
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ 
การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 

 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเบญจมา บุญเติม 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ด้ังเดิมระหวา่งประเทศ 
สถาบันการแพทย์แผนไทย 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข



ก 
 

คำนำ 
 

ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (Traditional and Complementary 
Medicine: T&CM) ในอาเซียน ซึ่งขับเคลื่อนโดยกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  
มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองและยาวนานเป็นเวลากว่าหน่ึงทศวรรษ ทว่ากลับยังไม่มีการรวบรวมและ
วิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนอย่างเปน็ระบบมากนัก ทำให้ผู้บริหาร
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์ของกรม 
ขาดข้อมูลสถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน จึงยากต่อการกำหนดยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงนโยบาย และการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง 
การให้บริการด้านสุขภาพในเอเชีย ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 

ผู้เสนอผลงานได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมใน
อาเซียนจากตำรา เอกสารวิชาการ และรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง ด้วยหวังว่าการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหารของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมืออาเซียนและความร่วมมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ  ต่อไป  

 
เบญจมา บุญเติม 

         1 มิถุนายน 2563 
 

  



ข 
 

สารบัญ 

หน้า 
 

คำนำ              ก 
 
สารบัญ              ข 
 
คำอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ          ง 
 
บทสรุปผู้บริหาร             1 
 
บทที่ 1  บทนำ            7 
  1 ภูมิหลังความเป็นมาและความสำคัญของปญัหา       7 
  2 วัตถุประสงค์           7 
  3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา         8 
  4 ขอบเขตการศึกษา          8 

5 นิยามศัพท์เฉพาะ          8 
 

บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม         10
  1 การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก   10 

1.1 รูปแบบการจัดระบบการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม   10 
ขององค์การอนามัยโลก    

   1.2 สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในภาพรวม   12 
   1.3 ยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลก      14 

2 การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน      14 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน        14 
2.2 ภูมิหลังความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน   15 

 
บทที่ 3  ระเบียบวิธีการศึกษา         18 
  1 วิธีการศึกษา          18 
  2 ขั้นตอนการศึกษา         19 
 
บทที่ 4  ผลการศึกษา          20 

1 ผลการศึกษาสถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ  20 
 1.1 บรูไนดารุสซาลาม         20 
 1.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา        22 
 1.3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย        24 
 1.4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว      27 



ค 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 
 1.5 สหพันธรัฐมาเลเซีย          29 
 1.6 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา       32 
 1.7 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์         35 
 1.8 สาธารณรัฐสิงคโปร์         37 
 1.9 ราชอาณาจักรไทย         40 
 1.10 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม       44 
 2. ผลการวิเคราะห์การศึกษาสถานการณ์การแพทยด์ั้งเดมิและการแพทยเ์สริมในอาเซยีน   47 

2.1 ระบบ นโยบาย และหน่วยงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม   48 

ในอาเซียน 

2.2 ระบบการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน  51 
2.2.1 การเรียนในระบบอุดมศึกษา      51 

  2.2.2 การเรียนหรือฝึกอบรมนอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย   55 
  2.3 ระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน   59 

2.3.1 สถานพยาบาลและการให้บริการการแพทย์ดั้งเดิม   59 
และการแพทย์เสริม 

2.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ดัง้เดิมและการแพทยเ์สริม   62 
2.3.3 สวัสดิการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมบริการ   64 

การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 
2.3.4 ยาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหง่ชาติ   65 
2.3.5 โรค/อาการเจ็บป่วยที่ใช้ในการรักษาหรือดูแลสุขภาพด้วย   66 

การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 
 

บทที่ 5  สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ        68 
1 สรุปและอภิปรายผล         68 

1.1 ผลการศึกษาเร่ืองระบบ นโยบาย และหน่วนงานด้านการแพทย์ดั้งเดิม  68 

และการแพทย์เสริมในอาเซียน   
1.2 ผลการศึกษาเร่ืองระบบการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมและ   69 

การแพทย์เสริมในอาเซียน 
1.3 ผลการศึกษาเร่ืองระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม   70 

ในอาเซียน   

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    72 
ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทยด้ั์งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 

เอกสารอ้างอิง            74 
  



ง 
 

คำอธิบายสัญลักษณ์และอักษรย่อ 
 

อักษรย่อ ช่ือเต็ม คำแปลภาษาไทย 
ACU Acupuncture การฝังเข็ม 
AM Alternative Medicine การแพทย์ทางเลือก 
ANTM Anthroposophic Medicine การแพทย์แอนโธรโพโซฟี หรือ 

การแพทย์แผนมนษุยปรัชญา 
AYU Ayurveda การแพทย์อายรุเวท 
CAM Complementary and Alternative 

Medicine 
การแพทย์เสรมิและการแพทยท์างเลือก 

CHP Chiropractic ไคโรแพรคติก (การจัดกระดูก) 
CM Complementary Medicine การแพทย์เสรมิ 
FTH Filipino Traditional Massage (Hilot) การนวดแผนดัง้เดิมของฟิลิปปินส์ (หรือ 

ฮีลอต) 
GMP Good Manufacturing Practice หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
HOM Homeopathy การแพทย์โฮมิโอพาธี 
IMP Islamic Medical Practice การแพทย์ตามหลักอสิลาม 
ITM Indonesian Traditional Medicine 

(Jamu) 
การแพทย์แผนอินโดนีเซีย หรือ จามู 

LTM Lao Traditional Medicine การแพทย์แผนลาว 
MTM Myanmar Traditional Medicine การแพทย์แผนเมียนมา 
NAP Naturopathy ธรรมชาติบำบัด 
OSP Osteopathy การแพทย์แผนออสทีโอพาธี 
T&CAM Traditional, Complementary, and 

Alternative Medicine 
การแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริมและ
การแพทย์ทางเลือก 

T&CM Traditional and Complementary 
Medicine 

การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 

TCM Traditional Chinese Medicine การแพทย์แผนจนี 
TIM Traditional Indian Medicine การแพทย์แผนอินเดีย 
TKM Traditional Khmer Medicine การแพทย์แผนเขมร 
TM Traditional Medicine การแพทย์ดั้งเดิม 
TMHS Traditional Medicine and Health 

Supplement 
ยาแผนดั้งเดิมและอาหารเสรมิ 

TMM Traditional Malay Medicine การแพทย์แผนมาเลย ์
TTM Thai Traditional Medicine การแพทย์แผนไทย 
WHO World Health Organization องค์การอนามัยโลก 

 



1 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซยีน  

 
ภูมิหลังความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  

การแพทย์ดั้งเดิม มีบทบาทสำคัญในส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมายาวนาน
และ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดูแลสุขภาพของทุกประเทศทั่วโลก ทั้ งในประเทศที่กำลังพัฒนาและ
ประเทศที่พัฒนาแล้ว และความต้องการบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (Traditional and 
Complementary Medicine: T&CM) ของทั่วโลก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ดังน้ัน องค์การอนามัยโลกจึง
วางแผนย ุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ด ั้งเด ิม ( WHO Traditional Medicine Strategy) ข ึ ้น เพ ื ่อกำหนด 
แนวทางการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของโลก ส่งผลให้สถานะการแพทย์ดั้ง เดิมและ
การแพทย์เสริมทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก   ประเทศต่าง ๆ เร่ิมให้การยอมรับในคุณประโยชน์ของ
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมต่อสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน และต่อความสมบูรณ์ของระบบ
บริการสุขภาพมากขึ้น 

ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในภูมิภาคอาเซียนมีมาอย่างต่อ เน่ือง เป็น
เวลาเกือบ 10 ปี นับตั้งแต่การประชุม ASEAN Conference on Traditional Medicine คร้ังแรก ที่ไทย
เป็นเจ้าภาพเมื่อปีพ.ศ.2552 ประเทศสมาชิกทุกประเทศต่างให้ความร่วมมือในการขับ เคลื่อ นกิ จก รรม  
ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในภูมิภาคมาโดยตลอด   โดยประเทศไทยเป็นประเทศนำใน
กิจกรรมของอาเซียนหลายกิจกรรม รวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ป ระสานงานด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมให้มีการทำงานอย่างต่อเน่ือง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติงานของคณะทำงานด้าน
การแพทย์ดั้งเดิม (ASEAN Task Force on Traditional Medicine: ATFTM) ระหว่างปีพ.ศ.2554 -2558 
(ค.ศ.2011-2015)  และแผนปฏิบัติงานของกลุ่มสุขภาพที่ 3 (ASEAEN Health Cluster 3: Strengthening 
health system and access to care) ระหว่างปีพ.ศ.2559-2563 (ค.ศ.2016-2020)  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนจะมีมายาวนาน 
แต่ยังไม่มีการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนอย่าง เป็น
ระบบ ทำให ้ผู้บริหารและผ ู้ที่ เก ี่ยวข้องของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขาดข้อมูล
สถานการณ์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของอาเซียนสำหรับประกอบการพิจารณาในการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศของหน่วยงาน และการพัฒนาความร่วมมือเชิงนโยบายกับกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์
พื้นบ้านไทย และสมุนไพรไทยไปสู่สากล ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่ าง
ประเทศในกรอบความร่วมมืออาเซียนเกิดความร่วมมือที่ เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนยุทธศ าสต ร์  
ด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความร่วมมืออาเซียนและการพัฒนากลยุทธ์ของกรมในอนาคต   ผู้เสนอ
ผลงานจึงได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศสมาชิก
ในอาเซียน ซึ่งครอบคลุมทั้งเร่ืองระบบการแพทย์ดั้งเดิมและนโยบาย ระบบบริการ และระบบการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซ ียนทั้ง 10 ประเทศ เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู ้บริหาร 
ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความร่วมมือ
อาเซียนต่อไป  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและ

การแพทย์เสริมในอาเซียน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนและข้อเสนอแนะเชงิ

นโยบายฯ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการ
พัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความร่วมมืออาเซียน และการวางแผน
กลยุทธ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในอนาคต  

2. ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักวิชาการและผู้สนใจศึกษาเร่ืองการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริมในอาเซียน และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในอนาคต 
 
ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาและวิเคราะห์สถานการแพทย ์ด ั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน ในประเด ็นเรื่อง  
1) ระบบและนโยบายการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 2) ระบบการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริม และ 3) ระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม จากแหล่งข้อมูลต่อไปน้ี 

1. ตำรา เอกสารวิชาการและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปีพ.ศ.2552-2562  
2. แบบสำรวจข้อมูลพื ้นฐาน (Baseline information survey) ท ี ่ตอบโดยผ ู้ประสานงานด้าน

การแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งสำรวจระหว่างปีพ.ศ.2561-2562  
 
ผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสรมิในอาเซียน  

ผู้เสนอผลงานได้ศึกษาและวิเคราะห์สถานการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมในอาเซยีนจากเอกสาร
วิชาการและรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการจัดส่งแบบสำรวจพื้นฐานให้ผู้ประสานงานด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมใน 3 ประเด็น คือ 1) ระบบและนโยบายการแพทย์ดัง้เดิมและการแพทย์เสริม 2) ระบบการเรียน
การสอนการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม และ 3) ระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแ พทย์เส ริม   
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

1.1 ระบบและนโยบายการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสรมิในอาเซียน 
ผลการศึกษาพบว่า การแพทย์แผนจีน เป็นการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมที่ได้รับความนิยม

มากที่สุดในอาเซียน พบใน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซยี  
เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยการฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาที่พบในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนทีม่ ี
การใช้การแพทย์แผนจีน ส่วนอันดับสอง คือ การแพทย์แผนอินเดีย พบใน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่หมายถึงศาสตร์อายุเวทและโยคะ  
และอันดับสาม คือ ไคโรแพรคติก โฮมิโอพาธี และ การแพทย์แผนมาเลย์ พบใน 3 ประเทศเท่ากัน โดยไคโรแพรคติก
พบในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย   โฮมิโอพาธีพบในบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนการแพทย์ 
แผนมาเลย์ พบในบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร์  
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ในส่วนนโยบายของประเทศในการส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม  
ผลการศึกษาพบว่าประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ  มีนโยบายส่งเสรมิการใช้การแพทย์ด้ังเดิมและ
การแพทย์เสริม ในการดูแลสุขภาพของประชาชน  ยกเว้นบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งเป็นประเทศเดียวที่ยงัไม่มีนโยบาย
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ทุกประเทศสมาชกิในอาเซียน มีหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ กำกับ ดแูล 
นโยบายและการใหบ้ริการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมในแต่ละประเทศ  

1.2 ผลการศึกษาระบบการเรียนการสอนการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 
ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนมีการเรียนการสอนมากที่สุดในอาเซียน และมีการ

เรียนการสอนในระบบอุดมศึกษาทุกระดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาเร่ืองระบบการแพทยด์ั้งเดิมทีนิ่ยมมาก
ที่สุดในอาเซียนข้างต้น  

นอกจากน้ี ระบบการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนสามารถแบ่งระบบ 
ออกเป็น 2 ระบบ คือ 1) การเรียนในระบบอุดมศึกษา 2) การเรียนหรือฝึกอบรมในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ 
อยู่นอกเหนือระดับอุดมศึกษาแต่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ  

1) การเรียนในระบบอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี และระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี   

ระดับอนุปริญญา พบ 4 ใน 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยหลักสูตรการแพทย์แผนจนีและการ
ฝังเข็มพบมากเป็นอันดับหน่ึง (ร้อยละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด) และหลักสูตรส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนประมาณ  
2-3 ปี ทั้งน้ี พบว่าจำนวนสถาบนัการศึกษาที่เปดิสอนแต่ละหลักสูตรในแต่ละประเทศมีจำนวนเพียง 1-3 แห่งเท่าน้ัน 

ระดับปริญญาตรี พบ 6 ใน 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยหลกัสตูรการแพทย์แผนจนีพบมาก
ที่สุดในอาเซียน (ร้อยละ 42.8)  และพบวา่มีสถาบนัการศึกษาที่เปดิสอนประมาณ 1-2 แห่ง/หลักสตูร/ประเทศ 
ยกเว้น หลักสูตรการแพทย์แผนจีนที่พบสถาบนัการศึกษาจำนวนมาก นอกจากน้ี ประเทศไทยและเวียดนามมี
สถาบันการศึกษาทีเ่ปิดสอนหลักสูตรการแพทย์ดั้งเดิมของตนเองมากที่สุด โดยหลกัสตูรการแพทย์แผนไทยและ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนรวมจำนวน 29 แห่ง และหลักสูตรการแพทย์
แผนเวียดนาม มีจำนวน 9 แห่ง ส่วนเมียนมาเป็นประเทศเดียวในอาเซียนทีม่ีมหาวิทยาลัยการแพทย์ดัง้เดมิ 
(University of Traditional Medicine) โดยเฉพาะ  และระยะเวลาในการเรียนการสอนแตล่ะหลกัสตูรใน 
แต่ละประเทศไม่เทา่กัน ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ใชเ้วลาเรียน 4-5 ปี/หลักสูตร โดยหลกัสตูรสว่นใหญ่เปน็ 
การเรียนวิชาการประมาณ 4 ปี ส่วนอีก 1 ปีเป็นการฝึกงาน  ยกเว้นหลักสูตรการแพทยแ์ผนเวยีดนามที่ใช้เวลาเรียน
ถึง 6 ปี โดยเป็นการเรียนวชิาแพทย์แผนปัจจุบัน 4 ปี และวิชาแพทยแ์ผนเวียดนาม 2 ปี นอกจากน้ี  
หลักสูตรการฝังเข็มและการแพทย์แผนจีนเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนทัง้แบบเต็มเวลา (full-time) และนอกเวลา 
(part-time) โดยใช้เวลาเรียน 5 ปี และ 7-9 ปีตามลำดับ 

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี พบว่า 7 ใน 10 ประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน มีการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาโท และ 4 ใน 10 ประเทศ มีการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก โดยหลักสูตรการแพทย์แผนจีน การแพทย์
แผนไทย (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์) และการแพทย์แผนเวียดนาม มีการเรียนการสอนทั้งใน
ระดับปริญญาโทและเอก ในขณะที่หลักสูตรยาสมุนไพรของอินโดนีเซีย การแพทย์แผนเมียนมา การแพทย์แผน
ด้ังเดิมของอาเซียน และการแพทย์แผนจีน (เฉพาะหลักสูตรฝังเข็ม) มีสอนในระดับปริญญาโทเท่าน้ัน โดยระยะเวลา
ที่ใช้ในการเรียนระดับปริญญาโท ประมาณ 2-4 ปี และปริญญาเอก 3-6 ปี ทั้งน้ี เวียดนามเป็นประเทศเดียวที่มีหลักสูตร
เฉพาะทางสำหรับแพทย์แผนด้ังเดิม  

2) การเรียนหรือฝึกอบรมในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ อยู่นอกเหนือระดับอุดมศึกษาแต่ได้รับ
การรับรองจากภาครัฐ ผลการศึกษาพบว่า 9 ใน 10 ประเทศ ยกเว้น บรูไนดารุสซาลาม มีการเรียนและฝึกอบรมใน  
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3 รูปแบบ คือ 1) การเรียนโดยการฝากตัวเปน็ศิษย์ (apprenticeship system) 2) การอบรมและฝึกทักษะให้แก่
ผู้ให้บริการ หมอพื้นบา้น และบุคลากรด้านสาธารณสขุทีเ่กี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางหรือเพื่อใชต้่อยอด
การทำงาน และ 3) การฝึกอบรมให้แก่บคุคลทัว่ไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพ  

1.3. ผลการศึกษาระบบบริการการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 
ผู้นำเสนอผลงานได้ศึกษาระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนครอบคลุม 5 ประเด็น 

ได้แก่ สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ผู้ประกอบวิชาชีพและ/หรืออาชีพด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม สวัสดิการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 
ยาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ และโรคที่พบบ่อยในการรักษาด้วยการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริม โดยผลการศึกษามีดังน้ี 

1) สถานพยาบาลหรือหน่วยบริการการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม พบว่า 8 ใน 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ยกเว้นบรูไนดารุสซาลามและกัมพูชา) มีสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการการแพทย์ ดั้งเดิ มและ
การแพทย์เสริมในภาครัฐ และ 3 ใน 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย และเวียนนาม จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิ ม
และการแพทย์เสริมโดยเฉพาะ โดยเวียดนามมีระดับการผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในประเทศ
สมบูรณ์ที่สุด เน่ืองจากเป็นประเทศเดียวในขณะน้ีที่มีโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมครอบคลุม  
ทุกจังหวัดในประเทศ และมีโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการการแพทย์ดั้ งเดิมและการแพทย์เสริมมากกว่าร้อยละ 90 
รวมถึงมีโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของเอกชน 1 แห่ง  

2) ผู้ประกอบวิชาชีพและ/หรืออาชีพด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม พบว่าแพทย์แผนไทย
มีจำนวนมากท ี ่ส ุด (66,333 คน) อ ันรองลงมาได ้แก่ แพทย์แผนจีนในมาเลเซีย (7,655 คน) แพทย ์แผนเมียนมา  
(7,435 คน) แพทย์แผนเวียดนาม (6,000 คน) นักบำบัดตามหลักศาสนาอิสลามในมาเลเซีย (5,675 คน) แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ (3,106 คน) ทั้งน้ี แพทย์แผนจีนและแพทย์ฝังเข็ม เป็นวิชาชีพที่มีอยู่ในเกือบทุกประเทศในอาเซียน พบ 7 ใน 
10 ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลประเภทของบริการที่พบในสถานพยาบาล ซึ่งพบการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ ม
มากที่สุดในอาเซียน  

นอกจากน้ี สามารถแบ่งผู้ประกอบวิชาชีพ/อาชีพด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ออกเป็น 
 3 กลุ่ม คือ 1. แพทย์แผนด้ังเดิมและแพทย์ทางเลือก ซึ่งส่วนใหญ่เรียนจบสาขาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 
ในระดับมหาวิทยาลัย หรือ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สามารถทำการตรวจรักษาในประเทศน้ัน  ๆได้ ส่วนใหญ่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ทั้งในสถานพยาบาล
ของรัฐและเอกชน 2. บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถรักษาผู้ป่วยโดยใช้
ศาสตร์การรักษาแบบการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมที่ได้รับการอบรมภายในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศน้ัน  ๆส่วนใหญ่ทำงานในสถานพยาบาลของรัฐ และ 3. หมอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ให้การรักษาให้
คนในชุมชนและในคลินิกของตนเท่าน้ัน  โดยอาจได้รับการกำกับดูแลจากหน่วนงานภาครัฐ  

3) สวัสดิการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมบริการการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม พบว่า 5 ใน 10 
ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ และเวียดนาม มีระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
บริการการรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม และ 2 ใน 5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ อยู่ในรูปแบบประกันสุขภาพของบริษัทเอกชน  ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น พบว่าอินโดนีเซีย และเวียดนาม  
เป็น 2 ประเทศ ที่แม้ว่าจะยังไม่บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  แต่บรรจุให้การรักษาพยาบาลด้วยการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลของประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียน
หลายประเทศเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในการดูแลสุขภาพของประชาชน  
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4) ยาแผนด้ังเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่า 6 ใน 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย 
สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม บรรจุยาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรอยู่ในบัญชียาหลั กแห่งชาติ  
โดยเวียดนามเป็นประเทศที่มียาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติมากที่สุดในอาเซียน พบ 520 
รายการ  

5) โรคที่พบบ่อยในการรักษาด้วยการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 10 อันดับแรก 
ผลการศึกษาจากข้อมูล 6 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย พบว่าโรค/อาการ
เจ็บป่วยที่เป็นปัญหาและใช้การรักษาหรือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมมากที่สุด คือ 
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ อันดับรองลงมา คือ หวัด ไอ และปัญหาที่เกี่ยวกับทางเดิ นอาหาร 
เช่น ท้องผูก ท้องอืด อาหารไม่ย่อย และอันดับสามคือการใช้การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม เพื่ อการดูแล 
หลังคลอด หรือ รักษาโรคที่เกิดหลังคลอด 
2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการพัฒนาความร่วมมือด้ าน
การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม 

ผ ู ้ว ิจัยมีข้อเสนอแนะเช ิงนโยบายต่อกรมการแพทย ์แผนไทยและการแพทย ์ทางเล ือกในการพัฒนา 
ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ดังน้ี 

1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความ
ร่วมมืออาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนแสดงใหเ้ห็นว่าระบบ
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ที่ในอาเซียนมีความแตกต่างและหลากหลายเป็นอยา่งมาก ซึ่งมีหลาย
ปัจจัยที่มีอิทธิพล ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เป็นเร่ืองยากและท้าทายที่จะยกระดับการแพทยด์ั้งเดิมและ
การแพทย์เสริมของทุกประเทศให้เทา่เทียมกัน ดังน้ัน เพื่อสนับสนุนให้การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมใน
อาเซียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอาเซยีน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม
ของประเทศไทย จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น  

(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนร่วมกัน เพื่อให้การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมมีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับรองประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย และมีการให้บริการในระบบบริการสุขภาพของประเทศมากขึ้น 

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและความสำเร็จในการส่งเสริมและผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิ มและ
การแพทย ์เสริมในระบบบริการส ุขภาพของประเทศ โดยมีเวทีวิชาการประจำป ีในการแลกเปล ี ่ยนองค์ความรู้
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในการดูแลสุขภาพหรือรักษาโรค/อาการที่เป็นปัญหาของคนในภูมิภาคร่วมกั น 
และมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จากน้ันนำมาเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม 

(3) การฝึกอบรมให้แก่แพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือก รวมถึงบุคลากรสาธารณสุขอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง
และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญร่วมกัน  

(4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง  ๆในภูมิภาคอาเซียน เช่น เครือข่ายแพทย์ แผนจีนใน
อาเซียน เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิม เครือข่ายนักวิจัยการแพทย์ดั้งเดิ มและ
การแพทย์เสริม เป็นต้น 
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2) ควรพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีสมรรถนะด้าน
สุขภาพโลกและความเป็นผู้นำเพิ่มมากข้ึน  

แม้ว ่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล ือกจะแสดงบทบาทนำด ้านการแพทย ์ดั ้งเด ิมและ
การแพทย์เสริมมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีพ.ศ.2552  แต่หลังจากปีพ.ศ.2563 เกิดปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านบุคลากร 
ที่ดูแลและขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ขาดผู้นำและบุคลากรที่มีศักยภาพในขับเคลื่ อน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทั้งระดับผู้ บ ริหารและ 
ผู้ปฏิบัติการของกรมให้มีสมรรถนะด้านสุขภาพโลกและความเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกสามารถขับเคลื่อนงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 
ในกรอบความร่วมมืออาเซียน และความร่วมมืออื่น  ๆได้อย่างสง่างาม 

3) ควรมีการจัดต้ังกลไกการทำงานด้านต่างประเทศ และจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศ 
แม้ว ่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้  

กรอบความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น ๆ หลายความร่วมมือ แต่กลับไม่มีกลไกการทำงานและ  
การจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศของหน่วยงานมาก่อน ทำให้การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มี
ทิศทางที่ชัดเจน และเป็นอุปสรรคในการพิจารณาหรือให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ในแต่ละคร้ัง ดังน้ัน นอกจากพัฒนาบุคคลกรให้มีสมรรถนะเพียงพอแล้ว ควรมีการจัดตั้งกลไกการทำงานด้าน
ต่างประเทศ และจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือกให้ชดัเจน และ
สามารถนำไปใช้ได้จริง 
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บทที่ 1 
บทนำ 

1. ภูมิหลังความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
แม้ว่าในยุคปัจจุบัน การแพทยแ์ผนปจัจุบัน จะเป็นการแพทย์กระแสหลกัของโลก แต่การแพทย์

ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม (Traditional and Complementary Medicine: T&CM) ยังคงได้รับความนิยมและ 
มีบทบาทสำคัญในการสง่เสริมสขุภาพของประชาชนหลายประเทศทัว่โลก โดยองค์การอนามัยโลกให้ความเหน็วา่
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมเปน็องค์ประกอบสำคัญ ในการดูแลสุขภาพที่พบในแทบทกุประเทศทัว่โลก 
ทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ และความต้องการบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม
ยังเพิ่มมากขึ้นเร่ือย  ๆ ส่งผลให้หน่วยงานราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนา
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในด้านต่าง  ๆภายในประเทศ รวมถึงอาศัยความร่วมมือกับประเทศอื่น  ๆทั้งใน
ระดับพหุภาคีและทวิภาคีในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย 
และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ  

ในส่วนภูมิภาคอาเซียน ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมได้รับการพัฒนา
อย ่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื ่องมายาวนานกว่า 10 ป ี โดยประเทศไทย นำโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืก เป็นผู้ริเร่ิมประสานเครือขา่ยประเทศสมาชิกอาเซียนจนเกิดคณะทำงานด้านการแพทย์ดั้งเดมิ
อาเซียน (ASEAN Task Force on Traditional Medicine: ATFTM) ซึ่งต่อมาเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ประสานงาน
ด้านการแพทย์ดั้งเดิม (Focal Points of Traditional Medicine) รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์
การแพทย ์ด ั ้งเด ิมและการแพทย์ เสริมของแต่ละประเทศผ่านเวทีการประช ุม ASEAN Conference on 
Traditional Medicine จำนวน ๖ คร้ัง และเวทีวิชาการอื่น ๆ  อีกหลายคร้ัง อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการรวบรวมและ
ว ิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั ้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนอย่างเป็นระบบ ทำให้ผ ู้บรหิารและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขาดขอ้มูลสถานการณ์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริมของอาเซยีนสำหรับประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศของหน่วยงาน 
และการพัฒนาความร่วมมือเช ิงนโยบายก ับกล ุ ่มประเทศสมาชิ กอาเซ ียน รวมถ ึงการวางแผนกลยุทธ์ 
ในการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทย การแพทยท์างเลือก การแพทยพ์ื้นบ้านไทย และสมุนไพรไทยไปสู่สากล  

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบความร่วมมือ
อาเซียนเกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การ
อนามัยโลก และนำไปสู่การพัฒนาแนวทางความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เส ริมใ นก รอบ  
ความร่วมมืออาเซียนและการพัฒนากลยุทธ์ของกรมในอนาคต ผู้เสนอผลงานจึงได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์
สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งครอบคลุมทั้งเร่ืองระบบ
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมและนโยบาย ระบบบริการ และระบบการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซยีน
ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความร่วมมืออาเซยีนต่อไป  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 
2. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้ งเดิ มและ

การแพทย์เสริมในอาเซียน 
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ
ประกอบการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความร่วมมืออาเซียน และ
การวางแผนกลยุทธ์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องในอนาคต  
  2. ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักวิชาการและผู้สนใจศึกษาเร่ืองการแพทย์ดั้งเดิม
และการแพทย์เสริมในอาเซียน และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในอนาคต 
4. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์การแพทย์ดั ้งเดิมและการแพทย์เสริม ในประเด็นเรื ่อง 1) ระบบและนโยบาย
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 2) ระบบการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม และ  
3) ระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม จากแหล่งข้อมูลต่อไปน้ี  

1. ตำรา เอกสารว ิชาการ และรายงานการประชุมท ี่ เกี ่ยวข้อง ได ้แก ่ รายงานสถานการณ์
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศสมาชิกอาเซียนจากการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ดั้งเดิม
ในอาเซียน (Conference on Traditional Medicine in ASEAN) และรายงานการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หนังส ือ Traditional Medicine in ASEAN พ.ศ.2553 และเอกสารระบบบริการและระบบการศ ึกษา
การแพทย์ดั ้งเด ิมในอาเซียน พ.ศ.2555 ย ุทธศาสตร์ด้านการแพทย ์ดั ้งเดิมและรายงานสถานการณ์ด้าน
สาธารณสุขและการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก เป็นต้น 

2. แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Baseline information survey) ที่ตอบโดยผู้ประสานงานด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน (Focal Points of Traditional Medicine) ทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งสำรวจระหว่างปี
พ.ศ. 2561-2562  
5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2013; 2019) นิยามความหมายของ
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ดังน้ี 

1. การแพทย์ด้ังเดิม (Traditional Medicine: TM) หมายถึง องค์ความรู้ ทักษะ และเวชปฏบิตัิ
ที่ใช้ในดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยทางร่างกายและ
จิตใจ ตามทฤษฎี ความเชื่อ และประสบการณ์เฉพาะถิ่นซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม โดยมีประวัติการใช้
มายาวนาน 

2. การแพทย์พื้นบ้าน/การแพทย์ด้ังเดิมซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประเทศ (Indigenous 
Traditional Medicine: ITM) หมายถ ึง องค ์ความรู ้และเวชปฏิบ ัต ิท ี ่ ใช ้ในการตรวจว ินิจฉ ัย ป ้องกัน  
และการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยทางร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยความรู้และเวชปฏิบัติในการรกัษา 
ส่วนใหญ่ได้มาจากประสบการณ์การรักษาในอดีต หรือการสงัเกตและถ่ายทอดทางวาจาหรือบนัทึกเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งเวชปฏิบัติแผนพื้นบ้าน/ดั้งเดิมเหล่าน้ีมาจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิน่หรือประเทศน้ัน ๆ 
และส่วนใหญ่ถูกใชเ้พื่อการดูแลสขุภาพของประชาชนในระดับสาธารณสุขมูลฐาน (primary care level) เท่าน้ัน 

3. การแพทย ์เสร ิม (Complementary Medicine: CM) หร ือ การแพทย ์ทางเลือ ก 
(Alternative Medicine: AM) หมายถึง การดูแลสุขภาพอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการแพทย์ดั้งเดิม
ของประเทศน้ัน ๆ หรือ เป็นส่วนหน่ึงของการแพทย์แผนปัจจุบัน และไม่ได้ถูกผสมผสานเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพของประเทศอย่างสมบรูณ์ โดยบางประเทศใช้สองคำน้ีแทนกัน 
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4.  การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม (Traditional and Complementary Medicine: 
T&CM) เป็นการหมายรวมถงึผลิตภัณฑ์ เวชปฏบิัติและผูป้ระกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม 

5.  ผลิตภัณฑ์การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM Product)  หมายถึง พืชสมุนไพร 
วัตถุดิบสมุนไพร  สารสมุนไพรที่จัดเตรียมขึ้น และผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำเร็จรูป ซ ึ ่งม ีส ่วนของพืชหรือวัตถดุิบ
จากพืช หรือทั้งสองอย่างเป็นตัวยาสำคัญในบางประเทศยาสมุนไพรตามองค์ความรู้ดั้งเดิมอาจมี ตัวยาที่ เป็น
สารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ในธรรมชาติซึ่งไม่ได้มาจากพืช (เช่น  สัตว์ แร่ธาตุ) 

6.  เวชปฏิบัติการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสรมิ (T&CM Practices) หมายรวมถงึการรักษา
ด้วยยา และการบำบัดรักษาและการดูแลสุขภาพโดยใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ยาจากสมุนไพรธรรมชาติบำบดั การฝังเขม็ 
หัตถบําบัดแขนงต่าง ๆ  เช่น ไคโรแพรคติก (Chiropractic) ออสทีโอพาธี (Osteopathy) การใช้เทคนิควธิีการอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชี่กง ไทเก๊ก  โยคะ การรักษาด้วยความร้อน ตลอดจนการบำบัดด้วยวิธีการอื่น ๆ ในทางกาย  
จิต จิตวิญญาณ หรือจิต-กายบำบดั 

7.  ผู ้ประกอบว ิชาชีพการแพทย ์ดั ้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM practitioners)  
หมายรวมถึงแพทย์แผนดั้งเดิม แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่น แพทย์ 
ท ันตแพทย์   พยาบาล ผด ุงครรภ์  เภส ัชกร และนักกายภาพบำบ ัดที ่ให้บริการการแพทย์ดั ้งเดิมหรือ 
การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกแก่ผูป้่วย 
 
  



10 
 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
1. การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก 

การแพทย์ดั้งเดิม หรือ การแพทย์แผนโบราณ (Traditional Medicine: TM) เป็นภูมิปัญญา 
การดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่มีการสืบทอดกนัมาอยา่งยาวนาน บางชนชาติมีประวัติการแพทยด์ั้งเดมิ 
ของตนเองยาวนานนับร้อยหรือพันปี และบางชนิดเป็นที่รู้จักและแพร่หลายในประเทศอื่น ๆ  หลายประเทศ แม้วา่
การแพทย์แผนตะวันตกจะเปน็การแพทย์กระแสหลักของคนในปัจจุบัน แต่การแพทยด์ั้งเดิมยังคงได้รับความนิยม
และมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและประชาชนหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศทีก่ำลงั
พัฒนาและประชาชนที่อยู่ในชนบทหรือพื้นที่หา่งไกล ประกอบกับกระแสความนิยมการรักษาและดูแลสขุภาพดว้ย
วิธีธรรมชาติและภมูิปัญญาดั้งเดิมกลับมาได้รับความนิยมให้เปน็ทางเลือกหน่ึงของการดูแลสขุภาพของประชาชน
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาหลายประเทศ องค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นองค์กรทีม่ีบทบาทสำคญั 
ในการสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงบริการทางแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลก จึงเห็นว่าควร
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์การแพทยด์ั้งเดมิขององค์การอนามัยโลก เพื่อส่งเสริมให้มีการนำการแพทยด์ั้งเดมิ 
ที่มีคุณภาพ ปลอดภยั และมีประสทิธผิลไปใชใ้นการดูแลสุขภาพอนามัยโลกของประชาชนโลกอยา่งแท้จริง  

1.1 รูปแบบการจัดระบบการแพทย์ด้ังเดิมขององค์การอนามัยโลก 
องค์การอนามัยโลก ประกาศยุทธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิม (WHO Traditional Medicine 

Strategy) ออกมา 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 เร่ิมใช้ระหว่างปีค.ศ.2002-2005 และฉบับที่ 2 เร่ิมใช้ระหว่างปีค.ศ.
2014-2023 และได้สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (Traditional & 
Complementary Medicine: T&CM) ในด้านต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกทั่วโลกมาแล้ว 3 คร้ัง โดยตีพิมพ์
รายงานออกมา 3 ฉบับ ในปี 2005, 2013 และ 2019 ตามลำดับ รวมทั้งมีการตีพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวข้องออกมา
หลายฉบับในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศสมาชิกตามประเภทและรูปแบบ 
T&CM ที่พบในประเทศสมาชิกทั่วโลก ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล ดังน้ี  

1.1.1 กลุ่มประเทศตามโครงสร้างระบบสุขภาพ (health system structure) ด้าน
การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม  

ยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลกค.ศ.2002-2005 ซึ่งตพีิมพ์เมื่อปีค.ศ.2002 (WHO Traditional 
Medicine Strategy 2002-2005) (World Health Organization; 2002) (1) วิเคราะห์โครงสร้างระบบสุขภาพดา้น
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมของประเทศสมาชกิทั่วโลก และแบ่งประเทศสมาชิกตามโครงสร้างระบบ
สุขภาพออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี  

(1) ประเทศที่มีระบบการผสมผสานการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสรมิอย่างสมบรูณ์ 
(integrative system) คือ การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมได้รับการยอมรับและผสมผสานในทุกระบบ
สุขภาพ ทั้งการบูรณาการนโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเข้ากับนโยบ ายสุขภ าพของ
ประเทศ การออกกฎหมายข้อบังคับและการขึ้นทะเบียนผลติภัณฑ์และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทยด์ั้งเดิมและ
การแพทย์เสริม การให้บริการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในโรงพยาบาลและคลินิกทั้งภาค รัฐ
และเอกชน และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วยการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมจากระบบป ระกั น
สุขภาพได้  ตลอดจนมีการวิจัยและระบบการศึกษาด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมใ นป ระ เทศ  
จากวิเคราะห์น้ีพบเพียงจีน เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ และเวียดนามเท่าน้ันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มี
ระบบการผสมผสานอย่างสมบูรณ์ 
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(2) ประเทศที่มีระบบการผสมผสานการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริ มบา งส่วน 
(inclusive system) คือ การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมได้รับการยอมรับในประเทศเหล่าน้ีแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับผสมผสานในทุกระบบสุขภาพ ทั้งระบบบริการ การศึกษาและการฝึกอบรม ระเบียบข้อบังคับทาง
กฎหมาย บริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกระดับของระบบบริการ ระบบ
ประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมบริการทางการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์เสริม ระบบการศึกษาการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในประเทศยังต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ไม่มีกฎหมายข้อบังคับหรือการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม หรือมีเพียงบางส่วนเท่าน้ัน โดยประเทศ
ที่มีระบบน้ี มีทั้งประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ไนจีเรีย อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และประเทศทีพ่ัฒนาแลว้ 
เช่น อังกฤษ แคนนาดา อเมริกา ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย 

(3) ประเทศที่ระบบการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมไม่ได้รับการยอมรับอย่างเปน็
ทางการ (tolerant system) คือ การแพทย์แผนปัจจุบ ันเป็นการแพทย์กระแสหลักของประเทศ และ
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นวิธีการรักษาหรือการส่งเสริมสุขภาพในระบบ
สุขภาพของประเทศ โดยประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกยงัเป็นระบบน้ี  

1.1.2 กลุ่มประเทศตามรูปแบบการใช้การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสรมิ 
ในปีค.ศ.2004 องค์การอนามัยโลก ได้ตีพิมพ์หนังสือ Guidelines on Developing 

Consumer Information on Proper Use of Traditional, Complementary and Alternative Medicine. 
(World Health Organization, 2004)(2) และจัดกลุ่มประเทศสมาชิกตามรูปแบบการใชก้ารแพทย์ดั้งเดมิและ
การแพทย์เสริม ดังน้ี  

(1) ประเทศที่ใช้การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมเป็นวิธีปฐมภูมิ (primary source) 
ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งประเทศเหลา่น้ี มักเข้าถึงการแพทยแ์ผนปจัจุบันได้ลำบาก และการแพทยด์ั้งเดมิถูกใชใ้น
กลุ่มประชากรที่ยากจน สามารถพบรูปแบบการใช้การแพทยด์ั้งเดิมและการแพทยเ์สริมน้ีได้ทั้งในประเทศทีม่ี
โครงสร้างระบบสุขภาพด้านการแพทย์ดัง้เดิมและการแพทย์เสริมแบบ inclusive system และ tolerant system 

(2) ประเทศที่ใช้การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทยเ์สริมควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
(dual utilization pattern) ปัจจุบันมีไม่กี่ประเทศเท่าน้ัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีโครงสร้างระบบสุขภาพดา้น
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมแบบ integrative system 

(3) ประเทศที่ใช้การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมเป็นทางเลือกหรือใช้เสริมการรักษา
กับการแพทย์แผนปัจจุบัน (selective utilization) โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีเงินเดือนสูง และโครงสร้างระบบ
สุขภาพเป็นแบบ inclusive system หรือ tolerant system เช่น อเมริกาเหนือ และประเทศในยุโรปหลายประเทศ 

ระหว่างปีค.ศ.2016-2018 องค์การอนามัยโลก ได้ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของทั่วโลกอกีคร้ัง และพบว่าสามารถแบ่งกลุ่มประเทศตามรูปแบบการใช้
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมใหม่ และเผยแพร่ในรายงาน WHO Global on Traditional and 
Complementary Medicine 2019 (World Health Organization, 2019)(5) ดังน้ี 

(1) ประเทศที่ใช้การแพทย์ด้ังเดิมเป็นระบบการดูแลสุขภาพหลักระบบหนึง่ มักพบใน
ประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีข้อจำกัดในด้านความพร้อมในการให้บริการ
และการเข้าถึงบริการการแพทย์แผนปัจจุบัน  

(2) ประเทศที่ใช้การแพทย์ด้ังเดิมอันเนื่องมาจากอิทธิพลทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ เช่น สิงคโปร์และเกาหลีใต้ ซึ่งมีระบบบริการสุขภาพแผนปัจจุบันที่มีรากฐานมั่นคงแต่ประชากร
ก็ยังใช้การแพทย์ดั้งเดิมอยูถ่ึงร้อยละ 76 และ 86 ตามลำดับ 
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(3) ประเทศที่ใช้การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมเป็นการบำบัดรักษาเสริม
การแพทย์แผนปัจจุบัน พบทั่วไปในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีโครงสร้างระบบสุขภาพที่พัฒนาก้าวหน้า เช่น  
อเมริกาเหนือและหลายประเทศในยุโรป 

1.2 สถานการณ์การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในภาพรวม 
เม ื ่อป ีค.ศ.2013 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2013) (3-4) ว ิเคราะห์

สถานการณ์การแพทย์ด ั้งเดิมและการแพทย์เสริมของท ั่วโลกไว ้ว ่านับตั ้งแต่การประกาศใช้ยุทธศาสตร์
การแพทย ์ด ั้งเดิมขององค ์การอนามัยโลกฉบ ับแรก  เมื ่อค.ศ.2002 สถานการณ์การแพทย์ดั ้งเดิมและ 
การแพทย์เสริมทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทั้งในการดำเนินงาน ควบคุม กำกับดูแล และบริหาร
จัดการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม เช่น ด้านนโยบายและกฎระเบียบ ประเทศสมาชิกหลายประเทศ
ได้จัดทำหรือพัฒนานโยบายและกฎระเบียบระดับชาติหรือระดับภูมิภาคขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการใช้การแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผล และจากการสำรวจขององค์การอนามัยโลก พบว่า
มีประเทศที่มีนโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิมจำนวน 119 ประเทศ และประเทศที่มีกฎระเบียบในการกำกับดูแล
ยาจากสมุนไพร69 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเมื่อปีค.ศ.1999 ที่ประเทศสมาชิกที่มีนโยบายด้านการแพทย์
ดั้งเดิมมีเพียง 65 ประเทศ และประเทศที่มีกฎระเบียบในการกำกับดูแลยาสมุนไพรมีเพียง 25 ประเทศ  
ด้านเวชปฏิบัติ การฝังเข็ม เป็นการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก แม้ว่าจะเป็น
วิธีการดั้งเดิมของการแพทย์แผนจีน แต่ปัจจุบันมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก จากการสำรวจในประเทศ
สมาชิก 119 ประเทศพบว่าการฝังเข็มเป็นที่ยอมรับในร้อยละ 80 ของประเทศสมาชิก ด้านการศึกษาและ  
การวิจัย มีการเปิดสอนหลกัสูตรการแพทย์ดัง้เดิมและการแพทย์เสริมในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึง
ปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้นเป็น 39 ประเทศหรือประมาณร้อยละ 30 ของประเทศทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม 
นอกจากน้ีมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยระดับชาติเพื่อทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก 

นอกจากน้ี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2013)(3-4) ยังวิเคราะห์ว่า 
ความต้องการผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทยด์ั้งเดิมและการแพทยเ์สริมมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากปัจจุบันประชาชนทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความเจ็บป่วยแบบเร้ือรังที่เพิม่ขึน้ 
ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จึงเกิดการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปฟื้นฟูระบบบริการ
สุขภาพ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและเลือกวธิีการรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลแตล่ะราย รวมถึงการขยาย
การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม แม้ว่ากฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลติภัณฑ์การแพทย์ดัง้เดิมและการแพทย์เสริมจะมีความแตกต่างหลากหลาย  
จนยากที่จะประเมินขนาดของตลาดผลิตภณัฑ์การแพทย์ดัง้เดิมและการแพทยเ์สริมในแต่ละประเทศอย่างชัดเจน 
แต่มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตลาดผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมมีขนาดใหญ่พอสมควร  
โดยมีการประมาณการว่ายาจีนมีมูลค่าการผลิตถึง 83.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีค.ศ.2012  ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าน้ันร้อยละ 20 และในส่วนผู้ประกอบวชิาชีพการแพทยด์ั้งเดิมและการแพทย์เสริมกำลังเปน็ที่ต้องการ
อย่างมากทั่วโลก เช่น ในออสเตรเลีย จำนวนผู้ป่วยที่ไปพบผู้ประกอบวิชาชพีการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม
เพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าร้อยละ 30 ในระหว่างปีค.ศ.1995-2005 เป็นต้น 

และในปีค.ศ.2019 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2019)(5) ได้สรุปผล
สำรวจสถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมทั่วโลกในภาพรวมไว้ว่า ร้อยละ 88 ของประเทศสมาชกิ
ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด มี 170 ประเทศ ให้การยอมรับการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม และจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลแบบสำรวจเมื่อปีค.ศ.1999, 2005, 2012, 2018 (พ.ศ.2542, 2548, 2555, 2561) พบว่า
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จำนวนประเทศที่มีนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ แผนงาน และหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการแพทยด้ั์งเดิมและ
การแพทย์เสริมเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งน้ี นอกจากการพัฒนานโยบายและข้อบังคับที่เพิ่มมากขึน้ใน
ประเทศสมาชิกแล้ว พบว่ามีการยกระดับโครงสร้างหน่วยงานการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมมากขึน้
เช่นกัน โดยมีประเทศสมาชิกจัดตั้งหน่วยงานแห่งชาติ และสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านการแพทย์ด้ังเดิม 
จำนวน 107 และ 75 ประเทศ ตามลำดับ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองนโยบายของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข ส่วนหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรและยาแผนดั้งเดิม รวมถึงข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานองค์การอาหารและยาของแต่ละประเทศ  โดยประเทศที่
มีกฎหมายเฉพาะสำหรับยาแผนดั้งเดิม และมีกฎหมายบางส่วนเหมือนกับยาแผนปัจจุบัน มีจำนวนใกล้เคียงกนั 
นอกจากน้ี มีประเทศสมาชิก 34 ประเทศประกาศให้ยาสมุนไพรและยาแผนด้ังเดิมอยู่ในบัญชียาหลักแหง่ชาติ   

ประเภทของบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมที่นิยมใช้ทั่วไป คือ การฝังเข็ม โดยข้อมลู
เมื่อปีค.ศ.2002 (World Health Organization; 2002)(1) พบว่าการฝังเข็มเป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยม
มากกว่า 78 ประเทศทั่วโลก และผู้ให้การรักษามีทั้งแพทย์ฝังเขม็ (acupuncturist) และแพทย์แผนปัจจุบนั 
(allopathic doctor) ในเอเชียมีข้อมูลแพทย์ฝังเข็มมากกวา่ 50,000 คน ส่วนยุโรปมีประมาณ 15,000 คน  
ซึ่งรวมแพทย์แผนปัจจุบันที่ให้การรักษาด้วยการฝังเข็มด้วย ส่วนในอเมริกา มีแพทย์ฝังเข็มที่ขึ้นทะเบยีนแลว้ 
12,000 คน และเมื่อองค์การอนามัยโลกทำการสำรวจข้อมูลเมื่อปีค.ศ.2019 (World Health Organization; 
2019)(5) พบว่า การฝังเข็ม ยังเป็นวิธีการรักษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด พบใน 113 ประเทศ อันดับ 2-5 คอื  
ยาจากสมุนไพร (herbal medicines) พบใน 110 ประเทศ การแพทย์พื้นบ้าน (indigenous TM) พบใน 109 
ประเทศ โฮมิโอพาธี (homeopathy) และการแพทย์แผนจีน (traditional Chinese medicine) พบใน 100 
ประเทศ  นอกจากน้ี ยังพบประเทศที่ใช้ธรรมชาติบำบัด (naturopathy) ไคโรแพรคติก (chiropractic)  
ออสทีโอพาธี (osteopathy) อายุเวท (ayurvedic medicine) มากกว่า 90 ประเทศ  

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (World Health Organization; 2019)(5) ในส่วนของผูใ้หบ้ริการดา้น
การแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทยท์างเสริมน้ัน พบวา่มีการให้บริการในสถานพยาบาลของเอกชน จำนวน 97 ประเทศ 
ในสถานพยาบาลของภาครัฐ จำนวน 55 ประเทศ และในสถานที่อื่น ๆ เช่น บ้านพักอาศัย ศูนย์การแพทย์ดัง้เดมิ  
จำนวน 20 ประเทศ และในส่วนของระบบการศึกษาด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม พบจำนวน  
63 ประเทศมีระบบการเรียนการสอนด้านการแพทยด์ั้งเดิมและการแพทย์เสริม  โดย 41 ประเทศ มีการเรียน 
การสอนในระดับอุดมศึกษา ส่วน 36 ประเทศ มีหลักสูตรการอบรมซึ่งระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาแต่ได้รับการรับรอง
จากภาครัฐ  ทั้งน้ี ในจำนวนข้างต้นรวม 14 ประเทศ ที่มีการเรียนการสอนทั้ง 2 รูปแบบ  
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1.3 ยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลกด้านการแพทยด้ั์งเดิมและการแพทยเ์สริม 
1.3.1 ยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลกค.ศ.2002-2005  
องค์การอนามัยโลกวางเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกลา่ว

ระหว่างค.ศ.2002-2005 ดังน้ี 
(1) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกบูรณาการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เส ริม เข้าสู่

ระบบสุขภาพของประเทศตามความเหมาะสม โดยสนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านการแพทย์ดั้ง เดิมและ
การแพทย์เสริมของประเทศสมาชิกและสนับสนุนการนำนโยบายดังกล่าวไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  

(2) ส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และ
คุณภาพ โดยการขยายฐานความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม และให้แนวทางเร่ืองกฎระเบียบ
และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพบริการและผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดมิและการแพทย์เสริม 

(3) เพิ่มจำนวนบริการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในราคาที่ เห มาะสม 
ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่ยากจน 

(4) ส่งเสริมการใช้การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสม ทั้ง
ในส่วนของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   

1.3.2 ยุทธศาสตร์องค์การอนามัยโลกค.ศ.2014-2023 
ว ั ต ถ ุ ป ระสงค์สำค ัญขอ งย ุ ทธศ าสต ร ์ องค ์ การอนามั ยโลก ค.ศ. 2014-2023 คือ  

1) การควบคุมและใช ้ประโยชน์จากการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในการส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะ  
การดูแลสุขภาพโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างมี ศักยภาพ  
2) การส่งเสริมการใช้การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการออก
กฎหมาย การทำวิจัยและบูรณาการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมเข้าสู่ระบบสขุภาพตามความเหมาะสม 
ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ บริการ และผู้ให้บริการ (3P: product, practice, practitioner) ซึ่งเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ที่องค์การอนามัยโลกใชใ้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวระหว่างค.ศ.2014-2023 คือ 

(1) สร้างฐานความรู ้ เพ ื ่อการจัดการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมอย่าง 
มีประสิทธิภาพผ่านนโยบายของประเทศที่เหมาะสม 

(2) เพิ่มความเข้มแข็งในการประกันคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิผล และการใช้
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมอย่างเหมาะสม โดยมีกฎหมายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ บริการ และ 
ผู้ให้บริการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 

(3) ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมบริการการแพทย์ดั้ง เดิ มและ
การแพทย์เสริม โดยบูรณาการบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพและ  
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 

 
2. สถานการณ์การแพทยด้ั์งเดิมในประเทศสมาชิกอาเซียน  

2.1 ข้อมูลทั่วไปของอาเซียน 
สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้หรือ อาเซียน (The Association of Southeast 

Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 อันเน่ืองมาจาก “ปฏิญญากรุงเทพ”  
ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และ ไทย โดยสาระสำคัญในปฏญิญากรุงเทพกลา่วถงึความร่วมมือด้านเศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา 
อุตสาหกรรม และการส่งเสริมสันติภาพและเสถยีรภาพในภูมิภาค ซึ่งในเวลาต่อมา ได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็น



15 
 

สมาชิกเพิ่มเติม คือ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา ตามลำดับ อาเซียนยึดมั่นหลักการ
พื้นฐาน คือ การตัดสินใจโดยใช้ฉนัทามติ (Consensus) การไม่แทรกแซงในกิจการภายในของกันและกนั  
(Non-interference) และการร่วมมือเพื่อพัฒนาความเปน็อยูข่องประชาชน (Prosperity)(6) 

อาเซียนก้าวสู่การเป็น “ประชาคมอาเซียน” อย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา 
โดยผู ้นำอาเซียนมีวิสัยทัศน์ร่วมก ัน ค ือ การสร้างประชาคมอาเซียนที ่ม ีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง   
มีกฎกติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและ  
ความมั ่นคง (ASEAN Political and Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) แ ละประชาคมส ั งคมและว ัฒนธรรมอาเซ ียน  (ASEAN Socio-Cultural 
Community: ASCC) และมีแผนงาน (Blueprint) สำหรับประชาคมอาเซยีนในแต่ละเสา(6)  

ตลอดระยะเวลา 50 กว่าปีที่ผ่านมา อาเซียนได้พัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองในหลายด้าน 
ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์
จึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่กระตุ้นให้กลุ่มประเทศอาเซียนขยายความร่วมมือกันอย่างรอบด้านและมีพลวัตร 
เพ ื ่อให ้เท ่าทันและตอบสนองต ่อพัฒนาการและความท ้าทายจากการเปล ี ่ยนแปลงในย ุคโลกาภิวัตน์ 
(globalization) และการเข้าสู่ระบบภูมิภาคนิยม (regionalism) เพื่อให้ภูมิภาคมีความเข้มแข็ง และมีอำนาจ
ในการต่อรองหรือการเจรจากับภูมิภาคอื่น ซึ่งการรวมตัวดังกล่าวจะทำให้อาเซียนมีประชากรรวมกันมากกว่า 
600 ล้านคน ในพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร(6) 

ในมิติสังคมด้านสุขภาพ การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการแพทย์ รวมทั้ง
คุณภาพมาตรฐานของระบบสาธารณสุขของแต่ละประเทศในอาเซียนมีความแตกต่างกันมาก การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ในการจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันเป็นความท้าทายด้านสุขภาพและ 
การสาธารณสุขที่ภูมิภาคให้ความสำคัญหรือมีความกังวลร่วมกัน รวมทั้งการสร้างสรรค์ให้ประเทศไทย 
มีบทบาทนำในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาคมและส่งเสริม
การมีสุขภาพที่ดีของประชาชนไทยและประชาชนอาเซียนอยา่งยั่งยนื ซึ่งบทบาทเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยมีพลงับารมี (soft power) ในการดำเนินงานด้านการต่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและ
สังคมโลก(7) ดังน้ัน การพัฒนาความร่วมมือการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบอาเซียน จึงเป็น 
ส่วนหน่ึงในการขจัดปัญหาด้านสุขภาพ และการเสริมสร้างสุขภาพดีของประชาชนอาเซียนอย่างยัง่ยืน  

2.2 ภูมิหลังความร่วมมือด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซยีน 
 การแพทย์ดั้งเดิมในประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ เดิมเคยเป็นการแพทย์กระแสหลกัทีใ่ช้
ดูแลสุขภาพของประชาชน แต่ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 การแพทย์แผนตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทสำคญั 
และกลายเป็นการแพทย์กระแสหลกัจนกระทั่งปัจจุบัน ทำให้บทบาทของการแพทย์ดัง้เดิมในหลายประเทศ
ลดลงหรือเกือบจะเลือนหายไป จนกระทั่งในเมื่อปีค.ศ.1978 ปฏิญญาอัลมา อตา (Alma Ata Declaration) 
(World Health Organization; 2014)(8) ถือเป็นคำประกาศแรกที่เห็นถึงความสำคัญของการแพทยด์ั้งเดิมใน
สาธารณสุขมูลฐาน ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมถงึประเทศสมาชิกอาเซียนหนัมาฟื้นฟูการแพทย์ดั้งเดมิ
ภายในประเทศ และ 40 ปี ต่อมา ปฏิญญาอาสตานา (Astana Declaration)(9) ซึ่งประกาศในปีค.ศ.2018 ยังคง
ยืนยันถึงบทบาทของการแพทยด์ั้งเดิมต่อความสำเร็จในสาธารณสุขมูลฐาน  
 ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม เร่ิมได้รับความสนใจในเวทอีาเซยีน 
เมื่อประเทศสมาชิกบวกสาม ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ แสดงความสนใจทำความร่วมมือด้านการแพทยด์ั้งเดมิและ
การแพทย์เสริมกับประเทศสมาชิกอาเซียน จนกระทั่งนำไปสู่การประกาศ “กรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสามใน
การบูรณาการการแพทย์ดัง้เดมิ การแพทยเ์สริม และการแพทย์ทางเลือก เข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพแห่งชาติ”(10) 
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(ASEAN+3 Framework of Cooperation on Integrating Traditional Medicine/Complementary and 
Alternative Medicine into National Healthcare Systems) ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนคร้ังที่ 7 
(ASEAN Health Ministers Meeting) ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อปีพ.ศ.2547 แต่น่าเสียดายที่ไม่มีกิจกรรมใด  ๆ
ต่อจากน้ัน จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2552 ประเทศไทย โดยกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธินิปปอน (The Nippon Foundation) ให้จัดกิจกรรมด้านการแพทย์ดัง้เดมิของ
อาเซียนอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2556 ร่วมกับเงินสนับสนุนของกองทนุภูมิปญัญาการแพทย์
แผนไทย  และแรงผลักดันจากดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซยีนในขณะน้ัน  ส่งผลให้ประเทศไทย  
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Traditional Medicine (11,12) ขึ้นคร้ังแรก โดยเชิญผูแ้ทนจาก
หน่วยงานราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องของประเทศสมาชิกอาเซียนทัง้ 10 ประเทศ เข้าร่วมปรึกษาหารือทาง
วิชาการทั้งในด้านวทิยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมใหม้ีการใช้ยาจากสมุนไพรทั้งในระบบบริการ
สาธารณสุขและในระดับสาธารณสุขมูลฐาน และเป็นเวทีให้ผูแ้ทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์และเรียนรู้จากวิทยากรรับเชญิจากประเทศจีน เกาหลี ญ่ีปุ่น อินเดีย และศรีลังกา และจากผูแ้ทน
องค์การอนามัยโลกและสำนักเลขาธกิารอาเซยีน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพฒันา
คุณภาพของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมในภมูิภาค  

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก(12) ให้ข้อมูลว่าหลังจากการริเร่ิมของประเทศไทย ความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม
และการแพทย์เสริมในภูมิภาคอาเซียนเร่ิมก่อตัวเป็นรูปร่างมากขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ เวียดนาม 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN Conference on Traditional 
Medicine อย่างต่อเน่ืองระหว่างพ.ศ.2553-2557 และเกิดคณะทำงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน หรือ 
ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) และแผนปฏบิัติงานของ ATFTM พ.ศ. 2554-2558 
(ค.ศ. 2011-2015)  เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริม และการแพทย์ทางเลือก ใหม้ี
บทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนอาเซียนมากยิ่งขึน้ รวมทั้ง การผลักดันการบูรณาการการแพทย์
ดั้งเดิม การแพทย์เสริม และการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบการดูแลสุขภาพแหง่ชาติ และสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community, 2015) ข้อ B4 การเข้าถึงบริการสุขภาพและการดำรงชีวิตที่
มีสุขภาพ โดยมีประเทศนำในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานของ ATFTM ดังน้ี 
 กิจกรรม ประเทศนำ 
1. การแลกเปลี่ยนข้อมูล T&CM มาเลเซีย 
2. การส่งเสริม T&CM ในสาธารณสุขมูลฐาน ไทย 
3. การส่งเสริมการบูรณาการ T&CM ในระบบบริการสุขภาพ เวียดนาม 
4. การเรียนการสอน T&CM เมียนมา 
5. การทำวิจัย T&CM โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ อินโดนีเซีย 

 
ความสำเร็จที่สำคัญของ ATFTM ระหว่างปีพ.ศ.2554-2558 ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซด์ GlobinMed 

เพื่อเป็นเวทีให้ประเทศสมาชิกอาเซยีนได้แลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์เสริม
และการแพทยท์างเลือก  การพัฒนาหนังสือ ASEAN Research Common Guideline on Traditional 
Medicine  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดบริการกล่องยาสมุนไพรให้แก่ประชาชน (Medicine box on 
Traditional Medicine) และการพัฒนาหนังสือ Herbal Medicines Used in Primary Health Care in ASEAN 
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ซึ่งได้รับเกียรติใหเ้ปิดตัวในการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสขุอาเซียน (ASEAN Health Ministers’ Meeting) 
คร้ังที่ 12 ณ ประเทศเวียดนาม  
 เมื่อปีพ.ศ.2558 แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2015 (พ.ศ.2558) สิ้นสุดลง 
และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ.2025 (พ.ศ.2568) ถูกนำมาใช้แทนที่ โดยมีเป้าหมายที่
เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและการแพทย์ดั้งเดิม คือ การส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนเข้าถึงบ ริก ารด้าน
สาธารณสุขอย่างเท ่าเทียมและได ้รับบริการที ่มีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนอาเซียนมีสุขภาพดี 
นอกจากน้ี เกิดการเปลี่ยนแปลงกลไกการทำงานด้านสาธารณสุขของอาเซียนหลังเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน”  
โดยคณะทำงานด้านสาธารณสุขทุกคณะที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน รวมถึง ATFTM ถูกสลายหลัง 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน และมีการคัดเลอืกประเดน็สุขภาพทีส่ำคัญ (Health Priority) 20 ประเด็น เพื่อจัดเขา้
กลุ่มสุขภาพ 4 กลุ่ม (Health Cluster) ได้แก่ 1) การส่งเสริมชีวิตที่มีสุขภาพดี (Promoting Healthy Life Style) 
2) การตอบโต้ภัยภัยพิบัต ิและภาวะคุกคามจากโรคอ ุบัติใหม่ (Responding to all hazards and emerging 
treats) 3) การสร้างความเข้มแข็งให้แกร่ะบบสขุภาพและการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ (Strengthening health 
system and access to care) และ 4) ความปลอดภยัด้านอาหาร (Ensuring food safety) โดยการแพทยด์ัง้เดมิ 
หรือ Traditional Medicine (TM) ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสุขภาพที่ 3 และเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมภายใต้แผนปฏิบัติงานของกลุ่มสุขภาพที่ 3 ระหว่างปีพ.ศ.2559-2563 (ค.ศ.2016-2020) คือ 
การส่งเสริมการดูแลสขุภาพดว้ยการแพทย์ดั้งเดิมทีม่ีคุณภาพ โดยประเทศไทยได้เสนอกิจกรรม การพัฒนาหนังสอื 
Practice Guidelines in T&CM in ASEAN เพ ื ่อส ่งเสริมมาตรฐานการให้บริการการแพทย์ด ั้งเด ิมในประเทศ
สมาชิกอาเซียน การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ T&CM แก่
บุคคลกรอาเซียนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำ Recommendations on T&CM เพื่อกำหนดแนวทางความ
ร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมหลงัสิ้นสดุแผนปฏิบตัิงานในปีพ.ศ.2563 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้ง เดิม ในภู มิภาค
อาเซียน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) ได้แก่ เอกสาร ตำรา และรายงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2552-2562 และแบบสำรวจข ้อมูลพื ้นฐานด ้านการแพทย ์ด ั้งเด ิม  (Baseline information survey on 
Traditional Medicine in ASEAN) และนำข้อมูลมาเรียบเรียง วิเคราะห์ เขียนสรุป และนำเสนอข้อมูลเชิง
พรรณนา ตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ตั้งไว้  
1. วิธีการศึกษา 

1.1 ศึกษาข้อมูลจากตำรา เอกสารวิชาการและรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
1.1.1 รายงานการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมจากการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ดั้งเดิมใน

อาเซียน (Conference on Traditional Medicine in ASEAN) ระหว่างปีพ.ศ.2552-2556 (ค.ศ.2009-2014) 
1) Proceedings of the 1st Conference on Traditional Medicine in ASEAN 

Countries: Regional Cooperation on Traditional Medicine Towards Its Utilization in the National 
Health Care Systems and the Primary Health Care (2009) 

2) Proceedings of the Conference the 2nd Conference on Traditional 
Medicine on Traditional Medicine in ASEAN Countries (2010) 

3) Proceedings of the 3rd Conference on Traditional Medicine on Traditional 
Medicine in ASEAN Countries: Utilization of Evidence Based Traditional Medicine in Health Care 
Proceedings of the Conference (2011) 

4) Proceedings of the 4th Conference on Traditional Medicine 2012 in ASEAN 
Countries: Towards Harmonization of Traditional Medicine Practices (2012)  

5) Proceedings of the 5th Conference on Traditional Medicine on Traditional 
Medicine in ASEAN Countries: Strengthening Traditional Medicine Practices and Personal 
through Training and Education to Promote the Integration of Traditional Medicine/ 
Complementary and Alternative Medicine in National Health Care Systems (2014)   

1.1.2 หนังสือ Traditional Medicine  in ASEAN พ.ศ.2553 และเอกสารระบบบริการและระบบ
การศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน พ.ศ.2555 

1.1.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริม รายงานสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก  

1.1.4 เว็บไซต์ของหน่วยงานด้านการแพทย์ดั้งเดิม หรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ของ
สถาบันการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียน  

1.2 ศึกษาข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิม (Baseline information survey 
on Traditional Medicine in ASEAN จากผู้ประสานงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน (Focal Points of 
Traditional Medicine) ที่สำรวจะหว่างพ.ศ.2561-2562 โดยแบบสำรวจมีเน้ือหาครอบคลุมในประเด็นต่อไปน้ี 

1.2.1 ระบบการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม นโยบายและหน่วยงานด้านก ารแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศ 

1.2.2 การศึกษา การฝึกอบรม และทรัพยากรมนุษย์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม 
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1.2.3 ยาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพร 
1.2.4 การจัดการองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 
1.2.5 การให้บริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 

2. ข้ันตอนการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ี ได้ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังน้ี 
1.1 ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร ตำรา และรายงานที่เกี่ยวข้องระหว่ าง  

ปีพ.ศ.2552-2562 และข้อมูลจากแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิม พ.ศ.2562 
1.2 ทบทวนแนวคิดด ้านการแพทย์ด ั้งเดิมและการแพทย์เสริม ขององค์การอนามัยโลก และ

สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียนจากตำรา เอกสารวิชาการ รายงานการประชุมที่
เกี่ยวข้องและแบบสำรวจพืน้ฐาน  

1.3 กำหนดขอบเขตประเด็นที่ต้องการศึกษาวิเคราะห์ ดังน้ี  
1) ระบบและนโยบายการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม และหน่วยงานด้านการแพทย์

ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศในอาเซียน 
2) ระบบการเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน  
3) ระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 

1.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแบบสำรวจ  
1.5 เรียบเรียงและสังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 

ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบบรรยายและพรรณนา (Descriptive Research) เกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมละการแพทย์เสริมของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นรายประเทศในเบื้องต้น  

1.6 สรุปผลการวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาความร่วมมือ ด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความร่วมมือ
อาเซียน 

 
ภาพที่ 1 แสดงแผนการดำเนินการศึกษา 

ระยะเวลาในการดำเนินงาน: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

Input

• รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
วิชาการ ตํารา รายงานที่
เกี่ยวข้อง และแบบสํารวจ
ข้อมูลพื้นฐานด้านการแพทย์
ดั้งเดิม 

Process

• ทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวขอ้ง
และภูมิหลังของการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทยเ์สรมิใน
อาเซียน

• วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูล
สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดมิ
และการแพทย์เสริมของ
อาเซียน

Output

• สังเคราะห์ผลการศึกษา
สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดมิ
ในอาเซียน

• จัดทําข้อเสนอเชงินโยบายใน
การพัฒนาความร่วมมือด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสรมิในอาเซยีน
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน โดย
ผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการศึกษาสถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมของประเทศสมาชิกอาเซียน
แต่ละประเทศ และผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งครอบคลุม  
3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ระบบ นโยบาย และหน่วยงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 2) ระบบ
การเรียนการสอนการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน  3) ระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์
เสริมในอาเซียน  
1. สถานการณ์การแพทยด้ั์งเดิมของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ 

เพ ื ่อให้เข้าใจบริบททางสังคม ว ัฒนธรรม และสถานการณ์การแพทย์ดั ้งเด ิมและการแพทย์เสริม 
ในภ ูม ิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ ้น ผ ู ้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมและบริบทโดยท ั่วไป รวมถึงนโยบายด้าน
สาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ จากข้อมูลของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ(13) 

ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์(14) กระแส ชนะวงศ์ นฤมล สินสุุพรรณ อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ และคณะ(15) วลัยพร 
พัชรนฤมล, อรรถพร ลิ้มปัญญาเจริญ(16) และ The World Bank(17)  ในส่วนสถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริม ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากองค์การอนามัยโลก (1-3,5) รายงานการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม
จากการประช ุมว ิชาการด ้านการแพทย์ด ั ้งเด ิมในอาเซียน ( Conference on Traditional Medicine in 
ASEAN) ระหว ่างป ีพ.ศ.2552-2556 (ค.ศ.2009-2014)(11,18-22)  หนังสือระบบบริการและระบบการศึกษา
การแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน(23) และข้อมูลจากแบบสำรวจพื้นฐานด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เส ริม
จากผู้ประสานงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมอาเซียน (Focal Points of Traditional Medicine) ที่สำรวจระหว่าง
ปีพ.ศ.2561-2562 ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
 
 
 

1.1 บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 
เมืองหลวง: กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน 
พื้นที่: พื้นที่ทางบก 5,270 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางน้ำ 500 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,765 
ตารางกิโลเมตร  
ประชากร: 428,962 คน ประกอบด้วย มาเลย์ (ร้อยละ 68.8) จีน (ร้อยละ 18.3) ชาวพื้นเมือง (ร้อยละ 5) และ
อื่น ๆ (ร้อยละ 7.9)  
ศาสนา: อิสลาม (ร้อยละ 67) พุทธ (ร้อยละ 13) คริสต์ (ร้อยละ 10) และอื่น ๆ  (ร้อยละ 10)  
ภาษาราชการ: ภาษามาเลย์ และมีการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการติดตอ่สือ่สารทางธรุกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 13.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 31,628 ดอลลาร์สหรัฐ  
การแบ่งเขตการปกครอง: - 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: เน่ืองจากเป็นประเทศที่ร่ำรวย รัฐบาลกำหนดให้สิทธิรักษาพยาบาล
ฟรีเป็น “สวัสดิการแห่งชาติ” ที่พลเมืองทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และยังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ
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ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งเร่ิมนำระบบเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเข้ามาร่วมพัฒนาควบคู่ไปด้วย  สำหรับ
บริการสุขภาพที่ไม่มีในประเทศ รัฐจะออกค่าใช้จ่ายส่งประชาชนไปรักษาที่ต่างประเทศ  
สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 

นโยบายและระบบบริการ T&CM  
บรูไนดารุสซาลามจะเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนก ารใช้ 

T&CM ภายในประเทศ แต่มีแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และสุขภาวะที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปีค.ศ. 2035 “ประชาชนสุขภาพดีทั้งประเทศ” นอกจากน้ี มีระบ บ
ควบคุม T&CM ในประเทศ โดยบรูไนดารุสซาลามจัดตั้งหน่วยงาน T&CM Unit ภายใต้สังกัด Department of 
Medical Sciences กระทรวงสาธารณสุขแห่งบรูไนดารุสซาลาม เมื่อปีค.ศ.2008 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักใน  
การดูแลเร่ืองการให้บริการและผู้ให้บริการ T&CM ในประเทศ 

แม้ว่า ชาวบรูไนสามารถรับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันจากรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ชาวบรูไน
จำนวนมากยังนิยมเลือกใช้บ ริการ T&CM ที่มีเฉพาะในภาคเอกชนเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพเช่ น เดียวกับ
ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน  ชาวบรูไนสามารถใช้บริการ T&CM ได้จากสถานที่ต่อไปน้ี 1) คลินิกแพทย์แผนจีน 
โดยนิยมขอคำปรึกษาและรักษาโรค 2) สถานเสริมความงามและร้านนวดที่ให้บริการการแพทย์แผ นมาเลย์  
3) ชุมชนมุสลิมที่มีการใช้การแพทย์แผนอินเดียในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบัน มีสถานบริการ T&CM ในประเทศ
ประมาณ 146 แห่ง 

T&CM ที่นิยมในบรูไนดารุสซาลาม ประกอบด้วย 1.การแพทย์แผนมาเลย์  2.การแพทย์แผนจีน  
3.การแพทย์แผนอินเดีย 4.โฮมิโอพาธี และ 5.การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ เช่น ไคโรแพกติก (Chiropractic )  
ออสทีโอพาธี (Osteopathy) การฝังเข็ม การนวดฝ่าเท้า เป็นต้น ทั้งน้ี ปัจจัยด้านเชื้อชาติ ภูมิศาสตร์ และ
ศาสนามีผลต ่อความนิยมในการเล ือกใช้ T&CM เนื ่องจากประชากรส่วนใหญ่ของบรูไนดารุสซาลามเป็น 
ชาวมาเลย์และชาวจีน รวมทั้งมีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซีย และประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาส นาอิสล าม 
ดังน้ัน การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนมาเลย์ การแพทย์แผนอินเดีย จึงเป็น T&CM ที่พบมากที่สุดในประเทศ 

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM  
 ปัจจุบัน บรูไนดารุสซาลามยังไม่มีการเรียนการสอน T&CM ในประเทศ แพทย์หรือผู้ให้บริการ 
T&CM ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย อินเดีย อังกฤษ ออสเตรเลยี 
และต้องขึ้นทะเบียนมาจากสมาคมแพทย์แผนดั้งเดิมประเทศตนเอง หรือ มีใบรับรองทางการค้ารับรองว่าผ่าน
การฝึกทักษะหรือมีประสบการณ์ในการทำงานโดยตรงมาก่อน (Certificate of Trade) ส่วนแพทย์แผนดั้งเดมิ
ชาวบรูไน มักไปศึกษา T&CM จากต่างประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งผู้ให้บริการ T&CM ทั้งชาวบรูไน
และชาวต่างประเทศ สามารถให้บริการ T&CM ในสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเอกชนเท่าน้ัน  
และในกรณีของผู้ให้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ T&CM Unit จะเป็นผู้ยื่นหนังสือรับรองให้ the Labour 
Department (กรมแรงงาน) เพื่อขอโควตาและวีซ่าสำหรับทำงานจาก Immigration Department (สำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง) ผู้ให้บริการชาวต่างชาติจึงจะสามารถทำงานในภาคเอกชนได้  
 เมื่อปีค.ศ.2016 T&CM Unit ได้ริเร่ิมจัดทำคู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ T&CM เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ให้บริการ T&CM มาขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานด้วยความสมัครใจ รวมถึงคู่มือมาตรฐานการฝังเข็ม และคู่มอื
การควบคุมโรคติดเชื้อโดยใช้ T&CM เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงแก่ผู้ให้บริการ T&CM ทั้งปัจจุบันและอนาคต 
รวมถึงเจ้าของธุรกิจ T&CM ภายในประเทศ เพื่อให้การบริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แกป่ระชาชน  
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 ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  
Department of Pharmaceutical Services เป ็นหน่วยงานหล ักที ่ด ูแลเรื ่องยาและผลิตภัณฑ์ 

T&CM ในประเทศ โดยจัดให้ยาจากสมุนไพร (Herbal Medicines) เป็น “ยาแผนดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์สขุภาพ 
(Traditional Medicine and Health Supplement: TMHS)” และกำหนดให้ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และตัวแทน
จำหน่าย ต้องรับผิดชอบความปลอดภัยและคุณภาพของ THMS ที่นำเข้าหรือวางจำหน่ายในท้องตลาด และ
ต้องได้รับการอนุญาตจาก Department of Pharmaceutical Services ก่อน ทั้งน้ี ชาวบรูไนสามารถซื้อ 
TMHS ได้จากร้านค้าหรือร้านขายยาทั่วไป  

บรูไนดารุสซาลาม มีระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยของ TMHS ที่วางขายในท้องตลาด โดยมีการสุ่ม
ตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเพื่อให้มั่นใจว่า TMHS ที่วางขายมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน และ
หากพบผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน จะมีมาตรการแจ้งประชาชนผ่านสื่อในวงกว้าง   

 
 

 
 

1.2 ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) 
เมืองหลวง: กรุงพนมเปญ    
พื้นที่:  181,035 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย   
ประชากร: 16.2 ล้านคน ประกอบด้วย เขมร (ร้อยละ 94) จีน (ร้อยละ 4) และอื่น ๆ  (ร้อยละ 2)   
ศาสนา: พุทธเถรวาท ประกอบด้วย 2 นิกาย คือ มหานิกาย และธรรมยตุินิกาย (ร้อยละ 95) อิสลาม (ร้อยละ 3) 
คริสต์ (ร้อยละ 1.7) และพราหมณ์-ฮินดู (ร้อยละ 0.3)  
ภาษาราชการ: ภาษาเขมร และภาษาอืน่ ๆ  ที่ใช้ทั่วไป คือ อังกฤษ ฝร่ังเศส เวียดนาม จีน และไทย 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 24.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 1,510 ดอลลาร์สหรัฐ 
การแบ่งเขตการปกครอง: 20 เขต (เทียบเท่าจังหวัด) และ 4 กรุง   
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: สถานบริการทางการแพทย์ในกัมพูชา แบ่งเป็น 4 ประเภท คอื  
1) หน่วยปฏิบตัิการประจำตำบล มีทั้งสิ้น 77 แห่งทั่วประเทศ 2) โรงพยาบาลจำนวน 74 แห่งทั่วประเทศ  
โดยแต่ละแห่งครอบคลมุประชากร 100,000 – 200,000 คน 3) ศูนย์อนามัย จำนวน 957 แห่งทั่วประเทศ  
โดยแต่ละแห่งครอบคลมุประชากร 8,000 – 12,000 คน และ 4) สถานีอนามัย จำนวน 95 แห่งทั่วประเทศ  ทั้งน้ี
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชน ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐและเงินบริจาคจากองค์กรระหวา่ง
ประเทศ เน่ืองจากประชากรชาวกมัพูชามีรายได้ทีค่่อนข้างตำ่ จึงไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได ้และประชากร
ส่วนใหญ่ยังนิยมการรักษาดว้ยการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์พืน้บ้าน รัฐบาลกัมพูชาได้ประกาศตอ่ประชาคม
อาเซียนว่าจะพัฒนาหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าในประเทศของตน(24) 
สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 

นโยบายและระบบบริการ T&CM  
แม้ว่า T&CM จะยังไม่ถูกผสมผสานในระบบริการสุขภาพของประเทศ แต่กัมพูชามีนโยบายส่งเสริม 

T&CM เพื่อประโยชน์ทางสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ T&CM ค.ศ.2012-
2020 โดยมีแผนพัฒนากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านการแพทย์ดั้งเดมิ 
ส่งเสริมการใช้การแพทย์ดั้งเดิมอย่างสมเหตุสมผล และผสมผสานการแพทย์ดั้งเดิมเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ
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ของประเทศ โดยหน่วยงานที่ดูแลเร่ือง T&CM ทั้งในเร่ืองบริการและผลิตภัณฑ์ คือ the National Center of 
Traditional Medicine (CTM) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสารณสุขกัมพูชา จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1997  

T&CM ที่พบในกัมพูชา ได้แก่ 1. การแพทยแ์ผนเขมร ประกอบดว้ย การรักษาโดยใช้พธิีกรรมทาง 
ไสยศาสตร์และยาจากสมุนไพร 2. การแพทยแ์ผนจีน ประกอบด้วยการฝงัเขม็และยาสมุนไพรจีน และ 3. การแพทย์
แผนอินเดีย โดยใช้ศาสตร์โยคะ ชาวกัมพูชาสามารถเลือกรับบริการ T&CM จากคลินิกเอกชนเท่าน้ัน ซึ่งมีประมาณ 
482 แห่ง และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง ขณะน้ี กัมพูชายังไม่มีระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม 
T&CM  

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM  
กัมพูชาไม่มีคณะทีเ่ปิดสอน T&CM ในระดับมหาวิทยาลัย เน่ืองจากผู้ให้บริการ T&CM ส่วนใหญ่เป็นพระ

หรือหมอพื้นบ้าน (ครูเขมร)  ซึ่งรับการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากครูหรือจากคนในครอบครัวโดยตรง หรือมีการเรียน
การสอนวิชาพืชสมุนไพรในคณะเภสัชศาสตร์เท่าน้ัน ปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านของกัมพูชาที่มีอยู่ทัว่ประเทศประมาณ 
2,000 คน  

CTM ได้จัดการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่หมอพื้นบ้านเพื่อให้หมอพื้นบ้านมีคุณภาพ สามารถให้บริการ
การแพทย์ดั้งเดิมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอยา่งสมเหตุสมผล และมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดด้าน
สุขภาพของแพทย์แผนปัจจุบัน หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชาการแพทยด์ั้งเดิม ร้อยละ 65 และวิชา
พื้นฐานของการแพทย์ตะวันตก ร้อยละ 35 ทั้งน้ี การฝึกอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 6 เดือน 
สำหรับหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิมขั้นสูง และมีประสบการณ์การรักษามากกว่า 10 ปี โดยไม่
เคยได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการมาก่อน และหลักสูตร 10 เดือน สำหรับหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ใน
ระดับกลาง และมีประสบการณ์การรักษามากกว่า 5 ปี ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมและสอบผา่น จะได้รับ
ประกาศนียบัตร สามารถเปิดคลินิกการแพทย์ดั้งเดิม หรือร้านขายยาแผนดั้งเดิมได้ โดยต้องได้รับการอนุญาต
จากสำนักการสาธารณสุขของเทศบาลหรือจังหวัดก่อน (Municipal or Provincial Health Department)  ขอ้มลู
จากองค์การอนามัยโลก (2019) พบว่ากัมพูชามีหมอพื้นบา้นที่ผา่นการอบรมแล้วทั้งสิ้น 512 คน นอกจากน้ี CTM 
จัดการอบรมหมอพื้นบ้านระยะสั้นร่วมกับองค์การอนามัยโลกในหลักสูตรสาธารณสุขมูลฐาน และมีผู้ผ่านการ
อบรมแล้วทั้งสิ้น 280 คน   

กัมพูชามีสมาคมที่ดูแลหมอพื้นบ้าน หรือ แพทย์แผนดั้งเดิม 2 แห่ง คือ 1. สมาคมการแพทย์ดั้งเดิม
กัมพูชา (Association of Traditional Cambodian Medicine: A.T.C. M) ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1994 มีสมาชกิ 
57 คน และ 2. สมาคมแพทย์พื้นบ้านกัมพูชา (Cambodian Traditional Healers association: CaTHA ) 
ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 2011 มีสมาชิก 455 คน  

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  
ชาวกัมพูชานิยมใช้ยาแผนดั้งเดิมเป็นตัวเลือกแรกในการดูแลสขุภาพหรือรักษาโรค เน่ืองจากยาแผน

ดั้งเดิมราคาไม่แพง และสามารถหาซื้อได้ง่ายกว่ายาแผนปัจจุบัน ยาและผลิตภัณฑ์แผนดั้งเดิมถือเป็นยา
ประเภทไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ หรือยาที่ใช้เพื่อรักษาตัวเอง ทำให้สามารถหาซื้อได้
ตามร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป อีกทั้ง ยังไม่มีกฎหมายควบคมุการกล่าวอ้างทางสุขภาพ หรือปริมาณ
สารสำคัญของยาและผลิตภัณฑ์ T&CM ที่วางขายในท้องตลาดของกัมพูชา ทั้งน้ี กัมพูชายังไม่มีรายการ 
ยาสมุนไพรและยาแผนดั้งเดิมในบัญชยีาหลักแหง่ชาติ เน่ืองจากยังไม่มีบริการการแพทย์ดั้งเดิมในสถานพยาบาล
ของรัฐ 

กฎหมายควบคุมยาแผนดั้งเดิมของกมัพูชาประกาศใช้ตั้งแต่ค.ศ.1998 ครอบคลุมระเบียบการผลติ 
นำเข้าและส่งออก และสถานที่ขายยา ยาแผนดั้งเดิมสวนใหญ่อยู่ในรูปวัตถุดิบสมุนไพร ( raw material) มีบ้าง
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ที่ถูกผลิตและบรรจุให้อยู่รูปผลิตภณัฑ์ที่ทนัสมัย และต้องขึ้นทะเบียนก่อนวางขายในท้องตลาด โดยใบรายงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ (Certificate of Analysis: COA) เป็นเอกสารที่จำเป็นสำหรับ 
การขึ้นทะเบียน  ในปีค.ศ. 2017 มียาแผนดั้งเดิมและยาจากสมุนไพร ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 474 รายการ โดย
ส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น อินเดีย มาเลเซีย จีน เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย ทั้งน้ี พบว่ายาและ
ผลิตภัณฑ์แผนดั้งเดิมในประเทศไม่ค่อยมีการขึ้นทะเบียน เน่ืองจากยาและผลิตภัณฑ์บางรายการมีคุณสมบตั ิ
ไม่ตรงตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และหมอพื้นบ้านผู้ปรุงยาขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการ
จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น 

 
 

 
 

1.3 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 
เมืองหลวง: กรุงจาการ์ตา    
พื้นที่:  พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่
ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร    
ประชากร: 267 ล้านคน ส่วนใหญ่เชื้อสายมาเลย ์(ร้อยละ 95) และอื่น ๆ  เช่น อินเดีย อาหรับ จีน และยุโรป 
ศาสนา: อิสลาม (ร้อยละ 85.2) คริสต์นิกายโปรแตสแตน (ร้อยละ 8.9) คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (ร้อยละ 3) 
ฮินดู (ร้อยละ 1.8) พุทธ (ร้อยละ 0.8) และศาสนาอื่น ๆ (ร้อยละ 0.3) 
ภาษาราชการ: ภาษาอินโดนีเซีย และมีภาษาอังกฤษ ภาษาท้องถิ่น ภาษาชวาที่ใช้แพร่หลาย  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 3,893 ดอลลาร์สหรัฐ 
การแบ่งเขตการปกครอง: 30 จังหวัด (provinces) 2 เขตพิเศษ (special regions) และ 1 เขตนครหลวงพิเศษ 
(special capital city district) 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: สถานบริการทางการแพทย์ในอินโดนีเซีย ประกอบด้วย โรงพยาบาล 
1,500 แห่ง ศูนย์สุขภาพ 9,000 แห่ง และสถานีอนามัยหมู่บ้าน มากกว่า 200,000 แห่ง โดยในระดับกิ่งเขต/กิง่
อำเภอของแต่ละแห่งจะมีอยา่งน้อย 1 ศูนย์สุขภาพ และมีแพทย์ประจำ 1 คน เป็นหัวหน้าศูนย์ เมื่อปีพ.ศ.2553 
อินโดนีเซียประกาศนโยบาย Healthy Indonesia สนับสนุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีเป้าหมายให้
ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองภายในปี พ.ศ.2563 และในปี พ.ศ.2555 รัฐบาลได้ผ่านกฎหมาย Universal 
Health Case Law โดยปรับปรุงองค์กร Badan Penyelenggara Jaminan Sosial หรือ BPJS ซึ่งอยู่ในกำกบั
ของรัฐทำหน้าที่ดูแลด้านประกันสังคมและประกันสุขภาพแห่งชาติ (Jaminan kesehatan nasional: JKN)  
ประชาชนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นิยมใช้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตัวเอง หรือซื้อยาที่ จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ 
และประชาชนมีสิทธิเลือกการรักษาว่าจะรับการรักษาแผนปัจจุบัน หรือแผนดั้งเดิม/ทางเลือกอื่น ๆ (25-26)  
สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 

นโยบายและระบบบริการ T&CM  
นโยบายส่งเสริม T&CM ของอินโดนีเซีย เรียกว่า KOTRANA (Kebijakan Obat Tradisional 

Nasional) ประกาศใช้ตั้งแต่ปีค.ศ.2007 กำหนดให้จามู (Jamu) ซึ่งเป็นการแพทย์ดั้งเดิมของอินโดนีเซยี  
เป็นแบรนด์ประจำชาติ (Jamu Brand) ส่งผลให้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร กระทรวงป่าไม้ และ
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กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม จัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมของ
อินโดนีเซีย  

กฎหมายอินโดนีเซียครอบคลุมทั้งการให้บริการและผู้ใหบ้ริการ T&CM ในประเทศ และ 
Directorate of Traditional, Complementary and Alternative Medicine กระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานหลักที่ดูแลเร่ืองนโยบาย T&CM ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 2011 และตั้ง Center of Traditional Medicine 
Development เพื่อให้บริการ T&CM โดยเมื่อปีค.ศ. 2010 การแพทย์เสริม (Complementary Medicine) 
ถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาลต้นแบบ 12 แห่ง  

จากผลการสำรวจของ the National Basic Health Survey (Susenas) (5) เมื่อปีค.ศ.2010 พบว่า
ประชาชนอินโดนีเซียนิยมใชก้ารแพทย์ดั้งเดิมถึงร้อยละ 40-50 ส่วนการแพทยเ์สริมและการแพทยท์างเลอืกอืน่ ๆ 
เช่น การฝังเข็ม ยาอายุรเวท ไคโรแพคติก ยังไม่สามารถคำนวณร้อยละของประชากรที่ใช้ได้ เน่ืองจากข้อมูลไม่
เพียงพอ  และพบว่าประชาชนจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของคนที่ใช้ยารักษาตนเอง (Self-medication) เลือกใช้
การแพทย์ดั้งเดิมหรือการแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาตัวเอง นอกจากน้ี ประชากรในพื้นที่ห่างไกลหรือ
ชนบทนิยมไปหาคนทรงหรือหมอผี (Dukun) เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการแพทยแ์ผนดั้งเดิมมากกว่าไปพบ
บุคลากรทางการแพทย์ 

ยาแผนดั้งเดิมของอินโดนีเซียสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ยาจากสมุนไพร หรือ จามู เป็น
ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กันมาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วอายุคน มีประมาณ 10,959 ชนิด 2) ยาแผนดั้งเดิมและสมุนไพรที่
ผ่านการทดลองพรีคลินิก (Standardized herbal medicine) มีจำนวน 62 รายการ และ 3. ยาแผนดั้งเดิม
และสมุนไพรที่ผ่านการทดลองในมนุษย์ (Phytofarmaca/ Fitofarmaka) มีจำนวน 21 รายการ 

ชาวอินโดนีเซียสามารถรับบริการทางการแพทย์แผนดั้งเดิมได้ที่สถานที่/หน่วยบริการ ต่อไปน้ี 
1. บ้านของหมอพื้นบ้าน: หมอพื้นบ้านสามารถสั่งจ่ายยาแผนดั้งเดิมสูตรของตนเองหรือสูตรอื่น ๆ  

ที่ขึ้นทะเบียนกับ Drug and Food Control Agency เพื่อส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรคเท่าน้ัน  
2. Griya Sehat (สถานพยาบาลแผนดั้งเดิม): เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแผนดั้งเดิม สามารถสั่งจ่าย ยา

แผนดั้งเดิมสูตรของตนเองหรือสูตรอื่น ๆ  ที่ขึ้นทะเบียนกับ Drug and Food Control Agency และให้บริการ
รักษาผู้ป่วยโดยใช้ T&CM  

3. โรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิของรัฐ : แพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการอบรมการใช้ จามู
หรือฝังเข็ม เจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ที่ได้รับการอบรมนวดเด็กและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแผนดั้งเดิม สามารถสั่งจ่าย
ยาจามูท ี ่ผ ่านการทดลองพรีคลินิกและคล ินิก (Standardized herbal medicine หรือ Phytofarmaca) 
ให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยใช้ T&CM  

4. ชมุชนที่ผ่านการเสริมพลังสร้างสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวโดยใช้
สมุนไพรที่ปลูกในสวนหลังบ้าน และการกดจุดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือรักษาโรคและอาการที่ไม่รุนแรง เช่น  
เพิ่มน้ำนม เพิ่มความอยากอาหาร คลายเครียด ลดอาการไอ คัน คลื่นไส้ ปวดประจำเดือน ไมเกรน ภาวะโลหติจาง  
ตกขาว ตะคริว ท้องผูก เป็นต้น 
 นอกจากนี ้  มีบริการนวดแผนอินโดนีเซ ีย การสะกดจิตบำบัด โยคะ การครอบแกว้แบบแห้ง  
การฝังเข็ม กดจุด ธรรมชาติบำบัด อายุรเวท ไคโรแพคติก ในสถานพยาบาลของชุมชนหรือสถานบริการเอกชน
บางแห่ง และจากข้อมูลของแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของอินโดนีเซีย ให้ข้อมูลว่าอินโดนีเซียมีกองทุนเหมาจ่าย
รายห ัวสำหรับการด ูแลส ุขภาพปฐมภ ูม ิ (Capitation Funds in Primary Health Centre ) ครอบคล ุมการ
วินิจฉัยและรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม กดจุด และยาจากสมุนไพรและประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมบริการ
ฝังเข็มและยาสมุนไพรเฉพาะภายในโรงพยาบาลรัฐ และประกันสุขภาพของประเทศครอบคลุมการฝังเข็มและ
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ยาสมุนไพรจากการวินิจฉัยของแพทย์ โดยแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของอินโดนีเซียแสดงให้ เห็ นว่ ามีก าร
ให้บริการ T&CM ในที่อยู่อาศัยของหมอพื้นบ้าน 3,045 แห่ง Griya Sehat 2 แห่ง โรงพยาบาลรัฐ 250 แห่ง 
และหน่วยบริการปฐมภูมิ 5,139 แห่ง   

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM ในประเทศ 
 สืบเน่ืองจากกระทรวงสาธารณสขุอนิโดนีเซียได้ออกประกาศพระราชกฤษฎกีา ฉบับที่ 3 ปีค.ศ.2010  
ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์มาใส่ในจามู ซึ่งเรียกว่า Scientification of Jamu ดังน้ัน ตั้งแต่ปีค.ศ. 2014 กระทรวง
สาธารณสุขอินโดนีเซียจึงจัดการอบรม  Scientification of Jamu ให้แก่แพทย์แผนปัจจุบันและเภสชักร ซึ่งทำงาน
วิจัยเก็บข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภยัจากการให้บริการรักษาผูป้่วยดว้ยยาจากสมุนไพร ณ ศูนย์สุขภาพ
และโรงพยาบาล เพื่อใหจ้ามูมีหลกัฐานเชิงประจักษใ์นบริการสุขภาพ  
 ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีการศึกษา T&CM 3 ระดับ คือ  
 1. อนุปริญญา (หลักสูตร 3 ปี) ประกอบด้วย 3 สาขา คือ 1) จามู (1 แห่ง) 2) ฝังเข็ม (3 แห่ง) และ 
3) การแพทย์แผนดั้งเดิม (1 แห่ง) โดยข้อมูลในปีค.ศ.2018 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 626 คน 
 2. ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) โดย University of Airlangga เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปดิสอนระดบั
ปริญญาตรีในสาขาการแพทย์ดั้งเดิม โดยข้อมูลในปีค.ศ. 2018 มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 16 คน 
 3. ปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี) โดย University of Indonesia เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปดิสอนระดบั
ปริญญาโทในสาขาสมุนไพรและสาขาฝังเข็ม โดยข้อมูลในปีค.ศ. 2018 มีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาฝังเข็มแลว้
ทั้งสิ้น 151 คน 
 นอกจากน้ี มีการอบรมการแพทย์แผนจีนระยะสั้น โดยใช้เวลา 3-6 เดือน  อีกด้วย  
 อินโดนีเซียกำหนดให้แพทย์แผนดั้งเดิมและแพทยท์างเลือกใน 4 ประเภท คือ 1) การแพทย์แผน
ดั้งเดิม (จามู) 2) การฝังเข็ม 3) การแพทย์อายุรเวท และ 4) ไคโรแพคติก ต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผูม้ารับบริการ โดยเฉพาะผู้ให้บริการฝังเข็มหรือแพทย์ฝงัเข็ม ต้องไดรั้บ
การรับรองความรู้ความสามารถจากองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย ในส่วนของแพทย์แผนปัจจุบัน ทันตแพทย์ 
หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ ที่ให้การรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกตอ้งมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นและ
ได้รับอนุญาตให้ใช้การรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรวิชาชีพน้ัน ๆ  
 จากข้อมูลของผู้ประสานงานอินโดนีเซีย ในปีค.ศ. 2018 อินโดนีเซียมีเจ้าหน้าที่ด้าน T&CM (ระดับ
อนุปริญญาสาขาจามู ฝังเข็ม และการแพทย์ดั้งเดิม) ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 229 คน แพทย์ฝังเข็ม จำนวน 
151 คน และแพทย์พื้นบ้านหรือแพทยแ์ผนดั้งเดิม (ต่ออายุทกุ 2 ปี) จำนวน 3,766 คน   
 ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  

อินโดนีเซียมีกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับการขึ้นทะเบียนยาแผนดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรประเภทที่
ผ่านการทดลองระดับพรีคลินิกและที่ผ่านการทดลองระดับคลินิก ซึ่งประกาศใช้ในปีค.ศ.1976 และแก้ไขในปี
ค.ศ.2005 โดยยาแผนดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรสามารถกล่าวอ้างสรรพคุณทางการแพทย์และสุขภาพได้    

การขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรจะใช้ Indonesia herbal pharmacopeia (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4 
ค.ศ.1995) และฉบับเสริม (ค.ศ.2009) รวมถึง Monograph จากหนังสือ Materia medika Indonesia ซึ่งมี 
237 monographs และ Vadenekum Bahan Obat Alam ซึ่งมี 100 monographs ในการอ้างอิง และ
หนังสือขององค์การอนามัยโลก WHO Monographs on selected medicinal plants ซึ่งทั้งหมดล้วนผูกพนั
ทางกฎหมาย 
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ผู้ผลิตยา T&CM ในอินโดนีเซียต้องผ่านมาตรฐานและได้รับใบอนุญาตจาก Food and Drug 
Control (FDA) (หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า Badan Pengawas Obat dan Makanan: BPOM) ก่อน โดยสามารถ
แบ่งประเภทของผู้ผลติยาแผนดั้งเดิมออกเป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. ผู้ผลิตยาจามู 
2. ผ ู ้ผล ิตยาแผนดั ้งเด ิมและสมุนไพรท ี่ผ ่านการทดลอง ระด ับพรีคลินิก (Standardized herbal 

medicine) 
3. ผู้ผลิตยาแผนดั้งเดิมและสมุนไพรที่ผา่นการทดลองระดับคลินิก (Phytofarmaca/ Fitofarmaka) 
ปีค.ศ.2012 อินโดนีเซียมีโรงงานที่ผลิตยาแผนดั้งเดิมขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP จำนวน  

32 แห่ง และโรงงานที่ผลิตยาแผนดั้งเดิมขนาดเล็ก ซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP จำนวน 9 แห่ง ข้อมูลจาก BPOM 
ปีค.ศ.2018 พบว่ามีจำนวนยาจากสมุนไพร(จามู)  ยาแผนดั้งเดิมและสมุนไพรที่ผ่านการทดลองในหลอด
ทดลอง และยาแผนดั้งเดิมและสมุนไพรที่ผ่านการทดลองในมนุษย์ที่ขึ้นทะเบียนกับ BPOM จำนวน 10,599 , 
62, และ 21 รายการตามลำดับ 

ยาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแล้วถือเป็นยาประเภทไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย ์ ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ 
หรือยาที่ใช้เพื่อรักษาตัวเอง สามารถวางขายได้ที่ร้านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป ร้านค้าเฉพาะ หรือ จำหน่ายโดย
ผู้ให้บริการ T&CM ที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้ 

ยาแผนดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแหง่ชาติของอินโดนีเซีย เป็นประเภทที่ผ่านการ
ทดลองระดับพรีคลินิก จำนวน 62 รายการ และยาแผนดั้งเดิมและสมุนไพรที่ผ่านการทดลองระดับคลนิิก 
(ทดลองในมนุษย์) จำนวน 21 รายการ ซึ่งยาดังกล่าวสามารถใช้ในศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิภายใน
โรงพยาบาลเท่าน้ัน 
 
 

 
 
1.4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)  

เมืองหลวง: นครหลวงเวียงจันทน์   
พื้นที่:  236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 2 ของไทย)   
ประชากร: 7 ล้านคน ประกอบด้วย ลาว (ร้อยละ 53.2) ขมุ (ร้อยละ 11) ม้ง (ร้อยละ 9.2) ผู้ไท (ร้อยละ 3.4)  
ไท (ร้อยละ 3.1) Makong (ร้อยละ 2.5) Katang (ร้อยละ 2.2) ไทลื้อ (ร้อยละ 2) อาข่า (ร้อยละ 1.8) และอื่น ๆ  
(ร้อยละ 11.6) 
ศาสนา: พุทธ (ร้อยละ 64.7) คริสต์ (ร้อยละ 1.7) อื่น ๆ (ร้อยละ 33.6) 
ภาษาราชการ: ภาษาลาว  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 17.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 2,542 ดอลลาร์สหรัฐ  
การแบ่งเขตการปกครอง: 17 แขวง (เทียบเท่าจังหวัด) 139 เมือง และ10,027 หมู่บ้าน 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: ลาวไม่ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชน ยกเว้นคลินิกสำหรับ
บริการชาวต่างชาติไม่กี่แห่งในกรุงเวยีงจันทน์ คนลาวที่มีฐานะนิยมใช้บริการโรงพยาบาลในประเทศไทย ระบบ
บริการสุขภาพของลาว สามารถแบง่ตามการบริหารเปน็ 3 ระดับ คือ 1) ส่วนกลาง 2) ส่วนจังหวัด 3) ส่วนอำเภอ  
แต่หากแบง่ตามระดบัขององค์กรทีใ่หบ้ริการด้านสุขภาพ จะแบ่งได้เปน็ 4 ระดับ คือ 1) ผู้ให้บริการส่วนกลาง 
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(โรงพยาบาล) อยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขโดยตรง 2) ผู้ให้บริการส่วนจังหวัด บริหารจัดการโดยสาธารณสุขจังหวัด 
3) ผู้ให้บริการส่วนอำเภอ บริหารจัดการโดยสาธารณสุขอำเภอ และ 4) ผู้ให้บริการส่วนหมู่บ้าน (ศูนย์สุขภาพ) บริหาร
จัดการโดยสาธารณสุขอำเภอเช่นกัน  โดยในระดับหมู่บ้านน้ัน มีผู้ให้บริการจำนวนมากเป็นอาสาสมัครหมู่บ้าน 
สมาชิกชุมชนสุขภาพ และหมอตำแย นอกจากน้ี เมื่อปีพ.ศ.2553 ลาวมีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ศูนย์รับส่งต่อและ
ผลิตแพทย์และพยาบาลในกรุงเวียงจันทน์ 4 แห่ง ศูนย์เฉพาะทาง 3 แห่ง โรงพยาบาลจังหวัด 16 แห่ง โรงพยาบาล
ชุมชน 130 แห่ง และสถานีอนามัย 862 แห่ง นอกจากน้ี ลาวมีนโยบายใช้กลไกรูปแบบหมู่บ้านสุขภาพ ที่มุ่งเน้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการบูรณาการงานเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าโดยใช้ภาคประชาชขับเคลื่อน 
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อหัวของประชาชนลาวอยู่ที่ประมาณ 35–40 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยมาจากรายจ่ายครอบครัว 
ร้อยละ 61 และการสนับสนุนจากรัฐบาลร้อยละ 39  

ประกันสุขภาพของสปป.ลาวมี 5 แผน คือ 1)  State Authority for Social Security (SASS) สำหรับ
ข้าราชการและครอบครัว 2) Social Security Office (SSO) สำหรับลูกจ้างของรัฐและบริษัทเอกชน รวมถงึ
ครอบครัว 3) Community-based Health Insurance (CBHI) สำหรับผูท้ำธรุกิจส่วนตัว 4) Health Equity Funds 
(HEFs) สำหรับครอบครัวที่มีรายไดต้่ำ และ5) บริการสำหรับมารดาและเดก็ในบางจังหวัด แม้ว่าปัจจุบนั  
ระบบประกันสุขภาพจะครอบคลมุประชาชนเพียงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด แต่รัฐบาลสปป.ลาวได้
วางเป้าหมายให้ลาวบรรลแุผนสขุภาพดีถ้วนหน้าร้อยละ 100 ภายในปีพ.ศ.2568(27-28)  
สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 

นโยบายและระบบบริการ T&CM  
สปป.ลาว เป็นประเทศหน่ึงที่มีนโยบายส่งเสริม T&CM ในประเทศ ทั้งนโยบายยาแห่งชาติป ีค.ศ.2003 

ที่กำหนดให้ยาแผนดั้งเดิมเป็น 1 ใน 13 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และนโยบายส่งเสริม T&CM ของกระทรวง
สาธารณสุข ที่สนับสนุนการผสมผสาน T&CM ในระบบสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงส่งเสริมการวิจัยพืชสมุนไพร
และยาแผนดัง้เดิม การคุ้มครองทรัพย์สนิทางปญัญา และขึ้นทะเบยีนยาแผนดั้งเดิมและโรงงานผลิตยาแผนดั้งเดิม  

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทยข์องสปป.ลาว ประกาศใช้
ตั้งแต่ปีค.ศ.2000 ครอบคลุมยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ T&CM และกฤษฎีกาว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติทาง
การแพทย ์ โดยสปป.ลาวมีหน่วยงานท ี ่ดูแลเรื ่อง T&CM คือ 1) Traditional Medicine Management 
Division ภายใต้ Health Care Department ปัจจุบันเป็นหน่วยงานของประเทศที่ รับผิดชอบเร่ือง T&CM  
2) Traditional Medicine Division ซ ึ ่งอยู่ภายใต ้ Food and Drug Department ดูแลเรื ่องยา T&CM ใน
ประเทศ (เคยเป็นหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบเร่ือง T&CM ในภาพรวมตั้งแต่ค.ศ.2005-2012 จนกระทั่ง
เปลี่ยนเป็น Traditional Medicine Management Division) และ 3) Institute of Traditional Medicine 
(ITM) ถูกจัดตั้งเมื่อปีค.ศ.1976 เพื่อศึกษาวิจัยพืชสมุนไพรและการแพทย์ดั้งเดิมของลาว และให้บริการรักษา
ด้วย T&CM (เคยเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเร่ือง T&CM ตั้งแต่ค.ศ.1976-2004 ก่อนเปลี่ยนเป็น Food 
and Drug Department และ Traditional Medicine Management Division ตามลำดับ) 

T&CM ที่นิยมในสปป.ลาว ประกอบด้วย การแพทยแ์ผนดั้งเดิมและยาพื้นเมืองลาว การแพทยแ์ผนจีน 
การฝังเข็ม การแพทย์อายุรเวท ไคโรแพรคติก และยาจากสมุนไพร ซึ่งชาวลาวสามารถรับบริการและคำแนะนำ
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ดั้งเดิมและยาจากสมุนไพร การฝังเข็ม และการนวดได้จากสถาบันการแพทย์
ดั้งเดิม และโรงพยาบาลและสถานพยาบาลรัฐเกือบทั่วประเทศ โดยขณะน้ี มีบริการการแพทย์แผนดั้งเดิมและ
ยาพื้นเมืองลาวในโรงพยาบาลกลาง 3 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 4 แห่ง โรงพยาบาลจังหวัด 13 แห่ง และ
โรงพยาบาลอำเภอบางแห่ง ส ่วนการแพทย ์ทางเลือกอ ื ่น เช ่น การแพทย ์แผนจีน การแพทย์อาย ุรเวท  
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ไคโรแพรคติก มีให้บริการเฉพาะในสถานพยาบาลของรัฐที่มีแพทย์แผนปัจจุบันที่ไปอบรมหรือศึกษา T&CM 
จากต่างประเทศ หรือในสถานพยาบาลเอกชนเท่าน้ัน  

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM 
สปป.ลาว ย ังไม ่ม ีหลักสูตรการแพทย์ด ั้งเด ิมในระด ับปริญญาตรี แต ่ม ีบางมหาวิทยาล ัย เช่น 

University of Health Sciences บรรจุวิชาการแพทย์ดั้งเดิมและวิชาสมุนไพรในหลักสูตรปริญญาต รีของ 
คณะเภส ัชศาสตร์ นอกจากนี ้ รัฐบาลสปป.ลาวได้จัดการอบรมระยะส ั้นเกี ่ยวกับการใช้พ ืชสมุนไพรใน
สาธารณสุขมูลฐาน วิธีการเตรียมยาแผนดั้งเดิมสำหรับหมอพื้นบ้าน และการฝังเข็มสำหรับผู้ให้บริการฝังเข็มใน
โรงพยาบาล   

แม้ว่าสปป.ลาว จะมีหมอพื้นบ้านจำนวนมาก แต่อยู่ในระดับรากหญ้า ดังน้ัน จึงมีคนจำนวนน้อยมาก
ที่มาขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ โดยสถาบันการแพทย์ดั้งเดิมให้ข้อมูลว่ามีหมอพื้นบ้านมากกว่า 300 คน 
ที่มารับการฝึกอบรมระยะสั้นกับสถาบัน  

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  
การขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรของสปป.ลาวจะใช้ The Pharmacopeia of the People’s Republic 

of China (ฉบับภาษาอังกฤษปคี.ศ.1992) The Pharmacopeia of Japan  (ฉบับแก้ไขคร้ังที ่11 ปีค.ศ.1986) และ 
The Vietnamese Pharmacopoeia (ฉบับแกไ้ขคร้ังที่ 3 ปีค.ศ.2005) หนังสือขององค์การอนามัยโลก WHO 
Monographs on Selected Medicinal Plants และ Lao Herbal Pharmacopoeia เล่ม 1 ซึ่งทำร่วมกับจีน 
และมี monograph จำนวน 160 ชนิด เป็นเอกสารอ้างอิง ซึ่งไม่มีขอ้ผกูพันทางกฎหมาย  

การผลิตยาแผนดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรในสปป.ลาวใชม้าตรฐาน GMP เช่นเดียวกับการผลิตยาแผน
ปัจจุบัน โดยสปป.ลาวมีโรงงานผลิตยาแผนดั้งเดิมมีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเวียงจันทน์ และจำนวนยาและ
ผลิตภัณฑ์ T&CM ที่ขึ้นทะเบียนกับ Food and Drug Department กระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาว มีดังน้ี 

1. ยาแผนดั้งเดิม (ผลิตในประเทศ) จำนวน 157 รายการ 
2. ยาแผนดั้งเดิม (นำเข้า) จำนวน 123 รายการ 
ยาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรถกูบรรจุอยู่ในบัญชียาหลกัแหง่ชาติตั้งแต่ปคี.ศ.2004 จำนวน 24 รายการ 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นยาแผนโบราณ มีข้อมูลงานวิจัยทางคลนิิก ประวัติการใช้อยา่งยาวนาน และมผีล
ห้องปฏิบัติการ ทั้งน้ี ยาแผนดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรถอืเปน็ยาประเภทไม่ต้องใชใ้บสั่งแพทย ์ยาจำหน่ายหน้า
เคาน์เตอร์ หรือยาที่ใช้เพื่อรักษาตัวเอง สามารถวางขายได้ทีร้่านขายยาหรือร้านค้าทั่วไป  
 
 

 
 

1.5 สหพันธรัฐมาเลเซีย (Malaysia) 
เมืองหลวง: กรุงกัวลาลัมเปอร์   
พื้นที่:  330,252 ตารางกิโลเมตร   
ประชากร: 31.5 ล้านคน ประกอบด้วย มาเลย ์(ร้อยละ 40) จีน (ร้อยละ 33) อินเดีย (ร้อยละ 10) ชาวพื้นเมืองบน
เกาะเบอร์เนียว (ร้อยละ 10) และอื่น ๆ  (ร้อยละ 7) 
ศาสนา: อิสลาม (ร้อยละ 61.3) พุทธ (ร้อยละ 19.8) คริสต์ (ร้อยละ 9.2) ฮินดู (ร้อยละ 6.2) และอื่น  ๆ(ร้อยละ 3.5) 
ภาษาราชการ: ภาษามาเลย์ นอกจากน้ี มีการใช้ภาษาองักฤษ จีน ทมิฬ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 358.582 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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รายได้ประชาชาติต่อหัว: 11,373 ดอลลาร์สหรัฐ 
การแบ่งเขตการปกครอง: 13 รัฐ (states) และ 3 ดินแดนสหพันธ์ (federal territories) 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: การประกันสุขภาพของมาเลเซียเปน็แบบพหลุักษณ ์ คือ มีประกันหลาย
ระบบอยู่ร่วมกัน แหล่งที่มาของการเงินเป็นแบบผสม 4 แหล่ง ประกอบด้วย ภาษีโดยตรง ประกันสังคม ประกนั
สุขภาพส่วนบุคคล และการจ่ายสว่นตัว มีการให้บริการแบบครอบคลุมทัง้หมดโดยภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐ
เน้นการให้บริการสาธารณสุขและการปอ้งกันโรค รวมทั้งการรักษาตั้งแตร่ะดับปฐมภมูิถึงตตยิภมูิ เน้นการให้บริการ
แบบครอบคลุมที่ประชาชนทั่วไปไม่ตอ้งจ่ายคา่รักษาพยาบาลหรือเสียค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ำมาก เพราะรัฐสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ จากข้อมูล statista (2018)(29) พบว่า มาเลเซียมีโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ทั้งสิ้น 240 และ 140 
แห่งตามลำดับ 
สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 

นโยบายและระบบบริการ T&CM  
ตามนโยบายของประเทศมาเลเซีย T&CM ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสุขภาพของประเทศ

ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยพระราชบัญญัติการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมค.ศ.2016 
(Traditional and Complementary Medicine Act 2016) ของมาเลเซีย ให้การยอมรับ T&CM ใน 7 สาขา
คือ 1.การแพทย์แผนมาเลย์ 2.การแพทย์แผนจีน 3.การแพทย์แผนอินเดีย 4.โฮมิโอพาธี 5.ไคโรแพรคติก  
6.ออสทีโอพาธี และ 7.การแพทย์ตามหลักอิสลาม นอกจากน้ี มาเลเซียได้ประกาศใช้ T&CM Blueprint  
ค.ศ.2018-2027(30)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนา T&CM ใน 4 ด้าน คือ 1.การให้บริการ 2.การศึกษาและฝึกอบรม 
3.วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และ 4.การวิจัยและพัฒนา  

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการและผู้ใหบ้ริการ T&CM ของมาเลเซีย ประกอบด้วย Traditional 
and Complementary Medicine Division (T&CM Division) ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2004 สภาการแพทย์ดั้งเดมิ
และการแพทย์เสริม (T&CM Council) เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ T&CM ค.ศ. 2016 ทำหน้าที่
ควบคุมผู้ให้บริการ T&CM ส่วน Herbal Medicines Research Centre (HMRC) ซึ่งอยู่ภายใต้ Institute for 
Medical Research รับผิดชอบเร่ืองการวิจัยยาจากสมุนไพร นอกจากน้ี มีการจัดทำศูนย์ข้อมูล Global 
Information Hub on Integrated Medicine (GlobinMed) และตั้งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนายา
สมุนไพรแห่งชาติ หรือ National Committee in Research and Development for Herbal Medicines 
ตั้งแต่ค.ศ. 2002   

มาเลเซียเปิดแผนกการแพทย์ดัง้เดิมและการแพทยเ์สริม (T&CM Unit) ในสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีเปา้หมายผสมผสาน T&CM เข้าสู่ระบบสขุภาพของประเทศ โครงการระยะแรก เปิดให้บริการใน
โรงพยาบาล 3 แห่ง และเร่ิมมีจำนวนสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการแผนก T&CM เพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ ในปีค.ศ.
2019 มีสถานพยาบาลของรัฐที่เปดิแผนก T&CM จำนวน 15 แห่งครอบคลมุเกือบทุกรัฐ (ยกเว้นรัฐประลสิ 
และเปรัก) โดยให้บริการรักษาหลัก ๆ  คือ การนวดแผนดั้งเดิมเพื่อรักษาอาการเจ็บเร้ือรังและโรคหลอดเลอืดสมอง 
และการฝังเข็มเพื่อรักษาอาการเจ็บเร้ือรังและโรคหลอดเลือดสมอง นอกจากน้ี มีบริการการรักษาด้วยสมุนไพรเพือ่
ช่วยเสริมการรักษาโรคมะเร็งในโรงพยาบาล 4 แห่ง บริการการหยดน้ำมัน (Shirodhara) ตามศาสตร์การแพทย์
อายุรเวทและการรักษาดว้ยการหยดน้ำมันบนร่างกาย (External Basti Therapy) ตามหลักปัจจะการ์มะ
(Panchkarma) ซึ่งอยู่ในศาสตร์การแพทย์อายุรเวทในโรงพยาบาล 2 แห่ง และการกดจุดวาร์มัมตามศาสตร์
การแพทย์สิทธา (Varmam Therapy) ในโรงพยาบาล 1 แห่ง ส่วนการดูแลสตรีหลังคลอดด้วยการแพทยด์ัง้เดมิ 
เคยอยู่ในบริการภายในโรงพยาบาล 15 แห่ง แต่ต่อมาในปีค.ศ.2019 ถูกปรับเปลี่ยนใหเ้ป็นการให้บริการดแูลแม่
หลังคลอดทีบ่้านแทน นอกจากน้ี ยังพบว่ามีสถานพยาบาลและสถานบริการ T&CM ของภาคเอกชน เชน่ 
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มหาวิทยาลัยเอกชน เอ็นจีโอ คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนประมาณ 13,000 แห่ง โดยประกันสุขภาพเอกชนบาง
แห่งยังครอบคลมุบริการ T&CM บางรายการ 

จากข้อมูลการสำรวจของ National Health Morbidity Survey ปี 2015(5) พบว่าชาวมาเลเซยีร้อยละ 
29.25 เคยใช้ T&CM และร้อยละ 21.51 เคยใช้ T&CM เมื่อช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีการประมาณการวา่  
ชาวมาเลเซีย 9 ล้านคนจาก 30 ล้านคน ใช้ T&CM ในการป้องกัน รักษาโรคและอาการเจ็บป่วย  

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM  
เส้นทางการศึกษา T&CM ในมาเลเซียแบ่งเปน็ 2 แบบ(30) คือ 1. การฝึกอบรมสายอาชีพเพือ่พฒันา

ทักษะวิชาชีพด้าน T&CM จำนวน 10 หลักสูตร ควบคุมโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (Ministry of Human 
Resources)  ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝมีือแรงงานของมาเลเซีย (the Malaysian Skills 
Certificate) หากผ่านการฝึกอบรมหรือฝึกงานจาก 1 ใน 3 เส้นทางต่อไปน้ี 1) การอบรมจากหน่วยงานทีผ่่านการ
รับรองตามมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาต ิหรือ National Occupational Skills Standards (NOSS) 2) การฝึกงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ระบบครูสู่ศิษย์โดยตรง  และ 3) หากเป็นผู้ได้รับการประเมินวา่มี
ประสบการณ์และเชีย่วชาญในทักษะที่เกีย่วขอ้ง ก็สามารถไดรั้บประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานโดยไม่
ต้องเข้าสอบขอ้เขียน 2. การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ควบคุมโดยกระทรวงการอุดมศึกษา (Ministry of Higher 
Education)  แบ่งการศึกษา T&CM เป็น 2 ระดับ คือ ระดับอนุปริญญา 2 สาขา ได้แก่ การแพทย์แผนจีน และการ
ฝังเข็ม ปัจจุบันมีสถาบันเอกชนทีม่ีการเรียนการสอน T&CM จำนวน 10 แห่ง และระดับปริญญาตรี 6 สาขา ไดแ้ก่ 
การแพทย์แผนจีน (เฉพาะฝังเข็ม) การแพทย์แผนจีน โฮมิโอพาธี การแพทย์แผนมาเลย ์การแพทยอ์ายเุวท และไคโร
แพรคติก  

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (2019) (5) พบว่ามาเลเซียมีจำนวนผู้ให้บริการ T&CM ดังน้ี 
การแพทย์แผนมาเลย์ จำนวน 1,966 คน การแพทย์แผนจีน จำนวน 7,655 คน การแพทย์แผนอินเดีย จำนวน 
42 คน ไคโรแพคติก จำนวน 112 คน การแพทย์ตามหลักอิสลาม จำนวน 5,675 คน โฮมิโอพาธี จำนวน  
600 คน ทั้งน้ี ออสทีโอพาธี ยังไม่มีผู้ให้บริการที่ขึ้นทะเบียน 

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (2560)(31) แบ่งประเภทสมุนไพรและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จำหน่ายในมาเลเซียออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ยาแผนดั้งเดิม 2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
(ไม่สามารถอ้างสรรพคุณการรักษาหรือป้องกันโรคได้) 3) น้ำมันหอมระเหย 4) เคร่ืองสำอางและผลิตภัณฑ์ดแูล
รักษาผิวพรรณ 

Drug Control Authority (DCA) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเร่ืองการขึ้นทะเบียนยาแผนดั้งเดิมของ
มาเลเซีย จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาและเคร่ืองสำอาง ค.ศ. 1984 (Control of Drugs and 
Cosmetics Regulations: CDCR) มีหน้าที่รับรองความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลของยา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์แผนดั้งเดิมและเคร่ืองสำอางที่วางจำหน่ายในมาเลเซีย โดยรับขึ้นทะเบียนยา ผลิตภัณฑ์แผน
ดั้งเดิมและเคร่ืองสำอาง ออกใบอนุญาตให้ผู้นำเข้า ผู้ผลิตและผู้ขายส่ง และควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในตลาด และอาการไม่พึงประสงค์จากยา  

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นขึ้นทะเบียนยา ได้แก่ ยาแผนดั้งเดิมที่ผู้ให้บริการ T&CM เตรียมไว้รักษา
สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย สมุนไพรที่ผ่านกระบวนการอบแห้งซึ่งไม่มีกระบวนการรักษาเข้ามาเกี่ยวขอ้ง 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหาร เคร่ืองปรุง เคร่ืองเทศ และไม่มีกล่าวอ้างสรรพคุณการรักษาโรค ส่วนผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้
เพื่อความสวยงาม เช่น ทำให้ผิวขาว ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเคร่ืองสำอาง  
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ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยา ได้แก่ 1) ยาแผนดั้งเดิมที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรทีม่ี
บัญชีอยู่ในกฎหมาย Poison Act ค.ศ. 1952 2) ยาแผนดั้งเดิมที่มีตัวยาซึ่งถูกรายงานว่าเกิดอาการไม่พงึ
ประสงค์กับมนุษย์  3) ผลิตภัณฑ์แผนดั้งเดิมที่มีสารสกัดจากร่างกายมนุษย์ 4) ผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวอ้าง
สรรพคุณที่อยู่ในรายชื่อ “List of Non Permissible Indications for Natural Product” 5) ยาแผนดั้งเดิมที่
มีส่วนผสมของพืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุที่มาจากธรรมชาติกับสารสังเคราะห์/สารเคมีที่มีผลทางการรักษา  
6) ยาแผนดั้งเดิมที่มีส่วนผสมของพืช สัตว์ หรือ แร่ธาตุที่มากจากธรรมชาติกับวิตามินและกรดอะมิโน และ  
7) ยาแผนดั้งเดิมที่ใช้วัตถุดิบสำเร็จรูป (คือใช้สารสำคัญสองหรือมากกว่าสองชนิดซึ่งผลิตจากโรงงานที่ต่างกัน)  

มาเลเซียอ้างอิง pharmacopoeia และ monograph จากทั้งในและต่างประเทศในการขึ้นทะเบียน
ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM เช่น British Herbal Pharmacopeia, Indian Herbal Pharmacopeia, Malaysian 
Herbal Monographs, Compendium of Medicinal Plants used in Malaysia และ WHO Monographs 
in Selected Medicinal Plants ซึ่งเอกสารเหล่าน้ี ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย  

จากแบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานของมาเลเซีย พบว่ามีผู้ผลิตยาแผนดั้งเดิมทีข่ึ้นทะเบียนกับ Drug 
Control Authority จำนวน 138 บริษัท และผลิตภัณฑ์ T&CM ของมาเลเซียที่ขึ้นทะเบียนแลว้มีจำนวน 
ประมาณ 15,000 รายการ  

 
 

 
 
1.6 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Republic of the Union of Myanmar) 

เมืองหลวง: กรุงเนปยีดอ   
พื้นที่:  659,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)   
ประชากร: 53.7 ล้านคน ประกอบด้วย 135 เผ่าพันธุ์ แบ่งเป็น 8 กลุ่มหลัก คือ เมียนมา (ร้อยละ 68)  
ไทยใหญ่ (ร้อยละ 8) กะเหร่ียง (ร้อยละ 7) ยะไข ่(ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) และอนิเดีย (ร้อยละ 2) 
ศาสนา: พุทธ (ร้อยละ 89) คริสต์ (ร้อยละ 5) อิสลาม (ร้อยละ 4) และอื่น ๆ  (ร้อยละ 2) 
ภาษาราชการ: ภาษาเมียนมา 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 71,215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 1,325.9 ดอลลาร์สหรัฐ( 
การแบ่งเขตการปกครอง: 7 รัฐ (states) และ 7 เขต (divisions) 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: ข้อมูลปีพ.ศ.2556 รัฐบาลเมียนมาสนับสนุนค่าจ่ายในการดูแลสขุภาพ
ด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน ร้อยละ 3.9 ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ และเงินที่จัดสรรใหก้บั 
การดูแลสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่เน่ืองจากประชาชนถึงร้อยละ 70 ของเมียนมายังอยูใ่นเขตชนบท ทำให้เขา้ถงึ
บริการสุขภาพได้น้อย กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาจึงส่งเสริมใหม้ีศูนย์สขุภาพในชนบทเพิ่มมากขึน้ แต่ก็ยงั
ประสบปัญหาขาดแคลนอปุกรณ์พื้นฐาน และผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปว่ยรุนแรงหรือโรคทีซ่ับซ้อนต้องเดนิทางไกล เพือ่
ไปรักษาโรงพยาบาลทีม่ีไม่กี่แหง่ ประชาชนเมียนมามีสทิธิในการเลอืกรับบริการทางการแพทยร์วมถงึเลอืก
สถานพยาบาล หรือวิธีการรักษา โดยประชากรที่การศึกษาไม่สูงมีแนวโน้มยินยอมให้แพทยเ์ป็นผูเ้ลือกวิธีการรักษา
ให้ ส่วนประชาชนทีเ่ป็นชนชัน้กลางหรือมีการศึกษานิยมไปพบแพทยห์รือผู้ให้บริการด้านสขุภาพในคลินิกเอกชน
หรือสถานพยาบาลของรัฐที่ตั้งอยูใ่นเมืองมากกว่า และคนจนส่วนใหญ่นิยมรักษาอาการเจ็บปว่ยเบือ้งต้นด้วยตนเอง 
โดยการซื้อยาทาน หรือหาหมอพื้นบา้น แพทย์แผนดั้งเดิมและหมอไสยศาสตร์เพื่อรักษาโรค รวมถงึขอคำแนะนำจาก
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อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(32) เมียนมามีระบบประกันสขุภาพแผนเดียวในขณะน้ี คือ ระบบประกันสังคม (Social 
Security Scheme: SSS) ครอบคลุมบริการในโรงพยาบาล 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลย่างกรุง และโรงพยาบาล
มัณฑะเลย์ และคลินิกประกนัสังคม 77 แห่งทัว่ประเทศ โดยมีประชากรซึง่เปน็พนักงานบริษัทระดับกลางและขนาด
ใหญ่ประมาณ 600,000 คน อยู่ในระบบ(33) ดังน้ัน ประชาชนที่อยูน่อกระบบประกันสังคมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ต้องเสียเงินคา่ใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลตัวเอง รัฐบาลจึงตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีค.ศ.2030 เมียนมาจะตอ้ง
บรรลุหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า 
สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 

นโยบายและระบบบริการ T&CM  
เมียนมาถือเป็นอีกหน่ึงประเทศที่มีนโยบายให้ความสำคัญกับการใช้ T&CM ในระบบสุขภาพของ

ประเทศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ในชนบทยังพึ่งพาการแพทยแ์ผนดั้งเดิมและยาจากสมุนไพรใน
การรักษาโรคและอาการเจ็บปว่ย จากการสำรวจของ Knowledge, Attitudes, and Practices (KAP) (5) เมือ่ป ี
ค.ศ.2009 พบว่าประชากรร้อยละ 80-99 ยังใช้การแพทยแ์ผนเมียนมาในการดูแลรักษาสขุภาพ ดังน้ัน รัฐบาลจึง
กำหนดให้การแพทยด์ั้งเดิมอยูใ่นแผนสุขภาพของประเทศ (National Health Plan 2017-2021) ใน 5 ด้าน คอื  
1) การพัฒนาบุคลากรด้าน TM 2) การส่งเสริมบริการ TM ที่มีคุณภาพ 3) การผลิตยาสมุนไพรที่มคีณุภาพ  
4) การส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย และ 5) การพัฒนาสวนสมุนไพร นอกจากน้ี เมียนมาได้ตรากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับ T&CM โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติการแพทย์พื้นบ้านค.ศ.1953 เพื่อควบคมุ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
การแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งต่อมาถูกแทนทีด่้วยพระราชบัญญัติการแพทย์ดัง้เดิม ค.ศ. 2000 และในปีค.ศ.2019 ไดถ้กู
ปรับปรุงเพื่อให้เขา้กับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึน้ นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายยาแผนดั้งเดิมโดยเฉพาะตัง้แตป่ี
ค.ศ.1996   

หน่วยงานหลักทีดู่แลเร่ือง T&CM ในประเทศ คือ Department of Traditional Medicine (DTM) ซึง่
อยู่ภายใต้ Ministry of Health and Sports จัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1989 และต่อมาได้จัดตัง้หน่วยงาน Research 
and Development Division ภายใต้ DTM ในปีค.ศ.1998 เพื่อทำงานวิจัยในดา้นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
การทดสอบตัวอยา่งยาแผนดั้งเดิมวา่มีคุณภาพและปลอดภัยกับประชาชน นอกจากน้ี ยังทำงานวิจัยร่วมกบั 
Department of Medical Research และ Department of Medical Care ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน  

นโยบายการให้บริการของเมียนมามุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนดั้งเดิมและการแพทย์
แผนปัจจุบัน แต่ในทางปฏิบัติการให้บริการทั้งสองแผนกลับแยกกันอยา่งเด่นชัด บริการ T&CM ในระบบ
สาธารณสุขของเมียนมา ประกอบด้วย การแพทย์แผนเมียนมา การแพทย์แผนจีน (การฝังเข็ม) และการแพทย์
แผนอินเดีย (ตามหลักปัจจะการ์มะซึ่งอยู่ในศาสตร์การแพทย์อายุรเวท) โดยประชาชนสามารถเลือกรับบริการ
การแพทย์ดั้งเดิมหรือการแพทย์แผนปัจจุบันได้ตามความพึงพอใจ(32)  

นอกจากน้ี เมียนมามีโครงการแจกจ่ายกล่องยา T&CM ให้คนในชนบทหรือพื้นทีห่่างไกลใชรั้กษาโรค
ทั่วไปหรืออาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง โดยใช้ระบบ “ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก  
The Nippon Foundation ในระยะแรก และต่อมาได้ร่วมกบัภาคเอกชน (บริษัท  Tun Shwe War TM 
Production) ในกระจายกล่องยาไป 300 หมู่บ้าน ในเขตปกครองท้องถิ่น 3 แห่ง   

จากข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐาน ขณะน้ี เมียนมามีโรงพยาบาลการแพทย์แผนดั้งเดิมจำนวน 46 แหง่ 
และมีขนาดแตกต่างกันไป ดังน้ี 1) โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง จำนวน 3 แห่ง 2) โรงพยาบาลขนาด 50 เตียง 
จำนวน 9 แห่ง 3) โรงพยาบาลขนาด 25 เตียง จำนวน 11 แห่ง 4) โรงพยาบาลขนาด 16 เตียง จำนวน 23 แหง่ 
นอกจากน้ี ยังมีคลินิกการแพทย์ดั้งเดิมระดับอำเภอและเขตปกครองทอ้งถิ่น  จำนวน 50 แห่ง และ 210 แหง่ 
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ตามลำดับ และในปัจจุบัน (ค.ศ.2019) เมียนมายังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ T&CM แต่มีคลินิก 
เอกชนของหมอพื้นบ้าน โดยผู้รับบริการในคลินิกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง(32)  

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM  
เมียนมามีการเรียนการสอนการแพทย์แผนเมียนมาในระดับอนุปริญญาและปริญญา ซึ่ง University 

of Traditional Medicine (UTM) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในเมียนมาที่มีการเรียนการสอนการแพทย์
ดั้งเดิมโดยเฉพาะ อยู่ภายใต้สังกัดของ Department of Traditional Medicine เปิดสอนตั้งแต่ปีค.ศ.2001 
โดยหลักสูตรการศึกษามีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ส่วน the Institute of Traditional Medicine 
เปิดสอนการแพทย์ดั้งเดิมเมียนมาระดับอนุปริญญาตั้งแต่ปีค.ศ.1976 

University of Traditional Medicine เปิดสอนหลักสตูรปริญญาตรีที่มีชื่อวา่ Bachelor of Myanmar 
Traditional Medicine (B.M.T.M.) เป็นหลักสูตร 5 ปี (รวมฝึกงาน) โดยการเรียนการสอนครอบคลมุระบบทัง้  
4 ระบบของการแพทยแ์ผนเมียนมาและวชิาวิทยาศาสตร์และแพทยศาสตร์พื้นฐาน เปิดรับนักศึกษาปีละประมาณ 
100 คน จากข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐานของเมียนมา ขณะน้ี มีผู้จบการศึกษาแล้วทั้งสิน้ 1,468 คน (ภาคปกต)ิ และ 
180 คน (หลักสูตรต่อเน่ือง) ส่วนหลกัสตูรปริญญาโท Bachelor of Myanmar Traditional Medicine (B.M.T.M.) 
เพิ่งเปิดเมื่อปีค.ศ.2012 มีผู้จบการศึกษาแล้ว 77 คน    

ส่วน the Institute of Traditional Medicine เปิดสอนการแพทย์แผนเมียนมาระดับอนุปริญญา 
หลักสูตร 4 ปี (รวมฝึกงาน) ตั้งแต่ปีค.ศ.1976 มีผู้จบการศึกษาทั้งสิ้น 2,187 คน แต่ต่อมาถูกระงับการเรียน 
การสอนทำให้ไม่มีการเรียนในระดับอนุปริญญาอีก นอกจากน้ี สถาบันยังเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี สำหรับการดแูล
สุขภาพเบื้องต้นด้วยการแพทยด์ั้งเดิมสำหรับบคุลากรด้านการแพทย์ดัง้เดิมหรือหมอพื้นบ้านที่ไม่มีใบประกอบโรค
รักษาผู้ป่วยอีกดว้ย   

สมาคมแพทย์แผนเมียนมา (Myanmar Traditional Medicine Practitioner Association ) ก่อตั้ง
เมื่อปีค.ศ.2002 มีสมาชิกทั้งสิ้น 4,606 คน หน้าที่หลักคือควบคุมจรรยาวิชาชีพของแพทย์แผนดั้งเดิมเมียนมา 
ส่วนสมาคมการแพทย์แผนเมียนมา (Traditional Medical Council) ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนแพทยแ์ผนเมียนมา
ที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และบุคลากรด้านการแพทย์ดั้งเดิมหรือหมอพื้นบ้านทีจ่บ
หลักสูตร 1 ปี โดยปัจจุบัน (ค.ศ.2019) มีแพทย์แผนดั้งเดิมและบคุลากรแผนดั้งเดิมทีข่ึ้นทะเบยีนทั้งสิน้ 7,435 
คน และข้อมูลจากขององค์การอนามัยโลก32 ค.ศ.2014 เมียนมามีผู้ให้บริการ T&CM ในสถานพยาบาลจำนวน 
6,963 คน โดยทำงานในคลินิกเอกชน จำนวน 5,915 คน และสถานพยาบาลของรัฐ 1,048 คน และผู้ที่ทำงาน
ในภาครัฐอาจรับทำงานในคลินิกของเอกชนด้วย 

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  
ยาแผนดั้งเดิมในเมียนมาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยาแผนดั้งเดิมค.ศ.1996 (Traditional Medicine 

Drug Law) ซึ่งครอบคลุมการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต การปิดป้ายและโฆษณา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้ยาแผนดั้งเดิมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง ซึ่งกฎหมายฉบบัน้ี 
กำหนดให้ยาแผนดั้งเดิมทุกรายการที่ผลิตในประเทศต้องขึ้นทะเบียน และผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตในการผลติ
ยาดังกล่าว โดยไม่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดในการขายยาแผนดั้งเดิม ยาแผนดั้งเดิมสามารถกล่าวอ้างสรรพคุณ
ทางสุขภาพและทางการแพทย์ได้  

เมียนมามีทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผลิตยาแผนดั้งเดิม โดย Department of Traditional Medicine 
ดูแลเร่ืองการผลิตยาแผนดั้งเดิมของโรงงานรัฐในกำกับ 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ แตล่ะ
โรงงานสามารถผลิตยาแผนดั้งเดิมได้มากกว่า 15,000 กิโลกรัมต่อปี และโรงงานทั้งสองแห่งผลิตยาแผนดั้งเดมิ
จำนวน 25 รายการ (22 รายการอยู่ในรูปแบบผง ส่วน 2 รายการอยู่ในรูปยาเม็ด และ 1 รายการอยู่ในรูปยาทา) 
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แจกจ่ายให้สถานพยาบาลการแพทยด์ั้งเดิมทัว่ประเทศ เพื่อสั่งจ่ายใหป้ระชาชนทีม่ารับบริการโดยไม่มีค่าใชจ่้าย 
นอกจากน้ี โรงงานทั้งสองแห่งยงัผลติยาแผนดั้งเดิมในรูปแบบเม็ดจำนวน 10 รายการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการคา้  
ในส่วนของภาคเอกชนน้ัน จากข้อมูลในปีค.ศ. 2018 มีผู้ผลิตยาสมุนไพรที่ได้รับใบอนุญาตจำนวน 3,272 ราย และ
โรงงานประมาณ 15 แห่งที่รับอนุญาตในการผลิต แต่มีโรงงานเพียง 2 แห่งที่ใช้มาตรฐาน GMP ในการผลิต คอื 
บริษัท Fame และ U Thar Yin นอกจากน้ี ยาสมุนไพรที่ขึน้ทะเบยีนแลว้มีจำนวน 14,472 รายการ  

ส่วนยาสมุนไพรและยาแผนดั้งเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 86 รายการ  และ เอกสาร WHO 
Monographs on Selected Medicinal Plants ถูกใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการขึ้นทะเบียนยา  
 
 

 
 

1.7 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 
เมืองหลวง: กรุงมะนิลา  
พื้นที่:  298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 60 ของประเทศไทย)  
ประชากร: 106.6 ล้านคน ประกอบด้วยชนพื้นเมือง เช่น วิซายัส (ร้อยละ 32.9) ตากาล็อก (ร้อยละ 29.5)  
โมโร (ร้อยละ 10.1) อิโลกาโน (ร้อยละ 10) จีน (ร้อยละ 1.5) และอื่น  ๆ(ร้อยละ 16) 
ศาสนา: คริสต์ (ร้อยละ 92 โดยแบ่งเป็น โรมันคาทอลิก ร้อยละ 83 และโปรแตสเตนท์ ร้อยละ 9) อิสลาม (ร้อยละ 5) 
และอื่น  ๆ(ร้อยละ 3) 
ภาษาราชการ: ภาษาฟลิิปปิโนและอังกฤษ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 330.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 3,102 ดอลลาร์สหรัฐ 
การแบ่งเขตการปกครอง: 17 เขต (region) 80 จังหวัด (province) และ 120 เมือง (city) โดยแบง่การปกครองยอ่ย
ออกเป็น 1,499 เทศบาล (municipality) และ 41,969 บารังไก (barangay) ซึ่งเทียบเท่าตำบลหรือหมู่บ้าน 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: ระบบการแพทย์ในฟิลิปปินสม์ีพื้นฐานมาจากระบบการแพทยต์ะวนัตก 
โดยผสมผสานระหวา่งการแพทยส์มัยใหม่กับการแพทยแ์ผนดัง้เดมิ (การใช้สมุนไพรและความเชื่อทางศาสนา)  
ระบบประกันสุขภาพของประเทศอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทประกันสุขภาพของฟิลปิปินส์ (Philippine Health 
Insurance Cooperation: Phil Health) แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบประกันสังคมของขา้ราชการ (Government 
Service Insurance System) และระบบประกันสงัคมของพนักงานเอกชน (Social Security System) ซึ่งระบบ
ประกันสุขภาพของฟิลิปปินสค์รอบคลมุทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน แต่มีความแตกต่างกันในเร่ืองรายละเอียดการ
ให้บริการและค่าใช้จ่ายที่ครอบคลมุ ชาวฟิลิปปนิส์มีสทิธเิลือกรับบริการจากสถานพยาบาลทีต่นเองต้องการ ขึ้นอยู่
กับความชอบ พื้นที่ที่อยู่อาศัย และกำลังทรัพย์ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งประชาชนสว่นใหญ่ นิยมเลอืก
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่อยู่ใกลบ้้าน และอยู่ในตัวเมือง ส่วนคนที่อยู่ชนทบทอาจเลอืกไปพบหมอพื้นบ้านซึง่ให้
การรักษาแบบดั้งเดิม เช่น สมุนไพร การนวด การฝังเข็ม เป็นต้นทั้งน้ี ระบบประกันสุขภาพไม่ครอบคลมุการตรวจ
วินิจฉัยและการรักษาของหมอพื้นบา้น(34)  
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สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 
นโยบายและระบบบริการ T&CM  
ฟิลิปปินส์มีกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับ T&CM โดยตรง คือ พระราชบัญญัติแห่งสาธารณรัฐ ฉบับที่ 8423 

(หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า พระราชบัญญัติการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกค.ศ.1997 หรือ Traditional 
and Alternative Medicine Act: TAMA) เพื่อส่งเสริมการใช้ T&CM ที่ปลอดภัยและมีประสิทธภิาพในระบบ
บริการสุขภาพ และ the Philippine Institute of Traditional and Alternative Medicine (PITAHC) ถูก
ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2000 เพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว และทำงานร่วมกับ the Philippine Food and 
Drug Administration (PFDA) เพื่อกำกับ T&CM ในทุกมิติ นอกจากน้ี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวจัิย 
T&CM จำนวน 3 แห่ง คือ National Institute for Health, National Integrated Research Program on 
Medicinal Plants และ Philippine Council for Health Research and Development 

บริการ T&CM ที่พบในประเทศ ได้แก่ การนวดแผนดั้งเดิมของฟิลิปปินส์ หรือ ฮีลอต (Hilot)  
การฝังเข็ม ไคโรแพคติก โฮมิโอพาธี ธรรมชาติบำบัด การนวดทุยนา การแพทย์แผนจีน อายุรเวท ออสทีโอพาธี 
และการแพทย์แผนแอนโธรโพโซฟี (Anthroposophical Medicine) แต่มีเพียงการฝังเข็ม การนวดทุยนา  
การครอบแก้ว โฮมิโอพาธี ธรรมชาติบำบัด และการแพทย์แผนแอนโธรโพโซฟีเทา่น้ันที่มีบริการในโรงพยาบาล
ของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกที่ได้รับการรับรองจาก Philippines Institute of Traditional and 
Alternative Health Care ซึ่งผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเบิกค่ารักษาจากบริการดังกล่าวในระบบประกันสุขภาพ  

จากข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐานของฟิลิปปินส์ พบว่าขณะน้ี ฟิลิปปินส์มีคลินิก T&CM ซึ่งได้มาตรฐาน
รับรองจาก Philippines Institute of Traditional and Alternative Health Care  จำนวน 50 แหง่ 
โรงพยาบาลรัฐที่ให้บริการ T&CM ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันจำนวน 8 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่
ให้บริการ T&CM ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันจำนวน 3 แห่ง  

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM  
หลักสูตรการเรียนการสอน T&CM ของฟิลิปปินส์มีในระดับอนุปริญญาในสาขาการฝังเข็ม การแพทย์

แผนจีน ธรรมชาติบำบัด และโฮมิโอพาธี และปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา
การแพทย์ในอาเซียน (Master Science in ASEAN Practices ) ทั้งน้ี ยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน 
T&CM ในระดับปริญญาตรี ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ไปศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร T&CM จากต่างประเทศ หรือ  
เข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้นที่จัดโดย Philippines Institute of Traditional and Alternative Health Care  
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเร่ืองมาตรฐานการให้บริการ T&CM ในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงการ
รับรองผู้ให้บริการ T&CM และศูนย์การฝึกอบรม T&CM โดยหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม เช่น การนวดทุยนา  
การเตรียมยาจากสมุนไพร การฝังเข็มสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และไม่ใช่บคุลากรทางการแพทยข์อง
ภาครัฐและเอกชน การนวดและการใช้ยาสมุนไพรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธภิาพแกป่ระชาชนทัว่ไป  
นอกจากน้ี รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังสนับสนุนทุนการศึกษาให้แกบุ่คลากรไปศึกษาหลกัสูตรการแพทย์แผนจีน 
โดยเฉพาะการฝังเข็ม จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และเชิญผู้เชี่ยวชาญจากจีน มาบรรยายและสอนภาคปฏบิตัิ
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งที่ฟลิิปปนิส์อีกดว้ย  

ผู้ให้บริการฝังเข็มต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือเป็นแพทย์ฝังเข็มที่ไดรั้บ
อนุญาตให้บริการเท่าน้ัน นอกจากน้ีพยาบาล นักกายภาพบำบัด และผดุงครรภ์วิชาชีพที่ผ่านการอบรมสามารถ
ให้บริการ T&CM ได้เช่นกัน แต่ต้องไม่ใช้การรักษาโดยการผ่าตัดหรือใส่เคร่ืองมือทางการแพทยเ์ข้าสู่ร่างกาย 
รวมถึงการฉีด เจาะเข้าสู่ร่างกาย 
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จากข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐานของฟิลิปปินส์ ขณะน้ี มีผู้ให้บริการ T&CM ที่ขึ้นทะเบียนกับ National 
Certification Committee ซึ่งอยู่ภายใต้ Philippines Institute of Traditional and Alternative Health 
Care จำนวน 1,305 คน ประกอบด้วย แพทย์ฝังเข็ม (รวมแพทย์แผนปัจจุบันและแพทยแ์ผนจีน) 1,083 คน  
นักจัดกระดูก 66 คน นักโฮมิโอพาธีบำบัด 32 คน นักธรรมชาติบำบัด 116 คน และหมอนวดฮีลอต 8 คน 

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  
ชาวฟิลิปปินส์นิยมใช้สมุนไพรในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และคนในชนบทบางส่วนยังใช้

การแพทย์ดั้งเดิมหรือยาจากสมุนไพรเน่ืองจากมีราคาถูกกว่า และเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ยาสมุนไพรในฟิลิปปินส์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ยาที่ต้องมีใบสั่งแพทย์ สามารถจำหน่ายได้ที่ร้านขายยาเท่าน้ัน 
และยาที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ใช้เพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองหรือจำหน่ายหน้าเคาท์เตอร์ สามารถ
จำหน่ายในร้านค้าทั่วไปได้ 

Food and Drug Administration (FDA) เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิต การขาย และใช้
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร ยา เคร่ืองสำอาง วัคซีน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน โดย
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยา สามารถแบ่งได้เป็น 10 ประเภท (35) คือ ยาใหม่ ยาชีววัตถุ ยาสามัญ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่ใช้แบบโบราณ ยาจากสมุนไพรยาสามัญประจำบ้าน ยาจำหน่ายหน้าเคาท์เตอร์  ยารักษาสัตว์ ก๊าซที่
ใช้ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์  ซึ่งการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรต้องระบุชื่อผลิตภณัฑ์
และสูตรหรือส่วนประกอบของตัวยา ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใชแ้บบโบราณ (Traditionally used 
herbal products) ชื่อสามัญต้องมาจากต้นกำเนิดทางพฤษศาสตร์ หรือที่ได้รับการยอมรับจาก FDA และสูตร
หรือส่วนผสมต้องเป็นไปตาม Philippine Pharmacopoeia ค.ศ.2004 (ประกอบด้วยสมุนไพร 52 
monographs และมีข้อผูกพันทางกฎหมาย) หรือตามที่ FDA กำหนด ส่วนยาจากสมุนไพรหรือยาแผน ต้องขึ้น
ทะเบียนทุกกรณี แม้ว่าจะเป็นยาที่ไม่ใช่ยาจากสมุนไพรตามนิยามของกฎข้อบังคับ หรือเป็นการเตรียมยาจาก
พืชสดที่ยังไม่ใช้ในการรักษา  

มาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรเป็นมาตรฐาน GMP เช่นเดียวกับยาแผนปัจจุบัน ขณะน้ี  
มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 9 แห่ง และยาจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบยีน
จำนวน 50 รายการ นอกจากน้ี มียาจากสมุนไพรที่ถูกบรรจุให้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน 5 รายการ  

 
 

 
 

1.8 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
เมืองหลวง: สิงคโปร์  
พื้นที่:  710.2 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร: 5.63 ล้านคน ประกอบด้วย จีน (ร้อยละ 76.5) มาเลย์ (ร้อยละ 13.8) อินเดีย (ร้อยละ 8.1) และอืน่ ๆ  
(ร้อยละ 1.6) 
ศาสนา: พุทธนิกายมหายาน (ร้อยละ 42.5) อิสลาม (ร้อยละ 14.9) คริสต์ (ร้อยละ 14.6) ฮินดู (ร้อยละ 4)  
และไม่นับถือศาสนา (ร้อยละ 25) 
ภาษาราชการ: ภาษาองักฤษ จีนกลาง มลาย ูและทมิฬ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 364.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 64,581 ดอลลาร์สหรัฐ 
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การแบ่งเขตการปกครอง: - 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: เป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ
สากลเป็นอันดับต้น ๆ  ของโลก เน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชนอยา่งทัว่ถงึ โดยไม่จัดสรร
ภาษีของประชาชนมาเกินความจำเป็น โดยระบบประกันสุขภาพของสงิคโปร์ เรียกว่า “ระบบประกันสุขภาพ 3Ms 
(Medisave, Medishield and Medifund)” โดย Medisave คือ ระบบทีป่ระชาชนและผูไ้ด้รับอนุญาตใหพ้ำนักใน
สิงคโปร์ต้องแบ่งเงินเดือนหรือค่าจ้างรายเดือนเข้าบญัชี Medisave ของตนเอง ตามสัดส่วนที่เรียกเก็บ เพื่อเปน็ค่า
รักษาพยาบาลของตัวเองในโรงพยาบาลของรัฐ และสถานบริการทีเ่ข้าร่วมโครงการ Medishield คือ ระบบประกนั
สุขภาพส่วนบุคคล สำหรับกรณีเจ็บป่วยร้ายแรง หรือต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน Medifund คือ 
กองทุนสงเคราะห์เพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดสรรโดยรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และไม่สามารถชำระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการรักษาพยาบาลได ้แม้ว่าจะชำระผา่นบัญชี Medisave ของตนเอง และระบบ Medishield 
แล้วก็ตาม 
สถานการณ์การแพทย์ด้ังเดิมในประเทศ: 

นโยบายและระบบบริการ T&CM  
สิงคโปร์เป็นประเทศทีป่ระกอบด้วยประชากรเชือ้ชาติจีน มาเลย์ และอินเดียเปน็ส่วนใหญ่เชน่เดยีวกบั

มาเลเซีย และบรูไนดารุสซาลาม ดังน้ัน แม้ว่าการแพทยแ์ผนปัจจุบัน จะเป็นการแพทย์สายหลักในประเทศ  
แต่ T&CM ยังได้รับความนิยมในหมู่ประชากรทั้งสามเชื้อชาติเช่นกัน โดยเฉพาะชาวสงิคโปร์เชื้อสายจีน จากการ
สำรวจของ National Health Surveillance Survey (5) ปีค.ศ.2013 พบว่าร้อยละ 26.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เคยปรึกษาแพทยแ์ผนจีนอย่างน้อย 1 คร้ังในช่วงชีวิต และร้อยละ 48 จากร้อยละ 26.5 ของผู้ที่เคยปรึกษาแพทย์
แผนจีนอย่างน้อย 1 คร้ังในช่วงชีวิตน้ัน ได้พบแพทย์แผนจีนเมื่อปีทีแ่ลว้  รัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายกำกบัดแูล
ระบบบริการ T&CM ในประเทศ และส่งเสริมมาตรฐานการใหบ้ริการ T&CM เพื่อปกป้องและคุ้มครองผู้ปว่ยทีใ่ช้
บริการ T&CM  

บริการ T&CM ที่ได้รับการยอมรับในสงิคโปร์ ประกอบด้วย 1) การแพทย์แผนจีน เช่น การฝังเขม็  
ยาสมุนไพรจีน การรมยา การครอบแก้วและการนวดทุยนา 2) การแพทย์แผนมาเลย์ เช่น ยาจากสมุนไพร (จาม)ู 
และ 3) การแพทย์แผนอินเดยี โดยผูใ้ช้บริการการแพทย์แผนอินเดีย มักเป็นคนในชุมชนชาวอินเดีย หรือคนงานที่
อพยพมาจากอินเดีย ในขณะที่ผู้ใช้บริการการแพทยแ์ผนมาเลย์ มักเป็นคนเชื้อชาติมาเลยท์ี่อาศัยอยูใ่นสงิคโปร์ 
ในขณะที่การแพทย์แผนจีนได้รับความนิยมและแพร่หลายมากทีสุ่ดในประเทศ  เน่ืองจากคนสิงคโปร์เชือ้สายจีน
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ดังน้ัน ปัจจุบัน การแพทย์แผนจีน จึงเป็นการแพทย์ดัง้เดิมสาขาเดียวทีอ่ยูภ่ายใต้
กฎหมายของสงิคโปร์ โดยมีพระราชบัญญัติผู้ใหบ้ริการการแพทยแ์ผนจีนค.ศ.2000 (Traditional Chinese 
Medicine Practitioners Act) และกฎหมายทีค่วบคมุผู้ให้บริการการแพทยแ์ผนจีน ซึ่งครอบคลุมแพทย์ฝงัเขม็
และแพทยแ์ผนจีน ส่วนการแพทย์แผนอินเดียและมาเลย ์อยูภ่ายใตก้ารควบคมุของสมาคมแพทย์แผนอินเดยีและ
มาเลย์ตามลำดับ  

บริการการแพทย์แผนจีนในสิงคโปร์โดยส่วนใหญ่ อยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกการแพทย์แผนจีน 
ของภาคเอกชน หรือสมาคมแพทย์แผนจีนที่ไม่แสวงหากำไรเท่าน้ัน จนกระทั่ง เมื่อปีค.ศ.2005 โรงพยาบาล
และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของรัฐ ได้รับอนุญาตให้จัดบริการฝังเข็มแก่ผู้ป่วยในได้ (จากข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐาน
ของสิงคโปร์ ขณะน้ี มีโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 8 แห่ง) และคลินิกแผนจีนของภาคเอกชนที่เปิดบริการภายใน
โรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลผู้สูงอาย ุสามารถให้บริการของแพทย์แผนจีน เช่น ฝังเข็ม นวดทุยนา และยาสมุนไพร
แก่ผู้ป่วยนอกได้เช่นกัน นอกจากน้ี เมื่อปีค.ศ.2007 คลินิกแพทย์แผนปัจจุบัน ได้รับอนุญาตให้มีบริการฝังเขม็ 
โดยแพทย์แผนจีน หรือ แพทย์หรือทันตแพทย์แผนปัจจุบันที่ขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ใหบ้ริการฝังเข็ม ร่วมกับ 
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การรักษาแผนปัจจุบันได้ โดยระบบประกันสุขภาพของบริษัทเอกชนบางแหง่ครอบคลุมค่ารักษาด้วยการฝังเขม็
และการแพทย์แผนจีนบางส่วน 

ระบบการศึกษาและผู้ให้บริการ T&CM  
ระบบการศึกษาการแพทย์แผนจีนในสิงคโปร์เดิมมีตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปัจจุบันยกเลกิ

แล้ว) ปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงปริญญาเอก โดยมีการเรียนทั้งในภาคปกติและนอกเวลา นอกจากน้ี ยังมี
หลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยการแพทยแ์ผนจีนชั้นนำของจีนอีกด้วย  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่มีการ
เรียนการสอนแพทย์แผนจีนในสิงคโปร์ 3 แห่ง โดยมีนักศึกษาประมาณ 150 ต่อปี และมหาวิทยาลัยการแพทย์
แผนจีนของประเทศจีน ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแพทย์แผนจีน (TCM Practitioner Board) มี
จำนวน 8 แห่ง 

สิงคโปร์มีพระราชบัญญัติผู้ให้บริการการแพทย์แผนจีนค.ศ.2000 (TCM Practitioners Act 2000) 
เพื่อควบคุมผู้ให้บริการทางการแพทย์แผนจีนในประเทศ และต่อมามีการจัดตั้งคณะกรรมการแพทย์แผนจีน 
(TCM Practitioner Board) ขึ้นในปีค.ศ.2001 เพื่อทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางการแพทย์แผนจีน 
รับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทยแ์ผนจีน และควบคุมจรรยาวิชาชีพของแพทย์แผนจีน
และผู้ให้บริการทางการแพทย์แผนจีนที่ขึ้นทะเบียน จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก (5) เมื่อปีค.ศ.2017 สิงคโปร์มี
แพทย์ฝังเข็ม (254 คน) และแพทย์แผนจีน (2952 คน) ที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 3,206 คน  

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM  
Health Sciences Authority (HSA) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเร่ืองยา T&CM และผลิตภัณฑ์

สุขภาพในสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยาแห่งชาติ (Medicines Act) และสามารถจำหน่ายหน้าเคาท์
เตอร์ โดยการขึ้นทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์ T&CM ในสิงคโปร์มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของยาแผนปัจจุบัน (Western Medicinal Products) ผู้จัดหาต้องยื่นขอ
ใบอนุญาตจาก HSA ก่อนที่จะนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ และผู้นำเข้า/ค้าส่ง/จัดหา/ค้าปลีกของผลิตภณัฑ์
ดังกล่าวจะต้องยื่นขอใบอนุญาตในแต่ละชนิดของผลิตภณัฑ์ก่อนที่จะดำเนินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่ าวได ้ 

2. ยาจีนที่มีสิทธิบัตร (Chinese Proprietary Medicines: CPM) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
สมุนไพรจีน สัตว์ หรือ แร่ธาตุ อ้างอิงจากตำรา Chinese pharmacopeia, Dictionary of Chinese 
Pharmacy และ The Chinese herbal medicine materia medica ผู้จัดจำหน่าย ผู้ผลิต ผู้นำเข้า  
และค้าส่ง จะต้องได้รับอนุญาตจาก HSA ก่อน แม้ว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต แต่จำเป็น
จะต้องส่งรายการผลิตภัณฑ์ยาให้เข้าอยู่ในระบบรายชื่อยาของ HSA จึงจะสามารถจัดจำหน่ายได้ จากข้อมูล
แบบสำรวจพื้นฐานของสิงคโปร์ ขณะน้ี มียาจีนที่มีสิทธิบัตรในรายการของ HSA จำนวน 11,340 รายการ 

3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Health Supplements: HS) ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพร
ธรรมชาติซึ่งไม่ใช่ยาจีนที่มีสิทธิบัตร และกำหนดให้ใช้บริโภคเพื่อประโยชน์ในการเสริมสุขภาพเทา่น้ัน ได้รับ
อนุญาตให้จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต 

4. ยาแผนดั้งเดิมอื่น ๆ (Other Traditional Medicines : TM) ได้แก่ ยาจามู หรือ ยาอายุรเวท  
เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจาก Health Sciences Authority ก่อนที่จะนำเข้าเพื่อการจำหน่ายใน
สิงคโปร์ ทั้งน้ี ผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีส่วนผสมของสารที่ควบคุมหรือสารที่เป็นยาและห้ามอ้างสรรพคุณการรักษา
โรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง เบาหวาน  

5. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอาง (Cosmetic Products) ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดต้องเปน็ไปตามหลกัการใน 
ASEAN Cosmetic Directive ทั้งน้ี การนำเข้าสินค้า ผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางไม่ต้องขออนุญาตจาก HSA แต่
ผู้นำเข้าจะต้องยื่นความจำนงต่อ Health Sciences Authority แจ้งรายการของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าทุกประเภท  
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 สิงคโปร์มีระบบเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของยาจากสมุนไพรและเรียกคื นผลิตภัณฑ์
อันตรายจากตลาดได้ทันท่วงที  
 
 

 
 

1.9 ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 
เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร  
พื้นที่:  513,120 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร: 69.4 ล้านคน ประกอบด้วย ไทย (ร้อยละ 74) เชื้อสายจีน (ร้อยละ 14) และ อื่น ๆ (ร้อยละ 12) 
ศาสนา: พุทธ (ร้อยละ 93.4) อิสลาม (ร้อยละ 5.2) และอื่น ๆ (ร้อยละ 1.4)  
ภาษาราชการ: ภาษาไทย 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 504.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 7,273 ดอลลาร์สหรัฐ 
การแบ่งเขตการปกครอง: 76 จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นโยบายสาธารณสขุและบริการสุขภาพ: ประเทศไทยมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเร่ืองความสำเร็จของนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถว้นหน้าและพัฒนาการด้านสุขภาพ โดยไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบใหญ่(36-38 ) 
ได้แก่ (1) ระบบประกันสังคม ครอบคลุมประชากร 12 ล้านคน (2) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
ครอบคลุมประชากร 5 ล้านคน และ (3) ระบบหลักประกันสุขภาพถว้นหน้า ครอบคลุมประชากร 51 ล้านคน ซึ่ง
ทั้งสามระบบมีการออกแบบระบบที่ตา่งกันในหลายประเด็น เช่น แหล่งเงินที่ใช้  สิทธิประโยชน์ ผู้ให้บริการ และ
ระบบการจ่ายเงิน ซึ่งในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา ประเทศไทยได้เปน็ศูนย์การเรียนรู้ให้กบันานาประเทศในดา้น
หลักประกันสุขภาพถว้นหน้าในหลายด้าน เช่น ยุทธศาสตร์การจัดซือ้และการจ่ายค่าบริการสุขภาพใหก้บัผูใ้ห้
บริการ การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการใหบ้ริการทางการแพทยข์องระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ความเข้มแข็งของระบบบริการปฐมภมูิ การจัดลำดับความสำคัญของปญัหาสขุภาพ การประเมินเทคโนโลยดีา้น
สุขภาพ และการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จากข้อมูลปีพ.ศ.2551 ประเทศไทย มีโรงพยาบาลของภาครัฐ  
ร้อยละ 77 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลของภาคเอกชน ร้อยละ 22 และ
โรงพยาบาลขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ร้อยละ 1 สถานพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเปน็ 3 ระดบั 
ได้แก่ 1) หน่วยบริการระดับตติยภูมิ: โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ไป จำนวน 121 แห่ง 2) หน่วยบริการ
ระดับทุติยภูมิ: โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 779 แห่ง และ3) หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ: โรงพยาบาลสง่เสริม
สุขภาพตำบล จำนวน 9,794 แห่ง (ข้อมูลจาก Health Data Center วันที่ 6 เมษายน 2563) ประชาชนชาวไทย
สามารถเลือกรักษาสถานพยาบาลใดก็ได้ หากรับผิดชอบค่าใชจ่้ายของตนเองหรือมีประกนัสุขภาพของภาคเอกชน 
แต่หากใช้สิทธิตามหลักประกันสขุภาพของรัฐ ต้องรับการรักษาที่สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิ ซึ่งแต่ละระบบมี
รายละเอียดแตกต่างกันไป  
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สถานการณ์ T&CM ในประเทศ:  
นโยบายและบริการ T&CM ในประเทศ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 ฉบับที่ 20 รวม 279 มาตรา 55 ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการ

ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
การแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรัฐบาลปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมการใช้การแพทย์แผนไทยใน
ระบบบริการสุขภาพและการพัฒนายาจากสมุนไพร ยาแผนดั้งเดิมและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยบรรจุให้เป็นส่วนหน่ึงของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ
แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายผสมผสาน T&CM เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุข โดยมีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลือก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2545 (ค.ศ.2002) เป็นหน่วยงานสำคัญใน 
การขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก ทั้งในสว่นของงานวิชาการและนโยบายและยทุธศาสตร์
เพื่อพัฒนาการแพทยแ์ผนไทยและสมุนไพรไทยและการแพทยท์างเลือกอืน่ ๆ นอกจากน้ี มีหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
บทบาทสำคัญในการพัฒนา T&CM ในประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ  
ทำหน้าที่ให้บริการ T&CM แก่ประชาชน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูแลกำกับการนำเข้า ขาย และ 
ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การแพทยแ์ผนไทย การแพทย์แผนจีนและสมุนไพรในประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ดูแลในส่วนการพัฒนามาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร การจัดทำมาตรฐานและควบคุมคุณภาพวตัถดุิบสมุนไพรและ 
การวิจัยสมุนไพร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทำหน้าที่รับรองสถาบนัการศึกษาและหลกัสูตรการแพทย์แผนจีน 
การขึ้นทะเบียนและใบประกอบวชิาชพีแพทย์ทางเลอืก ได้แก่ แพทย์แผนจีนและผู้ให้บริการไคโรแพคติก รวมถงึ
ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการด้านสุขภาพของเอกชน และสภาการแพทยแ์ผนไทย ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนและออก
ใบประกอบวชิาชพีใหแ้พทย์แผนไทย รับรองหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและสถาบันการศึกษาการแพทยแ์ผนไทย 
รวมถึงควบคุมกำกับแพทย์แผนไทยใหอ้ยูใ่นจรรยาวชิาชพี    
 T&CM ที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยเน่ืองจากมีกฎหมายรองรับ ประกอบด้วย การแพทยแ์ผนไทย 
การแพทย์แผนจีน และไคโรแพคติก โดยระบบประกันสุขภาพแหง่ชาติ ครอบคลุมการรักษาด้วยการแพทยแ์ผนไทย 
ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรค การจ่ายยาแผนไทยและสมุนไพร การนวดรักษา การอบไอน้ำ การทับหม้อเกลอื  
การน่ังถ่าน และการแพทยแ์ผนจีน (ฝังเข็ม) ซึ่งสิทธิประโยชน์ของแต่ละระบบประกนัสุขภาพอาจแตกต่างกันไปใน
รายละเอียด  
 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือกได้พัฒนาและส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทยใน
สถานพยาบาลของรัฐ โดยความสำเร็จที่ผ่านมา เช่น การพัฒนางานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล การผลักดันให้มีข้าราชการตำแหน่งแพทย์แผนไทย และปัจจุบันกำลังผลักดันขา้ราชการตำแหน่ง
แพทย์แผนจีนให้เกิดขึ้น การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยต้นแบบ การจัดตั้ง OPD คู่ขนาน ซึ่งเป็น
คลินิกแผนไทยที่ให้บริการคู่ขนานไปกับแผนกผู้ปว่ยนอกของแผนปัจจุบันในโรงพยาบาล การจัดตั้งคลินิก
เฉพาะโรค 4 โรคในโรงพยาบาล เพื่อเป็นคลินิกเฉพาะทางที่ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก  และเมื่อปีพ.ศ.2558 (2015) กรมได้ผลักดันให้การแพทย์แผนไทยเปน็หน่ึงในสาขาของ Service 
plan ของกระทรวงสาธารณสุขได้สำเร็จ และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 เป็นต้นมา จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการ
การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยกรมตั้งเป้าหมายผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการ
การแพทย์แผนไทยมากกว่าร้อยละ 20 และเมื่อปีพ.ศ.2561 มีผู้ป่วยมาใช้บริการร้อยละ 24.54 ซึ่งมากกว่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  และกิจกรรมสำคัญในปีพ.ศ.2563 คือ การเปิดให้บริการคลิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย  
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 จำนวนโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการการแพทย์แผนไทยในแผนกผู้ป่วยนอก สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีดังน้ี 
ประเภทและระดับของสถานพยาบาล จำนวนรพ.ที่ให้บริการ

การแพทย์แผนไทย (ร้อยละ) 
1) หน่วยบริการระดับตติยภูมิ: โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป  100 (121/121 แห่ง) 
2) หน่วยบริการระดับทุติยภูมิ: โรงพยาบาลชุมชน 100 (779/779 แห่ง) 
3) หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 60.27 (5,909/9,794 แห่ง) 

ข้อมูลจาก Health Data Center วันที่ 6 เมษายน 2563 
 
และมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 1 แห่ง อยู่ภายใต้สังกัดของกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ส่วนโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่ให้บริการการแพทย์แผนจีน มีจำนวน 302 และ 103 แหง่ 
ตามลำดับ  

ผู้ให้บริการ T&CM ในประเทศ 
สภาการแพทยแ์ผนไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัติวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.2556 เป็นองคก์ร

ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพแพทยแ์ผนไทย เช่น การพัฒนาความเชี่ยวชาญสาขาตา่ง ๆ การปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาการนวดไทยเพื่อการบำบดั ในขณะที่ วิชาชีพแพทย์แผนจีนและนักบำบดั
ด้วยศาสตร์ไคโรแพคติก อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพ.ศ.2542 และฉบับแกไ้ข ซึง่มี
คณะกรรมการวิชาชีพของศาสตร์น้ัน ๆ  และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผูบ้ังคับใช้กฎหมายดังกลา่ว  

วิชาชีพแพทยแ์ผนไทย แบง่เปน็ 2 สาขา คือ การแพทย์แผนไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ โดยสาขา
การแพทย์แผนไทย สามารถแบง่ได้เปน็ 5 ด้าน คือ เวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย การนวดไทย การผดุงครรภไ์ทย 
และการแพทยพ์ื้นบ้านไทย บุคคลทีต่้องการขึน้ทะเบียนและรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชพีการแพทยแ์ผนไทย 
และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องผา่นการทดสอบวัดความรู้ในวิชาชีพที่จัดโดยสภาการแพทย์แผนไทย  

คุณสมบัติผู้ที่จะเข้ารับการสอบวัดความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทย(39) มีดังน้ี 
1) จบการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) จากมหาวิทยาลัยที่สภา

การแพทย์แผนไทยรับรอง (ปัจจุบันมีจำนวน 20 แห่ง) หรือ 
2) จบการศ ึกษาประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทยในด้านต ่อไปนี้  จากสถาบันการศ ึกษาหรือ

สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยทีส่ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ปัจจุบันมีจำนวน 87 แห่ง) 
(1) เวชกรรมแผนไทย-ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 3 ปี  
(2) เภสัชกรรมแผนไทย-ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี 
(3) การผดุงครรภ์ไทย-ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 1 ปี  
(4) การนวดแผนไทย-ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 2 ปี  

ทั้งน้ี ยกเว้นใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย 
กรรมการวิชาชีพแพทย์แผนไทยจะลงพื้นที่ประเมินหมอพื้นบ้านที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด โดยที่หมอ
พื้นบ้านน้ัน ๆ ไม่ต้องเข้ารับการสอบข้อเขียน หมอพื้นบ้านที่ผ่านการประเมินจะได้ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยดา้นการแพทย์พื้นบ้านไทย  

ในส่วนของการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร 4 ปี  ผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ปัจจุบันมีจำนวน 10 แห่ง) สามารถเข้ารับการ
สอบวัดความรู้วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์ได้  
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นอกจากนี ้  มหาว ิทยาลัยบางแห ่งเปิดสอนหลักส ูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อยอด ไม่ใช่การเรียนเฉพาะทาง  ขณะน้ีมี
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทสาขาละ 3 แห่ง ส่วนระดับปริญญาเอก มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
การแพทย์แผนไทยจำนวน 2 และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 3 แห่ง   

จากข้อมูลสภาการแพทย์แผนไทย(40) ปีพ.ศ.2563 มีผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยด้านเวชกรรมแผนไทย 26,333 คน ด้านเภสัชกรรมแผนไทย 33,639 คน ด้านผดุงครรภ์แผนไทย 
14,020 คน และด้านนวดไทย 8,438 คน ทั้งน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพหน่ึงคน อาจมีใบอนุญาตได้มากกว่า 1 ใบ 
ส่วนผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีจำนวน 3,780 คน และผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์พื้นบ้าน มีจำนวน 165 คน นอกจากน้ี มีระบบการรับรองหมอพื้นบ้าน
ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 ซึ่งหมอพื้นบ้านที่ได้หนังสือรับรอง
ต้องต่ออายุทุก ๆ  5 ปี  และสามารถใช้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเฉพาะภายในชุมชนที่ได้รับการรับรองหรือ
ภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ที่ได้รับการรับรองเท่าน้ัน โดยจากข้อมูลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก พ.ศ.2562 มีหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรอง จำนวน 2,210 คน  

ในส่วนของเส้นทางสายอาชีพ  มีการเปิดอบรมนวดไทยระยะสั้น เช่น หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง  
หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จากสถาบันที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยกรมสนับส นุนบ ริการ
สุขภาพ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสองหลักสูตรสามารถทำงานได้ในสถานประกอบการเพื่อสุขภ าพ แต่ไม่
สามารถทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิกการแพทย์แผนไทยได้ นอกจากน้ี มีหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
330 ชั่วโมง ควบคุมหลักสูตรโดยสภาการแพทย์แผนไทย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรน้ีสามารถทำง านใน
โรงพยาบาลหรือคลินิกการแพทย์แผนไทยได้ ซึ่งจากข้อมูลสภาการแพทย์แผนไทย  วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 
มีสถาบันและสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย จำนวน 107 แห่ง  

การศึกษาการแพทย์แผนจีนเป็นการศึกษาในระบบมหาวิทยาลัย รับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ใช้เวลาเรียน 5 ปี ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์
แผนจีน จำนวน 9 แห่ง  และมหาวิทยาลัยในจีนจำนวน 31 แห่ง ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการแพทย์แผนจีน ทั้งน้ี ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนต้องผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียน และรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์
แผนจีนก่อนจึงจะสามารถให้บ ริการได้ นอกจากน้ี ยังมีการจัดการอบรมฝังเข็มระยะสั้นให้แก่แ พทย์แผ น
ปัจจุบันเป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งจัดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและกรมแพทย์ทหารบก 
ในส่วนไคโรแพคติก แม้ว่าจะมีกฎหมายรับรองผู้ให้บริการศาสตร์ดังกล่าวในประเทศ แต่ไม่มีการเรียนการสอน
ในประเทศไทย ผู้ให้บริการส่วนใหญ่อยู่ในภาคเอกชน 

จากข้อมูลสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (41) ขณะน้ี  
มีแพทย์แผนจีนที่ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจำนวน 1,469 คน และผู้ให้บริการด้วยศาสตร์ไคโรแพรคติก 
จำนวน 39 คน และจากข้อมูลสถาบันการแพทย์ไทย -จีน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลื อก   
พ.ศ.2562 มีแพทย ์แผนปัจจุบันท ี ่จบหล ักสูตรแพทย ์ฝ ังเข ็ม 3 เ ด ือน จากสถาบ ันการแพทย์ไทย-จีน  
และกรมแพทย์ทหารบก จำนวน 1,940 คน 

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM ในประเทศ 
สำนักงานองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration) เป็นหน่วยงานหลักในการกำกบั

และควบคุมยาจากสมุนไพร และการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรในประเทศไทย ปัจจุบัน แนวทางการขึ้น
ทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรแบงเป็น 2 ประเภท(42) คือ 1) ตำรับยาจากสมุนไพรแผนโบราณ (ตามองคความรู
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ดั้งเดิม) ประกอบด้วยยาแผนโบราณตามตำราแผนไทย ตำราพื้นบานของไทย หรือตำราแผนจีน หรือยาที่ปรุง
ตามการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยหรือแผนจีน รวมทั้งยาตามตำรายาดั้งเดิมแผนอื่น ซึ่งมีขอ้มลู
ที่มากเพียงพอและเชือ่ถอืได้ในความปลอดภัยและสรรพคุณ โดยไม่จำเป็นต้องศึกษาพรีคลนิิกและคลินิกเพิม่เตมิ 
และ 2) ตำรับยาที่เป็นยาพัฒนาจากสมุนไพร คือ ยาที่มีการพัฒนาไปจากตำรายาหรือองค์ความรู้ดั้งเดิม ซึ่งตอง
ประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อประกันความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพมาตรฐาน ใหสอดคลอง
กับแนวทางสากล 

ยาสมุนไพรไทย หรือยาแผนโบราณเดิมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 และฉบับแกไ้ขเพิม่เตมิ  
ถือเป็นยาประเภทไม่ต้องใชใ้บสั่งยาจากแพทย ์และไม่สามารถกล่าวอา้งทางสุขภาพได ้จนกระทั่งในปีพ.ศ.2562 มี
การประกาศใช้พระราชบญัญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ.ศ.2562 โดยได้นิยามผลิตภัณฑ์สมุนไพรไว้ดังน้ี 1) ยาจาก
สมุนไพร รวมถึง ยาแผนไทย ยาพัฒนาจากสมุนไพร ยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ ยาตามองค์ความรู้ทางเลอืก
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 2) ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ทีม่ีส่วนประกอบสำคัญทีเ่ปน็หรือ  
แปรสภาพจากสมุนไพรซึ่งพร้อมทีจ่ะนำไปใชแ้กม่นุษย์ เพื่อให้เกิดผลต่อสขุภาพ การทำงานดีขึ้น เสริมสร้าง
โครงสร้าง ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรค 

มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย ใช้มาตรฐาน GMP, Pic/s GMP และ WHO-GMP 
โดยจากข้อมูลคณะกรรมการอาหารและยา มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนแล้วทัง้สิ้น 14,158 รายการ 
แบ่งเป็นผลิตในประเทศ 14,158 รายการ และนำเข้า 888 รายการ และโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 694 แห่ง  

ตำราที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อขึ้นทะเบียนยา ได้แก่ Thai Herbal Pharmacopeia และ Supplements 
ซึ่งมี monographs 80 ชนิดและตำราอ้างอิงสมุนไพรเล่ม 1-3 ซึ่งมีสมุนไพร 162 ชนิด นอกจากน้ี ประเทศไทย
มียาสมุนไพรและยาแผนดั้งเดิมในบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งสิ้น 74 รายการ 

 
 
 
 

1.10 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)  
เมืองหลวง: กรุงฮานอย  
พื้นที่: 331,690 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร: 95.5 ล้านคน ประกอบด้วย เวียด (ร้อยละ 80) เขมร (ร้อยละ 10) ต่าย (ร้อยละ 1.9)  
ไท (ร้อยละ 1.74) เหมื่อง (ร้อยละ 1.49) ฮ้ัว/จีน (ร้อยละ 1.13) นุง (ร้อยละ 1.12) และม้ง (ร้อยละ 1.03) 
ศาสนา: พุทธนิกายมหายาน (ร้อยละ 70) คริสต์ (ร้อยละ 15) และอื่น ๆ (ร้อยละ 15) 
ภาษาราชการ: ภาษาเวียดนาม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: 245.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
รายได้ประชาชาติต่อหัว: 2,566 ดอลลาร์สหรัฐ 
การแบ่งเขตการปกครอง: 59 จังหวัด 5 นคร โดยระดับเมืองและเทศบาลมีประมาณ 600 หน่วย และระดับ
ตำบาลมีประมาณ 10,000 ตำบล 
นโยบายสาธารณสุขและบริการสุขภาพ: การบริหารสถานพยาบาลของเวียดนามสามารถแบ่งได้เปน็ 4 ระดับ 
คือ 1) ส่วนกลาง (ระดับ 1) ประกอบด้วยโรงพยาบาลกลาง อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลประจำเมือง ซึ่งภายใต้สังกัดของเทศบาลเมือง เช่น ฮานอย หรือ โฮจิมินห์ 2) ระดับจังหวัด (ระดับ 
2) ครอบคลุมประชากร 1-2 ล้านคน 3) ระดับอำเภอ (ระดับ 3) ครอบคลุมประชากร 100,000-200,000 คน 
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และ 4) ชุมชน (ระดับ 4) ครอบคลุมประชากร 5,000-10,000 คน ซึ่งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในระดบั 
2-4 อยู่ภายใต้สังกัดของสว่นปกครองระดับภมูิภาค นอกจากน้ี ระบบสุขภาพของเวียดนามเป็นระบบผสมผสาน
ระหว่างกลุ่มที่มีประกันสุขภาพ และกลุ่มที่ได้รับเงินสมทบของรัฐบาลทีจั่ดสรรให้ร้อยละ 10.2 ของงบประมาณ
ที่รัฐบาลใช้จ่ายเร่ืองสุขภาพ ดังน้ัน เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ประชาชนเวียดนามบางกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ได้รับ
การปกป้องทางสังคม รัฐบาลจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด ในขณะที่ประชาชนอีกกลุ่มหน่ึง จะผ่านระบบ
การร่วมจ่าย กล่าวคือประชาชนถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้างผ่านระบบประกันสุขภาพ และมีเงินภาษีของรัฐชว่ย
สนับสนุนค่ารักษาพยาบาลอีกส่วนหน่ึง(43) 
สถานการณ์ T&CM ในประเทศ: 

นโยบายและบริการ T&CM ในประเทศ 
เวียดนามมีนโยบายสง่เสริม คุ้มครอง และพัฒนาการแพทยแ์ผนเวียดนาม รวมถึงสนับสนุนการ

ผสมผสานการแพทยแ์ผนเวยีดนามกับการแพทย์แผนตะวันตก เพื่อให้การแพทย์แผนเวียดนามมีความทนัสมยั 
เป็นวิทยาศาสตร์ และได้รับการยอมรับในระดับสากล ประกาศใช้ตั้งแต่ปคี.ศ.2003 ดังน้ัน T&CM ในเวียดนาม  
ที่อยู่ในระบบสุขภาพของประเทศจึงมีเพียงการแพทย์แผนเวียดนามเทา่น้ัน โดยในโรงพยาบาลการแพทยด์ั้งเดมิ
ของเวียดนามแต่ละแห่งจะมีสำนักงานวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมทางการแพทย ์และสภาวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่
ประเมินความปลอดภยัและประสทิธผิลของการแพทยด์ั้งเดิมทีใ่ช้ในโรงพยาบาลอยู่ด้วย และหน่วยงานที่
รับผิดชอบกำกบัควบคุม T&CM ในประเทศเวียดนาม คือ Administration of Traditional Medicine, Ministry 
of Health ซึ่งก่อตั้งเมื่อปคี.ศ.1957 ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เกา่แกท่ี่สุดในอาเซียน และมีหน่วยงานทีท่ำวจัิย 
เคร่ืองยาสมุนไพรของประเทศ คือ National Institute of Medicinal Materials  

จากแบบสำรวจขอ้มูลพื้นฐานของเวียดนาม ชาวเวียดนามสามารถรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคและ 
รับการรักษาด้วยการแพทยแ์ผนเวยีดนาม ทั้งแบบใช้หรือไม่ใช้ยาหรือผลติภัณฑ์แผนดั้งเดิมไดท้ี่โรงพยาบาล
การแพทย์แผนดั้งเดมิซึ่งอยูใ่นส่วนกลาง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลางแหง่ชาติ 2 แหง่ 
โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิม 1 แห่ง และโรงพยาบาลการแพทยด์ั้งเดิมภายใต้กระทรวงอื่น 2 แหง่ 
และในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนดั้งเดิมระดับจังหวัด จำนวน 58 แห่ง นอกจากน้ี โรงพยาบาล
ทั่วไปร้อยละ 91.3 มีบริการการแพทย์แผนเวียดนามในโรงพยาบาล  และโรงพยาบาลระดับเขต ร้อยละ 82.3 และ
สถานีอนามัย (health communes) ร้อยละ 88.23 มีแผนกการแพทยแ์ผนดั้งเดิมในหน่วยงาน นอกจากน้ี 
เวียดนามยังมีโรงพยาบาลการแพทยด์ั้งเดิมของเอกชน จำนวน 1 แห่ง และคลินิกการแพทยแ์ผนดั้งเดิมเอกชน 
จำนวน 6,524 แห่ง 

ระบบประกันสุขภาพของเวียดนามครอบคลุมการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วย T&CM ทั้งการ
ใช้สมุนไพรหรือการรักษาแผนดั้งเดิมที่อยู่ในรายการที่ประกันสุขภาพรับรอง รวมถึงการฝังเข็ม การนวดกดจุดที่
ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 

ผู้ให้บริการ T&CM ในประเทศ 
การเรียนการสอนการแพทย์แผนเวียดนาม สามารถแบ่งได้ ดังน้ี 
1. ระดับสูงกว่าปริญญาตรี เปิดสอนในมหาวิทยาลัยการแพทย์ดั้งเดิม (University of Traditional 

Medicine) และมหาวิยาลัยที่มีคณะการแพทย์ดัง้เดิม โดยมีหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตร
เฉพาะสำหรับแพทย์ฝึกหัด และแพทย์เฉพาะทางระดับ 1 และ 2  

2. ระดับปริญญาตรี แบ่งได้ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 6 ปี ซึ่ งต้องเรียนวิชาของแพทย์แผนปัจจุบนั
เป็นเวลา 4 ปี และวิชาแพทย์แผนเวียดนาม 2 ปี และหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเปิดสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการเรียน



46 
 

การแพทย์แผนเวียดนามระดับกลางมาแล้ว และมีประสบการณ์ในการรักษาด้วยการแพทย์แผนเวียดนามมาไม่
น้อยกว่า 3 ปี   

3. การแพทย์แผนเวียดนามระดับกลาง (Intermediate Level) สำหรับพยาบาลแผนดั้งเดมิ 
เจ้าหน้าที่ดูแลและผู้ช่วยแพทย์  เปิดสอนในวิทยาลัยทางการแพทย์ หรือ โรงเรียนมัธยมปลายที่มีคณะ
การแพทย์ดั้งเดิม ใช้เวลาเรียน 3 ปี 

4. การอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการแพทย์ดั้งเดิม จัดโดยสมาคมแพทย์
แผนดั้งเดิม (Traditional Medical Association) 

ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยที่มีคณะการแพทยแ์ผนเวียดนาม จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่ Hanoi Medical 
University, Ho Chi Minh City University of Medicine-Pharmacy, Hai Phong Medical University, 
Thai Binh Medical University, และ Thai Nguyen Medical University ส่วนวิทยาลัยของรัฐที่สอน
การแพทย์แผนเวียดนามระดับกลาง มีจำนวน 21 แห่ง และของเอกชน มีจำนวน 2 แห่ง โดยในปีค.ศ.2019   
มียอดสะสมของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาการแพทย์แผนเวียดนาม ประมาณ 3,000 คน 

ผู้ให้บริการ T&CM ของเวียดนามประกอบด้วย แพทยแ์ผนเวียดนามและแพทย์แผนปจัจุบันที่ไดรั้บการ
ฝึกอบรมการแพทยแ์ผนเวียดนาม ประมาณ 7,000 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนดั้งเดิม 4,500 คน พยาบาล 1,634 คน  
นักบำบัดแผนดั้งเดิม (ให้บริการในคลินิกแผนดั้งเดิมของรัฐ) 228 คน และเภสัชกรแผนดั้งเดิม 620 คน โ ดย
กระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่กำกับ ควบคุม ดูแล บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคใน
สถานพยาบาลทีอ่ยูใ่ต้กระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวต่างชาติที่ให้บริการทางการ
แพทย์แผนดั้งเดิมในเวียดนาม  ส่วนกรมอนามัย (Department of Health) ในส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่กำกบั 
ควบคุม ดูแลบุคลากรทีท่ำหน้าที่ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคในสถานพยาบาลที่อยู่ในชมุชน 

การยื่นขอใบประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนเวียดนาม ต้องแนบวุฒิการศึกษา และเอกสารที่
แสดงประสบการณ์ในการออกตรวจรักษาเป็นหลักฐาน  โดยแพทย์แผนเวียดนามและแพทยแ์ผนปัจจุบันที่ผา่น
การฝึกอบรมการแพทย์แผนเวียดนาม ต้องมีประสบการณ์ตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนเวียดนามอย่างน้อย 
18 เดือน ส่วนผู้ช่วยแพทยแ์ละพยาบาล ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงด้านการแพทย์แผนเวียดนาม 
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลอยา่งน้อย 12 เดือน  

Administration of Traditional Medicine กระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่ขึ้นทะเบียนแพทย์แผน
เวียดนามหรือเจ้าหน้าที่แผนเวียดนามในสถานพยาบาลส่วนกลางที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข และ 
Examination and Treatment Administration กระทรวงสาธารณสุขรับหน้าที่ขึ้นทะเบียนแพทย์แผนดั้งเดมิ
อื่น ๆ ในสถานพยาบาลส่วนกลางที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของภูมิภาค กรมอนามัยในแต่ละ
จังหวัดหรือเมืองรับผิดชอบการขึ้นทะเบียนแพทยแ์ผนเวียดนามหรือเจ้าหน้าที่แผนเวียดนามในสถานพยาบาล
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่หน่วยงานดูแล 

ยาและผลิตภัณฑ์ T&CM ในประเทศ 
ยาสมุนไพรในเวียดนาม สามารถกล่าวอ้างสรรพคุณทางการแพทย์ สุขภาพ และสารอาหารที่

เกี่ยวข้องได้ และยาที่วางขายในร้านขายยา มีทั้งที่แบบต้องใชใ้บสัง่ยาจากแพทยแ์ละไม่ต้องใชใ้บสัง่ยา ตำราที่
ใช้ในการอ้างอิงเพื่อขึ้นทะเบียนยา ได้แก่ Vietnamese Pharmacopoeia ซึ่งมีเคร่ืองยาสมุนไพรและยาแผน
ดั้งเดิมจำนวน 372 ชนิด และผูกพันทางกฎหมายตั้งแต่ปคี.ศ.2018 และ Pharmacopoeia ของประเทศอื่น ๆ 
เช่น จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ จากข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐาน ขณะน้ี มียาสมุนไพรที่ขึ้นทะเบียนจำนวน 1,965 
รายการ และ มียาสมุนไพรและยาแผนดั้งเดิมในบัญชียาหลักแหง่ชาติจำนวน 334 รายการ ซึ่งประวัติการใช้ที่มี
มายาวนานเป็นเกณฑ์สำคัญในการคัดเลือกยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ  
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สถานผลิตยาและสมุนไพรแผนดั้งเดิมในเวียดนาม แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
1. โรงงานผลิตยาและสมุนไพรแผนดั้งเดิม 
2. สถานผลิตขนาดเล็ก (กิจกรรมในครัวเรือน) 
3. สถานผลิตทางการแพทย์ (โรงพยาบาลและคลินิกแผนดั้งเดิม) 
เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการผลิตยาแผนดั้งเดิมในเวียดนาม ประกอบด้วย WHO-GMP, GMP, EU-

GMP, GMP ตามประเทศสมาชิก Stringent Regulatory Authorities (SRA), GMP Vietnam จากข้อมูล
องค์การอนามัยโลก(5) เมื่อปีค.ศ.2018 เวียดนามมีโรงงานผลิตยาแผนดั้งเดิม 173 แห่งจากโรงงานผลิตยา
ทั้งหมด 222 แห่ง โดยมีโรงงาน 62 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP-WHO 

จากข้อมูลสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์(44) พบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเปน็
สินค้าที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเร่ือย ๆ  ในเวียดนาม เน่ืองจากปัจจุบันผู้บริโภคในเวียดนามตระหนักถงึความสำคญั
ของสุขภาพและมีแนวโน้มบริโภคยาสมุนไพรมากขึ้น ซึ่งการหันมาบริโภคสมุนไพรไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาสุขภาพ แต่
ยังใช้เพื่อหลกีเลีย่ง/ลดปริมาณการใชย้าปฏิชวีนะ และผลข้างเคียงทีอ่าจเกิดขึ้นจากการใชย้า 

ยาสมุนไพรในเวียดนามสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ยาแผนเวียดนามซึ่งเป็นยาที่ได้รับอทิธพิล
มาจากยาแผนจีน และอีกประเภทคือยาแผนตะวันออก โดยสามารถพบเหน็การใชย้าแพทย์แผนเวียดนามไดท้ัว่ไป
ในพื้นที่ชนบทเวียดนาม ขณะที่ในเขตเมืองผู้ปว่ยมักจะใชย้าแพทย์แผนเวียดนามร่วมกับยาแผนตะวันออกซึ่งเปน็
เร่ืองปกติที่สามารถพบได้ทัว่ไปทัง้ยาแผนโบราณเวยีดนามและยาแบบตะวันออกถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ดูแลสุขภาพแหง่ชาติในเวยีดนาม และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของผูค้นในประเทศ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรค Geriatric ซึ่งเป็นโรคทีเ่กิดขึ้นกับผู้ปว่ยสูงอาย ุรวมถึงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพเบือ้งต้นใน
ระดับชุมชน อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนเวียดนาม ยาแผนตะวันออกมีกระบวนการผลิตทีไ่ม่ซบัซอ้น
และใช้เวลาไม่นานซึ่งต่างจากยาแผนเวียดนาม ประชากรกว่าร้อยละ 80 ของเวยีดนามซื้อยาจากร้านขายยาเอกชน 
และรักษาอาการป่วยดว้ยตนเอง ทั้งยงัสามารถหาซื้อยาได้โดยที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย ์ดังน้ัน จึงเป็นช่องทาง
สำหรับสินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าปลอมแปลงที่อาจจะสามารถหลุดรอดเข้าไปในร้านขายยาและคลินิกได้ 
ด้วยเหตุน้ี ผู้บริโภคในเวียดนามมักเลือกซือ้ยาสมุนไพรจากแบรนด์ที่รู้จักเป็นอย่างดีและเชือ่ถอืได้  

2. ผลการวิเคราะห์สถานการณก์ารแพทย์ด้ังเดิมและการแพทยเ์สริมในอาเซียน 
ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ประเด็นตามขอบเขตการศึกษา คือ 1. ระบบ นโยบายและ

หน่วยงานด้านการแพทย์ด ั้งเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศในอาเซียน  2. ระบบการเรียนการสอน
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน และ 3. ระบบบริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมใน
อาเซียน 
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2.1 ระบบและนโยบายการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม และหน่วยงานด้านการแพทย์
ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมของประเทศในอาเซียน 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงระบบ T&CM ที่พบในประเทศสมาชิกอาเซียน 
ลำ
ดับ 

ประเทศ ระบบ T&CM ที่ได้รับการยอมรับ/นิยมใช้ในประเทศ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 บรูไน TCM TMM TIM HOM  Others      

2 กัมพูชา TKM TCM TIM        

3 อินโดนีเซีย Jamu TCM Others        

4 สปป.ลาว LTM TCM         

5 มาเลเซีย TMM TCM TIM HOM CHP OSP IMP    

6 เมียนมา MTM TCM TIM        

7 ฟิลิปปินส์ FTH ACU CHP HOM NAP Tuina TCM TIM 
(AYU) 

OSP ANTM 

8 สิงคโปร์ TCM TMM TIM        

9 ไทย TTM TCM CHP        

10 เวียดนาม VTM          

 
จากตารางที่ 2 ตารางแสดงระบบ T&CM ที่พบในประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่าระบบ T&CM  

ในอาเซียนมีความหลากหลาย และบางประเทศให้การยอมรับหรือนิยมใชร้ะบบ T&CM เหมือนกัน โดยฟิลิปปนิส์
เป็นประเทศที่มี T&CM หลากหลายที่สุด พบถึง 10 ชนิด แต่เป็นที่สังเกตวา่ T&CM ที่พบเป็นวิธีการรักษา 
(modality) ไม่ใช่ระบบ T&CM ซึ่งสามารถนำมารวมกันเป็นระบบหน่ึงได ้เช่นกรณีการฝังเข็มและการนวดทยุนา
ต่างเป็นวิธีการรักษาหน่ึงในศาสตร์การแพทยแ์ผนจีน สามารถจัดใหอ้ยูใ่นระบบการแพทยแ์ผนจีนได้ ส่วนมาเลเซยี 
พบว่ามี T&CM ซึ่งได้รับการรับรองอยา่งถูกต้องทางกฎหมายของประเทศ จำนวน 7 ระบบ มีความหลากหลายเปน็
อันดับสอง และบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศที่มีระบบ T&CM หลากหลายเปน็อันดับสาม โดยพบ 4 ระบบ และ
มีการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งมีมากกว่า 1 ระบบ/ชนิด ได้แก่ ไคโรแพรคติก ออสทีโอพาธ ีการฝังเข็ม การนวด 
กดจุดสะท้อน การครอบแกว้ เป็นต้น ซึ่งหากนับรวมการแพทยท์างเลือกอืน่ ๆ  ด้วยแล้ว บรูไนดารุสซาลามจะเปน็
ประเทศที่มีความหลากหลายของระบบ T&CM มากที่สุดในอาเซียน  
 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงชนิด/ประเภทของระบบ T&CM ที่พบมากในอาเซียน 
ลำ 
ดับ 

ระบบ T&CM  ประเทศสมาชิกอาเซียน 
จำนวน

(ประเทศ) 
บรูไน กัมพู 

ชา 
อินโด
นีเซีย 

ลาว มาเล 
เซีย 

เมียน
มา 

ฟิลิป 
ปินส์ 

สิงค 
โปร์ 

ไทย เวียด 
นาม 

1 TCM 9           
2 TIM 6           

3 CHP 3           
4 HOM 3           

5 TMM 3           
6 OSP 2           
7 ANTM 1           
8 IMP 1           
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ลำ 
ดับ 

ระบบ T&CM  ประเทศสมาชิกอาเซียน 
จำนวน

(ประเทศ) 
บรูไน กัมพู 

ชา 
อินโด
นีเซีย 

ลาว มาเล 
เซีย 

เมียน
มา 

ฟิลิป 
ปินส์ 

สิงค 
โปร์ 

ไทย เวียด 
นาม 

9 AM อื่น ๆ  2           
10 TM อื่น ๆ ซึ่ง

เป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิมของ
ประเทศน้ัน ๆ 

8           

10.1 TKM            

10.2 Jamu            
10.3 LTM            

10.4 TMM            
10.5 MTM            
10.6 FTH            

10.7 TTM            
10.8 VTM            

 
จากตารางที่ 3 ตารางแสดงชนิด/ประเภทของระบบ T&CM ที่พบมากในอาเซียน พบว่าการแพทย์

แผนจีน  เป็น T&CM ที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศสมาชิกอาเซียน พบใน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย โดยกระบวนการรักษาด้วย 
การฝังเข็ม เป็นวิธีการรักษาที่พบในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการใช้การแพทย์แผนจีน ส่วนอันดับสอง คอื 
การแพทย์แผนอินเดีย พบใน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และ
สิงคโปร์ โดยกระบวนการดูแลสุขภาพที่นิยม คือ โยคะ และอันดับสาม  คือ ไคโรแพรคติก หรือ การจัดกระดูก 
โฮมิโอพาธี และการแพทย์แผนมาเลย์ พบใน 3 ประเทศเท่ากัน โดยไคโรแพรคติกพบในมาเลเซีย ฟิลิปปนิส์ 
และไทย โฮมิโอพาธีพบในบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ส่วนการแพทย์แผนมาเลย์ พบในบรูไนดา
รุสซาลาม มาเลเซียและสิงคโปร์  

นอกจากน้ี พบว่า 8 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม มีภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้อยู่ภายในประเทศยกเว้น
การแพทย์แผนมาเลย์ที่พบในประเทศอื่นด้วย เน่ืองจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสังคม (เชื้อชาติ) 
 ตารางที่ 4 ตารางแสดงประเทศที่มีนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ T&CM ในประเทศ 
และหน่วยงานด้าน T&CM ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ลำดับ ประเทศ นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/กฎหมายด้าน 

T&CM ของประเทศ 
หน่วยงานหลักด้าน 

T&CM ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุข 

ปีที่ก่อต้ัง 
(พ.ศ.) 

มี/
ไม่มี 

รายละเอียด 

1 บรูไน  อยู่ในขั้นตอนการรา่งนโยบาย T&CM Unit, 
Department of 
Medical Sciences 

2551 
(2008) 

2 กัมพูชา  นโยบายส่งเสรมิ T&CM เพ่ือประโยชน์ทาง
สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
และแผนยุทธศาสตร์ T&CM ค.ศ.2012-
2020 

National Center of 
Traditional Medicine 

2540 
(1997) 
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ลำดับ ประเทศ นโยบาย/แผนยุทธศาสตร์/กฎหมายด้าน 
T&CM ของประเทศ 

หน่วยงานหลักด้าน 
T&CM ภายใต้

กระทรวงสาธารณสุข 

ปีที่ก่อต้ัง 
(พ.ศ.) 

มี/
ไม่มี 

รายละเอียด 

3 อินโดนีเซีย  นโยบาย KOTRANA ค.ศ.2007 ส่งเสรมิให้
จามูเป็นแบรนด์ประจำชาติ 

Directorate of 
Traditional Health 
Service  

2554 
(2011) 

4 สปป.ลาว  นโยบายยาแห่งชาติค.ศ.2003 กำหนดให้ยา
แผนดั้งเดิมเป็น 1 ใน 13 องค์ประกอบที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายสนบัสนุนการ
ผสมผสาน T&CM ในระบบสาธารณสุขมูล
ฐาน 

Institute of 
Traditional Medicine 

2519 
(1976) 

5 มาเลเซีย  นโยบายด้านสุขภาพ ยอมรับ T&CM ว่าเปน็
องค์ประกอบสำคัญของระบบสขุภาพของ
ประเทศร่วมกับการแพทยแ์ผนปัจจบุัน  
พิมพ์เขียวการพัฒนา T&CM ค.ศ.2018-
2027 (T&CM Blueprint) และพรบ. T&CM 
ค.ศ.2016 

T&CM Division 2547 
(2004) 

6 เมียนมา  การแพทย์ดั้งเดิมอยูใ่นแผนสุขภาพของ
ประเทศค.ศ.2017-2021 (National Health 
Plan) และพรบ.TM ค.ศ.2000 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมค.ศ.2019 พรบ.ยาแผนดั้งเดมิ 
ค.ศ.1996 

Department of 
Traditional Medicine 

2532 
(1989) 

7 ฟิลิปปินส์  พรบ.T&CM ค.ศ.1997 หรือ TAMA Act 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ T&CM ในระบบบรกิาร
สุขภาพ 

Philippine Institute 
of Traditional and 
Alternative Medicine  

2543 
(2000) 

8 สิงคโปร์  นโยบายกำกับและควบคุมระบบ T&CM ให้มี
มาตรฐาน และปลอดภยัต่อประชาชนใน
ประเทศ  

T&CM Branch N/A 

9 ไทย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2560  นโยบายผสมผสาน T&CM เข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์แผนไทย
เป็น 1 ใน Service plan ของกระทรวง
สาธารณสุข  
พ.รบ.การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 
และพ.รบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพ.ศ.2562 

Department of Thai 
Traditional & 
Alternative Medicine 
(DTAM) 

2545 
(2002) 

10 เวียดนาม  นโยบายส่งเสรมิและพัฒนาการแพทยแ์ผน
เวียดนามให้มีความทนัสมัย เป็นวิทยาศาสตร์
และผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั 

Administration of 
Traditional Medicine 

2500 
(1957) 

 
จากตารางที่ 4 ตารางแสดงประเทศทีม่ีนโยบาย/แผนยทุธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ T&CM ในประเทศและ

หน่วยงานด้าน T&CM ของประเทศสมาชกิอาเซียน พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 90) 
มีนโยบายส่งเสริมการใช้ T&CM ในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชน  แม้ว่าบรูไนดารุสซาลาม เปน็
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ประเทศเดียวในอาเซยีนทีย่ังไม่มีนโยบายสง่เสริมการใช้ T&CM ในประเทศ แต่กระทรวงสาธารณสขุของบรูไนดา
รุสซาลาม อยู่ในขั้นตอนการร่างนโยบายที่เกี่ยวขอ้งซึง่จะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์และการให้บริการ T&CM 
ภายในประเทศ  ปัจจุบัน (พ.ศ.2562) บรูไนดารุสซาลาม ได้เร่ิมการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ T&CM ในประเทศดว้ย
ความสมัครใจและกำลงัพัฒนาคู่มือต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานภายในประเทศ 

นอกจากนี ้ พบว ่าทุกประเทศสมาชิกในอาเซ ียน  (ร้อยละ 100) มีหน ่วยงานภายใต้กระทรวง
สาธารณสุขทำหน้าที่ กำกับ ดูแล นโยบายและการบริการด้าน T&CM ในแต่ละประเทศ ซึ่งหน่วยงานของ
แต่ละประเทศอาจทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของ
ประเทศน้ัน ๆ ในการกำหนดนโยบายด้านยาและผลิตภัณฑ์ T&CM เป็นต้น ทั้งน้ี หากวิเคราะห์เร่ืองระยะเวลา
การจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่ือง T&CM ในประเทศ จะพบว่าหน่วยงาน T&CM ของกลุ่มประเทศสมาชิก 
CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เกิดขึ้นมานานมากกว่า 20 ปี ซึ่งประเทศกลุ่มน้ี  
ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพ อันเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประชากรไม่สามารถเข้ าถึงบ ริก าร
สุขภาพที่มีคุณภาพได้ และค่าใช้จ่ายในการรักษามีราคาแพง ทำให้การแพทย์ดั้งเดิมและยาจากสมุ นไพ ร มี
อ ิทธ ิพลในการด ูแลส ุขภาพของประชาชนมากกว ่าการแพทย์แผนป ัจจุบ ัน โดย Administration of 
Traditional Medicine เป็นหน่วยงานระดับกรมของเวียดนาม ตั้งขึ้นมานานมากกว่า 60 ปี ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงาน T&CM ท ี ่ เก ่าแก่ที่สุดในอาเซียน ในขณะที่  Directorate of Traditional Health Service ของ
อินโดนีเซียเป็นหน่วยงาน T&CM ที่อายุน้อยที่สุด เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2551  

2.2 ระบบการเรียนการสอนการแพทยด้ั์งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 
ผลการศึกษาพบว่าการเรียนการสอน T&CM ประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถแบ่งระบบการเรียนได้ 

ดังน้ี 1) การเรียนในระบบอุดมศึกษา 2) การเรียนหรือฝึกอบรมในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรืออยู่นอกเหนือ
ระดับอุดมศึกษา แต่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ  
 2.2.1 การเรียนในระบบอุดมศึกษา สามารถแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อนุปริญญา (Diploma) 
ปริญญาตรี (Undergraduate) และระดบัสงูกว่าปริญญาตรี (Post-graduate)  

ระดับอนุปริญญา 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ระดับอนุปริญญาในอาเซียน 

ลำดับ ประเทศ หลักสูตร T&CM ในระดับอนุปริญญา 
มี/  
ไม่มี 

หลักสูตร จำนวนสถาบันการศึกษาท่ี
เปิดสอน (แห่ง) 

ระยะเวลา 
การเรียน (ปี) 

1 บรูไน     

2 กัมพูชา     

3 อินโดนีเซีย  1) การฝังเข็ม  3 3 
2) การผลิตยาแผนดั้งเดิม  1 3 
3) จามู 1 3 

4 สปป.ลาว     
5 มาเลเซีย  1) การแพทย์แผนจีน 2 2.5-3 

2) การฝังเข็ม 1 3 
6 เมียนมา  การแพทย์แผนเมียนมา 

หมายเหตุ: หลักสูตรนีถู้กชะลอการเรยีนการ
สอน หลังจากการก่อตั้ง University of 

1 3 
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ลำดับ ประเทศ หลักสูตร T&CM ในระดับอนุปริญญา 
มี/  
ไม่มี 

หลักสูตร จำนวนสถาบันการศึกษาท่ี
เปิดสอน (แห่ง) 

ระยะเวลา 
การเรียน (ปี) 

Traditional Medicine เม่ือพ.ศ. 2551 
ปัจจุบันยังไม่มีการเปดิรับเพ่ิม 

7 ฟิลิปปินส์  1) การฝังเข็ม ไม่มีข้อมูล 2 

2) การแพทย์แผนจีน ไม่มีข้อมูล 2 

3) ธรรมชาติบำบัด ไม่มีข้อมูล 2 

4) โฮมิโอพาธี ไม่มีข้อมูล 2 

8 สิงคโปร์  เดิมสิงคโปร์เคยมีหลกัสูตรอนุปริญญาและ
อนุปริญญาขั้นสูง (Advanced Diploma) 
ต่อไปนี้ 
1) การแพทย์แผนจีน (อนุปริญญาขั้นสูง) 
2) การฝังเข็ม (เฉพาะแพทย์แผนปัจจุบัน และ
ทันตแพทย์ที่ขึ้นทะเบียน มาเรียนเพ่ิมเติม) 
3) การจ่ายยาแผนจีนสำหรับผู้จา่ยยาสมุนไพรจีน  
แต่ปัจจุบันหลักสูตรข้างตันถูกยกเลิกแล้ว 

  

9 ไทย     

10 เวียดนาม     
 

จากข้อมูลในตารางที่ 5 พบว่า 4 ใน 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ 40) ไดแ้ก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาและฟิลิปปินส์ มีการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ในระดับอนุปริญญา โดย
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มพบมากเป็นอันดับหน่ึง (5 ใน 10 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
หลักสูตรอนุปริญญาทั้งหมด) และหลักสูตรส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี ทั้งน้ี สิงคโปร์เคยมีหลักสตูร
อนุปริญญาและอนุปริญญาขั้นสูงแต่ปัจจุบันถูกยกเลิกไปแล้ว โดยหลักสูตรการแพทยแ์ผนจีนในสิงคโปร์ใชเ้วลา
เรียนประมาณ 5 ปี (เต็มเวลา) เน่ืองจากเป็นอนุปริญญาขั้นสูง ส่วนอีก 2 หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เปิดสอน
เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในต่อยอดในอาชีพ นอกจากน้ีพบว่าจำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน 
แต่ละหลักสูตรในแต่ละประเทศมีจำนวนเพียง 1-3 แห่งเท่าน้ัน  

ระดับปริญญาตรี  
ตารางที่ 6 ตารางแสดงการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ระดับปริญญาตรีในอาเซียน 

ลำดับ ประเทศ หลักสูตร T&CM ในระดับปริญญาตรี 
ม/ี  
ไม่มี 

หลักสูตร จำนวนมหาวิทยาลัยที่
เปิดสอน (แห่ง) 

ระยะเวลา 
การเรียน (ปี) 

1 บรูไน     

2 กัมพูชา  หมายเหตุ: ส่วนใหญ่วิชาสมุนไพรหรือการแพทย์
ดั้งเดิม เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ 

  

3 อินโดนีเซีย  การแพทย์แผนอินโดนีเซีย (Indonesia 
Traditional Health) 

1 4 
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ลำดับ ประเทศ หลักสูตร T&CM ในระดับปริญญาตรี 
ม/ี  
ไม่มี 

หลักสูตร จำนวนมหาวิทยาลัยที่
เปิดสอน (แห่ง) 

ระยะเวลา 
การเรียน (ปี) 

4 สปป.ลาว  
หมายเหตุ: ส่วนใหญ่วิชาสมุนไพรหรือการแพทย์
ดั้งเดิม เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์   

5 มาเลเซีย  1) โฮมิโอพาธี  1 4 
2) ไคโรแพรคติก  1 4 
3) การแพทย์แผนจีน  
หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนของ
มาเลเซียบางแห่งจะเป็นหลักสูตรร่วม (Joint Degree) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยของมาเลเซียและมหาวิทยาลัย
ของจีน และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบางแห่งเรียนท่ี
มาเลเซีย 3 ปี และเรียนท่ีจีน 2 ปี 

7 
 

4.5-5 
 

6 เมียนมา  การแพทย์แผนเมียนมา 1 5 (หลักสูตร
ปกติ) /  

2 (หลักสูตร
ต่อเน่ือง) 

7 ฟิลิปปินส์     
8 สิงคโปร์  การแพทย์แผนจีน 

หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนของ
สิงคโปร์จะเป็นหลักสูตรร่วม (Joint Degree) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยของจีน 
และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบางแห่งเรียนท่ีสิงคโปร์ 
3 ปี และเรียนท่ีจีน 2 ปี 

3 5 (เต็มเวลา)/ 
7 (นอกเวลา) 

9 ไทย  1) การแพทย์แผนไทย 19 4 
2) การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 10 4 
3) การแพทย์แผนจีน 9 5 

10 เวียดนาม  การแพทย์แผนเวียดนาม 
หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผน
เวียดนามใช้เวลาเรียน 6 ปี โดยแบ่งเป็นวิชาของ
แพทย์แผนปัจจุบัน 4 ปี และแผนเวียดนาม 2 ปี 
ยกเว้นผู้จบหลักสูตรการแพทย์แผนเวียดนาม
ระดับกลาง (Intermediate Level) และมี
ประสบการณ์การรักษาด้วยการแพทย์แผนเวียดนาม
มากกว่า 3 ปี สามารถเรียนต่อหลักสูตรน้ีโดยใช้เวลา
เพียง 4 ปี 

9 6 

 
 จากข้อมูลในตารางที่ 6 พบว่า 6 ใน 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ 60) ได้แก่ อินโดนีเซยี 
มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม มีการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ในระดับปริญญาตรี โดย
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนพบมากทีสุ่ดในอาเซียน มีการเรียนการสอนใน 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และไทย (คิดเป็นร้อยละ 42.8) ส่วนการแพทย์ดั้งเดิมแผนอื่น ๆ  ซึ่งเป็นการแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศ เชน่ 
การแพทย์แผนอินโดนีเซีย การแพทย์แผนเมียนมา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยกุต์ 
การแพทย์แผนเวียดนาม มีสอนระดับปริญญาตรีในประเทศของตนเองเท่าน้ัน นอกจากน้ี กัมพูชาและสปป.
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ลาว แม้ว่าจะไม่มีหลักสูตร T&CM โดยเฉพาะ แต่มีการเรียนวิชาสมุนไพรหรือยาแผนดั้งเดิมในหลักสูตรของ
คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศ ส่วนบรูไนดารุสซาลาม เน่ืองจากประชากรมีจำนวนน้อยและไม่มีบริการ T&CM 
ในสถานพยาบาลของรัฐ แพทย์แผนดั้งเดิมหรือผู้ใหบ้ริการ T&CM ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ หรือเป็นชาว
บรูไนที่ไปเรียนต่อต่างประเทศ จึงยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน 

ในส่วนของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน T&CM พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียน มีสถาบันการศึกษาที่
เปิดสอนแต่ละหลักสูตรประมาณ 1-2 แห่ง/หลักสูตร/ประเทศ ยกเว้น หลักสูตรการแพทย์แผนจีน ซึ่งพบ
สถาบันการศึกษาประมาณ 3-9 แห่งในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย นอกจากน้ี ประเทศไทยและ
เวียดนาม มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทยด์ั้งเดิมของตนเองมากที่สดุ โดยหลักสูตรการแพทย์
แผนไทย มีจำนวน 19 แห่ง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยกุต์ มีจำนวน 10 แห่ง และหลักสูตรการแพทย์
แผนเวียดนาม มีจำนวน 9 แห่ง  

ระยะเวลาในการเรียนการสอน T&CM แต่ละหลักสูตรและประเทศไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่ใช้เวลาตั้งแต่ 
4-5 ปี หลักสูตรการแพทย์แผนเวียดนามใช้เวลานานที่สุด 6 ปี โดยมีการเรียนการสอนแตกต่างจากการแพทย์
ดั้งเดิมแผนอื่น ๆ ผู้เรียนต้องเรียนวิชาของแพทย์แผนปัจจุบัน 4 ปี และแผนเวียดนาม 2 ปี ในขณะที่การแพทย์
ดั้งเดิมแผนอื่น ๆ จะใช้เวลาเรียนวิชาการประมาณ 4 ปี ส่วนอีก 1 ปี เป็นการฝึกงาน นอกจากน้ี สิงคโปร์เป็น
ประเทศเดียวที่หลักสูตรการแพทย์แผนจนีมีทั้งการเรียนทั้งแบบเต็มเวลา (full-time) และนอกเวลา (part-
time) โดยใช้เวลาเรียน 5 ปี และ 7-9 ปีตามลำดับ 

 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ระดับสูงกว่าปริญญาตรีในอาเซียน 

ลำดับ ประเทศ หลักสูตร T&CM ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
ม/ี  
ไม่มี 

หลักสูตร จำนวนมหาวิทยาลัยที่
เปิดสอน (แห่ง) 

ระยะเวลา 
การเรียน (ปี) 

1 บรูไน     

2 กัมพูชา     

3 อินโดนีเซีย  1) ยาจากสมุนไพร (ปริญญาโท) 1 2 

2) การฝังเข็ม (ปริญญาโท) 1 2 
4 สปป.ลาว     

5 มาเลเซีย  1) การแพทย์แผนจีน 
I. ปริญญาโท 
II. ปริญญาเอก 

 
1 
1 

 
2-6 
3-8 

2) การฝังเข็ม (ปริญญาโท) 1 2.5-5 
6 เมียนมา  การแพทย์แผนเมียนมา (ปริญญาโท) 1 2 
7 ฟิลิปปินส์  การแพทย์แผนดั้งเดิมของอาเซียน 

(ASEAN Practice) (ปริญญาโท) 
1 2 

8 สิงคโปร์  การแพทย์แผนจีน 
I. ปริญญาโท 
II. ปริญญาเอก 

 
1 
1 

 
3 (นอกเวลา) 
3 (นอกเวลา) 

9 ไทย 1) การแพทย์แผนไทย   
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ลำดับ ประเทศ หลักสูตร T&CM ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
ม/ี  
ไม่มี 

หลักสูตร จำนวนมหาวิทยาลัยที่
เปิดสอน (แห่ง) 

ระยะเวลา 
การเรียน (ปี) 

 I. ปริญญาโท 
II. ปริญญาเอก 

3 
2 

2 
ไม่มีข้อมูล 

2) การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
I. ปริญญาโท 
II. ปริญญาเอก 

 
3 
3 

 
2 

ไม่มีข้อมูล 
10 เวียดนาม  การแพทย์แผนเวียดนาม 

I. ปริญญาโท 
II. ปริญญาเอก 
III. หลักสูตรเฉพาะทาง (level I & II 

specialized doctors) 

 
ไม่มีข้อมูล 
ไม่มีข้อมูล 
ไม่มีข้อมูล 

 
ไม่มีข้อมูล 
ไม่มีข้อมูล 
ไม่มีข้อมูล 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 7 พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 70) ได้แก่ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ใน
ระดับปริญญาโท และประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 40) ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย 
และเวียดนาม มีการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ในระดับปริญญาเอก โดยหลักสูตรการแพทย์แผนจนี 
การแพทย์แผนไทย (การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต)์ และการแพทย์แผนเวียดนาม มีการ
เรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ในขณะที่หลักสูตรยาสมุนไพรของอินโดนีเซีย การแพทย์แผน
เมียนมา การแพทย์แผนด้ังเดิมของอาเซียน และการแพทย์แผนจีน (เฉพาะหลักสูตรฝังเข็ม) มีสอนในระดับ
ปริญญาโทเท่าน้ัน โดยระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนระดับปริญญาโท ประมาณ 2-6 ปี และปริญญาเอก 3-8 ปี 
ทั้งน้ี สิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่หลักสตูรนอกเวลา ส่วนเวียดนามเป็นประเทศเดียวที่มีหลักสูตรเฉพาะทาง
สำหรับแพทย์แผนดั้งเดิมโดยเฉพาะ  

 
2.2.2 การเรียนหรือฝึกอบรมนอกเหนอืจากการเรยีนในมหาวทิยาลัย   
นอกจากการศึกษาระดับอุดมศึกษาข้างต้นแล้ว ยังมีการเรียนและฝึกอบรม T&CM เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ด้านการแพทย์ดั้งเดิม ให้แก่บุคลากรในระบบสาธารณสุข แพทย์แผนดั้งเดิม และหมอพื้นบ้าน 
และการเรียนการสอน T&CM ให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดในตาราง
ที่ 8 

ตารางที่ 8 ตารางแสดงการฝึกอบรม T&CM ในอาเซียน 
ลำ
ดับ 

ประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรม T&CM  
มี/  
ไม่มี 

หลักสูตร ระยะเวลาการ
เรียน  

1 บรูไน    

2 กัมพูชา  1) การแพทย์ดั้งเดิมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างสมเหตุสมผล 
โดยมีการสอนแนวคิดด้านสุขภาพของแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วย 
สำหรับหมอพื้นบ้านที่ให้การรักษามากกว่า 10 ปี  

6 เดือน 
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ลำ
ดับ 

ประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรม T&CM  
มี/  
ไม่มี 

หลักสูตร ระยะเวลาการ
เรียน  

2) การแพทย์ดั้งเดิมในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างสมเหตุสมผล 
โดยมีการสอนแนวคิดด้านสุขภาพของแพทย์แผนปัจจุบันร่วมด้วย 
สำหรับหมอพื้นบ้านที่ให้การรักษามากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 

10 เดือน 
 

3) การแพทย์ดั้งเดิมสำหรับสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่จัดร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

3 วัน 

3 อินโดนีเซีย  1) การแพทย์แผนจีน 3-6 เดือน 
2) การฝังเข็มสำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน 172 ชั่วโมง 
3) การครอบแก้วสำหรับพยาบาล ผดุงครรภ์ และนักกายภาพบำบัด 60 ชั่วโมง 
4) การดูแลสุขภาพตนเองด้วยการแพทย์ดั้งเดิมสำหรับบคุลากร
สาธารณสุข 

51 ชั่วโมง 

5) การนวดเด็กทารก 43 ชั่วโมง 
4 สปป.ลาว  1) การแพทย์ดั้งเดิมสำหรับสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นหลักสูตร

ที่จัดร่วมกับองค์การอนามัยโลก 

3 วัน 

2) การฝังเข็มสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ไม่มีข้อมูล 
3) การอบรมการผลิตยาจากสมุนไพรตามมาตรฐาน ASEAN GMP  3 วัน 

5 มาเลเซีย  1) การดูแลมารดาหลังคลอด 
หมายเหตุ: หลังอบรมแล้วต้องไปปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม 3-6 เดือน 

2,400-5,400 
ชั่วโมง 

2) การรักษาตามหลักรุกยะห์ (Ruyah)  
หมายเหตุ: หลังอบรมแล้วต้องไปปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม 3-6 เดือน 

1,600-4,500 
ชั่วโมง 

3) การนวดรักษาและส่งเสริมสุขภาพ 
หมายเหตุ: หลังอบรมแล้วต้องไปปฏิบัติงานจริงในภาคอุตสาหกรรม 3 เดือน 

2,400-3,600 
ชั่วโมง 

4) การนวดบำบัด 1,600-2,400 
ชั่วโมง 

5) การบำบัดตามหลักปัจจะการ์มะของการแพทย์อายุรเวท 1,600-2,400 
ชั่วโมง 

6) การครอบแก้วบำบัด 1,600-2,400 
ชั่วโมง 

7) การนวดทุยนา 1,600-2,400 
ชั่วโมง 

6 เมียนมา  1) การแพทย์ดั้งเดิมสำหรับบุคลากรจากองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) ไม่มีข้อมูล 
2) การผลิตยาแผนดั้งเดิมและอาหารเสริมด้วยมาตรฐาน ASEAN 
GMP สำหรับภาคอุตสาหกรรม 

ไม่มีข้อมูล 

3) การควบคุมคุณภาพ การคงสภาพ และอายุการเก็บรักษาของ
ยาจากสมุนไพร 

ไม่มีข้อมูล 

4) การอบรมระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์แผนดั้งเดิม ไม่มีข้อมูล 
5) การฝังเข็ม โดยผู้เชี่ยวชาญจากจีน 6 เดือน 
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ลำ
ดับ 

ประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรม T&CM  
มี/  
ไม่มี 

หลักสูตร ระยะเวลาการ
เรียน  

7 ฟิลิปปินส์  1) การนวดทุยนาและการเตรียมยาจากสมุนไพรสำหรับย่านบารังไก/
ชานเมือง (Barangay) 

ไม่มีข้อมูล 

2) การฝังเข็ม สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ไม่ใช่
บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

900 ชั่วโมง 
(สำหรับแพทย์) 
/ 990 ชั่วโมง 
(สำหรับผู้ท่ีไม่ใช่

บุคลากร
ทางการแพทย์) 

8 สิงคโปร์  1) หลักสูตรผู้ช่วยแพทยแ์ผนจีน (นอกเวลา) 2 ปี 
2) ทฤษฎีการแพทย์แผนจีน (นอกเวลา) 9 เดือน 

9 ไทย  1) หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ สำหรับทำงานในสปาและ
สถานบริการสุขภาพ 

60 ชั่วโมง  

2) หลักสูตรนวดฝ่าเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา 80 ชั่วโมง 
3) หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 225 ชั่วโมง 
4) หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับทำงานในสปาและ
สถานบริการสุขภาพ 

150 ชั่วโมง 
 

5) หลักสูตรผู้ช่วยแพทยแ์ผนไทย สามารถทำงานในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

330 ชั่วโมง 

6) การฝังเข็ม (TCM) สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน 3 เดือน 
7) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย 3 ปี 
8) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย 2 ปี 
9) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาการผดุงครรภ์ไทย 1 ปี 
10) หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาการนวดแผนไทย 
หมายเหตุ: หลักสูตรท่ี 7-10 เรียนจากครูแผนไทยผู้มีใบประกอบวิชาชีพและอยู่ใน
สถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยท่ีสภาการแพทย์แผนไทย
รับรองเท่าน้ัน ผู้ผ่านการอบรมสามารถเข้าสอบวัดความรู้และรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเฉพาะในสาขาท่ีเรียน 

2 ปี 

10 เวียดนาม  1) การอบรมเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพการแพทย์แผนเวียดนาม ไม่มีข้อมูล 
2) การแพทย์แผนเวียดนาม สำหรับพยาบาลแผนดั้งเดิม 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ช่วยแพทย์ 

3 ปี 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 8 ตารางแสดงการฝึกอบรมหลักสูตร T&CM ในอาเซียน พบว่า 9 ใน 10 (ร้อย

ละ 90) ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และ
เวียดนาม มีการฝึกอบรม T&CM ในประเทศ โดยสามารถแบ่งลักษณะการฝึกอบรม T&CM ได้ 3 รูปแบบ คือ  

การเรียนในระบบฝากตัวเป็นศิษย์ (apprenticeship system) ในสายวิชาชีพ เป็นการฝึกอบรม
ภาคปฏิบัติควบคู่ไปกบัการเรียนภาคทฤษฎี (on-the-job training) จากหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีครู/พี่เลี้ยงที่อยู่ในวิชาชีพน้ัน ๆ เป็นผู้ให้ความรู้และควบคุมการฝึกทักษะ
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โดยตรง เมื่อผู้เรียนผ่านการฝึกอบรม จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือสามารถเข้าสอบใบประกอบวิชาชพี
ได้ พบใน 2 ประเทศ คือ มาเลเซียและไทย โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างนาน 

ในประเทศมาเลเซีย มีการฝึกอบรมสายอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้าน T&CM โดยผู้ฝึกอบรมจะ
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของมาเลเซีย จาก 3 ช่องทาง  ซึ่งช่องทางหน่ึง คือ การฝึก
ปฏิบัติจริงในภาคอุตสาหกรรม 3-6 เดือน ซึ่งมีครูพี่เลี้ยงถ่ายทอดความรู้ระหว่างการฝึกอบรม  

ส่วนในประเทศไทย มีการถ่ายทอดความรู้และทักษะการแพทย์แผนไทยในด้านต่าง ๆ โดยแพทย์
แผนไทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายใต้สังกัดสถาบันหรือสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสภา
การแพทย์แพทย์ไทย ดังมีหลักสูตรต่อไปน้ี 1) ด้านเวชกรรมแผนไทย (3 ปี) 2) ด้านเภสัชกรรมไทย (2 ปี) 3) 
ด้านการผดุงครรภ์แผนไทย (1ปี) และ 4) ด้านการนวดแผนไทย (2 ปี)  

การอบรมและฝึกทักษะให้แก่ผู้ให้บริการ T&CM หมอพื้นบ้าน และบุคลากรด้านสาธารณสขุที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางหรือเพือ่ใช้ต่อยอดการทำงาน เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมฝังเข็มใหแ้ก่
แพทย์แผนปัจจุบัน และ/หรือบุคลากรสาธารณสุข ในอินโดนีเซีย สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
หลักสูตรการอบรมครอบแก้วให้แก่พยาบาล หมอตำแย และนักกายภาพบำบัด ในอินโดนีเซีย หลักสูตรการ
อบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพให้แก่แพทยแ์ผนดั้งเดิมในไทยและเวียดนาม หลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านการแพทย์ดั้งเดิมให้แก่หมอพื้นบ้านหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ  ในกัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียน
มา ไทยและเวียดนาม เป็นต้น  

การฝึกอบรมให้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชีพจากหนว่ยงาน/สถาบันที่ได้รบัการรับรอง
จากภาครัฐ เช่น หลักสูตรการนวดประเภทต่าง ๆ ของไทย หลักสูตรพัฒนาทักษะ T&CM 10 หลักสูตรของ
มาเลเซีย เป็นต้น ซึ่งระยะเวลาการฝึกอบรมของทั้งสองรูปแบบมีข้อมูลไม่มากนัก ระยะเวลาการฝึกอบรมส่วน
ใหญ่ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและการฝึกทักษะของแต่ละหลักสตูร 

ทั้งน้ี ระยะเวลาของหลักสูตรการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับวัตถปุระสงค์การนำความรู้ไปประกอบวิชาชพี 
หากเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวขอ้งกับการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติ มักใช้เวลาเรียนค่อนข้างนาน อาจเป็นเดือน
หรือเป็นปี แต่หากเป็นหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ หรือ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสาธารณสุขหรือ
หมอพื้นบ้านที่พอมีพื้นฐานอยู่แล้ว จะใช้เวลาในการเรียนไม่นานมากนัก   
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2.3 ระบบบริการการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซยีน  

2.3.1 สถานพยาบาลและการให้บรกิารการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทยเ์สริม 
ตารางที่ 9 ตารางแสดงประเภท จำนวน และบริการของสถานพยาบาลที่ให้บริการ T&CM ในอาเซียน 

ลำดับ ประเทศ สถานพยาบาลที่ให้บริการ T&CM 
ประเภท จำนวน (แห่ง) บริการ 

1 บรูไน 
*ไม่มีบริการใน
ภาครัฐ 

1) คลินิกเอกชน 

146 
 

การแพทย์แผนจนี (เพ่ือการ
รักษาโรค) 

2) สถานเสริมความงามและร้านนวด การแพทย์แผนมาเลยแ์ละ 
T&CMชนิดต่าง ๆ  เพ่ือการดูแล
สุขภาพและความงาม 

3) ชุมชนมุสลิม การดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์
การแพทย์อินเดียชนิดต่าง ๆ  

2 กัมพูชา 
*ไม่มีบริการใน
ภาครัฐ 

คลินิกเอกชน 
 

482 1) การแพทย์แผนจนี (ฝังเข็ม) 
2) การแพทย์อินเดยี (โยคะ) 
3) การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผน
เขมร/ยาสมุนไพร 

3 อินโดนีเซีย 1) บ้าน/คลินิกหมอพื้นบ้าน  3,045 ยาแผนดั้งเดิมท่ีขึ้นทะเบียน เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพหรือป้องกันโรค
เท่าน้ัน  

2) Griya Sehat (สถานพยาบาลแผน
ดั้งเดิม) 

2 ยาแผนดั้งเดิมท่ีขึ้นทะเบียน และการ
รักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์ T&CM ชนิด
ต่าง ๆ 

3) โรงพยาบาลและสถานพยาบาล 
ของรัฐ  

I. รพ.รัฐ 
II. หน่วยบริการปฐม 

5,389 
 

 

250 
5,139 

ยาแผนดั้งเดิมท่ีผ่านการทดลอง
ระดับพรีคลินิกและคลินิกแล้ว และ
บริการ T&CM ชนิดต่าง ๆ เพื่อใช้
เสริมการรักษากับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน  

4 สปป.ลาว 1) สถาบันการแพทย์ดั้งเดิม  1 การแพทย์แผนลาว (ทุกแห่ง) และ 
T&CM อื่น ๆ (เฉพาะบางแห่ง) หากมี
แพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขท่ีผ่าน
การอบรมจากต่างประเทศประจำอยู่
สถานท่ีน้ัน ๆ 

2)  โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ 
I. โรงพยาบาลกลาง 
II. โรงพยาบาลศูนย์ 
III. โรงพยาบาลจังหวัด 
IV. โรงพยาบาลอำเภอ 

 
3 
4 
13 

ไม่มีข้อมูล 
3)  โรงพยาบาลเอกชน 5 การแพทย์แผนจีน 

4)  คลินิกเอกชน 5 การแพทย์แผนจีนและการแพทย์
ทางเลือกอื่น ๆ โดยเฉพาะการฝังเขม็ 
การแพทย์อายุรเวท  

5 มาเลเซีย 1) แผนก T&CM ในโรงพยาบาล
ของรัฐ 
 

15 1) การนวดแผนดั้งเดิมเพื่อรักษา
อาการเจ็บเรื้อรังและโรคหลอดเลือด
สมอง  
2) การฝังเข็มเพื่อรักษาอาการเจ็บ
เรื้อรังและโรคหลอดเลือดสมอง  
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ลำดับ ประเทศ สถานพยาบาลที่ให้บริการ T&CM 
ประเภท จำนวน (แห่ง) บริการ 

3) การรักษาด้วยสมุนไพรเพือ่ช่วย
เสริมการรักษาโรคมะเร็งใน
โรงพยาบาล 4 แห่ง  
4) การหยดน้ำมัน ตามศาสตร์
การแพทย์อายุรเวท โรงพยาบาล 2 
แห่ง 
5) การรักษาด้วยการหยดน้ำมันบน
ร่างกาย ตามหลักปัจจะการ์มะ 
โรงพยาบาล 2 แห่ง  
6) การกดจุดวาร์มัมตามศาสตร์
การแพทย์สิทธา ในโรงพยาบาล 1 
แห่ง 

2) สถานพยาบาล/คลินิกของเอกชน 
เช่น มหาวิทยาลัยเอกชน เอ็นจีโอ 
โรงพยาบาลเอกชน  

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

6 เมียนมา 1) โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม 
I. ขนาด 100 เตียง 
II. ขนาด 50 เตียง 
III. ขนาด 25 เตียง 
IV. ขนาด 16 เตียง 

46 
3 
9 

11 
23 

1) การแพทย์แผนเมียนมา 
2) การฝังเข็ม 
3) การบำบัดด้วยหลักปัจจะการ์มะ 
ของการแพทย์อินเดีย 

2) คลินิกการแพทย์ดั้งเดิม 
I. อำเภอ 
II. เขตปกครองท้องถิ่น 

260 
50 
210 

7 ฟิลิปปินส์ 1) โรงพยาบาลรัฐ 8 1) การฝังเข็ม  
2) การนวดทุยนา  
3) การครอบแก้ว  
4) โฮมิโอพาธี  
5) ธรรมชาติบำบัด  
6) การแพทย์แผนแอนโธรโพโซฟ ี

2) คลินิกเอกชนที่ได้รับการรับรอง
จาก Philippines Institute of 
Traditional and Alternative 
Health Care 

50 

3) โรงพยาบาลเอกชน 3 ไม่มีข้อมูล 
8 สิงคโปร์ 

*บริการการแพทย์
แผนมาเลย์และ
การแพทย์แผน
อินเดียส่วนใหญ่ใช้
รักษาภายใน
ชุมชนของคนเชื้อ
ชาติน้ัน ๆ หรือใน
คลินิกเอกชน  

1) โรงพยาบาลและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
ของรัฐ 

6 
 

การฝังเข็ม 

2) คลินิกแพทย์แผนจีนของเอกชน
ที่เปิดบริการภายในโรงพยาบาล
หรือศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

ไม่มีข้อมูล วิธีบำบัดอื่น ๆ  ของ
การแพทย์แผนจีน เช่น การ
นวดทุยนา ยาสมุนไพรจีน 
 

 
3) โรงพยาบาลหรือคลินิกแพทย์แผน
จีนของสมาคมแพทย์แผนจีนที่ไม่
แสวงหากำไร 

ไม่มีข้อมูล 
 

9 ไทย 1) แผนก/คลินิกแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานในโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 

121 
 

1)  การร ักษาและว ิน ิจ ฉ ัย ด ้ว ย
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
แผนไทยประยุกต์ 
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ลำดับ ประเทศ สถานพยาบาลที่ให้บริการ T&CM 
ประเภท จำนวน (แห่ง) บริการ 

2) แผนก/คลินิกแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานในโรงพยาบาล
ชุมชน 

779 2) การรักษาและฟื้นฟูร่างกายด้วยยา
แผนไทยและยาจากสมุนไพรการนวด
รักษา การอบไอน้ำ การทับหม้อเกลือ 
การน่ังถ่าน  
3) การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม)  
หมายเหตุ: สถานพยาบาลแต่ละแห่ง
อาจไม่บริการทุกประเภท ขึ้นอยู่กับ
ขนาดสถานพยาบาลและบุคลากรแต่
ละแห่ง 

3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 

5,909 

4) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน 

1 

5) คลินิก/สถานพยาบาลเอกชนที่
ให้บริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ไม่มีข้อมูล 
(เฉพาะคลินิก

แพทย์แผนจีนมี 
103 แห่ง) 

1) การแพทย์แผนไทย  
2) การแพทย์แผนจีน 
3) ไคโรแพรคติก 
4) การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ  

10 เวียดนาม 1) โรงพยาบาลแผนเวียดนามใน
ส่วนกลางและภูมิภาค 

I. โรงพยาบาลกลางแห่งชาติ 
II. โรงพยาบาลในมหาวิทยาลยั

การแพทย์ดั้งเดิม 
I. โรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิม

ภายใต้กระทรวงอื่น 
II. โรงพยาบาลการแพทย์แผน

ดั้งเดิมระดับจังหวัด 

63 
 
2 
1 
 
2 
 

58 
 

การตรวจและวินิจฉัยโรค และการ
รักษาด้วยการแพทย์แผนเวียดนาม 
โดยใช้หรือไม่ใช้ยาจากสมุนไพรใน
การรักษาโรค 

2) โรงพยาบาลทั่วไปและ
สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค 

III. โรงพยาบาลทั่วไป 
IV. แผนกการแพทย์ดั้งเดิมใน

โรงพยาบาลระดับเขต 
V. แผนกการแพทย์ดั้งเดิมในสถานี

อนามัย 

 
 

ร้อยละ 91.3 
ร้อยละ 82.3 

 
ร้อยละ 88.23 

 

3) โรงพยาบาลแผนเวียดนามของ
เอกชน 

1 

4) คลินิกเอกชน 6,524 ไม่มีข้อมูล 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 9 พบว่า 8 ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ 80) ได้แก่ อินโดนีเซีย สปป.

ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ T&CM ในภาครัฐ 
โดย 3 ใน 8 ประเทศ (ร้อยละ 37.5) มีโรงพยาบาลการแพทยด์ั้งเดิมโดยเฉพาะ ได้แก ่เวียดนาม (63 แห่ง) เมียนมา 
(46 แห่ง) และไทย (1 แห่ง)  

จากการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ T&CM ในอาเซียน พบว่าระดับการผสมผสาน
บริการ T&CM ในระบบสุขภาพของประเทศค่อนข้างหลากหลาย แต่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก ผู้วิจัยจึง
แบ่งกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนตามระดับการผสมผสานบริการ T&CM ดังน้ี กลุ่มที่ 1 ประเทศที่ไม่มีบริการ 
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T&CM ในสถานพยาบาลภาครัฐ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม และกัมพูชา โดยบรูไนดารุสซาลามยังไม่มี
นโยบายส่งเสริมการผสมผสานบริการ T&CM ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ และชาวบรูไนเข้าถึงบริการ
การแพทย์แผนปัจจุบันจากสถานพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนใช้ T&CM ในเชิงส่งเสริม
สุขภาพและความงามกว่าเพื่อการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วย  ส่วนกัมพูชา แม้ว่ารัฐจะมีนโยบายที่ส่งเสริม
การใช้ T&CM เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน แต่ในทางปฏิบตัิ ยังไม่มีผลกัดันบริการ T&CM เข้าสู่ในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศ อีกทั้ง ยังขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและการสร้างมาตรฐานการ
ให้บริการและผู้ให้บริการ T&CM ในประเทศ ทำให้ T&CM ยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้มีอำนาจเท่าใดนัก  
กลุ่มที่ 2 ประเทศที่เริ่มขยายบริการ T&CM เข้าสู่สถานพยาบาลของภาครัฐแต่ยงัมีการจำกัดสถานพยาบาลที่
ให้บริการ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ประเทศเหล่าน้ี เร่ิมมีการจัดตั้งหน่วยบริการหรือแผนก T&CM ใน
โรงพยาบาลทั่วไปบ้าง แต่ยังมีจำนวนสถานพยาบาลที่ให้บริการไม่มากนัก ส่วนใหญ่บริการ T&CM อยู่ใน
ภาคเอกชน  กลุ่มที่ 3 ประเทศที่บรกิาร T&CM เข้าสู่สถานพยาบาลของภาครัฐเกือบทุกภาคส่วนของประเทศ  
ได้แก่ สปป.ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซยี เมียนมา ไทย และเวยีดนาม ประเทศกลุ่มน้ี มีทั้งประเทศที่ขยายแผนก/
คลินิก T&CM ในโรงพยาบาลเกือบทกุจังหวัดทั่วประเทศ และบางประเทศมีครอบคลุมในส่วนระดับปฐมภมูดิว้ย 
ได้แก่ สปป.ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซยี  และประเทศทีม่ีโรงพยาบาลการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะ และมีแผนก/คลนิิก 
T&CM ภายในโรงพยาบาลทัว่ไปกระจายในส่วนกลางและภมูิภาคเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เมียนมา ไทย และ
เวียดนาม 

ในส่วนของสถานพยาบาลของภาคเอกชนน้ัน พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีคลินิกหรือ
สถานพยาบาลของเอกชนที่ให้บริการ T&CM โดยเวียดนามเป็นประเทศเดียวที่มีโรงพยาบาลการแพทย์ดัง้เดมิ
ของเอกชน 

2.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริม  
จากตารางที่ 10 ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ T&CM ในอาเซียน พบว่ายังไม่มีข้อมลู

จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ให้บริการ T&CM ในบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา และสปป.ลาว เน่ืองจากยังไม่มี
ระบบการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ จากข้อมูลในตารางที่ 10 พบว่าประเทศที่มีจำนวนแพทย์แผนดั้งเดมิ
มากที่สุด คือ ไทย ซึ่งมีแพทย์แผนไทยขึน้ทะเบียนรวมทั้งสิน้ 66,333 คน อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมลู
ยอดสะสมจำนวนใบอนุญาตทั้งหมด ไม่ได้ลบยอดผู้ถือใบอนุญาตหลายใบ (เน่ืองจากแพทยแ์ผนไทย 1 คน อาจ
ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยในด้านต่าง ๆ  ได้มากกว่า 1 ใบ) ทำให้จำนวนแพทย์แผน
ไทยมีมากกว่าแพทย์แผนดั้งเดิมอื่น ๆ  ส่วนวิชาชีพสาขาอื่นที่มีจำนวนผู้ให้บริการ T&CM ในลำดับรองลงมา คอื 
แพทย์แผนจีนในมาเลเซีย จำนวน 7,655 คน แพทย์แผนเมียนมา จำนวน 7,435 คน แพทย์แผนเวียดนาม 
จำนวน 6,000 คน นักบำบัดตามหลักศาสนาอิสลามในมาเลเซีย จำนวน 5,675 คน แพทย์แผนไทยประยกุต์ 
จำนวน 3,106 คน ทั้งน้ี แพทย์แผนจีนและแพทย์ฝงัเข็ม เป็นวิชาชีพที่มีอยู่ในเกือบทุกประเทศในอาเซยีน  
โดยพบ 7 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 70) 

 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ T&CM ในอาเซียน 

วิชาชีพ ประเทศ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

1.แพทย์ฝังเข็ม 

ไม่มี
ข้อมูล 

 
151 

 
7,655 

 959 
3,206 1,066 

 
2.แพทย์แผนจีน ไม่มีข้อมูล     
3.แพทย์แผนมาเลย์    1,966   ไม่มีข้อมูล   
4.แพทย์แผนอินเดีย ไม่มีข้อมูล   42   ไม่มีข้อมูล   
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วิชาชีพ ประเทศ 
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม 

5.แพทย์แผนไทย         66,333  
• เวชกรรมไทย 
• เภสัชกรรมไทย 
• ผดุงครรภ์ไทย 
• นวดแผนไทย 

• การแพทย์พื้นบ้าน
ไทย 

        

22,094 
29,265 
9,929 
4,880 
165 

 

6.แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

        
3,106 

 

7. แพทย์แผนเวียดนาม          6,000 
8. แพทย์แผนเมียนมา      7,435     
9. หมอพ้ืนบ้าน 
(Traditional Healer)  ไม่มีข้อมูล 3,766 ไม่มี

ข้อมูล  ไม่มี
ข้อมูล ไม่มีข้อมูล  2,533 228 

10. นักบำบัดตามหลกั
ศาสนาอิสลาม 

ไม่มี
ข้อมูล 

   5,675      

11.นักโฮมิโอพาธีบำบัด    600  32    
12.. นักโคไรแพรคติกบำบัด 

   
1,888 
(รวมออสธี

โอพาธี
ด้วย) 

 47  31  

13. นักธรรมชาติบำบัด      14    
14. บุคลากรสาธารณสุข
อื่น ๆ  ที่ให้บริการ 
T&CM  

  
229  
(บุคลากร

สาธารณสุข) 
      

6,754 
(เภสัช 

พยาบาล
และผู้ช่วย
แพทย์ TM) 

(ข้อมูลจากแบบสำรวจพ้ืนฐานด้าน T&CM ในอาเซียน; 2562) 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถแบ่งผู้ประกอบวิชาชีพ T&CM ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มที่  1 

แพทย์แผนด้ังเดิมและแพทย์ทางเลือก ซึ่งส่วนใหญ่เรียนจบสาขา T&CM ในระดับมหาวิทยาลัย หรือจาก
สถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถทำการ
ตรวจรักษาในประเทศน้ัน ๆ ได้ ส่วนใหญ่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 
เช่น แพทย์ฝังเข็ม แพทย์แผนจีน แพทย์แผนมาเลย์ แพทย์แผนอินเดีย แพทย์แผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 
แพทย์แผนเมียนมา แพทย์แผนเวียดนาม นักบำบัดตามหลักศาสนาอิสลาม นักโฮมิโอพาธีบำบัด นักบำบัดโคไร
แพรคติก เป็นต้น  กลุ่มที่ 2 บุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร T&CM ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถรักษาผู้ป่วยโดยใช้ศาสตร์การรักษา T&CM ที่ได้รับการอบรมภายในสถานพยาบาลของประเทศ
น ั ้น ๆ  ส ่วนใหญ่ทำงานในสถานพยาบาลของรัฐ เช ่น แพทย์แผนปัจจุบันท ี่ เข้าอบรมฝังเข็ม เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแผนดั้งเดิม พยาบาลแผนดั้งเดิม เป็นต้น และกลุ่มที่ 3 หมอพื้นบ้าน คือ บุคคลที่มีบทบาทและ
ชำนาญในการรักษาอาการเจ็บป่วยของคนในชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการรักษาจ ากค รูสู่ศิษย์
โดยตรง หรือ จากคนในครอบครัว และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนเชี่ยวชาญ ซึ่งอาจได้รับการรับรองเป็นหมอ



64 
 

พื้นบ้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ส่วนใหญ่ให้การรักษาให้คนใน
ชุมชนและในคลินิกของตนเท่าน้ัน โดยอาจได้รับการกำกับดูแลจากหน่วนงานภาครัฐ พบในกัมพูชา (ครูเขมร) 
สปป.ลาว อินโดนีเซีย (จามู) เมียนมา ฟิลิปปินส์ (ฮีล็อต)  ไทยและเวียดนาม  

2.3.3 สวัสดิการด้านสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมบริการ T&CM  
จากข้อมูลการศึกษาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ ASEAN Health Cluster 316 (วลัยพร 

พัชรนฤมล, อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ; 2562) ปัจจุบัน ประเทศในอาเซียนที่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือ
หลักประกันถ้วนหน้าครอบคลุมประชากรเกือบทั้งหมด มี 4 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และไทย ส่วนประเทศที่กำลังริเร่ิมระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล มี 6 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว 
อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เร่ิมพัฒนาระบบ
สุขภาพถ้วนหน้าบ้างแล้ว แต่ยังมีอุปสรรคที่ทำให้ประชากรจำนวนหน่ึงไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้  

จากข้อมูลตารางที่ 11 ตารางแสดงสวัสดิการด้านสุขภาพของระบบประกันสุขภาพภาครัฐที่
ครอบคลุมบริการ T&CM ในอาเซียน  พบว่า 3 ใน 10 ประเทศสมาชิกในอาเซียน (ร้อยละ 30) ได้แก่ อินโดนีเซยี 
ไทย และเวียดนาม มีระบบประกันสุขภาพของภาครัฐที่ครอบคลุมบริการการรักษาพยาบาลด้วย T&CM ซึ่งจาก
ข้อมูลข้างต้น มีเพียงประเทศไทยประเทศเดียวที่บรรลุหลักประกันสุขภาพถว้นหน้าแล้ว ส่วนอินโดนีเซีย และ
เวียดนาม แม้ว่าจะยังไม่บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  แต่ให้สวัสดิการการรักษาพยาบาลครอบคลมุ 
T&CM แก่ประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสุขภาพของประเทศด้วย  

ส่วนประเทศสมาชิกอีก 7 ประเทศ (ร้อยละ 70) ได้แก่ บรูไนดรุสซาลาม กัมพูชา สปป.ลาว 
มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ยังไม่มีระบบประกันสุขภาพของรัฐที่ครอบคลุมบริการ T&CM 
เน่ืองจากหลายประเทศเพิ่งริเร่ิมระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของประเทศ หรือ ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าอย่างเต็มรูปแบบ ดังน้ัน หากต้องการรักษาด้วย T&CM ประชาชนต้องจ่ายค่าบริการของตัวเอง (Out-
of-Pocket Payment) ในขณะที่ บรูไนดารุสซาลาม แม้ว่าเป็นประเทศเดียวในกลุ่มน้ีที่บรรลุหลักประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนได้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี แต่สวัสดิการทั้งหมดเป็นการรักษาพยาบาลโดยแพทย์
แผนปัจจุบันในสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งบริการ T&CM อยู่เฉพาะในภาคเอกชน นอกจากน้ี มาเลเซียและ
สิงคโปร์ แม้ว่าจะไม่มีสวัสดิการด้าน T&CM ในระบบประกันสุขภาพของภาครัฐ แต่ในส่วนประกันสุขภาพของ
ภาคเอกชนบางบริษัทสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล T&CM ได้ 

 
ตารางที่ 11 ตารางแสดงสวัสดิการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมบริการ T&CM ในอาเซียน 

ลำดับ ประเทศ ระบบประกันสุขภาพของประเทศทีค่รอบคลุมบริการ T&CM 
ม/ี  
ไม่มี 

รายละเอียดสวัสดิการด้านสุขภาพ 

1 บรูไน  ประชาชนได้สิทธิรกัษาพยาบาลฟร ีแต่ระบบประกันสุขภาพของประเทศไม่ครอบคลมุการ
รักษาพยาบาลด้วย T&CM เนื่องจากบรกิารอยู่ในภาคเอกชน 

2 กัมพูชา  ระบบประกันสุขภาพของประเทศไม่ครอบคลุม และบรกิาร T&CM อยู่เฉพาะในภาคเอกชน 

3 อินโดนีเซีย  กองทุนเหมาจ่ายรายหัวสำหรับการดูแลสุขภาพปฐมภมิู ครอบคลุมการวนิิจฉัยและรกัษาโรค
ด้วยการฝังเข็ม กดจุด และยาจากสมุนไพรและประกันสขุภาพแห่งของประเทศ (Jaminan 
Kesehatan Nasional: JKN) ครอบคลุมบริการฝงัเข็มและยาสมุนไพรเฉพาะภายใน
โรงพยาบาลรัฐ 
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(ข้อมูลจากแบบสำรวจพ้ืนฐานด้าน T&CM ในอาเซียน; 2562) 
 

2.3.4 ยาแผนด้ังเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 

จากข้อมูลแบบสำรวจพื้นฐานด้าน T&CM ในอาเซียนพ.ศ. 2562 พบว่ามีประเทศที่บรรจุยาแผน
ดั้งเดิมและยาสมุนไพรไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว 6 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 60) ได้แก่ อินโดนีเซีย สปป.ลาว  
เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยจำนวนยาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรดังปรากฏในแผนภูมิที่ 1  

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงจำนวนยาแผนด้ังเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

 
(ข้อมูลจากแบบสำรวจพ้ืนฐานด้าน T&CM ในอาเซียน; 2562) 

 
จากแผนภูมิที่ 1 พบว่า เวียดนามเป็นประเทศที่มียาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลกั

แห่งชาติมากที่สุดในอาเซียน โดยพบ 520 รายการ แบ่งเป็นยาจากสมุนไพร 186 รายการ และตำรับยาแผน
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อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม

จ า
นว

น 
(รา

ยก
าร

)

ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

จ านวนยาแผนดั้งเดิม/ยาสมุนไพรในบญัชียาหลกัแหง่ชาติของประเทศสมาชิกอาเซยีน

4 สปป.ลาว  ระบบประกันสุขภาพของประเทศไม่ครอบคลุม ผู้รับบริการ T&CM ต้องจา่ยเงินเอง 
5 มาเลเซีย  ระบบประกันสุขภาพของประเทศไม่ครอบคลุม แตป่ระกันสขุภาพเอกชนบางแห่งอาจ

ครอบคลุมการรักษาด้วย T&CM บางชนิด  
6 เมียนมา  ระบบประกันสุขภาพของประเทศไม่ครอบคลุม ผู้รับบริการ T&CM ต้องจ่ายเงินเอง 

7 ฟิลิปปินส์  ระบบประกันสุขภาพของประเทศ (PhilHealth) ไม่ครอบคลมุ ผู้รับบรกิาร T&CM ต้อง
จ่ายเงินเอง 

8 สิงคโปร์  ระบบประกันสุขภาพของประเทศไม่ครอบคลุม แตป่ระกันสขุภาพของบรษิัทเอกชนบางแห่ง
ครอบคลุมค่ารักษาด้วยการฝังเขม็และการแพทยแ์ผนจนีบางส่วน  

9 ไทย  ระบบประกันสุขภาพของประเทศทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดกิาร
รักษาพยาบาลข้าราชการ และระบบหลกัประกันสขุภาพถว้นหนา้ ครอบคลุมการรกัษาด้วย
การแพทย์แผนไทยและการแพทยแ์ผนไทยประยุกต์ และการแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) แต่สิทธิ
ประโยชน์ของแต่ละระบบอาจแตกต่างกันไปในรายละเอียด 

10 เวียดนาม  ชาวเวียดนามสว่นใหญ่มีประกันสุขภาพ แต่ไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด แต่ระบบ
ประกันสุขภาพครอบคลุมการตรวจวนิิจฉัยโรคและการรักษาด้วย TM ทั้งการใช้สมุนไพรหรอื
การรักษาแผนดั้งเดมิที่อยูใ่นรายการทีป่ระกันสขุภาพรบัรอง รวมถึงการฝังเขม็ การนวดกดจดุ
ที่ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบนั 
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ดั้งเดิมและยาจากสมุนไพร 334 รายการ ส่วนเมียนมา อินโดนีเซียและไทย มีจำนวนใกล้เคียงกัน คือ 86, 83, 
74 รายการตามลำดับ  

2.3.5 โรค/อาการเจ็บป่วยที่ใช้ในการรักษาหรือดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ด้ั งเ ดิมและ
การแพทย์เสริม 

จากข้อมูลในตารางที่ 12 ตารางแสดงอันดับโรคที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในการรักษาด้วย 
T&CM ในอาเซียน สามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
และไทย  โดยพบว่าโรค/อาการเจ็บป่วยที่เป็นปัญหาและมักใช้การรักษาหรือการดูแลสุขภาพด้วย T&CM มาก
ที่สุด คือ อาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสื่อม/ข้ออักเสบ ปวดกล้ามเน้ือ 
พบ 4 ใน 6 ประเทศ (ร้อยละ 66.6) ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย อันดับรองลงมา คือ หวัด ไอ 
และปัญหาที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก ท้องอืด อาหารไม่ย่อย พบใน 3 ประเทศ (ร้อยละ 50) ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย นอกจากน้ี ยังพบการใช้ T&CM เพื่อการดูแลหลังคลอด หรือ รักษาโรคที่เกิด
หลังคลอด พบใน 3 ประเทศ (ร้อยละ 50) ได้แก่ กัมพูชา มาเลเซีย และไทย 

 
ตารางที่ 12 ตารางแสดงอันดับโรคที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในการรักษาด้วย T&CM ในอาเซียน 

อันดับ
โรค 

กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย 

1 กระเพาะ
อาหารและ
ลำไส้อักเสบ 

หวัด ปวดกล้ามเนื้อ โรคข้ออักเสบที่
ไม่สามารถจัด
ประเภทได้ 

อาการผิดปกติ
ทางระบบโครง
ร่างและ
กล้ามเนื้อ 

อาการผิดปกติ
ทางระบบโครง
ร่างและ
กล้ามเนื้อ 

2 ตกขาว ไอ ปวดข้อและ
กล้ามเนื้ออักเสบ 

ความผิดปกติของ
เนื้อเยื่ออ่อน 
(soft tissue 
disorder) 

ปวดกล้ามเนื้อ ไอ 
 

3 ริดสีดวง ปวดท้องโรค
กระเพาะอาหาร 

เจ็บหลัง บาดเจ็บ ท้องผูก ท้องอืด 

4 ข้ออักเสบ ไมเกรน เคล็ดขัดยอก โรคหลอดเลือด
สมอง 

ปวดประสาท หวัด 
 

5 โรคจมูกอักเสบ ปวดประจำเดอืน ไอ กระดูกสันหลัง
เสื่อม 

การดูแล
ประคับประคอง
ผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย 

การดูแลหลัง
คลอด 

6 ไวรัสตับอักเสบ คลื่นไส้อาเจียน ส่งเสริมสุขภาพ ความผิดปกติของ
การรับสัมผัสของ
ผิวหนัง 

ข้อเสื่อม อัมพาต 
 

7 ความดันโลหิต
สูง 

ท้องผูก การดูแลหลัง
คลอด 

ความผิดปกติของ
เส้นประสาททัง้
ร่าง 

ความดันสูง ท้องผูก 
 

8 อาการเจ็บปว่ย
หลังคลอด 

ข้อเสื่อม ร่างกายอ่อนแอ ปวดข้อไหล่ 
(Shoulder 
lesions) 

อาการแพ้ เบาหวาน 
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อันดับ
โรค 

กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย 

9 ท้องเสีย โรคคลั่งผอม จิตใจไม่สงบ 
(Spiritual 
disturbance) 

ความดันโลหิตสูง
ระยะเริ่มต้น 

ตับมีปัญหา อาการชา 

10 กระดูกหัก ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อ 

เพ่ิมพลังงาน โรคหิด ไตมีปัญหา โรคจมูกอักเสบ
ภูมิแพ้ 

(ข้อมูลจากแบบสำรวจพ้ืนฐานด้าน T&CM ในอาเซียน; 2562) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปและอภิปรายผล 
 1.1 ผลการศึกษาเรื่องระบบ นโยบาย และหน่วนงานด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 

ผลการศึกษาสถานการณ์ T&CM พบว่า การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinses Medicine)  
เป็นการแพทย์ทางดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอาเซียน พบใน 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม 
กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย โดยกระบวนการรักษาด้วยการ
ฝังเข็ม (Acupuncture) เป็นวิธีการรักษาที่พบในทุกประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการใช้การแพทยแ์ผนจีน ส่วน
อันดับสอง คือ การแพทย์แผนอินเดีย (Indian Traditional Medicine) พบใน 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน 
ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา และสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่หมายถึงศาสตร์อายเุวท 
(Ayurvedic Medicine) และโยคะ (Yoga) และอันดับสาม คือ ไคโรแพรคติก (Chiropractic) โฮมิโอพาธี 
(Homeopathy) และ การแพทย์แผนมาเลย์ (Traditional Malay Medicine) พบใน 3 ประเทศเท่ากัน 
โดยไคโรแพรคติกพบในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย โฮมิโอพาธีพบในบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ส่วนการแพทย์แผนมาเลย์ พบในบรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งผลการศึกษาข้างต้น
สอดคล้องกับข้อมูล WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019 ของ
องค์การอนามัยโลก ซึ่งพบว่า T&CM ที่พบมากเป็นอันดับแรก ๆ ได้แก่ การฝังเข็ม การแพทย์พื้นบ้าน ยาจาก
สมุนไพรโฮมิโอพาธี การแพทย์แผนจีน ธรรมชาติบำบัด ไคโรแพรคติก ออสทีโอพาธี อายุเวท โดยอาจมีความ
แตกต่างกันเร่ืองในเร่ืองลำดับที่พบเท่าน้ัน 

ดังน้ัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถจัดกลุ่มประเภทการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์
เสริมที่พบในประเทศสมาชิกอาเซียนได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี  

กลุ่มที่ 1 การแพทย์ด้ังเดิม ที่มาจากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพแบบด้ังเดิมของประเทศนั้น ๆ เช่น 
การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนเมียนมา การแพทย์แผนลาว การแพทยแ์ผนอินโดนีเซีย (จามู) การแพทยแ์ผน
มาเลย์ การแพทย์แผนเขมร การแพทยแ์ผนฟิลิปปินส์ การแพทยแ์ผนเวยีดนาม ซึ่งการแพทยด์ั้งเดมิในกลุ่มน้ี บาง
ระบบอาจรับแนวคิด ทฤษฎี มาจากการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศอื่นที่เคยมีอทิธพิลต่อประเทศน้ัน ๆ  ในอดีต  และ
นำมาพัฒนาปรับใช้ให้เขา้กับสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม จนเป็นภูมิปัญญาของตนเอง  

กลุ่มที่ 2 การแพทย์ด้ังเดิม ที่มาจากภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพแบบด้ังเดิมของประเทศอื่น หรือ
ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดจากประเทศนั้น ๆ  แต่ได้รับความนิยมในประเทศ อันเนื่องจากอิทธิพลของเช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม หรือประวัติศาสตร์ในอดีต เช่น การแพทย์แผนจีน ที่ได้รับความนิยมและยอมรับในหลายประเทศ
จนถือเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม เน่ืองจากประชาชนเชื้อสายจีนที่มีอยู่มากในอาเซียน และเป็นการแพทย์
ดั้งเดิมแผนหน่ึงที่มีประวัติการใช้ยาวนานจนได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ การแพทย์แผนมาเลย์ และ
การแพทย์แผนอินเดีย ได้รับความนิยมจากคนเชื้อชาติมาเลย์และอินเดียที่เปน็พลเมืองหรือแรงงานในประเทศ
น้ัน ๆ การแพทย์ตามหลักอิสลาม ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มชุมชนอิสลาม เป็นต้น ทั้งน้ี การแพทย์ดั้งเดิมในกลุม่
น้ี อาจเป็นการแพทย์ดั้งเดิมในกลุ่มที่ 1 ได้เช่นกัน  

กลุ่มที่ 3 การแพทย์ทางเลือกอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นวิธีหรือกระบวนการรักษา และการดูแลสุขภาพ 
ด้วยยาและการบำบัดรักษาโดยใช้วธิีต่าง ๆ เช่น การทำหัตถบำบัด นิยมใช้เพื่อเสริมกับการรักษาแผนปัจจุบนั 
เช่น โฮมิโอพาธี ธรรมชาติบำบัด ไคโรแพรคติก ออสทีโอพาธี  
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ในส่วนนโยบายในการส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริม ผลการศึกษาพบว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียน 9 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 90) มีนโยบายส่งเสริมการใช้ T&CM ในการส่งเสริมและดูแล
สุขภาพของประชาชน  โดยบรูไนดารุสซาลาม เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่มีนโยบายสง่เสริมการใช้ 
T&CM ในประเทศ และทุกประเทศสมาชิกในอาเซียน (ร้อยละ 100) มีหน่วยงานภายใต้กระทรวง
สาธารณสุขทำหน้าที่ กำกับ ดูแล นโยบายและการบริการด้าน T&CM ในแต่ละประเทศ ซึ่งข้อมูลข้างตน้
สอดคล้องกับ WHO Global Report on Traditional and Complementary Medicine 2019 ขององค์การ
อนามัยโลก ที่พบว่ามีประเทศที่มีนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ แผนงาน และหน่วยงานที่ดูแลเร่ืองการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมจากทั่วโลกเพิ่มมากขึน้อย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงมีการยกระดับโครงสร้างหน่วยงาน
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมมากขึ้นและส่วนใหญ่อยูภ่ายใต้กระทรวงสาธารณสุข 

1.2 ผลการศึกษาเรื่องระบบการเรียนการสอนการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 
จากการศึกษาเร่ืองระบบการเรียนการสอน T&CM ในอาเซียน ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบง่

ระบบการเรียนได้ ดังน้ี 1) การเรียนในระบบอุดมศึกษา 2) การเรียนหรือฝึกอบรมในระดับต่ำกวา่อุดมศึกษา 
หรือ อยู่นอกเหนือระดับอุดมศึกษาแต่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ  

1.2.1 การเรียนในระบบอุดมศึกษา แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี   
 ระดับอนุปริญญา ผลการศึกษาพบว่า 4 ใน 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ 
40) มีการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ระดับอนุปริญญา โดยหลักสูตรการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มพบ
มากเป็นอันดับหน่ึง (5 ใน 10 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของหลักสูตรอนุปริญญาทั้งหมด) และหลักสูตรสว่น
ใหญ่ใช้เวลาเรียนประมาณ 2-3 ปี ทั้งน้ี พบว่าจำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนแต่ละหลักสูตรในแตล่ะ
ประเทศมีจำนวนเพียง 1-3 แห่งเท่าน้ัน 
 ระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า 6 ใน 10 ของประเทศสมาชิกอาเซียน (ร้อยละ 
60) มีการเรียนการสอนหลักสูตร T&CM ในระดับปริญญาตรี โดยหลักสูตรการแพทย์แผนจีนพบมากทีสุ่ดใน
อาเซียน (ร้อยละ 42.8)  และพบว่ามีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน T&CM ประมาณ 1-2 แห่ง/หลักสูตร/ประเทศ 
ยกเว้น หลักสูตรการแพทย์แผนจีน ที่พบสถาบันการศึกษา 3-4 แห่งในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ และ  
9 แห่งในไทย นอกจากน้ี ประเทศไทยและเวียดนาม มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการแพทย์ดัง้เดมิ
ของตนเองมากที่สุด โดยหลักสูตรการแพทยแ์ผนไทย มีจำนวน 19 แห่ง หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยกุต์ 
มีจำนวน 10 แห่ง และหลักสูตรการแพทย์แผนเวียดนาม มีจำนวน 9 แห่ง ส่วนเมียนมาเป็นประเทศเดียวใน
อาเซียนที่มีมหาวิทยาลัยการแพทยด์ั้งเดิม (University of Traditional Medicine ) ส่วนประเทศอื่น ๆ จัดตั้ง
เป็นคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศ  และในส่วนของระยะเวลาในการเรียนการสอน T&CM แต่ละ
หลักสูตรในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 4-5 ปี/หลักสูตร โดยเป็นการ
เรียนวิชาการประมาณ 4 ปี ส่วนอีก 1 ปี เป็นการฝึกงาน  ยกเว้นหลักสูตรการแพทยแ์ผนเวียดนามที่ใชเ้วลา
เรียนถึง 6 ปี โดยเป็นการเรียนแพทย์แผนปัจจุบัน 4 ปี และแพทย์แผนดั้งเดิม 2 ปี นอกจากน้ี หลักสูตรการ
ฝังเข็มและการแพทย์แผนจีนเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนทั้งแบบเต็มเวลา (full-time) และนอกเวลา (part-
time) โดยใช้เวลาเรียน 5 ปี และ 7-9 ปีตามลำดับ 

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ผลการศึกษาพบว่า 7 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 70) มีการ
เรียนการสอนหลักสูตร T&CM ในระดับปริญญาโท และ 4 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 40) มีการเรียนการสอน
หลักสูตร T&CM ในระดับปริญญาเอก โดยหลักสูตรการแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทย (การแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์) และการแพทย์แผนเวียดนาม มีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโท
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และเอก ในขณะที่หลักสูตรยาสมุนไพรของอินโดนีเซีย การแพทย์แผนเมียนมา การแพทย์แผนด้ังเดิมของ
อาเซียน และการแพทย์แผนจีน (เฉพาะหลักสูตรฝังเข็ม) มีสอนในระดับปริญญาโทเท่าน้ัน โดยระยะเวลาที่ใช้
ในการเรียนระดับปริญญาโท ประมาณ 2-4 ปี และปริญญาเอก 3-6 ปี ทั้งน้ี เวียดนามเป็นประเทศเดียวทีม่ี
หลักสูตรเฉพาะทางสำหรับแพทยแ์ผนด้ังเดิม  

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปพี.ศ.2553 (จากหนังสือ Traditional Medicine in ASSEAN) และ
พ.ศ.2562 (จากข้อมูลพื้นฐานด้าน T&CM ของประเทศสมาชิกอาเซียน) พบว่าระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในอาเซียนมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง คือ มีประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดสอนหลักสูตร T&CM ในระดับปริญญา
ตรีเพิ่มขึ้น 1 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย และมีประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดหลกัสูตร T&CM ในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  

1.2.2 การเรียนหรอืฝึกอบรมในระดับต่ำกวา่อุดมศึกษา หรือ อยู่นอกเหนือระดับอดุมศึกษา
แต่ได้รับการรับรองจากภาครฐั ผลการศึกษาพบว่า 9 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 90) มีการเรียนและฝึกอบรม
ประเภทน้ี โดยแบ่งลักษณะการเรียนและฝึกอบรม T&CM ได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) การเรียนโดยการฝากตัวเปน็
ศิษย์ (apprenticeship system) 2) การอบรมและฝึกทกัษะใหแ้ก่ผู้ให้บริการ T&CM หมอพื้นบ้าน และบุคลากร
ด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางหรือเพื่อใช้ต่อยอดการทำงาน และ 3) การฝึกอบรมใหแ้ก่
บุคคลทั่วไปเพื่อนำไปประกอบอาชพี  

จากผลการศึกษาระบบการเรียนการสอน T&CM ในอาเซียนข้างต้นพบว่ามีความสอดคลอ้ง
กับข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO Global Report on Traditional and Complementary 
Medicine; 2019) ซึ่งพบว่าประเทศสมาชิกมีระบบการศึกษาด้าน T&CM ทั้งในระดับอุดมศึกษา การเรียนใน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้อยู่ในระดับมหาวิทยาลัยแต่ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ และการเรียนการสอนทั้ง
สองแบบ โดยประเทศสมาชิกอาเซียน 7 ใน 10 ประเทศ (ร้อยละ 70) มีการเรียนทั้งสองรูปแบบ และ 2 ใน 10 
ประเทศ (ร้อยละ 20) มีการเรียนและการอบรมเฉพาะในระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษาเท่าน้ัน  

1.3 ผลการศึกษาเรื่องระบบบริการการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซยีน  
1.3.1 สถานพยาบาลหรือหนว่ยบรกิาร T&CM พบว่า 8 ใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 

(ร้อยละ 80) มีสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ T&CM ในภาครัฐ และ 3 ใน 8 ประเทศ (ร้อยละ 37.5) จัดตั้ง
โรงพยาบาล T&CM โดยเฉพาะ โดยเวียดนามที่มีระดับการผสมผสาน T&CM ในประเทศสมบูรณ์ที่สุด โดยเป็น
ประเทศเดียวที่มีโรงพยาบาล T&CM ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศ และมีโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการ 
T&CM มากกว่าร้อยละ 90  รวมถึงมีโรงพยาบาล T&CM ของเอกชน 1 แห่ง  

1.3.2 ผู้ประกอบวิชาชีพ T&CM ในอาเซียน พบว่าแพทย์แผนไทยมีจำนวนมากทีส่ดุ 
(66,333 คน) อันรองลงมาได้แก่ แพทย์แผนจีนในมาเลเซีย (7,655 คน) แพทย์แผนเมียนมา (7,435 คน) แพทย์
แผนเวียดนาม (6,000 คน) นักบำบัดตามหลักศาสนาอิสลามในมาเลเซีย (5,675 คน) แพทย์แผนไทยประยกุต์ 
(3,106 คน) ทั้งน้ี แพทย์แผนจีนและแพทย์ฝังเข็ม เป็นวิชาชีพที่มีอยู่ในเกือบทุกประเทศในอาเซียน พบ 7 ใน 
10 ประเทศ (ร้อยละ 70) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลประเภทของบริการที่พบในสถานพยาบาล ซึ่งพบการแพทย์
แผนจีนและการฝังเข็มมากที่สุดในอาเซียน นอกจากน้ี สามารถแบ่งผู้ประกอบวิชาชีพ T&CM ออกเป็น 3 กลุม่ 
คือ 1) แพทย์แผนด้ังเดิมและแพทย์ทางเลือก ซึ่งส่วนใหญ่เรียนจบสาขา T&CM ในระดับมหาวิทยาลัย หรือ 
จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถทำการ
ตรวจรักษาในประเทศน้ัน ๆ ได้ ส่วนใหญ่สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน 
2) บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมหลักสูตร T&CM ที่เกี่ยวข้อง และสามารถรักษาผู้ป่วยโดยใช้
ศาสตร์การรักษา T&CM ที่ได้รับการอบรมภายในสถานพยาบาลของประเทศนั้น ๆ  ส่วนใหญ่ทำงานใน
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สถานพยาบาลของรัฐ และ 3) หมอพื้นบ้าน ส่วนใหญ่ให้การรักษาให้คนในชุมชนและในคลินิกของตนเท่าน้ัน 
โดยอาจได้รับการกำกับดูแลจากหน่วนงานภาครัฐ  

1.3.3 สวัสดิการด้านสุขภาพที่ครอบคลุมบรกิาร T&CM ในอาเซียน  พบว่า 5 ใน 10 
ประเทศสมาชิกในอาเซียน (ร้อยละ 50) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย สิงคโปร์และเวียดนาม มีระบบประกัน
สุขภาพที่ครอบคลุมบริการการรักษาพยาบาลด้วย T&CM และ 2 ใน 5 ประเทศ (ร้อยละ 40) ได้แก่ มาเลเซยี 
และสิงคโปร์ อยู่ในรูปแบบประกันสุขภาพของบริษัทเอกชน  ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น พบว่าอินโดนีเซีย และ
เวียดนาม เป็น 2 ประเทศ ที่แม้ว่าจะยังไม่บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  แต่บรรจุให้การรักษาพยาบาล
ด้วย T&CM เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ประเทศสมาชกิ
อาเซียนหลายประเทศเห็นถึงความสำคัญของ T&CM ในการดูแลสุขภาพของประชาชน จึงให้สวัสดิการสุขภาพ
ครอบคลุมบริการ T&CM ด้วย  

1.3.4 ยาแผนด้ังเดิมและยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พบว่า 6 ใน 10 ประเทศ  
(ร้อยละ 60) ได้แก่ อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม บรรจุยาแผนดั้งเดิมและยา
สมุนไพรอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเวียดนามเป็นประเทศที่มียาแผนดั้งเดิมและยาสมุนไพรในบัญชยีา
หลักแห่งชาติมากที่สุดในอาเซียน พบ 520 รายการ  

1.3.5 โรคที่พบบ่อยในการรักษาด้วย T&CM ในอาเซียน 10 อันดับแรก ผลการศึกษาจาก
ข้อมูล 6 ประเทศ คือ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย  โดยพบว่าโรค/อาการเจ็บป่วย
ที่เป็นปัญหาและมักใช้การรักษาหรือการดูแลสุขภาพด้วย T&CM มากที่สุด คือ อาการผิดปกติทางระบบโครง
ร่างและกล้ามเน้ือ อันดับรองลงมา คือ หวัด ไอ และปัญหาที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก ท้องอดื 
อาหารไม่ย่อย และอันดับสามคือการใช้ T&CM เพื่อการดูแลหลังคลอด หรือ รักษาโรคที่เกิดหลังคลอด  
 จากข้อมูลในข้างต้น ทำให้พบว่าประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดับการผสมผสานบริการ T&CM ใน
สถานพยาบาลของรัฐที่แตกต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับนโยบายและความพร้อมของแต่ละประเทศ ดังน้ัน หากจัด
กลุ่มประเทศโครงสร้างตามระบบสุขภาพด้านการแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก(1) (World Health 
Organization; 2002)  โดยเน้นเฉพาะในส่วนของนโยบาย ระบบการศึกษาและระบบการให้บริการ สามารถจัด
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดังน้ี 

(1) ประเทศที่มีระบบการผสมผสาน T&CM อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ ไทยและเวียดนาม เน่ืองจาก  
มีการบูรณาการนโยบายด้าน T&CM เข้ากับนโยบายสุขภาพของประเทศ มีการให้บริการ T&CM ใน
โรงพยาบาลและคลินิกทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลด้วย  T&CM จากระบบประกัน
สุขภาพได้ ระบบการศึกษา T&CM ในประเทศมีในระดับปริญญาตรี ซึ่งเดิมประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศทีม่ี
ระบบการผสมผสาน T&CM บางส่วน แต่เมื่อพิจารณาองค์ประกอบปัจจุบันพบว่าประเทศไทยสามารถก้าวสู่
กลุ่มประเทศที่มีระบบการผสมผสาน T&CM อย่างสมบูรณ์ได้เช่นเดียวกับเวียดนาม  

(2) ประเทศที่มีระบบการผสมผสาน T&CM บางส่วน ได้แก่ สปป.ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย  
เมียนมา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ เน่ืองจาก T&CM ยังไม่ได้รับผสมผสานในทุกระบบสุขภาพ ทั้งระบบบริการ 
การศึกษาและการฝึกอบรม ระบบการศึกษาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในประเทศต่ำกว่าระดบั
ปริญญาตรี และระบบประกันสุขภาพไม่ครอบคลุมบริการทาง T&CM  

(3) ประเทศที่ระบบ T&CM ไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม และ
กัมพูชา  เน่ืองจาก T&CM ยังไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นวิธีการรักษาหรือการส่งเสริมสุขภาพในระบบสุขภาพ
ของภาครัฐ  
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการพัฒนาความร่วมมือด้ าน
การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน 
 จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิ มและ
การแพทย์เสริม ดังน้ี 

1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในกรอบความ
ร่วมมืออาเซียนอย่างต่อเนื่อง 

ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระบบการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยเ์สริมที่หลากหลาย และระดับการ
ผสมผสาน T&CM ในระบบสุขภาพของประเทศ มีความแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพล ไม่
สามารถควบคุมได้ ทำให้เป็นเร่ืองยากและท้าทายที่จะยกระดับ T&CM ของทุกประเทศให้เท่าเทียมกนั จากผล
การศึกษาพบว่าในอาเซียน มีทั้งประเทศที่ยังไม่มีการให้บริการ T&CM ในสถานพยาบาลของภาครัฐ  ประเทศ
ที่มีบริการ T&CM ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐระดับจังหวัดบางแหง่ และประเทศที่บริการ T&CM 
ครอบคลุมสถานพยาบาลเกือบทุกระดับแล้ว ดังน้ัน เพื่อสนับสนุนให้การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมใน
อาเซียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนอาเซียน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมของ
ประเทศไทย จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น 

(1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัย T&CM ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกัน เพื่อให้ 
T&CM มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัย ทำให้บุคลากรสาธารณสุขอื่น ๆ 
รวมถึงประชาชน เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการใช้ T&CM เพื่อการรักษาสขุภาพมากขึ้น  

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและความสำเร็จในการส่งเสริมและผสมผสาน T&CM ในระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางวิชาการและ Best Practice องค์ความรู้และ 
ภูมิปัญญา T&CM ของประเทศสมาชิกอาเซียน และอาเซียนบวกสาม (จีน เกาหล ีญ่ีปุ่น) หรือ อาเซียนบวกหก (จีน, 
ญ่ีปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และอินเดีย) ซึ่งล้วนเป็นประเทศนำในด้าน T&CM ของโลก ประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จของแต่ละประเทศ และนำมาเทียบเคียง  เพื่อกำหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาเชิงนโยบายใหเ้หมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศตนเองตอ่ไป  

หลายประเทศในอาเซียนมีภูมิปัญญาการดูแลสขุภาพและรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยทีโ่ดดเด่นและมี
เอกลักษณ์ บางประเทศอาจมีภูมิปัญญาที่คล้ายคลึงกัน เน่ืองจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีร่วมกัน ดังน้ัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพหรือรักษาโรค/อาการต่าง ๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิก จึงเป็นหน่ึงในกิจกรรมที่น่าสนใจ ควรมีเวทีวิชาการประจำปีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์เสริมในการดูแลสุขภาพหรอืรักษาโรค/อาการที่เป็นปัญหาของคนในภูมิภาค
ร ่วมกัน และมีการจัดการองค์ความร ู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื ่อง  จากนั ้น นำมาเผยแพร่ผา่นชอ่งทางที่
เหมาะสมใหแ้กห่น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง รวมถงึผูป้ระกอบวิชาชีพ T&CM ได้เรียนรู้และตระหนักถงึบทบาทของ T&CM 
ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอาเซียนให้มีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี รวมถึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของภูมิภาค โดยประเด็นสุขภาพทีน่่าสนใจในปัจจุบัน เช่น โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) และการก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประชาคมโลก ซึ่งอาเซียนได้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม 
(ASEAN Centre for Active Aging and Innovation: ACAI) เพื่อให้ประเทศสมาชกิร่วมกันทำโครงการวิจัย พัฒนา
ออกแบบและแนวทางสำหรับผู้สูงอายทุี่มีศักยภาพ ดังน้ัน การส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ และการจัดการ
องค์ความรู้เร่ืองแนวทางการดูและสุขภาพของผู้สูงอายุดว้ย T&CM หรือ การดูแลสุขภาพของผู้ปว่ย NCDs รวมถงึ
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การวิจัยและพัฒนาร่วมกัน จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนอาเซยีน รวมถงึช่วยส่งเสริมบทบาทของ 
T&CM ในด้านสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนมากยิ่งขึ้น   

(3) การฝ ึกอบรมให ้แก่แพทย ์แผนดั ้งเดิมและแพทย์ทางเลือก รวมถ ึงบุคลากรสาธารณสุขอื ่น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องและการแลกเปลี่ยนผู้เชีย่วชาญร่วมกัน เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทกัษะใหแ้ก่ผูป้ระกอบวิชาชีพ T&CM 
ให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วย T&CM หรือ เกิดการพัฒนา T&CM ในมิติต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมากยิง่ขึน้  

(4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  ในภูมิภาคอาเซียน เช่น เครือข่ายแพทยแ์ผนจีน เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของการแพทย์แผนจีนในภูมิภาค และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนในมิติ  
ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนามาตรฐานการให้บริการและบริการในสถานพยาบาลของรัฐ
และเอกชน การแลกเปลี่ยน Best Practice การใช้การแพทย์แผนจีนรักษาโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของคนใน
อาเซียน แนวทางการขี้นทะเบียนผู้ใหบ้ริการแพทย์แผนจีน  ยาสมุนไพรและตำรับยาแผนจีน ระบบการศึกษาและ
การฝึกอบรมแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม รวมถึงกรรมวิธีอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากน้ี กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกสามารถส่งเสริมให้เกิดเครือขา่ยมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านการแพทย์ดั้งเดิม 
และเครือข่ายนักวิจัยการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม เพื่อผลติกำลังคนและงานวิจัยด้าน T&CM ที่มีคุณภาพ 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์ดัง้เดมิหรือการแพทยท์างเลือกของประเทศอื่น ๆ  เพื่อนำมา
พัฒนาหลักสูตร T&CM ของแต่ละประเทศต่อไป การร่วมมือพัฒนาหลักสูตร T&CM กลางของอาเซียนเพื่อให้เกดิ
มาตรฐานและการยอมรับในภูมิภาค การแลกเปลีย่นผู้เชีย่วชาญและอาจารย์ T&CM ระหว่างประเทศสมาชิกเพือ่
ช่วยเหลือด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาหลักสตูร T&CM ของแต่ละประเทศให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้  การให้
ทุนการศึกษาการแพทยด์ั้งเดิมแก่ประเทศสมาชกิทีส่นใจ  

2) ควรพัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้มีสมรรถนะด้านสุขภาพ
โลกและความเป็นผู้นำ 

แม้ว ่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเล ือกจะแสดงบทบาทนำด ้านการแพทย ์ดั ้งเด ิมและ
การแพทย์เสริมมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 แต่อุปสรรคสำคัญในการพัฒนางานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของกรมหลังปีพ.ศ.2563 คือ การเปลี่ยนผ่านบุคลากรที่ดูแลและขับเคลื่อนงานด้านต่างประเทศ และไม่มีการพัฒนา
บุคคลากรรุ่นใหม่มารองรับ ทำให้ขาดผู้นำที่มีศักยภาพในขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง และขาดแคลน
บุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจงานด้านสุขภาพโลก ดังน้ัน จึงควรพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรทั้งระดับผู้บ ริหาร
และผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ ให้มีสมรรถนะด้านสุขภาพโลกและความเป็นผู้นำ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานความร่วมมือ i
ระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับเครือข่ายต่างประเทศต่อไป  

3) ควรมีการจัดต้ังกลไกการทำงานด้านต่างประเทศ และจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศ  
แม้ว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบ

ความร่วมมืออาเซียนและกรอบความร่วมมืออื่น ๆ  หลายความร่วมมือ แต่กลับไม่มีกลไกการทำงานและการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศของหน่วยงานมาก่อน ทำให้การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีทิศทางที่
ชัดเจน และเป็นอุปสรรคในการพิจารณาหรือใหข้้อคดิเหน็ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในแต่ละคร้ัง 
ดังน้ัน นอกจากพัฒนาบุคคลกรให้มีสมรรถนะเพียงพอแล้ว ควรมีการจัดตั้งกลไกการทำงานด้านต่างประเทศ และ
จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านต่างประเทศกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกให้ชัดเจน และสามารถนำไปใช้
ได้จริง 
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