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Topics

• Rational, situation and trend of Integrative Medicine
สถานการณแ์นวโนม้ เหตผุล ความจ าเป็น การแพทยท์างเลือก และการแพทยบ์รูณาการ

• Policy of Ministry of Public Health in integrative medicine

นโยบายของการแพทยบู์รณาการ

• การด าเนินงานเพื่อสนบัสนนุและสรา้งเขม้แข็งใหก้บัการแพทยบ์รูณาการ 

Activities to promote and strengthen integration of TTM 
and other alternative therapies in the health care system 

• เหตกุารณข์า้งหนา้ท่ีทา้ทาย                                                                               
Expectations for the next decade



Current situation of  TTM & 
CAM service 

in the health care system
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Incurable Disease and Modern Medicine 
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Current Complementary Medicine in Thailand 2015

Body and mind:
-Meditation SKT
-Prayer therapy

Thai Traditional 

Medical Practice

Biological base:
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-Nutrition:Macrobiotic

-Homeopathy
-Naturopathy
-Liver Detoxification 

Herbal Medicine
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Classification of CAM

• Body and Mind (Praying, SKT meditation, Psychotherapy, 
biofeedback, art and music therapy etc.)

• Structural base (Exercise, yoka, Massage, chiropractic, TCM, 
aromatherapy etc.)

• Biological Based (Herbs, Nutrition and vitamin, Homeopathy, 
naturopathy, Chelation, stem cell, Detoxification etc.)

• Energy therapy ( Qi gong, Reiki, Magnatic etc.) 



การแพทย์ทางเลือก เน้นการปรับสมดุลธาตุ บ ารุงร่างกาย 
จิตใจ ป้องกนัโรค ส่ิงแวดล้อม

• 1.สมาธิบ าบัด การหล่ังเอนโดฟินส์ เพิม่ภูมติ้านทาน การควบคุมอาการปวด

• 2.สมุนไพรบ าบัด ปรับความเป็นกรด ด่าง ขับสารพษิ ต้านอนุมูลอสิระ                   

• 3.ธรรมชาตบิ าบัด การหล่ังเอนโดฟินส์ เพิม่ภูมติ้านทาน

• 4.อาหารบ าบัด ต้านอนุมูลอสิระ ก าจัดสารพษิ ลดhistamine เพิม่serotonin

• 5.ออกซเิจน (อานาปานสติ ช่ีไดนามิกส์ ออกก าลงั) แก้ไขการพร่องออกซเิจน acidosis
circulation

http://www.msm.cam.ac.uk/phase-trans/2004/t/t-Images/30.jpg


• 6.การควบคุมอาการปวด (การใช้ยา ฝังเขม็ สมาธิ การแพทยแ์ผนปัจจุบัน) 
การหล่ังเอนโดฟินส์ antiinflame

• 7.จติบ าบัด การหล่ังเอนโดฟินส์ เพิม่ภูมคุ้ิมกัน

• 8.ดนตรีบ าบัด การหล่ังเอนโดฟินส์ serotonin melatonin

• 9.การอบสมุนไพร การเพิม่อุณหภูม ิเพิม่การไหลเวยีนออกซเิจน

• 10.การปล่อยวาง การหล่ังเอนโดฟินส์

• 11.การควบคุมอาการและการดูแลการเจบ็ป่วยอืน่ๆด้วยยาสมุนไพร กัญชา 
เบญจอมฤต
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Herb Preparation “Ya Yod Mareng”

Hot water 
Extraction

4 steps of cancer treatment

1. ลุ Detoxification

2. ลอ้ม Surrounding

3. รกัษา เยยีวยา Remedy

4. บ ารงุ Nourishing



Policy of Ministry of Public 
Health in integrative medicine
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หมวด ๕
หน้าที่ของรัฐ

มาตรา ๕๕ รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุข
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง และส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560



สปช. (6 ตลุาคม พ.ศ. 2557 – 6 กนัยายน พ.ศ. 2558)

สปท. สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ 2558 - 2561
คณะกรรมาธกิารขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ

ดา้นสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

เรือ่ง การปฏริปูการแพทยแ์ผนไทยและระบบยาสมนุไพรแหง่ชาติ

พรอ้มรา่งพระราชบญัญัตผิลติภณัฑส์มนุไพร พ.ศ. ... และ

รา่งพระราชบญัญัตคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปัิญญา

การแพทยแ์ผนไทย (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ...



การปฏริปู 3 ดา้นหลกั
1. การปฏริปูระบบการบรหิารจดัการดา้น

การแพทยแ์ผนไทยและสมนุไพร

2. การปฏริปูการแพทยแ์ผนไทย

3. การปฏริปูระบบอตุสาหกรรมยาสมนุไพร



Activities to promote and 
strengthen integration of TTM 

and other alternative therapies 
in the health care system 
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ผลด าเนนิการ คดิเป นรอ้ยละ 61.88

ปี 2558 จดับรกิาร OPD แพทยแ์ผนไทย
คู ขนาน OPD ปกต ิ น รพศ. รพท. รพช.  
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โรงพยาบาลการแพทย์แ น ทยแล การแพทย์ สม สาน
 ย เส 

คลนิิกการแพทย์แ น ทยแล การแพทย์ทางเลือกในส านบริการสาธาร สุ ทุก
ร ดับเ ้าส ่กร บวนการรับรองคุ  าพ
ส านบริการสาธาร สุ ทุกแ ่งม คลนิกิบริการการแพทย์แ น ทยแล การแพทย์
ทางเลือกท  ่ด้มาตร านตามบริบท น่วยบริการ เ ่นคลนิิกครบวงจร  OPD

ค ่ นาน  IPD แ น ทย 



บทบาทของบคุลากร

กรมการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยท์างเลอืก

กองทนุภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย

ส านักงานเขตสขุภาพการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก

กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก ใน สสจ.

ทมีสขุภาพแพทยแ์ผนไทย (รพ.สต.)

อสม. แพทยแ์ผนไทย

บคุลากร

1. ผอ.เขต
2. ผช.ผอ.เขต
3. แพทยแ์ผนไทย

บทบาทหนา้ที่

1.หัวหนา้กลุม่งาน/ฝ่าย/งานแพทยแ์ผน
ไทยใน สสจ.
2. แพทยแ์ผนไทย
3. ผช.แพทยแ์ผนไทย

- นายทะเบยีนจังหวดั
- ขึน้ทะเบยีนยาแผนไทย
- สง่เสรมิการใช,้ผลติ
- คุม้ครองผูบ้รโิภค
- การศกึษาตอ่เนือ่ง

1. แพทยแ์ผนไทย 2-3 คน/รพ.
2. ผช.แพทยแ์ผนไทย 3-10 คน/รพ.

กลุม่งาน/ฝ่าย/งาน การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก 

(รพศ.,รพท.,รพช.,รพร.)

1. แพทยแ์ผนไทย 1-2 คน/รพ.
2. ผช.แพทยแ์ผนไทย 2-5 คน/รพ.

1 คน/1 หมูบ่า้น

1. ตรวจวนิจิฉัย สัง่การ รักษา 
สง่เสรมิสขุภาพ 
2. ใหบ้รกิารเชงิรกุในชมุชน
3. รับปรกึษา

- เชงิรับ
- เชงิรกุ

- ใหค้ าแนะน าการใชส้มนุไพร
ในครัวเรอืน

1. น าโยบายสูก่ารปฏบิัต ิ
2.ตดิตาม ประเมนิสถานบรกิาร
ในเขตสขุภาพ
3. พัฒนาระบบการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลอืก
4. จัดเก็บขอ้มลูระดบัเขต
5. จัดท ารายงานผลการ
ปฏบิัตงิานตามทีก่รมก าหนด

โครงสรา้งการบรหิาร

แพทยพ์ืน้บา้น

แพทยป์ระจ าต าบล

1. แพทยพ์ืน้บา้น จ านวน 2,075 คน 
(ทีผ่า่นการรับรอง)

2.  แพทยป์ระจ าต าบล  จ านวน 7,409 คน

- สง่เสรมิดแูลสขุภาพประชาชน
ในทอ้งถิน่ดว้ย      ภมูปัิญญา
การแพทยแ์ผนไทย

- สง่เสรมิและป้องกัน



Service and Wellness Hub Strategy
• Service Plan

• Thai Traditional Medicine OPD parallel with Modern 
medicine OPD in both public & private hospitals

• Develop “DTAM Standard of Nuad Thai” & certify 
Nuad Thai facilities according to the standard 
established

• DTAM & networks join “the Princess Mother’s 
Medical Volunteer Foundation”





The Princess Mother’s 
Medical Volunteer 
Foundation



Activities to strengthen knowledge & 
potential of practitioners & personnel

• Collaborate with universities offering BS in TTM or Applied 
TTM (As of 2014, 24 universities) 

• Established Standard of TTM training centers & set up 
certified training centers

• Developed training course for TTM doctors to be qualified 
trainers in clinical practice

• Train junior & senior TTM students to conduct  researches 
to study the practice of folk healers & TTM doctors in their 
communities  to compile indigenous medicine knowledge of 
the country.



Activities to strengthen knowledge & 
potential of practitioners & personnel

Post-graduate training & continuing education

• Teleconference for continuing education training 

• 2014 - 5 universities offer M.S. and /or Ph.D. courses in 
TTM or applied TTM

• Scholarship for DTAM staffs to study for MS/PhD in 
Thailand & abroad

• Developed training course for TTM assistants to be 
qualified to take licensing exam to be TTM doctors



Challenges facing integrative 
medicine in Thailand

1. More clinical trials on traditional/herbal medicines are 
needed to provide evidence base to support their use in 
integrative care.

2. More academic institutions for integrative medicine must 
be established.

3. Suitable research methodology needs to be developed to 
evaluate clinical benefit of mind-body therapy, especially 
for the care of cancer patients (not just looking at 
therapeutic efficacy of traditional medicinal preparation 
only).



Expectations for the next decade

1. People are self-reliant in health care based on their health literacy 
and the use of Thai traditional household remedies in the medicine 
box

2. People have the right to choose TTM services equally provided in 
the health care system, and the quality of TTM services meets the 
standards and is well accepted as a valuable national traditional 
heritage

3. Thai herbal health products contribute to the strength and the 
stability of Thai economy.

4. Thai traditional medicine is recognized by all Thais as a valuable 
heritage of Thai wisdom of health care.



Thank you


