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นวัตกรรมการบริการด้านการแพทย์ทางเลือกผ่านเว็บไซต์  
Alternative Medical Services Innovation on Website  

 

           สุพินดา  กิจทวี1  

 
บทน า  

 ประเทศไทยก ำลังขับเคลื่อนกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและใช้ประโยชน์จำกนวัตกรรม เริ่มต้น
ด้วยรูปแบบเศรษฐกจิ“ประเทศไทย 4.0”ที่มุ่งเน้นควำมก้ำวหน้ำและกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต 
ผลผลิตและประสิทธิภำพของคนไทยด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ  (Automation) , ปัญญำประดิษฐ์  
(Artificial Intelligence: AI), อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) , เทคโนโลยีกำรวิเครำะห์
ข้อมูล (Data Analytics) กำรสื่อสำรโทรคมนำคมยุคใหม่ ควำมปลอดภัย เทคโนโลยีควำมสมจริง และ Cloud 
Computing รวมถึงกำรท ำธุรกรรมประจ ำวันที่จ ำเป็นโดยใช้อุปกรณ์พกพำที่มีควำมมั่นคงปลอดภัยสูง กำรดูแล
สุขภำพเป็นประจ ำและกำรรักษำที่จ ำเป็นผ่ำน telemedicine หรือ mHealth เป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยีดิจิทัล
จึงสร้ำงโอกำสที่ดีให้กับภำครัฐ ภำคเอกชน และสังคม ในกำรสนับสนุนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของประชำกร 
และมีชีวิตที่มีสุขภำพดีได้ (ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2562) ปัจจุบันนี้แฟลตฟอร์มออนไลน์มีบทบำท 
และควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรบริกำรประชำชน ซึ่งแฟลตฟอร์มที่ ได้รับ
ควำมนิยมในปัจจุบันคือเว็บไซต์ (Website), เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตำแกรม (Instagram) และ Line 
official account  ทั้งนีเ้ว็บไซต์ ท ำหน้ำที่เสมือนหน้ำบ้ำน หรือ ร้ำนค้ำที่เปิดตลอดเวลำให้บริกำรลูกค้ำได้ทุกที่ 
ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใช้บริกำรต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงสะดวก โดยสำมำรถใช้ได้ทุกที่และทุกเวลำ อีกทั้งยังเป็น
ช่องทำงติดต่อสื่อสำรได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

จำกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ควำมรุนแรงของเชื้อโรค และพฤติกรรมที่
ท ำลำยสุขภำพเป็นควำมท้ำทำยในกำรแก้ปัญหำสำธำรณสุขของทุกประเทศทั่วโลก กระทรวงสำธำรณสุข โดย
กองกำรแพทย์ทำงเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก มีหน้ำที่และ
อ ำนำจในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก โดยศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย คัดกรองศำสตร์ พัฒนำองค์ควำมรู้ 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี ก ำหนดและพัฒนำคุณภำพมำตรฐำน เสนอแนะเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค พัฒนำรูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกำรจัดบริกำรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก ำกับ ดูแล 
ส่งเสริม และสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์ รวมถึงประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ของกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก “เป็นองค์กรหลักกำรแพทย์แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือกเพ่ือกำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน” ได้น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมบทบำท ภำระกิจให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ควำมเปลี่ยนแปลงของ

                                                 
1 นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กลุม่งำนคุ้มครองผู้บริโภค กองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  

กระทรวงสำธำรณสุข Email : supinda1333@gmail.com 
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พฤติกรรมผู้บริโภค และสร้ำงบริกำรที่ทันสมัย (กระทรวงสำธำรณสุข. 2561) เพ่ือกำรบริกำรประชำชนให้มี
ประสิทธิภำพและรวดเร็ว กองกำรแพทย์ทำงเลือก ได้จัดท ำเว็บไซต์มำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและ
หน้ำที่ในทุก ๆ ด้ำน เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ และผลผลิตตำมภำระกิจที่ได้รับมอบหมำย 

องค์ควำมรู้ / ข้อค้นพบจำกบทควำมนี้ กองกำรแพทย์ทำงเลือก รวมถึงประชำชนจะได้ทรำบถึง
ประโยชน์ของนวัตกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำนเว็บไซต์  ในด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ กำรคุ้มครองผู้บริโภค และกำรจัดบริกำรสุขภำพด้ำนกำรแพทย์
ทำงเลือก ทั้งนี ้ยังมีองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎียอมรับเทคโนโลยี ด้ำนกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยต่อกำรใช้
งำน กำรรับรู้ถึงประโยชน์ ทัศนคติที่มีต่อกำรใช้งำน กำรยอมรับหรือกำรใช้ระบบจริง เพ่ือได้ทรำบถึงควำม
ต้องกำรที่แท้จริงจำกผู้ใช้งำน และสำมำรถน ำข้อมูลมำปรับปรุงหรือพัฒนำต่อยอดนวัตกรรมกำรบริกำรด้ำน
กำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำนเว็บไซต์ให้มีควำมสมบูรณ์ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ช่วยแก้ปัญหำ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนกำรท ำงำนที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 
และผลผลิตขององค์กร เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร ตลอดจนผู้ที่สนใจไดน้ ำ
ผลกำรศึกษำไปใช้ในกำรพัฒนำเว็บไซต์ขององค์กรได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป  

จำกควำมส ำคัญและควำมต้องกำรข้ำงต้น บทควำมนี้จึงได้มีกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
นวัตกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำนเวบไซต์ ทั้งในด้ำนควำมหมำย กระบวนกำร และปัจจัยที่มีผล
ต่อกำรยอมรับนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้เข้ำใจในมิติต่ำง ๆ ของกำรยอมรับนวัตกรรมบริกำรด้ำนกำรแพทย์
ทำงเลือก สำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในสถำนบริกำรสุขภำพทั้งภำครัฐและเอกชน และสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  
 

ความหมายของการแพทย์ทางเลือก 
 กำรแพทย์ทำงเลือก คือศำสตร์เพ่ือกำรวินิจฉัย รักษำ และป้องกันโรค นอกเหนือจำกศำสตร์
กำรแพทย์แผนปัจจุบัน โดยใช้เป็นกำรแพทย์ทดแทน หรือใช้ร่วมกับกำรแพทย์แพทย์แผนปัจจุบัน จ ำแนกเป็น 
2 กลุ่มดังนี้ 
 1. Systematic Complementary and Alternative Medicine หรือกำรแพทย์ทำงเลือก      
ที่เป็นระบบ ซึ่งมีกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำ มีสถำนะทำงกฎหมำย มีสวัสดิกำรในระบบประกันสุขภำพ 
จัดเป็น 2 กลุ่มดังนี ้
         1.1 Traditional Medicine หรือกำรแพทย์ประจ ำชำติ หรือกำรแพทย์ดั้งเดิมในแต่ละประเทศ 
เช่น กำรแพทย์อำยุรเวท กำรแพทย์แผนจีน กำรแพทยโ์ฮมีโอพำธีย์ กำรแพทย์ยูนำนิ เป็นต้น 
        กำรแพทย์อำยุรเวท เป็นระบบกำรแพทย์ที่เก่ำแก่ที่สุดระบบหนึ่ง ซึ่งแพร่หลำยไปทั้งทำง
ตะวันออกและตะวันตก ทั้งยังมีส่วนในกำรช่วยพัฒนำกำรแพทย์สมัยใหม่ด้วย ในคัมภีร์พระเวทมีกำรพูดถึงเรื่อง
สุขภำพและโรคภัยไข้เจ็บอยู่ทั่วไปโดยเฉพำะในฤคเวทและอำถรรพเวท ในอำถรรพเวทนั้นมีบทสวดถึง 114 บท
ที่พูดถึงกำรรักษำโรค 
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  กำรแพทย์แผนจีน คือกำรแพทย์แผนโบรำณของชำวฮ่ันซึ่งเป็นกำรแพทย์ที่มีประวัติศำสตร์
กำรรักษำในชำวจีนยำวนำนมำกว่ำ 5,000 ปี โดยมีองค์ประกอบหลักคือกำรวินิจฉัยหรือกำรบอกโรค กำรรักษำ
ด้วยกำรฝังเข็ม กำรใช้ยำสมุนไพร กำรนวดทุยนำ ชี่กง และอำหำรที่เป็นยำ 
  กำรแพทย์โฮมีโอพำธีย์ จัดเป็นศำสตร์กำรแพทย์พ้ืนบ้ำนชนิดหนึ่งของทวีปยุโรป มีอำยุกว่ำ 
200 ปี มีต้นก ำเนิดในประเทศเยอรมัน โดยนำยแพทย์แซมมวล คริสเตียน เฟดดริก ฮำห์เนมำนน์ (Dr.Samuel 
Christian Hahnemann) เป็นกำรรักษำตำมแนวธรรมชำติที่เชื่อว่ำร่ำงกำยของเรำมีควำมสำมำรถในกำร
เยียวยำรักษำตัวเองได้ ซึ่งกระบวนกำรนี้เป็นลักษณะเฉพำะแต่ละบุคคล กำรเยียวยำตัวเองนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้ำ
ได้รับกำรกระตุ้นที่เหมำะสม ด้วยทฤษฎีควำมเหมือน กล่ำวคือให้ยำที่ท ำจำกสำรที่ก่อให้เกิดอำกำรนั้น ๆ ในคน
ปกติมำรักษำคนที่ป่วย  
   กำรแพทย์ยูนำนิ ทิบ หรือ เกรโค-อำหรับ (Graeco-Arab) มีกำรพัฒนำในช่วงอำรยธรรม
อำหรับ (Arab civilization) ชำวมุสลิมยังคงเรียกกำรแพทย์แบบนี้ว่ำ ยูนำนิ (Ionian) ขณะที่นักประวัติศำสตร์
ยุโรปอำจเรียกว่ำ “กำรแพทย์อำหรับ” ซึ่งปัจจุบันกำรแพทย์ระบบนี้ใช้กันอยู่ในอนุทวีป อินเดีย-ปำกีสถำน 
        1.2 Nontraditional Medicine หรือกำรแพทย์ที่มีกำรพัฒนำต่อยอดมำจำกกำรแพทย์ดั้งเดิม
ด้วยควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เช่น ธรรมชำติบ ำบัด สุคนธบ ำบัด วำรีบ ำบัด ไคโรแพรคติก เป็นต้น 
  ธรรมชำติบ ำบัด คือกำรรักษำกำยและจิตโดยใช้กระบวนกำรธรรมชำติและอำศัยสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในกระบวนกำรรักษำ เช่น อำหำร อำกำศ แสงแดด โคลน น้ ำ เป็นต้น ตั้งอยู่บน
หลักกำรว่ำกำยและจิตที่อยู่ในสภำวะสมดุลมีศักยภำพและพลังในกำรจัดกำรโรคได้ทุกชนิด 
  สุคนธบ ำบัด คือศิลปะและวิทยำศำสตร์ของกำรใช้น้ ำมันหอมระเหยเพ่ีอเสริมสร้ำงและปรับ
สมดุลของร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ จิตวิญญำณ และควำมผำสุก  
  วำรีบ ำบัด คือกำรน ำเอำคุณสมบัติของน้ ำมำใช้อย่ำงเฉพำะเจำะจง เพ่ือรักษำอำกำรเจ็บป่วย 
ซ่ึงน้ ำเป็นส่วนประกอบส ำคัญของร่ำงกำยคนเรำ กำรใช้น้ ำในรูปแบบของเหลว น้ ำแข็ง หรือไอน้ ำ มำใช้เพ่ือช่วย
ผ่อนคลำย กระตุ้นกำรไหลเวียนของเลือด ก ำจัดของเสียออกจำกร่ำงกำย ลดอำกำรปวดเกร็ง เป็นศำสตร์ที่สืบ
ทอดมำจำกยุคกรีกและโรมัน 
 2. Nonsystematic Complementary and Alternative Medicine หรือกำรแพทย์ที่ เป็น
ศำสตร์ หรือเทคนิคกำรบ ำบัด จัดเป็น 5 กลุ่มดังนี ้
         2.1 Folk medicine เป็นกำรแพทย์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนในแต่ละท้องที่ (ยังถึงไม่
ถึงระดับท่ีจะเป็นกำรแพทย์ประจ ำชำติ) โดยมีระบบกำรสืบทอดองค์ควำมรู้จำกครูสู่ศิษย์   
        2.2 Mind-body intervention เป็นกำรกระท ำต่อร่ำงกำยและจิตใจให้มีสุขภำพที่ดีขึ้น เช่น 
โยคะ กำรฝึกพลังลมปรำณหรือชี่กง สมำธิบ ำบัด กำรสวดมนต์บ ำบัด เป็นต้น 
  โยคะ คือกำรรวมกำยและจิตของผู้ฝึกเข้ำไว้ด้วยกัน นั่นหมำยถึงกำรมีสติรู้อยู่กับกำย
ตลอดเวลำ เป็นกำรฝึกให้ร่ำงกำยและจิตใจท ำงำนอย่ำงเป็นระเบียบ และเป็นกระบวนกำรที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะ
ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นองค์รวมให้มำกท่ีสุด 
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  ชี่กง คือกำรฝึกปฏิบัติเพ่ือเกิดควำมสมดุลของพลังลมปรำณชี่ (ชี่ หมำยถึง  สำรพ้ืนฐำนที่
ประกอบขึ้นเป็นโครงสร้ำงของมนุษย์และก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนของชีวิต) 
   สมำธิบ ำบัด คือกำรฝึกสมำธิเพ่ือให้จิตสงบ ต่อสู้กับควำมเครียดและควำมวิตกกังวล กำรท ำ
สมำธิบ่อยท ำให้จิตมีพลัง มีผลต่อสุขภำพทำงใจและกำยให้ดีขึ้น 
  สมำธิบ ำบัด SKT คือเทคนิคของกำรท ำสมำธิแบบอำนำปำนสติ โยคะ ชี่กง มำผสมผสำนกัน
ในกำรปฏิบัติแบบกำยประสำนจิต ในกำรเยียวยำสุขภำพ คิดค้นโดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี 
  สวดมนต์บ ำบัด คือเทคนิคกำรปฏิบัติแบบหนึ่งในกำรน ำไปสู่กระบวนกำรของสมำธิบ ำบัด  
กำรสวดจะเป็นแบบกำรท่องมนตรำที่มีกำรปฏิบัติสมำธิของทุกศำสนำเช่น พุทธ คริสต์ อิสลำม ฮินดู เป็นต้น 
  ดนตรีบ ำบัด คือกำรใช้ดนตรีในกำรช่วยรักษำทำงคลินิกตำมลักษณะอำกำรของผู้ป่วยโดย   
นักดนตรีบ ำบัดมืออำชีพ 
        2.3 Biologically Base therapy เป็นกำรใช้ชีวภำพเข้ำสู่ร่ำงกำยเช่น อำหำรเพ่ือสุขภำพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร วิตำมิน สมุนไพร เซลล์บ ำบัด ชีวโมเลกุล เอนไซม์ โพรไบโอติก คีเลชั่น เป็นต้น 
  อำหำรพ้ืนบ้ำนไทย คืออำหำรที่ประชำชนคนไทยบริโภคอยู่ในชีวิตประจ ำวัน และในโอกำส
ต่ำง ๆ โดยใช้วัสดุที่น ำมำประกอบอำหำรจำกธรรมชำติท่ำมกลำงนิเวศที่แวดล้อมอยู่ และจำกกำรผลิตขึ้นมำ
โดยมีกรรมวิธีในกำรท ำเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งรสชำติที่เป็นเฉพำะถิ่นแตกต่ำงกันไป  
  อำหำรเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean diet) คือรูปแบบกำรกินอำหำรที่อิงจำกประเทศ
แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่จะกินพืชผัก ผลไม ้6-12 ส่วน, ธัญพืชไม่ขัดสี (Whole grains) 4-6 ส่วน, นม เนย 
ไข่   1-3 ส่วน, ไก่ ปลำทะเล อำหำรทะเล 3-5 ส่วน, ถั่วชนิดต่ำง ๆ กินเนื้อแดงเล็กน้อย ดื่มไวน์วันละ 1-2 แก้ว
พร้อมมื้ออำหำร ใช้น้ ำมันมะกอกเป็นหลักในกำรปรุงอำหำร  
  อำหำรสด หรืออำหำรที่มีชีวิต (living and raw food) คือพืช ผัก ผลไม้สด ธัญพืช เมล็ดพืช
ต่ำง ๆ และเมล็ดในของผลไม้ที่ไม่ผ่ำนกำรปรุงด้วยควำมร้อน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอำหำรดิบที่ได้มำจำกสัตว์ เช่น 
เนื้อสด ปลำดิบ เป็นต้น 
  อำหำรฟังก์ชั่น (Functional Food) คืออำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรมำกกว่ำอำหำรปกติที่
บริโภคกันทั่วไป โดยประกอบด้วยสำรส ำคัญในอำหำร เมื่อรับประทำนเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วสำมำรถออกฤทธิ์ให้
ประโยชน์ต่อร่ำงกำยในแง่ของกำรช่วยป้องกันหรือลดกำรเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค แต่ไม่ใช่เพื่อกำรรักษำ 
  อำหำรตำมหมู่เลือด คือค ำแนะน ำกำรรับประทำนที่ค้นพบจำกกำรศึกษำควำมสำมำรถของ
เม็ดเลือดท่ีจับกับสำรเลคติน (โดยศึกษำตำมหมู่เลือด เอ บี โอ และเอบี) ซึ่งเมื่อเลคตินผ่ำนเข้ำสู่ระบบเลือดและ
จับกับเซลล์ได้จะรบกวนระบบกำรดูดซึมอำหำร ท ำลำยผนังกระเพำะอำหำรและล ำไส้ และในที่สุดส่งผลให้
ร่ำงกำยสูญเสียสมดุล ก่อให้เกิดพยำธิสภำพและโรคภัยไข้เจ็บต่ำง ๆ   
  อำหำรแมคโครไบโอติกส์ คือกำรรับประทำนอำหำรอย่ำงมีสมดุลตำมหลักหยินหยำง         
กินอำหำรตำมฤดูกำล รับประทำนอำหำรที่ปลูกเองหรือปลูกตำมท้องถิ่นที่ไม่ใช้สำรเคมี หลีกเลี่ยงอำหำรที่ผ่ำน
กระบวนกำร ปรุงประกอบด้วยวิธีธรรมชำติและใส่ใจ รับประทำนแต่พออ่ิม เคี้ยวอำหำรแต่ละค ำอย่ำงละเอียด      
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  กำรอดอำหำร คือกำรงดบริโภคอำหำรเป็นระยะสลับกับกำรบริโภคอำหำร ( Intermittent 
fasting, IF) เมื่อมนุษย์สังเกตเห็นว่ำ ขณะที่สัตว์ไม่สบำยมันจะไม่กินอำหำร ซึ่งเป็นไปตำมสัญชำตญำณของ
สิ่งมีชีวิตที่ต้องกำรสงวนพลังงำนที่ใช้ในกำรย่อยอำหำรเพ่ือไว้ใช้ต่อสู้กับควำมเจ็บป่วยโดยธรรมชำติ นับแต่อดีต
กำลกำรอดอำหำรถือเป็นกำรบ ำเพ็ญสมำธิชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในวิถีปฏิบัติของทุกศำสนำ 
  อำหำรมังสวิรัติ (Vegetarian diet) คืออำหำรที่ปรำศจำกเนื้อสัตว์ทุกชนิด มักประกอบด้วย
ส่วนต่ำง ๆ ของพืช เมล็ด และผลไม้ ได้แก่ ข้ำวกล้อง หรือข้ำวซ้อมมือ ขนมปังจำกข้ำวสำลีที่ไม่ขัดสี นม ไข่   
ถั่วนำนำชนิด เต้ำหู้ ผักต่ำง ๆ ธัญพืช งำด ำป่น เห็ด และผลไม้ต่ำง ๆ  
  อำหำรชีวจิต คืออำหำรที่มีแนวคิดในเรื่องสุขภำพแบบองค์รวม เป็นกำรบริโภคพืชผัก เมล็ด
ธัญพืชไม่ขัดสี ผัก ผลไม้สดตำมฤดูกำลไม่ผ่ำนกำรปรุงแต่ง พืชหัวไม่ปอกเปลือก ดื่มน้ ำสะอำด และชำสมุนไพร
หรือน้ ำผลไม้ งดเนื้อสัตว์ทุกชนิดยกเว้นปลำและอำหำรทะเลบริโภคได้เป็นครั้งครำว   
  อำหำรแดช (DASH Diet) หรือ Dietary Approaches to Stop Hypertension คือ แนวทำง
โภชนำกำรเพ่ือหยุดควำมดันโลหิตสูง หลักส ำคัญคือลดกำรบริโภคอำหำรที่มีเกลือโซเดียม ไขมันอ่ิมตัว ไขมัน
รวมและคอเรสเตอรอล และเพ่ิมกำรรับประทำนใยอำหำร โปรตีน แคลเซียม แร่ธำตุต่ำง ๆ อย่ำงโพแทสเซียม 
แมกนีเซียม (มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์)  
  อำหำรคีโตจินิก (Ketogenic Diet) คือกำรรับประทำนอำหำรที่ท ำให้ให้ร่ำงกำยเข้ำสู่ภำวะ   
คีโตซิส (Ketosis) มีกำรสร้ำงสำรคีโตน (Ketone bodies) ซึ่งจะท ำให้ร่ำงกำยดึงไขมันไปใช้เป็นพลังงำนหลัก
แทนพลังงำนจำกน้ ำตำลกลูโคสและไกลโคเจน โดยเน้นรับประทำนอำหำรประเภทไขมันสูง โปรตีนปำนกลำง 
และคำร์โบไฮเดรตต่ ำ นอกจำกร่ำงกำยมีกำรเผำผลำญไขมันแล้วยังท ำให้สูญเสียน้ ำออกจำกร่ำงกำย จึงมีผลต่อ
กำรลดน้ ำหนักอย่ำงเห็นผลในระยะเวลำสั้น 
  ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรสกัดสำรส ำคัญจำกพืช หรือสัตว์ จะมี
ลักษณะเข้มข้น และถูกน ำมำผลิตในลักษณะที่คล้ำยคลึงกับยำแต่ไม่ใช่ยำ โดยมุ่งหวังฤทธิ์กำรต่อต้ำนและ
ป้องกันโรค กลุ่มสำรส ำคัญในผลิตภัณฑ์นี้ เช่น วิตำมิน เกลือแร่ กรดอะมิโนชนิดต่ำง ๆ กรดไขมันโอเมก้ำ 3  
สำรต้ำนอนุมูลอิสระ สำรสกัดจำกสมุนไพร สำรต้ำนมะเร็ง สำรต้ำนแบคทีเรียและไวรัส สำรช่วยระบบทำงเดิน
อำหำร เช่น ใยอำหำร โพรไบโอติก เป็นต้น 
  เอนไซม์ คือตัวช่วยเร่งปฏิกิริยำเคมีของร่ำงกำย จึงน ำเอนไซม์บ ำบัดมำใช้ในโรคท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบทำงเดินอำหำรและกำรย่อยอำหำร กำรละลำยลิ่มเลือด ลดกำรอักเสบ เป็นต้น 
  โพรไบโอติก คือจุลินทรีย์ในล ำไส้ที่ไม่ก่อโรค ท ำหน้ำที่ช่วยย่อยน้ ำตำลแลคโตส ช่วยย่อย
โปรตีนให้ร่ำงกำยดูดซึมได้ และป้องกันเชื้อก่อโรคยึดเกำะเยื่อบุผนังล ำไส้  ช่วยเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน ช่วยให้
ร่ำงกำยมีสุขภำพแข็งแรงและท ำงำนได้ดี พบในอำหำรประเภทหมักดอง เช่น นมปรี้ยว โยเกิร์ต ข้ำวหมำก 
เต้ำหู้ยี้ กิมจิ ถั่วหมัก และเต้ำหู้  
  คีเลชั่นบ ำบัด (Chelation Therapy) คือกำรก ำจัดโลหะหนักออกจำกร่ำงกำยเพ่ือบ ำบัดภำวะ
ผิดปกติทำงสุขภำพที่สัมพันธ์กับกำรสะสมและตกค้ำงของสำรโลหะหนักแบบเรื้อรัง 
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  วิตำมินบ ำบัด คือกำรให้เกลือแร่ และวิตำมินรวมทำงหลอดเลือดด ำ เพ่ือกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ
ร่ำงกำย และสภำพผิว 
  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมำยถึงยำจำกสมุนไพรหมำยควำมถึง ยำแผนไทย หรือยำตำมองค์
ควำมรู้กำรแพทย์ทำงเลือกอ่ืนและให้หมำยควำมรวมถึงยำแผนโบรำณที่ใช้กับมนุษย์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ  
เพ่ือกำรรักษำบ ำบัด บรรเทำ หรือป้องกันโรค ควำมเจ็บป่วยของมนุษย์ และผลิตภัณฑ์จำกสมุนไพร ที่ได้จำก
พืช สัตว์ จุลชีพ ธำตุวัตถุ หรือที่มีส่วนประกอบส ำคัญที่เป็นหรือได้จำกพืช สัตว์ หรือแร่ หรือจุลชีพ ซึ่งพร้อมที่
จะน ำไปใช้แก่มนุษย์ได้ ที่มุ่งหมำยส ำหรับ (ก) ให้เกิดผลต่อสุขภำพ หรือกำรท ำงำนของร่ำงกำยดีขึ้น หรือ
เสริมสร้ำงโครงสร้ำงหรือกำรท ำงำนของร่ำงกำย (ข) ลดปัจจัยเสี่ยงของกำรเกิดโรค  
 2.4 Manipulative therapy เป็นกำรท ำหัตถกำร เช่น กำรนวด กำรดึง กำรดัด เป็นต้น 
  กำรสะท้อนกลับ (Reflexology) หมำยถึง กำรเรียนรู้จุดสะท้อนในบริเวณที่สัมพันธ์กับเส้น
พลังสู่อวัยวะจ ำเพำะเพ่ือน ำไปประยุกต์กำรนวดกดจุดสะท้อนซึ่งเป็นวิธีกำรบ ำบัดทำงเลือกแบบหนึ่งที่บรรเทำ
อำกำรป่วย หรือบ ำบัดโรค ต ำแหน่งกำรนวดกดจุด มี 3 แห่งคือ มือ เท้ำ และห ู
  กำรนวด (Massage) หมำยถึงกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ท ำโดยมือ เช่น กำรบีบ กำรดัด กำรกด     
กำรคลึง กำรสับ บนเนื้อเยื่อด้ำนนอกของร่ำงกำยโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรรักษำ ประคับประคองหรือสุขอนำมัย 
หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ กำรนวด คือกำรใช้มืออย่ำงมีสติสัมปชัญญะบนร่ำงกำยโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรบ ำบัด  
 2.5 Energy therapy เป็นกำรใช้พลังงำนมำช่วยในกำรบ ำบัด แบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 
            2.5.1 Biological Energy หมำยถึง พลังงำนบ ำบัดที่อำศัยสิ่งมีชีวิต ได้แก่ Internal Energy 
คือพลังบ ำบัดที่ปล่อยออกมำจำกสิ่งมีชีวิตเข้ำบ ำบัดผู้ป่วยโดยตรง เช่น ส่งก ำลังภำยใน เป็นต้น  ส่วน External 
Energy คือพลังบ ำบัดที่อำศัยจำกคลื่นพลังงำนจำกภำยนอกดึงผ่ำนตัวผู้ให้กำรบ ำบัด (Healer) แล้วส่งต่อไปยัง
ผู้รับกำรบ ำบัด เช่น โยเร เรกิ พลังกำยทิพย์ พลังจักรวำล เป็นต้น  
         2.5.2 Non-Biological Energy หมำยถึง พลังงำนบ ำบัดที่ไม่ได้อำศัยสิ่งมีชีวิต ได้แก่ Non-
Machine Energy คือพลังงำนบ ำบัดที่มนุษย์ไม่ได้ผลิตขึ้น เช่น แม่เหล็ก ผลึกหรือหินต่ำงๆ ส่วน Machine 
Energy คือพลังงำนบ ำบัดที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น อัลตร้ำซำวด์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ เครื่องปล่อยรังสีต่ำง  ๆ     
เป็นต้น 
หลักในการพิจารณาเลือกใช้การแพทย์ทางเลือก ควรค ำนึงถึงหลัก 4 ประกำร คือ 
 1. หลักประสิทธิผล คือจะต้องบรรเทำอำกำร หรือหำยจำกควำมทุกข์ทรมำนที่เป็นอยู่ได้  
 2. หลักควำมปลอดภัย คือจะต้องใช้ได้อย่ำงปลอดภัย ไม่มีภำวะแทรกซ้อน  
 3. หลักควำมคุ้มค่ำ คือจะต้องประหยัดค่ำใช้จ่ำยคุ้มค่ำสมกับรำคำ  
 4. หลักควำมมีเหตุผล คือจะต้องอธิบำยได้ตำมทฤษฏี กลไกกำรบ ำบัด หรือปรัชญำของกำรแพทย์
ทำงเลือกในแต่ละสำขำ  
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นวัตกรรม (Innovation)  

 ความหมายของนวัตกรรม  
       ส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (2547). ได้ให้ควำมหมำยว่ำ “นวัตกรรม” คือสิ่งใหม่ที่เกิดจำกกำร
ใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
        โรเจอร์ (Everette M. Rogers) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “นวัตกรรม” คือควำมคิด กำรกระท ำ 
หรือวัตถุใหม่ ๆ ซึ่งถูกรับรู้ว่ำเป็นสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวบุคคลแต่ละคนหรือหน่วยอ่ืน ๆ ของกำรยอมรับในสังคม 
(Innovation is a New Idea, Practice or Oject, Thai is Perceived as New by the Individual or Other 
Unit of Adoption) ดังนั้น นวัตกรรมอำจหมำยถึงสิ่งใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้ 
   1. สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยท ำมำก่อน 
   2. สิ่งใหม่ที่เคยท ำมำแล้วในอดีตแต่ได้มีกำรรื้อฟ้ืนขึ้นมำใหม่ 
   3. สิ่งใหม่ที่มีกำรพัฒนำมำจำกของเก่ำที่มีอยู่เดิม 
      จำกควำมหมำยข้ำงต้นในมุมมองของผู้เขียน นวัตกรรม หมำยถึง  สิ่งที่พัฒนำ หรือสร้ำงขึ้นใหม่  
จำกควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้ประสบกำรณ ์ควำมต้องกำรปรับปรุง / แก้ไขปัญหำ และสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงในกำรประดิษฐ์นวัตกรรมเพ่ือประโยชน์ทำงสังคมและเศรษฐกิจ 
    องค์ประกอบของนวัตกรรม  
      จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำมีกำรให้ค ำนิยำมของค ำว่ำ “นวัตกรรม” ในหลำยลักษณะ   
และหลำยแง่มุมที่แตกต่ำงกันออกไป ทั้งนี้ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ (2553 : 54)  ได้อธิบำยองค์ประกอบของ
นวัตกรรมมีอยู่ 3 ประกำร คือ 
   1. ควำมใหม่ (Newness) สิ่งที่จะได้รับกำรยอมรับว่ำ มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรรมได้นั้น
จะต้องมีก็คือ ควำมใหม่ หมำยถึง เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนำขึ้น ซึ่งอำจจะมีลักษณะเป็นตัวผลิตภัณฑ์บริกำร หรือ
กระบวนกำร โดยจะเป็นกำรปรับปรุงจำกของเดิมหรือพัฒนำขึ้นใหม่ก็ได้ 
   2. กำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) หมำยควำมว่ำ
สิ่งที่จะถือเป็นนวัตกรรมได้นั้นจะต้องเกิดจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นฐำนของกำรพัฒนำให้
เกิดข้ึนใหม ่ไม่ใช่เกิดจำกกำรลอกเลียนแบบกำรท ำซ้ ำ เป็นต้น 
   3. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Benefits) และสังคม (Social) ก็คือ กำรให้
ประโยชน์ใน เชิงเศรษฐกิจ หรือกำรสร้ำงควำมส ำเร็จในเชิงพำณิชย์ กล่ำวคือ นวัตกรรม จะต้องสำมำรถท ำให้
เกิดมูลค่ำเพ่ิม ขึ้นได้จำกกำรพัฒนำสิ่งใหม่นั้นๆ ซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นสำมำรถวัดได้เป็นตัวเงินโดยตรง 
และในเชิงสังคม เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำ ซึ่งไม่สำมำรถวัดเป็นตัวเงินได้ 
   จำกแนวคิดข้ำงต้น ผู้เขียนสรุปได้ว่ำ องค์ประกอบของ“นวัตกรรม” คือ สิ่งใหม่ที่เกิดจำกกำร
ใช้ควำมรู้ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
   แนวคิดของนวัตกรรมและการบริหารจัดการ  
              กีรติ ยศยิ่งยง (2552, หน้ำ 11) กล่ำวถึงนวัตกรรมขององค์กรซึ่งแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท 
คือ 
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   1) นวัตกรรมทำงธุรกิจขององค์กร (Business innovation) เป็นกำรปรับเพิ่มกำรด ำเนินธุรกิจ
ขององค์กร เพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้ำของบริบทโลกำภิวัฒน์ ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของลูกค้ำ รวมถึง
ควำมอยู่รอด และควำมสำมำรถเชิงกำรแข่งขันขององค์กร 
   2) นวัตกรรมทำงยุทธศำสตร์ขององค์กร (Strategy innovation) เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ เป้ำหมำย รวมถึงกำรปรับระบบโครงสร้ำงองค์กำร เพ่ือก ำหนดทิศทำง
หลักของกำรท ำธุรกรรมขององค์กรใหม่ และผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
   3) นวัตกรรมทำงทุนมนุษย์ (People innovation) เป็นกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และ
ทักษะที่เหมำะสม เพ่ือเอ้ือต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมบทบำทต่ำง ๆ ภำยใต้กระบวนกำรนวัตกรรม 
   4) นวัตกรรมทำงกระบวนกำร (Process innovation) เป็นกำรพัฒนำวิธีกำรผลิตหรือกำร
ปฏิบัติที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงขึ้นและต้นทุนกำรผลิตลดลงนวัตกรรม
ทำงกระบวนกำรประกอบด้วยนวัตกรรมกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี และนวัตกรรมกระบวนกำรทำงองค์กร 
   5) นวัตกรรมทำงสินค้ำและบริกำร (Product service innovation) เป็นกำรสร้ำงสินค้ำและ
บริกำรใหม่หรือพัฒนำ และปรับปรุงสินค้ำที่มีอยู่ หรือรวมสินค้ำที่มีอยู่เข้ำไปในสินค้ำใหม่เพ่ือเสนอคุณค่ำให้แก่
ลูกค้ำและประโยชน์ที่ลูกค้ำจะได้รับ โดยค ำนึงถึงกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงำนที่
จะท ำให้เกิดผลในเชิงพำณิชย์ 
   6) นวัตกรรมทำงกำรตลำด (Marketing innovation) เป็นกำรพัฒนำวิธีกำรท ำกำรตลำด
รูปแบบใหม่ที่ให้ควำมส ำคัญกับบรรจุภัณฑ์ ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย กำรสื่อสำรกำรตลำด และกำรส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรให้กับลูกค้ำ รวมถึงกำรประเมินและกำรท ำนำยควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
    
ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำนเวบไซต์ ซึ่ง
เป็นนวัตกรรมทำงสินค้ำและบริกำร (Product service innovation) เป็นกำรพัฒนำและปรับปรุงบริกำรที่มี
อยู่ โดยค ำนึงถึงกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำที่เกิดขึ้นกับทุกหน่วยงำน และเป็นนวัตกรรมทำงกระบวนกำร 
(Process innovation) ทีเ่ป็นกำรพัฒนำวิธีกำรผลิตหรือกำรปฏิบัติที่แตกต่ำงไปจำกเดิม เพ่ือให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลสูงขึ้นและต้นทุนกำรผลิตลดลงด้วยกระบวนกำรทำงเทคโนโลยี ดังนั้นผู้เขียนจึงศึกษำทฤษฎี
กำรยอมรับเทคโนโลยี เพ่ือจะน ำข้อมูลไปใช้ส ำหรับกำรศึกษำกำรยอมรับของผู้ใช้งำนในล ำดับต่อไป 
 กำรพัฒนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในองค์กรต้องค ำนึงถึงปัจจัยหรือทฤษฎีต่ำง ๆ  ในกำร
ยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือใช้อธิบำยถึงเหตุผลและวิธีในกำรยอมรับกำรใช้งำนของแต่ละ
บุคคลหรือแต่ละองค์กร จำกกำรศึกษำเอกสำรและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีหลำยทฤษฎีที่น ำมำประยุกต์ใช้อย่ำง
แพร่หลำย ผู้วิจัยมุ่งเน้นน ำเสนอทฤษฎีแบบจ ำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี  (Technology Acceptance 
Model:TAM) (Davis,1989) โดยทฤษฎีดังกล่ำวนี้ มีปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องสำมำรถอธิบำยควำมหมำยของ
ปัจจัยกำรยอมรับเทคโนโลยี ได้ดังภำพที่ 1  
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ภำพที ่1  แบบจ ำลองกำรยอมรับของผู้ใช้งำนเทคโนโลยี (Davis,1989) 

 
แบบจ ำลองกำรยอมรับของผู้ใช้งำนเทคโนโลยี โดยมีควำมหมำยของแต่ละปัจจัย ดังนี้   
  1. ตัวแปรภำยนอก (External Variable) หมำยถึง ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกำรรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับ และกำรรับรู้ว่ำเป็นควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน เช่น ข้อมูลประชำกรศำสตร์ ประสบกำรณ์ อิทธิพลจำกสังคม  
บรรทัดฐำนของบุคคลที่อยู่โดยรอบ เป็นต้น  
  2. กำรรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมำยถึง กำรรับรู้ในแต่ละบุคคลว่ำเทคโนโลยีหรือ 
นวัตกรรมมีส่วนช่วยพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ส่งผลท ำให้เกิดประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต เช่น      
ลดควำมเสี่ยง ลดค่ำใช้จ่ำย มีควำมสะดวกรวดเร็วขึ้น มีควำมปลอดภัยและมีควำมทันสมัย    
   3. กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยต่อกำรใช้งำน (Perceived ease of use) หมำยถึง ปัจจัยที่ก ำหนดในแง่
ปริมำณหรือควำมส ำเร็จที่ได้รับว่ำตรงกับควำมต้องกำรหรือที่คำดหวังไว้หรือไม่  ต้องมีควำมง่ำยในกำรเรียนรู้ที่
จะใช้งำน ขั้นตอนกำรใช้งำนไม่ยุ่งยำกซับซ้อน ลดเวลำในกำรท ำงำน หำข้อมูลได้ง่ำยและไม่ต้องใช้ควำม
พยำยำมมำกในกำรใช้งำน 
  4. ทัศนคติที่มีต่อกำรใช้งำน (Attitude towards use) หมำยถึง ควำมคิด ควำมเข้ำใจ ควำมคิดเห็น 
ควำมรู้สึกว่ำเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ สนใจหรือไม่สนใจ เป็นภำวะทำงจิตใจของกำร
เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และถูกปรับตัวต่อกำรใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 
  5. ควำมตั้งใจแสดงพฤติกรรมกำรใช้ (Behavioral Intention) หมำยถึง กำรแสดงออก กำรปฏิบัติ
หรือกำรท ำกิจกรรมเพ่ือจัดสรรเวลำส ำหรับกำรจัดกำรกับภำระหน้ำที่ต่ำง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวัน มีควำม
พร้อม ควำมตั้งใจที่ผู้ใช้พยำยำมใช้งำนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม   
  6. กำรยอมรับหรือกำรใช้ระบบจริง (Actual System Use ) หมำยถึงกำรยอมรับและกำรตัดสินใจที่
จะน ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนั้นไปใช้จริงอย่ำงเต็มที่และสม่ ำเสมอ   
 
นวัตกรรมการบริการด้านการแพทย์ทางเลือกผ่านเว็บไซต์  

ด้วยควำมท้ำทำยด้ำนสุขภำพที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีรำยงำนจำกทั่วโลกในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่ำนมำจำกสมำชิก 179 ประเทศ แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำประเทศต่ำง ๆ ก ำลังตระหนักถึง
บทบำทของกำรแพทย์ดั้งเดิม กำรแพทย์ผสมผสำนในระบบสุขภำพระดับประเทศมำกขึ้น (World Health 
Organization, 2019, p.5)  
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กระทรวงสำธำรณสุข โดยกองกำรแพทย์ทำงเลือก ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยใต้กรมกำรแพทย์แผนไทย
และกำรแพทย์ทำงเลือก มีอ ำนำจและหน้ำที่ส ำคัญในกำรคัดกรองศำสตร์ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำองค์ควำมรู้  
พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรคุ้มครองผู้บริโภค ประสำนควำมร่วมมือ ตลอดจนก ำกับ 
และสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกด้ำนกำรแพทย์แผนจีนและกำรแพทย์ทำงเลือกในระบบบริกำรสุขภำพ และ
กำรดูแลสุขภำพในชีวิตประจ ำวันของประชำชน (กระทรวงสำธำรณสุข. 2561) ได้น ำเทคโนโลยีดิจิทัลผ่ำนเว็บไซต์ 
www.thaicam.go.th มำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจและหน้ำที่ในทุก ๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กำรพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ กำรคุ้มครองผู้บริโภค และกำรจัดบริกำร
สุขภำพด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพ และผลผลิตตำมภำระกิจที่ได้รับมอบหมำย (กอง
กำรแพทย์ทำงเลือก, 2563) ดังแสดงในภำพที่ 2 

 
 ภาพ ค าอธิบาย 

 

จากรูปแสดงหน้าแรกของเวบไซต์ 
ซึ่งมีแถบแสดงข้อมูล เกี่ยวกับเรำ 
ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
และแสดงเมนูหลัก 9 เมนู ประกอบด้วย  
บริกำรประชำชน  งำนวิจัย ควำมรู้ส ำหรับ
ประชำชน ตรวจสอบบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์
ทำงเลือก ตรวจสอบสถำนศึกษำด้ำนกำรแพทย์
ทำงเลือก ตรวจสอบสถำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์
ทำงเลือก เครือข่ำย บทควำม ดำวน์โหลด 

 

1. เมนูบริการประชาชน 
ผู้ใช้บริกำรจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำรำงกำร
จัดบริกำรของศูนย์กำรแพทย์ทำงเลือก 
ทั้งนี้ สำมำรถนัดหมำยรับบริกำร  
และลงทะเบียนเพื่อเข้ำรับบริกำรได้  
 

http://www.thaicam.go.th/
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 ภาพ ค าอธิบาย 

 

2. เมนูงานวิจัย  

ค้นหำข้อมูลเกี่ยวกับงำนวิจัยด้ำนกำรแพทย์

ทำงเลือก โดยเลือก READ MORE ในหัวข้อ

งำนวิจัยนั้น เพ่ือรับรำยละเอียดของข้อมูล

เกี่ยวกับงำนวิจัยเพ่ืออ่ำน และดำวน์โหลด

เอกสำรงำนวิจัยได้ 

 

3.เมนูความรู้ส าหรับประชาชน  
องค์ควำมรู้ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกที่
ประชำชนสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ดูแลสุขภำพ จัดเป็น เรื่องรำว / ศำสตร์
กำรแพทย์ทำงเลือก วิธีบ ำบัดโรค  
เฉพำะประเด็น 

 

4.เมนูตรวจสอบบุคลากรด้านการแพทย์
ทางเลือก  
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลควำมรู้/กำรอบรม
ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกของบุคคลได้ โดย
ระบุชื่อ – สกุล (ภำษำไทย/ภำษำอังกฤษ) 
ทั้งนี้ บุคลำกร สำมำรถสมัครลงทะเบียน และ
เพ่ิมเติม / แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล  
เพ่ือแสดงข้อมูลของตนเองผ่ำนเว็บไซต์ได ้ 
 

 

5.เมนูตรวจสอบสถานศึกษาด้านการแพทย์
ทางเลือก  
สำมำรถตรวจสอบข้อมูลสถำนศึกษำด้ำน
กำรแพทย์ทำงเลือก จำกชื่อหลักสูตร หรือชื่อ
สถำนศึกษำ ทั้งนี้ สถำนศึกษำ สำมำรถสมัคร
ลงทะเบียน และเพ่ิมเติม / แก้ไขข้อมูล เพ่ือ
แสดงข้อมูลของสถำนศึกษำผ่ำนเว็บไซต์ได้ 
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 ภาพ ค าอธิบาย 

 

6. เมนูตรวจสอบสถานบริการด้าน
การแพทย์ทางเลือก  
สำมำรถตรวจสอบโดยระบุจำกประเภทของ
กำรบริกำร หรือชื่อสถำนบริกำร  
ทั้งนี้ สถำนบริกำร สำมำรถสมัครลงทะเบียน 
และเพ่ิมเติม / แก้ไขข้อมูล เพ่ือแสดงข้อมูล
ของสถำนบริกำรผ่ำนเว็บไซต์ได้ 

 

7. เมนูเครือข่าย 
โดยจัดแบ่งเป็นเครือข่ำยในประเทศ  
และเครือข่ำยต่ำงประเทศ  
ซึ่งจะแสดงรำยละเอียดควำมร่วมมือ (MOU) 
และแสดงหน้ำเวบไซต์ของเครือข่ำย 

 

8.เมนูบทความ 
ค้นหำบทควำมวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์

ทำงเลือก โดยเลือก READ MORE ในหัวข้อ

บทควำมนั้นเพ่ือรับรำยละเอียดของข้อมูล

บทควำมนั้นเพ่ืออ่ำน และดำวน์โหลดเอกสำร

บทควำมได ้

 

9. เมนูดาวน์โหลด โดยจัดหมวดหมู่ ดังนี้ 
1. วำรสำรกำรแพทย์ทำงเลือก 

2. หนังสือ (E – Book) 

3. วิดีโอ (Video) 

4. อินโฟกรำฟฟิค (Infographic) 

5. เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ /อบรม 

ภำพที ่2  นวัตกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำนเว็บไซต์ (กองกำรแพทย์ทำงเลือก, 2563) 
 

จำกภำพที่ 2 แสดงเมนู / ฟังก์ชั่นกำรท ำงำนนวัตกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำนเว็บไซต์    
มี 9 เมนู ประกอบด้วย 1) บริกำรประชำชน 2) งำนวิจัย 3) ควำมรู้ส ำหรับประชำชน 4) ตรวจสอบบุคลำกร
ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก 5) ตรวจสอบสถำนศึกษำด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก 6) ตรวจสอบสถำนบริกำรด้ำน
กำรแพทย์ทำงเลือก 7) เครือข่ำย 8) บทควำม  9) ดำวน์โหลด 
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กรอบการวิเคราะห์เนื้อหาที่น าเสนอ ด้านข้อเสนอแนะส าหรับผู้ใช้บริการ 
จำกกำรทบทวนวรรณกรรม พบว่ำ นวัตกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำน 

เว็บไซต์ ถือเป็นนวัตกรรมกำรบริกำรในกำรพัฒนำและถ่ำยทอดควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ     
กำรคุ้มครองผู้บริโภค กำรสื่อสำรองค์กร และกำรจัดบริกำรสุขภำพด้ำนกำรแพทย์ทงเลือก เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพ และผลผลิตตำมภำระกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยมีประโยชน์ ดังนี้ 

1. กองกำรแพทย์ทำงเลือก นวัตกรรมกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกผ่ำนเว็บไซต์ ช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภำพกำรน ำเสนอข้อมูล องค์ควำมรู้ และกำรสื่อสำรของกองกำรแพทย์ทำงเลือก กับกลุ่มเป้ำหมำยได้
อย่ำงเป็นวงกว้ำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กร ขยำยกลุ่มเป้ำหมำย และ
เพ่ิมควำมสะดวกให้กับกลุ่มผู้บริโภคให้เข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกได้ตลอดเวลำ   

2. ประชำชน จะได้รับสื่อที่สร้ำงควำมรู้ที่สร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ สำมำรถตรวจสอบบุคลำกร 
สถำนบริกำร สถำนศึกษำ ด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก สำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกที่ควำม
ปลอดภัย ได้มำตรฐำน อันเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคและสนับสนุนกำรดูแลสุขภำพในชีวิตประจ ำวันของ
ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

3. สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐและเอกชน สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนบริกำรสุขภำพในกำร 
กำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตของผู้ป่วย ชุมชน 
   

บทสรุป 
  ตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของกองกำรแพทย์ทำงเลือก กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
กระทรวงสำธำรณสุขตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น โดยได้น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนในกำรด ำเนินงำนผ่ำน
เว็บไซตใ์ห้ผู้ใช้บริกำรซึ่งประกอบด้วยสถำนบริกำรสุขภำพทั้งภำครัฐและเอกชน สถำนศึกษำทุกระดับ ตลอดจน
บุคลำกรสำธำรณสุข และประชำชน ได้ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงด้ำนวิชำกำรในทุกรูปแบบ 
เช่น ต ำรำวิชำกำร หนังสือ บทควำม วิดีโอ อินโฟกรำฟฟิค งำนวิจัย เป็นต้น งำนบริกำรตรวจรักษำด้วย
กำรแพทย์ทำงเลือก กำรตรวจสอบข้อมูลควำมรู้  / กำรฝึกอบรมของบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก         
กำรตรวจสอบสถำนศึกษำด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก กำรตรวจสอบสถำนบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือก ทั้งนี้ 
เพ่ือกำรเข้ำถึงวิชำกำร และบริกำรที่ปลอดภัย ได้มำตรฐำน ซึ่งจำกกำรทบทวนวรรณกรรม สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

 เว็บไซต์ เป็นสิ่งที่สังคมยุคใหม่รู้จักกันดีเพรำะเป็นสื่อในกำรน ำเสนอข้อมูลหรือเรื่องรำวผ่ำนทำง
อินเทอร์เน็ต มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งำนในกำรช่วยให้องค์กรเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์ขององค์กรให้น่ำเชื่อถือ ทันสมัย และเป็นสำกล กำรขยำยช่องทำงและเพ่ิม
ควำมสะดวกให้กับกลุ่มผู้บริโภคให้เข้ำถึงสินค้ำหรือบริกำรได้ตลอดเวลำ โดยกำรน ำเสนอเนื้อหำนี้สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์ทำงเลือกตำมภำระกิจของกองกำรแพทย์ทำงเลือก 
ตลอดจนสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐและเอกชน ได้น ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และกำร
ดูแลสุขภำพของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
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