
การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก (Traditional 

medicine/ Complementary and alternative medicine; TM/CAM) เป็นระบบ

การแพทย์ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในระบบบริการสาธารณสุขของประเทศสมาชิก

อาเซียน ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงควรเรียนรู้สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ TM/CAM 

ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ จุดอ่อน จุดแข็ง และความต้องการ

ด้าน TM/CAM ของประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการสาธารณสุข 

การศกึษา และการพัฒนายาจากสมนุไพร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วยเหตุนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงานสถานการณ์

การแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ (country report) ในวาระต่างๆ และจาก

การประชุมปรึกษาหารือและศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเป็นข้อมูลที่

ช่วยในการวางนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบการบริการและระบบการศึกษา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศนำา

ด้าน TM/CAM ในอาเซียนต่อไปในอนาคต 

บทที๑่๐
ระบบบริการและระบบ
การศึกษาการแพทย�ดั�งเดิมในอาเซียน
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๑๐.๑ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 

๒๕๑๐ หลังการลงนามในปฏิญญาสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ 

โดยรัฐมนตรีจาก ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ในเวลาต่อมาได้มี

ประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาตามลำาดับ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๔,๔๓๕,๖๗๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากร 

ประมาณ ๕๙๘.๕ ล้านคน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสมาชิกอาเซียน (GDP) 

๒,๐๖๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสมาชิกอาเซียนต่อหัว (GDP  

per capita) ๓,๑๐๖ ดอลลาร์สหรัฐ 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียนมี ๗ ประการ คือ 

๑. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม

๒. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพ และความมั่นคงของภูมิภาค

๓ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้าน 

การบริหาร

๔. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย

๕. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม การสื่อสาร 

และการปรับปรุงมาตรฐานการดำารงชีวิต

๖. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๗. ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ

อาเซียนมีเป้าหมายจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕)  

ภายใต้คำาขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision, One Identity,  

One Community) โดยประกอบด้วยสามเสาหลัก (Pillar) ได้แก่ เสาหลักการเมืองและความม่ันคง  

เสาหลักเศรษฐกิจ และเสาหลักสังคมและวัฒนธรรม ในปีพ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีการจัดทำากฎบัตรอาเซียน 

หรือธรรมนูญอาเซียน เพื่อวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรและแผนงานการจัดต้ังประชาคม

อาเซียน (Blueprints) ในทั้งสามเสาหลัก ซึ่งกลายเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  

(ASEAN Political Security Community: APSC) มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติมี 

ระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือ 

กับภัยคุกคามความมั่นคงท้ังรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) มุ่งเน้นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวของคนในอาเซียน โดยมีการไหลเวียนอย่างเสรีสำาหรับสินค้า บริการ  

การลงทุนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆ และมีการไหลเวียนเงินทุนอย่างเสรียิ่งขึ้น และประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มุ่งให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มี
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ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

และมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน

คณะทำ�ง�นของอ�เซียนที่เกี่ยวข้องกับก�รแพทย์ดั้งเดิม ก�รแพทย์เสริม 
และก�รแพทย์ท�งเลือก (TM/CAM) 

คณะทำางานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริม และ 

การแพทย์ทางเลือก (Traditional/Complementary, and Alternative Medicine TM/CAM) 

และการพัฒนาและรับรองผลิตภัณฑ์ยา TM/CAM มีอยู่ทั้งในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม และ 

เสาหลักด้านเศรษฐกิจ ดังนี้

คณะทำางานในเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)
อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ Senior Officials Meeting on Health Development  

(SOMHD) มี ๒ คณะ ได้แก่ 

๑. ASEAN Task Force on TM/CAM (ATFTM) ASCC Blueprint สนับสนุนให้ 

ผสมผสาน TM/CAM ที่มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยเข้าในระบบบริการสาธารณสุข  

และการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ TM/CAM เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

TM/CAM บนฐานความรู้ จึงได้แต่งตั้งคณะทำางาน ATFTM ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้แทนจาก 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็น focal point ของประเทศไทย 

ATFTM มีกิจกรรมหลักและประเทศนำาในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ ๑. สร้างความเข้มแข็งใน 

การร่วมมือกันบูรณาการ TM/CAM เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศสมาชิก (เวียดนาม)  

๒. แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ TM/CAM (มาเลเซีย) ๓. ส่งเสริมการใช้ TM/CAM ในสาธารณสุขมูลฐาน 

(ไทย) ๔. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้าน TM/CAM (พม่า) และ ๕. สร้างความเข้มแข็งในการศึกษาวิจัย 

TM/CAM เพื่อให้มีหลักฐานการวิจัยเชิงประจักษ์ (อินโดนีเซีย)

๒. ASEAN Working Group on Pharmaceuticals Development (AWGPD)  

เป็นคณะทำางานเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางด้านเภสัชภัณฑ์ในอาเซียน พัฒนาหน่วยงานยาและบุคลากร  

ผลงาน คือ การจัดทำามอโนกราฟมาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรในอาเซียน โดยพิมพ์เป็นหนังสือ  

Standard of ASEAN Herbal Medicines (SAHM) Volume I (๓๖ มอโนกราฟ) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

และ Volume II (๒๔ มอโนกราฟ) พ.ศ. ๒๕๔๗ และกำาลังอยู่ในระหว่างการจัดทำาเล่มที่ ๓
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คณะทำางานในเสาหลักด้านเศรษฐกิจ (AEC)

๑. Product Working Group on Traditional Medicines and Health Supplement 

(PWG TMHS) ตั้งข้ึน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นคณะทำางานภายใต้ (ASEAN Consultative Committee  

for Standards and Quality, ACCSQ) เพื่อจัดทำากฎระเบียบและวิธีการรับรองและขึ้นทะเบียน 

ผลิตภัณฑ์ยาแผนดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในอาเซียน (ASEAN Harmonization) มีเจ้าหน้าที่ 

ของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นคณะทำางาน

ที่ผ่านมา มีข้อสรุป และ/หรือ สิ่งที่จะดำาเนินการในเรื่องที่สำาคัญได้แก่ ๑. การกำาหนดนิยามศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Definitions and Terminologies)  

๒. การดำาเนินการเกี่ยวกับ Post-Marketing Alert System (PMAS) ๓. มาตรการที่จะพิจารณาก่อนให้

ผลิตภัณฑ์วางจำาหน่ายในท้องตลาด (Market authorisation which include product placement 

requirements and licensing) ๔. ข้อกำาหนดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ (Safety/ Quality 

requirements) ๕. ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลาก (Labeling requirements) ๖. ข้อกำาหนดเกี่ยว

กับการแสดงสรรพคณุ (Claims requirements including lists of prohibited claims and permissible 

claims) และ ๗. การติดตามเฝ้าระวังหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (Post-Marketing Surveillance)

๒. ASEAN Experts Group on Herbal and Medicinal Plants อยู่ภายใต้ Senior 

Officials Meeting for ASEAN Minister of Agriculture and Forestry (SOM-AMAF) มีเจ้าหน้าที่

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ปน็ผูแ้ทน ผลงานเดน่คอืจดัทำาหนงัสอื ASEAN Herbal and Medicinal 

Plants 2010 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ The ASEAN Secretariat
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๑๐.ò Ê¶าน¡าร³�¡ารá¾·ย�´Ñé§เ´Ôมãนประเ·ÈÊมาชÔ¡อาเซียน

รัฐบรูไนดารุสซาลาม
(State of Brunei Darussalam)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: T/CAM Unit, Department of Medical Services, Ministry of Health 

(รับผิดชอบด้านระบบบริการ/มาตรฐานการบริการ TM/CAM) และ Pharmaceutical Services 

(รับผิดชอบด้านผลิตภัณฑ์ TM/CAM)

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

TM/CAM ที่ใช้ในบรูไนดารุสซาลาม มี ๗ ศาสตร์คือ การแพทย์แผนมาเลย์, การแพทย์แผนจีน, 

การแพทย์แผนอินโดนีเซีย, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์แผนอินเดีย, การแพทย์อายุรเวท, โฮมีโอพาธี 

และการแพทย์ยูนานิ ปัจจุบัน ยังไม่มีการผสมผสานบริการการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ในระบบริการสาธารณสุข 

และยังไม่มีการบรรจุยาแผนดั้งเดิมเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนี้ ศาสตร์การแพทย์ดังกล่าว

ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล บริการส่วนใหญ่จึงเป็นไปในเชิงธุรกิจ เช่น การนวด สปา 

และเสริมความงาม

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม

ยังไม่มีสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนวิชาเฉพาะทางด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ 

แพทย์หรือผู้ให้บริการ TM/CAM ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรมมาจากต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย 

สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย อินเดีย ไต้หวัน แพทย์พื้นบ้านสามารถให้บริการการแพทย์แผนดั้งเดิมใน

บรูไนดารุสซาลามได้ ตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศ

ราชอาณาจักรกัมพูชา
(Kingdom of Cambodia)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: National Research Center of Traditional Medicine (NCTM) และ 

Department of Drug and Food (DDF) (รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะทาง TM, 

การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ TM และการควบคุมโรงงานผลิตยา TM) 
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การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

ราชอาณาจักรกัมพูชามีประวัติการใช้ศาสตร์การแพทย์เขมร (Traditional Khmer Medicine) 

ในการรักษาโรคตั้งแต่ยุคนครวัด (คริสต์ศตวรรษที่ ๙-๑๕) แต่ตำารับตำาราการแพทย์แผนเขมรจำานวนมาก

ถูกทำาลายระหว่างสงครามเขมรแดง

ปัจจุบัน บริการการแพทย์ดั้งเดิมยังไม่ถูกผนวกเข้าในระบบบริการสุขภาพ จึงยังไม่มีโรงพยาบาล

ทั้งภาครัฐ หรือ เอกชนที่ให้บริการทางการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ และยังไม่มีการบรรจุยาแผนดั้งเดิมเข้าสู่

บัญชียาหลักแห่งชาติ มีคลินิกเอกชนจำานวนมากที่เปิดให้บริการรักษาโดยใช้ศาสตร์การแพทย์ด้ังเดิม 

อย่างไรก็ตาม คลินิกเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม

ศาสตร์การแพทย์แผนเขมรมีการถ่ายทอดความรู้จากคนในครอบครัวหรือคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน 

หรือเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ปัจจุบัน ยังไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทาง

การแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ มีแต่การอบรมระยะสั้นให้แก่หมอพื้นบ้าน บุคคลากรทางการแพทย์ และ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนเขมรให้มากขึ้น

สาธารณรัฐอินโดน�เซีย
(Republic of Indonesia)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Traditional, Alternative and Complementary Health Care, Directorate 

General of Nutritious Care and Maternal and Children Health, Ministry of Health และ 

Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Centre, National 

Institute of Health Research and Development

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

กฎหมายสุขภาพของอินโดนีเซียได้กำาหนดให้บริการการแพทย์ดั้งเดิมเป็น ๑ ใน ๑๗ บริการ

สาธารณสุขของประเทศ โดยเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในศูนย์สาธารณสุข มูลฐาน และ

เป็นการรักษาและการฟนฟูสุขภาพในระดับโรงพยาบาล อินโดนีเซียมี “นโยบายชาติด้านการแพทย์ดั้งเดิม” 

เรียกว่า “KOTRANAS” การแพทย์แผนดั้งเดิมของอินโดนีเซียมีชื่อเรียกว่า “จามู (Jamu)” ประธานาธิบดี

ซูซีโลบัมบังยุตโดโยโนได้ประกาศให้จามูเป็น “แบรนด์ของอินโดนีเซีย” ปัจจุบันชาวอินโดนีเซียร้อยละ ๖๐ 

ใช้จามูในการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรค อย่างไรก็ตาม ระบบประกันสุขภาพครอบคลุมเฉพาะ

การฝังเข็มเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมการรักษาด้วยยาจามู 
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เพ่ือให้แพทย์เป็นทั้งผู้สั่งยาและนักวิจัยในคนเดียวกัน อันจะช่วยพัฒนาการแพทย์จามูให้เป็นการแพทย์เชิง
ประจักษ์มากขึ้น 

ในส่วนการใช้ยาจามูในชุมชน มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแบบพึ่งตนเองโดยการให้ความรู้แก่ผู้สนใจ
เกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร และจัดทํารายการสรรพคุณสมุนไพรที่มีใช้ทั่วไป มีการจัดทําทะเบียนหมอพ้ืนบ้านที่
หน่วยงานระดับจังหวัด และจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่หมอพื้นบ้าน และผู้
จําหน่ายยาสมุนไพรในชุมชน 

ยาจากสมุนไพรของอินโดนีเซียสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มได้แก่ ๑)  จามู (Jamu) คือ ผลิตภัณฑ์ด้ังเดิม
ซึ่งมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้กันมาไม่ตํ่ากว่า ๓ ช่ัวอายุคนมักอยู่ในรูปของยานํ้าสมุนไพร ผลิตและจําหน่าย
ในชุมชนได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตํารับยา  ๒)  Standardized of Indonesia herbal medicines คือ 
ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยระดับพรีคลินิกแล้ว และ ๓) Phytopharmaca คือ ผลิตภัณฑ์สาร
สกัดมาตรฐานสมุนไพร (standardized extract) ที่ผ่านการวิจัยทางคลินิกแล้วยาจากสมุนไพรส่วนมากข้ึน
ทะเบียนเป็นยากลุ่มที่ ๒ (Standardized) ส่วน Phytopharmaca ปัจจุบันมีเพียง ๖ รายการเท่าน้ัน การพัฒนา
จากยากลุ่มที่ ๒ เป็นยา Phytopharmaca ต้องอาศัยการวิจัยทางคลินิกโดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการ
ฝึกอบรมหลักการ Jamu scientification แล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๐.๒  ยาจากสมุนไพร ๓ กลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย 
 
National Institute of Health Research and Development เป็นสถาบันวิจัยซึ่งมีบทบาทสําคัญในการ

พัฒนายาจากสมุนไพรต้ังแต่การปลูก (โดยทํางานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในรูปของสหกรณ์) การแปรรูป การผลิต
เป็นยาที่มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจวิเคราะห์ทุกข้ันตอนต้ังแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์ยา เพ่ือป้อนแก่โรงพยาบาล
และสถานพยาบาลที่ร่วมในงานวิจัยยาด้วย Jamu scientification และเป็นหน่วยงานท่ีพัฒนาโครงการวิจัยกลาง 
(centralized protocol) โดยวิจัยแบบ multi-center ในหลายโรงพยาบาลท่ีร่วมโครงการ 
การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม  

ระบบสาธารณสุขของอินโดนีเซียไม่มีบุคลากรท่ีเรียนจบทางการแพทย์จามูปฏิบัติงานในสถาน

บริการสาธารณสุข จึงต้องอาศัยแพทย์แผนปัจจุบันเป็นผู้ส่ังใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาล แต่เนื่องจาก

กฎหมายวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์กำาหนดให้ใช้วิธีการรักษาตามมาตรฐานตามที่ศึกษามา ดังนั้น  

หน่วยงาน Medicinal Plant and Traditional Medicine Research and Development Centre, 

National Institute of Health Research and Development ของกระทรวงสาธารณสุขจึงจัด 

หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง เพื่อฝึกอบรมแพทย์อาสาสมัครผู้สนใจ เกี่ยวกับศาสตร์และยาจามู และการทำาวิจัย

ทางคลินิกที่เรียกว่า “Jamu Scientification” เพ่ือให้แพทย์เป็นท้ังผู้ส่ังยาและนักวิจัยในคนเดียวกัน  

อันจะช่วยพัฒนาการแพทย์จามูให้เป็นการแพทย์เชิงประจักษ์มากขึ้น

ในส่วนการใช้ยาจามูในชุมชน มีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแบบพึ่งตนเองโดยการให้ความรู้ 

แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพร และจัดทำารายการสรรพคุณสมุนไพรที่มีใช้ทั่วไป มีการจัดทำาทะเบียน

หมอพื้นบ้านที่หน่วยงานระดับจังหวัด และจัดการอบรมให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย ให้แก่

หมอพื้นบ้าน และผู้จำาหน่ายยาสมุนไพรในชุมชน

ยาจากสมุนไพรของอินโดนีเซียสามารถแบ่งได้เป็น ๓ กลุ่มได้แก่ ๑) จามู (Jamu) คือ  

ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมซึ่งมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ใช้กันมาไม่ตำ่ากว่า ๓ ชั่วอายุคนมักอยู่ในรูปของ 

ยานำ้าสมุนไพร ผลิตและจำาหน่ายในชุมชนได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำารับยา ๒) Standardized of  

Indonesia herbal medicines คือ ผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรที่ได้รับการวิจัยระดับพรีคลินิกแล้ว  

และ ๓) Phytopharmaca คือ ผลิตภัณฑ์สารสกัดมาตรฐานสมุนไพร (standardized extract)  

ที่ผ่านการวิจัยทางคลินิกแล้วยาจากสมุนไพรส่วนมากขึ้นทะเบียนเป็นยากลุ่มที่ ๒ (Standardized)  

ส่วน Phytopharmaca ปัจจุบันมีเพียง ๖ รายการเท่านั้น การพัฒนาจากยากลุ่มที่ ๒ เป็นยา 

Phytopharmaca ต้องอาศัยการวิจัยทางคลินิกโดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการฝึกอบรมหลักการ Jamu 

scientification แล้ว 

ภาพที่ ๑๐.๒ ยาจากสมุนไพร ๓ กลุ่มของประเทศอินโดนีเซีย
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National Institute of Health Research and Development เป็นสถาบันวิจัยซึ่งมีบทบาท

สำาคัญในการพัฒนายาจากสมุนไพรตั้งแต่การปลูก (โดยทำางานร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ในรูปของสหกรณ์) 

การแปรรูป การผลิตเป็นยาที่มีการควบคุมคุณภาพ ตรวจวิเคราะห์ทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบถึงผลิตภัณฑ์ยา 

เพื่อป้อนแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลท่ีร่วมในงานวิจัยยาด้วย Jamu scientifi cation และเป็น

หน่วยงานที่พัฒนาโครงการวิจัยกลาง (centralized protocol) โดยวิจัยแบบ multi-center ในหลายโรง

พยาบาลที่ร่วมโครงการ

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม

ระบบการศึกษา TM/CAM ในอินโดนีเซียมีเพียงการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาเท่านั้น 

ยังไม่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์ด้ังเดิมโดยตรง ส่วนหลักสูตรปริญญาโทเน้น

การวิจัยยาจากสมุนไพรในคณะแพทยศาสตร์หรือ เภสัชศาสตร์ 

โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยซึ่งมีการเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิมภายใต้การควบคุมของ

กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ มีดังนี้ School of Acupuncture ในคณะแพทยศาสตร์ 

ของ University of Indonesia มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโททางด้านการฝังเข็ม, คณะเภสัชศาสตร์ 

(MIPA) ของ University of Indonesia มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโททางด้านยาจากสมุนไพร, 

Academy of Acupuncture มีหลักสูตรการฝังเข็มระดับมัธยมปลายโดยใช้เวลา ๓ ปี, School of 

Traditional Medicine Technical Production Programme, Gajah Mada University มีหลักสูตร

การผลติยาแผนดัง้เดมิระดบัอนปุรญิญา, Airlangga University มหีลักสูตรอนปุริญญาทางการแพทยด์ัง้เดมิ

ที่ชื่อว่า BATTRA ใช้เวลาเรียน ๓ ปี, และ Health Polytechnic มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาด้านจามู 

อยู่ภายใต้การดูแลของ National Institute of Human Resources กระทรวงสาธารณสุข

การเรียนการสอนการแพทย์แผนด้ังเดิมสำาหรับแพทย์แผนปัจจุบันในโรงเรียนแพทย์ มีหลักสูตร

วิชาฝังเข็มเป็นวิชาเลือกของนักศึกษาแพทย์ใน ๑ ภาคการศึกษานอกจากนี้ รัฐบาลสนับสนุนการฝึกอบรม

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้วยหลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง ดังที่กล่าวข้างต้น และอบรมประชาชนให้มี

ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนดั้งเดิม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(Lao People’s Democratic Republic)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Institute of Traditional Medicine (ITM) และ Traditional Medicine 

Division, Food and Drug Department, Ministry of Health
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การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนลาว หรือ “ยาพื้นเมือง

ลาว” และยาสมุนไพรในประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลให้ใช้ในการรักษาโรค และอยู่ใน

ระบบการดูแลสุขภาพแห่งชาติ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาการแพทย์แผนดั้งเดิม

และยาจากสมุนไพร

ขณะนี้ ลาวยังไม่มีโรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิมโดยเฉพาะ แต่มีแผนกการแพทย์ด้ังเดิมเป็น

แผนกหนึ่งในโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในโรงพยาบาลสามารถรับบริการการตรวจวินิจฉัยและ

การรักษาได้ทั้งการแพทย์ลาว หรือการรักษาแบบผสมผสาน 

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

ปัจจุบัน ยังไม่มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ 

แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งก็บรรจุวิชาแพทย์แผนด้ังเดิมเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร์ เช่น 

ในมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หากมีงบประมาณสนับสนุน รัฐบาลจะจัดการอบรมให้กับหมอพื้นบ้าน เช่น การอบรมการใช้ยา

แผนดั้งเดิมในชุมชนในแขวงไชยะบุรี และจำาปาศักด์ิ พ.ศ.๒๕๓๗ ปัจจุบัน มีหมอพื้นบ้านจำานวนมาก 

แต่น้อยคนที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง 

มาเลเซีย
(Malaysia)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Traditional and Complementary Medicine Division, Ministry of Health 

Malaysia

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

นโยบายแห่งชาติด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) ของมาเลเซีย กำาหนดให้

การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ โดยรัฐจะสนับสนุน

การพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ให้มีหลักฐานยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยของ

การบริการและผลิตภัณฑ์ของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 

T&CM ในมาเลเซีย แบ่งเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ๑. การแพทย์ดั้งเดิม ได้แก่ การแพทย์แผน

มาเลย์ (การใช้ยาสมุนไพร, การนวดมาเลย์, การครอบแก้วแบบมาเลย์ (Bekam), และการนวดพื้นบ้าน) 

การแพทย์แผนจีน (การฝังเข็มและรมยา, การครอบแก้ว, การนวดทุยน่า และชี่กง) และการแพทย์ดั้งเดิม

ของอินเดีย (อายุรเวท, สิทธา, ยูนานิ และโยคะ) ๒. โฮมีโอพาธี ๓. การแพทย์อิสลาม หรือ รุคยาห์ 

Report-6-10.indd   330 22/9/2556   14:48



บทที่ ๑๐ ระบบบริการและระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน 331

(Ruqyah) ๔. การแพทย์เสริมชนิดอื่นๆ การให้บริการ T&CM ในโรงพยาบาลของรัฐเริ่มขึ้นแห่งแรกในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่โรงพยาบาลในเมืองเคปาล่า บาตัสและปีนัง แล้วค่อยๆ ขยายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมี 

โรงพยาบาลผสมผสานทั้งสิ้น ๑๐ แห่ง ให้บริการต่อไปนี้ ๑. การนวดมาเลย์ สำาหรับรักษา post-stroke 

และอาการปวดเรื้อรัง ๒. การฝังเข็ม สำาหรับรักษา post-stroke และอาการปวดเรื้อรัง ๓. การให้ยา 

จากสมุนไพรจีนร่วมในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อลดอาการข้างเคียงของการรักษาแผนปัจจุบัน และ 

ทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น ๔. การดูแลสตรีหลังคลอดด้วยการแพทย์มาเลย์ ประกอบด้วย 

การนวด การประคบร้อน การพอกตัว (body paste) และการห่อตัว (body wrapping) และ  

๕. การนวดด้วยการหยดนำ้ามัน (Shirodhara) ตามศาสตร์อายุรเวท สำาหรับรักษาอาการนอนไม่หลับ  

ปวดศีรษะเครียด คิดฟุ้งซ่าน จิตใจเหนื่อยล้า อาการเจ็บป่วยบริเวณหูและตา และเพิ่มการไหลเวียนของ 

นำ้าเหลืองเพื่อกระตุ้นการล้างพิษ 

ปัจจุบัน ในการรับบริการ T&CM ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์แผนปัจจุบันก่อน  

หากผู้ป่วยควรได้รับการรักษาด้วย T&CM และไม่มีอาการตรงกับข้อห้ามในการรักษาโดยใช้ T&CM  

จะมีการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการในหน่วย T&CM ในโรงพยาบาลผสมผสานของมาเลเซีย ผู้ป่วยไม่ต้องเสีย

ค่ารักษาพยาบาล รัฐรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังค่ายาและค่าบริการรักษาพยาบาลโดย Traditional and 

Complementary Medicine Division รับผิดชอบในการคัดเลือก การจ้าง และค่าจ้างของนักการแพทย์

ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ซึ่งเป็นการจ่ายเงินจากส่วนกลาง

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

ในมาเลเซียมีสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมหลายศาสตร์ 

ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (diploma) และระดับปริญญาตรี ดังนี้

๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำานวน ๖ หลักสูตร ได้แก่ การนวดมาเลย์, ธรรมชาติ

บำาบัด, การกดจุดสะท้อน, การฝังเข็ม, สุคนธบำาบัด, และการรักษาตามหลักอิสลาม

๒. ระดับปริญญาตรี จำานวน ๗ หลักสูตร ได้แก่ ธรรมชาติบำาบัด, โฮมีโอพาธี, ไคโรแพรกติก, 

การฝังเข็ม, การแพทย์แผนจีน, การแพทย์แผนมาเลย์และการแพทย์อายุรเวท

มาเลเซยีมวีทิยาลยัและมหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรการเรยีนการสอนการแพทยด้ั์งเดมิ

และการแพทย์เสริมดังนี้ ๑. ปริญญาตรีทางการแพทย์แผนจีน เช่น INTI International University  

College ๒. ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการแพทย์แผนจีน เช่น Management and Science University 

๓. หลักสูตรพื้นฐานทางการแพทย์แผนจีน เช่น Southern College ๔. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์

โฮมีโอพาธี เช่น Cyberjaya University College ๕. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ไคโรแพรกติก)  

เช่น International Medical University ๖. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านธรรมชาติบำาบัด เช่น  

College of Complementary Medicine และ ๗. ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านการนวดมาเลย์ เช่น 

Community College 
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ปัจจุบัน มาเลเซียยังไม่มีพระราชบัญญัติเพ่ือควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพ T&CM ของ

ผู้ประกอบโรคศิลปะ จึงได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมเข้าสู่สภา 

ขณะนี้ร่างสุดท้ายกำาลังรอการเห็นชอบจากสภา 

สาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมาร�
(The Republic of the Union of Myanmar) 

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Department of Traditional Medicine, Ministry of Health

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

การแพทย์ดั้งเดิมในระบบสาธารณสุขของพม่ามี ๓ แบบ คือ การแพทย์ดั้งเดิมพม่า การแพทย์

แผนจีน และการแพทย์อายุรเวท 

พม่ามีสถานบริการการแพทย์ดั้งเดิมในระดับต่างๆ ดังนี้ ๑. โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม 

๑๐๐ เตียง ๓ แห่ง ในย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์ (กำาลังจะก่อสร้าง) ๒. โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม 

๕๐ เตียง ๒ แห่ง ในมณฑลสะกาย และรัฐกะฉิ่น ๓. โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม ๑๖ เตียง ๑๑ แห่ง 

๔. โรงพยาบาลระดับเขต ๔๓ แห่ง และ ๕. คลินิกการแพทย์แผนด้ังเดิมในชุมชน ๑๙๔ แห่ง ขณะนี้

พม่ามียาแผนดั้งเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๕๒ รายการ

การรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์ด้ังเดิมในสถานพยาบาลของรัฐไม่เสียค่าใช้จ่าย โรงพยาบาล

ขนาด ๑๐๐ เตียงที่มัณฑะเลย์ มีการให้บริการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์ดั้งเดิมของพม่า ประกอบด้วย

วอร์ดนวดและกายภาพบำาบัด, อายุรกรรม, แผลฝี, สูติ-นรีเวช, การฝังเข็มและรมยา และการรักษาแบบ

ปัญจกรรมะ (Panchakarma therapy) ของอายุรเวท

นอกจากการให้บริการในสถานพยาบาลแล้ว บุคลากรสาธารณสุขด้านการแพทย์ดั้งเดิมยังมีงาน

ให้บริการดูแลสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ งานสาธารณสุขมูลฐานซึ่งการแพทย์ดั้งเดิมสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

ได้ในเกือบทุกกิจกรรมของงานสาธารณสุขมูลฐาน, การดูแลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียน, การออกหน่วย

ในชุมชน ทั้งที่เป็นงานประจำาและในโอกาสพิเศษ, และการให้บริการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ดั้งเดิม

ในพิธีการสำาคัญต่างๆ ระดับประเทศ เช่น ในการประชุมสภาในเนปิดอว์ และในโอกาสงานประจำาปีของ

วัดสำาคัญๆ 

นอกจากนี้ กรมการแพทย์ดั้งเดิมโดยการสนับสนุนจาก The Nippon Foundation ยังมี

การแจกจ่ายชุดยาแผนดั้งเดิมฉุกเฉิน (Traditional Medicine Emergency Kit) ซ่ึงในกล่องยา

ประกอบด้วยยาแผนดั้งเดิมของพม่า ๗ รายการพร้อมคู่มือแนะนำาการใช้ยาสำาหรับแก้อาการหรือโรค

ที่ไม่รุนแรงและพบได้บ่อย โดยแจกจ่ายให้หมู่บ้านในภาคและรัฐต่างๆ ทั่วประเทศ และวัดพุทธแถบชายแดน

ไปแล้ว ๗,๗๕๐ ชุด และมีแผนจะเพิ่มการแจกจ่ายกล่องยาอีก ๒๐,๐๐๐ กล่องในปีพ.ศ. ๒๕๕๕
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การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

ปัจจุบัน “มหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิม” (University of Traditional Medicine)

ในกรุงมัณฑะเลย์ เป็นสถาบันการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมเพียงแห่งเดียวของพม่า อยู่ภายใต้

กรมการแพทย์ดั้งเดิม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบันผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์ดั้งเดิมได้ปีละ 

๑๐๐-๑๕๐ คน ที่ผ่านมาถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์ดั้งเดิมไปแล้ว 

๙๒๑ คน สามารถบรรจุเข้ารับราชการได้ ๑๙๑ คน

หลักสูตรปริญญาตรีด้านการแพทย์ดั้งเดิม (Bachelor of Myanmar Traditional 

Medicine – BMTM) ของมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมเป็นหลักสูตร ๕ ปี โดยปีที่ ๕ เป็นการฝึกงาน

เป็นแพทย์ฝึกหัดในโรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิม รับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์

ตามคะแนนผลการเรียนในโรงเรียน (matriculation mark) โดยไม่มีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย

ผูท้ีจ่บการศกึษา BMTM จะตอ้งสอบเพือ่รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพี โดยสามารถใหก้ารรกัษา

ด้วยการแพทย์ดั้งเดิมของพม่า การฝังเข็มและรมยาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการรักษาแบบ

ปัญจกามาตามศาสตร์การแพทย์อายุรเวท

หลักสูตร Bridge course - ก่อนการตั้งมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิม มีการตั้งสถาบัน

การแพทย์ดั้งเดิมขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้การศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในระดับประกาศนียบัตรช้ันสูง 

หลักสูตร ๓ ปี เมื่อมีการตั้งมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมขึ้นแล้ว จึงให้สถาบันการแพทย์ดั้งเดิมหยุด

การเรยีนการสอนไปตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๕๑ และเพ่ือเปน็การยกระดับการศกึษาของผู้ทีเ่คยได้รับประกาศนยีบัตร

ชั้นสูงสู่ระดับปริญญาตรีทางมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิมจึงได้จัดหลักสูตร Bridge course ระยะเวลา ๒ 

ปีขึ้น สำาหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๕ มีนักศึกษารวม ๕๑ คน

สาธารณรัฐฟ�ลิปป�นส�
(Republic of the Philippines)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: The Philippines Institute of Traditional and Alternative Health care 

(PITAHC) 

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาท่ีได้รับความนิยมในฟิลิปปินส์ ได้แก่ TM/CAM 

ในทุกรูปแบบ, การใช้ยาสมุนไพร/อาหารสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, การนวด, โฮมีโอพาธีและ

ธรรมชาติบำาบัด, Spiritual/divine healing และพลังบำาบัด (Energy healing) ขณะนี้ มีโรงพยาบาล

ของเอกชนและรัฐบาล ๓ และ ๔ แห่ง ตามลำาดับ ที่ให้บริการ TM/CAM แก่ประชาชน นอกจากนี้ 

ยังมีคลินิกเอกชนจำานวน ๕ แห่งที่ให้บริการฝังเข็ม
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334 รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ๒๕๕๔-๒๕๕๖

ฟิลิปปินส์ได้รับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฝังเข็ม, การนวดทุยน่า, ไคโรแพรกติก และ

การนวดรักษา (therapeutic massage) แล้ว ส่วนการรักษาด้วยศาสตร์โฮมีโอพาธี และธรรมชาติบำาบัด 

ยังอยู่ในกระบวนการรับรองมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีการรักษาโดยใช้การแพทย์ด้ังเดิมของฟิลิปปินส์ที่

เรียกว่า “ฮีล็อต (Hilot)” และยาสมุนไพรที่สำาคัญอีก ๑๐ ชนิด

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังไม่มีโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอน TM/CAM 

โดยเฉพาะ หน่วยงานของรัฐที่มีชื่อว่า The Philippine Institute of Traditional and Alternative 

Health Care (PITAHC) ภายใต้การควบคุมของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ 

จึงจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำาหลักสูตรแห่งชาติ ผลักดันให้มีผสมผสาน TM/CAM เข้าใน

หลักสูตรของแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำาบัด โภชนศาสตร์ 

และการผดุงครรภ์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ทุนสนับสนุนแก่บุคคลไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

เพื่อศึกษาการแพทย์แผนจีน โดยเน้นที่การฝังเข็ม และเชิญอาจารย์ชาวจีนมาสอนและให้ความรู้เรื่องศาสตร์

การแพทย์แผนจีนแก่นักศึกษาฟิลิปปินส์

PITAHC ยังจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับบุคคลทั่วไปด้วย เช่น การนวดทุยน่าและ

การเตรียมยาสมุนไพร การอบรมการฝังเข็มสำาหรับบุคคลกรทางการแพทย์และผู้ไม่ใช่บุคคลกรทาง

การแพทยจ์ากภาครฐัและภาคเอกชน นอกจากนี ้ยงัจัดการอบรมใหป้ระชาชนทัว่ไป เกีย่วกบัความปลอดภยั

และประสิทธิภาพของการนวดรักษาและยาสมุนไพรในบริบทของสาธารณสุขพื้นฐาน

สาธารณรัฐสิงคโปร�
(Republic of Singapore)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: The Traditional & Complementary Medicine Branch Ministry of Health 

และ The Health Sciences Authority

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

สิงคโปร์ได้รับศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมจากคนสามเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ ได้แก่ 

การแพทย์แผนจีน, การแพทย์แผนมาเลย์ และการแพทย์แผนอินเดีย (เช่น อายุรเวท) ซึ่งการแพทย์แผนจีน

เป็นศาสตร์ท่ีนิยมใช้มากท่ีสุด ในขณะที่การแพทย์แผนมาเลย์จะพบในชุมชนชาวมาเลย์ที่รักษาโรคกับ

แพทย์สมุนไพร (Dukun) และนักผดุงครรภ์ (Bidan) ส่วนการแพทย์แผนอินเดียพบในชุมชนชาวอินเดีย

หรือกลุ่มคนงานที่อพยพมากจากอินเดีย
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ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๐ เปน็ตน้มา แพทย ์หรือ ทนัตแพทยแ์ผนปจัจุบนัทีไ่ด้รับใบอนญุาตใหป้ระกอบ

วิชาชีพการแพทย์แผนจีนสามารถรวมบริการฝังเข็มเป็นหน่ึงในบริการทางการแพทย์ได้ นอกจากนี้  

โรงพยาบาลและคลินิกยังได้รับอนุญาตให้จ้างแพทย์แผนจีนเพื่อให้บริการฝังเข็มแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

และคลินิกได้เช่นกัน ปัจจุบันบริการการแพทย์แผนจีนสามารถพบได้ในคลินิกเอกชนและคลินิกที่ได้รับ 

เงินบริจาคจากองค์กรท่ีไม่แสวงผลกำาไร ส่วนบริการที่สามารถพบได้ในคลินิกของโรงพยาบาลมีเฉพาะ 

ฝังเข็มเท่านั้น เช่น Singapore General Hospital, Tan Tock Seng Hospital และ National  

University Hospital นอกจากนี้ มีองค์กรหรือหน่วยงานการแพทย์แผนจีนที่ให้บริการแพทย์แผนจีน  

ได้แก่ Singapore Chung Hwa Medical Institution, Singapore Thong Chai Medical Institution 

และ Public Free Clinic 

การเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิม 

สถานศึกษาที่สอนการแพทย์แผนจีนในสิงคโปร์ ส่วนมากจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน 

ทั้งในระดับปริญญาตรีและโท ตัวอย่างโรงเรียนแพทย์แผนจีนที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ เช่น Singapore  

College of TCM มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับปริญญา โดยทำาความร่วมมือกับ  

Guangzhou University of Chinese Medicine ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางวิทยาลัยได้เปิดสอนอนุปริญญา

ด้านการฝังเข็มเป็นภาษาอังกฤษแก่แพทย์และทันตแพทย์, Institute of Chinese Medical Studies  

มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนจีนระดับปริญญา โดยทำาความร่วมมือกับ Beijing University of  

Chinese Medicine, TCM College มีการเรียนการสอนสำาหรับผู้จ่ายยาแผนจีน (CMM dispensers 

course), และ Nanyang Technological University, School of Biological Sciences เริ่มหลักสูตร

สองปริญญาทางชีวเวชศาสตร์และการแพทย์แผนจีนในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยร่วมมือกับ Beijing University 

of Chinese Medicine

ในขณะนี้ ผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine 

Physician) ในสิงคโปร์ต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนแพทย์แผนจีนของประเทศสิงคโปร์ (the Singapore 

TCM Physicians Registration Examination) และมีใบอนุญาตท่ียังไม่หมดอายุ ส่วนการข้ึนทะเบียน 

เป็นแพทย์ฝังเข็ม (acupuncturist) นั้น ยังจำากัดให้เฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม 

ด้านการฝังเข็ม และสอบขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์ฝังเข็มของสิงคโปร์ (the Singapore Acupuncture 

Registration Examination) แล้วเท่านั้น ส่วนนักการแพทย์แผนจีนที่ไม่มีคุณสมบัติในข้างต้น สามารถ 

ให้บริการฝังเข็มในการรักษาโรคได้ หากขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์แผนจีน จากข้อมูล พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผู้ 

ขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์แผนจีนทั้งสิ้น ๒,๕๔๐ คน
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ราชอาณาจักรไทย
(Kingdom of Thailand)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม 

“การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)” เป็นการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพ

แบบองค์รวม ครอบคลุมท้ังด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย 

ปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยได้รับการบรรจุในสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ ระบบ สำาหรับ

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC: Universal Coverage) ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มจัดตั้งกองทุนพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทย เพื่อกระตุ้นให้มีบริการ

การแพทย์แผนไทย โดยจัดสรรเงินกระตุ้นจัดบริการ (ปี ๒๕๕๕ จำานวน ๗.๒๐ บาท/คน สำาหรับผู้ถือสิทธิ์ 

๔๘ ล้านคน) ครอบคลุมบริการ ๑. การรักษาและวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ และ ๒. การรักษาและฟนฟูสภาพร่างกายด้วยยาสมุนไพรหรือตำารับยาแผนไทย, การนวดรักษา, 

การอบสมุนไพร, การใช้ลูกประคบ และการทับหม้อเกลือ 

ช่องทางของประชาชนสามารถเข้ารับบริการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ๒ ช่องทาง โดยอาจ

พบแพทยแ์ผนปจัจบุนั หรอื พบ (นกัการ) แพทยแ์ผนไทยโดยตรงทีแ่ผนกการแพทยแ์ผนไทยของโรงพยาบาล

ทุกระดับ รวมถึงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ซึ่งในปี ๒๕๕๕ มีสถานบริการสาธารณสุข

ของรัฐที่ให้บริการการแพทย์แผนไทย จำานวนทั้งสิ้น ๑๐, ๖๙๕ แห่ง แบ่งเป็น รพศ./รพท. ๙๕ แห่ง, 

รพช. ๗๓๓ แห่ง และ รพ.สต. ๙,๘๖๔ แห่ง ปัจจุบันพบว่าคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการ

การแพทย์แผนไทยราวร้อยละ ๑๐ ของผู้รับบริการทั้งหมด

เนื่องการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคด้านเวชกรรมแผนไทยและการใช้ยาสมุนไพรยังน้อยมาก 

พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้เพิ่มรายการยาสมุนไพร โดยประกาศบัญชียาจาก

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบด้วยยา ๒ กลุ่ม จำานวน ๗๑ รายการ (จากเดิม 

๑๙ รายการ) คือ ๑. กลุ่มยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ ๕๐ รายการ ๒. กลุ่มยาพัฒนาจากสมุนไพร 

๒๑ รายการ โดยระบุสูตรตำารับ ข้อบ่งใช้ ขนาดวิธีใช้ รวมทั้งข้อห้ามหรือข้อควรระวัง 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผสมผสาน (integrate) เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข 

ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อยกระดับ สร้างศักยภาพ 

และความโดดเด่นของการแพทย์แผนไทย ใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดต้ังโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยนำาร่องขึ้น ๙ แห่ง คือ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี, รพ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี, 

รพ.วังนำ้าเย็น และ รพ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว, รพ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ, รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 

จ.แพร่, รพ.ท่าโรงช้าง จ.สุราษฏร์ธานี, รพ.เทิง จ.เชียงราย และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 
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นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยอีก ๔ แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ มหาวิทยาลัย

ราชภฎัเชยีงราย, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน (วทิยาเขตสกลนคร), มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สมุทรสงคราม) และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดตั้งโรงพยาบาล

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพฯ เพื่อเป็นศูนย์อภิบาลผู้ป่วยเรื้อรังครบวงจร โดย 

บูรณาการการให้บริการสอดคล้องกับการแพทย์ระบบอื่นๆ เช่น การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก  

การแพทย์แผนปัจจุบัน

นอกจากนี ้เพือ่สรา้งมัน่ใจและคุม้ครองผูป้ว่ยในการใชบ้รกิารแพทยแ์ผนไทย กระทรวงสาธารณสขุ

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และพัฒนาคุณภาพการบริการ เช่น สนับสนุนให้มีตำาแหน่งและอัตรา 

นักการแพทย์แผนไทย, ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในสถานบริการทุกระดับ จัดทำาและสนับสนุนการใช้ยาจาก

สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ, รหัสโรคและหัตถการแผนไทย (ICD-10–TM), แนวเวชปฏิบัติการแพทย์

แผนไทย (CPG-TM), รหัสยาแผนไทย, มาตรฐานบริการในสถานบริการ การร่วมจัดทำาราคากลาง/ราคา

อ้างอิงยาแผนไทย และการจัดทำาหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบ DRG

การเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิม

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเพิ่งประกาศในราชกิจ

จานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้ สภาการแพทย์แผนไทยจะทำาหน้าที่

ควบคุม กำากับ ดูแล และกำาหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและ 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ควบคุมความประพฤติและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตาม 

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รวมทั้งรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ

การแพทย์แผนไทยของสถาบันต่างๆ สามารถดูรายละเอียดกำาลังคนด้านการแพทย์แผนไทยได้ในบทที่ 3 

ระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน

ระบบการเรยีนการสอนของการแพทยแ์ผนไทย สามารถแบง่ไดเ้ปน็ ๒ ระบบ ตามพระราชบญัญตัิ

วิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ มาตรา ๑๒(๒) ได้แก่

๑. ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้าน 

การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๖) มีมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ด้าน 

การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนี้ 

 ๑) สาขาการแพทยแ์ผนไทย มจีำานวน ๑๑ แหง่ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวทิยาลยั

รังสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน (วิทยาเขตสกลนคร), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร,์ มหาวทิยาลัยราชภฏัหมูบ่า้นจอมบงึ, มหาวทิยาลัยรามคำาแหง และมหาวทิยาลยั

ราชภัฏเพชรบุรี 
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 ๒) สาขาการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ๘ แหง่ มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง, มหาวทิยาลยับรูพา, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (วิทยาเขตปทุมธานี), มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบางแห่งเริ่มมีการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทางการแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปริญญาโท), 

มหาวทิยาลยัรงัสติ (ปรญิญาโท), มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา (ปรญิญาโท) และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

(ปริญญาโทและเอก) 

๒. ระบบฝากตัวเป็นศิษย์ 

 ที่ผ่านมา ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศและ

ระเบียบคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยที่เกี่ยวข้อง

 • ผูม้คีวามประสงคจ์ะศกึษาการแพทยแ์ผนไทยจะตอ้งมอบตวัเปน็ศษิยเ์พือ่เขา้รบัการอบรม

ศึกษาจากครูผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยใน 

ประเภทท่ีได้ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยมาแล้ว 

ไมน่อ้ยกวา่หา้ป ีและไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยวา่ไดผ้า่นการอบรม

ความรู้การเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์แผนไทยแล้ว 

 • ผู้เรียนต้องผ่านการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากครูผู้รับมอบตัวศิษย์ในสถาบันหรือ 

สถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยรับรองตามประเภทและระยะเวลาท่ีกำาหนด

ต่อไปนี้

  (๑) ประเภทเวชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสามปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์ 

แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย 

  (๒) ประเภทเภสัชกรรมไทย ไม่น้อยกว่าสองปี โดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์

แผนไทยประเภทเภสัชกรรมไทย 

  (๓) ประเภทการผดงุครรภไ์ทย ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปโีดยครผููร้บัมอบตวัศษิยส์าขาการแพทย์

แผนไทยประเภทการผดุงครรภ์ไทย

  (๔) ประเภทการนวดไทย ไม่น้อยกว่าสองปีโดยครูผู้รับมอบตัวศิษย์สาขาการแพทย์ 

แผนไทยประเภทการนวดไทย

นอกจากนี้ ผู้มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

ประเภทการนวดไทยต้องได้รับการอบรมการนวดไทยมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี (๘๐๐ ชั่วโมง) จากสถาบันที่ได้

รบัการรบัรองมาตรฐานจากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย ส่วนผู้ประสงคจ์ะเปน็ผู้ชว่ยแพทย์

แผนไทย ต้องผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง จากสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

จากคณะกรรมการวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทยเชน่เดียวกนั (รายละเอยีดดูจากตาราง ๓.๖ รายชือ่สถาบนั

หรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองฯ) จึงจะสามารถให้บริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสุขภาพ  
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โดยมีผู้ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือแพทย์แผนไทย

ประเภทเวชกรรมไทยและนวดไทย เป็นผู้ควบคุมดูแลการให้บริการอีกทีหนึ่ง

อย่างไรก็ตามประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่ของประเทศทั่วโลก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย) ที่เปิดโอกาส

ให้ผู้พิการทางการมองเห็นหรือหมอนวดผู้พิการทางสายตาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ได้ ซ่ึงผู้พิการทางการ 

มองเหน็หรอืทางสายตาไดม้บีทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยโดยการใชก้ารนวดไทยในการบำาบดั

อาการปวดเมื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยองค์กรที่ทำางานด้านผู้พิการทางการมองเห็น ระหว่างปี 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ องค์กรผู้พิการทางสายตา ๕ องค์กร ได้แก่ (๑) มูลนิธิช่วยคนตาบอด (ศูนย์พัฒนา

สมรรถภาพคนตาบอด [ปากเกร็ด] และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด [สามพราน]) (๒) สมาคมคนตาบอด 

แห่งประเทศไทย (ศูนย์การเรียนรู้และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี) (๓) มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด 

ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๔) สมาคมส่งเสริมการนวดแผนไทยคนตาบอด และ  

(๕) สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอด ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ  

และภาคีที่ทำางานด้านการนวดไทย ดำาเนินการโครงการพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ส่งผลให้มีผู้พิการทางการมองเห็นมีสิทธิ์สอบขึ้นทะเบียน

จำานวน ๙๐ คน และสามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท

การนวดไทยได้ จำานวน ๓๔ คน

การแพทย์พื้นบ้านไทย

การแพทย์พื้นบ้านไทย เป็นระบบการแพทย์ที่มีการใช้องค์ความรู้ซ่ึงสืบทอดกันมาในชุมชน 

ท้องถิ่น มีการสร้างและใช้ภูมิปัญญาด้านสุขภาพในหลายมิติ มีหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำาคัญ  

ใช้ความรู้และความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพให้กับคนในชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา

สุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน การแพทย์พ้ืนบ้านไทยมีความหลากหลายตามท้องถ่ินและชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ 

สืบทอดความรู้ต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดเป็นการแพทย์เฉพาะถิ่นที่หลากหลาย เช่น การแพทย์

พื้นบ้านล้านนา การแพทย์พื้นบ้านอีสาน การแพทย์พื้นบ้านของชาวมุสลิม และการแพทย์พื้นบ้านชาติพันธุ์

อื่น มีรูปแบบการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย เช่น การเหยียบเหล็กแดง การนวดท้องหญิงต้ังครรภ์ของ 

โต๊ะบิแด เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำานักทะเบียนกลาง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ 

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำานวน ๕๓,๐๓๕ คน (ณ มีนาคม ๒๕๕๖) 

และหมอพื้นบ้านที่ได้รับการประเมินความรู้ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๕๕ มีจำานวน ๑๖๑ คน (ณ มิถุนายน ๒๕๕๖)

การแพทย์แผนจีนในประเทศไทย

การแพทย์แผนจีนเป็นการแพทย์ทางเลือกอีกระบบหนึ่งในระบบบริการสาธารณสุขของ

ประเทศไทย ปัจจบัุนมคีณะกรรมการวชิาชพีเพือ่ควบคมุดแูลมาตรฐานผูใ้หบ้รกิาร และจดัสอบรบัใบประกอบ

โรคศิลปะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ มีแพทย์จีนที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน มียอดสะสมจำานวน ๑,๕๕๕ คน (ณ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
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ผู้ประสงค์จะรับบริการการรักษาโรคด้วยการแพทย์แผนจีน โดยปกติต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 

ยกเว้นการรับฝังเข็มจากหน่วยงานภาครัฐ โดยในระบบบริการสุขภาพ รัฐจะจ่ายค่ารักษาให้คนละ ๑๐๐ 

บาท/ครั้ง หากมีส่วนเกิน ประชาชนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ส่วนการเรียนการสอนของการแพทย์แผนจีนนั้น ปัจจุบัน มีสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตร

ปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน (๕ ปี) ในประเทศไทย ที่

คณะกรรมการวิชาชีพฯ ให้การรับรองแล้ว ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม และวิทยาลัยนครราชสีมา โดยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของจีน

สาธารณรัฐสังคมน�ยมเว�ยดนาม
(Socialist Republic of Vietnam)

หน่วยงานหลักที่ดูแล: Department Traditional Pharmaco-medicine, Ministry of Health

การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

ศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมที่ใช้ในเวียดนามมีประวัติยาวนานกว่า ๔,๐๐๐ ปี คือ การแพทย์

แผนเวียดนาม (Vietnamese Traditional Medicine) ประกอบด้วยทฤษฎีที่อิงตามหลักปรัชญาของ

ชาวเอเชียโบราณ และมีตำารับยาแผนด้ังเดิมจำานวนมากซ่ึงรับมาจากคนท้ัง ๕๔ เผ่าพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่ใน

ประเทศ

ปัจจุบันเวียดนามได้รับการจัดอันดับจากองค์การอนามัยโลกว่าเป็นประเทศที่มีการผสมผสาน

การแพทย์ดั้งเดิมกับการแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ในเกรดเอเช่นเดียวกับจีนและเกาหลี โดยมี National 

Hospital of Traditional Medicine เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกด้านการแพทย์ดั้งเดิม 

(WHO Collaborating Center of Traditional Medicine) การแพทย์แผนเวียดนามได้รับการบรรจุไว้ใน

ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ โดยสามารถแบ่งบริการการรักษาโดยใช้การแพทย์แผนด้ังเดิมของเวียดนาม 

ได้เป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑. การรักษาที่อิงกรรมวิธี (Procedure-based therapy) เช่น การฝังเข็ม, 

ไคโรแพรกติก, ชี่กง และการจัดปรับกระดูกและเส้นเอ็น (Osteopathy) ๒. การรักษาท่ีใช้การทำางาน

ของร่างกาย (Body-work therapy) เช่น การนวด และการกดจุดสะท้อน และ ๓. การรักษาโดยใช้ยา

สมุนไพร ทั้งยาสมุนไพรจีนและเวียดนาม มียาแผนด้ังเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ ๙๔ ตำารับ ใช้วัตถุดิบ

สมุนไพรมากกว่า ๓๐๐ ชนิด

ปัจจุบัน โรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิมของเวียดนามนำาเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบันมา

ใช้ในการวินิจฉัยโรค และรักษาด้วยการแพทย์ด้ังเดิมหรือการแพทย์ผสมผสาน แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการ

รุนแรงหรือต้องได้รับการผ่าตัด ในโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิมก็มีแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความรู้ด้าน

การแพทย์ดั้งเดิมที่สามารถให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันได้
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การรักษาโรคด้วยแพทย์ดั้งเดิมในเวียดนามสามารถพบได้ท้ังในโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม  

และในแผนกการแพทย์ดั้งเดิมในโรงพยาบาลทั่วไป สามารถแบ่งสถานพยาบาลที่ให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม

ในภาครัฐได้เป็น ๔ ระดับ คือ ๑). ส่วนกลาง มีโรงพยาบาลการแพทย์ด้ังเดิมจำานวน ๕ แห่ง และ 

แผนกการแพทย์ดั้งเดิมในโรงพยาบาลทั่วไป ๒). ส่วนภูมิภาค ๕๓ จังหวัดใน ๖๓ จังหวัด มีโรงพยาบาล

การแพทย์ดั้งเดิม และทุกโรงพยาบาลจังหวัดมีหน่วยการแพทย์ดั้งเดิม และโรงพยาบาลทั่วไปมีแผนก 

การแพทย์ดั้งเดิมมากกว่า ๙๐% ๓). ระดับอำาเภอ มีโรงพยาบาลที่มีแผนกการแพทย์ดั้งเดิม ๙๓.๘%  

ภายใต้การควบคุมของโรงพยาบาลอำาเภอ และ ๔). ระดับคอมมูน มีสถานีอนามัย (health station)  

ในระดับตำาบลและคอมมูน ๗๙% ที่ให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม นอกจากนั้น ยังมีโรงพยาบาลการแพทย์

ดั้งเดิมของเอกชน ๙ แห่ง และคลินิกอีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ แห่ง

การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิม 

มหีนว่ยงานทีจ่ดัการเรยีนการสอนแพทยแ์ผนด้ังเดิมทัง้ระดับปริญญาและหลังปริญญารวมทัง้สิน้ 

๘ แห่ง ซึ่งมีทั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะสำาหรับการแพทย์ดั้งเดิม เช่น Vietnam University of Traditional 

Medicine และคณะหรือภาควิชาการแพทย์ดั้งเดิมในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ผลิตทั้งแพทย์ 

แผนปัจจุบันและแพทย์แผนเวียดนาม เช่น Faculty of Traditional Medicine ของ Hanoi Medical 

University รวมทั้งยังมีการเรียนการสอนในระดับวิทยาลัยและมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือผลิตพยาบาล 

และเภสัชกรแผนดั้งเดิมอีกด้วย นอกจากการเรียนการสอนแล้ว มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งยังทำางานวิจัย 

ทั้งในด้านทฤษฎีการแพทย์ดั้งเดิม ตำารับยา วิธีการรักษา การวิจัยทางคลินิก และวิจัยการแพทย์ดั้งเดิมใน

ระบบสาธารณสุข

หลักสูตรการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมของเวียดนามในระดับต่างๆ พอสรุปได้ ดังนี้ 

๑. ระดับหลังปริญญา (Postgraduate training) ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอกทางการแพทย์

ดั้งเดิม, ปริญญาโททางการแพทย์ดั้งเดิม, Intensive Doctors of Traditional Medicine หลักสูตร  

๓ ปี, Junior, Senior Clinical Doctors of Traditional Medicine (Level I & II Specialized 

Doctors หลักสูตร intern ๒ ปี และ ๓ ปี ตามลำาดับ), Oriented Doctors of Traditional Medicine 

เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านการแพทย์ดั้งเดิม เรียนเพิ่มเติม ๑ ปี สำาหรับแพทย์แผนปัจจุบัน

๒. ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย (University & College graduate training)  

ประกอบดว้ยหลกัสตูรแพทยแ์ผนดัง้เดมิ ๖ ป ีนกัศกึษาหลกัสตูรนีต้อ้งเรยีนวชิาพืน้ฐานของแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

๔ ปี ร่วมกับนักศึกษาแพทย์ที่เรียนแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วน ๒ ปีสุดท้ายเรียนการแพทย์ดั้งเดิม, หลักสูตร

แพทย์แผนดั้งเดิม ๔ ปี เป็นหลักสูตรสำาหรับหมอที่ทำางานในชนบทที่ห่างไกล, หลักสูตรแพทย์แผนดั้งเดิม 

โครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ โดย Vietnam University of Traditional Medicine มีหลักสูตร

แพทยแ์ผนดัง้เดมิรว่มกบัมหาวทิยาลยัเทยีนจนิของจนี ๓ ปแีรกเรยีนทีเ่วยีดนาม ๓ ปหีลงัเรยีนทีม่หาวทิยาลยั

เทียนจีน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาลงเมื่อเทียบกับการไปเรียนที่ประเทศจีนตลอด ๖ ปี, Traditional 

Medicine Nursing College เป็นหลักสูตรการพยาบาลที่เรียนทั้งศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและ 

แผนดั้งเดิม ๓ ปี 
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๓. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยหลักสูตร ๒ ปี เพื่อเป็นผู้ช่วยแพทย์, พยาบาล

ทางการแพทย์ดั้งเดิม, และเภสัชกรทางการแพทย์ดั้งเดิม

ในหลักสูตรของแพทย์แผนปัจจุบันมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์ดั้งเดิมด้วยเช่นกัน  

ส่วนในวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ มีแผนกการแพทย์แผนด้ังเดิมสำาหรับฝึกอบรมพยาบาล, เจ้าหน้าที่,  

และผู้ช่วยเหลือแพทย์โดยใช้การแพทย์แผนด้ังเดิม ซ่ึงใช้เวลาเรียน ๓ ปี นอกจากนี้ มีการให้ความรู้ด้าน 

การแพทย์ดั้งเดิมแก่บุคลากรสาธารณสุขในรูปแบบของการฝึกอบรมต่างๆ ทำาให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ

ซึ่งกันและกันระหว่างหมอทั้งสองแผน และเรียนรู้จุดเด่นจุดด้อยของการแพทย์แต่ละศาสตร์ เพื่อให้สามารถ

เลือกวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำาหรับผู้ป่วย

การศึกษานอกระบบ ภาคเอกชนโดยสมาคมต่างๆ ได้แก่ Association of Traditional 

Medicine, Association of Traditional Pharmacy, Association of Acupuncture, Association 

of Medicinal Materials ซึ่งมีระบบการทำางานทุกระดับ มีบทบาทในการสอนหมอแผนดั้งเดิม  

หมอพื้นบ้าน ในระดับประกาศนียบัตรโดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและ 

กระทรวงสาธารณสุข
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