
315

๖ บทที่ 

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติได ม ีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนอยางมาก 

กลาวไดวา ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพและการแพทยพื้นบานนั้นไดถูกยอมรับอยาง

เปนทางการ มีพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางกฎหมายก็ดวยกระบวนการสมัชชาสุขภาพ 

แหงชาติ  

เริ่มตนที่การพัฒนาองคความรู พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๓  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดเริ่มการพัฒนาองคความรูการแพทย

นอกกระแสหลัก โดยเริ่มจากการสัมมนา “การแพทยแบบผสมผสานและการพึ่ง

ตนเองดานสุขภาพ” ในการประชุมจัดการการปฏิรูประบบสุขภาพไทย เมื่อวันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๔๒ ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยเนนการนำการแพทย

ทางเลือก (การแพทยแบบผสมผสาน) มาใชในระบบบริการ/ระบบสุขภาพ 

สถานการณการขบัเคลือ่นภมูปิญญาทองถิน่ดานสขุภาพ 
การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน  
และการแพทยทางเลือก  
ผานกระบวนการสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
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ขอเสนอประเด็นสำคัญ ไดแก กลไกในการกำหนดนโยบายและการคัดกรอง

ศาสตร การวิจัย การทบทวนกฎหมาย การปรับหลักสูตรการสอนบุคลากรสาธารณสุข

แผนปจจุบัน การนิยามชื่อระบบการแพทยระบบตางๆ และการมีสวนรวมในการปฏิรูป

ระบบสุขภาพ 

ตอมาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดจัดประชุมสัมมนาเครือขาย 

การแพทยว ิถ ีไทยปจจุบัน ณ ศูนยสงเสริมสุขภาพมิชช่ัน มวกเหล็ก วันที่ ๓๐ 

เมษายน–๒ พฤษภาคม ๒๕๔๓ โดยไดใชคำ “การแพทยวิถีไทยปจจุบัน” เปน 

ความหมายที่ครอบคลุม การแพทยแผนไทย ภูมิปญญาพื้นถิ่นของชนชาติตางๆ ที่มาสู 

สังคมไทยในรูปการแพทยทางเลือกอื่นๆ ไมใชพัฒนาศาสตรการแพทยทางเลือกโดดๆ 

แตเปนการแพทยทางเลือกที่ถูกเลือกรับ ปรับใชกับสังคมไทย โดยเนนการพึ่งตนเอง 

หลังการสัมมนาทางวิชาการ ๒ ครั้ง สวรส. และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 

(สปรส.) เห็นความสำคัญของระบบการแพทยนอกกระแสหลักที่จะมีบทบาทในการ 

ปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไทย และควรมีการกำหนดเปนสาระบัญญัต ิใน 

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติที่กำลังเริ่มตนดำเนินการอยู จึงไดมอบหมายให นายยงศักดิ์  

ตันติปฎก นางสาวปทมาวดี กสิกรรม นางสาวรุจินาถ อรรถสิษฐ นางสาวปารณัฐ  

สุขสุทธิ์ และนายโอภาส เชษฐากุล ทำรายงาน “การสังเคราะหองคความรูสูการ

ปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทยทางเลือกในระบบสุขภาพไทย” 

เพื่อวิเคราะหสถานการณรวมของระบบการแพทยทางเลือกในประเทศไทย ศึกษา

ทบทวนบทเรียนจากตางประเทศ สังเคราะหแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 

การแพทยทางเลือกใหเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพไทย รวมทั้งสังเคราะหขอเสนอ

สาระบัญญัติสุขภาพแหงชาติ รายงานฉบับนี้มีความสำคัญตอการขับเคลื่อนภูมิปญญา

ทองถิน่ดานสุขภาพ และถือเปนรายงานฉบับแรกที่วิเคราะหภาพรวมของระบบการแพทย 

ที่อยูนอกกระแสหลักในสังคมไทย 

 

สาระสำคัญของรางรายงานฉบับป พ.ศ. ๒๕๔๓ คือ การจัดกลุมระบบ 

การแพทยที่อยูนอกกระแสหลัก เปนการแพทย ๓ ระบบไดแก การแพทย 

พื้นบาน การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ซึ่งรายงานฉบับนี ้ให 

การยอมรับและยกสถานะการแพทยพื้นบานเปนระบบการแพทยอีกระบบ

หนึ่งซึ่งแยกจากระบบการแพทยแผนไทย (ที่ผานมาสถานะการแพทย 

พื้นบานนั้นคลุมเครือและถือเปนสวนหนึ่งของระบบการแพทยแผนไทย หรือเปน

ระบบการแพทยแผนไทยที่ยังไมพัฒนา เมื่อพัฒนาแลวจะปรับเปลี่ยนการแพทย

แผนไทยตอไป) 
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การแพทยพื้นบาน 
สาระสำคัญของการแพทยพื้นบานคือ การสืบทอดความรูตอคนรุนใหมขาดคนสนใจ 

ไมมีระบบการเรียนการสอน ไมมีสถาบันการผลิต หมอพื้นบานสวนใหญเปนชาวบานไมได

ประกอบอาชีพเปนหมอพื้นบาน แตชวยเหลือผูอื่นในฐานะเพื่อนบานและคนในชุมชน ซึ่งทำให 

คนรุนใหมไมสนใจสืบตอ เพราะตองประกอบวิชาชีพเพื่อเลี้ยงตัว หมอพื้นบานเริ่มรวมตัวเปน

เครือขาย  

รายงานฉบับนี้เสนอให ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาและกำหนดบทบาทกับขอบเขต

หมอพื้นบานใหอยูในชุมชนเทานั้น 

การแพทยแผนไทย 
สาระสำคัญคือ การแพทยแผนไทยมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของสังคมไทยมา

ยาวนานนับตั้งแตอดีต จุดเริ่มในการเปลี่ยนแปลงและลดบทบาทการแพทยแผนไทย เริ่มตั้งแต

การกอตั้งโรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๓๑ และโรงเรียนแพทย ป พ.ศ. ๒๔๓๓ จนกระทั่ง 

การยกเลิกการสอนวิชาแพทยแผนไทยในโรงเรียนแพทย (พ.ศ. ๒๔๕๘) ทำใหการแพทยแผนไทย 

ตองดิ้นรนเอาตัวรอดโดยการอุปถัมภจากวัดตางๆ และไดมีการจัดตั้งสมาคม ชมรมตางๆ  

ดานการแพทยแผนไทย 

จากนโยบายสงเสริมการสาธารณสุขมูลฐานขององคการอนามัยโลก พ.ศ. ๒๕๒๑ 

ไดเกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องการพึ่งตนเอง และทำใหการแพทยแผนไทยไดรับการยอมรับและ

ฟนฟูใหมีบทบาทในการดูแลสุขภาพอีกครั้ง เกิดกิจกรรมสำคัญๆ ในการฟนฟูและพัฒนาการ

แพทยแผนไทยมากมาย ที่สำคัญไดแก  

โครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการฟนฟู 

การนวดไทย การจัดตั ้งโรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย การจัดตั้งสมาพันธแพทยแผนไทย 

แหงประเทศไทย เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายที่สำคัญคือ พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒  

ไดใชคำ “การแพทยแผนไทย” แทน “การประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ” และยกเลิกขอ

จำกัดที่หามใชความรูทางวิทยาศาสตรในการแพทยแผนไทย เพิ่มประเภทอื่นๆ ในการแพทย

แผนไทย (ทำใหการนวดไทยกลับมาเปนการประกอบวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ประเภท

นวดไทยตอมา) และเปดใหมีการบริการการแพทยแผนปจจุบันและแผนไทยในสถานบริการ

เดียวกันได 
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รายงานยังไดนำเสนอขอเสนอสาระบัญบัติเพื่อประกอบการจัดทำ พ.ร.บ. 

สุขภาพแหงชาติโดย ไดเสนอสาระสำคัญ ๒ ดานใหญๆ คือ สิทธิของประชาชนใน

การใชบริการ และบทบาทของรัฐในการสงเสริมการแพทยนอกกระแสหลัก และมี

ขอเสนอใหมีกลไกการขับเคลื่อนโดยจัดตั้ง “สภานโยบายสุขภาพทางเลือก” ภายใต 

“สภานโยบายสุขภาพแหงชาติ” 

การแพทยทางเลือก 
พบวา ในประเทศไทยมีการแพทยทางเลือกที่นำเขามาสูสังคมไทยไมนอยกวา ๓๘

ศาสตร และอีก ๓๕ ศาสตร มีการดำเนินงานแลว ในระบบบริการสาธารณสุข (ยงศักดิ์ 

๒๕๔๔)  

การเขามาและการใชแพทยทางเลือกในประเทศไทยมีหลายแนวทาง เชน เขามากับวิถี

ชีวิตของกลุมชนชาติตางๆ เชน ชาวจีน ชาวอินเดียในไทย การมีกลุมองคกรตางๆ (ชีวจิต 

ชมรมอยูรอยป ฯลฯ) กลุมองคกรที่มีสมาชิกขนาดใหญ (มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน 

ดวยกิจกรรมทางศาสนา มูลนิธิเพื่อฝกพลังจักรวาล ฯลฯ) กลุมที่เปนธุรกิจขายตรง องคกร

พัฒนาเอกชน คลินิก สถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานบริการสาธารณสุขภาครฐั 

 

โดยภาพรวมแลวการแพทยทางเลือกเติบโตในสังคมไทย เนื่องจากกระแสความตื่นตัว

ในระดับสากล ทำใหมีผลตอทัศนะคติของชนชั ้นกลางในสังคมไทย ซึ่งเปนกลุมคนที่ม ี 

การศึกษาและสนใจการดูแลสุขภาพ  

การแพทยแผนจีน แมจะถือวาเปนการแพทยทางเลือกสำหรับประเทศไทย แตก็ไมไดมี

ความแปลกแยกกบัวฒันธรรมไทย ทัง้น้ีเน่ืองจากมีกลุมคนเช้ือชาติจีนเปนจำนวนมากในประเทศไทย  

(ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน) และมีบทบาทสูงในสังคมไทย การแพทยแผนจีน นับเปนการแพทย

ทางเลือกที่ถูกยอมรับอยางเปนทางการ โดยประกาศอนุญาตใหบุคคลทำการประกอบโรค

ศิลปะโดยอาศัยศาสตรการแพทยแผนจีน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

การแพทยทางเลือกอื่นยังไมสามารถมีบทบาทอยางเปนทางการโดยเฉพาะในระบบ

บริการสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องจากตองดำเนินการตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 

๒๕๔๒ 
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ตอมา นายยงศักดิ์ ตันติปฎก และคณะ ไดจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็น 

จากกลุมเปาหมาย ๓ กลุมที่เกี่ยวของ ไดแก กลุมหมอพื้นบาน กลุมแพทยแผนไทย 

กลุมแพทยทางเลือก เฉพาะกลุมหมอพื้นบาน ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็น ๓ ครั้ง 

โดยจัดเวทีเครือขายหมอพื้นบานภาคอีสาน ภาคเหนือ และในเครือขายภูมิปญญาไท 

จากผลการจัดเวทีเครือขาย คณะผู ศึกษาไดจัดทำรายงานการศึกษาฉบับ

สมบูรณในป พ.ศ. ๒๕๔๔ และไดยกรางขอเสนอสาระบัญญัติในราง พ.ร.บ.สุขภาพ

แหงชาติ ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับ หมอพื้นบานและชุมชนทองถิ่นโดยตรง ไดแก 

 

“ศักยภาพของระบบสุขภาพและการแพทยทุกระบบที่ม ีอยู ในสังคมไทย  

โดยเฉพาะการแพทยพื้นบานและการแพทยแผนไทย ตองไดรับการสงเสริมและพัฒนา

อยางตอเนื่อง เพื่อผสมผสานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสุขภาพของประชาชน” 

 

หลักการที่เสนอนี ้ ถือเปนการเป ดพื้นที่ทางสังคมและกฎหมายของ 

การแพทยพื้นบานใหมีที่ทางอยูในระบบสุขภาพแหงชาติ โดยตองไดรับการ 

สงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะที่ผานมา สถานภาพของการแพทยพื้นบาน

ตกอยูภายใตพันธนาการของกฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะมาเปนเวลาชานาน 

จนยากที่จะพัฒนาใหสามารถนำมาใชประโยชนไดจริงในบริบทของสังคมยุคปจจุบัน  

ยังมีขอเสนอซึ่งเกี่ยวของกับการรับรองสิทธิและอำนาจของชุมชนในการจัดการ

กับระบบสุขภาพของทองถิ่นไดเอง ดังนี้ 

 

“รัฐตองกระจายอำนาจในการดูแลสุขภาพของประชาชนใหแกชุมชนทองถิ่น เพื่อ

ใหสามารถเลือกรับและปรับใชระบบสุขภาพและการแพทยที่เหมาะสมและ

สอดคลองกับแตละทองถิ่น ชุมชนทองถิ่นมีสิทธิในการอนุรักษหรือฟ นฟู 

ภูมิปญญาการแพทยพื ้นบานของทองถิ่น รวมทั ้งสามารถมีสวนรวมในการ

จัดการ พัฒนา และใชประโยชนจากการแพทยพื้นบานและสมุนไพรไดอยาง 

ยั่งยืน” 
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ขอเสนอขางตน เปนการเรียกรองตอรัฐใหคืนอำนาจและทรัพยากรในการ

จัดการสุขภาพแกทองถิ่น และถือสิทธิตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

มาตรา ๔๖ ที่วา “ชุมชนมีสิทธิในการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจากภูมิปญญาของ

ทองถิ่นไดอยางย่ังยืน....” ซึ่งนับไดวา ขอเรียกรองดังกลาวเปนการทวงอำนาจของชุมชน

ทองถิ่นคืนจากรัฐสวนกลาง เพราะหากเรียกรองเพียงใหรัฐแกไขบทบัญญัติของกฎหมาย

ตางๆ ไมวาจะเปน กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายยา กฎหมายสถาน

พยาบาล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของเทานั้น คณะผูศึกษามองเห็นวายังเปนการแกไข

ภายใตกรอบที่รัฐสวนกลางมีอำนาจอยางเต็มเปยม และกฎหมายในระดับชาติบางครั้งก็

ไมสามารถตอบสนองตอความเปนทองถิ่นที่หลากหลายไดอยางสอดคลอง  

ในสวนขอเสนอเกี่ยวกับกลไกพัฒนานโยบาย คณะผูศ ึกษาเสนอใหมี 

คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทำหนาที่ในการพัฒนาโดยตรง ดังขอเสนอที่วา 

 

“รัฐตองกำหนดใหมี “คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทย” อยูภายใต 

“สภาการสุขภาพแหงชาติ” ซึ่งเปนองคกรอิสระที่มาจากการมีสวนรวม 

ของประชาคมสุขภาพวิถีไทย เพื่อกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลไก โครงสราง  

แผนงานและทรัพยากรในการพัฒนาระบบสุขภาพวิถีไทเขาสูระบบสุขภาพ 

ของชาติ” 

 

กลไกตามขอเสนอนี้ เปนกลไกที่เนนความเปนอิสระจากฝายการเมืองและ

ระบบราชการ โดยมีสวนรวมจากภาคประชาสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวา คณะผูศึกษา

ตองการเห็นการพัฒนาการแพทยพื้นบานที่กาวพนจากการพัฒนาแบบเดิมที่อาศัยกลไก

ของราชการเปนหลักในการทำงาน เพราะการแพทยพื้นบานเปนระบบการแพทยที่ดำรง

อยูในภาคประชาชน ซึ่งหากภาคราชการทำหนาที่เปนเพียงฝายสนับสนุน โดยใหชุมชน

และภาคประชาชนเปนหลักในการพัฒนาระบบบริการที่สอดคลองกับทองถิ่น นาจะเปน

แนวทางที่เหมาะสมตอการพัฒนาการแพทยพื้นบานมากกวา 
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จากการพัฒนาองคความรูสูการเคล่ือนไหวทางสังคม 
ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) โดย 

คณะอนุกรรมการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติไดจัดทำ (ราง) กรอบความคิดระบบ

สุขภาพแหงชาติออกมาเผยแพรในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๔๔ เพื่อเปนสื่อตั้งตนใหเวที

ตางๆและผูสนใจพิจารณา ใหความคิดเห็น เพื่อใหไดกรอบความคิดระบบสุขภาพที่ 

พึงประสงคของสังคมไทย สำหรับนำไปยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติตอไป 

ขณะเดียวกัน สปรส. ไดตั ้งคณะทำงานชุดหนึ่ง จัดทำโครงการเสริมสราง 

เครือขายการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทยทางเลือก และประชาคม

สุขภาพทางเลือกขึ ้น เพื่อใหเครือขายทั้ง ๔ เครือขาย เขารวมในการปฏิรูประบบ

สุขภาพแหงชาติ และเปนตัวแทนของประชาคมสุขภาพทางเลือก ในชวงเดือนมิถุนายน 

ถึงกรกฎาคม ๒๕๔๔ ซึ่งไดมีการจัดเวทีประชุม ๑๘ เวที เพื่อจัดทำขอเสนอตอ  

(ราง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแหงชาติ โดยเปนเวทีหมอพื ้นบานภาคเหนือ  

และภาคอีสาน ๘ เวทีใน ๗ จังหวัด ไดแก เวทีหมอพื้นบานเชียงใหม เชียงราย 

อุบลราชธานี สุรินทร อุดรธานี ขอนแกน และมหาสารคาม 

 

ขอคิดเห็นจากเวทีหมอพื้นบาน ไดนำเขาไปสูการพิจารณาพรอมๆ กับขอเสนอ

จากเวทีแพทยแผนไทย เวทีแพทยทางเลือก และเวทีประชาคมสุขภาพทางเลือก ในการ

ประชุมเพื่อสังเคราะหภาพรวมของขอเสนอจากเครือขายการแพทยแผนไทย การแพทย

พื้นบาน การแพทยทางเลือก และประชาคมสุขภาพทางเลือก ซึ่งขอเสนอทั้งหมดได

สังเคราะหรวมกับขอเสนอสาระบัญญัติจากการสังเคราะหองคความรูของคณะผูศึกษา 

ไดขอเสนอสาระบัญญัติจำนวน ๑๔ ขอ ซึ่งขอเสนอดังกลาวไดนำไปเสนอในการประชุม

สาธิตสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

นอกจากนี้ สปรส. ไดประสานใหเครือขายรับผิดชอบในการจัดเวทีวิชาการ 

หองยอย เรื่อง “สุขภาพวิถีไท : รากฐานทางวัฒนธรรม” ในวันที่ ๕ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวิทยากร ประกอบดวย พอหมอพื้นบานจากจังหวัดสกลนคร และ

อุบลราชธานี ผูแทนประชาคมสุขภาพองครวม และแพทยทางเลือกจากโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี เวทีวิชาการในหองยอยนี้ ไดนำเสนอใหเห็น

ความสำคัญของการกลับไปใชภูมิปญญาทองถิ่นในการแกไขปญหาตางๆ ที่ชุมชนกำลัง

ประสบอยู โดยเฉพาะปญหาหนี้สิน มีการนำเสนอตัวอยางการใชภูมิปญญาทองถิ่น 
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ดานสุขภาพมาใชประโยชนในระดับชุมชนและประชาคม ไมวาจะเปนอาหาร พืชผัก 

พื้นบาน สมุนไพร การออกกำลังกาย การนวด และสมาธิภาวนา 

มีการนิยามและใชคำ ระบบสุขภาพวิถีไท โดยมุงหวังจะใหคำนี้ครอบคลุม 

การแพทยพื้นบาน การแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก 

 

จากการเคล่ือนไหวทางสังคมสูการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 
ภายหลังจากงานตลาดนัดสุขภาพ ขอเสนอจากการประชุมสาธิตสมัชชาและ

กระแสการตอบรับตอภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพของผูเขารวมงานตลาดนัด ไดนำไป

สูการสังเคราะหยกรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่ง

ทำให “ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ” ไดปรากฏอยูภายใตหมวด ๖ ภารกิจดาน

สุขภาพ สวนที่ ๔ ประกอบดวย ๓ มาตรา ไดแก 

มาตรา ๘๑ เปนบทบัญญัติที่ระบุในเชิงหลักการวา รัฐตองสงเสริมสนับสนุน

การใชภูมิปญญาทองถิ่น ดานสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองและใหมี

ทางเลือกที่หลากหลาย 

มาตรา ๘๒ กลาวถึงแนวทางและมาตรการในการสงเสริมสนับสนุน ไดแก 

การจัดระบบรับรอง การพัฒนาองคความรูและมาตรฐาน การ 

จัดตั้งองคกรดูแลกันเอง ตลอดจนมาตรการตางๆ 

มาตรา ๘๓ ระบุวา ใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจัดใหมีกลไกเพื่อทำงาน

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรการใชภูมิปญญาทองถิ่นดาน

สุขภาพเปนการเฉพาะ 

 

 คณะอนุกรรมการฯ ไดมีคำชี ้แจงไวทายมาตรา ๘๓ อางรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๔๖ ซึ่งกลาวถึง สิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในการอนุรักษ

ฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และระบุวาเนื่องจากเปนเรื่องถูกทอดทิ้งมานาน 

จึงกำหนดใหมีกลไกขึ้นมาดูแลเปนการเฉพาะ (คณะอนุกรรมการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพ

แหงชาติ ๒๕๔๕:๓๗) 
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รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติฉบับดังกลาว ไดรับการเผยแพรไปยังเวที 

รับฟงความคิดเห็นในระดับอำเภอ เวทีรับฟงความเห็นเฉพาะประเด็น เวทีสมัชชา

สุขภาพจังหวัดทุกจังหวัด ในชวงเดือนมีนาคม–กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ และทำ 

ประชาพิจารณรอบสุดทายในสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๔๕ 

ในงานสมัชชาแหงชาติ ป ๒๕๔๕ เครือขายสุขภาพวิถีไท ซึ่งยังมีเครือขาย

หมอพื้นบานเกาะเกี่ยวกันอยู ไดรับการประสานงานจาก สปรส. ในการจัดสมัชชา

สุขภาพเฉพาะประเด็น กลุมที่ ๖ วาดวย “ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ” ซึ่งเวที 

ในครั้งนั ้น เนนที่จะจัดทำขอเสนอตอรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ สวนที่ ๔  

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ มาตรา ๘๑, ๘๒ และ ๘๓ 

ผลจากการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไดรับการนำเสนอตอที่ประชุม

สมัชชาสุขภาพในวันสุดทาย ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอสวนใหญเปนการขยายรายละเอียดของ

รางพระราชบัญญัติและตั้งคำถามที่จะตองคิดในขั้นของการดำเนินงานมากกวาที่จะ

เปนการแกไขในหลักการหรือสาระสำคัญ 

ภายหลังสมัชชาสุขภาพแหงชาติ คณะอนุกรรมการยกราง พ.ร.บ.ฯ ไดแกไข

ปรับปรุงรางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ตามขอเสนอจากสมัชชา ยังผลใหสวน 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพมีการปรับปรุงสาระบางประการ แตยังคงสาระหลักตาม

รางเดิม  

รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ ฉบับปรับปรุงนี้ ไดรับการนำเสนอเขาสู 

ขั้นตอนทางนิติบัญญัติในเวลาตอมา 

 

จากสมัชชาสุขภาพสูการขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ 
ภายหลังงานตลาดนัดสุขภาพ การประสานงานเครือขายมุงเนนไปที่เครือขาย

หมอพื้นบานเปนดานหลัก สวนหนึ่งเปนเพราะที่ผานมาการแพทยพื้นบานเปนสวนที่ 

ถูกทอดทิ้งละเลยมากที่สุด สถานภาพของหมอพื้นบานซึ่งอยูในระดับรากหญามีปญหาที่

เดนชัดมากกวากลุมอื่นๆ แตอีกสวนหนึ่งเปนเพราะเครือขายหมอพื้นบานที่มีความ

กระตือรือรนที่จะเห็นการปฏิรูประบบสุขภาพมุงไปสูทิศทางที่จะเปนประโยชนตอชุมชน

ทองถิ่นโดยตรงมากที่สุด  
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“เครือขายสุขภาพวิถีไท” จึงเปนกลไกในการประสานเครือขายหมอพื้นบานทั้ง 

๔ ภูมิภาคที่เขารวมในการปฏิรูประบบสุขภาพ และในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ไดมีการประชุมและกำหนดแนวทางการพัฒนาการแพทยพื ้นบานเปน ๔ ดาน คือ  

การพัฒนาองคความรู  การสืบทอดองคความรู การพัฒนาการใชประโยชน และ  

การพัฒนาดานกฎหมายและความยอมรับทางสังคม เครือขายจึงรวมกันกำหนด

ยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการแพทยพื ้นบาน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ไดสนับสนุนชุดโครงการในกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งถือวาเปน

จุดเริ่มตนของการนำขอเสนอตางๆ จากเวทีปฏิรูประบบสุขภาพ ลงไปสูภาคปฏิบัติการ 

ในพื้นที่ การขับเคลื่อนภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพกำลังจะแปรจากความคิดไปสู 

รูปธรรมในชุมชน เครือขายหมอพื้นบานกำลังจัดกระบวนทัพเพื่อสรางภาพฝนของตนเอง

ใหเปนความจริงที่จับตองได 

นอกจากนี้ เครือขายหมอพื้นบานภายใตชื่อเครือขายสุขภาพวิถีไท ยังเปนกลไก

สำคัญในการรวมจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ในป พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๔๘ เพื่อที่จะ

พัฒนาขอเสนอตางในการจัดทำราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ 

 

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ในชวงรัฐบาล รสช. ผูอำนวยการ สปรส. ไดเขาเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ และไดผลักดันราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ จนผานการพิจารณาของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ และประกาศเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาไดเมื่อวันที่ ๑๙ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวด ๕ ธรรมนูญวาดวย

ระบบสุขภาพแหงชาติ มาตรา ๔๖ ให คสช. จัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 

แหงชาติเพ ื่อใช เปนกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและ 

การดำเนินงานดานสุขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความ 

เห็นชอบ ฯลฯ และมาตรา ๔๗ ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ตองสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และอยางนอยตองมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ 

........(๗) การสงเสริม สนับสนุน การใชและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ  

การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกอื่นๆ  
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จากมาตรา ๔๖ และ ๔๗ ดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

ไดมีกระบวนการการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติโดยกระบวนการ 

มีสวนรวมจากทุกภาคสวน รวมทั ้งใช  เวท ีสมัชชาสุขภาพแหงชาติตาม พ .ร .บ . 

สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนกลไกในการรับฟงและรับรางธรรมนูญวาดวยระบบ

สุขภาพแหงชาติ  

 

กระบวนการยกรางสาระสำคัญของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพ 

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗(๗) 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีคำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญวา

ดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการยกรางสาระสำคัญตาม

พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๗(๗) ซึ่งมี นายแพทย

วิชัย โชควิวัฒน เปนประธานอนุกรรมการ 

คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

โดยสถาบันสุขภาพวิถีไทยดำเนินการทบทวนสถานการณเพื่อนำสูการรางธรรมนูญตาม

มาตรา ๔๗(๗) และคณะอนุกรรมการฯ ไดนำรายงานการทบทวนสถานการณดังกลาว

มายกรางสาระสำคัญตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 

๔๗(๗) และมอบหมายใหคณะทำงานนำรางสาระสำคัญไปจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น

จากทุกภาคสวนประกอบไปดวย แพทยแผนไทย แพทยพื ้นบาน แพทยทางเลือก  

ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาครัฐ และตัวแทนสมัชชาพื้นที่ ทั้งหมด ๓ ครั้ง ไดแก 

๑. ภาคอีสาน วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ ศูนยฝกอบรมและพัฒนา

สุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน มีผูเขา

รวมจำนวน ๖๗ คน 

๒. ภาคเหนือ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมธารินทร จังหวัด

เชียงใหม มีผูเขารวมจำนวน ๖๓ คน 

๓. ภาคกลางและภาคใต วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ อาคารที่ทำการ

สวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี มีผูเขารวมจำนวน ๕๒ 

คน 
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หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯไดนำขอเสนอจากเวทีมาปรับปรุงจัดทำเปนราง 

๒ และนำราง ๒ รับฟงความเห็นจากภาคีเครือขายที่เขารวมประชุมงานวิชาการประจำ

ป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกแหงชาต ิ ครั้งที่ ๕  

และไดนำความคิดเห็นและขอเสนอมาปรับปรุงเปนราง ๓ และนำเสนอตอ 

คณะกรรมการจัดทำธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 

และจัดทำเปนรางธรรมธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ซึ่งไดนำเสนอตอสมัชชา

สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๑–๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ประชุมมีมติ

รับรองรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติดังกลาว (รายละเอียดธรรมนูญในสวน

ที่เกี่ยวของปรากฏในบทที่ ๒) 

นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดทำสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ในชวงการประชุม 

วิชาการประจำปการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือกแหง

ชาติ ครั้งที่ ๖ ซึ่งทำใหไดขอเสนอมติ ที่เสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ 

ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ (รายละเอียดเกี่ยวกับมติดังกลาวอยูใน

บทที่ ๒) 


