
ยกระดบัแพทย์แผนไทยสู่สากล
ด้วยการวจิัย R2R

นายแพทย์ฉัตรชัย  สวัสดไิชย

โรงพยาบาลพระปกเกล้า     จันทบุรี 



พระราชบัญญัตกิารประกอบโรคศลิปะ พ.ศ.2466                                                                 
ผู้ประกอบโรคศลิปะ  โดยอาศัยความสังเกต        

ความชาํนาญ  อันได้บอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นที.ตั /ง  

หรืออาศัยตาํราอันมีมาแต่โบราณ                        

โดยมไิด้ดาํเนินไปในทางวทิยาศาสตร์

แพทย์แผนโบราณ (Traditional medicine)



-  แพทย์แผนโบราณ / แพทย์พื /นบ้านในชุมชน      
   ไม่ได้สอบใบประกอบโรคศลิปะ

        -  แพทย์แผนโบราณประยุกต์ (อายุรเวท)      
              สอบได้ใบประกอบโรคศลิปะ

 หมอพื /นบ้าน (Folk  Medicine)  



  แพทย์แผนไทย (Thai  traditional  medicine)     

       พรบ.แก้ไข  ปี  2542
1. แพทย์พื /นบ้าน สอบได้ใบประกอบโรคศลิปะ
2. อายุรเวท (แพทย์แผนโบราณประยุกต์ )

3. แพทย์แผนไทยประยุกต์   
4. แพทย์แผนไทย   



ประวัตศิาสตร์การรวบรวมองค์ความรู้
ของแพทย์แผนไทย  

จาก  อยุธยา  สู่  รัตนโกสินทร์



หลกัฐานการใช้ยา/สมุนไพร ๓,๐๐๐–๔,๐๐๐ ปี
อยิปิต์ – ตาํรา Eber Papyrus    ยา > ๘๐๐ ชนิด

จีน – ตาํราเสินหนงเปิ8 นลาว

        ยานัตถุ์ ยากลั:วคอ ยาสูดดม ขี:ผึ:ง ยาสมุนไพร กนิ

อนิเดยี – การแพทย์อายุรเวท

ลาว

ศาสนา

ไทย ชุมชนท้องถิ.น / ความเชื.อ / 
ไสยศาสตร์ / สมุนไพร



พระนางจามเทว ี (พ.ศ. ๑๒๐๔)         ธิดาเจ้าเมืองละโว้

นครหริภุญชัย (เหนือ) ขอหมอยา

พระเจ้าชัยวรมนัที8  ๗  ( พ.ศ.๑๗๒๔ )  

กษตัริย์ขอม
ปราบดาภเิษก  -  สร้างเมือง

   - โรงพยาบาล ( อโรคยาศาล )

    ( ศลิาจารึกโรงพยาบาล )



พบ ๖ แห่ง ทางอีสาน  
 - จารึกประสาทตาเมียนโตจ

- จารึกประสาท  จ.สุรินทร์

- จารึกวัดกู่  จ.สุรินทร์

- จารึกด่านประคาํ  จ.บุรีรัมย์

- จารึกพมิาย  จ.นครราชสีมา

- จารึกกู่แก้ว  จ.ขอนแก่น



ก่อนสุโขทยั
-  พบหนิบดยาสมัยทวาราวดี

สุโขทยั  (พ.ศ.๑๘๐๐)
-  ศลิาจารึกพ่อขุนรามคาํแหง  วัดป่ามะม่วง

- รูปจารึก  การนวด  อ.คีรีมาศ

- สวนสมุนไพร  เขาสรรพยา

-  หมอหลวง  ���� รวบรวมตาํราต่างๆ����โรงพระโอสถ

-  หมอเชลยศักดิ@  ชาวบ้าน



สมยักรุงศรีอยุธยา
*  ประยุกต์  ผสมผสานของอนิเดีย - อายุรเวท

-  พระนารายณ์มหาราช  ( พ.ศ.๒๑๙๙ )

-  โปรตุเกส  ตั /งโรงพยาบาลที.กรุงศรีอยุธยา

      -  รวบรวม ตาํราพระโอสถพระนารายณ์            
                 โรงพระโอสถ

      -  มีแหล่งจาํหน่ายยาและสมุนไพรทั /งใน                                         
                 และนอกกาํแพง

                      -  ถนนป่ายา  -  ตลาดป่ายา



หมอสยามไม่เข้าใจเครื.องในร่างกาย  
ไม่รู้จักผ่าตดั มียาแต่ตามตาํรา..
วางยาไป
ตามตาํราตามบุญตามกรรม  
แม้กระนั/นกย็ังไม่วายที.จะรักษา

ให้ หายได้มาก..... 

มร.ลาลูแบร์  เอกอคัราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที8  ๑๔



สมยัรัตนโกสินทร์
ร.๑ - ๔
  ปฏสิังขรณ์วัด

-  รวบรวมจารึกตาํรายา / ฤๅษีดัดตน

-  กรมหมอโรงพระโอสถ

-  หมอหลวง / หมอเชลยศักดิ@



ร.๕  พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.๒๔๓๑ -  จัดตั /งศริิราชพยาบาล

-  สอนการแพทย์แผนตะวันตก + แผนไทย

-  ประกาศใช้ตาํรายาหลวง  ๕  เล่ม



ร.๖  พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ.๒๔๕๖ เลิกการสอนวชิาแพทย์แผนไทย

พ.ศ.๒๔๖๖ ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การแพทย์เพื.อเป็นการควบคุม

การประกอบโรคศลิปะ



ร.๗  พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

    พ.ศ.๒๔๗๒ กฎเสนาบด ี

                        แบ่งผู้ประกอบโรคศลิปะ
                     

                      -  ประเภทแผนปัจจุบัน

      

            -  ประเภทแผนโบราณ



พ.ศ.๒๕๒๑

WHO  แถลงการณ์  อลัมา – อตา
ผลกัดนัให้ผนึกการแพทย์พื:นบ้าน

และสมุนไพรเข้าเป็นส่วนหนึ8งของ

โครงการสาธารณสุขมูลฐาน



พ.ศ.๒๕๒๕  ศ.นพ.อวย  เกตุสิงห์

              อายุรเวทวทิยาลยั 

                                    เดก็ จบ ม.๖
เรียน วชิาวทิยาศาสตร์พื:นฐาน + การแพทย์แผนไทย  ๓  ปี

 อนุปริญญา – แพทย์อายุรเวท ( แพทย์แผนโบราณประยุกต์ )

ความรู้ความสามารถรักษาแบบแผนไทย และแผนปัจจุบันเบื:องต้น

สื8อสาร – รับส่งต่อ  ผู้ป่วยกบัแพทย์แผนปัจจุบันได้



แพทย์แผนไทย  ปัจจุบนัและอนาคต
ปัจจุบนั     - ประชาชนยังให้ความสนใจ เชื.อถือ

- ในท้องถิ.น - เชื.อมาก

        - เป็นทางเลือก 

- ผู้ป่วยรักษาแผนปัจจุบันไม่หายขาด    - รักษาไม่ได้ผล

- ยังไม่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรการแพทย์แผนปัจจุบัน         
ไม่มีงานวจิัยสนับสนุน     

*  อาศัย  R2R – วจิัยผลการรักษาโรคต่างๆ              
      ด้วยการแพทย์แผนไทยให้เป็นที.ประจักษ์



นโยบายระดบัชาต ิ  พรบ.

นโยบายระดบักระทรวง  จัดบริการทุกระดบับริการ 

      รพศ.
       รพช. 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล ( สอ.)  

  ทกุสิทธิ@  
             สปสช.( บัตรทอง )
             กรมบัญชีกลาง ( ข้าราชการ )
             ประกันสังคม



     1.  ฟื/นฟู / อนุรักษ์ – ลูกหลานไทย

         สาํเร็จ  -  ทศันคต ิ/ ค่านิยมคนในชาติ

 -  รณรงค์ต่อเนื.องกันอีกยาวนาน

    2.  เป็นที.ยอมรับ    

    3.  รู้  สามารถใช้สมุนไพรรักษาการเจบ็ป่วยเล็กน้อย

    4.  บริโภคสมุนไพรเพื.อเสริมสุขภาพ

    5.  ยาสาํเร็จรูปสมุนไพร 

    6.  ผู้ป่วยเลือกใช้การแพทย์แผนไทย 

อนาคต  -  รัฐบาล / กรมพฒันาการแพทย์แผนไทย 

เป้าหมาย



การวจิัยกบัแพทย์แผนไทย
ผ่าน จริยธรรม ยาก ถ้าทาํวจิัยโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

– วจิัย R2R ง่ายๆ รายงานผู้ป่วย ศกึษาย้อนหลัง

        -  เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์

- การประชุม      
 - การลงวารสาร อ้างองิได้

                -  พี.เลี /ยง เพิ.มวจิัย R2R แพทย์แผนไทย

����งานวจิัยต่อยอด ทาํเอง  - วทิยานิพนธ์ ป.โท  ป.เอก

ศกึษาไปข้างหน้า มีกลุ่มเปรียบเทยีบ

ยาตาํรับมีน้อย  /สมุนไพรเดี.ยว 



ผล
  – สร้างความเชื.อถือแก่บุคลากรทางการแพทย์
     แผนปัจจุบัน

– ทาํให้การแพทย์แผนไทยมีคุณภาพ  

                  คู่ กับการแพทย์แผนปัจจุบนั

   ทดัเทยีมกัน  ผู้ป่วยเลือกได้



การยกระดบัแพทย์แผนไทยด้วยงานวจิยั R2R

   การเริ.มต้น
 – แพทย์ และ บุคลากร ที.สนใจ

– บูรณาการให้การตรวจวนิิจฉัย    
ร่วมกัน

– ตดิตามผลการรักษา
– ตดิตามผลข้างเคียงของยา ต่อตับ  ไต ฯลฯ
– รวบรวมผลการรักษา

����  รายงานผลอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบงานวจิัย
– เผยแพร่ผลงานให้เป็นที.ประจักษ์



   แรงบันดาลใจ  แรงขับ  แรงจูงใจ  ให้อยากทาํวิจัย  

  ผลการรักษาโรคด้วยด้วยยาสมุนไพรตาํรับได้ผลดี   

           โรคสะเกด็เงนิ  

           โรคตับแขง็ 

   ทาํให้รู้สึกอัศจรรย์   
 อยากนําเสนอให้บุคลากรทางสาธารณสุข 

         ผู้ป่วย และ ญาต ิ เชื.อถือ

 เป็นทางเลือก

ยกระดับแพทย์แผนไทย



      เริ.มต้นจะทาํวจิัย  

          ไม่มีพี.เลี /ยง  ที.ปรึกษา  ผู้บริหารไม่ทราบ 

            ทาํง่ายๆ  ค้นหาเวชระเบียน

            นําข้อมูลที.มีการบันทกึ มาจัดหมวดหมู่

            วเิคราะห์ข้อมูล

            สรุปเขียนเป็นรายงานวจิยั



เริ8มต้นจากปัญหาที8พบในงานประจาํสู่แนวคดิที8จะทาํวจิยั

ปัญหา  เมื.อนําเสนอ ผลการรักษา 

ด้วยแพทย์แผนไทย

ในการประชุมต่างๆ  

มักถูกถาม  ขัดแย้ง  

โรคสะเกด็เงนิ หลีกเลี.ยงตวักระตุ้นได้ โรคสงบเองได้ 

จาํนวนผู้ป่วยที.รายงานน้อย อาจจะบังเอญิดขีึ /น 

จงึคดิที.จะทาํวจิัยเพื.อนําเสนอให้เกดิความเชื.อถือ



การตดิตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคสะเกด็เงนิ
ด้วยยาสมุนไพรตาํรับ

 

     ตวัอย่าง R2R แพทย์แผนไทย 

ของคลินิกแพทย์แผนไทย            
โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 



            โรคโรคโรคโรคสะเก็ดเงนิสะเก็ดเงนิสะเก็ดเงนิสะเก็ดเงนิ
                ความความความความผดิปกตขิองผดิปกตขิองผดิปกตขิองผดิปกตขิองภมูคิุ้มกนัภมูคิุ้มกนัภมูคิุ้มกนัภมูคิุ้มกนั
                การการการการผลติเซลลผ์วิหนงัเร็วผลติเซลลผ์วิหนงัเร็วผลติเซลลผ์วิหนงัเร็วผลติเซลลผ์วิหนงัเร็วเกนิไปเกนิไปเกนิไปเกนิไป((((ปกต ิปกต ิปกต ิปกต ิ
26 26 26 26 วนั เป็น วนั เป็น วนั เป็น วนั เป็น 3333----4 4 4 4 วนัวนัวนัวนั)))) อาการอาการอาการอาการ

พบพบพบพบไดท้ัว่โลกทกุเชือ้ชาต ิไดท้ัว่โลกทกุเชือ้ชาต ิไดท้ัว่โลกทกุเชือ้ชาต ิไดท้ัว่โลกทกุเชือ้ชาต ิ
ประมาณประมาณประมาณประมาณ 1111----3 3 3 3 % % % % ของของของของประชากร     ประชากร     ประชากร     ประชากร     

                การแพทย์การแพทย์การแพทย์การแพทยแ์ผนปจัจุบนัไมห่ายขาด แผนปจัจุบนัไมห่ายขาด แผนปจัจุบนัไมห่ายขาด แผนปจัจุบนัไมห่ายขาด 
สร้างความทกุข ์  สร้างความทกุข ์  สร้างความทกุข ์  สร้างความทกุข ์  
                                จงึจงึจงึจงึมผีู้ป่วยสะสมเพิม่มากมผีู้ป่วยสะสมเพิม่มากมผีู้ป่วยสะสมเพิม่มากมผีู้ป่วยสะสมเพิม่มาก



                    
                                พบมาก ลาํดบัสองของ  พบมาก ลาํดบัสองของ  พบมาก ลาํดบัสองของ  พบมาก ลาํดบัสองของ  
คลนิิกโรคผวิหนงั         คลนิิกโรคผวิหนงั         คลนิิกโรคผวิหนงั         คลนิิกโรคผวิหนงั         
                                    ปี ปี ปี ปี 2553  2553  2553  2553  พบโรคสะเก็ดพบโรคสะเก็ดพบโรคสะเก็ดพบโรคสะเก็ด
เงนิ เงนิ เงนิ เงนิ 555555554444    ราย  จากราย  จากราย  จากราย  จาก2222,,,,544544544544    ราย  ราย  ราย  ราย  

คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละ คดิเป็นร้อยละ 21212121....78   78   78   78   
                                    
                    สถติผิู้รบับรกิารคลนิิกแพทย์สถติผิู้รบับรกิารคลนิิกแพทย์สถติผิู้รบับรกิารคลนิิกแพทย์สถติผิู้รบับรกิารคลนิิกแพทย์
แผนไทยแผนไทยแผนไทยแผนไทย

พบพบพบพบโรคสะเก็ดโรคสะเก็ดโรคสะเก็ดโรคสะเก็ดเงนิมาก เงนิมาก เงนิมาก เงนิมาก เป็นเป็นเป็นเป็นลาํดบัลาํดบัลาํดบัลาํดบั
หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง



 ผลการรักษา 
วัดผลจากอาการโดยรวมของรอยโรค   

        โดยดจูากลักษณะการเปลี.ยนแปลงของรอยโรค

        



แบง่ผลการรกัษา เป็นแบง่ผลการรกัษา เป็นแบง่ผลการรกัษา เป็นแบง่ผลการรกัษา เป็น 5 5 5 5 
ประเภทประเภทประเภทประเภท1111. . . . อาการดขีึน้ตามลาํดบั ผืน่และสะเก็ดน้อยลง อาการดขีึน้ตามลาํดบั ผืน่และสะเก็ดน้อยลง อาการดขีึน้ตามลาํดบั ผืน่และสะเก็ดน้อยลง อาการดขีึน้ตามลาํดบั ผืน่และสะเก็ดน้อยลง 
แสบคนัแสบคนัแสบคนัแสบคนั
                                        เล็บทีเ่จรญิออกมาใหมเ่ป็นเล็บทีเ่จรญิออกมาใหมเ่ป็นเล็บทีเ่จรญิออกมาใหมเ่ป็นเล็บทีเ่จรญิออกมาใหมเ่ป็น
ปกตมิากขึน้ปกตมิากขึน้ปกตมิากขึน้ปกตมิากขึน้

2222. . . . หายหายหายหายสนิท นานๆเป็นครัง้ สนิท นานๆเป็นครัง้ สนิท นานๆเป็นครัง้ สนิท นานๆเป็นครัง้ นานเกนิ นานเกนิ นานเกนิ นานเกนิ 3 3 3 3 
เดอืนขึน้ไปเดอืนขึน้ไปเดอืนขึน้ไปเดอืนขึน้ไป
3333. . . . หายหายหายหายสนิทระยะสนิทระยะสนิทระยะสนิทระยะสั้นๆแลว้สั้นๆแลว้สั้นๆแลว้สั้นๆแลว้เป็นอกี เป็นอกี เป็นอกี เป็นอกี     ไม่ไม่ไม่ไมเ่กนิ เกนิ เกนิ เกนิ 



วตัถุประสงค์
เพือ่เพือ่เพือ่เพือ่ศึกษาศึกษาศึกษาศึกษาผลการรกัษาผลการรกัษาผลการรกัษาผลการรกัษา
โรคสะเก็ดโรคสะเก็ดโรคสะเก็ดโรคสะเก็ดเงนิเงนิเงนิเงนิ
ดว้ยดว้ยดว้ยดว้ยยาสมุนไพรยาสมุนไพรยาสมุนไพรยาสมุนไพรตาํรบัตาํรบัตาํรบัตาํรบั
ของคลนิิกแพทย์ของคลนิิกแพทย์ของคลนิิกแพทย์ของคลนิิกแพทยแ์ผนไทย แผนไทย แผนไทย แผนไทย 
โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระปกเกลา้พระปกเกลา้พระปกเกลา้พระปกเกลา้



ผู้ป่วยและวธิีการศึกษา 
    ศกึษาย้อนหลังจากเวชระเบียน ข้อมูลผลการรักษา 

      และ ปัจจัยที.ทาํให้รอยโรคกลับเป็นใหม่

      ของผู้ป่วยโรคสะเกด็เงนิทั /งหมด 

       ที.คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า 

      ตุลาคม 2549  - พฤษภาคม 2554  

      การวเิคราะห์ข้อมูลเป็นร้อยละ



ยาสมุนไพรตาํรับ  ม ี 2 ตาํรับ
1. ตาํรับวรรณฉว ี ตวัยาหลกัแก้นํ:าเหลอืงเสีย 

หัวข้าวเยน็ทั:งสอง  หัวตะเพยีด  หนอนตายหยาก 
และฯลฯ เฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย

2. ตาํรับเทพรังสี  ตวัยาหลกั บํารุงเลอืด กระจายลม
เทยีนทั:งห้า  โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐกระดูก หัวเปราะหอม 
และฯลฯ เฉพาะผู้ป่วยแต่ละราย

3. ยาทาผวิหนัง  ประกอบด้วย ชุมเห็ดเทศ  ทองพนัชั8ง  ข่า
ดองสุรา

วธิีต้ม



ผลการรักษา
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แผนภมูทิี่แผนภมูทิี่แผนภมูทิี่แผนภมูทิี่ 1111    ผลการรกัษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงนิผลการรกัษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงนิผลการรกัษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงนิผลการรกัษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงนิ

ดว้ยยาสมุนไพรตาํรบัดว้ยยาสมุนไพรตาํรบัดว้ยยาสมุนไพรตาํรบัดว้ยยาสมุนไพรตาํรบั
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อาหารแสลง เครียด อดนอน แสงแดด สารเคมี หลายอย่าง

แผนภมูทิี่แผนภมูทิี่แผนภมูทิี่แผนภมูทิี่ 2 2 2 2 ปจัจยัทีส่่งผลกบัการกาํเรบิของโรคปจัจยัทีส่่งผลกบัการกาํเรบิของโรคปจัจยัทีส่่งผลกบัการกาํเรบิของโรคปจัจยัทีส่่งผลกบัการกาํเรบิของโรค



ตวัอย่างผู้ป่วย 1   หญิงอายุ 22 ปี เป็นมา 10 ปี เป็นโรคสะเกด็เงนิที.เกดิจาก

       กองเลือดและนํ /าเหลืองรักษาด้วย ยาตาํรับวรรณฉวี

               ก่อนรักษา หลังรักษา 2 เดือน รอยโรคหายสนิท



นายแพทยฉ์ตัรชยั สวสัดิไชย โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี

$

รักษา 4 สัปดาห์

ผู้ป่วยสะเก็ดเงนิ ผู้ป่วยสะเก็ดเงนิ ผู้ป่วยสะเก็ดเงนิ ผู้ป่วยสะเก็ดเงนิ 
คนที ่คนที ่คนที ่คนที ่ 2222เป็นมา เป็นมา เป็นมา เป็นมา 

10 10 10 10 ปีปีปีปี

รกัษารกัษารกัษารกัษาดว้ย ยาตาํรบัดว้ย ยาตาํรบัดว้ย ยาตาํรบัดว้ย ยาตาํรบัเทพรงัสีเทพรงัสีเทพรงัสีเทพรงัสี



นายแพทยฉ์ตัรชยั สวสัดิไชย โรงพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี

เดก็อว้น เป็นมา 10 ปี  ก่อน 18 ธนัวาคม 2551 คนที� 3

รักษา 7 สัปดาห์

ยายายายาตาํรบัตาํรบัตาํรบัตาํรบัวรรณวรรณวรรณวรรณฉวีฉวีฉวีฉวี



จาก จาก จาก จาก Email  Email  Email  Email  ผู้ป่วยคนที่ผู้ป่วยคนที่ผู้ป่วยคนที่ผู้ป่วยคนที4่444





หลงัรกัษา สัปดาหท์ี่หลงัรกัษา สัปดาหท์ี่หลงัรกัษา สัปดาหท์ี่หลงัรกัษา สัปดาหท์ี4่  4  4  4  ยาตาํรบั ยาตาํรบั ยาตาํรบั ยาตาํรบั วรรณวรรณวรรณวรรณ

กอ่นรกัษา แผนไทยกอ่นรกัษา แผนไทยกอ่นรกัษา แผนไทยกอ่นรกัษา แผนไทย



สัปดาหท์ี่สัปดาหท์ี่สัปดาหท์ี่สัปดาหท์ี่ 9999



สรุปผลและข้อเสนอแนะ

    ผลการรักษาโรคสะเกด็เงนิด้วย สมุนไพรตาํรับ 

    ได้ผลดี ทาํให้โรคสงบ 

 

    จงึเป็นทางเลือกหนึ.งที.ดีของผู้ป่วย และ แพทย์ 

    

    ควรเผยแพร่   

    เพื.อการอนุรักษ์และพฒันาองค์ความรู้ให้อยู่คู่แผ่นดนิไทย



สรุปผลและข้อเสนอแนะ
       เป็นการลดการใช้ยาแผนปัจจุบนั

       ซึ.งต้องนําเข้าจากต่างประเทศ                                                              

       ควรส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพร 

       แปรรูปเพื.อใช้เป็นยาตาํรับ                       

       ในการรักษาโรคต่างๆให้กว้างขวางเป็นรูปธรรม             

       เพื.อเพิ.มรายได้ให้กับประชาชน                             
เป็นการสร้างฐานเศรษฐกจิของประเทศเพิ.มขึ /น       
        



   ระหว่างทาํวจิัย  ประสบอุปสรรค  
 ขาดที.ปรึกษา  วพิากษ์วจิารณ์  ระเบียบวธิีวจิัย  

 ขาดการคาดการณ์ ถงึความน่าเชื.อถือของงานวจิัย 

ซึ.งจะส่งผลต่อคุณค่าของงานวจิัย และเกบ็ข้อมูลไม่เป็นระบบ

   ระหว่างทาํวจิัย  ไม่มีอุปสรรค  

เมื.อนําเสนอ – วจิารณ์จากนักวจิยั 
 งานเกดิใหม่ ต้องการพี.เลี /ยงที.เข้าใจงาน

 ชี /แนะจุดอ่อน ชื.นชม และ  เลือกส่งเสริมในจุดแขง็ 

นําออกมาโชว์ จะเป็นการจุดไฟ เพิ.ม พลัง



การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจาํ   
      ผลการใช้สมุนไพรตาํรับ ที.ใช้รักษาโรคสะเกด็เงนิ 

  สร้างความมั.นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาต ิ

     เป็นทางเลือกหนึ.ง     ทาํให้ผู้ป่วยมารับบริการมากขึ /น

     รู้ข้อบกพร่องในระบบบริการ / ข้อมูล           พฒันา

     เป็นต้นแบบวจิัยผลการรักษาด้วย

     แพทย์แผนไทยในโรคอื.นๆ



ผู้วจิยั  เพื8อนร่วมงาน  หัวหน้า
      ผู้บังคับบัญชา   ล้วนมีความสุข  มีความภาคภมูิใจ 
      และสร้างชื.อเสียงให้กับสถาบัน เป็นที.ยอมรับ          
  เป็นงานวจิัยที.จะยกระดับแพทย์แผนไทยไปสู่ระดับสากล
      ทดัเทยีมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  
      และการแพทย์ทางเลือกอื.นๆ  

    
  เป็นที.อ้างองิของการทาํวจิัยแพทย์แผนไทย ต่อๆไป



อะไรคอืกญุแจสู่ความสําเร็จ



ปัจจยัจากตวั
ผู้ทาํวจิยั

  มุง่หวงัให้
แพทยแ์ผนไทย
ไดร้บัการยอมรบั
  คดิวา่เป็น
เรือ่งท้าทายสนุก
  ความตอ้งการ
ให้ผู้ป่วยโรคตบั
แข็งมทีางเลอืกใน
การรกัษา

ปัจจยัรอบข้าง
 แรงสนบัสนุน
จากหวัหน้า
 ความรว่มมอืทีด่ี
จากเพือ่นรว่มงาน
 ทีป่รกึษา
งานวจิยัทีเ่ขา้ใจ
งานแผนไทย
 ผู้ป่วยให้ความ
รว่มมอื



อะไรคอืกญุแจสูค่วามสาํเร็จ

1. มใีจ..เจด๊นั..บรหิารเวลา
2. พี#เล ี$ยง /ที#ปรกึษา :  ชี$แนะตอ่เนื#อง
3. ผูบ้รหิารสนบัสนนุ / ทมีวจิยัร.พ.ตดิตาม
4. ผูร้ว่มงาน: ต ั$งใจ/รว่มมอื , หนว่ยงาน

เกี#ยวขอ้งชว่ยเหลอืใหช้อ่งทางดว่น..
5. อาสาสมคัรทกุทา่น : เห็นความสําคญั 
     และอทุศิตน



ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

ทมี

สถาบันพี8เลี:ยงผู้บริหารองค์กร



อะไรคอืกญุแจสู่ความสําเร็จ
  

  มีแพทย์แผนไทยที.มีศักยภาพสูงที.มีคุณภาพจริง  

  มีแพทย์แผนปัจจุบันที.สนใจจริงจัง  มีพี.เลี /ยงชี /แนะ

 มีการบูรณาการการให้บริการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน     

  ผู้ป่วยมีความเชื.อมั.นรับบริการเป็นจาํนวนมาก  

  ได้ผลงานวจิัย  เผยแพร่  

  มีขวัญกาํลังใจจากผู้บริหาร  

ยอมรับให้เป็น Excellent center การแพทย์แผนไทยจันทบุรี



ข้อแนะนําสาํหรับผู้เริ.มต้น



          กลา้ทีจ่ะคดิกลา้ทีจ่ะ
ทาํ 
      ขอ
คาํปรกึษาจากหวัหน้า 
ผู้รว่มงานผู้เชีย่วชาญที่
มคีวามชาํนาญ
      เรยีนรูท้าํ
ความเขา้ใจปญัหาและ
เลอืกโจทยห์วัขอ้ปญัหา
ทีต่อ้งการทาํ 
      วาง
แผนการทาํงาน 



ขอ้แนะนําสําหรบัผูเ้ร ิ#มตน้อยากจะทาํวจิยั
เกี#ยวกบัแพทยแ์ผนไทย  

1) ลงมอืทํา..ไมต่อ้งเดี:ยว : เร ิ#มจากมอง
สิ#งที#ทาํอยู.่..

2) อา่นวจิยั/หนงัสอื : เพื#อจดุประกาย/
     ตอ่ยอด
3) มพีี#เล ี$ยงตอ่เนื#อง/มทีมีงานของ
     รพ.ชว่ย(คณุอํานวย...)



ข้อแนะนําสําหรับผู้เริ8มต้น

•  ต้องมองว่าทุกอย่างเป็นปัญหา

•  รวบรวมผู้ที8มคีวามสนใจใน
เรื8องเดยีวกนั

•  กล้าที8จะลงมอืทาํ

• กล้าที8จะบอกคนอื8นว่า
เราทาํอะไรอยู่



   ข้อแนะนําสาํหรับผู้เริ.มต้น
    อยากจะทาํวจิัยเกี.ยวกับแพทย์แผนไทย  

    มองย้อนกลับไปหาระบบงาน 

    วเิคราะห์ปัญหา / สิ.งที.ต้องการพฒันา  

    ใช้บริบทของเราและสิ.งแวดล้อมที.เกี.ยวข้อง    

นํามาเชื.อมโยงเพื.อแก้ปัญหา / พฒันา เล็ก          ใหญ่
นําไปปฏิบัตแิล้วบันทกึผลในสิ.งต่างๆที.เกี.ยวข้องซึ.งเกิดจากสิ.งที.เราปรับปรุง    

                นําเสนอ เชงิพรรณนา นําเสนอ เชงิพรรณนา นําเสนอ เชงิพรรณนา นําเสนอ เชงิพรรณนา ((((    ย้อนหลงัย้อนหลงัย้อนหลงัย้อนหลงั    ) ) ) ) 
ตดิตามผลการรกัษา ศึกษาตดิตามผลการรกัษา ศึกษาตดิตามผลการรกัษา ศึกษาตดิตามผลการรกัษา ศึกษาไปข้างหน้า ไปข้างหน้า ไปข้างหน้า ไปข้างหน้า 
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การแพทย์แผนไทย

สรุป

R 2 R การแพทย์แผนไทย



เชิญชวน
แพทย์แผนไทย

แพทย์แผนปัจจุบัน

พยาบาล

บุคลากรทางการแพทย์

และผู้ที.สนใจ

มาทาํวจิัย  R2R  กันเถอะ



คาํถาม
แลกเปลี.ยน
ข้อเสนอแนะ 
อื.นๆ 
จากผู้เข้าร่วมประชุม
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