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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ี  มีว ัตถุประสงค์  1) เพ่ื อ
ศึกษาสภาพบริการทางการแพทยแ์ผนไทยใน
ปัจจุบนัของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี  2) เพ่ือศึกษา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาอาชีพ
นวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอ ชัยบาดาล จงัหวดัลพบุรี 3) เพ่ือ
สร้างรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั
ลพบุรี  เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน โดยเน้น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการแพทยแ์ผนไทย/ผูช่้วย
แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ
สาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
ผู ้รับบริการนวดแผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลต่างๆ ในอ าเภอชัย
บ าด าล  จั งห วัด ลพ บุ รี  กลุ่ ม ตั วอ ย่ าง ท่ี
ท าการศึกษาจ านวน 26 คน โดยวิธีการแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ าแน กต าม

โรงพยาบ าลส่ งเส ริม สุ ขภาพต าบล ท่ี มี       
ความพร้อม เค ร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกตพฤติกรรมการบ าบดัรักษาดว้ยการ
นวดแผนไทย และแบบประเมินประสิทธิภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวบรวมได ้
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
 ผลการศึกษาพบวา่  

1. สภาพบริการทางการแพทยแ์ผน
ไทยในปัจจุบนั ในช่วงปี พ.ศ.2554 โรงพยาบาล
ส่งเส ริมสุขภาพต าบล อ า เภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพ บุ รี  ได้ตอบ รับนโยบ ายการ
ผส มผส าน งาน ก ารแพ ท ย์แ ผน ไท ย สู่
โรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพต าบล โดย
สนบัสนุนใหมี้แพทยแ์ผนไทย ซ่ึงจบปริญญา
ตรีทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยและไดรั้บใบ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 
(ประเภทเวชกรรมไทย) หรือสาขาการแพทย์
แ ผ น ไท ย ป ร ะ ยุ ก ต์  ไ ป ป ฏิ บั ติ ง าน ท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ท าหน้าท่ี
ตรวจวินิจฉัยสั่งการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผน
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ไทย เช่น การใชย้าสมุนไพร การนวด การให้
ความรู้ ค าแนะน า สอน สาธิต เก่ียวกับการ
บริหารร่างกาย อาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 
รวมทั้ งการด าเนินงานเช่ือมโยงในชุมชน 
หมอพ้ืนบา้น อาสาสมคัรสาธารณสุขในการ
แกไ้ขปัญหาสุขภาพของประชาชนและการ
รวบรวมองคค์วามรู้ ต าราภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยในท้องถ่ินนั้ นๆ  แ ต่ เน่ื องจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางแห่งยงั
ไม่สามารถสนองบริการแพทย์แผนไทยได ้ 
เน่ืองดว้ยสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่มีสถานท่ี ไม่มี
ผูใ้ห้บริการ รวมทั้งผูบ้ริหาร ผูใ้ห้บริการบาง
แห่งยงัไม่เห็นความส าคญัของบริการแพทย์
แผนไทย ต่อมาทางส านกังานประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ไม่ไดส้นับสนุนงบประมาณ
ทางดา้นน้ี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั จึงได้
มีการจัดงบประมาณ โดยให้หาผูท่ี้สนใจไป
อบรมผู ้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 330 
ชัว่โมง เพ่ือกลบัมาท างาน โดยของบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนต าบล ในการจดัจา้ง
บุคลากรในต าแหน่งผูช่้วยแพทย์แผนไทย 
โดยมีการบริการตรวจรักษาดว้ยยาแผนไทย 
ควบคู่ไปกับการนวด อบประคบสมุนไพร 
ทั้งในและนอกสถานบริการ ตามความพร้อม
ของแต่ละแห่ง  

2. การจัดความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ
นวดแผนไทย ภาพรวมพบว่า ในการแสวงหา
ความรู้ เกิดจากความสนใจในอาชีพและ
ตอ้งการสืบทอดภูมิปัญญาอาชีพแพทยแ์ผน
ไทย โดยเร่ิมจากความสนใจ ความสมคัรใจ 
การเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรผูช่้วยแพทย์

แผนไทยอย่างน้อย  330 ชั่วโมง และเข้ารับ
การฝึกงาน ซ่ึงองค์ความรู้เก่ียวกบัอาชีพมีทั้ง
องค์ความรู้ ท่ี เป็นภู มิ ปัญญาท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บการศึกษา ผ่านกระบวนการการเขา้รับ
การอบรมจากสถาบนัทางการแพทยแ์ผนไทย 
จากหมอชาวบา้นผูมี้ประสบการณ์ตรงหรือผู ้
ท่ีมีความช านาญ เรียนรู้จากเพ่ือนๆ ในสาย
อาชีพเดียวกัน การสังเกต ศึกษาจากต ารา  
ทางอินเตอร์เน็ต ส่ือวีดีทศัน์ และเอกสารแผน่
พบัให้ความรู้ และศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ 
ถือไดว้่าเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความหลากหลาย
ในแต่ละศาสตร์ และไดมี้การถอดองคค์วามรู้
เป็นเอกสาร โปสเตอร์ เพ่ือการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และเผยแพร่ให้กบัผูท่ี้สนใจไดศึ้กษา 
และมีการน าความรู้ไปประยุกต์ใชเ้พ่ือพฒันา
กบัศาสตร์ทางสมุนไพรเพ่ือใชใ้นการป้องกนั
โรคใหมี้ประสิทธิภาพในการรักษา ส่วนเร่ือง
การประเมินผลการจัดการความรู้ ย ังไม่มี
ระบบการประเมินผล เน่ืองจากยงัไม่มีความรู้
ความเขา้ใจ และไม่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการประเมินผลการจดัการความรู้  

3. รูปแบบการจัดการความรู้ เพ่ื อ
พัฒนาอาชีพนวดแผนไทย เป็นการน าเสนอ
รูปแบบเชิงกระบวนการท่ีแสดงความสัมพนัธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ 3 ขั้นตอน คือขั้นตอน
ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ความต้องการและ
จุดมุ่ งหมายในการพัฒนาอาชีพ และการ
สนับสนุนของภาครัฐ และหน่ วยงาน ท่ี
เก่ียวข้อง ขั้นตอนกระบวนการวางแผนการ
จดัการความรู้ ประกอบดว้ย การก าหนดองค์



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.1  January – June  2016               . 
 

 

213 

ความรู้/ภู มิปัญญา การสร้างและแสวงหา
ความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
กัน การประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนา
อาชีพ และขั้นตอนการประเมินผลการจดัการ
ความรู้ เพ่ือน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละ
หน่วยงาน 
 
ค าส าคัญ : การจัดการความรู้ , ภูมิปัญญา, 
นวดแผนไทย 
 
Abstract 
 The purposes of the research were: 1) 
to study the service of traditional Thai medical 
profession in Tambon Health Promoting 
Hospital, Chai Badan District, Lopburi 
Province 2) to study folk wisdom knowledge 
Tambon Health Promoting Hospital, Chai 
Badan District, Lopburi Province, and 3) to 
structure the folk wisdom management for 
improving the traditional Thai massage carrier 
in Tambon Health Promoting Hospital, Chai 
Badan District, Lopburi Province. This 
research use mixed methods between 
qualitative and quantitative approaches; 
interview, questionnaire, and observation from 
the hospital’s medical operation as well as 
gathering the observed information from 
conducting the assessment of performance. 
The purposive sampling technique and the 
sample size of 26 people were used to gather 

information from the target population, those 
are; professional Thai traditional massager, 
nurse, public health’s scholars and staffs, also 
the patients who used the traditional massage 
at Tambon Health Promoting Hospital that are 
located around many districts in Chai Badan 
District, Lopburi Province. 
 Results from this study show that;  
 1. although, the traditional massage 
Thai massage during the year 2011 was 
accepted by the hospital policy then promoted 
to be integrated with those Tambon Health 
Promoting Hospital that are located around 
many districts in Chai Badan District, Lopburi 
Province in order to serve the local people in 
the area, some of those hospitals cannot react 
or support well with this integration as; there 
are no place to locate the massage section, no 
massager, as well as some of managerial 
leveled leaders have not consider this tradition 
massage therapy as a matter. Then, the 
national health security office (NHSO), 
Thailand could not receive financial support 
thus provincial public health office provided 
financial support by looking for people who 
interested in the massage and want to become 
assistant of the therapists to be trained for 330 
hours. After training, those assistants provide 
their service both indoor and outdoor; using 
traditional herbs for massage with hot press 
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and Thai massage depend on each hospital’s 
readiness availability.  
 2. In folk wisdom knowledge 
management, there are many sources in Thai 
traditional massage therapy field which 
interested people can gather those knowledge 
to increase their capability are; the 330 hours 
assistant training course, passed on knowledge 
from ancestors, experienced local Thai 
traditional doctors, people in the massage 
industry, text books, multimedia, internet, as 
well as going on tour of investigations. From 
these activities of knowledge gathering, they 
tried to written down all of the acquired 
information and knowledge into text in order 
to publicize and educate to interested people. 
However, they are lack in awarding of the 
importance of evaluation in those knowledge 
managing.  
 3. The managing system of improving 
folk wisdom and Thai traditional massage 
therapy’s knowledge, there are relationships 
among 3 factors which inputs, processes, and 
evaluation. The inputs are intention and goal 
setting to improve the folk wisdom’s 
occupation, government and related sectors’ 
support. The process indicates classifying folk 
wisdom knowledge, creating and acquiring of 
the knowledge, sharing and exchanging 
knowledge as well as applying the knowledge. 
Finally, evaluation of the knowledge 

management in order to apply them 
appropriately to befit each of every related 
sector. 
 
Keywords: knowledge Management, wisdom, 
Thai traditional massage 
 
บทน า   
 การแพทยแ์ผนไทยเป็นศาสตร์หน่ึงท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพคนไทย และการดูแล
รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไทย ซ่ึงอยู่คู่กับ
สงัคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษไทยท่ีได้ทดลองและปฏิบัติ
จริงเห็นผลจริงแล้วจึงได้ถ่ายทอดสืบต่อ    
กันมา การแพทย์แผนไทยมีประวัติและ
วิวฒันาการควบคู่กันมากับประวติัศาสตร์
ของชนชาติไทย ดังจะเห็นได้จากหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ เช่น สมัยสุโขทัย มีการ
ค้นพบศิลาจารึกของพ่ อขุนรามค าแหง
มหาราชท่ีได้บันทึกไว้ว่าทรงสร้างสวน
สมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวงหรือเขา
สรรพยา เพ่ือให้ราษฎรไดเ้ก็บสมุนไพรไปใช้
รักษาโรคยามเจ็บป่วยสมยัอยุธยาโดยเฉพาะ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการ
รวบรวมต ารายาต่างๆซ่ึงเป็นคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์การแพทย์แผนไทย เรียกว่า 
“ต าราพระโอสถพระนารายณ์” การแพทย์
แผนไทยสมัย น้ี มีความเจริญ รุ่งเรืองมาก
โดยเฉพาะการนวดสมัย รัตนโกสินท ร์
ตอนต้น การแพทยแ์ผนไทยก็ยงัเป็นท่ีนิยม
กันโดยทั่วไปอยู่ในสมัยรัชกาลท่ี 1 มีการ
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รวบรวมและจารึกต ารายาฤๅษีดัดตน  ต ารา
การนวดไทยไวต้ามศาลาราย วดัพระเชตุพล
วิมลมงัคลารามและในสมยัรัชกาลท่ี 3 มีการ
น าต ารับต ารายาโบราณทั้งหลายท่ีมีสรรพคุณ
ดีและเช่ือถือได้เท่าท่ีมีอยู่ในสมัยนั้ นน ามา
จารึกเป็นหลกัฐานไวบ้นหินอ่อน ประดบัไว้
บนผนงัพระอุโบสถ ศาลาราย เสาและก าแพง
วิหารคดรอบพระเจดีย์ส่ีองค์และตามศาลา
ต่างๆ ของวดัโพธ์ิ (วดัพระเชตุพลฯ) สมัย
รัชกาลท่ี 6 ถือว่าเป็นช่วงตกต ่ าของวงการ
แพทย์แผนไทยหรือการแพทย์แผนโบราณ 
เน่ืองจากมีการประกาศยกเลิกวิชาการแพทย์
แผนโบราณและต่อมามีการประกาศใช้พระ
ราช- บญัญติัการแพทย์ เป็นการควบคุมการ
ประกอบโรคศิลปะเพ่ือป้องกันอันตรายท่ี
อาจจะเกิดกบัประชาชน อนัเน่ืองมาจากการ
ประกอบโรคศิลปะของผู ้ท่ี ไ ม่ มีความ รู้     
และมิไดฝึ้กหดัดว้ยความไม่พร้อมในดา้นการ
เรียนการสอน การสอบ และการประชาสัมพนัธ์ 
ท าให้หมอพ้ืนบ้านจ านวนมากกลัวถูกจับ    
จึงเลิกประกอบอาชีพน้ี บา้งก็เผาต าราท้ิงไป  
ก็ มี ซ่ึ งเป็น ส่ิ งท่ี น่ าเสี ยดายเป็นอย่างมาก    
สมยัรัชกาลท่ี 7 มีการตรากฎหมายเสนาบดี
แบ่งการประกอบโรคศิลปะออกเป็น “แผน
ปัจจุบัน” และ “แผนโบราณ” เป็นเหตุให้
ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไท ยห รื อ ก าร แ พ ท ย ์           
แผนโบราณกลับมาต่ืนตัว อีกค ร้ังห น่ึ ง 
(ทองค า  แกว้พรม, 2556) ดงันั้นการส่งเสริม
การศึกษาคน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัภูมิปัญญาดา้น
การแพทยแ์ผนไทยเพ่ือให้ไดรั้บการถ่ายทอด
องคค์วามรู้อย่างเป็นระบบ ถือเป็นการจดัการ

ความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพฒันาอาชีพนวดแผน
ไทยอยา่งเป็นระบบ 
 ปัจจุบนัประชาชนยงัหนัมาสนใจการ
ดูแลรักษาร่างกายตามแบบการแพทย์แผน
ไทยดว้ยภูมิปัญญาไทยกนัมากยิ่งข้ึนดว้ย ซ่ึง
การนวดเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีเกิดข้ึนและ
พฒันาพร้อมๆ กบัการเกิดของมนุษยเ์ป็นการ
ใชก้ารสัมผสัร่างกายอย่างมีแบบแผน พฒันา
มาจากพฤติกรรมหรือสัญชาตญาณของมนุษย์
ท่ีใชใ้นการสัมผสัเม่ือเกิดอาการเจ็บป่วยหรือ
ปวดเม่ือย ซ่ึงอาจจะท าไดด้ว้ยตนเองหรือจาก
ผู ้ท่ีอยู่ใกล้เคียง ดังนั้ นการนวดแผนไทย       
มีความเก่ียวข้องกับ วิ ถี ชี วิตของคนไทย       
มาช้านาน  (โกศิล  ชัยประสิทธิกุล , 2540)  
แผนพฒันาการสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 – 2549) ไดมี้การจดัตั้งกรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ข้ึน  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนด
วิสัยทศัน์ และยุทธศาสตร์การพฒันาสุขภาพ
ประชาชนนั้ นจะต้องมีการสนับสนุนการ
พฒันาศกัยภาพทางปัญญาของระบบสุขภาพ 
โดยเน้นการแพทยแ์ผนไทย  สมุนไพร และ
การแพทย์ทางเลือก ทั้ งจากภูมิปัญญาไทย
และสากล โดยให้สถานบริการสาธารณสุข
ของรัฐและเอกชน มีการใช้ยาสมุนไพรท่ีได้
มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นไปตาม
หลักวิชาการอย่างประหยัดคุ้มค่าในการ
ให้บริการ และในระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลชุมชนมีการใช้ยาสมุนไพรไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 3.0 และ 5.0 ของมลูค่าการใช้
ยาของโรงพยาบาลตามล าดับ  (สถาบัน
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การแพท ย์แ ผน ไท ย , 2545) ส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเร่ืองการถ่ายทอด
ความรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทยไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองการสนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยให้แ ก่
สถานบ ริการและหน่วยงาน อ่ืน ท่ีสนใจ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัลพบุรี  ยงัได้
ด าเนินการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
เจา้หนา้ท่ีของสถานีอนามยัทุกแห่งในจงัหวดั
ลพบุรี เร่ืองหลกัสูตรการรักษาดา้นการแพทย์
แผนไทยส าหรับเจา้หนา้ท่ีสถานีอนามยั เพ่ือ
เป็ น ก าร ส นั บ ส นุ น แ ละ ส่ ง เส ริ ม ก าร
ด าเนินงานบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทยใน
สถานีอนามัย ตลอดจนรองรับในเร่ืองของ
ก า ร อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง ก า ร รั ก ษ า แ ท น
ใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจุบันเพ่ือใช้ประกอบการเบิก-จ่าย รวม
จ านวนทั้งส้ิน 134 ราย (อบรมตั้งแต่ ปี 2548-
2549) ด้ านก าร คุ้มครองภู มิ ปั ญญ าด้าน
การแพทย์แผนไทยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี   มีฐานะเป็นส านักงานนาย
ทะเบียนจังหวดัตาม พ.ร.บ. คุ ้มครองและ
ส่ งเส ริม ภู มิ ปั ญญ าด้านการแพทย์แผน
ไทย  พ.ศ. 2542 มีการคดัเลือกคณะกรรมการ
ส ร ร ห าก ร ร ม ก า ร ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิของจงัหวดัลพบุรี
ทุก 2 ปี และมีการด าเนินการจดัจา้งบุคลากร
เพ่ือช่วยในการด าเนินงานคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย 
พ .ศ . 2542 ตลอดจน รับจดทะ เบี ยนการ

ครอบครองและการปลูกสมุนไพรควบคุม 
(ก ว าว เค รื อ )  ต ามป ระ ก าศก ร ะท รว ง
ส าธ ารณ สุ ข  เ ร่ื อ งส มุ น ไ พ ร ค วบ คุ ม 
(กวาวเค รือ พ.ศ . 2549) ซ่ึ งมีผลบังคับใช้
ตั้ ง แ ต่ วัน ท่ี  2 สิ งห าค ม  2549 (ส ถ าบั น
การแพทยแ์ผนไทย, 2550) 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อ าเภอชยับาดาล ไดต้ระหนักถึงความส าคญั
ของการแพทยแ์ผนไทย เน่ืองจากประชาชน
จ านวนมากยงัมีความตอ้งการพ่ึงพาการรักษา
จากแพทยแ์ผนไทยในยามเจ็บป่วย จากขอ้มลู
สถิติการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ส่งเส ริมสุขภาพต าบล อ า เภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี และการแพทย์แผนไทยยัง
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วฒันธรรม 
และความ เช่ื อของคนไทย  จึ งได้ มี ก าร
สนับสนุนให้น าการนวดแผนไทยซ่ึงเป็น
ส าข าห น่ึ ง ข อ งก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
นอกเหนือจากสาขาเวชกรรมแผนไทย เภสัช
กรรมแผนไทย และผดุงครรภแ์ผนไทย เขา้มา
ใชใ้นการสาธารณสุขมูลฐานโดยผสมผสาน
กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบัน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
องค์การอนามยัโลก (WHO) เม่ือ พ.ศ. 2521 
ท่ีไดต้ระหนกัถึงขีดจ ากดัของการแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัว่า ไม่สามารถกระจายการให้บริการ
ไปสู่ชนบทอย่างเสมอภาค จึงหันมาเน้นโดย
ใช้กลวิ ธีสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือ เน้นให้
ประชาชนมีความรู้ด้านป้องกัน  รักษาโรค
และพ่ึงตนเองได้ ซ่ึงไดมี้การจดัส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมหลกัสูตรประกาศนียบัตร
การแพทยแ์ผนไทย สาขาการนวดไทย เพ่ือ
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ให้บริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย โดยใชย้า
สมุนไพรและการนวดแผนไทย  การอบ
สมุนไพร และประคบสมุนไพร แต่จากการ
ส ารวจข้อมูลเบ้ืองต้น พบว่าการให้บริการ
บางแห่งไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ขาดความ
ต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากมีศูนยแ์พทย์แผน
ไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
แห่งท่ีต้องพักกิจกรรมไป หรือบางแห่งก็
ให้บ ริการไม่ตลอดปี  บางแห่งก็ต้องจ้าง
บุคลากรจากภายนอก เน่ืองจากยงัขาดบุคลกร
ท่ีให้ความส าคญัดา้นการแพทยแ์ผนไทยและ
ไม่มีการจัดการความรูด้านอาชีพนวดแผน
ไทยอย่างเป็นระบบ เน่ืองจากยงัไม่มีรูปแบบ
การจดัการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพฒันาอาชีพ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญ
ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนา
อาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอ าเภอ      
ชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ซ่ึงการพฒันาอาชีพ
ต้อ งอ าศั ย ค ว าม ร่ วม มื อจ าก เจ้ าห น้ า ท่ี
โรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพต าบล และ
ประชาชนใน พ้ืน ท่ี เพ่ื อให้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล มีการจัดการความรู้   
ภู มิ ปัญญ าท้องถ่ิน เพ่ื อการพัฒนาอาชีพ    
อย่างเป็นระบบ สามารถน าความรู้ท่ีผ่าน
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนๆ จนเกิดความเขา้ใจ 
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาอาชีพ ช่วยให้
ประชาชนมีงานท า มีรายได้ และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนมี
การพ่ึงตนเองได้ในการดูแลสุขภาพโดยใช้
ภูมิปัญญาไทยอยา่งยัง่ยืนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ื อ ศึ กษ าสภ าพบ ริการท าง
ก าร แ พ ท ย์แ ผ น ไท ย ใน ปั จ จุ บั น ข อ ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอชยั
บาดาล จงัหวดัลพบุรี 

2. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาเพ่ือพัฒนาอาชีพนวดแผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอชยั
บาดาล จงัหวดัลพบุรี 

3. เพ่ื อส ร้างรูปแบบการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพฒันาอาชีพนวดแผน
ไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. แบบของการวิจัย เป็นการศึกษา
แบบผสมผส าน  (Multi - Methodological 
Research) ท่ี เน้ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ าพ 
(Qualitative research) และเชิงป ริมาณ เพ่ือ
ประกอบการสรุปภาพรวม (Generalization) 

2. ประช ากร  และก ลุ่มตัวอย่ าง 
ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้านการแพทย์แผนไทย/
ผู ้ช่ วยแพทย์แผนไทย  พยาบาลวิชาชีพ 
นั ก วิ ช าก าร ส าธ ารณ สุ ข  เจ้ าพ นั ก งาน
สาธารณสุข และผูรั้บบริการนวดแผนไทยใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต่างๆ ใน
อ าเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี  โดยวิธีการ
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แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนก
ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมี
ความพร้อม โดยเจาะจงตามคุณสมบติั  

3. ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัคือ ผูช่้วยแพทย์
แผนไทย  พ ยาบ าลวิช าชีพ ช าน าญ การ 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี จ านวน 
26 คน  

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูในคร้ังน้ี มี 26 ชุด ไดแ้ก่  

4.1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
ประกอบด้วย ช่ือ-นามสกุล อายุ ต าแหน่ง 
เบอร์โทรศพัท์และประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแพทยแ์ผนไทย  

4.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการ
บ าบัดรักษาดว้ยการนวดแผนไทย โดยผูว้ิจยั
เขา้ไปมีส่วนร่วมกบักิจกรรมการบ าบดัรักษา
ด้วยการนวดแผนไทย  เพ่ื อสั งเกตการ
สอบถามและซักประวัติผู ้ม าใช้บ ริการ
บ าบัดรักษาทางการแพทย์แผนไทย การ
จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ก่อนการบ าบัดรักษา 
วิธีการและรูปแบบการบ าบัดรักษา การ
ถ่ายทอดและการประยุกต์ใช้ภู มิ ปัญญา
การแพทยแ์ผนไทย และการยอมรับการนวด
แผนไทยของผูม้าใช้ควบคู่ไปกับการแพทย์
แผนปัจจุบนั 

4.3 แ บ บ สั ม ภ าษ ณ์ แ บ บ มี
โครงสร้าง (Structured Interviews) เป็นค าถาม
เก่ียวกบัสภาพบริการทางการแพทยแ์ผนไทย
ในปัจจุบัน และวิธีการและกระบวนการ     

ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนา
อาชีพนวดแผนไทย โดยการสัมภาษณ์ผูช่้วย
แพทยแ์ผนไทย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ใน
ลั ก ษ ณ ะก ารสั ม ภ าษ ณ์ ก ลุ่ ม  (Group – 
interviews) 

4.4 แบบประเมินประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจดัการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือ
พัฒนาอาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเส ริมสุขภาพต าบล อ า เภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี มีลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่ วนประมาณ ค่ า (Rating scale) 5 
ระดบั ตามแบบลิเคอร์ท (Likert) 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัย
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
  ระยะท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ี เก่ียวข้อง 
เก่ียวกบัสภาพบริการทางการแพทยแ์ผนไทย
ในปัจจุบนั และการจดัการความรู้ภูมิปัญญา
เพ่ื อ พั ฒ น า อ า ชี พ น ว ด แ ผ น ไ ท ย ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในอ าเภอ
ชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
  ระยะท่ี 2 ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า
เคร่ืองมือวิจยั 
  ระยะท่ี 3 เก็บขอ้มูลจากบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้งและผูรั้บบริการนวดแผนไทย 
  ระยะท่ี 4 สังเคราะห์รูปแบบการ
จดัการความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือพฒันาอาชีพนวด
แผนไทย 
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  ระยะท่ี 5 ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบและการปรับปรุงแกไ้ข 

6. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
6.1 การ วิ เค ราะ ห์ เน้ื อห าจาก

เอกสารและขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือสรุป
เน้ือหาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับสภาพบริการ
ทางการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน วิธีการ
และกระบวนการในการจัดการความ รู้
เก่ียวกบัอาชีพนวดแผนไทยฯ รวมทั้ งสภาพ
ปัจจุบัน  ปัญหา และความต้องการของผู ้
ประกอบอาชีพนวดแผนไทย 

6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
น ามาแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  

6.3 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมการ
บ าบัดรักษาด้วยการนวดแผนไทย การ
ประชุมกลุ่มย่อย การประชุมสัมมนา น ามา
วิเคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์
แยกแยะประเด็นส าคญั ในเชิงการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) สรุปประเดน็ และ
น าเสนอในรูปตาราง และสังเคราะห์รูปแบบ
การจดัการความรู้เพ่ือพฒันาอาชีพนวดแผน
ไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 

6.4 วิ เค ร าะห์ แ บ บ ป ระ เมิ น
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการความรู้
ภูมิปัญญาเพ่ือพฒันาอาชีพนวดแผนไทย โดย
ใช้สถิติ  2 ตัว ได้แก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
โดยก าหนดการแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 

สรุปผลการวจัิย   
1. สภาพบริการทางการแพทยแ์ผน

ไทยในปัจจุบัน ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
 ในช่วงปี  พ .ศ. 2554 โรงพยาบาล
ส่งเส ริมสุขภาพต าบล อ า เภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพ บุ รี  ได้ตอบ รับนโยบ ายการ
ผส มผส าน งาน ก ารแพ ท ย์แ ผน ไท ย สู่
โรงพยาบาลส่งเส ริมสุขภาพต าบล โดย
สนบัสนุนใหมี้แพทยแ์ผนไทย ซ่ึงจบปริญญา
ตรีทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยและไดรั้บใบ
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย 
(ประเภทเวชกรรมไทย) หรือสาขาการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ ไปปฏิบัติงานท่ี รพ.สต. 
ท าหน้าท่ีตรวจวินิจฉัยสั่ งการรักษาด้วย
การแพทยแ์ผนไทย เช่น การใช้ยาสมุนไพร 
การนวด  การให้ความรู้  ค าแนะนา  สอน 
แสดง เก่ียวกบัการบริหารร่างกาย อาหารเพ่ือ
สุขภาพ  เป็นต้น  รวมทั้ งการด า เนินงาน
เช่ือมโยงในชุมชน หมอพ้ืนบา้น อาสาสมคัร
สาธารณสุข ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน และการรวบรวมองคค์วามรู้ ต ารา
ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยในทอ้งถ่ินนั้นๆ 
แต่เน่ืองจาก รพ.สต. บางแห่งยงัไม่สามารถ
สนองบริการแพทย์แผนไทยได้  เน่ืองด้วย
สาเหตุต่างๆ เช่น ไม่มีสถานท่ี  ไม่มีผู ้ให้
บริการ รวมทั้งผูบ้ริหาร ผูใ้ห้บริการบางแห่ง
ยงัไม่เห็นความส าคญัของบริการแพทยแ์ผน
ไทย ต่อมาทาง สปสช. ไม่ได้สนับสนุน
งบประมาณทางดา้นน้ี ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดั จึงไดมี้การจดังบประมาณโดยใหห้าผู ้
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ท่ี สนใจไปอบรมผู ้ช่ วยแพทย์แผนไทย 
จ านวน 330 ชัว่โมง เพ่ือกลบัมาท างานท่ี รพ.
สต. โดยของบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการจดัจา้งบุคลากรในต าแหน่ง
ผูช่้วยแพทย์แผนไทย เพ่ือให้มีบริการทาง
การแพทย์แผนไทย โดยมีการบริการตรวจ
รักษาดว้ยยาแผนไทย ควบคู่ไปกบัการนวด 
อบประคบสมุนไพร ทั้ งในและนอกสถาน
บ ริการ ตามความพ ร้อมของแต่ละแห่ ง 
เพ่ือใหป้ระชาชนมีทางเลือกในการรักษาแบบ
บู รณ าการควบคู่ ไปกับแพทย์ท างเลือก 
บรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไขโ้ดยไมใชย้า
แผนปัจจุบนั เป็นการลดอตัราการใชย้าแผน
ปัจจุบนั เพ่ือให้ชุมชนไดรั้บบริการทางดา้น
การแพทยแ์ผนไทยอย่างครบวงจร เช่น การ
ให้บริการ นวด อบ ประคบสมุนไพร มีการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจ าหน่ายภายใต้ศาสตร์
และองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย 
เพ่ือให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการ
สาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น
การแพทยแ์ผนปัจจุบัน หรือการแพทยแ์ผน
ไทย ภายใต้ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้น
หน้า และมีสถานให้บริการเป็นการเฉพาะ
ตามเกณฑม์าตรฐานการแพทยแ์ผนไทยให้มี
ประสิทธิภาพ ย่ิงข้ึน และผลักดันบริการ
แพทยแ์ผนไทยเขา้ไวใ้นสิทธิประโยชน์ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
โดยเฉพาะการนวดไทยท่ีช่วยบ าบดัรักษาโรค 
อาการ และช่วยผ่อนคลายกล้ามเน้ือ ท าให้
รู้สึกสบาย กระปร้ีกระเปร่า เพ่ือสืบทอดภูมิ

ปัญญาพ้ืนบา้นในการรักษาดว้ยวิธีการแพทย์
แผนไทยใหค้งอยูต่ลอดไป 

2. การจัดความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ
นวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ในการ
แสวงหาความรู้  เกิดจากความสนใจในอาชีพ
และตอ้งการสืบทอดภูมิปัญญาอาชีพแพทย์
แผนไทย โดยเร่ิมจากความสนใจ ความสมคัร
ใจ การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผูช่้วย
แพทยแ์ผนไทยอย่างน้อย  330 ชั่วโมง และ
เข้ารับการฝึกงาน เพ่ือให้สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได ้โดยไดรั้บการสนับสนุน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สาธารณสุข
จังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ส่ งเส ริมสุขภาพต าบล ศูนย์พัฒน าฝี มือ
แรงงาน และองค์การบริหารส่วนต าบลของ
แต่ละท้องถ่ิน ในด้านการฝึกอบรม และ
งบประมาณ เพ่ือให้การน าความรู้และภูมิ
ปัญญาการแพทยแ์ผนไทยมาพฒันาอาชีพ ซ่ึง
องค์ความรู้เก่ียวกับอาชีพมีทั้ งองค์ความรู้ท่ี
เป็นภูมิปัญญาท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ และองค์ความรู้ท่ีไดรั้บการศึกษา 
ผ่านกระบวนการการเข้ารับการอบรมจาก
สถาบันทางการแพทย์แผนไทย จากหมอ
ชาวบา้นผูมี้ประสบการณ์ตรงหรือผูท่ี้มีความ
ช านาญ เรียน รู้จากเพ่ือนๆ ในสายอาชีพ
เดียวกัน การสังเกต ศึกษาจากต ารา  ทาง
อินเตอร์เน็ต ส่ือวีดีทศัน์ และเอกสารแผ่นพบั
ใหค้วามรู้ และศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ ถือ
ไดว้่าเป็นองค์ความรู้ท่ีมีความหลากหลายใน
แต่ละศาสตร์ และได้มีการถอดองค์ความรู้
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เป็นเอกสาร โปสเตอร์ เพ่ือการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และเผยแพร่ใหก้บัผูท่ี้สนใจไดศึ้กษา ผู ้
มารับบริการและญาติผูป่้วยติดเตียง สมาชิก
ในกลุ่มอาชีพมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์  มีการจัด
นิทรรศการโดยให้ความรู้และสาธิตการนวด
ไทย มีการสอนงาน นอกจากน้ีย ังมีการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัอาชีพให้แก่นักเรียน
และประชาชนในพ้ืนท่ี อาสาสมคัรสาธรณ
สุขประจ าหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมสายใย
รักครอบค รั ว  และ มี ก ารน าค วาม รู้ ไป
ป ระยุกต์ ใช้ เพ่ื อพัฒ น ากับ ศ าสต ร์ท าง
สมุนไพรเพ่ือใช้ในการป้องกันโรคให้ มี
ประสิทธิภาพในการรักษา แต่ยงัไม่มีการ
รวมกลุ่มกนัอย่างชัดเจน จึงท าให้ขาดความ
ต่อเน่ือง ไม่มีการจดัความรู้อย่างเป็นระบบ 
ส่วนใหญ่เป็นองค์ความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล 
องคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการศึกษา การเขา้รับการ
อบรม ไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างชัดเจนในการพฒันา
อาชีพ  

3. รูปแบบการจดัความรู้เพ่ือพฒันา
อาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
เป็นรูปแบบเชิงกระบวนการท่ีแสดงขั้นตอน 
และความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญั
ต่ างๆ  ท่ี เก่ี ย วข้อ ง  ร ายล ะ เอี ยด ใน ก าร
ด าเนินการตามรูปแบบ  แบ่งออกเป็น  3 

ขั้ น ต อนหลัก  คื อ  ขั้ นตอน ปั จจัยน าเข้ า 
ประกอบดว้ย ความตอ้งการและจุดมุ่งหมายใน
การพฒันาอาชีพ และการสนบัสนุนของภาครัฐ 
แ ล ะห น่ ว ย งาน ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ขั้ น ต อ น
กระบวนการวางแผนการจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย การก าหนดองค์ความรู้/ภูมิ
ปัญญา การสร้างและแสวงหาความรู้ การ
แบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพฒันาอาชีพ และ
ขั้นตอนการประเมินผลการจัดการความรู้ 
เพ่ือน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้ตามความ
เห ม าะสมและคว ามพ ร้อม ขอ งแ ต่ ล ะ
หน่วยงาน (ดงัภาพท่ี 1) 
 4. ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพ
นวดแผนไทย ในด้านความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ใน
ระดบัปานกลาง (X  = 3.43) เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ในกระบวนการวางแผนการจดัการ
ความรู้ มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทุกขอ้ 
นอกจากน้ียงัพบว่าด้านการน ารูปแบบไป
ประยุกต์ใช ้ในภาพรวม สามารถน าไปใชไ้ด้
ใน ระดับ มาก  ( X  = 3.75) จึ งส รุป ได้ว่ า
รูปแบบดังกล่าว มีความเหมาะสม และ
สามารถน าไปใช้ได้ในอ าเภอชัยบาดาล 
จงัหวดัลพบุรี 
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ภาพท่ี 1  รูปแบบการจดัการความรู้ภมิูปัญญาเพ่ือพฒันาอาชีพ 

ปัจจัยน าเข้า ความตอ้งการและจุดมุ่งหมายในการพฒันาอาชีพ 

- วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
- นโยบาย แนวปฏิบติั และวิธีการ 
- เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- ระบบเครือข่าย 

กระบวนการวางแผน 

การจัดการความรู้ 
การก าหนดองคค์วามรู้/ภูมิปัญญา 

ก าหนดวตัถุประสงค ์/ เป้าหมายของความรู้ 
แนวทางการแสวงหา 
การจดัการความรู้ท่ีมี 

การสร้างและแสวงหาความรู้ 

รวบรวมความรู้ และจดัระบบความรู้ 
ถอดองคค์วามรู้จากภูมิปัญญา ปราญช์าวบา้น และผูเ้ช่ียวชาญ 

การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 

อบรม / สมัมนา / จดัประชุมหมุนเวียน 

การจดัตั้งชมรม 
ระบบพ่ีเล้ียง/ การศึกษาดูงาน 

การประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการพฒันาอาชีพ 

การพฒันาภูมิปัญญาของทอ้งถ่ิน 

แนวทางการพฒันาอาชีพ 
ก ากบั ติดตาม สนบัสนุน 

การประเมินผล 
 การประเมินผลการจดัการความรู้ 

การพฒันาอาชีพภูมิปัญญา 
(ต่อเน่ือง / ต่อยอด) 

สรุปรายงานผลและเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 

การสนบัสนุนของภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- การส ารวจสภาพบริการทางการแพทยแ์ผนไทยในปัจจุบนั  

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- ทุนมนุษย ์
- วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
1. สภาพบริการทางการแพทยแ์ผน

ไทยในปัจจุบันของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อ าเภอ ชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี 
มีขอ้สรุปดงัน้ี 

1.1 ประวติัความเป็นมาในการ
ให้บ ริการท างการแพทย์แผนไทยของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอชยั
บาดาล จงัหวดัลพบุรี เกิดจากความตอ้งการ
และจุดมุ่งหมายในการพฒันาอาชีพนวดแผน
ไทยในปัจจุบนัซ่ึงจะมีความแตกต่างจากก่อน 
ถึงแมชุ้มชนทอ้งถ่ินจะมีหมอพ้ืนบา้นจ านวน
มากท่ีมีความรู้จากการสืบทอดภูมิปัญญาจาก
บรรพบุรุษเพ่ือน ามาใช้ในการรักษาสุขภาพ
ให้กบัคนในชุมชน แต่ยงัขาดการพฒันาองค์
ความรู้มาใชอ้ย่างเป็นระบบ ท าให้การรักษา
ในรูปแบบต่างๆ ทางแพทยแ์ผนไทยไม่ไดรั้บ
การควบคุม ดูแลอย่างทัว่ถึง ดงันั้นรัฐบาลจึง
เล็งเห็นความส าคัญของสุขภาวะไทยมี
ความจ าเป็นท่ีต้องทบทวนในการพัฒนา
ศักยภาพของท้องถ่ิน จึงมีนโยบายให้มีการ
จดัตั้ งการให้บริการทางการแพทยแ์ผนไทย 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
ของกรมส่ งเส ริมการปกครองท้อง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย (2556) ท่ีว่า หลักการ
ของการส่งเสริมอาชีพ ตามหลกัการแนวคิด
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานทางสายกลางความไม่ประมาท 
ค านึงถึงหลกัความพอประมาณ ความมีเหตุมี
ผล โดยมีความรู้ มีขอ้มูล มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป็นทุนของทอ้งถ่ินสร้างความมัน่คงเขม้แข็ง

ใหก้บัประชาชนรู้เท่าทนั เขา้ใจ การเปล่ียนแปลง
ทั้งภายในและภายนอก ท่ีส่งผลต่อการด าเนิน
ชีวิต และการประกอบอาชีพ  

1.2 เป้าหมาย / วตัถุประสงคก์าร
บริการทางการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน 
จากการวิจัยพบว่า โรงพยาบาลส่งเส ริม
สุขภาพต าบลบางแห่งยังไม่สามารถสนอง
บริการแพทย์แผนไทยได้ เน่ืองด้วยสาเหตุ
ต่างๆ เช่น ไม่มีสถานท่ี  ไม่มีผู ้ให้บ ริการ 
รวมทั้ งผูบ้ริหาร ผูใ้ห้บริการบางแห่งยงัไม่
เห็นความส าคัญของบริการแพทยแ์ผนไทย 
ต่อมาทาง สปสช. ไม่ไดส้นับสนุนงบประมาณ
ทางด้านน้ี  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) จึงไดมี้การจดังบประมาณ โดยให้หา
ผู ้ท่ีสนใจไปอบรมผู ้ช่วยแพทย์แผนไทย 
จ านวน 330 ชัว่โมง เพ่ือกลบัมาท างานท่ี รพ.
สต. โดยของบประมาณจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ในการจดัจา้งบุคลากรใน
ต าแหน่งผู ้ช่วยแพทย์แผนไทย เพ่ือให้ มี
บริการทางการแพทย์แผนไทย โดยมีการ
บริการตรวจรักษาดว้ยยาแผนไทย ควบคู่ไป
กบัการนวด อบประคบสมุนไพร ทั้งในและ
นอกสถานบริการ ตามความพร้อมของแต่ละ
แห่ง เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการ
รักษาแบบบูรณาการควบคู่ ไปกับแพทย์
ทางเลือก บรรเทาอาการเจ็บป่วยของคนไข้
โดยไมใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นการลดอัตรา
การใช้ยาแผนปัจจุบัน เพ่ือให้ชุมชนได้รับ
บริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยอย่างครบ
วงจร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการส่งเสริม
อาชีพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
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กระทรวงมหาดไทย (2556) ในด้านการ
มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางของการ
ส่งเสริมอาชีพโดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
(Citizen-centered) หมายถึงการส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงั
ของประชาชน  โดยมุ่งให้ความผาสุกและ
ประชาชนมีรายได ้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
มีอาชีพท่ีมัน่คงและแน่นอน สามารถด ารงชีวิต
ความเป็นอยู่ไดอ้ย่างพอเพียง โดยมีหลกัการ
บริหารท่ีชดัเจน  

1.3 ลักษณ ะองค์ความ รู้ /ภู มิ
ปัญญา พบว่าองค์ความรู้เก่ียวกับอาชีพมีทั้ง
องค์ความรู้ ท่ี เป็นภู มิ ปัญญาท่ี ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บการศึกษา ผ่านกระบวนการการเขา้รับ
การอบรมจากสถาบนัทางการแพทยแ์ผนไทย 
จากหมอชาวบา้นผูมี้ประสบการณ์ตรงหรือผู ้
ท่ีมีความช านาญ เรียนรู้จากเพ่ือนๆ ในสาย
อาชีพเดียวกัน การสังเกต ศึกษาจากต ารา  
ทางอินเตอร์เน็ต ส่ือวีดีทศัน์ และเอกสารแผน่
พบัให้ความรู้ และศึกษาดูงานจากแหล่งต่างๆ 
ถือไดว้่าเป็นองคค์วามรู้ท่ีมีความหลากหลาย
ในแต่ละศาสตร์ สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ 
อุดม อุดมวรรธน์กุล (2545) ท่ีว่าการถ่ายทอด
ความรู้ การนวดแผนไทยบ้านป่าบง การ
ถ่ายทอดความรู้โดยอาศัยการขัดเกลาทาง
สงัคมเร่ิมจากครอบครัว เครือญาติ เพ่ือนบา้น 
ผูรู้้  ผู ้เฒ่า ผู ้แก่ ผูอ้าวุโส โดยเฉพาะภายใน
ชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้ให้กันและกัน 
เน่ืองจากคนในชุมชนจะเป็นวงศาคณาญาติ
กนั จึงท าให้การถ่ายทอดความรู้การนวดแผน

ไทยดว้ยวิธีการขดัเกลาทางสังคม ซ่ึงมีมาจาก
บรรพบุรุษจนกระทั่งปัจจุบนัยงัมีหลงเหลือ
ใหไ้ดเ้ห็น ส่วนวิธีการถ่ายทอดมกัจะถ่ายทอด
โดยธรรมชาติ ตามวิถีชี วิตของชาวชนบท 
ดว้ยการบอกเล่า อธิบาย และบางคร้ังก็ปฏิบติั
ให้ดูเป็นตัวอย่าง และอ่านจากต าราใบข่อย 
ใบลาน ท่ีคนรุ่นก่อนบนัทึกไว ้

2. ดา้นการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา
อาชีพนวดแผนไทย  

2.1 การแสวงหาความรู้ พบว่ามี
การแสวงหาความรู้หลายวิธี แนวทางการ
แสวงหาและการจดัระบบองคค์วามรู้จะตอ้ง
สอดคล้อ งกับ วัตถุป ระส งค์ /เป้ าห มาย         
ภู มิ ปัญญา และวิ ถี ชีวิตของคนในชุมชน        
มีการก าหนดแนวปฏิบัติ ในการรวบรวม
ความรู้และจดัระบบความรู้ให้สามารถเขา้ถึง
ได้ง่าย เข้าใจง่าย และสามารถน าไปพัฒนา
อาชีพไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พรธิดา  วิเชียร
ปัญญา (2547) ไดก้ล่าวถึง การแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Acquisition) ควรแสวงหาความรู้
ท่ีมีประโยชน ์และมีผลต่อการด าเนินงานจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์าร 

2.2 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถือว่า
มีความส าคญัในการจดัการความรู้ เพราะเม่ือ
มีการจัดกิจกรรม เช่น การอบรม/สัมมนา 
แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญ และ
ปราชญช์าวบา้นและผูป้ฏิบติังานดา้นการแพทย ์
แผนไทย มีการจดัตั้งชมรมเพ่ือการพบปะเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์  ทั้ งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เกิดการ
แลกเป ล่ียน การพูดคุยกับหมอนวดด้วย
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กันเอง พูดคุยกับคนไข้ สอบถามจากผู ้มี
ประสบการณ์ตรง หรือจากหมอชาวบ้าน 
เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ก็จะตอ้ง
น าความรู้ ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้    
กันไปพัฒนาอาชีพอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
น ้าทิพย ์ วิภาวิน (2547) ไดก้ล่าวถึงการแบ่งปัน
ค ว าม รู้  (Knowledge sharing) เป็ น ก าร ใช้
ความรู้ร่วมกันในองค์กรมี 4 ระดับ ได้แก่ 
Know what (เป็นความ รู้ เชิ งข้อ เท็ จจ ริง), 
Know how (เป็นความรู้ท่ีเช่ือมโยงกับโลก
ของความเป็นจริง), Know why (เป็นความรู้
เชิงเหตุผลระหว่าง เร่ืองราวหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผูอ่ื้น), Care why (เป็น
ความ รู้ใน เชิ งความคิดส ร้างสรรค์ ริ เร่ิ ม          
ท่ี ต้องการแก้ไขปัญหาและท าให้ ดี ข้ึน )      
การแบ่งปันความรู้เป็นการสร้างวฒันธรรม
ใหม่ในองคก์ร 

2.3 การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การพัฒนาอาชีพ  เป็นกระบวนการท่ีน า
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินไปบูรณาการกับ
ศาสตร์การนวดไปปฏิบัติได้จริง นับได้ว่า
เป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีส าคญั ท่ีจะช่วยใหเ้กิดการ
พฒันาอาชีพอย่างย ัง่ยืน โดยจะตอ้งเก่ียวขอ้ง
กบัการสนับสนุนของภาครัฐ และหน่วยงาน
ท่ี เก่ียวข้อง มีการก ากับ ติดตามดูแล เพ่ือ
เสริมสร้างขวญัและก าลังใจในการพัฒนา
อาชีพอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ บดินทร์ 
วิจารณ์ (2547) ไดก้ล่าวถึงการน า KM มาใช้
ในหน่วยงาน/ องค์กร/ ชุมชนไม่เป็นเร่ืองท่ี

ยุง่ยาก ควรเร่ิมตน้จากวิธีง่ายๆ พฒันาต่อยอด
ไปตามล าดับ ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน
ทั้ งองค์ความรู้และวิธีการ ซ่ึงได้ด  าเนินการ
เป็นพ้ืนฐานอยู่แลว้ การจ าแนกองค์ความรู้ท่ี
จะน ามาใช ้และการวิเคราะห์ความรู้น าเขา้ไป
เสริมส่วนท่ีขาดบรรยากาศ ภาวะผูน้ า และ
ทีมงานเป็นฐานหลักท่ีเข้มแข็งท่ีจะประกัน
ความส าเร็จของการท า KM ให้ไปถึงฝ่ังฝัน
ได ้การจดัการความรู้ คือการน าความรู้มาใช้
พฒันาขีดความสามารถขององคก์รใหไ้ดม้าก
ท่ีสุด  

2.4 การประเมินผลตามขั้นตอน
การด าเนินงานการจดัการความรู้ เป็นขั้นตอน
ของการสรุปรายงานผลและเผยแพร่ต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ทราบถึงปัญหา
และแนวทางการพัฒนาอาชีพ เพราะการ
รายงานผลจะช่วยใหท้ราบถึงผลท่ีไดจ้ากการ
รายงานเพ่ือจะได้หาแนวทางในการแก้ไข
และพัฒนา รวมถึงการสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนท้องถ่ินให้มีอาชีพท่ีมั่นคงและยัง่ยืน
ตลอดไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั บดินทร์  วิจารณ์ 
(2547) ท่ีว่าการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้า/ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโดยควรมีการสร้างตวัช้ีวดัเพ่ือการ
ติดตาม 
 ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะในทางวชิาการ  
  เน่ืองจากรูปแบบการจดัการความรู้
เพ่ือพฒันาอาชีพนวดแผนไทยในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอชยับาดาล จงัหวดั
ลพบุรี ยงัไม่ไดมี้การน าไปปฏิบติัจริง ดงันั้น 
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การน ารูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้อาจ
เกิด ปัญหาและอุปสรรค เกิด ข้ึน ในบาง
ขั้นตอน การน าไปใช้จึงต้องค านึงถึงความ
พ ร้อมของแต่ละห น่วยงาน  เพ่ื อให้ เกิด
ฐานความรู้ในการพฒันาอาชีพต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  
2.1 ส านักงานสาธารณสุขควรมี

การก าหนดนโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุน
อาชีพนวดแผนไทยเพ่ือเป็นการสืบทอดและ
รักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูไ่ว ้

2.2 ส านักงานสาธารณสุขหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่ีมีความ
พร้อมควรมีการจัดตั้ งคณะกรรมการการ
จดัการองคค์วามรู้ โดยเนน้การจดัการความรู้
ท่ีมาจากการปฏิบัติงาน และจากการคน้ควา้
แหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ 

2.3 ส านักงานสาธารณสุขควรมี
การส่งเสริมและพฒันาระบบการประเมินผล
การจดัการความรู้เพ่ือพฒันาอาชีพ และมีการ
ติดตามผลอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะๆ ตามความ
เหมาะสม 

2.4 ส านักงานสาธารณสุขควร
ใหค้วามส าคญัในกระบวนการจดัการความรู้
ท่ี ต้องมีการส่ งเส ริมและสนับส นุน เพ่ื อ
น าไป สู่องค์กรแห่งการเรียน รู้อย่างเป็น
รูปธรรม 

2.5 ส านกังานสาธารณสุขระดบั
จังหวดั ควรมีการสนับสนุนระบบบริหาร
จัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหก้บับุคลากรทุกระดบั 

2.6 ในระดับหน่วยงาน ดังเช่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ควรมีการ
จัดการความรู้ในระดับบุคคลในเชิงลึกให้
มากกว่าน้ี เพราะการจดัการความรู้ของผูน้วด
แผนไทยมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัชุมชน  

3. ข้อ เสนอแนะในการวิ จั ยค ร้ัง
ต่อไป 

3.1 ควรมีการน ารูปแบบไปใช้
จริงกบัหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือศึกษา
ความส าเร็จของการจดัการความรู้เพ่ือพฒันา
อาชีพนวดแผนไทย เน่ืองจากความพร้อมของ
แต่ละหน่วยงานไม่เท่ากนัจะท าใหผ้ลการวิจยั
น าไปสู่การปรับปรุงรูปแบบท่ีสอดคลอ้งต่อ
การพฒันาอาชีพนวดแผนไทยต่อไป 

3.2 ควรมีการศึกษาปัญหาและ
ผลกระทบอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของการจดัการความรู้เพ่ือพัฒนาอาชีพนวด
แผนไทย ผลการวิจัยจะน าประเด็นปัญหา
และข้อจ ากัด ท่ีควรน าไปปรับปรุงแก้ไข
รูปแบบการจดัการความรู้ ใหมี้ประสิทธิภาพ
ในการน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง  
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