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 กระทรวงสาธารณสขุ	 โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ได้ร่วมกบัองค์กรภาคเีครือข่าย	

ประกอบด้วยองค์กรเจ้าภาพ	26	องค์กร	 องค์กรสนบัสนนุทุน	 12	 องค์กร	 และองค์กรภาคเีครือข่ายร่วมจัดงานกว่า	 

100	องค์กร	ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	และการประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	การแพทย์

พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	ครั้งที่	17	ระหว่างวันที่	2	-	6	กันยายน	2563	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

เวทีในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและพื้นที่ด้านสมุนไพรในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ	

การน�าเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในเชิงนโยบาย	 วิชาการ	 และการดูแลสุขภาพของประชาชน	 รวมทั้งการ

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภาครัฐ	และเอกชน	

	 ในปีนี้	ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	

(COVID-19)	จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานเพื่อให้สอดรับกับวิถีใหม่	New	Normal	โดยเตรียมมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครดั	เน้นการเว้นระยะห่างทางสงัคม	(Social	Distancing)	มรีปูแบบการจัดงานทัง้แบบ	

On	Site	และ	Online	พืน้ทีก่ารจดังานแบ่งเป็นส่วนนิทรรศการ	ประกอบด้วย	โซนภมูปัิญญา (Wisdom)	 ได้แก่	

นิทรรศการ	 “นวดไทย”	 ลานวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเชิดชูภูมิปัญญาการนวดไทยและภูมิทัศน์สวนสมุนไพร	 

โซนผลิตภัณฑ์ (Product)	Thai	Herbal	Pavilion	น�าเสนอร้าน	“การบูร”	และ	Business	Matching	Online	

และโซนบริการ (Service)	ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย	คลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการ

แพทย์ผสมผสาน	 บริการตรวจ	 ปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 และส่วนวิชาการ ประกอบด้วย	 

1)	การเสวนาและอภิปรายหวัข้อวชิาการ	 โดยมหัีวข้อการประชมุวิชาการฯ	4	ประเด็น	 ได้แก่	ประเด็นการขบัเคล่ือน 

ตามยทุธศาสตร์ชาต	ิประเดน็การพฒันาเพือ่ยกระดับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ประเด็นการจัดการ

เพื่อน�าการแพทย์แผนไทยไปใช้ประโยชน์	และประเด็นวิชาการร่วมสมัย	ในการประชุมวิชาการมีห้องรวม	(Plenary	

section)	จ�านวน	3	ห้อง	และการประชุมวิชาการห้องย่อย	(Symposium	section)	จ�านวน	11	ห้อง	ทั้งในรปูแบบ	

On	 site	 และ	Online	 2)	 การประกวดผลงานวิชาการประจ�าปี	 3)	 อบรมตลาดความรู้	 (อบรมระยะสั้น)	 จ�านวน	 

18	หลกัสตูร	ซึง่ตลอดระยะเวลา	5	วนั	ได้รบัความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานผ่าน	On	site	จ�านวน	66,944	คน	

และผ่าน	Online	จ�านวน	83,070	ครัง้	ผูร้บับรกิารตรวจฟรคีลนิิก	จ�านวน	2,595	คน	มผีลงานวชิาการส่งเข้าประกวด

จ�านวน	157	เรื่อง	และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ยวันละกว่า	10	ล้านบาท	

	 ในนามของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ขอขอบคุณ	 คณะกรรมการอ�านวยการ	 คณะ

อนุกรรมการนิทรรศการ	 คณะอนุกรรมการวิชาการ	 คณะท�างาน	 และองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและ

เอกชน	 ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 ครั้งที่	 17	 ส�าเร็จไปด้วยดี	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

สรุปรายงานฉบับน้ี	 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา	 และเป็นฐานองค์ความรู ้สู ่การพัฒนางานครั้งต่อไป	 

เพื่อให้การพัฒนาการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
                                                                                       

																																																								แพทย์หญิงอัมพร		เบญจพลพิทักษ์
																																																							อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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หัวข้อหลัก 	 นวดไทย	สมุนไพรไทย	สร้างสุขทุกวัย	“Nuad	Thai	&	Thai	Herbs	towards	

	 	 	 	 Good	Health	for	All”

  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	ยุทธศาสตร์ระดับชาติ	และระดับพื้นที่

2. เพื่อเป็นเวทีการพัฒนาด้านวิชาการ	 การสร้าง	 การจัดการความรู้	 การน�าเสนอองค์ความรู้และ 

นวัตกรรมใหม่	ในเชิงนโยบาย	เชิงวิชาการ	และการดูแลสุขภาพของประชาชน

3. เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนด้านสมุนไพรในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

4. เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมสุขภาพ	 ระบบการแพทย์แผนไทย	 การแพทย ์

พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

5. เพื่อเป็นเวทีสร้างความร่วมมือ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	

  กิจกรรมหลัก 

	 ประกอบด้วย	กิจกรรมหลัก	5	กิจกรรม	ได้แก่		

1. การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ				 

ครั้งที่	17	

2. การประกวดผลงานวชิาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พืน้บ้าน	และการแพทย์ทางเลอืก				

ครั้งที่	17	

3. อบรมตลาดความรู้	ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	

4. นิทรรศการ	(Exhibitions)	

•	 นวัตกรรมระดับชาติ	ด้านการแพทย์แผนไทย	และผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง	ๆ	

•	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	ที่ได้รับรางวัล	PMHA	ประจ�าปี	2563

•	 วิถีชีวิตชุมชน	ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพและสวนสมุนไพร
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5.	 บรกิารตรวจรกัษาและให้ค�าปรกึษาแนะน�าด้านสขุภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก

•	 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

•	 คลินิกบริการการแพทย์แผนไทย	

•	 คลินิกเฉพาะโรคสะเก็ดเงินและการดูแลแบบประคับประคอง

•	 คลินิกเฉพาะโรคการฝังเข็ม	การครอบแก้วและการนวดทุยนา	

•	 คลินิกเฉพาะโรคโฮมีโอพาธีย์	กดจุดสะท้อนเท้า	ปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย

จ�านวนผู้เข้าร่วมงาน	ผ่าน	On	Site	และ	On	line	

1. ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	ครั้งที่	17		 จ�านวน				124,156		 คน	

2. ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการฯ		 จ�านวน						14,704		 คน	

3. ผู้เข้าร่วมอบรมตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ		 จ�านวน					11,190		 คน	

 



บทสรปุผู้บรหิาร

รายงานผลการประเมินการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจ�าปี

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

“นวดไทย สมุนไพรไทย สร้างสุขทุกวัย”

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

	 การจัดงานมหกรรมสมุนไพรฯ	 คร้ังที่	 17	 นี้เพ่ือเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล	 ยุทธศาสตร์	 วิชาการ 

สมุนไพรไทยสร ้างเศรษฐกิจ	 ส ่งเสริมวัฒนธรรมสุขภาพ	 มุ ่งเน ้นภูมิป ัญญาไทย	 นวดไทย	 สมุนไพรไทย	 

สร้างเศรษฐกิจประเทศ	 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาเท่ียวชมงานท้ัง	 ชิม	 ช้อป	 ใช้	 วิถีใหม	่ 

New	 Normal	 และมีเวทีน�าเสนอความรู ้วิชาการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร ์ของกระทรวงสาธารณสุข 

ด้าน	 Promotion	 Prevention	 &	 Protection	 Excellence	 และ	 Service	 &	 Wisdom	 Excellence	 

ในรูปแบบตลาดความรู้หรือการอบรมระยะสั้น	 จ�านวน	 18	 หลักสูตร	 18	 รอบการอบรม	 น�าเสนอนวัตกรรม 

ด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	 อุตสาหกรรมสารสกัดของสมุนไพรชนิดใหม่	 ๆ	 

มุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ	 ด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ	 เอกชนและประชาชนถึง	 150	 องค์กร	 

ร่วมน�าเสนอเนื้อหาสาระตามหัวข้อหลักในการจัดงาน	 โดยไฮไลท์ของงาน	 คือ	 “การนวดไทย”	 เป็นมรดก

ภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชาติและสมุนไพรไทย	 “กัญชา”	 ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้ประโยชน์	 การจัดงานครั้งนี ้

มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมา	 คือ	 การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยรักษาและจ่ายยาแบบ	 

One	 Stop	 Service	 จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน	 และน�าเสนอประเด็นวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

ไทยกับการเผชิญโควิด-19	 มีโซนจ�าหน่ายสินค้าสุขภาพ	 อาหารสุขภาพ	 และอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ	 โซนผลิตภัณฑ์	

Thai	 Herbal	 Pavilion	 น�าเสนอร้าน	 “การบูร”	 จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับพรีเมียม	 Business	Matching	

Online	 จ�าหน่ายสินค้า	 อาหารและอุปกรณ์ดูแลสุขภาพ	ทั้งแบบ	Online	 และ	On	 site	 จ�านวนกว่า	 500	 ร้านค้า 

พร้อมมีนิทรรศการให้ความรู้	 ทั้งนี้	 ในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ	

การมุ่งหวังในเกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

	 การประเมินผลเป็นกิจกรรมวิชาการส่วนหนึ่งท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 

ด�าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานในระหว่างด�าเนินงานและเตรียมการจัดงานปีถัดไป	 

ในครั้งนี้	 กองวิชาการและแผนงานประสานงานและสรรหาคณะท�างานเพื่อประเมินงานมหกรรมสมุนไพรฯ	 

และจัดกระบวนการร่วมกับคณะอนกุรรมการวชิาการ	โครงการจดังานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตแิละการประชมุวชิาการ

ประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	 ครั้งที่	 17	 เพื่อปรึกษาหารือ

วัตถุประสงค ์และเป ้าหมายการประเมินผลครั้ งนี้ 	 โดยคณะประเมินได ้น�าโจทย ์หลักของการจัดงาน 

มาทบทวน	วิเคราะห์	และออกแบบวิธีการศึกษาพร้อมจัดท�าเครื่องมือการเก็บข้อมูลระยะก่อนงาน	ระหว่างงาน	และ

ภายหลังการจัดงาน	คือ	แบบสอบถาม	โดยวิธีการส�ารวจทางโทรศัพท์	(Telephone	Survey)	การสัมภาษณ์จากผู้ให้

ค�าตอบโดยตรง	 (Personal	 Interview)	 ใช ้การวิเคราะห์โดยใช ้สถิติร ้อยละ	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบ	Face-to-Face	ใช้วิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(Content	Analysis)	ประกอบการสังเกตการณ์

แบบมีส่วนร่วม	 โดยกลุ่มเป้าหมายการศึกษามี	 6	 กลุ่ม	 ได้แก่	 (1)	 ประชาชนทั่วไป	 (2)	 ผู้ร่วมงานอายุไม่เกิน	 

30	 ปี	 (3)	 ผู้ประกอบการ	 (จ่ายค่าบูธ)	 (4)	 แพทย์แผนไทย	 (5)	 ผู้ร่วมจัดงาน/ภาคีเครือข่าย	 (6)	 ผู้สื่อข่าว	 

(7)	สหวิชาชีพอื่นๆ

	 แนวคิดการประเมินผล	คือ	งานวิจัยที่ดีและมีประโยชน์มาจากการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ที่ครอบคลุมและมีความชัดเจนเชิงลึกในบางประเด็นที่ต้องการายละเอียดในการปรับปรุงการจัดงาน	 คณะวิจัย

ออกแบบศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้มาร่วมงาน	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มคนที่เคยมางานแล้วกับกลุ่มที่มางานครั้งแรก	ผลการ

ประเมินสรุปภาพรวม	พบว่า	 ผู้มาร่วมงานมีความสนใจการใช้สมุนไพร	 การแพทย์แผนไทย	 การนวดไทย	 และ

กัญชาโดยความสนใจดังกล่าวนั้น	มีความต้องการด้านความรู้วิชาการใหม่	ๆ	ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถ

น�ากลบัไปใช้ประโยชน์ในชวิีตประจ�าวนัได้	ซึง่ขึน้กับพืน้ฐานวถิชีีวติแต่ละกลุม่เป้าหมาย	อาท	ิอาย	ุเพศ	อาชีพ	โดย

กลุ่มผู้เคยมาร่วมงานแล้วมคีวามมัน่ใจในการใช้และบอกต่อมากกว่ากลุม่ทีม่างานครัง้แรก		จากการศกึษาประเมิน

ผลงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	ครั้งที่	17	จึงขอเสนอผลสรุปและข้อเสนอแนะ	ดังนี้

	 ผลการศึกษา	พบว่า	ก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งนี้	เก็บข้อมูลระหว่างวันที่	27	–	30	สิงหาคม	

2563		สรุปแบบสอบถามเชิงปริมาณ	จ�านวนรวม	1,348	ชุด/ราย	(รวมแบบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และออนไลน์

ก่อนและหลังงาน	 จ�านวน	 348	 ชุด/ราย)	 จากการท�าแบบสอบถามออนไลน์	 พบว่า	 งานมหกรรมสมุนไพร 

แห่งชาติได้เข้าถึงกลุม่ท่ีเกีย่วข้องในเชงิยทุธศาสตร์	คอื	กลุม่ทีไ่ม่เคยมางานมหกรรมสมนุไพรเป็นหลกั	และสมัภาษณ์ 

ผู้ร่วมงาน	 35	 รายตามเป้าหมาย	 พบว่า	 ระดับความเชื่อมั่น	 ใช้และความมั่นใจท่ีแนะน�าให้ผู้อื่นของสมุนไพร

และการแพทย์แผนไทยส�าหรับกลุ่มคนที่เคยมางานมหกรรมสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยมาอย่างเห็นได้ชัด	 มีข้อค้นพบว่า	 

ผู้มางานมหกรรมเป็นครั้งแรกมีจ�านวนสูงถึง	 37%	 ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม	 เป็นเพศหญิงมากกว่า 

เพศชาย	 ช่วงอายุเป็นวัยผู้ใหญ่	 การศึกษาระดับปริญญาตรี	 รายได้ระดับปานกลาง	 ส่วนใหญ่เป็นประชาชน

ทั่วไปที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมกับการแพทย์แผนไทย	 ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ 

และปรมิณฑล	วตัถปุระสงค์ในการมาร่วมงาน	ส่วนใหญ่ต้องการมาหาข้อมลูสุขภาพก่อนป่วย	ทีส่�าคญัการจดังาน

ครั้งนี้มีกลุ่มที่ไม่เคยมางานมหกรรมสมุนไพรเพิ่มขึ้น	สรุปผลการประเมินตามหัวข้อ	ดังนี้	

 1. ด้านการรับรู้ข่าวสารการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 การศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

ผู้มาร่วมงาน	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มคนที่เคยมางานจ�านวน	124	คน	และกลุ่มที่มาครั้งแรก	จ�านวน	124	คน	พบว่า 

ไม่ทราบข่าวการจดังาน	(ร้อยละ	42	และร้อยละ	71)		ตามล�าดับ	โดยประเภทส่ือทีป่ระชาชนได้รับข้อมลูมากทีส่ดุ	

คือ	Line	(ร้อยละ	15)	ทั้งกลุ่มคนที่เคยมาและมาครั้งแรก	(คิดเป็นร้อยละ	13	และ	18)	ในภาพรวมรองลงมาคือ	

Facebook	(ร้อยละ	13)	และบุคลากรสาธารณสุข	(ร้อยละ	8)	ส่วนสื่อที่ได้รับข่าวสารน้อยที่สุดในภาพรวม	ได้แก่	

หนังสือพิมพ์	รถเมล์สาธารณะ	และแอปพลิเคชันของกรมการแพทย์แผนไทยฯ

	 นอกจากนั้น	 พบว่า	 การรับรู้ข่าวสารการจัดงานมหกรรมฯ	 ส�าหรับผู้ที่เคยมางานในปีก่อน	 ๆ	 มีเพียง	 

(ร้อยละ	53)	รับทราบจาก	Facebook	Line	และป้ายประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข	โดยพบสาเหตุที่

ท�าให้ไม่มางาน	 คือ	 สถานท่ีจัดงานไกล	 สินค้าภายในงานสามารถซื้อหรือใช้บริการที่อื่นได้และการจราจรติดขัด	

โดยข้อสังเกต	พบว่า	สถานการณ์โควิด-19	ส่งกระทบต่อจ�านวนผู้มาร่วมงานค่อนข้างน้อย
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 2. ทัศนคติในภาพรวมต่อการรับรู้	 เชื่อมั่นและบอกต่อการใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 
ของผู้มาร่วมงานพบในระดับสูง	จากคะแนนเต็ม	5	คือพบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในโซนงานที่เป็นไฮไลท์	คือ
การนวดไทย	กญัชา	และบธูการบรู		พบว่าในภาพรวมมคีะแนนสงูคอื	4.37	ในด้านการให้บริการ	บรรยากาศ	และ
การให้บริการเป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ

 3. ผู้เข้าอบรมตลาดความรู้	มีจ�านวน	673	คน	พบว่า	ภาพรวม	36%	เป็นผู้เคยได้รับการอบรมมา 

ในปีก่อน	 ๆ	 และผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสูงและให้คะแนนความพึงพอใจสูงมาก	 

เฉลี่ยที่	 3.83	 แต่ให้คะแนนการน�าไปใช้ต่อน้อยลงที่	 3.72	 จากคะแนนเต็ม	 5.0	 สรุปได้ว่าผู้ที่ได้รับการอบรม 

มีความพึงพอใจระดับสูง

 4. ภาพรวมของผู้ร่วมงาน	พบว่า	มีความตั้งใจมางาน	โดยผู้เข้าร่วมงานตั้งใจจะมาชมนิทรรศการ 

ความรู้	 ตามด้วยซ้ือของสนับสนุนสินค้า	 ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในงาน	 (ฟรี)	 และพบว่า	 ส�าหรับผู้ที่เคยมางาน 
มหกรรมแล้ว	ตั้งใจจะมาซื้อสินค้ามากกว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก	 (ร้อยละ	68	และ	42)	 ในขณะเดียวกันมีข้อสังเกต 
ว่ามีผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรมีการวางประมาณเพื่อใช้จ่ายค่อนข้างน้อย	 ซึ่งภาพรวมผู้ที่เคยมางานแล้ว 
จะตั้งงบประมาณสูงกว่าผู้มาครั้งแรก	(763	และ	446	บาท)
	 การจัดงานมหกรรมฯ	 มีมาอย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่	 17	 แต่ผู้ที่มาร่วมงานยังตอบว่า	 ได้มาเรียนรู้เนื้อหา 
ใหม่	ๆ	โดยเฉพาะได้รู้จักยาจากสมุนไพรมากถึง	(ร้อยละ	52)	ตามมาด้วยเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับความเชื่อ
จากความรู้ใหม่	(ร้อยละ	26)	ซึ่งเป็นผลทั้งด้านบวกและลบจากการรับรู้ข่าว	fake	news	
	 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในภาพรวมได้รับความเชื่อมั่นสูง	 กรณีผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะมางานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติครั้งหน้า	 พบว่า	 มีความเชื่อมั่นเรื่องวิถีชีวิตใหม่ในภาพรวม	 และมั่นใจที่จะไปบอกต่อน้อย
กว่ากลุ่มที่บอกว่ามาแน่นอนอย่างชัดเจน	 ความมั่นใจของผู้จัดงานต่อวิถีชีวิตใหม่	 ความเชื่อมั่นในสมุนไพรและ 
การบริการจนสามารถบอกต่อคนอื่นได้	พบว่ามีคะแนนสูงโดยเฉพาะกลุ่มที่เคยมางานแล้ว			
	 กรณีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์	พบว่า	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	อายุเฉลี่ย	47	ปี	รายได้เฉลี่ย	(เฉพาะ 
ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม)	 62,564	 บาท/เดือน	 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�างานประจ�าอยู่ในภาคเอกชน	 โดยไม่ได ้
อยู่ในแวดวงที่เก่ียวกับสมุนไพรโดยตรง	 กรณีคนที่ไม่เคยมางานมหกรรมเลย	 แม้ตอบว่าสามารถหายาสมุนไพร
และบรกิาร	การรกัษา	และการนวดได้เอง	แต่การมางานมหกรรมสมนุไพรจะเป็นโอกาสทีจ่ะได้รบัการตรวจรกัษา
ทางการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกโดยตรง

 5. กระแสการซ้ือขายภายในงาน	 สรุปยอดจ�าหน่ายสินค้าตลอดระยะเวลา	 5	 วัน	 มีมูลค่ากว่า	 

33.6	 ล้านบาท	 (ปีที่แล้วมียอดจ�าหน่ายรวม	 21.9	 ล้านบาท	 โตขึ้น	 ร้อยละ	 53)	 วันที่มียอดจ�าหน่ายสูงที่สุดคือ	 
วันพฤหัสบดีที่	3	และวันศุกร์ที่	4	กันยายน	2563	คิดเป็น	(ร้อยละ	39	และ	26)	ตามล�าดับ	แตกต่างจากปีที่แล้ว		
ทีวั่นสดุท้ายคือวนัอาทติย์จะขายด	ีแต่ขณะเดยีวกนัในปีนีพ้บว่า	วนัสดุท้ายของงานทจี�านวนผูม้าเยีย่มชมงานมาก
ที่สุด	มูลค่ายอดจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มยา	เวชส�าอาง	และสปา	&	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	คิดเป็น	(ร้อยละ	56	และ	16)	
ตามล�าดับ	 และในวันที่สองของงานมีการจ�าหน่ายเคร่ืองจักรมูลค่าสูงกว่า	 10	 ล้านบาท	 ซึ่งยอดจ�าหน่ายที่น�า 
เสนอนี้	มิได้รวมยอดจ�าหน่ายของบูธในส่วนภาคีเครือข่าย	อาทิ	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	การจ�าหน่าย
ผ่านช่องทาง	Online	catalogue	ร้านการบูร	ส�าหรับมูลค่าในการเจรจาธุรกิจและยอดจ�าหน่ายต่อวันของร้านที่
ท�าให้ขึ้นมาอยู่ใน	10	อันดับแรกจากทั้งหมดประมาณ	300	ร้าน	อยู่ที่ประมาณ	50,000	บาท	ข้อสังเกตจากการ
ศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มร้านประเภท	 Corporate	 design	 อาจไม่มีรายได้สูงตามที่คาดหวังส่วนบูธท่ีไม่มิใช่ประเภท	

B2C	ก็มีความเป็นไปได้ในการขายด้วย	เช่น	ประเภทเครื่องจักร	(B2C)	ประเภทอาหาร	เป็นต้น	
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   6. ผลการสอบถามกลุม่เป้าหมายภายหลงังานผ่านไป 3 เดอืน	พบว่าในภาพรวม	(ร้อยละ	21)	 

จ�าเกี่ยวกับงานมหกรรมสมุนไพรไม่ได้	ส่วนบูธที่คนร่วมงานจ�าได้แม้ผ่านไป	3	เดือน	คือ	โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร	และโซนเกี่ยวกับกัญชา	ส�าหรับแนวโน้มที่จะมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	ครั้งถัดไปสูงถึง 

(ร้อยละ	80)	ซึง่การเปลีย่นแปลงทีอ่ยากเหน็ในงานมหกรรมฯ	ครัง้ถดัไป	คอื	มทีีส่�าหรบัพกัคอยมากขึน้	การควบคมุ

เรื่องเสียงของแต่ละบูธ	และปรับเปลี่ยนผังงานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	หรืออาการโรค	

										ในภาพรวมผลลัพธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	ครั้งที่	17	เกิดคุณค่าต่อระบบสุขภาพและประชาชน

ที่มาร่วมงานได้รับประโยชน์	 รวมทั้งเกิดการกระตุ้นการผลิตและบริโภคในระดับท่ีน่าพอใจ	 ผลการประเมินได้ 

ค้นพบประเด็นที่สะทอ้นจากผู้มาร่วมงานทีศ่ึกษาจาก	7	กลุม่เปา้หมายดงักล่าว	สรุปเป็นขอ้เสนอแนะการจัดงาน

ครั้งต่อไป	แบ่งเป็นด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

 ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งต่อไป

1. การสื่อสาร	 ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง	 Facebook	 และ	 Line	 อย่างต่อเนื่อง	 และกระตุ้น 

การสร้างสมาชิกภายในเพจเพื่อขยายฐานให้กว้างข้ึน	 และวางยุทธศาสตร์การส่ือสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

แต่ละกลุ่มท่ีแตกต่างกัน	 อาทิ	 กลุ่มคนท่ีเคยมางานแล้ว	 และคนที่ยังไม่เคยมางานมหกรรมสมุนไพรฯ	 รวมถึง 

กลุ่มเป้าหมายใหม่	ๆ	ในแต่ละปี	กลุ่มวัยรุ่น	ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการมาที่แตกต่างกัน	ยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ใช้

จึงแตกต่างกัน	 เช่น	 งานมหกรรมที่จัดปีละครั้งมีอะไรพิเศษต่างจากการซื้อผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าทั่วไปอย่างไร	

นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะจากกลุ่มสื่อควรให้กรมมีแผนการท�างานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่ือมวลชน

แต่ละประเภทตั้งแต่ก่อนงาน-ระหว่างงาน-หลังงาน	

2. การน�าเสนอความรู้ ควรมีการคัดเลือกและน�าเสนอเนื้อหาความรู้ทั้งส่วนวิชาการและภูมิปัญญา

สุขภาพที่ตอบสนองสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพและสังคมของประชาชน	 

ควบคู่กับการขับเคลื่อนความรู ้และความต้องการประชาชนโดยมุ่งเน้นในทุกมิติทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจ	 

เพิ่มการจัดบูธนิทรรศการและการจัด	 Business	matching	 ของกลุ่ม	 B2B	 น�าเสนอมากขึ้น	 เพื่อตอบสนอง 

ตามทิศทางนโยบายพัฒนาประเทศ		กรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ท�าการศึกษาวิเคราะห์ในแต่ละปี

ก่อนน�าเสนอความรู้	ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	รวมทั้งท�างานสื่อสาร

ให้ความรู้ต่อเน่ือง	 จึงเสนอว่ากรมจ�าเป็นต้องมีคณะท�างานศึกษาและวางแผนการน�าเสนอความรู้ก่อน-ระหว่าง-

หลังงาน	อย่างต่อเนื่อง

3. สถานที่และรูปแบบงาน	 มีความเป็นไปได้ทั้งรูปแบบ	On-site	 (Live	 streaming)	 และ	Online	 

โดยกรมคาดหวังว่าจะจัดการแสดง	 Virtual	 exhibition	 	 ในปีต่อไป	 ปีนี้พบว่ามีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์มากขึ้น	 

อาจด้วยสถานการณ์โควิด-19	และปัจจัยความสะดวกอื่น	ๆ	ส�าหรับปีหน้าควรมีระบบ	QR	code	เพื่อเก็บข้อมูล

ผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย	โดยกระตุ้นด้วยของรางวัล	(นอกเหนือจากการท�าประเมิน)

3.1		รูปแบบจัดงาน	 โดยส่วนใหญ่มองว่าเสน่ห์ของงาน	 คือ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

ของแต่ละภาคจากการประเมินพบว่า	 “ลานวัฒนธรรม	 ลานภูมิปัญญา”	 เป็นส่วนงานท่ีดึงดูดผู้เข้าร่วมได้เป็นมี 

ชีวิตชีวาและบุคลากรแต่ละจังหวัดเสนอให้น�าสมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม 

ของจังหวัดเป็นงานที่มีประโยชน์เชิงคุณค่าและมูลค่าต่อผู้จัดงานและผู้มาร่วมงาน
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3.2			 จดัแสดงนทิรรศการท่ีมชีวีติ	 ในแต่ละเรือ่งเมือ่ประชาชนมาดูงานสามารถเปิดโอกาสในการขายได้	 

(เหมอืนอย่างเช่น	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจดัท�า	คอื	แบบครบวงจรไม่แยกส่วน	ซึง่ส่งผลต่อความประทบัใจ 

ในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า)

3.3			 จัดพื้นที่ให้มีการกระจายความแออัดของบูธที่มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานยืนรอคิว	 อาทิ	 การจัดเก้าอี้	

หรอืทีร่อทีพ่กัเอ้ืออ�านวยทัง้คนรอควิและคนเดนิในงาน	หรอืพฒันาให้มรีะบบจดัการควิสมยัใหม่ด้วยดจิติอล	และ

ระบบการเตือนคนจองคิวขณะยังเดินอยู่ในงาน

3.4			การวางผงัทางเดนิทีท่�าให้คนร่วมงานเดินในงานมหกรรมฯ	ได้เร่ือย	ๆ	จะมส่ีวนกระตุ้นการใช้จ่าย

ในงาน	 โดยการออกแบบประสบการณ์ภายในงานท่ีตอบโจทย์	 ด้านความรู้และการซ้ือสินค้าและบริการให้ไป 

ควบคู่กัน	ส่งเสริมกันและกัน

3.5	 	การออกแบบบธูและเส้นทางเดนิให้สามารถเชือ่มโยงกบัประเภทสินค้า	ไม่ซ�า้ซ้อนกนั	จะเป็นการ

เปิดโอกาสให้สินค้าชนิดอื่น	ๆ 	มาน�าเสนอภายในงาน	และร้านค้าต้องท�าหน้าร้านให้ดึงดูด	รวมทั้งออกแบบหรือมี

ข้อตกลงการเปิดและปิดการขายให้มีประสิทธิภาพ	

3.6			การจัดท่ีนั่งส�าหรับพักคอย	 ควรมีการกระจาย	 โดยเฉพาะจุดที่ต้องรอคิวรับบริการ	 รวมถึงการ

ควบคุมเรื่องการใช้เสียงของแต่ละบูธ	เพราะอาจจะส่งผลให้ผู้ชมงานเดินเลี่ยงได้	วิธีการแก้ไข	คือ	จัดให้มีตาราง

เวลาในการน�าเสนอสินค้าและบริการ	เพื่อประชาชนร่วมงานจะได้วางแผนการเดินชมงานได้เองมากขึ้น	กรณีผู้ที ่

ไม่เคยมางาน	 ศึกษาพบว่ากว่า	 ร้อยละ	 17	 มักจะเดินดูไปเร่ือย	 ๆ	 จึงควรมีการอธิบายผังของงานมหกรรมฯ	 

ให้ผู้เข้าชมงานด้วย

3.7			สถานทีจ่ดังาน	ค่อนข้างมผีลต่อกลุม่ผูม้าร่วมงาน	สถานทีจ่ดังานปัจจบุนัอยูใ่นจดุทีส่่งผลให้ผูร่้วม

งานไม่สะดวกต่อการเดินทาง	รวมถึงกลุ่มที่มาจากต่างจังหวัด	อาจพิจารณาเปลี่ยนสถานที่จัดงานเพื่อขยายฐาน 

ผูเ้ข้าชมงาน	หรอืปรบัปรงุเรือ่งระบบขนส่งสาธารณะเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน	จะส่งผลให้ดึงกลุม่

เป้าหมายได้มากขึน้	อาท	ิพบหลายคนบอกให้จดังานในพืน้ทีก่ระทรวงสาธารณสขุ	มข้ีอเสนอว่า	การเปลีย่นสถาน

ที่จัดงานเป็นการขยับขยายฐานผู้เข้าชมงาน	

4. เน้นการมีส ่วนร่วมของภาคีสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ ่านการจัดงานมหกรรม  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีจุดเด่นและเป็นจุดแข็งแตกต่างจากกรมอื่นในเร่ือง	 “ภาคี 

เครือข่าย”	ทุกปีกรมได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	ของภาคสังคม	

จึงควรให้ความส�าคญักบัทกุกลุม่โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนทีค่วรรักษาไว้	และดึงทนุทาง

สังคมที่มีอยู่เข้ามาท�างานอย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น	คือการคิดวางแผนก�าหนดเป้าหมายการจัดงาน	 ไปจนถึงการ

จัดงาน	 โดยการประสานงานของทมีงานกรมทีร่บัผดิชอบเร่ืองนีต่้อเนือ่ง	 ตามโครงสร้างกรรมการท่ีกรมด�าเนนิการ

ให้เกิดธรรมาภิบาลอยู่แล้ว	

	 เนือ่งจากมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตฯิ	เป็นงานใหญ่	การท�างานต้องเน้นความต่อเนือ่ง	เตรียมงานล่วงหน้า

เป็นปี		ยิง่มปีระสบการณ์จะช่วยให้การจดังานเป็นมอือาชพีมากข้ึนไม่ต้องแก้ปัญหาหน้างานแบบมอืเปล่า	จึงเสนอ

ให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบเกาะติดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

อย่างชดัเจนขึน้มาเป็นหน่วยหนึง่	ท�าหน้าทีด่แูลรบัผิดชอบเร่ืองงานนีโ้ดยเฉพาะ	มบีทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ

ชดัเจน	ประสานความร่วมมอื	ท�างานตลอดทัง้ปี	สะสมบทเรยีน	tacit	knowledge	การท�างาน	และต้อง	recognize	

หน่วยนี	้ให้มขีวญัก�าลงัใจตามระบบงาน
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ส่วนที่ 1

พิธีเปิด ปาฐกถาพิเศษ 

และเวทีเชิดชูเกียรติ
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พิธีเปิด 
ปาฐกถาพิเศษ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจ�าปี

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ณ อาคาร 10 – 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 กล่าวรายงาน   นพ.สุขุม	กาญจนพิมาย		 	 	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

 ปาฐกถาพิเศษ	 นายอนุทิน	ชาญวีรกูล		 	 	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
	 	 	 	 	 	 	 	 ว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	 การจัดงาน	 “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 และการประชุมวิชาการประจ�าปี	 การแพทย์แผนไทย	 

การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	 ครั้งที่	 17”	 ครั้งนี้	 ถือเป็นเวทีการขับเคลื่อนและสื่อสาร

นโยบายระดับชาติ	ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	การแพทย์ทางเลือก	และสมุนไพร	ให้ประชาชน

ได้รูจ้กัคณุค่าและการใช้ประโยชน์จากสมนุไพร	และการนวดไทยในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ	เกดิการพฒันา 

งานวิจัย	 สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับ	 รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	 และรูปแบบท่ีทันสมัยให้เกิดความช่ืน

ชอบและใช้อย่างกว้างขวาง	เกดิการยกระดับนวตักรรมอตุสาหกรรมและเทคโนโลยด้ีานสุขภาพ	ให้สามารถเชือ่ม

โยงเศรษฐกิจท้ังภายในและต่างประเทศเกิดมูลค่า	 และความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญา	 และส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี	 ด้วยความร่วมมือของทุกหน่วยงาน	 ในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์

ทางหลกัในการสร้างสุขภาวะของประชาชน	ตลอดจนการคุม้ครอง	อนรุกัษ์ภมูปัิญญาเพ่ือน�าไปสูก่ารใช้ประโยชน์

อย่างขว้างขวางด้านการแพทย์แผนไทย	ส่งเสริมการบริการสมุนไพรไทย	และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	ให้สามารถ

แข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศ	ส่งผลให้เกิดความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน		

	 สิ่งที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	ภูมิปัญญาการนวดไทย	ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นศาสตร์ที่ใช้ใน

การดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับครอบครัว	ชุมชน	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	กระทรวงสาธารณสุข	โดยกรม

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ขับเคลื่อน	“นวดไทย	มรดกไทย	มรดกโลก”	เข้าสู่	UNESCO	และได้

รับการประกาศให้	 “นวดไทย”	 เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ	 และได้ด�าเนินการจัดท�า

มาตรฐานนวดไทยระดบัชาต	ิร่วมกบัเครอืข่ายมหาวทิยาลัย	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ด�าเนนิการพฒันา

หน่วยประเมินรับรองมาตรฐานนวดไทย	 ยกระดับสู่	 Thai	Wellness	 ควบคู่กับการจัดท�าอัตลักษณ์นวดไทย	 

4	ภาค	ตลอดจนด�าเนินการอบรมนวดไทย	372	ชั่วโมง	สู่การสร้างงาน	สร้างอาชีพ	มากกว่า	350	คน	



12 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

	 กัญชาทางการแพทย์แผนไทย	ปัจจบุนัได้เปิดให้บรกิารในคลนิกิมากกว่า	353	แห่ง	ทีผ่่านมามผีูร้บับรกิาร

โดยผ่านเกณฑ์การรักษา	 และรับการจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมกว่า	 62,597	 ครั้ง	 โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาการ 

ที่รับบริการสูงสุด	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 นอนไม่หลับ	 ลมปะกังหรือไมเกรน	 ปวดศีรษะ	 สันนิบาตลูกนกหรือ 

โรคพาร์กินสัน	 และปวดหลัง	 จากการติดตามผลการรักษา	 ผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษามีอาการดีข้ึนและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีนวัตกรรมการจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อรับบริการผ่าน	Application	Dr.Ganja	 in	TTM	และ 

ยังเป็นแอปพลิเคชันเพื่อสืบค้นข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย	 และผลักดันเข้าสู่บัญช ี

ยาหลักแห่งชาติ

	 ผมขอขอบคุณ	 องค์กรเจ้าภาพ	 องค์กรสนับสนุนทุนจัดงาน	 และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงาน	 

ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 

การแพทย์ทางเลือก	 และสมุนไพรไทย	 มีบทบาทหลักในการสร้างสุขภาวะของประชาชนทั้งหลายและส่งเสริม

เศรษฐกิจของชาติได้เป็นอย่างดี	 และขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2563	 

ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	พ.ศ.	 2563	 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ	

พ.ศ.	2563	รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุ	ด้านการแพทย์แผนไทย	ประจ�าปี	2563	และผู้ที่ได้รับรางวัล

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น	ประจ�าปี	2563	มา	ณ	โอกาสนี้ด้วย	

	 พธิเีปิดงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตไิด้รับเกยีรติจาก	นพ.สุขมุ	กาญจนพมิาย	ปลดักระทรวงสาธารณสขุ	

กล่าวรายงาน	โดยมี	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ประธาน

ในพธิ	ีกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพเิศษ	เรือ่ง	“นวดไทย	สมนุไพรไทย	สร้างสขุทกุวยั”	และมอบประกาศเกยีรติคณุ

และโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ	โดยมีรางวัลดังต่อไปนี้

1. หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	1	รางวัล	

2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	(Prime	Minister	Herbal	Awards:	PMHA)	พ.ศ.	2563	 

จ�านวน	15	รางวัล		

3. พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ	พ.ศ.	2563	จ�านวน	14	รางวัล

4. ชมรมผู้สูงอายุ	จ�านวน	4	รางวัล

5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2563	จ�านวน	2	รางวัล



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข 

13

รางวัลเชิดชูเกียรติ
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

      พ่อหมอหมวก  คงศรี
ยะโก๊ะ  หมอพื้นบ้านชาวพุทธ ในท่ามกลางพหุวัฒนธรรมอันงดงาม 
บ้านจะแนะ	(หมู่	2)	ชุมชนมนังซีโป	ต�าบลจะแนะ	อ�าเภอจะแนะ	

จังหวัดนราธิวาส
อ�านวยการโดย คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมูลนิธิสุขภาพไทย

 พ่อหมอหมวก คงศรี	 เป็นหมอพ้ืนบ้านชาวพุทธในชุมชน 

ที่คนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม	ในชุมชนมนังซีโป	ต�าบลจะแนะ	อ�าเภอจะแนะ	

จังหวัดนราธิวาส	เกิดเมื่อวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2479	ปัจจุบันอายุ	84	ปี

	 พ่อหมอผู้ท่ีได้รับถ่ายทอดซึมซับจากตาหมอเสาร์มีทั้งด้านสมุนไพรบ�าบัดและพิธีกรรมบ�าบัด	 ในด้าน

สมนุไพรมีต�ารบัยาพืน้บ้านทีเ่รียนรูโ้ดยตรงจากตาหมอเสาร์และน�ามาใช้	3	ต�ารบั	ได้แก่	(1)	ยารกัษาโรคเริม	งสูวัด	

ไฟลามทุ่ง	(2)	ยารักษาอาการไข้	(3)	ยารักษากระดูกแตก	รวมถึงต�ารับยารักษากระดูกของหมอออน	และได้รับ

สืบทอดจากบรรพบุรุษตาทวดหมอด�าลีคมอย่างน้อย	๖	ต�ารับ	ได้แก่	 (1)	ยารักษาเหงือกและฟัน		 (2)	ยารักษา

สะเก็ดเงิน	(3)	ยามะเร็ง	(4)	ยาไต	(5)	ยาริดสีดวงจมูก	(6)	ยาแก้พยาธิในเด็ก	นอกจากนี้ยังมีต�ารับยาที่พ่อหมอ

หมวกคิดค้นเอง	 เช่น	 ยากระชับมดลูก	 และยังมีต�ารับยาที่ได้มาจากหมอท่านอ่ืนและคัมภีร์แพทย์แผนไทย	 เช่น	 

ยาขับโลหิตเสียและยาขับน�้าคาวปลา	ยารักษาเบาหวาน	ยารักษาริดสีดวงทวาร	ยารักษาเหงือกและฟัน	ยารักษา

โรคผิวหนัง	เป็นต้น

	 พ่อหมอหมวก	คงศร	ีได้รบัการพจิารณาโดยคณะกรรมการพฒันาภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสขุภาพแห่งชาต	ิ 

มติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก	 และประกาศเกียรติคุณพ่อหมอหมวก	 คงศรี	 เป็นหมอไทยดีเด่นแห่งชาต ิ

ประจ�าปี	พ.ศ.	2563
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

(Prime Minister Herbal Awards: PMHA) พ.ศ. 2563

จ�านวน	15	รางวัล

ประเภทผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

ชื่อผลิตภณัฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ

ยาอมสารสกัดสมุนไพรตรา	I-HERB	OTC บริษัท	มิลลิเมด	จ�ากัด

แอนดร็อกซิล บริษัท	แก้วมังกรเภสัช	จ�ากัด

ยาน�้าแก้ไอเด็ก	ตรามิสเตอร์เฮิร์บ บริษัท	อ้วยอันโอสถ	จ�ากัด

ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

ชื่อผลิตภณัฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ

ขมิ้นโกลด์เซรั่ม	 บริษัท	เอ็ม.วาย.อาร์.	คอสเมติคส์	โซลูชั่น	จ�ากัด

ถิรา	พรีเชียส	โบทานิเคิล	เฟซ	แอนด์	เนค	ครีม บริษัท	ผลิดา	จ�ากัด

อมินตา	สกิน	เพอร์เฟคชั่น	เซรั่ม					 บริษัท	อมินตาคอสโม	จ�ากัด

ประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

ชื่อผลิตภณัฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอเมก้า	จากน�้ามันจมูกข้าวกล้อง

ผสมน�้ามันถั่วดาวอินคา	(ตรา	ริซสเตอรอลส์)

บริษัท	เมดิฟูดส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

บอนเน่	(ผงงาด�า,ใบมะรุมผง,โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง)	

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัท	ขาวละออเภสัช	จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดง	เบเน บริษัท	เบเน	ลิฟวิ่ง	จ�ากัด

ประเภทผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

ชื่อผลิตภณัฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ

Mineral	hair	spa	shampoo	for	anti	hair	loss	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	ภูโคลน	คันทรีคลับ

ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ดีเด่นระดับชาติ

ชื่อผลิตภณัฑ์ ชื่อผู้ประกอบการ

ครีมบ�ารุงผิวน�้านมข้าว วิสาหกิจชุมชนชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน

ผลิตภัณฑ์	ล้างห้องน�้าธรรมชาติบูมกรีนพลัส บริษัท	ไบโอไบรท์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

โลชั่นเปลือกกล้วยไข่	 สมุนไพรพญาไพร
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ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

บริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จ�ากัด

ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ 

ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด		ฟาร์มเห็ดหลินจือบ้านราชพฤกษ์	พิษณุโลก

ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ

วิสาหกิจชุมชนวชิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา

โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติประเภทโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพนา	จังหวัดอ�านาจเจริญ
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          พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2563 
 จ�านวน	14	รางวัล

ระดับเพชร 

ประเภทส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

		ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม	เขตสุขภาพที่	7

ประเภทโรงพยาบาลชุมชน 

	 	 โรงพยาบาลท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เขตสุขภาพที่	11

ระดับประเทศ 

ประเภทส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

									 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	เขตสุขภาพ	ที่	7

 

									 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา	จังหวัดสงขลา	เขตสุขภาพที่	12

 

	 	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เขตสุขภาพที่	11

ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 

 

	 โรงพยาบาลสิรินธร	จังหวัดขอนแก่น	เขตสุขภาพที่	7

	 โรงพยาบาลราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	เขตสุขภาพที่	5

	 โรงพยาบาลบึงกาฬ	จังหวัดบึงกาฬ	เขตสุขภาพที่	8
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ประเภทโรงพยาบาลชุมชน 

	 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เขตสุขภาพที่	11

	 โรงพยาบาลหนองสองห้อง	จังหวัดขอนแก่น	เขตสุขภาพที่	7

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี	จังหวัดปัตตานี	เขตสุขภาพที่	12

ประเภทโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล/สถานอีนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชนิี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเกาะแก้ว	จังหวัดภูเก็ต	เขตสุขภาพที่	11

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลโพสังโฆ	จังหวัดสิงห์บุรี	เขตสุขภาพที่	4

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลธาตุทอง	จังหวัดสกลนคร	เขตสุขภาพที่	8

สแกนเพื่อดาวโหลดข้อมูล

พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ	ปี	2563

(กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ	

กองวิชาการและแผนงาน	

          ชมรมผู้สูงอายุ จ�านวน 4 รางวัล

ชมรมผู้สูงอายุต�าบลภูเงิน	อ�าเภอเสลภูมิ	จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมรมผู้สูงอายุม่วงงาม	อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา	

1)		ชมรมผู้สูงอายุต�าบลช่องลม	อ�าเภอลานกระบือ	จังหวัดก�าแพงเพชร

2)		ชมรมผู้สูงอายุต�าบลบ้านไฮ่	–	โนนอุดม	อ�าเภอวาริชภูมิ	จังหวัดสกลนคร



18 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น 

ประจ�าปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 2 รางวัล

นายสุขกมล สุขสว่างโรจน์
เภสัชกรช�านาญการ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวจิตรณิญาณ์  ฐิติปัญญรัตน์
แพทย์แผนไทยช�านาญการ

โรงพยาบาลพนัสนิคม

“เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจ�าปี พ.ศ. 2563            

สังกัดกระทรวงสาธารณสขุ	ซึง่ได้รบัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทย์แผนไทย	หรอืการแพทย์

แผนไทยประยุกต์	ตาม	พ.ร.บ.	วิชาชีพการแพทย์แผนไทย	พ.ศ.	2556	ที่ทุ่มเท	อดทน	เสียสละในการ

ปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนมีสุขภาพดี”	โดยมีผู้ได้รับคัดเลือก	จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่
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ส่วนที่ 2

เวทีวิชาการ
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    การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

	 การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาต	ิ

คร้ังที่	 17	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนางานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน			 

และการแพทย์ทางเลือก	 ให้มีคุณภาพมาตรฐานและขับเคลื่อนเครือข่ายให้มีความหลากหลาย	ทั้งในระดับพื้นที่

และระดับชาติ	 ในเชิงวิชาการและการดูแลสุขภาพของประชาชน	 สร้างความร่วมมือ	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง

 หัวข้อการประชุม 1)	การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ

	 	 	 	 2)	การพัฒนาเพื่อยกระดับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

	 	 	 	 3)	การจัดการเพื่อน�าการแพทย์แผนไทยไปใช้ประโยชน์

	 	 	 	 4)	ประเด็นวิชาการร่วมสมัย

 รูปแบบห้องประชุมวิชาการ	 ห้องใหญ่	(Plenary	Session)	 	

	 	 	 	 	 ห้องเล็ก	(Symposium	Session)	 	

 รูปแบบการประชุมวิชาการฯ	 On	site	และ	Online	

 จ�านวนรอบการประชุมวิชาการ ห้องใหญ่	(Plenary	Session)	 	 จ�านวน	3			ห้อง

	 	 	 	 	 ห้องเล็ก	(Symposium	Session)	 	 จ�านวน	11	ห้อง

 ระยะเวลาการด�าเนินการ 	 วันที่	2	–	3	กันยายน	2563	

 สถานที่ 	 	 	 ห้องประชุมฟีนิกซ์	1	–	6	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	

	 	 		 	 	 เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

 กลุ่มเป้าหมาย 	 	 	 1)	ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

	 	 	 	 	 2)	บุคลากรสาขาวิชาชีพต่าง	ๆ	เช่น	แพทย์	เภสัชกร	พยาบาล	

	 	 	 	 	 				แพทย์แผนไทย	นักวิชาการสาธารณสุข	เป็นต้น

	 	 	 	 	 3)	นักวิชาการ

	 	 	 	 	 4)	นิสิต/นักศึกษา

	 	 	 	 	 5)	องค์กรธุรกิจ	ภาคเอกชน	องค์กรชุมชน

	 	 	 	 	 6)	ประชาชนผู้สนใจ

	 ประเด็นวิชาการที่มีการเสวนาในการประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	 ครั้งที่	 17	 เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักของการงานมหกรรมสมุนไพร 

แห่งชาติฯ	 ครั้งท่ี	 17	 คือ	 “นวดไทย	 สมุนไพรไทย	 สร้างสุขทุกวัย”	 ซึ่งการนวดไทยได้ถูกประกาศให้เป็นมรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ	 (Intangible	 Cultural	 Heritage)	 จากองค์การยูเนสโก	

(UNESCO)	โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม	

1 การประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
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 การนวดไทยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยที่มีการสืบสานมาแต่โบราณกาล	 จนสมัยปัจจุบัน

ได้มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้แห่งศาสตร์แขนงนี้เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย	 ตั้งแต่การนวด 

พื้นบ้านในชุมชน	การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน	รวมไปถึงการนวดเพื่อ

การบ�าบัดรักษาในสถานพยาบาลต่าง	ๆ	และหัวข้อเกี่ยวกับสมุนไพรไทย	ได้จัดให้มีการอภิปรายในประเด็นที่อยู่

ในกระแสความสนใจของประชาชนในปัจจุบัน	อาทิ	“กัญชา	กัญชง	กระท่อม”	และหัวข้อที่สามารถขยายผลใน

กลุม่ตลาดอุตสาหกรรมสมนุไพร	เช่น	“แบบจ�าลองธรุกจิสมนุไพร”	อกีทัง้จากทีม่สีถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 จึงจัดให้มีหัวข้อวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง	 เพ่ือให้เป็นเวทีวิชาการส่ือสาร

กับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์	 เพื่อเป็นโอกาสในการน�าการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยไปใช	้ 

ซึง่ถือว่าเป็นความท้าทายอกีอย่างของวงการแพทย์แผนไทย	ทัง้นีโ้ดยมุ่งหวงัให้เกิดการน�าการนวดไทย	สมนุไพรไทย	 

ไปใช้และเกิดสุขภาพดีในทุกกลุ่มวัย	

ตารางแสดงหัวข้อและเอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

รูปแบบในการประชุมวิชาการ หัวข้อการประชุมวิชาการ

ห้องวิชาการประเด็นรวม	

(Plenary	session

P1	การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย	โอกาสและความท้าทายในสถานการณ์	COVID-19

P2	นโยบาย	สถานการณ์การปลูก	และการผลิตทางการแพทย์	“กัญชา	กัญชง	กระท่อม”

P3	แบบจ�าลองธุรกิจสมุนไพร	“เรื่องเล่าจากความส�าเร็จ”	

					Herbal	Business	Model	:	the	success	cases

ห้องวิชาการประเด็นย่อย	

(Symposium	session)

S1	ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์

S2	รูปแบบการนวดไทยในสถานการณ์	New	Normal

S3	นวดไทยกับการบ�าบัดอาการนอนไม่หลับ

S4	การวิจัย	&	ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

S5	การบริการการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์	COVID-19

S6	เสริมภูมิด้วยสมุนไพรต้านโรคอุบัติใหม่	กับ	สวก

S7	ยาจากสมุนไพร:	ความท้าทายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

S8	รูปธรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

S9	ประสบการณ์งานวิจัยสมุนไพรของนักวิจัยมืออาชีพ

S10	การแพทย์บูรณาการทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพ

S11	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ	เพื่อก้าวสู่สากล



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข 
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 ตารางแสดงจ�านวนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

ห้องวิชาการ On site (คน) On line (Visit)

P1 190 1,818

P2 180 1,212

P3 110 314

S1 110 1,061

S2 109 745

S3 40 586

S4 88 4,458

S5 30 176

S6 39 788

S7 34 262

S8 32 496

S9 34 320

S10 43 1,051

S11 33 345

รวม 1,072 13,632

อ้างอิง : สาระการประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
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	 พบว่า	 มีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจ�าปีผ่านระบบ	On	 site	 จ�านวน	 1,072	 คน	 และผ่านระบบ	 

Online	 จ�านวน	 13,632	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 14,704	 คน	 ส�าหรับหัวข้อวิชาการประเด็นรวม	 (Plenary	 session)	 

ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมระบบ	On	site	และ	Online	มากที่สุดคือ	“P1 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 

โอกาสและความท้าทายในสถานการณ์ COVID-19”	หวัข้อประชมุวชิาการประเด็นย่อย	(Symposium	session)	 

ที่มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอภิปราย	เสวนา	ผ่านระบบ	On	site	มากที่สุด	คือ	“S1 ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการ

ใช้กญัชาทางการแพทย์ออนไลน์”	และประเดน็ทีม่ผีูส้นใจเข้าร่วมผ่านระบบ	Online	มากท่ีสดุคอื	“S4 การวจิยั 

& ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” 

รายนามวิทยากรการประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข 
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สาระการประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน

และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

 การรับรองคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

 ผู้เข้าร่วมประชมุวชิาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พืน้บ้าน	และการแพทย์ทางเลอืก 

แห่งชาติ	ครั้งที่	17	สาขาแพทย์	เภสัชกร	แพทย์แผนไทย	และแพทย์แผนไทยประยุกต์	โดยสามารถ

เก็บคะแนนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแต่ละสาขา	ดังแสดงในตาราง
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การประกวดผลงานวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก 

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 17	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ	 การศึกษาวิจัย 

องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พ้ืนบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	 ระหว่างนักวิชาการ	 ผู้ปฏิบัติงานใน

ภาครัฐ/ภาคเอกชน	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพ	นักวิจัย	 และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา	 

ให้เกิดความรู ้ใหม่	 ๆ	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้พัฒนางาน	 พัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	 

และกระตุ ้นให้เกิดการท�าวิจัยด้านสมุนไพร	 การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือก	 

ให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ช ่วยสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนผู ้ รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์	 

และสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างเศรษฐกิจชาติต่อไป

 ผูท้รงคณุวฒุิ

 คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณารางวัลกลุ่มทั่วไปและนักศึกษา (Academics)

	 	 	 1.	นายประวิทย์		อัครเสรีนนท์				 	 	 	 	 															

	 สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2.	นายประสิทธิ์	ลีระพันธ์															 	 	 	

	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์	

3.	นางศรีจันทร์	พรจิราศิลป์	 	 	

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

4.	นางสาวกุสุมา	ศรียากูล		 	

	 ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์	คณะแพทย์ศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

5.	นายสมศักดิ์	นวลแก้ว			 																																										

	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		

6.	นางปารัณกุล	ตั้งสุขฤทัย	 	 																																

	 ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์	คณะแพทย์ศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

2 การประกวดผลงานวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
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คณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณารางวัลกลุ่ม R2R และนวัตกรรม

1.	 นางสาวอัญชลี	จูฑะพุทธิ			 	 	 	 	
	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2.		นายยงศักดิ์	ตันติปิฎก	 	 	 	 	 	 	
	 ส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
3.		นางสาวรุจินาถ	อรรถสิษฐ			 	 																													
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์
4.		นางสาวปารณัฐ	สุขสิทธิ์	 	 																																	
	 ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5.		นางสาวภวัญญา	มีมั่งคั่ง	 	 	 	 	 	
	 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6.		นางรัชนก	สิทธิโชติวงศ์	 	 				
	 โรงพยาบาลสุรินทร์	จังหวัดสุรินทร์
7.		นางสาวรัชนี	จันทร์เกษ	 	 										
	 กองวิชาการและแผนงาน
	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
8.			นางสาวสุภัทรา	รังสิมาการ		 	 	 	 	

	 สถาบันการแพทย์แผนไทย

	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9.		นายกุลธนิต	วนรัตน์		

	 สถาบันการแพทย์แผนไทย

	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ประเภทของผลงานวิชาการ    

	 ผลงานวชิาการด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พืน้บ้าน		และการแพทย์ทางเลอืก	น�าเสนอ	3	ประเภท	

ดงันี้	

	 	 1.	ผลงานวิชาการของนักวิชาการและนักศึกษา	(Academic	research)	

	 1.1		ระดับนักวิชาการและนักศึกษาหลังปริญญา	สาขาวิทยาศาสตร์	 

	 	 สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	(G)

	 1.2		 ระดบันกัศกึษาปรญิญาตร	ีสาขาวทิยาศาสตร์	สาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์	(S)

	 2.	ผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน	(R2R)

	 	 2.1		ระดับผู้ปฏิบัติงาน	(R2R)

	3.	ผลงานที่เป็นนวัตกรรม	(Innovation)
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 การน�าเสนอผลงานวิชาการ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 1.  ประเภทการน�าเสนอ	ม	ี2	แบบ	ได้แก่	แบบบรรยาย	(Oral	Presentation)	และแบบโปสเตอร์	

(Poster	Presentation)	และเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการน�าเสนอผลงานวิชาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยการน�าเสนอผ่านระบบออนไลน ์ 

	 2.		 การน�าเสนอแบบบรรยายผ่านระบบออนไลน์	น�าเสนอเป็นภาษาไทย	ระยะเวลา	12	นาที	

และตอบข้อซักถาม	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	3	นาที	โดยใช้โปรแกรม	Power	Point

	 3.			ผู ้ที่ได้รับรางวัลล�าดับที่	 1-3	 ของแต่ละประเภท	 จะได้รับเชิญน�าเสนอผลงานเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการท่ีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	พร้อมกับรับโล่ห์รางวัลภายในงานฯ	 เง่ือนไข 

การรับรางวัล	ดังนี้

1)			มีใบรบัรองว่าผ่านความเหน็ชอบคณะกรรมการวจิยัในมนษุย์ในกรณทีีเ่ป็นการวจิยัทางคลนิกิ	

2)			กรณีที่เป็นนิสิต/นักศึกษา	 ต้องมีใบยินยอมจากอาจารย์ท่ีปรึกษาลงนามรับรองตาม 

แบบฟอร์ม

	 4.		 ผลงานวชิาการทีผ่่านการคดัเลอืก	จะได้รบัการเผยแพร่บทคดัย่อ	เอกสารรวบรวมบทความ

บทคัดย่อทีน่�าเสนอในการประกวดผลงานวชิาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พืน้บ้าน	และการแพทย์

ทางเลือกแห่งชาติ	ครั้งที่	17	(Proceedings	of	The	17th		National	Conference	on	Thai	Traditional	and	

Alternative	Medicine)	

	 5.	 ผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการวิจัยในมนุษย	์ 

จะได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 (ฉบับเสริม)	 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 ระยะเวลาด�าเนินการ 

 เปิดรับสมัครผลงานวิชาการระหว่าง	1	ตุลาคม	–	31	ธันวาคม	2562	เนื่องจากสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	จึงขยายระยะเวลาถึงเดือนมกราคม	2563 เปิดรับสมัครผลงาน

วชิาการผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์	(E-mail)	และเวบ็ไซต์	(Website)	โดยมผู้ีสนใจร่วมส่งผลงานวชิาการจ�านวน

ทั้งสิ้น	157	เรื่อง	จ�าแนกประเภทผลงานวิชาการ	ดังนี้

1.		ผลงานของวิชาการของนักวิชาการและนักศึกษาหลังปริญญา	(G)	จ�านวน	33	เรื่อง

2.		ผลงานวิชาการของนิสิต	นักศึกษา	ปริญญาตรี	(S)	จ�านวน	29	เรื่อง	 	

3.		ผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน	(R2R)	จ�านวน	56	เรื่อง

4.		ผลงานประเภทนวัตกรรม	(I)	จ�านวน	39	เรื่อง		



34 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

ตารางแสดงจ�านวนผลงานวิชาการที่ส่งเข้าร่วมการประกวดผลงานวิชาการประจ�าปีฯ
   

ประเภท E-mail Website รวม รวม

G 19 14 33 62

S 22 7 29

R2R 29 27 56 95

I 22 17 39

   หมายเหตุ 
1.		ผลงานของวิชาการของนักวิชาการและนักศึกษาหลังปริญญา	(G)	
2.		ผลงานวิชาการของนิสิต	นักศึกษา	ปริญญาตรี	(S)	
3.		ผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน	(R2R)	
4.		ผลงานประเภทนวัตกรรม	(I)	

  

	 	 พบว่า	 มีผู ้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการเข้าร่วม

ประกวด	ประเภทผลงานวชิาการของผูป้ฏิบตังิาน	(R2R)	มาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ	36	รองลงมาเป็นประเภทนวัตกรรม	 (I)	

ร้อยละ	25	ผลงานของวิชาการของนักวิชาการและนักศึกษา

หลังปริญญา	 (G)	 ร้อยละ	21	และผลงานวิชาการของนิสิต	

นักศึกษา	ปริญญาตรี	(S)	ร้อยละ	18	ตามล�าดับ	

ตารางแสดงจ�านวนผลงานวิชาการที่ส่งเข้าประกวดผลงานวิชาการประจ�าปี

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

รูปแบบ
การน�าเสนอ

ประเภท
ผลงานวิชาการ

จ�านวนผลงาน
ที่ส่งเข้าประกวด

(เรื่อง)

จ�านวนผลงาน
ที่ผ่านการคัดเลือก

(เรื่อง)

แบบบรรยาย
(Oral	Presentation)	

แบบโปสเตอร์	(Poster	
Presentation)

ผลงานวิชาการประเภททั่วไป	(G)	
-	วิทยาศาสตร์
-	สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

33 25

ผลงานวิชาการนักศึกษาปริญญาตรี	(S)
-	วิทยาศาสตร์
-	สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

29 22

ผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน	(R2R)	
-	วิทยาศาสตร์
-	สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

56 32

ผลงานประเภทนวัตกรรม	(I) 39 21

รวม 157 เรื่อง 100 เรื่อง
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การประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ 17 (The 17th National 
Conference on Thai Traditional and Alternative Medicine) 
ในวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ฉบับเสริม) 

 จ�านวนผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล	 ในการประกวดผลงานวิชาการประจ�าปีการแพทย์ 

แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	ครั้งที่	17

1. การน�าเสนอประเภทวาจา (Oral Presentation)
 1.1		 กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา	(G)	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		 จ�านวน	3	รางวัล	

1.2			กลุ่มผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี	(S)	

รางวัลชมเชย		 	 	 จ�านวน	3	รางวัล	

1.3		 กลุ่มผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน	(R2R)	

รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	 	 จ�านวน	1	รางวัล		

รางวัลชนะเลิศอันดับ	2	 	 จ�านวน	1	รางวัล			

รางวัลชนะเลิศอันดับ	3	 	 จ�านวน	1	รางวัล

1.3		 กลุ่มผลงานประเภทนวัตกรรม	(I)	

รางวัลชนะเลิศอันดับ	1	 	 จ�านวน	1	รางวัล		

รางวัลชนะเลิศอันดับ	2	 	 จ�านวน	1	รางวัล			

รางวัลชนะเลิศอันดับ	3	 	 จ�านวน	1	รางวัล

2.  ประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation)

	 2.1		กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา	(G)	

	 รางวัลชมเชย	 จ�านวน	3	รางวัล	

	2.2			กลุ่มผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี	(S)	

	 รางวัลชมเชย	 จ�านวน	3	รางวัล	

2.3			 กลุ่มผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน	(R2R)	

รางวัลชนะเลิศอันดับ	1		 จ�านวน	1	รางวัล		

รางวัลชนะเลิศอันดับ	2		 จ�านวน	1	รางวัล			

รางวัลชนะเลิศอันดับ	3		 จ�านวน	1	รางวัล

2.4		 กลุ่มผลงานประเภทนวัตกรรม	(Innovation)	

รางวัลชนะเลิศอันดับ	1		 จ�านวน	1	รางวัล		

รางวัลชนะเลิศอันดับ	2		 จ�านวน	1	รางวัล			

รางวัลชนะเลิศอันดับ	3		 จ�านวน	1	รางวัล



36 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

รายชื่อบทความที่ได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 17
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38 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัล ประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 17

ประเภท Oral Presentation  
กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศกึษาหลังปริญญา (G)

ฤทธิ์ยับยั้งของสาร 7-Methoxyheptaphylline ของรากส่องฟ้าในเซลล์เพาะเลี้ยง

	 โดย			 พรทิพย์ ไววุฒ	ิ 	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
  มงคลภัณฑ์ ตันติวัชรกุลธร 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	
  ฉวี เย็นใจ 	 		 	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
  จันทนา บุญยะรัตน	์	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

   

	 การตายของเซลล์ประสาทจากอนุมูลอิสระ	 ได้แก่	 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจท�าให้เกิดโรคทางระบบ

ประสาท	 เช่น	 อัลไซเมอร์	 ในทางตรงกันข้ามการตายของเซลล์ที่จ�ากัดหรือน้อยเกินไปเป็นสาเหตุของ 

โรคมะเร็งได้	ดงัน้ันการควบคมุสมดลุการตายของเซลล์จงึเป็นเป้าหมายในการรกัษาโรคอัลไซเมอร์และมะเรง็	งาน

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสาร	 7-Methoxyheptaphylline	 (7-MH)	 ที่สกัดจากรากส่องฟ้า	

(Clausena harmandiana)	ซึง่เป็นไม้พุม่ขนาดเลก็มสีรรพคณุแก้ปวดหวัและปวดท้อง	โดยทดสอบฤทธิข์องสาร	

7-MH	 ต่อเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์	 (SHSY-5Y)	 ท่ีถูกเหนี่ยวน�าด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	 และทดสอบ

ความเป็นพิษของสารต่อเซลล์มะเร็งประสาทและเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก	(LNCaP)	

 ผลการศึกษา พบว่า	สาร	7-MH	สามารถป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์	

โดยผลการทดลองสัมพันธ์กับผลจาก	Flow	cytometry	และการศึกษาสัณฐานวิทยาของเซลล์	โดยมีกลไกผ่าน

การยับยั้งโปรตีนที่เหนี่ยวน�าอะพอพโทซิส	ได้แก่	p-GSK-3,	p-p38,	BAX	และ	cleaved-caspase-3	แต่กระตุ้น	

Bcl-2,	Mcl-1	และ	Bcl-xL	ในทางตรงข้ามพบว่า	7-MH	กระตุ้นการเกิด	cleaved	ของ	caspase-3	และ	GSK-3	

แต่ยับยั้ง	Mcl-1	 และ	 Bcl-2	 ในเซลล์มะเร็งประสาท	 ส�าหรับในเซลล์	 LNCaP	พบว่า	 7-MH	 เหนี่ยวน�าให้เกิด 

การตายของเซลล์โดยการยับยั้งการกระตุ้น	NF-κB/p65	p38	Akt	ERK	และ	MAPK13	วิธี	molecular	docking	

แสดงให้เห็นว่าเป้าหมายของ	7-MH	คือ	TAK1	kinase	โดยกับต�าแหน่ง	4GS6	ได้ดีกว่า	5V5N	งานวิจัยนี้แสดง

ให้เหน็ว่าสาร	7-MH	เหนีย่วน�าให้เกดิการตายของเซลล์มะเร็งและป้องกนัการตายของเซลล์ประสาทจากไฮโดรเจน

เปอร์ออกไซด์โดยการควบคุมวิถี	GSK-3	ผ่าน	TAK1	kinase
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ประสิทธิผลของการรับประทานแคปซูลหอมแดง 

ร่วมกับยาชื่อสามัญของเซทิริซีนในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

โดย		วรางคณา อาภรณ์ชยานนท	์ 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 โสรญา กลิ่นปรุง 	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สุนีย์ จันทร์สกาว 	 	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ	์ 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 สายสวาท ไชยเศรษฐ	 	 	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 การรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โดยทั่วไปประกอบด้วยการให้ผู ้ป่วยหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ ้

และรับประทานยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงหรือพ่นจมูกด้วยสเตียรอยด์อย่างต่อเนื่อง	 การแพทย์พื้นบ้านไทยแนะน�าให้

รับประทานหอมแดงอย่างน้อย	1	หัวต่อวันเพื่อบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้	 โดยกลไกการออกฤทธิ์ต้านภูมิแพ้

อาจผ่านสารเคอซิติน	 ซึ่งสามารถยับยั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดมาสต์ไม่ให้หลั่งฮิสตามีนได้	 อย่างไรก็ตามวิธีนี้ 

ยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากขาดข้อมูลสนับสนุนทางคลินิก	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของ 

การรับประทานแคปซูลหอมแดงเสริมในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้เปรียบเทียบกับผู้ป่วยท่ีได้รับแคปซูล 

ยาหลอก	โดยให้ร่วมกับการรักษามาตรฐานคือยาชื่อสามัญของเซทิริซีน	

 ผลการศึกษา พบว่า	 ภายหลังการรักษาเป็นเวลา	 4	 สัปดาห์	 ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีคะแนนอาการภูมิแพ้ 

ทางจมูก	 ตา	 และคุณภาพชีวิตดีข้ึนกว่าก่อนการรักษาอย่างมีนัยส�าคัญแต่ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ม	 ทั้งนี้	

ร้อยละ	71.4	ของผู้ป่วยกลุ่มหอมแดงและร้อยละ	57.1	ของผู้ป่วยกลุ่มควบคุม	มีคะแนนความรุนแรงของอาการ

ทางจมูกลดลงหลังการรักษา	 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนในกลุ่มหอมแดงลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจาก	 7.19	 +	 1.12	

เป็น	 2.87	 +	 1.80	 ส่วนกลุ่มควบคุมลดจาก	 7.24	 +	 1.14	 เป็น	 3.46	 +	 2.84	 อาการจาม	 คัดจมูก	 คันจมูก 

และคันตาดีขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญเฉพาะในกลุ่มหอมแดงภายหลังได้รับการรักษาไปแล้ว	2	สัปดาห์	อาการจามคือ

อาการที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับหอมแดงเสริมมีการตอบสนองสูงที่สุดคือร้อยละ	 92.0	 ในขณะที่อัตราการตอบสนอง	 

ในผู้ป่วยกลุ่มควบคุมคือร้อยละ	 61.9	 ค่าแรงต้านทานในจมูกไม่เปลี่ยนแปลง	 ผลข้างเคียงจากการรับประทาน

แคปซูลหอมแดงไม่แตกต่างจากแคปซูลหลอก	 จึงสรุปได้ว่าการรับประทานแคปซูลหอมแดงเสริมช่วยบรรเทา

อาการของโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเร็วกว่าการรับประทานยาชื่อสามัญของ

เซทิริซีนเพียงอย่างเดียว	ดังนั้น	การรับประทานหอมแดงปริมาณ	1	หัวครึ่งต่อวันเป็นประจ�าจึงน่าจะมีประโยชน์

และปลอดภัยต่อผู้ป่วยโรคภูมิแพ้
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การศึกษาเอกสารต้นฉบับคัมภีร์แพทย์แผนไทย : พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์

	 โดย		กัมพล มะลาพิมพ	์ 	 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	นวมินทราชีนี	จ.ราชบุรี

	 คัมภีร์ฉันทศาสตร์	 เป็นคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยโดยความหมายกว้าง	 ฉันทศาสตร์คง	 หมายถึง	 

ต�าราแพทย์โดยรวม	 ดังปรากฏใน	 “พระคัมภีร์ปฐมจินดาร์”ตอนต้นว่า	 “...จักแสดงบัดนี้	 (ค์นถ�)	 ซ่ึงพระคัมภีร์

แพทย์อันวิเศษ	 (ปฐมจิน์ดาร�)	 ชื่อปฐมจินดาร์	 (น์ทโสมุข�)	 อันเป็นหลักเป็นประธานแห่งพระคัมภีร์ฉันทศาสตร ์

ทั้งปวง...”	 เป็นคัมภีร์แพทย์ท่ีมีการสรุปเนื้อหาทางด้านการแพทย์แผนไทยจากคัมภีร์หลาย	 ๆ	 พระคัมภีร์	 เช่น	 

พระคัมภีร์ปฐมจินดา	พระคัมภีร์ตักศิลา	โรคนิทาน	ถือว่าเป็นคัมภีร์แพทย์ที่เป็นแบบเรียน	เกิดจากการประมวล

ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยของผู้ที่เป็นแพทย์หรือศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ถ่ายถอดและประพนัธ์ด้วยบทกลอน	ใช้ภาษาท่ีสละสลวยง่ายต่อการท่องจ�า	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ถ่ายถอดเนือ้หา

พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์จากเอกสารต้นฉบับให้หอสมุดแห่งชาติ	 17	 เล่มและ	 วิเคราะห์ความเหมือน	 ความต่าง 

พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์	ในแต่ละเล่ม	

 ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่าพระคัมภีร์ฉันทศาสตร์	 ทั้ง	 17	 ฉบับพบว่า	 ประพันธ์ในรูปแบบ 

ร้อยกลอง	4	ประเภท	ประกอบด้วยเนื้อหาจากคัมภีร์แพทย์แผนไทย	10	คัมภีร์	แบ่งตามลักษณะเนื้อหาทั้งหมด	

19	 ตอน	 และแต่ละฉบับไม่ได้เรียงล�าดับจากตอนที่	 1-19	 เหมือนฉบับตีพิมพ์เผยแพร่	 และบางส�านวน 

ในแต่ละฉบับมีความแตกต่างกัน	 จึงสันนิษฐานจากลักษณะเนื้อหา	 เป็นคัมภีร์แพทย์แผนไทยที่รวบรวมความรู้

ทางการแพทย์แผนไทยในคัมภีร์ต่างๆ	 ในรูปแบบฉันท์	 เพื่อแบบเรียนหรือบทท่องของผู้เรียนวิชาแพทย์แผนไทย	

จึงสรุปได้ว่า	 พระคัมภีร์ฉันทศาสตร์เป็นคัมภีร์ประพันธ์ขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการแพทย์แผนไทย 

ในรูปแบบฉันท์	เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจ�าและยังสอดแทรกเนื้อหาทางด้านจริยธรรม



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข 
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ประเภท Oral Presentation 
กลุม่ผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี (S)

 

ประสิทธิผลการนวดไทยระหว่างการนวดแบบราชส�านักกับการนวดแบบราชส�านักร่วมกับ

การประคบสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

โดย		 อมรรัตน์ เรืองสกุล	 	 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	มหาวิทยาลัยรังสิต
 ทิพรดา ปานาภรณ	์ 	 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	มหาวิทยาลัยรังสิต
 เสาวนีย์ แซ่ซิ้ม 	 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก	มหาวิทยาลัยรังสิต
 ทับทิม ย้อยสนิท	 	 โรงพยาบาลบ้านนา	จ.นครนายก
 วัฒนา ชยธวัช 	 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัยปทุมธานี

	 ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมท่ีเข้ารับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงปี	 2554	 –	 2557	 

พบว่า	มีผู้ป่วยเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	8,250	ราย	จนเป็น	274,133	ราย	ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ดังนั้น	 การศึกษาถึงการรักษาโรคโดยวิธีการนวดไทยแบบราชส�านักร่วมกับการประคบ

สมุนไพร	 อาจน�าไปสู่การรักษาโรคข้อเข่าเส่ือมที่มีประสิทธิผลมากขึ้น	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบระดับ 

ความรุนแรงของโรคข้อเข่าเสื่อม	 ระดับความเจ็บปวดของข้อเข่า	 ก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีการนวดไทย 

แบบราชส�านัก	(กลุ่ม	1)	และการนวดไทยแบบราชส�านักร่วมกับการประคบสมุนไพร	(กลุ่ม	2)	

 ผลการศึกษา การทดสอบความแตกต่างของจ�านวนผู้ป่วยที่จ�าแนกตามระดับความรุนแรงของโรค 

ข้อเข่าเสื่อม	ที่ระดับคะแนน	OKS	4	 ระดับ	คือ	 0-19	20-29	30-39	และ	40-48	 ในแต่ละครั้งว่าแตกต่างกัน 

หรือไม่	ด้วยการทดสอบภาวะสมรูป	ที่นัยส�าคัญ	=	0.01	degrees	of	freedom	=	3	ทั้งกลุ่ม	1	และกลุ่ม	2	มีผล	

การทดสอบครั้งท่ี	 1	 กับครั้งที่	 2	 และ	 ครั้งที่	 2	 กับครั้งที่	 3	 ไม่มีความแตกต่างกัน	 แต่ครั้งที่	 1	 กับครั้งที่	 3	 

มีความแตกต่างกัน	กล่าวคือ	เมื่อการรักษาครบ	3	ครั้ง	สัดส่วนของจ�านวนอาสาสมัครในช่วงระดับคะแนน	OKS	

ระดับสูงมีเพิ่มมากขึ้น	การทดสอบค่าเฉลี่ยระดับความปวดเข่าก่อนและหลังในการรักษาแต่ละครั้ง	ด้วย	Paired	

sample	t test	พบว่า	ทั้งกลุ่ม	1	และกลุ่ม	2	ล้วนมีผลให้ระดับความปวดลดลงทุกครั้ง	สรุปได้ว่าการท�าหัตถการ

ประคบสมุนไพรเพิ่มขึ้นไปจากการนวดรักษาเพียงอย่างเดียว	 ท�าให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากกว่า	 และมีส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐานต�่ากว่ากลุ่มที่ท�าการนวดเพียงอย่างเดียวด้วย	 แม้ว่าทั้งสองวิธีการทดลองแต่ละครั้ง	 มีผล 

ค่าเฉลี่ยความรุนแรงของโรคที่ลดลง	(คะแนน	OKS	เพิ่มขึ้น)	โดยสังเกตได้จากสัดส่วนกลุ่มผู้ที่มีคะแนน	OKS	สูง

มีจ�านวนเพิ่มขึ้น	และค่าเฉลี่ยของระดับความปวดลดลงก็ลดลงด้วยเช่นกัน	เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองวิธีเมื่อสิ้นสุด

โครงการ	พบวา่มีประสิทธผิลเปรียบเทียบแตล่ะวธิทีีพ่ิจารณาจากความแตกตา่งก่อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการไม่

แตกต่างกัน
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ผลของการกักน�้ามันหญ้าขัดมอญต่อการรักษาโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2

โดย		 อารีซัน วาแต	 	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กมลวรรณ กลับดี 	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ศันสนีย์ สะแปอิง 	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สุปรียา วิสุทธิโช	 	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ชวนชม ขุนเอียด 	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ศิริรัตน์ ศรีรักษา 	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ซารีนิง ยี่เต๊ะ 	 โรงพยาบาลควนขนุน	จ.พัทลุง
 อรวรรณ ชัยภักดี 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแหลมโตนด	จ.พัทลุง
 มารีนา สุหรง 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทะเลน้อย	จ.พัทลุง

	 โรคน้ิวล็อกเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอข้อนิ้วมือ	 ท�าให้เส้นเอ็น 

หนาตวัขึน้และเกดิการฝืด	ตดิขดั	เจบ็	และสะดดุเวลางอหรือเหยยีดนิว้มอื	ในทางการแพทย์แผนไทย	เรียกโรคนีว่้า

ลมปลายปัตคาดน้ิวมือ	 การรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ใช้การนวดและการประคบสมุนไพร	 

จากการทบทวนเอกสารงานและวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าการกักน�้ามันเป็นหัตถการที่ช่วยหล่อลื่น	ลดการติดขัดของ

ข้อกระดูก	 ลดปวด	 และลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ	 แต่ยังไม ่พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการกักน�้ามัน 

ในการรักษาโรคน้ิวล็อก	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการกักน�้ามันหญ้าขัดมอญในการรักษาผู้ป่วยโรคนิ้วล็อก 

เพื่อเปรียบเทียบระดับความปวดและองศาการงอของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคนิ้วล็อกระดับท่ี	 2	 ก่อน	 และหลังได้รับ

การรักษาด้วยการกักน�้ามันหญ้าขัดมอญ	และประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังสิ้นสุดการรักษา	

 ผลการศึกษา พบว่าระดับความปวดก่อนและหลังการรักษาเท่ากับ	 6.25±1.29	 และ	 3.30±1.30	 

ติดตามอาการหลังสิ้นสุดการการรักษาไปแล้ว	2	สัปดาห์และ	1	เดือนพบว่าระดับความปวดเท่ากับ	3.80±1.24	

และ	4.40±1.05	องศาการงอนิ้วก่อนและหลังการรักษาเท่ากับ	50.50±25.17	และ	65.95±20.90	หลังสิ้นสุด

การรักษาไปแล้ว	2	สัปดาห์	และ	1	เดือนเท่ากับ	59.30±25.34	และ	55.35±25.43	ระดับความปวดและองศา

การงอของนิว้มือก่อนและหลงัการรกัษาแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p<0.05)	และกลุม่ตวัอย่างมคีวาม

พึงพอใจต่อการรักษาอยู ่ในระดับมากที่สุด	 (4.80±0.17)	 สรุปได้ว่าการกักน�้ามันหญ้าขัดมอญในผู ้ป่วย 

โรคนิ้วล็อกระดับที่	 2	 สามารถลดอาการปวดของข้อนิ้วและเพ่ิมองศาการงอนิ้วได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(p<0.05)	 จากการติดตามอาการหลังจากที่ผู ้ป่วยหยุดกักน�้ามันท�าให้ทราบว่าผู ้ป่วยมีอาการปวดเพิ่มขึ้น 

และงอนิ้วได้น้อยลง	จึงสรุปได้ว่า	การกักน�้ามันหญ้าขัดมอญสามารถน�ามาใช้ในการรักษาโรคนิ้วล็อกในระยะที่	2	 

ได้	โดยผู้ป่วยควรได้รับการรักษา
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สารสกัดเม่าหลวงต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน�้าดีในหลอดทดลอง

	 โดย		กันย์ชิสา นาคเสน,	รัชฎาวรรณ	อรรคนิมาตย์,	ปราณี	ศรีราช,	ผกามาศ	ปักกุนนัน,	
	 	 สุทธิตรา	เอกจิตต์,	กัลยรัตน์	ขันผนึก,	ปณิตา	คงศิลา,	ธนากร	กงก้า,	รุ่งศิริ	ศรีสุข	
 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

	 โรคมะเร็งท่อน�า้ด	ีเป็นปัญหาสาธารณสขุทีส่�าคญั	มอีบัุตกิารณ์ของโรคสงูสดุในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

ของประเทศไทย	ได้แก่	จังหวัดนครพนม	ขอนแก่น	รวมถึงสกลนคร	ซึ่งในปัจจุบันนักวิจัยมีการน�าสมุนไพรมาใช้

ในการบ�าบัดรักษาโรคต่าง	ๆ	รวมถึงโรคมะเร็งท่อน�้าดี	ในจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่	ๆ	เป็นแหล่งปลูกเม่าที่ส�าคัญ	

อีกทั้งเม่าหลวง	 พบสารส�าคัญในกลุ่ม	 anthocyanin	 มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ต่าง	 ๆ	 ของเม่า	 เช่น	 ฤทธิ์ต้าน 

การอักเสบ	 ต้านอนุมูลอิสระ	 ต้านแบคทีเรีย	 ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเม่าสีเขียว	 

และเม่าสีม่วงต่อเซลล์มะเร็งท่อน�้าดี	 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเม่าหลวง	 และฤทธิ์ในการต้าน

เซลล์มะเร็งท่อน�้าดี	

 ผลการศึกษา จากการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเม่าเขียว	 และเม่าม่วง	 โดยวิธี	 DPPH	 

พบว่า	 ค่าความเข้มข้นของสารสกัดทั้งสองที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้	 50%	 (IC50)	 เท่ากับ	 580±52.13	 

และ	604.34±55.99	μg/ml	ตามล�าดับ	ผลการศึกษาการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน�้าดี	ด้วยสาร

สกัดเม่าเขียวและเม่าม่วง	 ที่ความเข้มข้น	 100-1,000	μg/ml	ที่เวลา	 24,	 48	 และ	 72	 ชั่วโมง	พบว่าเม่าเขียว 

และเม่าม่วงทีท่�าให้เซลล์มะเรง็ท่อน�า้ดตีาย	50%	(lethal	concentration,	LC50)	ทีค่วามเข้มข้นเท่ากบั	87.39±9.8,	

74.52±9.34	และ	73.92±17.80	μg/ml	และ	1468.39±241.68,	69.61±19.44	และ	37.74±16.95	μg/ml	

ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับกลุ่มควบคุม	 (p<0.05)	 การศึกษาการเคลื่อนที่ของเซลล์มะเร็ง 

ท่อน�้าดี	ด้วยวิธี	Migration	assay	พบว่า	สารสกัดเม่าเขียวและเม่าม่วง	ที่เวลา	0,	6,	12	และ	24	ชั่วโมง	สามารถ

ยบัยัง้การเคลือ่นทีข่องเซลล์มะเรง็ท่อน�า้ด	ีKKU-214	ได้อย่างมนียัส�าคญัทางสถติเิมือ่เทยีบกบักลุม่ควบคมุ	ซึง่การ

ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเซลล์เป็นไปตามความเข้มข้นของสารสกัดและเวลาที่เพิ่มมากขึ้น	ดังนั้น	สารสกัดเม่าเขียว

และเม่าม่วงมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ	 และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน�้าดี	 

แสดงให้เห็นว่าสารสกัดทั้งสองตัวนี้	อาจจะพัฒนาเป็นสมุนไพรต้านมะเร็งที่สามารถใช้ในการรักษามะเร็งท่อน�้าดี

ในพื้นที่ระบาดได้
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กลุ่มผลงานวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน (R2R)

ผลการประคบร้อนด้วยถุงสมุนไพรและถุงประคบเจลต่อความปวดประสาทส่วนปลาย 

ขณะได้รับยา Oxaliplatin ในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่

โดย		 จารุณี ชูเชิดรัตนา  โรงพยาบาลเลิดสิน	กรุงเทพมหานคร 
 ปณิตา คุณสาระ 	 	 โรงพยาบาลเลิดสิน	กรุงเทพมหานคร

	 ยาเคมีบ�าบัด	 oxalipatin	 มีผลข้างเคียงคือภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาทส่วนปลาย	 ผู้ป่วยมะเร็ง 

มกัเกิดขณะได้รับยาหรอืได้รบัยาเสรจ็ใหม่	ๆ 	บางรายมอีาการปวดรนุแรง	การให้ยาบรรเทาปวดกลุม่	NSAID	หรอื

อนุพันธ์ฝิ่น	 ไม่สามารถบรรเทาความปวด	 การใช้ความร้อนประคบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีใช้เป็นการรักษาเสริม

จากการรักษามาตรฐาน	ปัจจุบันมีการใช้แผ่นเจลประคบร้อนเพื่อบรรเทาอาการปวด	แต่มักเกิดการระคายเคือง

เมื่อสัมผัสกับเนื้อสารเคมีและมีราคาแพง	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการน�าวัสดุธรรมชาติและส่วนผสมของสมุนไพร 

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นถุงประคบร้อน	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งและเพิ่มโอกาส 

การเข้าถึงวิธีการบ�าบัดรักษาด้วยความร้อนให้ผู้ป่วยสะดวกขึ้น	 มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป	 การศึกษาครั้งนี้ 

เพื่อเปรียบเทียบผลของการประคบร้อนด้วยถุงสมุนไพรและถุงเจลประคบร้อน	 ต่ออาการปวดชาปลายประสาท

ในผู้ป่วยที่ได้รับยา	oxaliplatin	

 ผลการศึกษา ความปวดก่อนการประคบของทั้ง	 2	 กลุ่ม	 ไม่มีความแตกต่างกัน	 (p-value=0.674)	 

โดยค่าเฉลี่ยความปวดก่อนประคบของกลุ่มที่ใช้ถุงประคบเจลและถุงสมุนไพรประคบร้อนเท่ากับ	6.64	(SD=1.4)	

และ	 6.48	 (SD=1.3)	 ตามล�าดับ	 ความปวดหลังการประคบของทั้ง	 2	 กลุ ่ม	 ไม่มีความแตกต่างกัน	 

(p-value=0.890)	 ค่าเฉลี่ยความปวดหลังการประคบของกลุ่มที่ใช้ถุงประคบเจลและถุงสมุนไพรประคบร้อน	

เท่ากับ	3.44	 (SD=0.65)	และ	3.16	 (SD=0.47)	ตามล�าดับ	โดยถุงประคบสมุนไพรมีประสิทธิผลในการเก็บกัก

ความร้อนเพื่อลดความปวดท่ีระบบประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยมะเร็งล�าไส้ใหญ่	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 

(p-value<0.001)	แต่ถุงประคบสมุนไพรราคาถูก	ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าถุงประคบเจลถึง	2	 เท่า	ดังนั้น 

การใช้ถงุสมนุไพรประคบร้อนอาจเป็นอกีทางเลอืกในการบรรเทาอาการปวดปลายประสาทในผูป่้วยมะเรง็ทีไ่ด้รบั

ยาเคมีบ�าบัดในกลุ่ม	Platinum	(Oxaliplatin)	นอกเหนือจากการใช้ถุงประคบเจลซึ่งมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ

และราคาแพง
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การศึกษาประสิทธิผลของต�ารับกลีบบัวแดงในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ

โดย	 อารีวรรณ ต้นทัพไทย  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จ.ปราจีนบุรี
 กัญญารัตน์ ระลึกชอบ  โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จ.ปราจีนบุรี	
 นภัสชญา เกษรา   โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จ.ปราจีนบุรี
 ปวัชสรา คัมภีระธัม  	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จ.ปราจีนบุรี

	 การนอนไม่หลับส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนท่ัวโลกมากกว่าร้อยละ	 45	 ของประชากรทั้งหมด	 

ในขณะเดยีวกนัประเทศไทยกป็ระสบปัญหาการป่วยจากการนอนไม่หลบัถงึร้อยละ	7	ของประชากร	โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับต�ารับสมุนไพรพื้นบ้าน	 “กลีบบัวแดง”	 มาใช้ในผู ้ที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ 

ตัง้แต่ปี	2560	โดยต�ารบักลบีบวัแดงประกอบด้วย	กลีบบวัหลวงสีแดง	บวับก	และพริกไทย	เพ่ือศกึษาประสทิธผิล

และความปลอดภัยของต�ารับกลีบบัวแดงในผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับ	

 ผลการศึกษา พบว่า	 อาสาสมัครจ�านวน	 50	 คน	 อายุเฉลี่ย	 48.48±14.31	 ปี	 เป็นเพศหญิง	 33	 คน	 

(ร้อยละ	66.0)	 เป็นเพศชาย	17	คน	 (ร้อยละ	34.0)	มีธาตุเจ้าเรือนเป็นวาตะมากที่สุด	26	ราย	 (ร้อยละ	52.0)	 

รองลงมาเป็นธาตุเจ้าเรือนเสมหะ	 และธาตุเจ้าเรือนปิตตะ-วาตะ	 จ�านวน	 11	 ราย	 (ร้อยละ	 22.0)	 และ	 5	 ราย	 

(ร้อยละ	 10.0)	 ตามล�าดับ	 อาสาสมัครจ�านวน	 34	 คน	 (ร้อยละ	 68.0)	 มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ	 

และม	ี11	คน	(ร้อยละ	24.0)	มีภาวะอ้วนระดับ	1	และ	2	อาสาสมัครส่วนใหญ่	(ร้อยละ	76.0)	ไม่มีประวัติกินยา

นอนหลบัมาก่อน	PSQI	ก่อนเริม่กนิต�ารบักลบีบวัแดง	12.22±3.12	เมือ่กนิแล้ว	พบว่าค่า	PSQI	เท่ากบั	8.66±2.23,	

7.12±3.23,	6.26±2.72	และ	5.30±2.61	ในสัปดาห์ที่	1,	2,	3	และ	4	ตามล�าดับ	โดยค่า	PSQI	ลดลงอย่างมีนัย

ส�าคัญตั้งแต่สัปดาห์แรกของการกินต�ารับกลีบบัวแดง	 (p<0.01)	 ส่วนอาการไม่พึงประสงค์หลังการกินต�ารับ 

กลีบบัวแดง	พบว่าม	ี5	ราย	(ร้อยละ	10.0)	ใน	3	สปัดาห์แรก	และลดลงเหลอื	3	ราย	(ร้อยละ	6.0)	ในสปัดาห์ท่ี	4 

โดยอาการไม่พงึประสงค์ทีพ่บ	ได้แก่	ปัสสาวะบ่อย	หน้ามดื/วงิเวยีน	ท้องผูก	ร้อนท้อง	และแน่นหน้าอก/แสบร้อน

ยอดอก	จึงสรุปได้ว่า	ต�ารับกลีบบัวแดงท�าให้อาสาสมัครมีคุณภาพในการนอนหลับดีขึ้น	ตั้งแต่สัปดาห์แรก	และมี

ความปลอดภยัด	ีถงึแม้อาสาสมคัรจะพบอาการไม่พงึประสงค	์แตไ่ม่รุนแรง	เนื่องจากอาสาสมคัรอยูร่่วมโครงการ

จนจบ	แต่อย่างไรก็ตามในอนาคตจ�าเป็นต้องเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น	 และศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครที่มี

ประวัติการใช้ยานอนหลับเพื่อดูประสิทธิผลในการใช้ทดแทนยานอนหลับต่อไป
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ผลของการสนับสนุนให้ชุมชนปลูกสมุนไพรไทย โรงพยาบาลพิชัย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

โดย		 ประภา นุชกล�่า  โรงพยาบาลพิชัย	จ.อุตรดิตถ์
 ณัฐวุฒิ แก้วพร 	 โรงพยาบาลพิชัย	จ.อุตรดิตถ์	

	 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร	 ฉบับที่	 1	 พ.ศ.	 2560-2564	 แผนงานที่	 1	 ส่งเสริม 

การปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด	 (GAP/GACP)	 โดยส่งเสริมการปลูกและ 

ขยายพันธุ ์พืชสมุนไพรในชุมชนเพื่อน�ามาแปรรูปสมุนไพรตามความต้องการของโรงพยาบาล	 และชุมชน	 

จากการปลูกสมุนไพรของเกษตรกรแบบหัวไร่ปลายนา	 มาเป็นการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรรูปแบบแปลงใหญ่

ด้วยการบริหารจัดการของเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลพิชัยและชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของการสนับสนุนให้ชุมชนปลูกสมุนไพรไทย	และความพึงพอใจของเกษตรกร	ที่ปลูกสมุนไพร	โรงพยาบาลพิชัย	

อ�าเภอพิชัย	จังหวัดอุตรดิตถ์	

 ผลการศึกษา การปลูกขมิ้นชันใช้ระยะเวลา	 10	 เดือน	 ต้นทุนการปลูก	 4,500	 บาทต่อไร่	 จ�านวน 

ผลผลิต	 1,500	 กิโลกรัมต่อไร่	 รายได้	 12	 บาทต่อกิโลกรัม	 ปริมาณสาร	 Curcuminoids	 (w/w)	 ร้อยละ	 6.8	 

การปลูกไพลใช้ระยะเวลา	 22	 เดือน	 ต้นทุนการปลูก	 5,100	 บาทต่อไร่	 จ�านวนผลผลิต	 1,000	 กิโลกรัมต่อไร	่ 

รายได้	15	บาท	ต่อกิโลกรมั	ปรมิาณสาร	(E)-4-(3,4-diethoxyphenyl)	(w/w)	ร้อยละ	0.6	การปลกูฟ้าทะลายโจร	

ใช้ระยะเวลา	4	เดือน	ต้นทุนการปลูก	4,300	บาทต่อไร่	จ�านวนผลผลิต	1,000	กิโลกรัมต่อไร่	รายได้	10	บาท	 

ต่อกิโลกรัม	 ปริมาณสาร	 Andrographolide	 (w/w)	 ร้อยละ	 2.3	 โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน 

จุลินทรีย์	 และสารพิษตกค้างของสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดจากคณะเภสัชศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 มีแปลงสมุนไพรผ่านการตรวจมาตรฐาน	 GAP	 ของ 

กรมวิชาการเกษตร	ได้แก่	ขมิ้นชัน	9	ไร่	และไพล	7	ไร่	เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรมีความพึงพอใจต่อ	การสนับสนุน

ให้ชมุชนปลกูสมนุไพรไทยของโรงพยาบาลพชิยั	อยู่ในระดับมาก	(X	=	4.28,	SD.	=	.62)	จงึสรุปได้ว่าการสนบัสนนุ

ให้ชุมชนปลูกสมุนไพรไทยสามารถเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับเกษตรกร	ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจต่อการมี

ส่วนร่วมในการผลติสมนุไพรเพือ่น�าไปแปรรปูในการรกัษาพยาบาลผูป่้วยด้วยการแพทย์แผนไทยแก่ผูป่้วยในชมุชน

ของตนเอง



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข 
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Herb For Fun D : ไข่มุกป๊อป..ย้อมสี (สมุนไพร) ฟัน

โดย		 ภาณุรักษ์ แก้วน้อย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองสะเดา		จ.สุพรรณบุรี
 ธีราพร ก้องแดนไพร 	 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ	บ้านดอนไร่		จ.สุพรรณบุรี

	 สภาวะโรคฟันผุและการสูญเสียฟันน�้านมจากสาเหตุของฟันผุของเด็กวัยเรียน	 มีอัตราการสูญเสีย 

ฟันสงูขึน้	ซึง่การสญูเสยีฟันนัน้สามารถป้องกนัได้	โดยโรคในช่องปากส่วนใหญ่	เช่น	โรคฟันผุ	และโรคเหงือกอกัเสบ	

สามารถป้องกนัได้ด้วยวธิกีารแปรงฟันทีถ่กูต้อง	แต่ซ่ึงเด็กแต่ละคนมคีวามสามารถ	ในการก�าจัดแผ่นคราบจุลนิทรย์ี	

โดยการแปรงฟันทีแ่ตกต่างกนั	การใช้เมด็สีย้อมฟันจึงเป็นวธิกีารหนึง่ทีช่่วยให้ตรวจสอบความสะอาดบริเวณทีย่งั

มสีย้ีอมฟันตกค้างอยูห่ลงัจากการแปรงฟัน	แต่ในปัจจบุนัเมด็สย้ีอมฟันนัน้	มรีาคาแพง	หาซือ้ได้ยาก	คณะผูจ้ดัท�า

จึงศึกษาและพัฒนาเม็ดสีย้อมฟัน	 ให้เป็นที่ดึงดูดความสนใจของเด็กนั้น	 คือ	 “ไข่มุกป๊อป”	 โดยมีการพัฒนา 

ใช้สีจากสมุนไพรแก้วมังกรแดง	และสมุนไพรไทยที่ใช้ในช่องปาก	คือ	กานพลู	ข่อย	อบเชย	มีสรรพคุณรักษาแผล

ร้อนใน	มีฤทธิ์ครอบคลุมในการลดอาการปวดอักเสบ	กระตุ้นการสมานแผลและต้านแบคทีเรีย	มีความปลอดภัย

และประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากได้ดี	 เพ่ือประยุกต์การใช้สมุนไพรไทยท่ีใช้ในช่องปาก	 ร่วมกับการ

ดแูลทนัตสขุภาพโดยใช้นวตักรรมเป็นการกระตุน้ความสนใจเดก็	ให้สามารถแปรงฟันได้อย่างถกูวธิ	ีและมสีขุภาพ

ช่องปากที่ดีขึ้น	

 ผลการศึกษา พบว่าการใช้นวัตกรรม	 Herb	 For	 Fun	 D	 :	 ไข่มุกป๊อป..ย้อมสี	 (สมุนไพร)	 ฟันโดย 

ติดตามผลการแปรงฟัน	 11	 เดือน	 โดยโรงเรียนได้จัดให้มีนักเรียนแกนน�าทันตสุขภาพ	 ในการควบคุม	 และดูแล

การแปรงฟันของนักเรียนทุกคน	 จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานการใช้นวัตกรรม	 และประสิทธิผลในการแปรงฟัน 

ดียิ่งขึ้น	โดยพบว่า	นักเรียนมีอัตราการแปรงฟันที่ถูกวิธี	และไม่ติดสีย้อมฟันเพิ่มขึ้น	จากร้อยละ	52.12	เพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ	96.36	สภาพเหงือกจากโรคปริทันต์อักเสบ	ลดลงจากร้อยละ	10.90	เป็นร้อยละ	3.64	และจากการ

ใช้นวตักรรม	“ไข่มกุป๊อปย้อมสฟัีน”	ยงัสร้างความสนใจ	และกระตือรือร้น	ในการแปรงฟัน	มากขึน้กว่าการใช้เม็ด

สย้ีอมสีฟัน	และสย้ีอมฟันในรปูแบบเก่า	โดยสงัเกตจากการมส่ีวนร่วมและความพงึพอใจ	ตัง้แต่การเตรยีมอปุกรณ์

ในการผลิตนวัตกรรม	 และความอยากใช้ตัวนวัตกรรม	 นักเรียนมีความสุข	 ตื่นเต้น	 และสนุกสนาน	 กับการใช	้ 

“ไข่มุกป๊อปย้อมสีฟัน”	ในระดับมากที่สุด	ดังนั้น	นวัตกรรม	Herb	For	Fun	D	:	ไข่มุกป๊อป..ย้อมสี	 (สมุนไพร)	 

ฟัน	เป็นนวตักรรมทีส่่งเสรมิการดแูลทนัตสุขภาพ	ให้นกัเรียนมสุีขภาพช่องปากท่ีดี	ลดปัญหาการเกดิโรคท่ีสามารถ

ป้องกันได้	และยังได้รับประโยชน์จากสมุนไพรไทยที่ใช้ในช่องปาก	มีกระบวนการผลิตนวัตกรรมที่ง่าย	ไม่ซับซ้อน	

และยังสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งครูอนามัยโรงเรียน	 นักเรียน	 และผู้ปกครอง	 โดยสามารถขยายผลให้กับ

โรงเรียนและผู้สนใจอื่น	ๆ	และเป็นการบูรณาการในหลากหลายวิชาชีพทั้งแพทย์แผนไทย	และทันตบุคลากรร่วม

กันเพื่อการมีสุขภาพช่องปากที่ดี
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PLANFIN TTMed Suratthani

โดย			 ศุภชัย อุไร    โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์		จ.สุราษฎร์ธานี
 กิติยา นวลขาว	 	 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์		จ.สุราษฎร์ธานี

	 ปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นที่พึ่งของการแก้ปัญหาสุขภาพ	 แต่วิธีการ 

ทางการแพทย์แผนปัจจบุนัอย่างเดยีวไม่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ทัง้หมด	เนือ่งจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์

แผนปัจจบุนัสงูขึน้เรือ่ย	ๆ 	เพราะยงัต้องซือ้เวชภณัฑ์และอปุกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ	รวมถึงเทคโนโลยี

ทางการแพทย์สมัยใหม่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน	 จึงท�าให้แพทย์แผนไทยและ 

แพทย์ทางเลือกมีบทบาทในชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	 และเพื่อสนองนโยบายขององค์การอนามัยโลก 

เรื่องหลักการสาธารณสุขมูลฐาน	(อรทัย	รวยอาจิณ	2523)	ใน	พ.ศ.	2540	เมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติ

ทางเศรษฐกจิ	การแพทย์แผนไทยกลายเป็นยทุธศาสตร์หนึง่ในการแก้ปัญหาวกิฤติของประเทศเพราะเป็นแนวทาง

ที่ท�าให้สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพได้ระดับ	(สถาบันการแพทย์แผนไทย	2546)	

	 จากการด�าเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เพื่อคุ้มครองประชาชนทุกคนให้มีหลักประกัน 

ด้านการรกัษาพยาบาลทีม่คีณุภาพและมีความเท่าเทียมกนัในการเข้าถึงบริการสุขภาพ	รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ	

การป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ	 ด�าเนินการทั่วประเทศใน	 พ.ศ.	 2544	 (กระทรวงสาธารณสุข	 2544)	 

จากนโยบายดังกล่าวท�าให้สถานพยาบาลในภาครัฐหลายแห่งจ�าเป็นต้องปรับตัวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	โดยใช้

เศรษฐศาสตร์มาช่วยวเิคราะห์เพือ่จดัสรรทรพัยากรด้านสาธารณสุขสามารถช่วยให้การด�าเนนิการด้านสาธารณสขุ

มีประสิทธิภาพและช่วยยกระดับสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น	(สมคิด	แก้วสนธิ	และภิรมย์	กมลรัตนกุล	

2536)	 จึงต้องพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ซ่ึงที่ผ่านมา 

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ยังไม่มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ต้นทุนของ

บริการแพทย์แผนไทย	 ดังนั้นจึงควรท�าการวิเคราะห์ต้นทุนของบริการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบาย	วางแผน	และ	การบริหารทรัพยากร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ต่อไป	 เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนของบริการแพทย์แผนไทย	 และน�าไปวางแผนการท�างาน	 และเพื่อให	้ การวิเคราะห์

ต้นทุนบริการแพทย์แผนไทยได้รวดเร็วและถูกต้อง	

 ผลการศึกษา ผลการทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์	วิธีการทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์	(Test)	

น�านวัตกรรม	PLANFIN	TTMed	Suratthani	ไปใช้	ในโรงพยาบาลที่มีบริการแพทย์แผนไทย	โดยมีการประชุม

ท�าความเข้าใจกับนวัตกรรม	และน�าไปปฏิบัติ	 ในปีงบประมาณ	2562	และให้แพทย์แผนไทยตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจหลังจากใช้นวัตกรรม	 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์	 (Efficiency)	 ผลจากการใช้	 

PLANFIN	 TTMed	 Suratthani	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 พบว่า	 การบริการงานแพทย์แผนไทยจังหวัด 

สุราษฎร์ธานี	 มีการจัดให้มีบริการแพทย์	 แผนไทยตามสิทธิการรักษาของผู้มารับบริการ	 ซึ่งมีผู้มารับบริการ 

งานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จ�านวน	 235,381	 คนโดยพบว่าสิทธิประกันสุขภาพ	 

มีจ�านวนผู้มารับบริการมากที่สุด	 135,895	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 57.73	 ของจ�านวนผู้มารับบริการทั้งหมด	 
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รองลงมาคือสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง	มีจ�านวนผู้มารับบริการ	64,106	คน	คิดเป็นร้อยละ	27.24	ของจ�านวน

ผู้มารับบริการทั้งหมด	 และ	 สิทธิประกันสังคม	 มีจ�านวนผู้มารับบริการ	 28,025	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 11.91	 

ของจ�านวนผู้มารับบริการทั้งหมด	 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลพบว่างานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	มีรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด	4,872,327.76	บาท	คิดเป็นร้อยละ	15.35	โดยโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเวียงสระมีรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	40.03	รองลงมาคือ	โรงพยาบาล

ดอนสัก	 และโรงพยาบาลชัยบุรี	 คิดเป็นร้อยละ	 35.46	 และ	 30.16	 ตามล�าดับ	 และผลจากแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจ	 พบว่านวัตกรรม	 PLANFIN	 TTMed	 Suratthani	 มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน	 (M	 =	 4.74,	 

SD	=	0.45)	มคีวามถกูต้อง	ของการประมวลผล	สตูรค�านวณต่างๆ	(M	=	4.39,	SD	=	0.50)	และสามารถใช้ประโยชน์ 

จากโปรแกรมฯ	ในการก�ากับการด�าเนินงานตามองค์ประกอบต่าง	ๆ	ได้อย่างสะดวก	(M	=	4.32,	SD	=	0.58)	 

ข้อเสนอแนะ	ควรแนะน�าให้มีการใช้นวัตกรรมนี้ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

	 ดังนั้น PLANFIN	 TTMed	 Suratthani	 เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้แพทย์แผนไทยสามารถค�านวณความ 

คุ้มทุนของบริการแพทย์แผนไทยได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา	 และสามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์

มาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสดุ

การตั้งต�ารับเซรั่มจากสารสกัดมะขามป้อม

โดย		สุธาชิณี แก้วเลียง คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร
 ปราริชาติ วงศ์ประทุม	 คณะทรพัยากรธรรมชาต	ิมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร
 รติกร ชาติชนะยืนยง	 คณะแพทย์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กมลวรรณ จงจิตต	์ คณะทรพัยากรธรรมชาติ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน	วทิยาเขตสกลนคร

 ปัจจุบันพบปัญหาเกี่ยวกับผิวมากมาย	 ซ่ึงปัจจัยหลักมาจากสภาพแวดล้อม	 แสงแดดรังสียูวี	 ท�าให้เกิด

ปัญหาผิวหมองคล�้า	 ริ้วรอย	 ผิวไม่กระจ่างใส	 จุดด่างด�า	 ผิวไม่สม�่าเสมอ	 หรือรุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งผิวหนัง	 

อีกทั้งส่วนประกอบในเครื่องส�าอางจากสารเคมีที่น�ามารักษาก่อให้เกิดอันตรายและผลข้างเคียง	ท�าให้ประชาชน

ให้ความส�าคัญกับพืชสมุนไพรมากขึ้น	 ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจ	 มะขามป้อม	 (Phyllanthus emblica L.) ด้วย

คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและยับย้ังการสร้างเมลานินได้	 จึงมีแนวคิด	 น�ามะขามป้อมมาสกัดให้ได้ฤทธิ์ทาง

ชีวภาพด้วยตัวท�าละลายที่เหมาะสมและตั้งต�ารับเซรั่มเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องส�าอางเพื่อผิวขาว	ลดฝ้า	กระจุดด่าง

ด�าและคงความอ่อนเยาว์ของผิวต่อไป	 เพื่อหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	 ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสของสารสกัด

มะขามป้อม	และการตั้งต�ารับเซรั่มจากสารสกัดมะขามป้อม	

 ผลการศึกษา พบว่าฤทธิ์ต ้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะขามป้อมที่สกัดด้วยเอทานอล	 และ 

เอทิลอะซิเตทมีค่า	IC50 เท่ากับ	0.028	mg/ml	และ	0.024	mg/ml	เมื่อเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี	

พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p>0.05) และการทดสอบฤทธิย์บัยัง้เอนไซม์ไทโรซเินสของ

สารสกัดมะขามป้อมที่สกัดด้วยตัวท�าละลายเอทานอลและเอทิลอะซิเตท	พบว่ามีค่า	IC50 เท่ากับ	0.804	mg/ml	
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และ	0.479	mg/ml	เมือ่เปรยีบเทียบกบัสารมาตรฐานวติามนิซี	พบว่า	สารสกดัมะขามป้อมทีส่กดัด้วยเอทิลอะซิเตท	

มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส	 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p>0.05)	 และการทดสอบความคงตัว 

ทางประสาทสัมผัส	 เคมี	 และกายภาพ	 ของเซรั่ม	 5	 ต�ารับ	 ด้วยวิธี	 Freeze	 and	 thaw	 cycle	 พบว่า	 เซรั่ม 

ต�ารับที่	 2	 มีความคงตัวทางประสาทสัมผัส	 เคมี	 และกายภาพดี	 ที่สุด	 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ 

ทางสถิติ	 (p>0.05)	 ในด้านความหนืด	และค่า	pH	อยู่ที่	 5.74	ซึ่งเป็นค่า	pH	ที่เหมาะสม	นอกจากนี้เซรั่มจาก 

สารสกดัมะขามป้อมไม่มกีารเปลีย่นแปลงของส	ีกล่ิน	และไม่มกีารแยกชัน้	หลังการทดสอบ	ดังนัน้ สารสกดัมะขาม

ป้อมทีส่กดัด้วยเอทานอล	และเอทลิอะซเิตท	มฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระมากกว่าสารมาตรฐานวิตามนิซี	และสารสกดั

มะขามป้อมท่ีสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสมากกว่าสารมาตรฐานวิตามินซีเช่นเดียวกัน	

จากผลการทดสอบดังกล่าวท�าให้มะขามป้อมเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งท่ีน่าสนใจในการน�ามาพัฒนาเป็นเคร่ืองส�าอาง

เพื่อความขาวและความอ่อนเยาว์ต่อไป

ประเภท Oral Presentation  
กลุ่มผลงานวิชาการของนักวิจัยและนักศึกษาหลังปริญญา (G)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดขนุน เพื่อพัฒนาเครื่องส�าอาง

โดย		 ทัศนีย์ พาณิชย์กุล 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 กนิษฐา อุ่นศรี	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 อารีรัตน์ บุญบุตร	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ณัฐดนัย สิทธิพร้อม	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 วิทวัส รัตนถาวร	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 กฤษณ์ แจ้งจรัส  บริษัท	เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์	โซลูชั่น	จ�ากัด	กรุงเทพมหานคร

	 ขนนุ	(Artocarpus heterophyllus Lamk)	เป็นไมผ้ลยนืต้นในวงศ์	Moraceae	มรีายงานวจิยัเกีย่วข้อง

กับขนุนพบ	สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์จากส่วน	เปลือก	ผล	ยวง	และเมล็ด	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจาก

เปลือกขนุน	 ฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เมลานินจากเนื้อไม้ของขนุน	 มีการขยายพันธุ์และรักษาพันธุ์ของขนุน	 แต่

ยังไม่มีการน�าเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเมล็ดขนุนที่เจริญเป็นแคลลัสหรือสเต็มเซลล์มาศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ	 ซ่ึงเซลล์

เหล่านี้สามารถผลิตสารส�าคัญหลายชนิดที่เก่ียวข้องการเจริญและฤทธิ์ชีวภาพต่าง	 ๆ	 เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูล

อสิระและฤทธิย์บัยัง้เอนไซม์ไทโรซเินสของสารสกดัแคลลัสหรือสเต็มเซลล์ขนนุ	เพ่ือพัฒนาผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง	

 ผลการศกึษา เปรยีบเทียบเวลาสกัด	พบว่า	การสกดัทีร่ะยะเวลา	24	และ	72	ชัว่โมง	มปีรมิาณสารประกอบ	

ฟีนอลิก	1.61	±	0.18	ถึง	10.60	±	0.50	mg	GAE/g	dry	callus	และสารประกอบฟลาโวนอยด์	0.32	±	0.00	

ถึง	0.73	±	0.04	mg	QUE/g	dry	callus	ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกัน	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	42.73	±	2.42	ถึง	83.88	

±	0.15	 เปอร์เซ็นต์	และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส	37.84	±	1.56	ถึง	58.33	±	1.07	 เปอร์เซ็นต์	ซึ่งมีฤทธิ์ 

ใกล้เคียงกัน	แสดงให้เห็นว่าสารออกฤทธิ์ถูกสกัดจากแคลลัสได้ภายใน	24	ชั่วโมง	เมื่อแปรียบเทียบ	ตัวท�าละลาย	
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พบว่า	สารสกดัแคลลสัขนนุถกูสกดัด้วยตวัท�าละลาย	0.1%	acetic	acid	in	Propylene	glycol	(JS-PG)	มปีรมิาณ

สารประกอบฟีนอลิก	 6.35	 ±	 0.85	 ถึง	 14.42	 ±	 1.07	mg	 GAE/g	 dry	 callus	 และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 

ไทโรซิเนส	76.77	±	1.95	เปอร์เซ็น	มากกว่าสารสกัดแคลลัสที่ถูกสกัดด้วยตัวท�าละลาย	0.1%	acetic	acid	in	

Ethanol	(JS-E)	(p	<	0.05)	แต่สารสกัดแคลลัส	JS-E	มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	82.87	±	0.86	เปอร์เซ็นต์	สูงกว่า

สารสกัดแคลลัส	JS-PG	(p	<	0.05)	หลังจากนั้นน�าสารสกัดแคลลัสเมล็ดขนุนมาพัฒนาต�ารับอิมัลชั่นเซรั่ม	โดยมี

ส่วนผสมของสารสกัดแคลลัสเมล็ดขนุน	2%	แล้วน�ามาประเมินความคงตัว	พบว่าต�ารับอิมัลชั่นเซรั่มเบสและที่มี

สารสกัด	2%JS-E	และ	2%JS-PG	มีความคงตัวดีทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี	ดังนั้น	การศึกษาครั้งนี้เป็น

รายงานวิจยัครัง้แรกท่ีพบ	สารสกัดแคลลสัหรอืสเต็มเซลล์ขนนุมฤีทธิต้์านอนมุลูอสิระและยบัยัง้เอนไซม์ไทโรซเินส	

ซึ่งมีประโยชน์ในการน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางส�าหรับดูแลผิว

ฤทธิ์ยับยั้งของเซลล์เพาะเลี้ยงของสารสกัดจากผักชีในหลอดทดลอง

โดย		 พรทิพย์ ไววุฒิ 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 นรุตม์ ส�าราญวานิช	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รณกฤต บุญศักดิ	์ 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ธนวดี ปรีเปรม	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 จันทนา บุญยะรัตน์ 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โรคมะเรง็เป็นโรคท่ีมลีกัษณะของเซลล์เจรญิเติบโตเพิม่จ�านวนอย่างผดิปกติและควบคมุไม่ได้	สญูเสยีการ

ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการตายแบบอะพอพโตซิส	 ดังนั้นการยับย้ัง	 การเจริญเติบโตของ 

เซลล์มะเร็งจึงเป็นเป้าหมายท่ีส�าคัญในการรักษาโรคมะเร็ง	 งานวิจัยนี้สนใจศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดผักชี	 

(Coriandrum sativum)	 ในการต้านเซลล์มะเร็งล�าไส้ใหญ่	 รวมถึงการพัฒนาผักชีเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	 

เพื่อเป็นการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผักชี	และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร	

 ผลการศึกษา สารสกัดของผักชีที่มีฤทธิ์ดีท่ีสุดในการศึกษาครั้งนี้	 คือ	 สารสกัดเอทานอลจากรากผักชี	

ความเข้มข้น	1000	μg/ml	โดยสามารถเหนี่ยวน�าให้เกิดการตายของเซลล์	HT-29	ภายหลังการบ่ม	24	ชั่วโมง	

(p-value	 <	 0.01)	 และสามารถสังเกตเห็นสัณฐานวิทยาของเซลล์มะเร็งที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจาก 

กระบวนการอะพอพโทซสิ	เช่น	เซลล์ฝ่อและลอกขึน้จากพืน้ผวิทีเ่กาะอยู	่ซ่ึงสอดคล้องกบัการทีส่ารสกดัเอทานอล

จากรากผักชีความเข้มข้น	 100	และ1000	μg/ml	มีผลลดการแสดงออกของโปรตีน	 Bcl-2,	Mcl-1	 และ	p65	 

จึงส่งผลให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งผ่านวิถีอะพอพโทซิส	 และสารสกัดหยาบจากผักชีนี้ได้	 ถูกน�ามาพัฒนา 

เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบ	gummy	jelly	ดังนั้น สารสกัดจากผักชีทั้ง	4	ชนิด	สามารถเหนี่ยวน�าให้เกิด

การตายของเซลล์	HT-29	โดยสารสกดัเอทานอลจากรากผกัชท่ีีความเข้มข้น	1000	μg/ml	เหนีย่วน�าให้เกิดการตาย

ของเซลล์	HT-29	ผ่านวถิอีะพอพโทซสิมากทีส่ดุจากการลดการแสดงออกของโปรตีน	p65	และสารสกดันีส้ามารถ

น�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรูปแบบ	gummy	jelly	ได้
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ฤทธิ์เหนี่ยวน�าให้เกิดการตายแบบ apoptosis และยับยั้งการแบ่งตัวของสารสกัด ethyl 

acetate ของสาหร่ายสีแดง Halymenia durvillei ต่อเซลล์มะเร็งเต้านม MDA-MB-231 

ชนิด triple negative ในหลอดทดลอง

โดย	ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล	 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	กรุงเทพมหานคร
กานต์ แสงไพโรจน	์ คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จังหวัดปทุมธานี
พรพรรณ วิวิธนาภรณ	์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหิดล	สมทุรปราการ

	 สาหร่าย	Halymenia durvillei (HD)	เป็นสาหร่ายสีแดงที่พบได้ทั่วไปตามชายฝั่ง	ของประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย	 สาหร่าย	 HD	 ใช้เป็นอาหารในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี	 และมีการ

เพาะเลี้ยงในประเทศไทย	 มะเร็งเต้านมชนิด	 triple	 negative	 ไม่มีการแสดงออกของตัวรับ	 estrogen,	 ตัวรับ	

progesterone	และตวัรบั	human	epidermal	growth	factor	ท�าให้ไม่สามารถพัฒนายาต้านมะเร็งแบบเจาะจง

มารักษามะเร็งชนิดนี้	สาร	sulfated	carrageenan	จากสาหร่าย	สีแดง	Laurencia papillosa เหนี่ยวน�าให้เกิด

การตายแบบ	 apoptosis	 และยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์เพาะเลี้ยง	MDA-MB-231	 ซึ่งเป็นมะเร็งเต้านมชนิด	

triple	negative	เพือ่ศึกษาความเป็นพษิและการยบัยังการแบ่งตวัของสารสกดั	ethyl	acetate	ของสาหร่าย	HD	

(HDEA)	ต่อเซลล์	MDA-MB-231	ในหลอดทดลอง	

 ผลการศึกษา สารสกัด	 HDEA	 ลดการมีชีวิตของเซลล์เพาะเล้ียง	 MDA-MB-231	 ที่เวลา	 24	 ชั่วโมง 

โดยมีค่า	 มัธยฐานของความเข้มข้นท่ีท�าให้เซลล์ตายที่	 236.2	 ±	 41.4	 มคก/มล	 ที่ความเข้มข้น	 200	 มคก/มล	 

มีจ�านวนของเซลล์ท่ีย้อมติดสี	 Annexin	 V-FITC	 เพิ่มขึ้น	 และมีการกระตุ้น	 caspase	 3/7	 ที่เวลา	 24	 ชั่วโมง	 

แสดงว่า	HDEA	 เหนี่ยวน�าการเกิด	apoptosis	 เมื่อวัดการเพิ่มจ�านวนเซลล์พบว่าที่ความเข้มข้น	100	มคก/มล	

หรือมากกว่า	 ส่งผลให้เซลล์มีค่าเฉลี่ยของความเข้มของการเรืองแสง	CFSE	 เพิ่มขึ้นที่เวลา	 96	 ชั่วโมง	 แสดงว่า	

HDEA	หยุดการเพิ่มจ�านวนของเซลล์ได้	และการเพิ่มขึ้นของร้อยละของเซลล์ในระยะ	G2/M	ที่เวลา	48	ชั่วโมง	

แสดงถึงการเหนี่ยวน�าของ	HDEA	 ให้เซลล์เข้าสู่การพักที่ระยะ	G2/M	ดังนั้น	 สารสกัด	HDEA	ลดจ�านวนเซลล์

มะเรง็เต้านมชนิด	triple-negative	ในหลอดทดลอง	โดยการเหนีย่วน�าให้เกิดการ	apoptosis	พร้อมทัง้ยบัยัง้การ

แบ่งตัวเพิ่มจ�านวน	และเหนี่ยวน�าให้เซลล์หยุดแบ่งตัวที่ระยะ	G2/M	 ได้	 จึงสรุปได้ว่าสารสกัด	 ethyl	 acetate	

ของสาหร่าย	H. durvillei มีสารส�าคัญที่เป็นพิษต่อ	TNBC	และสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�าหรับ

ผู้ป่วย	TNBC	ได้
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ประเภท Oral Presentation  
กลุ่มผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี (S)

ฤทธิ์ยับยั้งการท�างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดต�ารับยา TPDM6315

ในหลอดทดลอง จากคัมภีร์ธาตุวิภังค์

โดย		 พัตราภรณ์ สบู่หอม	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
 เพชรปวีณ์ สุบิน	 	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จ.ขอนแก่น
 สมศักดิ์ นวลแก้ว	 	 คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จ.มหาสารคาม
 นาฏศจี นวลแก้ว	 	 คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จ.ขอนแก่น

	 โรคเบาหวาน	 ไม่ได้มีปรากฎในต�ารับยาแผนไทย	 จากการวิเคราะห์ต�ารับยาสมุนไพร	 โดยใช้ทฤษฎีการ

แพทย์แผนไทยทีเ่กีย่วข้องกับสมฎุฐานของการเกดิโรคเบาหวาน	สามารถคดัเลอืกต�ารบัยา	TPDM6315	จากคมัภีร์

ธาตุวิภังค์ที่แสดงความเป็นไปได้สูงที่จะมีฤทธิ์ลดระดับน�้าตาลในเลือด	งานวิจัยนี้	จึงท�าการทดสอบฤทธิ์ของสาร

สกัดสมุนไพรและสารสกดัจากต�ารบัยานี	้เพือ่ยนืยันผลการวิเคราะห์ต�ารบัยาและน�าไปสูข้่อบ่งใช้ใหม่ของต�ารบัยา

นี้	 เพื่อประเมินสรรพคุณลดระดับน�้าตาลในเลือดในกลไกยับยั้งการท�างานของเอนไซม์แอลฟา	 กลูโคซิเดสของ

สมุนไพรเดี่ยวและสารสกัดของต�ารับยา	TPDM6315	

 ผลการศึกษา สารสกัดจากสมุนไพรเดี่ยวทุกชนิดในต�ารับ	 แสดงฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส	

โดยสารสกัดสมุนไพรองค์ประกอบในต�ารับ	10	ชนิด	จากทั้งหมด	15	ชนิด	ให้ค่า	IC50 0.04-28.41	μg/mL	ซึ่ง

น้อยกว่าอะคาโบสซึ่งเป็นยาลดน�้าตาลในเลือด	 (IC50 47.86 μg/mL)	 สารสกัดเอทานอลของต�ารับยามีค่า	 IC50 

0.78 μg/mL	ในขณะที่สารสกัดต�ารับยาที่ต้มด้วยน�้า	มีค่า	IC50 1.85 μg/mL	ดังนั้น	ต�ารับยาที่คัดเลือกแสดงฤทธิ์

ลดระดบัน�า้ตาลในเลอืดโดยกลไกยบัยัง้การท�างานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส	และบ่งบอกถงึศกัยภาพในการ

พัฒนาต�ารับยานี้เป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับลดระดับน�้าตาลในเลือด
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การหาปริมาณแอสทรากาลินในสารสกัดใบมะรุม

ด้วยวิธี Thin Layer Chromatography Densitometry

โดย  ธนวัฒน์ ทองจีน	 	 สถาบันวิจัยสมุนไพร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 อัศวชัย ช่วยพรหม	 	 สถาบันวิจัยสมุนไพร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สายัณห์ เรืองเขตร	 	 สถาบันวิจัยสมุนไพร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง	 	 สถาบันวิจัยสมุนไพร	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

	 แอสทรากาลิน	 มีฤทธิ์ทางชีวภาพ	 เช่น	 ต้านออกซิเดชัน	 ต้านอักเสบ	 ลดน�้าตาลในเลือด	 เป็นต้น	 

เป็นสารออกฤทธิ์ชนิดหนึ่งที่พบในใบมะรุม	(Moringa oleifera Lam.	วงศ์	Moringaceae)	ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มี

การใช้ประโยชน์ทั้งทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	แต่ยังไม่มีวิธีการควบคุมคุณภาพสมุนไพรชนิดนี้	 เพื่อพัฒนาวิธี

วิเคราะห์ปริมาณแอสทรากาลินในสารสกัดใบมะรุมด้วยวิธี	 Thin	 Layer	 Chromatography	 densitometry	

(TLC	densitometry)	

 ผลการศกึษา ตรวจพบสารแอสทรากาลนิในสารสกดัใบมะรมุทกุตวัอย่าง	การทดสอบความใช้ได้ของวธิี

พบว่า	calibration	curve	มีความเป็นเส้นตรงในช่วงความเข้มข้น	0.20-0.98	มคก./spot	มีค่า	coefficient	(R2)	

เท่ากับ	0.9973	ค่า%	recovery	อยู่ในช่วง	97.60-99.43%	ค่า	HORRAT	ได้เท่ากับ	0.76-1.15	มีขีดจ�ากัด	ของ

การตรวจพบ	(LOD)	และขีดจ�ากัดของการวัดเชิงปริมาณ	(LOQ)	เท่ากับ	0.14	และ	0.44	มคก./spot	ตามล�าดับ	

ผลการวิเคราะห์ปริมาณด้วยวิธี	 TLC	 densitometry	พบว่าสารสกัดเอทานอลจากใบมะรุม	 มีปริมาณสารแอส

ทรากาลินต�่าสุดและสูงสุดคิดเป็นร้อยละโดยน�้าหนักเท่ากับ	0.24	และ	1.69	ตามล�าดับ	ดังนั้น	ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

วิธีวิเคราะห์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีความเหมาะสม	 สามารถน�าไปใช้เป็นวิธีตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอสทรากาลินในสาร

สกัดเอทานอลจากใบมะรุม	และสามารถน�าไปสู่การก�าหนดเกณฑ์ปริมาณสารส�าคัญในสารสกัดเอทานอลจากใบ

มะรุมต่อไป
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบเเดง 

กับยาแอมโลดีปีน ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงระดับอ่อน  

                         โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย ระกวดผลงานิาา

โดย	 ภริตา ทองยา		 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย

          ทิพพาวดี สืบนุการณ์ 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
อัญชลี พิมพ์รัตน	์ 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
ไพโรจน์ ทองค�า 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
เยาวพา สิงห์สถิตย	์ 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
สุวิมล ศรีแสงแผน	 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
ชัยรัตน์ จันธุ ไทย 	 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
ศิริพร สิทธิศักดิ	์ 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
รัชนี เชอร์บาร์ค๊อฟ	 	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย
อนัญญา เย็นขัน ะ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	จ.เลย

	 โรคความดันโลหิตสูงเป็น	 1	 ในสาเหตุที่ท�าให้เกิดการเสียชีวิตและทุพพลภาพที่ส�าคัญ	 ของประชากร 

ทั่วโลก	ส�าหรับประเทศไทย	พบว่าในปี	พ.ศ.	2558	มีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคความดันเพิ่มมากขึ้นเป็น	3	เท่า

จากปี	 พ.ศ.	 2556	 และ	 ส�าหรับสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	 

พบว่ามีการวินิจฉัยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี	 มีความชุกร้อยละ	 9	 ของประชากรและ 

มีอตัราป่วยร้อยละ	8.2	เป็นอันดับ	2	ของผู้ป่วยนอก	ในปี	2561	และในปี	2562	พบว่า	มีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มจ�านวน

มากขึ้นกลายเป็นกลุ ่มโรคอันดับ	 1	 ของผู้ป่วยนอก	 และพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้ม	 ท่ีจ�าเกิดโรคเร้ือรังหรือ 

ภาวะแทรกซ้อนตามมา	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย	 เป็นโรงพยาบาล	 ที่ส่งเสริมการใช้สมุนไพร 

เพื่อการรักษาอย่างปลอดภัย	 จึงได้สืบค้นข้อมูลสมุนไพรในท้องถิ่น	 พบว่ากระเจี๊ยบแดงเป็นสมุนไพรในท้องถิ่น 

ทีรู่จั้กและใช้กนัมายาวนาน	ทัง้ในรปูแบบของการน�ามาประกอบอาหาร	หรอืเครือ่งดืม่	และปัจจบุนักระเจีย๊บแดง

อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ	 ซ่ึงอยู่ในรูปของ	 ชาชง	 กระเจ๊ียบแดงมีคุณสมบัติในการลด 

ความดันโลหิตทั้งมีความปลอดภัย	 ดังนั้นทีมวิจัยจึงสนใจ	 ที่จะน�ากระเจี๊ยบเเดงมาศึกษาเพื่อยืนยันถึง 

ประสิทธิผลเเละความปลอดภัยในการใช้ยาในกลุ่มอาสาสมัครอ�าเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	 ทั้งนี้เพื่อต่อยอดเเละ

ส่งเสริมการใช้สมุนไพรโดยการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ	ของประชาชนในชุมชน	โดยในการวิจัยมีวัตถุประสงค์	ดังนี ้

1)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบกับยาแอมโลดีปีนในการรักษาผู้ป่วยความดัน

โลหิตสูงระดับอ่อน	2)	เพื่อศึกษาผลข้างเคียงของยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบเเดงกับยาแอมโลดีปีนที่อาจเกิดขึ้นใน

ระหว่างการศึกษาวิจัย	

 ผลการศึกษา อาสาสมัครท่ีมาติดตามการรักษาครบทั้ง	 4	 ครั้ง	 จ�านวน	 61	 คน	 เป็นกลุ่มที่ได้รับยา 

แอมโลดีปีนจ�านวน	 33	 คน	 และกลุ่มท่ีได้รับยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบจ�านวน	 28	 คน	พบว่าทั้งยาเม็ดสารสกัด 

กระเจ๊ียบแดงเเละยาแอมโลดีปีน	สามารถลดค่าเฉล่ียความดนัโลหติขณะหัวใจบบีตัว	(systolic	blood	pressure	;	

SBP)	 ก่อนการรักษาและหลังการรักษาได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (ค่า	 p<0.05)	 เท่ากับ	 150.85±6.39,	
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132.66±9.04	 และ	 152.89±7.19,	 141.11±11.93	 ในกลุ่มท่ีได้รับยาแอมโลดีปีนและยาเม็ดกระเจี๊ยบแดง 

ตามล�าดบั	และพบว่ากลุม่ทีไ่ด้รับยาแอมโลดปีีนนัน้สามารถลดความดนัโลหติขณะหวัใจคลายตวั	(diastolic	blood	

pressure	 ;	 DBP)	 ก่อนการรักษาและหลังการรักษาได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (ค่า	 p<0.05)	 เท่ากับ	

84.25±7.05,74.42±6.76	 ส่วนยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบพบว่ามีแนวโน้มลดลงแต่ไม่พบความแตกต่าง	 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 เมื่อเปรียบเทียบค่า	 SBP	 และค่า	 DBP	 ระหว่างกลุ่มพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน	 

ในระหว่าง	 2	 กลุ่ม	 ท้ังน้ีพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบ	 ได้แก่	 ปวดศีรษะ	

ร้อนตามร่างกาย	 และคัน	 ดังนั้น	 ยาเม็ดสารสกัดกระเจี๊ยบแดงมีประสิทธิผลในการลดความดันโลหิตในผู้ป่วย 

โรคความดนัโลหติระดบัอ่อน	ซึง่อาจใช้รกัษาผูป่้วยท่ีมคีวามดันโลหติระดบัอ่อนหรือใช้ร่วมกบัยาลดความดันโลหติ

ตัวอ่ืนเพื่อเสริมฤทธิ์ในการรักษา	 เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ	 และน�าผลการวิจัยไปต่อยอด 

การใช้สมุนไพรกระเจี๊ยบแดงอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน	 

และไม่พบผลข้างเคียง	 ท่ีรุนแรงและหากมีการศึกษาครั้งต่อไปเก่ียวกับโรคความดันโลหิตสูง	 ทีมผู้วิจัยควรมีการ

วางแผนในการให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนร่วมด้วย	 ทั้งนี้เพื่อคุณภาพของการรักษา

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ประเภท Oral Presentation  
กลุ่มผลงานวิชาการของผู้ปฏบิัติงาน (R2R)

การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านด้านการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม จังหวัดกาฬสินธุ์

กรณีศึกษา : หมอสุวรรณ ศรีหาพล

โดย		 สหภาพ ค�าโฮง	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 สุพิน ภูสง่า	 	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 จุฑามาศ ภูนีรับ	 	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
 กานต์ญาดา นาชัยเพชร	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์			

	 ปัจจุบันการแพทย์พื้นบ้านได้รับการพัฒนาในเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ	 20	ปี	 ด้านสาธารณสุข	 (ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม,	 2551)	 การแพทย์พื้นบ้าน	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เชื่อว่าผู ้มีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่คือ	 ผีฟ้าพญาแถน	 เป็นผู้ก�าเนิดสรรพโรคต่าง	 ๆ	 เมื่อเจ็บป่วยก็จะมารักษากับ 

หมอพื้นบ้าน	 อ.เขาวง	 จ.กาฬสินธุ์	 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ	 มีหมอพื้นบ้านทุกประเภทจ�านวน	 

231	คน	มีต�ารับยาทั้งหมด	38	ต�ารับ	มีต�ารับยารักษาโรคเกี่ยวกับปวดข้อเข่าจ�านวน	9	ต�ารับ	เป็นต�ารับยาเฉพาะ

ของหมอพื้นบ้านจ�านวน	9	คน	(ข้อมูลหมอพื้นบ้าน	จ.กาฬสินธุ์,	2561)	ประชาชนในเขตอ�าเภอเขาวง	ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 มีปัญหาสุขภาพด้านต่าง	 ๆ	 และที่พบบ่อยคือ	 ปวดข้อเข่า	 กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น	

อ�าเภอเขาวง	ห่างจากตวัเมืองจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ	90	กโิลเมตร	ท�าให้มค่ีาใช้จ่ายในการเดนิทาง	ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ

ที่ไม่ได้รับการรักษาระยะยาว	 เกิดเป็นโรคเร้ือรังตามมา	 ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านจึงมีความส�าคัญ 

เป็นอย่างมากกบัประชาชนในท้องถิน่	และประชาชนในท้องถิน่	ยงัเชือ่และนบัถอืภมูปัิญญาด้ังเดิมของท้องถิน่อยู	่

เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและเพื่อรวบรวมองค์ความรู ้ต�ารับยารักษาโรคข้อเข่า	 กรณีศึกษา 

หมอสุวรรณ	ศรีหาพล	
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 ผลการศึกษา หมอสุวรรณ	 ศรีหาพล	 อายุ	 72	 ปี	 มีประสบการณ์ในการรักษาอาการปวดข้อเข่า	 

กล้ามเนื้อ	และเส้นเอ็น	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2541	จนถึงปัจจุบัน	รวม	21	ปี	สืบทอดจากนายวิถี	เสนาะเสน	(คุณตา)	 

ได้เริ่มเรียนการแพทย์พ้ืนบ้าน	ปี	 พ.ศ.	 2530	 รวม	 32	 ปี	 ความเช่ียวชาญในการรักษามากที่สุดคือ	ปวดข้อเข่า	 

กล้ามเนื้อและเส้นเอ็น	วิธีการรักษาคือ	ใช้ยาสมุนไพรแบบต้มต�ารับยาประดงเก้าเส้น	และเป่าคาถารักษาอาการ

ปวดข้อเข่า	สมุนไพรในต�ารับ	100	กรัมประกอบด้วย	ประดงเก้าเส้น	(เถา)	ก�าลังเลือดม้า	(เถา)	ประดง	32	(เถา)	

เถาวัลย์เปรียง	 (เถา)	 เมื่อยเลือด	 (เถา)	 ฝางแดง	 (แก่น)	 อีเฒ่าล้มลุก	 (ราก)	 ตีนซิ่นบ่ฮี	 (ราก)	 สะค้าน(เถา)	 

เถาเอ็นอ่อน	 (เถา)	 บานไม่รู้โรยก้านแดง	 (ทั้งต้น)	 หญ้าหวาน	 (ใบ)	 วิธีการเตรียมยา	 น�าสมุนไพรแห้งทั้งหมด	 

ห่อด้วยผ้าขาวบาง	เตมิน�า้ปรมิาณ	1	ลติรในหม้อต้มยา	ต้มเดอืด	15	นาท	ียกหม้อลงตัง้ไว้ให้พออุน่น�ามารบัประทาน	

ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ยต่อวันประมาณ	 2	 -	 3	 ราย	 ต่อเดือน	 60	 -	 90	 ราย	 เฉลี่ยต่อปีประมาณ	 

900	ราย	มีอาการดีขึ้นจ�านวน	536	ราย	คิดเป็นร้อยละ	59.56	อาการคงที่จ�านวน	92	ราย	คิดเป็นร้อยละ	10.22	

อาการแย่ลงจ�านวน	46	ราย	คิดเป็นร้อยละ	5.11	มีผลข้างเคียงจ�านวน	28	ราย	คิดเป็นร้อยละ	3.11	ไม่สามารถ

ติดต่อสอบถามอาการได้จ�านวน	198	ราย	คิดเป็นร้อยละ	22	ส�าหรับ	ผู้ที่ป่วยที่รับประทานยาต้มสมุนไพรประดง

เก้าเส้นแล้วอาการดีขึ้นก็มารับยาต่อจนอาการดีขึ้น	อาการคงที่และแย่ลงไม่ได้มารับการรักษาต่อ	มีผลข้างเคียง

คือมีอาการปวดมากกว่าเดิม	แต่พอหยุดยามีอาการคงที่	แนะน�าส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน	ได้ถ่ายทอดการรักษา

แก่สามีและบุตรชาย	และในสถานบริการสุขภาพได้น�า ต�ารับยาประดงเก้าเส้นมาประยุกต์ใช้ในคลินิกเฉพาะโรค	

มีการจัดตั้งต�ารับยาให้แก่ผู ้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการ	 โดยผ่านการคัดกรองจากแพทย์แผนไทยประจ�าคลินิก	 

ในทุกวันพุธของสัปดาห์หมอสุวรรณ	ศรีหาพลได้เข้าไปร่วมตรวจคัดกรองผู้ป่วยอาการปวดข้อเข่าและผู้ป่วยที่นัด

มาติดตามอาการในคลินิกเฉพาะโรคของโรงพยาบาลเขาวงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนองค์ความรู้และพัฒนา 

ระบบสถานบริการให้มีความสอดคล้องกับภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านอีกด้วย ดังนั้น จากการศึกษาภูมิปัญญา

หมอพื้นบ้านกรณีศึกษาหมอสุวรรณ	 ศรีหาพล	 มีความเช่ียวชาญในการรักษาอาการปวดข้อเข่า	 กล้ามเนื้อและ 

เส้นเอ็น	วิธีการรักษาคือ	การใช้ยาสมุนไพรแบบต้มต�ารับยาประดงเก้าเส้น	มีตัวยาทั้งหมด	12	ชนิด	มีตัวยาหลัก

ทั้งหมด	 5	 ชนิด	 สมุนไพรเป็นแบบแห้งทั้งหมด	 และเป่าคาถา	 มีแรงจูงใจในการสืบทอดองค์ความรู้จากนายวิถี	

เสนาะเสน	(คุณตา)	เนื่องจากอยากน�าความรู้ที่ร�่าเรียนมาใช้ในการรักษาโรคให้แก่ผู้คนในชุมชนของตน	ปัจจุบัน

มีผู้เข้ารับการรักษา	2	-	3	รายต่อวัน	ประมาณ	60	-	90	ราย	ต่อเดือน	เฉลี่ยต่อปีประมาณ	900	ราย	มีอาการ 

ดีขึ้น		จ�านวน	536	ราย	คิดเป็นร้อยละ	59.56	ท�าให้ภูมิปัญญาการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านได้รับการยอมรับ

ของประชาชนในท้องถิน่	คนในชมุชนยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน	มกีารสอนการใช้ยาสมนุไพรในการรกัษาโรค

เบื้องต้น	 วิธีการกินรับประทานสมุนไพรให้ถูกต้อง	 และปลอดภัย	 และคนในชุมชนน�าสมุนไพรที่ได้จากการปลูก

หรือเก็บมาจากป่ามาขายให้หมอพื้นบ้านผลิตยาสมุนไพรเกิดการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน	ทั้งนี้โรงพยาบาล

เขาวงและ	 รพ.สต.ในเขตพื้นที่มี	 การประยุกต์ใช้ต�ารับยาประดงเก้าเส้นในคลินิกเฉพาะโรคโดยในทุกวันพุธ 

หมอสุวรรณ	 ศรีหาพล	 ได้เข้าไปร่วมตรวจคัดกรองผู้ป่วยอาการปวดข้อเข่าร่วมกับแพทย์แผนไทยประจ�าคลินิก 

อีกด้วย



58 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

ผลของกิจกรรมลด ละ เลิกบุหรี่ต่อกลุ่มนักสูบบ้านม่วงงามเนิน

ต�าบลม่วงงาม อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดย		 อรพินธ์ เขียวชุม	 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลม่วงงาม	จ.สงขลา
 รมณียา แสงจันทร	์ 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลม่วงงาม	จ.สงขลา
 จุฑามาศ ภูนีรับ 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลม่วงงาม	จ.สงขลา
 กานต์ญาดา นาชัยเพชร	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลม่วงงาม	จ.สงขลา

	 ต�าบลม่วงงามมี	10	หมู่บ้าน	ประชากร	12,116	คน	พบประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	8,217	คน	สูบบุหรี่	

1,137	คน	 (13.84)	พบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นทุกปี	 จ�านวนผู้ป่วยสะสม	63ราย	คิดเป็น	766.70	 

ต่อแสนประชากร	บ้านม่วงงามเนินมีประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	727	คน	สูบบุหรี่	99	คน	(13.62)	ปริมาณมวน 

ท่ีสูบ	 ส่วนใหญ่สูบ	 1-10	 มวนต่อวัน	 61	 คน	 (61.62)	 พบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังในอัตราคงท่ี	 8	 รายต่อป	ี 

ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง	 นอกจากนี้บุหรี่ยังเป็นตัวกระตุ้นให้เยาวชนใช้ยาเสพติดเพิ่มขึ้น	 ในปี	 พ.ศ.2561	 

รพ.สต.ม่วงงามได้เชิญชวนกลุ่มนักสูบเข้าร่วมกิจกรรม	 ลด	 ละ	 เลิกบุหรี่	 แต่มีผู้สนใจเข้าร่วมน้อยมาก	 จาก 

ขาดการเตรียมความพร้อมในชุมชน	 ขาดทีมงาน	 และขาดอุปกรณ์	 จึงได้มีการระดมทุนจัดซ้ือเคร่ืองวัดค่า 

คาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด	และคิดค้นยาอมสมุนไพรไร้ควัน	ต�ารับม่วงงามขึ้น	เพื่อศึกษารูปแบบของกิจกรรม

การลด	 ละ	 เลิกบุหรี่ต่อค่า	 CO	 ในปอดและปริมาณการสูบต่อวัน	 ซึ่งหากมีประสิทธิผลจริงจะสามารถลดความ

เสีย่งของการเจ็บป่วยและเสยีชวีติต่อตวัผูส้บูและผูท้ีไ่ด้รบัควนับหุรีไ่ด้	เพือ่ศกึษาประสิทธผิลของรปูแบบกจิกรรม

ลด	ละ	เลิกบุหรี่ต่อค่า	CO	ในปอดและปริมาณการสูบต่อวัน	

 ผลการศึกษา	พบว่า	ค่า	CO	ในปอด	และปริมาณการสูบต่อวันลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.001	พึงพอใจต่อกิจกรรมระดับมาก	17	คน	(89.47)	พึงพอใจต่อนวัตกรรมยาอมสมุนไพรระดับมากที่สุด	18	คน	

(94.74)	N

N X SD Z p-value

คา่คารบ์อนมอนนอกไซด์ในปอด

กอ่น 19 8.68 2.51 -3.844 <.001

หลงั 19 2.95 1.84

ปรมิาณบหุรี่

กอ่น 19 11.58 6.33 -2.832 <.001

หลงั 19 3.10 2.21

	 ดังนั้น	ควรน�ากิจกรรมลด	ละ	เลิกบุหรี่ขับเคลื่อนต่อให้ครอบคลุมทั้งต�าบลและอ�าเภอสิงหนคร	พร้อมทั้ง

ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักสูบ	เพื่อช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงในการเลิกสูบบุหรี่ต่อไป
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ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมในการดูแลผู้พิการอัมพาตขาท่อนล่าง

	 โดย		พิสิษฐ์ สมงาม	 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านร่องย้าง	จ.พะเยา

	 ประชากรผู้พิการของจังหวัดพะเยาปี	พ.ศ.2560	มีจ�านวน	9,024	คน	โดยเป็นผู้พิการ	ที่ช่วยเหลือตัวเอง

ได้น้อยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ดูแล	 จ�านวน	 560	 คน	 ผู้พิการส่วนใหญ่อาศัยอยู่	 ในครอบครัวที่ไม่มี 

ความสามารถในการดูแลผู้พิการได้ครอบคลุมทุกด้าน	 ส่งผลต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพตนเองอยู่ในระดับต�่า	 

โดยเฉพาะผูพ้กิารทีม่ปัีญหาอมัพาตขาท่อนล่าง	ด้านการเคลือ่นไหวปัญหาส�าคญัทีจ่ะส่งผลต่อคณุภาพชวีติ	ดงันัน้

จึงมีความจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวของผู้พิการด้วยนวัตกรรมเขียงไม้	มาดัดแปลงเป็น

อุปกรณ์	โดยใช้กระบวนการ	PDCA	(Deming,	1993)	ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ	ของนวัตกรรมเขียงไม้อย่าง

ต่อเนื่อง	เพื่อให้สามารถช่วยเหลือในด้านการเคลื่อนไหวแก่ผู้พิการที่มีปัญหา	การเคลื่อนไหว	ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น	สามารถน�ามาใช้ช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจ�าวันเองด้วยตนเอง	รวมถึงเพื่อลดโอกาสการ

เกิดภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิขึน้ได้	เพือ่พฒันานวตักรรมเขยีงไม้และศกึษาผลของการใช้นวตักรรมเขยีงไม้ในการ

ดูแลผู้พิการ	

 ผลการศึกษา พบว่าจากการศึกษาผลการใช้นวัตกรรม	 ในกลุ่มผู้พิการท่ีมีปัญหาอัมพาตท่อนล่าง 

ที่ไม่สามารถเดินได้	 หลังใช้นวัตกรรมไม่พบอัตราการเกิดแผลกดทับ	 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย	 ADL	 

ก่อนและหลังแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.05)	 และมีคะแนนคุณภาพชีวิต	 (Quality	 of	 Life)	 

ก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (p<.05)	 ซึ่งนวัตกรรมใช้งานได้สะดวก	 พกพาได้ง่าย	 

มีน�้าหนักเบา	สามารถหมุนได้	360	องศา	การที่ผู้พิการมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยในการเคลื่อนไหวจึงท�าให้ไม่เกิด

แผลกดทบั	เป็นการส่งเสรมิให้ผูพ้กิารสามารถช่วยเหลอืตนเองได้มากขึน้	มกี�าลงัใจในการด�าเนนิชวีติ	และพยายาม

ฟื้นฟูสภาพของตนเองมากขึ้น	 ดังค�าพูดของผู้พิการได้กล่าวว่า	 “มีนวัตกรรมมาใช้ท�าให้มีก�าลังใจมากขึ้น	 

อยากหาย	พยายามบรหิารกล้ามเนือ้ทุกวนั”	จงึท�าให้ผูพ้กิารมคีะแนนความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวัน 

สูงขึ้น	 และคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น	 ดังนั้น	 การพัฒนานวัตกรรมต้องค�านึงถึงปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน 

เป็นส�าคัญ	 ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 โดยการน�านวัตกรรมเขียงเลื่อนเพื่อนผู้พิการไปใช้งานจริง	 

มีการประเมินผล	 ติดตามปัญหาจากการใช้งานของผู้ป่วย	 และน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนานวัตกรรมอย่าง 

ต่อเนื่องจึงจะท�าให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานจริง
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นวัตกรรม แขมคลายเส้น

	 โดย		 ปิยะพร ตามสมัคร	 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา	
	 	 	 	 	 	 จ.ขอนแก่น

	 การประกอบอาชีพของคนในชุมชนบ้านสี่แยก	ต�าบลนาจาน	อ�าเภอสีชมพู	 จังหวัดขอนแก่น	 ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการท�าไม้กวาดดอกหญ้า	จากการสังเกตผู้มารับบริการ	การด้านการแพทย์แผน

ไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลนาบ้านสี่แยกโนนหัวนา	 พบว่า	 มีผู้ป่วยที่มารับบริการนวดแผนไทย

ประมาณ	5-6	คน/วัน	ซึ่งกลุ่มอายุที่มารับบริการมากที่สุดคือกลุ่มวัยแรงงาน	รองลงมาคือ	กลุ่มอายุ	60	ปี	ขึ้นไป	

ซึ่งมักจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	และพบบ่อยที่สุด	คือ	อาการปวดบ่า	ปวดแขน	ปวดขา	และยังพบอีกว่า

กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน	 มีอาการแทรกซ้อนท่ีส�าคัญคืออาการชาบริเวณปลายมือ	 ปลายเท้าจ�านวน	 9	 ราย	 

คิดเป็นร้อยละ	64.29	จากข้อมูลเชิงประจักษ์เบื้องต้นดังกล่าวกองทุนหลักประกัน	สุขภาพเทศบาลต�าบลนาจาน	

ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของผู ้มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและกลุ่มผู ้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการใน 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสี่แยกโนนหัวนาเพ่ือการแก้ปัญหาอาการปวดตามกล้ามเน้ือจาก 

การประกอบอาชีพและอาการชาที่มือและเท้าของผู้ป่วยเบาหวานโดยประยุกต์ใช้กับทฤษฎี	การนวดไทย	โดยใช้

ต้นแขมที่เหลือใช้จากการท�าไม้กวาดดอกหญ้า	 ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้ตามบ้านเรือนมาปรับ	 ใช้เนื่องจากประชาชน 

ในต�าบลนาจานมอีาชีพเสรมิทีเ่ป็นอาชพีเศรษฐกจิอกีอย่างหนึง่	คอื	อาชพีท�าไม้กวาด	ดอกหญ้าซ่ึงมีการประกอบ

อาชีพน้ีเกือบทกุครวัเรอืนด้วยเหตผุลดงักล่าว	อสม.สภุาพร	ทพัซ้าย	ร่วมกบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุของโรงพยาบาล

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านสีแ่ยกโนนหวันา	จงึมแีนวคดิท่ีจะน�าวสัดุ	อปุกรณ์ท่ีเหลือใช้จากการท�าไม้กวาดดอกหญ้า	

คือ	 ล�าต้นของต้นแขม	 ที่เหลือใช้จากการท�าด้ามไม้กวาดมา	 เป็น	 “แขมคลายเส้น”	 มาเป็นเคร่ืองมือช่วยนวด 

เพื่อให้ผู้มารับบรกิารสามารถนวดผ่อนคลายด้วยตนเอง	เพื่อที่จะลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	นวดลดอาการชา

มือชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวานและยังช่วยผ่อนแรงของ	 ผู้ให้บริการนวดแผนไทยด้วย	 	 โดยมีวัตถุประสงค์	 ดังนี	้ 

1)	 เพื่อน�าวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ	 2)	 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถน�าไป

ประยกุต์ใช้กบัคนในครอบครวัเพือ่ลดอาการปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้	3)	เพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนือ้ในกลุ่มผู้ประกอบ

อาชีพท�าไม้กวาดในชุมชนบ้านสี่แยก	 4)	 เพื่อลดอาการชามือชาเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน	 5)	 เพ่ือให้ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมแขมคลายเส้น	

 ผลการด�าเนินงาน พบว่า	 เป็นเพศชาย	 ร้อยละ	 57	 เป็นเพศหญิง	 ร้อยละ	 43	 อายุ	 ส่วนใหญ่มีอายุ	 

40	-	49	ปี	ร้อยละ	60	รองลงมา	มีอายุ	50	-	59	ปี	ร้อยละ	23	และ	อายุ	60	-	69	ปี	ร้อยละ	17วุฒิการศึกษา	

ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ร้อยละ	84	รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	16	 

ผู้ประเมิน	คือ	ผู้ประกอบอาชีพท�าไม้กวาด	ร้อยละ	100	ระดับความพึงพอใจ	รายละเอียด	ดังนี้	

 ด้านผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรในชุมชนให้มีคุณค่า	มากที่สุด	 ร้อยละ	84.75	 รองลงมามีความมั่นคง

ปลอดภัยของนวัตกรรม	ร้อยละ	63.56	ความเหมาะสมรูปร่าง	นวตักรรมทีน่�าไปใช้	ร้อยละ	50.85	และ	ระยะเวลา 

ในการใช้นวัตกรรมที่เห็นผล	ร้อยละ	33.90	
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ด้านการรักษา สามารถแนะน�าการใช้นวัตกรรมบอกต่อในชุมชน	มากที่สุด	ร้อยละ	63.56	รองลงมามี
การยืดเหยียดของกล้ามเนื้ออาการปวดดีขึ้น	ร้อยละ57.63	และอาการชาบริเวณมือและเท้าดีขึ้น	ร้อยละ	33.90	

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.	น�าวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ	
2.	ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพท�าไม้กวาดในชุมชนบ้านสี่แยก	
3.	ประชาชนในพื้นที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับคนในครอบครัวเพื่อลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ	

ข้อเสนอแนะ 

	 ควรมีการเก็บข้อมูลนวัตกรรมในกลุ่มผู้ใช้งานอื่น	ๆ	เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่อไป	การพัฒนาในอนาคต	
1.		พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้มีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น	
2.		มีการเก็บรวมรวมข้อมูลของนวัตกรรมเพื่อลดอาการชามือชาเท้าตามแบบประเมิน	ในกลุ่ม 

ผู้ป่วยเบาหวาน	

การเปรยีบเทียบประสทิธผิลของยาชงเปลอืกพะยอมกบัน�า้เกลอืในการรกัษาอาการแผลในช่องปาก

(Comparison between bark brews Shorea roxburghii G.Don with saline solutions)

	 โดย		 ศิราภรณ์ มหาโคตร	 	 โรงพยาบาลกมลาไสย	จ.กาฬสินธุ์
  ชีวนันท์ เหล่าพงศ์พิชญ์  โรงพยาบาลกมลาไสย	จ.กาฬสินธุ์

  สุจารี พนมเขต	 	 โรงพยาบาลกมลาไสย	จ.กาฬสินธุ์

	 แผลในช่องปากโดยเฉพาะแผลร้อนใน	 (Aphthous	 Ulcer)	 เป็นอาการที่พบบ่อย	 เป็นอาการเตือน 

ทีแ่สดงถงึความไม่สมดลุของธาตทุัง้	4	ในร่างกาย	ตามทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย	ส่งผลต่อ	การรบัประทานอาหาร

และการพูดของผู้ป่วย	จากการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านจ�านวน	20	คน	พบว่าเปลือกต้นพะยอมเป็นพืชที่มีความถี่

ในการใช้มากที่สุด	3	อันดับแรก	เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมอพื้นบ้าน	จ.กาฬสินธุ์	นิยมใช้เปลือกพะยอมอมไว้

หรือเคี้ยวรักษาแผลในช่องปากซึ่งเปลือกต้นพะยอมที่มีฤทธิ์สมานแผลและลด	การอักเสบ	แต่ยังไม่พบการศึกษา

ด้านการแพทย์ในการใช้เปลือกพะยอมรักษาแผลในช่องปาก	 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลของยาชงเปลือกพะยอมและน�้าเกลือต่อการรักษาแผลในช่องปาก	 เพื่อการรักษาแผลในช่องปาก 

โดยใช้ภูมิปัญญาพืน้บ้านให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธผิลของยาชงเปลือกพะยอมและน�า้เกลือ

ในการรักษาอาการแผลในช่องปากและศึกษาความพึงพอใจการใช้ยาชงเปลือกพะยอมในการรักษาอาการแผล 

ในช่องปาก	
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 ผลการศึกษา	พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย	30.3	ปี	(S.D.=±6.18)	มีสถานภาพสมรส	ร้อยละ	

48.15	อาชีพเกษตรกร	ร้อยละ	40.74	กลุ่มเปรียบเทียบอายุเฉลี่ย	30.41	ปี	(S.D.=	±6.63)	มีสถานภาพสมรส	

ร้อยละ	48.15	อาชีพรับจ้าง	ร้อยละ	37.04	ข้อมูลเกี่ยวกับแผลในช่องปากของกลุ่มทดลอง	พบว่าผู้ป่วยทั้งหมด

เคยเป็นแผลในช่องปาก	 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เคยเป็นแผลในช่องปาก	 19.81	 ครั้ง/ปี	 รักษาตนเองโดยใช้ยา	 

แผนปัจจุบัน	ร้อยละ	55.56	(S.D.=	±0.88)	ชอบรับประทานอาหารรสจัด	ร้อยละ	55.56	(S.D.=	±0.74)	ไม่มี

ความเครียด	ร้อยละ	40.74	(S.D.=	±1.27)	และนอนหลับเฉลี่ย	6	ชม./วัน	และในกลุ่มเปรียบเทียบพบว่าผู้ป่วย

ทั้งหมดเคยเป็นแผลในช่องปาก	กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เคยเป็นแผลในช่องปาก	22.11	ครั้ง/ปี	รักษาตนเองโดยใช้

ยาแผนปัจจุบัน	ร้อยละ	44.44	(S.D.=	±1.07)	ชอบรับประทานอาหารรสจัด	ร้อยละ	48.15	(S.D.=	±0.73)	ไม่มี

ความเครียด	ร้อยละ	48.15	(S.D.=	±1.32)	และนอนหลับเฉลี่ย	6	ชม./วัน	เมื่อท�าการทดลองในผู้ป่วย	กลุ่มที่บ้วน

ปากด้วยผงเปลือกต้นพะยอมก่อนท�าการทดลองมีระดับความปวดเฉลี่ยที่ระดับ	4.48	(S.D.=	±1.5)	หลังท�าการ

ทดลอง	 5	 วัน	 มีความปวดเฉล่ียที่ระดับ	 0.74	 (S.D.=	 ±0.81)	 และก่อนทดลองมีขนาดแผลเฉลี่ย	 4.33	 มม.	 

(S.D.=	 ±1.2)	 หลังจากวันท่ี	 5	 มีขนาดแผลเฉลี่ย	 0.78	 มม.	 (S.D.=	 ±0.84)	 (p-value	 <	 0.05)	 และกลุ่ม 

ทีบ้่วนปากด้วยน�า้เกลือ(กลุ่มเปรยีบเทียบ)	ก่อนท�าการทดลองมรีะดับความปวดเฉลีย่ทีร่ะดับ	4.44	(S.D.=	±1.01)	

หลังท�าการทดลอง	วันที่	 5	มีความปวดเฉลี่ยที่ระดับ	1.81	 (S.D.=	±1.03)	และก่อนทดลอง	มีขนาดแผลเฉลี่ย	

4.33	มม.	(S.D.=	±1.49)	หลังจากทดลองวันที่	5	มีขนาดแผลเฉลี่ย	1.67	มม.	(S.D.=	±1.17)	(p-value	<	0.05)	

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพบว่า	 หลังจากผู้ป่วยกลุ่มที่บ้วนปากด้วยผงเปลือกต้นพะยอมมีระดับความปวด 

ลดลงกว่ากลุ่มที่บ้วนปากด้วยน�้าเกลือ	(กลุ่มเปรียบเทียบ)	ระดับ	(p-value	<	0.05)	(95%CI)	(p-value	=0.00)	

(95%CI)	 กลุ่มที่บ้วนปากด้วยผงเปลือกต้นพะยอม	 5	 วัน	 มีขนาดแผลลดลงกว่ากลุ่มที่บ้วนปากด้วยน�้าเกลือ	 

(กลุ่มเปรียบเทียบ)	 (p-value	<	0.05)	 (95%CI)	ด้านความพึงพอใจต่อการใช้ยาชงเปลือกพะยอมพบว่ามีความ

พึงพอใจด้านผลการรักษาเฉลี่ย	 4.41	 (S.D.=	 ±0.69)	 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด	 อย่างไรก็ตามการรักษาแผลใน 

ช่องปากยังต้องพัฒนาต�ารับยาสมุนไพรให้อยู่ในรูปแบบและ	 ความเข้มข้นที่เหมาะสมโดยเน้นการส่งเสริมการใช้

ภูมิปัญญาพื้นบ้านการใช้สมุนไพรรักษาอาการแผลเปื่อย	 ในช่องปากให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด

และพัฒนาต่อไป	
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	 ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก	มีวัตถุประสงค ์

เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมได้เรยีนรูแ้นวคดิวธีิการในการส่งเสริมสุขภาพ	รักษา	ฟ้ืนฟู	และป้องกนัโรค	โดยใช้ความรู้ 

ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	ผ่านกิจกรรมการอบรมต่าง	ๆ	และสามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง	ครอบครัว	และชุมชน	

 การอบรมตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

จ�านวนหลักสูตร  18	หลักสูตร	
จ�านวนรอบการอบรม 18	รอบ

ประเภทหลักสูตร   1)	Products		 จ�านวน	 14		 หลักสูตร

	 	 2)	Self	Care			จ�านวน	 	4			 หลักสูตร

	 	 3)	กัญชา		 จ�านวน	 	1			 หลักสูตร

 

	 จากแผนภมูวิงกลม	พบว่า	ประเภทหลักสูตร	คณะท�างานมมีติจัดหลักสูตรการอบรมแยกเป็น	3	ประเภท	

ดังนี้	Products	จ�านวน	14	หลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	74	2)	Self	Care	จ�านวน	4	หลักสูตร	คิดเป็นร้อยละ	21	

และ	3)	 กัญชา	จ�านวน	1	หลักสูตร	ร้อยละ	5	
ระยะเวลาการด�าเนินการ วันที่	6 – 5	กันยายน	2563	(รอบการอบรม	3	รอบ/วัน)

                                 

3 ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  

 และการแพทย์ทางเลือก



64 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

รูปแบบวิธีการ  1)	On	site	อบรมแบบบรรยาย	สาธิต	และปฏิบัติ	60	คน/หลักสูตร/รอบ
 2)	Online	อบรมผ่าน	Facebook	live
สถานที่ ห้องประชุมฟีนิกซ์	6 – 1	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี
กลุ่มเป้าหมาย 	 ประชาชนทั่วไป	นักเรียน	นักศึกษา	บุคลากรสาธารณสุข	

	 สรุปจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมตลาดความรู้	โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจริง	จ�านวน	673	คน	เฉลี่ย	37	คน/

หลักสูตรและจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมอบรมออนไลน์	จ�านวน	10,517	ครั้ง	เฉลี่ย	584.28	ครั้ง/หลักสูตร	ซึ่งรอบ

การอบรมสามารถรองรับจ�านวนผู ้ เข ้าอบรม	 60	 คน/หลักสูตร	 (1,080	 คน)	 รายละเอียดดังตาราง				 

  
ตารางแสดงหลักสูตรอบรมตลาดความรู้ และจ�านวนผู้เข้าร่วมอบรมผ่าน On site และ Online

หลักสูตร Onsite (คน) Online (ครั้ง)

ถุงแช่เท้าสมุนไพร	บรรเทาอาการปวด 50 644

ครีม	&	โลชั่น	กันแดดกันน�้าจากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติ 50 176

ครีมรักษาน�้ากัดเท้า	แก้โรคผิวหนังต่าง	ๆ	จากสมุนไพรไทย 50 162

เซรั่มผิวขาวช่วยชะลอวัยจากสารสกัดลูกประคบหน้า	 50 356

ครีมบรรเทาอาการปวด	จากสมุนไพรก้นครัว 50 774

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกัญชาเบื้องต้น 50 2,000

แชมพูสมุนไพร	มะกรูด	ใบหมี่	ขิง	(Herbal	Shampoo	Making) 49 174

ริมฝีปากสวย	ลมหายใจสดชื่นด้วยสมุนไพร 46 221

ยาดมสมุนไพรท�าใช้เองได้ 43 759

สบู่สมุนไพรจากน�้ามันสกัดเย็น	(Handmade	Cold	Pressed	Oil	Soap	

Making)
42 306

นวดไทยเพื่อบ�าบัดอาการนอนไม่หลับ 38 1,800

น�้ามันสมุนไพรใช้บรรเทาออฟฟิศซินโดรม	(Office	syndrome) 35 586

นวัตกรรมเครื่องส�าอางจากสารสกัดพิกัดยาตรีผลาเพื่อการชะลอวัย 26 368

DIY	แอลกอฮอล์เจลล้างมือสมุนไพร 21 92

น�้าหัวปลี	&	อินทผาลัม	เพิ่มน�้านมแม่ 19 132
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หลักสูตร Onsite (คน) Online (ครั้ง)

ดอกไม้จัดใจ	(ศิลปะเพื่อสุขภาพ) 19 673

สมุนไพรในครัวช่วยลดไอหรือบรรเทาอาการไอง่ายนิดเดียว 19 644

หลักการเพาะต้นอ่อนสมุนไพร	เพื่อสุขภาพเด็กและผู้สูงวัย 16 650

จ�านวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 673 10,517

จ�านวนผู้เข้าอบรมเฉลี่ย/หลักสูตร 37 584.28

หนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17
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 ตัวอย่างหลักสูตรจากหนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการ

แพทย์ทางเลือก งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม

มากที่สุด 3 อันดับแรก ดังนี้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกัญชาเบื้องต้น
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการท�าผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรแก้พิษจากกัญชา	
2.	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าสมุนไพรไทยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพร	
3.	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้	
4.	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท�าผลิตภัณฑ์ชาชงสมุนไพรไทยไว้ใช้เพื่อดูแลตนเองและผู้อื่นได้	

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ / สมุนไพรที่น�ามาใช้ / ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม 

	 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติช่วยในการแก้พิษอาการเบื้องต้นจากการได้รับผลิตภัณฑ์จากกัญชาโดย 

มีส่วนผสมจากสมุนไพรไทย	สรรพคุณของสมุนไพรไทยที่น�ามาใช้มี	ดังนี้	

รางจืด 
-	ช่วยลด	และเลิกการใช้สารเสพติดได้	เพราะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายสารเสพติดบางชนิด	 

ใช้ควบคู่ไปกับการรักษากับผู้ป่วยที่ต้องการเลิกยาเสพติดได้	
-	ลดพิษจากการบริโภคสารพิษเข้าไปได้	เช่น	ยาฆ่าแมลง	ยาฆ่าหญ้า	ยาเบื่อ	
-	ลดพิษจากสัตว์มีพิษ	เช่น	แมงดาทะเล	ปลาปักเป้า	
-	แก้อาการเมาค้าง	แก้พิษจากแอลกอฮอล์จากการดื่มมากเกินไป	
-	ช่วยลดระดับน�้าตาลในเลือด	ควบคุมเบาหวาน	และความดันโลหิต	
-	ถอนพิษไข้	ลดไข้	
-	แก้ร้อนใน	กระหายน�้า	

 ย่านาง 

	 แก้ไข้	ถอนพิษผิดส�าแดงพิษอื่น	ๆ 	แก้เมารถเมาเรือ	แก้เมาสุรา	นอกจากนี้	ในต�ารับยาพื้นบ้านทุกภาคยัง

มีการใช้รากย่านาง	ทั้งในรูปแบบของยาเดี่ยวและยาต�ารับในการรักษาไข้แทบทุกชนิด	โดยเฉพาะไข้ออกตุ่ม	และ

ยังใช้	เข้าต�ารับยาแก้พิษยาเบื่อ	พิษเห็ด	แก้ร้อนใน	แก้อาการออกร้อนตามตัวแล้วเคลื่อนที่ได้	หรือที่หมอยาอีสาน

เรียกว่า	“ประดงไฟ”
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ใบเตย 

-	ช่วยบ�ารุงหัวใจให้ชุ่มชื่น	และช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจ	(น�้าใบเตย)	
-	ช่วยดับกระหายคลายร้อน	สดชื่น	ผ่อนคลาย	
-	รสหวานเย็นของใบเตยช่วยชูก�าลังได้	
-	ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียของร่างกายได้	
-	ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย	
-	ช่วยลดความดันโลหิต	(สารสกัดน�้าจากใบเตย)	
-	ช่วยบรรเทาอาการและดับพิษไข้ได้	
-	ช่วยดับพิษร้อนภายในได้เป็นอย่างดี	
-	ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ		มีการน�าใบเตยมาใช้แต่งกลิ่น	

หญ้าหวาน 
-	ช่วยเพิ่มก�าลังวังชา	
-	ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้น	
-	ช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ลดระดับน�้าตาลในเส้นเลือด	เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการควบคุม	

	 ระดับน�้าตาลในเลือด	
-	ช่วยลดไขมันในเลือดสูง
-	ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ	ความดันโลหิตสูง	และโรคอ้วน	
-	ช่วยบ�ารุงตับ	
-	ช่วยสมานแผลทั้งภายในและภายนอก	
-	ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน�้าตาล	โดยไม่ท�าให้น�้าตาลในเลือดสูง	

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 

 สูตร 1 ผลิตภัณฑ์ชาถอนพิษ 

ส่วนผสม       ปริมาณ 

1.	รางจืด		 	 	 	 	 1	กิโลกรัม	
2.	ย่านาง		 	 	 	 	 1	กิโลกรัม	
3.	ใบเตย		 	 	 	 	 1	กิโลกรัม	
4.	หญ้าหวาน		 	 	 							100	กรัม	

อุปกรณ ์
1.	ไม้พาย		 	 	 	 	 2.	กระทะไฟฟ้า		
3.	ถุงซิป		 	 	 	 	 4.	ซองชา	
5.	ถุงมือ		 	 	 	 	 6.	ปลั๊กไฟ	
7.	เขียง		 	 	 	 	 8.	มืด	
9.	กรรไกร			 	 	 	 10.	ถาด	
11.	กะละมัง	
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ขั้นตอนวิธีการท�า / ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.		น�ารางจืด,	ย่านาง	และใบเตยล้างท�าความสะอาด	

2.		หลังจากนั้นให้น�าไปหั่นให้มีขนาดชิ้นเล็ก	ๆ	แล้วจึงน�าไปผึ่งแดดให้แห้ง	ประมาณ	1	-	2	แดด	

3.		น�ารางจืด,	ย่านาง	และใบเตยมาคั่วไฟด้วยกระทะจนแห้งกรอบ	

4.		น�ารางจืด,	ย่านาง	และใบเตยผสมกับหญ้าหวานแห้ง	แล้วน�าไปบรรจุซองชาที่เตรียมไว้	

5.		เมื่อบรรจุซองแล้วให้น�าไปอบอีกครั้ง	เพื่อก�าจัดความชื้นและฆ่าเชื้อโรค	โดยใช้อุณหภูมิเท่าเดิมคือ	

	 60	องศาเซลเซียส	อบไว้ประมาณ	3	-	4	ชั่วโมง	(หากมีอุปกรณ์การอบ)	

6.		เมื่อบรรจุเสร็จน�ามาชงน�้าร้อนดื่มได้เหมือนชาปกติ	วิธีการใช้	(ผลิตภัณฑ์)	ชงน�้าร้อนดื่มเวลามีอาการ	

 สูตร 2 ผลิตภัณฑ์ถอนพิษชงหวาน

ส่วนผสม      ปริมาณ 
	 1.		รางจืด		 400		 กรัม	
	 2.		ย่านาง		 300		 กรัม	
	 3.		ใบเตย		 300		 กรัม	
	 4.		น�้าตาลทราย	 3		 กิโลกรัม	
	 5.		น�้าสะอาด		 2	 	ลิตร	

 อุปกรณ ์
	 1.		 ไม้พาย		 2.		กระทะไฟฟ้า	
	 3.		 ถุงซิป		 4.		ซองชา	
	 5.		 ถุงมือ		 6.		ปลั๊กไฟ	
	 7.		 เขียง		 8.			มืด	
	 9.		 กรรไกร		 10.	ถาด	
	 11.	กะละมัง	 12.	ผ้าขาวบาง	
	 13.	ตะแกร่งร่อน	 14.	ครก	

ขั้นตอนวิธีการท�า / ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.		น�ารางจืด,	ย่านาง	และใบเตยล้างท�าความสะอาด	
2.		หลังจากนั้นให้น�าไปหั่นให้มีขนาดชิ้นเล็ก	ๆ	แล้วต�า/ปั่นให้ละเอียดคั้นเอาแต่น�้า	กรองด้วยผ้าขาวบาง	
3.		เติมน�้าที่เหลือลงไป	น�าไปต้มให้เดือดและเคี่ยวต่อไปประมาณ	1	ชั่วโมง	(ใช้ไฟปานกลาง)	
4.		น�ารางจืด,	ย่านาง	และใบเตยผสมกับหญ้าหวานแห้ง	แล้วน�าไปบรรจุซองชาที่เตรียมไว้	
5.		เมื่อข้นได้ที่เติมน�้าตาลทรายลงไปใช้ไม้พายคนไปเรื่อย	ๆ	(ห้ามหยุดคน)	โดนใช้ไฟเบา	ๆ	
6.		คนจนแห้งเป็นผง	วางไว้ให้อุ่น	แล้วน�าสมุนไพรที่ได้มาบดหยาบ	ๆ	
7.		จากนั้นใช้ตะแกร่งร่อนเก็บไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดสนิทหรือบรรจุซองเก็บไว้เป็นชาชงดื่ม	

วิธีการใช้(ผลิตภัณฑ์) ชงน�้าร้อนดื่มเวลามีอาการ 
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นวดไทยเพื่อบ�าบัดอาการนอนไม่หลับ
มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.	เพื่อให้การนวดไทยบ�าบัดอาการนอนไม่หลับเป็นที่รู้จักมากขึ้น
2.	เพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับให้แก่ผู้ที่ป่วยได้
3.	เพื่อใช้ในการนวดได้อย่างปลอดภัยและไม่มีผลข้างเคียง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

	 ความเป็นมา	ปัจจบุนัสงัคมไทยและสังคมทัว่โลกเป็นสังคมผู้สูงอายทุ�าให้มปัีญหาเร่ืองโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั	

เช่น	โรคหัวใจ	โรคความดันโลหิตสูง	ไขมันสูง	เบาหวาน	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการนอน

ไม่หลับ	 หรือหลับไม่สนิท	 ท�าให้โรคที่เกี่ยวกับการนอนไม่หลับเป็นปัญหาสุขภาพส�าคัญของผู้สูงอายุไทย	 และ 

ผู้สูงอายุทั่วโลก	การรักษาความผิดปกติด้านการนอนหรือนอนไม่หลับนั้น	พบว่า	การนวดสามารถบ�าบัดการนอน

ไม่หลบัและช่วยให้ผูป่้วยสามารถหลบัได้ดยีิง่ข้ึน	การนวดไทยมอีงค์ความรูก้ารนวดแก้อาการนอนไม่หลบัในคมัภร์ี

ดัง้เดมิ	และต�าราแห่งชาตริวมท้ังประสบการณ์ของครหูมอนวดไทย	ทีพ่บว่าระหว่างการนวดผู้ป่วยจะรู้สกึง่วงนอน	

และหลับสบาย	ดังนั้น	มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดการความรู้เพื่อบ�าบัดอาการนอนไม่หลับในคัมภีร์

ดั้งเดิมและประสบการณ์ของครูหมอนวดไทยจนได้ชุดความรู้การนวดไทยบ�าบัดการนอนไม่หลับจึงเห็นควร 

เผยแพร่องค์ความรู้และอบรมให้กับประชาชนสามารถนวดตนเองและนวดให้บุคคลในครอบครัวเพื่อช่วยให้ 

หลับสบาย

 การนอนไม่หลับ

	 โรคนอนไม่หลบั	คอื	กลุม่อาการของการนอนหลบัยาก	ทัง้ตอนก่อนเข้านอน	(Difficulties	falling	asleep)	

นอนแล้วหลับ	ๆ	ตื่น	ๆ	(Maintaining	sleep)	หรือการนอนหลับไม่เต็มอิ่ม	(Non-Restorative	sleep)	ซึ่งจะมี

ผลต่อเนื่องในการใช้ชีวิตประจ�าวัน	ทั้งสุขภาพทางกาย	ทางใจและการปรับตัวเข้ากับสังคม	แต่หากไม่	พบว่า	มี

ผลกระทบต่อการใช้ชวีติประจ�าวนั	อาจถอืได้ว่าเป็นภาวะปกติได้	เช่น	ในกลุ่มคนทีเ่รียกว่า	กลุ่มคนทีม่คีวามต้องการ

ในการนอนหลบัน้อย	(Short	Sleeper)	คนกลุม่นีจ้ะใช้เวลาในการนอนเพียง	6	ชัว่โมงซ่ึงเพยีงพอต่อความต้องการ

	 ในวงการแพทย์ผู ้ เชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับได้มีมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคโดยใช้	 ICSD	 

(International	classification	of	sleep	disorders)	ซึ่งในปัจจุบันได้มีการเรียบเรียงจนถึง	Edition	3	โดย	ICSD	

ได้แบ่งโรคนอนไม่หลับออกเป็น	ดังนี้
1)		โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง	หรือ	chronic	insomnia	disorder
2)		โรคนอนไม่หลับระยะสั้น	หรือ	Short-term	insomnia	disorder
3)	 โรคนอนไม่หลับจากการมีอาการหรือโรคอื่น	 ๆ	 หรือ	 Other	 insomnia	 disorder	 เช่น	 โรคหยุด

หายใจขณะหลับ	โรคประสาท	หรือผลข้างเคียงจากการใช้ยา
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สาเหตุ

	 1.	 สาเหตุของการนอนไม่หลับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจ	 (Psychologic	 Causes	 of	 Insomnia)	 
จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับส่วนใหญ่มักเกิดจากอาการท่ีส่งผลกระทบต่อเร่ืองของ
จิตใจ	อาทิ	โรคเครียด	โรคซึมเศร้า	โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้ถึงร้อยละ	70	จะมีอาการนอนไม่กลับเป็นอาการหลัก	ๆ
	 2.	สาเหตุของการนอนไม่หลับที่มีปัจจัยที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดการนอนไม่หลับ	(Precipitating	Factors	
of	Transient	Insomnia)	ซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราว	อาทิ

		 	 	 	 2.1	 Adjustment	 Sleep	 Disorder	 เป็นภาวะนอนไม่หลับที่เกิดจากสิ่งกระตุ้นที่เพิ่งเกิด	 เช่น	 

ผลจากความเครยีด,	การเจ็บป่วย,	การผ่าตดั,	การสญูเสยีของรกั,	เรือ่งงาน	ซ่ึงเมือ่ใดทีส่ิง่กระตุ้นเหล่านีห้ายอาการ

นอนไม่หลับจะกลับสู่สภาวะปกติ
2.2	 Jet	 Lag	 มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เดินทางบินข้ามเขตเวลา	 ท�าให้ร่างกายต้องเปลี่ยนเวลานอน 

จนปรับตัวไม่ทัน	เป็นเหตุให้นอนหลับยาก

2.3		Working	Conditions	เป็นผลมาจากการทีต้่องเข้างานเป็นกะ	ท�าให้นาฬิกาชวีติเสียไปจนท�าให้

ต้องนอนไม่เป็นเวลา
2.4		Medications	อาการนอนไม่หลับที่เกิดจากการใช้ยา	หรือเครื่องดื่ม	เช่น	ยาลดน�้ามูก,	กาแฟ

	 3.	สาเหตุของการนอนไม่หลับที่เกิดจากโรค	 (Medical	and	Physical	Conditions)	ซึ่งบางโรคก็เป็น

เหตุที่ท�าให้เกิดอาการนอนไม่หลับ	 อาทิโรคบางโรคเมื่อขณะเกิดจะท�าให้ผู ้ป่วยมีอาการนอนไม่หลับ	 เช่น	 

โรคหอบหืด,	โรคหัวใจวาย,	โรคภูมิแพ้,	โรคสมองเสื่อม,	โรคพาร์คินสัน,	โรคคอพอกเป็นพิษ

	 4.	สาเหตขุองการนอนไม่หลบัทีเ่ป็นปัจจัยเสริม	(Perpetuating	Factors)	มหีลายภาวะที่เสรมิส่งให้การ

นอนไม่หลับเกิดได้ง่ายมากขึ้น
4.1	 Psychophysiological	 Insomnia	 เกิดจากการนอนก่อนเวลาท�าให้นอนไม่หลับ	 เรียกว่า	 

Advanced	sleep	phase	Syndrome	ท�าให้คน	ๆ	นั้น	พยายามที่จะต้องนอนให้หลับ	กระสับกระส่าย	พลิกตัว
ไปมาไม่ผ่อนคลายจนเกิดการสะสมแล้วกลายเป็นความเครียด	โดยผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะมีลักษณะชีพจรเต้นเร็ว	ตื่น
ง่ายอุณหภูมิร่างกายจะสูงกว่าปกติ

4.2	 นอนไม่หลับจากสารบางชนิด	 อาทิ	 สุรา	 กาแฟ	 ซึ่งการดื่มกาแฟ	 หรือสุราในช่วงกลางวันถึง
กลางคืนอาจจะท�าให้นอนไม่หลับ	 ถ้าไม่นับรวมว่าการดื่มสุราแค่เพียงจิบ	 หรือเพียงเล็กน้อยก่อนนอนจะช่วย
ลดความเครียด	ท�าให้นอนได้หลับดีขึ้นได้	 แต่ถ้าหากดื่มมากเกินไปก็จะท�าให้หลับได้ไม่นาน	 ตื่นง่าย	 เมื่อถึงช่วง 
อดสุราก็จะมีปัญหาหลับยาก	 รวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่จะนอนหลับประมาณ	 3	 -	 4	 ชั่วโมงแล้วตื่น	 อันเนื่องมาจากมี
ระดับ	Nicotine	ที่ลดลง

4.3	 ระดับ	Melatonin	ลดลง	ส่วนใหญ่	Melatonin	จะมีมากในเด็กและลดลงในวัยผู้ใหญ่หลังช่วง
อายุ	60	ปี	มีส่วนให้เกิดอาการนอนหลับยาก

4.4	 ปัจจัยจากแสงก็มีส่วนให้เกิดอาการนอนหลับยาก	 จากความรู้เบื้องต้นว่าแสงจะกระตุ้นให ้

ร่างกายเราตื่น	ถึงแม้ว่าจะหรี่แสงลงแล้วก็ตาม
4.5		การนอนไม่หลบัในวัยเดก็	พ่อแม่ให้เวลานอนลกูไม่สม�า่เสมอจะท�าให้เดก็นอนไม่หลบัในตอนโต
4.6		การออกก�าลังกายในช่วงก่อนนอนและการท�างานที่ท�าให้เกิดความเครียดในช่วงก่อนนอน
4.7		การนอนและการตื่นที่ไม่เป็นเวลา
4.8		สิ่งแวดล้อมภายในห้องนอนไม่เหมาะสม	เช่น	มีอุณหภูมิที่ร้อน	หรือหนาวจนเกินไป	เสียงดัง

เกินไป	รวมถึงลักษณะการนอนของคนใกล้ชิด	อย่างนอนดิ้น	หรือนอนกรน	เป็นต้น
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ขั้นตอนการนวด

ท่านวดผ่อนคลาย บริเวณศีรษะ คอ และบ่า

  ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน	กดจุดแนวบ่า	1	(แนวราวบ่า)

	 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวบ่า	1	(แนวเกลียวคอ)	มืออีกข้างประคองหน้าผากไว้

	 ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้อนกัน	กดจุดแนวบ่า	2	(แนวเหนือสะบัก)
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	 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดแนวบ่า	2	(แนวก้านคอ)	มืออีกข้างประคองหน้าผากไว้

	 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดก�าด้น	มืออีกข้างประคองหน้าผากไว้

	 ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดใต้ไรผมทั้ง	4	จุด	มืออีกข้างประคองหน้าผากไว้

	ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดคลึงจุดแนวข้างก�าด้น	จากจุดใต้ไรผมขึ้นไปจนถึงไรผมด้านหน้า
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	 ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดคลึงจุดแนวก�าด้น	จากจุดก�าด้นขึ้นไปตามแนวกึ่งกลางศีรษะ	

	 จนถึงไรผมด้านหน้า

	 ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง	กดคลึงจุดแนวหลังหูพร้อมกัน

	 ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสอง	กดจุดแนวเหนือหูพร้อมกัน
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	 ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดจุดจอมประสาท

ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดจุดหัวคิ้ว	มืออีกข้างประคองศีรษะไว้

ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดจุดแนวคิ้ว13
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ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดจุดหางคิ้ว

ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดจุดหางตา

ใช้นิ้วหัวแม่มือกด	จุดอุณาโลม

ใช้นิ้วหัวแม่มือ	กดคลึงจุดแนวก�าด้นช่วงหน้าผาก

14

15

16

17
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ข้อแนะน�าส�าหรับผู้มีปัญหาการนอนไม่หลับ

	 1)		จัดห้องนอนให้เหมาะสมแก่การนอน

	 2)		ก่อนนอน	ดื่มนมอุ่นๆ	สักแก้ว	จะช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น

	 3)		เข้านอน	และตื่นนอนให้เป็นเวลา

	 4)		ถ้านอนไม่หลับเกิน	 15	 –	 20	 นาที	 ควรลุกออกจากเตียงมาหากิจกรรมอย่างอื่นท�า	 เช่น	 ฟังเพลง	 

อ่านหนังสือวิชาการหรือธรรมมะ	น่าจะช่วยให้รู้สึกง่วงได้ไม่น้อย

	 5)	ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	อย่างน้อยวันละ	30	–	45	นาที	3	–	4	วันต่อสัปดาห์

ข้อห้าม – ข้อควรระวังส�าหรับผู้มีปัญหาการนอนไม่หลับ
1)		ไม่ควรงีบหลับในตอนกลางวัน	ถ้าง่วงจนทนไม่ไหวจริง	ๆ	ก็อย่างีบหลับเกิน	1	ชั่วโมง
2)		นอนให้เพียงพอ	อย่านอนมากเกินไป
3)		หลีกเลี่ยงการดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์	เพราะแสงจากจอ	จะกระตุ้นให้สมองตื่นตัวได้

	 4)		หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

ยาดมสมุนไพรท�าใช้เองได้
อ. วันทนี เจตนธรรมจักร

 ธรรมานุรักษ์คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.	เพื่อให้รู้ประโยชน์จากการน�าสมุนไพรเครื่องหอมไปปรุงเป็นยาดม

2.	สามารถน�าไปท�าเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้

3.	ได้เรียนรู้เรื่องสรรพคุณสมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง

4.	สามารถช่วยแก้ไขอาการเบื้องต้นจากการเจ็บป่วย	เช่น	เป็นลม	วิงเวียน	หน้ามืด	ตาลาย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/สมุนไพรที่น�้ามาใช้/ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อบรม

เรื่องยาดมสมุนไพร

	 ยาดมสมนุไพร	ถอืเป็นยาสามญัประจ�าบ้านต�ารับหนึง่ท่ีคนส่วนใหญ่มพีกติดตวัหรือมติีดไว้ทีบ้่านทัง้สะดวก

ในการใช้และมีสรรพคุณที่ดี	 แก้อาการเฉพาะหน้าได้ดีเช่น	อาการเป็นลม	มึนงง	วิงเวียน	จุกเสียดแน่น	หน้ามืด

ตาลาย	 เมื่อสูดดมเข้าไปแล้วอาการที่เป็นอยู่ดีขึ้นหรือทุเลาได้ง่าย	 ในอดีตในหลายๆ	 ครอบครัวจะมีสูตรต�ารับ 

ยาดมสมุนไพรเฉพาะของตระกูลท�าใช้ตั้งแต่รุ่นทวด	รุ่นย่า	ยาย	และถ่ายทอดมาจนรุ่นลูก	รุ่นหลาน	ในบางครั้ง 

ก็มีการท�ายาดมจ�าหน่าย	 เมื่อมีคนซื้อไปใช้และรู้สึกว่ากลิ่นดี	 หอมชื่นใจ	 เมื่อสูดดมแล้วรู้สึกสดชื่น	 จากที่เคยซื้อ 

ใช้เองก็ซื้อฝากคนอื่นเป็นของขวัญหรือของฝากท่ีดี	 หรือท�าแจกท้ังในงานมงคลและงานอวมงคลต่าง	 ๆ	 ในอดีต
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จนถึงในปัจจุบัน	 มีท้ังสูดดั้งเดิมท่ีเป็นสูตรชาววังหรือสูตรที่พัฒนามาจากเดิม	 มีทั้งสูตรที่เป็นห่อยาสมุนไพร 

ที่เรียกว่ายาดมส้มมือหรือยาดมส้มโอมือหรือยาดมสมุนไพร	 ในปัจจุบันก็ยังมียาดมที่เป็นสูดยาน�้า	 หรือยาหมัก 

ที่มีขายกันหรืออย่างในปัจจุบันจะเห็นชิ้นส่วนของสมุนไพร	 เรียกยาดมพม่าบ้าง	 ยาดมเกล็ดสมุนไพรบ้าง	 หรือ 

ชื่ออื่นแล้วแต่จะตั้งขึ้น	และใช้ชื่อการค้าต่างกันไป	ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้หรือมีไว้ติดตัวหรือมีไว้

ติดบ้าน	ยาดมจัดเป็นเครื่องหอมอย่างหนึ่งที่ใช้สูดดม	มีกลิ่นหอมสดชื่น	ประกอบหรือปรุงจากเครื่องยาสมุนไพร

หลายชนิด	 ส่วนใหญ่มีกล่ินหอมสมุนไพรส่วนใหญ่มักเลือกใช้ที่มีกลิ่นหอมดมแล้วสดชื่น	 ไม่ท�าให้แสบจมูก	 แต่ก ็

มีสูตรที่ร้อนบ้างแต่เพียงเล็กน้อย	 ยาดมสมุนไพร	 มีทั้งสูตรที่ใช้แต่พืชสมุนไพรอย่างเดียว	 หรือใช้พืชสมุนไพร 

ร่วมกับธาตวุตัถ	ุเช่น	เกลด็สะระแหน่	การบรู	พมิเสน	บางสตูรต�ารบัมผีสมสตัว์วัตถเุพือ่ให้มกีลิน่หอมและเก็บกลิน่

ไว้ได้นานหรือท�าให้	มีสรรพคุณแรงขึ้น	เช่น	การใส่ชะมดเช็ดหรือน�้ามันชะมด	ซึ่งมีราคาแพง	มักพบในสูตรต�ารับ

ยาดมสตูรโบราณเดมิ	ทีท่าไว้ใช้เฉพาะเจ้านายชัน้สงูหรือเป็นของขวญัของก�านลัไว้แจกในงานส�าคญั	ๆ 	ยาดมไว้ว่า

จะกี่ยุคสมัยก็ยังคงใช้กันและขายดี	ยังเป็นที่นิยมของคนเกือบทุกวัย	ในปัจจุบันมีการแต่งกลิ่นให้เป็นกลิ่นต่าง	ๆ	

มากมายตามความชอบของผูใ้ช้มรีปูแบบขวดหรอืหลอดบรรจทุีแ่ตกต่างและสวยงาม	ราคากม็ตีัง้แต่ถกูจนถงึแพง	

ทั้งนี้หลักส�าคัญยิ่ง	คือ	ยาดมควรมีกลิ่นที่ดี	เป็นธรรมชาติ	ไม่หอมจนเวียนหัว	ไม่แสบร้อนจนทนไม่ได้	และต้องมี

สรรพคุณที่ดีในการช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนมึนงงในการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้	จะสอนการท�ายาดมอย่างง่าย

ไว้ใช้เอง	ซึ่งสูตรนี้จะเป็นสูตรที่สามารถท�าได้ด้วยตนเองและสมุนไพรที่ใช้นั้นราคาไม่แพงมากโดยมีสูตร	ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

สูตรยาดมสมุนไพร

ส่วนประกอบ		 :	เทียนขาว	เทียนข้าวเปลือก	ดอกมะลิ	ดอกพิกุล	เปลือกชะลูด	อบเชยเทศ	ลูกจันทน์เทศ		
	 	 		ดอกจันทน์	กระวาน	กานพลู	ผิวมะกรูด	เปลือกส้มโอ	ผิวส้ม	สิ่งละ	20	กรัม

		 :	พมิเสน	10	กรัม	การบูร	30	กรัม	เกลด็สะระแหน่	60	กรมั	ผ้าขาวบางตดัเป็นชิน้ขนาด	1½	นิว้		

	 		ด้ายขาวส�าหรับมัด	กรรไกร	กรักหรือขวดใส่ห่อยาดม
อุปกรณ	์	 :	อ่างผสม	ไม้คน	ช้อนส�าหรับตัก	ครก	ขวดโหลแก้ว	มีด	เขียง	เครื่องบดปั่น	ผ้าขาวบาง	ด้าย	
	 		 		กรรไกร	ขวดหรือหลอดยาดม

วิธีท�า

	 1.	 น�าสมุนไพร	 เช่น	 ชะลูด	 อบเชยเทศ	 ลูกจันทน์เทศ	 ใส่ครกต�าให้เนื้อสมุนไพรมีขนาดชิ้นเล็กลงหรือ 

ต�าหยาบ	ใส่ลูกกระวาน	กานพลู	 เทียนขาว	 เทียนข้าวเปลือก	ผิวมะกรูด	 เปลือกส้มโอ	ผิวส้ม	หั่นเป็นชิ้นเล็ก	ๆ	

ก่อนน�าไปต�ารวมกัน	 ต�าให้เข้ากัน	 จนเนื้อละเอียดขึ้น	 ใส่ดอกจันทน์ลงในครกใช้สากบดให้ดอกจันทน์เป็น 

ชิ้นเล็ก	ๆ	ใส่ดอกมะลิ	ดอกพิกุล	ลงบดรวมกัน

	 2.	ใช้ช้อนคนสมุนไพรให้เข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะพักไว้

	 3.	บดพมิเสนกบัครกให้มเีนือ้ละเอยีดตักใส่ลงในเครือ่งยาสมนุไพร	บดเกลด็สะระแหน่ให้ละเอยีดแล้วตกั

ใส่ลงในสมุนไพรคลุกสมุนไพรให้เข้ากัน

4.	โรยเกล็ดการบูรลง	คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเตรียมห่อใส่กรักหรือขวดยาดม
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	 5.	 ใช้ช้อนขนาดเล็กตักยาใส่ในผ้าที่เตรียมไว้ประมาณ	 1-2	 กรัม	 ใช้ด้ายมัดอย่างลูกประคบ	 มัดให้ห่อ 

หลวม	ๆ 	จากนัน้จบัใส่ลงในกรกัหรอืขวดปิดฝาทิง้ไว้ประมาณ	1-	2	วนั	เป็นการหมกัสมนุไพร	แล้วน�ามาใช้ได้ทนัที

	 สมุนไพรส่วนใหญ่มีสรรพคุณช่วยแก้อาการมึนงง	 วิงเวียน	 และช่วยกระตุ้นการท�างานของหัวใจ 

เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและเป็นทั้งเครื่องเทศและเครื่องยา	หาซื้อได้ง่ายและสามารถท�าไว้ใช้เองได้

-		 ถ้าไม่ชอบกลิ่นฉุนของการบูรก็ไม่ต้องใส่ได้เช่นกัน

-		 อาจน�าการบูร	พิมเสน	เกล็ดสะระแหน่	(เมนทอล)	ปรุงผสมกันเพื่อให้เป็นน�้าก่อนแล้วจึงน�าสมุนไพร

มาหมักคลุกเคล้าไว้ประมาณ	2-3	คืน	จึงน�ามาห่อผ้าแล้วเก็บใส่ในกรักหรือขวดแก้วไว้สูดดมแก้ลมวิงเวียนได้

วิธีการใช้

ใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียน

ข้อควรระวัง

ถ้ามีอาการแพ้เกสรดอกไม้หรือแพ้การบูร	ไม่ควรใช้ยาดมสูตรนี้

**	ยาดมสูตรต�ารับนี้	อาจารย์	วันทนี		เจตนธรรมจักร	เป็นผู้คิดค้นสูตรต�ารับเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม			

สามารถน�าไปปรุงใช้เองได้**

 ความพงึพอใจกจิกรรมตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืก 

จากผลการวเิคราะห์ข้อมลูความพงึพอใจท้ัง	18	หลักสูตร	18	รอบ	จากผู้เข้าร่วมอบรม	จ�านวน	562	คน	

พบว่า	มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย	94.85	

 ข้อเสนอแนะ
	 รอบการอบรมช่วงเวลา	16.00	–	18.00	น.	มีผู้เข้าอบรมน้อย	 

 	 ไม่สามารถเข้าอบรมได้	เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเดินทาง
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ส่วนที่ 3

ลานนิทรรศการและเวทีสาธิต

“ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์

และบริการ”
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	 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	เครือข่าย	และประชาชน	ในการอนุรักษ์	ฟื้นฟู	พัฒนา	และใช้

ประโยชน์	การนวดไทยเพือ่ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ของประเทศไทยและของโลก	มวัีตถปุระสงค์

หลกั	เพือ่ส่งเสรมิให้ชมุชน	เครอืข่าย	ปัจเจกบคุคลมส่ีวนร่วมในการวางแผนและด�าเนนิงานตามมาตรการปกป้อง

รักษาภูมิปัญญาการนวดไทยที่ประเทศไทยได้เสนอไว้ต่อ	UNESCO	 โดยการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมด้าน

วชิาการ	การจดัการความรู	้การอนรุกัษ์และสบืต่อนวดไทยให้อยูว่ถิชีวีติปัจจบุนั	พฒันาขดีความสามารถของชมุชน

ในการน�าภูมิปัญญาการนวดไทยส�าหรับใช้ดูแลสุขภาพของชุมชนและคนในครอบครัว	ตลอดจนสร้างความเข้าใจ

ต่อภูมิปัญญาการนวดไทยว่า	เป็นภูมิปัญญาที่มีประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ	มิใช่การบริการทางเพศ	ซึ่งเป็นสิ่งที่

น�ามาใช้ในทางที่ผิด	ก่อให้เกิดการคุกคามอย่างร้ายแรงต่อการเสื่อมโทรม	

การสูญหายหรือท�าลายมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 ผ่านนิทรรศการที่มีชีวิตภายในงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติฯ	ครั้งที่	17	ในระหว่างวันที่	2	–	6	กันยายน	2563		ณ	อาคาร	10-12	ศูนย์การแสดงสินค้าและการ 

ประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

กรอบแนวคิดจัดนิทรรศการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาการนวดไทยและสวนสมุนไพร

1 ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสวนสมุนไพร  (Wisdom zone)
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โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย	ทั้งสิ้น	17	 เครือข่าย	 ในการด�าเนินการจัดนิทรรศการดังกล่าว	ภายใน

พื้นที่โซนลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาและสวนสมุนไพร	8	พื้นที่หลัก	โดยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด	1,392	ตารางเมตร	

โดยได้ด�าเนินการจัดสรรพื้นที่กิจกรรมออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

	 1.	 นิทรรศการเชิดชูภูมิปัญญาการนวดไทย	 มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	 และแสดงนิทรรศการ 

นวดไทยในชมุชน	กระแสรบัสัง่ท่ีจดุประกายการพฒันาการนวดไทยจนเป็นทีรู่จ้กัของประชาชนและมวลมนษุยชาติ	

การนวดแบบวัดโพธิ์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก

	 2.	 การจัดแสดงต�ารับยาสมุนไพร	 จัดภูมิทัศน์สวนสมุนไพรจ�าลองและแสดงเครื่องยาสมุนไพรที่

เกี่ยวข้องกับการนวดไทย	ประกอบไปด้วย	กิจกรรมภายในนิทรรศการลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาการนวดไทยและ 

สวนสมุนไพรจ�าลอง

 ¾ การสาธิตและให้บริการนวดไทย 

โดย	 เครือข่ายผู้พิการทางการมองเห็น	 แพทย์แผนไทย

ประยุกต์และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	หมอพื้นบ้าน	4	ภูมิภาค	

และเครือข่ายเด็กพิการและเด็กที่มีความบกพร่องทาง

ร่างกายและสุขภาพ

 ¾  

      

การฝึกปฏิบัติแก้อาการปวดเมื่อยต่าง	 ๆ	 และท�า

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการนวด	 

จัดแสดงต�ารับยาสมุนไพร	
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ภูมิทัศน์สวนสมุนไพรจ�าลองและแสดงเครื่องยาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย 

 ¾ สวนสมุนไพรจ�าลองที่จัดแสดงสมุนไพรแก้อาการปวดเมื่อยจากบัญชียาหลักแห่งชาติ

 ¾ สวนสมุนไพรจ�าลองที่จัดแสดงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพืชสมุนไพรในป่า		

 ¾ 			สวนสมุนไพรจ�าลองที่จัดแสดงพืชสมุนไพรส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการนวด
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 ความส�าเร็จของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เครือข่าย	 และประชาชน	 ในการอนุรักษ	์

ฟื้นฟู	พัฒนา	และใช้ประโยชน์	การนวดไทยเพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้	ของประเทศไทยและ

ของโลก	 เป็นโอกาสส�าคัญในการบริการวิชาการแก่ประชาชน	 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง

เกี่ยวภูมิปัญญาการนวดไทยและสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการนวด	ที่เน้นการอนุรักษ์	ฟื้นฟูภูมิปัญญา	การสืบทอด

และถ่ายทอดภูมปัิญญา	ตลอดจนการน�าสูก่ารไปใช้ดูแลสขุภาพของตนเองและครอบครวัตามวถิชีวีติปัจจบุนั	อาทิ	

อาหารพืน้บ้าน	น�า้สมนุไพรเพือ่สขุภาพ	องค์ความรู	้การนวดไทยและนวดพืน้บ้านในการดแูลรกัษาตนเองเมือ่ยาม

เจ็บป่วย	เป็นต้น	ซึ่งภายในงานมีสื่อ	สิ่งพิมพ์ต่าง	ๆ	และกิจกรรมที่น�ามาเผยแพร่ทั้งหมดมากกว่า	24	เรื่อง	

	 จากการประเมินความพึงพอใจประชาชนผู้เข้าชมนิทรรศการ	ใน	8	ประเด็นหลัก	ประกอบด้วย			

1.	 เนื้อหาสาระ/ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าชมนิทรรศการ	

2.	 การน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	

3.	 รูปแบบการจัดนิทรรศการ	

4.	 เอกสารเผยแพร่ความรู้	

5.	 เจ้าหน้าที่ประจ�านิทรรศการ	

6.	 ระยะเวลาในการจัดนิทรรศการ	

7.	 สถานที่/สิ่งอ�านวยความสะดวก	

8.	 ภาพรวมของการจัดนิทรรศการ	

	 ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	 2,277	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 1,620	 คน	 (ร้อยละ	 71.1)	 

ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่	มีอายุ	51	ปีขึ้นไป	จ�านวน	774	คน	(ร้อยละ	34.0)	ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี	1,350	คน	(ร้อยละ	59.3)	และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มประชาชนทัว่ไป	จ�านวน	662	คน 

(ร้อยละ	29.1)	โดยมรีะดบัความพงึพอใจภาพรวมของการจัดนทิรรศการอยูใ่นระดบัมาก	มค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากับ	

4.48	และจากการวิเคราะห์ประเด็นที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด	3	ล�าดับ	 ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ประจ�านิทรรศการ	

(คะแนนเฉลี่ย	4.59)	ภาพรวมของการจัดนิทรรศการ	(คะแนนเฉลี่ย	4.53)	และการน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์	

(คะแนนเฉลี่ย	4.51)	ตามล�าดับ

	 นอกจากนี	้ประชาชนยงัให้ข้อคดิเห็นแสดงความประทบัใจในรปูแบบการจดันทิรรศการว่า	เป็นนทิรรศการ

ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดความสนใจ	 ซึ่งประกอบด้วย	 กิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายผู้จัดและ

ประชาชน	ได้แก่	กิจกรรมฝึกท่ากายบริหารฤาษีดัดตน	กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สมุนไพร	กิจกรรมท�าลูกประคบจาก

ข้าวสุก	กิจกรรมอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ	กิจกรรมการฝึกปฏิบัติการนวดตนเองด้วยอุปกรณ์อย่างง่าย	เป็นต้น	

และแสดงความเหน็เกีย่วกับสวนสมนุไพรจ�าลองทีเ่กีย่วข้องกบัการนวดไทยมคีวามสวยงามเป็นธรรมชาต	ิจ�านวน

สมนุไพรทีน่�ามาจดัแสดงมคีวามหลากหลายชนดิพนัธุท์ัง้สมนุไพรทัว่ไปและสมนุไพรแปลกและหากยากทีใ่ช้บรรเทา

อาหารปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ	 โดยมีการบอกช่ือสมุนไพรและสรรพคุณเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา	 พร้อมมี

กิจกรรมการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พืชสมุนไพร	โดยการส่งเสริมการปลูกและการขยายพันธุ์สมุนไพร

ที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทย	โดยการแจกกล้าพืชสมุนไพร	วันละมากกว่า	500	ต้นต่อวัน	สิ่งที่ประชาชนเห็นว่าควร

ปรับปรุงคือ	ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนแลกให้ความรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยและนวดพื้นบ้านจากผู้เชี่ยวชาญภายใน

โซนภูมิปัญญาและสมุนไพร	และควรเพิ่มจ�านวนรอบในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่าง	ๆ	มากขึ้น
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ภาพกิจกรรม 
WD1:	การนวดไทยบ�าบัดอาการต่าง	ๆ 	เช่น	อาการนอนไม่หลบัเครอืข่ายแพทย์แผนไทย	แพทย์แผนไทยประยกุต์

และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	จากเครือข่ายสมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการแพทย์

แผนไทย	

ภาพที่ 1	การซกัประวตัิ ภาพที่ 2		การใหบ้ริการการนวด	เพ่ือบ�าบดัอาการนอนไมห่ลบั

ภาพที่ 3 การสาธติการใชอ้ปุกรณก์ารนวดดว้ยตนเอง

ภาพที่ 5-6 บอรด์นิทรรศการเผยแพรก่ารนวดไทยส�าหรับการบ�าบดัอาการนอนไมห่ลับ

ภาพที่ 4		การสาธติการพอกเขา่ดว้ย
													ต�ารบัยาสมนุไพรพืน้บา้น
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ภาพที่ 7 อปุกรณส์�าหรบัใชส้าธติการนวดตนเอง ภาพที่ 8 สว่นประกอบสมนุไพรในต�ารบัยาพอกเขา่

ภาพที่ 9-10	การสาธิตและฝึกปฏิบัติการนวดตนเองและการใช้อุปกรณ์นวดส�าหรับผ่อนคลาย

และรักษาอาการนอนไม่หลับ
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WD2 และ WD4 การนวดไทยจากเครอืขา่ยผูพ้กิารทางการมองเห็นและนิทรรศการภมูปิญัญาการแพทยพ้ื์นบา้นไทย	

จากเครอืขา่ยมลูนธิิสขุภาพไทย	

ภาพที่ 11-12 การสาธติและใหบ้รกิารการนวดไทยจากผูพิ้การทางการเห็น

ภาพที่ 13-15 นทิรรศการความรูแ้ละจดุใหบ้ริการชมิยาตม้โคคลาน
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WD3: การนวดไทยกระตุน้พฒันาการเดก็	เผยแพรแ่ละสาธติการนวดตนเองและนวดกระตุน้พฒันาการในเดก็	

จากเครอืขา่ยมลูนธิเิพือ่เดก็พกิารและเดก็ท่ีมคีวามบกพรอ่งทางรา่งกายและสุขภาพ	

ภาพที่ 16 ยาตม้โคคลาน

ภาพที่ 18 การสง่เสรมิสขุภาพดว้ยน�า้ดืม่สมนุไพร

ภาพที่ 17 น�า้มนัพุทธมนต์

ภาพที่ 19 การจดัแสดงหนงัสอืและผลติภณัฑเ์พือ่

การดูแลสุขภาพ
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ภาพที่ 20-22 เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารนวดไทยเพือ่กระตุน้พฒันาการในเดก็

ภาพที่ 23-26 การสาธติและฝ กึปฏบิตักิารท�าลูกประคบส�าหรับเด็ก

ภาพที่ 27 นทิรรศการนวดไทยเพ่ือกระต ้นุพัฒนาการในเด็ก
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ภาพที่ 28-31 การสาธิตและฝึกปฏิบัติการเพาะต้นอ่อนเพื่อสุขภาพ
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WD6: การนวดพืน้บา้นไทยอตัลกัษณ์	4	ภมูภิาค	จากเครอืขา่ยหมอพืน้บา้น	4	ภมูภิาค	

ภาพที่ 32-35 ลานวฒันธรรมภมูปิญัญาการแพทยพ้ื์นบา้นไทย

ภาพที่ 36-39	การสาธติและใหบ้รกิารการนวดพ้ืนบา้นแตล่ะภมูภิาค
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ภาพที่ 40-43 นทิรรศการภมูปิญัญาการนวดพืน้บา้น	4	ภาค
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WD12: ภมูทิศันส์วนสมนุไพรจ�าลองทีจ่ดัแสดงสมนุไพรแกอ้าการปวดเมือ่ยจากบญัชยีาหลกัแหง่ชาติ	ตาม

แนวคดิจากอทุยานธรรมชาตวิทิยาสริรีกุขชาตแิละภาควชิาเภสชัพฤกษศาสตร ์	มหาวทิยาลยัมหดิล	
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ภาพที่ 50-52 นทิรรศการเผยแพรผ่ลงานวชิาการท่ีเกีย่วขอ้งกบัการนวดไทย

ภาพที่ 44-49 สวนสมนุไพรจ�าลอง
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ภาพที่ 53-54 การสาธติการออกก�าลงักายดว้ยทา่บริหารแบบฤาษีดัดตน	และสาธิตการใชลู้กประคบ
สมนุไพรแกป้วดเมือ่ย

WD9: ภมูทิศันส์วนสมนุไพรจ�าลองทีจ่ดัแสดงเสน้ทางศกึษาธรรมชาตพิชืสมนุไพรในปา่	
ตามแนวคดิจากกรมปา่ไม ้	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม			

ภาพที่ 55-59	สวนสมนุไพรจ�าลอง
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ภาพที่ 60-63	กจิกรรมสง่เสรมิการปลกูและการขยายพนัธุส์มนุไพรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนวด

ภาพที่ 64-65 นทิรรศการการใชป้ระโยชนจ์ากตน้ยคูาลิปตัส
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WD8: ภมูทิศันส์วนสมนุไพรจ�าลองทีจ่ดัแสดงพชืสมนุไพรส�าหรบัการน�าไปใชป้ระโยชน ์	ตามแนวคดิจาก
สถาบนัวจิยัพชืสวน	กรมวชิาการเกษตร	

ภาพที่ 66-71 สวนสมนุไพรจ�าลอง
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ภาพที่ 76-77 สาธติและสง่เสรมิการใชต้�ารับยาทาพระเสน้

ภาพที่ 72-75 สง่เสรมิการปลกูและการขยายพนัธุส์มนุไพรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนวด
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ภาพที่ 78-81	นทิรรศการความส�าคญัและความหลากหลายของพันธกุรรมและขา้วส�าหรับการนวด

WD7:	นทิรรศการทีม่ชีวีติทีเ่นน้การอนรุกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากขา้วส�าหรบัการนวดและอาหารเป น็ยา	ตาม
แนวคดิจากมลูนธิเิกษตรกรรมยัง่ยนื	(ประเทศไทย)	
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ภาพที่ 82-87 การสาธติและจดัเวทแีลกเปล่ียนเรียนรูอ้าหารเป น็และสมนุไพรพ้ืนบา้น

ภาพที่ 88-89 การสาธติและเวทแีลกเปล่ียนเรียนรูก้ารท�าลูกประคบขา้ว
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 � นิทรรศการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 1.  เครือข่ายอินแปง ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดแสดงนิทรรศการเร่ืองสมุนไพร	

สมนุไพรของเครอืข่ายอินแปง	และ	สมนุไพรป่าตะวนัตก	กระบวนการส่งเสรมิการผลติสมนุไพรอนิทรีย์	ผลติภณัฑ์

สมนุไพร	เช่น	ตรผีลา	คอนแคน	หมากเม่า	มะขามป้อม	ผงนวั	(ผงปรุงรส)	ยาสมนุไพรชนดิต่างๆ	จากป่าครอบครัว	

แปลงสีฟันไม้คนทา	พนัธุไ์ม้ทีท่�าให้เกดิเหด็ชนดิต่างๆ	ผ้าคราม	ข้าวฮาง	เป็นต้น	เพือ่น�าเสนอผลงานการขบัเคลือ่น

กระบวนการส่งเสริมพชืสมนุไพรแบบองค์รวม	เช่ือมโยงการเกษตรแบบยัง่ยนื	ซ่ึงประกอบด้วย	เรือ่ง	พนัธุส์มนุไพร

ของเครือข่ายอินแปง	 จังหวัดสกลนคร	 และเครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่ห้วยขาแข้ง	 จังหวัดอุทัยธานี	 ภูมิปัญญา	 

องค์ความรู้	 ด้านการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์สมุนไพรชนิดต่างๆ	 ของชุมชน	 ที่สอดคล้องกับปัจจัย	 ๔	 

และการสร้างมูลค่า	รายได้	ของชุมชน		

 2.  มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ จัดแสดงและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการลายไม้	ได้แก่	อุปกรณ์

ในการนวดจากภูมปัิญญาไทย	หตัถกรรมพืน้บ้าน	และผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการคดัสรร	OTOP	Product	Champion			

 3. วิสาหกิจชุมชน ชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน		จัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน	ชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน	อ�าเภอภูเพียง	จังหวัดน่าน		

 4.  ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎ์ธานี จัดแสดงและเผยแพร่ภูมิปัญญาการรักษาโรคและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง	ๆ	ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
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	 นิทรรศการโซนผลิตภัณฑ์	 มุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดสมุนไพรแบบครบวงจร	 

โดยเฉพาะการส่งเสริมการตลาดผ่านการสร้างความรอบรู้	 ความเข้าใจของสมุนไพรที่มีคุณภาพและมีสรรพคุณ 

ที่ดีผ่านการสื่อสารให้เห็นถึงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	การแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ	ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ	 และส่งเสริมให้ประชาชนมีความเช่ือม่ัน 

ในการใช้สมนุไพรเพือ่เสรมิสร้างสขุภาพ	และอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื	และส่งเสรมิ

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรจะส่งผลให้สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	 โดยกิจกรรมภายในโซน	

ประกอบด้วย	1)	นิทรรศการสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ	2)	แสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	

3)	กิจกรรมส่งเสริมการขายและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ	

2.1 นิทรรศการสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ

	 การจดันทิรรศการโซน	Product	Zone	ในปีน้ีเป็นการจดัแสดงถงึการพฒันาสมนุไพรและผลติภัณฑ์

สมุนไพร	 ให้ประชาชนและผู้สนใจเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรตั้งแต่ต้นทาง	 กลางทาง	 และ

ปลายทาง	โดยมีเนื้อหาแบ่งเป็น	3	ส่วน	ดังนี้

ส่วนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ: ต้นทาง

	 1)	 เครอืข่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		จดัแสดงและถ่ายทอดนวตักรรมองค์ความรูโ้รงตากสมุนไพร

ต้นทุนต�่า	 และกิจกรรมมาตรฐานการผลิตตั้งแต่	 การคัดเลือกพันธุ์	 การปรับปรุงสายพันธุ์	 การขยายพันธุ์โดยวิธี

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 การเก็บเกี่ยว	 การฟื้นฟู	 อนุรักษ์สมุนไพรไทย	 ให้ค�าแนะน�าที่เป็นอินทรีย์ชีวภาพ	 ไม่ใช ้

ยาฆ่าแมลง	เรื่องมาตรฐาน	GAP	เกษตรปลอดภัย	เกษตรอินทรีย์	การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	PGS	

เกษตรอนิทรย์ี	โดยจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิผลติผลของสมนุไพรทีมี่ศกัยภาพตามความต้องการของตลาดทัง้ในและ

ต่างประเทศ	 ครอบคลุมการจัดการด้านการปลูกและการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร	 การจัดการคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพร	การตลาดวัตถุดิบสมุนไพร	การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ	และการคุ้มครองพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาการ

ใช้ประโยชน์จากสมนุไพรในประเทศไทย	ประชาชนในงานจะได้รับทราบ			การส่งเสริมพืชสมนุไพร	การใช้ประโยชน์

จากพชืสมนุไพร	และการอนรุกัษ์สมนุไพร	เข้าใจถงึแนวทางการด�าเนินการส่งเสรมิพชืสมนุไพร	เกดิการแลกเปลีย่น

ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตร	 และเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยและพัฒนาสมุนไพร	 และการถ่ายทอดองค์

ความรู้และจ�าหน่ายผลิตผลสมุนไพรของกลุ่มเกษตรกร	จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดราชบุรี

	 2)	 กรมการค้าภายใน	ร่วมกับสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย		จัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อนิทรย์ีแบบมส่ีวนร่วมประชารฐั	(SDGsPGS)	และการพัฒนาผลิตภณัฑ์สมนุไพรอนิทรีย์เพ่ือการค้า	ทัง้ในรปูแบบ	

Food	และ	Non	Food	การให้ความรู้ด้านสมุนไพรอินทรีย์	กระบวนการรับรองสมุนไพรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

ประชารฐั	และผลติภณัฑ์แปรรปูจากสมนุไพรอนิทรีย์ในมติิท่ีหลากหลาย	เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกจิชมุชน	เพ่ือแสดง

2 นิทรรศการ การสร้างมูลค่าสมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติฯ และ
นวัตกรรมระดับชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
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วัตถุดิบสมุนไพรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ	ของเครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย	ซึ่งมี

สมาชิกภาคี	(สมาพนัธ์เกษตรกรรมยัง่ยืนจังหวดั	41	จงัหวดั)	ตามมติ	ิArea	Based	และผลติภณัฑ์แปรรปูสมนุไพร

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐ

 ส่วนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการ: กลางทาง

	 1)	 เครือข่ายเมืองสมุนไพร	7	จังหวัด	(Herbal	City)	ได้แก่	จังหวัดสกลนคร	จังหวัดปราจีนบุรี	จังหวัด

สรุาษฎร์ธานี	จังหวดัสระบุรี	จงัหวดัจนัทบุร	ีจงัหวดัมหาสารคาม	จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	แต่ละจงัหวดัจดัแสดงความ

ก้าวหน้าของการพัฒนาเมืองสมุนไพร	และผลิตภัณฑ์	Champion	products	ของแต่ละจังหวัด

 จังหวัดสกลนคร	แสดงสมุนไพร	Product	Champion

 จังหวัดปราจีนบุร	ี	กัญชาทางการแพทย์	กัญชาแบบครบวงจร	กระบวนการปลูกร่วมกับบ้านดงบัง

 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดแสดงเมืองสมุนไพรต้นแบบ	 และการให้บริการและค�าปรึกษาด้านการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

 จังหวัดสระบุรี 	Products	Champion	ของจังหวัดสระบุรี

 จังหวัดจันทบุรี  สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เด่นจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพ

 จังหวัดมหาสารคาม  น�าเสนอ	High	Technology	Innovation	Product	ของจังหวัดมหาสารคามซึ่ง

เป็นผู้น�าด้านนวัตกรรมสมุนไพรไทย	การพัฒนาสูตรต�ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็น	 Premium	Product	ด้วย	

High	 Technology	 และความรู้ด้านวิชาการที่หลากหลายจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 และแสดงนวัตกรรม 

เซรั่มมันแกว	ที่มีสาระส�าคัญสามารถซึมลึกเข้าไปในชั้นผิวหนังได้	3	เท่า	ส่งผลให้ผิวกระจ่างใส	พัฒนาสูตรต�ารับ

โดย	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

 จังหวัดอ�านาจเจริญ  สมุนไพรกับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความผูกพัน	 เสนอผลิตภัณฑ์

เด่นจากสารสกัดสมุนไพรเพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพ	 ได้แก่	 กลุ่มเครื่องส�าอาง	 อาหาร	 และจัดเป็นชุดของฝาก	

ของที่ระลึก

	 2)	 กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน	 แสดงนิทรรศการ	 “กัญชง	

กัญชา	กระท่อม”	การปลูกและการแปรรูปกัญชา	และเครื่องมือในการสกัด	รวมถึงกัญชงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

กญัชง	การให้ค�าแนะน�า	ส�าหรบัผูป้ระกอบการทัง้ทางด้าน	Lab	ทีม่มีาตรฐานการอบรมหลกัสตูรการใช้กญัชา	การ

ปลูกกัญชา	กัญชาสดและกัญชาแห้ง	และการผลิตกัญชา	เพื่อให้การรับรองเพิ่มมากขึ้นอีก	7	ต�ารับ	และการกระ

จายยา	นอกจากนี้	มีการน�าเสนอต�ารับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา	16	ต�ารับ	ยาปรุงเฉพาะราย	สนั่นไตรภพ	และ

แนะน�าแอพพลิเคชั่น	Herb	ID,	E-catalog

	 3)	 บริษัท	ยูโร	เบสท์	เทคโนโลย	ีจดัแสดงเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในกลุม่อุตสาหกรรมสารสกดั	มาตรฐานการผลิต
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 ส่วนที่ 3 การจัดแสดงนิทรรศการ: ปลายทาง

	 1)	 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	(NANOTEC)	ให้ค�าปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	

กลุ่มเครื่องส�าอางโดยใช้เทคโนโลยีนาโน	เอนแคปซูเลชั่น

	 2)	 สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	(วว.)	โดย	ศนูย์เชีย่วชาญนวตักรรมผลติภณัฑ์

สมุนไพร	 จัดแสดงผลงานจากงานวิจัยทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์	 สารสกัด	 และน�้ามันหอมระเหย	การแสดงข้อมูล

จากงานวิจัย	 เช่น	 สารส�าคัญที่ค้นพบในสมุนไพรตลอดจนประสิทธิภาพและความปลอดภัยข้ันตอนการทดสอบ

ฤทธิแ์ละการประเมนิความปลอดภยัในสมนุไพร	เพือ่เผยแพร่ผลงานนวตักรรมสมนุไพรที	่ได้วจิยัพฒันาและพร้อม

ถ่ายทอดให้แก่ผู้ประกอบการน�าไปผลิตเชิงพาณิชย์	 เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสกัดสมุนไพร	 ท่ีได้จากงาน

วิจัยและแนะน�าศกัยภาพในการสนบัสนนุผูป้ระกอบการในการพฒันาผลติภณัฑ์สมนุไพรให้ได้มาตรฐาน	และงาน

บริการวิเคราะห์สารส�าคัญ	ทดสอบฤทธิ์และการประเมินความปลอดภัยในสมุนไพร

	 3)	 ส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(องค์การมหาชน)	จัดแสดงนทิรรศการ	โดยน�าเสนอผลงานทีน่่า

สนใจมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมองค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร	และจัดเสวนา

ในหัวข้อ	 “เสริมภูมิด้วยสมุนไพร	 ต้านโรคอุบัติใหม่	 ในการเสวนาได้กล่าวถึงนโยบายและทิศทางการวิจัยด้าน

สมุนไพรของ	สวก.	โดย	สวก.มีความพร้อมที่จะเดินหน้าสนับสนุนทุนวิจัยด้านสมุนไพร	ภายใต้	2	แผนงาน	ได้แก่	

แผนงานสมุนไพรไทย	และแผนงานการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยส�าหรับโรคอุบัติใหม่	และได้แนะน�าสมุนไพร

เดีย่ว	“ฟ้าทะลายโจร”	และต�ารับยาสมนุไพร	“ต�ารบัห้าราก”	เพือ่การเตรยีมพร้อมส�าหรบัโรคอบุตัใิหม่ในอนาคต

	 4)	 ไปรษณีย์ไทย	บรกิาร	Logistics	ส�าหรบัธรุกิจ	e-Commerce	ของประเทศ	โดยให้บรกิารจดัส่งสิง่ของ	

ผลิตภัณฑ์สินค้าภายในงาน	 และแสดงการสร้างฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา

ธุรกิจของลูกค้าและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	(เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม)

	 5)	 เครือข่ายมหาวิทยาลัย	 จัดแสดงนิทรรศการ	 และกิจกรรมเพ่ือแสดงศักยภาพด้านผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสมุนไพร	และบริการด้านการแพทย์แผนไทย	ประกอบด้วย

6.1	 	สภาการแพทย์แผนไทย	แสดงนิทรรศการและท�าบัตรสมาชิกฯ	พร้อมให้ค�าปรึกษาของคลินิก

กัญชาและนวดไทยในภาคเอกชน

6.2	 	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	จัดแสดงนวัตกรรม	งานวิจัยทางการ

แพทย์แผนไทย	และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและวิทยาลัยสหเวชศาสตร์	แนวทางการท�าวิจัยกัญชาในทางคลินิก	

อาทิเช่น	หลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์	รวมถึงแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	

6.3	 	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดแสดงและเผยแพร่งานวิจัย	เช่น	ต�ารับสารสกัดยา

แผนไทย	แคปซูลสารสกัด	และต้นแบบผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชา

6.4	 	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เผยแพร่และจัดแสดงความก้าวหน้าของ 

งานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้วัตถุดิบจากสมุนไพรบางส่วนเพาะปลูกในภาคใต้โดยเฉพาะแหล่งปลูก	 

3	จังหวัดชายแดนภาคใต้
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2.2 แสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 1) รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจ�าปี 2562 (Prime Minister Herbal  

Awards, PMHA)

	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย	 จัดท�าโครงการ 

คัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	ประจ�าปี	2563	 เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ	 (ลงนาม	โดยนายกรัฐมนตรี)	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีการผลิตตามมาตรฐาน	 เป็นที่ยอมรับระดับ

ประเทศและนานาชาต	ิและส่งเสรมิภาพลกัษณ์และสร้างมลูค่าผลติภณัฑ์สมนุไพรให้ม	ีความน่าเชือ่ถอื	สร้างความ

เชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

	 ในปี	 2563	 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 ในระหว่างวันที่	 1	 ธันวาคม	 2562	 ถึง	 

20	 มกราคม	 2563	 มีจ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก	 จ�านวน	 427	 ผลิตภัณฑ์	 จากผู้ประกอบการ 

จ�านวน	180	ราย	โดยประเภทรางวัลประกอบด้วย	9	ประเภท	ดังนี้	

1.		 ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ					

2.	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	

3.	 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ													

4.	 ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	

5.		 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	OTOP	ดีเด่นระดับชาติ	

6.	 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	

7.		 ผู้ประกอบการ	SME	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	

8.		 ผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ	

9.		 โรงงานผลิตยาสมุนไพรดีเด่นระดับชาติประเภทโรงพยาบาล	

และมีหลักเกณฑ์การพิจารณา	ได้แก่	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยเป็นหลัก	ได้รับการขึ้นทะเบียน

ผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย/สถานที่ผลิตได้มาตรฐาน	และมีการจ�าหน่ายในท้องตลาด	เป็นต้น	เมื่อผ่านการคัดเลือก

เบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดคณะท�างานฯ	 จะด�าเนินการออกตรวจประเมินสถานประกอบการที่ผ่านการ 

คัดเลือกเบื้องต้น	 พร้อมเสนอรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ 

อ�านวยการฯ	 เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ท่ีได้รับรางวัลจะได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการน�าเสนอผลิตภัณฑ์	และ/หรือ	

สถานประกอบการ	 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	 และรับโล่เชิดชูเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่	 17	 

เมื่อวันที่	2	กันยายน	2563	ณ	เวทีกลาง	อาคาร	10	-	12	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	

จงัหวดันนทบรุ	ีรวมท้ังได้รบัการส่งเสริมช่องทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ	และได้รบัการส่งเสรมิและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพสมุนไพรและการตลาด

	 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ด�าเนนิการคดัเลือกผลิตภณัฑ์สมนุไพรดีเด่นระดับชาติ	

Prime	Minister	Herbal	Awards	(PMHA)	ประจ�าปี	2563	เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว	ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัผลติภณัฑ์สมนุไพร

ดีเด่นระดับชาติ	 Prime	Minister	 Herbal	 Awards	 (PMHA)	 ประจ�าปี	 2563	 จ�านวน	 9	 ประเภทรางวัล	 

รวมทั้งสิ้น	15	รางวัล	
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2.1	 ศนูย์ภฟู้าพฒันาอนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารฯิ	โครงการส่วนพระองค์	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 แสดงและจ�าหน่ายสินค้าคุณภาพจากโครงการ	 ศูนย ์

ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	อ�าเภอบ่อเกลือ	จังหวัดน่าน	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมา

จากพระราชด�าริฯ	อ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	และอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด�าริฯ	อ�าเภอสวนผึ้ง	

จังหวัดราชบุรี	

2.2	 ตลาดไท	ส่งเสริมเกษตรกรการเพาะปลูกสินค้าและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดกลาง		

2.3	 ร้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ”การบูร”	 ร้านค้าต้นแบบในรูปแบบเฟรนไชส์	 ภายใต้แบรนด	์

“การบูร”	 จ�าหน่ายผลติภณัฑ์สมนุไพรทีม่คีณุภาพและมาตรฐานผ่านการคดัเลือกระดับพรีเมีย่ม	 5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 

1)	กลุ่ม	Daily	life	2)	กลุ่มชะลอวัย	3)	อาหารและเครื่องดื่ม	4)	ยาสมุนไพร	และ	5)	สปา	และมีกิจกรรม	Live	

สดรีวิวผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพภายในร้านการบูรไม่ต�่ากว่า	 20	 ผลิตภัณฑ์โดย	 KOL	 (เน็ตไอดอลคนจีนใน

ประเทศไทย)	โดยมียอดเข้าชมกว่า	970,000	วิว

 2) องค์การเภสัชกรรม  

  น�าเสนอนิทรรศการ	ภายใต้แนวคิด	“สุขภาพดี	ด้วยนวัตกรรมสารสกัดสมุนไพร”	ในรูปแบบ	Smart	

GPO	และ	Social	Distancing	การจัดกิจกรรม	แบ่งออกเป็น	2	ส่วน

2.1	 นิทรรศการเสนอความรู้เรื่องการน�าสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์	และผลิตภัณฑ์สารสกัด	

อื่นๆ	เช่น	ขมิ้นชัน	พรมมิ	และมีวิทยากรให้ความรู้สลับกับกิจกรรมภายในบูธ	จ�านวน	๓	รอบต่อวัน	

2.2	 แสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและเวชส�าอางและมุมแนะน�าการจ�าหน่าย	 GPO	 Online	 โดย 

เปิดตัว	ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	ภายใต้แบรนด์	จีพีโอ	เคอร์มิน	(GPO	Curmin)	จ�าหน่าย

ในราคาพิเศษ	

3) โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  

	 น�าผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ซึ่งไฮไลท์ส�าคัญ	คือ	“ต�ารับยากัญชาทั้ง	5”	ซึ่งเป็นต�ารับยาพื้นบ้านของเกาะเต่า	

มีส่วนประกอบของดอก	เมล็ด	ใบ	กิ่งก้าน	ราก	ของกัญชา	และได้มีการพัฒนาเป็น	2	สูตร	คือ	ชนิดรับประทาน

แก้ปวดไมเกรน	เจรญิอาหาร	ช่วยให้นอนหลับดี	กบัสูตรน�า้มนัใช้ส�าหรับทาแก้ปวดกล้ามเนือ้และรักษาโรคสะเก็ด

เงิน	เวทกีจิกรรม	เสนอเรือ่ง	สมนุไพรบ�ารงุสมองและจติใจ	สมนุไพรเสรมิภมูคิุม้กัน	หวัข้อเสวนาพิเศษ	จากวทิยากร

ผู้เช่ียวชาญ	 “นวัตกรรม	 อาหาร	 นวด	 โพธิ์เงิน	 วิถีชาวบ้าน	 สมุนไพร”	 การสาธิตสมุนไพรท�าใช้เอง	 กระท่อม	 

กระทุ่ม	สมุนไพรพื้นบ้าน	การอบรมระยะสั้น	เรื่อง	การนวดตนเอง	ต�ารับสมุนไพรต้านอัลไซเมอร์	“กลีบบัวแดง”	

โดยทมีเภสชักรและนกัวจัิย	ลกูประคบลดเซลลไูลท์	และกญัชาอภยัภเูบศรโมเดล	งานวจิยั	นวดแก้ไมเกรน,	พร้อม	

“ชุดความรู้เรื่องนวด	5	เรื่อง	5	วัน”	และการสื่อสารออนไลน์ถึงประชาชน	แจกต้นพันธุ์สมุนไพรหายาก	จ�านวน	

300	ต้น/วัน	ได้แก่	

1.		เมี่ยงขม	Camellia	sinensis	(L.)	Kuntze	var.	assamica	(J.	W.	Mast.)	Kitam

2.		หุ่นไห้	Erythroxylum	cambodianum	Pierre	

3.		กระทุ่ม	Mitragyna	diversifolia	(Wall.	ex	G.Don)	Havil.

4.		บัวบกพันธุ์	salaya	Centella	asiatica	(L.)	Urb.

5.		ยาแก้งานโหลง	Leonurus	sibiricus	L.
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และกิจกรรมพิเศษ	 ตรวจ	 ปรึกษา	 สุขภาพกับแพทย์แผนไทย	 และร้านยาไทยโพธิ์เงิน	 ชาชงบุฟเฟ่ต์	 จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงาน	 ร่วมงดแจกถุงพลาสติกในงาน	 รณรงค์การพกถุงผ้าและ 

น�าถุงช้อปปิ้งใช้ซ�้า	และชิมชาสมุนไพร	ตรวจสภาพผิวหน้า	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	

 4) กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์	นทิรรศการภายใต้	Theme	“กญัชา	และสมนุไพรในการป้องกนัโควดิ	19” 
	 และอบรมเกี่ยวกับกัญชา	ทั้งสิ้น	 4	 ฐาน	 โดยแสดงการสาธิตในรูปแบบวิดีโอ	 และ	QR	Code	สแกน	และน�า 
ผลงานวิจัยและผลงานความส�าเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุขขอกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	เช่น	การศึกษา
ด้านพฤกษศาสตร์ของกัญชาการตรวจพิสูจน์ชนิดพืชกัญชาด้วยเทคนิค	DNA	barcode	เอกลักษณ์ทางเภสัชเวท
ของกัญชา	 การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมเช้ืออุบัติใหม่สู่การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโควิด	 19	 เป็นต้น	
และการแจกพันธุ์กล้าไม้	จ�านวน	500	ต้น	นอกจากนี้	เปิดตัวสมุนไพรดาหลาซึ่งมีสารกลุ่ม	flavonoids	และสาร
กลุ่ม	phenolics	ซึ่งสามารถช่วยต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดริ้วรอยของผิว	และมีฤทธิ์ในการยับยั้ง
เอนไซม์อีลาสเตส	 (elastase)	 จึงได้พัฒนาสารสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบ�ารุงผิว	 ต่อต้านการเกิดริ้วรอยของผิว	
เช่น	ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือจากสารสกัดดอกดาหลา	ซึ่งสามารถใช้ล้างมือได้บ่อยครั้ง	โดยไม่ท�าให้ผิวแห้งและช่วย
ลดการเกิดริว้รอย	“ส�าหรบัผลติภณัฑ์สารสกดัจากดอกดาหหลากรมวทิยาศาสตร์การแพทย์จะมกีารสาธติวธิเีตรยีม

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากดาหลาในรูปแบบโฟมล้างมือสารสกัดจากดอกดาหลา

 5) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับเครือข่าย แสดงนิทรรศการ	 และให้บริการด้านสุขภาพ	 
ภายใต้นโยบาย	Thailand	Medical	Hub	ในฐานะต้นแบบ	Wellness	Hub	โดยเชิญตวัแทนผูป้ระกอบการสขุภาพ
ช้ันน�าของประเทศใน	4	ผลผลติหลกั	ทัง้ด้านบรกิารรักษาพยาบาล	(Medical	Service	Hub)	ด้านส่งเสริมสขุภาพ	
(Wellness	Hub)	ด้านการศึกษา	(Academic	Hub)	และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	(Product	Hub)	มาร่วมพบปะ
พูดคุย	ให้ค�าแนะน�ากับผู้เข้าร่วมงาน	และให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส	รับค�าร้องส�าหรับสถานพยาบาลเอกชนที่
สนใจเข้าร่วมโครงการสถานกกักนัในโรงพยาบาลทางเลอืก	(Alternative	Hospital	Quarantine)	การแพทย์สมยั
ใหม่จากโรงพยาบาลเอกชนชั้นน�า	การศึกษาวิจัยแบบ	New	Normal	และเครื่องมือแพทย์สู้โควิด-19	นวัตกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 ในการดูแลสุขภาพยุคโควิด-19	 และมีบริการนวดสปาเพื่อ
สุขภาพ	นอกจากนี้	มีการจัดแสดงบูธท่องเที่ยวสุขภาพวิถีใหม่	“กัญชา	ท่องเที่ยว	เชิงสุขภาพ”	แนะน�าให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	นวัตกรรม	“กัญชาทางการแพทย์	และ	ผลิตกัญชาไทย”	โดยเฉพาะในมิติด้าน
การเสริมสร้างสุขภาพ	การยกระดับแหล่งท่องเที่ยว	และการเสริมเศรษฐกิจไทย	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวจะอยู่
ภายใต้	ศนูย์วจิยัพฒันาเวชศาสตร์กญัชาท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	นอกจาก
นี้	ยังมีการน�าเสนอโรงเรือนต้นแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์	และ	ระบบ	Medical	Cannabis	Monitoring	
Platform	

6) กรรมาธกิารการสาธารณสขุร่วมกบักระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา	จดัแสดงกัญชาทางการแพทย์
แบบครบวงจร	เน้นการใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณสุข	เน้นการให้บริการการแพทย์ทางเลือก	และการส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว	ภายใต้โครงการ	SHA	แนวคิด	“Amazing	Thailand	Safety	and	Health	Administration	
(SHA)”	เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล	เรื่อง	มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย	ส�าหรับผู้ประกอบการใน
ประเภทกจิการต่างๆ	ท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการท่องเท่ียวตลอดจนนกัท่องเทีย่ว	ประชาชนมคีวามรู้ความเข้าใจและสร้าง
ความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเท่ียว	 และนอกจากนี้	 กรมการท่องเท่ียว	 โดยกรมการท่องเที่ยว	 ได้จัดกิจกรรม

และนิทรรศการ	“Health	&	Safety	Tourism	Village”	เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ	เผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชนท่องเที่ยว	
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 7) พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย”

1. กลุ่มวัยแม่และเด็ก

โรงพยาบาลท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	(รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติฯ	ระดับเพชร	ปี	2563)

2. กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลเชงิทะเล	จงัหวดัภเูกต็	(รางวลัพืน้ทีต้่นแบบดเีด่นแห่งชาตฯิ	ระดบัประเทศ	ปี	2561)

3.  กลุม่วยัท�างาน

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชสว่างแดนดิน	จงัหวดัสกลนคร	(รางวลัพืน้ทีต้่นแบบดเีด่นแห่งชาตฯิ	ระดบัเพชร	ปี	2562)

4.  กลุ่มวยัสูงอายุ

โรงพยาบาลขนุหาญ	จงัหวัดศรษีะเกษ	(รางวลัพืน้ทีต้่นแบบดเีด่นแห่งชาติฯ	ระดบัประเทศ	ปี	2560)

คลนิกิมบีตุรยาก และสปา ผลติภณัฑส์มนุไพรตา่ง ๆ ชาสมนุไพรบ�ารงุน�า้นม

ศนูยก์ารเรยีนรู แ้พทย ์ไทยในแหลง่ทอ่งเทีย่ว ต�ารับยาทาพระเสน้ แกป้วดเมือ่ย

การดแูลผูส้งูอายแุละผูป้ว่ยตดิเตยีง ชดุยาพอกเขา่

การดแูลกลุม่ Office Syndrome & Stroke หนงัยาง ยดืชวีติ เจลพอกเขา่สมนุไพร

ชมรมผูส้งูอายตุ�าบลชอ่งลม จ.ก�าแพงเพชร
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 2.  กจิกรรมสง่เสรมิการขายและใหค้�าปรกึษาแกผู่ ป้ระกอบการ

	 1)	Business	Matching	&	Coaching	and	Counseling	Center	(CCC)	ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ

สมุนไพร	 บริการให้ค�าปรึกษาผู้ประกอบการสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ	 ให้ค�าปรึกษาและประสานงานเบื้องต้น 

เกี่ยวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการด้านสมุนไพร	 ตาม	 พรบ.	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 พ.ศ.2562	 โดยมีผู้สนใจ 

ขอรับค�าปรึกษาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 จ�านวน	 14	 ราย	 ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์	 จ�านวน	 

56	ราย	โดยมีผู้สนใจในภาพรวมกว่า	359	ราย	

	 2)		ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	ใหค้�าปรึกษาและแนวทางการขึน้ทะเบยีน	โดยมจี�านวนผูป้ระกอบ

การสมนุไพรสอบถาม	37	ราย	ขอรบัค�าปรกึษา	16	ราย

	 3)		สถาบนัทางการเงนิ	ประกอบดว้ย	ธนาคารออมสิน	ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาด

กลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย	บรกิารใหค้�าปรกึษาดา้นการใหส้นิเชือ่	Start	Up,	SMEs	และวสิาหกจิ	

 � นทิรรศการ การมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย

1.	 โซนหนงัสอื	 :	 มลูนธิหิมอชาวบา้น,	 ส�านกัพมิพม์ลูนธิโิกมลคมีทอง,	 บรษิทั	 งานดี	 จ�ากดั	 (เครอืบรษิทั	 

มตชิน	จ�ากดั	(มหาชน)),	จดัแสดงและจ�าหนา่ยหนงัสอืดา้นสขุภาพและการแพทยท์างเลอืก		

2.	 มลูนธิศินูยส์ือ่เพือ่การพฒันา	 จดันทิรรศการและสาธติ	 การสกดัน�า้มนับบีเยน็	 และน�า้มนัหอมระเหย 

จากพชืสมนุไพรไทย	ส�าหรบัการท�าผลติภณัฑด์แูลผวิพรรณแบบธรรมชาติ

3.	 ศนูยส์นิคา้พืน้บา้นไทย	จ�าหนา่ยสนิคา้ผา้ฝา้ย,ผา้เชด็หนา้รณรงคล์ดการใชก้ระดาษทชิชู ่	(สนิคา้	OTOP	

และ	SME)

4.	 เครอืขา่ยตลาดสเีขยีว	 โดย	 ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 สนบัสนนุให  ้

ประชาชนหันมาบรโิภคผกัทีม่คีณุคา่	 ปลอดภยัเนือ่งจากเป น็ผกัทีม่าจากการปลกูแบบเกษตรอนิทรยี ์	

นอกจากนี้	 ยงัท�าการตลาดเพือ่ใหเ้กษตรกรไดม้ชีอ่งทางในการจ�าหนา่ยผักปลอดสารพิษ	 ภายใตช่ื้อวา่	

“ตลาดสเีขียว”	
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3 กิจกรรมเวทีกลาง งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ 
ครั้งที่ 17

 กิจกรรมเวทีกลางเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือบรรยาย	 สาธิตให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	

การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก		และการแสดงศิลปวัฒนธรรม	ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้

ด้านการแพทย์แผนไทย	 ให้ประชาชนได้รบัทราบสถานการณ์ปัจจบุนัด้านสขุภาพ	ผลงานด้านวชิาการ	และนวตักรรม

ด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พืน้บ้าน	และการแพทย์ทางเลอืก	และเพือ่ให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการ

ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 	 และการแพทย์ทางเลือก	 รวมทั้งสามารถน�า 

องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ	 และเป็นเวทีสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย	 

วถิไีทย	และมอบความบันเทิงให้กบัประชาชน	โดยกจิกรรมเวทกีลาง	ประกอบด้วย	4	ส่วน	ดังนี้

   ส่วนที ่1 พิธกีาร 

	 1.	พธิเีปิดงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ	และการประชมุวชิาการประจ�าปี	การแพทย์แผนไทย	การแพทย์	

พืน้บ้าน	และการแพทย์ทางเลอืกแห่งชาต	ิครัง้ที	่17	

จ�านวนแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม

ล�าดับ ผู้มีเกียรติในพิธีเปิด เป้าหมาย เข้าร่วม

1 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 11 11

2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 1
3 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 1 1
4 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงสาธารณสุข 1 1
5 คณะที่ปรึกษาช่วยว่าการกระทรวง 24 4
6 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 1
7 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4 2
8 อธิบดีภายในกระทรวงสาธารณสุข 9 5
9 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	และสาธารรณสุขนิเทศก์ 24 15
10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 76 30
11 องค์กรเจ้าภาพงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ 23 23

12 ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 12 12

13 ผู้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 30 30

รวม 209 126
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	 2.	พิธีมอบรางวัล	มอบรางวัล	

	 3.	พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	

	4.	พธิปิีด	“ขอบคุณทีร่กักนั”งานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ	และการประชมุวชิาการประจ�าปี	การแพทย์	

	 	 แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้าน	และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ	ครั้งที่	17

ส่วนที ่2 : กจิกรรมเสวนาและสาธติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้,	สาธิต,	แนะน�าการดูแลสุขภาพ
ส่วนที่ 3 : กิจกรรมบันเทิง การแสดงศิลปวัฒนธรรม,	นาทีทอง,	ไทยสู่สุข,	ดันดารา
ส่วนที่ 4 : การประชาสัมพันธ์ สื่อสารกิจกรรมต่างๆ	ของกรมและเครือข่าย

ตารางแสดงสัดส่วนรายการน�าเสนอกิจกรรมเวทีกลาง

ค�านวนสัดส่วนรายการน�าเสนอ นาที ชั่วโมง ร้อยละ

พิธีการ 360                        6 12.57

เสวนา 1,365                      22.75 47.64

บันเทิง 840                        14 29.32

ประชาสัมพันธ์ 300                        5 10.47

รวม 2,865                      47.75 100  

 พบว่า	กิจกรรมเวทีกลางแบ่งเป็น	4	ส่วน	คือ	พิธีการ	เฉลี่ย	6	ชั่วโมง	(ร้อยละ	12.57)	สาธิตและเสวนา	

เฉลี่ย	22.75	ชั่วโมง	(ร้อยละ	47.64)	บันเทิง	เฉลี่ย	14	ชั่วโมง	(ร้อยละ	29.32)	ประชาสัมพันธ์	เฉลี่ย	5	ชั่วโมง	

(ร้อยละ	10.47)	โดยกจิกรรมสาธติและเสวนาเป็นรายการน�าเสนอทีใ่ช้เวลามากท่ีสดุ	ซึง่ตรงการกบัเป้าหมายหลกั

ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน	 และเป็นกิจกรรมบันเทิง	 พิธีการ	 ประชาสัมพันธ์	 

ตามล�าดับ

ข้อเสนอแนะ

 1)	ช่วงเช้าวนัแรกทีม่พีธิเีปิดงาน	ไม่ควรมรีายการน�าเสนอใดๆ	บนเวทกีลาง	ทัง้น้ีเพือ่ป้องกนัการคาบเกีย่ว

เวลาระหว่างพธิเีปิดงาน	และการด�าเนนิรายการบนเวทกีลาง	และควรแยกใช้พธิกีรร่วมกนัระหว่างเวทพีธิเีปิดงาน	

และเวทีกลาง	เพื่อความราบรื่นในการท�างานระหว่างพิธีกร	สื่อเทคนิค	และผู้ประสานในการด�าเนินงาน

	 2)	ควรใช้ประโยชน์จากจอ	LCD	ฉายภาพพิธีเปิดงาน	เพื่อให้เจ้าหน้าที่	เครือข่าย	และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	

ทีอ่ยูใ่นลานนิทรรศการช่วงพธิเีปิดงานได้รบัชม	ทัง้นีอ้าจท�าในรปูแบบการเผยแพร่เฉพาะภาพ	งดการใช้เสยีง	ตาม

ข้อก�าหนดของลานนิทรรศการช่วงพิธีเปิดงาน	

	 3)	การถ่ายทอดสดภาคสนาม	ควรมตีวักระจายสญัญาณรบัส่งข้อมลูเพิม่เตมิ	เพือ่ความราบรืน่ในการถ่าย
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 โซนบริการ (SERVICE ZONE)

	 	 การบริการตรวจรักษาและให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพสุขด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	 

การแพทย์พื้นบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือก	 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 คร้ังท่ี	 17	 (ด้านบริการ)	 

เพือ่ให้ประชาชนสามารถรบัรูแ้ละเข้าถงึการบริการด้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พืน้บ้านไทย	และการแพทย์

ทางเลือกท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง	 จัดระบบบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐานมีคุณภาพ	 ในการดูแลสุขภาพ 

แก่ประชาชน	โดยมีกิจกรรมหลัก	คือ	การให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านสุขภาพ	ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้านไทย	 และการแพทย์ทางเลือก	 นิทรรศการเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชน	 

ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนให้ดขีึน้	และเพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นทีม่ปีระสทิธภิาพทกุภาคส่วน	รวมไปถึง

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับชุมชนและระดับชาติเพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพอย่างม่ันคง 

และยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ	 และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 

และการป้องกันโรค	ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พื้นบ้านไทย	และการแพทย์ทางเลือก

	 2.	 เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พ้ืนบ้านไทย	

และการแพทย์ทางเลือกอย่างมีคุณภาพ	มาตรฐาน	ครอบคลุมและเท่าเทียม

ผลการด�าเนินงาน 

 โครงการเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการผสมผสานความมั่นคงและยั่งยืน

ทางสุขภาพสรุปผลกิจกรรมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

•	 ผู้เข้ารับบริการการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือก	 การแพทย์แผนจีน	 และการแพทย์ 

พื้นบ้าน	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	4,154	คน

•	 ผู้เข้าชมนทิรรศการการแพทย์แผนไทย	การแพทย์ทางเลือก	การแพทย์แผนจีน	และการแพทย์

พืน้บ้าน	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	24,515	คน

4 การบริการตรวจรักษาและให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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1. การจัดบริการการแพทย์แผนไทย 

1)	 ให้บริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	ตรวจวินิจฉัย	บ�าบัด	รักษา	ส่งเสริม	และป้องกันสุขภาพ

ตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย	 	 เช่น	 การนวดราชส�านัก	 (ภาคกลาง)	 การนวดขิดเส้น	 

(ภาคอีสาน)	การนวดตอกเส้น	 (ภาคเหนือ)	และเภสัชกรรมไทย	มีการจ่ายยาสมุนไพร	รวมท้ังส้ิน 

2,204	คน	ดังนี้

การให้บริการ จ�านวนผู้รับบริการ (คน)

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 1,036

คลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน 1,186

คลินิกการแพทย์แผนจีน	(ฝังเข็ม) 82

คลินิกการแพทย์ทางเลือก

-	โฮมีโอพาธีย์	จ�านวน	15	คน

-	กดจุดสะท้อนเท้า	จ�านวน	89	คน

-	กดจุดแก้อาการ	จ�านวน	51	คน

-	นวดระบายน�้าเหลือง	จ�านวน	28	คน

-	นวดกษัยปัญจเวช	จ�านวน	21	คน	

-	นวดปรับสมดุลโครงสร้าง	จ�านวน	80	คน

-	กดจุดคลายพังผืด	จ�านวน	7	คน

373

รวม 2,595

2. การจัดบริการการแพทย์แผนไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 

1)		อโรคยศาล	วัดค�าประมง	จังหวัดสกลนคร	ให้ค�าปรึกษา	ในการการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทาง 

อโรคยศาล	วัดค�าประมง	ให้บริการจากเครือข่ายแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกและนิทรรศการ	จ�านวนผู้รับ

บริการทั้งสิ้น 250 คน	จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	1,800	คน	

2)		มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด	 ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ	 จ�านวนรวมทั้งสิ้น	 611	 คน	 และ 

จ�านวนผู้เข้าชม	812	คน	รายได้รวมทั้งสิ้น	76,500	บาท

3)		โรงพยาบาลพระปกเกล้า	จ�านวนผู้รับริการทั้งสิ้น	160	คน	จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	800	คน

3. โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรที่ดี (GMP) ดังนี้

1)		โรงพยาบาลพระอาจาร์ฝั้น	อาจาโร	จังหวัดสกลนคร	จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	2,473	คน	รายได้	

รวมทั้งสิ้น	105,341	บาท

2)		โรงพยาบาลอู่ทอง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	 1,000	 คน	 รายได้รวมทั้งสิ้น	

96,000	บาท
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4.  การจัดบริการการแพทย์แผนจีนโดยคลินิกการประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

	 จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	 474	 	 คน	 จ�านวนผู้รับริการรวมท้ังสิ้น	 3,500	 คน	 รายได้รวมทั้งสิ้น	 

40,386	บาท

5. นทิรรศการและการสาธิตตามช่วงวยั โดยแสดงการแบ่งช่วงวยั ตามกระทรวงสาธารณสขุ โดยบูรณาการ 

ดงันี้

1)		การแพทย์แผนไทยสาธิตการท�าดอกผึ้งบูชา	จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	1,541	คน

2)		การแพทย์แผนจีนสาธิตศิลปะการตัดกระดาษจีนเพื่อฝึกสมาธิ	จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	784	คน

3)		การแพทย์ทางเลือกสาธิตการท�าไข่เค็มดองสมุนไพร	ต้านภัยโควิด	และสาธิตการท�าน�้าพริกกะปิ		

	 สมุนไพรไทย	ห่างไกลโรค	จ�านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ	911	คน

6. Green Food & Good Health จ�าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 4 ธาตุ ตามหลักธาตุเจ้าเรือน ดังนี้

1)			เครื่องดื่มสมุนไพรกัลยา-ชาตรี	จ�านวนผู้เข้าชม	1,247	คน	รายได้รวมทั้งสิ้น	13,330	บาท

2)			ขนมไทยประจ�าธาตุดิน	จ�านวนผู้เข้าชม	870	คน	รายได้รวมทั้งสิ้น	6,700	บาท

3)			เปรี้ยวปาก	 (ผลไม้ประจ�าธาตุน�้า)/ไข่เจียวสมุนไพรตามธาตุ	 จ�านวนผู้เข้าชม	2,140	คน	รายได้รวม 

	 ทั้งสิ้น	2,425	บาท	 	

4)			ต�าเฮิร์บ	จ�านวนผู้เข้าชม	1,098	คน	รายได้รวมทั้งสิ้น	6,700	บาท

5)			อาหารมังสวิรัติ	ภาคเหนือ	จ�านวนผู้เข้าชม	874	คน	รายได้รวมทั้งสิ้น	1,550	บาท

6)			ขนมจีนน�้ายา	เป็นยา	จ�านวนผู้เข้าชม	1,281	คน	รายได้รวมทั้งสิ้น	20,250	บาท

 นิทรรศการ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

1. โรงพยาบาลพระปกเกล้า	จัดบริการและให้ความรู้คลินิกเฉพาะโรค	สะเก็ดเงิน

2. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์	 เผยแพร่องค์ความรู ้

ทางการแพทย์แผนไทย

3. สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย (ในพระสงัฆราชปูถมัถ์) จดัแสดงและ

เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

4. มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร	จัดแสดง

และให้ความรู้ทางด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

5. โรงงานฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดแสดงและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

6. วิสาหกิจชมุชนชลาลยั เผยแพร่ผลติภณัฑ์ของชมุชนชลาลยัและจ�าหน่าย	สาธิตวธิกีารชงเครือ่งดืม่
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	 	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	ได้จัดงานมหกรรม

สมุนไพรแห่งชาติ	 และการประชุมวิชาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ 

ทางเลือกแห่งชาติ	 ครั้งที่	 17	 ระหว่างวันที่	 2	 -	 6	 กันยายน	 2563	ณ	อาคาร	 10	 -	 12	 ศูนย์แสดงสินค้าและ 

การประชุม	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 เป็นการน�าสมุนไพร	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 และหัตถการ 

ในการรักษา	การส่งเสริมสุขภาพ	ของแต่ละหน่วยงานมาจัดแสดงเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน

ระยะเวลาการด�าเนินการ : 	วันที่	2	-	6	กันยายน	2563 

เวลา : 09.00	-	19.00	น.

สถานที่ : บริเวณพื้นที่นิทรรศการโซนผลิตภัณฑ์	(Product	Zone)	อาคาร	10	-	12	 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี

ศิลปิน :    อาจารย์สมชาย		วชิระสมบัติ
	 	 อาจารย์วิเชียร			 วงศ์ศุภลักษณ์

กลุ่มเป้าหมาย : 	 นักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	

จ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 500 คน

	 โดยหนึ่งในกิจกรรมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 คือ	 วาดภาพภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพร	จากสีสมุนไพร	(Herb	of	Art)	ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่	3	เป็นการน�าสีสมุนไพรมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ	

โดยน�ากากสมนุไพร	หรอืส่วนเหลือใช้	มาใช้ประโยชน์ต่อยอดสร้างสรรค์เป็นงานศลิปะ	โดยการสกดัเป็นสสีมนุไพร	

เพื่อใช้ทดแทนสีเคมี	 เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลข้างเคียงของประชาชน	 ซึ่งสีที่ได้จากสมุนไพรมี

หลากหลายชนิด	เช่น

	 สีเหลือง		 จากขมิ้นชัน

	 สีเหลืองเข้ม	 จากขมิ้นอินเดีย

	 สีแดง	 	 จากดอกกระเจี๊ยบและคลั่ง	

	 สีส้ม	 	 จากแก่นฝาง

	 สีม่วง-น�้าเงิน	 จากดอกอัญชัน

	 สีน�้าตาล		 จากตรีผลา

	 สีเขียว	 	 จากฟ้าทลายโจร

	 สีด�า	 	 จากถ่าน

	 สีขาว	 	 จากไทเทเนียมและดินสอพอง	เป็นต้น

5 วาดภาพด้วยสีจากธรรมชาติ 
“ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร” (Herbs of Art)



120 สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั้งที่ 17 

	 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากจิตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะ	จ�านวน	9	ท่าน	ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ

วธีิผลติสสีมนุไพร	เทคนคิการผสมส	ีพืน้ฐานการลงสแีบบต่าง	ๆ 	แก่นักเรยีน	นกัศกึษา	ประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม	

และได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากสีสมุนไพร

	 นอกจากน้ีกรมฯ	 ได้เชิญนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 จ�านวน	 12	 คน	 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกิจกรรมดังกล่าว	 โดยน�าผลงานศิลปะของนักเรียน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย	จากกิจกรรมค่ายศิลปะ	ศิลปินน้อย	มาจดัแสดง 
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 โซนจ�าหน่ายสนิค้า

 การตรวจประเมินแบ่งโซนจ�าหน่ายสินค้าเป็น	4	ประเภท	ดังนี้

1. สถานพยาบาลและสถานประกอบการสุขภาพ	และเครื่องมือแพทย์

2. ผลิตภัณฑ์ประเภทยา

3. ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร/อาหารเสริม

4. ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องส�าอางและวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน	

	 เมื่อส�ารวจแล้ว	พบว่า	ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีความรู้	ความเข้าใจในการประกอบการตามหลักเกณฑ์

การพิจารณาถูกต้อง	ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีเลข	อย.	ทุกรายการ	ผู้ประกอบการในปีนี้ค่อนข้างไม่ให้ความร่วมมือ

ในการตรวจฯ		และยังพบว่าร้านค้าบางส่วนท�าผิดตามหลักเกณฑ์	ในกรณีผลิตภัณฑ์	ฉลากไม่ถูกต้อง	อาทิ	ชื่อไม่

ตรงตามที่จดแจ้งไว้กับทาง	อย.	หรือรายละเอียดในฉลากไม่ครบตามที่	พรบ.ก�าหนด	ดังนั้นอาจเป็นข้อมูลส�าคัญ

ในการเฝ้าระวังการให้อนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

	 จ�านวนบูธ/ร้านค้า	(4	ประเภท)	ที่ผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การตรวจ	คิดเป็นร้อยละ	75.31	

	 จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่มีจ�าหน่ายภายในงานประมาณ	2,044	ผลิตภัณฑ์	โดยผ่านมาตรฐานตามหลักเกณฑ์

การตรวจฯ	คดิเป็นร้อยละ	84.69	ซึง่ผลติภณัฑ์ท่ีตรวจพบว่าไม่ถูกต้อง	ทางคณะท�างานฯ	จะไม่อนญุาตให้จ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ	ตามที่แจ้งผู้ประกอบการไว้เบื้องต้นก่อนจ�าหน่ายบูธ	ดังนั้น	เมื่อมีการตรวจซ�้าในวันถัดมา	จึงไม่

พบผลิตภัณฑ์ผิดหลักเกณฑ์เพิ่มเติม	
โดยตรวจพบร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์	จ�านวน	183	ร้าน	โดยมีจ�านวน

ร้านค้าที่เข้ารับการตรวจทั้งหมด	243	ร้าน	จ�าแนกได้ดังนี้

	 -	 	ประเภทเครื่องมือแพทย์			 	 จ�านวน	4	ร้าน

	 -		 ประเภทผลิตภัณฑ์ยา			 	 	 จ�านวน		84		ร้าน

	 -		 ประเภทอาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม			 จ�านวน		55	ร้าน

	 -		 ประเภทเครื่องส�าอาง		 	 	 จ�านวน	100	ร้าน

6 การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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รวมเป็นจ�านวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ดังตาราง 

ประเภท
จ�านวนรายการ

ที่ถูกต้อง

จ�านวนรายการ

ที่ไม่ถูกต้อง
รวม

เครื่องมือแพทย์ 3 7 10

ผลิตภัณฑ์ยา		 849 168 1,017

อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม		 89 31 120

เครื่องส�าอาง 790 107 897

รวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 1,731 313 2,044

 รวมเป็นจ�านวนผลิตภัณฑ์ทัง้หมด	2,044	รายการ	มจี�านวนผลติภณัฑ์ทีถ่กูต้อง	จ�านวน	1,731	 รายการ			 

คิดเป็น	 84.69%	 และมีจ�านวนผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ถูกต้อง	 จ�านวน	 313	 รายการ	 คิดเป็น	 15.31	% ผลิตภัณฑ ์

ที่จ�าหน่ายภายในงานถูกต้องน้อยลงจากปีที่แล้ว 5.93 % (ข้อมูลปี	62	ถูกต้อง	90.62	%)

หน่วยงาน/ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1. กองควบคุมเครื่องส�าอางและวัตถุอันตราย	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. กองยา	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4. กองอาหาร	ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

5. กองควบคุมเครื่องมือแพทย ์ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6. กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและบริการ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

7. กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภค ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

8. ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

9. กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

10. ส�านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1.	 จ�านวนร้านค้าที่มาร่วมออกบูธมีจ�านวนน้อยกว่าทุกปี	 ผู้จัดจึงได้มีการแก้ปัญหาโดยการเชิญกลุ่ม

รัฐวิสาหกิจชุมชน	 และ	 OTOP	 ต่าง	 ๆ	 มาร่วมออกบูธเพ่ิมเติม	 แต่ไม่ได้มีการคัดเลือกหรือชี้แจง	 หลักเกณฑ	์ 

การเข้ามาร่วมจัดออกบูธ	ท�าให้มาตรฐานของบูธหลายประเภท	ไม่ได้มาตรฐาน	

2.	การเชิญกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนมาร่วมออกบูธ	ควรมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์รัฐวิสาหกิจชุมชนจัดอบรม

ความรู้	ความเข้าใจของหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ	พรบ.ยา	/	พรบ.เครื่องส�าอาง	/	พรบ.อาหาร	/	พรบ.สถาน

พยาบาลและสถานประกอบการสุขภาพ	พร้อมทั้งการขออนุญาตโฆษณา	เนื่องจากภายในงานมีการโฆษณาที่ไม่

ได้รับอนุญาตอยู่มาก

3.	 ควรมีการชี้แจงและแจ้งรายละเอียดแก่ผู้มาออกนิทรรศการ	 (โซนโรงพยาบาลและเครือข่ายการให้

บริการต่าง	ๆ)	ว่ามีการร่วมตรวจประเมินจากคณะท�างานฯ	เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งงานมหกรรม
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 การจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์สมนุไพรทีมี่คณุภาพและได้มาตรฐาน

	 รายการบูธจ�าหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 ครั้งที่	 17	 (พื้นที่	 10,125	 ตรม.)	 

มีจ�านวนบูธ	343	ร้านค้า	458	บูธ	ประกอบด้วย

1)	 ยา	เวชส�าอาง	บริการทางการแพทย์			 จ�านวน	 81	ร้าน						109	บูธ

2)	 สปาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ		 	 จ�านวน		80	ร้าน					104	บูธ

3)	 ผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	 	จ�านวน		113	ร้าน			123	บูธ

4)	 Corporate	Design	Zone	 	 จ�านวน	 25	ร้าน					68		บูธ

5)	 อาหารและเครื่องดื่ม			 	 จ�านวน		35	ร้าน					41		บูธ

6)	 ต้นไม้และสมุนไพร		 	 	 จ�านวน				9	ร้าน					13		บูธ

 มูลค่าทางเศรษฐกิจภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 

 รายได้จากบูธนิทรรศการโซนผลิตภัณฑ์และภาคีเครือข่าย	ณ	 อาคาร	 10	 –	 12	 ศูนย์แสดงสินค้าและ 

การประชุม	 อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 ด�าเนินการเก็บข้อมูล	 โดย	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดคอมพ์-อาร์ต	 

ด้วยวิธีการส�ารวจด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค�าตอบโดยตรง	 (Personal	 interview)	 ข้อมูลรายได้จาก 

บูธนิทรรศการโซนผลิตภัณฑ์และภาคีเครือข่าย	ระหว่างวันที่	2	–	6	กันยายน	2563	มีจ�านวน	4,650,247	บาท	

ซึ่งได้สรุปผล	ณ	วันที่	6	กันยายน	2563	รายละเอียดดังตาราง	

ตาราง	รายได้จากบูธนิทรรศการโซนผลิตภัณฑ์และภาคีเครือข่าย

โซนนิทรรศการ รายได้ (บาท)

Wisdom	Zone          3,270,644.00    

Product	Zone         	4,949,676.00 

Service	Zone          			664,330.00 

รวม 					8,884,650.00

 รายได้จากร้านค้าที่มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องท่ีมีสินค้าจ�าหน่าย	 

จ�านวน	343	ร้าน	458	บูธ	ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	ครั้งที่	17	ณ	อาคาร	10	–	12	ศูนย์แสดงสินค้า 

และการประชุม	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	ด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยบริษัท	เดลฟิคอน	จ�ากัด	และ

ทีมวิจัยเชิงคุณภาพ	 คณะท�างานประเมินงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 คร้ังที่	 17	 ด้วยวิธีการส�ารวจด้วยการ

สัมภาษณ์จากผู้ให้ค�าตอบโดยตรง	 (Personal	 interview)	มีร้านค้าตอบแบบสอบถาม	ทั้งสิ้น	343	ร้าน	พบว่า	

ข้อมูลยอดขายจากการจ�าหน่ายสินค้า	ระหว่างวันที่	2	–	6	กันยายน	2563 มีจ�านวน 38,305,415 บาท ซึ่งได้

สรุปผล	ณ	วันที่	4	ธันวาคม	2563	รายละเอียดดังตาราง
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ตาราง	รายได้จากร้านค้าที่มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
    

วันที่จัดงาน รายได้ (บาท)

วันที่	 2		ก.ย.	63 									2,684,981.00

วันที ่ 3  ก.ย.	63 							13,092,159.00	

วันที ่ 4  ก.ย.	63 									8,697,079.00	

วันที ่ 5  ก.ย.	63 									4,846,821.00	

วันที ่ 6  ก.ย.	63 									4,334,128.00	

รวม          38,305,415

 เมื่อจ�าแนกผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 และบริการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า	 มีรายได้จากกลุ่มยาจากสมุนไพร 

และเวชส�าอางมากท่ีสุด	 จ�านวน	 18,703,767	 บาท	 รองลงมากลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	 จ�านวน	

5,510,222	 บาท	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 56	 รองลงมา	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 16	 และผลิตภัณฑ์ประเภท	OTOP	 จ�านวน	

3,350,099	บาท	คิดเป็น	ร้อยละ	10	ตามล�าดับ	ดังตาราง

ตาราง	รายได้จากร้านค้าที่มีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร	และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง	จ�าแนกตามผลิตภัณฑ์

ประเภท จ�านวน (บาท) ร้อยละ

1.	ยาจากสมุนไพรและเวชส�าอาง 		18,703,767.00 56

2.	สปาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 		5,510,222.00 16

3. OTOP 		3,350,099.00 10

4. Corporate	Design	Zone 		2,977,378.00	 9

5.	อาหารและเครื่องดื่ม 		2,597,202.00	 8

6.	ต้นไม้ 		516,500.00 2

รวม  33,655,168.00  100.00 
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ส่วนที่ 4

การประเมินงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17
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   บทน�า

 การประเมินผลงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17	 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประเมินงาน 

ในทุกมิติ	 ได้แก่	1) ด้านเศรษฐกิจ เกิดการการยกระดับนวัตกรรมด้านสุขภาพ	และสร้างความเข้มแข็งให้เครือ

ข่ายชุมชนและผู ้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ	 กับเศรษฐกิจโลกในอนาคต	 

2) ด้านนโยบายและยทุธศาสตร์	เกดิการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสขุ	ประชาชน

เกิดความเชื่อมั่น	 ชอบ	 และใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	 และบริการด้านการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์พื้นบ้าน	 

และการแพทย์ทางเลือก	3) ด้านการจัดงานในรูปแบบ New Normal เกิดการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและก�าหนด

มาตรการตามข้อก�าหนด	ปรับรูปแบบการจัดงานในรูปแบบออนไลน์	โดยแนวคิดในการประเมินผล	คือ	งานวิจัย

ทีด่ีและมปีระโยชน์มาจากการรบัฟังความเห็นของผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งทีค่รอบคลมุชดัเจนในเชิงลกึในบางประเดน็ที่

ต้องการรายละเอียดในการพัฒนาและปรับปรุงงานระหว่างด�าเนินการและเตรียมการจัดงานปีถัดไปอย่าง 

เป็นระบบ

   กรอบในการประเมิน

	 การก�าหนดกรอบและประเด็นในการประเมินการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 ครั้งที่	 17	 

แบ่งสัดส่วนเป็น	3	ระดับ	

1. ระดบัมหภาค (macro-level)	การศกึษาในประเด็นทีส่่งผลกระทบในวงกว้าง	โดยอาศยัข้อมลูจาก

แผนยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	นโยบายรฐับาล	ระดับกระทรวงสาธารณสุข	เพ่ือน�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย	ยทุธศาสตร์	

ข้อกฎหมาย	กฎกระทรวง	และการแก้ปัญหาระยะสั้นจนถึงระยะยาว	และตอบรับวิถีใหม่	New	normal

2. ระดับกลาง (meso-level)	การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกรมการแพทย์แผนไทย	ภาคี

เครือข่ายภาครัฐและเอกชน	 เพื่อให้เกิดการพัฒนากลไกการจัดการความรู้	 (KM)	 ของผู้ปฏิบัติงาน	การเผยแพร่

องค์ความรู้ของสหวิชาชีพ

3. ระดับจุลภาค (micro-level)	การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่	การมีส่วนร่วมระหว่าง

เครือข่าย	 ผู้เข้าร่วมงาน	 ผู้ประกอบการ	 การดูแลสุขภาพของประชาชน	 สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการดูแล

ตนเองและครอบครัว	ผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ

ภาพแสดงที่ 1 กรอบการวิเคราะห์ของการประเมิน
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วิธีการประเมิน คณะประเมินผลออกแบบวิธีการศึกษาและจัดท�าเครื่องมือการเก็บข้อมูล	ประกอบด้วย	2	ส่วน

ส่วนที่ 1 :	การศึกษาเชิงปริมาณ	การเก็บข้อมูล	แบ่งเป็น	3	ระยะ	คือ

1)		สอบถามก่อนงาน	2	สัปดาห์	

2			ระหว่างอยู่ภายในงาน	

3)		ภายหลังการจัดงานระยะเวลา	3	เดือน	

	 เครือ่งทีใ่ช้ในการเก็บข้อมลู	2	วธิ	ีคอื	การสอบถามโดยวธีิการส�ารวจทางโทรศพัท์	(Telephone	Survey)	

และวิธีการส�ารวจด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค�าตอบโดยตรง	 (Personal	 Interview)	 ใช้การวิเคราะห์โดยใช ้

สถิติร้อยละ

ส่วนที่ 2 : การศึกษาเชิงคุณภาพ	การเก็บข้อมูล	แบ่งเป็นระยะก่อนงาน	ระหว่างงาน	และภายหลังการจัดงาน

เป็นการเกบ็ข้อมลูโดยวธิกีารสมัภาษณ์แบบ	Face-to-Face	ใช้วเิคราะห์เชงิเนือ้หา	(Content	Analysis)	ประกอบ

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม

 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย	ประชาชนทั่วไป	ผู้ร่วมงานอายุไม่เกิน	30	ปี	ผู้ประกอบการ	(จ่ายค่าบูธ)	

แพทย์แผนไทย	ผู้ร่วมจัดงาน/ภาคีเครือข่าย	ผู้สื่อข่าว	สหวิชาชีพอื่น	ๆ	

	 ในการศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้มาร่วมงานแบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	คือ	

1.	กลุ่มคนที่เคยมางานแล้ว

2.	กลุ่มที่มางานครั้งแรก	

    ผลการประเมิน : เชิงปริมาณ

	 ภาพรวมของงาน	จากการท�าแบบสอบถามจ�านวนทั้งสิ้น	1,348	ราย	พบว่า	ผู้มาร่วมงานมีความสนใจ

การใช้สมุนไพร	 การแพทย์แผนไทย	 การนวดไทย	 และกัญชา	 โดยความสนใจดังกล่าวนั้น	 มีความต้องการ 

ด้านความรู้วิชาการใหม่	ๆ	ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่สามารถน�ากลับไปใช้ได้	ซึ่งขึ้นกับพื้นฐานวิถีชีวิตแต่ละกลุ่ม

เป้าหมาย	อาท	ิอาย	ุเพศ	อาชพี	โดยกลุม่ผูเ้คยมาร่วมงานแล้วมีความมัน่ใจในการใช้และบอกต่อมากกว่ากลุม่ทีม่า

งานครั้งแรก		จากการศึกษาประเมินผลงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	ครั้งที่	17	

 ระยะก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17	เก็บข้อมูลระหว่าง	27	–	30	สิงหาคม	2563	ม ี

ผู้ตอบแบบสอบถาม	 ทั้งสิ้น	 248	 ราย	 ผ่านแบบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และท�าแบบสอบถามออนไลน์	 พบว่า	 

กลุ่มทีส่ามารถเข้าถงึและตอบโจทย์ยทุธศาสตร์คอืกลุม่ทีไ่ม่เคยมางานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาต	ิส่วนระดบัความ

เชือ่มัน่ในการใช้และบอกต่อท่ีสามารถแนะน�าผูอ่ื้นในการใช้สมนุไพรและบรกิารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสานของผู้ที่เคยมางานสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยมางาน	(แผนภูมิที่	2)
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบระดับความเชื่อมั่นต่อสมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน

	 ส�าหรับการรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 ที่ว่าเป็นส่ิงส�าคัญในการ

ประเมนิการรบัรูข้้อมลูข่าวสารของประชาชน	จากสอบถาม	พบว่า	ผูท้ีเ่คยมากงานรบัทราบข้อมลูข่าวสารมากกว่า

ผู้ที่ไม่เคยมางาน	นั่นมีข้อสังเกตว่า	ข่าวสารการจัดงานมหกรรมสมุนไพรฯ	ยังอยู่ในวงที่จ�ากัด	อนึ่งผู้ที่เคยมางาน

รบัทราบข่าวสารคดิเป็นร้อยละ	53	โดยทราบผ่านช่องทางออนไลน์	ได้แก่	Facebook	Line	และป้ายประชาสมัพนัธ์

ของหน่วยงาน	(แผนภูมิที่	3)	แนวโน้มผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ผู้ที่เคยมางานมีแนว

โน้มเข้าร่วมงานมหกรรมร้อยละ	45	ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยมางาน	พบว่า	ไม่มาร่วมงานสูงถึงร้อยละ	43	สาเหตุที่ไม่มา

คือ	 สถานที่จัดงานระยะทางไกล	 สามารถไปซ้ือหรือใช้บริการท่ีอื่นได้และการจราจรติดขัด	 พบว่า	 สถานการณ์	

COVID-19	ส่งผลน้อยต่อแนวโน้มการมาร่วมงาน	(แผนภูมิที่	4)

แผนภูมิที่ 3 แสดงร้อยละของการรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงานมหกรรมสมุนไพรฯ
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 แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละของแนวโน้มการเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรฯ

ระยะระหว่างงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17	 ผู ้ประเมินใช้วิธีการส�ารวจด้วยการสัมภาษณ์ 

จากผู้ให้ค�าตอบโดยตรง	(Personal	Interview)	จ�านวน	700	ราย	แบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	1)	สัมภาษณ์ก่อนเข้างาน	

บริเวณจุดลงทะเบียน	 เพื่อส�ารวจแนวโน้มผู้มาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 คร้ังท่ี	 17	 มีพฤติกรรม	 

ปัญหาสุขภาพ	 ความกังวลหรือมีความสนใจในเรื่องใด	 ความคาดหวังในการมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพร	 

ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์งาน	การรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	2)	หลงัร่วมกิจกรรมภายในงานจดุไฮไลท์แต่ละโซน	บรเิวณ

ภายในศูนย์แสดงสินค้าและห้องประชุมวิชาการ	 เพ่ือส�ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อนิทรรศการ 

และกิจกรรมภายในงานรวมถึงการประชุมวิชาการประจ�าปี	และกิจกรรมตลาดความรู้	และ	3)	ก่อนออกจากงาน	

บริเวณประตูทางออกศูนย์แสดงสินค้า	 เพื่อส�ารวจความพึงพอใจในภาพรวม	 สิ่งที่ประชาชนได้รับจาก 

การมาร่วมงาน	ซึ่งในการวิเคราะห์	แบ่งเป็นผู้ที่เคยมางานแล้ว	และผู้ที่เคยมาครั้งแรก	มีผลการศึกษา	ดังนี้

 1.1  ข้อมูลทัว่ไป	 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย	 แต่ขณะเดียวกนัพบว่า	

คลินิกกัญชามีสัดส่วนเพศชายเพิ่มขึ้นและเป็นบุคคลที่ท�างานเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยโดยตรง	 การศึกษาระดับ

ปรญิญาตร	ีช่วงอายขุองผูท่ี้มางานครัง้แรกน้อยกว่าผูท้ีเ่คยมาอายเุฉลีย่	47	ปีรายได้เฉลีย่	(เฉพาะผูท้ีต่อบ)	62,564	

บาท/เดอืน	 โดยพบว่าผูท้ีเ่ข้าชมบรเิวณจดุไฮไลท์แนวโน้มมรีายได้สงูกว่าปกตเิฉลีย่	 32,512	บาท	 เป็นประชาชน

ทัว่ไปทีไ่ม่ได้ท�างานเกีย่วข้องทางตรงและทางอ้อมกับการแพทย์แผนไทย	ผูท้ีต่อบไม่ใช่คนในแวดวงเกีย่วกบัสมนุไพร

โดยตรง		กรณคีนทีไ่ม่เคยมางานมหกรรมเลย	แม้ตอบว่าสามารถหายาสมนุไพรและนวดได้เอง	แต่การมางานมหกรรม

สมนุไพรจะเป็นโอกาสได้รับการตรวจรกัษาทางการแพทย์แผนไทย	พืน้บ้านและทางเลอืกพกัอาศยัในกรงุเทพฯ	และ

ปรมิณฑล	ส่วนใหญ่ผูท่ี้มางานมคีวามสนใจท่ีจะมาหาข้อมลูสขุภาพ	ทีส่�าคญั	พบว่า	การจัดงานครัง้นีม้กีลุม่ทีไ่ม่เคย

มางานมหกรรมสมนุไพรเพิม่ข้ึน	

  1.2   ด้านการประชาสัมพันธ์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	การศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้มาร่วมงาน	2	กลุ่ม	

คือกลุ่มคนที่เคยมางานจ�านวน	124	คน	และกลุ่มที่มาครั้งแรก	จ�านวน	124	คน	พบว่า	ไม่ทราบข่าวการจัดงาน	

(ร้อยละ	 42	 และ	 71)	 	 ตามล�าดับ	 โดยประเภทสื่อที่ประชาชนได้รับข่าวสารมากที่สุด	 คือ	 Line	 (ร้อยละ	 15)	 

ทั้งกลุ่มคนที่เคยมาและมาครั้งแรก	 Facebook	 (ร้อยละ	 13)	 และบุคลากรสาธารณสุข	 (ร้อยละ	 8)	 ตามล�าดับ	 

ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีประชาชนได้รับข่าวสารน้อยที่สุดในภาพรวม	 คือ	 หนังสือพิมพ์	 ป้ายรถเมล์	 และ 

แอพพลิเคชั่นกรม	
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 1.3  ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้มาชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 ในภาพรวม	 พบว่า	 

การรับรู้	เชื่อมั่นและบอกต่อการใช้สมุนไพรและบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของผู้มาร่วม

งานอยู่ในระดับสูง	ความพึงพอใจของผู้มาชมงานในโซนงานที่เป็นไฮไลท์	คือ	การนวดไทย	กัญชา	และร้านการบูร	

จากคะแนนเต็ม	5.00	พบว่า	มีคะแนน	4.37	ด้านการให้บริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ	การอบรมตลาดความ

รู้	มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน	673	คน	พบว่า	ภาพรวมร้อยละ	36	เป็นผู้ที่เคยได้รับการอบรมมาก่อน	และผู้เข้า

อบรมให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามสูงและให้คะแนนความพึงพอใจสูงมาก	คะแนนเฉล่ีย	3.83	แต่ขณะ

เดียวกันการน�าไปใช้ประโยชน์คะแนนน้อยลง	3.72	จากคะแนนเต็ม	5.0	สรุปได้ว่าความพึงพอใจระดับสูง 

 ขณะเดียวกัน	 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในภาพรวมได้รับความเชื่อมั่นสูง	 กรณีผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะมา

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้ งหน ้า	 พบว ่า	 มีความเชื่อมั่นเร่ืองวิถีชี วิตใหม ่	 (New	 Normal)	 

ในภาพรวม	ระดับการรักษา	และความมั่นใจที่จะแนะน�าบอกต่อเรื่องสมุนไพรและบริการ	น้อยกว่ากลุ่มที่บอกว่า

มาแน่นอนอย่างชัดเจน	 ความมั่นใจของผู้จัดงานต่อวิถีชีวิตใหม่	 ความเชื่อมั่นในสมุนไพร	 การรักษา	 เชื่อมั่นจน

สามารถบอกต่อคนอื่นได้	พบว่ามีคะแนนสูง	โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยมางานแล้ว  

 1.4  ความสนใจของผู้มาเข้าชมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ขณะอยู่ภายในงาน ประสบการณ์

ระหว่างอยู่ภายในงานของผู้เข้าชมงาน	พบว่า	ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่มีความสนใจมาชมนิทรรศการให้ความรู้	และ

ซื้อของสนับสนุนสินค้า	ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ในงาน	(ฟรี)	และพบว่า	ส�าหรับผู้ที่เคยมางานมหกรรมสมุนไพรตั้งใจ

จะมาซือ้สนิค้ามากกว่ากลุม่ทีม่าครัง้แรก	(ร้อยละ	68	และ	42)	มผีูว้างแผนงบประมาณการจบัจ่ายในงานมหกรรม

สมุนไพรฯ	ค่อนข้างน้อย	ซึ่งภาพรวมผู้ที่เคยมางานแล้วจะตั้งงบประมาณสูงกว่าผู้มาครั้งแรก	

 ข้อสังเกต	พบว่า	การจัดงานมหกรรมสมุนไพรฯ	จัดมาอย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่	17	แต่ผู้ที่มาร่วมงานตอบ

ว่า	ได้มาเรยีนรูเ้นือ้หาใหม่	ๆ 	โดยเฉพาะได้รูจ้กัยาจากสมนุไพรมากถงึ	ร้อยละ	52	ตามมาด้วยเกดิการเปลีย่นแปลง

ในระดับความเชื่อจาก	ความรู้ใหม่	ร้อย	26	ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ข่าว	fake	news	

 1.5  ผลการวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจ	 พบว่า	 สรุปยอดขายรวมตลอดงาน	 5	 วัน	 รวมทั้งสิ้น	 

33.6	ล้านบาท	(ปีที่แล้วยอดขายรวม	21.9	ล้านบาท	โตขึ้นร้อยละ	53)	วันที่ท�ายอดขายสูงที่สุดคือ	วันที่	3	และ	

4	กันยายน	2563	ที่ร้อยละ	39	และ	26	ตามล�าดับ	ต่างจากปีที่แล้วที่วันสุดท้ายจะขายดี	วันสุดท้าย	ประชาชน

มาเดนิชมงานมากสดุ	แต่โดยเฉลีย่มยีอดรายจ่ายน้อย	มลูค่าการซือ้ขายยาและเวชส�าอาง	สปา	&	ผลติภณัฑ์สขุภาพ	

คิดเป็นร้อยละ	56	และ	16	ตามล�าดับ	ในวันที่สองของงาน	มีการจ�าหน่ายเครื่องจักรมูลค่าสูง	10	ล้านบาท	ซึ่ง

ยอดนี้ไม่รวมยอดจ�าหน่ายของโซนภาคีเครือข่าย	อาทิ	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ยอดจ�าหน่าย	Online	

catalogue	 ร้านการบูร	 ยอดมูลค่าในการเจรจาธุรกิจกับยอดจ�าหน่ายต่อวันของร้านที่ท�าให้ขึ้นมาอยู่	 top	 ten	

จากทั้งหมดกว่า	300	ร้าน	อยู่ที่ประมาณ	50,000	บาท	ข้อสังเกตจากการศึกษา	พบว่า	กลุ่มร้านประเภท	Cor-

porate	design	อาจไม่มีรายได้สูงตามที่คาดหวัง	ส่วนบูทที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายสินค้า	B2C	มีความ

เป็นไปได้ในการขายด้วย	เช่น	ขายเครื่องจักร	(B2C)	ขายไก่ย่าง	เป็นต้น

 ระยะภายหลังงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ผลการสอบถามกลุ่มเป้าหมายภายหลังงาน

ผ่านไป	3	เดือน	พบว่าในภาพรวมร้อยละ	21	จ�างานมหกรรมสมุนไพรไม่ได้	ส่วนบูธที่ประชาชนที่มาร่วมงานจ�า

ได้แม้ผ่านไป	3	 เดือน	คือ	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	และโซนกัญชา	ผู้ที่เคยมางานครั้งนี้ตอบว่ามีแนว

โน้มจะมาร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 ครั้งที่	 18	 อีกถึงร้อยละ	 80	 การเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็นในงาน 
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มหกรรมฯ	 ครั้งถัดไป	 คือ	 มีที่นั่งพักคอยมากขึ้น	 การควบคุมเสียงของแต่ละบูธ	 และเปลี่ยนผังงานให้ตรงกลุ่ม 

เป้าหมาย	หรืออาการโรค		

	 ภาพรวมผลลัพธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่	17	เกิดคุณค่าต่อระบบสุขภาพและประชาชนที่มา

ร่วมงานได้รับประโยชน์	 รวมท้ังเกิดการกระตุ้นการผลิตการบริโภคในระดับที่น่าพอใจ	ผลการประเมินได้ค้นพบ

ประเด็นที่สะท้อนจากคนมาร่วมงานที่ศึกษา	7	กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

   ผลการประเมิน : เชิงคุณภาพ

	 รายงานผลการประเมนิภาพรวมงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตฯิ	ครัง้ที	่ 17	 ในมมุมองเชงิคณุภาพ	พบว่า	

ผลลพัธ์การจดังานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตฯิ	ครัง้ที	่17	การศกึษาเชงิคณุภาพ	มปีระเดน็ตรงกันคอื			งานมหกรรม

สมนุไพรแห่งชาตฯิ	มปีระโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ	ในด้านการสร้างกระแสความต่ืนตัว				ในการใช้สมนุไพร

ในสงัคม	ประชาชนมโีอกาสได้รับความรูแ้ละรูจ้กัผลติภณัฑ์สมนุไพรใหม่	ๆ 	การจดังานนี	้เป็นโอกาสในการส่งเสรมิ

การตลาดให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทางสังคม	โดยมีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของประชาชน

และสงัคม	ในแง่มมุการมคีวามรูแ้ละพึง่พาตนเองจากการแสวงหาความรู	้	ใช้ภมูปัิญญาทีส่บืทอดผ่านประสบการณ์

มาต่อยอด	 ผลมาจากการสัมภาษณ์บุคคลกลุ่มเป้าหมาย	และน�าวัตถุประสงค์หลักของงานมาออกแบบแนวทาง

การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย	33	คน	ในช่วงเวลาการจัดงานตั้งแต่เปิดงานวันที่	2	กันยายน	2563	จนถึงวันปิดงาน	

วนัที	่6	กนัยายน	2563	โดยนกัวจิยัผูม้ปีระสบการณ์ร่วมกจิกรรมภายในงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ	เพ่ือศกึษา

บรรยากาศการจัดงานในภาพรวมและภาพย่อย	 แต่ละโซน	 สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์กลุ่มเป้า

หมาย	7	กลุ่ม	คือ	(1)	ภาคีเครือข่ายผู้จัดงาน	(2)	นักข่าวสื่อมวลชน	(3)	สหวิชาชีพอื่น	ๆ	(4)	บุคลากรสาธารณสุข	

รวมถึง	อสม.	(5)	ผู้เข้าร่วมงานมหกรรม	Gen	Y&Z	(อายุน้อยกว่า	30)	(6)	ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ	ผล

การศึกษามีดังนี้

								 ภาพรวมของงานสมุนไพรแห่งชาติฯ	ครั้งที่	17	ตั้งแต่วันที่	2	–	6	กันยายน	พ.ศ.	2563	มีการจัดกิจกรรม

แบ่งส่วนงานและจดัเป็นโซน	ได้แก่	ส่วนงานวชิาการทีจั่ดขึน้ในช่วง	2	วนัแรกทีม่กีารประชมุวชิาการ			ในห้องย่อย

ที่หลากหลายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร	การนวด	กัญชา	ผลงานวิจัยต่าง	ๆ	ส่วนวันที่	4	–	6	กันยายน	2563	

เน้นไปที่เรื่องการอบรมความรู้ในห้องย่อยต่าง	 ๆ	 เช่น	 การนวดเพ่ือดูแลตนเอง	 การท�าสบู่สมุนไพร	 ฯลฯ	 

พบว่าทั้งในส่วนห้องย่อยเหล่านี้	 มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	 โดยห้องวิชาการนั้นมีหน่วยงาน 

ภาครัฐเอกชน	 เครือข่ายเข้าร่วมฟังการบรรยาย	 ส่วนหลังจากนั้นกลุ่มเหล่านี้จะลดลงเพราะส่วนใหญ่ถูกเชิญ 

มาร่วมพิธีเปิดและห้องวิชาการโดยเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขจากจังหวัดต่าง	 ๆ	 ที่ยังเหลือคือเฉพาะบุคลากรที่

อยู่ประจ�าบูธในลานวัฒนธรรม		

 1.  ด้านการให้ความรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ

	 การอบรม	“ตลาดความรูด้้านการแพทย์แผนไทย	การแพทย์พ้ืนบ้าน	และการแพทย์ทางเลือก”	การอบรม

ความรู้ในห้องย่อยถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานที่สนใจอยากเข้าร่วมอบรม	 ในความรู้	 เทคนิคด้านต่าง	 ๆ	

เกี่ยวกับสุขภาพโดยหน่วยงานโรงพยาบาลภาครัฐ	 เอกชน	มูลนิธิ	และเครือข่ายต่าง	ๆ	ซึ่งนอกเหนือจากการจัด

อบรมเป็นรอบ	 ๆ	 แล้ว	 กิจกรรมเหล่านี้ยังถูกสาธิตภายในแต่ละบูธอีกด้วย	 เช่น	 การอบรมเรื่องสบู่สมุนไพรจาก
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น�้ามันสกัดเย็น	โดยมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา	ดอกไม้จัดใจ	(ศิลปะเพื่อสุขภาพ)	โดยมูลนิธิเอ็มโอไอ	การนวด

ไทยเพือ่บ�าบัดอาการนอนไม่หลบั	โดยมูลนธิพิฒันาการแพทย์แผนไทย	หลกัการเพาะต้นอ่อนสมนุไพรเพือ่สขุภาพ

เด็กและผู้สูงอายุของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ	เป็นต้น	

	 กิจกรรมภายในลานจัดแสดงแบ่งเป็นโซนและมีเวทีย่อยให้แลกเปลี่ยนความรู้	 :	 การออกบูธท่ีแบ่งออก

เป็นโซน	ๆ	ประกอบด้วยโซนลานวัฒนธรรม	 โซนนวด	 โซนบริการตรวจรักษา	 โซนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

โซนผู้ประกอบการ	ในแต่ละโซนมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไป	จากการสังเกตการณ์พบว่า	โซนที่ได้รับความ

สนใจอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	โซนคลินิกกัญชาซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าคิวรอรับบริการเป็นจ�านวนมาก					ในทุก	ๆ 	วัน	

สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนท่ีมีต่อกัญชาในการรักษาโรค	 การบริการในส่วนของแพทย์แผนจีน	 วัดค�า

ประมงกม็บีคุคลสนใจเข้ารบับรกิารตรวจรกัษาไม่ขาดสาย	รวมไปถงึการบริการนวดทัง้รกัษา			และนวดผ่อนคลาย	

มีคนมารับบริการอย่างต่อเนื่อง	ยกเว้นในวันที่	2	และ	3	ของงานที่ค่อนข้างมีคนบางตาลง	ส่วนวันที่	4	-	5	พบว่า

มีคนเดนิทางมาร่วมงานหนาแน่นมากขึน้	ส่วนหนึง่อาจเป็นเพราะวนัหยดุ	มกีารประชาสมัพนัธ์การจดังานออกไป	

รวมถึงในอาคารถัดไปมีการจัดกิจกรรมของ	SME	ท�าให้มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาร่วมงานเป็นจ�านวนมากขึ้น	

	 	 บูธที่น่าสนใจ	 เช่น	 บูธที่พูดถึงเรื่องกัญชา	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 จัดกิจกรรมภายในบูธ		
นอกจากการจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์แล้ว	 ยังจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้	 โดย	 ภญ.ดร.สุภาภรณ์	 ปิติพร	 
ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่รู้จักของสังคม	ให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรื่องของกัญชากับผู้เข้ามาร่วมงาน	ส่งผลให้บูธของโรง
พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นจุดดึงดูดความสนใจ	มีผู้มาสอบถามความรู้	และฟังการบรรยายอยู่ตลอดเป็น
ช่วง	ๆ	มีคนเข้ามาฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนอยู่ตลอด

	 	 บูธนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ	 :	 ได้รับความสนใจในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนัก	 เนื่องจากเป็นบูธที่จัด
แสดงผลงาน	 แต่ไม่ได้มีการสาธิตหรือมีกิจกรรมที่คนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้	 จึงเป็นเพียงการเดินเยี่ยมชม	
ซักถาม	 ยกเว้นบูธของกรมป่าไม้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ซึ่งมีนิทรรศการสมุนไพร
และมต้ีนไม้ท่ีหลากหลายมาจดัแสดง	 มกีารแจกและจ�าหน่ายพนัธุไ์ม้	 ท�าให้มปีระชาชนเดินเข้ามาเยีย่มชมบธู 
จ�านวนมาก	ส่วนหนึ่งจากกิจกรรมภายในบูธบวกกับพื้นที่ที่กว้างเพียงพอให้คนเดินเข้าไปเยี่ยมชมได้สะดวก	และ
มีบุคลากรคอยให้ค�าแนะน�าแลกเปลี่ยนตลอดเวลา		ในบูธอื่น	ๆ	ที่ได้รับความสนใจอื่น	ๆ	เช่น	บูธการสาธิตความ
รู้เกี่ยวกับการท�าผลิตภัณฑ์เช่น	 บูธของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาซึ่งเน้นน�าเสนอเรื่องการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ	ในแต่ละวันทางบูธมีกิจกรรมการสาธิตความรู้เช่นการท�าแชมพูสมุนไพรจากมะกรูดสดซึ่งได้รับความ
สนใจมีผู้เข้ามานั่งฟังจ�านวนมาก		บูธวาดภาพศิลปะ	ก็เป็นอีกบูธที่คนสนใจโดยเฉพาะเด็ก	ๆ	พบว่า	2	วันสุดท้าย
ของการจัดงาน	มีพ่อแม่ผู้ปกครองน�าบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมแน่นบูธ	มีภาพที่เด็ก	ๆ	วาดแขวนโชว์ไว้รอบบูธ	
นอกจากนี้ยังมีบูธที่ให้บริการนวดในทุกรูปแบบทั้งนวดผ่อนคลาย	 นวดรักษา	 นวดกดจุด	 เขี่ยเส้น	 ฯลฯ	 ล้วนได้
รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมอย่างจริง	 โดยภาพรวมแล้วบูธที่มาจัดแสดงในงานไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานภาครัฐ	
เครือข่าย	ภาคเอกชน	ผู้ประกอบการต่างๆ	บูธที่ได้รับความสนใจของผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ต้องเป็นบูธที่มีกิจกรรม
สาธิต	 การให้ความรู้	 แลกเปลี่ยน	 เปิดพื้นที่ให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในบูธได้ทั้งที่เป็นเรื่องอาหาร	
ยาสมุนไพร	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	การให้บริการด้านต่างๆ	ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโดยตรง	ซึ่งบูธเหล่านี้มี
การใช้เสียงในการแนะน�า	ใช้บุคลากรคอยให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนื่อง	ส่วนบูธที่มีเพียงนิทรรศการให้ความรู้	ขาด
กิจกรรมที่มีชีวิตค่อนข้างได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมน้อยมาก
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 2.  ด้านการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และจ�าหน่าย

	 โซนบธูของผูป้ระกอบการ	ทีน่�าเครือ่งมอืเกีย่วกับการสกดัน�า้มนักญัชา	การท�าผลติภณัฑ์กัญชา	พร้อมทัง้

น�าต้นกัญชาจริง	2	ต้นมาจดัแสดงให้คนเห็น	พร้อมเจ้าหน้าทีใ่ห้ความรู	้แลกเปลีย่นกเ็ป็นบธูทีม่คีนสนใจพอสมควร	

มีผู้เข้าร่วมกล่าวถึงว่าเห็นต้นกัญชาจริงจากบูธนี้

	 โซนจับคู่ธุรกิจ	 เป็นบูธที่น่าสนใจเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับแหล่งทุน	 ทั้งธนาคารออมสิน	 ธนาคาร

กรุงไทย	เข้าร่วมงาน	เพื่อให้ค�าปรึกษากับกลุ่มเครือข่าย	ผู้ประกอบการ	ผู้ที่สนใจ	แต่พบว่า	โซนนี้ค่อนข้างที่จะ

เงยีบ	มคีนเดนิเข้ามาเยีย่มชมน้อยมาก	มเีพยีงเจ้าหน้าทีธ่นาคารและบอร์ดนทิรรศการต้ังไว้	รอให้คนเข้ามาปรกึษา	

และพบว่าโซนนี้	มีหลายบูธที่ว่างเปล่า	ไม่มีคนเข้ามาจัดกิจกรรมในบูธ	

	 บูธผู้ประกอบการ	 :	 มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ	 ในปีนี้	 มีเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ว่ามีบูธ 

ของผู้ประกอบการเข้าร่วมจ�านวนมาก	จัดแสดงได้น่าสนใจ	ดูใหญ่	อลังการ	น่าดู	น่าชม	มีทั้งการเปิดให้บริการฟรี	

ไม่ฟรี	รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ	ขายผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	หลายบูธมีคนเข้าไปปรึกษาจ�านวนมาก	เช่น	อ้วยอันโอสถ	

ปราชญา	เป็นต้น	ส่วนผูป้ระกอบการรายเลก็ได้รบัความสนใจมากน้อยขึน้อยูก่บัวธิกีารเรยีกลกูค้า	บางบธูให้ตรวจ

สุขภาพฟรี	 จึงมีคนเข้าคิวรอรับบริการเต็มบูธ	 รวมไปถึงบูธที่มาเปิดบริการนวดเอง	 มีคนมารอคิวนวดเต็มตลอด	

แต่บูธที่ขายสินค้าเพียงอย่างเดียว	หรือมีสินค้าเพียงไม่กี่ประเภทคนสนใจน้อย	 	นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ประกอบ

การรายเล็กจ�านวนมากที่มาร่วมงาน		

	 บูธที่จัดแสดงและขายต้นไม้สมุนไพร	 ทั้งของกรมป่าไม้	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 บูธเครือข่าย	 

รวมถึงบธูขายต้นไม้ในโซนดา้นหลัง	พบว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนสนใจมาก	เขา้มาซือ้ต้นไม้สมุนไพร		ส่วนบูธทีแ่จก

กล้าพันธุ์สมุนไพรเช่นของกรมป่าไม้	และกระทรวงเกษตรฯ	ก็เป็นที่นิยมของประชาชน	ต่างเข้ามาเยี่ยมชม		และ

รอคิวรับกล้าพันธุ์ไม้ฟรีที่ทางหน่วยงานเตรียมไว้แจก	สะท้อนให้เห็นว่าคนยังสนใจต้นไม้	สมุนไพร	ต่างเข้ามาเดิน

ชม	 และเลือกซื้อสมุนไพรกลับไปปลูกท่ีบ้าน	 ท้ังนี้ทางเครือข่ายวนเกษตรป่าตะวันออกท่ีน�าพันธุ์ไม้พืชมาร่วมใน

งาน	สะท้อนให้เหน็ภาพว่ามางานนีส้ามารถหาซือ้สมนุไพรทีห่ลากหลายได้ครบเกอืบทกุประเภท	ราคาถกูกว่าท้อง

ตลาด	รวมถึงสามารถได้แลกเปลี่ยนความรู้จากคนที่ปลูกและใช้จริงด้วย	

	 บูธลานวัฒนธรรม	 ที่สาธิตเรื่องของอาหาร	 ยาสมุนไพร	 ซ่ึงรับผิดชอบโดยเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน		

มูลนธิต่ิางๆทีท่�างานกบัเครอืข่ายประชาชน	เป็นพ้ืนทีท่ีค่นเดินมาเยีย่มชมต่อเนือ่ง	อาหารพ้ืนบ้าน	อาหารสุขภาพ	

พืชผักสมุนไพร	ยังเป็นสิ่งที่คนสนใจคนต่างวนเวียนเข้ามาชม	ชิม	ช๊อปสินค้าพื้นบ้านจากเครือข่ายสุขภาพ	เครือ

ข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน		

	 จากภาพรวมของบูธข้างต้นสะท้อนได้ว่า	 ผู้คนส่วนใหญ่แสวงหาความรู้	 เรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพ	

สมุนไพร	ผลิตภัณฑ์	 กรรมวิธี	 นวัตกรรมต่างๆในการดูแลสุขภาพ	รวมไปต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน

แต่ละบูธเพื่อฝึกทดลองท�าเอง	เช่น	การท�าลูกประคบสมุนไพร	การท�าแชมพูสมุนไพร	การวาดภาพ	ศิลปะการจัด

ดอกไม้	รวมไปถงึความรูอ้ืน่ๆทีส่าธติและเปิดให้คนเข้าไปมส่ีวนร่วมในกจิกรรมเหล่านีท้�าให้ผู้เข้าร่วมได้ประโยชน์	

มีประสบการณ์ตรง	ได้ความรู้	ได้ทดลองท�า	น�ากลับไปท�าเองที่บ้านได้
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3.  การสื่อสารงานทั้งความรู้และสร้างแรงดึงดูดความสนใจ

	 เวทีกลางเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คนสนใจเข้ามานั่งฟัง	 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ใช้ท�าพิธีเปิดงาน	 กิจกรรมเสวนา	

บรรยาย	ให้ความรู	้พธิมีอบรางวลัต่างๆ	สาธติความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ	พร้อมการแจกของรางวลัมากมาย	รวม

ไปจนถึงการแสดงด้านบันเทิงในทุกเย็น	ท�าให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใช้ในการนั่งฟังความรู้	และบันเทิง	ทั้งนี้กิจกรรมที่

ได้รับความสนใจมีคนมานั่งฟังโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกัญชาทางการแพทย์	“ล้วงลึกปลูกกัญชา

ทางการแพทย์”	โดยองค์การเภสัชกรรม	ที่เล่าถึงวิธีการปลูก	วิธีการผลิต	วิธีการน�าไปใช้	การส่งเสริมของภาครัฐ	

และเอกชน	ปัญหาอปุสรรคในการส่งเสรมิการปลกู	นอกจากนีย้งัมเีนือ้หาท่ีเกีย่วกบักญัชาเพือ่ระบบประสาทและ

จิตใจของอภัยภูเบศก์	ท�าให้มีกลุ่มคนที่สนใจเข้ามานั่งฟัง	กลุ่มคนที่เข้ามานั่งฟังส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย	40	ปีขึ้นไป

จนถึงผู้สูงอายุที่สนใจเข้ามานั่งฟัง	ร่วมแลกเปลี่ยน	

	 การสงัเกตการณ์บรรยากาศในภาพรวม	พบว่าการกระจกุบธูทีม่คีวามน่าสนใจไว้ในโซนเดยีวกนั	หรอืวาง

ต�าแหน่งให้อยู่ตรงประตูทางเข้าท�าให้เป็นจุดสนใจได้มากกว่าบูธหรือซุ้มที่อยู่รอบนอกของฮอล์	 เช่นการบูร	

แก้วมังกร	หรืออื่นๆที่อยู่ด้านขอบ	ๆ	ของฮอลล์	ประกอบกับขาดกิจกรรม	แสง	เสียง	ค่อนข้างท�าให้มีคนเข้าไป

ดูชม	แลกเปลี่ยนในบูธน้อย	ดังนั้นการจัดวางต�าแหน่งของบูธจึงมีผลต่อการชมของผู้เข้าร่วมอย่างยิ่ง	

	 	จากการสมัภาษณ์กลุม่บคุคลทีเ่ก่ียวข้องภายในงาน	และผู้เข้าร่วมเดินชมงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ	

ส่วนใหญ่เหน็ว่างานนีไ้ด้รบัความสนใจจากประชาชนเป็นจ�านวนมาก	เมือ่เทยีบกบัฮอลล์อืน่	ๆ 	แม้ว่าปีน้ีจะดูจ�านวน

ทั้งผู้มาร่วมจัดและผู้มาเที่ยวงานลดลงก็ตาม	ทั้งนี้คนที่เข้าร่วมได้ประโยชน์ตามสถานะ	อาชีพที่เข้าร่วม	สามารถ

น�าความรู้ไปใช้เพื่อการรักษาสุขภาพ		ต่อยอดการท�างาน	ต่อยอดอาชีพ	

ข้อเสนอแนะต่อการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งต่อไป

 มุมมองการประเมินเชิงปริมาณ

 1.  การสื่อสาร ควรมี	Facebook	และ Line	อย่างต่อเนื่องและขยายฐานสมาชิกในวงกว้างยุทธศาสตร์

การสือ่สารกับกลุม่เป้าหมายแต่ละกลุม่ท่ีแตกต่างกนั	อาท	ิกลุม่คนทีเ่คยมาแล้ว	และคนทีย่งัไม่เคยมางานมหกรรม

สมุนไพร	รวมถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่	ๆ	ในแต่ละปี	กลุ่มคนรุ่นใหม่	มีจุดมุ่งหมายในการมาแตกต่างกัน	ยุทธศาสตร์

การสื่อสารท่ีใช้จึงแตกต่างกัน	 เช่น	 งานมหกรรมนี้ที่จัดปีละครั้งมีอะไรพิเศษต่างจากการซื้อเองตามร้านทั่วไป

อย่างไร	นอกจากนี้มีข้อเสนอแนะจากกลุ่มสื่อด้วยว่า	ให้กรมมีแผนการท�างานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ร่วมกับ

สื่อมวลชนแต่ละประเภทตั้งแต่ก่อนงาน-ระหว่างงาน-หลังงาน	

 2. การน�าเสนอความรู้	 ควรมีการคัดเลือกและน�าเสนอเนื้อหาความรู้ทั้งส่วนวิชาการและภูมิปัญญา

สุขภาพที่ตอบสนองสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพและสังคมของประชาชน	ควบคู่กับ

การขับเคลื่อนความรู้และความต้องการประชาชนโดยมุ่งเน้นทั้งเรื่องสุขภาพและเศรษฐกิจ	 ปีน้ีมีการจัดบูธ

นิทรรศการให้มี	B2B	Business	Matching	น�าเสนอมากขึ้น	เพื่อตอบสนองตามทิศทางนโยบายพัฒนาประเทศ	

กรณีโรงพยาบาลเจ ้าพระยาอภัยภูเบศรได ้ท�าการศึกษาวิ เคราะห ์ในแต ่ละป ีก ่อนน�าเสนอความรู ้	 

ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ	 รวมทั้งท�างานส่ือสารให้ความรู้ต่อเนื่อง	 

จึงเสนอว่ากรมจ�าเป็นต้องมีคณะท�างานศึกษาและวางแผนการน�าเสนอความรู ้ก ่อน-ระหว่าง-หลังงาน 
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อย่างต่อเนื่อง

 3.  สถานที่และรูปแบบงาน	มีความเป็นไปได้ทั้งรูปแบบ	On-site	(Live	streaming)	และ	On-line	โดย

กรมคาดหวังว่าจะจัดการแสดง	Virtual	exhibition	ในปีถัดไป	และในปีนี้พบว่ามีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์มากขึ้น	

อาจด้วยสถานการณ์	COVID-19	และปัจจยัความสะดวกอืน่	ๆ 	ส�าหรบัปีหน้าควรมรีะบบ	QR	code	เพือ่เกบ็ข้อมลู

ผู้เข้าชมนิทรรศการด้วย	โดยกระตุ้นด้วยของรางวัล	(นอกเหนือจากการท�าประเมิน)

	 3.1	รปูแบบจัดงานท่ีมข้ีอเสนอค่อนข้างมาก	คอื	เสน่ห์ของงานคือภมูปัิญญาท้องถิน่ด้านสขุภาพของแต่ละ

ภาคจากการประเมินพบว่า	 “ลานวัฒนธรรม ลานภูมิปัญญา”	 เป็นส่วนงานท่ีดึงดูดผู้เข้าร่วมได้เป็นมีชีวิตชีวา

และบุคลากรแต่ละจังหวัดเสนอให้น�าสมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพแสดงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของจังหวัด

เป็นงานที่มีประโยชน์เชิงคุณค่าและมูลค่าต่อผู้จัดงานและผู้มาร่วมงาน

	 3.2	 จัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิตในแต่ละเรื่อง	 เพื่อเปิดโอกาสในการขายได้เช่นเดียวกับโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	คือ	ครบวงจรไม่แยกส่วน	ซึ่งส่งผลต่อความประทับใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า

	 3.3	จดัพืน้ทีใ่ห้มกีารกระจายลดความแออดัของแต่ละบธูทีม่กีจิกรรมให้ผู้ร่วมงานยนืรอควิเป็นเวลานาน	

อาท	ิการจดัเก้าอี	้หรอืทีพ่กัคอยเพือ่อ�านวยความสะดวกภายในงาน	หรอืพฒันาให้มรีะบบจดัการควิสมยัใหม่ด้วย

ดิจิทัล	และระบบการเตือนคิวขณะยังเดินอยู่ภายในงาน

	 3.4	 การวางผังทางเดินท่ีท�าให้คนร่วมงานเดินในงานมหกรรมฯ	 จะมีส่วนกระตุ้นการใช้จ่ายในงาน	 

โดยการออกแบบประสบการณ์ภายในงานทีต่อบโจทย์	ด้านความรูแ้ละการซือ้สนิค้าและบรกิารให้ไปควบคูก่นั	ส่ง

เสริมกันและกัน

	 3.5	การออกแบบบูธและทางเดินให้	flow	ของงานให้เปิดโอกาสให้กับร้านค้าที่มาออกบูธ	และไม่ให้เกิด

ความซ�้าซ้อนของสินค้า	 จะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าอื่น	 ๆ	 มาน�าเสนอในงาน	 และร้านค้าต้องท�าหน้าร้านให้

ดึงดูด	รวมทั้งออกแบบหรือมีข้อตกลงการเปิดและปิดการขายให้มีประสิทธิภาพ	

	 3.6	การจัดวางที่นั่งให้กระจายแต่ละจุด	โดยเฉพาะจุดที่ต้องรอคิวรับบริการ	การควบคุมเสียงของแต่ละ

บธู	วิธกีารแก้ไข	คอื	หนึง่จดัให้มตีารางเวลาอธบิายน�าชม	เพือ่คนร่วมงานจะได้วางแผนการเดนิได้เองมากขึน้	กรณี

ผู้ที่ไม่เคยมางาน	ศึกษาพบว่า	ร้อยละ	17	มักจะเดินดูไปเรื่อย	ๆ	จึงควรมีการอธิบาย	ผังของงานมหกรรมฯ	ให้ผู้

เข้างานด้วย	

	 3.7	สถานที่จัดงาน	มีผลต่อกลุ่มผู้มาร่วมงาน	สถานที่จัดงานปัจจุบันอยู่ในจุดที่ตั้งหรือจุดที่ท�าให้คนบาง

กลุ่มเดินทางมาไม่สะดวก	 หรือคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาล�าบาก	 อาจพิจารณาเปล่ียนสถานท่ีจัดงานเพ่ือ

ขยายฐานผู้เข้าชมงานโดยเฉพาะสถานที่มีระบบขนส่งสาธารณเข้าถึงได้หลายระบบจะส่งผลให้ดึงกลุ่มเป้าหมาย

ได้มากขึ้น	อาทิ	พบหลายคนบอกให้จัดงานในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข	มีข้อเสนอว่า	การเปลี่ยนสถานที่จัดงาน

เป็นการขยับขยายฐานผู้เข้าชมงาน	

	 3.8	 จากผลการสอบถามกลุ่มเป้าหมายภายหลังงานผ่านไป	 3	 เดือน	 พบว่า	 ภาพรวมร้อยละ	 21	 

จ�าไม่ได้แล้ว	ส่วนบูธทีค่นร่วมงานจ�าได้แม้ผ่านไป	3	เดอืน	คอื	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร	และกญัชา		ส่วน

ผู้ที่เคยมางานครั้งนี้ตอบว่าจะมางานครั้งที่	 18	 อีกถึงร้อยละ	 80	 การเปลี่ยนแปลงที่อยากเห็นในงานมหกรรมฯ	

ครั้งหน้า	คือ	มีที่นั่งมากขึ้น	ให้บูทต่างๆ	เบาเสียง	และเปลี่ยนผังงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย	หรืออาการโรค	
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  4. เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีสังคมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านการจัดงานมหกรรม    

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีจุดเด่นและเป็นจุดแข็งแตกต่างจากกรมอื่นในเร่ือง	 “ภาคี 

เครือข่าย”	 ทุกปีกรมได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติของภาคสังคม	 

จึงควรให้ความส�าคัญกับทุกกลุ่มโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและเอกชนที่ควรรักษาไว้	 และดึงทุน 

ทางสังคมที่มีอยู่เข้ามาท�างานอย่างมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น	 คือการคิดวางแผนก�าหนดเป้าหมายการจัดงานไป 

จนถึงการจัดงาน	โดยการประสานงานของทีมงานกรมที่รับผิดชอบเรื่องนี้ต่อเนื่อง	ตามโครงสร้างกรรมการที่กรม

ด�าเนินการให้เกิดธรรมาภิบาลอยู่แล้ว	

	 เนื่องจากมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเป็นงานที่มีขนาดใหญ่	การท�างานต้องเน้นความต่อเนื่อง	เตรียมงาน

ล่วงหน้าเป็นปี		ยิง่มปีระสบการณ์จะช่วยให้การจัดงานเป็นมอือาชพีมากข้ึนไม่ต้องแก้ปัญหาหน้างานแบบมอืเปล่า	

จึงเสนอให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบเกาะติดงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติอย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นหน่วยหนึ่ง	 ท�าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองงานนี้โดยเฉพาะ	มีบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบชัดเจน	ประสานความร่วมมือท�างานตลอดทั้งปี	 สะสมบทเรียน	 Tacit	 Knowledge	การท�างานและ

ต้อง	recognize	หน่วยนี้	ให้มีขวัญก�าลังใจตามระบบงาน

 มุมมองการประเมินเชิงคุณภาพ

1.  ด้านเป้าหมายการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  

	 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติถือเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ	(Herb	Expo)	ดังนั้นจ�าเป็นต้องวางเป้า

หมายการจัดงานให้ชัดเจน	เป็นงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส�าคัญ	ๆ	ระดับชาติ	ซึ่งต้องท�าตลอดทั้งปี	เพื่อก�าหนด

ให้เนื้อหา	รูปแบบ	กิจกรรมในทุกด้านสอดคล้องกัน	ตั้งแต่การเตรียมงานจนกระทั่งหลังการจัดงาน				การจัดงาน

ต้องท�าให้เหน็ว่างานนีเ้ป็นงานระดบัชาต	ิทีม่คีวามส�าคญัเป็นงานทีม่คีรัง้เดยีว	ทีน่ีท่ีเ่ดยีว	เช่นเป็นงานน�าเสนอผล

งานวชิาการเกีย่วกบัสมนุไพร	หรอืผลติภณัฑ์ทีผ่่านการวจิยัพฒันา	พร้อมประกาศผลมอบรางวลัเพือ่รบัรองคณุภาพ

ของงานวิชาการ	ผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	เป็นต้น

2.  ด้านองค์กรการจัดงาน  

	 เนื่องจากมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเป็นงานใหญ่	การท�างานต้องเน้นความต่อเนื่อง	เตรียมงานล่วงหน้า

เป็นปี	 	 ดังนั้นกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกควรจะมีหน่วยที่รับผิดชอบเกาะติดงานมหกรรมสมุนไพร

แห่งชาติที่อยู ่ในกรมอย่างชัดเจนขึ้นมาเป็นหน่วยหน่ึง	 ท�าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองงานน้ีโดยเฉพาะ	 

มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน	ประสานงานตลอดทั้งปี	สะสมบทเรียน	Tacit	Knowledge	ที่ได้จากงาน

และต้อง	recognize	หน่วยนี้มีการท�า	KPI	ในระบบราชการต้องวัด	KPI	ของหน่วยนี้	เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง

ต่อเนือ่งอย่างเป็นจงัหวะมทีศิทางสอดคล้องกบัการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์เรือ่งภมูปัิญญาสมนุไพร	การแพทย์แผน

ไทย	และการแพทย์ทางเลือก

3.  ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

	 การก�าหนดกลุม่เป้าหมายให้สอดรบัยทุธศาสตร์งานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาต	ิหากแบ่งยทุธศาสตร์ชัดเจน	

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมายจะมีความชัดเจนข้ึน	 เช่น	 งานมหกรรมคือพ้ืนที่น�าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ	 

กลุ่มเป้าหมายคือนักวิชาการ	ที่ต้องการขับเคลื่อนเรื่องกัญชา	กลุ่มเป้าหมายคือคนที่สนใจกัญชา	หน่วยงานที่ท�า

เรื่องกัญชาทั้งหมด	ทั้งกระทรวงเกษตรฯ	กระทรวงสาธารณสุข	ภาคเอกชน	ฯลฯ	ตลาด	ภูมิปัญญาสินค้าสมุนไพร	
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กลุม่เป้าหมายคอืประชาชนทัว่ไปทีส่นใจทางเลอืกในการดูแลสุขภาพ	ซ่ึงการก�าหนดยทุธศาสตร์	กลุ่มเป้าหมายที่

ชัดเจนจะส่งผลต่อการก�าหนดวิธีการสื่อสารไปด้วย	

4. ด้านการสื่อสาร  

	 การท�างานด้านการสื่อสาร	 ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติควรให้ความส�าคัญกับ 

การ	 “วางยทุธศาสตร์การส่ือสาร”	 ท้ังเชิงรกุ	 เชิงรับ	 ซึง่การสือ่สารต้องท�างานร่วมกบัสือ่มวลชนทีม่ปีระสบการณ์

เชี่ยวชาญในการออกแบบการส่ือสารร่วมกันทั้ง	 เนื้อหา	 (Content)	 และรูปแบบการส่ือสารในแต่ละกลุ่มคน 

ที่แตกต่างกัน	 ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างตามกลุ่มเป้าหมายท้ังส่ือหลัก	 ส่ือออนไลน์	 โดยต้องสอดรับกับ

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสมุนไพร	เป้าหมายในการผลักดันประเด็นในแต่ละปี	

 5. ด้านสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านการจัดงานมหกรรม

	 การจดังานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตคิวรให้ความส�าคญักบั	“การมส่ีวนร่วมของภาคเีครอืข่าย”		ทกุกลุม่

ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 เปิดพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดวางแผนต้ังแต่เป้าหมายในการจัดงาน	 ไปจนถึงการ

ออกแบบ	การจัดงาน	ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานสมุนไพร	การแพทย์แผนไทย	และ

การแพทย์พื้นบ้าน	 การแพทย์ทางเลือกระดับประเทศร่วมกัน	 	 เช่น	 กระทรวงที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย	 สถาบัน	

มูลนิธิ	เครือข่ายภาคประชาชน	เป็นต้น

	 ทัง้น้ี	ควรเปิดพืน้ทีเ่ครอืข่ายภาคประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการใช้พืน้ทีง่านมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตเิพือ่

เปิดพื้นที่ทางความคิดในการขับเคลื่อนงานประเด็นสาธารณะทางด้านสุขภาพท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย	

แพทย์พื้นบ้าน	 สมุนไพรและทางเลือกในการรักษาสุขภาพอื่น	 ๆ	 รวมไปถึงท�าให้เครือข่ายพี่น้องชาวบ้านภาค

ประชาชนได้เจอกับคนเมืองที่ต้องการทางเลือกโดยตรง	

6.  ด้านรูปแบบการจัดงาน  

	 รปูแบบจัดงานท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้ภาคเีครอืข่ายได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการสร้างบรรยากาศ	เสน่ห์ของภมูปัิญญา

ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของแต่ละภาคมาเป็นส่วนดึงดูด	เห็นวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละถิ่น	ความเป็นพื้นบ้าน	

พื้นถิ่น	อาหาร	สมุนไพร	หมอพื้นบ้าน	ฯลฯ	เพราะจากการประเมินพบว่า	“ลานวัฒนธรรม	ลานภูมิปัญญา”	เป็น

เสน่ห์ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี	 แต่ละจังหวัดก็ต้องการน�าเสนอสมุนไพรและภูมิปัญญาผ่าน

วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของจังหวัด	 เน่ืองจากเคยจัดงานแล้วมีคนเข้าชมสนใจกันเนืองแน่นในขณะที่ผลิตภัณฑ์	

หรือสมุนไพรที่ถูกยกระดับได้มาตรฐานมีความสวยงาม	 ควรให้จัดพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งเนื่องจากในส่วนนี้เป็นความ

สนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นหรือประชาชนที่ต้องการความมาตรฐานน่าเชื่อถือได้	 รูปแบบการจัดบูธ	 ควร

จัดวางบูธให้เอื้อต่อการเข้าถึงของคนร่วมงาน	 มีต�าแหน่งท่ีเหมาะสม	 เช่น	 อภัยภูเบศรเป็นบูธท่ีคนสนใจอยู่แล้ว

ควรไว้ในโซนทีเ่หมาะสมเพราะอย่างไรคนสนใจเดินไปหาอยูแ่ล้ว	ด้านหน้าของงานควรเป็นบธูหรือกจิกรรมทีเ่ป็น

ไฮไลท์ของงาน	 รวมไปถึงการท�าจุด	 Check	 in	 ให้ชัดเจนคนสามารถมาถ่ายรูป	 Check	 in	 สื่อสารภาพงานต่อ

สาธารณะได้	เวทีกลางควรเป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นกิจกรรมหลักในการสื่อสารเรื่องการจัดงาน	น�าประเด็นหลักน�าเสนอ	

รวมถึงประเด็นไฮไลท์ส�าคัญของงานสื่อสารตลอดในทุกวัน	ประเด็นไม่กระจัดกระจาย

7. ด้านการประสานงานและบริหารจัดการ 

	 เนื่องจากงบประมาณในการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในแต่ละปีมีจ�ากัด	 ดังนั้นมีข้อเสนอต่อ

แนวทางการจัดงานในหลายลกัษณะเช่น	1)	การจดัร่วมกับองค์กรร่วมจดัอืน่ๆ	ทีม่งีบประมาณสนบัสนนุหรอืสมทบ
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ร่วมกันได้	หา	Stake	holder	2)	การจัดงานให้มีสเกลชัดเจน	และมีความถี่มากขึ้นเป็นปีละ	2	–	4	ครั้ง	ในสถาน

ที่ที่เหมาะสม	เป็น	landmark	ไม่แพงมาก	3)	การเก็บค่าบูธจากผู้ประกอบการควรพิจารณาในราคาที่เหมาะสม	

4)	กรมแพทย์แผนไทยฯหรอืหน่วยงานในกรมแพทย์แผนไทยควรมกีารตดิตาม	ถอดบทเรยีน	ประสานงานสนบัสนนุ	

ขับเคลื่อนงานหลังการจัดงานมหกรรมสมุนไพร

8.  ด้านสถานที่และเวลาการจัดงาน

	 สถานที่การจัดงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ	ก�าลังคน	และการขับเคลื่อนประเด็น	อาทิ	น�าการ

จัดงานมหกรรมสมุนไพรในแต่ละภูมิภาคมารวมกับงานสมุนไพรแห่งชาติ	 แล้วจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

ครั้งเดียวเวียนไปตามภาค	เพื่อยกอัตลักษณ์	ภูมิปัญญาของแต่ละภาคให้มีความโดดเด่น		ซึ่งจะช่วยในแง่ของการ

เสริมพลังในภาค	งานมีขนาดใหญ่	ใช้ก�าลังคน	งบประมาณเป็นก้อนเดียวเสริมกันให้งานมีขนาดใหญ่ขึ้น	ดึงดูดคน

ได้มากขึ้น	เป็นต้น	

	 สถานที่ภายในงานควรพิจารณาจากบทเรียนการจัดในปีที่ผ่านมา	 เพื่อจัดวางต�าแหน่งบูธ	ขนาดบูธให้มี

ความเหมาะสมกับกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน	เพื่อลดปัญหาการใช้พื้นที่ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมในบูธ	เช่น	บูธ

ของหน่วยงานบางแห่งไม่มกีจิกรรมมเีพยีงบอร์ดนทิรรศการ	บางหน่วยงานน�ากจิกรรมมาร่วมเตม็พืน้ที	่ดงันัน้การ

จัดวางต�าแหน่งและขนาดของบูธควรพิจารณาให้สอดคล้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้น	ๆ	

	 ช่วงเวลาในการจัดหากยังเป็นที่เมืองทองธานีเวลาในการจัดท่ีช่วยดึงคนมาร่วมงาน	 ยังควรเป็นเดือน

กันยายน	หรือเวลาที่ก�าหนดชัดเจน	ไม่ปรับเปลี่ยนช่วงเวลา	ให้เป็นภาพจ�าของคนต่อช่วงเวลาการจัดงานฯ

…………………………………………………………………………………….

กิตติกรรมประกาศ  คณะท�างานขอขอบคุณ คุณกุลพล คุปรัตน์ และทีมงาน ในการจัดท�าเค้าโครงการประเมินผลงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งนี้  ขอบคุณ 
ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์   ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการผู้จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  และขอบคุณ
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ภาพกจิกรรม

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 

และการประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
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งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ  ครั้งที่ 17

พิธีเปิด
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เวทีวิชาการ 
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ลานนิทรรศการ 
“ภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ และบริการ”
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กิจกรรมเวทีกลาง
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บรรยากาศภาย
ในงาน
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บรรยากาศภาย
ในงาน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 รายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17

ภาคผนวก 2 โครงการมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17

ภาคผนวก 3 โครงสร้างการขับเคลื่อนและค�าสั่งคณะกรรมการอ�านวยการ/อนุกรรมการ 

ภาคผนวก 4 สูจิบัตรและ Floor plan งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
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รายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจ�าปี  

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

“สมุนไพร นวดไทย สร้างสุขทุกวัย”

โซน Product

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. กรมการค้าภายใน สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย

4. ส�านักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

5. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

6. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครือข่าย

7. กรรมาธิการการสาธารณสุข

8. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

9. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

10. องค์การเภสัชกรรม

11. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

12. ธนาคารกรุงไทย 

13. ธนาคารออมสิน

14. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

15. สภาการแพทย์แผนไทย 

16. วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

19. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

20. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) 

21. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

22. ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

23. ไปรษณีย์ไทย

24. เครือข่ายตลาดไท

25. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

26. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  

27. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

28. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  

29. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 

30. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  
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31. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ  

32. บรษัิท ยโูร เบสท์ เทคโนโลยี 

33. กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

34. กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

35. บริษัท มิลลิเมด จ�ากัด

36. บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ�ากัด

37. บริษัท อ้วยอันโอสถ จ�ากัด

38. บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์ โซลูชั่น จ�ากัด

39. บริษัท ผลิดา จ�ากัด

40. บริษัท อมินตาคอสโม จ�ากัด

41. บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

42. บริษัท ขาวละออเภสัช จ�ากัด

43. บริษัท เบเน ลิฟวิ่ง จ�ากัด

44. ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ภูโคลน คันทรีคลับ

45. วิสาหกิจชุมชนชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน

46. บริษัท ไบโอไบรท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

47. สมุนไพรพญาไพร

โซน Service

1. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)

2. โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท

3. อโรคยศาล วัดค�าประมง

4. ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดภายใต้มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

5. โรงพยาบาลอู่ทอง

6. โรงพยาบาลขุนหาญ

7. โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง

9. คลินิกประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว

10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

11. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

โซน Wisdom

1. เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดตาก 

3. เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์
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4. เครือข่ายหมอพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี

5. มูลนิธิสุขภาพไทย

6. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

7. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

8. มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย

9. สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย 

10. อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

12. ส�านักงานจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ 

13. สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

14. มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 

15. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 

16. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

17. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

โซนประชุมวิชาการประจ�าปี

1. ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

2. มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย

3. ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

4. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

5. มูลนิธิสุขภาพไทย

6. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โซนประกวดผลงานวิชาการประจ�าปี

1. วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. บรรณาธิการวารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3. สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

4. สมาคมเครือข่ายการแพทย์พื้นบ้านและสุขภาพวิถีไท

5. สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6. ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     

8. ส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10. ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

11. โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
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โซนตลาดความรู้

1. สมาพันธ์แพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

2. มูลนิธิพัฒนาการแพทย์แผนไทย

3. มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

4. มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

5. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

6. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7. มูลนิธิสุขภาพไทย

8. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

9. หน่วยวิจัยระบบภูมิปัญญาสุขภาพ

โซนภาคีเครือข่าย

1. วิสาหกิจชุมชนชลาลัย

2. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

3. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

5. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

6. มูลนิธิโกมลคีมทอง

7. บริษัท งานดี จ�ากัด (ในเครือมติชน จ�ากัด)

8. สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย

9. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

10. กรมประชาสัมพันธ์

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12. ศูนย์สินค้าพื้นบ้านไทย (ส�านักงานเลขานุการ ส.ว.แคล้ว นรปติ)

13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14. มูลนิธิสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ

15. ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน (วิสาหกิจชุมชนชีววิถีต�าบลน�้าเกี๋ยน)

16. กองทุนออมแห่งชาติ

17. มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา

18. มูลนิธิหมอชาวบ้าน

19. สมาคมสื่อสารการแพทย์แผนไทยสุขภาพ

20. มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์แผนไทยเดิมฯ

21. ส�านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
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โครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจ�าปี  

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

1. หลักการและเหตผุล

 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563 ก�าหนดไว้คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น

ประเทศพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้คนไทยมีความสุข อยู ่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง 

เสมอภาคและเป็นธรรม ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�าหนดให้มีการสนับสนุน

การพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามมาตรา 55 โดยยุทธศาสตร์ชาติด้าน 

การพฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ โดยในแผนแม่บทข้อที ่13 กล่าวถงึการเสรมิสร้างให้คนไทยมี

สุขภาวะที่ดีด้วยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ และ

ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามแผนแม่บทข้อที่ 23 มีความจ�าเป็นในการวิจัยและพัฒนา

นวตักรรม โดยการวิจยัและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสง่ผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านเศรษฐกิจและคณุภาพชวีิตที่

ดีในด้านสังคม นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ส่งเสริมการป้องกัน 

และควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ในการขับ

เคลื่อนนโยบายของประเทศเพื่อมุ่งเป้าตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จ�าเป็นต้องมีเวทีในการกระตุ้นและขับเคลื่อนให้

บรรลุเป้าหมายน้ัน   กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับองค์กร

ภาคีเครือข่ายทีเ่กีย่วข้องกว่า 130 องค์กร ร่วมจัดงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ และการประชมุวชิาการประจ�าปี 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืกแห่งชาต ิโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบาย

รฐับาล ยทุธศาสตร์ระดบัชาตแิละพืน้ที ่ด้านสมนุไพรในการสร้างมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านวชิาการ  

การสร้างและจัดการความรู้ การน�าเสนอองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และการดูแล

สุขภาพของประชาชน สร้างความร่วมมือ ร่วมแลกเปลี่ยน พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 

และเอกชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

พื้นบ้านอย่างต่อเนื่อง

 การจดังานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ คร้ังที ่ 17  ได้มกีารพัฒนารูปแบบและวธิกีารจัดงานอย่างต่อเนือ่ง  

ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรไทย 

หลากหลายประการ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคีเครือข่ายในทุกระดับ ความร่วมมือเพื่อพัฒนา

และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรไทย การพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ นวัตกรรมทางการ

แพทย์และสาธารณสขุ น�าไปสูก่ารยกระดบันวตักรรมระดบัอตุสาหกรรม ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าถงึการใช้กัญชา 

และสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ด้ังเดิมของประเทศให้เครือข่ายชุมชน ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างมูลค่าและความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ กับเศรษฐกิจโลกในอนาคต ให้ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น ชอบและใช้การแพทย์

แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างกว้างขวาง การจัดประชมุ

วชิาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน และการแพทย์ทางเลอืกแห่งชาติ ครัง้ที ่ 17  มีการพัฒนา 

รูปแบบและประเด็นการน�าเสนอด้านวิชาการให้ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีการท�างานร่วมกบั

คณะอนกุรรมการวิชาการ ประกอบด้วย ผูท้รงคณุวฒุแิละองค์กรภาคทีีเ่กีย่วข้องในแต่ละประเดน็ และจดัท�าเอกสาร
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วิชาการประกอบการจัดประชุมวิชาการประจ�าปี (Position Paper) เพื่อน�าเสนอผลงานการศึกษา สภาพปัญหา 

ผลกระทบด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ นโยบาย มาตรการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อจ�ากัด และโอกาสการพฒันา 

มกีารพฒันาคณุภาพงานวจิยัและนักวิจยัเชิงระบบ และกจิกรรมตลาดความรู ้ไม่น้อยกว่า 25 หลักสตูร ให้ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 56 รอบ และในแต่ละปียงัมผีูเ้ข้าร่วมอบรมตลาดความรู ้การท�าผลติภณัฑ์สมนุไพรใช้ในครวัเรอืน การ

ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวประมาณ 3,000 คน มีประชาชนร่วมงาน ปีละประมาณกว่า 157,000 คน  

มีบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการจ�านวนกว่า 3,000 คนต่อปี

 ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกของประเทศ 

เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นสู่การใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของประชาชนจากภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทย และยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย

ชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ กับเศรษฐกิจโลก 

ในอนาคต จงึได้จดัท�าโครงการจดังานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาตแิละการประชมุวชิาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

2. วัตถุประสงค์

 2.1 เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับพื้นที่

 2.2 เพื่อเป็นเวทีการพัฒนาด้านวิชาการ การสร้าง การจัดการความรู้ การน�าเสนอองค์ความรู้และ 

นวตักรรมใหม่ ในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และการดูแลสุขภาพของประชาชน

 2.3 เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนด้านสมุนไพรในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ

 2.4 เพือ่เป็นเวทสีนับสนนุการขบัเคลือ่นเชิงวฒันธรรมสขุภาพ ระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

และการแพทย์ทางเลือก

 2.5 เพื่อเป็นเวทีสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาความเข้มแข็งของภาค ี

เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3. เป้าหมาย

 3.1 เกิดเวทีวิชาการและจัดการความรู ้ในการขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

และพื้นที่/แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรฯ ไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น

 3.2 มีตลาดความรู้ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและน�าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

จ�านวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน 

 3.3  จดักจิกรรมแสดงผลติภณัฑ์ นวตักรรมและบริการด้านบริการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน 

การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยที่มีมูลค่าทางธุรกิจ

ในงานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

 3.4 มีองค์กรภาคีเครือข่ายการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ร่วมงาน 

ไม่น้อยกว่า 100 องค์กร

 3.5 เกดิมูลค่าทางเศรษฐกจิจากเวทีการจับคูท่างธรุกิจ (Business Matching) ระหว่างผูซ้ือ้พบผูผ้ลติ / 

ผูป้ระกอบการ ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท จ�านวนผูป้ระกอบการไทย ไม่น้อยกว่า 90 บรษัิท ผูป้ระกอบการจากต่าง

ประเทศ ไม่น้อยกว่า 50 บรษัิท เกดิการจบัคูท่างธุรกจิไม่น้อยกว่า 350 คู่
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4. วิธีการด�าเนินการ

4.1 จัดท�าและขออนุมัติโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจ�าปี  

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17

4.2   แต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการ คณะอนกุรรมการ และคณะท�างาน จดังานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ

และการประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ  

ครั้งที่ 17

4.3  เตรียมความพร้อมวางแผนการด�าเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามแผนงาน  

โดยด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�างาน เช่น การประชุมวชิาการฯ การ 

จดันทิรรศการ การน�าเสนอนวตักรรม สวนสมนุไพร ลานวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพ การจัดอบรม

ตลาดความรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวทีกลาง การจัดบริการตรวจรักษาทางการแพทย์ฯ การจัด

เสวนาวิชาการ และการปาฐกถาพิเศษ เป็นต้น

4.4  ด�าเนินการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ตามกิจกรรม ดังนี้

 1) การจดัประชมุวชิาการประจ�าปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่ง

ชาติ ครั้งที่ 17

 2) การจัดกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย และการ

แพทย์ทางเลือก (ตลาดความรู้) 

 3) การจัดนิทรรศการ และนวัตกรรมระดับชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ

การแพทย์ทางเลอืก รวมถึงการยกระดบันวตักรรมอตุสาหกรรมและเทคโนโลยด้ีานสขุภาพสูส่ากล

 4) การจัดนิทรรศการ ลานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน และสวนสมุนไพร

 5)  การประชุมวชิาการนานาชาต ิด้านการแพทย์ดัง้เดมิการแพทย์พืน้บ้านลุม่น�า้โขงฯ และการแพทย์

แผนจีน

 6) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีกลาง และกิจกรรมวาดภาพระบายสีจากสมุนไพร

 7) การจัดบริการตรวจรักษาและให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์ทางเลือก

 8) การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4.5  คดักรองบทเรียน องค์ความรู ้และสาระส�าคัญเพือ่เผยแพร่ให้กลุม่เป้าหมายต่าง ๆ ผ่านช่องทางสือ่สาร

4.6  ประเมินสรุปผลการด�าเนินงาน และสรุปรายงานฯ

4.7  ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ คณะอนกุรรมการ และคณะท�างาน จดังานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 

เพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา และก�าหนดแผนด�าเนินการ ครั้งต่อไป

5. ระยะเวลาด�าเนินการ 

 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

6. สถานที่ 

 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สถานที่ราชการ และหน่วยงาน

องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ
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7. ขั้นตอนและระยะเวลาด�าเนินการ

กิจกรรม/ขัน้ตอน งบประมาณ 
(บาท) 

เวลาด าเนินการ 
ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย 

1 จดัท าโครงการและขออนุมติัโครงการฯ -             
2 แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะท างานฯลฯ ท่ีเก่ียวข้อง 

- 
            

3. นิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 100,000             
   1) การจัดนิทรรศการ/ลานวัฒนธรรม  
ลานวฒันธรรมภูมปัิญญาไทย ด้านการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์
ทางเลอืกและสมุนไพร 

 

            

   2) การจดันิทรรศการแผนพฒันาสมุนไพร 
ด้านการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์พื้นบา้น 
การแพทย์ทางเลอืกและสมุนไพร Business 
Matching ( B2B) และการคดัเลอืกผลติภณัฑ์
สมุนไพรคุณภาพ ปี 2563 

 

            

   3)  นิทรรศการกลางการพัฒนาด้าน
การแพทยแ์ผนไทยฯ (กญัชาทางการแพทย์
แผนไทย, สมุนไพรสรา้งเศรษฐกจิ, นวดไทย
สูย่เูนสโก, นวตักรรมการแพทยแ์ผนไทยและ
สมุนไพร) 

 

            

   4)  การจัดบริการตรวจรักษาและให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านสุขภาพด้วยศาสตร์ 
การแพทยแ์ผนไทยฯ 

 
            

   5) ค่าวิทยากร และกิจกรรมวาดภาพ
ภูมปัิญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรฯ 
จากสสีมุนไพร 

 
            

4. การประชุมวิชาการประจ าปี/การประกวด
ผลงานวิชาการ/ตลาดความรู้ /เวทีกลาง
สาธิต 

130,000 
            

   1) การประชุมวชิาการประจ าปีฯ และการ
ปาถกฐาพเิศษ 

 
            

   2) การประกวดผลงานวชิาการประจ าปีฯ               
   3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกิจกรรม
การส่งเสรมิสุขภาพ "ตลาดความรู ้ดา้นการแพทย์
แผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้น และการแพทย์
ทางเลอืก" (ตลาดความรู)้  

 

            

ก า ร จัด เ วที ส า ธิต แ ลก เ ป ลี่ ย น เ รีย น รู้ 
(เวทกีลาง)  

 
            

5.  การบ ริหารจัดการงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติ 

12,900,000 
 

            

   1) การจ้างตกแต่งสถานที่ ระบบแสง สี 
เสยีง และกจิกรรมต่าง ๆ  

5,400,000 
 

            

   2) การเช่าสถานที่ ค่าระบบจ่ายน ้า   ค่า
กระแสไฟฟ้า  

7,500,000 
 

            

6. การจดักิจกรรม 30,000             
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กิจกรรม/ขัน้ตอน งบประมาณ 
(บาท) 

เวลาด าเนินการ 

ตค พย ธค มค กพ มคี เมย พค มยิ กค สค กย 

   1) การคดัเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563 

             

   2) การคัดเลือกรางวัลสมุนไพรดีเด่น
ระดบัชาต ิปี 2563 

             

   3) การมอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่น
ระดบัชาต ิปี 2563 

             

   4) การคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่น 
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ. 2563 

             

   5) การตอ้นรบัแขกผูม้เีกยีรต ิ              

7. การโฆษณาประชาสมัพนัธต่์างๆ 40,000             

   1) การจา้งท าสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ ์              

   2) การผลติสื่อองคค์วามรูว้ชิาการ (แผ่นซดีี
ประชุมวชิาการ)  

 
            

   3) การจัดท าวีดีทัศน์เปิดงานมหกรรม
สมุนไพรแหง่ชาตฯิ ครัง้ที ่17 

 
            

   4) การจัดท าการ์ดเชิญงานมหกรรม
สมุนไพรแหง่ชาตฯิ ครัง้ที ่17  

            

   5) การจดัท ากระเป๋าเอกสาร/เสือ้มหกรรม              

8. การบริหารจดัการการประชุม สรปุและ
ประเมินผล 250,000 

            

   1) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง 

             

   2) ประชุมเชิงปฏิบตัิการทบทวนผลการ
ปฏบิตังิาน(AAR)งานมหกรรม และแผนการ
ด าเนินงานครัง้ต่อไป 

 
            

   3) สรุปกจิกรรมการประชุมวชิาการ/เสวนา 
และปาถกฐาพเิศษ และจดัท าหนังสอืหรอืสื่อ
สิง่พมิพ ์

 
            

   4) สรุปผลด าเนินงาน การจดังานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาตฯิ และจดัท าหนังสอืหรอืสือ่
สิง่พมิพ ์

 
            

   5) คู่มอือบรมตลาดความรู ้(หลกัสูตรระยะสัน้) 
และจดัท าหนงัสอืหรอืสือ่สิง่พมิพ ์

             

   6) ประเมินผลการด าเนินการจัดงาน
มหกรรมสมุนไพรแหง่ชาตฯิ  

             

9. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม
ของกิจกรรม  เ ช่ น  ค่ า วัสดุ โ ค ร งกา ร 
ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าน ้ ามันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน
พิเศษ ค่าปฏิบตัิการนอกเวลาราชการ ค่าที่
พกั คา่เดนิทาง คา่เบีย้เลีย้ง ฯลฯ 

50,000 
 
 
 
 
 

            

รวมเป็นเงิน 13,500,000             
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8. งบประมาณ จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก (งบอุดหนนุ) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จ�านวน 13,500,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

 
4. งบประมาณ จากกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก (งบอุดหนุน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จ านวน ๑3,5๐๐,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายดงันี้ 
 

1. จดัท าโครงการและขออนุมติัโครงการ - 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานฯลฯ ท่ีเก่ียวข้อง - 
3. นิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 100,000 

1) การจดันิทรรศการ/ลานวฒันธรรมภูมปัิญญาไทย ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลอืก
และสมุนไพร   

2) การจัดนิทรรศการแผนพฒันาสมุนไพร ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือกและ
สมุนไพร Business Matching ( B2B) และการคดัเลอืกผลติภณัฑส์มุนไพรคุณภาพ ปี 2563  

3) นิทรรศการกลางการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กัญชาทางการแพทย์  
แผนไทย, สมุนไพรสรา้งเศรษฐกจิ, นวดไทยสู่ยเูนสโก, นวตักรรมการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพร)   

4) การจดับรกิารตรวจรกัษาและใหค้ าปรกึษาแนะน าดา้นสุขภาพดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยฯ  
5) ค่าวทิยากร และกจิกรรมวาดภาพภูมปัิญญาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรฯ จากสสีมุนไพร  

4. การประชุมวิชาการประจ าปี/การประกวดผลงานวิชาการ/ตลาดความรู้/เวทีกลางสาธิต 130,000 
1) การประชุมวชิาการประจ าปีฯ ครัง้ที ่17 และการปาถกฐาพเิศษ  
2) การประกวดผลงานวชิาการประจ าปีฯ ครัง้ที ่17  
3) การถ่ายทอดองคค์วามรูผ้่านกจิกรรมการส่งเสรมิสุขภาพ "ตลาดความรู ้ดา้นการแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้น 

และการแพทยท์างเลอืก" (ตลาดความรู)้  
 

4) การจดัเวทสีาธติแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(เวทกีลาง)   
5. การบริหารจดัการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 12,900,000 

1) การจา้งตกแต่งสถานที ่ระบบแสง ส ีเสยีง และกจิกรรมต่าง ๆ 5,400,000 
2) การเช่าสถานที ่ค่าระบบจ่ายน ้า ค่ากระแสไฟฟ้า  7,500,000 

6. การจดักิจกรรม 30,000 
1) การคดัเลอืกหมอไทยดเีด่นแห่งชาต ิพ.ศ.2563  
2) การคดัเลอืกรางวลัสมุนไพรดเีด่นระดบัชาต ิปี 2563  
3) การมอบรางวลัพืน้ทีต่น้แบบดเีด่นระดบัชาต ิปี 2563  
4) การคดัเลอืกแพทยแ์ผนไทยดเีด่น กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี พ.ศ. 2563  
5) การตอ้นรบัแขกผูม้เีกยีรต ิ  

7. การโฆษณาประชาสมัพนัธต่์างๆ 40,000 
1) การจา้งท าสื่อโฆษณาและประชาสมัพนัธ์  
2) การผลติสื่อองคค์วามรูว้ชิาการ (แผ่นซดีปีระชุมวชิาการ)   
3) การจดัท าวดีทีศัน์เปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตฯิ   
4) การจดัท าการด์เชญิงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตฯิ   
5)   การจดัท ากระเป๋าเอกสาร/เสือ้มหกรรม  

8. การบริหารจดัการการประชุม สรปุและประเมินผล 250,000 
1) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานทีเ่กีย่วขอ้ง  
2) ประชุมเชงิปฏบิตักิารทบทวนผลการปฏบิตังิาน(AAR)งานมหกรรม และแผนการด าเนินงานครัง้ต่อไป  
3) สรุปกจิกรรมการประชุมวชิาการ/เสวนา และปาถกฐาพเิศษ และจดัท าหนังสอืหรอืสื่อสิง่พมิพ ์  
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หมายเหตุ : งบประมาณเบิกจ่ายแบบถัวเฉลี่ย

9. สรุปงบประมาณ

หมวดงบประมาณ จ�านวน (บาท)

งบด�าเนนิงาน -

งบรายจา่ยอืน่ -

งบอดุหนนุ 13,500,000

รวมทัง้สิน้ (สบิสามลา้นหา้แสนบาทถว้น) 13,500,000

10. ผลผลิต/ผลลัพธ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ผลผลิต (Output)

 1)   นทิรรศการแสดงรปูแบบการจดักจิกรรม เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายของรัฐบาลในการพฒันาสมนุไพร

ไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากสมุนไพรไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นสู่การใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของประชาชนจากภูมิปัญญาการ

แพทย์แผนไทย 

 2)   งานประชุมวชิาการประจ�าปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ

 3)   เผยแพร่องค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการ

แพทย์ทางเลือก ให้แก่ประชาชน

4) สรุปผลด าเนินงาน การจดังานมหกรรมสมุนไพรแหง่ชาตฯิ และจดัท าหนงัสอืหรอืสือ่สิง่พมิพ ์  
5) คูม่อือบรมตลาดความรู ้(หลกัสตูรระยะสัน้) และจดัท าหนงัสอืหรอืสือ่สิง่พมิพ ์  
6) ประเมนิผลการด าเนินการจดังานมหกรรมสมุนไพรแหง่ชาตฯิ ครัง้ที ่17  

10.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของกิจกรรม  
       เช่น ค่าวสัดุโครงการ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมารถ ค่าน ้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าทางด่วนพิเศษ  
คา่ปฏบิตักิารนอกเวลาราชการ คา่ทีพ่กั คา่เดนิทาง คา่เบีย้เลีย้ง ฯลฯ 

50,000 

รวมงบประมาณทัง้ส้ิน 13,500,000 
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  ผลลัพธ์ (Outcome)

1) เกิดมูลค่าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ดั้งเดิมของประเทศ

2) เกิดการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้

เครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบการให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ กับเศรษฐกิจโลกในอนาคต

3) เกดิกระบวนการมส่ีวนร่วมจากองค์กรภาคเีครือข่ายในทกุระดับ และเกดิความร่วมมอืเพ่ือพัฒนา

และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพร

4) ประชาชนรู้สึกเชื่อมั่น ชอบ และใช้ การแพทย์แผนไทยฯ และสมุนไพรมากขึ้น

   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ประเทศเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ดั้งเดิม

เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

2) ประชาชนเกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพมีสุขภาวะที่ดี สามารถป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่

คุกคามสุขภาวะด้านสุขภาพ

3) ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น ชอบ และใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก 

และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างกว้างขวาง 

4) เกิดเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การบูรณาการร่วมกันภายในชุมชน และ

ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

5) ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นจากการน�าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ประโยชน์ในชีวิต

ประจ�าวันของประชาชน 

6) ยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ และสมุนไพร

11.  วิธีการประเมินผลและดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

1)  จ�านวนประชาชนและกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานฯ ไม่น้อยกว่า 157,000 คน

2)  จ�านวนผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน ไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง

3)  เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมแสดงผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการด้านการบริการการ 

 แพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้บ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมนุไพร ไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

       ร้อยละความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมงานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติฯ คร้ังท่ี 17 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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12. Quick win

ระยะเวลา กิจกรรม

แผนการ

ใช้จ่ายราย

ไตรมาส (บาท)

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

3 เดือน 1. ขออนุมัติโครงการ

2. จัดตั้ง คกก. และ คทง. ด้านต่าง ๆ

3. จัดท�ากรอบแนวทางการจัดงาน

4. ก�าหนด theme งาน

5. จัดประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 

อนุกรรมการ คณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

6. การก�าหนดร่างขอบเขตของงาน

20,000 - โครงการได้รับการอนุมัติ

- ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะ

ท�างานต่าง ๆ

- กรอบแนวทางการจัดงาน/Theme 

งาน

- กรอบและแผนการด�าเนินงาน

- (ร่าง) ผังการจัดนิทรรศการ

- (ร่าง) ตารางและก�าหนดการประชมุ

วชิาการ 

- (ร่าง) แผนการประชาสัมพันธ์ฯ

- (ร่าง) ก�าหนดการอบรมตลาดความรู้

- (ร่าง) ขอบเขตของงาน

6 เดือน 1. จั ดประชุ มคณะกรรมการอ� านวยการ 

อนุกรรมการ คณะท�างานที่เกี่ยวข้อง

2. การประชุมวิชาการประจ�าปีฯ

3. การประกวดผลงานวิชาการ 

4. จัดท�าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

5. ด�าเนินการจัดจ้าง Organizer/เช่าพื้นที่/

บริการกระแสไฟฟ้าและระบบจ่ายน�้า

6. กิจกรรมคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

7. จัดเวทีสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เวทีกลาง)

8. จัดพิมพ์คู่มืออบรมตลาดความรู้ (หลักสูตร

ระยะสั้น)

9. จัดนิทรรศการงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมของ

กิจกรรม

13,440,000 - ตารางและก�าหนดการประชุม

วิชาการ

- ผลงานเข้าร่วมประกวดวิชาการ

- เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

- รายชื่อหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ

- ตารางและก�าหนดการเวทีกลาง

- คู่มืออบรมตลาดความรู้ (หลักสูตร

ระยะสั้น)

- ก�าหนดการจัดนิทรรศการงาน

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

- หลักเกณฑ์และก�าหนดการตรวจ

เยี่ยมผลิตภัณฑ์
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ระยะเวลา กิจกรรม

แผนการ

ใช้จ่ายราย

ไตรมาส (บาท)

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

9 เดือน 1. การจ้างท�าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2. สรุปผลด�าเนินงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ 

ครั้งที่ 17

3. ประเมินผลการด�าเนินการจัดงานมหกรรม

สมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17

4. จัดพิมพ์สรุปการจัดงานมหกรรมสมุนไพร 

แห่งชาติ ครั้งที่ 17

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความเหมาะสมของ

กิจกรรม

40,000 - สรุปผลการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์และแนวทางการ

ต่อยอด

- ผลการตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์และ

สถานประกอบการ/สถานบริการ

- รายงานสรุปผลการจัดประชุมฯ

- สรุปผลการจัดฝึกอบรมตลาด

ความรู้ฯ

- สรุปผลการประเมินผลจัดงานม

หกรรมฯ 

- สรุปผลทบทวนบทเรียนและข้อ

เสนอในการจัดงานมหกรรมฯ 

ครั้งต่อไป

12 เดือน 0

13.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางสาวสุภาพร  ยอดโต  E-mail: kunnaipui@hotmail.com

นางสาวชลทิวา  ทองรัตน์  E-mail: eyechontiwa@gmail.com

โทรศัพท์ 02 149 5649 เบอร์ภายใน 1416-7 โทรสาร 02 149 5649
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