สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓.๖

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๖
๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒

การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พืน้ บ้าน และการแพทย์ทางเลือก
ให้เป็ นระบบบริ การสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั
๑. ความสําคัญ
๑.๑ ปฏิญญาปกั กิง่ (Beijing Declaration) ในการประชุม International Forum on Integration of
TM/CAM into Health system ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ มีสาระสําคัญ ๖ ประเด็น คือ ๑) ส่งเสริมองค์ความรู้
การแพทย์ดงั ้ เดิมในการรักษาและการปฏิบตั ิ ๒) จัดทํานโยบาย กฎระเบียบมาตรฐานการแพทย์ดงั ้ เดิมให้
เป็ นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ ๓) การบูรณาการการแพทย์ดงั ้ เดิมเข้าสูร่ ะบบสุขภาพของประเทศ ๔) การ
ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์ดงั ้ เดิมไปบนพืน้ ฐานการวิจยั และนวัตกรรมในแนวทางของ “Global Strategy
and Plan of Action on Public Health, Innovation and Intellectual Property” ซึง่ รับรองในการประชุม
สมัชชาอนามัยโลกครัง้ ที่ ๖๑ ปี ค.ศ.๒๐๐๘ ๕) รัฐบาลควรจัดให้มรี ะบบสอบคุณสมบัตแิ ละเพิม่ พูนความรู/้
ทักษะแก่ผปู้ ระกอบโรคศิลปะแผนดัง้ เดิม ๖) ควรมีการฝึ กอบรมและสื่อสารซึง่ กันและกันระหว่างการบริการ
แพทย์แผนปจั จุบนั และการแพทย์ดงั ้ เดิม
๑.๒ ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ หมวดที่ ๗ ระบุหลักการไว้ในข้อ ๕๓ ว่า การส่งเสริม
สนับสนุ นการใช้และพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้นื บ้านและ
การแพทย์ท างเลือ กอื่น ๆ ควรอยู่ บ นพื้น ฐานหลัก การดัง ต่ อ ไปนี้ ๑) มีค วามสอดคล้อ งกับ วิถีชุ ม ชน
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และนํ าไปสู่การพึง่ ตนเองด้านสุขภาพ ๒)ให้การส่งเสริม
การแพทย์ทุกระบบอย่างเท่าเทียมกันเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ๓) ให้ประชาชนมีสทิ ธิ ์
ในการเลือกใช้และเข้าถึงการแพทย์ระบบต่างๆอย่างเท่าเทียมเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
มีความรูเ้ ท่าทัน และได้รบั การคุ้มครองในฐานะผูบ้ ริโภค โดยมีระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง
เป็ นกลางและเข้าถึงได้
ั ญาไท สุ ข ภาพวิถี ไ ท ๑ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) มี
๑.๓ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ การพัฒ นาภู มิป ญ
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ ๑)การแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเป็ นหนึ่งระบบหลักของ
ระบบสุขภาพของประเทศ ๒)ระบบสุขภาพของประเทศพึง่ ตนเองได้ ๓)ชุมชนท้องถิน่ สังคมไทยมีศกั ยภาพ
ในการอนุ รกั ษ์พฒ
ั นาและคุม้ ครองภูมปิ ญั ญาไทย ๔) เพิม่ มูลค่าการใช้ยาไทยและยาสมุนไพร
๑.๔ การพัฒนาการแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็ นระบบบริการ
สุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปจั จุบนั ในที่น้ี หมายถึงการพัฒนายกระดับการ
บริ หารจัดการทัง้ ด้านงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การผลิ ตและจัดสรรอัตรากําลังคน การ
จัดการระบบยาและระบบบริ การให้ สามารถดําเนิ นการคู่ขนานกับระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั

๑

ภูมปิ ญั ญาไท หมายถึง องค์ความรู้ เทคโนโลยี การปฏิบตั ิ (Practice) และความหลากหลายทางชีวภาพทีม่ อี ยูใ่ นประเทศไทยซึง่ ครอบคลุมทัง้
บริบทของการแพทย์แผนไทย การแพทย์พน้ื บ้านและการแพทย์ทางเลือก
สุขภาพวิถไี ท หมายถึง วิถที างซึง่ เป็นไปเพือ่ สุขภาพและปลดปล่อยผูค้ นให้เป็ นอิสระจากความเจ็บปว่ ย ความทุกข์และความบีบคัน้ ทัง้ ปวง
เอกสารหลัก การพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ หน้าที่ ๑/๖

ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การใช้ บ ริ ก ารในระบบสุ ข ภาพอย่ า งกว้ า งขวางโดยที ่ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง
การแพทย์ระบบต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกัน
๒. สถานการณ์
๒.๑ สถานการณ์ดา้ นค่าใช้จา่ ยของประเทศ รายงานการสาธารณสุขไทย ๒๕๔๘-๒๕๕๐ (Thailand
Health Profile) ระบุว่าแนวโน้มรายจ่ายด้านสุขภาพภาพรวมในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
อย่างรวดเร็ว โดยเพิม่ ขึน้ จากมูลค่า ๒๕,๓๑๕ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็ นมูลค่า ๔๓๔,๙๗๔ ล้านบาท
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึง่ เป็ นการเพิม่ ขึน้ ถึง ๑๗.๒ เท่า และพบว่ารายจ่ายด้านสุขภาพเพิม่ ขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ
๗.๗ ต่อปี ส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อการรักษาพยาบาล ทัง้ นี้ รายจ่ายด้านยามีสดั ส่วนสูงขึน้ เป็ นร้อยละ ๔๒.๘
ต่อรายจ่ายด้านสุขภาพทัง้ หมด
๒.๒ สถานการณ์ดา้ นการแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒.๒.๑ หมอพื้นบ้านเป็ นกําลังคนด้านสุขภาพของชุมชน ๒ เป็ นผู้มคี วามรู้ในการดูแลสุขภาพใน
ชุมชน (Implicit knowledge) มีการใช้ประโยชน์อยูใ่ นระบบสุขภาพภาคประชาชน(เท่าทีข่ น้ึ ทะเบียนกับกรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีหมอพืน้ บ้านจํานวน ๔๒,๔๖๙ คน) แต่ทว่าปจั จุบนั ยัง
ไม่มกี ารพัฒนาระบบและกลไกในการจัดการความรูเ้ พือ่ ใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ จากการติดตามศูนย์
เรียนรูก้ ารแพทย์พน้ื บ้านในชุมชน ๗๗ แห่ง พบว่ามีการใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการดูแลสุขภาพประชาชน
ด้านการรักษาผูป้ ว่ ยด้วยวิธกี ารต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาโรคเพื่อการพึง่ ตนเอง และ
มีแหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านสุขภาพ เกิดเครือข่ายการส่งต่อผูป้ ่วย เชื่อมโยงกับระบบปฐมภูมิ และ
เข้าถึงบริการสุขภาพชุมชนสําหรับผูป้ ่วยทีม่ ปี ญั หาเฉพาะได้เป็ นอย่างดี แต่ยงั ขาดการเชื่อมโยงกับระบบ
กองทุนสุขภาพชุมชน
๒.๒.๒ ผลการศึกษาสถานการณ์การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย พบว่า
๑) ในสถานบริก ารสาธารณสุข ของประเทศ โรคและอาการของผู้ม ารับ บริก ารได้แ ก่ การ
เจ็บปว่ ยเกีย่ วกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกมากทีส่ ุด ร้อยละ ๕๙.๓ การเจ็บปว่ ยเกีย่ วกับระบบทางเดิน
อาหารร้อยละ ๗.๒ ระบบประสาทและสมองร้อยละ ๕.๔ ระบบต่อมไร้ท่อและโภชนาการร้อยละ๔.๗ ระบบ
ทางเดินหายใจร้อยละ ๓.๑ ระบบทางเดินปสั สาวะร้อยละ ๐.๑ ระบบอวัยวะสืบพันธุร์ อ้ ยละ ๐.๐๕ อื่นๆร้อย
ละ ๐.๑ และไม่แยกอาการโรคร้อยละ ๑๙.๗ แสดงถึงศักยภาพของการแพทย์แผนไทย มีขอบเขตบริการ
มากกว่าการนวดไทยทีร่ ะบุไว้ในหลักเกณฑ์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีจ่ ดั งบประมาณ
สนับสนุนเฉพาะการนวดไทยเพือ่ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ
๒) ปี ๒๕๕๑ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับมูลนิธสิ ุขภาพไทย
ได้จดั ทําโครงการส่งเสริมการใช้ยาไทยในพืน้ ทีน่ ํ าร่อง ๕ จังหวัดภาคกลางตอนล่าง พบว่า การใช้ยาแผน
ไทยมีมลู ค่าประมาณร้อยละ ๕ - ๖ ของมูลค่าการใช้ยาแผนปจั จุบนั
๓) มีหน่ วยงานอย่างน้อย ๓ หน่ วยงานทีม่ แี ผนและมีการดําเนินการในการจัดตัง้ โรงพยาบาล
แพทย์แผนไทยต้นแบบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒

ปจั จุบนั มีจาํ นวนหมอพืน้ บ้านทีม่ คี วามชํานาญด้านดูแลสุขภาพชุมชน ขึน้ ทะเบียนทีก่ รมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๔๒,๔๖๙ คน (สํานักคุม้ ครองภูมปิ ญั ญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒)
เอกสารหลัก การพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ หน้าที่ ๒/๖

๒.๒.๓ สถานการณ์ดา้ นการพัฒนาระบบยาไทยและสมุนไพร
๑) ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนโบราณ (ยาแผนไทย และ
ยาสมุนไพร) ทัง้ หมด ๑,๐๐๑ แห่ง (อยู่ใน กทม ๒๘๗ แห่ง ต่างจังหวัด ๗๑๔ แห่ง) มีโรงงานทีไ่ ด้รบั การ
รับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิ ตยาจากสมุนไพร (Good Manufacturing
Practice for Herbal Medicinal Products:GMP ซึง่ ขณะนี้ประกาศใช้ในลักษณะสมัครใจ) ตามมาตรฐาน
ASEAN GMP ๑๔ ราย มาตรฐานเกียรติบตั ร GMP ๒๕๔๘ จํานวน ๑๙ ราย ( ณ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒) และใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมลู ค่าการผลิตยาแผนโบราณทัง้ ยาคนและยาสัตว์ ๒,๕๔๗.๓ ล้านบาท (ร้อยละ ๖.๐ ของการ
ผลิ ตยายาแผนป จั จุ บ ัน ) ในขณะที่ย าแผนป จั จุ บ ัน ที่ผ ลิต เองและนํ า เข้า จากต่ า งประเทศ มีมู ล ค่ า ถึ ง
๑๐๔,๑๕๘.๖๒ ล้านบาท (http://wwwapp1.fda.moph.go.th/drug/)
๒) รายการยาในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๔๙ (ในบัญชียาหลักแห่งชาติ) มีรายการน้อย
มาก เมื่อเทียบกับยาแผนปจั จุบนั มีจํานวนเพียง ๑๙ รายการ ประกอบด้วย ยา ๒ กลุ่ม คือ (๑) ยาแผน
ไทยหรือยาแผนโบราณ เป็ นยาตํารับประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด จํานวน ๑๑ ตํารับ และ (๒) ยา
พัฒนาจากสมุนไพร จํานวน ๘ รายการ
๓) อุตสาหกรรมยาไทยและสมุนไพร กําลังเผชิญปญั หาและอุปสรรคในการดําเนินกิจการทัง้ ปจั จัย
ภายในประเทศเอง และการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปิ ดเสรีทางการค้าอาเซียน เช่น
การผลิตยาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN GMP ทีค่ าดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน ๓ - ๕ ปี และการรุกคืบจาก
บริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากประเทศทีม่ กี ารพัฒนาเทคโนโลยีทส่ี ูงกว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มคี วามได้เปรียบทัง้
ข้อมูลวิชาการ และคุณภาพ ทําให้ผผู้ ลิตยาสมุนไพรไม่ต่าํ กว่า ๗๐๐ แห่ง อาจต้องปิดตัวลง
๒.๒.๔ สถานการณ์ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ปญั หายาและปญั หาผลิตภัณฑ์สุขภาพทีม่ าจากสมุนไพร
มีแนวโน้ มสูงขึ้น จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการบางแห่งไม่มมี าตรฐานการผลิตยาและผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากสมุนไพร อีกทัง้ มีการผสมยาแผนปจั จุบนั ลงในยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาแผน
โบราณบางอย่างมีการปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรียแ์ ละโลหะหนัก มีการให้บริการโดยใช้เครื่องมือแพทย์มอื สองและ
เครือ่ งมือแพทย์ทไ่ี ม่เหมาะสม มีการส่งเสริมการขาย/การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆรวมทัง้ การขายตรงต่อ
ผูบ้ ริโภคทีอ่ า้ งว่าเป็ นสมุนไพรไทยหรือภูมปิ ญั ญาไทยโดยโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เป็ นการสร้างอุปสงค์เทียมที่
นํ าไปสู่การซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจําเป็ นและอาจเป็ นโทษมากกว่าประโยชน์ ปญั หาดังกล่าวเหล่านี้
เกิดจากการกระทําทัง้ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพ/ผูป้ ระกอบโรคศิลปะและผูท้ ม่ี ใิ ช่ผปู้ ระกอบวิชาชีพ/ผูป้ ระกอบโรค
ศิลปะ นอกจากนี้ยงั มีการแอบอ้างการเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ/ผูป้ ระกอบโรคศิลปะส่งเสริมการขายยาและ
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เพือ่ ชักนําให้เกิดการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพอย่างไม่เหมาะสม
๓. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๗ เป้าหมายข้อ ๖๐ ระบุว่า มี
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็ นต้นแบบที่มมี าตรฐานในการบริการ การศึกษาวิจยั และฝึ กอบรม
บุคลากรอย่างน้อยภาคละ ๑ แห่ง รวมทัง้ มีมาตรการข้อ ๖๔ ระบุว่า ให้รฐั ส่งเสริมสนับสนุ นการใช้และการ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยให้มคี ุณภาพและมาตรฐานโดยให้ดาํ เนินการตามเป้าหมายข้อ ๖๐
๓.๒ แผนปฏิบตั ิการ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิ
ปญั ญาไท สุขภาพวิถไี ท พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ได้กําหนดให้จดั ตัง้ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบครบ
เอกสารหลัก การพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ หน้าที่ ๓/๖

วงจรทุกระดับทัง้ ๔ ภาคไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เรือ่ ง การพัฒนาระบบสุขภาพ การแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์
แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
๓.๓ พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๘) ระบุให้สนับสนุ นและ
ประสานกับองค์กรส่วนท้องถิน่ ในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพืน้ ทีไ่ ด้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการ โดยส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ สร้าง
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพืน้ ทีต่ ามมาตรา ๔๗
๓.๔ แผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จัดทําขึน้ ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนํา
ของนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ อภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ เพือ่ แก้ปญั หาข้อจํากัดในด้านศักยภาพและกลไกการบริหาร
จัดการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดยการปฏิบตั งิ านจะเน้นการสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการเยีย่ มบ้าน การเสริมสร้างศักยภาพของครอบครัวและผูป้ ว่ ยใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง การดูแลอย่างต่อเนื่องและการใช้เตียงทีบ่ า้ นผูป้ ว่ ยแทนเตียงโรงพยาบาล(home
ward)
๓.๕ พระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓(๑) (ค) กําหนดให้ผูข้ อขึน้
ทะเบียนและรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยต้องเป็ นผูท้ ส่ี ว่ นราชการรับรอง
และผ่านการประเมินตามเงือ่ นไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย
๓.๖ คณะอนุ กรรมการพัฒนาระบบและรูปแบบโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบซึ่งแต่งตัง้ โดย
คณะกรรมการพัฒนาภูมิป ญั ญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ซึง่ ได้ประชุมกําหนดกรอบและแนวทางในการจัดตัง้ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบ เมื่อวันที่
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้ให้ขอ้ เสนอในการขับเคลื่อนว่า ควรส่งเสริมให้เกิดโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ต้ น แบบที่เ ป็ น เอกเทศและมีบ ทบาทสนั บ สนุ น การจัด บริก ารระดับ ปฐมภู มิ ที่สํา คัญ คือ ปรัช ญาของ
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบต้องอยู่บนรากฐานทางวัฒนธรรมการแพทย์แบบเอือ้ อาทร ทีเ่ ป็ นการ
ช่วยเหลือเพือ่ นมนุ ษย์ดว้ ยกันมากกว่าสิง่ อื่นใด
๔. ทํา ไมการแพทย์พื้ น บ้ า น การแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อ ก จึ ง ไม่ คู่ ข นานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบนั
๔.๑ ด้วยองค์ความรูข้ องการแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีรากฐาน
ทีม่ าจากวัฒนธรรม สังคมและความเชื่อ ดังนัน้ จึงเป็ นระบบความรูท้ น่ี ิยามความจริงแตกต่างกัน มีวธิ กี าร
เข้าถึงความรูต้ ่างกัน วิธกี ารจากระบบความรูห้ นึ่งอาจไม่สามารถพิสจู น์ความรูใ้ นระบบความรูอ้ ่นื ได้ ดังนัน้
รูปแบบการให้บริการและระบบงานของการแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึง
ควรแตกต่างไปจากระบบบริการสุขภาพกระแสหลัก การประเมินประสิทธิภาพและเกณฑ์มาตรฐานของ
การแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงจําเป็ นต้องมีลกั ษณะเฉพาะ ซึ่งยังไม่ได้
รับการพัฒนาเท่าทีค่ วร
๔.๒ ได้ร ับ การสนั บ สนุ น จากสถาบัน ต่ า งๆน้ อ ย โดยเฉพาะสถาบัน วิช าการและสถาบัน ทาง
การแพทย์ท่เี กี่ยวข้องกับการวิจยั และพัฒนา นักวิชาการหรือนักวิจยั ส่วนน้อยเท่านัน้ ที่ให้ความสนใจใน
การศึกษาพัฒนาการแพทย์พน้ื บ้านและการแพทย์แผนไทย ซึง่ ต่างจากประเทศจีนทีม่ กี ารศึกษาและพัฒนา
ศาสตร์องค์ความรู้และเทคโนโลยีจนได้รบั การยอมรับและคู่ขนานกับการแพทย์แผนปจั จุบนั ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
เอกสารหลัก การพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ หน้าที่ ๔/๖

๔.๓ ในขณะทีร่ ะบบสุขภาพของประเทศไทยพัฒนาขึน้ ในด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพ ทําให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทัวถึ
่ งหรือถ้วนหน้าทุกคน แต่พบว่า ในระบบหลักประกัน
สุขภาพทัง้ ๓ กองทุน คือ กองทุนสวัสดิการข้าราชการฯ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถ้ว นหน้ านัน้ การแพทย์พ้นื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบทบาทในการ
ให้บริการน้อยมากแม้ว่าในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ จะ
บัญญัตไิ ว้ว่า “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึง่ ให้โดยตรงแก่
บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ ทีจ่ ําเป็ นต่อสุขภาพและการดํารงชีวติ ทัง้ นี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
๔.๔ การสนับสนุ นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการแพทย์พน้ื บ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกอย่างจริงจังยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร แม้ว่าข้อมูลสถานการณ์การบริการการแพทย์แผนไทยใน
ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐจะแสดงว่า สถานบริการส่วนใหญ่มบี ริการด้านนี้ เช่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
พบว่าร้อยละ ๙๔.๙๗ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัวไป
่ ร้อยละ ๙๐.๕๑ ของโรงพยาบาลชุมชน และ
ร้อยละ ๘๘.๐๘ ของสถานีอนามัยมีบริการการแพทย์แผนไทย แต่เมื่อสํารวจลึกลงไปจะพบว่า ส่วนใหญ่
ของสถานบริการสาธารณสุขให้บริการเพียงการจ่ายยาสมุนไพรโดยแพทย์แผนปจั จุบนั และสมุนไพรที่มี
จําหน่ายก็มเี พียงจํานวนน้อยชนิดเท่านัน้
โดยภาพรวม แม้จ ะมีก ารบริก ารการแพทย์แ ผนไทยครอบคลุ ม ในระบบบริก ารสาธารณสุ ข ของ
ประเทศ แต่ ร ะบบบริก ารการแพทย์แ ผนไทยยังเป็ นส่ว นอิง อาศัย ในระบบของการแพทย์แ ผนป จั จุ บ ัน
อํานาจการตัดสินใจ การจัดระบบบริการ การคัดเลือกยาแผนไทยและยาสมุนไพร การจัดสรรงบประมาณ
การสังการรั
่
กษา ยังขึน้ อยูก่ บั แพทย์ปจั จุบนั เป็ นหลัก
๕. ข้อจํากัดและปัญหาต่อการพัฒนา
๕.๑ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิล ปะสาขาการแพทย์แผนไทยตามมาตรา ๓๓(๑)(ค) แห่ง
พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําให้หมอพืน้ บ้านทีม่ ปี ระสบการณ์สงู มีโอกาสทีจ่ ะขึน้ ทะเบียน
เป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะโดยไม่ต้องใช้วธิ กี ารมอบตัวศิษย์และสอบขึน้ ทะเบียนดังเช่นที่เคยเป็ นมาในอดีต
แต่ยงั ไม่สามารถดําเนินการให้ครอบคลุมถึงหมอพืน้ บ้านโดยส่วนใหญ่ ทัง้ นี้ หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่ได้
ให้ความสนใจถึงความแตกต่ างของระบบการสืบทอดความรู้แบบดัง้ เดิมและความหลากหลายขององค์
ความรูท้ ม่ี เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่
๕.๒ แม้หมอพืน้ บ้านส่วนใหญ่จะสามารถให้การช่วยเหลือผูป้ ่วยได้ตามข้อยกเว้นในมาตรา ๓๐(๒)
แห่งพระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ คือสามารถ “ ให้การช่วยเหลือเยียวยาผูป้ ่วย....
ตามธรรมจรรยาโดยมิได้ผลตอบแทน ” แต่ไม่สามารถทําให้หมอพืน้ บ้านสามารถดํารงชีวติ อยูโ่ ดยอาศัยแต่
การประกอบอาชีพเป็ นหมอพืน้ บ้านได้ เป็ นส่วนหนึ่งทีม่ ผี ลทําให้ลูกหลานปฏิเสธการสืบทอดการเป็ นหมอ
พืน้ บ้าน
๕.๓ ข้อจํากัดด้านการพัฒนามาตรฐาน เพื่อการยอมรับด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย ได้แก่ ขาดการพัฒนาทฤษฎีให้มคี วามชัดเจน ขาดการวิจยั เชิงระบบ นอกจากนี้ การกําหนดคํา
จํากัดความทางกฎหมายก็มลี กั ษณะที่เป็ นการจํากัดการพัฒนาวิชาชีพ เช่นการกําหนดความหมายของ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ทก่ี ําหนดให้“ใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์การแพทย์เพือ่ การวินิจฉัยและบําบัดโรค
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ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง” ซึง่ หากจะพัฒนาหรือต้องการแก้ไข ก็ตอ้ งแก้ไขกฎกระทรวงซึง่ เป็ นเรื่องยาก
มากและอาจถูกขัดขวางจากวิชาชีพอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ขณะทีก่ ารแพทย์แผนจีนในประเทศจีนมีการนําเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ทําให้การแพทย์แผนจีนมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก เฉกเช่นการแพทย์
แผนปจั จุบนั ทีเ่ จริญก้าวหน้ามากก็เพราะสามารถนําเครื่องมือและความรูจ้ ากศาสตร์ทุกแขนงมาประยุกต์ใช้
ได้อย่างไม่มขี อบเขต
๕.๔ การผลิตและการพัฒนากําลังคนด้านการแพทย์แผนไทยมีปญั หา เนื่องจากหลักสูตรมีความ
หลากหลายมากเกิน ไป ความขาดแคลนครู คุ ณ ภาพของครูไ ม่เ พีย งพอ สถานศึก ษาไม่ไ ด้ม าตรฐาน
ระยะเวลาในการฝึ กอบรมน้อยเกินไป ทําให้บุคลากรทีผ่ ลิตขึน้ มีปญั หาด้านคุณภาพและมาตรฐานส่งผลกระทบ
ต่อผูร้ บั บริการในทีส่ ดุ
๕.๕ แม้ผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆทีข่ น้ึ ทะเบียนมีปริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีผู้
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย(ทีข่ น้ึ ทะเบียนสะสมนับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๒)ทุกประเภทรวมกัน
จํานวน ๔๖,๒๙๑ คน แยกเป็ นประเภทเภสัชกรรมไทยจํานวน ๒๓,๓๗๙ คน ประเภทเวชกรรมไทย
จํานวน ๑๖,๘๙๔ คน ประเภทผดุงครรภ์แผนไทยจํานวน ๕,๗๒๑ คน ประเภทการนวดไทยจํานวน ๒๙๗
คน และผูป้ ระกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จาํ นวน ๕๖๘ คน แต่ยงั ไม่มกี ารกําหนดกรอบ
อัตรากําลังรองรับ โดยเฉพาะในสถานพยาบาลภาครัฐ ขณะเดียวกันการผลิตบุคลากรด้านนี้ยงั ต้องการการ
พัฒนาในเชิงระบบอีกมาก อีกทัง้ ยังมีความหย่อนยานในการควบคุมความประพฤติและการปฏิบตั ิของ
บุคลากรให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายกําหนด รวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อผูท้ ม่ี ใิ ช่ผปู้ ระกอบ
โรคศิลปะฯ มิให้กระทําการใด ๆ อันเป็ นการประกอบโรคศิลปะฯ นอกจากนี้ยงั มีปญั หาในการควบคุมการ
จําหน่ ายยาไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่เป็ นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ซึ่งในที่สุดส่งผล
กระทบด้านลบให้แก่การแพทย์แผนไทย
๕.๖ ปญั หาสําคัญของพระราชบัญญัตยิ าในปจั จุบนั คือเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการยา ซึ่งแม้จะ
กําหนดให้มกี รรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ เ่ี ป็ นผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนโบราณไว้ดว้ ยอย่างน้อย ๒ คน แต่กเ็ ป็ นเพียง
เสียงข้างน้อยมาก เพียง ๒ คนจากจํานวนทัง้ หมด ๑๙ - ๒๓ คน
๕.๗ ปจั จุบนั มีการรวมกลุ่มของหมอพื้นบ้าน การรวมกลุ่มของแพทย์แผนไทย เป็ นกลุ่ม ชมรมหรือ
สมาพันธ์ต่างๆ แต่ยงั ขาดการส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายหมอพืน้ บ้านและสภาวิชาชีพด้าน
การแพทย์แผนไทย จึงไม่สามารถรวมตัวเป็ นปึ กแผ่นได้ ทําให้ขาดพลังในการพัฒนาตนเอง เช่น การพัฒนา
มาตรฐาน การพัฒนาการควบคุมกํากับ และการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านการแพทย์พน้ื บ้านและการแพทย์แผน
ไทย
๖. ประเด็นพิ จารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติพจิ ารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / ร่างมติ ๖
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