนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาวะของ
ชุมชน และเพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน กิจกรรมเกษตรธรรมชาติ “ปลูกพืชสนุก สุขภาพดี” 
ให้ความรู้หลักการในการเพาะปลูก การเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชผักแบบง่ายโดยไม่ใช้ปุ๋ยและสารเคมี   
การทำปุ๋ยธรรมชาติแบบง่ายจากใบไม้และหญ้า สาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรต้นหญ้าหวาน สาธิตการทำยาดม
สมุนไพร การทำน้ำมันไพลด้วยตนเอง การตรวจสุขภาพด้วยแบบประเมินด้านอาหาร อารมณ์ และการออกกำลัง
กาย ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่สำเร็จของเครือข่ายเอ็มโอเอไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มีการจัดอบรมให้บุคคลากรของโรงพยาบาล ในการนำกิจกรรมของมูลนิธิ เช่น การปลูก
พืชผักออร์แกนิค การใช้ศิลปะและธรรมชาติบำบัดมาบูรณาการกับระบบสุขภาพโรงพยาบาลเข้ามานำเสนอ
ภายในงานอีกด้วย และจำหน่ายผลผลิตเกษตรธรรมชาติและกล้าผักสมุนไพร 

17) ภาคีเครือข่าย  
1. คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ฟาร์ มแค 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ จากภูมิปัญญาและงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. กรมประชาสัมพันธ์ บริการการนวดเพื่อสุขภาพ ฟรี ด้วยเครื่องนวดเพื่อสุขภาพ  รวมทั้งการ

จำหน่ายและสาธิตเครื่องนวดเพ่ือสุขภาพ  
3. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย การให้บริการตรวจ คัดกรอง และปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ด้านการแพทย์แผนไทย การถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพ “ไข้เส้น”  โดยอาจารย์ประศาสน์ สวัสดิอำไพรักษ 
4. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยมีกิจกรรม

พร้อมของรางวัล และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนคณะการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

5. ศูนย์สินค้าพื้นบ้านไทย (สำนักงานเลขานุการ ส.ว.แคล้ว  นรปติ) การออกร้านจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน เช่น ผ้าเช็ดหน้า  ผลิตภัณฑ์เปลือกมังคุดแปรรูป  มังคุดกวน 

6. คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ที่ได้จากการ
วิจัยของคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่น ขมิ้นชัน มะกรูด มังคุด ตะไคร้บ้าน  ฯลฯ   
ในการนำมาผลิตเป็นยาลม ยาดม ยาหม่อง ในชื่อแบรน กอบุญเฮิร์บ 

7. มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ การออกร้าน จำหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับผู้พิการ เช่น      
ที่นวดเท้า  ไม้เกาหลัง  กายอุปกรณ์บริหาร 

8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน) การออกร้านจำหน่ายและ
แสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ชาชงเชียงดา ชีววิถี เฮิร์บ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมะเฟ่ือง น้ำซาวข้าว  มะขาม ฯลฯ 

9. กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) การให้คำแนะนำสำหรับประชาชน ในการออมเงินเพ่ือสวัสดิการ
ที่ดีของตนเองในอนาคต โดยรัฐจ่ายสมทบให้  ซึ่งมี application กอช. สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งให้แล้ว  
ทัง้ ระบบ iOS และ Android  ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิของตนเอง โดยการกรอกเลขบัตรประชาชน  

10. มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา จำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนรู้ทางด้านสุขภาพ และการสาธิต 
อบรม การทำสบู่ธรรมชาติ และแชมพูมะกรูดเพ่ือสุขภาพ 

11. มูลนิธิหมอชาวบ้าน การออกร้านจำหน่ายหนังสือในเครือหมอชาวบ้าน 
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12. มูลนิธิโกมลคีมทอง การออกร้านจำหน่ายหนังสือในเครือโกมลคีมทอง 
13. บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน จำกัด) การออกร้าน จำหน่ายหนังสือในเครือมติชน 

14. มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯ  มีการออกร้าน จำหน่ายคู่มือ ตำรา หนังสือที่
เกี ่ยวกับการแพทย์ไทยเดิม รวมทั้งแผ่นภาพ โปสเตอร์ สื ่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์
เครื่องมือการแพทย์ไทยเดิม เช่น กะลานวดเท้า 

 

๕. โซนบริการ (SERVICE ZONE): การบรกิารตรวจรกัษาและให้ค าปรกึษา
ดา้นสขุภาพดว้ยการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลอืก 

   

  การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการผสมผสาน
ความมั่นคงและยั่งยืนทางสุขภาพ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อหลัก สมุนไพร 
นวดไทย อนาคตไทย มีว ัตถุประสงค์ เพื ่อพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพิ ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพของการบูรณาการงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ด้วยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการผสมผสาน และสร้างโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางผสมผสานอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน ครอบคลุมและเท่าเทียม   
  ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการผสมผสาน
ความมั่นคงและยั่งยืนทางสุขภาพ มีดังนี ้

1. การจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
๑) บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผน

ไทย เช่น นวดรักษา ประคบสมุนไพร พอกยาสมุนไพร หัตถการอื่น ๆ จ่ายยาสมุนไพร นวดส่งเสริมสุขภาพ 
และเภสัชกรรมไทย มีการจ่ายยาสมุนไพร โดยแบ่งเป็นคลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกไมเกรน (ลมปะกัง) , 
คลินิกสะเก็ดเงิน, คลินิกจับโปงเข่า (ข้อเข่าเสื่อม), คลินิกผู้สูงอายุ, คลินิกสิงฆานิกา (โพรงจมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ้), คลินิกอัมพฤกษ์ อัมพาต และคลินิกการแพทย์แผนไทย จำนวน ๑,๗๖๐ คน  

๒) บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทยแ์ผน
จีน ได้แก่ การฝังเข็ม การครอบแก้ว และการทุยนา จำนวน ๖๕๕ คน 

๓) บริการตรวจวินิจฉัย บำบัด รักษา ส่งเสริม และป้องกันสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์
ทางเลือก ได้แก่ โฮมีโอพาธีย์, การกดจุดสะท้อนเท้า, การตรวจวัดระดับความเครียด, นวดระบายน้ำเหลือง, 
คลินิกตรวจสภาพผิว, นวดปรับสมดุลโครงสร้าง จำนวน ๓๗๙ คน 

ตาราง 4 จำนวน (คน) ผู้มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
 

ลำดับ คลินิกเฉพาะโรค หน่วยงาน 
จำนวน 
(คน) 

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
1 คลินิกไมเกรน รพ.อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 147 
2 คลินิกสะเก็ดเงิน รพ.พระอาจารย์ฝั่นอาจาโร จังหวัดสกลนคร 179 
3 คลินิกจับโปงเข่า (ข้อเข่าเสื่อม) รพ.การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊ป 374 
4 คลินิกผู้สูงอายุ รพ.ขุนหาญ จังหวัดศีรษะเกษ 201 
5 คลินิกสิงฆานิกา  

(โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) 
รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 117 
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ลำดับ คลินิกเฉพาะโรค หน่วยงาน 
จำนวน 
(คน) 

6 คลินิกอัมพฤกษ์ อัมพาต รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 102 
7 คลินิกการแพทย์แผนไทย รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพฯ 640 

ศาสตร์การแพทย์แผนจีน 
8 การฝังเข็ม ค ลิ นิ ก ก า ร ป ร ะ ก อบ โ ร ค ศิ ลป ะ ส า ข า ก า ร แ พทย์

แผนจีนหัว เฉียว  

 

356 
9 การครอบแก้ว 175 

10 การทุยนา 124 
 

ลำดับ คลินิกเฉพาะโรค หน่วยงาน จำนวน 
(คน) 

ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 
11 โฮมีโอพาธีย์   

 
สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 

29 
12 กดจุดสะท้อนเท้า 93 
13 ตรวจวัดระดับความเครียด 74 
14 นวดระบายน้ำเหลือง 77 
15 คลินิกตรวจสภาพผิว 32 
16 นวดปรับสมดุลโครงสร้าง 74 

 

๒.๑ การจัดบริการการแพทย์แผนไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 
1) อโรคยศาล วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร ให้คำปรึกษา ในการการรักษาโรคมะเร็งตาม

แนวทาง อโรคยศาล วัดคำประมง ให้บริการจากเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและแสดง
นิทรรศการ จำนวนผู้รับริการทั้งสิ้น 285 คน จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ๑,๕๔๑ คน  

2) บริการการแพทย์แผนจีน โดย คลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว 
จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ๒,๑๗๔ คน จำนวนผู้รับริการรวมทั้งสิ้น ๖๕๕ คน 

3) มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 176 คน 
2. การบรรยายและสาธิตให้ความรู้การดูแลสุขภาพ โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสานร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังตาราง   
นอกจากนี้ยังม ีการบรรยายและสาธิตให้ความรู้การดูแลสุขภาพ ในเวทีย่อยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ 
- ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติกับการรักษาโรคต่าง ๆ  
- สมุนไพรกับโรคเข่าเสื่อม 
- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย การทำชักรอกและพอกเข่า 
- ยาต้ม ยาสุม แก้โรคภูมิแพ้ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้สมุนไพรใกล้ตัว 
- การรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยสมุนไพร 
- นวดกดจุดกระตุ้นระบบสมอง ช่วยพัฒนาการในเด็ก, กดจุดหยุดนอนกรนเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบการหายใจ, กดจุดกระตุ้นเข่า ทุเลาอาการปวดสะโพก, กดจุดเท้าช่วยฟื้นไต กระตุ้นระบบไหลเวียน
โลหิต, กดจุดแก้ปวด แก้เมื่อย ลดการเหนื่อยล้าจากการทำงาน โดย อาจารย์ธนัท  ดลอัมพรพิสุทธ์ 

- การนวดระบายน้ำเหลือง โดย อาจารย์อำไพ ชัยชลทรัพย์ 
- สาธิตแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองและนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วย 
- การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) 
- สาธิตการทำสายยางคล้องใจ 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
 

3. ภาคีเครือข่าย  
1) สมาคมสื ่อการแพทย์แผนไทย การเผยแพร่องค์ความรู ้ศาสตร์การนวด ด้านสุขภาพ

การแพทย์แผนไทยและสุขภาพให้แก่ประชาชน และให้บริการนวดแก่ประชาชน 
2) วิสาหกิจชุมชนชลาลัย ผลิตเครื ่องดื ่มตราชลาลัย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผักปลอดสารพิษ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  เช่น ชาเขียวอู่หลง สบู่ใยบวบ เจียวกู้หลาน 
3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรมทอง  เช่น       

ยานวดสูตรไพล ยาหม่องเขียวสมุนไพร ยาหม่องสูตรไพล 
4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เวชสำอางจาก

สมุนไพร ยาตำรับสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น น้ำนมข้าว สมอคลุกชะเอม เป็นต้น 
5) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร        

ยาพอกไมเกรนที่ทำจากสมุนไพรหลายชนิด และจำหน่ายลูกประคบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เวชสำอาง 
6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดบริการตรวจเวชกรรม การจับชีพจร การ

ตรวจหาโรค และการบริการหัตถการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เช่น ลูกประคบ , แชมพูสมุนไพร, 
สเปย์ยูคาลิปตัส, โลชั่นบำรุงผิว, น้ำมันมะพร้าว เป็นต้น 
ปัญหาอุปสรรค 

๑. โครงสร้างและพื้นที ่ พบว่า กิจกรรมการจัดบริการไม่สอดคล้องกับการจัดวางผังพื ้นที ่ โดย
โครงสร้าง/ ชิ้นงาน บางจุดภายในโซนไม่ยังเรียบร้อยทำให้จัดบูธได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย ส่วนเรื่องระบบไฟฟ้า
ภายในบูธเครือข่าย นำหลอดไฟมาใช้กับปลั๊กขนาด 5 แอมป์ ที่ไม่ใช่ปลั๊ก Lighting ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

๒. การบริหารจัดการ มีความเหมาะสมดี ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือดี โดยมีผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานแต่ละจุดชัดเจน และจัดการดำเนินการตามระเบียบ 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงกว้างมากขึ้น 
 

๖. โซนจ าหนา่ยสนิคา้: การจ าหนา่ยผลติภณัฑส์มนุไพรทีม่คีณุภาพและไดม้าตรฐาน 
  

รายการบูธจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั ้งที ่ 16 (พื ้นที ่ 10 ,125 ตรม.)  
มีจำนวนบูธ 486 บูธ บูธว่าง 13 บูธ รวมทั้งสิ้น 499 บูธ รับผิดชอบโดย มูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและกรแพทย์ผสมผสาน ประกอบด้วย 

1) ยา เวชสำอาง บริการทางการแพทย์   จำนวน  207 บูธ 
2) สปาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   จำนวน  110 บูธ 
3) ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  จำนวน    50 บูธ 
4) เครื่องจักร    จำนวน    20 บูธ    
5) อาหารและเครื่องดื่ม  จำนวน   60 บูธ 
6) สินค้าเบ็ดเตล็ด   จำนวน   20 บูธ 
7) ต้นไม้และสมุนไพร    จำนวน    19 บูธ 

 ร้านค้าที่อยู่ในหลักเกณฑ์ควรได้รับการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการสุขภาพ 
และสถานพยาบาล มีจำนวน 143 ร้าน โดยได้เยี่ยมประเมินร้านที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยา 
เวชสำอาง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และเครื่องมือแพทย์จำหน่ายอยู่ใน
ร้าน ในวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2562 พบว่า มีจำนวนบูธ/ร้านที่ควรได้รับการประเมิน จำนวน 255 บูธ/ร้าน     
(บางร้านมีจำนวน 2 – 4 บูธ แต่นับรวมเป็น 1 ร้าน) ซึ่งในจำนวนนี้มีร้านที่นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาแสดงแต่ไม่ได้
จำหน่าย จำนวน 24 ร้าน สามารถจัดหมวดหมู่ได้ 5 ประเภท ประกอบด้วย 
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1) ผลิตภัณฑ์ยา     จำนวน  42 ร้าน 
2) เครื่องสำอาง    จำนวน  80 ร้าน 
3) อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม   จำนวน   19 ร้าน 
4) วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน  จำนวน     1  ร้าน 
5)  เครื่องมือแพทย์    จำนวน     1  ร้าน 

สรุปผลการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานประกอบการ และสถานพยาบาล 
การประเมินรายการผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยา เวชสำอาง เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  

วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน และเครื่องมือแพทย์ที่จำหน่ายภายในร้าน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่      
มีความรู้ ความเข้าใจในการประกอบการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาถูกต้อง และนำข้อมู ลผลิตภัณฑ์ 
รายละเอียดสินค้า เลขที่ อย. มาเสนอภายในงาน และยินดีให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินฯ และในด้าน
การโฆษณา ไม่พบว่าผิดหลักเกณฑ์ โดยตรวจพบร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
จำนวน ๑๑๙ ร้าน มีข้อสังเกตดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ 
พบว่ามีการสวมทะเบียน ซึ่งใช้ทะเบียนเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแอบอ้างจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ยา  

2) บุคคลผู ้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทยา พบว่า ไม่มีความรู ้ในด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติยา  
จึงได้นำยา มาจัดโปรโมชั่น  เช่น โปรโมชั่น 1 แถม 1 ในการจำหน่ายเพ่ือดึงดูดลูกค้า ซึ่งพบว่า ขัดต่อพระราชบัญญัติยา 

ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องสำอาง พบว่า มีรายการผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอางที่ได้รับการ
ตรวจประเมินทั้งหมด 831 รายการ พบข้อสังเกตดังนี้ 

1) ฉลากแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ระบุวันที่ผลิต และหมดอายุ  
2) การโฆษณาเกินจริงอย่างเห็นได้ชัดในบางรายการ ซึ่งจดแจ้งเลขทะเบียนเป็นเครื่องสำอาง 

แต่โฆษณาจำหน่ายในรูปแบบยา  
3) การนำความเป็นวิชาชีพมาแอบอ้างในการจำหน่ายเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชนที่มาเข้า

ชมภายในงานอาจหลงเชื่อและซื้อเพราะความเป็นวิชาชีพ 
 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารเสริม พบว่า มีรายการผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม ที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด 71 รายการ พบข้อสังเกตดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมอย่างถูกต้อง และที่
สำคัญส่วนใหญ่มักมีการโฆษณาเกินจริง เช่น รักษามะเร็งหายขาด เป็นต้น 

2) ปัญหาอ่ืน  ๆเช่น พนักงานหรือเจ้าของร้านประจำบูธไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง 
สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่ใช้ในการประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 
หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ซึ่งกิจการดังกล่าวไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพอื่น ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพแพทย์ หรือสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลจากการตรวจประเมิน สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง  สถานพยาบาลตาม 
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(คลินิก) และสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาล) พบปัญหา ดังนี้ 

1) ปัญหาที่เกิดจากสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการไม่มีเอกสารเลขที่ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ อีกทั้งสถานประกอบการมีการโฆษณาเกินความเป็นจริง อาทิ ยืดเส้น เดรนน้ำเหลือง     
เป็นต้น นอกจากนี้พบว่า บูธที่มาจัดแสดงไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่แท้จริง แต่เป็นการรวมตัวของ
บุคคลที่อ้างว่าตนเป็นหมอนวดมารวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วเปิดให้การบริการประชาชนตามงาน events ต่าง ๆ 
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2) บุคลากรไม่มีความรู้ความชำนาญ และองค์ความรู้ที ่แท้จริงเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการแพทย์     
แผนไทย ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และศาสตร์การนวดที่แท้จริง 

3) บุคลากรบางกลุ ่มอ้างว่าตนอบรมจากสถาบันต่าง ๆ จำนวนชั ่วโมงตามที่สถานศึกษานั้น
กำหนดให ้ผู้ศึกษาได้เล่าเรียน แต่แท้ที่จริงแล้วสถานศึกษาบางแห่งที่มีอาจไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ราชการ ทำให้ไม่มีสิทธิในการรักษา 

4) มีการแอบอ้างของบุคคลบางกลุ่มเพื่อการหลอกลวงประชาชน โดยอ้างว่าต้องจ่ายเงินเป็น
จำนวนมากเสียก่อน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิในการนวดรักษา  
 

สว่นการประเมินมลูคา่การทางเศรษฐกจิ 
 

 

1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดเวที Business Matching ระหว่างผู้ซื้อ
พบผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ประกอบด้วยผู้ประกอบการประเทศไทย จำนวน 97 บริษัท และผู้นำเข้าจากต่างประเทศ 
57 บริษัท Business Matching เกิดการเจรจาการค้าธุรกิจ 377 คู่ ในวันที่ 6 มีนาคม 2562  ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

 พบว่า รายได้จากการการจับคู่ทางธุรกิจ มากกว่า 100 ล้านบาท (ผู้ประกอบการประมาณ 50% ยัง
ไม่สามารถแจ้งมูลค่าได้เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาซื้อขาย) ในปีนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ 
อาหารเสริมสุขภาพ  เครื่องสำอาง สปา สมุนไพรธรรมชาติ 

2. บริษัทออแกนไนท์เซอร์ “ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอมพ์-อาร์ต” เก็บข้อมูล โดยวิธีการสำรวจด้วยการ
สัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรง (personal interview) จากบูธนิทรรศการโซนผลิตภัณฑ์และภาคีเครือข่าย   
ณ อาคาร 10 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 10 
มีนาคม 2562 มีจำนวน 8,884,650 บาท ซึ่งได้สรุปผล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังตาราง  

ตาราง 5 รายได้จากบูธนิทรรศการโซนผลิตภัณฑ์และภาคีเครือข่าย 

 

  

 
 

3. อาจารย์กุลพล คุปรัตน์ และคณะ ประเมินผลภาพรวมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
ดำเนินการเก็บข้อมูล ร้านค้าที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีสินค้าจำหน่าย 
จำนวน 486 บูธ ด้วยวิธีการสำรวจด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้คำตอบโดยตรง (Personal interview) มีร้านค้าตอบ
แบบสอบถาม ทั้งสิ้น 317 ร้าน พบว่า ข้อมูลยอดขายจากการจำหน่ายสินค้า ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 
มีจำนวน 21,951,306 บาท ซึ่งได้สรุปผล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังตาราง 

ตาราง 6 รายได้จากร้านค้าที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริการอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

โซนนิทรรศการ รายได้ (บาท) 
Wisdom Zone          3,270,644.00  
Product Zone          4,949,676.00  
Service Zone             664,330.00  
รวม         8,884,650.00 

วันที่จัดงาน รายได้ (บาท) 
วันท่ี  6  มี.ค. 62           4,033,458.00  
วันท่ี  7  มี.ค. 62          4,319,477.00  
วันท่ี  8  มี.ค. 62          3,711,792.00  
วันท่ี  9  มี.ค. 62          4,258,436.00  
วันท่ี 10 มี.ค. 62          5,628,143.00  

รวม        21,951,306.00 
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เมื่อจำแนกผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีรายได้จากสปาและผลิตภัณฑ์
เสร ิมอาหารมากที ่ส ุด 6,124,247 บาท (ร ้อยละ 28) รองลงมา ยาจากสมุนไพรและเวชสำอาง 
5,562,337 บาท (ร ้อยละ 25) บร ิการทางการแพทย์และยา 4,069 ,526 บาท (ร ้อยละ 19)            
OTOP 2,201,726 บาท (ร้อยละ 10) และอ่ืน ๆ 3,993,470 บาท (ร้อยละ 18) ตามลำดับ  
ปัญหา อุปสรรค  

1. ผู้ประกอบการบางส่วนไม่มีความเข้าใจและรับทราบในระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ การจัดทำ
ฉลาก การขออนุญาต และการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดการชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์อีกครั้ง 
เนื่องจากร้านค้าที่ออกร้านในงานครั้งนี้ บางส่วนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคยมางานมหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติฯ ครั้งที่ 16  

2. ด้านคลินิก สถานพยาบาลภายในงาน พบว่า ไม่นำใบอนุญาตขึ้นแสดงภายในบูธ ในขณะเดียวกัน
โซน OTOP พบว่า มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอื่น ๆ เช่น กลุ่มยาสมุนไพร กลุ่มอาหารเสริม และวัตถุดิบ 
วางจำหน่ายภายในโซน OTOP ส่งผลให้การดำเนินงานของคณะตรวจประเมินฯ จำเป็นต้องแบ่งกลุ่ม
คณะทำงานตามประเภทผลิตภัณฑ์หลายกลุ่มเพ่ือให้การตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ครบถ้วนทุกประเภท 

3. ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พบว่า การโฆษณาสรรพคุณของอาหารเสริมเข้าข่ายประเภทยา  
ส่งผลเกิดการโฆษณาชวนเชื่อได้ง่าย 

4. ด้านการให้บริการของสถานพยาบาล พบว่า มีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารเสริม ภายในสถาน
บริการ ซึ่งผู้จำหน่ายมีความเข้าใจผิดในเรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในสถานบริการ  

5. ผู้ประกอบการบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการตักเตือนเพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของคณะตรวจประเมินฯ  

6. สินค้าบางประเภทมีการแอบอ้างเลขที่จดแจ้ง และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยมีฉลากที่ไม่ถูกต้อง 
7. ผู้ประกอบการภายในโซนสินค้า OTOP ประเภทวิสาหกิจชุมชนบางรายไม่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์

การวางจำหน่ายสินค้า ส่งผลให้สินค้าที่นำมาจำหน่ายบางประเภทไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
8. ด้านการให้ข้อมูลของผู้จำหน่ายสินค้าแก่คณะตรวจประเมินฯ พบว่า ผู้จำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ 

ไม่สามารถให้ข้อมูลเรื่องการจดแจ้งของผลิตภัณฑ์แก่เจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่ใช่เจ้าของผลิตภัณฑ์จึงทำให้
ต้องใช้เวลาประสานงานเป็นระยะเวลานาน  

9. รายการสินค้าที่ผู้ประกอบการส่งข้อมูลให้ มีรายการไม่ตรงกับรายการสินค้าที่จำหน่ายหน้าร้าน  
ข้อเสนะแนะ  

1. ผลิตภัณฑ์ใดที่ผิดหลักเกณฑ์ควรให้เก็บผลิตภัณฑ์นั้นและไม่ให้วางจำหน่าย 
2. ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เห็นควรสงวนสิทธิ์ในปีต่อไป 
3. ควรมีการจัดอบรมความรู้ ชี้แจงต่อผู้ประกอบการเรื่องของหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติยา สถานพยาบาล และสถานประกอบการสุขภาพ

 ข้อสังเกต
 ผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น “น้ำมันทาสมุนไพร” ฉลากขออนุญาตมีเลขจดแจ้งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง แต่ผู ้ปะระกอบการนำมาวางขายและจำหน่ายในร้าน โดยมีการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่า      
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยา มีสรรพคุณ แก้อาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ ดังนั้น อาจเป็นข้อมูลสำคัญในการเฝ้า
ระวัง และการให้อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

 

๑. รายช่ือองค์กรภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการ

ประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

111 รายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังที่ 16 
และการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ คร้ังท่ี 16 

“สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย” 

โซนวิชาการประจำปีฯ 

1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
2. มูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก 
3. มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
4. ภาควิชาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
5. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
6. สถาบันพระบรมราชชนก 
7. สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
8. หน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ 
9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

โซนตลาดความรู้ 
1. หน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ 
2. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
3. มูลนิธิศูนย์สือ่เพื่อการพัฒนา   
4. มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา  
5. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  
6. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนวิมลมัง

คลาราม (วัดโพธ์ิ) 
7. สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย  
8. ว ิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาว ิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โซนผลิตภัณฑ์ 

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
3. กรมการค้าภายใน สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่ง

ประเทศไทย 
4. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
5. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
6. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 
7. สถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย 
8. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
9. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10. สำนักพัฒนาและส่งเสร ิมธ ุรก ิจบร ิการ กรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 

11. สำน ักงานนโยบายและย ุทธศาสตร ์การ ค้า 
กระทรวงพาณิชย์ 

12. กองนโยบายเทคโนโลย ี เพ ื ่อการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั ่งย ืน สำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

13. สำนักงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจ
ชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

14. กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

15. กองกำหนดมาตรฐาน สำน ักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

16. กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

17. องค์การเภสัชกรรม 
18. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
19. ศูนย์ส่งเสริมและให้คำปรึกษาผู ้ประกอบการ

สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
20. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
21. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
23. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
24. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี 
26. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
27. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
28. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
32. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
33. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
34. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
35. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย 
36. มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระ-

อุปถัมภ์สมเด ็จพระเจ ้าภคินี เธอ เจ ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

37. บริษัท ธงทองโอสถ จำกัด 
38. โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
39. บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 
40. บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด 
41. บริษัท เนเจอร์ไอเดีย จำกัด 
42. วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน 
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สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ คร้ังท่ี 1๖ 
43. บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด 
44. บริษัท สเปเชียลตี้อินโนเวชั่น จำกัด 
45. บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ 

เฮลท์แคร์ จำกัด   
46. พญาไพร 
47. บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

โซนบริการ 
1. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน (ยศเส) 
2. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่

แฟ๊บ สุภัทโท 
3. อโรคยศาล วัดคำประมง 
4. ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดภายใต้มูลนิธิส่งเสริม

อาชีพคนตาบอด 
5. โรงพยาบาลอู่ทอง 
6. โรงพยาบาลขุนหาญ 
7. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง 
9. คลิน ิกประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน 

หัวเฉียว 
10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 
11. หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี  โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

โซนภูมิปัญญา 
1. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
3. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ     
5. โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ 
6. สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และ

มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
7. มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด 
8. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร (อโรคยาศาล วัดคำ
ประมง) 

9. มูลนิธิสุขภาพไทย  
10. เครือข่ายภูมิปัญญาภาคเหนือ   
11. เครือข่ายภูมิปัญญาภาคกลาง 
12. เครือข่ายภูมิปัญญาภาคใต้   
13. เครือข่ายภูมิปัญญาภาคอีสาน  
14. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
15. สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 
16. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 

 

 

17. มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 
18. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย 

     

  

 

     โซนภาคีเครือข่าย 

1. วิหาสกิจชุมชนชลาลัย 
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 
5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6. มูลนิธิโกมลคีมทอง 
7. บริษัท งานดี จำกัด (ในเครือมติชน จำกัด) 
8. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์

แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย 
9. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยวัด

พุทธปัญญา 
10. กรมประชาสัมพันธ์ 
11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
12. ศูนย์สินค้าพ้ืนบ้านไทย (สำนักงานเลขานุการ ส.ว.

แคล้ว นรปติ) 
13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
14. มูลนิธิสร้างสรรค์เพ่ือคนพิการ 
15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (วิสาหกิจชุมชน

ชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน) 
16. กองทุนออมแห่งชาติ 
17. มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา 
18. มูลนิธิหมอชาวบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

246 
 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
 

 

 

สำเนาคู่ฉบับ 

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที่              /๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการ 
ประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 

                            
 ตามที ่  กระทรวงสาธารณสุข ได้จ ัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  เป็นประจำทุกปี   
โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานในการประสานงานการดำเนินการกับภาคี 
เครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ พัฒนาการจัดการความรู้ในการเสริมสร้าง 
ศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 เพื่อให้การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กระทรวงสาธารณสุข จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ข้อ 1. องค์ประกอบ 

1.๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                   ประธานกรรมการ 
1.๒ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            รองประธานกรรมการ 
1.๓ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือผู้แทน                    กรรมการ 
1.๔ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทน          กรรมการ 
1.๕ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน            กรรมการ 
1.๖ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน        กรรมการ 
1.๗ ผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน          กรรมการ 
1.๘ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์                                        กรรมการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้แทน 
1.๙ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ                                    กรรมการ 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทน 
1.๑๐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ หรือผู้แทน           กรรมการ 
1.๑๑ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย         กรรมการ 

หรือผู้แทน 
1.๑๒ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย      กรรมการ 

หรือผู้แทน 
1.๑๓ ประธานมูลนิธิหมอชาวบ้าน หรือผู้แทน                                          กรรมการ 
1.๑๔ ประธานมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค  หรือผู้แทน                                          กรรมการ 
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1.๑๕ ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา หรือผู้แทน                         กรรมการ 
1.๑๖ ประธานมูลนิธิชีววิถี หรือผู้แทน                                                 กรรมการ 
1.๑๗ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หรือผู้แทน               กรรมการ 
1.๑๘ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         กรรมการ 

หรือผู้แทน 
1.๑๙ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน               กรรมการ 
1.๒๐ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน     กรรมการ 
1.๒๑ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน       กรรมการ 
1.๒๒ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน                          กรรมการ 
1.๒๓ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หรือผู้แทน                                   กรรมการ 
1.๒๔ นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ                                                        กรรมการ 

 มูลนิธิสุขภาพไทย 
1.๒๕ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                  กรรมการ 

ที่ได้รับมอบหมาย                                                           และเลขานุการ 
1.๒๖ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน                                         กรรมการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                  และผู้ช่วยเลขานุการ 
1.๒๗ นางสาวรัชนี จันทร์เกษ                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้  
กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1.๒๘ นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ์                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ 
นักจัดการงานทั่วไป 
กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ข้อ 2. อำนาจหน้าที่ 
2.๑ กำหนดกรอบ และแนวทางการดำเนินงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุม

วิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที ่16   
2.๒ ติดตามกำกับดูแลการจัดงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
2.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือดำเนินงานตามความเหมาะสม 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
       สั่ง ณ วันที่        ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
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คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 
และการประชุมวิชาการประจำปกีารแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
                                                   ที่         /๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  
       และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 

                          
 ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดจัดโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุม
วิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ทั้งนี้ได้
มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานในการประสานงานและ  ร่วม
ดำเนินการกับองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มบุคคลและประเทศสู่ความมั่นคงทางสุขภาพและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 เพื่อให้การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการวิชาการ 
โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที ่16  โดยมีองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจ ดังนี้  
 ข้อ 1. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน 

1.1 องค์ประกอบ 
1) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์)  ที่ปรึกษา 
2) ประธานมูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         ที่ปรึกษา 
3) ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร         ที่ปรึกษา 
4) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก            ประธาน   
5) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    รองประธาน 

       ที่ได้รับมอบหมาย 
6) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
7) รองอธิบดีกรมการแพทย์ หรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
8) รองอธิบดีกรมอนามัยหรือ ผู้แทน     อนุกรรมการ 
9) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
10) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
11) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
12) รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
13) รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน   อนุกรรมการ 
14) นายกสภาการแพทย์แผนไทย หรือผู้แทน    อนุกรรมการ 
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15) คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    อนุกรรมการ 
16) รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
17) รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม หรือผู้แทน     อนุกรรมการ 
18) นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์              อนุกรรมการ 

รองประธานกรรมการบริษัทมติชน จำกัด (มหาชน) 
19) นายประพจน์  เภตรากาศ          อนุกรรมการ 

             รองประธานมูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
20) นางสาวจิราพร  ลิ้มปานานนท์        อนุกรรมการ 

          รองประธานมูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม 
21) นายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ                อนุกรรมการ 

 เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย 
22) นางผลิดา  สนธิ์สุวรรณ          อนุกรรมการ 
23) ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า     อนุกรรมการ 
      กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน 
๒๔)  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
๒๕) ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสาขา 2      อนุกรรมการ 

       กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือผู้แทน 
๒๖) ผู้อำนวยการฝ่ายแผนงบประมาณและกลยุทธ์องค์กร    อนุกรรมการ 
   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน 
๒๗) เลขานุการกรม           อนุกรรมการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒๘) ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย      อนุกรรมการ 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒๙) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก        อนุกรรมการ 

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๐) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์     อนุกรรมการ 

          แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
      กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๑) ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร     อนุกรรมการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๒)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน    อนุกรรมการ 

              กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓๓) ผู้อำนวยการกองสมุนไพร          อนุกรรมการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 

 

34) นาง… 
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34) นางศุภวรรณ พันธ์บูรณะ                     อนุกรรมการ 
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน                  
        กองวิชาการและแผนงาน 

  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
35) นางอิศยาภรณ์  ใจดี 
  หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร            อนุกรรมการ 

         กองวิชาการและแผนงาน 
         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

36) นายสมศักดิ์  กรีชัย 
  หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ           อนุกรรมการ 

         กองวิชาการและแผนงาน 
         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

37) นางศรีจรรยา โชตึก 
  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน           อนุกรรมการ 

         กองวิชาการและแผนงาน 
         กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

38) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน               อนุกรรมการ 
         กองวิชาการและแผนงาน                                                            และเลขานุการ    

39) นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ 
  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้                  อนุกรรมการ 

  กองวิชาการและแผนงาน                                                                  และผู้ช่วยเลขานุการ                                             
  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

40) นายสมชาย  ช้างแก้วมณี                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

41) นางสาวชลทิวา  ทองรัตน์                        ผู้ช่วยเลขานุการ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

      ๑.2  หน้าที่และอำนาจ 
 ๑) กำหนดห ั วข ้อหล ัก  แนวทาง  และร ูปแบบการจ ัด งานมหกรรมสม ุนไพร                      
แห่งชาติฯครั้งที่ 16  

 ๒)  อำนวยการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั ้งที ่  16 ร่วมกับองค์กรภาคี      
เครือข่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 ๓) รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการอำนวยการฯ ทราบ 
 ๔) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือสนับสนุนการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 16 
 ๕) ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

 ข้อ ๒… 
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ข้อ 2. คณะอนุกรรมการวิชาการ 
2.1 องค์ประกอบ  

1) นายลือชา  วนรัตน์ ที่ปรึกษา 
2) นางวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ ที่ปรึกษา 
3) อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก       ที่ปรึกษา 
4) นายสุริยะ  วงศ์คงคาเทพ ประธาน 
5) รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   รองประธาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 
6) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
7) นางสาวสำลี  ใจดี อนุกรรมการ 

 ประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
8) นายประพจน์  เภตรากาศ  อนุกรรมการ 

 รองประธานมูลนิธิส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
9) นายกสภาเภสัชกรรม  อนุกรรมการ 
10) หัวหน้าภาควิชาสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  อนุกรรมการ 

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน 
11) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
12) ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก หรือผู้แทน  อนุกรรมการ 
13) หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข  อนุกรรมการ 

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทน 
        ๑๔) นายยงศักดิ ์ ตันติปิฎก  อนุกรรมการ 

   หัวหน้าหน่วยวิจัยภูมิปัญญาสุขภาพ 
15) นางสาวผกากรอง  ขวัญข้าว  อนุกรรมการ 

     โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
16) ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย  อนุกรรมการ 

   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
17) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อนุกรรมการ 

   และแพทย์พื้นบ้านไทย  
   กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

18) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก  อนุกรรมการ 
    กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

19) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                    อนุกรรมการ  
             กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

20) นางศุภวรรณ  พันธ์บรูณะ อนุกรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนากำลังคน 
กองวิชาการและแผนงาน 

              กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
21) นาง… 
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14) นางมณฑกา  ธีรชัยสกลุ อนุกรรมการ 
หัวหน้าสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย 
สถาบันการแพทย์แผนไทย  

 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
15) ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน อนุกรรมการ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเลขานุการ 
16) นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ อนุกรรมการ 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้  และผู้ช่วยเลขานุการ 
กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

17) นางสาวดวงแก้ว  ปัญญาภู                                                       ผูช้่วยเลขานุการ  
เภสัชกรชำนาญการ 
กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

18) นางสาวศรัณยา จันษร                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ  
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

           ๒.2 หน้าที่และอำนาจ 

                 ๑) กำหนดประเด็นเนื้อหาทางวิชาการในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุม
วิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
                  ๒) กำหนดรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนเนื้อหาทางวิชาการผ่านการประชุมวิชาการ
ประจำปีฯ การประกวดผลงานวิชาการ ตลาดความรู้ และการจัดนิทรรศการ ที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน 
                    ๓) กำหนดกรอบ เนื้อหา และแนวทางการประเมินผล พร้อมจัดทำสรุปประเมินผลการจัดงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์
ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
                 ๔) ติดตาม กำกับการขับเคลื่อนเนื้อหาทางวิชาการ 
                 ๕) จัดทำสรุปผลการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ  
                 ๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนทางวิชาการฯ 
                 ๗) ดำเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่       ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 






