บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
ปจ จุ บัน ปญหาสุ ขภาพของประชากรไทย เปนประเด็น ที่ไ ดรับความสนใจจากทาง
ภาครัฐ และหนวยงานตางๆ อยางกวางขวาง โดยเฉพาะจากภาครัฐมีการกําหนดนโยบายดาน
สุ ข ภาพ และหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแก ค นไทย รวมทั้ ง การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพที่ สื่ อ ถึ ง การ
ตระหนั ก ต อ ความสํ า คั ญ ในการป อ งกั น และการแก ป ญ หาด า นสาธารณสุ ข ระดั บ มหภาค
ขณะเดียวกันหนวยงานที่เกี่ยวของในภาคเอกชนรวมถึงสื่อประเภทตางๆ ก็ไดรับความคาดหวังจาก
สาธารณชนใหมีบทบาทตอการพัฒนาระบบสุขภาพโดยองครวมของประชาชนดวยอันจะเห็น
ไดจ ากการกํา หนดสุข ภาวะที่ดีเ ป น วาระแห งชาติ การสรา งประเด็น การนําเสนอข าวสารโดย
สื่อมวลชนอยางตอเนื่องจนกลายเปนกระแสแหงความสนใจของสาธารณชน สถานการณดังกลาว
กอใหเกิดกระแสปลุกเราใหคนหันมาสนใจในการสรางเสริมสุขภาพใหแข็งแรงแทนการดูแลเฉพาะ
เมื่อเจ็บปวย ในลักษณะของการ “สรางนําซอม” ซึ่งการรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองจากแหลงที่
เชื่อถือไดจึงเปนปจจัยสําคัญสําหรับกระตุนใหเกิดความตื่นกลัว ความตระหนักในการสรางคานิยม
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้นจึงกลาวไดวาการสื่อสารจึงเปน “เครื่องมือ” สําคัญการสราง
เสริมสุขภาพแนวใหม (พนา ทองมีอาคม และเพ็ญพักตร เตียวสมบูรณ, 2551)
การสื่อสารสุขภาพนั้น คือการสนับสนุนใหบุคคลตระหนักถึงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
การสงเสริมใหบุคคลนั้นมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได โดยการสนับสนุนใหคนเขาถึง
แนวทางในการปองกัน/รักษา และกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการปฏิบัติ เพื่อใหอัตราเสี่ยงตอการ
เกิดขึ้นนอยที่สุด Kreps & Thornton (อางถึงใน Kreps, 2001, p.63) ในสังคมไทย พบวาหลายๆ ฝาย
มักมองวาการสื่อสารสุขภาพเกี่ยวของกับกิจกรรมการสื่อสารในระดับชุมชน และสังคมในประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาสุขภาพ โรคเรื้อรังและอาการเจ็บปวยตางๆ มากกวาการใหสรางเสริม
สุขภาพ ซึ่งขัดกับคําจํากัดความของการสื่อสารสุขภาพที่เนนการปรับวิธีคิดเกี่ยวกับสุขภาพดี ไมใช
วิธีการแกไขปญหาอาการเจ็บปวยที่จะตองพึ่งพาวิทยาการทางการแพทยเทานั้น แตสุขภาพคือ
อํานาจในการตัดสินใจในการดูแล สงเสริมสุขภาพของตนเอง อันนําไปสูการกําหนดความหมาย
ของการมีสุขภาพดีที่ไมใชเพียงแตอาการเจ็บปวย แตสุขภาพเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต
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“อโรคยา ปรมา ลาภา” เป น พุ ท ธภาษิ ต ที่ มี ค วามหมายว า การไม มี โ รค เป น ลาภ
อัน ประเสริฐ เป นแสดงใหเ ห็ นว า “สุขภาพ” เป น สิ่งที่สําคั ญในปจ จัยขั้น พื้น ฐานแหงชีวิตและ
ความสําเร็จ อันเปนสุดยอดปรารถนาของมนุษยทุกคนที่ตางจะมีสุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง ไมมี
อาการเจ็บปวย ทั้งทางรางกายและจิตใจ และมีพฤติกรรมที่สงเสริมใหมีสุขภาวะที่ดีขึ้นตามลําดับ
หรือจนเปนที่นาพอใจของเจาของสุขภาพ ซึ่งความหมายของพุทธภาษิตนี้มีความสอดคลองกับ
จํากัดความขององคการอนามัยโลก (2541) ที่วา “สุขภาพ” หมายถึง สุขภาวะอันสมบูรณ และมี
ความเปนพลวัตรทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญาณ และไมใชเพียงปราศจากโรคเทานั้น อาจกลาว
ได ว า การนิ ย ามความหมายของสุ ข ภาพขององค ก ารอนามั ย โลก ต อ งการแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสมบูรณของสุขภาพทั้ง 4 มิติ ประกอบดวย สุขภาพกาย คือ การมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
สุขภาพจิต คือ การมีจิตที่เปนสุข ไมเครียด มีเมตตา กรุณา มีสติมีสมาธิ สุขภาพสังคม คือ การอยู
รวมกันดวยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทํางาน อยางสงบสันติสุข และสุขภาพจิตวิญญาณ คือ
ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากการมีจิตใจสูงเขาถึงความจริงทั้งหมด ลดละเลิกความเห็นแกตัว
มุงเขาถึงสิ่งที่สูงสุดของความเชื่อแตละบุคคลนั้น มีการเกื้อหนุนและเชื่อมโยงสงผลซึ่งกันและกัน
และมีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนไปตามปจจัยแวดลอมที่มีความเกี่ยวของกับสุขภาพ
อยางไรก็ตามสุขภาพจะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในแบบพลวัตรซึ่งขึ้นอยูกับ
ความสลับซับซอนของปจจัยที่เขามีความสัมพันธในการกําหนดสุขภาพทั้งดานบอกและดานลบ
ของแตละบุคคลที่นอกเหนือจากอาการเจ็บปวยอันเกิดจากเชื้อโรคและอาการเจ็บปวยตางๆ แตเปน
ผลกระทบตอสุขภาพตามโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหผูคนในสังคมเกิดความไมเทา
เทียมกันทางสังคม อาทิ รายไดต่ําไมเพียงพอตอการดํารงชีพ ความไมเทาเทียมกันในการเขาถึง
ระบบบริการดานการแพทย ความไมเทียมกันในการเกิดโรคใหมๆ ความไมเปนธรรมในการตาย
จากโรคที่ไมเปนที่ยอมรับในการรักษาทางการแพทย และการไมไดรับบริการทางการแพทยที่มี
ประสิทธิผล เปนตน อาจถือไดวา “สุขภาพ” เปนผลความสัมพันธกับปจจัยเชิงโครงสรางทางสังคม
อาทิ ปจจัยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงเทคโนโลยี และการสื่อสาร เปนตน หรือ
เรียกปจจัยเหลานี้วา “ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม” (Social Determinants of Health- SDH)
“ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม” (Social Determinant of Health -SDH) เปนผลมาจากมติ
ของสมัชชาองคการอนามัยโลกในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพใหม ที่ตองการระบุปจจัย
ทางสังคมกําหนดสุขภาพ หรือแนวทางการพัฒนาสุขภาพที่ทําใหทิศทางการพัฒนาสุขภาพของ
องค ก ารอนามั ยโลกและประเทศสมาชิกเปลี่ ยนไป โดยการเปลี่ย นทิ ศทางครั้งนี้ถือว าเป น การ
เปลี่ ย นแปลงครั้ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด ครั้ ง หนึ่ ง เพราะว า เป น การเปลี่ ย นแปลงคํ า นิ ย ามป ญ หาจากการ
ตั้งคําถามวา “ทําไมจึงปวย” มาเปน “ทําไมคนกลุมนี้จึงปวยมากกวาคนกลุมอื่น” และเปลี่ยนคําตอบ
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“จากเชื้อโรคหรือสิ่งแวดลอมเปนสาเหตุของการเจ็บปวยมาเปนคําตอบทางสังคม” แทน อาจกลาว
ไดวา “ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม” คือ ความไมเปนธรรมทางสุขภาพถูกกําหนดโดยความสัมพันธ
ทางสังคมที่ไมเปนธรรมซึ่งบิดเบือนทําใหเกิดการกระจายทรัพยากรเงินและอํานาจอยางไมเปน
ธรรม ผานโครงสรางทางสังคมหรือสถาบันทางสังคมรวมทั้งสถาบันสุขภาพที่ไมเปนธรรมดวย”
(สุพจน เดนดวง, 2553) ทําใหเห็นวา ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม คือเงื่อนไขที่สงผลใหเกิดชองวาง
ทางสุขภาพทางผลตอการมีสุขภาวะที่ดีของคนในสังคมไมเทาเทียมกันอันเปนผลสืบเนื่องมากจาก
ความสัมพันธเชิงโครงสรางทางสังคม
จากรายงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2557)
ประจําป 2556 พบวา ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม เปนองคประกอบ
ของตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม และมีการคาดการณถึงแนวโนมอาการเจ็บปวยใน 10 ปขางหนา
คือในป 2562 จะมีการเปลี่ยนจากโรคติดเชื้อไปเปนโรคไมติดเชื้อเรื้อรัง อาทิ โรคมะเร็งตับ และ
หลอดเลือดสมอง เปนสาเหตุการตายของเพศชายที่พบสูงสุด และขณะที่ โรคเบาหวาน หลอดเลือด
สมอง และมะเร็งปากมดลูกจะเปนสาเหตุการตายของเพศหญิงที่พบสูงสุด โดยรายงานฉบับขางตน
นี้เปนการแสดงใหเห็นวาอาการเจ็บปวยหรือสุขภาพที่มีผลมาจากความสัมพันธระหวางบุคคลกับ
สภาพแวดล อม รวมถึ งระบบบริ การสุข ภาพที่ ถือเปน ตัว กํา หนดสุข ภาพเชิงสังคมอัน สงผลตอ
สุขภาพของคนในสังคมและเปาหมายในการกําหนดทิศทางของสุขภาพของคนในประเทศ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในป จ จุ บั น ของประเทศไทยเป น ระบบสุ ข ภาพที่ ยึ ด หลั ก ของ
การแพทยแผนปจจุบัน กลาวคือ เนนที่วิธีการรักษาสุขภาพ อาการเจ็บปวยเฉพาะสวนของรางกาย
ดวยการตรวจวินิจฉัยโรคดวยเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทย เพื่อสราง
ความมั่นยําและความมั่นใจในการรักษาสุขภาพที่อยูในอํานาจดุลพินิจการตัดสินใจเลือกวิธีการ
รักษา บําบัดอาการเจ็บปวย เปนผูกําหนดโดยแพทยแผนปจจุบัน ประกอบกับการมีนโยบาย การ
สนับสนุนจากทางภาครัฐ ตั้งแตการปฏิรูปประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5 จนถึงปจจุบัน ที่พัฒนา
ระบบการศึกษา การสงเสริมการใชบริการ และการออกนโยบายที่เอื้อประโยชนวงการแพทยแผน
ปจจุบัน เชนกรณีการกําเนิดโรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียนแพทยาลัยที่มีการผลิตแพทยแผน
ตะวั น ตกหรื อ แพทย แ ผนป จ จุ บั น เพื่ อ รองรั บ การปฏิ รู ป ประเทศอั น ส ง ผลต อ การทั ด เที ย ม
อารยประเทศ การออกกฎหมายตราพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะการแพทยแผนปจจุบัน
และการจํากัดสิทธิของระบบการแพทยอื่นๆ ที่มิใชวิทยาศาสตรการแพทยอยางการแพทยแผนไทย
ไมใหเปนระบบบริการสุขภาพหลัก ซึ่งเปนหลักฐานยืนยันไดวา การแพทยแผนปจจุบัน ไดรับการ
กําหนดใหเปนวิธีการรักษาสุขภาพในระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศไทย
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ถึงแมวาการแพทยแผนปจจุบันจะไดนาํ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทยมาใช
เพื่อการดูแลรักษาโรคและอาการเจ็บปวยตางๆในระบบบริการสุขภาพ แตกลับพบวาไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของคนในสังคมไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง อันเนื่องจากการแพทยแผน
ปจจุบันมุงเนนการรักษามากกวาสรางเสริมสุขภาพ คาใชจายที่แพงจากการใชเทคโนโลยีการแพทย
ที่ไมเหมาะสม การใชยาที่ฟุมเฟอยโดยขาดการควบคุมทางการตลาด ภาวะคาใชจายที่สงผลกระทบ
ตอภาระคาครองชีพของคนในสังคม โดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอย หรือยากจนก็จะขาดโอกาสในการ
เขาถึงระบบบริการสุขภาพได อีกทั้งการการกระจุกบุคลากรทางการแพทยที่อยูในกรุงเทพและ
ตามหั ว เมื อ งใหญ ๆ สง ผลตอ การเขาถึง ระบบบริ ก ารสุขภาพนั้น เกิ ด การกระจุ ก ตั ว ตามไปด ว ย
(คะนองยุทธ กาญจนกูล, 2554) อันกอใหเกิดชองวางทางสุขภาพที่สงผลตอผูที่มีรายไดนอย หรือ
อยูหางไกลจากเมืองใหญๆนั้นไมสามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพหลักไดอยางเทาเทียมผูอื่น
จากขอมูลสุขภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ป 2556 พบวา ผูที่มีรายไดนอยมีโอกาส
เขาถึงบริการดานสุขภาพมากขึ้น โดยในป 2555 ประชากรมีหลักประกันสุขภาพ จํานวน 64.59
ลานคนครอบคลุมรอยละ 99.90 ของประชากร แตการบริการสาธารณสุขยังคงมีปญหาดานคุณภาพ
และความเหลื่อมล้ําในการกระจายทรัพยากรทางการสาธารณสุขระหวางพื้นที่อยูมาก โดยในป
2553 พบว า ในเขตกรุ ง เทพฯ มี สั ด ส ว นของแพทย 1 คนต อ ประชากร 1,052 คน ขณะที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดสวน แพทย 1 คน ตอประชากร 4,947 คน ดานครุภัณฑทางการแพทยและ
สถานบริการขนาดใหญยังคงกระยังคงกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และภาคกลาง สวนภาคอีสาน
มีความกระจุกตัวนอยที่สุด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2557)
เปนการแสดงถึงชองวางทางสุขภาพที่สงผลตอความไมเทาเทียมในการเขาถึงและการไดรับบริการ
สุขภาพที่แตกตางกัน ประกอบกับการแพทยแผนปจจุบันยังไมสามารถตอบความตองการในการ
รัก ษาอาการเจ็บ ป ว ยดว ยโรคได และนํา ความทุ ก ข ท รมานมาให ผูป ว ย ทํ า ให เ กิ ด การแสวงหา
ทางออกของปญหาสุขภาพจากบริการสุขภาพกระแสหลัก มุงสูระบบบริการสุขภาพทางเลือก เพื่อ
ตอบสนองความตองการความเทาเทียมทางสุขภาพ
ระบบสุขภาพทางเลือก คือ แนวคิด และแบบแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความ
เจ็บปวยที่แตกตางออกไปจากการแพทยแผนปจจุบัน อาจเรียกรวมๆ กันไดวา เปนศาสตรแหง
สุขภาพทางเลือก (Alternative Health) หรือ การแพทยทางเลือก (Alternative medicine) โดยหนึ่งใน
ศาสตรแหงสุขภาพทางเลือกนี้ คือ “การแพทยแผนไทย” ที่กลุมคนในสังคมกลุมหนึ่งไดใชเปน
ทางออกดานปญหาสุขภาพของตน (สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556)
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“การแพทยแผนไทย” (Thai Tradition Medicine) เปนระบบการแพทยพื้นบานดั้งเดิม
ของไทยที่เกิดจากการเรียนรูสั่งสม ถายทอด และผสมผสานกับการแพทยอื่นๆที่เขามาสูสังคมไทย
เปนภูมิปญญาของบรรพชนในการดูแลรักษาสุขภาพ จึงมีความเหมาะสมกับสังคมไทยมากกวา
ระบบการแพทยอื่นๆ การแพทยแผนไทยมาจากปรัชญาพุทธศาสนา (ประทีป ชุมพล, 2541, น.4)
อิทธิพลของการแพทยอินเดีย และการแพทยแผนจีน (สมพร ภูติยานันต, 2542, น.3-9) กอนที่
การแพทยแผนตะวันตกจะเขามาพรอมกับการเผยแพรคริตศาสนา และเปนการแพทยกระแสหลัก
แทน เพราะไดนับการสนับสนุนหลายดาน ทั้งเมืองการปกครอง และความเปนวิทยาศาสตร ทําให
การแพทยแผนไทยคอยๆ เสื่อมความนิยมลงเรื่อยๆ แตไมเคยหมดไปจากสังคม ตอมาการแพทย
แผนไทยไดถูกรื้อฟนขึ้นมาใหม เมื่อองคการอนามัยโลกไดสงเสริมใหใชการรักษาแบบพื้นบานใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อกระจายการมีสวนรวมดานสุขภาพสูชุมชน หลังจากนั้นทิศทางการ
ทํางานของการะทรวงสาธารณสุขตอการแพทยแผนไทยคอยๆมีความชัดเจน และแนวโนมดีขึ้น
เรื่อยมา (สถาบันการแพทยแผนไทย, 2539, น.7) อาทิ มีการบรรจุระบบการแพทยแผนไทยเขาไวใน
โรงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา และไดยกระดับหนวยงานรับผิดชอบดานการแพทยแผนไทย
ขึ้นระดับกรม หลังจากปรับโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขใหม คือ กรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก (สุรพงษ สืบวงศลี (บรรยาย), 13 พฤษภาคม 2545, อางถึงใน สถาบัน
การแพทยแผนไทย, 2545) ประกอบกับ ภาครัฐไดมีการสงเสริมและสนับสนุนจากทางภาครัฐดวย
การกําหนดลงในการแพทยแผนไทยลงในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 ขึ้น
การกําหนดใหแพทยแผนไทยเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10
นั้น ถือเปนการกําหนดทิศการปฏิบัติโดยมี 5 ยุทธศาสตรอันไดแก การสรางและจัดการความรู การ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ การพัฒนากําลังคน การพัฒนาระบบยาไทยและยาจากสมุนไพร และ
การคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และในเวลาตอมามีการจัดทําแผนพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภู มิปญญาไท สุ ขภาพวิ ถีไ ท ฉบับที่ 2 ขึ้น (พ.ศ. 2555-2559) ยังคง
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรของฉบับที่1 แตเพิ่มในดานระบบบริการที่เนนระบบสุขภาพ
ชุมชน และเพิ่มในดาน “การสื่อสารสาธารณะ” รวมเปน 6 ประเด็นยุทธศาสตรที่เชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน เพื่อตระหนัก ถึงคุณคาและมีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุนการใช และการพัฒ นา
ภูมิปญญาทองถิ่นดานสุขภาพ การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก เพื่อ
การดู แ ลสุ ข ภาพด ว ยตนเองอย า งเหมาะสม ส ง ผลให เ กิ ด การสนั บ สนุ น จากทางภาครั ฐ ได นํ า
การแพทยแผนไทยเขาไปบรรจุอยูในการบริการสุขภาพของสถานพยาบาลของทางภาครัฐ และ
เอกชน
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อยางไรก็ตามการกําหนดทิศทางดังกลาวทําใหกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับ
สถานีอนามัยทั่วประเทศทั้งหมด จํานวน 9,750 แหง เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในป
2554 มีบริการทั้งดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ โดย
มุงใหโรงพยาบาลทุกระดับ ดําเนินการใหบริการผสมผสานกันระหวางการแพทยแผนปจจุบันกับ
การแพทยแผนไทย และสมุนไพรไทย พบวา ทั่วประเทศมีโรงพยาบาลในสังกัดเปดบริการดาน
การแพทยแผนไทย จํานวน 2,521 แหง มีบริการนวดไทยเพื่อการรักษา นวดไทยเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ การดูแลหลังคลอดการอบประคบสมุนไพรตอปมีประชาชนใชบริการกวา 1 ลานคน ซึ่ง
1 ใน 3 เปนผูใชบริการการนวด ในการพัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยใหไดมาตรฐาน
(กระทรวงสาธารณสุข, 2554)
ป จ จุ บั น มี ส ถานพยาบาลที่ ใ ห บ ริ ก ารแพทย แ ผนไทยและมี แ พทย แ ผนไทยประจํ า
แบงเปนระดับ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลที่มีบริการแพทยแผนไทยพื้นฐาน 4,769
แหง โรงพยาบาลชุมชน 616 แหง โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 72 แหง และโรงพยาบาลรัฐ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/โรงพยาบาลเอกชน 26 แหง มีบุคลากรแพทยแผนไทยในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 13,244 คน และมีสามารถใชสิทธิประโยชนบริการการแพทยแผน
ไทยในระบบหลักประกั นสุขภาพถวนหนา ประกอบดวย นวดไทย นวดประคบ อบสมุนไพร
ทั้งการบริการในสถานพยาบาล และการบริการเชิงรุกในชุมชน บริการฟนฟูสุขภาพแมหลังคลอด
ดวยการแพทยแผนไทย ไดแก นวด อบ ประคบ ทับหมอเกลือ แนะนําการดูแลหลังคลอด และการ
สั่งจายยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2556) แตใน
ความเปนจริงแลวเปนการสงเสริมสนับสนุนเชิงนโยบาย แตขาดการสงเสริมในทางปฏิบัติ ดั่งคํา
กลาวของของแพทยแผนไทยที่วา
“อํานาจการสั่งจายยาในโรงพยาบาลอยูที่แพทยแผนปจจุบัน ดังนั้นการจายยาแผนไทย
จึงมีโอกาสนอยมากแทบเปนศูนยเลยทีเดียว และแพทยแผนไทยที่อยูตามโรงพยาบาลทีไดแตเพียง
การนวดแผนไทยเทานั้น” และ “ถาโรงพยาบาลเอาแคการนวดผอนคลายไปไวในโรงพยาบาลแลว
บอกวานี่คือ แพทยแผนไทยที่ไดรับการสงเสริมตามนโยบายของรัฐแลวนั้น ก็คงไมจําเปนจะตองมี
แพทยแผนไทยประจําโรงพยาบาลก็ได เพราะวาเอาแคผูที่ฝกอบรมการนวด ที่ไดรับใบประกาศ
วิชาชีพไปนวดก็ได” (แพทยแผนไทย 1, การสื่อสารระหวางบุคคล, 13 พฤศจิกายน 2556)
จากประโยคข า งต น นี้ สื่ อ ให เ ห็ น ถึ ง ป ญ หาเชิ ง ปฏิ บั ติ ง านของแพทย แ ผนไทยใน
โรงพยาบาลสงผลตอความไมเทาเทียมในสิทธิความเปนแพทยเทียบเทากับแพทยแผนปจจุบัน
ทําใหแพทยแผนไทยสวนใหญเลือกเปดสถานพยาบาลแบบไมรับคางคืน หรือคลินิกขึ้นเพื่อรักษา
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ผูรับบริการการแพทยแผนไทยไดอยางเต็มรูปแบบ รวมถึงบางสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย
บางแหงทําหนาที่เปนสถานศึกษาเพื่อเผยแพรองคความรูดานภูมิปญญาสุขภาพของการแพทยแผน
ไทย เพื่อการสืบทอดวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของการแพทยแผนไทย ในการประกอบอาชีพดวย
การขอสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบโรคศิลปะการแพทยแผนไทยได และเพื่อเผยแพรวิธีการดูแล
รักษาสุขภาพดานการแพทยแผนไทย สงผลใหคลินิกการแพทยแผนไทยที่ทําการเปดสอนวิชาการ
ดานการแพทยแผนไทยจําเปนที่มีสถานที่ฝกฝนนักเรียนแพทยแผนไทยใหมีความรูความเขาใจใน
หลักทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
จากขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการกระจายของสถาบันที่มีความประสงคจะจัดการอบรม
หรือถายทอดความรูในหลักสูตรการแพทยแผนไทย ที่ผานการรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล
ของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทย ในชวงป 2550-2555 ตามระเบียบคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยวาดวยการอบรมหรือถายทอดความรู การทดสอบความรู และ
การรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาล พ.ศ. 2550 ลงนามโดยนายแพทยวิชัย โชควิวัฒน วันที่ 26
ธั น วาคม 2550 พบว า สถาบั น ที่ ไ ด ผ า นการรั บ รองตั้ ง แต 2550-2555 จํ า นวน 40 แห ง โดยเป น
ประเภทนวดไทยหลักสูตร 800 ชั่วโมง มี 39 แหง ประเภทเวชกรรม เภสัชกรรม มีเพียง 1 แหง
(บล็อก oknation, 2557)
สถานพยาบาลที่ผานการรับรองในการฝกการเรียนการสอนวิชาการทางการแพทยแผน
ไทยดังกลาว จะตองเปดสถานพยาบาลที่ใชในการฝกอบรมดานปฏิบัติในการดูแลรักษาผูปวยดวย
วิธีการทางการแพทยแผนไทย ดังนั้น คลินิกเหลานี้จึ งมีการเปด ทําการรั กษาแบบสาธารณกุศล
(ไมคิดคาใชจาย) เพื่อใชเปนสถานที่ในการฝกฝนนักเรียนแพทยแผนไทย เพื่อสรางสิทธิความเปน
แพทยแผนไทยในการดูแลรักษาสุขภาพ อันนําไปสูการขอขึ้นทะเบียนเปนแพทยแผนไทยไดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย และถือเปนการชวยเหลือผูยากไร หรือดอยโอกาสทางสุขภาพ อันเกิดจาก
ขอจํากัด หรือเงื่อนไขบางอยางที่เขามามีความสัมพันธในการกําหนดสุขภาพที่ทําใหไมสามารถ
เขาถึงระบบบริการสุขภาพได รวมถึงบุคคลที่มีความตองการมีอํานาจความรับผิดชอบสุขภาพ
ตนเอง โดยมิไดจากการตัดสินของแพทยแผนปจจุบัน อาจกลาวไดวาคลินิกการแพทยแผนไทย
สาธารณกุศล เปนบริบทสุขภาพที่สรางสิทธิความเทาเทียมในความเปนแพทยแผนไทย หรือเปน
บริบทสุขภาพที่สรางโอกาสความเทาเทียมทางสุขภาพใหกับผูปวย หรือผูดอยโอกาสทางสุขภาพ
“การมีบัตร 30 บาท หรือหลักประกันสุขภาพอื่นๆ ไมไดตอบโจทยของปญหาดาน
สุขภาพอยางแทจริง เพราะคาใชจายในการรักษาแค 30 บาทก็จริง แตคาเดินทางไมมี และการที่จะ
หยุดงานของคนหาเชากินค่ํา เพื่อไปโรงพยาบาล มันเสียเงินมากวา 30 บาท ประกอบกับคลินิก
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นอกเวลาจะตองเสียเงินเพิ่ม ไมมีใครอยากเสียเงินเพิ่ม และไมมีใครอยากหยุดงานเลยไมมีใครอยาก
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเทาไหรนัก...ทั้งนี้หนาที่อยางหนึ่งของการแพทยแผนไทย คือ การที่เรา
จะตองสรางความเขาใจในการดูแลสุขภาพดวยตนเองได เพราะการแพทยแผนไทยนั้นเราสามารถ
นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ได ในชี วิ ตประจํ าวั นเพื่ อสร างเสริ มให มี สุ ขภาพที่ ดี ขึ้ น” (การสื่ อสารระหว างบุ คคล,
19 พฤศจิกายน 2556)
ประโยคขางตนนี้ยิ่งเปนการสื่อถึงตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมตางๆ ที่ความสัมพันธ
ตอสุขภาพของผูที่มีรายไดนอย ที่ใหกลายเปนผูดอยโอกาสทางสุขภาพ และมีการแสดงออกถึง
ความตองการสิทธิการมีสุขภาพดีเทาเทียมผูอื่น เพื่อลดชองวางทางสุขภาพ ซึ่งคลินิกการแพทย
แผนไทยสาธารณกุศล จึงถือเปนบริบททางสุขภาพที่มีสื่อถึงสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ และ
การใหคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อการสรางโอกาสทางสุขภาพของผูดอยโอกาส หรืออีก
นัยหนึ่งคือ การกําหนดคุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพ กลยุทธการสื่อสารสุขภาพ เพื่อปรับปรุง
สุขภาพ โดยการผสมผสานวัฒนธรรมใหมๆ (Modern cultures) ผานสื่อประเภทตางๆ ตามความ
เหมาะสมเพื่อสามารถที่จะสงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของเปาหมายตามที่ตองการสรางแรงผลักดัน
ใหคนในสังคมใหสามารถคนหา หรือเรียนรูขอมูลดานสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาสุขภาพ หรือ
สรางวิถีชีวิต (Lifestyle) สูการมีสุขภาพที่ดีใหกับตนเองดวยการแพทยแผนไทย
ในการศึกษาศึกษาวิจยั ครั้งนี้ผูวจิ ัย จึงเลือกพื้นที่เปนกรณีศึกษาคือ คลินิกการแพทยแผน
ไทยเนตรดาว ตั้งอยูที่ ซอยลาซาล 43 กรุงเทพ กอตั้งตั้งแต ป พ.ศ. 2523 ที่ทําการรักษาแบบสาธารณ
กุศลเฉพาะวันอังคารเปดทําการตั้งแตเวลา 8.00 น. – 16.00 น. เพื่อการรักษากลุมผูดอยโอกาสใน
การเขาถึงระบบการรักษาสุขภาพ และเปนสถานที่ฝกงานของนักเรียนแพทยแผนไทยจากหลายๆ
สถานบั น ในประเทศ และคลิ นิ ก การแพทยแ ผนไทยวัด พรหมรั งษี ตั้ ง อยู ที่ วั ด พรหมรั ง สี เขต
ดอนเมือง กรุงเทพ กอตั้งเมื่อป 2543 เปนคลินิกสาธารณกุศลเปดทําการทุกวันตั้งแตเวลา 9.00 น.
-15.00 น. ปดเฉพาะวันพระ โดยทั้งสองคลินิกนี้เปนคลินิกแพทยแผนไทยสาธารณกุศลที่ตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพ ทําใหผูวิจัยเกิดขอสงสัยวา ในเมื่อการกระจุกของบริการสุขภาพทางการแพทยแผน
ปจจุบันอยูในเขตกรุงเทพ แลวทําไมยังมีกลุมคนที่ดอยโอกาสในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ
และกลุมคนเหลานี้มีคุณลักษณะอยางไรที่แสดงออกถึงการดอยโอกาส และความตองการความ
เทาเทียมทางสุขภาพ และมีตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมตัวใดที่มีความสัมพันธและสงผลใหกลุม
ผูดอยโอกาสเหลานี้ไมสามารถมีสุขภาพดีเทาเทียมผูอื่นได อันนําไปสูการใหความหมายสุขภาพ
ของการแพทยแผนไทย เพื่อสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยและสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ
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ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จในการสื่อสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย จําเปนจะตองเรียนรู
และผสมผสานองค ค วามรู ด า นการสื่ อ สารสุ ข ภาพและการแพทย แ ผนไทย ในการสร า งสิ ท ธิ
ความเทาเทียมทางสุขภาพดวยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เนื่องจากแนวคิดของการสื่อสาร
สุขภาพมองไดหลายมิติ เพราะเรื่องสื่อสารสุขภาพเปนพลวัตรมีความตอเนื่องในวิถีชีวิตของบุคคล
เปนเรื่องสุขภาวะที่สมบูรณทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งหมายถึง การมีสติปญญา การกินดี
อยูดีในสังคม และสิ่งแวดลอมดี รวมถึงการมีหลักการแหงชีวิตที่ดีงาม (Spiritual Wellbeing) ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของการแพทยแผนไทยที่มองสุขภาพเปนแบบองครวม (Holistic Health)
กลาวคือการพิจารณาเรื่องสุขภาพ โดยเนนความสัมพันธกันของระบบสุขภาพที่ไมมีการแยกขาด
ออกจากกันระหวาง กาย จิต สังคม และนิเวศวิทยา เพราะฉะนั้นการสื่อสารสุขภาพของการแพทย
แผนไทยจึงไมสามารถแยกกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และใหความหมาย
เรื่องสุขภาพดีของการแพทยแผนไทยจึงไมไดมีความหมายเฉพาะเทคนิคดานการดูแลสุขภาพ
เทานั้น แตหมายรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ การกินอาหารตลอดจนการเขา
ไปเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของแตละบุคคล
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเรื่อง “กระบวนการสื่อสารสุขภาพ
ในบริบทแพทยแผนไทย” ที่มุงเนนการศึกษาตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลในการสื่อสาร
สุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย ที่สงผลใหผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรค
เรื้อรังหรือโรครายแรงกลายสภาพเปนผูดอยโอกาสทางสุขภาพ ที่มีการแสดงออกถึงความตองการ
มี สุ ข ภาพดี เ ท า เที ย มผู อื่ น ผ า นกระบวนการสื่ อ สารสุ ข ภาพภายในบริ บ ทแพทย แ ผนไทยที่ สื่ อ
ใหเห็นถึงการสืบทอด การตอรอง และการยอมจํานนตอการดอยโอกาสทางสุขภาพ และมีการให
ความหมายเรื่องสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทยที่ทําการจัดชุดความหมายหลักเรื่องสุขภาพ
ดีของการแพทยแผนไทย ประกอบดวย การนิยามการมีสุขภาพดี หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมี
สุขภาพดี อันนําไปสูการใหคุณคาของการแพทยแผนไทยที่นําไปสูการสรางสิทธิความเทาเทียมทาง
สุขภาพเชนเดียวกับผูอื่นในสังคม
1.2 ปญหานําวิจัย
1. ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมใดที่มีผลตอการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
2. กระบวนการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทยมีลักษณะอยางไร
3. การใหความหมายเรื่องสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทยมีลักษณะอยางไร
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1.3 วัตถุประสงคในการวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่สงผลตอการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทย
แผนไทย
2. เพื่อศึกษากระบวนการการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
3. เพื่อศึกษาการใหความหมายเรื่องสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
1.4 ขอสันนิฐานการวิจัย
1. กลุมผูดอยโอกาสทางสุขภาพ คือ กลุมตัวแทนความไมเทาเทียมทางสุขภาพที่มี
สังคมความสัมพันธทางสังคม ประกอบดวย ปญหาคาครองชีพสูง และปญหาการวางงานที่สงผลให
ผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเรื้อรังและรายแรง ใหกลายสภาพเปนผูดอยโอกาสทาง
สุขภาพ เพราะการจัดลําดับความสําคัญเรื่องของสุขภาพเปนเรื่องอันดับสุดทาย ดังนั้นในบริบท
คลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล จึงเปนวิธีการสรางความเทาเทียมทางสุขภาพและสราง
คุณคาของการแพทยแผนไทย
2. กระบวนการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย จะเนนถึงการศึกษา
คุณลักษณะของผูสื่อสารสุขภาพประกอบดวย บุคลากรทางการแพทยแผนไทย และผูปวยที่มีการ
แสดงออกถึงคุณลักษณะถึงความตองการสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพที่สื่อการสืบทอด การ
ตอรอง และยอมจํานน ซึ่งสงผลตอการใหคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อสรางความเทาเทียมทาง
สุขภาพ
3. การใหความหมายเรื่องสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย ที่แพทยแผนไทย
และผู ปว ยไดทําการจั ดชุดความหมายเรื่องสุ ขภาพดีของการแพทยแผนไทยที่ เ ห็น พองตองกัน
จนเกิดเปนชุดความหมายสุขภาพหลักภายในบริบทการแพทยแผนไทย ประกอบดวย การใหนิยาม
ความหมายสุขภาพดี หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมีสุขภาพดี ที่เกิดขึ้นในคลินิกการแพทยแผน
ไทยสาธารณกุศล อันนําไปสูใหคุณคาและการสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพดวยการแพทย
แผนไทย
1.5 ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทยแผนไทยนี้ ผูวิจัยได
เนนการศึกษาในบางองคประกอบของกระบวนการสื่อสาร คือ เนนวิเคราะหไปที่องคประกอบของ
ตัวผูสงสารคือแพทยแผนไทย และผูรับสารคือผูปวย ซึ่งถือเปนผูสื่อสารสุขภาพในบริบทการแพทย
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แผนไทยสาธารณกุศลที่มีการแสดงออกถึงความตองการสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ และมีการ
แสดงออกถึงการใหคุณคาของการแพทยแผนไทย
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อให เขาใจและตระหนัก ถึงตัว กําหนดสุขภาพเชิงสังคมที่มีผลตอการด อยโอกาสทาง
สุขภาพของคนในสังคม
2. เพื่อทราบถึงวิธีการสื่อสารสุขภาพที่สงผลตอการสรางคุณคาและสิทธิความเทาเทียมทาง
สุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย
3. เพื่อทราบถึงการใหความหมายเรื่องสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทยในมิติของการ
ใหคํานิยามการมีสุขภาพดี หลักการมีสุขภาพดี และวิธีการมีสุขภาพดี เพื่อคุณคาของการแพทยแผน
ไทย และการสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพของผูดอยโอกาสทางสุขภาพ
4. ใชเปนแนวทางในการศึกษากระบวนสื่อสารสุขภาพในบริบทสุขภาพทางเลือกอื่นๆตอไป
1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
1. ตัวกําหนดสุขภาพเชิงสังคม หมายถึง เงื่อนไขอันเกิดจากคาครองชีพสูง และปญหา
การวางสงผลให ผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยโรคเรื้อรังและรายแรง ใหกลายสภาพเปน
ผูดอยโอกาสทางสุขภาพ เพราะการจัดลําดับความสําคัญเรื่องของสุขภาพเปนเรื่องอันดับสุดทาย
2. กระบวนการสื่อสารสุขภาพภายในบริบทการแพทยแผนไทย หมายถึง กระบวนการ
ถ า ยทอดข อ มู ล แลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพภายในบริ บ ทการแพทย แ ผนไทยมี
ความสัมพันธกับบริบททางสังคมที่สงผลตอการกําหนดคุณลักษณะองคประกอบของการสื่อสาร
สุขภาพ อันนําไปสูการสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยและการสรางสิทธิความเทาเทียมทาง
สุขภาพ ไดแก
1) ผู สื่ อ สารสุ ข ภาพ หมายถึ ง บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งภายในบริ บ ทคลิ นิ ก การแพทย
แผนไทยที่มีการสื่อสารกันเกี่ยวกับขอมูลดานสุขภาพกับการแพทยแผนไทยเพื่อใหคุณคาของ
การแพทยแผนไทยในการสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพประกอบดวย
บุคลากรทางการแพทยแผนไทย หมายถึงบุคคลที่ทําหนาในการใหบริการดาน
สุขภาพการแพทยแผนไทยที่สามารถสังเกตไดคือ มีการมีความความรูรอบดาน มีประสบการณใน
การรักษา มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีเครื่องยืนยันศักดิ์และสิทธิ์ในความเปนแพทยแผนไทยที่
ถูกตองตามกฎหมาย และมีบุคลิกการภาพแตงกายที่สื่อใหเห็นถึงความเปนแพทย ในลักษณะการ
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สืบทอด ตอรอง และยอมจํานน อันสงผลตอการสรางความเทาเทียมทางสุขภาพ และการสราง
คุณคาใหกับการแพทยแผนไทย
ผูปวยในบริบทของการแพทยแผนไทย หมายถึง บุคคลที่มีการแสดงออกถึงความ
ตองการมีสุขภาพที่ดีเทาเทียมผูอื่นที่สามารถสังเกตไดคือ มีความเชื่อในวิธีการรักษาดวยการแพทย
แผนไทย มีประสบการณเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย มีการแสวงหาขอมูลสุขภาพกับการแพทย
แผนไทย และมีความสนใจใสใจในสุขภาพของตนเอง
ญาติ ผู ป ว ยในบริ บ ทการแพทย แ ผนไทย หมายถึ ง บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ในการ
แนะนําถึงคุณคาของการแพทยแผนไทยในการสรางสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพกับผูปวย โดย
สามารถสังเกตไดคือมีประสบการณตรงเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย มีการแสวงหาขอมูลสุขภาพที่
เปนประโยชนกับผูปวย และมีอํานาจในการตัดสินใจในสุขภาพของผูปวย
2) สารสุขภาพ หมายถึง ประเด็น หรือขอมูลขาวสารสุขภาพที่เกิดขึ้นภายในบริบท
การแพทยแผนไทยที่แสดงออกถึงความเชื่อและความศรัทธา วัฒนธรรมสุขภาพไทย การเนนรักษา
ความสมดุล คา ใชจา ยนอย หรื อเปนการรักษาแบบสาธารณกุศล กระบวนการบําบัด รัก ษาทั้ง
รางกายและจิตใจ การเลือกรักษารางกายไวทั้งหมด และการสรางโอกาสทางสุขภาพอันเกิดจาก
แพทยแผนปจจุบันหาสาเหตุของอาการเจ็บปวยไมได
3) ชองทางการสื่อสารสุขภาพ หมายถึง การกําหนดการใชสื่อที่แพทยแผนไทยใช
ในการสื่อสาร เผยแพรขอมูลขาวสารสุขภาพของการแพทยแผนไทย เพื่อสรางคุณคาของการแพทย
แผนไทยและสิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพ ประกอบดวย
การสื่อสารสุขภาพผานพิธีกรรมทางการแพทยแผนไทย หมายถึง กลวิธีในการ
ถายทอดวิธีการดูแลรักษาสุขภาพผานพิธีกรรมทางการแพทยแผนไทยที่สื่อใหเห็นถึงความเชื่อและ
ความศรัทธาในวิธีการดูแลรักษาสุขภาพของการแพทยแผนไทยที่ไดรับการสืบทอดมาจากรุนสูรุน
จนกลายเปนพิธีกรรมของแพทยแผนไทย
ในที่นี้คือ พิธีกรรมการอุทิศสวนบุญใหกับเจากรรมนายเวร พิธีกรรมการปรุงยา
และพิธีกรรมการไหว/ครอบครูแพทยแผนไทย ซึ่งเปนวิธีการดูแลสุขภาพที่แพทยแผนไทยปฏิบัติ
สืบทอดพิธีกรรมจากมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน
การสื่ อ สารสุ ข ภาพผ า นเทคโนโลยี ข องการแพทย แ ผนไทย หมายถึ ง การใช
ประโยชน จากเทคโนโลยีอัน ทัน สมัยสื่อใหเ ห็นถึ งการพัฒนาศักยภาพของการแพทยแผนไทย
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในยุคปจจุบัน เพื่อสรางคุณคาขององคความรูดานสุขภาพของ
การแพทยแผนไทย และการนําไปพัฒนาศักยภาพของมนุษยในเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
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ดูแลรักษาสุขภาพของการแพทยแผนไทยแบบพึ่งพาตนเองอันนําไปสูการมีสุขภาพดีเทาเทียมผูอื่น
ในสังคม
ในที่นี้คือ เทคโนโลยีสื่อใหม เทคโนโลยีดานสื่อวิทยุการกระจายเสียง เทคโนโลยี
การผลิตและวิทยาศาสตรการแพทย และเทคโนโลยีภูมิปญญา
3. การแพทยแผนไทย หมายถึง บริบทการบริการสุขภาพที่สื่อใหเห็นถึงภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยในการรักษาและใหคําแนะนําดูแลสุขภาพ ประกอบดวย การใชยาสมุนไพร
ทั้ ง เป น ยาและอาหาร การนวด การประคบ การอยู ไ ฟ ในลั ก ษณะคลิ นิ ก สาธารณกุ ศ ลให กั บ
ผู ด อ ยโอกาสทางสุ ข ภาพ อั น นํ า ไปสู ก ารสร า งคุ ณ ค า ของการแพทย แ ผนไทยเพื่ อ สร า งสิ ท ธิ
ความเทาเทียมทางสุขภาพเชนเดียวกับผูอื่นในสังคม
ในที่ นี้ ห มายถึ ง คลิ นิ ก การแพทย แ ผนไทยเนตรดาว ซอยลาซาน 43 และคลิ นิ ก
การแพทยแผนไทยวัดพรหมรังษี ศูนยประสานงานโรงพยาบาลสงฆ ที่ใหบริการดานสุขภาพดวย
วิธีการทางการแพทยแผนไทยในลักษณะคลินิกสาธารณกุศล เพื่อชวยเหลือผูปวยที่ยากไร หรือผูที่
ตองการรักษาสุขภาพดวยวิธีการทางการแพทยแผนไทย
4. การใหความหมายสุขภาพ หมายถึง วิธีการในการจัดชุดความหมายเรื่องสุขภาพดี
ของการแพทยแผนไทย ที่แพทยแผนไทยและผูปวยภายในคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล
ซึ่ งต า งเห็ น พอ งต องกั น ถึง การให คุณ ค าของการแพทย แ ผนไทยที่ มีผลตอการสร า งโอกาสทาง
สุขภาพใหเทาเทียมผูอื่นในสังคมประกอบดวย
การนิยามความหมายสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย หมายถึง การใหคําจํากัด
ความของการนิยามความหมายเรื่องสุขภาพดีของการแพทยแผนไทย ที่เกิดจากการรับรู ความเขาใจ
อั น นํ า ไปสู ก ารสร า งโอกาสในการมี สุ ข ภาวะที่ ดี เ ท า เที ย มผู อื่ น ในสั ง คมภายในบริ บ ทคลิ นิ ก
การแพทยแผนไทยสาธารณกุศล
หลั ก การมี สุ ข ภาพดี ข องการแพทย แ ผนไทย หมายถึ ง การให ค วามหมายของ
หลักการสุ ข ภาพดี ข องการแพทย แ ผนไทย อัน เกิ ด จากการรับรู ความเขา ใจในองคค วามรูด า น
หลักการดูแลสุขภาพของการแพทยแผนไทย อันนําไปสูการสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยเพื่อ
สิทธิความเทาเทียมทางสุขภาพภายในบริบทคลินิกการแพทยแผนไทยสาธารณกุศล
วิธีการมีสุขภาพดีของการแพทยแผน หมายถึง การใหความหมายวิธีการมีสุขภาพใน
บริบทคลินิกการแพทยแผนไทย อันเกิดจากการรับรู ความเขาใจในวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการรักษา
สุขภาพของการแพทยแผนไทยที่สงผลตอการมีสุขภาพดี เพื่อสรางคุณคาของการแพทยแผนไทยใน
การสิทธิความเทาเทียมผูอื่นในสังคม

