
บทที๒่

๒.ñ	ความสำาคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์ต‹อ
การขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทย

ปัจจุบันคำาว่า “นโยบาย” และ “ยุทธศาสตร์” เป็นเคร่ืองมือท่ีจำาเป็น

สำาหรับการกำากับการดำาเนินงาน ต้ังแต่ระดับประเทศ ลงมาจนถึงระดับพื้นที่ 

และองค์กรต่างๆ ด้วยเพราะในโลกสมัยใหม่มักมีสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อน และยากแก่การคาดการณ์ ขณะเดียวกันก็มีความจำากัด

ด้านทรัพยากร ทำาให้การดำาเนินการพัฒนาต่างๆ จำาเป็นจะต้องเลือกทำาเฉพาะเรื่องที่

มีความสำาคัญในห้วงเวลาอันเหมาะสม เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

เมื่อพิจารณาถึงความหมายของคำาว่า “นโยบาย” มาจากคำาว่า “นย” 

หรือ “นยะ” กับ “อุบาย” นย คือสำาคัญ ส่วนอุบาย คือวิธี คำาว่านโยบายจึง

หมายถึงช่องทางกลวิธีที่ทำาให้มีการขับเคลื่อนที่ดี หรืออาจจะกล่าวให้เข้าใจง่ายขึ้น 

ก็คือ นโยบายเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จ หรือ Key success factor เพราะฉะนั้น

ถ้าสามารถหยิบยกประเด็นการพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยท่ีดี มีความชัดเจน 

มุง่ตรงไปสูเ่ปา้หมายกจ็ะเกือ้กลูการขบัเคล่ือนงานด้านการแพทยแ์ผนไทยใหม้ผีลบงัเกิด

เป็นรูปธรรมได้มากขึ้น หรือมี Impact จากการดำาเนินงานนั่นเอง สรุปความได้ว่า 

นโยบายและยุทธศาสตร�
ด�านการแพทย�แผนไทย
การแพทย�พ�้นบ�านและการแพทย�ทางเลือก
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26 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

นโยบายเป็นเพียงกรอบหรือหลักใหญ่ๆ ที่จะนำาไปสู่การปฏิบัติ ส่วนการจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้น ในงาน 

ด้านการแพทย์แผนไทยจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของประชาชนในท้ายที่สุด นั่นก็คือ การยอมรับว่าการแพทย์

แผนไทยเป็นอีกศาสตร์หนึ่งแห่งการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยที่มีความน่าเชื่อถือเฉกเช่นการแพทย์ 

แผนปัจจุบัน

สว่นคำาวา่ “ยทุธศาสตร”์ บางคร้ังอาจใชค้ำาวา่ “กลยทุธ”์ ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “strategy” 

อันเป็นศัพท์ที่มีต้นกำาเนิดในทางการทหาร หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จำาเพาะ 

ในปจัจบัุนมกีารนำาไปใชก้นัอยา่งกวา้งขวางแทบทกุองคก์ร โดยเปน็เรือ่งของการวางแผนงานสูก่ารปฏบัิตเิพือ่

บรรลุเป้าหมาย สำาหรับแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยมีอยู่มากมายหลายระดับ ตัวอย่าง

เช่น หากเป็นแผนระดับชาติก็มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนเฉพาะเรื่องก็มีแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔  

และแผนขององค์กรก็มีแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เป็นต้น ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ จำาเป็นต้องมีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ 

เพื่อเป็นกรอบของการปฏิบัติงานมารองรับอีกทอดหนึ่ง และสุดท้ายก็ลงมาสู่ประชาชนให้การยอมรับและ 

เชื่อถือศาสตร์การแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกันนั่นเอง

อาจกล่าวได้ว่างานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก  

จะสามารถพัฒนาได้มากน้อยเพียงไรนั้น จำาเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อน โดยการขับเคลื่อนจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่จะให้นำ้าหนักความ

สำาคัญมากที่สุด ก็คือ นโยบาย ซึ่งจะต้องส่งทอดถึงระดับถัดมา คือ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และ

ระดับสุดท้ายคือ ยุทธศาสตร์ ซึ่งจำาเป็นต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันและมีความสอดคล้องกัน ภายใต้ทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างจำากัด ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณและทรัพยากรบุคคล รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมโดยเลือกทำา

เฉพาะเรื่องที่สามารถตอบสนองนโยบายเป็นลำาดับสำาคัญสูงสุด ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ ตลอดจนคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดผลอย่างคุ้มค่าที่สุด

ดังนั้น สารัตถะของการนำาเสนอในบทนี้ จึงมุ่งชี้ให้เห็นถึงประเด็นสำาคัญของนโยบายและ

ยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาการแพทยแ์ผนไทยการแพทยพ้ื์นบา้น และการแพทยท์างเลือกทีมี่อยูใ่น

ปจัจบุนั เพือ่เปน็กรอบสำาหรบัการนำาไปประยกุต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์กาลเวลาและขอ้จำากดัทีมี่อยู ่

โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้หรือ Implement ศาสตร์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพให้ได้ต่อไป ทั้งนี้ 

ประเด็นสำาคัญของการพัฒนาต่างๆ ที่จะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้ จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่าง 

เป็นระบบตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า ตลอดจนจะให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ

การสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายและแผนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 

รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงกรอบทิศทางการพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่มีความสำาคัญสูงในทศวรรษหน้า ๒ เรื่อง  

ได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร และ กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย หากมีการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริงแล้ว 

จะส่งผลให้ประชาชนเกิดการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในศาสตร์การแพทย์แผนไทยต่อไปในอนาคต

Report-1-5.indd   26 23/9/2556   22:31



27บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

๒.๒	ภาพรวมของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย	 
การแพทย์พื้นบ้าน	 และการแพทย์ทางเลือกในปัจจุบัน

จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก พบว่า มีประเด็นการพัฒนาที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นนำ้า 

กลางนำ้า ไปจนถึงปลายนำ้าโดยมีประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน 

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในช่วงเวลา ๕-๑๐ ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้

๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ต้นน้ำา

นโยบายและยุทธศาสตร์ต้นนำ้า ในที่นี้หมายถึง แนวทางการพัฒนาอันเป็นต้นทางที่จะนำาไปสู่ 

การผลิตสินค้าและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน โดยครอบคลุมเรื่องภูมิปัญญา

ดั้งเดิมที่เป็นของท้องถ่ินและของไทยท่ีถูกบันทึกหรือจารึกไว้ในรูปแบบของตำารับตำาราต่างๆ รวมถึงวัตถุดิบ

สมุนไพร ซึ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงเรื่องถิ่นกำาเนิดหรือสถานที่ และการคุ้มครองภูมิปัญญา โดยนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) การให้สิทธิชุมชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ระบุไว้ว่า บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 

หรอืชมุชนท้องถ่ินดัง้เดมิ ยอ่มมสีทิธอินรุกัษห์รอืฟืน้ฟภูมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมทัง้ใหร้กัษาและพฒันาภมูปิญัญา

ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย [มาตรา ๘๖ (๒)] ซึ่งสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรการข้อ ๖๖ ที่ระบุให้รัฐสร้างเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนและชุมชน

ท้องถิ่น ในการฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) เร่งจัดทำาข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แผนไทยให้เป็นของ

ประเทศไทย โดยมีการเชื่อมระบบข้อมูลส่วนกลางกับชุมชนท้องถ่ิน แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนา

ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ระบุให้เร่งรัดจัดทำาข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญา 

การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยของประเทศ โดยแปลตำารับตำาราแห่งชาติและท้องถิ่นเป็นภาษาไทย

ปัจจุบัน และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการบันทึกองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อที่จะได้มีหลักฐานว่า

ภูมิปัญญาต่างๆ เหล่านี้เป็นของประเทศไทย โดยระบบข้อมูลภูมิปัญญาของส่วนกลางจะต้องเชื่อมต่อกับ

ระบบของชุมชนท้องถิ่น

(๓) เฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทยไม่ให้ต่างชาติละเมิด โดยเริ่มจากการส่งเสริมชุมชน

ท้องถิ่นในการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย ตั้งแต่การบันทึกความรู้ชุมชน หมอพื้นบ้าน การแปล

ตำารับตำาราของท้องถ่ิน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน  

และการแพทย์แผนไทยของประเทศไทยกับสำานักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศ และสามารถตรวจสอบได้ว่า
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28 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

มีการละเมิดภูมิปัญญาไทยหรือไม่ (แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

โดยประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๖ ที่ให้ความ

สำาคัญกับการสร้างบทบาทเชิงรุกของไทยในเวทีการเจรจาระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการคุ้มครองภูมิปัญญา 

พรอ้มกับมุง่เน้นให้หน่วยงานของรฐั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รว่มกนัสรา้งระบบ และกลไกในการคุม้ครอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านให้มีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 

เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยสร้างความเข้าใจและความรู้เท่าทันให้

สังคมไทย การเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของรัฐและชุมชนท้องถ่ินในการคุ้มครองภูมิปัญญา  

การพัฒนาระบบและกลไกทางกฎหมาย รวมทั้งยังระบุให้กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นกลไก 

ในการสนับสนุนงบปประมาณแก่หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 

การดำาเนินการสร้างความเข้มแข็งของระบบและกลไกในการคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน

สขุภาพ การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพ์ืน้บา้นอยา่งเหมาะสม นอกจากนี ้ยงัมขีอ้กำาหนดระหวา่งประเทศ

ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD  

ข้อ 8 (J) ได้ระบุให้คุ้มครององค์ความรู้ของชุมชนพ้ืนเมืองและชุมชนท้องถ่ินเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้

ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

(๔) ส่งเสริมการพ่ึงตนเองด้านสมุนไพรของชุมชนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในแผน

ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง 

ด้านสมุนไพร เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งสมุนไพรท่ีประชาชนและหมอพ้ืนบ้านนำาไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็

มุ่งส่งเสริมชุมชน หมอพื้นบ้าน และเอกชน ในการอนุรักษ์และปลูกสมุนไพร โดยจัดสรรงบประมาณจาก

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริม

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมกับให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเฝ้าระวังการลักลอบนำา

สมุนไพรจากแหล่งกำาเนิดในชุมชนไปใช้อย่างไม่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ที่บัญญัติให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและ

ยั่งยืน

๒) นโยบายและยุทธศาสตร์กลางน้ำา

นโยบายและยุทธศาสตร์กลางนำ้า  หมายถึง  แนวทางในการนำาศาสตร์การแพทย์แผนไทยต้นนำ้า 

ทั้งด้านภูมิปัญญาไทย และวัตถุดิบสมุนไพร มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย 

เปน็จดุเชือ่มโยงระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบัผู้รับบริการทีต้่องมทีัง้มาตรฐานและความปลอดภยั ในทีน่ีจึ้งเกีย่วขอ้ง

กับการพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดภูมิปัญญาและสังคมให้ 

การยอมรับในศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยมีการศึกษาวิจัยมารองรับ เพื่อเกิดองค์ความรู้ที่สามารถยืนยัน

ในทางวิทยาศาสตร์เฉกเช่นแพทย์แผนปัจจุบัน และมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ รวมทั้งมีการถ่ายทอด 
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29บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

องค์ความรู้อันเกิดจากการศึกษาวิจัยที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า วิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์

พื้นบ้าน ควบคู่กับการใช้ยาจากสมุนไพรนั้น มีประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัย ซึ่งจะมีความ

สมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัการมมีาตรฐานในการผลติสมนุไพรและยาจากสมนุไพร โดยพบวา่นโยบายและยทุธศาสตร์

ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) พัฒนามาตรฐานการผลติยาจากสมนุไพรและผลติภณัฑส์มนุไพรทีเ่ชือ่มโยงกบัการพฒันา

คุณภาพวัตถุดิบ โดยส่งเสริมศักยภาพและมาตรฐานการผลิตในระดับการพ่ึงตนเองและใช้เองใน 

ชุมชน การพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของอุตสาหกรรมยาไทยให้ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด Asian 

Harmonization โดยสนับสนุนท้ังด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนักวิชาการ ส่งเสริมระบบการผลิต 

ยากลาง โดยการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน (GMP๑, PICS๒ และ GLP๓) เพื่อ 

รับผลิตยาให้กับโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตั้งแต่การปลูกพืชที่ดีหรือ 

แบบเกษตรอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวที่ดี การให้บริการตรวจวิเคราะห์ยาจากสมุนไพรให้แก่สถานบริการของรัฐ

และโรงงานเอกชนเชิงรุก โดยการส่งเสริมให้มีห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ  

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

(๒) สร้างและจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ โดย

 (๒.๑) พัฒนาระบบการศึกษาวิจัยและพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยส่งเสริม 

สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสถาบันการผลิตและสถาบันวิชาการร่วมกันพัฒนาระบบการศึกษาวิจัยและ 

พฒันาศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย ตัง้แต่ความรู้พ้ืนฐานเกีย่วกบัร่างกายและการทำางานของมนษุย ์กระบวนการ

เกิดโรค สาเหตุของโรค วิธีวินิจฉัยโรค วิธีการเตรียมยา วิธีการบำาบัดรักษาโรค ระบบการสร้างทีมงาน 

การดูแลรักษาผู้ป่วย ระบบใบสั่งยา ระบบเวชระเบียน ระบบการแก้ไขความผิดพลาดในการดูแลรักษา  

ระบบการพฒันาวชิาการ ทัง้การประชมุวชิาการและวารสารวชิาการ ตลอดจนการสรา้งและพฒันามาตรฐาน

เวชปฏิบัติ ตำาราและคู่มือ (ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๔)

๑ GMP: Good Manufacturing Practice เป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร เริ่มมีการใช้

ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เป็นต้นมา
๒ PIC/S: Pharmaceutical Inspection Convention Pharmaceutical Inspection Co-operation 

Scheme เป็นมาตรฐานการผลิตยาในประเทศภายใต้ข้อกำาหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ด้านการตรวจประเมินยา

แห่งสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีความเข้มงวดเทียบเท่ากับกับมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU-GMP)
๓ GLP: Good Laboratory Practice คือ ระบบบริหารคุณภาพของหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำาการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการทดลองซึ่งไม่ได้เป็นการทดลองในคน (NonClinical Study) และการศึกษาวิจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความ

ปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม

Report-1-5.indd   29 23/9/2556   22:31



30 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 (๒.๒) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยทุกระดับ ตั้งแต่นักวิจัยชุมชนท้องถิ่น นักวิจัยระดับต้น  

นักวิจัยระดับกลาง และเมธีวิจัย รวมทั้งการพัฒนากลุ่มและเครือข่ายการวิจัยในระดับประเทศภูมิภาค 

และท้องถ่ิน (แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒) ตลอดจนพัฒนา 

องค์ความรู้ของท้องถิ่นทั้งจากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน และจัดให้มีการวิจัยเชิงประจักษ์ของชุมชน การจัดการ

องค์ความรู้ในชุมชนอย่างเป็นระบบ [แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-

๒๕๕๙)]

 (๒.๓) จัดทำาระบบการบันทึกภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสุขภาพทั่วประเทศด้วยหลักฐาน 

เชิงประจักษ์ พร้อมกับตรวจสอบความรู้ และนำาไปใช้ประโยชน์ (Documentation, Assessment  

and Utilization) ซึ่งระบบการบันทึกดังกล่าวเป็นการจัดการความรู้ในระดับของกลุ่มเครือข่ายหมอ 

พื้นบ้านชุมชน มีการตรวจสอบองค์ความรู้ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้รู้ว่ามาจากแหล่งใด มีความปลอดภัย  

มีประสิทธิผล โดยมีฉันทามติของกลุ่มชุมชนเกี่ยวกับองค์ความรู้ หลังจากนั้นจึงเกิดการนำาไปใช้ในการดูแล

สุขภาพของชุมชนต่อไปนอกจากนี้ ยังต้องจัดทำาข้อมูลดิจิทัลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของชุมชน 

ทั่วประเทศ (Traditional Knowledge Digital Information; TKDI) โดยเป็นระบบเครือข่ายข้อมูล 

ของชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งมาจากการบันทึกด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังคายนาองค์ความรู้ใน

ตำารับตำาราดั้งเดิมของชุมชนและภูมิภาค ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลส่วนกลางของประเทศ พร้อม

เชื่อมต่อกับระบบการคุ้มครองภูมิปัญญาระหว่างประเทศ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท 

สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

 (๒.๔) พฒันากลไกการระบบจดัการการวจิยัและการคดักรองศาสตร์การแพทยท์างเลอืก

ระดับชาติ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ หรือจัดตั้งในรูปเครือข่ายภาคีการวิจัย

แห่งชาติ และระดับภูมิภาค ทั้งนี้ ให้มีการจัดสรรงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ ๐.๕ ของงบประมาณ 

ด้านสาธารณสุขมาสนับสนุนงานวิจัยด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

(แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒) นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญ 

กับพัฒนาระบบและกลไกทางวิชาการที่เข้มแข็ง เป็นอิสระ เป็นกลางในการคัดกรอง ส่งเสริมและคุ้มครอง 

ผู้บริโภคด้านการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า และปลอดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดใน 

การดูแลสุขภาพของประชาชนและเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์ทางเลือกอื่นๆ พร้อมกับ 

จัดตั้งเครือข่ายวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค  

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การใช้การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีประสิทธิผล ประหยัด คุ้มค่า ปลอดภัย และ 

ส่งเสริมการพึ่งตนเองทางสุขภาพ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ 

และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖๗)
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31บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

(๓) พัฒนามาตรฐานการผลิตกำาลังคน ทั้งหมอพื้นบ้าน กำาลังคนในระบบการศึกษาและแบบ

ครูรับมอบตัวศิษย์ โดย

 (๓.๑) พัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ โดยสนับสนุนการมี 

ส่วนร่วมของชุมชนในการรับรองและเสริมสร้างสถานภาพของหมอพื้นบ้าน การพัฒนาศักยภาพของหมอ 

พื้นบ้านในชุมชน การสนับสนุนการสืบทอดสู่หมอพื้นบ้านรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็น 

คุณค่าของหมอพื้นบ้าน และรักษาแบบแผนการสืบทอดที่เป็นของชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการ 

ความรู้ทั้งในตำาราและตัวหมอ การพัฒนาทางวิชาการ การบริการ การบริหารจัดการ การจัดต้ังสภา 

หมอพื้นบ้าน เพื่อเป็นเวทีการพบปะแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์หมอพ้ืนบ้าน สนับสนุนการ 

เชื่อมโยงเครือข่ายหมอพื้นบ้านท้ังในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

(แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

 (๓.๒) พัฒนามาตรฐานการผลิตกำาลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก ในระบบการศึกษาและแบบครูรับมอบตัวศิษย์ โดยเช่ือมโยงกับระบบการเรียน 

การสอนแพทยแ์ผนปจัจุบนั โดยใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาระบบการสบืทอดหมอพืน้บา้นทีเ่ปน็วถิดีัง้เดมิ

ของชุมชนและในระบบการศึกษา พัฒนาระบบการเรียนการสอนของการแพทย์แผนไทยทั้งในแบบครู 

รับมอบตัวศิษย์และแบบสถาบันการศึกษา ต้ังแต่มาตรฐานหลักสูตร ครู ตำารา คู่มือ อุปกรณ์การเรียน 

การสอน การฝึกปฏิบัติงาน การประชุมวิชาการ การวิจัย เป็นต้น จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายเครือข่าย 

สถาบันอบรมการแพทย์แผนไทยแบบครูผู้รับมอบตัวศิษย์และสถาบันการแพทย์แผนไทยให้มีความเข้มแข็ง 

พัฒนาระบบการเรียนการสอนของการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นการประกอบ 

โรคศิลปะ ส่งเสริมให้มีการบรรจุความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์

ทางเลือกเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพอื่น รวมทั้งจัดให้มีการรวบรวม

ข้อมูลยาแผนไทยบรรจุในหลักสูตรการเรียนของบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (แผนยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒) นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร 

ผูส้ัง่ยาและผูใ้ชย้าโดยใหม้กีารใชย้าจากสมนุไพรอยา่งเหมาะสมปลอดภยั และประหยดั (แผนยทุธศาสตรช์าต ิ

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒)

๓) นโยบายและยุทธศาสตร์ปลายน้ำา

นโยบายและยุทธศาสตร์ปลายนำ้า หมายถึง แนวทางในการนำาผลจากกลางนำ้ามาปรับปรุง 

เป็นสินค้าหรือบริการแล้วกระจายสู่ปลายทาง คือ ผู้บริโภคหรือประชาชนให้ได้รับบริการสุขภาพด้าน 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  

โดยนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญกับประเด็น ดังต่อไปนี้

Report-1-5.indd   31 23/9/2556   22:31



32 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

(๑) พัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐาน ในธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ระบุให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นต้นแบบที่มี

มาตรฐานในการบริการศึกษาวิจัย และการฝึกอบรมบุคลากร (ข้อ ๖๔) โดยกำาหนดเป้าหมายการมี 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย อย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง (ข้อ ๖๐)

(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร ในธรรมนูญว่าด้วยระบบ

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ระบุให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ผลักดันการนำายาไทย 

และยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอแก่การดูแลสุขภาพของประชาชน 

และให้หน่วยงานของรัฐ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมศักยภาพของโรงพยาบาลและชุมชนใน 

การผลิตและใช้ยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร (ข้อ ๖๕) พร้อมกับกำาหนดเป้าหมายให้มียาไทยและ 

ยาพัฒนาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติอย่างพอเพียงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ ของรายการยาทั้งหมด 

และได้รับการส่งเสริมและใช้ในระบบบริการสาธารณสุขเพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ (ข้อ ๕๖) 

(๓) กำาหนดนโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ กำาหนดเป้าหมายเชิง

ยุทธศาสตร์ให้มีนโยบายสาธารณะท่ีส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่

ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย

ของสมุนไพรและอาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ รวมท้ังให้ความสำาคัญกับการรณรงค์ส่ือสารประเด็นนโยบาย

สาธารณะด้านวัฒนธรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรไทย

(๔) พัฒนามาตรฐาน ระบบ และความเข้มแข็งของการจัดการดูแลรักษาโรค โดยให้ความ

สำาคัญกับการจัดการดูแลรักษากลุ่มโรควิถีชีวิต๔ ในระดับชาติ โดยผสมผสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน (ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓) 

รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายหมอพื้นบ้าน นักวิชาการ และ 

ภาคประชาสงัคม เพือ่ใหช้มุชนสามารถจดัการ และดแูลสขุภาพของชมุชนดว้ยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นสขุภาพ

ที่มีอยู่ (แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

(๕) ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษา

พยาบาลในภมูภิาคเอเชยี รวมทัง้แกไ้ขปรบัปรงุกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหม้กีารใชบ้คุลากรทางการแพทย์

ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินงาน โดยพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานสากล สนบัสนนุใหม้กีารพฒันาสถานประกอบการธรุกจิบรกิารสขุภาพ/บคุลากร/ผลติภณัฑส์ขุภาพ 

๔ ในยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ กำาหนดโรควิถีชีวิตที่สำาคัญ ๕ โรค ได้แก่  

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง
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33บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

รวมทัง้พฒันากลไกการสนบัสนนุการพฒันาธรุกจิบรกิารสขุภาพ โดยการพฒันากลไกควบคมุมาตรฐานบรกิาร/

ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์และการบริการสุขภาพ (นโยบายรัฐบาลและแผน 

การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)

๔) การบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

เป็นที่ยอมรับกันประการหนึ่งว่า ในบรรดาแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ของภาครัฐท่ีมีการจัดทำาแล้ว 

ส่วนใหญ่มักไม่ถูกนำาไปปฏิบัติ หรือพูดตามศัพท์แสงที่เข้าใจกันโดยทั่วไป คือ แผนถูกแขวนขึ้นหิ้ง  

ยิ่งขึ้นชื่อว่าเป็นแผนของชาติ หรือแม้แต่แผนเฉพาะเรื่องซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ภาคส่วน และภาคี

ต่างๆ มากมายด้วยแล้ว ยิ่งขับเคลื่อนกันยากมากขึ้น ด้วยเพราะเหตุที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่า เกิดจาก 

ข้อจำากัดต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ อีกทั้งการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังยึดตาม

ภารกิจ (Function) เป็นหลัก หากเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทและภารกิจหน่วยงานของตนเองโดยตรง 

และไม่ตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน ก็จะไม่มีการขับเคลื่อนเกิดขึ้น ดังนั้น หากต้องการให้นโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกตามประเด็นต่างๆ 

ที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ ๒ สามารถเกิดมรรคเกิดผลในทางปฏิบัติ ควรให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ 

ดังต่อไปนี้

(๑) สรา้งความตระหนกัรูใ้นคณุคา่แหง่องคค์วามรู้ของภมูปิญัญาไทย ความจริงประการสำาคญั

ที่คนไทยต้องยอมรับร่วมกัน ก็คือ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีประโยชน์ในการดูแล รักษาและฟื้นฟู

สุขภาพคนไทยมาแต่โบราณกาล ดังปรากฏหลักฐานการจารึกองค์ความรู้ดั้งเดิมโดยเฉพาะการนวดไทย  

อันเป็นมรดกสืบทอดทางภูมิปัญญาใน ๔ แหล่ง ได้แก่ ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งได้รับ 

การยกย่องเป็นมรดกโลกแห่งความทรงจำา ตำาราโรคนิทานคำาฉันท์ ๑๑ จารึกตำารายาวัดราชโอรสาราม

ราชวรวิหาร และคัมภีร์แผนนวด ๑ และ ๒ ในตำาราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ ๕ หลักฐานเหล่านี้ได้

สะท้อนให้เห็นว่า องค์ความรู้ดั้งเดิมด้านการแพทย์แผนไทย คือ วัฒนธรรมอันมีการสืบสานกันมา จนกล่าว

ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย และฝังตัวแนบแน่นในจิตวิญญาณของประชาชนคนไทย หากมุ่งหวังให้

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากประชาชน จำาเป็นต้องมีการจัดการให้ประชาชน

สามารถนำาศาสตร์แขนงนี้ไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยยุคปัจจุบัน พร้อมกับเห็นความสำาคัญ

หันมาช่วยกันปกป้อง รักษา และคุ้มครองให้ภูมิปัญญาไทยสามารถสืบทอดถึงชนรุ่นหลังต่อไป

(๒) ระดมสรรพกำาลงัร่วมกนัปฏบิตั ิและพฒันาภมูปิญัญาไทย หากคนไทยตระหนกัรูใ้นคณุค่า

แห่งองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทยแล้ว สิ่งที่จะตามมาของการบริหารจัดการก็คือภาคีเครือข่าย ซึ่งจำาเป็น 

ต้องระดมสรรพกำาลังร่วมกันปฏิบัติ และพัฒนาภูมิปัญญาไทย ซึ่งกรอบในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานจะ

ตอ้งมีการเชือ่มโยงกบันโยบายและยทุธศาสตรข์องประเทศ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชก้รอบของแผนยทุธศาสตรใ์ด

ยุทธศาสตร์หนึ่ง หรือของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากเป็นกรอบใหญ่ที่ทุกภาคีภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน
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34 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ว่า เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญและจะต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยมีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือกเป็นกลไกหลักหรือเป็นศูนย์กลางในการประสานการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ ที่จะนำาไป

สู่ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำาเนินงาน ตลอดจนเป็นกลไกหลักทางวิชาการที่เป็นศูนย์รวมของ

ขอ้มลูทีส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มลูทีม่อียูท่ัง้หมดรอบดา้น ไมว่า่จะเปน็ระดบัพืน้ทีแ่ละในสว่นกลางเพือ่ใชป้ระโยชน์

ในการศึกษาวิจัย การเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย รวมทั้งพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพและเพียงพอ

ต่อการสืบสานภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

๒.๓	นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีมีความสำาคัญสูงในทศวรรษหน้า

จากกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน  

และการแพทย์ทางเลือกดังที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อท่ี ๒ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นหลัก คือ เร่ืองกำาลังคน  

เรื่องการพัฒนาให้ระบบบริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยมีความความน่าเชื่อถือทางวิชาการ เรื่อง 

การเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย เรื่องการสนับสนุนภาคีเครือข่าย โดยที่ทุกเรื่องทุกส่วนล้วนมีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงและต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งหมด แต่ในช่วงจังหวะเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่กำาลังส่งผลกระทบมายังประเทศไทยและวิถีการดำารงชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การกา้วสูป่ระชาคมอาเซยีนในป ี๒๕๕๘ ซ่ึงจะเกดิขึน้มาพรอ้มๆ กบัผลกระทบทางวฒันธรรมอาเซยีน

ที่จะแผ่ขยายถึงกันโดยเสรีนั้น ถือเป็นตัวเร่งให้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

ในฐานะที่เป็นกลไกหลักทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก 

จำาเป็นต้องเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีความสำาคัญสูงมาขับเคลื่อน โดยเห็นว่า การเฝ้าระวังและคุ้มครอง

ภูมิปัญญาไทย และการพัฒนากำาลังคน เป็นประเด็นใหญ่ท่ีจะต้องหยิบยกมาขยายความให้ชัดเจนว่า 

ประเทศไทยควรจะกำาหนดกรอบทิศทางการขับเคล่ือนอย่างไร เพ่ือให้การแพทย์แผนไทยสามารถต่อสู้และ

ยนืหยดัอยูใ่นเวทอีาเซยีน รวมทัง้ในเวทโีลกไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิประกอบกบัเมือ่พจิารณาถงึสภาพปญัหาของ

การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในระยะที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันควบคู่กัน ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า  

ทุกวันนี้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยเฉกเช่นการแพทย์ตะวันตกหรือ 

การแพทย์แผนปัจจุบัน แปลได้ว่า ผู้คนยังมีความเคลือบแคลงว่า ศาสตร์แขนงนี้มีความปลอดภัยจริงหรือไม่ 

และเชื่อถือได้แค่ไหน 

เพื่อให้การพัฒนาการแพทย์แผนไทยในทศวรรษหน้า สามารถตอบโจทย์์สำาคัญดังกล่าว  

จึงควรกำาหนดกรอบทิศทางในการขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านการเฝ้าระวังและคุ้มครองภูมิปัญญาไทย  

ซึ่งจะมีจุดเน้นด้านการพัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจร เนื่องจากมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงหลายส่วนตั้งแต่ 

ต้นนำ้า กลางนำ้า ไปจนถึงปลายนำ้า สามารถสร้างคุณค่าและมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสัมพันธ์

เชื่อมโยงไปถึงมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายความว่า เป็นประเด็นการพัฒนาสำาคัญที่จะมี

ส่วนช่วยสร้างความสมดุลของการพัฒนาที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน ตลอดจนมีกรอบการพัฒนากำาลังคนด้าน 

Report-1-5.indd   34 23/9/2556   22:31



35บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นแผนระยะยาวท่ีจำาเป็นต้องเร่ิมต้นวางแผนและปฏิบัติแบบค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่

บดันีเ้ป็นตน้ไป เพือ่เป็นกำาลงัสำาคญัในการสบืสานตำานานความเปน็อยูข่องคนไทยทีม่กีารพึง่พาภมูปิญัญาไทย

มายาวนาน และเป็นอีกประเด็นสำาคัญที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

๑) กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนาสมนุไพรไทยให้มคีณุคา่และมลูคา่เพ่ิมอยา่ง
ครบวงจร

จากการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาสมุนไพรที่ผ่านมา ควบคู่กับการพิจารณาแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาสมุนไพรไทย และนำาไปสู่

การกำาหนดกำาหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร  

ดังนี้ 

(๑) สถานการณแ์ละแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีส่ำาคญั ได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมนุไพร

ในประเด็น ดังต่อไปนี้

 (๑.๑) กระแสสมนุไพรเริม่หวนกลบัมาเปน็สว่นหนึง่ในวถิชีวีติคนไทย และสามารถสรา้ง

มูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล จากการที่ประเทศไทยและโลกกำาลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับผลพวง

อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนี้ ถูกคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม อีกทั้งมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม จนนำามาซึ่งการเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา โดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆ ที่

ทำาให้เสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลาในการรักษาพยาบาลยาวนาน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  

โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกระแสนิยมการดูแลสุขภาพทางเลือก 

ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยผู้คนหันมาให้ความสนใจเร่ืองของการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนที่จะมี 

การเจ็บป่วยมากขึ้น ส่งผลให้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้เข้ามาตอบสนองความต้องการของ 

ผู้บริโภคมากขึ้น กระแสสมุนไพรจึงเริ่มหวนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย โดยพบว่า ในปัจจุบันมี

การนำาสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระบบธุรกิจและระบบบริการหลากหลายรูปแบบ อาทิ 

ธุรกิจบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และสินค้าหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

(ONE TAMBON ONE PRODUCT: OTOP) ซึ่งในแต่ละปีมีการนำาสมุนไพรไปเป็นส่วนประกอบสำาคัญ 

ในการผลิตสินค้าและมีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศไทยปีละหลายแสนล้านบาท ดังจะเห็นได้จาก 

สินค้าประเภทเครื่องสำาอางมีมูลการค่าการส่งออกในปี ๒๕๕๔ สูงถึง ๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท (สมาคม 

ผู้ผลิตเครื่องสำาอางไทย) ขณะที่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพมีมูลค่าในประเทศกว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 

(สมาพันธ์สุขภาพและความงาม, ๒๕๕๔) มีการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพของรัฐจากบัญชี 

ยาหลักแห่งชาติ ๑๔๗ ล้านบาท (สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๕๕) และยาแผนโบราณ 

มีมูลค่าการส่งออก ๘๓ ล้านบาท (สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ๒๕๕๔) ขณะเดียวกัน ยังต้อง

มีการนำาเข้าสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบสมุนไพรเป็นส่วนประกอบด้วยมูลค่ามหาศาลเช่นกัน โดยพบว่า ในปี 
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36 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒๕๕๕ มีการนำาเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ๓๑๙.๕ ล้านล้านบาท เครื่องสำาอาง ๒๐,๙๒๗.๔๘ ล้านบาท 

และยาแผนโบราณ ๓๕๙ ล้านบาท

 (๑.๒) ปญัหาวตัถดุบิสมนุไพรทีข่าดแคลน ดอ้ยทัง้คณุภาพและมาตรฐาน สง่ผลกระทบ

เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ เมื่อพิจารณา 

วัตถุดิบสมุนไพรภายในประเทศท่ีนำามาผลิตสินค้า พบว่า ได้มาจากการเพาะปลูกและจากป่าธรรมชาติ  

โดยการเพาะปลูกส่วนใหญ่มาจาก ๒ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรส่งโรงพยาบาลต่างๆ และ 

กลุ่มผู้ปลูกเพื่อแปรรูปเองและจำาหน่ายแก่ผู้ต้องการทั่วไป ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีแนวโน้มได้รับการส่งเสริม 

จากหน่วยงานต่างๆ ให้เพาะปลูกมากขึ้น ขณะที่สมุนไพรจากป่าธรรมชาติ ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากพื้นที่

ป่าไม้ถูกทำาลาย ซึ่งส่งผลให้พืชสมุนไพรสูญหายไปจำานวนมาก อีกทั้งพืชสมุนไพรที่หายากคงเหลืออยู่ในป่า

ประเทศไทยเพียง ๑,๑๓๑ ชนิด หรือมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๐.๕ ของพันธุ์พืชที่พบทั่วโลก ส่งผลให้เกิด 

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบตามมา ทำาให้ไทยต้องนำาเข้าสมุนไพรในแต่ละปีในปริมาณค่อนข้างสูง เพื่อให้

เพียงพอต่อการผลิตและบริโภคภายในประเทศ ขณะเดียวกันคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรของไทยยังด้อยทั้ง

คุณภาพและมาตรฐาน กล่าวคือ มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน และมีปริมาณสารสำาคัญ 

ตำ่ากว่ามาตรฐาน ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานตามไปด้วย จากการศึกษาการปนเปื้อนของ 

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและโลหะหนักของยาแผนโบราณที่ผลิตใน ๕ อำาเภอ ของจังหวัดขอนแก่นของบังอร  

ศรีพาณิชกุลชัย และคณะ (๒๕๕๐) ได้สะท้อนให้เห็นว่า มีการปนเปื้อนของตะกั่วอยู่ในกลุ่มยาแคปซูล 

และยาเม็ดเกินมาตรฐานที่กำาหนดสูงถึงร้อยละ ๘๕.๗ และร้อยละ ๗๐.๐

 (๑.๓) โรงงานที่ผลิตยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน หรือ OTOP ส่วนใหญ่

ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิต จะส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งทางการค้า  

เมื่อพิจารณาด้านโรงงานที่ผลิตยาสมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีการผลิตที่ยังด้อยทั้งคุณภาพ 

และมาตรฐานเช่นกัน เนื่องจากเป็นโรงงานขนาดเล็ก มีการผลิตแบบครอบครัว และไม่ได้มาตรฐาน GMP 

ขณะที่โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP มีเพียง ๕๐ โรง จากโรงงานผลิตยาแผนโบราณทั้งสิ้น 

๑,๑๑๗ ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕ เท่านั้น โดยแบ่งเป็น ASEAN GMP จำานวน ๒๓ ราย และ 

เกียรติบัตร GMP ๒๗ ราย (สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, ๒๕๕๖) ส่วนผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชน 

หรือ OTOP ปัจจุบันมีการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยสำานักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใต้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีการประกาศใช้แล้ว ๑,๔๐๓ มาตรฐาน แต่มีผู้ได้รับการรับรอง 

เพียง ๖๗๗ มาตรฐาน และมีจำานวนผู้ได้รับการรับรองท้ังหมด ๑๑,๑๔๕ ราย (สำานักงานมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ๒๕๕๖) สะท้อนให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนา 

ทั้งคุณภาพและมาตรฐานในการผลิต ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งทางการค้า  

โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘

 (๑.๔) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพรยังไม่เอื้อต่อการยกระดับ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพสมำ่าเสมอและมีความปลอดภัย การวิจัยองค์ความรู้ด้าน
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37บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

สมุนไพร เพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในด้านคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย  

เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาสมุนไพรเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ แต่ที่ผ่านมาพบว่า  

การกำาหนดทิศทางการวิจัยของประเทศยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิต และขาด 

การประสานเชื่อมโยงการวิจัยโดยยึดเป้าหมายการพัฒนาประเทศร่วมกัน ประกอบกับนักวิจัยส่วนใหญ่ 

ยังคงทำาการวิจัยตามความถนัดหรือความสนใจของตนเองเป็นหลัก ส่วนนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีความ 

สามารถบริหารโครงการวิจัยที่ครบวงจรยังมีน้อยมาก รวมทั้งองค์ความรู้จากงานวิจัยพื้นฐานมีมากมายแต่

ไม่มีการวิจัยต่อยอดให้ครบวงจรเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้

มาตรฐานที่ดี (Good Laboratory Practice; GLP) และการวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานที่ดี (Good 

Clinical Practice; GCP) ยังมีน้อย ส่งผลให้งานวิจัยด้านสมุนไพรที่ผ่านมาไม่เอื้อต่อการยกระดับการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพสมำ่าเสมอและมีความปลอดภัย

 (๑.๕) สถานการณ์ระหว่างประเทศ และแนวโน้มการรวมตัวทางเศรษกิจของโลก 

และภูมิภาคจะส่งผลกระทบต่อการประเด็นการคุ้มครองพันธุ์พืชและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งมาตรฐาน 

การผลิตยาจากสมุนไพร ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับกรณีปัญหาโจรสลัดชีวภาพมาแล้ว

หลายกรณี ตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิ เปล้าน้อย มังคุด และล่าสุดในกรณีของกวาวเครือ องค์กรความ 

หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาไทย ได้พบข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ว่ามีบริษัทในประเทศ

ญ่ีปุ่น และประเทศเกาหลี ได้จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับสมุนไพรกวาวเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็น 

การนำาเอาภูมิปัญญาของคนไทยไปศึกษาพัฒนาต่อยอดด้วยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ แล้วนำาไปคุ้มครองด้วยสิทธิบัตร ส่วนอีกกรณีเกี่ยวกับฤาษีดัดตน เป็นการละเมิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โดยพบว่า ชาวญี่ปุ่นที่ได้มาเรียนการนวดไทยและท่าฤาษีดัดตน ณ สำานักเรียนวัดโพธิ์เมื่อปี ๒๕๔๕ แล้วนำา

ไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับการนวดแบบไทย สปา ธุรกิจการนวด และโยคะแบบไทยอย่างครบวงจร พร้อม

กับยื่นจดเครื่องหมายการค้าโดยใช้คำาว่า “ฤาษีดัดตน” (Ruesie Dutton) นอกจากนั้น ยังยื่นจดทรัพย์สิน

ทางปัญญาอีกหลายรายการ เช่น เครื่องสำาอาง อาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งบันทึกภาพและเสียง สื่อสอนโยคะ 

บริการให้ข้อมูลการแปล การสอนนวด และอื่นๆ อีกรวมกว่า ๕๐ รายการ

นอกจากนี้ จากแนวโน้มของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น  

โดยที่ศูนย์กลางอำานาจทางเศรษฐกิจจะเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่เอเชีย ส่งผลให้มีการกำาหนดกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามกรอบที่วางไว้ ดังนั้น เมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคม

อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ในฐานะท่ีประเทศไทยเป็นประเทศภาคีสมาชิก จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ASEAN 

Harmonization ที่กำาหนดให้การผลิตยาเพื่อการส่งออกและใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนต้องได้มาตรฐาน 

ASEAN GMP โดยข้อตกลงนี้มีการใช้บังคับกับการผลิตยาจากสมุนไพรด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้มีข้อตกลงว่า

ด้วยแผนการปรับกฎระเบียบเครื่องสำาอางให้สอดคล้องกันแห่งอาเซียน (Agreement on the ASEAN 

Harmonized Cosmetic Regulatory Scheme: AHCRs) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาปรับ

กฎหมายเครื่องสำาอางของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกัน โดยมีผลตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา ขณะเดียวกัน 
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38 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ยังมีข้อตกลงต่างๆ ในระดับโลก ที่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีสมาชิก แต่จำาเป็นต้อง 

ตระหนักและเตรียมการณ์รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น อนุสัญญา “UPOV 1991” (UPOV 

Convention 1991) ซึ่งเป็นความตกลงคุ้มครองพันธุ์พืช พบว่า เมื่อครั้งมีการเจรจาเปดเขตการค้าเสรี

ระหว่างไทย-สหรัฐ (FTA) สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสำาคัญกับประเด็นการคุ้มครองพันธุ์พืชมาก ถึงแม้ว่า 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญานี้ก็ตาม แต่ถ้าเมื่อใดที่ไทยลงนามเป็นภาคีสมาชิก

และให้สัตยาบันแล้ว จะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาดังกล่าวอย่างเข้มงวดทุกประการ 

(๒) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มอย่างครบวงจร 

ภายใต้ประเด็นสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสมุนไพร รวมทั้ง

ประเด็นที่ได้จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น สามารถกำาหนดประเด็นเชิง 

ยุทธศาสตร์ที่เป็นกรอบในการพัฒนาสมุนไพรไทยให้เพ่ิมคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมอย่างครบวงจร โดยมีความ

สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า ไปจนถึงปลายนำ้า เพื่อนำากรอบยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนงาน 

ด้านการแพทย์แผนไทยฯ ในทศวรรษหน้า ดังต่อไปนี้

 (๒.๑) กรอบการพัฒนาสมุนไพรต้นนำ้า จากสภาพปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพร

จนตอ้งมกีารนำาเขา้สมนุไพรในแตล่ะปีดว้ยปรมิาณจำานวนมาก เนือ่งจากสมนุไพรจากปา่ธรรมชาตไิดล้ดจำานวน

ลงไปมาก ขณะที่กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูกมีแนวโน้มได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ให้เพาะปลูก 

มากขึ้น แต่วัตถุดิบสมุนไพรไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังด้อยทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงส่งผลกระทบ 

เชื่อมโยงไปถึงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ ทั้งยังส่งผลกระทบถึง 

การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาโจรสลัด

ชีวภาพที่ได้ฉกฉวยสมุนไพรที่เป็นภูมิปัญญาไทยไปแล้วหลายตัว เช่น ข้าวหอมมะลิ เปล้าน้อย มังคุด และ

กวาวเครือ เป็นต้น

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรต้นนำ้า จึงควรมีจุดเน้นด้านการปลูกสมุนไพร

เพือ่ทดแทนการนำาเขา้และคนืความความหลากหลายทางชวีภาพ โดยใหค้วามสำาคญักบัประเดน็การพฒันา

ด้านการสนับสนุนให้มีการปลูกป่าชุมชน ควบคู่กับการเพาะปลูกตามมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ (Organic Standards) ซึ่งจะความมีปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง ทั้งยังส่งผลให้โรงงานผลิต

สามารถนำาวตัถุดบิสมนุไพรท่ีไดม้าตรฐานนีไ้ปผลติสนิคา้เพือ่ใหไ้ด้ตามมาตรฐานการผลติต่างๆ เชน่ มาตรฐาน 

GMP ทั้งของไทย อาเซียนและโลก เป็นต้น ขณะเดียวกัน ควรสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง

การลกัลอบนำาสมนุไพรจากแหลง่กำาเนดิในชมุชนไปใชอ้ยา่งไมย่ัง่ยนื ควบคูก่บัการพัฒนาระบบข้อมลูสมนุไพร

เพื่อการคุ้มครองสมุนไพรที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบการคุ้มครองระหว่างประเทศ พร้อมกับเร่งพัฒนากลไก

การคุ้มครองพันธุ์พืชและภูมิปัญญาไทยให้สามารถดำาเนินการอย่างจริงจัง เพื่อสกัดกั้นไม่เกิดปัญหาปัญหา 

โจรสลัดชีวภาพ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำารุงรักษา และ 
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39บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

คืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ เพื่อให้สมุนไพรท่ีถูกทำาลายจากการบุกรุกป่าพลิกฟ้ืนข้ึนมา รวมถึงคืน 

ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

 (๒.๒) กรอบการพัฒนาสมุนไพรกลางนำ้า มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมุนไพร

ต้นนำ้า ซึ่งได้กล่าวไปแล้วว่า วัตถุดิบสมุนไพรไทยส่วนใหญ่ยังด้อยทั้งคุณภาพและมาตรฐาน ประกอบกับ 

การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยเฉพาะโรงงานที่ผลิตยาสุมนไพรและกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP 

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน หากประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะส่งผลให้

ไทยเสียเปรียบประเทศสมาชิกในอาเซียน รวมถึงประเทศคู่แข่งทางการค้าอื่นๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกัน  

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ยังไม่เอื้อต่อการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ใหม้คีณุภาพสมำา่เสมอและมคีวามปลอดภยั รวมทัง้หอ้งปฏบิติัการวจิยัทีไ่ด้มาตรฐานทีดี่ (Good Laboratory 

Practice; GLP) และการวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานที่ดี (Good Clinical Practice; GCP) ยังมีน้อย

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรกลางนำ้า จึงควรมีจุดเน้นด้านการพัฒนา

ศักยภาพและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยให้ความสำาคัญกับประเด็นการพัฒนาด้าน 

การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing 

Practice) มาตรฐาน PIC/S (Pharmaceutical Inspection Convention Pharmaceutical Inspection 

Co-operation Scheme) และมาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) เพื่อรับผลิตยาให้กับ 

โรงงานผลิตยาจากสมุนไพรขนาดเล็ก พร้อมกับเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรต้นนำ้า ตั้งแต่ 

การปลูกพืชที่ดีหรือแบบเกษตรอินทรีย์ การเก็บเกี่ยวที่ดี การให้บริการตรวจวิเคราะห์ยาจากสมุนไพรให้แก่

สถานบริการของรัฐและโรงงานเอกชนเชิงรุก รวมทั้งกำาหนดมาตรการเพื่อยกระดับโรงงานผลิตยาแผนไทย

และสมุนไพร กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP นอกจากนี้ ควรให้

ความสำาคัญกับสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพมาตรฐานของ

อตุสาหกรรมยาไทยใหไ้ดม้าตรฐานตามขอ้กำาหนด Asian Harmonization ตลอดจนพัฒนาศกัยภาพนกัวจิยั

ให้มีขีดความสามารถด้านการบริหารโครงการวิจัยแบบครบวงจร สามารถคิดโจทก์วิจัยที่ตอบสนองความ

ต้องการของภาคการผลิต และสามารถประสานเชื่อมโยงการวิจัยโดยยึดเป้าหมายการพัฒนาประเทศเป็น

สำาคัญ เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนามาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพและปลอดภัย 

 (๒.๓) กรอบการพัฒนาสมุนไพรปลายนำ้า จากกระแสสมุนไพรที่เริ่มหวนกลับมาเป็น 

ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย โดยเกิดขึ้นมาจากแรงผลักดันของก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและกระแสนิยมการดูแล

สุขภาพทางเลือก ซึ่งผู้คนหันมาให้ความสนใจเรื่องของการป้องกันและดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วย

มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการนำาสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการในระบบธุรกิจและระบบ

บรกิารหลากหลายรปูแบบ อาท ิธรุกจิบรกิารสขุภาพ การทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพ ระบบบรกิารสขุภาพ ผลติภณัฑ์

เสริมสุขภาพ และสินค้า OTOP 
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40 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาสมุนไพรปลายนำ้า จึงควรมีจุดเน้นด้านการส่งเสริม 

การใช้ผลิตภัณฑ์ยาไทยและสมุนไพรอย่างปลอดภัย คู่ขนานไปกับสร้างเสริมขีดความสามารถใน 

การแข่งขันของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในเวทีการค้าโลก โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาใน 

ประเด็นด้านการนำายาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักเพิ่มขึ้น ส่งเสริมศักยภาพของ 

โรงพยาบาลและชุมชนในการผลิตและใช้ยาไทยและยาพัฒนาจากสมุนไพร ส่งเสริมและใช้ในระบบบริการ

สุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านยาของประเทศ รวมทั้งพัฒนากลไกควบคุมมาตรฐานบริการสุขภาพและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย 

๒) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

ท่ีผา่นมาคำาจำากดัความของกำาลงัคนดา้นการแพทยแ์ผนไทยอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตักิารประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขา 

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ แต่ในปจัจุบนัได้เปล่ียนเปน็ผู้ประกอบวชิาชพีการแพทย์

แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้งยังได้เพิ่มการแพทย์พื้นบ้านไทยในการประกอบวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประเภท  

ทำาให้การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย  

การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 

จากการท่ีนโยบายและยทุธศาสตรต์า่งๆ มคีวามคาดหวงัวา่ ภมูปิญัญาไทยจะเปน็อกีศาสตรส์ำาคญั

ในการดูแลรักษาโรคผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตก สามารถดูแลสุขภาพ 

ของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศาสตร์ที่ต้องให้การคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานต่อไป ประกอบกับ

กระแสความนยิมดา้นการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกมแีนวโนม้สูงขึน้ ส่งผลใหภ้าครัฐได้จัดบรกิาร

ในระบบบริการสุขภาพพร้อมกับขยายการบริการเพิ่มขึ้น อีกทั้งภาคเอกชนก็มีลงทุนด้านการบริการสุขภาพ

ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาด้านการพัฒนากำาลังคน

กลับพบว่า ยังไม่สามารถผลิตกำาลังคนให้มีความสมดุลกับความต้องการด้านการบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้น  

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนาศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย 

ให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

(๑) สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย จากการทบทวน

สถานการณ์การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยควบคู่กับการบริการสุขภาพที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

พบประเด็นสำาคัญ ดังต่อไปนี้

 (๑.๑) สถาบนัหรอืสถานพยาบาลของภาคประชาชนมแีนวโนม้ถกูลดบทบาทในการผลติ

กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยที่มีมายาวนานร่วมร้อยปี ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย  

พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้บัญญัติว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) หมายถึงผู้ที่ได้

รับการอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ 
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41บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

การแพทย์แผนไทยซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้ให้การอบรม และต้องสอบผ่านความรู้ตาม 

ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยกลุ่มนี้ ถือว่ามีความสำาคัญ

มากและเป็นรากฐานของการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพภาคประชาชน เพราะมีระบบ 

การเรียนการสอนที่สืบทอดมาแต่อดีตยาวนานร่วมร้อยปี มีการจัดอบรมผ่านทางสมาคมการแพทย์แผนไทย

ต่างๆ และมีหมอแผนไทยท่ีมีความรู้จากการสืบทอดจากครูบาอาจารย์และคัมภีร์การแพทย์แผนไทยดั้งเดิม

เป็นผู้ฝึกสอน

 จากการตรวจสอบจำานวนผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยนับเป็นรายบุคคล  

พบว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมียอดสะสมตั้งแต่ ๒๕๗๒ จนถึงปัจจุบัน จำานวน ๓๐,๓๗๑ คน 

(สำานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) แต่จำานวนดังกล่าวเป็นจำานวนของ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์รวมกัน ทั้งยังไม่ทราบจำานวน 

ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วว่ามีจำานวนเท่าไร โดยกำาลังคนกลุ่มนี้ได้สอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา 

การแพทย์แผนไทยในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ ๒,๕๑๔.๔ คน โดยเป็นประเภทเภสัชกรรม

ไทยมากที่สุด จำานวน ๔,๕๒๘ คน รองลงไปเป็นประเภทการผดุงครรภ์ไทย จำานวน ๓,๓๓๓ คน เวชกรรม 

จำานวน ๒,๙๔๙ คน และการนวดไทย ๑,๗๖๓ คน นอกจากนี้ ยังมีผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้ 

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ อีกจำานวน 

๓๔ คน

 เมื่อพิจารณาด้านการผลิตกำาลังคนกลุ่มนี้ของสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พบว่า มีจำานวนทั้งสิ้น ๑๐๕ แห่ง โดย

เป็นสถาบันหรือสถานพยาบาลของภาคประชาชน จำานวน ๒๖ แห่ง เป็นของภาคเอกชน (แพทย์แผนไทย) 

จำานวน ๑๘ แห่ง เป็นของภาครัฐ จำานวน ๖๑ แห่ง นอกจากนี้ ยังมีสถาบันหรือสถานพยาบาลขององค์กร

ด้านความพิการอีก ๗ แห่ง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา หน่วยงานภาครัฐได้เริ่มจัดการศึกษาอบรม

การแพทย์แผนไทยโดยเป็นประเภทการนวดไทยแทบทั้งหมด ส่งผลให้ในปัจจุบันภาครัฐเข้ามามีบทบาทใน

การจัดการอบรมการนวดไทยมากกว่าภาคประชาชนและภาคเอกชน ขณะเดียวกันเมื่อวิเคราะห์โครงสร้าง

หลักสูตรวิชาชีพประเภทการนวดไทย พบว่า มีหมวดวิชาทั้งหมด ๖ หมวด ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา  

๒๕ วิชา และวิชาเลือกอีก ๒ วิชา แต่ตำาราที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย ได้ประกาศ  

๓ เล่มน้ัน เป็นตำาราในระดับหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเป็นหลัก และอาจรองรับวิชาเพียง ๓-๕ วิชา

เท่านั้น ทำาให้ระบบการสอนวิชาชีพของกำาลังคนกลุ่มนี้ ยังขาดตำาราหลักที่ใช้สอนเป็นจำานวนมาก  

ไม่น้อยกว่า ๒๐ วิชาเรียน ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นต้องทบทวนและพัฒนาหลักสูตรให้เพียงพอต่อการพัฒนา

คุณภาพกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย และในระยะยาวหากรัฐไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายมาสนับสนุน 

การจัดการอบรมของภาคประชาชน อาจจะส่งผลให้หลายสมาคมต้องยุติบทบาทการผลิตกำาลังคนด้าน 

การแพทย์แผนไทยที่เคยดำาเนินการมาร่วมร้อยปี
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42 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 (๑.๒) สถาบันการศึกษายังต้องพัฒนาระบบข้อมูลกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย  

และพัฒนาตำาราเรียนที่มีมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รวมผู้ประกอบ

โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๓๓ (๑) (ข)  

และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามมาตรา ๓๓ (๒) เข้าด้วยกันตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) โดยกำาหนด 

เป็น “ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์ 

แผนไทยประยกุตจ์ากสถาบนัการศกึษาทีส่ภาการแพทยแ์ผนไทยรับรองและต้องสอบผ่านความรู้ตามทีก่ำาหนด

ไว้ในข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย”

 ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์แผนไทย จำานวนทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับ

การรับรองในสาขาการแพทย์แผนไทย จำานวน ๑๑ แห่ง และสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำานวน  

๘ แห่ง แต่เนื่องจากไม่มีระบบรายงานกลางของจำานวนนักศึกษาท่ีรับและจบการศึกษาด้านการแพทย์ 

แผนไทยและแผนไทยประยุกต์ของแต่ละสถาบัน รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูลการทำางานและการย้าย 

สถานทีท่ำางานหรอืทีอ่ยูอ่าศยัของผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย และการสูญเสียกำาลังคน จึงไมส่ามารถ

รายงานขอ้มลูในสว่นนีไ้ด ้ขณะเดยีวกนั เมือ่พจิารณาขอ้มลูของผูป้ระกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทย

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ตามมาตรา ๓๓ (๒) ของกฎหมายฉบับเดิม ก็ยังไม่เที่ยงตรง แต่สามารถสะท้อน

ภาพเพียงคร่าวๆ ได้ว่า มีจำานวน ๑,๑๕๘ คน (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ซึ่งในจำานวนนี้ มีแพทย์

แผนไทยประยุกต์จำานวนหนึ่งที่ไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย  

ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) เพื่อที่จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย 

ประเภทเภสชักรรมไทย และสามารถเปดรา้นขายยาแผนโบราณหรอืคมุการผลติยาแผนโบราณในโรงงานผลติ

ยาแผนโบราณตามกฎหมาย

 นอกจากนี้ ยังพบว่า สถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยท้ังหมด  

๑๑ แห่ง จะมีการเรียนนวดที่หลากหลายแล้วแต่สถาบันที่จัดการเรียนการสอน เช่น นวดนำ้ามัน นวดฝ่าเท้า 

นวดล้านนา นวดทักษิณ นวดไทยสำาหรับนักกีฬา นวดสวีดิช ไคโรแพรกติก การนวดไทยประยุกต์  

(ราชสำานัก) การนวดพื้นบ้าน เป็นต้น ทำาให้การสอนการนวดไทยในสถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทย 

ไม่มีมาตรฐาน อีกทั้งองค์ความรู้ตามหลักการสอนการนวดไทย มีตำาราหลักเพียง ๒ เล่ม คือ ตำารา 

หัตถเวชกรรมไทย (นวดแบบราชสำานัก) ตีพิมพ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และตำาราการนวดพื้นฐาน  

ตีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๕ จึงสะท้อนให้เห็นว่า ตำาราหลักในการเรียนการสอนนวดไทยยังมีจำานวนน้อย อีกทั้ง 

องค์ความรู้ที่มีการบันทึกก่อนหน้าปี ๒๕๔๘ ไม่ปรากฏหลักฐานการบันทึกแต่อย่างใด 

 (๑.๓) กำาลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้านไม่มีระบบการเรียนการสอนทั้งยังขาดผู้สืบทอด

ศาสตร์แขนงนี้ให้คงอยู่ในสังคมไทย ปัจจุบันประเทศไทยมีหมอพื้นบ้าน จำานวน ๕๓,๐๓๕ คน (สำานักงาน

นายทะเบียนกลางของสำานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์ทางเลือก, มีนาคม ๒๕๕๖) โดยมีหมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินความรู้ของหมอพื้นบ้านเพื่อให้
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43บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๕๕ จำานวน ๑๖๑ คน  

หรือมีสัดส่วนเพียงแค่ร้อยละ ๐.๓ ของหมอพื้นบ้านที่มีอยู่ทั้งหมด ในจำานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นหมอสมุนไพร 

ถึง ๑๑๕ คน ท่ีเหลืออีก ๓๖ คนเป็นหมอกระดูก โดยหมอพื้นบ้านเหล่านี้มีอายุต้ังแต่ ๔๑-๙๓ ปี  

ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๓.๔ มีอายุระหว่าง ๖๑-๘๐ ปี 

 ปัญหาสำาคัญของการแพทย์พื้นบ้านที่กำาลังเผชิญอยู่ในขณะนี้และจะเป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาในอนาคตข้างหน้า ก็คือ การผลิตและพัฒนากำาลังคนของหมอพื้นบ้านที่ผ่านมา เป็นการสืบทอด

ความรู้จากบรรพบุรุษ จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง โดยไม่มีระบบการเรียนการสอนและไม่มีสถาบัน 

การผลิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาภาคเหนือ ๑ แห่ง และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก ๑ แห่ง 

ได้ทำาการถอดความรู้ของหมอพื้นบ้านในภูมิภาคและจัดทำาเป็นวิชาเรียนประกอบในหลักสูตรการผลิต 

แพทย์แผนไทย แต่พบว่า การที่นักศึกษาที่มาเรียนนั้น มีภูมิหลังทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจที่ 

แตกตา่งจากหมอพืน้บา้นดัง้เดมิ จงึอาจจะเขา้ไมถ่งึจติวญิญาณของความเปน็หมอพืน้บา้นเทา่กบัการสบืทอด

มาจากบรรพบุรุษ ขณะที่ หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่มีอายุมาก ไม่มีศิษย์หรือผู้สืบทอดต่อ อีกท้ังคนรุ่นใหม่ 

ขาดความสนใจที่จะสืบสานศาสตร์แขนงนี้ จากการตรวจสอบสถานะล่าสุดของหมอพื้นบ้าน จำานวน  

๑๖๑ คน ปรากฏว่า ได้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยถึง ๗ คนแล้ว ดังนั้น การเสียชีวิตอันเนื่องมาจากชราภาพ 

จะเปน็ปจัจยัหลกัในการสญูเสยีกำาลงัคนหมอพ้ืนบา้น และทีส่ำาคญัทีสุ่ดคอื การสูญเสียความรู้ในเชงิประจกัษ์

ของหมอพื้นบ้าน ประกอบกับการเกิดของหมอพื้นบ้านรุ่นใหม่มีน้อยมาก ส่งผลให้อนาคตของการแพทย์ 

พื้นบ้านน่าเป็นห่วงว่าจะหมดสิ้นไปจากสังคมไทย และควรเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะความ

จำาเป็นอย่างเร่งด่วนในการถอดบทเรียนและบันทึกความรู้ของหมอพื้นบ้าน รวมทั้งมีกลไกในการส่งเสริมคน

รุ่นใหม่มาสืบทอดความรู้ 

 (๑.๔) การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวสูงและ 

มุ่งส่งเสริมมาตรฐานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันการจัดบริการการแพทย์แผนไทยอยู่ 

ภายใต้ ๒ ระบบหลัก ได้แก่ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบคลุมประชากร ๕ ล้านคน 

หรือประมาณร้อยละ ๘ ของประชากร โดยกรมบัญชีกลางสนับสนุนให้ข้าราชการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายค่า 

รักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยได้ และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครอบคลุมประชากร  

๔๗ ล้านคน หรือประมาณร้อยละ ๗๕ ของประชากร โดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะจ่ายเงิน

สมทบให้หน่วยบริการประจำา (CUP) ที่จัดบริการการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในกลุ่มหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าผ่านกองทุนแพทย์แผนไทย 

 เมื่อพิจารณาการเข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยใน ๒ ระบบหลักดังกล่าว ปรากฏว่า  

ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สะท้อนภาพได้จากข้อมูลค่าใช้จ่ายการบริการการแพทย์ 

แผนไทยซึ่งรวมอยู่หมวดค่ารักษาทางการแพทย์แผนจีน โดยในปี ๒๕๕๓ มียอดค่ารักษาทางการแพทย์ 

แผนไทยและการฝังเข็ม เป็นเงิน ๑๒๑.๒๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑๙๙ ของค่ารักษาพยาบาล

ทั้งหมด ส่วนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการจัดบริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม 
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44 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

สุขภาพตำาบลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก ๙๒๑ แห่ง ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๔,๕๓๑ แห่ง ในปี ๒๕๕๕  

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากยอดค่าใช้จ่ายในการบริการการแพทย์แผนไทยที่จำาแนกออกเป็น ๓ ประเภท คือ  

นวดไทย (นวด อบ และประคบ เพื่อลดอาการปวด และฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต) บริการการฟื้นฟู 

แม่หลังคลอด และการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่า ในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๖ มีการใช้ 

บริการการนวดไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำานวนคนที่มารับบริการ ๓๑๓,๓๕๒ คน จำานวนครั้ง 

๑,๑๖๒,๒๙๒ ครั้ง ในปี ๒๕๕๒ เป็น ๑,๒๘๒,๑๗๐ คน และจำานวนครั้งเป็น ๕,๒๔๘,๙๔๖ ครั้ง  

ในปี ๒๕๕๕ หรือคิดเป็นร้อยละ ๔.๑ ของประชากรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนการรับบริการฟื้นฟู

สุขภาพแม่หลังคลอดเพิ่มมากขึ้น จากแม่หลังคลอด ๑,๗๐๑ คน รับบริการ ๖,๙๐๙ ครั้ง ในปี ๒๕๕๓ 

เป็น ๑๕,๙๘๒ คน รับบริการ ๕๓,๘๑๔ ครั้ง ในปี ๒๕๕๕ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในปี ๒๕๕๖ และ

การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีหน่วยบริการสั่งใช้ยาในปี ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๘,๖๕๒ แห่ง 

โดยโรงพยาบาลชมุชนมอีตัราสว่นของสถานบรกิารในการสัง่ใชย้ามากทีส่ดุ (รอ้ยละ ๘๙.๗๓ ของโรงพยาบาล

ชุมชน)

 นอกจากนี ้สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติยงัได้ใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาคณุภาพ

การให้การบริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยจัดทำาแนวเวชปฏิบัติด้าน 

การนวดไทย (วนท.) ในปี ๒๕๕๐ ใช้แนวทางมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ ซึ่งจัดทำาโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปี ๒๕๕๑ และ

ส่งเสริมมาตรฐานของบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยกำาหนดให้ระดับ

เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล มีผู้ให้บริการการนวดไทยที่จบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  

(๓๓๐ ชั่วโมง) ระดับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์/จังหวัด หรือหน่วยบริการประจำา มีผู้ให้บริการ

การนวดไทยเป็นผู้ที่จบหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทย (๘๐๐ ชั่วโมง) และในปี ๒๕๕๖ ได้กำาหนดเกณฑ์กลาง 

(เกณฑ์ข้ันตำ่าท่ีหน่วยบริการประจำาต้องมี) ให้มีนักการแพทย์แผนไทยประจำา ณ หน่วยบริการ ปัจจุบัน 

พบว่า มีผู้ให้บริการที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยมากที่สุด จำานวน ๖,๒๔๔ คน (ร้อยละ ๔๗.๒) รองลงไปเป็น

ผู้ให้บริการที่ตำ่ากว่าผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำานวน ๕,๖๐๖ คน (ร้อยละ ๔๒.๓) และผู้ให้บริการการแพทย์

แผนไทยที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ จำานวน ๑,๓๙๔ (ร้อยละ ๑๐.๕) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัจจุบันบุคลากร

ด้านการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะผู้ที่ได้ใบประกอบโรคศิลปะไม่สามารถให้บริการในหน่วยบริการประจำา 

(CUP) ได้ทุกแห่ง

(๒) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

ภายใต้สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งประเด็นที่ได้

จากการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งพบประเด็นที่มีความจำาเป็นต้องได้

รับการพัฒนาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะระบบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษา และระบบข้อมูลกำาลังคน 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการได้รับบริการการแพทย์แผนไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยควรให้ความ

สำาคัญกับการวางแผนพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยตามกรอบ ดังต่อไปนี้
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45บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

 (๒.๑) เชื่อมโยงการแพทย์แผนไทยกับระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยมุ่ง

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จากแนวโน้มการบริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพที่ขยายตัว 

สูงขึ้น ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดการดูแลรักษาโรคด้วยการ 

ผสมผสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ และมุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพในภูมิภาค

เอเชีย

 ดงันัน้ กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนา จึงควรมุง่กำาหนดกรอบกำาลังคนด้านการแพทยแ์ผนไทย

ภายใตก้รอบของกระทรวงสาธารณสขุ พรอ้มกบักำาหนดมาตรฐานของระดบัการบรกิารสขุภาพดา้นการแพทย์

แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ เช่น ระดับปกติทั่วไปควรประกอบด้วยมาตรฐานด้านใด เมื่อยกระดับสู่ 

ความเป็นเลิศ (Excellent) ควรยึดหลักการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและประชาชนมีความพึงพอใจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ควรกำาหนดกลไกในการดำาเนินงานและติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน โดยหน่วยงานส่วนกลาง 

ทำาหน้าท่ีกำากับการดำาเนินงาน (Regulator) อาทิ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

และสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนหน่วยบริการในภูมิภาค ทำาหน้าที่เป็นผู้จัดบริการ (Provider) 

 (๒.๒) พัฒนาศูนย์วิจัยการแพทย์แผนไทย (Research Center) แบบครบวงจร  

เพื่อสนับสนุนและยกระดับการบริการการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ ปัจจุบันการแพทย์แผนไทย 

มีจุดอ่อนด้านองค์ความรู้ที่ยังคงกระจัดกระจาย มีหลักฐานการบันทึกองค์ความรู้ดั้งเดิมค่อนข้างน้อย  

ทั้งยังไม่มีการสังคายนาองค์ความรู้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะด้านการนวดไทย ประกอบกับยัง

มีจุดอ่อนด้อยด้านการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ เพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนการบริการ 

การแพทยแ์ผนไทยในดา้นคณุภาพ ประสทิธผิล และความปลอดภยั ขณะทีใ่นโลกปจัจบุนัเขา้สูย่คุการแขง่ขนั

สูง โดยเฉพาะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ก็ยิ่งทำาให้มีการกำาหนดมาตรการต่างๆ  

เพือ่กดีกนัทางการคา้มากขึน้ การแพทยแ์ผนไทยจึงจำาเปน็ต้องปรับตัวใหอ้ยูร่อดและเพ่ิมขดีความสามารถใน

การแข่งขัน โดยใช้การศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา

 ดงันัน้ กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนา จึงควรมุง่พัฒนาศนูยว์จัิยการแพทยแ์ผนไทย (Research 

Center) แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า เพื่อสนับสนุนและยกระดับการบริการ 

การแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยเชื่อมโยงกับระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านด้ังเดิม และสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพและมีความพร้อมต่อการยกระดับการพัฒนา 

การแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ 

 (๒.๓) พัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและเข้าถึงแก่นแท้ 

ของการแพทย์แผนไทย ปัจจุบันการผลิตกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยมาจากแหล่งผลิต ๓ กลุ่ม คือ  

โดย สถาบันหรือสถานพยาบาล สถาบันการศึกษา และหมอพื้นบ้าน ซึ่งแหล่งผลิตทั้งสามกลุ่มต่างมีจุดอ่อน

ทีเ่ปน็ปญัหาสำาคญัตอ่การสบืสานและพฒันาศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยใหเ้ปน็ทีน่า่เชือ่ถอืและมคีวามปลอดภยั
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46 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ต่อประชาชนผู้ใช้บริการ กล่าวคือ การเรียนการสอนในสถาบันหรือสถานพยาบาลต่างๆ ไม่มีความเข้มแข็ง

เนื่องไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่เป็น 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีการเรียนอย่างหลากหลายตามท่ีสถาบันจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ

การนวดไทยและหมอพื้นบ้าน มีการเรียนการสอนในรูปแบบของการสืบทอดความรู้จากบรรพบุรุษสู่ชน 

รุ่นหลัง ซึ่งหมอพื้นบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ขณะที่ทายาทรุ่นปัจจุบันให้ความสนใจรำ่าเรียนศาสตร์แขนงนี้

น้อยมาก แม้ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาพยายามถอดความรู้เพื่อใช้ประกอบในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 

แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นหมอพ้ืนบ้านได้ นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาของแหล่งผลิต 

ทั้งสามกลุ่มที่ต้องเผชิญเหมือนกันคือ การขาดแคลนตำาราเรียน โดยเฉพาะตำาราหลักในการเรียนการสอน 

มีน้อย ทั้งยังไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งไม่มีระบบข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ตั้งแต่

รายงานกลางของจำานวนผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลการทำางานและการย้ายสถานที่ทำางาน

หรือที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการสูญเสีย 

กำาลังคน ขณะท่ีข้อมูลผู้ท่ีสามารถข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายฉบับเดิม (พ.ร.บ. 

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔) หรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ตามกฎหมายฉบับใหม่ (พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖) ยังมีการนับซำ้า เนื่องจากผู้สำาเร็จ

การศึกษาสามารถไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้มากกว่า ๑ สาขา ซึ่งปัญหาไม่มีข้อมูล ข้อมูล

ที่ไม่เทียงตรง และข้อมูลไม่มีความชัดเจนจะส่งผลให้การวางแผนพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย 

ในอนาคต ไม่มีความเหมาะสมสอดคล้องนโยบาย สถานการณ์ และกรอบเวลาที่จะขับเคลื่อน

 ดังนั้น กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงควรมุ่งพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของแหล่งผลิต 

แต่ละกลุ่มที่มีการสังคายนาหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีมาตรฐาน โดยใช้กลไกสภาการแพทย์

แผนไทยผลักดันเรื่องนี้ สำาหรับกลุ่มที่ผลิตกำาลังกำาลังคนที่อยู่ภายใต้สถาบันหรือสถานพยาบาล (หรือ 

ประเภท ก) ที่จัดอบรมการแพทย์แผนไทยแบบครูผู้รับมอบตัวศิษย์และสถาบันการแพทย์แผนไทย  

ควรมุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง กลุ่มสถาบันการศึกษา (หรือประเภท ข) ควรกำาหนด

กรอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละระดับให้ชัดเจน เช่น ระดับปริญญาตรี ควรมีความรู้ด้านการแพทย์

แผนไทยที่สำาคัญในเรื่องใดบ้าง ระดับปริญญาโท ควรมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์และการสรุป รวมทั้งเพิ่ม 

ความลึกซึ้งด้านจิตวิญญาณการแพทย์แผนไทย และระดับปริญญาเอก ควรมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดความรู้

ด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และกลุ่มหมอพื้นบ้าน ควรให้ความสำาคัญเร่งด่วนใน 

การถอดบทเรียนและบันทึกความรู้ของหมอพื้นบ้าน รวมถึงพัฒนาศักยภาพหมอพื้นบ้านและถ่ายทอดสู่ 

คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในการรักษาแบบแผนการสืบทอดภูมิปัญญาการหมอพ้ืนบ้านที่เป็นของ

ชุมชน นอกจากนี้ ควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลกำาลังคนด้านการแพทย์ไทยให้มี 

ความเชื่อมโยงกัน ทั้งจำานวนผู้เรียนที่สำาเร็จการศึกษา การทำางานและการย้ายสถานที่ทำางานหรือที่อยู่อาศัย

ของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการสูญเสียกำาลังคน ตลอดจน

พฒันาระบบขอ้มลูท่ีสามารถสะท้อนจำานวนผูป้ระกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย/การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

ที่แท้จริง
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47บทที่ ๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

 (๒.๔) ระดมพลังจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันกำาหนดแผนการพัฒนา 

กำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการวางแผน 

พัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยมีข้อจำากัด ทั้งทางด้านข้อมูลการผลิตกำาลังคนและความต้องการ 

กำาลังคน ประกอบกับมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลายแห่ง ซ่ึงไม่ใช่มีเพียงแค่กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น  

ยังต้องมีการเชื่อมโยงกับระดับนโยบาย และเครือข่ายสถาบันการผลิต เครือข่ายของหน่วยบริการทั้งภาครัฐ

และเอกชน เครือข่ายของสถาบันวิจัย และเครือข่ายประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยที่แผนพัฒนากำาลังคนนี้ 

เป็นแผนระยะยาวที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับนโยบาย สถานการณ์ และกรอบเวลาที่จะ 

ขับเคลื่อน

 ดังนั้น หลักการสำาคัญในการวางแผนพัฒนากำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทย จึงควรอยู่บน

พื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับฟังข้อมูลของแต่ละภาคส่วน และความคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อการนำามาวางแผนการผลิตกำาลังคน ทั้งในกลุ่มสถาบันหรือสถานพยาบาล (หรือประเภท ก) 

กลุ่มสถาบันการศึกษา (หรือประเภท ข) และกลุ่มหมอพื้นบ้าน (หรือประเภท ค) เพื่อให้สอดคล้องกับ 

ความตอ้งการทัง้ระบบบรกิารสขุภาพและการบรกิารของภาคเอกชน โดยทีแ่ผนพฒันากำาลงัคนฉบบันีจ้ะตอ้ง

ผ่านการยอมรับจากทุกภาคส่วน จึงจะนำาไปสู่การขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป 

๒.๔	บทสรุป

หัวใจหลักของการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก คือ 

เป็นศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพที่น่าเชื่อถือ มีความปลอดภัย และได้รับการยอมรับ ดังนั้น การขับเคลื่อน

การพัฒนา จำาเป็นต้องมีนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการดำาเนินการพัฒนาต้ังแต่ต้นนำ้า  

กลางนำ้า และปลายนำ้าให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน นับตั้งแต่การพัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร 

แล้วพัฒนาต่อยอดให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยด้วยการพัฒนามาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะ

มาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมาตรฐานการผลิตกำาลังคน รวมถึงการวิจัย

และพัฒนาเพื่อหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในด้านคุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัย  

จงึจะทำาใหส้ามารถกระจายสนิคา้และบริการถงึมอืผู้บริโภคและประชาชนอยา่งมมีาตรฐานและความปลอดภยั 

นั่นก็คือ ผู้บริโภคและประชาชนให้การยอมรับหรือมีความพึงพอใจในท้ายท่ีสุด ท้ังนี้ ยังจำาเป็นต้องให้ 

ความสำาคัญกับการติดตามประเมินผลตามกรอบของนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถ 

ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

สำาหรับประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ 

ทางเลือก ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทิศทางการพัฒนาของประเทศในทศวรรษหน้า คือ การมุ่งพัฒนา

สู่ความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนากำาลังคนให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อ 

การยกระดับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงกรอบการพัฒนาควรมุ่งเน้นการเชื่อมโยง 
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48 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

การแพทย์แผนไทยกับระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) การพัฒนาศูนย์การวิจัยการแพทย์แผนไทย 

(Research Center) แบบครบวงจร พัฒนาระบบและหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีมาตรฐานและเข้าถึง 

แก่นแท้การแพทย์แผนไทย รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสมุนไพรให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มเพื่อ 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซ่ึงกรอบการพัฒนาควรมีจุดเน้น 

ด้านการปลูกสมุนไพรเพื่อทดแทนการนำาเข้าและคืนความความหลากหลายทางชีวิภาพ การพัฒนาศักยภาพ

และมาตรฐานการผลติผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร คูข่นานกบัสรา้งเสรมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในเวทีการค้าโลก

อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย  

การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก จำาเป็นต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการยอมรับว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่มีการสืบทอดมา

ยาวนาน เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ควรแก่การสืบสานและพัฒนาต่อยอด 

เพื่อให้คงอยู่ถึงชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืน
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