
นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทน  ๖๔
ติดตั้ง Services จากบริการแพทยแผนไทยฯ ที่คนยอมรับกอน
เริ่มจากเรื่องนวดไทย มณีเวช และฝงเข็ม แลวคอยขยายไปเรื่องอื่น
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 ทำไมผมถึงสนใจนำเรื่องนวดไทยกับมณีเวช
เขาสูระบบบริการสุขภาพ?

 เทาที่ผมมีโอกาสไปเยี่ยมเยียน การทำงาน
แพทยแผนไทยในพื้นที่ และไดมีโอกาสรับฟง ดูการ
ฝกอบรมและการใหบริการดวยศาสตรมณีเวช พบวา 
ฐานองคความรูของมณีเวชซึ่งมีทายืดเหยียดอยู ๕ ทา 
เหมือนกับทาษีดัดตน กับทานั่ง ทานอน  อีก ๓ ทา 
คลายกับโยคะ แสดงวา ทาเหลานี้ไดมีการนำมาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับยุคสมัยยิ่งขึ้น

 จริงๆ แลวทายืดเหยียดทั้ง ๕ ทา จะชวย
เรื่องกลามเนื้อสวนบน พวกไหล บา ที่มักทำใหเกิด

๑๑ ติดตั้ง Services จากบริการแพทยแผนไทยฯ 
เริ่มจากเรื่องนวดไทย มณีเวช และฝงเข็ม แลวคอยขยายไปเรื่องอื่น

โรคออฟฟศ ซินโดรม บางทาจะไปชวยการยืด
กลามเนื ้อบางมัดที ่ยืดยากและมีปญหากันบอย 
สวนอีก ๓ ทา ก็คือ ทางู ทาแมว ทาเตา ที่คลายๆ 
ทาโยคะนั้น จะไปชวยทอนลางของรางกายใหสามารถ
ยืดเหยียดไดดีขึ้น

 นี่คือการ Simplify ตำราความรูดั ้งเดิม
รวมทั้งจากษีดัดตนวัดโพธิ์ที่มี ๘๐ ทา ๘๒ ตน 
โดยดึงเอา ๑๕ ทา นำมาปรับใชในชีวิตจริงดวยทา
งายๆ ๔-๕ ทา ใชเวลาไมนาน เปนการสงเสริม
สุขภาพ และปองกันโรค โดยที่คนภายนอกยังไมมี
ใครรูจัก แมแตคนในกรมการแพทยแผนไทยฯ เองก็
อาจจะยังจำทาษีดัดตนไมไดทุกทาเลย
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  ที่สำคัญคือ มณีเวชมีแพทยแผนปจจุบัน
รับมา แลวนำไปใช ขยายผลตอ ทำใหมีโอกาสมาก
ที่จะนำเรื่องนี้ไปติดตั้งในระบบบริการสุขภาพ 

 มีอยูทาหนึ่งของมณีเวชที่นาสนใจคือ การนำ
ทาผีเสื้อไปใชในดูแลคนมีครรภในหองคลอด โดยให
นั่งทาเทาชิดประกบกัน แลวใหพยาบาลชวยกันกด
บริเวณหัวเขาทั้งสองขางลง ผมเคยถามสูตินรีเวช
แพทยใหชวยอธิบาย “Why” เกี่ยวกับทานี้  

 เขาบอกวา จะทำใหอาการปวดลดนอยลงและ
คลอดเร็วขึ้น เพราะโดยปกติคนใกลจะคลอดมักจะมี
ความกังวล ทั้งเกิดอาการเกร็งและก็ปวดพรอมๆ กัน 
แตพอมาทำทาผีเสื้อ ทำใหไดยืดกลามเนื้อที่เกร็งตรง
หลังบาง ที่ขาบาง ที่สำคัญ ทาผีเสื ้อจะทำใหอุ ง
เชิงกรานขยายขึ ้น กระดูกกนกบที่หงายขึ ้นและ
เปดนั้น จะชวยใหหัวเด็กลงมาแลวจะคลอดงายขึ้น 
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ประกอบกับพยาบาลที่คอยใหคำแนะนำในหองคลอด 
บอกใหหายใจเขา-ออกดวย ก็ทำใหคนไขมีสมาธิขึ้น 
ความวิตกกังวลและอาการปวดจะลดลง 

 ในสมัยที่ผมเปนผู ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข มีทีมงานหองคลอดของสุไหงโก-ลก 
ซึ่งอบรมเรื่องมณีเวชมาไดไมนาน สงเรื่อง “มณีเวช
ในหองคลอด” เขาประกวดผลงานวิชาการ ปรากฏวา 
ไดรางวัลชนะเลิศของเขต ผมสนใจเรื่องนี้ เลยตามไปดู 
พบวา เขาไดศึกษา R2R๙ แบบงายๆ แยกระหวาง
คนตั้งครรภที่ทำมณีเวชกับไมทำออกเปน ๒ กลุมๆ ละ 
๓๐ ราย ไดผลมาวา กรณีแมที่ใชทามณีเวชจะคลอด
เร็วกวาปกติถึง ๒ ชั่วโมง ซึ่งจะทำใหลดการเกิด 
Birth Asphyxia ไปดวย

๙ R2R ยอมาจาก Routine to Research หมายถึง การพัฒนางานประจำสูงานวิจัย 
๑๐ CPG ยอมาจาก Clinical Practice Guidelines คือ แนวทางเวชปฏิบัติของโรคใดโรคหนึ่ง หรืออาการใดอาการหนึ่ง

 ที่สำคัญคือ CPG๑๐  ในทางเวชปฏิบัติของ
อาการคนไข และการดูแลดานการพยาบาลที่เปน 
Nursing care ไมเปลี่ยน...ถามวา ถาเปนอยางนี้แลว 
มณีเวชในหองคลอดนาทำไหม?

 ที ่ผ านมามีการนำมณีเวชไปใช ในหลาย
โรงพยาบาล เชน ที่สุไหงโก-ลก โรงพยาบาลหาดใหญ 
โรงพยาบาลไชยา ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณมีภาพ
การนำทาผีเสื้อไปใชกบัคนใกลคลอด ผมชอบภาพนี้
มากเลย มีพยาบาล ๒ คน ยืนอยูขางๆ คนไข ผมวา
ไมมีโรงพยาบาลไหนในประเทศไทยที่มีพยาบาล
ช วยคนไข รอคลอดกดขาซ ายขวาแบบนี ้ เป น 
Humanize Health Care ของการใหบริการสุขภาพ
ที่นาประทับใจมาก
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 ไมเฉพาะแคนำมณีเวชมาใชในเรื่องดูแลการ
คลอดและเด็กเทานั้น เวลามีผูรับบริการบางคนเขามา
รักษาที่โรงพยาบาลหลายๆ แหง บอกวา เขามีอาการ
ไหลติดรักษามาตั ้งหลายเดือนแลว แตยังไมหาย 
พอนำมณีเวชมาใช อาการที่เปนก็ดีขึ้นอยางนาพอใจ

 ดวยเหตุนี้เอง สภาพที่โรงพยาบาลหลายแหง
ประสบปญหามาและคลี่คลายปญหาดวยศาสตร
ทำนองนี้ ทำใหคนทำงานทั้งโรงพยาบาลเกิดความ
เชื่อมั่นและยอมรับมณีเวช ผมคิดวา เปน “Win Win” 
แกทุกฝาย ทั้งหมอสูติ หมอเด็ก พยาบาล คนไข 
ยิ่งกวานั้น  CPG ไมเปลี่ยน Nursing care ไมเปลี่ยน 
ไมมีเรื่องยามาเกี่ยวของเลย ทำใหลดการใชยาแผน
ปจจุบันไปไดมาก…เปนแคเรื่องของ ๑ สมอง ๒ มือ 
กับ ๑ หัวใจจริงๆ

 ทารกบางรายที่คลอดออกมาแลวตัวเหลือง 
แพทยแผนปจจุบันจะใชการสองไฟเขาไปชวยเด็ก
ที่ตองเขาไปอยูในตูอบ แตแพทยแผนไทยฯ จะใช
การนวดแบบมณีเวชไปชวยรักษาอาการ ผมเคยถาม 
“Why” มาแลว เขาบอกวา การนวดจะทำใหเลือด
มีการไหลเวียนดีขึ้น Lymphatic drainage ดีขึ้น 
ไปชวยกระตุนการขับขี้เทาที่อยูในลำไสของทารก
ซึ่งมีสารที่ทำใหทารกตัวเหลืองออกมา 

 แลวยังมีเด็กบางรายที ่คลอดออกมาแลว
ขาไมเทากัน เรียกวา ‘เทาแป’ เนื่องจากเวลาอยู
ในครรภขาหนึ่งงอ ขาอีกขางหนึ่งเหยียด พอไปทำ
การนวด พรอมกับใชวิธียืดเหยียดดวย ทำใหทารก
นั้นไมตองใสเฝอกที่เทา ทั้งไมตองไปผาตัดอีกดวย 
รวมทั้งการนวดเพื่อชวยกระตุนพัฒนาการเด็ก ที่เปน
ที่ยอมรับของหมอเด็กและหมอจิตเวชโดยทั่วไป
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 ผมถึงบอกวา กรมการแพทยแผนไทยฯ จะตองติดตั้งบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ในระบบ Services จากสิ่งที่คิดวานาจะสรางความนาเชื่อถือใหแกบุคลากรทางการแพทยสาธารณสุขและ
ประชาชนกอน โดยเริ่มจากจุดดีจุดแข็งของเราแลวคอยๆ ขยายผลไปสูเรื่องที่ยากซับซอนซึ่งตองคอยๆ 
Simplify ภายหลัง

 ถามณีเวชเขาไปในระบบบริการสุขภาพที่บรรดาแพทยสาธารณสุขยอมรับกันไดแลว เชื่อวา เรื่องการนวด
จะเขาไปชวยรักษาอาการตางๆ ของคนไขจะตามมาไดไมยาก เชนในกรณีคนเปนโรคหลอดเลือดในสมอง (Stroke) 
ซึ่งก็เหมือนกับเรื่องของสมุนไพร ที่ผานมานั้น เริ่มจากหลายคนสนใจเรื่องสมุนไพรอยูแลว บอกวา ถาปวดเปน
แบบนี้ หรือถาปวดเมื่อยมา มียาสมุนไพรรักษาไหม ตรงนี้ สมุนไพรเถาวัลยเปรียงก็ตามมา ถาเปนหวัด ก็ใช
ฟาทะลายโจรรักษา 

 ...นี้เองคือ เรื่องที่กรมจะตองขับเคลื่อน
งานโดยเริ่มจากสิ่งที่เขาไดประสบการณ สิ่งที่เขา
เชื่อถือทั้งผูรับบริการและผูใหบริการ 

เรื่องนวด ผมวานาสนใจ 
ถาเราทำนวดดีๆ ที่ทำแลวขาดทุน...

จะกลับมาทำกำไร!
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 สถานที ่บางแหงโดยเฉพาะเมืองใหญๆ 
ผมเชื่อวามีลูกคาแนนอน...ที่ศูนยราชการแจงวัฒนะ 
เรามีการเปดใหบริการนวดไทยอยู  ๑ คูหา มี ๖ 
เตียง เดือนๆ หนึ ่ง ทำกำไรหักลบแลวมีรายได 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ผมบอกวา ถาทำใหได ๔ เทาตัว 
โดยเพิ่มเตียงไปเปน ๒๔ เตียง ก็นาจะได ๔๐๐,๐๐๐ 
บาทตอเดือน ปหนึ่งมีรายได ๕ ลานบาท ...บางแหง
มีผูชวยแพทยแผนไทย ๕๐ คน เปดใหบริการนวดไทย
ทำงานกันเหนื่อยเลย แตก็มีรายไดเขามามากถึง
เดือนละ ๗๐๐,๐๐๐-๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั ้งป
ไดเกือบ ๑๐ ลานบาท  

 โรงพยาบาลบางแหงที่มีความเสี่ยงดาน
การเงินการคลังอยูในระดับ ๗ ถาทำเรื่องนวดดีๆ 
ผมคิดวาไปรอด แตถาทำแค ๒-๓ เตียง ไมคุมทุน 
ผมเคยถามบางแหงมา วามีผูชวยแพทยแผนไทยกี่คน 
แลวดูแลประชากรครอบคลุมกี่ตำบล คุณมีเครือขาย

แพทยแผนไทยอยูในพื้นที่ดวยใชไหม วันหลังใหเขา
ทำการดูแลผูปวยที่เปนเรื่องของ Long term care 
ถาคุณมีบุคลากรอยู ๔๐ คน ให ๓๐ คน ลงประจำ
พื ้นที ่ ก็จะมีเครือขายแพทยแผนไทยที่เปนภาค
ประชาชนอยูเต็มพื้นที่เลย เพราะผูชวยแพทยแผนไทย 
เราไมจำเปนตองจางเปนเงินเดือน แตแบงรายไดเปน
เปอรเซ็นตได 

 ที่สำคัญ..อยาไปคิดเรื่องนี้ใหเปนกำไรขาดทุน 
แตเราตองการใหเขาเลี้ยงตัวเองได แลวเราจะมีคนรู
เรื่องแพทยแผนไทย...นี่คือการพึ่งตนเอง...นี่คืออาชีพ 
ยิ่งกวานั้น เราจะมีคนเหลานี้อยูในตำบลในหมูบาน 
วันหลังเขามีปญหาอะไรก็จะสามารถชวยเหลือกันเอง 
หากมีคนในหมูบานที่เปนโรคหลอดเลือดในสมอง 
ทางโรงพยาบาลที่ทำ Long term care  อยู ก็ไมตอง
สงผูชวยแพทยแผนไทยตามไปนวดรักษาเขา 
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 ฉะนั ้น สิ ่งที ่เปนผลพลอยไดตามมาคือ 
โรงพยาบาลก็มีเงิน ทั้งเปนการไปเติมเต็มเรื่องของ 
Primary care ที่กระทรวงสาธารณสุขทำกันอยูแลว 
จึงเปนระบบบริการสุขภาพที่เราตองสรางใหเกิดขึ้นมา 
เวลาเราไปทำ Long term care จะไดไมตองขนคน
จากโรงพยาบาลไป ตัวอยางเชน ตำบลนี้มีคนที่รูเรื่อง
แพทยแผนไทย ๕ คน และมีคนไขอยู ๑๐ หลัง ที่
โรงพยาบาลจะตองจัดบุคลากรลงไปดูแลรักษา ก็จะ
สามารถแบงงานใหแพทยแผนไทยที่อยูในหมูบานนั้น
นวดรักษาไปคนละ ๒ หลังไดเลย  

 สมัยที่ผมเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
ที่สงขลา ก็ยังไมไดรูเรื่องการแพทยแผนไทยมากมาย 
ผมมีพื้นที่ทำงานรับผิดชอบอยู ๔ โซน จึงไดจัดทีม
บริหารใหไปทำงานในพื้นที่แตละโซนตามที่คุยตกลงกัน 
ทุกๆ ๓ เดือน ผมจะลงไปเยี่ยม มีอยูโซนหนึ่งอยูใกลๆ  
สนามบินหาดใหญ โซนนี้ไดทำเรื่อง “แพทยแผนไทย 

๑ รพ.สต.” ก็ไปทำการปรับปรุงอาคารสถานที่เปด
บริการนวดไทย ปรากฏวา มีชาวตางชาติ พวกคน
มาเลยบาง แอรโฮเตสบาง กอนไปบินจะตองมานวด
ที่นี่กอน ทำใหมีรายไดเขามาเดือนละเปนแสน ปหนึ่ง
ไดเงินมาเปนลานโดยไมตองรองบประมาณจากรัฐ 

 แสดงวา การชวยใหชาวบานมีอาชีพ 
มีรายได ชวยเหลือตนเองได...นี ่คือการแพทย
แผนไทย...นี่คือทิศทางกรมการแพทยแผนไทยฯ... 
นี่คือทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่จะตองสนับสนุน
ใหมีการติดตั้ง Services นวดไทยและมณีเวชใหได 
นอกจากนี้ยังมีอีกเรื ่องหนึ่งที ่มีการยอมรับและ
นาติดตั้งดวยก็คือ การฝงเข็ม ซึ่งก็เชนเดียวกัน 
ใชหนึ่งสมองกับสองมือ และเข็มราคาไมถึงบาท 
อีกไมกี่เลม ชวยแกปญหาความเจ็บปวย ลด Pain 
ไดเปนอยางดี นาจะติดตั้งเปนทางเลือกอยางยิ่ง 
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