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ปรับการสื่อสารใหคนวงนอกเขาใจการแพทยแผนไทยงายๆ 
ใชกลไกกลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เปนจุดเชื่อมระหวางกรมการแพทยแผนไทยฯ กับ Services ในพื้นที่ 



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน”๕๗

 เรื่องหนึ่งของการบริการการแพทยแผนไทย
ที่กรมการแพทยแผนไทยฯ จะนำไปติดตั้งในระบบ
บริการสุขภาพตามโรงพยาบาลตางๆ ที่ผมคิดวา
กรมจะตองใหความสำคัญและตองทำกันมากขึ้น 
นั่นก็คือ Simplify การนำภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยมาอธิบายใหคนที่อยูวงนอกเขาใจแบบงายๆ 

  เวลาผมลงไปเยี่ยมพื้นที่ตางๆ มักชอบถาม
นองแพทยแผนไทยอยูเสมอวา การใหบริการดวย
แพทยแผนไทยฯ เปนอยางไรบาง ก็ไดรับรายงาน
ตอบกลับมาดวยภาษาทางเทคนิคของการแพทย
แผนไทย เชน มีคนไขเปนโรคลมปลายปตคาด
สัญญาณ ๑ สัญญาณ ๒ มารักษาจำนวนเทานั ้น
 

๘.๑๐ ปรับการสื่อสารใหคนวงนอกเขาใจการแพทยแผนไทยงายๆ 
ใชกลไกกลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เปนจุดเชื่อมระหวางกรมการแพทยแผนไทยฯ กับ Services ในพื้นที่ 

เทานี ้คน ทำใหบรรดาผู บริหารที ่มานั ่งฟง ไมวา
จะเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอำนวยการ
โรงพยาบาล รวมไปถึงคนภายนอกอื ่นๆ ที่ไมได
ร่ำเรียนแพทยแผนไทยมา ไมเขาใจวาแพทยแผนไทย
รักษาโรคอะไร ทำอะไรไดบางลมปลายปตคาด
มันคืออะไร

 ผมเลยยอนถามกลับไป ถาแปลงายๆ วา เปน
โรคออฟฟศ ซินโดรม (Office Syndrome) หรือเปน
โรคปวดหลังชวงลาง (Low back pain) ไดไหม นองๆ 
ก็ตอบวาได ครับ พอเปนอยางนี้ หลายๆ คนก็เริ่ม
หันมาสนใจ บริการของนองแพทยแผนไทย เพราะ
เปนเรื่องใกลตัวและรูสึกเปนพวกเดียวกัน
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 ตรงนี้เองที่ผมคิดวา เวลาจะใชศัพททางเทคนิค
ของการแพทยแผนไทย ควรใชพูดคุยกันวงในแพทย
แผนไทย แตถาไปบอกไปพูดคุยใหคนอื่นฟง ควรตอง
นำภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมาอธิบายใหคนทั่วไป
รูเรื่องนั้นเรื่องนี้อยางงายๆ 

 เพราะวาสินคาและบริการของแพทยแผนไทย
ดี...แตขายยาก เนื่องจากไมใชสินคาตลาด แมจะ
เปนสินคาที่ขายเฉพาะกลุม (Niche Marketing) 
อยูแลว แตอยาลืมวา จะตองขายใหคนทั่วไปดวย!

 อยางไรก็ตาม คิดวา พ.ศ. นี้ เปนโอกาสดี
ที่ผมไดไปพูดคุยกับคนของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.) ซึ่งเขายอมรับในสิ่งที่ผมขายความ
คิดไป ตลอดเวลาที่ผมไปประชุมในเวที สป.สัญจร 
มีเรื่องของกรมการแพทยแผนไทยฯ เขาที่ประชุมเสมอ 
หรือหากมีการประชุมของชมรมตางๆ ผมจะตองรวม

ประชุมดวย เพราะอยางนอยๆ มีบางเรื่องที่เราจะ
แลกเปลี่ยนความรู ขอมูล ความคิดเห็นกับเขาไดบาง 

 โอกาสดียิ่งกวานั้น...ในป ๒๕๖๐ นี้ มีการปรับ
โครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในสวนของ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีกลุมงาน
แพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกเกิดขึ้น อยูภายใต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตอนนี้มีกลุมงานนี้แลว 
๔๐ แหง ใน ๗๖ แหง ภายในปงบประมาณนี้คงมี
ครบหมดทุกแหง  

 แสดงวา กลุมงานดังกลาวจะเปนจุดเชื่อมระบบ
บริการสุขภาพในพื้นที่กับกรมการแพทยแผนไทยฯ 
สิ่งที่กรมตองทำคือ ตองเชื่อมโยงกับกลุมงานแพทย
แผนไทยฯ ใหได และตองทำใหกลุมงานนี้เขมแข็ง 
โดยตอง Simplify ในเรื่อง Services เรื่อง Products 
และ Wisdom 
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 การ Simplify จึงเปนเรื่องสำคัญที่คนของกรมการแพทยแผนไทยฯ จะตองพูดเรื่อง
ยากๆ ใหเปนเรื่องงายๆ ผมขอยกตัวอยางเรื่องนวดไทยมาขยายความเพิ่มเติม เพื่อใหคน
ทั่วไปรูและเขาใจ รวมถึงใหบุคลากรทางการแพทยการสาธารณสุขไดเขาใจดวย

 เรื่องนวดไทยนั้นมีหลายอยาง ทั้งนวดเชลยศักดิ์ นวดราชสำนัก เราตองอธิบายวา 
นวดแตละอยางคืออะไร มีความเหมือนความตางกันอยางไร แถมยังมีนวด ๑๕๐ ชั่วโมง 
มี ๓๖๐ ชั่วโมง มี ๘๐๐ ชั่วโมง ซึ่งผมเชื่อวาหลายแหง แมแต สสจ. เองก็อาจจะยังไมเคย
รูเรื่องเหลานี้เลย ถาคนในกลุมงานแพทยแผนไทยฯ ที่อยูใน สสจ. นั้น ไปเจอปญหาเกี่ยวกับ
การใหบริการนวดมา ขณะที่คนของกรมก็ไดใหความรูแบบงายๆ ไมซับซอนอะไรมากมาย
ไปแลว จะชวยใหเขาสามารถรายงานหรืออธิบายขอเท็จจริงเรื่องนี้ตอผูบริหารไดชัดเจน
ยิ่งขึึ้น

 การสรางความเขมแข็งในกลุมงานแพทยแผนไทย กรมตองทำหนาที ่เปน 
Promoter อยางที ่บอกไป เชน อาจจะจัดใหพวกเขาเรียนรู ดวยกัน ทำ KM๘ บาง 
ไปพูดคุยใหความรูขอมูลแกเขาบาง เปนตน เราตองขยับเรื่องนี้ใหมากขึ้น

๘ Knowledge Management เปนเครื่องมือในการจัดการความรู เพื่อบรรลุเปาหมายอยางนอย 
๓ ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน การพัฒนาคน และการพัฒนาองคกร ไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู



นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทน  ๖๐

 พอปหนา...คงตองรวมกันทำแผนพัฒนา
ทีมงานแพทยแผนไทยในเขต ซึ่งปนี้เราไดรวมกันจัดตั้ง 
CTMO (Chief Thai Traditional and Alternative 
Medicine Officer) หรือ CEO ดานแพทยแผนไทย
ของเขต ซึ่งเริ่มขยับงานแพทยแผนไทยรวมกันมากขึ้น 
นายินดีครับ CTMO ของบางเขต ทานผูอำนวยการ
โรงพยาบาลทั่วไปลงมาทำหนาที่เอง หลายเขตเปน

ผชชว. ทำใหเกิดการประชุมสัญจรรวมกัน โดยการ
ผลัดกันเปนเจาภาพในแตละภาค รวมกับการนำเสนอ
ผลงานและดูงานในพื ้นที ่ เกิดรูปธรรมของงาน 
  

Products และ Services ในพื้นที่ ตอมางาน Wisdom 
ก็คงจะตามมา  และจากการที่มีงบประมาณสำหรับ
พัฒนาบุคลากรตาม Service Plan เขตละ ๕ ลานบาท
กรมจะตองคุยกับทุกเขต เพื่อจะไดทำแผนขอรับการ
สนับสนุน งบดังกลาว ซึ่งถาทีมงานและกลุมงานนี้
สามารถขยับเรื่องตางๆ เหลานี้ได ทำใหงานแพทย
แผนไทยมีความครอบคลุม มีคุณภาพ บุคลากรแพทย
แผนไทยมีศักยภาพ ตอไปเขาจะเปนที่ยอมรับของ
ทีมแพทยแผนไทย เปนที่ยอมรับของผูบริหาร และ
แพทยแผนไทยจะไดมีที ่ยืนอยูในระบบบริการได 
ซึ่งผมเองมักจะชอบกระเซาเยาแหยตรงนี้เสมอวา 
“แพทยแผนไทยมีที่นั่งเยอะ...ใหหาที่ยืนกันไดแลว”  

 นั่นคือ กลไกระดับลางที่กรมการแพทยแผน
ไทยฯ จะตองไปพัฒนารวมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดถาสามารถพัฒนากลไกตรงนี้ใหเขมแข็งไดแลว 
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ตอไปเขาก็จะสามารถไปทำเรื่อง Products ได ทำเรื่อง 
Services ได เขารูเรื่อง Wisdom ขึ้นมา รูเรื่องโนน
เรื่องนี้มา ก็ไปขับเคลื่อนกับแพทยพื้นบาน ใหเรียนรู
กันไป โดยที่กรมตองชวยใหเขาเปนคนกลางที่สามารถ
คุยกับคนทำระบบบริการสุขภาพ และคุยกับผูบริหาร
ของเขาได

 ฉะนั้น การสื่อสารเปนเรื่องใหญ กรมจึงตอง
ใหความสำคัญกับขับเคลื่อนเรื่องแพทยแผนไทย
ใหคนเขาถึงงายๆ 

 หลายๆ เรื่องที่ผมเห็น...ทำไมตองมีไลนกรุป 
ทำไมตองมีไลนแอพ...มีอะไรบางที่เกี่ยวของกับเรื่อง
แพทยแผนไทย ผมขอยกตัวอยางเรื่องของสมุนไพร
ที่ไดทำมาแลว โดยใชประโยชนจากสิ่งที่เรามีอยู คือ
การทำแอพพลิเคชั่นเรื่องสมุนไพรไทย พอคุยไปคุยมา 
เราถอดเรื่องสมุนไพรไทยมาจากหนังสือ เลมที่ ๑ ที่มี
สมุนไพรอยูทั้ง ๑๐๐ ตัว และเลมที่ ๒ อีก ๑๐๐ ตัว

ที่กรมมีอยูแลว แลวทำเปนภาษาไทยลงในระบบ
ปฏิบัติการ Android และ IOS ทั้งมีการถอดสมุนไพร 
๒๐๐ ตัวออกมาเปน Infographic ตัวละ ๒ แผน 
จาก ๒ แผน ในแอพนั้น สามารถลิงคงายๆ ไปถึง
รายละเอียดจากหนังสือตนฉบับได ตอไปจะมีภาษา
อังกฤษกับภาษาจีนเพิ่มเติม  
 อยางกรณีที ่มีประเด็นปญหาเรื ่องนวดมา 
เราสามารถทำไดไมตางกัน ก็คัดเนื ้อหาสาระมา
ทั ้งหมดวามีอะไรบาง นวดเชลยศักดิ ์ นวดอื ่นๆ 
ทั้งหลายทั้งปวง ผมบอกใหทำเรื่องนวดใหครบเปนชุด
องคความรู ทำ Infographic ออกมา ถาใครอยากรู
เรื่องนวด อยากรูรายละเอียดใหคลิกเชื่อมไปในเลมได 
 ผมคิดวา กรมควรจะนำตำราที่อยูบนหิ้งมา
ใชประโยชนใหได เราหมดเวลาไปกับการทำเรื่องนี้ 
รวบรวมกันมามากตอมากแลว และเปนสิ ่งดีๆ 
ทั ้งนั ้นเลย ผมไมอยากใหความรู ของภูมิปญญา
แพทยแผนไทยมีอยูแคในเลม แจกจายไปก็หมด  
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ฉะนั้น มีเรื่องอะไร เราตองใสใหคนทั่วไปไดรูไปเรื่อยๆ 
ใหเขาเขาถึงแหลงขอมูลไดงายๆ คอยๆ ทำกันไป  
 เรื่องนวดไทยตอนนี้กำลังไปถึงยูเนสโกแลว 
เปนความพยายามของไทยที่จะใหขึ้นทะเบียนเปน
มรดกโลก ผมไดคุยกับทางกระทรวงวัฒนธรรม 
บอกกำลังทำ Website การทองเที่ยว จะลงเรื่อง

โขนกอน ผมเลยขอใหเขานำเรื่องนวดไทยไปประกบ
เรื ่องนี ้ตั ้งแตแรก เพราะเรามี Content อยู แลว 
สวนเขาก็มีเทคนิค เพราะผมคิดวาเรื ่องนวดเปน
จุดเริ่มตนของบริการเรื่องแพทยแผนไทยในระบบ
บริการสุขภาพ ถานวดคนไหลติด คนมีปญหาเรื่อง

อาการปวดตางๆ มารับบริการการนวดแลว ผมคิดวา
เรื่องอื่นจะตามมาเอง 
  เพราะการแพทยแผนไทยมี ขอเดน ที่ผม
มองเห็นคือ มีเวลาอยูกับผูรับบริการมากกวาแพทย
แผนปจจุบัน แพทยแผนปจจุบันตรวจรักษาอาการ
เจ็บปวยแค ๓  นาที ก็เสร็จแลว แตแพทยแผนไทย
มีเวลาคุยกับผูรับบริการเปนชั่วโมงๆ

 แตแพทยแผนไทยยังมี ขอดอย ที่ตองปรับปรุง 
คือ แมเราจะตอบคำถาม “How to” ได แตยังตอบ
คำถามบางเรื่องไมได  โดยเฉพาะคำถาม “Why”  
ตัวอยางเชน เวลาใหการรักษาคนไข สามารถตอบไดวา
จะจัดยาอะไรกี่ตัว หรือใชหัตถการอะไร ทำอยางไร 
ถึงจะทำใหคนไขดีขึ้น แตพอถามวายานั้น มีฤทธิ์อะไร
จะเสริมฤทธิ์กันอยางไร มีกลไกในการรักษาอยางไร 
ก็ยังตอบกันไดไมชัดเจน 



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๖๓

 สวนใหญการแพทยการสาธารณสุข เรียนกันมาจาก
ทางตะวันตก ทั้งหลายทั้งปวงผานการทดลองมาโดยหองแล็บ 
มีการทดลองทางคลินิก (Clinical trial) ฉะนั้น หลายอยาง
การแพทยแผนไทยจึงตองนำวิทยาศาสตรมาอธิบายใน
บางเรื่องใหได 

 หนาที่กรมการแพทยแผนไทยฯ ผมขอย้ำวา เปน 
Promoter ไมใชเปน Boxer เราจึงไมจำเปนตองทำเอง
ทั้งหมด แตในบางคำถามเราตองทำและหาคนมาหาคำตอบ 
อาจไมจำเปนตองทำ Clinical trial ทุกเรื่องกรมเองก็ตอง
ตั้งคำถามและตองพยายามหาคำตอบดวยเชนกัน แตไมจำเปน
ตองตอบ “Why” ทุกเรื่อง 

 เพราะบางอยางเปนภูมิปญญา
ที่นำมารักษาอาการเจ็บปวยของคนไทยนับรอยๆ ปแลว 

โดยอาศัยประสบการณ ซึ่งเปนคนละฐานกับเรื่อง Services 
ตามแนวทางแผนปจจุบัน 
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