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ได้เวลาลงหลักปักฐาน  

โรงพยำบำล 

กำรแพทย์แผนไทย

เ
ป็นเวลา 99 ปีมาแล้วที่ “แพทย์แผนไทย” ถูกห้ามไม่ให้รักษาโรค ถึงกับเคยมีกฎหมาย

ก�าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ในปี 2555 นี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรก 

ของประเทศ จะแจ้งเกิดที่จังหวัดสกลนคร ตามมาด้วยโรงพยาบาลแผนไทยน�าร่องอีก  

9 แห่ง 9 จังหวัด เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีมาตรฐาน ทั้งการบริการ 

การศกึษาวจิยั และฝึกอบรมบคุลากร เป็นการสานฝันเพือ่พฒันาต่อยอดฟ้ืนฟภูมูปัิญญา

ดั้งเดิม เป็นทางเลือกให้ประชาชน และทางรอดของประเทศชาติ 

จาก “จุดจบ” สู่การ “คืนชีพ”

กำรแพทย ์แผนไทยที่ เป ็นส ่วนหนึ่ ง 
ของวัฒนธรรมกำรรักษำของคนไทยมำตั้งแต่
โบรำณกำล ผ่ำนพ้นทั้งช่วงเวลำแห่งควำมเจริญ
งอกงำมดัง “ยุคแห่งอรุณรุ่ง”1 และช่วงเวลำที่
มดืมนจนเกอืบล่มสลำยไปด้วยอ�ำนำจและอทิธพิล
ของ “ชำวตะวันตก” ที่แผ่เข้ำมำยังดินแดน 
แถบนี้พร้อมสินค้ำ ยำ กำรรักษำโรค ค่ำนิยม 
วัฒนธรรม และ “เรือปืน” เมื่อประมำณร้อยปี 
ทีผ่่ำนมำนีเ้อง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรตรำกฎหมำย  
“ยกเลกิวชิำกำรแพทย์แผนไทยและไม่ให้ใช้แพทย์
แผนไทยรกัษำโรค”2 ใน พ.ศ. 2456 ตำมมำด้วย
กฎหมำยอีกหลำยฉบับซึ่งมีบทลงโทษผู้ฝ่ำฝืน  
เป็นเหตุให้หมอพื้นบำ้นไทยเกือบสูญพันธุ์ ต�ำรำ
แพทย์สูญหำย ถูกเผำท�ำลำย หรือไม่ก็ถูกขโมย
ไปขำยให้ต่ำงชำติ
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6910 สถานการณ์เด่นทางสขุภาพ

พ.ศ. 2520 ที่ประชุมองค ์กำรอนำมัยโลก  
ณ ประเทศรสัเซยี มนีโยบำยส่งเสรมิกำรใช้ยำสมนุไพร
และภมูปัิญญำท้องถิน่ เป็นจดุเริม่ต้นกำรก่อตัง้สำธำรณสขุ
มลูฐำนในประเทศไทย ต่อมำ พ.ศ. 2525 ศำสตรำจำรย์ 
นำยแพทย์อวย เกตุสิงห ์ไดก้่อตั้งมูลนิธฟิืน้ฟกูำรแพทย์
แผนไทยเดมิขึน้ คอื “อำยรุเวทวทิยำลยั ชวีกโกมำรภจัจ์”  
เพือ่ผลติแพทย์แผนโบรำณแบบประยกุต์ หลกัสตูร 3 ปี 
ได้รับกำรขนำนนำมว่ำ “บิดำแห่งกำรแพทย์แผนไทย 
แบบประยุกต์” 

นับจำกนั้น กำรแพทย์แผนไทยก็ค่อยๆ ต่อ 
ลมหำยใจฟ้ืนคนืชพีอย่ำงช้ำๆ แผนพฒันำเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 7 และ 8 ระบุให้มีกำรส่งเสริม 
สุขภำพ และพัฒนำภูมิปัญญำกำรรักษำพยำบำลแบบ
พื้นบ้ำน เช่น แพทย์แผนไทย สมุนไพร กำรนวด โดยให้
ประสำนเข้ำกับกำรแพทย์แผนปัจจุบัน มีกำรสนับสนุน
กำรพฒันำเภสชักรรมและกำรแพทย์แผนไทยอย่ำงจรงิจงั 
ด้วยงบประมำณปีละไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 2 ของงบประมำณ
ด้ำนสุขภำพ3 ในช่วงสิบปีที่ผ่ำนมำจึงก้ำวหน้ำและเป็น
ระบบมำกยิง่ขึน้ จำก “ศนูย์ประสำนงำนกำรแพทย์และ
เภสัชกรรมแผนไทย” สังกัดกองแผนงำนในปี 2532  
มำสู ่“สถำบนักำรแพทย์แผนไทย” สงักดักรมกำรแพทย์
ในปี 2536 จนกระทัง่มำถงึ “กรมพฒันำกำรแพทย์แผน
ไทยและกำรแพทย์ทำงเลอืก” ในปี 2545 จนถงึปัจจบุนั

หลากหลายมาตรการสนับสนุน

กำรแพทย์แผนไทยได้รับกำรประคับประคอง
สนบัสนนุให้กลบัมำเป็นส่วนหนึง่ของระบบกำรแพทย์ไทย
ด้วยมำตรกำรต่ำงๆ ดังนี้ 

(1) บรรจยุำสมนุไพรไทยเพิม่ในบญัชยีำหลกัแห่ง
ชำติ พ.ศ. 2553 เป็น 71 รำยกำร ให้สำมำรถสั่งจ่ำย
ในโรงพยำบำลแผนปัจจบุนัได้ ข้ำรำชกำรสำมำรถใช้สทิธิ
เบกิ ประชำชนทัว่ไปสำมำรถใช้สทิธิในระบบประกนัสงัคม
และระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำได้4

(2) จัดท�ำแผนคุ ้มครองสมุนไพรไทยในพื้นที่ 
เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555-2557 ในพื้นที่อุทยำน 7 แห่ง 
เพื่อป้องกันถิ่นก�ำเนิดของสมุนไพรถูกท�ำลำย5

(3) ออกหนงัสอืรบัรองหมอพืน้บ้ำนทีม่ปีระสบกำรณ์ 
กำรรักษำจนได้รับกำรยกย่องจำกชุมชน แต่ยังไม่มี 
ใบประกอบโรคศิลปะกว่ำ 5 หมื่นคน ภำยใต้เงื่อนไขที่
ก�ำหนด เพื่อยืนยันกำรมีตัวตนและรวบรวมองค์ควำมรู้ 
คุ้มครองภูมิปัญญำมิให้หำยสำบสูญ หรือถูกต่ำงชำติ 
น�ำไปดัดแปลง ฉกฉวยประโยชน์6

(4) ส่งเสรมิให้มกีำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลอืกในระบบบรกิำรของโรงพยำบำลในสงักดักระทรวง 
สำธำรณสขุทกุระดบั 10,851 แห่งทัว่ประเทศ โดยเฉพำะ
กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรค กำรดูแลบ�ำบัด
รกัษำสขุภำพเบือ้งต้นแก่ผูป่้วยโรคเรือ้รงั ผูส้งูอำย ุและ
ผู้พิกำร และส่งเสริมให้โรงพยำบำลใช้ยำแผนไทยใน
บัญชียำหลักแห่งชำติ 71 รำยกำร เพื่อทดแทนและลด
กำรใช้ยำแผนตะวันตกให้ได้ปีละกว่ำ 5,000 ลำ้นบำท7

(5) ข้อเสนอล่ำสดุในปี 2554 คอื จดัตัง้ “สถำบนั
ยำแผนไทยแห่งชำต”ิ บรหิำรงำนโดยคณะกรรมกำรทีม่ำ
จำกทัง้ส่วนรำชกำรและเอกชน และ “โรงงำนกลำงผลติ
ยำสมุนไพร” เพิ่มศักยภำพให้ผู ้ผลิตยำสมุนไพรซึ่ง 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนำดเล็ก เพื่อน�ำไปสู่กำรยกระดับ
มำตรฐำนสนิค้ำให้สำมำรถแข่งขนักบัต่ำงชำต ิโดยเฉพำะ
จนีกบัอนิเดยีทีถ่อืเป็น “เดีย่วมอืหนึง่-มอืสอง” ในวงกำร
ยำสมุนไพรโลก8

มำตรกำรสนับสนุนส่งเสริมข้ำงต้น นับเป็นกำร 
“มำถูกทำง” ส�ำหรับกำรฟื้นคืนชีพให้กับกำรแพทย์แผน
ไทย ทีถ่กูกดีกนัออกจำกวถิชีวีติของคนไทยรุน่ใหม่มำเป็น
เวลำนำน ย่ำงก้ำวส�ำคญัทีอ่ำจเปรยีบเป็น “รุง่อรณุแห่ง
ควำมหวงัครัง้ใหม่” ทีจ่ะช่วยต่อยอดกำรแพทย์แผนไทย
ให้กลบัมำเป็นทีย่อมรบัของสำธำรณชนคนไทยในวงกว้ำง
ได้อีกครั้ง ก็คือกำรจัดตั้ง “โรงพยำบำลแพทย์แผนไทย
เต็มรูปแบบ” นั่นเอง

รุ่งอรุณแห่งความหวังครั้งใหม่

สบิกว่ำปีทีผ่่ำนมำ แม้กำรแพทย์แผนไทยจะได้รบั
ควำมสนใจมำกขึ้น ทั้งด้วยกำรปรับกระบวนทัศน์ด้ำน
กำรพฒันำทีเ่น้นกำรพึง่ตนเองมำกขึน้หลงัวกิฤตเิศรษฐกจิ 
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของคนไทย โดยเฉพำะค่ำยำ  
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ที่ ใช้ “ยำน�ำเข้ำ” สงูถงึ 2 ใน 3 ด้วยมลูค่ำกว่ำ 1.3  
แสนล้ำนบำท ในช่วงปี 2552-25549 ขณะที่ “ยำฝรั่ง” 
ถูกตั้งค�ำถำมมำกขึ้น ทั้งในด้ำนคุณภำพ ผลข้ำงเคียง 
รำคำที่แสนแพงเพรำะสิทธิบัตร10 และกลอุบำยที่ ไม่
ซือ่สตัย์และเอำรดัเอำเปรยีบผูบ้ริโภค11 รวมถงึกำรปรบั
กระบวนทัศน์ด้ำนสุขภำพที่ผู้คนหันมำใส่ใจสุขภำพกำย 
สุขภำพใจกันมำกขึ้น

แต่ “แพทย์แผนไทย” ก็ยังเป็นเพียงบริกำรส่วน
เลก็ๆ ในโรงพยำบำลทีค่วบคู่ไปกบักำรรกัษำด้วยแพทย์
แผนปัจจบุนัเป็นหลกั มสีดัส่วนกำรใช้บรกิำรไม่มำก อตัรำ
กำรใช้ยำสมุนไพรมีเพียงร้อยละ 1.8 ของยำทั้งหมด12

แนวคิดในกำรจัดตั้งโรงพยำบำลเพื่อให้บริกำร
กำรแพทย์แผนไทยอย่ำงเป็นระบบจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหมอพื้นบ้ำน นักศึกษำ 
นกัวชิำกำร น�ำไปสูก่ำรวจิยัต่อยอดเพิม่ประสทิธภิำพกำร
รกัษำให้เป็นทีย่อมรบัแก่สงัคมทัว่โลก ตลอดจนเป็นแหล่ง
วิจัย ส่งเสริมกำรใช้ยำไทย สมุนไพรไทย และอนุรักษ์
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์พื้นบำ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
นัน่กค็อื “โรงพยำบำลกำรแพทย์แผนไทยจงัหวดัสกลนคร”  
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลปลำไหล อ�ำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 
เป็นโรงพยำบำลขนำด 30 เตียง แบ่งพื้นที่เป็นอำคำร 
ผู้ป่วยและพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ ในกำรปรุงยำ วำง
ศิลำฤกษ์ไปเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2553 ก�ำหนดแล้ว
เสร็จในปี 2555 

โรงพยำบำลนี้มีคณะกรรมกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น
ด้ำนสุขภำพแห่งชำติ ที่คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
(คสช.) แต่งตั้งให้กำรสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนเต็มที่ 
เพรำะสอดคล้องกับทิศทำงระบบสุขภำพที่ระบุไว้ ใน
ธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2552  
ภำยใต้ พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ข้อ 60  
ทีร่ะบใุห้มีโรงพยำบำลแพทย์แผนไทยต้นแบบทีม่มีำตรฐำน  
ทั้งกำรบริกำร กำรศึกษำวิจัย และฝึกอบรมบุคลำกร
อย่ำงน้อยภำคละ 1 แห่ง13 โรงพยำบำลแห่งนี้ถือเป็น 
โรงพยำบำลต้นแบบในส่วนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่น่ำสนใจก็คือ โรงพยำบำลแพทย์แผนไทยแห่ง
แรกของประเทศนี้ มิได้เกิดขึ้นจำกนโยบำยของรัฐ หรือ
กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนรำชกำรใดๆ รวมทั้งมิได้
ของบประมำณจำกทำงกำรอีกด้วย แต่เกิดจำกควำม
ร่วมแรงร่วมใจภำยใต้รูปแบบควำมสัมพันธ์ดั้งเดิมของ
สงัคมไทย คอื “บ้ำน-วดั-โรงเรยีน” อย่ำงแท้จรงิ นัน่คอื 
ควำมต้องกำรและควำมพร้อมของชำวสกลนครในฐำนะ
ทีเ่ป็น “แหล่งภมูปัิญญำท้องถิน่ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย” 
เนื่องจำกมีหมอพื้นบ้ำนถึง 1,368 คน นักวิชำกำร  
43 คน ผู้ประกอบโรคศิลปะสำขำกำรแพทย์แผนไทย  
108 คน และมีควำมพร้อมของทรัพยำกรสมุนไพร ซึ่ง
นอกจำกจะมีโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ 
สยำมบรมรำชกุมำรีแล้ว ยังมีสมุนไพรในป่ำธรรมชำติ
บนเทือกเขำภูพำนอีกด้วย14 

งบประมำณก่อสร้ำงจ�ำนวน 98 ล้ำนบำท ได้รับ
กำรสนับสนุนจำกหลวงปู่แฟบ สุภัทโท เจ้ำอำวำส 
วัดป่ำดงหวำย จ�ำนวน 23 ลำ้นบำท จัดสร้ำงในพื้นที่ 
58 ไร่ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
วิทยำเขตสกลนคร โรงพยำบำลแห่งนี้จะใช้ฝึกอบรม
นกัศกึษำหลกัสตูรกำรแพทย์แผนไทยบณัฑติ และจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรจัดกำรเบื้องต้นก่อนที่จะด�ำเนินกำร
ในรูปของมูลนิธิต่อไป

น�าร่องโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย 

อีก 9 แห่ง

หลงัจำกทีภ่ำคประชำสงัคมแห่งจงัหวดัสกลนคร
เป็น “ทัพหน้ำ” บุกเบิกโรงพยำบำลแพทย์แผนไทย 
แห่งแรกของประเทศ ภำครฐั โดยกระทรวงสำธำรณสขุ
ก็ได้เคลื่อน “ทัพเสริม” ด้วยกำรคัดเลือกโรงพยำบำล  
9 แห่ง เป็นต้นแบบกำรให้บริกำรแพทย์แผนไทยเต็ม 
รูปแบบเป็นครั้งแรกของประเทศ ให้บริกำรตรวจรักษำ
ผู้ป่วยทุกสิทธิกำรรักษำ ด้วยกำรแพทย์แผนไทยผสม
ผสำนกับกำรแพทย์แผนปัจจุบันตำมควำมสมัครใจ 
ของผู้ป่วย โดยใช้ยำไทย ทั้งยำเดี่ยวและสูตรต�ำรับที่มี 
ส่วนผสมสมุนไพรหลำยตัว ที่มีอยู่ทั้งในและนอกบัญชี 
ยำหลักแห่งชำติ ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ 209 รำยกำร

55-03-004 Th_001-120_J.indd   70 6/3/2012   18:21



7110 สถานการณ์เด่นทางสขุภาพ

โรงพยำบำลทัง้ 9 ได้แก่ โรงพยำบำลพระปกเกล้ำ 
จังหวัดจันทบุรี, โรงพยำบำลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, 
โรงพยำบำลวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว, โรงพยำบำล
วฒันำนคร จงัหวดัสระแก้ว, โรงพยำบำลขนุหำญ จงัหวดั
ศรสีะเกษ, โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชเด่นชยั จงัหวดั
แพร่, โรงพยำบำลเทิง จังหวัดเชียงรำย, โรงพยำบำล
ท่ำโรงช้ำง จงัหวดัสรุำษฎร์ธำน ีและทีก่รงุเทพมหำนคร
คือ สถำบันกำรแพทย์แผนไทย กรมพัฒนำกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ใช้งบประมำณในกำร
พัฒนำแห่งละ 1 ล้ำนบำท รวมถึงจัดส่งบุคลำกรด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย อำทิ แพทย์แผนไทย แพทย์ 
แผนไทยประยุกต์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ เพิ่ม 
แห่งละประมำณ 18 คน 

โดยจะมีกำรประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อปรับ 
รปูแบบให้เหมำะสม หำกได้รบักำรตอบรบัจำกประชำชน
กจ็ะเปิดเป็นโรงพยำบำลแพทย์แผนไทยโดยเฉพำะ และ
พัฒนำเป็นศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะโรคก่อนจะขยำยผล 
ใช้ทั่วประเทศต่อไป15

กำรแพทย์แผนไทยจงึดจูะมชีวีติชวีำมำกขึน้เรือ่ยๆ 
ด้วยมูลค่ำกำรใช้ยำสมุนไพรในสถำนบริกำรสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุขในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 391 ล้ำน
บำท สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถึง 16 แห่ง16 
เปิดสอนวชิำแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยกุต์ 
ขณะที่ โรงพยำบำลทั้งของรัฐและเอกชนหลำยแห่ง 
เปิดบรกิำรแพทย์แผนไทยให้เป็นทำงเลอืกหนึง่ของผูป่้วย

บนทางเดินที่มีขวากหนาม

แม้ทุกสิ่งทุกอย่ำงจะดูมีแนวโน้มสดใส แต่ยังมี 
ข้อห่วงใยถงึปัญหำและอปุสรรคทีอ่ำจ ‘บอนไซ’ ให้แพทย์
แผนไทยไม่สำมำรถเติบโตได้อย่ำงที่ตั้งควำมหวังไว้  
ซึ่งล้วนแต่เป็น ‘เรื่องใหญ่-แก้ยำก’ นั่นคือ

(1) ต่างชาติฉกภูมิปัญญา-วัตถุดิบ สมุนไพร
และภมูปัิญญำท้องถิน่ถอืเป็น ‘วตัถดุบิและปัจจยักำรผลติ’ 
ส�ำคัญ ที่ต้องได้รับกำรคุ้มครองปกป้อง แต่กลับเผชิญ
กบักำรแย่งชงิฉกฉวยตลอดเวลำ โดยเฉพำะจำกประเทศ
ต่ำงๆ ที่อำศัยควำมเหนือกว่ำทำงเทคโนโลยี กฎหมำย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ใช้สำรพัดกรรมวิธีที่เข้ำข่ำย  

‘ไม่ได้ด้วยเล่ห์ ก็เอำด้วยกล’ ขณะที่ ไทยเรำเองก็ ‘อ่อน’ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของทรพัยำกร
ทีม่ ีไม่มมีำตรกำรปกป้องคุม้ครองจำกภำครฐั ฯลฯ ท�ำให้
ต้องตกเป็นรองหรือเสียเปรียบตลอดมำ ดังกรณี 
ข้ำวหอมมะล,ิ เปล้ำน้อย, กวำวเครอื, มงัคดุ ฯลฯ ล่ำสดุ
คือท่ำฤำษีดัดตน17

นำงกัญจนำ ดีวิเศษ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักคุ้มครอง
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนำ
แพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวง
สำธำรณสขุ ระบวุ่ำ ภมูปัิญญำไทยเสีย่งทีจ่ะถกูต่ำงชำติ
จดลิขสิทธิ์ตลอดเวลำ จึงเฝ้ำระวังพืชสมุนไพร 13 ชนิด 
เช่น มังคุด กวำวเครือ ขมิ้นชัน เป็นต้น และภูมิปัญญำ
ไทย 2 ชนิด คือ นวดแผนไทยและท่ำฤำษีดัดตน และ
แม้จะมี พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำทำง 
กำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 บงัคบัใช้มำกว่ำสบิปีแล้ว 
แต่ยังไม่มีกฎหมำยลูก หรือประกำศกระทรวงที่ก�ำหนด
ให้มีกำรจดทะเบียนทรัพย์สินทำงปัญญำ เพื่อคุ้มครอง
พืชสมุนไพรหรือภูมิปัญญำพื้นบ้ำนของไทย18 ขณะที่ 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำก็เรียกร้องให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องรวบรวมรำยชื่อภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย จัดท�ำ
เป็นฐำนข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ ในกำรปกป้อง
คุ้มครอง19

(2) “ความเชื่อ” ของผู ้คน สิ่งที่กำรแพทย์ 
แผนไทยต้องเผชญิคอื กำรได้รบัควำมเชือ่ถอืไว้ ใจให้ร่วม
เป็นทำงเลือกของกำรรักษำเช่นเดียวกับกำรแพทย์ 
ตะวันตก โดยเฉพำะในยุคโลกำภิวัตน์ที่มี โรคอุบัติใหม่ 
ซึ่งมีลักษณะระบำดข้ำมชำติ ทั้งโรคซำร์ส ไข้หวัดนก  
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ฯลฯ เมื่อกำรแพทย์ตะวันตก 
ไม่สำมำรถรบัมอืกบัปัญหำนี้ ได้ทนัท่วงท ีกำรหนักลบัไป
หำสมนุไพรไทยจงึกลำยเป็นก้ำวย่ำงส�ำคญัทีจ่ะต้องเร่ง
พัฒนำสรรพคุณ และสรำ้งควำมเชื่อมั่นไว้ ใจให้เกิดขึ้น

(3) “อคติ” ของแพทย์ ผู้เป็นแพทย์ทั้งหมด 
ของไทยผ่ำนกำรศึกษำอบรมจำกหลักสูตรกำรแพทย์
ตะวันตก ที่มีแนวคิดในกำรระบุโรค สำเหตุ และ 
กำรรักษำแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิงจำกกำรแพทย์แผนไทย 
ทีส่�ำคญัคอือคตทิำงกำรแพทย์ ทีเ่ชือ่ว่ำกำรแพทย์ตะวนั
ตกนัน้ ดกีว่ำ ถกูต้องกว่ำ จรงิกว่ำ เพรำะสำมำรถพสิจูน์
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ทดลองได้ตำมหลกัวทิยำศำสตร์ และดแูคลนกำรแพทย์
ทำงเลือกอื่นๆ วำ่เป็นเพียง ‘ควำมเชื่อ’ หรือเป็นเพียง  
‘ส่วนเสริม’ ในกำรรักษำเท่ำนั้น 

“แพทย์ไทยแผนปัจจบุนัมคีวำมรูเ้รือ่งยำสมนุไพร
น้อยมำก ประกอบไม่แน่ ใจว่ำ ยำแผนโบรำณจะมี 
ควำมสำมำรถก�ำรำบโรคภยัไข้เจบ็ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
แพทย์ส่วนใหญ่ไม่มคีวำมถนดัด้ำนนี ้จงึไม่แปลกที่ ไม่กล้ำ
ใช้” นำยแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขำ นำยกแพทยสภำ
อธิบำย20 ขณะที่นำยแพทย์สมหมำย ทองประเสริฐ 
แพทย์ไทยผู้เชี่ยวชำญเรื่องสมุนไพรมองว่ำ แม้สังคม 
จะยอมรับแพทย์แผนไทยมำกขึ้น แต่ในหมู่แพทย์แผน
ปัจจุบันตำมโรงพยำบำลนั้น ยังคงปฏิเสธหรือต่อต้ำน
กำรรักษำแบบแผนไทยรวมทั้งแพทย์ทำงเลือกอื่นๆ 

“ถ้ำไปหำหมอตำมโรงพยำบำลแล้วถำมว่ำกินยำ
สมุนไพรได้ไหม เขำจะด่ำเอำเลย หลำยรำยมำรักษำ
มะเรง็เต้ำนมกบัผมแล้วกลบัไปโรงพยำบำล หมอไม่ยอม
อัลตรำซำวนด์ ให้ เพรำะมำรักษำกับหมอแผนไทย  
ต่อต้ำนกันน่ำดู มียุคหนึ่งที่กระทรวงสำธำรณสุขสั่งให้
ทุกโรงพยำบำลปลูกพืชสมุนไพร เดี๋ยวนี้แปลงสมุนไพร
หำยไปหมดแล้ว ปลูกไปก็เท ่ำนั้น เพรำะหมอใน 

โรงพยำบำลเขำไม ่ ใช ้” นำยแพทย์สมหมำยเล ่ำ
ประสบกำรณ์ตรงให้ได้รับรู้21

สร้างทางเลือกเพื่อทางรอด

กำรตั้ ง โรงพยำบำลแพทย ์แผนไทยอย ่ำง 
เป็นทำงกำรถอืเป็นก้ำวย่ำงส�ำคญัของกำรสร้ำงทำงเลอืก
ในกำรรักษำให้กับประชำชน ด้วยควำมหวังว่ำจะเป็น 
ทำงรอดให้กับประเทศด้วย โดยเฉพำะกำรพึ่งพิงยำ 
จำกบรรษัทข้ำมชำติ เพื่อไม่ให้เกิดภำวะ ‘ยำหมอฝรั่ง
ขำดแคลน’ เช่นสงครำมโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องผลิตยำ 
แผนตะวันตกจำกสมุนไพรในท้องถิ่น 

และสิ่งส�าคัญของการลงหลักปักฐานให้กับ 
การแพทย์แผนไทย ควบคู่ไปกับการสร้างโรงพยาบาล
แพทย์แผนไทยก็คือ การก�าจัดอคติ และเปิดใจกว้าง 
ให้กับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ต่างก็เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของอารยธรรมมนุษย์ทั้งสิ้น 
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