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คำนำ 
 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดย สำนักวิชาการ ไดดำเนิน

การจัดทำ รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก (Thai Traditional and Alternative Health Profile) นับเปน

รายงานการสาธารณสุขไทยดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

ฉบับแรก ซึ่งไดผานกระบวนการมีสวนรวมจากผูเชี่ยวชาญและผูแทนหนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อใหรายงานดังกลาวเปนประโยชนในการเปนขอมูลกำหนดนโยบาย และ

ทิศทางของการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

การจัดทำรายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ นี้ มีเรื่องเดนที่มีความสำคัญรวม ๙ เรื่อง คือ  

๑. ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ  

๒. นโยบายและยุทธศาสตรดานการแพทยแผนไทยฯ  

๓. ระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก  

๔. สถานการณยาแผนไทย       

๕. ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบาน  

๖. สถานการณการขับเคลื่อนภูม ิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการแพทยแผนไทย  

การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

๗. การคุมครองภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

๘. สถานภาพงานวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทย 

พื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

๙. ทิศทางการพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบาน      

 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเล ือก ขอขอบคุณผู  เช ี่ยวชาญ  

นักวิชาการ และหนวยงานที่รับผิดชอบที่ไดมีสวนในการพัฒนาเนื้อหาความรูและขอมูลจนเปน

รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน และการแพทย 

ทางเลือกฉบับนี้ และหวังวาจะเปนประโยชนในการพัฒนางานและการอางอิงทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติตอไป 

 

 

 

  

 (แพทยหญิงวิลาวัณย จึงประเสริฐ) 

 อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
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รายนามผูจัดทำเฉพาะบท 
 
บทที่ ๑ ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 
 และการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 
 โดย อาจารยสันติสุข โสภณศิริ มูลนิธิสุขภาพไทย 
 
บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตรชาติ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
 และการแพทยทางเลือก 
 โดย ประพจน เภตรากาศ รุจิรา ทวีรัตน วิชัย จันทรกิติวัฒน 
  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 
บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
 โดย พินทุสร เหมพิสุทธิ์  
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
 
บทที่ ๔ สถานการณยาแผนไทย 
 โดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท, รศ.ดร.สุรัตนา อำนวยผล  
  คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  รัชนี จันทรเกษ 
  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 
บทที่ ๕ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบาน      
 ๕.๑ ตำรับตำราการแพทยแผนไทย 
  โดย พิมพพรรณ ไพบูลยหวังเจริญ 
   สำนักหอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 
 ๕.๒ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคเหนือ 
  โดย ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ และ ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ 
   วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 ๕.๓ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคอีสาน 
  โดย ดร.อุษา กลิ่นหอม 
   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ๕.๔ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคกลาง 
  โดย สุธน พรบัณฑิตยปทมา, เสาวณีย กุลสมบูรณ และคณะ 
   สำนักการแพทยพื้นบานไทย  
   กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
 ๕๕ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคใต  
  โดย ดร.เลิศชาย ศิริชัย  
   สำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
 ๕.๖ ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพกับระบบสุขภาพภาคประชาชน 
  โดย วีรพงษ เกรียงสินยศ, อรนุช มะลิลา 
   มูลนิธิสุขภาพไทย 
   ปารณัฐ สุขสุทธิ์ 
   สำนักวิจัยและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
บทที่ ๖ สถานการณการขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการแพทยแผนไทย 
 การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
 ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
 โดย ประพจน เภตรากาศ  
  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
  วีรพงษ เกรียงสินยศ มูลนิธิสุขภาพไทย 
 
บทที่ ๗ การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร 
 โดย บันฑูร เศรษฐศิโรตม สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
  ประพจน เภตรากาศ  
  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
 
บทที่ ๘ สถานการณงานวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย  
 การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
 โดย รัชนี จันทรเกษ  
  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
  ปารณัฐ สุขสุทธิ์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
บทที่ ๙ ทิศทางการพัฒนาการแพทยพื้นบาน และการแพทยแผนไทย  
 โดย นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน   
  ประธานคณะกรรมการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพแหงชาติ 
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สารบัญ 
 

หนา 

คำนำ   (๓) 

รายนามผูจัดทำเฉพาะบท (๔) 

สารบัญตาราง (๙) 

สารบัญภาพ  (๑๓) 

บทที่ ๑ ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 

 และการแพทยทางเลือกในประเทศไทย ๑ 

 ๑.๑ บทนำ ๑ 

 ๑.๒ พัฒนาการการแพทยแผนไทยในแตละกาลสมัย ๔ 

 ๑.๓ การแพทยแผนไทยไดมีการพัฒนามาตามลำดับ ๙ 

 ๑.๔ การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

  ในชวงนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน ๕๙ 

 

บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตรชาติ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  

 และการแพทยทางเลือก ๖๗ 

 ๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ๖๗ 

 ๒.๒ แผนพัฒนาการสาธารณสุข ๗๐ 

 ๒.๓ แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท  

  พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ๘๒ 

 ๒.๔ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๙๐ 

 

บทที่ ๓ ระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  

 และการแพทยทางเลือก ๑๐๑ 

 ๓.๑ กำลังคนดานการแพทยแผนไทยฯ ๑๐๒ 

 ๓.๒ สถานบริการดานการแพทยแผนไทยฯ ๑๑๕ 
 ๓.๓ งบประมาณดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  

  และการแพทยทางเลือก ในระบบสุขภาพ ๑๕๓ 

 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

(7)

หนา 

บทที่ ๔ สถานการณยาแผนไทย ๑๖๓ 

 ๔.๑ สถานการณการคัดเลือกยา ๑๖๓ 

 ๔.๒ สถานการณการจัดหาและการผลิตยา ๑๗๐ 

 ๔.๓ สถานการณการกระจายยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร ๑๗๙ 

 ๔.๔ สถานการณการใชยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรอยางเหมาะสม ๑๘๒ 

 

บทที่ ๕ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบาน ๑๙๙ 

 ๕.๑ ตำรับตำราการแพทยแผนไทย ๒๐๐ 

 ๕.๒ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคเหนือ ๒๒๖ 

 ๕.๓ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคอีสาน ๒๔๐ 

 ๕.๔ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคกลาง ๒๕๕ 

 ๕๕ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคใต ๒๖๔ 

 ๕.๖ ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพกับระบบสุขภาพภาคประชาชน ๒๘๗ 

 

บทที่ ๖ สถานการณการขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการแพทยแผนไทย 

 การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

 ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ๓๑๕ 

 
บทที่ ๗ การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

 การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร ๓๒๗ 
 ๗.๑ สถานการณดานกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ๓๒๘ 

 ๗.๒ การทบทวนสถานการณและความเปลี่ยนแปลง 

  ที่มีผลตอการคุมครองภูมิปญญาไทย  ๓๓๒ 

 ๗.๓ การดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรค  

  ความกาวหนาในการคุมครองภูมิปญญาไทย ๓๕๒ 
 ๗.๔ ความกาวหนาการเจรจาคุมครองภมิูปญญาทองถ่ินในเวทีระหวางประเทศ ๓๖๒ 

 ๗.๕ สถานการณการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

  ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
  พ.ศ. ๒๕๔๒ ๓๖๘ 
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หนา 

บทที่ ๘ สถานการณงานวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย  

 การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ๓๗๗ 

 ๘.๑ บทนำ ๓๗๗ 

 ๘.๒ สถานการณการวิจัย ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยพื้นบาน 

  และการแพทยแผนไทย ๓๗๘ 

 ๘.๓ การวิจัยเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

  การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ๔๑๑ 

 

บทที่ ๙ ทิศทางการพัฒนาการแพทยพื้นบาน และการแพทยแผนไทย ๔๑๙ 

 

คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการสาธารณสุขไทย  

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก  

(Thai Traditional and Alternative Health Profile) ๔๒๓ 

 

บรรณานุกรม ๔๒๖ 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

(9)

สารบัญตาราง 
 

หนา 

บทที่ ๓ 

 ตาราง ๓.๑ ขอมูลสถาบันการผลิตและหลักสูตรดานการแพทยแผนไทย 

  และการแพทยแผนไทยประยุกต ๑๐๒ 

 ตาราง ๓.๒ จำนวนผูประกอบโรคศิลปะที่ไดขึ้นทะเบียนไว  

  ป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ๑๐๗ 

 ตาราง ๓.๓ จำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ป ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ๑๐๘ 

 ตาราง ๓.๔ จำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ ๑๑๔ 

 ตาราง ๓.๕ จำนวนและรอยละของสถานบริการการแพทยแผนไทยที่ผาน 

  การประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทย  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๑๖ 

 ตาราง ๓.๖ จำนวนและรอยละสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ป ๒๕๕๐  

  จำแนกตามประเภทการใหบริการ ๑๑๗ 

 ตาราง ๓.๗ จำนวนและรอยละของผูใหบริการการแพทยแผนไทย 

  ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ป ๒๕๕๐  

  จำแนกตามประเภทวิชาชีพ ๑๑๙ 

 ตาราง ๓.๘ เปรียบเทียบรอยละของจำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาล 

  และฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทยทางเลือก  

  กับจำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาและฟนฟูสภาพทั้งหมด 

  ในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสาธารณสุข  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๒๑ 

 ตาราง ๓.๙ จำนวนและรอยละผูรับบริการการแพทยแผนไทย 

  ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ป ๒๕๕๐  
  จำแนกตามประเภทบริการ ๑๒๖ 

 ตาราง ๓.๑๐ เปรียบเทียบรอยละของมูลคาการใชยาจากสมุนไพร กับ  

  มูลคาการใชยาทั้งหมด ในสถานบริการสาธารณสุข 
  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๒๘ 

 ตาราง ๓.๑๑ จำนวนสถานพยาบาลประเภทไมรับผูปวยไวคางคืน ภาคเอกชน  

  ป ๒๕๔๙, ๒๕๕๐ ๑๓๓ 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
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หนา 

 ตาราง ๓.๑๒ สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณทั่วราชอาณาจักร  

  ประจำป ๒๕๕๒ ๑๓๔ 

 ตาราง ๓.๑๓ สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณ  

  รายจังหวัด ประจำป ๒๕๕๒ ๑๓๖ 

 ตาราง ๓.๑๔ จำนวนสถานบริการดานสุขภาพภาครัฐที่ใหบริการ 

  ดานการแพทยแผนไทย ป พ.ศ. ๒๕๕๒  

  แยกตามระดับสถานบริการ รายภาค รายเขต รายจังหวัด ๑๔๐ 

 ตาราง ๓.๑๕ จำนวนและรอยละสถานบริการการแพทยแผนไทย 

  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอรับเงินชดเชยบริการ 

  การแพทยแผนไทย จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๔๔ 

 ตาราง ๓.๑๖ จำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

  สนับสนุนเพื่อชดเชยหนวยบริการการแพทยแผนไทย  

  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายเขต ๑๔๕ 

 ตาราง ๓.๑๗ งบประมาณภาครัฐดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  

  และการแพทยทางเลือก ป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓  ๑๕๓ 

 

บทที่ ๔ 

 ตาราง ๔.๑ สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณในแตละป  

  ตั้งแตป ๒๕๒๖-๒๕๕๒ ๑๖๔ 

 ตาราง ๔.๒ สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ  

  แบงตามรูปแบบยา ป ๒๕๔๒ ๑๖๕ 
 ตาราง ๔.๓ จำนวนสถานที่ขาย ผลิต และสถานที่นำหรือสั่งยาแผนโบราณ 

  เขามาในราชอาณาจักร ระหวางป ๒๕๓๙-๒๕๕๒ ๑๗๑ 

 ตาราง ๔.๔ มูลคาการผลิตและการนำส่ังยาเขาฯ สำหรับยาแผนโบราณ  

  ตั้งแตป ๒๕๓๐-๒๕๕๑ ๑๗๒ 

 ตาราง ๔.๕ หนวยงานตางๆ ที่สงตัวอยางเขารวมการตรวจคุณภาพสมุนไพรไทย  
  ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๕๐ ๑๗๖ 

 ตาราง ๔.๖ ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพสมุนไพรไทย  

  จำแนกตามปงบประมาณ ๑๗๗ 
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หนา 

 ตาราง ๔.๗ ประเภทการบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข 

  ภาครัฐ ๒,๕๒๑ แหง จำแนกรายภาค ๑๘๐ 

 ตาราง ๔.๘ การกระจายการบริการการใชยาแผนไทยและยาสมุนไพร 

  ในระบบขอมูล ๑๘ แฟมของสถานีอนามัย ๑,๖๕๑ แหง  

  จำแนกรายภาค ๑๘๑ 

 ตาราง ๔.๙ รายการการใชยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  

  ๒,๕๒๑ แหง ปงบประมาณ ๒๕๔๙ จำแนกตามแหลงที่มา ๑๘๓ 

 ตาราง ๔.๑๐ มูลคาการใชยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  

  ๒,๕๒๑ แหง ปงบประมาณ ๒๕๔๙ จำแนกตามแหลงที่มา ๑๘๓ 

 ตาราง ๔.๑๑ มลูคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมนุไพรใน/นอกบญัชียาหลกัแหงชาติ 

  ของสถานีอนามัย ๑,๖๕๑ แหง จำแนกรายภาค ๑๘๖ 

 ตาราง ๔.๑๒ ตารางเปรียบเทียบมูลคาการใชยาใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติ 

  ของสถานบริการภาครัฐ ตอบแบบสอบถามระหวาง 

  เดือนกุมภาพันธ-กันยายน ๒๕๕๐ และสถานีอนามัย  

  (แฟมขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑- 

  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒) ๑๘๘ 

 ตาราง ๔.๑๓ รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๙  

  ที่ใชในสถานบริการภาครัฐในสวนภูมิภาค จำนวน ๓๑๘ แหง  

  จำแนกตามรายการยาจากสมุนไพรฯ ๑๘๙ 

 ตาราง ๔.๑๔ รายการยาจากสมุนไพรนอกบัญชียาหลักฯ ๒๕ อันดับแรกที่ใชใน 

  สถานบริการภาครัฐในสวนภูมิภาค จำนวน ๓๑๘ แหง  

  จำแนกตามรายการยาจากสมุนไพรฯ ๑๙๐ 

 ตาราง ๔.๑๕ รายการยาสมุนไพรเดี่ยวที่เปนยานอกบัญชียาหลักฯ  

  ที่ใชในสถานบริการภาครัฐในสวนภูมิภาค จำนวน ๓๑๘ แหง  
  จำแนกตามรายการยาสมุนไพรเดี่ยวฯ ๑๙๑ 

 ตาราง ๔.๑๖ รายการยาตำรับนอกบัญชียาหลักฯ ที่ใชในสถานบริการภาครัฐ 

  ในสวนภูมิภาค จำนวน ๓๑๘ แหง  
  จำแนกตามรายการยาตำรับฯ ๑๙๓ 

 ตาราง ๔.๑๗ จำนวนผูปวยที่มีการติดตามและเกิดอาการไมพึงประสงค 

  จากการใชยาสมุนไพร ๑๙๖ 
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บทที่ ๕ 

 ตาราง ๕.๑ ประเภทหมอพื้นบาน จำแนกตามพื้นที่ภาค/จังหวัด  

  ของแผนงานพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง 

  ของชุมชน ในป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ ๒๘๙ 

 ตาราง ๕.๒ แสดงผลการสำรวจสมุนไพรเพื่อการอนุรักษและ 

  ประโยชนใชสอยของชุมชน ๓๐๓ 
 

บทที่ ๘ 

 ตาราง ๘.๑ การจำแนกจำนวน ประเภทและสัดสวน 

  ของงานวิจัยภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ ๓๘๓ 

 ตาราง ๘.๒ งานวิจัยแพทยแผนไทยจากงานประจำ 

  ของแผนงานพัฒนาเครือขายวิจัย สวรส. ๔๐๐ 

 ตาราง ๘.๓ ภาพรวมงบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรร 

  ปงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๓ ๔๐๕ 

 ตาราง ๘.๔ จำนวนงานวิจัยฉบับเต็มและบทคัดยอ 

  ในวารสารกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

  ป ๒๕๔๗-๒๕๕๒ ๔๐๗ 
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สารบัญภาพ 
 

หนา 

บทที่ ๓ 

 ภาพ ๓.๑ จำนวนนักศึกษาที่รับและจบการศึกษาหลักสูตร 

  การแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต  

  ระหวางป ๒๕๔๑–๒๕๕๐ ๑๐๕ 

 ภาพ ๓.๒ จำนวนผูประกอบโรคศิลปะที่ไดขึ้นทะเบียนไว  

 ป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ ๑๐๗ 

 ภาพ ๓.๓ จำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย  

 ป ๒๕๔๗–๒๕๕๐ รายภาค ๑๑๓ 

 ภาพ ๓.๔ เปรียบเทียบจำนวนและรอยละของสถานบริการการแพทยแผนไทย 

 ที่ผานการประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทย  

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๑๖ 

 ภาพ ๓.๕ จำนวนและรอยละสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ (๒,๕๒๑ แหง) 

 ป ๒๕๕๐ จำแนกตามประเภทการใหบริการ ๑๑๘ 

 ภาพ ๓.๖ จำนวนและรอยละของผูใหบริการการแพทยแผนไทย 

 ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ป ๒๕๕๐  

 จำแนกตามประเภทวิชาชีพ  ๑๑๙ 

 ภาพ ๓.๗ เปรียบเทียบรอยละของจำนวนผูปวยที่มารับบริการ 

 รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและ/หรือ 

 การแพทยทางเลือก กับ จำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาและฟนฟู 

 สภาพทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสาธารณสุข  

 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายภาค ๑๒๕ 

 ภาพ ๓.๘ จำนวนและรอยละผูรับบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการ 

 สาธารณสุขภาครัฐ ป ๒๕๕๐ จำแนกตามประเภทบริการ ๑๒๗ 

 ภาพ ๓.๙ เปรียบเทียบรอยละของมูลคาการใชยาจากสมุนไพร กับ  

 มูลคาการใชยาทั้งหมด ในสถานบริการสาธารณสุข 

 สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายภาค ๑๓๒ 

 ภาพ ๓.๑๐ เปรียบเทียบจำนวนเงินการจัดสรรงบประมาณที่ สปสช. สนับสนุนเพื่อ 

 ชดเชยหนวยบริการการแพทยแผนไทย ประจำปงบประมาณ  

 พ.ศ. ๒๕๕๒ รายเขต ๑๔๖ 
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หนา 

บทที่ ๔ 

 ภาพ ๔.๑ มูลคาการใชยาจากสมุนไพรจำแนกตามจังหวัดที่มีการใชสูง  

 โดยพิจารณาจากมูลคาการใชยาจากสมุนไพรมากที่สุดอยางเดียว ๑๘๔ 

 ภาพ ๔.๒ มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติ 

 ของสถานีอนามัย ๑,๖๕๑ แหง ๑๘๕ 

 ภาพ ๔.๓ มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติ 

 ของสถานีอนามัย ๑,๖๕๑ แหง จำแนกรายภาค ๑๘๖ 

 ภาพ ๔.๔ มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 

 จำแนกตามจังหวัดที่มีการใชมาก ๑๘๗ 

 

บทที่ ๕ 

 ภาพ ๕.๑ ระบบการดูแลสุขภาพของคนอีสานและปจจัยที่เกี่ยวของ ๒๔๔ 

 ภาพ ๕.๒ แนวคิดที่ใชในการจัดทำตำรายาพื้นเมืองอีสาน ๒๔๕ 

 ภาพ ๕.๓ แผนภูมิการจัดทำตำรายาที่มีการบันทึกบนใบลาน ๒๔๘ 

 ภาพ ๕.๔ ความสัมพันธของภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 

 กับการพัฒนาการใชประโยชน ๒๖๒ 

 ภาพ ๕.๕ โครงสรางระบบการดูแลสุขภาพชุมชนอีสาน ๒๙๗ 
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๑.๑ บทนำ 
ในสังคมของทุกชาติทุกภาษา ยอมมีกระบวนการเรียนรู การส่ังสมประสบการณ

ของมนุษย จนตกผลึกกลายเปนศิลปวิทยาการ ศีลธรรม กฎหมาย ความเช ื่อ 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ซึ่งมีการปลูกฝงถายทอดจากสังคมยุคหนึ่งไปสูสังคมอีก

ยุคหนึ่งอยางไมขาดสาย หลอหลอมเปนวิถีชีวิตหรือแบบแผนของการดำรงชีวิตที่สังคม

ยึดถือรวมกัน จนกลายเปนเอกลักษณของสังคมนั้นซึ่งเรียกวา วัฒนธรรม 

วัฒนธรรมดั้งเดิมใดที่มีการพัฒนาคลี่คลายขยายตัวมาโดยลำดับจนมีความเจริญ

งอกงามทั้งทางดานวัตถุ จิตใจ และปญญาเติบโตเบงบานอยางเต็มที่ถึงขั้นที่เรียกวา 

อารยธรรม 

๑ ประวัติศาสตรการพัฒนา 
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
และการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 

บทที่ 
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สังคมไทยเปนสังคมที่อุดมดวยวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีเอกลักษณเฉพาะตัว 

และมีวัฒนธรรมที่เจริญถึงขั ้นเปนอารยธรรม ที่เร ียกวาวิถ ีไทย อันประกอบดวย

วัฒนธรรมประเพณีอันเนื่องดวย ศาสนา ความเชื่อพื้นบาน สถาปตยกรรม นาฏดุริยางค 

การแตงกาย อุปนิสัยประจำชาติ เปนตน 

ความเจริญที่เรียกวาอารยธรรมถือกำเนิดขึ้นได เมื่อมนุษยสามารถตั้งหลักแหลง

อยางม่ันคง ในสิ่งแวดลอมที่สุขสบาย ปลอดภัย อุดมสมบูรณดวยปจจัยพื้นฐาน ๔ 

ประการของชีวิตคือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 

โดยนัยแหงการแสวงหาความม่ันคงในปจจัย ๔ นี้เอง การแพทยแผนโบราณใน

สังคมไทยจึงถือกำเนิดขึ้นมาจากความพยายามในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาดานการปรุง

ยารักษาโรคและศิลปศาสตรดานการดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกรณีของการแพทย

แผนโบราณที่วิวัฒนาการมาเปนการแพทยแผนไทยในปจจุบัน มีสายสัมพันธเชื่อมโยงกับ

อารยธรรมอันเกาแกของพุทธศาสนา รวมทั้งศาสนาพราหมณมายาวนานกวา ๒,๐๐๐ ป 

โดยยังไมนับวาการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากประสบการณการลองผิดลองถูกใน

วัฒนธรรมทองถิ่นของแตละภูมิภาคที่เรียกวา การแพทยพื้นบานนั้น มีวิวัฒนาการมา 

ยาวนานกอนที่ความเชื่อทางศาสนากระแสหลัก จะเขามาสูสังคมไทยเสียอีก 

การแพทยแผนโบราณของไทยมิใชเปนตำรับตำรา คัมภีร หรือความรูในการดูแล

รักษาโรคภัยไขเจ็บที่พนสมัยไปแลว แตในความเปนจริงนั้นการแพทยแผนโบราณเปน

ประเพณีชีวิตของชาวไทยที่อยูในวัฏจักรแหงสามัญลักษณะของการเกิด แก เจ็บ ตาย 

มาหลายยุคหลายสมัยกระทั่งปจจุบัน จนอาจกลาวไดวา แพทยแผนโบราณของไทยเปน

วัฒนธรรมเกาแกที่ยังมีความหมายตอโลกปจจุบันและเปนสวนสำคัญของอารยธรรมไทย

ดวย 

ความเจ็บปวยและความตายเปนปญหาที่เกิดกับมนุษยในทุกสังคม ตลอดมาทุกยุค 

ทุกสมัย แมจะเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับปจเจกชน แตปญหานี้ก็ยิ่งใหญจนทำใหครอบครัว 

ชุมชนและสังคมทั้งมวลตองเขามามีสวนรวมรับรูและชวยกันแกปญหา ทั้งนี้เพราะการเจ็บ

ปวยและความตายของคนในแตละสังคมหากเกินกวาสมดุล ถือวาเปนภัยคุกคามใหญ

หลวงที่อาจนำไปสูการลมสลายของสังคมนั้นๆ ได มนุษยเราไดพยายามที่จะเอาชนะความ

เจ็บปวยและความตายมาโดยตลอด ดวยการสั่งสมประสบการณ ความเชื่อ พัฒนาเปน

ความรูถายทอดส่ังสมกันมาในแตละรุน เพื่อใชปองกันและจัดการกับปญหานี้ ทุกสังคมจึง

ตองพัฒนาระบบหรือสถาบันที่เปนแหลงสะสมองคความรูในการรักษาโรคไวเพื่อแกปญหา

ใหกับคนในสังคมของตน 



บ
ท
ท
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อยางไรก็ตาม ความรูในการดูแลรักษาสุขภาพมิไดแยกขาดออกจากบริบททาง

สังคม ดังนั้นวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพจึงเปนสิ่งที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาควบคู

กับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมแตละแหง วัฒนธรรมสุขภาพของแตละสังคมในยุค

โบราณ จึงมีความแตกตางหลากหลายไปตามความเชื่อพื้นฐานและสภาพสิ่งแวดลอม

ภายในสังคมนั้นๆ มิไดเปนระบบมาตรฐานเดียวอยางเชนระบบการแพทยแผนปจจุบันที่วาง

พื้นฐานอยูบนองคความรูแบบวิทยาศาสตรการแพทยชีวภาพเหมือนกันหมดทั้งโลก 

แมระบบการแพทยแผนปจจุบันจะเปนระบบการแพทยกระแสหลักของโลก แต

องคการอนามัยโลก (WHO) ก็ไดมีประกาศตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๑ วาการที่จะรณรงค 

ขับเคลื่อนใหประชาชนทั่วทั้งโลกมีสุขภาพดีถวนหนาในป ค.ศ. ๒๐๐๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

นั้น การแพทยแผนปจจุบันระบบเดียวยอมไมสามารถผลักดันไดสำเร็จ จำเปนตองมีการ

แพทยหลายระบบหรือที่เรียกวา การแพทยพหุลักษณเขามามีสวนรวมดวย 

กลาวเฉพาะในสังคมไทย ซึ่งเปนสังคมที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบผสมผสาน 

(Heterogeneous Culture) ซึ่งเปดกวางยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งที่มีอยู

แลวภายในสังคมและที่นำเขามาจากภายนอกเชนกัน แบบแผนการดูแลรักษาสุขภาพใน 

สังคมไทย มีลักษณะผสมผสานหรือเปนการแพทยแบบพหุลักษณทั้งอยางไมเปนทางการ

และเปนทางการมากอนที่องคการอนามัยโลกประกาศรับรองเสียอีก 

ปจจุบันระบบการดูแลรักษาสุขภาพของประเทศไทย มีลักษณะเปนการแพทยแบบ 

พหุลักษณ โดยกฎหมายบัญญัติและโดยวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลายาวนาน  

การศึกษาประวัติวิวัฒนาการการแพทยแผนโบราณทั้งที่เปนการแพทยแผนไทย การแพทย 

พื้นบาน รวมทั้งการแพทยทางเลือก จึงมีความสำคัญตอการพัฒนาศักยภาพระบบบริการ

ทางการแพทยแบบบูรณาการ เพื่อใหสามารถแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรทาง 

การแพทย โดยเฉพาะอยางยิ่งองคความรูการแพทยพหุลักษณที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพียงพอในการบำบัดรักษา ปองกัน และสงเสริมสุขภาพในสังคมไทยซึ่งมี

ปญหาสุขภาพที่ทวีความซับซอนยิ่งขึ้นทุกที จนแบบแผนการแพทยระบบเดียวไมสามารถ

แกปญหาไดอยางท่ัวถึง 

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยจึงตองเปนไปในแนวทาง 

สงเสริมและสนับสนุนใหระบบการแพทยมีความหลากหลายมากกวาระบบการแพทย 

แผนปจจุบัน โดยการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก 

เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นในแตละภูมิภาค 

จนประเทศไทยสามารถมีระบบสุขภาพที่พึ่งตนเองได ทั้งในระดับปจเจกชน ชุมชนและใน

ระดับประเทศ 
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อยางไรก็ตามการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบานและการแพทยทางเลือก  

มีความแตกตางกันทั ้งในระดับวิวัฒนาการความเปนมา ระดับปรัชญาการแพทยและ

ญาณวิทยา รวมทั้งระดับวิธีวิทยาและแบบแผนการปฏิบัติ 

 

๑.๒ พัฒนาการการแพทยแผนไทยในแตละกาลสมัย 
แหลงกำเนิดและความเปนมาของทฤษฎีการแพทยแผนไทย 

การแพทยแผนไทยเปนระบบการแพทยแผนโบราณหรือการแพทยแบบดั้งเดิมที่มี

แนวคิดและทฤษฎีชัดเจน มีคัมภีร ตำรับตำราที่ใชอางอิงและมีแบบแผนการปฏิบัติที่

ถายทอดสืบตอกันมาชานาน เปนที่ยอมรับอยางเปนทางการในระดับราชสำนักหรือใน

ระดับราชการจนกลาวไดวา เปนการแพทยของหลวง  

ปจจุบันเปนที่ยอมรับวา การแพทยแผนไทยมีตนกำเนิดจากอารยธรรมอินเดีย

โบราณในสายของพระพุทธศาสนา แตเดิมมีความเขาใจกันวา การแพทยแผนไทย มีราก

กำเนิดจากการแพทยอายุรเวทอันเปนศาสตรการแพทยของฮินดู ซึ่งดำรงอยูกอนพุทธกาล 

อยางไรก็ดีจากการศึกษาของ เค็นเนธ จี. ซิสค (Kenneth G.Zysk) พบวาการแพทย

อายุรเวทของฮินดูในยุคแรกนั้น เปนเรื่องของจารีตการบำบัดรักษาแบบไสยศาสตร-

ศาสนา (Magico-Religious Healing Tradition) ที่มาจากคัมภีรพระเวท (Veda) ซึ่ง

ประกอบดวยขอมูลอางอิงเกี่ยวกับการรักษาโรคเปนจำนวนมาก สวนที่เกาแกที่สุดคือ 

คัมภีรฤคเวท (Rgveda) ประมาณ ๓๐๐ ปกอนพุทธกาล และตอมาไมนานจึงปรากฏ

คัมภีรอาถรรพเวท (Atharvaveda) ซึ่งเนื้อหาสวนใหญของทั้ง ๒ คัมภีรจะกลาวถึง

โรคภัยไขเจ็บที่เกิดจากอำนาจของภูตผีปศาจ และมีบทสวดสรรเสริญเทพเจาที่ชวยในการ

เยียวยาปดเปาโรค 

ดังนั้นการแพทยแบบพระเวทยุคตน จึงเปนระบบการบำบัดรักษาที่มีรากฐานมา

จากไสยศาสตรโดยมีความเชื่อวา โรคเกิดจากพลังของภูตผีปศาจ หรือพลังความช่ัวราย

จูโจมเขาไปในรางกายของเหยื่อจนทำใหเกิดความเจ็บปวยทางรางกาย บางครั้งการถูก

กระทำใหเจ็บปวยหรือบาดเจ็บพิการ ถูกอธิบายวาเกิดจากการฝาฝนขอหามบางอยาง 

หรือเกิดจากการสาปแชงจากพระเจาหรือถูกพอมดหมอผีกระทำ 

การแพทยอายุรเวทของฮินดูที่เปนการแพทยแบบพระเวท หรือการแพทยแบบ

ไสยศาสตร-ศาสนา ไดเปลี่ยนผานมาสูกระบวนทัศนทางการแพทยแบบประจักษนิยม

และเหตุผล (Empirico-Rational Healing Tradition) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากระบบการแพทย

ในพุทธอาราม (Medicine in Buddhist Monastery) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ระบบการแพทย

ที่พัฒนามาจากปรัชญาคำสอนของพุทธศาสนานั้นเอง 
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ดังนั ้นจึงกลาวไดวา แมการแพทยแผนไทยจะไดรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรม 

การแพทยของอินเดีย แตก็เปนการแพทยอินเดียที่ถายทอดมาในสายของพระพุทธศาสนา

เปนหลัก 

กลาวไดวาพุทธศาสนาเปนแกนกลางของการแพทยแผนไทยดวยมีหลักพุทธธรรม

และพระสูตรหลายพระสูตรที่กลายเปนที่มาแหงคัมภีรการแพทยแผนไทย ยกตัวอยางเชน 

 

วาดวยกำเนิดและความเปนมาของมนุษย 

มหาตัณหาสังขยสูตร กลาวถึงเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการตั้งครรภวา  

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการ ความเกิด 

แหงทารกก็มีในสัตวโลกแหงนี้ มารดาบิดาอยูรวมกัน แตมารดายังไมมีระดู และทารกที่

จะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารกก็ยังไมมีกอน ในสัตวโลกนี้ มารดาบิดาอยู 

รวมกัน มารดามีระดู แตทารกที่จะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารกก็ยังไมมีกอน

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดมารดาบิดาอยูรวมกันดวย มารดามีระดูดวย ทารกที่จะมาเกิด 

ก็ปรากฏดวย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยางนี้ ความเกิดแหง

ทารกจึงมี 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารดายอมรักษาทารกนั้นดวยทองเกาเดือนบาง สิบเดือนบาง 

เมื่อลวงไปเกาเดือนหรือสิบเดือน มารดาก็คลอดทารกผูเปนภาระหนักนั้น ดวยความเสี่ยง

ชีวิตมาก และเลี้ยงทารกผูเปนภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแลว ดวยโลหิตของตน ดวยความเสี่ยง

ชีวิตมาก” (มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก) 

 

ยักขสังยุตอินทก สูตรที่ ๑ กลาวถึงอินทรยักษไดเขาเฝาพระพุทธเจา กราบทูล 

ถามวา รูปรางกายของมนุษย กอตัวขึ้นมาไดอยางไร 

“ทานผูรูทั้งหลายกลาววา รูปหาใชชีพไม สัตวนี้จะประสบรางกายนี้ไดอยางไร

หนอ กระดูกและกอนเนื้อจะมาแตไหน สัตวนี้จะติดอยูในครรภไดอยางไร” 

พระพุทธองคทรงวิสัชนาตอปุจฉาขอนี้วา 

“รูปนี้เปนกลละกอน จากกลละเปน อัพพุทะ จากอัพพุทะเกิดเปน เปสิ จาก 

เปสิเกิดเปนฆนะ จากฆนะเกิดเปน ๕ ปุม (ปญจสาขา) ตอจากนั้น มี ผม ขน และ

เล็บ เปนตน เกิดขึ้น มารดาของสัตวในครรภบริโภค ขาว น้ำ โภชนาการอยางใด สัตว

อยูในครรภมารดา ก็ยังอัตภาพใหเปนดวยอาหารอยางนั้น ในครรภนั้น” (สังยุตตนิกาย 

สคาถวัคค) 
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พัฒนาของทารกในครรภสัปดาหแรกเปนกลละ หมายถึง หยาดน้ำใสที่เล็กมาก 

อุปมาเทากับน้ำมันที่เหลือติดอยูที่ขนจามรีเสนหนึ่ง หลังจากที่นำขนนี้ไปจุมน้ำมันงาแลว  

สลัดเจ็ดครั้ง สัปดาหที่สองเปน อัพพุทะ คือ เปนน้ำขน สัปดาหที่สามเปนเปสิ คือ  

เปนชิ้นเนื้อ สัปดาหที่สี่พัฒนา เปนฆนะ คือ กอนเนื้อ สัปดาหที่หา จะมีสวนที่งอกออก

มาเปนปุม หาปุม หรือ ปญจสาขา คือ ศีรษะ ๑ แขน ๒ ขา ๒ ตอจากนั้นจึงมีผม  

ขน เล็บ ฯลฯ ซึ่งคอยๆ พัฒนามาเปน องคาพยพที่สมบูรณ จนครบกำหนดคลอด 

 

อัคคัญสูตร 

พระสูตรดังกลาวเปนตนกำเนิดของ พระคัมภีรปฐมจินดา ซึ่งถือวาเปน 

พระคัมภีรสำคัญ ของวิชาแพทยแผนไทยวาดวย ครรภกำเนิด การดูแลหญิงมีครรภและ

ทารกกอนคลอด และหลังคลอด 

 

วาดวยองคประกอบของชีวิต 

พุทธธรรมมองเห็นสิ่งทั้งหลายในรูปของกระแสที่ประกอบดวยปจจัยตางๆ อัน

สัมพันธเนื่องอาศัยกัน หรือมาประชุมกันเขา ตัวตนแทๆ ของสิ่งทั้งหลายไมมี แตอยูในรูป

ของ เบญจขันธ หรือ ขันธ ๕ หมายถึง กองแหงรูปธรรมและนามธรรม ๕ หมวดที่

ประชุมกันเขาเปนหนวยรวม ซึ่งบัญญัติ เรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา เขา เปนตน 

หรือ ขันธ ยังหมายถึง สวนประกอบ ๕ อยาง ที่รวมเขาเปนชีวิตไดแก 

๑. รูป ไดแก สวนประกอบฝายรูปธรรมทั ้งหมด รางกาย และพฤติกรรม

ทั ้งหมดของรางกาย หรือสสารพลังงานฝายวัตถุ พรอมทั ้งสมบัต ิและ

พฤติการณตางๆ ของสสารพลังงานเหลานั้น 

๒. เวทนา ไดแก ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ ซึ่งเกิดจากผัสสะทางประสาท

ทั้ง ๕ และทางใจ 

๓. สัญญา ไดแก ความกำหนดได หมายรูและจดจำ สิ่งตางๆได 

๔. สังขาร ไดแก องคประกอบหรือคุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนา เปน

ตัวนำ ซึ่งปรุงแตงจิตใหดี หรือชั่ว หรือเปนกลาง ปรุงแตงความนึกคิดในใจ 

และการแสดงออกทางกาย วาจา ใหเปนไปตางๆ เปนที่มาของกรรม หรือ

เรียกวา เครื่องปรุงของจิต เครื่องปรุงของความคิด และเครื่องปรุงของกรรม 

๕. วิญญาณ ไดแก ความรูแจงอารมณทางประสาททั้ง ๕ และทางใจ คือการ

เห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรูรส การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณ

ทางใจ 
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ขันธ ๕ นี้ ยอลงมาเปน ๒ คือ นาม และรูป รูปขันธจัดเปนฝายรูป สวนอีก 

๔ ขันธที่เหลือเปนฝายนาม ในพระไตรปฎกมีคำอธิบายถึงรูปขันธและลักษณะของธาตุ

หลักทั้ง ๔ ไวดังนี ้ “ดูกรทานผูมีอายุทั ้งหลาย ก็อุปทานขันธ คือ รูปเปนไฉน คือ 

มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ ดูกรทานผูมีอายุทั ้งหลาย ก็มหาภูติรูป 

๔ เปนไฉน คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ” (มัชฌิมนิกาย  

มูลปณณาสก) 

ยิ่งไปกวานั้นในมัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ยังไดกลาวถึง ธาตุดิน น้ำ ไฟ 

ลม ไวโดยละเอียดดังนี้ 

๑. ปฐวีธาตุ คือธาตุดิน ๑๙ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน คือ ปฐวีธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็ปฐวี

ธาตุภายในเปนไฉน ไดแก สิ่งที่แคนแข็งกำหนดได มีในตน อาศัยตน คือ ขน ผม เล็บ 

ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ 

ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่แคนแข็ง กำหนดได มีใน

ตน อาศัยตน นี้เรียกวา ปฐวีธาตุภายใน ก็ปฐวีธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนปฐวี

ธาตุทั้งนั้น พึงเห็นปฐวีธาตุนั้นดวยปญญาชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วาน่ันไมใชของ

เรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา ครั้นเห็นแลวอาจจะเบื่อหนายปฐวีธาตุ และจะใหจิต

คลายกำหนัดปฐวีธาตุได” 

 

๒. อาโปธาตุ คือธาตุน้ำ ๑๒ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็อาโปธาตุเปนไฉน คืออาโปธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็อาโป

ธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่เอิบอาบซึมซาบไป กำหนดไดมีในตน อาศัยตน คือ  

ดี เสลด น้ำเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน น้ำตา เปลวมัน น้ำลาย น้ำมูก ไขขอ มูตร 

หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่เอิบอาบ ซึมซาบไป กำหนดได มีในตน อาศัยตนนี้เรียกวา 

อาโปธาตุภายใน ก็อาโปธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนอาโปธาตุทั้งสิ้น พึงเห็น 

อาโปธาตุดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใช

อัตตาของเรา ครั้นเห็นแลวจะเบื่อหนายอาโปธาตุ และจะใหจิตคลายกำหนัดอาโปธาตุได” 

เนื่องจากธาตุดินและธาตุน้ำ เปนรูปธรรมที่แลเห็นไดงาย ชาวพุทธจึงกำหนดธาตุ

ดินทั้ง ๑๙ (ภายหลังเติมมัตถเก มัตถลุงค คือ มันสมอง รวมเปน ๒๐) และธาตุน้ำ 

๑๒ รวมเปน ๓๒ เร ียกวา อาการ ๓๒ หรือทวัตติงสาการ (มาจากทวัตติงส  

คือ ๓๒ + อาการ) ดังปรากฏในบทสวดมนตทำวัตรของชาวพุทธ ชื่อวา ทวัตติงสา

การปาฐะ 
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๓. เตโชธาตุ คือธาตุไฟ ๔ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็เตโชธาตุเปนไฉน คือเตโชธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็

เตโชธาตุภายในเปนไฉน ไดแก สิ่งที่อบอุน ถึงความเรารอน กำหนดไดมีในตน อาศัยตน 

คือ ธาตุที่เปนเครื่องยังกายใหอบอุน ยังกายใหทรุดโทรม ยังกายใหกระวนกระวาย และ

ธาตุที่เปนเหตุใหของที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้มแลว ถึงความยอยไปดวยดี หรือแมสิ่งอื่น

ไมวาชนิดไรๆ ที่อบอุน ถึงความเรารอน กำหนดได มีในตน อาศัยตนนี้เรียกวาเตโชธาตุ

ภายใน ก็เตโชธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนเตโชธาตุทั้งสิ้น พึงเห็นเตโชธาตุนั้น

ดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา ไมใชเรา ไมใชอัตตาของเรา 

ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายเตโชธาตุ และจะใหจิตคลายกำหนัดเตโชธาตุได” 

 

๔. วาโยธาตุ คือธาตุลม ๖ ประการ 

 “ดูกรภิกษุ ก็วาโยธาตุเปนไฉน คือวาโยธาตุภายในก็มี ภายนอกก็มี ก็วาโย

ธาตุภายในเปนไฉน ไดแกสิ่งที่พัดผันไป กำหนดได มีในตน อาศัยตน คือลมพัดขึ ้น 

เบื ้องบน ลมพัดลงเบื ้องต่ำ ลมในทอง ลมในลำไส ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ  

ลมหายใจออก ลมหายใจเขา หรือแมสิ่งอื่นไมวาชนิดไรๆ ที่พัดผันไป กำหนดได มีในตน 

อาศัยตนนี้เรียกวา วาโยธาตุภายใน ก็วาโยธาตุทั้งภายในและภายนอกนี้แล เปนวาโยธาตุ

ทั้งสิ้น พึงเห็นวาโยธาตุนั้นดวยปญญาชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา 

ไมใชเรา ไมใชอัตตา ของเรา ครั้นเห็นแลว จะเบื่อหนายวาโยธาตุ และจะใหจิตคลาย

กำหนัดวาโยธาตุได” 

 

เรื่องขันธ ๕ และธาตุ ๔ ของพุทธศาสนาดังกลาว ไดกลายเปนตนธารของ

ทฤษฎีการแพทยแผนไทย ดังที่ปรากฏในหลายคัมภีร ที่สำคัญไดแก พระคัมภีร

สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีรฉันทศาสตร พระคัมภีรโรคนิทาน พระคัมภีรธาตุวิภังค 

พระคัมภีรธาตุวิวรณ และพระคัมภีรธาตุบรรจบ เปนตน 

ประเด็นสำคัญที่แฝงอยูในทฤษฎีขันธ ๕ และธาตุ ๔ ของพระพุทธศาสนาก็คือ 

เรื่องทาทีที่ไมเขาไปติดยึดดวยอุปทาน หากใหพิจารณาตามหลักแหงไตรลักษณ หรือ 

สามัญลักษณะ ซึ่งเปนลักษณะตามธรรมดาของสรรพสิ่งในโลก ไมวาพระพุทธเจาจะทรง

สอนเรื่องนี้หรือไมก็ตาม สามัญลักษณะไดแก อนิจจตา ความเปนของไมเที่ยง ทุกขตา 

ความเปนทุกขกาย ทุกขใจ ภาวะที่ทนไดยาก อนัตตา ความเปนของไมใชตน 
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๑.๓ การแพทยแผนไทยไดมีการพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้ 
ความเปนมาของการแพทยแผนไทยในยุคอินเดียโบราณ 

ในสมัยพุทธกาล 

กำเนิดการแพทยแผนไทยเริ่มจากบทบาทของพระภิกษุในฐานะผูเยียวยา ในระยะ

แรกจะจำกัดอยูในขอบเขตของการดูแลพระภิกษุดวยกัน เรื่องราวตอนหนึ่งในคัมภีร 

มหาวรรคเชื่อมโยงใหเห็นวาบทบาทหนาที่ดังกลาวไดกลายมาเปนโรงพยาบาลของสงฆ 

กลาวคือ ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธดวยอาการไมสบายในทอง นอนจมกองมูตรกองคูถ ความ 

ที่ทานไมเปนประโยชนแกสงฆ ในสภาพเชนนี ้จ ึงไมม ีผู  ใดคอยอุปฏฐากทาน เม ื่อ 

พระพุทธองคทรงทราบจึงเสด็จมาดูแลภิกษุที่อาพาธ และในภายหลังไดทรงกำหนดวินัยวา

ดวยการพยาบาลภิกษุผูอาพาธ โดยมีพุทธดำรัสที่มีความสำคัญตอจริยธรรมการแพทย

แผนไทยดังนี้ 

 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไมมีมารดาหรือบิดาคอยพยาบาล ภิกษุทั้งหลาย 

หากพวกเธอไมพยาบาลซึ่งกันและกัน ผูใดเลาจักพยาบาลเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดจัก

พยาบาลเรา ผูนั้นพึงพยาบาลภิกษุผูอาพาธเถิด” 

 

การพยาบาลภิกษุผู อาพาธจึงถือวาเปนการอุปการะที่ย ิ่งใหญ สถาบันของ 

หมอพระ ซึ่งใชหลักการแพทยที่ไดรับการจัดระบบภายใตพระวินัยของพุทธอาราม จึง

วิวัฒนาการไปพรอมกับระบบการแพทยเพื่อจุดมุงหมายในการใหการดูแลทางการแพทย

แกผูที่เจ็บปวยในหมูสงฆ ในคัมภีรมหาวรรคของวินัยปฎก ยังไดกลาวถึงคุณสมบัติของ

ภิกษุผูมีความสามารถในการรักษาพยาบาลหรือ คิลานุปฏฐาก วา 

“เปนผูที่มีความสามารถประกอบยา รูจักสิ่งที่มีประโยชนและสิ่งไมมีประโยชน 

จัดหาสิ่งที่มีประโยชนใหและไมนำของที่ไมเปนประโยชนไปให พยาบาลภิกษุอาพาธดวยจิต

เมตตา ไมเห็นแกอามิส ไมรังเกียจที่จะนำอุจจาระ ปสสาวะ น้ำลาย หรือสิ่งที่อาเจียน

ออกไปทิ้ง และมีความสามารถทำใหภิกษุที่อาพาธมีความยินดีเบิกบาน สดชื่น และปติ

อยูเนืองๆ ดวยธรรม” 

ในวินัยปฎกมีการกลาวถึง “ศาลาผูปวย” (คิลานสาลา) ซึ่งตั้งอยู ณ ศาลาจั่ว

แหลม (กุฏาคารสาลา) ในปามหาวัน ใกลเมืองเวสาลี ซึ่งชี้ใหเห็นวามีอาคารในวัดที่แยก

ออกมาตางหาก เพื่อดูแลภิกษุและภิกษุณีที่อาพาธในสมัยพุทธกาล ดังภายหลังมี 
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หลักฐาน ยืนยันจากจารึกนาคารชุนิโกณฑะ ซึ่งอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๘ บงชี้วา 

สุขศาลาสำหรับดูแลผูปวยและผูพักฟนเปนสวนหนึ่งของพุทธอาราม ดังขอความในจารึกนี้

วา “ในวิหารหลักของพระอารามอันวิจิตรงดงาม เปนที่พำนักของผูทุเลาจากไข” 

ในสมัยพุทธกาล ผูทำหนาที่แพทยดูแลภิกษุ และภิกษุณีผูอาพาธก็คือภิกษุและ

ภิกษุณีน่ันเอง แตก็มีแพทยผู เปนคฤหัสถที่ทำหนาที่ถวายการรักษาพระภิกษุสงฆใน 

พระอารามโดยไมมีคาตอบแทนไดแก หมอชีวกโกมารภัจจ และหมออากาสโคตตะ 

แหงกรุงราชคฤห แพทยคฤหัสถที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยพุทธกาลคือ หมอชีวกโกมารภัจจ 

ผูเปนแพทยประจำพระองคของพระพุทธเจาและภิกษุรูปอื่น ทั้งยังถวายปามะมวงของตน

ในกรุงราชคฤห เพื่อใชเปนวัดชื่อวา “ชีวการาม” 

กลาวกันวาการใหการรักษาโดยไมคิดคาตอบแทนแกพระภิกษุสงฆของหมอชีวก 

ทำใหมีผูมาบวชเปนจำนวนมาก เพื่อมุงหวังจะไดรับการบริการบำบัดรักษาแบบใหเปลา 

ชื่อเสียงของหมอชีวกเปนที่เลื่องลือออกไปอยางกวางขวาง 

เร่ืองราวการบำบัดรกัษาของหมอชีวกนัน้ แสดงใหเหน็ถึงการผสมผสานกระบวนทัศน 

สองแบบในการเยียวยารักษา กลาวคือ การแพทยเชิงประจักษ-เหตุผลของพุทธศาสนา

และการแพทยแบบไสยศาสตร-ศาสนา ซึ่งปรากฏอยูในคัมภีรพุทธศาสนาของอินเดียซึ่ง

ถูกแปลจากภาษาบาลีและสันสกฤตเปนภาษาตางๆ ที่สำคัญไดแกภาษาจีน ภาษาทิเบต 

ภาษาคอตานิส (Khotanese) ซึ่งเปนภาษาอิหรานตอนกลาง แสดงใหเห็นขอบเขตของ 

เวชปฏิบัติที่ชาวพุทธถายทอดองคความรูการแพทยโดยการเผยแพรพุทธศาสนาจากอินเดีย

ไปผสมผสานกับวัฒนธรรมของแตละประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียใต เอเชียกลาง เอเชีย

ตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ในราวพุทธศตวรรษที่ ๓ มีหลักฐานวาหมอพระและพุทธอารามมีการขยายการ

ดูแลทางการแพทยออกไปสูสาธารณชนนอกเหนือไปจากการดูแลรักษาเฉพาะหมูสงฆ

เทานั้น 

ศิลาจารึก หลักที่ ๒ ของพระเจาอโศกมหาราช (ราว พ.ศ. ๒๗๔-๓๑๒) 

ประกาศวามีการใหการรักษาพยาบาลแกมนุษยและสัตวทั่วทุกหนทุกแหงในราชอาณาจักร  

ที่ใดที่ไมมียาสมุนไพร รากไมและผลไมก็ใหนำเขาและเพาะปลูกขึ้นมา ใหทำการขุดบอน้ำ 

และปลูกตนสมุนไพรตามทางเดิน 

ศิลาจารึกนี้ไดแสดงใหเห็นวาบทบาทของหมอพระในการขยายความชวยเหลือทาง 

การแพทยไปสูฆราวาสนั้นเกิดขึ ้นพรอมกับการแผขยายของพุทธศาสนาในรัชสมัยของ 

พระเจาอโศกมหาราช การขยายตัวของพุทธศาสนาและวัดวาอารามจากปาฏลีบุตร 
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นครหลวงของแควนมคธ ซึ่งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย โดยทั่วไปจะอยู 

ตามรายเสนทางการคาในเวลานั ้น พุทธอารามไดรับการประดิษฐานใกลกับแหลง 

การคาขาย โดยไดรับปจจัยสวนใหญจากพอคาที่ร่ำรวย ซึ่งพบวาวัดเปนสถานพักฟน 

ของผูปวยและเปนสถานที่พักผอน ฟนฟูสุขภาพใหหายจากความเหน็ดเหนื่อยออนลา  

ในระหวางการเดินทางอันยาวไกล เพื่อขามผืนแผนดินอันกวางใหญไพศาล 

บทบาทของพุทธอารามจึงมิใชเปนสถานปฏิบัติธรรมและเผยแพรคำสอนเพียง 

อยางเดียว แตยังเปนศูนยใหบริการทางการแพทยและเครื่องอำนวยความสะดวกเพื่อให 

ผูเดินทางไดพักผอนและพักรักษาตัว ปรากฏวาบทบาทดังกลาวของพุทธอารามประสบ

ความสำเร็จเปนอยางยิ่ง เนื่องจากคณะสงฆและการประดิษฐานอารามมีการเติบโตและ

ขยายตัวออกไปอยางกวางขวางทั้งในอินเดียและนอกถิ่นอินเดีย 

ภายหลังการสังคายนาพุทธศาสนาในสมัยพระเจาอโศกมหาราช พระองคทรงสง 

พระสมณทูตออกเผยแผพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทไปยังที่ตางๆ ๙ สาย สายหนึ่งมี 

พระโสณะและพระอุตตระ เปนพระมหาเถระไปยังดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานวา

คือบริเวณที่เปนเมืองนครปฐมในปจจุบัน การแพทยแบบพุทธจากอินเดียจึงเริ่มเขาสูดิน

แดนสุวรรณภูมิโดยการนำเขามาของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ซึ่งสวนหนึ่งมีความรูดาน

การแพทยเปนอยางดี 

ในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ หลวงจีนฟาเหียน นักบวชผูจาริกแสวงบุญไปอินเดียได

บันทึกวา ณ เมืองปาฏลีบุตร วัดจะจัดตั้งอาคารบริจาคทานและยาซึ่งคนผู ยากไร  

คนพิการทุพพลภาพและคนเจ็บปวย สามารถเขาพักพิงและไดรับการชวยเหลือทุกอยาง 

มีแพทยตรวจโรคให พวกเขาเหลานี ้จะไดรับอาหาร ยาสมุนไพร และยาตมที่จำเปน 

และไดรับความสะดวกสบายในการรักษาพยาบาล จนกระทั่งหายดีแลวจึงออกไป 

อาคารพยาบาลดังกลาวคืออาโรคยวิหารของพุทธอารามในนครปาฏลีบุตร  

ตัวอาคารกอดวยอิฐเผา มีรอยจารึกวา ศรีอาโรคยวิหารภิกษุสังฆสัย แปลวา  

“ภายใน อาโรคยวิหารซึ่งเปนมงคลของสงฆ” 

นอกจากนี้ ณ พุทธสถานในประเทศเนปาลใกลกรุงกาฐมัณฑุ มีจารึกอายุราว 

พุทธศตวรรษที่ ๑๒ กลาวถึง การพระราชทานที่ดินของกษัตริยเพื่อใชเปนที่ตั ้งของ 

อาโรคยศาลา และที่วัดในเมืองสารนาถใกลกรุงพาราณสี ไดมีการขุดพบ โกรง และ 

ลูกโกรง สำหรับบดยา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใชอาคารของวัดในอินเดียเปนสถานพยาบาล

และรักษาผูปวยในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ 
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อิทธิพลของการแพทยเชิงประจักษนิยม-เหตุผลของพุทธศาสนาและการแพทย

แบบไสยศาสตร-ศาสนาของฮินดู ในยุคพระเวทตอนตนไดแพรมายังดินแดนสุวรรณภูมิ

แลวกอรูปเปนการแพทยในราชสำนักหรือการแพทยของหลวงของประเทศไทยนับตั้งแตยุค

กรุงสุโขทัย ซึ่งตอมาคือการแพทยแผนไทยในปจจุบัน รองรอยของอิทธิพลดังกลาวยัง

ปรากฏอยางชัดเจนในปฐมบทของคัมภีรฉันทศาสตรซึ่งเปนคัมภีรประธานของแพทย 

แผนไทยเพราะเปนคัมภีรที่วาดวยศาสตรแหงความรักในผูปวยและรักในความรูทางแพทย

ดังที่กลาวไวในบทไหวครูและจริยธรรมของผูเปนแพทย 

ในบทไหวครูนั้น ผูเปนแพทยแผนไทยตองบูชาพระรัตนตรัยของพุทธศาสนาเปน

อันดับแรกตอไปก็ไหวพระฤๅษีทั้ง ๘ องคซึ่งคาบเกี่ยวระหวางนักพรตอิสระกับนักบวช

ฮินดู ผูเปนตนกำเนิดของคัมภีรแพทยแผนไทยบางคัมภีร เชน คัมภีรตักกศิลา วิชาฤๅษี

ดัดตน และความรูสมุนไพรดั้งเดิม เชน สมุนไพรในตำรับเบญจกูล เปนตน ลำดับตอมา

จึงไหวเทพยดาชั้นสูงของฮินดู ไดแก พระอิศวรและพระพรหม ซึ่งเชื่อกันวาเปนผูประทาน

วานยาแกโลก ลำดับตอมาจึงไหวครูโกมารภัจจผูเปนบรมครูแพทยแผนไทย และสุดทาย

จึงไหวครูผูสั่งสอนศิษยในปจจุบัน 

ที่สำคัญคือจุดหมายสูงสุดของการเปนแพทยแผนไทยคือ “ลวงลุนิพพานดล

สำเร็จกิจประสิทธิพร” อันเปนคุณธรรมที่เปนเปาหมายสูงสุดในพุทธศาสนา 

อยางไรก็ตามแมจรรยาแพทยสวนใหญในคัมภีรฉันทศาสตรจะเปนจริยธรรมของ 

พุทธศาสนาอยางชัดเจน เชน กลาวถึงศีลแปด ศีลหา หิริโอตตัปปะ อคติ ๔ นิวรณ ๕ 

ความเมตตากรุณา เชื่อในกฎแหงกรรม เปนตน แตคัมภีรนี้ยังใหความสำคัญกับไสยรักษ

หรือไสยบำบัดดวย ดังไดกลาววา “เปนแพทยไมรู ในคัมภีรไสย ทานบรรจงรู แต 

ยามาอาองค รักษาไขไมเข็ดขาม” 

คำวาคัมภีรไสยในที่นี ้ยอมหมายถึงคัมภีรอาถรรพเวทของฮินดูในยุคพระเวท 

ตอนตน ซึ่งยังแทรกอยูในคัมภีรแพทยแผนไทยหลายคัมภีร 

อนึ่งเรื่องของไสยรักษหรือไสยบำบัดและความรูเชิงประจักษ-เหตุผลในการแพทย 

แผนไทยมีมิติแตกตางไปจากการแพทยพื้นบาน กลาวคือการแพทยแผนไทยเปนระบบ 

การแพทยที่มีแหลงกำเนิดจากวัฒนธรรมการแพทยอินเดียโบราณทั้งสายพุทธศาสนาและ

ฮินดู แตการแพทยพื้นบานเปนระบบการแพทยที่สัมพันธอยางใกลชิดกับความเชื่อผีสาง

เทวดาประจำถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชน กลุมชาติพันธุและเปนสวนที่แนบสนิทกับวัฒนธรรม

ชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองในแตละทองถิ่นและชาติพันธุ ซึ่งประกอบดวยระบบวิธี

คิดและแบบแผนการปฏิบัติที่ผสมผสานทั้งความเชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติของทองถิ่น 

การบำบัดรักษาดวยเวทมนตร คาถาอาคม ซึ่งเปนมิติที่แตกตางไปจากอำนาจเหนือ
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ธรรมชาติตามคติเทพปกรณัมของชาวพุทธและฮินดู แมการใชยาสมุนไพรก็นิยมใช 

สมุนไพรจากปาเขาทองทุงในละแวกทองถิ่น โดยมีพิธีกรรมบวงสรวงผีประจำบานประจำ

ถิ่น เปนองคประกอบสำคัญซึ่งอาศัยสื่อภาษาและสัญลักษณทางวัฒนธรรม และความ

เปนชุมชนเปนสวนสำคัญของกระบวนการรักษา 

ยิ่งไปกวานั้น องคความรูการแพทยพื้นบานเปนความรูที่สืบทอดผานประสบการณ

ตรงและเรียนรูจากการปฏิบัติเปนหลัก หมอพื้นบานเติบโตในวัฒนธรรมทองถิ่นที่ซึมซับ

ความรูสึกนึกคิด ศรัทธา และวิธีคิดในชุมชนเปนพื้นฐานและอาศัยการประจักษแจงเชิง

รหัสยนัยและประสบการณเหนือธรรมชาติเปนกระบวนการสำคัญในการเขาถึงความรูตาง

มิติ ความรูและวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวของจึงสัมพันธอยางใกลชิดกับจักรวาลทัศนของทองถิ่น

และเปนความเขาใจที่อาศัยการถายทอดผานสื่อ ภาษา สัญลักษณ และพิธีกรรมที่มี

รากฐานทางวัฒนธรรมรวมกันของชุมชน ซึ่งกระบวนทัศน ญาณวิทยา และวิธีวิทยาของ

การแพทยพื้นบานดังกลาว แตกตางจากของการแพทยแผนไทยซึ่งมีลักษณะเปนแพทย 

ผูเชี่ยวชาญและเฉพาะทาง ใชองคความรูที่ซับซอน ทั้งระบบภาษาสัญลักษณ ที่สงผาน

มาจากอารยธรรมอินเดียโบราณ ซึ่งมีทั้งมิติที่สามารถผสมผสานและไมสามารถกลมกลืน

กับวัฒนธรรมการแพทยพื้นบานในแตละทองถิ่น 

 

ยุคกอนกรุงสุโขทัย 

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๖-๑๑ ในพงศาวดารจีนปรากฏชื่อ อาณาจักรฟูนัน ซึ่ง

เปนอาณาจักรที่ไดแผขยายมาถึงลุมน้ำเจาพระยา ดินแดนในภาคอีสานและภาคใต แมวา

ศูนยกลางของอาณาจักรโบราณนี้ยังคงเปนขอถกเถียงกันอยูวา อยู ณ ที่ใด เชนเดียวกับ

ขอถกเถียงที่วาผูปกครองฟูนันคนแรกเปนคนมาจากอินเดียหรือคนทองถิ่น แตก็พบวา

อารยธรรมอินเดียไดแพรเขามาในดินแดนแถบนี้แลวโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ 

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ วัฒนธรรมทวารวดีไดรุงเรืองอยูในลุมน้ำทาจีนและ 

แมกลองในเขตภาคกลาง (นครปฐม อูทอง คูบัวในจังหวัดราชบุรี) และเสื่อมสลายลงใน 

พุทธศตวรรษที่ ๑๗ อันเปนเวลาที่พวกขอมจากกัมพูชาไดแผอารยธรรมเขามา โดยที่

ทวารวดีไดติดตอสัมพันธกับบานเมืองนอยใหญใกลเคียงตางๆ เชน ละโว ศรีเทพ  

ศรีมโหสถ จนถึงนานเจา รัฐทวารวดีไดรับการแพรเขามาของอารยธรรมอินเดียและ 

เลือกรับ ปรับ แปลความหมายใหเขากับเอกลักษณของทองถิ่น จนเกิดลักษณะเฉพาะ

ของศิลปวัฒนธรรมทวารวดีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนา และไดกลายเปนแกนหลักของ

บานเมืองสมัยนั้นแมวาจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการแพทยอยูคอนขางนอย 

เชน พบหินบดยาในสมัยทวารวดีที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองศรีมโหสถ 

จังหวัดปราจีนบุรี เปนตน 
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สมัยเชียงแสนตอนตนหรือสมัยโยนกนาคพันธ ประมาณ พ.ศ. ๑๓๐๐ ใน 

รัชสมัยพระเจาสิงหนวัติซึ่งเปนราชบุตรของพระเจากาลหงส แหงอาณาจักรนานเจา 

(มณฑลยูนนานประเทศจีน) การแพทยของไทยนอกจากจะมีตำราเดิมแบบพื้นบานไทยแท

ซึ่งประกอบดวยความเชื่อดั้งเดิมของชนทองถิ่นรวมทั้งสมุนไพรและไสยศาสตรแลว ยังได

ความรูผสมผสานมาจากการแพทยของอินเดียซึ่งขยายเขามาสมัยอาณาจักรลาวประมาณ 

พ.ศ. ๖๐๐ โดยเขามาพรอมกับพุทธศาสนา หลักฐานที่ทำใหเชื่อวาการแพทยแผนไทยมี

รากฐานมาจากการแพทยของอินเดีย ไดแก คัมภีรแพทยของไทยมักจะมีคำกลาว

สรรเสริญทานชีวกโกมารภัจจ ในฐานะครูแพทยและในตำราแพทยสวนใหญจะอางชื่อทาน

ชีวกโกมารภัจจเปนผูเรียบเรียง นอกจากนี้คำศัพทในคัมภีรแพทยยังปรากฏภาษาบาลีซึ่ง

เปนภาษาหลักในพระไตรปฎกและมีบทสวดทางพุทธศาสนาเปนจำนวนมากดวย  

ในยุคนี้เองไดปรากฏอิทธิพลทางการแพทยจากจีนซึ่งถือไดวาเปนการแพทยทาง

เลือกดังจะเห็นไดวา ตำรับยาบำรุงหัวใจและยาอายุวัฒนะที่แพทยไทยนำมาผสมก็

ประกอบดวยเครื่องยาที่หมอจีนนิยมใช ไดแก โกฐตางๆ กฤษณา กะลำพัก อบเชย 

ชะเอมเทศ เกสรทั้งเจ็ด อำพันทองเหลานี้ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการใชแรธาตุรักษาโรค 

เชน ปรอท สารหนู และเหล็ก สวนที่ไดมาจากสัตว เชน เขากวาง เลือดแรด กระดูก 

ถุงน้ำดี พรอมทั้งพฤกษชาติที่มีคุณคาทางยาแตในดานการวินิจฉัยโรคนั้น การแพทย 

แผนไทยไดรับการผสมผสานกับการแพทยแผนจีนนอยมากโดยพิจารณาจากวิธีการวินิจฉัย

โรคที่แตกตางกัน คือ ในการตรวจคนไขแพทยจีนสมัยกอนใหความสำคัญกับการจับชีพจร

และทฤษฎีหยิน-หยาง ในขณะที่ไทยใหความสำคัญกับธาตุสมุฏฐานและอาการปวยที่

ปรากฏมากที่สุด การเตนของชีพจรเปนเพียงสวนประกอบที่จะนำมาวินิจฉัยเทานั้น การ

ตรวจโรคของแพทยแผนไทยยังมีการซักประวัติโรคที่เคยเปนมากอน อายุของคนไข เวลา

ที่เริ่มปวย ตรวจความรอนโดยแตะตัวคนไขหรืออังวัดความรอนที่หนาผาก ตรวจลิ้น 

ตรวจเปลือกตาดานในและดูผิวพรรณแลวจึงทำนายโรค 

สมัยพระนางจามเทวี (พ.ศ. ๑๒๐๔-๑๒๑๑) จากตำนานพระธาตุลำปางหลวง

กลาววา ฤๅษีวาสุเทพกับ สุกกทันตฤๅษีไดสรางนครหริภุญชัย (คือจังหวัดลำพูนใน

ปจจุบัน) ขึ้น แลวเห็นพองตองกันวาผูชายจะครองนครหริภุญชัยไดไมนาน ควรใหผูหญิง

มาครอง จึงไดพรอมใจกันอัญเชิญพระนางจามเทวี (พระธิดาของเจาผูครองนครละโวปุระ

หรือจังหวัดลพบุรีในปจจุบัน) จากเมืองละโวใหมาครองนครหริภุญชัยในราว พ.ศ. 

๑๒๐๔ พระนางจามเทวีไดขอพระราชทานสิ่งที่เปนมงคลจากพระราชบิดาไปดวย เพื่อนำ

ไปประกอบกิจใหเปนประโยชนทั้งภายในและภายนอกราชสำนัก ดังนี้ 
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 (๑) พระมหาเถรที่ทรงปฎกประมาณ ๕๐๐ องค 

 (๒) หมูปะขาวทั้งหลายที่ตั้งอยูในเบญจศีล ๕๐๐ คน 

 (๓) บัณฑิต ๕๐๐ คน 

 (๔) หมูชางสลัก ๕๐๐ คน 

 (๕) ชางแกวแหวน ๕๐๐ คน 

 (๖) พอเลี้ยง ๕๐๐ คน 

 (๗) แมเลี้ยง ๕๐๐ คน 

 (๘) หมูหมอโหรา ๕๐๐ คน 

 (๙) หมอยา ๕๐๐ คน 

 (๑๐) ชางเงิน ๕๐๐ คน 

 (๑๑) ชางทอง  ๕๐๐ คน 

 (๑๒) ชางเหล็ก  ๕๐๐ คน 

 (๑๓) ชางเขียน  ๕๐๐ คน 

 (๑๔) หมูชางทั้งหลายตางๆ  ๕๐๐ คน 

 (๑๕) หมูพอเวียกทั้งหลาย  ๕๐๐ คน 

(คนทำงานฝายการกอสราง) 

 

แสดงวาหมอยาเปนกลุมบุคคลที่มีความสำคัญมากกลุมหนึ่งในสังคมยุคโบราณ 

 

สมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ (พ.ศ. ๑๗๒๔-๑๗๖๒) 

เปนกษัตริยของขอมที่ไดปราบดาภิเษกเปนพระเจาแผนดินเมื่อ พ.ศ. ๑๗๒๔ 

ภายหลังจากปราบขบถในนครธมและกอบกูบานเมืองไดสำเร็จ พระองคตองใชเวลาถึง 

๑๐ ป ในการปฏิสังขรณซอมแซมบานเมืองและสรางถาวรวัตถุขึ้นใหม ตามจารึกหลัก

พระขรรคไชยศรีบทที่ ๑๒๓ ระบุไววา ไดโปรดใหสรางถนน ๑๗ สาย บานซึ่งมีไฟ  

(ซึ่งนาจะหมายถึงที่พักสำหรับคนเดินทาง) จำนวน ๑๒๑ แหง และโรงพยาบาล หรือที่

ปรากฏในจารึกวา อาโรคยศาลา จำนวน ๑๐๒ แหง กระจายอยูท่ัวราชอาณาจักรใน

ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือเมื่อประมาณ ๘๐๐ กวาปมาแลว อาโรคยศาลา นี ้

สันนิษฐานวาสรางดวยไมสวนใหญจึงหักพังสูญหายไป คงเหลือแตวิหารหรือศาสนสถาน

ของโรงพยาบาลและศิลาจารึกที่สรางดวยอิฐหิน หรือศิลาแลงไวเปนหลักฐานเทานั้น  

ศิลาจารึกที่พบในบริเวณโรงพยาบาลที่เรียกวาศิลาจารึกโรงพยาบาล ในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของประเทศไทย มีทั้งหมด ๖ แหง คือ 
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๑. จารึกจากปราสาทตาเมียนโตจ 

๒. จารึกปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

๓. จารึกจากดานประคำ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

๔. จารึกพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

๕. จารึกวัดกู บานหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

๖. จารึกจากกูแกว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนจารึกเกี่ยวกับพระเจา

ชัยวรมันที่ ๗ พบลาสุดเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 

ศิลาจารึกดังกลาวมีขอความเหมือนกันเกือบทั้งหมด คือ กลาวสรรเสริญ

พระพุทธเจา กษัตริยและการจัดระเบียบแบบแผนของสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังได

กลาวถึงการเบิกจายอาหารและยาจากทองพระคลังหลวง รวมทั ้งไดระบุชื่อยา ชื่อ 

สมุนไพร ตลอดจนจำนวนของแตละสิ่งไวในจารึก ซึ่งอาจสรุปสาระสำคัญของขอมูล 

เกี่ยวกับคติความเชื่อและการจัดแบบแผนของอาโรคยศาลาได ๔ ประการ คือ 

๑. การบูชาพระโพธิสัตวในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน รวมทั้ง พระไภษัชยคุรุ 

ไวฑูรยประภา (พระพุทธเจาปางหมอยา) 

๒. ความสนพระทัยของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ในความทุกขอันเกิดจากโรคภัย

ของประชาชน จึงทรงใหสรางอาโรคยศาลา เพื่อใชเปนที่รักษาพยาบาลตาม

ทองถิ่น 

๓. จำนวนเจาหนาที่และวัสดุสิ่งของที่ตองใชในแตละวันในอาโรคยศาลา 

๔. กำหนดใหอาโรคยศาลาเปนที่ประกอบกิจพิธีทางศาสนา 

 

จากแนวความคิดและการศึกษาของศาสตราจารย ยอรช เซเดส ทำใหทราบ

วาคนไขที่เขารับการรักษาตัวที่อาโรคยศาลาจะเขาพักในสถานพยาบาลซึ่งเปนอาคารที่

สรางดวยไม แตปจจุบันไดผุพังไปหมดแลว ผูปวยจะไมพักอาศัยอยูในอาคารที่สรางดวย

หินหรือศิลาแลง เนื่องจากอาคารที่สรางดวยหินหรือศิลาแลงนั ้นจะสงวนไวสำหรับ 

พระผูเปนเจา (เปนที่ประดิษฐานรูปเคารพ) เทานั้น แมแตพระมหากษัตริยซึ่งเปนบุคคล

สำคัญสูงสุดก็ยังทรงประทับอยูในพระราชมณเฑียรที่ทำดวยไม หลักศิลาจาร ึก 

โรงพยาบาลที่พบ ณ ปราสาทตาเมียนโตจ จังหวัดสุรินทร หรือปรางคกูที่เมืองชัยภูมิ  

ปราสาทพนมวัน ที่เมืองครบุรี และที่ดานประคำจังหวัดนครราชสีมา (ดังปรากฏอยูใน 

หอวชิรญาณ) ขอความในจารึกไดกลาวสรรเสริญพระเกียรติยศของพระเจาชัยวรมันที่ได

จัดสรางโรงพยาบาลรักษาคนไข รวมถึงสมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค นอกจากนี้ยัง 
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ไดกลาวถึงการบริหารงานในโรงพยาบาลจำนวน ๑๐๒ โรง และในพระแทนของ 

โรงพยาบาลตางๆ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู ๗๙๘ องค จำนวนขาวสารที่เอามา

เลี้ยงคนไขในโรงพยาบาลมีจำนวนปละ ๑๑๗,๒๐๐ ขาริกา (ขาริกาเปนมาตราสวนที่ 

ใชกันในพุทธศักราช ๑๗๒๔ ณ บริเวณแหลมทองซึ่งมีอัตราดังนี้ ๒ ปะณะ เปนมาษ, 

๔ ปะณะ เปนกุฑุวะ, ๔ กุฑุวะ เปนปรสถุ, ๑๖ ปรสถุ เปนโทรณะ, ๔ โทรณะ เปน

ขาริกา, ๑๑ ปะละ เปน ๑ ดุลา คือ ๑ ดุลกัฏฏีเทากับ ๑ ชั่ง) จำนวนชาวนาที่ทำนา

เพื่อสงขาวใหโรงพยาบาลทั ้งหญิงและชายมีอยู ๘๑,๖๔๐ คน และจำนวนหมูบาน 

ของชาวนา ๘๓๘ หมูบาน 

การบริหารงานในโรงพยาบาล ประกอบดวยฝายตางๆ ดังนี้ 

✿ ผูดูแล ๔ คน (เปนแพทย ๒ คนโดยมีบุรุษ ๑ คน และสตรี ๑ คนเปน 

ผูใหสถิติ) 

✿ ผูดูแลทรัพย จายยา รับขาวเปลือกและฟน ใชบุรุษ ๒ คน 

✿ ผูหุงตม ทำความสะอาด จายน้ำ หาดอกไมและหญาบูชายัญ ใชบุรุษ ๒ 

คน 

✿ ผูจัดพลีทาน ทำบัตร จายบัตรสลากและหาฟนเพื่อตมยา ใชบุรุษ ๒ คน 

✿ ผูดูแลโรงพยาบาลและสงยาใหแกแพทยเปนบุรุษ ๑๔ คน 

✿ ผูโมหรือบดยาที่สันดาปดวยน้ำเปนสตรี ๖ คน 

✿ ผูทำหนาที่ตำขาวเปลือก ๒ คน 

✿ ผูปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในจารึกสุรินทร ๒ ระบุจำนวน ๙๘ คน 

 

สวนการจัดระบบดานการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและการจัดหายามาบริการ

ยังไมเพียงพอ อำนาจเหนือธรรมชาติ เวทมนตรและความเชื่อความศรัทธาทางศาสนาจึง

เขามามีบทบาทสำคัญในการรักษาพยาบาลดวย ซึ่งจะเห็นไดจากการสรางพระไภษัชยคุรุ

ไวฑูรยประภา ซึ่งหมายถึงวา เปนครูแหงโอสถทั้งหลาย มีรัศมีประดุจดังไพฑูรยสีน้ำเงิน 

เปนที่เคารพแหงมนุษยทั้งหลายในสมัยนั้น มีอานุภาพในการรักษาโรคภัยไขเจ็บ มักทำเปน

รูปพระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรก แมวาบางรูปจะไมปรากฏพังพานนาคแตยังคงมี

ขนดหางนาค แตกตางจากพระพุทธรูปปางนาคปรกก็คือ ภายในพระหัตถที่ประสานกัน

เหนือเพลามีวัตถุรูปกรวยอยูภายใน วัตถุนี้สันนิษฐานไวตางๆ กัน เชน 

✿ อาจเปนยาหรือดอกไมหรือวัชระ 

✿ นาจะเปนผลสมอซึ่งเปนสมุนไพรที่ใชทำยารักษาโรคภัยตางๆ และหากคิดวา

เปนหมอน้ำมนตก็นาจะหมายถึงภาชนะหรือผอบใสโอสถไวสำหรับรักษา 
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ผูเจ็บปวยน่ันเอง เชื่อกันวาการสรางพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาไวประจำ 

โรงพยาบาลก็เพื่อใหบารมีของพระองคแผเมตตาตอคนไขในอาโรคยศาลา  

จนไมอาจกลาวไดวาระหวางการรักษาพยาบาลและศรัทธานั้น สวนไหนจะ

สำคัญมากกวากัน แตสิ่งที่นาสนใจ คือ ครูผูรักษาจะตองมีคุณธรรม ซึ่งใน

ปจจุบันแนวความคิดนี้ยังคงมีอยู อาจสรุปไดวา องคประกอบในการรักษาจะ

ประกอบดวยยาหรือสมุนไพร ดวยศรัทธาและความเคารพนับถือในคุณธรรม

ของครูและดวยบารมีของพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา 

 

หลักฐานเกี่ยวกับ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ที่ประดิษฐานในอาโรคยศาลา 

มีปรากฏในศิลาจารึกปราสาทของพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งพบในจังหวัดสุรินทร ดังนี้ 

 

“โรคทางรางกายของปวงชนนี้เปนโรคทางจิตที่เจ็บปวดยิ่ง เพราะความทุกขของ

ราษฎร แมมิใชความทุกขของพระองค แตเปนความทุกขของเจาเมือง พระองคพรอมดวย

แพทยทั้งหลาย ผูแกลวกลาและคงแกเรียนในอายุรเวทและอัสตรเวท ไดฆาศัตรู คือ 

โรคของประชาชนดวยอาวุธคือเภษัช เมื่อพระองคไดชำระโทษของประชาชนทั ้งปวง 

โดยรอบแลว ไดชำระโทษแหงโรคทั้งหลาย พระองคไดสรางโรงพยาบาล และรูป 

พระโพธิสัตวไภษัชยสุคตพรอมดวยรูปพระชิโนรสทั้งสองโดยรอบเพื่อความสงบแหงโรคของ

ประชาชนตอไป พระองคไดสรางโรงพยาบาลหลังนี้ และพระรูปพระโพธิสัตวไภษัชยสุคต

พรอมดวยวิหารของพระสุคต ดวยดวงจันทร คือ พระหฤทัยในทองฟา คือ พระวรกาย

อันละเอียดออน พระองคไดสรางรูปจำลองของพระไวโรจนชินเจาที่ขึ้นตนดวยสุริยะและ

จันทระอันงดงามนี้ใหเปนผูทำลายโรคแหงประชาชน ผูมีโรคทั้งหลายในที่นี้” 

 

อยางไรก็ตาม ในศิลาจารึกไมไดกลาววา ในโรงพยาบาล ๑๐๒ โรงนั้นไดรับยา

รักษาโรคและสิ่งของตางๆ มาจากไหน กลาวแตเพียงบัญชีเครื่องยาและสิ่งของในปหนึ่งๆ 

เทานั้น แตเขาใจวาไดมาจากการชำระภาษีของประชาชน สวนสิ่งของที่หายากไมมีใน 

ทองที่ จะจัดสงมาจากทองพระคลังในเมืองหลวงโดยตรง ดังจารึกของพระเจาชัยวรมันที่ 

๗ หลายแหงไดกลาวถึงการแตงตั้งผูปกครองและจัดเก็บภาษีในแตละทองที่ โดยภาษีที่

ตองชำระในสมัยกอนสวนใหญจะชำระเปนสิ่งของประเภททรัพยากรตามธรรมชาติและ

ผลิตผลตามธรรมชาติที่ไดจากปา อาโรคยศาลาในแตละวันเฉพาะที่ไดรับจากทองพระคลัง

ของกษัตร ิยโดยจะสงมาปละ ๓ ครั ้ง คือ วันเพ็ญเดือน ๕ วันสารทและวันที่

พระอาทิตยเบนไปทางทิศใต มีหลายชนิด เชน สมอ ๕๐ ผล ขมิ้น ๒ หัว น้ำผึ้ง ๓ 
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กุฑุวะ น้ำออยเหลว ๓ กุฑุวะ น้ำสม น้ำพุทรา ๑ ปรสถะ รกฟาขาว ๑ ปะละกันทง 

หัวลาย ชันสยง เปลือกเทพธาโร ของทั้งสี่สิ่ง สิ่งละ ๑ ปะละครึ่ง เปนตน นอกจากนั้น

จารึกโรงพยาบาลไดกลาวถึงชื่อพืชและผลิตผลของพืชผลหลายชนิด ซึ่งอาจใชในการ

รักษา ไดแก ผลตำลึง กฤษณา ขาวบารเลย ดีปลี บุนนาค ผลจันทนเทศ ผลกระวาน

เล็ก ขิงแหง พริกไทย ผักทอดยอด อบเชย หญากระดาง กระเทียม พริกขี้หนู พุทรา 

ขาวสาร ถั่ว การบูร เมล็ดธานี ถั่วฝกยาว ยางสน มิตรเทวะ ทารวเฉท ดอกไม 

เปนตน สมุนไพรเหลานี้นำมาเพื่อบูชายัญ และสวนที่เหลือจะบริจาคใหคนไข ชื่อสมุนไพร

ที่ปรากฏในจารึกคงไมใชสมุนไพรทั้งหมดที่ใชในอาโรคยศาลา สวนหนึ่งของสมุนไพรคงได

จากการเก็บหาดังปรากฏในจารึกที่วา ผูมอบ...บุรุษคนหนึ่งเปนผูดูแลทรัพย... เปนผูหา

ขาวเปลือกยาและฟน แสดงใหเห็นวานอกจากเบิกจากทองพระคลังแลว ยาสวนหนึ่งยัง

ตองเก็บหามาใช จึงไมสามารถบอกไดวา อาโรคยศาลาในอดีตใชสมุนไพรใดรักษาโรคให

คนไข เนื่องจากขอมูลที่กลาวไวในจารึกจะเปนเครื่องบูชาเปนสวนใหญ รายชื่อสมุนไพรที่

ปรากฏอยูเปนสมุนไพรเฉพาะที่กษัตริยพระราชทานใหประชาชน 

สมุนไพรใดที่หายากตองสั่งเขามาจากตางประเทศ หรือเปนสมุนไพรที่มีเฉพาะ

ฤดูกาลจึงตองเก็บไวในทองพระคลัง เมื่อจำเปนตองใชสมุนไพรที่ไมอาจเก็บหาไดงายจะ

เบิกจากทองพระคลัง ซึ่งจะเห็นไดวาสมุนไพรที่ปรากฏอยูในจารึกเปนสมุนไพรที่นิยมใชกัน 

ทั่วโลก ในสมัยนั้นและบางชนิดเปนของตางประเทศ เชน จันทนเทศ (Nutmeg) ซึ่งเปน

พืชพื ้นเมืองแถบเกาะโมลุคกะ ใชเปนยากระตุนหรือยาขับลม สมุนไพรบางชนิดเปน 

เครื่องเทศที่ใชประกอบอาหารไดท่ัวไปไมตองเก็บไวในทองพระคลัง จึงไมมีชื่อระบุไวใน

จารึกทำใหไมสามารถรูวาสมุนไพรทุกชนิดที่ใชในอาโรคยศาลามีอะไรบาง แตจาก 

ศิลาจารึกที่ปราสาทพระขรรคไชยศรีบทที่ ๑๒๓ ทำใหเขาใจวานาจะมีการผสมผสาน 

ในเรื่องการใชยาสมุนไพรจากประสบการณของบรรพบุรุษในแตละทองถิ่น และลักษณะ

การแพทยแบบนี้จะไมถายทอดกันอยางเปดเผยเปนลายลักษณอักษร เนื่องจากตำรายา 

มักเปนที่หวงแหนไมถายทอดกันงาย หากไมไดทำพิธีเรียนตอครูยอมถือวาผิดครู 

ถึงแมวาพระเจาชัยวรมันที่ ๗ จะไดทรงลงทายคำขวัญในการสรางโรงพยาบาล

เมื่อพุทธศักราช ๑๗๒๙ มีวา “โอ ทานทั้งหลายซึ่งจะเปนตัวแทนขาพเจาในวันหนา  

ขอใหจารึกไวในใจวาการทำบุญกุศลทั้งสิ้นซึ่งขาพเจาไดอุตสาหทำมาจนบัดนี้นั้น ขอทาน

อยาไดละทิ้งเฉยเสียเปนอันขาด จงตั้งใจอุตสาหดูแลปกปกรักษาไวใหดี ดวยวาการกุศล

ตางๆ เหลานั้นก็จะไดแกตัวทานเหมือนกัน ดังมีทานนักปราชญที่ไดกลาวไววาผูใดก็ดีที่

อุตสาหดูแลรักษาการบุญกุศลเหลานี้ก็จะไดรับกุศลสวนใหญสวนหนึ่งจากผูซึ่งไดทำไวแต

แรกมา” แตเมื่อพระองคสิ้นพระชนมแลว (พ.ศ. ๑๗๖๒ พระชนมายุได ๙๔ พรรษา) 
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อาณาจักรขอมก็เริ่มเสื่อมลงไปพรอมกับที่ไทยเรืองอำนาจขึ้น กษัตริยองคตอมานับถือ

ศาสนาพราหมณมีความเห็นไมลงรอยกับพระเจาชัยวรมันที่ ๗ อาโรคยศาลาจึงขาดคน

ทำนุบำรุง คอยๆ ทรุดโทรมลงและลมเลิกไป อาคารสวนที่เปนไมก็ผุพังเหลือเพียง

ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมที่เปนหินหรือศิลาแลงปรากฏใหเห็นอยางเชนทุกวันนี้ 

การที่อาโรคยศาลาหรือโรงพยาบาลซึ่งพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ไดทรงสรางไวถึง 

๑๐๒ แหงไมปรากฏหรือมีผูสืบสานตอใหเห็นหลงเหลือเปนโรงพยาบาล สันนิษฐานวาเปน

ผลเนื่องมาจากอิทธิพลทางศาสนา เพราะในครั้งนั้นนอกเหนือจากพระเจาชัยวรมันที่ ๗ 

ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน กษัตริยพระองคอื่นที่ปกครองอาณาจักรขอม

เทาที่ปรากฏลวนนับถือศาสนาพราหมณ เมื่อพระเจาชัยวรมันที่ ๗ สิ้นอำนาจลง จึงมี 

ผูพยายามที่จะลมลางทำลายหรือไมสนับสนุนสิ่งที่พระเจาชัยวรมันสรางขึ้น เปนเหตุใหผูที่

นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานตองหลบหาสถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนาใหม ในขณะ

เดียวกันอาโรคยศาลาเมื่อขาดคนทำนุบำรุงจึงตองลมเลิกไปในที่สุด 

 

ยุคกรุงสุโขทัย (พ.ศ. ๑๗๖๓-๑๙๘๑) 

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร ไมพบขอมูลเกี่ยวกับระบบการแพทยในสมัยนี้เลย 

แตเชื่อวาตองมีระบบการแพทยที่มีการใชยาสมุนไพร โดยนำมาตมหรือพอกหรือบดให

ละเอียดเพื่อรับประทาน เพราะมีการคนพบหินบดยาสมัยทวารวดี ซึ่งเปนยุคกอนสุโขทัย  

ดังนั้นในยุคสุโขทัยก็คงมีการบดยาใชเชนเดียวกัน รวมถึงรูปจารึกที่เกี่ยวกับการนวดซึ่งพบ

อยูในเขตอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ในยุคนั้นมีความเชื่อวา ความเจ็บปวยเกิดจากการกระทำของภูตผีปศาจ จึงมีพิธี

แสดงความนบนอบดังขอความตอนหนึ่งในหนังสือไตรภูมิพระรวงของพระยาลิไทวา  

“ผิแลวาผูใดไปไหวนบคำรพบูชาแกกงจักรแกวนั้นดวยขาวตอกดอกไม แลกงจักร

นั้นเฑียรยอมบำบัดเสียซึ่งความไขเจ็บ” นอกจากนี้ในบริเวณเมืองเกาสุโขทัยและที่ 

เตาเผาชามพบตุกตาเสียกบาลเปนจำนวนมาก เปนตุกตาแบบแมอุมลูก พออุมลูก ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาในสมัยสุโขทัยคงจะมีปญหาเรื่องโรคเด็กและการคลอดบุตรแลวลูกตายหรือ

ตายทั้งแมและลูก เพราะพิธีเสียกบาลเปนพิธีที่ทำขึ้นเมื่อเด็กแรกเกิดไมสบายโดยเชื่อวา

เปนการกระทำของผี ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทำของผีดังกลาวเปน

พื้นฐานของการแพทยพื้นบานที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา  

อยางไรก็ตามในยุคกรุงสุโขทัย ก็ยังมีหลักฐานเกี่ยวกับชื่อของโรคภัยไขเจ็บใน 

สมัยนั้น ดังมีขอความตอนหนึ่งในไตรภูมิพระรวงวา 



บ
ท
ท
ี่ ๑ 

ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 

21

“หิดและเรื้อน เกลื้อน และหูด แลเปา เปนตอม เปนเตา เปนงอย เปนเพลีย 

ตาฟู หูหนวก เปนกระจอกงอกงอย เปอยเนื้อ เมื่อยตน ทองขึ้น ทองพอง ทองไส 

ปวดหัว มัวตา ไขเจ็บ เหน็ดเหนื่อย วิการดังนี้ ไซรบหอนจะบังเกิดแกชาวอุตรกุกุกสัก

คาบหนึ่งเลย” 

 

ยุคกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. ๑๘๙๓-๒๓๑๐) 

การแพทยแผนไทยในประเทศไทยเทาที่เร ิ่มมีเอกสารพอจะคนควาไดอยาง 

เปนหลักเปนฐานคือ ในยุคกรุงศรีอยุธยา สวนในยุคกรุงสุโขทัยหรือกอนหนานั้นไมมี 

หลักฐานที่แนนอน มีแตเพียงขอสันนิษฐานจากหลักฐานแวดลอมทางประวัติศาสตร  

ในยุคกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานทางประวัต ิศาสตรท ี่กลาวถึงการแพทยแผนไทยไว 

บางรัชกาล ซึ่งจะไดกลาวตามลำดับตอไปนี้ 

 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑) 

เรื่องราวเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยยุคกรุงศรีอยุธยามีหลักฐานปรากฏเปนครั้ง

แรกในทำเนียบศักดินาขาราชการฝายพลเรือน (พระไอยการ ตำแหนงนาพลเรือน) ใน

สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งตราขึ้นในป พ.ศ. ๑๙๙๘ ซึ่งใชสืบมาจนกระทั่งยุค

ตนกรุงรัตนโกสินทร กลาวคือ มีขาราชการในกรมแพทยา กรมแพทยาโรงพระโอสถ 

กรมหมอยา กรมหมอนวด กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค 

๑. กรมแพทยา 

 พระศรีมโหสถราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ เจากรมแพทยาหนา นา ๑๖๐๐ 

 ขุนราชแพทยา ปลัดทูลฉลอง นา ๖๐๐ 

 ขุนพรหมกวี ปลัดนั่งศาล นา  ๔๐๐ 

 พระศรีศักราชแพทยาธิบดีศรีองครักษ เจากรมแพทยาหลัง นา ๑๖๐๐ 

 ขุนรัตะแพทย ปลัดทูลฉลอง นา  ๖๐๐ 

 ขุนศรีกวี ปลัดนั่งศาล นา ๔๐๐ 

 พันในกรม  นาคละ ๑๐๐ 

๒. กรมแพทยาโรงพระโอสถ 

 ออกญาแพทยาพงษาวิสุทธาธิบดีอะไภยพิรียบรากรมภาหุ 

 จางวางแพทยาโรงพระโอสถ  นา ๒๐๐๐ 
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๓. กรมหมอยา 

 ออกพระทิพจักร เจากรมหมอยาขวา นา ๑๔๐๐ 

 ออกพระสิทธิสาร เจากรมหมอยาซาย นา ๑๔๐๐ 

 หลวงราชนิทาน ปลัดทิพจักรขวา นาคละ  ๘๐๐ 

 หลวงราชพรหมา ปลัดทิพจักรซาย นาคละ ๘๐๐ 

 หลวงสิทธิพรหมา ปลัดสิทธิสารขวา นาคละ ๘๐๐ 

 หลวงเทวพรหมา ปลัดสิทธิสารซาย นาคละ ๘๐๐ 

 ขุนในกรมหมอยา  นาคละ  ๔๐๐ 

 หมื่นในกรมหมอยา  นาคละ  ๒๐๐ 

 พันในกรมหมอยา  นาคละ ๑๐๐ 

 ขุนทิพโอสถ ขุนประเสริฐโอสถ พนักงานเครื่องตน นาคละ ๖๐๐ 

 หมื่นทิพโอสถ หมื่นเทพโอสถ หัวหมื่นเครื่องตน นาคละ ๔๐๐ 

 พันพนักงานเครื่องตน  นาคละ ๓๐๐ 

๔. กรมหมอกุมาร ขึ้นตอหลวงราชนิทาน 

 ขุนกุมารประสิทธิ  นาคละ ๔๐๐ 

 ขุนกุมารเพช  นาคละ ๔๐๐ 

 ขุนกุมารประเสริฐ  นาคละ ๔๐๐ 

 ขุนกุมารแพทย  นาคละ  ๔๐๐ 

 พันโรควินาศ  นาคละ  ๒๐๐ 

 พันชาดประลัย  นาคละ  ๒๐๐ 

 พันโรคประลัย  นาคละ  ๒๐๐ 

 พนัไกรโอสถ  นาคละ  ๒๐๐ 

๕. กรมหมอนวด      

 หลวงราชรักษา เจากรมหมอนวดขวา นาคละ ๑๖๐๐ 

 หลวงราโช เจากรมหมอนวดซาย นาคละ ๑๖๐๐ 

 ขุนภักดีองค ปลัดกรมขวา นาคละ ๘๐๐ 

 ขุนองครักษา ปลัดกรมซาย นาคละ ๘๐๐ 

 หมื่นแกววรเลือก  นาคละ ๖๐๐ 

 หมื่นวาโยวาต  นาคละ ๖๐๐  

 หมื่นวาโยไชย  นาคละ ๖๐๐ 

 หมื่นวาโยนาศ  นาคละ ๖๐๐ 
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 ขุนในกรม  นาคละ ๔๐๐ 

 หมื่นในกรม  นาคละ ๒๐๐ 

 พันในกรม  นาคละ ๑๐๐ 

 พันหมอ  นาคละ ๑๐๐ 

 นายพะโรง  นาคละ ๘๐ 

๖. กรมหมอยาตา 

 ขุนราชเนตร เจากรมหมอยาตาขวา นา ๘๐๐ 

 ขุนทิพเนตร เจากรมหมอยาตาซาย นา ๘๐๐ 

 ขุนในกรม  นาคละ ๔๐๐ 

 หมื่นในกรม  นาคละ ๒๐๐ 

 พันในกรม  นา ๑๐๐ 

๗. กรมหมอวรรณโรค 

 หลวงสิทธิแพทย เจากรมหมอวรรณโรค นา ๘๐๐ 

 ขุนมหาแพทย ปลัดกรมขวา นาคละ ๖๐๐ 

 ขุนสาระแพทย ปลัดกรมซาย นาคละ ๖๐๐ 

 ขุนไชยแพทย  นา ๔๐๐ 

 ขุนในกรม  นาคละ ๔๐๐ 

 หมื่นในกรม  นาคละ ๒๐๐ 

 พันในกรม  นาคละ ๑๐๐ 

 

สมัยพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒) 

ฝร่ังชาติแรกคือ โปรตุเกส เขามาตั้งถิ่นฐานเปนปกแผนในกรุงศรีอยุธยาหลาย

รอยคน เชื่อวาคงจะมีแพทยมาดวย กลาวกันวา ตำรับยาของแพทยโปรตุเกสที่ตกทอด

มาถึงปจจุบันคือ ตำรับยาขี้ผึ้งใสบาดแผลบางชนิด 

 

สมัยพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. ๒๐๗๗-๒๐๘๙) 

ทรงพระราชทานที่ดินเปนบำเหน็จความดีความชอบแกชาวโปรตุเกสจำนวน  

๑๒๐ คน ที่ไดเขารวมรบในสงครามเมืองเชียงกรานจนไดรับชัยชนะ จึงทรงใหสรางนิคม

เฉพาะพรอมสรางโบสถใหดวย เชื่อวาคงจะตองมีแพทยหรือผูมีความรูทางการแพทยเขา

มาดวย ดังนั้น นาจะเปนความจริงวา ชาวโปรตุเกสเปนพวกแรกที่นำเอาการแพทยแบบ

ตะวันตกเขามาในไทย ชาวโปรตุเกสไดนำศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเขามาเผยแพร
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แกชาวไทยและเขาใจวาไดรับพระบรมราชานุญาตใหทำการเผยแพรไดโดยสะดวก  

แตเนื่องจากความเขาใจในเรื่องภาษายังมีไมพอ ทำใหการเผยแพรไมคอยไดผล 

 

สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑) 

พอคาชาวโปรตุเกสไดนำการแพทยแบบตะวันตกเขามาเผยแพรเปนครั้งแรกและมี

การพัฒนาอยางตอเน ื่อง โดยใน พ.ศ. ๒๒๐๕ เร ิ่มมีการติดตอกับฝร่ังเศสสมัย

พระเจาหลุยสที่ ๑๔ โดยมองสิเออร ลังแบรต เดอ ลามอตต พรอมดวยคณะมิซซัง 

ผูชวยสองคนเขามาทางเมืองตะนาวศรี ซึ่งสมัยนั้นเปนเขตขัณฑสีมาของไทย ปรากฏ 

หลักฐานวาฝร่ังเศสไดตั้งโรงพยาบาลขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา (ยังสืบไมไดวาตั้งอยู ณ ที่ใด

และไมสามารถสันนิษฐานไดวาเปนโรงพยาบาลเดียวกับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 

ตามที่ปรากฏในรายงานของมิสซิยองฟรังเซส พ.ศ. ๒๒๒๒ วาโรงพยาบาลอยุธยามีคนไข

ประจำ ๕๐-๙๐ คน และคนไขไปมาวันละ ๒๐๐-๓๐๐ คน 

การแพทยแผนตะวันตก จึงเปนการแพทยทางเลือกที่เปนคูแขงสำคัญของ 

การแพทยแผนไทย ซึ่งเปนการแพทยกระแสหลักในยุคนั้น โดยที่กอนหนานั้นการแพทย

แผนจีนเปนการแพทยทางเลือกในสังคมไทยมาตั้งแตยุคกรุงสุโขทัย 

โรงพยาบาลฝรั่งในขณะนั ้นจึงไดอาศัยใชเปนที่บำบัดทุกขบำรุงสุขแกปวงชน 

ชาวไทยทั้งหลาย การนี้อาจมีผลผลักดันใหเกิดความรูสึกวาการแพทยแผนไทยกำลังถูก

ทาทาย บรรดาหมอหลวงจึงไดรวมกันรวบรวมตำรับยาตางๆ ขึ ้นเปนครั ้งแรกใน

ประวัติศาสตรการแพทยไทย เรียกวา ตำราพระโอสถพระนารายณ แพทยฝร่ังเศส 

ซึ่งเขามารับใชในราชสำนักและเปนที่ไววางพระราชหฤทัย ไดประกอบพระโอสถถวาย

สมเด็จพระนารายณมหาราช และไดมีโอกาสบันทึกตำรับยาที่นำมาจากยุโรปในตำรา 

พระโอสถพระนารายณนี้ดวย ซึ่งตำราเหลานี้ยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ ตำราพระโอสถ 

พระนารายณนี้ คนพบในสมัยรัตนโกสินทร มีตำราพระโอสถหลายขนานที่ปรากฏชื่อ 

หมอหลวงและวันคืนที่ตั้งพระโอสถนั้นจดไวชัดเจนวาอยูระหวาง พ.ศ. ๒๒๐๒-๒๒๐๔ 

ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช 

แพทยปรุงยาที่มีชื่อปรากฏในตำราพระโอสถพระนารายณ มีทั้งหมด ๙ คนที่ 

เปนผูประกอบยาขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระนารายณมหาราช แพทยผูประกอบยาทั้ง 

๙ คนดังกลาว เปนหมอหลวง ๗ คน และหมอเชลยศักดิ์ ๒ คน หมอหลวงเปน

หมอไทย ๔ คน คือออกพระแพทยพงษา ออกพระสิทธิสาร ออกขุนประสิทธิโอสถ 

ออกขุนทิพจักร เปนหมอจีน ๑ คนคือ ขุนประสิทธิโอสถจีน เปนหมอแขก ๑ คนคือ 

ออกพระสิทธิสารพราหมณเทศและเปนหมอฝรั่ง ๑ คนคือพระแพทยโอสถฝรั่ง 
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สวนหมอเชลยศักดิ์ไทยชื่อนายเพ็ชรปญญา และหมอเชลยศักดิ์ฝรั่งชื่อนายเมสี 

ขอสังเกตคือ แพทยที่ไดบรรดาศักดิ์ เปนหมอหลวงสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ไมไดมีเฉพาะหมอไทย แตมีหมอทางเลือกตางชาติที่เปนหมอจีนและหมอฝรั่ง

ดวย 

ในตำรับยาของหมอจีนนั้นมีการใชยาจีนคือ ยิงสม (หรือในภาษาอังกฤษ คือ 

Ginseng) ซึ่งก็คือโสมในตำรับยาชูพระกำลังเปนครั้งแรก และในตำรับยาของหมอหลวง

ฝรั่ง ก็มีการใชดินประสิวหรือเกลือโพแทสเซียมไนเตรต (Potassium Nitrate) ซึ่งฝรั่งรูจัก

ใชเปนยาขับปสสาวะมาแตโบราณ ปรากฏวามีสรรพคุณดีเปนที่โปรดปรานถึงกับไดรับ

พระราชทานเงินถึง ๑ ชั่ง บรรพบุรุษหมอไทยเห็นวาดินประสิวเปนธาตุวัตถุที่มีฤทธิ์ขับ

ปสสาวะดีจึงไดนำมาประกอบยาไทยใชอยูจนปจจุบันนี้ 

สวนตำรับยาขี้ผึ้งรักษาบาดแผลของหมอเชลยศักดิ์ฝร่ังชื่อเมสีนั้น สมเด็จพระเจา- 

บรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพไดทรงตั้งขอสังเกตไววา “....ประหลาดที่มีตำรา

หมอฝรั่งนี ้พวกกุฎีจีนยังใชรักษากันมาจนตราบเทาทุกวันนี ้...” ในตำรับยาขนานนี้ใช 

เครื่องยาเทศอยางหนึ่ง ชื่อวา “มาตะกี่” ซึ่งเปนเครื่องยาที่ไมเคยปรากฏในตำรับยาไทย

อื่นๆ เลย มาตะกี่ (mastagi) หรือมาสติก (mastic) เปนยางไมประเภทชันน้ำมันที่ไดจาก

พืชที่ม ีช ื่อพฤกษศาสตรวา Pistacia lentiscus L. ซึ่งข ึ ้นในบริเวณรอบทะเล

เมดิเตอรเรเนียน ประโยชนของมาตะกี่ในทางทันตกรรมใชในการอุดฟนช่ัวคราว ใชทำ

หมากฝรั่ง ทำปลาสเตอร ใชเคลือบเม็ดยาใหแตกตัวในลำไส เปนตน 

ตำราพระโอสถดังกลาว ไดรวบรวมเขาเปนคัมภีรเมื่อเวลาลวงไปแลวถึงสมัย 

พระเพทราชา เนื ้อความปรากฏในยาขนานหนึ่งวาหมอฝร่ังไดประกอบถวายสมเด็จ

พระพุทธเจาหลวงนิพพานทายสระ คือ สมเด็จพระเพทราชา ลักษณะการแพทยไทยใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือ การแพทยที่คนไทยไดใชมาในสมัยสุโขทัยแลวนั่นเอง เพราะการ

แพทยเปนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมซึ่งมีการถายทอดตอเนื่องกันอยูเสมอ ความรูใน 

ดานรักษาพยาบาลไดยึดถือตามตำราที่บรรพบุรุษไดสะสมและถายทอดมา และถือวา

คัมภีรแพทยเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงไมคิดดัดแปลงแกไข ดังนั้น วิธีการปองกันและบำบัดโรค

จึงคงเปนไปในรูปเดิม ถึงแมวา จะมีชาวตางประเทศนำวิชาการแพทยตะวันตกเขามา 

เผยแพร แตก็ไมมีอิทธิพลทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการรักษาของไทยแตอยางใด

นอกจากนำตำรับยาฝร่ังมาใช ทั้งนี้อาจเปนเพราะชาวตางประเทศเขามาติดตอกับไทย 

ไมนานพอที่จะวางรากฐานการแพทยแผนตะวันตกในสมัยนั้นได และพระมหากษัตริย 

ไมสนับสนุนเนื่องจากขัดกับธรรมเนียมไทย ตำราพระโอสถพระนารายณ ไดพิมพครั้งแรก 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดฯ ใหพิมพในงาน

พระราชทานเพลิงศพพระยาแพทยพงษา (นาก โรจนแพทย) 
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มองสิเออร เดอ ลาลูแบร เอกอัครราชทูตของพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหง

ประเทศฝรั่งเศสเขามาในกรุงสยามระหวาง พ.ศ. ๒๒๓๐-๒๒๓๑ ลาลูแบร ไดเขียน

จดหมายเหตุพระราชพงศาวดารสยามครั้งกรุงศรีอยุธยาในแผนดินสมเด็จพระนารายณ

มหาราช ตอนหนึ่งไดกลาววิจารณการแพทยแผนไทยในสมัยอยุธยาวา 

 

“โอสถจะทรงคุณสมนามวาเปนวิทยาศาสตรไมได ในกรุงสยามแพทยหลวง

ตัวเองของพระมหากษัตริยสยามก็เปนจีนแสเจกมากกวาหมอสยามและหมอมอญ

ชาวพะโค และในสองหรือสามปมานี้ พระองคไดโปรดครูสอนศาสนาคริสตัง

ฝรั่งเศสฝายคฤหัสถผูหนึ่ง ชื่อมองสิเออรปูมาต ใหเขารับราชการฉลองพระเดช

พระคุณในกรมหมอหลวง ดวยทรงไววางพระราชหฤทัยหมอฝรั่งผูนี้มากกวา หมอ

หลวงทั้งปวงหมด หมอหลวงอื่นๆ ตองรายงานพระอาการพระพุทธเจาอยูหัว ยาม

ทรงพระประชวร ทุกเวลาตอหมอฝรั่งผูนั้น และตองรับพระโอสถที่หมอฝรั่งน้ันได

ปรุงขึ้นสำหรับถวายนั้นจากมือหมอฝรั่ง ไปตั้งถวาย” 

“ขอเขลาสำคัญของหมอสยามน้ันก็ไมรูวาเครื่องในรางกายตัวมนุษยนั้นมี

อะไร เปนอยางไร สำหรับอะไรบาง จำเปนตองพึ่งฝร่ัง ไมใชแตบอกยา ทั้งบอก

สมุฏฐานภูตรูปใหดวย บรรดาความยากลำบากที่จะตัดผาเครื่องในกายตัวคนไข 

ทั้งปวง แมแตการงายๆ จะหามเลือดก็ไมถนัด วิชาผาตัดน้ันหมอสยาม ไมหือเสีย

เลยทีเดียว” 

“หมอสยามไมพึงพยายามที่จะทราบรสของยาอยางไหนบำบัดโรคอยางไหน

ได หลับตาถือแตตามตำรับที่ไดเรียนมาจากบิดามารดาครูบาอาจารย และในตำรา

นั้นหมอช้ันใหมก็คงดื้อใช ไมแกไข อยางใดเลย หมอสยามไมพักพะวงตรวจ

สมุฏฐานโรค วาอะไรเปนตัวสำคัญที่สอใหเกิดโรคที่ปวยน้ัน วางยาไปตามตำรา

ตามบุญตามกรรม แมกระน้ันก็ยังไมวายที่จะรักษาใหหายไดโดยมาก.....บรรดาที่จะ 

รักษาใหหายไดโดยยาก.... หมอสยามก็ไมเวนที่จะโทษวาเปนเพราะถูกคุณไสย

กระทำย่ำยีหรือฤทธิ์ผีสางบรรดาสุดวิสัยมนุษยจะตอสูได” 

 

กลาวโดยสรุปลาลูแบร ไดใหภาพของโรคภัยไขเจ็บ และวิธีการรักษาในสมัยนั้น 

ไววา “เรื่องโรคาพาธของชาวสยามในกรุงศรีอยุธยามีตั้งแตโรคปวง โรคบิด ไข

กำเดา ไขหวัด ไขจับสั่น โรคพิษบาดทะยัก โรคจับลม โรคอัมพาต โรคคุดทะราด 

เขาขอ ฝตางๆ เปนปรวดพิษ แผลเปอยพัง โรคโลหิตไหลทางเหงือกไมคอยพบ 
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โรคขี้เรื้อนกุดถังไมคอยเห็น แตคนเสียจริตมีชุม การถูกกระทำยำเยียเชิงกฤติคุณ 

ความประพฤติลามกพาใหเกิดกามโรคในกรุงสยามก็ดกไมหยอก อนึ่งในกรุงสยามก็

มีโรคติดตอกัน แตหาใชหากาฬโรคอยางทวีปยุโรปไม ตัวโรคหาของกรุงสยามก็คือ 

ไขทรพิษ อหิวาตกโรค...” อีกตอนหนึ่งวา “หมอสยามไมเขาใจเครื่องในในรางกาย 

และไมรูจักผาตัด..” และ “หมอสยามมียาแตตามตำรา หมอสยามไมพึงพยายาม

ทราบยาอยางไหนบำบัดโรคได หลับตาถือแตตำรับที่ไดเรียนมาจากบิดา มารดา 

และครูบาอาจารย และในตำราน้ัน หมอช้ันใหมก็คงดื้อใชไมแกไขอยางใด หมอ

สยามไมพะวักพะวงตรวจสมุหฐานโรควาอะไรเปนตัวสำคัญที่สอใหเกิดโรค วางยา

ไปตามตำราตามบุญตามกรรม แมกระนั้นก็ยังไมวายที่จะรักษาใหหายไดมาก หมอ

สยามเวนที่จะโทษวาเปนเพราะถูกคุณกระทำยำเยียหรือฤทธิ์ผีสาง” 

ลาลูแบรกลาวถึงหมอนวดวา “ชอบขยำบีบไปท่ัวตัว เมื่อใครปวยไขลงใน 

กรุงสยาม บางทีก็ขึ้นเดินเอาเทาเหยียบบนกายคนไข แมในสตรีก็พอใจใหเด็ก

เหยียบที่หลังเพื่อใหคลอดบุตรงาย” 

ลาลูแบรยังกลาวถึง “อาหารของคนไขวา คนไขสยามมักบำรุงตัวช่ัวขาวตม

อยางเดียวเทานั้น เนื้อสัตว แมแตซุบถือเปนของแสลง เมื่อคนไขทุเลา พอจะกิน

อาหารแข็งๆ ไดบางก็ใหกินแตเนื้อหมู ถือวาไมสูแสลงดีกวาเนื้อสัตวอยางอื่นหมด” 

ลาลูแบรกลาวถึงประเภทหมอสยามวา เมื่อลาลูแบรปวย “สมเด็จพระ- 

มหากษัตริยสยามโปรดพระราชทานใหหมอหลวงทั้งกรมมาตรวจรักษา มีหมอ

สยาม หมอรามัญและจีนแส ผลัดกันทยอยมาตรวจชีพจรอยูชานาน แลวลงเนื้อ

เห็นวาเปนไขกำเดาเล็กนอยและทองเสีย....” 

ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชพบบันทึกวา มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจน

สำหรับราษฎรโดยมีแหลงจำหนายยาและสมุนไพรหลายแหงทั้งในและนอกกำแพงเมือง ใน

สวนราชการและราชสำนักมีโรงพระโอสถอยูในพระราชวังดวย 

แตเมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราชใน พ.ศ. ๒๒๓๑ เกิดการผันผวน

ทางการเมืองจากการกระทำของขุนหลวงสรศักดิ์และสมเด็จพระเพทราชาซึ่งขึ ้นครอง 

ราชสมบัติแทน ชาวฝร่ังเศสถูกขับไลออกจากกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากทรงไมไววางใจ 

พวกฝรั่งเศส ทำใหการแพทยแผนตะวันตกเสื่อมสูญไปดวย 

ใน คำใหการขุนหลวงวัดประดูทรงธรรม กลาวไววาปลายสมัยอยุธยา บนตัว

เกาะกรุงศรีอยุธยามีรานขายเครื่องสมุนไพรใหแกชาวบานท่ัวไป โดยระบุวาที่ถนนปายามี

รานขายเครื่องเทศ เครื่องไทยครบสรรพคุณยาทุกสิ่ง ชื่อตลาดปายา “และยังได 
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กลาวถึงโรงทำยาหลวงซึ่งเรียกวา โรงพระโอสถ ไมนอยกวา ๒ โรงวา นอกประตู

ไพชยนตนี้ มีโรงพระโอสถ ๑ และมีโรงพระโอสถต้ังอยูหนาสวนองุน” (สวนองุน 

ตั ้งอยูทายสระใหญอันเปนที่ตั ้งของพระที่นั่งบรรยงครัตนาศน) โรงพระโอสถหลวง 

นี้นอกจากจะปรุงยาใชในพระราชวังแลว ยังเตรียมยาสำหรับใชในกองทัพเมื่อออกไปทำ

สงครามดวย 

จากหลักฐานดังกลาวขางตน สามารถใหภาพของระบบการแพทยในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาไดเปนอยางดีวา สวนใหญคนไทยนิยมการรักษาแบบการแพทยแผนไทย  

มีรานขายเครื่องสมุนไพรทั้งไทยและจีนอยูทั้งภายในและภายนอกกำแพงพระนคร 

 

ยุคกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๑-๒๓๒๕) 

พ.ศ. ๒๓๑๒ เมื่อสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีทรงสถาปนาเมืองธนบุรีเปนนครหลวง

ทรงกำหนดเขตเมืองหลวงทั ้งสองฝงใหแมน้ำเจาพระยาอยูในเขตกลางเมืองหลวง  

วัดโพธาราม ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ำเจาพระยาจึงอยูในเขตพระมหานคร และได

ถูกยกขึ้นเปนพระอารามหลวงมีพระราชาคณะครองตั้งแตนั้นมา สันนิษฐานวา อาจเนื่อง

มาจากเปนชวงที่กำลังกอบกูเอกราช บันทึกความรู ทางการแพทยจ ึงถูกละเลยไป  

ไมปรากฏหลักฐานใหเห็นชัดเจน การที่กรุงศรีอยุธยาถูกพมาเผาเปนเหตุใหตำรับตำรา

ตางๆ โดยเฉพาะทางการแพทยที่เก็บรักษาไวถูกทำลายเสียหายเพราะถูกไฟเผาหรือ

กระจัดกระจายขาดหายไป ประกอบกับในสงครามยอมมีผูคนลมตายซึ่งเขาใจวาคงจะมี

แพทยทั้งที่เปนหมอหลวง หมอราษฎรรวมอยูดวย แตเชื่อวาความรูทางการแพทยยังคงมี

ใชกันอยูโดยเฉพาะใชในการดูแลผูบาดเจ็บจากสงคราม  

อยางไรก็ตามในสมัยรัชกาลนี้มีเจานายชั้นสูง ๒ พระองคผู มีความเชี่ยวชาญ

ทางการแพทยแผนไทยคือ สมเด็จเจาฟาชายทัศพงศและสมเด็จเจาฟาชายทัศไภย  

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช และยังไดรับราชการตอมาใน 

ราชสำนักพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช กอนที่จะทรงถูกสำเร็จโทษใน 

สมัยรัชกาลที่ ๒ 

 

ยุคกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. ๒๓๒๕-ปจจุบัน) 

การแพทยแผนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร แบบแผนการรักษาไดรับการถายทอด

ความรูมาจากยุคกรุงศรีอยุธยาโดยผานทางตำรายาและคัมภีรแพทยตางๆ ซึ่งสวนหนึ่งได

รับการสืบทอดมาจากแพทยรุนกอน และอีกสวนหนึ่งไดมีการรวบรวมคัดลอกขึ้นมาใหมใน
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สมัยรัตนโกสินทร โดยการเรียกประชุมแพทยและผูมีความรูนำตำรายาและคัมภีรแพทย 

ที่มีอยูตามวัด บานเรือนราษฎร และที่เปนสมบัติของแพทย นำมาตรวจทาน แกไข  

เรียบเรียงขึ้นใหมโดยเลือกเอาแตตำรายาที่เห็นวาดีและเชื่อถือไดมาคัดลอกเก็บไวใชเปน

ตำราในกรมหมอหลวง ซึ่งตอมาตำราเหลานี้ไดเปนที่แพรหลายโดยท่ัวไป  

ตำรายาและวิชาการแพทยที่ไดมีการบันทึกเปนวิธีหนึ่งซึ่งแพทยใชในการถายทอด

ความรูใหแกบุตรหลานของตนและคนทั่วๆ ไป ในการบันทึกความรูนี ้มีทั้งที่แพทยเปน 

ผู บันทึกรวบรวมความรูตางๆ ขึ ้นไวใชสำหรับเปนบันทึกชวยจำสำหรับตนเองเพราะ 

การศึกษาวิชาแพทยนั้นตองเรียนรูทั้งในเรื่องสมุฏฐานการเกิดโรค รวมทั้งคุณสมบัติของ

สมุนไพรที่ใชในการรักษาโรค แลวยังตองเรียนรู การปรุงยา และการรักษาคนไขซึ่งมี 

รายละเอียดมากเกินกวาที่จะจดจำไดทั ้งหมด จึงตองมีการบันทึกความรูตางๆ ไวใช

สำหรับเปนคูมือของแพทยเอง เมื่อใชนานไปก็กลายเปนตำรา ซึ่งแพทยรุนหลังและคน

ทั่วไปนำมาคัดลอกเก็บไวใชสืบตอกันมาเรื่อยๆ ทำใหความรูทางการแพทยไทยสามารถ

ถายทอดความรูไปยังคนรุนตอๆ ไปได 

ผูที่มีสวนสำคัญในการนี้นอกจากเปนผูมีความรูและแพทยทั้งหลายแลว พระเจา

แผนดินก็ทรงเปนผูที่มีบทบาทสำคัญดวยเชนกัน ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดในแตละรัชกาล

ตามลำดับ ดังนี้ 

 

สมัยรัชกาลที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๕๒) 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ผูทรงเปนพระปฐมบรมราชวงศจักรี 

ปราบดาภิเษกขึ้นเสวยราชสมบัติ ยายพระมหานครมาตั้ง ณ ฝงตะวันออกฝงเดียว และ

สรางพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม และไดทรงปฏิสังขรณวัดโบราณชื่อวัดโพธาราม หรือวัด

โพธิ์ ขึ้นเปนพระอารามหลวงใหชื่อวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีผูสันนิษฐานวาวัด

โพธารามนี้ไดสรางขึ้นในระหวาง พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖ ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา 

ไมปรากฏผูสรางแนชัดแตเปนวัดที่ราษฎรสรางขึ ้น อยูที่ตำบลบางกอก ปากแมน้ำ

เจาพระยาเมืองธนบุรี วัดนี้ผิดไปจากวัดอื่นๆ คือ แบงเปน ๒ ภาค เปนพุทธาวาสหนึ่ง

และสังฆาวาสอีกหนึ่ง นับไดวาเปนจุดเริ่มวิวัฒนาการของการแพทยแผนไทย เนื่องจาก 

ในรัชสมัยนี้ไดโปรดฯ ใหรวบรวมจารึกตำรายาและฤๅษีดัดตนไวตามศาลาราย สำหรับ

การจัดหายาของราชการมีการจัดตั้งกรมหมอโรงพระโอสถคลายกับในสมัยอยุธยาผูที่รับ

ราชการเรียกวาหมอหลวง สวนหมอที่รักษาราษฎรท่ัวไปเรียกวาหมอราษฎรหรือ 

หมอเชลยศักดิ์ 
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รูปแบบของการถายทอดความรูในอดีตนั้น เนนความสัมพันธสวนตัวระหวางครู

กับลูกศิษย จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรดเกลาฯ 

ใหปฏิสังขรณวัดโพธิ์เพื่อใหเปนสถานที่เผยแพรความรู และเปนประโยชนแกไพรฟา

ประชาชน การถายทอดความรูทางการแพทยจึงเปลี่ยนรูปแบบไปสูสาธารณชนมากขึ้น 

เพราะที่วัดโพธิ์ประกอบไปดวยแผนศิลาที่จารึกสรรพศิลปวิทยาทั้งปวง สามารถเรียนได

จากศิลาจารึกนั้นเปนตนวา โบราณคดี วรรณคดี กาพย โคลง ฉันท ชางพระพุทธรูป  

ชางปน ชางแกะสลัก ชางเขียน ชางกอสราง มีรูปหมอนวด ตำราแผนหมอนวดบอกทาง

ที่อยูของเสนและภาพประกอบมากมาย หมวดบริหารกายมีจารึกคำโคลงฤๅษีดัดตนมี 

รูปปนประกอบ หรือหมอยา มีศิลาจารึกบอกสมุฏฐานของโรค วิธีรักษาโรคยาเด็กและ 

ยาผูใหญอยางพรอมมูล ตลอดจนตนไมยาสมุนไพรใชปรุงยาที่หายากไมคอยมีผูรูจักก็นำ

มาปลูกไวเปนอันมาก ตำรายามีคำอธิบายบอกวิธีรักษาไวครบถวน 

มีข อสังเกตวารูปป นฤๅษีดัดตนที่รัชกาลที่ ๑ ทรงพระราชทานไว ณ วัด

พระเชตุพนฯ นั้น มีตนเคามาจากไหน สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบาย

เรื่องนี้วา ทรงเคยเห็นรูปปนฤๅษีบำเพ็ญตบะในพิพิธภัณฑสถานของเมืองชัยปุระ ประเทศ

อินเดีย ทำทาตางๆ เหมือนอยางรูปฤๅษีดัดตนในวัดพระเชตุพนฯ เพียงแตมีขนาดยอม

กวาของไทย 

จึงสันนิษฐานไดวา ทาฤๅษีดัดตนของไทยนั้นไดตนแบบมาจากฤๅษีในยุคอินเดีย

โบราณ แตมีวัตถุประสงคตางกันกลาวคือ ทาฤๅษีดัดตนของฤๅษีอินเดียนั้น เปนแบบทา

ตางๆ ที่พวกดาบสใชดัดตน หลังจากอยูในอาสนโยคะทาใดทาหนึ่งเปนเวลานานในการ

บำเพ็ญตบะเพื่อบรรลุโมกขธรรม แตทาฤๅษีดัดตนของไทยนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อแก 

โรคเมื่อยที่จารึกไวใน “โคลงฤๅษีดัดตน” สมัยรัชกาลที่ ๓ 

อนึ่ง วิชาฤๅษีดัดตนและรูปปนฤๅษีดัดตนนั้นคงมิใชเพิ่งเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยใน

สมัยรัชกาลที่ ๑ แหงกรุงรัตนโกสินทรอยางแนนอน เพราะอยางนอยที่สุดก็นาจะมี

ปรากฏแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเปนชวงตอกับยุครัตนโกสินทรตอนตน 

เพียงแตจารึกและรูปปนฤๅษีดัดตนอาจถูกทำลายไปไมเหลือหลักฐานในคราวเสียกรุง

ศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ แตแพทยแผนไทยและชางปนยังคงสามารถถายทอดวิชาฤๅษีดัดตน

จากสมัยกรุงศรีอยุธยามาสูสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนได 

 

สมัยรัชกาลที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๕๒-๒๓๖๗) 

เปนรัชสมัยแหงการฟนฟูเรื่องการแพทยเพราะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา

นภาลัยทรงเห็นวา คัมภีรแพทย ณ โรงพระโอสถ สมัยกรุงศรีอยุธยาหายไปจึงทรง
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คนควาตำราจากที่ตางๆ เพราะทรงวิตกวาตำราและคัมภีรแพทยตางๆ จะเสื่อมสูญ  

ดังนั้นในปวอก จัตวาศก จุลศักราช ๑๑๗๔ พ.ศ. ๒๓๕๖ ทรงมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหเหลาผูเชี่ยวชาญลักษณะโรค และสรรพคุณยารวมทั้งผูที่มีตำรายาดีๆ  

นำเขามาทูลเกลาฯถวายและทรงโปรดฯ ใหพระพงศนรินทรราชนิกุล พระโอรสในสมเด็จ

พระเจากรุงธนบุรี ซึ่งเปนหมอหลวงสืบถามและเลือกสรรตำรายาดีจดเปนตำราหลวง

สำหรับโรงพระโอสถ ตำรายานี้มีชื่อวา ตำรายาโรงพระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒ ตำรานี้

พิมพครั้งแรกตรงกับปมะโรง พ.ศ. ๒๔๕๙ โดยสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยา 

วชิรญาณวโรรสโปรดใหพิมพ สวนการพิมพครั้งตอๆ มาไมปรากฏหลักฐานชัดแจง 

นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ ๓ ขณะทรงพระอิสริยยศ เปนพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร ไดทรง

ปฏิสังขรณวัดจอมทอง แลวถวายเปนพระอารามหลวง ไดรับพระราชทานนามวา วัด 

ราชโอรสาราม ในการปฏิสังขรณนี้ทรงใหจารึกตำรายา ตำราหมอนวด รูปปนฤๅษีดัดตน

ไวในกำแพงแกวของพระวิหารและพระอุโบสถดวย  

พ.ศ. ๒๓๕๙ มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ใหตรากฎหมายชื่อวา กฎหมาย

พนักงานพระโอสถเสวย จากกฎหมายฉบับนี้จะเห็นวารัชกาลที่ ๒ ทรงใหความสำคัญ

กับการปรุงยามากโดยจัดเปนศิลปะและศาสตรชั้นสูง ผูที่ไดรับความไววางพระราชหฤทัย

ในตำแหนงเจาพนักงานพระโอสถ ซึ่งมีหนาที่ปรุงยา ตองมีทั ้งความซื่อสัตย ความ

ละเอียดถี่ถวนและตองปรุงยาสม่ำเสมอ เปนหนาที่ที่ตองมีความรับผิดชอบสูง ดังนั้น 

การศึกษาเพื่อเขารับราชการเปนพนักงานพระโอสถจึงนาที่จะจำกัดอยูในวงศตระกูลที่สืบ

เปนมรดกตกทอดกันมาเทานั้น ในดานการดูแลรักษาสุขภาพสมัยรัชกาลที่ ๒ ไดมีการ

แยกแพทยไทยเปน ๒ ประเภท คือหมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์ การถายทอดวิชาแพทย

ก็เชนเดียวกันที่ตองศึกษากันในตระกูลหรือในบางกรณีการถายทอดความรูทางการแพทย 

ก็เกิดจากเคยเปนลูกมือ (ศิษย) ของหมออื่นมาเปนเวลาหลายปจนมีความคุนเคยเพราะ

เห็นการรักษาพยาบาลมามาก สวนอีกประเภทหนึ่งจะเริ่มศึกษาจากตำราแพทยดวย

ตนเอง ทำความเขาใจและทดลองตามตำราใชรักษาตนเองกอนจึงรับรักษาคนอื่นๆ ซึ่ง

หมอประเภทนี้จะมีความชำนาญและไดรับความเชื่อถือมาก เชน ระยะเสียกรุงศรีอยุธยา

ครั้งที่ ๒ หลังเกิดภาวะขาดแคลนหมอ บุตรและภรรยาของพระยาวิชยาธิบดี (กลอม) 

อดีตเจาเมืองจันทบูร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ปวยหาหมอรักษาไมไดทานจึงตองศึกษาวิชา

แพทยดวยตนเอง เปนตน 

วิธีการถายทอดวิชาแพทยเริ่มจากใหรูจักตนไมใบยาและสรรพคุณสมุนไพรกอน

แลวจึงศึกษาพระคัมภีรแพทย หลังจากนั้นจึงฝกหัดดูอาการไขกับครูเพื่อแนะนำเทียบ
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อาการจนคุนเคยจึงออกรักษาตามลำพัง ในการเรียนไมมีกำหนดเวลาที่แนนอน ไมมี 

การวัดผลที่เปนมาตรฐาน และไมมีประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายใดๆ ที่แสดงใหเห็นวา

สำเร็จการศึกษาหรือรับรองความสามารถ แตในกลุมหมอหลวง สิ่งที่พอจะใชวัด 

ความสามารถของหมอคือ บรรดาศักดิ์ที่ไดรับพระราชทานเชน พระยา พระ หลวง ขุน 

เปนตน 

 

หมอหลวงและหมอเชลยศักดิ์ มีความแตกตางกัน ดังนี้ 

หมอหลวง คือ หมอที่เช ี่ยวชาญเปนพิเศษ รับราชการสังกัดอยู ในกรม 

ราชแพทย จึงเปนขาราชการที่มีศักดินา ไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินปทำหนาที่รักษา

พระมหากษัตร ิย พระบรมวงศานุวงศ บุคคลตางๆ ในราชสำนักและรักษาตาม 

พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย การศึกษาของหมอหลวงจะเปนระบบและ 

นาเชื่อถือ เพราะผูที่จะเขารับราชการเปนหมอหลวงนั้นตองไดรับการฝกฝนตั้งแตเด็กๆ  

ใหคุนเคยกับการรักษาพยาบาลแลวจะไดเลื่อนขั้นเปนผูชวยแพทยติดตามหมอหลวงไป

ทำการรักษาจนมีความชำนาญในการตรวจ ผสมยา เมื่อโตขึ้นก็มีความรู พรอมที่จะเขา

รับราชการได เมื่อมีตำแหนงวางในกรมหมอหลวงก็จะไดรับการบรรจุเขาทำงานทันที 

หมอหลวงจะไดรับสิทธิพิเศษเหนือกวาหมอเชลยศักดิ์หลายอยาง เชน สามารถเก็บ 

สมุนไพรตามบานราษฎรหรือในที่ใดๆ ก็ไดโดยมี กระบองแดง เปนสัญลักษณแสดง  

ถาสมุนไพรชนิดใดขาดแคลนและหมอหลวงไมสามารถหาไดในบริเวณเมืองหลวงก็จะมี

สารตราในนามเจาพระยาจักรีออกไปยังหัวเมืองใหเก็บสมุนไพรตางๆมายังโรงพระโอสถ 

ในดานรายไดของหมอหลวงมักจะไดรับเงินเปนจำนวนมากจากการไปรักษาเจานายหรือ 

ขาราชการตามพระบรมราชโองการ ถึงแมวาโดยธรรมเนียมประเพณีแลว หมอหลวงที่ 

พระมหากษัตริยพระราชทานไปรักษานั้นจะไมคิดคารักษาพยาบาล แตคนไขก็มักจะจายให

หมอเปนการแสดงความขอบคุณเสมอ 

หมอเชลยศักดิ์ (หมอราษฎร) คือหมอที่ไมไดรับราชการ ประกอบอาชีพอิสระ

ฝกฝนเลาเรียนจากบรรพบุรุษที่เปนหมออยูกอน หรือศึกษาจากตำราแลวทดลองฝกหัดจน

มีความชำนาญ โดยสวนใหญแลวจะใชทฤษฎีแพทยแผนไทยเชนเดียวกับหมอหลวง หมอ

เชลยศักดิ์สวนใหญจะเปนหมอที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษยมากทั้งฆราวาสและพระสงฆ โดย

ทั่วไปหมอเชลยศักดิ์มักจะเปนผูชาย (ยกเวนหมอตำแยที่มักจะเปนหญิงสูงอายุ) ทำหนาที่

ทั้งหมอและหมอยา กลาวคือ เมื่อตรวจไขและวินิจฉัยโรคแลวหมอคนเดียวกันนี้จะทำ 

การปรุงยารักษาดวย โดยหมอจะมีลวมยา ๑ ใบ ภายในบรรจุซองยาสมุนไพรชนิดตางๆ 

เมื่อตกลงจะรักษาคนไขรายใดก็ใหเจาของไขตั้งขวัญขาวซึ่งประกอบไปดวยขาวสาร กลวย 
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หมากพลูและเงินติดเทียนหกสลึง สิ่งเหลานี้เรียกวา คาขวัญขาว ใชสำหรับเปนคาบูชา 

ครูแพทย (ชีวกโกมารภัจจ) หมออาจจะใหเจาของไขเก็บเครื่องยาสมุนไพร สวน 

เครื่องเทศ หมอเรียกเงินซื้อบาง ถาไขไมสำคัญ คนไขหายเร็ว เจาของไขก็สงขวัญขาว

ทั้งหมดใหหมอและใหคายาอีก ๓ บาท แตถาหมอรักษาไมหาย หมอจะไมไดอะไรเลย 

ไมวาจะลงทุนไปแลวเทาไรก็ตาม ในรายที่คนไขมีฐานะดี ผูเปนเจาของไขเกรงวาหมอจะ

ทำการตรวจรักษาไมเต็มที่ ก็จะตั้งรางวัลไวสูง หากหมอคนใดรักษาหายไดก็จะไดรับ

รางวัลที่ตั้งไว นอกจากนี้ในกรณีที่หมอมีชื่อเสียง บางครั้งอาจมีการเรียกเก็บเงินกอน

ทำการรักษาพยาบาล เรียกวา คาเปดลวมยา หมอเชลยศักดิ์มีรายไดจากคาตอบแทนใน

การรักษาพยาบาลเทานั้น ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตแตละทองถิ่นและไมแนเสมอไปวาจะได

เงิน ในกฎหมายสมัยกอน บัญญัติใหหมอสามารถเรียกสิ่งอื่นเปนคารักษาไดนอกจากเงิน 

ในกรณีที่คนไขไมมีเงิน ดังนั้น รายไดของหมอเชลยศักดิ์จึงไมแนนอน มักจะประกอบ

อาชีพอื่นไปดวย 

หมอเชลยศักดิ์นี้มีโอกาสเลื่อนเปนหมอหลวงไดในกรณีที่แสดงความสามารถเปนที่

พอพระราชหฤทัย พระมหากษัตริยก็จะโปรดฯ ใหเขารับราชการในกรมหมอหลวงหรือมี

โอกาสเขารับราชการเปนหมอประจำเมือง ในกรมหมอหลวงของเมืองใหญๆ เชน เมือง

นครศรีธรรมราช เปนตน หมอเชลยศักดิ์มีทั้งที่เปนฆราวาสและพระสงฆ 

 

สมัยรัชกาลที่ ๓ (พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔) 

การแพทยแผนตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอวิถีสุขภาพของราษฎรสยามทั่วไปก็เมื่อ

เขาสูตนรัชกาลที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทรแลว 

บุคคลผูไดชื่อวามีบทบาทสำคัญที่สุดในการบุกเบิกการแพทยและการสาธารณสุข

แผนตะวันตกขึ้นในสยาม คือ นายแพทยแดน บีช บรัดเลย (Dan Beach Bradley) 

หรือชาวบานเร ียกวา “หมอปลัดเล” มิชชันนารีชาวอเมริกันคณะเพรสไบทีเร ียน 

(Presbyterian Church) ซึ่งเปนสำนักหนึ่งของนิกายโปรเตสแตนท 

งานทางดานการแพทยที่หมอบรัดเลยไดริเริ่มขึ ้นในปแรกที่เขามาถึงกรุงเทพฯ  

เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๘ คือเปดโอสถศาลา (Health Center) ขึ ้น แถวตลาดสำเพ็ง  

ใกลวัดเกาะ ซึ่งเปนแหลงชุมชนแออัด ชุกชุมดวยโรคภัยไขเจ็บตางๆ ขอความตอนหนึ่ง 

ในจดหมายเหตุของหมอบรัดเลยไดบันทึกไววา “มีคนปวยมาหาพวกมิชชันนารีเปนอันมาก 

ถึงกับที่อยูแนนไปหมด ตั้งแตเชาจนเย็น พวกคนปวยที่มาเหลานี้ลวนแตเปนคนที่มีโรค 

อยางอาการมากทั้งนั้น จึงมาขอรับการรักษา” 
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กลาวไดวา การแพทยแผนตะวันตกไดเร ิ่มหยั่งรากในสังคมไทยครั้งนั ้นเอง  

ดังบันทึกของมิชชันนารีอีกตอนหนึ่งที่เขียนขึ้นหลังจากปฏิบัติงานได ๓ ปวา “แผนยา  

ในแผนกนี้ไดทำประโยชนมากที่สุด กลาวคือ ไดรักษาคนไขทั้งชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ 

เกินกวา ๓,๘๐๐ คน นับวาไดทำการชวยเหลือคนทุกสวนของประเทศ และไดทำใหเกิด

วิชาหมออยางใหมขึ้นในประเทศสยามดวย” และ “แผนกยา” ของมิชชันนารีไดจายยาที่

ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น นั่นคือ ยาควินิน ซัลเฟต ซึ่งนำมาใชรักษามาลาเรียในประเทศไทย 

หลังจากที่มีการสกัดควินินขึ้นใชครั้งแรกในโลกเพียง ๑๕ ป 

บทบาทที่สำคัญยิ่งกวานั้นคือหมอบรัดเลยไดริเริ่มงานปองกันโรคติดตอขึ้นครั้งแรก

ในประวัติการสาธารณสุขของประเทศไทย กลาวคือ ทานผูนี้ไดนำวิธีการปลูกฝปองกัน 

ไขทรพิษเขามาเผยแพรในประเทศไทยตั ้งแตป พ.ศ. ๒๓๗๓ หลังจากที่เอ็ดเวิรด  

เจนเนอร (Edward Jenner) นายแพทยชาวอังกฤษไดคนพบวิธีปลูกฝแลวราว ๔๐ ป 

(พ.ศ. ๒๓๓๙) และเมื่อเกิดไขทรพิษระบาดครั้งใหญขึ้นในสยามและท่ัวโลกเมื่อปลายป 

พ.ศ. ๒๓๘๑ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวทรงมีรับส่ังใหหมอหลวงทั้งปวงไปหัด

ปลูกทรพิษจากหมอบรัดเลย เพื่อจะไดออกไปปลูกใหราษฎรท่ัวไปทั้งภายในพระนครและ

ตามหัวเมืองตางๆ ปรากฏวาสามารถชวยชีวิตราษฎรไวไดเปนอันมาก 

ความจริงวิธีการปองกันไขทรพิษที่หมอบรัดเลยนำเขามานั้นไดกระทำ ๒ วิธีคือ 

๑. วิธีปลูกฝ (Vaccination) หมายถึง การใชพันธุหนองฝโค (Vaccine Virus) ปลูกลงใน

ผิวหนังของมนุษย  ๒. วิธีปลูกทรพิษ (Inoculation) หมายถึง การนำเอาหนองจาก 

ผูปวยดวยไขทรพิษ (Variola Virus) ไปปลูกลงในผิวหนังของผู อื่น วิธีหลังเปนวิธีที่ 

เสี่ยงอันตราย แตเนื่องจากในคราวที่ไขทรพิษระบาดนั้น พันธุหนองฝโคที่สั่งเขามา 

จากสหรัฐอเมริกามีปริมาณไมเพียงพอ หมอบรัดเลยและหมอหลวงไทยจึงตองใชวิธี 

ปลูกทรพิษแทน ภายหลังรัฐบาลสยามไดออกกฎหมายหามมิใหผูใดทำการปลูกทรพิษ 

เปนอันขาด ตามพระราชบัญญัติจัดการปองกันไขทรพิษ พ.ศ. ๒๔๖๘ มาตรา ๑๔  

ยิ่งไปกวานั้นรัชกาลที่ ๓ ยังทรงโปรดใหพิมพหมายประกาศเปนใบปลิว ๑๐,๐๐๐ ฉบับ 

แจกจายชักชวนชาวพระนครใหปลูกฝ กลาวไดวาใบปลิวโฆษณาปองกันโรคระบาดฉบับนี้

เองเปนสิ่งพิมพฉบับแรกในประวัติศาสตรการพิมพของรัฐบาลไทย 

รัชกาลที่ ๓ ทรงใหปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอีกครั้งเมื่อวันพุธ 

เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค่ำ ปมะโรง พ.ศ. ๒๓๗๕ เพื่อเปนการสนองพระเดชพระคุณ

เชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระไอยกาธิราช (รัชกาลที่ ๑) ใหยืนยงคงอยูชั่วกาลนาน 

นอกจากนี้ยังมีพระราชประสงคที่จะรวบรวมบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ 

มารวมกันเพื่อถายทอดวิชาความรูไวใหอนุชนรุนหลัง และที่สำคัญ คือ มีพระราชประสงค 



บ
ท
ท
ี่ ๑ 

ประวัติศาสตรการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกในประเทศไทย 

35

จะฟนฟูทางดานจริยธรรมของประชาชนและเปนแหลงรวบรวมความรูตางๆ ของไทย การ 

บูรณปฏิสังขรณครั้งนี้หางจากครั้งแรกประมาณ ๔๐ ป ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  

ใหรวบรวมเลือกสรรตำรับตำราตางๆ ซึ่งสมควรจะเลาเรียนเปนชั้นวิสามัญศึกษามาตรวจ

ตราแกไขใชของเดิมบางหรือประชุมผูรูหลักในวิชานั้นๆ ใหแตงขึ้นใหมบาง แลวโปรดฯ ให

จารึกแผนศิลาประดับไวในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีรูปเขียนและรูปปน

ประกอบตำรานั ้นๆ เพื่อคนทั้งหลายไมเลือกวาตระกูลชั ้นใดๆ มีใจรักวิชาอยางใดก็

สามารถเลาเรียนไดจากศิลาจารึกที่วัดพระเชตุพนฯ 

การศึกษาวิชาแพทยแผนไทยนั้น ถาไมใชผูที่อยูในตระกูลของแพทย หากตองการ

ศึกษาหาความรูทางดานนี้ก็จะตองเปนผูที่มีความมานะอดทนเปนอยางมาก เนื่องจาก 

คนไทยไมนิยมถายทอดความรูใหผูอื่นที่ไมใชลูกหลานในตระกูลของตน ดังนั้นการฝากตัว

เปนศิษยจึงมิใชเรื่องงาย ตองผานขั้นตอนตางๆ มากมายกวาที่ครูแพทยจะยอมรับเปน

ศิษยและถายทอดวิชาความรูให การศึกษาวิชาแพทยมิใชของงาย ตองอาศัยความมานะ

บากบ่ัน อดทน และพากเพียร เปนเวลาแรมป เพื่อจะไดจดจำคำสั่งสอนของอาจารย

ชนิดตอปากตอคำมาทองจำใหขึ้นใจ ผูที่ทำตัวใกลชิดกับบิดา ผูเปนอาจารยหรือลูกศิษย

ที่มาสมัครเรียนจะตองคอยสนใจปรนนิบัติและคอยติดตามถามไถเวลาที่ทานออกไปรักษา

คนไขนอกสถานที่ตองคอยติดหนาตามหลังอยูเสมอมิไดขาด เพื่อที่จะไดเรียนรูถึงตั้งแต

แรกเกิดโรค รู จักชื่อโรคที่เกิดขึ ้น รู จักยาสำหรับบำบัดโรค รู วายาใดควรจะแกโรค 

อยางใด อันนี้เปนกิจที่จะตองเรียนรูใหแมนยำ 

ดังนั้นจะเห็นไดวานโยบาย การตั้งตำรับยาและฤๅษีดัดตนขึ ้นไวเปนทานของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวนั้น 

เปนคุณูปการอยางใหญหลวงที่ทำใหการถายทอดความรูทางดานการแพทยแผนไทยมิได

หยุดยั้งเพียงในรัชสมัยของทั้งสองพระองคเทานั้น หากยังสืบสานมาจนกระท่ังทุกวันนี้ก็

ดวยวิธีการที่พระองคทานทรงโปรดฯ ใหบันทึกความรูตางๆ เหลานี้ไวบนแผนศิลา เพราะ

ไมเพียงแตจะทำใหองคความรูตางๆ ที่ถูกบันทึกลงไปไดเผยแพรแกประชาชนโดยท่ัวถึงแลว  

แผนศิลาจารึกเหลานั้นยังเปรียบเสมือนเปนบันทึกทางการแพทย ซึ่งเทากับเปนการ

อนุรักษวิชาความรูทางดานการแพทยแผนไทยไว และในขณะเดียวกันก็เปนการเผยแพร

ความรูเหลานั้นออกไปดวยเนื่องจากศิลาจารึกเหลานี้เปนวัสดุที่เสื่อมสลายไดยาก ดังนั้น 

องคความรูสวนใหญที่ไดถูกบันทึกไวเปนเวลากวาสองรอยปมานี้ จึงยังสามารถตกทอดมา

ถึงในสมัยปจจุบัน แมวาในชวงที่ผานมาความสนใจที่จะศึกษาวิชาการดานการแพทย 

แผนไทยจะไดชะงักงันไปชวงหนึ่งก็ตาม 
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ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ที่รัชกาลที่ ๓ 

โปรดเกลาฯ ใหจารึกไวเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ [และในป พ.ศ. ๒๕๐๕ สมเด็จพระวันรัต 

(ปุน ปุณณสิริ) ไดขอใหโรงเรียนแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ จัดพิมพไวเพื่อรักษา

ตนฉบับเดิมมิใหสูญหาย] เนื้อหาของตำรายาจะกลาวถึงอาการของโรคกอน มีการแกดวย

วิธ ีไสยศาสตรและมียาแกซึ่งมักมีหลายขนานสำหรับใชเปนลำดับรองลงมาเมื่อยา 

ขนานแรกๆ ไมไดผล ยาแตละขนานประกอบดวยยาสมุนไพรมีทั้งพืชวัตถุ สัตววัตถุหลาย

ชนิดตั้งแต ๑๐ กวาชนิดขึ้นไปจนถึง ๕๐ ชนิด แตไมกลาวถึงสรรพคุณของยาสมุนไพร

แตละชนิดเดี่ยวๆ 

รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดเกลาฯ ใหสืบเสาะหาตำรายาที่ศักดิ์สิทธิ์ ตำราลักษณะ

โรคท้ังปวงตามพระราชาคณะ ขาราชการ ตลอดจนราษฎรมาจารึกในแผนศิลา โดยผูถวาย 

ตำรายาตองสาบานวา ยาขนานนั้นตนไดมามีสรรพคุณดี แลวใหพระยาบำเรอราชแพทย

ตรวจอีกทีกอนนำไปจารึก 

กลาวไดวา วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนเสมือนมหาวิทยาลัยเปดทางดาน

การแพทยแผนไทยแหงแรกของประเทศไทย โดยประสงคใหความรูวิชาแพทยแผนไทย 

เผยแพรสูสาธารณชนในวงกวาง 

 

จารึกวัดโพธิ์แบงเปน ๔ หมวดใหญๆ ดังนี้ คือ 

วิชาฤๅษีดัดตน เวชศาสตร เภสัชศาสตร และแผนนวด เฉพาะวิชาฤๅษีดัดตน

โปรดเกลาฯ ใหชางหลอรูปปนขึ ้นดวยสังกะสีผสมดีบุก นอกจากนี้พระองคยังโปรดฯ

พระราชทานพระราชนิพนธคำโคลงฤๅษีดัดตน ๔ บท และยังใหขาราชการและพระเถระ

แตงโคลงฤๅษีดัดตนกำกับทุกรูปรวมทั้งสิ้น ๘๐ ทา เสร็จสิ้นในป พ.ศ. ๒๓๗๙ และ 

ตอมาโปรดเกลาฯ ใหคัดลอกทาฤๅษีดัดตนลงสมุดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ 

แมกองในการปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ คือพระยาศรีพิพัฒนกับพระยาเพ็ชร- 

พิไชยโดยมีกรมหมื่นนุชิตชิโนรสเปนผูควบคุมในดานงานจารึก รายละเอียดเกี่ยวกับผูแตง

จารึกวัดพระเชตุพนฯ ดานการแพทยเฉพาะที่ระบุไวในจารึกจดหมายเหตุเรื่องการ

ปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนฯ มีผูแตงทั้งหมด ๓๗ ทาน ซึ่งขอกลาวเพียง ๓ ทานคือ 

๑. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว: โคลงฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนแก 

ขี้เกียจ (๒) ดัดตนแกเอวขดขัดขา (๓) ดัดตนแกลมในอกในเอว (๔) ดัดตน

แกขัดเอว (๕) ดัดตนแกลมปวดศีรษะ 
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๒. กรมหมื่นนุชิตชิโนรส: โคลงฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนแกซนเทา (๒) ดัดตน 

แกปวดทอง แกขอเทา (๓) ดัดตนแกเสมหะในลำคอ ดัดตนแกลมในแขน 

(๔) ดัดตนแกลมในอก (๕) ดัดตนแกไหลแกทอง แกอก (๖) ดัดตนแกลม

เวียนศีรษะ 

๓. กรมหมื่นไกรสรวิชิต: โคลงภาพฤๅษีดัดตน (๑) ดัดตนดำรงกายอายุยืน  

(๒) ดัดตนแกขา 

 

ความรูทางดานการแพทยแผนไทยที่จารึกไวในวัดพระเชตุพนฯ 

สาขาความรู สื่อความรู แหลงความรู 

ดานการแพทย 

สาขาพลานามัย กายภาพบำบัด 

✿ รูปฤๅษีดัดตน ๘๒ รูป 

 

 

รูปหลอดวยสังกะสีผสมดีบุก 

 

 

เฉลียงศาลารายทุกหลัง 

✿ โคลงฤๅษีดัดตน ศิลาจารึก ผนังศาลารายรอบวัด 

✿ รูปคนแสดงแผนนวด ๖๐ รูป ภาพเขียน ศาลาหนามหาเจดียหลังเหนือ 

สาขาเภสัชศาสตร 

✿ พันธุไมและสรรพคุณยาตางๆ 

 

พันธุไมสมุนไพร 

 

ปลูกรายทั่วๆ ไปตามประตู 

และกำแพงวัด 

✿ ตัวยาและสวนผสมสำหรับ

รักษาโรคตางๆ 

ศิลาจารึก ศาลาหนามหาเจดีย ทั้งหลัง

เหนือและหลังใต 

สาขาการแพทย 

✿ อาการไขและตัวยาในการ

รักษา 

 

ศิลาจารึก 

 

ศาลาหนามหาเจดีย  

ทั้งหลังเหนือและหลังใต 

 

การจารึกตำรายาบนแผนศิลานี้ มิใชมีแตที่วัดพระเชตุพนฯ เทานั้น แตยังมีการ

จารึกตำรายาไวในลักษณะเดียวกันนี้ที่วัดราชโอรสดวย แตมีจำนวนนอยกวา เพราะจารึก

ตำรายาของวัดราชโอรสนั้นทำขึ้นตั้งแตสมัยที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาฯ ยังดำรงพระ

ยศเปนพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร (พ.ศ. ๒๓๖๔) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง

ความสนพระทัยในดานการแพทยของพระองคที่ทรงโปรดเกลาฯ ใหจารึกตำรายาไทยบน

แผนหินออนรูปสี่เหลี่ยมผืนผากวาง ๓๐ เซนติเมตร ในแผนศิลาที่มีทั้งรูปกลมและรูปไข

ประดับบนกำแพงพระวิหารพุทธไสยาสน และที่ศาลารายเล็กปลูกติดกับกำแพงแกวหนา
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พระอุโบสถมีตำรายาตางๆ รวมรอยขนานเพื่อเปนวิทยาทานแกพสกนิกรที่จะไดนำไปใช

ประโยชนในการรักษาและเปนการอนุรักษตำรายาไทยมิใหสูญสิ้นไป 

บุคคลที่มีความสำคัญตอการแพทยแผนไทยคือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวง

วงษาธิราชสนิท ทรงเขารับราชการกำกับกรมหมอ ในรัชกาลที่ ๓ และทรงไดรับการ

สถาปนาขึ ้นเปนกรมหมื่นวงษาสนิท ทรงแตงตำราสรรพคุณยาสมุนไพรไทย จำนวน 

๑๑๖ ชนิด ซึ่งเปนตำราสมุนไพรเลมแรกของไทยที่เข ียนแบบเอกสารทางวิชาการ 

แจกแจงและวิเคราะหสวนตางๆ ของพืชสมุนไพรแตละชนิด ทรงเปนแพทยไทยพระองค

แรกที่ไดรับประกาศนียบัตรถวายเปนพระเกียรติจากสถาบันการแพทยของยุโรปและไดรับ

เชิญใหเปนสมาชิกของสถาบันการแพทยแหงนิวยอรก อีกทั้งยังทรงจารึกคำประพันธ 

บรรยายถึงการบำบัดโรคดวยสมุนไพรและการออกกำลังกายที่เรียกวา ฤๅษีดัดตน ๒ ทา

ในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ 

ใน พ.ศ. ๒๕๕๑ องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(UNESCO) ไดประกาศยกยองพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ใหเปน

บุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ ๒๐๐ ป วันคลายวันประสูติ ในสาขาปราชญ

และกวี 

 

สมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๑๑) 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๔ ในยุคที่ 

ประเทศชาติไดเริ่มเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเขาสูยุคใหมอยางกวางขวาง โดยหันมามุงพัฒนา

ตามอยางวัฒนธรรมตะวันตก เปนยุคแหงการเปดประเทศ เปดประตูการคาครั้งใหญซึ่งมี

ผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คาดวาการแพทยตะวันตกที่เริ่มเขามาในปลาย

สมัยรัชกาลที่ ๓ ไดรับการสนับสนุนในรัชกาลที่ ๔ นี ้ เชน ในดานการสูติกรรม 

แบบตะวันตก แตไมสามารถชักจูงใหราษฎรเปลี่ยนความนิยมได เพราะการรักษา

พยาบาลแผนไทยเปนจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบเนื่องกันมาจนกลายเปนสวนหนึ่ง

ของชีวิตคนไทย  

ในสมัยรัชกาลที่ ๔ นี้เองไดมีชาวตางประเทศผูมีบทบาทสำคัญในทางการแพทย

แผนใหมอีกทานหนึ่ง คือ นายแพทยแซมมวล เรยโนลด เฮาส (Samuel Reynolds 

House) หรือที่คนไทยรูจักในชื่อ “หมอเหา” ในดานการบำบัดรักษาโรค หมอเฮาสไดเปด

โอสถศาลาขึ้น ณ ที่ทำการเดิมของหมอบรัดเลย ในช่ัวระยะเวลา ๑๘ เดือนแรกไดมี 

ผูปวยมารับการรักษากวา ๓,๐๐๐ ราย และเขายังเปนศัลยแพทยที่ใชอีเธอรในการผาตัด

เปนครั้งแรกในประเทศไทย หรืออาจเปนครั้งแรกของทวีปเอเชีย (หลังจากที่ไดเริ่มมีการใช

อีเธอรในทางศัลยกรรมเกิดขึ้นในวงการแพทยของโลกเพียง ๒ ปเทานั้น) 
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ในดานการปองกันโรคติดตอ หมอเฮาสได ม ีบทบาทสำคัญในการควบคุม

อหิวาตกโรค ซึ่งระบาดครั้งใหญเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๒ (ตรงกับการระบาดทั่วโลกครั้งที่ ๒) 

มีคนตายทั ้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใกลเคียงไมนอยกวา ๔๐,๐๐๐ คน ภายหลัง 

หมอเฮาสไดเขียนรายงานพิมพเผยแพรในสหรัฐอเมริกาฉบับหนึ่ง (พ.ศ. ๒๔๐๘) เกี่ยวกับ

การบำบัดผูปวยอหิวาตกโรคในสมัยนั้น สรุปวา การใชทิงเจอรการบูรผสมน้ำใหผูปวย 

ดื่มบอยๆ นั้นไดผลดีมาก และผูปวยที่ไดรับการบำบัดวิธีนี้ ไมมีใครตายเลย 

ตอมากิจการแพทยแผนตะวันตกของพวกมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนก็ขยายตัว

ออกสู ภูม ิภาคโดยสาขาแรกเร ิ่มข ึ ้นที่จังหวัดเพชรบุร ี ในป พ.ศ. ๒๔๐๔ นำโดย

ศาสนาจารยเอส.จี. แมคฟารแลนด (S.G. McFarland) จนที่สุดสามารถกอตั ้ง 

โรงพยาบาลไดสำเร็จ นับวาเปนโรงพยาบาลแผนตะวันตกแหงแรกในประเทศไทย  

(เปดทำการกอนโรงพยาบาลศิริราช ๘ ป) 

การแพทยและการสาธารณสุขภูมิภาคของพวกมิชชันนารีที่สำคัญอีกแหงคือ ที่

จังหวัดเชียงใหมนำโดยศาสนาจารยแดเนียล แมคกิลวารี (Daniel McGilvary) ลูกเขย

ของหมอบรัดเลย ศาสนาจารยผูนี้แมมิใชแพทยอาชีพแตก็ไดวางรากฐานการแพทยของ 

มิชชันนารีขึ ้นที่จังหวัดเชียงใหมตั ้งแต พ.ศ. ๒๔๑๐ จนพัฒนามาเปนโรงพยาบาล

แมคคอรมิค ที่สำคัญเขาไดริเริ่มงานควบคุมไขมาลาเรียทางภาคเหนือไดกอนที่จะมีการ

คนพบทางวิชาการเกี่ยวกับการแพรเชื้อของมาลาเรีย เกือบ ๓๐ ป 

ในสมัยดังกลาวนี้ ถึงแมวาพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศและขุนนางชั้น

ผูใหญจะนิยมการแพทยตะวันตก แตสำหรับราษฎรโดยท่ัวไปแลวยังนิยมใชการแพทย 

แผนไทยในการรักษาความเจ็บไขไดปวยอยู 

พบหลักฐานทางเอกสารในสมัยรัชกาลที่ ๔ วามีขาราชการในฝายพระราชวังบวร

สถานมงคลของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว หรือ ขาราชการฝายวังหนา ที่

เกี่ยวกับการแพทย ไดแก ขาราชการในกรมหมอ กรมหมอยา กรมหมอนวด กรมหมอ

กุมาร กรมหมอยาตา หมอฝรั่ง ดังนี้ 

๑. กรมหมอ 

 พระยาประเสริฐศาสตรธำรง จางวาง 

 พระยาประสิทธิวิทยา จางวาง 

 พระศรีมโหสถ เจากรมแพทยาหนา 

 พระศรีศักดิราช เจากรมแพทยาหลัง 

 หลวงรัตนแพทยา ปลัดจางวาง 

 หลวงประเทศแพทยา ปลัดจางวาง 

 หลวงจินดาโอสถ เจากรม 
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๒. กรมหมอยาซายขวา 

 หลวงทิพรักษา เจากรม 

 หลวงวิเศษโอสถ เจากรม 

 ขุนราชโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนประเสริฐโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนเทวโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนเทพโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนอุดมโอสถ ปลัดกรม 

 ขุนมณีโอสถ ปลัดกรม 

๓. กรมหมอนวด 

 พระวรวงศรักษา จางวาง 

 หลวงสัมพาหแพทย ปลัดจางวาง 

 หลวงสัมพาหภักดี ปลัดจางวาง 

 หลวงประสาทวิจิตร เจากรมซาย 

 หลวงประสิทธิหัตถา เจากรมขวา 

 ขุนวาตาพินาศ ปลัดกรมขวา 

 ขุนศรีสัมพาห ปลัดกรมซาย 

๔. กรมหมอกุมาร 

 พระกุมารานุรักษ จางวาง 

 หลวงสิทธิกุมาร เจากรม 

๕. กรมหมอยาตา 

 ขุนประสาทไนยเนตร เจากรม 

 ขุนวิเศษไนยนา เจากรม 

 หมื่นแผวไนยนา ปลัดกรมขวา 

 หมื่นเทวาภิเนตร ปลัดกรมซาย 

๖. หมอฝรั่งซายขวา 

 ขุนชำนาญระงับพิศม เจากรมขวา 

 ขุนสนิทเวทยา เจากรมซาย 

 หมื่นเมทรีวิทยา ปลัดกรมขวา 

 หมื่นชำนาญเมทรีเวทยา ปลัดกรมซาย 
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จะเห็นไดวา ในรัชกาลที่ ๔ เริ่มมีการตั้งหมอฝรั่งเปนหมอหลวงในราชสำนักมี

บรรดาศักดิ์อยางเปนทางการเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง 

 

สมัยรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นวาบรรดาคัมภีร

แพทยแผนโบราณและตำรายาพื้นบานของไทย ซึ่งไดศึกษาเลาเรียนคัดลอกตอกันมาดวย

ความเพียรพยายามในหมูแพทยและผูที่สนใจ มีคุณประโยชนยวดยิ่ง แตตนฉบับตำราและ

พระตำราหลวงที่ไดสรางขึ้นและไดใชสืบทอดกันมายาวนานนั้นสูญหายไปบาง พระองค

ทรงเห็นความจำเปนที่จะตองทำนุบำรุงพระคัมภีรแพทยใหปรากฏไวเปนหลักฐานและ 

เผยแพรตอไปในภายภาคหนา ในพุทธศักราช ๒๔๑๓ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชยสมบัติ

เพียง ๒ ปไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประชุมคณะแพทยหลวง จัดหารวบรวม

คัมภีรแพทยในที่ตางๆ มาตรวจสอบชำระใหตรงกันกับฉบับดั้งเดิม ในการนี้ไดทรงแตงตั้ง

คณะกรรมการแพทยหลวงขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบดวย “พระเจาบรมวงศเธอกรมหมื่น

ภูบดีราชหฤทัย” จางวางแพทย รวมกับ “พระยาอมรศาสตรประสิทธิ์ศิลป หลวง 

กุมารเพช หลวงกุมารแพทย ขุนกุมารประเสริฐ ขุนกุมารประสิทธิ์” และ “ขุนเทพ

กุมาร” เปนตน ใหชวยกันตรวจสอบชำระคัมภีรแพทยทั ้งมวลใหถูกตองมีหลักฐาน 

จดบันทึกไวในหอหลวง เพื่อใหใชบำบัดโรคภัยไขเจ็บแกมหาชน คณะกรรมการชุดนี้ได

ตรวจสอบชำระ เห็นถูกถวนดีแลวจึงสงมอบใหกรมพระอาลักษณ ในการนี้ “พระเจา

บรมวงศเธอกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ” จางวางกรมพระอาลักษณ “หลวงสาร

ประเสร ิฐ” และ “ขุนนิม ิตรอักษร” ชำระตรวจอักษรถูกตองแลวจัดกรมหมื่น 

กรมราชบัณฑิตเขียนอักษรขอมเสนทอง กรมพระอาลักษณชุบอักษรไทยเสนหรดาล นำ

ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อเปนสวนพระราชกุศล เปนที่เฉลิมพระเกียรติยศและเปนสมบัติของ

แผนดินสืบไป 

คัมภีรที่ชำระแลวเหลานี้รวมเรียกวา “เวชศาสตรฉบับหลวง” ซึ่งเปนที่มาของ

ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห ที่เปนตำราหลักในการศึกษาเลาเรียนของแผนไทยใน 

ยุคตอมากระท่ังถึงปจจุบัน 

ความเปนมาดังกลาว สะทอนใหเห็นพระราชวิจารณญาณอันสุขุมคัมภีรภาพ 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูเปน “สมเด็จพระปยมหาราช” ของ 

พสกนิกรชาวไทย พระองคทรงเห็นคุณคาของภูมิปญญาดั ้งเดิมอันเปนมรดกทาง

วัฒนธรรม มรดกล้ำคาดานเวชกรรมและเภสัชกรรมสวนนี้มีที่มาจากหลายกระแสส่ังสม

สืบทอดผานมาหลายยุคหลายสมัย จนกระทั่งตกผลึกเปนภูมิปญญาไทยและเปนมรดก 
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ทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานเอกสารแสดงใหเห็นวาพระองคทรง 

หวงใยวาวิชาการดานนี้จะสูญสิ้น หากชนรุนหลังไมเขาใจถึงคุณคาและหันไปรับอิทธิพล

การแพทยแผนตะวันตกแตถายเดียว กระแสพระราชดำริวาดวยเรื่อง “หมอไทยและ 

ยาไทย” ปรากฏในพระราชหตัถเลขาถึงสมเดจ็พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานภุาพ  

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ พ.ศ. ๒๔๓๓ ขอความวา 

 

“.....ขอเตือนวา หมอฝรั่งนั้นด ีจร ิง แตควรใหยาไทยสูญหฤๅหาไม 

หมอไทยจะควรไมใหมีตอไปภายนาหฤๅควรจะมีไวบาง ถาวาสวนตัวฉันเองยังสมัค

กินยาไทยแลยังวางใจ หฤๅอุนใจในหมอไทยมาก ถาหมอไทยจะรักษาอยางฝรั่ง

หมด ดูเยือกเยนเหมือนเหนอื่น ไมเหนพระเหนสงฆเลยเหมือนกัน แตตัวฉันก็อายุ

มากแลว เหนจะไมไดอยูไปจนหมอไทยหมดดอก คนภายนาจะพอใจอยางฝร่ัง 

ทั่วกันไป จะไมเดือดรอนเชนฉันดอกกระมัง เปนแตลองเตือนดู ตามหัวเกาๆ  

ที่หนึ่งเทานั้น.......” 

 

แตเดิมมา ตำรายาและคัมภีรแพทยแผนโบราณของไทย สวนใหญจารเปนอักขระ

ขอม ภาษาบาลีและภาษาไทย ใชอานและจดจำกันเชนเดียวกับคัมภีรเทศนธรรมะตางๆ 

ในใบลาน สำหรับในราชสำนักสยามแตโบราณนั้น ขึ้นชื่อวา “พระคัมภีรแพทย” หรือ 

“พระตำราหลวง” ก็คือตำราแพทยของราชสำนักน่ันเอง พระตำราหลวงเหลานี้ถือเปน

ของศักดิ์สิทธิ์ เจานายสวนใหญก็เปนแพทย พระมหากษัตริยไทยจึงทรงมีพระคลังยาและ

คลังพระตำรา มีชื่อเรียกวา “คลังพระตำราขางพระที่” เปนแหลงศึกษาคนควาระดับ 

ราชสำนักหรือใชกันในหมูแพทยหลวงโดยมาก เขาใจวาเปนเชนนี้มาตั้งแตสมัยกรุงอยุธยา 

สืบเนื่องมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร 

นับวาสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนสมัยที่มีการอัญเชิญประวัติคัมภีรแพทย อันเปน 

ตำราไทยหลายสมัยที่ใชตอกันมาและอยูกระจัดกระจายตามที่ตางๆ มารวมกัน มีการ

ตรวจสอบใหตรงกับของดั้งเดิมและมีหลักฐานจดบันทึกไวในหอพระสมุดหลวง พระคัมภีร

แพทยของอาจารยแตละทานมักกลาวถึงอาการของโรค วิธีรักษา ตำรายาที่จะตองใชและ

สรรพคุณยาไวพรอมมูล แมจะมีการกลาวซ้ำกันบางแตก็คนละทัศนะซึ่งก็มีจุดมุงหมาย

ปลายทางเดียวกัน เชน พระคัมภีรประถมจินดากลาวถึงการปฏิสนธิของทารก การเกิด

โลหิตระดูสตรี กำเนิดโรคกุมารและยารักษา พระคัมภีรตักกศิลากลาวถึงบรรดาไขพิษ 

ทั้งปวง พระคัมภีรกษัยกลาวถึงโรคกษัย ๒๖ ประการ เปนตน นอกจากนี้พระองคเจา

สายสนิทวงศ ซึ่งทรงเปนหมอหลวงและยังทรงกำกับกรมหมอหลวง ทรงเอาพระทัยใสใน
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เรื่องเสาะแสวงหาตำรายาดีอยูเสมอทั้งยาไทยและยาฝร่ัง ไดคัดเลือกตำรายาที่วาดีรวมไว

เรียกวา ตำรายาพระองคเจาสายสนิทวงศ 

ในรัชสมัยนี้วิชาแพทยแผนไทย ไดรับการฟนฟูและสนับสนุนอยางเต็มที่ มีการ

สอนและฝกหัดวิชาแพทยแผนไทยในสำนักกรมแพทยพระราชวังบวรสถานมงคล  

(กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ) ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนโรงเรียนแพทยที่เกิดกอนโรงเรียน

แพทยากรในโรงพยาบาลศิริราชเสียอีก ถึงแมวายุคนี้จะไดรับอิทธิพลจากการแพทย 

ตะวันตกมากขึ ้นทุกที แตคนไทยก็ยังนิยมหมอไทยและกลัวหมอฝรั่ง แมวาในเวลา 

ตอมาจะมีการสรางโรงพยาบาลศิริราช ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๐ สำหรับรับรักษาประชาชน

ทั่วไป แตก็ตองออกอุบายรวมทั้งแจกจายเงินทองและสิ่งของเพื่อชักชวนใหไปโรงพยาบาล 

หลังจากโรงพยาบาลศิริราชไดจัดตั้งขึ้นเปนเวลา ๒ ป เกิดปญหาเนื่องจากขาดแคลน 

ผูที่จะทำหนาที่แพทย ดังนั้นในป พ.ศ. ๒๔๓๒ พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรง 

ราชานุภาพจึงทรงตั้งโรงเรียนฝกหัดแพทยขึ้น (ตอมาในป พ.ศ. ๒๔๔๓ ไดยกขึ้นเปน

โรงเรียนราชแพทยาลัย) หลักสูตรการเรียนมีกำหนด ๓ ป ระยะแรกการเรียนและ 

การบริการมีทั้งแพทยฝร่ังซึ่งใหการรักษาพยาบาลตามแบบอยางตะวันตกและแพทยไทยที่

ใชยาไทยรักษาโรคโดยใหการรักษาควบคูกันไปตามความสมัครใจของผูปวยที่จะเลือกรับ

บริการไดตามใจชอบ เหตุผลที่เอาการแพทยไทยมารวมดวยนั้น กลาววาเปนเพราะแพทย

ตะวันตกหายากจึงเอาแพทยไทยมาประจำที่โรงพยาบาลดวย เมื่อเปดโรงเรียนแพทยขึ้นจึง

มีการเปดสอนการแพทยทั้ง ๒ แผนควบคูกันไป 

 

หมอไทยในโรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลศิริราชซึ่งเปนสัญลักษณแหงการปฏิรูปการสาธารณสุขของประเทศ

ตามแบบการแพทยแผนตะวันตก สรางเสร็จในป พ.ศ. ๒๔๓๑ ในระยะแรกโปรดเกลาฯ 

ใหสมเด็จพระเจานองยาเธอพระองคเจาศรีเสาวภางค เปนอธิบดีกรมพยาบาล รับผิดชอบ

ในการจัดการภายในโรงพยาบาล สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพซึ่งรับผิดชอบ 

งานดานกอสราง ไดเขียนไวในหนังสือนิทานโบราณคดีเกี่ยวกับการหาหมอมาประจำ 

โรงพยาบาลโดยสมเด็จพระเจานองยาเธอพระองคเจาศรีเสาวภางควา 

 

“พระองคไดเที่ยวตรัสชวนหมอหลวง ปรากฏวา เธอวาหมอถือตัวกันเปน 

ตางพวก ใชวิธีรักษาและยาที่รักษาโรครวมกันแตในพวกของตน ซึ่งมักเปนลูกตัว

หรือลูกเขยหรือเปนศิษยของหมอที่เปนตัวครู ตางพวกตางรังเกียจกัน ดูราวกับ

เปนพวกอื่นวาไมเปนหมอไปเสียท้ังนั้น ฉันเคยทูลถามวา ถาเชนนั้น เอาตำราหมอ
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ของหลวงใชเปนหลักสำหรับโรงพยาบาลไมไดหรือ เธอตรัสวา ไดลองถามดูแลว 

ตางคนตางก็บอกวาตำราหลวงใชเปนหลักไมไดจริง เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกลาเจาอยูหัวโปรดฯ ใหประชุมหมอหลวงแตงตำราที่จารึก ณ วัดพระเชตุพนฯ 

หมอหลวงตางคนก็ปดพรางตำรายาดีของตนเสีย ไมไดไปลงในตำราหลวง คงมีแต

ตำราที่แตงไวแตยาอยางบรมโบราณ อันใครๆ ก็รูดวยกันหมด แตวิธีรักษาและ 

ยาดีที่ใชในปจจุบันหามีไม” 

 

เมื่อไมสามารถจะใหหมอรวมมือกันไดเชนนั้น พระองคเจาศรีเสาวภางคจึงหาหมอ

ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเปนนายแพทยใหญ สวนแพทยรองนั้นก็ใหนายแพทยใหญหามา 

อาจเปนลูกหลานหรือศิษยก็ได ในที่สุดพระองคเจาศรีเสาวภางคจึงเชิญพระประสิทธิ์วิทยา 

(หมอหนู ซึ่งตอมาเปนพระยาประเสร ิฐศาสตรธำรง) มาเปนแพทยใหญประจำ 

โรงพยาบาล สวนแพทยรองนั้นไดศิษยชื่อวา หมอคง และหมอนิ่ม (ตอมาหมอคงไดเปน

พระยาพิศณุประสาทเวช สวนหมอนิ่มไดเปนพระยาประเสริฐศาสตรธำรง) 

การใหบริการในโรงพยาบาลศิริราชในปแรกจึงมีแตหมอฝายไทยเทานั้น จนกระทั่ง

เมื่อพระองคเจาศรีเสาวภางคประชวรและทรงประทับรักษาพระองคที่โรงพยาบาลจน

สิ้นพระชนมเมื่อป พ.ศ. ๒๔๓๒ จึงโปรดเกลาฯ ใหพระไตรโกษาเปนอธิบดีกรมพยาบาล

แทน พรอมกับแตงตั้งแพทยใหญฝายฝรั่ง คือหมอ ที. เอช. เฮาส โดยมีหมอปเตอร 

กาแวน ซึ่งเปนแพทยประจำราชสำนักวังหลวงเปนที่ปรึกษาฯ โดยพระประสิทธิ์วิทยา 

(หนู) เปนแพทยใหญฝายไทย หลังตั ้งโรงพยาบาลศิริราชแลว กรมพยาบาลไดตั ้ง 

โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นอีกหลายแหง ไดแก โรงพยาบาลริมปอมมหาไชย โรงพยาบาลคน

เสียจริต โรงพยาบาลบางรัก โรงพยาบาลเทพศิรินทราวาส นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาล 

ที่สรางโดยเอกชน ไดแก โรงพยาบาลเลี ้ยงเด็ก โรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดง ซึ่ง

เกี่ยวของกับกรมพยาบาลดวย 

มีหลักฐานระบุวาหมอไทยที่อยูประจำโรงพยาบาลตางๆในขณะนั้น เปนหมอจาก

กรมแพทยสำนักพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา) ทั้งสิ้น ไดแก หมอทวม หมอนิ่ม 

หมอพุก การใหบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเหลานี้ อนุญาตใหผูปวยเลือกใช

บริการตามใจชอบวาจะใชหมอไทยหรือหมอฝรั่ง ยาที่ใชมีทั้งยาไทยและยาฝรั่ง สำหรับ 

ยาไทย ถาเปนยาผง จะซื้อเครื่องยามาปรุงที่โรงพยาบาลศิริราช แลวแจกจายไปยัง 

โรงพยาบาลอื่นๆ สวนยาตมใหแตละโรงพยาบาลปรุงขึ้นเอง 
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หมอไทยในโรงเรียนแพทย 

การที่หาหมอไทยมาอยูประจำโรงพยาบาลตางๆ ไดยากนี่เอง เปนเหตุให 

กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ (พระยศในขณะนั้น) ทรงปรึกษากับ หมอปเตอร กาแวน 

หมอฝร่ังประจำราชสำนักวังหลวงและพระองคเจาศรีเสาวภางค กรรมการทั้งสามทานเห็น

ควรใหตั้งโรงเรียนฝกหัดแพทยเพื่อเขาทำงานในโรงพยาบาลตางๆ แทนหมอไทย โดยจะ

จัดใหมีการสอนวิชาแพทยอยางฝรั่งขึ้น และอาศัยตึกของโรงพยาบาลศิริราชเปนตึกเรียน

ไปกอน สวนอาจารยสอน อาจใหกระทรวงธรรมการจางหมอ ที. เฮวาด เฮส 

(T.Heyward Hays) แพทยคณะมิชชันนารีมาเปนอาจารยสอน โรงเรียนแพทยากรเปด

ประกาศรับสมัครนักเรียนเขาฝกหัดวิชาแพทยแผนปจจุบันในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๓๒ เริ่มเปดสอนในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๓ การสอนในชวงแรกในชั้นปที่ ๑ 

และ ๒ มีเฉพาะวิชาการแพทยแผนตะวันตก พอถึงชั้นปที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๓๕) จึงเพิ่ม

วิชาการแพทยไทยโดยกรมพยาบาลไดจัดหมอมเจาเจียก ทินกร เจากรมแพทยสำนัก

พระราชวังหลวงเปนอาจารยสอน 

เกี่ยวกับการสอนวิชาแพทยไทยเพิ่มเขาไปนั้น เกิดเนื่องจากพระราชหัตถเลขา 

(พ.ศ. ๒๔๓๓) ดังกลาวแลวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ มีถ ึงกรมหมื่น 

ดำรงราชานุภาพ เมื่อคราวที่กรมหมื่นดำรงราชานุภาพมีหนังสือกราบบังคมทูลถึงการ 

รับสมัครนักเรียนแพทยซึ่งตองทำสัญญารับทุนกับกรมพยาบาลและขอพระราชทานตั้งเงิน

เดือนนักเรียนและคาใชสอยเบ็ดเตล็ด  

พระราชหัตถเลขาดังกลาว ทำใหมีการบรรจุวิชาแพทยไทยลงในหลักสูตรแพทย 

ดังจดหมายกราบบังคมทูลของกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ความตอนหนึ่งวา 

 

“จะใหฝกสอนทั้งวิธีฝรั่งและยาไทย เลือกแตที่ดีทั้ง ๒ ฝาย มาประสมกัน 

คือ การฝกสอนใหนักเรียนรูลักษณะรางกาย การฝกสอนรักษาผาตัดและเย็บ

บาดแผล วิธ ีผดุงครรภ และการแยกธาตุตรวจสรรพยา โดยวิชาเคมมิศตรี 

เปนตน วิชาฝรั่งเลานี้คิดดวยเกลาวาฯ จะฝกสอน สวนวิธีไทย คือสรรพยาและวิธี

พยาบาล เปนตน ก็จะฝกสอน และคิดบำรุงใหเจริญขึ้นเต็มกำลัง” ตอมาทาง

โรงเรียนแพทยากรไดรับพระราชทานโรงตมฝนของหลวงที่คลองบางกอกนอย เพื่อจัดตั้ง

เปนโรงเรียนแพทยข้ึนในท่ีแหงใหม เม่ือกอสรางโรงเรียนเสร็จในป พ.ศ. ๒๔๔๓ โปรดเกลาฯ  

พระราชทานนามโรงเรียนแพทยวา โรงเรียนราชแพทยาลัย 
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ตลอดระยะเวลานับตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๓๖ จนถึง พ.ศ. ๒๔๕๘ วิชาแพทยไทย

ยังคงปรากฏอยูในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย ในระยะแรกนอกจาก

หมอมเจาเจียก ทินกรแลว ยังปรากฏครูผู สอนอีกหลายคน ไดแก หมอมเจาปราณี 

ทินกร หมอมเจาพูลสวัสดิ์ หมอมเจาปานขุนพินิจฯ หลวงวิฆเนศร โดยเอาตำราหลวงใน

หอสมุดวชิรญาณมาสอน ตอมาหมอมเจาปราณีไดเรียบเรียงตำราขึ้นใหมใหอานเขาใจได

งายขึ้น มีตำราธาตุวินิจฉัย สมุฏฐานวินิจฉัย ธาตุอภิญญาณ อสุรินทญาณธาตุ 

ประถมจินดา โรคและยาตางๆ ตอมาป พ.ศ. ๒๔๕๑ มีพระยาพิศณุประสาทเวช  

(คง ถาวรเวช) เปนอาจารย และขุนพินิจไวทยากร เปนผูชวย 

การผลิตยาตำราหลวง พ.ศ. ๒๔๔๔ ไดมีการผลิตยาตำราหลวงเปนครั้งแรก 

๘ ขนานคือ ยาแกไข (ควินิน) ยาถาย ยาแกลงทอง ยาแกโรคไสเดือน ยาแกโรคบิด  

ยาบำรุงโลหิต ยาแกคุดทะราดและเขาขอ และยาแกจุกเสียด (โซดามินท) 

มีการพิมพตำราแพทยสำหรับใช ในโรงเร ียนเลมแรก ชื่อ แพทยศาสตร

สงเคราะห ขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๓๒ พิมพเปนตอนๆ แบงออกเปนภาคเนื้อหา มีทั้งการ

แพทยแผนไทยและตะวันตก ตำราชุดนี้พิมพออกมาไดเพียง ๓ เลมเทานั้น 

ป พ.ศ. ๒๔๔๔ เจาพนักงานกรมพยาบาลของกระทรวงธรรมการดำริวา

โรงเรียนราชแพทยาลัยตั ้งมาได ๑๒ ปแลว แตยังไมมีหลักตำราสาธารณประโยชน 

แกแพทยและมหาชนทั้งหลายที่จะระวังรักษารางกาย เพราะฉะนั ้นจึงไดรวบรวม 

พระคัมภีรแพทยแผนไทยทั้งปวงและตำราแพทยฝร่ังบรรดาที่สอนอยูในโรงเรียน เปนตนวา

พระตำราหลวงที่ตรวจสอบแลวเชนที่กลาวถึงพระคัมภีรประถมจินดา ธาตุอภิญญาณ 

ธาตุบรรจบ ฯลฯ กับทั ้งตำราตรวจโรคและรักษาไขตางๆ ที่แพทยโรงพยาบาลได 

เรียบเรียงขึ้นใหมโดยไดพบปะและตรวจรักษาพยาบาลมาแลวหรือที่กำลังทำการรักษาอยู

รวมขอความโดยละเอียดออกพิมพใหชื่อวา ตำราแพทยศาสตร พิมพเปนเลมตางๆ  

ตอจากตำราแพทยศาสตรสงเคราะหที่เลิกลมไป 

หลังจากมีการจัดตั้ง เวชศาสตรสโมสร ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการไดรวมกันจัด

พิมพตำราแพทยขึ ้นอีกใน พ.ศ. ๒๔๔๗ ใหชื่อวา ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห  

ตามฉบับแรกแตเนื้อหากลาวถึงวิธีและตำรับยาของแพทยตะวันตกเกือบทั้งหมด มียาไทย

แทรกอยูบางก็เพราะหายาฝร่ังแทนไมไดเทานั้น ผูจัดการพิมพคือ ร.อ.ดำรงแพทยคุณ 

ออกเปนรายเดือน ปละ ๑๒ เลม พิมพออกมาไดเพียง ๔ เลมก็ลมเลิกไปเพราะ 

ทุนหมด และยกไปพิมพรวมอยูในจดหมายเหตุของหนังสือพิมพวิทยาวิจารณ เปนอันวา

พระคัมภีรแพทยและตำรายาไทยในนามของแพทยศาสตร ตองลมลุกคลุกคลานมาโดย

ตลอดแมวาตำราเรียนที่พิมพขึ้นใหมก็เปนตำรายาเทศไปหมด รวมทั้งวิชาเภสัชพืชสมุนไพร

ของนักเรียนแพทยแผนปจจุบันก็ไมเห็นมีตำราสมุนไพรของไทยดวย 
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๑ มีนาคม ๒๔๕๐ มีการพิมพตำราออกมา ๒ เลม คือตำราเวชศาสตร

วรรณนา ซึ่งกลาวถึงคัมภีรแพทยไทยตางๆ และ ตำราแพทยศาสตรสังเคราะห ฉบับ

หลวง ๒ เลม ประกอบดวยคัมภีรแพทยไทยแทๆ ๑๐ คัมภีร ถือเปนตำราแหงชาติ

ฉบับแรก 

เลม ๑ กลาวถึงพระคัมภีรตางๆ เชน พระคัมภีรฉันทศาสตร พระคัมภีร

ประถมจินดา พระคัมภีรธาตุวิภังค ซึ่งตำรานี้ระบุถึงสาเหตุแหงการ

เก ิดโรค อาการของโรค การรักษาและสมุนไพรที่ ใช  เชน ถา 

หญิงคลอดบุตรและรกขาดอยูในครรภใหเอายอดฝายแดง ๗ ยอด  

พริกไทย ๗ เม็ด ขิง ๗ ชิ้น กระเทียม ๗ กลีบ บดดวยสุรากิน

เปนยาสะเดาะรก ในตอนทายเลมมีคัมภีรสรรพคุณกลาวถึงพฤกษชาติ

และวานยาอันมีประโยชนแตละชนิดไปและสวนตางๆ ของพืชใช

ประโยชนอะไรบาง เชน พริกไทยใชใบ เมล็ด ดอก และเครือมี

สรรพคุณตางกันไป นอกจากนี้ยังกลาวถึงพิกัดยา ไดแก เบญจกูล 

ตรีผลา ตรีกฏก ตรีสาร ฯลฯ วาประกอบดวยตัวยาอะไรบาง ตลอดจน 

สรรพคุณ กลาวถึงสรรพคุณของโกฐทั้งหลาย เทียนทั้งหลาย ฯลฯ 

คลายตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

เลมที่ ๒ มีพระคัมภีรสมุฏฐานวินิจฉัยและมียาเปนหมูๆ มีชื่อตางๆ ซึ่งประกอบ

ดวยตัวยาหลากชนิดและสรรพคุณของยาหมูนั้นๆ เชน ยาปารสุกาทิ

คณะ มีตัวยาซึ่งเอาแตผล ๘ สิ่งใชแกลมใหชื่นใจ ใหเจริญอาหาร  

แกกระหายน้ำ แกโทษปสสาวะ มีพระคัมภีรมหาโชติรัตกลาวถึงยาชื่อ

ตางๆ และยาแกอาการตางๆ เชน ยากำลังราชสีห มีคัมภีรชวดาร 

กลาวถึงยาชื่อตางๆ เชน ยาชื่อเขียวประทานพิษมีตัวยาถึง ๘๐ สิ่ง 

ใชแกลมตางๆ นอกจากนี้ยังมีคัมภีรอื่นๆ อีกหลายคัมภีร บางคัมภีร

กลาววาเปนของพระอาจารยโกมารภัจจ ลักษณะของคัมภีรเหลานี้ก็

เหมือนๆ กันกับคัมภีรที่กลาวไปแลวคือมีลักษณะโรคและบอกยาที่ใช

รักษาหลายขนาน 

ตำราเวชศาสตรวรรณนา เร ียบเร ียงโดย พระยาประเสริฐศาสตรธำรง 

(หมอหนู) เพื่อใชสอนแกนักเรียนแพทย ตำราเลมนี้กลาวถึงพระคัมภีร

ฉันทศาสตร ตักกศิลา ธาตุว ิภังค ธาตุว ิวรณ สมุฏฐานวินิจฉัย  

จรณสังคหะ ชวดาร ทุลาวสา ประถมจินดา มหาโชติรัต กระษัย  

อภัยสันตา อติสาร มัญชุสารวิเชียร มรณะญาณสูตร มุขโรค ฯลฯ 
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พระตำราเวชศาสตรวรรณนานี้ตอมาคุณสุม วรกิจพิศาล ผูเปนบุตร

ไดนำออกมาพิมพจำหนายเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๕๐ สวนตำรา

ของหมออื่นๆอีกหลายทานไดเรียบเรียงไวใชเปนตำราสอน ไมไดพิมพ

ออกจำหนายแพรหลายจึงเปนการยากที่จะคนหา 

 

ตอมา พ.ศ. ๒๔๕๑ พระยาพิษณุประสาทเวช (หมอคง) เห็นวาตำราเหลานี้

ยากแกผู ศึกษา จึงพิมพขึ ้นใหมโดยคัดที่จำเปนและเขียนใหเขาใจงายขึ้นชื่อวา ตำรา

แพทยศาสตรสังเขปหรือเวชศึกษา มี ๓ เลม กลาวถึงตำรับยาที่มีชื่อหลายขนาน เชน 

ยากำลังราชสีห ยาจันทลีลา ยาหอมอินทจักร ยาธาตุบรรจบ ยาหอมนวโกฐ ฯลฯ  

ทั้ง ๕ ตำรับนี ้เปนยาไทยที่โอสถศาลารัฐบาล (กอนสงครามโลกครั้งที่ ๒) ไดผลิต

จำหนาย ๑๐ ขนานยาที่มีชื่อขนานอื่นๆ ในตำราแพทยศาสตรสังเขปทั้ง ๓ เลมซึ่งใน

ปจจุบันยังเปนที่นิยมใชบอยๆ ไดแก ยาประสะกานพลู ยาเขียวหอม ยาเขียวเบญจขันธ  

ยาอำมฤตวาที ยามหานิลแทงทอง ตำราแพทยศาสตรสังเขปนี้ประกาศใชเปนตำราหลวง 

จึงนับรวมตำราหลวงทั ้งหมดมี ๕ เลมได แก ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห  

ฉบับหลวง ๒ เลม และตำราแพทยศาสตรสงเคราะห (ฉบับหลวง) และตำรา

แพทยศาสตร สังเขป ๓ เลม ซึ่งแพทย เภสัชกรแผนโบราณมีสิทธิ์ใชตำรับยาในตำรา

เลมเหลานี้ปรุงยาไดอยางสาธารณะ 

นอกจากนี ้ตำราแพทยศาสตรสงเคราะหฉบับหลวง และตำราเวชศึกษา  

ยังคงเปนตำราหลักที่ใชในการเรียนการสอนของแพทยแผนไทยมาจนกระท่ังทุกวันนี้ 

สำหรับระบบการบริหารจัดการ ซึ่งมีกรมพระโอสถเปนหนวยงานรับผิดชอบ  

เริ่มมาแตสมัยรัชกาลที่ ๑ ไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดตั้งกรมพยาบาลสังกัดกระทรวง

ธรรมการขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๑ มีหนาที่รักษาพยาบาลผูปวย ปลูกฝปองกันไขทรพิษ  

จดัตั้งดูแลโรงพยาบาล ซึง่รวมทั้งโรงพยาบาลศิริราชดวย และจดัการฝกหดันกัเรียนแพทย 

ในโรงเรียนแพทยากร 

พ.ศ. ๒๔๓๔ ไดมีการเปดรานขายยาในสังกัดกรมพยาบาลขึ้นเรียกวา โอสถ

ศาลา มีอยู ๒ แหง โอสถศาลาแหงแรกไดซื ้อกิจการจากหมอมิชชันนารี จำหนาย

เฉพาะยาฝรั่ง แหงที่ ๒ จำหนายเฉพาะยาไทย นอกจากนี้ยังทำหนาที่เปนคลังยาของ

ราชการดวย ตอมาไดขยายโอสถศาลาไปยังหัวเมืองตางๆ เปนทั้งที่จำหนายยาและ

ที่ทำการของแพทยดวย 
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พ.ศ. ๒๔๔๕ ไดเริ่มดำเนินการโอสถศาลาใหมอีกแหงหนึ่ง เรียกวา โอสถศาลา

ของรัฐบาล โดยจางเภสัชกรชาวเยอรมันเปนผูดำเนินการผลิตและจำหนายแกหนวยงาน

ราชการตางๆ และในปเดียวกันไดจัดตั้ง โอสถสภา ทำหนาที่ผลิตยาเพื่อจำหนายให

ราษฎรโดยเฉพาะอยางยิ่งตามชนบทที่อยูหางไกล ใหมียาราคาถูกใชจนกระทั่ง พ.ศ. 

๒๔๔๙ จึงยุบกิจการโอสถสภาไปรวมกับโอสถศาลาของรัฐบาล ในระยะแรกยาของ 

โอสถสภาซึ่งเปนยาฝร่ังไมเปนที่นิยมของราษฎรจึงมีการผลิตยาไทยดวยเปนจำนวน ๑๐ 

ขนาน ไดแก 

๑. ยาหอมอินทรจักร ๖. ยาอุทัย 

๒. ยาหอมนวโกฐ ๗. ยาสุขไสยาสน 

๓. ยาเทพจิตรารมย ๘. ยาปถวีธาตุพิการ 

๔. ยานารายณถอนจักร ๙. ยาจันทลีลา 

๕. ยากำลังราชสีห ๑๐. ยาธาตุบรรจบ 

 

ในดานการรักษาพยาบาลและปองกันโรคระบาดในรัชกาลที่ ๕ นี ้ไดมีการ

ปรับปรุงและประกาศเปนนโยบายหลักตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๙ เปนตนมา เมื่อครั้งเริ่มมีการ

กอตั้งโรงพยาบาลนั้นไดอนุญาตใหคนไขเลือกวิธีรักษาพยาบาลไดตามใจชอบวาจะใช 

แผนไทยหรือตะวันตก ดังนั้นยาที่ใชในโรงพยาบาลจึงมีทั้งยาไทยและยาฝร่ัง ยาไทยที่ใชมี

ยาผงซึ่งจะซื้อเปนเครื่องยามาประกอบเองที่โรงพยาบาลศิริราช แลวแจกจายไปตาม 

โรงพยาบาลอื่นๆ ของกรมพยาบาล ถาเปนยาตมก็ใหโรงพยาบาลแตละแหงทำขึ้นใชเอง 

ยาตมที่ใชเปนหลักมี ๙ หมอ คือ 

หมอที่ ๑ แกไขตางๆ 

หมอที่ ๒ ยาหอมสำหรับแกลมตางๆ เจริญอาหาร บำรุงโลหิต 

หมอที่ ๓ แกกระษัย แกกลอนลงฝก 

หมอที่ ๔ แกบิด อุจจาระกระปริดกระปรอย มีกลิ่นเนา 

หมอที่ ๕ แกทองขึ้นทองเฟอ ปวดทอง เปนยาธาตุและเจริญอาหาร 

หมอที่ ๖ ยาแกวัณโรค แกตัวรอน ไอ เหนื่อยหอบ แกออนเพลีย 

หมอที่ ๗ แกเขาขอ แกเขาขอหนองใน แกบวมโป แผลเปนฝาและน้ำเหลือง 

หมอที่ ๘ แกริดสีดวง 

หมอที่ ๙ แกไขตาเหลือง แกไขเพื่อเสมหะ แกไขเหนื่อยหอบ เจริญอาหาร 

และบำรุงธาตุ 
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ยาทั้ง ๙ หมอนี้ไมอาจสืบหาตัวยาวาประกอบดวยอะไรบาง 

โรงพยาบาลตางๆ นอกเหนือจากโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลบางรักจะใช

วิธีการรักษาแบบแผนไทยแตอยางเดียว 

พ.ศ. ๒๔๕๑ ไดมีการปรับปรุงระบบการปองกันและรักษาโรคใหกรมพลำภังค 

(กรมการปกครองในปจจุบัน) กระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบโอสถศาลารัฐบาลและ

การฝหนอง กรมพยาบาลถูกโอนไปสังกัดกระทรวงธรรมการทำหนาที่ดานการศึกษา  

ตอมาไดมีการตั้งกรมพยาบาลในกระทรวงมหาดไทยดวย 

ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการนำพืชสมุนไพรบางชนิดจากตางประเทศเขามาเมืองไทย

เปนครั้งแรก เชน ตนยูคาลิปตัส กลาวคือ เมื่อครั ้งสมเด็จพระพุทธเจาหลวงทรง 

พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางทางรถไฟสายนครราชสีมาซึ่งตองตัดผานดงพญาไฟ  

คนงานเกิดไขปาลมตายมาก แพทยฝร่ังกราบทูลแนะวิธีปองกันใหแกพระวรวงศเธอ

พระองคเจาสายสนิทวงศวา ใหปลูกตนยูคาลิปตัส ๒ ขางทางรถไฟลึกเขาไปในปาตลอด

แนวทางรถไฟในบริเวณดงพญาไฟ กลิ่นใบยูคาลิปตัสจะไดระเหยเขาไปในดงที่อับชื ้น  

อาจระงับเชื้อโรคมาเลเรียได เปนตน 

สวนในเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนั้นยังไมมีการประกาศใช

โดยตรง เปนเพียงการผอนปรนไปตามความพอใจของประชาชนเทานั้น เพราะประชาชน

ยังกลัวและไมยอมรับการแพทยแผนตะวันตกซึ่งเปนการแพทยทางเลือกในยุคนั้น แตก็นับ

ไดวา ในรัชกาลนี้เปนจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงดานการแพทยแผนไทยที่ใชกันมา 

ชานาน จากที่เคยยึดถือตำราหรือความรูที่ถายทอดมาจากครูแพทยหลายสำนักหันมา

ยึดถือตำราสวนกลางที่มีการชำระปรับปรุงจนเปนมาตรฐานแลว 

 

สมัยรัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๓-๒๔๖๘) 

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคต เกิด 

การเปลี่ยนแปลงในโรงเร ียนราชแพทยาลัย โดยพระเจานองยาเธอ กรมหมื่น 

ไชยนาทนเรนทร ซึ่งเดินทางกลับจากประเทศเยอรมันหลังจบการศึกษาดานกฎหมาย 

และการศึกษา มารับราชการในกระทรวงศึกษาธิการและเปนผู ตรวจการโรงเรียน 

ราชแพทยาลัยในป พ .ศ . ๒๔๕๖ ได รับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ จาก 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว มาดำรงตำแหนงผู บัญชาการในโรงเรียน 

ราชแพทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๔๕๘ พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร  

ไดทรงแกไขปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาแพทยโดยยกเลิกการเรียนวิชาการแพทยไทย  

โดยใหเหตุผลวา 
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“...การสอนวิชาแพทยแผนโบราณคือการสอนใหรูจักใชยาไทย ดวยน้ัน 

เหตุที่ไดอางไวนั้น ฟงดูแยบคาย แตความจริงไมไดประโยชนอยางใดเลย การสอน

วิชาการแพทยตามแบบไทยน้ันไมเขากับแบบฝร่ัง ทำใหนักเรียนมึนงงและเสียเวลา

ไปเปลาๆ สวนยานั้น ยาฝร่ังเขาทำอยางประณีตตามตำรา สวนยาไทยนั้นเปนยา

สวนตัวของแพทยผูใชยานั่นเอง โดยมากมีการปดบังหวงตำราแขงขันกัน เครื่องยา

เปนสมุนไพรก็ตางกัน ถาเปนผูเชี่ยวชาญในทางนั้นก็ไมรูจะไปทางไหน และแทหรือ

ไม ดีหรือไมดี ก็เหลือที่คนไมชำนาญจะรูได รานขายยาที่มีนอยลงทุกที จนเกือบ

จะไมมีเลย ที่ใชกันอยูก็เปนยาสวนตัวที่เรียกวายากลางบาน ซึ่งมีไมกี่ขนานเพราะ

ฉะนั้นการที่จะใหแพทยที่ไดเรียนไปจากโรงเรียนแพทยออกไปหาสมุนไพรเองนั้น 

ขาพเจาเห็นวาทำไมได ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงเห็นวาการสอนวิชาแพทยแผนโบราณ

ในโรงเรียนแพทยนี้เปนการเสียเปลา ปวยการเปลา เอาเวลามาเพิ่มใชในการเรียน

วิชาแพทยแผนปจจุบันดีกวา ทั้งนักเรียนก็ไมตองกังวลในเรื่องยาไทย จึงไดเลิกการ

สอนวิชาแพทยอยางไทยเสียทีเดียว” 

 

ศาสตราจารย นายแพทยสุด แสงวิเชียร ไดวิเคราะหถึงสาเหตุของจุดจบ 

การแพทยแผนไทยไววา เปนเพราะแพทยไทยตางเกี่ยงกันไมยอมมาทำงานในโรงพยาบาล 

เนื่องจากการใชยาไมเหมือนกันและการปฏิบัติไมลงรอยเดียวกัน ไมมีหลักสูตรและวิธีการ

ปฏิบัติรักษาแนนอนจริงจัง การเรียนตองทองจำอยางตายตัว ขาดความประทับใจและ 

นาเบื่อ ตำราก็มีจำกัดอยูเฉพาะตำราหลวง การสอนปฏิบัติมีบันทึกแตเพียงอยางเดียว 

คือ วิธีใหยาโดยไมปรากฏมีวิธีปฏิบัติ ซึ่งผิดกับการแพทยแผนตะวันตกที่ถือการตรวจและ

วินิจฉัยเปนสำคัญกอน 

พ.ศ. ๒๔๕๕ กระทรวงมหาดไทยแยกงานสาธารณสุขออกจากกรมพลำภังค  

มาอยูกับกรมพยาบาลซึ่งตั้งขึ้นใหม 

พ.ศ. ๒๔๕๙ ไดมีการปรับปรุงและขยายงานกรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย

เปนกรมประชาภิบาล งานของโอสถศาลารัฐบาลขึ้นอยูกับกองเวชวัตถุในกรมนี้ พ.ศ. 

๒๔๖๑ ไดรวบรวมงานสาธารณสุขทั้งหมดไวดวยกันแลวเปลี่ยนชื่อกรมประชาภิบาลเปน 

กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โอสถศาลารัฐบาลไดรับการยกฐานะเปนกอง 

โอสถศาลารัฐบาล 

นอกจากนี ้ไดยกเลิกการสอนวิชายาไทยในหลักสูตรแพทยปรุงยาในป พ.ศ. 

๒๔๖๑ หลังจากที่มีการสอนไดเพียง ๕ ป นับแตเริ่มมีการสอนหลักสูตรแพทยปรุงยา 

นับแตนั้นมาการแพทยแผนไทยก็ถูกทอดทิ้งจากนักวิชาการสมัยใหม ซึ่งใหการสนับสนุน
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การแพทยแผนตะวันตกอันสอดคลองกับหลักการวิทยาศาสตร ประกอบกับถูกปดกั้นดวย

พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ ที่ออกในป พ.ศ. ๒๔๖๖ 

กลาวคือ ในป พ.ศ. ๒๔๖๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาฯ โปรดเกลาฯ  

ใหตราพระราชบัญญัติการแพทย โดยมีพระราชโองการวา 

 

“โดยที่การประกอบโรคศิลปะยอมมีอิทธิผลอันสำคัญแกสวัสดิภาพของ

ประชาชน โดย ณ กาลบัดนี้ในกรุงสยามยังไมมีระเบียบบังคับควบคุมการประกอบ

กิจเชนนี้ ปลอยใหมหาชนปราศจากความคุมครองจากอันตราย อันเกิดแตการ

ประกอบแหงผูไรความรู และมิไดฝกหัด ทรงพระราชดำริหเห็นสมควรควบคุม วาง

ระเบียบบังคับ และเลื่อนฐานะแหงการประกอบโรคศิลปะใหสูงยิ่งขึ้น” 

 

การยกรางพระราชบัญญัตินับวาเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย ที่

ตองการจดทะเบียนและควบคุมผูประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการแพทยนี ้และถือวาเปน

กฎหมายคุมครองผูบริโภคทางการแพทยฉบับแรกดวย ซึ่งเกิดจากการริเริ่มของกรม

สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โดยมีการมอบหมายใหนายแพทยชาวตางประเทศ  

๒ นายคือ นายแพทย เอ็ม. คารธ ิว (M. Carthew) และนายแพทย ไอ.เอเยอร 

(I.Ayer) เปนผู ยกรางพระราชบัญญัติการแพทย พ.ศ. ๒๔๖๖ มีสาระสำคัญที่

เกี่ยวของกับการแพทยแผนไทย ดังนี้ 

มาตรา ๓ ซึ่งนิยามคำวา โรคศิลปะ ซึ่งหมายความวา การบำบัดโรคทางยา 

และผาตัด รวมทั้งการผดุงครรภ การชางฟน การสัตวแพทย การปรุงยา การพยาบาล 

การนวด หรือการรักษาคนบาดเจ็บปวยไขโดยประการใด 

มาตรา ๑๐ ซึ่งระบุวา หามมิใหผูใดประกอบโรคศิลปะหรือประกาศตนโดยวิธีใด

วาพรอมที่จะประกอบวิชาชีพประเภทหนึ่งประเภทใด ซึ่งระบุวาเปนโรคศิลปะ และหาม 

มิใหผูใดรักษาคนบาดเจ็บปวยไขเพื่อแสวงผลประโยชน หรือสินจาง โดยทางตรงสำหรับ

ตนหรือผูอื่น นอกจากและจนกระทั่ง 

ก. ผูนั้นจะไดยื่นคำรองขอทำการนั้นตอสภาการแพทย และไดขึ้นทะเบียนและ 

รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว และนอกจากนี้ 

ข. ผูนั้นไดยื่นใบสำคัญขึ้นทะเบียนใหลงบัญชีตราสินไว และไดรับมอบใบสำคัญ

การลงบัญชีตราสินตามความในกฎเสนาบดีแลวดวย แตใหพึงเขาใจวา

ขาราชการซึ่งมีตำแหนงราชการประจำ รับพระราชทานเงินเดือนในรัฐบาลอยู

แลวนั้นไมตองไปลงบัญชีตราสินดังระบุไวในมาตรา ๑๐ วรรค ข. นี้ 
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มาตรา ๑๖ ใหมีกฎเสนาบดีระบุและกำหนดลำดับชั้นตางๆ ซึ่งจะไดบรรจุบรรดา

ผูที่ประกอบวิชาชีพตางๆ ดังกลาวแลวในพระราชบัญญัตินี้เขาไว เพื่อประโยชนแกการขึ้น

ทะเบียนและออกใบอนุญาต และใหระบุลักษณะและเขตจำกัด ซึ่งบุคคลที่ขึ้นทะเบียนและ

รับใบอนุญาตตามลำดับชั้นตางๆ แลวนั้น จะประกอบวิชาชีพของตนไดเพียงใดดวย 

 

สมัยรัชกาลที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๗๗) 

สมัยรัชกาลที่ ๗ หลังจากไดมีการยกเลิกการสอนวิชาแพทยแผนไทยในโรงเรียน

ราชแพทยาลัยและมีการออกพระราชบัญญัติการแพทย พ.ศ. ๒๔๖๖ เพื่อควบคุม 

การประกอบโรคศิลปะ เปนเหตุใหการแพทยแผนไทยตกต่ำและเสื่อมโทรมลง ทั้งยังมี 

ผลตอการพัฒนาการใชสมุนไพรในรูปแบบยาไทยทำใหไมไดรับความนิยมแพรหลายเหมือน

แตกอน รวมทั้งการออกพระราชบัญญัติการแพทยดังกลาวไดกำหนดลำดับชั้นตางๆ ของ

ผูประกอบโรคศิลปะ ประกอบกับอีก ๖ ปตอมา คือ ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ จึงไดออกกฎ

เสนาบดีแบงการประกอบโรคศิลปะเปนแผนปจจุบันและแผนโบราณซึ่งกำหนดวา 

(ก) ประเภทแผนปจจุบัน คือ ผูประกอบโรคศิลปะโดยความรูจากตำราอันเปน

หลักวิชาโดยสากลนิยม ซึ่งดำเนินและจำเริญขึ้น โดยอาศัยการศึกษาตรวจ

คนและทดลองของผูรูในทางวิทยาศาสตรท่ัวโลก 

(ข) ประเภทแผนโบราณ คือ ผูประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกตความ

ชำนาญ อันไดบอกเลาสืบตอกันมาเปนที่ตั้งหรืออาศัยตำราอันมีมาแตโบราณ 

มิไดดำเนินไปในทางวิทยาศาสตร ทั้งยังจำแนกสาขาเปนสาขาบำบัดโรค 

ทางยา สาขาการปรุงหรือจำหนายยา สาขาหมอตำแย และสาขาหมอนวด 

 

การใหนิยามการแพทยแผนไทย เปนการแพทยแผนโบราณดังกลาวเปนการปดกั้น

การพัฒนาของแพทยแผนไทยมาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามยังคงมีการผลิตยาแผนไทย

โดยกองโอสถศาลารัฐบาล ๑๐ ขนานอยางตอเนื่องจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงเลิกผลิต 

นับเปนการยุติบทบาทการแพทยแผนไทยซึ่งใหบริการโดยรัฐอยางสิ้นเชิง 

จากกฎเสนาบดีดังกลาว ทำใหการขึ้นทะเบียนผูประกอบการศิลปะแผนโบราณ

เกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร ปรากฏหลักฐานจากสถิติผู ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 

๒๔๗๗ พบวา มีผู ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ สาขาบำบัดโรคทางยา ชั ้น ๑ 

จำนวน ๔๔ คน สาขาบำบัดโรคทางยา ชั้น ๒ จำนวน ๓,๖๒๙ คน สาขาการปรุงยา

หรือจำหนายยา จำนวน ๑,๐๒๐ คน สาขาหมอตำแย จำนวน ๔๙๔ คน สาขา 

หมอนวด จำนวน ๒๙๕ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๔๘๒ คน 
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ตอมามีการตรา พ.ร.บ. ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙  

โดยยกเลิก พ.ร.บ.การแพทย พ.ศ. ๒๔๖๖ กฎหมายฉบับนี ้ยังคงแบงการประกอบ 

โรคศิลปะเปนแผนปจจุบันและแผนโบราณ โดยการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณมีเพียง

สาขาเวชกรรม สาขาเภสัชกรรม และสาขาผดุงครรภ ไมมีสาขาการนวดดังเชนกฎหมาย

เดิม 

ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนปเดียวกับปที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มี

กฎหมายหามการชุมนุมของกลุมบุคคลตั ้งแต ๕ คนขึ ้นไป ทำใหหมอไทยที่เคยจัด 

ประชุมพบปะอยูอยางสม่ำเสมอกอนหนานี ้ตองกอตั ้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณ 

แหงประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเปนสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรูกันในหมูสมาชิก นับวา

เปนสมาคมของแพทยแผนไทยแหงแรกในประเทศ มีหมอใหญ สีตะวาทิน เปนนายก

สมาคมฯ คนแรก ในระยะแรกใชสถานที่ตั้งอยูที่บานดอกไม ขางวัดสระเกศ ภายหลัง

ยายไปที่บานหมอใหญที่ถนนวรจักร ถนนอุณากรรณ และวัดเทพธิดาราม ตามลำดับ 

ภายหลังไดยายไปอยูที่วัดปรินายกจนถึงทุกวันนี้ กิจกรรมหลักของสมาคมคือการจัดใหมี

การสอนวิชาเวชกรรมแผนโบราณ เภสัชกรรมแผนโบราณ และการนวดแผนโบราณขึ้น

เพื่อสอบเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

การเกิดขึ้นของสมาคมแพทยแผนโบราณแหงประเทศไทยไดเปนแบบอยางใหมี 

การกอตั้งสมาคมตางๆขึ ้นมาอีกหลายสมาคม ซึ่งทุกสมาคมไดมีบทบาทในฐานะที่มี 

การอนุรักษวิชาการแพทยแผนไทย เปนสถานที่ใหบริการการแพทยแผนไทยแกประชาชน 

รวมทั้งเปนที่พบปะและทำกิจกรรมตางๆ ของแพทยแผนไทยมาโดยตลอด 

 

สมัยรัชกาลที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๘๙) 

มีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ ้นในป พ.ศ. ๒๔๘๕ ซึ่งมีนโยบายเกี่ยวกับ 

สมุนไพรวา จะจัดใหมีการตรวจคนหาความรูในเรื่องสรรพคุณยาสมุนไพรและยาอื่นๆ ใน

ประเทศเพื่อนำมาดัดแปลงเปนยาแผนตะวันตกและขยายการทำยาใหมากชนิดขึ้น และมี

ปริมาณมากขึ้น 

ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖ สงครามโลกครั้งที ่ ๒ ลุกลามเขามาในเขต

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ทำใหเกิดภาวะขาดแคลนยา ขณะนั้น ศาสตราจารย นายแพทย

อวย เกตุสิงห ไดทำการวิจัยสมุนไพรที่ใชรักษาบิดและไขมาลาเรียที่โรงพยาบาลสัตหีบ  

หลังสงครามโลกสงบลงยังคงมีปญหาขาดแคลนยาตะวันตก รัฐบาลจึงมีนโยบาย 

ใหโรงงานเภสัชกรรมนำสมุนไพรมาผลิตเปนยารักษาโรค ซึ่งถือเปนความพยายาม 

ที่จะทำการผลิตยาแผนตะวันตกจากสมุนไพร โดยมีศาสตราจารยชาวเยอรมันชื่อ 
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ดร.ชารเลอร ผูเชี่ยวชาญสมุนไพรของบริษัทเบเยอร ประเทศเยอรมันนี เขามาทำการวิจัย

สมุนไพรไทยเพื่อผลิตเปนยารักษาโรคและสรางสวนสมุนไพรที่ตำบลบานอาง อำเภอ

มะขาม จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งไดรวบรวมสรรพคุณของยาไทยซึ่งไดจัดทำการวิจัยแลว

เกือบ ๔๐๐ ชนิดจัดพิมพเปน ๒ ภาษาอยางสมบูรณ 

พ.ศ. ๒๔๘๑ มีโครงการทดลองปลูกตนซินโคนา เพื่อสกัดควินินที่จังหวัด

เชียงใหม นับเปนความพยายามที่จะทำการผลิตยาแผนตะวันตกจากสมุนไพร แตก็ตอง

ลมเลิกไปในภายหลังเพราะถูกประเมินวาไมคุมคาการลงทุน 

เมื่อภาวะขาดแคลนยาแผนปจจุบันลดลง ความสนใจในการศึกษาวิจัยสมุนไพรก็

ลดลงไปดวย มีการศึกษาวิจัยกันบางในบางหนวยงาน และมีชาวตางชาติโดยเฉพาะยุโรป

และอเมริกาไดสนใจเขามาศึกษา เก็บตัวอยางสมุนไพรและกวานซื้อคัมภีรใบลาน ตำรับ

ตำราตางๆ นำกลับไปทำวิจัยเปนจำนวนมาก 

 

สมัยรัชกาลที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๘๙-ปจจุบัน) 

เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) ในครั ้งนั ้นพระองคทรงมีพระราชปรารภวา  

วัดโพธิ์เปนแหลงรวมตำราแพทยแผนไทยอยูแลว เหตุใดจึงไมจัดใหมีโรงเรียนสอน 

การแพทยแผนไทยในวิชาเวชกรรม ผดุงครรภ หัตถเวช และเภสัชกรรม ทำให 

คณะกรรมการวัดพรอมดวยผูทรงคุณวุฒิทางดานการแพทยแผนไทยที่ยังหลงเหลืออยู  

ไดสนองพระราชปรารภ และไดจัดตั ้งหลักสูตรโรงเร ียนแพทยแผนไทยขึ ้นในนาม 

“โรงเรียนแพทยแผนโบราณแหงประเทศไทย” เปดสอนครั้งแรกที่วัดโพธิ์ โดยแบง

ออกเปนหลักสูตรคือ เวชกรรม เภสัชกรรม และหัตถเวช ตอมาความรูไดแผขยายตัว

ออกไปทั่วประเทศ 

สมัยรัชกาลที่ ๙ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไดมีการขยายงานการรักษาพยาบาล

ในสวนภูมิภาคอยางเต็มที่ เมื่อแรกตั้งกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลเพียง ๑๔ 

จังหวัด (พ.ศ. ๒๔๘๕) จาก พ.ศ. ๒๔๙๒-๒๔๙๙ ระยะเวลาเพียง ๗ ป ไดมี 

โรงพยาบาลครบทั้ง ๗๑ จังหวัด โรคติดตอที่สำคัญไดรับการควบคุมและปองกันอยาง

รัดกุมเพิ่มขึ้นจนโรคคุดทะราดหมดไปในที่สุด ไขมาลาเรียลดความรุนแรงลง และไมมี 

ผูปวยดวยกาฬโรคและไขทรพิษอีกเลย 

ในสมัยนี้มีตำรายาไทยที่ไดจัดพิมพขึ้นตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ เปนตนมาอยูมากแต

สวนใหญไดคัดลอกมาจากตำราเกาๆ ซึ่งรวมคัมภีรแพทยไวเกือบสมบูรณ เมื่อมีผูเห็นคุณ

ประโยชนจึงนิยมพิมพแจกเปนที่ระลึกในบางโอกาส เชน 
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✿ ตำราสรรพคุณยาของกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ตนฉบับเดิมอยูใน

หอสมุดแหงชาติ มีลักษณะเปนสมุดไทยดำ เขียนดวยดินสอขาว มี ๒ เลม 

สภาพคอนขางชำรุด มีเนื้อหาแสดงถึงสรรพคุณของสมุนไพรตางๆ ปจจุบันมี

ผูนำมาพิมพเผยแพรหลายครั้ง 

✿ ตำรายาพิเศษ ของพระเจาบรมวงศเธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ 

ทรงรวบรวมและนิพนธไว ซึ่งเคยมีผู นำมาพิมพแลวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๓ 

(ร.ศ.๑๒๙) กลาวถึงยาท่ัวๆ ไป และยาอายุวัฒนะ 

✿ หนังสือวิชาแพทยแผนกยาไทย เร ียบเรียงโดย นายพันโทหมอมเจา 

กำมสิทธิ์ ผูชวยกรมแพทยในป พ.ศ. ๒๔๕๐ (ร.ศ.๑๒๖) ซึ่งอธิบายอาการ

โรคโดยยอและรสของยาที่เหมาะสมกับโรค และกลาวถึงน้ำกระสายยา 

✿ ตำราโรคนิทานคำฉันท พระยาวิชยาธิบดี (กลอม) เร ียบเรียงและ 

นายพันโท หมอมเจากำมสิทธิ์ทรงรวบรวมขึ ้นเปนฉบับใบลานไวไดโดย

สมบูรณ ทรงตรวจแกและนิพนธแตงเติมเนื้อความแลวพิมพไวเมื่อป ๒๔๕๖ 

แมจะอานงายแตเขาใจยาก ลักษณะตำราก็คลายกับที่กลาวมาขางตน คือมี

ลักษณะโรคและยาที่ใชเชนเดียวกัน 

✿ ตำราแพทยสำหรับบาน พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยนายรอด บุตรี ไดคัดเลือกจาก

คัมภีรแพทยแตไมบอกวาจากที่ใดมาพิมพแจกในงานทำศพทานขุนสุพรรณรัศมี 

การคัดเลือกก็มักคัดที่วาดี เชน ยาขาแทงทอง ยาหอม ฯลฯ 

✿ ตำรายาพฤฒาแถลง ของพระยาเกษตรหิรัญรักษ พ.ศ. ๒๔๖๔ เปนตำรา

สั้นๆ แตมีสิ่งที่นาสนใจประการหนึ่งคือ มีตำรายาแกโรคภาคและสุนัขบากัด 

ซึ่งไดอธิบายอาการโรคภาคไววาเปนโรครายแรงตายไดภายใน ๑๒ ชั่วโมงถึง 

๗ วัน ยาแกโรคภาค ใชเปลือกตนสมอพิเภกตัวเมียชนิดที่ถูกสุราไมดำเอามา

ตากแหงทำผงรับประทานหรือทา สวนยาแกสุนัขบากัดใชทองคำเปลวและน้ำ

มะนาว ตำรับยาดังกลาว ยังไมไดมีการศึกษาวิจัยวาไดผลตามสรรพคุณ 

ดังที่กลาวอางหรือไม 

✿ หนังสือตำรายาไทย พิมพ พ.ศ. ๒๔๗๓ ไดคัดเลือกตำรับยาตางๆ รวม 

๕๓ ขนานมาลงไว เชน ยากำลังราชสีห ยาธาตุบรรจบ และอื่นๆ 

  ยาตำรับที่มีชื่อเดียวกัน เชน ยากำลังราชสีหที่ปรากฏในตำรายาเลม

ตางๆ เมื่อเปรียบเทียบตัวยาในตำราพบวามีแตกตางกันบาง จะเปนเพราะมี

การปรับปรุงตำรับยาโดยตัดทอนตัวยาที่ไมจำเปนหรือตัวยาที่หายากออก 

หรือจะเปนเพราะการคัดลอกตอๆ กันมาอาจคลาดเคลื่อน 
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✿ หนังสือสุภาษิตวิจิตรยิ่ง และตำรายาประจำบาน ที่พระอุตตมมงคลชัย

มังคโลพิมพเปนที่ระลึกในการเลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๗๔ ก็นำตำรายา

อายุวัฒนะของพระมหาสมณเจ าสมเด็จพระบรมวงศ เธอกรมพระยา 

ปวเรศวริยาลงกรณ ซึ่งไดนำมาฉันเองแลวไดผลดีจึงนำมาพิมพไว 

✿ ตำนานและสรรพคุณของพืชบางอยาง ผูเรียบเรียงคือทานเจาคุณสีหศักดิ์

สนิทวงษ พ .ศ . ๒๔๘๑ เปนตำราที่รวบรวมยาเกร็ดที่นาสนใจ โดย 

พลิกแพลงใชเองแลวไดผล อาศัยที่เปนหลานตาของพระเจาบรมวงศเธอ 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิทและพระวรวงศเธอพระองคเจาสายสนิทวงศจึงไดรับ

การถายทอดโดยการบอกเลาให ทราบถึงสรรพคุณและตำนานของพืช 

บางชนิด เชน เรื่องที่กรมหลวงวงษาธิราชสนิทซึ่งเปนแพทยประจำพระองคใน

รัชกาลที่ ๔ เปนผูใชเปลือกซินโคนากอนผูอื่น ในสยามในสมัยนั้นมียาฝรั่ง 

ควินินใชอยู แตคนไทยไมนิยมยาฝร่ัง แพทยชาวตางประเทศจึงทูลแนะนำให

สั่งเปลือกซินโคนามาบดเปนผงแลวก็ใชเหมือนยาไทย จึงนับวาเปลือกซินโคนา

เขามาสูประเทศสยามเปนครั้งแรกเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีตำนานวาตน 

ยูคาลิปตัสและน้ำมันระกำเขามาแพรหลายในประเทศสยามเมื่อสมัยรัชกาล 

ที่ ๕ การใชผักโขมจีนรักษาโรคเบาหวานของพระวรวงศเธอพระองคเจา 

สายสนิทวงศตามคำแนะนำของจีนผูหน่ึงโดยปรงุเปนอาหารรับประทานก็ไดผลดี 

สวนสรรพคุณของพืชบางชนิดนั้น เชน การใชเนื้อในของวานหางจระเขตม

น้ำตาลกรวดกินแทนรังนก ทำใหชุมชื่นและมีกำลังดีกวารังนก ใชถั่วลิสงเปน

ยาแกไอจากหวัดธรรมดาและแกพิษกลอย เปนตน 

✿ ตำรายาไทย เปนอีกเลมหนึ่งที่พิมพอุทิศในงานฌาปนกิจศพหมื่นชำนาญ

แพทยา (พลอย แพทยานนท คุณตาของนายแพทยไพโรจน นิงสานนท 

อดีตรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ในป พ.ศ. ๒๔๘๒ ไดคัดเลือก

ยาจากตำรายาเปนจำนวนมากมาลงไวเชน ยาเขียวหอม ยาอินทรจักร  

(บางเลมเขียนอินทจักร บางเลมเขียนอินทจักร) ยาสุขไสยาศน ยาแกไข  

ยาแกมูกเลือด ยาดอง และอื่นๆ 

  ในป พ.ศ. ๒๔๙๒ ศาสตราจารย นายแพทยสำราญ วังศพาห ได

รวบรวมคัดลอกตำรายาจากจารึกบนแผนหินออน ตามผนังศาลารายของ 

วัดราชโอรส เวนบางแผนที่ชำรุดหรือเลอะเลือนจนไมสามารถจะอานได รวม

คัดลอกไวจำนวน ๕๕ เลม เรียกวาตำรายาจารึกวัดราชโอรส เนื้อหาใน

เลมกลาวถึง ลักษณะโรคและบอกยาแกซ ึ่งม ีหลายขนานใหเล ือกใช   
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บางขนานมีชื่อตำรับ เชน ยาสังขรัศมี ยาสมุทรเกลื่อน ฯลฯ ยาแตละขนาน

ตัวยาตั้งแต ๔ อยางถึงกวา ๔๐ อยาง บางขนานบอกปริมาณไวดวยและ

บอกวิธีปรุง วิธีใชไวทุกขนาน 

✿ หนังสือบทความบางเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพร ของทานศาสตราจารย 

นายแพทยอวย เกตุสิงห เปนเรื่องเกี่ยวกับยากลางบานที่ทานเคยใชเองและ

ใชไดผลดี โดยแบงตามอาการของโรคมี ๔๗ ขอรวมมียา ๑๑๘ ขนาน มี

บางขนานที่ผูอื่นบอกใหซึ่งเชื่อถือได เกือบทุกขนานเปนตัวยาเดี่ยวๆ ไดแก 

ยาแกเจ็บคอ ใหใชหญางวงชางหรือไพล หรือเกลือหรือกำยาน นอกจาก

ความนำที่นาสนใจแลวยังมีคำเตือนเรื่องอันตรายจากการใชยาไทยไวดวยโดย

นายแพทยกรุงไกร เจนพาณิชย ไดคัดเลือกหรือเพิ่มเติมรวมเปน ๔๙ ขนาน 

พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

✿ ตำรายากลางบาน รวบรวมโดยพระเทพวิมลโมลี ทานไดเช ิญชวนให 

พระสงฆและประชาชนบริจาคตำรายากลางบานที่มีสรรพคุณชงัด ซึ่งทุกขนาน

มีนามเจาของยากำกับไวและรับรองสรรพคุณดวยความมั่นใจ เพราะเคยใชกับ

ตนเองหรือใชรักษาไดผลดีมาแลว พรอมทั้งบอกขอแนะนำในการใช (ลักษณะ

การรวบรวมเชนนี ้เหมือนเมื่อครั ้งรัชกาลที่ ๓ และรัชกาลที่ ๕ ที่โปรดฯ  

ใหรวบรวมพระคัมภีร) ตำรายากลางบานนี ้ พิมพครั ้งแรกเมื่อป พ.ศ. 

๒๔๒๔ มี ๒๔๔ ขนาน พิมพครั้งที่ ๒ มี ๒๙๙ ขนาน โดยไดรวบรวมยา

หลายๆขนานที่บำบัดโรคเดียวกันไวดวยกัน เชน ยาแกโรคบิดมี ๘ ขนาน 

ยาแกไขทับระดูมี ๑ ขนาน ยาแกไขมาลาเรียมี ๑ ขนาน ฯลฯ การที่มี

หลายขนานเพื่อใหเลือกใชไดเหมาะสมกับทองถิ่น ในตอนทายเลมมีนามานุ

กรมสมุนไพร (ตำรายากลางบาน) โดยบอกชื่อพืชที่ใชเรียกกันทั้ง ๔ ภาค

ของประเทศ 

 

พ.ศ. ๒๔๙๕ มีการกอตั้งสมาคมเภสัชกรรมไทยโบราณแหงประเทศไทย  

มีสำนักงานตั้งอยูที่รานไทยวัฒนาโอสถ (ขางโรงไฟฟาวัดเลียบ) มีหมอแดง ตันเวชกุล 

เปนนายกสมาคมคนแรก ตอมาป พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดยายมาอยูที่วัดสามพระยา ป พ.ศ. 

๒๕๐๔ ขุนโสภิตบรรณรักษ (อำพัน กิตติขจร) ไดรับเลือกเปนนายกสมาคม โดยมี 

นางสายสนม กิตติขจร เปนอุปนายกสมาคมและเปนผูบริหารงานแทนป พ.ศ. ๒๕๐๕ 

ไดเปลี่ยนชื่อสมาคมเปน “สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแหงประเทศไทย”  
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หลังจากนั้นมีหมออีกหลายคนผลัดเปลี่ยนกันเปนนายกสมาคม ปจจุบันสมาคมนี้ไดยาย

สำนักงานออกจากวัดสามพระยาแลว 

พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการกอตั ้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน”  

ในระยะแรกมีการเรียนการสอนเฉพาะวิชาเวชกรรมแผนโบราณและเภสัชกรรมแผนโบราณ

เทานั้น ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดำเนินไป 

ในงานประกวดกวีที่วัดพระเชตุพนฯ เสด็จผานหนาโรงเรียนแพทยแผนโบราณ คณาจารย

ไดนำตำราแพทยแผนโบราณของโรงเรียนทูลเกลาฯ ถวาย ทรงรับสั่งถามถึงวิชาหมอนวด 

ป พ.ศ. ๒๕๐๖ จึงไดมีการสอนและใหบริการนวดแผนโบราณ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ มีการกอตั้ง “สถานพยาบาลบรรเทาทุกขโบราณภาคเหนือ” 

ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยนายสินทร ไชยฉกรรจ ปจจุบันไดพัฒนาเปลี่ยนชื่อเปนสมาคม 

ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณภาคเหนือและโรงเรียนแพทยแผนไทยชีวกโกมารภัจจ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการกอตั ้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณ จังหวัดชุมพร”  

ณ วัดชุมพรรังสรรค โดยมีอาจารยเสริญ สมบุญ เปนนายกสมาคม ปจจุบันไดเปลี่ยน

ชื่อเปน สมาคมแพทยไทย จังหวัดชุมพร 

พ.ศ. ๒๕๑๕ มีการกอตั้ง “สมาคมแพทยแผนโบราณวัดมหาธาตุ” โดย

หลวงบุเรศรบำรุงการ หมอประเสริฐ พราหมณี และ รอยโทเศก ศรลัมพ (ทั้งสามทาน

เดิมเปนอาจารยสอนที่วัดโพธิ์) นอกจากนี้ยังมีการกอตั้ง “สมาคมแพทยเภสัชกรรม

ไทยโบราณ” ที่ทาพระจันทรดวย 

พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการกอตั้ง “สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัด

สงขลา” ที่วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

๑.๔ การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  

 และการแพทยทางเลือกในชวงนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน 
หลังจากที่องคการอนามัยโลก ไดจัดการประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและวางแผน

ในการสงเสริมและพัฒนาการแพทยพื ้นบานในป พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยการสนับสนุน 

ของมูลนิธิเอเชีย ไดมีการจัดสัมมนาทางวิชาการของนักวิชาการ แพทยแผนปจจุบัน 

แผนโบราณ พรอมคูม ือการเผยแพรความรู เก ี่ยวกับสมุนไพร : สมุนไพรใกลตัว  

โดย รองศาสตราจารยสมพร ภูติยานันต คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

ไดจัดอบรมทางวิชาการการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การใชสมุนไพร และหมอพื้นบาน 
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ลานนาไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ จำนวน ๒ รุน และเมื่อ ๒๐-๒๙ ก.ย. ๒๕๒๒,  

๒๔ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๒๕๒๓ และ ๒๙ พ.ค. - ๗ มิ.ย. ๒๕๒๓ รวมกับสมาคม

สงเคราะหครอบครวัเชียงใหม สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

และโครงการลำปาง กระทรวงสาธารณสุข สวนคูม ือการใช สมุนไพร โดย 

รองศาสตราจารยพเยาว เหมือนวงษญาติ กลาวถึงสมุนไพรที่ใชรักษาโรคพื้นๆ ๕๗ ขอ

รวม ๓๔๘ ขนาน มีหลายขนานที่เปนพืชชนิดเดียวกัน ไดบอกชื่ออื่นๆ ของพืช สวนที่ใช 

ขนาดและวิธีใชแตไมมีชื่อวิทยาศาสตร พิมพในป พ.ศ. ๒๕๒๔  

ในป พ.ศ. ๒๕๒๑ องคการอนามัยโลกไดออกคำแถลงการณแหงอัลมา อตา 

วาดวยการสาธารณสุขมูลฐาน โดยพยายามผลักดันใหประเทศสมาชิกผนึกการรักษา

แบบพื้นบานและสมุนไพรเขาเปนสวนหนึ่งของโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเปนผลให

รัฐบาลไทยหันกลับมาสนใจศึกษาและพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรมากขึ ้น 

ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ มีการเริ่มนโยบายสาธารณสุขมูลฐานอยางเปนทางการโดยเพิ่ม

โครงการสาธารณสุขมูลฐานเขาในแผนพัฒนาการสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) และใหมีการควบคุม

นโยบายในรูปคณะกรรมการชื่อคณะกรรมการพัฒนาการใชสมุนไพรแหงชาติ ปจจุบันใช

ชื่อ คณะกรรมการสมุนไพรแหงชาติ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดสัมมนาเรื่องการแพทยแผนโบราณเมื่อวันที่ 

๑-๓ ตุลาคม ๒๕๒๒ มีขอสรุปวาใหมีการสงเสริมและพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรม

แผนไทยโดยตั ้งองคกรที่ชัดเจนรับผิดชอบใหมีการผสมผสานการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยแผนตะวันตก และสงเสริมใหมีการใชยาแผนไทยใหมากขึ้น 

ในชวง พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติไดมอบหมายใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาสมุนไพรเพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาสมุนไพร ผลการศึกษาสรุปได ๔ แนวทาง 

คือ 

๑. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชในดานสาธารณสุขมูลฐาน 

๒. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชในอุตสาหกรรมยาแผนโบราณและยาแผนปจจุบัน 

๓. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อเปนยุทธปจจัย 

๔. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อการสงออก 
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พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาลไดกำหนดนโยบายแหงชาติดานยาขึ้น มีสวนเกี่ยวของกับ

สมุนไพรคือ 

จัดใหมีการสำรวจขอมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่จำเปนสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาที่

มีอยูภายในประเทศตลอดจนดำเนินการศึกษา และพิจารณาถึงความเปนไปไดในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาในปริมาณมาก โดยใชทรัพยากรภายในประเทศที่มีอยู 

ดังกลาวเพื่อใหประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได 

ดำเนินการคนควาอยางจริงจัง ในอันที่จะใหทราบถึงศักยภาพทางดานการบำบัด

รักษาโรคของยาแผนไทย เพื่อนำไปใชอยางปลอดภัยและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะสำหรับ

โครงการสาธารณสุขมูลฐาน นอกจากนี้ยังมีการตั้งหนวยงานชื่อ สมุนไพรและเวชกรรม

แผนโบราณ ในสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานทำหนาที่สงเสริมสนับสนุน

หนวยงานระดับปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานสมุนไพรและการแพทย

ในการสาธารณสุขมูลฐานดวย ภายหลังไดปรับปรุงเปนฝายสมุนไพรและการแพทย 

แผนไทยในชุมชน 

ป พ.ศ. ๒๕๒๕ มีการเปลี่ยนแปลงในวงการแพทยแผนไทยอยางมาก เมื่อ

ศาสตราจารย นายแพทยอวย เกตสิุงห กอตัง้มลูนิธิสงเสริมฟนฟูการแพทยแผนไทยเดิม  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟ นฟูความรู เกี่ยวกับวิชาการแพทยไทยเดิม สงเสริมปรับปรุง 

การศึกษาและการปฏิบัติวิชาแพทยไทยเดิมใหมีมาตรฐานสูงขึ้น สงเสริมการวิจัยและการ

ใชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมมือกับองคกรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน 

มูลนิธิฯ ยังไดกอตั้งอายุรเวทวิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) เพื่อรับบุคคลที่สำเร็จ 

การศึกษาระดบัมธัยม ๖ เขาศึกษาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานแลวตอดวยการแพทยแผนไทย 

ใชเวลา ๓ ปเพื่อเปนแพทยอายุรเวท มีคุณวุฒิเทียบเทาอนุปริญญา มีความรู ความ

สามารถใหการรักษาแบบแผนไทยและแผนตะวันตกเบื้องตน สามารถสื่อสาร รับและ 

สงตอผูปวยกับแพทยแผนตะวันตกได 

ดังนั้น การถายทอดความรูในอายุรเวทวิทยาลัยจะเปนในรูปครูกับศิษย การเรียน

การสอนจะกระทำในหองเรียน มีสื่อการสอนเปนสวนประกอบเพื่อความเขาใจยิ่งขึ ้น  

การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาเลาเรียนจะใชการสอบและสัมภาษณซึ่งผิดกับการถายทอด

ความรูในอดีตที่ครูจะเลือกสอนศิษยที่มีความสามารถรับใชติดตามใกลชิดหรือศิษยที่ครู

พอใจ รวมทั้งตัวศิษยเองตองมีความสามารถใน การสังเกต จดจำ คือตองชวยตัวเอง

มากขึ้น ในแงของการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 
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นอกจากนี้ในสวนของภาคประชาชนไดมีจัดตั้งโครงการฟนฟูการนวดไทยในป 

พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีองคกรพัฒนาเอกชน ไดแก มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิ

หมอชาวบาน คณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน 

รวมกับสมาคมแพทยแผนโบราณตางๆ และตอมาไดรวมกันกอตั ้งสมาพันธแพทย 

แผนไทยแหงประเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๓๖ มีองคกรสมาชิกกวา ๒๐ องคกร ซึ่ง

เครือขายเหลานี ้มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการฟ นฟูและพัฒนาการแพทยแผนไทย 

โดยเฉพาะการนวดไทยใหเปนที่ยอมรับและเปนที่รูจักอยางกวางขวางทั้งในระดับประเทศ

และระดับโลก 

ชวงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕-

๒๕๒๙) กระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มโครงการทดลองสงเสริมการใชสมุนไพร โดยการ

สนับสนุนขององคการยูนิเซฟ ดำเนินการในป พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘ ในพื ้นที่ ๒๕ 

จังหวัด จังหวัดละ ๑ อำเภอรวม ๑,๐๐๐ หมูบาน มีกิจกรรมดานการใหทุนวิจัย การ

กระจายพันธุสมุนไพร การผลิตยาสามัญประจำบานแผนโบราณ การสนับสนุนการจัดทำ

ระบบขอมูลสมุนไพร การเผยแพรความรูและสงเสริมใหเกิดการใชสมุนไพร ซึ่งโครงการ

ไดพิจารณาความเหมาะสมไวจำนวน ๖๖ ชนิด 

ในชวงปลายแผนฯ ๕ คือ พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดมีการดำเนินการโครงการทดลองอีก

โครงการหนึ่งคือ โครงการสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน โดยการสนับสนุนจาก

ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน (โครงการสมุนไพร GTZ) โครงการนี้ดำเนินการ 

ตอเนื่องถึง พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยปรับจากงานโครงการของยูนิเซฟ และการดำเนินงานของ

โรงพยาบาลวังน้ำเย็นจังหวัดปราจีนบุรี โครงการนี้มีพื้นที่ปฏิบัติการลดลงเหลือเพียง ๕ 

อำเภอ และมีรายละเอียดทางวิชาการมากขึ ้น เนนการวิจัยทางคลินิก และการใช 

สมุนไพรในคลินิกของโรงพยาบาลจำนวน ๕ ชนิด คือขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ 

พญายอ และวานหางจระเข ใหโรงพยาบาลพยายามพึ่งตนเองโดยการปลูกสมุนไพรและ

ผลิตยาจากสมุนไพร ๕ ชนิดดงักลาว นอกจากนี้ยงัสนบัสนนุงบประมาณในการจางแพทย 

อายุรเวทไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเปาหมายดวย นับวากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ดานการใชสมุนไพรและการผสมผสานแพทยแผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ

เปนอยางมาก 

ชวงแผนฯ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) มีการพัฒนาดานการใชสมุนไพรและการ

แพทยแผนไทยมากยิ่งขึ้น ไดบรรจุงานดานการพัฒนาการใชสมุนไพรไวในแผนฯ ๖ ในชื่อ

โครงการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชเปนยา โดยกำหนดเปาหมายสมุนไพร ๕ ชนิดตาม
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โครงการสมุนไพร GTZ โดยใหมีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและใชทดแทนยาแผนปจจุบัน

บางสวน 

ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดานการแพทยแผนไทยมีการแกไขพระราชบัญญัติควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะเพื่อรองรับแพทยอายุรเวท โดยแบงการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ

ออกเปน ๒ ประเภท คือ ผูประกอบโรคศิลปะแผนโบราณท่ัวไปและผูประกอบโรคศิลปะ

แผนโบราณประยุกต (คือแพทยอายุรเวท) ในปเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเริ่มดำเนิน

การโครงการฟนฟูการแพทยแผนไทย มีการจัดพิมพขอเสนอจากการระดมความคิดเห็นใน

การพัฒนาการแพทยแผนไทยออกมาเปนหนังสือชื่อ การแพทยแผนไทย ภูมิปญญา

แหงการพึ่งตนเอง เปนขอมูลและแนวทางการพัฒนาในระยะตอมา 

พ.ศ. ๒๕๓๒ กระทรวงสาธารณสุขโดยมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ไดจัดตั้ง 

“ศูนยประสานงานการพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรมไทย” สังกัดสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหนาที่วางนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย

แผนไทย เอื้ออำนวย ประสานงาน และใหการสนับสนุนการดำเนินงานของหนวยงาน 

และสถาบันตางๆ ใหเปนไปในทิศทางที่เหมาะสม ศูนยประสานงานฯ ที่เกิดขึ้นนี้ไดเริ่ม 

วางรากฐานการพัฒนาการแพทยแผนไทยโดยการประสานความรวมมือจากฝายตางๆ  

ที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน และฝายวิชาชีพ  

ซึ่งตอมาศูนยประสานงานการพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรมไทยไดรับการกอตั้ง

เปน “สถาบันการแพทยแผนไทย” สังกัดกรมการแพทยในป พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อเปน

หนวยงานการพัฒนา ประสานงาน สนับสนุน และสรางความรวมมือดานการแพทย 

แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข โดยโอนบทบาทหนาที่และเจาหนาที่ของศูนยประสาน

งานการพัฒนาการแพทยและเภสัชกรรมแผนไทยมาไวในสังกัดใหม ในปเดียวกับการกอตั้ง 

“สมาพันธแพทยแผนไทยแหงประเทศไทย” โดยมูลนิธิ สมาคม ชมรมดานการแพทย 

แผนไทย ๒๘ องคกร สมาพันธไดเรียกรองใหมีการแกไขรางพระราชบัญญัติการ

ประกอบโรคศิลปะซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภา 

ผูแทนราษฎร โดยเสนอเปลี่ยนคำวา “แผนโบราณ” เปน “แผนไทย” และแกไขนิยาม

ของการประกอบโรคศิลปะแผนไทยใหสามารถนำความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใช

ประกอบได รวมทั้งเสนอใหเพิ่มสาขาการนวดไทยในการประกอบโรคศิลปะแผนไทย  

นับเปนครั้งแรกที่เกิดการรวมตัวของฝายวิชาชีพการแพทยแผนไทยในระดับประเทศและมี

การเคลื่อนไหวเรียกรองใหมีการปรับเปลี่ยนแกไขกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ 
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การพัฒนาสมุนไพร การแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบานและการแพทย 

ทางเลือก ไดมีการดำเนินตอเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๙) โดยปรากฏอยูในกลวิธีในการพัฒนาการสาธารณสุข 

อยางชัดเจน กลาวคือ 

สนับสนุนและสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองโดยทางเลือกในสวนที่สามารถ

ดำเนินการโดยประชาชน เชน การแพทยพื้นบาน การใชสมุนไพรและอื่นๆ ทั้งในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนใหเปนไปอยางถูกตอง และเปนระบบ สามารถประสานกับ

ทางเลือกของการดูแลสุขภาพแผนตะวนัตกได 

ตอมามีการประกาศใช พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ 

๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดแกไขสาระสำคัญหลายประการที่เอื ้อตอการ

พัฒนาการแพทยแผนไทยมากขึ้น เชน เปลี่ยนชื่อการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ

เปนการแพทยแผนไทย และไมมีนิยามในลักษณะที่ขัดขวางการพัฒนาอีกตอไป มี

บทบัญญัติระบุประเภทของสาขาการแพทยแผนไทย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย 

การผดุงครรภไทย และประเภทอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และทำใหมีการเลือก

ตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยขึ้นเปนครั้งแรก ซึ่ง “คณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทยแผนไทย” ถือวาเปนองคกรวิชาชีพซึ่งมีกรรมการมาจากการแตงตั้งและ

เลือกตั้ง ทำหนาที่คลายสภาวิชาชีพ 

๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีการบังคับใช พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริม 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายฉบับนี้ไดกำหนดใหสถาบัน 

การแพทยแผนไทยเปนหนวยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจ

หนาที่ดำเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมการศึกษาอบรม การศึกษาวิจัย

และพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และรับผิดชอบในงานธุรการ 

และงานวิชาการของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

การตรา พ.ร.บ.ฉบับนี้ถือเปนครั้งแรกที่จะมีการจดทะเบียนสิทธิ์ในตำรับยา และตำรา 

การแพทยแผนไทยและมีการกำหนดใหมีตำรับยาแผนไทยของชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้ง “กรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก” เพื่อเปนหนวยงานในการดำเนินการตามกฎหมายวาดวย 

การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ มี

อำนาจหนาที่เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก

อื่น โดยใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี 
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พฒันาคณุภาพมาตรฐาน สงเสริมและสนับสนนุการบริหารระบบบริการสุขภาพ เสนอแนะ 

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย

ทางเลือกอื่น 

นอกจากนี้ยังมีอำนาจหนาที่รวบรวม อนุรักษ และคุมครองภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย การแพทยพื้นบานไทยและสมุนไพร มีเปาหมายที่สำคัญคือ พัฒนา “สถาน

บริการสุขภาพของรัฐและเอกชน ชุมชนและประชาชน มีการดูแลสุขภาพดานการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอยางเหมาะสม เพื่อการพัฒนาสุขภาพ 

อยางย่ังยืน และเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนและของประเทศ” โดยกำหนด 

วิสัยทัศนในการมุงม่ันพัฒนาและบูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ

การแพทยทางเลือกใหมีบทบาทสำคัญในการแพทยและสาธารณสุขแหงชาติ ในทามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกยุคศตวรรษ 

ที่ ๒๑ 
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นโยบายและยุทธศาสตรชาติ การแพทยแผนไทย และการแพทยพื ้นบาน 

เริ่มตนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๙) โดย

กำหนดใหมีการสงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรที่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบาย

การสาธารณสุขมูลฐาน ขององคการอนามัยโลก ในคำประกาศอัลมา อตา พ.ศ. 

๒๕๒๑ (Alma-Ata Declaration ค.ศ. ๑๙๗๘) 

 

๒.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ประเทศไทยจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. 

๒๕๐๔-๒๕๐๙) ระยะเวลา ๖ ป และตอมาตั้งแตแผนที่สองเปนตนมาไดกำหนดระยะ

เวลาของแตละแผนเปน ๕ ป 

๒ นโยบายและยุทธศาสตรชาต ิการแพทยแผนไทย  
การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

บทที่ 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๔ ไมไดมีการกำหนดแผนการพัฒนาแพทยแผนไทย 

และการแพทยพื ้นบาน จนกระท่ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๕  

(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) จึงไดมีการกำหนดใหมี การพัฒนายาสมุนไพร อยูในกลวิธีและ

มาตรการดำเนินงานของการสาธารณสุขมูลฐาน ๘ ประการ เกี่ยวกับการจัดหายาที่

จำเปนไวในหมูบาน ดังนี้ 

“สงเสริมใหมีการใชยาสมุนไพรที่เหมาะสม เพราะมีราคาถูกหรือสามารถจัดหาได

โดยไมเสียเงิน มีประสิทธิภาพและไดมีการยอมรับอยูแลวจากตัวประชาชนในชนบทเอง 

ตลอดจนสามารถแกปญหาโรคงายๆ ไดดวย ทั้งนี้ใหดำเนินการดังนี้ 

✿ คัดเลือกชนิดของสมุนไพรตางๆ ที่มีคุณภาพดี ไมมีพิษภัย 

✿ ดำเนินการแพรพันธุ จัดหา ผลิตเปนยาสมุนไพร 

✿ สงเสริมความรูดานการใชยาสมุนไพรแกประชาชน โดยใชอาสาสมัคร” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๔) ได

กำหนดใหมี 

“แผนงานสงเสริมสขุภาพ โดยมีมาตรการการสาธารณสขุมลูฐาน ใหสนบัสนุน 

การวิจัยและพัฒนาการผลิตยา การจัดหายา การกระจายยาและการใชยาใหเปนไปตาม

บัญชียาหลักแหงชาติ โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชในการสาธารณสุข

มูลฐาน อุตสาหกรรมยาแผนโบราณและแผนปจจุบัน ตลอดจนเพื่อการสงออก” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙) ได

กำหนดใหมีแนวทางและมาตรการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและ

สาธารณสุข โดยมีการพัฒนาสุขภาพและพลานามัย ดังนี้ 

“พัฒนาภูมิปญญาทางดานการรักษาพยาบาลแบบพื้นบาน เชน แพทยแผนไทย 

สมุนไพรและการนวด ประสานเขากับระบบบริการการแพทยแผนปจจุบัน” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๔) นับ

เปนจุดเปลี่ยนทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เนื่องจากการ

พัฒนาที่ผานมา แมจะมีความเจริญเติบโตกาวหนาทางเศรษฐกิจแตกลับพบวา มีปญหา

ทางดานสังคมมากโดยเฉพาะปญหาทางดานจริยธรรม อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ 

ทำใหมีการเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาของประเทศไทย โดยเนนคนเปนศูนยกลางการพัฒนา 

และไดมีการกำหนดใหมี 
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“การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ 

และการเขาถึงบริการสาธารณสุข ดังนี้ 

สนับสนุนการพัฒนาแพทยแผนไทยใหสามารถผสมผสานในระบบสาธารณสุข 

โดยการพัฒนาองคความรูและการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร ตลอดจนการปรับปรุง

คุณภาพมาตรฐานของบุคลากรและสถานบริการแพทยแผนไทยเพื่อใหเปนที่เชื่อถือ” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙)  

ไดอัญเชิญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเปนปรัชญานำทางในการพัฒนาและ

บริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี 

“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ เนนการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนและการอยูดีมีสุขของคนไทย และไดกำหนดใหมี 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยมี

การปฏิรูประบบสุขภาพ ดังนี้  

พัฒนาแพทยทางเลือก แพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยใหไดมาตรฐานทาง 

การแพทย รวมทั้งใหมีการฝกอบรมถายทอดความรูแกบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุข” 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔)  

ยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ

บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๘ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ และใหความสำคัญตอการรวมพลังสังคมจาก 

ทุกภาคสวนใหมีสวนรวมดำเนินการในทุกขั ้นตอนของแผนฯ พรอมทั้งสรางเครือขาย 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการ

ดำเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ไดกำหนดใหมี 

 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและ

การเรียนรู และกำหนดใหมีแนวทางการพัฒนาเพื่อการเสริมสรางสุขภาวะคนไทยให

มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู โดย  
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พัฒนาการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย ที่มุงการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ จัดการคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาบุคลากรที่สามารถผสมผสานการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก กับการแพทยสมัยใหม” 

 

๒.๒ แผนพัฒนาการสาธารณสุข 
คณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดแตงตั้ง 

คณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ โดยมี 

นายแพทยเสม พริ ้งพวงแกว ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน

ประธาน เพื่อใหพิจารณาแนวนโยบาย และมาตรการตางๆ เกี่ยวกับปญหาสาธารณสุข 

จัดทำแผนงานและโครงการพัฒนาการสาธารณสุข เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคมแหงชาติฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ซ่ึงนับเปนแผนพัฒนาการสาธารณสขุ 

ฉบับแรกของประเทศ 

ในแผนพฒันาการสาธารณสุข ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๔  

ไมไดมีการกำหนดแผนการพัฒนาเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยและการแพทยพื ้นบาน  

แตจากนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน ขององคการอนามัยโลก ในคำประกาศอัลมา  

อตา พ.ศ. ๒๕๒๑ (Alma-Ata Declaration ค.ศ. ๑๙๗๘) ซึ่งประเทศไทยได

ประกาศใหการสาธารณสุขมูลฐานเปนนโยบายหลักของการสาธารณสุขไทยในป ๒๕๒๓ 

ทำใหมีการนำนโยบายการสาธารณสุขมูลฐานมาปฏิบัติอยางกวางขวาง มีการปรับแผน

และงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกลาว ในป ๒๕๒๔ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐานได จัดทำโครงการสมุนไพรกับ 

การสาธารณสุขมูลฐาน โดยความชวยเหลือจากองคการอนามัยโลกและองคการ

ยูนิเซฟ ทำใหเกิดการตื่นตัวตอการใชสมุนไพรอยางแพรหลาย 

แผนพฒันาการสาธารณสขุ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบบัที ่ ๕  

(พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๙) มี นายแพทยอมร นนทสุต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน

ประธานคณะอนุกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข ไดกำหนดใหมี  

โครงการวิจัยยาและสมุนไพร ซึ่งอยู ในสวนความรับผิดชอบของกรม

วิทยาศาสตรการแพทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาทางนำสมุนไพร ซึ่งเปนทรัพยากรของ

ประเทศมาใชประโยชนในการรักษาโรคอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งมีงาน

สนับสนุนแผนงานสาธารณสุขมูลฐาน สวนแผนงานสาธารณสุขมูลฐานนั้นไมไดกำหนดให
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มีงานดานสมุนไพรโดยตรง แตกำหนดใหหนวยงานหรือโครงการที่สงเสริมงานการ

สาธารณสุขมูลฐานมีสวนรวมในการที่จะใหบริการแกประชาชนในหมูบาน ไดแก งาน

โภชนาการ งานอนามัยครอบครัว สงเสริมยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร เปนตน 

แผนพฒันาการสาธารณสขุ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบบัที ่ ๖  

(พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔) มี นายแพทยไพโรจน นิงสานนท ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เปนประธานคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข โดยไดกำหนดงานที่เกี่ยวของ

ไวใน ๒ แผนงาน และ ๑ โครงการ คือ 

แผนงานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งไดกำหนดใหมี 

“การพัฒนาการดำเนินงานกองทุนยาฯและสนับสนุนการใชสมุนไพร โดยสงเสริม

การจัดตั้งสวนสาธิตสมุนไพรในศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๔ แหง 

และในโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย วัด และโรงเรียน จำนวน ๑๔๔ แหงและ 

สงเสริมการจัดตั้งกลุมผูสนใจสมุนไพร เพื่องานสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน ๘๑ กลุม” 

แผนงานยาและชีววัตถุ กำหนดใหมี 

“งานวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใชประโยชนสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน 

อุตสาหกรรมการผลิตยา การสงออก” 

โครงการพฒันาสมุนไพรเพ่ือใชเปนยา ซ่ึงกำหนดเปาหมาย “ใหคดัเลือกสมนุไพร 

ไมนอยกวา ๕ ชนิด คือ ฟาทะลายโจร ขม้ินชนั วานหางจระเข เสลดพังพอน ชมุเห็ดเทศ 

มาพฒันาอยางจริงจงั” 

 

แผนพัฒนาการสาธารณสขุ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๗  

(พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๙) มี นายแพทยอุทัย สุดสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปน

ประธานคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข โดยไดกำหนดใหมี 

แนวทางการพัฒนาสาธารณสุข ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) ความครอบคลุมและความเปนธรรม 

๒) การพัฒนาที่มีบูรณาการ  

๓) ความสอดคลองกับพื้นที่  

๔) การพึ่งตนเองของประชาชนและชุมชน เนนการสงเสริมใหประชาชนและสังคม

เขามามีสวนรวม และรับผิดชอบในการแกไขปญหาสาธารณสุขไปพรอมๆ 

กันกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนรากฐานของศักยภาพการพึ่งตนเองที่

ประชาชนและชุมชนนั้นๆ มีอยู เชน การรักษาพื้นบาน การใชสมุนไพร ฯลฯ 
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กลวิธีในการดำเนินการมีดังนี้ 

๑. การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๑.๑ สนับสนุนและสงเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยทางเลือกในสวน 

ที่สามารถดำเนินการโดยประชาชน เชน การแพทยพื ้นบาน การใช 

สมุนไพร และอื่นๆ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ใหเปนไป

อยางถูกตองและเปนระบบ สามารถประสานกับทางเลือกของการดูแล

สุขภาพแผนปจจุบันได 

๒. การพัฒนาและสงเสริมการใชว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดาน

สาธารณสุข มีดังนี้ 

 ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบาน  อันไดแกการแพทยและ

เภสัชกรรมไทย การนวดไทย สมุนไพรและเทคโนโลยีพื้นบานอื่นๆ ให

แพรหลายมากขึ้นและประสานการใชรวมกับเทคโนโลยีปจจุบันในการ

บริการสาธารณสุข 

 ๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในดานวิทยาศาสตร เพื่อการ

เฝาระวัง ปองกัน ควบคุม และรักษาโรค 

 ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เปนยาแผนปจจุบัน

และผลิตภัณฑอื่นๆ จากสมุนไพร เพื่อนำมาใชใหเปนประโยชนโดยตรง

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั ้งในสถานบริการของรัฐ การ

สาธารณสุขมูลฐาน และเพื่อการสงออก จัดใหมีศูนยประสานงานทำ

หนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการสมุนไพรแหงชาติ 

 ๒.๔ แสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศในการผลิต

วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมยาจากวัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อทดแทน

การนำเขาจากตางประเทศ 

๓. การปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหเอื้อ

ตอการพัฒนาสาธารณสุข โดย พิจารณาและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะการใช สมุนไพรเปนยา การคุ มครองผู บร ิโภค การอนุรักษ 

สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย 

 



บ
ท
ท
ี่ ๒
 

นโยบายและยุทธศาสตรชาติ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

73

๑ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐบาล (นายชวน หลีกภัย) ไดแสดงเจตจำนง “ใหมีการผสมผสานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
เขาสูระบบบริการสาธารณสุขชุมชนอยางเหมาะสม” จึงมีการจัดทำโครงการทศวรรษพัฒนาการแพทยแผนไทย และ
จัดตั้งสถาบันการแพทยแผนไทย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักที่ทำหนาที่พัฒนา
องคความรูดานการแพทยแผนไทยใหไดมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ และที่สำคัญคือการอนุรักษไวซึ่งมรดก
ของชาติ นับเปนจุดเริ่มตนการยอมรับอยางเปนทางการ และสนับสนุนการรักษาแบบแผนไทย การใชยาสมุนไพร 
การอบรมแพทยแผนไทย อันเปนทางเลือกของประชาชนในระบบสุขภาพของไทย 

โครงการทศวรรษพัฒนาการแพทยแผนไทย๑ นับเปนการเริ่มการพัฒนาการแพทย

แผนไทย สงผลใหเกิดการยอมรับและสนับสนุนการรักษาดวยการแพทยแผนไทย การใช

สมุนไพร เขาสูระบบการดูแลสุขภาพของไทยอยางเปนรูปธรรม 

แผนพัฒนาการสาธารณสุข ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน 

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุขไดกำหนดใหมี 

“ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเขาถึงระบบ

บริการสาธารณสุข โดยมียุทธวิธีสนับสนุนการพัฒนาเภสัชกรรมและการแพทยแผนไทย

อยางจริงจัง โดยสนับสนุนงบประมาณปละไมต่ำกวารอยละ ๒ ของงบประมาณดาน

สุขภาพ 

และกำหนดใหมีงานบริการการแพทยแผนไทยและแนวอื่น โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนางานวิชาการและการบริการดานการแพทยแผนไทย ใหมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพเทาเทียมมาตรฐานสากล มุงสูการพึ่งตนเอง และการดูแลสุขภาพแบบ 

องครวม 

 

กิจกรรมหลัก 

๑. พัฒนาองคความรู และบุคลากรดานการแพทยแผนไทย โดยทบทวน 

สังคายนา จัดทำตำราแพทยแผนไทย ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยดานการ

แพทยแผนไทยแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

๒. พัฒนาขอมูลขาวสารและการเผยแพรประชาสัมพันธดานการแพทยแผนไทย 

โดยการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารการแพทยแผนไทยในสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และเครือขาย 

๓. พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ 

โดยการจัดตั้งคลินิกแพทยแผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด 

และใหมีการบริการผสมผสานแพทยแผนไทยในคลินิกผูสูงอายุ 
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๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทยแผนไทย โดยการพัฒนาเกณฑมาตรฐาน

วิชาชีพและมาตรฐานสถานพยาบาลและบุคลากร 

๕. สรางเครือขายประสานความรวมมือการพัฒนาการแพทยแผนไทยทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน พัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสถานพยาบาล

และบุคลากร และแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๖. พัฒนาเวชภัณฑและระบบอุตสาหกรรมยาไทย โดยทบทวนและพัฒนาสูตร

ตำรับยาแผนโบราณ สูตรยาสามัญประจำบาน และพัฒนายาไทยแบบครบ

วงจร โดยการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ จัดทำทำเนียบตำราการแพทย 

แผนไทย ตลอดจนสนับสนุนพัฒนาพืชผักสมุนไพร และการอนุรักษและ

ประยุกตใชความหลากหลายทางชีวภาพ” 

 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ (เปนครั้งแรกที่เปลี่ยนชื่อเปนแผนพัฒนาสุขภาพ)  

ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)  

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดทำ 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ โดยไดกำหนดระบบสุขภาพที่พึงประสงคใหเปนระบบสุขภาพ

เชิงรุกที่มุงการสรางเสริมสุขภาพดีของประชาชน ควบคูกับการมีหลักประกันที่อุนใจในการ

เขาถึงบริการสุขภาพที่เอื ้ออาทรและมีคุณภาพเมื่อยามจำเปน โดยสังคมทุกสวนและ 

ทุกระดับ มีศักยภาพและมีสวนรวมในการสรางและจัดการระบบสุขภาพตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเรียนรูและใชประโยชนอยางรูเทาทัน ทั้งจากภูมิปญญาสากล

และภูมิปญญาไทย เพื่อใหสังคมไทยดำรงอยูอยาง พึ่งตนเองไดและมีสุขภาวะในสังคม

โลกที่มีสภาพการเชื่อมโยงและมีอิทธิพลตอกันอยางกวางขวาง 

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก เริ่มถูกกำหนด

ในภาพลักษณระบบสุขภาพไทยที่พึงประสงค โดยมีความเชื่อมโยงเพื่อความเขมแข็ง  

และมีดุลยภาพของระบบสุขภาพ ดังนี้  

ดวยกระแสสุขภาพกำลังตื่นตัวกับการใชสมุนไพรเพื่อเปนยา อาหาร เครื่อง

สำอาง เปนผลใหเกิดการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ในรูปแบบของการทองเที่ยวเพื่อ

สุขภาพหรือการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ดวยการแพทยแผนไทย คือ สปาไทย การนวดไทย 

ที่มีเอกลักษณของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จึงมีนโยบายการพัฒนาประเทศไทยเปน

ศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๑) กำหนดวิสัยทัศนของการพัฒนา

ธุรกิจผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย: สมุนไพรไทยสูสากล (Thai Herbs for  

Global Health) จึงเปนชวงที่สังคมไทยเริ่มตื่นตัวในการพัฒนาและใชประโยชนจากทุน 
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ที่มา: คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๙ 

สังคมไทยที่พึงประสงค 

เขมแข็งและมีดุลยภาพ ๓ ดาน 

สังคมคุณภาพ 

ระบบสุขภาพ 

ที่มีคุณภาพ 

✿ ระบบสุขภาพเชิงรุกและ
พัฒนาอยางเปนองครวม 

✿ บริการสุขภาพมีคุณภาพ/
ประสิทธิภาพ 

✿ มีหลักประกันที่ดำรงชีวิต
อยางมีสุขภาพดีและตาย
อยางสมศักดิ์ศรี 

✿ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร/
จัดการที่เกี่ยวของกับสุขภาพ 

✿ สังคมทุกระดับเขมแข็ง  
มีสวนรวมและพึ่งตนเอง 

ทางสุขภาพได 

✿ ใชความรูและภูมิปญญา 
เปนฐาน 

✿ ใชประโยชนและรูเทาทันทั้ง
ภูมิปญญาไทยและสากล 

✿ วิจัยและพัฒนาวิทยาการ 
และนวัตกรรมสุขภาพ 

✿ สังคมมีสำนึกสุขภาพและ 
มีวัฒนธรรมที่เกื้อกูล 
ตอสุขภาพ 

✿ ระบบทั้งมวลเอื้อตอ 
การเรียนรูเรื่องสุขภาพ 

✿ ระบบบริการสุขภาพมี 
คุณธรรมและเคารพใน 
ความเปนมนุษย 

✿ หลักประกันสุขภาพที่อุนใจ/
ทั่วถึง/เสมอภาค/เปนธรรม 

✿ สิทธิและความเทาเทียมกัน 
ในการเขาถึงบริการสุขภาพ 

✿ ใหการสงเคราะหแก 
ผูทุกขยาก คนยากจน 
และผูประสบเคราะหกรรม 

สังคมสมานฉันท 

และเอื้ออาทรตอกัน 

ระบบสุขภาพเพื่อสังคม

สมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน 

สังคมแหงภูมิปญญา 

และการเรียนรู 

ระบบสุขภาพที่มี 

ภูมิปญญาและการเรียนรู 

ทางสังคม และมีการพัฒนาสมุนไพรที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลักดันในการแขงขัน

ของประเทศสูงขึ้น สงผลใหการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทยมีสวนรวมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทยเปนตนมา” 

ภาพลักษณระบบสุขภาพไทย 
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และไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาสุขภาพ โดยใหมีการสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพทางปญญาของระบบสุขภาพ โดยเนนการแพทยแผนไทย สมุนไพร และ 

การแพทยทางเลือก ทั้งจากภูมิปญญาไทยและสากล 

(๑) จัดสรรงบประมาณไมนอยกวารอยละ ๑.๐ ของงบประมาณดานสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพ โดยมีกลไกการบริหารที่เปน

อิสระและคลองตัว (องคการมหาชนในกำกับของกระทรวงสาธารณสุข)  

ใชการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถาบันวิชาการทุกแหงมุงวิจัยเพื่อ 

แกปญหาที่มีลำดับความสำคัญสูง 

(๒) มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยสมุนไพรและการแพทยแผนไทยเปนองคการมหาชน 

โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนไมนอยกวารอยละ ๐.๕ ของงบประมาณ

ของรัฐดานสุขภาพ 

(๓) สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชนมีการใชยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน

ถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามหลักวิชาการอยางประหยัด คุมคาใน

การใหบริการ โดยในระดับโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนมี 

การใชยาสมุนไพรไมนอยกวารอยละ ๓ และ ๕ ของมูลคาการใชยาใน 

โรงพยาบาลตามลำดับ 

และกำหนดใหมีการสงเสริมการนำภูมิปญญาและองคความรูทุกดาน โดยเฉพาะ

การแพทยแผนไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและความเขาใจทางจิตสังคมมาใชในการจัดระบบ

บริการสุขภาพอยางครบวงจร 

และใหมีการยกระดับภูมิปญญาไทยใหมีสถานะและใชประโยชนไดทัดเทียมกับ 

ภูมิปญญาสากล โดยการสรางระบบการวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาไทยใหเขมแข็งและ 

ผสมผสานเขาสูระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขในทุกระดับ 

(๑) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนไทย สมุนไพรและภูมิปญญา 

ทองถิ่นดานสุขภาพใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ สามารถใชประโยชนทั้งใน

ระบบบริการสุขภาพและในระดับการดูแลสุขภาพตนเอง และใหสามารถ

คุมครองสิทธิทางปญญาของไทยได 

(๒) สงเสริมใหมีการพัฒนาและถายทอดองคความรูและภูมิปญญาไทยดาน

สุขภาพในระบบการศึกษาทุกระดับและในชุมชน 
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(๓) สนับสนุนการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพในการผลิต

ผลิตภัณฑและเทคโนโลยีสุขภาพ ทั้งดานอาหาร ยา เครื่องมือ อุปกรณ

ทางดานการแพทยและสาธารณสุข และบริการสุขภาพ เพื่อสรางเศรษฐกิจ

ชุมชนและประเทศใหเขมแข็ง โดยผลิตผลจากภูมิปญญาดานสุขภาพมีใช

อยางเพียงพอในประเทศ สามารถทดแทนการนำเขาและไดมาตรฐานสากล 

เพื่อสงออกไปตางประเทศได 

 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน 

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ไดนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาพ และกำหนดวิสัยทัศนระบบสุขภาพไทย 

วา “มุงสูระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสรางใหสุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุข

อยางพอเพียง” 

 

พันธกิจ 

 สรางเอกภาพทางความคิด  สรางจิตสำนึกสุขภาพใหม 

 สรางระบบจัดการที่โปรงใส สรางกลไกการมีสวนรวมในการพัฒนา 

เปาหมายหลักการพัฒนา “ทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญา

ไทยและสากลอยางรูเทาทันและพึ่งตนเองได” 

ยุทธศาสตร “การสรางทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญา

ไทยและสากล” เนนการพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งตนเองไดในดานสุขภาพ ดวยการ 

สงเสริมสมุนไพร การแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน และการแพทยทางเลือก  

รวมทั้งพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความปลอดภัย 
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ที่มา: คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

ยุทธศาสตรที่ ๑: 
สรางเอกภาพและธรรมาภิบาล 
ในการจัดการระบบสุขภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒: 
สรางวัฒนธรรมสุขภาพ 
และวิถีชีวิตที่มีความสุข  
ในสังคมแหงสุขภาวะ 

ยุทธศาสตรที่ ๕: 
สรางทางเลือกสุขภาพ 

ที่หลากหลายผสมผสาน 
ภูมิปญญาไทย 

และสากล 

ยุทธศาสตรที่ ๓: 
สรางระบบบริการสุขภาพ
และการแพทยที่ 
ผูรับบริการอุนใจ  
ผูใหบริการมี 
ความสุข 

ยุทธศาสตรที่ ๔: 
สรางระบบภูมิคุมกัน  

เพื่อลดผลกระทบจาก 
โรคและภัยคุกคามสุขภาพ 

วิสัยทัศน 
“สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกนั” 

คนเปน 

ศูนยกลาง 

การพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ ๖: สรางระบบสุขภาพฐานความรูดวยการจัดการความรู 

แนวคิดหลัก: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง & สุขภาพดีเปนผลจากสังคมดี 

“ระบบสุขภาพพอเพียง” 
สุขภาพดี บริการดี สังคมดี  
ชีวิตมีความสุขอยางพอเพียง 

กรอบความสัมพันธระหวางยุทธศาสตร 

กรอบความสัมพันธของแนวคิด วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพและ

การพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตรการสรางทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญาไทย 

และสากล 

เนนการพฒันาศกัยภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองไดในดานสขุภาพดวยการสงเสริมสมนุไพร  

การแพทยแผนไทย การแพทยพ ื ้นบ าน และการแพทยทางเล ือก รวมทั ้งพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยที่มีความปลอดภัย 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

๑. บูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

เขาสูระบบบริการสุขภาพแหงชาติ โดยเปนสวนหนึ่งในระบบประกันสุขภาพ 

๒. พัฒนาตำรับยา ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ และวิถีการดูแลสุขภาพจาก

ภูมิปญญาไทยใหปลอดภัย มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและไดรับการอนุรักษและ

คุมครองอยางเปนระบบ 

๓. พัฒนาสถาบันการศึกษา ระบบการศึกษา ระบบการเรียนรูและการจัดการ

ความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกให

มีมาตรฐาน 

๔. เรงรัดสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการแพทยและเทคโนโลยี

ทางการแพทยที่จำเปนสำหรับการแกปญหาสุขภาพของประเทศใหสามารถพึ่ง

ตนเองในดานยา เวชภัณฑ และเทคโนโลยีทางการตรวจและการรักษาโรคได

มากขึ้น 

๕. สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมดวยการพัฒนาระบบการประเมิน

เทคโนโลยีและการวางแผนทรัพยากรทางการแพทย (Health Facil ity 

Planning) 

 

เปาหมาย  

๑. การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

ไดรับการพัฒนาและสนับสนุนจากภาคีเครือขายทั ้งภาครัฐ เอกชน ภาค

ประชาสังคม อยางจริงจังและตอเนื่อง 

๒. โรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลชุมชนมีการใชยาสมุนไพรไมนอยกวารอยละ 

๕ และ ๑๐ ของมูลคาการใชยาในโรงพยาบาลตามลำดับ 

๓. การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก

เปนทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพในระบบประกันสุขภาพ 
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๔. ยา ผลิตภัณฑสุขภาพ และวิถีการดูแลสุขภาพจากภูมิปญญาไทยที่ปลอดภัย 

มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและไดรับการอนุรักษและคุมครองอยางเปนระบบ 

๕. มีการจัดตั้งและพัฒนาสถาบันการศึกษา สถาบันดานการจัดการความรู 

ภูมิปญญาไทย เพื่อผลิตพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนาองคความรูดาน

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

   

กลวิธีและมาตรการ 

๑. เรงรัดการพัฒนาสมุนไพรใหสามารถใชอยางไดผลและพอเพียง ทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน และระดับประเทศ เพื่อการพึ่งตนเองได 

 ๑.๑ สงเสริมการใชสมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่นและยาสมุนไพรสำเร็จรูป ให

สามารถแกปญหาความเจ็บปวยที่พบบอยในระดับครอบครัวและชุมชน 

 ๑.๒ สนับสนุนใหสถานพยาบาลมีการใชยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐานถูกตองตาม

กฎหมายและเปนไปตามหลักวิชาการอยางประหยัดคุ มคาในการให

บริการ  

๒. สงเสริมการบูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือก ในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

 ๒.๑ สังคายนาตำรับยาแผนไทย และรวบรวมตำราแพทยพื้นบานในภูมิภาค

ตางๆ รวมกับหนวยงาน องคกรและสถาบันการศึกษา 

 ๒.๒ จัดใหมีระบบงบประมาณเฉพาะที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อการ

สงเสริมและพฒันาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน ใหมีมาตรฐาน  

เปนทางเลือกของบริการสาธารณสุขและระบบสุขภาพชุมชนอยางจริงจัง 

 ๒.๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพบริการการแพทยแผนไทย เพื่อใหประชาชน

เกิดความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการและการใชบริการอยางเหมาะสม 

 ๒.๔ เพื่อสนับสนุนการฟนฟูภูมิปญญาไทยดานการแพทยแผนไทย การกล่ัน

กรองเลือกสรร และสงเสริมทางเลือกดานบริการสุขภาพที่ตอบสนองตอ

ความตองการของสังคมไทย รวมทั้งการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 ๒.๕ พัฒนาและปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติดานการแพทยแผนไทย (Clinical 

Practice Guideline-CPG) ตามเกณฑมาตรฐานงานบริการการแพทย

แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อใชเปนมาตรฐานในการ

ควบคุมกำกับคุณภาพการบริการการแพทยแผนไทย และการกำหนด

หลักเกณฑการอนุญาตใชการแพทยทางเลือกที่ทำการสงเสริมโดยรัฐ 



บ
ท
ท
ี่ ๒
 

นโยบายและยุทธศาสตรชาติ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

81

 ๒.๖ สงเสริมใหโรงพยาบาล สถานพยาบาลมีการจัดบริการสุขภาพดวยภูมิ

ปญญาไทยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยผสมผสานการใหบริการ

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

 ๒.๗ ดำเนินการขึ ้นทะเบียนหนวยบริการที่เขารวมโครงการการสงเสริม

คุณภาพโดยใชแนวทางเวชปฏิบัติ รวมทั้งเรื่องระบบรายงานและการ

ควบคุมกำกับคุณภาพ เพื่อใหการบริการเปนไปตามขอบเขตสิทธิ

ประโยชนที่กำหนดไวอยางเหมาะสม 

๓. สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น และระบบสุขภาพชุมชนใหมีศักยภาพในการดูแล

รักษาสุขภาพตนเอง โดยสรางศูนยการเรียนรูการแพทยพื้นบานและการแพทย

ทางเลือก สรางสวนสมุนไพรและไมหอม สรางศูนยบำบัดผูปวยเรื้อรังสำหรับ

ชุมชน และรณรงคใหประชาชนบริโภคอาหารเพื่อเสริมสรางสุขภาพ 

๔. สนับสนุนการว ิจัยและพัฒนาองคความรู ทางเล ือกสุขภาพ ให ม ีความ 

หลากหลาย ผสมผสานภูมิปญญาไทยและสากล พรอมทั้งแลกเปลี่ยน 

องคความรูกับตางประเทศที่มีความชำนาญ เชน จีน อินเดีย ตลอดจน 

การคุมครองภูมิปญญาและสรางกลุมเครือขาย 

๕. สรางระบบการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยควบคูไปกับการวางแผนการ

ใชประโยชนที่รูจักประมาณอยางมีเหตุผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. สรางทางเลือกที่หลากหลายในการเยียวยารักษาโรค เพื่อลดการใชยาและ

เทคโนโลยีทางการแพทยที่ฟุมเฟอยและมีราคาแพง ดวยการสงเสริมการดูแล

สุขภาพเบื้องตนของประชาชนดวยสมุนไพร การรับประทานอาหารสุขภาพที่มี

คุณคาทางโภชนาการ สงเสริมการออกกำลังกาย และการพัฒนาจิตเพื่อ

สุขภาพ  

๗. พัฒนาระบบการศึกษา หลักสูตรการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ

การแพทยทางเลือกที่มีมาตรฐาน และจัดระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศที่

รวบรวมองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายภาคีอยางเปน

ระบบ 

๘. สงเสริมและสนับสนุนการสรางกลไกทางกฎหมาย เพื่อการคุมครองและ 

เฝาระวังการละเมิดภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรของชาติไทย 
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๒.๓ แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท  

 พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 
แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๔ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ นับเปน

แผนแมบทฉบับแรกของประเทศไทยที่ใช กำหนดทิศทางการดำเนินการเพื่อพัฒนา 

ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท อันครอบคลุมทั้งบริบทของการแพทยแผนไทย การแพทย 

พื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก จัดทำขึ ้นโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร 

การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท โดยมีผูแทนจากหนวยงานและองคกรภาคีตางๆ 

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และชุมชน มีกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่มี

บทบาทสำคัญในการทำงานดานการแพทยพื ้นบานไทย และการแพทยทางเลือก 

ในประเทศไทย พรอมท้ังรับฟงความคิดเหน็ และขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของทุกระดับ ตัง้แต 

หมอพื้นบาน หมอแผนไทย บุคลากรสาธารณสุข นักวิชาการผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ  

  

บทสรุปแผนยุทธศาสตรชาติฯ 
ภมิูปญญาไท๒ สขุภาพวิถีไท๓ เปนวิถีทางสำคญัของระบบสขุภาพของประเทศไทย  

ในการปรับเปลี่ยนจากระบบบริการทางการแพทยที่เปนแบบแผนเดียว อันไดแกการแพทย

แผนปจจุบันมาเปนการแพทยพหุลักษณ หรือหลากหลายระบบ   

การแพทยแผนปจจุบันแมวาจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีแตก็มีผลกระทบ

ตอรายจายดานสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้เพราะการแพทยแผนปจจุบันตองใชองคความรู 

เทคโนโลยีทางการแพทย ยาและเวชภัณฑซึ่งมีราคาสูงและนำเขาจากตางประเทศ 

นอกจากนี้การแพทยแผนปจจุบันไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในการ

รักษาโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุมกันบกพรอง โรคที่ตองใชการบำบัดรักษาและฟนฟู

สมรรถภาพเปนเวลายาวนานโดยเฉพาะในกลุมผูพิการและผูสูงอายุ รวมทั้งไมสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชนในทองถิ่นที่มีวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพ ซึ่งแตกตางไปจากวัฒนธรรมทางการแพทยแผนปจจุบัน 

๒ ภูมิปญญาไท หมายถึง องคความรู เทคโนโลยี การปฏิบัติ (Practice) และความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยูใน
ประเทศไทยซึ่งครอบคลุมทั้งบริบทของการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทยทางเลือก 

๓ สุขภาพวิถีไท หมายถึง วิถีทางซึ่งเปนไปเพื่อสุขภาพและปลดปลอยผูคนใหเปนอิสระจากความเจ็บปวย ความทุกข 
และความบีบคั้นทั้งปวง 
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ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ประกอบดวยระบบการแพทยหลัก ๓ ระบบ ไดแก 

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ซึ่งจะตอบสนอง 

ตอความตองการของประชาชนในสวนที่เปนขอจำกัดของการแพทยแผนปจจุบันดังที่ได

กลาวมา โดยเฉพาะในการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และ

ประเทศ ทั้งนี้เปนเพราะภูมิปญญาที่มีอยูดั ้งเดิมในสังคมไทย และมีบุคลากรดานการ

แพทยพื้นบาน และการแพทยแผนไทยจำนวนมากกระจายอยูทั่วประเทศ การพึ่งตนเอง

ดานสุขภาพเปนรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากและระดับประเทศให

เขมแข็ง ทำใหชุมชนและสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญา อันเปนทุนทางสังคมที่สำคัญ

ที่สุด 

นอกจากนี้ สมุนไพรและการนวดไทย ยังเปนผลิตภัณฑสุขภาพและบริการที่เปน

ความตองการทั้งในและตางประเทศ มีมูลคาการบริโภคสูงและเพิ่มขึ ้นอยางรวดเร็ว  

การพัฒนาสมุนไพรและการนวดไทย จึงเปนการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการ 

พึ่งตนเองทั้งในดานสุขภาพและดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนา ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท จำเปนตองมีแผนยุทธศาสตรระดับ

ชาติเพื่อกำหนดทิศทางและบทบาทของการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการ

แพทยทางเลือก ในระบบสุขภาพของประเทศ และตองมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ

ดำเนินการ 

 

เปาหมายในชวง ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) 
๑. เปาหมายการพัฒนาเพือ่เสริมสรางความเขมแขง็ของระบบสุขภาพของประเทศ 

๑.๑ มีระบบการจัดการวิจัยและพัฒนาองคความรูที่เขมแข็งภายใน ๓ ป 

๑.๒ มีระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่มีมาตรฐาน 

และคุณภาพทัดเทียมกับระบบบริการการแพทยแผนปจจุบัน ภายใน ๕ ป 

๑.๓ มีระบบสุขภาพภาคประชาชนที่เขมแข็ง โดยใชภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน

ในการดูแลสุขภาพของชุมชนทองถิ่น ภายใน ๕ ป 

๑.๔ มีแผนแมบทการพัฒนากำลังคนดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือก อยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความ

ตองการภายใน ๕ ป 
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๒. เปาหมายการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

๒.๑ มีการจัดการความรูภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ในทุกระดับตั้งแตระดับ

ชุมชนทองถิ่น จนถึงระดับประเทศ ภายใน ๕ ป 

๒.๒ ยาไทยและยาสมุนไพรตั้งแตการผลิตระดับชุมชน สถานบริการสาธารณสุข 

และโรงงานผลิตยาไทย มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใน ๕ ป 

๒.๓ มีการเพิ่มมูลคา/ปริมาณ การใชยาไทยและยาสมุนไพรอยางนอย รอยละ 

๒๕ ภายใน ๕ ป 

๒.๔ มีระบบและกลไกที่เขมแข็งในการคุมครองภูมิปญญาไทยดานการแพทย 

พื้นบาน การแพทยแผนไทย และสมุนไพร ภายใน ๕ ป 

 

แผนยุทธศาสตรชาติ มีทั้งหมด ๕ ยุทธศาสตร เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร ๑ การสรางและจัดการความรู ดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก 

วัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง และเกิดกระบวนการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใชประโยชนระหวางนักวิชาการ นักวิจัย ผูบริหาร บุคลากรดาน

สาธารณสุข นักวิชาชีพ หมอพื้นบาน หมอแผนไทยและประชาชนผูรับบริการ โดยมี

มาตรการและแนวทาง ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบและกลไกการสรางและจัดการความรูของประเทศในดาน

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

๒. การสรางองคความรู โดยการจัดการการวิจัย เพื่อใหเกิดการวิจัยและ

พัฒนาแบบบูรณาการ ตั้งแตการกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัย การมี

สวนรวมจากภาคสวนตางๆ จนถึงการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

๓. การจัดการความรูใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน 

เรียนรูทั้งในสวนที่เปนความรูที่ปรากฏ (explicit knowledge) และความรูแฝง 

(tacit knowledge) ทั้งนี้เพราะภูมิปญญาการแพทยพื้นบานและการแพทย 

แผนไทยสวนใหญอยูในตัวหมอมากกวาในตำรา 
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ยุทธศาสตร ๒ การพัฒนาระบบสุขภาพ การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก  

วัตถุประสงค เพื่อใหระบบบริการการแพทยพื ้นบาน การแพทยแผนไทย และ 

การแพทยทางเลือก ในสวนที่เปนระบบสุขภาพภาคประชาชนมีความเขมแข็ง เปนที่

พึ่งของชุมชนทองถิ่นและประชาชน ในการดูแลสุขภาพ สามารถเชื่อมโยง ประสาน 

ผสมผสานกับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ เพ่ือใหเกิดบริการการแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก ในสวนที่เปนระบบบริการภาครัฐ และเอกชน มีมาตรฐาน 

โดยมีมาตรการและแนวทาง ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ดานสุขภาพ เพื่อใหไดระบบขอมูล

สารสนเทศดานสุขภาพ การแพทยพ้ืนบาน การแพทยแผนไทย และการแพทย 

ทางเลือก การกระจายตัวของการดูแล/การบริการและบุคลากร เพื่อใหเห็น

ความเสมอภาคและโอกาสของประชาชนในการเขาถึงการบริการ รวมทั้งเปน

ฐานขอมูลในการจัดทำแผนแมบทการพัฒนากำลังคนดานการแพทยพื้นบาน 

การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ของประเทศ 

๒. การเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพภาคประชาชนในการใช 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน เพื่อดูแลสุขภาพของชุมชนทองถิ่น เพื่อให

ชุมชนทองถิ่นพึ่งตนเองดานสุขภาพโดยใชการแพทยพื้นบาน และมีบทบาท

ในการจัดการดานสุขภาพอยางย่ังยืน โดยประสาน เชื่อมโยงกับระบบบริการ

สาธารณสุขของรัฐ 

๓. การสงเสริมการใชภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท เพื่อใหประชาชนใช 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

ในการดูแลสุขภาพและบำบัดรักษาโรค ทั้งในระบบสุขภาพของชุมชน ระบบ

บริการสาธารณสุขภาครัฐ และภาคเอกชน 

๔. การพัฒนามาตรฐานการบริการ การแพทยแผนไทย และการแพทย

ทางเลือก เพื่อใหการบริการการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก  

ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและภาคเอกชนมีคุณภาพและมาตรฐาน

ทำใหประชาชนผูรับบริการเกิดความเชื่อมั่น และใชดูแลสุขภาพและบำบัด

รักษาเชนเดียวกับการแพทยแผนปจจุบัน 
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ยุทธศาสตร ๓ การพัฒนากำลังคน ดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย  

และการแพทยทางเลือก 

วัตถุประสงค เพื่อใหรูสถานการณกำลังคนดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือก รวมทั้งรูศักยภาพความรูความสามารถของกำลังคนในดานนี้ 

เพื่อกำหนดทิศทางในการผลิตและพัฒนากำลังคนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรู ความ

สามารถ และมีปริมาณอยางเพียงพอกับความตองการ โดยมีมาตรการและแนวทาง

ดังนี้ 

๑. การพัฒนาระบบฐานขอมูลกำลังคนของประเทศ ดานการแพทยพื้นบาน 

การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก ทั้งในดานปริมาณ การกระจาย

กำลังคน และระดับความรูความสามารถ 

๒. การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนากำลังคน โดยมีแผนแมบท 

การพัฒนากำลังคนระดับชาติ และมีกลไกที่กำหนดทิศทาง และกำกับดูแล

การพัฒนากำลังคนของประเทศ 

๓. การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตกำลังคน โดยการพัฒนา

มาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรครู และสถาบันการผลิตกำลังคนทุกระดับ 

๔. การจัดการกำลังคน โดยมีการพัฒนาเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนา

ศักยภาพสภาวิชาชีพ รวมทั้งองคกรของทองถิ่นและชุมชนในการควบคุมกำกับ

การจัดการกำลังคน 

 

ยุทธศาสตร ๔ การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร 

วัตถุประสงค เพื่อใหยาไทยและยาสมุนไพรมีมาตรฐาน ตั้งแตการผลิตระดับชุมชน 

ระดับสถานบริการสาธารณสุข และระดับโรงงานผลิตยา มีการศึกษาและวิจัยเปนที่

ยอมรับและบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติเพิ่มมากขึ้น โดยมีมาตรการและแนวทาง ดังนี้ 

๑. การพัฒนานโยบายระดับชาติ เพื่อสงเสริมศักยภาพการผลิตยาไทยและ 

ยาสมุนไพรทุกระดับใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน มีนโยบายและมาตรการ 

ในการสงเสริมใหบรรจุยาไทยและยาสมุนไพร ในบัญชียาหลักเพิ่มมากขึ้น 

๒. การสงเสริมคุณภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

ของยาไทยและยาสมุนไพร โดยการสงเสริมใหม ีการวิจัยและพัฒนา  

การจัดทำตำรับยาไทยและยาสมุนไพรแหงชาติ เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข 

โดยเฉพาะผูใหบริการและประชาชนผูรับบริการเกิดความม่ันใจและใชยาไทย

และยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน 
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๓. การสงเสร ิมการเขาถ ึงยาไทยและยาสมุนไพรที่ม ี คุณภาพและใช 

อยางถูกตอง โดยการสงเสริมใหมีร านยาไทยคุณภาพที่เปนแบบอยาง  

การกระจายของรานยาไทยทั่วประเทศ รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมของ 

เครือขายสถานบริการสุขภาพ ผูผลิตยาไทยและยาสมุนไพร 

 

ยุทธศาสตร ๕ การคุมครองภูมิปญญาไทย๔ ดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย 

วัตถุประสงค เพื่อการคุมครองภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และ

สมุนไพรใหเกิดประโยชนตอประชาชนไทยและมวลมนุษยชาติ ไมตกเปนผลประโยชน

ของคนบางกลุม หรือคนใดคนหนึ่ง หรือเกิดความไมเปนธรรมในการใชประโยชน การ

คุมครองภูมิปญญาไทยตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และตอง

พัฒนากลไกทางดานกฎหมาย รวมทั้งความรวมมือในระดับภูมิภาค มีมาตรการและ

แนวทางดังนี้ 

๑. การสรางความเขาใจและความรูเทาทันเกี่ยวกับการคุมครองภูมิปญญา

ไทยแกสังคม เพื่อใหประชาชนไทยไดตระหนักถึงความสำคัญและบทบาท

หนาที่ในการรวมกันคุมครอง 

๒. การสรางศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น ในการคุมครอง

ภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะเครือขายหมอพื้นบาน ที่จะตองมีความรู ความ

เขาใจ ในการคุมครอง 

๓. การปรับปรุงและพัฒนากลไกในการคุมครองภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะ

กลไกดานกฎหมาย กลไกความรวมมือภายในประเทศ และในระดับภูมิภาค 

๔. การสรางบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับ

การคุมครองภูมิปญญาไทย เพื่อใหคณะผูแทนของไทยมีศักยภาพและความ

รูในการเจรจาในเวทีการเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวกับภูมิปญญาไทย เชน 

ในเวทีเจรจาการคาโลก (WTO) องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) 

และอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) 

 

๔ ภูมิปญญาไทยในที่นี้หมายถึง ภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทย 
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สรุปแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท 

๔ วัตถุประสงค ๘ เปาหมาย 

✿ การแพทยพื้นบาน การแพทย
แผนไทย การแพทยทางเลือก 
เปนระบบหลักของระบบสุขภาพ
ของประเทศ 

✿ ระบบสุขภาพของประเทศ 
พึ่งตนเองได 

✿ ชุมชนทองถิ่น สังคมไทยมี
ศักยภาพในการอนุรักษ พัฒนา 
และคุมครองภูมิปญญาไทย 

✿ เพิ่มมูลคาการใชยาไทยและ 
ยาสมุนไพร  

ระบบสุขภาพ 

✿ ระบบการจัดการการวิจัยใน ๓ ป 
✿ ระบบบริการที่มีมาตรฐานใน  

๕ ป 
✿ ระบบสุขภาพภาคประชาชน 

ที่เขมแข็งใน ๕ ป 
✿ แผนแมบทการพัฒนากำลังคน 

ใน ๕ ป 

การพึ่งตนเอง 

✿ การจัดการความรูใน ๕ ป 
✿ ยาไทย ยาสมุนไพร มีคุณภาพ/

มาตรฐานใน ๕ ป 
✿ อุตสาหกรรมยาไทย ยาสมุนไพร

มีมาตรฐานใน ๓-๕ ป 
✿ ระบบและกลไกการคุมครอง 

ภูมิปญญาใน ๕ ป 

 
 

๕. ยุทธศาสตร/๑๘ มาตรการ  

การพัฒนาระบบบริการ 

การพัฒนายาไทย 

และยาสมุนไพร 

การพัฒนากำลังคน 

การคุมครองภูมิปญญาไทย 

การสรางและ 

จัดการความรู 
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งบประมาณ 

ยุทธศาสตร 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ (ลานบาท) รวม 

(ลานบาท) ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

๑. การสรางและ
จัดการความรู 

✿ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 

๑๐๐ ๑๒๐ ๑๕๐ ๑๘๐ ๒๐๐ ๗๕๐ 

๒. การพัฒนาระบบ
สุขภาพ 

✿ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
✿ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 
✿ สถาบันการศึกษาและเครือขายภาคี 

ดานสุขภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐๐ 

๓. การพัฒนา 
กำลังคน 

✿ สถาบันพระบรมราชชนก 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 
✿ สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาแพทย

แผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต 
✿ เครือขายหมอพื้นบาน 

๘๗ ๗๕ ๖๙ ๖๙ ๖๙ ๓๖๙ 

๔. การพัฒนา 
ยาไทยและ 
ยาสมุนไพร 

✿ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
✿ องคการเภสัชกรรม 
✿ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
✿ คณะเภสัชศาสตร 
✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 

๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๓๒๕ 

๕. การคุมครอง 
ภูมิปญญาไทย 

✿ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยทางเลือก 

✿ กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
✿ กรมทรัพยสินทางปญญา 

๕๐ ๗๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๔๒๐ 

รวมงบประมาณทั้งหมด ๔๐๒ ๔๓๐ ๔๘๔ ๕๑๔ ๕๓๔ ๒,๓๖๔ 
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๒.๔ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดกำหนดใหมีการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพขึ้น และใหมีการจัดสมัชชา

สุขภาพแหงชาติเปนประจำอยางนอยปละครั้ง ซึ่งมีสวนในการกำหนดนโยบายและแนวทาง

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก โดยการมี

สวนรวมอยางกวางขวาง 

 

✿ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุสนธิจากการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในชวงทศวรรษที่ผานมา องคกร

ภาคี เครือขาย และสมาชิกที่รวมในกระบวนการขับเคลื่อนเห็นพองตองกันวา เพื่อใหการ

ปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ มีทิศทางที่ถูกตองชัดเจนและมีพลัง สามารถปฏิรูประบบ

สุขภาพของประเทศ ใหบรรลุเปาหมายแหงสุขภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยประชาชน 

ทุกภาคสวนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง จำเปนตองมีธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ

เปนเจตจำนงและพันธะรวมกันของสังคม และเพื่อใหทุกภาคสวนใชเปนกรอบและแนวทาง

ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศ 

ตอมาในกระบวนการบัญญัติเปนกฎหมาย สภานิติบัญญัติแหงชาติไดเห็นชอบให

กำหนดหลักการ โครงสรางและเนื้อหาหลักของธรรมนูญไวใน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ  

โดยใหมีการจัดทำและทบทวนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเปนระยะๆ อยางนอย

ทุกหาป เพื่อใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มีความเปนพลวัต สามารถ 

แกปญหาและพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เพื่ออนุวัตตาม มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพ 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยกำหนดหลักการมีสวนรวม การเปดชองทางรับฟง

ความคิดเห็นจากทุกภาคสวน ใชขอมูลวิชาการและการจัดการความรูเปนฐานสำคัญเพื่อ

ใหธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ สะทอนเจตนารมณและเปนพันธะรวมกันของ

สังคม ใหสังคมสามารถนำไปใชเปนฐานอางอิง ในการกำหนดทิศทางและเปาหมายของ

ระบบสุขภาพในอนาคต ทั้งนี้ ภาคีเครือขายระดับพื้นที่สามารถจัดทำธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพเฉพาะพื้นที่ของตน โดยตองไมขัดหรือแยงกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาตินี้

แลวในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ และรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและ
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วุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ 

และรายงานตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลวเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อใหหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

ใชเปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดำเนินงานดาน

สุขภาพของประเทศดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ธรรมนูญนี ้ เร ียกวา “ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ธรรมนูญนี้ใหมีผลตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ หมวด ๗  

การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

 

หลักการ 

ขอ ๕๓ การสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาภูม ิปญญาทองถิ่น 

ดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย 

ทางเลือกอื่นๆ ควรอยูบนพื้นฐานหลักการดังตอไปนี้ 

 (๑) มีความสอดคลองกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความ

เชื่อและศาสนา และนำไปสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

 (๒) ใหการสงเสริมการแพทยทุกระบบอยางเทาเทียมกัน เพื่อเสริม

สรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ 

 (๓) ใหประชาชนมีสิทธิในการเลือกใชและเขาถึงการแพทยระบบตางๆ 

อยางเทาเทียม เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว  

มีความรูเทาทันและไดรับการคุ มครองในฐานะผูบริโภค โดยมี

ระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพที่ถูกตอง เปนกลาง และเขาถึงได 

 (๔) ใชปญญา ความรู  ความมีเหตุผล ในการพัฒนาวิชาการและ 

องคความรูจากฐานเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

คุมคา มีประสิทธิผล และปลอดภัย 
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เปาหมาย 

ขอ ๕๔ ชุมชนและชุมชนทองถิ่นตระหนักถึงคุณคาและมีบทบาทสำคัญในการ 

สงเสริม สนับสนุนการใช และการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

เพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชนและชุมชนทองถิ่นอยางเหมาะสม 

ขอ ๕๕ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

ไดรับการสงเสริม สนับสนุนใหมีกลไกและทรัพยากรที่เพียงพอตอการใช 

และการพัฒนาอยางเปนระบบและเปนองครวม ไดแก การสรางและ

จัดการความรู  การสรางและพัฒนาระบบสุขภาพ ระบบบริการ

สาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุข ระบบยาไทยและยาพัฒนาจาก

สมุนไพร โดยมีระบบ กลไก และจดังบประมาณสนับสนนุอยางเพียงพอ 

สำหรับโรงพยาบาลแพทยแผนไทย และการคุมครองภูมิปญญาไทย 

ขอ ๕๖ มีรายการยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติอยาง

พอเพียง อยางนอย รอยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมดและไดรับการ

สงเสริมและใชในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพึ่งตนเองดานยาของ

ประเทศ 

ขอ ๕๗ มีระบบและกลไกที่เขมแข็งในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

การแพทยแผนไทย และการแพทยพื ้นบาน ในระดับชุมชน ระดับ

ประเทศและระดับภูมิภาค 

ขอ ๕๘ มีระบบและกลไกที่เขมแข็ง มีฐานวิชาการที่เขมแข็ง อิสระและเปนกลาง

ในการคัดกรอง สงเสริมและคุมครองผูบริโภคดานการแพทยทางเลือก

อื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุมคา และปลอดภัย เพื่อประโยชน

สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน 

ขอ ๕๙ มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สขุภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก 

อื่นๆ อยางพอเพียง เพื่อการสรางและจัดการความรูอยางเปนระบบ 

ในการศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาตำรา 

ขอ ๖๐ มีโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย เพื่อเปนตนแบบที่มีมาตรฐาน ในการ

บริการ การศึกษาวิจัย และการฝกอบรมบุคลากร อยางนอยภาคละ 

๑ แหง 
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มาตรการ 

ขอ ๖๑ ให คณะกรรมการพัฒนาภูม ิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ ภายใต 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะตอ 

คณะกรรมการสขุภาพแหงชาติและคณะรฐัมนตรีในการขบัเคล่ือน ผลกัดนั 

การดำเนินงาน ติดตาม กำกับ ประเมินผลแผนยุทธศาสตรชาติ การ

พัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท และจัดทำรายงานและขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่น

ดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย 

ทางเลือกอื่นๆ เสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติเพื่อนำเสนอขอ

ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนำ

ไปดำเนินการใหบรรลุผล 

ขอ ๖๒ ใหรัฐสรางเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนและชุมชน 

ทองถิ่น ในการฟนฟู สืบสานและใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ และการประยุกตและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

ใหสอดคลองกับบริบททางดานสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสงเสริม สนับสนุนใหชุมชน ชุมชนทองถิ่นและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น

ดานสุขภาพในระดับชุมชน 

ขอ ๖๓ ใหรัฐสรางเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันวิชาการในทองถิ่นในการสงเสริม 

สนับสนุน การใช และการพัฒนาการแพทยพื้นบาน โดยการสนับสนุน

และเสริมสรางสถานภาพของหมอพื้นบาน การพัฒนาศักยภาพหมอ 

พื้นบานในชุมชน การสนับสนุนการสืบทอดสูหมอพื้นบานรุนใหมโดย 

สงเสริมใหเยาวชนรุนใหมเห็นคุณคาของหมอพื ้นบาน และรักษา

แบบแผนการสืบทอดที่เปนของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการ 

ความรู ทั้งในตำราและตัวหมอพื้นบาน การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

องคความรูของหมอพื้นบาน เพื่อเปนการตอยอดองคความรูเดิมและนำ

ไปใชประโยชนในการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางเหมาะสม 

 ใหหนวยงานของรัฐ และชุมชนสรางเสริมความเขมแข็งของ 

เครือขายหมอพื้นบาน สนับสนุนการเชื่อมโยงของเครือขายทั้งในระดับ

ชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ ดวยกระบวนการการมีสวนรวม 

และการประสานงานในแนวราบ 
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 ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพัฒนามาตรการดานกฎหมายและ

มาตรการดานอื่นๆ เพื่อรองรับสถานภาพของหมอพื้นบาน 

ขอ ๖๔ ใหรัฐสงเสริม สนับสนุน การใชและการพัฒนาการแพทยแผนไทย ใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน โดยดำเนินการดังตอไปนี้ 

 หนวยงานของรัฐ สถาบันการผลิตและสถาบันวิชาการรวมกัน

พัฒนาระบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาศาสตรการแพทยแผนไทย ตั้งแต 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรางกายและการทำงานของมนุษย กระบวนการ

เกิดโรค สาเหตุของโรค วิธีการวินิจฉัยโรค วิธีการเตรียมยา วิธีการ

บำบัดรักษาโรค ระบบการสรางทีมงานการดูแลรักษาผูปวย ระบบ

ใบส่ังยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแกไขความผิดพลาดในการดูแล

รักษา ระบบการพัฒนาวิชาการ ทั้งการประชุมวิชาการและวารสาร 

วิชาการ ตลอดจนการสรางและพัฒนามาตรฐานเวชปฏิบัติ ตำราและ

คูมือ 

 คณะกรรมการกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ภายใตคณะ

กรรมการสขุภาพแหงชาติจดัทำนโยบาย ยทุธศาสตร และแผนปฏิบติัการ 

การพัฒนากำลังคนดานการแพทยแผนไทย  

 หนวยงานของรัฐ สถาบันการผลิต และสถาบันวิชาการรวมกัน

พัฒนาระบบกำลังคน โดยการกำหนดใหมีโครงสรางและกรอบอัตรา

กำลังคนดานการแพทยแผนไทย การพัฒนามาตรฐานการผลิตกำลังคน

ดานการแพทยแผนไทย ทั้งในแบบครูรับมอบตัวศิษย และการศึกษาใน

สถาบันการศึกษา การจัดตั้งเครือขายสถาบันการผลิตบุคลากรดาน 

การแพทยแผนไทย การพัฒนาความรูใหกับบุคลากรอยางตอเนื่อง  

การพัฒนาบุคลากรผู ใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการ

สาธารณสุขภาครัฐใหเปนผูมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย 

แผนไทยและสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

 ใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย เพื่อเปนตนแบบที่

มีมาตรฐาน ในการบริการ การศึกษาวิจัย และการฝกอบรมบุคลากร

ตามเปาหมายในขอ ๖๐ 

ขอ ๖๕ ใหรัฐ หนวยงานของรัฐ และภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของสงเสริมและ

สนับสนุนการใชยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลัก 

แหงชาติและในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล 
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 ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ผลักดันการนำยาไทย

และยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแหงชาติเพิ่มขึ้น เพื่อให

พอเพียงแกการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน 

 ใหหนวยงานของรัฐ และภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของสงเสริม

ศักยภาพของโรงพยาบาลและชุมชน ในการผลิตและใชยาไทยและยา

พัฒนาจากสมุนไพร 

ขอ ๖๖ ใหหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนทองถิ่นรวม

กันสราง ระบบและกลไกในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

การแพทยแผนไทยและการแพทยพ้ืนบานใหมีความเขมแขง็ มีประสิทธิภาพ  

เชื่อมโยงกันตั้งแตระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยการ

สรางความเขาใจและความรู เทาทันใหกับสังคมไทย การเสริมสราง

ศักยภาพและความเขมแข็งของรัฐและชุมชนทองถิ่นในการคุ มครอง 

ภูมิปญญา การพัฒนาระบบและกลไกทางกฎหมาย และการสราง

บทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีการเจรจาระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับ

การคุมครองภูมิปญญา 

 ใหคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทย ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการ

แพทยแผนไทย กำหนดทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนในการบริหาร

กองทุนภูม ิปญญาการแพทยแผนไทยโดยย ึดหลักธรรมาภ ิบาล  

มีกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางระบบและกลไกในการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทยและการแพทย 

พื้นบานที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชน ระดับ

ประเทศ และระดับภูมิภาค จัดสรรเงินกองทุนภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทยเพื่อสนับสนุนหนวยงานทั้งภาครัฐ ชุมชนทองถิ่น และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการดำเนินการสรางความเขมแข็งของระบบและ

กลไกในการคุมครอง และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพการ

แพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานอยางเหมาะสม 

ขอ ๖๗ ใหรัฐสงเสริม สนับสนุน การใช และการพัฒนาการแพทยทางเลือก

อื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุมคา และปลอดภัย เพื่อการดูแล

สุขภาพ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
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 จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติที่เปนอิสระ และมีฐานวิชาการที่

เขมแข็ง เพื่อทำหนาที่ในการคัดกรองศาสตรการแพทยทางเลือกที่มี

ประสิทธิผล ประหยัด คุมคา และปลอดภัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการดูแลสุขภาพของประชาชนและเปนกลไกในการคุมครองผูบริโภค

ดานการแพทยทางเลือกอื่นๆ  

 จัดตั้งเครือขายวิชาการดานการแพทยทางเลือกอื่นๆ ในระดับ

ชุมชน และประเทศ และสนับสนุนการจัดตั้งเครือขายวิชาการดังกลาว 

ในระดับภูมิภาคเพื่อสงเสริม สนับสนุน การใชการแพทยทางเลือกอื่นๆ 

ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุมคา ปลอดภัย และสงเสริมการพึ่งตนเอง

ดานสุขภาพ 

 

✿ สมชัชาสุขภาพแหงชาติ จดัขึน้อยางนอยปละครัง้ ในครัง้ที ่๒ มต ิ๗ เรือ่ง 

 การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบาน และการแพทยทางเลือก  

ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ คูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั ้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดพิจารณารายงานเรื่อง  

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ใหเปนระบบ

บริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน๕ 

รับทราบ ถึงแนวคิดดังกลาววาหมายถึง การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการ 

ทั ้งด านงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การผลิตและจัดสรรอัตรากำลังคน  

การจัดการระบบยาและระบบบริการใหสามารถดำเนินการคูขนานหรือบูรณาการเขากับ

ระบบการแพทยแผนปจจุบันได สงผลใหเกิดการใชบริการในระบบสุขภาพอยางกวางขวาง 

โดยที่ประชาชนสามารถเขาถึงการแพทยทุกระบบไดอยางเทาเทียมกัน  

ตระหนัก ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๒ การเขาถึงยาถวนหนาของ

ประชากรไทย ยุทธศาสตรที่ ๔ ขอ ๔.๑ (สงเสริมใหมีการผลิตยาจำเปน วัตถุดิบทาง

ยาและสมุนไพร)  

ชื่นชมและยอมรับ ในศักยภาพและบทบาทในปจจุบันของการแพทยแผนไทย  

การแพทยพื ้นบาน และการแพทยทางเลือก ซึ่งหากไดรับการหนุนเสริมและพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง จะแสดงบทบาทตามศักยภาพไดมากขึ้น  

๕ เอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒/หลัก ๖ 
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รับทราบและยินดี ตอการขับเคลื่อนใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทย

ตนแบบ ตามเปาหมายในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

และกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กังวลและหวงใย ตอจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผูประกอบโรคศิลปะแผนไทยสาขาตางๆ 

แตยังไมมีกรอบอัตรากำลังรองรับในภาครัฐ ขณะเดียวกันการผลิตบุคลากรดานนี้ยัง

ตองการการพัฒนาอีกมาก อีกทั้งยังมีขอจำกัดดานกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ใหเหมาะสมกับยุคสมัยอยูหลายประการ 

 

จึงมีมติดังตอไปนี้ 

๑. ขอให คณะกรรมการพัฒนาภูม ิปญญาท องถ ิ่นด านสุขภาพแหงชาต ิ  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ และกองการประกอบโรคศิลปะ เปนกลไก

หลักรวมกับหนวยงาน ภาคีที่เกี่ยวของทั ้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาค 

ประชาสังคม ในการดำเนินงานใหสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๗ ดังตอไปนี้ 

 ๑.๑ กำหนดใหมีกลไกระดับจังหวัด ที่ประกอบดวย หมอพื้นบาน แพทย

แผนไทย องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาค

ประชาสังคม ทำหนาที่สงเสริม สนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพ

ของหมอพื้นบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนนั้นๆ 

 ๑.๒  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ รวมกับ หนวยงานที่

เกี่ยวของ และภาคประชาสังคม ดำเนินการ 

  ๑.๒.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเครือขายของหมอพื้นบาน 

เปนสภาการแพทยพื ้นบาน เพื่อสนับสนุนและสรางเสริม

สถานภาพของหมอพื้นบาน รวมทั้งเพื่อเปนเวทีและกลไกในการ

เสาะหา แลกเปลี่ยนเรียนรูของหมอพื้นบานและพัฒนาศักยภาพ

ใหเปนที่ยอมรับและสานตอองคความรูภูมิปญญาของบรรพชน

ใหดำรงอยู ในชุมชน ในลักษณะสรางเสร ิมสุขภาพวิถ ีไท  

สงเสริมการดำเนินชีวิตของคนไทยอยางมีฐานรากหลากหลาย 

ใหนำไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเองและระบบการ

คุมครองผูปวยและผูบริโภค 
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  ๑.๒.๒ สงเสริมใหจัดทำแผนพัฒนาและสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทย

ทางเลือก และจัดสรรงบประมาณประจำป โดยการมีสวนรวม

และริเริ่มของชุมชน 

 ๑.๓  สงเสริมการรวมกลุมเครือขายของแพทยแผนไทย ไดแกผู ประกอบ 

โรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย และสาขาการแพทยแผนไทย

ประยุกต เพื่อดำเนินการศึกษาความเปนไปไดในการกอตั้งเปนสภา

วิชาชีพการแพทยแผนไทยโดยทำหนาที่ในการสงเสริม ควบคุมการ

ประกอบโรคศิลปะ ใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพและคุมครองผูบริโภค 

ทั้งนี ้ใหมีกรอบเวลาในการศึกษาภายใน ๒ ป อนึ่งสภาวิชาชีพการ

แพทยแผนไทยควรมีองคประกอบจากผูประกอบวิชาชีพ ผูทรงคุณวุฒิ 

และผูแทนจากเครือขายคุมครองผูบริโภค ในสัดสวนที่เหมาะสม  

 ๑.๔ สนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดำเนินการดังตอไปนี้ 

   ๑.๔.๑ เรงรัดการจัดตั้งกลไกศึกษาความเปนไปไดในการตรากฎหมาย

วาดวยยาไทย และยาจากสมุนไพรไทย เพื่อการสงเสริมการ 

ใชยาไทยและสมุนไพรของประเทศ โดยเปนการศึกษาแบบมี

สวนรวมจากภาคสวนที่เกี่ยวของ 

  ๑.๔.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการพรอมจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา

ตำรับยา ผลิตภัณฑยาไทยและยาจากสมุนไพร โดยพัฒนา

ตำรบัยาระดบัชาติ จำนวนอยางนอย ๑๐๐ ตำรบั ภายใน ๓ ป 

  ๑.๔.๓ ประสานกับคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เพื่อให

พิจารณาทบทวน ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการ 

และกระบวนการพิจารณาบรรจุยาไทยและยาจากสมุนไพร 

เขาในบัญชียาหลักแหงชาติตามบริบทของการแพทยแผนไทย 

อยางนอย ๒๐ รายการใน ๓ ป 

  ๑.๔.๔ เรงรดัใหมีการจัดระบบบริการดานการแพทยพื้นบาน การแพทย 

แผนไทย ควบคูการแพทยแผนปจจุบัน ในหนวยบริการ

สาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสงเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการพัฒนาระบบบริการและการสงตอที่เหมาะสม 

และใหสามารถเขาสูหลักประกันสุขภาพ ไดแก กองทุนประกัน
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สังคม กองทุนสวัสดิการข าราชการ กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ และกองทุนอื่นๆ เพื่อจะเปนการบริการ

สุขภาพแกประชาชนทุกระดับ  

   ๑.๔.๕ ประสานกับคณะกรรมการเรงรัดการดำเนินการตามนโยบาย 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จัดการใหเกิดระบบสนับสนุน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลใหมีการจัดระบบบริการดาน

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย ควบคูการแพทยแผน

ปจจุบัน โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา

ระบบการสงตอที่เหมาะสม 

  ๑.๔.๖ ขอใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแกนหลัก ในการ

ดำเนินการจัดทำแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทยแผนไทย

ตนแบบใน ๔ ภูมิภาค อยางนอยภาคละ ๑ แหง เพื่อเปน

รากฐานหลักในการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย 

พื้นบาน ใหเปนระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศคูขนาน 

กับการแพทยแผนปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหภาคีหลัก เชน 

เครือขายแพทยแผนไทย หมอพื้นบาน พระสงฆและเครือขาย

องคกรพัฒนาเอกชนที่ทำงานดานการแพทยแผนไทยเขารวม

วางแผนอยางตอเนื่อง ทั้งนี ้โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ

วัฒนธรรมและระบบนิเวศของชุมชน 

  ๑.๔.๗ ขอใหกองการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพ

สาขาการแพทยแผนไทย 

   ๑)  เรงเผยแพรกฎหมาย เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสาขาการ

แพทยแผนไทย และระเบียบที่เกี่ยวของกับระบบการเรียน

การสอน แบบรับมอบตัวศิษย รวมทั้งการสอบขึ้นทะเบียน

เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยทุกประเภท

ใหรูทั่วกัน เพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณชนและนักเรียน

ผูสนใจเขาศึกษา และรวมกันพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทย 

   ๒) ปรับเกณฑการสอบขึ ้นทะเบียนเปนผู ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทยแผนไทยทุกประเภท ใหสอดคลองกับ 

ภูมิปญญาและความหลากหลายของความเชี่ยวชาญ 
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๒. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนา  

ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔ 

มติดังกลาวไดนำเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติแลวเมื่อวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ และเสนอตอคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ 
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ในบทนี้ จะนำเสนอรายละเอียดระบบบริการดานการแพทยแผนไทย ทั้งใน 

สวนภาครัฐและเอกชน ที่มีการรวบรวมจากฐานขอมูลที่กระจัดกระจาย หลายแหลง 

รวมกัน เพื่อใหเห็นภาพรวมระดับประเทศ โดยจะมีการนำเสนอตามหัวขอ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ กำลังคนดานการแพทยแผนไทยฯ 

 ๑.๑ การผลิต 

 ๑.๒ การกระจายกำลังคน 

 ๑.๓ การสูญเสียกำลังคน 

๓.๒ สถานบริการดานการแพทยแผนไทยฯ 

 ๒.๑ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

 ๒.๒ สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน 

 ๒.๓ การกระจายสถานบริการดานการแพทยแผนไทย 

 ๒.๔ มาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทย 

๓.๓ งบประมาณดานการแพทยแผนไทยฯ ในระบบสุขภาพ 

๓ บทที่ 

ระบบบริการการแพทยแผนไทย  
การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
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๓.๑ กำลังคนดานการแพทยแผนไทยฯ 
๑.๑ การผลิต 

จากกระแสความตองการการบริการดานการแพทยแผนไทย และการแพทย 

ทางเลือกมากขึ้น ทำใหมีความตองการบุคลากรที่เกี่ยวของกับบริการการแพทยแผนไทย 

และการแพทยทางเลือกมากยิ่งขึ ้น สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มเปด

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาตรี รวมทั้งหลักสูตร 

การอบรมระยะสั้น ไดแก การนวดแผนไทย การจัดการธุรกิจสปา ฯลฯ กันมากขึ้น 

ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ มีสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรการแพทยแผนไทย 

และการแพทยแผนไทยประยุกต รวมทั้งสิ้น ๑๘ สถาบัน ๒๐ หลักสูตร  

 

การผลิตจากสถาบันการผลิตทั้งหมด ยกเวนโรงเรียนอายุรเวท เปดรับนักศึกษา

ในชวงป ๒๕๔๕–๒๕๕๐ ไดผลิตบุคลากรออกไปปฏิบัติงานแลวทั้งสิ้น ๑,๙๘๗ คน 

และอยูระหวางการศึกษาจำนวน ๓,๑๗๙ คน นอกจากนี้ พบวา มีสถาบัน ๓ แหง 

หยุดรับนักศึกษาแลว รายละเอียดตามตาราง ๓.๑ 

สถาบัน 
ระยะเวลา
การเรียน
การสอน 

ป พ.ศ.  
ที่เริ่มเปด 

นักศึกษา 
จบทั้งสิ้น 

กำลังศึกษา
อยูทั้งสิ้น 

สถานภาพของ
หลักสูตร 

๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก (สถาบันพระบรมราชชนก) 

๑.๑ ประกาศนียบัตรการแพทยแผนไทย 
(อายุรเวท) 

๒ ๒๕๓๗ ๓๓๖ ๐ หยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป ๒๕๔๘ 

๑.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
การแพทยแผนไทยประยุกต 

๓ ๒๕๔๙ ๐ ๕๐ หยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป ๒๕๕๐ 

๒. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.อุบลราชธานี (สถาบันพระบรมราชชนก) 

๒.๑ ประกาศนียบัตรการแพทยแผนไทย  
(อายุรเวท) 

๒ ๒๕๔๔ ๒๘๒ ๐ หยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป ๒๕๕๐ 

๒.๒ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
การแพทยแผนไทยประยุกต 

อยูระหวางการปรับหลักสูตร 

ตาราง ๓.๑ ขอมูลสถาบันการผลิตและหลักสูตรดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทย

ประยุกต 
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สถาบัน 
ระยะเวลา
การเรียน
การสอน 

ป พ.ศ.  
ที่เริ่มเปด 

นักศึกษา 
จบทั้งสิ้น 

กำลังศึกษา
อยูทั้งสิ้น 

สถานภาพของ
หลักสูตร 

๓. วิทยาลัยการแพทยแผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓.๑ ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรสุขภาพ 
(การแพทยแผนไทยประยุกต) 

๓ ๒๕๔๒ ๑๙๓ ๐ หยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป ๒๕๔๗ 

๓.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต (ตอเนื่อง) 

๒ ๒๕๔๗ ๖๗ ๓๑๒ หยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป ๒๕๕๐ 

๓.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต 

๔ ๒๕๔๗ ๒๙ ๑๐๘ หยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป ๒๕๕๐ 

๓.๔ การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

๔ ๒๕๕๐ ๐ ๖๔  

๔. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

๔.๑ การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ๔ ๒๕๔๖ ๕๒ ๑๗๕  

๔.๒ การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 
(ตอเนื่อง) 

๒ ๒๕๔๘ ๕๘ ๒๑  

๕. คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

๕.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
การแพทยแผนไทยประยุกต 

๔ ๒๕๔๘ ๐ ๖๒  

๖. คณะแพทยศาสตร ม.มหาสารคาม 

๖.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
การแพทยแผนไทยประยุกต 

๔ ๒๕๔๙ ๐ ๑๖๐  

๖.๒ วิทยาศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)  
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

๒ ๒๕๔๕ ๒๐๓ ๒๓ หยุดรับนักศึกษา
ตั้งแตป ๒๕๕๐ 

๗. คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

๗.๑ การแพทยแผนไทยบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

๒ ๒๕๔๖ ๒๙ NA  

๘. สำนักวิชาการวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต ม.แมฟาหลวง 

๘.๑ การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต 
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

๔ ๒๕๔๘ ๐ ๒๐๕  

๙. มหาวิทยาลัยรังสิต 

๙.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาการแพทยแผนตะวันออก 

๔ ๒๕๔๖ ๘๙ ๔๘๐  

ตาราง ๓.๑ (ตอ) 
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สถาบัน 
ระยะเวลา
การเรียน
การสอน 

ป พ.ศ.  
ที่เริ่มเปด 

นักศึกษา 
จบทั้งสิ้น 

กำลังศึกษา
อยูทั้งสิ้น 

สถานภาพของ
หลักสูตร 

๑๐. วิทยาลัยชุมชนตากรวมกับโรงพยาบาลบานตาก 

๑๐.๑ อนุปริญญาแพทยแผนไทยประยุกต 
วชช.ตาก 

๒.๕ ๒๕๔๙ ๐ ๓๐  

๑๑. คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร 

๑๑.๑ สาธารณสุขบัณฑิต  
(แพทยแผนไทยประยุกต) 

๔ ๒๕๔๘ ๐ ๑๐๔  

๑๒. วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา 

๑๒.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 

๔ ๒๕๔๙ ๐ ๑๐๐  

๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๑๓.๑ การแพทยแผนไทยประยุกต ๔ ๒๕๔๘ ๐ ๒๑๐  

๑๔. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

๑๔.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาการแพทยแผนไทย 

๔ ๒๕๔๗ ๐ ๒๘๒  

๑๕. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๑๕.๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

๔ ๒๕๔๘ ๐ ๑๕๒  

๑๖. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 

๑๖.๑ การแพทยแผนไทยบัณฑิต ๔ ๒๕๔๖ ๒๙ ๒๘๐  

๑๗. โรงเรียนอายุรเวท โอนมาที่ 
ศิริราชพยาบาล 

ตั้งแตป ๒๕๔๖ 
๑๗.๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 
๓ ๒๕๒๕ ๖๒๐ ๐ 

๑๘. วิทยาลัยแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ม.ราชภัฎอุบลราชธานี 

๑๘.๑ แพทยแผนไทยบัณฑิต ๔ ๒๕๕๐ ๐ ๑๔๐  

๑๙. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

๑๙.๑ การแพทยแผนไทยบัณฑิต ๔ ๒๕๕๐ ๐ ๒๒๑  

รวม   ๑,๙๘๗ ๓,๑๗๙  

ที่มา: ขอมูลจากการสำรวจจากสถาบันการศึกษา ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๐ ใน ฑิณกร โนรี. การศึกษาการวางแผน 

ความตองการผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยของสถานบริการภาครัฐในทศวรรษหนา (ป ๒๕๕๑–๒๕๖๐) 
หมายเหตุ: ตัวเอน หมายถึง สถาบันที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยและแผนไทย

ประยุกต 

ตาราง ๓.๑ (ตอ) 
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ภาพ ๓.๑ จำนวนนักศึกษาที่รับและจบการศึกษาหลักสูตรการแพทยแผนไทยและการแพทย 

แผนไทยประยุกต ระหวางป ๒๕๔๑–๒๕๕๐ 
๑.

๑ 
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นักศึกษาจบทั้งสิ้น 

กำลังศึกษาอยูทั้งสิ้น จำนวนนักศึกษา 

๗๐๐ 

๖๐๐ 

๕๐๐ 

๔๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๐ 
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จากขอมูลสถาบันและหลักสูตรการเรียนการสอนดานการแพทยแผนไทย 

และการแพทยแผนไทยประยุกตในตารางที่กลาวมา จะเห็นวา มีหลักสูตร เนื ้อหา  

การเรียนการสอนที่หลากหลาย และพบวา หลายสถาบันการศึกษาที่เปดรับนักศึกษาใน

ปจจุบันยังไมไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพฯ เปนผลใหบัณฑิตที่จบออกมา 

ไมสามารถสอบขึ ้นทะเบียบเปนผู ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย หรือ 

การแพทยแผนไทยประยุกตได จากขอมูลป ๒๕๕๓ มีเพียง ๑๓ สถาบัน เปนสถาบัน

การศึกษาดานการแพทยแผนไทย ๕ แหง และดานการแพทยแผนไทยประยุกต  

๘ แหง ที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยและ 

แผนไทยประยุกต ดังแสดงเปนตัวเอียงรายละเอียดตามตาราง ๓.๑  

 

จากขอมูลกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบมี 

ผูประกอบโรคศิลปะท่ีไดข้ึนทะเบียนไว ตัง้แตป ๒๕๔๘–๒๕๕๑ สาขาการแพทยแผนไทย  

(ประกอบดวย สาขาเวชกรรมไทย สาขาเภสัชกรรมไทย สาขาการผดุงครรภไทย  

และสาขาการนวดไทย) เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากป ๒๕๔๘ จำนวน ๓๙,๘๒๖ คน 

เปน ๔๖,๒๙๐ คน ในป ๒๕๕๑ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ ๑๖ ในสาขาการแพทยแผน

ไทยประยุกต เพิ่มขึ ้นจาก ๕๑๖ คน ในป ๒๕๔๘ เปนจำนวน ๕๖๘ คน ในป 

๒๕๕๑ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ ๑๐ ในขณะที่การแพทยแผนจีน มีจำนวนคอนขางคงที่ 

รายละเอียดตามตาราง ๓.๒ 
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ตาราง ๓.๒ จำนวนผูประกอบโรคศิลปะที่ไดขึ้นทะเบียนไว ป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

ประเภท ๒๕๔๘ ๒๕๔๙-๒๕๕๐ ๒๕๕๑ 

การแพทยแผนไทย 

✿ สาขาเวชกรรมไทย 
✿ สาขาเภสัชกรรมไทย 
✿ สาขาการผดุงครรภไทย 
✿ สาขาการนวดไทย 

๓๙,๘๒๖ 

๑๕,๖๑๒ 
๒๐,๕๕๓ 
๓,๖๖๑ 

NA 

๔๑,๒๖๑ 

๑๕,๗๔๕ 
๒๑,๔๙๑ 
๔,๐๒๕ 

NA 

๔๖,๒๙๐ 

๑๖,๘๙๔ 
๒๓,๓๗๙ 
๕,๗๒๑ 
๒๙๖ 

การแพทยแผนไทยประยุกต ๕๑๖ ๔๘๗ ๕๖๘ 

การแพทยแผนจีน NA ๒๑๕ ๒๐๔ 

ที่มา: กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

ภาพ ๓.๒ จำนวนผูประกอบโรคศิลปะที่ไดขึ้นทะเบียนไว ป พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๐ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จำนวนผูประกอบโรคศิลปะ 

ประเภท 

๒๕,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๐ 
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ตาราง ๓.๓ จำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ป ๒๕๔๗-๒๕๕๐ 

จังหวัด ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
เรียงลำดับจาก
มากไปนอย 

กรุงเทพมหานคร ๑๗ ๔๗ ๑๔๖ ๖๘  

ภาคเหนือ ๒๔๖ ๒๖๖ ๓๑๑ ๒๙๙  

เขต ๑ ๑๐๗ ๑๒๓ ๑๔๓ ๑๓๗ ๔ 

เชียงใหม ๓๐ ๓๘ ๔๐ ๔๓ ๑ 

แพร ๑๘ ๑๗ ๑๙ ๒๒ ๒ 

เชียงราย ๑๘ ๒๒ ๒๕ ๑๙ ๓ 

ลำพูน ๑๐ ๙ ๑๒ ๑๓ ๔ 

ลำปาง ๔ ๑๓ ๑๕ ๑๓ ๕ 

แมฮองสอน ๙ ๗ ๑๐ ๑๒ ๖ 

นาน ๑๐ ๘ ๑๑ ๙ ๗ 

พะเยา ๘ ๙ ๑๑ ๖ ๘ 

๑.๒ การกระจายกำลังคน 

จากการสำรวจขอมูลทรัพยากรสาธารณสุขประจำปของสำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตรระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๗–๒๕๕๐ พบวา ผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผน

ไทยเพิ่มขึ้นจาก ๑,๑๗๙ คน ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เปน จำนวน ๑,๗๕๗ คน ในป 

๒๕๔๙ และลดลงเปนจำนวน ๑,๕๓๖ คน ในป ๒๕๕๐ สาเหตุที่ข อมูลลดลง

เนื่องจากพบวา ในป ๒๕๔๙ คณะเวชศาสตรเขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเปด

บริการการแพทยแผนไทย และตอมาในป ๒๕๕๐ ไมมีการรายงานจากหนวยงานนี้ 

เมื่อพิจารณารายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนผูใหบริการ

การแพทยแผนไทยสูงที่สุด รองลงมาเปนภาคกลาง ภาคเหนือ และต่ำที่สุด เปนภาคใต 

เมื่อพิจารณารายเขต พบวา ในป ๒๕๕๐ เขต ๑๓ (นครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทร ชัยภูมิ) มีจำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย สูงสุด จำนวน ๑๙๕ 

คน และต่ำสุดในเขต ๑๗ (ภูเก็ต กระบี่ พังงา) จำนวน ๑๙ คน ซึ่งจะเห็นวา  

อาจมีการรายงานขอมูลต่ำในการใหบริการภาคเอกชนได 

รายละเอียดตามตาราง ๓.๓ 
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ตาราง ๓.๓ (ตอ) 

จังหวัด ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
เรียงลำดับจาก
มากไปนอย 

เขต ๒ ๗๐ ๙๑ ๑๐๓ ๙๔ ๕ 

ตาก ๑๓ ๒๗ ๒๕ ๒๕ ๑ 

พิษณุโลก ๑๖ ๒๓ ๒๖ ๒๐ ๒ 

อุตรดิตถ ๑๒ ๑๙ ๒๑ ๑๙ ๓ 

สุโขทัย ๒๐ ๘ ๑๕ ๑๗ ๔ 

เพชรบูรณ ๙ ๑๔ ๑๖ ๑๓ ๕ 

เขต ๓ ๖๙ ๕๒ ๖๕ ๖๘ ๑๐ 

นครสวรรค ๒๕ ๒๐ ๒๕ ๒๗ ๑ 

พิจิตร ๑๙ ๑๑ ๑๓ ๒๐ ๒ 

อุทัยธานี ๑๗ ๘ ๑๒ ๑๕ ๓ 

กำแพงเพชร ๘ ๑๓ ๑๕ ๖ ๔ 

ภาคกลาง ๒๗๔ ๔๕๓ ๔๙๑ ๔๕๐  

เขต ๔ ๔๔ ๗๗ ๘๓ ๗๕ ๙ 

นนทบุรี ๑๒ ๔๕ ๔๗ ๔๕ ๑ 

ปทุมธานี ๑๓ ๑๑ ๑๕ ๑๔ ๒ 

พระนครศรีอยุธยา ๖ ๑๐ ๙ ๘ ๓ 

อางทอง ๑๓ ๑๑ ๑๒ ๘ ๔ 

เขต ๕ ๓๒ ๓๑ ๓๖ ๕๗ ๑๑ 

สระบุรี ๑๐ ๑๓ ๑๔ ๓๕ ๑ 

ลพบุรี ๔ ๘ ๙ ๙ ๒ 

ชัยนาท ๗ ๕ ๕ ๗ ๓ 

สิงหบุรี ๑๑ ๕ ๘ ๖ ๔ 

เขต ๖ ๔๑ ๖๑ ๖๖ ๗๙ ๗ 

สุพรรณบุรี ๑๒ ๑๘ ๒๐ ๓๑ ๑ 

กาญจนบุรี ๗ ๑๕ ๑๓ ๑๙ ๒ 

นครปฐม ๘ ๒๑ ๑๙ ๑๗ ๓ 

ราชบุรี ๑๔ ๗ ๑๔ ๑๒ ๔ 
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จังหวัด ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
เรียงลำดับจาก
มากไปนอย 

เขต ๗ ๕๕ ๑๐๒ ๑๑๒ ๕๒ ๑๓ 

เพชรบุรี ๑๒ ๑๖ ๑๘ ๑๗ ๑ 

สมุทรสาคร ๔ ๑๙ ๒๑ ๑๕ ๒ 

ประจวบคีรีขันธ ๓๑ ๖๐ ๖๒ ๑๓ ๓ 

สมุทรสงคราม ๘ ๗ ๑๑ ๗ ๔ 

เขต ๘ ๖๗ ๑๑๔ ๑๒๓ ๑๓๘ ๓ 

สระแกว ๑๘ ๖๑ ๖๕ ๕๗ ๑ 

ปราจีนบุรี ๑๙ ๑๕ ๑๖ ๔๖ ๒ 

ฉะเชิงเทรา ๑๓ ๒๐ ๒๒ ๒๒ ๓ 

สมุทรปราการ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๐ ๔ 

นครนายก ๘ ๗ ๗ ๓ ๕ 

เขต ๙ ๓๕ ๖๘ ๗๑ ๔๙ ๑๔ 

ชลบุรี ๒๐ ๔๑ ๔๓ ๒๕ ๑ 

ระยอง ๙ ๑๖ ๑๕ ๑๑ ๒ 

จันทบุรี ๕ ๖ ๘ ๘ ๓ 

ตราด ๑ ๕ ๕ ๕ ๔ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๐๒ ๖๑๐ ๖๓๕ ๕๘๑  

เขต ๑๐ ๕๐ ๖๕ ๗๔ ๘๖ ๖ 

หนองคาย ๑๓ ๑๖ ๑๙ ๒๙ ๑ 

อุดรธานี ๑๘ ๒๗ ๒๙ ๒๕ ๒ 

หนองบัวลำภู ๑๒ ๑๖ ๑๘ ๒๒ ๓ 

เลย ๗ ๖ ๘ ๑๐ ๔ 

เขต ๑๑ ๔๖ ๕๗ ๖๓ ๕๔ ๑๒ 

กาฬสินธุ ๙ ๒๑ ๒๓ ๒๖ ๑ 

สกลนคร ๑๕ ๑๓ ๑๖ ๑๑ ๒ 

นครพนม ๑๓ ๘ ๑๑ ๙ ๓ 

มุกดาหาร ๙ ๑๕ ๑๓ ๘ ๔ 

ตาราง ๓.๓ (ตอ) 
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จังหวัด ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
เรียงลำดับจาก
มากไปนอย 

เขต ๑๒ ๙๐ ๙๔ ๑๐๑ ๗๗ ๘ 

ขอนแกน ๕๒ ๔๓ ๕๑ ๓๒ ๑ 

รอยเอ็ด ๒๗ ๓๖ ๓๕ ๓๐ ๒ 

มหาสารคาม ๑๑ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๓ 

เขต ๑๓ ๑๖๖ ๒๔๕ ๒๓๖ ๑๙๕ ๑ 

บุรีรัมย ๖๑ ๘๕ ๘๗ ๘๑ ๑ 

นครราชสีมา ๘๒ ๙๑ ๘๑ ๕๒ ๒ 

สุรินทร ๑๔ ๕๖ ๕๓ ๕๑ ๓ 

ชัยภูมิ ๙ ๑๓ ๑๕ ๑๑ ๔ 

เขต ๑๔ ๑๕๐ ๑๔๙ ๑๖๑ ๑๖๙ ๒ 

อุบลราชธานี ๘๒ ๗๔ ๗๖ ๖๑ ๑ 

ศรีสะเกษ ๒๕ ๓๘ ๓๓ ๕๒ ๒ 

อำนาจเจริญ ๒๘ ๑๙ ๓๑ ๓๙ ๓ 

ยโสธร ๑๕ ๑๘ ๒๑ ๑๗ ๔ 

ภาคใต ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๗๔ ๑๓๘  

เขต ๑๕ ๒๒ ๒๓ ๒๗ ๒๒ ๑๗ 

สุราษฎรธานี ๑๕ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑ 

ชุมพร ๖ ๗ ๗ ๖ ๒ 

ระนอง ๑ ๖ ๖ ๒ ๓ 

เขต ๑๖ ๔๗ ๔๕ ๕๕ ๔๓ ๑๕ 

นครศรีธรรมราช ๒๑ ๑๘ ๒๓ ๒๐ ๑ 

ตรัง ๘ ๑๗ ๑๖ ๑๕ ๒ 

พัทลุง ๑๘ ๑๐ ๑๖ ๘ ๓ 

เขต ๑๗ ๒๒ ๒๔ ๒๖ ๑๙ ๑๙ 

ภูเก็ต ๑๗ ๗ ๑๑ ๙ ๑ 

พังงา ๒ ๑๒ ๑๐ ๗ ๒ 

กระบี่ ๓ ๕ ๕ ๓ ๓ 

ตาราง ๓.๓ (ตอ) 
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จังหวัด ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ 
เรียงลำดับจาก
มากไปนอย 

เขต ๑๘ ๓๓ ๒๗ ๓๗ ๓๔ ๑๖ 

ปตตานี ๙ ๘ ๑๐ ๑๖ ๑ 

ยะลา ๑๕ ๑๑ ๑๖ ๙ ๒ 

นราธิวาส ๙ ๘ ๑๑ ๙ ๓ 

เขต ๑๙ ๑๖ ๒๒ ๒๙ ๒๐ ๑๘ 

สงขลา ๙ ๑๔ ๑๘ ๑๓ ๑ 

สตูล ๗ ๘ ๑๑ ๗ ๒ 

รวมทั้งประเทศ ๑,๑๗๙ ๑,๕๑๗ ๑,๗๕๗ ๑,๕๓๖  

ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร ๒๕๕๒ จากการสำรวจทรัพยากรประจำป ๒๕๔๗–๒๕๕๐ ทั้งสถานบริการภาครัฐ
และเอกชน (ใชขอมูลป ๒๕๕๐) 

ตาราง ๓.๓ (ตอ) 
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ภาพ ๓.๓ จำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย ป ๒๕๔๗–๒๕๕๐ รายภาค 

จากการสำรวจขอมูลผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ 

เมื่อมิถุนายน ๒๕๕๐ ของกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

พบวา มีผูใหบริการทั้งสิ้น ๓,๕๒๙ คน โดยสวนใหญปฏิบัติงานในระดับสถานีอนามัย 

จำนวน ๒,๒๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๓ รองลงมาปฏิบัติงานสถานบริการระดับ 

โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ร อยละ ๒๘.๑๑ และ ๘.๘๑  

ตามลำดับ 

กรุง
เทพ

มห
าน
คร

 

ภา
คเห

นือ
 

ภา
คก
ลาง

 

ภา
คต
ะวัน

ออ
กเฉ

ียงเ
หน

ือ 

ภา
คใต

 

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

จำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทย 

๗๐๐ 

๖๐๐ 

๕๐๐ 

๔๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๑๐๐ 

๐ 
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แตเมื่อพิจารณาผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบประกอบโรคศิลปะ มีเพียง ๒๖๑ คน  

คิดเปนรอยละ ๗.๔ เทียบกับผูปฏิบัติการทั้งหมด และพบวา สวนใหญปฏิบัติงานใน

ระดับโรงพยาบาลชุมชน อัตราสวนระหวางผูปฏิบัติงานที่ไดรับใบประกอบโรคศิลปะ  

ตอผูปฏิบัติงานที่ไมไดใบประกอบโรคศิลปะ เทากับ ๑: ๑๒.๕ 

เมื่อพิจารณาในประเด็นคุณภาพมาตรฐานของผูรับบริการ พบวา ผูปฏิบัติงาน

ในระดับโรงพยาบาลชุมชน ไดรับใบประกอบโรคศิลปะในสัดสวนสูงสุด คิดเปนรอยละ 

๑๖.๗๓ รองลงมาไดแก โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป รอยละ ๑๐.๙๓ และต่ำสุด ไดแก 

สถานีอนามัย รอยละ ๒.๗๔ 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราของผูปฏิบัติงานตอสถานพยาบาล พบวาแม

ในระดับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ดูเหมือนวามีจำนวนผูปฏิบัติงาน

จำนวนนอย แตเมื่อเทียบกับจำนวนสถานบริการทั้งสองระดับที่มีจำนวน ๗๓๔ แหง 

และ ๙๔ แหง ตามลำดับ จะมีจำนวนผูปฏิบัติงานเฉลี่ย ๑.๓๕ คน และ ๓.๓ คน

ตอแหง ตามลำดับ ในขณะที่สถานีอนามัยที่มีจำนวนทั้งสิ้น ๙,๗๖๔ แหง มีจำนวน 

ผูปฏิบัติงานเฉลี่ยเทากับ ๐.๒๓ คนเทานั้น รายละเอียดตามตาราง ๓.๔ 

 

ตาราง ๓.๔ จำนวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ 

ระดับบริการ 

จำนวนผูไดรับใบประกอบโรคศิลปะ จบจากสถาบัน
การผลิต  
(๒-๔ ป)  
แตยังไมได 
ใบประกอบ
วิชาชีพ (๔) 

ผูที่จบการ 
ฝกอบรมอื่นๆ 

(๕) 

รวม รอยละของ
จำนวน

บุคลากรที่ได
มาตรฐาน 

(๓/๖)x๑๐๐ 

แพทย 
แผนไทย
ประยุกต 

(๑) 

แพทย 
แผนไทย 

(๒) 

รวม 
(๓) 

คน 
(๖) 

รอยละ 
(๗) 

สอ./PCU ๐ ๖๑ ๖๑ ๗ ๒,๑๕๘ ๒,๒๒๖ ๖๓.๐๘ ๒.๗๔ 

รพช. ๒๓ ๑๔๓ ๑๖๖ ๒๐๑ ๖๒๕ ๙๙๒ ๒๘.๑๑ ๑๖.๗๓ 

รพท./รพศ. ๘ ๒๖ ๓๔ ๑๙ ๒๕๘ ๓๑๑ ๘.๘๑ ๑๐.๙๓ 

รวม ๓๑ ๒๓๐ ๒๖๑ ๒๒๗ ๓,๐๔๑ ๓,๕๒๙ ๑๐๐ ๗.๓๙ 

ที่มา: ฐานขอมูลกำลังคนดานการแพทยแผนไทย ที่ปฏิบัต ิงานในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ใน ฑิณกร โนรี. การศึกษาการวางแผนความตองการผูให
บริการดานการแพทยแผนไทยของสถานบริการภาครัฐในทศวรรษหนา (ป ๒๕๕๑–๒๕๖๐) 
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จากขอคนพบดังกลาว จะเห็นไดวา ภาครัฐยังมีชองวางในการพัฒนาบุคลากร

กลุมนี้อีกมาก เห็นควรใหมีการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกตอยางจริงจัง นอกจากนี้ การจัด

ระบบการดูแลกำกับผูไดรับอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยฯ  

ภายใตการดูแลของผูประกอบโรคศิลปะฯ เปนสิ่งที่ตองดำเนินการ ประกอบกับ กรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในฐานะผูรับผิดชอบหลักทางดาน

จัดการเพื่อพัฒนาบริการดานการแพทยแผนไทย ควรตองพัฒนามาตรฐานของบุคลากร

ดานการแพทยแผนไทยใหไดตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

๑.๓ การสูญเสียกำลังคน ไมมีขอมูล 

 

๓.๒ สถานบริการดานการแพทยแผนไทยฯ 
๒.๑ สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

สถานบริการการแพทยแผนไทยของหนวยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ที่ผานการประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทย ในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ จำนวนทั้งสิ้น ๖,๑๕๔ แหง คิดเปนรอยละ ๕๘.๑๐ โดยหนวยบริการระดับ

ใหญที่สุดไดแก โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป สามารถผานการประเมินไดทุกแหง ในขณะที่ 

โรงพยาบาลชุมชน ผานเกณฑการประเมินฯ สูงถึงรอยละ ๙๓.๓๒ และสถานีอนามัย

ผานการประเมินในอัตราต่ำสุด คือรอยละ ๕๕.๐๕ เทียบกับจำนวนสถานีอนามัยทั้ง

ประเทศ จะเห็นไดวา ยังมีโอกาสในการพัฒนามาตรฐานบริการการแพทยแผนไทยใน

ระดับสถานีอนามัย โดยผานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ที่เปน

นโยบายสำคัญของรัฐบาลตอไป รายละเอียดตามตาราง ๓.๕ 

 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

116

ภาพ ๓.๔ เปรียบเทียบจำนวนและรอยละของสถานบริการการแพทยแผนไทยที่ผานการประเมิน

มาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตาราง ๓.๕ จำนวนและรอยละของสถานบริการการแพทยแผนไทยที่ผานการประเมินมาตรฐาน 

งานบริการการแพทยแผนไทย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระดับสถานบริการ จำนวนทั้งหมด (แหง) 
จำนวนที่ผาน 

การประเมินฯ (แหง) 

รอยละที่ผาน 

การประเมิน 

โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป  ๙๔  ๙๔  ๑๐๐ 

โรงพยาบาลชุมชน  ๗๓๔  ๖๘๕  ๙๓.๓๒ 

สถานีอนามัย  ๙,๗๖๔  ๕,๓๗๕  ๕๕.๐๕ 

รวม  ๑๐,๕๙๒  ๖,๑๕๔  ๕๘.๑๐ 

ที่มา: สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก, พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 

โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป 
๙๔ แหง 

รอยละ ๑๐๐ 

สถานีอนามัย 
๕,๓๗๕ แหง 

รอยละ ๕๕.๐๕ 

โรงพยาบาลชุมชน 
๖๘๕ แหง 
รอยละ ๙๓.๓๒ 
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รายงานสถานการณการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน และการแพทย 

ทางเลือก ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ พบวา รอยละ ๕๙.๒๖ เปนการใหบริการ

รักษาดวยยาสมุนไพร การใหบริการนวดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ รอยละ ๓๕.๑๙ และ

การใหบริการนวดเพื่อการรักษา รอยละ ๓๕.๐๘ จะเห็นไดวา หากรวมจำนวนนับของ

สถานบริการที่ใหบริการนวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ นวดเพื่อการรักษา และบริการอบ 

ประคบ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๑ แหง รายละเอียดตามตาราง ๓.๖ 

 

ตาราง ๓.๖ จำนวนและรอยละสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ป ๒๕๕๐ จำแนกตามประเภท 

การใหบริการ 

ประเภทการใหบริการ จำนวน (แหง) รอยละ 

๑. รักษาดวยยาสมุนไพร  ๒,๐๖๑  ๕๙.๒๖ 

๒. นวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ  ๑,๒๒๔  ๓๕.๑๙ 

๓. นวดไทยเพื่อรักษา  ๑,๒๒๐  ๓๕.๐๘ 

๔. อบ ประคบ  ๑,๑๕๘  ๓๓.๒๙ 

๕. ดูแลหลังคลอด  ๔๙๕  ๑๔.๒๓ 

๖. อื่นๆ  ๔๕๔  ๑๓.๐๕ 

ที่มา: รายงานสถานการณการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒, 
หนา ๓๑ 
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ภาพ ๓.๕ จำนวนและรอยละสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ (๒,๕๒๑ แหง) ป ๒๕๕๐ จำแนก

ตามประเภทการใหบริการ 

จากการสำรวจขอมูลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ระหวางเด ือน

กุมภาพันธ–กันยายน ๒๕๕๐ ในรายงานสถานการณการแพทยแผนไทยฯ พบวา 

ประเภทวิชาชีพของผูใหบริการการแพทยแผนไทย รอยละ ๘๑.๕๙ เปนผูปฏิบัติงานที่

ไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะ มีเพียงรอยละ ๘.๒๔ เทานั้น ที่เปนผูประกอบ

โรคศิลปะแผนไทยและแผนไทยประยุกต รอยละ ๕.๗๗ เปนกลุมพยาบาล ที่เหลือ

ประมาณรอยละ ๔.๔ เปนกลุมนักกายภาพบำบดั แพทย เภสชักร และอ่ืนๆ รายละเอียด 

ตามตาราง ๓.๗ 

อื่นๆ 
๔๕๔ แหง 
รอยละ ๑๓.๐๕ 

รักษาดวยยาสมุนไพร 
๒,๐๖๑ แหง 
รอยละ ๕๙.๒๖ 

นวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ 
๑,๒๒๔ แหง 
รอยละ ๓๕.๑๙ 

นวดไทยเพื่อรักษา 
๑,๒๒๐ แหง 
รอยละ ๓๕.๐๘ 

อบ ประคบ 
๑,๑๕๘ แหง 
รอยละ ๓๓.๒๙ 

ดูแลหลังคลอด 
๔๙๕ แหง 

รอยละ ๑๔.๒๓ 
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ตาราง ๓.๗ จำนวนและรอยละของผูใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสขุของรัฐ  

ป ๒๕๕๐ จำแนกตามประเภทวิชาชีพ 

ประเภทวิชาชีพ จำนวน (คน) รอยละ 

๑. ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะฯ  ๓,๕๒๔  ๘๑.๕๙ 

๒. ผูประกอบโรคศิลปะแผนไทยและแผนไทยประยุกต  ๓๕๖  ๘.๒๔ 

๓. พยาบาล  ๒๔๙  ๕.๗๗ 

๔. อื่นๆ (ไมระบุ)  ๗๘  ๑.๘๑ 

๕. เภสัชกร  ๖๑  ๑.๔๑ 

๖. แพทย  ๔๔  ๑.๐๒ 

๗. นักกายภาพบำบัด  ๗  ๐.๑๖ 

รวม  ๔,๓๑๙  ๑๐๐ 

ที่มา: รายงานสถานการณ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๒, 
หนา ๓๗ 

ภาพ ๓.๖ จำนวนและรอยละของผูใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

ป ๒๕๕๐ จำแนกตามประเภทวิชาชีพ  

ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะฯ 
๓,๕๒๔ คน 

รอยละ ๘๑.๕๙ 

ผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย 
และแผนไทยประยุกต 

๓๕๖ คน  
รอยละ ๘.๒๔ 

พยาบาล 
๒๔๙ คน 

รอยละ ๕.๗๗ 

อื่นๆ (ไมระบุ) 
๗๘ คน  

รอยละ ๑.๘๑ 

เภสัชกร 
๖๑ คน  
รอยละ ๑.๔๑ 

แพทย 
๔๔ คน รอยละ ๑.๐๒ 

นักกายภาพบำบัด 
๗ คน รอยละ ๐.๑๖ 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

120

จำนวนผูรับบริการในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่กระจายอยูทั่วประเทศ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จากรายงานของ

แตละจังหวัดผานระดับ e-inspection ของสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ พบวา มีผู รับบริการรักษา

พยาบาลและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทยทางเลือก จำนวนทั้ง

สิ ้น ๑๒,๔๔๔,๖๘๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๐.๐๒ เทียบกับจำนวนผูมารับบริการ

ทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาการมารับบริการรายภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

มีผู มารับบริการรักษาพยาบาลและฟ นฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและ/หรือ 

การแพทยทางเลือก จำนวนทั ้งสิ ้น ๔,๗๓๗,๓๓๘ คน คิดเปนรอยละ ๑๒.๙๓  

เทียบกับจำนวนผูมารับบริการทั้งหมด รองลงมาเปนภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต 

รอยละ ๑๐.๘๐, ๖.๕๕, และ ๕.๔๘ ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดอุดรธานี มีอัตราการเขารับบริการ

รักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทยทางเลือก 

จำนวนทั ้งส ิ ้น ๙๑๐,๐๐๓ คน คิดเปนร อยละ ๓๓ .๒๕ รองลงมาคือจังหวัด 

หนองบัวลำภู รอยละ ๒๘.๕๒ และพบวาจังหวัดที่มีอัตราการรับบริการต่ำสุด ไดแก 

จังหวัดนาน รอยละ ๒.๗๕ รายละเอียดตามตาราง ๓.๘ 

 



บ
ท
ท
ี่ ๓ 

ระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

121

ตาราง ๓.๘ เปรียบเทียบรอยละของจำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพดวย

การแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทยทางเลือก กับจำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษา

และฟนฟูสภาพทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสาธารณสุข ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จังหวัด 

จำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ 
ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละ 
ดวยการแพทยแผนไทยและ/ 
หรือการแพทยทางเลือก (๑) 

ทั้งหมด (๒) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔,๗๓๗,๓๓๘ ๓๖,๖๕๐,๙๖๗ ๑๒.๙๓ 

ภาคกลาง ๔,๗๙๖,๘๗๕ ๔๔,๔๑๗,๘๑๓ ๑๐.๘๐ 

ภาคใต ๑,๐๙๖,๑๒๑ ๑๕,๔๐๗,๒๕๕ ๗.๑๑ 

ภาคเหนือ ๑,๘๑๔,๓๕๒ ๒๗,๖๙๒,๕๑๙ ๖.๕๕ 

๑. เขต ๑๐ ๑,๓๐๕,๒๒๔ ๗,๐๑๘,๘๘๐ ๑๘.๖๐ 

๑. อุดรธานี ๙๑๐,๐๐๓ ๒,๗๓๖,๙๐๓ ๓๓.๒๕ 

๒. หนองบัวลำภู ๒๔,๖๐๐ ๘๖,๒๕๗ ๒๘.๕๒ 

๓. หนองคาย ๒๓๙,๗๑๙ ๒,๒๙๐,๙๐๑ ๑๐.๔๖ 

๔. เลย ๑๓๐,๙๐๒ ๑,๙๐๔,๘๑๙ ๖.๘๗ 

๒. เขต ๑๔ ๑,๑๘๒,๘๙๖ ๘,๔๕๗,๐๔๓ ๑๓.๙๙ 

๑. อำนาจเจริญ ๙๖,๗๐๒ ๕๔๐,๔๓๙ ๑๗.๘๙ 

๒. อุบลราชธานี ๔๕๓,๔๗๔ ๒,๘๒๓,๓๐๙ ๑๖.๐๖ 

๓. ยโสธร ๒๔๙,๓๘๘ ๑,๖๔๐,๓๓๒ ๑๕.๒๐ 

๔. ศรีสะเกษ ๓๘๓,๓๓๒ ๓,๔๕๒,๙๖๓ ๑๑.๑๐ 

๓. เขต ๙ ๘๘๒,๙๖๘ ๗,๒๐๓,๗๗๐ ๑๒.๒๖ 

๑. จันทบุรี ๒๗๓,๑๖๗ ๑,๘๓๙,๐๗๒ ๑๔.๘๕ 

๒. ชลบุรี ๓๕๘,๓๒๙ ๒,๙๒๘,๖๖๐ ๑๒.๒๔ 

๓. ระยอง ๒๑๐,๒๘๔ ๑,๘๘๕,๔๓๑ ๑๑.๑๕ 

๔. ตราด ๔๑,๑๘๘ ๕๕๐,๖๐๗ ๗.๔๘ 

๔. เขต ๘ ๘๔๖,๔๗๕ ๗,๑๓๘,๘๐๘ ๑๑.๘๖ 

๕. ฉะเชิงเทรา ๑๙๕,๗๗๖ ๒,๒๒๑,๓๘๘ ๘.๘๑ 

๑. นครนายก ๑๓๑,๑๖๖ ๘๐๙,๙๒๕ ๑๖.๑๙ 

๒. ปราจีนบุรี ๑๙๗,๙๙๘ ๑,๔๔๓,๕๘๘ ๑๓.๗๒ 

๓. สมุทรปราการ ๒๐๗,๔๔๖ ๑,๕๓๗,๑๑๙ ๑๓.๕๐ 

๔. สระแกว ๑๑๔,๐๘๙ ๑,๑๒๖,๗๘๘ ๑๐.๑๓ 
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จังหวัด 

จำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ 
ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละ 
ดวยการแพทยแผนไทยและ/ 
หรือการแพทยทางเลือก (๑) 

ทั้งหมด (๒) 

๕. เขต ๖ ๑,๒๒๗,๔๕๔ ๑๐,๓๕๘,๔๖๕ ๑๑.๘๕ 

๑. นครปฐม ๓๗๗,๖๘๙ ๒,๘๐๖,๗๘๐ ๑๓.๔๖ 

๒. ราชบุรี ๓๓๑,๓๑๘ ๒,๖๙๔,๒๕๗ ๑๒.๓๐ 

๓. กาญจนบุรี ๒๕๙,๓๕๗ ๒,๒๗๒,๖๗๗ ๑๑.๔๑ 

๔. สุพรรณบุรี ๒๕๙,๐๙๐ ๒,๕๘๔,๗๕๑ ๑๐.๐๒ 

๖. เขต ๗ ๗๕๑,๓๑๒ ๖,๘๔๘,๒๒๑ ๑๐.๙๗ 

๑. สมุทรสงคราม ๑๗๑,๐๔๙ ๑,๔๓๑,๓๐๐ ๑๑.๙๕ 

๒. เพชรบุรี ๑๙๗,๘๓๙ ๑,๖๕๗,๐๒๐ ๑๑.๙๔ 

๓. ประจวบคีรีขันธ ๑๙๗,๒๑๙ ๑,๗๙๗,๑๘๓ ๑๐.๙๗ 

๔. สมุทรสาคร ๑๘๕,๒๐๕ ๑,๙๖๒,๗๑๘ ๙.๔๔ 

๗. เขต ๑๒ ๓๘๒,๓๖๑ ๓,๕๑๗,๗๔๘ ๑๐.๘๗ 

๑. มหาสารคาม ๒๑๑,๘๕๓ ๑,๙๐๑,๗๑๒ ๑๑.๑๔ 

๒. ขอนแกน ๓๕,๓๒๙ ๓๑๘,๓๐๕ ๑๑.๑๐ 

๓. รอยเอ็ด  ๑๓๕,๑๗๙ ๑,๒๙๗,๗๓๑ ๑๐.๔๒ 

๘. เขต ๑๓ ๑,๓๓๑,๓๕๗ ๑๒,๓๓๙,๒๙๐ ๑๐.๗๙ 

๑. สุรินทร ๔๐๑,๘๙๔ ๓,๒๒๑,๐๕๗ ๑๒.๔๘ 

๒. บุรีรัมย ๒๘๓,๐๓๑ ๒,๒๗๐,๑๒๕ ๑๒.๔๗ 

๓. นครราชสีมา ๖๓๑,๒๘๔ ๖,๖๕๓,๑๐๓ ๙.๔๙ 

๔. ชัยภูมิ ๑๕,๑๔๘ ๑๙๕,๐๐๕ ๗.๗๗ 

๙. เขต ๕ ๖๘๑,๕๓๕ ๖,๓๓๒,๕๔๓ ๑๐.๗๖ 

๑. ลพบุรี ๓๑๓,๑๐๘ ๒,๒๐๗,๒๕๘ ๑๔.๑๙ 

๒. สิงหบุรี ๙๙,๗๓๗ ๘๒๑,๓๗๐ ๑๒.๑๔ 

๓. สระบุรี ๑๘๓,๙๒๖ ๑,๙๐๖,๘๐๖ ๙.๖๕ 

๔. ชัยนาท ๘๔,๗๖๔ ๑,๓๙๗,๑๐๙ ๖.๐๗ 

๑๐. เขต ๑๖ ๓๘๗,๕๖๑ ๓,๗๐๐,๓๗๙ ๑๐.๔๗ 

๓. นครศรีธรรมราช ๕๗,๓๗๘ ๑,๑๖๐,๕๐๖ ๔.๙๔ 

๑. พัทลุง ๒๓๘,๕๒๗ ๑,๖๙๕,๔๓๒ ๑๔.๐๗ 

๒. ตรัง ๙๑,๖๕๖ ๘๔๔,๔๔๑ ๑๐.๘๕ 

ตาราง ๓.๘ (ตอ) 
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จังหวัด 

จำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ 
ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละ 
ดวยการแพทยแผนไทยและ/ 
หรือการแพทยทางเลือก (๑) 

ทั้งหมด (๒) 

๑๑. เขต ๑๑ ๕๓๕,๕๐๐ ๕,๓๑๘,๐๐๖ ๑๐.๐๗ 

๑. สกลนคร ๓๐๐,๐๒๙ ๒,๓๓๙,๖๗๒ ๑๒.๘๒ 

๒. นครพนม ๘๐,๘๒๐ ๙๑๖,๙๒๒ ๘.๘๑ 

๓. กาฬสินธุ ๘๕,๙๕๓ ๑,๐๒๓,๒๕๓ ๘.๔๐ 

๔. มุกดาหาร ๖๘,๖๙๘ ๑,๐๓๘,๑๕๙ ๖.๖๒ 

๑๒. เขต ๒ ๕๒๓,๓๐๕ ๖,๓๔๓,๓๗๙ ๘.๒๕ 

๑. ตาก ๑๑,๓๑๗ ๗๕,๐๘๑ ๑๕.๐๗ 

๒. พิษณุโลก ๑๒๕,๗๒๒ ๙๓๕,๖๔๗ ๑๓.๔๔ 

๓. สุโขทัย ๑๔๗,๓๕๔ ๑,๖๕๙,๒๓๐ ๘.๘๘ 

๔. อุตรดิตถ ๑๑๕,๑๖๙ ๑,๔๗๗,๓๘๓ ๗.๘๐ 

๕. เพชรบูรณ ๑๒๓,๗๔๓ ๒,๑๙๖,๐๓๘ ๕.๖๓ 

๑๓. เขต ๑๘ ๑๕๘,๑๓๖ ๑,๙๕๒,๗๕๕ ๘.๑๐ 

๑. ปตตานี ๔๙,๗๖๑ ๕๓๑,๗๖๘ ๙.๓๖ 

๒. ยะลา ๙๕,๒๘๖ ๑,๒๑๒,๗๗๐ ๗.๘๖ 

๓. นราธิวาส ๑๓,๐๘๙ ๒๐๘,๒๑๗ ๖.๒๙ 

๑๔. เขต ๑๗ ๑๕๔,๖๓๑ ๒,๑๒๑,๙๙๖ ๗.๒๙ 

๑. พังงา ๔๒,๑๕๗ ๔๑๑,๗๘๗ ๑๐.๒๔ 

๒. กระบี่ ๗๑,๐๒๙ ๘๔๖,๗๖๘ ๘.๓๙ 

๓. ภูเก็ต ๔๑,๔๔๕ ๘๖๓,๔๔๑ ๔.๘๐ 

๑๕. เขต ๓ ๔๒๙,๐๖๔ ๖,๒๕๕,๖๐๖ ๖.๘๖ 

๑. อุทัยธานี ๒๓๓,๔๘๖ ๑,๗๙๐,๘๘๑ ๑๓.๐๔ 

๒. กำแพงเพชร ๔๖,๖๑๗ ๘๓๐,๕๗๒ ๕.๖๑ 

๓. นครสวรรค ๗๙,๒๖๑ ๑,๗๖๗,๙๖๓ ๔.๔๘ 

๔. พิจิตร ๖๙,๗๐๐ ๑,๘๖๖,๑๙๐ ๓.๗๓ 

๑๖. เขต ๔ ๔๐๗,๑๓๑ ๖,๕๓๖,๐๐๖ ๖.๒๓ 

๑. นนทบุรี ๑๕๔,๔๘๑ ๑,๔๗๓,๑๔๓ ๑๐.๔๙ 

๒. อางทอง ๖๙,๔๘๑ ๑,๑๗๔,๓๖๔ ๕.๙๒ 

๓. ปทุมธานี ๖๙,๐๘๑ ๑,๔๕๖,๙๕๓ ๔.๗๔ 

๔. พระนครศรีอยุธยา ๑๑๔,๐๘๘ ๒,๔๓๑,๕๔๖ ๔.๖๙ 

ตาราง ๓.๘ (ตอ) 
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จังหวัด 

จำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ 
ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รอยละ 
ดวยการแพทยแผนไทยและ/ 
หรือการแพทยทางเลือก (๑) 

ทั้งหมด (๒) 

๑๗. เขต ๑ ๘๖๑,๙๘๓ ๑๕,๐๙๓,๕๓๔ ๕.๗๑ 

๑. พะเยา ๑๒๒,๐๕๕ ๑,๖๘๖,๔๖๐ ๗.๒๔ 

๒. ลำพูน ๗๓,๙๘๑ ๑,๐๗๓,๕๗๘ ๖.๘๙ 

๓. เชียงราย ๒๖๑,๕๔๑ ๓,๘๗๐,๐๐๓ ๖.๗๖ 

๔. ลำปาง ๑๖๗,๑๘๗ ๒,๕๓๕,๔๓๘ ๖.๕๙ 

๕. แพร ๖๘,๒๕๒ ๑,๓๖๗,๑๖๗ ๔.๙๙ 

๖. เชียงใหม ๘๐,๒๗๔ ๑,๗๔๓,๗๗๔ ๔.๖๐ 

๗. แมฮองสอน ๓๕,๑๗๗ ๘๗๒,๗๕๕ ๔.๐๓ 

๘. นาน ๕๓,๕๑๖ ๑,๙๔๔,๓๕๙ ๒.๗๕ 

๑๘. เขต ๑๕ ๒๑๙,๓๐๓ ๔,๐๐๕,๑๓๖ ๕.๔๘ 

๑. ระนอง ๔๙,๖๒๙ ๖๒๖,๓๑๔ ๗.๙๒ 

๒. สุราษฎรธานี ๑๐๖,๙๙๗ ๑,๙๔๔,๒๓๔ ๕.๕๐ 

๓. ชุมพร ๖๒,๖๗๗ ๑,๔๓๔,๕๘๘ ๔.๓๗ 

๑๙. เขต ๑๙ ๑๗๖,๔๙๐ ๓,๖๒๖,๙๘๙ ๔.๘๗ 

๑. สตูล ๓๑,๗๖๙ ๕๕๙,๒๙๓ ๕.๖๘ 

๒. สงขลา ๑๔๔,๗๒๑ ๓,๐๖๗,๖๙๖ ๔.๗๒ 

รวมทั้งประเทศ ๑๒,๔๔๔,๖๘๖ ๑๒๔,๑๖๘,๕๕๔ ๑๐.๐๒ 

ที่มา: สำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข (ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด e-inspection report ณ วันที่ ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๒, http://203.157.7.23/inspec2/kpi_report_all.php?pro_code=12&select_zone=0) 

ตาราง ๓.๘ (ตอ) 
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ภาพ ๓.๗ เปรียบเทียบรอยละของจำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพดวย

การแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทยทางเลือก กับ จำนวนผูปวยที่มารับบริการรักษา

และฟนฟูสภาพทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสาธารณสุข ปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ รายภาค 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ภาคเหนือ 

ฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทยและ/หรือการแพทยทางเลือก 

ฟนฟูสภาพทั้งหมดในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสาธารณสุข 

จำนวนผูปวย 

ลานคน 

๔๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๐ 

๔.๗๓ ๔.๗๙ 

๑.๐๙ ๑.๘๑ 

๓๖.๖๕ 

๔๔.๔๑ 

๑๕.๔๐ 

๒๗.๖๙ 
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เมื่อพิจารณาจำนวนและรอยละของผู รับบริการการแพทยแผนไทยในสถาน

บริการสาธารณสุขภาครัฐ จำนวนแนกตามประเภทบริการ จากการสำรวจในสถาน

บริการสาธารณสุขภาครัฐ ระหวางเดือนกุมภาพันธ–กันยายน ๒๕๕๐ จำนวน

แบบสอบถามที่ตอบกลับ จำนวน ๓,๗๔๘ แหง คิดเปนร อยละ ๓๒ .๖๕  

(จากแบบสอบถามที่สงไปจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๖๕๓ แหง ๗๕ จังหวัด) พบวา มีผูมารับ

บริการนวดเพื่อการรักษา จำนวน ๘๖๑,๕๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๐.๓๕ รองลงมา

เปน ผูมารับบริการรักษาดวยยาสมุนไพร จำนวน ๘๒๙,๐๑๖ คน คิดเปนรอยละ 

๒๙.๒๐ และอบ ประคบ, นวดเพื่อการสงเสริมสุขภาพ และดูแลหลังคลอด รอยละ 

๒๕.๕๑, ๙.๘๑ และ ๐.๕๔ ตามลำดับ รายละเอียดตามตาราง ๓.๙ 

 

ตาราง ๓.๙ จำนวนและรอยละผูรับบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  

ป ๒๕๕๐ จำแนกตามประเภทบริการ 

ประเภทบริการ จำนวนผูรับบริการ รอยละ 

๑. นวดเพื่อการรักษา  ๘๖๑,๕๒๕  ๓๐.๓๕ 

๒. รักษาดวยยาสมุนไพร  ๘๒๙,๐๑๖  ๒๙.๒๐ 

๓. อบ ประคบ  ๗๒๔,๐๓๔  ๒๕.๕๑ 

๔. นวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ  ๒๗๘,๕๙๖  ๙.๘๑ 

๕. อื่นๆ   ๑๓๐,๑๙๘  ๔.๕๙ 

๖. ดูแลหลังคลอด  ๑๕,๒๖๒  ๐.๕๔ 

รวม  ๒,๘๓๘,๖๓๑  ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา: รายงานสถานการณ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ 
หนา ๒๗, ๓๒ 
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ภาพ ๓.๘ จำนวนและรอยละผูรับบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  

ป ๒๕๕๐ จำแนกตามประเภทบริการ 

จากรายงานของสถานบริการท่ัวประเทศสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จากระบบ  

e-inspection ของสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ณ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สถานบริการสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการใช ยาจากสมุนไพรจำนวนทั ้งส ิ ้น 

๓๙๑,๐๕๔,๒๒๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑.๘๑ ของมลูคาการใชยาทั้งหมด 

เมื่อพิจารณารายภาค พบวา สถานบริการในภาคเหนือ มีการใชยาสมุนไพร

สูงสุด มีมูลคาทั้งสิ ้น ๑๐๘,๖๕๖,๕๐๕ บาท คิดเปนรอยละ ๒.๔๓ เมื่อเทียบกับ

มูลคาการใชยาทั้งหมด รองลงมาเปน ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค

ใต รอยละ ๑.๘๑, ๑.๖๐ และรอยละ ๑.๓๐ ตามลำดับ 

นวดเพื่อการรักษา 
๘๖๑,๕๒๕ คน 
รอยละ ๓๐.๓๕ 

ดูแลหลังคลอด 
๑๕,๒๖๒ คน 

รอยละ ๐.๕๔ 

อื่นๆ  
๑๓๐,๑๙๘ คน 

รอยละ ๔.๕๙ 
นวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ 

๒๗๘,๕๙๖ คน 

รอยละ ๙.๘๑ 

อบ ประคบ 
๗๒๔,๐๓๔ คน 
รอยละ ๒๕.๕๑ 

รักษาดวยยาสมุนไพร 
๘๒๙,๐๑๖ คน 

รอยละ ๒๙.๒๐ 
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มูลคาการใชยาจากสมุนไพรรายเขต พบวา เขต ๓ (นครสวรรค, อุทัยธานี, 

กำแพงเพชร, พิจิตร) มีการใชยาจากสมุนไพรสูงสุดรอยละ ๕.๔๓ เทียบกับมูลคา 

การใชยาทั้งหมด รองลงมาไดแก เขต ๘ (ฉะเชิงเทรา, สมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, 

นครนายก และ สระแกว) รอยละ ๓.๗๙ สวนเขตที่มีการใชยาจากสมุนไพรต่ำสุด

ไดแก เขต ๑๙ (สงขลา และสตูล) รอยละ ๐.๘๐ เทียบกับมูลคาใชยาทั้งหมด 

เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบวา จังหวัดที่มีมูลคาการใชยาจากสมุนไพรสูงสุด 

ไดแก จังหวัดอุทัยธานี รอยละ ๑๘.๓๙ รองลงมาไดแกจังหวัดนครนายก รอยละ 

๙.๓๐ และจังหวัดตาก รอยละ ๕.๙๒ ในสวนจังหวัดที่มีมูลคาการใชสมุนไพรต่ำสุด

ไดแก จังหวัดอุดรธานี รอยละ ๐.๑๗ จังหวัดชัยภูมิ รอยละ ๐.๓๑ เทียบกับมูลคา

การใชยาทั้งหมด เปนที่นาสังเกตวา จังหวัดอุดรธานีมีรายงานผูมารับบริการรักษา

พยาบาลและฟนฟูสภาพดวยการแพทยแผนไทย/การแพทยทางเลือกสูงสุด ในขณะที่เปน

จังหวัดที่มีการใชยาสมุนไพรในมูลคาต่ำสุดเทียบกับการใชยาทั้งหมดของจังหวัด 

ตาราง ๓.๑๐ เปรียบเทียบรอยละของมูลคาการใชยาจากสมุนไพร กับ มูลคาการใชยาทั้งหมด  

ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จังหวัด 
มูลคาการใชยาในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (บาท) รอยละ 

การใชยาจากสมุนไพร (๑) การใชยาทั้งหมด (๒) 

๑. ภาคเหนือ ๑๐๘,๖๕๖,๕๐๕ ๔,๔๗๗,๖๙๙,๑๖๔ ๒.๔๓ 

๒. ภาคกลาง ๑๖๐,๗๘๓,๘๘๘ ๘,๘๙๗,๕๓๘,๔๒๗ ๑.๘๑ 

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘๒,๒๕๓,๘๒๗ ๕,๑๕๓,๙๙๗,๖๔๗ ๑.๖๐ 

๔. ภาคใต ๓๙,๓๖๐,๐๐๐ ๓,๐๓๔,๔๗๗,๘๗๐ ๑.๓๐ 

๑. เขต ๓ ๕๐,๘๒๓,๔๗๕ ๙๓๖,๖๐๒,๑๑๔ ๕.๔๓ 

๑. อุทัยธานี ๓๘,๗๙๖,๑๔๘ ๒๑๐,๙๘๒,๙๓๗ ๑๘.๓๙ 

๒. พิจิตร ๔,๑๕๒,๗๔๕ ๑๗๕,๑๔๙,๐๒๑ ๒.๓๗ 

๓. กำแพงเพชร ๒,๘๐๒,๑๒๗ ๑๗๙,๖๕๒,๓๖๑ ๑.๕๖ 

๔. นครสวรรค ๕,๐๗๒,๔๕๕ ๓๗๐,๘๑๗,๗๙๕ ๑.๓๗ 

๒. เขต ๘ ๓๗,๒๒๕,๘๙๑ ๙๘๒,๓๕๕,๐๙๙ ๓.๗๙ 

๑. นครนายก ๑๕,๒๒๗,๗๕๐ ๑๖๓,๗๒๓,๐๒๖ ๙.๓๐ 

๒. สมุทรปราการ ๗,๒๗๔,๐๕๙ ๑๔๒,๓๘๖,๖๓๓ ๕.๑๑ 

๓. ปราจีนบุรี ๘,๘๐๙,๐๓๗ ๑๙๐,๔๗๖,๔๔๐ ๔.๖๒ 

๔. สระแกว ๓,๘๐๗,๖๙๓ ๑๔๒,๑๐๘,๘๘๔ ๒.๖๘ 
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จังหวัด 
มูลคาการใชยาในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (บาท) รอยละ 

การใชยาจากสมุนไพร (๑) การใชยาทั้งหมด (๒) 

๕. ฉะเชิงเทรา ๒,๑๐๗,๓๕๒ ๓๔๓,๖๖๐,๑๑๖ ๐.๖๑ 

๓. เขต ๙ ๔๓,๔๘๕,๑๘๘ ๑,๘๓๕,๙๗๗,๕๖๓ ๒.๓๗ 

๑. ชลบุรี ๓๓,๒๙๕,๐๘๑ ๙๘๑,๐๑๗,๖๒๕ ๓.๓๙ 

๒. ระยอง ๕,๓๙๔,๕๒๔ ๓๕๗,๕๖๔,๓๒๓ ๑.๕๑ 

๓. ตราด ๑,๑๔๙,๓๒๔ ๘๕,๓๖๕,๕๖๒ ๑.๓๕ 

๔. จันทบุรี ๓,๖๔๖,๒๕๙ ๔๑๒,๐๓๐,๐๕๓ ๐.๘๘ 

๔. เขต ๑๑ ๑๘,๓๔๓,๖๑๕ ๗๘๓,๖๘๐,๐๖๗ ๒.๓๔ 

๑. นครพนม ๔,๗๙๗,๐๒๒ ๑๓๑,๒๙๔,๐๘๒ ๓.๖๕ 

๒. มุกดาหาร ๒,๙๗๘,๘๘๖ ๑๑๔,๙๑๒,๙๐๖ ๒.๕๙ 

๓. สกลนคร ๗,๑๑๙,๑๒๔ ๓๒๐,๙๖๐,๘๖๙ ๒.๒๒ 

๔. กาฬสินธ ๓,๔๔๘,๕๘๓ ๒๑๖,๕๑๒,๒๑๐ ๑.๕๙ 

๕. เขต ๒ ๓๒,๔๖๖,๖๓๗ ๑,๔๕๐,๔๖๑,๗๒๕ ๒.๒๔ 

๑. ตาก ๓๖๒,๕๖๒ ๖,๑๒๔,๐๗๐ ๕.๙๒ 

๒. พิษณุโลก ๑๕,๓๑๕,๖๑๑ ๓๘๐,๘๐๐,๙๑๐ ๔.๐๒ 

๓. เพชรบูรณ ๗,๒๒๗,๒๖๒ ๓๙๓,๕๕๘,๒๘๑ ๑.๘๔ 

๔. อุตรดิตถ ๖,๕๗๓,๓๑๔ ๔๐๗,๓๔๒,๑๕๗ ๑.๖๑ 

๕. สุโขทัย ๒,๙๘๗,๘๘๘ ๒๖๒,๖๓๖,๓๐๗ ๑.๑๔ 

๖. เขต ๑๓ ๒๐,๗๒๔,๒๙๗ ๙๙๐,๒๔๑,๕๖๔ ๒.๐๙ 

๑. บุรีรัมย ๑๑,๘๔๙,๖๗๒ ๒๗๖,๖๙๙,๕๐๐ ๔.๒๘ 

๒. นครราชสีมา ๒,๖๘๐,๑๓๑ ๑๐๐,๑๐๖,๗๒๙ ๒.๖๘ 

๓. สุรินทร ๖,๐๙๖,๗๘๐ ๕๘๒,๓๙๒,๑๕๐ ๑.๐๕ 

๔. ชัยภูมิ ๙๗,๗๑๔ ๓๑,๐๔๓,๑๘๕ ๐.๓๑ 

๗. เขต ๑๕ ๑๕,๒๓๑,๐๓๒ ๘๘๘,๔๑๘,๙๒๕ ๑.๗๑ 

๑. ระนอง ๑,๔๙๙,๙๐๓ ๗๔,๒๒๕,๐๒๘ ๒.๐๒ 

๒. สุราษฏรธานี ๙,๓๖๗,๓๘๓ ๕๔๔,๓๘๘,๑๑๘ ๑.๗๒ 

๓. ชุมพร ๔,๓๖๓,๗๔๖ ๒๖๙,๘๐๕,๗๗๙ ๑.๖๒ 

๘. เขต ๖ ๓๘,๓๒๔,๖๓๖ ๒,๓๕๓,๔๙๓,๒๗๕ ๑.๖๓ 

๑. สุพรรณบุรี ๑๓,๓๒๔,๔๔๖ ๕๙๗,๔๑๒,๐๗๒ ๒.๒๓ 

๒. นครปฐม ๑๒,๑๐๐,๓๐๖ ๖๔๓,๔๖๐,๓๙๐ ๑.๘๘ 

ตาราง ๓.๑๐ (ตอ) 
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จังหวัด 
มูลคาการใชยาในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (บาท) รอยละ 

การใชยาจากสมุนไพร (๑) การใชยาทั้งหมด (๒) 

๓. กาญจนบุรี ๕,๔๔๓,๔๗๒ ๔๓๑,๕๓๐,๕๕๑ ๑.๒๖ 

๔. ราชบุรี ๗,๔๕๖,๔๑๒ ๖๘๑,๐๙๐,๒๖๒ ๑.๐๙ 

๙. เขต ๑๔ ๒๑,๙๓๖,๘๗๐ ๑,๔๒๙,๘๕๘,๔๑๙ ๑.๕๓ 

๑. ศรีสะเกษ ๑๑,๑๘๖,๗๒๘ ๓๐๙,๐๖๒,๖๘๘ ๓.๖๒ 

๒. อำนาจเจริญ ๑,๒๖๘,๙๗๖ ๖๔,๘๑๑,๕๓๙ ๑.๙๖ 

๓. ยโสธร ๑,๙๕๑,๕๘๙ ๑๒๓,๑๖๘,๔๓๔ ๑.๕๘ 

๔. อุบลราชธานี ๗,๕๒๙,๕๗๗ ๙๓๒,๘๑๕,๗๕๘ ๐.๘๑ 

๑๐. เขต ๑๗ ๕,๑๕๕,๗๒๕ ๓๕๓,๒๓๐,๖๙๖ ๑.๔๖ 

๑. พังงา ๙๖๔,๒๙๑ ๖๓,๕๑๐,๓๙๓ ๑.๕๒ 

๒. กระบี่ ๓,๒๑๕,๗๖๐ ๓๙,๐๗๒,๘๒๔ ๘.๒๓ 

๓. ภูเก็ต ๙๗๕,๖๗๔ ๒๕๐,๖๔๗,๔๗๙ ๐.๓๙ 

๑๑. เขต ๕ ๒๐,๔๔๔,๘๗๓ ๑,๔๖๖,๔๙๐,๒๓๗ ๑.๓๙ 

๑. ลพบุรี ๖,๐๙๓,๒๔๔ ๓๒๖,๔๙๓,๓๕๙ ๑.๘๗ 

๒. สิงหบุรี ๔,๐๖๔,๔๓๙ ๒๒๓,๔๗๐,๕๖๑ ๑.๘๒ 

๓. ชัยนาท ๒,๓๕๙,๐๘๐ ๑๓๓,๕๑๕,๑๔๑ ๑.๗๗ 

๔. สระบุรี ๗,๙๒๘,๑๑๐ ๗๘๓,๐๑๑,๑๗๖ ๑.๐๑ 

๑๒. เขต ๑๖ ๗,๔๘๙,๔๗๙ ๕๔๒,๙๙๙,๑๐๙ ๑.๓๘ 

๑. ตรัง ๑,๗๗๔,๔๙๙ ๖๔,๗๕๒,๘๖๙ ๒.๗๔ 

๒. นครศรีธรรมราช ๓,๐๔๘,๖๗๒ ๒๒๘,๒๕๐,๔๐๕ ๑.๓๔ 

๓. พัทลุง ๒,๖๖๖,๓๐๘ ๒๔๙,๙๙๕,๘๓๕ ๑.๐๗ 

๑๓. เขต ๑๘ ๕,๑๒๑,๔๗๐ ๔๕๒,๕๗๙,๐๔๙ ๑.๑๓ 

๑. นราธิวาส ๒,๓๖๕,๑๕๖ ๑๓,๙๓๗,๒๙๑ ๑๖.๙๗ 

๒. ปตตานี ๑,๘๘๔,๐๕๑ ๑๑๑,๑๕๗,๓๐๗ ๑.๖๙ 

๓. ยะลา ๘๗๒,๒๖๓ ๓๒๗,๔๘๔,๔๕๑ ๐.๒๗ 

๑๔. เขต ๑ ๒๕,๓๖๖,๓๙๓ ๒,๐๙๐,๖๓๕,๓๒๕ ๑.๒๑ 

๑. แมฮองสอน ๑,๘๙๕,๖๕๔ ๘๖,๐๗๐,๕๘๒ ๒.๒๐ 

๒. เชียงราย ๘,๔๘๔,๙๐๕ ๔๘๕,๓๑๙,๘๐๐ ๑.๗๕ 

๓. เชียงใหม ๔,๐๗๖,๓๒๕ ๓๒๘,๒๙๔,๐๘๗ ๑.๒๔ 

๔. นาน ๑,๘๖๔,๘๘๖ ๑๔๙,๙๗๕,๐๐๙ ๑.๒๔ 

ตาราง ๓.๑๐ (ตอ) 
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จังหวัด 
มูลคาการใชยาในสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (บาท) รอยละ 

การใชยาจากสมุนไพร (๑) การใชยาทั้งหมด (๒) 

๕. ลำพูน ๑,๕๐๓,๕๗๒ ๑๓๓,๑๓๙,๔๗๘ ๑.๑๓ 

๖. แพร ๒,๖๓๗,๓๐๒ ๒๔๗,๔๑๒,๓๙๔ ๑.๐๗ 

๗. ลำปาง ๔,๐๕๓,๐๐๓ ๔๕๑,๑๐๗,๖๓๗ ๐.๙๐ 

๘. พะเยา ๘๕๐,๗๔๖ ๒๐๙,๓๑๖,๓๓๘ ๐.๔๑ 

๑๕. เขต ๑๐ ๑๕,๕๙๘,๙๒๗ ๑,๒๙๕,๑๖๘,๘๕๙ ๑.๒๐ 

๑. หนองคาย ๘,๘๓๕,๘๕๐ ๓๖๘,๗๘๘,๙๖๔ ๒.๔๐ 

๒. หนองบัวลำภู ๑,๑๒๙,๔๔๖ ๖๘,๔๗๘,๐๘๕ ๑.๖๕ 

๓. เลย ๔,๖๕๔,๘๕๕ ๒๘๕,๓๗๑,๒๑๔ ๑.๖๓ 

๔. อุดรธานี ๙๗๘,๗๗๖ ๕๗๒,๕๓๐,๕๙๖ ๐.๑๗ 

๑๖. เขต ๔ ๑๑,๖๘๓,๓๑๖ ๑,๒๑๒,๗๖๑,๙๕๔ ๐.๙๖ 

๑. อางทอง ๓,๕๗๖,๕๘๘ ๑๙๔,๓๕๒,๙๗๔ ๑.๘๔ 

๒. พระนครศรีอยุธยา ๓,๓๑๕,๔๑๑ ๒๘๙,๒๒๑,๕๘๙ ๑.๑๕ 

๓. ปทุมธานี ๒,๐๖๙,๙๐๘ ๒๖๖,๘๕๐,๔๘๑ ๐.๗๘ 

๔. นนทบุรี ๒,๗๒๑,๔๐๙ ๔๖๒,๓๓๖,๙๑๐ ๐.๕๙ 

๑๗. เขต ๗ ๙,๖๑๙,๙๘๔ ๑,๐๔๖,๔๖๐,๒๙๙ ๐.๙๒ 

๑. สมุทรสงคราม ๒,๗๓๒,๑๕๗ ๑๖๓,๒๓๐,๗๑๖ ๑.๖๗ 

๒. ประจวบคีรีขันธ ๒,๘๑๕,๘๔๖ ๒๔๐,๙๑๙,๖๘๑ ๑.๑๗ 

๓. เพชรบุรี ๒,๗๒๓,๖๖๘ ๒๓๗,๘๑๔,๘๔๐ ๑.๑๕ 

๔. สมุทรสาคร ๑,๓๔๘,๓๑๓ ๔๐๔,๔๙๕,๐๖๒ ๐.๓๓ 

๑๘. เขต ๑๒ ๕,๖๕๐,๑๑๘ ๖๕๕,๐๔๘,๗๓๘ ๐.๘๖ 

๑. รอยเอ็ด  ๒,๑๗๒,๗๑๗ ๑๖๕,๓๔๑,๓๒๕ ๑.๓๑ 

๒. มหาสารคาม ๓,๐๖๔,๐๗๓ ๔๑๕,๔๘๘,๒๐๐ ๐.๗๔ 

๓. ขอนแกน ๔๑๓,๓๒๘ ๗๔,๒๑๙,๒๑๓ ๐.๕๖ 

๑๙. เขต ๑๙ ๖,๓๖๒,๒๙๔ ๗๙๗,๒๕๐,๐๙๑ ๐.๘๐ 

๑. สตูล ๒,๒๑๗,๖๘๕ ๘๙,๙๗๑,๒๒๘ ๒.๔๖ 

๒. สงขลา ๔,๑๔๔,๖๐๙ ๗๐๗,๒๗๘,๘๖๓ ๐.๕๙ 

รวมทั้งประเทศ ๓๙๑,๐๕๔,๒๒๐ ๒๑,๕๖๓,๗๑๓,๑๐๘ ๑.๘๑ 

ที่มา: สำนักตรวจและประเมินผล กระทรวงสาธารณสุข (ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด e-inspection report ณ วันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒, http://203.157.7.23/inspec2/kpi_report_all.php?pro_code=12&select_zone=0) 

ตาราง ๓.๑๐ (ตอ) 
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ภาพ ๓.๙ เปรียบเทียบรอยละของมูลคาการใชยาจากสมุนไพร กับ มูลคาการใชยาทั ้งหมด  

ในสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

รายภาค 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

มูลคาการใชยาจากสมุนไพร 

มูลคาการใชยาทั้งหมด ในสถานบริการสาธารณสุข 

มูลคาการใชยา 
ลานบาท 

๙ 

๘ 

๗ 

๖ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๑ 

๐ 

๑๐๘.๖๕ 

๔,๔๗๗.๖๙ 

๘,๘๙๗.๕๓ 

๕,๑๕๓.๙๙ 

๓,๐๓๔.๔๗ 

๑๖๐.๗๘ ๘๒.๒๕ ๓๙.๓๖ 
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๒.๒ สถานพยาบาลภาคเอกชน 

ในภาคเอกชนมีการใหบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต

อยูบาง จากรายงานขอมูลสถานพยาบาลประเภทไมรับผูปวยไวคางคืน ภาคเอกชน  

ป ๒๕๔๙ ในสวนภูมิภาคมีสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย จำนวน ๘๗ แหง และ

สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต จำนวน ๒ แหง ในขณะที่ในป ๒๕๕๐  

พบวาในเขต กรุงเทพมหานคร มีสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยจำนวน ๓๑๖ แหง 

และสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกต จำนวน ๒๘ แหง จะเห็นไดวามี 

สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกตอ ยู ในเขต

กรุงเทพมหานคร มากกวาในสวนภูมิภาคอยางชัดเจน และพบวาสถานพยาบาล 

การแพทยแผนไทย มากกวาสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยประยุกตที่ชัดเจนเชนกัน 

 

ตาราง ๓.๑๑ จำนวนสถานพยาบาลประเภทไมรับผูปวยไวคางคืน ภาคเอกชน ป ๒๕๔๙, ๒๕๕๐ 

ประเภท 
กรุงเทพฯ 

(ขอมูลป ๒๕๕๐) 

ภูมิภาค 

(ขอมูลป ๒๕๔๙) 
รวม 

๑. การแพทยแผนไทย  ๓๑๖  ๘๗  ๔๐๓ 

๒. การแพทยแผนไทยประยุกต  ๒๘  ๒  ๓๐ 

รวม  ๓๔๔  ๘๙  ๔๓๓ 

ที่มา: กองประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ๒๕๕๐ 

 

เมื่อพิจารณาสถานบริการการแพทยแผนไทยในภาคเอกชนอีกรูปแบบหนึ่ง 

ไดแก การประกอบธุรกิจยาแผนโบราณ จากรายงานขอมูลของกองควบคุมยา 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ กันยายน ๒๕๕๒ พบวา มีสถานประกอบ

ธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๓,๑๘๐ แหง แบงเปน สถานที่

ขายยาแผนโบราณ ๒,๐๒๐ แหง สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ๙๗๓ แหง และสถานที่

นำหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร จำนวน ๘๗ แหง 
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เมื่อพิจารณาการกระจายการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณในเขต

กรุงเทพมหานครและภูมิภาค พบวา สถานที่ขายยาแผนโบราณ กระจายอยูในสวน

ภูมิภาคมากกวากรุงเทพมหานคร นั่นคือ อยูในสวนภูมิภาคจำนวน ๑,๖๑๕ แหง  

คิดเปนรอยละ ๗๙.๙๕ ของจำนวนสถานที่ขายยาแผนโบราณทั้งประเทศ เชนเดียวกับ 

สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ กระจายอยูในสวนภูมิภาค จำนวน ๖๘๐ แหง คิดเปนรอยละ  

๖๙.๘๙ เทียบกับสถานที่ผลิตยาแผนโบราณทั้งประเทศ ในทางกลับกัน พบมีผูไดรับใบ

อนุญาตประกอบธุรกิจนำเขาหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร อยูในกรุงเทพมหานคร 

มากกวาในสวนภูมิภาค คิดเปนรอยละ ๘๕.๕๖ 

เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา สวนใหญสถานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผน

โบราณที่ไดรับใบอนุญาตอยูในสวนภูมิภาคคิดเปนรอยละ ๗๓.๐๒ และพบวา เปน

ประเภทสถานที่ขายยาแผนโบราณ สูงถึงรอยละ ๖๓.๕๒ จะเห็นไดวา ยาแผนโบราณ

ยังไดรับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศอยูอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามตาราง 

๓.๑๒ 

 

ตาราง ๓.๑๒ สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณทั่วราชอาณาจักร ประจำป 

๒๕๕๒ 

ประเภท กรงุเทพมหานคร ภูมิภาค รวม รอยละ 

๑. สถานที่ขายยาแผนโบราณ  ๔๐๕  ๑,๖๑๕  ๒,๐๒๐  ๖๓.๕๒ 

๒. สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ  ๒๙๓  ๖๘๐  ๙๗๓  ๓๐.๖๐ 

๓. สถานที่นำหรือสั่งยาเขามา 
ในราชอาณาจักร 

 ๑๖๐  ๒๗  ๑๘๗  ๕.๘๘ 

รวม  ๘๕๘  ๒,๓๒๒  ๓,๑๘๐  ๑๐๐.๐๐ 

รอยละ  ๒๖.๙๘  ๗๓.๐๒  ๑๐๐.๐๐  

ที่มา: กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๕๒ 
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เมื่อพิจารณาละเอียดรายจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวนผูไดรับอนุญาตเปด

รานขายยาแผนโบราณสูงสุด ในสวนภูมิภาค พบวา จังหวัดนครสวรรค มีผู ไดรับ

อนุญาตเปดขายยาแผนโบราณ สูงสุด จำนวน ๘๙ แหง รองลงมาไดแก จังหวัด

นครปฐม จำนวน ๗๒ แหง กำแพงเพชร ๖๒ แหง และจังหวัดอุดรธานีและ

อุบลราชธานี จำนวน ๕๓ แหงเทากัน ในขณะที่จังหวัดที่มีสถานขายยาแผนโบราณ

นอยที่สุด ไดแก จังหวัดตาก นาน ระนอง มีเพียงจังหวัดละ ๑ แหงเทานั้น 

เมื่อพิจารณาแหลงผลิตยาแผนโบราณที่ไดรับอนุญาต พบวา กรุงเทพมหานคร

มีจำนวนสูงสุด จำนวน ๒๙๓ แหง ในสวนภูมิภาค พบวา จังหวัดที่ไดรับใบอนุญาต

ผลิตยาแผนโบราณมากที่สุด ไดแก จังหวัดนครปฐม ๕๗ แหง รองลงมาไดแก 

นนทบุรี ๔๓ แหง และนครสวรรค ๒๗ แหง ในขณะที่มีจำนวน ๗ จังหวัด ที่ไมมี

สถานที่ผลิตยาแผนโบราณเลย และมี ๙ จังหวัดที่มีสถานผลิตยาแผนโบราณเพียง

จังหวัดละ ๑ แหง ไดแก จังหวัดตรัง ประจวบคีรีขันธ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู 

อำนาจเจริญ พะเยา พัทลุง มหาสารคาม สระแกว 

ในสวนผูไดรับใบอนุญาตนำเขาหรือสั่งยาแผนโบราณ มีเพียงในกรุงเทพมหานคร 

และในสวนภูมิภาคเพียง ๑๑ จังหวัดเทานั้นที่ดำเนินการดังกลาว รายละเอียดตาม

ตาราง ๓.๑๓ 
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ตาราง ๓.๑๓ สถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาแผนโบราณ รายจังหวัด ประจำป ๒๕๕๒ 

ลำดับ จังหวัด 
ขายยา 

แผนโบราณ 
ผลิตยา 

แผนโบราณ 
นำหรือสั่งยา
แผนโบราณ 

รวม อันดับที่ 

๑ กรุงเทพมหานคร ๔๐๕ ๒๙๓ ๑๖๐ ๘๕๘ ๑ 

๒ กระบี่ ๑๐ - - ๑๐ ๖๓ 

๓ กาญจนบุรี ๑๕ ๘ - ๒๓ ๓๖ 

๔ กาฬสินธุ ๑๗ ๒ ๑ ๒๐ ๔๐ 

๕ กำแพงเพชร ๕๓ ๕ - ๕๘ ๑๖ 

๖ ขอนแกน ๔๘ ๒๕ - ๗๓ ๘ 

๗ จันทบุรี ๑๔ ๙ - ๒๓ ๓๗ 

๘ ฉะเชิงเทรา ๒๙ ๑๙ - ๔๘ ๒๑ 

๙ ชลบุรี ๕๓ ๒๔ ๑ ๗๘ ๕ 

๑๐ ชัยนาท ๓๑ ๘ - ๓๙ ๒๕ 

๑๑ ชัยภูมิ ๒๐ ๔ - ๒๔ ๓๔ 

๑๒ ชุมพร ๑๐ ๔ - ๑๔ ๕๐ 

๑๓ เชียงราย ๑๒ ๙ - ๖๖ ๑๐ 

๑๔ เชียงใหม ๓๓ ๓๒ ๑ ๖๖ ๑๑ 

๑๕ ตรัง ๑๔ ๑ - ๑๕ ๔๗ 

๑๖ ตราด ๔ ๒๑ - ๒๕ ๓๑ 

๑๗ ตาก ๑ - - ๑ ๗๕ 

๑๘ นครนายก ๖ ๖ - ๑๒ ๕๗ 

๑๙ นครปฐม ๘๑ ๕๗ ๕ ๑๔๓ ๒ 

๒๐ นครพนม ๙ - - ๙ ๖๘ 

๒๑ นครราชสีมา ๔๐ ๑๖ - ๕๖ ๑๗ 

๒๒ นครศรีธรรมราช ๔๑ ๒๐ - ๖๑ ๑๓ 

๒๓ นครสวรรค ๘๔ ๒๗ - ๑๑๑ ๓ 

๒๔ นนทบุรี ๓๑ ๔๓ ๒ ๗๖ ๖ 

๒๕ นราธิวาส ๓ - - ๓ ๗๓ 

๒๖ นาน ๑ ๓ - ๔ ๗๒ 

๒๗ บุรีรัมย ๙ ๕ - ๑๔ ๕๑ 

๒๘ ปทุมธานี ๑๕ ๒๔ ๑  ๔๐ ๒๔ 

๒๙ ประจวบคีรีขันธ ๑๒ ๑ - ๑๓ ๕๔ 



บ
ท
ท
ี่ ๓ 

ระบบบริการการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

137

ตาราง ๓.๑๓ (ตอ) 

ลำดับ จังหวัด 
ขายยา 

แผนโบราณ 
ผลิตยา 

แผนโบราณ 
นำหรือสั่งยา
แผนโบราณ 

รวม อันดับที่ 

๓๐ ปราจีนบุรี ๑๑ ๔ - ๑๕ ๔๘ 

๓๑ ปตตานี ๗ ๓ ๒ ๑๒ ๕๘ 

๓๒ พระนครศรีอยุธยา ๑๕ ๒๐ ๒ ๓๗ ๒๗ 

๓๓ พะเยา ๔ ๑ - ๕ ๗๑ 

๓๔ พังงา ๙ ๓ - ๑๒ ๕๙ 

๓๕ พัทลุง ๑๒ ๑ - ๑๓ ๕๕ 

๓๖ พิจิตร ๓๘ ๙ - ๔๗ ๒๒ 

๓๗ พิษณุโลก ๑๙ ๕ - ๒๔ ๓๕ 

๓๘ เพชรบุรี ๑๓ ๑๒ - ๒๕ ๓๒ 

๓๙ เพชรบูรณ ๑๔ ๑๒ - ๒๖ ๓๐ 

๔๐ แพร ๔ ๑๐ - ๑๔ ๕๒ 

๔๑ ภูเก็ต ๙ ๑ - ๑๐ ๖๔ 

๔๒ มหาสารคาม ๑๔ ๖ - ๒๐ ๔๑ 

๔๓ มุกดาหาร ๕ ๒ - ๗ ๗๐ 

๔๔ แมฮองสอน - - - ๐ ๗๖ 

๔๕ ยโสธร ๒๑ ๖ - ๒๗ ๒๙ 

๔๖ ยะลา ๘ ๓ - ๑๑ ๖๒ 

๔๗ รอยเอ็ด ๔๑ ๑๐ - ๕๑ ๑๘ 

๔๘ ระนอง ๒ - - ๒ ๗๔ 

๔๙ ระยอง ๑๘ ๔ - ๒๒ ๓๘ 

๕๐ ราชบุรี ๓๐ ๒๐ - ๕๐ ๑๙ 

๕๑ ลพบุรี ๓๒ ๖ - ๓๘ ๒๖ 

๕๒ ลำปาง ๖ ๑๙ - ๒๕ ๓๓ 

๕๓ ลำพูน - ๑๐ - ๑๐ ๖๕ 

๕๔ เลย ๑๕ ๒ - ๑๗ ๔๓ 

๕๕ ศรีสะเกษ ๙ ๑ - ๑๐ ๖๖ 

๕๖ สกลนคร ๖๓ ๘ - ๗๑ ๙ 

๕๗ สงขลา ๖๗ ๑๐ ๕ ๘๒ ๔ 

๕๘ สตูล ๑๐ - - ๑๐ ๖๗ 
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ลำดับ จังหวัด 
ขายยา 

แผนโบราณ 
ผลิตยา 

แผนโบราณ 
นำหรือสั่งยา
แผนโบราณ 

รวม อันดับที่ 

๕๙ สมุทรปราการ ๔๒ ๒๖ ๖ ๗๔ ๗ 

๖๐ สมุทรสงคราม ๖ ๗ - ๑๓ ๕๖ 

๖๑ สมุทรสาคร ๑๑ ๗ - ๑๘ ๔๒ 

๖๒ สระบุรี ๑๓ ๑ - ๑๔ ๕๓ 

๖๓ สระแกว ๒๑ ๑๐ - ๓๑ ๒๘ 

๖๔ สิงหบุรี ๑๗ ๔ - ๒๑ ๓๙ 

๖๕ สุโขทัย ๗ ๕ - ๑๒ ๖๐ 

๖๖ สุพรรณบุรี ๕๐ ๑๖ - ๖๖ ๑๒ 

๖๗ สุราษฎรธานี ๔๑ ๕ - ๔๖ ๒๓ 

๖๘ สุรินทร ๖ ๒ - ๘ ๖๙ 

๖๙ หนองคาย ๔๖ ๓ ๑ ๕๐ ๒๐ 

๗๐ หนองบัวลำภู ๑๑ ๑ - ๑๒ ๖๑ 

๗๑ อางทอง ๑๒ ๕ - ๑๗ ๔๔ 

๗๒ อำนาจเจริญ ๑๕ ๑ - ๑๖ ๔๕ 

๗๓ อุดรธานี ๕๓ ๘ - ๖๑ ๑๔ 

๗๔ อุตรดิตถ ๑๐ ๕ - ๑๕ ๔๙ 

๗๕ อุทัยธานี ๙ ๗ - ๑๖ ๔๖ 

๗๖ อุบลราชธานี ๕๓ ๖ - ๕๙ ๑๕ 

รวมภูมิภาค ๑,๖๑๕ ๖๘๐ ๒๗ ๒,๓๒๒  

รวมทั่วประเทศ ๒,๐๒๐ ๙๗๓ ๑๘๗ ๓,๑๘๐  

ที่มา: กองควบคุมยา ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๕๒ 

ตาราง ๓.๑๓ (ตอ) 
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๒.๓ การกระจายสถานบริการดานการแพทยแผนไทย  

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได ม ีระบบการสนับสนุน 

งบประมาณเพื่อชดเชยบริการดานการแพทยแผนไทยดานการนวดไทย และจัดระบบ 

การรายงานขอมูลบริการการแพทยแผนไทยที่หนวยบริการไดจัดบริการประชาชน ตั้งแต

ป ๒๕๕๐ พบวา มีสถานบริการดานการแพทยแผนไทยที่ขอรับเงินชดเชยบริการ 

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๓๓ แหง เปนบริการระดับ

สถานีอนามัย จำนวน ๙๑๗ แหง คิดเปนรอยละ ๕๖.๑๕ ของจำนวนที่ขอรับเงิน

ชดเชย รองลงมาไดแกระดับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๖๓๑ แหง คิดเปนรอยละ 

๓๖.๖๔ โรงพยาบาลท่ัวไป จำนวน ๕๙ แหง คิดเปนรอยละ ๓.๖๑ โรงพยาบาลศูนย 

จำนวน ๑๖ แหง ๐.๙๘ และต่ำสุด ไดแกหนวยงานอื่นๆ ไดแก โรงพยาบาลนอก

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนยสาธารณสุขชุมชน สสช. จำนวน ๑๐ แหง คิดเปน 

รอยละ ๐.๖๑ 

 

เมื่อพิจารณาขอมูลที่หนวยบริการดานการแพทยแผนไทยไดรายงานกลับมา 

สามารถสรุปจำนวน และการกระจายสถานบริการการแพทยแผนไทย ที่ไดรับเงิน

สนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รายภาค รายเขต รายจังหวัด  

ไดดังนี้ 

 

ระดับสถานีอนามัย มีเพียง ๙๑๗ แหง ที่ขอรับเงินชดเชยบริการดาน 

การแพทยแผนไทย จำแนกเปน ภาคเหนือจำนวน ๑๓๐ แหง ภาคกลาง ๑๓๑ แหง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๒๙ แหง และภาคใต ๒๑ แหง จะเห็นไดวา ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจำนวนสถานีอนามัยที่ใหบริการและรับเงินชดเชยบริการมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ ๖๘.๕๙ รองลงมาเปนภาคกลาง ภาคเหนือ และต่ำสุดไดแก  

ภาคใต คิดเปนรอยละ ๑๔.๒๙, ๑๔.๑๘ และ ๒.๒๙ ตามลำดับ 

 

ระดับโรงพยาบาลชุมชนที่ใหบริการการแพทยแผนไทยและขอรับเงินชดเชย 

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จำนวน ๖๓๑ แหง จำแนกเปน ภาคเหนือ 

จำนวน ๑๕๒ แหง ภาคกลาง ๑๓๖ แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๔๓ แหง  

และภาคใต ๑๐๐ แหง จะเห็นไดวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีจำนวนสูงสุด  

คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๑ รองลงมาเปนภาคเหนือ คิดเปนรอยละ ๒๔.๐๙ และต่ำสุดยัง

คงเปนภาคใต คิดเปนรอยละ ๑๕.๘๕ 
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ระดับโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป มีจำนวนรวม ๗๕ แหง จากจำนวน 

โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น ๙๔ แหง คิดเปนรอยละ 

๗๙.๗๙ ในสวนการกระจายพบวา ภาคเหนือมีจำนวน ๑๙ แหง ภาคกลาง ๒๔ 

แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๘ แหง และภาคใต ๑๔ แหง 

ตาราง ๓.๑๔ จำนวนสถานบริการดานสุขภาพภาครัฐที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทย ป พ.ศ. 

๒๕๕๒ แยกตามระดับสถานบริการ รายภาค รายเขต รายจังหวัด 

เขต จังหวัด สอ รพช รพท.  รพศ.  อื่นๆ รวม 

ภาคเหนือ ๑๓๐ ๑๕๒ ๑๕ ๔ ๖ ๓๐๗ 

๑ เชียงราย ๔๐ ๑๕ - ๑ ๑ ๕๗ 

 เชียงใหม ๑๒ ๒๐ ๑ - ๑ ๓๔ 

  นาน ๔๒ ๑๓ ๑ - ๒ ๕๘ 

  พะเยา  - ๕ ๒ - - ๗ 

  แพร  ๕ ๗ ๑ - - ๑๓ 

  แมฮองสอน  - ๔ ๑ - - ๕ 

  ลำปาง  ๑๒ ๑๑ - ๑ - ๒๔ 

  ลำพูน  ๔ ๖ ๑ - - ๑๑ 

รวม เขต ๑  ๑๑๕ ๘๑ ๗ ๒ ๔ ๒๐๙ 

๒  ตาก  - ๖ ๒ - - ๘ 

  พิษณุโลก  - ๗ - - - ๗ 

  เพชรบูรณ  ๓ ๙ ๑ - - ๑๓ 

 สุโขทัย  - ๗ ๒ - - ๙ 

 อุตรดิตถ  - ๘  ๑ - ๙ 

รวม เขต ๒  ๓ ๓๗ ๕ ๑ - ๔๖ 

๓  กำแพงเพชร  - ๙ ๑  - ๑๐ 

  นครสวรรค  ๑ ๑๑ - ๑ ๒ ๑๕ 

  พิจิตร  ๑๑ ๘ ๑ - - ๒๐ 

 อุทัยธานี  - ๖ ๑ - - ๗ 

รวม เขต ๓  ๑๒ ๓๔ ๓ ๑ ๒ ๕๒ 
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เขต จังหวัด สอ รพช รพท.  รพศ.  อื่นๆ รวม 

ภาคกลาง  ๑๓๑ ๑๓๖ ๒๐ ๔ ๓ ๒๙๔ 

๔  นนทบุรี  - ๒ ๑ - - ๓ 

  ปทุมธานี  - ๔ ๑ - ๑ ๖ 

  พระนครศรีอยุธยา  ๔ ๑๒ - ๑ - ๑๗ 

  อางทอง  ๑๓ ๖ ๑ - - ๒๐ 

รวม เขต ๔  ๑๗ ๒๔ ๓ ๑ ๑ ๔๖ 

๕  ชัยนาท  ๕ ๔ ๑ - - ๑๐ 

 ลพบุรี  ๑๒ ๖ ๒ - - ๒๐ 

  สระบุรี  ๕ ๗ ๑ - - ๑๓ 

  สิงหบุรี  ๒ ๓ ๒ - - ๗ 

รวม เขต ๕  ๒๔ ๒๐ ๖ - - ๕๐ 

๖  กาญจนบุรี  - ๑๑ ๑ - - ๑๒ 

  นครปฐม  ๒ ๖ - - - ๘ 

  ราชบุรี  - ๔ ๒ - ๑ ๗ 

 สุพรรณบุรี  ๑๘ ๖ ๑ - - ๒๕ 

รวม เขต ๖  ๒๐ ๒๗ ๔ - ๑ ๕๒ 

๗  ประจวบคีรีขันธ  ๓ ๖ ๑ - - ๑๐ 

  เพชรบุรี  ๑๒ ๗ ๑ - - ๒๐ 

  สมุทรสงคราม  - ๒ ๑ - - ๓ 

  สมุทรสาคร  - ๑ ๑ - - ๒ 

รวม เขต ๗  ๑๕ ๑๖ ๔ - - ๓๕ 

๘ ฉะเชิงเทรา  - ๙ ๑ - - ๑๐ 

  นครนายก  - ๓ - - - ๓ 

  ปราจีนบุรี  ๑๘ ๔ - ๑ - ๒๓ 

  สมุทรปราการ  ๕ ๓ - - ๑ ๙ 

  สระแกว  ๓๒ ๖ ๑ - - ๓๙ 

รวม เขต ๘  ๕๕ ๒๕ ๒ ๑ ๑ ๘๔ 

ตาราง ๓.๑๔ (ตอ) 
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เขต จังหวัด สอ รพช รพท.  รพศ.  อื่นๆ รวม 

๙ จันทบุรี  - ๕ - - - ๕ 

  ชลบุรี  - ๙ - ๑ - ๑๐ 

  ตราด  - ๔ ๑ - - ๕ 

  ระยอง  - ๖ - ๑ - ๗ 

รวม เขต ๙  - ๒๔ ๑ ๒ - ๒๗ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ๖๒๙ ๒๔๓ ๑๔ ๔ ๑ ๘๙๒ 

๑๐ เลย  ๔๒ ๑๐ ๑ - - ๕๓ 

  หนองคาย  ๑ ๑๓ ๑ - - ๑๕ 

  หนองบัวลำภู  ๒๒ ๕ ๑ - - ๒๘ 

  อุดรธานี  ๔๗ ๑๕  ๑ - ๖๓ 

รวม เขต ๑๐  ๑๑๒ ๔๓ ๓ ๑ - ๑๕๙ 

๑๑ กาฬสินธุ  ๑๖ ๘ ๑ - - ๒๕ 

 นครพนม  ๑ ๑๐ ๑ - - ๑๒ 

 มุกดาหาร  ๒๗ ๖ ๑ - - ๓๔ 

 สกลนคร  - ๑๖ ๑ - - ๑๗ 

รวม เขต ๑๑  ๔๔ ๔๐ ๔ - - ๘๘ 

๑๒ ๓๔ ๑๖ ๑ - - ๕๑ 

  มหาสารคาม  ๖ ๑๐ ๑ - - ๑๗ 

  รอยเอ็ด  ๑๖๓ ๑๕ ๑ - ๑ ๑๘๐ 

รวม เขต ๑๒  ๒๐๓ ๔๑ ๓ - ๑ ๒๔๘ 

๑๓ ชัยภูมิ  ๘ ๑๔ ๑  - ๒๓ 

  นครราชสีมา  ๖๖ ๒๖ - ๑ - ๙๓ 

  บุรีรัมย  ๑๘ ๒๐ - ๑ - ๓๙  

 สุรินทร  ๓๐ ๑๓ - - - ๔๓ 

รวม เขต ๑๓  ๑๒๒ ๗๓ ๑ ๒ - ๑๙๘ 

๑๔ ยโสธร  ๙ ๘ ๑ - - ๑๘ 

 ศรีสะเกษ  ๑๒๘ ๑๘ ๑ - - ๑๔๗ 

  อำนาจเจริญ  ๖ ๖ ๑ - - ๑๓ 

  อุบลราชธานี  ๕ ๑๔ ๑ - ๒๐  

รวม เขต ๑๔  ๑๔๘ ๔๖ ๓ ๑ - ๑๙๘ 

ตาราง ๓.๑๔ (ตอ) 
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เขต จังหวัด สอ รพช รพท.  รพศ.  อื่นๆ รวม 

ภาคใต  ๒๗ ๑๐๐ ๑๐ ๔ - ๑๔๑ 

๑๕ ชุมพร  ๔ ๖ ๑ - - ๑๑ 

 ระนอง  ๑ ๔ - - - ๕ 

  สุราษฎรธานี  ๘ ๑๒ ๑ ๑ - ๒๒ 

รวม เขต ๑๕  ๑๓ ๒๒ ๒ ๑ - ๓๘ 

๑๖ ตรัง  - ๗ - ๑ - ๘ 

  นครศรีธรรมราช  - ๑๑ - ๑ - ๑๒ 

  พัทลุง  ๓ ๙ ๑ - - ๑๓ 

รวม เขต ๑๖  ๓ ๒๗ ๑ ๒ - ๓๓ 

๑๗ กระบี่  ๑ ๕ - - - ๖ 

  พังงา  - ๕ ๑ - - ๖ 

  ภูเก็ต  ๓ ๒ ๑ - - ๖ 

รวม เขต ๑๗  ๔ ๑๒ ๒ - - ๑๘ 

๑๘ นราธิวาส  ๑ ๖ ๒ - - ๙ 

  ปตตานี  - ๑๐ ๑ - - ๑๑ 

  ยะลา  - ๕ - ๑ - ๖ 

รวม เขต ๑๘  ๑ ๒๑ ๓ ๑ - ๒๖ 

 สงขลา  ๖ ๑๓ ๑ - - ๒๐ 

 สตูล  - ๕ ๑ - - ๖ 

รวม เขต ๑๙  ๖ ๑๘ ๒ - - ๒๖ 

 รวม ทั้งประเทศ  ๙๑๗ ๖๓๑ ๕๙ ๑๖ ๑๐ ๑,๖๓๓ 

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ๒๕๕๒ 

หมายเหตุ: อื่นๆ หมายถึง โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสุขภาพชุมชน สสช. 

ตาราง ๓.๑๔ (ตอ) 
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เม ื่อนำจำนวนสถานบร ิการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมาพ ิจารณา 

เปรียบเทียบกับจำนวนสถานบริการทั้งหมดแยกตามระดับของสถานบริการ ไดแก  

โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย แสดงตามตาราง ๓.๑๕ 

จะเห็นไดวา หนวยบริการการแพทยแผนไทยที่มีสัดสวนสูงที่สุดที่มีการใหรายงาน 

และขอรับเงินชดเชยบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดแก ระดับ 

โรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๖๓๑ แหง จากจำนวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งสิ้น ๗๓๔ 

แหง คิดเปนรอยละ ๘๕.๙๗ รองลงมาไดแก ระดับโรงพยาบาลศูนยและท่ัวไป 

จำนวน ๗๕ แหง จากจำนวนโรงพยาบาลศูนยและท่ัวไปทั้งสิ ้น ๙๔ แหง คิดเปน 

รอยละ ๗๙.๗๙ ต่ำสุดไดแก ระดับสถานีอนามัย จำนวน ๙๑๗ แหง จากจำนวน

สถานีอนามัยทั้งสิ้นจำนวน ๙,๗๖๔ แหง คิดเปนรอยละ ๙.๓๙ เทานั้น รายละเอียด

ตามตาราง ๓.๑๕ 

 

ตาราง ๓.๑๕ จำนวนและรอยละสถานบริการการแพทยแผนไทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

ที่ขอรับเงินชดเชยบริการการแพทยแผนไทย จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ระดับสถานบริการ จำนวนทั้งหมด (แหง) จำนวนที่รายงานขอรับเงินชดเชยบริการฯ รอยละ 

โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป  ๙๔  ๗๕  ๗๙.๗๙ 

โรงพยาบาลชุมชน  ๗๓๔  ๖๓๑  ๘๕.๙๗ 

สถานีอนามัย  ๙,๗๖๔  ๙๑๗  ๙.๓๙ 

รวม  ๑๐,๕๙๒  ๑,๖๒๓  ๑๕.๓๒ 

  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

สนับสนุนเพื่อชดเชยหนวยบริการการแพทยแผนไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๒ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๖,๓๓๗,๙๗๔.๙๖ บาท พบวา เขต ๗ ไดรับสนับสนุน

สูงสุด คิดเปนรอยละ ๒๐.๑๔ รองลงมาเปนเขต ๑๐ และเขต ๙ คิดเปนรอยละ 

๑๓.๒๖ และรอยละ ๑๓.๐๘ ตามลำดับ โดยเขตที่ไดรับการสนับสนุนต่ำสุด ไดแก 

เขต ๒ และเขต ๔ คิดเปนร อยละ ๒ .๒๕ และรอยละ ๓ .๐๑ ตามลำดับ  

รายละเอียดตามตาราง ๓.๑๖ และภาพ ๓.๑๐ ซึ่งการที่แตละเขตไดรับการจัดสรรใน

วงเงินที่แตกตางกัน ขึ้นกับการรับรูของเจาหนาที่ รวมทั้งการรายงานผลงานสงกลับให

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อเบิกเงินดังกลาว หากหนวยงานไมมีการจัด

ทำรายงาน จะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
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ตาราง ๓.๑๖ จำนวนเงินที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนเพื่อชดเชยหนวยบริการ

การแพทยแผนไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายเขต 

ลำดับ เขต จำนวนเงิน รอยละ 

๑ เขต ๗ ขอนแกน  ๙,๓๓๒,๓๗๓.๔๕  ๒๐.๑๔ 

๒ เขต ๑๐ อุบลราชธานี  ๖,๑๔๒,๙๒๘.๕๑  ๑๓.๒๖ 

๓ เขต ๙ นครราชสีมา  ๖,๐๖๐,๔๕๙.๖๓  ๑๓.๐๘ 

๔ เขต ๑ เชียงใหม  ๕,๗๘๘,๖๕๐.๓๑  ๑๒.๔๙ 

๕ เขต ๘ อุดรธานี  ๔,๙๙๗,๘๐๙.๙๔  ๑๐.๗๙ 

๖ เขต ๕ ราชบุรี  ๓,๒๐๕,๒๔๒.๙๓  ๖.๙๒ 

๗ เขต ๑๑ สุราษฎรธานี  ๒,๕๘๓,๘๗๗.๙๖  ๕.๕๘ 

๘ เขต ๖ ระยอง  ๒,๒๔๙,๒๒๙.๖๐  ๔.๘๕ 

๙ เขต ๑๒ สงขลา  ๒,๑๓๑,๖๕๒.๒๖  ๔.๖๐ 

๑๐ เขต ๓ นครสวรรค  ๑,๔๐๘,๖๔๒.๓๙  ๓.๐๔ 

๑๑ เขต ๔ สระบุรี  ๑,๓๙๕,๕๘๓.๘๘  ๓.๐๑ 

๑๒ เขต ๒ พิษณุโลก  ๑,๐๔๑,๕๒๔.๑๒  ๒.๒๕ 

Grand Total Grand Total  ๔๖,๓๓๗,๙๗๔.๙๖  ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ๒๕๕๓ 
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เขต ๒ พิษณุโลก 
๑,๐๔๑,๕๒๔.๑๒ บาท 
รอยละ ๒.๒๕ 

เขต ๗ ขอนแกน 
๙,๓๓๒,๓๗๓.๔๕ บาท 

รอยละ ๒๐.๑๔ 

เขต ๑๐ อุบลราชธานี 
๖,๑๔๒,๙๒๘.๕๑ บาท 

รอยละ ๑๓.๒๖ 

เขต ๙ นครราชสีมา 
๖,๐๖๐,๔๕๙.๖๓ บาท 

รอยละ ๑๓.๐๘ 

เขต ๑ เชียงใหม 
๕,๗๘๘,๖๕๐.๓๑ บาท 

รอยละ ๑๒.๔๙ 

เขต ๘ อุดรธานี 
๔,๙๙๗,๘๐๙.๙๔ บาท 

รอยละ ๑๐.๗๙ 

เขต ๕ ราชบุรี 
๓,๒๐๕,๒๔๒.๙๓ บาท 
รอยละ ๖.๙๒ 

เขต ๑๑ สุราษฎรธานี 
๒,๕๘๓,๘๗๗.๙๖ บาท 

รอยละ ๕.๕๘ 

เขต ๖ ระยอง 
๒,๒๔๙,๒๒๙.๖๐ บาท 
รอยละ ๔.๘๕ 

เขต ๑๒ สงขลา 
๒,๑๓๑,๖๕๒.๒๖ บาท 

รอยละ ๔.๖๐ 
เขต ๓ นครสวรรค 
๑,๔๐๘,๖๔๒.๓๙ บาท 
รอยละ ๓.๐๔ 

เขต ๔ สระบุรี 
๑,๓๙๕,๕๘๓.๘๘ บาท 

รอยละ ๓.๐๑ 

ภาพ ๓.๑๐ เปรียบเทียบจำนวนเงินการจัดสรรงบประมาณที่ สปสช.สนับสนุนเพื่อชดเชยหนวย

บริการการแพทยแผนไทย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รายเขต 
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๒.๔ มาตรฐานการบริการการแพทยแผนไทย 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไทย กองประกอบโรคศิลปะ ไดมอบหมายให 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กำหนดมาตรฐานงานบริการ 

การแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย 

๕ ดาน ไดแก 

๑. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช และสิ่งแวดลอม 

๒. บุคลากร 

๓. การปฏิบัติงาน 

๔. การควบคุมคุณภาพ 

๕. การจัดบริการ 

การจัดทำมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ แบงออกเปน ๒ ระดับ ไดแก 

๑. มาตรฐานในระดับโรงพยาบาล 

๒. มาตรฐานในสถานีอนามยั 

สำหรับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นๆ ใหใชมาตรฐานงานบริการการ

แพทยแผนไทย ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยที่ผลิตนักศึกษาดานการแพทยแผนไทย ใชมาตรฐานงานบริการ

การแพทยแผนไทยระดับโรงพยาบาล 

๒. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นๆ ใหพิจารณาจากลักษณะของการจัด

บริการการแพทยแผนไทย ถามีการจัดบริการใกลเคียงกับโรงพยาบาลใหใช

มาตรฐานระดับโรงพยาบาล และถาจัดบริการใกลเคียงกับสถานีอนามัย ให

ใชมาตรฐานระดับสถานีอนามัย 

 

มาตรฐานบริการการแพทยแผนไทยระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยมีสวน

เหมือนและสวนตางกันดังนี้ 

✿ สวนที่เหมือนกัน ไดแก ดานสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใชและสิ่งแวดลอม 

ดานการปฏิบัติงาน และดานการควบคุมกำกับคุณภาพ 

✿ สวนที่แตกตางกัน ไดแก  

 ✿ ดานบุคลากร แตกตางกันที่ ผูที่ทำหนาที่ซักประวัติ ตรวจรางกาย 

วิน ิจฉัยโรค และส่ังการรักษา และผู ใหบริการการแพทยแผนไทย 

เนื่องจากในระดับสถานีอนามัยไมมีผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย

แผนปจจุบัน) ยกเวนบางสถานีอนามัยเทานั้นที่มีแพทยมาออกตรวจเปน

ครั้งคราว 
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 ✿ ดานการจัดบริการ แตกตางกันเฉพาะประเด็นการจัดบริการการแพทย

แผนไทยเพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับการใชยาสมุนไพร และการใหบริการ

นวดเพื่อการบำบัดรักษา 

ผู สนใจรายละเอียด สามารถสืบคนไดจากเอกสารมาตรฐานงานบริการ 

การแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถาบัน 

การแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยใน 

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 

การประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทย 
แนวทางการประเมินมาตรฐาน 

หนวยงานระดับจังหวัดดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานงาน

บริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ ซึ่งองคประกอบและจำนวนของ 

คณะกรรมการ ตลอดจนวิธีการประเมิน ใหจังหวัดเปนผู กำหนดไดเองตามความ 

เหมาะสม โดยมีการประเมิน ๒ ปตอครั้ง ถาหากจังหวัดใดตองการประเมินทุกปก็ให

สามารถดำเนินการได เมื่อประเมินเรียบรอยแลว จังหวัดรวบรวมรายชื่อสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐที่ไดมาตรฐานสงไปยังสถาบันการแพทยแผนไทย 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสถานบริการดานการแพทยแผนไทยสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผานการประเมินมาตรฐาน จำนวนทั้งสิ้น ๖,๑๕๔ 

แหง คิดเปนรอยละ ๕๘.๑๐ โดยหนวยบริการระดับโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป ทุกแหง 

(๙๔ แหง) ผานการประเมินทุกแหง โรงพยาบาลผานการประเมินรอยละ ๙๓.๓๒ 

(จำนวนทั้งหมด ๗๓๔ แหง ผานการประเมิน ๖๘๕ แหง) และสถานีอนามัย ผาน 

การประเมินรอยละ ๕๕.๐๕  

นอกจากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะกำหนด

มาตรฐานระบบบริการการแพทยแผนไทยแลว เพื่อใหผูใหบริการดานการแพทยแผนไทย

มีมาตรฐาน คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ไดจัดทำกฎกระทรวงและ

ระเบียบวาดวยการอบรมหรือถายทอดความรู การทดสอบความรู และการรับรอง

สถาบันหรือสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๐ สำหรับผูขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๓(๑)(ก) และ (ข) ดวย 
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มาตรฐานวิชาชีพผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย  
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยมีมติใหกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ 

ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒๐-๖/๒๕๕๑  

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ไวดังนี้ 

“การประกอบวิชาชีพทุกสาขาในปจจุบันตองการมาตรฐานวิชาชีพเปนอยางยิ่ง 

เพื่อเปนบรรทัดฐานใหเกิดความเสมอภาค เทาเทียมกันในการคุ มครองสวัสดิภาพ 

ของประชาชนผู รับบริการ ผู ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ไดแก  

เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทย และการนวดไทย ก็เชนกัน จักตองมี

มาตรฐานวิชาชีพ อันประกอบดวย การมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งกาย จิตใจ ทางปญญา

และทางสังคม มีความรู ความสามารถ ความรับผิดชอบและทักษะทางวิชาชีพเพียงพอ 

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดี อุทิศตัวประกอบโรค

ศิลปะตามปรัชญาแหงวิชาชีพการแพทยแผนไทย คือ ยึดถือสวัสดิภาพและสุขภาพของ 

ผูปวยและสาธารณชนเปนอันดับแรก โดยประกอบโรคศิลปะเพื่อบำบัดโรค รักษาผูปวย

ดวยการแพทยแผนไทยเพื่อคุมครองสวัสดิภาพของประชาชนและผูปวยอยางถึงพรอม

ดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพการแพทยแผนไทย 

นอกจากนี้ ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยจะตองมีความรูความ

เขาใจสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม นโยบายสาธารณสุข จะตองใฝรู

เพื่อพัฒนาวิชาชีพการแพทยแผนไทย มีความสามารถและทัศนคติที่ดีในการประสาน 

รวมมือ ติดตอสื่อสารกับประชาชน เผยแพรถายทอดความรูทางวิชาชีพการแพทย 

แผนไทย เขาใจ และรับผิดชอบตอกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทยแผนไทยและกฎหมายท่ัวไปในฐานะพลเมืองที่ดี” 

 

สถาบนัท่ีไดรบัการรบัรองในการจัดอบรมตามหลกัสูตรวชิาชพีการนวดไทย (๘๐๐ ชัว่โมง) 
คณะอนุกรรมการวิชาชีพดานการนวดไทยไดพิจารณารับรองสถาบันจำนวน  

๑๓ แหง ดังนี้ 

 ๑. สมาคมวิชาชีพการนวดไทย อาคารเรือนพระยาพิศณุประสาทเวช  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

กระทรวงสาธารณสุข 

 ๒. สมาคมแพทยแผนไทย จังหวัดชุมพร 

 ๓. โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมไทย กรุงเทพมหานคร 
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 ๔. โรงเรียนนวดแผนไทยโบราณเชตวัน กรุงเทพมหานคร 

 ๕. โรงเรียนเพ็ญแขแพทยแผนไทย จังหวัดปทุมธานี 

 ๖. คลินิกประสาทยแผนไทย จังหวัดลพบุรี 

 ๗. คลินิกแพทยแผนไทย ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 ๘. บานสวนสหคลินิก กรุงเทพมหานคร 

 ๙. คลินิกหมอนภาการแพทยแผนไทย จังหวัดนนทบุรี 

 ๑๐. คลินิกแพทยแผนไทย จังหวัดระยอง 

 ๑๑. คลินิกแพทยแผนไทยเตาปูน 

 ๑๒. ศูนยสาธารณสุข นครศรีธรรมราช 

 ๑๓. โรงเรียนแพทยแผนไทย ชีวกโกมารภัทร 

(มติคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยครั้งที่ ๒๐-๖/๒๕๕๑ วันที่ 

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑-๑/๒๕๕๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒) 

 

สถาบันที่ไดรับการรับรองตามหลักสูตรผูชวยแพทยแผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง 
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยมีมติรับรองสถาบัน รวมจำนวน 

๔๙ แหง ดังนี้ 

 ๑. สมาคมแพทยแผนไทย จังหวัดชุมพร 

 ๒. ศูนยฝกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคใต จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ๓. โรงเรียนพิศิษฐเวชกรรมไทย กรุงเทพมหานคร 

 ๔. โรงเรียนแพทยแผนไทยชีวกโกมารภัจจ จังหวัดเชียงใหม 

 ๕. โรงเรียนเพ็ญแขแพทยแผนไทย จังหวัดปทุมธานี 

 ๖. คลินิกประสาทแผนไทย จังหวัดลพบุรี 

 ๗. คลินิกแพทยแผนไทยภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 ๘. บานสวนสหคลินิก กรุงเทพมหานคร 

 ๙. คลินิกแพทยแผนไทยเตาปูน กรุงเทพมหานคร 

 ๑๐. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

 ๑๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทอง 

(ลำดับที่ ๑–๑๑ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย 

แผนไทย ครั้งที่ ๒๐-๐๖-๒๕๕๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) 

 ๑๒. คลินิกและโรงเรียนการแพทยแผนไทยจันทนี จังหวัดเชียงราย 

 ๑๓. โรงเรียนลานนานวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม 
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 ๑๔. ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทย (วัดใหมบานดอน)  

จังหวัดนครราชสีมา 

 ๑๕. ศูนยฝกอบรมเวชศักดิ์คลินิก การแพทยแผนไทย กรุงเทพมหานคร 

 ๑๖. คลินิกการแพทยแผนไทยหมอลัดดา จังหวัดนครสวรรค 

 ๑๗. โรงเรียนนวดแผนไทยภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

 ๑๘. ศูนยสงเสริมอาชีพคนตาบอด ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

 ๑๙. โรงเรียนอาชีวบุญเรืองหัตถศาสตรและสปา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๒๐. โรงเรียนสงเสริมภูมิปญญาไทย อุดรธานี 

 ๒๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว 

 ๒๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

 ๒๓. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 

 ๒๔. โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 ๒๕. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร 

 ๒๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ๒๗. โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๒๘. โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 ๒๙. มูลนิธิแพทยแผนไทยพัฒนา จังหวัดนนทบุรี 

 ๓๐. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 

 ๓๑. วิทยาลัยการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี 

 ๓๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ๓๓. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

 ๓๔. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง 

 ๓๕. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 

 ๓๖. ศูนยศึกษาและสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทย จังหวัดลพบุรี 

 ๓๗. โอภาษีคลินิกการแพทยแผนไทย จังหวัดสุรินทร 

(ลำดับที่ ๑๒–๓๗ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผน

ไทย ครั้งที่ ๒-๒/๒๕๕๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒) 

 ๓๘. โรงเรียนอาชีวะบุญเรืองหัตถศาสตรและสปา จังหวัดสุราษฎรธานี 

 ๓๙. โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

 ๔๐. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 ๔๑. โรงพยาบาลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 ๔๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

 ๔๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 

 ๔๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 

 ๔๕. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ๔๖. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 

 ๔๗. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

 ๔๘. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

 ๔๙. โรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง 

(ลำดับที่ ๓๘–๔๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย 

แผนไทย ครั้งที่ ๙-๙/๒๕๕๒ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒) 

 

ในสวนหนวยงานที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจและประเมิน

มาตรฐานสถานประกอบการกลางสำนักสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ที่ไมใชการประกอบโรคศิลปะ เปนเพียงการประเมินมาตรฐานสถาน

ประกอบการที่ใหบริการนวด พบมีจำนวนมาก ผูสนใจสามารถสืบคนรายละเอียดได

จากเอกสารมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการ

แพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการ

การแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
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๓.๓ งบประมาณดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  

และการแพทยทางเลือก ในระบบสุขภาพ 
 

ตาราง ๓.๑๗ งบประมาณภาครัฐดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน และการแพทย 

ทางเลือก ป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓  

หนวย: ลานบาท 

ป 
งบ 

ประมาณ 

กรมพัฒนา 
การแพทย 
แผนไทย 

และการแพทย 
ทางเลือก 

สำนักงาน 
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรม
วิทยาศาสตร 
การแพทย 

กองทุน 
ภูมิปญญา 
การแพทย 
แผนไทย 

กองทุน 
สปสช. 

สสส. รวม 

๒๕๔๕  ๐  ๓๙.๐๙๖๙ NA  ๐  ๐  ๐  ๓๙.๐๙๖๙ 

๒๕๔๖  ๐  ๗๕.๔๐๒๙ NA  ๐  ๐  ๐  ๗๕.๔๐๒๙ 

๒๕๔๗  ๑๒๐.๑๓๓  ๐ NA  ๐  ๐  ๐  ๑๒๐.๑๓๓ 

๒๕๔๘  ๑๑๒.๙๖๙  ๐ NA  ๑๐.๐  ๐  ๐  ๑๒๒.๙๖๙ 

๒๕๔๙  ๑๑๓.๑๔๐  ๕.๗๖๕  ๑๘.๑  ๒๐.๐  ๐  ๐  ๑๕๗.๐๐๕ 

๒๕๕๐  ๑๓๔.๑๑๐  ๓๐.๔๖๕  ๗๖.๓๔๘๙  ๔๐.๐  ๒๘.๒  ๑๐.๐  ๓๑๙.๑๒๓๙ 

๒๕๕๑  ๑๕๑.๖๓๐  ๔๑.๑  ๘๘.๕๖๓๔  ๘๐.๐  ๔๖.๔๖๖  ๑๐.๐  ๔๑๗.๗๕๙๔ 

๒๕๕๒  ๓๖๘.๘๗๐๒  ๖.๗๕  ๗๒.๔๖๔๖  ๑๕๐.๐  ๔๗.๐๒๖  ๑๐.๐  ๖๕๕.๑๑๐๘ 

๒๕๕๓  ๑๗๓.๓๓๔๕  ๐ NA  ๑๓๐.๐  ๙๔ NA  ๓๙๗.๓๓๔๕ 

รวม  ๑,๑๗๔.๑๘๖๗  ๑๙๘.๕๗๙๘  ๒๕๕.๔๗๖๙  ๔๓๐  ๒๑๕.๖๙๒  ๓๐.๐  ๒,๓๐๓.๙๓๕๔ 

รอยละ  ๕๐.๙๗  ๘.๖๒  ๑๑.๐๙  ๑๘.๖๖  ๙.๓๖  ๑.๓๐  ๑๐๐ 

ที่มา: ๑. เอกสาร พ.ร.บ.งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๓ 
 ๒. ชาสีมาศ ตันสุขเทพวีรวงศ “การสนับสนุนและจัดสรรงบกองทุนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทยสำหรับกลุม 

ผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (UC) โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ป ๒๕๕๐-๒๕๕๒”  
 ๓. สำนักงานสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ, ๒๕๕๓ (การจัดสรรโครงการ ๓ ป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ จึงไดเฉลี่ยปละ  

๑๐ ลานบาท ในสวนป พ.ศ. ๒๕๕๓ อยูระหวางการพิจารณาโครงการ ยังไมไดจัดสรร) 
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สถานการณภาพรวม 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยมติความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไดจัดตั ้งศูนยประสานงานการแพทยและ

เภสัชกรรมไทย เพื่อเปนองคกรประสานงานการพัฒนาการแพทยแผนไทย สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตดวยความจำกัดของขนาดและโครงสรางของ

องคกรและความจำกัดดานงบประมาณ ทำใหองคกรมิอาจรองรับการพัฒนาการแพทย

แผนไทยอยางเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดจัดตั ้งสถาบันการแพทยแผนไทย  

เปนหนวยงานระดับกองในสังกัดกรมการแพทย ตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖ เพื่อ

เปนศูนยกลางการพัฒนา การประสานงาน การสนับสนุน และความรวมมือดาน 

การแพทยแผนไทย 

ตอมาในป ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยไดมีการประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และในมาตรา ๑๒ 

ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดระบุใหมีสถาบันการแพทยแผนไทย ในสำนักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข โดยใหมีอำนาจหนาที่ดำเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองและ

สงเสริมการศึกษา อบรม การศึกษาวิจัย และพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ

สมุนไพร ทำใหงานดานการแพทยแผนไทยกลับมาเปนบทบาทภารกิจของสังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง 

ในป ๒๕๔๕ มีการปฏิรูปโครงสรางบทบาทภารกิจ อัตรากำลังของกระทรวง

สาธารณสุข โครงสรางดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดมีการ

ปรับปรุงดวย โดยโอนหนวยงานสถาบันการแพทยแผนไทย ศูนยความรวมมือการแพทย

แผนไทย-จีน และศูนยประสานงานการแพทยทางเลือก มาสังกัด กรมพัฒนาการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ตั้งขึ้นใหม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ  

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมพัฒนาการแพทย 

แผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕)  

นับแตนั้นมา กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจึงเปนหนวยงาน

หลักของกระทรวงสาธารณสุขในการดำเนินการรวมทั้งจัดตั ้งคำของบประมาณดาน 

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนตนมา 

ตามที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา พัฒนาการหนวยงานที่รับผิดชอบงานดาน

การแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก มีความสอดคลองกับขอมูลการจัดสรรงบ

ประมาณภาครัฐอยางเห็นไดชัด นั่นคือ ชวงแรกในป ๒๕๔๕–๒๕๔๖ มีแตสำนักงาน
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ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อการ

พัฒนางานดานการแพทยแผนไทย ตอมา เมื่อมีการกอตั้งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือกเพื่อเปนหลักในเรื่องนี้ รัฐบาลก็ไดจัดสรรงบประมาณสวนใหญ

ใหกับกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนหลัก ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตนมา และในปถัดมา คือในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เริ่มไดรับ

จัดสรรงบประมาณสำหรับกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย อยางตอเนื่องจนถึง

ปจจุบัน อยางไรก็ตาม งบประมาณสวนใหญนั้นเปนงบประมาณเพื่อการพัฒนางานวิชา

การ การฝกอบรม การพัฒนามาตรฐานการบริการ เนื่องจากกรมพัฒนาการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกมีบทบาทภารกิจเปนหนวยงานวิชาการ นอกจากนี้งบ

ประมาณสวนหนึ่งตองจัดสรรเพื่อการพัฒนาการแพทยแผนจีนและการแพทยทางเลือก

ดวย ในขณะที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งเปนหนวยงานพัฒนา วิจัย คุณภาพ

มาตรฐานผลิตภัณฑ ไดเริ่มมีบทบาทชัดเจนในการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร และมี

กำหนดผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัด ใน พ.ร.บ.งบประมาณที่ชัดเจน 

อยางไรก็ตาม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่มีบทบาทในการ

ดำเนินงานดานสุขภาพในสวนภูมิภาค จะไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา

ระบบบริการจัดการดานสุขภาพสวนภูม ิภาค โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ทั่วประเทศ ในชวงแรกของการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทยและการแพทย 

ทางเลือก 

ตอมาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได

เริ่มมีนโยบายในการจัดสรรเงินเหมาจายรายหัวเพื่อการพัฒนางานบริการดานการแพทย

แผนไทยในสถานบริการเชนกัน และไดรับตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

จากตาราง ๓.๑๗ พบวาในระยะเวลา ๙ ปที่ผานมา ตั้งแตปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๕๓ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนางานดานการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกกวา ๒,๒๗๓.๙๓๕๔ ลานบาท และมีแนวโนมเพิ่มสูง

มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาอีกหลายแหงที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การลงทุนดานการผลิตบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก รวมทั้ง ยังมีบริการดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอีกจำนวน

มากท่ีดำเนินการโดยภาคเอกชน ไดแก บริการนวด สปา การแพทยทางเลือกท่ีหลากหลาย  

เปนตน 

รายละเอียดงบประมาณที่แตละหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณภาครัฐ 

ประมวลไดรายหนวยงาน ดังนี้ 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

156

๓.๑ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กอตั้ง มาตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๔๕ มีบทบาทภารกิจหลักในการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย แพทยพื้นบาน 

และการแพทยทางเลือก ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๔๗ เปนตนมา  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดรับการจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อดำเนินการตามภารกิจ จำนวน ๑๒๐.๑๓๓ ลานบาท ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และไดรบัการจัดสรรลดลงเหลือ ๑๑๒.๙๖๙ ลานบาท ในปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ในขณะที่ไดรับจัดสรรเพิ่มในกองทุนพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

เปนปแรก จำนวน ๑๐ ลานบาท หลังจากนั้น กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการ

แพทยทางเลือกไดรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ ้นมาตลอด จำนวน ๑๑๓.๑๔๐, 

๑๓๔ .๑๑๐, ๑๕๑ .๖๓๐, ๓๖๘ .๘๗๐๒ และ ๑๗๓ .๓๓๔๕ ลานบาท ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๓ ตามลำดับ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณในวงเงินที่สูงเนื่องจากไดรับการจัดสรรงบลงทุนเพื่อ 

การกอสรางอาคารที่ทำงานกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

อยางไรก็ตาม พบวา งบประมาณในสวนงบดำเนินงานของกรมพัฒนาการแพทย 

แผนไทยและการแพทยทางเลือกลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ กวาครึ่งหนึ่ง 

นัน่คือ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรบัจดัสรรงบดำเนินงาน จำนวน ๑๓๓ ลานบาท  

และไดรบัการจดัสรรงบดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๖๕ ลานบาท 

เทานั้น ในขณะเดียวกัน งบประมาณในสวนกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยก็ลดลง

เชนกัน นั่นคือ ลดลงจากปงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่ไดรับจำนวน ๑๕๐ ลานบาท และ

ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๓๐ ลานบาทเทานั้น 

   

๓.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการดำเนินการบริหารและ

บริการโดยหนวยบริหารและบริการที่กระจายอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได รับการสนับสนุนงบประมาณใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๖ หลังจากนั ้นกระทรวงสาธารณสุขไดตั ้งกรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกขึ้น และนับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๔๗ เปนตนมา ไดจัดสรรงบประมาณใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือกเพื่อดำเนินการภารกิจการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
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ทางเลือกตั้งแตนั้นมา ตอมามีนโยบายใหการดำเนินงานบริหารจัดการและบริการใน 

สวนภูมิภาคใหมีการตั้งงบประมาณไวที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดเริ่มมี

การจัดสรรงบประมาณใหกับสำนักงานปลัดกระทรวงอีกครั้งตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๔๙ จนถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได

รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๙.๐๙๖๙ ลานบาท และ ๗๕.๔๐๒๗ ลานบาท  

ตามลำดับ บรรจุในงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผลผลิต สงเสริม

และพัฒนาการแพทยแผนไทย กิจกรรม การรวม พัฒนาและเผยแพรองคความรู,  

การพัฒนาบุคลากร, การจัดตั้งศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย, และการคุมครองสิทธิ

บัตรและภูมิปญญา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับจัดสรร

งบประมาณจำนวน ๕.๗๖๕ ลานบาท ในผลผลิต องคความรูดานการแพทยแผนไทย  

การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ไดรับการพัฒนาและถายทอดสู

ชุมชน กิจกรรม ถายทอดองคความรูและสรางกระแสการใชองคความรูดานการแพทย

แผนไทย ซึ่งไดจัดสรรใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่กำหนด จำนวน ๒๕ แหง 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับจัดสรร 

งบประมาณจำนวน ๓๐.๑๖๕ ลานบาท เพื่อดำเนินงานในผลผลิตองคความรูดาน 

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ไดรับการ

พัฒนาและถายทอดสูชุมชน กิจกรรม ถายทอดองคความรูและสรางกระแสการใช 

องคความรูดานการแพทยแผนไทย จำนวน ๕.๗๖๕ ลานบาท และกิจกรรมพัฒนา

ผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อดำเนินการสรางอาคารตนแบบเครื่องดื่มอาหารและยาสมุนไพร 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จำนวน ๒๔.๗ ลานบาท 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับจัดสรร 

งบประมาณ จำนวน ๔๑.๑ ลานบาท ในผลผลิต องคความรูดานการแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ไดรับการพัฒนาและถายทอดสู

ชุมชน กิจกรรม ถายทอดองคความรูและสรางกระแสการใชองคความรูดานการแพทย

แผนไทย จำนวน ๗.๕ ลานบาท และกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร เพื่อดำเนิน

การสรางอาคารตนแบบเครื่องดื่มอาหารและยาสมุนไพร โรงพยาบาลเจาพระยา 

อภัยภูเบศร จำนวน ๓๓.๖ ลานบาท 
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ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดรับจัดสรร 

งบประมาณ จำนวน ๔๑.๑ ลานบาท ในผลผลิต องคความรูดานการแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และสมุนไพร ไดรับการพัฒนาและถายทอดสู

ชุมชน กิจกรรม ถายทอดองคความรูและสรางกระแสการใชองคความรูดานการแพทย

แผนไทย จำนวน ๖.๗๕ ลานบาท 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

๓.๓ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีภารกิจที่เกี่ยวของกับงานการแพทยแผนไทยในเรื่อง

การพัฒนาองคความรู และผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนา การศึกษาวิจัยดาน 

สมุนไพรครบวงจร พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๘ ไมมีแผนงบประมาณชัดเจนในเรื่อง 

การพัฒนางานสมุนไพร ซึ่งเริ่มมีผลผลิต กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการพัฒนางาน 

สมุนไพรตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๒ และพบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๓ ไมมีผลผลิต กิจกรรม แยกชัดเจน ซึ่งอาจรวมอยูในผลผลิต กิจกรรม รวม

กับงานวิจัยพัฒนาดานอื่นๆ ไมสามารถแยกงบประมาณออกมาได 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ บรรจุใน ๑) แผนงบประมาณปรับโครงสรางการ

ทองเที่ยว การบริการและการคา ผลผลิต ผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม 

องคความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกที่มีการ

วิจัย พัฒนา และประยุกตใช ๒) แผนงบประมาณดานวิจัย กิจกรรม ตรวจวิเคราะห

สมุนไพร ๓) แผนงบประมาณการขจัดความยากจน กิจกรรม ตรวจวิเคราะหสมุนไพร

และไวนไทย 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดรับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวของกับงานดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จำนวนทั้งสิ้น ๗๖.๓๔๘๙ ลานบาท บรรจุ

ในแผนงบประมาณปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการและการคา ผลผลิต  

องคความรูและผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนา กิจกรรม ศึกษาวิจัยดานสมุนไพร

ครบวงจร จำนวน ๖๕.๕๘๐๙ ลานบาท และผลผลิต สมุนไพรมีคุณภาพและ 

ความปลอดภัย กิจกรรม พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสมุนไพร จำนวน 

๑๐.๗๖๘ ลานบาท 
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ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๘๘.๕๖๓๔ 

ลานบาท บรรจุอยูในผลผลิต องคความรูและผลิตภณัฑจากการวิจยัและพฒันา กิจกรรม  

ศึกษาวิจัยดานสมุนไพรครบวงจร 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดรับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๗๒.๔๖๔๖ 

ลานบาท บรรจุในผลผลิต องคความรูและผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนา กิจกรรม 

ศึกษาวิจัยดานสมุนไพร 

  

๓.๔ กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดดำเนินการขอรับการ

จัดสรรงบประมาณในลักษณะของกองทุนภูม ิปญญาการแพทยแผนไทย ตั ้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวนเงิน ๑๐ ลานบาท และเพิ่มขึ้นเปน ๒๐, ๔๐, 

๘๐, ๑๕๐ และ ๑๓๐ ลานบาท ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑, 

๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ตามลำดับ 

กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตั้งขึ้นในกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยฯ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนทุนหมุนเวียนสำหรับใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานที่

เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย บริหารจัดการโดย 

คณะอนุกรรมการกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จำนวน ๑๗ ทาน ประกอบ

ดวยอนุกรรมการโดยตำแหนง ๑๑ ทาน และอนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ปลัดกระทรวง 

แตงตั้งจำนวน ๖ ทาน มีอำนาจหนาที่สำคัญไดแก การกำหนดนโยบาย ระเบียบ

ปฏิบัติ ตรวจสอบและประเมินผล พิจารณาอนุมัติคำขอและจัดสรรเงินกองทุน โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ขอบเขตกิจกรรมที่กองทุนฯใหการสนับสนุน ไดแก การสำรวจ รวบรวม ศึกษา

และวิจัยองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การเพาะปลูก ผลิต แปรรูปหรือ

ขยายพันธุพืชสมุนไพร การโฆษณา ประชาสัมพันธที่เกี่ยวของกับการคุมครองและ 

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การพัฒนาบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและ

องคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย การอนุรักษสมุนไพรและการใชประโยชน

สมุนไพรอยางย่ังยืน การบริหารและการดำเนินงานตามแผนจัดการเพื่อคุ มครอง 

สมุนไพร การบริหารจัดการกองทุนและการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการคุ มครองและ 

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

160

๓.๕ กองทุนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทยสำหรับกลุมผูมีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพ (UC) 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดเริ่มจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนิน

งานกองทุนหลักประกันสุขภาพสำหรับการจัดบร ิการแพทยแผนไทยนับตั ้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ สอดคลองกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓ กำหนดให “… บริการสาธารณสุข ครอบคลุมถึงการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก ตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ...” 

วัตถุประสงคของการบริหารจัดการงบกองทุนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย

สำหรับกลุมประชาชนผูมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ๑) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการ

แพทยแผนไทยใหเปนบริการสุขภาพทางเลือกที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

และไดมาตรฐาน ๒) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาใหการแพทยแผนไทย การแพทยทาง

เลือก สามารถเชื่อมโยงควบคูไปกับบริการแพทยแผนปจจุบันไดอยางเหมาะสมในแตละ

บริบท ๓) เพื่อสรางระบบสุขภาพที่มีความยั่งยืน มีสวนรวม และสามารถพึ่งตนเองได

ในระยะยาว 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได

อนุมัติกรอบแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ใหเปนเงินสมทบเพื่อ

ชดเชยบริการการแพทยแผนไทย โดยเริ่มสนับสนุนงบประมาณสมทบคาบริการ วงเงิน 

๒๘.๒ ลานบาท (มติประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันที่ 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐) ซึ่งเปนการสนับสนุนงบประมาณในชวงปลายปงบประมาณ ยัง

ไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จึงมีมติใหนำวงเงินดังกลาวไปใชพรอมกับการบริหารงบ

ประมาณประจำปถัดไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดจัดสรร

งบประมาณเหมาจายรายหัวสมทบการบริการแพทยแผนไทยในอัตรา ๑ บาทตอหัว

ประชากร ๔๖.๔๖๖ ลานคน เปนเง ินทั ้งสิ ้น ๔๖.๔๖๖ ลานบาท ตามมติคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ครั ้งที่ ๙(๔)/๒๕๕๐ วันที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๕๐ โดยกำหนดใหกลุมกองทุนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทยเปนหนวยบริหาร

จัดการและพัฒนาระบบบริการภายใตการชี้แนะของอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดจัดสรร

งบเหมาจาย ๑ บาทตอหัวประชากร เพื่อสมทบการบริการแพทยแผนไทยตอเนื่องเปน

ปที่สาม ไดรับงบประมาณจำนวน ๔๗.๐๒๖ ลานบาท ตามจำนวนประชากรผูมีสิทธิ
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หลักประกันสุขภาพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 

๙/๒๕๕๑ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๑ เปนการสนับสนุนใหมีการจัดบริการ

แพทยแผนไทยเพื่อการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งครอบคลุมบริการ นวด อบ และ

ประคบสมุนไพร โดยในสองปแรกของการสนับสนุนดังกลาวเปนไปในลักษณะเพื่อการ

จายชดเชยการบริการรักษาและฟนฟู นวด อบ ประคบ ที่เปนไปตามความเห็นและ 

ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการแพทยแผนไทยที่ระบุวา ตนทุนที่แทจริงของบริการ

สาธารณสุขในสวนผู ปวยนอก ได รวมบริการการแพทยแผนไทยไว แล ว ดังนั ้น 

การสนับสนุนแบบสมทบในอัตรา ๑ บาทตอหัวประชากรนี้ เพื่อกระตุนบริการและสราง

แรงจูงใจในการบริการ และการบริหารจัดการขอมูลบริการผานระบบสารสนเทศของ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังนั้น จึงไดจัดสรรใหเฉพาะหนวยบริการที่มีการ

ใหบริการการแพทยแผนไทยและจัดสงขอมูลบริการแพทยแผนไทย 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพไดพัฒนาระบบการจายเงินงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนหนวยบริการ ตามลำดับชวงเวลา ดังนี้ 

✿ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๑ จัดสรรโอนเงินตรงไปยังสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดทุกแหง เพื่อเปนทุนประเดิมกอนเร ิ่มระบบและให

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีหนาที่จัดสรรตอใหแกหนวยบริการและสถานี

อนามัยทุกแหงที่รวมจัดบริการ นวด อบ ประคบ ตามสภาพและบริบทของ

พื้นที่ 

✿ ปงบประมาณ ๒๕๕๑ เปนการจัดสรรเพิ่มเติมแบบ on top โดยโอนเงิน

ตรงใหแกสถานบริการทุกแหงที่มีการสงขอมูลการใหบริการและมีบริการสูง

กวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ ในอัตรา ๒๐๐ บาทตอบริการ เฉพาะสวนที่เกิน

คาเฉลี่ย 

✿ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัด

บริการและชดเชยตนทุนบางสวนเพิ่มเติมใหแกหนวยบริการทุกแหงที่สงขอมูล

บริการนวด อบ ประคบ โดยจายในอัตราคงที่ ๕๐ บาทตอครั้ง ในระยะ

เวลา ๓ ไตรมาส และจายสวนที่เหลือเฉลี่ยเพิ่มเติมใหทุกแหงในไตรมาส

สุดทาย ซึ่งประมาณการไดวาในปงบประมาณ ๒๕๕๒ หนวยบริการที่จัด

บริการแพทยแผนไทยทุกแหงจะไดรับเงินสนับสนุนการบริการในอัตราเฉลี่ย

ประมาณ ๙๐–๑๐๐ บาทตอครั้ง 
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✿ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ไดเห็นชอบกรอบการบริหารงบเหมาจายรายหัวใหสนับสนุนการจัดบริการ

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพิ่มเปน ๒ บาทตอหัวประชากร 

วงเงินรวมประมาณ ๙๔ ลานบาท มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ งบประมาณดัง

กลาวจะทำใหการชดเชยตนทุนบริการเปนไปอยางสมเหตุสมผล ชวยกระตุน

บริการไดมากขึ้น 

✿ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได

ตั้งเปาหมายจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทย 

จำนวน ๖ บาทตอประชากร ซึ่งคาดวาสถานพยาบาลท่ัวประเทศจะ

สามารถขยายการใหบริการไดครอบคลุมในเรื่องบริการการแพทยแผนไทย

มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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บทความนี ้จะนำเสนอสถานการณของระบบยาแผนไทยและยาพัฒนาจาก 

สมุนไพรใน ๔ ประเด็น ไดแก สถานการณการคัดเลือกยา สถานการณการจัดหาและ

การผลิตยา สถานการณการกระจายยา และสถานการณการสงเสริมการใชยาอยาง

เหมาะสม ในระบบสุขภาพของประเทศไทย  

๔.๑ สถานการณการคัดเลือกยา 
๑.๑ การขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 

กระทรวงสาธารณสุข ไดมีนโยบายที่จะใหประชาชนเขาถึงยาแผนไทยและ 

ยาพัฒนาจากสมุนไพรไดงาย โดยการปรับเกณฑขยายกลุมยาและอาการ เพื่อที่จะให

ทะเบียนยาสามัญประจำบานแผนโบราณเพิ่มมากขึ้น สามารถจำหนายไดท่ัวไป 

จากขอมูลการขึ้นทะเบียนตำรับยาของยาแผนโบราณ ตั้งแต ป ๒๕๒๖-๒๕๕๒ 

มีมากถึง ๑๒,๐๒๕ ตำรับ (ตาราง ๔.๑) และเมื่อพิจารณาตามรูปแบบยา สวนใหญ

๔ สถานการณยาแผนไทย 

บทที่ 
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เปนยาเม็ดและยาผง (ตาราง ๔.๒) แตไมสามารถหาขอมูลจำแนกตามหมวดยาในการ

รักษา จึงไมสามารถระบุไดวา มียาที่ขึ้นทะเบียนครอบคลุมในการรักษาโรคอยางไร ทั้งนี้

อาจเนื่องจากการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมีหลักการที่แตกตางจากแผนปจจุบัน รวมทั้ง 

การระบุขอบงใช และยังไมมีการจัดระบบการแบงหมวดหมูไว 

 

ตาราง ๔.๑ สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณในแตละป ตั้งแตป ๒๕๒๖-๒๕๕๒ 

ปที่อนุมัติทะเบียน 
สำหรับมนุษย สำหรับสัตว 

รวมทั้งหมด 
ผลิต นำเขา ผลิต นำเขา 

๒๕๒๖  ๙๓  ๖  ๖ ๐  ๑๐๕ 

๒๕๒๗  ๒๕๒  ๑๘  ๑ ๐  ๒๗๑ 

๒๕๒๘  ๓๔๐  ๗๒  ๘ ๐  ๔๒๐ 

๒๕๒๙  ๗๐๐  ๑๑๘  ๒๒ ๐  ๘๔๐ 

๒๕๓๐  ๔๐๓  ๑๐๓  ๕ ๐  ๕๑๑ 

๒๕๓๑  ๒๘๔  ๕๔  ๗ ๐  ๓๔๕ 

๒๕๓๒  ๒๐๗  ๔๒  ๙ ๐  ๒๕๘ 

๒๕๓๓  ๙๖  ๑๑  ๒ ๐  ๑๐๙ 

๒๕๓๔  ๑๒๕  ๑๗  ๐ ๐  ๑๔๒ 

๒๕๓๕  ๘๘  ๖  ๗ ๐  ๑๐๑ 

๒๕๓๖  ๙๗  ๔  ๔ ๐  ๑๐๕ 

๒๕๓๗  ๑๒๗  ๓๖  ๓ ๐  ๑๖๖ 

๒๕๓๘  ๑๖๗  ๒๒  ๐ ๐  ๑๘๙ 

๒๕๓๙  ๒๒๒  ๓๘  ๐ ๐  ๒๖๐ 

๒๕๔๐  ๑๘๖  ๕  ๒ ๐  ๑๙๓ 

๒๕๔๑  ๔๕๗  ๒๗  ๐ ๐  ๔๘๔ 

๒๕๔๒  ๓๖๔  ๑๗  ๑ ๐  ๓๘๒ 

๒๕๔๓  ๓๙๖  ๑๓  ๑ ๐  ๔๑๐ 

๒๕๔๔  ๖๑๖  ๑๘  ๓ ๐  ๖๓๗ 

๒๕๔๕  ๙๑๘  ๔๒  ๒ ๐  ๙๖๒ 

๒๕๔๖  ๘๕๐  ๒๘  ๔ ๖  ๘๘๘ 
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ปที่อนุมัติทะเบียน 
สำหรับมนุษย สำหรับสัตว 

รวมทั้งหมด 
ผลิต นำเขา ผลิต นำเขา 

๒๕๔๗  ๑,๒๑๘  ๒๙  ๑๔ ๐  ๑,๒๖๑ 

๒๕๔๘  ๘๑๘  ๓๘  ๕ ๐  ๘๖๑ 

๒๕๔๙  ๘๐๑  ๒๕  ๖ ๐  ๘๓๒ 

๒๕๕๐  ๕๒๑  ๓๔  ๓ ๐  ๕๕๘ 

๒๕๕๑  ๕๙๗  ๒๗  ๑ ๐  ๖๒๕ 

๒๕๕๒ *(เม.ย.)  ๑๐๔  ๖  ๐ ๐  ๑๑๐ 

รวม  ๑๑,๐๔๗  ๘๕๖  ๑๑๖ ๖  ๑๒,๐๒๕ 

* จำนวนทะเบียนตำรับยา หมายถึง จำนวนทะเบียนที่ยังมีผลตามกฎหมาย จึงเปนจำนวนทะเบียนยาที่ไมรวมจำนวน
ทะเบียนที่ยกเลิกหรือเพิกถอนดวยสาเหตุตางๆ แลว 

ที่มา: กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ตาราง ๔.๒ สถิติจำนวนการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ แบงตามรูปแบบยา ป ๒๕๔๒ 

รูปแบบยา 
(dosage forms) 

ตำรับยาผลิต
ในประเทศ 

ตำรับยา 
แบงบรรจุ 

ตำรับยานำ
หรือ 

สั่งเขามาจาก
ตางประเทศ 

จำนวนตำรับ
รวม (sum) 

ยาผง (Powder)  ๑,๕๙๓ ๑  ๑๓๑  ๑,๗๒๕ 

ยาเม็ด (Tablet)  ๑,๕๙๓ ๐  ๔๔๔  ๒,๐๓๗ 

ยาแคปซูล (Capsule)  ๓๓๙ ๐  ๕๙  ๓๙๘ 

ยาน้ำ (Liquid)  ๘๒๐ ๐  ๖๔  ๘๘๔ 

ยาขี้ผึ้งหรือครีม (Ointment, Cream)  ๗๐ ๐  ๑  ๗๑ 

ยาปราศจากเชื้อ (Sterile Products)  ๐ ๐  ๐  ๐ 

ยาอื่นๆ (Miscellaneous)  ๑๖๘ ๐  ๑๔  ๑๘๒ 

ยาชีววัตถุ (Biological Products)  ๐ ๐  ๐  ๐ 

ยาสกัด (Extract)  ๐ ๐  ๑  ๑ 

เภสัชเคมีภัณฑ (Raw material)  ๐ ๐  ๐  ๐ 

ที่มา: กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ขอมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒) 

 

ตาราง ๔.๑ (ตอ) 
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๑.๒ การจัดทำบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  
การจัดทำบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ เริ่มตนครั้งแรกป พ.ศ. 

๒๕๔๒ โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ เห็นวาควรมีการจัดทำบัญชี

ยาจากสมุนไพรทั้งยาตำรับดั้งเดิมและยาที่มีการพัฒนา เขาในบัญชียาหลักแหงชาติ เพื่อ

สงเสริมการพึ่งตนเองดานยา และสนับสนุนการแพทยแผนไทยใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น 

เปนการยกระดับมาตรฐานของยาสมุนไพรไทยควบคูกับการกระตุนใหเกิดการวิจัยและ

พัฒนา จึงไดแตงตั้ง คณะทำงานคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลัก

แหงชาติ ประกอบดวย คณาจารย แพทย เภสัชกร และนักเภสัชวิทยาจำนวน ๒๒ คน 

ทำหนาที่จัดทำแนวคิด หลักการและเกณฑในการคัดเลือกรายการยาจากสมุนไพรบรรจุ 

ในบัญชียาหลักแหงชาติ คัดเลือกรายการยาและจัดทำรายละเอียดของยาที่ไดรับการ 

คัดเลือก 

 

๑.๓ เกณฑในการคัดเลือกยาจากสมุนไพร 
๑) ตองเปนยาจากสมุนไพร ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีสรรพคุณชัดเจน มี

การระบุ องคประกอบของสูตรตำรับตามสัดสวนที่กำหนด มีสวนประกอบ

หลักเปนวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ และไดรับอนุมัติทะเบียนตำรับยาจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เวนแตเปนยาที่ไดรับการยกเวนตาม

ขอกำหนดในพระราชบัญญัติยา หรือควบคุม กำกับโดยกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ) 

๒) เปนยาที่มีการผลิตตามมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตยาจาก

สมุนไพร (GMP) หรือตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา และมีการควบคุมคุณภาพ (Quality control) เชน การวิเคราะหหาการ

ปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย โลหะหนัก การผันแปรของน้ำหนักยา (Weight 

variation) เวลาการกระจายตัว (Disintegration time) และตองมีการระบุทั้ง

วันผลิตและวันสิ้นอายุของยานั้น เปนตน 

๓) สมุนไพรมีมาตรฐานตามขอกำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบและของตำรับตาม

เกณฑที่กำหนดในตำรายาของประเทศไทย (Thai Pharmacopoeia, TP) และ/

หรือตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) 

หรือตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ/หรือเทียบเทา หรือมีการคัดเลือกวัตถุดิบ 

สมุนไพรที่เปนไปตามองคความรูการแพทยแผนไทย โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ

จะตองมีกลไกและวิธีการในการพัฒนาใหยาที่ผลิตจากสมุนไพรนั้นมีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 
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๔) กรณีมีการพัฒนารูปแบบยาใหสะดวกตอการใช (เชน ยาเม็ด แคปซูล) 

กรรมวิธีผลิต ขอบงใชจะตองมีหลักฐานประวัติการใชยาตามสูตรตำรับดั้งเดิม 

มีหลักฐานขอมูลการพัฒนารูปแบบ เพื่อยืนยันสรรพคุณ ความคงตัวของยา 

มีการศึกษาพิษเฉียบพลัน (acute toxicity study) พิษกึ่งเรื้อรัง (subchronic 

toxicity study) หรือพิษเรื้อรัง (chronic toxicity study) ที่เหมาะสมตาม

เกณฑขององคการอนามัยโลก มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกประกอบ 

๕) ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ แบงเปน ๒ กลุม ซึ่งมีเกณฑการ

พิจารณาแตกตางกันกลาวคือ 

 

๑.๔ เกณฑในการคัดเลือกยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 
ยาแผนไทย หรือยาแผนโบราณ ที่มีการใชตามองคความรูดั้งเดิม หรือตามตำรา

ยาแผนไทย และยาแผนไทยประยุกต ใชหลักการของการแพทยแผนไทยและเภสัชกรรม

ไทยเปนเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกดังนี้ 

๑) เปนยาที่มีการใชในมนุษยอยางแพรหลายมาตั้งแตดั้งเดิม มีประสิทธิผลตาม

สรรพคุณที่ระบุใน ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห ตำรายาและตำราเกี่ยวกับ

สมุนไพรของไทยหรือตางประเทศที่รัฐมนตรีประกาศ  

๒) ตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย เชน ขอหามใช ขอควรระวัง อาการ

ขางเคียงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยา เปนตน ทั้งนี้โดยพิจารณาจาก

ตำราและองคความรูเดิมทางการแพทยแผนไทย ประสบการณการใชยา และ

หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่แสดงถึงความปลอดภัยหรือพิษของตัวยาซึ่งเปน

องคประกอบในสูตรตำรับ 

 

๑.๕ เกณฑในการคัดเลือกยาพัฒนาจากสมุนไพร (ในรูปแบบสมัยใหม)  
ยาพัฒนาจากสมุนไพร (ในรูปแบบสมัยใหม) ไดแก ยาจากสมุนไพรแผนปจจุบัน 

(ทั้งตำรับยาเดี่ยว และยาผสม) มีเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกเพิ่ม ดังนี้ 

๑) เปนยาจากสมุนไพรที่มีประสิทธิผลตามสรรพคุณที่ระบุในตำรายา หรือเภสัช

ตำรับทั้งของไทยและตางประเทศ หรือมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนอยาง

เพียงพอ  

๒) ตองมีหลักฐานยืนยันความปลอดภัยในการใชในมนุษย หรือมีขอมูลการใชใน 

ผูปวยชาวไทยไมต่ำกวา ๑,๐๐๐ ราย 
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๓) การใชยากลุมนี้ สถานพยาบาลตองจัดใหมีระบบติดตามเพื่อเฝาระวังความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับการใชในผูปวย เพื่อติดตามอาการไมพึงประสงค อนึ่ง หาก

มีปญหาเกิดขึ้นใหติดตามอยางใกลชิดและรายงานใหคณะอนุกรรมการพัฒนา

บัญชียาหลักแหงชาติทราบโดยดวน เพื่อดำเนินการตามสมควรตอไป 

ยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๙ มี

จำนวน ๑๙ รายการ ซึ่งเปนทั้งปจจัยบวกและลบสำหรับการใชยาแผนไทยและยาจาก

สมุนไพรของประเทศ เนื่องจากการคัดกรองยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรเขาบรรจุไวใน

บัญชียาหลักแหงชาตินั้นทำบนพื้นฐานวิชาการ มีการพิจารณากันอยางรอบคอบ มีทั้งยา

จากสมุนไพรที่ใชตามองคความรูดั้งเดิมและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่ใชแกโรคและอาการที่

พบไดบอย แตรายการยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรที่มีอยูนั้นมิไดครอบคลุมรายการยา

แผนไทยและยาจากสมุนไพรที่สถานบริการสุขภาพใชอยูจริง เห็นไดจากการสำรวจของ

ศูนยขอมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกป ๒๕๔๙ พบวามีรายการยาจากสมุนไพรที่ใชในโรงพยาบาล จำนวน ๓๑ 

รายการที่ลวนอยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติ เชน รางจืด บอระเพ็ด บัวบก หญาดอก

ขาว ลูกใตใบ เปนตน แสดงใหเห็นวารายการยาจากสมุนไพรที่มีอยูนั้นยังมีนอยเกินไป 

ไมสอดคลองกับความตองการของผูใหบริการและประชาชน ดังนั้นจึงควรมีมาตรการที่จะ 

สงเสริมใหยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรที่มีศักยภาพเหลานี้ ไดบรรจุเขาไวใน

บัญชียาหลักแหงชาติ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

๑) สำรวจและเก็บรวบรวมขอมูลยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรที่ใชมากในสถาน

บริการสุขภาพหรือรานขายยา เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการวิจัย หรือ

รวบรวมขอมูลการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใหเพียงพอในการผลักดัน

เขาสูบัญชียาหลักแหงชาติ 

๒) สรางเครือขายโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล

การใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรในรายการที่ควรสงเสริมหรือผลักดัน 

เพื่อใหมีขอมูลการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรมากเพียงพอ ใหเปนไป

ตามเกณฑการคัดเลือกยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรเขาในบัญชียาหลัก 

แหงชาติในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

๓) มีนโยบายการดำเนินการวิจัยอยางเปนระบบและครบวงจร เชน การศึกษา

วิจัยยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรเพื่อมุงทดแทนยาแผนปจจุบัน หรือให

ครอบคลุมโรคพื้นฐานที่พบไดบอยในประเทศไทย และเชื่อมโยงไปสูการเพิ่ม

รายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 
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๔) การสำรวจพฤติกรรมการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรของประชาชน 

และพฤติกรรมการใหบริการของผูใหบริการ การสั่งใชยาแผนไทยและยาจาก

สมุนไพรของแพทย นำมาวิเคราะหเพื่อสงเสริมการใชสมุนไพร 

๕) สงเสริมบทบาทแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกตในสถานบริการ

สุขภาพใหมากขึ้น เพราะเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในการส่ังใชยาแผนไทย

หรือยาสมุนไพรเปนอยางดี 

๖) การคัดเลือกรายการยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรเขาในบัญชียาหลัก 

แหงชาติ โดยพิจารณาจากผูผลิตท่ีดำเนินการในสังคมไทยมานานกวา ๖๐-๗๐ 

ป จะพบวาเปนตำรับยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรที่ไดรับการขึ้นทะเบียนยา

หลายตำรับและไดรับความนิยม มีการใชอยางตอเนื่องและยาวนาน เปนการ

เปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น ซึ่งจะชวยหนุนเสริมการใชยา

ได หากเกรงวาจะเปนการเอื ้อประโยชนใหภาคธุรกิจรายใดเฉพาะอาจ

พิจารณาเปนรายตำรับหรือยาแผนไทยกลุมนั้นๆ แลวดูวามีตำรับยาใดบางที่มี

สรรพคุณเหมือนกันที่พอนำมาทดแทนกันได เชน ตำรับยาหอม ยาแกไอ 

หรืออาจมีการกำหนดราคากลางของตำรับยาจากสมุนไพรชนิดนั้น 

 

๑.๖ บัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙  
ประกอบดวยยา ๒ กลุม ไดแก 

๑) บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใชตามองคความรูดั้งเดิม  

 ๑.๑ ยารักษากลุมอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แกลม) ไดแก ยาหอม

เทพจิตร และยาหอมนวโกฐ 

 ๑.๒ ยารักษากลุมอาการทางระบบทางเดินอาหาร ไดแก ยาถายดีเกลือฝร่ัง 

ยาธาตุบรรจบ ยาประสะกานพลู ยาเหลืองปดสมุทร 

 ๑.๓ ยารักษากลุมอาการทางสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ไดแก ยาประสะไพล 

 ๑.๔ ยาแกไข ไดแก ยาแกไขหาราก ยาเขียวหอม ยาจันทนลีลา 

 ๑.๕ ยาแกไอและขับเสมหะ ไดแก ยาประสะมะแวง 

๒) บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร 

 ๒.๑ ยารักษากลุมอาการของระบบทางเดินอาหาร ไดแก ขมิ ้นชัน ขิง  

ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร 

 ๒.๒ ยารักษากลุมอาการของระบบทางเดินหายใจ ไดแก ฟาทะลายโจร 

 ๒.๓ ยารักษากลุมอาการของระบบผิวหนัง ไดแก บัวบก พญายอ 

 ๒.๔ ยาใชภายนอกสำหรับบรรเทาอาการปวดและอักเสบ ไดแก พริก ไพล 
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๔.๒ สถานการณการจัดหาและการผลิตยา 
การจัดหายามีทั้งยาที่ผลิตในประเทศและนำเขา ยุทธศาสตรชาติเนนการผลิตใน

ประเทศ เพื่อการพึ่งพิงตนเอง ลดการนำเขาทั้งยาแผนปจจุบันและยาสมุนไพร 

อุตสาหกรรมยาแผนไทย หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตยาแผนโบราณที่เปน

ตำรายาดั้งเดิม หรือยาจากสมุนไพรแผนโบราณที่ไดมีการพัฒนารูปแบบ เชน การตอก

เม็ด การบรรจุแคปซูล  

อุตสาหกรรมยาสมุนไพร หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตยาจากสมุนไพรแผน

ปจจุบัน ที่ใชกระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตร ซึ่งก็มักจะผลิตในรูปยาจากสมุนไพร

เดี่ยว เชน ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร เปนตน 

 

๒.๑ ปริมาณและมูลคาการผลิต 
การผลิตประกอบดวยหนวยผลิตตั้งแตหนวยงานภาครัฐที่ประกอบดวย องคการ

เภสัชกรรม ที่มีการผลิตยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร โรงพยาบาลของรัฐที่มีการ

ผลิตยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรดวยเชนกัน มีตั ้งแตระดับโรงพยาบาลชุมชน  

โรงพยาบาลทั่วไป กวา ๒๐ แหงท่ัวประเทศที่มีการผลิตยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร 

เพื่อใชในสถานพยาบาลของตน ซึ่งยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรสวนใหญเปนยา 

สมุนไพรเดี่ยว เชน ขมิ้นชัน ฟาทะลายโจร มะขามแขก เถาวัลยเปรียง เปนตน การ

ผลิตยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรในรูปแบบตำรับยังมีนอยมากและเปนตำรับที่อยูใน

บัญชียาหลักแหงชาติ สำหรับสถานที่ผลิตโดยภาคเอกชนทั่วประเทศ จากขอมูลของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พบวา มีผูที่ไดรับอนุญาตผลิตยาแผนโบราณในป 

๒๕๕๒ จำนวน ๑,๙๘๖ แหง มีการลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับป ๒๕๔๓ ซึ่งก็

เปนสถานที่ผลิตในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับโรงงานอุตสาหกรรม มีมูลคาการผลิตยา

แผนโบราณในป ๒๕๕๑ จำนวน ๒,๕๔๗.๓ ลานบาท ดังตาราง ๔.๓ และตาราง 

๔.๔  
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ตาราง ๔.๓ จำนวนสถานที่ขาย ผลิต และสถานที่นำหรือสั่งยาแผนโบราณเขามาในราชอาณาจักร 

ระหวางป ๒๕๓๙-๒๕๕๒ 

ป พ.ศ. 

ประเภทสถานที่ 

ขายยาแผนโบราณ ผลิตยาแผนโบราณ 
นำหรือสั่งยาแผนโบราณ 

เขามาในราชอาณาจักร 

กรุงเทพฯ ภูมิภาค กรุงเทพฯ ภูมิภาค กรุงเทพฯ ภูมิภาค 

๒๕๓๙  ๓๙๕  ๑,๘๖๐  ๒๔๐  ๓๙๖  ๑๐๑  ๔ 

๒๕๔๐  ๓๗๐  ๑,๙๑๓  ๒๑๑  ๔๐๕  ๑๑๖  ๓ 

๒๕๔๑  ๓๙๘  ๑,๗๙๒  ๒๓๖  ๓๙๐  ๑๒๒  ๑๐ 

๒๕๔๒  ๔๑๑  ๑,๖๐๐  ๒๗๓  ๔๕๑  ๑๔๔  ๗ 

๒๕๔๓  ๔๑๑  ๑,๖๐๐  ๒๗๓  ๔๕๑  ๑๔๔  ๗ 

๒๕๔๔  ๔๐๙  ๑,๕๘๑  ๒๘๕  ๔๓๙  ๑๔๙  ๖ 

๒๕๔๕  ๔๑๒  ๑,๕๘๑  ๒๘๓  ๕๙๗  ๑๖๘  ๑๒ 

๒๕๔๖  ๔๒๐  ๑,๖๘๖  ๒๗๙  ๕๘๒  ๑๗๐  ๑๔ 

๒๕๔๗  ๔๐๑  ๑,๖๔๑  ๒๙๔  ๖๑๘  ๑๕๙  ๑๔ 

๒๕๔๘  ๔๐๐  ๑,๖๙๖  ๒๘๔  ๕๙๕  ๑๕๕  ๑๗ 

๒๕๔๙  ๔๐๖  ๑,๖๙๖  ๒๘๖  ๕๙๕  ๑๖๔  ๑๗ 

๒๕๕๐  ๔๑๘  ๑,๖๙๖  ๒๙๓  ๗๑๙  ๑๖๑  ๒๒ 

๒๕๕๑  ๔๐๕  ๑,๖๙๖  ๒๙๒  ๗๒๑  ๑๖๓  ๒๘ 

๒๕๕๒  ๔๐๐  ๑,๕๘๖  ๒๘๗  ๗๑๔  ๑๕๓  ๒๔ 

ที่มา: กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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ตาราง ๔.๔ มูลคาการผลิตและการนำส่ังยาเขาฯ สำหรับยาแผนโบราณ ตั้งแตป ๒๕๓๐-๒๕๕๑ 

ป พ.ศ. 
การผลิตยาแผนโบราณ (ลานบาท) การนำเขายาแผนโบราณ (ลานบาท) รวมทั้งสิ้น  

(ลานบาท) สำหรับมนุษย สำหรับสัตว รวม สำหรับมนุษย สำหรับสัตว รวม 

๒๕๓๐  ๒๐๗.๙๑๔  ๐.๕๓๘  ๒๐๘.๔๕๒  ๔๕.๔๖๙  ๐  ๔๕.๔๖๙  ๒๕๓.๙๒๑ 

๒๕๓๑  ๒๔๒.๗๒๒  ๐.๗๙  ๒๔๓.๕๑๒  ๗๔.๕๘๖  ๐  ๗๔.๕๘๖  ๓๑๘.๐๙๘ 

๒๕๓๒  ๒๖๙.๔๔  ๐.๖๓๔  ๒๗๐.๐๗๔  ๕๗.๐๖  ๐  ๕๗.๐๖  ๓๒๗.๑๓๔ 

๒๕๓๓  ๒๙๔.๔  ๐.๒๐๑  ๒๙๔.๖๐๑  ๘๐.๐๕๖  ๐  ๘๐.๐๕๖  ๓๗๔.๖๕๗ 

๒๕๓๔  ๒๒๕.๕๐๒  ๐.๒๑๓  ๒๒๕.๗๑๕  ๘๔.๑๕๒  ๐  ๘๔.๑๕๒  ๓๐๙.๘๖๗ 

๒๕๓๕  ๒๖๓.๓๙๓  ๑.๔๓๖  ๒๖๔.๘๒๙  ๙๐.๒๒๒  ๐  ๙๐.๒๒๒  ๓๕๕.๐๕๑ 

๒๕๓๖  ๒๘๕.๐๓๘  ๐.๙๖๖  ๒๘๖.๐๐๔  ๑๑๑.๑๐๓  ๐  ๑๑๑.๑๐๓  ๓๙๗.๑๐๗ 

๒๕๓๗  ๔๑๔.๘๖๒  ๑.๕๐๓  ๔๑๖.๓๖๕  ๑๐๑.๓๘๓  ๐  ๑๐๑.๓๘๓  ๕๑๗.๗๔๘ 

๒๕๓๘  ๓๐๓.๕๔๘  ๐.๙๓๓  ๓๐๔.๔๘๑  ๑๓๗.๖๓๓  ๐  ๑๓๗.๖๓๓  ๔๔๒.๑๑๔ 

๒๕๓๙  ๓๑๘.๒๐๕  ๑.๐๘๔  ๓๑๙.๒๘๙  ๑๓๙.๖๓๓  ๐  ๑๓๙.๖๓๓  ๔๕๘.๙๒๒ 

๒๕๔๐  ๒๕๑.๘๐๘  ๐.๓๘๘  ๒๕๒.๑๙๖  ๑๗๗.๔๑๙  ๐  ๑๗๗.๔๑๙  ๔๒๙.๖๑๕ 

๒๕๔๑  ๔๘๔.๙๙๘  ๐.๗๓๑  ๔๘๕.๗๒๙  ๑๐๐.๒๕๗  ๐  ๑๐๐.๒๕๗  ๕๘๕.๙๘๖ 

๒๕๔๒  ๕๔๘.๒๖๖  ๒.๐๗๑  ๕๕๐.๓๓๗  ๑๑๔.๐๒  ๐  ๑๑๔.๐๒  ๖๖๔.๓๕๗ 

๒๕๔๓  ๖๗๕.๓๓๗  ๑.๓๔  ๖๗๖.๖๗๖  ๑๒๔.๕๘๗  ๐  ๑๒๔.๕๘๗  ๘๐๑.๒๖๓ 

๒๕๔๔  ๗๓๖.๙๐๖  ๑.๖๐๙  ๗๓๘.๕๑๕  ๑๔๖.๕๘๔  ๐  ๑๔๖.๕๘๔  ๘๘๕.๐๙๙ 

๒๕๔๕  ๘๖๘.๘๘๓  ๑.๔๙๕  ๘๗๐.๓๗๘  ๑๖๗.๕๓๗  ๐  ๑๖๗.๕๓๗  ๑,๐๓๗.๙๑๕ 

๒๕๔๖  ๑,๒๐๓.๓๙๐  ๑.๗๐๕  ๑,๒๐๕.๐๙๖  ๒๐๒.๗๐๐  ๐.๐๐๘  ๒๐๒.๗๐๗  ๑,๔๐๗.๘๐๓ 

๒๕๔๗  ๑,๓๘๘.๖๖๙  ๓.๓๗๖  ๑,๓๙๒.๐๔๖  ๑๙๙.๒๘๖  ๐.๑๐๖  ๑๙๙.๓๙๒  ๑,๕๙๑.๔๓๘ 

๒๕๔๘  ๑,๔๘๔.๘๓๘  ๒.๘๐๒  ๑,๔๘๗.๖๔๑  ๓๙๔.๑๐๑  ๐  ๓๙๔.๑๐๑  ๑,๘๘๑.๗๔๒ 

๒๕๔๙  ๒,๑๙๗.๒๖  ๓.๔๓๒  ๒,๒๐๐.๗๒๓  ๒๔๔.๒๕๑  ๐.๐๙๗  ๒๔๔.๓๔๙  ๒,๔๔๕.๐๗๒ 

๒๕๕๐  ๒,๑๘๓.๗๓  ๔.๓๙  ๒,๑๘๘.๑๒  ๒๗๐.๔๘  ๐.๐๐๐  ๒๗๐.๔๘  ๒,๔๕๘.๖๐๐ 

๒๕๕๑*  ๒,๕๔๓.๑๕  ๔.๑๕  ๒,๕๔๗.๓๐  ๓๓๐.๖๒  ๐.๐๐๐  ๓๓๐.๖๒  ๒,๘๗๗.๙๒๐ 

* ขอมูลป ๒๕๕๑ อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ที่มา: กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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๒.๒ คุณภาพและมาตรฐานของยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร 
มีการกำหนดหลักเกณฑว ิธ ีการที่ด ีในการผลิตยาจากสมุนไพร (Good 

Manufacturing Practice; GMP) ขึ้นใชเมื่อป ๒๕๔๓ เปนขอกำหนดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช

พัฒนากระบวนการผลิต สรางความม่ันใจใหกับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

วาจะสามารถผลิตสินคาใหเปนไปตามมาตรฐาน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดใน

กระบวนการผลิต หรือหากเกิดขอผิดพลาดขึ้นก็สามารถตรวจสอบและแกไขไดอยาง

รวดเร็ว พบวามีโรงงานเพียง ๒๕ โรง เทานั้น ที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

(ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) จากโรงงาน

ผลิตยาแผนโบราณทั้งสิ้น ๙๘๘ โรง ทั่วประเทศ คิดเปนรอยละ ๒.๕  

แตขอมูลจากการทำ SWOT analysis ของอุตสาหกรรมยาแผนไทยและยา 

สมุนไพรโดย รศ .ดร .นพมาศ สุนทรเจร ิญนนท และคณะ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อป ๒๕๔๙ GMP เปนภาวะคุกคามภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตยาแผนไทยและยาสมุนไพร กลาวคือ โรงงานสวนใหญในภาคการผลิตเปนโรงงาน

ขนาดเล็กที่ใช ว ิธ ีการบริหารแบบครอบครัว เครื่องจักรลาสมัย ไมม ีศักยภาพใน 

การวิจัยและพัฒนา ไมมีงบประมาณลงทุนพัฒนาโรงงาน ขาดความรูความเขาใจและ 

ไมเห็นความสำคัญของ GMP แนนอนวาการผลิตยอมไมสามารถพัฒนาไปสูมาตรฐาน 

GMP ได ประกอบกับการที่ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมพัฒนา

อุตสาหกรรมยาแผนไทย ทำใหขาดแรงจูงใจในการพัฒนาไปสูมาตรฐานเดียวกันได  

ในการสรางและจัดการองคความรูเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนไทยและยา

สมุนไพร อาจตองมีการจัดการตามศักยภาพของอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 

อุตสาหกรรมยาที่ไดรับ GMP สมุนไพร  

จัดเปนโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตที่ดีแลว จะตองมีการพัฒนาตอยอดไปสูการ

ได GLP ดวย คือ ผลิตภัณฑที่ไดมีลักษณะทางกายภาพที่ดี มีการควบคุมคุณภาพ

วัตถุดิบเรื่องความสะอาดและปริมาณสารสำคัญ ที่เกี่ยวโยงกับการจัดการความรูเรื่อง

วัตถุดิบอยางเปนระบบ ไมวาจะเปนมาตรฐานของ GAP (Good Agricultural Practice), 

GACP (Good Agricultural and Collection Practices) หรือ มาตรฐานเกษตรอินทรียใน

ที่สุด สุดทายที่ควรพัฒนาคือ หลักปฏิบัติที่ดีในการทดลองทางคลินิก (Good Clinical 

Practice; GCP) เพื่อเปนการพิสูจนความปลอดภัยและประสิทธิผลการใชยาในคน 
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อุตสาหกรรมยาที่ยังไมไดรับ GMP สมุนไพร แตมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดสูง  

จากขอมูลการศึกษาเมื่อป ๒๕๔๙ พบวามีอยูประมาณรอยละ ๑-๒ ซึ่งเปน

โรงงานขนาดกลางถึงขนาดใหญ เปนโรงงานแบบเกาที่มีการตอเติมจากของเดิม การ

บริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP จึงทำไดยาก ตองใชงบประมาณสูง และ

ขาดความรูความเขาใจ ซึ่งหนวยงานภาครัฐจะตองเขาไปมีบทบาทในการจัดกระบวนการ

ความรู ภาครัฐตองพัฒนากลุมนักวิชาการพี่เลี้ยง ซึ่งทำหนาที่ใหคำปรึกษาแกผูประกอบ

การ อาจประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ โรงงานที่มีประสบการณในการทำ GMP 

มากอน วิศวกรที่มีความรูเรื่องเครื่องจักรกลผลิตยาสมุนไพร เปนตน 

 

อุตสาหกรรมยาที่ยังไมไดรับ GMP สมุนไพร และมีศักยภาพที่จะพัฒนาไดต่ำ  

จะเปนอุตสาหกรรมยาขนาดเล็ก มีการผลิตแบบครัวเรือน การทำใหไดมาตรฐาน 

GMP สมุนไพร เปนไปไดยาก ใชเงินลงทุนสูง เปนโรงงานที่โตมาจากธุรกิจครอบครัว  

มีการสืบทอดกันมายาวนาน มีสูตรตำรับยาที่มีการพิสูจนการใชมายาวนาน ถารัฐ

ประกาศบังคับใช GMP สมุนไพร ก็จะเปนการทำลายระบบการผลิตแบบเกานี้ สูตร 

ตำรับยาบางอยางอาจสูญหายไปได แนวทางการจัดการอาจทำไดโดยจางโรงงานที่ได 

GMP สมุนไพรแลว หรือโรงพยาบาลที่มีการผลิตยาสมุนไพรดำเนินการผลิตตำรับยาสูตร

เหลานั้น โดยมีการจัดการความรูรวมกัน ทั้งในดานกระบวนการผลิตและการจัดการ

วัตถุดิบ ขณะเดียวกันก็ควรมีองคกรที่เขามาพัฒนา จัดการความรูเพื่อพัฒนาสูระบบ

มาตรฐาน GMP สมุนไพรตอไป  

สำหรับกลุมที่พัฒนามาตรฐานการผลิตไมได ก็จำเปนตองจำกัดการจำหนายให

อยูในชุมชน หรือใชในทองถิ่นของตน เนื่องจากไมตองผลิตมาก แตผลิตใชในเวลาสั้นๆ 

เพื่อสนองความตองการของชุมชนเทานั้น ปญหาก็จะนอยลง 

 

๒.๓ สถานการณวัตถุดิบสมุนไพรของประเทศไทย 
๒.๓.๑ แหลงวัตถุดิบ 

๑) วัตถุดิบที่ไดจากการปลูก 

 มีกลุมผูปลูกในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

 ✿ กลุมผูปลูกสมุนไพรสงโรงพยาบาล เชน กลุมสมุนไพรเกษตรอินทรียบาน

ดงบัง ที่ปลูกสงโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร และกลุมสมุนไพรที่

ปลูกสงโรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลบางกระทุม 

จังหวัดพิษณุโลก เปนตน 
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 ✿ กลุมผูปลูกเพื่อแปรรูปเองและจำหนายแกผูตองการท่ัวไปที่เกิดจากการรวม

กลุมกันของเกษตรกรเปนศูนยจำหนาย และเคยไดรับงบประมาณสนับสนุน

จากกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจำนวน ๒๔ 

แหง ทั่วประเทศ 

 ✿ กลุมผูปลูกเพื่อแปรรูปเองและจำหนายแกผู ตองการทั่วไป มีทั ้งที่เปน 

รายยอยและรวมกลุมกันเพื่อจำหนาย เกษตรกรมักขาดความรูดานการ

จัดการเพื่อใหไดคุณภาพวัตถุดิบที่ดีและสม่ำเสมอ 

๒) สมุนไพรที่ไดจากแหลงธรรมชาติ 

 มีสมุนไพรหลายชนิดในตำรับยาแผนโบราณที่ตองเก็บจากปาธรรมชาติ เชน 

เปลือกอบเชย กำลังเสือโครง มะขามปอม สมอไทย และกระวาน เปนตน  

แตยังไมมีการจัดการที่ดี ไมมีการปลูกหรือขยายพันธุทดแทน ทำใหสมุนไพร 

ในธรรมชาติมีลดนอยลง ขาดแคลน และอาจสูญพันธุไดในอนาคต 

๓) สมุนไพรที่ไดจากการนำเขา 

 การนำเขาสมุนไพรในปจจุบันยังคอนขางสูง เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดไมใช

พืชทองถิ่นของไทย เชน โกฐตางๆ เทียนตางๆ หรือสมุนไพรบางชนิดไมทราบ

แหลงปลูกและแหลงซื้อ การนำเขาสะดวกกวา มีพอคาคนกลางจัดการ หรือมี

ราคาต่ำกวาที่ซื้อในประเทศ ดังนั้นหากมีการจัดการวัตถุดิบที่ดี มีการวางแผน

การปลูกก็อาจลดการนำเขาได 

 

๒.๓.๒ คุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบสมุนไพรถือเปนหัวใจสำคัญอันหนึ่ง ที่จะทำใหผลิตภัณฑยาแผนไทย และ

ยาพัฒนาจากสมุนไพร มีคุณภาพนอกเหนือไปจากมาตรฐานการผลิตที่ดี เพราะหากการ

จัดการวัตถุดิบไมดี ไมมีการควบคุมคุณภาพการปลูก การเก็บเกี่ยว มีการปนเป อน 

เชื้อจุลินทรีย โลหะหนัก ยอมสะทอนถึงผลิตภัณฑสุดทาย ที่ถึงแมจะผลิตดวยมาตรฐาน 

GMP แตก็ยังมีคุณภาพที่ต่ำกวาเกณฑที่ยอมรับได ดังเชน ขอมูลโครงการคุณภาพ 

สมุนไพรไทย ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาและยก

ระดับคุณภาพยาและผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยใหไดมาตรฐาน โดยการตรวจรับรอง

คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑจากสมุนไพร ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๔๕-

๒๕๕๐ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย การปนเปอน

สารหนูและโลหะหนัก รวมทั้งการปนเปอนสารพิษตกคางจากยาฆาแมลง ตามมาตรฐาน 

Thai Herbal Pharmacopoeia และ Thai Pharmacopoeia และขอกำหนดมาตรฐานอื่นที่

เปนที่ยอมรับ มีภาคการผลิตในระดับตางๆ สงตัวอยางเขารวมโครงการ ดังตาราง ๔.๕ 
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ตาราง ๔.๕ หนวยงานตางๆ ท่ีสงตวัอยางเขารวมการตรวจคณุภาพสมุนไพรไทย ตัง้แตปงบประมาณ  

๒๕๔๕-๒๕๕๐ 

หนวยงาน ป ๒๕๔๕ ป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐ 

โรงพยาบาล  ๒๗  ๓๒  ๕๙  ๓๕  ๕๘  ๔๘ 

หนวยงานรัฐอื่น  ๓  ๓  ๒  ๓  ๔  ๒ 

เกษตรกร  ๑๒  ๘ -  ๓  ๘  ๒ 

สหกรณ  ๓ -  ๑  ๑ - - 

ชุมชน  ๖  ๑  ๑  ๒  ๑  ๓ 

ภาคเอกชน  ๗  ๖  ๑  ๘  ๕  ๒ 

ศูนยวัตถุดิบ  ๑  ๒  ๑  ๒  ๒  ๑ 

ศูนยการศึกษา  ๑  ๑ -  ๑  ๒  ๑ 

ชมรมตางๆ  ๔ - - - - - 

รวม  ๖๔  ๕๓  ๖๕  ๕๕  ๘๐  ๕๙ 

ที่มา: ขอมูลจากเอกสารคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ ในโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐)  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการ ๖ ป มีหนวยงานสนใจเขารวมโครงการเพื่อขอ

ตรวจรับรองคุณภาพจำนวนทั้งสิ้น ๑,๖๐๒ ตัวอยาง แบงเปนวัตถุดิบสมุนไพรทั้งแบบ

สมุนไพรสด/แหง และผง จำนวน ๑,๐๑๘ ตัวอยาง ผลิตภัณฑยาจากสมุนไพร ๕๘๔ 

ตัวอยาง ผานเกณฑตามมาตรฐาน จำนวน ๓๘๐ ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๒๓.๗๒ 

รายละเอียดดังตาราง ๔.๖ 
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ตาราง ๔.๖ ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพสมุนไพรไทย จำแนกตามปงบประมาณ 

ปงบประมาณ 
จำนวนตัวอยาง 

ชนิดสมุนไพร/ผลิตภัณฑที่ตรวจสอบ 
ตรวจวิเคราะห ผานเกณฑ 

๒๕๔๕  ๒๐๒ ๔๘ ตัวอยาง  
๒๙ แหง 

ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร ไพล 

๒๕๔๖  ๒๔๓ ๒๐ ตัวอยาง  
๑๒ แหง 

ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร ไพล มะขามปอม  
สมอไทย 

๒๕๔๗  ๒๗๕ ๖๓ ตัวอยาง  
๓๓ แหง 

ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร ไพล มะขามปอม  
สมอไทย ดีปลี พริกไทย บัวบก 

๒๕๔๘  ๒๐๔ ๑๐๒ ตัวอยาง 
๓๕ แหง 

ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร ไพล มะขามปอม  
สมอไทย ดีปลี พริกไทย บัวบก มะกรูด 

๒๕๔๙  ๓๕๑ ๘๔ ตัวอยาง  
๔๗ แหง 

ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร ไพล มะขามปอม  
สมอไทย ดีปลี พริกไทย บัวบก มะกรูด 

๒๕๕๐  ๓๓๖ ๖๓ ตัวอยาง  
๒๕ แหง 

ขมิ้นชัน ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร ไพล มะขามปอม  
สมอไทย ดีปลี พริกไทย บวับก มะกรูด ปญจขันธ  
หญาหนวดแมว เถาวัลยเปรียง บอระเพ็ด 

รวม  ๑,๖๐๒ ๓๘๐  

ที่มา: ขอมูลจากเอกสารคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ ในโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐)  
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

 

ผลการตรวจสอบจำแนกตามกลุมประเภทตัวอยางที่สงเขารับการตรวจรับรอง

คุณภาพในแตละปที่ผานเกณฑตามกำหนดพบวา 

✿ กลุมวัตถุดิบสมุนไพร ๑๓๔ ตัวอยาง 

 ผานเกณฑ ๓๗ ตัวอยาง รอยละ ๒๗.๖๑ 

✿ กลุมผงสมุนไพร ๘๘๔ ตัวอยาง 

 ผานเกณฑ ๒๐๗ ตัวอยาง รอยละ ๒๓.๔๒ 

✿ กลุมยาแคปซูล ๔๗๔ ตัวอยาง 

 ผานเกณฑ ๑๑๒ ตัวอยาง รอยละ ๒๓.๖๓ 

✿ กลุมชาชงสมุนไพร ๑๑๐ ตัวอยาง  

 ผานเกณฑ ๒๔ ตัวอยาง รอยละ ๒๑.๘๒ 
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ในกลุมวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑที่ไมผานเกณฑ สวนมากเกิดจากปญหา ๒ 

ประการ ประการแรก คือ ปนเปอนเชื้อจุลินทรียเกินเกณฑมาตรฐาน อาจเกิดจาก

ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ตั้งแตกระบวนการคัดเลือก การลางทำความสะอาดไมทั่วถึง 

กระบวนการทำใหแหง การเก็บรักษาที่ไมเหมาะสม รวมไปถึงความสะอาดของภาชนะที่

เก็บและสถานที่เก็บไมดีพอ และ ประการที่สอง คือ มีปริมาณสารสำคัญต่ำกวา

มาตรฐาน ทำใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใชยาไมด ี

เมื่อพิจารณาสถานการณคุณภาพของยาแผนโบราณ มีรายงานของบังอร  

ศรีพาณิชกุลชัย และคณะ (๒๕๕๐) ศึกษาการวิจัยการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียกอโรค

และโลหะหนักของยาแผนโบราณที่ผลิตใน ๕ อำเภอ ของจังหวัดขอนแกน ไดตรวจ

วิเคราะหตัวอยางยาแผนโบราณในกลุมยาน้ำ ยาผง ยาแคปซูล และยาเม็ด จำนวน ๖๘ 

ตัวอยาง พบวา สวนใหญมีการปนเปอนของโลหะหนัก ไดแก สารหนูและแคดเมียม 

ในตัวอยางสมุนไพร แตยังคงอยูในเกณฑมาตรฐานของ Thai Herbal Pharmacopoeia 

สวนการปนเปอนของตะกั่วนั้น ในกลุมยาแคปซูลและยาเม็ดเกินมาตรฐานที่กำหนด

ถึงรอยละ ๘๕.๗ และรอยละ ๗๐ ตามลำดับ พบการปนเป อนของเชื ้อจุลินทรีย 

กอโรคในตัวอยางที่วิเคราะห โดยเฉพาะกลุมยาน้ำที่มีการปนเปอนคิดเปนรอยละ ๗.๔  

ปนเปอนเชื้อจุลินทรียในอากาศเกินกวามาตรฐานรอยละ ๑๐.๓ แสดงใหเห็นวา การ 

ปนเป อนเชื ้อจุลินทรียในยาแผนโบราณของจังหวัดขอนแกน เปนปญหาที่ควรไดรับ 

การพัฒนาเชนเดียวกับยาจากสมุนไพรผลิตจากสวนอื่นของประเทศ 

จากสถานการณขางตนสะทอนใหเห็นวา วัตถุดิบสมุนไพรของประเทศขาด 

การจัดการ ขาดนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐทำใหการดำเนินงานไรทิศทาง แนวทางที่จะ

ชวยลดปญหาและยกระดับคุณภาพสมุนไพรใหดีข ึ ้น จำเปนตองใหความสำคัญกับ 

การควบคุมคุณภาพ ตั้งแตกระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยวและการผลิต โดยแนวทาง

ดำเนินการทำไดหลายแนวทางคือ 

แนวทางขององคการอนามัยโลก เกี่ยวกับหลักปฏิบัติที่ดีทางเกษตร ในการ

เพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวสำหรับพืชสมุนไพร (WHO guidelines on Good 

Agricultural and Collection Practices (GACP) for medicinal plants) ซึ่งเปนหลัก

เกณฑที่รวมถึงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวดวย แตเกณฑที่ใชนี้ยังยอมรับใหมีการใช

สารเคมีทางการเกษตร ยาฆาศัตรูพืช และวัชพืชได ซึ่งการนำเกณฑนี้มาใชสำหรับพืชที่

เปนตนทางการผลิตยาแผนไทยและยาสมุนไพร สำหรับผูบริโภคจะตองคำนึงถึงการสะสม

ในรางกาย กอใหเกิดโทษตอมนุษย และยังกระทบตอระบบนิเวศได 
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อีกแนวทางหนึ่งเปนแนวทางการเกษตรที่ปฏิเสธการใชสารเคมีโดยสิ้นเชิง คือ 

ระบบเกษตรอินทรีย โดยมีหลักเกณฑในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว คลายคลึงกับระบบ 

GAP แตจะไมมีการใชสารเคมีใดๆ ในการเพาะปลูก ซึ่งก็เปนผลดีตอทั้งผูบริโภคและ 

ผูปลูก รวมทั้งไมสงผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม เกิดการสรางมูลคาเพิ่มให

กับสมุนไพรได เพราะจากขอมูลกลุมผูปลูกสมุนไพรเกษตรอินทรียบานดงบัง จังหวัด

ปราจีนบุรี พบวา สมุนไพรเกษตรอินทรียมีราคาขายสงดีกวาสมุนไพรทั่วไปประมาณ 

รอยละ ๓๐-๔๐ แตในปจจุบันมีผูผลิตสมุนไพรแบบเกษตรอินทรียนอยมาก จากขอมูล

ของสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย ณ เด ือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ มีกลุม 

ผูผลิต ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับสมุนไพรไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจาก

สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) เพียง ๒ ราย ไดแก มูลนิธิโรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร (จำนวน ๒๘๕ ไร) และ บริษัทเขาคอทะเลภู (จำนวน ๑๙๗.๕ 

ไร) 

 

๔.๓ สถานการณการกระจายยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร 
ชองทางการกระจายยาจากสมุนไพรจากผูผลิตไปสูผูบริโภค อาจแบงได ดังนี้ 

 

๓.๑ ผานรานจำหนายยาท้ังแผนโบราณและแผนปจจบุนัทีต่องมีผูประกอบวิชาชพี 
จากขอมูลของกองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถิติใบ

อนุญาตจำหนายยาแผนโบราณทั่วประเทศในป พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจำนวน ๑,๙๘๖ ใบ 

และรานขายยาแผนปจจุบัน ๘,๘๒๒ ใบ 

 

๓.๒ ผานสถานบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีการใหบริการดานการแพทยแผนไทย 
ทั ้งในระดับโรงพยาบาลและสถานีอนามัยที่ม ีบริการรักษาดวยสมุนไพรของ 

สถานบริการสาธารณสุขที่กระจายอยูทั่วประเทศ มีจำนวนถึง ๒,๐๕๘ แหง พบวา 

สถานบริการทุกภาคนิยมใหการรักษาดวยยาสมุนไพร ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ

ภาคอีสาน มีการใหบริการรักษาดวยยาสมุนไพรสูงสุด รองลงมาเปนภาคกลาง และ 

ภาคเหนือ ตามลำดับ (ตาราง ๔.๗) ซึ่งบางแหงเปนสถานบริการที่มีการผลิตยาเพื่อใช

ในหนวยงาน และผลิตเพื่อจำหนายใหกับสถานพยาบาลอื่น  
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ตาราง ๔.๗ ประเภทการบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ๒,๕๒๑ แหง  

จำแนกรายภาค 

ประเภทการบริการ 
ภูมิภาค (แหง) 

รวม 
เหนือ อีสาน กลาง ใต 

รักษาดวยยาสมุนไพร ๕๒๔ ๗๒๙  ๕๔๙  ๒๕๖  ๒,๐๕๘ 

นวดไทยเพื่อรักษา ๒๗๙ ๕๑๓  ๒๗๑  ๑๕๔  ๑,๒๑๗ 

นวดเพื่อสงเสริมสุขภาพ ๒๖๒ ๕๗๔  ๒๓๕  ๑๕๐  ๑,๒๒๑ 

ดูแลหลังคลอด ๑๒๐ ๒๐๖  ๑๐๗  ๖๒  ๔๙๕ 

อบ ประคบ ๒๘๓ ๕๑๔  ๒๔๕  ๑๑๖  ๑,๑๕๘ 

อื่นๆ ๑๓๓ ๑๕๒  ๙๗  ๖๙  ๔๕๑ 

หมายเหตุ: สถานบริการหนึ่งแหง มีประเภทการบริการมากกวาหนึ่งประเภท 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลการบริการและกำลังคนผูใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
ศูนยข อมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
(http://www.dtamsc.com) 

 

ศูนยขอมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกไดวิเคราะหภาพรวมสถานการณการใชยาสมุนไพรในระดับสถานี

อนามัยจากฐานขอมูลระบบขอมูลผูปวยรายบุคคล (Individual Medical Record) ของ

ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในรูปแบบของแฟมขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม (ณ วันที่ 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒) จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีขอมูลจำนวน ๒๗๘,๕๗๑ รายการ 

พบวาการกระจายการบริการการใชยาแผนไทยและยาสมุนไพรในระบบขอมูล 

๑๘ แฟมของสถานีอนามัยและหนวยบริการปฐมภูมิทั่วประเทศ จำนวน ๙,๗๖๓ แหง 

พบวา มีขอมูลการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร ๑,๖๕๑ แหง (รอยละ ๑๖.๙๑) 

โดยกระจายอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (รอยละ ๓๐.๒๕) รองลงมาเปน

ภาคกลาง (รอยละ ๑๑.๓๐) ภาคเหนือ (รอยละ ๙.๓๘) และนอยที่สุดที่ภาคใต  

(รอยละ ๖.๘๙) 
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จำนวนผู รับบริการฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู รับบริการสูงสุด (รอยละ 

๖๔.๙๓) รองลงมาเปนภาคกลาง (รอยละ ๒๓.๗๐) ภาคเหนือ (รอยละ ๘.๓๒) และ 

ภาคใตต่ำสุด (รอยละ ๓.๐๕) สวนอัตราสวนผูรับบริการที่ใชยาสมุนไพรตอสถานบริการ

พบวา ภาคกลางสูงสุด มีอัตราสวน ๒๒๖.๘๗ รายตอแหง ในขณะที่ภาคใตนอยที่สุด  

ในอัตราสวน ๘๑.๑๕ รายตอแหง (ตาราง ๔.๘)  

 

ตาราง ๔.๘ การกระจายการบริการการใชยาแผนไทยและยาสมุนไพรในระบบขอมูล ๑๘ แฟมของ

สถานีอนามัย ๑,๖๕๑ แหง จำแนกรายภาค 

ภูมิภาค 
จำนวน สอ. 
(รอยละ) 

จำนวน สอ. 
ที่กรอกขอมูล 

(รอยละของภาค) 

จำนวนผูรับบริการ 
(ราย) 

อัตราสวน 
ผูรับบริการ:  
สถานบริการ 

เหนือ  ๒,๒๒๙ (๒๒.๘๓)  ๒๐๙ (๙.๓๘)  ๒๓,๐๑๗ (๘.๓๒)  ๑๑๐.๑๓ 

อีสาน  ๓,๔๖๘ (๓๕.๕๒)  ๑,๐๔๙ (๓๐.๒๕)  ๑๗๙,๖๑๒ (๖๔.๙๓)  ๑๗๑.๒๒ 

กลาง  ๒,๕๕๗ (๒๖.๑๙)  ๒๘๙ (๑๑.๓๐)  ๖๕,๕๖๕ (๒๓.๗๐)  ๒๒๖.๘๗ 

ใต  ๑,๕๐๙ (๑๕.๔๖)  ๑๐๔ (๖.๘๙)  ๘,๔๔๐ (๓.๐๕)  ๘๑.๑๕ 

รวม  ๙,๗๖๓ (๑๐๐.๐๐)  ๑,๖๕๑ (๑๖.๙๑)  ๒๗๖,๖๓๔ (๑๐๐.๐๐)  ๑๖๗.๕๖ 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลระบบขอมูลผู ปวยรายบุคคลของประชาชนในพื ้นที่ (แฟมขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม) 
(ณ ๑ ต.ค. ๕๑-๓๐ มิ.ย. ๕๒) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

๓.๓ ผานสถานบริการการแพทยแผนไทยภาคเอกชน 
ไดแก โรงพยาบาลเอกชน คลินิกแพทยแผนไทย  

 

๓.๔ ผานรานจำหนายผลิตภัณฑสุขภาพ หรือ บริษัทที่จำหนายผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 
ที่พบเห็นไดท่ัวไปในหางสรรพสินคาตางๆ เปนรูปแบบการกระจายยาที่ไมถูกตอง

นัก เพราะมิไดมีการขออนุญาตสถานที่จำหนายยาแผนโบราณ และมิไดเปนผูรับอนุญาต

ขายยาแผนโบราณที่ถูกตองตามกฎหมายยา แตการจำหนายลักษณะนี้ ก็สามารถพบเห็น

ไดท่ัวไป โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในรานจะจำหนายทั้งยาแผนโบราณ 

อาหารเสริม ยาจากสมุนไพร เพราะมีความสะดวกและใกลชิดกับผูบริโภค 
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๓.๕ รูปแบบอื่นๆ 
เชน ผานระบบ E-commerce ระบบขายตรง งานแสดงสินคาเกี่ยวกับสุขภาพ 

ซึ่งมักเปนกลุมผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร หรือกลุมสินคาที่ผลิตโดยสหกรณ 

หรือชุมชน 

 

๔.๔ สถานการณการใชยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมนุไพรอยางเหมาะสม 
ศูนยขอมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก ไดศึกษาสถานการณการใชยาสมุนไพร ดังนี้ 

 

๔.๑ สถานการณการใชยาแผนไทยและยาสมุนไพร 
๔.๑.๑ ขอมูลจากแบบสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐตอบกลับมายัง

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (ณ วันที่ ๑๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๑) 

จำนวนรายการการใชยาสมุนไพรในและนอกบัญชียาหลักแหงชาติในสถานบริการ

ของรัฐ ๒,๕๒๑ แหง ระหวางเดือน กุมภาพันธ-กันยายน ๒๕๕๐ (๖ เดือน) พบวา 

มีปริมาณหรือรายการการใชยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติมากที่สุดรอยละ 

๗๙.๗๑ ซึ่งแหลงที่มาของยาที่พบมากที่สุดจะใชวิธีการจัดซื้อจากหนวยงานที่มีการผลิต 

รองลงมาผลิตเอง ยกเวนในบางรายการที่เมื่อผลิตไมเพียงพอก็ตองจัดซื้อไวเพิ่มเติม 

(ตาราง ๔.๙) เมื่อพิจารณาจากมูลคาการใช พบวา มีมูลคาการใชยาในบัญชียาหลัก 

แหงชาติรอยละ ๔๗.๑๙ และนอกบญัชียาหลกัแหงชาติรอยละ ๕๒.๘๑ (ตาราง ๔.๑๐) 
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ตาราง ๔.๙ รายการการใชยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ๒,๕๒๑ แหง 

ปงบประมาณ ๒๕๔๙ จำแนกตามแหลงที่มา 

ใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติ 
รวม จน.รายการ 

(รอยละ) 

แหลงที่มา : 

ผลิตเอง จัดซื้อ ผลิตเองและจัดซื้อ 

ในบัญชียาหลักแหงชาติ ๑๖,๑๒๓ (๗๙.๗๑)  ๑,๑๐๑  ๑๔,๗๑๘ ๓๐๔ 

นอกบัญชียาหลักแหงชาติ ๔,๑๐๔ (๒๐.๒๙)  ๘๐๗  ๒,๗๗๘ ๕๑๙ 

รวม ๒๐,๒๒๗ 

(๑๐๐.๐๐) 

 ๑,๙๐๘  ๑๗,๔๙๖ ๘๒๓ 

หมายเหตุ: สถานบริการหนึ่งแหงสามารถผลิตเองหรือจัดซื้อไดมากกวา ๑ รายการ 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลการบริการและกำลังคนผูใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
ศูนยข อมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
(http://www.dtamsc.com) 

 

ตาราง ๔.๑๐ มูลคาการใช ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ๒,๕๒๑ แหง 

ปงบประมาณ ๒๕๔๙ จำแนกตามแหลงที่มา 

ใน/นอกบัญชียาหลัก 

แหงชาติ 

รวม: (บาท/ป)  

(รอยละ) 

แหลงที่มา: (บาท/ป) 

ผลิตเอง จัดซื้อ ผลิตเองและจัดซื้อ 

ในบัญชียาหลักแหงชาติ ๓๙,๔๒๗,๖๓๒.๒๔ 
(๔๗.๑๙) 

๗,๙๘๖,๙๔๕.๘๔ ๒๘,๘๔๗,๗๘๙.๓๑ ๒,๕๙๒,๘๙๗.๐๙ 

นอกบัญชียาหลักแหงชาติ ๔๔,๑๑๗,๗๔๕.๘๗ 
(๕๒.๘๑) 

๒๔,๕๓๘,๔๗๙.๔๖ ๑๓,๒๔๒,๖๗๗.๓๒ ๖,๓๓๖,๕๘๙.๐๙ 

รวม ๘๓,๕๔๕,๓๗๘.๑๑ 

(๑๐๐.๐๐) 

 ๓๒,๕๒๕,๔๒๕.๓๐ ๔๒,๐๙๐,๔๖๖.๖๓ ๘,๙๒๙,๔๘๖.๑๘ 

หมายเหตุ: สถานบริการหนึ่งแหงสามารถผลิตเองหรือจัดซื้อไดมากกวา ๑ รายการ 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลการบริการและกำลังคนผูใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
ศูนยข อมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
(http://www.dtamsc.com) 
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ภาพ ๔.๑ มูลคาการใชยาจากสมุนไพรจำแนกตามจังหวัดที่มีการใชสูง โดยพิจารณาจากมูลคาการ

ใชยาจากสมุนไพรมากที่สุดอยางเดียว 

หมายเหตุ: สถานบริการหนึ่งแหงสามารถผลิตเองหรือจัดซื้อไดมากกวา ๑ รายการ 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลการบริการและกำลังคนผูใหบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  
ศูนยข อมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
(http://www.dtamsc.com) 

๔.๑.๒ จากฐานขอมูลระบบขอมูลผูปวยรายบุคคล (Individual Medical Record) 

ของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยในรูปแบบของแฟม

ขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม (ระหวาง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑-๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๒) จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การวิเคราะหขอมูลมูลคารวมการใชยาแผนไทยและยาสมุนไพรใน/นอกบัญชียา

หลักแหงชาติ (ลานบาท) พบวา มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรในบัญชียา

หลักมีมากถึง ๘๙.๕๖ ลาน หรือรอยละ ๙๑.๔๑ และมูลคาการใชยาแผนไทยฯ นอก

บัญชียาหลักแหงชาติ มีมูลคา ๘.๔๑ ลานบาท หรือรอยละ ๘.๕๙ (ภาพ ๔.๒) หรือ

มีอัตราสวนการใชยาในตอนอกบัญชียาหลักแหงชาติ ประมาณ ๑๑:๑ 

 

๙.๖๘

๗.๔๕

๔.๙๔

๓.๕๙
๒.๖๖

๐
๑.๐๐
๒.๐๐
๓.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๖.๐๐
๗.๐๐
๘.๐๐
๙.๐๐

๑๐.๐๐

มูลคา (บาท/ป)

มูลคา (บาท/ป)

ชัยนาท นครนายก สุพรรณบุรี สระแกว ปราจีนบุรี

ลานบาท
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๘๙,๕๖๔,๗๕๑.๑๓
๙๑.๔๑%

๘,๔๑๓,๗๙๖.๕๐
๘.๕๙%

ในบัญชียาหลักฯ
นอกบัญชียาหลักฯ

ภาพ ๔.๒ มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติของสถานีอนามัย 

๑,๖๕๑ แหง 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลระบบขอมูลผู ปวยรายบุคคลของประชาชนในพื ้นที่ (แฟมขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม)  
(ณ ๑ ต.ค. ๕๑-๓๐ มิ.ย. ๕๒) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เมื่อนำมูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติ

ของสถานีอนามัย มาจำแนกรายภาค พบวา ภาคกลางมีมูลคาการใชยาแผนไทยฯ 

สูงสุดทั้ง ๒ สวน ๘๖.๓๙ ลานบาท หรือรอยละ ๘๘.๑๘ ของมูลคาการใชยาทั้งหมด 

โดยแยกเปน ในบัญชียาหลักแหงชาติ ๘๑.๔๗ ลาน (รอยละ ๘๓.๑๕) และยาแผนไทย

นอกบัญชียาหลักฯ ๔.๙๒ ลาน (รอยละ ๕.๐๒) รองลงมาเปนภาคอีสาน รวมมูลคา

การใชยาทั้ง ๒ สวน ๗.๗๔ ลาน (รอยละ ๗.๙๐) (ตาราง ๔.๑๑) 
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ตาราง ๔.๑๑ มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติของสถานี

อนามัย ๑,๖๕๑ แหง จำแนกรายภาค 

ภูมิภาค 

(แหง) 

มูลคาในบัญชียาฯ ลานบาท 

(รอยละ) 

มูลคานอกบัญชียาฯ ลานบาท 

(รอยละ) 
รวม 

เหนือ ๓,๐๖๓,๗๔๐.๗๐ (๓.๑๓) ๔๑๖,๕๒๑.๖๘ (๐.๔๓) ๓,๔๘๐,๒๖๒.๓๘ (๓.๕๕) 

อีสาน ๔,๗๐๔,๔๖๗.๒๑ (๔.๘๐) ๓,๐๓๗,๑๙๐.๑๑ (๓.๑๐) ๗,๗๔๑,๖๕๗.๓๒ (๗.๙๐) 

กลาง ๘๑,๔๗๓,๑๔๖.๒๖ (๘๓.๑๕) ๔,๙๒๒,๒๑๘.๑๖ (๕.๐๒) ๘๖,๓๙๕,๓๖๔.๔๒ (๘๘.๑๘) 

ใต ๓๒๓,๓๙๖.๙๖ (๐.๓๓) ๓๗,๘๖๖.๕๕ (๐.๐๔) ๓๖๑,๒๖๓.๕๑ (๐.๓๗) 

รวม ๘๙,๕๖๔,๗๕๑.๑๓  

(๙๑.๔๑) 

๘,๔๑๓,๗๙๖.๕๐  

(๘.๕๙) 

๙๗,๙๗๘,๕๔๗.๖๓ 

(๑๐๐.๐๐) 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลระบบขอมูลผู ปวยรายบุคคลของประชาชนในพื ้นที่ (แฟมขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม) 
(ณ ๑ ต.ค. ๕๑-๓๐ มิ.ย. ๕๒) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ภาพ ๔.๓ มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติของสถานีอนามัย

๑,๖๕๑ แหง จำแนกรายภาค 

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลระบบขอมูลผู ปวยรายบุคคลของประชาชนในพื ้นที่ (แฟมขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม)  

(ณ ๑ ต.ค. ๕๑-๓๐ มิ.ย. ๕๒) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

๓.๑๓ ๔.๘๐

๘๓.๑๕

๐.๔๓ ๓.๑๐ ๕.๐๒

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐
๗๐.๐๐
๘๐.๐๐
๙๐.๐๐

ลานบาท

๐.๓๓ ๐.๐๔

ในบัญชียาหลักฯ นอกบัญชียาหลักฯ

เหนือ
อีสาน
กลาง
ใต
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มูลคาการใชยาแผนไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรทั้งใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติ

ในระดับจังหวัด ๕ จังหวัดที่มีการใชสูงสุด พบวา จังหวัดชลบุรีมีมูลคาการใชยา 

แผนไทยฯ มากที่สุด ๖๙.๗๑ ลานบาทของมูลคาการใชยาทั้งหมด รองลงมาเปนจังหวัด

จันทบุรี ๑๓.๐๑ ลานบาท พิจิตร ๒.๔๐ ลานบาท ชัยภูมิ ๑.๙๙ ลานบาท และ

สกลนคร ๑.๔๓ ลานบาทของมูลคาการใชยาทั้งหมด ตามลำดับ (ภาพ ๔.๔) 

ภาพ ๔.๔ มูลคาการใชยาแผนไทยและยาจากสมุนไพร จำแนกตามจังหวัดที่มีการใชมาก 

๖๙.๗๑

๑๓.๐๑

๒.๔๐ ๑.๙๙ ๑.๔๓
-

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐
ลานบาท

ชลบุรี จันทบุรี พิจิตร ชัยภูมิ สกลนคร

มูลคายา

แหลงขอมูล: ฐานขอมูลระบบขอมูลผู ปวยรายบุคคลของประชาชนในพื ้นที่ (แฟมขอมูลมาตรฐาน ๑๘ แฟม)  
(ณ ๑ ต.ค. ๕๑-๓๐ มิ.ย. ๕๒) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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จากการศึกษาทั้งสองนี้ มูลคาการใชยาใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติคอนขาง 

แตกตางกัน สรุปไดดังตาราง ๔.๑๒ โดยการใชยาสมุนไพรในสถานีอนามัยสวนใหญถึง

รอยละ ๙๑.๔ เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ทั้งนี ้จะเห็นไดในสถานบริการของรัฐ 

มูลคาการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาตินั้นสูงกวายาในบัญชียาหลักแหงชาติเล็กนอย 

อาจเปนไปไดวายาแผนไทยและยาจากสมุนไพรที่นิยมใชในบัญชียาหลักแหงชาตินั้นมีเพียง 

๑๒ รายการ (ตาราง ๔.๑๓) ซึ่งมิไดครอบคลุมกลุมอาการของโรค สอดคลองกับขอมูล

จากโครงการบูรณาการการแพทยแผนไทยเขาในระบบบริการสาธารณสุขแผนปจจุบัน  

ป ๒๕๔๙ สำรวจการใชยาของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐสวนภูมิภาค จำนวน 

๓๑๘ แหง พบวามียานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ๒๕ อันดับแรก (ตาราง ๔.๑๔) และ

ยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรนอกบัญชียาหลักที่ใชอยูจำนวน ๖๕ ตำรับ (ตาราง 

๔.๑๕, ตาราง ๔.๑๖) ซึ่งมากกวายาในบัญชียาหลักแหงชาติ จำนวน ๕๓ รายการ 

และสถานบริการหลายแหงจัดหายานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (บางแหงผลิตเองและ

จำหนายใหสถานบริการอื่น) มาใหบริการสำหรับผูรับบริการที่ตองการและมีความพรอมที่

จะจายคายาจากสมุนไพรดวยตนเอง 

สวนมูลคาการใชยาสมุนไพรในสถานีอนามัย สวนใหญจะเปนยาในบัญชียาหลัก

แหงชาติ คิดเปนรอยละ ๙๑.๔๑ 

 

ตาราง ๔.๑๒ ตารางเปรียบเทียบมูลคาการใชยาใน/นอกบัญชียาหลักแหงชาติของสถานบริการภาครัฐ  

ตอบแบบสอบถามระหวางเดือนกุมภาพันธ-กันยายน ๒๕๕๐ และสถานีอนามัย  

(แฟมขอมลูมาตรฐาน ๑๘ แฟม ระหวาง ๑ ตลุาคม ๒๕๕๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒) 

การใชยาสมุนไพร 
สถานบริการภาครัฐ 

ลานบาท/ป (รอยละ) 

สถานีอนามัย 

ลานบาท/๙ เดือน (รอยละ) 

ยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ๓๙.๔๓ (๔๗.๑๙) ๘๙.๕๖ (๙๑.๔๑) 

ยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ ๔๔.๑๑ (๕๒.๘๑) ๘.๔๑ (๘.๕๙) 
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ตาราง ๔.๑๓ รายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ใชในสถานบริการภาค

รัฐในสวนภูมิภาค จำนวน ๓๑๘ แหง จำแนกตามรายการยาจากสมุนไพรฯ 

รายการยาจากสมุนไพร 
ในบัญชียาจากสมุนไพรฯ 

รวม 
(รอยละ) 

แหลงที่มา : 

ผลิตเอง รพ.รัฐ 
องคการ
เภสัชฯ 

รง.เอกชน อื่นๆ 

ยาสมุนไพรเดี่ยว 

 ๑. ขมิ้นชัน๑ (แคปซูล)*  ๒๑๒ (๖๓.๗)  ๓๘  ๗๓  ๘๑  ๑๐  ๑๐ 

 ๒. ฟาทะลายโจร๒  ๑๙๒ (๕๗.๗)  ๓๖  ๖๔  ๗๐  ๑๔  ๘ 

 ๓. ไพล๓  
(GPO: ไพลจีจีซาล)**  

 ๑๙๑ (๕๗.๔)  ๗๑  ๔๘  ๕๓  ๑๒  ๗ 

 ๔. พญายอ๔  ๑๗๙ (๕๓.๘)  ๔๒  ๖๗  ๕๓  ๙  ๘ 

 ๕. ชุมเห็ดเทศ  ๔๗ (๑๔.๑)  ๑๐  ๒๑  ๘  ๔  ๔ 

 ๖. ขิง๕  ๑๕ (๔.๕)  ๒  ๖  -  ๒  ๕ 

 ๗. พริก๖  ๑๔ (๔.๒)  ๑  ๒  ๕  ๖  - 

ยาสมุนไพรตำรับ 

 ๘. ยาประสะมะแวง๗  
(GPO: ยาอมมะแวง) 

 ๑๕๑ (๔๕.๓)  ๒  ๑๐  ๑๑๘  ๑๖  ๕ 

 ๙. ยาประสะไพล  ๒๔ (๗.๒)  ๕  ๑๒  -  ๗  - 

 ๑๐. ยาหอมเทพจิตร  ๑๙ (๕.๗)  ๕  ๙  -  ๓  ๒ 

 ๑๑. ยาหอมนวโกฐ  ๑๑ (๓.๓)  ๓  ๖  ๒  -  - 

 ๑๒. ยาจันทนลีลา  ๙ (๒.๗)  ๓  ๕  -  ๑  - 

หมายเหตุ: มีการใช ยาสมุนไพรที่ เปนยาแผนปจจุบันในบัญชียาหลักแหงชาติ พ .ศ . ๒๕๔๗ ๑ รายการ คือ  

มะขามแขก✦ ๓๙ (๑๑.๗) แหง (ผลิตเอง ๖ แหง, โรงพยาบาลรัฐ ๙ แหง, องคการฯ ๖ แหง, โรงงานเอกชน 
๑๕ แหง, อื่นๆ ๓ แหง) 

ที่มา: การบูรณาการการแพทยแผนไทย สถานการณการใหบริการการแพทยแผนไทย, ๒๕๕๑: หนา ๗๓-๗๔. 

 
๑ รูปแบบยาแคปซูล* ทั้งหมด 
* เปนรูปแบบยาที่กำหนดไวในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๙ สวนรูปแบบอื่นๆ นำมารวมไวดวยเพราะเปนยาที่ 
โรงพยาบาลผลิตเองหรือซื้อจากโรงพยาบาลรัฐ 

๒ รูปแบบยาแคปซูล* ๑๘๘ แหง, เม็ด ๔ แหง 
๓ รูปแบบยาเปนครีม* ๗๔ แหง, น้ำมัน ๕๒ แหง, ยาหมอง ๕๒ แหง, ขี้ผึ้ง ๑๓ แหง 
๔ รูปแบบยาเปนครีม* ๗๓ แหง, กลีเซอรีน ๔๓ แหง, ทิงเจอร ๒๖ แหง, ยาหมอง ๒๓ แหง, คาลาไมน ๑๑ 
แหง, แคปซูล ๒ แหง และ โลชั่น ๑ แหง 

๕ รูปแบบยาเปนชา 
๖ รูปแบบยาเปนเจล** 
๗ รูปแบบยาเปนเม็ด ๑๔๗ แหง, น้ำเชื่อม ๔ แหง 
✦

 มะขามแขก (senna) คือ ยาจากสมุนไพร เปนยาแผนปจจุบันในบัญชียาหลักแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๔) 
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ตาราง ๔.๑๔ รายการยาจากสมุนไพรนอกบัญชียาหลักฯ ๒๕ อันดับแรกที่ใชในสถานบริการภาครัฐ

ในสวนภูมิภาค จำนวน ๓๑๘ แหง จำแนกตามรายการยาจากสมุนไพรฯ 

รายการยาจากสมุนไพร 
นอกบัญชียาหลักฯ 

รวม 

แหลงที่มา : 

ผลิตเอง รพ.รัฐ 
องคการ
เภสัชฯ 

รง.เอกชน อื่นๆ 

 ๑. เพชรสังฆาต  ๑๑๓  ๒๘  ๕๙  ๕  ๑๓  ๘ 

 ๒. ลูกประคบ⊗  ๙๖  ๖๓  ๑๘  ๒  ๑  ๑๒ 

 ๓. บอระเพ็ด  ๖๕  ๒๑  ๓๑ -  ๘  ๕ 

 ๔. สมุนไพร อบตัว⊗  ๕๑  ๒๙  ๑๒ -  ๒  ๘ 

 ๕. เจลวานหางจระเข  ๕๐  ๓  ๒  ๔๒  ๒  ๑ 

 ๖. เถาวัลยเปรียง (แคปซูล)  ๔๘  ๑๑  ๒๘ -  ๗  ๒ 

 ๗. ชาคำฝอย  ๔๘  ๑๓  ๒๗ -  ๔  ๔ 

 ๘. หญาหนวดแมว  ๔๔  ๑๒  ๑๙  ๓  ๕  ๕ 

 ๙. ยาสหัสธารา⊗  ๔๒  ๕  ๒๘ -  ๖  ๓ 

 ๑๐. ชารางจืด  ๔๑  ๑๒  ๑๙ -  ๘  ๒ 

 ๑๑. กระเทียมสกัด  ๓๗  ๓  ๖  ๑๓  ๑๓  ๒ 

 ๑๒. มะระขี้นก  ๓๗  ๙  ๑๗ -  ๘  ๓ 

 ๑๓. พิมเสนน้ำ  ๓๔  ๓๐  ๔ - - - 

 ๑๔. ยาริดสีดวงทวาร⊗  ๒๖  ๕  ๑๖ -  ๔  ๑ 

 ๑๕. สมแขก  ๒๒  ๙  ๙ -  ๓  ๑ 

 ๑๖. พริกไทย  ๒๐  ๙  ๕ -  ๕  ๑ 

 ๑๗. หญาดอกขาว  ๒๐  ๔  ๑๓ - -  ๓ 

 ๑๘. ยาลดความอวน⊗  ๒๐  ๔  ๑๑  ๓  ๑  ๑ 

 ๑๙. โลชั่นตะไครหอม  ๑๙  ๕  ๒  ๑๐  ๑  ๑ 

 ๒๐. ยาธาตุอบเชย  ๑๘  ๙  ๘ - -  ๑ 

 ๒๑. ยาอมสมุนไพรบวย  ๑๘  ๑  ๖  ๔  ๖  ๑ 

 ๒๒. ยาธรณีสันฑฆาต⊗  ๑๖  ๓  ๙ -  ๔ - 

 ๒๓. ชากระเจี๊ยบ  ๑๖  ๓  ๙ -  ๓  ๑ 

 ๒๔. ชาหญาปกกิ่ง  ๑๖  ๓  ๙ -  ๒  ๒ 

 ๒๕. วานชักมดลูก  ๑๕  ๗  ๕ -  ๓ - 

⊗เปนยาตำรับ นอกนั้นเปนยาสมุนไพรเดี่ยว 

ที่มา: การบูรณาการการแพทยแผนไทย สถานการณการใหบริการการแพทยแผนไทย, ๒๕๕๑: หนา ๗๙-๘๐. 
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ตาราง ๔.๑๕ รายการยาสมุนไพรเดี่ยวที่เปนยานอกบัญชียาหลักฯ ที่ใชในสถานบริการภาครัฐในสวน

ภูมิภาค จำนวน ๓๑๘ แหง จำแนกตามรายการยาสมุนไพรเดี่ยวฯ 

รายการยาสมุนไพรเดี่ยว∆ 

ที่เปนยานอกบัญชียาหลักฯ 
รวม 

แหลงที่มา : 

ผลิตเอง รพ.รัฐฯ 
องคการ

เภสัชฯ 
รง.เอกชน อื่นๆ 

 ๑. เพชรสังฆาต  ๑๑๓  ๒๘  ๕๙  ๕  ๑๓  ๘ 

 ๒. บอระเพ็ด  ๖๕  ๒๑  ๓๑  -  ๘  ๕ 

 ๓. เจลวานหางจระเข  ๕๐  ๓  ๒  ๔๒  ๒  ๑ 

 ๔. แคปซูลเถาวัลยเปรียง  ๔๘  ๑๑  ๒๘  -  ๗  ๒ 

 ๕. ชาคำฝอย  ๔๘  ๑๓  ๒๗  -  ๔  ๔ 

 ๖. หญาหนวดแมว  ๔๔  ๑๒  ๑๙  ๓  ๕  ๕ 

 ๗. ชารางจืด  ๔๑  ๑๒  ๑๙  -  ๘  ๒ 

 ๘. กระเทียมสกัด  ๓๗  ๓  ๖  ๑๓  ๑๓  ๒ 

 ๙. มะระขี้นก  ๓๗  ๙  ๑๗  -  ๘  ๓ 

 ๑๐. สมแขก  ๒๒  ๙  ๙  -  ๓  ๑ 

 ๑๑. พริกไทย  ๒๐  ๙  ๕  -  ๕  ๑ 

 ๑๒. หญาดอกขาว  ๒๐  ๔  ๑๓  -  -  ๓ 

 ๑๓. โลชั่นตะไครหอม  ๑๙  ๕  ๒  ๑๐  ๑  ๑ 

 ๑๔. ชากระเจี๊ยบ  ๑๖  ๓  ๙  -  ๓  ๑ 

 ๑๕. ชาหญาปกกิ่ง  ๑๖  ๓  ๙  -  ๒  ๒ 

 ๑๖. วานชักมดลูก  ๑๕  ๗  ๕  -  ๓  - 

 ๑๗. กระชายดำ  ๑๔  ๖  ๕  -  ๑  ๒ 

 ๑๘. ยาแกไอมะขามปอม  ๑๓  ๑  ๙  -  ๓  - 

 ๑๙. ขี้เหล็ก  ๑๐  ๓  ๕  -  ๒  - 

 ๒๐. ยาอมสมุนไพรกานพลู  ๑๐  ๑  ๗  -  ๒  - 

 ๒๑. ชาตะไคร  ๘  ๓  ๔  -  -  ๑ 

 ๒๒. ชาใบเตย  ๗  ๕  ๒  -  -  - 

 ๒๓. ยาอมมะนาว  ๗  ๑  ๑  -  ๕  - 

∆ ยาสมุนไพรเดี่ยว หมายถึง ยาที่พัฒนาจากสมุนไพรที่มีตัวยาสำคัญ (active ingredient) เพียงชนิดเดียว สวนยา
ตำรับ หมายถึง ยาสมุนไพรที่มีตัวยาสำคัญ (active ingredients) หลายชนิดประกอบกัน 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

192

รายการยาสมุนไพรเดี่ยว∆ 

ที่เปนยานอกบัญชียาหลักฯ 
รวม 

แหลงที่มา : 

ผลิตเอง รพ.รัฐฯ 
องคการ

เภสัชฯ 
รง.เอกชน อื่นๆ 

 ๒๔. แหมแผน  ๕  ๓  ๑  -  -  ๑ 

 ๒๕. ทองพันชั่งทิงเจอร  ๕  ๒  ๓  -  -  - 

 ๒๖. ฝาง  ๕  -  ๓  -  -  ๒ 

 ๒๗. หญาลูกใตใบ  ๕  -  ๑  -  ๓  ๑ 

 ๒๘. เถาเอ็นออน  ๔  -  -  -  ๓  ๑ 

 ๒๙. เจลพลู  ๒  ๑  -  ๑  -  - 

 ๓๐. กวาวเครือแดง  ๒  -  -  -  ๑  ๑ 

 ๓๑. ครีมพลู  ๒  ๑  ๑  -  -  - 

 ๓๒. หนุมานประสานกาย  ๒  ๑  -  -  -  ๑ 

 ๓๓. เจลขา  ๑  ๑  -  -  -  - 

 ๓๔. แสมาทะลาย  ๑  -  -  -  -  ๑ 

 ๓๕. กำแพง ๗ ชั้น  ๑  -  -  -  -  ๑ 

 ๓๖. กำลังเสือโครง  ๑  -  -  -  -  ๑ 

 ๓๗. คาราไมนพลู  ๑  ๑  -  -  -  - 

 ๓๘. มากระทืบโรง  ๑  -  -  -  -  ๑ 

 ๓๙. อินทนิลน้ำ  ๑  ๑  -  -  -  - 

ที่มา: การบูรณาการการแพทยแผนไทย สถานการณการใหบริการการแพทยแผนไทย, ๒๕๕๑: หนา ๗๕-๗๖. 

 

ตาราง ๔.๑๕ (ตอ) 
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ตาราง ๔.๑๖ รายการยาตำรับนอกบัญชียาหลักฯ ที่ใชในสถานบริการภาครัฐในสวนภูมิภาค จำนวน 

๓๑๘ แหง จำแนกตามรายการยาตำรับฯ 

รายการยาตำรับ 
ที่เปนยานอกบัญชียาหลักฯ 

รวม 

แหลงที่มา : 

ผลิตเอง รพ.รัฐฯ 
องคการ
เภสัชฯ 

รง.เอกชน อื่นๆ 

 ๑. ลูกประคบ  ๙๖  ๖๓  ๑๘  ๒  ๑  ๑๒ 

 ๒. สมุนไพร อบตัว  ๕๑  ๒๙  ๑๒  -  ๒  ๘ 

 ๓. ยาสหัสธารา  ๔๒  ๕  ๒๘  -  ๖  ๓ 

 ๔. พิมเสนน้ำ  ๓๔  ๓๐  ๔  -  -  - 

 ๕. ยาริดสีดวงทวาร  ๒๖  ๕  ๑๖  -  ๔  ๑ 

 ๖. ยาลดความอวน  ๒๐  ๔  ๑๑  ๓  ๑  ๑ 

 ๗. ยาธาตุอบเชย  ๑๘  ๙  ๘  -  -  ๑ 

 ๘. ยาอมสมุนไพรบวย  ๑๘  ๑  ๖  ๔  ๖  ๑ 

 ๙. ยาธรณีสันฑฆาต  ๑๖  ๓  ๙  -  ๔  - 

 ๑๐. เหงือกปลาหมอ+พริกไทย  ๑๔  ๔  ๕  -  ๔  ๑ 

 ๑๑. ยาแกไอ  ๑๓  ๔  ๕  -  ๒  ๒ 

 ๑๒. ยาอายุวัฒนะ  ๑๑  ๔  ๗  -  -  - 

 ๑๓. ยาหมองน้ำ  ๑๑  ๘  ๒  -  -  ๑ 

 ๑๔. ยาอมสมุนไพรกานพลู  ๑๐  ๑  ๗  -  ๒  - 

 ๑๕. แชมพูสมุนไพร  ๗  ๒  ๓  -  ๒  - 

 ๑๖. น้ำมันเหลือง  ๖  ๔  ๑  -  ๑  - 

 ๑๗. น้ำยาบวนปากฝรั่ง  ๔  ๒  -  ๒  -  - 

 ๑๘. ยาเบาหวาน  ๔  ๒  ๑  -  -  ๑ 

 ๑๙. มหาหิงค  ๓  -  -  -  ๓  - 

 ๒๐. ยาบำรุงน้ำนม  ๓  ๒  ๑  -  -  - 

 ๒๑. ยาอมรสสม  ๒  -  -  -  ๑  ๑ 

 ๒๒. ยาตรีผลา  ๒  ๒  -  -  -  - 

 ๒๓. สเปรยชะเอม  ๑  ๑  -  -  -  - 

 ๒๔. โอสถทิพย  ๑  ๑  -  -  -  - 

 ๒๕. ยากวาดลิ้นขาวละออ  ๑  -  -  -  ๑  - 

 ๒๖. น้ำมันเขียว  ๑  ๑  -  -  -  - 

ที่มา: การบูรณาการการแพทยแผนไทย สถานการณการใหบริการการแพทยแผนไทย, ๒๕๕๑: หนา ๗๗-๗๘. 
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๔.๒ การติดตามเพื่อเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยในการใชยาจากสมุนไพร 
สถาบันการแพทยแผนไทย กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ในฐานะที่เปนหนวยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขในการสงเสริมการใชยาจากสมุนไพร 

ไดจัดทำโครงการเฝาระวังความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐ โดยมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันาองคความรูเก่ียวกับการใชยาจากสมุนไพรโดยเฉพาะ 

อยางยิ่งดานความปลอดภัย มีการติดตามเฝาระวังเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยา

จากสมุนไพรเดี่ยวและยาตำรับที่มีการสั่งใชมาก ๑๑ รายการ ไดแก เพชรสังฆาต 

เถาวัลยเปรียง มะระข้ีนก ครีมบวับก แคปซูลบวับก รางจืด หญาหนวดแมว ยาสหสัธารา  

ยาธาตุอบเชย ยาริดสีดวงทวาร และยาบำรุงโลหิต โดยมีเภสัชกรหญิง ดร.อัญชลี  

จูฑะพุทธิ เปนผูวิจัยหลัก ทำงานวิจัยรวมกับสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ๑๐ แหง 

ไดแก โรงพยาบาลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัด

สงขลา โรงพยาบาลบานนา จังหวัดนครนายก โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  

โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร โรงพยาบาล 

ทาแซะ จังหวัดชุมพร และโรงพยาบาลหวยยอด จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงคหลัก  

๓ ประการ  

๑. เพื่อศึกษาลักษณะของอาการไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นจากการใชยาจาก 

สมุนไพร ๑๑ รายการ ไดแก เพชรสังฆาต เถาวัลยเปรียง มะระขี ้นก  

ครีมบัวบก แคปซูลบัวบก รางจืด หญาหนวดแมว ยาสหัสธารา ยาธาตุ

อบเชย ยาริดสีดวงทวาร และยาบำรุงโลหิต เชน เหตุการณไมพึงประสงคที่

เกี่ยวกับระบบยอยอาหาร (เชน คลื่นไส อาเจียน ปวดทอง มวนทอง 

เปนตน) หรือเหตุการณไมพึงประสงคที่แสดงออกทางผิวหนัง (เชน เกิดผื่น

แดง ลมพิษ เปนตน) หรือเหตุการณไมพึงประสงคอื่นๆ 

๒. เพื่อศึกษาอัตราการเกิด (หรือความถี่) ของการเกิดเหตุการณไมพึงประสงค

จากการใชยาจากสมุนไพรวา เหตุการณไมพึงประสงคมีโอกาสเกิดขึ้นไดมาก

นอยหรือบอยเพียงใด 

๓. เพื่อนำเสนอขอมูลเหตุการณไมพึงประสงคจากการใชยาเหลานี้ตอคณะทำงาน

คัดเลือกยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาใน

การบรรจุยาจากสมุนไพรเหลานี้เขาในบัญชียาหลักแหงชาติตอไป 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงครองเพื่อสำรวจประสิทธิผลเบื้องตนของยาจากสมุนไพร  

และความพอใจของผูปวยตอยาจากสมุนไพรอีกดวย 



บ
ท
ท
ี่ ๔ 

สถานการณยาแผนไทย 

195

ขอมูลดังกลาวเปนขอมูลเบื้องตนดานความปลอดภัยประกอบในการเสนอใหบรรจุ

ยาจากสมุนไพรดังกลาวเขาในบัญชียาหลักแหงชาติ และชวยสรางความมั่นใจแกประชาชน

และบุคลากรทางการแพทยในการเลือกใชหรือสั่งใชยาจากสมุนไพร ซึ่งเปนทางเลือกหนึ่ง

ในการดูแลรักษาสุขภาพดวยยาจากทรัพยากรสมุนไพรของประเทศและจากภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทยเพื่อทดแทนการใชยาแผนปจจุบันที่ตองนำเขาจากตางประเทศ 

การเฝาระวังความปลอดภัยจากการใชยาจากสมุนไพร ในโครงการเฝาระวังความ

ปลอดภัยในการใชยาจากสมุนไพรของผูมารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

เพื่อเสนอเขาบัญชียาหลักแหงชาติ มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อเฝาระวังอาการไมพึงประสงค

จากการใชยาสมุนไพร (Adverse Drug Reaction; ADR) ซึ่ง ADR จะหมายความ 

รวมถึงการแพยา (Drug allergy) และอาการขางเคียงจากการใชยา (Side effect)  

ดวย และ ๒) เพื่อไดขอมูลความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพร เพื่อนำเสนอเขาบัญชียา

หลักแหงชาติ 

ผลการประเมินอาการอันไมพึงประสงคเบื้องตนที่พบในการรวมโครงการของ

โรงพยาบาลบางกระทุม พิษณุโลก โรงพยาบาลอูทอง สุพรรณบุร ี โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลพล ขอนแกน โรงพยาบาลทั้ง ๔ 

แหง พบวาจำนวนผูปวยที่มีการติดตามอาการไมพึงประสงคของยานอกบัญชียาหลักแหง

ชาติมากที่สุด คือ เพชรสังฆาต ๖๘๒ ราย มะระขี้นก ๖๒๙ ราย สหัสธารา 

๕๗๘ ราย และเถาวัลยเปรียง ๔๖๘ ราย ตามลำดับ ซึ่งยาสมุนไพรที่เกิดอาการ 

ไมพึงประสงค ไดแก สหัสธารา เพชรสังฆาต มะระขี้นก เถาวัลยเปรียง บัวบก 

(ตาราง ๔.๑๗) 

การติดตามอาการไมพึงประสงคของยาในบัญชียาหลักแหงชาติ ไดแก ขมิ้นชัน 

ขิง ชุมเห็ดเทศ ฟาทะลายโจร บัวบก ไพล พริก และพญายอ ซึ่งพบอาการไมพึง

ประสงคของครีมบัวบก ๑ ราย (ตาราง ๔.๑๗) 

การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยาสมุนไพรที่กอใหเกิดอาการขางเคียง 

อาการผิดปกติที่พบจากการศึกษา ไดแก 

เพชรสังฆาต อาจเกิดอาการแสบมวนทอง จุกแนนหนาอก คลื่นไส ใจสั่น  

ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ  

มะระขี้นก อาจเกิดอาการทองอืด ทองเฟอ ทองเดิน ทองผูก ใจสั่น คลื่นไส 

อาเจียน ปากลิ้นชา 

เถาวัลยเปรียง อาจเกิดอาการปวดหัว ปากคอแหง ทองอืด ทองผูก 
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สหัสธารา อาจเกิดอาการปากแหง คอแหง แผลรอนใน รอนตามลำตัว  

เบื่ออาหารทองเสีย/แสบทอง ผื่นแดง/มีตุมคัน เวียนศีรษะ งวงนอน นอนไมหลับ  

   

ตาราง ๔.๑๗ จำนวนผูปวยที่มีการติดตามและเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาสมุนไพร 

รายการยาจากสมุนไพร จำนวนผูปวย (จำนวนราย) จำนวนผูปวย ADR (ราย/รอยละ) 

นอกบัญชียาหลักแหงชาติ 

 ๑. เพชรสังฆาต (แคปซูล) 
 
 ๖๘๒ 

 
๑๙/๒.๗๙ 

 ๒. เถาวัลยเปรียง (แคปซูล)  ๔๖๘ ๑๔/๒.๙๙ 

 ๓. มะระขี้นก (แคปซูล)  ๖๒๙ ๑๔/๒.๒๓ 

 ๔. สหัสธารา (แคปซูล)  ๕๗๘ ๓๘/๖.๕๗ 

 ๕. ครีมบัวบก  ๑๒๙ ๐ 

 ๖. รางจืด (แคปซูล)  ๑๒๐ ๐ 

 ๗. หญาหนวดแมว (ยาชง)  ๕๐ ๐ 

 ๘. ยาธาตุอบเชย  ๑๕๐ ๐ 

 ๙. บัวบก (แคปซูล)  ๓๑๐ ๑๘/๑๐.๐๐ 

 ๑๐. ชารางจืด  ๕๐ ๐ 

 ๑๑. ชาชงหญาหนวดแมว  ๑๐๐ ๐ 

ในบัญชียาหลักแหงชาติ 

 ๑๒. ขมิ้นชัน (แคปซูล) 
 
 ๓๐๐ 

 
๐ 

 ๑๓. ขิง (แคปซูล)  ๑๕๐ ๐ 

 ๑๔. ฟาทะลายโจร (แคปซูล)  ๒๘๐ ๐ 

 ๑๕. ยาชงชุมเห็ดเทศ  ๑๑๐ ๐ 

 ๑๖. บัวบกครีม  ๑๐๐ ๑/๐.๙๑ 

 ๑๗. ไพล  ๑๒๐ ๐ 

 ๑๘. พญายอ  ๒๒๐ ๐ 

ที่มา: การจัดการความรูยาแผนไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน, ๒๕๕๒ : หนา ๘๙-๑๐๘. 
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จะเห็นไดวาผลการศึกษา พบอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชยาจากสมนุไพร 

ไมรุนแรง สวนใหญเปนอาการที่มีในมอนอกราฟ (Monograph) ของสมุนไพรแตละชนิด

อยูแลว และมีการปรับวิธีการไดรับยา หรือปรบัปรุงรปูแบบของยาใหเหมาะสม นอกจากน้ี 

ปญหาอาการไมพึงประสงคที่เกิดจากการใชยาจากสมุนไพรที่พบบอย อาจเกิดจากการที่ 

ผูปวยใชยาหลายชนิดรวมกัน อาจเกิดอันตรกิริยาตอกัน (interaction) ระหวางยาแผน

ปจจุบันและยาจากสมุนไพร (drug-herb interaction) อาการที่เกิดขึ้นก็ไมแนใจวาเปน

อาการจากยาแผนปจจุบัน ยาจากสมุนไพรที่ไดรับ อยางใดอยางหนึ่ง หรือเกิดจาก

ปฏิกิริยาตอกันของยาทั้งสอง 

อาการไมพึงประสงคของบัวบกที่ผิว หรือจากการใชยาสมุนไพรอาการอื่นที่ 

ไมรุนแรง พบวามีขอจำกัด คือ การรายงานเปนแบบสมัครใจของผูบริโภค (Consumer 

report) ทำใหขอมูลที่ไดยังไมสมบูรณ 
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๕ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
และการแพทยพื้นบาน 

บทที่ 

๕.๑ ตำรับตำราการแพทยแผนไทย 

๕.๒ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคเหนือ 

๕.๓ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคอีสาน 

๕.๔ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคกลาง 

๕.๕ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคใต  

๕.๖ ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพกับระบบสุขภาพภาคประชาชน 
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ตำรับตำราการแพทยแผนไทยเปนวิทยาการแขนงหนึ่งที่ใชในการดูแลรักษา

สุขภาพของผูคนในสังคมไทย ซึ่งบรรพชนศึกษาเรียนรูจากธรรมชาติรอบตัว รวมทั้ง 

รับอิทธิพลจากชาติที่มีวัฒนธรรมสูงกวา เชน อินเดีย แลวนำมาปรับประยุกตใช 

ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย จนเกิดเปนภูมิปญญาของสังคมแลวนำมาถายทอด

สูอนุชนดวยวิธีมุขปาฐะในเบื้องตนจนกลายเปนทักษะ ตอมาเมื่อสังคมมีความเจริญ

กาวหนา มีตัวอักษรใชสำหรับสื่อสาระเรื่องราวตางๆ ได และสามารถผลิตวัสดุรองรับ

การจดบันทึกไดดียิ่งขึ้น ก็นำภูมิความรูเหลานั้นมาจดบันทึกไวในวัสดุรองรับที่สังคมผลิต

ขึ้นไดในเวลานั้นๆ จนกลายเปนวรรณกรรมลายลักษณ เมื่อวันเวลาลวงเลยผานไปเปน

รอยเปนพันป วิทยาการของบานเมืองเจริญกาวหนาขึ้น รวมทั้งสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง

ไป ทำใหสังคมมีการผลิตวัสดุรองรับการจดบันทึกเรื่องราวอยางใหมขึ ้นใชแทนวัสดุ 

แบบเดิม วัสดุที่ใช จดบันทึกเรื่องราวในอดีตจึงไดรับการขนานนามในปจจุบันวา 

เอกสารโบราณ 

 

เอกสารโบราณที่ใชบันทึกตำราการแพทยแผนไทย 
เอกสารโบราณที่ใชบันทึกตำราการแพทยของสังคมในพื้นที่ประเทศไทย ปรากฏ

หลักฐานมากอนสมัยสุโขทัย ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๘ สามารถจัดแบงเปนกลุมตาม

ลักษณะวัสดุได ๓ ประเภท คือ จารึก หนังสือสมุดไทย และคัมภีรใบลาน 

 

ตำรับตำราการแพทยแผนไทย 
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๑. จารึก  
คือ เอกสารที่มีรูปรอยอักษรซึ่งสำเร็จดวยกรรมวิธีจารึก ปรากฏเปนรองลึกลง

ไปในเนื้อวัตถุตางๆ ที่เปนธรรมชาติ มีความคงทน ถาวรและแข็งแรง สามารถมีอายุอยู

ไดยืนนาน เชน จารึกบนผนังถ้ำ ศิลาจารึก จารึกแผนไม จารึกฐานพระพุทธรูป 

จารึกกรอบประตูปราสาทหินตางๆ ตลอดจนนำวัสดุมีคามาตีแผใหเปนแผน มีลักษณะ 

รปูส่ีเหล่ียมผืนผาเหมือนใบลาน แลวเรียกช่ือตามวสัดุวา จารึกลานทอง จารึกลานเงิน  

หรือจารึกลานทองแดง เปนตน จารึกแตละชิ้นตางก็มีหนาที่และความสำคัญ กลาว

คือ ตัวอักษรที่ใชถายทอดภาษาเพื่อการสื่อสารในจารึก บอกใหเราทราบวา จารึก

แตละหลักทำหนาที่เปนบันทึกประกาศเกียรติคุณหรือเผยแพรหลักธรรมความรูของสังคม 

โดยจารึกบางหลักอาจบอกวัตถุประสงคของผูสรางจารึก ทำใหเราสามารถศึกษา

ประวัติศาสตรจากจารึกแตละชิ้นไดจากอักษร ภาษา และเนื้อหาสาระ ซึ่งสามารถ

สะทอนภาพของกลุมชนในสังคม ประวัติศาสตร อารยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

ลัทธิความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีในการดำรงชีวิตของคนในสังคมได แมจารึก

บางหลักจะมีบันทึกเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว โดยไมไดบอกนามผูสรางและ 

ผูจารึก แตจารึกนั้นก็สามารถสะทอนประวัติศาสตรดานอักษร ภาษา คติความเชื่อ 

และภูมิรูของแตละสังคมไดอยูดี 
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จารึกที่บันทึกตำรับตำราการแพทยแผนไทย 

บริเวณพื้นที่ประเทศไทยพบจารึกที่บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับตำรับตำรายาตาม

ปราสาทหินที่ทำหนาที่เปนอาโรคยศาลา หรือสถานพยาบาลของสังคมตั ้งแตพุทธ

ศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งเปนความเจริญของอาณาจักรขอมที่แผอิทธิพลทางการเมืองและ

วัฒนธรรมมาครอบคลุมดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใตตอน

บนของประเทศไทยในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ ๗ ไดมีการสรางอาโรคยศาลา หรือ 

สถานพยาบาล กระจายทั่วพระราชอาณาจักร จำนวน ๑๐๒ แหง เพื่อพระราชทาน

เปนการกุศลแกประชาชนท่ัวไป พรอมกับการสรางอาโรคยศาลาแตละแหง ไดมีการ

สรางจารึกควบคูไวดวย ปจจุบันพบจารึกอาโรคยศาลา ในบริเวณประเทศไทยแลว 

จำนวนประมาณ ๑๐ หลัก เรียกชื่อตามแหลงที่พบวา จารึกปราสาท จารึกดาน

ประคำ จารึกพิมาย และจารึกกูโพนระฆัง เปนตน จารึกเหลานี้มักทำเปนทรงกระโจม 

หรือทรงยอ มีจารึกขอความ ๔ ดาน มีเนื้อหาวาดวยการประกาศเกียรติคุณในพระเจา

ชัยวรมันที่ ๗ ที่ทรงสรางอาโรคยศาลาและพระโพธิสัตวไภษัชยสุคต พรอมดวยรูป 

พระชิโนรสทั้งสอง ซึ่งเปนผูทรงคุณดานการรักษาผูเจ็บปวย พรอมทั้งบอกการบริหาร

จัดการอาโรคยศาลาแตละแหงอยางมีระบบตามสภาพของสถานพยาบาลแตละแหง ซึ่ง

มีขนาดเล็กใหญไมเทากัน ดังนั้นจึงมีจำนวนแพทยและเจาหนาที่ในสถานพยาบาลแตละ

แหงไมเทากัน รวมทั้งการพระราชทานวัตถุสิ่งของ เสบียงอาหาร ตลอดจนเครื่องยา

จารึกดานประคำ ปราสาทหินพิมาย 
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สมุนไพรก็ไมเทากัน จารึกที่อาโรคยศาลาบันทึกขอความดวยอักษรขอมโบราณ ภาษา

สันสกฤต และภาษาเขมร เมื่อแปลเนื้อหาในจารึกดังกลาวแลว ปรากฏเนื้อความที่นา

สนใจในดานที่ ๒-๓ ดังขอความจารึกปราสาท๑ พบที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร 

ที่มีเนื้อหาสมบูรณไมชำรุดเลือนหาย กลาววา 

 

ดานที่ ๒ 

โศลกที่ ๑ โรคทางรางกายของปวงชนนี ้ เปนโรคทางจิตใจที่เจ็บปวดยิ่ง 

เพราะความทุกขของราษฎร แมมิใชความทุกขของพระองค แต

เปนความทุกขของเจาเมือง 

โศลกที่ ๒ พระองคพรอมดวยแพทยทั้งหลาย ผูแกลวกลา และคงแกเรียน 

ในอายุรเวท และอัสตรเวท ไดฆาศัตรู คือโรคของประชาชน  

ดวยอาวุธ คือ เภษัช 

โศลกที่ ๓ เมื่อพระองคไดชำระโทษของประชาชนทั้งปวงโดยรอบแลว ได

ชำระโทษแหงโรคทั้งหลาย เพราะโทษแหงยุค 

โศลกที่ ๔ พระองคไดสรางโรงพยาบาล และรูปพระโพธิสัตวไภษชัยสคุต  

พรอมดวยรูปพระชิโนรสทั้งสองโดยรอบ เพื่อความสงบแหง

โรคของประชาชนตลอดไป 

โศลกที่ ๕ พระองคไดสรางโรงพยาบาลหลังน้ี และรปูพระโพธิสัตวไภษัชยสคุต  

พรอมดวยวิหารของพระสุคตดวยดวงจันทร คือ พระหฤทัยใน

ทองฟา คือ พระวรกายอันละเอียดออน 

โศลกที่ ๖ พระองคไดสรางรูปจำลองของพระไวโรจนชินเจาที่ขึ ้นตนดวย  

สูรยะและจันทระอันงดงามนี้ ใหเปนผูทำลายโรคแหงประชาชน  

ผูมีโรคทั้งหลายในที่นี้ 

โศลกที่ ๗ เพ่ือการรักษาพยาบาลในท่ีน้ี จึงใหมีผูดแูลส่ีคน แพทยสองคน  

บรรดาคนที่สามคือจะเปนบุรุษคนที่หนึ่ง หรือสตรีสองคน 

เปนผูใหสถิติ 

๑ จารึกในประเทศไทย เลม ๔ อักษรขอมพุทธศตวรรษที่ ๑๗-๑๘. หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร พิมพเผยแพร
พุทธศักราช ๒๕๒๙, หนา ๒๔๑-๒๔๒. 
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โศลกที่ ๘ ผูมอบโรงพยาบาลหลังนี้ ไดแตงตั้งใหบุรุษสองคนเปนผูดูแล

รักษาทรัพยเปนผูจายยา เปนผูรับขาวเปลือกและฟน 

โศลกที่ ๙ สวนบุรุษสองคนเปนผูหุงตม เปนผูดูแลรักษาและจายน้ำ ในที่นี้ 

เปนผูหาดอกไมและหญาบูชายัญ และเปนผูทำความสะอาด

เทวสถาน 

โศลกที่ ๑๐ บุรุษสองคนเปนผูจัดพลีทาน เปนผูทำบัตร และจายบัตรสลาก 

และเปนผูหาฟนเพื่อตมยา 

โศลกที่ ๑๑ บุรุษทั้งสิบสี่คน เปนผูดูแลรักษาโรงพยาบาล และเปนผูสงยาแก

แพทย จึงรวมเปนยี่สิบสองคน 

โศลกที่ ๑๒ บรรดาบุคคลเหลานั้นกับบุรุษคนหนึ่งและสตรีคนหนึ่ง แตละคน

เปนผูใหสถิติ สวนสตรีอีกหกคนเปนผูโมเภษัช ที่สันดาปดวยน้ำ 

 

ดานที่ ๓ 

โศลกที่ ๑ สวนสตรีสองคนเปนผู ตำขาว รวมสตรีเหลานั ้นเปนแปดคน 

บรรดาสตรีเหลานั้นเปนผูใหสถิติ แตละวันใชสตรีสองคน 

โศลกที่ ๒ สวนบุรุษธุรการนับรวมกันไดสามสิบสองคน รวมคนทั้งหมดเปน

เกาสิบแปดคน ซึ่งเปนผูเสมอดวยผูใหสถิติ  

โศลกที่ ๓ ขาวสารสำหรับเปนเครื่องบูชาเทวรูป วันละหนึ่งโทรณะทุกวัน 

เครื่องพลีทานที่เหลือ พึงใหแกผูมีโรคทุกวัน 

โศลกที่ ๔ ทุกป สิ่งนี้ควรถือวาเอาจากคลังของพระราชาสามเวลา แตละ

อยางควรใหในวันเพ็ญ เดือนไจตระ และในพิธีศราท ในกาลที่

พระอาทิตยคลอยไปทางทิศเหนือ 

โศลกที่ ๕ เครื่องนุงหมที่มีชายเปนสีแดงหนึ่งผืน ผาสีขาวหกผืน อาหาร 

โคสองปละ เทียนไขหาปละ และกฤษณาก็เทากัน เปนสิ่งที่ควร

ใหทุกวัน 

โศลกที่ ๖ เทียนขี้ผึ้งอีก ๗ ปละ (คือ หนึ่งปละ หาปละ และหนึ่งปละ) 

น้ำผึ้งสี่ปรัสถะ และน้ำมันสามปรัสถะ เปนสิ่งที่ควรใหทุกวัน 

โศลกที่ ๗ เนยใสหนึ่งปรัสถะ เภษัชที่ทำใหรอนดวยพริกผงและบุนนาคก็เทา

กันแตละอยางหนักสองบาท และจันทนเทศสามผล 
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โศลกที่ ๘ มหาหิงคุ เกลือ ผลกระวานเล็ก และกำยาน แตละอยางหนัก

หนึ่งบาท หา_ _ _ _ _ _ _ น้ำตาลกรวดสองปละ 

โศลกที่ ๙ แตละอยางมีสัตวท ี่ช ื่อวา เหลือบนับใหได ห าตัว ไมจันทน 

ยางสนขนและเมล็ดธานี ดอกไมหนึ่งรอยดอก รวบรวมใหไดหนึ่ง

ปละ 

โศลกที่ ๑๐ _ _ _ _ _ พริกไทย _ _ _ _ _ _ แตละอยางสองปรัสถะ 

และผักทอดยอดสองสรปะ 

โศลกที่ ๑๑ อบเชยหนึ่งกำมือครึ่ง สวนใบไมกำหนดใหมี สี่สิบใบ ทารวเฉท 

สอง แตละอยางใหหนักหนึ่งปละครึ่ง 

โศลกที่ ๑๒ น้ำกระเทียมและเปลือกของมัน ตามที่กำหนดไว มิตรเทวะ๒ 

กำหนดไวหนึ่งบาทกับหนึ่งปละ 

 

นอกจากจารึกอาโรคยศาลาแลว ไมพบหลักฐานการจารึกตำรายาหรือตำราการ

แพทยในศิลาจารึกอีก จนกระท่ังสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ ๒ ปรากฏการจารึก

ตำรายาเพื่อเผยแพรความรูแกประชาชนที่ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทรฯ ตามคำบอกเลาของผูสูงอายุเชื่อวาแตเดิมมี

มากกวา ๑๐๐ แผน ปจจุบันเหลือติดประดับผนังระเบียงพระวิหารอยูเพียง ๕๐ แผน 

เทานั้น๓ 

ตอมาเมื่อสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทรฯ ไดขึ้นครองราชย

เปนพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวแลว ไดโปรดใหบูรณะปฏิสังขรณวัดโพธิ์จน

แลวเสร็จ โดยขาราชบริพารไดพรอมใจกันดูแลรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ดานตางๆ โดย

เฉพาะหมอยาชื่อ พระยาบำเรอราช ไดมีบัญชาใหพนักงานหาตำรายาดีมาตรวจชำระ

แลวจารึกไวเปนทานแกประชาชน ดังความ 

 

๒ ไมทราบความหมายภาษาไทย จึงขอแปลทับศัพท ตามรูปศัพท มิตรเทวะ แปลวา เทวดา ผูเปนมิตร แตในที่นี้
นาจะเปนชื่อเครื่องยาโบราณ จึงไมทราบความหมาย 

๓ จารึกตำรายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร. กรมศิลปากรจัดพิมพเผยแพร พ.ศ. ๒๕๔๕, หนา ๑๘. 
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  “พระบำเรอราชผู แพทยา ยิ่งฤๅ 

 รูรอบรูรักษา โรคฟน 

 บรรหารพนักงานหา โอสถ ประสิทธิ์เอย 

 จำหลักลักษณผาพื้น แผนไวทานหลัง”๔ 

นอกจากนั้นความในโคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพนนี้ ยังไดแสดงเนื้อหาความ

รูทั้งหลายที่จารึกไวรอบฝาผนัง โดยเฉพาะเรื่องตำรับตำรายาแผนไทย ประกอบดวย

เรื่องตางๆ ดังนี้ 

 “_ _ _ 

 แผนนวดนับรูปหก สิบผู 

 ทวาทศทรพิษยก อยางยักษ ยลพอ 

 สี่รูปวรรณโรครู ยอดขึ้นเดียวแสดงฯ 

จารึกตำรายา ซึ่งติดอยูบนผนังระเบียงพระวิหารพระพุทธไสยาสน 
ในวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

แผนศิลาจารึกตำรายา 
วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร 

๔ ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยา, โคลงดั้นปฏิสังขรณวัดพระเชตุพน, กองทุนสมเด็จ 
พระสังฆราช ๑๗ พิมพประกาศเกียรติคุณในงานฯ ๒๐๐ ป สมเด็จฯ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๓๓ งานวันอดีตเจาอาวาสวัดพระเชตุพน ๗ ธันวาคม ๒๕๓๓, หนา ๙๗. 



บ
ท
ท
ี่ ๕ 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 

207

  ฝประชุมรูปหนึ่งนั้น แนะฉบับ 

 แบบรูปชัลลุกนับ หนึ่งใช 

 วิธีที่บังคับ ขานเรื่อง 

 จาฤกผาแผนไว อานแลวทุกอันฯ 

 _ _ _ 

 อีกรูปแมซื้อรจ เรขไว 

กุมารก็มีหมด หมายโรค 

 สิ่งละสิบสี่ให แพทยรูดูแผนฯ 

  สิบสองละบองบอกเบื้อง แบบครู 

 แสดงรูปเรียกราหู ทั่วทั้ง 

 _ _ _๕ 

ตอจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวแลว ไมปรากฏหลักฐาน 

การจารึกตำรับตำรายาในแผนศิลาจารึกอีกเลย 

“จารึกวัดโพธิ์” แผนศิลาจารึกตำรายา 
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร  

วัดโพธิ์ 

๕ เรื่องเดิม, หนา ๗๖-๗๗. 
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๒. หนังสือสมุดไทย 
คือ เอกสารโบราณที่บันทึกขอมูลความรูบนกระดาษแบบไทยที่ทำมาจากเยื่อ

เปลือกไม เชน เปลือกตนขอยหรือปอสา มาผานกรรมวิธีตมและหมักหลายขั้นตอน  

จนสามารถหลอเปนแผนกระดาษยาวติดตอกัน แลวนำมาพับกลับไปกลับมาใหเปนเลม

สี่เหลี่ยมผืนผาหนาหรือบางก็ไดตามความประสงคของผูใช โดยไมตองใชวิธีการเย็บ

เหมือนปจจุบัน หนังสือสมุดไทยสวนใหญมีขนาดกวาง ๑๐–๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐–

๔๐ เซนติเมตร  

สมุดไทยมี ๒ สี คือ สีดำกับสีขาว สมุดไทยสีขาว เปนสีธรรมชาติของ 

เปลือกไม สวนสมุดไทยสีดำ เกิดจากการลบสมุดดวยเขมาผสมแปงเปยกตากจนแหง

สนิท ทั้งสมุดไทยขาวและสมุดไทยดำ สามารถนำมาเปนวัสดุรองรับการเขียน หรือชุบ๖ 

ลายลักษณอักษรไดทั้งดานหนา ซึ่งมีคำเรียกเฉพาะปรากฏในตนฉบับวา “หนาตน” 

และดานหลังของเลมสมุด ซึ่งมีคำเรียกวา “หนาปลาย” ชาวบานทั่วไปมักเรียกสมุด

ไทยวา “สมุดขอย” เพราะทำมาจากเปลือกของตนขอย สวนภาคใตมักเรียกสมุดไทย

เปนคำสั้นๆ ตามสีของสมุดวา “บุดดำ บุดขาว” สวนภาคเหนือมักเรียกวา “พับสา” 

เนื่องจากวัสดุที่นำมาใชทำสมุดมาจากพันธุไมที่มีมากในทองถิ่นนั้น คือ ตนปอสา  

ซึ่งสามารถนำมาหลอเปนกระดาษแลวนำมาพับกลับไปมาใหเปนเลมสมุดไดเชนกัน 

การใชประโยชนจากหนังสือสมุดไทยเพื่อรองรับการจดบันทึกสาระเรื่องราวตางๆ 

ของบรรพชน ทำใหสามารถจำแนกลักษณะของหนังสือสมุดไทยได ๒ สถานภาพ คือ 

เปนหนังสือสมุดไทยฉบับหลวงและหนังสือสมุดไทยฉบับราษฎร หรือฉบับเชลยศักดิ์ 

หนังสือสมุดไทยฉบับหลวง 

เปนหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหเจาหนาที่กรมอาลักษณราชบัณฑิตชุบเสนตัวอักษรและตรวจทาน

หลายครั้งจนถูกตองดีแลว ลักษณะของตนฉบับหนังสือสมุดไทยที่เปนฉบับหลวงมักมี

ลักษณะใกลเคียงกัน ดังนี้คือ 

๑. มีบานแพนกบอกวัน เดือน ป ที่ชุบเสนตัวอักษร มีรายชื่ออาลักษณผูชุบ

เสนตัวอักษรและผูตรวจทานหนังสือเลมนั้น ซึ่งเปนรายละเอียดบอกประวัติ

ความเปนมาและขอมูลที่เกี่ยวของกับหนังสือเลมนั้น เชน 

๖ การเขียนตัวอักษรดวยการใชปากกาชุบ (จุม) ลงไปในน้ำหมึก แลวเขียนใหมีเสนหนาและบางสลับกันในอักษร 
แตละตัว 
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 “ï ศุภมัศดุ ลุศักราช ๑๒๓๒... ขาพระพุทธเจาพระเจาราชวรวงษเธอ  

กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ แลหลวงสารประเสริฐ นายขันเปรียญ ได

ชำระตรวจตัวอักษรถูกตองแลว จัดขุนหมื่นราชบัณฑิตย เขียนอักษร

ขอมเสนทอง หมื่นนิพนธไพเราะ ชุบอักษรไทยเสนหรดาล ทูลเกลาฯ 

ถวาย ขาพระพุทธเจาขุนปฏิภาณพิจิตร ขุนสุวรรณอักษร ไดสอบทาน

ถูกตองตามฉบับ ฯIะ 

ï พระคำภีรกระไสย เลม ๑ โดยสังเขป ฯIะ ๛๗ 

๒. เสนตัวอักษรที่ปรากฏมักเปนเสนที่คมชัด เชน เสนหรดาล หรือเสนทอง 

แตหนังสือบางเลม เชน ตำราพิไชยสงครามฉบับรัชกาลที่ ๑ ชุบเสนตัว

อักษรขอความบานแพนกดวยเสนหรดาล สวนเนื้อเรื่องใชเสนทอง 

หนังสือสมุดไทยที่บันทึกตำรายา 
ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕  

๗ ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เลม ๑, คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุใน 
คณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒, หนา ๑๑. 
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๓. การบันทึกขอความในหนังสือสมุดไทย มักจะเขียนหนาละ ๔ บรรทัดเทานั้น 

ดวยลายมือที่ชัดเจน อานงาย สวยงาม มีชองไฟสม่ำเสมอ ตามแบบแผน

มาตรฐานลายมือของกรมอาลักษณ 

๔. หนังสือบางชุดอาจมีการประทับตราสำคัญไวเปนหลักฐานเพื่อยืนยันวาเปน

ฉบับหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้น เชน กฎหมายตราสาม

ดวง ตองมีตราราชสีห คชสีห และบัวแกว ประทับไวในเลม และมี

ขอความในประวัติความเปนมาของหนังสือเลมนี้ แจงใหผูใชทราบโดยทั่วกัน 

๕. มักจดบันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเทานั้น 

หนังสือสมุดไทยฉบับราษฎรหรือฉบับเชลยศักดิ์  

คือหนังสือสมุดไทยที่เปนสมบัติของขาราชการหรือราษฎรทั่วไป ใชจดบันทึก 

เรื่องราวตางๆ ที่ใชในชีวิตประจำวันท่ัวไปอยางคุมคาของสมุดไทยที่สุด เพราะเปนวัสดุที่

หายาก ทำไดยาก จึงมีราคาแพง ดังนั้นจึงมีลักษณะการจดบันทึกที่แตกตางจาก 

ฉบับหลวงอยางสิ้นเชิง กลาวคือ ลายมือสวนใหญไมสวย ขนาดตัวอักษรก็ไมสม่ำเสมอ 

เขียนตัวอักษรหนาละมากกวา ๔ บรรทัด อาจมากถึงหนาละ ๖–๑๑ บรรทัดก็ได 

นอกจากนั้นวัสดุที่นำมาเขียนเสนตัวอักษรมักใชวัสดุที่หางาย เชน หากเปนหนังสือสมุด

ไทยขาวก็ใชเสนดินสอดำ หรือเสนหมึก หนังสือสมุดไทยดำก็ใชเสนดินสอ (สอ เปน

ภาษาเขมร แปลวา ขาว ดังนั้น ดินสอ จึงแปลวา ดินที่มีสีขาว) เปนตน และมี

เนื้อหาสาระมากหลายเรื่อง สวนใหญเปนวิชาที่สามารถใชในครอบครัวได เชน ตำรา

หนังสือสมุดไทยขาว เสนหมึก อักษรธรรมลานนา หนังสือสมุดไทยดำ เสนดินสอ อักษรไทย 
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เวชศาสตร ไสยศาสตร โหราศาสตร ตลอดจนจดหมายเหตุการณสำคัญในครอบครัว

ไวเปนหลักฐาน เชน วันเกิดของบุตรธิดา หรือเกิดเหตุการณสำคัญทางธรรมชาติ 

นอกจากนั้น ยังอาจจดบันทึกเรื่องที่เปนความชอบสวนตัวก็ได 

 

เนื้อหาของตำรับตำรายาที่บันทึกในหนังสือสมุดไทย 

ตำรับตำรายาการแพทยแผนไทยท ี่บันท ึก ไว  ในหนั งส ือสมุดไทยของ

หอสมุดแหงชาติสวนใหญเปนตำรายาเกร็ด และตำรายาตางๆ ทั ้งที่เปนตำรายา 

เฉพาะโรค เชน ตำรายาแกไข ตำรายาแกลงทอง ตำรายาแกโรคมะเร็ง ตำรายาแกฝ

ในทอง ตำรายาแกสารพัดโรคหาย ตำรายาตามีตางๆ ตำรายาแกซาง ตำรายาธาตุทั้ง 

๔ ตำรายาแกฝ เปนตน นอกจากนั้นยังมีตำรายาที่เปนสูตรเฉพาะของบุคคลตางๆ โดย

ไมไดบอกสรรพคณุของยา เชน ตำรายาขลัวตา วดัเชิงเลน ตำรายาพระเจาบรมวงศเธอ  

กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ ตำรายาเกร็ดของสมเด็จเจาเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี 

เปนตน รวมทั้งอาจเปนตำรับตำรายาที่ไมใชของไทย เชน พระสมุดตำรายาจีน ตำรา

ยาฝรั่งตางๆ 

อยางไรก็ตามตำรับตำรายาการแพทยแผนไทยที่บันทึกลงบนหนังสือสมุดไทยมี 

ทั้งที่เปนตำรายาฉบับหลวง ซึ่งมีการตรวจชำระเนื้อความจนถูกตองดีแลว และตำรับ

ตำรายาที่คัดลอกสืบตอกันมา ดังปรากฏบนหนาปกหนังสือสมุดไทยวา ตำรายาใน 

วัดโพธิ์ รวมทั้งตำรับตำรายาฉบับเชลยศักดิ์ตางๆ แบงเปน ตำรายาบำรุงธาตุ หรือ 

ยาอายุวัฒนะ ซึ่งอาจมีการตั้งชื่อตำรับตำรายานั้นใหมีความศักดิ์สิทธิ์ ดวยอักขระวิธี

โบราณ เชน พระตำราจักพระณะรายชุมนุมแบงภาค ตำราพระโอสถ ๑๒ ราศี ตำรา

ราชสาธก คัมภีรจักรทีปนี แพทยศาสตรสอนดวยขันธโลก เปนตน 

นอกจากนั้นยังมีตำรับตำราการแพทยที่ประพันธเนื้อหาดวยสำนวนรอยกรอง 

เชน สมุดตำรายากลอนรายลิลิต กลอนลำนำ ๑๖ สำนวนจันทบูรกลอน เลม ๑ 

ตำราซางคำกลอน คัมภีรทงติสัมพาธคำกลอน คัมภีรปฐมธาตุคำกลอน เปนตน รวม

ทั้งอาจมีเนื ้อหาที่ใหความรูเฉพาะทาง เชน ลักษณะพฤกษชาติและวานยาอันมีคุณ 

ตำราหุงน้ำมันวานยา ตำราสรรพคุณพรรณยา และตำราดูลายมือเด็กที่จะเกิดโรค 

ฯลฯ 
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๘ หมายถึง ลูบ หรือ ทา แลวเช็ดขัดถูใหสะอาด 
๙ ศัพทในภาษาถิ่นลานนา 

๓. คัมภีรใบลาน 
คือ หนังสือที่ใชใบของตนลานที่ผานกรรมวิธีการเตรียมใบลานหลายขั้นตอนเพื่อ

นำมาใชเปนวัสดุรองรับการบันทึกขอความดวยการใชเหล็กแหลมที่เรียกวา เหล็กจาร 

จารเสนตัวอักษรไดทั ้ง ๒ ดาน ดานละ ๔–๕ บรรทัด แลวใชเขมาไฟผสมน้ำมัน

ยางลบ๘ หนาลาน เพื่อใหเห็นเสนตัวอักษรชัดเจนเดนชัด เมื่อจะนำใบลานแตละใบมา

รวมกันใหเปนหนังสือ ตองรอยดวยเชือกที่เรียกวา สายสนอง หรือ สายสยอง๙ เขา

ในรูทางดานซายที่เจาะไวตั้งแตขั้นการเตรียมใบลาน เรียกวา รอยหู เพื่อรวมเปนผูก 

คัมภีรใบลานจึงมีลักษณะนามวา ผูก ตามลักษณะการรอยสายสนองเขาดวยกันนี่เอง 

คัมภีรใบลาน ๑ คัมภีร อาจมีจำนวนใบลานไดตั้งแต ๑ ผูก จนถึง ๒๐–๓๐ ผูกก็ได 

ตามความสั้นยาวของเนื้อหา คัมภีรจึงอาจหมายถึง ๑ เรื่องก็ได โดยปกติคัมภีรใบลาน

ทางพุทธศาสนา ๑ ผูก จะมีจำนวนใบลาน ๒๔ ใบ เทานั้น ยกเวนผูกสุดทายอาจมี

มากกวา ๒๔ ลานได แตจะตองเรียกวา ๑ ผูก กับบอกจำนวนลานที่เหลือ เชน 

คัมภีรใบลาน ๓๐ ใบ เรียกวา ๑ ผูก ๖ ลาน เปนตน 
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การเรียงลำดับหนาลาน มักใชอักษรชนิดเดียวกับตัวอักษรที่ใชจารเนื้อหาในเรื่อง 

จารบอกลำดับหนาลานไวที่บริเวณกึ่งกลางริมซาย ดานหลังของใบลานแตละใบ  

เพียงแหงเดียวเทานั้น และเรียกเลขบอกหนาลานวา อังกา ตามธรรมเนียมของใบลาน

ทางพุทธศาสนา ซึ่งอังกา คือ การลำดับหนาลานดวยการใชตัวอักษรที่เปนพยัญชนะ

ผสมสระในภาษาบาลี ๑๒ ตัว เมื่อจบแลวขึ้นพยัญชนะตัวใหม ผสมสระในภาษาบาลี

อีก ๑๒ ตวัเหมือนเดิม ดงันัน้ ๑ ผกู กจ็ะมีพยญัชนะ ๒ ตวั ตามลำดบั นอกจากน้ัน 

บางคัมภีรอาจมีไมเนื้อแข็งขนาดยาวเทาใบลาน เรียกวา ไมประกับ เพื่อรักษารูปทรง

ของใบลาน โดยมัดยึดรวมกันไวกอนหอดวยผาหอคัมภีรที่รอบนอกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อกัน 

ฝุนละออง แสงแดด และแมลง นอกผาหอคัมภีรอาจเสียบฉลากคัมภีรหรือปายบอกชื่อ

ไวดวย คัมภีรใบลานที่ใชบันทึกเรื่องราวอื่นๆ ที่ไมใชเรื่องทางศาสนา มักมีขนาดสั้นกวา 

ลานทางศาสนา เรียกวา ลานกอม๑๐ 

๑๐ กอม เปนภาษาถิ่นลานนา แปลวา สั้น, ยอย, นอย 
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คัมภีรใบลานที่บันทึกตำรายาของหอสมุดแหงชาติฉบับที่ไดรับความสนใจมาก 

คือ กำภีธาตุพระณะราย๑๑ หรือที่รู จักกันท่ัวไปในฉบับพิมพวา ตำราพระโอสถ 

พระนารายณ ซึ่งสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายกหอ

พระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ทรงอธิบายไวในคำนำหนังสือที่พิมพแจกในงาน

ปลงศพ นายปน ฉายสุวรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ วา “มีตำราพระโอสถซึ่งหมอหลวง

ไดประกอบถวายสมเด็จพระนารายณมหาราชหลายขนาน ปรากฏชื่อหมอแลวันคืนที่ได

ตั้งพระโอสถนั้นๆ จดไวชัดเจน อยูในระหวางปกุน จุลศักราช ๑๐๒๑ (พ.ศ. ๒๒๐๒) 

จนถึงปฉลู จุลศักราช ๑๐๒๓ (พ.ศ. ๒๒๐๔) คือระหวางปที่ ๓ จนถึงปที่ ๕ ใน

รัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช”๑๒ สรุปความวา เมื่อสภานายกหอพระสมุด 

วชิรญาณสำหรับพระนคร คัดเลือกเรื่องที่เห็นวาดีแลวก็ทรงตั้งชื่อหนังสือใหสื่อสาระใน

เรื่องเพื่อความนาสนใจดวย นอกจากนั้นยังมีคัมภีรใบลานที่บันทึกตำราเกี่ยวกับโรคและ

ยารักษาโรคตางๆ เชน ตำราตอ ตำราซาง คัมภีรกระษัย ไขสันนิบาต ตำราปวง 

ตำราฝและตำรายาแกโรคตางๆ ทั้งที่ใชอักษรไทย ภาษาไทย และอักษรไทยถิ่น ภาษา

ไทยถิ่น เชน อักษรธรรมลานนา อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยนอย และอักษรไทยขึน 

เปนตน รวมทั้งยังมีอักษรและภาษาของชนกลุมตางๆ เชน อักษรมอญ ภาษามอญ 

อักษรพมา ภาษาพมา เปนตน 

กลาวไดวา ตำรับตำรายาที่เปนแผนไทย ภาษาไทย รวมทั้งภาษาถิ่น ปรากฏ

หลักฐานชัดเจนในสังคมไทยตั้งแตสมัยอยุธยาสืบมาจนปจจุบัน ซึ่งตำรับตำราการแพทย

แผนไทยหลายฉบับอาจมีเนื้อหาใกลเคียงกัน หรือซ้ำกันก็ได เนื่องจากมีการคัดลอก 

ตำรายาดีของหมอที่ตนเองนับถือไว หรือคัดลอกมาจากแหลงขอมูลความรูเปด เชน  

วัดราชโอรสารามฯ หรือวัดพระเชตุพนฯ ก็ได นอกจากนั้นอาจเปนตำรับตำรายาที่เกิด

จากภูมิรูของหมอสมุนไพรแผนโบราณที่ไดสั่งสมประสบการณจนคิดสูตรยาขนานตางๆ 

ขึ้นใชรักษาโรคแลวเห็นผลดีจึงจดบันทึกไวกันลืมก็เปนได แตอยางไรก็ตามวิชาการแพทย

แผนโบราณเปนวิชาชีพที่มักสืบทอดกันมาในสายตระกูลจนกลายเปนทักษะและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะตัว ดังนั้นตำรับตำรายาที่จดบันทึกไวจึงมีเคล็ดวิชาที่เปนขั้นตอนสำคัญ

ในการปรุงยาสมุนไพรที่มีคุณภาพใหสามารถใชไดผลจริงเชนเดียวกับวิชาชีพอื่นๆ ของ

สังคมไทยในอดีตที่ตองเรียนรูสืบทอดดวยการฝกฝนอยางจริงจังจึงจะสัมฤทธิผล 

 
๑๑ “กำภีธาตุพระณะราย”, หอสมุดแหงชาติ, หนังสือใบลาน ๑ ผูก, อักษรไทย, ภาษาไทย, เสนจาร, ฉบับ 

ลานดิบ, เลขที่ ๑๑๔๓, หมวดเวชศาสตร, หนาปก. 
๑๒ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, “คำนำ”, ตำราพระโอสถพระนารายณ, พิมพครั้งที่ 

๓ ในงานปลงศพ นายปน ฉายสุวรรณ เมื่อปกุน พ.ศ. ๒๔๖๖, หนา (๑)–(๒). 
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ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ 
คัมภีรแผนนวด แสดงจุดตางๆ ในรางกาย 

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ 

ตำราเวชศาสตรที่จัดเก็บรักษาและใหบริการอยู ณ หอสมุดแหงชาติ นับวาเปน

แหลงรวบรวมตำราเวชศาสตรฉบับหลวงที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เพราะ

หอสมุดแหงชาติเปนหนวยงานที่มีพัฒนาการมาจากหอพระสมุดหลวงสำหรับแผนดิน  

ที่ทรงกอตั้งขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ เพื่อ

สรางโอกาสใหพสกนิกรไทยทั่วไปมีแหลงเรียนรูเพื่อการศึกษาคนควาวิชาการ และ 

ดวยเหตุปจจัยหลักเพื่อทรงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัวพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ป วันพระบรมราชสมภพ 

พระราชโอรส และพระราชธิดาในพระองค จึงทรงรวมกันสรางหอพระสมุดวชิรญาณ

สำหรับพระนครขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยรวมคัมภีรและหนังสือจากหอพระสมุด 

วชิรญาณ หอพระพุทธศาสนสังคหะ และหอพระมณเฑียรธรรมเขาดวยกัน จนเปน 

หอพระสมุดหลวงสำหรับพระนครสืบตอมาจนเปนหอสมุดแหงชาติในปจจุบัน ระหวาง 

ที่เริ่มกอตั ้งหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครนั ้น สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ  
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กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำริวา หนังสือและตำรับตำราที่เปนมรดกภูมิ

ปญญาของชาติยังมีกระจัดกระจายอยูทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศ หากทิ้งไวไม

เก็บรวบรวมนำมารักษาไว ก็จะชำรุดสูญหายไปจนหมดได ดังนั้นหอพระสมุดฯ  

จึงออกสำรวจและเชิญชวนผูมีตำรับตำราทั่วไปใหนำเอกสารโบราณมาขายหรือมอบให 

หอพระสมุดฯ ก็ได จนสามารถรวบรวมหนังสือดีๆ ไดเปนจำนวนมาก นอกจากนั้น 

หนวยงานตางๆ ที่มีเอกสารโบราณอยูในครอบครองก็ไดนำเอกสารโบราณเหลานั้น 

มามอบใหหอพระสมุดฯ ดูแลรักษาเพื่อใหบริการและเผยแพรความรูสูสังคมไทยได 

แพรหลายยิ่งขึ้นดวย 

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงที่เก็บรักษาอยู ณ หอสมุดแหงชาติ เปนฉบับที่ 

ตรวจสอบชำระใหถูกตองในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดวยทรงมี

พระราชดำริวา คัมภีรแพทยของไทยที่ไดบันทึกความรูอันมีคุณประโยชนแกแผน

ดินและใชศึกษาสืบตอกันมาน้ัน เริ่มสูญหายและมีเนื้อหาคลาดเคลื่อนไปมากแลว  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหพระเจาราชวรวงษเธอ กรมหมื่น 

ภูบดีราชหฤทัย๑๓ จางวางกรมแพทย เปนแมกองจัดหารวบรวม ชำระสอบสวนตำรับ

คัมภีรแพทยที่ใชกันอยูในขณะนั้นใหถูกตองดีแลว จึงสงมอบใหพระเจาราชวรวงษเธอ 

กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ๑๔ จางวางกรมอาลักษณ กรมอักษรพิมพการ จัดสรางขึ้น

ใหมเปนคัมภีรแพทยสำหรับแผนดินสืบตอไป เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ ดังความในบานแพนก

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ แตละเลม กลาววา 

 

๑๓ เปนพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว และเจาจอมมารดาแกว พระนามเดิม พระองค 
เจาชายอมฤตย ประสูติเมื่อวันเสารที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๙ รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาเปน  
กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย โปรดใหทรงกำกับกรมอักษรพิมพการถึงรัชกาลที่ ๕ โปรดใหกำกับกรมหมอนวดหมอ

ยา สิ้นพระชนมในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๓ พระชันษา ๔๔ ป 
๑๔ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๓ และเจาจอมมารดาคลาย พระนามเดิม 

พระองคเจาชายสิงหรา ประสูติเมื่อวันอาทิตยที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๖๙ รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาเปน  
กรมหมี่นอักษรสาสนโสภณ โปรดใหทรงกำกับกรมพระอาลักษณ ถึงรัชกาลที่ ๕ เลื่อนเปนกรมขุนบดินทร
ไพศาลโสภณโปรดใหทรงกำกับกรมอักษรพิมพการและกำกับศาลรับสงชำระความราชตระกูลเลื่อนเปนกรมหลวง 

บดินทรไพศาลทีฆชนมเชษฐประยูร สิ้นพระชนมเมื่อวันอาทิตยที่ ๕ กรกฎาคม ๒๔๔๖ พระชันษา ๗๗ ป 
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“ศุภมัสดุ ลุศักราช ๑๒๓๒ อัศวสัมพัจฉรกติกะมาศศุกรปกษ 

จตุตถดิถี ครุวารบริจเฉทกาลกำหนดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาจฬุาลงกรณ บดินทรเทพยมหามงกฎุบรุศุยรตันราชรวีวงษวรตุมพงษ 

บริพัตวรขัติยราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ 

บรมธรรม ิกมหาราชาธ ิราชบรมนารถบพิตรพระเจ าอยู หัวเสด็จ 

เถลิงถวัลยราชบรมราชาภิเศก ผานพิภพกรงุเทพมหานครอมรรตันโกสินทร 

มหินทรายุทธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย อุดมราชนิเวศ

มหาสฐานเสด็จออก ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหศวริยพิมานโดย 

สฐานอุตราภิมุข พรอมดวยพระบรมราชวงษานุวงษแลขาทูลอองธุลี

พระบาทผู ใหญ ผูนอย เฝาเบื ้องบาทบงกชมาศ จึ่งพระบาทสมเด็จ

พระบรมนารถบพิตรพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการมาร 

พระบัณฑูรสุรสิงหนาทดำรัสสั่ง พระเจาราชวรวงษเธอกรมหมื่นภูบดี

ราชหฤทัยจางวางกรมแพทยา พระเจาราชวรวงษเธอกรมหมื่นอักษร 

สาสนโสภณ จางวางกรมอาลักษณ กรมอักษรพิมพวา ตำหรับคัมภีร

แพทยสำหรับรักษาโรคตางๆ เปนคุณเปนประโยชนแกชนเปนอันมาก 

แลตำหรับแพทยซึ่งสรางขึ้นไวใชสอยสืบกันมานัน้สูญหายไปเสียบาง ท่ียงั

มีอยูก็วิปลาศคลาดเคลื่อนไปบางใหกรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยจัดหา

รวบรวมฉบับคัมภีรแพทยทั ้งสิ ้น มาชำระสอบสวนใหถูกถวนดีแลว  

สงมาใหกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณสรางขึ้นไวเพื่อเปนสวนพระราชกุศล

เปนที่เฉลิมพระเกียรติยศแลสำหรับแผนดินสืบไป”๑๕ 

 

นอกจากนั้นในบานแพนกของแตละคัมภีรยังมีรายชื่อผู ทรงคุณวุฒิและหมอ

เฉพาะทางที่รวมตรวจสอบชำระคัมภีรแตละเรื่องดวย ดังบานแพนกพระคัมภีรกระไสย 

เลม ๑ ความวา 

 

๑๕ จากคัมภีรกระษัย เลม ๑ ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เลขที่ ๑๐๐๐ หนาตนที่ ๑-๔. ทั้งนี้ตำรา 
บางเลมบานแพนกของเรื่องระบุจุลศักราช ๑๒๓๓ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๔ แสดงวาตนฉบับตำราเวชศาสตร

ฉบับหลวงตองใชเวลาในการชุบตัวอักษรตอเนื่องกันถึง ๒ ป 
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๑๖ เรื่องเดิม, หนา ๕-๖. 

  “ขาพระพุทธเจาพระเจาราชวรวงษเธอ กรมหมื่นภูบดี 

ราชหฤทัย พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลปพระทิพจักษุญาณ 

หลวงสิทธิสาร ขุนราชแพทย ไดชำระตรวจคำภีรกระไสย ถูกถวน

ดีแลว สงมอบมาในกรมอาลักษณ...”๑๖ 

 

จะเหน็ไดวา นอกจากจะมีพระนามแกกองเปนแมกอง คือ พระเจาราชวรวงษเธอ  

กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัยแลว ยังมีคณะทำงานรวมในแตละคัมภีรอีก ๒–๖ คน คือ 

พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป พระทิพจักษุญาณ หลวงกุมารเพชร หลวงกุมารแพทย 

หลวงสิทธิสาร ขุนกุมารประสิทธิ ขุนกุมารประเสริฐ ขุนเทพกุมาร ขุนราชแพทย  

ขุนราชวโรสถ ขุนสิทธิแพทย ขุนสิทธิพรหมมา มีตัวอยางที่ปรากฏในภาพแพนกของ

แตละคัมภีร ดังนี้ 

คัมภีรประถมจินดา มีพระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป หลวงกุมารเพชร  

หลวงกุมารแพทย ขุนกุมารประเสริฐ ขุนกุมารประสิทธิ และขุนเทพกุมาร 

พระตำรับแผนฝดาษ มีพระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป และขุนสิทธิแพทย 

คัมภีรมหาโชติรัต มีพระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป พระทิพจักษุญาณ และ 

ขุนราชแพทย 

คัมภีรโรคนิทาน มีพระยาอมรสาตรประสิทธ ิศ ิลป พระทิพจักษุญาณ  

ขุนราชวโรสถ และขุนสิทธิ-พรหมมา 

คัมภีรธาตุว ิภังค มีพระยาอมรสาตรประสิทธ ิศ ิลป พระทิพจักษุญาณ  

ขุนกุมารประสิทธิ และขุนราชวโรสถ เปนตน 

 

อยางไรก็ตามหากชำระเนื้อหาถูกตองดีแลว แตการคัดลอกที่ไมมีการตรวจทาน

อาจมีขอผิดพลาดที่เปนปญหาได ดังนั้นจึงปรากฏรายชื่อเจาหนาที่ของกรมอาลักษณ

เปนผูตรวจทานขอความที่ชำระแลวกอนสงใหเจาหนาที่ชุบเสนตัวอักษร และตรวจสอบ

ทานภายหลังจากชุบเสนตัวอักษรคัมภีรละ ๒ คน เสมอ ดังนี้ 
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๑. ปฏิบัติหนาที่ตรวจความถูกตองของขอความที่ตรวจชำระแลวแตละคัมภีร  

๒-๓ คน รวมมีรายชื่อทั้งสิ้น ๘ คน ดังนี้ 

 ขุนปฏิภาณพิจิตร ขุนสุวรรณอักษร 

 ขุนทิพกระวี ขุนนิมิตรอักษร 

 ขุนสารประเสริฐ ขุนมหาสิทธิโวหาร 

 นายขันเปรียญ หลวงสารประเสริฐ 

 

๒. ปฏิบัติหนาที่ชุบเสนตัวอักษรแตละคัมภีร ๑–๒ คน รวมมีรายชื่อ ๔ คน 

ดังนี้ 

 หมื่นนิพนธไพเราะ ขุนหมืน่ราชบัณฑิตย 

 ขุนหมื่นอาลักษณ ขุนนิมิตรอักษร 

 

๓. ปฏิบัติหนาที่สอบทานความถูกตองหลังชุบตัวอักษรแลว คัมภีรละ ๒ คน 

รวมมีรายชื่อ ๓ คน ดังนี้ คือ ขุนปฏิภาณพิจิตร ขุนสุวรรณอักษร และ

หมื่นนิพนธไพเราะ 

 

กลาวไดวาเจาหนาที่กรมอาลักษณตางมีหนาที่คนละอยางนอย ๓ ขั้นตอน เพื่อ

ชวยกันตรวจทานความถูกตองของคัมภีรเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ ใหมีความ 

ถูกตองสมบูรณที่สุด 

ตนฉบับตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ เปนหนังสือสมุดไทยดำ 

หอสมุดแหงชาติไดรับมาจากหองสมุดกรมศึกษาธิการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐ มีจำนวนเพียง 

๕๑ เลม เทานั้น และยังเปนคัมภีรที่มีชื่อเรื่องเดียวกัน เนื้อความซ้ำกันอยูหลายฉบับ 

นอกจากนั้นบางคัมภีรยังมีเนื้อหาไมครบสมบูรณเพราะขาดเลมแรก หรือเลมจบ รวมทั้ง

บางฉบับก็ยังจัดทำไมแลวเสร็จ เชน ยังไมไดเขียนคาถาอักษรขอม ภาษาบาลี หรือ 

ยังไมไดเขียนบานแพนกนำเรื่อง เปนตน 
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๑๗ วิธีชุบตัวอักษรดวยเสนทอง ตองเริ่มเขียนตัวอักษรดวยกาวยางไมกอน แลวจึงใชทองคำเปลวปดทับรอยกาว จึง

จะไดเสนตัวอักษรที่มีความวาวของทองคำเปลว หากผสมทองคำเปลวในกาวยางไม นอกจากจะเขียนไมติดแลว 
ทองคำเปลวจะไมแวววาวดวย 

๑๘ เสนตัวอักษรสีเหลืองไดมาจากสวนผสมของยางไมชนิดหนึ่งมีสีเหลืองอมเขียว เรียกวา รง ผสมกับแรหรดาล
กลีบทองบดใหละเอียดโดยมียางมะขวิดเปนสวนผสมที่ทำใหเสนตัวหนังสือติดทนทานและเสนไมขาด 

ตนฉบับตำราเวชศาสตรฉบับหลวง เขียนขอความคาถาภาษาบาลี อักษรขอม

ดวยเสนทอง๑๗ และเขียนขอความภาษาไทย อักษรไทย ดวยเสนหรดาล๑๘ หนาละ ๔ 

บรรทัด บางเลมมีการใชเสนชาดเขียนโครงรางมนุษยและใชเสนดินสอเขียนแทรกอยูตาม

ที่ตางๆ สันนิษฐานวา นาจะเขียนเพิ่มเติมภายหลังที่ไดใชตำรานั้นมาศึกษาคนควาหรือ

ทดลองใชแลว การลำดับเลขที่เอกสารของหอสมุดแหงชาตินั้น มิไดขึ้นอยูกับลำดับของ

เนื้อหาตามตำรับตำราการแพทยแผนไทย แตเกิดจากจำนวนเอกสารที่มีอยูเดิมกอน 

เมื่อไดเพิ่มเติมมาภายหลังจึงลงทะเบียนเปนลำดับตอไป โดยพยายามจัดเรียงลำดับ

เอกสารที่มีชื่อเรื่องเดียวกันตามลำดับเลมไวตอเนื่องกัน 

ตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ จำนวน ๕๑ เลม มีชื่อเรื่องทั้งสิ้น ๑๖ 

ชื่อเรื่อง ดังนี้ 

 ๑. คัมภีรกระไสย มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๒. คัมภีรชวดาล มีเฉพาะเลม ๑ 

 ๓. คัมภีรตักกะสิลา มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๔. คัมภีรแผนนวด มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๕. คัมภีรธาตุวิภังค มีเลม ๑ และเลม ๒ 

 ๖. คัมภีรประถมจินดา มีเลม ๑ เลม ๓ ถึงเลม ๑๒ จำนวน ๒ ชุด 

 ๗. พระตำหรับแผนฝดาด เลม ๑ ถึงเลม ๓ จำนวน ๒ ชุด 

 ๘. คัมภีรมรณญาณสูตร เลม ๑ และเลม ๒ จำนวน ๒ ชุด 

 ๙. คัมภีรมหาโชตรัต เลม ๒ และเลม ๓ 

 ๑๐. คัมภีรมุจฉาปกขันทิกา เลม ๑ จบบริบูรณ 

 ๑๑. คัมภีรโรคนิทาน เลม ๑ จบบริบูรณและเลม ๑ 

 ๑๒. คัมภีรสมุถานวินิจฉัย เลม ๑ ถึงเลม ๒ 

 ๑๓. คัมภีรสรรพลักษณะสรรพคุณ มีเลม ๒ และเลม ๓ 

 ๑๔. คัมภีรอภัยสันตา เลม ๑ จำนวน ๒ ชุด 

 ๑๕. คัมภีรอุทรโรค เลม ๑ จบบริบูรณ 
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จากจำนวนรายชื่อเอกสารที่กลาวถึงขางตน แสดงใหเห็นวา การสรางตำรา 

เวชศาสตรฉบับหลวง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๓ (ค.ศ. ๑๒๓๒) นั้น คงจะสรางมากกวา  

๑ ชุด เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานทางวิชาการที่ถูกตองของสังคมไทย สันนิษฐานวาใน 

กรมแพทยานาจะมี ๑ ชุด หอหลวงในพระบรมมหาราชวังอ ีก ๑ ชุด และใน 

โรงพยาบาลศิริราชอีก ๑ ชุด เปนอยางนอย หอสมุดแหงชาติจึงมีฉบับซ้ำถึง ๒ ชุด  

ซึ่งเปนชุดฉบับหลวง ไมใชฉบับที่เกิดจากการคัดลอกเพราะมีระเบียบวิธีการบันทึก

ขอความดวยรูปแบบและลายมืออยางเดียวกันนั่นเอง 

 

การจัดพิมพเผยแพรตำรับตำรายาไทย 

ดังไดกลาวแลววา ตำรับตำราการแพทยแผนไทยมีการบันทึกไวเปนหลักฐานมา

ยาวนานแลว รวมทั้งสังคมไทยก็ใหความสำคัญ จึงมีการนำมาจัดพิมพเผยแพรกันอยาง

กวางขวาง ตำรับตำราการแพทยแผนไทยบางเรื่องมีการนำมาจัดพิมพมากกวา ๑๐ 

ครั้งจนถึงปจจุบัน การจัดพิมพเผยแพรตำรับตำราการแพทยแผนไทยสวนใหญนำเนื้อหา 

มาจากตนฉบับเอกสารโบราณของไทยที่บรรพชนบันทึกไวตั้งแตปลายรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเปนตนมา ซึ่งสามารถจำแนกวิธีการจัดพิมพได ๓ 

ลักษณะ คือ 

๑. จัดพิมพเนื้อหาดวยการถอดความจากเอกสารโบราณ โดยพระดำริของ

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สภานายกหอ 

พระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร ทรงเห็นวา หากหอพระสมุดฯ มี

หนังสือดีเปนจำนวนมาก เมื่อเก็บรักษาไวเพียงอยางเดียวจะไมเกิด

ประโยชนแกปวงชน จึงทรงคัดเลือกหนังสือดีมีคุณคา เชน คัมภีรธาตุ 

พระนารายณ ซึ่งเปนตนฉบับหนังสือใบลานสมัยอยุธยา มาจัดพิมพเผยแพร

ความรูแกปวงชน แตตนฉบับเปนหนังสือสมัยอยุธยา ดังนั้นวิธีการบันทึก

เนื้อหาจึงมีความแตกตางจากปจจุบันมาก เพราะยังไมมีพจนานุกรมเปน 

แนวเทียบในการเขียนคำแตละคำใหถูกตองตรงกัน เมื่อจัดพิมพจึงตองทำ

เปนคำอานปจจุบันใหผู สนใจสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง ดวยการ

พิจารณาและตีความโดยเจาหนาที่ของหอพระสมุดฯ ในสมัยนั้น โดยยังไมมี

การทำคำอธิบายศัพทอำนวยความสะดวกแกผูอานท่ัวไปดวย เพราะอาจเปน

ถอยคำรวมสมัยที่ยังสามารถเขาใจความหมายไดงาย และสมเด็จฯ กรม

พระยาดำรงราชานุภาพจะทรงเขียนคำนำอธิบายที่มาของหนังสือเลมนั้นไว

เปนเบื้องตน ตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๐ และไดมีการนำมาจัดพิมพซ้ำอีกหลาย

ครั้ง จนมีการนำมาจัดทำคำอธิบายในสมัยปจจุบัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
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  นอกจากนั้นยังมีตำรับตำราการแพทยแผนไทยจากเอกสารโบราณ 

ทั้งประเภทจารึก หนังสือสมุดไทย และคัมภีรใบลานที่ไดรับความสนใจ  

นำมาจัดพิมพเผยแพรเชนเดียวกับตำราพระโอสถพระนารายณ เชน จารึก

ตำรายาวัดราชโอรสฯ จารึกตำรายาวัดพระเชตุพนฯ ตำรายาพระองคเจา 

สายสนิทวงษ จารึกวัดพระเชตุพน ตอน โคลงฤๅษีดัดตน และตำรา 

พระโอสถครั้งรัชกาลที่ ๒ เปนตน 

๒. พิมพภาพตนฉบับตำรับตำรายาจากเอกสารโบราณควบคูกับคำอาน

ปจจุบัน หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร ไดนำตำรับตำรายาการแพทย 

แผนไทยมาจัดพิมพเผยแพรความรูแกอนุชนดวยการพิมพภาพตนฉบับจาก

เอกสารโบราณ ซึ่งสะทอนสภาพตนฉบับ ลักษณะตัวอักษร และภาษาที่ใช

ในสมัยนั้น พรอมจัดทำคำอานปจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูสนใจ

ที่ไมสามารถอานตัวอักษรและภาษาโบราณได จะไดมีความเขาใจในเนื้อหา

สาระไดงายยิ่งขึ้น หากมีขอขัดของใจวา การอานถอดความมานั้นไมถูกตอง

หรือคลาดเคลื่อนก็จะสามารถสอบทานกับตนฉบับที่จัดพิมพควบคูกันไดดวย  

นับเปนวิธีการอนุรักษตนฉบับตำรับตำรายาแผนไทยใหคงอยูและสืบทอดตอ

ไปไดอีกยาวนาน หนังสือที่หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร จัดพิมพใน

ลักษณะดังกลาว ไดแก ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เลม ๑–

๒ สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน และจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามวรวิหาร 
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๓. จัดพิมพเปนตำราที่เรียบเรียงขึ้นใหม การจัดพิมพเผยแพรตำรับตำราวิชา

การแพทยแผนไทยลักษณะนี้ เกิดจากการอานศึกษาตำรับตำราที่ปรากฏใน

เอกสารโบราณแตละเลม แลวนำมาประมวลกับความรูที่เปนทักษะสืบทอด

มาจากสายตระกูล แลวปรับปรุงจัดทำใหเปนบทเรียนใหมที่ม ีเน ื ้อหา

ครอบคลุมองคความรู ด านการแพทยแผนไทย ทั้งในดานเวชกรรมไทย 

เภสชักรรมไทย นวดไทย ผดุงครรภไทย และการแพทยพื้นบาน เปนตน แลว

นำมาใชเปนตำราเรียนวิชาการแพทยแผนไทยสืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน 

ตำราเหลานี้ไดแก ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห เรียบเรียงโดยพระยา

พิศณุประสาทเวช คัมภีรแพทยแผนโบราณ เร ียบเรียงโดย ขุน

โสภิตบรรณลักษณ เวชศึกษา เรียบเรียงโดยพระยาพิศณุประสาทเวช 

ตำราเวชศึกษา และตำราประมวลหลักเภสัชกรรม โรงเรียนแพทย

แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ และตำราเวชศาสตรวรรณนา เปนตน ซึ่ง

หากวิเคราะหเนื้อหาของตำราการแพทยแผนไทยที่เรียบเรียงขึ้นใหมจะเห็นได

วา สวนใหญก็มีเนื้อหาเชนเดียวกับตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ 

ของหอสมุดแหงชาติฉบับหนังสือสมุดไทย (แตหอสมุดแหงชาติยังนำมาจัด

พิมพไมครบจำนวนเพราะมีงบประมาณจำกัด) ขอแตกตางของตำราที่ 

เรียบเรียงขึ้นใหมกับตนฉบับเอกสารโบราณก็คือ การจัดเรียงลำดับเนื้อหา

วิชาใหสอดคลองสืบเนื่องกัน โดยเริ่มศึกษาจากความรูพื้นฐานกอนพัฒนา

ความรูไปสูระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำใหผูเรียนมีภูมิรูที่เปนลำดับและมีความรู

และความเขาใจยิ่งขึ ้น ซึ่งตนฉบับตำราเวชศาสตรฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ 

มิไดมีการลำดับเนื ้อหาใหเห็นเดนชัดวา ตองอานศึกษาเรื่องใดกอนหลัง  

แตมักลำดับเฉพาะเลมที่มีชื่อเรื่องเดียวกันเปนเลม ๑ เลม ๒ เทานั ้น  

เชนเด ียวกับกฎหมายตราสามดวงที่ตราขึ ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จ 

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ก็มีลักษณะจบในฉบับแตละไอยการ

เหมือนกันโดยไมไดบอกลำดับวาจะตองอานศึกษาเรื่องใดกอน แตนักวิชา

การปจจุบันไดพยายามจัดเรียงลำดับใหสอดคลองสืบเนื่องตอกันไดแลว 

สันนิษฐานวาความรูจากตำรับตำราโบราณแตละชุดแตละตอน ตางก็มีความ

สำคัญในตอน สามารถนำไปเปนพื้นฐานตอการนำไปใชเพื่อพัฒนาทักษะของ

ผูอานใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น โดยไมมีขอจำกัด 
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กลาวไดวา ตำรับตำราการแพทยแผนไทยที่ถายทอดแพรหลายสูสังคมไทย เปน

ภูมิความรูที่ผานกาลเวลามายาวนาน และยังใชไดผลดี หากมีภูมิความรูที่ถูกตอง มี

ความเขาใจในอาการของโรค วิธีการรักษา ตำรายาที่จะตองใชและสรรพคุณของยา

สมุนไพรแตละชนิดอยางพรอมมูล ตลอดจนมีความรูและเขาใจในรากฐานวัฒนธรรมไทย

อยางแทจริงก็จะสามารถเขาถึงตำรับตำราการแพทยแผนไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พรอมเปนผูสืบทอดมรดกภูมิปญญาการแพทยแผนไทยใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป 
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ผังสาแหรก เพื่อหาความเชื่อมโยงของตำรับยาแผนไทย 
หรือตำราการแพทยแผนไทยแตละเลม 

มีพระบรมราชโองการใหมีการ 

รวบรวมตำรับตำรายาจากทั่วประเทศ 

รัชกาลที่ ๒ 

รัชกาลที่ ๓ 

รัชกาลที่ ๔ 

รัชกาลที่ ๕ 

รัชกาลที่ ๙ 

ศิลาจารึกตำรายา 

วัดโอรสาราม (วัดจอมทอง) 

ศิลาจารึกตำรายา 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ตำราพระโอสถ 

พระนารายณ 

คำอธิบายตำราพระโอสถ 

พระนารายณ 

ตำราเวชศาสตร ฉบับหลวง 

เลม ๑ และเลม ๒ 

ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห 

เลม ๑, ๒, ๓ (วัดโพธิ์) 

แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๒ 

แพทยศาสตรสงเคราะห เลม ๓ 

เวชศึกษา-แพทยศาสตรสังเขป 

เลม ๑, ๒, ๓ 

ตำรายาแผนโบราณ 

ตำราแพทยแผนไทยท่ัวไป 

ของกองการประกอบโรคศิลปะ 

ตำราโอสถ 

ครั้งรัชกาลที่ ๒ 

คัมภีรธาตุนารายณ 

พิมพอีก 

หลายครั้ง 

กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 

พระองคเจาสายสนิทวงศ 
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วัฒนธรรมสุขภาพของคนภาคเหนือที่สั่งสมสืบทอดมาชานาน ยังอยูบนพื้นฐาน

ความเชื่อดั้งเดิมในการนับถือผีผสมผสานกับความเชื่อของศาสนาพราหมณและพุทธ  

สงผลตอการอธิบายสาเหตุการเกิดโรคหรืออาการไมสบายที่เชื่อวาเกิดจากมนุษยทำ  

อมนุษยทำ ธาตุภายใน สิ่งแวดลอมภายนอก และวิบากกรรมอันนำไปสูกระบวนวิธีการ

ปองกันและดูแลรักษาสุขภาพตามวิถีชีวิตของชาวเหนือ ที่ลวนเปนการมอง และแกไข

ปญหาสุขภาพอยางเปนองครวม จนกระทั่งกลายเปนฐานคิดสำคัญของภูมิปญญา 

การแพทยพื้นบานภาคเหนือ  

การแพทยพื้นบานภาคเหนือเปนระบบการแพทยที่มีบทบาทสำคัญตอการดูแล

รักษาสุขภาพของคนในสังคมวัฒนธรรมภาคเหนือ ที่เนนใหความสำคัญกับสุขภาพของ 

ผูปวยทั้งรางกายและจิตใจควบคูกันบนพื้นฐานความเชื่อที่วา “สวนของรางกายกับ 

สวนของจิตใจมีความสัมพันธกัน เมื่อสวนใดสวนหนึ่ง เกิดความเจ็บปวยยอมสง 

ผลกระทบซึ่งกันและกัน” กลาวคือ หากรางกายเจ็บปวยก็ยอมสงผลกระทบใหจิตใจ 

เจ็บปวยตามมา ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาสุขภาพจำเปนตองรักษาทั้งรางกายและ

จิตใจควบคูกัน ดังนั้น มุมมองเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของชาวเหนือจึงมิไดมอง

สุขภาพในเชิงของอาการเจ็บปวยเพียงอยางเดียวเทานั้น แตเปนการมองจากมุมของ 

“สุขภาพดี” ตลอดชวงชีวิตตั้งแตเกิดจนกระท่ังสิ้นอายุขัย โดยมุงทำใหชีวิตเกิดความ

สมดุลของรางกายและจิตใจ โดยใชหลักการบำรุงหรือเสริมสรางสวนขาดมากกวา 

การแกไขปญหาที่เกิดเพียงจุดเดียว โดยมีหมอพื้นบานทำหนาที่จัดการปญหาสุขภาพ

๑ ภาคเหนือ แบงเปนภาคเหนือตอนบนหรือ “ลานนา” ๘ จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม พะเยา ลำพูน 
ลำปาง แพร นาน แมฮองสอน และภาคเหนือตอนลาง ๘ จังหวัด ไดแก เพชรบูรณ พิษณุโลก พิจิตร 
นครสวรรค สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก กำแพงเพชร 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคเหนือ๑ 



บ
ท
ท
ี่ ๕ 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 

227

ดวยภูมิปญญาที่สั่งสมจากการเรียนรูและประสบการณของบรรพบุรุษ๒ที่ไดรับการ

สืบทอดตอกันมา 

บริบททางสังคมวัฒนธรรมภาคเหนือในอดีต “หมอ” เปนคำที่ชาวบานใชเรียก

บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่มีความรูความสามารถในการดูแลรักษาคนเจ็บไขไดปวย 

ใหหายมาแลวจำนวนหนึ่ง โดยเปนผูที่มีความประพฤติที่ถูกทำนองคลองธรรมและจารีต

ประเพณีของชุมชน กอใหเกิดความศรัทธาในตัวบุคคล ซึ่งมักเรียกประเภทหมอ 

ตามความชำนาญในการรักษา เชน หมอยา หมอย่ำขาง หมอกระดูก เปนตน  

หมอพื้นบานสวนมากไดรับการถายทอดวิชาและเคล็ดลับตางๆ จากคนภายในตระกูล

เดียวกัน โดยผูที่ถายทอดจะคัดเลือกศิษยดวยตนเองอยางระมัดระวัง ผูที่เหมาะสมที่สุด

เทานั้นที่จะไดรับการถายทอดวิชาความรู สมัยกอนการเรียนการสอนสวนใหญเนนการ

ใชวิธีสังเกตและจดจำ ศิษยตองมีความมานะพยายามและพากเพียรเปนอยางมาก จึงจะ

ไดวิชาความรูไวกับตนเอง ตอมาเมื่อมีการประดิษฐอักษรขึ้นมาใช เริ่มมีการบันทึกสิ่ง

ตางๆ รวมทั้งความรูที่ไดจากการสั่งสมประสบการณดานการดูแลรักษาสุขภาพ ซึ่งมี

ลักษณะลองผิดลองถูกไวเปนลายลักษณอักษรลงในวัตถุที่คิดวาเหมาะสมตามแตละสมัย 

เชน การจารึกลงในใบลานที่นำมาเรียงกันและเย็บผูกเปนเลมเรียกวา “ปบลาน” หรือ

ถาทำจากกระดาษสา ก็เรียกวา “ปบสา” บางครั้งก็จารึกลงในแผนไม แผนหิน หรือ

ตามผนังถ้ำตางๆ โดยเรียกสิ่งเหลานั้นวา “คัมภีรหรือตำรา” ซึ่งเปนแหลงความรูที่

สำคัญของหมอพื้นบาน ดังนั้นคำวา “หมอ” นอกจากชื่อเรียกบุคคลแลว ยังแฝงไว

ดวยสถานะและบทบาทที่ไดจากความเคารพนับถือ ความศรัทธา การยกยองและ

ยอมรับที่ชุมชนไดมอบใหกับบุคคลที่มีความเหมาะสมนั่นเอง 

สถานการณการแพทยพื ้นบานภาคเหนือจะนำเสนอการประมวลเหตุการณ 

ความเคลื่อนไหวดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือจากอดีตถึงปจจุบัน และยกตัวอยาง 

ของการจัดการความรูการแพทยพื ้นบานภาคเหนือตอนบน ซึ่งรวมถึงการขยายผล 

การวิจัยและพัฒนา โดยมีปจจัยสำคัญที่สงผลตอสถานการณดานการแพทยพื้นบาน

ภาคเหนือ ไดแก การเปลี่ยนแปลงกระแสสังคมและเศรษฐกิจโลก นโยบายของรัฐบาล

และผูนำประเทศ วิกฤตการณสุขภาพ รวมทั้งกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ทั้ง

ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคราชการ  

 

๒ อางจาก ยิ่งยง เทาประเสริฐ (บรรณาธิการ). วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทยพื ้นบานลานนา. 
เชียงใหม: วนิดา เพรส, ๒๕๔๖. 
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สถานการณดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือจากอดีตถึงปจจุบัน  
สถานการณความเคลื่อนไหวดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือไดรับผลกระทบ 

เชนเดียวกับสถานการณดานการแพทยพื้นบานของประเทศไทยโดยรวม ซึ่งมีลำดับ

พัฒนาการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

 

ยุคที่การแพทยพื้นบานมีความรุงเรือง 

เปนชวงกอนที่ระบบสาธารณสุขปจจุบันจะเขามามีบทบาทในประเทศไทย ระบบ

การแพทยในสังคมไทยมีลักษณะเปนการแพทยภาคประชาชน ซึ่งจำแนกได  

๒ ลักษณะคือ การพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาผูมีความรูความสามารถดานการรักษา 

ในชุมชน เชน หมอพื้นบาน พระ เปนตน เนื่องจากคนสวนใหญไดรับการส่ังสอนหรือ

บอกกลาวถึงแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพตนเองจากคนภายในครอบครัวหรือชุมชน 

ทำใหประชาชนมีพื้นฐานความรูดานสุขภาพและสามารถชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึ่ง 

โดยเฉพาะหากมีโรคภัยไขเจ็บที่ไมรุนแรงนัก ก็รูจักใชสมุนไพรใกลตัวใหเปนประโยชนได

ภายใตแนวปฏิบัติดานการอยูการกินที่เหมาะสมตามความเชื่อของคนในสังคม แตเมื่อ

เกิดการเจ็บปวยทางรางกายหรือจิตใจที่ซับซอนเกินกวาจะชวยเหลือตัวเองไดก็จะพึ่งพา 

ผูรู ในชุมชน โดยเฉพาะหมอพื้นบาน ซึ่งมีความรูและความสามารถในการแกปญหา

สุขภาพมากกวา จึงถือวาเปนยุคที่หมอพื้นบานมีบทบาทสำคัญในการเปนที่พึ่งพาดูแล

รักษาสุขภาพของประชาชน ภายใตระบบอุปถัมภ พึ่งพาอาศัย เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมของคนภาคเหนือ 

 

ยุคที่การแพทยพื้นบานเริ่มเสื่อม 

เปนชวงที่ระบบสาธารณสุขปจจุบันเขามามีบทบาทในระบบสุขภาพของประเทศ 

ทำใหการแพทยพื้นบานถูกลดความสำคัญ กระท่ังถูกละเลยและไมไดรับการยอมรับจาก

สังคม กลายเปนสิ่งงมงายและไมนาเชื่อถือ อยางไรก็ตาม กวาที่ประชาชนสวนใหญจะ

เปลี่ยนแปลงคานิยมจากการดูแลรักษาสุขภาพแบบดั้งเดิมมาสูการดูแลรักษาสุขภาพ

แบบแผนปจจุบันหรือการเลือกรักษากับหมอพื้นบานมากกวาหมอฝรั่ง ตองใชระยะเวลา

กวา ๔๐ ป ประชาชนสวนใหญไดเปลี่ยนคานิยมในการดูแลรักษาสุขภาพมาพึ่งพา

ระบบการแพทยแผนปจจุบัน หวังพึ่งพาการบำบัดรักษาจากหมอในระบบบริการ
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สาธารณสุขมากกวาการดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเอง ทั้งผูปวยทางกาย ผูปวยทางจิต 

และผูที่อยูในภาวะพิเศษ เชน หญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอด๓ ประกอบกับวิกฤตการณ

ปญหาสุขภาพที่เกิดจากเชื้อโรคและพยาธิสภาพซึ่งมีลักษณะเปนโรคเฉียบพลัน โรค

ติดตอรายแรง และโรคระบาดที่สำคัญ คือ ไขทรพิษ อหิวาตกโรค ฝดาษ และ

กาฬโรค ที่จำเปนตองพึ่งพาระบบการแพทยแผนปจจุบันในการตอบสนองปญหาสุขภาพ

ของประชาชน 

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณสำคัญที่สงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณ

ดานการแพทยพื ้นบานของไทย คือ นับตั ้งแตป พ.ศ. ๒๔๖๖ ไดมีการประกาศใช 

พระราชบัญญัติการแพทย เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ๔ แมวาจะเกิด 

ความชัดเจนในการประกอบวิชาชีพและเปนการชวยคุมครองความปลอดภัยของผูมา 

รับบริการรักษาสุขภาพ แตการดำเนินงานนโยบายดังกลาวกลับสงผลกระทบโดยตรง 

ตอสถานะและบทบาทของหมอพื้นบานท่ัวประเทศ รวมทั้งหมอพื้นบานภาคเหนือที่มิไดมี

สิทธิในการประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย๕ ซึ่งทางราชการตีตราวา “หมอเถื่อน” โดยมี

แนวปฏิบัติในการตรวจจับผูมิไดมีสิทธิประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย สงผลตอการรับรู

และความเชื่อถือของคนในสังคม ทำใหหมอพื้นบานสวนใหญละทิ้งสถานะและบทบาทใน 

การเปนหมอพื้นบานไปประกอบอาชีพอื่น และยังกลบเกลื่อนรองรอย โดยการทำลาย

หลักฐานความรูในพับสาและใบลานดวยการเผาทำลายหรือขายใหแกชาวตางชาติที่สนใจ

ศึกษา แมกระท่ังป พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดมีการสำรวจหมอพื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบน  

ก็ยังพบรองรอยดังกลาวจากอาการหวาดระแวงของหมอพื้นบานหลายคน๖ จึงนับวา 

ชวงเวลาดังกลาวเปนยุคมืดของหมอพื้นบาน ขณะที่เปนโอกาสของการแพทยและ 

การสาธารณสุขแผนปจจุบัน 

๓ ดูขอมูลกรณีศึกษาเพิ่มเติมไดจาก ยิ่งยง เทาประเสริฐและธารา ออนชมจันทร (บรรณาธิการ). ศักยภาพของ 
ภูมิปญญาพื้นบานดานการดูแลรักษาสุขภาพ กรณีศึกษา: การรักษากระดูกหักของ”หมอเมือง” และการดูแล
ครรภของชาวอาขา จังหวัดเชียงราย. เชียงราย: สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๓๗. 

๔ อางจาก สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (บรรณาธิการ). การสาธารณสุขไทย พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗. สำนักนโยบาย 
และยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, ๒๕๔๘.  

๕ ยกเวนหมอพื ้นบานจำนวนหนึ่งที่ม ีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย  
เภสัชกรรมไทย หรือ ผดุงครรภไทย ทำใหหมอพื ้นบานสามารถดูแลรักษาผู ปวยไดตามสิทธิทางกฎหมาย  
แตในทางปฏิบัติหมอพื้นบานเหลานี้ก็ยังนิยมใชภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือ โดยเฉพาะตำรับยา 
สมุนไพรพื้นบานที่ใชรักษากันมาตามประเพณีสืบทอดตอกันมา 

๖ อางจาก กันยานุช เทาประเสริฐ. “เสนทางการขับเคลื่อนงานวิจัยดานการแพทยพื ้นบานลานนา จากอดีต 
ปจจุบัน สูอนาคต,” ใน กวาจะเปน...การแพทยพื้นบานลานนา, หนา ๓๙. เชียงใหม: วนิดาการพิมพ, ๒๕๕๐. 
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แตอยางไรก็ตาม ทามกลางสถานการณดังกลาว แมจะถูกจำกัดสถานะและ

บทบาททางกฎหมาย แตหมอพื ้นบานบางสวนที่มีจิตวิญญาณของความเปนหมอ 

อยางแทจริง ก็ยังสามารถคงสถานะและบทบาททางสังคมในการเปนที่พึ่งพาดานสุขภาพ

ของชาวบานไวได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของยศ สันตสมบัติ (๒๕๔๒: ๑๑๐-

๑๑๑) ที่พบวา ทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเขาสูสังคมไทยอยาง

รวดเร็วในปจจุบัน ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพื้นบานยังสามารถดำรง

สถานภาพความมีตัวตน ปรับประยุกตเทคนิควิธีในการรักษา มีการผลิตซ้ำและผลิตใหม

ของความเชื่อและพิธีกรรมไปตามกระแส การปรับเปลี่ยนความสัมพันธทางสังคมใน 

รูปแบบตางๆ เชนเดียวกับรายงานวิจัยของ ลือชัย ศรีเงินยวง และรุจินาถ อรรถสิษฐ 

(บรรณาธิการ, ๒๕๓๕: ๖๕-๘๐) พบวา แมบทบาทดานการรักษาของหมอพื้นบาน 

จะมีแนวโนมลดลง แตมิไดลดลงทุกดาน หมอพื้นบานที่มีความเชี่ยวชาญบางดานกลับมี 

ผูปวยที่มารับการรักษามากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของยงศักดิ์ ตันติปฎก และ 

คนอื่นๆ (๒๕๔๔: ๑๕-๑๖) พบวา หมอพื้นบานมีบทบาทการดูแลรักษาความเจ็บปวย 

ใหกับชาวบานในชุมชน หมอพื้นบานสวนใหญจะใหบริการและชวยเหลือชาวบานใน

ลักษณะปจเจกชนตามความสามารถและความชำนาญเฉพาะบุคคล มีลักษณะการ 

ใหบริการแบบชวยเหลือกันหรือชวยกันตามโอกาส โดยมิไดมีเรื่องรายไดเปนสำคัญ  

หมอพื้นบานบางคนที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถในการรักษาผูปวยโรคเรื้อรังหรือ 

โรคที่การแพทยแผนปจจุบันรักษาไมหาย อาจใหบริการตอเนื่องและมีรายไดในลักษณะ

อาชีพเสริม โดยอาจมีคนนอกชุมชนเดินทางมารักษาที่บานหรืออาจถูกเชิญไปรักษายัง

บานของผูปวย หมอพื้นบานที่มีการรักษาผูปวยอยางตอเนื่องและมีคุณธรรม คนใน

ชุมชนจะยอมรับนับถือและมีสถานภาพทางสังคมคอนขางดี เมื่อชาวบานเจ็บปวยหรือมี

ปญหาชีวิตจะนึกถึงหมอพื้นบาน จะไปปรึกษาและขอรับการรักษา ทั้งยังเลาถึงความ

สามารถของหมอพื้นบานใหผูอื่นฟงตอกันไปอีกดวย  

นอกจากนี้ หมอพื้นบานยังมีการปรับตัวโดยการสรางคำอธิบายและตีความกับ

ปรากฏการณของโรคใหมที่เกิดขึ ้น และมีการประยุกตใชเทคนิคหรือวิธีการของ 

การแพทยสมัยใหมมาใชในการรักษา ดังเชนงานวิจัยของบุษยมาส สินธุประมา และ 

เจนศิร ิ จันทรศิร ิ (๒๕๓๘: ๑๑๕) เรื่อง การดำรงอยูและการปรับตัวของการแพทย 

พื้นบานในเขตเมืองเชียงใหม พบวา หมอพื้นบานยังคงไดรับการเคารพยกยองและมี

สถานภาพทางสังคมคอนขางสูง ทั้งนี้ขึ ้นอยูกับคุณสมบัติและความสามารถของหมอ 

พื้นบาน ในขณะเดียวกันหมอพื้นบานก็มีการปรับบทบาทดานการรักษา โดยหันไปให

ความสำคัญกับอาการเจ็บปวยที่การแพทยแผนปจจุบันไมสามารถอธิบายหรือรักษา 
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ไมไดผล ซึ่งรายงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพหมอพื้นบานกับการสาธารณสุขมูลฐาน: กรณี

ศึกษาจังหวัดเชียงราย โดย ธารา ออนชมจันทร และคนอื่นๆ (๒๕๓๕) สรุปวา หมอ

พื้นบานภาคเหนือสวนใหญใชวิธีการรักษาหลายอยางรวมกันและสามารถรักษาผูปวยโรค

ตางๆ ซึ่งกลุมโรคบางชนิด การแพทยแผนปจจุบันยังไมมีคำอธิบายที่ชัดเจน รักษาไมได

หรือรักษาไดยาก ใชเวลานาน เชน โปง อัมพาต ดีซาน ลมผิดเดือน เปนตน หากได

มีการติดตามผูปวยในระยะเวลานานพอสมควร อาจทำใหไดขอสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ ้น 

นอกจากนี้ จากผลการวิจัยดังกลาวยังพบวา หมอพื้นบานภาคเหนือยังมีบทบาทใน

ชุมชน ๓ ดาน คือ 

(๑) เปนสวนหนึ่งของสังคม เนื่องจากหมอพื้นบานเปนชาวบานที่อาศัยอยูใน

หมูบานเปนสวนหนึ่งของระบบการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคม

ชนบท จุดนี้เปนศักยภาพที่เดนของหมอพื้นบาน ซึ่งแพทยหรือบุคลากร

สาธารณสุขแผนปจจุบันไมอาจทดแทนในสวนนี้ได 

(๒) เปนทางเลือกในการรักษาของชาวบาน ซึ่งเปนจุดที่บุคลากรสาธารณสุข 

แผนปจจุบันใหความสนใจมาก 

(๓) เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบานซึ่งสามารถชวยแกไขปญหาความขัดแยง

ทางสังคมหรือปญหาดานจิตใจไดอยางสอดคลองกับวัฒนธรรมความเชื่อ

ของชุมชนนั้น 

ในภาพรวมอาจกลาวไดวา หมอพื้นบานมีบทบาทการดูแลรักษาผูปวยในชุมชน

แบบหลายมิติ มีการรักษาและดูแลทางกาย ทางจิตใจและจิตวิญญาณประกอบกันไป  

ซึ่งเมื่อกลาวถึงบทบาทการรักษาของหมอพื้นบาน การศึกษาหลายเรื่องแสดงใหเห็นวา 

หมอพื้นบานมีการปรับตัวและปรับบทบาทในการรักษาตลอดเวลา แมวาในภาพรวม  

หมอพื้นบานมีบทบาทการดูแลรักษาแบบพื้นบานนอยลง แตมิไดลดลงอยางสม่ำเสมอ

เหมือนกันทั้งหมด สังเกตไดวา หมอพื้นบานยังคงมีบทบาทรักษาชาวบานในบริบททาง

วัฒนธรรมเดียวกัน 
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๗ อางจาก ยิ่งยง เทาประเสริฐ และคนอื่นๆ. รายงานวิจัย เรื่อง การสังเคราะหองคความรูและประสบการณเกี่ยว
กับการเรียนรูและการปรับตัวในการแกไขปญหาเอดสของชุมชนในจังหวัดเชียงราย: บทเรียนและประสบการณ 
แกปญหาเอดสของภาคเหนือตอนบน. เชียงราย: ศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทยพื้นบาน (ศวพบ.) สถาบันราชภัฏ
เชียงราย. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ๒๕๔๒. 

ยุคฟนฟูการแพทยพื้นบาน 

ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดวิกฤติขาดแคลนยาแผนปจจุบัน ทำใหมีความ

พยายามในการใชสมุนไพรมาเปนยารักษาโรค แตเมื่อหมดปญหาการขาดแคลนยา 

สมุนไพรก็ไมไดรับการสนใจ ตอมาเกิดวิกฤตการณสุขภาพที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม 

จิตใจ และสังคมวัฒนธรรมซึ่งมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น ไดแก ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

มะเร็ง อาการทางจิตเวชตางๆ โดยเฉพาะการปะทุของวิกฤตการณเอดสในภาคเหนือ

ตอนบนที่คอนขางรุนแรงระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗๗ เปนบทเรียนสำคัญที่

สะทอนถึงพลังสำคัญของมิติทางสังคมวัฒนธรรมและทำใหสังคมไทยทุกภาคสวนหันกลับ

มาใหความสำคัญกับศักยภาพภูมิปญญาการแพทยพื้นบานเพื่อแกไขปญหาสุขภาพ โดย

เฉพาะการพึ่งพายาสมุนไพรและจิตบำบัดแบบพื้นบาน 

ภายใตสถานการณดังกลาว พบวามีการขับเคลื่อนของกลุมตางๆ ทุกภาคสวน  

ซึ่งสามารถแบงออกเปน ๒ กลุม คือ 

(๑) กลุมขับเคลื่อนที่เนนการพัฒนา โดยมีเครือขายหมอพื้นบานภาคเหนือ 

ตอนบนทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดเปนแกนนำ ซึ่งมีการกำกับดูแล

จากพี่เลี ้ยงทั้งองคกรพัฒนาเอกชนที่ไดรับการสนับสนุนทุนจากแหลงทุน 

ในประเทศหรือตางประเทศอีกตอหนึ่งในรูปแบบโครงการ มูลนิธิ ชมรม 

สมาคม ศูนย เครือขายตางๆ อาทิ ศูนยอำนวยการตานภัยเอดสภาค

เหนือตอนบน (ศอนบ.) โครงการพัฒนาเครือขายเอดสภาคเหนือ ซึ่ง

ประสานงานกับเครือขาย สมาคม หรือชมรมหมอพื้นบานในแตละพื้นที่ 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานสาธารณสุขทั ้งระดับปฏิบัต ิและระดับนโยบาย อาทิ สภา

วัฒนธรรมจังหวัด ศูนยฝ กอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักวิจัย

สังคมและสุขภาพ สำนักการแพทยพื ้นบานไทย กรมพัฒนาการแพทย 

แผนไทยและการแพทยทางเลือก สถานีอนามัย โรงพยาบาล สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด เปนตน 
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(๒) กลุมขับเคลื่อนที่เนนการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนกลุมบุคคลจากสถาบัน 

วิชาการหรือสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งสวนทองถิ่น สวนภูมิภาค และ 

สวนกลาง  

ในชวง ๒ ทศวรรษที่ผานมา ประเด็นการแพทยพื้นบานภาคเหนือ๘ ไดรับความ

สนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการ ๒ กลุมหลัก ไดแก ๑) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

และ ๒) กลุมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย โดยการศึกษาในชวงแรกเนน 

การศึกษาวิจัยเพื่อทำความเขาใจภูมิปญญาพื้นบานภาคเหนือตามพื้นฐานความรู ความ

เชี่ยวชาญ และความสนใจเฉพาะประเด็นของผูศึกษาวิจัย เชน ชาติพันธุ สมุนไพร 

เปนตน แตในชวงหลังไดมีการเจาะศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูการแพทยพื้นบาน

ภาคเหนือทั้งตอนบนหรือลานนาและตอนลาง กระท่ังขยายผลสูการแพทยชนเผาตางๆ 

โดยการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยและพฒันาของกลุมตางๆ 

ดังนั ้นจะเห็นได วา งานพัฒนาดานการแพทยพ ื ้นบ านถูกขับเคลื่อนจาก 

หนวยตางๆ ที่เกี่ยวของในรูปแบบของการศึกษาวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนโอกาสใหการ

แพทยพื้นบานเริ่มพลิกฟนบทบาทขึ้นมาอีกครั้ง แตอยางไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของ

กลุมตางๆ นั้นมีเจตนาที่ตองการบรรลุผลสัมฤทธิ์แตกตางกันไป ดังนั้นจึงมีลักษณะที่

เปนการเคลื่อนไหวแบบหลากหลาย เกิดการทับซอนของกิจกรรมในพื้นที่และกลุมหมอ

พื้นบานเดียวกัน อาทิ ภาคชุมชนมีการรวมกลุมลักษณะเครือขายหมอพื้นบานภายใต

การสนับสนุนจากกลุมองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อเรียกรองใหชุมชนมีสิทธิในการรับรอง

สถานภาพของหมอพื้นบาน หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เรงดำเนินการตาม

นโยบายสำรวจและขึ้นทะเบียนหมอพื้นบาน โดยมิไดตรวจสอบสถานะและศักยภาพ 

ของหมอพื้นบานอยางชัดเจน การที่รัฐบาลเริ่มหันกลับมามองเห็นคุณคาของภูมิปญญา

การแพทยของไทยและพยายามใหการสนับสนุน กระท่ังกอตั้งหนวยงานเฉพาะ เพื่อ

ฟนฟูและพัฒนาการแพทยแผนไทย รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนหมอพื้นบาน แตยัง

ขาดความเขาใจความแตกตางของการแพทยพื้นบานแตละภูมิภาค ซึ่งมีความแตกตาง

ทางดานทฤษฎีโรคและกระบวนการรักษา๙  

 ๘ อยูระหวางมิติสุขภาพและมิติสังคมวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับนโยบายชาติในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพดวย 
ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 

๙ จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทาง
ดานสงัคมศาสตรการแพทยและการแพทยพ้ืนบาน ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี นายแพทยสวิุทย  
วิบุลผลประเสริฐ ดร.อานันท กาญจนพันธ เภสัชกรยงศักดิ์ ตันติปฎก และผูชวยศาสตราจารย ดร.ยิ่งยง  
เทาประเสริฐ มารวมกนัวิพากษ ซึ่งโดยภาพรวมนั้น ทุกทานมีความเห็นตรงกันวา องคความรูหมอเมืองมีลักษณะ
เฉพาะที่แตกตางไปจากแพทยแผนไทย ทั้งทางดานทฤษฎีในการอธิบายสิ่งตางๆ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีการ
รักษาตางๆ มีลักษณะเดน สมควรแกการศึกษาสืบคนหารายละเอียดตอไป (ศูนยวิจัยและพัฒนาการแพทย 
พื้นบาน สถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๓: ๑๒๐-๑๒๑) 
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การสังคายนาองคความรูหมอเมือง  

เพื่อพัฒนาระบบและตำราอางอิงของการแพทยพื้นบานลานนา 
วิทยาลัยการแพทยพื ้นบานและการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเปนแกนนำในการขับเคลื่อนงานวิจัยการแพทยพื ้นบานภาคเหนือตอนบน  

โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกลุมหมอพื้นบานภาคเหนือ 

ตอนบนหรือลานนา ที่เรียกวา “หมอเมือง” ทำการสังคายนาองคความรูหมอเมือง 

เพื่อพัฒนาระบบและตำราอางอิงของการแพทยพื้นบานลานนา เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยระดมหมอเมืองหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่มีความรูจริงและมีนักวิชาการมา 

ชวยสังเคราะหโครงสรางทฤษฎีการแพทยพื้นบานลานนา อันประกอบดวย ปรัชญา

แนวคิด ทฤษฎีที่อธิบายถึงสมุฏฐานโรค การตรวจวินิจฉัย และกระบวนวิธี

ปองกันและดูแลรักษาสุขภาพทั้งดานกายบำบัด พิธีกรรมบำบัด สมุนไพรบำบัด 

อาหารบำบัด และการประพฤติปฏิบัติที่มีผลตอภาวะสุขภาพ โดยพัฒนาองคความรู

หมอเมืองใหเปนตำราอางอิงกลางของระบบการแพทยพื ้นบานลานนา และจัดเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดเครือขายหมอเมือง ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อรวมกัน

ตรวจสอบองคความรูที่จัดทำขึ้น 

กระบวนการสังคายนาระบบการแพทยพื้นบานลานนากอใหเกิดการขับเคลื่อน 

ทางสังคมอยางมากมาย สรางความตื่นตัวในหมูหมอพื้นบานของแตละภูมิภาค รวมไป

ถึงหมอชนเผาที่ไดมีโอกาสมารวมเรียนรู กระทั่งเกิดเวทีเรียนรูระบบการดูแลรักษา

สุขภาพของชนเผาตางๆ ทั้งมง เมี่ยน อาขา ลาหู ลีซู ปะหลอง ปกาเกอะญอ ขมุ 

ละวา และไทยใหญ ซึ่งสนใจศึกษาและฟนฟูการใชภูมิปญญาและสมุนไพรทองถิ่นเพื่อ 

สรางเสริมสุขภาพของชนเผาตน  

ตอมา สกว. รวมกับ สสส. สนับสนุนใหวิทยาลัยการแพทยพื้นบานฯ ทำการ

วิจัยการแพทยพื้นบานและการแพทยชนเผาภาคเหนือ เปนระยะเวลา ๓ ป (ป พ.ศ. 

๒๕๔๗-๒๕๔๙) โดยไดทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการแพทยและสมุนไพรชนเผา

นำรอง ๕ ชนเผา ไดแก อาขา ไทยใหญ มง เมี่ยน และลาหู  

ทั้งนี้ พบปจจัยสำคัญที่สงผลตอการขับเคลื่อนการแพทยชนเผาคือ ความเขม

แข็งของกลุมชาติพันธุ ทั้งผูนำและสมาชิก ทำใหการพัฒนามีความแตกตางอยางชัดเจน  

โดยเฉพาะกลุมที่สามารถขับเคลื่อนไดคอนขางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไดแก อาขา

และไทยใหญ ซึ่งสามารถดำเนินการขยายผลไดอยางเต็มศักยภาพตามเปาหมายที่วางไว 
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เหตุการณและความเคลื่อนไหวดานการแพทยพื้นบานภาคเหนือ โดยเฉพาะ 

การแพทยพื ้นบานภาคเหนือตอนบน เปนมูลเหตุสำคัญหนึ่งที่มีสวนในการผลักดัน 

การปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเนนความสำคัญของบทบาทการดูแลรักษาสุขภาพ 

และการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ทั้งการพึ่งพาตนเอง รวมถึงครอบครัวและ 

เครือญาติ และการพึ่งพาศักยภาพชุมชน โดยเฉพาะหมอพื้นบาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญใน

การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน  

 

ระบบและตำราอางอิงของการแพทยพื้นบานลานนา  

จากชุดโครงการวิจัยองคความรูหมอเมือง และชุดโครงการวิจัย 

การแพทยพื้นบานและการแพทยชนเผาภาคเหนือ 
๑. ตำราอางอิงกลางของการแพทยพื้นบานลานนา 

เปนการตอยอดเนื้อหาสาระจาก “วิถีการดูแลรักษาสุขภาพในระบบการแพทย 

พื้นบานลานนา” โดยแบงตำราออกเปน ๔ เลม ตามสาระสำคัญ ไดแก 

ตำราเลมที่ ๑ ครอบคลุมเนื้อหาสาระในดานแนวคิด ทฤษฎี ความเชื่อและจักรวาล

วิทยาของชาวลานนาที่อธิบายเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเปนตัวตนและ 

การกำเนิดของมนุษยทั้งรางกายและจิตใจ อันเปนเหตุแหงสุขภาพและ

ที่มาของการเจ็บไขไดปวย ตลอดจนภาพรวมของระบบการแพทย 

พื้นบานของลานนาทั้งระบบ ตั้งแตการตรวจวินิจฉัยโรค การจัดระบบ

โรค และวิธีการดูแลรักษาผูปวย รวมทั ้งกระบวนการสรางเสริม 

ปองกัน และดูแลรักษาสุขภาพทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

ตำราเลมที่ ๒ ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพดวยการบำบัดรักษาทางกายหรือกายบำบัด ระบบ

การแพทยพื้นบานลานนามีวิธีการดูแลสุขภาพและการรักษาผูปวยที่

เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อยทางโครงสรางและกลามเนื้อ ตลอดจนอาการ

เจ็บปวยทางการเคลื่อนไหว เชน กระดูกหัก อัมพฤกษ อัมพาต หรือ

ความผิดปกติของอวัยวะสวนตางๆ ซึ่งมักจะใชเปนวิธีรักษารวมกับ

กระบวนการอื่นๆ ทั้งทางยาสมุนไพร อาหาร และพิธีกรรม เปนตน 

แตเนื่องจากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพดวยกายบำบัดมีเปนจำนวนมาก 

และองคความรูหลายวิธีก็หาผูรู และผูมีประสบการณไดยาก รวมทั้ง
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หลายเรื่องก็ไมรวมสมัย จึงขาดรายละเอียดและขาดการตรวจสอบ 

ในบางวิธี จึงควรนำไปใชอยางระมัดระวัง และควรมีการศึกษาวิจัย

เจาะลึกเพิ่มเติมตอไป  

ตำราเลมที่ ๓ ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพ ดวยอาหารและสมุนไพร ซึ่งนอกจากองคความรู

และตำรับอาหารและยาสมุนไพรที่จะนำไปสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพแลว ยังรวมถึงระบบขอมูลอาหารและสมุนไพร 

ทองถิ่นของลานนา ซึ่งมีเปนจำนวนมากที่ไดผานการตรวจสอบและ

เทียบเคียงใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน ทั้งในเรื่องชื่อและสรรพคุณหรือ

การใชประโยชน จนเปนที่ตกลงยอมรับรวมกันของหมอเมืองผูทรงความ

รูจากจังหวัดตางๆ ในลานนาประมาณ ๔๕๐ ชนิด นอกจากนั้นยัง

รวมไปถึงการตรวจสอบและการตกลงรวมกันในเรื่องเภสัชวิทยาและ

เภสัชกรรม หรือการปรุงยาของหมอเมืองใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย

นำประสบการณตรงของหมอยาปจจุบันเปรียบเทียบและตรวจทานกับ

ขอมูลที่ปริวรรตจากใบลานและปบสาโบราณประมาณ ๑,๔๐๐ ฉบับ 

ไดพบตำรับยาโบราณไมนอยกวา ๗๐๐ ตำรับ ทำใหไดองคความรู

เกี่ยวกับหลักเภสัชกรรมและการปรุงยาของการแพทยพื้นบานลานนา ที่

มีความถูกตองสมบูรณไมแพระบบการแพทยอื่นๆ แตในเรื่องผลสัมฤทธิ์

ของการนำตำรับยาไปทดลองใชในขั้นขอมูลเชิงประจักษ ยังจำเปนตอง

ศึกษาวิจัยเจาะลึกตอไปอีกมาก 

ตำราเลมที่ ๔ ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และ

ดูแลรักษาสุขภาพดวยพิธีกรรมตางๆ หรืออาจกลาวไดวาเปนพิธีกรรม

บำบัด หรือเทียบเคียงไดกับจิตเวชหรือการบำบัดทางสุขภาพจิต ซึ่ง

เปนกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และดูแลรักษาสุขภาพที่อยูในขั้น

ตอนลำดับแรกๆ คือเมื่อไมสบาย อาจจะปวยทางจิตใจหรือทางกายก็

แลวแต หมอเมืองมักจะเริ่มดวยการตรวจสอบทางจิต/ขวัญ กอนที่จะ

ไปตรวจสอบทางธาตุ/รางกาย ดวยการดูเมื่อและคำนวณเคราะหกรรม

ตามอายุขัย หากพบอาการผิดปกติก็จะทำพิธีกรรมเพื่อบำบัดแกไขหรือ

บรรเทาผอนหนักเปนเบา เชน ถาหนักก็จะสงเคราะห เพื่อขจัดปดเปา 

แลวจึงผอนเบาดวยการสรางขวัญกำลังใจ สูขวัญ สืบชะตา แลว 
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สงเสริมใหสรางภูมิคุมกันดวยการทำสมาธิ ปฏิบัติธรรม รวมทั้งปฏิบัติ

ตนในวิถีชีวิตใหเปนสิริมงคลและสงบอยูเย็น 

 

ระบบการแพทยพื้นบานลานนายึดถือเรื่องจิตใจเปนสำคัญ สังเกตไดวาพิธีกรรม

บำบัดมักแทรกอยูในกระบวนการสรางเสริม ปองกัน และดูแลรักษาสุขภาพแทบทุก

เรื่อง เชน การบำบัดรักษาทางกาย การบำบัดรักษาดวยอาหาร และการบำบัดรักษา

ดวยสมุนไพรจะมีคาถากำกับและพิธีกรรมรวมดวยเสมอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา  

เปนการดูแลรักษาสุขภาพอยางเปนองครวม เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางกลมกลืน แตเพื่อ

ใหสะดวกตอการศึกษา งายตอการสื่อสารและทำความเขาใจ จึงไดขมวดองคความรูที่มี

ลักษณะใกลเคียงกันออกเปนกลุมๆ โดยแตละกลุมจะแยกเขียนเปนตำรากลุมละเลม  

ดังนั้น จึงตองคำนึงถึงเจตนาของความเปนองครวมอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการดูแล

รักษาจะเนนใหเกิดผลควบคูกันทั้งทางใจและกาย จึงปรากฏวา ตำรับยาบางอยาง 

ถาปราศจากความเชื่อและความศรัทธาก็อาจจะไมเห็นผล หรือใหผลทางจิตใจ 

(Psychological effect) มากกวาหรือผสมผสานกับการใหผลทางยา (Chemical effect) 

 

๒. ตำราฝกอบรมการแพทยพื้นบานลานนา  
องคความรูการแพทยพื้นบานลานนาสำหรับหมอพื้นบานรุนใหมและบุคคลท่ัวไป 

มีจำนวน ๓ เลม ในรูปแบบตำราฝกอบรมหมอพื้นบานแตละสาขา ไดแก  

ตำราการแพทยพื้นบานลานนา สาขาหมอพิธีกรรมบำบัด  

ตำราการแพทยพื้นบานลานนา สาขาหมอยา  

ตำราการแพทยพื้นบานลานนา สาขาหมอกายบำบัด  

โดยแตละเลมประกอบดวยเนื้อหา ๒ สวน คือ  

สวนแรก เกี่ยวของกับภาพรวมของการแพทยพื้นบานลานนา ซึ่งเปนเนื้อหา 

ของตำราอางอิงกลางเลมที่ ๑ ที่เกี่ยวกับสมุฏฐานโรค กลุมโรค 

การวินิจฉัย และกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานโดยรวม 

สวนที่สอง เกี่ยวกับเนื ้อหาเฉพาะของการแพทยพื ้นบานลานนาแตละสาขา 

ที่ผานการคัดสรรสาระสำคัญ มีความชัดเจน และสามารถนำไปใช

ประโยชนไดจริง  
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๓. ตำราอางอิงกลางของการแพทยชนเผา  
ไดแก อาขา ไทยใหญ มง เมี่ยน และลาหู จำนวน ๕ เลม ซึ่งแตละเลมแบง

เนื้อหาสาระออกเปน ๒ สวน ไดแก  

สวนแรก เปนสวนที่เกี่ยวกับองคความรูการดูแลรักษาสุขภาพของชนเผาหรือ

สวนที่เปนการแพทยชนเผา เริ่มตั้งแตประวัติความเปนมาของชนเผา 

แนวความคิด ความเชื่อและจักรวาลวิทยาของชนเผาเกี่ยวกับการ

เกิดการตายของมนุษย เหตุแหงการเจ็บปวย อาการและระบบโรค  

การตรวจวินิจฉัย ตลอดจนการเยียวยารักษาและการสงเสริม

ปองกันดูแลการปฏิบัติตน ซึ่งแบงตามการรักษาได ๓ ประเภท 

คือ รักษาโดยการบำบัดทางจิตใจดวยพิธีกรรม รักษาโดยการ

บำบัด ทางกาย และรักษาโดยการบำบัดดวยยาสมุนไพร จึงแบง

หมอเปน ๓ ประเภทตามแนวทางการรักษา นั่นคือ หมอยา หมอ

กายบำบัด และหมอพิธีกรรมบำบัด ซึ่งในโครงการวิจัยยังไดฟนฟู

บทบาทของหมอและฟนฟูวิธีการรักษาสุขภาพของการแพทยชนเผา

ทั้งในชุมชนและในสถานีอนามัย รวมทั้งการสืบทอดใหคนรุนใหม

และจัดทำเปนหลักสูตรท องถ ิ่ นสอนกันในโรง เร ียนและใน

มหาวิทยาลัย 

สวนที่สอง เปนสวนขององคความรูที่เกี่ยวกับสมุนไพรของชนเผา ซึ่งระบุชื่อ 

ทองถิ่น รูปลักษณะ สรรพคุณ และสวนที่ใชประโยชน นอกจากได

รวบรวมความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรทั้งหมดที่หมอรูจักและใชเปนยา

แลว ยังไดสำรวจแหลงสมุนไพรและพัฒนาเปนศูนยขยายพันธุพืช

สมุนไพรของชุมชน เพื่อนำพันธุพืชสมุนไพรที่ตลาดตองการไปปลูก

เสริมในพื้นที่ปาชุมชนและปลูกตามหัวไรปลายนา หรือผลิตวัตถุดิบ

สมุนไพรเพื่อสรางรายได รวมไปถึงการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

สุขภาพและยาสมุนไพร 
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บทสรุป 
จากการประมวลภาพรวมของสถานการณความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของ 

การแพทยพื้นบานภาคเหนือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะในสวนของการแพทย 

พื้นบานลานนาและการแพทยชนเผา ไดพิสูจนใหเห็นอยางชัดเจนวา ตราบที่การแพทย 

พื้นบานยังคงไวซึ่งบทบาทหนาที่และเปนที่พึ่งของชาวบานได ภูมิปญญาการแพทยพื้น

บานจะยังคงอยูคูเปนเงาตามตัวกับชาวบาน และชุมชนเสมอ ตั้งแตโบราณกาลจวบจน

ปจจุบันและยืนหยัดสืบเนื่องตอไปในอนาคต สังคมใดก็ตามไมสามารถปฏิเสธการดำรง

คงอยูของการแพทยพื้นบานอันเปนการแพทยภาคประชาชน (Popular Sector) จึงขึ้นอยู

กับวาสังคมนั้นจะฉลาดหลักแหลมพอที่จะหยิบยกขึ้นมาพัฒนาใหรวมสมัยเกิดประโยชน

สูงสุดและเปนทางเลือกแกสังคมนั้นอยางไร ตัวอยางการแพทยจีน หรืออินเดีย ได

พิสูจนใหสังคมโลกประจักษวา การแพทยพื้นบานก็สามารถพัฒนาใหเปนระบบการ

แพทยแหงชาติที่ผสมผสานกับการแพทยสมัยใหมได ซึ่งประเทศไทยก็กำลังเจริญรอยใน

แนวทางเดียวกัน หวังวาอนาคตคนไทยคงไดมีโอกาสเหมือนคนจีนและคนอินเดีย 
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การอยูรอด (Survival) ถือวาเปนหนาที่หลักของสิ่งม ีช ีว ิต มนุษยก็เปน 

เฉกเชนเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ที่ตองมีการตอสูดิ ้นรนเพื่อใหเผาพันธุดำรงอยู  

การพัฒนาทักษะเพื่อใหรางกายเปนปกติสุข สามารถดำรงชีวิตอยูไดในสิ่งแวดลอมที่มี 

ขีดจำกัด จึงเปนบอเกิดแหงองคความรูที่สมัยปจจุบันเรียกวา “การแพทยพื้นบาน” 

ดังนั้นการแพทยพื้นบานจึงเปนสิ่งเกิดมาควบคูกับชุมชน  

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานในประเทศไทยไมวาจะเปนชุมชนเล็กหรือชุมชนใหญ 

มีรากมาจาก ๒ แหลง คือ  

๑) องคความรูที่เกิดจากภายในชุมชน  

๒) องคความรู ที่ เก ิดจากภายนอกชุมชน เชน การแพทยจากอินเดียหรือ 

การแพทยจากจีน เปนตน 

 

สังคมและวัฒนธรรมอีสาน 
สุจิตต วงษเทศ (๒๕๔๙) กลาวไววา “คนอีสาน” หรือ “ชาวอีสาน”  

หมายถึงคนที่อาศัยอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่มีกรุงเทพฯ เปนศูนยกลาง 

พื้นที่ภาคอีสาน ในอดีตจึงหมายถึงพื้นที่ทั ้งสองฝงของแมน้ำโขง ประกอบดวยผูคน 

หลากหลายชาติพันธุที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมมาไมนอยกวา 

๕,๐๐๐ ป โดยเริ่มจากคน ๒ กลุม คือ กลุมคนที่อยูบนที่สูง และกลุมคนที่อาศัย

อยูในที่ลุม ตอมามีกลุมคนอพยพมาจากฝงซายของแมน้ำโขงมาอาศัยในเขตฝงขวามาก

ขึ้น เนื่องจากการคมนาคมในสมัยนั ้นมีความยากลำบาก การพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรมจึงมีความเปนเอกลักษณของแตละกลุม เชน ภาษาหรือประเพณีตางๆ 

สามารถจำแนกออกเปนชนเผาตางๆ ไดไมนอยกวา ๑๘ ชนเผา (อุษา กลิ่นหอม 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานอีสาน 
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และคณะ ๒๕๔๘ ก) ไดแก ผูไท แสก โซ โยย ญอ กะเลิง เขมร กูย (สวย) เยอ 

ชาวบน บรู พวน ไทยดำ ลาว ยวน นครไท มอญและไทยโคราช แตในปจจุบัน 

การคมนาคมและการสื่อสารมีการพัฒนามากขึ้น ทำใหการเคลื่อนของคนและการรับรู

ขาวสารเปนไปอยางรวดเร็ว สังคมและวัฒนธรรมของแตละชนเผาจึงถูกกลืนผสมผสาน

กันจนเกือบจะเปนเนื ้อเดียวกัน ยกเวนในบางกลุม เชน ชนเผาแสก ที่บานบะหวา 

ตำบลทาเรือ อำเภอทาเรือ จังหวัดนครพนม ชาวบนที่บานน้ำลาด ตำบลนายางกลัก 

อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ หรือกลุมผูไทในเขตจังหวัดกาฬสินธุและมุกดาหาร  

ที่ยังคงรักษาภาษา และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผาไวอยางม่ันคง การดำรงความ 

เปนชนเผานี้ยังสะทอนใหเห็นไดจากวิถีความเปนอยู การกินและการดูแลสุขภาพตนเอง 

ซึ่งแตละชนเผามีเอกลักษณของตนเอง 

การดำรงชีวิตที่แบงออกเปนชนเผาและอาศัยอยูในระบบภูมินิเวศที่แตกตางกัน 

ทำใหวิถีชีวิตในการใชพืชและสัตวเปนอาหาร หรือการดูแลสุขภาพของแตละชนเผามี 

ความหลากหลายไปตามระบบนิเวศ  

 

ภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ 
การกินอาหารของชาวอีสานถือวาเปนวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ เปนการ 

กินอยูเพื่อการปองกันและรักษาโรค (อุษา กลิ่นหอม และคณะ ๒๕๔๘ ข) ตัวอยาง

เชน ในฤดูแลง นิยมกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวผสมรสฝาด เชน ตำเปลือกอะลาง โดยนำ

เปลือกอะลางมาขูดเอาเนื้อออนดานในของเปลือก จะไดเยื่อใยที่คลายแตงกวาสับ นำมา

ตำกับมดแดง รสเปรี้ยวจากมดแดงทำใหรางกายสดชื่น ตอตานอากาศที่รอนอบอาวใน

ขณะที่รสฝาดของเปลือกอะลางชวยไมใหทองเสีย เปนตน  

วงศสถิต ฉั่วกุล และคณะ (๒๕๔๓) ไดกลาวไววา สมุนไพรบางชนิดที่มีการ 

ใชกันอยางแพรหลายในภาคอีสาน แตไมปรากฏในตำรายาไทยภาคกลาง เชน ยาหัวขอ

หรือหัวคอนกระแต ที่มีชื่อทางภาคกลางวา ละครโคก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Prema 

nana Coll. et Hemsl. หรือการใชน้ำแชไสเดือนเปนน้ำกระสายยา เปนตน สิ่งเหลานี้

สะทอนใหเห็นวา คนอีสานมีภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพของตนเอง  

โบราณสถานตางๆ ที่ปรากฏในภาคอีสานเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอยางดี

ท ี่ทำใหทราบวา การดูแลสุขภาพของคนในแถบดินแดนอีสานไดรับอิทธิพลจาก

วัฒนธรรมอินเดียในชวง พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๖๐๐ ตอมาขอมไดเขามาปกครองในดินแดน

แถบนี้ ในชวง พ.ศ. ๑๖๐๐-๑๘๐๐ การแผอำนาจของขอมเขามาในดินแดนแถบอีสาน
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ไดนำระบบการรักษาพยาบาลที่เปนระบบที่ตางจากคนพื้นเมือง เขามาดวย อันไดแก 

การสราง อาโรคยศาลาควบคูไปกับศาสนสถาน เชน ปรางคกู บานเขวา จังหวัด

มหาสารคาม จากการสำรวจตามอาโรคยศาลาในเกือบทุกที่ พบไมที่ภาษาถิ่นเรียกวา 

“ซายสู” มีชื่อวิทยาศาสตรวา Capparis siamensis Kurz เปนไมยืนตนขนาดเล็ก ซึ่งมี

การใชในตำรับยาอีสานหลายตำรับ เชน ตำรับยารักษา “ไขหมากไม” “ไขออกปานดำ

ปานแดง” หรือ “แกไขพิษหมากไม” เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาการแพทยพื้นบาน

อีสานไมไดใชทฤษฎีธาตุทั้งสี่ในการวินิจฉัยโรคเหมือนของทางภาคกลางหรือหลักของ 

การแพทยแผนไทย โรคตางๆ ที่ปรากฏในคนอีสานมีชื่อเรียกเฉพาะของตนเอง มีการ

จัดจำแนกอาการตางๆ ของโรคไวอยางชัดเจน เชน ไขหมากไม หมักม่ัน ลองแกว 

โรควัด ปะดง กะบูน สาระบาดหรือพาก เปนตน (อุษา กลิ่นหอม ๒๕๕๒) 

สมุนไพรบางชนิดที่ไมอาจหาไดในทองถิ่นของไทยหรือหาไดยาก อาจมีการ

ประยุกตเอาสมุนไพรที่มีอยูในพื ้นที่ใช เชน จันทนแดง ในตำรับดั้งเดิมของอินเดีย 

เมื่อกลาวถึงจันทรแดงหมายถึงไมยืนตนที่อยูในกลุมเดียวกับประดู (Pterocarpus 

santalinus L.) หรือเลือดมังกร (Dracaena cochinchinensis Dracaena cambodiana) 

ของจีน แตไมเหลานี้ไมมีในประเทศไทย จึงมีการประยุกตนำเอาเชื้อราสีแดงที่ขึ้นอยูกับ

ไมจันทนผาซึ่งมีอยูมากในบริเวณนี้มาใชแทน ซึ่งจากการตรวจสอบสรรพคุณและการใช

ประโยชนทางยามีลักษณะที่คอนขางคลายกัน (http://herbclubs.blogspot.com/ และ 

http://www.natureproducts.net/Medicine/Dai_medicine/dragon_blood.html) 

ไขหมากไม 
ไขหมากไม เปนอาการไขที่พบบอยในชวงที่มีการเปลี่ยนฤดูกาล จากเอกสารใบลาน

ตามวัดตางๆ และปรีชา พิณทอง (๒๕๓๖) ไดจัดจำแนกไขหมากไมไวเปน ๔๖ อาการ  

ดงัตวัอยาง เชน 

✿ ไขออกเหือดไฟ เปนไขที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว มีอาการออกรอนตามตัว 

✿ ไขเหือดจม เปนไขที่มีอาการไมรอนรนและไมกระหายน้ำ ยังอยากกินขาวกินน้ำอยู 

มีอาการซึม 

✿ ไขออกแกดแฮด เปนไขที่มีอาการเจ็บเนื้อเจ็บตัว เหมือนถูกคนตบตี 

✿ ไขออกเงาฟก มีอาการไข แตรางกายเย็น 

✿ ไขเสียดไฟ เปนไขที่มีอาการไมเสมอกัน ตั้งแตอกขึ้นไปหัวมีอาการรอนมาก ตั้งแต

เอวลงไปหาปลายเทามีอาการรอนพอประมาณ รางกายมีสีแดง 
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นอกจากนี้ในแตละชนเผายังมีเอกลักษณในการดูแลสุขภาพของตนเอง เชน 

ไทยดำนิยมปลูกวานผีหนาย ซึ่งเปนพืชในกลุมวงศขิงไวหนาบาน น้ำมันหอมระเหยจาก

เหงาของพืชชนิดนี้จะชวยไลหนูและแมลงตางๆ ไมใหเขาไปในบานไดเปนอยางดี หรือ

การเปนลมพิษซึ่งภาษาอีสานเรียกวา “มุนมาน” ที่แตละชุมชนมีภูมิปญญาในการดูแล

รักษาดวยตนเอง เชน กลุมชาติพันธุลาวใชตนเล็บเงือก (Tephrosia purpurea Pers. 

Mill.) ตมอาบ สวนกลุมชาติพันธุเขมร ใชใบหนาด (Blumea balsamifera (L.) DC. 

ผสมใบสมปอย (Acacia concinna (Willd.) DC.) ตมอาบ สวนกลุมชาติพันธุผู ไท 

ใชไมยราบ (Mimosa pudica L.) มาตมอาบ ในขณะที่ภาคกลางใชใบพลูตำผสม 

เหลาขาวทาบริเวณที่คัน เปนตน 

 

การดูแลรักษาสุขภาพของคนอีสานมีลักษณะเปนแบบบูรณาการ แตหลักการ

ใหญ เปนเรื่องของการอยูใหสอดคลองกับธรรมชาติ ดังสุภาษิตที่วา “เฮ็ดอยูเฮ็ดกิน” 

หรือ “กินขาวเปนหลัก กินผักเปนยา กินปลาเปนอาหาร” ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนอีสาน

ใหความสำคัญกับการกินเพื่อใหมีกำลังในการทำงานและเพื่อใหมีชีวิตอยูตอไป ไมได

คำนึงถึงรูปลักษณของอาหาร การดูแลสุขภาพของคนอีสานจึงใหความสำคัญตอ

การกินอยูที่สอดคลองกับฤดูกาลที่เปลี่ยนไป เพื่อปรับสมดุลภายในใหสอดคลอง

กับสิ่งแวดลอมภายนอก การดูแลสุขภาพจึงเปนไปในลักษณะที่เปนการพึ่งตนเอง

กอน เมื่อไมสามารถชวยเหลือตนเองไดจึงหันไปพึ่งหมอยาภายในชุมชน หรือ

นอกชุมชน แนวปฏิบัติเชนนี้ยังพบเห็นไดในชุมชนชนบททั่วไป ดังนั้นกรอบในการดูแล

สุขภาพจึงประกอบดวยเรื่องของอาหาร การจัดภูมิทัศนรอบบาน การบำบัดทางจิต  

ขอคะลำ (ขอหาม) ตางๆ ที่จะทำใหสุขภาพเปนปกติ สามารถจำแนกการดูแลสุขภาพ

ของคนอีสานไดเปน ๒ สวน คือการดูแลแบบพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาผูอื่น ปจจัยที่

เกี่ยวของกับการพึ่งพาตนเองประกอบดวย อาหารและการจัดภูมิทัศนรอบบาน ซึ่ง

ความรูทางดานนี้เปนการสืบทอดภายในครอบครัว จากรุนสูรุน สวนการพึ่งพาผูอื่น

ไดแก การรักษากับหมอพื้นบาน ซึ่งมีทั้งการใชสมุนไพรและพิธีกรรมบำบัด และสถาน

พยาบาลของรัฐ ตามแผนภาพในภาพ ๕.๑ 

 

ตำราและตำรับยาอีสาน 
เนื่องจากสังคมอีสานเปนสังคมแบบมุขปาฐะ การถายทอดองคความรูจึงเปน

แบบบอกเลามากกวาการจดบันทึก ธวัช ปุณโณทก (๒๕๔๕) ไดรายงานไววาในอดีต 
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ภาพ ๕.๑ ระบบการดูแลสุขภาพของคนอีสานและปจจัยที่เกี่ยวของ 

การดูแลสุขภาพของคนอีสาน 

แบบพึ่งพาตนเอง 

อาหารบำบัด 

การจัดภูมิทัศนรอบบาน 

แบบพึ่งพาผูอื่น 

หมอพื้นบาน: 

พิธีกรรมบำบัดและ 

สมุนไพรบำบัด 

ระบบการแพทยแผนปจจุบัน 

ดินแดนในแถบอีสานและลาวเริ่มมีการใชอักษรเขียนเปนภาษาอีสานหรือภาษาไทย-ลาว

เมื่อสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ถึงแมวาในอดีตคนอีสานจะมีอักษรที่ใชในการบันทึกขอมูล 

แตการจดบันทึกองคความรูสวนใหญเกิดขึ้นในชุมชนของพระสงฆมากกวารอยละ ๙๐ 

เนื่องจากการเรียนการสอนโดยใชตัวหนังสือมีปรากฏเฉพาะภายในวัดเทานั้น การบันทึก

อักษรในอดีต เปนการบันทึกโดยใชอักษรธรรม และอักษรไทยนอย วัสดุที่ใชในการ

บันทึกคือใบลาน  

การจดบันทึกเพื่อจัดทำตำราทั้งหลายตองเริ่มจากการเรียนรู การเรียนรูอาจเกิด

ไดหลายชองทาง เชน การเรียนรูจากผูรูหรือครู การเรียนรูดวยตนเองไมวาจะเปนการ

อานจากตำราหรือการทดลองเรียนรูดวยตนเอง เมื่อนำผลจากการเรียนมาวิเคราะห

สังเคราะหจนกลายเปนองคความรู สามารถนำไปสูการจดบันทึกหรือการจัดทำตำรา 

ทั้งเพื่อการใชประโยชนในอนาคตของผูจดบันทึกเอง หรือเพื่อการสืบทอดองคความรู

เหลานั้น การจดบันทึกสามารถทำไดหลากหลายรูปแบบ เชน บันทึกเปนลายลักษณ

อักษร ภาพวาด เปนตน ดังแผนภาพในภาพ ๕.๒ 



บ
ท
ท
ี่ ๕ 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบาน 

245

ภาพ ๕.๒ แนวคิดที่ใชในการจัดทำตำรายาพื้นเมืองอีสาน 

จดจำ 

จดบันทึก 

การถายทอด 

เรียนรูจากครู 

ทางการ 

ทฤษฎี+ปฏิบัติ 

ไมเปนทางการ 

ปฏิบัติเพียงอยางเดียว 

ลอกมาจากตำราอื่น 

องคความรูของตนเอง 

วิจัยเพิ่มเติมดวยตนเอง 

ไดมาจากตำราของผูอื่น 

ตัวธรรม 

ตัวไทยนอย 

อักษรไทยปจจุบัน 

เรียนรูดวยตนเอง: อาน วิจัย 

วิธีการ 

การพัฒนา 

รูปแบบ 

วิธีการ 

องคความรู 

ภาษา 
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กลุมชนที่เขามาอยูในภาคอีสานที่ม ีรากฐานทางดานวัฒนธรรมและภาษา 

แตกตางกัน แบงออกไดเปน ๒ กลุมใหญ คือ กลุมชาติพันธุเขมรและกลุม

ชาติพันธุลาว 

กลุมชาติพันธุเขมรอยูทางตอนลางของภาคอีสานหรือที่เรียกวา “อีสานใต” 

ประกอบดวย จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษและบุรีรัมย เปนกลุมชนที่มีรากฐานเชนเดียวกับ

กลุมชนที่อาศัยอยูในประเทศกัมพูชาในปจจุบัน คนกลุมนี้ใชภาษาเขมร ซึ่งมีทั้งภาษาพูด

และภาษาเขียน การจดบันทึกตำรายาของกลุมชาติพันธุเขมรที่พบในประเทศไทย

เปนการบันทึกลงบนศิลา ในราว พ.ศ. ๑๗๒๐-๑๗๖๐ ซึ่งสรางขึ้นในสมัยพระเจา

ชัยวรมันที่ ๗ จำนวน ๕ หลัก (ศิริ ผาสุก มปป.) คือ  

๑. ศิลาจารึกปราสาทตาเหมือนโตจ จังหวัดสุรินทร 

๒. ศิลาจารึกสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

๓. ศิลาจารึกปราสาท จังหวัดสุรินทร 

๔. ศิลาจารึกดานประคำ จังหวัดบุรีรัมย  

๕. ศิลาจารึกพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ศิลาจารึกทั้ง ๕ หลัก มีหลักการในการบันทึกเปนรูปแบบเดียวกัน ประกอบ

ดวยคำบรรยายที่เปนรายละเอียดของแตละพื้นที่ เชน จำนวนบุคลากร ศิลาที่ทำการ

บันทึกแบงออกเปน ๔ ดาน  

ดานที่ ๑ เปนคำประกาศในการจัดตั้งโรงพยาบาล 

ดานที่ ๒ บรรยายถึงประวัติการจัดตั้งโรงพยาบาลในแตละพื้นที่ 

ดานที่ ๓ บรรยายการจัดพิธีกรรม เครื่องพลีทานรวมทั้งตำรับยา 

ดานที่ ๔ เปนบทสวดสรรเสริญพระเจาแผนดินและพระพุทธเจา 

 

ในสวนของกลุมชาติพันธุลาว ในอดีตนอกจากจะมีภาษาพูดเปนของตนเองแลว

ยังมีภาษาเขียน ที่เรียกวาอักษรธรรมและอักษรไทยนอย การบันทึกเรื่องราวตางๆ 

เปนอักษรธรรมและอักษรไทยนอย จะมีความแตกตางกับการบันทึกในระบบท่ัวๆ ไป 

คือ ไมมีการบันทึกในเชิงพรรณนา หรือประวัติศาสตรของทองถิ่น การบันทึกบนใบลาน

ดวยอักษรธรรมและอักษรไทยนอยสวนใหญทำใน ๒ ลักษณะ คือ  

๑. การบันทึกบนใบลานขนาดยาวประมาณ ๕๐ เซนติเมตร เปนการบันทึก

หรือคัดลอกพระไตรปฎก เพื่อเปนพุทธบูชา ทั้งหมดเปนการใชอักษรธรรม

ในการบันทึก เนื่องจากถือวาเปนของสูง  
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๒. การบันทึกลงในใบลานขนาดสั้นความยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร มีชื่อ

เรียกในทองถิ่นวา “หนังสือกอม” หรือ “หนังสือคองใช” (เอกวิทย  

ณ ถลาง ๒๕๔๔) ซึ่งสวนใหญเปนการบันทึกกรอบแนวปฏิบัติและสาระ

สำคัญในการดำรงชีวิต หนังสือกอมยังจัดเปนของศักดิ์สิทธิ์ ตองเก็บไวบน

หิ้งบูชา การบันทึกหนังสือกอมมีการใชทั้งอักษรธรรมและอักษรไทยนอย 

(สุภณ สมจิตศรีปญญา ๒๕๓๖) ไดจัดจำแนกหนังสือกอมไวเปน ๘ 

ประเภท ซึ่งไดนำมาปรับใหมบางสวน ดังนี้ 

 ๑. จารีตประเพณี เชน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตเคาคองเขย ฯลฯ 

 ๒. ลัทธิความเชื่อและพิธีกรรม เชน คาถา บทสวด ทำขวัญ สะเดาะ

เคราะห การแทกโสก ขึ้นบานใหม ฯลฯ 

 ๓. การปกครอง เชน กฎหมาย คำสอน แนวปฏิบัติในสังคม ฯลฯ 

 ๔. การเกษตร (เดิมใชวา “เศรษฐกิจ”) เชน การปลูกขาว แรกไรแรกนา 

ฟาไขประตูน้ำ สูขวัญขาว สูขวัญควาย ฯลฯ 

 ๕. การรักษาโรค ตำรายา คาถาเสกเปา ฯลฯ 

 ๖. บทกวี คำสอน ตางๆ (เดิมใชวา “ความรัก”) เชน ผญา คำสารรัก 

ลึบปสูญ สุดที่คึดสุดที่อาว กลอนเทศนา ฯลฯ  

 ๗. นิทาน เชน เวสสันดรคำกลอน จำปาสี่ตน กำพราผีนอย ฯลฯ  

 ๘. วิทยาการอื่นๆ เชน เลขคณิต สูตรลูกคิด ฯลฯ 

การบันทึกบนใบลานนี้มีหลักการนับหนาคือ ๑ ผูก มี ๑๒ ใบ มีพื้นที่ในการ

บันทึก ๒๔ หนา แตในการบันทึกตำรายาไมมีการจำกัดจำนวน ดังจะเห็นไดจาก 

ใบลานตำรายาที่โครงการอนุรักษใบลาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม (วีณา วีสเพ็ญ และคณะ ๒๕๔๘) ไดทำการรวบรวมไว แตละฉบับ 

มีจำนวนหนาไมเทากัน เชน ตำรายาวัดมงคลเทพประสิทธิ์ บานโนนสัง ตำบล 

หนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๑ มี ๑๓ ลาน จำนวน 

๒๖ หนา บันทึกดวยอักษรธรรม สวนตำรายาของวัดอัมพนาราม บานหนองโก 

ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ ๒ มี ๒๑ ลาน ๔๑ หนา 

บันทึกดวยอักษรไทยนอย เปนตน  

การบันทึกหรือการจารอักษรลงบนใบลาน ถือไดวาเปนการปฏิบัติเพื่อเปน 

พุทธบูชา จึงมีความเชื่อวาการบันทึกเกี่ยวกับตำรับยาบนใบลานนาจะมีลักษณะทำนอง

เดียวกัน โดยเปนการลอกตอๆ กันมาเชนเดียวกับเรื่องราวในพระไตรปฎก 
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ดังนั้นจึงสรุปไดวาการบันทึกตำรายาสวนใหญเกิดในวัด สำหรับตำรายาที่อยู

นอกวัดหรือที่เปนตำรายาสวนบุคคลสวนใหญจาร (เขียน) โดยคนที่เคยบวชเรียนมากอน 

เมื่อลาสิกขาบทออกมามีครอบครัวและไดมีโอกาสใชความรูทางดานสมุนไพรหรือไดรับ

ความรูจากผูอื่นมาก็จะทำการบันทึกไวเปนสวนตัว การบันทึกหรือการจัดทำตำรายา 

พื้นบานอีสานจึงสรุปไดตามแผนภาพ ๕.๓ 

ภาพ ๕.๓ แผนภูมิการจัดทำตำรายาที่มีการบันทึกบนใบลาน 

บอกตอ 
มอบใหลูกหลาน 

มอบใหวัด 

มีผูนำมาแปล/เรียบเรียง/ 

วิเคราะห/สังเคราะห 

จำหนาย/จายแจก 

มีผูนำมาวิจัยและพัฒนา 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

ความรูจาก 

ครูบาอาจารย/ผูรูอื่นๆ 

จารลงบนใบลาน 

โดยหมอยาคนที่ ๑ 

นำไปใชในชีวิตจริง/พัฒนา/

ศึกษาวิจัยดวยตนเอง 

จารลงบนใบลาน 

โดยหมอยาคนที่ ๒, 

๓, ๔ ฯ 
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ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวบรวมไวมี ๑๖๓ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวบรวมไวมี ๑๐๐ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวบรวมไวมีมากกวา ๕๐ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รวบรวมไวมี ๑๕๐ ผูก 

ตำราและตำรับยาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดร รวบรวมไวมี ๕๕ ผูก 

สมุฏฐานวินิจฉัยและการรักษาของระบบการแพทยอีสาน 
แมวาหลักการแพทยพื ้นบานอีสานไมไดอยูบนฐานของการวินิจฉัยในเรื่อง 

ของธาตุทั้ง ๔ แตหมอพื้นบานอีสานในอดีตสวนใหญเปนผูที่มีประสบการณในการ 

บวชเรียนมากอนหรือยังดำรงสถานภาพเปนภิกษุ ดังนั้นจึงมีความรูที่ไดจากการศึกษา

พระไตรปฎกในหมวดธาตุคาถา ทำใหมีพื ้นความรูเชนเดียวกับแพทยแผนไทยวา  

โรคตางๆ เกิดจากความไมสมดุลของธาตุในรางกาย สุขภาพที่ดีเกิดจากความสมดุล 

ของธาตุในรางกายทั้งที่เปนรูปธรรมและอรูปธรรม เมื่อไมสมดุลกันจะสงผลเสียตอ

รางกายทำใหเกิดโรคภัยขึ้น ในสวนของรูปธรรม ไดแก ธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ 

๑. จำพวกที่เปนของแข็ง จัดเปนธาตุดิน ไดแก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 

เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก เปนตน  

๒. จำพวกที่ออนไหว ไหลไปมา จัดเปนธาตุน้ำ  

๓. จำพวกที่พัดปลิวไปมา จัดเปนธาตุลม ไดแก ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลง

เบื้องลาง ลมในทอง ลมในไส ลมพัดไปพัดมา ลมหายใจ เหลานี้เรียกวา

ธาตุลม  

๔. จำพวกที่ทำใหอบอุน จัดเปนธาตุไฟ ไดแก ไฟที่ใหอบอุน ไฟที่ใหทรุดโทรม 

ไฟที่ใหกระวนกระวาย ไฟที่เผาผลาญอาหารใหยอยเหลานี้เรียก ธาตุไฟ 

รวมดิน น้ำ ลม ไฟ ทั้งสี่เปนรูปธรรม มองเห็นดวยตา  
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สวนอรูปธรรม คือสิ่งที่มองเห็นดวยตาเปลาไมไดอีก ๔ อยาง คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ เมื่อรูปธรรมคือ ธาตุทั ้งสี่และอรูปธรรมคือเวทนา 

สัญญา สังขารและวิญญาณมารวมกันเขา จึงสมมุติใหเปนคน ในระบบการดูแลสุขภาพ

แบบตะวันออก จึงมีการวินิจฉัยสุขภาพทั้งในสวนของรูปธรรมและอรูปธรรมไปพรอมๆ

กัน ถาสวนใดสวนหนึ่งผิดปกติไปยอมหมายความวารางกายไมปกติดวย ดังนั้นการ

รักษาจึงตองประกอบดวยวิธีการ ๒ สวน คือการรักษาสวนที่เปนอรูปธรรม โดยใช

พิธีกรรมตางๆ และการรักษาทางกายโดยใชสมุนไพรเปนหลัก 

อุษา กลิ่นหอม และคณะ (๒๕๕๒) ไดรายงานไววา เมื่อรางกายเกิดความ 

เจ็บปวย ไมสามารถดูแลรักษาไดดวยตนเอง ทำใหตองไปพึ่งหมอยาพื้นบาน แตจาก

การศึกษาที่ผานมา มีความเขาใจวาการรักษาของหมอยาพื้นบานไมมีระบบการรักษาที่

เปนระบบแบบการแพทยแผนปจจุบัน เนื่องจากการแพทยพื ้นบานอีสานไมมีการ 

จดบันทึกไววา โรคแตละอยางมีอาการอยางไร ไมสามารถวินิจฉัยไดวา ถามีอาการ 

เชนนี้จะเปนโรคอะไร แตจากการศึกษามาตั้งแตป ๒๕๔๙-๒๕๕๑ พบวาหมอพื้นบาน

อีสานมีการจดัจำแนกโรค/อาการตางๆ ไวถึง ๑๕๒ โรค/อาการ ซ่ึงสามารถแจกแจงไดวา  

สาเหตุของการเกิดโรคและอาการเปนอยางไร 

การรักษาดวยสมุนไพรในบางโรค/บางตำรับตองมีพิธีกรรมรวมดวย ไดแก 

คาถากำกับยา และวัน/เวลาที่เหมาะสมในการเก็บยา จากการศึกษาอุษา กลิ่นหอม 

(๒๕๕๒) กลาวไววา คาถากำกับยามีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค ๒ ประการ คือ เพื่อใชเปน

เครื่องมือในการสรางกำลังใจและความเชื่อมั่นในตัวยาที่ใชในการรักษา และใชเปน 

เครื่องมือในการกำหนดขนาดของยา สวนวันและเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยาเปนเรื่อง

ที่เกี่ยวของกับอุณหภูมิ แสงและอิทธิพลของดวงดาวที่มีตอน้ำและสารเคมีที่มีอยูใน 

สมุนไพร สวนพิธีกรรมที่ใชในการรักษาสวนที่เปนอรูปธรรมมีคอนขางหลากหลาย  

บางพิธีกรรมมีความคลายคลึงกันแตมีชื่อเรียกตางกันออกไป ทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับวาเปน

ชนชาติกลุมใด เชน การรักษาโรคที่ไมอาจวินิจฉัยไดวาเกิดจากสาเหตุใด นิยมใชการ

รักษาแบบที่เรียกวา ดนตรีบำบัด ซึ่งถาเปนชนเผาผูไทเรียกวา เหยา แตลาวเรียกวา 

ผีฟา หรือกลุมชนเขมรเรียกวา โจลมะมวด เปนตน 
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ประเภทหมอพื้นบาน 
จากการศึกษาของพิศ แสนศักดิ์และวิวัฒน ศรีวิชา (๒๕๕๐) มีการจัดจำแนก

หมอพื้นบานออกเปน ๒ ประเภท คือ 

๑. หมอพื้นบานที่รักษาอาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

ฤดูกาล ดวงดาว ผิดฮีตคอง ผิดผี ผิดกรรม และ สิ่งเหนือธรรมชาติ 

ไดแก หมอมนตหรือหมอน้ำมนตหรือหมอเปา หมอพราหมณ หมอสูตร 

(หรือหมอขวัญ) หมอธรรม หมอสะเดาะเคราะห หมอลำผีฟา หมอลำทรง 

หมอสอง (หมอตรวจอาการผิดปกติโดยใชการกำหนดจิต) หมอตำรา 

๒. หมอพื้นบานที่รักษาอาการเจ็บปวยที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่ไมถูกตอง

และอุบัติเหตุ ไดแก หมอสมุนไพร หมอน้ำมัน หมอเหยา หมอลำสอง 

หมอตำแย หมอสักน้ำมัน หมอรักษากระดูก หมอเสน (หมอนวด) หมอ 

ลูกกลาย 

 

วิธีการตรวจและวินิจฉัยโรค 
โดยทั่วไปมีดังนี้ 

๑. ตรวจดูที่ตาวามีอะไรผิดปกติหรือไม เพราะโรคบางอยางแสดงออกมาทางตา 

เชน โรคดีซานและตับ เปนตน 

๒. ตรวจดูลิ้นวาเปนฝา เปนตุมหรือผิดปกติอยางไรหรือไม เพราะโรคบางอยาง

แสดงออกมาทางลิ้น 

๓. คลำดูอุณหภูมิที่รางกายวาปกติหรือผิดปกติหรือไม 

๔. เคาะและฟงเสียงดูที่ทอง มีสภาพผิดปกติหรือไม 

 ๕. จับดูชีพจรวาเตนผิดปกติหรือไม 

 ๖. สอบถามผู ปวยเกี่ยวกับอาการปกติและผิดปกติภายในตัวคนปวย เชน  

การกิน การขับถาย ความเมื่อยลาและสภาพจิตใจ เปนอยางไรดวย 

 ๗. เอามืออังดูที่ลมหายใจวา รอนหรือเย็น ผิดปกติหรือไม 

 ๘. เปาควันยาสูบใกลๆ จมูกของคนปวย แลวถามวาไดกลิ่นควันยาสูบเปน 

กลิ่นอะไร 

 ๙. ดูตุมหรือผื่นตามรางกายวามีหรือไม  
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 ๑๐. สังเกตผูปวยวา นอนไมหลับ หรือนอนหลับซึมจม (นิ่ง) อยูอยางเดียว  

ไมยอมตื่นหรือแมตื่นแตซึมงวงไมเบยเบิก (เบิกบาน) 

 ๑๑. ในกรณีที่สงสัยวินิจฉัยไมได หมอวาอาการไขมันหลบขางใน จะไมมีใคร 

ดูออก หมอจะมียาทั่งไข (คือยาที่ฝนใหกินแลวคนเปนโรคอะไรก็จะ

แสดงออกมาใหเห็น แมผีทำก็แสดงออกมาใหรู) แลวหมอก็จะรูจักโรคและ

รักษาไดถูกตอง ยาทั่งไขนั้นมีดังนี้ 

  ✿ แฮนทำทาน (Grammatophyllum speciosum Blume)  

  ✿ แฮนจงอาง (Strychnos rupicola Pierre ex Dop.) 

  ✿ แฮนปลากั้ง (Homalomena sp.)  

  ✿ ยานางแดง (Bauhinia strychnifolia Craib) 

  ฝนใหกิน อาการไขหลบในที่ไมรูวาเปนไขอะไร ก็จะแสดงออกมาใหเห็น 

(ตำรับของพอใหญทองดี พงษสุทธิ) 

 

คะลำ (ขอหาม) 
การดูแลสุขภาพของคนอีสานนอกจากจะมีขั ้นตอนดังที่กลาวมาแลว ยังมี 

ขอคะลำหรือขอหามตางๆ ในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงตอภาวะที่เสี่ยงตอการเกิดโรค

หรืออาการขั้นรุนแรง คะลำเปนภาษาถิ่นอีสานหมายถึงขอหามตางๆ คะลำที่เกี่ยวของ

กับสุขภาพมีหลายดาน เชน คะลำเกี่ยวกับโรค หมายถึงถาเปนโรคใดโรคหนึ่งจะ 

รับประทานของบางอยางไมได (กลองตัวอยาง ๑) หรือไมใหอยูในสิ่งแวดลอมที่ตอง

หาม หรือขอคะลำในการสรางสิ่งแวดลอมรอบบาน ถาไมปฏิบัติตามขอคะลำจะทำให 

ไมสบายได ดังตัวอยางในกลองตัวอยาง ๒ 
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ตัวอยาง ๑ 
๑. ผูหญิงที่คลอดลูกใหมๆ หามรับประทานขาวก่ำ (ขาวเหนียวดำ) และควายดอน 

(ควายเผือก) 

๒. แมมานอยากินเทา (ผูหญิงมีทองหามกินเทา Spirogyra sp.) 

๓. เด็กหามรับประทานไขเปดจะทำใหเปนซาง (ตัวรุม มีขี้ตา มีน้ำมูก) 

๔. คนแกหามกินกลวยสมที่สุกหรืองอมจัด เพราะจะทำใหทองอืด 

๕. คนเปนบาด (แผล) หามกินปลาแดกดิบ 

๖. หามกินหมากลิ้นฟาคูกับดักแดไหม จะทำใหเปนพิษตายทันที 

๗. หามกินเนื้อกระตายกับผักแพว (Polygonum odoratum Lour.) เพราะจะทำใหเกิด

พิษตายได 

 

ตัวอยาง ๒ 
๑. หามปลูกแคนาใกลบาน เพราะมีละอองเกษรมาก อาจทำใหเกิดการแพได 

๒. หามเขาใกลดอกเครือเขากาด (Mucuna sp.) และดอกมันอีลุมปุมเปา (Dioscorea 

bulbifera L.) เพราะจะทำใหเปนหวัด ดอกไมทั้งสองชนิดนี้มีละอองเกษรที่ทำให

แพไดงาย 

จากการศึกษาของอุษา กลิ่นหอม (๒๕๕๒) พบวาองคความรูที่ปรากฏในตำรา

ยาบางสวนไดสูญหายไปจากการรับรูของการแพทยพื้นบานอีสานที่ไดมีการปฏิบัติกันอยู

ในปจจุบัน เชน อาการตางๆ ของไขหมากไม ที่หมอพื้นบานไมไดใหความสำคัญ 

ตออาการยอยตางๆ ที่เกิดตามมา เชน การออกเหือดจม การออกตุมแบบตางๆ  

องคความรูเหลานี้ยังคงปรากฏในตำรายาแตไมไดนำมาใชในการวินิจฉัยโรคของหมอ 

พื้นบานในปจจุบัน การรวบรวมตำรา การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ปรากฏใน

ตำรายาจึงเปนความจำเปนเรงดวน เพื่อใหเกิดการฟนฟู และปกปององคความรูเหลานี้

ตอไป 
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สรุปไดวาการดูแลสุขภาพตามภูมิปญญาพื้นบานอีสานเปนการดูแลสภาพจิตใจ

พรอมไปกับการรักษาทางกาย การที่รางกายมีจิตใจที่ดี ทำใหรางกายสามารถฟนฟู

ตนเองไดในระดับหนึ่ง เมื่อไดรับสมุนไพรเขาไปเยียวยาในสวนที่ผิดปกติ สามารถทำให

การรักษามีความสมบูรณยิ่งขึ้น แตจากการที่กระบวนการเหลานี้ขาดความตอเนื่องใน

การถายทอด การดูแลรักษาตามภูมิปญญาอีสานจึงเหลืออยูเพียงโรคเรื้อรังที่องคความ

รูของแพทยแผนปจจุบันไมสามารถดูแลรักษาได 

 

ระบบการดูแลสุขภาพที่ปรับเปลี่ยนไป  
ในชวงป ๒๕๔๐ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการสงเสริมใหมีการฟนฟูระบบ 

การแพทยแผนไทย กระแสของการแพทยแผนไทยไดกระจายออกไปเปนวงกวาง  

โดยการสงเสริมใหมีการเรียนการสอนและการสอบเพื่อขึ ้นทะเบียนเปนผู ประกอบ 

โรคศิลปะ ทำใหเกิดการประยุกตองคความรู ของพื ้นบานกับการแพทยแผนไทย  

ดังจะเห็นวาในบางพื้นที่หมอพื้นบานไดมีการนำเอาความรูเกี่ยวกับธาตุเขามาประยุกต 

ในการวินิจฉัยโรคดวย นอกจากนี้สถาบันการอุดมศึกษายังไดนำเอาองคความรูของ

แพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยผสมผสานเขามาสอนในระดับอุดมศึกษา จึงทำให

ระบบการแพทยพื ้นบานดั้งเดิมมีการพัฒนาไปในบางพื้นที่ เชน อนามัยบางแหงใน

จังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาลตางๆ เชน โรงพยาบาลเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ  

โรงพยาบาลวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม  

โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุร ินทร ได ม ีการยอมรับการรักษาแบบพื ้นบ าน 

ในบางอาการ ไดแก ไขหมากไม แมงมุมกัด หรือการบำบัดดวยพิธีกรรมเหยา  

ในบางพื้นที่มีการดูแลสุขภาพชุมชนโดยองคการบริหารสวนทองถิ่นเขามารวมดำเนินการ

กับหมอพื้นบาน ไดแก การจัดสถานที่ใหหมอพื้นบานมาใหบริการดูแลสุขภาพของ

บุคลากรในชุมชน เชน การดำเนินงานของ อบต.หนองแสง อำเภอแกดำ จังหวัด

มหาสารคาม หรือ อบต. ตางๆ ที่จังหวัดอุดรธานี เปนตน สิ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวา 

เริ่มมีการผสมผสานทั้งองคความรู และมีการสรางระบบการดูแลโดยใชศักยภาพของ

หมอพื้นบานที่มีอยูในชุมชน ทำใหหมอพื้นบานมีความม่ันใจในการถายทอดองคความรูที่

ฝงแนนอยูในตัวบุคคลออกมาใหกับคนรุนใหม 
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บทนำ 
การดำรงอยูของภูมิปญญาทองถิ่นที่มีความหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามกระแสการพัฒนาการของสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น มีการกอรูปสัมพันธอยาง 

เปนหนึ่งเดียวกับชาติพันธุ ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต และโลกทัศน หรือวิธีการให

ความสำคัญ ใหความหมายกับสิ่งตางๆ รอบตัวที่แตกตางหลากหลาย 

 

ความหลากหลายของกลุมชาติพันธุ: ความหลากหลายภูมิปญญา 
ภาคกลางเปนภาคที่มีความซับซอนหลากหลายของกลุมภาษาและชาติพันธุ 

แหงหนึ่งของประเทศไทย พื้นที่ ๒๗ จังหวัดภาคกลางสวนใหญเปนที่ราบลุมแมน้ำที่

อุดมสมบูรณ เปนแหลงอารยธรรมมาชานาน เปนศูนยกลางอำนาจทางการเมือง  

และเศรษฐกิจที่สำคัญแหงหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใตสืบตอมานาน มีชาติพันธุ 

และกลุมภาษาตางๆ ถึง ๒๕ กลุม ซึ่งศึกษาโดย สุวิไล เปรมศรีรัตน และคณะ 

(๒๕๔๗)  

ภาคกลางแบงออกไดเปนภาคกลางตะวันออก ภาคกลางตะวันตก และบริเวณ

ใจกลางของภาค ภาคกลางตะวันออก ประกอบไปดวยจังหวัด สระแกว ปราจีนบุรี 

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ภาษาและชาติพันธุในเขตนี ้จะมี 

ความคลายคลึงและตอเนื่องจากเขตอีสานใตและกัมพูชา ไดแก ภาษาเขมรถิ่นไทย  

กูย/กวย ไทยโคราช รวมทั้งชอง กะชอง ซัมเร ลาวอีสาน ญอ ที่อพยพมาจากเขต

อีสานเหนือ เปนตน บริเวณภาคกลางตะวันตกเปนบริเวณที่ติดตอชายแดนประเทศพมา 

และภาคใตของประเทศไทย ประกอบดวยจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 

นครปฐม ลพบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ ในเขตนี้จะมีภาษาและชาติพันธุกลุม

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคกลาง 
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ตางๆ ที่ตอเนื่องกับประเทศพมา ไดแก พมา กะเหรี่ยง มอญ ละวา (กอง) เปนตน 

เขตจังหวัดใจกลางของภาค อยุธยา สิงหบุรี อางทอง ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก 

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมทั้งนครสวรรค และชัยนาท จะมี

กลุมลาวตางๆ เปนจำนวนมาก สวนมากมีบรรพบุรุษเปนผูที่ถูกกวาดตอนมาจากลาว 

ในยุคตนรัตนโกสินทร รวมทั้งภาษาอื่นๆ เชน ไทยยวน ซึ่งอพยพมาจากเชียงแสน 

เปนตน โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานครจะเปนศูนยรวมของชาติพันธุทุกภาษา อยางไร

ก็ตาม กลุมชาติพันธุภาษาตางๆ ในภาคกลางแมจะมีภาษาและวัฒนธรรมเปน 

ของตนเอง แตก็ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและภาษาไทยภาคกลางเปนอยางมาก  

สวนมากนับถือพุทธศาสนาและพูดภาษาไทยกลางได นอกเหนือจากภาษาประจำกลุม

ของตน ในปจจุบันเปนที่นาสังเกตวามีเพียงผูสูงอายุเทานั้นที่ยังคงมีการใชภาษาและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมประจำกลุม 

 

ดังนั้น ความหลากหลายของชาติพันธุดังกลาวของชุมชนดั้งเดิม ทำใหเรามี

ความเขาใจมากขึ ้นวาทำไมชุมชนภาคกลางหรือกระท่ังชุมชนในเมืองใหญ หรือ

กรุงเทพมหานคร ยังคงพบวา มีการรักษาสุขภาพแบบพื้นบานดำรงอยู แมวาจะเปน

พื้นที่ที่มีความทันสมัยดานวัตถุและใกลศูนยกลางอำนาจทางการเมือง และการแพทยที่

ทันสมัย 

 

การแพทยพื้นบานภาคกลาง: พลวัตของภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ 
การแพทยพื้นบาน (Indigenous Medicine) ความหมายตามธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ วา “การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรูที่ไดส่ังสม 

ถายทอด และพัฒนาสืบตอกันมาซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่สอดคลองกับวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณี และทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น และเปนที่ยอมรับของชุมชนทองถิ่นนั้น” 

การแพทยพื ้นบานภาคกลางมีการจัดระบบ ระเบียบ บันทึกตำรายา ตำรา 

การรักษาโรค พบวามีการแพทยพื้นบานของชาติพันธุตางๆ ดำรงอยูและยังคงมีบทบาท

การดูแลสุขภาพในภาคประชาชน 
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สถานการณที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพภาคกลาง 
สถานการณที่เกี่ยวกับภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคกลางที่เปนที่รูจักและมี

ความสำคัญ มีดังนี้ 

 

๑. การเคลื่อนไหวดานวิชาการและงานวิจัย  

 ภูมิปญญาพื้นบาน กรณีศึกษาอาหารพื้นบานไทยภาคกลาง ศึกษา 

โดยพาณีพันธุ ฉัตรอำไพวงศ และคณะ(๒๕๔๔) พบวา ชาวบานตั ้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารพื ้นบานตามระบบนิเวศวัฒนธรรม หรือ 

ตามแหลงอาหารที่อยูในธรรมชาติ ชาวบานรุนเกาสามารถทำอาหารและรูจักอาหาร 

พื้นบานมากกวาคนรุนใหม อาหารพื้นบานขาดการสืบทอดสูเยาวชน จึงเห็นสมควร

รณรงคสงเสริมใหประชาชนตระหนักในคุณคาของอาหารพื้นบาน และควรใหมีการ

อนุรักษและฟนฟูเอาไว เพราะยังเปนการชวยอนุรักษพืชพันธุผักพื้นบานและสมุนไพรไทย

ไวได 

 ตำรายาไทยหลวงปูศุข วัดปากคลองมะขามเฒา จังหวัดชัยนาท 

ศึกษาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทรวมกับสำนักการแพทยพื ้นบานไทย  

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก พบวา มีผูสืบทอดตำรายา ๑๐ 

สาย (ผูสืบทอดตำรา) และเก็บขอมูลจากผูเก็บตำรายา ๓ สาย (ผูสืบทอดตำรา) 

ประกอบดวย ตำราวาดวยจุดตางๆ ที่ใชในการรักษาโรค ตำราสมุนไพรรักษาโรค  

การปรุงยาสมุนไพร (ยาเลือด ยาลม ยาสตรี ยาทราง ยาอายุวัฒนะ ยารักษามือตาย

เสนตาย ยาประดง) ตำราวาดวยธาตุหยอนกำเริบ  

 การรักษาอาการพิษจากยาฆาหญาพาราควอต ของหมอบุญคง  

วงศสายสิน จังหวัดจันทบุรี ศึกษาโดย รัชพล กุลสราวุธ และปฐยาวดี แจงเชื้อ 

(๒๕๔๗) ศึกษาการตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคดวยสมุนไพรกวา ๓๐ ชนิด และ

ตัวอยางผูปวย ๔ ราย 

 การรักษาผูปวยโรคมะเร็งของหมอบุญคง วงศสายสิน จังหวัดจันทบุรี 

ศึกษาโดย ปฐยาวดี แจงเชื้อ และคณะ (๒๕๔๗) ศึกษาการวินิจฉัยโรคและการรักษา

โรคมะเร็ง ๔ ขั้นตอน คือ การถอนพิษ การใชยารักษาโรคมะเร็ง การใชยาเจริญ

อาหาร และการใหยาบำรุงรางกาย และศึกษาผลการรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ๑๐ ราย 
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 การทดลองฤทธิ์กอกลายพันธุของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพื้นบาน 

ในตำรับยารักษาโรคมะเร็ง ๒๓ ชนิด ในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี  

ศึกษาโดย พรอมจิต ศรลัมพ และคณะ (๒๕๔๔–๒๕๔๗)  

 กระบวนการถายทอดความรูของหมอกระดูกพื้นบาน กรณีศึกษาวัด 

ยุคลราษฎรสามัคคี อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ศึกษาโดย นภัสรพี ยมนา 

(๒๕๔๕) พบวากระบวนการถายทอดความรูของหมอกระดูกพื้นบานวัดยุคลราษฎร

สามัคคี มี ๓ ขั้นตอน คือ การเปนผูติดตาม การเปนผูปฏิบัติ และการเปนผูชำนาญ 

แตละขั้นตอนไมสามารถกำหนดระยะเวลาได ความชำนาญขึ้นอยูกับประสบการณ 

การรักษาผูปวย หมอกระดูกพื้นบานจะถายทอดความรูใหแกผูอื่นไดตองมีประสบการณ

รักษาผูปวย ๓ ปเต็ม และตองผานพิธีไหวครูอยางนอย ๑ ครั้ง 

 ความหลากหลายของสมุนไพรภาคกลาง ศึกษาโดย เพ็ญนภา  

ทรัพยเจริญ (๒๕๔๐) ผลการศึกษาพบวา ในพื้นที่ปาอุทยานทั้ง ๘ แหง มีพันธุพืช

สมุนไพรทั ้งสิ ้น ๙๗๓ ชนิด โดยแบงเขตจังหวัดกาญจนบุรีได ๒๘๖ ชนิด และ 

เขตจังหวัดระยองและจันทบุรี ๖๘๗ ชนิด  

 ความสัมพันธของหมอสมุนไพรกับความหลากหลายทางชีวภาพดาน 

สมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาโดย อดุลย วุฒิจูรีพันธุ (๒๕๔๔) พบวา  

หมอสมุนไพรใหความหมายคุณคาของพืชสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผานองคความรู  ๓ ลักษณะ คือ ๑) ความรู ดานคุณสมบัติและสรรพคุณของพืช 

สมุนไพร ๒) ความรู ด านการเก็บและการใช ทรัพยากรพืชสมุนไพรอยางย่ังย ืน  

๓) ความรูดานการจัดการทรัพยากรสมุนไพรที่เชื่อมโยงกับการจัดการระบบนิเวศ 

 ภูมิปญญาพื้นบาน: ศักยภาพชุมชนชากไทยในการคุมครองและใช

ประโยชนในการดูแลสุขภาพ (๒๕๕๒) เปนงานวิจัยปฏิบัต ิการเพื่อท องถิ่น 

(Community–based Action Research) ที่ชุมชนชากไทย ภาคีเครือขายทองถิ่นตำบล

ชากไทยรวมกับสำนักการแพทยพื้นบานไทย ไดดำเนินการรวบรวมหมอพื้นบาน ผูรู  

ทองถิ่นดานยาและอาหารพื้นบาน ๕๐ คน สูตรตำรับยา ๗๗ ตำรับ กลุมอาการ 

๕๒ กลุมอาการ สมุนไพรพื้นบานที่หมอพื้นบานใช ๒๖๕ ชนิด และจัดทำศูนยเรียนรู

สมุนไพรพื้นบานที่เขาชากไทย อำเภอเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี  

 บทบาทของพระสงฆกบัการรกัษาสขุภาพ กรณีศึกษาพระครจูนัทคณุวฒัน  

วัดน้ำวน ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ศึกษาโดย พระมหาธานี 

นันทวิสาร (๒๕๔๐) พบวา หมอพระใหการรักษาผูปวยทั้งภายในและภายนอกหมูบาน 

วัดเปนสถานที่ฟ นฟูสุขภาพของผูปวยโรคเรื ้อรัง ปจจัยที่ทำใหผู ปวยมารักษาคือ 
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ประสิทธิภาพของยาสมุนไพร และวิธีการรักษาโรคที่ใชแบบพุทธไสยศาสตรแบบพื้นบาน 

หมอพระกับชุมชนมีความสัมพันธและสงเสริมสนับสนุนกันและกัน ชาวบานใหการ

ยอมรับหมอพระ  

 

๒. การเคลื่อนไหวดานการเรียนการสอนและบริการ โดยสถานบริการสุขภาพ 

ที่ฝ กหัดแพทยแผนไทย การจัดสอนวิชาการแพทยพื ้นบาน การวิจัย การสราง

กระบวนการเรียนรูระหวางนักศึกษา กับหมอพื้นบาน วิทยาลัยการแพทยแผนไทย 

อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดปราจีนบุรี สถานการแพทยแผนไทยประยุกต 

ศิร ิราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะการแพทย 

แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โรงพยาบาลพระปกเกลาและเครือขายบริการ

สุขภาพจันทบุรี ไดมีการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาแพทยแผนไทยควบคูไปกับ 

การเรียนรู จากหมอพื้นบานทั้งทางดานเก็บรวบรวมองคความรู และการปฏิบัติการ 

ทางคลินิกที่โรงพยาบาลและบูรณาการการประเมินผลการรักษาของหมอพื ้นบาน  

ดวยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบัน เชนการรักษาภาวะตับแข็ง การรักษาสะเก็ดเงิน 

การรักษาอาการเจ็บปวยดวยยาตำรับยาไทยของหมอพื้นบาน และมีการจัดบริการ

เคลื่อนที่ไปยังเครือขายบริการสุขภาพ ใหบริการสุขภาพดวยการแพทยพื้นบาน ถือวา

เปนนวัตกรรมดานการบริการ การสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันของบุคลากรดาน

สุขภาพ 

 

๓. การเคลื่อนไหวดานการปฏิรูประบบสุขภาพ เชน ระบบหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ ระบบสุขภาพแหงชาติ และองคกรที่มีบทบาทในการสงเสริมการวิจัยและ 

การปฏิบัติการในสังคมที่ม ีผลตอการกอรูปโครงการปฏิบัติการและการวิจัยดาน 

ภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ เชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย/วิจัยเพื่อทองถิ่น (สกว.) 

 การปฏิรูปใหมีองคกรดังกลาว เปนปจจัยเสริมการพัฒนาในดานการกระจาย

อำนาจ ดานการจัดสุขภาพทองถิ่น การสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติการโครงการดาน 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานในภูมิภาคอยางกวางขวาง การมีความริเริ่มตอการพัฒนา

วิธีวิทยาในการทำงานที่สอดคลองกับองคความรูภูมิปญญาการแพทยพื ้นบาน เชน  

การวิจัยเพื่อทองถิ่น ที่เปนผลดีตอการรวบรวมจัดระบบองคความรูภูมิปญญาการแพทย

พื้นบาน 
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๔. การใชประโยชนจากภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพและการแพทยพื้นบาน

ภาคประชาชน ขอมูลหมอพื ้นบานจากสำนักนายทะเบียนกลาง สำนักคุ มครอง 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และสมุนไพร ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ พบวา

มีหมอพื้นบาน จำนวน ๕,๒๐๐ คนในภาคกลาง ซึ่งควรจะไดรับสงเสริมใหมีบทบาท 

ในการดูแลสุขภาพดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนอันเปนการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนแบบยั่งยืนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดบนพื้นฐานแนวคิดสุขภาพแบบพอเพียง 

 

สถานะองคความรูและศักยภาพของภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ/ 

การแพทยพื้นบาน 
องคความรูและภูมิปญญาพื้นบาน เปนรากฐานที่สำคัญที่มีการเรียนรู สืบทอด 

สะสมประสบการณการดูแลสุขภาพในชุมชน กลุมชาติพันธุ มาอยางตอเนื่องจน

สามารถกอรูปเปนแบบแผนชีวิตวัฒนธรรม ที่มีความเฉพาะแตละทองถิ่น และระบบ

นิเวศที่ชุมชน 

สถานะองคความรู การแพทยพ ื ้นบ าน ผลจากการศึกษาของ เสาวณีย  

กุลสมบูรณ รุจินาถ อรรถสิษฐ และคณะ พบวาองคความรูการแพทยพื้นบานจัดกลุม

หมวดหลักได ๒ กลุม คือ  

๑. ภูมิปญญาสุขภาพพื้นบาน ประกอบดวย ภูมิปญญาดานอาหารธรรมชาติ/

อาหารพื้นบาน การใชยาสมุนไพรของประชาชน การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภและ 

หลังคลอด  

๒. ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน ประกอบดวย การแพทยพื้นบานแบบ

ประสบการณ เชน การรวบรวมตำรา ตำรับยา การนวดพื้นบาน พืชสมุนไพรทองถิ่น 

หมอสมุนไพรพื้นบาน การแพทยพื้นบานชาติพันธุ และการแพทยพื้นบานแบบพิธีกรรม/ 

ศาสนธรรม เชน หมอพิธีกรรม หมอสูขวัญ 
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ภูมิปญญาสุขภาพแบบพื้นบานและการแพทยพื้นบานมีศักยภาพ 

ในการดูแลสุขภาพ ๓ ดาน คือ 
๑. การดูแลสุขภาพตนเองยามปกติ (Indigenous system of health/ 

wellness) โดยเฉพาะภูมิปญญาดานอาหารธรรมชาติ/อาหารพื ้นบาน การใช 

สมุนไพรสำหรับ อายุวัฒนะ (ยาบำรุง) จากพืชสมุนไพรผักพื้นบานอาหารทองถิ่น 

๒. การรักษาสุขภาพและความเจ็บปวยดวยตนเอง (Indigenous self-

care) โดยเฉพาะการใชยาสมุนไพรของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพเมื่อเจ็บปวย 

ในครอบครัว เชน ใชยาสมุนไพรตมรักษาอาการปวดหลัง ปวดเมื่อย รักษาอาการรอน

ในการดูแลสตรีมีครรภและหลังคลอด 

๓. การแพทยพื้นบาน (Indigenous Medicine) เปนการดูแลรักษา

สุขภาพในยามเจ็บปวยที่ตองพึ่งพาหมอพื้นบานผูมีประสบการณในชุมชน เชน 

หมอยาสมุนไพร หมอนวด และหมอพิธีกรรม เปนตน 

จากแผนภาพความสัมพันธของภูมิปญญาการแพทยพื้นบานกับการพัฒนาการ 

ใชประโยชน ไดแสดงใหเห็นวา เรามิอาจศึกษาและคัดเลือกเพื่อสงเสริม และนำไป

ใชประโยชนเฉพาะเทคนิควิธีการของการรักษาของการแพทยพื้นบานเทานั้น  

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานจะสามารถนำไปสูการพัฒนาเพื่อใชประโยชนนั้น จำเปน

ตองไดรับการฟนฟูและพัฒนาอยางเปนระบบดวยปจจัยที่เกี่ยวของ คือ (๑) ภูมิปญญา

การแพทยพื้นบาน (๒) ความสัมพันธทางสังคมของชุมชน (๓) ปาและระบบนิเวศของ

ทองถิ่น (๔) สถานะองคความรูการแพทยพื ้นบาน (๕) การใชประโยชนโดยการ 

สงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน ทั้งในระดับ

ชุมชนและการบูรณาการในระบบบริการสุขภาพภาครัฐ รวมถึงการสงเสริมและ

พัฒนาการใชประโยชนตอยอด (๑๑) ทั้งนี้การใชประโยชนจะเกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ

และยั่งยืน ตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติการ ๓ เรื่องที่สำคัญ คือ (๙) การจัดการ

ความรู (๘) การรับรองสิทธิหมอพื้นบาน และ (๑๐) กระบวนการสืบทอดความรูและ

การสรางกระบวนการเรียนรู 
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ปา/ระบบนิเวศทองถิ่น 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 

ภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ 

การใชประโยชน 

การสงเสริมและพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญา 

การแพทยพื้นบาน 

การสงเสริมและการพัฒนาการใชประโยชนตอยอด 

✿ การศึกษาวิจัย การวิจัยและพัฒนา การวิจัยในงานประจำ (R2R) 

✿ การวิจัยปฏิบัติการเพื่อทองถิ่น (Community-based action research) 
✿ การวิจัยประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอยอด 

การบูรณาการแพทยพื้นบานใน

ระบบบริการสุขภาพภาครัฐ 

(Integration in primary care) 

การรับรองสิทธิ 
หมอพื้นบาน 

กระบวนการสืบทอดความรู/
การเรียนรู 

การจัดการความรู 

การฟนฟูและสงเสริม 

การดูแลสุขภาพในระดับชุมชน 

(Community self care) 

ความสัมพันธทางสังคม 

ของชุมชน 

✿ ประเพณี 

✿ วัฒนธรรม 
✿ หมอพื้นบาน 

✿ ผูรูทองถิ่นดานตางๆ 

✿ กระบวนการเรียนรูและ

สืบทอดภูมิปญญา 

 

สถานะองคความรู 

การแพทยพื้นบาน 

✿ การแพทยพื้นบานแบบ

ประสบการณเชิงปฏิบัติ 
✿ การแพทยพื้นบานแบบ

พิธีกรรม/ศาสนธรรม 

ภาพ ๕.๔ ความสัมพันธของภูมิปญญาการแพทยพื้นบานกับการพัฒนาการใชประโยชน 

ระบบการสงตอ 

๓ 

๒ 

๗ 

๘ ๙ 

๖ 

๑๐ 

๑๑ 

๔ 

+ 

๕ 
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แนวทางการสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพดวยภูมิปญญา 

การแพทยพื้นบาน 
๑. การศึกษารวบรวมและจัดการองคความรูภูมิปญญาหมอพื้นบานสำหรับ

ประเมินและรับรองความรู ความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบ 

โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓(๑)(ค) 

๒. สงเสริมและผสมผสานการแพทยพื ้นบานเขาสูระบบบริการสุขภาพโดย 

เนนคัดเลือกและฟนฟูการแพทยพื้นบานที่มีศักยภาพบางประเภท หรือบางระบบ เพื่อ

หาบทเรียนและเปนแมแบบการทำงาน 

๓. สงเสริมและพัฒนาเครือขาย/องคกร และกลุมของหมอพื้นบานใหรวมพลัง 

ในการพัฒนากระบวนการดูแลรักษาสุขภาพ ใหมีคุณภาพเปนที่ประจักษ โดยอาศัย 

การสรางความรูจากการปฏิบัติจริง และรวบรวมควบคุมจริยธรรมกันเอง 

๔. พัฒนาระบบการแพทยพื้นบานเขาสูระบบประกันสุขภาพ อาจจะทั้งระบบ

สวัสดิการสุขภาพแบบพื้นบาน และเบิกจายในระบบสวัสดิการสุขภาพของชุมชน 

๕. สงเสริมใหชุมชนกอรูป กลไก การคุมครองผูบริโภคสำหรับการบริการรักษา

สุขภาพแบบพื้นบาน 

๖. สงเสริมและหาแนวทางในการประเมินผล และรับรองสิทธิหมอพื้นบาน  

ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และภาคีในทองถิ่น 

 

สรุป 
การแพทยพื้นบานภาคกลาง มีการดำรงอยูทามกลางพื้นที่ที่อยูในภูมินิเวศที่ใกล

เมือง อันมีการพัฒนาไปสูความเจริญดานวัตถุ รวมทั้งระบบการแพทยแผนปจจุบันที่ทัน

สมัย อันยืนยันไดจากสถานการณการวิจัยและปรากฏการณที่เปนปฏิบัติการทางสังคมที่

ได กลาวไว แล ว แมวาโดยธรรมชาติของภูม ิปญญาทองถิ่นจะมีการปรับตัวกับ

สถานการณอยูตลอดเวลาก็ตาม แตรากเหงาแหงปรัชญาที่อิงอยูบนแนวคิดสุขภาพที่

เปนองครวม ตองมีความเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง อยางมีบริบทเฉพาะ ดังนั้น การพัฒนา

และสงเสริมเพื่อการใชประโยชนนั้น ตองอาศัยทัศนะแนวคิดแบบองครวม มองความ

สัมพันธการพัฒนาทั้งระบบที่เกื้อหนุน จึงจะสามารถนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได 
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การนำเสนอสถานการณการแพทยพื ้นบานของภาคใตไมสามารถนำเสนอ 

รายละเอียดไดทั้งหมด เพราะระบบการแพทยมีความซับซอน และมีองคประกอบตางๆ 

มากมาย ในขณะที่พื้นที่ภาคใตนั้นกวางขวาง แมวาจะมีลักษณะแคบกวาภาคอื่นก็ตาม 

การนำเสนอสถานการณของภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคใตจะนำเสนอสถานการณ

บางแงมุมเทานั้น 

 

การเกิดขึ้นและการสืบทอดหมอพื้นบาน 
พื้นที่ภาคใตที่สัมพันธกับการเกิดขึ้นของหมอพื้นบาน สามารถแบงออกเปน ๒ 

สวนกวางๆ คือ  

สวนที่หนึ่ง ไดแก จังหวัดชายแดนภาคใตที่คนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 

คือจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และบางอำเภอของ

จังหวัดสงขลา ศาสนาอิสลามมีกำหนดเรื่องการดูแลสุขภาพไวใน

พระคัมภีร ทำใหมีอิทธิพลตอการคิดและกระบวนการดูแลรักษา

สุขภาพ นอกจากนี้ใน ๓ จังหวัดคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

เปนพื้นที่ที่คนสวนใหญอยูในวัฒนธรรมมุสลิมมลายู ใชภาษามลายู

ทองถิ่นในการสื่อสาร รวมทั้งเปนพื้นที่ที่มีความขัดแยงระหวาง

คนในทองถิ่นกับรัฐอยางตอเนื่อง สภาพเชนนี้ยิ่งกอใหเกิดลักษณะ

พิเศษในการสรางสรรคภูมิปญญาสำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ 

ของคนในทองถิ่น  

สวนที่สอง ไดแก พื้นที่ภาคใตทั่วไป ซึ่งมีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน และถายเท

ความรูไปมาไดอยางท่ัวถึง 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานภาคใต 
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พื้นที่ภาคใตทั่วไป 
หมอพื้นบานในพื้นที่ภาคใตท่ัวไปถือกำเนิดขึ้นมาไมตางจากหมอพื้นบานในภาค

อื่นๆ แบงไดเปนสองกลุมใหญๆ  ดังนี้ 

๑) หมอพื้นบานที่ศึกษาจากวัด 

  ในภาคใตมีวัดกระจายอยูท่ัวไป และมีวัดจำนวนมากที่เปนสถานเรียนรู

เรื่องการแพทยพื ้นบาน จะมีอยูในทุกจังหวัด และกระจายอยูเปนระยะ  

บางวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี ้มากกวาวัดอื่นๆ จะสรางลูกศิษยที่เปนหมอ 

พื้นบานกระจายอยูท่ัวไป วัดที่มีชื่อเสียงเห็นจะไมมีวัดใดเกินวัดเขาออ 

จังหวัดพัทลุง เพราะนอกจากวัดนี้จะเปนที่รูจักกันดีแลว หมอพื้นบานที่เปน

ลูกศิษยจากวัดเขาออกระจายอยูท่ัวไปในทุกจังหวัดของภาคใต 

วัดเขาออเปนวัดเกาแกกอตั ้งตั ้งแตป  พ.ศ. ๑๖๕๑ ปจจุบันอยูในพื ้นที่ตำบล 

มะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วัดแหงนี ้ม ีช ื่อเสียงในดานการสอนวิชา

ไสยศาสตร เวทมนตร และคาถาอาคมตางๆ ปจจุบันคนท่ัวไปมักรูจักวัดเขาออในแงมุมนี้  

แตที่จริงวัดเขาออยังมีตำราความรูเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานที่ทรงคุณคาและถายทอดให 

ลูกศิษยมาอยางตอเนื่อง ตำราความรูเรื่องการแพทยพื ้นบานของวัดเขาออนั ้นก็เนนดาน 

สมุนไพรซึ่งมีหลายตำรับ และรักษาโรคไดทุกโรค แตวาที่ดังที่สุดก็คือการทำใหเกิดความ

คงกระพันชาตรี ซึ่งก็ใชสมุนไพรประกอบกับคาถา โดยมีวิธีการที่รูจักกันดี คือการแชน้ำวาน 

การกินวาน “การกินเหนียวกินมัน” (จากการหุงขาวเหนียวดำและการเสกน้ำมันงา) ซึ่งใน

กระบวนการตางๆ ดังกลาวมีการใชสมุนไพรนับรอยชนิด โดยผู ที่มาเรียนที่วัดเขาออนั้น

สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจ และเรียนไดมากนอยแตกตางกันไป ผูที่สนใจสามารถ

เรียนรูไดทั้งการไปเรียนที่วัดโดยตรง และเรียนจากตำราที่วัดเขาออบันทึกไว  

การสืบทอดความรูจากวัดเขาออไมไดมีเพียงการสืบทอดในลักษณะของปจเจกบุคคล

เทานั้น แตยังพบวามีวัดที่สืบทอดวิชาความรูของวัดเขาออจนกลายเปนตัวแทนความรูและ 

การอบรมส่ังสอนดานการแพทยพื้นบานตำราวัดเขาออ ที่รูจักกันดีไดแก วัดบานสวน อำเภอ

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง นอกจากนี ้ วัดตางๆ ที่ม ีช ื่อเสียงดานการแพทยพื ้นบานตางก็ 

ยอมรับคุณูปการของวัดเขาออที่ม ีตอการแพทยพื ้นบานภาคใต เชน วัดเขาแดงออก  

วัดประจิมทิศาราม (วัดเจ็นตก) เปนตน 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
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  นอกจากวัดจะมีบทบาทโดยตรงในการสรางหมอพื้นบานดังกลาวมา

แลว ยังพบวาวัดยังมีสวนสำคัญใหผู ที่บวชเปนพระไดตื่นตัวตองการหา 

ความรูเรื่องการแพทยพื้นบาน กลาวคือการเปนพระสมัยกอนมักมีผูมาขอให

ชวยเหลือรักษาความเจ็บไขไดปวย เนื่องจากยังไมมีบริการสาธารณสุขอื่นใด

ใหพึ่งพิง การบวชพระสมัยนั้นคุณธรรมสำคัญคือการไดชวยเหลือชาวบาน 

การมีความรู เรื่องการแพทยอยูบางจะทำใหพระภิกษุสามารถชวยเหลือ 

ชาวบานไดมาก จึงมีพระภิกษุจำนวนไมนอยที่พยายามหาความรูดวยตนเอง 

หรือพอมีความรู เดิมอยูบางก็พยายามหาเพิ่มเติมใหถึงขั ้นพอดูแลรักษา

สุขภาพของชาวบานได พระภิกษุเหลานี้เมื่อยังคงสมณเพศตอก็สามารถใช

ความรูชวยเหลือประชาชนไดมาก เมื่อสึกออกมาเปนฆราวาสก็นำความรู

และประสบการณดังกลาวออกมาดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนตอไป 

หมอแกว มีพวกมาก (ตำบลไทยบุรี อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

หากอยูถึงปจจุบันอายุประมาณ ๙๑ ป) เปนหมอสมุนไพรที่คนรู จักและยอมรับกันทั่วไป  

แมหมอแกวจะมีพอและลุงเปนหมอพื้นบานมากอน (พอและลุงเรียนมาจากปู) และไดมีโอกาส

เรียนรูจากการสังเกต จากการชวยพอและลุงเก็บตัวยา จากการตามพอไปรักษาโรค จาก 

การแนะของพอและลุงถึงตัวยาตางๆ บาง แตแกก็ยังไมเคยคิดจะเปนหมอ และพอของแก 

ก็ไมไดตั้งใจหรือบังคับใหแกเปนหมอ แกจึงใชชีวิตตามปกติจนกระทั่งไดมาบวชและเรียน 

นักธรรม ความคิดของพระภิกษุในสมัยกอนก็คืออยากจะมีบทบาทในการชวยเหลือชาวบาน 

ประกอบกับไดเห็นคนเจ็บปวยอยูเนืองๆ จึงคิดวานาจะใชว ิชาแพทยชวยเหลือชาวบาน  

หมอแกวจึงเริ่มทบทวนความรูที่ไดมาจากพอและลุง และไดซื้อตำราแพทยศาสตรสงเคราะหมา

ศึกษาเพิ่มเติม ชีวิตความเปนหมอแกวจึงเริ่มมาจากการเปนพระในครั้งนั้น 

หมอเล็ก ธนแกน (บานเดิมอยูที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอมาไปเปดรานขายยา

อยูที่ ตำบลเปาะเสง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ปจจุบันอายุ ๘๓ ป) เริ่มเกี่ยวของกับหมอ

พื้นบานครั้งแรกเมื่อตอนบวชเปนพระ (อายุ ๒๑ ป) อยูที่นครศรีธรรมราช (มีนาเปนหมอ 

พื ้นบาน แตหมอเล็กก็ไมไดศึกษาอะไรจากนา) เนื่องจาก “มีคนเปนไข เปนโรคดีซาน  

ตัวเหลือง ตาเหลือง เยี่ยวเหลือง” และชาวบานเมื่อไมมีที่พึ่งก็มักจะไปที่วัด ขณะที่วัดก็ไมมี

ใครเปนหมอที่จะชวยเหลือได หมอเล็กซึ่งเปนพระอยูจึงอยากจะชวยเหลือชาวบาน จึงไปซื้อ

ตำรายามาแลวลองตมยาใหชาวบานกิน ปรากฏวาไดผล จึงพยายามศึกษาตำรายาชวยเหลือ

ชาวบานมาแตบัดนั้น 
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พระครูวุฑฒิธรรมสาร หรือพอทานปอง (มรณภาพเมื่อป ๒๕๓๔) แหงวัด 

พรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถคนควาตัวยาสมุนไพรหลายชนิด

รักษาพิษงูตางๆ ไดผลดีเยี่ยมจนเปนที่รูจักกันท่ัวไป จุดเริ่มแรกที่ทำใหทานคนควาเรื่องสมุน

ไพรรักษาพิษงูชนิดตางๆ ก็คือความเปนพระที่ตองหาทางชวยเหลือผูเดือดรอน เมื่อในเขตที่

ทานจำพรรษาอยูเปนเขตปาที่มีงูพิษชุกชุมมากมายหลายชนิด ชาวบานถูกงูกัดอยูเนืองๆ  

เสียชีวิตไปก็มาก จะไปโรงพยาบาลก็ยาก และบอยครั้งโรงพยาบาลก็รักษาไมไดผล ความเปน

พระภิกษุที่ตองชวยเหลือชาวบานของทานจึงออกมาที่การพยายามคนควาทดลองในเรื่อง 

สมุนไพรเพื่อรักษาพิษงูดังกลาว ในขณะเดียวกันก็จะปฏิเสธไมไดวาจากการเปนพระภิกษุ และ

ตั้งสถานรักษาอยูในวัด มีผลทำใหความเชื่อถือและศรัทธาในความเปน “หมอ” ของพระภิกษุ

มากขึ้น 

๒) หมอพื้นบานที่สืบทอดความรูจากบรรพบุรุษ 

  หมอพื้นบานกลุมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเปนการสืบทอดตามจารีต

เดิมของทองถิ่น คือตระกูลที่เปนหมอจะตองมีบุตรหลานสืบทอดการเปน

หมอ โดยมีทั้งสวนที่สืบทอดโดยเต็มใจ และสวนที่สืบทอดโดยไมเต็มใจ 

สวนที่สืบทอดโดยเต็มใจคือลูกหลานไดเรียนวิชาโดยตรงมาจากพอ ปู ตา 

หรือญาติสนิท การเรียนรูดังกลาวก็คือการไปชวยเปนลูกมือ และคอยๆ

สะสมความรูและความชำนาญเปนลำดับ 

หมอสมนึก (เสียชีวิตเมื่อป ๒๕๕๑) หมองูที่มีชื่อเสียงแหงวัดพรหมโลก อำเภอ

พรหมคีร ี จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถรักษาพิษงูไดทุกประเภท โดยใชสมุนไพร 

หลายชนิด ดวยกรรมวิธีรักษาหลายแบบ เชน การกินยาตม การพอกยา การเอาแผลแชยา 

การโกนหัวแลวเอายาโปะหัว ทานเรียนรูเรื่องการรักษาพิษงูมาจากพระครูวุฑฒิธรรมสารหรือ 

พอทานปอง ซึ่งเปนพี่ชายของทาน โดยการเรียนรูดังกลาวก็คือการมาชวยพอทานปองรักษา 

ผูถูกงูกัดมาแตตน เมื่อพอทานปองมรณภาพหมอสมนึกก็รับงานการรักษาผูถูกพิษงูตอเนื่องมา 

หมอแตง หรือหมอพะยอม (ปจจุบันอายุ ๕๔ ป) อยูหมูท ี่ ๔ ตำบลกระทูน 

อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนหมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคของเด็ก

อยางมาก คือโรคซางและโรคตาล ยาที่ใชประกอยดวยสมุนไพรกวา ๕๐ ชนิด จึงมี

ประสิทธิภาพมาก ความรูของหมอแตงไดรับการถายทอดมาจากพอตา ซึ่งเปนหมอรักษาโรค

เด็กมากอน ในปจจุบันหมอแตงก็ยังเปนหมอรักษาโรคดังกลาวอยู และมีคนไขมารักษาดวย

มาก 
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สวนที่ไมเต็มใจเปนหมอหมายถึงวาไมมีลูกหลานคนใดสืบทอดความรูตอ เนื่องจาก 

การเปนหมอพื้นบานนั้นเหนื่อยยากในขณะที่ไมมีรายไดพอที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ดังนั้น

จึงมีทายาทของบางตระกูลที่ไมตองการสืบตอบทบาทของการเปนหมอ 

ยายสุน บัวกรด (ตำบลยางคอม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ถาถึง

ปจจุบันจะมีอายุ ๙๖ ป) เปนหมอตำแยที่มีฝมือ ทำคลอดมามากมาย แตการเริ่มตนเปน 

หมอตำแยนั้นแกไมอยากเปน “ไมสนใจ ไมอยากเอาเพราะวามันยุง...ทำงานไมได วันนี้จะ

ดำนา ไปทำคลอดเสียแลว ...แลวยังตองไปเหยียบไปนวดใหเขาเลา คนหนึ่งก็ ๕ วัน”  

และโดยลักษณะสวนตัวแกก็บอกวาไมเหมาะที่จะเปนหมอตำแย เพราะแกเปนคนตาขาว  

กลัวผี หมอตำแยตองไปทำคลอดมืดๆ ค่ำๆ อยูเปนประจำ แตที่แกตองรับเปนหมอตำแยก็

เพราะบรรพบุรุษรุนกอนแกที่เปนหมอตำแยก็คือ “ยา” อายุ ๑๐๑ ป แลวยังไมตาย ทั้ง

ที่นอนปวยหนักมานานแลว และนาจะสิ้นอายุขัยแลว ที่ยังตายไมไดก็เพราะยังไมมีใครมารับครู

หมอของแก เมื่อยายสุนเห็นยาทรมานมากก็สงสารจึงจับมือยาแลวบอกวา “มาตาฉวยมือพัน 

นี ้แหละ มาตาไปอยูกับฉัน ฉันทำใหเหมือนยา บอกเขาพันนั้นแหละ ทำเหมือนยาเลย  

ไมเอาเปรียบเอาเชิงใคร” จากที่ยานอนปวยอยูประมาณ ๒ เดือน ไมกินขาวกินน้ำ พอยาย 

สุนกลาวยอมรับครูหมอ ยาก็พูดขอขาวกิน พอกินได ๓ คำ ก็สิ้นใจ ยายสุนจึงเชื่อสนิทใจวา

ครูหมอมีจริง ทั้งที่ในความเปนจริงแลวก็ไมเคยมีความรูในการทำคลอด ไมเคยเรียนจากยา 

และไมเคยไปชวยใครทำคลอด “แตแรกขลาด ใครเจ็บพุงตรงไหนไมใชฉันไป” แตเมื่อมีคนตาม

แกไปทำคลอดทองแรก แกก็ทำไดคลองแคลว สิ่งที่แกบอกก็คือ “ทำเหมือนอะไรสิงพันนั้น” 

ซึ่งก็แกเชื่อวาคือครูหมอเปนคนสิงรางแกใหทำคลอดได และตอมาแกก็ไดคาถา “หมาบไฟ” 

(หมาบคือกำราบ) คือคาถาชวยใหมารดาอยูไฟโดยไมรอน จากที่ครูหมอมาบอกขณะที่แก 

นอนหลับ 

  ความเชื่อเรื่องครูหมอ มีอยูท่ัวไปในวัฒนธรรมของการแพทยพื้นบาน

ภาคใต คือ เชื่อวาบรรพบุรุษที่เปนหมอกอนจะเสียชีวิตจะตองหาทายาท 

สืบตอความเปนหมอ และเมื่อมีทายาทเปนหมอแลวบรรพบุรุษที่เคยเปน 

หมอและเสียชีวิตไปแลวจะคอยชวยเหลือในการรักษา ซึ่งความเชื่อเรื่องนี้

อาจอธิบายเหตุผลไปไดหลายทาง  
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พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
จังหวัดชายแดนภาคใตมีเงื่อนไขสำคัญที่ทำใหการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน

แตกตางไปจากภาคใตท่ัวไป ประการแรกคือ การนับถือศาสนาอิสลาม ในคัมภีร 

อัลกูรอานไดมีบทบัญญัติวาดวยการดูแลรักษาสุขภาพไวหลายลักษณะ รวมทั้งชาวบาน

เชื่อวาชีวิตขึ้นอยูกับพระประสงคของพระเจา ดังนั้นหมอพื้นบานจึงอาจเกิดขึ้นไดโดย 

ไมตองเรียนรูฝกฝน แตเกิดจากพระประสงคของพระเจา ประการที่สองคือ ชาวบาน

สวนใหญพูดภาษามลายูทองถิ่น โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 

ทำใหชาวบานไมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานที่ถายทอดผาน

ภาษาไทยได ความรูเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานที่แพรหลายอยูในพื้นที่อื่นของภาคใตจึง

เขาไปมีอิทธิพลตอพื ้นที่ชายแดนนอย แตในระยะหลังคนในทองถิ่นเรียนภาษาไทย 

มากขึ้น การแพรหลายของการแพทยพื้นบานจากพื้นที่อื่นก็มีมากขึ้น 

 

๑. การเปนหมอพื้นบานจากพระประสงคของพระเจา 

  ความเชื่อสำคัญของชาวมุสลิมคือ ชีวิตเกิดมาจากการประทานของ

พระเจา และชีวิตจะเปนอยางไรลวนเปนไปตามพระประสงคของพระเจา  

คำส่ังสอนของพระเจาจะปรากฏอยูในคัมภีรอัลกูรอาน และในคำสอนของ

พระศาสดา ดังนั้นจึงพบไดท่ัวไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตวามีหมอ 

พื้นบานเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพระเจาและอัลกูรอาน 

  คัมภีรอัลกูรอานไดกลาวถึงเรื่องราวของชีวิตมนุษยและสัตวโลกตางๆ 

ไวมาก ดังนั้นจึงมีบางสวนที่หมอพื้นบานสามารถนำหลักการที่กำหนดไวมา

ใชได เชน ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภและการคลอดนั้น จะปรากฏคำสอน

ในอัลกูรอานไวหลายเรื่อง เชน หามรวมเพศขณะมีประจำเดือนและ 

หลังคลอด ๑๐๐ วัน หามทำแทง งดการถือศีลขณะตั้งครรภ ในขณะ

คลอดตองใหอยูในสถานที่ที่เปนสวนตัวและสำรวม ใหเลี้ยงลูกดวยนมแมเปน

เวลา ๒ ปครึ่ง เปนตน 

  อยางไรก็ตามอัลกูรอานไมมีการบัญญัติหลักการแพทยไวโดยตรง 

เพียงแตกลาวสอดแทรกไวในการกลาวถึงชีวิตชวงตางๆ ดังนั้นจึงไมมีหมอ

พื้นบานที่เปนหมอไดเพราะเรียนมาจากอัลกูรอาน แตอาจนำบางสวนของ 

อัลกูรอานไปประกอบ เชน โตะบีแดหรือหมอตำแยก็ใชความรูสวนใหญที่

สืบทอดตอเนื่องมาจากบรรพบุรษุ ไมใชความรูจากอัลกูรอาน 
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  นอกจากนี้ยังพบวามีหมอพื้นบานที่ไดรับอิทธิพลมาจากอัลกูรอานใน 

ลกัษณะท่ีเน่ืองมาจากอำนาจของพระเจา ซ่ึงมกัจะไดแกผูท่ีพระเจามอบหมาย 

ใหดูแลรกัษาชีวิตมนุษยมาเขาฝน บอกวาใหนำคาถาในอัลกูรอานมาใชรกัษาโรค 

  การเปนหมอโดยการเขาฝนของอำนาจศักดิ์สิทธิ์นี ้จะปรากฏทั่วไป 

ในชุมชนมุสลิม หลายกรณีพบวามีลักษณะคลายกับชุมชนพุทธที่อางถึง 

ครูหมอหรือผีบรรพบุรุษ คือเจาตัวที่เปนหมอไมอยากสืบทอดความเปนหมอ

จากบรรพบุรุษ แตในที่สุดก็จำตองเปน เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเขาฝนใหเปน 

โดยผูที่มาเขาฝนนี้ ตัวหมอจะเชื่อวาคือผูที่พระเจามอบหมาย 

นางรอกีเยาะ หะเด็ง (ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ปจจุบันอายุ  

๕๐ ป) รูวิชาการรักษาพิษงูมาจากการเขาฝน โดยผูที่มาเขาฝนคือ “ฝนวามีผูชายคนหนึ่ง 

มาบอกเรื่องนี้วาบานอยูบนภูเขา” สิ่งที่ชายคนดังกลาวบอกก็คือ “ใหเปดหนังสืออัลกูรอาน 

อยูหนานั้น วรรคที่เทานั้น ใหเรียนตรงนั้น” และบอกวาใหรักษาคนที่ถูกงูกัดโดยทองคาถา 

ดังกลาว ๓ จบ แลวก็เปา จากนั้นก็ใชคาถาบทเดียวกันทำน้ำมนตใหคนไขดื่มดวย แตการทำ

น้ำมนตดังกลาวก็มีความซับซอนกวาปกติ เพราะสิ่งที่ชายที่มาเขาฝนบอกในการทำน้ำมนตนั้น

บอกสัญลักษณบางอยางที่ตองเขียนลงในน้ำมนต แตเมื่อมาเขียนสัญลักษณก็เขียนไมได  

ตองใชขาวสารเปนที่รองรับการเขียนสัญลักษณดังกลาว (เปนรูปคลายภาษาโบราณ) ขณะวา

คาถา จากนั้นก็เอาน้ำใส กลายเปนน้ำมนต จึงเรียกวา “น้ำมนตขาวสาร” นางรอกีเยาะใช

คาถาบทเดียวกันนี้รักษาพิษงูไดทุกชนิด 

บางกรณีพระเจาอาจมาเขาฝนโดยตรงและบอกตัวยากับวิธีรักษาโรคโดยไมตอง 

อางถึงอัลกูรอาน เชน นายสือมิ ลือนามิ (อำเภอยะลา จังหวัดยะลา) แตเด ิมเปน 

หมอไสยศาสตร ตอมาฝนวาพระเจามาบอกตัวยาเพื่อใหนำไปรักษาเพื่อนมนุษย นายสือมิจึงใช

ตัวยาดังกลาวซึ่งเปนตำรับประกอบดวยสมุนไพร ๒๑ ชนิด รักษาโรคแบบครอบจักรวาล คือ

ใครเปนอะไรก็ใหกินยาตำรับนี้เหมือนกัน 

“มีคนแตงชุดขาวมาเรียกผม แกมาปลุกผม มาฉุดที่ขา ฝนนี ้เหมือนกับจริงเลย  

มาปลุกแลวก็สลามกอนบอกวามึงอยูไมไดแลว ตองชวยคนแลว เขาบอกเปนภาษายาวี  

...พอคืนที่สองก็มาอีก บอกชวยไดแลว ตื่นไดแลว หนวดเครานี ้ขาว...คืนที่สามมาอีก  

บอกสุดทายแลวนะ ถาเอาก็เอา ถามึงไมสนใจจะลงโทษ แกบอกเลยนะจะลงโทษผม” 
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๒. การเปนหมอพื้นบานจากการเรียนรู 

  นอกจากจะพบการเปนหมอวามาจากความเชื่อในอำนาจของพระเจา

และความรูในอัลกูรอานแลว ยังพบวามีหมอพื้นบานที่เรียนรูมาจากแหลงอื่น

ดวยเหมือนกัน การเรียนรูที่สำคัญก็คือการเรียนรู จากบรรพบุรุษคลาย 

กับพื้นที่อื่นๆ ซึ่งการเรียนรูดังกลาวจะพบไดทั้งในสวนการเรียนคาถา จาก

ความเชื่อเรื่องผีที่สืบทอดมาแตสังคมดั้งเดิมพบไดมากในโตะบีแด (หมอ

ตำแย) ซึ่งใชคาถาดั้งเดิมประกอบในการทำคลอดมาก นอกจากนี้ยังพบ

หมอไสยศาสตรที่ใชความเชื่อดั้งเดิมในการรักษาเปนสำคัญ บางคนใช 

คาถาจากอัลกูรอานประกอบกับคาถาดั้งเดิม บางคนใชคาถาดั้งเดิมลวนๆ 

นายดอเลาะ จือเนาะ (ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา) หมอไสยศาสตร 

ที่ “รักษาโรคทั่วไป ใครเจ็บไขอะไรก็มา” แตที่ถนัดคือโรคประเภท “ถูกของ ถูกตายาย  

ถูกอุบาทว” วิธีรักษาของนายดอเลาะ ก็คือการทำพิธีไลของ ไลตายาย หรือไลอุบาทว  

โดยจะตั้งพานทำพิธี ในพานประกอบดวยผา ดายดิบ ๗ สี และเทียน ๗ เลม ของเหลานี้

ฝายคนไข ต องเปนคนจัด พานดังกลาวเปนของสำหรับเช ิญครูหมอลงมาชวยรักษา  

(นายดอเลาะ จือเนาะบอกวาเชิญตายายของพอลงมาชวยรักษา ซึ่งก็มีความหมายเดียวกับ 

ครูหมอน่ันเอง พอของนายดอเลาะ จือเนาะก็เปนหมอไสยศาสตรเชนเดียวกัน) ซึ่งจะเปน 

การใชคาถาขับไลของ หรือตายาย หรือ อุบาทวที่อยูในตัวคนไข โดยนายดอเลาะ จือเนาะ 

บอกวาคาถาดังกลาวเปนคาถาของครูหมอที่มาเขาทรง ตัวแกไมรู วาเปนคาถาอะไร และ 

ทองไมได 

การอธิบายเรื่องโรควา เปนเพราะคนไขถูกของ ถูกตายาย หรือถูกอุบาทว 

และการรักษาโดยการเชิญตายายของพอเขาทรงนั้นก็เปนความเชื่อที่เหมือนกับที่ปรากฏ 

ในสังคมพุทธ ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสาเหตุของการเจ็บปวยและการรักษาดังกลาวเปน

ความเชื่อในอำนาจของผีที่สืบทอดมาแตเดิม 

การเรียนรูเกี่ยวกับการรักษาโรคดวยสมุนไพรก็มีอยูบางเหมือนกัน แตวาพบ 

ไมมากนัก และเปนการใชสมุนไพรที่ไมซับซอน รวมทั้งเปนการใชประกอบคาถาจาก

พระคัมภีรหรือไมก็คาถาที่สืบทอดมาแตดั้งเดิม เชน นายนาแซ โตะตียอ (ตำบลยะลา 

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา) เปนหมองูที่รักษาพิษงูไดทุกชนิด โดยใชคาถาจากอัลกูรอาน

ประกอบกับสมุนไพร ๔ ชนิด โดยเมื่อคนไขมาหาก็จะเริ่มตนดวยการใชคาถาเรียกพิษ 
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ซึ่งจะทองวนไปวนมาจนพิษออกมาหมดหรือออกมามากพอจนทำใหคนไขหายปวด  

จากนั้นก็พอกยา โดยนำสมุนไพรมาฝนผสมกัน 

ในระยะหลังมีคนรุนใหมพูด เขียน อานภาษาไทยไดมากขึ้น และทางราชการ

พยายามเผยแพรหลักการแพทยพื ้นบานสูคนกลุมนี ้โดยการเปดอบรมในที่ตางๆ  

โดยเฉพาะในระบบของการศึกษานอกโรงเรียน พบวามีชาวมุสลิมสนใจศึกษากันมาก 

โดยมีทั้งผูที่ไมเคยเปนหมอมากอนและผูที่เปนหมออยูกอนออกมาศึกษาเพิ่มเติม ทำให

เกิดหมอพื้นบานที่ใชสมุนไพรในการรักษาเพิ่มขึ้นมากดวยวิธีนี้ ดังการสำรวจจำนวนหมอ

สมุนไพรในปจจุบันในปตตานี นราธิวาส และยะลา พบวามีจำนวนมากพอสมควร และ

เพิ่มขึ้นกวาสมัยกอนอยางมาก แตหมอพื้นบานที่มีความรูเกี่ยวกับการใชสมุนไพรมากขึ้น

ดังกลาวก็ยังคงใชรวมกับคาถาที่ตนใชอยูแตเดิม ทั้งที่เปนความเชื่อเดิมและที่มาจาก 

อัลกูรอาน และหากไมเคยเปนหมอมากอนและพอใชความรูที่ไดรับการฝกอบรมไปชวย

รักษาสุขภาพใหแกชาวบานได มักจะตองหาคาถาจากอัลกูรอานมาประกอบ เพื่อรักษา

อัตลักษณทางวัฒนธรรมของการเปนหมอในสังคมของตน 

 

ความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพกับการแพทยพื้นบานภาคใต 
นอกจากภาคใตจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันทำใหมีความแตกตาง

กันของความรูและวิธีการดูแลรักษาสุขภาพดังที่ยกตัวอยางมาแลวขางตน ภาคใตยังมี 

ความหลากหลายของลักษณะทางกายภาพที่นำไปสูความแตกตางกันของความรูและ 

วิธีการดูแลรักษาสุขภาพเชนกัน โดยพื้นที่ภาคใตมีลักษณะเปนแหลมยื่นไปในทะเล  

มีทิวเขาเปนแกนทอดตัวไปตามแนวแผนดินจากเหนือไปใต ทำใหภาคใตมีทั้งเขตเขาควน 

เขตพื้นที่ทำนา และเขตชายฝงทะเล ซึ่งสงผลโดยตรงตอความแตกตางของพืชสมุนไพร

ที่หมอพื้นบานนำมาใชประโยชนในการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบาน ทำใหเกิดตำรายา

แตกตางกันไป ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

๑. เขตเขาควน 

  ปาภาคใตมีลักษณะเปนปาดิบชื้น มีพรรณไมหลายชั้นอายุ หลากชนิด

พันธุขึ้นปะปนกัน ทำใหเปนเขตพื้นที่ที่มีสมุนไพรอุดมสมบูรณมาก จากการ

รวบรวมสมุนไพรพื้นบานในเขตเขาควนที่หมอพื้นบานเก็บและใชอยู พบวา 

มีการเก็บสมุนไพรจากเขตปาเขาดังกลาวไมต่ำกวา ๑๕๐ ชนิด เชน  

ตำเสา กงเขมา จุมพระ ดังงา ลูกหวาน พวมพราว กาหลาตน กำยาน 

ตานเหลือง ผารายหอทอง ชายปลวก ขี้พราไฟ ไขเนา คนทีดำ ฯลฯ 
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  ปจจุบันปาในเขตเขาภาคใตถูกบุกรุกมากจากการขยายตัวของการปลูก

พืชเชิงพาณิชย เชน ยางพารา กาแฟ ไมผล แตพื้นที่ปาก็ยังคงเหลืออยู

มากพอสมควร และมีพื้นที่ที่รัฐประกาศเปนปาอนุรักษอยูหลายแหง แตถา

หากการบุกรุกปายังมีอยูตอไปอยางที่เปนอยู ก็จะมีผลกระทบโดยตรงตอ

ความอุดมสมบูรณของพืชสมุนไพร 

 

๒. เขตพื้นที่ราบ 

  ในภาคใตมีพื้นที่อยูมากพอสมควรที่เปนพื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำนา 

ในพื้นที่ดังกลาวนี้จะมีปาพรุเปนพื้นที่ชุมน้ำสำคัญ เปนแหลงน้ำและแหลงเก็บ

ความชุมชื้นไวสำหรับพื้นที่ทำนา มีปาสาคูขึ้นอยูตามริมคลองเล็กๆ ตาม

หวย หนอง และมาบตางๆ ในปาพรุและปาสาคูจะมีพืชผักตางๆ ขึ้นมาก 

นอกจากนี้ตามหวยหนองคลองบึง ตามหัวไรปลายนา ก็มีพืชผักขึ้นมาก 

เชนกัน พืชผักเหลานี้ชาวบานจะเก็บไปทำอาหาร สมุนไพรในเขตพื้นที่ราบ

สวนใหญจึงมีลักษณะที่เรียกวา “อาหารเปนยา” 

  มีตัวอยางในการอธิบายเรื่องอาหารเปนยาไวหลายตัวอยางเชน ในฤดู

รอนจะมีพืชผักที่เหมาะแกการทำแกงเลียง โดยผักที่ใชทำแกงเลียงจะเปน 

ผักที่มีรสเย็น ทำใหชวยปรับธาตุในรางกายใหสมดุล ในฤดูฝนมักจะมีอาหาร

ที่ปรุงใหเกิดรสรอน เชน แกงคั่ว น้ำพริก เปนตน 

  จากการสำรวจพืชผักที่เปนสมุนไพรที่ขึ ้นอยูในเขตพื้นที่ราบ พบวา 

มีมากมายหลายชนิดเชนกัน และไมนอยกวาเขตเขาควน แตอาจตางชนิด 

กันไป โดยพบวาสมุนไพรในเขตพื้นที่ราบภาคใตมีไมต่ำกวา ๑๘๔ ชนิด 

เชน กางปลาแดง กุมน้ำ ทอมขี ้หมู ผักกูด ผักหนาม นอยหนา เข็ด

หมอน ขี้หมิ้นออย คลา ฯลฯ 

  ในปจจุบันทั้งปาพรุ ปาสาคู ปาละเมาะ ปาอื่นๆ ในพื้นที่ราบ และ

หวยหนองคลองบึง ถูกทำลายไปเปนจำนวนมาก และยังถูกทำลายตอเนื่อง

ทุกวัน จากการบุรุกโคนลมและถมที่เพื่อการปลูกพืชเชิงพาณิชย โดยเฉพาะ

การขยายพื้นที่ปลูกปาลม ซึ่งไดรับการกระตุนและสนับสนุนจากรัฐอยาง 

เขมขน แมแตการปลูกยางพาราในปจจุบันก็ขยายลงมาในพื้นที่ราบเชนกัน 

ทำใหนาวิตกวาถาอัตราในการทำลายนิเวศในพื้นที่ราบยังคงเปนอยูดังเชน 

ทุกวันนี้ พืชสมุนไพรที่พบในเขตนี้ก็จะสูญหายไปเปนจำนวนมากเชนกัน 
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๓. เขตชายฝงทะเล 

  พื้นที่ในเขตชายฝงทะเลมีปาชายเลนเปนแหลงสำคัญของความอุดม

สมบูรณของพรรณพืช โดยพืชที่จะขึ้นไดในเขตนี้จะตองเปนพืชที่เติบโตไดดีใน

น้ำเค็มและน้ำกรอย ไมสามารถเติบโตไดในพื ้นที่ที่กลาวถึงแลวทั ้ง ๒ 

ลักษณะขางตน ทำใหสมุนไพรที่คนพบไดในพื้นที่นี ้จะแตกตางกวาใน ๒ 

พื้นที่ดังกลาว 

  ระบบนิเวศของปาชายเลนมีความซับซอนและมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพสูงเชนกัน ปาชายเลนจึงลักษณะของการเปน “ปายา” เชนเดียวกับ

ปาอื่นๆ เชนมีการรวบรวมพืชสมุนไพรในปาชายเลนในจังหวัดตรังไดถึง  

๕๗ ชนิด 

  นอกจากในปาชายเลนแลวก็ยังพบสมุนไพรอีกหลายที่ เชนพบวา

สาหรายในทะเลบางชนิดที่หมอพื้นบานนำไปใชปรุงยาได เชน สาหราย 

“ลำพันหางหมู” ที่หมอพื้นบานนำไปใชประกอบยาโรคหัวใจและยาแกลม  

ในชายฝงอันดามันแถบจังหวัดสตูล กระบี่ ตรัง พังงา พบวาเปนแหลง 

แพรกระจายของเพชรหึง และสบูเลือด 

  ตัวอยางพืชสมุนไพรที่มีอยูในเขตนี้ เชน พังกา หัววาว จิก ขลู สาบ

แรงสาบกา ตาเสือเถา กระเพราะปลา เสม็ด แหม สบูเลือด ผักเบี้ยเล 

ผักบุงเล ลำเพ็ง ฯลฯ 

  ที่ผานมาปาชายเลน และทะเล ถูกทำลายความอุดมสมบูรณตลอด

เวลา ทำใหพืชสมุนไพรลดหายไปทั้งชนิด และปริมาณ เชนเดียวกับในพื้นที่

อื่น 

 

ตำราการแพทยพื้นบานภาคใต 
ในภาคใตมีการบันทึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และตำรายารักษาอาการ

โรคภัยไขเจ็บไวแตอดีต โดยแตเดิมจะบันทึกหรือจารไวในหนังสือบุดเปนหลัก ทั้งบุดดำ

และบุดขาว แตสวนใหญจะจารไวในบุดขาว มีบางที่จารไวในใบลาน  

หนังสือบุดคือหนังสือที่ทำดวยกระดาษยานปริหนา ซึ่งพับเปนชั้นๆ ภาคกลาง 

เรียกหนังสือชนิดนี้วา “สมุดไทย” หรือ “สมุดขอย” บุดดำคือหนังสือบุดที่พื้นกระดาษ

เปนสีดำแลวจารเปนตัวหนังสือสีขาว สวนบุดขาวคือหนังสือบุดที่พื้นกระดาษเปนสีขาว

แลวจารเปนตัวหนังสือสีดำ 
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ในการจารดังกลาวนี้แตเดิมจะใชตัวอักษรขอม ซึ่งเปนตัวอักษรที่ใชเขียนภาษา

บาลีที่สอนกันอยูในวัด ผูที่จารตำรายาดวยตัวอักษรขอมดังกลาวจึงไดแกพระภิกษุ หรือ

ผูที่ผานการศึกษาเลาเรียนมาจากวัด การจารหรือการเขียนดวยตัวอักษรขอมดังกลาวจะ

เขียนเปนคำไทยทองถิ่น เลยเรียกการเขียนภาษาลักษณะนี้วา ขอมไทย ตอมาในระยะ

หลังจึงนิยมใชตัวอักษรไทยแทน แตก็ในชวงสั้นๆ เพราะความกาวหนาของการพิมพได

ขยายตัวเขามาแทนที่   

การบันทึกตำราการแพทยพื ้นบานลงในหนังสือบุดและใบลานนี ้มีอยูอยาง 

แพรหลายในภาคใต เนื่องจากการดูแลรักษาสุขภาพเปนเรื่องสำคัญ การบันทึกตำรา 

ดังกลาวทำใหการเรียนรูการแพทยพื ้นบานเปนไปอยางกวางขวางมากขึ ้น อีกทั ้ง 

การรักษาโรคภัยไขเจ็บและการคัดลอกตำรายาของสำนักหรือของหมอที่มีชื่อเสียงไป 

เผยแพร เทากับเปนการทำกุศลใหแกเพื่อมนุษย ดังจะเห็นวาในระยะหลังแมจะมีการ

พิมพหนังสือแลว เจาภาพที่จัดงานศพหรืองานบุญตางๆ เชน งานทอดกฐิน ทอดผาปา  

ก็นิยมพิมพหนังสือตำรายาแจก หรือไมก็ไปซื้อหนังสือตำรายาจากวัดหรือของหมอ 

ที่มีชื่อเสียงและพิมพหนังสือไวจำนวนมาก เพื่อนำมาแจกญาติมิตรที่มารวมงาน แมแต

วัดเมื่อจัดงานบุญตางๆ เชน งานฝงลูกนิมิต ก็มักจะพิมพหนังสือตำรายาแจกเชนกัน 

ในยุคที่ยังจารหนังสือบุดและใบลานดวยตัวหนังสือขอม ผูที่จารจะตองเปนผูมี

ความรู คือพระสงฆ หรือผูที่เรียนมาจากวัด การจารสมัยนั้นลูกศิษยของสำนักตางๆ

อาจจารตำราที่ตนเรียนไว หรือผูที่สนใจอาจจะไปขอลอกตำรายาตางๆ มาใชประโยชน

หรือเผยแพร ซึ่งจะลอกมามากหรือนอยขึ้นอยูกับความสนใจ ดังนั้นตำรายาที่แพรหลาย

อยูจะมีทั้งเปนตำราทั้งหมดของสำนักใดสำนักหนึ่ง หรือของหมอตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 

หรืออาจจะเปนตำราเพียงบางสวนที่ถูกคัดลอกมา และบางครั้งก็อาจเปนตำราที่

รวบรวมมาจากหลายสำนักตามความสนใจของคนคัดลอก 

ตำราการแพทยพื้นบานในสวนที่จารหรือเขียนดวยตัวอักษรขอมนี้ยังคงตกทอด

มาถึงปจจุบัน บางสวนก็ชำรุดเสียหาย บางสวนสถาบันทางวิชาการนำไปรวบรวมเก็บ

รักษาไวและหาทางปริวัตรออกมาเปนภาษาไทยปจจุบัน แตก็ยังทำไดไมมากนัก สถาบัน

ทางว ิชาการที่รวบรวมตำราดังกลาวไว มาก ได แก สถาบันทักษิณคดีศ ึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง เปนตน และยังมีหลงเหลืออยูตามวัดและ

ตามบานตางๆ ที่ยังไมไดนำมาศึกษาอีกมาก  
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การจารตำรายาลงในหนังสือบุดและใบลานดวยตัวอักษรขอมดำเนินตอเนื่องมา

จนถึงชวงปลายรัชกาลที่ ๔ ตอรัชกาลที่ ๕ พัฒนาการการพิมพหนังสือขยายตัวมาก

ขึ้น และขยายตัวลงมายังภาคใตหลังจากที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯไมนาน ประกอบกับการ

ศึกษาตามแบบกรุงเทพฯไดขยายตัวลงมาในภาคใตมากขึ้น จึงมีผูรูหนังสือไทยมากขึ้น 

ทำใหมีการนำตำราการแพทยที่เคยเขียนดวยตัวหนังสือขอมมาถอดความเปนภาษาไทย

และพิมพจำหนาย โดยการถอดความเปนภาษาไทยนี้มีทั ้งที่ถอดเปนสำเนียงทองถิ่น 

และที่ถอดเปนสำเนียงภาษาภาคกลาง 

การคัดลอกตำราการแพทยพื ้นบานออกมาเปนตัวหนังสือไทยเพื่อจัดพิมพ

จำหนายนี้ มีทั้งคัดลอกตำราการแพทยของสำนักใดสำนักหนึ่งหรือของหมอคนใดคนหนึ่ง

มาโดยเฉพาะ การคัดลอกมาเพียงบางสวน และการคัดลอกจากหลายๆ ตำรามา

ประกอบกัน ความนิยมของประชาชนในการซื้อหาตำรายามาไวที่บานมีมากพอสมควร 

เพราะสมัยนั้นยังไมมีการแพทยสมัยใหม ดังจะเห็นวาแมงานวัดตางๆ ยังมีผูไปตั้งแผง

ขายหนังสือ และหนังสือประเภทหนึ่งที่ขายดีคือตำราแพทยพื้นบาน สมัยนั้นการคัดลอก

ตำรายามาจัดพิมพเปนไปอยางแพรหลาย โดยเจาของตำรายาเดิมก็ไมหวงเมื่อมีผูมาขอ

คัดลอก เพียงแตขอใหบอกดวยวาคัดลอกมาจากตำรายาของใครหรือของสำนักใด รวม

ทั้งผูที่ไมเคยบันทึกตำรายาของตนไวในยุคนี้ก็มีการบันทึกเพิ่มเติมเพื่อการพิมพเผยแพร

ดวย 

ในยุคที่การพิมพแพรหลายนี้ การเขียนในหนังสือบุดและใบลานก็เสื่อมความ

นิยมลง แตวาในชวงทายๆ ก็มีการเปลี่ยนเปนการเขียนดวยตัวอักษรไทย  

ในภาคใตการบันทึกตำรายาในสมัยกอนมีลักษณะเฉพาะประการหนึ่งคือ  

หมอพื้นบานบางคนหรือบางสำนักจะซอนปริศนาในตำรายาของตนบางสวนไว เพื่อไมให

ใครเรียนรูไดโดยงาย อยางนอยก็ตองเรียนรูกับเจาของตำรายาหรือกับลูกศิษยลูกหา 

สวนที่ซอนไวนี้คือชื่อสมุนไพร โดยจะไมบอกชื่อสมุนไพรที่ชาวบานรูจักกันทั่วไป แตจะ

แตงชื่อบางชื่อใชเรียกแทน โดยในตำรายาจะใชชื่อที่เรียกแทนนี้ไมใชชื่อที่ชาวบานรูจัก 

ชื่อที่แตงไวเรียกแทนนี้หมอพื้นบานจะเรียกกันวาคำอรรถ เชน 

 หัวรอยรู ใชคำอรรถวา กระเชาผีมด 

  หญางวงชาง ใชคำอรรถวา กินน้ำกับบอก 

  รากกระเทียม ใชคำอรรถวา หมอยนางชี 

  หญาปราบดิน ใชคำอรรถวา โดไมรูลม 

  บานไมรูโรย ใชคำอรรถวา ดอกสามเดือน 
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อยางไรก็ตามจะพบวาการแตงคำอรรถขึ้นใชเรียกชื่อสมุนไพรแทนชื่อสามัญนั้น

เจาของตำรายาก็ไมไดแตงแบบนึกชื่ออะไรขึ้นมาก็ได แตจะใชคุณลักษณะของสมุนไพร

นั้นเองในการคิดหาชื่อเรียกแทน เชน เรียกแหวหมู วา ไชใตดิน ก็เนื่องจากหัวแหวหมู

อยูใตดิน เรียกรากกระเทียม วา หมอยนางชี เพราะรากกระเทียมมีลักษณะเปน 

เสนฝอย เปนตน 

ในการนำตำราการแพทยพื้นบานออกพิมพเผยแพรมีทั้งรายที่ยังคงคำอรรถไว 

และรายที่เปลี่ยนคำอรรถมาเปนคำพื้นบานที่ชาวบานรูจักกันดีแลว 

ในตำราการแพทยทั้งที่จารในหนังสือบุดและใบลาน และทั้งที่พิมพเผยแพรแลว

จะมีลักษณะคลายกัน คือ เริ่มตนดวยการบอกชื่อโรค จากนั้นก็บอกอาการ แลวก็จะ

บอกถึงตัวยาและการใชตัวยาดังกลาว 

ในยุคที่มีการพิมพ แพรหลาย และมีความสนใจในตำราการแพทยพื้นบานมาก

ดังกลาว ก็มีการสงตำราแพทยพื้นบานที่จัดพิมพในกรุงเทพฯ มาขายในภาคใตดวย 

ตำราที่เปนที่รูจักกันดี คือ ตำราแพทยศาสตรสงเคราะห ทำใหหมอพื้นบานไดศึกษา

จากตำราดังกลาวเพิ่มเติม ทำใหวิชาความรูของหมอพื้นบานกวางขวางขึ้น  

ในปจจุบันยังมีตำราการแพทยพื้นบานเหลืออยูอีกมาก ซึ่งมีทั้งที่เก็บอยูที่วัด  

ที่บานหมอพื้นบาน หรือที่บานชาวบานบางสวน แตจะมีมากในสถาบันทางวิชาการที่ไป

ขอตำราจากที่ตางๆ มารวบรวมไว และตำราดังกลาวมีทั้งที่บันทึกเปนตัวอักษรขอม 

และที่เปนภาษาไทยกลางแลว 
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โรคปสสาวะพิการ (มุตฺตํ) 
มูลเหตุที่ทำใหน้ำปสสาวะพิการ ปสสาวะอาจจะมีไตพิการ หรือทอปสสาวะพิการ 

หรือมีนิ่วในทอปสสาวะหรือในไต ตอมลูกหมากไมดี ทางทอปสสาวะไมดี หรืออาจจะมาจาก

โรคเกี่ยวกับปสสาวะโดยตรง เชน มุตกิด มุตฆาต ทุรวสา 

อาการที่คนปวยไดรับ ใหเจ็บปวดทอปสสาวะ ปสสาวะติดขัด ปสสาวะไมออก 

ปสสาวะออกมาเปนสีตางๆ ออกเปนเลือดสดๆ เจ็บหนาทอง เปนตน 

การดูแลรักษา การรักษาจะตองพิจารณาดูวาเกิดจากอะไร แลวใชยาตามความ

เหมาะสมที่เกิดขึ้น ตัวอยางยาปสสาวะติดขัด เชน 

๑. เอาสะคาน มะตูมออน แฝกหอม จันทนทั้ง ๒ สมอทั้ง ๓ ลูกผักชี โคกกระสุน 

หัวแหวหมู หนักสิ่งละ ๑ บาท รากชะพลู หนัก ๒ บาท เจตมูลเพลิงหนัก  

๓ บาท ดีปลีหนัก ๔ บาท ขิงแหงหนัก ๕ บาท ยาขาวเย็นหนัก ๑๐ บาท  

ออยแดง ๓ ปลอง ตมน้ำรับประทานโดยตม ๓ เอา ๑ รบัประทานคร้ังละ ๓-๔  

ชอนโตะ วันละ ๓ ครั้ง 

๒. เอาใบมะขามกำมือ ใบสมปลอยกำมือ ใบมะนาว ๙ ใบ หัวหอม ๓ หัว สารสม 

๑ สลึง ดินประสิวขาว ๑ สลึง น้ำออยงบหนัก ๑๐ บาท ตม ๓ เอา ๒  

รับประทานครั้งละ ๒ ชอนโตะ ๓ เวลากอนอาหาร 

๓. แกมุตกิดระดูขาว เอาใบมะกา ขาตาแดง ใบมะนาว เกลือสินเธาว หัวหอม  

ใบสมปอยดินปะสิว ใบมะขามไทย ใบมะขามแขก ใบสมเสี ้ยว หนักอยางละ  

๑ บาท สารสมหนัก ๒ บาท รากยับเยี่ยวหนัก ๔ บาท ขาวเย็นเหนือ-ใตหนัก 

๒๐ บาท ตมเคี่ยว เหลือครึ่งเดียว รับประทานครั ้งละ ๓ ชอนคาว วันละ  

๓ ครั้งกอนอาหาร ฯลฯ 
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หมอพื้นบานภาคใตในปจจุบัน 
แตเดิมหมอพื้นบานในภาคใตจะมีอยูทั่วไป หมูบานหนึ่งอาจมีหมอพื้นบาน 

หลายคนทำหนาที่แตกตางกันไป เทาที่มีการรวบรวมขอมูลพบวา ในอดีตนั้นมีหมอพื้น

หลายประเภท ไดแก หมอสมุนไพร หมอนวด/จับเสน หมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี 

หมอตำแย หมอโรคผิวหนัง หมอเด็ก หมออัมพาต/อัมพฤกษ หมอโรคริดสีดวง  

หมองู หมอตา หมอยาแกพิษยาและหมอไสยศาสตร ทั้งนี้หมอคนหนึ่งอาจจะเปนหมอ

ไดมากกวาหนึ่งประเภท 

จากการศึกษาหมอพื้นบานภาคใตในปจจุบันพบวา ยังคงมีหมอประเภทตางๆ 

ดังกลาวหลงเหลืออยูอยางครบถวน แตบางประเภทเหลือนอยกวาในสมัยกอนมาก  

และหลายประเภทเหลือเพียงหมอสูงอายุ ยังไมมีใครสืบทอดตอ การที่พื้นที่ใดจะมีหมอ

ประเภทใดมากนั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไขสำคัญ ๒ ประการ คือ ประการแรก พื้นที่นั้นๆ 

มีผูปวยมาก อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เชน ในพื้นที่เชิงเขาที่มีงูมาก ก็จะ

มีหมองูกระจายอยูทั่วไป ประการที่สอง ขึ้นกับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่ผูปวย 

ไมชอบไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเชนเดียวกับคนในวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เห็นไดชัดเจนไดแก

ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต คือปตตานี ยะลา นราธิวาส คนสวนใหญเปนชาว 

มุสลิมมลายู ทำใหผูปวยบางประเภทไมสะดวกที่จะไปใชบริการที่โรงพยาบาล เชน  

การคลอดลูก มีความเชื่อทางศาสนาหลายอยางประกอบอยู อาทิ ผูหญิงไมควรให

ผูชายที่ไมใชสามีถูกตองตัว ผูใหญจะตองขอพรจากพระเจาใหแกเด็กที่เกิดใหม ลักษณะ

เชนนี้ทำใหญาติพี่นองจำนวนไมนอยชอบที่จะใหผูหญิงคลอดกับหมอตำแย (โตะบีแด) 

ที่บาน จึงพบวา ใน ๓ จังหวัดดังกลาวมีหมอตำแยกระจายอยูท่ัวไป และการที่พื้นที่นี้

มีความขัดแยงมาอยางยาวนานระหวางรัฐกับคนในทองถิ่น ทำใหชาวบานบางกลุม 

ไมอยากเขามาเกี่ยวของกับโรงพยาบาลหากยังมีทางเลือกอื่นๆ เชน ในเขต ๓ จังหวัด 

มีวัยรุนอยูในชุมชนมาก วัยรุนดังกลาวมักจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนตจนถึง

ขั้นแขนหรือขาหักอยูบอยๆ แตวัยรุนเหลานี้สวนใหญจะรักษากระดูกหักกับหมอพื้นบาน 

บางแหงหมอพื้นบานสรางเรือนพักไวใหคนไขเหลานี้พำนักระหวางรักษา 

อยางไรก็ตามก็มีหมอพื ้นบานบางประเภทที่สามารถดำรงอยูไดโดยไมตอง 

อาศัยเงื่อนไขดังกลาว แตอาศัยพื้นที่ใหมอันเนื่องมาจากปญหาของระบบการพัฒนา 

สมัยใหมเอง ดังจะเห็นไดจากหมอสมุนไพร และหมอนวด ซึ่งแตเดิมก็เหลือพื ้นที่ 

ทางสังคมนอยเชนกัน แตในวิกฤติอันเนื่องมาจากการพัฒนาสมัยใหมและการแพทย 

สมัยใหม ทำใหการดูแลรักษาสุขภาพสมัยใหมถูกตั ้งคำถามในหลายเร ื่อง เชน  
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การรักษาสุขภาพแบบแยกสวน ความไมสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บไดในหลายโรค  

ในขณะเดียวกันทางรัฐเองก็ประสบปญหาของการสิ้นเปลืองงบประมาณอยางมากใน 

การดูแลรักษาสุขภาพประชาชน แตก็ไมสามารถดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพเพียงพอ จึงเกิดการเคลื่อนไหวที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดูแล

รักษาสุขภาพของพวกเขาเอง การดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานจึงมีพื้นที่มากขึ้น แตวา

ก็เฉพาะบางอยางเทานั้น เพราะการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานหลายแบบถูกมอง

จากทางราชการวาเปนการดูแลรักษาสุขภาพที่ไมปลอดภัยแกชีวิต เชน การทำคลอด

โดยหมอตำแย๑ ถูกอธิบายวาเปนสาเหตุสำคัญที่สงผลตออัตราการตายของแมและเด็ก 

และทางราชการพยายามที่จะยุติบทบาทการทำคลอดของหมอตำแย 

สวนหมอพื้นบานประเภทอื่นๆ แมจะไมไดรับการขัดขวางจากทางราชการแตก็ 

ไมไดรับการสนับสนุน และบางครั้งทางราชการก็พยายามอางกฎหมายเขาไปควบคุม 

ดังนั้นจึงปรากฏอยูเปนระยะวา หากผูบริหารงานสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆ ปรับเปลี่ยน

ความคิดไดนอย ก็มักจะขัดแยงกับการรักษาแบบพื้นบาน เชน พยายามหามหมอ 

พื้นบานรักษาคนไข 

   

มักกลาวกันวา ปจจุบันไมคอยมีทายาทสืบทอดวิชาจากหมอพื้นบาน การกลาว

เชนนี ้มีสวนถูกตองสำหรับหมอพื้นบานที่สืบทอดมาตามจารีต เพราะไมมีลูกหลาน

ตองการสืบทอดเนื่องจากไมมีรายไดพอแกการยังชีพ แตก็มีหมอพื้นบานที่สืบทอดตาม

จารีตบางลักษณะที่ยังพอสืบทอดตอได ไดแกหมอพื ้นบานที่เปดสำนักบริการอยู 

ที่วัด หรือสำนักหมอพื้นบานที่เปนวัด เพราะอยางนอยก็มีพระในวัดที่สืบทอดการเปน

หมอ และวัดมีความพรอมที่จะแบกรับภาระดานนี้ เนื่องจากวัดเปนสถาบันทางสังคม 

ที่สังคมสนับสนุนใหอยูรอดไดอยูแล ว ในภาคใตม ี วัดหลายแหงที่ดำเน ินการใน 

เรื่องนี้ เชน วัดธาราวดี หรือวัดบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน

สำนักรักษาโรคกระดูกที่มีชื่อเสียง บนศาลาวัดจะมีคนไขกระดูกหักมานอนรักษาตัว 

อยูเปนจำนวนมาก วัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เปน 

สำนักรักษาพิษงูที่มีชื่อเสียง จนสภากาชาดไทยมาสรางอาคารที่พักผู ปวยให วัด 

ประจิมทิศาราม หรือวัดเจ็นตก ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เปนวัดที่

๑ ภาคใตท่ัวไปเรียกหมอตำแยวา “หมอแมทาน” ใน ๓ จังหวัดชายแดนคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส ใชคำจาก
ภาษามลายูทอง ถิ่น คือ “โตะบีแด” ในจังหวัดสตูลและบางอำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาเรียกวา  

“โตะบีดัน” 
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มีชื่อเสียงในการรักษาโรคกระดูก และบริการรักษาโรคใหชาวบานมาโดยตลอด มีสูตร

น้ำมันที่มีชื่อเสียงที่เรียกวา “น้ำมันเอ็นพอทานเมฆ” วัดเหลานี้เมื่อพระภิกษุผูริเริ่ม

และมีความรูในการรักษาโรคถึงแกมรณภาพไปก็จะมีลูกศิษยพยายามสืบทอดความรูและ

ภารกิจตอ แมวาหลายแหงจะเลือนหายไป แตก็ยังพอมีบางแหงที่สืบทอดไดดังที่ยก

ตัวอยางมา 

กลาวโดยสรุปก็คือ ในพื้นที่ภาคใตยังคงมีหมอพื้นบานกระจายอยูทั่วไป หมอ

ประเภทใดมีคนตองการใชบริการนอยก็มีนอย หากมีผูใชบริการมากก็มีหมอประเภทนั้น

มาก จากการสำรวจบางจังหวัดเพื่อพิจารณาการมีอยูของหมอพื้นบานในพื้นที่ตางๆ 

โดยพิจารณาถึงหมอสมุนไพร หมอนวด/จับเสน หมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี หมอ

ตำแย หมอโรคผิวหนัง หมอเด็ก หมออัมพาต/อัมพฤกษ หมอโรคริดสีดวง หมองู 

หมอตา หมอยาแกพิษยา พบขอสรุปดังนี้ 

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช หมอพื้นบานที่มีคอนขางมาก ไดแก หมอสมุนไพร 

หมอนวด ที่พอมีอยูไดแกหมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี นอกนั้นมีอยูบางเล็กนอย 

จังหวัดสุราษฎรธานี หมอพื้นบานที่มีคอนขางมาก ไดแก หมอสมุนไพร หมอ

นวด ที่พอมีอยูไดแกหมอกระดูก หมอโรคเลือดสตรี หมอโรคผิวหนัง หมองู นอกนั้นมี

อยูบางเล็กนอย  

จังหวัดชุมพรมีหมอสมุนไพร หมอนวด อยูในระดับมาก มีหมอกระดูก หมอ

โรคเลือดสตรี และหมองู คอนขางมาก นอกนั้นมีเพียงเล็กนอย 

จังหวัดพังงามีหมอสมุนไพรและหมอนวดอยูในระดับมาก มีหมอโรคเลือดสตรี

คอนขางมาก 

 

เปนที่นาสังเกตวาในทุกจังหวัดที่ยกตัวอยางมาจะมีหมอตำแยอยูพอสมควร แต

วาเปนหมอตำแยสูงอายุที่ปจจุบันไมไดทำคลอดแลว แตยังทำหนาที่ดานการนวดอยูบาง 

ปจจุบันไมมีผูสืบทอดแลว 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต เชน จังหวัดปตตานี พบวามีหมอตำแยหรือที่เรียก

เปนภาษาทองถิ่นวาโตะบีแดอยูในระดับมาก แตมีบางรายและบางพื้นที่เทานั้นที่ยัง

ทำคลอดอยู ทุกรายยังมีบทบาทในการรับฝากครรภและนวดใหแกผูตั้งครรภ หมอที่มี

คอนขางมากไดแกหมอสมุนไพร หมอกระดูก และหมอโรคเลือดสตรี ที่พอมีอยูบางคือ

หมออัมพฤกษ อัมพาต  
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นอกจากนี้หากนับรวมหมอไสยศาสตรไวดวย ก็พบวามีกระจายอยูท่ัวไปทุกพื้นที่ 

ทั้งนี้เพราะหมอไสยศาสตรมีหนาที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของคน

ซึ่งยอมมีอยูทุกพื้นที่ จึงไมอาจสรุปไดวา มีผูพึ่งพาหมอไสยศาสตรมากในการดูแลรักษา

สุขภาพ 

 

ความสำคัญของหมอพื้นบานในการดูแลสุขภาพประชาชน 
จากการศึกษาขอมูลในพื้นที่ตางๆในภาคใตพบวายังมีผูไปใชบริการหมอพื้นบาน

มากพอสมควรในทุกพื ้นที่ แตด วยเหตุผลที่ตางกัน โดยสามารถสรุปไดเปน ๒ 

แบบแผน คือไปเพราะไมมีทางเลือก และไปเพราะเห็นวาเปนทางเลือกอยางหนึ่ง 

 

๑. การเลือกเพราะไมมีทางเลือก 

  แบบแผนแรกที่พบวาคนไขยังเขาไปใชบริการของหมอพื้นบานเพราะ

ไมมีทางเลือก คือไปรักษาตัวกับการแพทยแผนใหมจนเต็มที่แลว แตไมหาย

จากอาการเจ็บปวย ซึ่งมีทั้งเปนโรคที่รักษาไมไดแลว เชน เอดส มะเร็ง 

ขั ้นสุดทาย โรคเรื ้อรังรักษาใหหายขาดไมได เชน อัมพฤกษ อัมพาต  

รวมทั้งโรคที่โรงพยาบาลเองก็วินิจฉัยวาเปนอะไรไดไมชัดเจน แตรักษาไป

เรื่อยๆ อาการของคนไขก็ไมดีขึ้น คนไขจึงไมมีทางเลือกอยางอื่นอีกนอกจาก

การเขาไปลองรักษากับหมอพื้นบาน 

  คนไขกลุมนี้แตเดิมจะไมนึกถึงหมอพื้นบานหรือนึกถึงก็ใหความสำคัญ

นอยกวาการแพทยแผนใหมมาก เมื่อเจ็บปวยจึงมุงไปที่การแพทยแผนใหม

ทันที และสวนใหญจะตระเวนรักษาในโรงพยาบาลตางๆ หลายแหง ซึ่งมัก

จะมีเสนทางเริ่มตนจากโรงพยาบาลใกลบาน จากนั้นก็ไปตอที่โรงพยาบาล

ประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลในจังหวัดใกลเคียงที่ไดรับการยอมรับ ถา 

ไมหายอีกความหวังก็จะอยูที่โรงพยาบาลสงขลานครินทรซึ่งเปนโรงพยาบาล

ที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต ถาไมหายคนที่พอมีเงินก็พยายามเขาไปรักษาตัวตอ

ในกรุงเทพฯ ในระหวางเสนทางดังกลาวนี้ คนไขบางคนอาจจะสิ้นหวังกับ 

โรงพยาบาลเร็วกวาคนอื่นๆ ซึ่งขึ ้นอยูกับเงื่อนไขของคนไขแตละคน เชน 

อาการหนักเบาของโรค ฐานะของครอบครัว และเครือขายทางสังคม  
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  ถาเปรียบเทียบภาพรวมระหวางชุมชนพุทธกับมุสลิม ผูมีระดับการ

ศึกษาสูงกับผูมีระดับการศึกษาต่ำ ผูมีประสบการณในการติดตอกับเมืองกับ

ผูไมมีประสบการณหรือมีประสบการณนอย พบวาคนในชุมชนพุทธ คนที่มี

ระดับการศึกษาสูง คนที่มีประสบการณในการติดตอกับเมือง จะเลือกการ

ตอบสนองตอความเจ็บปวยของตนดวยวิธีนี้มากกวา ซึ่งก็แสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนถึงอิทธิพลของการพัฒนาแบบใหมที่กระตุนใหคนเชื่อถือระบบการ

แพทยแผนใหม และใหความสำคัญตอระบบการแพทยพื้นบานนอย 

 

๒. การเลือกอยางเปนทางเลือก 

  คนไขสวนหนึ่งตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและความเจ็บปวยใน

ลักษณะที่เห็นวาระบบการแพทยพื้นบานเปนทางเลือกอยางหนึ่ง คนไขกลุมนี้

มองวาระบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานและระบบการดูแลรักษา

สุขภาพแผนใหมวา ตางก็มีลักษณะเฉพาะและขอเดนเปนของตัวเอง คนไข

สามารถเลือกตามความเหมาะสม โดยจุดเดนดังกลาวจะไดรับพิจารณาทั้ง

มิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการรักษาโรคและมิติทางสังคม  

  กลุมคนที่มองระบบการแพทยพื ้นบานเปนทางเลือกอยางหนึ่งนั ้น 

(ระบบการแพทยแผนใหมก็เปนทางเลือกอีกอยางหนึ่ง)  

  ประการแรก มองวาระบบการแพทยแบบพื้นบานสามารถรักษาโรค 

บางอยางไดดีกวาโรงพยาบาล ซึ่งขอตกลงใจนี้ไดจากประสบการณ ทั้ง

ประสบการณตรงของตน คือเห็นจากเพื่อนบานหรือญาติมิตร และไดฟง

จากคนอื่นที่มีประสบการณตรง โรคดังกลาวเชน โรคซางและโรคตาล 

ของเด็ก โรคเลือดสตรี โรคลม โรคอัมพฤกษ อัมพาต โรคกระดูก  

ในขณะเดียวกันก็เห็นวาโรงพยาบาลรักษาโรคบางอยางไดดีกวาแพทย 

พื้นบาน เชนโรคที่ตองผาตัด โรคที่มีบาดแผลมากๆ โรคที่เกิดจากเชื้อโรค 

นอกจากนี้ในการเจ็บปวยคราวเดียวกันนั้น คนไขอาจจะใชทั้งการรักษาแบบ

พื ้นบานและแบบสมัยใหมประกอบกัน เชน ผู ตั ้งครรภฝากทองกับทาง 

โรงพยาบาลแตคลอดกับหมอตำแย หรือคลอดที่โรงพยาบาลแตกอนคลอด

ใหหมอตำแยมาแตงทองใหกอน หรือบางคนคลอดที่โรงพยาบาลแตกลับไป

อยูไฟที่บาน เปนตน  
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  ประการที่สอง มองระบบการแพทยพื้นบานวาใหความสำคัญแกคนไข

และญาติมิตร ซึ่งเปนมิติทางสังคม เชน การเปดโอกาสใหเครือขายสังคมมี

สวนรวม การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาได การไมตองเสียคาใชจายมาก 

ฯลฯ  

  การใชระบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบานเปนทางเลือกดังกลาวจะ

ปรากฏใน ๓ ลักษณะ ลักษณะแรก เลือกวาโรคอะไรควรรักษากับหมอ

พื้นบานหรือแพทยสมัยใหม ลักษณะที่สอง เลือกวาชวงไหนควรจะเปลี่ยน

การรักษาระหวางแบบพื้นบานกับแบบแผนใหม ลักษณะที่สาม เลือกที่จะ

รักษาหลายๆ แบบไปพรอมๆ กัน 

  การมองวาการแพทยพื้นบานเปนทางเลือกอยางหนึ่งยังรวมถึงกรณีที่

คนไขไมพอใจการรักษาและทาทีของระบบการแพทยแผนใหม จึงเลือก 

ไปรักษากับหมอพื ้นบานแทน โดยที่ในความเปนจริงความเจ็บปวยนั ้น 

โรงพยาบาลสามารถรักษาได เชน คนไขไมพอใจความไมเอาใจใสของแพทย 

พยาบาล คนไขกลัวการผาตัด เปนตน 

  อยางไรก็ตามถึงแมคนกลุมนี้จะมองวาระบบการแพทยพื้นบานมีดีของ

ตัวเอง และเปนทางเลือกอยางหนึ่งของตน แตจะพบวานับวันขอบเขตของ

ความมีดีของตัวเองนั้น จะไปเพิ่มใหแกระบบการแพทยแผนใหมมากขึ้นเปน

ลำดับ เนื่องจากอิทธิพลของวาทกรรมการแพทยแผนใหมเขาถึงหมูบานตางๆ

มากขึ้น และเนื่องจากการเกิดโรคใหมๆ ขึ้นอยางตอเนื่องซึ่งหมอพื้นบาน 

ไมเคยรักษาหรือรูจัก เชน มะเร็ง ไวรัสลงตับ จนกระทั่งถึงเอดส ในขณะที่

การแพทยแผนใหมเปนผูพูดถึงโรคพวกนี้โดยตรง และเมื่อแพทยแผนใหม

หลายคนไดเขามาสนใจการแพทยพื้นบานในลักษณะของการศึกษาสมุนไพร

เพื่อใหชาวบานสามารถใชในการดูแลสุขภาพเบื้องตน แนวโนมที่คนจะเห็น

วาการแพทยพื้นบานมีไวเพื่อรักษาโรคงายๆ นับวันจะมีมากขึ้น (ซึ่งคนที่คิด

อยางนี้จะกลับมาหาหมอพื้นบานอีกครั้งก็ตอเมื่อไมมีทางเลือกอื่นแลว) หรือ

กลาวงายๆ ก็คือการตระหนักของคนไขวา ระบบการแพทยพื ้นบานมี

ลักษณะเดนของตัวเองที่สามารถใชเปนทางเลือกหนึ่งสำหรับการดูแลรักษา

สุขภาพจะคอยๆ ลดลง ยิ่งวาทกรรมของการแพทยแผนใหมที่จะเนนให 

ชาวบานสามารถใชสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื ้องตนกอนจะไปถึงมือแพทย  

(แผนใหม) ก็ยิ่งทำใหการแพทยพื้นบานดูออนดอยมีสถานะเปนเพียงสวนที่

แลวแตการแพทยแผนใหมจะจัดพื้นที่ใหอยูตรงไหน 
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บทสรุปเพื่อเริ่มตน 
ไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร หมอพื้นบานก็ยังคงอยู แตวาไมอาจคงอยู

ไดแบบเดิม ตองปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตางๆ ที่แตกตางกัน

ไปมากมาย ดังนั้นประเด็นในการอภิปรายเกี่ยวการแพทยพื้นบานหรือหมอพื้นบานจึง

ไมใชประเด็นของการกลัววาความรูของการแพทยแบบพื้นบานหรือหมอพื้นบานจะ 

หมดไป แตนาจะอยูที่ประเด็นจะทำอยางไรใหหมอพื้นบานมีศักยภาพในการปรับตัวได

อยางเหมาะสมที่สุด ซึ่งมีประเด็นถกเถียงกันในเบื้องตนดังนี้ 

๑. ตองเขาใจความหลากหลายของระบบการแพทยพื้นบานและหมอพื้นบาน 

ความหลากหลายดังกลาวมีผลมาทั้งจากวัฒนธรรม และระบบนิเวศ ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมทำใหเกิดความรู และการดำรงอยูของการแพทย

พื้นบานที่แตกตางกันไป การพยายามทำใหระบบการแพทยเปนแบบเดียวกัน 

หรืออธิบายไดดวยหลักการเดียวกัน จะนำไปสูการลดทอนศักยภาพของการ

แพทยพื้นบานในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตางๆ และกอใหเกิด

ความไมเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศเพื่อสนับสนุนการดำรง

อยู และการพัฒนาระบบการแพทยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความรูตางกัน 

๒. ศักยภาพของระบบการแพทยพื้นบานสัมพันธกับระบบนิเวศของแตละพื้นที่ 

ดังจะเห็นวาหมอพื้นบานสามารถแสวงหาสมุนไพรจากพรรณไมที่ตางกันใน

ระบบนิเวศที่ตางกันมาใชรักษาโรคตางๆ ที่คลายกันได ความรูของระบบ

การแพทยพื้นบานจึงอิงอยูกับระบบนิเวศของแตละพื้นที่มาก การไมสนใจ

การคงอยูของปาในระบบนิเวศตางๆ และพอใจกับการพัฒนาในลักษณะของ

การส่ังซื ้อสมุนไพรจากตลาดในกรุงเทพฯไปใชในทองถิ่นตางๆ ก็เทากับ 

ลดความหลากหลายของระบบความรู และศักยภาพในการพึ่งตนเองของ

ทองถิ่นในการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ยังเปนการดึงการดูแลรักษา

สุขภาพของชาวบานออกมาตางหาก ไมสัมพันธกับชีวิตสวนอื่น ทำใหมอง

เรื่องระบบนิเวศ อาหาร และเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพแยกออกจากกัน 
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๓. ปญหาเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพดวยระบบความรูและความเชื่อที่ตางกัน

ลวนเปนความสัมพันธทางอำนาจ ซึ่งงายตอการใชอคติตอระบบความรูและ

ความเชื่ออื่นที่แตกตางจากตน โดยเฉพาะจากระบบที่มีอำนาจมากกวาอยาง

ระบบของรัฐ ซึ่งจะนำไปสูความขัดแยงและการครอบงำมากกวาการ

สรางสรรค ดังนั้นในการพัฒนาระบบการดูแลรักษาสุขภาพที่เหมาะสมจึง

ควรเปดพื้นที่ใหระบบความรูและความเชื่อตางๆ ไดมีพื้นที่ของการพัฒนา

และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางเทาเทียม ในที่นี้ยอมรวมถึงรัฐ

ควรกระจายงบประมาณและสนับสนุนใหเกิดชองทางที่จะทำใหระบบการ

แพทยตางๆ ไดสืบทอดตัวเองและสามารถเลือกสรรความรูจากระบบอื่นๆ 

มาเสริมความเขมแข็งใหแกระบบของตนเอง 

๔. ระบบการดูแลรักษาสุขภาพของแตละสังคมเกิดจากการสั่งสมและการ

สืบทอดภูมิปญญามายาวนาน แตที่ผานมาภูมิปญญาดังกลาวถูกกดทับจาก

ระบบความรูสมัยใหมจนกลายเปนสิ่งไรคา แตวาก็ยังไมสูญหายไปเสียที

เดียว ยังคงหลงเหลืออยูพอสมควรในรูปของตำรับตำรา ในความทรงจำของ

ผู สูงอายุ ทั ้งหมอพื ้นบานและคนท่ัวไป ดังนั ้นการสนับสนุนการแพทย 

พื้นบานจะตองสนับสนุนใหมีการคนควาวิจัยความรูของทองถิ่นตางๆ อยาง

กวางขวาง เพื่อที่จะใหทองถิ่นไดรูวาตนมีดีอะไร และสามารถจะนำมาใช

ประโยชนในสมัยปจจุบันไดอยางไร โดยการคนควาวิจัยดังกลาวควรจะตอง

ทำในลักษณะที่เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ชุมชนมีสวนรวมอยางจริงจัง 

๕. การสนับสนุนใหมีระบบความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพหลายแบบและมี

บทบาทอยูในพื้นที่ทางสังคมเดียวกัน จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการคิดวา

ประชาชนมีสิทธิ์และมีความสามารถในการเลือกที่จะใชบริการจากความรู

อะไร อยางไร ที่สอดคลองกับปญหาของตนเอง การคิดวาจะตองจัด

ประสบการณแบบตายตัวหรือแบบเดียวใหผู คนไดย ึดถือ นอกจากไม

สามารถแกปญหาสุขภาวะของคนและสังคมที่อยางซับซอนไดแลว ในระยะ

ยาวยังจะทำใหสังคมมีความออนแอในดานความรูที่จะเผชิญกับปญหาใหมๆ 

ที่จะเกิดขึ้นอยางซับซอนตลอดเวลา ดังในปจจุบันก็จะเห็นปญหาดังกลาวนี้

อยางชัดเจน 
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วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพของกลุมและชาติพันธุที่หลากหลายในสังคมไทย 

มีความรู ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติในการดูแลชีวิตและสุขภาพแบบองครวม 

คำนึงถึงความสมดุลและการใชประโยชนจากทุนทางสังคม และฐานทรัพยากรของ 

สังคมอยางย่ังยืน นอกจากนี ้ ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพยังมีอัตลักษณเฉพาะ

วัฒนธรรม มีการสืบทอด เรียนรูและปรับตัวผานประสบการณตรง อีกทั้งผสมผสาน

กับระบบการแพทยอื่นอยางตอเนื่อง สามารถจำแนกเปน ๒ ลักษณะ คือ  

(๑) ภูมิปญญาดานสุขภาพ เกี่ยวกับสุขภาพในวิถีชีวิตประจำวัน กอใหเกิดการ

พึ่งตนเองดานสุขภาพในครอบครัวและเครือญาติ ตัวอยางเชน ดานอาหาร

พื้นบาน การใชยาสมุนไพรและยาบำรุงรางกายในบาน การฝกสมาธิ  

การดูแลสุขภาพเด็กและหญิงหลังคลอด เปนตน  

(๒) ภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบาน เกี่ยวกับการรักษาโรคของทองถิ่น ที่

เรียนรู สะสม สืบทอดและใชประโยชนในทองถิ่น ผสมผสานกับความเชื่อ

ทางศาสนา และอำนาจเหนือธรรมชาติ โดยมีหมอพื้นบานมีบทบาทสำคัญ

ในการชวยเหลือและรักษาโรค กอใหเกิดการสงเสริมสุขภาพและดูแลรักษา

โรคในชุมชน ทำใหชุมชนพึ่งตนเองดานสุขภาพได 

 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพกับระบบสุขภาพภาคประชาชน 
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เครือขายหมอพื้นบานใน ๔ ภูมิภาค ไดรวมกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนภูมิปญญา

ทองถิ่นดานสุขภาพตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๕ โดยเขารวมกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

ของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพและไดพัฒนามาเปนเครือขายที่มีทิศทางและเปาหมาย

ชัดเจน โดยมีการกำหนดยุทธศาสตรและพัฒนาโครงการรวมกันและไดรับการสนับสนุน

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

และพัฒนาเปนแผนงานพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพเพื่อพึ่งตนเองของ

ชุมชน ดำเนินงานระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เคยใหความสำคัญกับการแพทย

พื้นบานไทยในฐานะที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ สถานการณการเปลี่ยนแปลง

สภาพสังคม ปจจุบันพบวาระบบสุขภาพภาคประชาชนมีหมอพื้นบาน รวมถึงผูรูในชุมชน

จำนวนมาก เปนบุคคลที่มีสวนสำคัญในการรักษา ฟนฟู และชวยพัฒนาระบบสุขภาพ

ของชุมชน พบการทำงานเปนเครือขายที่เปนพลังหนุนใหภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

ตอบสนองตอบริบทใหมในสังคมไทย  

ในการดำเนินงานสงเสริมและพฒันาระบบสขุภาพภาคประชาชน ไดดำเนินงานตาม 

ยทุธศาสตรท่ีสำคญั ๔ ดาน คือ ๑. การสรางและจัดการความรู ๒. การอนุรักษ

และเสริมสรางฐานทรัพยากร ๓. การเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายภูมิปญญา 

ทองถ่ินดานสขุภาพ และ ๔. การพัฒนารูปแบบการใชประโยชนภมิูปญญาทองถ่ิน 

ดานสุขภาพโดยหมอพื้นบาน เพื่อใหเกิดทิศทางในการสรางและสงเสริมเปนระบบ

สุขภาพของชุมชนทองถิ่น 

 

๑. การสรางและจัดการความรู 
๑.๑ การสำรวจและจัดทำทำเนียบหมอพื้นบาน  

การสำรวจศักยภาพและความชำนาญของการดูแลรักษาความเจ็บปวยที่สะสมไว

กับตัวหมอพื้นบาน (ตาราง ๕.๑) ขอมูลการจัดการความรูเปนงานเชิงรุกเพื่อใหเห็น 

การกระจายตัวและประเภทของหมอพื้นบาน นำมาซึ่งการจัดกลุมหมอ เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู การทำทำเนียบหมอพื้นบานยังชวยใหเกิดนวัตกรรม 

เกี่ยวกับการรับรองหมอพื้นบานในชุมชน เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นตำบลวังแสง 

จังหวัดมหาสารคาม นำขอมูลที่ผานการสำรวจกล่ันกรองแลว สรางระบบของชุมชนโดย

ออกใบประกาศรับรองหมอพื้นบานในตำบลของตนเอง เพื่อใหคนในชุมชนรับรูและเกิด

การสงเสริมใหหมอพื้นบานไดแสดงศักยภาพและชวยใหหมอพื้นบานมีบทบาทดูแล

สุขภาพในชุมชนมากยิ่งขึ้น 
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การจัดการความรูเปนจุดเริ่มตนการแสดงความยอมรับในตัวหมอพื ้นบาน  

พบหมอพื้นบานจำนวน ๑,๒๒๓ คน ในพื ้นที่ ๙๑ ตำบล ๒๑ จังหวัด ซึ่งยังคง 

มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและถายทอดความรูใหกับชุมชน 

 

ตาราง ๕.๑ ประเภทหมอพื้นบาน จำแนกตามพื้นที่ภาค/จังหวัด ของแผนงานพัฒนาภูมิปญญา 

ทองถิ่นดานสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ในป ๒๕๕๐-๒๕๕๑ 

ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

เหนือ 

เชียงราย ตำบลโรงชาง  
อำเภอปาแดด 

๘ ๘ ๓ ๑     ๑ ๘ ๒๙ 

แมฮองสอน ตำบลบานกาศ อำเภอ
แมสะเรียง 

๗  ๑๑      ๓  ๒๑ 

 ตำบลแมคง  
อำเภอแมสะเรียง 

๗ ๑ ๑ ๒     ๖  ๑๗ 

 ตำบลแมยวม  
อำเภอแมสะเรียง 

๑๔ ๑ ๒๒ ๑     ๓๕  ๗๓ 

 ตำบลแมสะเรียง ๓  ๒๒ ๑     ๖  ๓๒ 

เชียงใหม ตำบลหนองตอง 
อำเภอหางดง 

๔  ๘  ๒      ๑๔ 

 ตำบลสบแมขา อำเภอ
หางดง 

๑ ๑   ๑      ๓ 

 ตำบลออนกลาง 
อำเภอแมออน 

๑ ๑   ๑ ๑   ๑  ๕ 

 ตำบลออนใต  
อำเภอสันกำแพง 

๑ ๑ ๑        ๓ 

 ตำบลสันปูเลย อำเภอ
ดอยสะเก็ด 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลทากวาง  
อำเภอสารภี 

๓          ๓ 

 ตำบลหนองควาย 
อำเภอหางดง 

๑  ๒        ๓๓ 

พะเยา ตำบลงิม อำเภอปง ๑๑    ๒    ๓  ๑๖ 

 ตำบลตุน อำเภอเมือง ๔  ๙      ๒  ๑๕ 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลแมสุก  
อำเภอแมใจ 

๖  ๖        ๑๒ 

นาน ตำบลถืมตอง  
อำเภอเมือง 

๘ ๑ ๖ ๑   ๑  ๗  ๒๔ 

 ตำบลสะเนียน  
อำเภอเมือง 

๑         ๑ ๒ 

 ตำบลศิลาเพชร 
อำเภอปว 

๑๗ ๑ ๑๐      ๓๕  ๖๓ 

 ตำบลดูใต  
อำเภอเมือง 

๙ ๒๒     ๗  ๑๕ ๑๐ ๖๓ 

ลำปาง ตำบลนาแกว  
อำเภอเกาะคา 

๗ ๔ ๒    ๓ ๒  ๖ ๒๔ 

 ตำบลวังพราว  
อำเภอเกาะคา 

๑          ๑ 

 ตำบลไหลหิน  
อำเภอเกาะคา 

๓          ๓ 

 ตำบลนาแสง  
อำเภอเกาะคา 

๑   ๑    ๑   ๓ 

 ตำบลแมกวะ  
อำเภอสบปราบ 

         ๑ ๑ 

 ตำบลใหมพัฒนา 
อำเภอเกาะคา 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลโปงน้ำรอน 
อำเภอเกาะคา 

  ๑ ๑       ๒ 

แพร ตำบลหวยออ  
อำเภอลอง 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลปงปาหวาย 
อำเภอเดนชัย 

๒      ๑    ๓ 

 ตำบลหวยไร  
อำเภอเดนชัย 

๑          ๑ 

 ตำบลทุงศรี  
อำเภอรองกวาง 

๔         ๒ ๖ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลบานเวียง 
อำเภอรองกวาง 

๑          ๑ 

 ตำบลหวยโรง  
อำเภอรองกวาง 

๑          ๑ 

 ตำบลวังชิ้น  
อำเภอวังชิ้น 

  ๑ ๑      ๑ ๓ 

 ตำบลทุงแลง  
อำเภอลอง 

๑  ๑        ๒ 

 ตำบลแมพุง  
อำเภอวังชิ้น 

๓          ๓ 

รวม ๑๓๔ ๔๑ ๑๐๙ ๙ ๖ ๑ ๑๒ ๓ ๑๑๔ ๒๙ ๔๕๘ 

อีสาน 

สกลนคร เครือขายหมอพื้นบาน 
จ.สกลนคร 

๒๒ ๘ ๗  ๑๐  ๔ ๖ ๒ ๗ ๖๖ 

อุดรธานี ตำบลนาคำ  
อำเภอบานดุง 

๑๑ ๘ ๑ ๒       ๒๒ 

 ตำบลนาไหม  
อำเภอบานดุง 

๘ ๘  ๒       ๑๘ 

 ตำบลบานจันทร 
อำเภอบานดุง 

๒๕ ๑๖ ๒ ๓       ๔๖ 

 ตำบลบานมวง  
อำเภอบานดุง 

๒๕ ๖  ๒       ๓๓ 

 ตำบลวังทอง  
อำเภอบานดุง 

๑๙ ๘         ๒๗ 

วังแสง ตำบลวังแสง  
อำเภอแกดำ 

๑๔    ๓ ๙ ๒๐  ๑๐  ๕๖ 

เชียงเหียน ตำบลเขวา  
อำเภอเมือง 

๔  ๑      ๓  ๘ 

กันทรวิชัย ตำบลศรีสุข  
อำเภอกันทรวิชัย 

๕  ๑        ๖ 

สุรินทร ตำบลฤๅษี  
อำเภอเมือง 

๒ ๒ ๑ ๒     ๒  ๙ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลตาเบา  
อำเภอปราสาท 

๘  ๘ ๑   ๓  ๒ ๑ ๒๓ 

 ตำบลเขวาสินรินทร 
กิ่งเขวาฯ 

๒ ๑ ๓ ๑     ๒  ๙ 

 ตำบลตระแสง  
อำเภอเมือง 

๓          ๓ 

อุลบราชธานี อำเภอศรีเมืองใหม ๒๐ ๑๐ ๘ ๒    ๓ ๔ ๑๒ ๕๙ 

ศรีษะเกษ ตำบลกันทราลักษณ 
อำเภอขุขันธุ 

๕ ๔ ๒ ๒      ๔ ๑๗ 

ชัยภูมิ ตำบลหวยยายจิ๋ว 
อำเภอเทพสถิต 

๙ ๑ ๓ ๑ ๑  ๑ ๑ ๑ ๕ ๒๓ 

 ตำบลนายางกลัก 
อำเภอเทพสถิต 

๔  ๓        ๗ 

กาฬสินธุ       ๑๘   ๓๙ ๔๓ ๑๐๐ 

รวม ๑๘๖ ๗๒ ๔๐ ๑๘ ๑๔ ๒๗ ๒๘ ๑๐ ๖๕ ๗๒ ๕๓๒ 

กลาง 

อุทัยธานี ตำบลบานไร  
อำเภอเทพสถิต 

๑          ๑ 

 ตำบลโปงนก  
อำเภอเทพสถิต 

๒ ๒ ๑ ๒   ๑  ๓ ๑ ๑๒ 

 ตำบลวังตะเม  
อำเภอหนองบัวระเหว 

๔ ๑ ๑    ๒  ๕ ๒ ๑๕ 

 ตำบลหวยเยอ  
อำเภอหนองบัวระเหว 

๕ ๑      ๑ ๕  ๑๒ 

 ตำบลวะตะแบก 
อำเภอเทพสถิต 

๙ ๑ ๖ ๑   ๓   ๑ ๒๑ 

อางทอง ตำบลไชโย  
อำเภอไชโย 

๒  ๕ ๓       ๑๐ 

 ตำบลมงคลธรรมนิมิต 
อำเภอสามโก 

๑  ๑ ๑       ๓ 

 ตำบลรำมะสัก  
อำเภอโพธิ์ทอง 

๑  ๑ ๑     ๑  ๔ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

 ตำบลโพสะ  
อำเภอเมือง 

๑ ๑         ๒ 

อยุธยา ตำบลเชียงรากนอย 
อำเภอบางปะอิน 

๓ ๑ ๒        ๖ 

 ตำบลหนองน้ำสม 
อำเภออุทัย 

๒ ๑ ๒    ๑    ๖ 

 ตำบลบางโคนม 
อำเภอเสนา 

  ๑        ๑ 

 ตำบลไผลิง  
อำเภอเมือง 

๒  ๒        ๔ 

 ตำบลคลองสะบัว 
อำเภอเมือง 

  ๑        ๑ 

 ตำบลในเมือง  
อำเภอเมือง 

๒  ๓      ๑  ๖ 

 ตำบลบางซาย  
อำเภอบางซาย 

๒  ๒      ๑  ๕ 

 ตำบลบางปะหัน 
อำเภอบางปะหัน 

๒ ๑ ๑      ๑  ๕ 

 ตำบลพะยอม  
อำเภอวังนอย 

๑  ๑        ๒ 

อุทัยธานี ตำบลบานไร  
อำเภอบานไร 

๕ ๒   ๓  ๒  ๒  ๑๔ 

 ตำบลทัพหลวง 
อำเภอบานไร 

๑          ๑ 

ฉะเชิงเทรา ตำบลแกนมะกรูด 
อำเภอบานไร 

๓    ๑      ๔ 

 ตำบลสะนำ  
อำเภอบานไร 

๑   ๑   ๑    ๓ 

 ตำบลทาตะเกียบ 
อำเภอทาตะเกียบ 

๑๐ ๑     ๑   ๒ ๑๔ 

 ตำบลทากระดาน 
อำเภอสนามชัยเขต 

๒ ๑ ๑     ๑   ๕ 

รวม ๖๒ ๑๓ ๓๑ ๙ ๔ ๐ ๑๑ ๒ ๑๙ ๖ ๑๕๗ 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 
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ภาค/จังหวัด พื้นที่ 

ประเภทหมอพื้นบาน 

รวม หมอยา
สมุนไพร 

หมอ 
เปา 

หมอ 
นวด 

หมอ
ตำแย 

หมอ 
ยาฝน 

หมอ
บำบัดพิษ 

หมอ
กระดูก 

หมอ
บำบัด 
พิษงู 

หมอ
พิธีกรรม 

อื่นๆ 

ใต 

พัทลุง ตำบลตำนาน  
อำเภอเมือง 

๙ ๒ ๗ ๒   ๓ ๒ ๙ ๖ ๔๐ 

 ตำบลพนางตุง  
อำเภอควนขนุน 

   ๑      ๓ ๔ 

นครศรีธรรมราช ตำบลเชียรเขา  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

๒  ๑        ๓ 

 ตำบลนาเหรง  
อำเภอนบพิตำ 

๑        ๑  ๒ 

กระบี่ ตำบลคลองทอมเหนือ  
อำเภอคลองทอม 

๓          ๓ 

สงขลา อำเภอรัตภูมิ ๔  ๑        ๕ 

 พังงา ตำบลทาอยู  
อำเภอตะกั่วทุง 

  ๒        ๒ 

 ตำบลทายเหมือง 
อำเภอทายเหมือง 

  ๒        ๒ 

 อำเภอเกาะยาว ๑  ๘        ๙ 

ปตตานี อำเภอสายบุรี ๒         ๔ ๖ 

รวม ๒๒ ๒ ๒๑ ๓ ๐ ๐ ๓ ๒ ๑๐ ๑๓ ๗๖ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐๔ ๑๒๘ ๒๐๑ ๓๙ ๒๔ ๒๘ ๕๔ ๑๗ ๒๐๘ ๑๒๐ ๑,๒๒๓ 

 

ตาราง ๕.๑ (ตอ) 
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๑.๒ การพัฒนาองคความรู การดูแลและสรางเสริมสุขภาพ 

ความรูแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ ๑. ความรูที่อยูในตัวหมอ หรือความรู

ซอนเรน (Tacit Knowledge) เปนประสบการณที่สั่งสมมายาวนาน เปนภูมิปญญาที่อยู

ในตัวคน และ ๒. ความรูที่อยูในตำรา คัมภีร ใบลาน หรือในเอกสารตางๆ ในทาง

วิชาการ หรือ ความรูเดนชัด (Explicit Knowledge)  

จำแนกออกได เปนชุดความรูเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ และความรูเพื่อการ

บำบัดรักษาโรคและอาการตางๆ ไดแก  

 

๑.๒.๑ ชุดความรูพื้นบานในการดูแลสรางเสริมสุขภาพ  

 (๑) ตำรับอาหารกะเลิง ซึ่งมีเนื้อหาวาดวยอาหารการกินตามฤดูกาล

ของคนในแถบเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร รวมถึงความรูเกี่ยวกับ

วิถีการเก็บพืชพันธุ การปรุงและการบริโภค อาหารกะเลิงเปน

อาหารบำรุงสุขภาพของทุกกลุมวัย การเก็บขอมูลอาหารยังพบ 

คำบอกเลาวา การกินอาหารพื ้นเมืองเชนนี ้ชวยใหชาวกะเลิง 

อายุยืนและแข็งแรง  

   ชุดความรู เก็บรวบรวมจากกลุมชาติพันธุกะเลิง บานบัว  

บานกุดแฮด บานนามอง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โดย

นายยงยุทธ ตรีนุชกร (เครือขายอินแปง) 

 

 (๒) ตำรับอาหารชาวบน เนื้อหาวาดวยภูมิปญญาอาหารตามฤดูกาล

ที่มีความสัมพันธกับธรรมชาติของชาวบนหรือญัรกุร ที่เปนชนกลุม

นอยกลุมหนึ่งอาศัยบริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ เขต จังหวัดชัยภูมิ 

คนกลุมนี้อยูบนภูเขา คนอยูพื้นราบจึงเรียกคนกลุมนี้วา “ชาวบน

หรือคนดง” ความรูที่ไดสะทอนใหเห็นวาอาหารทองถิ่นชาวบน 

เปนอาหารจากปาธรรมชาติ วิธีเก็บหามาปรุงจะมีลักษณะงายๆ 

แตผูเฒาแมแกที่กินอาหารพื้นถิ่นมาตลอดมักจะมีสุขภาพดี ทำให

อายุยืน  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากกลุมชาติพันธุชาวบน บานน้ำลาด 

อำเภอเทพสถิตย จังหวัดชัยภูมิ โดยเครือขายเกษตรนิเวศน  

เทพนิมิตย จังหวัดชัยภูมิ 
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 (๓) ขาวเปนยา วิถีการผลิตขาว มีประเพณีพิธีกรรมใหขาวเปน

สัญลักษณความอยูดีมีสุขของ ขาวนอกจากเปนอาหารหลักที่รับ

ประทานอยูทุกวันแลว ภูมิปญญาหมอพื้นบานยังนำขาวมาทำยา

เพื่อดูแลรักษาสุขภาพอีกดวย  

   ชุดความรูนี้เก็บรวบรวมจากเครือขายหมอพื้นบาน จังหวัด

อุบลราชธานี 

 

 (๔) การดูแลแมหลังคลอดชนเผากระเหรี่ยง ซึ่งมีเนื้อหาวาดวย วิถี

การกิน ขอหาม คำสอน เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพดีของทั้ง

แมและเด็ก ซึ่งเปนการฟนฟูวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพซึ่งเคยมี

แบบแผนการปฏิบัติที่เอื้อตอการดูแลสุขภาพ แลมิติความสัมพันธ

ที่ดีในชุมชน 

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากชาวกะเหรี่ยง บานแมพุงหลวง 

ตำบลแมพุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

 

 (๕) การอยูไฟหลังคลอดตามวิถ ีวัฒนธรรมลานนา กลาวถึง 

ภูมิปญญาการดูแล แมมาน(หญิงตั ้งครรภ) และแมก๋ำเดือน 

(หญิงหลังคลอด) รวมถึงความรู ในการดูแลทารกแรกเกิด 

วัฒนธรรมการดูแลเชนี้ผสมผสานทั้งการใชยาสมุนไพร พิธีกรรม 

ความเช่ือ ซึงตางมีเปาหมายเดียวกันคือชวยใหแมและเด็ก ตลอดจน 

สามีและคนในครอบครัว คนในชุมชนมีสุขภาวะรวมกัน  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากเครือขายหมอเมือง (หมอพื้นบาน) 

จังหวัดลำปาง พะเยา 

 

 (๖) ภูมิปญญาพื้นบานอีสานเพื่อการพึ่งตนเอง เปนการรวบรวม

ความรู ทั ้งการดูแลสรางเสริมสุขภาพและการบำบัดรักษาตาม 

ภูมิปญญาของชาวอีสาน ประกอบไปดวยความรู เรื่อง อาหาร 

การดูแลแมและเด็ก สมุนไพร นวด พิธ ีกรรม ฮีต คอง 

ประเพณี โสกและพิษบำบัด ชุดความรูนี้มีความสำคัญอยางยิ่ง 

เนื่องจากเปนครั้งแรกที่ไดจัดระบบและโครงรางการดูแลสุขภาพ

แบบอีสานขึ ้น และใชเปนแนวทางในการศึกษา พัฒนา และ

จัดการความรูตามแนวโครงสรางนี้ไดอยางตอเนื่อง (ภาพ ๕.๕)  
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ภาพ ๕.๕ โครงสรางระบบการดูแลสุขภาพชุมชนอีสาน 

ระบบดูแลสุขภาพชุมชนอีสาน 

อาสาสมัครนักวิจัยไทบานโครงการละ ๑๐ คน รวม ๗๐ คน 

หมอพื้นบานระดับครูในพื้นที่จังหวัดที่โครงการตั้งอยู 

สกลนคร/อุดรธานี/อุบลราชธานี/กาฬสินธุ/มหาสารคาม/ชัยภูมิ/สุรินทร 

 

อาหาร 
พื้นบาน 
บำบัด 

สมุนไพร 
บำบัด 

พิษ 
บำบัด 

อุบัติเหตุ 
บำบัด 

นวด 
บำบัด 

แมและ 
เด็ก 
บำบัด 

พิธีกรรม 
บำบัด 

ฮีต-คอง 
บำบัด 

โสก 
บำบัด 

เคาโครง 
กระบวนการ 

เคาโครง 
ความคิด 

ฐานขอมูล ฯลฯ 
ฐานขอมูล 

หมอพื้นบานอีสาน 
ฐานขอมูล 

สมุนไพรอีสาน 
ฐานขอมูล 

โรคกับตำรับยาและอาหาร 

สัมนาตรวจสอบแกไขแตละประเด็น 

ทำโปรแกรม/รวบรวม/แยกแยะ 

คนหา/คัดเลือก/จัดเสวนารายโครงการ อบรม 
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   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากเครือขายหมอพื้นบาน ๗ จังหวัด

ภาคอีสาน คือ สกลนคร อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ 

สุรินทร อุบลราชธานี ชัยภูมิ โดยเครือขายสุขภาพวิถีไทอีสาน  

 

 (๗) การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภและหลังคลอดดวยภูมิปญญา

พื้นบานจังหวัดอางทอง เนื้อหาประกอบดวยแนวคิด และวิธีการ

ตางๆ ที่ถายทอดมาจากภูมิปญญาหมอตำแย จังหวัดอางทอง 

ซึ่งมีลักษณะที่แสดงใหเห็นแนวทางปฏิบัติที่คลายคลึงกันของ 

ภูมิปญญาเรื่องนี้ในเขตภาคกลาง และมีอิทธพลสูแนวทางปฏิบัติ

ทั่วไปที่สถานพยาบาลของรัฐใหการสนับสนุนอการอยูไฟหลังคลอด 

กลาวคือ วิธีการอยูไฟ มักจะประกอบดวย นวด อบ ประคบ 

นั่งถาน นึ่งทองและพอก  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากเครือขายหมอพื้นบานและแพทย

แผนไทยจังหวัดอางทอง 

 

 (๘) โสกอีสาน (โฉลกอีสาน) คือ เนื้อหาเกีย่วกบัศาสตรการดำรงชีวิต 

ที่มีการจัดสมดุลกับสภาพแวดลอม โดยการคาดคำนวณลักษณะที่

ตัง้บานเรือน การเลือกอุปกรณในการประกอบอาชีพ สรางเคร่ืองมือ 

เครื่องใชตางๆ หากชาวอีสานใชหลักโสกอีสานแลวจะชวยใหเกิด

ความสุขสงบในชีวิตและชุมชน  

   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากผูรู ในจังหวัดมหาสารคาม โดย

เครือขายสุขภาพวิถีไทอีสาน และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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๑.๒.๒ ชุดความรูพื้นบานในการบำบัดรักษา  

 (๑) การกวาดยาเด็กเล็ก เปนการเก็บรวบรวมความรูตามภูมิปญญา 

ที่ปรากฏในตำราพระโอสถนารายณ และการสัมภาษณหมอยา 

แผนโบราณที่ไดรับมรดกความรูจากพอที่เปนหมอยาเด็กที่มีความรู 

มาก การกวาดยาเด็ก ใชรักษาอาการซางและละอองไข ไอ มี

เสมหะ และรักษาอาการท่ีไมทราบสาเหตชุดัเจน เชน ปกษี ท่ีอาจ

เกิดจากเด็กตกใจกลัว รองไห ไมดูดนม ซึ่งการกวาดยาเด็กมักทำ

รวมกบัผกูขอมือเรียกขวญัเดก็ดวย 

   ชุดความรู น ี ้ศ ึกษาจากหมอกวาดยาเด็ก ผู ส ืบทอดจาก 

บรรพบุรุษ เปนตระกูลเกาแก ตั้งอยูเขตเจริญกรุง กรุงเทพฯ โดย

เครือขายแพทยแผนไทยประยกุต 

 

 (๒) ตำรับยาพืน้บาน อำเภอแมสะเรียง คือ การรวบรวมภมูิปญญา

หมอพ้ืนบานท่ียงัถายทอดไวดแูลลกูหลานและคนในหมูบาน  

   ชุดความรูนี ้เก็บรวบรวมจากหมอพื้นบานอำเภอแมสะเรียง 

จังหวัดแมฮองสอน โดยเครือขายผญาสุขภาพลานนาจังหวัด

แมฮองสอน 

 

 (๓) ตำรับยาพอหลวงแสนจอมคีร ี เปนภูมิปญญาที่บันทึกไวในปปสา

ของพอหลวงแสน ถูกนำมาอานและแปลจากภาษาลานนาเปนไทย 

พบความรูเรื่องยาสมุนไพร พิธีกรรม โฉลกบานและคาถาปองกัน

ภยัอนัตรายตางๆ 

   แปลโดยกลุมหมอพื ้นบานและลูกหลานพอหลวงแสนใน 

อำเภอเกาะคา จงัหวดัลำปาง 

 

 (๔) การรักษาพิษ (ปฮ) กลุมชาติพันธุไทย-เขมร มีการสะสมความรู

เรื่องปฮ(พิษ) ที่เชื่อวามีสาเหตุจากเลือดหรือลม กระทำใหรางกาย

เสียสมดุล และพิษอาจเกิดจากเวทยมนตคาถา ของขลัง หรือถูก

คณุไสย และสาเหตท่ีุรบัพิษสูรางกายยงัรวมถึงพิษจากสตัวมีพิษดวย 

กลุมชาติพันธุน้ีไดสะสมความรูในการบำบัดแกไขผูท่ีไดรบัพิษ 
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   ชุดความรูเก็บรวบรวมจากหมอพื้นบานในจังหวัดสุรินทร โดย

เครือขายสุขภาพวิถีไทอีสาน 

 

 (๕) ตำรับสมุนไพรพื้นบานหมอจันด  ี เข็มเฉลิม เปนหนังสือที่

รวบรวมความรูการรกัษาชาวบานดวยการใชตำรับยาสมนุไพรของพอ

หมอจันด ี เข็มเฉลิม แพทยตำบลอำเภอพนมสารคาม จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนบิดาของผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม นอกจากตำรับ

ยายังไดรวบรวมการบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และฟ นฟูความ

สัมพันธของผูคนในเขตปาชุมชนรอบๆ ปาตะวันออก เพื่อสรางวิถี

การพ่ึงตนเองและฟนฟฐูานทรพัยากรดวย  

   ชุดความรู นี ้รวบรวมจากตำรับสมุนไพรพื ้นบานหมอจันด ี 

เข็มเฉลิม โดยเครือขายปาตะวันออก จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 

 (๖) ภูมิปญญาหมอพื้นบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อหาเกิด

จากการจัดการความรู โดยกระบวนการแลกเปล่ียนและใชประโยชน

การดูแลสุขภาพตนเองใน ๔ กลุมอาการคือ กลุมอาการของระบบ

ไหลเวียนโลหิต (แกลม) กลุมอาการของระบบทางเดินอาหาร กลุม

ยาแกไขและกลุมอาการของระบบผิวหนัง ซึ่งสอดคลองกับการ

สนบัสนนุการใชยาตามบัญชียาหลกัแหงชาติ 

   ชุดความรูรวบรวมจาก ชมรมแพทยแผนไทยวัดหนาพระเมร ุ

และกลุมหมอพ้ืนบาน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 (๗) ความรูเรื่องเพดเลือด เปนอาการเจ็บปวยจากโลหิต (เลือด) 

พิการเกิดโทษกับสุขภาพไดทั้งของผูชายและผูหญิง ซึ่งคนในชุมชน

เจบ็ปวยจากอาการน้ีมาก ภมิูปญญาหมอบานแกไขดวยยาสมนุไพร

และงดอาหารแสลงของ 

   ชุดความรูรวบรวมจากกลุมหมอพื้นบานตำบลตำนาน อำเภอ

เมือง จงัหวดัพทัลงุ 
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 (๘) การนวดขิดเสน การนวดพื้นบานของชาวเกาะยาว เพื่อบำบัด

อาการปวด เคล็ด ขดัยอก และอาการปวดเม่ือยกลามเน้ือและเสน 

เน่ืองจากการทำประมงซ่ึงตองใชแรงมาก 

    ชุดความรูรวบรวมจากกลุมหมอพื้นบาน อำเภอเกาะยาว 

จังหวัดพังงา 

 

๒. การอนุรักษและสรางเสริมฐานทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน 
ระบบสุขภาพชุมชนไมสามารถแยกขาดจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ อัน 

หมายถึง สมุนไพร พืชพันธุธัญญาอาหาร เพราะฐานทรัพยากรเปนรากฐานของ 

อาหาร ยาสมุนไพร ที่อยูอาศัย แมแตสารควบคุมแมลงศัตรูพืชที่เปนมิตรตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม ตางตองใชพืชสมุนไพรแทนที่สารเคมีอันตราย ดังนั้นฐานทรัพยากรจึงมี

ความสำคัญยิ่งตอการสรางเสริมสุขภาพ และมีนัยยะตอการพึ่งตนเองดานสุขภาพของ

แตละชุมชนทองถิ่น ดังนี้ 

หนึ่ง สมุนไพรควรมาจากแหลงทรัพยากรตามธรรมชาติเปนหลัก แมจะมี

การนำมาเพาะปลูกตามรอบบาน สวน ทุงนา ปาชุมชนและแปลงเพาะพันธุ แตควร

อนุรักษและสงเสริมใหปาธรรมชาติมีความความยั่งยืน 

สอง ความหลากหลายทางชีวภาพเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญ

อยางยิ่งยวด ดังนั้นในการทำงานสงเสริมการใชประโยชนจากภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ จึงไมควรละเลยในการรักษาและสงเสริมในเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

ปฏิบัติการเชนนี ้นอกจากพื ้นที่ดำเนินการของเครือขายหมอพื ้นบานแลว ใหดูการ

เคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม และการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อคุมครองทรัพยากร

ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นของประเทศ (วิฑูรย ๒๕๕๑) 

สาม ทุกพื ้นที่ตองใหความสำคัญกับปาธรรมชาติหรือปา ซึ่งเปนภูมิทัศน

วัฒนธรรม ที่ดำรงอยูไดดวยการส่ังสมความรูและภูมิปญญา ที่มีตั้งแตการใชประโยชน 

อนุรักษ พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ยศ (๒๕๔๒: ๒๐-

๒๓) อาจกลาวไดวาหมอพื้นบานหรือปราชญในชุมชนตางเติบโตเรียนรูมาจาก คลังแหง

ปญญาหรือปาธรรมชาติ เนื่องจากหมอยาพื้นบานจะขาดวัตถุดิบหรือแหลงยาจากปา 

ไมไดเลย รวมถึงการบำรุง ปองกันโรคตางๆ ตองอาศัยอาหารการกินจากปาธรรมชาติ

เชนกัน 
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ดังนั้นภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน จึงเปนองคความรูที่พัฒนาขึ้นในบริบททาง

กายภาพและวัฒนธรรมที่มีการปฏิสัมพันธระหวางคนกับระบบนิเวศหนึ่งๆ หากขาดฐาน

ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีความแตกตางทางภูมิทัศน

วัฒนธรรมแลว จะเปนการยากลำบากอยางยิ่งในการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการ 

พึ่งตนเองดานสุขภาพใหกับชุมชนไดอยางย่ังยืน การอนุรักษและใชประโยชนพืชสมุนไพร

ในแตละทองถิ่น จึงตองอาศัยกระบวนการเรียนรูรวมกันกับหมอพื้นบานหรือผู ตลอดจน 

ผูนำในทองถิ่น และเยาวชนคนรุนใหม ทำการสำรวจพืชพันธุไมสมุนไพร เก็บตัวอยาง

มาแลกเปลี่ยนความรู จัดทำแผนที่ชื่อตนไมและสรรพคุณ และดำเนินงานหรือสราง

กิจกรรมเดินปาศึกษาระบบนิเวศและพรรณไม สิ่งเหลานี้ไดพิสูจนผานการทำงานใน 

แผนงานวา เปนเครื่องมือหรือแนวทางอยางดีในการอนุรักษ ฟนฟู และนำทรัพยากรมา

ใชประโยชน  

ยุทธศาสตรการอนุรักษและสรางเสริมฐานทรัพยากรอยางย่ังยืน จึงมีความ

สำคัญมาก ตามที่โครงการตางๆ เห็นความสำคัญ แลวคอยริเร ิ่มสำรวจแหลง

ทรัพยากรในทองถิ่นทั้งที่มีอยูในทองถิ่นและหาจากแหลงอื่น เพื่อมาสรางฐานการพึ่ง

ตนเองตอไป ดังตาราง ๕.๒ 
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ตาราง ๕.๒ แสดงผลการสำรวจสมุนไพรเพื่อการอนุรักษและประโยชนใชสอยของชุมชน 

เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดลำปาง 

ปนสะเมา (สุรพาคำพิษนาศ) 
ตึ่งเครือคำ ดองดึง  
โปงตดหมา หนาดคำ 

- เมล็ดฝางเสน เล็งจอน  
กองแกบเครือแดง  
คนทา (ไมจี้) ดิกเดียม  
คอนกอง 

ศูนยการเรียนรู 
หมอพื้นบานบานทุงแลง 
อำเภอแมสะเรียง  
จังหวัดแมฮองสอน 

ครอบตลับ (กลองขาวหลวง) 
เจตมูลเพลิง (ปดปวแดง) 
ตะโกนา (มะโก) มะเกลือ  
(ผีเผา) มะหาด (หาด)  
สเปาลม 

ไพล ขมิ้นครอบตลับ  
กระชาย กระเพาะดำ  
เหงือกปลาหมอ คนทีสอ  
ผักกาดน้ำ ผักเสี้ยน หนุมาน
ประสานกาย สะปานโกน 
เปราะหอม 

สะเปาลม ไพล ขมิ้น มะกรูด 
ตะไคร ขา 

หมอพื้นบาน  
จังหวัดแพร 

เหนง (วานสาหลง)  
ผักนางดีด (หายไป)  
ผักเสี้ยนผี ฮอสะพานควาย 
ดูกไกขาว ดูกไกดำ 

ไพล ฮอสะพานควาย  
หัวยาขาวเย็น ยานางแดง 
กวาวเครือดำ กราวเครือแดง  
กรรณิการ เหนง ฝาง  
ดูกไกดำ ดูกไกขาว  
วานทรหด 

ฝางเสน ฮอสะพายควาย  
หัวยาขาวเย็นเหนือ  
กราวเครือดำ กราวเครือขาว  
ดองดึง เปลานอย  
วานสาวหลง อบเชย  
หอมไกล กอมขม กาสามปก 
สมปอยหวาน ปอธง 

หมอพื้นบานตำบลดูใต 
อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

กราวเครือแดง กราวเครือดำ  
กราวเครือขาว จะคานแดง 
จันทรแดง จันทรขาว  
ฮอสะปาย กวางหีแจะ  
(กวางหีเปยะ) 

ฮอสะปายควาย  
เจตมูลเพลิง (ปดปวแดง) 
เครือรางแดง มะเขือแจเครือ 
ดีปลี ไพร มะคำดีควาย  
ขี้เหล็ก เหงือกปลาหมอ 
ตะไครหอม ขึงหูมา  
กางปลาเต็ด 

ไพล เจตมูลเพลิง ดีปลี 
เหงือกปลาหมอ ตะไครหอม 
ผักดีด 

หมอกลุมกวาน 
(เครือขายหมอเมือง 
จังหวัดพะเยา) 

ตึ่งเครือคำ เปลาเลือด  
ปลาไหลเผือก รางเย็น  
สุรปดคำ บังคะอุย 

รางจืด ไพ ขมิ้นเครือ  
ฟาทะลายโจร เอี้ยงหมายนา 
เขียงหูชาง เขียงหูมา  
ตนเฒาลืมไม  

แหนงหอม หรือวานสาวหลง 
ระหุงแดง ปลาไหลเผือก  
ออยดำ ออยจืด ชะเอมตน 
ตึงเครือคำ งวนตากหงาย 
เถาวัลยเปรียง เถาเอนออน 
ปญจขันธ (เจียวกูหลาน) 
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เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

รักษมอนยาปาแดด  
จังหวัดเชียงราย 

เครือหนำแน (รางจืด)  
ฮอสะปายควาย  
กำลังเสือโครง เกี๋ยงหัวมา 
เครือกองแกบ เครือขาวหมวก  
หญาขาวจี่ วานสารพิษ  
หญาปาชาหมอง  
วานชักมดลูก ฝางเสน  
หญาน้ำหมึก หลับมืนหลวง  
ผีเสื้อนอย สารขาวตอก  
สารขาวนึ่ง หญารากเหลือง 
เกี๋ยงหัวมา หญาปกตอ  
ผักหนองน้ำ คางคาวดำ  
วานตะเข็บ บอระเพชรพุงชาง 
(สบูเลือด) ผักปูยา พันงูขาว 
มูกนั่ง เมาควาย  
เครือกองแกลบ  
เครือออน หลวง เครือเดา 
กาฝากตางๆ 

เครือหนำแน (รางจืด) ฮอ
สปายควาย กำลังเสือโครง 
เกี๋ยงหัวมา รางแดง ดอก
บุญนาค ดอกสาระภี มา
กระทืบโรง หญาปาชาหมอง 
มะเขือแจเครือ ฝางเสน กวาว
เครือขาว,แดง, ดำ ออยแสน
สวน ขมิ้นเครือ วานชักมดลูก 
ดีงูวา เหมือดคน เปาเลือด 
เถาวัลยเปรียง ขาวเย็นเหนือ 
ขาวเย็นใต กาฝากชนิดตางๆ 

- 

ชมรมเกษตร 
นิเวศนเทพนิมิต  
จังหวัดชัยภูมิ 

ทองกราวเครือ สะคาน  
พญามือเหล็ก  
หัวยาขาวเย็นเหนือ  
มากระทืบโรง  
สบูเลือดเทา ตนคางคาว 

ฟาทะลายโจร เสลดพังพอน 
ทองพันชั่ง ขมิ้น วานใจเหลือ 
เพชรสังฆาต บอระเพชร  
วานงู วานไพร ขมิ้นออย  
หัวไพล วานชักมดลูก  
วานนางคำ วานมหาเมฆ 

วานใจเคลือ เสลดพังพอน 
ขมิ้น รางจืด มหาเมฆ  
วานงู วานไพร 

ตาราง ๕.๒ (ตอ) 
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ตาราง ๕.๒ (ตอ) 

เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

ชมรมหมอพื้นบานสืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น  
จังหวัดอุดรธานี 

ขาวเย็น ขาวเย็นใต  
เจตมูลเพลิง 

เสลดพังพอนตัวเมีย  
เหงือกปลาหมอ 

ขิงโคตน โลดทะนงแดง  
พังดี ดากวาง ตาใกล  
หญาหนวดแมว สลดพังพอน 
เหงือกปลาหมอ ดีปลาดอ 
สามพันงา หวานมา  
หวาชักมดลูก มะเขือบา  
ฟาทะลายโจร เลบครุต  
กลิ้งกลางดง ดุกใส  
ชุมเห็ดเทศ เฮ็นกวาง 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดสกลนคร 

หัวรอยรู ขาวเย็นเหนือ  
รังรอน (ไมไฟ) ประดงเลือด 
อบเชยญวน 

- - 

ชมรมหมอพื้นบาน จังหวดั
อุบลราชธานี 

ตะไครตน ฝนแสนหา  
ขาตน จวงหอม งิ้วดำ  
ประดงทุกชนิด ประดงเหลือง 
ตาไก (กำแพงเจ็ดชั้น) 
ตากวาง แกนจำปา  
ดูกใส ดูกขาว กำแพงเกาชั้น  

- ขันทองพยาบาท  
กำแพงเจ็ดชั้น กำแพงเกาชั้น 
ตานกกลด สิ่วหมอน แดง 
ฮาด ขี้หดแดง ปบ กระถิ่น 

ศูนยสมุนไพรตะบัลไพร 
จังหวัดสุรินทร 

ลำพุกขาว ตับเตาตัน  
แสลง ไมไฟ 

ตับเตาตน อบเชย พญายา 

หมอพื้นบาน  
ตำบลกันทรารมณ  
อำเภอขขุันธุ  
จังหวัดศรีสะเกษ 

ปงคี มาโรยกุล แสงพันเครือ ประดงเลือด 
เชอเพลิง 

- 

เครือขายปาตะวันออก  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชันสน 
จันทนแดง 

ยางบง จันทนา จันทนเทศ
พริกไทย ดีปลี เทพธาโร  
วานเปราะหอม ขมิ้นชัน  
ขมิ้นออย ไพล กฤษณา  
ตะเคียนยางนา 

- 
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เครือขาย 
สมุนไพร 

ชนิดใกลสูญพันธุ 

สมุนไพร 

ชนิดที่ปลูกเพิ่ม 

สมุนไพร 

ชนิดขยายพันธุแจกจาย 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตะโกน มะกา - - 

หมอพื้นบาน 
จังหวัดอางทอง 

ตะโกนา ใบหนาด ขา ตะไคร ไพล ขมิ้น  
พลับพลึง ใบหนาด ใบระหุง 
วานชักมดลูก มะกรูด มะรุม 
วานหางจระเข 

- 

อุทยานการเรียนรูสมาคม 
จังหวัดอุทัยธานี 

เครือยางเหลือง อุมลูกดูหนัง 
เทพทาโร ตุมตาแดง ฮอ
สะพายควาย บัวสันโดษ 
พญาทาสะเอว อัคคีทวาร  

วานนางคำ วานเอ็นเหลือง 
วานมาฮอ 

เสนสาวหลง อบเชยไทย 

หมอบานพื้นบานภาคใต 
จังหวดัพัทลุง 

นูด (ชลูด) เรียนเทศ สะบา 
หลุมนก (กำแพงเจ็ดชั้น)  
หัวรอยรู (กระเชาผีมด) 
ไหลเผือก ไมคอนตีหมา  
ยานเอ็นมา ตนตายปลายเปน 
ทาวยายปลวก (พญามือเหลก็)  
ตนไขเนา กลวยมุดสัง  
ตะขบดง เพกา ตนมิหลา 

เหมรดอกขาว (มังเร)  
เข็มขาว เรียนเทศ  
เจตมูลเพลิงดอกแดง  
มะแวงเครือ เทายายมอม  
ตนมิหลา ตาหมัด ทองพันชั่ง 
หัวไพล เสลดพังพอน 

วานสาวหลง หญานวดแมว 
เสลดพังพอนตัวผู  
วานขุนแผน 

 

ตาราง ๕.๒ (ตอ) 
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๓. การเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ

และการแพทยพื้นบาน 
การรวมตัวจากกลุมจนกลายเปนเครือขายของหมอพื ้นบานและหนวยงาน/

องคกรที่เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่นและหมอพื้นบาน เปนทิศทางของงานพัฒนา

ชนบทที่องคกรพัฒนาเอกชนไดนำมาเปนแนวทางในการขับเคลื่อนงานในพื ้นท ี่ 

หลักคิดที่สำคัญคือ ชาวบานมีภูมิปญญาที่มีคุณคา และการมีสวนรวมทำงานเปน 

เครือขายจะชวยใหชุมชนของตนเองสามารถพึ่งตนเองได ยงศักดิ์ (๒๕๔๘) แสดงให

เห็นถึงขบวนการทางสังคมของหมอพื้นบานที่ถูกกดทับไว จนกระทั่งวิกฤตเอดสกระตุน

ใหจิตสำนึกของหมอพื้นบานที่มีอยูแลวแสดงตัวออกมา แลวก็ไดรับความรวมมือจาก

องคกรทางสังคม ทำใหเกิดหมอยาพื้นบานทางภาคเหนือ ซึ่งทำใหสามารถเปนที่พักพิง

ของผูปวย และพัฒนาการสูการสรางระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชนตอมา 

หากประมวลสรุปจากการดำเนินงานของแผนงานนี้ พบวาหัวใจสำคัญของคน 

ในเครือขายคือการมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ ที่ปรารถนาชวยเหลือใหผูปวยหายจาก

การเจ็บไข รวมถึงตองการใหชุมชนทองถิ่นของตนมีความรูในการดูแลปองกันตนเอง 

หรือสรางเสริมใหมีสุขภาพดี จากการมีอาหารสมุนไพรในหมูบานตนเอง มีปาไมรมรื่น 

เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาในเครือขายตางๆ ไดทำงานประสานงานและโยงใยกันนั้น  

มีจุดรวมตรงกันที่สรางพลังในการขับเคลื่อนอยางดี ไดแก 

๑) มีเปาหมายรวมกัน คือ การฟนฟูและสรางความรูจากภูมิปญญาทองถิ่นที่

สะสมสืบทอด เพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพ แมจะยังอยูในกระบวนการ

พัฒนารูปธรรมที่แตกตางหลากหลาย แตเปาหมายเชิงอุดมการณรวมกันนี้

เปนเปาหมายทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม แมวาเปาหมายนี้

มีอุปสรรคมากมาย เพราะตองการการสนับสนุนจากหนวยงานองคกรของ

รัฐ และ อปท. เพื่อพัฒนาสู ระบบและกลไกของทองถิ่นตนเอง ดังเชนที่

เครือขายภูมิปญญาไทอีสาน โดยนายยงยุทธ ตรีนุชกร ที่ไดพัฒนา 

เครือขายอินแปงจนเกิดรูปธรรมของการพึ่งตนเองของชุมชน แมวายังไม

สมบูรณ แตก็เปนแบบอยางและแรงบันดาลใจใหกับการทำงานในชุมชนที่

ตองการนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพื่อพึ่งตนเองดานสุขภาพ และชวย

สรางเศรษฐกิจชุมชนดวย 
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๒) ใชพลังทางวัฒนธรรมทองถิ่น ในการทำงานกับเครือขายหมอยาพื้นบานพบ

วา นอกจากความรู ที่มีอยางหลากหลาย พืชพันธุที่มีมากมายแลวนั ้น  

ในมิต ิ เช ิงวัฒนธรรมทั ้งถ ิ่นอ ีสานที่ม ีทั ้ง อีสาน-ลาว อีสาน-เขมร 

วัฒนธรรมลานนาของภาคเหนือ วัฒนธรรมชาวใต ภาคกลาง ยังพบ

วัฒนธรรมการดูแลวสุขภาพของชาติพันธุตางๆ ความหลากหลายของ

วัฒนธรรมและองคความรูตางๆ นั้น กลายเปนพลังใหเครือขายไดเรียนรู 

และเสริมศักยภาพของกันและกัน โดยนำเอาความรูที่ตางหรือคลายกัน  

นำไปประยุกตใช ในทองถิ่นตนเอง ชวยใหเก ิดการพัฒนาใหรวมสมัย 

นอกจากนี้ในความแตกตางทางวัฒนธรรม แตเมื่อกระบวนการทำงานแบบ

เครือขายไดพัฒนาขึ้น ไดสรางใหเกิดความไววางใจ แบงปน และสนับสนุน

ซึ่งกันและกัน ดังกรณี ที่เกิดการแลกเปลี่ยนพันธุไมหายยากหรือชวยเพาะ

พันธุที่ขาดแคลนและสงใหไปเพาะปลูกในชุมชนตางๆ  

 

๔. การพัฒนารูปแบบการใชประโยชนการแพทยพื้นบานในชุมชน 
เปาหมายสำคัญที่สุดของการพัฒนาภูมิปญญาการแพทยพื้นบานในชุมชนคือ 

การเกิดรูปธรรมการใชประโยชนดานความรู ทรัพยากรยาและอาหาร รวมถึงบุคคลผูรู

ที่สะสมประสบการณและความชำนาญจนชาวบานเรียกวาเปนหมอพื้นบาน หากการ 

ขับเคลื่อนโครงการผานยุทธศาสตรการจัดการความรู ทรัพยากร เครือขาย ผลลัพธที่

ชุมชนและสังคมตองการเห็นรวมกันคือ รูปแบบการใชประโยชนที่ปรากฏและชุมชนมี

สวนรวมกาคิดคน พัฒนาและใชประโยชน โดยเฉพาะเปนประโยชนตอการบำบัดรักษา

ความเจ็บปวย ลดภาระคาใชจายในครัวเรือนตอคารักษาพยาบาล และลดความเรื้อรัง

และรุนแรงของโรคหรือความเจ็บปวยที่เกิดขึ ้นบอยๆ ซึ่งอาจหมายรวมถึงการสราง

เสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นไดดวย 
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ตัวอยางรูปแบบการบริการของหมอพื้นบาน 
๔.๑ รูปแบบบานหมอพื้นบาน 

บานหมอเปนรูปแบบดั้งเดิมที่ยังคงอยูในชุมชน แมหนวยบริการของรัฐจะเจริญ

กาวหนาไปเพียงใด แตรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมในทองถิ่นยังคงหลงเหลือรองรับ 

ความตองการของคนในชุมชนอยู กรณี นายประเสริฐ ภูม ิส ิงห เก ิดวันที่ ๑๒ 

กันยายน ๒๔๘๘ อาศัยอยู ๑๖๑/๑ หมู ๑๕ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม 

จังหวัดอุบลราชธานี อาชีพหลักทำนา แตมีวิชาความรูเปนหมอพื ้นบาน ปจจุบัน 

รับตำแหนงเปนประธานชมรมหมอพื้นบาน จังหวัดอุบลราชธานี  

หมอประเสริฐมีความชำนาญรักษาโรค ๑. โรคเกาท ๒. โรคริดสีดวงทวาร  

และลำไส ๓. โรคกระเพาะอาหาร ๔. โรคตกขาว ๕. โรคหลอย ๖. โรคมะเร็ง  

๗. ขับผี หมอประเสริฐไดรับการถายทอดความรูจาก พอตาเลี่ยม พอตาสอน และ 

พอถวิล พอเลิน พอสุบิน เปนครู ๕ คนที่หมอประเสริฐเคารพ เริ่มทำการรักษาเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๐๔ ตอนอายุ ๑๗ ป ดวยแรงจูงใจในการเปนหมอและหมอพิธีกรรมตางๆ 

เพราะเห็นพอตาเลี่ยมรักษาคนปวย และหมอที่รักษาภรรยาตนเอง จึงสนใจอยากเปน

หมอบางเพื่อชวยดูแลตนเองและครอบครัว  

ตำรับยาที่ใชประจำมีจำนวน ๖ ตำรับคือ ๑. โรคเกาท ๒. โรคริดสีดวงทวาร 

และลำไส ๓. โรคกระเพาะอาหาร ๔. โรคตกขาว ๕. โรคหลอย ๖. โรคมะเร็ง  

ตำรับยาดังกลาวมาจากครูบาอาจารยที่ถายทอดความรู  และอานตำราประกอบ  

สมุนไพรที่ใชบอยและใกลสูญพันธ ไดแก ตนประดงเลือด ตะไครตน ฝนแสนหา ขาตน 

จันหอม จวงหอม งิ้วดำ แหลงยาหาไดจากที่ใด จากหัวไรปลายนา จากหวย จาก

สวนที่ปลูกไวในบาน และภูเขาตางๆ คนปวยที่มารักษาตอเดือนจำนวน ๒๐ คน  

คนปวยสวนใหญมีอาชีพ ทำนา ทำสวน พอคาและราชการก็มีบาง คนปวยที่มารักษา

มากที่สุด ดังนี้ ๑. โรคเกาท ๒. โรคริดสีดวงทวาร ๓.โรคตกขาว ๔. โรคกระเพาะ

อาหาร ๕. โรคมะเร็ง ๖.โรคผีสิง มีผูสืบทอดความรูจำนวน ๓ คน มีความสัมพันธ

คือไปหาสมนุไพร และเคยจัดยารวมกัน  
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๔.๒ รปูแบบวดั กรณศีนูยสขุภาพวดัอมรนิทราราม อำเภอปราสาท จงัหวดัสรุนิทร 

ศูนยสุขภาพวัดอมรินทราราม กอตั้งเมือป ๒๕๔๓ มีพระครูโสภณบุญญกิจ  

เจาอาวาสวัดอมรินทรารามเปนหลัก ทานเห็นความสำคัญขององคความรูภูมิปญญาการ

ดูแลสุขภาพแบบพื้นบานและตระหนักในปญหาสุขภาพความเจ็บปวยของชุมชนที่ขาด 

การพึ่งพาตนเอง จึงรวมมือกันกับชุมชนและศูนยสมุนไพรตะบัลไพร ตั้งเปนศูนยสุขภาพ

วัดอมรินทรารามที่เนนการใหบริการสุขภาพแบบพื้นบาน 

การดำเนินงานในชวงแรกมีกลุมหมอนวดที่ทางศูนยสมุนไพรตะบัลไพรอบรมให 

กับผูที่สนใจเรียนนวดเพราะคนในครอบครัวเจ็บปวย เชน มีพี่ชายเปนอัมพาตจาก

ประสบอุบัติเหตุรถชน และสามีทำงานหนัก เจ็บปวยดวยอาการปวดกลามเนื้อเปน

ประจำ กลุมนี้มีใจรักเปนผูฝกทำการนวดกับผูปวยจริงจนเกิดความชำนาญ กลุมศึกษา 

ดูงานและเรียนรู เพิ่มเติม เชน ศึกษาดูงานที่ศูนยสุขภาพวัดทาลาด อำเภอกุดชุม 

จังหวัดยโสธร ซึ่งเปนองคกรชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมดานนี้มาเปนระยะเวลานาน โดย

ชุมชนบริหารจัดการกันเองและไดรับการอบรมจากมูลนิธิสงเสริมฟนฟูการแพทยไทย

เดิมๆ โดยอายุรเวทวิทยาลัยทำการฝกอบรมเสริมทักษะ และเทคนิคการดูแลผูปวย

อัมพาตที่บานและการนวดรักษากลุมอาการตางๆ ยิ่งทำใหกลุมมีความรู ความม่ันใจ

มากขึ้น กลุมหมอนวดนี้ทำเปนบทบาทหลักในการดำเนินกิจกรรมในศูนยฯ 

ตอมากลุมนวดไดเรียนรูดานตัวยาตำรับยาที่ตองใหความรูรวมกับการนวด 

สมุนไพรรักษากลุมอาการที่พบบอยในทองถิ่นจากหมอพื้นบานในชุมชน คือ พอพนอด 

วัดเวียงและพอทุม มีบุตรดี โดยศึกษาตัวยาในชุมชน ทั ้งตำบลตาเบาและชุมชน 

ใกลเคียง 

กลุมสามารถพัฒนาตนเอง จนเปนที่รู จักดานการเปนผู มีสวนรวมในการแก

ปญหาและการดูแลสุขภาพชุมชน ทั้งเปนผูรูที่สามารถถายทอดใหคนที่อยากเรียนรูใน 

ชุมชน เชน ญาติสนิทเพื่อนบาน และคนในครอบครัว ประกอบกับในชุมชนเองก็มีผูรู

ดานการนวดจับตะไซ (นวดพื้นบาน) หลายทาน ซึ่งมีความรูดานแนวเสนและแกอาการ

เปนอยางดี เชน นวดยามดลูก นวดรักษาสะบักจม ทำใหกลุมมีโอกาสเรียนรูเพิ่มพูน

ทักษะไปในตัวและแกปญหาการเจ็บปวยไดจริง ก็เกิดการบอกตอเปนที่รูจักทั้งในระดับ

อำเภอ และจังหวัด 
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กิจกรรมภายในศูนยสุขภาพวัดอมรินทราราม 

๑. ใหบริการสุขภาพดานนวดไทย นวดพื้นบาน อบ-ประคบสมุนไพร และ 

ตัวยา ตำรับยาพื้นบานทุกวันเวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหมอนวดรุนพี่กับรุนนองและเรื่องตัวยา

ตำรับยาจากหมอพื้นบาน 

๓. กิจกรรมคาราวานงานสุมนไพร เปนการใหบริการอยางทั่วถึงในแตละ

หมูบานในตำบลตาเบา กลุมไดส่ังสมประสบการณและเปนการเผยแพร

ประชาสัมพันธกิจกรรมในศูนยฯ 

๔. กิจกรรม สำรวจพันธุสมุนไพรและอนุรักษฟ นฟูปาปะแร็ยรวมกับหมอยา

คณะกรรมการปาเยาวชน โรงเรียนและชุมชนเพื่อเรียนรูเรื่องตัวยาสมุนไพร

การใชประโยชนและการจัดการดูแลปา 

๕. กิจกรรมผลิตยาสมุนไพร สวนมากผลิตน้ำมันสมุนไพรและลูกประคบ 

สมุนไพร เพื่อใชรวมกับการนวด โดยใชวัตถุดิบที่มีอยูในชุมชน 

 

๔.๓ รูปแบบศูนยสุขภาพพื้นบาน รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณี ศูนยบำบัดทุกข สรางสุขภาพชุมชนวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ 

จังหวัดมหาสารคาม”  

ในตำบลวังแสงพบหมอที่ชำนาญในการนวดรักษาระบบเสนเอ็นและการใช 

สมุนไพรในการรักษาเบื้องตน ซึ่งเปนที่พึ่งของชุมชนในการรักษากับหมอพื้นบาน  

ในป ๒๕๕๐-๒๕๕๒ นายสมนึก ไชยสงคนายกองคการบริหารสวนตำบลได

รวมพัฒนาโครงการกับนักวิชาการทั้ง ๒ ทาน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากแผนงาน

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ ซึ่งมีมูลนิธิสุขภาพไทยเปนองคกรประสานงาน 

เพื่อรวบรวม วิเคราะห และสังเคราะหองคความรูของหมอยาพื้นบานในการดูแลสุขภาพ

ชุมชนของชุมชน และ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขององคการบริหารสวน 

ทองถิ่นในการสนับสนุนและสงเสริมภูมิปญญาพื้นบานเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 

 

๔.๔ รูปแบบคาราวาน สานตอภูมิปญญาหมอพื้นบาน จ.สกลนคร 

โครงการรวบรวมองคความรูหมอพื้นบาน (สนับสนุนโดน สกว.) และตอยอด

จากแผนงานพฒันาภมิูปญญาทองถ่ินดานสขุภาพ โดยมูลนิธิสขุภาพไทย รบัการสนับสนนุ 

จาก สสส. ไดมีผูสนใจเรียนรูภูมิปญญาจากหมอพื้นบานจำนวนมากกวา ๓๐ คน โดย
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ใชสถานที่ภายในวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และใชเทคนิคการจัดเวที

ถายทอดองคความรู และสาธิตไปพรอมกันเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันไป แตไมเกิดทักษะประสบการณรักษาโรค เพราะมีผูปวยมารับการรักษา

นอย หากมีการเคลื่อนหมอพื ้นบานลงสูชุมชน เพื่อใหหมอพื ้นบานไดมีโอกาสใน 

การรักษาโรคกับผูปวยจริง ทำใหเกิดกรณีศึกษาเพิ่มประสบการณแกตัวหมอ เกิดทักษะ

การรักษาโรคจริงแกผูเรียนรู และสงเสริมการรักษาสุขภาพแกชุมชน จึงไดจัดกิจกรรม

หมอพื้นบานสัญจร ออกไปใหบริการชุมชนในจังหวัดสกลนคร โดยไปในพื้นที่ของหมอ

พื้นบานที่เปนสมาชิกของชมรม เพื่อจะไดประสานงานในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ

กิจกรรมใหกับชุมชนทราบ 

คาราวานสานตอภูมิปญญาของหมอพื้นบานไดเคลื่อนไปในชุมชนโดยใชบริเวณ

วัดเปนจุดบริการ จะเดินทางตอนเชาวันเสาร และกลับวันอาทิตยบาย โดยผูเขารวม

กิจกรรมประกอบดวย หมอพื้นบาน แพทยแผนไทย และนักศึกษาสาขาแพทยแผนไทย

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร รวมแลวกวา ๕๐ ชีวิต  

 

บทสรุป 
ระบบสุขภาพภาคประชาชนบนรากฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ สำเร็จได

ในระยะแรกดวยการรวมแรงรวมใจของเครือขายทุกภาคสวน ที่ชวยกันดำเนินงานตาม

ยุทธศาสตรทั้ง ๔ ดาน โดยมีเปาหมายใหชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ใน

ระยะไมกี่ปมานี้ ระบบการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ หรือ Primary Care เปนระบบที่มีการ

สงเสริมกันมาก จึงอาจกลาวไดวาระบบสุขภาพภาคประชาชนเปนเรื่องของระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิดวย 

แตในสถานการณจริงพบวา แนวคิดในเรื่องสุขภาพปฐมภูมิระบบสุขภาพที่ 

แปรออกมาสูการปฏิบัตินั้น ยังไมไดเขาใจในมิติสุขภาพที่ลึกซึ้ง ดังเชน ความคิดที่วา 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ คือการรักษาพยาบาลเบื้องตนเทานั้น หรือเนนการใหบริการและ

คัดกรองผูปวย คลายกับดานหนากอนจะสงตอไปยังโรงพยาบาล ทั้งๆ ที่ระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ มีความหมายหรือจำเปนตองทำงานเชิงรุกในดาน ชุมชนพื้นฐาน (Community-

bassed) มีความเขาใจและตระหนักถึงศักยภาพของการดูแลรักษาสุขภาพแบบองครวม 

(Holistic care) รวมถึงความจำเปนเกี่ยวกับการดูแลอยางตอเนื่อง และผสมผสานการ

รักษาตางๆ (Integrated and Continuty of Care)  
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ระบบสุขภาพภาคประชาชนที่ใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพที่กลาวมาทั้งสิ้นนี้ 

ไดพยายามนำอารากฐานทางวัฒนธรรม การเชื่อมโยงในหลายมิติ คุณคาของชุมชน 

การดูแลกายและจิต และทำงานผสมผสานกับหนวยบริการสุขภาพของรัฐ รวมถึงความ

รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งปจจัยทั้งหมดนี้ เปนพลังหนุนให ระบบ

สุขภาพปฐมภูมิที่เปนระบบสุขภาพภาคประชาชน ไดสำแดงพลังที่จะสามารถดูแลกันเอง

และพึ่งตนเองไดดวยทุนทางสังคมและทรัพยากรในทองถิ่นตนเอง อันนำมาสูสุขภาวะ 

ที่พึงประสงคอยางยั่งยืน 
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๖ บทที่ 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติได ม ีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนอยางมาก 

กลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและการแพทยพื้นบานนั้นไดถูกยอมรับอยาง

เปนทางการ มีพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางกฎหมายก็ดวยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

แหงชาติ  

เริ่มตนที่การพัฒนาองคความรู พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดเริ่มการพัฒนาองคความรูการแพทย

นอกกระแสหลัก โดยเริ่มจากการสัมมนา “การแพทยแบบผสมผสานและการพึ่ง

ตนเองดานสุขภาพ” ในการประชุมจัดการการปฏิรูประบบสุขภาพไทย เมื่อวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยเนนการนำการแพทย

ทางเลือก (การแพทยแบบผสมผสาน) มาใชในระบบบริการ/ระบบสุขภาพ 

สถานการณการขบัเคลือ่นภมูปิญญาทองถิน่ดานสขุภาพ 
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
และการแพทยทางเลือก  
ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
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ขอเสนอประเด็นสำคัญ ไดแก กลไกในการกำหนดนโยบายและการคัดกรอง

ศาสตร การวิจัย การทบทวนกฎหมาย การปรับหลักสูตรการสอนบุคลากรสาธารณสุข

แผนปจจุบัน การนิยามชื่อระบบการแพทยระบบตางๆ และการมีสวนรวมในการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ 

ตอมาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดจัดประชุมสัมมนาเครือขาย 

การแพทยว ิถ ีไทยปจจุบัน ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชชั่น มวกเหล็ก วันที่ ๓๐ 

เมษายน–๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยไดใชคำ “การแพทยวิถีไทยปจจุบัน” เปน 

ความหมายที่ครอบคลุม การแพทยแผนไทย ภูมิปญญาพื้นถิ่นของชนชาติตางๆ ที่มาสู 

สังคมไทยในรูปการแพทยทางเลือกอื่นๆ ไมใชพัฒนาศาสตรการแพทยทางเลือกโดดๆ 

แตเปนการแพทยทางเลือกที่ถูกเลือกรับ ปรับใชกับสังคมไทย โดยเนนการพึ่งตนเอง 

หลังการสัมมนาทางวิชาการ ๒ ครั้ง สวรส. และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 

(สปรส.) เห็นความสำคัญของระบบการแพทยนอกกระแสหลักที่จะมีบทบาทในการ 

ปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย และควรมีการกำหนดเปนสาระบัญญัติใน 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติที่กำลังเริ่มตนดำเนินการอยู จึงไดมอบหมายให นายยงศักดิ์  

ตันติปฎก นางสาวปทมาวดี กสิกรรม นางสาวรุจินาถ อรรถสิษฐ นางสาวปารณัฐ  

สุขสุทธิ์ และนายโอภาส เชษฐากุล ทำรายงาน “การสังเคราะหองคความรูสูการ

ปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทยทางเลือกในระบบสุขภาพไทย” 

เพื่อวิเคราะหสถานการณรวมของระบบการแพทยทางเลือกในประเทศไทย ศึกษา

ทบทวนบทเรียนจากตางประเทศ สังเคราะหแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 

การแพทยทางเลือกใหเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพไทย รวมทั้งสังเคราะหขอเสนอ

สาระบัญญัติสุขภาพแหงชาติ รายงานฉบับนี้มีความสำคัญตอการขับเคลื่อนภูมิปญญา

ทองถิน่ดานสุขภาพ และถือเปนรายงานฉบับแรกทีว่ิเคราะหภาพรวมของระบบการแพทย 

ที่อยูนอกกระแสหลักในสังคมไทย 

 

สาระสำคัญของรางรายงานฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๓ คือ การจัดกลุมระบบ 

การแพทยที่อยูนอกกระแสหลัก เปนการแพทย ๓ ระบบไดแก การแพทย 

พื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ซึ่งรายงานฉบับนี ้ให 

การยอมรับและยกสถานะการแพทยพื้นบานเปนระบบการแพทยอีกระบบ

หนึ่งซึ่งแยกจากระบบการแพทยแผนไทย (ที่ผานมาสถานะการแพทย 

พื้นบานนั้นคลุมเครือและถือเปนสวนหนึ่งของระบบการแพทยแผนไทย หรือเปน

ระบบการแพทยแผนไทยที่ยังไมพัฒนา เมื่อพัฒนาแลวจะปรับเปลี่ยนการแพทย

แผนไทยตอไป) 
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การแพทยพื้นบาน 
สาระสำคัญของการแพทยพื้นบานคือ การสืบทอดความรูตอคนรุนใหมขาดคนสนใจ 

ไมมีระบบการเรียนการสอน ไมมีสถาบันการผลิต หมอพื้นบานสวนใหญเปนชาวบานไมได

ประกอบอาชีพเปนหมอพื้นบาน แตชวยเหลือผูอื่นในฐานะเพื่อนบานและคนในชุมชน ซึ่งทำให 

คนรุนใหมไมสนใจสืบตอ เพราะตองประกอบวิชาชีพเพื่อเลี้ยงตัว หมอพื้นบานเริ่มรวมตัวเปน

เครือขาย  

รายงานฉบับนี้เสนอให ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาและกำหนดบทบาทกับขอบเขต

หมอพื้นบานใหอยูในชุมชนเทานั้น 

การแพทยแผนไทย 
สาระสำคัญคือ การแพทยแผนไทยมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของสังคมไทยมา

ยาวนานนับตั้งแตอดีต จุดเริ่มในการเปลี่ยนแปลงและลดบทบาทการแพทยแผนไทย เริ่มตั้งแต

การกอตั้งโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๓๑ และโรงเรียนแพทย ป พ.ศ. ๒๔๓๓ จนกระทั่ง 

การยกเลิกการสอนวิชาแพทยแผนไทยในโรงเรียนแพทย (พ.ศ. ๒๔๕๘) ทำใหการแพทยแผนไทย 

ตองดิ้นรนเอาตัวรอดโดยการอุปถัมภจากวัดตางๆ และไดมีการจัดตั้งสมาคม ชมรมตางๆ  

ดานการแพทยแผนไทย 

จากนโยบายสงเสริมการสาธารณสุขมูลฐานขององคการอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ไดเกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องการพึ่งตนเอง และทำใหการแพทยแผนไทยไดรับการยอมรับและ

ฟนฟูใหมีบทบาทในการดูแลสุขภาพอีกครั้ง เกิดกิจกรรมสำคัญๆ ในการฟนฟูและพัฒนาการ

แพทยแผนไทยมากมาย ที่สำคัญไดแก  

โครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการฟนฟู 

การนวดไทย การจัดตั ้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย การจัดตั ้งสมาพันธแพทยแผนไทย 

แหงประเทศไทย เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายที่สำคัญคือ พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ไดใชคำ “การแพทยแผนไทย” แทน “การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” และยกเลิกขอ

จำกัดที่หามใชความรูทางวิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย เพิ่มประเภทอื่นๆ ในการแพทย

แผนไทย (ทำใหการนวดไทยกลับมาเปนการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประเภท

นวดไทยตอมา) และเปดใหมีการบริการการแพทยแผนปจจุบันและแผนไทยในสถานบริการ

เดียวกันได 
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รายงานยังไดนำเสนอขอเสนอสาระบัญบัติเพื่อประกอบการจัดทำ พ.ร.บ. 

สุขภาพแหงชาติโดย ไดเสนอสาระสำคัญ ๒ ดานใหญๆ คือ สิทธิของประชาชนใน

การใชบริการ และบทบาทของรัฐในการสงเสริมการแพทยนอกกระแสหลัก และมี

ขอเสนอใหมีกลไกการขับเคลื่อนโดยจัดตั้ง “สภานโยบายสุขภาพทางเลือก” ภายใต 

“สภานโยบายสุขภาพแหงชาติ” 

การแพทยทางเลือก 
พบวา ในประเทศไทยมีการแพทยทางเลือกที่นำเขามาสูสังคมไทยไมนอยกวา ๓๘

ศาสตร และอีก ๓๕ ศาสตร มีการดำเนินงานแลว ในระบบบริการสาธารณสุข (ยงศักดิ์ 

๒๕๔๔)  

การเขามาและการใชแพทยทางเลือกในประเทศไทยมีหลายแนวทาง เชน เขามากับวิถี

ชีวิตของกลุมชนชาติตางๆ เชน ชาวจีน ชาวอินเดียในไทย การมีกลุมองคกรตางๆ (ชีวจิต 

ชมรมอยูรอยป ฯลฯ) กลุมองคกรที่มีสมาชิกขนาดใหญ (มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน 

ดวยกิจกรรมทางศาสนา มูลนิธิเพื่อฝกพลังจักรวาล ฯลฯ) กลุมที่เปนธุรกิจขายตรง องคกร

พัฒนาเอกชน คลินิก สถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานบริการสาธารณสุขภาครฐั 

 

โดยภาพรวมแลวการแพทยทางเลือกเติบโตในสังคมไทย เนื่องจากกระแสความตื่นตัว

ในระดับสากล ทำใหมีผลตอทัศนะคติของชนชั ้นกลางในสังคมไทย ซึ่งเปนกลุมคนที่มี 

การศึกษาและสนใจการดูแลสุขภาพ  

การแพทยแผนจีน แมจะถือวาเปนการแพทยทางเลือกสำหรับประเทศไทย แตก็ไมไดมี

ความแปลกแยกกับวฒันธรรมไทย ทัง้น้ีเน่ืองจากมีกลุมคนเช้ือชาติจีนเปนจำนวนมากในประเทศไทย  

(ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน) และมีบทบาทสูงในสังคมไทย การแพทยแผนจีน นับเปนการแพทย

ทางเลือกที่ถูกยอมรับอยางเปนทางการ โดยประกาศอนุญาตใหบุคคลทำการประกอบโรค

ศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

การแพทยทางเลือกอื่นยังไมสามารถมีบทบาทอยางเปนทางการโดยเฉพาะในระบบ

บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องจากตองดำเนินการตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
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ตอมา นายยงศักดิ์ ตันติปฎก และคณะ ไดจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น 

จากกลุมเปาหมาย ๓ กลุมที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมหมอพื้นบาน กลุมแพทยแผนไทย 

กลุมแพทยทางเลือก เฉพาะกลุมหมอพื้นบาน ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็น ๓ ครั้ง 

โดยจัดเวทีเครือขายหมอพื้นบานภาคอีสาน ภาคเหนือ และในเครือขายภูมิปญญาไท 

จากผลการจัดเวทีเครือขาย คณะผูศึกษาไดจัดทำรายงานการศึกษาฉบับ

สมบูรณในป พ.ศ. ๒๕๔๔ และไดยกรางขอเสนอสาระบัญญัติในราง พ.ร.บ.สุขภาพ

แหงชาติ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ หมอพื้นบานและชุมชนทองถิ่นโดยตรง ไดแก 

 

“ศักยภาพของระบบสุขภาพและการแพทยทุกระบบที่ม ีอยู ในสังคมไทย  

โดยเฉพาะการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย ตองไดรับการสงเสริมและพัฒนา

อยางตอเนื่อง เพื่อผสมผสานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสุขภาพของประชาชน” 

 

หลักการที่เสนอนี ้ ถือเปนการเป ดพื้นที่ทางสังคมและกฎหมายของ 

การแพทยพื้นบานใหมีที่ทางอยูในระบบสุขภาพแหงชาติ โดยตองไดรับการ 

สงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะที่ผานมา สถานภาพของการแพทยพื้นบาน

ตกอยูภายใตพันธนาการของกฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะมาเปนเวลาชานาน 

จนยากที่จะพัฒนาใหสามารถนำมาใชประโยชนไดจริงในบริบทของสังคมยุคปจจุบัน  

ยังมีขอเสนอซึ่งเกี่ยวของกับการรับรองสิทธิและอำนาจของชุมชนในการจัดการ

กับระบบสุขภาพของทองถิ่นไดเอง ดังนี้ 

 

“รัฐตองกระจายอำนาจในการดูแลสุขภาพของประชาชนใหแกชุมชนทองถิ่น เพื่อ

ใหสามารถเลือกรับและปรับใชระบบสุขภาพและการแพทยที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับแตละทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นมีสิทธิในการอนุรักษหรือฟ นฟู 

ภูมิปญญาการแพทยพื ้นบานของทองถิ่น รวมทั ้งสามารถมีสวนรวมในการ

จัดการ พัฒนา และใชประโยชนจากการแพทยพื้นบานและสมุนไพรไดอยาง 

ยั่งยืน” 
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ขอเสนอขางตน เปนการเรียกรองตอรัฐใหคืนอำนาจและทรัพยากรในการ

จัดการสุขภาพแกทองถิ่น และถือสิทธิตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๖ ที่วา “ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจากภูมิปญญาของ

ทองถิ่นไดอยางยั่งยืน....” ซึ่งนับไดวา ขอเรียกรองดังกลาวเปนการทวงอำนาจของชุมชน

ทองถิ่นคืนจากรัฐสวนกลาง เพราะหากเรียกรองเพียงใหรัฐแกไขบทบัญญัติของกฎหมาย

ตางๆ ไมวาจะเปน กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายยา กฎหมายสถาน

พยาบาล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเทานั้น คณะผูศึกษามองเห็นวายังเปนการแกไข

ภายใตกรอบที่รัฐสวนกลางมีอำนาจอยางเต็มเปยม และกฎหมายในระดับชาติบางครั้งก็

ไมสามารถตอบสนองตอความเปนทองถิ่นที่หลากหลายไดอยางสอดคลอง  

ในสวนขอเสนอเกี่ยวกับกลไกพัฒนานโยบาย คณะผู ศ ึกษาเสนอใหมี 

คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหนาที่ในการพัฒนาโดยตรง ดังขอเสนอที่วา 

 

“รัฐตองกำหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทย” อยูภายใต 

“สภาการสุขภาพแหงชาติ” ซึ่งเปนองคกรอิสระที่มาจากการมีสวนรวม 

ของประชาคมสุขภาพวิถีไทย เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลไก โครงสราง  

แผนงานและทรัพยากรในการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทเขาสูระบบสุขภาพ 

ของชาติ” 

 

กลไกตามขอเสนอนี้ เปนกลไกที่เนนความเปนอิสระจากฝายการเมืองและ

ระบบราชการ โดยมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวา คณะผูศึกษา

ตองการเห็นการพัฒนาการแพทยพื้นบานที่กาวพนจากการพัฒนาแบบเดิมที่อาศัยกลไก

ของราชการเปนหลักในการทำงาน เพราะการแพทยพื้นบานเปนระบบการแพทยที่ดำรง

อยูในภาคประชาชน ซึ่งหากภาคราชการทำหนาที่เปนเพียงฝายสนับสนุน โดยใหชุมชน

และภาคประชาชนเปนหลักในการพัฒนาระบบบริการที่สอดคลองกับทองถิ่น นาจะเปน

แนวทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาการแพทยพื้นบานมากกวา 
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จากการพัฒนาองคความรูสูการเคลื่อนไหวทางสังคม 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) โดย 

คณะอนุกรรมการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติไดจัดทำ (ราง) กรอบความคิดระบบ

สุขภาพแหงชาติออกมาเผยแพรในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๔ เพื่อเปนสื่อตั้งตนใหเวที

ตางๆและผูสนใจพิจารณา ใหความคิดเห็น เพื่อใหไดกรอบความคิดระบบสุขภาพที่ 

พึงประสงคของสังคมไทย สำหรับนำไปยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติตอไป 

ขณะเดียวกัน สปรส. ไดตั ้งคณะทำงานชุดหนึ่ง จัดทำโครงการเสริมสราง 

เครือขายการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และประชาคม

สุขภาพทางเลือกขึ ้น เพื่อใหเครือขายทั้ง ๔ เครือขาย เขารวมในการปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติ และเปนตัวแทนของประชาคมสุขภาพทางเลือก ในชวงเดือนมิถุนายน 

ถึงกรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งไดมีการจัดเวทีประชุม ๑๘ เวที เพื่อจัดทำขอเสนอตอ  

(ราง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแหงชาติ โดยเปนเวทีหมอพื ้นบานภาคเหนือ  

และภาคอีสาน ๘ เวทีใน ๗ จังหวัด ไดแก เวทีหมอพื้นบานเชียงใหม เชียงราย 

อุบลราชธานี สุรินทร อุดรธานี ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

ขอคิดเห็นจากเวทีหมอพื้นบาน ไดนำเขาไปสูการพิจารณาพรอมๆ กับขอเสนอ

จากเวทีแพทยแผนไทย เวทีแพทยทางเลือก และเวทีประชาคมสุขภาพทางเลือก ในการ

ประชุมเพื่อสังเคราะหภาพรวมของขอเสนอจากเครือขายการแพทยแผนไทย การแพทย

พื้นบาน การแพทยทางเลือก และประชาคมสุขภาพทางเลือก ซึ่งขอเสนอทั้งหมดได

สังเคราะหรวมกับขอเสนอสาระบัญญัติจากการสังเคราะหองคความรูของคณะผูศึกษา 

ไดขอเสนอสาระบัญญัติจำนวน ๑๔ ขอ ซึ่งขอเสนอดังกลาวไดนำไปเสนอในการประชุม

สาธิตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

นอกจากนี้ สปรส. ไดประสานใหเครือขายรับผิดชอบในการจัดเวทีวิชาการ 

หองยอย เรื่อง “สุขภาพวิถีไท : รากฐานทางวัฒนธรรม” ในวันที่ ๕ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวิทยากร ประกอบดวย พอหมอพื้นบานจากจังหวัดสกลนคร และ

อุบลราชธานี ผูแทนประชาคมสุขภาพองครวม และแพทยทางเลือกจากโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี เวทีวิชาการในหองยอยนี้ ไดนำเสนอใหเห็น

ความสำคัญของการกลับไปใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแกไขปญหาตางๆ ที่ชุมชนกำลัง

ประสบอยู โดยเฉพาะปญหาหนี้สิน มีการนำเสนอตัวอยางการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
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ดานสุขภาพมาใชประโยชนในระดับชุมชนและประชาคม ไมวาจะเปนอาหาร พืชผัก 

พื้นบาน สมุนไพร การออกกำลังกาย การนวด และสมาธิภาวนา 

มีการนิยามและใชคำ ระบบสุขภาพวิถีไท โดยมุงหวังจะใหคำนี้ครอบคลุม 

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

 

จากการเคลื่อนไหวทางสังคมสูการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 
ภายหลังจากงานตลาดนัดสุขภาพ ขอเสนอจากการประชุมสาธิตสมัชชาและ

กระแสการตอบรับตอภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพของผูเขารวมงานตลาดนัด ไดนำไป

สูการสังเคราะหยกรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่ง

ทำให “ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ” ไดปรากฏอยูภายใตหมวด ๖ ภารกิจดาน

สุขภาพ สวนที่ ๔ ประกอบดวย ๓ มาตรา ไดแก 

มาตรา ๘๑ เปนบทบัญญัติที่ระบุในเชิงหลักการวา รัฐตองสงเสริมสนับสนุน

การใชภูมิปญญาทองถิ่น ดานสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองและใหมี

ทางเลือกที่หลากหลาย 

มาตรา ๘๒ กลาวถึงแนวทางและมาตรการในการสงเสริมสนับสนุน ไดแก 

การจัดระบบรับรอง การพัฒนาองคความรูและมาตรฐาน การ 

จัดตั้งองคกรดูแลกันเอง ตลอดจนมาตรการตางๆ 

มาตรา ๘๓ ระบุวา ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดใหมีกลไกเพื่อทำงาน

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการใชภูม ิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพเปนการเฉพาะ 

 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดมีคำชี ้แจงไวทายมาตรา ๘๓ อางรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ ซึ่งกลาวถึง สิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ

ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และระบุวาเนื่องจากเปนเรื่องถูกทอดทิ้งมานาน 

จึงกำหนดใหมีกลไกขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะ (คณะอนุกรรมการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพ

แหงชาติ ๒๕๔๕: ๓๗) 
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รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฉบับดังกลาว ไดรับการเผยแพรไปยังเวที 

รับฟงความคิดเห็นในระดับอำเภอ เวทีรับฟงความเห็นเฉพาะประเด็น เวทีสมัชชา

สุขภาพจังหวัดทุกจังหวัด ในชวงเดือนมีนาคม–กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และทำ 

ประชาพิจารณรอบสุดทายในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๔๕ 

ในงานสมัชชาแหงชาติ ป ๒๕๔๕ เครือขายสุขภาพวิถีไท ซึ่งยังมีเครือขาย

หมอพื้นบานเกาะเกี่ยวกันอยู ไดรับการประสานงานจาก สปรส. ในการจัดสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น กลุมที่ ๖ วาดวย “ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ” ซึ่งเวที 

ในครั้งนั้น เนนที่จะจัดทำขอเสนอตอรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ สวนที่ ๔  

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ มาตรา ๘๑, ๘๒ และ ๘๓ 

ผลจากการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไดรับการนำเสนอตอที่ประชุม

สมัชชาสุขภาพในวันสุดทาย ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอสวนใหญเปนการขยายรายละเอียดของ

รางพระราชบัญญัติและตั้งคำถามที่จะตองคิดในขั้นของการดำเนินงานมากกวาที่จะ

เปนการแกไขในหลักการหรือสาระสำคัญ 

ภายหลังสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คณะอนุกรรมการยกราง พ.ร.บ.ฯ ไดแกไข

ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ตามขอเสนอจากสมัชชา ยังผลใหสวน 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพมีการปรับปรุงสาระบางประการ แตยังคงสาระหลักตาม

รางเดิม  

รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ฉบับปรับปรุงนี้ ไดรับการนำเสนอเขาสู 

ขั้นตอนทางนิติบัญญัติในเวลาตอมา 

 

จากสมัชชาสุขภาพสูการขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
ภายหลังงานตลาดนัดสุขภาพ การประสานงานเครือขายมุงเนนไปที่เครือขาย

หมอพื้นบานเปนดานหลัก สวนหนึ่งเปนเพราะที่ผานมาการแพทยพื้นบานเปนสวนที่ 

ถูกทอดทิ้งละเลยมากที่สุด สถานภาพของหมอพื้นบานซึ่งอยูในระดับรากหญามีปญหาที่

เดนชัดมากกวากลุมอื่นๆ แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะเครือขายหมอพื้นบานที่มีความ

กระตือรือรนที่จะเห็นการปฏิรูประบบสุขภาพมุงไปสูทิศทางที่จะเปนประโยชนตอชุมชน

ทองถิ่นโดยตรงมากที่สุด  
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“เครือขายสุขภาพวิถีไท” จึงเปนกลไกในการประสานเครือขายหมอพื้นบานทั้ง 

๔ ภูมิภาคที่เขารวมในการปฏิรูประบบสุขภาพ และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ไดมีการประชุมและกำหนดแนวทางการพัฒนาการแพทยพื ้นบานเปน ๔ ดาน คือ  

การพัฒนาองคความรู การสืบทอดองคความรู การพัฒนาการใชประโยชน และ  

การพัฒนาดานกฎหมายและความยอมรับทางสังคม เครือขายจึงรวมกันกำหนด

ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการแพทยพื ้นบาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนชุดโครงการในกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งถือวาเปน

จุดเริ่มตนของการนำขอเสนอตางๆ จากเวทีปฏิรูประบบสุขภาพ ลงไปสูภาคปฏิบัติการ 

ในพื้นที่ การขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพกำลังจะแปรจากความคิดไปสู 

รูปธรรมในชุมชน เครือขายหมอพื้นบานกำลังจัดกระบวนทัพเพื่อสรางภาพฝนของตนเอง

ใหเปนความจริงที่จับตองได 

นอกจากนี้ เครือขายหมอพื้นบานภายใตชื่อเครือขายสุขภาพวิถีไท ยังเปนกลไก

สำคัญในการรวมจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๔๘ เพื่อที่จะ

พัฒนาขอเสนอตางในการจัดทำราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 

 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในชวงรัฐบาล รสช. ผูอำนวยการ สปรส. ไดเขาเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ และไดผลักดันราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ จนผานการพิจารณาของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ และประกาศเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไดเมื่อวันที่ ๑๙ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวด ๕ ธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ มาตรา ๔๖ ให คสช. จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 

แหงชาติเพ ื่อใช เปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ 

การดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ 

เห็นชอบ ฯลฯ และมาตรา ๔๗ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ 

........(๗) การสงเสริม สนับสนุน การใชและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ  



บ
ท
ท
ี่ ๖
 

บ
ท
ท
ี่ ๕ 
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จากมาตรา ๔๖ และ ๔๗ ดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ไดมีกระบวนการการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติโดยกระบวนการ 

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน รวมทั ้งใช  เวท ีสมัชชาสุขภาพแหงชาติตาม พ .ร .บ . 

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนกลไกในการรับฟงและรับรางธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติ  

 

กระบวนการยกรางสาระสำคัญของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗(๗) 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีคำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญวา

ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตาม

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗(๗) ซึ่งมี นายแพทย

วิชัย โชควิวัฒน เปนประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

โดยสถาบันสุขภาพวิถีไทยดำเนินการทบทวนสถานการณเพื่อนำสูการรางธรรมนูญตาม

มาตรา ๔๗(๗) และคณะอนุกรรมการฯ ไดนำรายงานการทบทวนสถานการณดังกลาว

มายกรางสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๔๗(๗) และมอบหมายใหคณะทำงานนำรางสาระสำคัญไปจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

จากทุกภาคสวนประกอบไปดวย แพทยแผนไทย แพทยพื ้นบาน แพทยทางเลือก  

ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาครัฐ และตัวแทนสมัชชาพื้นที่ ทั้งหมด ๓ ครั้ง ไดแก 

๑. ภาคอีสาน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนา

สุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน มีผูเขา

รวมจำนวน ๖๗ คน 

๒. ภาคเหนือ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมธารินทร จังหวัด

เชียงใหม มีผูเขารวมจำนวน ๖๓ คน 

๓. ภาคกลางและภาคใต วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารที่ทำการ

สวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมจำนวน ๕๒ 

คน 
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หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯไดนำขอเสนอจากเวทีมาปรับปรุงจัดทำเปนราง 

๒ และนำราง ๒ รับฟงความเห็นจากภาคีเครือขายที่เขารวมประชุมงานวิชาการประจำ

ป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกแหงชาต ิ ครั้งที่ ๕  

และไดนำความคิดเห็นและขอเสนอมาปรับปรุงเปนราง ๓ และนำเสนอตอ 

คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 

และจัดทำเปนรางธรรมธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งไดนำเสนอตอสมัชชา

สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๑–๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ประชุมมีมติ

รับรองรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติดังกลาว (รายละเอียดธรรมนูญในสวน

ที่เกี่ยวของปรากฏในบทที่ ๒) 

นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทำสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ในชวงการประชุม 

วิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหง

ชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งทำใหไดขอเสนอมติ ที่เสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ 

ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (รายละเอียดเกี่ยวกับมติดังกลาวอยูใน

บทที่ ๒) 
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สถานการณการคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบาน 

และสมุนไพร ประกอบดวย ๕ สถานการณหลัก คือ (๑) สถานการณดานกฎหมายใน

การคุ มครองภูมิปญญาทองถิ่น (๒) สถานการณและความเปลี่ยนแปลงที่ม ีผลตอ 

การคุมครองภูมิปญญาไทย (๓) การดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ความกาวหนาใน

การคุมครองภูมิปญญาไทย (๔) ความกาวหนาการเจรจาคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นใน

เวทีระหวางประเทศ (๕) สถานการณการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทยภายใตพระราชบัญญัติการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗ การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย   
การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร 

บทที่ 
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๗.๑ สถานการณดานกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวคิดดานกฎหมายในการคุ มครองภูมิปญญาทองถิ่นอาจจำแนกไดเปน ๒  

แนวทางใหญๆ คือ แนวทางเชิงต้ังรับ (Defensive Protection) และแนวทาง 

เชิงรุก (Positive Protection) ทั้งนี้การดำเนินงานเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

สวนใหญของประเทศตางๆ และองคกรพัฒนาเอกชน อยูในแนวทางเชิงรับ เปนการ

จัดการแกไขปญหาจากการฉกฉวยนำภูมิปญญาทองถิ่นไปใชประโยชนโดยมิชอบ 

หรือไมเปนธรรม (หรือที่เรียกกันวา โจรสลัดชีวภาพ) โดยเฉพาะอยางยิ่งการนำไป  

จดคุมครองทรัพยสินทางปญญาภายใตระบบกฎหมายสิทธิบัตร๑ 

 

๗.๑.๑ แนวทางเชิงตั้งรับ (Defensive Protection) 

แนวทางนี้มีลักษณะในเชิงการปองกันปญหาผลกระทบที่เกิดขึ ้นตอภูมิปญญา 

ทองถิ่นจากการคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตางๆ ขอเสนอ

หรือการดำเนินงานตามแนวทางนี้ ไดแก 

(๑) การปรับปรุงแกไขกฎหมายสิทธิบัตร โดยกำหนดใหแจงเปดเผยแหลงที่มา

ของภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรพันธุกรรมในขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตร 

(๒) การจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน  

 

ระบบทรัพยสินทางปญญาที่เปนอยูในปจจุบันอาจเอื้อใหมีการแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบจากภูมิปญญาทองถิ่น (และ/หรือทรัพยากรพันธุกรรม) เนื่องจากเปดโอกาสให

มีการนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นมาขอรับความคุมครองภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

แมวาการไดภูมิปญญาทองถิ่นนั้นมาจะเปนไปโดยมิชอบก็ตาม กลายเปนปญหาการละเมิด

สิทธิของชุมชนทองถิ่นดังตัวอยางที่เกิดขึ้น เชน การจดสิทธิบัตรกรณีขมิ้นชันและสะเดา

ของอินเดีย การจดสิทธิบัตรกรณีเปลานอยของไทย เปนตน ดังนั้นจึงจำเปนที่ตองมีการ

พัฒนาปรับปรุงกฎหมายในสวนกฎหมายทรัพยสินทางปญญาโดยเฉพาะในสวนกฎหมาย

สิทธิบัตร โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ เพื่อสรางความเปนธรรมตอการคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่นหรือทรัพยากรพันธุกรรม และปองกันปญหาการละเมิดนำภูมิปญญาทองถิ่นหรือ

ทรัพยากรพันธุกรรมมาจดขอรับความคุมครองโดยมิชอบ ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของ

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) 

๑ Dutfield, G. 2004. Alternative Approaches to Traditional Knowledge Protection, Chapter 11. in 
Intellectual Property, Biogenetic Resources. pp.110-124. 
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แนวทางการปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาวอาจ

กระทำโดยใหมีการเปดเผย แจงแหลงที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นหรือทรัพยากรพันธุกรรม

ที่เกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐที่มาขอรับความคุมครอง นอกจากนี้ อาจกำหนดใหแสดงหลัก

ฐานการทำขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นหรือทรัพยากร

พันธุกรรมเปนสวนสำคัญในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐนั้น แนวทางขางตนนี้ เปนหลักการ

ที่กลุมประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทยไดแสดงเปนจุดยืนในการเจรจาทบทวนความ

ตกลงทริปส (TRIPs) ภายใตองคการการคาโลก๒ 

สำหรับขอพิจารณาวาการกำหนดใหเปดเผย แจงแหลงที่มาของภูมิปญญาทองถิ่น

ในขั ้นตอนการขอรับสิทธิบัตร จะขัดแยงกับข อกำหนดในมาตรา ๒๙ ของความ

ตกลงทริปสขององคการการคาโลกหรือไมนั้น ความเห็นในเรื่องนี้แยกเปน ๒ กลุม ทั้งที่

เห็นวาขัดและไมขัด ขณะนี้ยังไมไดขอยุติที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม ไดมีการนำมาตรการ 

ดังกลาวไปใชดำเนินการอยูบางแลวในประเทศตางๆ ตัวอยางเชน 

✿ สหภาพยุโรปไดกำหนดเปนมาตรการแบบสมัครใจ (Voluntary Measure) อยู

ใน EU Directive on the Legal Protection of Biotechnological Invention. 

(Recital 27) 

✿ ประเทศเบลเยี่ยม ไดมีการปรับแกไขกฎหมายสิทธิบัตร (Belgian Patent Act 

1984) ในป ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยในการยื่นขอสิทธิบัตร ตองใหมีการแจงแหลง

กำเนิดของพืชหรือสัตวที่เกี่ยวของกับการประดิษฐดวย 

✿ ประเทศอินเดีย ในการแกไขกฎหมายสิทธิบัตรป ๒๐๐๒ ไดเพิ่มเหตุผลในการ

เพิกถอนสิทธิบัตรเพิ่มเติม ๒ ขอ คือ ไมมีการแจงขอมูลแหลงที่มาของ

ทรัพยากรชีวภาพ (biological material) อยางครบถวน และกรณีขอถือสิทธิ

ในสิทธิบัตรซ้ำซอนกับความรูของชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่มีอยูใน

อินเดียหรือที่อื่นๆ 

✿ ประเทศบราซิล ในมาตรา ๓๑ ของ Brazil’s Provisional Measure 

No.2.186-16 ไดกำหนดใหการขอรับสิทธิบัตรตองแจงระบุแหลงที่มาของ

ทรัพยากรชีวภาพ หรือภูมิปญญาทองถิ่นแลวแตกรณี 

 

๒ WTO. 2004. Elements of the Obligation to Disclose the Source and Country of Origin of the 
Biological Resources and/or Traditional Knowledge Used in an Invention, 27 September 2004. 
WTO Official Document. IP/C/W/429/Rev.1 
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สำหรับในเรื่องการจัดทำฐานขอมูล (Database) เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น

และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน จะเปนประโยชนทั ้งในดานการใชเปนหลักฐานสำหรับ 

ผูตรวจสอบสิทธิบัตรที่จะระบุวา สิ่งที่นำมายื่นจดสิทธิบัตรนั้นไมใหม (Non-novel) หรือ

เปนการตรวจสอบวาไดมีการฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นหรือ 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรชีวภาพนั้นๆ ไปใชโดยไมไดรับอนุญาต 

จากเจาของหรือไม นอกจากนี้ ยังเปนเครื่องชวยในเรื่องการแบงปนผลประโยชนไปยัง

ชุมชน หรือกลุมบุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นหรือศิลปวัฒนธรรมพื้นบานนั้นดวย 

กรณีตัวอยางที่ดีของการดำเนินงานตามแนวทางนี้ คือ ประเทศอินเดียซึ่งไดมี 

การขึ ้นทะเบียนความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น (Community Biodiversity 

Registers-CBRs) เพื่อการบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น นวัตกรรม และวิธีการใชสอย 

เครื่องมือ รวมถึงทรัพยากรตางๆ ของชุมชน และมีการทำจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับ 

ภูมิปญญาการแพทยและยาแผนเดิมของอินเดีย ทั้งที่เปนที่รูจักกันแพรหลายและยังไมเปน

ที่รู จักไวเปนชุดๆ โดยเรียกเปนหองสมุดดิจิตอลของภูมิปญญาทองถิ่น (Traditional 

Knowledge Digital Library-TKDL)  

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ทางสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ไดเห็นชอบในหลักการ

ที่จะพยายามหาทางปองกันการฉกฉวยนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นของอินเดียโดยเฉพาะใน

ดานการแพทย มาขอรับสิทธิบัตรโดยมิชอบ โดยจะมีขอตกลงรวมกันระหวางทาง

สำนักงานสิทธิบัตรยุโรปกับรัฐบาลอินเดียในเร็วๆ นี้ เพื่อใหสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป

สามารถเขาถึงฐานขอมูล TKDL ของประเทศอินเดีย ซึ่งเก็บขอมูลเรื่องยาพื้นบานกวา 

๑๓๖,๐๐๐ รายการ และใชเปนขอมูลในการตรวจสอบการขอรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับพืช๓ 

  

๗.๑.๒ แนวทางเชิงรุก (Positive Protection) 

การดำเนินงานตามแนวทางนี ้ คือ การพัฒนาจัดทำระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis system) ใหมีความเหมาะสมตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

เนื่องจากระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาในปจจุบันมีขอจำกัดและอุปสรรค

ไมอาจใชเพื่อการรับรองและคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม 

และในบางกรณีอาจสรางผลกระทบในเชิงลบ ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่จะตองมีการพัฒนา

ระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับ

๓ EU to protect India’s traditional knowledge. Times News Network, May 16, 2005. 
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สภาพและเงื่อนไขของการอนุรักษ การใชประโยชน และการพัฒนาสงเสริมภูมิปญญา 

ทองถิ่น โดยคำนึงถึงบริบทแตละประเทศและสภาพปญหาในระดับสากล 

แนวคิดในการพัฒนากฎหมายเฉพาะนี้อาจมีหลายแนวทาง คือ การใชระบอบ

ทรัพยสิน (Property Regimes) หรือระบอบความรับผิดชอบ (Liability Regimes) หรือ

การผสมผสานทั้งสองระบอบ  

หากเปนระบอบทรัพยสิน จะอยูบนหลักการให “สิทธิเด็ดขาด” (Exclusive 

Right) แกผูเปนเจาของ เปนสิทธิในการเขาถึงภูมิปญญา สิทธิปฏิเสธการเขาถึง สิทธิใน

การกำหนดเงื่อนไขตางๆ ในการเขาถึง การแบงปนผลประโยชน สำหรับระบอบความ 

รับผิดชอบนั้นจะอยูบนพื้นฐานหลักการของความรับผิดชอบในการเขาถึงภูมิปญญาอาจ

เปนไปโดยมิไดรับอนุญาตจากผูเปนเจาของ แตตองมีกลไกใหเกิดความรับผิดชอบใน 

ภายหลัง (Ex-post Compensation) ทั้งนี้เนื่องจากในสภาพความเปนจริง ภูมิปญญา 

ทองถิ่นจำนวนมากมีการเผยแพรอยางกวางขวาง อยูในสภาพที่เปน “สมบัติสาธารณะ” 

(Public Domain) ไมสามารถระบุผูเปนเจาของภูมิปญญาที่แทจริงได ระบอบความรับผิด

จึงเปนแนวทางที่ชวยแกไขปญหาดังกลาว 

รูปธรรมของการดำเนินงานปกปองภูมิปญญาทองถิ่นแบบเชิงรุก เชน ประเทศ

เปรูไดผานกฎหมายในป ๒๕๔๕ เพื่อการคุมครองภูมิปญญาของชนพื้นเมืองโดยมีชื่อวา 

“Regime of the Protection of the Collective Knowledge of Indigenous People” 

เปนกฎหมายที่จัดทำโดยหนวยงานของรัฐบาลเปรูที่ชื่อ INDECOPI (National Institute for 

the Defense of Compensation and Intellectual Property) โดยกระบวนการมีสวนรวม

ของภาคประชาสังคม กฎหมายดังกลาวใหการคุมครอง “ภูมิปญญารวม” (Collective 

Knowledge) ของชนพื้นเมืองที่มีความเกี่ยวโยงกับทรัพยากรชีวภาพ การเขาถึงภูมิปญญา

ดังกลาวเพื่อการศึกษาวิจัยเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม ตองไดรับความยินยอมลวงหนา 

(Prior Informed Consent) จากผูเปนเจาของภูมิปญญากอน โดยมีการทำสัญญาแบง

ปนผลประโยชนจากผลกำไรที่เกิดขึ้นในอนาคตไมนอยกวารอยละ ๕ ของมูลคาการขาย 

(กอนหักภาษี) นำเงินเขากองทุนพัฒนาชนพื้นเมือง กฎหมายนี้มีขอยกเวนการขออนุญาต

เขาถึงและการแบงปนผลประโยชนสำหรับการเขาถึงและใชภูมิปญญาระหวางชนพื้นเมือง

ดวยกัน หรือการใชเพื่อตลาดภายในประเทศที่ไมใชเปนระดับอุตสาหกรรม๔ นอกเหนือ

๔ Aguirre, Begona. 2003. The Peruvian Law on Protection of the Collective Knowledge of 
Indigenous Peoples Related to Biological Resources, Chapter 30. in Bellmann, Dutfield and 
Melendez-Ortiz (eds.), Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPs, Trade and 
Sustainability. pp.285-292. 
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จากกรณีประเทศเปรูแลว ยังมีกรณีตัวอยางการดำเนินงานตามแนวทางเชิงรุกอีก 

บางประเทศ เชน ประเทศอินเดีย เปนตน (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอที่ ๗.๒.๔) 

หากพิจารณาจากกรอบแนวคิดดานกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น

ตามที่ Dutfield (๒๐๐๔) เสนอไว ประเทศไทยไดมีการดำเนินงานดานการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในแบบเชิงรับและเชิงรุก 

ในแนวทางเชิงตั ้งรับ จากปญหากรณีโจรสลัดชีวภาพหลายครั ้งที่เกิดขึ ้นกับ

ประเทศไทย เชน กรณีเปลานอย กรณีกวาวเครือ กรณีขาวหอมมะลิ ฯลฯ ทำใหเกิด

ความตื่นตัวของภาคประชาสังคมตอการปองกันแกไขปญหาดังกลาว ไดมีขอเสนอจาก

องคกรภาคประชาชนเพื่อผลักดันการแกไขปรับปรุงกฎหมายสิทธิบัตร ใหมีเงื่อนไขการเปด

เผยแหลงที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นที่ใชในการประดิษฐ สำหรับ

ในดานการจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น/ความหลากหลายทางชีวภาพ ได

เริ่มมีการดำเนินงานตามกฎหมายคุมครองพันธุพืชและกฎหมายภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทย และมีการจัดเก็บขอมูลกระจัดกระจายอยูตามหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ

องคกรภาคประชาชน ยังขาดการจัดทำเปนเครือขายฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

ในการคุมครองตามแนวทางเชิงรุก หนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคม

ไดรวมกันผลักดันกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่นดานการอนุรักษ ปรับปรุงพันธุพืช และดานภูมิปญญาการแพทยดั ้งเดิม จน

ประสบผลสำเร็จ ในป พ.ศ. ๒๕๔๒ มีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครอง

พันธุพืช  และพระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  

นอกจากนี ้ ยังมีความพยายามมาเปนระยะที่จะผลักดันใหมีกฎหมายเฉพาะดานการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นใหครบถวน นอกเหนือจากภูมิปญญาทองถิ่นดานพันธุพืชและ

ดานการแพทยดั้งเดิม 

 

๗.๒ การทบทวนสถานการณและความเปลีย่นแปลงท่ีมผีลตอการคุมครองภมูปิญญาไทย๕ 
สาระสำคัญของกฎหมายของไทยที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

โดยเนนภูมิปญญาดานการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย จุดแข็ง จุดออนและ 

ขอจำกัดของกฎหมายที่มีอยู รวมถึงความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น มีดังนี้ 

 

๕ เนื้อหาสวนใหญในหัวขอนี้เปนการสรุปและปรับปรุงเพิ่มเติมจาก บัณฑูร เศรษฐศิโรตม และ เจษฎ โทณะวณิก. 
๒๕๔๘. การศึกษาเรื่องบทบาท/ทาทีของไทยตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น. รายงานฉบับสมบูรณเสนอตอ
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ. 
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๗.๒.๑ กฎหมายภายในประเทศ 
๗.๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทย มีปรากฏ

เปนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ โดยระบุไวในมาตรา ๔๖ วา 

“บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั ้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟ นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมี

สวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

อยางไรก็ตาม องคกรภาครัฐสวนใหญยังคงยึดถือกฎหมายตางๆ ที่มีอยูกอนที่

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีผลบังคับใช ซึ่งไมไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิของ

ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว รวมถึงการอางถึงความจำเปนที่จะตองมี

กฎหมายรองรับสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมกอนจึงจะสามารถปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ได 

ทำใหการดำเนินงานคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในทางปฏิบัติยังมีปญหาอยูคอนขางมาก 

นอกจากนี ้ ยังมีปญหาในแงการตีความ นิยามของ “ชุมชนทองถิ่นดั ้งเดิม” วามี

คุณลักษณะของชุมชนอยางไร 

ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ สภารางรัฐธรรมนูญไดตระหนักถึงปญหาที่

เกิดขึ้นในการบังคับใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ เกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิชุมชนดั้งเดิม” ดังนั้น 

จึงไดขยายการรับรองสิทธิของ “ชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม” เปน “ชุมชน ชุมชนทองถิ่น 

หรือชุมชนทองถิ่นด้ังเดิม” เพื่อแกไขปญหาขอถกเถียงเกี่ยวกับความหมายหรือคำนิยาม

ของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังไดตัดถอยคำ “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

ออกไป เพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที๖ 

การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นตามมาตรา ๖๖ ในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ มี

ดังนี้ 

“บุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถิ่น หรือชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม ยอมมีสิทธิ

อนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและ

ของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและ 

ยั่งยืน” 

  

๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภารางรัฐธรรมนูญ. 
เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐. หนา ๖๑. 
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๗.๒.๑.๒ กลุมกฎหมายดานการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

กฎหมายของไทยที่มีเนื ้อหาสาระเชื่อมโยงตอการคุ มครองภูมิปญญาทองถิ่น 

คอนขางมาก มี ๓ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และ  

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๑) พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ขอบเขตของกฎหมายนี้จะใหการคุมครองทั้งในสวนที่เปนภูมิปญญาดาน 

การแพทยแผนไทย ไดแก สูตรตำรับยา และตำราการแพทยแผนไทย และในสวนที่ 

เปนสมุนไพร ซึ่งมีการคุมครองทั้งในสวนที่เปนสมุนไพรโดยตรง และพื้นที่ที่เปนแหลง

กำเนิดสมุนไพร 

 ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามกฎหมายนี้ ไดมีการจำแนกออกเปน ๓ 

ประเภท คือ (๑) ตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาติ (๒) ตำรับยา

แผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทยแผนไทยท่ัวไป และ (๓) ตำรับยาแผนไทยสวนบุคคล

หรือตำราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล การกำกับดูแลคุมครองภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทยแตละประเภทมีหลักเกณฑที่แตกตางไป การนำเอาตำรับยาแผนไทยของชาติไปใช

ประโยชนในทางการคาตองขออนุญาต มีการตกลงแบงปนผลประโยชน และมีเงื่อนไข

จำกัดสิทธิ วิธีการและเงื่อนไขจะเปนไปตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง 

 ในสวนการคุ มครองสมุนไพร ไดจำแนกสมุนไพรออกเปน ๓ กลุม คือ 

สมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาวิจัย สมุนไพรที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และสมุนไพรที่

ใกลจะสูญพันธุ โดยมีการควบคุมและใชประโยชนที่แตกตางกันไปในแตละประเภท ทั้งนี้

สมุนไพรไมไดมีความหมายเฉพาะพืชเทานั้น แตมีความหมายรวมถึง สัตว จุลชีพ ธาตุ

วัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวดวย 

 การควบคุมการเขาถึงสมุนไพรตามกฎหมายนี้มี ๒ วิธี คือ (๑) ดวยการ

ประกาศเปน “สมุนไพรควบคุม” สำหรับสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษา มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจ หรืออาจสูญพันธุ (มาตรา ๔๔) และ (๒) ดวยการประกาศเปน “เขตพื้นที่

คุมครองสมุนไพร” ในกรณีที่พื้นที่นั้นเปนถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพที่อาจถูกทำลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการกระทำของมนุษย 

หรือการเขาไปใชประโยชนจากสมุนไพรอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงตอการสูญพันธุหรือการ
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ลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมีวัตถุประสงคจะสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวม

ในการจัดการบริหาร การพัฒนา และการใชประโยชนจากสมุนไพรในพื้นที่นั้น โดยที่พื้นที่

นั้นยังไมไดถูกประกาศกำหนดเปนเขตอนุรักษ (มาตรา ๖๑) เมื่อไดประกาศเปนเขตพื้นที่

คุ มครองสมุนไพรแลว จะมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการตางๆ เพื่อการ

คุมครอง เชน การเขาถึง การใชประโยชน วิธีการจัดการ ฯลฯ 

 

(๒) พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ตามกฎหมายนี้ไดจำแนกพันธุพืชออกเปน ๔ ประเภท คือ พันธุพืชปา 

พันธุพืชพื้นเมืองท่ัวไป พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และพันธุพืชใหม การเขาถึงและใช

ประโยชนจากพันธุพืช แตละประเภทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่

กำหนดไวตามกฎหมาย 

 เงื่อนไขการเขาถึงและการใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา 

คือ การเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชหรือสวนใดสวนหนึ่งของพืช เพื่อการปรับปรุง

พันธุ ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจาก 

พนักงานเจาหนาที่ และทำขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดยใหนำเงินรายไดตามขอตกลง

แบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช (มาตรา ๕๒) หรือถาเปนการเขาถึงที่

มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ

คุมครองพันธุพืชกำหนดขึ้น (มาตรา ๕๓) 

 กฎหมายคุมครองพันธุพืช ใหการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตร

ของชุมชนโดยใหการคุมครอง “พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น”๗, การคุมครองสิทธิเกษตรกร 

ประเพณี การปฏิบัติ เชน การแลกเปลี่ยนพันธุพืชระหวางเกษตรกร/ระหวางชุมชน  

การเก็บพันธุพืชที่ตนเองผลิตไวใชในฤดูถัดไป (มาตรา ๓๓) รวมถึง การพัฒนาและ 

สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น โดยการจัดตั้งกองทุนคุมครองพันธุพืชขึ้นมา โดยนำเงินจาก

กองทุนไปชวยเหลือหรืออุดหนุน กิจกรรมใดๆ ของชุมชน เพื่อการอนุรักษ การวิจัย 

และพัฒนาพันธุพืช (มาตรา ๕๕) 

 

๗ พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายถึง พันธุพืชที่มีอยูในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งภายในราชอาณาจักรเทานั้น (มาตรา 
๔๓) 
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(๓) พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 กฎหมายฉบับนี้ ใหการคุมครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ

ของรัฐและเอกชน มาตรการในการควบคุม คือ การควบคุมการทำสิ่งเทียมโบราณวัตถุ

และสิ่งเทียมศิลปวัตถุ (มาตรา ๑๘ ทวิ) โดยโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุที่ประกาศควบคุม 

การทำเทียมจะตองเปนโบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร

หรือกรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนและมีประโยชน/คุณคาทางศิลปะ ประวัติศาสตร 

หรือโบราณคดีเปนพิเศษ  

 ตามขอกำหนดในกฎหมาย ผู ประสงคจะผลิต คา หรือมีไวในสถานที่ 

ทำการคาซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุ/สิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม จะแจงการผลิต

และปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน

การผลิต การคา หรือมีไวในสถานที่ทำการคาซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียม 

ศิลปวัตถุที่ควบคุมการทำเทียม  

 

๗.๒.๑.๓ กลุมกฎหมายดานยาและสาธารณสุข 

มีกฎหมาย ๒ ฉบบัท่ีเก่ียวของกับการคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก พระราช- 

บัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต

กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มุงควบคุมการประกอบวิชาชีพ หรือการผลิต ขาย นำหรือส่ังเขา

มาซึ่งยาแผนโบราณ ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะใหความคุมครองแกภูมิปญญาการแพทยของ

ไทยไดตามเจตจำนงที่ตองการใหมีการปกปอง อนุรักษ หรือรักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น

ของไทยที่เกี่ยวกับการแพทย การพยาบาล การเภสัชกรรม ฯลฯ  

 

๗.๒.๑.๔ กลุมกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา 

ในกลุมกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญาของไทย มีกฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยง

กับการคุมครองภูมิปญญาไทย ๔ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๒, พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗, พระราชบัญญัติ

ความลับทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๔๖  
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กฎหมายท้ัง ๔ ฉบบัดงักลาว มีโอกาสท่ีจะนำมาใชคุมครองปกปองภมิูปญญาไทย 

ไดในหลายกรณี แตมีเงื่อนไขและอุปสรรคสำคัญหลายประการ ปญหาและขอจำกัดของ

การคุมครองภูมิปญญาไทยภายใตกฎหมายทรัพยสินทางปญญา สรุปไดดังนี้๘ 

ก. ปรัชญาของกฎหมายทรัพยสินทางปญญา คือ การคุมครองผลิตผลทางความ

คิดของมนุษยที่เปนสิ่งใหม สิ่งที่ปรากฏตอสาธารณชนอยูแลวหรือเปนการคน

พบซึ่งเปนคุณลักษณะสำคัญของภูมิปญญาไทย จึงไมอาจไดรับการคุมครอง 

ข. กฎหมายทรัพยสินทางปญญารูปแบบตางๆ มุงใหสิทธิแกปจเจกบุคคล ซึ่ง

แตกตางจากแนวคิดการคุมครองภูมิปญญาไทย ซึ่งเปนสิทธิหรือสมบัติรวม

ของชุมชน 

ค. กฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหสิทธิเด็ดขาดแกผูทรงสิทธิในระยะเวลาชวง

หนึ่ง เมื่อหมดอายุคุมครองก็จะกลายเปนสมบัติสาธารณะ หลักการนี้ขัดกับ

วัตถุประสงคของการคุ มครองภูมิปญญาไทย ซึ่งไมไดมุงหมายเรื่องสิ่ง

ตอบแทนหรือรางวัล แตเนนใหมีการใชภูมิปญญาทองถิ่นอยางเคารพ รับรูถึง

สิทธิของชุมชน โดยไมจำกัดระยะเวลา 

ง. กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่เปนอยูในปจจุบัน อาจเปนเครื่องมือชวย 

สงเสริมการฉกฉวยเอาภูมิปญญาไทย (รวมทั้งของประเทศกำลังพัฒนา) ไป

ใชประโยชนโดยมิชอบ และไมเปนธรรม 

 

โดยสรุป กฎหมายของไทยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาไทย

ดานการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย มีกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) 

ที่เกี่ยวของอยู ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการ

แพทยแผนไทย ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ๒๕๔๒ กฎหมาย 

ดังกลาวใหความคุมครองตอภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน สิทธิ

เกษตรกร สิทธิชุมชน และภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการใชประโยชนจากพันธุพืช จนถึงใน

ขณะนี้ยังไมเปนที่ชัดเจนวา ประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับจะมีมากนอย

เพียงใด เนื่องจากยังไมไดมีการบังคับใชกฎหมายอยางเต็มที่ สวนกฎหมายดานการแพทย

๘ จักรกฤษณ ควรพจน. ๒๕๔๔. สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห. สำนักพิมพนิติธรรม. และ นันทน 
อินทนนท. ๒๕๔๖. ความตกลงระหวางประเทศวาดวยสิทธิทรัพยสินทางปญญาและผลกระทบตอภูมิปญญา
ทองถิ่น. ใน จักรกฤษณ ควรพจน และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม, (บก.) สูการปฏิรูปฐานทรัพยากร. โครงการ
ยุทธศาสตรนโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติยา ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเนื้อหาบางสวนที่เปนขอจำกัดตอการพัฒนาและสงเสริมภูมิปญญาไทย 

 

๗.๒.๒ ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการคุมครองภูมิปญญาไทย 

ในปจจุบันมีความตกลงระหวางประเทศหลายฉบับที่มีเนื ้อหาเกี่ยวโยงกับการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทยดานการแพทย สาระโดยสังเขปของความ

ตกลงระหวางประเทศบางฉบับที่สำคัญและเกี่ยวของกับการคุ มครองภูมิปญญาไทย 

ดานการแพทย มีดังนี้ 

 

๗.๒.๒.๑ อนุสัญญาเบอรนวาดวยการคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 

(Berne Convention for the Protection of Literary and 

Artistic Works) 

การคุมครองภายใตอนุสัญญาเบอรนนั้นมีขอบเขตในเรื่องงานวรรณกรรม และ

ศิลปกรรมในลักษณะที่คอนขางกวาง โดยรวมถึงการสรางสรรคงานวรรณกรรม งานทาง

วิทยาศาสตร และงานศิลปกรรมทุกรูปแบบ ไมวาจะไดแสดงออกอยางไร เชน หนังสือ 

เอกสาร สิ่งตีพิมพ หรือการเขียนอื่นๆ เชน สมุดจดบันทึก ปาฐกถา คำเทศนา และ

งานที่มีธรรมชาติคลายคลึงกัน นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงงานการละคร ละครเพลง การ

เตนรำตามจังหวะ และละครใบ งานดนตรีกรรม งานสถาปตยกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นไดวาการคุมครองนั้นกำหนดไวในลักษณะที่กวางมาก 

สิ่งที่ควรจะใชอนุสัญญาเบอรนในการคุ มครองคือ งานที่ม ีพื ้นฐานมาจาก 

ภูมิปญญาทองถิ่น เชน การนำตนแบบจากที่คนโบราณไดสรางสรรคไว มาทำเปนงาน 

รูปแบบใหมที่ยังคงคุณคาของงานดั้งเดิมไว อยางการสรางสถาปตยกรรมที่มีความ

คลายคลึงกับโบราณสถาน หรือการเขียนตำรบัตำรายาทีอ่าศยัองคความรู หรือภมิูปญญา 

ดั้งเดิมมาเปนพื้นฐาน เปนตน 

 

๗.๒.๒.๒ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

เนื ้อหาของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวโยงกับเรื่อง 

ภูมิปญญาไทยอยูใน ขอ ๘ (j) โดยกำหนดเปนหลักการใหประเทศภาคีสมาชิก “เคารพ 

ปกปกษ และรักษาไวซึ่งความรู นวัตกรรม และประเพณีปฏิบัติของชุมชนพื้นเมืองและ

ทองถิ่น ซึ่งประกอบกันเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่มีความเกี่ยวพันกับการอนุรักษและใช 

ประโยชนอยางย่ังยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมใหมีการนำความรู 



บ
ท
ท
ี่ ๗

 
การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และสมุนไพร 

339

นวัตกรรมและประเพณีปฏิบัติเหลานั้นไปใชประโยชนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น โดยตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผู ถ ือครองความรู เหลานั ้น และจะตองสงเสริมใหมีการแบงปน 

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชประโยชนของความรู นวัตกรรม และประเพณีปฏิบัตินั้น

อยางเปนธรรม” 

ภูมิปญญาไทยดานการแพทยและสุขภาพนับเปนความรู นวัตกรรมและประเพณี

ปฏิบัติของชุมชนในแนวทางที่สอดคลองกับหลักการอนุรักษและใชประโยชนจากความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน ดังนั้นภูมิปญญาไทยจึงอยูในขอบขายที่จะไดรับการ

คุมครองตามหลักการที่กำหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้  

เนื่องจากขอบัญญัติในมาตรา ๘ (j) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เปนเพียงหลักการกวางๆ ที่ใหประเทศภาคีสมาชิกรับไปปฏิบัติ ภาคีสมาชิกของ

อนุสัญญา วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพจึงไดพยายามที่จะผลักดันการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดผลอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น ในการประชุมภาคีสมาชิกครั้งที่ ๔ ใน

ป ๒๕๔๑ ไดมีมติที่ IV/9 ใหจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจวาดวยขอ ๘ (j) และขอ

บัญญัติที่เกี่ยวของ คณะทำงานไดมีการประชุมไปแลว ๕ ครั้ง ผลสำเร็จของการดำเนิน

งานที่สำคัญคือ การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรมจากการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ชุมชนพื้นเมืองหรือชุมชนทองถิ่นไดใชประโยชน

หรือครอบครองอยู นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ไดมีขอเสนอใหพัฒนาระบบกฎหมายเฉพาะ  

(sui generis system) เพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในระดับประเทศ ในขั้น 

ตอไปคณะทำงานจะไดมีการพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญของระบบกฎหมายเฉพาะนี้  

 

๗.๒.๒.๓ สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ือ

อาหารและการเกษตร 

สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ

การเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture) เปนกฎหมายระหวางประเทศที่ไดรับการรับรองจัดทำขึ ้นเมื่อวันที่ ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๔ อยูภายใตการบริหารจัดการขององคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (FAO) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗ สำหรับประเทศ

ไทยไดลงนามรับรองสนธิสัญญาไปแลวแตยังไมไดใหสัตยาบันเขารวมเปนภาคีสมาชิก อยู

ในระหวางกระบวนการพิจารณา  
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เนื้อหาของสนธิสัญญาที่เกี่ยวโยงกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นอยูในสวนของ

การคุมครอง “สิทธิเกษตรกร” ซึ่งในสนธิสัญญานี้ไดใหการรับรองสิทธิเกษตรกรไว

อยางชัดเจนในขอ ๙ ของสนธิสัญญาฯ โดยเนนย้ำถึงความสำคัญและบทบาทของชุมชน

พื้นเมือง ชุมชนทองถิ่นและเกษตรกร ในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

และไดบัญญัติใหประเทศสมาชิกควรดำเนินมาตรการตามที่เหมาะสม และขึ ้นอยูกับ

กฎหมายของแตละประเทศที่จะทำการคุมครองและสงเสริมสิทธิเกษตรกรในดานตางๆ 

ไดแก การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืช สิทธิในการ 

รวมแบงปนผลประโยชนที่เกิดขึ ้นจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมพืช สิทธิในการรวม 

ตัดสินใจเรื่องการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชอยางยั่งยืนในระดับชาติ 

นอกจากนี้ยังระบุดวยวา จะไมมีการตีความของบทบัญญัตินี้ในลักษณะที่จะไปจำกัดสิทธิ

ของเกษตรกรที่มีอยูในการเก็บ ใชประโยชน แลกเปลี่ยน และขายเมล็ดพันธุหรือสวน

ขยายพันธุที่ไดจากการทำการเกษตร แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับกฎหมายของประเทศสมาชิกและ

ตามความเหมาะสม  

การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตสนธิสัญญาฯ ฉบับนี้ มีขอบเขตของความ

คุมครองที่แคบกวาบทบัญญัติตามขอ ๘ (j) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ เนื่องจากจำกัดอยูในขอบเขตการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมพืชสำหรับอาหาร

และการเกษตรเทานั้น สวนความรูเกี่ยวกับการใชพันธุกรรมพืชในการบำบัดโรคหรือในทาง

อุตสาหกรรมไมอยูในกรอบสนธิสัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ (Correa, 2001) 

อยางไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของการใชประโยชนจากสมุนไพรในชุมชนทองถิ่นของ

ประเทศเขตรอนนั้น มีรูปแบบและวิธีการใชที่ผสมผสานกันไปทั้งในเรื่องอาหารและสุขภาพ 

นอกจากนี้เกษตรกรและหมอยาพื้นบานก็อาจเปนคนคนเดียวกันได ดังนั้นการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามสนธิสัญญาฉบับนี้ 

จึงมีสวนสนับสนุนการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทย และดานอื่นๆ ดวย 

 

๗.๒.๒.๔ ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา 

ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (Agreement on 

Trade-Related Aspect of Intel lectual Property Rights: TRIPs) หรือความ 

ตกลงทริปส เปนความตกลงฉบับหนึ่งจากผลการเจรจาการคาเสรีรอบอุรุกวัยที่สิ้นสุดลง

ในป ๒๕๓๔ วัตถุประสงคสำคัญของความตกลงทริปส คือ เพื่อสงเสริมใหมีการ

คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และตองไมให
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มาตรการในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนอุปสรรคตอการคาเสรีระหวางประเทศ 

กำหนดเงื่อนไขใหประเทศสมาชิกตองใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในรูปแบบตางๆ 

โดยไดกำหนดบรรทัดฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑในการคุมครอง สิ่งที่ไดรับความคุมครอง 

ขอบเขตของสิทธิ การบังคับใชสิทธิ รวมถึงกลไกการระงับขอพิพาท ประเทศสมาชิก

องคการการคาโลกตองยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของความตกลงฉบับนี้ อยางไร

ก็ตาม ประเทศสมาชิกสามารถบัญญัติกฎหมายทรัพยสินทางปญญาใหมีระดับการ

คุมครองที่สูงกวาความตกลงทริปสได ตราบเทาที่ไมขัดหรือแยงตอหลักการที่บัญญัติไวใน

ความตกลงฉบับนี้ (TRIPs ขอ ๑.๑) 

เนื้อหาของความตกลงที่เกี่ยวโยงกับการคุมครองภูมิปญญาไทย คือ เงื่อนไขที่

บัญญัติไวในขอ ๒๗ เรื่องสิ่งที่ไดรับสิทธิบัตร ตามบทบัญญัติดังกลาว ประเทศสมาชิก

จะตองใหความคุมครองสิทธิบัตรแกการประดิษฐในทุกสาขาเทคโนโลยี โดยมีขอยกเวนใน

ขอ ๒๗.๓ (b) วา ประเทศสมาชิกอาจไมคุมครองพืชและสัตวภายใตระบบสิทธิบัตร แต

ตองใหการคุมครองแก “พันธุพืช” โดยอาจใชกฎหมายสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมาย

เฉพาะที่มีประสิทธิภาพ หรือโดยวิธีการคุมครองทั้งสองระบบรวมกัน 

การใชพันธุพืชสมุนไพรเปนสวนสำคัญในภูมิปญญาไทย การที่ความตกลงทริปส

ใหประเทศสมาชิกเลือกใชระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis system) มาคุมครอง 

พันธุพืชได ประเทศกำลังพัฒนาสวนใหญซึ่งพึ่งพาภาคเกษตรกรรมจึงสามารถบัญญัติ

กฎหมายคุมครองพันธุพืชที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และขีด

ความสามารถทางดานเทคโนโลยีของประเทศ มีการปรับเงื่อนไขและสิทธิการคุมครองให

เหมาะสม ไมเขมงวดจนกลายเปนปญหากระทบตอเกษตรกร รวมถึงใหการคุมครองสิทธิ

เกษตรกรและภูมิปญญาไทยได โดยไมขัดกับหลักการของความตกลงทริปส 

Leskien and Flitner (๑๙๙๗)๙ ไดใหความเห็นวา ประเทศสมาชิกสามารถ

บัญญัติกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองพันธุพืชได แตกฎหมายเฉพาะนั้นจะตองเปน

กฎหมายที่ใหสิทธิเด็ดขาด (exclusive rights) ในลักษณะของสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

และตองคุมครองภายใตหลักการพื้นฐานตางๆ ของความตกลงทริปส ทั้งเรื่องหลักการ

ปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (NT) และหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (MFN) 

ดังนั้นจึงไมสามารถจัดทำระบบกฎหมายคุมครองพันธุพืช (และภูมิปญญาทองถิ่น) ที่มี

หลักการที่เปนการเลือกปฏิบัติตอคนตางชาติ หรือมีหลักการที่เปนการใหสิทธิพิเศษแกคน

๙ Leskien, D. and M. Flitner. 1997. Intellectual Property Rights and Plant Genetic Resources: Options for 
a Sui Generis System, IPGRI, Rome. 
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ชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งเปนการเฉพาะ ในประเด็นดังกลาว จักรกฤษณ ควรพจน 

และสมศักดิ์ ฎาราณุท (๒๕๔๑)๑๐ มีความเห็นโตแยงวา ประเทศสมาชิกความตกลง 

ทริปสสามารถกำหนดกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองพันธุพืชและภูมิปญญาทองถิ่น ที่มี

หลักการคุมครองที่เปนอิสระและเปนเอกลักษณของตนเอง โดยไมจำเปนตองสอดคลอง

กับระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาของประเทศที่พัฒนาแลว ตราบเทาที่หลักการ

ดังกลาวไมขัดตอบทบัญญัติของความตกลงทริปส และในการบังคับใชกฎหมายเฉพาะ 

ไมจำเปนตองปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของความตกลงทริปสดวย เชน การปฏิบัติเยี่ยง

ชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most-Favored Nation), การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 

(National Treatment) เพราะหลักการพื้นฐานเหลานั้นใชบังคับกับการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญาประเภทหนึ่งประเภทใดใน ๗ ประเภทที่กำหนดไวในขอ ๑(๒) ของความ

ตกลงทริปสเทานั้น 

ภายใตขอกำหนดตามขอ ๒๗.๓ (b) ในความตกลงทริปส ที่ใหประเทศสมาชิก

สามารถจัดทำระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองพันธุพืชไดนั้น ไดมีขอกำหนดดวยวา

ใหมีการทบทวนเนื้อหาของขอ ๒๗.๓ (b) ภายหลัง ๔ ปของการบังคับใชความตกลงซึ่ง

ก็คือ นับตั้งแตป ๒๕๔๒ เปนตนมา ทั้งนี ้ ในการเจรจาทบทวนเนื ้อหาความตกลง 

ประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไดผลักดันใหมีการแกไขขอบัญญัติดังกลาว 

โดยใหตัดทางเลือกในการใชระบบกฎหมายเฉพาะออกไป ตองการใหใชระบบสิทธิบัตร

เพียงอยางเดียวและขยายการคุมครองสิทธิบัตรไปยังสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คือ พืช สัตว 

จุลินทรีย ถาผลของการเจรจาเปนไปในทิศทางที่สหรัฐอเมริกาไดพยายามผลักดันอยู จะ

สรางผลกระทบอยางมากตอประเทศกำลังพัฒนา เพราะเปนการตัดสิทธิของประเทศ

สมาชิกในการเลือกกำหนดระบบกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อการคุมครองทรัพยากรชีวภาพ

และภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ประเทศกำลังพัฒนาไดรวมกันยื่นขอเสนอให

มีการเพิ่มเติมเงื่อนไขการขอรับสิทธิบัตรใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น หลักการที่สำคัญ

คือ ใหมีการแจงเปดเผยที่มาของทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาไทยที่เกี่ยวของกับ 

สิ่งประดิษฐที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร 

 

๑๐ จักรกฤษณ ควรพจน และ สมศักดิ์ ฎาราณุท. ๒๕๔๑. มาตรการทางกฎหมายและนโยบายระหวางประเทศ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและการคุมครองสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น. มูลนิธิการแพทย 
แผนไทยพัฒนา งบประมาณประจำป ๒๕๔๑. 
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๗.๒.๒.๕ คณะกรรมการระหวางรัฐวาดวยทรัพยสินทางปญญากับทรัพยากร

พันธุกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรม 

ทองถิ่น ภายใตองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (WIPO) 

ในระยะหลังของการประชุมองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual 

Property Right Organization: WIPO) ไดมีผูแสดงความหวงใยเกี่ยวกับการที่บุคคลที่สาม

นำเอาภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ในประเทศใดประเทศหนึ่งไปใชอยางไม 

ถูกตอง (Misappropriation) เชน การนำการออกแบบดั้งเดิมของทองถิ่นไปใช การนำ

เพลงและการเตนรำไปใชโดยไมไดรับอนุญาตโดยวงการบันเทิงและอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ทั้งหลายเพื่อสรางสรรคงานซึ่งจะไดรับการคุมครองโดยระบบทรัพยสินทางปญญาใน 

ทายที่สุด  

ในป ๒๕๔๓ ที่ประชุมสมัชชาใหญ (General Assembly) ของ WIPO ตกลงที่

จะจัดตั้งองคกรระหวางรัฐ (Intergovernmental Body) ขึ้นมาเพื่อพิจารณาประเด็นทาง

ดานทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยากรพันธุกรรม และการ

แสดงออกทางวัฒนธรรมทองถิ่น เมื่อภาคีสมาชิกมีขอตกลงกันเชนนี้ WIPO จึงไดจัดใหมี

คณะกรรมการระหวางรัฐวาดวยทรัพยสินทางปญญากับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมทองถิ่น (Intergovernmental Committee on 

Intellectual Property, Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore-ICG) 

ขึ ้นมา  โดยคณะกรรมการชุดนี ้ไดประชุมกันไปแลวทั ้งหมด ๑๓ ครั ้งที่กรุงเจนีวา 

ประเทศสวิตเซอรแลนด (การประชุมครั้งลาสุดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๑) 

ในบรรดาแนวความคิด และขอเสนอทั้งหลายที่เกิดขึ้นในการประชุม ICG นั้นสิ่งที่

สมาชิกตองการใหเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดคือ การคุมครองในเชิงตั้งรับ คือ การสรางฐาน

ขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นไวเพื่อปองกันการถูกนำไปจดสิทธิบัตรอยางไมถูกตอง

หรืออยางไมเปนธรรม โดยการสรางความเขาใจรวมกันวาหากภูมิปญญาเหลานี้เปนเพียง

การถายทอดกันปากตอปาก ก็ยอมเปนการยากที่ผู ตรวจสอบสิทธิบัตรจะทราบไดวามี

การนำภูมิปญญาใดไปใชในคำขอสิทธิบัตรฉบับไหนบาง อีกทั้งยังพยายามรางแนวทางใน

การเจรจาสำหรับผูรักษาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใชในการปกปองผลประโยชนของตนภายใต

ระบบทรัพยสินทางปญญา และการตกลงในเรื่องการแบงปนผลประโยชน 

นอกจากนี้ทาง WIPO ก็ยังไดมีการแกไขระบบการบริหารจัดการสิทธิบัตร และ

การพัฒนาเครื่องมือในการสรางศักยภาพเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในเชิงตั้งรับ 

(Defensive protection) เชน การขยายการใชเครื่องมือในการสืบคนขอมูลทางดานเทคนิค

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิบัตร และการกำหนดประเภทสิทธิบัตรระหวางประเทศ 
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(International Patent Classification-IPC) ใหครอบคลุมถึงภูมิปญญาทองถิ่น โดยเฉพาะ

อยางยิ่งที่เกี่ยวของกับยาและการรักษาโรค โดยมุงเนนที่ภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการใช

สมุนไพรโดยเฉพาะพืชเปนหลัก  

ในสวนของการสรางฐานขอมูลเพื่อใชในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นนั้น ทาง 

WIPO ไดเสนอความคิดในอันที่จะสรางหองสมุดดิจิตอลในการรวมรวมภูมิปญญา 

ทองถิ่น (Traditional Knowledge Digital Library Project–TKDL) ขึ้นมา ซึ่ง

แนวทางการดำเนินงานในดานนี้เปนความริเริ่มของหนวยงานในประเทศอินเดียหลายๆ 

หนวยงานรวมกันจัดสรางขึ้นเปนตนแบบกอน แลวนำเสนอเพื่อที่จะใหสามารถทำฐาน

ขอมูลระดับโลกที่จะใหมีการเขาไปคนหาเพื่อทราบถึงความมีหรือคงอยูของภูมิปญญา 

ทองถิ่นใดๆ จะไดไมมีการถูกนำไปจดสิทธิบัตร หรือนำไปใชผิดประเภท หรือนำไปใช

อยางไมเปนธรรมเกิดขึ้น 

แมวาเปาหมายของการจัดทำ TKDL จะเปนไปเพื่อการปกปองคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่น แตในอีกดานหนึ่งก็มีขอควรตระหนักเกี่ยวกับการจัดทำ TKDL หลายประการ๑๑ 

เชน TKDL เปนขอมูลที่พรอมสำหรับการเขาถึงและการใชประโยชนทั้งโดยถูกตองและ 

โดยมิชอบ ขอมูลใน TKDL ตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพิ่มเติมขอมูลภูมิปญญาที่

คนพบใหมหรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ ้นในภายหลัง ภูมิปญญาทองถิ่นหลายประเภท 

ไมสามารถจัดทำใหอยูในรูปแบบขอมูลที่แนนอน/ตายตัวได ขอพิจารณาเกี่ยวกับตนทุนใน

การดำเนินงาน ขอบเขตของขอมูลที่จะจัดเก็บอยูในฐานขอมูล ขอมูลใดไมควรจัดเก็บ 

เปนตน 

 

๗.๒.๓ การเจรจาจัดทำความตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement) 

รัฐบาลไทยตั้งแตในยุครัฐบาลทักษิณจนมาถึงปจจุบันใหความสำคัญแกการเจรจา

การคาเสรีแบบทวิภาคีมากกวาระบบพหุภาคี ดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบาลไดเรงรัดผลัก

ดันใหมีการเจรจาความตกลงการคาเสรีแบบทวิภาค ี (Free Trade Agreement: FTA) 

กับประเทศตางๆ เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย บาหเรน ออสเตรเลีย ญี่ปุน 

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เปนตน  

๑๑ Oguamanam, C. 2006. International Law and Indigenous Knowledge : Intellectual Property, 
Plant Biodiversity, and Traditional Medicine. p.151. 
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(๑) การเจรจา FTA ไทย-สหรัฐอเมริกา 

 การเจรจากับสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มมีการเจรจาครั้งแรก ณ มลรัฐฮาวาย 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๔๗ โดยไดมีการเจรจาไปแลว ๖ 

รอบ (รอบที่ ๖ เจรจาที่ จังหวัดเชียงใหม เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙) การเจรจาได

หยุดชะงักไปภายหลังที่มีการยุบสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๙ และเกิดเหตุการณ

รัฐประหารในเดือนกันยายน ๒๕๔๙ จากการจัดทำ FTA ของสหรัฐกับประเทศตางๆ ที่

ผานมา เชน สิงคโปร ชิลี ไดมีขอตกลงเพื่อยกระดับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใน

ระดับที่เขมงวดและกวางขวางขึ้นทั้งสิ้น 

 หากประเทศไทยตองยอมรับขอเรียกรองของสหรัฐตามแนวทางของความ

ตกลง FTA ระหวางสหรัฐกับสิงคโปร ผลกระทบที่เห็นเดนชัดจะเปนในเรื่องของสิทธิบัตร

ซึ่งกำหนดไวในขอ ๑๖.๗ ของขอตกลง FTA ระหวางสหรัฐกับสิงคโปร เนื้อหาโดยรวม

เปนการใหความคุมครองแกการประดิษฐตางๆ ภายใตระบบสิทธิบัตรเชนเดียวกับที่ปรากฏ

ในความตกลงทริปส แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป และถือเปนสาระสำคัญที่ประเทศไทยจะตอง

พิจารณาโดยเฉพาะในมุมของการคุมครองภูมิปญญาไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ

อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพรวมทั้งทรัพยากรพันธุกรรมพืชก็คือ การที่

หัวขอแรกของขอ ๑๖.๗ นั้นไดยกเลิกขอยกเวนตามมาตรา ๒๗.๓ (b) ของความ

ตกลงทริปสไป สงผลใหประเทศไทยตองใหความคุมครองสิทธิบัตรในพืชและสัตวหากวา

รัฐบาลไปลงนามในขอตกลงทวิภาคีตามแนวทางดังกลาว 

 หวัขอการคุมครองตางๆ ภายใต FTA มุงเนนแตการคุมครองสิทธิในทรัพยสิน  

ทางปญญาที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพยสินอุตสาหกรรม ไมไดใหความสำคัญกับทรัพยากร 

พันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอันเปนทรัพยสิน และสมบัติสำคัญของประเทศกำลัง

พัฒนาอยางประเทศไทย ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมแลวจึงเห็นวาการทำ FTA กับ

สหรัฐอเมริกา จะมีผลเสียตอภูมิปญญาไทยมากกวาผลดี 

(๒) การเจรจาความตกลง FTA ไทย-ญี่ปุน 

 ประเทศไทยและญี่ปุนไดมีการเจรจาจัดทำความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ 

ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) โดยไดมีการ 

ลงนามและมีผลใชบังคับแลวตั้งแตเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประเด็นสำคัญในความ

ตกลง JTEPA ที่เกี่ยวโยงกับเรื่องการคุมครองภูมิปญญาไทย คือเรื่องการจดสิทธิบัตร

จุลินทรีย เนื่องจากมีการใชจุลินทรียเปนสวนประกอบในตำรับตำราการแพทยพื้นบานหรือ

การแพทยแผนไทย 
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 ภายใตความตกลง JTEPA ขอ ๑๓๐ เรื่องสิทธิบัตร ในขอยอยที่ ๓ ได

ระบุวา “ภาคีแตละฝายจะตองใหความมั่นใจวาคำขอรับสิทธิบัตรใดๆ จะไมถูกปฏิเสธดวย

เหตุผลเพียงอยางเดียววา สาระที่ขอถือสิทธิในคำขอนั้นเกี่ยวของกับจุลชีพที่เกิดตาม

ธรรมชาติ” คณะเจรจาฝายไทยอางวาขอ ๑๓๐(๓) ในความตกลง JTEPA ไมไดมีบท

บัญญัติที่มากไปกวาพันธกรณีที่ประเทศมีภายใตความตกลง TRIPs ขององคการการคา

โลก แต Professor Carlos Correa ผูซึ่งเปนผูที่เขารวมเจรจารางความตกลง TRIPs มา

ตั้งแตตนไดชี้วา บทบัญญัติในขอ ๑๓๐(๓) นั้น เปนขอตกลงที่มากไปกวาขอตกลงทรัพย

สินทางปญญาในองคการการคาโลกหรือที่เรียกกันวาเปน ทริปสผนวก (TRIPS-Plus) 

เนื่องจากในความตกลง TRIPs ไมไดมีการกำหนดวา “การประดิษฐ” (Invention) มี

ความหมายอยางไร และไดวิเคราะหวา “มาตรา ๑๐๓(๓) อาจตีความในแงที่ใหมีการ

ออกสิทธิบัตรตอจุลชีพตามธรรมชาติไดหากคำขอนั้นมีเงื่อนไขครบตามกฎหมายสิทธิบัตร  

(มีความใหม ขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น และประยุกตใชทางอุตสาหกรรมได) หรือกลาว

ในแงหนึ่งวาเปนการวางเงื่อนไขใหจุลชีพตามธรรมชาตินั้นอาจเปนการ “การประดิษฐ” 

ก็ได”๑๒ 

คณะเจรจาไดอางวา นักกฎหมายของกรมทรัพยสินทางปญญาและกระทรวง 

การตางประเทศ อานขอนี้แลวเห็นวาถอยคำที่อยูในขอ ๑๓๐(๓) ไมมีผลบังคับใหไทย

ตองออกสิทธิบัตรใหจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติแกคนญี่ปุนแตอยางใด “เปนความเขาใจ

รวมกันของทั้งฝายไทยและญี่ปุนตลอดมาตั้งแตระหวางการเจรจา วาการจดสิทธิบัตรที่

เกี่ยวของกับจุลชีพตามธรรมชาติไมสามารถจดสิทธิบัตรได”๑๓ ซึ่งทำใหเกิดคำถามตามมา

วา ถาเชนนั้นทำไมจึงจำเปนตองคงมาตรา ๑๓๐(๓) เอาไว 

ตามขอวิเคราะหของนันทน อินทนนท (๒๕๕๐)๑๔ ซึ่งเปนอดีตผูพิพากษาในศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศของไทย ไดอธิบายชี้ประเด็นปญหาและ

ผลกระทบของบทบัญญัติในขอ ๑๐๓(๓) ไวหลายประการดังนี้ 

๑๒ ภาษาอังกฤษมีดังนี ้ “Article 130(3) may be interpreted as requiring the grant of a patent on a 
naturally occurring micro-organism, provided that the patentability requirements (novelty, inventive 
step, industrial applicability) are met. In other word, it stipulates that such a micro-organism may be 
an ‘invention’.” 

๑๓ ขอความนี้อยูในคำชี้แจงของคณะเจรจาในเว็บไซดของสำนักเจรจา JTEPA 
๑๔ อานรายละเอียดทั้งหมดไดจากบทความเรื่อง “JTEPA สิทธิบัตรจุลชีพ กับมาโทรจัน” ตอนที่ ๑, ๒ และ ๓ 

(http://www.measwatch.org/autopage/show_all.php?t=๒๐&page=๒๕&d_id=&s_id=) 
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เนื่องจากขอ ๑๓๐(๓) ของ JTEPA ไดบัญญัติไวอยางคลุมเครือจึงกอใหเกิด

ปญหาสาธารณะวา ประเทศไทยมีหนาที่ตองใหความคุมครองสิทธิบัตรจุลชีพภายใต

ขอบเขตเพียงใด ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของกับจุลชีพ อาจจำแนกไดเปน ๔ ประเภท

คือ ๑) จุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติซึ่งมนุษยไมไดสรางขึ้น ๒) จุลชีพที่ถูกสกัดออกมาแต

มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติทุกประการ ๓) จุลชีพที่ถูก

สรางขึ้นดวยกรรมวิธีทางชีววิทยา (Biological Process) หรือกรรมวิธีที่มิใชทางชีววิทยา 

(Non-biological Process) เชน กรรมวิธีทางพันธุวิศวกรรม โดยจุลชีพจะมีลักษณะทาง

พันธุกรรมตางจากจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ และ ๔) ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นมาจากจุลชีพ

ตางๆ ขางตน 

ฝายญี่ปุนไมตองการขอรับสิทธิบัตรใน “จุลชีพประเภทแรก” เนื่องจากไม

สามารถขอรับสิทธิบัตรไดตามกฎหมายอยูแลว แตมุงความสนใจมายังกฎหมายสิทธิบัตรที่

เกี่ยวของกับ “จุลชีพประเภทที่สอง” เนื่องจากกฎหมายของประเทศอุตสาหกรรมลวน

แตอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรในมวลสารทางชีวภาพ (Biological Substance) ที่มีการ

สกัดหรือทำใหบริสุทธิ์จากสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติได ทั้งนี้ในทางกฎหมาย ประเทศไทย

สามารถตีความวา “จุลชีพประเภทที่สอง” ซึ่งเปนจุลชีพที่ถูกสกัดออกมาจากสิ่งที่มีอยู

ตามธรรมชาตินั้น ไมเขาเงื่อนไข “ความใหม” ที่จะขอรับสิทธิบัตรได การตีความเชนนี้

ยอมไมเปนการขัดแยงกับความตกลงพหุภาคีเกี่ยวกับสิทธิบัตรใดๆ ทั้งสิ้น  

ดังนั้น จุลชีพที่นาจะกอใหเกิดปญหาในการตีความวาเขาเงื่อนไขในการขอรับ 

สิทธิบัตรหรือไม จึงไมใชจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ (จุลชีพประเภทที่หนึ่ง) หรือจุลชีพที่มี

การพัฒนามาจากจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ (จุลชีพประเภทที่สาม) เชน จุลชีพที่มี 

การตัดแตงพันธุกรรม (GMOs) ทั้งนี้ เพราะวาจุลชีพประเภทแรกนั้นยอมไมอาจขอรับ

สิทธิบัตรไดเนื่องจากเปนแคเพียงการคนพบ (Discovery) ไมใชการประดิษฐ (Invention) 

สวนจุลชีพประเภทที่สามนั้น ประเทศสมาชิกของ WTO ยอมผูกพันที่จะใหความคุมครอง

จุลชีพนี้อยูแลว จึงยากที่ประเทศไทยจะปฏิเสธไมใหความคุมครองได ปญหาสำคัญจึงอยู

ที่วาจุลชีพที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษย แตมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับจุลชีพที่มีอยูตาม

ธรรมชาติทุกประการนั้น (จุลชีพประเภทที่สอง) จะถือเปนผลิตภัณฑของธรรมชาติ 

(Product of Nature) ที่ไมอาจขอรับสิทธิบัตรไดหรือไม  

ในประเทศที่ความกาวหนาทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีพประเภท 

ดังกลาวสามารถนำมาขอรับสิทธิบัตรได เชน ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ไมถือวาจุลชีพ

เชนนั้นเปนผลิตภัณฑของธรรมชาติ แตเปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ (Product 

Derived from Nature) ซึ่งสามารถนำไปขอรับสิทธิบัตรได สำหรับกฎหมายสิทธิบัตรใน
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สหภาพยุโรปและญี่ปุนก็มีหลักการเชนเดียวกัน คือ ใหมีการออกสิทธิบัตรในสารพันธุ

กรรมแมวาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับสิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติก็ตาม 

ในปจจุบัน ไมมีความตกลงระหวางประเทศใดๆ ที่กำหนดใหประเทศไทยตอง

แกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปในทิศทางเดียวกับประเทศเหลานั้น การตีความกฎหมาย

สิทธิบัตรของไทยเพื่อปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรในจุลชีพที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเชนเดียว

กับที่มีอยูตามธรรมชาติสามารถทำไดโดยการปฏิเสธวา จุลชีพเหลานี้ไมมีความใหมตาม

เงื่อนไขของการขอรับสิทธิบัตร ดวยเหตุวาจุลชีพเหลานี้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับ

สิ่งที่มีอยูตามธรรมชาติ หรือเปนงานที่ปรากฏอยูแลว (State of the Art) ซึ่งเจาหนาที่

กรมทรัพยสินทางปญญาของไทยไดตีความในแนวทางนี้อยูในปจจุบัน  

ดังนั้น บทบัญญัติในขอ ๑๐๓(๓) จึงกอใหเกิดคำถามวา ประเทศไทยยังจะมี

สิทธิปฏิเสธคำขอรับสิทธิบัตรจุลชีพดวยเหตุผลดังกลาวขางตนหรือไม เนื่องจากตามขอ 

๑๐๓(๓) ของ JTEPA กำหนดวา “ภาคีแตละฝายจะตองใหความม่ันใจวาคำขอรับสิทธิ

บัตรใดๆ จะไมถูกปฏิเสธดวยเหตุผลเพียงอยางเดียววาสาระที่ขอถือสิทธิในคำขอนั้น

เกี่ยวของกับจุลชีพที่เกิดตามธรรมชาติ” โดยคณะผูแทนการเจรจาฝายไทยไดชี้แจงวา 

บทบัญญัติดังกลาวนั้นเปนเพียงพันธกรณีที่คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงรับกันวาจะไมมีการ

ปฏิเสธไมรับ “คำขอ” เทานั้น สวนการออกสิทธิบัตรหรือไมยังอยูภายใตกฎหมาย 

สิทธิบัตรของแตละประเทศ 

ขอวิเคราะหที่ นันทน (๒๕๕๐) เห็นตางกับคำชี้แจงของคณะเจรจาฝายไทย มี 

๒ ประเด็น  

ประเด็นแรก ในการตรวจคำขอรับสิทธิบัตรนั้นมีกระบวนพิจารณา ๒ ขั้น คือ 

“ขั้นตรวจสอบคำขอ” (Formality Examination) ในขั้นนี้ ผูตรวจสอบจะตรวจสอบวา

คำขอนั้นมีรายการครบถวนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไมเทานั้น โดยไมไดทำการตรวจ

สอบสาระสำคัญของการประดิษฐ ขั้นที่สองเรียกวา “ขั้นตรวจสอบเนื้อหาสาระสำคัญ” 

(Substantive Examination) ซึ่งจะทำการตรวจสอบหลังจากมีการตรวจสอบวาคำขอนั้นมี

รายการครบถวนแลว เปนการตรวจสอบสาระสำคัญของการประดิษฐวาเขาเงื่อนไขที่จะ

ขอรับสิทธิบัตรหรือไม  

บทบัญญัติในขอ ๑๓๐(๓) ของ JTEPA มีผลเปนการหามมิใหมีการปฏิเสธคำขอ

ในชั้นของการตรวจสอบเนื้อหาสาระของการประดิษฐ (Substantive Examination) เพราะ

เปนการตรวจสอบขอถือสิทธิ (Claim) วาเกี่ยวของกับจุลชีพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือไม 

ไมใชการตรวจสอบวามีการระบุรายการขอถือสิทธิไวในคำขอหรือไม การชี้แจงของคณะ 

ผูแทนเจรจาฝายไทยวาขอ ๑๓๐(๓) เปนเพียงแคขั้นตรวจรับคำขอนั้นเปนสิ่งที่ไมถูกตอง 
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ประเด็นที่สอง ผูแทนคณะเจรจาอางวาความตกลงในสวนที่เกี่ยวกับทรัพยสิน 

ทางปญญาใน JTEPA มีบทบัญญัติที่ไมไดเกินไปจากความตกลง TRIPs แตผลกระทบ

สำคัญของความตกลงดานทรัพยสินทางปญญาใน JTEPA คือ อำนาจในการตีความความ

ตกลงนี้จะไมไดตกอยูกับภาครัฐหรือศาลไทยตอไป ทรัพยสินทางปญญาถูกเชื่อมโยงเปน

ทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการลงทุน นักลงทุนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐไทยได

โดยตรง การระงับขอพิพาทจะตองดำเนินการภายใตอนุสัญญา ICSID หรืออนุสัญญา

ของ UNCITRAL ซึ่งไมอาจอุทธรณตอศาลในประเทศไดอีก หลักการเชนนี้แตกตางโดย 

สิ้นเชิงกับการระงับขอพิพาทภายใตความตกลงจัดตั้ง WTO  

นอกจากประเด็นเรื่องการคุมครองสิทธิบัตรในขอ ๑๑๙ ดังกลาวขางตนแลว 

การคุมครองสิทธิบัตรจุลินทรียยังเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องการคุมครองการลงทุน ตาม

ความตกลง JTEPA ในขอ ๙๑ ขอยอย (j) ไดบัญญัติวา “การลงทุน” มีความหมาย

รวมถึง “สิทธิในทรัพยสินทางปญญา” ตามที่ไดรับการยอมรับโดยกฎหมายและขอ

บังคับของภาคีดวย  

ความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรจุลชีพที่เกิดตามธรรมชาติกับ

การปฏิบัติตามหลักการที่บัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

และความตกลง TRIPs หากมีชาวญี่ปุนเขามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย โดยทำธุรกิจ

เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยดานจุลชีพ ถานักลงทุนญี่ปุนนำจุลชีพที่ถูกสรางขึ้นโดยมนุษย แตมี

ลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติทุกประการไปยื่นจดสิทธิบัตร 

แตถูกปฏิเสธการจดสิทธิบัตร หรือถูกบังคับใหมีการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม

และเทาเทียมตามวัตถุประสงคและขอบทในอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

หากจุลชีพที่นำไปจดคุมครองนั้นไดหรือพัฒนามาโดยใชจุลชีพของไทยรวมอยูดวย การ 

มิใหจดสิทธิบัตรหรือการบังคับใหแบงปนผลประโยชนในกรณีตัวอยางนี้ อาจเปนเหตุให 

นักลงทุนญี่ปุนนำไปฟองรองเรียกคาเสียหายจากรัฐบาลไทย 

จากการศึกษาของ Correa (2004)๑๕ พบวา ขอบทวาดวยการลงทุนในความ

ตกลง FTA มีเนื้อหากวางกวาขอกำหนดที่มีอยูในความตกลงระหวางประเทศ เนื่องจาก

ไดขยายเรื่องทรัพยสินทางปญญามากกวาที่กำหนดไวในความตกลง TRIPs และไดนำหลัก

การเรื่องการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) มาใชโดยไมมีขอยกเวนดังเชนที่

กำหนดไวในอนุสัญญาระหวางประเทศ นอกจากนี้ ไมเปนที่ชัดเจนวา “สิทธิในทรัพยสิน

๑๕ Correa M. Carlos. 2004. Bilateral Investment Agreements: Agents of new global standards 
for the protection of intellectual property rights? (http://www.grain.org.) 
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ทางปญญา” ภายใตขอบทดานการลงทนุท่ีอาจนำไปสูกระบวนการยติุขอพิพาทมีความหมาย  

และขอบเขตเพียงใด โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก “มาตรการบงัคบัใชสิทธิ” (Compulsory  

License) ซึ่งนักลงทุนอาจสามารถเรียกรองความเสียหายในดานธุรกิจได รวมทั้งปญหาที่

เกิดขึ้นจากมาตรการบังคับใหเปดเผย แจง “แหลงที่มาของทรัพยากรพันธุกรรม” เพื่อ

การปองกันปญหาโจรสลัดชีวภาพ ซึ่งผู ลงทุนอาจหยิบยกประเด็นโตแยงในแงความ 

ไมสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศขึ้นได 

โดยสรุป ความเคลื่อนไหวของการเจรจาในเวทีระหวางประเทศตางๆ ที่มีอยู 

โดยเฉพาะในการเจรจาเปดเสรีการคาพหุภาคีรอบใหมภายใตองคการการคาโลก เปนทั้ง

โอกาสและอันตรายตอประเทศกำลังพัฒนาที่จะปรับเปลี่ยนระเบียบความตกลงระหวาง

ประเทศดานการคา ใหเกิดความเปนธรรมและใหการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น 

สิ่งที่ควรระวังเปนอยางยิ่ง คือ การเจรจาจัดทำเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี (FTA) โดย

เฉพาะในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา เนื่องจากขอเรียกรองของสหรัฐอเมริกาในเรื่อง 

การเพิ่มระดับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา จะมีผลตอการคุมครองภูมิปญญาไทย

ดานการแพทยและดานตางๆ อยางคอนขางกวางขวางและรุนแรง 

 

๗.๒.๔ ประสบการณการดำเนนิงานเพือ่คุมครองภมูปิญญาทองถิน่ของประเทศตางๆ 

เนื้อหาในหัวขอนี้จะกลาวถึงประสบการณของประเทศตางๆ ในการดำเนินงานเพื่อ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีทั้งในแบบเชิงตั้งรับและแบบเชิงรุก เพื่อจะเปนประโยชน

ตอแนวทางการดำเนินงานคุมครองภูมิปญญาไทย 

 

๗.๒.๔.๑ ประเทศอินเดีย 

ประเทศอินเดียนั้นไดมีภูมิหลังเกี่ยวกับการถูกฉกฉวยทรัพยากรและภูมิปญญา 

ทองถิ่นไปใชอยางไมเปนธรรมอยูหลายเรื่องดวยกัน จึงไดมีการดำเนินงานในหลายดาน

เพื่อสรางระบบการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

แนวทางในการแกปญหาวิธีหนึ่งคือ ทำเอกสาร หรือการจดบันทึกขอมูลที่ 

เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นไวเพื่อเปนการตรวจสอบวาไดมีการฉกฉวยภูมิปญญาเหลานั้น 

หรือทรัพยากรชีวภาพที่เกี่ยวของกับภูมิปญญานั้นๆ ไปใชโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของ

หรือไม ประโยชนขั ้นแรกของการทำบันทึกหรือทำฐานขอมูล (Database) เชนนี ้คือ  

การใชเปนหลักฐานสำหรับผูตรวจสอบสิทธิบัตรที่จะระบุวาสิ่งที่นำมายื่นจดสิทธิบัตรนั้น 

ไมใหม (Non-novel) และยังเปนเครื่องมือชวยในเรื่องการแบงปนผลประโยชนไปยังชุมชน 
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หรือกลุมบุคคลที่เปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่นอยางแทจริง หากไมมีหลักฐานบันทึกไวจะ

ไมทราบวาจะแบงปนผลประโยชนไปใหที่ไหน อยางไร 

กฎหมายหลายฉบับของอินเดียพยายามที่จะผนวกบทบัญญัติที่สามารถใหความ

คุมครองแกภูมิปญญาทองถิ่นเอาไวดวย เชน ใน พ.ร.บ.ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ป ๒๕๔๓ นั ้นไดมีการกำหนดไวในมาตรา ๓๖ (iv) ใหมีการคุ มครององคความรู  

(Knowledge) ของชุมชนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การขึ้น

ทะเบียนองคความรูเหลานั้น การพัฒนาระบบการคุมครองเฉพาะแบบขึ้นมา และเพื่อ

ใหการใชภูมิปญญาทองถิ่นรวมทั้งทรัพยากรชีวภาพเปนไปภายใตการมีระบบปกปองที่ดี 

มาตรา ๑๙ และ ๒๐ ของกฎหมายดังกลาวยังไดกำหนดใหมีการขออนุญาตในการ 

เขาถึงภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรชีวภาพจากสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ

แหงชาติ (National Biodiversity Authority–NBA) กอนการเขาถึงอีกดวย 

เมื่อสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพจะอนุญาตใหผูใดเขาถึงภูมิปญญาหรือ

ทรัพยากรชีวภาพ จะตองมีการกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการเขาถึง รวมถึงวิธีการ

ในการแบงปนผลประโยชนดวย ทั้งนี้มาตรา ๖ ยังไดกำหนดบังคับใหบุคคลที่ตองการจะ

ยื่นขอความคุมครองทรัพยสินทางปญญาในนวัตกรรมที่มีพื้นฐานมาจากภูมิปญญาทองถิ่น 

หรือทรัพยากรชีวภาพของอินเดียตองมาขออนุญาตจาก NBA อีกดวย เพื่อสอดรับกับขอ

กำหนดนี้มาตรา ๑๘ (iv) ยังไดกำหนดให NBA ทำหนาที่ไปคัดคานการขอรับความ

คุมครองทรัพยสินทางปญญาในที่ตางๆ ภายนอกอินเดียหากพบวาสิ่งที่นำไปยื่นขอความ

คุมครองนั้นมีพื้นฐานมาจากภูมิปญญาทองถิ่นหรือทรัพยากรชีวภาพของอินเดีย๑๖ 

เพื่อเชื่อมโยงกับกฎหมายวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ในพระราชบัญญัติ

สิทธิบัตร (แกไขปรับปรุงครั้งที่ ๒) ป ๒๕๔๒ ของอินเดียไดมีการกำหนดเงื่อนไขของ

การปฏิเสธการยื่นขอสิทธิบัตรรวมทั้งการเพิกถอนสิทธิบัตรไววา ใหรวมถึงการไมเปดเผย 

(Non-disclosure) หรือการเปดเผยอันเปนเท็จ (Wrongful disclosure) ถึงที่มาขององค

ความรู (Knowledge) หรือทรัพยากรชีวภาพ และ/หรือ การคาดหมายวาพื้นฐานของการ

ประดิษฐของตนอาจมีที่มาจากองคความรู หรือทรัพยากรชีวภาพใดๆ ก็เปนได อีกทั้งยัง

ไดมีการกำหนดใหการคัดคานสามารถกระทำได หากบุคคลใดเห็นวามีการนำภูมิปญญา

ทองถิ่นมาใชในการประดิษฐที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร แมวาภูมิปญญาดังกลาวจะไมมีการจด

๑๖ Dutfield, G. 2004. National Case Studies, India, Chapter 14. in Intellectual Property, Biogenetic 
Resources. 
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บันทึกเปนหลักฐาน หากแตมีการถายทอดสืบตอกันมาปากตอปากก็ถือวาเปนภูมิปญญา

ทองถิ่นได ทั้งนี้ตองมีผูแสดงใหเห็นไดวาภูมิปญญาดังกลาวมีการใชอยูจริงหรือเปนสิ่งที่มี

ปรากฏอยู ไมไดสรางขึ้นมาโดยไมมีมูลความจริง 

 

๗.๓ การดำเนินงาน ปญหาและอุปสรรค ความกาวหนาในการคุมครองภูมิปญญาไทย 
๗.๓.๑ การคุมครองภูมิปญญาไทยตามรัฐธรรมนูญ 

ในชวงที่รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๔๐ มีผลใชบังคับ ไดมีกรณีคำวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น (คำ

วินิจฉัยที่ ๖/๒๕๔๖, ๒๕/๒๕๔๗ และ ๕๒-๕๓/๒๕๔๗) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุรา 

พ.ศ. ๒๔๙๓ วาขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นหรือไม เนื่องจาก

ชาวบานในชุมชนทองถิ่นตางๆ มักมีการนำภูมิปญญาในการทำแปงขาวหมักเพื่อผลิตเปน

อาหารและยารักษาโรค นำมาผลิตเปนสุราสำหรับบริโภคและจำหนายเพื่อสรางรายไดให

แกชุมชนอีกดวย แตตามพระราชบัญญัติสุรา ชาวบานหรือชุมชนที่ผลิตสุราจากแปงขาว

หมักโดยไมไดรับอนุญาตถือวาเปนการกระทำที่ฝาฝนกฎหมาย จึงมีการยื่นฟองคดีตอศาล

รัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ หรือไม 

โดยศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสุราไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ โดยใหเหตุผลวา แมรัฐธรรมนูญมาตรา ๔๖ จะบัญญัติใหการ

รับรองคุมครองสิทธิชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในการใชสิทธิที่จะอนุรักษฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น

ตางๆ แตทั ้งนี ้ตามมาตรา ๔๖ ชวงทายไดมีการบัญญัติวา “ทั ้งนี ้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ” แสดงวา สิทธิดังกลาวจะตองไปเปนตามที่กฎหมายบัญญัติดวย ซึ่งขณะนี้ยัง

ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องสิทธิบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นบัญญัติไว ดังนั้น

จึงไมอาจโตแยงวา พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๖ หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา ตองใหมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ

ของบุคคลซึ่งรวมกันเปนชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมเพื่อการอนุรักษหรือฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น

เสียกอน รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๖ ถึงจะมีผลบังคับใชได๑๗ 

๑๗ พชร ลิมปจันทรา. ๒๕๕๐. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นภายใตกฎหมายของประเทศไทย เปรียบเทียบ
กับความตกลงระหวางประเทศ. วิทยานิพนธคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา ๑๙-๒๑. 
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การขาดกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อการรับรองและคุมครองสิทธิของ

ชุมชนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญนี้ จึงกอใหเกิดปญหาในแงความม่ันคงในการเขาถึงและใช

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน รวมทั้งการอนุรักษฟนฟู

ภูมิปญญาทองถิ่น สำหรับในรัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๕๐ สภารางรัฐธรรมนูญไดพยายาม

แกไขปญหาดังกลาว โดยตัดถอยคำวา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ออกไป โดยมี

เจตนาเพื่อใหสามารถใชสิทธิไดทันที อยางไรก็ตาม ยังไมมีกรณีรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวา

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จะสามารถแกไขปญหาที่เคยเกิดขึ้นไดหรือไม และจะมีผลในทาง

ปฏิบัติอยางไร 

 

๗.๓.๒ พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  

นับตั ้งแตท ี่ พระราชบัญญัติคุ มครองพันธุพ ืช มีผลบังคับใชเม ื่อวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ไดมีความกาวหนาในการบังคับใชกฎหมายในดานตางๆ ดังนี้ 

(๑) การจัดทำกฎหมายลำดับรองซึ่งไดประกาศใชแลวจำนวน ๖๘ ฉบับ  

(๒) การจัดทำหลักเกณฑ การตรวจสอบพันธุพืชใหม ๔๗ ชนิด 

(๓) การจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม มีผู มายื่นขอจดทะเบียนคุมครอง 

พันธุพืชใหม ๓๙๘ พันธุ ออกหนังสือสำคัญจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช

ใหมแลว ๓๓ พันธุ 

(๔) การขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมในตางประเทศ กรมวิชาการเกษตรได

ดำเนินการขอรับความคุมครองขาวพันธุปทุมธานี ๑ ที่สหรัฐอเมริกาและ

ขาวพันธุปราจีนบุรี ๒ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนามและสหภาพยุโรป 

(๕) การปกปองสิทธิประโยชนพันธุพืชไทยในตางประเทศ โดยการยื่นคัดคานการ

ขอจดทะเบียนพันธุหยกและพันธุไมดอกสกุลขมิ้นในสหภาพยุโรป 

(๖) การรับแจง การศึกษาทดลองหรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา 

ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคา จำนวน ๑๖ ราย 

   

๗.๓.๓ พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
พ.ศ. ๒๕๔๒ (รายละเอียดอยูใน ๗.๕) 

นับตั้งแตกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ไดมี

ความกาวหนาของการดำเนินงานตามกฎหมายในหลายสวน ไดแก  

(๑) การจัดทำกฎหมายลำดับรอง มีกฎหมายลำดับรองที่มีผลบังคับใชแลว 

จำนวน ๑๒ ฉบับ 
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(๒) กฎกระทรวงที่ผานการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยูระหวาง

การพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๖ ฉบับ  

(๓) กฎกระทรวงที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 

๒ ฉบับ  

จากการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ มีการดำเนินงานตามกฎหมายที่เปนประโยชนตอ

การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในหลายดาน เชน  

✿ การจัดตั้งกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เงินจากกองทุนนี้นำไปใชตาม

แผนงานหลัก ๖ กิจกรรม เชน สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน 

นายทะเบียนทุกจังหวัด สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาภูม ิปญญา 

การแพทยแผนไทยและสมุนไพร สนับสนุนการสำรวจพื้นที่คุมครองสมุนไพร 

ฯลฯ 

✿ การจดัทำทะเบียนภมิูปญญาการแพทยแผนไทย: กรมพฒันาการแพทยแผนไทยฯ  

ไดวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการจัดทำทะเบียนภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทย จากขอมูลถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีจำนวน 

๘๓,๙๙๐ รายการ เปนตำรับยาแผนไทย ๗๘,๓๔๕ รายการ และตำรา

การแพทยแผนไทย ๕,๖๔๕ รายการ 

✿ การประกาศสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ): ไดมีการออกประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙  

✿ แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร: 

ไดมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แผนจัดการเพื่อคุมครอง

สมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษภูผากูด จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (มีผล

บังคับใชเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) 

  ที่ผานมา ปญหาอุปสรรคในดานตางๆ ของการนำกฎหมายคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไปสูการปฏิบัติ คือ๑๘  

๑๘ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง 
“ความกาวหนาอุปสรรคของการพัฒนาหรือใชบังคับกฎหมายดานความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ภูมิปญญาทองถิ่นของไทย” วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี จัดโดย โครงการ 
“การศึกษากฎหมายเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น” คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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✿ กฎหมายใชคำวา ควบคุม (ในประกาศสมุนไพรควบคุม) ทำใหประชาชนมี

ความกังวลในการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งทางกรมจำเปนตองมุงเนนการ

ประชาสัมพันธในวงกวาง และตองกลับมาทบทวนความจำเปนในการประกาศ 

และเบื้องตนไดมีการปรับรูปแบบ วิธีการโดยเนนการสงเสริมเปนหลัก เชน 

การจัดทำขอมูลเชิงวิชาการเพื่อการเผยแพรแทนการประกาศ 

✿ ประชาชนไมใหความสนใจในการมาขึ้นทะเบียนสิทธิ ตามมาตรา ๑๕ ทั้งนี้

สวนใหญมีความเขาใจผิดวาตองเปดเผยขอมูลของตนทั้งหมด รวมทั้งยังมี

ความหวงขอมูล 

   

๗.๓.๔ พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี ้ทางภูมิศาสตรมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 

๒๕๔๗ จากขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา จนถึงปจจุบัน (พฤศจิกายน ๒๕๕๑) 

ไดมีการขึ ้นทะเบียนสิ่งบงชี ้ทางภูมิศาสตรไปแลวจำนวน ๒๒ รายการ เชน สมโอ

นครชัยศรี สมโอขาวแตงกวาชัยนาท ไวนที่ราบสูงภูเรือ ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง  

ขาวฮางหอมทองสกลทวาป ขาวหอมมะลิทุงกุลารองไห สับปะรดนางแล สับปะรด

ศรีราชา ผาไหมยกดอกลำพูน ผาไหมแพรวากาฬสินธุ เปนตน  

จากการศึกษาผลการบังคับใชกฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร๑๙ พบวา 

กฎหมายฉบับนี้มีประโยชนตอการคุมครองชื่อเสียงของสินคา เปนกฎหมายที่ใชเสริม

ประกอบ (Complementary) กับพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ๒๕๔๒ เพื่อปกปอง

การแยงพันธุกรรมพืช และการฉกฉวยชื่อเสียงของสินคาไปแสวงหาประโยชนในทาง 

การคาได เชน กรณีขาว ผาไหมไทย ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือที่ชวยคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นไดโดยทางออม โดยอาจมีผลตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นทาง 

การแพทยดวย อยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่อาจเปนปญหาในการบังคับใชกฎหมายที่ 

ภาครัฐควรใหความสำคัญในการปองกันและแกไขปญหาผลกระทบหลายประการ เชน 

ปญหาในการจัดทำขอกำหนดมาตรฐานการผลิตสินคา 

๑๙ จักรกฤษณ ควรพจน และ บัณฑูร เศรษฐศิโรตม. ๒๕๕๑. กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเพื่อ 
การสงเสริมการสงออกและการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 
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ในการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรของไทยไดกำหนดใหการคุมครองตองกระทำ

ดวยวิธีการขึ้นทะเบียน พรอมกับใหมีระบบกำกับมาตรฐานสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ดวย ดังนั้น กฎหมายจึงใหผู ขอขึ ้นทะเบียนจัดทำ “ขอกำหนดมาตรฐานการผลิต

สินคา” ซึ่งประกอบดวยรายละเอียด ๔ ประการ ไดแก มาตรฐานสินคา (Product 

Specification) รายละเอียดความเชื่อมโยงของสินคากับแหลงภูมิศาสตร (Links) กำหนด

ขอบเขตพื้นที่ในการผลิต (Zoning or Boundary Setting) และการตรวจสอบรับรองและ

จัดตั้งระบบควบคุมการผลิต (Inspection Structure and Control System) สินคาใดจะ

ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได สินคานั้นจะตองมีลักษณะและคุณภาพสอดคลองกับ “ขอ

กำหนดมาตรฐานการผลิตสินคา” ที่ไดมีการขึ้นทะเบียนเอาไว ผูผลิตในพื้นที่ที่ผลิตสินคา

ดวยกรรมวิธีที่แตกตางหรือที่มีลักษณะที่แตกตางจาก “ขอกำหนดมาตรฐานการผลิต

สินคา” จะไมสามารถใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นได  

ในกรณี “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” ที่ไดมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ไวแลว สินคาขาวที่จะใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรดังกลาวได จะตองเปนขาวที่ผลิตขึ้นในพื้นที่

จังหวัดพัทลุงเทานั้น โดยมีเงื่อนไขดวยวาผูผลิตจะตองเปนเกษตรกรที่ไดสมัครเขารวม

โครงการ “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” และจะตองเปนเกษตรกรที่ผลิตขาวที่มีคุณภาพหรือ

คุณลักษณะถูกตองครบถวนตามขอกำหนดมาตรฐานการผลิตสินคาที่ไดมีการขึ้นทะเบียน

เอาไว นอกจากนี้ ตาม “ขอกำหนดมาตรฐานการผลิตสินคา” สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขาว

สังขหยดเมืองพัทลุง ยังกำหนดดวยวาขาวสังขหยดที่ผลิตไดจะตองเปนขาวที่ปลูกจาก

เมล็ดพันธุขาวสังขหยดที่ไดมาจากศูนยวิจัยขาวพัทลุง จากศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชที่ ๖ 

จังหวัดพัทลุง หรือจากสหกรณการเกษตรที่ผลิตเมล็ดพันธุเทานั ้น แตในขณะนี้ยังมี

เกษตรกรจำนวนหลายรายที่ใชกรรมวิธีการปลูก แตกตางไปจากขอกำหนดมาตรฐาน 

การผลิตสินคาดังกลาว เชน มิไดใชพันธุขาวสังขหยดที่ไดมาจากสถานีวิจัยขาวพัทลุงหรือ

จากศูนยขยายเมล็ดพันธุพืชของรัฐ แตใชเมล็ดพันธุขาวที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ

กับเกษตรกรรายอื่น หรือเปนเมล็ดพันธุที่ไดจากการเก็บรวบรวมในแปลงของตนเอง 

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรบางรายที่ทำการเก็บเกี่ยว หรือทำการเก็บรักษาผลผลิตขาวดวย

วิธีการที่แตกตางไปจากที่ระบุในคำขอขึ้นทะเบียน อันแสดงวา “ขอกำหนดมาตรฐานการ

ผลิตสินคา” สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรขาวสังขหยดเมืองพัทลุง มิไดกำหนดรายละเอียดที่

กวางขวางเพียงพอ ที่จะครอบคลุมสินคาขาวสังขหยดที่ปลูกในพื้นที่นั้นทั้งหมด ทำให

เกษตรกรที่ไมสามารถเขารวมโครงการ “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” หรือที่ใชกรรมวิธีการ

ผลิตแตกตางไป ไมสามารถจำหนายขาวที่ตนผลิตภายใตสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร “ขาว 

สังขหยดเมืองพัทลุง” ได ถึงแมวาเกษตรกรเหลานั้นอาจจะผลิตขาวที่มีคุณภาพอยาง
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เดียวกันกับเกษตรกรในพื้นที่รายอื่นๆ และถึงแมวาเกษตรกรเหลานั้นอาจจะไดผลิตและ

จำหนายขาวในชื่อ “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” มากอนที่จะมีการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรนั้นก็ตาม 

จากขอมูลการศึกษาที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวา กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรเปนเครื่องมือทางกฎหมายที่มีประโยชนตอการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น แตในการบังคับใชกฎหมายก็มีแงมุมหลายประการที่

อาจสรางผลกระทบในทางลบตอชุมชนและการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไดเชนกัน เปน

ขอควรระมัดระวังสำหรับการบังคับใชกฎหมายคุมครองพันธุพืชหรือกฎหมายคุมครองและ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในอนาคต 

  

๗.๓.๕ การศึกษาและจัดทำรางพระราชบัญญัติคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นโดยตรง มีเพียง

กฎหมายคุมครองพันธุพืชและกฎหมายภูมิปญญาการแพทยแผนไทยซึ่งใหความคุมครอง

ภูมิปญญาทองถิ่นเฉพาะดานเทานั้น จึงมีความพยายามจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

ในการผลักดันการยกรางกฎหมายเฉพาะดานการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

ในป ๒๕๔๙ กรมทรัพยสินทางปญญาไดจัดตั้งคณะกรรมการยกรางกฎหมาย 

ภมิูปญญาทองถ่ินข้ึน โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญาเปนประธาน คณะกรรมการฯ  

ดังกลาวไดยกรางกฎหมายคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษ 

ภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืน ปองกันไมใหมีการนำภูมิปญญาทองถิ่นของไทยซึ่งเปนของ 

สวนรวมไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาเปนของบุคคลหนึ่งบุคคลใด และมีการแบง

ปนผลประโยชนอยางเปนธรรมกับเจาของภูมิปญญาหากมีการนำเอาภูมิปญญาทองถิ่นไทย

ไปตอยอดใชประโยชนในเชิงพาณิชย อยางไรก็ตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการยก

รางกฎหมายภูมิปญญาทองถิ่นนี้ไดยุติลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารของกรมทรัพยสิน

ทางปญญา 

ตอมาในป ๒๕๕๐ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ไดจัดจางใหมี

การศึกษาเพื่อจัดทำกรอบแนวคิดทางกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญาไทยตามแผน

พัฒนากฎหมายของกรมทรัพยสินทางปญญา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑) ซึ่งไดมีการดำเนิน

การจนเสร็จสิ้นแลว คณะผูศึกษาในโครงการศึกษาดังกลาวไดมีขอเสนอแนะตอการจัดทำ

กฎหมายเพื่อการคุมครองภูมิปญญาไทยไดหลายประการ ตัวอยางเชน๒๐ 

๒๐ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ. ๒๕๕๐. กรอบความคิดการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นไทย. 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ. รายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอกรมทรัพยสินทางปญญา 
กระทรวงพาณิชย.  
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คณะผูศึกษาเห็นวา มีความจำเปนอยางยิ่งในการที่ประเทศไทยตองมีการคุมครอง

จำเพาะ (sui generis protection) สำหรับภูมิปญญาไทยที่นอกเหนือจากภูมิปญญาดาน

การแพทย โดยภูมิปญญาไทยควรแบงเปน ๒ ระดับ คือ 

๑. ภูมิปญญาไทยระดับชาติ (National Traditional Knowledge) คือเปน 

ภูมิปญญาที่มีการใชกันอยางท่ัวไป ผู ทรงสิทธิในภูมิปญญาดังกลาว คือ

ประเทศไทย การไดมาซึ่งสิทธิประเภทนี ้ ไมควรตองมีการจดทะเบียน 

(Registration) แตตองมีการประกาศขึ้นทะเบียนภูมิปญญาไทยระดับชาติที่ได

รับการคุ มครอง (Traditional Knowledge Inventory) โดยหนวยงานที่ 

รับผิดชอบ 

๒. ภูมิปญญาไทยระดับชุมชน (Community Traditional Knowledge) คือ 

ภูมิปญญาที่ปรากฏอยูในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเทานั้น ผูทรงสิทธิคือชุมชนนั้น 

การไดมาซึ่งสิทธิตองมีการจดทะเบียนภูมิปญญา (Registration) ตอหนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 

 

ทั ้งนี ้ สิทธิทางกฎหมายหรือการคุ มครองควรมี ๒ รูปแบบ คือ (๑) การ

คุ มครองในลักษณะทรัพยสิน (Property Right) หรือสิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic 

Right) การคุมครองประเภทนี้เปนการใหสิทธิทางกฎหมายแกผูทรงสิทธิในการอนุญาตให

เขาถึงและแบงปนผลประโยชน (Authorized Access and Benefit Sharing, ABS) โดย

ผูทรงสิทธิมีสิทธิแตเพียงผู เดียวในการอนุญาตใหผู อื่นเขาถึงตลอดจนถึงใชประโยชน 

ภูมิปญญาที่ไดรับการคุมครอง (๒) การคุ มครองศักดิ์ศรีของภูมิปญญา (Integrity) 

เปนการคุมครองเพื่อไมใหเกิดการนำไปใชในทางที่ไมเหมาะสมหรือเสื่อมเสีย (Distortion) 

เนื่องจากในปจจุบันมีการพบเห็นการนำภูมิปญญาไปใชในทางเสื่อมเสียมากขึ้น 

จนถึงขณะนี ้ ยังไมเปนที่ชัดเจนวากรมทรัพยสินทางปญญาจะมีแนวทางการ

ดำเนินงานตอจากผลการศึกษาและขอเสนอแนะในโครงการวิจัยดังกลาวอยางไร จาก 

การสอบถามจากเจาหนาที่ของกรมทรัพยสินทางปญญาที่รับผิดชอบดูแลการศึกษาใน

โครงการนี้ (ขอมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑) ไดทราบวา กรมทรัพยสินทางปญญา

พิจารณาเห็นวาการดำเนินงานดานการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นมีความเกี่ยวของกับ

หนวยงานภาครัฐเปนจำนวนมาก หากจะมีการยกรางกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครอง 

ภูมิปญญาทองถิ่นในทุกดานทั ้งหมดโดยมีกรมทรัพยส ินทางปญญาเปนหนวยงาน 

รับผิดชอบตามกฎหมายนั้น จะเปนภารกิจที่เกินขีดความสามารถและอำนาจหนาที่ของ 

กรมฯ จึงยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนตอการดำเนินงานในเรื่องนี้ 
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๗.๓.๖ การดำเนินงานเฝาระวังและแกไขปญหาโจรสลัดชีวภาพ  

ในอดีต มีกรณีปญหาโจรสลัดชีวภาพที่เกิดขึ้นตอประเทศไทยหลายกรณี เชน 

ขาวหอมมะลิ เปลานอย มังคุด ฯลฯ ในที่นี้จะไดกลาวถึงปญหาโจรสลัดชีวภาพที่เพิ่ง 

เกิดขึ้นลาสุด คือ กรณีกวาวเครือ และกรณีฤๅษีดัดตน ซึ่งจะสะทอนใหเห็นถึงความ

พรอมทางดานกฎหมาย ปญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานแกไขปญหาโจรสลัดชีวภาพของ

ประเทศไทยในปจจุบัน 

 

กรณีกวาวเครือ 

ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา

ไทย (ปจจุบัน คือ มูลนิธิชีววิถี) ไดเปดแถลงขาววาไดสืบคนพบขอมูลกรณีที่บริษัท 

ตางประเทศ ไดแก บริษัท Kose Tokyo บริษัท Shiratori Pharmaceutical ประเทศ

ญี่ปุน และ บริษัท Cheil Jedang Corporation ประเทศเกาหลีใต ไดจดสิทธิบัตร 

เกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา๒๑ 

กรณีการจดสิทธิบัตรกวาวเครือโดยบริษัทตางประเทศนั้น เปนกรณีที่เกิดขึ ้น 

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับ (๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๔๒) เปนการนำเอาภูมิปญญาของคนไทยไปศึกษาพัฒนาตอยอดโดยใชความรูทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม แลวนำไปคุ มครองดวยสิทธิบัตรเพื่อนำไปทำ

ผลิตภัณฑเพื่อการพาณิชย โดยมิไดมีการตอบแทนแบงปนผลประโยชนกับประเทศไทย 

ในฐานะที่เปนทั้งแหลงที่มาขององคความรูในการใชประโยชนและแหลงวัตถุดิบกวาวเครือ

แตอยางใด หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลกฎหมายไมสามารถบังคับใช 

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชใหเปนไปตามเจตนารมณและบทบัญญัติของกฎหมายได 

ทั้งนี้ กวาวเครือจัดเปนพันธุพืชปาหรืออาจเปนพันธุพืชท่ัวไปในกรณีที่มีการปลูกในไรนา 

ซึ่งตามกฎหมายไดกำหนดไววา การนำพันธุพืชดังกลาวไปวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา

จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และทำขอตกลงแบงปนผลประโยชน หาก 

ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามมีบทลงโทษชัดเจน 

๒๑ ขอมูลจากมูลนิธิชีววิถี (Biothai) (www.biothai.net/web/file/SatSeptember2007-18-11-9-piracy_07.pdf) 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

360

สาเหตุสำคัญสวนหนึ่งที่ทำใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายคุมครองพันธุพืช 

เนื่องมาจากความลาชาในกระบวนการออกกฎหมายลำดับรอง ที่สำคัญเชน กฎกระทรวง

เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชน ฯลฯ ทำใหเจาหนาที่ของรัฐที่รับผิดชอบ

กฎหมายขาดความมั่นใจในการที่จะบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีผลทำใหการ

แบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมไมมีสภาพบังคับอยางแทจริงในทาง

ปฏิบัติ ปญหาความลาชาในกระบวนการออกกฎหมายลำดับรอง จัดเปนเรื่องสำคัญเรง

ดวนที่ตองรีบจัดการแกไข กฎหมายคุมครองพันธุพืชมีผลใชบังคับมาเปนเวลาเกินกวา ๑๐ 

ปแลว 

ในการดำเนินงานแกไขปญหากรณีปญหากวาวเครือนี้ มีขอที่นาสังเกตดวยวา 

ประเทศไทยมิไดใชอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนประโยชนอยาง 

เต็มที่ แมวาทั้งประเทศไทย ญี่ปุน และเกาหลี ซึ่งเกี่ยวของกับกรณีปญหานี้ตางเปนภาคี

สมาชิกของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงคสำคัญขอหนึ่ง

ในเรื่องการแบงปนผลประโยชนจากการใชทรัพยากรชีวภาพอยางเปนธรรมและเทาเทียม 

 

กรณีฤๅษีดัดตน 

กรณีฤๅษีดัดตนเปนกรณีปญหาลาสุดที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย เปนกรณีโจรสลัด

ชีวภาพที่เกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น เรื่องเกิดจากชาวญี่ปุนที่ไดมาเรียนการนวดไทยและ

ทาฤๅษีดัดตนที่สำนักเรียนวัดโพธิ์ในป ๒๕๔๕ และเมื่อเดินทางกลับไปเพื่อประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการนวดแบบไทย สปา ธุรกิจการนวดและโยคะแบบไทยอยางครบวงจรไดยื่นจด

เครื่องหมายการคาโดยใชคำวาฤๅษีดัดตน (Russie Dutton) และจดชื่อบริษัท หางหุน

สวนฤๅษีดัดตน จำกัด ไดจดชื่อนิตยสาร หนังสือพิมพ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๕๔๙ และเครื่องหมายการคาสำหรับบริการสอนโยคะแบบไทย วันที่ ๑๗ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๙ นอกจากนั้นยังยื่นจดอีกหลายรายการในผลิตภัณฑและบริการอื่นๆ เชน 

เครื่องสำอาง อาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งบันทึกภาพและเสียง สื่อสอนโยคะ บริการใหขอมูล

การแปล การสอนนวด และอื่นๆ รวมกวา ๕๐ รายการ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา

ของสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุน  

เมื่อประชาชนไทยทราบขาววามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา โดยใชคำวา

ฤๅษีดัดตน จึงเกิดการรวมตัวกันขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหรัฐบาลหาแนวทางแกไข 

โดยมิใหนักธุรกิจญี่ปุนรายนั้นใชคำวา ฤๅษีดัดตนเปนชื่อของสินคาและบริการทุกชนิด 

เนื่องจากคำวาฤๅษีดัดตนเปนคำสามัญและเปนคำที่รูจักกันโดยท่ัวไป ทาฤๅษีดัดตนก็เปน

สมบัติของชาติของสาธารณะ จึงไมสมควรอยางยิ่งที่จะใหเอกชนชาวญี่ปุนนำเอาคำวาฤๅษี
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ดัดตนไปจดเปนสิทธิของตนเอง กระทรวงพาณิชยรวมกับกระทรวงการตางประเทศและ

กระทรวงสาธารณสุข ไดทำหนังสือสอบถามและทักทวงพรอมทั้งแสดงความวิตกกังวลกับ

กรณีที่เกิดขึ ้นเพื่อใหทางสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุนทราบวา ฤๅษีดัดตนเปนสมบัติและ 

ภูมิปญญาของไทย และเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ กรมทรัพยสินทางปญญายื่น

คัดคานการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวไปยังสำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุน (JPO) 

และทางดานผูยื่นจดไดโตแยงวา คำวาฤๅษีดัดตนเปนคำที่ไมใชคำสามัญ (Common 

Name) ที่รูจักกันในประเทศญี่ปุนและเขาเปนผูทำใหคำวาฤๅษีดัดตนเปนที่รูจักในประเทศ

ญี่ปุน๒๒ 

ในทายที่สุด สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุนไดมีคำวินิจฉัยเพิกถอนการจดทะเบียน

เครื่องหมายการคาดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๐ โดยมีเหตุผลวาคำใน

เครื่องหมายการคานี้ถือเปนสมบัติของประเทศไทยและประชาชนชาวไทย ผูทรงสิทธิซึ่งไม

ไดมีความเกี่ยวของทั้งกับประเทศไทยและไมไดเปนคนไทย ไดทำการยื่นขอจดทะเบียนโดย

ไมไดรับอนุญาตจากโรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพน จึงถือไดวาเปนการกระทำ

ที่ขัดตอโรงเรียนแพทยแผนโบราณฯ และประเทศไทย ถึงแมวาผูทรงสิทธิเองจะไมไดมี

เจตนาที่ไมบริสุทธิ์ก็ตาม นอกจากนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคาดังกลาวที่ประเทศ

ญ่ีปุน เปนการกระทำท่ีขดัตอหลักความซ่ือสตัยระหวางประเทศญ่ีปุนกบัประเทศไทย 

การจัดการแกไขปญหาในกรณีเรื่องฤๅษีดัดตนนี้ นับเปนผลสำเร็จที่เกิดมาจาก

ความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน ภาคเอกชน ประชาชน 

รวมทั้งสื่อมวลชน ที่รวมกันคัดคาน ปกปองภูมิปญญาของชาติมิใหถูกฉกฉวยไปใช

ประโยชนโดยไมเปนธรรม เปนการดำเนินบทบาทในเชิงรุกของประเทศไทยตอการแกไข

ปญหาโจรสลัดชีวภาพ เปนบทเรียนที่สำคัญตอการดำเนินงานแกไขปญหาโจรสลัดชีวภาพ

ในอนาคต ชี้ใหถึงความจำเปนที่ตองมีการดำเนินงานแกไขปญหารวมกันหลายฝาย ตองมี

แรงสนับสนุนทางการเมือง ลำพังแตการใชมาตรการทางกฎหมายแตเพียงอยางเดียว 

ไมเพียงพอ 

นอกจากนี้ ในกรณีเรื่องฤๅษีดัดตนนั้น มีขอควรสังเกตอยางยิ่งวา แมจะยังมิไดมี

การขึ ้นทะเบียนคุ มครองฤๅษีดัดตนตามกฎหมายของไทย เนื่องจากความลาชาใน

กระบวนการออกกฎหมายลำดับรองของพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย (เชนเดียวกันกับกรณีกฎหมายคุมครองพันธุพืช) แตสามารถดำเนิน

๒๒ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ. ๒๕๕๐. รายงานการศึกษากรอบความคิดการคุมครอง 
ภูมิปญญาทองถิ่นไทย. อางแลว 
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การเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาของญี่ปุนจนเกิดผลสำเร็จได การมี

กฎหมายคุมครองจึงไมใชปจจัยชี้ขาดตอความสำเร็จในการปองกัน/แกไขปญหาเรื่องโจร

สลัดชีวภาพ 

 

๗.๔ ความกาวหนาการเจรจาคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นในเวทีระหวางประเทศ 
๗.๔.๑ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยภาพรวม อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพนับเปนความตกลง

ระหวางประเทศที่มีผลในเชิงบวกตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ในการประชุมสมัชชา

ภาคีอนุสัญญาฯ ครั้งที่ ๔ ที่ประชุมไดมีมติใหจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับขอ ๘(j) 

ขึ้นมาโดยมีชื่อวา “Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional Working Group on Article 

๘(j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity” จนถึง

ปจจุบัน มีการประชุมคณะทำงานฯ ไปแลว ๕ ครั้ง ครั้งลาสุดเปนการประชุมระหวาง 

วันที่ ๑๕-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ ณ ประเทศแคนาดา โดยมีประเด็นพิจารณาสำคัญ

หลายประการ ตัวอยางเชน๒๓ 

✿ ประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงระหวางระบอบระหวางประเทศวาดวยการเขาถึง

และแบงปนผลประโยชน (International Regime on Access and Benefit-

Sharing: IRABS) ซึ่งเปนประเด็นเจรจาสำคัญประการหนึ่งของการประชุม

สมัชชาภาคีอนุสัญญา กับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น โดยทางกลุม

แอฟริกาไดมีขอเสนอให IRABS ตองสอดคลองกับหลักการเรื่องการขอความ

ยินยอมลวงหนาจากชุมชนทองถิ่นหรือชนพื้นเมืองกอนการเขาถึงทรัพยากร

พันธุกรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่ชุมชนดูแล/ครอบครองอยู โดยชุมชนตองมี

สิทธิในการปฏิเสธการเขาถึงดวย 

✿ ประเด็นเรื่องการพัฒนาองคประกอบสำหรับระบบกฎหมายเฉพาะ (sui 

generis) สำหรับการคุมครองความรู นวัตกรรมและการปฏิบัติของทองถิ่น 

ซึ่งไดมีการพิจารณาใหความเห็นจากประเทศตางๆ เกี่ยวกับองคประกอบที่

สำคัญ นิยาม/ความหมาย ฯลฯ โดยการพัฒนาระบบกฎหมายเฉพาะนี้จะมี

ความเชื่อมโยงกับการเจรจาในเรื่อง IRABS 

 

๒๓ CBD Secretariat. 2007. Report of The Fifth Meeting of The Ad Hoc Open-Ended Working 
Group on Article 8(J) And Related Provisions of The Convention on Biological Diversity. 
UNEP/CBD/COP/9/7 
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นอกเหนือจากการเจรจาในประเด็นขอ ๘(j) แลว ยังมีประเด็นการเจรจาในเวที

สมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความเกี่ยวโยงกับการ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่น คือ เรื่อง “การถายทอดเทคโนโลยี” จากการศึกษาของ 

สมชาย และทิพยสุรางค (๒๕๕๑)๒๔ มีประเด็นขอวิเคราะหที่ควรพิจารณาอยางรอบคอบ

เกี่ยวกับการเจรจาเรื่องการถายทอดเทคโนโลยีที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวโยงกับเรื่อง 

ภูมิปญญาทองถิ่นหลายประการ ที่สำคัญ คือ การที่อนุสัญญาฯ สงเสริมใหถายทอด

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการอนุรักษ และใชประโยชนอยางย่ังยืนในความหลากหลายทาง

ชีวภาพนั้น ไมไดระบุเจาะจงวา เทคโนโลยีดังกลาวจำกัดเฉพาะเทคโนโลยีสมัยใหมของ

ประเทศอุตสาหกรรมเทานั้น ดังนั้นภูมิปญญาทองถิ่นของประเทศกำลังพัฒนาที่เกี่ยวกับ

การอนุรักษ และการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางย่ังยืนจึงอยูในขาย

เทคโนโลยีดวยเชนกัน แมกรณีของภูมิปญญาทองถิ่นจะมีการเจรจาเพื่อหาแนวทาง

คุมครองตามมาตรา ๘(j) ก็ตาม แตควรจะมีความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการ

ถายทอดเทคโนโลยีกับการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นตามมาตรา ๘(j) หรือในการกำหนด

ยุทธศาสตรเกี่ยวกับการถายทอดเทคโนโลยีนั้นควรคำนึงหรือตระหนักถึงผลกระทบที่จะมี

ตอการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดวย  

  

๗.๔.๒ การดำเนินงานของ WIPO เร่ืองการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น 

ในการประชุม “คณะกรรมการระหวางรัฐวาดวยทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับ

ทรัพยากรพนัธุกรรม ภมิูปญญาทองถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน” (Intergovernmental  

Committee on Intellectual Property, Genetic Resource, Traditional Knowledge and 

Folklore: ICG) ครั้งที่ ๘ (๒๕๔๘) ไดมีการจัดทำรางบทบัญญัติที่สำคัญสองฉบับ คือ 

(๑) รางบทบัญญัติเพื่อคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น (Draft Provision for the Protection 

of Traditional Knowledge) และ (๒) รางบทบัญญัติเพื่อคุ มครองศิลปวัฒนธรรม 

พื้นบาน (Draft Provision for the Protection of Expression of Folklore)  

รางบทบัญญัติเพื่อคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ไดนิยามคำวา “ภูมิปญญา 

ทองถิ่น” หมายถึง เนื้อหาสาระ หรือแกนสารขององคความรูที่เปนผลมาจากการดำเนิน

กิจกรรมทางปญญาในรปูแบบของทองถ่ินนัน้ และรวมถึงทกัษะ ประดิษฐกรรม การเรียนรู  

๒๔ สมชาย รัตนซื่อสกุล และ ทิพยสุรางค วาทิตตพันธุ. ๒๕๕๑. ปญหาการถายทอดเทคโนโลยีชีวภาพภายใต
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ. ชุดโครงการพัฒนาความรูและยุทธศาสตรดานความตกลง
พหุภาคีระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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รูปแบบของระบบภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงองคความรูที่ไดจากการดำเนินชีวิตของชุมชน

ทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่เกิดจากการสั่งสมจากบรรพบุรุษสูปจจุบัน โดยไมจำกัด 

แคความรูดานเทคนิคดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ แตรวมถึงความรูทุกดาน ทั ้งดาน

เกษตรกรรม ดานสิ่งแวดลอม ดานยารักษาโรค และดานทรัพยากรพันธุกรรม๒๕  

โดยองคความรู ของชุมชนทองถิ่นที่จะไดรับการคุมครองตามรางบทบัญญัตินี ้  

ตองเปนองคความรูของชุมชนทองถิ่นที่ไดรับการถายทอดจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง และเปน

องคความรูของชุมชนทองถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชนพื้นเมืองนั้น (Art.4) และจะไดรับ

การคุมครองตลอดระยะเวลาตราบเทาที่องคความรูของชุมชนทองถิ่นยังคงคุณสมบัตินี้ 

(Art.9) ซึ่งผูที่ไดผลประโยชนจากการคุมครองตามรางบทบัญญัตินี้ คือ ปจเจกชนใน

ชุมชนทองถิ่นนั้น หรือตัวชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนพื้นเมืองที่เปนผูทรงสิทธิในภูมิปญญา

ทองถิ่นนั้น (Art.5) 

รางบทบัญญัตินี ้ใหการคุมครององคความรูของชุมชนทองถิ่นจากการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ เชน การนำองคความรูของชุมชนทองถิ่นไปแสวงหาประโยชนโดยมิได

รับความยินยอมจากเจาขององคความรูของชุมชนทองถิ่น และไมไดแบงปนผลประโยชน

นั้นใหเจาของความรูนั้น สำหรับการคุมครององคความรูของชุมชนทองถิ่นหมายถึง การ

คุมครองจากการกระทำที่ไดภูมิปญญาทองถิ่นไปโดยวิธีการอันไมชอบ ไมวาจะเปนการ

ขโมย การหลอกลวง การขมขู การบุกรุก การฝาฝน การฉอโกง (Art.1) และยังไดวาง

หลักการคุมครององคความรูของชุมชนทองถิ่น คือ หลักการแบงปนผลประโยชนอยาง

เปนธรรมและเทาเทียม หมายถึง การที่บุคคลใดหรือองคกรใด จะใชประโยชนจาก 

องคความรูของชุมชนทองถิ่นใดนั้น จะตองมีการแบงปนผลประโยชนใหกับผูทรงสิทธิ 

ในองคความรูของชุมชนทองถิ่นอยางเปนธรรมและเทาเทียม (Art.6) และการจะนำ 

ภูมิปญญาทองถิ่นใดไปใชประโยชน จะตองไดรับความยินยอมจากผูทรงสิทธิในภูมิปญญา

ทองถิ่นนั้นกอน (Art.7)  

สำหรับขอยกเวนที่ไมตองปฏิบัติตามรางบทบัญญัตินี้ในการคุมครององคความรู

ของชุมชนทองถิ่น คือ กรณีที่เปนการใชภูมิปญญาทองถิ่นนั้นเพื่อวัตถุประสงคที่ไมใชการ

พาณิชย เชน เพื่อการศึกษาวิจัย หรือ เปนการแลกเปลี่ยน การใชและการถายทอดของ

ผู ทรงสิทธิเอง หรือเปนการใชองคความรู ของชุมชนทองถิ่นเพื่อวัตถุประสงคดาน

สาธารณสุขอื่นใด หรือเจาหนาที่รัฐอาจไมตองไดรับความยินยอมจากผู ทรงสิทธิใน 

ภูมิปญญาทองถิ่นนั้น หากเปนการนำไปใชเพื่อผลประโยชนดานสุขอนามัยของสาธารณะ 

(Art.8) 

๒๕ Draft Provision for the Protection of Traditional Knowledge. Article 1. 
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การกระทำอื่นใดที่กระทำกอนที่บทบัญญัตินี้จะมีผลบังคับใช ตองมีการดำเนินการ

ใหถูกตองตามบทบัญญัตินี้แลวแตกรณีไป (Art.10) และการดำเนินการคุมครององคความ

รูของชุมชนทองถิ่นตามบทบัญญัตินี้ตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได โดยเจาหนาที่รัฐ

อาจจะดำเนินการใหมีการขึ ้นทะเบียนองคความรูของชุมชนทองถิ่น (Art.11) และ 

ทุกประเทศที่ใชบทบัญญัตินี้ควรใหการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นแกผูทรงสิทธิตางชาติ

อยางนอยที่สุดเทาเทียมกับการใหความคุมครองผูทรงสิทธิในประเทศตน (Art.14) 

ภายหลังจากมีการจัดทำรางบทบัญญัติทั้งสองฉบับ ในการประชุม ICG ครั้งตอๆ 

มา เปนการพิจารณาใหความเห็นตอเนื ้อหาสาระของบทบัญญัติ ซึ่งมีความกาวหนา 

คอนขางชามากเนื่องจากความแตกตางของแนวคิดและจุดยืนระหวางกลุมประเทศกำลัง

พัฒนาและกลุมประเทศที่พัฒนาแลว ในการประชุม ICG ครั ้งท ี่ ๑๑ เม ื่อเด ือน

กรกฎาคม ๒๕๕๐ จำเปนตองมีการขยายระยะเวลากรอบการทำงานและภารกิจของ 

ICG ออกไป เพราะไมสามารถเจรจาหาขอยุติไดตามแผนงานที่กำหนดไว  

การประชุมครั้งลาสุดของ ICG ครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ ที่ผานมา 

ที่ประชุมไมสามารถหาขอยุติในประเด็นเรื่องแนวทางการเจรจา (Modalities) สำหรับ 

แผนงานในอนาคตได กลุมประเทศกำลังพัฒนาสวนใหญตองการใหรางบทบัญญัติเพื่อ

คุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและรางบทบัญญัติเพื่อคุมครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบานมีสถานะ

ผูกพันทางกฎหมายระหวางประเทศ (International Legally Binding) ในขณะที่กลุม

ประเทศที่พัฒนาแลวยืนยันที่จะใหทำการศึกษาเพิ่มเติมตอไปอีก และแสดงจุดยืนวา

ตองการไมใหมีสถานะผูกพันทางกฎหมาย (Non-binding) โดยเฉพาะในระดับประเทศ 

ทางกลุมแอฟริกาไดมีขอเสนอใหศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรการใหเปดเผยแหลงที่มา

ของทรัพยากรพันธุกรรมที่ใชในการประดิษฐ สำหรับขั้นตอนการจดคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางเรื่องทรัพยากรพันธุกรรมกับระบบทรัพยสินทาง

ปญญาตามขอเรียกรองของสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ประเทศตางๆ มากกวา ๑๐๐ ประเทศ ไดรวมกัน

เสนอเอกสารตอการเจรจาความตกลงทริปสในเวที WTO ใหมีการเปดเผยแหลงที่มาของ

ทรัพยากรพันธุกรรมในขั้นการยื่นจดคุมครองสิทธิบัตร๒๖ 

๒๖ ITCSD. 2008. WIPO Committee on Traditional Knowledge Fails to Agree on Course of Future  
Work. (http: ictsd.net/i/news/bridgesweekly/31626) 
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ความแตกตางของจุดยืนระหวางกลุมประเทศที่พัฒนาแลวกับกลุมประเทศกำลัง

พัฒนาในเรื่องแนวคิดและแนวทางในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องที่ ICG ให

ความสำคัญและมีความตระหนักตอปญหาดังกลาว ฝายเลขาของ ICG ไดจัดทำเอกสาร

เพื่อวิเคราะหชองวาง (Gap) ของการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ในเอกสารดังกลาวมี

เนื้อหาสำคัญที่สะทอนถึงความแนวคิด การดำเนินงานเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น

ของประเทศตางๆ มีขอมูลและประเด็นที่นาสนใจหลายประการ ดังนี้๒๗ 

✿ ในแง “นิยาม” ยังไมมีการยอมรับในระดับสากลตอความหมายของคำวา 

“ภูมิปญญาทองถิ่น” ความตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของไดกำหนดนิยาม

แตกตางกันออกไป เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  

(ขอ ๘) มุงเนนเฉพาะ “ความรู นวัตกรรม และประเพณีปฏิบัติของชุมชน

พื้นเมืองและทองถิ่น ซึ่งประกอบกันเปนวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่มีความเกี่ยวพันกับ

การอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ” 

สำหรับสนธิสัญญาวาดวยพันธุกรรมพืชฯ (ขอ ๙.๒ (a)) จำกัดเฉพาะ  

“ภมิูปญญาท่ีเก่ียวพนักบัพนัธกุรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร” เทานัน้ 

  ความแตกตางในเรื่องนิยามของภูมิปญญาทองถิ่น ทำใหเกิดความ 

แตกตางในแงแนวคิดการคุมครอง ระหวาง “แนวทางแบบกวาง” ซึ่งรวมถึง

มรดกทางวัฒนธรรมที่จับตองไดและจับตองไมได ความรู ประเพณีปฏิบัติ 

ของชุมชนทองถิ่นและชนพื้นเมือง กับ “แนวทางแบบแคบ” ซึ่งเจาะจงเลือก

ภูมิปญญาทองถิ่นที่จะใหความคุมครอง (เชน ตามแนวทางแบบอนุสัญญาวา

ดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน) 

✿ ในแงขอบเขตของ “การคุมครอง” (Protection) ตอภูมิปญญาทองถิ่น มี

ความครอบคลุมกวางขวางมาก ทำใหเกิดความเขาใจที่แตกตางกันระหวาง

ประเทศตางๆ ทั้งนี้ การคุมครองอาจมีความหมายตั้งแต การคุมครองทาง

กฎหมายเพื่อปองกันการนำภูมิปญญาทองถิ่นไปใชโดยไมไดรับอนุญาตหรือนำ

ไปใชอยางไมเหมาะสม รูปแบบการคุมครองในแงนี ้จะใหความสำคัญตอ

นโยบายหรือกฎหมายดานทรัพยสินทางปญญา หรือการคุมครองอาจหมาย

ถึงการปองกันมิใหภูมิปญญาทองถิ่นลดลงหรือการสูญหายไป รูปแบบการ

คุมครองจะเนนการทำเอกสาร การสรางระบบบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 

๒๗ WIPO. 2008. The Protection of Traditional Knowledge: Draft Gap Analysis: Revision. 
Intergovernmental Committee on Intellectual Property, Genetic Resource, Traditional Knowledge and 
Folklore. WIPO/GRTKF/IC/13/5(b) Rev. 
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✿ ในแง “กลไก/เครื่องมือ” เพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น จากการ

สำรวจรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับกลไก/เครื่องมือเพื่อการคุมครองภูมิปญญา 

ทองถิ่นของประเทศตางๆ พบวา มีแนวคิดและขอเสนอหลากหลายรูปแบบ 

โดยอาจจัดจำแนกไดเปน ๓ แนวทางหลัก คือ 

 (๑) การคุมครองภายใตระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญา เชน กฎหมาย

สิทธิบัตร (กรณีที่ภูมิปญญาทองถิ่นมีคุณสมบัติตามกฎหมายสิทธิบัตร) 

การคุมครองภายใตกฎหมายความลับทางการคา ขอเสนอใหมีการเปด

เผยแหลงที่มาของภูมิปญญาทองถิ่นในการยื่นขอรับคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา (ไดมีขอเสนอจากหลายประเทศตอ WTO และ WIPO ใหปฏิบัติ

ตามแนวทางนี ้) การคุ มครองภายใตหลักการแขงขันที่ไมเปนธรรม 

(Unfair Competition) ตามที่กำหนดไวอนุสัญญาปารีส ฯลฯ 

 (๒) การคุ มครองภายใตความตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอมที่

เกี่ยวของ เชน อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สนธิ

สัญญาวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ อนุสัญญาตอตานการแปรสภาพ

เปนทะเลทราย ฯลฯ 

 (๓) การคุมครองภายใตกติการะหวางประเทศอื่นๆ เชน แนวปฏิบัติในการเขา

ถึงและแบงปนผลประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ (Bonn Guideline) 

ปฏิญญาวาดวยสิทธิของชนพื้นเมือง ฯลฯ 

✿ ในแง “วัตถุประสงค” ของการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีเหตุผลที่

หลากหลายมาก เชน เพื่อการยอมรับถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ

สงเสริมการเคารพตอภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสงเสริมการอนุรักษและสงวน

รักษา เพื่อการคุมครองสิทธิของผูเปนเจาของหรือผูที่ดูแลรักษาภูมิปญญา

ทองถิ่น เพื่อสงเสริมการพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน 

 

ชองวางหรือความแตกตางในประเด็นตางๆ เหลานี้ เปนเหตุผลสำคัญสวนหนึ่งที่

ทำใหการเจรจาจัดทำกฎหมายระหวางประเทศเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นและ

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภายใต WIPO (รวมทั้งเวทีเจรจาอื่นๆ) มีความกาวหนานอยมาก 

อยางไรก็ดี ประเด็นความแตกตางขางตนนี้เปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพิจารณา จัด

ทำกลไกหรือระบบกฎหมายเฉพาะเพื่อการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นของไทย 
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๗.๕ สถานการณการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยภายใต 
พระราชบญัญตัคิุมครองและสงเสริมภมูปิญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมวด ๑ มาตรา ๕ ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา 

การแพทยแผนไทย มีอำนาจหนาที่ ในการใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาแกรัฐมนตรีใน 

การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม พ.ร.บ. นี้ การสงเสริมและพัฒนาการ

ใชประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร การจัดทำทะเบียนภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย ฯลฯ โดยใหจัดตั ้งกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในกรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานที่

เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

การดำเนินการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย มีสาระสำคัญ

ดังนี้ 

 

๗.๕.๑ การดำเนินการดานกฎหมาย  

นับตั้งแตกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ไดมีจัด

ทำกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ดังนี้ 

(๑) กฎกระทรวง จำนวน ๓ ฉบับ ไดแก 

 (๑.๑) กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวฒิุ  

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 (๑.๒) กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกบัภมิูปญญาการแพทยแผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 (๑.๓) กฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวฒิุ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 รางกฎกระทรวงที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

จำนวน ๑ ฉบับ ไดแก  

 รางกฎกระทรวงวาดวยการขอขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียน 

และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ดินของเอกชนที่เปนถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะ

ใชปลูกสมุนไพร พ.ศ......... 
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 รางกฎกระทรวงที่อยูระหวางการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา จำนวน ๖ ฉบับ ไดแก  

 ๑. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับ 

ยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาต ิ พ.ศ....... 

 ๒. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการประกาศกำหนดตำรับ

ยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทยแผนไทยทั่วไป พ.ศ.......  

 ๓. รางกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขอรับอนุญาต

และการอนุญาต ขอจำกัดสิทธิและคาตอบแทนการใชประโยชนจากตำรา

ยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาต ิ พ.ศ....... 

 ๔. รางกฎกระทรวงวาดวยการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย การสอบสวน การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสำคัญ

แสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ........ 

 ๕. รางกฎกระทรวงกำหนดการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทยของผูทรงสิทธิ และการเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยของนายทะเบียน พ.ศ......... 

 ๖. รางกฎกระทรวงกำหนดกำหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การ

ขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหศึกษาวิจัย หรือสงออก 

สมุนไพรควบคุม หรือจำหนาย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการคา 

การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน พ.ศ......... 

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

 (๒.๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง การ

กำหนดแบบเสนอช่ือ แบบประวติั และบตัรเลือกกรรมการผูทรงคณุวฒิุ 

 (๒.๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค 

 (๒.๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. 

๒๕๔๘ 

 (๒.๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน 

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 (๒.๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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 (๒.๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง แผน

จัดการเพื่อคุ มครองสมุนไพรในพื้นที่ เขตอนุรักษภูผากูด จังหวัด

มุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติคุมครองและ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (แผนระยะสั้น) 

(๓) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 (๓.๑) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปญญา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 (๓.๒) ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทยวาดวยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงิน

กองทุน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๔) ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 (๔.๑) ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทย เรื่อง การกำหนดแบบแจงและบัญชีแสดงรายละเอียด ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุ มครองและสงเสริม 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 (๔.๒) ประกาศคณะกรรมการคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย 

แผนไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการใหการชวยเหลือหรือ

สนับสนุนกิจกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 

ลำดับการประกาศใช กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ตามป พ.ศ. มีดังนี้ 

ป ๒๕๔๖ ๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการสรรหากรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) เรื่อง 

การกำหนดแบบเสนอชื่อ แบบประวัติ และบัตรเลือกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ 

 ๓. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดพื้นที่ภูมิภาค  

ป ๒๕๔๗ ๑. ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย เรื่อง การจัดทำทะเบียนภูมิปญญา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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ป ๒๕๔๘ ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงาน

เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๓. ระเบียบคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยวาดวยการบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการ 

ใชจายเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ป ๒๕๔๙ ๑. กฎกระทรวงกำหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง สมุนไพรควบคมุ (กวาวเครือ)  

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๓. ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย เรื่อง การกำหนดแบบแจงและบัญชีแสดงรายละเอียด 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื่อง สมุนไพรควบคุม 

(กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุมครอง

และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  ๔. ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการใหการชวยเหลือหรือ

สนับสนุนกิจกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย

แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๙ กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ป ๒๕๕๑ ๑. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๑) เรื่อง 

แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่ เขตอนุรักษภูผากูด 

จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ ตามพระราชบัญญัติ

การคุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 

๒๕๔๒ (แผนระยะสั้น) 

ป ๒๕๕๒ ๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการสรรหากรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๗.๕.๒ การจัดทำทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

ตามมาตรา ๑๔ กำหนดวา สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่จะไดรับการ

คุมครองไดแก สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยและตำรา

การแพทยแผนไทย และใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีหนาที่

รวบรวมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อจัดทำทะเบียน 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย มี ๓ ประเภท คือ 

(๑) ตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทยแผนไทยของชาต ิ

(๒) ตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทยแผนไทยทั่วไป 

(๓) ตำรับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตำราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล 

 

ขอมูลการขึ้นทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย✣ มีดังนี้  

ตำรับยาแผนไทย จำนวน ๗๘,๓๔๕ ตำรับ และตำราการแพทยแผนไทย 

จำนวน ๕,๖๔๕ เลม ทั้งนี ้เปนการรวบรวมเฉพาะรายชื่อผูเปนเจาของ รายชื่อตำรา 

โดยยังไมมีการวิเคราะหเนื้อหารายละเอียดขางในตำรับและตำรา และยังไมสามารถแยก

ประเภทเปนของชาติทั่วไป และสวนบุคคลได  

จังหวัดที่มีตำรับยาและตำราการแพทยแผนไทยที่ขึ ้นทะเบียนมากที่สุดไดแก 

กรุงเทพมหานคร มีตำรับยา ๒๑,๘๘๐ ตำรับ ตำรา ๓๕๓ ตำรา รองลงมาไดแก 

ชลบุรี มีตำรับยา ๓,๐๗๖ ตำรับ ตำรา ๓๖ ตำรา พิษณุโลก มีตำรับยา ๒,๗๑๓ 

ตำรับ ตำรา ๑๓๓ ตำรา ตาก มีตำรับยา ๒,๒๔๖ ตำรับ ตำรา ๑๘๒ ตำรา 

 

๗.๕.๓ การคุมครองสมุนไพร 

การคุมครองสมุนไพรตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการ

แพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ดำเนินการได ๒ แนวทางคือ 

ก. ใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท 

ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพร ที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย หรือมี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ ใหเปนสมุนไพรควบคุม 

ตามมาตรา ๔๔ 

✣ ขอมูลการขึ้นทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย สำนักคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร  
ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ (http://ptmk.dtam.moph.go.th) 
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ข. การคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศ

ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจไดรับผลกระทบ

กระเทือนจากการกระทำของมนุษยไดโดยงายในเขตพื้นที่ที่ไดมีการกำหนดให

เปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุมครองและ 

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จัดทำแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผน

จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร” เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ตามมาตรา ๕๗ 

  ในพื้นที่นอกเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการมี

อำนาจออก กฎกระทรวงกำหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คุมครองสมุนไพร 

ตามมาตรา ๖๑ 

  ในพื้นที่เอกชนหรือสวนบุคคลที่เปนถิ่นกำเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่

จะใชปลูกสมุนไพรมีสิทธินำที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนจังหวัด

เพื่อขอรับความชวยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน ตามมาตรา ๖๔ 

  

การคุมครองสมุนไพร มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

(๑) การประกาศสมุนไพรควบคุม 

 ได ม ีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื่อง สมุนไพรควบคุม  

(กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ เพียงประเภทเดียว 

 ไดมีการศึกษาสมุนไพรอีก ๒ ประเภท (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑) ไดแก 

กฤษณา ชะมดเช็ด แตไมจำเปนตองประกาศเปนสมุนไพรควบคุม เนื่องจากกฤษณานั้นมี

การเพาะปลูกในประเทศไทยเปนจำนวนมาก จนไมมีปญหาการสูญพันธุหรือขาดแคลน 

สวนชะมดเช็ดนั้น น้ำมันตองไดจากชะมดเช็ดที่เพาะเลี้ยงเทานั้น ไมสามารถเก็บจากชะมด

เช็ดในปาธรรมชาติ ปจจุบันมีผูเลี้ยงชะมดเช็ดไมถึง ๑๐ ราย และมีรายไดนอย การ

ขยายพันธุชะมดเช็ดที่เพาะเลี้ยงนั้นยากและไมไดผล ชะมดเช็ดในปาธรรมชาตินั้นเปนสัตว

คุ มครองตามกฎกระทรวง ภายใตพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 

๒๕๓๕ อยูแลว ดังนั้นจึงควรสงเสริมการขยายพันธุชะมดเช็ดจากแหลงที่มีการเพาะเลี้ยง

อยูแลวใหมากขึ้น 

 ปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) อยูระหวางการศึกษาสมุนไพรอีก ๔ ชนิด 

ไดแก เปลาเลือด ดองดึง กำแพงเจ็ดชั้น และขมิ้นเครือ 
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(๒) การคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกำเนิดของสมุนไพร 

 ไดม ีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร ื่อง แผนจัดการเพื่อ

คุมครองสมนุไพรในพ้ืนท่ีเขตอนรุกัษภผูากูด จงัหวดัมุกดาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓  

ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (มีผลบังคับใชเมื่อ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) 

 ขณะนี้ (๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒) อยูระหวางการจัดทำรางแผนการจัดการ

เพื่อคุมครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษอีก ๔ พื้นที่ ไดแก 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

 เขาสลัดได อุทยานแหงชาติทับลาน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

 เขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 

 เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

 

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการโครงการสำรวจพื้นที่คุมครองสมุนไพรปงบประมาณ 

๒๕๕๑-๒๕๕๒ ในเขตพื้นที่ดังนี้ 

 (๑) เขตอนุรักษพันธุสัตวปาเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ ๖,๐๐๐ ไร 

 (๒) เขตอุทยานแหงชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี  

   พื้นที่  ๔๒๘,๗๕๐ ไร 

 (๓) เขตหามลาสัตวปา อทุยานสมเดจ็พระศรีนครินทรกาญจนบุรี  

  จังหวัดกาญจนบรีุ พื้นที่ ๕๖,๒๕๐ ไร 

 (๔) เขตรักษาพันธุสัตวปาคลองนาคา จังหวัดระนอง พื้นที่ ๓๓๑,๕๔๖ ไร 

 (๕) เขตอุทยานแหงชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล พื้นที ่  ๑๐๐,๐๐๐ ไร 

 (๖) เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา จังหวัดลพบุรี พื้นที่  ๙๖,๘๗๕ ไร 

 (๗) เขตอุทยานแหงชาตินายูง-น้ำโสม จังหวัดอุดรธานี พื้นที่  ๒๐๐,๐๐๐ ไร 

 (๘) เขาสลัดได อุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดนครราชสีมา  

   พื้นที่ ๗,๐๐๐ ไร 

 (๙) เขตอุทยานแหงชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม พื้นที่ ๗๘๙,๐๐๐ ไร 

 (๑๐) เขตอทุยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ ๗๘๙,๐๐๐ ไร 

 (๑๑) เขตอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ ๒๗๙,๐๕๐ ไร 

 (๑๒) เขตอุทยานแหงชาติปางสีดา จังหวัดสระแกว พื้นที่ ๕๒๗,๕๐๐ ไร 

 (๑๓) เขตอุทยานแหงชาติแมตะไคร จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ ๓๒๓,๗๕๐ ไร 
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 (๑๔) เขตปาสงวนแหงชาติแมยวมฝงขวา จังหวัดแมฮองสอน  

   พื้นที่ ๓๘๐,๐๐๐ ไร 

 (๑๕) เขตอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล จังหวัดลำปาง  พื้นที่ ๑๕๙,๕๕๖ ไร 

 (๑๖) ปาชุมชนบานทุงตะกลา ปาสงวนแหงชาติปาแมลาน 

  และปาแมกาง จังหวัดแพร  พื้นที่ ๙,๐๒๙ ไร 

 (๑๗) ดอยถ้ำผาปู (ขุนน้ำวอง) จังหวัดเชียงราย พื้นที่ ๕,๕๐๐ ไร 

 (๑๘) เขตอุทยานแหงชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ๒๑๓,๐๐๐ ไร 

 (๑๙) เขตอุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ ๒๑๒,๕๐๐ ไร 

 (๒๐) เขตอุทยานแหงชาติภูสวนทราย จังหวัดเลย พื้นที่ ๗๓,๒๒๕ ไร 

 (๒๑) เขตปาชุมชนภูคำบก ภูสิงห จังหวัดรอยเอ็ด พื้นที่ ๗,๕๓๖ ไร 

 (๒๒) เขตหามลาสัตวปาดูนลำพัน จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ ๓๔๓ ไร 

 (๒๓) เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาเขียว จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ ๙๐๐,๐๐๐ ไร 

 (๒๔) เขตอุทยานแหงชาติภูสระดอกบัว จังหวัดอำนาจเจริญ  

  (พื้นที่ดำเนินการ ๖,๐๐๐ ไร) พื้นที่ ๑๔๔,๓๗๕ ไร   

 (๒๕) ปาชุมชนบานทุงสูง จังหวัดกระบี่ พื้นที่ ๗,๓๐๐ ไร 

 

พื้นที่สำรวจ จำนวน ๕,๙๐๘,๗๑๐ ไร คิดเปน รอยละ ๒.๘๗ ของพื้นที่เขต

อนุรักษทั้งหมด ๒๐๕,๘๘๒,๗๕๐ ไร 
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๘.๑ บทนำ 
สถานการณงานวิจัยของภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย  

การแพทยพื ้นบานและการแพทยทางเลือกที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นทั ้ง 

เชิงปริมาณและคุณภาพ  

นโยบายสาธารณสุขมูลฐาน ถือเปนจุดฟนฟูของการแพทยพื้นบานและการแพทย

แผนไทย งานศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในชวงนี้เปนงานวิจัยสมุนไพรและการแพทยพื้นบานในมิติ

สังคมและวัฒนธรรม ไดสะทอนศักยภาพชุมชนกับคุณคาของภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน 

โดยเฉพาะโครงการวิจัยศักยภาพหมอพื ้นบานในงานสาธารณสุขมูลฐานในพื ้นที่ ๖ 

จังหวัดในป ๒๕๓๕ เปนงานวิจัยในชวงจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกชวงหนึ่ง ที่แสดงใหเห็น

ศักยภาพของการใชภูมิปญญาการดูแลสุขภาพแบบพื้นบานของชุมชน 

๘ บทที่ 

สถานการณงานวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
และการแพทยทางเลือก 
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หากมองสถานะความรูภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การ

แพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกจากงานวิจัยที่เกิดขึ้น มองเห็นไดอยางนอยสองดาน 

คือ ดานที่มีความคืบหนาจากงานวิจัย และสาขาการวิจัยมีมากขึ้น แตอีกดานเห็นความ

ตองการผลงานวิจัยเชิงลึก และเปนสหสาขามากขึ้นดวย ทัศนะนี้อาจกลาววามองดวย

กระบวนทัศนวิทยาศาสตรเกาที่มองไมเห็นความรูชนิดอื่น นอกจากความรูที่ตองการ 

การตรวจสอบพิสูจน และตีความจากนักวิชาการและผูเช่ียวชาญเทาน้ัน ทัง้ท่ีสถานะความรู 

ดังกลาว มีปรัชญาแนวคิดและวิธีการพิสูจนตรวจสอบแตกตางกัน นั่นหมายถึงวา

สถานการณงานวิจัยไมไดขึ้นกับนโยบายการสนับสนุนเทานั้น แตตองเขาใจวิธีการสราง

ความรูและจัดการความรูแตละชนิดอยางรูเปาหมายวา การวิจัยที่เกิดขึ้นเปนการตอบ

โจทยระดับนโยบายหรือปฏิบัติการสวนใด 

การทบทวนผลงานวิจัยในบทความนี้ ตามชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปของบริบท

สังคมและนโยบาย จึงเห็นทิศทางการวิจัยรวมกันอยางหนึ่ง คือ เปนการสรางความรูเพื่อ

ตอบสนองการใชประโยชนที่มีความจำเปนของระบบงานกับกลุมประชาชนผูไดรับประโยชน 

จุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของกลไกสนับสนุนงานวิจัยมี ๒ ชวงที่ชัดเจน คือ ชวงแรกเปน

นโยบายงานสาธารณสุขมูลฐานที่เกิดขึ้นในชวงเวลาใกลเคียงกับกระแสการฟนฟูภูมิปญญา

ทองถิ่นของสังคมไทย ชวงที่สองคือ การจัดตั ้งกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก นับวาเปนกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนใหการทำงาน

วิจัยดานนี ้มีความหวังมากขึ ้น เมื่อพื ้นที่นโยบายเปดอยางชัดเจน การเสริมแรงจาก

ภายนอกและภายในใหทำงานวิจัยเปนฐานการนำไปใชประโยชน จึงมีความนาสนใจและ

ทาทายนักวิจัยดานนี้เพิ่มขึ้นดวย โดยทั้งสองชวงเวลามีกระแสสังคมขับเนนทิศทางงานวิจัย

ใหเปนไปเพื่อตอบโจทยทางสังคมมากขึ้น ไมวาจะเปนกระแสภูมิปญญาทองถิ่นในชวงแรก

และกระแสการสรางเสริมสุขภาพที่ตามติดดวยการจัดการความรูในชวงที่สอง 

 

๘.๒ สถานการณการวจิยั ภมูปิญญาทองถิน่ดานสขุภาพ การแพทยพืน้บาน 

 และการแพทยแผนไทย 
การวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย 

เริ่มมีการดำเนินการอยางจริงจังในชวง ๓ ทศวรรษที่ผานมา งานวิจัยมีมากขึ้นตั้งแตป 

๒๕๒๕ ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระทรวงสาธารณสุขไดบรรจุนโยบายการแพทยพื้นบาน

เปนสวนหนึ่งของงานสาธารณสุขมูลฐาน ในแผนพัฒนาสาธารณสุขแหงชาติฉบับที่ 

๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) เปนตนมา และมีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากองคกร
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ตางประเทศ อาทิเชน องคการยูนิเซฟ (United Nations Children’s Fund; UNICEF), 

สำนักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (The German Technical Cooperation; 

GTZ) และองคการอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ทำใหในชวงป 

๒๕๒๕–๒๕๓๕ มีงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น 

ลักษณะงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย มีขอบขายกวาง

ขวาง มีนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศใหความสนใจศึกษาระบบการแพทยพื้นบานใน

แงมุมตางๆ นักวิชาการสวนใหญจะเปนผูทำงานที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข มีทั้งแพทย 

นักสาธารณสุข และนักสังคมศาสตร ปริมาณของการวิจัยจะมากนอยขึ้นอยูกับหลาย

ปจจัยโดยเฉพาะเรื่องทุนสนับสนุน 

 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๓๗ เสาวภา พรสิริพงษ เพ็ญนภา ทรัพยเจริญ 

และคณะ ไดศึกษาสถานภาพการวิจัยการแพทยแผนไทย โดยประมวลการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการแพทยพื้นบาน และการแพทยแผนไทย โดยแบงขอบเขตงานวิจัยออกเปน

ประเด็นใหญได ๒ ดาน คือ งานวิจัยดานการแพทยพื ้นบาน และดานการแพทย 

แผนไทย ดังนี้ 

งานวิจัยดานการแพทยพื้นบาน โดยกำหนดคำนิยามการแพทยพื้นบาน วาเปน

วิธีการรักษาโรคแบบประสบการณของชุมชนที่ไดรับการสั่งสม และสืบทอดจากบรรพบุรุษ 

จะมีความหลากหลายแตกตางกันไปแตละสังคม วัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุ มีงานวิจัย 

๖๔ เรื่อง จำแนกเนื้อหาได ๔ หัวขอ คือ 

๑) ระบบการแพทยพื้นบาน มีงานวิจัย ๕๔ เร ื่อง เปนการศึกษาทาง

สังคมศาสตร โดยใชวิธีการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีเนื้อหา

เกี่ยวกับ หมอพื้นบาน องคความรู วิธีการรักษา และผูปวยที่มาใชบริการ 

การศึกษามุงเนนประเด็นใดประเด็นหนึ่งเทานั้น  

๒) การเปรียบเทียบการแพทยพื้นบานกับการแพทยแผนปจจุบัน มีงานวิจัย 

๓ เรื่อง เปนการศึกษามิติทางวัฒนธรรมเทานั้น ยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษา

เปรียบเทียบในเชิงประสิทธิภาพ 

๓) สภาพปญหาและระบบบริการของการแพทยพื้นบาน งานวิจัยไมไดมุงเนน

ศึกษาเฉพาะปญหาของการแพทยพื้นบานเพียงอยางเดียว สวนใหญจะกลาวถึง 

ปญหาของการแพทยพ้ืนบานไวบางสวน มีจำนวน ๓ เร่ือง โดยมีขอเสนอแนะ  

คือ ความจำเปนที่จะตองฟนฟูและพัฒนาบทบาทของหมอพื้นบานเพื่อเปน

กลไกสำคัญในการแกปญหาความเจ็บปวยของชุมชน ตองรวบรวมองคความรู
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ที่มีอยูโดยการศึกษาวิจัยอยางกวางขวาง จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรูของ

หมอพื้นบาน และสรางความม่ันใจในการใชความรูดานสมุนไพรเพื่อแกปญหา

สุขภาพ  

๔) ทัศนคติของชุมชนและบุคลากรดานสาธารณสุขตอการแพทยพื ้นบาน  

มีงานวิจัย ๔ เรื่อง พบวาทัศนคติของบุคลากรทางการแพทยตอหมอพื้นบาน

เปนไปในทางที่ดี ยอมรับหมอสมุนไพร หมอนวดจับเสน และหมอตำแย แต

ในแงประสิทธิภาพ การรักษายังอาศัยประสบการณ การคาดคะเนและคำ

บอกเลาสืบตอกันมา ไมไดใชหลักการแพทยแผนโบราณหรือวิทยาศาสตร 

พื ้นที่ท ี่ทำการวิจัยมากที่สุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ 

ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต มีปริมาณใกลเคียงกัน สวนภาคตะวันออกพบงานวิจัย

นอยมาก งานวิจัยไดวิเคราะหแนวโนมของการวิจัยเกี่ยวกับการแพทยพื้นบานในแงปริมาณ

จะนอยลง เนื่องจากผลการศึกษาสวนใหญใหคำตอบที่คอนขางชัดเจนแลววา การแพทย 

พื้นบานยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน การวิจัยควรมุงไปที่การ

แสวงหาแนวทางในการพัฒนาการแพทยพื้นบาน เพื่อนำสวนดีของการแพทยพื้นบานมา

ประยุกตใชเพื่อประโยชนทางการแพทยและสาธารณสุข 

 

งานวิจัยดานการแพทยแผนไทย มีการใชคำศัพทที่เกี่ยวของกับการแพทย 

แผนไทยในความหมายที่คาบเกี่ยวกันระหวางคำวา การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 

หมอพื้นบาน และหมอแผนโบราณ ไมแยกกันอยางชัดเจน งานวิจัยนี้จึงใชคำศัพทที่ผูวิจัย

แตละทานใชในงานวิจัยของตนเอง โดยการแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) 

เปนศัพทที่นิยมใชเรียกการแพทยแผนโบราณ เพื่อใหมีความชัดเจนวาเปนระบบการแพทย

ไทยที่กำเนิดมาชานาน สอดคลองกับความตองการที่จะยกฐานะการแพทยแผนไทย  

เชนเด ียวกับการแพทยแผนจีน (Chinese Medicine) และการแพทยอายุรเวท 

(Ayuravedic Medicine) ของอินเดีย มีงานวิจัย ๗๗ เรื่อง จำแนกได ๓ หัวขอ คือ 

๑) ประวัติและพัฒนาการของการแพทยแผนไทย มีงานวิจยั ๔ เร่ือง งานวิจยั 

สวนใหญดำเนินการโดยนักประวัติศาสตร สวนมากเปนการรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารบันทึกทางประวัติศาสตร เปนการวิจัยทางประวัต ิศาสตรท ี่ให  

รายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการของการแพทยแผนไทยตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึง

รัตนโกสินทร และสาเหตุที่ทำใหการแพทยแผนไทยคอยๆ ลดบทบาทในการ

ดูแลสุขภาพของประชาชน การศึกษาขาดรายละเอียดเกี่ยวกับบริบททางสังคม

วัฒนธรรมและทางสาธารณสุขในชวงเวลาที่กลาวถึง  
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๒) ดานเวชกรรมไทย มีงานวิจัย ๒๗ เรื่อง แบงได ๓ ประเด็นใหญ คือ  

(๑) การแพทยแผนไทย: องคความรูและการประยุกตใช (๒) การนวดไทย: 

องคความรู การทดสอบองคความรู และการประยุกตใช งานวิจัยสวนใหญ

เปนการศึกษาโดยแพทย นักกายภาพบำบัด และพยาบาล เนนเรื่องการ

ทดสอบเกี่ยวกับประสิทธิผลของการนวดกับการรักษาโรคตางๆ อาทิเชน 

รักษาอาการทองอืด การเตนของชีพจร และความดันโลหิต อาการปวดหลัง 

ปวดตนคอ ปวดศีรษะ ปวดกลามนื้อ ปวดขอ งานวิจัยเกี่ยวกับการนวดไทย

สามารถสรุปและยืนยันไดวาการนวดมีประสิทธิผลดี สามารถรักษาอาการ

ของโรคบางกลุมได นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของการนวดกับการใชยา  

ผลการศึกษาพบวา การนวดไทยสามารถลดอาการปวดศีรษะไดดีกวาการกิน

ยาพาราเซตามอล และเสนอแนะวาควรใชการนวดขณะที่ยายังไมออกฤทธิ์ 

การนวด การกดจุด การฝงเข็มใชรักษาโรคตางๆ ไดผลดี โดยเฉพาะโรค

เกี่ยวกับกระดูก กลามเนื้อและเสนประสาทมีประสิทธิผลไมนอยกวาการใชยา  

(๓) การอบ ประคบสมุนไพร ยังมีการศึกษาคอนขางนอย  

๓) ดานเภสัชกรรมไทย มีงานวิจยั ๔๖ เร่ือง สวนใหญเปนงานวิจัยดานสมุนไพร  

พบมากในชวงป ๒๕๒๕-๒๕๒๙ เน ื่องจากนโยบายการสงเสร ิมงาน

สาธารณสุขมูลฐานในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ ดวยภารกิจการสงเสริม

การใชสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ในป ๒๕๓๐-๒๕๓๔ มีโครงการ

สมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน ทำการวิจัยสรรพคุณสมุนไพรเดี่ยว  

๕ ชนิด และสมุนไพรเปาหมายอีก ๒๐ ชนิด เพื่อสนับสนุนใหประชาชนและ

โรงพยาบาลนำไปใชในระบบบริการสาธารณสุข ป ๒๕๓๔-๒๕๓๗ มีงาน

วิจัยสมุนไพรจำนวนมาก สมุนไพรที่ไดทำการวิจัยมี ๕๒๕ ชนิด แตสมุนไพร

ที่มีการวิจัยหลายดานมีเพียง ๒๓ ชนิดเทานั้น เนื้อหาของการศึกษาทางดาน

สมุนไพรแบงได ๔ ประเด็น คือ การศึกษาทางดานพฤกษศาสตรพื้นบาน 

(ethno botany) การศึกษาทางดานเภสัชวิทยา (pharmacology) การศึกษา

การนำยาไทยไปประยุกตใช (application) และการศึกษาสมุนไพรในเชิง

สังคม-เศรษฐกิจ (socio-economic) 
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งานวิจัยทางเภสัชศาสตรมีการศึกษาดานพิษวิทยามากที่สุด รองลงมาคือการ

สำรวจพืชพันธุสมุนไพร ตำรับยาและการพัฒนาตำรับยา สุดทายคือการศึกษาเพื่อนำ 

ยาสมุนไพรไปใชจริงในโรงพยาบาล โดยมีขอสังเกตสำหรับงานวิจัยทางเภสัชวิทยา  

วา ลักษณะของงานวิจัยไมตอเนื่องครบวงจร จึงเปนเหตุใหไมสามารถนำไปสงเสริมให 

เก ิดผลในทางปฏิบัต ิได  ขั ้นตอนการวิจัยบางดาน อาทิเชน การคนหาสารในพืช 

(pharmacognosy) การหาสารออกฤทธิ์ (active ingredient) หรือการหาวาสารนั้นๆ มี

ฤทธิ์อยางไร ซึ่งเปนงานวิจัยที่ตองใชงบประมาณและเวลาในการวิจัยมาก แตประเด็น

สำคัญในขณะนั้นคือ การรณรงคใหประชาชนใชสมุนไพรเพื่อลดการนำเขายาจาก 

ตางประเทศ ดังนั้นการศึกษาวิจัยที่ทำคือ การศึกษาวาสมุนไพรนั้นมีพิษหรือไม และมี

สรรพคุณรักษาโรคดังที่มีคนใชอยูจริงหรือไม และควรมีการสงเสริมการทดลองทางคลินิก

ในประเด็นพิษวิทยาใหมากขึ้น เพื่อนำผลการศึกษาไปสนับสนุนใหประชาชนใชสมุนไพร

มากขึ้น สวนการศึกษาดานสังคม-เศรษฐกิจ เปนการศึกษาการใชสมุนไพรในการแพทย

พื ้นบาน สวนใหญเปนการศึกษาดานสังคมศาสตร โดยใชวิธีวิจัยทั ้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ เนื้อหาของงานวิจัยมีทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความนิยมการใชยาสมุนไพรของประชาชน 

พฤติกรรมการใชยาสมุนไพรของประชาชน มีการศึกษาดานนี้นอย แตอยางไรก็ตามผล

การศึกษามีขอสรุปตรงกันวา สมุนไพรยังมีบทบาทอยูในชุมชนในฐานะที่เปนรูปธรรมการ

รักษาตนเองเบื้องตนของประชาชน 

 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๗ รุจินาถ อรรถสิษฐ และคณะ ไดประมวล 

และวิเคราะหงานวิจัยภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพและการแพทยพื้นบานไทย เพื่อศึกษา

สถานภาพ และทิศทางการวิจัยภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๕– 

๒๕๔๗ โดยการรวมงานวิจัยและงานวิทยานิพนธจากหองสมุดของหนวยงานภาครัฐ และ

สถาบันการศึกษาภาครัฐ ในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ทั้งหมด ๑๗ แหง พบงาน

วิจัย ๒๐๗ เรื่อง หลังจากศึกษาบทคัดยอและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จึงคัดเลือกงาน

วิจัย ๑๕๔ เรื่อง เพื่อประมวลและวิเคราะหเบื ้องตน จำแนกเปน ๓ หมวด คือ  

ภูมิปญญาสุขภาพแบบพื้นบาน จำนวน ๓๘ เรื่อง ภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน

แบบประสบการณ จำนวน ๗๘ เรื่อง และภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบ 

ศาสนธรรม พิธีกรรมและอำนาจเหนือธรรมชาติ จำนวน ๓๘ เรื่อง ซึ่งงานทั้งหมด

จำแนกเปนงานวิจัย ๕๖ เรื่อง และงานวิทยานิพนธ ๙๘ เรื่อง ดังนี้ 

 



บ
ท
ที่

 ๘
 

สถานการณงานวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

383

ตาราง ๘.๑ การจำแนกจำนวน ประเภทและสัดสวนของงานวิจัยภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ 

รายการงานวิจัยเกี่ยวกับ 
จำนวน 

(เรื่อง/รอยละ) 

ประเภท 

งานวิจัย 
งานวิทยานิพนธ/ 

สารนิพนธ 

๑. ภูมิปญญาสุขภาพแบบพื้นบาน 
๒. ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบประสบการณ 
๓. ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบศาสนธรรม 

และอำนาจเหนือธรรมชาติ 

๓๘ (๒๔.๖๘) 
๗๘ (๕๐.๖๔) 
๓๘ (๒๔.๖๘) 

๑๐ 
๓๑ 
๑๕ 

๒๘ 
๔๗ 
๒๓ 

รวม ๑๕๔ (๑๐๐.๐๐) ๕๖ ๙๘ 

ที่มา: สถานการณการจัดการความรูและวิจัยภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒:๒๕๔๙ 

 

หมวด ๑ งานวิจัยภูมิปญญาสุขภาพแบบพื้นบาน เปนการดูแลสุขภาพบน

ฐานประสบการณ มีความหลากหลายตามทองถิ่นและวัฒนธรรม มีงานวิจัยทั้งหมด ๓๘ 

เรื่อง จำแนกเปน ๓ ดาน คือ  

ดานที่หนึ่ง งานวิจัยเกี่ยวกับอาหารธรรมชาติและอาหารพื้นบาน จำนวน ๒๒ 

เรื่อง ในภาพรวมของงานวิจัยสรุปไดวา มีนักวิจัยสนใจศึกษาอาหารธรรมชาติผักพื้นบาน

และอาหารพื ้นบานพอสมควร เพราะระบบนิเวศของไทยมีความหลากหลายของผัก 

พื้นบานจำนวนมาก และประชาชนยังคงมีวัฒนธรรมการบริโภคแมลง ผักพื้นบานและ

อาหารพื้นบานอยางตอเนื่องซึ่งใหคุณคาดานสุขภาพ ดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจชุมชน

และดานทรัพยากรธรรมชาติดวย งานวิจัยดานอาหารธรรมชาติและอาหารพื้นบานมี 

การใชศาสตรหลายสาขา (พฤกษศาสตร ชาติพันธุ มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและนิเวศ

วัฒนธรรม) และยังมีการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการและคุณคาทางยาของผักพื้นบาน 

แตยังมีจำนวนนอย 

ดานที่สอง งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ 

จำนวน ๖ เรื่อง เปนงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการใชยาสมุนไพรและ

ยาแผนโบราณ รวมทั้งการรวบรวมยาสมุนไพรที่ประชาชนมีการใชอยางกวางขวาง งาน

วิจัยสวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสำรวจและงานวิจัยเชิงคุณภาพ งานวิจัย พบวา ประชาชน

ซื้อยาจากรานขายยาแผนโบราณ วัดและรานศาลายาดอง รูปแบบเปนยาสมุนไพรเดี่ยว

และยาตำรับแผนโบราณ รักษากลุมอาการปวดเมื่อย กลุมอาการเลือดลม อาการรอนใน 

อาการกินผิด ยาใชเพื่อบำรุงรางกาย คลายเสน บำรุงกำลังและโรคสตรี ผูขายบางแหง

ไมมีความรูดานเภสัชกรรมแผนไทย อาศัยขอมูลที่ถายทอดกันตอมา ปญหาการบริโภค 
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คือ การปลอมปนและการปนเปอนจากเชื้อราและโลหะหนักในยาสมุนไพร และความรู

ความเขาใจในการใชยาอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัย ๓ เรื่อง 

ศึกษาและสำรวจยาสตรีและยาดองเหลา พบวา ประชาชนมีการบริโภคตำรับยาสตรี ๑๒ 

ตำรับ ตัวยาในตำรับประกอบดวย สมุนไพรดอกคำฝอย ฝางเสน โกฐเชียง เอี๊ยะบอเชา 

โกฐหัวบัว หัวแหวหมู ซึ่งมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคลายเอสโตรเจน มีผลกระตุนการบีบตัว

ของมดลูกและเหนี่ยวนำใหมีประจำเดือนและพบวากลุมที่บริโภคยาดองเหลามีการเตรียม

ยาดองเหลาเอง และซื้อยารานศาลายาดอง บริโภคเพื่อรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ มี

ยาดองเหลา ๙๑ สูตรตำรับและมีพืชสมุนไพรเปนสวนประกอบ ๒๔๒ ชนิด ซึ่งมีการ

จำแนกลักษณะพฤกษศาสตร ๒๐๙ ชนิด ตัวอยางเชน สะคาน ฝาง เจตมูลเพลิงแดง 

กำลังเสือโครง เปนตน นอกจากนี้สังคมยาดองเหลา ยังสรางพื้นที่ความสัมพันธของ

คนในชุมชนดวย 

ดานที่สาม งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบพื้นบานของหญิงตั้งครรภและ

หญิงหลังคลอด จำนวน ๑๐ เรื่อง วิจัยเกี่ยวกับระบบคิดและแบบแผนการดูแลสุขภาพ

ของหญิงตั้งครรภ หญิงหลังคลอดและการเลี ้ยงดูเด็ก เปนงานวิจัยหลายแบบ เชน  

เชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยปฏิบัติการ พื้นที่วิจัยมีทั้งภาคกลาง ภาค

อีสานและภาคใต งานวิจัยพบวา หญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดยังคงมีการดูแล

สุขภาพตนเองแบบพื้นบาน โดยแสดงถึงระบบความเชื่อและแบบแผนการดูแลสุขภาพ 

หญิงตั ้งครรภและหญิงหลังคลอดผานครอบครัว หญิงตั ้งครรภมีการดูแลตนเองและ 

บางแหงมีการนวดโดยหมอพื้นบาน ภายหลังการคลอด (อาจเปนการคลอดที่โรงพยาบาล

หรือคลอดกับหมอพื้นบาน) หญิงหลังคลอดจะมีกระบวนการดูแลสุขภาพตนเองโดย 

การชวยเหลือของครอบครัวและหมอพื้นบาน (หรือผดุงครรภแบบโบราณ) โดยการนวด 

การประคบ อบ หรืออาบน้ำสมุนไพร การอยูไฟ การบริโภคยาสมุนไพรหรือยา 

แผนโบราณ การบริโภคและการไมบริโภคอาหารบางชนิดประกอบกับพิธีกรรมตาม

วัฒนธรรม โดยเชื่อวาชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ผิวพรรณดี ขับน้ำคาวปลา มดลูก

แหงและเขาอูเร็ว ปจจัยที่ทำการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เพราะแรงสนับสนุนของ

ครอบครัวและเพื่อนบาน ความเชื่อและความคาดหวังประสิทธิผล รายได ความพึงพอใจ

ในการบริการ (เขตเมืองมีหมอพื้นบานใหบริการดูแลหญิงหลังคลอด) และความนิยมทาง

สังคม ปจจุบันการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะหญิงในเมือง

และคนรุนใหม อยางไรก็ตาม การดูแลสุขภาพแบบพื้นบานของหญิงหลังคลอดในทองถิ่น

ยังคงดำรงอยู สวนงานวิจัยปฏิบัติการพบวา หญิงหลังคลอดมีการปรับเปลี่ยนความรู 
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และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ภายหลังการเสริมความรูที่สอดคลองกับปญหาหญิง

หลังคลอด 

สำหรับผลของการศึกษาในหมวด ๑ งานวิจัยภูมิปญญาสุขภาพแบบพื้นบาน  

มีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑. งานวิจัยอาหารธรรมชาติและอาหารพื้นบานควรมีการจัดระบบองคความรู

ของอาหารพื ้นบานและอาหารธรรมชาติในมิต ิทางวัฒนธรรม มิติทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางสุขภาพและมิติทางเศรษฐกิจชุมชนเพื่อใหเกิด 

การอนุรักษฟ นฟูและสืบทอดองคความรูชุมชน และสงเสริมใหมีการวิจัย 

ผักพื ้นบานและอาหารพื ้นบานแบบสหวิทยาการ เพื่อใหมีหลักฐานทาง

วิทยาศาสตรอันจะเปนประโยชนในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคที่ชัดเจน

และยังสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑสุขภาพในสังคมรวมสมัยอีกดวย 

๒. งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ สะทอน

ใหเห็นวา ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณยังคงเปนทางเลือกสวนหนึ่งในการ

ดูแลรักษาสุขภาพ ประชาชนมีการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคยาสมุนไพร

และยาแผนโบราณดวยตนเอง โดยเฉพาะโรคที่พบบอยและโรคหรือกลุม

อาการที่ผูกโยงกับวัฒนธรรม (culture-bounded syndromes) ในอนาคต

งานวิจัยควรมีการสำรวจมูลคาและพฤติกรรมการบริโภคยาสมุนไพรและ

ยาแผนโบราณทั่วประเทศ เพื่อแสดงใหเห็นมูลคาทางเศรษฐกิจและ

แบบแผนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อจะนำไปพัฒนานโยบายของประเทศ 

นอกจากนี้ควรมีการวิจัยยาสมุนไพรและยาแผนโบราณแบบบูรณาการ อาศัย

แนวทาง และวิธีการวิจัยแบบวิทยาศาสตรและแบบสังคมศาสตรมาทำความ

เขาใจยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ เพื่อใหยาสมุนไพรและยาแผนโบราณมี

คุณคาที่ชัดเจนมากขึ้น อันจะทำใหเกิดการยอมรับจากคนรุนใหมได 

๓. งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบพื้นบานของหญิงต้ังครรภและ 

หญิงหลังคลอด แสดงใหเห็นวาหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดยังคงมี

ความเชื่อ และใชแบบแผนการดูแลตนเองโดยอาศัยภูมิปญญาพื้นบาน โดย

ความชวยเหลือของครอบครัวและหมอพื้นบาน (ผดุงครรภแผนโบราณ) เพื่อ

ใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ แมวาองคความรูดังกลาวจะไดเกิดการยอมรับ 

มากขึ ้น และสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนบางแหงผนวกการดูแล

สุขภาพแบบไทยเปนสวนหนึ่งของการบริการ แตภาพรวมยังคงมีความขัดแยง

ดานความคิดและดานปฏิบัติการในการบริการการคลอดแผนปจจุบันกับ 
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การดูแลสุขภาพแบบไทย ดังนั้น งานวิจัยในอนาคตควรศึกษาและประเมิน

ประสิทธิผลดานสุขภาพและดานสังคมที่ชัดเจน และศึกษารูปแบบบูรณาการ

ดูแลหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอดแบบไทย เขาสูการบริการสาธารณสุข

ภาครัฐ อันจะทำใหเกิดการดูแลสุขภาพหญิงตั ้งครรภและหลังคลอดมี

ประสิทธิผลและสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรม 

 

หมวด ๒ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบประสบการณ เปนการรวบรวม

งานวิจัยภูมิปญญาการแพทยพื้นบานที่มีการสืบทอด เรียนรูและฝกฝนกับครูอาจารยและ

การปฏิบัติจริงเปนเวลายาวนานหลายป อาทิเชน การใชยาสมุนไพร การนวด การรักษา

กระดูกแบบพื้นบาน งานวิจัยทั้งหมดมี ๗๘ เรื่อง ซึ่งในภาพรวมของหมวดงานวิจัย 

ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบประสบการณ เปนงานวิจัยการแพทยพื้นบานที่มีผลเชิง

ประจักษ (empirical tradition) จำแนกเปน ๗ ดานคือ การวิจัยตำราการแพทย 

พื้นบาน การวิจัยการแพทยพื้นบาน การวิจัยภูมิปญญาสุขภาพชาติพันธุ การวิจัยหมอยา

พื้นบานและยาสมุนไพรพื้นบาน การวิจัยหมอนวดและการนวดพื้นบาน การวิจัยหมอ

กระดูกและการรักษากระดูกหักแบบพื้นบาน และการวิจัยหมองูและการรักษางูกัดแบบ 

พื้นบาน ประกอบดวย งานวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบสำรวจและการวิจัยแบบทดลอง 

งานวิจัยสวนใหญอาศัยศาสตรดานมานุษยวิทยาการแพทย (medical anthropology)  

การแพทยชาติพันธุ (ethno-medicine) และวัฒนธรรมสาธารณสุข และบางสวนใช

วิทยาศาสตรและเภสัชศาสตรในการวิจัย และในชวง ๑๐ ปที่ผานมา งานวิชาการบาง

สวนไดผสมผสานศาสตรมากกวาหนึ่งศาสตรในการศึกษาแพทยพื้นบาน ตัวอยางเชน 

นิเวศวิทยาชาติพันธุ พฤษศาสตรชาติพันธุ เปนตน อยางไรก็ตามงานวิจัยยังเปนการวิจัย

ลักษณะโครงการเดี่ยว งานวิจัยที่ม ีลักษณะบูรณาการและใช ศาสตรหลายสาขา 

(multidisciplinary approach) เพื่อพัฒนางานระยะยาวและสรางเปาหมายที่ชัดเจนมีนอย 

นอกจากนี้ งานวิจัยยังเปนงานวิทยานิพนธ ผลวิจัยจึงมีขอจำกัดในการนำมาใชประโยชน

ตอสาธารณชน 

สำหรับผลของการวิจัยภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบประสบการณ ยังคงให

ความสำคัญกับระบบความคิดความเชื่อและแบบแผนการดูแลรักษาโรคของหมอพื้นบาน 

เชื่อมโยงกับบริบททางสังคม และระบบนิเวศ สวนงานวิจัยเกี่ยวกับผูปวยเพื่อแสดงใหเห็น

ประสิทธิภาพของการรักษาโรค และการศึกษาถึงการปฏิสัมพันธระหวางการแพทย 

พื้นบานและการแพทยแบบอื่นยังมีนอย งานวิจัยเปนการมองระบบการแพทยพื้นบานเปน

ระบบวัฒนธรรม (Cultural interpretative theory) และยังมีการวิจัยหมอพื้นบานตาม



บ
ท
ที่

 ๘
 

สถานการณงานวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

387

ลักษณะความชำนาญเฉพาะมากขึ้น ตัวอยางเชน หมอยาสมุนไพร หมอกระดูก หมอ

นวด และหมอพิธีกรรม เปนตน สรางความเขาใจตอภาพรวมของการแพทยพื้นบานเชิง

ระบบใหชัดเจนขึ้น แตงานวิจัยยังเปนไปในมิติดานสังคมศาสตร ผลการวิจัยจึงยังไม

สามารถขยายผล นำไปใชประโยชนดานนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในพื้นที่ 

 

หมวด ๓ ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานแบบศาสนธรรม พิธีกรรมและ

อำนาจเหนือธรรมชาติ เปนการศึกษาวิจัยความเชื่อและพิธีกรรม พิธีกรรมสวนใหญจะ

มีความสัมพันธกับความเชื่อแบบพรามณ พุทธ ผี มีงานวิจัยทั้งหมด ๓๘ เรื่อง จำแนก

เปน 

๑) งานวิจัยความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวของกับชีวิตและสุขภาพ จำนวน ๓๒ 

เรื่อง ในภาพรวม พบวา งานวิจัยสวนใหญเปนงานวิทยานิพนธ งานวิจัย 

รายบุคคล งานวิจัยทั้งหมดนี้ มุงเนนการศึกษาไปที่การทำความเขาใจตอ

ปรากฏการณของพิธีกรรม เชน การศึกษาพิธีกรรม ความเชื่อเรื่องผี ของ

แตละวัฒนธรรมยอยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอยางไร งานเหลานี้สามารถสะทอน

ใหเห็นถึงสถานการณการดำรงอยู การปรับตัวของพิธีกรรมและวัฒนธรรม

สุขภาพของประชาชนที่ดำรงอยูอยางหลากหลาย โดยไมสามารถใชความรู

แบบวิทยาศาสตรทำความเขาใจไดทั้งหมด 

๒) งานวิจัยหมอพระและพุทธศาสนาในการดูแลสุขภาพ มี ๖ เรื่อง แสดง

ใหเห็นถึงบทบาทของหมอพระตอชีวิตและความเจ็บปวย งานวิจัยพบวา หลัก

พุทธศาสนามีการกลาวถึงหลักการและวิธีการดูแลโรคทางกายและโรคทางใจ 

หมอที่เปนพระสงฆมีความสนใจและเรียนวิชาการรักษาความเจ็บปวยแบบ 

พื้นบาน อาทิ เอดส มะเร็ง อาการติดยาเสพติด วิธีการบำบัดรักษาหลัก 

คือการสวดมนตภาวนา การคิดทางบวก การฟงรายการธรรมะ ยาสมุนไพร 

พิธีกรรม หมอพระบางทานใชวิธีการของการแพทยแผนใหมมาผสมผสาน 

ในการรักษาโรค สวนงานวิจัยความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับผีเปนงานวิจัยเชิง

คุณภาพสะทอนความเชี่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ ผีเจานาย วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ 

เชน ผีฟาพญาแถน พญานาค เจาพอ ผีเจานาย เปนตน ผีจะชวยคุมครอง

ใหชีวิตมีสุข ดลบันดาลใหธรรมชาติและฝนตกตามฤดูกาล สงผลดีตอการ

เพาะปลูกพืชในชุมชน จะมีหมอผีหรือรางทรงเปนผูมีบทบาทสำคัญในการ

ประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมจะชวยแกสถานการณที่ผิดปกติได ชวยรักษา

ความเจ็บปวย ใหกำลังใจ คลายวิตกกังวล เพิ่มความเชื่อมั่นใหผูปวย และ
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จุดสำคัญมีบทบาทคลี่คลายปญหาในครอบครัวและชุมชนได สำหรับงานวิจัย

เกี่ยวกับขวัญและคาถาอาคม พบวา ความเชื่อเรื่องขวัญของประชาชนเปน

ความเชื่อที่ผสมผสานระหวางพุทธและพราหมณ พิธีทำขวัญมีหมอขวัญเปน 

ผูประกอบพิธีกรรม ในหลายชวงของชีวิต ชวงโกนจุก บวชนาค แตงงาน 

และเจ็บปวย นอกจากนี้ยังมีพิธีทำขวัญขาวและพิธีทำขวัญเรือดวย 

 

การศึกษาไดเสนอแนะวา ทิศทางในอนาคตของการวิจัยภูมิปญญาการแพทย 

พื้นบาน ควรกอรูประบบสนับสนุนงานวิจัยใหเปนระบบชัดเจน และมีกลไกการนำผลวิจัย

ไปใชประโยชนและสื่อสารสาธารณะอยางตอเนื่องได การศึกษาวิจัยควรเริ่มตนจากศาสตร

ดานมานุษยวิทยาการแพทยและการแพทยชาติพันธุ จากนั้นจึงอาศัยศาสตรอื่นมาวิจัย 

คูขนานหรือวิจัยตอยอดเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจตอภูมิปญญาพื้นบานดานสุขภาพ

แบบหลากหลายมิติและแบบบูรณาการ พรอมทั้งวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงไปสูภาคนโยบาย

และการใชประโยชนในการปฏิบัติการอยางเหมาะสม 

 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ รองศาสตราจารย ดร.สมภพ ประธานธรุารกัษ  

และคณะ จำแนกประเด็นสถานการณดานการวิจัยการแพทยแผนไทย ออกเปน ๒ สวน 

สวนที่ ๑ วาดวยการวิจัยองคความรูดานสมุนไพรและตำรับยาแผนไทย และสวนที่ ๒ 

วาดวยการวิจัยองคความรูดานการวินิจฉัยโรค การปองกันและรักษาโรค และการดูแล

สุขภาพ 

สวนที่ ๑ งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรที่ต ีพิมพในวารสารวิชาการทั ้งในและ 

ตางประเทศ พบวามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยโดยนักวิจัยชาวไทย และหรือนักวิจัย

ตางชาติ ๓๙๕ เรื่อง โดยตีพิมพในวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลนานาชาติ ๒๒๓ 

เรื่อง และตีพิมพในวารสารวิชาการในประเทศ ๑๗๒ เรื่อง ซึ่งสามารถจัดเปน ๓ กลุม 

ไดแก 

๑) งานวิจัยดานคุณภาพสมุนไพร รอยละ ๔๗.๘๕ ไดแก การระบุชนิดสมุนไพร

ทางพฤกษศาสตร การศึกษาทางพฤกษศาสตรพื ้นบาน การวิจัยดาน

การเกษตร การศึกษาทางพฤกษเคมี ชีวสังเคราะห เทคโนโลยีการสกัด  

การควบคุมคุณภาพทางเคมี รวมถึงการจัดทำมาตรฐานสมุนไพร  

๒) งานวิจัยด านพิสูจนประสิทธ ิผลของสมุนไพร ร อยละ ๔๓ .๐๔ ได แก  

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง ในสัตวทดลอง การวิจัยทางคลินิก 

และฤทธิ์ทางชีวภาพดานการเกษตร 
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๓) งานวิจัยดานความปลอดภัยของสมุนไพร รอยละ ๔.๘๑ แบงเปนการศึกษา

ดานพิษวิทยาและการเกิดปฏิกิริยาระหวางยาและสมุนไพร 

จากผลการรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมี 

นักวิชาการที่มีศักยภาพในการทำวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติได อยางไรก็ตาม

ในภาพรวมของงานวิจัยไมไดมุงเปาไปที่ชนิดสมุนไพรหรือผลิตภัณฑใดอยางชัดเจน 

เปนการวิจัยที่ใชความถนัดของตนเองเปนศูนยกลาง จำนวนงานวิจัย ๓๙๕ เรื่อง 

เมื่อวิเคราะหเฉพาะชนิดพืชสมุนไพรที่ทำวิจัย พบวามีมากกวา ๒๐๐ ชนิด ซึ่งถา

สามารถกำหนดทิศทางและเปาหมายการวิจัยรวมกันเปนแบบใชผลิตภัณฑเปน

ศูนยกลาง เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร โดยเริ่มจากการคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มี

ศักยภาพ การวิจัยและพัฒนาการผลิตวัตถุดิบ (การคัดเลือกพันธุ การขยายพันธุ การ

ปลูก การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว) เมื่อไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพแลว ขั้นตอน

ตอไป ไดแก การสกัด การตั้งตำรับยาเตรียมและการควบคุมคุณภาพ การทดลองระดับ

กอนคลินิก และระดับคลินิก เมื่อไดผลิตภัณฑที่ไดคุณภาพและประสิทธิภาพแลว ขั้นตอน

สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือ การวิจัยดานเครื่องมือเพื่อผลิตในระดับอุตสาหกรรม หาก

รัฐบาลและหนวยงานสนับสนุนทุนวิจัย สามารถกำหนดทิศทางการวิจัยของประเทศใหเปน

แบบใชผลิตภัณฑเปนศูนยกลางเพิ่มมากขึ้น จะทำใหไดผลิตภัณฑสมุนไพรที่มีคุณภาพเปน

ที่ยอมรับในระดับสากล และเปนประโยชนกับประเทศชาติมากกวาที่เปนอยู 

 

สวนที่ ๒ งานวิจัยองคความรูดานการวินิจฉัยโรค การปองกันโรค และการดูแล

สุขภาพตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย มีการทำวิจัยไมมากนัก เมื่อเทียบกับการวิจัย 

สมุนไพรตามฐานแนวคิดแบบการแพทยสมัยใหม อาทิเชน งานวิจัยแนวทางใชประโยชน

และพิสูจนประสิทธิผลของการแพทยแผนไทย งานวิจัยเกี่ยวกับตัวยาสมุนไพร เกี่ยวกับ

โรคและอาการในเชิงทฤษฎีการแพทยแผนไทย ความเปนพิษของตำรับ ฯลฯ นอกจากนี้

คัมภีรแพทยแผนไทยตางๆ ที่มีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษรแลวนั้น มีคำศัพทตางๆ 

ที่มีความหมายเฉพาะ ตองอาศัยผูรูที่มีความเชี่ยวชาญในการอธิบายความหมายทั้งในดาน

ชื่อโรค สาเหตุการเกิดโรค อาการและการดำเนินโรค วิธีการรักษา ชื่อตัวยา และวิธี

การเตรียมยา เปนสิ่งที่ตองเรงหาผูรูมารวมสังคายนาเพื่อจัดการความรูใหเปนระบบ และ

จัดทำคำอธิบายโดยเรงดวน เนื่องจากผูรูเหลานั้นมีอายุมากหากไมเรงดำเนินการจะยิ่งขาด

ผูรู ทำใหองคความรูที่มีอยูไมสามารถนำมาใชประโยชน 
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แนวทางการจัดการความรูที่บรรลุเปาหมาย คือ การนำองคความรูดานการ

แพทยแผนไทยมาใชใหเกิดประโยชนตอสังคมในปจจุบันได ซึ่งจากการวิเคราะหเสนอ

แนวทาง ๔ ประเด็น 

๑) การรวบรวมและทำความเขาใจองคความรูดานการแพทยแผนไทยอยาง

เปนระบบ ตำราการแพทยแผนไทยที่มีการจดบันทึกเปนลายลักษณอักษร มี

คำศัพทตางๆ ที่มีความหมายเฉพาะ ตองอาศัยผูรูที่มีความเชี่ยวชาญในการ

อธิบายความหมาย โดยแบงเปน  

 ✿ สมุฏฐานโรค การวินิจฉัย ลักษณะอาการของโรค การดำเนินโรค วิธีการ

รักษา และยาที่ใชรักษา ควรมีการศึกษาเชื่อมโยงในเรื่องดังกลาว ที่

ปรากฏในตำราการแพทยแผนไทย เพื่อใหไดคำอธิบายสำหรับใชประกอบ

กับตำราการแพทยแผนไทยเพื่อเปนมาตรฐานระดับชาติ 

 ✿ ตัวยา ตำรับยา และวิธีการเตรียมยา ควรเก็บรวบรวมตัวอยางสมุนไพร

และวิเคราะหวิจัยแหลงที่มาทางชีวภาพ เพื่อเปนตัวอยางมาตรฐานสำหรับ

เทียบเคียง 

๒) การวิเคราะหสถานการณและกำหนดเปาหมายของการนำการแพทย

แผนไทยมาใชประโยชนใหชัดเจน เพื่อนำมาวางแผนนโยบายระดับประเทศ 

ซึ่งครอบคลุมทุกมิติ ไดแก การใชประโยชนการวิจัย การอนุรักษ และการ

รณรงคสงเสริมการใชประโยชน ซึ่งมีสองแนวทาง คือ การใชประโยชนตาม

ทฤษฎีการแพทยแผนเดิม และการใชประโยชนตามทฤษฎีการแพทยแผนใหม 

ซึ่งการรวบรวมและทำความเขาใจองคความรูการแพทยแผนไทยใหเปนระบบ

ควรดำเนินการเปนลำดับแรก ในลำดับตอมาควรมุงการวิจัยเพื่อควบคุม

คุณภาพของผลิตภัณฑใหมีความสม่ำเสมอ แนวทางที่สองตองการการวิจัย

ระดับกอนคลินิก และคลินิกรองรับ 

๓) ปรับแนวทางการวิจัยสมุนไพรจากการมุงหาสารบริสุทธิ์เปนยา มาสูการ

วิจัยยาในรูปแบบยาตำรับพื้นฐานภูมิปญญาไทย การวิจัยสมุนไพรที่จะ

สามารถนำผลการวิจัยมาพัฒนาการแพทยแผนไทย ควรมาจากคำถามการ

วิจัยที่อยูบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย ไดแก ตำรับยาแผนไทยที่ประกอบดวย

สมุนไพรหลายชนิด มีสารออกฤทธิ์หลายชนิด และออกฤทธิ์ที่หลายเปาหมาย 

การวางแผนการศึกษาทดลองควรคำนึงถึงการวินิจฉัยโรค และหลักการแพทย

แผนไทยที่มุงเนนปรับสมดุลของรางกาย และการปองกันโรค 
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๔) นำวิธีทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการศึกษาวิจัย ประเมินองคความรู

ดั้งเดิม เพื่อสรางความมั่นใจในการนำภูมิปญญามาใชในการแกไขปญหา

สุขภาพ 

 ✿ การจดสิทธิบัตรเพื่อการใชประโยชนภูมิปญญา ตำรายาแผนไทยไดรับการ

คุมครองตาม พ.ร.บฯ หากมีการวิจัยตอยอดอาจพัฒนาไปสูการจดสิทธิ

บัตรเพื่อใชประโยชนในเชิงพาณิชย 

 ✿ เผยแพรองคความรูและสงเสริมการใชประโยชนใหสอดคลองกัน การจัด

หลักสูตรดานการแพทยแผนไทยที่เหมาะสมกับกลุมตางๆ 

 ✿ การอนุรักษสมุนไพรในปาถิ่นกำเนิด ในขณะที่มีการสงเสริมใหเกิดการใช

ประโยชนจากสมุนไพร ก็ควรที่จะตองคำนึงถึงการอนุรักษสมุนไพรในปาที่

เปนถ่ินกำเนิดไปพรอมๆ กนั ควรทำการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินชนิดสมุนไพร 

ที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ เพื่อกำหนดแนวทางอนุรักษ และสงเสริมใหเกิด

การใชประโยชนอยางย่ังยืน 

  

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๒ ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดมีการวิจัยประเด็นเรื่อง

พืชและสมุนไพร จำนวน ๖๔ รายการ พบวามีการวิจัยเฉพาะสมุนไพรมีจำนวน ๑๑ 

รายการ ดานภูมิปญญาพื้นบาน จำนวน ๔ รายการ จากงานวิจัยทั้งสิ ้น ๔,๒๘๙ 

รายการ ซึ่งงานวิจัยสวนใหญเนนดานการตลาด 

 

พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะทำงานศึกษาวิเคราะหยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร 

ภายใตคณะกรรมการโครงการศึกษาวิเคราะหระบบยาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ 

โดยมี นายแพทยเปรม ชินวันทนานนท เปนประธาน และ เภสัชกรหญิง ดร.ฉลอง  

เลาจริยกุล เปนผูทำงานและเลขานุการ ไดศึกษาระบบยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร

ในภาพรวมซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวของดังภาพ 
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ที่มา: คณะกรรมการโครงการศึกษาวิเคราะหระบบยาของประเทศไทย ๒๕๔๕ 

 

กฎหมายและนโยบาย นโยบายของรัฐบาลหลายดานเปนโอกาสและเอื้อใหมีการ

สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร อาทิ โครงการหนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ นโยบายสงเสริมการจัดระบบความรู  และสรางมาตรฐานดาน 

การแพทยแผนไทยและสมุนไพรเพื่อนำไปใชในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ นโยบาย

หลักประกันสุขภาพถวนหนากับการสงเสริมยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร ในสวน

ของกฎหมายมีการแกกฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนายาแผนโบราณ

และผลิตภัณฑสมุนไพร อยางไรก็ตามมีการออกพระราชบัญญัติและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

กฎหมาย 

นโยบาย 

คัดเลือก 

การผลิต การกระจาย 

การใช 

ระบบยาแผนโบราณ 

และยาสมุนไพร 

ขอมูลขาวสาร การวิจัยพัฒนา 
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การวิจัยและพัฒนา ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๗-

๘ มีการใชงบประมาณจำนวนมากสำหรับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับยาจากสมุนไพร  

ที่ผานมาปญหาสำคัญที่พบ คือ ขาดการกำหนดเปาหมายและทิศทางการวิจัย ประกอบ

กับมีหลายหนวยงานที่ทำวิจัยและสนับสนุนการวิจัย ทำใหเกิดความซ้ำซอนในประเด็นการ

วิจัย ขาดผูไดรับผลประโยชนทางงานวิจัยที่ชัดเจน และการวิจัยไมครบวงจร ทำใหไม

สามารถนำไปใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรมได ดังนั้นควรจะตองมีการระดมทรัพยากร

ของประเทศมาทำงานรวมกันในลักษณะชุดโครงการขนาดใหญ ซึ่งตองมีหนวยงานที่เปน

กลไกกลางในการทำหนาที่บริหารโครงการ รวบรวมผลงานวิจัย ประเมินผล กำหนด

ทิศทางงานวิจัย รวมทั้งการถายทอดงานวิจัยสูภาคอุตสาหกรรมอยางเปนระบบเพื่อให

สามารถใชประโยชนจากงานวิจัยไดอยางคุมคา  

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร ขอมูลงานวิจัยดาน

สมุนไพรที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาการระดับนานาชาติ จะถูก

รวบรวมเขาในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส สามารถสืบคนผาน Internet เชน MEDLINE  

ไมเสียคาใชจายในการสืบคน สวน CAB, Bilolgical Abstact, Agricola สืบคนผาน 

สำนักหอสมุดหรือหนวยงานที่เปนสมาชิก สำหรับฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย 

อาทิ MedPlant DATABASE (http://medplant.mahidol.ac.th) ของสำนักงานขอมูล 

สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถสืบคนงานวิจัยที่เกี่ยวกับพืช

สมุนไพรจำนวนกวาหนึ่งพันชนิดที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการในประเทศและวารสาร 

ทั่วโลก ศูนยขอมูลสมุนไพรสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข (http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_herbal) สวนขอมูลสำหรับประชาชนเปน

ขอมูลงานวิจัย ซึ่งมักเปนขอมูลที่ยังไมผานการสังเคราะหและตีความเพื่อใหงายสำหรับ

ประชาชน หนวยงานที่ใหบริการขอมูลสำหรับประชาชนโดยตรงมีนอยเชน สำนักงาน

ขอมูลสมุนไพร มูลนิธิสุขภาพไทย โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง ฯลฯ 

การคัดเลือกยาในระดับประเทศ มีการปรับหลักเกณฑการพิจารณาและการ 

ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนายาจากสมุนไพรมากขึ้นเพื่อใหยาจาก

สมุนไพรที่มีการวิจัยพัฒนาในแตละระดับสามารถเขาสูระบบบริการสาธารณสุขไดมากขึ้น

หากมีขอมูลที่ยืนยันสรรพคุณและความปลอดภัย มีการเพิ่มยาจากสมุนไพรในบัญชียา

หลักแหงชาติเพื่อเพิ่มโอกาสและสรางความนาเชื่อถือในยาจากสมุนไพรใหเปนทางเลือก

สำหรับการใชทดแทนยาแผนปจจุบัน ซึ่งปญหาที่สำคัญในการคัดเลือกยาก็คือ ยาจาก

สมุนไพรยังขาดขอมูลในระดับคลินิกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและผลการรักษาที่ชัดเจน 
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การผลิตและการจดัหา ผูผลิตในภาคเอกชนมีการข้ึนทะเบียนตำรบัยาเพ่ิมมากข้ึน 

ตามกระแสความนิยมผลิตภัณฑจากสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง 

ซึ่งสามารถวางจำหนายและทำการสงเสริมการขายไดงายกวา สวนผูผลิตยาแผนโบราณ

และยาจากสมุนไพรรายใหญมีจำนวนนอยมาก ทำใหมูลคาการผลิตมีสัดสวนนอยเมื่อ

เทียบกับมูลคายาแผนปจจุบัน สถานบริการภาครัฐเองมีการผลิตยาในโรงพยาบาล และ 

ผู ผลิตรายยอยระดับชุมชนมีการผลิตยาขายในทองตลาดมากขึ ้น ปญหาที่พบของ

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร คือ เรื่องคุณภาพในหลายดาน เชน การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย 

วัตถุดิบที่ไมไดมาตรฐานสม่ำเสมอ การปนปลอมตัวยาแผนปจจุบัน ปญหาดังกลาว  

ซึ่งต องมีการยกระดับมาตรฐานผู ผลิตยาใหม ีการผลิตยาที่ด ี หรือ GMP (Good 

Manufacturing Practice) มีการสงเสริมใหมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามหลักวิชาการ 

ตั้งแตการคัดเลือกสายพันธุ การปลูก การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา 

การกระจายยา มูลคาการตลาดสมุนไพรในประเทศไทยในป ๒๕๔๒ มี

ประมาณ ๓,๘๐๐ ลานบาท หากรวมมูลคาของสมุนไพรที่ เปนอาหารเสริมและ 

เครื่องสำอางแลว จะมีมูลคาสูงถึง ๓๐,๐๐๐ ลานบาท ประเภทและรูปแบบของ

ผลิตภัณฑจากสมุนไพรมี ๔ กลุม ไดแก ๑. ผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่จัดเปนยา 

แผนโบราณและยาจากสมุนไพรแผนโบราณ ทั้งตำรับยาเดี่ยวและยาตำรับ เปนกลุมที่มี

จำหนายมากและไดรับความนิยม ๒. ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากสมุนไพร กลุมผู 

ประกอบการใหความสนใจผลิตและทำการตลาด เนื่องจากมีชองทางจำหนายไดกวางกวา 

๓. ชาชงสมุนไพร เปนกลุมที่มีมูลคาการตลาดเติบโตอยางตอเนื่อง ๔. ผลิตภัณฑเครื่อง

สำอางสมุนไพร โดยเฉพาะเครื่องสำอางที่มีสวนผสมของสารสกัดธรรมชาติจะไดรับความ

นิยมสูงมาก ในการกระจายกลุมผลิตภัณฑยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรที่ไมเขาขาย

ยาสามัญประจำบานมีชองทางการจำหนายที่แคบกวา โดยกฎหมายกำหนดใหขายใน

สถานที่ตอไปนี้ คือ รานขายยา ที่ตองมีผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย

ประเภทเภสัชกรรมไทย คลินิกแพทยแผนไทย โรงพยาบาลรัฐและเอกชน องคการ

เภสัชกรรม สวนผลิตภัณฑยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรที่ไมเขาขายยาสามัญประจำ

บานสามารถจำหนายไดทั้งในรานสะดวกซื้อ ซูเปอรมารเก็ต หรือขายตรง 

 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รองศาสตราจารย ดร.อาทร ริ้วไพบูลย ไดศึกษามูลคาที่ราคา

ขายปลีกหรือมูลคาที่ประชาชนจายเงินซื ้อในการบริโภค มีมูลคารวมของรานในเขต

กรุงเทพมหานคร ๔๔๐.๓๗๓ ลานบาท และมูลคารวมของเขตภูมิภาค ๑,๗๙๙.๒๗๑ 

ลานบาท มูลคารวมทั้งประเทศประมาณ ๒,๒๓๙.๖๔๔ ลานบาท พบวา ๕ อันดับแรก
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ของกลุมยาที่มีบริโภคมากที่สุด ไดแก ยาบำรุงโลหิต ๕๗๖.๓๐ ลานบาท ยาสตรี  

ยาหลังคลอด ๒๑๓.๔๙ ลานบาท ยาแกทองผูก ยาระบาย ๒๐๓.๗๓ ลานบาท  

ยาแกไอ ๑๙๖.๐๕ ลานบาท ยาหอม ยาแกลมวิงเวียน ๑๖๒.๒๕ ลานบาท  

  

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๕๒ เกิดเครือขายภูมิปญญาสุขภาพวิถีไทอีสาน  

ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาระหวางผูปฏิบัติการเกี่ยวของกับภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน

อีสาน ในหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน กับทีมงานการแพทยพื้นบาน กรมพัฒนาการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

รวมคิด ทบทวน ปรับแนวคิด หาแนวทาง ทำงานรวมกัน เปนกลุม “เครือขายสุขภาพ

วิถีไทอีสาน” ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการแพทยพื้นบานอีสาน มีงานทำรวมกัน 

๓ ดาน คือ งานสังคายนาองคความรู งานรณรงคเพื่อการใชประโยชนจากองคความรูใน

การแกไขปญหาสุขภาพของชุมชน และงานพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบาน ในป ๒๕๔๙ 

เกิดกลไกการบริหารงานวิจัยจัดตั้งเปน “หนวยประสานงานเครือขายสุขภาพวิถีไท

อีสาน” ภายใตการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ

สำนักงานการแพทยพื้นบานไทย พัฒนาความรวมมือเปนชุดโครงการวิจัยการแพทย 

พื้นบานอีสาน ๑๓ โครงการ เปนการศึกษาสถานการณการแพทยพื้นบานอีสานตาม

โจทยของพื้นที่หรือชุมชน เพื่อใหไดองคความรูในการจัดทำตำรากลางการแพทยพื้นบาน

อีสาน และจัดทำทำเนียบหมอพื้นบาน (หมอใหญ)  

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีขอมูลงานวิจัยและพัฒนา งานวิจัย

วิชาการ จำนวน ๒,๒๐๒ เรื่อง และการวิจัยทองถิ่น จำนวน ๗๓๐ เรื่อง รวมทั้งสิ้น 

๒,๙๓๒ เรื่อง มีงานวิจัยดานการแพทยพื้นบาน และสมุนไพร รอยละ ๖.๓๑ (๑๘๕ 

เรื่อง) สวนใหญเปนงานวิจัยทองถิ่น รอยละ ๔.๓๖ (๑๒๘ เรื่อง) 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗ รองศาสตราจารยพรอมจิต ศรลัมพ และคณะ ไดทำโครงการ

วิจัยบูรณาการนำรองเรื่อง การพัฒนาดานการผลิต การแปรรูปและการตลาดผลิตภัณฑ 

สมุนไพร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทั้งเขตอุตสาหกรรมและพันธุกรรมสมุนไพร  

ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ในการศึกษาวิจัย 

พืชสมุนไพรใหเปนยาสำหรับมนุษยชาตินั้นตองใชนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาที่จะ

บูรณาการเพื่อพิสูจนสรรพคุณตามองคความรู และหลักการของการแพทยแผนไทยโดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองประกอบดวยดานพฤกษศาสตร พฤกษเคมี 
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เภสัชวิทยา คลินิกและอื่นๆ การศึกษานี้ดำเนินการวิจัยเปน ๒ ชุดใหญๆ ชุดแรกมุง

พิสูจนสรรพคุณสมุนไพร ๕ ตำรับ ชุดที่ ๒ วิจัยตอยอดสมุนไพรเดี่ยวที่มีผูเริ่มวิจัยไว

บางแลวหรือมีศักยภาพ จำนวน ๑๖ ชนิด ใหเปนผลิตภัณฑที่มีขอมูลสนับสนุนและ

สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได มีนักวิจัยและผูชวยวิจัยกวา 

๑๐๐ คนจากหนวยงานการศึกษาและวิจัยทั่วประเทศไทย ๒๔ คณะสถาบัน  

สำหรับตำรับยาแผนไทย คัดเลือกตำรับยาหอม ๓ ชนิด เปนตำรับยาสามัญ

ประจำบานแผนโบราณ ๒ ตำรับ ไดแก ยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทจักร และเปน

ตำรับจากภาคเอกชน ๑ ตำรับ นักวิจัยจากหลายสถาบันรวมมือกันวิจัยอยางดีเยี่ยม 

ไดแก คณะเภสัชศาสตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแกน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บริษัทเครื่องหอมไทย-จีน จำกัดให

ความรวมมือในการเตรียมสารสกัด นักวิจัยประชุมวางกระบวนการที่จะดำเนินการวิจัย

รวมกัน การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรทุกชนิดเปนเรื่องที่จำเปน

อยางยิ่ง จะตองประกอบกับผลการทดลองทางเภสัชวิทยาและความเปนพิษ จึงดำเนินการ 

ตามแนวทางที่องคการอนามัยโลกไดวางไวรวมกับแนวทางที่ระบุในเภสัชตำรับสมุนไพรไทย 

(Thai Herbal Pharmacopoeia) ในการทดลองทางเภสัชวิทยา ไมอาจใชผงสมุนไพรได 

นักวิจัยจึงทำเปนสารสกัด เนื่องจากผูบริโภคตองรับประทานผงยาหอมที่ละลายในน้ำอุน 

นักวิจัยจึงสกัดสารประกอบทุกกลุมออกจากผงยาหอม ใชเฮกเซนสกัดสารกลุมที่ไมมีขั้ว

และไมละลายในน้ำ ตอเนื่องดวยแอลกอฮอล เพื่อสกัดสารกลุมที่มีขั้วปานกลาง และ 

น้ำสกัดสารกลุมที่มีขั้วและละลายไดดีในน้ำ เมื่อนำสารสกัดทุกชนิดมารวมกัน เทากับได

สารทุกกลุมเขาสูการพิสูจนสรรพคุณ ที่ระบุวาใชยาหอมแกลมวิงเวียน คลื่นไสอาเจียน 

ชวยแกอาการปวดทอง จุกเสียดอาหารไมยอย และทำใหหลับสบาย จัดทำขอกำหนด

มาตรฐานสำหรับสารสกัดที่ได ทั้งดานกายภาพและเคมีรวมทั้ง TLC fingerprint ไวเพื่อ

การตรวจสอบเมื่อเตรียมสารสกัดครั้งตอๆ ไป ผลการตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและ

การศึกษาความเปนพิษ สรุปไดดังนี้ 

๑. ฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนโลหิต 

 ๑) ผลตอความดันเลือดและอัตราการเตนหัวใจในหนูขาว การศึกษาผล

ของสารสกัดยาหอมนวโกฐ ในขนาดเทียบเทา ๑, ๒ และ ๔ กรัม  

ผงยาหอม/กิโลกรัมน้ำหนักตัวตอความดันโลหิตและอัตราการเตนหัวใจใน

หนูขาวที่ไมไดอยูภายใตยาสลบ โดยทำการวัดความดันโลหิต กอนและ
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ทุก ๑๕ นาทีหลังปอนสารสกัดยาหอม เปนเวลา ๙๐ นาที พบวาสาร

สกัดยาหอม มีผลเพิ่มความดันโลหิต โดยเฉพาะในขนาดสูงสุดที่ใชใน 

การศึกษาคือขนาดเทียบเทา ๔ กรัมผงยาหอม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว สาร

สกัดยาหอมเพิ่มทั้งความดัน Systolic และ diastolic เมื่อเปรียบเทียบกับ

กอนปอน ความดัน systolic เพิ่มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติตลอด ๙๐ 

นาที และใหผลสูงสุด (ประมาณ ๒๑%) ที่เวลา ๖๐ นาที สำหรับ

ความดัน diastolic เพิ่มอยางมีนัยสำคัญทางสถิติเฉพาะที่เวลา ๗๕ 

นาที (ประมาณ ๒๓%) โดยไมมีผลตออัตราการเตนหัวใจ 

 ๒) ผลตอการไหลเวียนเลือดที่สมอง การศึกษาผลของยาหอม ในขนาด

เทียบเทา ๒ และ ๔ กรัมผงยาหอม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว ตออัตราการ

ไหลเวียนเลือดในสมองบริเวณ anterior surface ในหนูที่สลบ กอนและ

หลังใหสารสกัดยาหอม ปอนเขาทางทอที่สอดไวในหลอดอาหาร) เปน

เวลา ๙๐ นาที โดยทำการวัดความดันโลหิตที่หลอดเลือดแดง femoral 

ดวย พบวาอัตราการไหลเวียนเลือดที่สมองเพิ่มขึ้นตามขนาดของสารสกัด

ยาหอมที่ได ในขนาดเทียบเทา ๒ กรัมผงยาหอม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว ให

ผลเพิ่มอยางมีนัยสำคัญที่เวลา ๕-๑๕ นาที ประมาณ ๒๐-๒๕% 

ขณะที่ขนาดเทียบเทา ๔ กรัมผงยาหอม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว ใหผลเพิ่ม

อยางมีนัยสำคัญที่เวลา ๕-๔๕ นาที ประมาณ ๒๓-๓๓% ความดัน

โลหิตเพิ่มขึ้นตามขนาดของยาหอมที่ไดรับเชนกัน 

การศึกษาผลของยาหอม ในทั้งสองขนาด ตอการคลายตัวของหลอดเลือดแดง

ขนาดเล็กที่ผิวของสมอง (Pial cerebral arteriole) ๒ ขนาด (๒๐-๕๐ และ ๕๑-๘๐ 

ไมครอน) ที่กระตุนใหหดตัวดวย Nor epinephrine ๑๐ m/L โดยการหยดสารบริเวณ

หลอดเลือด พบวายาหอมเพิ่มขนาดของหลอดเลือดไดสูงสุดถึง ๕๐% 
สรุปฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนโลหิต สารสกัดยาหอมนวโกฐ เพิ่มความดันเลือด 

เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดที่สมอง และมีผลคลายตัวหลอดเลือดขนาดเล็ก ซึ่งสนับสนุน
สรรพคุณในการรักษาอาการวิงเวียน หนามืด เปนลม 

๒. ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร 
 ๑) การหลั่งกรดของกระเพาะอาหารหนูถีบจักร การศึกษาผลของสาร

สกัดยาหอมในขนาดเทียบเทา ๒.๕-๑๐ มิลลิกรัมผงยาหอม/มิลลิลิตร 
ตอการหล่ังกรดของกระเพาะอาหารหนูถีบจักรที่แยกจากตัว โดยการ
กระตุนการหลั่งกรดดวย histamine ขนาด ๕ ไมโครโมลภายหลังไดรับ
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สารสกัดยาหอม และเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหปริมาณกรดทุก ๑๐ นาที 
เปนเวลา ๒ ชั่วโมง ๒๐ นาที พบวา สารสกัดยาหอม ยับยั้งการหลั่ง
กรดที่เหนี่ยวนำดวย histamine ไดตามขนาดของสารสกัดที่ให โดยขนาด 
๑๐ มิลลิกรัมผงยาหอม/มิลลิลิตร ใหผลลดไดประมาณ ๕๐% 

 ๒) การหดตัวของลำไสเล็กของหนูตะเภา การศึกษาผลของสารสกัดยา
หอม ขนาดเทียบเทา ๐.๐๐๕-๐.๐๘ มิลลิกรัมผงยาหอม/มิลลิลิตร 
ตอการหดตัวของลำไสเล็กหนูตะเภาที่แยกออกจากตัวที่กระตุนดวย 
acetylcholine พบวายาหอมยับยั้งการหดตัวของลำไสเล็กไดตามความเขม
ขนของสารสกัดยาหอมที่ขนาด ๐.๐๘ มิลลิกรัมผงยาหอม/มิลลิลิตร 
ยับยั้งไดประมาณ ๒๗% 

 ๓) การตานการอาเจียนในสุนัข การศึกษาผลตานการอาเจียนของสารสกัด
ยาหอมนวโกฐ ในขนาด ๑๑๒.๓, ๒๒๔.๖ และ ๔๔๙.๒ มิลลิกรัม 
ผงยาหอม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว ในสุนัขพันธุผสมสุขภาพดี ที่ไดรับสาร
กระตุนอาเจียน tartar emetic ในขนาด ๑๕๐ หรือ apomorphine ใน
ขนาด ๐.๐๘๓ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว พบวาสารสกัดยาหอม 
ไมสามารถตานการอาเจียนไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตสามารถลด
ความรุนแรงของการอาเจียนได 

สรุปฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหารสารสกัดยาหอมนวโกฐลดการหล่ังกรดใน
กระเพาะอาหารและการเคลื่อนไหวของลำไสและบรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียนซึ่ง
สนับสนุนสรรพคุณในการบรรเทาอาการคลื่นไส ปวดทอง ไมสบายทอง 

๓. ฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง 
 การศึกษาผลตอระบบประสาทสวนกลางของสารสกัดยาหอมนวโกฐในขนาด 

๓๐๐, ๑,๐๐๐ และ ๓,๐๐๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัวในหนูถีบจักร โดยวิธี 
Locomotor activity test และผลตอระยะเวลาของการนอนหลับที่ถูกเหนี่ยวนำโดยการฉีด 
pentobarbital (ขนาด ๕๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัว) พบวาสารสกัดยาหอมทุกขนาด 
ลดการเคลื่อนไหลของหนูถีบจักรโดยไมแปรตามขนาด ขณะที่เพิ่มระยะเวลาการออกฤทธิ์
ของ pentobarbital เมื่อใหรวมกันโดยขนาด ๓,๐๐๐ มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ำหนักตัวใหผล
สูงสุด 

สรุปฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง สารสกัดยาหอมนวโกฐกดระบบประสาท

สวนกลาง 

๔. ความเปนพิษเฉียบพลัน 

 การศึกษาความเปนพิษเฉียบพลันของสารสกัดยาหอมในหนูถีบจักรและหนูขาว

ทั้ง ๒ เพศ ภายหลังปอนยาหอม ขนาดเทียบเทา ๑, ๒.๕ และ ๕.๐ กรัมผงยาหอม/
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กิโลกรัมน้ำหนักตัว เพียงครั้งเดียว ไมพบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการตาย ในชวง 

๗ วัน หลังการไดรับสารสกัดยาหอม มีอัตราการเจริญเติบโต การทำงานของระบบตับ

และไต และปริมาณและคุณสมบัติของเมล็ดปกติ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๙ รองศาสตราจารย ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท และคณะ ได

ศึกษาอตุสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพร พบวามีสถานท่ีผลิตทัง้ส้ิน ๙๔๗ แหง อยูใน

กรุงเทพมหานคร รอยละ ๒๙.๖ ปริมณฑลรอยละ ๑๙.๖ และในตางจังหวัดรอยละ 

๕๐.๘ มีโรงงานผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพรที่มีการผลิตตามหลักเกณฑการผลิตที่ดี 

(GMP-สมุนไพร) จำนวนเพียง ๑๔ โรงงานเทานั้น (พ.ศ. ๒๕๕๑) ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพรมีมูลคา ๑,๓๘๘.๖๖๙ ลานบาท ซึ่งพบวาเกือบ 

๒๐ ป การเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมยาไทยและยาจากสมุนไพรมีนอยมาก ถา

พิจารณายาแผนปจจุบันที่นำเขาจากตางประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมูลคา 

๓๐,๕๔๕.๕๔๓ ลานบาท แสดงวาการผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพรในประเทศยังมี

สัดสวนที่นอยมาก เมื่อเทียบกับยาแผนปจจุบันที่นำเขา 

 

พ.ศ. ๒๕๕๑ มูลนิธิสุขภาพไทย และเครือขายสุขภาพวิถีไท ไดรับการสนับสนุน

งานวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพในแผนงานพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ภายใตแผนงานพัฒนาระบบการสรางเสริมสุขภาพ

ผานระบบบริการสุขภาพแผนไทยและทางเลือก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ จำนวน ๒๘ เรื่อง 

 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ แผนงานพัฒนาเครือขายวิจัยในรูปแบบงานวิจัย

จากงานประจำ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปนงานวิจัยที่ทบทวนเอกสารอยางเปน

ระบบ และจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการตีพิมพเปนบทเรียนของผูรวม

เสนทาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายความรูไปสูวงกวาง เปนจุดตั้งตน หรือเกิดการ

ทำงานตอยอดความรูในการพัฒนางานวิจัย ในชวง ๓ ปที่ผานมามีงานวิจัย ทั้งสิ ้น 

๑,๐๔๑ เรื่อง มีงานประจำที่พัฒนาสูงานวิจัยดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 

และการแพทยทางเลือก รอยละ ๒.๕๙ 
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ตาราง ๘.๒ งานวิจัยแพทยแผนไทยจากงานประจำของแผนงานพัฒนาเครือขายวิจัย สวรส. 

เครือขายงานวิจัย 

ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ 

จน.งานวิจัยแพทยแผนไทย/ 

จน.งานวิจัยทั้งหมด 

จน.งานวิจัยแพทยแผนไทย/ 

จน.งานวิจัยทั้งหมด 

จน.งานวิจัยแพทยแผนไทย/ 

จน.งานวิจัยทั้งหมด 

สถานีอนามัย/สสอ. ๖/๗๐ ๓/๖๗ ๐/๘๗ 

รพช. ๔/๑๕๘ ๕/๑๓๑ ๐/๕๘ 

รพศ./รพท. และ รพ.เอกชน ๕/๑๒๖ ๒/๑๔๓ ๐/๑๐๓ 

โรงเรียนแพทย/
มหาวิทยาลัย/สสจ. 

- ๒/๗๔ ๐/๒๔ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๒ สถาบันสุขภาพวิถีไทย ภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได

ทำชุดโครงการจัดการความรูดานภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ดังนี้  

การสังคายนาองคความรูการแพทยพื้นบานภาคอีสาน: กรณีไขหมากไม 

การศึกษานี้ไดนำองคความรูจากตำรายาเลม ๑ เลม ๒ และเลม ๓ ของโครงการ

อนุรักษใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดถอดความจากใบ

ลานที่บันทึกเปนอักษรธรรมและอักษรไทยนอยใหเปนภาษาไทยปจจุบันที่จัดพิมพเปน

หนังสือชุดตำรายา ประกอบดวยตำรายาจากวัดตางๆ ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๙ 

วัด จากตำรายาใบลาน ๒๗ ฉบับ ซึ่งยังไมมีการวิเคราะห เพื่อดำเนินการจัดหมวดหมู

ของการวินิจฉัยโรค กลุมอาการและตำรับยาตางๆ ที่เหมาะสม ทั้งทางดานชนิดของ 

สมุนไพร กระบวนการเตรียมยา และจัดเวทีสังคายนาองคความรูโดยหมอพื้นบาน และ 

ผูรูในทองถิ่น จนความรูตกผลึก  

คูมือการนวดไทยในการสรางเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุและเด็กพิการ ได

วิเคราะหปญหาสำคัญของผูสูงอายุ คือ การปวดเมื่อยตามรางกาย นอนไมหลับ ความ

จำเสื่อม ความดันโลหิตสูงดังนั้นการสงเสริมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุจึงเปนสิ่งสำคัญ 

คูมือเลมนี้ใหความรู เรื่อง สุขภาพผูสูงอายุตามทฤษฎีแพทยแผนไทย การบริหารรางกาย

และการนวดเพื่อสรางเสริมสุขภาพ อาทิ นวดถนอมสายตา นวดตนเองเพื่อผอนคลาย 

นวดเพื่อชวยใหนอนหลับ นวดเพื่อชวยในการขับถายอุจจาระ สวนคูมือการนวดเด็กพิการ 

บอกกลาวคำนิยาม ความพิการ ตามทฤษฎีการแพทยแผนไทย สภาวะสุขภาพของเด็ก

พิการเปนอยางไร การนวดเพื่อสรางเสริมสุขภาพเด็กพิการจากชุดความรู หรือชุด

ประสบการณของหลายหนวยงานที่ทำจริง ประโยชน ขอหามขอควรระวัง ขอเสนอแนะ 

ซึ่งเปนการนวดที่อานแลวสามารถไปนวดแบบงายๆ ไดแก การนวดผอนคลายกลามเนื้อ
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ตั้งแตศีรษะจรดเทา การนวดเพื่อชวยระบบขับถายอุจจาระ การนวดเด็กเพื่อชวยใหเด็ก

นอนหลับ และการประคบเด็ก  

การจัดการความรูเรื่องยาไทยและยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน เปน

ผลการศึกษาจากเอกสาร สัมภาษณผูที่เกี่ยวของ และมีการจัดเวทีสำหรับโรงพยาบาล

ชุมชน ผูเชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เนื้อหาจะเนนการเรียนรูจากบทเรียนการทำวิจัย

ประสิทธิผลของยาสมุนไพร อาทิเชน ชาชงรางจืด ยาธาตุอบเชย สารสกัดเถาวัลยเปรียง 

สารสกัดเปลือกมังคุด มะระขี้นกผงแหง การยกระดับการผลิตยาและผลิตภัณฑจาก 

สมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐใหไดมาตรฐาน GMP และการเฝาระวังความปลอดภัยใน

การใชยาสมุนไพร เชน เพชรสังฆาต (แคปซูล) เถาวัลยเปรียง มะระขี้นก สหัสธารา 

ครีมบัวบก ชารางจืด เปนตน นอกจากนี ้ไดมีความคิดเห็นตอปญหา อุปสรรคและ

ทางออกที่สำคัญการในการผลักดันยาจากสมุนไพรเขาสูบัญชียาหลักแหงชาติดวย 

 

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๔๐–๒๕๔๖ สถาบันการแพทยแผนไทย เมื่อครั้งสังกัดกรม

การแพทย ไดศึกษาวิจัยภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย และการ

แพทยพื้นบาน จำนวนมากกวา ๗๒ เรื่อง สามารถจำแนกได ๕ หัวขอ คือ 

๑. ทฤษฎีการแพทยแผนไทยและระบบการเรียนการสอน มีงานวิจัย ๗ 

เร ื่อง งานวิจัยสวนใหญศ ึกษาโดยแพทยแผนปจจุบัน และนักว ิชาการ  

เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพควบคูกับเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

การสัมภาษณเชิงลึก เนนการวิเคราะหความรูและทำความเขาใจการอธิบาย

โรคเบาหวาน กษัย ภาวะไหลตายของประชาชนชาวอีสาน และการประยุกต

ใชการแพทยแผนไทยดวยระบบคิดในเชิงทฤษฎีการแพทยแผนไทย  

  มีการศึกษากระบวนการจัดหลักสูตรการแพทยแผนไทย จำนวน ๑ 

เรื่อง เปนการเก็บขอมูลในสถานศึกษา ๔ ภูมิภาค โดยการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง สัมภาษณเชิงลึก และตอบแบบสอบถามประเมิน

ผลหลักสูตร ๑๖ หลักสูตร พบวา กระบวนการจัดหลักสูตรเริ่มจากการ

เรียนการสอนแบบมอบตัวเปนศิษยกับครูหรือผูมีใบประกอบโรคศิลปะ และ

พัฒนาเปนรูปแบบคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงแกไขหลักสูตรจนไดรับการ

อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขใหเปนหลักสูตรการ

ศึกษาการแพทยแผนไทยที่ถูกตอง สวนการประเมินผลการจัดหลักสูตร  

พบวา การศึกษาประเภทเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทยเพศชายมากกวา

เพศหญิง โดยที่หลักสูตรการนวดไทยเพศหญิงเร ียนมากกวาเพศชาย 
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วัตถุประสงคของการมาเรียนสวนใหญเพื่อสอบขึ้นทะเบียนการประกอบโรค

ศิลปะ รองลงมาเพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประกอบอาชีพ ผล

การศึกษาไดแสดงใหเห็นความเปนเปลี่ยนแปลงที่นาภาคภูมิใจที่หลักสูตรการ

เรียนการสอนดานการแพทยแผนไทยไดกลับเขามามีบทบาทในระบบการศึกษา

อีกครั้งอยางเชน ในป ๒๕๔๕ โรงเรียนอายุรเวทไดโอนเขาสังกัดคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล หลังจากที่อยูนอกระบบการศึกษาของรัฐมานาน

เกือบ ๑๐๐ ป 

๒. กฎหมายที่เกี่ยวของและการประชาสัมพันธ มีงานวิจัย ๕ เรื่อง งานวิจัย

สวนใหญเปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บขอมูลจากการ

ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของและแบบสอบถาม การเตรียมความพรอมสำหรับ

นายทะเบียนจังหวัดของเจาหนาที่สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ ในกฎหมาย 

พ.ร.บ.คุ มครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒  

พบวา มีความเขาใจกฎหมายอยูในระดับดี อยางไรก็ตามยังตองการการ

สนับสนุนในดานว ิทยากร คูม ือสำหรับนายทะเบียน และคูม ือสำหรับ

ประชาชน  

  การศึกษาประสิทธิผลของการเผยแพรและประชาสัมพันธงานดานการ

แพทยแผนไทย โดยมีกลุมตัวอยางที่ศึกษาใชวิธีสุมจำนวน ๒,๔๐๐ คน เนน

เนื้อหาสาระนำเสนอผานสื่อครอบคลุมทุกดานและวิธีการนำเสนอขอมูลดาน

การแพทยแผนไทยโดยผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับ ซึ่งการไดรับ

ขอมูลขาวสารดานการแพทยแผนไทย จากสื่อบุคคล คือ บิดามารดา ญาติ

พี่นองมากที่สุด สื่อมวลชน จากโทรทัศน มากที่สุด รองลงมาหนังสือพิมพ 

วารสาร วิทยุ และอินเตอรเน็ต ตามลำดับ 

๓. ระบบบริการดานการแพทยแผนไทย มีงานวิจัย ๕ เร ื่อง ซึ่งงานวิจัย 

สวนใหญเปนการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยศึกษาความคุมทุนการ

รักษาดวยวิธีทางการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ศึกษา

แนวทางการพัฒนาการแพทยแผนไทยเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพ ศึกษา

ทัศนคติของการแพทยแผนกอายุกรรมตอการรักษาโรคโดยระบบการแพทย

แผนไทย ศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูรับบริการดานการนวดที่

ศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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๔. ดานเวชกรรมไทย มีงานวิจัย ๑๗ เรื่อง แบงได ๔ ประเด็น คือ 

 ก. องคความรูและการประยุกตใช มีงานวิจัย ๑๐ เรื่อง ไดศึกษาองคความรู 

วาน หอย เห็ด และแมลงที่ใชเปนยารักษาโรค การจัดทำพจนานุกรม

การแพทยพื้นบานชาวไทยภูเขา ๖ ชนเผา พจนานุกรมโรคและสมุนไพร : 

ลานนา-ไทย และไทย-ลานนา การศึกษาดานการดำรงอยูและบทบาท

ของหมอพื้นบานดานการดูแลสุขภาพ กรณีพอใหญเฟอ ขยันการ โดยมี

การศึกษาการประยุกตการดูแลสุขภาพแบบองครวมเพื่อลดไขมัน และการ

ศึกษาดูแลผูติดเชื้อเอดสแบบองครวม 

 ข. โรคโลหิตสตรีและการดูแลหญิงหลังคลอด มีงานวิจัย ๓ เรื่อง ที่ศึกษา

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย : กรณีความผิดปกติของการมีประจำเดือน 

การศึกษาพฤติกรรมการงดอาหารแสลงของหญิงหลังคลอด และโรคโลหิต

สตรี 

 ค. การนวดไทย มีงานวิจัย ๓ เร่ือง คือ การศึกษาประสิทธิผลทางสรีรวิทยา 

ของการนวดไทยในการลดปวด การทำงานของกลามเนื ้อและภาวะ

แทรกซอน นอกจากนี้ยังศึกษาองคความรูการนวดพื้นบานที่มีความหลาก

หลายในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย และการศึกษาองคความรูนวดไทย

สูระดับนานาชาติ 

 ง. การประคบสมุนไพร มีการศึกษาประสิทธิผลเบื ้องตนของการประคบ 

สมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดกลามเนื้อ 

๕. ดานเภสัชกรรมไทย มีงานวิจัย ๓๘ เรื่อง สวนใหญเปนงานวิจัยสมุนไพร 

แบงไดเปน ๓ ประเด็น คือ ๑) การศึกษาดานคุณภาพสมุนไพร ๒) การ

ศึกษาวิจัยดานประสิทธิผลของสมุนไพรและฤทธิ์ขางเคียงของยาสมุนไพร  

และ ๓) การวิจัยดานความปลอดภัย 

 ๑) การศึกษาดานคุณภาพสมุนไพร ไดแก การศึกษาทางพฤกษศาสตร 

พื้นบาน การศึกษาทางพฤกษเคมี ชีวสังเคราะห การวิจัยดานการเกษตร 

การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร จำนวน ๑๕ เรื่อง ไดแก การศึกษาพฤกษ

เคมีของสมุนไพรกำลังเสือโครง การใชสมุนไพรพื้นบานชาวเขาเผาแมวใน 

ภาคเหนือ การสำรวจความคงอยูของพืชสมุนไพร การเก็บรักษาสมุนไพร 

การขยายพันธุพืช การบริโภคผักพื้นบานและการทำวนเกษตรสมุนไพร  
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 ๒) เปนการศึกษาวิจัยดานประสิทธิผลของสมุนไพรและฤทธิ์ขางเคียงของยา

สมุนไพร จำนวน ๑๕ เรื่อง ไดแก การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอด

ทดลอง ในสัตวทดลอง และการวิจัยคลินิก  

 ๓) การวิจัยดานความปลอดภัย คือ การศึกษาดานพิษวิทยา จำนวน ๘ 

เรื่อง อาทิ บัวบก ใบฝรั่ง รากเตยหอม กระชายดำ ตำรับยาตัดราก

กษัยปู สารสกัดดวยน้ำของยาแกกษัยลิ ้นกระบือ กำลังเสือโครง ยา 

สมุนไพรตรีสาร  

ในชวงนี้การศึกษาวิจัยเนนวิจัยยาแผนไทยและสมุนไพร ทั้งดานคุณภาพสมุนไพร 

การวิจัยประสิทธิผลและฤทธิ์ขางเคียงของยาสมุนไพร ดานความปลอดภัยโดยเฉพาะดาน

พิษวิทยา ดานองคความรูมีการศึกษาวิจัยภูมิปญญาดั้งเดิมในการใชวาน เห็ด แมลงใน

การรักษาเยียวยาผูปวย และถอดชุดความรูหมอพื้นบานที่มีความเชี่ยวชาญ ชุดความรู 

โรคโลหิตสตรี การดูแลหญิงหลังคลอด และมีการศึกษาการใชทฤษฎีทางการแพทย 

แผนไทยในการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาอาการโรคตางๆ อยางไรก็ตามทิศทางการ

ศึกษาวิจัยเพื่อสรางความเขมแข็งของระบบบริการการแพทยแผนไทยยังไมมีการศึกษาที่

ชัดเจน 

  

พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกอตัง้กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  

การศึกษาวิจัยของหนวยงานกรม อาทิ สถาบันการแพทยแผนไทย สถาบันการแพทย

ไทย-จีนฯ สำนักการแพทยทางเลือก สำนักการแพทยพื้นบานไทย ไดเสนองานวิจัยผาน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และไดรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก โดยเฉลี่ย ๑๑.๓๙ 

ลานบาทตอป (ตาราง ๘.๓) เมื่อวิเคราะหงานวิจัยและวิทยานิพนธโนฐานขอมูลของ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒,๙๗๖ เรื่อง เปนงาน

วิจัยจำนวน ๖๑,๕๙๖ เรื่อง วิทยานิพนธ จำนวน ๑๔๑,๓๘๐ เรื่อง พบวา มีงานวิจัย

ดานการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และสมุนไพร รอยละ ๐.๗๘ ซึ่งนอยมาก 
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ตาราง ๘.๓ ภาพรวมงบประมาณที่หนวยงานไดรับจัดสรรปงบประมาณ ๒๕๔๗-๒๕๕๓ 

ปงบประมาณ จำนวนเรื่องที่ผาน วช. งบประมาณ (บาท) 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๒ 
๒๕๕๓ 

๑๒ 
๙ 
๔ 
๔ 
๙ 
๙ 
๗ 

๑๗,๗๙๐,๔๔๐ 
๔,๓๓๕,๔๑๐ 
๖,๗๒๔,๖๐๐ 
๓,๔๒๔,๐๐๐ 
๑๑,๖๐๙,๘๐๐ 
๒๔,๙๒๓,๑๖๐ 
๑๐,๙๐๐,๐๐๐ 

รวม ๕๔ ๗๙,๗๐๗,๔๑๐ 

ที่มา: สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

การพัฒนางานวิจัยทางคลินิกดานการแพทยแผนไทยของกรมพัฒนาการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดมีการจัดตั้ง กลุมงานวิจัยทางคลินิกดานแพทย

แผนไทยและสมุนไพร ในสังกัดสถาบันการแพทยแผนไทย เมื่อ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๔๕ เพื่อทำหนาที่พัฒนาการศึกษาวิจัยในคนดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพร  

รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือการศึกษาวิจัย ทำหนาที่ศึกษาวิจัยดานการแพทย 

แผนไทยและสมุนไพรในระดับคลินิก ประสานเครือขายความรวมมือการทำวิจัย และ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำวิจัย และจัดตั ้งคณะกรรมการพิจารณาดาน

จริยธรรมการศึกษาวิจัยในคนดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการศึกษาวิจัยขึ้นเพื่อใหการวิจัยถูกตองนาเชื่อถือตามหลักมาตรฐานสากล 

และคุมครองอาสาสมัคร  

ตอมาป พ.ศ. ๒๕๕๐ สถาบันการแพทยแผนไทย ไดจัดทำ “โครงการศึกษา

ความเปนไปไดในการจัดตั้งสถาบันวิจัยการแพทยแผนไทย” โดยไดรับการสนับสนุนงบ

ประมาณจากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เพื่อศึกษาขอมูลสถานการณและ

แนวทางการพัฒนางานดานการแพทยดั ้งเดิมที่ไดรับการยอมรับในตางประเทศ เชน  

จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส ซูดาน เปรียบเทียบกับประเทศไทย ผลการศึกษา

พบวาสถานการณที่มีผลตอการพัฒนางานวิจัยดานการแพทยแผนไทย นั้น เกี่ยวของกับ

องคประกอบตางๆ ที่เปนผลทำใหการพัฒนางานการแพทยแผนไทยมีความลาชา ไดแก  
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๑) การขาดองคความรู อันเปนผลจากการวิจัยที่ครอบคลุมในทุกดานของ 

องคความรูทางการแพทยแผนไทย 

๒) ขาดองคกรหลักดานการวิจัยทางการแพทยแผนไทยอยางครบวงจร  

๓) ขาดหนวยงานหลักที่ทำหนาที่รวบรวมองคความรู เกี่ยวกับตำรับ ตำรา 

การแพทยแผนไทย  

๔) ขาดศูนยกลางของประเทศที่ทำหนาที่ในการรวบรวมผลงานวิจัยดานการแพทย

แผนไทยสมุนไพร  

๕) ขาดสถานบริการดานการแพทยแผนไทยแบบครบวงจรที่จะรองรับการวิจัย

ดานคลินิก  

๖) การขาดหนวยงานในการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการแพทยแผนไทยใหแก

หนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ  

ซึ่งในป ๒๕๕๑ ไดกอตั้ง “สถาบันวิจัยการแพทยแผนไทย” เพื่อเปนศูนย

ตนแบบในการศึกษาวิจัยทางคลินิก การแพทยแผนไทยแบบครบวงจร เพื่อเปนศูนย

บริการดานการแพทยแผนไทย และเปนศูนยถายทอดความรูและศึกษาดูงานดานการ

แพทยแผนไทย โดยใช อาคารหมายเลข ๓ ชั้น ๔-๕ ที่ตั้ง กรมวิทยาศาสตรการแพทย

เดิม (ยศเส) แขวงคลองมหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร เปนที่ตั้ง

หนวยงาน 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกรวมกับ

องคกรภาคี ๑๐๐ กวาองคกรไดจัดใหมีงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติขึ้นเปนครั้งแรก 

และมีการจัดการประชุมวิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน 

และการแพทยทางเลือกแหงชาติ คร้ังที่ ๑ ในงานมหกรรมฯ โดยมี นายแพทยสุวิทย 

วิบุลผลประเสริฐ เปนประธานคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปฯ เพื่อเปน 

การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานงานวิจัยและวิชาการทั้ง

ในดานปริมาณและคุณภาพ มีการตีพิมพงานวิจัยฉบับเต็มและบทคัดยอ ในงานประชุม

วิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ 

ครั้งที่ ๑-๖ ซึ่งมีทั้งงานวิจัยพรีคลินิก คลินิก และงานวิจัยทางสังคมศาสตร ในวารสาร

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ดังตาราง ๘.๔ 
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ตาราง ๘.๔ จำนวนงานวิจัยฉบับเต็มและบทคัดยอในวารสารกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก ป ๒๕๔๗-๒๕๕๒ 

ปงบประมาณ จำนวนเรื่อง 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๙ 
๒๕๕๐ 
๒๕๕๑ 
๒๕๕๒ 

๕๙ 
๗๙ 
๗๓ 
๙๕ 
๑๔๗ 
๑๘๓ 

รวม ๖๓๖ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนยขอมูลเชิงยุทธศาสตร สำนักวิชาการ กรมพัฒนาการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดศ ึกษาการใชยาจากสมุนไพรในสถานบริการ

สาธารณสุขภาครัฐสวนภูมิภาค มีมูลคาอยางนอย ๑๐๔,๑๔๓,๗๔๘ บาท โรงพยาบาล

ชุมชนหลายแหงมีศักยภาพในการผลิตยาเพื่อใหบริการผูปวยทั้งในโรงพยาบาลชุมชนและ

สถานีอนามัยในอำเภอ และมีการผลิตยาเพื่อใหบริการผูปวยในอำเภอหรือจังหวัด 

ใกลเคียงได สวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ พบวารอยละ ๓๐.๖ ของสถานบริการ 

มีการผลิตยาจากสมุนไพร และในจำนวนนี้เปนการผลิตเพื่อจำหนายรอยละ ๖.๑ ผลิต

เพื่อรักษาผูปวยรอยละ ๔๑.๘ ผลิตเพื่อจำหนายและรักษารอยละ ๒๒.๔ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข ไดรวมกับ หนวยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตรสังคม (วจภส.)  

คณะเภสชัศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการ วิจยับูรณาการการแพทย 

แผนไทยเขาในระบบบริการสาธารณสุขแผนปจจุบัน โดยมีเปาหมายใหประชาชนไดรับ

บริการที่มีประสิทธิภาพ จากการบูรณาการการแพทยแผนไทยกับการบริการการแพทย

แผนปจจุบันอยางเหมาะสม โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่มาจากกระบวนการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory action research) และมีสถานบริการ

สาธารณสุขภาครัฐ เอกชน และชุมชน เขารวมกระบวนการวิจัยในการบูรณาการระบบ

การแพทยแผนไทยเขาในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ โดยในปที่ ๑ ของ

โครงการวิจัยไดมีการสำรวจขอมูลระบบบริการการแพทยแผนไทยจากหนวยบริการ

สาธารณสุขของรัฐ ไดแก โรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย 
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และสถานบริการการแพทยแผนไทยภาคเอกชน แลวนำขอมูลการสำรวจมาวิเคราะห

สถานการณการบริการการแพทยแผนไทย และลงสำรวจขอมูลภาคสนาม ในสถาน

บริการสาธารณสุขที่มีรูปแบบการบริการการแพทยแผนไทยที่ดี (Best practice) จน

สามารถคัดเลือกสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ จำนวน ๑๐ แหง (๑๐ พื้นที)่ นำเสนอ 

ในเวทีเพื่อสังเคราะหประเด็นที่เปนปญหาและอุปสรรคของระบบการบริการการแพทย 

แผนไทยในสถานบริการของรัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งมีประเด็นรวม คือ ระบบยาไทย

และยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข และบทบาทวัดตอระบบสุขภาพ

ของชุมชน 

 

ประเด็นรวมทั้ง ๒ ประเด็นจึงเปนโจทยวิจัยการบูรณาการในปที่ ๒ คือ การ

พัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และบทบาทวัดตอระบบสุขภาพของชุมชน ซึ่งนำ Best 

practice ของแตละพื้นที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการแกไขปญหา และนำผลสำเร็จ

ของการแกไขปญหามาจัดทำเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบูรณาการการแพทย 

แผนไทยเขาในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ 

 

การบูรณาการการแพทยแผนไทย: ระบบยาไทยและยาสมุนไพรในสถาน

บริการสาธารณสุข ไดทำการศึกษาสถานการณเชิงระบบ และกลไกการใชยาจาก 

สมุนไพรในบัญชียาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลภาครัฐ จำนวน ๑๐ แหง ใน ๔ ภูมิภาค 

ไดแก โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลอางทอง โรงพยาบาลชลบุรี  

โรงพยาบาลบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลแมออน จังหวัดเชียงใหม  

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแกว โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร โรงพยาบาล

มหาสารคาม โรงพยาบาลปะทิว จังหวัดชุมพร และโรงพยาบาลควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

การศึกษาไดใชขอมูลระบบยาสมุนไพรของสถานบริการเหลานี้ยอนหลัง ๕ ป และทำการ

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร และผูรับผิดชอบ 

เพื่อทำการวิเคราะหระบบยาใน ๔ ประเด็นหลัก คือ ระบบการคัดเลือกยา เชน 

พิจารณานโยบายและเกณฑในการคัดเลือกยา ระบบการจัดหายา พิจารณาทั้งในสวนที่

ผลิตเอง และสั่งซื้อ การกระจายยา ศึกษาขอมูลทั้งการกระจายยาในโรงพยาบาล และ

การกระจายยานอกโรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาล และสถานีอนามัยใกลเคียง ระบบ

การสงเสริมการใช ซึ่งคำนึงถึงทั้งผูส่ังจายยาและผูใชยาหรือผูปวย รวมทั้งการติดตาม

ผลการใชยาอยางเปนระบบ การศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องครั้งนี้ ทำใหเกิดการพัฒนาระบบ

และกลไกตางๆ เพื่อสงเสริมใหการบูรณาการการแพทยแผนไทยในสถานบริการ
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สาธารณสุขภาครัฐมีความกาวหนายิ่งขึ้น สงผลดีตอการบริการประชาชนและนำไปสูการ

พึ่งพาตนเองดานการใชยาสมุนไพร  

การบูรณาการการแพทยแผนไทย: บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน 

โดยการคัดเลือกวัดที่มีการดำเนินการดานการแพทยแผนไทยเพื่อศึกษาบทบาทและ

ศักยภาพการจัดการสุขภาพจำนวน ๙ วัด ไดแก ๑) วัดสุทธิวารี (วัดคลองน้ำใส) 

จันทบุร ี ๒) วัดหวยเกี ๋ยง เช ียงใหม  ๓) วัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย 

เชียงใหม ๔) วัดหนองปลาปาก อุบลราชธานี ๕) วัดผาสุการาม อุบลราชธานี ๖) วัด

ขนาย สุราษฎธานี ๗) วัดบานใหมพัฒนาราม สุราษฎธานี ๘) วัดหนองหญานาง 

อุทัยธานี และ ๙) วัดยุคลราษฎรสามัคคี ชลบุรี บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน 

จึงเปนเสมือนนำเอาศักยภาพจากรากฐานวัฒนธรรมไทยผสมกลมกลืนกับระบบการดูแล

สุขภาพในยุคปจจุบัน โดยมุงเปาหมายไปที่การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพของประชาชนเปน

สำคัญ และสะทอนใหสังคมไทย โดยเฉพาะผูที่เกี่ยวของทางนโยบายดานการแพทย 

แผนไทยไดตระหนักวา วัด พระ หมอยาพื้นบาน และปา เปนองคประกอบที่มีศักยภาพ

อยางยิ่งในการพัฒนาใหเปนสวนหนึ่งของระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ สำนักการแพทยพื ้นบานไทย กรมพัฒนาการแพทย 

แผนไทยและการแพทยทางเลือกไดมีการดำเนินโครงการจัดการความรูเพื่อสงเสริม 

สนับสนุนศักยภาพหมอพื้นบานและชุมชนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ ๒ 

เรื่อง คือ ๑) บทเรียนศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานป ๔๖-๔๘ และ ๒) บทสังเคราะห

ศูนยเรียนรูการแพทยพื ้นบานไทยป ๔๖-๔๘ (เลิศชาย ศิริชัย) ทั ้งสองเลม เสนอ

สถานการณศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบาน จำนวน ๘๗ แหง โดยใชแบบสอบถาม และ 

กรณีศึกษา ๑๓ แหงโดยการสัมภาษณเจาะลึกรายบุคคลและเปนกลุม นำบทเรียนมา

สังเคราะหเงื่อนไขสำคัญที่มีผลตอความสำเร็จหรือความลมเหลว ขอเสนอแนะในการ 

สงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพของชุมชนอยางย่ังยืนและ

สอดคลองกับวิถีชุมชน ประกอบกับ โครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของ

ชุมชนทองถิ่นในการคุมครองภูมิปญญาไทยป ๕๐-๕๒ มีผลการศึกษาและจัดการความรู

เปนชุดความรูเฉพาะเรื่อง ประกอบดวย ๑) ชุดความรูเรื่อง องคความรูของหมอยา 

พื้นบาน ระบบคิดและแบบแผนการใชสมุนไพรพื้นบานเชื่อมโยงกับปาและแหลงสมุนไพร

พื้นบาน (รุจินาถ อรรถสิษฐ) ๒) ชุดความรูเรื่อง คุณคาและมูลคาของสมุนไพรพื้นบาน

ตอการพัฒนาระบบการผลิตยาสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชน (วิชิต เปานิล) ๓) ชุดความ

รูเรื่องความเคลื่อนไหวของกระแสโลกาภิวัตนและความหลากหลายทางชีวภาพ (วิฑูรย 
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เลี่ยนจำรูญ) ๔) ชุดความรูเรื่อง บทเรียน ประสบการณของภาคประชาสังคม/ชุมชนใน

การดูแลจัดการฐานทรัพยากร (ศยามล ไกรยูรวงศ) ในมิติการขับเคลื่อนการปฏิบัติการ

ในพื้นที่ลักษณะวิจัยเชิงปฏิบัติการ ๖ จังหวัด (สุรินทร กาฬสินธุ นครสวรรค ตรัง 

พัทลุง จันทบุรี) และ ๕) การศึกษาเรื่องการนวดพื้นบาน (รูปแบบ การนวดพื้นบาน ๔ 

ภาค วิธีนวด/โรคและอาการที่รักษาดวยนวดพื้นบาน) ตัวอยางกรณีศึกษานวดพื้นบาน 

(เหยียบเหล็ก เช็ด แหก ประคบสด เอามาน) มาตรฐาน (ขอตกลงรวม) ในการให

บริการนวดพื้นบานในศูนยเรียนรูการแพทยพื้นบานไทย 

การสนับสนุนงานวิจัยดังกลาว จะตองทำความเขาใจสถานการณที่เกี่ยวของกับ

ระบบการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ซึ่งมีความแตกตาง

กันทั ้งในปรัชญาแนวคิดทางการแพทย ว ิธ ีการและแบบแผนการปฏิบัต ิ รวมทั ้ง

สถานการณการพัฒนาที่เกี่ยวของกับระบบการแพทยแตละระบบซึ่งมีความแตกตางกันใน

รายละเอียดทั้งดานแนวคิดทฤษฎี และวิถีการปฏิบัติ 

 

หนวยงานอื่นที่สนับสนุนการวิจัย และการจัดการความรู 

มีหนวยงานที่สนับสนุนทุนการวิจัยหลายหนวยงานเชน คณะกรรมการวิจัย 

แหงชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เปนตน แตยังไมมี

ระบบและกลไกในการเชื่อมโยงหนวยงานตางๆเหลานี้เพื่อมากำหนดทิศทาง นโยบาย 

หรือการสรางระบบเครือขายขอมูลเพื่อจัดการการวิจัยและจัดการความรูรวมกัน 

ในภาพรวมแลว พบวานักวิชาการไทยมีศักยภาพในการทำการวิจัย แตขาดระบบ

และกลไก ในการเชื่อมโยงนักวิชาการ และหนวยงานที่เปนแหลงทุนในการสนับสนุนการ

วิจัย ขาดแผนแมบทในการจัดการการวิจัย และจัดการความรู รวมทั้งขาดงบประมาณที่

ตอเนื่องและเพียงพอ 

นอกจากนี้ยังขาดระบบศึกษาวิจัยและพัฒนาศาสตรการแพทยแผนไทย ตั้งแต

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรางกายและการทำงานของมนุษย กระบวนการเกิดโรค สาเหตุ

ของโรค วิธีการวินิจฉัยโรค วิธีการเตรียมยา วิธีการบำบัดรักษาโรค ระบบการสราง 

ทีมงานการดูแลรักษาผูปวย ระบบใบสั่งยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแกไขความ 

ผิดพลาดในการดูแลรักษา ระบบการพัฒนาวิชาการ ทั้งการประชุมวิชาการและวารสาร

วิชาการ ตลอดจนการสรางและพัฒนามาตรฐานเวชปฏิบัติ ตำราและคูมือ  
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๘.๓ การวิจัยเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 
จุดเริ่มตนการพัฒนางานวิจัยเชิงระบบ  

การวิจัยเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร ภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก มีจุดเริ่มอยางมี

เปาหมายและเปนระบบถือไดวาจุดเริ่มตนจากการจัดประชุมวิชาการประจำปการแพทย

แผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ในงานมหกรรม

สมุนไพรแหงชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังคำกลาวที่วา 

 

“...เรื่องหนึ่งที่ตั้งใจวาจะตองกระทำคือ จะตองมีการประชุมวิชาการประจำปดาน

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนสวนสำคัญในงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 

เพราะเห็นวาดวยการสงเสริมการพัฒนาความรูในแงมุมตางๆ อยางเปนระบบเทานั้น  

จึงจะทำใหการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทยมีการพัฒนาจนเปนที่ยอมรับ 

อยางกวางขวางและยั่งยืน ในสวนการแพทยทางเลือกก็สามารถเรียนรู และนำมาใช

ประโยชนไดอยางเหมาะสม” (วิชัย โชควิวัฒน, ๒๕๔๗) 

 

การจัดการประชุมวิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ 

การแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ถือเปนพัฒนาการดานวิชาการครั้งสำคัญของ

ประเทศไทย เพราะนอกจากเปนการเปดพื้นที่ทางวิชาการสำหรับการแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกแลว ยังเปนการวางรากฐานที่สำคัญใน

การพัฒนาดานวิชาการของการแพทยทั้ง ๓ ระบบ 

การวางรากฐานดานวิชาการ ถือเปนหัวใจหลักของการพัฒนาการแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบานไทยและการแพทยทางเลือก การจัดประชุมวิชาการประจำปจึงมีความ

สำคัญเปนอยางยิ่ง นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการ 

วิชาการจัดประชุมวิชาการฯ ไดกำหนดใหมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับยุทธศาสตร 

การพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกของ

ประเทศไทย โดยเชิญนักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิทำการศึกษาและจัดทำขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำป โดยที่ขอเสนอ

แนะดังกลาวจะเปนทิศทางสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาการแพทยแผนไทย 

การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก 
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การจัดการประชุมวิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ 

การแพทยทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑-๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดศึกษา

ประเด็นหลักสำคัญ ๕ ประเด็น คือ 

๑. ทิศทางและยุทธศาสตรการสรางและการจัดการความรู 

๒. ทิศทางการนำการแพทยแผนไทยฯ เขาสูระบบบริการสุขภาพ 

๓. การสรางกำลังคนรุนใหมในระบบการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและ

การแพทยทางเลือก 

๔. คุณคาและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย (ยาแผนโบราณ) และ

ผลิตภัณฑสมุนไพร 

๕. การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 

 

ประเด็นหลักขอ ๑ ทิศทางและยุทธศาสตรการสรางและการจัดการความรู 
ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย  
และการแพทยทางเลือก 

ศึกษาโดย นายแพทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย ซึ่งเสนอวาเปาหมายเชิง

ยุทธศาสตรของการพัฒนา ควรมุงไปที่การสรางระบบการแพทยพหุลักษณ ที่เสริม

ประสานกันเพื่อสุขภาพของมหาชน โดยทั้งนี ้ตองพัฒนาเติบโตขึ ้นอยางเปนอิสระบน 

พื้นฐานแหงญาณวิทยาของการแพทยแตละระบบ ซึ่งไปพนจากกรอบจารีต ความรู

วิทยาศาสตรแบบเกาและการครอบงำของวิธีคิดแบบวัตถุนิยม รวมทั้งกระแสบริโภคนิยม 

ที่ลดทอนมิติทางภูมิปญญาของการแพทยพหุลักษณเหลานี้ลงเหลือเพียงรูปของสินคาและ

บริการที่สามารถผลิตและบริโภคในระบบตลาดเทานั้น โดยตกอยูในมือของทุนขนาดใหญ

ที่มีศักยภาพในการลงทุน บริหารจัดการ พัฒนากระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน ตาม

เกณฑที่กฎหมายกำหนด  

เพื่อเปนหลักประกันในการพัฒนาการแพทยนอกกระแสหลักใหมีทิศทางและวิธี

การปฏิบัติที่เหมาะสม จึงตองวางเปาหมายของการสรางองคความรู ทั้ง ๔ ดาน คือ  

๑) การสรางกรอบแนวคิดและวิธีวิทยา เพื่อการวิจัยและประเมินความรู 

๒) การสรางแมแบบของระบบงานตางๆ ที่สามารถนำไปประยุกตใช  

๓) การทำใหเกิดความเขาใจ และการเรียนรูระหวางกันของระบบการแพทยตางๆ 

เพื่อใหเกิดการเสริมประสานซึ่งกันและกัน 

๔) การพัฒนามาตรการเชิงนโยบายทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ที่ทันตอสถานการณ 
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การสรางและจัดการความรูทั ้ง ๔ ดาน ดังกลาว จำเปนตองมียุทธศาสตรที่

ชัดเจน ๕ ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางกลไกการจัดการความรู โดยจัดตั้งสถาบันสุขภาพวิถีไท 

ดำเนินภารกิจ ๓ ดาน คือ การสรางความรู สรางคน สราง

ชุมชนวิชาการที่เขมแข็ง  

ยุทธศาสตรที่ ๒ สรางรมนโยบายดวยการประกาศ “ระเบียบวาระแหงชาติ การ

วิจัยภูมิปญญาสุขภาพวิถีไท” 

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางชุมชนวิชาการทุกพื้นที่ ใหรวมกันทำงานเปนชุมชนแนว

ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางแผนที่ภูมิปญญาสุขภาพไทย ในทุกชุมชน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ สรางกลไกประมวลความรูวิทยาศาสตรกระบวนทัศนใหม ดวย

การจัดตั้ง “เวทีวิทยาศาสตรวิวัฒน” ภายใตการปฏิบัติการของ 

“คณะเมธีวิจัย” ดานวิทยาศาสตรกระบวนทัศนใหม 

ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ไดเสนอใหมีทาทีตอแนวคิดในการกำหนด “ยุทธศาสตร” และ 

“การจดัการ” ในมุมมองของภูมิปญญาตะวันออก ที่เห็นวามนษุยไมสามารถเปนศูนยกลาง  

ควบคุม กำหนด ทุกสิ่งทุกอยางได สิ่งที่มนุษยพึงกระทำคือ ทำความเพียรตามหลัก 

อิทธิบาท ๔ โดยถือวาความเพียรเปนสิ่งที่มีคุณคาในตัวเองเพราะเปนไปเพื่อประโยชน 

และความสุขของเพื่อนมนุษยทั้งหลาย 

ในประเด็นหลักสำคัญอีก ๔ ขอนั้นเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงระบบในดานที่ตอง

อาศัยการวิจัยเชิงระบบไปขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จ 

 

ประเด็นหลักขอ ๒ ทิศทางการนำการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  

และการแพทยทางเลือกเขาสูระบบบริการสุขภาพ  

นายแพทยเปรม ชินวันทนานนท และคณะ เปนผูทำการศึกษา ไดนำเสนอ 

การวิเคราะหระบบบริการสาธารณสุขของภาครัฐอยางละเอียด และเสนอแนวทางในการ

ผสมผสาน รวมมือ หรือนำเขาเปนสวนหนึ่งของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งระบบบริการ

สุขภาพของไทยขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล และการเรียนรูของประชาชน เปนปจจัย 

ผลักดันการเปลี่ยนแปลง (Driving force) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร และตองการการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนวัฒนธรรมทางสังคมที่แตกตางหลากหลาย โดยมี

เปาประสงค (Goals) ไดแก 
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๑. มีการจัดบริการการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก 

และการใชสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพทุกระดับ 

๒. มีการจัดการเรียนการสอนการแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย การแพทย

ทางเลือก และสมุนไพรไทย ในระบบการศึกษา และการผลิตบุคลากร 

๓. มีการวิจัยและพัฒนาความรู ด านการแพทยพื ้นบาน การแพทยแผนไทย  

การแพทยทางเลือก และสมุนไพรไทย เพื่อนำมาใชในบริการสุขภาพอยาง

เหมาะสม 
ประเด็นหลักขอ ๓ การสรางกำลังคนรุนใหมในระบบการแพทยแผนไทย  

การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก  
เภสัชกรยงศักดิ์ ตันติปฎก และเภสัชกรหญิงรวงทิพย ตันติปฎก ไดสะทอน 

ใหเห็นการขาดชวงในการสืบทอดภูมิปญญาไทยโดยคนรุนตอไป และไดมีขอเสนอให
กำหนดเปาประสงคของการพัฒนาไปสูระบบการแพทยที่พึงประสงค ซึ่งควรเปนไปเพื่อ 
“การรักษาคน ไมรักษาเฉพาะแตโรค” การใชทรัพยากรของทองถิ่นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
การบมเพาะคนใหเปนหมอที่มีทักษะความรูความชำนาญและคุณธรรม สามารถแกปญหา
สุขภาพของประชาชนไดอยางท่ัวถ ึงและเทาเท ียม โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน 
สถานการณที่เปนโอกาส และภาวะคุกคามของระบบกำลังคน เรียนรูการสรางกำลังคน
จากบทเรียนของการแพทยจีนซึ่งมีประสบการณการพัฒนาอยางยาวนานและจริงจัง 

 
ประเด็นหลักขอ ๔ การพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย (ยาแผนโบราณ)  

และผลิตภัณฑสมุนไพร  
ผูชวยศาสตราจารยสุนทรี วิทยานารถไพศาล เปนผูทำการศึกษา แสดงใหเห็น

สถานการณดานยาแผนโบราณของประเทศตางๆ และนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
รวมทั้งมีขอเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทย ทั้งในดานการพึ่งตนเองของ
ประเทศและการสงออกที่มีคุณภาพ อุตสาหกรรมยาแผนไทย สวนใหญมีเทคโนโลยีการ
ผลิตในระดับต่ำ อีกทั้งมูลคาตลาดผลิตภัณฑยาแผนไทยและผลิตภัณฑสมุนไพรไทยยังมี
ขนาดจำกัดมาก โดยเฉพาะมูลคาตลาดตางประเทศ ดังนั้นอุตสาหกรรมยาแผนไทยฯ 
ของภาคเอกชนจึงไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำการวิจัยและพัฒนาดวยตนเองได 

ดวยเหตุนี้ภาครัฐจึงตองเปนเจาภาพในการผลักดันยุทธศาสตรอุตสาหกรรมยา
แผนไทยใหเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนไทยดวยนโยบายที่ใหภาคเอกชน
ผูผลิตยาแผนไทยและผลิตภัณฑสมุนไพรมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาการผลิต
เพื่อใหบริการสาธารณสุขของประเทศมีมาตรฐานดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยพรอมกันนั้นตองดำเนินควบคูไปกับยุทธศาสตรการสรางศักยภาพ เพื่อการ 
แขงขันในตลาดโลกดวย ซึ่งในการผลักดันยุทธศาสตรดังกลาว กรมพัฒนาการแพทย 
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แผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จึงมีบทบาทหลักโดยรวมมือกับ
หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

 
ประเด็นหลักขอ ๕ การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม และนายเจษฎ โทณะวณิก ไดเสนอบทความวิชาการ
ที่มีคุณคาอยางยิ่งตอการคุมครองภูมิปญญาการแพทยพื้นบานไทยและการแพทยแผนไทย 
รวมทั้งสมุนไพรของไทย มีการศึกษาถึงบทเรียนการตอสูในการคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น
ในประเทศอินเดีย มีการศึกษาถึงกฎหมายตางๆ ที่มีผลกระทบทั้งกฎหมายในประเทศและ
ตางประเทศ และมีขอเสนอแนะในการดำเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองภูมิปญญา

ทองถิ่น 
การศึกษาประเด็นหลัก ๕ ประเด็นในป ๒๕๔๗ ดังกลาว ถือเปนจุดตั้งตนใน

การนำเสนอทิศทางของประเทศไทยตอการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน
และการแพทยทางเลือก รวมถึงการประชุมวิชาการประจำปแตละป ไดกำหนดใหนำ
ประเด็นสำคัญทั้ง ๕ ประเด็นมาเปนหัวขอหลักในการจัดประชุมในปตอไป เปนการทำให
เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรหลักดังกลาวไปสูการปฏิบัติ 

หัวขอหลักการประชุมวิชาการฯ ประจำป ๒๕๔๘ ไดแก  
ระบบโครงสราง กลไก ในการอนุรักษ พัฒนาและคุมครองภูมิปญญาไท สุขภาพ
วิถีไท 

หัวขอหลักการประชุมวิชาการฯ ประจำป ๒๕๔๙ ไดแก  
ระบบและกลไกในการสรางและจัดการความรู เพื่อสนับสนุนภูมิปญญาไท สุขภาพ
วิถีไท 

หัวขอหลักการประชุมวิชาการฯ ประจำป ๒๕๕๐ ไดแก  
การพัฒนากำลังคน ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทย 
ทางเลือก 

หัวขอหลักการประชุมวิชาการฯ ประจำป ๒๕๕๑ ไดแก  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 
๒๕๕๐-๒๕๕๔ 

 
ในการจัดการประชุมวิชาการประจำปฯ ครั ้งที่ ๕ ไดมีการประเมินผลการ

จัดการประชุมและงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติทั้ง ๕ ครั้งที่ผานมา โดย  
รองศาสตราจารย ดร.ลือชัย ศรีเง ินยวง และคณะ จากคณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีขอเสนอแนะวา 
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๑. กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปฯ มีความสำคัญและจำเปนตอการ 
ขับเคลื่อนการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ให
มีที่ย ืนอันมั่นคงในสังคมไทย แตจำเปนอยางยิ่งที่จะตองอยูในฐานะเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อการสรางพื้นที่ทางสังคม ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ตอเนื่อง เชื่อม
โยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการ 

๒. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในฐานะองคกรภาครัฐ
ที่มีบทบาทโดยตรงมีฐานะที่เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนแกนกลางในการ
ประสานใหเกิดการจัดกิจกรรมเชนนี้ตอเนื่องไป แตทั้งนี้ควรเปนไปดวยการ
ขยายภาคีรวมที่กวางขวางขึ ้น โดยเฉพาะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาทางดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการ
แพทยทางเลือก ภาคเอกชน เครือขายหมอพื้นบาน และภาคประชาชน 

๓. กระทรวงสาธารณสุขและภาคีที่เกี่ยวของ ควรผลักดันใหกลไกการพัฒนาเชิง

ยุทธศาสตรที่ทำหนาที่ผลักดันทางดานวิชาการ เชน สถาบันสุขภาพวิถีไทยที่

มีการจัดตั้งขึ ้นตามขอเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๑ มีบทบาทที่เดนชัด 

จริงจังและเขมแข็งขึ้นในการผลักดันใหเกิดแผนที่เชิงยุทธศาสตรของการพัฒนา

ทางวิชาการ การวิจัย เพื่อเปนกรอบใหกับกิจกรรมการประชุมวิชาการ 

ประจำป 

๔. ความชัดเจนในเชิงนโยบายและภาวะการนำของผู บริหารที่เกี่ยวของ โดย

เฉพาะจากกระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกเปนสิ่งที่มีความสำคัญอยางมาก ตอการยกระดับประสิทธิภาพของ

การบริหารจัดการ และความพรอมในดานทรัพยากร 

 

จากขอเสนอของการประเมินผล คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ จึงเสนอ

ใหมีแผนการจัดมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ระยะที่สอง เปนเวลา ๕ ป ตั้งแต พ.ศ. 

๒๕๕๒–๒๕๕๖ โดยใหการประชุมวิชาการฯ มีความสำคัญในฐานะยุทธศาสตรชาติและ

เปนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรชาติการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 

๒๕๕๐-๒๕๕๔ และธรรมนญูวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงคณะกรรมการอำนวยการฯ  

ไดใหความเห็นชอบ  
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จากการประชุมวิชาการฯ ขับเคลื่อนสูแผนยุทธศาสตรชาติ  

การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  

จากผลการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑ คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ

เสนอใหนำผลการศึกษาทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทำเปนแผน

ยุทธศาสตรชาติดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบานและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีคำสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนา 

ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ใหมีอำนาจในการ

พิจารณาจัดทำแผนยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการไดยกราง แผนยุทธศาสตรชาติ การ

พัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๐–๒๕๕๔ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

ใหความเห็นชอบ สงผลใหแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถี

ไท พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ 

มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีการกำหนดงบประมาณสนับสนุน ๒,๓๖๔ ลานบาท  

นับเปนแผนแมบทฉบับแรกของประเทศที่ใชในการกำหนดทิศทางการดำเนินการเพื่อพัฒนา

ภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ซึ่งครอบคลุมบริบทของการแพทยแผนไทย การแพทย 

พื้นบาน และการแพทยทางเลือก โดยมีเปาหมาย เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของระบบ

บริการสุขภาพของประเทศ และเพื่อการพึ่งตนเองดานสุขภาพของประชาชน 
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การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยไดกาวเขาสูระยะการเปลี่ยนผานที่สำคัญ 

การเปลี่ยนผานนี้อาจนำไปสูความเขมแข็งของระบบการแพทยดั้งเดิมอันสอดคลองกับ 

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่นและสังคมไทย หรืออาจนำไปสูการลมสลายของ

ระบบการแพทยแบบดั้งเดิม กลับกลายเปนรูปแบบใหมที่สอดรับกับวัฒนธรรมการบริโภค

อันเปนวิถีชีวิตใหมของอารยธรรมเมือง 

การแพทยทุกระบบนั้นลวนเกี่ยวโยงและวิวัฒนไปตามสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรม การแพทยทุกระบบโดยเฉพาะการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยซึ่ง

มีรากฐานทางวัฒนธรรมอันยาวนานจึงไดรับผลกระทบและมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ

ตางๆ ดังกลาว 

สังคมไทยไดกาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงในเชิงมหภาคทั้งจากปจจัยภายในและ

ภายนอก การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบสำคัญตอการดำรงอยูของระบบการแพทย 

พื้นบานและการแพทยแผนไทยไดแก  

๙ บทที่ 

ทิศทางการพัฒนาการแพทยพื้นบาน  
และการแพทยแผนไทย 
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เศรษฐกิจภาคบริการมีการขยายตัวและเปนภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศ 

มากกวาภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

การเคลื่อนยายของประชากรจากเดิมที่สวนใหญอยูในชนบทและทองถิ่น  

แมปจจุบันประชากรที่อาศัยในเขตเมืองจะยังมีสัดสวนนอยกวาในชนบท โดยมีสัดสวน 

๔๐ ตอ ๖๐ แตประชากรในเขตเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนชนบทลดลงเรื่อยๆ 

ประชากรผูสูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ในขณะที่เด็กมีสัดสวนลดลง 

ขอตกลงการคาแบบทวิภาคีทำใหเกิดการแยงชิง ฉกฉวย ทรัพยากรสมุนไพร

และภูมิปญญาตางๆ 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดเปดพื้นที่ทางสังคมอยางถูกตองตามกฎหมายใหกับการแพทย

พื้นบานและการแพทยแผนไทย 

ระบบหลักประกันสุขภาพไดครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประชากรทั้งหมด

ของประเทศทำใหรูปแบบการบริการ ความสัมพันธ และการจัดสรรทรัพยากรดาน

สุขภาพเกือบทั้งหมดอยูในระบบบริการภาครัฐ รวมทั้งการบริการการแพทยแผนไทย 

สถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยระดับอุดมศึกษาเกิดขึ้นจำนวนมาก โดย

ไดรับงบประมาณจากรัฐ ในขณะที่การเรียนการสอนแบบครูรับมอบตัวศิษยแบบดั้งเดิม

ของไทยนั้นไมไดรับการเหลียวแลและสนับสนุน 

  

กาวเขาสูทาง ๒ แพรงของการพัฒนาการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย 
จะเลือกเดินทางไหน  

การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยไดดำรงอยูในสังคมที่เปนที่ตั้งประเทศ

ไทยมากวาสองพันป โดยดั้งเดิมนั้น การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยเปนการ

แพทยกระแสหลักของชุมชนและสังคมไทย ตอมาเมื่อสังคมไทยไดกาวสูความเปนรัฐชาติ

และมีอิทธิพลการลาอาณานิคมจากตางประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๔ และรัชกาลที่ ๕ 

ทำใหตองมีการปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศใหเปนแบบอารยธรรมตะวันตก รวมทั้งการ

ยอมรับเอาการแพทยแผนตะวันตกเขามาแทนที่การแพทยดั้งเดิม เพื่อรองรับภาวะคุกคาม

ของระบบอาณานิคมและทดแทนสวนที่การแพทยดั้งเดิมนั้นไมมี เชน การผาตัด การ

ปองกันโรคติดตอ ยาปฏิชีวนะ เปนตน และดวยวัฒนธรรมและความคิดแบบตะวันตกดัง

กลาวไดทำใหการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยถูกปฏิเสธ ละเลยและทอดทิ้งจาก

รัฐ แตเนื่องจากการแพทยดั้งเดิมนั้นผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนไทย จึงทำใหการแพทย

ดั้งเดิมยังคงดำรงอยูโดยไดรับการอุปถัมภจากวัดและชุมชน 
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เมื่อการแพทยดั ้งเดิมไดรับการยอมรับในความสำคัญและคุณคาอีกครั้งจาก 

นโยบายสุขภาพดีถวนหนา ป ค.ศ. ๒๐๐๐ ขององคการอนามัยโลก ซึ่งประเทศไทย

โดยกระทรวงสาธารณสุขไดรับนโยบายดังกลาวมาเปนนโยบายหลักของระบบสุขภาพของ

ประเทศ ทำใหสมุนไพร การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยไดมีโอกาสในการฟนฟู

และกลับมามีคุณคาอีกครั้ง 

กวาสามทศวรรษของการฟนฟู ทำใหการนวดไทยเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง

ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาหารไทยที่มีสมุนไพรกลับกลายเปนอาหารสุขภาพ

อันดับ ๑ ใน ๓ ของโลก สมุนไพรและผลิตภัณฑสุขภาพของไทยจำนวนมากเปนที่

ยอมรับและตองการ ความสำเร็จดังกลาวเกิดจากการมีฐานการขับเคลื่อนการฟ นฟู 

การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยซึ่งกระจายอยูในองคกรตางๆ อยางกวางขวาง 

ทั้งในองคกรภาครัฐ ภาคประชาสังคมโดยมีการประสานงานกันเปนเครือขายที่เปนอิสระ 

ทำใหสามารถแผขยายเขาไปในทุกระบบและทุกระดับอยางมั่นคง เนื่องดวยการตระหนัก

ถึงคุณคาและความสำคัญของการแพทยดั้งเดิม และเกิดจากการทำงานดวยใจรัก 

ดวยความสำเร็จของการฟนฟูการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย ทำให 

ภาครัฐเริ่มใหความสำคัญและพยายามมีบทบาทในการดำเนินงานดานนี้ดวยวัตถุประสงคที่

แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายในแตละระดับ มีการเกิดขึ้นของสถาบันการศึกษาดาน

การแพทยแผนไทยจำนวนมาก มีการสนับสนุนใหมีการบริการการแพทยแผนไทยในสถาน

บริการภาครัฐ มีการพยายามจัดทำกรอบอัตรากำลังภาครัฐสำหรับบรรจุบุคลากรการ

แพทยแผนไทย เปนตน  

การขยายบทบาทของภาครัฐในการดำเนินงานดานการแพทยพื้นบานและการ

แพทยแผนไทย ทำใหมีการจัดสรรทรัพยากรทั้งคน งบประมาณ สถานที่ จำนวนมากขึ้น 

(แมจะนอยกวาการแพทยแผนปจจุบันมาก) ปญหาที่สำคัญคือภาครัฐตางๆ เหลานี้ไมมี

นโยบายและแนวความคิดในการสงเสริมฐานเดิมของการแพทยแผนไทยที่อยูในภาค

ประชาชนและประชาสังคม รวมทั ้งไมมีการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนระบบในการ

สนับสนุน มีแตความพยายามสรางความเติบโตของระบบการแพทยแผนไทยในภาครัฐ 

เปนหลัก ซึ่งการเติบโตของภาครัฐเพียงดานเดียวอาจจะมีผลเปนการสรางความออนแอให

กับระบบสุขภาพภาคประชาชน 

ยุคเสื่อมถอยของการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย หลังการแพรหลาย

และเติบโตของการแพทยแผนปจจุบันมีผลเปนการปฏิเสธการแพทยดั้งเดิมและสงเสริมการ

แพทยแผนปจจุบัน แตในยุคปจจุบันนี้ การแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยกำลังอยู

ในทางสองแพรงวา ประเทศไทยจะเดินไปทางไหน จะสนับสนุนระบบการแพทยดั้งเดิมที่
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เปนวิถีของขุมชน สรางความเขมแข็งใหกับระบบสุขภาพชุมชน หรือจะเนนการเติบโตและ

ขยายระบบการแพทยดั้งเดิมในระบบสุขภาพภาครัฐ อันจะเปนการทำลายความเขมแข็ง

ของระบบสุขภาพภาคประชาชน 

 

ขอเสนอแนะทิศทางการพัฒนาการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย 
๑. การพัฒนาการแพทยพื ้นบานและการแพทยแผนไทยตองเปนสัมมาพัฒนา 

โครงสรางของสัมมาพัฒนาคลายรูปเจดีย ตรงฐานของพระเจดียค ือ 

วัฒนธรรม คือการอยูรวมกัน ตรงยอดของพระเจดีย คือ ศาสนธรรมคือ

ความดี คือการเขาสูจุดสูงสุด ฉะนั้นการพัฒนาการแพทยพื ้นบานและ 

การแพทยแผนไทยตองเริ่มที่ฐาน ฐานคือวัฒนธรรมสุขภาพ วัฒนธรรมชุมชน 

  ตรงฐานของพระเจดียที่กวางขวางและแข็งแรง คือ การสงเสริมให

ชุมชนเขมแข็งพึ่งตนเอง ในการดูแลสุขภาพกันเองในชุมชน  

๒. เปาหมายและทิศทางของการดำเนินงานการแพทยพื ้นบานและการแพทย 

แผนไทยของภาครัฐตองมุงสูการสรางความเขมแข็งชุมชนในการจัดการและ

ดูแลสุขภาพดวยตนเอง 

๓. ภูมิปญญาการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทยตองมีบทบาทในการสราง

ความเขมแข็งดานวัฒนธรรมของชุมชนและนำไปสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

๔. มีการอนุรักษ รักษา ฟ นฟู และเสร ิมสร างฐานทรัพยากรและความ 

หลากหลายทางชีวภาพของชุมชนอยางกวางขวางท่ัวประเทศ 

๕. ควรสงเสริมใหมีการตั้งศูนยการแพทยแผนไทย ศูนยการเรียนรู ของชุมชน 

ในทุกตำบล โดยประชาชนตั้งเอง ชุมชนตั้งเองเพื่อใหมีความยั่งยืน ใหเปนที่

แลกเปลี่ยนเรียนรูและดูแลรักษากันเองในชุมชน เชน 

 ✿ การนวดไทย การประคบดวยสมุนไพร ซึ่งคนสวนใหญทำการเกษตร มักมี

อาการปวดเมื่อย ก็มีศูนยใหชาวบานมาพบปะหมอพื้นบาน หมอนวดใน

ชุมชน ชวยนวดผอนคลาย และยังไดพบปะพูดคุยกัน 

 ✿ มีการพัฒนาสวนสมุนไพรรอบศูนย เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับเยาวชนและ

ผูที่สนใจ 

 ✿ หมอพื ้นบาน ปราชญในชุมชน อาจใชศูนยน ี ้ เปนฐานในการเร ียนรู  

ภูมิปญญาทองถิ่นของนักเรียน เยาวชน 

 

 สำหรับยุทธศาสตรการพัฒนา ควรยึดยุทธศาสตร ๕ ดาน ดำเนินการอยาง 

ตอเนื่องและติดตามใหมีผลเปนรูปธรรมยิ่งๆ ขึ้น 
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คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ

จัดพิมพเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐.  

สมุดภาพโคลงฤๅษีดัดตน.  

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะอำนวยการจัดงานเฉลิมพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวจัดพิมพเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ 

ธันวาคม ๒๕๔๒. (๒๕๕๒). ตำราเวชศาสตรฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เลม ๑ - เลม ๒.  
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คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ. 

(๒๕๕๑). มาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการการแพทยแผนไทยใน

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พุทธศักราช ๒๕๕๑. นนทบุรี: สถาบันการแพทยแผนไทย 

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 

คณะกรรมการแหงชาติดานยา. (๒๕๔๙). บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. ๒๕๔๙. พิมพครั ้งที่ ๑. 

กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.  

คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ ๑๐. (๒๕๕๐). แผน ๑๐ ยุทธศาสตร

สุขภาพพอเพียง: แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔. 

คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาราง

รัฐธรรมนูญ. เจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐.  

คมพล สุวรรณกูฏ. (๒๕๔๒). การศึกษาและพัฒนากระบวนการชุมชนในดานการเรียนรูการแพทย

พื้นบานเพื่อการพึ่งตนเองดานสาธารณสุขของชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 

จรวยพร ศรีศศลักษณ สมพนธ ทัศนิยม และคณะ. (บก.). (๒๕๕๒). เรียนรูจากบทเรียนของผูรวม 

เสนทาง: รวมบทคัดยอผลงาน R2R เลม ๑ ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากงาน

ประจำสูงานวิจัย (Routine to Research) R2R: เสริมพลัง สรางสรรค และพัฒนา.  

พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง. 

. (๒๕๕๒). เรียนรูจากบทเรียนของผูรวมเสนทาง: รวมบทคัดยอผลงาน R2R เลม ๒ 

ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู จากงานประจำสูงานวิจัย (Routine to Research) R2R: 

เสริมพลัง สรางสรรค และพัฒนา. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนดพับลิสชิ่ง. 

จักรกฤษณ ควรพจน. (๒๕๔๔). สิทธิบัตร: แนวความคิดและบทวิเคราะห. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ

นิติธรรม. 

จักรกฤษณ ควรพจน เจริญ คัมภีรภาพ และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม. (๒๕๔๖). แนวคิดและขอเสนอตอ

การแกไขราง พ.ร.บ.คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร. เอกสารประกอบการพิจารณาของ 

คณะกรรมาธิการรวมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัคุ มครองสิ่งบงชี ้ทาง 

ภูมิศาสตรฯ. 

จักรกฤษณ ควรพจน และบัณฑูร เศรษฐศิโรตม. (๒๕๕๑). กฎหมายคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

เพื่อการสงเสริมการสงออกและการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น. กรุงเทพฯ: 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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จักรกฤษณ ควรพจน และสมศักดิ์ ฎาราณุท. (๒๕๔๑). มาตรการทางกฎหมายและนโยบายระหวาง

ประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและการคุมครอง สงเสริมภูมิปญญา

ทองถิ่น. นนทบุรี: มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา งบประมาณประจำป ๒๕๔๑. 
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ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลชุมชน. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ. 
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และอรนุช มะลิลา. (๒๕๕๑). การบูรณาการการแพทยแผนไทย: ระบบยาไทยและยาจาก

สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข. พิมพครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจกรรมโรงพิมพ

องคการสงเคราะหทหารผานศึก. 

จู จันทรแกว. (๒๕๓๖). ตำราหมอประจำครอบครัว พื้นฐานการดูแลรักษาและการนำยาไปใชที่

เหมาะสม. ชมรมสมุนไพรและสถานพยาบาล ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง. อัดสำเนา. 

ชยันต พิเชียรสุนทร. (๒๕๔๔). คำอธิบายตำราพระโอสถพระนารายณ. ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ 

พรรษามหาราชา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพอมรินทร. 

ชาลีมาศ ตันสุขเทพวีรวงศ. (๒๕๕๒). การสนับสนุนและจัดสรรงบกองทุนพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย

สำหรับกลุมผู มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (UC) ป ๒๕๕๐-๒๕๕๒. กรุงเทพฯ: สำนักงาน 

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ. อัดสำเนา. 

ฑินกร โนรี. (๒๕๕๑). การวางแผนความตองการผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยของสถานบริการ

ภาครัฐในทศวรรษหนา (ป พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐). ใน: สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และประพจน 

เภตรากาศ, (บก.). การพัฒนากำลังคน ภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท. พิมพครั ้งที่ ๑. 

กรุงเทพฯ: อุษาการพิมพ, หนา ๓-๔๘. 

ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระนคร พระบาทสมเด็จพระ 

นั่งเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหจารึกไว เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ ฉบับสมบูรณ. 

(๒๕๐๕). กรุงเทพฯ: มหามงกุฎราชวิทยาลัย.  

ถวิล ชนะบุญ วีระ ทองเนตร. (๒๕๕๒). ปลูกไมทองถิ่น ฟนปา สรางคลังยาใหชุมชน. กรุงเทพฯ:  

อุษาการพิมพ. 

ธวัช ปุณโณทก. (๒๕๔๐). วรรณคดีอีสาน: ความสัมพันธของวรรณคดีลานชางและวรรณคดีไทย 

วารสารวิจัย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง, หนา ๖-๒๑. 
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นพมาศ สุนทรเจริญนนท วิชิต เปานิล สมภพ ประธานธุรารักษ และวารุณี สุนทรเจริญนนท. (๒๕๔๙). 
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