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เกริ่นนำ

ผนไทย...มุงสูเปาาหมมาาย “มมััั ่่งงคคัั ่่งงง มมมมัั ่่นนนคคคงงงงงงงง ยั่งยยืืนน”

 กอนเกษียณอำลาตำแหนงอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
คนที่ ๑๐ นายแพทยสุเทพ วัชรปยานันทน ไดฝากผลึกแหงปญญาอันล้ำลึกที่ผานการเก็บเกี่ยว
ประสบการณมายาวนานถึง ๓๕ ป สงตองานแพทยแผนไทยใหขับเคลื่อนสูเปาหมาย “มั่งคั่ง 
มั่นคง ยั่งยืน”

 เพราะเคยทำงานทางการแพทยและสาธารณสุข คลุกคลีอยูในชนบทแมเปนถิ่น
ทุรกันดารเสี่ยงภัยกผ็านพนมา กอนจะผันตัวสูสวนกลาง สองขั้วแหงหนาที่การงานที่ปรากฏใน
บริบทที่แตกตางกัน ทั้งชนบทกับเมือง ทั้งระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย ทำใหเขาใจในกลไก
ที่จะตองเชื่อมตอทองานทั้งสองระดับใหขับเคลื่อนไปขางหนาไดอยางสัมฤทธิ์ผล จึงนำมาซึ่ง 
๑๒ แนวทาง ที่อธิบดีคนที่ ๑๐ ฝากไวในหนังสือ ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสู
เปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยนื” 

 ใน ๑๒ แนวทางนี้ นายแพทยสุเทพ วัชรปยานันทน ไดใหสัมภาษณและนำมา
เรียบเรียงในรายละเอียดบอกถึงวิธีการขับเคลื่อน ๓ ภารกิจหลัก “Products-Services-
Wisdom” ที่สอดคลองกับโมเดลการพัฒนาประเทศ ‘Thailand 4.0.’ 
ยุทธศาสตรชาติดานสาธารณสุขระยะยาว ๒๐ ป และ
แผนแมบทแหงชาติวาดวยสุมนไพรไทย ซึ่งสามารถนำไป
รังสรรคงานการแพทยแผนไทยไดไมตกยุคสมัย
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 เทาที่ผมไดทำงานคลุกคลีอยูกับโรงพยาบาล
ชุมชนมาเปนสิบๆ ป อยูกับงานสาธารณสุขในพื้นที่
ตางๆ หลายภูมิภาค กระทั่งมาทำงานที่สวนกลาง
ในตำแหนงสาธารณสุขนิเทศก เปนผู ช วยปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เปนผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ทำใหเขาใจการทำงานในระดับนโยบาย
ที ่จะตองเชื ่อมตอกับระดับพื ้นที ่แลวจึงจะทำให
สามารถเกิดผลในทางปฏิบัติไดดี 

 ฉะนั ้น สิ ่งที ่กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกบอกวา อยากขับเคลื่อนงาน
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยให
ชาวบานไดรับบริการดวยแพทยแผนไทยฯ ทั้งมีการ

“สรางความรู ความเขาใจ ความมั่นใจ” 
ในการบริการการแพทยแผนไทยและการใชสมุนไพรไทย 

ใชสมุนไพรไทยดวยนั้น ยังเปนไปคอนขางยาก เพราะ
คนสวนใหญยัง 

เร ื ่องการบริการรักษาพยาบาลดานการแพทย
แผนไทย แมแตคนของกรมการแพทยแผนไทยเอง
ก็ตาม บางสวนก็ไมรูดวยซ้ำ วาสำนักปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทำอะไร ไมตางจากคนของสำนักปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ก็ยังไมรูเชนกัน วากรมการ
แพทยแผนไทยฯ ทำอะไร

เรียกวา...ตางคนตางไมรู วาใครทำงานอะไรบาง

“ไมรู ไมเขาใจ และไมมั่นใจ” 

๓
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ทำไมจึงเปนเชนนั้น...?

เพราะเหตุใดจึงมีการจัดกำลังคน
ของกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้?

 ก็เพราะที่ผานมากระทรวงสาธารสุขถูกออก
แบบมาวา คนที่ทำหนาที ่ดูแลประชาชนใหอยู ที ่
สำนักปลัดฯ ฉะนั้น หนวยงานที่ทำงานเกี่ยวของกับ
ประชาชนเกือบทั้งหมดจึงอยูสำนักงานปลัดฯ

 นับตั้งแตโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาล
ศูนย (รพศ.) โรงพยาบาลทั ่วไป (รพท.) ซึ ่งมีอยู  
๑๑๖  แหง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มีประมาณ 
๗๘๐ แหง ครอบคลุมไปทุกอำเภอ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานีอนามัยเกา 
มีครอบคลุมทุกตำบล ประมาณ ๙,๗๘๐ แหง 

เปนตัวเลขกลมๆ ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน อยูใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ มากถึง ๓๕๐,๐๐๐ 
คน หรือคิดเปน ๙๐ % ของบุคลากรที่มีอยูทั้งหมด 

 พอไมรูกันอยางนี้แลว..การจะขับเคลื่อนงาน
ตามทิศทางในยุทธศาสตรกรมการแพทยแผนไทยฯ 
ก็ไปไดยาก เนื่องจากงานดูแลสุขภาพของประชาชน
ซึ่งเปนหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ในสวนที่
เปนการใหบริการสุขภาพ อยูในความรับผิดชอบของ
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกือบทั้งหมด หากเรา

ตองการใหประชาชนมาใชบริการดานการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก คนที่จะแนะนำจริงๆ 
ก็คือ คนของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั่นเอง

 ลองมาดูโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข
ในปจจุบัน พบวา คนของกระทรวงทั้งหมดที่มีอยู
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 เห็นไดวา คนที่ใหบริการสุขภาพนั้น มีการกระจายตัวตั้งแตระดับตำบล อำเภอ 
ไปจนถึงจังหวัด

ประเด็นก็คือ...จะทำอยางไรใหคนของกรมการแพทยแผนไทยฯ 
ไป Contract กับภูมิภาคได ?

 ที่ผมคิดไว...ในเขตบริการสุขภาพที่มีอยู ๑๒ เขต อยางนอยๆ ก็อยากใหคน
ของกรมทั้ง ๔๘ คน ไปประจำอยูเขตละ ๔ คน (ผูทำหนาที่ขับเคลื่อนงานการแพทย
แผนไทยฯ และผูตรวจนิเทศงาน) แสดงวา...

 ถาเราจะเอาเรื ่องแพทยแผนไทย แพทยทางเลือกไปใหประชาชนไดรับ
บริการ คนของสำนักงานปลัดฯ ที่อยูโรงพยาบาลทั้งหลายทั้งปวง จะตองรูเขาใจ
และมีความมั่นใจในการนำการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก รวมถึงสมุนไพร
ไปใช 

...นี่คือภารกิจกรม...!!
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 ทำไมการขับเคลื ่อนงานแพทยแผนไทย 
แพทยทางเลือกถึงตองใหความสำคัญกับเรื ่อง 
Products เรื่อง Services และเรื่อง Wisdom?

 ผมมองวาที่ผานมากรมการแพทยแผนไทยฯ 
ทำงานอยูสามเรื่องหลัก คือ Products, Services 
และ Wisdom โดยมีการขับเคลื่อนเรื่องภูมิปญญา 
(Wisdom) เยอะมาก ไมวาจะเปน การรวบรวมองค
ความรูของตำรับตำราการแพทยแผนไทยของชาติ 
และแพทยพื้นบาน อันเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
ไทยที ่ไดคิดคนศาสตรในการดูแลสุขภาพมานับ
รอยๆ ป แตเงียบหายไปพักใหญหลังจากการเขามา

๒. “Products-Services-Wisdom” 
คือสามภารกิจหลักของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ที่ตองขับเคลื่อน โดยใช Wisdom เปนตัวตั้ง 
แลวนำมาเชื่อมกับ Products และ Services ใหได...!!!

ของแพทยแผนตะวันตก ซึ่งไดทำควบคูไปกับเรื่อง
การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อใหเปน
ไปตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  เรื ่องเกี ่ยวกับภูมิปญญาตางๆ เหลานี ้ 
มีองคกรทั้งหลายทั้งปวงเขามาทำงานรวมกับกรม
การแพทยแผนไทยฯ จำนวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัย 
อาจารยมหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิ ชุมชน และ
แพทยพื้นบาน จัดวาเปนกรมในกระทรวงสาธารณสุข
ที่มีคนนอกเขามาทำงานดวยเยอะมากเมื่อเทียบกับ
กรมอื่นๆ 
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 นี่คือประเด็น เรื่อง Wisdom ที่เปนจุดแข็ง
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 แตถามองถึงสำนักงานปลัดและอีก ๗ กรม 
ในกระทรวงสาธารณสุข ยังเขามารวมทำงานกับ
กรมการแพทยแผนไทยฯ คอนขางนอย เนื่องจาก
งานสวนใหญของกระทรวงอยางที่กลาวไปในตอน
ตนวา เปนเรื่องของ Services ขณะที่กรมเองก็ยังคง
ขับเคลื่อนเรื่อง wisdom เปนสวนใหญ สวนเรื่อง
ของผลิตภัณฑเกี่ยวกับสมุนไพร (Products) และ
การใหบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก (Services) ขับเคลื่อนคอนขาง
นอย
 ผมเองในชวงมารับตำแหนงอธิบดีกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตลอดหนึ่งปนี้ 
ก็พยายามไปทุกเวที เพราะอยากจะรูจักและรับฟง
เรื ่องของ Wisdom แตพอยิ ่งทำมากขึ ้นเทาไหร 
ผมคิดวามันก็ยิ่งหางไกลจากความเปนจริงที่เราหวังวา

 

จะใหคนของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนคน
ขับเคลื่อนการบริการสุขภาพดานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

 จะทำอยางไร?...จึงสามารถทำใหคนของสำนัก
ปลัดกระทรวงฯ คนนอกวงการ รูงานแพทยแผนไทย 
แพทยทางเลือก และสมุนไพร วามีอะไร แลวให
พวกเขาเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนกับกรมการแพทย
แผนไทยฯ  

 ตรงนี้ตองมาดูทิศทางขางหนา...โดยที่กรมจะ
ตองขับเคลื่อนไปทิศทางของประเทศและทิศทาง
กระทรวง วาจะไปทางไหน ไมเชนนั้น คนอื่นก็จะไม
มาทำงานรวมกับกรม ๘
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 ฉะนั ้น หากตองการใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของหันมาทำงานรวมกันกับกรม 
ผมจึงไดหยิบโมเดลการพัฒนาประเทศ ‘Thailand 4.0.’ มาดู ก็พบวา ทิศทางการ
พัฒนาประเทศในระยะยาวนั้น มีสามยุทธวิธีในการขับเคลื่อนประเทศเพื่อหนีสามกับดัก 
ไดแก การหนีกับดักประเทศรายไดปานกลาง ดวยการขับเคลื่อน ‘Productive Growth 
Engine’ การหนีกับดักความเหลื่อมล้ำ ดวยการขับเคลื่อน ‘Inclusive Growth Engine’ 
และการหนีกับดักความไมสมดุลของการพัฒนา ดวยการขับเคลื่อน ‘Green Growth 
Engine’ รวมถึงมองยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข ดวย ซึ่งไดเนน
เรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แลวยังมีแผนแมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ซึ่งใหความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและ
ความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย 

 ผมจึงไดคำตอบวา กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตองนำ
เรื่องของ Wisdom เขามาเชื่อมตอกับเรื่องของ Services กับ Products ใหได 
โดยใช Wisdom เปนตวัตั้ง

๙
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 ผมขอขายแนวคิดในการขับเคลื ่อนเร ื ่อง 
Wisdom ที่จะเขามาเชื่อมตอกับเรื่องของ Services 
กับ Products โดยใช Wisdom เปนตัวตั้ง โดยเริ่ม
จากจากตัว Products กอน

 Products แรก คือ ผลิตภัณฑสมุนไพร
ที่เปนยาสมุนไพรทั้งยาเดี่ยวและยาตำรับ 

 ในชวงป ๒๕๖๐ ที่ผมมารับตำแหนงอธิบดีกรม
การแพทยแผนไทยฯ นั้น นับวาโชคดีที่มีแผนแมบท
แหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เกิดขึ้นพอดี ทำใหมีขอสั่งการ

๓. Products กลุมแรก 
ผลิตภัณฑสมุนไพร ที่เปนยาเดี่ยวและยาตำรับ ตองพัฒนาใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานและราคาไมแพงเพื่อลดการใชยาจากตางประเทศ โดยนำ Products 
ไปเชื่อมกับ Services ภายใต Wisdom

จากนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 
ที่วา... 

 “ใหกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงาน
ที่เกี ่ยวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงพาณิชย พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให
สามารถใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
เปนที่ยอมรับและสรางมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ
แปรรูปจากสมุนไพรไทยดวย” 

 ตรงนี้เองที่สงผลใหเกิดการขับเคลื่อนสมุนไพร
ตามนโยบายรัฐบาลตามมามากมาย
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 เวลาผมไปนำเสนอเรื่องสมุนไพรกับคนนอก
กระทรวง เห็นไดชัดวาเริ ่มมีการมองทิศทางการ
ทำงานตรงกันแลว นั่นก็คือ การไปขับเคลื่อนเรื่อง
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่คนสวนใหญรูจักกันดีที่สุด ไดแก 
สมุนไพรที่เปนยา ทั้งเปนยาเดี่ยวและยาตำรับ  
 ถาถามกันตอไปอีกวา ในสมุนไพรที่เปนยา
นั้นมีอะไรบาง?
 เราก็ม ียาสมุนไพรไทยในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ซึ่งคนในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เอง แทบจะไมรูจักและไมคอยไดสั่งจายใหคนปวยไข
กันเทาไหร ยาตำรับยิ่งไมตองพูดถึง เพราะยังไมคอยรู
ถึงสรรพคุณยา ทั้งไมเขาใจและไมมั่นใจวายาสมุนไพร
ไทยนั้นปลอดภัยและรักษาโรคไดจริงหรือไมแคไหน?
 ประเด็นสำคัญของ Products ตัวที่หนึ่ง
ที่เปนสมุนไพรคือ ตองมีราคาไมสูงนัก เพราะถา
ราคาสูงชาวบานจะไมเขาถึง แมกระทั่งในระบบ
บริการสาธารณสุขเอง ยาสมุนไพรยังเขาไปใน

โรงพยาบาลไมไดเลยเพราะมักจะโดนกำแพงเรื่อง
ราคาที่ยังสูงอยู 
 ประเด็นเรื่องใหญตอมาคือ ตองมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน ซึ่งเปนเรื ่องที่มักโดนถามประจำ วา
สมุนไพรที่ใหชาวบานรับประทานไปนั้น มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพจริงหรือไม...?
 ถาอยางนั้นเรื่องคุณภาพของยาสมุนไพรจะ
วัดกันอยางไร...หลักๆ ก็จะวัดจากมาตรฐาน ๒ ตัว
ดวยกัน ไดแก
 ๑) เรื่องมาตรฐานการผลิต ที่พูดคุยกันมา
ตลอดถึงการผลิตที่เปนที่ยอมรับกันก็คือ จะตองได
มาตรฐานการผลิต GMP๑ (Good Manufacturing 
Practice) ตอนนี้ถามวา ยาสมุนไพรที่โรงพยาบาล
ทั้งหลายซื้อและสั่งจายใหคนไขนั้นมาจากที่ไหนบาง 
ปรากฏวา สวนหนึ่งมาจากบัญชียาหลักแหงชาติ๒
อีกสวนหนึ่งซื้อกันเอง และอีกสวนหนึ่งโรงพยาบาล
เปนผูผลิตเอง 
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 พอมาทบทวนสถานการณ พบวา โรงพยาบาล
ที่สามารถผลิตยาสมุนไพรไดเองมีอยูเพียง ๗๑ แหง 
จากจำนวนโรงพยาบาลที่มีอยูเกือบ ๑,๐๐๐ แหง 
(ไมรวม รพ.สต.) โดยที่กรมการแพทยแผนไทยฯ 
ใหเขาไปใหการสนับสนุน และบางสวนโรงพยาบาล
ก็ทำการผลิตเอง 

 เมื่อดูขอมูลใหลึกลงไปอีก พบวา โรงพยาบาล
ที่ผลิตยาสมุนไพรไทยใชจริงซึ่งอยูในแผนที่กรมจะ
พัฒนารวมกับเขตมีอยูเพียง ๔๗ แหง ไดมาตรฐาน
การผลิต GMP แลวเพียงแค ๒๗ แหงเทานั้นเอง 
ที่เหลืออีก ๒๐ แหง ที่ผลิตยาสมุนไพรยังไมผาน 
GMP… 

๑ GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต ทั้งยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
โดยวัตถุประสงคขั้นพื้นฐาน คือ การทำใหแนใจวาผลิตภัณฑทุกชนิดมี คุณภาพและมีความปลอดภัยตอการบริโภคอยางตอเนื่อง
๒ ปจจุบันยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ มีอยู ๗๔ รายการ

 ถามวา...จะตอบคำถามชาวบานเรื่องคุณภาพ
และความปลอดภัยของยาสมุนไพรไดไหม?...ก็ตอบ
ไมได!

 ๒) มาตรฐานผลิตภัณฑ เปนเรื่องของการ
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรกอนที่จะนำมา
ผลิตเปนยาสมุนไพร ซึ่งตองไดมาตรฐานโดยที่มีสาร
ปนเปอนไมเกินตามมาตรฐานกำหนด...ไมใชเปนการ
ปลูกสมุนไพรไปพรอมกับการใชยาฆาหญา ยาฆาแมลง 
รวมไปถึงตองมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะเวลาที่
เหมาะสมดวย เพราะถาเราเก็บในเวลาไมเหมาะสม 
สารและตัวยาที่จะนำมาผลิตสมุนไพรก็จะไมดีไมได
คุณภาพ  
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 มาตรฐานที่ใชวัดและเปนตัวกำหนดคุณภาพ
ผลิตภัณฑสมุนไพร อยางนอยๆ ตองไดมาตรฐาน
การเพาะปลูก GAP๓ หากไดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อินทรียหรือผลผลิตอินทรีย (Organic Products) 
ก็ยิ่งดี...ที่รูจักและมีการนำมาตรฐานแบบ Organic 
มาใชกันนานแลว เห็นจะเปน มาตรฐานเกษตร
อินทรีย IFOAM ซึ่งสมาพันธเกษตรอินทรียนานา
ชาติ (International Federation of Organic 
Agriculture Movements: IFOAM) สหรัฐ
อเมริกาเปนผูพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย
นี้ขึ้นมา

๓ GAP (Good Agricultural Practice) หมายถึง แนวทาง
ในการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตั้งแต การเพาะปลูก 
การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อใหได
ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตอการบริโภค
โดยหลักการนี้ไดรับการกำหนดโดยองคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ (FAO)
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 ถาบอกวาคิดแลว...มีผลงานวิจัย ทำวิจัย
กันมาเปนเวลา ๕ ป ๑๐ ป แตก็ยังโดนถามตอไป
อีกวา ผลงานวิจัยตัวนี้มีกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
นอยไป (Sample size) หรือไม ควรจะเพิ่มกลุม
ตัวอยางในการศึกษาอีกไดไหม ตอนนี้จึงเปนที่มาของ
การทำวิจัยเพิ่มเติม ซึ่งกรมไดสนับสนุนงบประมาณ
ในการวิจัยโดยจะเก็บขอมูล ใน ๗ โรงพยาบาลใหญ 
เชน โรงพยาบาลพระนั่งเกลา โรงพยาบาลสวรรค
ประชารักษ 

 สวนทางกรมเอง ก็ไดรับความกรุณาจาก
อาจารยผูใหญหลายทานใหคำแนะนำวา ตองไปหารือ
กับราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย หากทาง
ราชวิทยาอายุรแพทยยอมรับการนำฟาทะลายโจรกับ
ขมิ้นชันไปใชรักษาอาการเจ็บปวยได ก็จะทำใหลูกศิษย
ทั้งหลายนำยาสมุนไพรทั้งสองตัวนี้ไปใช และจะเปน
แนวทางในการรักษาในระบบบริการสุขภาพไดเลย

 ปจจุบันโชคดีตรงที ่ม ี ฟาทะลายโจรกับ
ขมิ้นชัน ซึ่งเปนสมุนไพรไทยที่ผานงานวิจัยมานาน
เปนสิบๆ ป ทั้งเปนสมุนไพรสองอันดับแรกที่ปลัด
กระทรวงสาธารณสุขประกาศออกไปจนเปนที่ยอมรับ
และชาวบานชื่นชมมาก ซึ่งเราจะตองมาพูดคุยกัน
อยางจริงจังวา...ทำอยางไรจึงจะนำสมุนไพรทั้ง
สองตัวนี้เขาสูระบบบริการสุขภาพใหได ถานำเขา
ระบบไมได ก็แปลวา แพทยแผนปจจุบันไมยอมรับ 
บุคลากรสาธารณสุขปจจุบันก็ไมมั่นใจ และไมสั่งจาย
ยาสมุนไพรนี้ใหชาวบาน

 ผมคิดวาเรื่องนี้สำคัญ...เปนเรื่องแรกที่จะ
ตองทำใหฟาทะลายโจรกับขมิ้นชันเกิดขึ้นกอนยา
สมุนไพรอื ่นๆ เมื ่อยาสมุนไพรสองตัวนี ้เกิดแลว 
ยาสมุนไพรตัวอื่นๆ อีกหลายตัวก็จะเกิดขึ้นตามมา 
จากนั้นก็จะสามารถนำไปขยายผลไดในระยะยาว
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 ผมเชื่อวา อีกประมาณ ๖ เดือนถึง ๑ ป ถา
ผลงานศึกษาวิจัยสมุนไพรทั้งสองตัวดังที่วาออกมา
เมื่อไหร ราชวิทยาลัยฯ คงจะตองยอมรับ และจะ
สามารถนำสมุนไพรฟาทะลายโจรกับขมิ้นชันนี้เขาสู
ระบบบริการไดตอไป 

 อันที่จริงสมุนไพรเปนเรื่องที่เรารูจักมักคุนกัน
ที่สุด และจะเปนอนาคตของประเทศไทยดวย เพราะ
ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดพูดถึงเรื่อง
ของ ‘Thailand 4.0.’ มีเปาหมายสำคัญคือ ลดความ
เหลื่อมล้ำ การลดความเหลื่อมล้ำก็เพื่อตองการให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยนืนั่นเอง 

ธุรกิจประเภทไหนที่จะลดความเหลื่อมล้ำได...?

 ผมคิดวา เรื ่องการเกษตรเปนพื้นฐานของ
ประเทศไทย ที่ผานมาเราปลูกพืชหลายชนิด มีการ
เพาะปลูกกันมากจนราคาตก สมุนไพรจึงเปนพืช

ตัวหนึ่งซึ่งรัฐบาลและหลายๆ คนมองวา ถาสามารถ
ทำใหมูลคาสูงขึ้น สิ่งที่จะไดรับจะตกอยูกับชาวบาน
โดยตรง นั่นก็คือ เปนการกระจายรายไดไปสูพี่นอง
เกษตรกร ทำใหแผนแมบทแหงชาติ วาดวยสมุนไพร
ไทยเกิดขึ้นมา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบไป
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

 เปาหมายเรื่องสมุนไพรในแผนแมบทนี้ ได
กำหนดวา จะเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
จาก ๑๘๐,๐๐๐ ลานบาท เปน ๓๒๐,๐๐๐ ลานบาท 
ภายในระยะเวลา ๕ ป ของแผนแมบทฉบับที่ ๑ 
ตั้งแตป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นกอนป ๒๕๖๐ 
มูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรที่อยูประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ 
ลานบาทนั้น ถาเราขับเคลื่อนตรงนี้ใหเปนไปตามแผน 
นาจะเพิ่มมูลคาถึง ๓๒๐,๐๐๐ ลานบาท ไดไมยากนัก
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 ยกตัวอยาง ปจจุบันคนไทยรับประทานยา
ลดไขมันกันเยอะ มีมูลคาสูงมากปละเปนพันเปนหมื่น
ลานบาท ฉะนั้น เราตองมาดูวา สมุนไพรตัวไหนที่จะ
นำมาใชทดแทนยาลดไขมันที่นำเขาจากตางประเทศ 
ซึ่งตองใชวัตถุดิบมาจากตางประเทศทั้งหมด

 เชนเดียวกับยารักษาโรคมะเร็ง ตอนนี้ยังไม
พบยาสมุนไพรตัวใดเลยที่จะรักษามะเร็งได เราตองนำ
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานมาใช  
โดยใหตั้งตนจากการทบทวนทั้งหมดดูกอนวา มียา
สมุนไพรตัวไหนรักษามะเร็งไดบาง มีสูตรตำรับแพทย
พื้นบานคนไหนบางที่บอกรักษามะเร็ง หรือที่ชาวบาน
บางคนบอกวา ยาสมุนไพรตัวนี้รักษามะเร็งได สูตรนี้
รักษามะเร็งได ยาสมุนไพรของจีนที่รักษามะเร็งได 
จากนั้นมาดูตอวา สมุนไพรตัวไหนมีสรรพคุณทางยา
เปนอยางไร แลวนำหลักทางวิทยาศาสตรไปอธิบาย 
ตั้งเปนโจทยการวิจัยขึ้นมา

  ผลิตภัณฑสมุนไพรในสวนที่เปนยาสมุนไพร 
ผมเห็นวา ถาเราทำตรงนี้ดีๆ นาจะลดมูลคาการนำเขา
ยาจากตางประเทศไดปละประมาณ ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ 
ลานบาท ซึ่งเปนตัวเลขที่ยังไมสูงมาก ยกเวน เรามี
สมุนไพรที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได จึงจะสามารถ
ทดแทนยาแผนปจจุบันที่มีมูลคาสูงๆ ได 

 สิ่งที่ตองทำคือ ศึกษาวิจัยสมุนไพรที่จะไป
เพิ่มมูลคายาสมุนไพรใหขยับถึง ๑๐,๐๐๐ ลานบาท!

 โดยไปดูยาแผนปจจุบันที่หนวยงานบริการ
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขใชอยู  วามี
ตัวไหนบางที่มีมูลคาสูงสุด ๑๐ อันดับแรก แลวนำ
ตัวเปนตัวตั้งและพิจารณาวา ยาสมุนไพรตัวไหนจะ
ไปทดแทนยาแผนปจจุบัน ๑๐ ตัวนั้นไดบาง? 



นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทน  ๑๘

 การเริ่มตนของการทำงานวิจัย ตองทบทวน
วรรณกรรม (Review Literature) เลยวา ยาสมุนไพร
ที่เปนสูตรตำรับทั้งหลายในการรักษามะเร็งมีของ
ใครบาง ตำรับหลวงมีไหม เพราะกรมทำ Wisdom 
มามากแลว ตองหาทีมมาทำการทบทวนเลยวามีอะไร
อยางไร แลวตั้งโจทยวิจัยลงมือทำกันอยางจริงจัง 

 การวิจัยตอไปในอนาคตจะตองเปลี ่ยน
รูปแบบใหม เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยขับเคลื่อน
ดวย Supply-side ตลอด เวลามีคนมาขอทุนวิจัย
จากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่มีเงิน
กองทุนอยู ๙๐-๑๐๐ ลานบาท ซึ่งเห็นวาเปนเรื่องที่ดี 
ปรากฏวา พอใหทุนเขาไปทำ ๑-๒ ปเสร็จ ไดผลงาน
วิจัยออกมา ถามวา...ไดประโยชนอะไรไหม ก็ปรากฏ
วาไดบางไมไดบาง 

 ตอไปนี ้...กองทุนภูม ิป ญญาการแพทย
แผนไทยจะตองตั ้งโจทยใหม กำหนดแนวทาง
การทำงานใหชัดเจนไปเลย เชน อยากไดคนมา
ทำวิจัยเพื่อจะไดรูวาสมุนไพรตัวนี้รักษามะเร็งได
ใชหรือไม สมุนไพรตัวนี ้ลดไขมันในเลือดไดใช
หรือไม 
 เวลาหาคนมาทำวิจัย ตองคาดหวังไวเลยวา
ภายใน ๓ ป จะไดคำตอบเบื้องตน ...๕ ป จะไดผล
ในสัตวทดลอง ...และ ๑๐ ป จะไดตำรับยาสมุนไพร
รักษาโรคทดแทนยาแผนปจจุบัน เพียงแค ๒ สูตร 
ก็ถือวาคุมแลว 
 ผมเชื ่อวาไมนาเกิน ๑๐ ป เรานาจะไดยา
สมุนไพรใหมที ่เกิดได แลวนำไปเขาระบบบริการ
สุขภาพ ซึ ่งจะเปนการนำ Products เขาไปใน 
Services นั่นเอง



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๑๙

 ตัวอยางเชน เมื่อไดโจทยวิจัยที่เกี่ยวกับสูตรยาของ
แพทยพื้นบานทั้งหลายทั้งปวงมาแลว พรอมทบทวนวามี
พอหมอแมหมอพื้นบานคนไหนเกงเรื่องศาสตรมะเร็งที่ไหน 
จากนั้นก็ตองพยายามลงไปศึกษากันใหถึงที่ ผมยังเชื่อวา 
ยาสมุนไพรไทยถึงจะรักษามะเร็งไมไดทั้งหมด แตสามารถ
ชวยใหคนเปนมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได 

 หมายความวา ยาสมุนไพรจะเขาไปมีสวนในเรื่อง 
Palliative Care ที่เปนการบริการในระดับปฐมภูมิ นี่คือ
จุดขายของแพทยแผนไทยที่เราจะตองหาจุดนี้ใหได!!

เพราะฉะนั้น องคาพยพทั้งหมด...ทุกสำนักทุกกองของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
จะตองมาทำงานเชื่อมโยงทิศทางของกรม ไมใชตางคนตางทำ 

โดยใชทิศทางของประเทศชาติเปนตัวตั้ง และพยายามมองทุกอยางใหมาตอบโจทยกัน



นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทน  ๒๐

 ถาเราทำใหคนไขระยะสุดทายมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี ผมเชื่อวาแพทยแผนปจจุบันเขาจะยอมรับแพทย
แผนไทย แพทยทางเลือก แพทยแผนไทยมีที่นั ่ง
เยอะแลว ตอไปนี้จะตองหาที่ยืนใหได ถาเรายืนเอง 
เราจะยืนนอกหอง แตถาเรายืนแบบนี้ เราจะยืนใน
หองขางๆ กับแพทยแผนปจจุบัน 

  ผมยังเชื่อมั่นตอไปอีกวา ถาเราสามารถอธิบาย
กระบวนการรักษาคนไขดวยภูมิปญญาแพทยแผนไทย
ใหแพทยแผนปจจุบันฟง หรือคนทั่วไปเขาใจแบบ
งายๆ เขาจะยอมรับศาสตรนี้กันได 

 หลายครั ้งที ่ผมไปพูดใหหลายคนฟง วายา
สมุนไพรที่เราใชกันอยูทุกวันนี้ แมรักษาโรคมะเร็ง
ไมได แตมันชวยคนที่เปนมะเร็งในระยะสุดทายใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีได...เขาก็ซื้อในสิ่งที่ผมไปขาย 

 ผมไดอธิบายวา รางกายคนเราประกอบดวย 
๔ ธาตุ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม และธาตุไฟ ถาทั้ง 
๔ ธาตุนี้มีความสมดุล มันจะไมเกิดโรค แตสำหรับ
คนที่เปนโรคมะเร็งตับ มะเร็งลำไส ระยะสุดทาย 
มักมีน้ำอยูในรางกายมากเกิน เรียกวา ‘ทองมาน’ 
มีน้ำในปอดเกิน เราจึงใช ยาเบญจอำมฤตย ไปรักษา 
ทำใหชวยขับน้ำออก ซึ่งเปนการปรับธาตุตามหลัก
การแพทยแผนไทยที่วา พอน้ำเกินธาตุดิน ธาตุไฟ
ก็พรองไป เพราะฉะนั้นถานำสมุนไพรที่มีคุณสมบัติ
รอนมาใช จะชวยขับน้ำที่เรียกวา ‘รุ’ ออกจากรางกาย 
นี่คือการปรับความสมดุลของชีวิต ทำใหคนไขระยะ
สุดทายที่ตองนอนตอทอออกซิเจน มีอาการทองมาน 
จนตองเจาะทอง ตองใหยาขับน้ำ แตเมื่อไดรับประทาน
สูตรยาสมุนไพรเบญจอำมฤตยไปแลว คนปวยไข
สามารถกลับไปบาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดในระยะ
สุดทายของชีวิต



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๒๑

 นั่นคือคุณภาพชีวิต...นั่นคือ Palliative 
Care …นี่คือจุดขายของแพทยแผนไทยที่จะไป
ชวยแพทยแผนปจจุบันที่หมดทางรักษาแลว และ
นี่คือสิ่งตองนำ Products เขาไปใน Services 

 ผมยังหวังตอไปอีกวา เรื่อง Products ที่เปน
ยาสมุนไพร ในอนาคตจะมียาสมุนไพรอีกหลายตัว
มาทดแทนยาแผนปจจุบัน เปนตนวา ยาลดไขมันบาง 
เรื ่องสงเสริมปองกันบาง เรื ่องชะลอวัยบาง เรื ่อง
ความจำบาง ตอนนี้มีสมุนไพรหลายตัวที่ตองทำวิจัย 
เพราะมีตัวยาที่ชวยเรื่องความจำไดดี ตัวอยางเชน 
บัวบก พบวามีการนำไปทดลองในหนูทดลองแลว 
บอกวาดี ขณะนี้ก็ไดเงินไปทำวิจัยทางคลินิก ๓-๕ ป
ขางหนา นาจะมีขาวดี

 หากเราสามารถทำงานวิจัยยาสมุนไพรตางๆ 
ไดเปนผลสำเร็จแลว ผมเชื่อวาจะสามารถชวยยก
ระดับมูลคาสมุนไพรที่เปนยาเพิ่มขึ้นจากที่คาดหวัง
ไวในแผนแมบทฯ วาจะลดการนำเขาจากตางประเทศ
ปละ ๕,๐๐๐ ลานบาท นั้น อาจจะเพิ่มมูลคาใหขึ้น
ไปไดอีก จาก ๑๐,๐๐๐ ลานบาท เปน ๑๐๐,๐๐๐ 
ลานบาท ไดในอนาคต  
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ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๒๓

 มาถึง Products ตัวที่ ๒  คือผลิตภัณฑดาน
สุขภาพตัวอื่นๆ บางทีเรียกวา เวชสำอาง เชน แชมพู 
ครีม ยาสีฟน รวมถึงผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ผิวพรรณ และเรื่องกับความเปนอยู 

 ปจจุบันผลิตภัณฑเหลานี ้ มีมูลคาสูงเปน 
๑๐๐,๐๐๐ ลานบาทเลยทีเดียว ฉะนั้น จำเปนตอง
เพิ่มมูลคาใหมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากเปนอีกหนึ่ง
กลุมผลิตภัณฑที ่แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการ
พัฒนาสมุนไพรไทยเนนใหมีการสงเสริมและพัฒนา
สินคาใหหลากหลายขึ้น เพื่อตอบสนองกระแสความ
นิยมที่เปลี่ยนแปลง

Products กลุมที่สอง 
ผลิตภัณฑสมุนไพรดานสุขภาพ ที่เกี่ยวกับเวชสำอาง ผิวพรรณ 
และความเปนอยู จะตองขยายการผลิตและเพิ่มมูลคาใหสูงขึ้น

 ทำอยางไร...ชาวบานจะสามารถนำสมุนไพร
อยูในพื้นที่นั้นๆ มาแปรรูปเปนสินคา OTOP เปน 
SMEs ไดอยางมีคุณภาพ เพื่อขายภายในประเทศ 
ขายใหกับนักทองเที ่ยว รวมไปถึงสงไปขายยัง
ตางประเทศใหมีมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นกวาที่ผานมา  
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ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๒๕

 กลุมสุดทายของตัว Products ที่มีมูลคาสูง
เปน ๑๐๐,๐๐๐ ลานบาทเชนกัน นั่นก็คือ ผลิตภัณฑ
อาหาร อาหารเสริมและเครื่องดื่ม ทั้งยังเปนอีกกลุม
ผลิตภัณฑหนึ่งที่แผนแมบทแหงชาติ วาดวยการ
พัฒนาสมุนไพรไทยไดใหความสำคัญกับการยกระดับ
คุณภาพ โดยใหมีการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ 
เพื่อสรางความนาเชื่อถือ และใหผูบริโภคเกิดความ
มั่นใจวามีความปลอดภัยจริง 

 ทำอยางไร...กลุมผลิตภัณฑอาหารนี้ จะเปน
อาหารที่ชาวบานมั่นใจ วาถารับประทานไปแลวจะมี
คุณสมบัติในการลดไขมัน ลดสารตานอนุมูลอิสระ 
ฯลฯ

Products กลุมที่สาม 
ผลิตภัณฑสมุนไพร ดานอาหารเสริมและเครื่องดื่มสมุนไพร 
จะตองสรางความเชื่อมั่นใหผูบริโภค

 ตรงนี ้ภาครัฐตองเปนคนกลางที ่จะเขาไป
สนับสนุนใหผูประกอบการภาคเอกชนพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑสมุนไพร
ตามที่กำหนดไวในแผนแมบทฯ และเปนทิศทาง
สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตอไป
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ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน”๒๗

 ป ๒๕๖๐ นี้ ถือเปนจุดเปลี่ยนครั้งใหญของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
หลังจากตั้งกรมมาได ๑๔ ป เนื่องจากตองขับเคลื่อน
เรื่องสมุนไพรที่เปนภารกิจของรัฐบาลซึ่งไดมอบหมาย
ใหกระทรวงสาธารณสุข แลวกระทรวงสาธารณสุข
ก็ไดมอบใหกรมทำงาน เพื่อใหเปนไปตามแผนแมบท
แหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 ดวยเม็ดเงินที่สูงนับแสนลานบาทที่จะเขามา
ใหกรมทำหนาที่ตรงนี้...!

ใชหลัก Demand-side ขับเคลื่อน Products
ตามแผนบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย

๔ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เปนแกนหลักในการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ รวมกับ ๘ กระทรวง 
ประกอบดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงศึกษาธิการ

 ในแผนแมบทแหงชาติบอกวา กรมตอง
ขับเคลื่อนงานรวมกับอีก ๘ กระทรวงหลัก๔ เพื่อ
เชื่อมโยงงานทั้งหมดใหครอบคลุม หวงโซมูลคา 
(Value chain) นับตั้งแต ตนทาง ที่เปนเรื่องของ
วัตถุดิบสมุนไพร กลางทาง ที่เกี ่ยวกับการผลิต
ผลิตภัณฑสมุนไพรทุกกลุม ไมวาจะเปน กลุมผลิต
ภัณฑยาสมุนไพร กลุมผลิตภัณฑสมุนไพรสุขภาพ
ดานเวชสำอาง ผิวพรรณ และความเปนอยู กลุม
ผลิตภัณฑสมุนไพรจำพวกอาหารเสริมและเครื่องดื่ม
สมุนไพร และ ปลายทาง ที่เกี่ยวกับเรื่องการตลาด
และการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพรทั้งหมด 
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 เพื่อเพิ่ม Inclusive Growth ที่จะไปลด
เรื่องความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเปน ๑ ใน ๓ ยุทธวิธีในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามโมเดลการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ‘Thailand 4.0.’ นั่นเอง

 แสดงวา ถาจะมีผลิตภัณฑดานสมุนไพร
ที่เปนยา ที่เปนอาหาร อาหารเสริม เปนเวชสำอาง
ทั้งหลายทั้งปวง ก็ตองมีวัตถุดิบสมุนไพร ถามวา
จะปลูกวัตถุดิบตัวไหนอะไรอยางไร...ตองตอบวา 

ใหปลูกตามความตองการซื้อยาสมุนไพรที่เปนดาน
อุปสงค (Demand) วามีอยูเทาไหร? 

 นั่นก็คือ จะตองใชหลัก Demand-side 
ในการขับเคลื่อน Products

 ที ่ผ านมา . . .ภาคร ัฐข ับเคล ื ่อนงานด วย 
Supply-side (ดานอุปทาน) มาโดยตลอด หมายความ
วา เราทำงานโดยที่มองตัวเองเปนตัวตั้ง ไมไดคำนึง
ถึงผลประโยชนแทจริงที่จะไดรับวาคุมคาควรแกการ
ลงทุนไปหรือไม ตัวอยางเชน เวลามีนักวิจัยมาขอทุน 
เราเห็นวาพอใชได ก็ใหทุนเขาไป ทำใหงานที่ไดมา 
บางทีก็เก็บไวขึ้นหิ้ง ไมไดนำไปใชประโยชนตออยาง
คุมคา แตตอจากไปนี้ เราตองเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำงานใหม...มาตั้ง Demand วา เราอยากไดผลงาน
วิจัยเรื่องนี้ แลวหาคนมาทำวิจัย  
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 เชนเดียวกัน...การขับเคลื ่อนแผนบทแหงชาติฯ เราตองขับเคลื ่อนดวย 
Demand-side เปนหลัก เหมือนดังภาคเอกชนที่ใชหลักทำงานดวย Demand-side 
ยกตัวอยาง ลูกประคบที ่ขายทั ่วไปลูกละ ๖๐ บาท แตภาคเอกชนสามารถผลิต
ลูกประคบและขายไดลูกละ ๗๐๐ บาท บางคนถามมาวา มีจริงหรือ ก็เปนเรื่องที่เกิด
ขึ้นจริงมาแลว ออกงานโชวแลวดวย ถามตอไปอีกวา แลวขายไดไหม ถาขายไมไดเอกชน
คงไมทำ เพราะเอกชนดู Demand-side เปนหลัก

 ภาครัฐกับภาคเอกชนจึงมีวิธีการทำงานที่ตางกัน...เอกชนยึด Demand-side 
เปนหลัก แตภาครัฐใช Supply-side เปนหลัก เห็นไดจากที่ผานมาภาครัฐคิดเพียงวา
เราถนัดดานนี้ เรามีแรงแคนี้ก็ทำกันไป ถามวาขายไดไหม...ขายไดก็แลวไป ถาขาย
ไมไดก็ปด เทานั้นเอง 

 เหมือนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบางแหงที่มีความรูความชำนาญเปน 
Expertise ทางดานนี้ ปรากฏวา ตอนนี้เลิกผลิตสาขานั้นไปแลว คือผลิตทุกสาขายกเวน
สาขาที่เคยเปนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ที่เปนเชนนั้นก็เพราะใช Supply-side เปน
ตัวตั้ง โดยไมดู Demand-side  
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 ปจจุบันสถาบันการศึกษาที่ผลิตแพทยแผนไทยมีอยู ๒๗ แหง 
ผลิตบัณฑิตแพทยแผนไทย (๔ ป) จำนวนประมาณ ๑,๓๐๐ รายตอป 
แลวมาทำงานแพทยแผนไทย อายุงานนาจะประมาณ ๑๐ ปแลว 

 แสดงวาการผลิตแพทยแผนไทยเริ่มเปนที่สนใจของสถาบัน
การศึกษา ที่สำคัญ สถาบันการศึกษาทั้ง ๒๗ แหง ที่ผลิตบัณฑิต
นั้น...ถามวามีคุณภาพของบัณฑิตเปนอยางไร?

 เพราะเปนเรื่องของทักษะ เปนแพทยที่ตองดูแลคนไข จึงเปน 
ประเด็นที่กรมการแพทยแผนไทยฯ ตองใหความสำคัญในฐานะ
ที่เปนคนกลางจะตองขับเคลื่อนตอไป   

 ผมจึงตองเชียรใหไปทำเรื ่องคุณภาพของบัณฑิตแพทย
แผนไทย...ถามวาคนจบแพทยแผนไทยตองมี Core competency 
อะไร? ตรงนี้ตองพูดคุยกัน โดยตองกำหนดความสามารถหลักที่เปน 
Core competency ของบัณฑิตแพทยแผนไทยวา เมื่อเรียนจบแลว 
จะตองมีความสามารถหลักตามที่กำหนดไว เหมือนที่แพทยสภา
กำหนดวา จบแพทยมาแลวตองทำอะไรไดบาง 



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ๓๑

 คนที่จะเปนแพทยแผนไทยไดนั้น ตองมีใบ
ประกอบวิชาชีพ ๔ ใบ๕  แสดงวาจะตองทำทั้ง ๔ 
เรื่อง ๔ สาขานี้ใหได หรือในหลักสูตรแพทยแผนไทย
ประยุกตก็เชนเดียวกัน ผมเองสนใจเรื ่อง Core 
competency เคยไปถามสถาบันการศึกษามาแลว
หลายแหง ตอนที่ผมไปมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ซึ่งทำเรื ่องนี้อยู แลว เขากำหนดไวเลยวา บัณฑิต
แพทยแผนไทยตองมีความสามารถทำเรื่องดังตอไปนี้ 
เชน รักษาโรคที่รักษาดวยมือและอุปกรณได ๑๑ 
รายการ ตั้งยาไดกี่ตำรับ เปนตน ผมถามตอวา ถาทำ
ไมไดแลวจะอยางไร ก็ไดรับคำตอบมาวา คนๆ นั้น
ก็จะเรียนไมจบ 

 อยางไรก็ตาม ถาบัณฑิตแพทยแผนไทย ที่มา
ทำงานในระบบบริการยังไมสามารถทำตาม Core 
competency ที่เราชวยกันกำหนดได ตองใหความ
สำคัญกับเรื่อง HRD๖ คือตองไปพัฒนาความสามารถ
ของแพทยแผนไทย เพื่อใหเปนแพทยแผนไทยที่มี
คุณภาพตอไป

๕ ประกอบดวย เภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทย ผดุงครรภไทย และการนวดไทย
๖ HRD ยอมาจากคำวา Human Resource Development หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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 นับจากป ๒๕๖๐ เปนตนไป กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกในฐานะที่เปนคน
กลางในการขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติ วาดวย
การพัฒนาสมุนไพรไทยจะตองมีภารกิจหนักมากขึ้น
กวาเดิม ขณะที่กำลังคนของกรมยังนอยอยูเชนเดิม  

 เพราะฉะนั้น กรมตองปรับบทบาทมาทำ
หนาที ่สนับสนุนสงเสริมหนวยงานทั ้งหลาย
ทั้งปวงที่จะมารวมขับเคลื่อนงานสมุนไพร...เปน 
‘Promoter’ ...ไมใช ‘Boxer’ ...ไมใช ‘Fighter’ 
ที่จะลงไปตอยเองทุกเรื่อง! 

กรมการแพทยแผนไทยฯ ตองปรับตัวมาเปน Promotor 
ทั้งตองทำ Model Development ชวนเครือขาย “รวมคิด รวมวางแผน รวมทำ” 
ใช ‘Area based’ ขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติฯ รวมกับ ๘ กระทรวงหลัก

 ตัวอยางเชน ถาทำเรื่องวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพร
ไทย...ไมใชวา คนของกรมจะลงไปทำงานวิจัยเอง
ทั้งหมด อยางนี้ทำกันไมไหวดวยกำลังที่มีอยู แตกรม
ตองปรับตัวมาทำหนาที่เปนคนกลางในการหาคนมา
ตั้งโจทยการวิจัย หาคนมาทำวิจัย ทั้งหาเครือขาย
มารวมกันดูแลเรื่องการวิจัย นี่คือเปาหมายของการ
ทำงานนับจากนี้ไป 

 ฉะนั้น...กรมอาจตองหาทีมทำงานจากสำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถวิเคราะหปญหา
เปน และตองวางเปาหมายในการแกปญหาได 
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ซึ่งคงตองมีคำถามทำนองวา คนของสำนักปลัดที่อยู
ใกลชิดกับชาวบาน วิเคราะหปญหาถูกตองแลวหรือยัง 
หากวิเคราะหปญหาไดถูก ขอมูลที่จะตองนำมาใชได
นั้นถูกแลว กรมก็นาจะเขาไปบอก ‘How to’ วาเขา
จะใชวิธีการไหน ในฐานะที่มีความรูความชำนาญงาน 
เปน Expertise ในดานการแพทยแผนไทย

 ในการขับเคลื่อนงานตองมีหลายรูปแบบ เพราะ
แตละพื้นที่แกไขปญหาไมเหมือนกัน ...บางพื้นที่ เชน 
บริเวณชายขอบ คนชาวเขา อาจตองมีรูปแบบตางหาก 
ถาไมมีรูปแบบเลย พอทำงานกันไปแลว ก็อาจจะ
ไมไดผลเทาที่ควร

 จึงเปนอีกหนึ่งหนาที่ของกรมการแพทยแผน
ไทยฯ ที่จะทำตอไปคือ ‘Model development’ 
 สิ่งสำคัญของเรื่องนี้คือ กรมไมตองไปทำเอง
ทั้งหมด เวลาจะทำ ตองชวนคนในพื้นที่มารวมกันทำ 

เพราะประสบการณที ่ผานมาใหคำตอบและเปน
บทเรียนชัดเจนแลววา ถาเขาไมไดมีสวนรวม พอเรา
ทำเสร็จแลวสงมอบเขาไป เขาอาจจะทำหรือไมไปทำตอ 

 เรื่องนี้ก็เชนกัน...ถากรมวิเคราะหปญหาเสร็จ 
บอกเปนปญหาของกรม แลววางแผน หา Module 
เสร็จเรียบรอย ไปชวนเขาทำ เขาก็ใหแคความรวมมือ
อยางเดียว พอหมดโครงการไป เขาก็เลิกทำ เพราะเขา
เห็นวาเปนปญหาของกรมไมใชปญหาของพวกเขา 
เพราะฉะนั้น การมีสวนรวมแบบนี้ อยางมากก็เปนได
แคเพียงการรวมมือทำ เปนแค ‘Co-ordination 
Participation’ ที่ความยั่งยืนจะไมเกิดขึ้น 

 แตถาเมื ่อไหรก็ตามที่เปน ‘Partnership 
participation’ คือการมีส วนรวมตั ้งแตการ
วิเคราะหปญหา โดยนำองคความรูไปพูดคุย รวมกัน
วิเคราะหปญหา รวมกันหาทางในการแกปญหา ใหเขา
รูจักใชเครื่องมือตางๆ เขาไปชวย เชน ใชเทคนิค
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Future Search Conference ในการชวยใหเขารวมกันคนหาอนาคต หรือใชรูปแบบ 
PAR (Participatory Action Research : PAR) ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมที่ใหความสำคัญกับการแสวงหาความรู ความจริงที่ถูกตอง เชื่อถือได ตรวจสอบได 
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร และมีการเขียน Road Map ที่เปนแผนที่นำทางนำไปสูการ
แกไขปญหาไดตรงตามเปาหมายที่วางไว เปนตน 

 จากนั้นก็รวมกันวางแผนในการแกไขปญหา ไปจนถึงการหา Module หรือรูปแบบ
ที่จะนำไปสูการแกไขปญหาและพัฒนา แลวมีการทดลอง Module และประเมินผล 
แลวคอยนำมาใชขยายผลตอ

 ถาเปนอยางนี้ ผมเชื่อวาพื้นที่จะมารวมขับเคลื่อนงานกับกรม และจะเกิดความ
ยั่งยืนได

 เชนเดียวกันกับการขับเคลื่อน Products ซึ่งเปนผลิตภัณฑสมุนไพรที่กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกจะตองขับเคลื่อนแผนแมบทแหงชาติวาดวยสมุนไพร
รวมกับ ๘ กระทรวงหลักนั้น ยังคงตองยึดหลัก Demand-side กับการมีสวนมีสวนรวม 
โดยที่กรมจะตองทำหนาที่เปน Promoter ในการขับเคลื่อน ดวยการชวนใหหนวยงาน
ตางๆ เขามามีสวนรวมคิด ผานทางตัวแทนของหนวยงานตางๆ
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 ...ตรงนี้เปนเรื่องสำคัญที่ผมคิดวา เราคงตอง
มาตั้งตนชวนกันคิดตั้งแตตนทางของ Value chain 
ที่เปนเรื ่องของการปลูกพืชสมุนไพร ซึ่งควรเปน
หนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วาใครจะตอง
ทำอะไรอยางไรบาง เชน การกำหนดมาตรฐานการ
เพาะปลูกและการเก็บเกี ่ยวพืชสมุนไพรที ่เปน
มาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) หรือ 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย GACP (Good Agricultural 
and Collection Practices) สวนเรื่องการคัดเลือก
พันธุที่เหมาะสม นาจะเปนเรื่องของกระทรวงเกษตรฯ 
ที่ตองมาชวยคิดรวมกับกรม

 ผมขอยกกรณีตัวอยางมาอธิบายขยายความ
ใหเขาใจกันชัดขึ้น เชนในเรื่องของมะขามปอม นำไป
ทำเปนยาแกไอดีมาก มีผลงานศึกษาวามะขามปอม
ใหวิตามินซีเยอะมาก ตอไปนาจะมีการนำไปใชกัน
มากขึ้น มีอนาคตไกลทีเดียว

 ถามวา ณ ขณะนี้มะขามปอมหาไดที่ไหน? 

 ถาไปเก็บกันตามปาเขา...หากคนไมรูวิธีการเก็บ 
ก็จะฟนตนมะขามปอม แลวนำลูกมันมาขาย แปลวา 
ตนมะขามปอมที่อยูในปาก็จะหมดไปตามกาลเวลา 
ตอนนี้เริ ่มมีการสงเสริมการปลูกมะขามปอมแลว 
ตองถามกันตอวา แลวจะปลูกกันกี่ปถึงไดผล อาจจะ
ราว ๔ ป หรือ ๕ ป 

 ผมไปหลายแหง...มีคนบอก ปลูกแคปเดียว
ก็ออกลูกเต็มเลย เขาทำกันไดอยางไร?

 คนที่เมืองกาญจนบุรี บอกผมมาวา ใชวิธีเสียบ
ยอดมะขามปอมเพียงปเดียวก็ไดผล ปรากฏวาที่เขา
นำมาโชวใหผมดูนั้นลูกใหญมาก เปนพันธุอินเดีย 
ผมบอกวาถาเสียบยอดพันธุอินเดียได พันธุไทยก็นา
จะเสียบไดใชหรือไม? 

 ตรงนี้คงตองหาใครมาชวยตอบคำถามของ
ผม...คือเราตองพยายามตั้งคำถามทำนองนี้ในเรื่อง
ตางๆ เพื่อจะไดงานออกมาอยางสรางสรรค



ยุทธวิธีพิชิตงานแพทยแผนไทย...มุงสูเปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน”๓๗

 ผมไปดูงานที่สกลนคร...มีเอกชนรายหนึ่งนำรูป
มะขามปอมขึ้นสไลดใหผมดูเลย...นี่ไงมะขามปอมที่
ปลูก ตนโตออกลูกเหมือนกับลูกพุทราเลย ผมถามไป
วา ใชเวลาปลูกกี่ป เขาบอกวาปลูกแค ๒ ปก็ไดผลแลว 

 ขณะที่บางจังหวัดสามารถหาพันธุมะขามปอม
มาปลูกกันไดแลว แถมไดทุนมา จะปลูก ๘,๐๐๐ ตน 
แตใชเวลา ๔-๕ ป ถึงจะไดผล ถาเปนอยางนี้แลว...
ทำไมเราจึงไมเอาพันธุที่สามารถใชเวลาปลูกแค ๒ ป 

 แสดงวา...กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก จะตองเปนคนไปบอกผูเพาะ
ปลูกสมุนไพรหรือหนวยงานที ่เกี ่ยวของในแง 
Content วาควรเปนสายพันธุใดที่ควรปลูกถึงจะดี 
เนื่องจากใหสารที่ดีและเหมาะสมตอการนำไปเปน
วัตถุดิบผลิตผลิตภัณฑสมุนไพร สวนเขาจะเปน 
Expert ที่เชี่ยวชาญทางดานเทคนิคการเพาะปลูก
เชน ถาเปนพันธุแบบนั้นแบบนี้ นาจะปลูกอยางไร 

นาจะขยายพันธุอยางไร นาจะดูแลอยางไรถึงไดผล 
ไดลูกดกในเวลาอันสั้น เปนตน 

 อีกตัวอยางหนึ่งที่นาสนใจ...ผมเคยไปคุยไป
ฟงเรื่องบัวบกกับอาจารยทานหนึ่ง บอกวา ที่เอกชน
ขยายพันธุบัวบกนั้น มีอยูแค ๑-๒ พันธุเทานั้น คือเขา
ศึกษากันจริงจังจนรูวา พันธุบัวบกที่มีตัวยามากเปน
พันธุ อะไร ตรงนี ้ผมวาสำคัญ ควรจะเผยแพรให
ชาวบานไดรู พรอมกับสงเสริมใหชาวบานปลูกและ
นำไปรับประทานกับลาบกับสมตำ ในลักษณะ 
“กินอาหารเปนยา” ผมยังเชื่อวา การทานผักสด
นาจะชวยใหมีความจำดีกวาทานสารสกัดบัวบก
ที่ผลิตเปนเม็ด

 สรุปวา..การขับเคลื่อนเรื่องการปลูกสมุนไพร 
จะตองมีหลายฝายมาชวยกันทำงาน จากกรณี
ตัวอยางของบัวบก ก็ตองดูวา พันธุนี้เหมาะกับการ
ไปปลูกที่ภาคเหนือ พันธุนั้นเหมาะกับภาคใต หรือ
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เหมาะกับดินแบบนี ้แบบนั ้น เลือกที ่จะปลูกสัก 
๔-๕ พันธุ แลวก็สงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกกันไป 
...เชนเดียวกับมะขามปอม ชวนดูกันวา มีกี ่พันธุ  
พันธุไหนเสียบยอดได ก็ใชวิธีการเสียบยอดไป เพื่อให
ไดผลเร็วขึ้น

 ตรงนี้คงพอจะทำใหมองเห็นภาพของการทำ
งานรวมกันชัดขึ้น...กอนที่ผมจะขอลงในรายละเอียด
ของทิศทางการขับเคลื่อนสมุนไพรตามแผนแมบท
แหงชาติฯ ซึ่งจะตองอาศัยหลายหนวยงานเชื่อมโยง
การทำงานรวมกัน  

 ใน ตนทาง ที่เปนเรื่องของวัตถุดิบสมุนไพร 
มีอยู  ๒ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จะตองมาพูดคุยกัน ซึ ่งผมเชื ่อวาคนใน
หนวยงานเหลานี้คงอยากจะรูเหมือนกันวา สมุนไพร

ที่ควรจะสงเสริมการปลูก ควรจะเปนพันธุไหนดี ทาง
กระทรวงเกษตรฯ ก็มีกรมพัฒนาที่ดินที่รูดีวา พื้นที่
ตรงไหนมีธาตุอะไรสำคัญ และนาจะปลูกพืชผลอะไร
ไดบาง 

 ถาจะสงเสริมใหชาวบานปลูก ควรเปนสมุนไพร
ที่เปนพืชเศรษฐกิจ เมื่อปลูกแลวไดผลิตผลดี สามารถ
นำไปแปรรูปจากสดเปนแหง จะทำการอบดวยหรือ
ไมก็แลวแต 

 การสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรนี้ถาทำกัน
จริงจัง ผมเชื่อวาจะไปชวยขับเคลื่อนเรื่อง Inclusive 
Growth อยางที่รัฐบาลตองการจะลดเรื ่องความ
เหลื่อมล้ำ ทั้งเปนการกระจายรายไดไปถึงมือชาวบาน
ที่เปนเกษตรกรไดอยางแทจริง
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 ลองคิดเปรียบเทียบการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แตละชนิดดู...ถาปลูกยางไดราคา ๒๕,๐๐๐ บาท
ตอไรตอป ปลูกขาวได ๑๕,๐๐๐ บาทตอไรตอป 
หากเราปลูกไพลไดราคาไรละกี่บาท? มีคนบอกวา
ปลูกไดไรละ ๔ ตัน บางคนปลูกได ๘-๑๐ ตัน ผมบอก
ไปวา ถาเฉลี่ย ๕ ตัน ก็คือ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ที่เขา
รับซื ้อกัน ราคาถูกๆ ราว ๑๕ บาท อยางแพงๆ 
ก็ ๔๐ บาท ผมคิดแคกิโลละ ๒๐ บาทก็พอ ถาเรา
ขายไดกิโลกรัมละ ๒๐ บาท จำนวน ๕ ตัน คือ 
๕,๐๐๐ กิโลกรัม นำ ๒๐ บาท ไปคูณดวย ๕,๐๐๐ 
กิโลกรัม ก็ไดเงินมา ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอไรตอปแลว 
สมุนไพรตัวอื่นๆ ก็คิดคลายกันอยางนี้ 

 ยิ่งกวานั้น...หากมีการรวมกันของคนในพื้นที่ 
รวมกันในหลายๆ เจา มีการบริหารจัดการรวมกัน 

ยิ่งมีการใชสมุนไพรมากขึ้นเทาไหร มีการปลูกมากขึ้น
เทาไหร คนที่จะไดประโยชนจากสมุนไพร นอกจาก
จะชวยกระจายรายไดให พ ี ่น องเกษตรกรแลว 
ประเทศชาติก็จะไดประโยชนหลายๆ อยางตามมา 
ทั้งลดการนำเขายาจากตางประเทศได เปนการพึ่งพา
ตนเองได และความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น

 มาวากันเรื่องของหวงโซตอ...หลังจากเราเก็บ
เกี่ยวสมุนไพรแลว จะเขาสูขบวนการของการทำสาร
สกัด การตรวจสอบพิษวิทยา คุณสมบัติของสมุนไพร 
ทั้งตองดูดวยวาสมุนไพรพันธุไหนมีสารสำคัญอะไร
และมีอยูมากนอยเพียงไร ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จะเขามามีสวนชวยได รวมถึงยังมี 
Lab ของมหาวิทยาลัยตางๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษา
ธิการที่สามารถเขามาชวยในขั้นตอนตรงนี้ไดเชนกัน
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 ถัดไปอีกขั้นจะขยับไปถึงเรื่องการผลิตที่เปน 
กลางทาง ...กระทรวงอุตสาหกรรมจะเขามารวม
ขับเคลื่อนสวนนี้ โดยชวยสงเสริมใหมีการผลิตเปน
ผลิตภัณฑ OTOP หรือ SMEs ไมวาจะเปนยาสมุนไพร 
อาหารเสริม เวชสำอาง

 อันที ่จริงตรงนี ้ถาเราขับเคลื ่อนกันดีๆ จะ
สามารถสรางมูลคาเพิ ่มใหพุ งขึ ้นเปนหมื ่นเปน
แสนลานบาทได ...เราจะพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร
ใหมีมูลคาสูงขึ ้นไดอยางไรนั้น ผมเห็นวา ตองให
ความสำคัญกับเรื่องบรรจุภัณฑ หรือ Packaging 
ซึ ่งกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย
เขามาชวยเรื่องนี้ได

 ทำไมลูกประคบธรรมดาๆ ที่ผมเคยบอกไป
ตอนตนวามีราคาเพียงลูกละ ๖๐ บาท แตเอกชน
สามารถผลิตและขายไดในราคาสูงถึง ๗๐๐ บาท 
เพราะมันมีความตางกันเกิดขึ้นตรง Packaging นี่เอง 

 ...ลูกประคบโดยทั่วสวนใหญมักหอดวยผาขาว 
แตของเอกชนหอดวยผาขาวแลวหุมดวยผาสี ซึ่งผาสี
ของเขาจะบอกตอไปอีกวา มันมีที่มาที่ไปของแตละ
สี...ถาเปนผาสีเหลืองเขาจะยอมผาขาวดวยสีของ
น้ำขมิ้นชัน ผาสีอมมวงมาจากสีที่สกัดจากดอกอัญชัน 
เปนตน เสร็จแลวเขาจะนำลูกประคบนั้นไปใสใน 
Packaging ที่เปนกลองอีกที กลองของเขาถาดูเผินๆ 
ขางนอกเหมือนกลองน้ำหอมราคา ๑,๐๐๐ กวาบาท 
ดวยเหตุนี้เอง เอกชนถึงสามารถทำลูกประคบขาย
ไดในราคากลองละประมาณ ๗๐๐ บาท ไปขายให
ผูประกอบการธุรกิจสปาในประเทศตะวันออกกลาง 
เขาก็สนใจซื้อ  

 พอเปนผลิตภัณฑสมุนไพรแลว สินคาตัวไหน
จะคาขายอยางไร เปนเรื ่องของปลายทางแลว 
กระทรวงพาณิชยมารับชวงชวยสงเสริมสนับสนุนตอ 
รวมถึงกระทรวงมหาดไทยที่จะมาชวยเชื่อมในฐานะ
เจาของพื้นที่ ในลักษณะ ‘Area based’ 
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 สวนกระทรวงที่จะทำหนาที่เชื่อมโยงการขับ
เคลื่อนแผนแมบทแหงชาติตลอดทั้งหวงโซตั ้งแต
ตนทางไปจนถึงปลายทาง คือกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา จะชวยนำเรื่องของสมุนไพรไปเปนจุดขาย
ดานสงเสริมการทองเที่ยว และกระทรวงสาธารณสุข
เองนั้น จะตองเชื่อมทั้งหมด ไมวาจะเปน เรื่องของ
สวนสมุนไพรวาควรจะพัฒนาตอไปอยางไร เรื่องของ
วัตถุดิบ เรื่องของการผลิตผลิตภัณฑทั้งหลายทั้งปวง
ควรจะเปนอยางไร รวมทั้งการนำไปใชทั ้งในการ
สงเสริมปองกัน และการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะทำ
ใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและความ
ปลอดภัย

 ในการขับเคลื่อนงานแบบ ‘Area based’ 
ที่กลาวไปนั้น ถือเปนหลักการที่รัฐบาลไดนำมาใช
ในการขับเคลื่อนแผนชาติดวย นั่นก็คือ นับจากป 
๒๕๖๑ เปนตนไป จะมีการทำงานกันโดยยึดพื้นที่

เป นหลักใน ๖ ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต 
ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ภาคกลาง
จะแยกมาเปนภาคตะวันออก นับเปนอีก ๑ ภูมิภาค  
และภาคใต จะยกพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต
ออกมาเปนอีก ๑ พื้นที่  

 ทั้งหมดทั้งมวลนี้เอง คือแผนแมบทแหงชาติ 
วาดวยสมุนไพรไทยที่จะมีการขับเคลื่อนอยางเชื่อมโยง
ทั้งหวงโซอุปทาน (Supply Chain) คืออนาคตของ
สมุนไพรไทยภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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 จากการฉายภาพมาตั้งแตตน ทำใหเห็นวา 
การขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทย จะสามารถ
ตอบโจทยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โมเดล ‘Thailand 4.0’ ไดหมดทั้ง ๓ ดาน ไดแก 
ดานความมั่นคง คือ Inclusive Growth ดานความ
มั่งคั่ง คือ Productive Growth และดานความยั่งยืน 
คือ Green Growth 

 เมื่อเปนเชนนั้น การขับเคลื่อนงานสมุนไพร
จึงเปนเรื่องที่นาทำอยางยิ่ง ทั้งเปนหนาที่ของกรม
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกโดยตรง 
ซึ่งจะตองทำเรื่องนี้เปนอันดับดับแรกสุดเลย

๘. การขับเคลื่อน Products ตามแผนแมบทแหงชาติสมุนไพรไทย
มุงตรงไปที่โรงพยาบาลผลิตยาสมุนไพรเปนหลัก ใชหลัก Demand-Supply 
Matching และเขตสุขภาพเปนตัวตั้ง เพื่อตอบโจทย เปาหมาย “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” 
ตามโมเดล “Thailand 4.0”

 การขับเคลื่อนการผลิตสมุนไพรในโรงพยาบาล
ของรัฐเปนเรื ่องใหญที ่กรมการแพทยแผนไทยฯ 
จะตอง ทำงานรวมกับสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กวา ๑๐ ปที่ผานมา กรมไดสนับสนุน
ใหโรงพยาบาลตางๆ ผลิตยาสมุนไพรได ๔๗ แหง 
แตผานมาตรฐานการผลิต GMP ไปแลวแค ๒๗ แหง 
ยังเหลืออีก ๒๐ แหง ที ่ย ังไมผาน ในป ๒๕๖๐ 
กรมไดของบกลางมาชวยสนับสนุนเรื่องนี้ คาดวา
ปลายป ๒๕๖๑ นาจะผาน GMP ไดทั้งหมด 
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 นั่นก็หมายความวา เราจะมีโรงพยาบาลรัฐที่
ผลิตยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐานการผลิต GMP จำนวน 
๔๗ แหง ซึ่งจะสงผลใหคนที่มาใชบริการสุขภาพเกิด
ความเชื่อถือในคุณภาพยาสมุนไพรที่รัฐผลิตมากขึ้น

 มีผูใหญบางคนถามผมวา การไปสนับสนุน
ใหโรงพยาบาลอีก ๒๐ แหงผลิตยาสมุนไพร และ
ตองผาน GMP ดวยนั้น เปนจำนวนที่มากเกินไป
หรือไม?

 ถาเรานำเรื ่อง Demand กับ Supply มา
พิจารณา ก็จะมีคำตอบวา ในเขตสุขภาพที่ ๑ ซึ่งมี
อยู ๘ จังหวัด มีโรงพยาบาลอยูประมาณ ๑๐๐ แหง 
ใน ๑๐๐ อำเภอ จากที ่ว ิเคราะหมา พบวา ในป 
๒๕๕๙ มีการใชยาสมุนไพรทั้งหมด ๕๔ ลานบาท 
โดยโรงพยาบาลของรัฐผลิตใชเองแค ๑๘ ลานบาท 

 แสดงวา Supply ไมพอกับ Demand เมื่อ
วิเคราะหใหลึกลงไปในเรื่องสมุนไพรที่ผลิต พบวา 
มียาสมุนไพรบางตัวผลิตกันนอยมาก แตบางตัวผลิต
มากกวาที่ใชจริง เชน ยาหมอง เปนตน ซึ่งสะทอนให
เห็นวา เรายังคงมีการขับเคลื่อนโดยใช Supply-side 
นั่นเอง

 มีหลายแหงที ่ผมไดไปเยี ่ยมโรงพยาบาลที ่
ผลิตสมุนไพร พบวา บางแหงมีกำลังการผลิตวันละ 
๒๐,๐๐๐ เม็ด แตผลิตจริงทั้งสัปดาหเพียงแค ๘,๐๐๐ 
เม็ดเทานั้น 

 ถามวา...ทำไมผลิตแคนี้?

 เขาตอบวา ถาผลิตไปแลวก็ไมรูจะไปขายใคร 
ขนาดโรงพยาบาลที่อยูไมไกลกันมากนัก ยังไมรูเลยวา 
โรงพยาบาลแหงนั้นผลิตยาสมุนไพร
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 ฉะนั้น จึงเปนเรื่องใหญของการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ จะตอง
ใหความสำคัญกับเรื่องของ Demand กับ Supply โดยใชเขตสุขภาพเปนตัวตั้ง 

 ปจจุบันระบบบริการสุขภาพมีอยู ๑๒ เขต...เทาที่ผมไปพูดคุยมา โรงพยาบาล
ทุกแหงบอกวาสามารถผลิตยาสมุนไพรได แตพอถามวา ในเขตนี้ทั้งเขต ใชฟาทะลายโจร
กี่ลานเม็ด ที่ผานมายังไมมีใครตอบได เพราะยังไมเคยพูดคุยกันในเขต แตถาเขาสามารถ
ตอบไดวา ใชปละเทาไหร ก็ตองถามตอไปวา แลวที่ไหนควรผลิตกันปละเทาไหรและ
สนับสนุนใหโรงพยาบาลใดบาง

 นี้เองคือ หนาที่ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ที่ผมคิดวา
ตองชวนเขาคุย แลวก็อยากใหแตละเขตชวนกันคุย มาวิเคราะหดวยกัน วา ในแตละ
เขตสุขภาพนั้น ใชยาสมุนไพรอยูจำนวนเทาไหร มียาสมุนไพรอะไรบาง โรงพยาบาลไหน
จะผลิตใหใครบาง เดือนไหนจะสงยาสมุนไพรใหกับโรงพยาบาลใดบาง ถามีคนอยากจะ
มาซื้อเพิ่มกวาที่เคยผลิต ขณะที่เครื่องจักรก็พรอมหมุนอยูแลว แตกำลังคนที่ผลิตไมพอ 
จะจางคนเพิ่มไดไหม หรือตองผลิตชวงกะกลางคืนดวย ซึ่งเรื่องการขาดแคลนคน ยังเปน
อุปสรรคปญหาในการขับเคลื่อนที่พบ แสดงวา เปนเรื่องของวิธีคิดและการจัดการทั้งหมด
เลยตอนนี้ 
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 จะอยางไร เราควรตั้งเปาหมายการผลิตดีๆ 
สัก ๘๐ เปอรเซ็นตของการใช แลวผลิต Support 
กันและกันในแตละเขตบริการสุขภาพ สวนที่เหลือ
จะซื้อหาจากที่อื่นมาเพิ่มก็ได จะเปนการชวยกระตุน
การขับเคลื่อนเรื่อง Products ใหดียิ่งขึ้น

 เหลานี้..เปนเรื่องที่จะตองมีการวางแผนการ
ผลิตดวยกัน ถาเปนอยางนั้นแลว ทุกโรงพยาบาลที่
ผลิตยาสมุนไพรจะเห็นดวย  

 ผมคิดวา เราควรจะตองทำ Demand-Supply 
Matching กันอยางจริงจัง สุดทายใหวิเคราะหหายา
สมุนไพรที่ราคาสูงๆ สัก ๑๐ รายการ โดยเฉพาะ
จำพวกยาเม็ด แคปซูล ไมจำเปนตองผลิตเองทั้งหมด 
โรงพยาบาลบางแหงผลิตใชเอง หรือสงไปใหโรงพยาบาล
ใกลเคียงบาง แตอาจจะมีบางแหงที่สามารถผลิตเพื่อ
สนับสนุนโรงพยาบาลทั้งเขตบริการสุขภาพนั้น 
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 หากในป ๒๕๖๑ โรงพยาบาลอีก ๒๐ แหง ที่กรมสนับสนุนและ
คาดวาจะผานมาตรฐานการผลิต GMP ไดทั้งหมด รวมกับอีก ๒๗ แหงที่ได 
GMP ไปแลว เชื่อวาจะทำใหเราสามารถผลิตยาสมุนไพรที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐไดทั้งหมด 

 

ที่สำคัญจะทำใหราคายาสมุนไพรถูกลง 
และความมั่นคงทางยาก็จะเกิดขึ้น!
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ขับเคลื่อน Services ตาม Products ภายใต Wisdom
 โดยติดตั้งระบบแพทยแผนไทยที่มีมาตรฐานในระบบบริการสุขภาพ 
 เนนทำคูขนานไปกับโรงพยาบาลที่ไดการรับรองคุณภาพ HA
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 ถามวา...ยาสมุนไพรที่โรงพยาบาลของรัฐ
วางแผนจะเพิ่มปริมาณการผลิตนั้น ปริมาณจะเพิ่ม
ขึ้นจริงๆตามที่เราคาดหวังไวไดอยางไร?

 ตรงนี้เปนเรื่องของ Services ที่กรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะตองนำ
ระบบบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ไปติดตั ้งในระบบบริการสุขภาพในสำนักปลัด
กระทรวงสารณสุขใหได เนื่องจากการแพทยแผน
ปจจุบันไดบูรณาการดานการสาธารณสุขไวใน
สวนนี ้ดวย จึงเห็นไดวา ในโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) บรรดาพยาบาล 

๘. ขับเคลื่อน Services ตาม Products ภายใต Wisdomโ
โดยติดตั้งระบบแพทยแผนไทยที่มีมาตรฐานในระบบบริการสุขภาพ 
เนนทำคูขนานไปกับโรงพยาบาลที่ไดการรับรองคุณภาพ HA

ถามวา...ยาสมุนไพรที่โรงพยา
จะเพิ่มปริมาณการผลิตนั้น ปริมา
ตามที่เราคาดหวังไวไดอยางไร?

Services
พทยทางเล

นไทยและก
ริการสุข
ได เนื่อ
รดานก

ไดวา ในโร
ล (รพ.สต

นักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) และเจาพนักงาน
สาธารณสุข (จพ.สธ.) ที่เปนผูตรวจรักษาสามารถ
สั่งยารักษาอาการเจ็บปวยได บางแหงถึงจะมีแพทย
แผนไทย แตคงไมสามารถประจำการไดตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง

 ถาบุคลากรเหลานี้ มีความมั่นใจวาโรคตางๆ 
สามารถใชยาสมุนไพรรักษาได สั่งยาดวยสมุนไพรได 
แสดงวา การใชสมุนไพรก็จะมีปริมาณมากขึ้นตามมา 
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 เพราะฉะนั้น กรมการแพทยแผนไทยฯ จะตอง
นำระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกที่ไดมาตรฐานติดตั้งเขาไประบบบริการ
สาธารณสุขใหได เพื่อใหแพทยแผนปจจุบันมีความ
มั่นใจในเรื่องมาตรฐานระบบบริการของการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก

 ผมคิดวา วิธีการที่ดีที่ควรจะทำไดเลย ก็คือ 
ไปติดตั้งในโรงพยาบาลพรอมๆกับเรื่องพัฒนาระบบ
บริการแพทยแผนไทยที่มีคุณภาพหรือ HA (Hospital 
Accreditation) ตั ้งแตระดับโรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) ขึ้นไปกอน เนื่องจากเปนมาตรฐานภูมิภาคที่
ยอมรับกันในปจจุบัน อีกอยางกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีเปาหมายในการพัฒนา HA อยูแลว ซึ่งในขณะนี้
มีโรงพยาบาลผาน HA เปนจำนวนมาก

 มีตัวอยางที่นาสนใจของ HA ที่สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปนเจาของ คือ สรพ.

เคยทำ HA ดานยาเสพติดรวมกับกรมการแพทย 
ซึ่งดานการแพทยแผนไทยปนี้เราก็ไปทำรวมกับทาง 
สรพ. ผมเองคิดวา สินคาตัวนี้ขายได เพราะเรื่อง 
HA นั้น บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต
ระดับผูบริหารของกระทรวง สาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) ผูอำนวยการโรงพยาบาล ชื่นชอบกันมาก 
โดยวัดไดจากทางวิชาการของ HA ที่มีคนไปลง
ทะเบียนเขาประชุมกันเปนจำนวนมาก แมคาลง
ทะเบียนสูงหลายพันบาทก็ตาม

 แสดงวา HA เปนเรื่องคุณภาพที่ใครๆ ยอมรับ
ใหขับเคลื่อน ที่สำคัญประการหนึ่งคือ HA มี สรพ. 
เปนเจาของที่เกงในเรื่องเทคนิค เรื่องคุณภาพ และ
เครื่องมือ สวนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก จะเปนเจาของ Content ดังนั้น กรมจะ
ตองไปเชื่อมกับกับ สรพ. เรื่อง HA    
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 ถาอยางนั้นแลว...จะเปน HA ดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ตอง
ติดตั้งในโรงพยาบาลศูนย (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จำนวน ๑๑๖ แหง ในโรงพยาบาล
ชุมชน (รพช.) อีก ๗๘๐ สวนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) คงไมสามารถ
ขยับ HA ได ...แตจะตองนำมาตรฐานเรื่องการแพทยแผนไทยฯ ลงในระดับ รพ.สต. ใหได 

 สิ่งที่กรมจะตองทำมีเรื่องอะไรบาง...ทำอยางไรจึงจะติดตั้งระบบการแพทย
แผนไทยฯ ลงไปใน HA?

 เรามีแผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข เรามีแผนแมบทสมุนไพร
แหงชาติ วาดวยสมุนไพรไทย ๕ ป เปนเครื่องมือชี้บอกทิศทางที่จะตองขับเคลื่อนไป
ขางหนา ฉะนั้น สิ่งที่ตองทำคือ กำหนดรูปแบบเรื่องบริการการแพทยแผนไทยลงไป  

 ที่ผานมาตองยอมรับวา เราขับเคลื่อนงานดวย Supply-side มาตลอด มักพูดถึง
เรื่องเงินกับคนกอนทุกที ผมเองทำเรื่องคนมากอน ในสมัยที่เปนผูชวยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เคยวางระบบการวิเคราะหกำลังคนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เลยคิดวาถาเรายังคิดแบบเดิม...คงไมใช จะตองมาพูดเรื่องงานกอน พอพูดเรื่องงานแลว 
ถึงจะบอกวาตองมีเครื่องไมเครื่องมืออะไร และตองมีคนมาทำงานจำนวนเทาไหร 

 การที่กรมจะนำระบบงานแพทยแผนไทยฯ ไปติดตั้งนั้น จะตองดูมาตรฐาน ๓ เรื่อง
ดวยกัน คือ

 



นายแพทยสุเทพ  วัชรปยานันทน  ๕๒

 ๑) มาตรฐานเรื ่องอาคารสถานที ่ และ
เครื่องมือ บริการการแพทยแผนไทยที่ตองมี ไดแก 
การนวด การอบ ประคบ และมีการตรวจรักษา
โดยแพทยแผนไทย สวนเครื่องมือนั้น ลงทุนนอยมาก 
และเปนการลงทุนเพียงครั ้งเดียวก็สามารถใชไป
หลายป แคมีหองโถงโลงๆ แลวกั ้นดวยผามาน

 
วางเตียง ซื้อตูมาวางตรงมุมแค ๓๐,๐๐๐ กวาบาท 
ลูกคาก็เขาไปอบไดเลย 

 ๒) มาตรฐานระบบบริการ เสน ห ของ
การแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย คือ การไดสัมผัส

ทุกสิ่งที่เปนเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียง...ทำอยางไรคนที่
มานวดแลว รูสึกดีดวยตาตั้งแตแรกเห็น พอเขาไป
แลวไดกลิ ่นหอมฟุงจากสมุนไพร ไดลิ ้มชิมรสน้ำ
สมุนไพร ไดยินเสียงเพลงเบาๆ แลวทำใหผอนคลาย 
เกิดสมาธิ สุดทายไดนวด ไดรับการแกไขปญหาจาก
ผูใหบริการที่มีความถนัดและมีทักษะกับอาการที่เขา
เปนมา สิ่งที่เปนมาตรฐานระบบบริการ จึงควรจัดให
เปนไปตามนั้น

 ๓)  ผูใหบริการ เปนเรื่องของการวางกำลังคน 
ที่ผานมา รพ.สต. มีจำนวน ๙,๗๕๐ แหง แตวางอัตรา
กำลังไวที่ รพ.สต. ขนาดใหญเพียงอยางเดียว จำนวน 
๑,๐๐๘ แหง ซึ ่ง รพ.สต. ขนาดใหญนั ้นจะดูแล
รับผิดชอบประชากร จำนวนตั้งแต ๗,๐๐๐ คนขึ้นไป 
ที่เราตองวางกำลังคนดานการแพทยแผนไทยเฉพาะ 
รพ.สต. ขนาดใหญ เพราะตองการใหเกิดการขับ
เคลื่อนงานแพทยแผนไทยฯ อยางเปนรูปธรรมกอน 
แลวจึงคอยขยายลงมาสู รพ.สต.ระดับเล็กลงมา 
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 ระหวางนี้กรมควรจะตั้งเปาหมายภายใน ๕ ป 
ไววาอยางนอย ๘๐ เปอรเซ็นตของโรงพยาบาลแตละ
ระดับทั้งหมดนั้น ควรตองมีระบบบริการดานแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน

 ถาอยางนั้น...รพศ. และรพท. ที่มีอยู ๑๑๖ 
แหง  ๘๐ เปอรเซ็นต ก็คือประมาณ ๑๐๐ แหง สวน 
รพช. อีก ๗๘๐ แหง ๘๐ เปอรเซ็นต ก็จะไดประมาณ 
๖๐๐ แหง ที่สามารถจัดบริการการแพทยแผนไทยฯ 
ที่ไดมาตรฐานภายใน ๕ ป และอาจจะได HA ดาน
การแพทยแผนไทย ภายใน ๕ ป ดวยเชนกัน 

 สำหรับ รพ.สต. ที่อยูมีจำนวน ๙,๗๘๐ แหง 
ตีเปนเลขกลมๆ คิดเปน ๑๐,๐๐๐ แหง ถา ๘๐ 
เปอรเซ็นต จะไดประมาณ ๘,๐๐๐ แหง สามารถจาง
แพทยแผนไทยไดแหงละ ๑ คน ซึ่งจะทำใหมีแพทย
แผนไทยอยู ในระบบบริการมากถึง ๘,๐๐๐ คน 
ใน รพ.สต. ถาอยางนั้นภายใน ๕ ป ก็จะสามารถ

มีแพทยแผนไทยจำนวน ๑๓,๐๐๐ คน ซึ่งใกลเคียง
กับเปาหมายที่กรมการแพทยแผนไทยตั้งไว 

 ถาในระบบบริการสุขภาพดานการแพทย
แผนไทยมีแพทยแผนไทยครอบคลุมอยางนี้ คิดวายา
สมุนไพรไทยที่จะใช ตองเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามมา...
ถามากขึ้นก็แสดงวา Products ในกลุมผลิตภัณฑยา
สมุนไพรก็จะมากขึ้น นั่นก็หมายความวา คนไทย
เขาถึงบริการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก
และยาสมุนไพรกันมากขึ้น 

 นั้นคือเหตุผลที่วา ทำไมเราจึงตองเริ่มทำ 
Services ณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้..??!!

 เพราะฉะนั้น จะตองมีการวางเปาหมายในป 
๒๕๖๐ โดยอาจจะกำหนดไดงายๆ ก็คือ ในแตละเขต
จะมี รพศ.และ รพท. จำนวน ๒ แหง ไดหรือไมที่จะ
ไดมาตรฐานดานบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก?
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 ผมเองทำงานคลุกคลีอยูในเขตสุขภาพมาแลว 
๔ เขต จาก ๑๒ เขตบริการที่มีอยูทั้งหมด พอกลับมา
ดูงานที่กรมการแพทยแผนไทยฯ วาทำอะไรไปบาง 
ก็เห็นวา มีการประกวด รพศ./รพท. ระดับประเทศ
ทุกป ทำมาได ๓-๔ ปแลว ถาเราคัดเลือกจาก
โรงพยาบาลในแตละเขตที่เขาประกวดและไดรับ
รางวัลที่ ๑ มาเพียงอยางเดียว...ประกวดมา ๓ ป ก็ได 
๓ แหงตอเขต ตรงนี้คือสิ่งที่ผมไดนำมาคิดตั้งตนกอน 

 สิ่งที่ตามตอมาคือ กรมไดรับสมัคร รพศ./รพท. 
เพื่อเขาระบบ HA บอกวาจะนำระบบบริการแพทย
แผนไทยไปติดตั้ง HA ที่โรงพยาบาลนั้น ปรากฏวา 
ใน ๑๒ เขต เขาสนใจสมัคร HA มา ๕๙ แหง แสดงวา 
เราสามารถติดตั้งระบบบริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก โดยมีคุณภาพเขาไปไดเลย 
เพียงแคเขานำ Content ของเราไปปรับเขากับระบบ
ของเขา

 ฉะนั้น ถากรมตั้งเปาหมายในป ๒๕๖๐ ไวแค
เขตละ ๒ แหง ๑๒ เขต ก็เทากับ ๒๔ แหง หารดวย
จำนวน รพศ. และรพท. ที่มีอยู ๑๑๖ แหง คิดเปน 
๒๐ เปอรเซ็นต ถาอยางนี้ภายใน ๕ ป จะขับเคลื่อน 
๘๐ เปอรเซ็นตไดหรือไม...ผมวาทำไดไมยาก แตมัน
จะยากตอนเริ ่มครั ้งแรก ตอนขยายผลไมเคยยาก
อะไรเลยตามประสบการณของผม 

 สวน รพช. ก็เชนกัน...ในป ๒๕๖๐ นี้ ตั ้ง
เปาหมายไว ๑-๒ แหงตอจังหวัด เรามีอยู ๗๖ จังหวัด 
คิดเปน ๑๕๐ แหง ขณะที่ รพช. มีอยูทั้งหมด ๗๘๐ 
แหง คิดเปน ๘๐๐ แหง ถานำ ๑๕๐ มาหารดวย 
๘๐๐ ก็ไดประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต อีก ๔ ปตอไป 
ตั้งเปาหมายไว ๘๐ เปอรเซ็นต ก็สามารถทำไดตาม
เปาหมายไมยาก
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๗ KPI ยอมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง 
ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน

 สุดทายที่เปน รพ.สต. เราก็ตั ้งเปาหมายไว 
๑-๒ ตออำเภอ อำเภอที่มีอยูในปจจุบันประมาณ 
๘๐๐ อำเภอ นำ ๒ มาคูณกับ ๘๐๐ เทากับ ๑,๖๐๐ 
แหง รพ.สต. มีอยู ทั ้งหมด ๙,๗๘๐ แหง คิดเปน 
๑๐,๐๐๐ แหง ๑,๖๐๐ แหง ก็คือ ๑๖ เปอรเซ็นต 
แสดงวาในปนี้ถาขับเคลื่อนกันดีๆ ก็จะไดราว ๑๕-๒๐ 
เปอรเซ็นต ภายใน ๕ ป สามารถขยับไปไดถึง ๘๐ 
เปอรเซ็นต จะมี รพ.สต. ที่สามารถใหบริการการแพทย
แผนไทยประมาณ ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ แหง

 ถามวา...เปาหมายที่เปน KPI๗ ของผูปวยนอก 
(OPD) ๒๐ เปอรเซ็นต คือ ๑ ใน ๕ ของคนที่มารับ
บริการจากโรงพยาบาลของรัฐทั้งหมด ควรไดรับ
บริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
จะเกินกวาความจริงไหม...?

 ผมตอบไดเลยวา..ไมเกินจริง แลวมูลคา
สมุนไพรเกินจริงไหม...ก็ไมเกินจริงเชนกัน ปนี้
ตั้งเปาไว ๑๘.๕ ผานไตรมาสที่ ๓ มียอดบริการถึง 
๑๙.๖ เปอรเซนต 

 นั่นคือ ถาเราขับเคลื่อนเรื่อง Services ไปพรอม
กับ Products ดาน Products เราก็ขยับเรื่องโรงงาน
ผลิตยาสมุนไพรเพื่อนำยาสมุนไพรที่ผลิตเขาไปในระบบ
บริการสุขภาพ ซึ่งตรงนี้จะไปเชื่อมกับชาวบานที่จะผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรมาขายใหกับเรา จากนั้นกรมก็ตองไป
ขับเคลื่อนงานรวมกับกระทรวงอื่น รวมกับประชารัฐ 
รวมกับทองถิ ่น เพื ่อขยับในเรื ่องของ Products 
ที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ ซึ่งทำ
ภายใต Wisdom คือ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ของประเทศ 

 นี่คืองานที่กรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกจะตองทำ!
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ปรับการสื่อสารใหคนวงนอกเขาใจการแพทยแผนไทยงายๆ 
ใชกลไกกลุมงานแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เปนจุดเชื่อมระหวางกรมการแพทยแผนไทยฯ กับ Services ในพื้นที่ 
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 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
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 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 
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 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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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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สนับสนุนการขับเคลื่อน Services และ Products 
ดวยการทำวิจัยและนำองคความรูใหมมาปรับใหเขากับยุคสมัย 
พัฒนาระบบขอมูลที่ใชประโยชนไดและงายตอการประมวลผล
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เบญจอำมฤตย ผมวานาสนใจและจะตองขยับทำ
กันตอ สวนหลายเรื่องที่ยังไมเคยทำและคิดวานา
สนใจมีมากพอสมควร ตัวอยางเชน เรื่องการใชมณีเวช 
ANC ในหองคลอด หลังคลอด และคลินิกสุขภาพ
เด็กดี ตอนนี้มีหลายโรงพยาบาลกำลังเก็บขอมูลอยู
กรมควรจะใชประโยชนจากตรงนี้ อาจจะไปคุยกับ
เขาแลวขอเปนโตโผเรื่องนี้ไปเลย โดยผมอยากจะให 
Approach เปนเขต สมมุติ ในหองคลอดของแตละ
โรงพยาบาลแตละเขตนั้น มี Inclusion criteria case 
ที่นาจะนำมาศึกษาอยางไรบาง เปนกระบวนการไหน 
เมื่อไหร อยางไรบาง และถาตองเก็บขอมูลมา จะเก็บ
อะไรบาง ตัวแปรมีกี่ตวั

 กรมการแพทยแผนไทยฯ มี ‘แบรนด’ ที่เปน
จุดแข็งไมเหมือนใคร แตยังจำเปนตองมีการสราง
และพัฒนาศาสตรตางๆ ใหนาเชื่อถือ ดวยการศึกษา
วิจัยเรื่องตางๆ อยางแนชัดกอนที่กรมจะไปติดตั้ง
บริการการแพทยแผนไทย หรือแมแตการทำหนาที่
เปน Promotor ไปชวยใครตอใครพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรใหมๆ ใหตรงตามตองการของคนยุคสมัย
ปจจุบัน ก็ตองมีเอกสารหลักฐานอางอิงอยางนาเชื่อถือ
เชนเดียวกัน รวมถึงตองพัฒนาระบบขอมูลตางๆ 
ใหสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนเรื่อง Services กับ Products  

 ในเอกสารบางเรื่องที่กรมไดศึกษาเบื้องตน
และมีผลงานมาแลว ดังเชน เรื ่องยาตำรับเรื ่อง 

๑๒.๘.๒๑๒ สนับสนุนการขับเคลื่อน Services และ Products
ดวยการทำวิจัยและนำองคความรูใหมมาปรับใหเขากับยุคสมัย พัฒนาระบบขอมูล
ที่ใชประโยชนไดและงายตอการประมวลผล
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 ...ตรงนี ้กรมอาจจะออกแบบการวิจัยเอง 
หาทีมมาชวยกันออกแบบ ชวยกันเก็บขอมูล แลวมา
ประมวลผลดวยกัน และเอาผลไปใชประโยชนรวมกัน 
ถาทำไดเขตละ ๒ โรงพยาบาล ผมคิดวาการขยายตัว
เรื่องนี้ไปทั่วประเทศไทยคงไมไกลเกินจริง 

 ผมเห็นวา คนของกรมจำเปนตองออกไปดูงาน
ภายนอกใหมากขึ้น สามารถทำหนาที่เปน Promotor 
บอกคนโนนคนนี้ใหทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได เพราะยังมี
เรื่องของสมุนไพรอีกมากมายที่หลายตอหลายคน
ไดนำภูมิปญญามาใชรักษาอาการเจ็บปวยแลวไดผล 

 มีตัวอยางหนึ่งที่ไปผมไดไปดูงานมา เปนการนำ 
สมุนไพรมารักษาแผลเบาหวานโดยที่ไมตองตัดนิ้ว 
นองที่ รพ.สต. ที่กระบี่คนหนึ่งนำรูปคนไขรายหนึ่ง
ที่เปนแผลเหวอหวะมาใหผมดู บอกวา คนไขเปน
เบาหวาน ไมยอมใหแพทยตัดนิ้ว ซึ่งเริ่มลามไปถึงมือ 
เธอเลยตัดสินใจปรุงยาที่มีสวนผสมของขมิ้นชันมาทา
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รักษาแผลใหคนไข ซึ่งผมคิดวาเธอไดนำองคความรู
ดั้งเดิมที่มีอยูมาปรุงยานั้น  สุดทายแผลเหวอะหวะ
ของคนไขรายนี้ก็หายสนิทโดยที่ไมตองตัดทั้งมือ
และนิ้ว

 กรมตองคุยกับทีมสาธารณสุขจังหวัดจัดทำ
ขั้นตอนวิจัยในแตละพื้นที่ กำหนดขนาดตัวอยางที่
เหมาะสมและมากพอที่จะสามารถสรุปผลงานวิจัย
ของเขาเองได อาจจะเปนงานวิจัยของ ๑ โรงพยาบาล  
๑ ผลงานวิจัยของจังหวัด และ ๑ ผลงานวิจัยของ
ประเทศได ซึ่งทุกๆ คนจะไดรับประโยชนรวมกัน 
ซึ่งปนี ้กรมเริ ่มพัฒนานักวิจัยดานแพทยแผนไทย
ของทั้ง ๔ ภาคมีเรื่องที่เสนอมาและคัดเลือกเพื่อให
การสนับการทำวิจัยมากกวา ๔๐ เรื่อง ภายใตการให
การดูแล เปนพี่เลี้ยงของอาจารยจากมหาวิทยาลัย
ในทุกภูมิภาค 

 สำคัญอยูที่วิธีคิด ความเขาใจ และการกาวเดิน
ไปขางหนา ถาเดินไปเรื่อยๆ ผมเชื่อวา จะประสบ
ความสำเร็จและเห็นความกาวหนาในการขับเคลื่อน
งานได 

 เรื่องของผลิตภัณฑสมุนไพร ที่เปน Demand 
pull ใหคนใชสมุนไพรมีความมั่นใจและใชสมุนไพร
ตอเนื่องไปจะทำอยางไรนั้น มีประเด็นคือ จะตองทำ
ใหคนที่ยังไมเคยใชผลิตภัณฑสมุนไพรไทยไดลองใช 

 ผมเคยพูดเลนๆ แตตองทำใหจริง ตัวอยางเชน 
ทำอยางไรใหวัยรุนไทยจะหันกลับมาดื่มน้ำขมิ้นชัน
แทนชาเขียว...อมยาหอมไทยแทนอมยาฝรั ่ง
บางยี่หอ...? 

 เรื่องนี้ผมวามันเปนเชิงสัญลักษณและเปน
เรื่องใหญทีเดียวที่จะตองทำกัน!! 
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 สมุนไพรมีศักยภาพในตัวเองอยูแลว ถาคน
ทั่วไปใชแคตาที่เห็นก็ไมรูสึกรับรูและไมสนใจอยากจะ
ลองชิม บางคนเห็นแค Packaging เห็นเม็ดยา ก็บอก
วายานี้เปนเรื่องของลุง แตถาเราเติมแตงกลิ่นใหปลุกเรา
ความสนใจ ใชบรรจุภัณฑที่สวยงาม เมื่อใครไดลิ้มลอง
อมยาสมุนไพรแลว ผมเชื่อวาจะไปได 

 ผมเคยลองดื่มน้ำขมิ้นชันในบางที่ รสชาติ
เหมือนสมุนไพรอยางไรอยางนั้น แตพอไดไปลองชิม
น้ำขมิ้นชันที่สุราษฎรธานีอรอยมาก ปรากฏวา เขาใช
น้ำขิงชวยแตงรส อีกครั ้งที ่ผมไดไปชิมน้ำยานาง

ที่หมูบานแหงหนึ่ง สีเขียวปเลย ดูไมนาดื่ม แตพอ
ไดชิมแลวอรอยมาก เขาบอกวา ที่ศูนยเด็กเล็กของ
หมูบานนี้ เด็กๆ ชอบดื่มกันมาก ผมเลยถาม อสม. 
ที่นั่น วาทำอยางไรถึงมีรสชาติเปนอยางนี้ เขาบอก
ปรุงรสดวยน้ำมะนาว

 สิ่งผมไดความรูจากอาจารยยิ่งยง อดีตคณบดี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บอกวา สมุนไพร
สามารถใชองคความรูทาง Food science มาแตงสี 
แตงกลิ่น แตงรส ใหนาสนใจและนำไปปรับใชกับยา
ตำรับไดเชนกัน ผมเองเปนคนชอบคิดชอบถามอยูแลว 
เวลาไปเยี่ยมชาวบานมักชอบถามวา พอไดตำรับยา
สมุนไพรมาแลวตองนำกลับไปตมที่บานตอ แตละคน
ทำกันอยางไรบาง บางคนบอกไมอยากเอาตมที่บาน
เพราะไมสะดวก ผมเลยถามนองแพทยแผนไทยไปวา 
แลวจะทำอยางไร เขาบอกวาก็ตมใสขวดใหเอากลับ
ไปบานเลย ผมยังถามเขาตอไปอีกวา เคยเห็นที่เขา
ทำน้ำสมุนไพร
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ใสเปนถุงๆ ขายเหมือนน้ำเกกฮวยไหม เขาก็เคยเห็น 
บอกวาถาตัดถุงแลวเทใสแกวดื่มก็จะงายขึ้น

 แตยังมีเรื่องของภูมิปญญา ที่วา การตมยา
สมุนไพร โดยปกติมีการตมน้ำครั้งที่ ๑ ไดน้ำสมุนไพร
ที่มีตัวยาเขมขนมาก พอตมครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ตัวยา
จะเจือจางลง ถามวาทำไมตองใหรับประทานยา
แบบนั้น เพราะวาวันแรกมีอาการปวยไขมาก ตองได
รับยาที ่เขมขน วันตอมาอาการลดลง เลยตมน้ำ
สมุนไพรอีกหลายๆ ครั้งรักษาอาการตอไปอีก 

 หากคุณใชเครื่องจักรผลิตน้ำยาสมุนไพรใสถุง 
จะทำอยางไรถึงจะไดตรงตามภูมิปญญาดังกลาว ก็ไม
เห็นยาก ก็ใชเครื่องตมภายในวันเดียวกันแตหลายน้ำ 
ตมเสร็จก็เอามาแลวตมใหมก็ไดตามภูมิปญญา 
ตมครั้งแรกได ๔ ถุง แลวก็ตมใหมใหไดอีก ๔ ถุง ซึ่ง 
๔ ถุงแรก บอกใหคนไขดื่มภายใน ๒ วันแรก นั่นคือ
ทุกเรื่องมันตองมีการนำไปประยุกตใชทั้งหมด
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 ตอนที่ผมไปงานมหกรรมสมุนไพรที่จังหวัดเลย 
ผมเดินไปชิมน้ำสมุนไพรทุกบูธตางๆ เลย สวนใหญ
มักทำน้ำสมุนไพรใหชิม พอถึงบูธเกือบสุดทาย เรียก
ชื่อวา ‘น้ำสาบาน’ ผมบอกขอไปดื่มบูธอื่นกอน เพราะ
ดูแลวหากดื่ม ‘น้ำสาบาน’ ไป ผมคงจะไปลองดื่มน้ำ
สมุนไพรอื่นอีกไมไดแลว มันก็เปนจริงอยางที่คิด

 
รสชาติสมุนไพรของ ‘น้ำสาบาน’ ขมมากๆ ผมเลย
ถามไปวา คนที่ไมสบายอยูแลว ตองดื่มของขมๆ 
อยางนี้ไหม ทำไมไมทำใหมันมีรสชาติกลมกลอม
กวานี้ จะดื่มไดทานกันงายขึ้น โดยที่คุณสมบัติของ

  

ยาไมเปลี่ยน เหมือนยาแกไอมะขามปอม หลายคน
บอกวารสชาติอรอย หายไอแลวก็ยังจิบทานตอ
จนหมดขวด 

 เพราะฉะนั้น นี่คือเรื่องของ Food science 
ทั้งสี ทั้งกลิ ่น ทั้งรส ที่นำมาใชในการปรุงแตง
รสชาติ...นี่คือเสนหของสมุนไพรไทย ซึ่งตองใช
องคความรู ปจจุบันไปปรับใชใหเหมาะกับคน
ยุคสมัยปจจุบัน 

 และเรื่องเหลานี้ กรมการแพทยแผนไทยฯ 
ตองพยายามทำเปนตัวอยาง ตองมีเปาหมาย 
แลวคอยๆ ขับเคลื่อนกันไป

 การสนับสนุน Services และ Products 
เรื่องสุดทายที่ผมคิดวาสำคัญ คือ การพัฒนาระบบ
ขอมูลใหตอบโจทยเรื่องนี้ ปจจุบันกรมฯไดมีการพัฒนา
ขอมูลสารสนเทศการบริการการแพทยแผนไทยฯ 
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ใหใชไดงายขึ้น โดยใชขอมูลที่ประมวลผลจาก HDC มาพัฒนา
เปนแอพ (HDC-TTM Service Application) แตยังมี
ประเด็นใหญที่กรมตองคิดตอ คือ การคียขอมูลบันทึกการ
บริการการแพทยแผนไทยที่ประชาชนเขามาใชบริการในระบบ
บริการสุขภาพนั้น จะตองชัดเจน จะตองพัฒนาขอมูลที่งาย
ตอการประมวลผล แลวใหจังหวัดดึงขอมูลมาใชประโยชนได 

 นั่นก็คือ ทางจังหวัดสามารถทำและใช Reports 
จาก Records ของเขาเอง และสามารถแกไขขอมูลผิดถูก
ไดเอง โดยขอมูลจะครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบันได 
คนออกแรงคียขอมูล คนตรวจสอบขอมูล ตองไดใชประโยชน
จากขอมลูที่เขาลงแรงไป
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บทสงทาย....
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บทสงทาย....
งานของกระทรวงจะสำเร็จ ประชาชนจะมีสุขภาพดี 
ระบบสุขภาพจะยั่งยืน
คนทำงานดานสุขภาพทั้งสวนกลาง และโดยเฉพาะ
ในภูมิภาค ตองมีความสุข
 ..มีความสุขที่ไดทำงานที่ถูก ที่ควรและที่ชอบ
 ..มีความสุขที่ไดรับเกียรติและเห็นความสำคัญ
 ..มีความสุขที่ไดรับการสนับสนุน ใหโอกาส
ไดทำงานที่ดี มีประโยชน
 ..มีความสุขที่เห็นคนไทยมีสุขภาพดีจากน้ำพัก
น้ำแรงของตนเองและทีมงาน
และที่สำคัญมีโอกาสเลือกที่จะใชวิธีการ ขบวนการ 
เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน
 เขตสุขภาพ เปนสิ ่งที ่ผู บริหารกระทรวง
สาธารณสุขไดพัฒนารูปแบบมา ผานการศึกษา วิจัย

จากทีมงาน สวรส. และมีการวิจัยจากนักวิจัยอีก
อยางนอย ๒ ทานใชเวลามากกวา ๑ ป ไดรูปแบบ
เบื้องตน จัดเวทีรับฟงความคิดของคนใน (Inside 
Out) ปรับแลว รับฟงคำวิพากยจากคนนอก (Outside 
In) 

 ที่จะใหจัดบริการรวมเปนรูปเขต โดยการ
บริหารจัดการรวม ทั้งเงิน คน ของ การจัดการ ขอมูล
และเพิ่มการ มีสวนรวม (Participation) โดยแบง 
เปน ๑๒ เขตสุขภาพ โดยดูจากความเหมาะสมของ
พื้นที่ ทรัพยากรและภาระรับผิดชอบ (Economy 
of Scale)

จนไดขอสรุป ตรงกับแนวคิด
Six Building Block ของ WHO
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 ถึงแมในยุคนั้น จะมีความเห็นตางในหลายๆ
เรื่อง แตดูเหมือนเรื่องเขตสุขภาพ จะมีความเห็นชอบ
คลอยตามกัน จึงเห็นเขตประกันสุขภาพของ สปสช.  
เขตสุขภาพภาคประชาชนของ สช. ทับซอนพื้นที่และ
แนวคิดการกระจายอำนาจเดียวกัน กับเขตสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข

 หลายๆ อยางของการจัดบริการรวม จึง
เกิดผลเปนรูปธรรม แตการบริหารรวมขาดการ
สนับสนุนใหเกิดความตอเนื่อง อยางนาเสียดาย

 หลายๆ ปญหาที่ดำรงอยูในปจจุบัน 
 ไมวา ดานการเงิน..รพ.ระดับ ๗
 ดานบุคลากรหรือการจัดการอื่นๆ  
 ถาสวนกลางกำหนดกฎ กติกา มารยาท 
หากจัดสรรทรัพยากร ก็ใชหลักเกณฑ แลวจัดไป
ใหเขตสุขภาพ

 ใหเขตจัดสรรตอไปใหที่จังหวัด และตอไป
ที่อำเภอ ภายใตหลักเกณฑ กฎ กติกา มารยาทที่
วางไว ถาตอง Fine Tune ใหเขต (คณะผูบริหารเขต)
เปนคนตัดสินใจ ไมใชสวนกลางเปนคนทำ เชน
การแกปญหา รพ.ระดับ ๗ ที่เขตนาจะมีขอมูลและ
รูปญหาดีกวาสวนกลาง และควรตองจัดการกับปญหา
นั้นๆ ได โดยมี Authority ในการตัดสินใจ ไมใช
มีบทบาทเพียงผู ทำขอเสนอ ทำขอเสนอและทำ
ขอเสนอ

 สวนกลางก็จะไดจัดการกับผูบริหารระดับ
เขตเพียง ๑๒ คน ไมใชกับผูอำนวยการ รพ. เกอืบ
พันแหง
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เพื่อตอบเปาหมายของกระทรวง
..ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน...

 สิ่งที่สวนกลางตองทำ คือการเลือกผูบริหาร
เขตที่มีความรู ความเขาใจการทำงานของภูมิภาค 
มีศักยภาพในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนการจัด
บริการรวมในเขต โดยใชความเปนผูนำ ทักษะทาง
การบริหาร ขับเคลื่อนและแกปญหาในเขตสุขภาพ 
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เสนทางชีวิตการทำงาน...
            นายแพทยสุเทพ วัชรปยานันทน
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 หลังจากจบจากมหาวิทยาลัยสงขลา เมื ่อ
ตนป ๒๕๒๕  ผมกับเพื ่อนอีก ๓  คน ก็ไปเปน
หมออินเทิรน ที่โรงพยาบาลสวนดอก (โรงพยาบาล
มหาราชเชียงใหม) อยู ๑ ป แลวไปใชทุนแพทยอยู
บนดอย เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลแมลานอย
และโรงพยาบาลแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน อยูอีก 
๔ ป กอนจะกลับใตมาเปนผูอำนวยการโรงพยาบาล
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา อีก ๔ ป 

 ตลอดเวลาที่ผมทำงานอยู โรงพยาบาลชุมชน
มา ๑๐ กวาป ไดมีโอกาสไดทำงานเปนหมอในชนบท 
เปนผูอำนวยการโรงพยาบาลที่ตองสนับสนุน และ
ทำงานรวมกับหมออนามัย ในสถานีอนามัยตางๆ 

เสนทางชีวิตการทำงาน...
            นายแพทยสุเทพ วัชรปยานันทน

ไดลงไปพูดคุย ทำงานสาธารณสุขมูลฐาน (Primary 
Health Care) กับ อสม. กับประชาชนในหมูบาน 
นับวาเปนชวงที่ดีที่สุดในชีวิตชวงหนึ่ง 

 หลังจากนั้น ไดมีโอกาสเปนรองนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด (ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน 
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา อยูประมาณ 
๖ ป แลวไดรับโอกาสใหทำหนาที่เปนนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดที่ปตตานี ทำงานอยูที่นั่นอยาง
สนุกสนานและมีความสุข เลยอยู ยาวถึง ๗ ป 
กอนจะกลับมาเปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
สงขลา อีก ๔ ป ซึ่งก็ยังมีโอกาสไปชวยสนับสนุน
ไปชวยงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ในฐานะ
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รักษาในตำแหนงสาธารณสุขนิเทศก สำนักตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข และผูอำนวยการ 
ศบ.สต. (ศูนยบริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต) คนแรก เพราะไดชวยกันกอตั ้ง
ขึ้นมากับนองๆ และทีมงาน เพื่อรวมแกไขปญหา 
และพัฒนาการสาธารณสุขเขตชายแดนจังหวัด
ภาคใต โดยการสนับสนุนของผู ใหญในกระทรวง 
จนมีการดำเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

 การตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือการตัด
สินใจเขาไปทำงานที่สวนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข) 

ซึ่งผมไดตัดสินใจไปทำงานที่สวนกลางเต็มตัวเมื่อ
ป ๒๕๕๔ จากการชักชวนของพี่ที ่ผมรูจักและให
ความนับถือ ดวยคำชวนที่วา “ไปชวยกันทำงาน
ใหกระทรวง” ผมจึงไดเขาไปทำงานในตำแหนง 
สาธารณสุขนิเทศก ซึ่งตองดูแลพื้นที่ตามการแบง
เขตของกระทรวง ซึ่งปจจุบันมี ๑๒ เขต ตามแนวคิด
การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่จะใหมี
การจัดบริการรวม (Service Plan) โดยมีการบริการ
รวมในระดับเขตสุขภาพ เพื่อจะไดดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ชวงที่ทำหนาที่สาธารณสุขนิเทศกก็เปนชวง
เวลาที่ดีของชีวิตอีกชวงหนึ่งครับ เพราะไดมีโอกาส
ไปดูแลพื้นที่ตางจังหวัดหลายๆ เขต ทั้งภาคเหนือ
ตอนบน แถบเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน แพร 
นาน พะเยา ลำปาง ลำพูน หรือภาคเหนือตอนลาง 
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พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค อุทัยธานี มาจนถึงชัยนาท ทำใหไดมี
โอกาสเห็น เรียนรู ทำความเขาใจกับการทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ตางๆ 
และมีบริบทที่แตกตางกัน 

 “ผมเขาใจ และคลี่คลายปญหาหลายๆ อยางที่เคยสงสัย 
และคางคาใจมาเปนเวลานาน ไดมีโอกาสพบเห็นการทำงานที่ดี...
สิ่งดีดี ในแตละพื้นที่ ตลอดจนปญหา อุปสรรค ซึ่งถาอยูแต
สวนกลาง คงไมสามารถกำหนดนโยบายที่ดี หรือเหมาะสมได”

 แตชีวิตผมกลับหักเหครับ...เพราะไดรับการทาบทามใหไปทำหนาที่
ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในชวงการปฏิรูปครั้งสำคัญและมีวิกฤติ
ของประเทศ รวมทั้งวิกฤติครั้งใหญของกระทรวงสาธารณสุข...ก็ดีครับ 
ไดรับรูไดเห็นไดมีสวนรวมในงานที่สำคัญ 

 ทำใหเขาใจชีวิต...ความเปนไปของบานเมือง การเมืองอำนาจ
และพลังของความขัดแยง 
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 หลังจากนั้นผมก็ไดรับการคัดเลือก (ตามขั้น
ตอนการคัดสรร) ใหเปน ผูตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ...แตกวารายชื่อจะไดเสนอจนไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก็โดนเก็บชื่อไวถึง 
๘ เดือน นาจะเพราะโดนขอหาไมใชพวกของเรา 
แตสุดทายก็ไดรับโปรดเกลาฯ เปนผูตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขในที่สุด 

 ไดร ับมอบหมายใหดูแลเขตสุขภาพที ่ ๕ 
ซึ่งเปนพื้นที่ภาคกลางตอนใต แถบเมืองสมุทรฯ* 
นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ลงมาถึงประจวบคิรีขันธ 
และไปทางตะวันตก ตั้งแตสุพรรณฯ จนถึงชายแดน
พมาที่กาญจนบุรี อยูไดไมกี่เดือนก็มีคำสั่งใหมาดูแล
เขต ๑๒ พื้นที่ ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งก็มี
ความสุขครับ เพราะไดกลับถิ่นเดิม พี่ๆ นองๆ อยูกัน
เยอะ ทำงานสนุก และไดรับความรวมมือดวยดี 

ทายสุดกอนเกษียณอายุราชการ ผมไดมารับตำแหนง
อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ซึ่งเปนปสุดทายที่ผมทำงานอยางสนุก 
มีความสุข และไดรับประสบการณดีๆ ประทับอยูใน
ความทรงจำผมไปอีกนาน

 สิ่งที่ผมไดเรียนรูตลอดเสนทางการทำงานกวา 
๓๕ ปที่ผานมา ทำใหผมเขาใจวา  แตละชีวิต คงมี
จุดมุงหวัง เปาหมายในชีวิตตางๆ กันไป ตางก็กาว
เดินไปตามเสนทางที่ตนเองคิดวาดี เหมาะสมกับ
ตนเองที่สุดหรือเทาที่เปนไปได

 หลายครั้ง บางครั้งหรือบอยครั้ง หลายๆ อยาง
ไมไดเปนไปอยางที่เราคิดหรือคาดหวัง ผมไดมีโอกาส
ฟงอาจารยธาดา ยิบอินซอย บรรยายในการประชุม
ครั้งหนึ่งของผูอำนวยการโรงพยาบาลชุมชน อาจารย
ใชคำวา
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 ผมไมเคยคาดหวังหรือตั ้งเปาหมายวาจะตองเปนใหญเปนโต ตองเปนปลัด
กระทรวงหรืออธิบดี มุงเพียงแต ทำทุกอยาง งานทุกเรื ่องที่รับผิดชอบใหดีที ่สุด 
ทำปจจุบันใหดี อนาคตเปนเรื่องของกรรม (การกระทำของเรา) หรือวาสนาของเรา 
(โอกาสและจังหวะชีวิต) ที่ผานเขามาในชีวิต 
 ผมยังเชื่อเสมอวา ทำดี ไดดี แตบางคนหรือหลายคน อาจแยง ซึ่งก็เปนจริง
ในมิติหนึ่ง
 ถาเรา ทำดี แลว อยากใหคนอื่นบอกวา เราดี เราอาจจะรูสึกทุกขและคับของใจ 
ที่ไมไดเปนไปเชนนั้น
 แตที่สำคัญอีกมิติหนึ่งคือ เราทำดีแลวไดดี ไดดีจากที่เรารูสึกดี มีความสุขที่ไดทำ
สิ่งที่เราคิดวาดี ดีแทมันอยูที่ใจเรา ไมตองกังวลใจวาใครจะคิดวาเราเปนคนดี หรือไม
 การทำความดี แมไมมีใครเห็น...ก็ยังเปนความดี 
 ขอใหทุกๆ ทาน ไดทำความดีดวยความสุขครับ

“Looking  for the Star ใหเราตั้งความหวัง ความตั้งใจ มุงเดินทาง
ไปสูดวงดาวที่ตั้งใจไปหา ถึงแมวาในชีวิตนี้เราอาจจะไปไมถึงดวงดาว...

แตทุกๆ วันที่เราเดินไป เราก็กาวเขาไปใกลดวงดาวดวงนั้น มากขึ้นทุกๆ ที..”
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