
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาววชิราพรรณ  เดชสุวรรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual Study) เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 

ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปีการศึกษา 2562 



 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้การศึกษาเฉพาะ

บุคคล เรื ่อง บทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ เสนอโดย นางสาววชิราพรรณ เดชสุวรรณ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยา 

 

 

 

..............................................................  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์  

หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา 

 วันท่ี.........เดือน.........พุทธศักราช........... 

 

 
 
 

 

 

 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  

....................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลศิริ อรุณภาคย์)  

........./........./......... 

 

 

 

 

กรรมการสอบ 

 ....................................................... 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์) 

 ........./........./........ 



 

หัวข้อศึกษา   บทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย   

เด่นชัยอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

คำสำคัญ    การแพทย์แผนไทย, โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย, อำเภอ 

    เด่นชัย, จังหวัดแพร่ 

ผู้ศึกษา    นางสาววชิราพรรณ เดชสุวรรณ รหัสนักศึกษา 03590096  

ภาควิชา    มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ท่ีปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลศิริ อรุณภาคย์  

ปีการศึกษา   2562 

จำนวนหน้า   120 

  

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาเรื่องบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยอำเภอ

เด่นชัยจังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาบทบาทในการทำงานของแพทย์แผนไทย

ที่มีต่อโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยและชุมชนอำเภอเด่นชัย 2) ศึกษาการทำงานร่วมกัน

ระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ 3) ศึกษาถึงข้อดีและข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันของการแพทย์ท้ังสองระบบ โดยในงาน

ศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาการแพทย์ ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ ให้ความสำคัญท่ี

การศึกษาภาคสนาม ศึกษาผ่านกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ Key Informants จำนวนท้ังหมด 21 คน ประกอบ

ไปด้วยกลุ่มบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย กลุ่มผู้ป่วยที่ใช้บริการแพทย์

แผนไทย และกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในอำเภอเด่นชัย โดยใช้แนวคิดมานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์ใน

การศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่าการทำงานของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย 

ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นผลมาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างระบบการแพทย์แบบผสมผสาน แต่กลับทำให้เห็นถึง

ข้อจำกัดของแพทย์แผนไทย และบทบาทของแพทย์แผนไทยท่ียังคงซ่อนอยู่ภายใต้อำนาจของระบบ

การแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากอำนาจในการวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนปัจจุบันนั้นเมื่อเทียบกับองค์

ความรู้ของแพทย์แผนไทย กลับนำมาใช้ในการวินิจฉัยและรักษาได้เพียงน้อยนิด ทำให้แพทย์แผนไทย

ไม่สามารถรักษาโรคได้อย่างครอบคลุม ส่วนใหญ่ท่ีสามารถรักษาได้จะเป็นโรคเกี่ยวกับโครงสร้าง

กล้ามเนื้อมากที่สุด นอกจากนั้นจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นหรือเล็กน้อยเท่านั้น เพราะในบางกรณี

ผู้ป่วยจำเป็นต้องทำหัตถการของแพทย์แผนปัจจุบัน และการแอดมิทผู้ป่วยโรคร้ายแรง ทำให้อำนาจ

ก 



 

ในการสั่งการเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่ทำได้ แพทย์แผนไทยจะเข้าไปเสริมการรักษาในกรณีท่ี

แพทย์แผนปัจจุบันเห็นด้วยเท่านั้น อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อจำกัดนั้นยังคงมีบทบาทต่อชุมชนในงาน

แพทย์แผนไทยปฐมภูมิที ่ให้แพทย์ลงชุมชนเพื่อดูแลและให้ความรู้ชาวบ้านอย่างใกล้ชิด และให้

ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการผลิตยาสมุนไพรผ่านเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรซึ่งแพทย์แผนปัจจุบันไม่

สามารถทำได้ เพียงแต่เมื่อเทียบกับข้อจำกัดแล้ว บทบาทของแพทย์แผนไทยนั้นกลับเป็นได้เพียงแค่

การแพทย์ระบบเสริมมากกว่าและซ่อนตัวอยู่ภายใต้การแพทย์สายหลักอย่างการแพทย์แผนปัจจุบัน 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ทำให้ได้เรียนรู ้อะไรมากมายหลายอย่าง ทั้งการฝึกพูด ฝึกถามและ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเวลาต้องลงภาคสนาม แต่ถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่ท้อแท้และเหนื่อยจนร้องไห้

หลายคร้ัง หนูก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาก และยังได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ไม่เคยคิดว่าคร้ังหนึ่งจะได้รู้ 
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ให้คำแนะนำในการแก้ไขในการเขียนงานคร้ังน้ี  

 ขอบคุณคุณแม่ น้าอ๋อ ยายมา และทุก ๆ คนที่แพร่ ที่คอยช่วยเหลือน้องตลอดเวลาที่อยู่ท่ี

แพร่ ขอบคุณที่คอยพาน้องไปตามที่ต่าง ๆ บ่ว่าจะไกลแค่ไหน ขอบคุณที่อยู่ข้าง ๆ ดูแลน้องเป็นอย่าง

ดีบ่ว่าน้องจะจ่มแค่ไหนก็ตาม และที่ขาดบ่ได้เลย น้องต้องขอบคุณน้าติ๋วที่แนะนำพี่ ๆ ที่โรงพยาบาล

ให้ ขอบคุณพี่ ๆ ที่โรงพยาบาลที่ใจดีและอดทนหื้อข้อมูลน้องจนวันสุดท้าย โดยท่ีบ่ไล่น้องออกมา 

ขอบคุณที่ทำหื้อน้องได้เรียนรู้ในหลาย ๆ อย่างมากขึ้น และขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนที่ทำให้งาน

ช้ินน้ีออกมาได้สำเร็จ  

ขอบคุณเพื่อน ปูน นาย อุ้ม อิ๋ว ต่อ คม กิ้บ และเพื่อนควีน ที่อดทนและพยายามมาด้วยกัน 

ขอบคุณท่ีคอยเป็นกำลังใจ คอยช่วยเหลือและรับฟังเวลากันในทุกครั้งไม่ว่าจะในการทำวิทยานิพนธ์

หรือตลอดสี่ปีท่ีอยู่ด้วยกันมา และสุดท้ายต้องขอบคุณตัวเองที่อดทนและพยายามจนทำได้ในที่สุด 

ขอขอบคุณทุกคนท่ีทำให้งานช้ินน้ีสำเร็จสมบูรณ์ได้ในท่ีสุด น้องขอขอบคุณทุกคนมาก ๆ เจ้า  
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บทที่ 1  

 

บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันไม่อาจปฏิเสธได้ว่าระบบการแพทย์แบบตะวันตก หรือการแพทย์แผนปัจจุบันเป็น

ระบบการแพทย์ที่คนในสังคมให้ความเชื่อถือและตัดสินใจเลือกใช้มากที่สุด เนื่องด้วยเป็นระบบ

การแพทย์ที่มีเครื่องมือเทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรคและการรักษาที่ทันสมัย หรือสามารถรักษาอาการ

เจ็บป่วยให้หายได้อย่างรวดเร็วทันใจ แตกต่างจากระบบการแพทย์พื้นบ้าน หรือการแพทย์แผนไทย 

ซึ่งมีการรักษาที่ต้องใช้เวลานาน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลที่เรา

เลือกใช้นั้นจะไม่มีข้อเสีย เพราะการแบ่งหน้าที่กันดูแลผู้ป่วยในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันทำให้การ

วิจัยและการรักษาขาดการมองแบบองค์รวม ปัญหาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยจะถูกแยกเป็นส่วน ๆ และ

ส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ เภสัชกร หรือพยาบาล ทำให้ปัญหาของผู้ป่วยเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ใช้วิธี

ซ่อมแซมตามจุดที ่เสียหายมากกว่าการมองแบบองค์รวมทั้งร่างกาย รวมถึงในปัจจุบันมีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญแตกย่อยเป็นสาขามากมายตามความชำนาญ เช่น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตา หู คอ จมูก 

ผิวหนัง ปอด หรือ กระดูก เป็นต้น ยิ่งทำให้แพทย์แผนปัจจุบันให้ความสำคัญกับการรักษามากกว่า

ฟื้นฟูและส่งเสริมการป้องกันโรค ถึงแม้จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษามากขึ้น แต่ปัญหาคือแพทย์

ผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ีกลับอยู่ในเมืองหลวงกันมาก ทำให้เกิดการขาดแคลนแพทย์ท่ัวไป และแพทย์เฉพาะ

ทางมากข้ึนในชนบท ดังน้ันในปัจจุบันผู้คนจึงแสวงหาการดูแลรักษาสุขภาพในแบบอ่ืน ๆ มากข้ึน เป็น

แบบท่ีท้ังประหยัดและปลอดภัย แทนท่ีจะพ่ึงการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว (เพ็ญนภา ทรัพย์

เจริญ, 2539 : 10-15) 

ระบบการแพทย์แผนไทยจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเข้ามาดูแลสุขภาพของคนในสังคม 

เพราะการแพทย์แผนไทยจะเป็นการรักษาแบบองค์รวม เป็นระบบการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพของผู้ป่วย

ในทุกด้าน ไม่ได้มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค หรือตามอาการ แต่ยังครอบคลุมไปถึงการป้องกัน

โรค และการส่งเสริมสุขภาพไปพร้อม ๆ กัน โดยใช้ภูมิปัญญาโบราณของบรรพบุรุษไทยที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวและสืบทอดต่อกันมา (กรรณิกา รัตจักร์, ม.ป.ป. : ออนไลน์)  

การแพทย์แผนไทยนั้นเป็นการแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ 

เพราะร่างกายจะประกอบไปด้วยธาตุเหล่านี้ โดยที่แต่ละคนจะมีธาตุเด่น หรือธาตุประจำตัว เรียกว่า 

“ธาตุเจ้าเรือน” โดยจะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล การแพทย์แผนไทยจึงตระหนักถึงการดูแลสุขภาพท่ีต้อง

ดูแลธาตุท้ัง 4 ให้สมบูรณ์ ส่งเสริมและบำรุงท้ังร่างกายในส่วนท่ีเสียและส่วนท่ีปกติให้ทำงานได้ดีย่ิงข้ึน   
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(ชัยณรงค์ เพ็ชรศิริ, 2560 : 7) กล่าวได้ว่าการแพทย์แผนไทยมีความแตกต่างกับการรักษาของแพทย์

แผนปัจจุบันที่รักษาแค่เฉพาะจุดและตามอาการ ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์

ของประเทศไทย จึงจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการแพทย์แผนไทยมีการฟื ้นฟูและส่งเสริมมากข้ึน 

กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาที่ผู ้คนกำลังให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่แท้จริงแล้ว

การแพทย์แผนไทยนั้นดำรงอยู่ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตนานมาแล้วเพียงแต่ขาดการพัฒนาและถูก

หลงลืมมาเป็นเวลานาน 

ระบบการแพทย์แผนไทยในสังคมไทยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากหลักฐานศิลาจารึก

อาณาจักรขอม ได้บันทึกเกี่ยวกับอโรคยาศาลาซึ่งเป็นสถานพยาบาลในสมัยนั้น และบันทึกบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องทั้งหมอ พยาบาล หรือเภสัชไว้ และจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงได้มีการบันทึกถึง

สวนสมุนไพรที่อยู่บนเขาหลวงเพื่อให้ชาวบ้านได้เก็บไปใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ จนในสมัย

อยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชครองราชย์ ระบบการแพทย์มีลักษณะเป็นการผสมผสาน

ระหว่างการแพทย์พื้นบ้านและปรัชญาทางพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน รวมถึงมีบันทึกระบบจัดหายา

สมุนไพรสำหรับประชาชนว่ามีหลายแห่ง และมีการรวบรวมตำรับยาต่าง ๆ ทั้งในและนอกกำแพง

เมืองเรียกว่า “ตำราพระโอสถพระนารายณ์” เรียกได้ว่าการแพทย์แผนไทยในสมัยอยุธยาน้ัน

เจริญรุ่งเรืองมาก (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2542 : 31-32) แต่เม่ือมีการรุ่งเรืองก็ย่อมต้องมีการร่วงโรย

ของการแพทย์แผนไทยเช่นกัน  

เมื่อเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการถ่ายทอดแบบแผนการรักษาและความรู้มาจากสมัย

อยุธยาผ่านทางตำรายาและคัมภีร์แพทย์ และใช้รักษากันเรื่อยมา แต่เหตุที่ทำให้การแพทย์แผนไทย

เลือนหายไปจากสังคมนั้น เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้ามาของการแพทย์แบบตะวันตกซึ่งเข้ามาเผยแพร่      

ในประเทศไทยโดยคณะมิชชันนารีเมื่อปี พ.ศ. 2371 หรือในรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และ

ได้รับความเลื่อมใสจากทั้งประชาชนและนักเรียนแพทย์มากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ทำให้การบริการ

และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยได้ถูกยกเลิกไป ด้วยเหตุผลว่าหลักสูตรมีความ

ไม่แน่นอนและตำราที่ใช้ในการศึกษาก็มีอยู่อย่างจำกัดต่างจากแพทย์ตะวันตก (สมพร ภูติยานันต์, 

2542 : 15-31) รวมถึงปัญหาในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่มีหลักสูตรและ

วิธีการรักษาที่ไม่แน่นอน เพราะการศึกษาวิชาแพทย์ในสมัยก่อนจะสืบทอดภายในตระกูล สอนเพียง

แค่ลูกหลานเพราะการรับศิษย์จะต้องพิจารณาทั้งนิสัยใจคอ และความพยายาม จึงทำให้ระบบ

การแพทย์แผนไทยถูกลืมเลือนไปจากสังคมไทย (เพิ่งอ้าง, 2542 : 1) และที่สำคัญในปีพ.ศ. 2466  

เกิดกฎหมายฉบับแรกของประเทศในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ แบ่งผู้ประกอบ  

โรคศิลปะเป็นแผนปัจจุบันและแผนโบราณ โดยให้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณอาศัยการสังเกต 

ความชำนาญ การบอกเล่า และตำราที่มีมาแต่โบราณ ไม่ใช่การดำเนินในทางวิทยาศาสตร์ จนต่อมา 

ได้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้แล้วตรา พ.ร.บ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2479 ขึ้นมาแทน      
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(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 84-85) พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะทำให้แพทย์

ท่ีไม่ใช่แพทย์ตะวันตกน้ันกลายสภาพเป็นหมอเถ่ือนและถูกจำกัดความสามารถจนเลือนหายไป  

จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2500 ได้มีการก่อตั้งสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณขึ้นที่วัดโพธิ ์และ

มีการแตกแขนงของสมาคมต่าง ๆ ออกไป ทำให้ในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนแพทย์แผนโบราณอยู่เป็น

จำนวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมถึงในปีพ.ศ. 2526 เกิดมูลนิธิฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทย

เดิมขึ้นภายใต้การก่อตั้งของนายแพทย์อวย เกตุสิงห์ และทำให้เกิดอายุรเวทวิทยาลัยในการผลิต

แพทย์แผนโบราณขึ้น (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 2542 : 36) เป็นการเคลื่อนไหวเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู

การแพทย์แผนไทยจากการก่อต้ังท้ังสมาคมและมูลนิธิท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์แผนไทย 

รวมถึงการเกิดสถานการณ์ที่องค์การอนามัยโลกเข้ามาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและ

สิทธิที่ทุกคนจะได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน ทำให้แพทย์แผนไทยได้รับการสนับสนุนให้มีการใช้

บริการมากขึ้นเพื่อทดแทนการรักษาที่ใช้ค่าใช้จ่ายสูงอย่างการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายท่ี

จะบรรลุการสร้างสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าให้แก่คนในสังคม คือการยอมรับและใช้ประโยชน์จากแพทย์

แผนโบราณของไทย (วิชัย โชควิวัฒน, 2546 : 26-27) นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาแพทย์

แผนไทย ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คือ การพัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผน

ไทย พัฒนายา เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการรักษา พัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาระบบ

บริการ และพัฒนาด้านกฎหมาย (เพิ ่งอ้าง, 2546 : 81) การพัฒนาตามยุทธศาสตร์นี ้จะทำให้

การแพทย์แผนไทยเกิดการพัฒนาและสามารถทำงานผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อสร้าง

ระบบสุขภาพที่ยั่งยืนในสังคมได้ การพัฒนาของการแพทย์แผนไทยจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ควร

ได้รับการพิจารณาและสนับสนุน การแพทย์แผนไทยจึงเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมและได้รับความสนใจ

มากข้ึน 

สำหรับองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยได้แบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 4 ด้าน คือ เวชกรรม

ไทย ครอบคลุมเนื้อหาจากคัมภีร์แพทย์แผนไทย เช่น คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย คัมภีร์ธาตุบรรจบ คัมภีร์

อุทรโรค คัมภีร์มุจฉา คัมภีร์ธาตุวิภังค์ คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ เป็นต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัย

และรักษาโรค  

เภสัชกรรมไทย สาระคือโครงสร้างตำรับยา การตั้งตำรับยา ยาสามัญ ยาแผนไทยในบัญชียา

หลักแห่งชาติ ตัวยาที่มีฤทธิ์แรง การปรุงยาตามหลักการปรุงยาแผนโบราณ 28 วิธี และวิธีการแบบ

เภสัชกรรมแผนปัจจุบัน หลักการใช้ยาสมุนไพร หลักเกณฑ์ในการผลิต (GMP) การควบคุมคุณภาพ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 

การนวดไทย ศึกษาถึงประวัติการนวดไทย ประโยชน์ ข้อห้าม และข้อควรระวังในการนวด 

สาเหตุ และกลไกการเกิดโรค อาการ การตรวจวินิจฉัย การนวดรักษาโรค ตามแนวทางการนวดไทย 

ร่วมกับการใช้ยาสมุนไพร การประคบสมุนไพร หรือการให้กายบริหาร เป็นต้น 
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และสาขาสุดท้ายคือ การผดุงครรภ์ไทย ศึกษากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา การดูแล

มารดาและทารก ความผ ิดปกติของมารดาและทารก ว ิธ ีการทำคลอดในรายปกติท ี ่ ไม ่ มี

ภาวะแทรกซ้อน โดยเน้นการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย เช่น การอยู ่ไฟ         

การทับหม้อเกลือ หรือการนวดหลังคลอดเป็นต้น ซึ ่งทั ้ง 4 หลักสูตรมุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนสามารถ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างมีคุณภาพที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน อย่างมีประสิทธิผลและ

ปลอดภัยแก่ผู ้ใช้บริการ อีกทั ้งผู ้เรียนต้องเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์พื้นฐาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อให้มีความเข้าใจ 

ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนอีกด้วย (มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย, 2560 

: ออนไลน์) 

จากขั้นตอนในการรักษา จึงเห็นได้ว่ายาสมุนไพรยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญต่อการทำงาน

ของการแพทย์แผนไทย เพราะเป็นยาที่ใช้ในการรักษาในระบบการแพทย์แผนไทย โดยจะอยู่ในส่วน

ของการรักษาทั้งการนวด เภสัชกรรม และการผดุงครรภ์ หรือการรักษาทั้งหมด ยาสมุนไพรนั้นถูกใช้

ในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บมาแต่อดีต แม้ในพืชชนิดเดียว สรรพคุณยังถูกแยกแยะในส่วนต่าง ๆ หรือ

ในผลเดียวกัน สรรพคุณยังแตกต่างกันตามความอ่อนแก่ของผล อีกทั้งยาสมุนไพรบางชนิดก็ยังได้จาก

อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ท่ีเราคาดไม่ถึง ธรรมชาติเหล่าน้ีต่างล้วนนำมาเป็นเภสัชสารในการบำบัดโรคภัย

ไข้เจ็บได้ทั้งสิ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 188-189) ทำให้ยาสมุนไพรเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ 

ที่อยู่ในห้องจ่ายยาเท่านั้น แต่ยังมีอีกมากมายในโลกที่แม้แต่การแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่เคยทราบมา

ก่อน (เพิ่งอ้าง, 2550 : 191) สมุนไพรจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรจะได้รับการผลักดันและส่งเสริมให้

ได้รับการยอมรับมากข้ึนในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตามการแพทย์แผนไทยได้รับการฟื้นฟูและส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จากการ

พัฒนาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย พัฒนายา และอุปกรณ์ในการรักษา พัฒนาระบบบริการ และ

พัฒนาด้านกฎหมายไม่ให้การแพทย์แผนไทยเป็นเพียงการแพทย์แผนโบราณที่ล้าหลัง และริเริ่มให้มี

การให้บริการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสาธารณสุขข้ึน แต่อีกหน่ึงปัญหาท่ียังคงเห็นอยู่ในปัจจุบัน

คือ การที่จะนำระบบการแพทย์แผนไทยเข้ามาทำงานภายใต้ระบบของโรงพยาบาลนั้น ความเป็นไป

ได้ของการทำงานร่วมกันระหว่างระบบการแพทย์ที่มีการรักษาแตกต่างกันและการเข้ามาสู่ชุมชนใน

ขณะที่ระบบการแพทย์สมัยใหม่นั้นเป็นที่นิยมมากกว่า และผู้คนยังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผน

ไทยที่ถูกต้องนั้นดูมีความเป็นไปได้เพียงน้อยนิด อีกทั้งความเข้าใจในแพทย์แผนไทยที่ยังคงผูกติดอยู่

กับภาพของการรักษาโดยการนวดหรือหมอนวด ซึ่งแท้จริงแล้วการแพทย์แผนไทยมีการรักษาท่ี

มากกว่านั้น และยังมีการวินิจฉัยโรคที่ใช้เวลาในการศึกษาทฤษฎีและหลักการอย่างยาวนานไม่ต่างกับ

แพทย์แผนปัจจุบัน (Super user, 2553 : ออนไลน์) ซึ่งเห็นได้จากองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยท่ี

กล่าวไปข้างต้น 
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ถึงแม้ว่าความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผน

ปัจจุบันจะมีความเป็นไปได้น้อย แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเริ่มมีนโยบายในการสนับสนุนให้การแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้ามาทำงานร่วมกับระบบของสาธารณสุขมากขึ้น เห็นได้จากมีการ

คัดเลือกโรงพยาบาล 9 แห่ง ให้เป็นต้นแบบการให้บริการผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบ

ครั้งแรกในประเทศ ในโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ 1) รพ.

พระปกเกล้า จ.จันทบุรี   2) รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 3) รพ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 4) รพ.วัฒนานคร  

จ.สระแก้ว 5) รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 6) รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ 7) รพ.เทิง จ.เชียงราย 

8) รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี และ 9) สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์ไทย

และการแพทย์ทางเลือกที่ยศเส จ.กรุงเทพมหานคร โดยจะให้บริการตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผน

ไทยผสมผสานเชื่อมโยงกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน มีการใช้ยาไทยทั้งยาเดี่ยวและสูตรตำรับ เพ่ือ

รักษาผู้ป่วยทุกระบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน 

และความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลัก (มติชน, 2554 : ออนไลน์) และในปัจจุบัน โรงพยาบาลนำร่อง

ในโครงการการให้บริการผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยเต็มรูปแบบของกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21 แห่ง (สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560 : 77)  

 จากนโยบายการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงทำให้ผู้ศึกษาสนใจในการทำงานร่วมกันของแพทย์แผน

ไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ผลลัพธ์และปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะจากการพูดคุยกับบุคลากรใน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  

เด่นชัย จังหวัดแพร่ และเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลนำร่องในนโยบายสนับสนุน

การแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และได้รับรางวัลผลการ

ดำเนินงานการแพทย์แผนไทยดีเด่น ในปี พ.ศ. 2556 รวมถึงรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้าน

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562 

ประเภทโรงพยาบาลชุมชน และระดับเขตสุภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน เขต

สุขภาพท่ี 1 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 จังหวัดแพร่เป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือ เป็นจังหวัดขนาดกลาง มีพื้นที่ 6,539 ตาราง

กิโลเมตร เพราะมีขนาดที่ไม่ใหญ่และไม่เล็กมากนักเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ มีภูเขาล้อมรอบทำให้

เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงการใช้ชีวิตของคน

เมืองที่ยังคงเรียบง่าย อีกทั้งจังหวัดแพร่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์และ

รถไฟที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองประตูสู่ล้านนา (สมัย สุทธิธรรม, 2548 : 

30)  
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 โดยในจังหวัดแพร่ อำเภอที่มีการจัดตั้งการให้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล รวมถึง

จัดตั ้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดแพร่ และเป็นหนึ ่งในสอง

โรงพยาบาลท่ีได้รับการจัดต้ังในภาคเหนือในเวลาน้ัน คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ตั้งอยู่

ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ทำให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยมีบทบาทที่สำคัญกับการ

รักษาความเจ็บป่วยคนในชุมชนอำเภอเด่นชัย โดยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจะ

ให้บริการแพทย์แผนไทยคู่ขนานกับแพทย์แผนปัจจุบัน และยังเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

ต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกในระดับดีเยี่ยม เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน (รพร.เด่นชัย 

ต้นแบบแพทย์แผนไทยระดับดีเยี่ยม ลดใช้ยาแผนปัจจุบัน, 2559 : ออนไลน์) ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชเด่นชัย ได้รับคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกให้เป็นโรงพยาบาล

นำร่องแพทย์แผนไทย 1 ใน 14 โรงพยาบาล และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช โดยเหตุผลที่ได้เพราะการให้บริการแพทย์แผนไทยของที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เด่นชัยมีมาเป็นเวลานาน พอที่จะเป็นที่รู้จักพอสมควร และได้มาตรฐานตามที่กรมการแพทย์แผนไทย

กำหนด จึงเกิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยขึ้น ทำให้การเข้ามาของแพทย์แผนไทยและการ

นำระบบการแพทย์ท้ังสองระบบมาทำงานร่วมกันถือเป็นการเปิดรับแพทย์แผนไทยเข้าสู่สังคมมากข้ึน  

 นอกจากน้ีจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์เพราะเป็นพื้นที่ของอุทยาน

แห่งชาติเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังคงมีป่าที่เต็มไปด้วยทรัพยากรสมุนไพร ทางจังหวัดจึงให้การสนับสนุน

การฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า เพื่อเพิ่มปริมาณป่าสมุนไพร ป่าไผ่ และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ซ่ึงนอกจาก

การอนุรักษ์แล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนจากพืชท้องถิ่นได้อีกด้วย (ธีรพงษ์ ธงออน, 

ออนไลน์ : 2561) อีกทั้งในจังหวัดแพร่มีป่าไม้ที่เป็นฐานของสมุนไพรหายาก ซึ่งพบสมุนไพรที่สำคัญ

ทางการแพทย์ และสมุนไพรใกล้สูญพันธุ ์หลายชนิด เช่น หัวยาข้าวเย็นเหนือ หัวยาข้าวเย็นใต้        

ม้ากระทืบโรง ปลาไหลเผือก กำแพงเจ็ดชั้น ตากวาง และสมุนไพรอื่น ๆ รวมถึงยังมีนโยบายของ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ส่งเสริมการใช้ยาแผนไทยในโรงพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

กว่า 70 ชนิด ทำให้ในจังหวัดแพร่มีโรงพยาบาลที่มีการนำสมุนไพรมาใช้ร่วมกับยาในบัญชียาหลักได้

ถึง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสอง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย (เอาจริง หมอพื้นบ้าน-

สสจ.ดันเมืองแพร่ขึ้นชั้นศูนย์กลางสมุนไพรพื้นบ้าน, 2557 : ออนไลน์) ยาสมุนไพรจึงเป็นอีกหน่ึง

ประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงการนำแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบของแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งการเข้ามาของ

แพทย์แผนไทยภายใต้การสนับสนุนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ทำให้แพทย์แผนไทย

นั้นอาจเข้ามามีบทบาทในชุมชนได้และส่งผลในการเลือกรักษาความเจ็บป่วยของชาวบ้านในชุมชนท่ี

โรงพยาบาลต้ังอยู่คืออำเภอเด่นชัย  
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ดังนั้นในจังหวัดแพร่ จึงมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยที่สามารถนำระบบการแพทย์

แผนไทยเข้ามาทำงานร่วมกับระบบโรงพยาบาลได้ในนามของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย 

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ การนำระบบการแพทย์แผนไทยเข้า

ทำงานร่วมกันจึงมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ระบบสุขภาพของชุมชนนั้นเกิดความยั่งยืนและมั่นคงได้แต่จะ

เกิดขึ้นอย่างไรภายใต้อิทธิพลของการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ผู้ศึกษาสนใจในการศึกษาว่าการ

ทำงานของแพทย์แผนไทยนั้นจะเข้ามาทำงานและมีบทบาทความสำคัญต่อโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัยและชุมชนในอำเภอเด่นชัยในรูปแบบใด เพ่ือให้คนในชุมชนมีความเข้าใจในแพทย์แผน

ไทยมากขึ้นและทำให้แพทย์แผนไทยเป็นอีกหนึ่งระบบการแพทย์ที่ผู้มารับบริการเชื่อม่ันและเลือกใช้

มากข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาบทบาทในการทำงานของแพทย์แผนไทยที่มีต่อโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 
เด่นชัยและชุมชนอำเภอเด่นชัย 

2. เพื่อศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

3. ศึกษาถึงข้อดีและข้อจำกัดในการทำงานร่วมกันของการแพทย์ท้ังสองระบบ  
 

3. คำถามของการศึกษา 

 แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยจะมีขั้นตอนหรือแบบแผนในการ

ทำงานภายในโรงพยาบาลและการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย รวมถึงปัญหา

หรือข้อจำกัดในการทำงานของแพทย์แผนไทยที ่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลและในชุมชนอำเภอเด่นชัยว่าจะเป็นไปในทิศทางใด 

 

4. สมมติฐานของการศึกษา 

 จากแผนพัฒนาการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข แพทย์แผนไทยก้าวเข้ามาเป็นทางเลือกหน่ึงในการรักษาให้แก่ชาวบ้านในอำเภอ

เด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื ่อให้เกิดระบบการแพทย์แบบผสมผสาน แต่การทำงานร่วมกันระหว่าง

การแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนไทยอาจทำให้เห็นถึงบทบาทท่ีค่อนข้างน้อยของแพทย์แผนไทย 

เพราะมีการควบคุมการทำงานจากส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และยังมีข้อจำกัด

ในการทำงานค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่น่าเชื่อถือและอยู่มานานกว่า ทำให้
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แพทย์แผนไทยยังไม่เป็นที่นิยมและเชื่อมั่นในการเลือกรักษาของคนในชุมชนอย่างที่แผนการพัฒนา

การแพทย์แผนไทยต้องการ  

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการวิจัยเรื่องบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอ

เด่นชัย จังหวัดแพร่ เป็นการศึกษาถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยที่มีการทำงานร่วมกับชุมชน และ

ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล ซึ่งจะเก็บข้อมูลผ่านการวิจัยภาคสนามโดยในลักษณะ

การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ศึกษาได้กำหนดของเขตของการวิจัยเป็นสองกลุ่ม รวมท้ังส้ิน 21 คน  

 กลุ่มแรกได้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย จำนวน 11 คน 

 กลุ่มท่ีสองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ป่วยท่ีใช้บริการแพทย์แผนไทย จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้

ปลูกสมุนไพร จำนวน 5 คน รวมจำนวนท้ังส้ิน 21 คน 

 สำหรับกลุ่มแรกได้แก่บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ซึ่งอยู่ภายใต้

การดูแลในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีจำนวนทั้งหมด 11 คน แบ่งออกเป็น

แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะ 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 3 คน นักวิชาการแพทย์แผนไทย 

2 คน เจ้าหน้าท่ีพนักงานการแพทย์แผนไทย  2 คน และเภสัชกรในโรงพยาบาล 1 คน เพ่ือให้ทราบถึง

การทำงานของแพทย์แผนไทย  

 กลุ่มที่สองคือ กลุ่มผู ้ใช้บริการแพทย์แผนไทย คัดเลือกจากกลุ่มผู ้ป่วยในอำเภอเด่นชัย 

จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้เพาะปลูกสมุนไพรให้แก่แพทย์แผนไทย จำนวน 5 คน เพื่อให้เห็นถึงแบบ

แผนการเลือกรักษาความเจ็บป่วยและการทำงานของแพทย์แผนไทยท่ีมีอิทธิพลต่อคนในสังคม 

 

6. ระเบียบวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเรื ่องบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย 

อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) โดย

การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ 

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากหนังสือ วารสาร บทความ หรืองานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย สมุนไพร พหุลักษณ์ทางการแพทย์ เครือข่ายทาง

สังคม และประเด็นใกล้เคียง เพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. การศึกษาภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและครอบคลุมประเด็นสำคัญและรายละเอียดที่ได้โดยตรงจากผู้ให้

สัมภาษณ์  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และเขียนรายงานการศึกษา 
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 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากภาคสนามจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด ผู้ศึกษาจะใช้

วิธีการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ลงเครื่องบันทึกเสียง และจดบันทึกการสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์

เน้ือหาโดยเช่ือมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือนำไปสู่ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 

7. สถานท่ีในการศึกษา 

 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอ    

เด่นชัย จังหวัดแพร่  

 

8. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 การวิจัยในครั้งนี้จะทำให้สามารถเข้าใจในการทำงานของการแพทย์แผนไทยได้อย่างชัดเจน

มากขึ้น และเพื่อต่อยอดในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นมากกว่าการแพทย์ทางเลือกที่ใช้ใน

การรักษา แต่สามารถผสมผสานกับการแพทย์ตะวันตกในส่วนของโรงพยาบาลส่วนตำบลได้ รวมถึง

การพัฒนาในด้านสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการทำความ

เข้าใจถึงปัญหาของการแพทย์แผนไทยที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันและปัญหาที่การแพทย์แผนไทยต้อง

เผชิญภายใต้การทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้การแพทย์

แผนไทยกลายเป็นระบบการแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพในประเทศไทยย่ิงข้ึนไป 

 

9. ข้อจำกัดในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีข้อจำกัดเนื่องจากกลุ่มผู ้ให้สัมภาษณ์บางกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่มีประเด็น

อ่อนไหวทำให้ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ จึงจะใช้นามสมมติในการนำเสนอข้อมูล ได้แก่กลุ่มบุคลากรใน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย และกลุ่มผู ้ป่วยที่มาใช้บริการแพทย์แผนไทยในกลุ่มโรค

ร้ายแรง แต่ในกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ คือกลุ่มผู้ป่วยในกลุ่มโรคทั่วไป และกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร สามารถ

เปิดเผยช่ือได้เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ัว ๆ ไป 

 

10. ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

ในการวิจัยบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอ    

เด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การลงพื้นที่ภาคสนาม รวมถึงการสัมภาษณ์

เก็บข้อมูล รวมระยะเวลาท้ังหมด 10 เดือน เร่ิมต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงเดือน เมษายน 2563 

โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังน้ี 
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ระยะเวลาในการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน 

สิงหาคม 2562 -ตุลาคม 2562 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 

วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้อง 

- กำหนดขอบเขตการศึกษา/ ระยะเวลา

ดำเนินงาน/ สถานท่ี/ ระเบียบวิธีการวิจัย/ 

วัตถุประสงค์/ ต้ังสมมติฐานการศึกษา/ กำหนด

แนวคิดทฤษฎี และ ประโยชน์ของงานวิจัย  

 

ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ 

มกราคม 2563 – มีนาคม 2563 นำข้อมูลท้ังหมดมาเรียบเรียงและตีความ 

มีนาคม 2563 – เมษายน 2563 วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 
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บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอ

เด่นชัย จังหวัดแพร่” ผู้ศึกษาได้เลือกแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลและทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้น โดยในการศึกษาครั ้งนี ้เป็นการศึกษาทาง

มานุษยวิทยาการแพทย์ และใช้แนวคิดมานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์ในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน  

 

1. มานุษยวิทยาการแพทย์  

 มานุษยวิทยาการแพทย์ คือ สาขาของมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการนำความรู้ทางด้าน

มานุษยวิทยาเพื่อไปทำความเข้าใจปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเจ็บป่วย 

และการเยียวยารักษา จากบริบทวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (จารุวรรณ    

ขำเพชร, 2551 :  47)  

 มานุษยวิทยาการแพทย์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การเจ็บป่วยของมนุษย์ใน

วัฒนธรรมกลุ่มต่าง ๆ ว่าผู้คนในระบบวัฒนธรรมหรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ อธิบายสาเหตุของการเจ็บป่วย 

สุขภาพอนามัย และวิธีศึกษาบนความเชื่อของเขาอย่างไร ตลอดจนพวกเขาทำอะไร ไปหาใครเมื่อเขา

เจ็บป่วย นอกจากนั้นมานุษยวิทยาการแพทย์ยังเป็นวิชาที่ศึกษาความเชื่อและการปฏิบัติในระบบ

วัฒนธรรมสังคมที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา จิตวิทยาและสังคมในร่างกายของมนุษย์

ทั้งในสภาพการเจ็บป่วย และสภาวะปกติ โดยใช้แนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยา ที่เป็นการ

เชื ่อมโยงการศึกษาค้นคว้าระหว่างปรากฏการณ์ทางชีววิทยาเกี ่ยวกับร่างกายในมิติต่าง ๆ ทาง

วัฒนธรรมและการนำไปใช้ วิธีการดังกล่าวไม่มีอยู่ในแนวคิดทางมานุษยวิทยาแขนงอื่น ๆ  (Foster 

and Anderson, 1978: 1-2, Helman, 2001: 1 อ้างถึงใน พิมพวัลย์  บุญมงคล, 2555: 4)     

 นอกจากน้ีพิมพวัลย์  บุญมงคล (2555) ยังได้กล่าวว่า มานุษยวิทยาการแพทย์ได้ชื่อว่าเป็น 

วิชาชีววัฒนธรรม (Biocultural discipline) เนื ่องจากสนใจศึกษาทั ้งมิติด้านชีวภาพและสังคม

วัฒนธรรมของพฤติกรรมมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวภาพกับ

ระบบวัฒนธรรมที่กระทำต่อกันและกัน ส่งผลถึงทั้งสุขภาพและความเจ็บป่วยของคนตั้งแต่เกิดจนตาย 

นับตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน มานุษยวิทยาการแพทย์ได้ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างแบบแผนของ
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การเกิดโรคกับค่านิยมของสังคม การจัดการทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่าง

แน่นแฟ้น (พิมพวัลย์  บุญมงคล, 2555: 5)   

 มานุษยวิทยาการแพทย์ผ่านการพัฒนาการอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในสหรัฐอเมริกา สหราช

อาณาจักร  ยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และที่อื่น ๆ มานุษยวิทยาการแพทย์ อาจจะถูก

มองว่าไม่ได้มีความเติบโตสมบูรณ์ขององค์ความรู้อย่างครบถ้วนนัก แต่ปรากฏการณ์ของสมาคม

มานุษยวิทยาการแพทย์ (Society of Medical Anthropology) เป็นสมาคมที่ใหญ่เป็นอันดับสอง

รองจากสมาคมมานุษยวิทยาแห่งอเมริกา (American Anthropological Association) ย่อมเป็น

หลักฐานให้เห็นว่ามานุษยวิทยาการแพทย์มีความสำคัญต่อการศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  

 ในบริบทของสังคมไทย การศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรมสุขภาพและมิติทางสังคมวัฒนธรรม ของ

การแพทย์และความเจ็บป่วยนั้นมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มานุษยวิทยาการแพทย์ไทยสะสมองค์

ความรู ้และมีการเปลี ่ยนผ่านทางด้านกรอบแนวคิดและทฤษฎีมาอย่างช้า ๆ พัฒนาการของ

มานุษยวิทยาการแพทย์ของไทยที ่เป็นไปอย่างช้า ๆ น้ี ด้านหนึ ่งสะท้อนสภาวะชายขอบของ

มานุษยวิทยาการแพทย์ ที่ดำรงอยู่ท่ามกลางอำนาจของวาทกรรมกระแสหลักของวิทยาศาสตร์

การแพทย์ โดยที่มานุษยวิทยาการแพทย์มีสถานะเพียง “ความรู้ชายขอบ” ที่ต้องดิ้นรนประคอง

ตนเองให้รอดพ้นจากการครอบงำของความรู้กระแสหลัก อีกด้านหนึ่ง สภาวะดังกล่าวเรียกร้องให้

ชุมชนวิชาการด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ต้องพิสูจน์ถึงคุณค่าและความสำคัญของการเข้าใจ

วัฒนธรรมสุขภาพท่ีดำรงอยู่อย่างหลากหลายในสังคมไทยน่ันเอง 

 พิมพวัลย์  บุญมงคล (2555 : 9-10) ได้สรุปจากงานของ Wellin (1977: 47-58) ไว้ว่า 

หลักฐานแรกเริ่มที่นักมานุษยวิทยาหันมาให้ความสนใจปัญหาทางการแพทย์และการสาธารณสุขน้ัน

มาจากหลายกระแส รวมทั้งความสนใจและแนวความคิดที่ใช้ศึกษาก็แตกต่างกันไปด้วย ถึงกระนั้นก็

ตามนักวิชาการเหล่านี้ก็ยังมีความเชื่อที่ตรงกันอยู่บางประการและความเชื่อดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการ

พัฒนาความรู้ทางมานุษยวิทยาการแพทย์ข้ึน กล่าวคือ 

 1. โรค หรือ ความเจ็บไข้ได้ป่วย เป็นปรากฏการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับชีวิตมนุษย์ทุกคนในทุก

เวลา ทุกสถานท่ี และทุกสังคม 

 2. สังคมมนุษย์ทุกสังคมได้พัฒนาวิธีการในการบำบัดรักษาการเจ็บป่วย รวมทั้งแจกแจง

บทบาทหน้าท่ีผู้ทำการบำบัดรักษา ตามท่ีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของสังคมน้ันเอ้ืออำนวยให้ 

 3. สังคมมนุษย์ทุกสังคมได้พัฒนาระบบความเช่ือ ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเหตุ และผล

ของการเกิดโรค ทั ้งนี ้ระบบความเชื ่อ ความรู ้และความเข้าใจเหล่านี ้ย่อมเป็นไปตามพื ้นฐาน

ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ  

 ดังนั้นนักมานุษยวิทยาการแพทย์จึงได้ให้ความสนใจศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพที่ดำรงอยู่อย่าง

แตกต่างหลากหลายในสังคมมนุษย์ แนวคิดในการมองความแตกต่างทางวัฒนธรรมสุขภาพจึงถูกสร้าง
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ขึ้นและสั ่งสมมาตลอดประวัติศาสตร์ของวิชามานุษยวิทยาการแพทย์ โดยแนวคิดเหล่านี ้มีการ

เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย (พิมพวัลย์  บุญมงคล, 2555: 9-10) 

 

2. แนวคิดมานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์  

 การวิพากษ์วิจารณ์วิธีการตีความในมานุษยวิทยาการแพทย์ได้พัฒนาไปเป็นมานุษยวิทยา

การแพทย์แนววิพากษ์ (critical medical anthropology) เช่น ในงานการศึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟู

การแพทย์แผนโบราณ หรือการสร้างการแพทย์ทางเลือกในเมืองไทย ได้วิเคราะห์ว่าเอ็นจีโอหรือกลุ่ม

ประชาสังคม (civil society) มีปฏิบัติการต้านทานอำนาจในการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนโบราณ แต่การท่ี

แกนนำของขบวนการฟื้นฟูการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และชน

ชั ้นนำ (elite) ได้ทำการทดสอบผลและความปลอดภัยของการแพทย์แผนโบราณตามทัศนคติ

การแพทย์แผนปัจจุบัน และเผยแพร่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนปัจจุบัน กลับ

ส่งผลให้การแพทย์แผนปัจจุบันขยายขอบเขตออกไปอีก ในจุดน้ี ถึงแม้ว่าพวกเขาพยายามจะฟื้นฟู 

“ภูมิปัญญา” อย่างประชาธิปไตยก็ตาม แต่ก็อยู่ในแนวทางเดียวกันกับการบริหารของรัฐ  (จุงโกะ     

อีดะ, 2548: 17-19) 

 โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ (2549) กล่าวถึงแนวคิดนี้ว่า แนวคิดมานุษยวิทยาการแพทย์เชิง

วิพากษ์ (Critical Medical Anthropology) เป็นแนวคิดที ่ต่างไปจากมุมมองทางมานุษยวิทยา

การแพทย์เกือบทั้งหมด ที่เน้นความเป็นระบบของวัฒนธรรมสุขภาพ โดยชี้ให้เห็นถึงความลงตัว 

ตรรกะ และดุลยภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นระบบวัฒนธรรมของมนุษย์ แต่

มุมมองของมานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์มิได้เน้นเรื ่องความลงตัวหรือดุลยภาพของระบบ 

หากแต่เน้นเรื่ององค์ประกอบและความสัมพันธ์อื่น ๆ แนวคิดนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำความ

เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมต่าง ๆ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้กลุ่ม

หรือสถาบันในสังคมมีอำนาจแตกต่างกัน โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า ในสังคมหรือวัฒนธรรมใด ๆ ล้วน

แต่มีความสัมพันธ์เชิงอำนาจกำกับอยู่ทั้งสิ้น และความสัมพันธ์เชิงอำนาจเหล่านี้อาจแสดงออกใน

รูปแบบที ่หยาบหรือในรูปแบบท่ีมีความละเอียดอ่อนและซ่อนเร้น ไม่สามารถเห็นได้อย่าง

ตรงไปตรงมา 

 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์ได้แยกตัวออกจากแนวคิด 

มานุษยวิทยาคลินิก และนิเวศวิทยาการแพทย์ การก่อร่างสร้างตัวของมานุษยวิทยาการแพทย์แนว 

วิพากษ์เป็นผลมาจากอิทธิพลของปรัชญาแนวโพสต์โมเดิร์นและแนวคิดของนักมานุษยวิทยารุ่นใหม่ ๆ 

ที่เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดยืนและบทบาทของมานุษยวิทยาในบริบทของสังคมการเมืองใน ระดับโลก 

(Marcus and Fisher, 1986) มานุษยวิทยาการแพทย์เริ่มถูกสถาปนาโดยนักวิชาการรุ่นใหม่ให้เป็น

เครื่องมือที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจ พลังทางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลกที่เข้าไปควบคุม
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กำกับสุขภาพอนามัยและการเจ็บป่วยตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันการแพทย์ในสังคม   

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตความรู้ทางการแพทย์สาธารณสุข 

 การศึกษาด้านมานุษยวิทยาการแพทย์แนววิพากษ์ จึงเป็นความพยายามในการทำความ

เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในบริบทของเศรษฐกิจการเมืองและปฏิสัมพันธ์ของพลังต่าง ๆ 

ที่กำหนดความเป็นไป และแบบแผนของความสัมพันธ์ทางสังคมที่หล่อหลอมพฤติกรรมโดยสร้าง

ความหมายและกำหนดเงื่อนไขให้กับประสบการณ์ร่วมของสมาชิกสังคม ในเรื่องสุขภาพอนามัยและ

การเจ็บป่วย Baer, Singer และ Susser (1997: 20-36) ได้เสนอว่าในการพิจารณาถึงผลกระทบ

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจต่อบริการสุขภาพนั้น ควรคำนึงถึงการดำรงอยู่ของระบบบริการสุขภาพใน 

ระดับต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในสังคมทุนนิยมในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนารวมทั้งใน

ประเทศสังคมนิยม ระบบบริการสุขภาพในระดับต่าง ๆ ได ้แก่ ระดับสังคมมหภาค (The 

macrosocial level) ระดับกลาง (The Intermediate level)  ระดับจุลภาค (The micro level) 

และระดับปัจเจก (The Individual level)  (พิมพวัลย์  บุญมงคล, 2555: 17) ซึ่งในการศึกษานี้จะ

กล่าวเฉพาะระดับสังคมมหภาค (The macrosocial level) 

 พิมพวัลย์  บุญมงคล (2555) กล่าวว่า ในระดับสังคมมหภาค (The macrosocial level) 

เป็นระดับของการศึกษาและวิเคราะห์ ประเด็นสุขภาพในบริบทของระบบชนชั้นและจักรวรรดินิยมท่ี

ซ่อนอยู่ในระบบทุนนิยมโลก ในประเทศทุนนิยมก้าวหน้านั้น ระบบสุขภาพได้ผลิตซ้ำโครงสร้างของ

ความสัมพันธ์ในระบบชนชั้น การคำนึงถึงกำไร (the profit-making orientation) เป็นเหตุให้ชีว

การแพทย์มุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีการรักษาที่ซับซ้อน การใช้ยาเกินกว่าความจำเป็น ซ่ึง

ผ่านการเห็นชอบจากรัฐในรูปแบบของการให้ความสนับสนุนการฝึกอบรมและงานวิจัยค้นคว้าทางชีว

การแพทย์ ในระดับนานาชาตินั้น ธนาคารโลก (World bank) เป็นกลไกที่สำคัญที่ขับเคลื่อนประเด็น

ของสุขภาพในประเทศต่าง ๆ โดยการสนับสนุนแหล่งทุนหรือให้กู้ โดยมีหน่วยงานขององค์การอนามัย

โลกและกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) เป็นตัวจักรที่สำคัญในการดำเนินงาน มี

การเข้าไปจัดการการปฏิรูประบบสุขภาพ ท้ังน้ีการดำเนินงานมักจะสอดรับกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

ในระบบโลก นอกจากนั้นแล้วร่องรอยที่พบจากประเทศในโลกที่สามที่เคยเป็นเมืองขึ้นในยุคล่าอาณา

นิคม แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของระบบสุขภาพที่เน้นการรักษาพยาบาลมากกว่าแม้ว่าการดำเนินงาน

การช่วยเหลือ หรือรากฐานที่วางไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพก็ตาม ในการ

วิเคราะห์ระบบเชิงมหภาคยังได้แสดงให้เห็นถึงการครอบงำของชีวการแพทย์เหนือการรักษาแนวอ่ืน ๆ 

เช่น การแพทย์พื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม การที่ชีวการแพทย์ไม่สามารถจัดการกับปัญหาการป่วยที่เกิด

จากความเครียดทางกายและการเจ็บป่วยที่เกิดจากการตั้งคำถามของแนวคิดหลังสมัยใหม่ ได้นำไปสู่

การส่ันคลอนความเข้มแข็งของแนวคิดของชีวการแพทย์ และทำให้เกิดพ้ืนท่ีของแพทย์ทางเลือกข้ึนมา

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ นอกจากน้ันแล้วการเกิดองค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐจำนวนมากท่ีเข้ามาช่วงชิงพ้ืนท่ีด้าน
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สุขภาพ เป็นสิ่งที่ท้าทายต่ออำนาจของชีวการแพทย์ เป็นประเด็นทางเลือกและการเคลื่อนไหวทาง

สังคม (พิมพวัลย์  บุญมงคล, 2555: 18)  

 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2549) ได้ยกตัวอย่างความสัมพันธ์เชิงอำนาจในงานของ วินเซนเต 

นาวาโร (Vincente Navarro) ท่ีแสดงให้เห็นถึงอำนาจท่ีแฝงเร้นอยู่ในการแพทย์ โดยนาวาโร กล่าวว่า

การแพทย์แผนปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมที่พยายามขยายอิทธิพลไปทั่วโลก และ

การขยายตัวของการแพทย์ตะวันตกในโลกที่สามทำให้การแพทย์เป็นเครื่องมือที่ทำให้จักรวรรดินิยม

เข้าสู่ประเทศเหล่านั้นได้ ดังเช่นการส่งมิชชันนารีเข้าไปในประเทศต่าง ๆ ซึ่งจะมีความรู้ทางด้าน

การแพทย์หรือเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ซึ่งในประเทศไทยก็มีการเข้ามาของมิชชันนารี โดยเฉพาะ

สมัยที่หมอบรัดเลย์เข้ามาและสถาปนาการแพทย์แผนปัจจุบันขึ้นในสังคมไทย ทำให้ได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวางมากขึ้น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2549 : 30-31) มานุษยวิทยาแนววิพากษ์จึงเป็น

การให้ความสำคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจเป็นหลัก และความหลากหลายของวัฒนธรรม

สุขภาพนั้นจึงเกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากันของอำนาจเพื่อใช้ควบคุมสังคม สถาบันทางการแพทย์จึง

กลายเป็นเคร่ืองมือท่ีนำมาใช้ในการควบคุมทางสังคมได้  

 โดยแนวคิดเชิงวิพากษ์มีผลกระทบต่อแนวคิดและทฤษฎีทางด้านมานุษยวิทยา โดยเฉพาะ

มานุษยวิทยาการแพทย์ จึงเกิดสำนักมานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์ (Critical Medical 

Anthropology - CMA) ในราวทศวรรษที่ 1980s-1990s ซึ่งกล่าวถึงนักมานุษยวิทยาโดยทั่วไปว่า

มักจะสนใจการอธิบายความแตกต่างของภาวะสุขภาพภายใต้บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น โดยปราศจากการตรวจสอบอิทธิพลของบริบททางเศรษฐกิจและการเมืองระดับโลกท่ีเป็น

ปัจจัยแวดล้อมการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นเหล่านั้นเช่นกัน รวมถึงได้ตั้งคำถามกับฐาน

ความเชื่อที่มีต่อการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์ที่นักมานุษยวิทยาที่ผ่านมามักยอมรับโดยปราศจากข้อ

สงสัย เช่น ความเป็นกลางของการแพทย์ตะวันตก เพราะวางอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ใช้วิธี   

การวิทยาศาสตร์และฐานคติเก ี ่ยวกับการแบ่งแยกร่างกายกับจิตใจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย                     

ธรรมาธิราช, 2547 : 85)  

 การศึกษาด้านมานุษยวิทยาการแพทย์แนววิพากษ์ จึงเป็นความพยายามในการทำความ

เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในบริบทของเศรษฐกิจการเมืองและปฏิสัมพันธ์ของพลังต่าง ๆ 

ที่กำหนดความเป็นไป และแบบแผนของความสัมพันธ์ทางสังคมที่หล่อหลอมพฤติกรรมโดยสร้าง

ความหมายและกำหนดเงื่อนไขให้กับประสบการณ์ร่วมของสมาชิกสังคม ในเรื่องสุขภาพอนามัยและ

การเจ็บป่วย (พิมพวัลย์  บุญมงคล, 2555: 17)  

 ในงานศึกษานี้จึงใช้แนวคิดมานุษยวิทยาเชิงวิพากษ์ในการวิพากษ์แง่มุมของนโยบายของทาง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกระทรวงสาธารณสุขในการนำการแพทย์แผน

ไทยเข้าผสมผสานในการรักษากับโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข แต่จากข้อมูลที่ได้ใน



 

   

 

16 

เบื้องต้นจากภาคสนามบทบาทของแพทย์แผนไทยยังคงมีจำกัดและดูเหมือนจะถูกควบคุมอยู่ภายใต้

การแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่าการร่วมรักษากันอย่างเท่าเทียม จึงต้องศึกษาเพิ่มเติมในแง่มุมการ

วิพากษ์น้ีเพ่ือให้เห็นถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยว่าเป็นไปในเชิงใด  

 

3. วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 ในการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการทำความเข้าใจในงาน

การวิจัยบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัด

แพร่ ประกอบไปด้วยสองประเด็น ได้แก่ กลุ่มงานศึกษาวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการฟื้นฟูและการ

เลือกใช้บริการแพทย์แผนไทย และ การให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข 

ดังน้ี 

กลุ่มงานศึกษากลุ่มแรกที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย ได้แก่งานวิจัยเรื่องการ

ฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยชลบุรี (2559) ของ

วิโรจน์ มุมานะจิตต์ และบุญเชิด หนูอิ่ม จะแสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใน

ปัจจุบัน ได้แก่ ได้ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในชลบุรี 

และการฟื้นฟูองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาพบว่า กิจกรรมที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขในชลบุรี ได้แก่ การใช้ยาสมุนไพร การนวดไทย 

การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ เป็นต้น รวมถึงการแพทย์ทางเลือก อย่างเช่น การฝังเข็ม หรือ

โยคะบำบัด เป็นต้น ส่วนหมอพ้ืนบ้านในชุมชนน้ัน ความชำนาญในโรคต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันไป

ตามภูมิปัญญา ตามลักษณะการถ่ายทอด ตามลักษณะรูปแบบวิธีการรักษา และตามพื้นที่ที่อยู่อาศัย 

ประกอบด้วย หมอรักษาโรคกระดูก หมอรักษาโรคเด็ก หมอรักษาโรคสตรี หมอรักษาโรคอัมพฤกษ์ 

อัมพาต หมอรักษางูพิษกัด หมอรักษาโรคเบาหวาน หมอยาสมุนไพร หมอนวดแผนไทย หมอย่ำขาง 

หมอพิธีกรรม เวทมนต์ และใช้คาถา  

ในชุมชนมีโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ากับการแพทย์แผนไทยในหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี 

ร่วมกับ พอ.สว. ชุดกล่องยาสมุนไพร การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยด้วย

พัฒนาการจัดระดับบริการการแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ บริการระดับ                  

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ให้มีมาตรฐานและเป็นแพทย์ทางหลักของประเทศต้นแบบด้าน

การแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ประกอบด้วย คลินิกแพทย์แผนไทย มีการจ่ายยา

สมุนไพร การทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด เป็นสถานที่ฝึกงานแพทย์แผนไทย ตรวจรักษา นวด 

ประคบ อบสมุนไพร และการดูแลสตรีหลังคลอด จึงเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับให้

แพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและผสานเข้ากับระบบบริการ

สาธารณสุขทุกระดับ 
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การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาแพทย์แผนไทย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

สมุนไพรไทย เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยด้วยสมุนไพรไทย 

ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ส่งเสริมให้มีวัตถุดิบสมุนไพรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในการผลิต และการสนับสนุนสมุนไพรไทยสู่สินค้าโลก จึง

ทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการสุขภาพ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง หรือศูนย์ปราชญ์

ชาวบ้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ท่ีประกอบไปด้วย คนรักสุขภาพด้วยภูมิปัญญา

แพทย์แผนไทย มีการอบรมการเรียนรู้กู้วิกฤตชาติด้วยศาสตร์พระราชา โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องคน

รักษ์สุขภาพสำหรับการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร การใช้สมุนไพรมาส่งเสริมและ

บำบัดรักษาโรค นอกจากนี้ยังมีการสร้างสวนป่าสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียงของคนใน

ชุมชน การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาและถ่ายทอดองค์ความรู้

การแพทย์แผนไทย ให้กับคนท่ีสนใจท้ังเด็ก นักเรียน วัยทำงาน และผู้สูงอายุ  

รวมถึงในปัจจุบันมีการฟื้นฟู สืบทอด และจัดการกับองค์ความรู้โดยการจัดการอบรมเชิงการ

ปฏิบัติ มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์แพทย์แผนไทยสู่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ เป็นการ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย จากครูแพทย์แผนไทยท่ี

เช่ียวชาญสู่แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ นอกจากน้ีการพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ยัง

ทำให้เกิดองค์ความรู้ของเครือข่ายหมอพื้นบ้านเก่ียวกับการแพทย์แผนไทย ผักพื้นบ้าน อาหาร

พื้นเมือง หรือน้ำสมุนไพร 7 สี เพื่อทำให้คนในชุมชนรู้จักการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่อยู่รอบตัวเอง 

เป็นระบบสุขภาพที่ทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาและดูแลตนเองได้ เกิดภาคีเครือข่าย 7 กลุ่ม คือ

การสำรวจบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มนักวิชาการด้าน

การแพทย์แผนไทย กลุ่มผู้แทนองค์การเอกชนพัฒนาด้านการแพทย์แผนไทย กลุ่มผู้ปลูกหรือผู้แปรรูป

สมุนไพร กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายยาแผนไทย กลุ่มผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกิดเวทีใน

การแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้เครือข่ายที่เกิดขึ้นเป็นเครือข่ายแพทย์แผนไทยที่เข้มแข็งและช่วยใน

การส่งเสริมและอนุรักษ์ให้การแพทย์แผนไทยได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นในปัจจุบัน (วิโรจน์  

มุมานะจิตต์ และบุญเชิด หนูอ่ิม, 2559 : 147-170) 

ต่อมาคือกลุ่มงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการแพทย์แผนไทยได้แก่ งานศึกษา การใช้

บริการแพทย์แผนไทย (2541) ของสุกัลญา ยางสองใจ แสดงให้เห็นถึงการแพทย์แผนไทยที่อยู่ใน

สังคมไทย โดยศึกษาถึงการใช้บริการและการให้บริการแพทย์แผนไทยที่ร้านไท ซึ่งตั้งอยู่ในกระทรวง

สาธารณสุข “ร้านไท” เป็นสถานที่ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยรูปแบบใหม่ในลักษณะรูปแบบ

ธุรกิจเฟรนไชนส์ ผลการศึกษาพบว่า ด้วยกระแสการอนุรักษ์นิยม และกระแสความนิยมในการรักษา
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โรคตามธรรมชาติบำบัดที่เป็นการดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ และด้วยการพัฒนาของสื่อที่ทำให้มีคน

รู้จักได้ง่ายมากข้ึน ทำให้การแพทย์แผนไทยกลับมาเป็นท่ีสนใจอีกคร้ัง  

รวมถึงจากผลการศึกษาผู้ใช้บริการที่เลือกมาใช้บริการที่ร้านไทนั้นมีทั้งระยะทางที่ใกล้ท่ี

ทำงานหรือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเพราะร้านไทตั้งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข 

บ้างมาจากการแนะนำจากสื่อหรือผู้ที ่เคยมาใช้บริการและได้รับความพึงพอใจ หรืออาจเป็นผู้ท่ี

เจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องการไปพบแพทย์แผนปัจจุบันเพราะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงทำให้

ตัดสินใจในการเลือกใช้แพทย์แผนไทยในการรักษาและการดูแลสุขภาพของตน โดยภายในร้านไทมี

การบริการขายยาแผนไทย และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ รวมถึงมีบริการนวดกดจุด อบสมุนไพร หรือ

ประคบสมุนไพรอีกด้วย เป็นร้านที่มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่มาใช้บริการนั้นจะเป็นผู้ที่มี

ความสนใจในการแพทย์แผนไทยและเช่ือว่าจะเป็นการส่งเสริมและช่วยอนุรักษ์การแพทย์แผนไทยได้  

โดยในงานศึกษายังได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการแพทย์แผนไทยในสังคมไทยอีกด้วย 

โดยกล่าวว่า การแพทย์แผนไทยในอดีตจะมีลักษณะที่เป็นการแพทย์หลักของสังคมไทย ในสมัยก่อน

จะมีหมอที่ทำหน้าที่ในการรักษาโรค ซึ่งก็ได้แก่หมอแผนไทยหรือหมอแผนโบราณ รักษาอาการ

เจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพร และวิธีการบีบ นวด อบ ประคบต่าง ๆ ซึ่งการที่จะใช้ยาสมุนไพรนั้นผู้ใช้หรือ

หมอจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เป็นอย่างดีจึงจะสามารถทำการรักษาได้ 

ซ่ึงในปัจจุบันน้ีการแพทย์แผนไทยก็ได้กลับมาเป็นท่ีนิยมอีกคร้ัง แต่อยู่ในลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ 

จะอยู่ในลักษณะของการบำรุงและดูแลสุขภาพมากกว่าการรักษา แต่จะมีการใช้การแพทย์แผนไทย

รักษาโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อย เช่น อาการปวดเมื่อยตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย อาการหายใจไม่คล่อง 

หรือการทานยาสมุนไพรเพื่อเป็นการบำรุง สมุนไพรจึงถูกนำมาใช้ในลักษณะของการบำรุงมากกว่า

การรักษา  

อีกทั้งในปัจจุบัน การให้บริการทางการแพทย์แผนไทยเป็นการให้บริการที่เป็นไปในทางธุรกิจ

มากกว่าอย่างอื ่น ให้ความสำคัญกับการบริการที ่ต้องมีค่าตอบแทน แตกต่างจากในอดีตที ่การ

ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยเป็นการรักษาที่ไม่หวังผลตอบแทนมากมาย แต่จะเน้นที่การสืบทอด

ความรู้และวิชาทางการแพทย์เพื่อรักษากันในชุมชน ให้ความสำคัญกับเคารพนับถือของคนในชุมชน

มากกว่า ซึ่งร้านไทก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการให้บริการการแพทย์แผน

ไทยที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบธุรกิจมากขึ้น ทันสมัยมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์

ของยาสมุนไพรให้สะดวกต่อการรับประทานและน่าสนใจมากขึ้น เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบกึ่งสำเร็จรูป 

เพ่ือให้ธุรกิจดำรงอยู่ต่อไปได้ จึงทำให้เห็นว่าถึงแม้การแพทย์แผนไทยจะกลับมามีตัวตนมากข้ึนแต่ก็ยัง

ไม่สามารถแทนการแพทย์แผนปัจจุบันไปได้ เน่ืองจากการแพทย์แผนปัจจุบันยังเป็นระบบการแพทย์

ซึ่งคนทั่วไปให้ความเชื่อถือมากกว่า เพราะอยู่คู ่กับสังคมไทยในระยะหลัง และให้ผลการรักษาท่ี

ค่อนข้างดี แม่นยำและเป็นที ่รู ้จักกันมากกว่า จึงต้องมีการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อความอยู่รอดของ
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การแพทย์แผนไทยและให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของคนในปัจจุบัน แต่ไม่ว่าจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็ยังสามารถคงภูมิปัญญาดั้งเดิมในการรักษาโรคของไทยไว้ภายใต้การ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน (สุกัลญา ยาสองใจ, 2541) 

ในทำนองเดียวกัน งานวิจัย ความรู้ และเจตคติ ต่อการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยของผู้เข้า

รับบริการด้านแพทย์แผนไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม (2553) ของ พิมพร ทองเมือง ใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างประชากรแบบระบุจำนวนเพื่อสำรวจสถานการณ์ของการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

การแพทย์ทางเลือกและธุรกิจสุขภาพในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 414 ราย แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะการนวดแผนไทยเพ่ือ

รักษาโรค เช่นรักษาอาการตกหมอน สะบักจม หรือหัวไหล่ติด และยังมีความรู้เรื่องสรรพคุณของยา

สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคอีกด้วย อย่างเช่น การประคบด้วยสมุนไพรเพื่อลดอาการอักเสบ บวม ช้ำ 

การใช้หัวกระเทียมรักษาโรคกลากเกล้ือน ใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาไข้หวัด เป็นต้น 

ส่วนการเข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทยน้ัน กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ารับบริการด้านการแพทย์แผน

ไทยนั้นตัดสินใจเลือกใช้ด้วยตนเอง จากการสำรวจส่วนใหญ่ยังมีความไม่แน่ใจในการรักษาด้วย

การแพทย์แผนไทยในการรักษาโรคให้เป็นปกติทำให้ไม่เลือกใช้แพทย์แผนไทยในการรักษาอาการ

เจ็บป่วย แต่ก็มีไม่น้อยที่คิดว่าการใช้ยาสมุนไพรสามารถนำมาใช้รักษาได้จริงและมีผลข้างเคียงน้อย

กว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน และแนะนำให้โรงพยาบาลควรนำการแพทย์แผนไทยมาใช้ใน

การรักษาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกหน่ึง

เมื่อรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ผล จึงควรทำการปรับปรุง ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษา

ด้วยการแพทย์แผนไทยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้ารับการรักษา (พิมพร ทองเมือง, 2553 : 40-

46)  

รวมถึงงานวิจัยการใช้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนของประชาชนในจังหวัด

นครสวรรค์ (2542) ของ กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ จากงานศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ได้เริ่มมีการพัฒนา

และสนับสนุนการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐในส่วนของโรงพยาบาลชุมชน

โดยเริ่มต้นจากโรงพยาบาลบรรพตพิสัยซึ่งเป็นแม่แบบในการดำเนินงานด้านแพทย์แผนไทยของ

จังหวัดนครสวรรค์ จะให้บริการด้านการนวดไทย การอบสมุนไพร รวมถึงการผลิตและการใช้สมุนไพร

ในสถานบริการของรัฐ หลังจากนั้นได้ดำเนินการแพทย์แผนไทยในอีก 4 อำเภอตามมา ซึ่งจากสถิติ

ของการให้บริการแพทย์แผนไทยเป็นไปในทางการดูแลสุขภาพ ทำให้การใช้แพทย์แผนไทยรักษา

อาการปวดเมื่อย การอบสมุนไพร หรือการใช้ยาสมุนไพรในภาครวมของทั้งจังหวัดนั้นมีแนวโน้มท่ี

เพิ่มขึ้นทุกปีมากที่สุด ส่วนผู้ที่มารับบริการก็มีทั้งส่วนท่ีกลับมารับบริการตามเดิมและผู้ที่ไม่กลับมา ซ่ึง

ปัจจัยที ่เป็นอิทธิพลหรือเป็นตัวกำหนดในการกลับมาใช้บริการแพทย์แผนไทยนั้นในการศึกษา

ประกอบไปด้วยคุณลักษณะทางด้านประชากร ปัจจัยทางด้านสุขภาพ เช่นลักษณะความเจ็บป่วย หรือ
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การแสวงหาการรักษา เป็นต้น โอกาสในการเข้าถึงบริการ เช่นระยะการเดินทาง รวมถึงความพึงพอใจ

ในการใช้บริการ ทั้งความสะดวก คุณภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการบริการ ในการวิจัยครั้งน้ีจึงเป็นการ

วิจัยเปรียบเทียบลักษณะทางด้านประชากร ปัจจัยทางด้านสุขภาพ โอกาสในการเข้าถึงบริการและ

ความพึงพอใจในบริการของผู้มารับบริการแพทย์แผนไทยที่มารับบริการ และผู้ที่ไม่กลับมารับบริการ

ซ้ำในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดนครสวรรค์ โดยผลการศึกษาพบว่า ท้ังกลุ่มผู้ท่ีกลับมารับบริการซ้ำ 

และไม่กลับมารับบริการซ้ำ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ย 40-45 ปี มากที่สุด ส่วนระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ ของผู้มารับบริการท้ังสองกลุ่มน้ันก็ไม่แตกต่างกัน 

สำหรับลักษณะความเจ็บป่วยของทั้งสองกลุ่ม ความเชื่อว่าสาเหตุของโรคเกิดจากธรรมชาติ 

มากที่สุด และมารับบริการโดยมีอาการเจ็บป่วยนำมาก่อน รวมถึงทั้งสองกลุ่มต่างเคยได้รับการรักษา

จากที่อื่นมาก่อน โดยส่วนใหญ่จะรับการรักษาจากโรงพยาบาลหรือว่าสถานีอนามัยเป็นอันดับแรก 

ร้อยละ 71.1 และ 57.1 ส่วนความเชื่อมั่นในผลการรักษานั้นเชื่อมั่นร้อยละ 72.5 และ 71.3 และใน

กลุ่มที่มารับบริการซ้ำมีความพึงพอใจในบริการในระดับปานกลางมากที่สุดร้อยละ 60.5 ในขณะท่ี

กลุ่มที่ไม่กลับมารับบริการซ้ำมีความพึงพอใจในระดับต่ำถึงร้อยละ 50.0 ซึ่งความพึงพอใจในการ

บริการนั้นมีผลต่อการกลับมารับบริการซ้ำอีกครั้งของผู้ที่มาใช้บริการ ทำให้จากผลการศึกษาสามารถ

นำมาใช้ปรับปรุงงานบริการด้านแพทย์แผนไทย โดยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอแก่ผู้มารับบริการ 

ลดต้นทุนการผลิตสมุนไพรเพื ่อให้ราคาถูกลงโดยปลูกสมุนไพรในชุมชน และการปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้มารับบริการกลับมาใช้บริการทางแพทย์แผนไทยเพิ่มมาก

ข้ึน (กิตติวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ, 2542) 

เช่นเดียวกับงานวิจัย การตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนผู้มาใช้

บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี (2560) ของขวัญชนก เทพปัน และคณะ ที่แสดงให้เห็น

ถึงการตัดสินใจเลือกรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยของผู้ป่วย โดยทำการศึกษาที่โรงพยาบาลดำเนิน

สะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดบริการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เป็นทางเลือกในการ

ดูแลรักษาสุขภาพประชาชน และในปีพ.ศ. 2543 ได้ดำเนินโครงการรักษ์สุขภาพแบบผสมผสาน มีการ

ใช้การแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเกิดโรค

เรื้อรัง ซึ่งการที่โรงพยาบาลได้จัดบริการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันทำให้ประชาชน

เกิดความเช่ือถือและม่ันใจในแพทย์แผนไทยมากข้ึน อีกท้ังนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมบริการแพทย์

แผนไทยจากกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้โรงพยาบาลจัดสถานที่ให้บริการที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์

ครบถ้วนเพียงพอให้แก่แพทย์แผนไทยเพื่อให้มีบริการที่เป็นมาตรฐานและพร้อมรองรับผู้เข้าใช้บริการ

ท่ีคาดหวังการบริการท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัยจากสถานพยาบาลท่ีมีช่ือเสียงและไว้ใจได้ 

แต่การใช้บริการแพทย์แผนไทยนั้นยังคงมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับการรักษาแบบแพทย์แผน

ปัจจุบันที่มักจะเป็นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจรักษาเสมอ โดยส่วนใหญ่การใช้บริการแพทย์แผนไทย
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ของประชาชนจะมาใช้บริการนวดมากที่สุด รองลงมาคือการประคบสมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพร 

ทำให้สถิติผู ้มาใช้บริการเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพ มีความรู้เบื ้องต้น

เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยจากการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสารมวลชนและจากคำแนะนำของผู้ที่เคยใช้

บริการ โดยจะเข้าใช้บริการเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเพื่อบรรเทาอาการในขั้นต้น โดยเฉพาะอาการ

ปวดเมื่อยซึ่งสามารถรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยได้ และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจาก

การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันท่ีมีมูลค่าสูงกว่าได้ (ขวัญชนก เทพปัน และคณะ, 2560 : 80-92)  

การประเมินความพึงพอใจของผู ้รับบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลของรัฐ 

จังหวัดอุดรธานี ของชนม์นิภา นามแสง และอัจฉราวรรณ โตภาคงาม เป็นการสำรวจความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ในโรงพยาบาลรัฐจำนวน 17 

แห่ง ในจังหวัดอุดรธานีที่มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย โดยจากการศึกษาพบว่าผู้ที่เข้ารับบริการ

มากที่สุดจะเป็นเพศหญิง และการบริการที่เข้ารับมากที่สุดคือการนวด และปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับ

บริการขึ ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 อย่าง ได้แก่ ปัจจัยโน้มนำท่ีมีอยู่ก่อนจะเกิดการเจ็บป่วย ปัจจัย

สนับสนุนที่เสริมความสามารถแต่ละบุคคลในการใช้บริการสุขภาพ และปัจจัยด้านความจำเป็นที่เกิด

จากการรับรู้ความเจ็บป่วยของแต่ละบุคคล โดยพบว่าปัจจัยลักษณะทางด้านประชากร กลุ่มอาการ

ที่มาใช้บริการ หรือประเภทที่เข้ารับบริการ ทำให้เกิดความคาดหวังในผลการรักษาและส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการเข้ารับบริการ และปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือด้านความพร้อมในการบริการของสถานท่ี

บริการและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานบริการที่มีขนาดเล็กกว่าก็สามารถใกล้ชิดและ

เป็นกันเองได้มากกว่า เจ้าหน้าที่จะต้องให้บริการที่ดี สนใจและเอาใจใส่ผู้ที่เข้ารับบริการ ซึ่งจะทำให้

เกิดความพึงพอใจในการเข้ารับบริการได้ (ชนม์นิภา นามแสง และอัจฉราวรรณ โตภาคงาม, 2559 : 

77-89) 

รวมถึงงานวิจัย การเลือกแบบแผนการรักษาการเจ็บป่วยของครัวเรือนในพื้นที่ชนบท

อีสาน (2561) ของสังคม ศุภรัตนกุล ที่ศึกษาถึงการเลือกแบบแผนการรักษาการเจ็บป่วยของ

ครัวเรือนในชนบทอีสาน ประกอบด้วย การแพทย์แผนปัจจุบัน ภูมิปัญญาชาวบ้าน การแพทย์แผน

ไทย และการแพทย์ทางเลือก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการแพทย์แบบพหุลักษณ์ที่อยู่ร่วมกันใน

สังคมชนบทอีสาน ไม่ได้มีเพียงแค่การแพทย์ใดการแพทย์หนึ่งเท่านั้น หากแต่มีตัวเลือกให้แก่คนใน

ชุมชนสามารถที่จะเลือกระบบการแพทย์ในการรักษาความเจ็บป่วยให้แก่ตัวเองได้ โดยพิจารณาจาก

ความเช่ือ ค่านิยม และทัศนคติของแต่ละคน  

จากการศึกษาพบว่าครัวเรือนในพื้นที่ชนบทอีสานมีการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็น

อย่างดี แม้ว่าการรับรู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยการรับรู้ 2 

ประการคือ ปัจจัยภายในได้แก่ ค่านิยม ความสนใจ และประสบการณ์เดิม เป็นต้น และปัจจัย

ภายนอกได้แก่ วัฒนธรรม ความเชื่อ การบอกเล่า และคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และ
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สาธารณสุข ทำให้รับรู้เรื่องราว สถานการณ์ความเจ็บป่วย และมีความเชื่อมั่นในการรักษาแตกต่างกัน

ไป ถือเป็นทุนทางสังคมที่คอยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในครัวเรือน

ในพ้ืนท่ีชนบทอีสาน  

โดยครัวเรือนในพื้นที่ชนบทอีสานที่มีความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี 

กลุ่มนี้จะเลือกใช้แบบแผนการรักษาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน จะไม่เลือกใช้แบบ

แผนการรักษาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 

เพราะจะเห็นได้จากการเลือกแบบแผนการรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านหรือแพทย์พื้นบ้าน และ

การแพทย์ทางเลือกที่มีผู้ใช้บริการน้อยกว่าแบบแผนการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน ในขณะท่ี

หากครัวเรือนได้รับจากบุคคลในครัวเรือน จากเพื่อน หรือบุคคลใกล้ชิดส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับ

การเลือกใช้แบบแผนการรักษาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนไทย แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน และด้วย

การแพทย์ทางเลือก แต่ถ้าหากเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมในการดูแลสุขภาพจากเจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขจะสัมพันธ์กับการเลือกใช้แบบแผนการรักษาการเจ็บป่วยด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน

มากกว่า (สังคม ศุภรัตนกุล, 2561 : 12-22) 

อีกท้ังงานวิจัยการศึกษาสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานของสถานพยาบาล

แผนโบราณภาคกลาง (2544) ของพรรณี ภิญญรัตน์ โดยศึกษาถึงสถานการณ์ รูปแบบการ

ดำเนินงาน ของผู้ให้บริการปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางในการการศึกษา

เฉพาะสถานพยาบาลที่ตั ้งอยู ่ในภาคกลาง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยเจ้าของหรือแพทย์ประจำ

สถานพยาบาล จำนวน 137 แห่ง เจ้าหน้าที่กองการประกอบโรคศิลปะ จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าท่ี

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 4 แห่ง  

จากผลการศึกษาพบว่าสถานบริการท่ีพบมาก มีล ักษณะการให้บริการ 3 แบบ คือ

สถานพยาบาลแผนโบราณไทย สถานพยาบาลแผนโบราณจีน และสถานพยาบาลที่เปิดเพื่อการนวด

และพบว่าแพทย์แผนโบราณที่ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลแผนโบราณมีแนวโน้มเป็นผู้หญิงมากข้ึน 

และผู้ประกอบการสวนใหญ่มีใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมแผนโบราณ แต่ก็ยังมีบางส่วนท่ีไม่มี

อยู่ โดยในสถานพยาบาลจะมีการให้บริการทั้งการตรวจรักษา การจำหน่ายยา การนวด การอบ

สมุนไพร นอกจากนั้นยังมีบางแห่งเปิดเป็นโรงเรียนสอนทางด้านการแพทย์แผนไทยอีกด้วยด้วย ซ่ึง

รายได้หลักของสถานพยาบาลจะมาจากการจำหน่ายยาสมุนไพรมากที่สุด โดยรองลงมาคือการนวด

และการอบสมุนไพร ส่วนลักษณะของสถานพยาบาลแผนโบราณ พบว่าในย่านคนจีน มีสถานพยาบาล

แผนโบราณ จำนวนมากที่ให้บริการด้วยวิธีการของการแพทย์แผนจีน ซึ่งสถานพยาบาลประเภทนี้จะ

สามารถมองเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน กล่าวคือจะมีความเป็นระเบียบ สะอาด และแพทย์ประจำ

สถานพยาบาลจะแต่งตัวสะอาด ซึ่งแตกต่างกับสถานบริการแผนโบราณของไทย ที่มีทั้งแยกเป็น

สถานพยาบาลต่างหากและอยู่รวมกับท่ีอยู่อาศัย ขาดความเป็นระเบียบ  
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นอกจากน้ีปริมาณของผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการในสถานพยาบาลแผนโบราณพบว่ามีผู้มาใช้บริการ

ค่อนข้างน้อย และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานพยาบาลแผนโบราณท่ีพบ คือความ

ไม่ชัดเจนและคล่องตัวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทำให้มีผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมายอยู่ รวมถึงขาด

การพัฒนา การสนับสนุน งานวิชากร และการควบคุมดูแลจากภาครัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาด

งบประมาณในการพัฒนาสถานพยาบาล ทำให้ภาพลักษณ์ของหมอแผนโบราณยังขาดความน่าเชื่อถือ 

วิธีการรักษายังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการมาใช้บริการและการยอมรับจากคนในสังคมยอมรับ 

(พรรณี ภิญญรัตน์, 2544) 

จึงเห็นได้ว่างานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการใช้บริการแพทย์แผนไทยทำให้เห็นว่าในปัจจุบัน

การแพทย์แผนไทยเปรียบเสมือนตัวเลือกในการรักษามากกว่าการเป็นแพทย์แผนหลักของประเทศ

และยังไม่สามารถทำให้คนเชื่อใจและมั่นใจในการรักษาว่าจะหายจากโรคได้เทียบเท่าการแพทย์แผน

ปัจจุบัน เพราะยังขาดความน่าเชื่อถือในการรักษาอยู่ ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการก็จะเลือกใช้เพื่อดูแล

สุขภาพหรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเสียมากกว่า โดยเฉพาะการนวดรักษาโรคหรือการประคบ

สมุนไพร ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด อีกทั้งยังทำให้เห็นถึงการพัฒนาโดยการนำแพทย์แผนไทยเข้าสู่

โรงพยาบาลและสถานบริการของรัฐแต่ก็ล้วนยังมีปัญหาและไม่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้บริการมาก

เท่าท่ีควร  

ส่วนท่ีสองคืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการนำแพทย์แผนไทยเข้าสู่โรงพยาบาลและสถานบริการ

ของสาธารณสุข โดยกระบวนการทำงานของแพทย์แผนไทยเห็นได้จากงานศึกษา การศึกษาศักยภาพ

การแพทย์แผนไทยในหน้าที่เป็นทางเลือกของการรักษาโรคที่มีข้อจำกัด (2558) ของ สิทธิศักด์ิ 

กองมา แสดงให้เห็นถึงการนำยาสมุนไพรเข้าสู่ยาบัญชีหลัก และการรักษาโรคของการแพทย์แผนไทย

ที่สามารถไปทดแทนวิธีการรักษาโรคของแผนปัจจุบันที่มีข้อจำกัดได้ โดยศึกษาที่ระบบบริการสุขภาพ

ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์  

ภายในงานศึกษาได้กล่าวถึง นโยบายของกระทรวงในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ให้เป็น

ส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการบริการการแพทย์

แผนไทย ผสมผสานเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเป็นอีกทางเลือกใน

การรักษาอาการเจ็บป่วยแทนการแพทย์แผนปัจจุบัน อีกทั้งยังมีนโยบายในการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือ

ทดแทนยาแผนปัจจุบัน โดยงานการแพทย์แผนไทย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงาน จำนวน 11 คน โดยปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน 8 คน และในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 คน  

จากผลการศึกษาชุดความรู้การรักษาเฉพาะโรคของการแพทย์แผนไทยที่วิทยาลัยการแพทย์

พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนโรคที่แผน

ปัจจุบันพบการรักษาโรคด้วยยาแผนไทยตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ได้แก่ โรคสะเก็ดเงิน โรค
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กระเพาะอาหาร ริดสีดวงทวารหนัก โรคลมผิดเดือน อาการปวดประจำเดือน อาการประจำเดือนมา

ไม่ปกติ และการรักษาด้วยมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนไทย ได้แก่ โรคอัมพาต โรคอัมพฤกษ์ 

โรคไหล่ติด โรคน้ิวล็อก อาการสะบักจม อาการคอตกหมอน  

การทำหน้าท่ีของแพทย์แผนไทย ในการตรวจวินิจฉัย พบว่า ส่วนใหญ่แพทย์แผนไทยไม่ได้รับ

มอบหมายให้ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการเป็นหน้าท่ี

ของแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากนี้การรักษาอาการเจ็บป่วยให้ความสำคัญไปที่กลุ่มอาการปวด โรค

อัมพาต และกลุ่มโรคอาการติดขัดเฉพาะที่ ซึ่งแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่ขาดทักษะความชำนาญในการ

รักษาอาการเจ็บป่วย ทั้งการตรวจวินิจฉัย เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เพื่อหาทางรักษาอาการ

เจ็บป่วย รวมถึงมีการใช้ยาแผนไทยในการรักษาอาการโรคอื่น ๆ แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของยา

สมุนไพรที่เลือกใช้จะต้องใช้ยาที่มีอยู่ในบัญชียาของสถานบริการนั้น จึงเป็นปัญหาในการทำงานของ

แพทย์แผนไทยท่ีต้องได้รับการพัฒนา (สิทธิศักด์ิ กองมา, 2558 :175-186) 

โดยการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการของรัฐนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยการประเมินการใช้ยา

จากสมุนไพรและความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการใช้ ในโรงพยาบาลลอง จังหวัด

แพร่ (2552) ของ คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต โดยศึกษาการใช้ยาจากสมุนไพร การรักษาด้วยยาจาก

สมุนไพร ทั้งระบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย และความคิดเห็นของบุคลากรทางแพทย์ต่อการใช้ยาจาก

สมุนไพรในโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากผู้ป่วยที่ได้รับยาจากสมุนไพรใน

เดือน กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 287 คน ซึ่งได้รับยาจากสมุนไพร จำนวน 300 ครั้ง และบุคลากร

ทางการแพทย์ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ยาจากสมุนไพร ที่อยู่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลอง ในเดือน

กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 44 คน  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรร่วมกับการใช้ยาแผน

ปัจจุบันมากที่สุด เป็นการผสมผสานไปกับยาแผนปัจจุบัน และเป็นการใช้ยาจากสมุนไพรเพียงชนิด

เดียว ซึ่งผู้ป่วยที่ใช้ยาจากสมุนไพรส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากสมุนไพร มี

ส่วนน้อยที่พบการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น พบอาการผื่นคันตามร่างกายในผู้ป่วยที่ใช้ฟ้าทะลาย

โจรแคปซูล ผื่นคันบริเวณที่ทาในผู้ป่วยที่ทายาหม่องไพล และท้องผูกใน ผู้ป่วยที่ใช้เพชรสังฆาต

แคปซูล โดยท้ังหมดเป็นอาการท่ีไม่รุนแรง  

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ายาจากสมุนไพรทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์

จากการใช้ยาน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน รวมถึงเชื่อมั่นในระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตยาจาก

สมุนไพรในประเทศไทยและโรงพยาบาลชุมชน แต่มีความไม่แน่ใจว่ายาจากสมุนไพรสามารถรักษาโรค

ให้หายได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน และให้ผลการรักษาที่เร็วกว่ายาแผนปัจจุบันหรือไม่ อีกทั้งยาจาก

สมุนไพรต้องรับประทานต่อครั้งในปริมาณที่มากกว่ายาแผนปัจจุบัน และมีรูปลักษณ์ เช่น กลิ่น สี 

และรสชาติท่ีไม่น่ารับประทาน มีจำนวนรายการยาน้อย ไม่ครอบคลุมโรค ทำให้ไม่สะดวกต่อการ
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เลือกใช้ในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงแพทย์เองยังเห็นว่ามีข้อมูลสนับสนุนการใช้ยาจากสมุนไพรในระยะ

ยาวไม่มากนัก และองค์ความรู้ในเรื่องยาจากสมุนไพรของผู้สั่งใช้ยังไม่เพียงพอที่จะเลือกใช้ยาจาก

สมุนไพรในการรักษาผู้ป่วย ส่วนบุคลากรทางการแพทย์มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการส่งเสริมการใช้

ยาจากสมุนไพร แต่ส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่ายาจากสมุนไพรมีประสิทธิผลในการรักษาดีกว่ายาแผน

ปัจจุบันเหมือนกลุ่มผู้ใช้ยา อาจเนื่องมาจากนโยบายการส่งเสริมการ ใช้ยาจากสมุนไพรในระดับ

จังหวัดยังไม่ชัดเจน โดยการใช้ยาจากสมุนไพรให้อยู ่ในดุลยพินิจของแต่ละโรงพยาบาล แต่การ

ดำเนินงานยังขาดการกระตุ้นและส่งเสริม จึงควรหาแนวทางเพื่อให้เกิดการยอมรับและส่งเสริมในการ

ใช้ยาจากสมุนไพรในผู้ท่ีเก่ียวข้องให้มากกว่าน้ี (คัทลียากรณ์ ไวโอเร็ต, 2552)  

ในทำนองเดียวกันกับการศึกษาการให้บริการแพทย์แผนไทยของสถานบริการภาครัฐใน

จังหวัดเชียงใหม่ (2558) ของจิติมา เสนาไชย และคณะ ที่มีการให้บริการรักษาด้วยการนวดประคบ

เป็นส่วนใหญ่เช่นกัน โดยในงานจะศึกษากระบวนการและประสิทธิภาพในการให้บริการแพทย์แผน

ไทยที่โรงพยาบาลของรัฐที ่ให้บริการการแพทย์แผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่งคือ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลแม่ออน โรงพยาบาลสันทราย และ

หน่วยบริการย่อยของโรงพยาบาลดังกล่าว ได้แก่ วัดต้นเหียวและวัดห้วยเกี ๋ยง ซึ่งสถานบริการ

การแพทย์แผนไทยในการศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์การให้บริการ มีกระบวนการคัดกรองผู้ที่มา

ขอรับบริการเพื่อตรวจสุขภาพร่างกายก่อนการรักษา มีการประเมินอาการก่อนและหลังการรักษา 

ตลอดจนถึงให้การแนะนำดูแลสุขภาพหลังการรักษาเพ่ือรักษาสมดุลให้แก่ร่างกายอีกด้วย 

ผู้ที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เป็นข้าราชการเพราะสามารถเบิก

ค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ สาเหตุในการมารับการรักษาส่วนใหญ่ตั้งใจมาถึงแม้จะไม่มีอาการเจ็บป่วย 

รองลงมาคือ มีอาการเจ็บป่วย มีวัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ถัดไปอีกคือ มาเพ่ือ

นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่มีอาการท่อนบนของร่างกาย และผู้ใช้บริการส่วนมากมาจาก

คำแนะนำของแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล รองลงมาจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จัก และ

การรักษาที่ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ นวด ประคบ แช่เท้า รองลงมาคือ นวด ประคบ โดยการให้บริการ

จะมีแพทย์เป็นผู้ตรวจรักษาและประเมินอาการ รวมถึงจัดการรักษาให้ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้

คำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลังการรักษาอีกด้วย และที่สำคัญคือ เมื่อเข้ารับการรักษาแล้วหายจาก

อาการเจ็บป่วยหรืออาการทุเลาลงจากก่อนการรักษา และได้รับความพึงพอใจจากการบริการที่ดีก็จะ

กลับมาใช้บริการอีกคร้ัง (จิติมา เสนาไชย และคณะ, 2558 : 70-82)  

รวมถึงงานศึกษา ความพร้อมของการให้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล จังหวัดลพบุรี (2558) ของสุกัญญา คุ้มโพธิ์ ศึกษาการวัดระดับความพร้อมของการ

ให้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดลพบุรี รวมถึงศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคที่มีต่อการให้บริการด้วย โดยใช้วิธีการศึกษาเป็นแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
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และการสนทนากลุ่ม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า จังหวัดลพบุรีมีนโยบายสนับสนุนการเข้าถึงบริการ

การแพทย์แผนไทยและให้ผสมผสานอยู่ในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยยกระดับและพัฒนาใน

ส่วนของโรงพยาบาลส่วนตำบลทุกแห่ง และให้มีการใช้แพทย์แผนไทยในการรักษาเป็นอีกหน่ึง

ทางเลือกสำหรับผู้มารับบริการ ซึ่งการแพทย์แผนไทยท่ีจัดให้บริการในโรงพยาบาลนั้นส่วนใหญ่เป็น

การรักษาโดยการใช้สมุนไพร และทำงานเชิงรุกในชุมชนโดยการออกเยี่ยมดูแลสุขภาพผู้ป่วยตามบ้าน

ด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน แต่ปัญหาที่มีคือข้อจำกัดของบุคลากรยังมีน้อยมากเม่ือ

เทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการ และความไม่เข้าใจของบุคลากรในการทำงานของระบบการแพทย์แผน

ไทยเพราะยังไม่มีความชัดเจนมากนักในปัจจุบัน รวมถึงสมุนไพรที่มีไม่เพียงพอ ทำให้เป็นอุปสรรคใน

การทำงานของแพทย์แผนไทย จึงควรสนับสนุนให้มีบุคลากรมากขึ้น พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุน

ในการใช้สมุนไพรที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (สุกัญญา 

คุ้มโพธ์ิ, 2558)  

จากปัญหาการขาดแคลนของบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยจึงสอดคล้องกับงานศึกษา การ

สำรวจการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2557 (2559) โดยมณฑกา ธีรชัยสกุล และคณะ แสดงให้เห็นถึงความ

พร้อมและความสามารถในการนำแพทย์แผนไทยเข้าทำงานร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยศึกษาถึง

ข้อมูลในการนำแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเข้ามาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นร่วมกันใน

สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจะดูจากจำนวนครั้งที่มีผู้มาใช้บริการในส่วนของผู้ป่วย

นอก ผลการศึกษาสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนครั้งของบริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือกคือจำนวนบุคลากรและศักยภาพทางคลินิก ควรที่จะมีการส่งเสริมด้าน

กำลังคนและพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการให้มีความรู้เพียงพอในการให้บริการแก่ผู้ที่เข้ารับบริการ

ของแพทย์แผนไทย และที่สำคัญ คือปัญหาในเรื่องของการบรรจุบุคลากรในหน่วยงานแพทย์แผนไทย

ซ่ึงยังคงเป็นปัญหาอยู่ บุคลากรควรได้รับการบรรจุและได้รับค่าตอบแทนท่ีน่าพอใจเพ่ือให้มีกำลังใจใน

การทำงาน เป็นการส่งเสริมกำลังคนให้มีมากข้ึน (มณฑกา ธีรชัยสกุล และคณะ, 2559 : 117-127)  

ดังนั้นในอนาคตการพัฒนาบุคลากรการแพทย์แผนไทยจึงควรมีการพัฒนาและส่งเสริมมาก

ขึ้น เห็นได้จากงานศึกษาเรื่อง การสาธารณสุขไทยกับการวางแผนกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย

ในปี พ.ศ. 2569 (2561) ของ รัชนี จันทร์เกษ และคณะ ภายในงานศึกษาได้กล่าวถึงคำนิยาม

เกี ่ยวกับกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยว่าแพทย์แผนไทย (พท.) หมายถึง ผู ้ประกอบวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ส่วนผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ผช.พท.) หมายถึง ผู้ที่ผ่านการอบรม

หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ซึ่งผ่าน

การรับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย และสถาบันการศึกษา หมายถึงสถาบันที่จัดการศึกษาระดับ
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ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ท่ีสภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 

โดยในงานศึกษาใช้แบบสอบถามในการสำรวจข้อมูลกำลังคนด้านแพทย์แผนไทยในสถาน

บริการภาครัฐ ใน 77 จังหวัด กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จำนวน 28แห่ง 

โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จำนวน 88 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จำนวน 780 แห่ง และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 9,777 แห่งทั่วประเทศ การสำรวจข้อมูลการผลิต

กำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรีที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองจำนวน 27 แห่ง

ระหว่างปีพ.ศ. 2549–2558 ประกอบด้วย สาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 18 แห่ง และสาขา

การแพทย์แผนไทยประยุกต์จำนวน 9 แห่ง ซึ่งพบว่ากำลังคนแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทย

ประยุกต์มีการกระจายตัวอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนมากท่ีสุด ตามด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันกำลังคนในการแพทย์แผนไทยนั้นต่ำกว่าความ

ต้องการกำลังคนที่จะต้องมีทั้งจำนวนแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 10,583 ต่อ

ความต้องการ 13,842 คน และ จำนวน 6,127 ต่อความต้องการ 9,922 คน แต่ในอนาคตจาก

แผนการผลิตกำลังคนอีก 1,080 คนต่อปี ในปีพ.ศ. 2569 จึงจะมีกำลังคนเกินความต้องการ ในขณะท่ี

การเพิ่มของประชากรในประเทศไทยจะลดลงเรื่อย ๆ ในช่วง 10 ปี จำนวนประชากรไทยจะเพิ่มอยู่

ประมาณ 1 ล้านคน แต่อัตราการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจ

ส่งผลดีในการดูแลผู้สูงอายุท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนยุทธศาสตร์ในการ

เพิ่มกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550-2559 รวมถึงจะต้องมีการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ให้

เป็นหนึ่งในระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อลดช่องว่าง

ในการทำงานระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน (รัชนี จันทร์เกษ และคณะ, 2561: 254-

266) ทำให้เห็นว่าในปัจจุบันถึงแม้การแพทย์แผนไทยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแต่ก็ควรที ่จะให้ความสำคัญกับกำลังคนในการบริการด้วย โดยเฉพาะในชนบทอย่าง

โรงพยาบาลส่วนตำบลที่ต้องการกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ

เช่นกัน (รัชนี จันทร์เกษ และคณะ, 2561 : 254-266) 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมในกลุ่มน้ีทำให้เห็นถึงการพัฒนาการของแพทย์แผนไทยใน

สังคมและการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นของแพทย์แผนไทยจากการเปิดรับของคนในสังคม ทั้งการ

เลือกใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมากขึ้น และการนำการแพทย์แผนไทยเข้าผสมผสานกับการ

รักษาในสถานบริการของสาธารณสุข ทำให้ผู้มาใช้บริการสามารถเข้าถึงแพทย์แผนไทยได้สะดวกมาก

ขึ้น และมีการนำสมุนไพรเข้ามาใช้ร่วมกับระบบโรงพยาบาลอีกด้วย แต่ก็ยังทำให้เห็นถึงสถานการณ์

ปัญหาของการแพทย์แผนไทยท่ีกำลังดำรงอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกัน  
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนี้ทำให้ผู้ศึกษาทราบถึงความหมายและประวัติความ

เป็นมาของการแพทย์แผนไทยในสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เป็นส่วนหน่ึง

ในระบบการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ของกระทรวงสาธารณสุขได้ และการร่วมกันในการ

ทำงานเพื่อพัฒนาแพทย์แผนไทยเพื่อให้บรรลุโครงการยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาแพทย์แผนไทยของ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

บทต่อไปจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยและการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการแพทย์หายไปตั้งแต่ยุคของการรุ่งเรือง ร่วงโรย และ

การกลับมาอีกครั้งในปัจจุบัน และยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกท่ีทำให้เกิดโครงการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบข้ึน 
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บทที่ 3  

 

ความเป็นมาและการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

 

เนื้อหาในบทน้ีประกอบไปด้วย 2 ประเด็น คือกล่าวถึงประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ

แพทย์แผนไทยเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันโดยสังเขป และประเด็นที่สองคือ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการเกิดข้ึนของโครงการโรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยต้นแบบ  

 

1. ประวัติศาสตร์และการพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

 การแพทย์แผนไทยดำรงอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน แต่ในช่วงระยะเวลาหน่ึงแพทย์แผนไทยได้

เลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากการเข้ามาของอิทธิพลตะวันตกและทำให้การแพทย์ตะวันตกได้

เข้ามามีอิทธิพลในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมไทยด้วยเช่นกัน แต่ในปัจจุบันเริ่มมีการตระหนักถึง

ความสำคัญของการแพทย์แผนไทยมากขึ้น ประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้นจึงมีตั้งแต่ช่วงเวลาท่ี

รุ่งเรืองและเลือนหาย จนถึงช่วงเวลาที่กลับมาได้อีกครั้ง โดยจะนำเสนอตามลำดับตั้งแต่ การแพทย์

แผนไทยในสมัยก่อนการเข้ามาของอิทธิพลตะวันตก การเลือนหายไปของแพทย์แผนไทย และการ

ฟ้ืนฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทย ดังน้ี 

 

 1.1 การแพทย์แผนไทยในสมัยก่อนการเข้ามาของอิทธิพลตะวันตก 

ประวัติการแพทย์แผนไทยเท่าที่มีการบันทึกเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัย จาก

หลักฐานศิลาจารึกของอาณาจักรขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เกี่ยวกับการสร้างสถานพยาบาล

หรือที่เรียกว่า อโรคยาศาลาอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบัน และกำหนดผู้ที่ทำหน้าที่ในการรักษา

อย่างชัดเจน คือหมอ พยาบาล เภสัช ผู้จดสถิติ และผู้ปรุงอาหารและยา (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, 

2542 : 31) แต่เมื่อเข้าสู่สมัยสุโขทัย ระบบการรักษาผู้ป่วยคือ การนำผู้ป่วยไปรักษากับหมอเพื่อให้

หมอจัดยารักษาให้แล้วกลับมาดูแลต่อที่บ้านโดยญาติพี่น้อง ทำให้อโรคยาศาลาไม่ปรากฏในสมัย

สุโขทัย รวมถึงโรงพยาบาลที่ชาวตะวันตกเสนอพระมหากษัตริย์คือ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชใน

การสร้างโรงพยาบาลขึ้น แต่ก็ต้องล้มเลิกไป เพราะชาวบ้านต่างคิดว่าศาลาเจ็บป่วยเหล่านี้ก็ไม่ต่างกับ

เรือนตายของคนไข้ จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมในการสร้างโรงพยาบาลในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้ผู้ที่มี

ความรู้ในการรักษาแพทย์แผนไทยในสมัยสุโขทัยซึ่งอนุมานจากการใช้สมุนไพรคือ หมอกลางบ้านท่ี                 
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เรียกว่า หมอเชลยศักด์ิ1 รักษาอาการเจ็บป่วยโดยการใช้สมุนไพร รวมกับพุทธศาสตร์และไสยศาสตร์ 

เพราะมีการค้นพบตุ๊กตาเสียกบาลเป็นจำนวนมากที่สร้างขึ้นในการแก้บนเมื่อเจ็บไข้ รวมถึงวัดและ

พระสงฆ์ก็ถือเป็นผู้ที่มีอำนาจ และมีความรู้การแพทย์แผนไทยในการรักษาอาการเจ็บป่วยในยุคสมัย

สุโขทัยด้วยเช่นกัน (ประทีป ชุมพล, 2556 : 10-11)  

จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา หลักฐานที่แสดงถึงการรักษาตามแบบแผนไทยคือ มีการรวบรวม

ตำรายาข้ึนเป็นคร้ังแรก เรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์ คือการรวบรวมเอาตำรับยาท่ีหมอในราช

สำนักซึ่งถวายพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นโดยมีการอธิบายสมุฏฐานแห่งโรคตามหลักทฤษฎีธาตุทั้ง 4 

และกล่าวอ้างอิงถึงคัมภีร์มหาโชติรัตน์ และคัมภีร์โรคนิทาน (เนื้อหาในคัมภีร์มีกล่าวไว้โดยสังเขปใน

หัวข้อท่ี 3 ขั้นตอนในการรักษาแพทย์แผนไทย หน้า 58-60) ซึ่งถือกันว่าเป็นคัมภีร์แพทย์ที่สืบทอดมา  

แต่โบราณ ภายหลังถูกรวบรวมและชำระคัมภีร ์รวม 14 คัมภีร ์ในสมัยรัชกาลที ่ 5 (โกมาตร                  

จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 66)  

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เกิดการรวบรวมตำราแพทย์แผนไทยขึ้น สืบทอดรูปแบบ

การแพทย์แผนไทยมาจากสมัยอยุธยา โดยในรัชกาลที่ 1 โปรดให้ตั ้งตำรายาขึ้นที่วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม เมื่อปี พ.ศ. 2328 และในปี พ.ศ. 2355 รัชกาลที่ 2 โปรดให้ตั้งตำราโรงพระโอสถจาก

การรวบรวมตำรายาจากหมอหลวง หมอพื้นบ้าน และหมอพระ และในปีพ.ศ. 2364 โปรดให้มีการ

จารึกตำรายาที่วัดราชโอรสหลังการระบาดของอหิวาตกโรคอย่างรุนแรงในปี พ.ศ. 2363 โดยตำรา  

จะเป็นตำรายารักษาโรคเด็ก โรคสตรี โรคบุรุษ และโรคอ่ืน ๆ (ประทีป ชุมพล, 2556 : 17-22) รวมถึง

ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ยังเกิดการรวบรวมตำรายาครั้งสำคัญขึ้นที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในปี พ.ศ. 

2375 ซึ่งตามประวัติตำรายาวัดพระเชตุพนฯได้บันทึกไว้ว่า “ทรงดำรัสสั่งให้พระยาบำเรอราชแพทยา 

ให้เป็นผู้สืบเสาะแสวงหาตำรายา และตำรา ลักษณะโรคทั้งปวง ตามพระราชาคณะและข้าราชการ 

ตลอดจนราษฎรผู้ใดมีตำรายาดี ขอให้จดสรรพคุณยานั้น ๆ มาถวาย เพื่อจะได้ตรวจสอบ และจดลง

เป็นตำราไว้ ครั้งนั้นมีผู้นำตำรายาตำราสมุฏฐาน และวิธีบำบัดโรคซึ่งเคยใช้ เคยเห็นคุณหมอมาถวาย

ตามพระราชประสงค์เป็นอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จารึกลงในแผ่นศิลาประดับไว้ในท่ี

ต่าง ๆ ศาสตร์ที่จารึกไว้มีการบริหารร่างกาย (ฤๅษีดัดตน) เวชศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หัตถศาสตร์ (แผน

หมอนวด)” (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 82) มีการปลูกสมุนไพรที่จำเป็นต้องใช้และหายากไว้

เป็นจำนวนมาก ทรงให้ปั้นรูปฤๅษีดัดตนท่าต่าง ๆ อีกด้วย และจากการรวบรวมตำรายาในสมัยกรุง

 
1หมอเชลยศักดิ์ คือหมอที่ไม่ได้รับราชการ ฝึกฝนเล่าเรียนจากบรรพบุรุษที่เป็นหมออยู่ก่อน 

หรือศึกษาจากตำรา โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ทฤษฎีแพทย์แผนไทยเช่นเดียวกับหมอหลวง หมอเชลย

ศักดิ์ส่วนใหญ่จะเป็นหมอที่มีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มากทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ และโดยทั่วไปมักจะ

เป็นผู้ชาย (วิชัย โชควิวัฒนและคณะ, 2554 : 32) 
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รัตนโกสินทร์ตอนต้นและจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้นในรัชกาลที่ 3 ทำให้ภาพรวมของ

การแพทย์แผนไทยมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ในระยะนั้น การแพทย์ตะวันตกก็ได้เข้ามามาก

เช่นเดียวกัน คือคณะมิชชันนารีโดยการนำของนายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ โดยเข้ามาเผยแพร่การ

รักษาแบบการแพทย์ตะวันตก เช่นการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ และใช้ยาเม็ดควินินรักษาโรคไข้จับส่ัน 

เป็นต้น (วุฒิ  วุฒิธรรมเวช และคณะ, 2555: 35-36) 

 1.2 การเลือนหายไปของแพทย์แผนไทย 

 การแพทย์แผนไทยได้เริ่มเลือนหายไปเมื่ออิทธิพลของการแพทย์ตะวันตกเข้าสู่สังคมในสมัย

รัชกาลที ่ 4 พระองค์ทรงได้เรียนรู ้เกี ่ยวกับแพทย์แผนตะวันตกจากหมอสอนศาสนาและคณะ

มิชชันนารี โดยเฉพาะหมอบรัดเลย์ผู้มีอิทธิพลต่อพระองค์เป็นอย่างมาก การเข้ามาของหมอบรัดเลย์ 

ซึ่งเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2378 แต่ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โดย

หมอบรัดเลย์ได้มีโอกาสถวายการรักษาให้พระองค์ รวมถึงเจ้านายระดับสูงอีกหลายคน แต่หมอ 

บรัดเลย์เริ่มมีชื่อเสียงมากขึ้นจากการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ ซึ่งเป็นงานที่สร้างความรู้จัก และการ

ยอมรับให้แก่หมอบรัดเลย์ในสังคมไทย และยังจัดพิมพ์คัมภีร์ครรภ์ทรักษาที่เกี่ยวกับสูติศาสตร์เป็นคน

แรก ถือว่าเป็นความพยายามในการนำเสนอวิธีแบบตะวันตกเข้ามาแทนที่แบบดั้งเดิม และพยายาม

ยกเลิกการอยู่ไฟหลังคลอด เพราะถือเป็นการสร้างความเจ็บปวดและทรมานจากควันไฟ แต่สุดท้ายก็

ไม่เป็นผลในการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การรักษาด้วยการผ่าตัดตามแบบแผนปัจจุบันก็ถูกแสดงคร้ัง

แรกโดยหมอบรัดเลย์เช่นกัน ในปีพ.ศ. 2380 ที่วัดประยูรวงค์ธนบุรีเกิดอุบัติเหตุปืนใหญ่แตก มีผู้คน

บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก หมอบรัดเลย์จึงได้แสดงความสามารถในการผ่าตัดแขนพระภิกษุองค์หน่ึงท่ี

บาดเจ็บกระดูกแขนแตก โดยการตัดแขนข้างนั้นทิ้ง ถือเป็นการผ่าตัดครั้งแรกและครั้งใหญ่ตามแบบ

การแพทย์แผนปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 70-72) 

 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงแม้จะมีอิทธิพลของตะวันตกเข้ามาแต่พระองค์ยังทรงโปรดเกล้า

ให้มีการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทยข้ึนอย่างเร่งด่วน โดยในปี พ.ศ. 2413 มีการนำตำรายาทางการแพทย์

แผนไทยมาตรวจสอบให้ตรงกับต้นฉบับเดิม ทรงใช้เฉพาะแพทย์หลวง และตรวจสอบเฉพาะตำรายา

หลวงเท่านั้น แล้วนำมารวบรวมเขียนลงในสมุดไทยเรียกว่า “เวชศาสตร์ฉบับหลวง” ประกอบด้วย  

15 คัมภีร์ รวมถึงพระองค์ไม่ได้นิ่งนอนกับอิทธิพลของชาติตะวันตกที่เข้ามาในสมัยนั้น จึงเกิดการ

สร้างโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของไทยขึ้น และมีการศึกษาแพทย์ศาสตร์ในโรงเรียนแพทยากรท่ี

โรงพยาบาลศิริราชในปี พ.ศ 2432 (ประทีป ชุมพล, 2556 : 25-26) แต่การเกิดขึ้นของโรงพยาบาล  

ศิริราชกลับเป็นจุดสำคัญท่ีทำให้การแพทย์แผนไทยได้หายไปจากสังคม 

โรงพยาบาลศิริราช คือการปฏิรูปการสาธารณสุขของประเทศตามแบบการแพทย์ตะวันตก 

ถือเป็นกระบวนการสร้างรัฐชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีตัวตนอยู่ในเวทีโลก และมีอำนาจในการต่อรอง

กับประเทศมหาอำนาจเพื่อป้องกันการสูญเสียเอกราช โดยโรงพยาบาลศิริราชสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 
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2431 ซึ่งการให้บริการในโรงพยาบาลในสมัยนั้นอนุญาตให้ผู้ป่วยเลือกใช้บริการได้ทั้งหมอไทย หรือ

หมอฝรั่ง แต่ในช่วงแรกนั้นยังมีความจำเป็นต้องใช้หมอไทยอยู่ เพราะขาดแคลนหมอฝรั่งและยาฝร่ัง  

และประชาชนยังเช่ือใจในยาไทยมากกว่าอีกด้วย (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 73-77) 

โรงเรียนแพทย์ศิริราชเร่ิมเปิดสอนในปี พ.ศ. 2433 โดยมีเฉพาะวิชาแพทย์แผนตะวันตกจนถึง

ปีที่ 3 จึงเพิ่มวิชาการแพทย์แผนไทยในการเรียนการสอน ซึ่งการเกิดข้ึนของโรงเรียนฝึกหัดนี้เกิดจาก

ปัญหาการหาหมอไทยมาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้ จึงใช้วิธีจัดการสอนวิชาแพทย์อย่างฝรั่งข้ึน 

ถึงแม้วิชาแพทย์แผนไทยยังคงปรากฏอยู่ในหลักสูตรการเรียน แต่ก็ประสบปัญหาหลายประการ ท้ัง

ปัญหาครูที่มีความรู้แต่ไม่ยอมมาเป็นคร ูวิธีการสอนก็ใช้เพียงการท่องตามตำราไม่มีการแก้ไขดัดแปลง

หรือการปฏิบัติจริง และไม่มีแบบแผนในการดูแลคนไข้ที่แน่นอนแตกต่างกับแพทย์แผนปัจจุบัน จนใน

สมัยรัชกาลที่ 6 เกิดการยกเลิกวิชาแพทย์ไทย โดยมีเหตุผลคือ การสอนวิชาการแพทย์ไม่เข้ากับแบบ

ฝรั่ง ตำรายาไทยมีเป็นความลับ และเครื่องยาก็หายากขึ้นทุกที ซึ่งประทีป ชุมพล (2541) ได้กล่าวว่า 

“เป็นการเสียเปล่า ป่วยการเปล่า เอาเวลามาเพิ่มใช้ในการเรียนวิชาแพทย์แผนปัจจุบันดีกว่า ท้ัง

นักเรียนก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องยาไทย จึงได้ยกเลิกการสอนวิชาแพทย์อย่างไทยเสียทีเดียว” อีกท้ัง

สอดคล้องกับท่ีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุของจุดจบการแพทย์

แผนไทยไว้ว่า เป็นเพราะแพทย์ไทยต่างเกี่ยงกันไม่ยอมมาทำงานในโรงพยาบาล เนื่องจากการใช้ยาไม่

เหมือนกันและการปฏิบัติไม่ลงรอยเดียวกัน ไม่มีหลักสูตร และวิธีการปฏิบัติรักษาแน่นอนจริงจัง การ

เรียนต้องท่องจำอย่างตายตัว ขาดความประทับใจ และน่าเบื่อ ตำราก็มีจำกัดอยู่เฉพาะตำราหลวง 

การสอนปฏิบัติมีบันทึกแต่เพียงอย่างเดียว คือ วิธีให้ยาโดยไม่ปรากฏมีวิธีปฏิบัติ ซึ่งผิดกับการแพทย์

แผนตะวันตกท่ีถือการตรวจและวินิจฉัยเป็นสำคัญก่อน (วิชัย โชควิวัฒนและคณะ, 2553 : 51) 

นอกจากนี้ยังเกิดกฎหมายฉบับแรกในการจดทะเบียน และควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับ

การแพทย์ ในปี พ.ศ. 2466 ทำให้การแพทย์แผนไทยเริ่มเสื่อมโทรมลง (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 

2550 : 77-86) รวมทั้งในพ.ศ. 2472 เกิดพระราชบัญญัติแบ่งผู้ประกอบโรคศิลปะเป็นแพทย์แผน

ปัจจุบันกับแพทย์แผนไทย ซ่ึงกำหนดว่า 

(ก) ประเภทแผนปัจจุบัน คือ ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยความรู้จากตำราอัน เป็นหลักวิชา โดย

สากลนิยม ซึ ่งดำเนินและจำเริญขึ ้นโดยอาศัยการศึกษาตรวจค้นและทดลองของผู ้ร ู ้ในทาง 

วิทยาศาสตร์ท่ัวโลก 

(ข) ประเภทแผนโบราณ คือ ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยความสังเกต ความชำนาญ อันได้

บอกเล่าสืบต่อกันมาเป็นที่ตั้งหรืออาศัยตำราอันมีมาแต่โบราณ มิได้ดำเนินไปในทางวิทยาศาสตร์ 

(วิชัย โชควิวัฒนและคณะ, 2553 : 53) 

กล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดให้แพทย์แผนโบราณกลายเป็นสิ่งดั้งเดิม และล้าสมัยที่คนรุ่นใหม่

ปฏิเสธในการสืบทอด และต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี 9 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได้มีการขยายงานการ
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รักษาพยาบาล ในส่วนภูมิภาคอย่างเต็มท่ี เมื่อแรกตั้งกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลเพียง 14 

จังหวัด (พ.ศ. 2485) จากพ.ศ. 2492-2499 ระยะเวลาเพียง 7 ปี ได้มีโรงพยาบาลครบทั้ง 71 จังหวัด 

(กุลศิริ อรุณภาคย์, 2561 : 448) ทำให้เห็นว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 การแพทย์ตะวันตกได้เข้ามามี

บทบาทต่อชีวิตของผู้คนทั่วประเทศ และได้รับความนิยมใช้ในการดูแลสุขภาพเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

ซึ่งทำให้การแพทย์ดั้งเดิมอย่างการแพทย์พื้นบ้านหรือการแพทย์แผนไทยต้องดิ้นรนและปรับตัวเพ่ือ

ความอยู่รอดของตน  

1.3 การฟ้ืนฟูและพัฒนาการแพทย์แผนไทย 

เมื่อการแพทย์ตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทในสังคมจนการแพทย์ดั้งเดิมที่เคยมีในสังคมได้

เลือนหายไป การต่อสู้กับการเลือนหายไปจึงเกิดขึ้น ในปี พ.ศ. 2475 การปรับตัวของหมอไทยเร่ิม

ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดการรวมตัวของหมอไทยจัดตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทยข้ึน 

เพื่อเป็นสถานที่พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในหมู่สมาชิก ถือเป็นสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งแรกใน

ประเทศไทย และการเกิดขึ้นของสมาคมแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทยยังทำให้เกิดการก่อต้ัง

สมาคมขึ้นอีกมากมาย เช่น สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย หรือสมาคมแพทย์

แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ เป็นต้น เพื่อเป็นสถานที่พบปะ จัดกิจกรรมของหมอไทย และให้บริการ

แพทย์แผนไทยแก่ประชาชน (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 90-91) อีกท้ังในปี พ.ศ. 2494 รัชสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกิดการจัดตั้งหลักสูตรโรงเรียนแพทย์แผนไทยข้ึน

ในนาม “โรงเรียนแพทย์แผนโบราณแห่งประเทศไทย” เปิดสอนครั้งแรกที่วัดโพธ์ิ โดยแบ่ง ออกเป็น

หลักสูตรคือ เวชกรรม เภสัชกรรม และหัตถเวช ต่อมาความรู้ได้แผ่ขยายตัว ออกไปทั่วประเทศ (วิชัย 

โชควิวัฒน และคณะ, 2553 : 55) ซ่ึงทำให้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยยังคงดำรงอยู่ในสังคมได้

และเป็นจุดเร่ิมต้นของการกลับมาของการแพทย์แผนไทย 

นอกจากนี้เหตุผลที่สำคัญในการกลับมาของแพทย์แผนไทยในสังคมไทยเกิดจากการตระหนัก

ถึงปัญหาของแพทย์แผนปัจจุบันคือ การจัดบริการให้ประชาชนได้แค่เพียงส่วนน้อย และมีเครื่องมือ

ราคาแพงและบุคลากรที่ใช้เวลาในการศึกษายาวนานทำให้การบริการแผนปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึง

ประชาชนอย่างทั่วถึงได้ อีกทั้งเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้โลกหันมาให้ความสำคัญกับการแพทย์แผน

โบราณหรือการแพทย์พื้นบ้าน คือการที่องค์กรอนามัยโลกให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนโบราณใน

ฐานะที่มีส่วนสนับสนุนในการดูแลสุขภาพของชุมชนได้อีกทางหน่ึง จากมติในการประชุมสมัชชา

อนามัยโลกเมื่อปี พ.ศ. 2520 และในปี พ.ศ. 2543 องค์กรอนามัยโลกมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าประชาชน

ทุกคนควรมีสิทธิ์ในการได้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข ครอบคลุมความปลอดภัยของ

มารดา และทารก เด็กควรจะได้รับสิทธิ์ในการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการอย่างสมบูรณ์แข็งแรงเป็น

ผู้ใหญ่ที ่มีสุขภาพดี มีการป้องกันทั้งบุคคลและชุมชนจากภยันตรายและมีการจัดหาบริการทาง

การแพทย์ให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งประเทศไทยก็ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาที่จะบรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าเมื่อปี 
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พ.ศ. 2543 ด้วย ซึ่งในแนวทางที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ คือการยอมรับและใช้ประโยชน์จากแพทย์

แผนโบราณของไทย ทำให้เกิดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยขึ้น โดยมีเป้าหมาย

ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนายา เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอน การพัฒนาระบบบริการ และการพัฒนาด้านกฎหมาย (วิชัย      

โชควิวัฒน, 2546 : 26-27) 

ต่อมาในปี พ.ศ 2545 เกิดการก่อตั้งกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยมีพันธกิจคือให้ความสำคัญกับการแพทย์พื้นบ้านอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกละเลยมานานและ

การแพทย์ทางเลือกถือเป็นการแสวงหาแนวทางสุขภาพในกระบวนทัศน์ใหม่การเกิดขึ้นของกรม

พัฒนาการแพทย์จึงถือเป็นครั้งแรกที่การแพทย์นอกกระแสหลักได้เข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างเป็น

ทางการ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2550 : 207) จนในปี พ.ศ 2550 เกิดพระราชบัญญัติสุขภาพ

แห่งชาติขึ้นโดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2550 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการ

กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ โดยให้มีสาระสำคัญตาม

มาตรา 47 (7) คือการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์

แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ (เส้นทางสุขภาพดี วิถีไท, 2552 : 9) และ

ท่ีสำคัญในวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ได้เกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพ

วิถีไทย พ.ศ 2550-2554 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ี

กำหนดทิศทางและบทบาทของแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกในระบบ

สุขภาพของประเทศ (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, 2551 : 2) ซึ่งการเกิดแผนยุทธศาสตร์นี้ทำให้การแพทย์

แผนไทยเกิดการพัฒนามากขึ้นทั้งในด้านของการให้บริการ ด้านองค์ความรู้ ด้านเครื่องมือ และด้าน

สมุนไพร  

 

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการเกิดขึ ้นของโครงการโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยต้นแบบ  

การจัดตั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขึ้นในปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็น

หน่วยงานหลักรับผิดชอบการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก 

ทำให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 เปิดพื้นที่ให้หมอพื้นบ้านได้รับการ

ยอมรับในฐานะส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพ การประกาศใช้พระราชบัญญัติการส่งเสริมคุ้มครองภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2541 ที่ส่งเสริมและคุ้มครองการใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านไทย และท่ี

สำคัญคือได้มีการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนา ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ. 2550 – 

2554 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศ เม่ือเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2550 เพื่อใช้เป็น
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เคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือก

อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม (วิชัย โชควิวัฒนและคณะ, 2553 :  82-83)  

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท เป็นวิถีทางสำคัญของระบบ

สุขภาพของประเทศไทย ในการปรับเปลี่ยนจากระบบบริการทางการแพทย์ที่เป็นแบบแผนเดียว คือ

การแพทย์แผนปัจจุบันมาเป็นการแพทย์พหุลักษณ์ (ธวัชชัย เทียนงาม และคณะ, 2553 : 28) 

เนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันแม้ว่าจะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีแต่ก็มีผลกระทบต่อ

รายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศ เพราะการแพทย์แผนปัจจุบันต้องใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ยา และ

เวชภัณฑ์ซึ่งมีราคาสูง หรือนำเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในการรักษาโรคร้ายแรง โรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคที่ต้องใช้

การบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมท้ัง

ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชนในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ

การดูแลสุขภาพ ซึ่งแตกต่างไปจากวัฒนธรรมทางการแพทย์แผนปัจจุบัน (วิชัย โชควิวัฒน และคณะ, 

2553 :  82)  

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ยังเป็นแผนแม่บทในการ

ขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางสำคัญ เพื่อยกระดับการแพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ปราชญ์

ชาวบ้าน (สุขภาพคนไทย 2561, 2561 : 65) ประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์ 3 ฉบับ ได้แก่ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 – 2554 มี

การขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เช่น การจัดตั้งสถาบันสุขภาพวิถีไทยทำหน้าท่ี

สร้างความรู้สร้างคน สร้างชุมชนวิชาการ และสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถิ ่นด้านสุขภาพแห่งชาติเพื ่อขับเคลื ่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ประกอบไปด้วย 5 

ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างและจัดการความรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากำลังคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบยาไทยและยาจากสมุนไพร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559 

ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์และดำเนินการต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ 1 แต่เน้นการทำงานภาคประชาชน

และชุมชนท้องถ่ินมากข้ึน ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างและจัดการความรู้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและระบบบริการสาธารณสุข  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากำลังคน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่ือสารสาธารณะ  

(ดารณี อ่อนชมจันทร์, 2554 : 3-4) 

ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยมียุทธศาสตร์การ

สร้างและจัดการความรู้เป็นยุทธศาสตร์พื้นฐานในการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชนและระบบบริการสาธารณสุข ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน ประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบและกลไกการคุ้มครองภูมิปัญญาไทย และทั้งหมดต้องใช้ประเด็นยุทธศาสตร์การสื ่อสาร

สาธารณะเพื่อสื่อสารทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และระดับชาติ (วิชัย โชควิวัฒน

และคณะ, 2555 : 11)  

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 สาระสำคัญยังคงเน้นหนักเรื่องการช่วยกัน

พัฒนาและส่งเสริมสมุนไพร การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงและใช้บริการระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใช้อย่างสมเหตุสมผล เป็นฐานในการสร้างเสริมและพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 

และให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการขับเคลื่อนภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท

ร่วมกัน (สุขภาพคนไทย 2561, 2561 : 65) ประกอบไปด้วย  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บริการเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บุคลากรเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ภูมิปัญญาเป็นเลิศ  

จากการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550 – 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 

2555-2559 มีรูปธรรมความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์หลายเรื่อง เช่น การ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 การจัดตั้งกองทุนการแพทย์แผน

ไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จน

ทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการผลิตยาจากสมุนไพรภายในประเทศ และที่สำคัญคือการเกิดขึ้นของ

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ (เพิ่งอ้าง, 2561 : 64) การเกิดขึ้นของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย

ต้นแบบอยู่ในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย โดยการพัฒนาโรงพยาบาล
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การแพทย์แผนไทยต้นแบบ เพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของแพทย์แผนไทย ท้ัง

มาตรฐานในการบริการ งานวิชาการ หรืองานท่ีต้องสัมพันธ์กับชุมชน เป็นต้น  

โดยโครงการนี้เริ่มต้นเริ่มนำร่องในโรงพยาบาลที่มีการให้บริการแพทย์แผนไทยเด่นชัด และมี

ศักยภาพ มีความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยตัวอย่าง และผ่านการ

ประเมินมาตรฐานสถานบริการการแพทย์แผนไทยของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกในระดับดีเยี่ยม ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 8 

แห่ง ในปี พ.ศ. 2554 ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลเทิง 

จังหวัดเชียงราย โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลขุนหาญ 

จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้มีการเพิ่มโรงพยาบาลที่เข้าร่วม

โครงการอีก 2 แห่ง คือ ในปี พ.ศ. 2556 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี และปี 

พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2558    

ได้มีนโยบายในการขยายพื้นที่ดำเนินการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ครอบคลุมทุกเขต

บริการสุขภาพ จึงมีการเพิ่มโรงพยาบาลอีกจำนวน 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 21 โรงพยาบาล ที่ผ่านการ

ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในระดับดีเยี่ยม ได้แก่ โรงพยาบาลพรหม

พิราม จังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม โรงพยาบาล

ห้วยเกิ ้ง จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลพนา จังหวัด

อำนาจเจริญ โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี (อัจฉรา เชียงทอง, 2559 : 2-4) 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบจาก

โครงการนำร่องการให้บริการแพทย์แผนไทยอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเกิดจากที่การให้บริการการแพทย์

แผนไทยในระยะเริ่มแรกยังเป็นการผสมผสาน และแฝงตัวอยู่ในระบบบริการของโรงพยาบาลและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่ได้มีการจัดรูปแบบเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยท่ี

ให้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเหมือนการแพทย์แผนปัจจุบัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552 ได้มี

ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ในหมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้านสุขภาพ 

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ในข้อ 60 กล่าวถึงการจัดต้ัง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นต้นแบบที่มีมาตรฐานในการบริการการศึกษาวิจัยและการ

ฝึกอบรมบุคลากร อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
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กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จึงได้เริ ่มพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอย่างเป็น

รูปธรรม ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา (เพ่ิงอ้าง, 2559 : 2-4)  

โครงการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ ่มต้นของการจัดต้ัง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งอยู ่ภายใต้การดูแลของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และทำให้การแพทย์แผนไทยเข้ามามีบทบาทในการดูแล

สุขภาพของคนในชุมชนได้มากข้ึนกว่าท่ีเคยเป็นมา  
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บทที่ 4 

 

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

  

การศึกษาบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอเด่นชัย

จังหวัดแพร่ ในบทน้ีจะเป็นการเรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ

บุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 

แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นักวิชาการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่พนักงานการแพทย์แผน

ไทย และเภสัชกรแพทย์แผนไทย และกลุ่มผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทย คัดเลือกจากกลุ่มผู้ป่วยในอำเภอ

เด่นชัย จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 5 คน รวมท้ังส้ิน 21 คน 

 โดยการนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาภาคสนาม สามารถแบ่งประเด็นในการนำเสนอได้

ดังน้ีคือ  

 1. การก่อต้ังโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  

 2. ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรแพทย์แผนไทย ซึ่งประกอบไปด้วยแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบ

โรคศิลปะ 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 4 คน นักวิชาการแพทย์แผนไทย 1 คน เจ้าพนักงานแพทย์แผน

ไทย 2 คน และเภสัชกรชำนาญการพิเศษในโรงพยาบาล 1 คน รวมท้ังส้ิน 11 คน 

 3. ข้ันตอนในการรักษาแพทย์แผนไทย  

 4. โรคท่ีพบในการรักษาแพทย์แผนไทย 

 5. การทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและชุมชน 

 6. แพทย์แผนไทยกับการส่งเสริมและพัฒนายาสมุนไพร 

 

1. การก่อต้ังโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  

 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยใน

จังหวัดแพร่ เป็นโครงการที่สร้างขึ้นภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้มีการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ซ่ึง

ในช่วงแรก การแพทย์แผนไทยเป็นเพียงแค่หนึ่งงานของโรงพยาบาลเท่านั้นและให้บริการอยู่ภายใต้

โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเด่นชัย  

 จากข้อมูลการสัมภาษณ์ การแพทย์แผนไทยในสมัยเริ ่มแรกจะอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จ   

พระยุพราชเด่นชัย รวมกับแผนกกายภาพของโรงพยาบาล และการบริการแพทย์แผนไทยมีขอบเขตท่ี

จำกัด โดยให้ความสำคัญที่การดูแลผู้ป่วยนอก มีการทำหัตถการโดยการนวด และประคบสมุนไพร 
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และมีการผลิตสมุนไพรเดี่ยวเพียงแปดตำรับ ซ่ึงการทำหัตถการทั้งหมดนี้ต้องได้รับการยินยอมจาก

แพทย์แผนปัจจุบันก่อนจึงจะสามารถทำหัตถการได้ อีกทั้งบุคลากรงานแพทย์แผนไทยในเวลานั้นมี

เพียงแค่สองคนเท่านั้น และไม่มีบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนไทยโดยตรง ทำให้การให้บริการจะต้องผ่าน

ทางแพทย์แผนปัจจุบัน  

 เมื่อเข้าสู่ปี พ.ศ. 2550 การทำงานของแพทย์แผนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น จากมีงาน

เพียงแค่การทำหัตถการตามแพทย์แผนปัจจุบันสั่ง ได้มีการเพิ่มขอบเขตของงานแพทย์แผนไทยในการ

ผลิตยาสมุนไพรขึ้น โดยการได้เป็นหนึ่งในกลุ่มงานเภสัชกรรมของทางโรงพยาบาล ซึ่งปกติกลุ่มงาน

เภสัชกรรมจะรับผิดชอบด้านการซื้อยา จัดหายา จ่ายยา คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจโรงงานผลิตยา เป็น

ต้น งานแพทย์แผนไทยจึงเริ่มพัฒนาหลังจากนั้นเรื่อยมา โดยเฉพาะงานการผลิตสมุนไพรและนำมาใช้

ทดแทนยาของการแพทย์แผนปัจจุบันตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายาสมุนไพรและแพทย์แผนไทย

ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ยกตัวอย่างเช่นยาฟ้าทะลายโจร ใช้แทนยากลุ่มแก้

ปวด บรรเทาอาการหวัด เช่น Paracetamol หรือ Ibuprofen เป็นต้น 

 หลังจากนั้นงานแพทย์แผนไทยจึงได้เภสัชกรหนึ่งคนเข้ามารับผิดชอบเป็นหัวหน้างานแพทย์

แผนไทย ผนวกรวมกับบุคลากรเดิมของงานแพทย์แผนไทยคือ มีเจ้าพนักงานแพทย์แผนไทยหนึ่งคน 

และเจ้าหน้าที่นวดหนึ่งคนที่ได้รับการอบรมนวดมา อีกทั้งมีแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลป์เข้า

มาเพิ่มเติมจากการเปิดรับสมัครของทางโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่นวดเพิ่มเติมอีกสามคน และส่ง

เจ้าหน้าที่นวดเดิมไปอบรมให้ได้ครบ 372 ชั่วโมงตามหลักสูตรที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือกกำหนดขึ้น ซึ่งการมีแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลป์เพิ่มเข้ามา ทำให้สามารถ

ให้บริการคนไข้ได้มากข้ึน แพทย์แผนไทยเดินหน้ารักษาได้อย่างเต็มท่ี ท้ังการจ่ายยา รวมถึงเพ่ิมเติมใน

การลงชุมชนมากข้ึน ซ่ึงแต่ก่อนไม่มี จะเป็นเพียงแค่งานเชิงรับเท่าน้ัน เพราะผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหรือ

เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจในการตรวจวินิจฉัย รักษา หรือจ่ายยา ทำให้โรคที่ซับซ้อนจำต้องรับคำสั่งจาก

แพทย์แผนปัจจุบันก่อนการรักษา แต่ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนมากขึ้นทั้งจากโรงพยาบาลและ

จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำให้แพทย์แผนไทยมีสิทธิ์ที่จะรักษาได้อย่าง

เต็มท่ีตามวิธีของแพทย์แผนไทยเอง 

 จนในปี พ.ศ. 2553 การบริหารการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมีการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยได้รับอิทธิพลจากแผนการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ในฉบับที่ 1 

และฉบับที่ 2 ที่ต้องการให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย ทำ

ให้เกิดโครงการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบที่อยู ่ในยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบการ

ให้บริการและสถานบริการการแพทย์แผนไทยเพื่อให้มีการให้บริการแพทย์แผนไทยอย่างเต็มรูปแบบ 

และได้มาตรฐาน และที่สำคัญคือเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของแพทย์

แผนไทย รวมถึงเพ่ือให้เป็นต้นแบบในทำงานร่วมกับระบบของโรงพยาบาลเพ่ือให้เกิดระบบการแพทย์
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พหุลักษณ์ตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ทำให้การแพทย์แผนไทยท่ี

อำเภอเด่นชัยได้รับคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกให้เป็นโรงพยาบาลนำร่อง

แพทย์แผนไทย 1 ใน 14 โรงพยาบาล และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราช ในการสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบขึ้น ซึ่งในภาคเหนือจะมีแค่โรงพยาบาล

เทิง จังหวัดเชียงรายกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ที่ได้รับเลือกในเวลาน้ัน 

โดยเหตุผลที่ได้เพราะการให้บริการแพทย์แผนไทยของที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยมีมา

เป็นเวลานาน พอที่จะเป็นที่รู้จักพอสมควร และที่สำคัญคือได้มาตรฐานตามที่กรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกกำหนดไว้ จึงเกิดการให้บริการการแพทย์แผนไทยแบบเต็มรูปแบบขึ้นในวันท่ี 

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ภายใต้ชื ่อโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย เป็นคลินิกการรักษา

แพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ  

การทำงานของแพทย์แผนไทยจึงเปลี่ยนไปหลังจากเกิดการสร้างโรงพยาบาลขึ้น มีพื้นที่ใน

การทำงานแพทย์แผนไทยเป็นของตนเอง แยกออกจากส่วนของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 

แต่ก็ยังคงมีการทำงานร่วมกันอยู่ และมีผู้บริหารสูงสุดคือผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เด่นชัย แต่จะมีหัวหน้างานแพทย์แผนไทยดูแลและบริหารงานในแพทย์แผนไทยอีกที นอกจากน้ี

ภายในโรงพยาบาลจะมีบุคลากรแพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ที่คอยดูแลในส่วนของคลินิกการรักษา และแยกส่วนของการผลิตยาสมุนไพร โดยจะมีเจ้าหน้าที่ผลิต

ยาสมุนไพรคอยดูแลควบคู่กับแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาล ซึ่งการเกิดขึ ้นของโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยเด่นชัย ทำให้การทำงานของแพทย์แผนไทยมีขอบเขตที่กว้างมากขึ้น ในส่วนของ

คลินิกการรักษารับทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เพิ่มเติมด้วยคลินิกพิเศษรักษาโรคเฉพาะ เป็นการเปิด

โอกาสให้ทำงานและทำการรักษาได้อย่างเต็มท่ี  

 ส่วนงานด้านการผลิตสมุนไพร มีการเพิ่มการผลิตสมุนไพรจากเดิมแปดตำรับเป็นสามสิบ

ตำรับ มีการพัฒนายาและการผลิตจนได้มาตรฐาน GMP2 ในปีพ.ศ. 2560 หรือมาตรฐานในการผลิตท่ี

ควบคุมให้ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้อีกขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นหลังจากเกิดโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยคืองานชุมชน เรียกว่า “งานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิ” คือการเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน 

 
2 GMP ค ือ การกำหนดหล ักเกณฑ์ว ิธ ีการท ี ่ด ี ในการผล ิตยาจากสม ุนไพร (Good 

Manufacturing Practice) กำหนดขึ้นใช้เมื่อปี พ.ศ.2543 เป็นข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้พัฒนา

กระบวนการผลิต สร้างความมั่นใจให้กับกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมว่าจะสามารถผลิต

สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดความผิดพลาดที ่อาจเกิดในกระบวนการผลิต หรือหากเกิด

ข้อผิดพลาดขึ้นก็สามารถตรวจสอบและแก้ไขอย่างรวดเร็ว (วิชัย โชควิวัฒน สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 

และคณะ, 2553 : 173-174) 
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ติดตามอาการในผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารักษาได้อย่างสะดวก หรือคนไข้ติดเตียง และงานส่งเสริม

สุขภาพ โดยการออกไปสอนให้ความรู้ชาวบ้าน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้ รวมถึงการ

สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทย เช่นเครือข่ายอสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มผู้

ปลูกสมุนไพร เครือข่ายหมอพื้นบ้าน และเครือข่ายแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่วนตำบล ซ่ึง

โรงพยาบาลส่วนตำบลทุกแห่งจะมีงานแพทย์แผนไทย ทำให้การแพทย์แผนไทยในอำเภอเด่นชัย จาก

การเป็นเพียงงานหนึ่งงานภายในโรงพยาบาล ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัยที ่ให้บริการการรักษาแบบแพทย์แผนไทยอย่างเต็มรูปแบบจนถึงปัจจุบันและมี

ขอบเขตการทำงานเพิ่มมากขึ้น และได้รับรางวัลผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทยดีเด่น ในปี พ.ศ. 

2556 รวมถึงรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ

การแพทย์ทางเลือก ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน และระดับเขต

สุภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 จากกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้จะเปิดให้บริการแยกเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ที่มีขอบเขตงาน

มากขึ้นกว่าการทำงานอยู่ภายในโรงพยาบาล แต่การทำงานของแพทย์แผนไทยก็ยังคงอยู่ภายใต้การ

ดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ทั้งการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ รวมถึง

การทำงานในบางส่วนอีกด้วย ซึ่งจะทำให้เห็นถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยที่มีในโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยเด่นชัยแห่งน้ี 

 

2. ข้อมูลท่ัวไปของบุคลากรแพทย์แผนไทย 

 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตำแหน่งการทำงาน หน้าที่ในการทำงานท่ี

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ระดับการศึกษา ภูมิหลังการทำงาน ประสบการณ์ในการ

ทำงาน และความคิดเห็นท่ีมีต่อการศึกษาและการทำงานแพทย์แผนไทยท่ีโรงพยาบาล จำนวนท้ังหมด 

11 คน แบ่งออกเป็นแพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะ 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 4 คน 

นักวิชาการแพทย์แผนไทย 1 คน เจ้าหน้าที่พนักงานการแพทย์แผนไทย  2 คน และเภสัชกรชำนาญ

การพิเศษในโรงพยาบาล 1 คน ดังน้ี 
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แผนภาพท่ี 1 ลำดับข้ันบุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย  

(ท่ีมา วชิราพรรณ เดชสุวรรณ, 2563) 

 จากแผนภาพตำแหน่งบุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย สามารถแบ่งออกได้

เป็นตำแหน่งหัวหน้างานแพทย์แผนไทยซึ่งมีเภสัชกรชำนาญการพิเศษดูแลงานด้านบริหาร ดูความ

เรียบร้อยและจัดแจงงานให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย  

 รองลงมาด้วยตำแหน่งงานแพทย์แผนไทย จำนวน 3 คนซึ่งสามารถทำการรักษา ตรวจ

วินิจฉัยโรค สั่งทำหัตถการแพทย์แผนไทย จัดยาสมุนไพรเฉพาะราย หรือสั่งจ่ายยาสมุนไพรให้แก่ผู้

ท่ีมารับบริการได้ โดยแพทย์แผนไทยจะต้องเป็นผู้ท่ีมีใบประกอบโรคศิลป์และจบการศึกษาแพทย์แผน

ไทยโดยตรง ซ่ึงแพทย์แผนไทยแต่ละคนก็จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกันไปตามแต่หัวหน้างาน

จะจัดแบ่งให้ ประกอบด้วยงานดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน งานประเมินการให้บริการแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลส่วนตำบลในอำเภอเด่นชัย งานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิ ดูแลงานผลิตสมุนไพร และดู

คลินิกต่าง ๆ ท่ีแยกออกมา เป็นต้น 

 ส่วนตำแหน่งงานเจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย และตำแหน่งนักวิชาการแพทย์แผนไทย เป็น

ตำแหน่งสำหรับผู้ที่จบการศึกษาด้านแพทย์แผนไทยแต่ยังไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ หรืออยู่ในช่วงรอ

สอบใบประกอบโรคศิลป์ จึงให้คงตำแหน่งเหล่านี้ไว้ แต่หน้าที่การทำงานสามารถปฏิบัติได้เหมือน

หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 

(เภสัชกรชำนาญการพิเศษ) 

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย      

เจ้าพนักงานแพทย์

แผนไทย 

เจ้าพนักงานแพทย์

แผนไทย 

 
นักวิชาการแพทย์

แผนไทย 
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แพทย์แผนไทย ทั้งการตรวจและการรักษา และจะมีหน้าที่ตามที่หัวหน้าจัดให้ได้แก่งานแพทย์แผน

ไทยปฐมภูมิ ลงเยี่ยมชุมชน งานพยาบาลหลังคลอด ดูแลกลุ่มหมอพื้นบ้าน รวมถึงงานคลินิกต่าง ๆ 

เป็นต้น 

 ส่วนตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจะไม่สามารตรวจวินิจฉัยอาการผู้ป่วยได้ แต่จะมีหน้าที่ใน

การทำหัตถการตามท่ีแพทย์แผนไทยส่ัง เช่นการนวดคนไข้ตามท่ีแพทย์แผนไทยส่ังมา การอบสมุนไพร

ให้ผู้ที่มาใช้บริการ ต้มสมุนไพร จัดผ้าสำหรับประคบและนวด ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องนวด 

โดยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับการอบรมครบ 372 ช่ัวโมงตามหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน

ไทยในถาบันหรือสถานพยาบาลซ่ึงได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วย

แพทย์แผนไทย โดยจะนำเสนอข้อมูลท่ัวไปจากบุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ดังน้ี 

 พ่ีไก่ (นามสมมติ) อายุ 27 ปี เป็นบุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย โดยมี

ตำแหน่งในการทำงานคือเจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย มีหน้าที่ในการช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยตามคำส่ัง

ของแพทย์แผนไทย พ่ีไก่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็น

วิทยาลัยเครือข่ายของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 จากการสัมภาษณ์เหตุผลที่เลือกเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของพ่ีไก่ แท้จริงแล้วเกิด

จากความไม่ได้ตั้งใจ เพราะตอนสมัครแอดมิชชั่น เลือกวิทยาลัยนี้และสาขานี้ไว้ ระหว่างนั้นสอบติด

และได้เรียนคณิตศาสตร์สถิติท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่สักพักแล้ว หลังจากน้ันได้รับการติดต่อมาจาก

วิทยาลัยว่าได้ทุนของสถาบันบรมราชชนกเลยเปลี่ยนใจมาเรียนแพทย์แผนไทยที่วิทยาลัยสาธารณสุข 

สิรินธร ซึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจเพราะจากคำบอกกล่าวของรุ่นพี่ที ่เรียนอยู่ก่อนว่าเรียนที่นี ่เมื ่อจบ

การศึกษามาก็สามารถรอบรรจุทำงานของสาธารณสุขได้เลย มีหน่วยงานรองรับที่ต้องการตัวอยู่ แต่

สำหรับแพทย์แผนไทย ตอนเรียนที่วิทยาลัยสาธารณสุขเป็นวุฒิปวส. ทุนที่ได้จากสถาบันบรมราชชนก 

คือเมื่อจบมาได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข สามารถทำงานโดยไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพได้ 

แต่ถ้าอยากทำงานเป็นแพทย์แผนไทยโดยสมบูรณ์จำเป็นจะต้องมี จึงต้องเรียนต่ออีกให้จบปริญญาตรี 

เพ่ือสอบใบประกอบโรคศิลปะเป็นแพทย์แผนไทยได้  

 หลังจากเรียนจบพ่ีไก่ได้เรียนต่อปริญญาตรีอีกสองปีท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

จังหวัดสกลนคร จนจบปริญญาตรีแพทย์แผนไทย ได้ใบประกอบวิชาชีพประเภท ข ซ่ึงใบประกอบ

วิชาชีพจะมีประเภท ก คือมอบตัวศิษย์ ประเภท ข ต้องไปสอบประเภท ก แล้วเอาใบไปมอบตัวกับคน

ที่มอบตัวศิษย์ได้ หรือแพทย์แผนไทย ในกรณีของพ่ีไก่คือนำใบมามอบตัวกับพ่ีน้ำซึ่งเป็นแพทย์แผน

ไทยอยู่ทีโรงพยาบาลนี้ ถ้าจะสอบใบประกอบเวชกรรมได้จะต้องเรียนอีกอย่างน้อยสามปีกับคนที่ไป

มอบตัวศิษย์ไว้จึงจะไปสอบได้ ถ้าเภสัชกรรมต้องอีกสองปี ผดุงครรภ์สองปี แต่ตอนไปเรียนจบ

ปริญญาตรีก็สอบประเภท ข ได้เลย เป็นการสอบใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ การประกอบ

โรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 33 กล่าวว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ
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มี 3 ประเภท ประเภท ก คือได้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากผู้ประกอบโรคศิลปะซึ่งได้รับ

อนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในสถาบันหรือสถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผน

ไทยรับรองตามหลักเกณฑ์์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงและได้ผ่านการทดสอบจาก

คณะกรรมการว ิชาช ีพสาขาการแพทย์แผนไทย ส่วนประเภท ข คือ ได ้ร ับการอบรมจาก

สถาบันการศึกษาการแพทย์แผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรอง โดย

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยอาจสอบความรู้ก่อนก็ได้ตามหลักเกณฑ์์วิธีการ และ

เงื่อนไขที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยกำหนด และ ประเภท ค เป็นผู้ที่ส่วนราชการ

รับรอง และผ่านการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย (กอง

ประกอบโรคศิลปะ, 2542)  

 สอดคล้องกับเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ (2547) กล่าวถึงประเภทของผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะไว้ว่า ประเภท (ก) คือคนที่ไปฝากตัวเป็นศิษย์และศึกษาเรียนรู้เอง 

จากน้ันก็ไปสอบใบประกอบโรคศิลปะเอา ในเร่ืองการมอบตัวหรือฝากตัวเป็นศิษย์ รุจินารถ อรรถสิษฐ์ 

(2533)  กล่าวว่า กฎหมายกำหนดว่าผู้ประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผน

โบราณทุกสาขา จะต้องยื่นใบมอบตัวศิษย์ที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อแสดงว่าได้เข้าอบรมศึกษาวิชา

แพทย์แผนโบราณไว้กับครู ส่วนคุณสมบัติของครูต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะมาไม่น้อยกว่า 5 ปีและ

อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ครูและศิษย์ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเดียวกัน และจะมีสิทธิ์สอบเมื่อได้ยื่นใบ

มอบตัวศิษย์แล้วเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดคือ สาขาเวชกรรม 3 ปี เภสัชกรรมและผดุงครรภ์ 1 ปี 

ผู้สอบจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ แต่ต้องมีอายุครบ 20 บริบูรณ์ ส่วนพื้นความรู้ของผู้สอบ กำหนดไว้

เพียงให้อ่านออกเขียนได้ 

 ประเภท (ข) คือประเภทที ่จบการศึกษาจากสถาบันที ่หลักสูตรได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการวิชาชีพ มีการเรียน 4 ปี ในสถาบันการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรี และสุดท้ายคือ 

ประเภท (ค) คือกลุ่มที่ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กลุ่มแพทย์

พื้นบ้านที่มีองค์ความรู้จริงแต่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ เราก็นำมาขึ้นทะเบียนไว้ แล้วหาวิธีการ

ทดสอบให้ท่านทั้งหลายนี้มีใบประกอบโรคศิลปะ ถือเป็นของขวัญอันมีเกียรติหมอพื้นบ้านที่แก่อายุ

มากแล้ว (รุจินารถ อรรถสิษฐ์, 2533: 17)   

 ความคิดในการทำงานแพทย์แผนไทยของพ่ีไก่ ก่อนเรียนแพทย์แผนไทยไม่ได้มีความเข้าใจใน

แพทย์แผนไทยมากนัก เลือกเรียนเพราะคิดว่าจบมาแล้วมีงานทำมั่นคง จึงตัดสินใจเรียน แต่เมื่อเรียน

ไปแล้ว ได้เข้าใจมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น ทัศนคติในการทำงานก็เปลี่ยนไป การดูแลรักษาคนไข้ให้ดี

ที่สุดคือสิ่งที่คำนึงถึงเป็นอันดับแรก เป็นเป้าหมายในการทำงานแพทย์แผนไทยของพ่ีไก่ เพราะแพทย์

แผนไทยก็ถือเป็นการรักษา เป็นการแพทย์ไม่ต่างกับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาล เราก็เปรียบ

เหมือนแพทย์ท่ีมีหน้าท่ีรักษาคนไข้ให้ดีท่ีสุด ให้หายเจ็บป่วย ไม่ต่างกับการเรียนแพทย์เลย  
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 พ่ีน้ำ (นามสมมติ) อายุ 31 ปี มีตำแหน่งเป็นแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทย มีหน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย และทำการรักษาตามอาการ พ่ีน้ำทำงาน

กับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเป็นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ก่อนหน้าที่จะมาทำงานท่ี

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ได้ทำงานที่โรงพยาบาลส่วนตำบลห้วยไร่มาก่อนเป็นเวลา      

8 เดือน โดยทำงานเป็นแพทย์แผนไทยแต่เป็นลูกจ้างรายวัน หลังจากนั้นได้ย้ายมาทำที่สถานีอนามัย

แม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัยอีก 2 ปี จนกระทั่งได้มาทำงานที่โรงพยาบาลนี้จนถึงปัจจุบัน การได้มาทำงานท่ี

โรงพยาบาลนี้ถือเป็นความบังเอิญเช่นกัน ไม่ได้ตั้งใจมาสมัครทำงานที่นี่แต่แรก แต่เพราะมีลูกจ้างท่ี

โรงพยาบาลอื่นมาบรรจุเข้าทำงานที่โรงพยาบาลส่วนตำบลที่พ่ีน้ำตั้งใจจะไปทำงานในตอนแรก ทำให้

ช่ือของพ่ีน้ำถูกย้ายมาท่ีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย และได้ทำงานท่ีน่ีจนถึงปัจจุบัน 

 พ่ีน้ำจบการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่วนการเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยใน

วิทยาลัย มี 4 สาขาที่ต้องเรียน คือเวชกรรม เภสัชกรรม นวดไทย และผดุงครรภ์ โดยปีแรกจะมีการ

เรียนพื้นฐาน ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา เป็นต้น ตอนเรียนมีทั้งภาคทฤษฎี และ

ทดลองปฏิบัติ รวมถึงมีการฝึกงานในปีสุดท้ายของการเรียน ซึ่งจากสาขาทั้งหมด เวชกรรมถือว่ายาก

ที่สุดเพราะคัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษามีเยอะมากที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในสมัยก่อน ความ

ยากอยู่ตรงที่ต้องจำทฤษฎีให้ได้หมด ทั้งลักษณะอาการของโรค และวิธีรักษา แต่ปัญหาที่สำคัญและ

ยากท่ีสุดคือการนำความรู้ท่ีเรียนมาท้ังหมดไปใช้จริงในการรักษา  

 พ่ีออย (นามสมมติ) อายุ 27 ปี ทำงานอยู่ในฝ่ายผลิตสมุนไพรของโรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยเด่นชัย จบการศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สาขาการแพทย์แผนไทย 

เมื่อจบมาจึงมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานเหมือนกับพ่ีไก่ ส่วนการทำงานในฝ่ายต่าง ๆ ในโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยจะมีหัวหน้าคอยจัดแบ่งงานให้ ทำให้พ่ีออยได้ทำงานในส่วนของฝ่ายการผลิต

สมุนไพร ซึ่งที่สำคัญคือจะทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรสดในชุมชนเพื่อนำมาทำยาสมุนไพรเพ่ือ

ใช้ในฝ่ายแพทย์แผนไทยและโรงพยาบาล  

 จากการสัมภาษณ์พ่ีออยเข้ามาทำงานที่นี่ได้เพราะได้ทุนเหมือนกับพ่ีไก่ จึงเลือกทำงานแพทย์

แผนไทยเพราะเห็นว่ามีความมั่นคง แต่เมื่อเข้ามาทำงานที่นี่หน้าที่ของพ่ีออยคือการดูแลในส่วนของ

การผลิตสมุนไพร ทำให้ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วย เว้นเสียว่าจะสลับบทบาทเป็น

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแทน ส่วนใหญ่ก็จะรักษาอาการปวดเมื่อย หรือที่เกี่ยวกับโครงสร้างกล้ามเน้ือ

และรักษาด้วยการนวดและประคบสมุนไพร  

 รวมถึงพ่ีออยยังให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาของแพทย์แผนไทยในทัศนคติของพ่ีออยว่า แพทย์แผน

ไทยเป็นการรักษาแบบองค์รวม ให้ความสำคัญที่การดูแลสุขภาพให้ดีทุกส่วน ไม่ได้หายจากอาการ

เจ็บป่วยได้พริบตาเหมือนแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะยาเคมีของแพทย์แผนปัจจุบันออกฤทธิ์แรงกว่า 

แต่ก็มีผลกระทบต่อร่างกายมากเช่นกัน โดยเฉพาะการทำงานของไต ในขณะที่ยาสมุนไพรของแพทย์



 

   

 

47 

แผนไทยไม่ได้มีฤทธิ์ที่แรงมากเท่ายาเคมี และใช้เวลาในการรักษานานกว่า และยังมีการรักษาด้วยวิธีท่ี

ไม่ต้องพึ่งยาอีกด้วย เช่น ถ้าเป็นโรคโครงสร้างกล้ามเนื้อ การรักษาด้วยการนวดก็ดีกว่ากินยา เพราะ

ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนได้ พ่ีออยเองก็เลือกรักษาด้วยการนวดเม่ือเกิดการเจ็บป่วยเช่นกัน 

 พ่ีปลา (นามสมมติ) ทำงานตำแหน่งแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่น

ชัย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบัณฑิตเชียงราย พ่ีปลาได้สมัครเข้าทำงานที่นี่เมื่อปี พ.ศ. 

2553 ซึ่งในตอนแรกทำงานท่ีโรงพยาบาลสอง ในจังหวัดแพร่ มาก่อน และได้รู้จักกับแพทย์แผนไทยท่ี

ทำงานที่โรงพยาบาลสอง เขาแนะนำพ่ีปลาให้มาทำงานแทนพี่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยท่ีโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็นช่วงที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยลาประมาณ 6 เดือน ช่วงนั้นเองก็เป็นช่วงท่ี

พ่ีปลากำลังรอใบประกอบโรคศิลป์อยู่ หลังจากนั้นพอได้ใบประกอบโรคศิลป์ก็ได้รับการบรรจุให้เป็น

แพทย์แผนไทยท่ีโรงพยาบาลสอง แต่ระหว่างนั้นท่ีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้ประกาศ

เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบเลยตัดสินใจลองมาสมัครท่ีโรงพยาบาลดูและก็ได้ทำงาน

ท่ีน่ีต้ังแต่น้ันมา  

 การทำงานแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ในช่วงแรกงานแพทย์แผน

ไทยยังเป็นเพียงหนึ่งงานอยู่ในโรงพยาบาล โดยจะมีงานนวด อบ ประคบสมุนไพร จ่ายยาบางตำรับ 

และมีงานผลิตยาสมุนไพร ซึ่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจะไปช่วยทำการผลิตแล้วก็ทำหัตถการด้วย แต่พอ

เปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ขอบเขตของงานเยอะขึ้นมาก เพราะต้องรองรับ

นโยบายแผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทย และต้องพัฒนาอยู่ตลอดเพราะจะมีมาตรฐานจาก

กรมการแพทย์แผนไทยคอยเข้ามาตรวจ ท้ังด้านสถานท่ี บุคลากร หรือวิชาการ ต้องทำให้ได้มาตรฐาน  

  

 ตอนเริ่มเนี่ยหัวหน้าก็รับสมัครบุคลากรเพิ่มเพราะตอนนั้นก็มีพี่คนเดียว มีผู้ช่วยสองคนก่อนพ่ี

มาคือพ่ีแมวกับพ่ีเหน่งทำทั้งผลิตยากับหัตถการ และมีป้าจอยเป็นเจ้าพนักงาน รวมเป็นสี่คน พอพ่ี

มามีใบประกอบโรคศิลป์ก็เปิดให้บริการคนไข้ได้มากขึ้น เดินหน้ารักษาเต็มที่ จ่ายยา และมีการลง

ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน โดยท่ีแต่ก่อนไม่มีเป็นแค่งานเชิงรับ เพราะผู้ช่วยแพทย์แผนไทยไม่ได้มีอำนาจใน

การรักษา หรือจ่ายยา โรคท่ีซับซ้อนต้องรับเคสจากแพทย์แผนปัจจุบัน แต่สมัยน้ีมันก็เป็นสิทธิ์ของ

เราท่ีจะรักษาได้เต็มท่ี 

(พ่ีปลา, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

 น้าเต่า (นามสมมติ) ตำแหน่งงานเภสัชกรชำนาญการพิเศษ หรือหัวหน้างานแพทย์แผนไทย 

น้าเต่าเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ในปี พ.ศ. 2543 เป็นช่วงที่แพทย์แผน

ไทยให้บริการในโรงพยาบาลได้ไม่นาน ซึ่งในตอนแรกน้าเต่ายังไม่ได้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย
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โดยตรง จะทำงานในแผนกเภสัชกรรมที่รับผิดชอบด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ในปี พ.ศ. 2550 น้า

เต่าได้รับมอบหมายให้เข้ามารับผิดชอบและทำงานกับงานแพทย์แผนไทย ซ่ึงน้าเต่าเล่าให้ฟังว่า  

 

 หัวหน้าฝ่ายแพทย์แผนไทยลาออก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยมอบหมายให้รับผิดชอบแทน 

ซ่ึงก่อนปี 50 แผนไทยเราแยกเป็นอีกฝ่ายนึง แต่พอน้าเข้าไปมีงานผลิตยาเข้ามาร่วมด้วย เลยได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบทั้งงานเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย เพราะหลัก ๆ จะมีส่วนด้านการ

ผลิตยากับงานคลินิกคือการรักษาคนไข้ 

(น้าเต่า, สัมภาษณ์ : 10 ธันวาคม 2562) 

 

 เมื่อน้าเต่าเข้ามาเป็นหัวหน้างานแพทย์แผนไทย ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามากข้ึน 

ทั้งการเปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม คือหาเภสัชกรหนึ่งคนเข้ามารับผิดชอบเป็นหัวหน้างานแพทย์แผน

ไทย รวมถึงแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อให้งานของแพทย์แผนไทยกว้างมากข้ึน 

สามารถที่จะตรวจและรักษาคนไข้ได้มากขึ้น และการผนวกแพทย์แผนไทยเข้ารวมกับแผนกเภสัช

กรรมก็ทำให้เร่ืองของยาสมุนไพรถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลมากข้ึนเช่นกัน 

 นอกจากนี้น้าเต่ายังบอกเล่าความคิดเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยของน้าเต่าในสมัยก่อนเข้ามา

ทำงานตรงนี้กับในปัจจุบันนั้นแตกต่างกัน แต่ก่อนคิดว่าแพทย์แผนไทยเป็นเหมือนแพทย์พ้ืนบ้าน เป็น

ของชาวบ้าน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับระบบราชการ แต่หลังจากได้เข้ามาทำงานทำให้รู้ว่า แท้จริง

แล้วแพทย์แผนไทยนั้นเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขเช่นเดียวกัน เพราะต้องมีเรื่องของงานวิชาการ

เข้ามาสนับสนุน ไม่ใช่เรื ่องของชาวบ้าน หรือกึ่งไสยศาสตร์เหมือนที่เคยคิด แต่ข้อดีคือ เมื่องาน

ราชการเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้ผู้ป่วยหรือชาวบ้านมารักษามากขึ้นโดยเต็มใจ ไม่ใช่โดยบังคับ อีกท้ัง

ผู้ป่วยสามารถเลือกที่จะรักษาได้ ตามสิทธิของผู้ป่วยซึ่งน้อยคนนักจะรู้ ถือเป็นทางเลือกในการรักษา 

จึงเป็นเร่ืองสำคัญท่ีแพทย์แผนไทยส่งผลต่อชุมชน 

 พ่ีเรน (นามสมมติ) ตำแหน่งงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย 

โดยก่อนหน้าน้ีพ่ีเรนเคยทำงานเป็นหมอนวดมาก่อนช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัยและช่วงท่ีรอใบประกอบ

โรคศิลป์ พี่เรนจบมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 พยายามสอบใบประกอบให้ได้สี่ใบใช้เวลาถึงสองปี 

หลังจากนั้นเลยตัดสินใจมาสมัครงานที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยตอนท่ีเร่ิมเปิดได้ไม่นานในปี 

พ.ศ. 2555 ได้เข้ามาทำงานเป็นแพทย์แผนไทย ซึ่งตอนมาใหม่ ๆ งานที่ต้องรับผิดชอบส่วนใหญ่จะ

เป็นงานชุมชน งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วย คนไข้ติดเตียง การนวดฟื้นฟู และจ่ายยา โดยจะไปลงชุมชนกับ

โรงพยาบาลส่วนตำบล แล้วก็จะมีไปกับสหวิชาชีพ อื่น ๆ อีก หลังจากนั้นพอมีบุคลากรมากขึ้นก็

เปล่ียนมารับผิดชอบคนไข้ใน หรืองาน IPD คนไข้ท่ีนอนโรงพยาบาลกับคนไข้หลังคลอด เช่น บางคนก็

มีปัญหาน้ำนมไม่ไหล ปวดขา ก็จะมีการทำหัตถการให้ นวดเต้านม ประคบ จ่ายยาสมุนไพร เป็นต้น  
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 เหตุผลท่ีเลือกมาทำงานด้านนี้เพราะชอบการบริการคนอื่นเป็นพื้นฐาน พี่เรนเล่าว่าสมัยก่อน

ไม่ได้คิดจะเรียนแพทย์แผนไทยตั้งแต่ต้น แต่เพราะความชอบที่มีและโอกาสที่ได้รับทำให้แพทย์แผน

ไทยเป็นสายงานท่ีตอบโจทย์ท่ีสุด 

  

 พี่โตมากับชนบท อยู่บนดอย เวลาไม่สบายพ่อแม่คนแก่เขาก็จะใช้สมุนไพรในการรักษาให้เรา 

เราก็เลยมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของยาสมุนไพรด้านนี้ อีกอย่างแต่ก่อนพี่อยากเป็นพยาบาลแต่

ส่วนสูงก็ไม่ถึง เพราะสมัยนั้นเขากำหนดความสูง พี่สูงแค่ 150 เกรดอีก เงินก็ไม่ถึง เลยคิดว่าไป

เรียนผู้ช่วยพยาบาลดีมั้ย ก็ได้บริการคนเหมือนกัน แต่ตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนระหว่างนั้นได้เรียน

อบรมเรื่องการนวด เป็นการหารายได้ระหว่างที่เรียนอยู่เสาร์ อาทิตย์ ก็มีคนไข้มานวดหรือไปนวด

ตามที่ต่าง ๆ พอมอหกเทอมสุดท้าย พี่ก็คิดว่าจะไม่เรียนต่อ เพราะด้วยอะไรหลาย ๆ อย่าง จะไป

เป็นผู้ช่วยพยาบาล แต่เทอมสุดท้ายมีโควตาแพทย์แผนไทยมา พ่ีก็เลยไปสมัครเรียนเลยได้เข้าเรียน 

เพราะพี่ชอบเรื่องของยาสมุนไพร และการบริการ ตอนเรียนก็ยากแลกมาด้วยน้ำตา แต่ก็จบมาได้

เพราะความชอบ ดีใจท่ีได้เรียน 

(พ่ีเรน, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

 ทั้งความชอบและภูมิหลังทำให้พ่ีเรนมีพื้นฐานทั้งการนวดและสมุนไพร ซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ใช้

ทั้งตอนเรียนและใช้เมื่อมาทำงานด้านแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ในทัศนคติของพี่เรนเกี่ยวกับแพทย์

แผนไทย คิดว่าเป็นการรักษาแบบองค์รวม ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนไข้เป็นหลัก ให้ท้ัง

คนไข้และคนรักษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน เสริมกำลังใจให้คนไข้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การรักษาก็

ได้ผลดีขึ้น คนไข้เองก็ชอบ เพราะสำหรับการรักษาบางที่ไม่สามารถพูดคุยคุยได้เพราะคนไข้เยอะ 

หมอก็ไม่มีเวลา แต่สำหรับที่นี่คนไข้ยังมีจำนวนไม่มาก ทำให้แพทย์เองและผู้ช่วยแพทย์ได้พูดคุยกับ

คนไข้ ให้คนไข้ได้ระบาย ถือเป็นการรักษาท่ีจิตใจคนไข้ควบคู่กับการรักษาทางกายไปด้วย 

 พี่โอม (นามสมมติ) อายุ 31 ปี ตำแหน่งงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัย พี่โอมทำงานที่โรงพยาบาลแห่งมานี้เป็นเวลา 6 ปี โดยการที่ได้มาทำงานที่นี่เพราะ

โรงพยาบาลเปิดรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่เป็นผู้ชาย และพี่โอมเองก็ผ่านการสอบผู้ช่วยแพทย์

แผนไทยพอดี ซึ่งหน้าที่ระหว่างการทำงานที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยของพี่โอมจะมีนวด

คนไข้ตามคำส่ังของแพทย์ ต้มน้ำสมุนไพร ทำลูกประคบสมุนไพร หรือช่วยนักศึกษาที่มาฝึกงานเป็น

ส่วนใหญ่ ส่วนหน้าท่ีการตรวจ จัดยา หรือจ่ายยาสมุนไพรจะเป็นหน้าท่ีของแพทย์แผนไทยมากกว่า  

 นอกจากนี้เหตุผลที่พี่โอมเลือกมาทำงานในด้านแพทย์แผนไทยเป็นเพราะว่าอยากรักษาคนไข้ 

อยากช่วยเหลือและรักษาอาการเจ็บป่วยของพวกเขาให้หาย โดยเฉพาะคนไข้ท่ีปวดเนื้อปวดตัว เวลา

ท่ีรักษาแล้วคนไข้หายก็รู้สึกดีใจ รวมถึงการเลือกมาทำงานท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ีเพราะมีการสนับสนุนท่ี
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ดี โดยเฉพาะการเกิดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยขึ้น คนไข้เองก็สามารถมาที่นี่ได้เลย เป็นการเปิด

โอกาสในการทำงาน ทำให้ชาวบ้านสนใจแพทย์แผนไทยมากขึ้นด้วย เพราะมีชาวบ้านมารักษาเพิ่มข้ึน

เยอะจากสมัยก่อน โดยพี่โอมเล่าให้ฟังว่าช่วงท่ีแพทย์แผนไทยนั้นยังไม่ได้รับความสนใจมาก ก็ไม่มี

แพทย์ บุคลากรที่มีก็รักษาได้แค่การนวดอย่างเดียว แต่เมื่อแยกออกมาเป็นโรงพยาบาล ในช่วงแรกก็

ยังไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักเช่นกัน แต่มาช่วงหลังคนเพ่ิมมากข้ึน งานเองก็เพ่ิมข้ึนมากเช่นกัน   

 พ่ีแมว (นามสมมติ) อายุ 54 ปี ตำแหน่งงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยพ่ีแมวทำงานแพทย์

แผนไทยมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้ว ในตอนแรกพ่ีแมวไปสมัครเรียนนวดแผนไทยของหลักสูตรผู้ช่วย

แพทย์แผนไทย โดยก่อนหน้าน้ีพ่ีแมวทำงานอยู่ท่ีสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคแพทย์ ซึ่งไม่ได้ทำงาน

เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยหรือสายงานนี้เลย แต่เหตุผลท่ีเลือกมาทำที่น่ีในตอนนั้นเป็นเพราะว่าใกล้

บ้านพัก ทำให้สะดวกในการเดินทาง รวมถึงในการทำงาน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยได้รักษาคนไข้ด้วยการ

ทำหัตถการให้คนไข้ โดยเฉพาะการนวดซึ่งใช้เวลามากทำให้ได้พูดคุยกับคนไข้เป็นเวลานาน ซึ่งคนไข้

นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบมาก ทำให้สิ่งที่เราทำไม่ใช่แค่รักษาเพียงอย่างเดียว คนไข้ก็รู้จักเราและเรา

เองก็ได้รู้จักคนไข้ ทำให้เราได้รับความร่วมมือเวลาเราออกไปเยี่ยมบ้านคนไข้ ชาวบ้านก็เชื่อถือและ

ไว้ใจมากข้ึน  

 หน้าที่ของพ่ีแมวระหว่างทำงานที่น่ีคือ แพทย์แผนไทยจะให้ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนวดคนไข้

ตามอาการท่ีปวดมา แล้วก็จะมีหน้าท่ีทำยาสมุนไพร ซ่ึงพ่ีแมวเล่าถึงสมัยก่อนว่า  

 

 แพทย์แผนไทยยังไม่เป็นท่ีรู้จัก ยังไม่มีคนสนใจมากเท่าตอนน้ี ในตอนน้ันมีเจ้าหน้าท่ีแค่สองคน

แค่นั้น แพทย์แผนไทยจะอยู่ห้องแคบ ๆ ที่วอร์ดในโรงพยาบาล อยู่รวมกับกายภาพบำบัด แต่มัน

เปลี่ยนแปลงไปในปี 54 คือการที่มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนี้ขึ้น มันเปลี่ยนไปเยอะ คนไข้ก็

เยอะข้ึน แต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีแพทย์แผนไทยนะ ต้องมาซักประวัติคนไข้เอง ลงคอม เขียนชาร์ต

คนไข้เอง เรียกว่าทำเองหมดเลย แต่ตอนนี้ก็มีคนเยอะขึ้น ทำให้แบ่งหน้าที่ทำงานได้ดีขึ้นกว่าแต่

ก่อนเยอะ ส่วนการทำงานพ่ีคิดว่าการทำงานแพทย์แผนไทยมันไม่ยากนะสำหรับพ่ี แค่เราต้องใส่ใจ

กับมัน 

(พ่ีแมว, สัมภาษณ์ : 12 ธันวาคม 2562) 

  

 อีกทั้งพ่ีแมวยังเล่าว่าสมัยก่อนไม่เคยสนใจการแพทย์แผนไทยเลย คิดว่าเป็นแค่จุดเล็ก ๆ ท่ีไม่

ค่อยมีคนรู้จัก แต่สำหรับตอนน้ีแค่รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวก็ไม่อาจหายได้ ทำให้แพทย์

แผนไทยได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้สมุนไพร คนก็หันมาสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะคนท่ี

ไม่ชอบยาของแผนปัจจุบัน เป็นการเสนอทางเลือกในการรักษาให้คนไข้ ทำให้คนไข้ได้ใช้ยาสมุนไพร

แทนยาแผนปัจจุบันมากข้ึน แพทย์แผนไทยก็มีตำรับยาเพ่ิมมากข้ึนด้วย  
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 พ่ีเหน่ง (นามสมมติ) อายุ 40 ปี ตำแหน่งงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นขัย พ่ีเหน่งได้เข้ามาทำงานการแพทย์แผนไทยที่นี ่เมื ่อปี พ.ศ. 2554 เนื ่องจากทาง

โรงพยาบาลเปิดรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเลยลองมาสมัคร ซึ่งก่อนหน้าน้ีพ่ีเหน่งทำอาชีพค้าขาย 

อยู่จังหวัดระยอง แต่เลือกกลับมาทำงานท่ีน่ีเพราะกลับมาอยู่ใกล้บ้าน  

 หน้าท่ีการทำงานของพ่ีเหน่งจะทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมายให้ โดยจะเวียนกันทำงานกับ

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยท้ังหมดส่ีคนในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ซ่ึงจะมีการนวดคนไข้ตามท่ีแพทย์

แผนไทยสั่งมา ต้มสมุนไพร จัดผ้าสำหรับประคบและนวด ทำความสะอาดอุปกรณ์และห้องนวด เรียก

ได้ว่าแทบจะทำทุกอย่างยกเว้นการตรวจ และจ่ายยา ส่วนการนวดผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจะรับวันละ 5 

รายถือว่าเยอะแล้ว ส่วนการทำงานที่นี่ในสมัยนี้เปลี่ยนไปมากจากแต่ก่อน จากแต่ก่อนที่เรารู้จักแค่

นวด หลัง ๆ มาก็มีหัตถการเยอะขึ้น พอกยา ทำสมุนไพร เป็นต้น ส่วนการสนับสนุนของโรงพยาบาล

พี่ก็ไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่เพราะงานของเรามันไม่ได้มีที่ต้องยุ่งกับทางโรงพยาบาลมากนัก ก็ทำงาน

ภายใต้คำส่ังแพทย์แผนไทยวันต่อวัน 

 นอกจากนี้พ่ีเหน่งยังบอกเล่าว่าความคิดเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสำหรับพ่ีเหน่งนั้นเปลี่ยนไป

เยอะมาก  

  

 สมัยก่อนเราไม่รู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเลย ไม่ได้สนใจในเร่ืองน้ีด้วย แต่พอได้มาทำงาน ทำให้

ความคิดเปล่ียนไป จากแต่ก่อนท่ีคิดลบ แต่ตอนน้ีคือแพทย์แผนไทยก็มีส่วนท่ีดี ไม่ได้ล้าหลังหรือไม่

น่าสนใจเหมือนที่เคยคิด ตอนนี้ก็เลยชอบเลย เพราะทำให้คนไข้หายได้ พี่น่ีเจอมากับตัวเองเลย 

แต่ก่อนนะเวลาปวดนู่นนี่ก็จะกินยา กินพารา ปวดก็กินไม่รู้กี่ร้อยเม็ด แต่เดี๋ยวนี้คือปวดก็นวดเอา

อย่างเดียว ไม่ได้กินยาเลย มันก็ดีกว่าเดิมนะ จากแต่ก่อนที่เจ็บเอว เจ็บมือ หมอก็ให้ผ่าอย่างเดียว 

ให้กินยาแก้อักเสบ ทีนี้เราก็แพ้มีตุ่มขึ้น แพ้ยาแก้อักเสบนะ หมอก็สั่งไม่ให้นวด เราก็เลยแอบมา

นวด ไม่ได้บอก แต่อาการก็ดีขึ้นเลยนะ ความรู้สึกดีขึ้นเยอะ ตอนนั้นคือเริ่มทำงานที่นี่แล้วนะ แต่

เด๋ียวน้ีคือไม่ได้เลย เลือกนวดอย่างเดียวเลย  

(พ่ีเหน่ง, สัมภาษณ์ : 12 ธันวาคม 2562) 

  

 อีกทั้งสำหรับพ่ีเหน่งเองก็คิดว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยนั้นสามารถใช้รักษาให้หายได้

จริง ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ เพราะส่วนใหญ่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยมากที่สุด ไม่ว่าจะปวด

จุดไหนก็จะมารักษาท่ีน่ี 

 ป้าจอย (นามสมมติ) อายุ 57 ปี ตำแหน่งงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัย ป้าจอยเข้ามาทำงานแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2549 รวมทั้งหมดเป็นเวลา 13 ปี เนื่องจากเวลานั้นทางโรงพยาบาลเปิดรับสมัคร ซึ่งอาชีพก่อน
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หน้านี้ป้าจอยได้ทำอาชีพค้าขายมาก่อน แต่เหตุผลที่เลือกมาทำที่นี่เพราะเคยเรียนอบรมการนวดมา

ก่อน แล้วคนท่ีเคยสอนป้าจอยก็ได้เรียกตัวป้าจอยให้มาทำงานท่ีน่ี  

 หน้าที่ส่วนใหญ่ของป้าจอยในสมัยที่แพทย์แผนไทยยังเป็นเพียงหนึ่งงานอยู่ในโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยและช่วงที่แยกมาเปิดเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยนั้นจะ

ต่างกัน เพราะตั้งแต่สมัยที่แพทย์แผนไทยยังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลการทำงานของแพทย์แผนไทยอยู่ใต้

คำสั่งของแพทย์แผนปัจจุบันทำให้การทำงานจะมีเพียงการนวด หรือทำยาสมุนไพรเอง จำพวกบดยา 

อบยา หรืออัดเม็ดยา ทำลูกประคบ และทำยาหม่องไพล ป้าจอยเองก็ทำมาหมดแล้ว เรียกได้ว่าทำ

แทบจะทุกอย่างด้วยตนเองเพราะคนไม่เพียงพอ แต่เม่ือเปิดเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยก็ไม่ได้

ไปทำยาสมุนไพร จะทำการนวดอย่างเดียว เพราะมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานชัดเจนมากข้ึน มีแผนก

ทำยาสมุนไพรแยกออกจากคลินิกการรักษา ป้าก็จะอยู่ส่วนของคลินิกของการรักษาเท่าน้ัน  

   

 แต่ก่อนเราทำงานได้นวดแค่คนสองคนหรือไม่ได้นวดเลย ทำยาอย่างเดียว แต่ตอนนี้คือเราทำ

ได้หมด สมัยก่อนเวลาจะมีคนมารักษา หมอต้องสั่งมา ไม่งั้นก็ไม่ได้นวด ถ้าสั่งแค่นวดก็แค่นวด 

ประคบก็ประคบ พอนวดเขาก็หาย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอหมอสั่งแล้ว มีใบคิวก็เดินเข้ามาที่นี่ได้เลย 

แต่เป็นนวดรักษานะ ปวดตรงไหน อาการตรงไหนเรานวดแค่นั้น ไม่ได้นวดทั้งตัว ชาวบ้านก็สนใจ

มากข้ึน มีคนมาดูงานแพทย์แผนไทยท่ีน่ีเยอะนะ  

(ป้าจอย, สัมภาษณ์ : 12 ธันวาคม 2562) 

  

 พี่อาย (นามสมมติ) อายุ 23 ปี พี่อายเรียนจบปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พี่อายทำงานที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยใน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพราะต้องรอสอบใบประกอบโรคศิลป์จึงจะได้ตำแหน่งเป็นแพทย์

แผนไทย ตอนนี้รอสอบอยู่จึงมีตำแหน่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งพี่อายมาทำงานที่นี่ประมาณ   

3 เดือน เนื ่องจากได้ทุนจากมหาวิทยาลัยในโครงการบัณฑิตคืนถิ ่น ทำให้ต้องกลับมาใช้ทุนท่ี

โรงพยาบาลในอำเภอและจังหวัดบ้านเกิด จึงได้มาทำงานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย  

 พี ่อายเล่าให้ฟังว ่าในตอนแรกพี ่อายอยากเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ตอนสอบเข้า

มหาวิทยาลัยคะแนนไม่ถึงทำให้ไม่ได้เรียนแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ภายหลังได้รู้ข่าวเกี่ยวกับทุนบัณฑิต

คืนถิ่นเลยคิดว่าเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายให้กับทางบ้าน จึงตัดสินใจมาเรียนแพทย์แผนไทยแทน ซึ่งตอน

เรียนแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัย พ่ีอายเรียนเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยจะเรียนแพทย์แผน

ไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันครึ่ง ๆ มีเรียนการผ่าตัดด้วยแต่แพทย์แผนไทยก็ไม่สามารถผ่าตัดจริง ๆ ได้ 

แต่เป็นการเรียนเพราะต้องรู้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันได้เมื่อต้องทำงานร่วมกัน ซ่ึง
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ในช่วงปีแรกจะเรียนเร่ืองท่ัวไป เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เป็นต้น แต่เม่ือเข้าปีท่ีสองจะเจาะจงการเรียนไป

ในด้านแพทย์แผนไทยมากข้ึน ท้ังคัมภีร์และงานปฏิบัติ ต้องเรียนหมด  

 นอกจากนี้ยังมีฝึกงานในทุกปีที่เรียนเพราะเป็นเด็กทุน ทำให้ต้องฝึกงานอยู่ทุกปีไม่ใช่แค่ปี

สุดท้าย แต่สถานที่ฝึกงานจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ และสุดท้ายจะให้กลับมาทำที่จังหวัดบ้านเกิดของ

ตนเอง ทำให้พี่อายได้มีโอกาสไปทำงานในหลาย ๆ จังหวัด หลายสถานที่และแต่ละที่นั้นก็จะมีการ

ทำงานที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมในการทำงาน บทบาท หรือคนไข้ก็แตกต่างกัน ซึ่งการรักษาของ

แพทย์แผนไทย โรคจะเกิดจากภายในร่างกายของเรา จากสี่ธาตุในร่างกายที่จะต้องทำให้สมดุลกัน ถ้า

ไม่สมดุลก็จะทำให้เกิดโรค เมื่อรู้ว่าธาตุใดที่ลดหรือมากเกินไปก็จะสามารถรักษาที่ต้นเหตุได้เลย 

รวมถึงแต่ละคนจะมีการใช้ยาท่ีไม่เหมือนกันด้วย เรียกว่ายาปรุงเฉพาะราย ซึ่งต้องมีการเช็คสัญญาณ

ชีพว่าธาตุใดผิดปกติ อย่างเช่นถ้าเป็นไข้ก็คือธาตุไฟกำเริบต้องปรุงยาไปลดธาตุไฟ เป็นต้น  

 

 ตอนแรกจริง ๆ ก็อยากเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน แต่พลาดไปแค่ห้าคะแนนเลยไม่ได้เรียน ตอน

หลังมาได้ทุนเราก็เลยตัดสินใจเอาเลย แล้วพอเรียนไปก็รู้สึกว่าโอเคเพราะแพทย์แผนปัจจุบันมันมี

ความเสี่ยงเยอะ ถ้าเราผ่าตัดแล้วพลาดเราอาจโดนฟ้องได้ แต่แพทย์แผนไทยเราจะไม่รักษาโรค

เสี่ยง ๆ เราจะส่งต่ออย่างเดียว ที่เคยเจอหนักสุดก็แค่อัมพฤกษ์ อัมพาต ที่เราทำได้ก็แค่นวดท่ัว

ร่างกาย ประคบ กายภาพร่วม และนวัตกรรมให้คนไข้ได้เหยียดกล้ามเน้ือ คนไข้อาจกลับมาขยับได้

แต่ก็ต้องใช้เวลา 

(พ่ีอาย, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

 นอกจากน้ีความคิดก่อนเรียนและหลังเรียนแพทย์แผนไทยของพี่อายนั้นต่างกัน เพราะก่อน

เรียนคิดว่าเราจะต้องมานวดอย่างเดียว ทำให้ในตอนนั้นยังไม่ชอบแพทย์แผนไทย ทำให้เวลาที่มีวิชา

หัตถเวชกรรมหรือการนวดก็จะไม่ค่อยอยากเข้าเรียน แต่พอได้ไปฝึกงานตามโรงพยาบาล ทำให้พี่อาย

จะต้องลงทำหัตถการนวดให้คนไข้ตามคำสั่งของแพทย์แผนไทยบ้างเพราะเด็กฝึกงานจะต้องได้ลองทำ

ทุกอย่างที่เป็นของแพทย์แผนไทย แต่ถือว่าเป็นการนวดรักษาโรค ถ้าไม่ได้ป่วยก็จะไม่นวดรักษา อีก

ทั้งบางทีที่เรานวดก็ช่วยให้คนที่เดินไม่ได้กลับมาเดินได้ เลยเป็นแรงบันดาลใจหลังจากเรียนจบว่าการ

นวดก็รักษาคนให้หายได้หรือดีข้ึนได้ ทำให้พ่ีอายเปล่ียนความคิดต้ังแต่น้ันมา 

 

3. ข้ันตอนในการรักษาแพทย์แผนไทย 

ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยประกอบไปด้วย

ผู้ป่วย 2 ประเภทคือ ผู้ป่วยจากการส่งต่อของแพทย์แผนปัจจุบันจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เด่นชัย และผู้ป่วยท่ีมารับบริการแพทย์แผนไทยท่ีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยโดยตรง โดยสามารถ
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แบ่งประเภทได้เป็นงานผู้ป่วยใน (IPD) รักษาผู้ป่วยในที่นอนโรงพยาบาลร่วมกับทางแพทย์แผน

ปัจจุบัน และงานผู้ป่วยนอก (OPD) คือรักษาผู้ป่วยทั่วไป โดยรูปแบบการให้บริการจะแสดงให้เห็นถึง

การทำงานร่วมกันผ่านการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นตรงการรักษาเพียงระบบ

การแพทย์เดียว 

 งานผู้ป่วยใน (IPD) เป็นงานที่แพทย์แผนไทยทำงานมาตั้งแต่สมัยก่อนการจัดตั้งโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยเด่นชัยแยกออกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดยงานผู้ป่วยในสำหรับ

แพทย์แผนไทยจะประกอบไปด้วยผู้ป่วยจากแพทย์แผนปัจจุบันและผู้ป่วยที่มาจากแพทย์แผนไทยเอง 

แต่ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันเสียมากกว่า เนื่องจากผู้ป่วยในเป็นผู้ป่วยท่ี

จะต้องนอนโรงพยาบาล อาจมีการให้สารอาหารหรือยาทางสายเลือด หรือการทำหัตถการต่าง ๆ 

เพิ่มเติมตามโรคและอาการที่ผู้ป่วยเป็นมา ซึ่งหัตถการเหล่านี้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสั่งทำได้คือแพทย์แผน

ปัจจุบัน โดยจะมีพยาบาลเป็นผู้ลงมือทำหัตถการ เนื่องจากบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในเป็นบุคลากรใน

โรงพยาบาล ซ่ึงก็คือพยาบาลท่ีจะเข้าใจในคำส่ังหรือภาษาท่ีแพทย์แผนปัจจุบันใช้ส่ังการเหล่าน้ี เพราะ

ถ้าหากเป็นแพทย์แผนไทยจะมีภาษาในทางการแพทย์ที่แตกต่างออกไป คล้ายว่าเป็นภาษาจากตำรา

ธาตุหรือตำราแพทย์แผนไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน โดยที่พยาบาลไม่สามารถเข้าใจภาษาเหล่านี้ได้ ทำ

ให้การสั ่งงานจึงตกอยู ่ที ่แพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ผู ้ป่วยที ่มาจากแพทย์แผนไทย หากมีความ

จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล เจาะเลือด หรืออื่น ๆ จะต้องมีการติดต่อกับทางแพทย์แผนปัจจุบันเพ่ือ

ส่งตอผู้ป่วยให้พบกับแพทย์แผนปัจจุบันแทน ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือสะเก็ดเงิน เป็น

ต้น 

 

 เราต้องให้แพทย์แผนปัจจุบันเป็นคนสั่ง ส่งคนไข้ให้พบแพทย์แผนปัจจุบัน พอแพทย์สั่งแอดมิท 

เขาก็จะเขียนในชาร์ตว่า Consult แพทย์แผนไทย แล้วพยาบาลก็จะโทรมาตามให้เราไปดูคนไข้ 

เราก็เขียนในชาร์ตว่าเราจะทำหัตถการอะไร แล้วก็ไปทำ เพราะที่นี่เขาเปิดให้เราทำ แต่ก็แล้วแต่

แพทย์นะ บางคนเขาก็ไม่ Consult ถึงแม้จะเป็นเราส่งคนไข้ไป  

(พ่ีน้ำ, สัมภาษณ์ : 26 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 ในขณะที่บทบาทของแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยในนั้นจะอยู่ที่การทำหัตถการอื่น ๆ 

ของแพทย์แผนไทยที่ใช้รักษาตามอาการเสียมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการนวด ประคบ หรือพอกยา

สมุนไพร แพทย์แผนไทยจะเข้าไปทำหัตถการเหล่านี้ให้ หรือการจ่ายยาบรรเทาอาการของผู้ป่วยทั้งยา

ตำรับหรือยาแคปซูล ทางฝั่งแพทย์แผนไทยก็จะดูอาการของผู้ป่วยว่าจะต้องใช้ยาสมุนไพรอะไรในการ

รักษา แล้วต้มยาใส่กระติกไว้ เขียนใบสั่งยาว่าต้องทานจำนวนเท่าไหร่ กี่ครั้งต่อวัน และจะมีพยาบาล

เป็นผู้ดูแลต่อให้ ซึ่งการทำหัตถการของแพทย์แผนไทยจะต้องมีการพูดคุยปรึกษากันกับแพทย์แผน
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ปัจจุบันว่าสามารถทำได้ หรือผู้ป่วยเป็นผู้เรียกร้องต้องการทำหัตถการของแพทย์แผนไทย เนื่องจาก

เคยทำแล้วอาการดีขึ้น เช่นการนวดหรือประคบ แพทย์แผนปัจจุบันก็จะเรียกตัวแพทย์แผนไทยมาทำ

ให้ แต่แพทย์แผนไทยนั้นไม่สามารถสั่งเองได้ เรียกว่าเป็นการรักษาร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยที่มี

ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางของการรักษา ยกตัวอย่างเช่นโรคสะเก็ดเงิน หรือมะเร็งตับ จะต้องติดต่อกับ

ทางแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะต้องใช้ผลเลือดในการรักษา หรือการแอดมิทดูอาการผู้ป่วย และจะมี

พยาบาลแผลกดทับที่แพทย์แผนไทยสามารถรักษาให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นได้ โดยการใช้สมุนไพรใน

การรักษาคือการใช้ผ้าก๊อซขม้ินในการรักษาแผลทำให้อาการดีข้ึนถือเป็นการรักษาร่วมกัน 

 

 ถ้าเราส่งคนไข้ไปอย่างเช่นมะเร็งตับ หรือสะเก็ดเงิน ที่ต้องทานยาต้มหรือคนไข้มีอาการ

ผิดปกติอะไร ถ้าคนไข้ต้องการจะรับบริการนวด เราก็บอกคนไข้ให้คนไข้บอกหมอ เพราะเราไปส่ัง

หมอไม่ได้ ให้คนไข้บอกว่าถ้านวดแล้วดีขึ้น ให้บอกหมอตอนที่หมอมาราวน์ว่าอยากจะนวด ถ้าอยู่

ดี ๆ เราไปทำเองแล้วหมอเขาไม่โอเค ก็ไม่ได้ แต่ถ้าคนไข้บอกหมอเขาก็จะทำตามอยู่แล้ว 

 (พ่ีน้ำ, สัมภาษณ์ : 26 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

 งานผู ้ป่วยนอก (OPD) โดยงานแพทย์แผนไทยเปิดรับงานผู ้ป่วยนอกเมื ่อเกิดการก่อต้ัง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยขึ้น ทำให้ผู้ป่วยสามารถเลือกเข้ามารักษากับแพทย์แผนไทยได้

เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการส่งต่อการรักษาจากแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้กรณีผู้ป่วยนอกบทบาทของ

แพทย์แผนไทยจะชัดเจนขึ้นมา และมีบทบาทต่อผู้เข้ารับบริการมากขึ้น เพราะสำหรับผู้ป่วยภายนอก 

เมื ่อผู ้ป่วยเดินเข้ามารับการรักษาที่แพทย์แผนไทยโดยตรง แพทย์แผนไทยจะเป็นเจ้าของผู้ป่วย

โดยตรงเช่นกัน ทั้งการตรวจอาการ วินิจฉัยอาการและการรักษา สั่งจ่ายยาหรือทำหัตถการ รวมถึง

การติดตามอาการ แพทย์แผนไทยจะเป็นผู้ดูทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่อาการรุนแรงและแพทย์แผนไทย

ไม่สามารถรักษาได้จึงต้องส่งต่อให้แพทย์แผนปัจจุบันรักษาและเป็นเจ้าของคนไข้ต่อ เช่นอุบัติเหตุ

กระดูกหัก หรือโรคท่ัวไปท่ีเร่ิมมีอาการอักเสบ เป็นต้น หรือกลุ่มโรคร้ายแรงท่ีต้องปรึกษาการรักษากับ

แพทย์แผนปัจจุบันในการทำหัตถการบางอย่างด้วย ทำให้ส่วนใหญ่โรคที่รักษาจะเป็นโรคพื้นฐานหรือ

อาการเบื้องต้นที่ไม่ได้รุนแรงมากนัก เช่นอาการไข้หวัด ปวดท้อง หรืออาการปวดกล้ามเนื้อเป็นต้น 

ดังที่พี่อายกล่าวว่า “ถ้าคนไข้เป็นโรคที่เฉียบพลันหรือแบบพวกอุบัติเหต ุกระดูกหัก กระดูกแตก แบบ

เนี้ยจะให้ไปหาแพทย์แผนปัจจุบันจะดีกว่า เพราะเราก็รักษาให้ไม่ได้” (พี่อาย, สัมภาษณ์ : 11 

ธันวาคม 2562) 
 

แพทย์แผนไทยฤทธิ์ยาสมุนไพรจะไม่แรงเหมือนยาเคมีของแพทย์แผนปัจจุบัน แต่จะเน้นที่การ

ส่งเสริมร่างกาย ใช้รักษาในช่วงท่ีอาการไม่รุนแรง อย่างถ้าเจ็บคอธรรมดาก็ใช้ฟ้าทลายโจรรักษาได้ 
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แต่ถ้าผ่านไปยังไม่หายและมีไข้ก็ต้องส่งต่อให้แพทย์แผนปัจจุบันรักษา บางโรคถ้าเป็นอาการท่ีหนัก

พี่ก็แนะนำให้พึ่งยาแผนปัจจุบัน หรือรักษากับหมอ เพราะโรคปัจจุบันมันก็รุนแรงขึ้น ต้องรักษา

อย่างทันท่วงที นี่เลยเป็นปัญหาของแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร ฤทธิ์และปริมาณความเข้มข้นของ

ยาไม่เท่ายาเคมีที่สกัดมาแล้ว อีกอย่างคือในโรคที่ต้องเร่งรีบ การรักษาให้หายเร็วที่สุดคือตอบ

ความต้องการของคนไข้มากท่ีสุดด้วย 

(พ่ีไก่, สัมภาษณ์ : 27 กรกฎาคม 2562) 

 

จึงสอดคล้องกับงานวิจัยการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ของธีรยา นิยมศิลป์ กล่าวถึงรูปแบบการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย มีอยู่ 2 ลักษณะคือ 

 1. การให้บริการโดยผ่านการส่งต่อจากแพทย์แผนปัจจุบัน ในกรณีท่ีรักษาด้วยแพทย์แผนไทย

ได้ แพทย์แผนปัจจุบันจะส่งต่อผู้ป่วยไปให้แพทย์แผนไทยรักษา  

 2. การให้บริการที่แผนกการแพทย์แผนไทยโดยตรง ให้ผู้ป่วยเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง โดย

จะได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยจากแพทย์อายุรเวท หากไม่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนไทยได้ก็จะ

ถูกส่งต่อไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน (ธีรยา นิยมศิลป์, 2553 : 181-182) 

 โดยการรักษาที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยมีขั ้นตอนและระบบในการรักษา

คล้ายคลึงกับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีการตรวจวินิจฉัยอาการและให้การรักษาโดยแพทย์แผนไทย 

เพียงแต่จะแตกต่างกันท่ีทฤษฎีท่ีใช้ในการหาสาเหตุของโรค วิธีและหัตถการท่ีใช้ในการรักษา และการ

ประเมินผลหลังการรักษา มีขั้นตอนในการรักษาโดยจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย

ใน ดังต่อไปน้ี  

สำหรับผู ้ป่วยนอก ขั ้นตอนแรก ผู ้ป่วยจะต้องลงทะเบียนผู ้ป่วยที ่แผนกลงทะเบียนใน

โรงพยาบาล หลังจากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะรักษากับทางแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่

จำเป็นต้องส่งตัวจากแพทย์แผนปัจจุบันเหมือนสมัยก่อน หลังจากนั้นจะมีการซักประวัติ และตรวจ

ร่างกายเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ซึ่งในการตรวจเบื้องต้นของแพทย์แผนไทยจะมีการใช้

เครื่องมือของแพทย์แผนปัจจุบันด้วย เช่นเครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ หรือ Stethoscope ซึ่งเป็น

เครื่องช่วยฟังเสียงของแพทย์ ทำให้การตรวจนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้นกว่าการวัดชีพจรเพียงอย่าง

เดียว หลังจากนั้นจะได้รับการตรวจวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยโดยแพทย์แผนไทย และประเมินการรักษา

ก่อนการรักษาเพื่อดูสาเหตุของโรค และหาวิธีการรักษาที่เหมาะสม อาจจะเพียงแค่จ่ายยาสมุนไพร 

หรือสั่งทำหัตถการของแพทย์แผนไทยก็ได้ และมีการติดตามอาการในบางผู้ป่วยที่ต้องดูผลหลังการ

รักษา 

ส่วนผู ้ป่วยในจะเป็นผู ้ป่วยในส่วนของทางโรงพยาบาล เนื ่องจากผู ้ป่วยในจะต้องนอน

โรงพยาบาล ซึ่งจะต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งคนไข้จะมาทั้งจากฝั่งแพทย์แผนไทยหรือ
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แพทย์แผนปัจจุบันก็ได้ แต่ถ้ามาจากฝ่ังแพทย์แผนไทยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยให้แก่แพทย์แผนปัจจุบันเพ่ือ

สั่ง Admit และทำหัตถการต่าง ๆ โดยแพทย์แผนไทยจะเข้าไปรักษาตามอาการบางอย่างเท่านั้น ซ่ึง

จะต้องพูดคุยกับแพทย์แผนปัจจุบันก่อนทำหัตถการของแพทย์แผนไทย หรือมีการจ่ายยาต้มสมุนไพร 

โดยจะมีพยาบาลเป็นผู้ดูแลจัดการให้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภาพท่ี 2 ข้ันตอนในการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 

(ท่ีมา วชิราพรรณ เดชสุวรรณ, 2563) 

ผู้ป่วยนอก 

แผนก

ลงทะเบียน 

พยาบาล 
เจ้าหน้าท่ีแพทย์

แผนไทย 

แพทย์แผน

ปัจจุบัน 

พยาบาล เภสัชกร 

แพทย์แผนไทย 

ผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย ทำหัตถการ 

แพทย์แผน

ปัจจุบัน  

ซักประวัติ 

ตรวจวินิจฉัย Admit ผู้ป่วยใน 

วินิจฉัยอาการ 

 

ซักประวัติ 

จ่ายยา 

ทำหัตถการ 

จ่ายยา 

รักษาร่วม 

ส่งต่อผู้ป่วย 

ส่งต่อผ
ู้ป่วย 

ตรวจวินิจฉัย 
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 จากแผนภาพทำให้เห็นถึงขั้นตอนในการรักษาของทั้งสองระบบการแพทย์โดยกรอบสีฟ้าทาง

ด้านซ้ายเป็นข้ันตอนในการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนกรอบสีแดงทางด้านขวาเป็นข้ันตอนของ

แพทย์แผนไทย เมื่อผู้มาใช้บริการเป็นผู้ป่วยนอกที่สามารถเลือกใช้หนึ่งระบบในการรักษา หากเลือก

รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันจะมีพยาบาลเป็นผู้ประสานงานและซักประวัติ ส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัย

อาการและรักษา หลังจากนั้นแพทย์จะสั่งจ่ายยาโดยมีเภสัชกรเป็นผู้ดูแลซึ่งจะมีทั้งยาสมุนไพรที่มา

ทดแทนยาเคมีและยาของแพทย์แผนปัจจุบันตามแต่อาการของผู้ป่วยหรือจะสั่งทำหัตถการต่าง ๆ 

หากเป็นกรณีโรคที่ซับซ้อน หรือจำเป็นต้องใช้ผลเลือด หรือผลเอ็กซเรย์ในการวินิจฉัยโรค ซึ่งแพทย์

แผนไทยจะสามารถเข้ามามีบทบาทช่วยรักษาในกรณีผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล หรือแพทย์แผน

ปัจจุบันส่งต่อผู้ป่วยบางกรณีให้แพทย์แผนไทยรักษา  

 ในขณะท่ีถ้าหากผู้มาใช้บริการเลือกใช้แพทย์แผนไทยในการรักษา ทางโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัยจะมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยทำหน้าที่ซักประวัติคนไข้และถามอาการเบื้องต้นก่อนส่ง

ต่อให้แพทย์แผนไทยวินิจฉัยโรคและหาวิธีการรักษาซึ่งจะมีการจ่ายยาสมุนไพรหรือส่งต่อให้ผู้ช่วย

แพทย์แผนไทยทำหัตถการในการรักษา เช่นการนวด ประคบ เผายา หรืออาบสมุนไพร เป็นต้น ซ่ึง

แพทย์แผนปัจจุบันจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งต่อผู้ป่วยจากแพทย์แผนไทยไปให้ ในกรณีท่ี

ไม่สามารถรักษากับแพทย์แผนไทยได้ ทำให้เห็นถึงขั้นตอนในการรักษาของทั้งสองระบบที่มีการ

วินิจฉัยและการรักษาท่ีแตกต่างกัน  

 รวมถึงการตรวจวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยจะแตกต่างจากการตรวจของแพทย์แผนปัจจุบัน 

โดยจะตรวจอาการเจ็บป่วยจากธาตุทั้งสี่ของคนถึงความผิดปกติ และอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เพราะ

ความสมดุลของธาตุในร่างกายเป็นสิ่งที่แพทย์แผนไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก การศึกษาทฤษฎี

ธาตุจึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ศึกษาแพทย์แผนไทยจะต้องรู้ ทำให้ผู้ที่ทำการวินิจฉัยได้จะต้องเป็นแพทย์

แผนไทยที่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และอีกสี่สาขาของแพทย์แผนไทย เพราะในการเรียนเวช

กรรม คือการศึกษาตำราทั้งหมดของการแพทย์แผนไทย และทฤษฎีที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะ

คัมภีร์ธาตุ ทำให้สาขาเวชกรรมเป็นสาขาที่ยากที่สุด จากคำบอกเล่าของพี่น้ำ (นามสมมติ) เวชกรรม

ถือว่ายากที่สุดเพราะคัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษามีเยอะมากที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยตั้งแต่ใน

สมัยก่อน ความยากอยู่ตรงที่ต้องจำทฤษฎีให้ได้หมด ทั้งลักษณะอาการของโรค และวิธีรักษา เพราะ

คัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษามีจำนวนมากท่ีสืบทอดมาจากการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในสมัยก่อนแต่แพทย์

แผนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ทุกคน ผู้ศึกษาจึงค้นคว้าเพิ่มเติมถึงตำราที่ใช้ในการศึกษา จากตำราวิชา

พื้นฐานเวชกรรม ของวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ได้ความว่า คัมภีร์ทางเวชกรรมมีการ

แบ่งออกเป็นหมวดหมู่เน้ือหาของกลุ่มโรคแยกตามคัมภีร์ พร้อมกับยาท่ีใช้ในการรักษาโรค ดังน้ี 

 1. แนวคิด และทฤษฎีการแพทย์แผนไทย องค์ความรู ้เกี ่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค

ประกอบด้วย  
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 คัมภีร์เวชศึกษา กล่าวถึง สาเหตุการเกิดโรค และ วิธีการตรวจโรคต่าง ๆ  

 คัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย กล่าวถึง สาเหตุการเกิดโรค อาศัยทฤษฎีธาตุในการวินิจฉัย  

 คัมภีร์โรคนิทาน กล่าวถึง ลักษณะธาตุทั้ง 4 อาการผิดปกติของธาตุ ธาตุพิการ หรือ

ธาตุแตก ได้แก่ธาตุ เตโช อาโป วาโย และปถวี และยารักษาอาการ 

 คัมภีร์ธาตุวิภังค์ กล่าวถึง เช่นเดียวกับคัมภีร์โรคนิทาน แต่มีรายละเอียดแตกต่างกัน 

 คัมภีร์ธาตุวิวรณ์ กล่าวถึง สาเหตุการเกิดโรค อาศัยปัจจัยแวดล้อม และปัจจัยภายใน  

 คัมภีร์วรโยคสาร กล่าวถึง คุณลักษณะของแพทย์ ลักษณะผู้ป่วย การรักษา คุณค่า

ของยาและอาหาร 

 2. การเกิดโรคและการรักษาโรค แยกตามคัมภีร์ และกลุ่มโรคต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 2.1 คัมภีร์ท่ีกล่าวถึงไข้ประกอบด้วย  

 คัมภีร์ฉันทศาสตร์ กล่าวถึง ประเภทไข้ต่าง ๆ ลักษณะน้ำนมดี และชั่ว โรค

แห่งกุมาร ไข้เอกโทษ ไข้ทุวันโทษ ไข้ตรีโทษ และไข้สันนิบาต 

 คัมภีร์ตักศิลา กล่าวถึง ไข้ชนิดต่าง ๆ ไข้พิษ ไข้กาฬ  

 2.2 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคสตรี ประกอบด้วย 

 คัมภีร์มหาโชตรัต กล่าวถึง โรคโลหิตระดูสตรี 

 2.3 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคเด็ก ประกอบด้วย 

  คัมภีร์ปฐมจินดา กล่าวถึง การตั้งครรภ์ ลักษณะของเด็กที่ปกติ และโรคท่ี

เกิดในเด็ก     

  คัมภีร์ฉันทศาสตร์ กล่าวถึง ทับ 8 ประการ (ภาวะท่ีเกิดกับเด็ก) ประเภทไข้

ต่าง ๆ และโรคแห่งกุมาร 

 คัมภีร์สิทธิสาระสงเคราะห์ กล่าวถึง ลักษณะลำบองราหูในเด็ก 12 เดือน 

 2.4 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคในช่องปาก ประกอบด้วย  

 คัมภีร์คัมภีร์มุขโรค กล่าวถึง โรคในช่องปาก และคอ 

 2.5 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย  

 คัมภีร์ธาตุบรรจบ กล่าวถึง โรคระบบทางเดินอาหาร 

 คัมภีร์อติสาร กล่าวถึง โรคในช่องท้องและทางเดินอาหาร  

 คัมภีร์อุทรโรค กล่าวถึง โรคในช่องท้อง โรคท้องมานต่าง ๆ 

 2.6 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ประกอบด้วย  

 คัมภีร์มุจฉาปักขันทิกา กล่าวถึง โรคท่ีเก่ียวกับปัสสาวะต่าง ๆ 

 2.7 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคผิวหนัง และฝีประกอบด้วย  

 คัมภีร์ไพจิตร์มหาวงศ์กล่าวถึง ลักษณะและประเภทต่าง ๆ ของฝี 
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 คัมภีร์ทิพมาลา กล่าวถึง โรคฝีภายในร่างกาย 

 คัมภีร์วิถีกุฎฐโรค กล่าวถึง โรคเร้ือนต่าง ๆ 

 2.8 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคลม ประกอบด้วย  

 คัมภีร์ชวดาร กล่าวถึง โรคลมอันมีพิษต่าง ๆ    

   คัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร กล่าวถึง ลมที่ทำให้เกิดโรค และอาการต่าง ๆ ตาม

ลักษณะของลม  

 2.9 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคตา ประกอบด้วย  

 คัมภีร์อภัยสันตา กล่าวถึง โรคท่ีเก่ียวกับตา 

 2.10 คัมภีร์ท่ีเก่ียวกับโรคอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  

 คัมภีร์กษัย กล่าวถึง กษัยเกิดเป็นอุปปาติกะโรค และกษัยเกิดแก่กองธาตุ

สมุฏฐาน  

 3. สรรพคุณของสมุนไพรท่ีใช้เป็นยารักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย  

 คัมภีร์สรรพคุณยา กล่าวถึง สรรพคุณของยาที่นำมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ (นรินทร์ทร 

พันธ์สวัสด์ิ, 2555 : 4-6) 

 จากองค์ความรู้ในคัมภีร์ในการศึกษาเวชกรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นว่าความยาก

ของการจำข้อมูลทั้งหมดเป็นหนึ่งปัญหาในการศึกษา แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการนำความรู้เหล่าน้ัน

มาใช้ในการรักษาจริง เพราะร่างกายของคนมีความแตกต่างกัน มีความหลากหลาย จึงต้องปรับการ

รักษาตามธาตุของคนไข้แต่ละคน อีกทั้งโรคภัยบางโรคก็เป็นโรคสมัยใหม่ที่ในคัมภีร์ไม่ได้กล่าวไว้    

ทำให้การรักษาจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากที่สุด ซ่ึง

การรักษาหลักของแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลนี้จะประกอบไปด้วย การนวดไทย การประคบ

สมุนไพร การอบสมุนไพร การเผายาสมุนไพร3 และการจ่ายยาสมุนไพร  

 นอกจากน้ีจากข้อมูลท่ีได้อาการเจ็บป่วยท่ีมีผู้มารักษาเป็นจำนวนมากท่ีสุดคือ อาการเจ็บป่วย

ที่เกี่ยวกับโครงสร้างกล้ามเนื้อ โดยจะรักษาด้วยการนวด ประคบ และการจ่ายยาสมุนไพร ไม่ว่าจะ

 
3 การเผายาเป็นหัตถการหนึ่งที่ใช้หลักการเพิ่มธาตุไฟเฉพาะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 

โดยใช้ความร้อนของไฟผ่านเคร่ืองยาสมุนไพรท่ีมีรสร้อนเข้าไป ใช้รักษาในผู้ป่วยท่ีมีภาวะธาตุไฟหย่อน 

โรคหรืออาการที่สามารถเผายา ได้แก่ ท้องอืด ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ภูมิแพ้อากาศ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์

อัมพาต อาการอ่อนเพลียจากปิตตะหย่อน และสามารถเผาได้หลายส่วนตามร่างกาย เช่น ท้อง แผ่น

หลัง เป็นต้น (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลปทุมธานี, 2559 : 

ออนไลน์) 
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เป็นยาต้ม หรือยาแคปซูล ซึ่งการนวดจะเป็นการนวดเพื่อการรักษาไม่ใช่การนวดผ่อนคลายอย่างที่เรา

เคยรู้จัก จะนวดเฉพาะจุดท่ีมีอาการปวดและใช้วิธีประคบอีกคร้ังในตอนสุดท้าย 

 

ถ้าหากเป็นโรคทางเวชกรรมก็รักษาด้วยยา แต่ถ้าเป็นโรคระบบโครงสร้างกล้ามเนื้อก็จะทำ

หัตถการแทน คือใช้วิธีนวดในการรักษา นวดประคบของที่นี่จะไม่เหมือนนวดผ่อนคลายตามทั่วไป 

แต่เป็นนวดรักษาอาการเจ็บป่วย ใช้วิธีนวด 30 นาที ตามด้วยประคบ 10 นาที ไปเร่ือย ๆ ตามจุดท่ี

ปวด นอกจากนวด ก็จะมีอบสมุนไพร มีเผายาก็เริ่มมีแล้วในปัจจุบัน จากที่พี่ทำงานมา การรักษา

ของแพทย์แผนไทยจะข้ึนอยู่กับโรค บางโรคก็ไม่สามารถรักษาได้แค่นวดหรือให้ยา ต้องใช้การรักษา

ท้ังสองแบบควบคู่กันไป 

 (พ่ีไก่, สัมภาษณ์ : 27 กรกฎาคม 2562) 

 

  นวดรักษาตามจุดแต่ละจุด เส้นแต่ละเส้นบอกอาการในร่างกายได้ แต่ข้อเสียคือเราจะปวดเอง

เพราะต้องใช้แรงในการนวดเยอะ วันละ 5 คนต่อคนนวดหนึ่งคนเน่ียก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะนวด

ใช้เวลาคนละสามสิบถึงสี่สิบนาที เพราะบวกการประคบอีกสิบนาที ส่วนการนวดเท้าก็มีด้วยนะ 

เพราะเท้าเนี่ยสำคัญมาก แต่นวดยากเพราะเหมือนเป็นจุดศูนย์รวมจุดต่าง ๆ ตามร่างกาย ตอนท่ี

ได้อบรมผู้ช่วยแพทย์ เขาก็จะมีสอนวิธีการนวดที่ถูกวิธี กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด รักษา

อาการให้หายได้ 

(พ่ีโอม, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

 ส่วนการใช้สมุนไพรในการรักษา ตัวยาสมุนไพรทางโรงพยาบาลจะมีฝ่ายผลิตยาสมุนไพรคอย

ดูแลผลิตสมุนไพรเอง ไม่ได้รับมาจากที่อื่น โดยจะมีฝ่ายงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยท่ี

รับผิดชอบด้านการผลิตยาคอยดูแล ไม่ว่าจะเป็นยาแคปซูล ยาทา หรือยาตำรับต่าง ๆ เช่น เบญจกูล 

ไฟห้ากอง ห้าราก ยาหม่องไพล แคปซูลฟ้าทะลายโจร เป็นต้น แต่จะมียาที่ทางแพทย์แผนไทยดูแล

โดยตรงเพราะจำเป็นต้องจัดยาและปรุงยาเอง คือการผลิตยาผู้ป่วยเฉพาะราย โดยจะปรุงยาจาก

สมุนไพรเดี่ยวให้แก่คนไข้แต่ละคนตามธาตุ น้ำหนัก หรืออายุที่แตกต่างกัน โดยจะนำสมุนไพรมาปรุง

ยาหลักตามอาการป่วยหลัก ยาเสริมตามอาการที่มีร่วมด้วย และยาประกอบเพื่อให้ทานง่ายข้ึน 

ตามแต่อาการของผู้ป่วย ในส่วนนี้แพทย์แผนไทยจะเป็นคนทำเอง เพราะคนที่จะจัดยาเช่นนี้ได้จะต้อง

มีความรู้โดยเฉพาะ และที่สำคัญคือสมุนไพรที่ใช้ที่นี่ก็มาจากกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรของโรงพยาบาลซ่ึง

เป็นชาวบ้านท่ีอยู่ในอำเภอเด่นชัย  
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  สมุนไพรท่ีส่งให้โรงพยาบาลก็จะมีตะไคร้ ขม้ิน แล้วก็ปูเลย ก็ไพลน่ะ คนท่ีน่ีเป้ินจะฮ้องว่าปูเลย 

เฮาปลูกเองเลย ในบ้านเน่ีย เวลาส่งก็ถ้าโรงพยาบาลส่ังก็ประมาณ 50 กิโล แล้วแต่เขาจะส่ัง 

(ป้านิด, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 สมุนไพรที่เรารับซื ้อเราจะมีการประกันราคาให้เขาว่าเรารับซื ้อนะเท่าไหร่ในแต่ละปีแต่       

แต่สมุนไพรบางอย่างที่ไม่สามารถปลูกได้หรือได้แค่บางฤดู ใช้เวลาเก็บเกี่ยวนานเราก็ต้องสั่งเอา

จากบริษัทใหญ่ บริษัทเจริญสุขโอสถท่ีนครปฐม พวกหัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ หัวร้อยรู ดอก

คำฝอย ดอกพิกุล เพราะเป็นเกสรท่ีปลูกท่ีน่ีไม่ได้ มันหายาก หรือพวกเน้ือไม้อย่างกฤษณาก็ใช้การ

ปลูกนาน เราก็จำเป็นต้องส่ังเอา 

(พ่ีเรน, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

  

 นอกจากนี้การจัดยาสมุนไพรยังแตกต่างจากการจัดยาของแพทย์แผนปัจจุบันมาก จากที่เคย

เห็นตามสื่อโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ หรือ ละครย้อนยุคที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย การ

จัดตัวยาหนึ่งตำรับจะใช้สมุนไพรแห้ง โดยมีการวัดปริมาณยาหรือชั่งยา มีหน่วยเป็นบาท หนึ่งบาท

เท่ากับ 15 กรัม ช่ังเหมือนการช่ังทอง ใช้เคร่ืองมือคือตาช่ังยาโบราณท่ีมีแขนสองฝ่ัง และมีลูกตุ้มเหล็ก

เป็นตัวเปรียบเทียบน้ำหนักของสมุนไพร โดยในการจัดยาจะประกอบไปด้วยยาหลัก ยารองและยา

เสริมหรือยาประกอบ  

 

 เช่นเป็นไข้ ยาหลักก็จะจัดยาที่ใช้รักษาอาการที่เป็นหลัก ๆ เลย ยารองคือปวดกล้ามเน้ือ

ตามมา ก็ครึ่งนึงของหนึ่งบาทคือเจ็ดจุดห้ากรัม ยาหลักมีหลายตัวได้ เช่นในเรื่องของหวัดอาจมี

สองตัว เช่น สมอไทยใช้แก้ไอ สมอพิเภก ละลายเสมหะ แล้วก็มียาเสริมหรือยาประกอบ พวกแต่ง

รสแต่งกลิ่นสี ให้มันกินง่ายขึ้น เช่นชะเอมเทศลดการไอได้แล้วก็ให้รสหวานด้วย แล้วก็เอามา

รวมกันเราก็จะได้ยาหนึ่งตำรับที่ใช้แก้อาการหวัดได้ การจัดยาปรุงเนี่ยเหมือนการทำแกงโฮะ แกง

แคนะ เอาหลาย ๆ ตัว หลาย ๆ อย่าง มารวมกัน มันจะเสริมฤทธิ์ตัดฤทธิ์ ทำสมดุลในตัวของมัน

เอง 

(พ่ีเรน, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

 ดังนั้นการต้องชั่งยาทุกตัวและมีหลายตำรับทำให้ใช้เวลาในการจัดปรุงยามาก ต้องมีความ

ละเอียด และชำนาญไม่น้อย เพราะในหนึ่งตำรับจะประกอบไปด้วยสมุนไพรมากมายหลายชนิดที่มี

สรรพคุณในการรักษาอาการที่ต่างกัน แต่ถ้าจัดบ่อยครั้งจนชำนาญ ก็จะทำให้จำได้ว่าอาการเช่นน้ีต้อง

ใช้ยาตัวใดในการรักษาโดยที่ไม่ต้องดูตำราได้ ส่วนการต้มยาก็จะใช้เวลาที่แตกต่างกันเช่นกัน เพราะ

ลักษณะของสมุนไพรต่างกัน เช่นพวกเกสรหรือใบเมื่อต้มยาไปสักพักตัวยาจะออกมาไว แต่พวกลูกไม้ 
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รากไม้ หรือเปลือกไม้ จะใช้เวลาในการต้มนานกว่า จึงต้องแยกกันต้มรับประทาน จึงทำให้เห็นว่าการ

ใช้สมุนไพรในการรักษานั้นมีความหลากหลาย โดยเฉพาะยาตำรับหรือยาปรุงเฉพาะรายก็จะมีความ

แตกต่างกับยาแคปซูลซ่ึงเป็นยาเด่ียว ท้ังวิธีการปรุงและการรับประทาน รวมถึงสรรพคุณเช่นเดียวกัน 

 

4. โรคท่ีพบในการรักษาแพทย์แผนไทย  

 โรคที่พบในการรักษาแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่กลุ่มโรคทั่วไป และกลุ่มโรคร้ายแรง ซึ่งจากการสัมภาษณ์ กลุ่มโรคที่มีผู้

มาใช้บริการมากที่สุดจะอยู่ในกลุ่มของโรคทั่วไปประกอบด้วย โรคเกี่ยวกับโครงสร้างกล้ามเนื้อเป็น

อันดับ 1 และรักษาด้วยการนวดและประคบมากที่สุด รองลงมาจะเป็นโรคทางเดินอาหาร แล้วก็โรค

ระบบผิวหนัง นอกจากนั้นก็จะมีโรคหวัด หรือโรคโลหิตสตรี เป็นต้น ส่วนกลุ่มโรคร้ายแรงจะประกอบ

ไปด้วยโรคสะเก็ดเงิน มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งถุงน้ำดี เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นกลุ่มโรคท่ีรักษา

ร่วมกับทางแพทย์แผนปัจจุบัน โดยจะนำเสนอข้อมูลจากกลุ่มผู้ป่วยที่มาใช้บริการแพทย์แผนไทย ท้ัง

จากผู้ป่วยโรคท่ัวไปและโรคร้ายแรง จำนวนท้ังหมด 5 คน ดังน้ี 

  สิดาพร ถุงคำ อายุ 57 ปี ทำอาชีพเป็นพยาบาลอยู่ที่สถานีอนามัยแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย 

จังหวัดแพร่ โดยคุณป้าเคยมารักษาแพทย์แผนไทยที่นี่ด้วยอาการหัวไหล่ติด ซึ่งในตอนแรกได้ไปรักษา

ด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อน ได้รับคำแนะนำให้ไปทำกายภาพบำบัดหัวไหล่ แต่ระหว่างนั้นได้มี

โอกาสติดรถไปออกพื้นที่ชุมชนเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านกับหน่วยงานของแพทย์แผนไทยพอดี และได้

พบกับพ่ีน้ำ แพทย์แผนไทยท่ีมาลงชุมชนด้วยกัน เลยได้รับคำแนะนำว่าให้ลองไปที่รักษาที่แพทย์แผน

ไทยดู เพราะมีโอกาสรักษาหายได้เหมือนกัน  

 การรักษาก็ทำตามขั้นตอนของทางโรงพยาบาล ให้แพทย์แผนไทยตรวจหัวไหล่แล้วรักษา

อาการด้วยการนวดตรงไหล่ที่ติด แต่พอหลังจากนั้นเกิดอาการระบมไปหมด ทำให้ไม่ได้ไปรักษาต่อ

และเลือกกลับมาทำกายภาพกับแพทย์ปัจจุบันแทนประมาณยี่สิบกว่าครั้งได้ถึงหาย ซึ่งทางแพทย์แผน

ไทยเองก็ติดตามอาการคอยสอบถามว่าทำไมถึงไม่ไปรักษาต่อ ทางคุณป้าเองก็บอกไปว่าหัวไหล่ระบม

หลังจากได้รับการนวดเพราะไม่เคยนวดมาก่อน ซึ่งจริง ๆ แล้วแพทย์แผนไทยเองก็บอกว่าเป็นเรื่อง

ปกติสำหรับคนที่ไม่เคยนวดมาก่อน แต่ก็ไม่ได้กลับไปรักษาต่อ เพราะนอกจากอาการระบมแล้วการ

นวดยังใช้เวลามากกว่าการทำกายภาพ และนอกจากที่เคยมานวดรักษาแล้วก็ยังเคยรักษาอาการเจ็บ

คอกับทางแพทย์แผนไทยด้วย ตอนนั้นมีอาการเจ็บคอและไอ จึงลองไปใช้บริการที่แพทย์แผนไทยดู 

ทางนั้นก็ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วจ่ายยาให้เป็นยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร ซึ่งก็ใช้ได้ดีเลย หายเจ็บคอ

เหมือนกัน   

 นอกจากน้ียังได้บอกต่อให้กับคนไข้ท่ีมารักษากับคุณป้าท่ีอนามัยด้วย และได้นำสมุนไพรไปใช้

รักษาคนไข้ด้วย คุณป้าเล่าให้ฟังว่า คนไข้แผลกดทับคุณป้าใช้น้ำผึ้งทาแผลให้ หลังจากนั้นแผลก็เร่ิม
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ปิด ท้ัง ๆ ท่ีปกติแผลกดทับจะแย่ลง คุณป้าเลยให้น้ำผ้ึงกับทางบ้านกลับไปทา เวลาหมดเขาก็จะมาขอ

เรื่อย ๆ อีกทั้งสำหรับคุณป้าเองถ้าต้องให้เลือกว่าจะใช้การรักษาไหนก็จะดูตามอาการ ถ้าอาการหนัก

ก็คงต้องเลือกใช้แพทย์แผนปัจจุบันเพราะสะดวกกว่าและก็น่าจะเห็นผลได้ดีกว่า แต่ก็เชื่อในการรักษา

ของแพทย์แผนไทยอยู่ไม่น้อย เพราะมีความสนใจในด้านนี้อยู่ สมัยพ่อแม่เราทำไมถึงอยู่กันได้ทั้งท่ี

เครื่องมือหรือยาไม่ได้ทันสมัยเหมือนตอนนี้ เรื่องของสมุนไพรจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงเคยเห็น

ตามสื่อโทรทัศน์เกี่ยวกับสมุนไพรต่าง ๆ เท่าที่จำได้ก็มีฟ้าทะลายโจรที่ว่ามีคุณสมบัติต้านไวรัสได้ พวก

หวัดเองก็เกิดจากไวรัสเหล่านี้ ก็สามารถใช้แทนอาการเจ็บคอหรืออาการหวัดที่ยังไม่ได้รุนแรงจนถึง

ข้ันต้องใช้ยาปฏิชีวนะได้ แต่ถ้าเจ็บมากข้ึนและมีอาการอ่ืน ๆ แทรกร่วมด้วย คุณป้าก็คงเลือกใช้แพทย์

แผนปัจจุบันเพราะสามารถหายได้จริงและให้ผลท่ีเร็วกว่า  

 บังอร วิจารณ์ อายุ 50 ปี คุณป้าบังอรเคยไปรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อที่แพทย์แผนไทย 

แพทย์แผนไทยก็ให้รักษาด้วยการนวดประคบ ซึ่งคุณป้าก็บอกว่าชอบการรักษาเช่นนี้ โดยเฉพาะเวลา

ประคบจะชอบมากกว่า เพราะนวดจะเจ็บมากกว่าแต่การประคบจะอุ ่น ๆ และช่วยให้หายได้

เหมือนกัน หลังจากนั้นก็ได้ยาทาแก้ปวดกลับมาเป็นยาหม่องไพล ส่วนอาการอื่นที่เคยรักษาจะเป็น

อาการเจ็บป่วยทั่วไป ไม่ได้รุนแรง เช่นอาการไข้หวัด ก็รักษาด้วยยาสมุนไพรที่แพทย์จ่าย หรือปวด

ท้อง ได้แคปซูลขม้ินชันมา  

 โดยคุณป้ารู้จักแพทย์แผนไทยจากที่ทำงาน เพราะมีคนแนะนำให้ไปใช้บริการ อีกทั้งยังอยู่

ใกล้ ๆ อีกด้วยทำให้รู้จักได้ง่ายขึ้น ส่วนเมื่อรักษาเสร็จแล้วและอาการดีขึ้น ทางคุณป้าเองก็บอกต่อ

และแนะนำให้คนอื่นที่รู้จักมาลองรักษากับแพทย์แผนไทยดูเช่นกัน โดยบอกทั้งที่บ้าน ชาวบ้านแถว

บ้านหรือเพ่ือน ว่ามีแพทย์แผนไทยท่ีน่ี และรักษาได้ดีอยู่เหมือนกัน 

 การรักษาแพทย์แผนไทยจะต้องรับบัตรก่อนแล้วเข้ามาตรวจ จากนั้นแพทย์แผนไทยจะซัก

ประวัติอาการว่าเป็นอะไร ปวดตรงไหน อาการเป็นอย่างไร หลังจากนั้นพอได้ยามาทาน คุณป้าบอก

ว่า ช่วงท่ีกินยา ความรู้สึกหรืออาการหลังจากนั้นไม่สามารถอธิบายได้ว่าดีขึ้นหรือไม่ แต่พอหันกลับมา

ใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันปัจจุบันกลับหายเร็วกว่า ทำให้สุดท้ายเลยเลือกใช้ยาของแพทย์แผนปัจจุบัน

แทน แต่ถ้าเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อจะเลือกไปรักษากับแพทย์แผนไทยเลย ซึ่งไปใช้บริการอยู่หลาย

ครั้งและอาการก็ดีขึ้น จากกลางคืนที่ปวดมากก็เบาขึ้น และเพราะด้วยงานที่ทำทำให้ปวดกล้ามเนื้ออยู่

เสมอ จึงไปใช้บริการแพทย์แผนไทยในการรักษาอยู่บ่อยครั้ง แต่สำหรับคุณป้าถ้าสุดท้ายแล้วก็คงจะ

เลือกใช้การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอันดับแรกเพราะรักษาได้รวดเร็วกว่า แต่ก็เลือกแพทย์

แผนไทยรองลงมาเช่นกัน เพราะถ้ารักษากับแพทย์แผนปัจจุบันแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือถ้าต้องการการ

นวดประคบเพ่ือบรรเทาอาการปวด หรือต้องการรักษาด้วยสมุนไพรบางอย่างท่ีแพทย์แผนปัจจุบันไม่มี   

 ขนิษฐา วิระเทพสุนทร อายุ 48 ปี เคยไปรักษาอาการไข้หวัดแล้วก็อาการปวดเมื ่อย

กล้ามเนื้อที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ซึ่งตอนไปรักษาทางแพทย์แผนไทยก็จะถามอาการ
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เป็นอันดับแรกว่าเป็นอะไรมา เจ็บตรงไหน อาการเป็นอย่างไร ก่อนที่จะดูว่าใช้วิธีการรักษาอย่างไรได้

บ้าง จ่ายยาอะไรได้บ้าง หลังจากนั้นก็จะจ่ายยาให้และแนะนำวิธีทานยา ซึ่งยาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น

ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน เพราะไม่ได้เป็นอาการรุนแรงมาก เพียงแค่เจ็บคอและปวดหัวไม่มาก เป็น

อาการหวัดเริ่มต้น เพราะถ้าอาการหนักจะเลือกไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเลย แต่ไม่ได้เพราะรักษาได้

เร็วกว่าแต่เพราะแพทย์แผนไทยใช้ยาเป็นสมุนไพร ถ้าอาการหนักบางทีสมุนไพรก็เอาไม่อยู่ ต้องพึ่งยา

แก้อักเสบหรือยาที่มีโดสยารุนแรงกว่าสมุนไพร แต่ถ้าเริ่มเป็นได้ไม่นาน ทานแค่ฟ้าทะลายโจรสองถึง

สามวันอาการก็จะหายเป็นปลิดท้ิงเลย  

 ส่วนปวดกล้ามเนื้อ เฉลี่ยเวลาที่ไปรักษาก็จะประมาณเดือนละครั้งได้ เพราะมีอาการปวดไหล่

เรื้อรังอยู่แล้ว ใช้การรักษาด้วยการนวดประคบตรงจุดที่เราปวดก็คือหัวไหล่ ได้รู้จักจากพี่ ๆ ที่ทำงาน

ด้วย เขาแนะนำมาให้ลองไปใช้บริการ ส่วนทางพี่ขนิษฐาเองก็แนะนำให้คนอื่นมารักษาเหมือนกัน 

ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำเพื่อน ๆ หรือคนรู้จักเวลาที่เขาป่วยหรือมีอาการคล้าย ๆ ที่เราเคยเป็น อีกท้ัง

สำหรับพี่ขนิษฐา การรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย บางครั้งไม่สามารถเลือกได้ 

ต้องใช้ประกอบกันไป อย่างของพี่รักษาโรคกระดูกทั้งสองที่เลย รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันด้วย และ

ใช้แพทย์แผนไทยในการบรรเทาอาการปวด เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่ให้เป็นเยอะขึ้น เรียกได้ว่าไม่

ว่าจะโรคอะไร ถ้าเป็นน้อยก็จะเลือกไปแพทย์แผนไทยเลย 

 พี่พลอย (นามสมมติ) เป็นผู้ป่วยที่ไปรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกกับทางแพทย์แผนไทย โดย

รักษาได้ประมาณสามเดือน ซึ่งแต่ก่อนเคยรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ที่ลำปางแต่ในปัจจุบันก็ยังคง

รักษาอยู่ รวมได้ประมาณหนึ่งปีตั้งแต่เริ่มเป็น แต่สำหรับทางแพทย์แผนไทย จะรักษาโดยให้ยาน้ำมัน

กัญชามาทาน โดยทางแพทย์แผนไทยจะนัดให้พ่ีพลอยเข้าไปรับยาตามที่เขากำหนด ซึ่งก็จะมีซัก

ประวัติ ว่าอาการเป็นอย่างไร ตรวจร่างกาย และส่งไปตรวจผลเลือดก่อนการจ่ายยาด้วย ซึ่งหลังจาก

ใช้ยาตัวน้ีก็รู้สึกดีข้ึน  

 พ่ีพลอยรู้จักแพทย์แผนไทยที่เด่นชัยได้เพราะติดตามข่าวมาตลอด ตามสื่อโซเชียล เฟสบุ๊ค 

เป็นต้น พ่ีพลอยเลยลองเข้าไปรักษาดู ลองเป็นตัวเลือกดูเผ่ือว่าอาการอาจจะดีข้ึน แต่ก็ยังคงต้องรักษา

กับแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วยอยู่ ซึ่งการรักษาที่แพทย์แผนไทย ยาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาเป็น

เหมือนการบรรเทามากกว่าการรักษาให้หายเป็นปลิดทิ้ง โดยจ่ายาน้ำมันกัญชาให้ทานวันละ 1 คร้ัง 

ครั้งละ 5 หยดก่อนนอน เพราะหลังจากใช้ยาที่ให้มาก็ทำให้พ่ีพลอยกินข้าวหรืออาหารต่าง ๆ ได้ดีข้ึน 

ทำให้ร่างกายก็ดีขึ้นเพราะมีสารอาหารเข้าไป นอนหลับก็ได้ดีขึ้น แต่ยังคงมีปวดท้องบ้างบางเวลา 

นอกนั้นไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร แต่ถึงแม้อาการจะดีขึ้นแต่ยังคงรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่เช่น

เคย เพราะแพทย์แผนไทยทำได้เพียงบรรเทาอาการเท่าน้ันเอง 

 พี่น้อย (นามสมมติ) รักษาโรคมะเร็งเต้านมกับทางแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัย โดยรักษามาได้สองเดือนได้แล้ว เหตุผลที่เลือกรักษากับแพทย์แผนไทยที่นี่เพราะเห็น
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โฆษณาเก่ียวกับน้ำมันกัญชาท่ีใช้บรรเทาอาการมะเร็งได้ รวมถึงเห็นจากส่ือแอพพลิเคช่ันอ่ืน ๆ ท้ังไลน์ 

เฟสบุ๊ค หรือจากข่าวเพิ่มเติมจึงลองไปรักษากับทางนี้ดู ซึ่งหลังจากที่รักษาอาการก็ดีขึ้น บรรเทา

อาการปวดได้  

 การรักษาทางแพทย์แผนไทยก็จะซักประวัติตามปกติ แต่ไม่มากเพราะตรวจกับทาง

โรงพยาบาลก่อนแล้ว และมีตรวจเลือด หลังจากนั้นจึงไปรับยากับทางแพทย์แผนไทยพร้อมติดตาม

อาการ ยาที่จ่ายจะเป็นน้ำมันกัญชาโดยให้ทานสามหยดวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนแต่ก็มีปัญหาอยู่

เช่นกันคือตัวยาที่ทางแพทย์แผนไทยจ่ายให้คือน้ำมันกัญชาซึ่งยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะด้วยความที่เป็น

น้ำมันเมื่อเจออากาศเย็นแล้วจะแข็งตัว ซึ่งอากาศจังหวัดแพร่ในช่วงหน้าหนาวคือเย็นถึงเย็นจัด ทำให้

น้ำมันเกิดการแข็งตัว ใช้ไม่ทัน เมื่อจะใช้ต้องแช่น้ำอุ่น หรือตากแดดให้ละลายก่อน ซึ่งไม่ค่อยสะดวก

มากนัก แต่ถ้ามองในภาพรวมก็ถือว่ารักษาแล้วดีขึ้น ทางแพทย์แผนไทยเองก็ดูแลพี่น้อยอย่างดี คอย

ติดตามอาการอยู่เสมอ  

 ถึงแม้พี ่น้อยจะรักษากับการแพทย์แผนไทยแต่ก็ยังคงรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่

เช่นเดียวกัน แต่เพราะสนใจในศาสตร์ด้านนี้เลยลองมารักษากับแพทย์แผนไทย เพราะก่อนที่จะรักษา

ก็เคยหาข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วก็แพทย์แผนไทยมาบ้างนิดหน่อยประกอบการตัดสินใจที่จะ

รักษา ซ่ึงถ้าให้เลือกการรักษาสำหรับพ่ีน้อยเองก็คงไม่สามารถเลือกได้เพราะการรักษาจะดีถ้ารักษาท้ัง

สองควบคู่กันไป รวมถึงหลังจากได้ใช้บริการรักษาที่แพทย์แผนไทยแล้วรู้สึกว่าดี พี่น้อยจึงแนะนำ

เพื่อน ๆ หรือคนรู้จักที่สนใจให้ไปบอกต่อบ้าง ทำให้มีคนไปรับการรักษาโดยเฉพาะ น้ำมันกัญชากัน

เยอะข้ึนเหมือนกัน 

 ดังนั้นจากการสัมภาษณ์และสังเกตทำให้พบว่าโรคที่มีผู้มารักษามากที่สุดและเชื่อใจในการ

รักษามากที่สุดยังคงเป็นโรคที่เกี่ยวกับโครงสร้างกล้ามเนื้อและรักษาด้วยการนวดและประคบสมุนไพร 

เพราะบางครั้งการนวดรักษานั้นให้ผลดีและปลอดภัยกว่าการใช้ยาคลายกล้ามเนื้อหรือยาแก้ปวดท่ี

อาจส่งผลต่อระบบขับของเสียในร่างกายหรือตับได้ ส่วนการรักษาโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มโรค

ร้ายแรง การแพทย์แผนไทยเป็นเพียงตัวช่วยที่เข้ามาเสริมการรักษา บรรเทาอาการและทำให้อาการดี

ขึ้น แต่ไม่ได้รักษาได้หาย ผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงยังคงรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลัก และใช้แพทย์แผน

ไทยในการบรรเทาตามอาการท่ีเกิดข้ึนมากกว่าการรักษา 

 

5. การทำงานของแพทย์แผนไทยร่วมกับโรงพยาบาล และชุมชน 

5.1 ข้ันตอนในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาล และชุมชน 

การทำงานของแพทย์แผนไทยสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือการทำงานร่วมกับทาง

โรงพยาบาล และการทำงานร่วมกับชุมชน โดยการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่น

ชัย การแพทย์แผนไทยจะเข้าไปมีบทบาทในงานผู้ป่วยใน (IPD) ร่วมกับโรงพยาบาลและรักษาร่วมกับ
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แพทย์แผนปัจจุบัน ในบางโรคที่ไม่สามารถใช้การรักษาเพียงระบบเดียวได้ โดยในการทำงานแพทย์

แผนปัจจุบันจะเป็นผู้จัดการคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยในหรือจำเป็นต้องค้างคืนที่โรงพยาบาล และมีอำนาจใน

การทำหัตถการอย่างเช่นการสั่งตรวจเลือด ให้สารอาหารทางสายเลือด หรือเอ็กซเรย์ ในขณะที่แพทย์

แผนไทยจะทำหน้าที่ประเมินอาการและทำการรักษาตามแบบแผนไทยในกรณีที่แพทย์แผนปัจจุบัน

เห็นชอบในการรักษาร่วม รวมถึงการรักษาร่วมกับโรงพยาบาล ระหว่างแพทย์แผนไทย และแพทย์

แผนปัจจุบันต้องทำความเข้าใจและตกลงกันในการรักษา และถามความสมัครใจของคนไข้ โดย

ยกตัวอย่างโรคท่ีมีการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน  

 

  โรคที่เรารักษาร่วมกับทางโรงพยาบาลจะมีผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี และ

ยังมีการพยาบาลผู ้ป่วยแผลกดทับด้วยการใช้สมุนไพรด้วย ทางแพทย์จะแอดมิทผู ้ป่วยท่ี

โรงพยาบาลแล้วให้ เราเข้าไปทำการรักษา 

(พ่ีน้ำ, สัมภาษณ์ : 22 กรกฎาคม 2562) 

 

 จากการสัมภาษณ์การทำงานระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็น

การรักษาร่วมกัน ต่างคนต่างมีบทบาทในการรักษาของตนเอง ช้ีชัดบทบาทได้ว่ารักษาในขอบเขตท่ีทำ

ได้เท่านั้นและไม่ก้าวก่ายกัน ซึ่งมีทั้งคนไข้ของทางแพทย์แผนปัจจุบันและคนไข้ของทางแพทย์แผน

ไทย  

  

  คนไข้ของเราที่มาหาเราโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้มะเร็งตับ เราจะซักประวัติแล้วส่งไป

ให้หมอปัจจุบัน ส่ังเจาะเลือดให้และส่ังแอดมิท พอผลเลือดออกเขาก็จะบอกเรา ถ้าผลปกติเราก็จะ

จ่ายยาท่ีเรามี ถ้ามีท้องบวม ขาบวม เราก็จะมีพอกยา เป็นยารสเย็น ลดความร้อนอาการปวด หรือ

ใช้ลูกประคบกระจายเลือดลมถ้าท้องไม่บวม แต่เราไม่สามารถสั่งแอดมิทหรือเป็นเจ้าของไข้เองได้ 

พวกเติมเลือด เจาะเลือด เราทำได้แค่หัตถการเท่าน้ัน  

(พ่ีเรน, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

 ซึ ่งการที ่แพทย์แผนไทยไม่สามารถสั ่งแอดมิทคนไข้ได้เป็นเพราะต้องอาศัยทีมงาน ท้ัง

พยาบาล เภสัชหรืออื่น ๆ หากให้แพทย์แผนไทยสั่งแอดมิทจะเป็นการใช้ศัพท์ที่ทีมงานเหล่านี้ไม่

สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นภาษาตามตำรา แต่แพทย์แผนไทยจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านแพทย์แผน

ปัจจุบันตั้งแต่ตอนเรียน เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกันในการรักษาหรือข้อห้ามในการรักษาก็จำเป็นต้องรู้ด้วย 

เพ่ือไม่ให้การรักษาผิดพลาด 
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 การวินิจฉัยการรักษาก็ตามศาสตร์แพทย์แผนไทยเลย จะมีหนังสือรหัสยูของแผนไทย เป็นรหัส

โรคของแพทย์แผนไทยใช้ จะเป็นภาษาทางแผนไทยออกโดยกรมการแพทย์แผนไทย แต่เราเองก็

ต้องใส่รหัสของแผนปัจจุบันได้ด้วยนะ 

(พ่ีปลา, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

  ส่วนแพทย์แผนปัจจุบันเองก็ไม่สามารถปรุงยาแบบแพทย์แผนไทยได้ โดยเฉพาะยาปรุงเฉพาะ

ราย ถ้าคนไข้มาด้วยอาการอะไร ท้องผูก มีอาการแทรกมั้ย หรือนอนไม่หลับพี่ก็จะจัดยาต้มให้ แต่

ละคนต่างกันตามธาตุเจ้าเรือน อาการ อายุ หรือน้ำหนัก เป็นต้น ซึ่งยาที่จัดจะเป็นตำรับ ยาต้ม

หน่ึงหม้อจะมีสองตัวข้ึนไปเรียกว่ายาตำรับ ไม่เหมือนแผนปัจจุบันที่ถ้าปวดหัวก็ใช้ยาพาราตัวเดียว 

ถ้ามีคนไข้แอดมิทแล้วมียาต้มเราก็จะสั่งเอง ถ้านอนไม่หลับ หรือไม่ถ่าย เราก็จะปรุงยาให้ช่วย

บรรเทาอาการคนไข้ เราก็ใส่กระติกเอาไปให้พยาบาล เราต้องเขียนในชาร์ตก่อน ยาต้มกินเวลา

ไหน ก่ีเวลาบ้าง พอเช้าเราก็ต้มใหม่ พอหายคนไข้ก็มารับยาท่ีน่ีกลับไปต้มท่ีบ้านเอง 

(พ่ีเรน, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

จึงเห็นได้ว่าในการรักษาโรคไม่ได้ใช้แค่เพียงระบบการแพทย์เดียว แต่เป็นการรักษาร่วมกัน 

เปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยได้รักษามากกว่าอาการเจ็บป่วยทั่วไป เช่นเดียวกับการทำงานของแพทย์

แผนไทยร่วมกับชุมชนในอำเภอเด่นชัย เรียกว่างานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ 

ประกอบไปด้วยการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพเชิงตั้งรับ และระบบสุขภาพในเชิงรุก ซึ่งในสมัยก่อน

ก่อนยังไม่มีดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเป็นแค่งานเชิงตั้งรับ เพราะบุคลากรไม่เพียงพอ และผู้ช่วยแพทย์

แผนไทยไม่ได้มีอำนาจในการรักษา หรือจ่ายยาได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อมีแพทย์แผนไทยเข้ามา บุคลากร

เพ่ิมมากข้ึนก็ทำให้เกิดการลงชุมชนมากข้ึน ทำให้เกิดการทำงานน้ีข้ึน  

การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงตั้งรับ มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี

และป้องกันอาการเจ็บป่วย โดยจะเป็นการทำงานของแพทย์แผนไทยร่วมกับชาวบ้านในชุมชนโดยการ

ออกพบปะชาวบ้านของแพทย์แผนไทย เพื่อให้ความรู้ หรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการดูแล

สุขภาพโดยการใช้การแพทย์แผนไทยร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 

 ทางแพทย์แผนไทยจะมีลงพื้นที่ชุมชนร่วมกับเทศบาลเพื่อให้ความรู้ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ 2 คร้ัง

ต่อเดือน จะมีทั้งการตรวจสุขภาพให้ ให้คำแนะนำเรื่องสมุนไพร หลักการดูแลสุขภาพ กายบริหาร

ฤๅษีดัดตน และการทำสมาธิให้ผู้สูงอายุ ทั้งแพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หรือพยาบาลก็

จะต้องลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือช่วยกันให้ความรู้กับชาวบ้าน 

(พ่ีน้ำ, สัมภาษณ์ : 22 กรกฎาคม 2562) 
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การพัฒนาระบบสุขภาพในเชิงรุก เป็นการเข้าหาผู้ป่วยในชุมชนและดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

ของแพทย์แผนไทย ติดตามอาการในผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวก หรือ

คนไข้ติดเตียง เช่นผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต เป็นต้น ทางแพทย์ก็จะไปรักษา ตรวจ

อาการ หรือสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยให้กับครอบครัว เช่น การพลิกตัวคนไข้ เป็นต้น โดยในการออก

เย่ียมบ้านผู้ป่วยจะต้องมีแพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกร ทันตาภิบาล และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจาก

โรงพยาบาลส่วนตำบลทำงานร่วมกันในการรักษา ซึ่งในการทำงานจะเริ่มต้นจากการตรวจร่างกาย

เบื้องต้นในหลักการเดียวกันกัน ทั้งการวัดสัญญาณชีพ ความดัน ระดับออกซิเจน หรือถ้าเป็นผู้ป่วยอัม

พฤกษ์ อัมพาต ก็จะมีการวัดระดับกล้ามเนื ้อและประเมินการใช้ชีวิตประจำวันร่วมด้วย เพื ่อดู

พัฒนาการของคนไข้ หลังจากน้ันสหวิชาชีพก็จะแยกกันทำงานตามความถนัดของตน  

 

พี่รับผิดชอบดูแลทั่วเด่นชัยเลย วันจันทร์จะเยี่ยมบ้านร่วมกับเทศบาลเด่นชัย จะเป็นช่วงเช้า 

วันอังคารก็จะเยี่ยมบ้านกับสหวิชาชีพ บางครั้งก็จะมีแพทย์ พยาบาลเทศบาล ทันตาภิบาลไปร่วมทีม

ด้วย อันไหนท่ีใช้หลักการเดียวกันก็ทำด้วยกัน แล้วค่อยแยกตามวิชาชีพของตัวเอง อย่างพยาบาลเขาจะ

ดูเรื่องยา เรื่องคำแนะนำ ดูแผล ดูทั่วไป ของเราก็จะดูในลักษณะของแผนไทย แล้วก็เวลาเขียนสรุปงาน

ก็ลงรวม ๆ กัน วันนี้ไปกี่คนในทีมก็เขียนไปว่ามีใครบ้าง แล้วก็บรรยายอาการผู้ป่วย ไม่ได้แบ่งชัดว่าใคร

เป็นเจ้าของคนไข้นะ 

(พ่ีน้ำ, สัมภาษณ์ : 26 กุมภาพันธ์ 2563) 

 

5.2 ข้อดีและข้อจำกัดในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและชุมชน 

ข้อดีที่พบในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลและชุมชน คือการทำงานกับโรงพยาบาลการเปิด

โอกาสในการทำงานและใช้ความรู้การแพทย์แผนไทยได้อย่างเต็มที่ โรงพยาบาลให้การสนับสนุนที่ดี 

ตั้งแต่การสนับสนุนในการสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยขึ้น และไม่ปิดกั้นโอกาสในการ

ทำงานของแพทย์แผนไทยมากกว่าที่อื ่น ทั้งการจ่ายยา การรักษา การตรวจวินิจฉัยที่ไม่ได้ขึ้นกับ

โรงพยาบาลใหญ่ สามารถพูดคุยหรือต่อรองการรักษาได้ ทำให้มีความหลากหลายกว่าโรงพยาบาล

หรืออนามัยทั ่วไป เพราะโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย เป็นโรงพยาบาลในโครงการ

โรงพยาบาลนำร่องแพทย์แผนไทยของสาธารณสุข ทำให้แพทย์แผนไทยมีบทบาทในการทำงานมาก

ขึ ้นกว่าสมัยก่อนท่ีการทำงานยังคงอยู ่ภายใต้การควบคุมของแพทย์แผนปัจจุบัน และการต้ัง

โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยทำให้ได้มีส่วนการทำงานเป็นของตนเอง สามารถตัดสินใจรักษาบางโรคได้

โดยไม่ต้องขอคำแนะนำจากแพทย์แผนปัจจุบัน และคนไข้เองก็สามารถเลือกมารักษาได้โดยตรง 

ถึงแม้จะยังคงมีบางโรคที่ไม่สามารถตัดสินใจรักษาได้เองอยู่ เช่นในกรณีโรคในกลุ่มโรคร้ายแรง 

อย่างเช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น 
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เพราะเป็นโรงพยาบาลนำร่องทำให้เราได้รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่าย เปิดโอกาสให้

ทำงานได้เต็มที่ สหวิชาชีพอื่นก็รู้จักกันมากขึ้น ไม่เหมือนโรงพยาบาลอื่นที่เขาสู้รบกันเห็นว่าเป็น

แค่การนวด แต่ของเราเขาก็ยอมรับมากขึ้น ทำให้ที่นี่พัฒนาไปมากขึ้น เปิดให้บริการมากขึ้น ยามี

มากข้ึน คนไข้ก็เพ่ิมข้ึน 

(พ่ีเรน, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

โรงพยาบาลสนับสนุนถือว่าดีนะ เพราะมันทำให้ได้มีที่ตรงนี้ ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแค่ส่วน

เล็ก ๆ แต่นี่เราพัฒนา ให้โอกาสเราในการทำงาน ชาวบ้านก็สนใจมากขึ้น มีมารักษาเพิ่มขึ้นเยอะ

เลยพอเกิดที่ตรงนี้ขึ้นรวมกับการสนับสนุนของทางโรงพยาบาล ส่วนใหญ่ก็หน้าเดิมบ้างแต่ก็จะมี

คนใหม่ ๆ เข้ามา 

(พ่ีโอม, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

นอกจากนี้ยังมีการขยายความสัมพันธ์ในการทำงานอีกด้วย การทำงานร่วมกับโรงพยาบาล

ทำให้คนรู้จักของบุคลากรในแพทย์แผนไทยมีมากขึ้น ดังเช่นจากการสัมภาษณ์น้ำ (นามสมมติ) เล่า

ประสบการณ์ว่าการทำงานกับหลายภาคส่วนนี้มีประโยชน์ อีกทั้งเป็นคนในพื้นที่ ทำให้มีคนรู้จักเป็น

ทุนเดิมอยู่แล้ว และยังเพิ่มมากขึ้นจากการทำงานประสานกับหลายภาคส่วนทั้งโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชเด่นชัย โรงพยาบาลส่วนตำบลอีกหลายแห่ง รวมถึงคนไข้และชาวบ้านอีกมากมาย ทำให้

ข้อดีคือมีเม่ือเกิดปัญหาโดยเฉพาะการเจ็บป่วยก็สามารถช่วยเหลือกันได้ เวลาทำงานร่วมกันก็สามารถ

พูดคุย ปรึกษากันได้โดยไม่มีปัญหาเพราะสนิทคุ้นเคยกัน และด้วยการทำงานท่ีต้องทำงานประสานกัน

อยู่เสมอเพราะการเปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลก็ทำให้การทำงานของแพทย์แผนไทย

ง่ายข้ึน  

ส่วนการทำงานร่วมกับชุมชนมีข้อดีคือ ชาวบ้านในชุมชนมีสุขภาพองค์รวมที่ดีขึ้น เพราะการ

รักษาแบบแพทย์แผนไทยคือการรักษาที่ได้อยู่กับคนไข้ ได้ดูแลทั้งสุขภาพ และสภาพจิตใจ แตกต่าง

กับแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษา จ่ายยา แล้วก็แยกย้ายกัน แต่ที่นี่หากผู้ป่วยมีภาวะเครียด หรือกลุ้มใจ 

การพูดคุยระหว่างการรักษาถือว่าช่วยรักษาจิตใจได้ และทำให้ได้ระบายหรือสร้างความผ่อนคลาย

มากข้ึน และให้คำแนะนำได้อีกด้วย  

 

  การรักษาได้อยู่กับคนไข้ ได้ดูแลทั้งสุขภาพ สภาพจิตใจ ไม่เหมือนแผนปัจจุบันที่รักษา จ่ายยา

เสร็จก็แยกย้ายกัน ที่นี่ถ้าผู้ป่วยมีภาวะเครียด การพูดคุยก็ถือว่าช่วยรักษา ทำให้ได้ระบาย สร้าง

ความผ่อนคลายมากข้ึน ให้คำแนะนำได้ 

 (พ่ีไก่, สัมภาษณ์ : 27 กรกฎาคม 2562) 
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 คนไข้ของแผนไทยจะไม่ค่อยเยอะทำให้เรามีเวลาได้พูดคุยกับคนไข้มาก มีความเป็นกันเอง

ระหว่างแพทย์กับคนไข้มากขึ้น คนไข้ไว้วางใจที่จะบอกโรคหรือพูดคุยกับเรา คุ้นเคยกับเรา

มากกว่าแผนปัจจุบัน อีกอย่างมันเป็นการแพทย์ที่อยู่คู่กับคนไทยมานานนะเพียงแต่แค่หายไป

ช่วงนึงเท่าน้ันเอง  

(พ่ีปลา, สัมภาษณ์ : 11 ธันวาคม 2562) 

 

 รวมถึงแพทย์แผนไทยจะได้ประโยชน์ในการเก็บข้อมูล หรือการทำงานจะสะดวกขึ้น เพราะ

ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการ

รักษา การออกเยี่ยมบ้าน และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทย และที่สำคัญคือเกิด

การสร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทยขึ้น เช่นเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เครือข่ายกลุ่มผู้ปลูก

สมุนไพร เครือข่ายแพทย์แผนไทยในรพสต. และที่สำคัญคือเครือข่ายหมอพื้นบ้านด้วย มีการรวบรวม

ชาวบ้านท่ีเป็นหมอพ้ืนบ้านให้เกิดเป็นเครือข่ายหมอพ้ืนบ้านข้ึนเพ่ืออนุรักษ์การแพทย์พ้ืนบ้านบางส่วน

ที ่ยังคงหลงเหลืออยู ่ในชุมชนไม่ให้สูญหายไป มีการจัดอบรมให้ความรู ้หมอพื ้นบ้านเกี ่ยวกับ

สถานการณ์ของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในปัจจุบัน ซึ่งล่าสุดก็คือการอบรมเกี่ยวกับ

การปลูกและใช้พืชกัญชาในการรักษา รวมถึงแพทย์แผนไทยยังมีการแนะนำคนไข้ในกรณีที่สนใจใน

การรักษากับหมอพื้นบ้านอีกด้วย ซึ่งการฟื้นฟูการแพทย์พื้นบ้านก็ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการแพทย์แผนไทยเช่นกัน  

 ในทางกลับกันการทำงานของแพทย์แผนไทยยังคงมีปัญหาและข้อจำกัดอยู่ ซึ่งปัญหาที่ดูไม่

เด่นชัดแต่กลับเป็นปัญหาท่ีสำคัญในการดำรงอยู่ของแพทย์แผนไทยคือ ปัญหาในด้านการทำการรักษา 

เพราะการทำงานของแพทย์แผนไทยถึงแม้จะดูเหมือนมีอิสระแต่สุดท้ายแล้วคนที่ควบคุมการแพทย์

แผนไทยก็ยังคงเป็นโรงพยาบาลและแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เริ่มมาเปิดได้

ไม่นาน แพทย์แผนไทยที่ทำงานอยู่ก็เป็นรุ่นแรก ๆ ของสาขาแพทย์แผนไทย ทำให้คนที่เป็นอาวุโสใน

ด้านแพทย์แผนไทยก็จะไม่มี ส่วนใหญ่ก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันไปเสียหมด และถึงแม้โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจะเปิดโอกาสและสนับสนุนในการทำงานแต่ทรัพยากรที่ต้องใช้บางอย่างยัง

ต้องพึ่งทางโรงพยาบาลอยู่ อย่างเช่น รถสำหรับออกตรวจชุมชนยังต้องใช้ร่วมกับทางโรงพยาบาล 

และในบางครั้งก็มีไม่เพียงพอสำหรับงานแพทย์แผนไทย หรือการทำหัตถการตรวจเลือดผู้ป่วย ให้

สารอาหารทางเลือด แพทย์แผนปัจจุบันเท่าน้ันท่ีจะมีอำนาจทำได้ เป็นต้น  

 รวมถึงปัญหาในการเป็นที่รู้จัก การได้รับการยอมรับ เนื่องจากชาวบ้านไม่ได้เชื่อมั่นในการ

รักษามากหากเทียบกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพราะแพทย์แผนไทยไม่ได้รักษาครอบคลุมทุกโรค

เหมือนแพทย์แผนปัจจุบัน และการยอมรับในแง่ของงานวิจัยก็ยังไม่มีมากพอ เพราะส่วนใหญ่งานวิจัย

ยาต่าง ๆ หรือการรักษาโรคจะมาจากต่างประเทศ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพร
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ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยทำกันเอง ทำให้ยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากเพียงพอ โดยเฉพาะยา

สมุนไพร ซึ่งแท้จริงแล้วยาไทยถูกใช้กับคนไข้มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ขาดการเก็บข้อมูลในเชิง

หลักฐานหรือการวิจัยแบบที่ต่างชาติทำ เพราะในอดีตไม่เคยมีการเก็บข้อมูลในการรักษา การรักษาใน

ปัจจุบันจึงเหมือนเป็นโอกาสที่ใช้รักษาและเก็บข้อมูลทางประสิทธิผลไปด้วยเพื่อให้ยาไทยได้รับการ

ยอมรับมากข้ึน   

 นอกจากนี ้จากการสัมภาษณ์ ได้รับคำตอบในปัญหาของการทำงานแพทย์แผนไทยท่ี

คล้ายคลึงกันคือ การบรรจุเป็นข้าราชการในกรมการแพทย์สำหรับแพทย์แผนไทยนั้นไม่ค่อยมี

ตำแหน่งบรรจุมาให้ ทำให้หมดกำลังใจในการทำงาน เพราะอย่างเช่นพี่น้ำทำงานที่นี่มา 7 ปีแล้วก็ยัง

ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ และในปัจจุบันตำแหน่งก็ยังคงไม่มีมา อีกทั้งแพทย์แผนไทยจะไม่ได้เงินค่า

วิชาชีพ หรือเงินเพิ ่มสำหรับตำแหน่งที ่มีเหตุพิเศษของผู ้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการแพทย์         

ทันตแพทย์ เภสัชกรรม พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีการแพทย์และกายภาพ (พ.ต.ส.) เหมือน

วิชาชีพอื่น และยังมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรอีกด้วย เนื่องจากบุคลากรในการทำงานแพทย์แผนไทย

ยังมีจำนวนไม่เพียงพอ และไม่พอตามมาตรฐานของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำร่องจะต้องมีแพทย์

แผนไทยแปดถึงสิบคน แต่ด้วยทางโรงพยาบาลไม่เปิดรับบุคลากรเพิ่มเพราะงบประมาณมีจำกัดและ

รัฐบาลก็ประกาศให้หยุดจ้างบุคลากรใหม่เพิ่มเพราะเศรษฐกิจ ทำให้บุคลากรแพทย์แผนไทยที่มีอยู่

ไม่ได้ครอบคลุมงานสาธารณสุขในทุกส่วน อย่างเช่นพยาบาล หากไม่ได้เรียนแพทย์แผนไทยมาก็ไม่ได้

มีความรู้ งานที่ต้องทำร่วมกันบางครั้งก็เกิดการติดขัดได้ ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้จึงทำให้เห็นถึงการทำงาน

ของแพทย์แผนไทยน้ันยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่าการแพทย์แผนปัจจุบันได้  

 

6. แพทย์แผนไทยกับการส่งเสริมและพัฒนายาสมุนไพร 

 สมุนไพรไทย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานควบคู่สังคมไทยนับตั้งแต่สมัยกรุง

สุโขทัยต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นเป็นส่วนประกอบในอาหารคาว-หวาน เป็นยารักษาโรคใช้ใน

การดูแลสุขภาพ และยาอายุวัฒนะ กระทั่งการเสริมความงาม ภูมิปัญญาเหล่านี้ได้รับการสั่งสมสืบ

ทอดและพัฒนาต่อเนื่องสร้างคุณค่า และมูลค่าให้แก่สมุนไพรไทยจนถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรไทยคือที่สุดแห่งภูมิปัญญาไทย กลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ส่งออกสำคัญของประเทศด้วย

ความพร้อมทางด้านต้นทุนการผลิตอันได้แก่ภูมิประเทศ วัตถุดิบกระบวนการผลิต รวมถึงความ

หลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ (สถาบัน

การแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560 : 45) 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเป็นโรงพยาบาลที่มีการสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย 

โดยนำยาสมุนไพรเข้าสู ่ระบบยาของโรงพยาบาลด้วยการกระจายให้แก่โรงพยาบาลรอบข้าง ท้ัง

โรงพยาบาลอำเภอสูงเม่น อำเภอวังชิ ้น และโรงพยาบาลอำเภอลอง จังหวัดแพร่ และให้แก่ 
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โรงพยาบาลส่วนตำบลในอำเภอเด่นชัยอีก 8 แห่ง และกระจายอีกสามจุดในโรงพยาบาลสมเด็จพระ

ยุพราชเด่นชัย คือส่วนงานแพทย์แผนไทย ห้องยาใน และห้องยานอกในโรงพยาบาล โดยมีจุดประสงค์

เพื่อลดการใช้ยาเคมีซึ่งถือเป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

การแพทย์แผนไทย   

 อีกทั้งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จะมีการนำตำรับยาสมุนไพรใช้แทนยาเคมี 

และมียาแผนไทยมากกว่า 30 ตำรับของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ถูกนำไปใช้ใน

โรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดแพร่ เป็นแนวทางการรักษาที่ปลอดจากเคมีหรือยาปฏิชีวนะที่มี

ผลข้างเคียงต่อร่างกายสูงโดยหันมาใช้ยาแผนไทยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นยาท่ีได้จากธรรมชาติ (ธีรพงษ์ ธงออน

, ออนไลน์ : 2561)  

 สมุนไพรที่นำมาใช้ทดแทนหรือใช้ร่วมในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ยกตัวอย่าง

สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาอาการเจ็บคอ เพชรสังฆาตใช้แก้ริดสีดวงทวาร และอาการท้องผูก 

และขม้ินชันใช้แทนยาท่ีช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร อาการจุกเสียด และแก้ปวดได้ เป็นต้น และ

ท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดคือยาหม่องไพล ส่วนยาตำรับในบัญชีปัจจุบันมี 30 รายการท่ีแพทย์แผนไทยใช้  

 

 เช่นถ้าเราปวดเข่าแต่เราเป็นโรคไต จะมียาแพทย์แผนปัจจุบันที่ห้ามกิน ก็สามารถเลือกเป็น

สมุนไพรอย่างเถาวัลย์เปรียง หรือการประคบ พอกเข่าได้ ไม่ได้มีผลต่อระบบไต หรือนำยาแผน

ไทยมาทดแทนปัจจุบันเลย อย่างเพชรสังฆาต ราคาถูกกว่า ยาหม่องก็มาแทนครีมต่าง ๆ ขมิ้นชัน

แทนแอร์เอ็กซ์ ถ้าเทียบเคียงกันก็ให้ผลดีกว่า 

(น้าเต่า, สัมภาษณ์ : 10 ธันวาคม 2562) 

 

ลำดับท่ี ยาสมุนไพร สรรพคุณ 

1 เพชรสังฆาตผสม รักษาริดสีดวงทวาร 

2 ขม้ินชัน แผลในกระเพาะอาหาร จุกเสียด 

3 มะระข้ีนก ลดไข้ ลดน้ำตาลในเลือด 

4 รางจืด ขับพิษ แก้ร้อนใน  

5 ฟ้าทะลายโจร ลดไข้ แก้อาการเจ็บคอ 

6 เถาวัลย์เปรียง บรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือ 

7 ว่านชักมดลูก บำรุงโลหิต ประจำเดือนผิดปกติ 

8 เบญจกูล ปรับธาตุหลังคลอด ขับลม 

9 ไฟห้ากอง ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ 

10 ชาชงหญ้าดอกขาว ลดความอยากบุหร่ี 
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ลำดับท่ี ยาสมุนไพร สรรพคุณ 

11 ชาชงหญ้าหนวดแมว ขับปัสสาวะ บำรุงไต 

12 น้ำมันไพล แก้อาการปวดกล้ามเน้ือ 

13 ยาหม่องไพล แก้อาการปวดกล้ามเน้ือ 

14 ยาหม่องพญายอ แมลงกัดต่อย 

15 กลีเซอรีนพญายอ เริมท่ีปาก ร้อนใน 

16 ยาอมฟ้าทะลายโจร แก้อาการเจ็บคอ  

17 ยาหอมนวโกฐ แก้อาการวิงเวียน คล่ืนเหียน คล่ืนไส้ 

18 ยาดมสมุนไพร บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ 

19 นมนาง บำรุงน้ำนมแม่ 

20 ยาต้มสะเก็ดเงิน รักษาโรคสะเก็ดเงิน แก้พิษโลหิต 

21 ยาทาสะเก็ดเงิน (ข้ีผ้ึง) บำรุงผิว รักษาโรคสะเก็ดเงิน 

22 ยาทาสะเก็ดเงิน (ชนิดน้ำ) บำรุงผิว รักษาโรคสะเก็ดเงิน 

23 สบู่สัตตะมณี บำรุงผิว รักษาโรคสะเก็ดเงิน 

24 ยาห้าราก อาการไข้ 

25 ยาหอมเทพจิตร เวียนศีรษะ 

26 มะขามแขก อาการท้องผูก 

27 ยาหม่องขม้ินชัน อาการปวดเม่ือย เวียนศีรษะ 

28 ทิงเจอร์พญายอ รักษาเริม แผลในปาก งูสวัด ผื่นคัน

ตามผิวหนัง 

29 พญายอครีม เริมหรืองูสวัด 

30 เบญจอำมฤตย์ รักษาโรคมะเร็ง ลดอาการแน่นท้อง 

ท้องอืด 

 

ตารางท่ี 1 รายการยาสมุนไพรในบัญชียาท่ีแพทย์แผนไทยใช้ในการรักษาในโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัย 
 

 เช่นเดียวกันกับการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลอภัยภูเบศร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบใน

การใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้สมุนไพรอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1) ใช้

ทดแทนยาแผนปัจจุบันแบบ 100% เช่น ผลิตภัณฑ์จากพญายอ ใช้ทดแทน Acyclovir cream ในการ
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รักษาเริม งูสวัด อีสุกอีใส หรือใช้สมุนไพรเพชรสังฆาตแคปซูลทดแทนยา Daflon เพื่อรักษาริดสีดวง

ทวาร และ 2) ใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เช่น ยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมบรรเทาอาการไอ 

ระคายคอ ขมิ้นชัน บรรเทาอาการจุกแน่น ฟ้าทะลายโจร ในการรักษาอาการเจ็บคอ เป็นหวัดน้ำมูก

ไหล และไพลใช้บรรเทาอาการปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ (ดารณี อ่อนชมจันทร์, 2554 : 7) 

 

ยาสมุนไพร ยาแผนปัจจุบัน สรรพคุณยา 

ฟ้าทะลายโจร Paracetamol, Ibuprofen ลดไข้และอาการเจ็บคอ 

ขม้ินชัน Ranitidine โรคทางเดินอาหาร แน่นท้อง 

ยาหม่องไพล/น้ำมันไพล Analgesic Balm ปวดกล้ามเน้ือ 

เพชรสังฆาต Daflon ริดสีดวงทวาร 

เถาวัลย์เปรียง Paracetamol, Ibuprofen, 

กลุ่มยา NSIADs 

อาการปวดกล้ามเน้ือ 

พญายอครีม Acyclovir เริมหรืองูสวัด 

พญายอกลีเซอรีน Acyclovir oral paste เริมท่ีปาก ร้อนใน 

ยามะขามแขก  Bisacodyl อาการท้องผูก 

ยาเบญจกูล Simethicone ปรับธาตุ ขับลม 

ยาห้าราก Paracetamol อาการไข้ 

ยาหอมเทพจิตร Cinnarizine เวียนศีรษะ 

 

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างยาสมุนไพรท่ีใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 
 

ยาสมุนไพรท่ีใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย จะดูแลโดยฝ่ายการผลิตยาสมุนไพร

ของแพทย์แผนไทย โดยพ่ีออยเป็นหนึ่งในเจ้าพนักงานฝ่ายผลิต ได้กล่าวว่า ยาสมุนไพรที่ผลิตจะรับ

สมุนไพรสดมาจากกลุ่มผู ้ปลูกในชุมชนกลุ่มผู ้ปลูกสมุนไพร โดยจะต้องผ่านมาตรฐานก่อน และ

กระจายสมุนไพรให้โรงพยาบาลรอบข้าง เป็นมาตรฐานที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ได้ส่งเสริมพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาสมุนไพรอยู่แล้ว ให้มีการพัฒนาการผลิต

ยาสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลของรัฐที่มีการผลิตยาสมุนไพร

ให้ผ่านการประเมินการผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน เพื่อผลิตใช้ในโรงพยาบาลของตนเองและ

สนับสนุนให้กับหน่วยบริการแห่งอื ่น ๆ มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 46 แห่ง เป็น
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หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก (สถาบันการแพทย์แผนไทย 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560 : 35)  

โดยในส่วนของยาสมุนไพรจะทำให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการแพทย์แผน

ไทยด้วยในการร่วมปลูกสมุนไพรบางชนิด นอกเหนือไปจากการใช้บริการ การบอกต่อ หรือการ

ร่วมกันจัดการอบรมการส่งเสริมสุขภาพ เพราะยาสมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่น

ชัย จะรับสมุนไพรสดจากกลุ่มผู ้ปลูกสมุนไพรในจังหวัดแพร่ซึ ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนเอง โดยมี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เข้ามาทำงานร่วมด้วยโดยเป็นผู ้ดูแลกลุ่มผู ้ปลูกสมุนไพรให้ เพื ่อให้ได้

มาตรฐานในการปลูกสมุนไพร เรียกว่ามาตรฐาน GAP ซึ่งทางฝ่ายผลิตของแพทย์แผนไทยจะไม่ได้ลง

ไปดูแลกลุ่มผู้ปลูกเองแต่จะทำงานประสานกับกลุ่มผู้ดูแล โดยมีการจัดอบรมกลุ่มผู้ปลูกเพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพร สรรพคุณสมุนไพร วิธีการนำมาใช้รักษา และแนะนำการซื้อและการขาย

สมุนไพรให้กับผู้ปลูกเพ่ือให้เข้าใจข้ันตอนในการทำงานร่วมกัน ซ่ึงในการอบรมคร้ังน้ีก็มีท้ังผู้ท่ีสนใจท่ีมี

ความรู้เบื้องต้นมาแล้วหรือเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยรู้จักสมุนไพรก็มี การจัดอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมได้

มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเพิ่มเติม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับตนเองได้ ทำให้ได้ประโยชน์

มากกว่าแค่การเพ่ิมรายได้เท่าน้ัน 

การปลูกสมุนไพรเพื่อส่งให้กับโรงพยาบาลจะเป็นการปลูกพืชที่ปลอดสารเคมี ซึ่งจากการ

อบรมจะมีการสอนวิธีปลูกสมุนไพรให้ โดยกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรเล่าถึงการปลูกสมุนไพรว่าการปลูก

สมุนไพรต้องมีการเตรียมดินเล็กน้อยเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูก โดยการพรวนดินให้ร่วนสามารถ

ระบายน้ำได้ หลังจากน้ันเพียงแค่ขุดหลุมให้สามารถใส่ต้นกล้าลงไปได้ จากน้ันก็นำต้นกล้าสมุนไพรท่ีมี

ลงไปปลูก รดน้ำให้ชุ่ม มีการใส่ปุ๋ยบ้างเล็กน้อยแต่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี เป็นอันเสร็จสิ้น ซึ่งการ

ปลูกสมุนไพรจะทำในหน้าฝนเน่ืองจากดินไม่แห้งและมีฝน และต้นสมุนไพรก็จะพร้อมให้เก็บอีกคร้ังใน

หน้าแล้งพอดี ซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเก็บเกี่ยว พวกสมุนไพรที่เป็นเหง้าใต้ดินก็จะไม่เน่าอีกด้วย ทำ

ให้ได้ผลผลิตท่ีดีและมีคุณภาพ 

อีกทั้งการเก็บสมุนไพรไม่สามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีเพราะสมุนไพรแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน 

เช่น ไพล ขมิ้น จำพวกหัวเหง้า จะเก็บในฤดูร้อน หากเก็บในช่วงฤดูฝนสมุนไพรที่เป็นรากเหล่านี้จะ

เน่า แต่ปัญหาคือสมุนไพรชนิดนั้นจะต้องใช้ทั้งปี จึงต้องซื้อในช่วงนั้นให้หมดและให้พอตลอดทั้งปี ทำ

ให้ถ้าหากกลุ่มผู้ปลูกในชุมชนมีสมุนไพรไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงสมุนไพรบางชนิดที่ไม่

สามารถปลูกหรือหาในพื้นที่ได้ เช่นเกสรดอกพิกุล ดอกคำฝอย หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ หรือ

ไม้กฤษณาที่ไม่มีปลูกในจังหวัดแพร่ โดยการแก้ปัญหาคือ การสั่งสมุนไพรจากบริษัท ซึ่งบริษัทที่สั่งซ้ือ

สมุนไพรคือ เจริญสุขโอสถที่จังหวัดนครปฐม โดยท่ีบริษัทนั้นจะต้องมีใบรับประกันคุณภาพว่าผ่าน

มาตรฐานและไม่มีการปนเปื้อน แต่ราคาของสมุนไพรจากบริษัทก็จะสูงกว่าการรับซื้อจากชุมชน แต่

ถึงแม้จะมีกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในชุมชนซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีทั้งต่อชาวบ้านและแพทย์แผนไทย อย่างไรก็
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ตามยังคงพบข้อจำกัดอยู่บ้างในเครือข่ายที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรในจังหวัดแพร่นั้นยังมีจำนวน

น้อยอยู่ เมื่อเทียบกับจำนวนสมุนไพรที่โรงพยาบาลต้องการ และงบประมาณที่ทางโรงพยาบาลต้องใช้

ในการจัดซื้อสมุนไพรยังมีไม่มากนัก รวมกับการรับซื้อจะต้องกระจายรับซื้อจากชาวบ้านให้ได้เท่า ๆ 

กัน ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจึงมีไม่มาก และเป็นเจ้าประจำที่โรงพยาบาลจะสั่งซ้ือเสีย

มากกว่า 

นอกจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยเด่นชัยท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยกับสมุนไพรท่ีมีต่อชาวบ้านในชุมชน ข้อมูลจาก

กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรให้แก่โรงพยาบาลก็ไปในทำนองเดียวกันกับข้อมูลจากแพทย์แผนไทย  

 ป้านิด (นามสมมติ) เป็นชาวบ้านที่ปลูกสมุนไพรส่งให้แก่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่น

ชัย โดยปลูกสมุนไพรเป็นอาชีพหลักเลย ส่วนใหญ่สมุนไพรที่ส่งให้โรงพยาบาลจะมีทั้งตะไคร้ ขม้ิน 

และปูเลย (ไพล) ทำอาชีพนี้ได้ประมาณ 7 ถึง 10 ปี ปลูกส่งตลอด โดยก่อนหน้านี้อาชีพที่ทำก็คือ

เกษตรกร ปลูกข้าวโพดส่งขาย แต่ในปัจจุบันก็ได้หันมาปลูกสมุนไพรไปด้วย ซึ่งเป็นสมุนไพรท่ีปลูกเอง 

มีสวนอยู่ในบ้านไม่ใหญ่มากนัก ปลูกเอง ดูแลเอง และยังปลอดสารพิษอีกด้วยเพราะไม่ได้ใส่ยาเคมี

หรือปุ๋ยเลย 

 วิธีการส่งสมุนไพรให้ทางโรงพยาบาลจะดูที่ความต้องการของโรงพยาบาล จะส่งขายตาม

จำนวนและตามชนิดสมุนไพรท่ีเขาส่ัง  

 

 ถ้าโรงพยาบาลสั่งก็อยู่ท่ี ห้าสิบโล ถ้าจากนั้นก็ไปขายที่อื่นบ้าง ที่ตลาดเด่นชัยนี่ล่ะ ได้ราคา

เท่ากัน โรงพยาบาลจะส่งแล้วแต่เขาสั่ง คราวแล้วส่งตะไคร้ไปประมาณต้นเดือน ไพลก็สิบห้า ขม้ิน

ก็สิบห้าต่อโลนึง ถ้าเขาส่ังพืชอะหยังเฮามีตามสวนก็เอาไปขาย อย่างรางจืดเน่ียก็มี มะขูดก็มี หาได้

ก็มาปลอกไว้ อยากได้อะหยังเราก็หาให้ ท่ีเศรษฐกิจบ่ดีก็บ่ได้กระทบอะไรเราเท่าไหร่ เพราะมัน

เป็นพืชจะน้ีหนา มันไร้สาร เฮาบ่ได้ใส่ยาใส่อะหยังสักอย่าง ขายได้ตลอด 

(ป้านิด, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 ซ่ึงแต่เดิมคุณป้าปลูกสมุนไพรอยู่แล้ว แต่ทางโรงพยาบาลได้เข้ามาเสริมและให้ความรู้เพ่ิมเติม

เพื่อให้ปลูกได้เพิ่มมากขึ้น เพราะทางโรงพยาบาลจะมีการประชุมคอยแนะนำและนำเรื่องราวสมุนไพร

มาให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ปลูก รวมถึงประชุมเรื่องของการรับซื้อสมุนไพรทั้งราคา จำนวนและชนิด ซึ่งจะ

มีชนิดสมุนไพรท่ีต้องการเพ่ิมเติมบ้าง ลดลงไปบ้างตามความต้องการของทางโรงพยาบาล  
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 เปิ้นจะมีประชุมอยู่ สองสามครั้งละ เรื่องสมุนไพรเนี่ยล่ะ เขาวางโครงการอะหยังมา เฮาก็ฟัง 

อย่างว่านชักมดลูก หญ้าหนวดแมว ตอนนั้นหนา แต่จะไดบ่ฮู้เปิ้นก็เปลี่ยนแปลงว่าบ่เอาเตี่ย ก็เลย

งดปลูกกันไป 

  (ป้านิด, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 รวมถึงสมุนไพรที่คุณป้าปลูกก็จะมีคนมาตรวจ ซึ่งเป็นคนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่คอยดูแล

กลุ่มผู้ปลูกอยู่ แต่มีไม่บ่อยมากนัก เพราะไม่ได้ส่งให้โรงพยาบาลตลอด ช่วงที่ไม่ได้ขายให้โรงพยาบาล

ก็จะขายสมุนไพรแค่ตลาด ขายเป็นประจำ วันเว้นวัน ถ้าเหนื่อยก็จะพักก่อน แต่ช่วงท่ีขายดีที่สุดจะ

เป็นช่วงหน้าแล้ง ซ่ึงมีคนมาซ้ือเป็นจำนวนมากท่ีสุด  

 นอกจากส่งขายให้กับโรงพยาบาลและขายที่ตลาดแล้ว สมุนไพรที่ปลูกเองก็ยังได้นำมาใช้เอง

อีกด้วยตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็ทำสมุนไพรกินเองเพราะคุณพ่อเคยเป็นหมอดินมาก่อน ก็จะครูพักลักจำ

จากชาวบ้านที่เขาเคยทำมา จำมาว่าอะไรทานแล้วดี คุณป้าเองก็เคยเห็นคุณพ่อหาสมุนไพรแล้วนำ

สมุนไพรหลาย ๆ ตัวมาผสมกัน เช่นหมามุ่ย ม้ากระทืบโรง หรือน้ำผึ้ง ประมาณ 5 ถึง 6 อย่างได้ โดย

จะซอยไว้ นำไปตากให้แห้ง นำมาปั่นและปั้นเป็นลูกกลอน ทำเป็นตลับไว้กิน ซึ่งคุณพ่อก็ไม่เคยเป็น

ป่วยเลย ความดันก็ไม่เคยเป็น ส่วนคุณป้าก็มีใช้สมุนไพรบ้าง และมีไปรักษากับทางโรงพยาบาลบ้าง 

แล้วแต่โรคที่เป็น แต่คุณป้าไม่ค่อยป่วยง่าย เคยไปรักษาแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยเด่นชัย แต่นาน ๆ ครั้งจึง ประมาณ 5-7 เดือนครั้งจะไปให้ที่โรงพยาบาลนวดให้ ปวดเมื่อยตาม

ประสาคนมีอายุ  

 

  ไปรักษากับโรงพยาบาลสักเตื้อ นาน ๆ เฮาก็ไปที เหมือนไปเสียสตางค์ให้เขา เขาก็นวดฮื้อดี

หนา มีประคบให้ แต่ถ้าบ่ปวดเม่ือยก็บ่ได้ไปเลย   

(ป้านิด, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

สำหรับคุณป้าเองแพทย์แผนไทยถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อชุมชนอยู่ไม่น้อย เพราะทำให้

ชาวบ้านมีรายได้เสริมกันมากขึ้น เพราะสมุนไพรชาวบ้านต่างปลูกเองกินเองและใช้เองด้วย ส่งขาย

ทั่วไป อย่างเช่นขมิ้นกับตะไคร้ ร้านไส้อั่วจะรับซื้อประจำ และส่งขายโรงพยาบาลด้วยที่ถึงแม้จะรับซ้ือ

ไม่เยอะมากนักเพราะงบประมาณไม่พอ แต่ก็ได้รายได้จากปลูกขายในตลาดบ้าง และมีจากที่อื่นมารับ

ซื้อไปบ้างจนแทบจะปลูกขายไม่ทัน ซึ่งแถวหมู่บ้านของคุณป้าจะปลูกสมุนไพรกันเยอะมาก พี่สาวคุณ

ป้าเองก็ปลูกเช่นเดียวกัน เป็นการกระจายรายได้ ถึงแม้จะปลูกหลายเจ้าแต่ก็ไม่เคยแย่งกันขาย 

บางคร้ังไม่พอขายเสียด้วยซ้ำ  
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 สมพร กรองกรวย อายุ 63 ปี ทำอาชีพปลูกสมุนไพรขายมาประมาณ 4-5 ปี ก่อนทำอาชีพน้ี

สมุนไพรเคยเป็นเกษตรก่อน และทำอาชีพรับจ้างทั่วไปด้วย แต่เริ่มต้นปลูกสมุนไพรจากการได้ไป

อบรมของทางโรงพยาบาล จากการแนะนำของคุณหมอที่โรงพยาบาล ซึ่งจะอบรมเกี่ยวกับสมุนไพร 

สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดสามารถรักษาอะไรบ้าง เช่น ขมิ้น ตะไคร้ หญ้าหนวดแมว ว่านชัก

มดลูก หลังจากนั้นจะอบรมวิธีปลูกสมุนไพรที่ถูกต้องให้แล้วก็วิธีการนำมาใช้รักษาเพื่อให้สามารถ

นำมาใช้เองได้ด้วย บางคร้ังทางโรงพยาบาลจะมีแจกตัวอย่างต้นกล้าสมุนไพรมาให้ปลูกด้วย และให้

นำมาขยายพันธุ์ต่อเอง โดยสมุนไพรส่วนใหญ่ที่คุณป้าปลูกมากที่สุดจะเป็นขมิ้น ตะไคร้ และไพล

เพราะทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้มากท่ีสุด นำไปทำท้ังยาหม่องและน้ำมันไพล จะขายดีท่ีสุด 

 

 สมุนไพรเฮาปลูกเองเลย ส่วนใหญ่เยอะสุดก็ขมิ้น ตะไคร้ ไพลนะ โรงพยาบาลเฮานะส่วนมาก

จะซื้อขมิ้นกับตะไคร้ เพราะขมิ้นกับไพลเขาจะใช้เยอะหน่อย เอาไปทำยาหม่อง กับน้ำมันไพล เขา

ว่าขายดี โรงพยาบาลเปิ้นจะซื้อหลายเจ้า ถ้าเปิ้นซื้อไปนักแต้ ๆ งบก็บ่พอซื้อ เพราะบางคนเขาว่า

สมุนไพรบ่ค่อยใช้เพราะใช้แล้วมันหายช้าแต่มันหายขาดหนา อย่างลูกสาวเป็นโรคกระเพาะมา

ตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ แต่มาปีแล้วกินขมิ้นชัน ซื้อที่โรงพยาบาลเปิ้นตึงหายหนา เป็นของโรงพยาบาล

เราท่ีเป็นแคปซูล  

(สมพร กรองกรวย, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 อีกทั้งตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคุณป้าก็ไม่เคยคิดจะเลิกทำ คิดว่าจะทำไปเรื่อย ๆ เพราะปลูก

สมุนไพรง่ายมาก ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลย อีกทั้งยังปลอดสารพิษอีกด้วย แต่ติดปัญหาที่ช่วงฤดูแล้ง จังหวัด

แพร่จะแล้งมากทำให้ปลูกไม่ได้ ถ้าให้ปลูกแล้วดีจะต้องเป็นฤดูฝน ฤดูแล้งไว้เก็บผลผลิต ประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 

 

  สมุนไพรเน่ีย เฮาก็ปลูกอย่างเดียวเลย พรวนดินหน่อยมันก็ข้ึนแล้ว ปุ๋ยก็ไม่ต้องซ่ึงพวกเน้ียตอน

อบรมเขาก็จะสอนเราเนี่ยล่ะ อย่างขมิ้นปุ๋ยก็บ่ต้องใช้ สารเร่งก็บ่มี สารพิษก็บ่มี ถางหญ้าอย่าง

เดียว แค่เอาต้นเดียวปลูกถึงเวลาออกหน่อมาเต็มเลยครึ่งปีเอง พอต้นกำลังเริ่มแก่จัด ต้นมันยุบละ 

เฮาก็เก็บมาขายได้เลย  

(สมพร กรองกรวย, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 ก่อนคุณป้าจะมาปลูกสมุนไพร ไม่เคยมีความรู้ด้านน้ีมาก่อนเลย เร่ืองสมุนไพรได้รู้มากข้ึนเม่ือ

ครั้งไปอบรมความรู้จากโรงพยาบาล ทำให้ในปัจจุบันสมุนไพรนั้นเต็มบ้าน ไม่ใช่แค่ที่ปลูกขายเท่าน้ัน 

เพราะพืชสมุนไพรอื่น ๆ ในสวนสามารถนำมาใช้ทำอาหารหรือใช้บริโภคในครอบครัวได้ รวมถึงการ
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ปลูกสมุนไพรไม่จำเป็นต้องเป็นไร่เป็นนาก็สามารถปลูกได้ และยังปลอดสารพิษอีกด้วย ส่วนการขาย

ให้กับโรงพยาบาลจะรับซื้อในจำนวนจำกัด แต่ทางคุณป้าก็มีขายที่อื่นด้วย และมีพ่อค้าจากข้างนอก

มารับซ้ือไปทำสมุนไพร จำพวกขม้ิน เป็นต้น 

 นอกจากนี้คุณป้าเองก็เคยไปใช้บริการแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

เช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นขาประจำ เพราะไปรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงานหนัก

และอายุที ่มากขึ้น แต่ก็จะมีโรคประจำที่รักษากับทางโรงพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันซึ ่งไม่ได้มี

ความคิดที่จะเปลี่ยนใจมารักษากับแพทย์แผนไทยในตอนนี้ อีกทั้งคุณป้ายังคิดว่าแพทย์แผนไทยมี

บทบาทต่อชีวิตของคุณป้า เพราะทำให้มีรายได้เสริมเพ่ิมข้ึน และยังได้ความรู้เพ่ิมข้ึนด้วย และทำให้ได้

รู้จักกับสมุนไพรมากข้ึน ซ่ึงถ้าในตอนน้ันไม่มีคนแนะนำมา คุณป้าก็คงไม่ได้รู้จักและไม่ได้มาทำอาชีพน้ี

เหมือนอย่างตอนน้ี 

 

 เราคนแก่เนาะ ปวดนู่นปวดนี่ประจำเราก็ไปนวดแพทย์แผนไทยบ้าง แต่เราขาประจำอยู่แล้ว

เพราะรักษาเบาหวาน ตั้งแต่ปี 2539 ได้ ก็รักษามาเรื ่อย ๆ แต่ไม่ได้กินยาสมุนไพรนะ รักษา

ปัจจุบัน แต่ถ้าพวกไพล ยาหม่อง ฟ้าทะลายโจรเราจะไปใช้ท่ีแพทย์แผนไทยเน่ียล่ะ 

(สมพร กรองกรวย, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 จำรัส ทมาตร์ อายุ 78 ปี หรือคุณลุงดำ คุณลุงทำอาชีพปลูกสมุนไพรมาประมาณ 10 ปีแล้ว 

โดยสมุนไพรที่ขายส่งให้แก่โรงพยาบาลจะมีทั้งขมิ้น ไพล และตะไคร้ ซึ่งขมิ้นของลุงดำจะมีเยอะที่สุด 

นอกจากนี้ก็ยังมี มะกรูด แล้วก็ใบมะขามอีกด้วย สมุนไพรที่ขายให้กับทางโรงพยาบาลนอกจากนำไป

ทำยาแคปซูลแล้ว ยังสามารถนำไปบดรวมกันเพื่อทำลูกประคบสมุนไพรได้ ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเป็น

คนสั่งมาว่าต้องการสมุนไพรตัวใดจำนวนเท่าใด ทางลุงดำก็จะเก็บสมุนไพรและบรรจุให้ครบตาม

จำนวนท่ีโรงพยาบาลต้องการ ล่าสุดก็มีทางโรงพยาบาลมารับซ้ือไป 50 กิโลกรัม  

 โดยโรงพยาบาลจะแบ่งกระจายรับซื้อจากชาวบ้านที่ปลูกสมุนไพรให้ทั่วถึง อย่างเช่นรับเจ้าน้ี 

50 กิโลกรัม อีกเจ้าก็จะต้องรับ 50 กิโลกรม ให้เท่า ๆ กัน แต่ก็จะมีบางครั้งถ้าสมุนไพรที่เราจะขายมี

ไม่ถึงตามที่โรงพยาบาลต้องการ สามารถนำเท่าที ่มีอยู ่ไปรวมกับสมุนไพรของผู ้ปลูกรายอื ่นได้

เหมือนกันให้ครบตามท่ีโรงพยาบาลต้องการ 

 

 สมุนไพรที่เขาซื้อไปก็จะมีเอาไปทำแคปซูลบ้าง ขมิ้นนี่เยอะเลยนะ ปูเลย (ไพล) ก็เหมือนกัน 

เฮาปลูกเยอะพอ ๆ กันเลย ทางโรงพยาบาลเปิ้นจะเป็นคนสั่งมาว่าจะเอาเท่าไหน แล้วเขาก็มารับ

ซ้ือไป ราคาก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกัน  

(จำรัส ทมาตร์, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 
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 คุณลุงได้เริ่มปลูกสมุนไพรจากการแนะนำจากทางโรงพยาบาล เขามาแนะนำให้คุณลุงลอง

ปลูกดู ลุงก็ลองไปอบรมที่เขาจัด เขาก็สอนวิธีปลูกให้แถมยังให้ต้นกล้ามาทดลองปลูกก่อนด้วย ตอนน้ี

ก็ขยายได้เยอะเลย นอกจากท่ีโรงพยาบาลต้องการ ก็จะมีสมุนไพรชนิดอื่นด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปลูก

กินเองบ้าง ปลูกขายท่ีอ่ืนบ้าง สมุนไพรชนิดอ่ืนยกตัวอย่างเช่น โสมไทย คุณลุงนำมาปลูกได้ไม่นาน แต่

เป็นสมุนไพรท่ีสามารถทานได้ท้ังต้นเลย ใบก็สามารถเด็ดทานได้ แต่สำหรับรากจะต้องรอให้ต้นโตและ

มีอายุมากถึงจะทานได้ แต่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก  

 

 
 
 

  

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โสมไทย 

ที่มาภาพที่ 1 : https://medthai.com/โสมไทย/ 

 

 ส่วนสมุนไพรท่ีนำมาใช้เองก็จะมีบ้าง เช่นนำสมุนไพรมาต้นกินเองบ้าง ทำอาหารบ้างเป็น

ส่วนมากเพราะสมุนไพรส่วนใหญ่ก็สามารถนำมาทำอาหารได้และเป็นยารักษาได้ในเวลาเดียวกัน เช่น

ขมิ้น ตะไคร้ มะกรูด อีกทั้งภรรยาคุณลุงก็เคยนำสมุนไพรมาบดและตำทำยาเองเช่นกัน แต่ก็นานมาก

แล้ว ทำให้จำรายละเอียดยาที่ทำในเวลานั้นไม่ได้มากนัก แต่น่าจะเป็นการบดสมุนไพรแล้วนำมา

ประคบแก้อาการปวดเม่ือย  

 อำพัน อาศวงศ์ อายุ 69 ปี หรือป้าพัน ป้าพันปลูกสมุนไพรขายมาประมาณ 7 ปี สมุนไพร

ส่วนใหญ่ท่ีปลูกส่งก็จะมีขมิ้น ไพล ตะไคร้ และมีสมุนไพรที่เคยปลูกและส่งขายในสมัยก่อน จะมี

รางจืด มะข่อย หรือมะระขี้นก แต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้ว เพราะทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับซื้อสมุนไพร

พวกน้ี ส่วนเร่ืองของราคาสมุนไพรจะตามท่ีโรงพยาบาลเขากำหนดมา มีราคาเพ่ิมข้ึนกว่าสมัยก่อนบ้าง

และขายดีขึ้นบ้าง แต่นอกจากส่งขายกับโรงพยาบาล คุณป้าเองก็ไม่มีส่งขายที่อื่น ยิ่งช่วงหน้าแล้งก็จะ

ไม่ได้กำไรมาก เพราะต้นไม้แห้ง แล้งมากก็แห้งมาก ทำให้ผลผลิตไม่ดีและอาจไม่พอส่งให้กับ

โรงพยาบาลได้   
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 การปลูกสมุนไพรขายเหมือนเป็นอาชีพเสริมของคุณป้าเพราะอาชีพอื่นนอกจากทำสมุนไพรก็

จะทำอาชีพรับจ้างทั่วไป ส่วนคนที่แนะนำให้มาปลูกสมุนไพรก็เป็นคนรู้จักแถวบ้านคุณป้าเอง ซึ่งเป็น

คนที่ทำงานอยู่เทศบาลเพราะเทศบาลเองจะร่วมงานกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

และทางแพทย์แผนไทยเพื่อมากระจายข่าวการเป็นกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและข่าวการอบรมให้ชาวบ้าน

ได้รู้ คุณป้าจึงรวมตัวไปกับพ่ีน้องเข้าฟังประชุมเร่ืองของสมุนไพรในตอนน้ัน 

 ก่อนปลูกสมุนไพรก็มีความรู้เรื่องสมุนไพรไม่มากนัก แต่พอได้เข้าอบรมกับทางโรงพยาบาล 

ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทั้งวิธีปลูก การใช้สมุนไพรแต่ละตัว และสรรพคุณที่ใช้รักษา นอกจากน้ัน

ทางโรงพยาบาลยังมีการรวมตัวพกลุ่มผู้ปลูกบางรายที่พอมีความรู้เรื่องสมุนไพรไปเดินป่า ช่วงเวลา

นักศึกษาฝึกงานหรือคนภายนอกมาเดินป่าเพ่ือดูสมุนไพร เพราะกลุ่มคุณป้าก็จะมีความรู้เร่ืองสมุนไพร

อยู่บ้าง เป็นเหมือนการไปนำทาง หรือไปบอกว่าในป่ามีสมุนไพรอะไรบ้าง สรรพคุณอะไร ส่วนการไป

รักษาท่ีแพทย์แผนไทย คุณป้าเคยไปนวดท่ีแพทย์แผนไทยอยู่บ้าง เพราะงานท่ีรับจ้างทำบางทีเป็นงาน

หนัก ทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อ พอเราเป็นคนปลูกสมุนไพรเราก็จะรู้ว่าอะไรที่ใช้ดี ทำแล้วหาย ก็

เลยเลือกรักษาด้วยการนวดและประคบที่แพทย์แผนไทย อาการก็ดีขึ้น นอกจากนั้นก็จะมีใช้ยานวด

จำพวกยาหม่องไพล หรือน้ำมันไพลท่ีทางคุณหมอจ่ายให้กลับใช้นวดเองท่ีบ้าน  

 หนูเล็ก ยศเจริญ อายุ 69 ปี หรือป้าเล็ก ป้าเล็กทำสมุนไพรส่งขายมาประมาณ 7 ปีแล้ว 

สมุนไพรที่ส่งให้กับทางโรงพยาบาลก็จะมีขมิ้น ไพล ตะไคร้ เพชรสังฆาต ซึ่งสมุนไพรที่นำมาปลูกจะ

เป็นสมุนไพรท่ีรับมาจากโรงพยาบาลที่แจกต้นกล้าตอนเข้าอบรม ทางโรงพยาบาลให้มา ส่วนสมุนไพร

ที่เคยส่งให้กับทางโรงพยาบาลแต่ในปัจจุบันไม่ได้ส่งแล้วจะมีว่านชักมดลูก เพราะทางโรงพยาบาลไม่

ค่อยได้ใช้สมุนไพรตัวนี้ เป็นสมุนไพรที่ใช้สำหรับคนท้อง แต่ข้อเสียคือสมุนไพรบางทีอาจรักษาได้ช้า 

ทำให้ไม่ค่อยได้ใช้กัน นอกจากน้ันก็จะมีรางจืด มะระข้ีนก อีกท้ังนอกจากขายส่งให้กับทางโรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราชเด่นชัยแล้วก็จะมีพ่อค้าจากแหล่งอ่ืนมารับซ้ือไปเช่นกัน แต่นานคร้ังจะมารับไป 

 เริ่มแรกทางโรงพยาบาลแนะนำให้ป้าเล็กมาเข้าอบรมปลูกสมุนไพร และลองปลูกสมุนไพร

จากต้นกล้าที่เขาแจกมา ก็จะเป็นพี่น้องคุณป้าที่ชวนกันไปเข้าอบรม ตอนนี้ก็ปลูกกันหมดเลย ซ่ึง

นอกจากการประชุมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแล้ว สมัยก่อนจะมีการไปอบรมต่างจังหวัดอีกด้วย ที่คุณ

ป้าเคยไปคือจังหวัดน่าน เรียกว่าเป็นการไปศึกษาดูงาน แต่เป็นงบของเทศบาลท่ีโรงพยาบาลจะเป็น

คนดูแล โดยให้ชาวบ้านได้ไปดูสมุนไพรของที่อื่น ๆ ว่าปลูกอย่างไรหรือมีสมุนไพรตัวใดที่น่าสนใจบ้าง 

ส่วนสมุนไพรของที่จังหวัดแพร่ก็จะมีเดินป่าไปดูบ้างนาน ๆ ครั้ง หรือถ้ามีงานที่ทางโรงพยาบาลหรือ

เทศบาลต้องการคนที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเข้าไปไปด้วยก็จะเรียกตัวไปให้ไปด้วยกัน เป็นการเรียนรู้

เร่ืองของสมุนไพรว่าแต่ละตัวในป่าว่ามีอะไรบ้าง สรรพคุณช่วยอะไรได้บ้าง  
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 เมื่อวันก่อนก็เพ่ิงไปหาสมุนไพรมา ไปกับเทศบาล ไปกินข้าวในป่า ไปด้วยกันตั้งเก้าคน ป่าที่ไป

จำได้ว่าอยู่แถว ๆ วังช้ิน แถวน้ันป่ายังดีอยู่ สมุนไพรเยอะนะ 

(หนูเล็ก ยศเจริญ, สัมภาษณ์ : 20 มกราคม 2563) 

 

 ส่วนการรักษากับแพทย์แผนไทย ทางคุณป้าเองก็เคยไปรักษากับแพทย์แผนไทยอยู่บ้าง แต่

ไม่ค่อยได้กินยา จะไปนวดแล้วก็ประคบเสียมากกว่า แต่ก็มีนำสมุนไพรที่ปลูกมาใช้เองเหมือนกัน 

อย่างเช่นสมุนไพรรางจืดก็เคยใช้แก้พิษ ตอนโดนพิษแมลง ก็เอาใบมาต้มดื่มก็หายเลยโดยที่ไม่ต้องไป

โรงพยาบาล แล้วก็เคยต้มรางจืดให้สามีคุณป้ากินช่วงที่ต้องพ่นยาในสวนเยอะ ๆ บางทียาเข้าร่างกาย

ก็ต้มให้ขับพิษออกมา นอกจากนี้คุณป้ายังกล่าถึงบทบาทท่ีแพทย์แผนไทยมีสำหรับคุณป้าคือส่งเสริม

ครอบครัวของคุณป้า ทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาจากแต่ก่อนที่ทำงานรับจ้างเพียงอย่างเดียว ตอนน้ี

ก็มีสมุนไพรขายและยังมีสมุนไพรใช้เองด้วย 

ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการนำยาสมุนไพรเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 

ผ่านการใช้ตำรับยาสมุนไพรทดแทนยาเคมีในกลุ่มโรคบางชนิดเพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากยาเคมี

และการเกิดขึ้นของกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรให้แก่แพทย์แผนไทย คือชาวบ้านในชุมชน ถือเป็นการส่งเสริม

ให้ชาวบ้านได้มีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบทบาทของแพทย์แผนไทยในชุมชนและส่งเสริมการพัฒนายา

สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท วิถีไททำให้สมุนไพรไทย

กลับมาได้รับความสำคัญมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนโดยการทำให้สมุนไพร

กลายเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ซึ่งการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการผลิตยาสมุนไพรซึ่งเป็นส่วน

สำคัญในการทำงาน ทำให้แพทย์แผนไทยมีบทบาทในชุมชนมากกว่าการรักษาความเจ็บป่วย แตกต่าง

กับแพทย์แผนปัจจุบันท่ีชาวบ้านไม่สามารถมีส่วนร่วมในการผลิตยาหรือการทำงานอ่ืน ๆ ได้  
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บทที่ 5 

 

บทวิเคราะห์ 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาทางมานุษยวิทยาการแพทย์ ซึ่งเป็นการศึกษาถึงวัฒนธรรม

การดูแลสุขภาพและรักษาความเจ็บป่วยของคนในสังคม ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและ

สภาพสังคมน้ัน ๆ โดยมานุษยวิทยาการแพทย์ คือ สาขาของมานุษยวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการนำความรู้

ทางด้านมานุษยวิทยาเพื่อไปทำความเข้าใจปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การ

เจ็บป่วย และการเยียวยารักษา จากบริบทวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (จารุ

วรรณ ขำเพชร, 2551 : 47)  นักมานุษยวิทยาการแพทย์ได้ให้ความสนใจศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพท่ี

ดำรงอยู่อย่างแตกต่างหลากหลายในสังคมมนุษย์ แนวคิดในการมองความแตกต่างทางวัฒนธรรม

สุขภาพจึงถูกสร้างขึ้นและสั่งสมมาตลอดประวัติศาสตร์ของวิชามานุษยวิทยาการแพทย์ โดยแนวคิด

เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย (พิมพวัลย์  บุญมงคล, 2555: 9-10) และจากการศึกษา

ภาคสนาม ผู้ศึกษาจึงพบว่ามีปัจจัยที่สำคัญ และน่าตั้งข้อสังเกตหลายประการ จึงขอใช้แนวคิด

มานุษยวิทยาการแพทย์เชิงวิพากษ์เป็นหลักในการศึกษาคร้ังน้ี  

 

1. ระบบการแพทย์ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย 

ในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีการนำระบบการแพทย์แผนไทยเข้ามาทำงานร่วมกับ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยที่มีการรักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งการทำงานของ

แพทย์แผนไทยนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดยจัดตั้งเป็น

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยเพื่อให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็น

ผลมาจากแผนภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ซึ่งเป็นแผนพัฒนาการแพทย์แผนไทย โดยการนำแพทย์

แผนไทยเข้าทำงานร่วมกับระบบสาธารณสุขและสร้างโครงการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบข้ึน

เพื่อให้เกิดระบบการแพทย์แบบพหุลักษณ์ แต่จากการศึกษากลับพบว่าการทำงานร่วมกันนั้นทำให้

เห็นถึงปัญหาของแพทย์แผนไทยได้ชัดเจนมากข้ึน 

 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยจัดตั้งขึ้นจากโครงการของกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกเพื่อต้องการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็นหนึ่งใน

ระบบสุขภาพที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้อีกหนึ่งระบบ โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้มี

การดำเนินงานการแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ซึ่งในช่วงแรกการแพทย์แผนไทยเป็นเพียง

แค่หนึ ่งงานของโรงพยาบาลเท่านั ้นและให้บริการอยู ่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชเด่นชัย           
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มีบุคลากรเพียงแค่สองคน ดูแลเพียงแค่ผู้ป่วยนอก และมีการทำหัตถการโดยการนวด และประคบ

สมุนไพร ซึ่งต้องได้รับการสั่งจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อน ไม่สามารถตรวจหรือรักษาโรคเองได้ รวมถึง

มีการผลิตยาสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น แต่เมื่อกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้

จัดตั ้งโครงการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบขึ้น ซึ่งเริ ่มนำร่องในโรงพยาบาลที่มีการ

ให้บริการแพทย์แผนไทยท่ีได้มาตรฐาน ซ่ึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยได้เป็นหน่ึงในน้ัน  

 การแพทย์แผนไทยในอำเภอเด่นชัยจึงได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยเด่นชัย บุคลากรแพทย์แผนไทยมากขึ้น ขอบเขตของงานก็เพิ่มขึ้น สามารถตรวจรักษาได้เอง

โดยที่ไม่ต้องรอแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งการทำงานของแพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

เด่นชัยในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่แห่งนี ้ มีการแพทย์แผนปัจจุบันที่อยู ่ในโรงพยาบาลสมเด็จ      

พระยุพราชเด่นชัยที่เป็นผู้สนับสนุนการแพทย์แผนไทยแห่งนี้ด้วย ซึ่งในแต่ละส่วนก็จะมีการทำงานท่ี

แตกต่างกัน โดยมีบุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยทั ้งหมด 11 คน ประกอบไปด้วย    

แพทย์แผนไทยที่มีใบประกอบโรคศิลปะ 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 4 คน นักวิชาการแพทย์แผนไทย 

1 คน เจ้าหน้าที่พนักงานการแพทย์แผนไทย 2 คน และเภสัชกรชำนาญการพิเศษในโรงพยาบาล 1 

คน รวมท้ังส้ิน 11 คน โดยท่ีแต่ละคนก็จะมีหน้าท่ีในการทำงานแตกต่างกันออกไป 

 

2. บทบาทของบุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย: บทบาทที่ซ่อนอยู่ภายใต้

การแพทย์แผนปัจจุบัน 

 แพทย์แผนไทยจะมีบทบาทหน้าที ่ในการประกอบวิชาชีพตามหลักสูตรที่ได้เรียนมา ซ่ึง

ประกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และนวดไทย โดยเวชกรรม

ไทย คือการตรวจวินิจฉัยโรค ตามหลักการของการแพทย์แผนไทย โดยจะใช้ทฤษฎีจากคัมภีร์ธาตุ  

ต่าง ๆ ที่ได้เรียนมา ต่อมาคือ เภสัชกรรมไทย คือการผลิตยาหรือปรุงยาสมุนไพร ซึ่งมีวิธีในการเตรียม

ยาที่แตกต่างกันออกไป เช่นยาแคปซูล ยาผง หรือยาต้ม เป็นต้น และมีการควบคุมมาตรฐานในการ

ผลิตยาเพ่ือให้มีคุณภาพและปลอดภัย  

 ผดุงครรภ์ไทย เป็นการทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของมารดาและเด็ก ระหว่างการตั้งครรภ์

และหลังคลอด ด้วยวิธีทางแพทย์แผนไทย เช่นการอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ หรือจ่ายสมุนไพรบำรุง

น้ำนมแม่ เป็นต้น และสุดท้ายคือการนวดไทย เป็นการรักษาผู้ป่วยด้วยการนวด และอาจมีการใช้ยา

สมุนไพรควบคู่ไปด้วยในการรักษา ซึ่งผู้ที่จะเป็นแพทย์แผนไทยได้จะต้องมีความรู้และทำหน้าที่ได้

ท้ังหมด 4 ด้าน  

 จากที่กล่าวข้างต้นจึงเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของแพทย์แผนไทยที่สำคัญนั้นคือการตรวจ

วินิจฉัยโรค หาวิธีการรักษาด้วยยาสมุนไพรหรือการนวดไทย แต่ในกรณีของแพทย์แผนไทยใน

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย จากการศึกษาภาคสนามและการสังเกต ผู้ศึกษากลับพบว่า
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หน้าที่หลักและสำคัญที่สุดของแพทย์คือการตรวจวินิจฉัย แต่คนไข้ที่มาใช้บริการที่แพทย์แผนไทยแห่ง

นี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงโรคโครงสร้างกล้ามเนื้อเป็นส่วนมาก หรือกลุ่มโรคทั่วไป ที่ไม่จำเป็นต้องใช้การ

ตรวจวินิจฉัยที่ซับซ้อนหรือใช้องค์ความรู้จากคัมภีร์ทางแพทย์แผนไทยมากมาย ในขณะที่ถ้าหากเป็น

โรคร้ายแรงก็จะได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนปัจจุบันก่อนแล้ว เพียงแต่มารักษาเสริมกับ

แพทย์แผนไทยเท่านั้น เช่นจากกรณีของผู้ป่วยมะเร็งท่ีมารักษากับแพทย์แผนไทย คือพี่พลอย (นาม

สมมติ) และพี่น้อย (นามสมมติ) ทำให้แพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยนั้นไม่ได้

ใช้ความรู้ที่มีในการตรวจวินิจฉัยอย่างเต็มที่แต่กลับใช้ความรู้ในด้านการนวดไทยเป็นหลักในการ

ทำงานมากกว่า โดยจะวิพากษ์ถึงการทำงานของแพทย์แผนไทยผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันซ่ึง

เป็นไปตามนโยบายของรัฐท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนถึงบทบาทท่ียังมีน้อยอยู่ของแพทย์แผนไทยดังต่อไปน้ี  

  

2.1 อำนาจในการวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนไทย 

 “แพทย์แผนไทยทำตามคำส่ัง แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัย” 

 จากบทบาทหน้าท่ีของแพทย์แผนไทยท่ีได้กล่าวไปข้างต้น จึงเห็นได้ว่าผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการกับ

แพทย์แผนไทยเมื่อเทียบกับองค์ความรู้ในคัมภีร์มากมายที่แพทย์แผนไทยได้เรียนมานั้นได้ใช้เพียง

เล็กน้อยนิด เพราะจากในกรณีของพ่ีน้ำ (นามสมมติ) ที่กล่าวถึงการเรียนแพทย์แผนไทยว่าปีแรกจะมี

การเรียนพื้นฐาน ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และชีววิทยา เป็นต้น ตอนเรียนมีทั้งภาคทฤษฎี และ

ทดลองปฏิบัติ รวมถึงมีการฝึกงานในปีสุดท้ายของการเรียน และสาขาเวชกรรมถือว่ายากที่สุดในการ

เรียน เพราะคัมภีร์ที่ใช้ในการศึกษามีเยอะมากที่สืบทอดมาจากแพทย์แผนไทยตั้งแต่ในสมัยก่อน 

ความยากอยู่ตรงที่ต้องจำทฤษฎีให้ได้หมด ทั้งลักษณะอาการของโรค และวิธีรักษา และในกรณีของพ่ี

เรน (นามสมมติ) ที่กล่าวว่ากว่าจะเรียนจบมาได้ก็แลกมาด้วยน้ำตา ทำให้เห็นว่าการเรียนของแพทย์

แผนไทยก็มีความยากมาก แต่เมื่อได้เข้ามาทำงานจริง กลับได้นำความรู้นั้นมาใช้เพียงน้อยนิด และยัง

ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันด้วย อีกทั้งการรักษาก็ได้เพียงแค่โรคที่รู้ว่า

อาการเกิดจากอะไร รักษาด้วยสมุนไพรอะไร ซ้ำ ๆ โดยเฉพาะโรคโครงสร้างกล้ามเนื้อที่มาเป็นอันดับ

หนึ่ง และรักษาด้วยการนวดซึ่งมีผู ้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากที่สุด จากกรณีผู้ป่วยโรคทั่วไปท้ัง       

พ่ีสิดาพร ถุงคำ บังอร วิจารณ์ และพ่ีขนิษฐา วิระเทพสุนทร ท่ีได้รักษาด้วยการนวดกับแพทย์แผนไทย 

จึงเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มารักษากับแพทย์แผนไทยด้วยอาการปวดกล้ามเนื้อ และใช้วิธีการนวดรักษา ซ่ึง

ถ้าหากเป็นอาการนี้แล้วจะเลือกใช้แพทย์แผนไทยอย่างไม่ลังเล ซึ่งในการรักษาอาการโครงสร้าง

กล้ามเนื้อใช้การตรวจวินิจฉัยเพียงเบื้องต้นว่าปวดตรงไหน เกิดจากอะไร เช่นการทำงานหนัก หรือใช้

กล้ามเนื้อมากเกินไป เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ซ้ำ ๆ ในผู้ป่วยอาการนี้ ทำให้แพทย์แผนไทยไม่ได้มี

โอกาสในการใช้ความรู้ท่ีเรียนมามากนัก ในขณะท่ีแพทย์แผนปัจจุบันสามารถวินิจฉัยโรคได้อย่างเต็มท่ี

โดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งหรือการปรึกษาจากแพทย์แผนไทยหรืออื่น ๆ เพราะเมื่ออาการเจ็บป่วยรุนแรง
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มากขึ้นและแพทย์แผนไทยไม่สามารถรักษาได้ อำนาจในการวินิจฉัยโรคนั้นจะเป็นของแพทย์แผน

ปัจจุบัน ส่วนแพทย์แผนไทยจะมีบทบาทในการรอรับคำสั่งจากแพทย์แผนปัจจุบันในกรณีที่มีการ

รักษาร่วมกันเท่าน้ัน  

 นอกจากโรคทางกล้ามเนื้อก็จะมีโรคไข้หวัด เจ็บคอ หรือปวดท้อง ก็เป็นอาการเพียงแค่

เบื้องต้นที่แพทย์จะจ่ายยาสมุนไพรตัวเดิมให้ จำพวกฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียง หรือขมิ้นชัน เป็น

ต้น เพราะโรคเหล่านี้เป็นแค่โรคที่ไม่ได้มีความซับซ้อน แต่ถ้าอาการเบื้องต้นเหล่านี้กลายเป็นอาการท่ี

รุนแรงมากขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องให้แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยโรคและรักษาแทน และผู้ป่วยเองก็เลือก

ท่ีจะใช้แพทย์แผนปัจจุบันในกรณีท่ีอาการหนักเช่นกัน เช่นจากกรณีของพ่ีสิดาพร ถุงคำ และพ่ีขนิษฐา 

วิระเทพสุนทร จะเลือกใช้การรักษาของแพทย์แผนไทยถ้าหากอาการที่เป็นยังอยู่ในระดับเบื้องต้น 

ไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาที่รุนแรงกว่ายาสมุนไพรได้ แต่ถ้าเจ็บมากขึ้นและมี

อาการอื่น ๆ แทรกร่วมด้วย ก็คงเลือกใช้แพทย์แผนปัจจุบันเพราะสามารถหายได้จริงและให้ผลที่เร็ว

กว่า จึงเห็นได้ว่าทั้งสองเชื่อมั่นและเลือกที่จะใช้การแพทย์แผนปัจจุบันมากกว่าเมื่ออาการรุนแรงมาก

ขึ้น แพทย์แผนไทยจึงมีบทบาทในการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย อาการเบื้องต้น หรือมี

บทบาทในการรักษาร่วมเม่ือได้รับคำส่ังจากแพทย์แผนปัจจุบันเท่าน้ัน อำนาจในการวินิจฉัยหรือรักษา

ของแพทย์แผนไทยน้ันจึงยังไม่ครอบคลุมและมีน้อยเม่ือเทียบกับอำนาจในการวินิจฉัยและรักษาโรคได้

ครอบคลุมของแพทย์แผนปัจจุบัน 

 2.2 ข้ันตอนในการรักษาของแพทย์แผนไทย 

 “อาการเบ้ืองต้นรักษากับแพทย์แผนไทย แต่ถ้ารุนแรงเม่ือใด ต้องส่งให้แพทย์แผนปัจจุบัน” 

 การรักษาของแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยจะประกอบไปด้วยผู้ป่วย 2 ประเภทซึ่งจะทำให้เห็นถึง

บทบาทที่แตกต่างกันของแพทย์แผนไทย คือผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ที่มีขั้นตอนในการ

รักษาท่ีแตกต่างกัน 

 ขั้นตอนในการรักษาของผู้ป่วยใน แพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นเจ้าของคนไข้และมีอำนาจในการ

รักษามากท่ีสุด เน่ืองจากผู้ป่วยในจะต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นโรคร้ายแรง อย่างเช่น

โรคมะเร็งตับ หรือสะเก็ดเงิน (แพทย์ผู้วินิจฉัยขั้นสุดท้ายคือแพทย์แผนปัจจุบัน) เป็นผู้ป่วยในและมี

การรักษาร่วมกับแพทย์แผนไทย หลังจากนั้นแพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นผู้สั ่งทำหัตถการด้วย เช่น

อาจจะมีการตรวจเลือดเพื่อตรวจค่าของตับในผู้ป่วยมะเร็งตับก่อนการจ่ายยา เป็นต้น ซึ่งพยาบาลจะ

เป็นผู้ทำหัตถการเหล่านี้ให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน ในขณะที่แพทย์แผนไทยจะต้องได้รับคำสั่งจาก

แพทย์แผนปัจจุบันจึงจะสามารถเข้าไปทำหัตถการหรือสั่งจ่ายยาไทยได้ ถึงแม้ผู้ป่วยนั้นจะมาจาก

แพทย์แผนไทยก็ตาม ถ้าหากมีการต้องตรวจทางวิทยาศาสตร์ และต้องนอนโรงพยาบาล ผู้ป่วยจะถูก

ส่งตัวไปรักษากับแพทย์แผนปัจจุบัน และอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนแพทย์แผนไทย

จะอยู่ในบทบาทของการรักษาเสริม ดังเช่นพี่น้ำ (นามสมมติ)  กล่าวว่าแพทย์แผนไทยต้องให้แพทย์
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แผนปัจจุบันเป็นคนสั่ง เมื่อแพทย์สั่งแอดมิทคนไข้ ก็จะเขียนในชาร์ตการรักษาว่า Consult แพทย์

แผนไทย แพทย์แผนไทยก็จะเข้าไปทำหัตถการได้ ซึ่งก็จะแล้วแต่แพทย์แผนปัจจุบัน เพราะถ้าหาก

แพทย์แผนปัจจุบันไม่ต้องการรักษาร่วมกับแพทย์แผนไทยก็สามารถทำได้เช่นกัน ผู้ป่วยก็จะรับการ

รักษากับแพทย์แผนปัจจุบันระบบเดียว จากข้อมูลข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึงอำนาจของแพทย์แผน

ปัจจุบันท่ีมีมากกว่า 

 ส่วนขั้นตอนในการรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยจะสามารถเดินทางมารักษากับแพทย์แผนไทยได้

เลย ไม่จำเป็นต้องผ่านแพทย์แผนปัจจุบัน ทำให้ในผู้ป่วยนอก แพทย์แผนไทยจะมีบทบาทในการรักษา

ได้อย่างชัดเจน แพทย์แผนไทยจะเป็นเจ้าของผู้ป่วยโดยตรง ทั้งการตรวจอาการ วินิจฉัยอาการ การ

รักษา สั่งจ่ายยาหรือทำหัตถการ รวมถึงการติดตามอาการ ซึ่งการรักษาจะประกอบไปด้วยการสั่งจ่าย

ยาไทย หรือการทำหัตถการแบบแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการนวดประคบสมุนไพร ทำให้ใน

ผู้ป่วยนอก แพทย์แผนไทยสามารถทำการรักษาได้อย่างเต็มที่ โดยที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้เข้ามามี

ส่วนร่วมหรือข้องเกี่ยว ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แผนไทยไม่สามารถรักษาได้ เช่นโรคที่มีอาการอักเสบ

มาก กระดูกหักหรือร้าวก็ไม่สามารถนวดได้ หรือโรครุนแรงอย่างมะเร็ง ทำให้ต้องส่งตัวผู้ป่วยไปรักษา

ต่อกับแพทย์แผนปัจจุบัน หรือในกรณีที่ต้องใช้ผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นโรคที่มี

ความซับซ้อน ก็จะต้องส่งเคสผู้ป่วยนี้ให้กับแพทย์แผนปัจจุบันมีอำนาจในการรักษาแทน จึงเป็น

ข้อจำกัดที่แพทย์แผนไทยนั้นไม่สามารถรักษาได้ครอบคลุมทุกโรคเหมือนแพทย์แผนปัจจุบัน ถึงแม้ว่า

จะมีแผนกผู้ป่วยนอกที่สามารถทำการรักษาได้อย่างเต็มที่ก็ตาม แต่เพราะโรคที่ซับซ้อนจำเป็นต้องใช้

หัตถการทางแพทย์แผนปัจจุบันในการตรวจวินิจฉัย แพทย์แผนไทยจึงไม่สามารถรักษาได้ จึงทำให้

เห็นว่าการรักษาของแพทย์แผนไทยยังไม่ได้ครอบคลุมการรักษาหากเทียบกับแพทย์แผนปัจจุบัน ทำ

ให้ผู้ท่ีมาใช้บริการน้ันถึงจะมากกว่าสมัยก่อนแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยอยู่ดี 

2.3 การทำหัตถการแบบการแพทย์แผนปัจจุบัน 

“หัตถการของแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยทำไม่ได้” 

 การทำหัตถการแบบแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษาเป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดในการรักษาของ

แพทย์แผนไทย โดยส่วนมากข้อจำกัดในการทำหัตถการของแพทย์แผนไทยจะปรากฏในผู้ป่วยใน ซ่ึง

เป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลตามคำสั่งของแพทย์แผนปัจจุบัน จากกรณีพ่ีน้ำ (นามสมมติ) จะเห็น

ได้ว่าแพทย์แผนไทยไม่สามารถมีส่วนในการสั่งทำหัตถการได้ถ้าหากแพทย์แผนปัจจุบันไม่เห็นด้วย ไม่

สามารถที่จะเสนอตัวได้ ต้องรอคำสั่งจากแพทย์แผนปัจจุบันว่าต้องการให้แพทย์แผนไทยทำหัตถการ

ให้หรือจ่ายยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการผู้ป่วยเท่านั้น เช่นจากกรณีของพี่เรน (นามสมมติ) ถ้าผู้ป่วย

ท่ีแอดมิทมีอาการปวดท้อง หรือท้องบวม ทางแพทย์แผนไทยก็จะเข้าไปรักษาร่วมโดยมีการพอกยาลด

ความร้อนอาการปวด หรือใช้ลูกประคบกระจายเลือดลม เป็นต้น  
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 ในขณะที่กรณีผู้ป่วยนอก บทบาทของแพทย์แผนไทยในการรักษาจะสามารถทำได้โดยไม่ต้อง

รอคำสั่งจากแพทย์แผนปัจจุบัน แต่จะมีกรณีโรคที่แพทย์แผนไทยไม่สามารถรักษาได้ เช่นจากกรณี

ของพี่ไก่ (นามสมมติ) บางโรคถ้าเป็นอาการที่หนักพี่ไก่จะแนะนำให้พึ่งยา หรือรักษากับแพทย์แผน

ปัจจุบัน เพราะโรคในปัจจุบันก็รุนแรงขึ้น ต้องรักษาอย่างทันท่วงที จึงเป็นปัญหาของแพทย์แผนไทย 

ยาสมุนไพร ฤทธิ์และปริมาณความเข้มข้นของยาไม่เท่ายาเคมีที่สกัดมาแล้ว อีกอย่างคือ การรักษาให้

หายเร็วที่สุดคือตอบความต้องการของคนไข้มากที่สุดด้วย ซึ่งอาการที่แพทย์แผนไทยไม่สามารถรักษา

ได้ เช่นอุบัติเหตุกระดูกหัก โรคที่อาการเริ่มอักเสบ หรือกลุ่มโรคร้ายแรงที่ต้องปรึกษาการรักษากับ

แพทย์แผนปัจจุบันในการทำหัตถการบางอย่างด้วย ถึงแม้ผู้ป่วยโรคเหล่านี้จะเป็นผู้ป่วยนอกที่เลือกมา

รักษากับแพทย์แผนไทย แต่ในเมื่อไม่สามารถรักษาได้จึงต้องส่งให้แพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้ทำการ

รักษาและสั่งทำหัตถการเหล่านั้นแทน ทำให้ส่วนใหญ่โรคที่รักษาจะเป็นโรคพื้นฐานหรืออาการ

เบื้องต้นที่ไม่ได้รุนแรงมากนัก เช่นอาการไข้หวัด ปวดท้อง หรืออาการปวดกล้ามเนื้อ ดังที่ได้กล่าวไป

แล้ว 

 สำหรับหัตถการที่แพทย์แผนไทยไม่สามารถสั่งการได้ที ่พบเห็น คือการเจาะเลือด การ

เอ็กซเรย์ การให้สารอาหารทางสายเลือด การสั่งตรวจที่จะต้องใช้แลปทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจ 

และที่สำคัญคือการแอดมิทผู้ป่วย เนื่องจากหัตถการเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่แพทย์แผนปัจจุบันใช้ มี

บุคลากรของทางโรงพยาบาลเป็นผู้ดูแลซึ่งก็คือพยาบาล รวมถึงพ่ีปลา (นามสมมติ) กล่าวถึงการ

วินิจฉัยของแพทย์แผนไทยจะมีหนังสือรหัสยูของแผนไทย เป็นรหัสโรคของแพทย์แผนไทยท่ีเป็นภาษา

ทางแพทย์แผนไทยออกโดยกรมการแพทย์แผนไทย แต่แพทย์แผนไทยเองก็จะต้องมีความรู้ในรหัส

ของแพทย์แผนปัจจุบันได้ด้วย จึงเห็นว่าแพทย์แผนปัจจุบันจะมีชุดภาษาในการสั่งการที่เข้าใจกันได้ 

เวลาเขียนชาร์ตผู้ป่วย ว่าต้องดูแลอย่างไร รักษาด้วยอะไร หรือเขียนชาร์ตส่ังทำหัตถการก็จะเข้าใจกัน

ดี ในขณะที่ทางแพทย์แผนไทยจะมีอีกภาษาหนึ่งในการใช้เขียนชาร์ตผู้ป่วยซึ่งเป็นภาษาที่แพทย์แผน

ปัจจุบันและทางพยาบาลไม่มีความรู้ในด้านนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้ แต่ในการทำงาน

ร่วมกันแพทย์แผนไทยจะมีความรู้ในการทำงานของแพทย์แผนปัจจุบัน และรู้ภาษาที่แพทย์ใช้ในการ

สั่งการ ในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลในโรงพยาบาลไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้มีองค์

ความรู้ในภาษาที่แพทย์แผนไทยใช้สั่งการเลย ยิ่งเห็นได้ชัดว่าแพทย์แผนไทยนั้นมีบทบาทที่น้อยกว่า

แพทย์แผนปัจจุบัน  

 2.4 ส่ิงท่ีแพทย์แผนไทยต้องเรียนรู้ประกอบการรักษาโรค  

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าแพทย์แผนไทยมีเนื ้อหาในการเรียนซึ่งประกอบไปด้วย 4 สาขา คือ       

เวชกรรม เภสัชกรรม นวดไทยและการผดุงครรภ์ ซึ่งสาขาที่สำคัญที่สุดคือเวชกรรมไทย ซึ่งเป็นการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและหาวิธีการรักษา จากกรณีพ่ีน้ำ (นามสมมติ) จะเห็นได้ว่าแพทย์แผนไทยจะเรียน

จากคัมภีร์แพทย์ต่าง ๆ ซึ่งมีใช้และรวบรวมมาจากสมัยก่อน ทำให้ภาษาที่แพทย์แผนไทยใช้ในการ
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สื่อสารหรือใช้ในการเขียนชาร์ตผู้ป่วยจะเป็นภาษาที่มาจากคัมภีร์เหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นชื่อเรียกธาตุ 

ได้แก่ ปถวีธาตุ คือธาตุดิน อาโปธาตุ คือธาตุน้ำ วาโยธาตุ คือธาตุลม เตโชธาตุ คือธาตุไฟ หรือคำว่า

โรคกษัย โรคที่ทำให้ร่างกายเกิดความเสื่อมโทรม เช่นโรคมะเร็งตับจัดอยู่ในโรคกษัยกลุ่มท่ีสอง คือ

กษัยล้ินกระบือ4 เป็นต้น ซ่ึงภาษาเหล่าน้ีแพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลไม่ได้มีการเรียนมา ทำให้เม่ือ

ต้องทำงานร่วมกัน แพทย์แผนไทยจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับรหัสและภาษาของแพทย์แผนปัจจุบันด้วย 

เพ่ือให้ไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน  

 ในขณะท่ีแพทย์แผนปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าภาษาท่ีใช้จะเป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็นภาษาสากล 

แต่ก็จะมีศัพท์เทคนิคบ้างซึ่งบุคลากรที่ประสานงานกับแพทย์ก็จะมีความรู้ในด้านนี้อยู่แล้ว อีกทั้งเม่ือ

แพทย์แผนไทยในปัจจุบัน คือแพทย์แผนไทยประยุกต์ทำให้ในการเรียนจะมีการเรียนเกี ่ยวกับ

การแพทย์แผนปัจจุบันด้วย เห็นได้ว่าพี่อาย (นามสมมติ) เรียนแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบัน

คร่ึง ๆ มีเรียนการผ่าตัดด้วยและได้ผ่าอาจารย์ใหญ่แบบแพทย์แผนปัจจุบันด้วย แต่แพทย์แผนไทยก็ไม่

สามารถผ่าตัดจริง ๆ ได้ เป็นการเรียนเพราะต้องรู้เพื่อให้สามารถสื่อสารกับแพทย์แผนปัจจุบันได้เม่ือ

ต้องทำงานร่วมกัน ส่วนพ่ีปลา (นามสมมติ) ก็บอกว่าแพทย์แผนไทยจะต้องรู้ศัพท์และภาษาของแพทย์

แผนปัจจุบันเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้ แต่แพทย์แผนปัจจุบันกับพยาบาลกลับไม่จำเป็นต้องรู้ศัพท์ของ

แพทย์แผนไทย  

 รวมถึงในการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้นของแพทย์แผนไทยจะมีการใช้เครื่องมือของแพทย์

แผนปัจจุบันด้วย เช่นเครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ หรือ Stethoscope ซึ่งเป็นเครื่องช่วยฟังเสียง

ของแพทย์เหมือนกับของแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้เราจะพบในการรักษาของการแพทย์

แผนปัจจุบัน แต่แพทย์แผนไทยเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วยทำให้การตรวจนั้นสะดวก

และรวดเร็วขึ้นกว่าการวัดชีพจรเพียงอย่างเดียว จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่แพทย์แผนไทยต้องเรียนรู้นั้นรวมไป

ถึงความรู้เกี่ยวกับการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันด้วย จึงเป็นแพทย์แผนไทยที่จะต้องเรียนรู้และ

ปรับตัวอย่างมากเพ่ือให้ทำงานร่วมกันกับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลได้  

2.5 กลุ่มโรคท่ีแพทย์แผนไทยรักษา 

 “โรคหนัก โรคร้ายแรง ต้องส่งให้แพทย์แผนปัจจุบันรักษา” 

ในการศึกษาครั้งนี้ขอแบ่งกลุ่มโรคที่แพทย์แผนไทยรักษาออกเป็น 2 ประเภท โดยกลุ่มแรก

คือกลุ่มโรคทั่วไป และกลุ่มโรคร้ายแรง และจากข้อมูลภาคสนามและการสังเกต ผู้ที่มาใช้บริการส่วน

ใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มโรคทั่วไป เนื่องจากถ้าเป็นคนไข้ในกลุ่มโรคร้ายแรง จะมีการรักษากับแพทย์แผน

 
4 โรคกษัยเกิดจากโลหิตจับตัวเป็นก้อนลิ่มติดอยู่ที่ชายตับ ทำให้ตับแข็งยื่นยาวออกมาทาง

ชายโครงข้างขวา ลักษณะเหมือนลิ้นกระบือ พิษของโรคทำให้มีไข้ มีอาการจุกแน่นในอก บริโภค

อาหารไม่ได้ นอนไม่หลับ ทำให้ร่างกายซูบผอม (ธวัชชัย กมลธรรม และคณะ, 2558 : 34) 
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ปัจจุบันอยู่แล้ว แต่จะเลือกใช้แพทย์แผนไทยในการเสริมการรักษา บรรเทาอาการบางอาการ หรือ

แพทย์แผนปัจจุบันแนะนำมา ทำให้กลุ่มโรคท่ีแพทย์แผนไทยเข้าไปมีบทบาทมากจะเป็นกลุ่มโรคท่ัวไป 

เป็นกลุ่มโรคที่ไม่ร้ายแรง ยกตัวอย่างกลุ่มโรคทั่วไปที่แพทย์แผนไทยทำการรักษา เช่นโรคโครงสร้าง

กล้ามเนื้อซึ่งเป็นอันดับหนึ่งที่มีผู้มารักษามากที่สุด นอกจากนั้นจะเป็นโรคทางเดินอาหาร โรคระบบ

ผิวหนัง โรคหวัด หรือโรคโลหิตสตรี เป็นต้น  

ในทำนองเดียวกันกับการศึกษาการให้บริการแพทย์แผนไทยของสถานบริการภาครัฐใน

จังหวัดเชียงใหม่ ของจิติมา เสนาไชย และคณะ กล่าวถึงสาเหตุในการมารับการรักษาส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์ เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ถัดมาคือ มาเพื่อนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ส่วนใหญ่มี

อาการท่อนบนของร่างกาย และการรักษาที่ใช้บริการส่วนใหญ่ คือ นวด ประคบ แช่เท้า รองลงมาคือ 

นวด ประคบ โดยการให้บริการจะมีแพทย์เป็นผู้ตรวจรักษาและประเมินอาการ รวมถึงจัดการรักษาให้ 

และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพหลังการรักษาอีกด้วย และที่สำคัญคือ เมื่อเข้ารับ

การรักษาแล้วหายจากอาการเจ็บป่วยหรืออาการทุเลาลงจากก่อนการรักษา และได้รับความพึงพอใจ

จากการบริการที่ดีก็จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง (จิติมา เสนาไชย และคณะ, 2558 : 70-82) และงาน

ศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป 

จังหวัดราชบุรี ของขวัญชนก เทพปัน และคณะ โดยทำการศึกษาที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัด

ราชบุรี โดยส่วนใหญ่การใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนจะมาใช้บริการนวดมากที ่สุด 

รองลงมาคือการประคบสมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพร โดยจะเข้าใช้บริการเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บป่วย

เพื่อบรรเทาอาการในขั้นต้น โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยซึ่งสามารถรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผน

ไทยได้ และยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันที่มีมูลค่าสูงกว่าได้ ซ่ึง

สำหรับที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ผู้ที่มาใช้บริการจะใช้บริการนวดและประคบมากที่สุด 

และต่างได้รับความพึงพอใจหลังการรักษาและกลับมาใช้บริการอีก ส่วนตัวอย่างกลุ่มโรคร้ายแรง เช่น

โรคสะเก็ดเงิน มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งถุงน้ำดี เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโรคที่มีความซับซ้อน 

ร้ายแรง และมีการรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลัก  

 อย่างไรก็ตามบางโรคที่ร้ายแรง การวินิจฉัยผู้ป่วยในโรคร้ายแรงนั้นจะมาจากแพทย์แผน

ปัจจุบัน ผู้ป่วยจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่องกับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่แล้ว แต่จะมีการ

นำแพทย์แผนไทยมาใช้รักษาเสริม เช่นอาการปวดท้องหรือท้องบวมในมะเร็งตับ อาการคลื่นไส้ ไม่

อยากอาหารในโรคมะเร็ง ยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็ง กลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีการรักษากับแพทย์แผน

ปัจจุบันอยู่แล้ว จากกรณีของพ่ีพลอย (นามสมมต)ิ ผู้ป่วยที่ไปรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกกับทางแพทย์

แผนไทย และพ่ีน้อย (นามสมมติ) รักษาโรคมะเร็งเต้านม ที่ยังคงรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันอยู่

เช่นเดียวกัน แต่การแพทย์แผนไทยจะเข้ามามีบทบาทในการเสริมการรักษา และเห็นได้ว่าการใช้

สมุนไพรมารักษาเสริมทำให้อาการดีขึ้น สามารถทานอาหารได้ ปวดน้อยลง แต่ทำได้แค่เพียงบรรเทา
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อาการเท่านั้น ไม่สามารถรักษาให้หายได้อย่างแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากไม่นานมานี้ ยาสมุนไพรท่ี

ใช้บรรเทาอาการโรคมะเร็งได้ถูกนำมาใช้ในการรักษา ยกตัวอย่างเช่น สมุนไพรเบญจอมฤต5 หรือ

น้ำมันกัญชา เพื่อช่วยอาการปวดท้อง แน่นท้อง หรือไม่เจริญอาหาร เป็นสมุนไพรท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี

ได้รับอนุญาตในการใช้เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่เข้ามารับ

ยาตัวนี้ในการรักษา แต่ก็ยังคงใช้ยาจากแพทย์แผนปัจจุบันที่เป็นกลุ่มยารักษามะเร็งร่วมด้วย ซึ่งจาก

กลุ่มตัวอย่างก็พึงพอใจในการรักษาของแพทย์แผนไทยและมีอาการที่ดีขึ ้น แต่ถ้าหากให้เลือกใช้

การแพทย์แผนไทยเพียงอย่างเดียวในการรักษา อาจยังรักษาไม่ได้เทียบเท่าแพทย์แผนปัจจุบัน จึง

เลือกใช้แพทย์แผนปัจจุบันเสริมในการรักษามากกว่า ซึ่งทำให้แพทย์แผนไทยเข้ามามีบทบาทในการ

รักษาตรงน้ีได้  

 ส่วนคนไข้ที่เป็นโรคร้ายแรงและเป็นผู้ป่วยใน แพทย์แผนไทยจะทำหัตถการให้แต่ต้องได้รับ

ความยินยอมจากแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นแพทย์เจ้าของคนไข้ก่อน เช่นจากกรณีพี่เรน (นามสมมติ) 

การทำหัตถการจะมีการนวดประคบท้อง พอกยาลดความร้อนอาการปวด หรือใช้ลูกประคบกระจาย

เลือดลมลดอาการปวดท้องได้ หรือถ้าคนไข้แอดมิดนอนไม่หลับ หรือไม่ถ่าย แพทย์แผนไทยก็จะปรุง

ยาให้ช่วยบรรเทาอาการคนไข้ ใส่กระติกเอาไปให้พยาบาลจัดการต่อให้ แต่ทั้งนี้การรักษาในกลุ่มโรค

ร้ายแรงจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แผนปัจจุบัน หากแพทย์แผนปัจจุบันไม่เห็นด้วย หรือไม่ได้

สั่ง หรือกรณีผู้ป่วยสนใจแต่แพทย์แผนปัจจุบันไม่เห็นด้วย แพทย์แผนไทยก็ไม่สามารถเข้าไปทำการ

รักษาในกลุ่มโรคเหล่าน้ีได้เช่นกัน  

 2.6 การรักษาของแพทย์แผนไทยท่ียังไม่ครอบคลุมทุกโรค 

 การรักษาของแพทย์แผนไทยมีวิธีการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ใช้องค์ความรู้และวิธีการ

แตกต่างกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่มีทั้งเทคโนโลยี งานวิจัยและความเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่า 

รวมถึงมีเครื่องมือในการรักษาที่ทำให้สามารถรักษาได้หลากหลายกว่าแพทย์แผนไทย ซึ่งทำให้การ

รักษาของแพทย์แผนไทยน้ันอาจไม่ครอบคลุมในการรักษา โดยจะมีในกรณีอาการอักเสบรุนแรง โรคท่ี

ต้องใช้การผ่าตัดในการรักษา โรคฉุกเฉิน อาการเฉียบพลัน หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูล

ภาคสนามและในการสัมภาษณ์ ไม่พบว่าแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยทำ

การรักษาอาการเหล่านี้ได้ จะมีการรักษาเพียงแค่โรคทั่วไปและกลุ่มโรคร้ายแรงดังที่กล่าวไปข้างต้น

 
5 เบญจอำมฤต มีเครื่องยาทิพย์ 5 อย่างในตำรับ คือ มหาหิงคุ์ ยาดำ รงทอง รากตองแตก 

และ ดีเกลือ เป็นตัวยาหลัก ยาตำรับนี้มีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรง จากฤทธิ์ของ ดีเกลือ ตองแตก     

รงทอง และ ยาดำ ส่วนมหาหิงค์ุ พริกไทย ขิง ดีปลี เป็นตัวยาช่วยลดอาการท้องอืดจากการถ่ายมาก 

(รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล, 2557 : ออนไลน์) 
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เท่านั้น เนื่องจากการผ่าตัด แพทย์แผนไทยไม่สามารถทำการรักษาได้ ถึงแม้จะได้เรียนการผ่าตัดแบบ

แพทย์แผนปัจจุบันมาแต่ก็ไม่มีอำนาจท่ีจะสามารถทำได้  

 ส่วนโรคฉุกเฉิน อาการเฉียบพลัน หรือโดยเฉพาะอุบัติเหตุ จากกรณีพ่ีอาย (นามสมมติ) ถ้า

คนไข้เป็นโรคที่เฉียบพลันหรืออุบัติเหตุ อย่างกระดูกหัก หรือกระดูกแตก แพทย์แผนไทยก็ไม่สามารถ

รักษาให้ได้ แต่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้ อีกทั้งยังมีแผนกฉุกเฉินรองรับโรคเหล่านี้และให้บริการ

ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับอุบัติเหตุหรือโรคเฉียบพลันเหล่านี้ ในขณะที่แพทย์แผนไทยไม่ได้เปิดทำ

การตลอด 24 ช่ัวโมง แต่เปิดแค่เวลา 08.30- 16.00 นาฬิกา และเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเพียงการนัดผู้ป่วย

เข้ามาทำหัตถการนวดเท่านั้น จึงไม่สามารถรองรับการรักษาได้ทุกรูปแบบหรือครอบคลุมทุกโรคได้ 
จึงเห็นได้ว่าแพทย์แผนไทยมีข้อจำกัดในการรักษา ในขณะที่แพทย์แผนปัจจุบันสามารถรักษาโรคได้

ครอบคลุมกว่าทำให้บทบาทของแพทย์แผนไทยนั้นยังไม่เทียบเท่ากับบทบาทของแพทย์แผนปัจจุบันท่ี

ผู้มาใช้บริการเชื่อมั่นและเลือกใช้มากกว่า แพทย์แผนไทยนั้นจึงรักษาได้เพียงแค่โรคทั่วไปหรืออาการ

เบ้ืองต้นดังท่ีได้กล่าวไปข้างต้นเท่าน้ัน  

 ในทำนองเดียวกันกับงานศึกษาการใช้บริการแพทย์แผนไทย (2541) ของสุกัลญา สองใจ ท่ี

กล่าวถึงการกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งของแพทย์แผนไทย แต่อยู่ในลักษณะของการดูแลสุขภาพ

มากกว่าการรักษา จะมีการใช้แพทย์แผนไทยรักษาโรคภัยไข้เจ็บเล็กน้อย เช่น อาการปวดเมื่อยตาม

ร่างกาย อาการหายใจไม่คล่องหรือการทานยาสมุนไพรเพื่อบำรุงร่างกาย เป็นต้น และงานการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดอุดรธานี (2559) 

ของชนม์นิภา นามแสง และอัจฉราวรรณ โตภาคงาม พบว่าผู้เข้ารับบริการการแพทย์แผนไทย ใน

โรงพยาบาลรัฐจำนวน 17 แห่ง ในจังหวัดอุดรธานีที่มีการให้บริการการแพทย์แผนไทย การบริการท่ี

เข้ารับมากที่สุดคือการนวดไทย เช่นเดียวกับการใช้บริการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนของ

ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ (2542) ของ กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ จากสถิติของการให้บริการแพทย์

แผนไทยเป็นไปในทางการดูแลสุขภาพ ทำให้ผู้ท่ีมาใช้บริการเลือกใช้แพทย์แผนไทยรักษาอาการปวด

เมื่อย การอบสมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพรมากที่สุดทุกปี ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 

รวมถึงงานวิจัย ความรู้ และเจตคติ ต่อการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยของผู้เข้ารับบริการด้านแพทย์

แผนไทย ในจังหวัดสมุทรสงคราม (2553) ของ พิมพร ทองเมือง ท่ีแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้า

รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยนั้นส่วนใหญ่ยังมีความไม่แน่ใจในการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย

ในการรักษาโรคให้เป็นปกติทำให้ไม่เลือกใช้แพทย์แผนไทยในการรักษาอาการเจ็บป่วย 

 จากงานวิจัยที่กล่าวไปข้างต้นจึงทำให้เห็นว่าการรักษาของแพทย์แผนไทยนั้นยังไม่ครอบคลุม

ในการรักษา ทำให้รักษาได้เพียงอาการเบื้องต้นเท่านั้น โดยเฉพาะการรักษาโรคกล้ามเนื้อด้วยการ

นวดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และผู้ป่วยเองก็เชื่อมั่นในการรักษาโรคให้หายได้ของแพทย์แผน

ปัจจุบันมากกว่า   
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 2.7 ข้อจำกัดในการทำงานด้านอ่ืนของแพทย์แผนไทย  

 นอกจากข้อจำกัดในการรักษาของแพทย์แผนไทยที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีข้อจำกัดในด้านอื่น ๆ 

ที่ทำให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูล

ภาคสนาม ข้อจำกัดในด้านอื่น ๆ ที่พบคือในเรื่องของงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงาน 

ซึ่งเป็นผลทำให้การทำงานของแพทย์แผนไทยนั้นยังไม่ได้แสดงถึงประสิทธิภาพเต็มที่ ดังเช่นจากกรณี

ของพ่ีน้ำ (นามสมมติ) ในการทำงานของแพทย์แผนไทยมีทรัพยากรบางอย่างที ่ยังต้องพึ ่งทาง

โรงพยาบาลอยู่ อย่างเช่น รถสำหรับออกตรวจชุมชนยังต้องใช้ร่วมกับทางโรงพยาบาล และในบางคร้ัง

ก็มีไม่เพียงพอสำหรับงานแพทย์แผนไทย ทำให้ต้องใช้วิธีอื่นแก้ปัญหา คือใช้รถจากโรงพยาบาลส่วน

ตำบล หรือติดรถไปกับเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืน ๆ ทำให้การออกตรวจชุมชนเกิดความไม่สะดวกในการทำงาน  

 นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในด้านบุคลากรอีกด้วย เนื่องจากบุคลากรในการทำงานแพทย์แผน

ไทยยังมีจำนวนไม่เพียงพอ และต่ำกว่ามาตรฐานของโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำร่องท่ีจะต้องมี

แพทย์แผนไทยแปดถึงสิบคน แต่ด้วยทางโรงพยาบาลไม่เปิดรับบุคลากรเพ่ิมเพราะงบประมาณมีจำกัด

และรัฐบาลก็ประกาศให้หยุดจ้างบุคลากรใหม่เพิ่มเพราะเศรษฐกิจ ทำให้บุคลากรแพทย์แผนไทยที่มี

อยู่ ไม่ได้ครอบคลุมงานสาธารณสุขในทุกส่วน อีกทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ใช้ในการรับซ้ือ

สมุนไพรจากลุ่มผู้ปลูกนั้นยังมีไม่มากเช่นกัน เห็นได้จาก ป้านิด (นามสมมติ) และด้วยการต้องกระจาย

รับซื้อให้ทั่วถึงในทุก ๆ คนจึงทำให้รับซื้อได้ในปริมาณที่ไม่มากนัก อีกทั้งจากกรณีป้าอำพัน อาศวงศ์ 

จะมีสมุนไพรที่คุณป้าเคยปลูกและส่งขายในสมัยก่อน เช่นรางจืด มะข่อย หรือมะระขี้นก แต่ตอนนี้ก็

ไม่ค่อยมีแล้ว เพราะทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้รับซื้อสมุนไพรพวกน้ีเพราะไม่ได้ใช้ในการรักษา ส่วนที่ใช้

มากก็จะเป็นไพล หรือขม้ิน ท่ีทางโรงพยาบาลจะรับซ้ือมากท่ีสุดเพ่ือใช้ทำน้ำมันหรือยาหม่องเพ่ือใช้ใน

การนวด  

 ดังน้ันจากท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะเห็นได้ว่านโยบายท่ีนำการแพทย์แผนไทยเข้ามาผสมผสานกับ

การแพทย์แผนปัจจุบันเหล่านี้ โดยเฉพาะโครงการโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยนำร่อง ก็เปรียบเสมือน

เป็นการทดลอง โดยที ่ไม่รู ้ว ่าผลลัพธ์ที ่ออกมานั ้นจะดีหรือไม่ แต่จากภาคสนามที ่ผู ้ศ ึกษาได้

ทำการศึกษาคือที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ข้อมูลที่ได้พบว่าบทบาทในการทำงานของ

แพทย์แผนไทยกลับมีข้อจำกัดมากกว่าข้อดี และประเด็นที่สำคัญที่สุด คือ คุณค่าในตัวตนของแพทย์

แผนไทยที่ได้ช่ือว่าเป็นแพทย์ เป็นผู้รักษาความเจ็บป่วย แต่จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ความรู้ที่ได้ใช้ใน

การรักษาของแพทย์แผนไทยมีส่วนเพียงน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่แพทย์แผนไทยได้เรียนมา     

แต่ความรู้ที่ได้นำมาใช้กลับเป็นเพียงความรู้ในด้านการนวด และการปรุงยา ซึ่งเป็นการปรุงยาพื้นฐาน

เท่านั้น เช่นไพล ฟ้าทะลายโจร หรือขมิ้นชัน เป็นต้น จึงดูเหมือนว่าเหมือนว่าเป็นการลดคุณค่าใน

ตัวตนของแพทย์แผนไทยเพียงเพื ่อจะมีบทบาทในระบบโรงพยาบาลได้แค่การรักษาที ่เป็นสาย

สนับสนุน หรือมีบทบาทรองเท่านั้น รวมถึงนอกเหนือจากประเด็นองค์ความรู้แล้ว อำนาจในการ
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วินิจฉัยโรค ส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่สามารถทำได้ และยิ่งกว่านั้นในการสั่งทำ

หัตถการบางอย่าง เช่นการเจาะเลือด หรือการตรวจทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ก็ยังคงเป็นแพทย์แผน

ปัจจุบัน ทำให้พบว่าแพทย์แผนไทยต้องปรับตัว และปรับวิธีคิดค่อนข้างมากเมื่อมาทำงานในระบบ

โรงพยาบาลเช่นน้ี  

 

3. ข้อดีของแพทย์แผนไทยท่ามกลางบทบาทท่ีซ่อนอยู่ 

อย่างไรก็ตามการทำงานของแพทย์แผนไทยก็ยังคงมีข้อดีอยู่ที่ทำให้บุคลากรในโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยน้ันรู้สึกภูมิใจได้ เช่นในกรณีของพ่ีไก่ (นามสมมติ) มีความรู้สึกดีท่ีชาวบ้านในชุมชน

มีสุขภาพองค์รวมที่ดีขึ้น เนื่องจากการรักษาแบบแพทย์แผนไทยเป็นการรักษาที่ได้พูดคุยกับคนไข้ ได้

ดูแลทั้งสุขภาพ และสภาพจิตใจ เพราะหากผู้ป่วยมีภาวะเครียด หรือกลุ้มใจ การพูดคุยระหว่างการ

รักษาถือว่าช่วยรักษาจิตใจของผู้ป่วยได้ ทำให้ได้ระบายและรู้สึกผ่อนคลายจิตใจมากขึ้น แตกต่างกับ

แพทย์แผนปัจจุบันท่ีจะรักษา จ่ายยา แล้วก็แยกย้ายกัน แพทย์กับผู้ป่วยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด

เท่ากับการรักษาแบบแพทย์แผนไทย 

นอกจากน้ีงานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิก็ถือเป็นงานที่ทำให้การทำงานของแพทย์แผนไทยนั้นมี

ข้อดีต่อชุมชน เนื่องจากการแพทย์แผนไทยปฐมภูมิจะประกอบไปด้วยการทำงานพัฒนาระบบสุขภาพ

เชิงตั ้งรับ และระบบสุขภาพในเชิงรุก เช่นเดียวกับในงานคุณภาพและการเข้าถึงบริการของ

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ของอัจฉรา เชียงทอง (2559) ที่กล่าวถึงโรงพยาบาลการแพทย์แผน

ไทยและการให้บริการไว้ว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐในส่วน

ภูมิภาคที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และ

โรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยของกรมพัฒนาการแพทย์

แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในการจัดบริการการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรที่มีทั้งให้บริการ

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน การให้บริการแพทย์แผนไทยเชิงรุก มีการใช้ยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรในการ

ดูแลผู้ป่วย มีการศึกษาวิจัยตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาดูงาน หรือเป็นแหล่งฝึกทางด้านการแพทย์แผน

ไทย ซึ่งเป็นการจัดให้บริการอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโรงพยาบาลหลัก 

(อัจฉรา เชียงทอง, 2559 : 6)  

การพัฒนาระบบสุขภาพเชิงตั้งรับ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดีและ

ป้องกันอาการเจ็บป่วย โดยแพทย์แผนไทยจะออกพบปะชาวบ้านของแพทย์แผนไทย เพื่อให้ความรู้ 

หรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยการใช้การแพทย์แผนไทยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

โดยเฉพาะในกลุ่มชาวบ้านผู้สูงอายุ ร่วมด้วยกับงานตรวจสุขภาพของคนในชุมชน สำหรับผู้ที่สมัครใจ

ก็จะมารับบริการตามสถานที่ที ่แพทย์แผนไทยมาจัดกิจกรรม เปรียบเสมือนการประชาสัมพันธ์

การแพทย์แผนไทย ทำให้แพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักในชุมชนมากยิ่งขึ้น และชาวบ้านเองก็ได้ใกล้ชิดกับ
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แพทย์แผนไทยมากขึ้น รวมถึงได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของตนด้วย

ตัวเอง  

 การพัฒนาระบบสุขภาพในเชิงรุก เป็นการเข้าหาผู้ป่วยในชุมชนและดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

ของแพทย์แผนไทย ติดตามอาการในผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวก หรือ

คนไข้ติดเตียง เช่นผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยแผลกดทับ หรือผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต เป็นต้น ทางแพทย์

แผนไทยจะไปรักษา ตรวจอาการ ติดตามอาการของผู้ป่วย ทำให้แพทย์กับผู้ป่วยได้พูดคุยกันและมี

ปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าการรักษา สามารถใกล้ชิดกับคนไข้ได้มากขึ้น และเป็นกันเองมากขึ้นอีกด้วย 

โดยในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจะต้องมีแพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกร และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

จากโรงพยาบาลส่วนตำบล ทำงานร่วมกันในการรักษาไม่ได้มีเพียงแค่แพทย์แผนไทย แต่ต่างคนต่าง

แยกกันตรวจตามวิชาชีพของตน ทำให้ชาวบ้านได้รับการดูแลอย่างทั ่วถึงและครอบคลุมตาม          

สหวิชาชีพที่ทำการตรวจสุขภาพหรือรักษาให้ ซึ่งแพทย์แผนไทยจะเข้าไปมีบทบาทมาก โดยเฉพาะใน

กรณีผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ที่ใช้การนวดประคบในการรักษาให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง สอดคล้องกับ

กรณีของพ่ีอาย (นามสมมติ) ท่ีมีแรงบันดาลใจหลังจากเรียนจบว่าการนวดก็รักษาคนให้หายได้ ช่วยให้

คนที่เดินไม่ได้กลับมาเดิน หรือดีขึ้นได้ เพราะเคยพบเห็นมาด้วยตัวเอง และกรณีแผลกดทับที่แพทย์

แผนไทยสามารถรักษาให้ผู้ป่วยมีอาการที่ดีขึ้นได้ โดยการใช้สมุนไพรในการรักษาคือการใช้ผ้าก๊อซ

ขม้ินในการรักษาแผลทำให้อาการดีข้ึน 

เพราะฉะนั้นงานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิหรืองานเยี่ยมชุมชนทำให้แพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จัก

มากขึ้น และแพทย์แผนไทยสามารถเข้าถึงตัวชาวบ้านได้ใกล้ชิดมากขึ้น ลดช่องว่างระหว่างแพทย์กับ

คนไข้ และการมองคนไข้เป็นเพียงเครื่องจักรที่รักษาบางจุดให้หายเท่านั้น แต่แพทย์แผนไทยจะมีการ

ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น สอนวิธีการดูแลผู้ป่วย ซึ่งการลงชุมชนทำให้เกิด

การพูดคุยกัน ต่างฝ่ายต่างมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ชาวบ้านก็จะเชื่อมั่นและไว้ใจในการรักษาของแพทย์

แผนไทยมากข้ึนอีกด้วย 

อีกทั้งในแง่ของโรงพยาบาล แพทย์แผนไทยอาจช่วยได้บ้างในเรื่องของการนำยาสมุนไพรไทย

มาทดแทนยาเคมี ซึ่งการผลิตยาสมุนไพรเนื่องจากการผลิตยาสมุนไพรจะอยู่ในส่วนการรับผิดชอบ

ของแผนกเภสัชกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยคอยประสานงาน ซ่ึงเป็นแผนงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาที่จะลดการใช้ยาเคมีในโรงพยาบาลและทดแทนด้วยยาสมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการรักษา

ใกล้เคียงกัน เพื่อลดผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากยาแผนปัจจุบัน อีกทั้งยังลดต้นทุนในการผลิตยา

อีกด้วยเพราะยาสมุนไพรนั้นมีราคาที่ถูกกว่ายาเคมี โดยที่แพทย์แผนปัจจุบันก็สามารถสั่งจ่ายยา

สมุนไพรน้ีให้แก่คนไข้ได้ โดยท่ีคนไข้ไม่จำเป็นต้องรักษากับแพทย์แผนไทย เปรียบเสมือนการนำแพทย์

แผนไทยเข้าไปรักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ก็เฉพาะบางกลุ่มโรคที่สามารถแทนกันได้เท่าน้ัน 
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หากเป็นอาการรุนแรง มีอาการอักเสบ หรือเป็นโรคเฉพาะที่ต้องใช้ยาเฉพาะทางก็จำเป็นจะต้องใช้ยา

ของแพทย์แผนปัจจุบันในการรักษามากกว่า 

 

4. การแพทย์แผนไทย การแพทย์ท่ีชุมชนมีส่วนร่วม 

 “ข้อดีของแพทย์แผนไทยท่ีแพทย์แผนปัจจุบันทำไม่ได้” 

การทำงานของแพทย์แผนไทยในชุมชนนั้น นอกจากงานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิแล้ว ยังมีงาน

สร้างเครือข่ายแพทย์แผนไทยที่สำคัญที่ทำให้แพทย์แผนไทยได้มีบทบาทและใกล้ชิดกับชาวบ้านมาก

ขึ้น เช่น เครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่วนตำบล 

เครือข่ายหมอพื้นบ้าน และที่สำคัญคือเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร โดยจะให้ความสำคัญที่เครือข่าย

กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่แพทย์แผนไทยเข้าไปมีบทบาทโดยตรง และให้ชาวบ้านได้มี

ส่วนร่วมในระบบการแพทย์ เพราะสมุนไพรเป็นส่ิงท่ีสำคัญในการรักษาของแพทย์แผนไทย และแพทย์

แผนไทยก็ไม่สามารถปลูกเองได้เนื่องจากพื้นที่มีจำกัดทำให้เกิดการรับซื้อสมุนไพรสดเพื่อมาใช้ทำยา

ขึ้น กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรจึงเกิดขึ้น เพื่อปลูกสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับแพทย์แผนไทย 

เพราะถ้าหากจะรับซ้ือจากบริษัทใหญ่ ๆ เพียงอย่างเดียว งบประมาณก็ไม่เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นการ

กระจายรายได้ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย แต่การดูแลในการผลิตสมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็จะต้อง

ทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยในฝ่ายเภสัชกรรมด้วยเช่นกัน ไม่ได้มีแค่

แพทย์แผนไทยเท่าน้ันที่ดูแลเรื่องของการผลิตสมุนไพรเพื่อการรักษา เนื่องจากสมุนไพรที่ผลิตมีบาง

กลุ่มท่ีผลิตใช้ในกลุ่มยาทดแทนด้วย 

 แพทย์แผนไทยจะเข้าไปส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกร หรือ

รับจ้างทั่วไป มีทั้งที่มีความรู้เรื ่องสมุนไพรและไม่มีชาวบ้านที่สนใจก็จะเข้ารับการอบรมของทาง

โรงพยาบาลเกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรที่ทางโรงพยาบาลต้องการ สรรพคุณของสมุนไพร หากสนใจ

ทางโรงพยาบาลเองก็มีต้นกล้าสมุนไพรให้สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยรู้จักกับสมุนไพรมาก่อน ทำให้

ชาวบ้านมีรายได้เสริมเพิ่มหรือมีอาชีพขึ้นมา รวมถึงทำให้ชาวบ้านต่างมีความรู้เรื่องสมุนไพรมากข้ึน

และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ สามารถนำมาปรุงอาหารหรือใช้รักษาตนเองเบื้องต้นได้ 

เพราะสมุนไพรต่างมีการใช้รักษาโรคมาเนิ่นนาน เป็นการทำให้องค์ความรู้เรื่องสมุนไพรกลับมาเป็นท่ี

รู้จักอีกคร้ัง  

 จึงทำให้เห็นว่าจากงานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิและเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรทำให้เห็นถึง

บทบาทของแพทย์แผนไทยที่ยังสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งและเป็นข้อดี

ของแพทย์แผนไทยเพราะชาวบ้านได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการทำงานของแพทย์แผนไทยผ่านการปลูก

สมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาในการรักษา ซึ่งถ้าหากเป็นระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน ชาวบ้าน ผู้ป่วย หรือ



 

   

 

98 

แม้กระทั่งชุมชนอาจไม่มีส่วนร่วมในการผลิตยาเช่นนี้ได้เลย และการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันก็

ไม่ได้ใกล้ชิดและรักษาโดยรวมถึงจิตใจได้อย่างแพทย์แผนไทยเช่นกัน 

 จากการศึกษาทั้งหมด ข้อจำกัดหรือปัญหาในการทำงานและการรักษาของแพทย์แผนไทยท่ี

กล่าวไปข้างต้นในหัวข้อ บทบาทของบุคลากรในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย : บทบาทท่ี

ซ่อนอยู่ภายใต้การแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดในการทำหัตถการ เช่นการสั่งเจาะเลือด

หรือส่ังแอดมิทผู้ป่วยท่ีแพทย์แผนไทยทำไม่ได้ หรือการตรวจวินิจฉัยท่ีได้นำความรู้ท่ีมีมากใช้เพียงน้อย

นิด ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการรักษาของแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนไทยปัจจุบันนั้นมีความ

แตกต่างกันมาก แต่ในความแตกต่างนั้นคนในสังคมกลับให้ความยอมรับในการรักษาของแพทย์แผน

ปัจจุบันมากกว่าการแพทย์แผนไทย  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้กับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยท่ี

กล่าวถึงในบทที่ 2 ซึ่งต่างกล่าวไปในทางเดียวกันนั้น การทำงานของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยเด่นชัย และการเลือกใช้การรักษาของผู้ป่วยนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงาน

วรรณกรรมที่ศึกษา เนื่องจากการแพทย์แผนไทยในอำเภอเด่นชัยนั้นให้บริการการนวดมากที่สุด 

รักษาโรคทางโครงสร้างกล้ามเนื้อเป็นอันดับหนึ่ง หรือรักษาเพียงอาการเบื้องต้นเท่านั้น และผู้ที่มา

รักษาก็ยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งกลุ่มงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ฟื้นฟูและการเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทย และ การให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ

สาธารณสุข ซึ่งทำให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ใช้ การเลือกรักษาของผู้ท่ีมาใช้บริการ และความเชื่อมั่นใน

การรักษาที่การแพทย์แผนไทยนั้นเป็นที่นิยมในการนวดรักษาอาการปวดเมื่อย หรือการใช้ยาสมุนไพร

รักษา ซึ่งผู้ที่เลือกใช้บริการนั้นยังคงมีน้อยและเลือกใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นเท่านั้น เพราะ

ส่วนใหญ่ก็ยังมีความไม่แน่ใจในการรักษาของแพทย์แผนไทยมากนัก โดยเฉพาะในงานวิจัย การ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการแพทย์แผนไทยของประชาชนผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป จังหวัด

ราชบุรี ของขวัญชนก เทพปัน และคณะ แสดงให้เห็นถึงการแพทย์แผนปัจจุบันที่มักจะเป็นตัวเลือก

แรกในการตัดสินใจรักษาเสมอ สำหรับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท่ี

เปิดบริการแพทย์แผนไทย โดยจะถูกเลือกใช้บริการเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเพื่อบรรเทาอาการใน

ข้ันต้น โดยเฉพาะอาการปวดเม่ือย  

 รวมถึงในกลุ่มงานศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับการให้บริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ

สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลน้ัน ต่างแสดงให้เห็นถึงการนำแพทย์แผนไทยผสมผสานเข้าสู่ระบบ

บริการสาธารณสุขของรัฐ เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกในการรักษาแทนการแพทย์แผนปัจจุบันได้ หรือใช้

ในการรักษาร่วมกัน ซึ่งผู้ป่วยก็มีทั้งเลือกรักษากับทั้งสองระบบพร้อมกันหรือเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง 

และการอาการปวดเม่ือยก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งเช่นเคย อีกทั้งแสดงถึงปัญหาบางประการในการ

ทำงาน ทั้งบุคลากรไม่เพียงพอ ความไม่ชัดเจนในการรักษา หรือการขาดความเชื่อมั่นในการทำงานท้ัง
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บุคลากรของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน และที่สำคัญคือจากงานศึกษา การศึกษา

ศักยภาพการแพทย์แผนไทยในหน้าที่เป็นทางเลือกของการรักษาโรคที่มีข้อจำกัด ของ สิทธิศักด์ิ 

กองมา งานแพทย์แผนไทยในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่แพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้

รับมอบหมายให้ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการเป็น

หน้าที่ของแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเพียงแค่เป็นหนึ่งงานในสถานบริการ บทบาทของแพทย์แผนไทยก็

ยังคงไม่เท่ากับแพทย์แผนปัจจุบันเช่นเดิม 

จึงเห็นได้ว่าจากข้อมูลที่ได้เมื่อเทียบกับงานศึกษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในแหล่งอ่ืน 

ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงองค์ความรู้ในการรักษาของแพทย์แผนไทย ปัจจัยในการเลือกใช้ และความพึง

พอใจในรักษา ท่ีมุ่งเน้นในการรักษาด้วยการนวดเป็นส่วนมาก ทำให้เห็นว่าบทบาทของแพทย์แผนไทย

ยังคงเป็นรองและความเชื่อมั่นในการรักษาก็ยังคงไม่มากพอเมื่อเทียบกับการรักษาที่พิสูจน์ได้และ

รักษาโรคได้ครอบคลุมกว่าอย่างการแพทย์แผนปัจจุบัน เพียงแต่ในงานวิจัยที่ศึกษานั้นไม่ได้กล่าวถึง

ความไม่สอดคล้องกันในการทำงานร่วมกันระหว่างการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบันท่ี

ไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนกหรืองานในโรงพยาบาล แต่อยู่ในระบบของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

โดยเฉพาะ รวมถึงข้อจำกัดในการรักษาของแพทย์แผนไทยที่กล่าวไปข้างต้นทำให้บทบาทของแพทย์

แผนไทยน้ันยังไม่สามารถเทียบเท่าบทบาทในการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันได้  

 ดังนั้นถึงแม้แพทย์แผนไทยจะไม่ได้บอกโดยตรงถึงปัญหาหรือข้อจำกัดในการทำงานที่เกิดข้ึน

ทั้งหมด แต่ในความเห็นของผู้ศึกษาคิดว่าศักดิ์ศรีของแพทย์แผนไทยนั้นยังมีน้อยมาก และทั้งหมดน้ี

ไม่ได้เป็นความบกพร่องของนโยบายของรัฐที่พยายามให้มีการรักษาแบบผสมผสานระหว่างการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งนโยบายนี้ก็มีความพยายามในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน

และให้คุณค่ากับการแพทย์แผนไทยให้มากขึ้น แต่จากผลการศึกษาที่พบ คือปัญหาในเร่ืองระบบการ

สาธารณสุขไทย และพหุลักษณ์การแพทย์ท่ีมีในสังคมไทยกลับซับซ้อนและลึกซ้ึงมากกว่าท่ีคนท่ัวไปจะ

เข้าใจได้ เพราะสาเหตุหลักที่แท้จริงอยู่ที่วิธีคิด วิธีพิสูจน์ และวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแบบ

แพทย์แผนไทยท่ีจะนำไปสู่ข้อสรุปของประสิทธิภาพในการรักษาของแพทย์แผนไทยได้ แต่ในปัจจุบัน

แพทย์แผนไทยนั้นยังมีข้อพิสูจน์ในการรักษาที่ไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่ข้อสรุปนั้น และไม่ได้เป็นระบบ

วิทยาศาสตร์แบบการแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการยอมรับจากทางกระทรวงสาธารณสุข และคนใน

สังคม รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับโลก เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แพทย์แผนไทยจะไม่มี

อำนาจในการตรวจวินิจฉัยบางกรณีหรือสั่งการทำหัตถการไม่ได้ และผู้ป่วยเองก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นในการ

รักษาของแพทย์แผนไทยเท่ากับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้มีการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการรักษา

แล้ว  

 ท้ายที่สุดแล้วการนำการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานกันในการรักษา

ตามนโยบายของรัฐนั้นไม่ได้บกพร่อง เพียงแต่ผู้ศึกษาคิดว่าความรู้ที่ทางรัฐมีเกี่ยวกับการแพทย์แผน
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ไทยนั้นยังไม่เพียงพอ รวมถึงวิธีพิสูจน์การรักษาทางแพทย์แผนไทยในทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้ทุก

คนยอมรับที่จะทำให้การรักษาของแพทย์แผนไทยนั้นมีประสิทธิภาพเท่ากับแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังมี

ไม่เพียงพอเช่นกัน ทำให้เมื่อนำแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนปัจจุบันมาทำงานร่วมกัน กลับยิ่งทำให้

เห็นถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยที่ยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับบทบาทของแพทย์แผนปัจจุบันที่มีอยู่ใน

การดูแลสุขภาพและรักษาความเจ็บป่วยของคนในสังคม ทำให้ยิ่งเห็นว่าแพทย์แผนไทยยังไม่ได้ตอบ

โจทย์ในสังคมไทย และในทัศนะของผู้ศึกษา การทำให้แพทย์แผนไทยกลับมามีตัวตนในสังคมอีกคร้ัง 

และทำให้แพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาที่ถึงแม้จะเป็นเพียงการรักษาแค่อาการ

เบื้องต้นเท่านั้น ควรมีการพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่คำนึงถึงข้อจำกัดมากมายเหล่าน้ี ไม่ใช่แค่เพียง

เสริมเข้าไปในระบบสาธารณสุขโดยไม่คำนึงถึงความเหลื่อมล้ำที่อาจเกิดขึ้นได้จากอำนาจของระบบ

การแพทย์ที่มีผู้ให้ความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับมากกว่า เพื่อให้การแพทย์แผนไทยเป็นได้มากกว่า

การแพทย์ท่ีเข้ามาเสริมการแพทย์สายหลักอย่างการแพทย์แผนปัจจุบัน  
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บทที่ 6 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

 การแพทย์แผนไทยเป็นระบบการแพทย์ที่มีอยู่ในสังคมไทยมานานจนกระทั่งการเข้ามาของ

การแพทย์ตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันทำให้การแพทย์แผนไทยนั้นเลือนหายไปจากสังคม แต่

ก็มีการดิ้นรนและต่อสู้ในการดำรงอยู่เรื่อยมา จนกระทั่งการแพทย์แผนไทยได้รับการสนับสนุนอีกคร้ัง 

เกิดการพัฒนาและฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย จนเกิดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกเพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนาทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร 

หรือด้านเครื่องมือ ซึ่งในด้านการพัฒนาระบบบริการนั้นก็ทำให้เกิดโครงการโรงพยาบาลแพทย์แผน

ไทยต้นแบบขึ้น โดยนำร่องในโรงพยาบาลที่มีการให้บริการแพทย์แผนไทยมานานและได้มาตรฐาน ซ่ึง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เป็นหนึ ่งในโรงพยาบาลนำร่องนั ้น และเกิดการจัดต้ัง

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2554 เพื่อให้บริการแพทย์

แผนไทยได้อย่างเต็มท่ี  

 การแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้ในการรักษาที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากแพทย์แผน

ปัจจุบันโดย โดยจะตรวจอาการเจ็บป่วยจากธาตุทั้งสี่ของคนถึงความผิดปกติ และอาการอื่น ๆ ร่วม

ด้วย เพราะร่างกายของคนมีความแตกต่างกัน มีความหลากหลาย จึงต้องปรับการรักษาตามธาตุของ

คนไข้ ความสมดุลของธาตุในร่างกายจึงเป็นสิ่งที่แพทย์แผนไทยให้ความสำคัญที่สุดประกอบไปด้วยส่ี

สาขาได้แก่สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย นวดไทยและผดุงครรภ์ไทย ซึ่งการรักษาหลักของ

แพทย์แผนไทยที่โรงพยาบาลนี้จะประกอบไปด้วย การนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร 

การเผายาสมุนไพร และการจ่ายยาสมุนไพรทั้งยาในบัญชียาสมุนไพรของโรงพยาบาลและยาปรุง

เฉพาะราย โดยโรคที่มีผู้มาใช้บริการมากที่สุดคือโรคเกี่ยวกับโครงสร้างกล้ามเนื้อ รองลงมาจะเป็นโรค

ทางเดินอาหาร โรคระบบผิวหนัง หรือโรคโลหิตสตรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มโรคร้ายแรงที่ต้อง

รักษาร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันด้วย 

บทบาทของการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยจะเห็นได้จากการ

ทำงานของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย ซึ่งแบ่งออกเป็นงานผู้ป่วยนอก

และงานผู้ป่วยใน ซึ่งแพทย์แผนไทยจะมีบทบาทในงานผู้ป่วยนอกได้ชัดเจนและมีขอบเขตกว้างกว่า

งานผู้ป่วยใน เนื่องจากงานผู้ป่วยใน คนไข้จะต้องนอนโรงพยาบาล แพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นผู้สั่งทำ

หัตถการต่าง ๆ และเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะรักษาร่วมกับแพทย์แผนไทย ยกเว้นในกรณีที่ผู้ป่วยเรียกขอ

ด้วยตนเอง แพทย์แผนไทยจึงจะสามารถรักษาร่วมได้ ในขณะท่ีงานผู้ป่วยนอก แพทย์แผนไทยจะเป็น
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เจ้าของคนไข้เอง ตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาเองโดยไม่ต้องใช้ความเห็นชอบจากแพทย์แผนปัจจุบัน 

ซ่ึงการรักษาก็จะมีท้ังการจ่ายยาสมุนไพร การนวด ประคบ หรืออบสมุนไพร เป็นต้น  

จากการศึกษาพบว่าการทำงานของแพทย์แผนไทยกลับมีข้อจำกัดอยู่มากเช่นเดียวกัน เพราะ

การทำงานของแพทย์แผนไทยถึงแม้จะดูเหมือนมีอิสระแต่สุดท้ายแล้วยังคงถูกควบคุมและดูแลโดย

โรงพยาบาลและแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยก็ยังคงมีไม่เพียงพอและไม่

ครอบคลุมงานทุกภาคส่วน และถึงแม้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยจะเปิดโอกาสและ

สนับสนุนในการทำงานแต่ทรัพยากรที่ต้องใช้บางอย่างยังต้องพึ่งทางโรงพยาบาล และที่สำคัญคือ

ข้อจำกัดในการรักษากลับมีมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน  

โดยการรักษาของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัยเป็นที่นิยมในโรค

โครงสร้างทางกล้ามเนื้อเป็นอันดับหนึ่งและรักษาด้วยการนวดประคบ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยนอกท่ี

เลือกมาใช้บริการนวด หรือรักษาอาการเบื้องต้นของโรค แต่เมื่อโรคมีความซับซ้อนหรือรุนแรงมากข้ึน 

อย่างเช่นโรคมะเร็ง หรืออุบัติเหตุ จำเป็นต้องใช้หัตถการของแพทย์แผนปัจจุบัน เช่นเจาะเลือด ให้

สารอาหารทางสายเลือด หรือแอดมิทเป็นผู้ป่วยใน แพทย์แผนไทยไม่สามารถทำได้ ทำให้โรคท่ีมีความ

ซับซ้อนหรือต้องพึ่งหัตถการเหล่าน้ี จะต้องส่งตัวคนไข้ให้แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยและรักษาแทน 

แพทย์แผนไทยทำได้เพียงเสริมการรักษาในกรณีที่แพทย์แผนปัจจุบันเห็นชอบเท่านั้น การรักษาจึงยัง

ไม่ครอบคลุมทุกโรคเหมือนแพทย์แผนปัจจุบัน เนื่องจากในการทำงานร่วมกับโรงพยาบาล แพทย์แผน

ปัจจุบันและบุคลากรในโรงพยาบาลไม่มีองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยที่ใช้ภาษาและการรักษาต่าง

ออกไป ทำให้แพทย์แผนไทยจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อไม่ให้

เป็นอุปสรรคในการทำงาน โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยในที่มีบุคลากรในโรงพยาบาลเป็นผู้ดูแล และ

เนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นมีความน่าเชื่อถือและมีการรักษาที่ครอบคลุมมากกว่าแพทย์แผน

ไทย จึงมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และทำให้บทบาทของแพทย์แผนไทยนั้นเป็นได้แค่ระบบการ

รักษาท่ีเข้ามาเสริมระบบสุขภาพท่ีมีอยู่ในเดิมมากกว่า 

รวมถึงข้อจำกัดด้านบุคลากรและทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของแพทย์แผน

ไทย ทำให้ยังไม่สามารถทำงานและพัฒนาการรักษาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งการพัฒนาการแพทย์แผน

ไทยและการก่อตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยก็อยู่ภายใต้การดูแลของระบบโรงพยาบาลและ

แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนปัจจุบันจึงยังคงมีบทบาทในด้านการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

มากกว่า เพียงเท่าน้ีก็ทำให้เห็นถึงบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย

แห่งน้ี 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเด่นชัย

นั้นยังคงมีบทบาทไม่เท่าเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่แพทย์แผนไทยกลับมีบทบาทที่สำคัญต่อ

ชาวบ้านในชุมชน ในงานบทบาทแพทย์แผนไทยปฐมภูมิ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการพัฒนาระบบ
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สุขภาพเชิงรุกและเชิงตั้งรับ โดยเชิงตั้งรับจะส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนแพทย์แผนไทยจะทำงาน

ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อให้ความรู้ หรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดย

การใช้การแพทย์แผนไทย ส่วนการพัฒนาระบบสุขภาพในเชิงรุก จะเป็นการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 

ติดตามอาการในผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลได้อย่างสะดวก หรือคนไข้ติดเตียง ทาง

แพทย์ก็จะไปตรวจอาการ หรือสอนวิธีการดูแลผู้ป่วยให้กับครอบครัว ประกอบไปด้วยสหวิชาชีพอ่ืน ๆ 

และเทศบาลในการทำงานร่วมกันในการรักษา งานแพทย์แผนไทยปฐมภูมิทำให้แพทย์แผนไทยได้

ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากขึ้น สามารถพูดคุยกันได้เหมือนญาติมิตร สนิทสนมกันมากกว่าการเป็นเพียง

แพทย์กับผู้ป่วย ถือเป็นข้อดีในการรักษาของแพทย์แผนไทยในการรักษาแบบองค์รวม คือการรักษาท้ัง

ร่างกายและจิตใจ และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพให้ดีอีกด้วย  

 รวมถึงบทบาทที่แพทย์แผนไทยมีต่อชุมชนในแบบที่แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถทำได้ คือ

การให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการผลิตยาสมุนไพร โดยการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรข้ึน 

เพื่อให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรสดส่งให้แก่โรงพยาบาลเพื่อนำมาทำยาสมุนไพร เพราะตัวยาสมุนไพร

ทางโรงพยาบาลจะมีฝ่ายผลิตยาสมุนไพรคอยดูแล ไม่ได้รับมาจากที่อื่น มีเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย

และเภสัชกรที่รับผิดชอบด้านการผลิตยาคอยดูแล จึงทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้เสริม พัฒนาชุมชน 

และยังทำให้ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ดูแลรักษาสุขภาพได้ด้วยตนเอง ในขณะท่ี

ระบบการแพทย์แผนปัจจุบันชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตยาได้เลย มีสถานะเพียง

ผู้ป่วยและเข้าพบแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยเท่านั้น จึงถือเป็นข้อดีที ่สำคัญของแพทย์แผนไทย

ท่ามกลางข้อจำกัดมากมายที่ทางรัฐควรพิจารณาและพัฒนาเพื่อให้บทบาทของแพทย์แผนไทยมี

ขอบเขตท่ีครอบคลุมและชัดเจนเทียบเท่าแพทย์แผนปัจจุบันได้  

 ดังนั้นความต้องการในการนำการแพทย์ทั้งสองระบบมาผสมผสานกันนั้นกลับทำให้เห็นถึง

บทบาทของแพทย์แผนไทยท่ีไม่เท่าเทียมกับแพทย์แผนปัจจุบัน ทางรัฐเองมีความรู้เก่ียวกับการทำงาน

ของแพทย์แผนไทยไม่เพียงพอ และคนในสังคมเองก็ให้ความยอมรับในการรักษาของแพทย์แผน

ปัจจุบันที่น่าเชื่อถือและมีข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการรักษามากกว่า คนในสังคมจึงควรที่จะรู้จัก

แพทย์แผนไทยอย่างลึกซ้ึงมากข้ึน เพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันและมีผู้เลือกใช้บริการการแพทย์แผนไทยใน

การรักษาความเจ็บป่วยมากข้ึนกว่าการเป็นเพียงแค่การแพทย์ท่ีเข้ามาเสริมการรักษาเท่าน้ัน  
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ภาคผนวก ก.  

PowerPoint รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลหัวข้อบทบาทของแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
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