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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) ประวติัและพัฒนาการของการแพทยแผนไทย มีงานวิจยั ๔ เร่ือง งานวิจยั 

สวนใหญดำเนินการโดยนักประวัติศาสตร สวนมากเปนการรวบรวมขอมูลจาก

เอกสารบันทึกทางประวัต ิศาสตร เปนการวิจัยทางประวัติศาสตรท ี่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) ดานเภสชักรรมไทย มีงานวิจยั ๔๖ เร่ือง สวนใหญเปนงานวิจยัดานสมนุไพร  

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 
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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

ของหญิงตั ้งครรภ หญิงหลังคลอดและการเลี ้ยงดูเด็ก เปนงานวิจัยหลายแบบ เชน  

เชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยปฏิบัติการ พื้นที่วิจัยมีทั้งภาคกลาง ภาค

อีสานและภาคใต งานวิจัยพบวา หญิงตั ้งครรภและหญิงหลังคลอดยังคงมีการดูแล

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 นฟูและสืบทอดองคความรู ชุมชน 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 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

386

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
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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 ประธานธรุารักษ  

และคณะ จำแนกประเด็นสถานการณดานการวิจัยการแพทยแผนไทย ออกเปน ๒ สวน 

สวนที่ ๑ วาดวยการวิจัยองคความรูดานสมุนไพรและตำรับยาแผนไทย และสวนที่ ๒ 

วาดวยการวิจัยองคความรูดานการวินิจฉัยโรค การปองกันและรักษาโรค และการดูแล

สุขภาพ 

สวนที่ ๑ งานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรที่ตีพิมพในวารสารวิชาการทั ้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 



บ
ท
ท
ี่ ๘
 

สถานการณงานวิจัยภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

389

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 



บ
ท
ท
ี่ ๘
 

สถานการณงานวิจัยภูมิปญญาทองถ่ินดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

391

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 จากงานวิจัยทั ้งสิ ้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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทั ้งเขตอุตสาหกรรมและพันธุกรรมสมุนไพร  

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 คนจากหนวยงานการศึกษาและวิจยัทั่วประเทศไทย 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

อยางยิง่ จะตองประกอบกบัผลการทดลองทางเภสชัวิทยาและความเปนพิษ 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 
ตอการหดตัวของลำไสเล็กหนูตะเภาที่แยกออกจากตัวที่กระตุ นดวย 
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.งานวิจัยท้ังหมด 

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 การนวดเพื่อสรางเสริมสุขภาพเด็กพิการจากชุดความรูหรือชุด

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 และนักวิชาการ  

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

อีกครั ้งอยางเชน 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 ครั้งที่ 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.)  

คณะเภสัชศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการ วิจยับรูณาการการแพทย 

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 พื้นที่) 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 ซึ่งคำนึงถึงทั้งผูสั่งจายยาและผูใชยาหรือผูปวย รวมทั้งการติดตาม

ผลการใชยาอยางเปนระบบ การศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องครั้งนี้ ทำใหเกิดการพัฒนาระบบ

และกลไกตางๆ เพื่อสงเสริมใหการบูรณาการการแพทยแผนไทยในสถานบริการ
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สาธารณสุขภาครัฐมีความกาวหนายิ่งขึ้น สงผลดีตอการบริการประชาชนและนำไปสูการ

พึ่งพาตนเองดานการใชยาสมุนไพร  

การบูรณาการการแพทยแผนไทย: บทบาทวัดกับการดูแลสุขภาพชุมชน 

โดยการคัดเลือกวัดที่มีการดำเนินการดานการแพทยแผนไทยเพื่อศึกษาบทบาทและ

ศักยภาพการจัดการสุขภาพจำนวน ๙ วัด ไดแก ๑) วัดสุทธิวารี (วัดคลองน้ำใส) 

จันทบุรี 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 

 

หนวยงานอ่ืนที่สนับสนุนการวิจัย 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 การวิจัยเชิงระบบเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรชาติ 

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 โดยจัดตั ้งสถาบันสุขภาพวิถีไท 

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 

“การจัดการ” ในมุมมองของภูมิปญญาตะวันออก ที่เหน็วามนษุยไมสามารถเปนศูนยกลาง  

ควบคุม กำหนด ทุกสิ่งทุกอยางได สิ่งที่มนุษยพึงกระทำคือ ทำความเพียรตามหลัก 

อิทธิบาท ๔ โดยถือวาความเพียรเปนสิ่งที่มีคุณคาในตัวเองเพราะเปนไปเพื่อประโยชน 

และความสุขของเพื่อนมนุษยทั้งหลาย 

ในประเด็นหลักสำคัญอีก ๔ ขอนั้นเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงระบบในดานที่ตอง

อาศัยการวิจัยเชิงระบบไปขับเคลื่อนจึงจะประสบความสำเร็จ 

 

ประเด็นหลักขอ ๒ ทิศทางการนำการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
และการแพทยทางเลือกเขาสูระบบบริการสุขภาพ  

นายแพทยเปรม ชินวันทนานนท และคณะ เปนผู ทำการศึกษา 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. มีการวิจัยและพัฒนาความรูดานการแพทยพื ้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 



รายงานการสาธารณสุขไทย ดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก 

416

๑. กิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปฯ มีความสำคัญและจำเปนตอการ 
ขับเคลื่อนการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก ให
มีที่ย ืนอันมั่นคงในสังคมไทย แตจำเปนอยางยิ่งที่จะตองอยูในฐานะเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อการสรางพื้นที่ทางสังคม ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่ตอเนื่อง เชื่อม
โยงกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการ 

๒. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ในฐานะองคกรภาครัฐ
ที่ม ีบทบาทโดยตรงมีฐานะที่เหมาะสมอยางยิ่งที่จะเปนแกนกลางในการ
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 และธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงคณะกรรมการอำนวยการฯ  

ไดใหความเห็นชอบ  
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จากการประชุมวิชาการฯ ขับเคลื่อนสูแผนยุทธศาสตรชาติ  

การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔  

จากผลการประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑ คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ

เสนอใหนำผลการศึกษาทั ้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตรเปนกรอบในการจัดทำเปนแผน

ยุทธศาสตรชาติดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื ้นบานและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีคำส่ัง 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 


