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Regulation of Traditional & Complementary Medicine Practice and Practitioners in Malaysia 
กฎระเบียบเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกและเวชปฏิบัตใินมาเลเซีย 

Dr.Dyanan Puvanandran  
เลขาธิการสภาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 

กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย 
1. ระบบการบริหารด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในมาเลเซีย 
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมใน 4 ด้าน ดังนี้ 
ด้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1.1 การศึกษาและฝึกอบรม กระทรวงอุดมศึกษา (Ministry of Higher Education) และกระทรวง

ทรัพยากรมนุษย์ (Ministry of Human Resources) 
1.2 การวิจัย กระทรวงสาธารณสุข (โดย National Institute of Health) 
1.3 ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบ
วิชาชีพ และเวชปฏิบัติ 

กระทรวงสาธารณสุข (โดย Traditional & Complementary 
Medicine Division) 

1.4 ผลิตภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (โดย National Pharmaceutical Regulatory 
Agency: NPRA) 

 
บทบาทและภารกิจของ Traditional & Complementary Medicine Division (T&CM Division) 

พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
สร้างความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนมาเลเซีย 

เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre 
of Excellence) ด้านการบริการ
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม 

มุ่งม่ันนำระบบการแพทย์ดั้งเดิม
และการแพทย์เสริมที่มีมาตรฐาน
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่
ประชาชน  

 
เหตุการณ์สำคัญในการพัฒนาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) 

พ.ศ. เหตุการณ์สำคัญ 
2555 พรบ.การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสรมิ ผ่านรัฐสภา 

ขยายบริการ T&CM สู่ระดับ primary health care  
2556 ประกาศใช้ยุทธศาสตรด์้าน T&CM 

2557 T&CM ถูกบรรจุให้อยู่ในแผนชาตขิองมาเลเซยีฉบับท่ี 1 เนื่องจากมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2558 ประกาศและบังคับใช้พรบ.การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM Act)  

2559 ประชุมสภาการแพทยด์ั้งเดมิและการแพทย์เสริมครั้งแรก 

2560 ประกาศใช้ T&CM Blueprint 2018-2027  

2562 T&CM Division ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น WHO Collaborating Centre for Traditional, 
Complementary and Integrative Medicine 

2563 บังคับใช้พรบ.การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM Act) ระยะที่ 2 
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2. บริการด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในสถานบริการของภาครัฐ 
นโยบายด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM)  
T&CM เป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบสุขภาพ ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งช่วยเพิ่มสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนมาเลเซีย รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนในการพัฒนา T&CM ในประเทศ และสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพ ความปลอดภัยของบริการและผลิตภัณฑ์ T&CM  
การผสมผสานบริการ T&CM เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ 

• มาเลเซียได้ผสมผสานบริการ T&CM เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศใน 2 ระดับ คือ Primary 
(ปฐมภูมิ) และ Tertiary (ตติยภูมิ)  

• ระดับตติยภูม:ิ ขณะนี้ มีโรงพยาบาลของรัฐที่ให้บริการ T&CM จำนวน 15 แห่งครอบคลุมเกือบทั่ว
ประเทศ โดยบริการ T&CM ที่ให้บริการ มี 6 ชนิด ได้แก่ การนวดแผนดั้งเดิม การหยดน้ำมันแบบชิโร
ธารา (Shirodhara) การหยดน้ำมันแบบ external Basti therapy การรักษาแบบเวอร์มัน (Verman 
therapy) การฝังเข็ม และสมุนไพรบำบัดเพ่ือใช้เสริมในการรักษามะเร็ง และมีการพิมพ์และเผยแพร่ 
Guidelines ในการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ 

• ระดับปฐมภูม:ิ มีการขยายบริการ T&CM (การดูแลหลังคลอด) ที่ให้บริการในโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบ
ปฐมภูมิ โดยเริ่มโครงการต้นแบบใน 2 รัฐ คือ รฐัโจโฮร์และรัฐกลันตัน จากนั้น จึงขยายไปทั่วประเทศ
ได้สำเร็จ 

 
3. ข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทยท์างเลือกและเวชปฏิบัต ิ

• สภาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM Council) ถูกตั้งขึ้นตามพรบ.T&CM และสมาชิก
สภาจะถูกแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามคำแนะนำของ Director-General of 
Health (Director-General of Health ของมาเลเซียน่าจะเทียบเท่าหรืออยู่ระดับเดียวกับรองปลัด 
ไม่เทียบเท่าตำแหน่งอธิบดีของกรมภายใต้กระทรวงสาธารณสุขไทย - ผู้สรุปเนื้อหา)  

• การบังคับใช้พรบ.T&CM แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559): ตั้งสภาการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริม  ระยะที่ 2 (พ.ศ.2564): การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ T&CM โดยมีการกำหนด
ช่วงเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ.2564-2567) ระยะที่ 3: สิ้นสุดช่วงเปลี่ยนผ่าน ผู้ที่ประกอบอาชีพโดยไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนกับสภาฯ จะถือว่าทำผิดกฎหมาย 

• กฎระเบียบว่าด้วย T&CM ถูกประกาศและบังคับใช้ในปีพ.ศ.2564 โดย T&CM ที่ได้รับการยอมรับ
ตามพรบ.T&CM มี 7 ประเภท คือ การแพทย์แผนมาเลย์ (Traditional Malaysia Medicine), 
การแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine), การแพทย์แผนอินเดีย (Traditional Indian 
Medicine), โฮมีโอพาธี (Homeopathy), ไคโรแพรคติก (Chiropractic), การปฏิบัติตามหลักศาสนา
อิสลาม (Islamic Medical Practice)  

• ได้มีการกำหนดคุณสมบัติแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกประเภทต่าง ๆ ที่สามารถข้ึนทะเบียน
ได้ โดยแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกแต่ละประเภทอาจมีสาขาแยกย่อยออกไป เช่น 

 สาขาย่อย คุณสมบัติ 
การแพทย์แผนมาเลย์ สมุนไพรมาเลย์ ไม่ได้ระบุ 
 การนวดแผนมาเลย์ สำเร็จการศึกษา Malaysian Skill Diploma ระดับ 

4 (การนวดรักษาและดูแลสุขภาพ)  
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 สาขาย่อย คุณสมบัติ 
 การครอบแก้วแผน

มาเลย์ 
ได้รับประกาศนียบัตร Malaysia Skill Certificate 
ระดับ 3 (Wind cupping therapy) 

 การดูแลหลังคลอด สำเร็จการศึกษา Malaysian Skill Diploma ระดับ 
4 (การดูแลหลังคลอด) 

การแพทย์แผนจีน สมุนไพรจีน ก. สำเรจ็ปรญิญาตรีหลักสตูรการแพทย์แผนจีนหรือ
เทียบเท่าซึ่งได้รับการรับรองจากสภาฯ หรือ 

ข. สำเรจ็ปรญิญาตรีหลักสตูรฝังเข็ม รมยา และนวดทุย
หรือเทียบเท่าซึ่งได้รบัการรบัรองจากสภาฯ หรือ 

ค. สำเรจ็อนุปริญญาหลักสตูรการแพทย์แผนจีนจาก
สถาบันการศึกษา 15 แห่งตามที่ระบุในรายการ  

 ฝังเข็มและรมยา 
 ครอบแก้ว 
 นวดทุยนา 

 
•  อย่างไรก็ดี หากไม่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถพิจารณาประสบการณ์การรักษาของแพทย์แผนดั้งเดิม

และแพทย์ทางเลือก ในการขึ้นทะเบียนแพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกแต่ละประเภทได ้เช่น 
 ประสบการณ์ 
การแพทย์แผนมาเลย์ ก. มีประสบการณ์ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนมาเลย์อย่างน้อย 10 ปี โดยต้อง

ได้รับการรับรองจากบุคคลที่เช่ือถือได้ โดยสภาฯ เป็นผู้พิจารณา หรอื 
ข. มีประสบการณ์ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนมาเลย์ 5-10 ปี โดยต้องได้รับ

การรับรองจากบุคคลที่เช่ือถือได้ โดยสภาฯ เป็นผู้พิจารณา และต้องได้รับ 
1) ประกาศนียบตัร Malaysia Skill Certificate ระดับ 3 หรือ 
2) การรับรองจากกรมพัฒนาฝมีือแรงงาน (Department of Skill 

Development) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ว่ามีทักษะเทียบเท่า 
Malaysia Skill Certificate ระดบั 3   

การแพทย์แผนจีน มีประสบการณ์ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนมาเลย์อย่างน้อย 10 ปี โดยต้องไดร้ับการ
รับรองจากบุคคลที่เช่ือถือได้ โดยสภาฯ เป็นผู้พิจารณา 

• นอกจากนี้ ได้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั้งเดิม เพ่ือช่วยให้
ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั้งเดิมที่ “สูงอายุ” และมีคุณสมบัติไม่ครบแต่มีประสบการณ์การรักษา
ตามท่ีสภาฯ กำหนดสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้  

4. ระบบการศึกษา 
เส้นทางการศึกษาของมาเลเซียแบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ สายวิชาการและสายอาชีพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. สายวิชาการ 2. สายอาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ Malaysian Qualification Agency 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง
ทรัพยากรมนุษย์ 

พรบ.ที่เก่ียวข้อง Malaysian Qualification Agency 
Act 2007 

National Skills Development Act 
2006 

มาตรฐาน มาตรฐานสาขาการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริม 

มาตรฐานทักษะวิชาชีพของประเทศ 
(National Occupational Skills 
Standards: NOSS) 
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 1. สายวิชาการ 2. สายอาชีพ 
ระดับมาตรฐาน ระดับ 4 หรือสูงกว่า (อนุปริญญา หรือ

สูงกว่า) 
ระดับ 1-5 (ประกาศนียบัตร 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรขั้นสูง) 

การรับรอง - ผ่าน 3 แหล่ง 
1. ศูนย์ฝึกที่ได้รับการรับรอง 
2. การรับรองจากความสำเร็จที่

ผ่านมา (Recognition of 
Prior Achievement: RPA) 

3. การฝึกงานใน
ภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ มีการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย 11 แห่ง ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัย หลักสูตร 
1. Southem University College ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน 
2. Universiti Tunku Abdul Rahman ก. ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน 

ข. ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขา
การแพทย์แผนจีน) 
ค. ปริญญาเอกการแพทย์แผนจีน 

3. INTI International University ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน 
4. University of Cyberjaya ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางโฮมีโอ

พาธี 
5. Management and Science University ก. อนุปริญญาการแพทย์แผนจีน 

ข. ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน 
6. International Medical University ก. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผน

จีน 
ข. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาไคโรแพรคติก 
ค. ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาฝังเข็ม 

7. International Institute of Management & 
Technology  

ก. อนุปริญญาการแพทย์แผนจีน 
ข. ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน) 

8. Malvem International Academy ก. อนุปริญญาการฝังเข็ม 
9. Lincoin University College ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางโฮมีโอ

พาธี 
10. Space College อนุปริญญาการแพทย์แผนมาเลย์ 
11. Xiamen University Malaysia ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน 
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5. การดำเนินการทางวิจัย 
• ทิศทางการวิจัยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงประจักษ์และเชิงคุณค่า (Evidence and Value Based Practice) 
• T&CM Division มีการประเมินคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่มารับบริการ T&CM ที่

สถานพยาบาลของรัฐอยู่เสมอ 
• T&CM Division ได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิจัยชั้นนำ เชน่ Malaysian Health Technology 

Assessment Section, National Institute of Health, กระทรวงเกษตร เป็นต้น ในการทำวิจัยใน
ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. อำนาจการบังคับใช้กฎหมาย 
สภาการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมมีอำนาจเหนือผู้ประกอบวิชาชีพที่ลงทะเบียนทั้งหมด รวมถึงการ
ตักเตือน ลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพ และการยกเลิก ถอนใบอนุญาต (ชั่วคราว) และถาวรของผู้ประกอบวิชาชีพ  
 
7. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
แพทย์แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกที่ขึ้นทะเบียน หรือ ผู้ใดก็ตามที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นนายจ้างแพทย์
แผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือก ห้ามกล่าวอ้างสรรพคุณที่ไม่เปน็ความจริงเกี่ยวกับการรักษา คุณสมบัติทาง
การแพทย์หรือสุขภาพของบริการการแผนดั้งเดิมและแพทย์ทางเลือกเพ่ือการค้า ผ่านโฆษณา วารสาร บทความ 
แผ่นพับ หรือ สื่อต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เพ่ือให้ผู้ป่วยหันมาใช้หรือซื้อบริการ
ดังกล่าว ซึ่งผู้ทีล่ะเมิดจะถูกปรับหรือจำคุกตามท่ีกฎหมายกำหนด  
โรค/อาการที่ห้ามโฆษณา  

1) โรคที่เก่ียวกับไต 
2) โรคที่เก่ียวกับหัวใจ 
3) เบาหวาน 
4) โรคลมชัก 
5) อัมพาต 
6) วัณโรค 
7) หอบหืด 
8) โรคเรื้อน 

9) มะเร็ง 
10) หูหนวก 
11) อาการติดยาเสพติด 
12) ไส้เลื่อน 
13) โรคทีเ่กีย่วกับตา 
14) ความดันโลหิตสูง 
15) โรคทางจิต 
16) ภาวะเป็นหมัน 

17) ภาวะกามตายด้าน 
18) การแก้ไขสมรรถนะ

ทางเพศ 
19) กามโรค 
20) อาการประสาทเสื่อม 

หรืออาการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้น
จากการร่วมเพศ 

 
8. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียได้ทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานด้านสุขภาพในต่างประเทศมากกว่า 11 
ประเทศ โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงด้านการแพทย์ดั้งเดิมโดยเฉพาะกับ 2 ประเทศ คือ จีน (National 
Administration of TCM) และอินเดีย (Ministry of AYUSH) นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับองค์การ
อนามัยโลก อาเซียน และทวิภาคี  
 

*************** 

สรุปโดย เบญจมา บุญเติม 
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
13 กันยายน 2564 


