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วัตถุประสงคการประชุม 
๑. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูสถานการณและนโยบายดานการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริมระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน และภาคเีครอืขายอ่ืนๆ   
๒. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหเครือขายความรวมมือดานการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริมในอาเซียน 
๓. เพ่ือหารือความรวมมือดานการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริมตามแผนงาน Health Cluster 3: 
Strengthening Health System and Access to Care 
๔. เพ่ือเรียนรูศาสตรการแพทยด้ังเดิมของฟลิปปนส  
 
  



๒ 

 

ผลการประชุม 
๑. การประชุมวิชาการ ความสําเร็จสาํคญัของการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริมในอาเซียน (ASEAN 
Commemorative Conference and the AMS Milestone Achievements on Traditional and 
Complementary Medicine) 

๑.๑ Plenary Session ๑ ภาพรวมของการแพทยด้ังเดิมในอาเซียน  
(๑) ระบบการประกันคณุภาพผลิตภัณฑการแพทยแผนด้ังเดิมในภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก โดย

องคการอนามัยโลก ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก (WHO-WPRO)  
องคการอนามัยโลก ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก เห็นวาปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคหรือเปนความทาทาย

ตอการพัฒนาผลิตภัณฑการแพทยแผนด้ังเดิมใหมคีุณภาพและปลอดภัย คือ 
กลุมผลิตภัณฑการแพทยแผนด้ังเดิมที่ผลิตปริมาณมากโดยโรงงานอุตสาหกรรม: การควบคุมวัตถุดิบ

สมุนไพร, การขึ้นทะเบียนยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล, การควบคุมคณุภาพโดยการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ, การเฝาระวังหลังวางตลาด และการเฝาระวังความปลอดภัยจากการใชยา และการควบคุมการ
โฆษณาที่อวดอางสรรพคุณเกินจริง เปนตน 

กลุมผลิตภัณฑการแพทยแผนด้ังเดิมที่ผลิตในปริมาณนอยโดยผูใหการรักษา: ขาดขอมูลกระบวนการ
ผลิต และขอจาํกัดในการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยและการโฆษณาเกินจริง รวมถึง การควบคุมคุณภาพ
ผูใหการรักษา โดยควรมีการกําหนดบทบาทของแพทยแผนด้ังเดิมอยางชัดเจน มีการพัฒนาระบบการศึกษา
ของแพทยแผนด้ังเดิม และมรีะบบกํากับดูแลแพทยแผนด้ังเดิม เปนตน  

องคการอนามัยโลก ภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก เสนอวาประเทศสมาชิกควรรวมมือกับองคการอนามัย
โลก ๑. พัฒนาขอบังคับและระบบการควบคุมผลิตภัณฑแผนด้ังเดิมและแพทยแผนด้ังเดิมใหมีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีประสิทธิผล  ๒. รวบรวมขอมูลเพ่ือสรางความเขาใจสถานการณของการแพทยด้ังเดิมและ
การแพทยเสรมิในระบบบริการสุขภาพ และชวยพัฒนาเชิงนโยบายในการบูรณาการการแพทยด้ังเดิมและ
การแพทยเสรมิเขาสูระบบสขุภาพแหงชาติ ใหครอบคลุมระบบประกันสุขภาพ ๓. มีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวน
เสีย ผูกําหนดนโยบาย แพทยแผนด้ังเดิม และผูบริโภค ในการออกแบบรูปแบบการใหบริการ เพ่ือพัฒนา
เสนทางการบูรณาการการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสรมิในการดูแลสขุภาพโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๑ 

(๒) รายงานกิจกรรมดานการแพทยด้ังเดิมของอาเซียน โดยสํานักงานเลขาธิการอาเซียน  
ผลการดําเนินงานของคณะทํางาน ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) ต้ังแต

ปพ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ มทีัง้สิ้น ๒๓ โครงการ เสร็จสิ้นแลว ๑๖ โครงการ (รอยละ ๖๙.๕) และยังอยูใน
ขั้นตอนการดําเนินการ ๗ โครงการ (รอยละ ๓๐.๕) และหลังจากที่ ATFTM ไดถูกผนวกเขาใน Health 
Cluster 3 หลังปพ.ศ.๒๕๕๘ กิจกรรมดานการแพทยด้ังเดิมตามแผนงานความรวมมือของ Health Cluster 3 
ระหวางป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ คือ ๑. การจัดทํา T& CM practice guidelines ๒. การสรางความเขมแข็งในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ T&CM  ใหมีคุณภาพ ๔. การแลกเปลี่ยนประสบการณ best practice ของ T&CM ๕.การ
รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํา baseline information และ ๕.การจัดทํา recommendation ในหัวขอ best 
practice รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๒ 

๑.๒ Plenary Session ๒ การแลกเปลีย่นประสบการณ Best Practice ดานการแพทยด้ังเดิม
และการแพทยเสริม 

(๑) Best Practice จากประเทศอินโดนีเซีย 



๓ 

 

แนวทางการพัฒนา T&CM ในประเทศ ๕ แนวทาง คือ ๑. นโยบายและขอบังคับ ๒.การพัฒนา
วัตถุดิบสมุนไพรใหมีคุณภาพ ๓. คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ๔. การเขาถึงบริการ T&CM และ 
๕. การใชยา T&CM อยางสมเหตุสมผล รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๓ 

(๒) Best Practice จากประเทศมาเลเซีย 
ปจจุบันมาเลเซียมีนโยบายแหงชาติดาน T&CM, การจัดต้ัง T&CM Division ซึ่งเปนหนวยงานหลัก

ดาน T&CM, ยุทธศาสตร T&CM ในสาธารณสุขมูลฐาน, และพระราชบัญญัติ.T&CM เปนตน ซึ่งปจจุบัน
ระเบียบขอบังคับผูใหบริการ T&CM ในมาเลเซียตามพระราชบัญญัติ.T&CM (พ.ศ. ๒๕๕๙) ครอบคลุม
การแพทยแผนมาเลย, การแพทยแผนจีน, การแพทยแผนอินเดีย, โฮมีโอพาธี, (Homeopathy), ไคโรแพรคติก 
(Chiropractic), ออสทีโอพาธี (Osteopathy), และการรักษาตามหลักศาสนาอิสลาม   

การผสมผสานบริการ T&CM เขาสูระบบสุขภาพแหงชาติของมาเลเซียมีทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ โดย T&CM Unit ของโรงพยาบาลรัฐ มีบริการตอไปน้ี ๑.การนวดมาเลย ๒. การฝงเข็ม ๓. การ
ดูแลหลังคลอด ๔. การนวดแบบศิโรธระ (Shirodhara) และ ๕. การใชยาสมุนไพรเพ่ือชวยเสริมการรักษา
มะเร็ง รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๔ 

(๓) Best Practice จากประเทศเมียนมา 
Department of Traditional Medicine เปนหนวยงานหลักที่กํากบัดูแล T&CM ในเมียนมา โดย

หนวยงานในกํากับที่สําคัญ คือ University of Traditional Medicine ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการ
สอนดานการแพทยด้ังเดิมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเมยีนมายังไดบรรจุวิชาการแพทยด้ังเดิมใน
หลักสูตรแพทยแผนปจจุบันอีกดวย ปจจุบัน เมียนมามีโรงพยาบาลการแพทยด้ังเดิมหลายขนาด เชน 
โรงพยาบาลขนาด ๑๐๐ เตียง มี ๓ แหง โรงพยาบาลขนาด ๕๐ เตียง มี ๘ แหง โรงพยาบาลขาด ๒๕ เตียง มี 
๖ แหง เปนตน ในสวนการวิจัยและพัฒนาน้ัน เมียนมามีการควบคุมคุณภาพยาแผนด้ังเดิม และวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ใช มีการตรวจหาสารปนเปอน โลหะหนักในยาที่ขึ้นทะเบียน และ Department of Traditional 
Medicine ไดทําการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานอ่ืนๆ หลายหนวยงาน รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสาร
แนบ ๕ 

(๔) Best Practice จากประเทศฟลิปปนส  
ฟลิปปนส ไดประกาศใชพระราชบัญญัติ T&CM หรือ TAMA ขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการ T&CM  

ในระบบบริการของประเทศ โดยมี Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care 
(PITAHC) เปนหนวยงานหลักที่ดูแลT&CM ในฟลิปปนส มีบทบาทสําคญั คือ จัดทําเอกสารวิชาการการแพทย
ด้ังเดิมของฟลิปปนส  วิจัยผลิตภัณฑจากธรรมชาติและการแพทยด้ังเดิมของฟลิปปนส ทําวิจัยทางคลินิกเรื่อง
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของการรักษาดวย T&CM และพัฒนานโยบาย T&CM ปจจุบัน ฟลิปปนสมี
ฐานขอมูล TKDL http://www.tkdlph.com/ ซึ่งรวบรวมขอมูลระบบการแพทยด้ังเดิมของฟลิปปนสเอาไว 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๖ 

(๕) Best Practice จากประเทศสิงคโปร 
การแพทยด้ังเดิมที่ใชในสิงคโปร มี ๓ ประเภทดวยการ คือ การแพทยแผนจีน การแพทยแผนมาเลย 

และการแพทยแผนอินเดีย โดยการแพทยแผนจีนเปนที่นิยมใชในสิงคโปรมากที่สุด และอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของภาครัฐ มีพระราชบัญญัติแพทยแผนจีน คณะกรรมการแพทยแผนจีน (TCM Practitioners Board) 
ควบคุมผูใหบริการแพทยแผนจีนในประเทศ ซึ่งตางจากการแพทยแผนมาเลย และแพทยแผนอินเดียที่อยู
ภายใตการกํากับดูแลของสมาคมแตละวิชาชีพ  

http://www.tkdlph.com/


๔ 

 

หนวยงานหลักที่ดูแลการแพทยแผนจีนในสิงคโปรประกอบดวย Primary and Community Care 
Division กระทรวงสาธารณสุข, TCM Practitioners Board (ดูแลการขึ้นทะเบียนแพทยแผนจีน) และ 

Health Sciences Authority (ดูแลเร่ืองนโยบายผลิตภัณฑ T&CM ในประเทศ) รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
เอกสารแนบ ๗ 

(๖) Best Practice จากประเทศไทย 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนหนวยงานหลักที่ดูแล T&CM ในประเทศ ผลงาน

สําคัญทีผ่านมา เชน การผลกัดันใหการแพทยแผนไทยอยูในหลักประกันสุขภาพถวนหนา การจัดต้ัง OPD 
แพทยแผนไทยคูขนานกับแพทยแผนปจจบัุน การบรรจุใหการแพทยแผนไทยเปน ๑ ใน Service Plan  การ
ผลักดันใหโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ใหการรักษาโรคเฉพาะทาง ๔ โรค ดวย
การแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน เปนตน  

ในปพ.ศ. ๒๕๖๐ กรมไดมอบรางวัลพ้ืนที่ตนแบบดีเดนแหงชาติ ระดับประเทศ ใหพ้ืนที่ตนแบบ ๔ 
แหง คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุนหาญ โรงพยาบาลกําแพงเพชร และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเพ็กใหญ  โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุนหาญ และ
โรงพยาบาลกําแพงเพชร มี จุดเดนเรื่องการรักษาขอเขาเสื่อม สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพเพ็กใหญ มี
จุดเดนเรื่องการสรางเครือขายหมอพ้ืนบาน การอบรมและการดูแลผูปวยดวยการแพทยแผนไทย รายละเอียด
เพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๘ 

๑.๓ Plenary Session ๓ มาตรฐานการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริม 
(๑) การผสมผสานการแพทยจีนในสถานบรกิารสุขภาพ โดย Dr. Cui Yongqiang โรงพยาบาลกวน

อันเหมิน ประเทศจีน 
การแพทยแผนจีนมีประวัติศาสตรยาวนานและไดรับการยอมรับทั่วโลก เชน ในวงการกีฬา บุคคล

สําคัญของประเทศ มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก เปนตน รัฐบาลจีนไดสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยแผนจีน (TCM) เชน สนับสนุนการจัดต้ัง Beijing International TCM Tourist Center,  
Beijing TCM Packages สําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ และสายดวนสุขภาพดวยศาสตร TCM ภาค
ภาษาอังกฤษ เปนตน แมวาการแพทยแผนจีนจะถูกใชมาอยางยาวนาน แตการแพทยแผนจีนไมเคยลาสมัย มี
การวิจัยและพัฒนามาอยางตอเน่ืองเพ่ือทําใหการรักษาน้ัน ๆ มีประสิทธิผลและความปลอดภัยมากที่สุด 
ปจจุบัน มีการนําทฤษฏี TCM มาผนวกกับการรักษาแผนปจจุบัน เกิดเปนการรักษาแนวใหมที่มีทั้งสองแผนอยู
ดวยกัน เชน TCM nursing care, TCM psychology, TCM hematology เปนตน รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
เอกสารแนบ ๙ 

(๒) การแพทยผสมผสานในประเทศไทย โดย ภญ.ผกากรอง ขวัญขาว โรงพยาบาลเจาพระยาอภัย
ภูเบศร ประเทศไทย 

โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร มีพันธกิจสําคัญในการผสมผสานการแพทยแผนไทยเขาสูระบบ
การแพทยแผนปจจุบัน สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพแบบองครวม รวบรวมองคความรู สงเสริมการวิจัย
และพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร  และพัฒนาทักษะแพทยแผนไทยใหเขมแข็ง โดยโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศรใหบริการรักษาดวยการแพทยแผนไทยทั้งในแผนกผูปวยนอกและผูปวยใน  

แผนกผูปวยนอก ใหบริการรักษาโรคทั่วไปโดยทฤษฎีการแพทยแผนไทย นวดไทย ลูกประคบสมุนไพร 
อบไอนํ้าสมุนไพร การดูแลหลังคลอด และการฝงเข็ม และมีคลินิกพิเศษ ๒ โรค คือ คลินิกโรคเรื้อรัง และ
คลินิกโรคสะเก็ดเงิน  สวนแผนกผูปวยใน ใหการรักษาผูปวยอัมพฤกษ อัมพาต โรคสะเก็ดเงิน โรคพากินสัน 
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ระบบกระดูกผิดปกติ และการดูแลหลังคลอด โดยใชการรักษาดวยการแพทยแผนไทยรวมกับการแพทยแผน
ปจจุบัน รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๑๐ 

(๓) การวิจัยพืชสมุนไพรจากประสบการณของ National Institute of Herbal Medicine 
โดย Dr. Cecilia Maramba-Lazarte, Director, UP-National Institute of Herbal Medicine 

ผลิตภัณฑสมุนไพรในฟลิปปนสสามารถแบงไดเปน ๓ กลุมใหญ คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ผานการ
รับรองความปลอดภัย และไมมีการโออวดสรรพคุณบนฉลาก) ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ถูกใชต้ังแตโบราณ (มี
ประวัติการใชมาไมนอยกวา ๕๐ ป และสรรพคุณบนฉลากไมไดรับการประเมินจาก FDA ของฟลิปปนส) และ
ยาสมุนไพร (สามารถบอกสรรพคุณได โดยตองมีการวิจัยระดับพรีคลินิกเรื่องความปลอดภัย การวิจัยระดับ
คลินิกในมนุษย และการศึกษาที่เทียบเคียงกับยาเสพติดสังเคราะห)   

Institute of Herbal Medicines, National Institute of Herbal Medicine มีภารกิจหลักในการ
วิจัยผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สามารถนําไปใชในการรักษาโรคได โดยแตละแผนกใน
หนวยงานมีการศึกษาวิจัยตามหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งกระบวนการพัฒนายาสมุนไพรของ Institute of Herbal 
Medicines มีดังตอไป ๑. สํารวจขอมูลยาสมุนไพรจากหมอพ้ืนบาน/การทบทวนวรรณกรรม ๒.คัดเลือกยา
สมุนไพรเฉพาะโรค ๓.ทําการวิจัยใน ๓ ดาน คือ การวิจัยทางเกษตร, การวิจัยระดับพรีคลินิก, และการวิจัยยา
เตรียม (pharmaceutical preparations) ๔. การทดลองในมนุษย (เฟส ๑-๓) ๕. การคุมครองสิทธิของ

ทรัพยสินทางปญญา/การขึน้ทะเบียนกับ FDA  รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๑๑  
๒. การประชมุยอยคูขนาน (Side Meeting) ระหวางผูประสานงานดานการแพทยด้ังเดิมอาเซียน และ
สํานักเลขาธิการอาเซียน 
 ประเทศไทย ไดแจงปญหาเรื่องการจัดทําหนังสือ Traditional Medicine Self-Care in ASEAN ซึง่
เปนโครงการตอเน่ืองต้ังแตปพ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งหนังสอืดังกลาวไมสามารถตีพิมพได เน่ืองจากยังขาดขอมูล
บางสวนจากประเทศสมาชิกที่รับผิดชอบ จึงขอใหผูแทนประเทศสมาชิกอาเซียนชวยติดตามงานจาก
ผูรับผิดชอบตอไป  

นอกจากน้ี ประเทศไทยไดแจงที่ประชุม ถึงกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติงานของ Health Cluster 3: 
Strengthening Health System and Access to Care ที่ประเทศไทยรับเปนประเทศนํา ไดแก   

การจัดทํา baseline information โดยประเทศไทย จะเปนผูรวบรวมขอมูลบรกิารการแพทย
ด้ังเดิมและการแพทยทางเลือกจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสงขอมูลใหประเทศมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศ
นําในการจัดทํา baseline information ในภาพรวม 
 การจัดทําหนังสือ Traditional & Complementary Medicine Practice Guidelines in 
ASEAN ประเทศไทยแจงทีป่ระชุมวากําลังพัฒนา proposal เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจาก ASEAN-China 
Cooperation Fund เพ่ือทํากิจกรรมขางตน โดยคาดวาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศ
ในชวงปลายปพ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ ระหวางปพ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอใหประเทศสมาชิกเตรียมเอกสารหรือขอมูลที่
เกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือสามารถนํามาใชในการประชุมดังกลาวได  
 การฝกอบรมการจัดทํามาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑการแพทยแผนจีน ประเทศ
ไทยแจงที่ประชุมวากําลังพัฒนา proposal เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund 
ในการจัดทํากิจกรรมขางตนเชนกัน โดยกิจกรรมน้ีแบงเปน ๒ สวนที่เกี่ยวเน่ืองกัน คือ ๑. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการระหวางประเทศเพ่ือใหความรูเรื่องมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑการแพทยแผนจีน
แกบุคลากรที่เก่ียวของจากประเทศสมาชิกอาเซียน (จัดในประเทศไทย) และ ๒. การฝกอบรมการจัดทํา
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มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑการแพทยแผนจีน (จัดในประเทศจีน) โดยผูเขารวมประชุมตอง
ผานการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดภายในประเทศไทยดวย  
 นอกจากน้ี ที่ประชุมไดหารือเรื่องการจัดประชุม ASEAN Conference on Traditional Medicine 
ครั้งตอไป ซึ่งผูแทนสํานักเลขาธิการอาเซียนเห็นวาตามกําหนดการเดิมกอนเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบกลไก
การทํางานของอาเซียนเมื่อปพ.ศ.๒๕๕๘ น้ัน สิงคโปรรับเปนเจาภาพจัดประชุม จึงขอใหทางสิงคโปรพิจารณา
แผนการจัดประชุมดังกลาว ซึ่งผูแทนประเทศสิงคโปรขอกลับไปหารือกับผูเก่ียวของ และจะแจงใหทราบใน
ภายหลัง โดยหากมีการประชุม จะจัดตอเน่ืองกับการประชุม Health Cluster 3 Meeting ซึ่งสิงคโปรเปน
เจาภาพในปพ.ศ.๒๕๖๑  
๓. การประชมุสัมมนาเรื่อง “ฮีลอต”ศาสตรการแพทยด้ังเดิมของฟลปิปนส (Orientation-Seminar on 
the Philippine Traditional Medicine "Hilot") 
 Dr. Bibiano S. Fajardo และ Prof.Marie-Sol Hidalgo ไดบรรยายประวัติความเปนมาและแนวคิด
เรื่องการดูแลสุขภาพของดวยศาสตรการแพทยด้ังเดิมของฟลิปปนส หรอื ฮีลอต (Hilot) ซึ่งฮีลอตมักถูกใชเพ่ือ
รักษาอาการเจ็บปวยของเด็กและทารก ปญหาการสืบพันธุ อาการบาดเจ็บภายนอกและภายในรางกาย และ
ความเจ็บปวยของจิตวิญญาณ หมอฮีลอต ถูกแบงเปน ๓ ประเภท คือ (๑) Maestro หมอฮีลอตผูนําจิต
วิญญาณชุมชน ถือเปนอาจารยในการสรางจิตวิญญาณใหหมอฮีลอตทั้ง ๒ ประเภท (๒) Albularyo หมอ
ฮีลอตที่รักษาอาการเจ็บปวยของรางกายและจิตวิญญาณและใชยาสมุนไพร (๓) Manghihilot หมอฮีลอตที่
รักษาอาการเจ็บปวยของรางกายและใชยาสมุนไพร  

กระบวนการรับรองหมอฮีลอตเพ่ิงเกิดขึ้นไดไมนานน้ีเน่ืองจากอิทธิพลของชาติตะวันตก โดยไดแบง
การรับรองและขึ้นทะเบียนหมอฮีลอต เปน ๒ แบบ คือ (๑) การรับรองหมอฮีลอต (เฉพาะประเภท 
Manghihilot) ที่เรียนรูศาสตรการแพทยด้ังเดิมจากหมอฮีลอตคนอ่ืน โดยมีคุณสมบัติ คือ ใหบรกิารคนใน
ชุมชนไมนอยกวา ๑๐ ป หรอื เปนผูมีพรสวรรคในการรักษาโรค และ (๒) การรับรองหมอฮีลอตที่ไดรับการ
ฝกอบรมจากสถาบันที่ไดรับการรับรอง ฮีลอตมีแนวคิดเรื่องความสมดุลของธาตุเชนเดียวกับการแพทยแผน
ไทย โดยฮีลอตเช่ือวารางกายประกอบดวยธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน นํ้า อากาศ และไฟ ซึ่งธาตุแตละชนิดมี
ความสัมพันธกับอวัยวะภายในรางกายที่แตกตางกัน หัวใจสําคัญของการรักษาดวยฮีลอต คอื (๑) 
Orasyon/Bulong การเช่ือมตอจิตวิญญาณและพลังชีวิต (๒) Hilot การรักษาดวยศาสตรด้ังเดิม สวนใหญเปน
การจัดแนวกลามเน้ือ การชะลางสารพิษจากกลามเน้ือ และการรักษาอาการเจ็บบาดเจ็บไดอยางรวดเร็ว (๓) 
Halamang gamut การใชยาสมุนไพรตามธาตุทั้ง ๔ (ดิน นํ้า อากาศ ไฟ) เพ่ือชะลางสารพิษ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามเอกสารแนบ ๑๒ 
 หลังจบการบรรยาย Mr.Joel Z.Lopera ซึ่งเปนหมอฮีลอต ไดสาธิตการตรวจรักษาโรคใหแกผูเขารวม
ประชุม และผูเขารวมประชุมไดมีโอกาสฝกการตรวจรางกายเพ่ือหาความไมสมดุลของรางกาย ตามศาสตร
การแพทยด้ังเดิมฟลิปปนส  
 นอกจากน้ี ผูเขารวมประชุมจากประเทศไทย มีโอกาสชมนิทรรศการผลิตภัณฑการแพทยด้ังเดิมและ
การแพทยทางเลือกจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และไดเย่ียมชม Gentle Hands Holistic Wellness Center 
ซึ่งมีบริการการแพทยด้ังเดิมและการแพทยทางเลือกเพ่ือรักษาอาการตาง ๆ มากมาย เชน การครอบแกว การ
จัดกระดูก การฝงเข็ม สปาตา จมูก ห ูการฝงเข็ม การนวดฝาเทาและนวดตัว เปนตน 
 
 
 



๗ 

 

ขอเสนอแนะ (ตอกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก) ในการดําเนนิการตอไป 
๑. ควรเผยแพรเอกสารประกอบการประชุมขางตน เพ่ือใหบุคลากรกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกไดเรียนรูเกี่ยวกับนโยบาย/สถานการณการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริมในภูมภิาค
อาเซียน  

๒. ควรจัดเตรียมงบประมาณและมอบหมายบุคลากรที่เหมาะสมในการเขารวมการประชุม Health 
Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care และ ASEAN Conference on Traditional 
Medicine ณ ประเทศสิงคโปร ในปพ.ศ.๒๕๖๑ 

๓. สนับสนุนกิจกรรมดานการแพทยด้ังเดิมที่ประเทศไทยเปนประเทศนํา ภายใตแผนปฏิบัติงานของ 
Health Cluster 3: Strengthening Health System and Access to Care และ ASEAN Conference on 
Traditional Medicine 
 
 

กลุมงานความรวมมือระหวางประเทศ 
(สํานักงานวิชาการแพทยด้ังเดิมระหวางประเทศ) 

กองวิชาการและแผนงาน  
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 


