เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธกี ารแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยของผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2556 นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศสภาการแพทย์ แ ผนไทย เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
และกรรมวิธีการแพทย์แ ผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556”
ข้อ 2 เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3
พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

เกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์ แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย
คณะกรรมการสภาการแพทย์ แผนไทย
ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. 2556
อนุมตั ิในการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562
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เกณฑ์ มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์ แผนไทย
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย
คณะกรรมการสภาการแพทย์ แผนไทย
ตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพการแพทย์ แผนไทย พ.ศ. 2556
--------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดเกณฑ์มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ผูป้ ระกอบวิชาชี พ
การแพทย์แผนไทย เพื่อเป็ น การควบคุม กากับ ดูแลการให้บริ การของผูป้ ระกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทย
ตามมาตรา 8 (2) แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการการประกอบ
วิ ช าชี พ การแพทย์แ ผนไทยได้จ ัด ท าเกณฑ์ ม าตรฐานผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์แ ผ นไทย อัน เป็ น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งความรู ้ ความสามารถทางวิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ตามข้อ 12 (5) (ก) ของข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยองค์ประกอบ คุ ณสมบัติ และวิธีการได้มา
และอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการการประกอบวิ ช าชี พ การแพทย์แ ผนไท ย พ.ศ. 2562 โดย
ความเห็ นชอบของคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุ มครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
2562
ค าจ ากัด ความที่ เ กี่ ย วข้อ ง มี ค วามหมายตามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ การแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2556 ตามมาตรา 3 มีดงั นี้
“การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บาบัด
รั ก ษา หรื อป้ องกันโรค หรื อการล่ ง เสริ ม และฟื้ นฟู สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ การผดุ งครรภ์ก ารนวดไทยและ
ให้หมายความรวมถึง การเตรี ยมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่ องมือทางการแพทย์
ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู ้หรื อตาราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสื บต่อกันมา
“วิช าชี พ การแพทย์แ ผนไทย” หมายความว่า วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วกับ การประกอบวิ ช าชี พ การแพทย์
แผนไทย และการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์
“การประกอบวิช าชี พ การแพทย์แผนไทย” หมายความว่า การประกอบวิช าชี พ ที่ ก ระท าหรื อ
มุ่งหมายจะกระทาต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะนา การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบาบัดโรค การรักษาโรค
การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มและการฟื้ นฟูสุขภาพ โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย
การผดุ งครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และองค์ความรู ้ ด้านอื่ นตามที่ รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนด โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยซึ่ งถ่ ายทอดหรื อพัฒนา
สื บต่อกันมา ตามตาราการแพทย์แผนไทยหรื อจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
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“การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์” หมายความว่า การประกอบวิชาชี พ การแพทย์
แผนไทย โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การแพทย์ซ่ ึ งศึกษาจากสถานศึกษา ที่สภา
การแพทย์แ ผนไทยรั บ รอง รวมทั้ง การประยุ ก ต์ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ทั้งนี้ ตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทย
“กรรมวิ ธี ก ารแพทย์แ ผนไทย” หมายความว่ า กรรมวิ ธี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การแพทย์แ ผนไทย
ที่สภาการแพทย์แผนไทยกาหนดหรื อรับรอง แล้วแต่กรณี
“เวชกรรมไทย” หมายความว่า การตรวจ การวิ นิ จ ฉัย การบ าบัด การรั ก ษา การป้ อ งกัน โรค
การส่ ง เสริ ม และการฟื้ นฟูสุข ภาพ รวมถึ ง การผดุ งครรภ์ไ ทย เภสั ช กรรมไทย และการนวดไทย ทั้งนี้
ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
“เภสั ช กรรมไทย” หมายความว่ า การกระท าในการเตรี ยมยา การผลิ ต ยา การประดิ ษ ฐ์ ย า
การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุ งยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของ ผูป้ ระกอบ
วิช าชี พ การแพทย์แ ผนไทยหรื อ ผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์แ ผนไทยประยุ ก ต์แ ละการจัด จ าหน่ า ยยา
ตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
“การผดุงครรภ์ไทย” หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบาบัด การรักษา การส่ งเสริ ม สุ ขภาพ
หญิงมีครรภ์ การป้ องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทาคลอด การดูแล การส่ งเสริ ม
และการฟื้ นฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
“การนวดไทย” หมายความว่ า การตรวจ การวิ นิ จ ฉั ย การบ าบัด การรั ก ษา การป้ อ งกัน โรค
การส่ งเสริ มและการฟื้ นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์
แผนไทย
“การแพทย์พ้นื บ้านไทย” หมายความว่า การตรวจ การวินิจฉัย การบาบัด การรักษา การป้ องกันโรค
ก ารส่ งเส ริ มแล ะ ก ารฟื้ นฟู สุ ขภาพ โดย ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ซึ่ งสื บทอดกั น มาใ นชุ มช นท้ อ ง ถิ่ น
ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
เกณฑ์ มาตรฐานและกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
1. มาตรฐานด้ านพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่ งวิชาชี พ
1.1 การรักษาเกียรติและธารงคุณค่ าแห่ งวิชาชี พ (ภาคผนวก ข้อ 1)
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยพึงมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.1.1 มีคุณธรรมและจริ ยธรรมที่เหมาะสมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1.1.2 ด ารงตนให้ ส มควรในสั ง คมโดยรวม เคารพต่ อ กฎหมายของบ้า นเมื อ ง และ
ไม่ประพฤติหรื อกระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
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1.1.3 วิช าชี พ การแพทย์แผนไทย การโฆษณาการประกอบวิชาชี พ การแพทย์แผนไทย
การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน การทดลองในมนุ ษย์ การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสถานที่ทาการ
ประกอบวิชาชี พ และการปฏิ บตั ิ การใด ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับวิชาชี พ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสภาการแพทย์
แผนไทย ว่าจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
1.1.4 พัฒนาความรู ้ ความสามารถทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง สามารถพัฒนาความรู ้ ทักษะ
เจตคติ และพฤติกรรมในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูป้ ่ วยและสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1) ก าหนดความต้ อ งการในการเรี ยนรู ้ ข องตนเองได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก
ด้านที่จาเป็ น
2) วางแผนและแสวงหาวิ ธี ก ารสร้ า งและพัฒ นาความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
3) เข้าร่ วมกิ จกรรมเพื่อแสวงหาและแลกเปลี่ ยนความรู ้ ฝึ กทักษะ รวมทั้งพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
4) ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งมีวจิ ารณญาณในการประเมินข้อมูล
5) ประยุกต์ความรู ้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ได้อย่างเหมาะสม
6) ตระหนักถึ งความสาคัญของการพัฒนาคุ ณภาพงาน การสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่
จากการปฏิบตั ิงานประจาวันและการจัดการความรู ้
1.1.5 ซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็ นที่ไว้วางใจต่อผูป้ ่ วยและสังคม
1.1.6 มีบุคลิกภาพอันเป็ นที่น่าศรัทธา
1.1.7 รับผิดชอบต่อผูป้ ่ วย การนัดหมาย และงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.1.8 แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริ การสุ ขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในทุกระดับ
1.2 การคานึงผู้ป่วย ให้พิจารณาถึ งคาประกาศสิ ทธิ ผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการคานึ งถึ ง
ประโยชน์และความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ การให้ความจริ งแก่ ผูป้ ่ วย รั กษาความลับ และเคารพ
ในสิ ทธิ ผปู ้ ่ วย และปกป้ องและพิทกั ษ์สิทธิ ประโยชน์ผปู ้ ่ วย เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ผูป้ ่ วย
หรื อผูร้ ั บบริ การให้ได้รับการปกป้ องจากการถู กทาร้ ายด้านร่ างกาย จิ ตใจ สังคม และมี ระบบที่ พร้ อมต่อ
การตอบสนองเมื่อผูป้ ่ วยขอใช้สิทธิ์ อนั พึงมีพึงได้
1.3 ทักษะการสื่ อสารและการสร้ างสั มพันธภาพ
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การแพทย์แผนไทยจาเป็ นต้อ งตระหนัก ถึ งความส าคัญ และมี ค วามสามารถ
ในการติดต่อสื่ อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั ผูป้ ่ วย ญาติผปู ้ ่ วย เพื่อนร่ วมงาน และผูเ้ กี่ยวข้องดังต่อไปนี้
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1.3.1 หลักการสาคัญของการสื่ อสาร
1) ตระหนักถึ งปั จจัยของผูส้ ื่ อสารที่ อาจส่ งผลต่อการสื่ อสาร เช่ น สภาพร่ างกาย
จิตใจ และอารมณ์ พฤติกรรม ภูมิหลัง อาทิ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่ อรวมถึง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการสื่ อสาร
2) สามารถสื่ อสารด้วยภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษากาย รวมทั้งใช้สื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
3) มีทกั ษะในการรับรู ้ และให้ขอ้ มูลโดยผ่านวิธีการสื่ อสารต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ
และคานึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม
4) สามารถให้ขอ้ มูลทางการแพทย์ นาเสนอด้วยวาจา อภิปราย ในที่ประชุมเขียนรายงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3.2 การสื่ อสารกับผู้ป่วย
1) มี ท กั ษะในการรั บ ฟั ง ปั ญหา เข้า ใจความรู ้ สึ ก และความวิตกกังวลของผูป้ ่ วย
อีกทั้งสามารถตอบคาถาม อธิ บายให้คาปรึ กษาและคาแนะนาอย่างเหมาะสม
2) มีทกั ษะในการสัมภาษณ์และซักประวัติผปู ้ ่ วย ใช้ศพั ท์และภาษาที่ผปู ้ ่ วยเข้าใจได้
3) เปิ ดโอกาสให้ ผู ้ ป่ วยมี ส่ วนร่ วมในการตั ด สิ นใจได้ อ ย่ า งเหมาะสม
แสดงความเห็นอกเห็นใจ เอื้ออาทร ให้ความมัน่ ใจ และให้กาลังใจแก่ผปู ้ ่ วย
4) สามารถขอความยิ น ย อมในการรั ก ษ าพยาบาล จากผู ้ ป่ วย รวมทั้ ง
สร้างความมัน่ ใจในเรื่ องการคงความลับของผูป้ ่ วย
5) มี ท กั ษะการสื่ อสารในสถานการณ์ เฉพาะ เช่ น การโน้ม น้า วให้ผูป้ ่ วยเข้า ใจ
ในกรณี ไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ยาหรื อหัตถการ
1.3.3 การสื่ อสารกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
1) สามารถสื่ อสารกับ ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้อย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพ โดยคงความสมดุ ล
ระหว่างการเปิ ดเผยข้อมูลกับการรักษาความลับของผูป้ ่ วย
2) มีทกั ษะในการถ่ายทอดความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
3) สามารถจัดทาบันทึกทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ และเอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
4) สามารถสื่ อสารเพื่อการส่ งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสม

2. มาตรฐานวิชาชี พด้ านความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ภาคผนวก ข้ อ 2 )
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2.1 ความรู้ ความสามารถวิทยาศาสตร์ การแพทย์พืน้ ฐาน
มี ค วามรู ้ ค วามสามารถวิทยาศาสตร์ การแพทย์พ้ื นฐานเพื่ อประกอบการสื่ อสารและการค้นคว้า
ความรู ้ เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อการประยุกต์ในการตรวจวินิจฉัยและบาบัดรักษาผูป้ ่ วย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชี พ ตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย (ภาคผนวกข้ อ 2)
มีความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทย กล่าวคือ การประกอบวิชาชี พ
ที่กระทาหรื อมุ่งหมายจะกระทาต่อมนุษย์ เกี่ยวกับการแนะนา การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรค
การบาบัดโรค การรักษาโรค การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถ และ
ทักษะทางวิชาชีพทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
2.2.1 ความรู ้ ความสามารถ และทัก ษะทางวิช าชี พ ตามกรรมวิธี ก ารแพทย์แ ผนไทย
ด้านเวชกรรมไทย (ภาคผนวกข้อ 2.1)
สามารถนาความรู ้ทางการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เพื่อนาไปใช้ในการตรวจ
การวินิจฉัย การบาบัด การรั กษา การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มและการฟื้ นฟู สภาพ รวมถึ งการผดุ งครรภ์ไทย
เภสัชกรรมไทย การนวดไทย ทั้งนี้ดว้ ยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
2.2.2 ความรู ้ ความสามารถ และทัก ษะทางวิช าชี พ ตามกรรมวิธี ก ารแพทย์แ ผนไทย
ด้านเภสัชกรรมไทย (ภาคผนวกข้อ 2.2)
สามารถน าความรู ้ ท างการแพทย์แ ผนไทย ด้า นเภสั ช กรรมไทย เพื่ อ ไปใช้ใ น
การเตรี ยมยา ผลิตยา ประดิษฐ์ยา เลือกสรรยา ควบคุมและประกันคุณภาพยา ปรุ งยาและจ่ายยาตามใบสัง่ ยาของ
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การแพทย์แผนไทยหรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พ การแพทย์แผนไทยประยุก ต์ ด้วยกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทย และการจัดจาหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ทั้งนี้ดว้ ยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
2.2.3 ความรู ้ ความสามารถ และทัก ษะทางวิ ช าชี พ ตามกรรมวิ ธี ก ารแพทย์ไ ทย
ด้านการผดุงครรภ์ไทย (ภาคผนวกข้อ 2.3)
สามารถนาความรู ้ ทางการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุ งครรภ์ไทย เพื่อไปใช้ใน
การตรวจ การวินิจฉัย การบาบัด การรักษา การส่ งเสริ มสุ ขภาพหญิงมีครรภ์ การป้ องกันความผิดปกติในระยะ
ตั้งครรภ์และระยะคลอด การทาคลอด การดูแล การส่ งเสริ มและการฟื้ นฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะ
หลังคลอด ทั้งนี้ดว้ ยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
2.2.4 ความรู ้ ความสามารถ และทัก ษะทางวิช าชี พ ตามกรรมวิธี ก ารแพทย์แ ผนไทย
ด้านการนวดไทย (ภาคผนวกข้อ 2.4)
สามารถนาความรู ้ ทางการแพทย์แ ผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่ อนาไปใช้ใ น
การตรวจ วินิจฉัย บาบัด รักษา ป้ องกันโรค ส่ งเสริ มและฟื้ นฟูสภาพ โดยใช้องค์ความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย
ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
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สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ และการนวดไทย
จาเป็ นปฏิบตั ิตนตามกระบวนการดูแลผูป้ ่ วยตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยเพื่อนาความรู ้ ความสามารถที่มี
นาไปใช้การให้ตรวจ วินิจฉัย รักษา อย่างครบวงจร (ภาคผนวก 3)
2.3 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับองค์ ความรู้ อื่นเพื่อสร้ างทักษะของแพทย์ แผนไทยทีด่ ี
2.3.1 ปั จจัยที่มีผลต่อสุ ขภาพและความเจ็บป่ วย ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และอาชีพ
2.3.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
2.3.3 มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในด้า นวิชาการ สามารถเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เพื่ อการศึ กษา
พัฒนาและการวิจยั องค์ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทย โดยใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวิจยั
2.3.4 ศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ ความรู ้ พ้ืนฐานทางสังคมศาสตร์ มานุ ษยวิทยาและ
พฤติกรรมศาสตร์ ที่จาเป็ นสาหรั บการเสริ มสร้ างเจตคติ และความเข้าใจต่อเพื่อนมนุ ษย์และสังคม ระบบ
คุ ณภาพ รวมถึ ง เรื่ องความปลอดภัย ของผูป้ ่ วย และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ หลัก การบริ หารงาน
ด้านการแพทย์ และสาธารณสุ ข
3. มาตรฐานวิชาชีพด้ านงานบริการการแพทย์แผนไทย (ภาคผนวกข้ อ 3)
3.1 มีความรู้ เกีย่ วกับมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทย
ผูป้ ระกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทยจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานงานบริ การการแพทย์แผนไทย
ตามบริ บ ทของสถานที่ และหน่ วยงานที่ ผูป้ ระกอบวิช าชี พ การแพทย์แผนไทยประกอบวิช าชี พ อยู่ และ
สามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานบริ การสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนให้ได้รับบริ ก ารการแพทย์แผนไทยที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัย ดังนี้
3.1.1 กรณี ป ฏิ บ ัติ ง านในสถานบริ การสาธารณสุ ข ของรั ฐ ให้ ป ฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) และ/หรื อ
เกณฑ์มาตรฐานและรับรองการพัฒนาและรับรองคุ ณภาพงานการแพทย์แผนไทย และ/หรื อเกณฑ์อื่น ๆ
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็ นผูก้ าหนด และผ่านความเห็นชอบจากสภาการแพทย์
แผนไทย
3.1.2 กรณี ปฏิ บตั ิงานในสถานพยาบาลภาคเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ โดยสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
เป็ นผูก้ าหนด และผ่านความเห็นชอบจากสภาการแพทย์แผนไทย
3.1.3 กรณี ปฏิบตั ิงานในสถานที่ผลิต ขาย หรื อนาหรื อสั่งยาแผนไทยเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็ นผูก้ าหนด และ
ผ่านความเห็นชอบจากสภาการแพทย์แผนไทย
3.2 มีความรู้ เกีย่ วกับการสร้ างเสริมสุ ขภาพและระบบบริบาลสุ ขภาพแบบองค์ รวม
3.2.1 มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ระบบบริ บาลสุ ขภาพ และการดูแล
รักษาสุ ขภาพด้วยหลักธรรมานามัย
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3.2.2 สามารถให้การบริ บาลสุ ขภาพแบบองค์รวมในระดับบุคคล และเชื่ อมโยงไปสู่ ระดับ
ชุมชนและสังคม

-----------------------------------------------------
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ภาคผนวก
ประกอบเกณฑ์ มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย
-----------------------------------------------------

ผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยต้องมีความรู ้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยเพื่อแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพของผูป้ ่ วยและประชาชน คือ
1. มีความรู้ เกีย่ วกับคุณธรรมและจริยธรรมทีเ่ หมาะสมของผู้ประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย
การรักษาเกี ยรติและธารงคุณค่าแห่ งวิชาชี พเป็ นสิ่ งที่ปรากฏจากเอกสารตารับตาราการแพทย์แผน
ไทยตั้ง แต่ ด้ งั เดิ ม เนื่ องจากบู รพาจารย์ต้ งั แต่อดี ตได้ใ ห้ข ้อคิ ดทางปฏิ บตั ิ ตนและคุ ณธรรมและจริ ยธรรม
ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งแพทย์แผนไทยทุ กคนจาเป็ นต้องควรศึ กษาและทบทวนการปฏิ บ ตั ิ ตนอยู่อย่า งสม่ า เสมอ
ดังต่อไปนี้
1.1 จรรยาแพทย์ ของพระยาวิชยาธิบดี (กล่อม)
จรรยาแพทย์เป็ นส่ วนหนึ่ งของคัมภีร์ฉนั ทศาสตร์ ซึ่ งลิขิตไว้เป็ นกาพย์ยานี 11 จานวน 111 บท
เกี่ ยวข้องกับข้อวัตรปฏิ บตั ิด้ งั เดิ มของแพทย์ในสมัยก่อนที่จะต้องปฏิ บตั ิ เป็ นวิถีแห่ งการแพทย์แนวพุทธที่เน้น
การแพทย์เชิ งมนุ ษยธรรมและอุ ทิ ศตนเพื่อเกื้ อกูลผูค้ นให้พน้ โรคภัยเป็ นการดาเนิ นชี วิตตามค าครู ผูส้ ั่งสอน
ตลอดชีวติ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ส รุ ป ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ พ ท ย์ ที่ จ ะ ส ร้ า ง บ า ป ก ร ร ม แ ล ะ สิ่ ง ที แ พ ท ย์ ค ว ร ก ร ะ ท า 14 ป ร ะ ก า ร
จากจรรยาแพทย์ ของพระยาวิชยาธิบดี (กล่ อม)
แพทย์ ทจี่ ะสร้ างบาปกรรม
สิ่งทีแ่ พทย์ ควรกระทา
1. เป็ นแพทย์ผรู ้ ักษาไม่มีความรู ้พระคัมภีร์
1. ดารงและสมาทานศีลห้าและศีลแปดสม่าเสมอ
2. รู ้แต่ยา แล้วอวดตน แต่รักษาโรคไม่หาย
2. ยึดมัน่ ในไตรสรณคมน์ (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์)
3. พูดปด พูดเท็จ
หรื อเคารพในหลักธรรมทางศาสนา
4. โอ้อวดตนเองว่ามีความสามารถในการรักษาโรค
3. ไม่โลภและเห็นแก่ลาภ ไม่หลงในมารยา
5. กีดกันแพทย์ผอู ้ ื่นไม่ให้รักษาคนไข้ของตน
4. ไม่ข่มขู่ให้ผปู ้ ่ วยตกใจกลัวว่าเป็ นโรคที่รุนแรง
6. แกล้งบอกอาการโรคให้แก่ผปู ้ ่ วยเกินความจริ ง
5. ข่มใจอดกลั้นไม่ให้เกิดโทสะ เพราะจะทาให้คนไข้กลัว
7. หลอกผูป้ ่ วยให้หลงเชื่อตนเพราะต้องการลาภ
แพทย์มากขึ้น
8. ไปหาผูป้ ่ วยเอง โดยที่ไม่มีใครเชิญให้รักษา
6. ไม่รักษาคนไข้ดว้ ยความลุ่มหลงในกามราคะ
9. โอ้อวดสรรพคุณยาของตน
7. ไม่คิดผูกพยาบาท
10. ลุ่มหลงมัวเมาในกาม
8. ไม่ ล ังเลสงสั ยอาการป่ วย แล้วรั กษาคนไข้แบบผิ ด ๆ
11. รักษาผูป้ ่ วยด้วยอารมณ์ ไม่อ่อนโยน
9. ไม่คิดฟุ้งซ่าน เมื่อเห็นแน่ชดั แล้วว่าเป็ นโรคอะไร ให้รีบ
12. ไม่ ช่ ว ยผู ้ป่ วยอนาถา เพราะสิ้ น เปลื อ งค่ า ยาค่ า รั ก ษา วางยาแก้ไขทันที
13. ถือตนและดูหมิ่นแพทย์ที่อายุนอ้ ยกว่าตน ซึ่ งอาจมีความรู ้ 10. ไม่ซึมเซาง่วงเหงา จิตใจท้อถอย
ความสามารถมากกว่า
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14. รั กษาโรคโดยโดยไม่ ไ ตร่ ต รองสมุ ฎ ฐานการเกิ ดโรคที่ 11. ลดความถือดีในตัวตน หากรู ้ตวั ว่ามีความรู ้นอ้ ยไม่ควร
ศึกษามาให้รอบด้าน ครบถ้วน
รี บร้อนรักษาด้วยวิธีที่ยงุ่ ยากเกินกาลังแพทย์
12. เรี ยนรู ้ดว้ ยความนอบน้อมอยูเ่ ป็ นนิจ ทั้งจากครู ผูร้ ู ้ และ
คัมภีร์ตาราต่าง ๆ
13. ตรึ กตรองอย่ า งรอบคอบในการพิ จ ารณาโรค
และวางยา
14. ละอายเกรงกลัวต่อบาป

1.2 แพทยาลังการ
แพทยาลังการ กล่าวถึ งหลักคุ ณธรรมสาหรั บแพทย์สาหรับการครองตนและหลักปฏิ บตั ิ
ของแพทย์ต่อผูป้ ่ วย ซึ่ งสามารถใช้เป็ นประโยชน์สาหรับแพทย์ในปั จจุบนั ซึ่ งประพันธ์โดยพระยาพิษณุ
ประสาทเวช (หมอคง) สามารถสรุ ปได้ท้ งั สิ้ น 12 ข้อ คือ
1.2.1 มี เ มตตาต่ อ ผู้ ป่ วย ด้ว ยผู ้ป่ วยมี ค วามทุ ก ข์เ วทนาคิ ด หวัง ที่ จ ะเอาหมอเป็ นที่ พ่ ึ ง
หมอไปถึ งก็ดีใจอยากฟั งคาอธิ บายของหมอที่จะช่ วยเป็ นธุ ระชี้ แจงอาการโรคของตน ถ้าหมอนั้นเป็ นผูม้ ี
เมตตาปรานีให้ผปู ้ ่ วยเป็ นที่ชื่นชมยินดีแล้ว ความสุ ขโสมนัสก็จะบังเกิดมีแก่ผปู ้ ่ วย เป็ นทางที่จะบรรเทาไข้ใจ
ให้หมดหรื อน้อยลงไปได้ และจะเชื่อฟังถ้อยคาของหมอผูน้ ้ นั ด้วย
1.2.2 ไม่ เห็นแก่ ลาภ ถ้าหมอเป็ นคนมี ความโลภเห็ นแก่ลาภ ไข้พอจะหายได้ในไม่ช้า วัน
แกล้งหน่วงเหนี่ ยวไว้ให้หายช้าหรื อไข้เป็ นอย่างไม่น่าตกอกตกใจ ก็บอกไปเสี ยอย่างหนึ่ ง เพื่อให้เจ้าของไข้
ตกใจหรื อคิดอุบาย แต่จะได้ค่ายา ค่าป่ วยการให้มากด้วยประการใดๆ เล่ห์ประการหนึ่ งว่าจะทานาค้าขาย
บนหลังผูป้ ่ วย เอามัง่ มีเสี ยทีเดียว ไม่คิดเผือ่ ที่จะให้ความสุ ขแก่เพื่อนบ้านฐานถิ่น ฉะนั้นแล้วใครเล่าจะเคารพ
นับถือเพราะฉะนั้น หมอจึงควรเป็ นคนไม่เห็นแก่ลาภ
1.2.3 ไม่ เป็ นคนโอ้ อวด ผู ้ที่ แสดงถ้อยค าโอ้อวดให้ เกิ นกว่ าความรู ้ ข องตน ย่ อมเป็ นข้อ
หมิ่นประมาทของคนทั้งหลาย
1.2.4 ไม่ ปิดบังความเขลาของตนไว้ ถ้าไปพบปะคนไข้ที่ตนไม่เคยรักษา หรื อความรู ้ ของ
ตนไม่เพียงพอที่จะรักษาได้ ก็พึงให้เจ้าของไข้เขารู ้เสี ยแต่ตน้ มือ เพื่อเขาจะได้ไปหาหมออื่นรักษาถ้าจะให้ดี
ตนรู ้วา่ ใครรักษาได้ บอกแนะนาเขาด้วย
1.2.5 ไม่ ปิดบั งความดี ของผู้ อื่ น เมื่ อได้ยินได้ฟั งเขาสรรเสริ ญคุ ณวิชาของผูอ้ ื่ นควรท า
อัธยาศัยชื่นชมสรรเสริ ญตามเมื่อผูน้ ้ นั ทราบอัธยาศัยของเราดังนี้ ย่อมมีจิตรักใคร่ จะเป็ นมิตรกับเราบ้าง
1.2.6 ไม่ หวงกันลาภผู้อื่น เมื่อตนเป็ นหมอไปรักษาไข้ เห็ นแล้วว่าแต่ลาพังผูเ้ ดี ยวจะทาการ
ไม่ถนัด ควรหาผูอ้ ื่นที่มีความรู ้มาช่ วย เช่นตนเป็ นหมอยาจะต้องหาหมอนวดมาอีกทางหนึ่ ง แต่ครั้นจะให้เป็ น
เช่นนั้นก็กลัวว่าลาภที่ตนจะได้น้ นั ต้องแบ่งส่ วนให้ผอู ้ ื่นไปเสี ย นี่เป็ นข้อที่ทาอันตรายให้แก่คนไข้ หมอไม่ควร
คิดเช่นนี้
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1.2.7 ไม่ ลุอานาจและอคติท้ งั 4 เช่น ฉันทาคติ คือ ความรักใคร่ พอใจ โทสาคติ คือ ความโกรธ
ภยาคติ คือ ความกลัว และโมหาคติ คือ ความหลง
1.2.8 ไม่ หวั่ น ไหวด้ วยโลกธรรม ลาภผลที่ จ ะได้ ห รื อไม่ ไ ด้ ไ ม่ มี ก็ ดี ความนิ น ทา
ความสรรเสริ ญก็ดี มีศกั ดิ์ศรี ก็ดี หรื อปราศจากศักดิ์ศรี ก็ดี ความทุกข์ความสุ ขเหล่านี้ มาถึงตน ก็ให้มีอธั ยาศัย
หนักแน่น มัธยัสถ์เป็ นปานกลาง ไม่ทาความกระวนกระวายขวนขวาย ยินดียนิ ร้ายเดือดร้อนราคาญ
1.2.9 มีหิริโอตตัปปะ ละอายสะดุง้ กลัวต่อบาป ละเว้นจากวิหิงสาพยาบาท อาฆาตเวรต่อบุคคลอื่น
1.2.10 ไม่ เป็ นคนเกียจคร้ านและมักง่ าย ตั้งใจอุตสาหะทาการรักษาพยาบาลไข้โดยเต็มกาลัง
ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาโดยถี่ถว้ น สิ่ งที่ยงั ไม่รู้ก็หมัน่ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู ้ใส่ ตน
1.2.11 มี โยนิ โสมนะสิ ก าร ตรึ ก ตรองในใจให้แยบคาย จะตรวจอาการโรคก็ ตรวจด้ว ย
ความพินิจพิเคราะห์เหตุผลโดยรอบ
1.2.12 ไม่ เป็ นคนมีสันดานประกอบด้ วยความมัวเมา เป็ นต้นว่า เสพสุ รา สู บกัญชายาฝิ่ น
ระเริ งหลงไปในการพนันต่างๆ
1.3 พระคัมภีร์วรโยคสาร
พระคัมภีร์วรโยคสาร กล่าวถึง องค์แห่งแพทย์ 30 ประการ มีส่วนที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของแพทย์ที่ดี
และลักษณะของผูพ้ ยาบาลคนไข้ที่ดี ดังนี้
1.3.1 อภิสังคสั มปั ตติลักษณะ กล่าวถึ งลักษณะของแพทย์ที่ดี 4 ประการ คือ ได้ศึกษาหา
ความรู ้ อย่า งกว้า งขวาง ไม่ ยึดติ ดวิช าของครู บ าอาจารย์ท่ า นใดท่ า นหนึ่ ง ได้ศึ ก ษาวิชาแพทย์ที่ ได้เรี ย นรู ้
มีความชัดเจน ฉลาดในกิริยาที่จะรักษาโรคต่าง ๆ และไม่หลงแก่ลาภ มีกาย วาจา และใจบริ สุทธิ์
1.3.2 ปริจาริกสั มปัตติลักษณะ กล่าวถึงลักษณะของผูพ้ ยาบาลไข้ที่ดี 4 ประการ คือ มีสติปัญญา
แสวงหายาได้โดยเร็ ว มีใจรักสนิ ทในคนไข้ มีความเมตตาที่จะให้ผูป้ ่ วยหายจากโรค และมีความเอาใจใส่
ดูแลคนไข้ให้กินยาทุกเวลา
1.4 จรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พของผู้ประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย
ในการอยู่ร่วมกันของบุคคลในสังคมโดยทัว่ ไปจาเป็ นต้องใช้คุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ น
ข้อควรปฏิ บตั ิ ในสังคม อย่างไรก็ตามสังคมของผูป้ ระกอบวิชาชี พต่าง ๆ เพื่อเป็ นการรั กษาและส่ งเสริ ม
เกี ยรติ คุณ ชื่ อเสี ยง และฐานะของสมาชิ กผูร้ ่ วมวิชาชี พ จึ งจาเป็ นต้องมี การกาหนดจรรยาบรรณวิช าชี พ
เพื่อเป็ นประมวลความประพฤติให้ปฏิบตั ิตาม สภาการแพทย์แผนไทยได้อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 24 (4)
(ฏ) ประกอบมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติวิชาชี พการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ในการออกข้อบังคับสภา
การแพทย์แผนไทย ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ งวิชาชี พการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดได้ให้
แพทย์แผนไทยเห็ นถึ งความสาคัญกับการปฏิ บตั ิตนให้ถูกต้องเหมาะสมและไม่ให้เป็ นเหตุให้เสื่ อมเกี ยรติ
แห่ ง วิ ช าชี พ การเคารพกฎหมายบ้า นเมื อ ง และการทดลองในมนุ ษ ย์ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการว่าด้วยจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ดว้ ย ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 7 หมวด ดังนี้
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 หมวด 1 หลักทัว่ ไป
 หมวด 2 การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 หมวด 3 การโฆษณาการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 หมวด 4 การปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมวิชาชีพ
 หมวด 5 การปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่ วมงาน
 หมวด 6 การทดลองในมนุษย์
 หมวด 7 การปฏิบตั ิตนเกี่ยวกับสถานที่ทาการประกอบวิชาชีพ
โดยสรุ ปแล้วแพทย์แผนไทยต้องมีคุณธรรมจริ ยธรรมประจาใจ ปฏิ บตั ิตนสอดจรรยาบรรณแห่ ง
วิ ช าชี พ ของผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ การแพทย์แ ผนไทย และหมัน่ พัฒ นาพัฒ นาความความรู ้ ค วามสามารถ
ทางวิ ช าชี พ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง หมั่น พัฒ นาตนเองสม่ า เสมอทั้ง การศึ ก ษาด้ว ยตนเองหรื อ แลกเปลี่ ย นรู ้ ก ับ
ผูม้ ีประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการประกอบวิชาชี พให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แม้วา่ คาสอนเหล่านี้ มีที่มาจาก
บูรพาจารย์เป็ นระยะเวลายาวนาน แต่ยงั สามารถประยุกต์ใช้ได้เสมอ
1.5 คาประกาศสิ ทธิผ้ ูป่วย
แพทย์แผนไทยควรตระหนัก และให้ความคุ ้มครองสิ ทธิ ผูป้ ่ วย (Patient’s Right) โดยมี
สาระสาคัญให้ค านึ งถึ ง ประโยชน์ และความปลอดภัย ของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญ ให้ความจริ ง แก่ ผูป้ ่ วย รั กษา
ความลับ และเคารพในสิ ทธิของผูป้ ่ วย และปกป้องและพิทกั ษ์สิทธิประโยชน์ของผูป้ ่ วย จากคาประกาศสิ ทธิ
ผูป้ ่ วย ได้แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ่ วยจะต้องได้รับการคุม้ ครองตามคาประกาศสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยขององค์กรวิชาชี พและ
กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อเป็ นหลักประกันว่าแพทย์แผนไทยที่ปฏิบตั ิงานมีความตระหนักและทราบบทบาท
ของตนในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ผปู ้ ่ วยอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามสภาพของผูป้ ่ วยหรื อผูร้ ับบริ การเพื่อให้
เกิ ด สวัส ดิ ภ าพและความปลอดภัย แก่ ผู ้ป่ วยหรื อผู ้รั บ บริ ก ารให้ ไ ด้ รั บ การปกป้ อ งจากการถู ก ท าร้ า ย
ด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และมีระบบพร้อมที่จะตอบสนองเมื่อผูป้ ่ วยขอใช้สิทธิ ซึ่ งประกอบด้วย 9 ข้อ ดังนี้
1.5.1 ผูป้ ่ วยทุกคนมีสิทธิ ข้ นั พื้นฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุ ขภาพ
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ จากผู ป้ ระกอบวิ ช าชี พ ด้า นสุ ข ภาพโดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บ ัติ ต ามที่ บ ัญ ญัติ ไ ว้ใ น
รัฐธรรมนูญ
1.5.2 ผูป้ ่ วยที่ ข อรั บ การรั ก ษาพยาบาลมี สิ ทธิ ไ ด้รับทราบข้อมู ล ที่ เป็ นจริ งและเพี ย งพอ
เกี่ ยวกับการเจ็บป่ วย การตรวจ การรักษา ผลดี และผลเสี ยจากการตรวจ การรักษาจากผูป้ ระกอบวิชาชี พ
ด้านสุ ขภาพ ด้วยภาษาที่ ผูป้ ่ วยสามารถเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ผูป้ ่ วยสามารถเลื อกตัดสิ นใจในการยินยอมหรื อ
ไม่ยินยอม ให้ผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสุ ขภาพปฏิ บตั ิ ต่อตน เว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉิ น อันจาเป็ นเร่ งด่ วนและ
เป็ นอันตรายต่อชีวติ
1.5.3 ผู ป้ ่ วยที่ อ ยู่ใ นภาวะเสี่ ย งอัน ตรายถึ ง ชี วิ ต มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การช่ ว ยเหลื อ รี บ ด่ ว นจาก
ผูป้ ระกอบวิช าชี พ ด้า นสุ ข ภาพโดยทัน ที ตามความจ าเป็ นแก่ ก รณี โดยไม่ ต้องค านึ ง ว่า ผูป้ ่ วยจะร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือหรื อไม่
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1.5.4 ผูป้ ่ วยมีสิทธิได้รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผูใ้ ห้การรักษาพยาบาลแก่ตน
1.5.5 ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ขอความเห็นจากผูป้ ระกอบวิชาชี พด้านสุ ขภาพอื่นที่มิได้เป็ นผูใ้ ห้การ
รักษาพยาบาลแก่ตน และมีสิทธิ ในการขอเปลี่ยนผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพหรื อเปลี่ยนสถานพยาบาลได้
ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสิ ทธิการรักษาของผูป้ ่ วยที่มีอยู่
1.5.6 ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ได้รับการปกปิ ดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผูป้ ่ วยจะให้ความยินยอมหรื อ
เป็ นการปฏิ บ ัติ ต ามหน้า ที่ ข องผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้า นสุ ข ภาพ เพื่ อ ประโยชน์ โ ดยตรงของผูป้ ่ วยหรื อ
ตามกฎหมาย
1.5.7 ผูป้ ่ วยมี สิทธิ ได้รับทราบข้อมู ลอย่างครบถ้วนในการตัดสิ นใจเข้าร่ วมหรื อถอนตัว
จากการเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมหรื อผูถ้ ูกทดลองในการทาวิจยั ของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสุ ขภาพ
1.5.8 ผูป้ ่ วยมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน
เวชระเบียนเมื่อร้ องขอตามขั้นตอนของสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ ขอ้ มูลดังกล่าวต้องไม่เป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ
หรื อข้อมูลข่าวสารส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่น
1.5.9 บิดา มารดา หรื อผูแ้ ทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิ แทนผูป้ ่ วยที่เป็ นเด็กอายุยงั ไม่เกิน
สิ บแปดปี บริ บูรณ์ ผูบ้ กพร่ องทางกายหรื อจิต ซึ่ งไม่สามารถใช้สิทธิ ดว้ ยตนเองได้
2. ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาชีพ
สามารถนาความรู ้ ท างการแพทย์แ ผนไทย กระบวนการบริ บาลผูป้ ่ วย รวมทั้ง การประยุ ก ต์ใ ช้
เครื่ องมือ หรื ออุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์เพื่อประกอบการซักประวัติ ตรวจร่ างกาย การวินิจฉัย
แยกโรค การรักษา การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพ ให้คาแนะนาหรื อส่ ง
ต่อผูป้ ่ วย ได้อย่างเหมาะสมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และตามสิ ทธิ ของผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทยที่สามารถปฏิบตั ิได้ในแต่ละด้าน
2.1 ความรู้ ความสามารถ สาหรับผู้ประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย ด้ านเวชกรรมไทย
สามารถน าความรู ้ ทางการแพทย์แผนไทย ด้ านเวชกรรมไทย เพื่ อน าไปใช้ในการตรวจ
การวินิจฉัย การบาบัด การรั กษา การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มและการฟื้ นฟู สภาพ รวมถึ งการผดุ งครรภ์ไทย
เภสัชกรรมไทย การนวดไทย ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธี การแพทย์แผนไทย ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ และ
สถานภาพ ดังนี้
2.1.1 อาการสาคัญ/กลุ่มอาการสาคัญ หรื อปัญหาทีน่ าผู้ป่วยมาพบแพทย์ แผนไทย
ไข้
ไข้ ร่ วมกับมีน้ ามูกหรื อไอ
ไข้ ร่ วมกับมีผนื่ หรื อปื้ น หรื อเป็ นวงเป็ นแว่นตามผิวหนัง
ไข้ ร่ วมกับการหอบ หรื อเจ็บหน้าอก
คัดจมูก น้ ามูกไหล จาม
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เจ็บคอ ร้อนใน
ไอมีเสมหะ ไอไม่มีเสมหะ
ไอเป็ นเลือด
ปวดศีรษะ ปวดศีรษะข้างเดียว
มึนงง เวียนศีรษะ
หน้ามืด ตาลาย เป็ นลม หมดสติ
ปากเปื่ อย แผลในปาก
ลิ้นเป็ นฝ้าขาว ลิ้นแตก
เป็ นเม็ดในปาก กระพุง้ แก้ม เพดานปาก
เสี ยงแหบ ไม่มีเสี ยง
หอบ เหนื่อยง่าย
ใจสั่น
หายใจไม่เต็มอิ่ม หายใจขัด
เจ็บหน้าอก จุก เสี ยด แน่นหน้าอก
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
เบื่ออาหาร
คลื่นไส้ อาเจียน
อาเจียนเป็ นเลือด
ปวดท้อง จุกเสี ยด แน่นท้อง ท้องอืด
ปวดท้องน้อย
ท้องเดิน ท้องเสี ย
บิด ถ่ายเป็ นมูก ถ่ายเป็ นมูกเลือด
ถ่ายเป็ นเลือด ถ่ายดา
ท้องผูก เป็ นพรรดึก
ตกขาว คันช่องคลอด
ประจาเดือนผิดปกติ ปวดประจาเดือน
ตั้งครรภ์ แพ้ทอ้ ง
ภาวะหลังคลอดบุตร
หลังคลอดบุตร มีน้ านมน้อย ไม่มีน้ านม
ปั สสาวะขัด ปั สสาวะไม่ออก หรื อออกน้อย
ปั สสาวะบ่อย
ปัสสาวะมีเลือดปน
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กลั้นปั สสาวะไม่ได้
ปัสสาวะแสบขัดหรื อปวด
หนองออกจากท่อปั สสาวะ
ซีด
ดีซ่าน ตาเหลือง ตัวเหลือง
บวมทัว่ ไป
บวมเฉพาะที่
มีกอ้ นปมตามร่ างกาย
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดคอ ปวดแขน ปวดขา
ปวดข้อ ปวดเข่า
ปวดเมื่อยตามร่ างกาย
ชา
กล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาไม่มีกาลัง
กล้ามเนื้อแข็งเกร็ ง มือเท้าเกร็ ง
โครงสร้างร่ างกายผิดรู ป
นอนไม่หลับ
เครี ยด วิตกกังวล หงุดหงิด
ซึมเศร้า หวาดกลัว
ลืมง่าย ความจาเสื่ อม
ปวดฟัน เหงือกบวม เลือดออกตามไรฟัน
ตามัว ตาฟางกลางคืน ปวดตา เจ็บตา คันตา ตาแดง เคืองตา ตาแฉะ
หู อ้ือ มีเสี ยงในหู ปวดหู
เลือดกาเดาออก
ผืน่ คัน แผล ฝี พุพอง ตุ่มหนอง แสบร้อนตามผิวหนัง
สิ ว ฝ้า กระ
ผมร่ วง ผมบาง คันหนังศีรษะ
อ้วน น้ าหนักมาก
ผอม น้ าหนักลด
น้ าร้อนลวก ไฟลวก
แมลงกัดต่อย
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2.1.2 โรคตามคัมภีร์แพทย์ แผนไทย / กลุ่มอาการ / สมุฏฐานตามหลักการแพทย์ แผนไทย
ทีเ่ ป็ นสาเหตุของอาการสาคัญ หรื อปัญหาทีน่ าผู้ป่วยมาพบแพทย์ แผนไทย
1) คัม ภี ร์ฉันทศาสตร์ ได้แก่ ไข้เอกโทษ ไข้ทุ วนั โทษ ไข้ตรี โทษ ไข้สัมปชวร และไข้
ลักษณะอื่นๆ
2) คัมภีร์ตกั ศิลา ได้แก่ ไข้พิษไข้กาฬ 21 จาพวก ไข้รากสาด (ไข้กาฬ) 9 จาพวก ไข้ประดง
(ไข้ก าฬแทรกไข้พิ ษ ) 8 จาพวก ไข้ก ระโดง (ไข้ก าฬ) 4 จาพวก ไข้ก าฬ 10 จาพวก ฝี กาฬบัง เกิ ด ใน
ไข้พิษ 10 จาพวก ฝี กาฬ 6 จาพวก ไข้คด ไข้แหงน ไข้หวัด ไข้กาเดา และไข้ 3 ฤดู
3) คัม ภี ร์ สิ ท ธิ ส ารสงเคราะห์ ได้แ ก่ ล าบองราหู ต่ า ง ๆ กาฬโรค และสั น นิ บ าตต่ า ง ๆ
เบญจกาฬสันนิ บาต สันนิ บาตเกิ ดเพื่อปิ ตตะสมุฏฐาน ลักษณะอภิญญาณธาตุ และลักษณะอสุ รินธัญญาณ
ธาตุ
4) คัมภีร์ธาตุบรรจบ ได้แก่ อุจจาระธาตุพิการ อสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ และอสาทิยะ
พิกดั สมุฏฐาน
5) คัมภีร์ฤศดวง ได้แก่ โรค / อาการ ต่าง ๆ ที่ปรากฏในคัมภีร์ฤศดวง
6) คัมภีร์อุทรโรค ได้แก่ มานที่เกิดจากกองธาตุสมุฏฐาน (มานน้ า 4 จาพวก มานโลหิ ต 4
จาพวก มานลม 4 จาพวก และ มานหิน 4 จาพวก) และมานที่เกิดแต่ดาน 2 จาพวก
7) คัมภีร์มุจฉาปักขันธิกา ได้แก่ ทุราวสา 12 จาพวก และปะระเมหะ 21 จาพวก
8) คัมภีร์มุขโรค ได้แก่ โรคในปากในคอที่เกิดเพราะโลหิ ตเป็ นพิษ หรื อโลหิ ตพิการ
9) คัมภี ร์อภัยสันตา ได้แก่ โรคที่ เกี่ ยวกับตาที่ มีชื่อเรี ยกตามคัมภี ร์อภัยสันตา และโรค /
อาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับตา ที่ยงั ไม่มีชื่อเรี ยกตามคัมภีร์
10) คัมภีร์กระษัย ได้แก่ กระษัยที่เกิ ดเป็ นอุปปาติกะโรค 18 จาพวก และกระษัยที่เกิ ดแต่
กองธาตุสมุฏฐาน 8 จาพวก
11) คัมภีร์อติสาร ได้แก่ ปัจจุบนั กรรมอติสาร 5 จาพวก โบราณกรรมอติสาร 4 จาพวก
ลักษณะอชินธาตุโรคอติสาร และประเภทอชิน
12) คัมภีร์ทิพย์มาลา ได้แก่ ลักษณะฝี ภายใน (วัณโรค) ต่าง ๆ
13) คัมภีร์ไพจิตร์ มหาวงศ์ ได้แก่ ลักษณะและประเภทต่าง ๆ ของฝี ภายนอก
14) คัมภีร์วถิ ีกุฏฐโรค ได้แก่ แหล่งที่เกิด / สาเหตุการเกิดโรคเรื้ อน และลักษณะโรคเรื้ อนต่าง ๆ
15) คัมภีร์ชวดาร ได้แก่ ลมที่ให้โทษแก่มนุ ษย์ ลมที่มีพิษมาก 6 จาพวก ลมมีพิษ 6 จาพวก
ลมพิเศษ (ลมทัว่ ไป) 10 จาพวก และลมอื่นๆ
16) คัมภีร์มญั ชุ สาระวิเชี ยร ได้แก่ ลมที่ทาให้เกิดโรค ตามลักษณะของลม 10 จาพวก และ
โรคมูตร 20 ประการ
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17) คัม ภี ร์ป ฐมจิ นดา ได้แก่ ทารกเลี้ ย งยากเนื่ องจากน้ า นมของมารดาให้โทษหรื อ เกิ ด
ในวันร้ า ย น้ า นมดี และร้ า ย ลัก ษณะน้ า นมพิ ก าร ลัก ษณะน้ า นมเป็ นโทษ โลหิ ตปกติ โทษ ครรภ์ก าเนิ ด
ครรภ์รักษา ครรภ์วิปลาส ครรภ์ปริ มณฑล ครรภ์ประสู ติ ซางต่าง ๆ หละ ละออง ตานโจร ตานจร ลมซางต่าง ๆ
การสารอกของเด็ก ทับ และปักษี
18) คัม ภี ร์ม หาโชตรั ต ได้แก่ โลหิ ตระดู ของสตรี โลหิ ต ปกติ โทษ สตรี ชาติ โทษ เหตุ ที่
ระดูมาแล้วเกิดแห้งไป โลหิตทุจริ ตโทษ ริ ดสี ดวงมหากาฬ โลหิ ตเกิดแต่กองธาตุ
19) โรค / อาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับธาตุและชี พจร ได้แก่ อาการต่าง ๆ ของธาตุกาเริ บ หย่อน
พิ ก าร แตก วิ ป ลาส ที่ ก ล่ า วไว้ใ นเวชศึ ก ษา สมุ ฏ ฐานวิ นิ จ ฉั ย คัม ภี ร์ โ รคนิ ท าน คัม ภี ร์ ธ าตุ วิ ภ ัง ค์
คัมภีร์ธาตุววิ รณ์ คัมภีร์วรโยคสาร และความผิดปกติของชีพจร
2.1.3 มีความรู้ ความสามารถในการตรวจโดยใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์
ต้องรู ้ ขอ้ บ่งชี้ ของการตรวจ เข้าใจวิธีการตรวจ สามารถกระทาได้ด้วยตนเอง และสามารถแปล
ผลการตรวจได้ถูกต้อง สาหรับโรค/กลุ่มอาการที่พบบ่อยหรื อมีความสาคัญ การตรวจผูป้ ่ วยโดยใช้เครื่ องมือ
ต่อไปนี้
ปรอทวัดไข้
ไม้กดลิ้น
ไม้เคาะรี เฟล็กซ์ (jerk hammer)
เครื่ องวัดความดันโลหิต (sphygmomanometer)
เครื่ องฟังตรวจ (stethoscope)
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย โรคทางการนวดไทย เช่ น เครื่ องมื อวัดองศาของข้ อ ต่ อ
(goniometer)
อุ ป กรณ์ ก ารตรวจทางการแพทย์ข้ นั พื้ น ฐานที่ ป ระชาชนสามารถหาใช้ไ ด้โ ดยทัว่ ไป
เช่น เครื่ องตรวจวัดค่าน้ าตาลในเลือด เครื่ องมือปฐมพยาบาล เป็ นต้น
เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ ผลิ ตและพัฒนาโดยอาศัยองค์ความรู ้ หรื อตามต ารา
ที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสื บต่อกันมา หรื อตามตาราการแพทย์แผนไทย หรื อจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผน
ไทยรับรอง
เครื่ องมื อตรวจอื่ นๆ ตามการแพทย์แผนไทย เช่ น การตรวจธาตุ เจ้า เรื อ น การคุ ณธาตุ
การตรวจชีพจร และโหราเวช เป็ นต้น
2.1.4 การอ่ านผลจากห้ องปฏิบัติการ มีความรู ้ความเข้าใจและทราบความหมายของผลการตรวจ
ร่ างกายจากห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการประเมินสภาพความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วยอันนาไปสู่
การรั ก ษาตามหลัก การแพทย์แ ผนไทย หรื อ การส่ ง ต่ อ ผู ป้ ่ วย ได้แ ก่ ความหมายจากผลการตรวจเลื อด
ปัสสาวะ อุจจาระ ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ เป็ นต้น
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2.1.5 สามารถกระทาหัตถการได้ ด้วยตนเอง ดังนี้
ทาคลอดปกติ (ในกรณี ที่จาเป็ น และฉุกเฉิน)
บริ บาลหญิงตั้งครรภ์ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
บริ บาลหญิงหลังคลอด ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
บริ บาลทารก ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ล้างแผล
การผ่าฝี ที่ไม่อยูใ่ นบริ เวณที่สาคัญ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรค / อาการต่าง ๆ เพื่อการรักษาหรื อส่ งต่อ
ทาการบาบัดและป้ องกันโรคอื่นตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ในการทาหัตถการดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในการทาหัตถการ
ได้แ ก่ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการท าคลอดปกติ เครื่ อ งมื อ แต่ ง แผล อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น อุ ป กรณ์
สวนอุจจาระ เครื่ องมือฆ่าเชื้อสาหรับวัตถุ อุปกรณ์และยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
2.1.6 สามารถกระทากิจกรรม เพื่อการส่ งเสริม ป้ องกัน ฟื้ นฟู รักษาสุ ขภาพ ตามกรรมวิธีและ
แนวทางแพทย์แผนไทย ดังนี้ (รายละเอียดตามอนุผนวก)
การตรวจวินิจฉัยโรค / อาการผิดปกติ โดยการตรวจชี พจร ฝ่ ามือ ฝ่ าเท้า หรื อวิธีการอื่นๆ
ตามหลักการแพทย์แผนไทย เพื่อการรักษาและส่ งต่อ
การเข้ากระโจม
การเขี่ยเส้น
การเช็ด
การแหก
การเป่ ายา
การเผายา
การเหยียบยา
การแช่ยา
การกรอกเลือด
การกวาดยา
การขัด การถูดว้ ยยาสมุนไพร หรื อยาแผนไทย
การชโลมยา
การชะแผล
การดึง ดัด กระดูก
การตอกเส้น
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การทับหม้อเกลือ
การทายา
การทาให้ถ่าย
การทาให้อาเจียนด้วยยา
การนวด การนวดด้วยยา การนวดโดยการทาด้วยยา หรื อน้ ามันหอมระเหย
การนวดเพื่อการกีฬา
การนวดเพื่อการบริ การสุ ขภาพ
การนวดเพื่อการรักษาอาการเจ็บป่ วย
การนัตถุย์ า
การบ่ง หรื อบีบเส้น
การบ่งต้อ
การประคบด้วยสมุนไพร ความร้อน ความเย็น
การปล่อยปลิง
การปิ ดแผล
การย่างยา
การย่าขาง
การยืด การดัดตน
การรมยา
การลนยา
การสวนยา
การสอดยา หรื อการเหน็บยา
การสักยา
การสุ มยา
การอบด้วยไอน้ าและไอร้อน หรื อสมุนไพร
การอาบยา
จิต สมาธิ ที่ช่วยในการรักษา หรื อเสริ มการรักษา
ธรรมชาติบาบัด
วิ ธี ก ารอื่ น ทางการแพทย์แ ผนไทย ที่ พ ฒ
ั นาโดยอาศัย ความรู ้ หรื อ ต าราที่ ไ ด้ถ่ า ยทอด
และพัฒนาสื บต่อกันมาหรื อตามตาราการแพทย์แผนไทย หรื อจากสถานศึ กษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง
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2.1.7 มี ค วามรู้ ความสามารถในการจัด หาตัวยา และตั้งตารั บยารั กษาโรค เพื่ อ ผลิต และปรุ งยา
ด้ วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยสาหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ได้แก่
ยาสับเป็ นชิ้นเป็ นท่อนใส่ ลงในหม้อเติมน้ าต้ม แล้วริ นเอาแต่น้ ากิน
ยาดองแช่ดว้ ยน้ าท่าหรื อน้ าสุ ราแล้วริ นเอาแต่น้ ากิน
ยากัดด้วยเหล้าหรื อแอลกอฮอล์ แล้วริ นแต่น้ ากิน
ยาเผาให้เป็ นด่าง เอาด่างนั้นแช่น้ า แล้วริ นแต่น้ ากิน
ยากลัน่ เอาน้ าเหงื่อ เช่นกลัน่ สุ รา เอาน้ าเหงื่อกิน
ยาหุ งยาประสมแล้วเอาแต่น้ ามัน เอาน้ ามันใส่ กล้องเป่ าบาดแผลและฐานฝี
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าบ้วนปาก
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าอาบ
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าแช่
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าชะ
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าสวน
ยาตาเป็ นผงแล้ว บดให้ละเอียด ละลายน้ ากระสายต่าง ๆ กิน
ยาเผาหรื อเผาให้ไหม้ ตาเป็ นผงบดให้ละเอียด ละลายน้ ากระสายต่าง ๆ กิน
ยาประสมแล้ว ตาเป็ นผงกวนให้ละเอียด ใส่ กล้องเป่ าทางจมูกและคอ
ยาประสมแล้ว มวนบุหรี่ สูบเอาควัน เช่นบุหรี่
ยาประสมแล้ว ใช้เป็ นยาทา
ยาประสมแล้ว ใช้เป็ นลูกประคบ
ยาประสมแล้ว ใช้เป็ นยาพอก
ยาประสมแล้ว บดละเอียดเป็ นผงแล้ว ปั้ นเป็ นเม็ดหรื อลูกกลอนกลืนกิน
ยาประสมแล้ว บดเป็ นผงปั้ นเป็ นแท่งหรื อเป็ นแผ่น แล้วใช้เหน็บ
ยาประสมแล้ว บดเป็ นผง ตอกอัดเม็ด
ยาประสมแล้ว บดเป็ นผง ปั้ นเม็ดแล้วเคลือบ
ยาประสมแล้ว ทาเป็ นเม็ดแคปซูล
ยาประสมแล้ว ห่อผ้าบรรจุลงในกลัก เอาไว้ใช้ดม
ยาประสมแล้ว ใส่ กล้องติดไฟใช้ควันเป่ าบาดแผลและฐานฝี
ยาประสมแล้ว เผาไฟหรื อโรยบนถ่านไฟ ใช้ควันรม
ยาประสมแล้ว ต้มเอาไฟรมหรื ออบ
ยาประสมแล้ว กวนเป็ นยาขี้ผ้ งึ ปิ ดแผล ซึ่ งเรี ยกว่ายากวน
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ในการผลิ ตและปรุ ง ยา สามารถประยุก ต์ประยุก ต์ใ ช้หลัก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในกระบวนการผลิต การวิจยั และการพัฒนายา โดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่
เครื่ องมือ ชัง่ ตวง วัด
เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการผลิตยาตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ทั้งในรู ปแบบยาเตรี ยม
ของแข็ง กึ่งแข็งกึ่งเหลว ของเหลว และก๊าซ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพยา
เครื่ องมือสกัดสารจากสมุนไพร
เครื่ องกลัน่ น้ ามันหอมระเหย
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือและอุปกรณ์ อื่นทางเภสั ชกรรมที่ เหมาะสม เช่ น เครื่ องบดยา เครื่ องผสมยา เครื่ อง
อบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryers) เครื่ องหีบ เครื่ องกดอัด เป็ นต้น
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ อื่ น ที่ ผ ลิ ต และพัฒ นาโดยอาศัย ความรู ้ หรื อ ต าราที่ ไ ด้ถ่ า ยทอด
และพัฒนาสื บต่ อกันมา หรื อตามตาราการแพทย์แผนไทย หรื อจากสถานศึ กษาที่สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง
2.1.8 มีความรู้ เกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่ างสมุนไพรกับยาแผนปั จจุบัน (Herb-Drug interactions)
และอันตรกิริยาระหว่ างสมุนไพรกับสมุนไพร (Herb-Herb interactions) โดยมีกระบวนใช้ ยาแผนไทยตาม
หลักการใช้ ยาอย่ างสมเหตุสมผล (RDU) และสามารถจาแนก และรายงานอาการอันไม่ พึงประสงค์ จากการใช้
ยาแผนไทย
2.2 ความรู้ ความสามารถ สาหรับผู้ประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย ด้ านเภสั ชกรรมไทย
สามารถนาความรู ้ไปใช้เพื่อเตรี ยมยา ผลิตยา ประดิษฐ์ยา เลือกสรรยา ควบคุมและประกันคุณภาพยา
ปรุ งยาและจ่ายยาตามใบสั่งยาของผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรื อผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และจัดจาหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสถานภาพ ดังนี้
2.2.1 ความรู้ ความสามารถด้ านเภสั ชกรรมไทย ตามหลักเภสั ช 4 ประการ ดังนี้
1) เภสัชวัตถุ
รู ้ จกั หลักการศึกษาเภสัชวัตถุ โดยอาศัยหลักการพิ จารณาและจาแนกเภสัช วัต ถุ
5 ประการ ได้แก่ รู ้จกั รู ปลักษณะ รู ้จกั สี รู ้จกั กลิ่น รู ้จกั รส รู ้จกั ชื่อ
รู ้จกั พืชสมุนไพร จาพวกต้น เถา-เครื อ หัว-เหง้า ผัก หญ้า และเห็ด
รู ้จกั สัตว์วตั ถุ จาพวกสัตว์บก สัตว์น้ า และสัตว์อากาศ
รู ้จกั ธาตุวตั ถุ จาพวกสลายตัวง่าย และสลายตัวยาก
รู ้ จกั ตัวยาที่ มีหลายชื่ อ ชื่ อตัวยาที่ เป็ นปริ ศนา ตัวยาที่ ใช้แทนกันได้ ตัวยาที่ มีคุ ณ
เสมอกัน
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รู ้จกั สมุนไพรที่มีพิษ
2) สรรพคุณเภสัช
รู ้จกั และจาแนก รสยาที่ผา่ นการปรุ งเป็ นยาตารับแล้ว (รสประธาน 3 รส) ตลอดจน
สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างรสยารสประธานเพื่อเชื่อมโยงกับสรรพคุณยาเพื่อนาไปใช้ได้
รู ้จกั และจาแนก รสของยา 9 รส รสยา 8 รส รสยา 6 รส รสยา 4 รส รสยาแสลงกับ
โรค ตลอดจนสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างรสยาเพื่อเชื่อมโยงกับสรรพคุณยาเพื่อนาไปใช้ได้
รู ้จกั รสยาและสามารถหาความสัมพันธ์ ระหว่างรสยาประจาโลหิ ตและผิวกาย รสยา
ประจาธาตุ ตัวยาประจาธาตุ รสยาประจาฤดู 3 รสยาแก้ตามวัย รสยาแก้ตามกาล 3 และรสยาแก้ตามกาล 4
3) คณาเภสัช
รู ้ จ ัก จุ ล พิ ก ั ด ต่ า งกั น ที่ ข นาด ต่ า งกั น ที่ สี ต่ า งกั น ที่ ร ส ต่ า งกั น ที่ ช นิ ด (เพศ)
ต่างกันที่ถิ่นที่เกิด
รู ้ จกั พิกดั ยา พิกดั ทเว พิกดั ตรี พิกดั จตุ พิกดั เบญจ พิกดั สัตตะ พิกดั เนาวะ พิกดั ทศ
พิกดั พิเศษ
รู ้ จกั มหาพิกดั มหาพิกดั ตรี มหาพิกดั เบญจกูล มหาพิกดั อภิ ณญาณเบญจกูล มหาพิกดั
โสฬสเบญจกูล มหาพิกดั โสฬสเบญจกูล มหาพิกดั ทศเบญจกูล มหาพิกดั ทศเบญจขันธ์
รู ้จกั มหาพิกดั ทัว่ ไป ที่ใช้แก้ในกองเตโชธาตุ กองวาโยธาตุ กองอาโปธาตุ กองปถวี
ธาตุ กาเริ บ หย่อน พิการ
4) เภสัชกรรม
รู ้จกั การคัดเลือกและการเก็บตัวยา เช่น เก็บยาตามฤดู เก็บยาตามทิศ เก็บยาตามวัน
และเวลา เก็บยาตามกาล ตลอดจนสามารถตรวจสอบ ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ของวัตถุดิบและยาแผนไทย
รู ้จกั มาตรา ชัง่ ตวง วัด ของไทยและสากล
รู ้จกั การใช้น้ ากระสายยาชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการแต่งสี กลิ่น รส และสารปรุ งแต่ง
รู ้จกั การใช้ยาข่มฤทธิ์ ยาคุมฤทธิ์ และการทาให้ตวั ยามีพิษน้อยลง เช่น การสะตุ ประสะ
ฆ่าฤทธิ์
รู ้ ห ลัก และข้อ ควรระวัง ในการใช้ย าสมุ น ไพรจากสมุ น ไพร ตามบัญ ชี ย าหลัก
แห่ ง ชาติ บัญ ชี ร ายการยาสามัญ ประจ าบ้า น สมุ น ไพรในงานสาธารณสุ ข มู ล ฐานและสมุ น ไพรพื ชพิ ษ
เพื่อใช้ในการผลิตและการปรุ งยาด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
รู ้จกั หลักการปรุ งยา การปรุ งยาให้มีสรรพคุณดี สามารถปรุ งยาและจ่ายยาตามใบสั่ง
ยาของผูป้ ระกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทยหรื อตามใบสั่งยาของผูป้ ระกอบวิชาชี พการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ตลอดจนมีความรู ้ความสามารถในการผลิ ตยาและการจัดจาหน่ ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา หรื อ
กฎหมาย ว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ได้แก่
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ยาสับเป็ นชิ้นเป็ นท่อนใส่ ลงในหม้อเติมน้ าต้ม แล้วริ นเอาแต่น้ ากิน
ยาดองแช่ดว้ ยน้ าท่าหรื อน้ าสุ ราแล้วริ นเอาแต่น้ ากิน
ยากัดด้วยเหล้าหรื อแอลกอฮอล์ แล้วริ นแต่น้ ากิน
ยาเผาให้เป็ นด่าง เอาด่างนั้นแช่น้ า แล้วริ นแต่น้ ากิน
ยากลัน่ เอาน้ าเหงื่อ เช่นกลัน่ สุ รา เอาน้ าเหงื่อกิน
ยาหุ งยาประสมแล้วเอาแต่น้ ามัน เอาน้ ามันใส่ กล้องเป่ าบาดแผลและฐานฝี
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าบ้วนปาก
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าอาบ
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าแช่
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าชะ
ยาประสมแล้ว ต้มเอาน้ าสวน
ยาตาเป็ นผงแล้ว บดให้ละเอียด ละลายน้ ากระสายต่าง ๆ กิน
ยาเผาหรื อเผาให้ไหม้ ตาเป็ นผงบดให้ละเอียด ละลายน้ ากระสายต่าง ๆ กิน
ยาประสมแล้ว ตาเป็ นผงกวนให้ละเอียด ใส่ กล้องเป่ าทางจมูกและคอ
ยาประสมแล้ว มวนบุหรี่ สูบเอาควัน เช่นบุหรี่
ยาประสมแล้ว ใช้เป็ นยาทา
ยาประสมแล้ว ใช้เป็ นลูกประคบ
ยาประสมแล้ว ใช้เป็ นยาพอก
ยาประสมแล้ว บดละเอียดเป็ นผงแล้ว ปั้ นเป็ นเม็ดหรื อลูกกลอนกลืนกิน
ยาประสมแล้ว บดเป็ นผงปั้ นเป็ นแท่งหรื อเป็ นแผ่น แล้วใช้เหน็บ
ยาประสมแล้ว บดเป็ นผง ตอกอัดเม็ด
ยาประสมแล้ว บดเป็ นผง ปั้ นเม็ดแล้วเคลือบ
ยาประสมแล้ว ทาเป็ นเม็ดแคปซูล
ยาประสมแล้ว ห่อผ้าบรรจุลงในกลัก เอาไว้ใช้ดม
ยาประสมแล้ว ใส่ กล้องติดไฟใช้ควันเป่ าบาดแผลและฐานฝี
ยาประสมแล้ว เผาไฟหรื อโรยบนถ่านไฟ ใช้ควันรม
ยาประสมแล้ว ต้มเอาไฟรมหรื ออบ
ยาประสมแล้ว กวนเป็ นยาขี้ผ้ งึ ปิ ดแผล ซึ่ งเรี ยกว่ายากวน
ในการผลิ ตและปรุ งยา สามารถประยุก ต์ใ ช้หลัก วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในกระบวนการผลิต การวิจยั และการพัฒนายา โดยใช้เครื่ องมือ ได้แก่
เครื่ องมือ ชัง่ ตวง วัด
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เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการผลิ ต ยาตามกรรมวิ ธี ก ารแพทย์แ ผนไทย ทั้ง ใน
รู ปแบบยาเตรี ยมของแข็ง กึ่งแข็งกึ่งเหลว ของเหลว และก๊าซ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการควบคุมคุณภาพยา
เครื่ องมือสกัดสารจากสมุนไพร
เครื่ องกลัน่
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือและอุปกรณ์ อื่นทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม เช่น เครื่ องบดยา เครื่ องผสมยา
เครื่ องอบแห้งแบบพ่นฝอย (spray dryers) เครื่ องหีบ เครื่ องกดอัด เป็ นต้น
เครื่ องมือและอุปกรณ์อื่นที่ผลิตและพัฒนาโดยอาศัยความรู ้ หรื อตาราที่ได้ถ่ายทอด
และพัฒนาสื บต่ อกันมา หรื อตามตาราการแพทย์แผนไทย หรื อจากสถานศึ กษาที่ สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง
2.2.2) การอ่านผลจากห้องปฏิ บตั ิ การ มี ความรู ้ ความเข้าใจและทราบความหมายของผล
การตรวจร่ างกายจากห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาในการให้คาแนะนาและปรุ งยา
ให้แก่ ผูป้ ่ วย เพื่อการให้การรักษาด้วยยาแผนไทยตามหลักการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ความหมายจากผล
การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ เป็ นต้น
2.2.3) มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ อัน ตรกิ ริ ย าระหว่ า งสมุ น ไพรกับ ยาแผนปั จ จุ บ ัน (Herb-Drug
interactions) และอัน ตรกิ ริ ย าระหว่ า งสมุ น ไพรกับ สมุ น ไพร (Herb-Herb interactions) โดยมี ก ระบวน
ใช้ยาแผนไทยตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) และสามารถจาแนก และรายงานอาการอันไม่
พึงประสงค์จากการใช้ยาแผนไทย
2.3 ความรู ้ ความสามารถ สาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย
สามารถนาความรู ้ไปใช้เพื่อตรวจ วินิจฉัย บาบัด รักษา ส่ งเสริ มสุ ขภาพหญิงมีครรภ์ ป้ องกัน
ความผิดปกติ ในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด ทาคลอด ดู แล ส่ งเสริ มและฟื้ นฟู สุขภาพมารดาและทารก
ในระยะหลังคลอด ทั้งนี้ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสถานภาพ ดังนี้
2.3.1 อาการสาคัญ/กลุ่มอาการสาคัญโรค ตามสมุฏฐานที่เป็ นสาเหตุของอาการสาคัญ หรื อ
ปัญหาที่ผปู ้ ่ วยมาพบแพทย์ ได้แก่
แพ้ทอ้ ง
ปวดท้องคลอด (กรณี คลอดปกติ)
สตรี หลังคลอดบุตรโลหิตแห้งไป
สตรี หลังคลอดน้ าคาวปลาไม่เดิน
สตรี หลังคลอดน้ าคาวปลาเดินไม่สะดวก
สตรี หลังคลอดอยูไ่ ฟไม่ได้
สตรี หลังคลอดมีน้ านมน้อย
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สตรี หลังคลอดไม่มีน้ านม
สตรี หลังคลอดเต้านมคัดตึงผิดปกติ
2 . 3 . 2 มี ค ว า ม รู ้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ต ร ว จ โ ด ย ใ ช้ เ ค รื่ อ ง มื อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ต้องรู ้ ข ้อบ่ ง ชี้ ข องการตรวจ เข้า ใจวิธี ก ารตรวจ สามารถกระทาได้ด้วยตนเอง และสามารถแปล
ผลการตรวจได้ถูกต้องสาหรับโรค/กลุ่มอาการที่พบบ่อย หรื อมีความสาคัญ การตรวจผูป้ ่ วยโดยใช้เครื่ องมือ
ดังต่อไปนี้
ปรอทวัดไข้
ไม้กดลิ้น
ไม้เคาะรี เฟล็กซ์ (Jerk hammer)
เครื่ องวัดความดันโลหิต (Sphygmomanometer)
เครื่ องฟังตรวจ (Stethoscope)
ชุดตรวจการตั้งครรภ์เบื้องต้น
เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตและพัฒนาโดยอาศัยความรู ้หรื อตาราที่ได้ถ่ายทอด
และพัฒนาสื บต่อกันมา หรื อตาราการแพทย์แผนไทยหรื อจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
2.3.3 การอ่ า นผลจากห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและทราบความหมายของ
ผลการตรวจร่ างกายจากห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการประเมินสภาพความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย
เพื่อการให้การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย หรื อการส่ งต่อผูป้ ่ วย ได้แก่ ความหมายจากผลการตรวจเลื อด
ปัสสาวะ อุจจาระ ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ เป็ นต้น
2.3.4 มีความรู ้ความสามารถในการทาหัตถการได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
ทาคลอดปกติ (ในกรณี ที่จาเป็ น และฉุกเฉิน)
บริ บาลหญิงตั้งครรภ์ ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
บริ บาลหญิงหลังคลอด ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
บริ บาลทารก ด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรค / อาการต่าง ๆ เพื่อการรักษาหรื อส่ งต่อ
ทาการบาบัดและป้ องกันโรคอื่นตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย
ในการทาหัตถการดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ในการทาหัตถการ
ได้แ ก่ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการท าคลอดปกติ เครื่ อ งมื อ แต่ ง แผล อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื้ อ งต้น อุ ป กรณ์
สวนอุจจาระ เครื่ องมือฆ่าเชื้อสาหรับวัตถุ อุปกรณ์และยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
2.3.5 สามารถกระทากิ จกรรม เพื่อการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื้ นฟู รักษาสุ ขภาพ ตามกรรมวิธีและ
แนวทางแพทย์แผนไทย ดังนี้
การตรวจประเมิน การวิเคราะห์และการวินิจฉัยอาการก่อนการให้บริ บาลผดุงครรภ์ไทยแก่
มารดาและทารก และการส่ งต่อผูป้ ่ วย
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บริ บาลหญิงระยะตั้ง ครรภ์และระยะก่ อนคลอด ประกอบด้วย การตรวจครรภ์ การนวด
การดูแลเต้านม การประคบสมุนไพร เป็ นต้น
การบริ บาลระยะคลอด ประกอบด้ ว ย การนวดหญิ ง ระหว่ า งคลอด การท าคลอด
และการดูแลทารกแรกคลอด
การบริ บ าลหญิ ง ระยะหลัง คลอด ประกอบด้ว ย การใช้ย าสมุ น ไพร การรั ด หน้า ท้อ ง
การทับหม้อเกลื อ การนวด การประคบ การเข้ากระโจม การอบไอน้ า การนั่งถ่ าน การอยู่ไฟ การนาบอิ ฐ
การอาบ และการแนะนาการปฏิบตั ิตวั หลังคลอด เป็ นต้น
การบริ บาลทารกระยะแรกเกิ ดถึ ง 2 ปี ประกอบด้วย การดูแลและการใช้ยาสมุนไพรในทารก
เช่น การกวาดยา การเป่ าคอ การทาท้อง การสุ มกระหม่อม การเขียนคิว้ การดึงจมูกให้โด่ง การห่อตัว เป็ นต้น
ให้ความรู ้และคาแนะนาแก่สามี ภรรยา ในการดูแลสุ ขภาพที่ดีของมารดาเพื่อให้การบริ บาล
หญิงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และการบริ บาลทารก เป็ นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิ ธี ก ารอื่ น ทางการแพทย์แ ผนไทย ที่ พ ัฒ นาโดยอาศัย ความรู ้ หรื อ ต าราที่ ไ ด้ถ่ า ยทอด
และพัฒนาสื บต่อกันมาหรื อตามตาราการแพทย์แผนไทย หรื อจากสถานศึ กษาที่ สภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง
2.3.6 มีความรู ้ความสามารถในการผลิตและปรุ งยาแผนไทยสาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย และใช้
ยาสมุ นไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ และยาแผนไทย/ยาสมุ นไพรอื่ นเพื่ อใช้ดูแลสุ ขภาพมารดาในระยะตั้งครรภ์
ระยะคลอด ระยะหลังคลอดและทารกแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี
2.3.7 มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ อัน ตรกิ ริ ย าระหว่ า งสมุ น ไพรกับ ยาแผนปั จ จุ บ ัน (Herb-Drug
interactions) และอันตรกิ ริย าระหว่า งสมุ นไพรกับ สมุ นไพร (Herb-Herb interactions) โดยมี ก ระบวนใช้
ยาแผนไทยตามหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) และสามารถจาแนก และรายงานอาการอันไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยาแผนไทย
2.4 ความรู้ ความสามารถ สาหรับผู้ประกอบวิชาชี พการแพทย์ แผนไทย ด้ านการนวดไทย
สามารถนาความรู ้ทางการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย เพื่อนาไปใช้ในการตรวจ การวินิจฉัย
การบาบัด การรักษา การป้ องกันโรค การส่ งเสริ มและการฟื้ นฟูสภาพ โดยใช้องค์ความรู ้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย
ทั้งนี้ดว้ ยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และสถานภาพ ดังนี้
2.4.1 อาการสาคัญ/กลุ่มอาการสาคัญ หรื อ ปัญหาทีน่ าผู้ป่วยมาพบแพทย์ แผนไทย
กล้ามเนื้อแข็งเกร็ ง
กล้ามเนื้อยอก, ยอกหลัง, ยอกสะดุง้
กล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาไม่มีกาลัง
กลุ่มอาการชาและปวดที่มือ (Carpal tunnel syndrome)
ข้อเคลื่อนข้อหลุด ข้อซ้น ข้อเคล็ด ข้อแพลง
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ข้อต่ออักเสบ
ข้อติด
ข้อศอกเทนนิส (Tennis elbow) เอ็นข้อศอกอักเสบ
ข้อสันหลังอักเสบ
ขากรรไกรค้าง ขากรรไกรอักเสบ
เข่าเสื่ อม ข้อเสื่ อม
คลื่นไส้ อาเจียน
เครี ยด วิตกกังวล หงุดหงิด
โครงสร้างร่ างกายผิดรู ป
จุกเสี ยด แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง
เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก
ตะคริ ว
ถุงน้ าข้อต่ออักเสบ
ท้องผูก ท้องผูกเป็ นพรรดึก
ดานลม ดานเลือด
ปวดเมื่อยตา ตาแห้ง
ท่อน้ าตาอุดตัน อาการเกี่ยวกับตา น้ าตาไหล มองไม่ชดั
นอนไม่หลับ
นิ้วไกปื น นิ้วล๊อค นิ้วค้าง (Trigger fingers) เอ็นงอนิ้วมืออักเสบเป็ นปม (นิ้วงอเหยียดไม่ออก)
บวมทัว่ ไป บวมเฉพาะที่
เบื่ออาหาร
ปลอกหุม้ เอ็นอักเสบ,ปลอกเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ (De Quervain’s disease)
ปวดขา ปวดเข่า ปวดเท้า
ปวดข้อเท้า เคล็ด แพลง
ปวดข้อศอก ข้อมือ
ปวดแขน ปวดมือ
ปวดคอ หรื อตกหมอน
ปวดท้องน้อย
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (จากทางานหนัก เล่นกีฬา)
ปวดศีรษะ ปวดศีรษะข้างเดียว ปวดศีรษะแบบไมเกรน
ปวดเส้นประสาทขา
ปวดหลัง ปวดเอว สะโพก
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ปวดไหล่ ปวดบ่า
ปั สสาวะขัด ปั สสาวะไม่ออกหรื อออกน้อย
พังผืดอักเสบ
มดลูกต่า (มดลูกต่า), มดลูกลอย, มดลูกตะแคง, มดลูกเคลื่อน
มึนงง เวียนศีรษะ
ริ ดสี ดวงทวาร
โรคลมชัก
ศีรษะหมุน
สตรี ปวดประจาเดือนประจาเดือนผิดปกติ
สตรี ภาวะหมดประจาเดือน
สตรี หลังคลอดน้ าคาวปลาไม่เดิน
สตรี หลังคลอดน้ านมน้อย ไม่มีน้ านม
สตรี หลังคลอดอยูไ่ ฟไม่ได้
สะบักจม
สะบ้าลอย หัวเข่าขัด หัวเข่าตาย สะบ้าพลิก สะบ้าเจ่า สะบ้าบิน
เส้นเลือดขอดระยะต้น
เส้นเอ็นอักเสบ
หายใจไม่เต็มอิ่ม หายใจขัด ใจสั่น หอบ เหนื่อยง่าย
เหน็บชา, ชา
หลังแข็ง (ก้มไม่ได้)
ไหล่ติด
อ่อนเพลีย เมื่อยล้า (ไม่มีแรง)
อัมพฤกษ์ (ระยะฟื้ นฟูสภาพ)
อัมพาต (ระยะฟื้ นฟูสภาพ)
อัมพาตครึ่ งซี ก (ภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมองใหญ่ ถ้าลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลื อด
ข้างใด ทาให้เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อซี กด้านตรงข้าม)
อัมพาตข้างเดียวของใบหน้า (Bell’s Palsy) ยิม้ ปากเบี้ยวหรื อ “อัมพาตใบหน้า อัมพาตปากเบี้ยว ตาแหก”
อาการชักกระตุกใบหน้าข้างเดียว
อาการทางหู หู ตึง หู อ้ือ ลมออกหู มีเสี ยงดังในหู ปวดหู ที่สัมพันธ์กบั การเกร็ งและตึงของ
กล้ามเนื้อคอบ่า และท้ายทอย
2.4.2 โรค/กลุ่ ม อาการ/สมุ ฏฐานที่เป็ นสาเหตุ ของอาการส าคัญ หรื อ ปั ญหาที่นาผู้ ป่วย
มาพบแพทย์แผนไทย
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กษัยกล่อนหรื อ กษัย 5 จาพวก เช่น กษัยดิน เป็ นต้น
กษัย 7 จาพวก เช่น กษัยเชือก กษัยเสี ยด เป็ นต้น
ดานเลือด, ดานลม
ลมกองละเอียด
ลมกองหยาบ
ลมก้อนดานในท้อง
ลมจับโปง
ลมชิวหาสดมภ์
ลมในลาไส้
ลมปราบ
ลมปลายปัตคาด
ลมปะกัง(ลมตะกัง)
ลมปัตคาด
ลมพานไส้
ลมมุตตฆาต
ลมรัตตคาด
ลมลาบอง
ลมสัณฑฆาต
ลมองคสู ตร
ลมอัมพฤกษ์
ลมอัมพาต
พรายเลือด พรายย้า
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2.4.3 อาการส าคั ญ /ความผิ ด ปกติ ซั บ ซ้ อ นที่ เ กิ ด จากความไม่ ส มดุ ล ของธาตุ แ ละเส้ น
(ชนิดไม่ ติดเชื้อ) ทีผ่ ้ ปู ่ วยมาพบแพทย์แผนไทย มีดงั นี้
งูสวัด หลังการอักเสบ (เส้นประสาทรับความรู ้สึกอักเสบ)
เบาหวาน
ปั ญหาต่อมลูกหมาก (ปัสสาวะขัด)
ปั ญหาถุงน้ าในเต้านม เต้านมคัด
โรคพาร์คินสัน
ข้ออักเสบ เช่น โรครู มาติซึม โรคเก๊าท์
อาการแพ้ตามผิวหนัง
อาการภูมิแพ้
อาการหอบหืด
2.4.4 มีความรู้ ความสามารถในการตรวจโดยใช้ เครื่ องมือวิทยาศาสตร์
ต้องรู ้ขอ้ บ่งชี้ ของการตรวจ เข้าใจวิธีการตรวจ สามารถกระทาได้ดว้ ยตนเอง และสามารถ
แปลผลการตรวจได้ถูกต้อง สาหรั บโรค/กลุ่ มอาการที่ พบบ่อยหรื อมี ความสาคัญ การตรวจผูป้ ่ วยโดยใช้
เครื่ องมือต่อไปนี้
ปรอทวัดไข้
ไม้เคาะรี เฟล็กซ์ (jerk hammer)
เครื่ องวัดความดันโลหิต (sphygmomanometer)
เครื่ องฟังตรวจ (stethoscope)
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย โรคทางการนวดไทย เช่ น เครื่ องมื อวัดองศาของข้ อ ต่ อ
(goniometer)
อุ ป กรณ์ ก ารตรวจทางการแพทย์ข้ นั พื้ น ฐานที่ ป ระชาชนสามารถหาใช้ไ ด้โ ดยทั่ว ไป
เช่น เครื่ องตรวจวัดค่าน้ าตาลในเลือด เครื่ องมือปฐมพยาบาล เป็ นต้น
เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ที่ ผลิ ตและพัฒนาโดยอาศัยองค์ความรู ้ หรื อตามต ารา
ที่ ได้ถ่ ายทอดและพัฒนาสื บต่ อกันมา หรื อตามตาราการแพทย์แผนไทย หรื อจากสถานศึ กษาที่ สภาการแพทย์
แผนไทยรับรอง
เครื่ องมื อตรวจอื่ นๆ ตามการแพทย์แผนไทย เช่ น การตรวจธาตุ เจ้า เรื อ น การคุ ณธาตุ
การตรวจชีพจร และโหราเวช เป็ นต้น
2.4.5 การอ่ า นผลจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจและทราบความหมายของ
ผลการตรวจร่ างกายจากห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบในการประเมินสภาพความเจ็บป่ วยของผูป้ ่ วย
เพื่อการให้การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย หรื อการส่ งต่อผูป้ ่ วย ได้แก่ ความหมายจากผลการตรวจเลื อด
ปัสสาวะ อุจจาระ ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ เป็ นต้น
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2.4.6 มีความรู้ ความสามารถในการทาหัตถการได้ ด้วยตนเอง ดังนี้
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรค / อาการต่าง ๆ เพื่อการรักษาหรื อส่ งต่อ ในการทาหัตถการดังกล่าว
ข้างต้น สามารถใช้เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในการทาหัตถการ ได้แก่ เครื่ องมือแต่งแผล อุปกรณ์ปฐม
พยาบาลเบื้องต้น เครื่ องมือฆ่าเชื้อสาหรับวัตถุ อุปกรณ์และยาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
2.4.7 สามารถกระทากิจกรรม เพื่อการส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื้ นฟู รั กษาสุ ขภาพ ตามกรรมวิธีและ
แนวทางแพทย์ แผนไทย ดังนี้
การตรวจประเมิน การวิเคราะห์โรคร่ วมกับหลักเส้นประธานสิ บ การวินิจฉัยอาการก่อน
การนวดไทย และการส่ งต่อผูป้ ่ วย
การนวดไทยแบบราชสานักและแบบเชลยศักดิ์ (ทัว่ ไป)
การนวดไทยร่ วมกับหัตถการพิเศษเฉพาะโรคตามกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย เช่ น
การกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ การนวดด้วยยา การนวดน้ ามัน การนวด
เหยียบเหล็กแดง การประคบ การนวดเข้าตะเกียบ การย่าขาง การนวดตอกเส้น การนวดสับเส้น การนวดขิดเส้น
การเช็ดแหก หรื อวิธีการอื่นตามศิลปะการนวดไทย
การนวดไทยเพื่อบรรเทาอาการที่ไม่พึงประสงค์ในสตรี ระยะก่อนคลอดและฟื้ นฟู สภาพ
หลัง คลอด และการนวดไทยร่ วมกับ ท าหัตถการพิ เศษเฉพาะโรคตามกรรมวิธี ทางการแพทย์แ ผนไทย
เช่น การประคบ อบไอน้ า การอยูไ่ ฟ การเข้ากระโจม การนึ่งหม้อเกลือ และการนัง่ ถ่าน เป็ นต้น
การนวดเด็กทารก การนวดเด็กสมองพิการ
การสร้ างเสริ มสุ ข ภาพวิ ถี ไทย เช่ น การออกก าลังกายด้วยท่ า ฤาษี ดัดตน การยื ดเหยี ย ด
กล้ามเนื้อ
การให้คาแนะนาในการให้บริ การการนวดไทย ข้อห้าม ข้อควรระวัง และคาแนะนาอื่น
หลังจากการได้รับการนวดไทย
2.4.8 สามารถผลิตและปรุ งยาด้ วยกรรมวิธีทางการแพทย์ แผนไทยเพื่อประกอบการทา
หัตถการ ตลอดจนการใช้ ยาจากสมุนไพรในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติและตารั บยาอื่นที่ใช้ ประกอบการให้ บริ การ
ด้ านการนวดไทย
2.4.9 มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งสมุ น ไพรกั บ ยาแผนปั จ จุ บั น (Herb-Drug
interactions) และอันตรกิริยาระหว่ างสมุนไพรกับสมุนไพร (Herb-Herb interactions) โดยมีกระบวนใช้
ยาแผนไทยตามหลักการใช้ ยาอย่ างสมเหตุสมผล (RDU) และสามารถจาแนก และรายงานอาการอันไม่ พึงประสงค์
จากการใช้ ยาแผนไทย
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3. กระบวนการดูแลผู้ป่วยตามกรรมวิธีการแพทย์ แผนไทย
กระบวนการดู แลผูป้ ่ วย เป็ นขั้นตอนภาพรวมทั้ง ระบบที่ ส ถานพยาบาลที่ มี ก ารจัดบริ ก ารด้า น
การแพทย์แผนไทย โดยเฉพาะด้านเวชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทยต้องดาเนิ นการให้
ผูป้ ่ วยเพื่ อให้ก ารให้บ ริ ก ารและดู แลผูป้ ่ วยเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยยึดถื อประโยชน์ ข องผูป้ ่ วย
เป็ นสาคัญ ดังนี้
3.1 การเข้ าถึงและเข้ ารับบริการ สถานพยาบาลที่มีการจัดบริ การการแพทย์แผนไทยต้องสร้างความมัน่ ใจ
ว่า ผูร้ ั บ บริ ก ารสามารถเข้า ถึ ง บริ ก ารที่ จาเป็ นได้ส ะดวก กระบวนการรั บ ผูป้ ่ วยเหมาะกับ ปั ญหาสุ ข ภาพ
หรื อความต้องการของผูป้ ่ วย ทันเวลา มีการประสานงานที่ดี ภายใต้ระบบและสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมและ
มีประสิ ทธิ ผล ดังนี้
3.1.1 ประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง บริ การการแพทย์ แ ผนไทยที่ เ หมาะสมกั บ ปั ญ หา
ความต้องการด้านสุ ขภาพของตนเอง โดยต้องพยายามลดอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริ การการแพทย์แผนไทย
ในด้านกายภาพ ภาษา วัฒนธรรมและอุปสรรคอื่น ตลอดจนสถานพยาบาลสามารถตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ
อย่างเหมาะสมตามประเภทบริ การระยะเวลารอคอยเพื่ อเข้า รั บ บริ ก ารการแพทย์แผนไทยเป็ นที่ ย อมรั บ
ของประชาชนผูร้ ับบริ การด้วยวิธีการสื่ อสารที่เหมาะสม
3.1.2 ผูป้ ่ วยวิกฤตฉุ กเฉิ นเร่ งด่วน ที่จาเป็ นต้องได้รับการประเมิน ดู แลรักษาและปรึ กษาส่ งต่อ
เป็ นอันดับแรก
3.1.3 มี การประเมิ นความสามารถในการรั บ ผูป้ ่ วยไว้ดูแลตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ถ้าไม่
สามารถให้บริ การแก่ผูป้ ่ วยได้ สถานพยาบาลจะให้ความช่ วยเหลื อเบื้องต้นอย่างเหมาะสมอธิ บายเหตุ ผล
ที่ไม่สามารถรับผูป้ ่ วยไว้ และช่วยเหลือผูป้ ่ วยในการหาหน่วยงานอื่นหรื อหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสมกว่า
3.1.4 การรับผูป้ ่ วยไว้ดูแล มีการให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมเกี่ ยวกับสภาพการเจ็บป่ วย การดู แล
ที่ จ ะได้รั บ ผลลัพ ธ์ แ ละค่ า ใช้จ่ า ยที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น แก่ ผู ป้ ่ วยและครอบครั ว อย่า งชัด เจนและเข้า ใจง่ า ย
มีกระบวนการขอความยินยอมจากผูป้ ่ วยหรื อครอบครัว ก่อนที่จะให้บริ การหรื อกระทาหัตถการสาคัญ เช่น
ความยินยอมให้ทาหัตถการทับหม้อเกลือและอยูไ่ ฟแก่หญิงหลังคลอด เป็ นต้น และสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ่ วย
และครอบครัวจะได้รับข้อมูลที่จาเป็ นอย่างเพียงพอด้วยความเข้าใจและมีเวลาที่จะพิจารณาก่อนตัดสิ นใจ
ในการรับบริ การ
3.1.5 จัดให้มีแผนผังแสดงขั้นตอนกระบวนการรับบริ การการแพทย์แผนไทย ที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย และมีการสื่ อสารให้ผรู ้ ับบริ การได้รับรู ้
3.2 การคัดกรองผู้ป่วย
สถานพยาบาลควรมี การคัดกรองโรค กลุ่มอาการ ภาวะแทรกซ้อน และความเสี่ ยงของผูป้ ่ วย
ที่รุนแรง เพื่อประเมินว่าจะให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย หรื อปรึ กษาส่ งต่อแพทย์แผนปั จจุบนั ดังนี้
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3.2.1 มี การใช้ วิ ธี การประเมิ นที่ เหมาะสมกับผู ้ป่ วยแต่ ละราย โดยอาศัยแนวทางปฏิ บ ัติ
ทางการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสมกับผูป้ ่ วยและทรัพยากรของสถานพยาบาลเพื่อชี้นาการประเมินผูป้ ่ วย
3.2.2 มีการประเมินสัญญาณชีพ (Vital Signs)
3.2.3 มี เกณฑ์ก ารไม่ รับ รั กษาผูป้ ่ วย (Exclusion Criteria) ที่ มี ความรุ นแรง ความฉุ ก เฉิ น
เร่ งด่วนเกิ นกว่าขอบเขตที่สามารถดู แลรักษาได้ ซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปั จจุ บนั
เท่านั้น รวมถึงระบบการประสานงานเชื่อมโยงส่ งต่อผูป้ ่ วยดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลา
3.2.4 มีเกณฑ์การรับรักษาผูป้ ่ วย (Inclusion Criteria) ในขอบเขตที่สามารถให้การดู แลรักษาได้
รวมถึงมีระบบการปรึ กษาส่ งต่อกับแพทย์แผนปั จจุบนั หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย
3.3 การประเมินผู้ป่วย การซักประวัติและการตรวจร่ างกายด้ านการแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยต้องให้ผูป้ ่ วยทุ ก รายได้รับการวิเคราะห์ธ าตุเจ้าเรื อน ประเมินสมุ ฏ ฐาน
มูลเหตุการเกิดโรค ความต้องการและปั ญหาสุ ขภาพ การตรวจร่ างกายด้านการแพทย์แผนไทยอย่างถู กต้อง
ครบถ้วน และเหมาะสม ได้แก่
3.3.1 การประเมินแรกรับผูป้ ่ วยแต่ละรายประกอบด้วยธาตุเจ้าเรื อนหลักของผูป้ ่ วย ธาตุสมุฏฐาน
อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน
3.3.2 มี การประเมิ นมู ลเหตุ แห่ งการเกิ ดโรค 8 ประการตามหลักการการแพทย์แผนไทย
ประกอบด้ว ยอาหาร อิ ริ ย าบถ การกระทบความร้ อ นและเย็น การอดนอนอดข้า ว การกลั้น อุ จ จาระ
กลั้นปั สสาวะ การทางานเกินกาลัง ความโศกเศร้าเสี ยใจ และการมีโทสะมาก เพื่อให้ทราบว่าสิ่ งใดเป็ นปั จจัยหลัก
หรื อปั จจัยส่ งเสริ ม ที่ทาให้เกิดความเจ็บป่ วย
3.3.3 มี การประเมิ นประวัติสุ ขภาพแบบองค์รวม รวมถึ งปั จจัยด้านอื่ น เช่ น วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ เป็ นต้น และการรับรู ้ความต้องการของตนโดยผูป้ ่ วย
3.3.4 มีการประเมินปั ญหาและความต้องการด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และเหมาะสม และมีการระบุปัญหาและความต้องการที่เร่ งด่วนและสาคัญ
3.3.5 มีการตรวจร่ างกายด้านการแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม
3.3.6 มีการบันทึกผลการประเมินในเวชระเบียนผูป้ ่ วย ระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้อย่าง
ถู กต้องครบถ้วน เพื่อนาไปสู่ การวินิจฉัยและวางแผนการดู แลรักษาได้อย่างเหมาะสม และพร้ อมที่ จะให้
ผูเ้ กี่ยวข้องในการดูแลได้ใช้ประโยชน์จากการประเมินนั้น
3.3.7 ผูป้ ่ วยทุ กรายได้รับการประเมิ นซ้ าตามช่ วงเวลาที่ เหมาะสม เพื่อประเมินการตอบสนอง
ต่อการดูแลรักษา
3.3.8 มี ก ารอธิ บ ายผลการประเมิ น ให้ แ ก่ ผู ป้ ่ วยและครอบครั ว ด้ว ยภาษาที่ ชัด เจนและ
เข้าใจง่าย
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3.4 การวินิจฉัยและกลไกการเกิดโรคตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยต้องสร้างความมัน่ ใจว่าผูป้ ่ วยจะได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องโดยมีขอ้ มูล
เพียงพอ เพื่ออธิบายสาเหตุและลักษณะของโรคที่ผปู ้ ่ วยเข้ารับบริ การ ตลอดจนมีการทบทวนความเหมาะสม
ของการวินิจฉัยโรคและความสอดคล้องของการวินิจฉัยโรคกับสหวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
3.4.1 นาผลการประเมินผูป้ ่ วย การซักประวัติและการตรวจร่ างกายด้านการแพทย์แผนไทย
มาใช้ ใ นการพิ จ ารณาประมวลผล จ าแนกโรค โดยใช้ ห ลัก การวิ นิ จ ฉั ย ด้า นการแพทย์แ ผนไทย เช่ น
การวินิจฉัยโรคตามตรี ธาตุสมุฏฐาน วินิจฉัยโรคตามธาตุ 42 ประการ วินิจฉัยโรคตามเบญจอินทรี ย ์ วินิจฉัยโรค
ตามหมอสมมติในพระคัมภีร์ เป็ นต้น รวมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคเมื่อมีขอ้ มูลเพิ่มเติม
3.4.2 มี ก ารทบทวนความเหมาะสมของการวิ นิ จ ฉั ย โรคและความสอดคล้ อ งของ
การวินิจฉัยโรคของสหวิชาชี พและมีการวางแผนการรักษาร่ วมกันกับสหวิชาชี พอย่างสม่ าเสมอ สาหรั บ
สถานพยาบาลที่ดาเนินงานร่ วมกับสหวิชาชีพ
3.5 การวางแผนกระบวนการดูแลรักษา
แพทย์แผนไทยต้องมีการวางแผนกระบวนการดู แลรักษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
การวินิจฉัย และแก้ไ ขปั ญหาตามทฤษฎี การแพทย์แผนไทย รวมถึ ง หากมี ส หวิช าชี พ ในสถานพยาบาล
ต้องประสานกันและมีเป้ าหมายที่ชดั เจนเพื่อตอบสนองปั ญหาหรื อความต้องการด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
3.5.1 การวางแผนกระบวนการดู แ ลรั ก ษาผู ้ป่ วยเป็ นไปอย่า งเชื่ อ มโยง มี ก ารสื่ อ สาร
ประสานงานกันระหว่างแพทย์แผนไทย วิชาชีพ แผนก และหน่วยงานต่าง ๆ
3.5.2 แผนการดู แ ลรั ก ษาผู ป้ ่ วยสอดคล้อ งกับ การวิ นิ จ ฉั ย สามารถแก้ไ ขปั ญ หา และ
ตอบสนองความต้องการของผูป้ ่ วยที่ได้จากการประเมินอย่างเป็ นองค์รวม
3.5.3 มีการนาหลักฐานวิชาการทางการแพทย์แผนไทยหรื อแนวทางเวชปฏิบตั ิที่เหมาะสม
รวมถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้รับการยอมรับ มาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกระบวนการดูแลรักษา
3.5.4 ผูป้ ่ วยและครอบครั ว มี โอกาสตัดสิ นใจเลื อ กวิธี ก ารรั ก ษาหลังจากได้รับ ข้อ มู ล
ที่เพียงพอและร่ วมในการวางแผนกระบวนการดูแลรักษา
3.5.6 แผนการดู แ ลผูป้ ่ วยครอบคลุ ม บริ ก ารการแพทย์แ ผนไทยที่ จ ะให้แ ละเป้ า หมาย
ที่ชดั เจนที่ตอ้ งการบรรลุ
3.5.7 มีการสื่ อสารหรื อประสานงานระหว่างสมาชิ กขององค์กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการนาแผนการดูแลผูป้ ่ วยไปสู่ การปฏิ บตั ิที่ได้ผลในเวลาที่เหมาะสม โดยสมาชิ กขององค์กรและ
หน่วยงานมีความเข้าใจบทบาทของผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
3.5.8 มีการทบทวนและปรับแผนกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ จากสภาวะหรื อ
อาการของผูป้ ่ วยที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.6 การส่ งเสริม การป้ องกัน การฟื้ นฟู ด้ วยวิธีทางการแพทย์ แผนไทย
แพทย์แผนไทยจาเป็ นต้องมี การวางแผนการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟู
สภาพ ตามศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและเหมาะสม ดังนี้
3.6.1 มีการวางแผนการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและการฟื้ นฟูสภาพ สอดคล้องกับ
กระบวนการการวางแผนดูแลรักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.6.2 มีการให้ขอ้ มูลแก่ผปู ้ ่ วยและครอบครัวเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าวิธีการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การป้ องกันโรค และการฟื้ นฟูสภาพ มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับปั ญหาหรื อความต้องการของผูป้ ่ วย
3.7 การให้ คาแนะนาและการเสริมพลังทางการแพทย์ แผนไทย
แพทย์แผนไทยต้องให้ข ้อมู ลแก่ ผูร้ ั บบริ การเกี่ ยวกับการปรั บสมดุ ลของธาตุ ใ นร่ า งกาย
สภาวะสุ ขภาพแก่ผูป้ ่ วยและครอบครั ว และกิ จกรรมที่วางแผนไว้เพื่อเสริ มพลังผูป้ ่ วยและครอบครั วให้มี
ความสามารถและรั บผิดชอบในการดู แลสุ ขภาพของตนเอง รวมทั้งเชื่ อมโยงการสร้ างเสริ มสุ ขภาพเข้าใน
ทุกขั้นตอนของการดูแล ดังนี้
3.7.1 มีการประเมินผูป้ ่ วยเพื่อวางแผนและกาหนดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ การประเมินครอบคลุ ม
ปั ญหาหรื อความต้องการของผูป้ ่ วย ขีดความสามารถ ภาวะทางด้านอารมณ์ จิตใจความพร้อมในการเรี ยนรู ้ และ
ดูแลตนเอง
3.7.2 มี การกาหนดกระบวนการดู แลตนเองที่เหมาะสมด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย
ร่ วมกันกับผูป้ ่ วยและครอบครัว
3.7.3 การให้ขอ้ มูล ความรู ้ คาแนะนาทางการแพทย์แผนไทยโดยเน้นเกี่ยวกับการปรับสมดุ ล
ของธาตุท้ งั 4 ในร่ างกายเป็ นหลัก สภาวะสุ ขภาพแก่ผปู ้ ่ วย ครอบครัว และทากิจกรรมที่วางแผนไว้ เพื่อเสริ มพลัง
ผูป้ ่ วย ครอบครัวให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง รวมทั้งเชื่ อมโยงการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยเข้าในทุกขั้นตอนของการดู แล ให้สอดคล้องกับปั ญหาหรื อความต้องการ
ของผูป้ ่ วย
3.7.4 มี ก ารประเมิ น และปรั บ ปรุ งกระบวนการจัด การเรี ยนรู ้ แ ละการเสริ ม พลังผูป้ ่ วย
ครอบครัว
3.8 การประเมินผลกระบวนการดูแล
แพทย์แผนไทยมีการประเมินผลกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วยทุกรายที่เข้ารับบริ การ ดังนี้
3.8.1 แสดงให้เห็นถึงอาการของโรค ภาวะแทรกซ้อน ผลลัพธ์การดูแลรักษาที่ดีข้ ึน ความพึงพอใจ
โดยใช้ตวั ชี้ วดั ส าคัญของโรค และกระบวนการทางการแพทย์แผนไทย มี ก ารนาเสนอผลลัพธ์ก ารดู แล
รักษาผูป้ ่ วยด้วยการแพทย์แผนไทย
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3.8.2 มีการนาเสนอผลลัพธ์การดูแลรักษาผูป้ ่ วยด้วยการแพทย์แผนไทย ภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กรตามเหมาะสม เพื่อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมัน่ ศรัทธา และตระหนักถึงคุณค่าความสาคัญของ
งานการแพทย์แผนไทย
3.9 การจาหน่ ายและสิ้นสุ ดกระบวนการดูแล
แพทย์แผนไทยต้องมี การวางแผนจ าหน่ ายผู ป้ ่ วย เพื่ อให้ ผู ป้ ่ วยสามารถดู แลตนเอง และ
ครอบครั วได้วิธีการดู แลอย่างเหมาะสมกับสภาพปั ญหาและความต้องการ หลังจากจาหน่ ายจากหน่ วยบริ การ
ที่ขอรับการรักษา ดังนี้
3.9.1 ก าหนดแนวทางข้อบ่ ง ชี้ และโรคที่ เป็ น กลุ่ ม เป้ า หมายส าคัญ และมี ก ารวางแผน
จาหน่ ายสาหรั บผูป้ ่ วยแต่ละราย ตั้งแต่เริ่ มแรกที่ เป็ นไปได้ โดยร่ วมกันกับสหวิชาชี พที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้ง
ผูป้ ่ วยและครอบครัวมีส่วนร่ วมในการวางแผนจาหน่าย
3.9.2 มีการประเมินและระบุปัญหา ความต้องการของผูป้ ่ วยที่จะเกิดขึ้นหลังจาหน่าย และ
ประเมินผลเป็ นระยะในช่วงที่ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลอยูใ่ นโรงพยาบาล
3.9.3 มีการปฏิ บตั ิตามแผนจาหน่ ายในลักษณะที่เชื่ อมโยงกับแผนการดู แลระหว่างอยูใ่ น
โรงพยาบาลตามหลักการให้คาแนะนาและการเสริ มพลังทางการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยและครอบครัว
มีศกั ยภาพและความมัน่ ใจในการจัดการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
3.9.4 มี ก ารประเมิ นผลและปรั บ ปรุ ง กระบวนการวางแผนจาหน่ า ย โดยใช้ข ้อมู ล จาก
การติดตามผูป้ ่ วยและข้อมูลสะท้อนกลับจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.10 การติดตามผลและการดูแลต่ อเนื่อง
แพทย์แผนไทยควรสร้ า งความร่ วมมื อและประสานงานเพื่ อให้มีการติ ดตามดู แลผู ป้ ่ วย
ต่อเนื่องที่ให้ผลดี ตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของผูป้ ่ วย
3.10.1 มีระบบนัดหมายผูป้ ่ วยกลับมารับการรักษาต่อเนื่ องเมื่ อมีขอ้ บ่งชี้ รวมทั้งมีระบบ
ช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาตามความเหมาะสม
3.10.2 แพทย์แผนไทยควรสร้ างความร่ วมมื อและประสานงานกับหน่ วยบริ การสุ ข ภาพ
ชุ มชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องในการติดตามดูแลผูป้ ่ วยและบูรณาการกิจกรรมสร้าง
เสริ มสุ ขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเข้าในกระบวนการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
3.10.3 มีการสื่ อสารข้อมู ลของผูป้ ่ วยให้แก่ หน่ วยบริ การที่ เกี่ ยวข้องในการดู แลต่อ เนื่ อง
โดยคานึงถึงการรักษาความลับของข้อมูล หรื อ สิ ทธิของผูป้ ่ วย
3.10.4 มี ก ารติ ดตามผลการดู แลต่ อเนื่ องเพื่ อให้มนั่ ใจว่าความต้องการของผูป้ ่ วยได้รับ
การตอบสนองและนาผลการติดตามมาใช้ปรับปรุ ง วางแผนบริ การการแพทย์แผนไทยในอนาคต
โดยในทุ ก กระบวนการดู แ ลผู ้ป่ วยตามกรรมวิ ธี ก ารแพทย์แ ผนไทยนั้ น จ าเป็ นต้อ งมี ร ะบบ
การรายงานและเวชระเบียนเพื่อเป็ นข้อมูลสาคัญในการให้การดูแลรักษาและติดตามผลการจัดกระบวนการดูแล
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ผูป้ ่ วยได้อย่างต่อเนื่ องในทุกมิติ และเป็ นข้อมูลสาคัญทางกฎหมาย กรณี คนไข้คดีหรื อมีการฟ้ องร้องทั้งทาง
แพ่งและอาญา ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการการจัดเก็บอย่างเหมาะสมที่รักษาความลับได้ ตลอดจนมีการจัดเก็บ
ที่ปลอดภัย ได้รับการป้ องกันจากการสู ญหาย ความเสี ยหายทางกายภาพและการแก้ไขดัดแปลง เข้าถึง หรื อใช้
โดยผูไ้ ม่มีอานาจหน้าที่ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการพิทกั ษ์สิทธิ ของผูป้ ่ วยต่อไป
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อนุผนวก
คาอธิบายกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย

กรรมวิธี
การเขี่ยเส้น

การเช็ด

การแหก

การเป่ ายา

การเผายา

การเหยียบยา

คาอธิบาย
เป็ นรู ป แบบการนวด โดยการใช้นิ้วกดเส้ นเอ็ น ดันเข้า และดัน ออก
บริ เวณส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกาย ได้แก่ ร่ องไหปลาร้า สะบัก ข้อพับ
แขน/ขา ใต้ศอก หน้าแข้งและ ข้อเท้า เพื่อให้กล้ามเนื้ อ เส้นเอ็น ยืด
ออกเป็ นปกติ
เป็ นวิธีการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการเจ็บป่ วยด้วยน้ ามนต์และใบไม้
เช่ น ใบพลู ใบผัก ดี ด เป็ นต้น โดยการลู บ ไปตามอวัย วะบริ เ วณที่ มี
อาการเจ็บปวดหรื อบวม การวินิจฉัยดูได้จากลักษณะใบไม้หลังการลูบ
หรื อใบไม้ที่ติดค้างอยู่ เกิ ดจากคุ ณผี คุ ณไสย การรั กษาจะใช้ในกรณี
ที่อาการเจ็บป่ วยไม่มาก เช่น อาการปวดเมื่อยจากการเดินของเลื อดลม
ไม่สะดวก ลมเข้าเส้น เอ็นขี่กนั เป็ นต้น
เป็ นวิธีการรักษา โดยการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการแหกขูดลงบนบริ เวณ
ที่เชื่อว่ามีพิษอยูพ่ ร้อมทั้งบริ กรรมและเสกคาถาใส่ อุปกรณ์ เพื่อไล่พิษนั้น
ออกจากร่ างกาย
เป็ นวิธีการรักษา โดยการนาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งออกมาทางปากในลักษณะ
เป่ าให้พุ่งออกมาเป็ นฝอย เช่น สมุนไพร น้ ามนต์ ลม หรื ออื่นๆ เป็ นต้น
บางกรณี มีการบริ กรรมคาถาร่ วมด้วย
เป็ นวิธีการรักษาโดยการใช้ยา ซึ่งนาเอาเครื่ องยาสมุนไพรวางไว้บริ เวณ
ที่ ตอ้ งการรั กษาแล้วจุ ดไฟเผาเครื่ องยา เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ เช่ น
เผายาจับโปงน้ า เป็ นต้น
เป็ นรู ปแบบการนวด โดยการใช้ความร้อนและแรงกดจากเท้าในการ
รั ก ษา มี ก ารลงคาถาดับ พิ ษ ไฟ ก่ อ นใช้ เ ท้า จุ่ ม น้ า ยา (น้ า ไพลหรื อ
น้ ามันเงา) เหยียบลงบนขางที่ เผาไฟจนร้ อนแดง แล้วนาไปเหยียบลง
บนร่ างกาย หรื ออวัยวะส่ วนที่ตอ้ งการรักษา เพื่อคลายเส้นและบรรเทา
อาการปวด ส่ วนใหญ่ใช้ในการรั กษากลุ่ มอาการปวดกล้ามเนื้ อ และ
เส้นเอ็น ปวดข้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต
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การแช่ยา

1) เป็ นวิธี ก ารเตรี ย มยา โดยนาสมุ นไพรมาแช่ ใ นน้ า หรื อของเหลว
ชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง แล้วนามาใช้ในการรักษาอาการผูป้ ่ วย เช่น ตาราใบลาน
ให้ ใ ช้ใ บเล็ บ ครุ ฑ มาสั บ แล้ว แช่ ผ สมด้ว ยข้า วสารเจ้า รั บ ประทาน
แก้อาการปวดหัว เป็ นต้น
๒) เป็ นวิธีการเตรี ยมยา โดยนายาสมุนไพรมาต้ม แล้วกรองเอาน้ ายา
หรื อกรรมวิธีอื่นๆ ซึ่ งได้มาของตัวยา แล้วให้ผูป้ ่ วยแช่ อาจเป็ นการแช่
ทั้งตัวหรื อเฉพาะส่ วนที่เป็ นโรคก็ได้ นิ ยมใช้ในกรณี ที่ตอ้ งการให้ตวั ยา
ซึ มลงสู่ ช้ นั ใต้ผวิ หนังลึกลงไปมากกว่าการอาบหรื อทา
การกรอกเลือด
เป็ นวิธี ก ารรั ก ษา โดยการกรี ด หรื อ สั ก ลงไปที่ ผิ ว หนัง ให้ เ ปิ ดเพี ย ง
เล็กน้อย ให้เลื อดออกมาโดยจะใช้ถ้วยแก้วที่ ไล่ ลมแล้ววางปากแก้ว
ครอบบริ เวณที่บาดนั้น เลือดก็จะซึ มออกมาพอได้เลือดพอสมควรแล้ว
จึงหยุดและห้ามเลือด เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดูดพิษออก
จากร่ างกาย กระตุน้ ให้เลือดไหลเวียนดีข้ ึน
การกวาดยา
เป็ นวิธีการให้ยา โดยการใช้นิ้วมือแตะยาแล้วป้ าย ในปาก คอ ลิ้นของ
ทารกและเด็ก บริ เวณอวัยวะที่เป็ น
การขัด การถู ด้ว ยยาสมุ น ไพร เป็ นวิธี ก ารให้ย าเฉพาะที่ โดยการออกแรงให้ ตวั ยาซึ ม ผ่า นผิ ว หนัง
หรื อยาแผนไทย
เข้าไปหรื อทาให้ส่งที่ไม่ตอ้ งการหลุดออกมา โดย
๑) ถู เป็ นการออกแรงโดยการไถไปมา
๒) ขัด เป็ นการออกแรงโดยการไถไปมา อย่างแรง
๓) สี เป็ นการออกแรงโดยการครู ดไปมา แบบถี่ๆ ซ้ าๆ
การชโลมยา
เป็ นวิธีการให้ยา โดยการใช้ผา้ ชุ บหรื อใช้มือวักน้ ายาสมุนไพร มาแตะ
ตามร่ า งกายบริ เวณที่ มี ค วามร้ อ น ให้เปี ยกชุ่ ม เช่ น การชโลมน้ า ยา
สมุนไพรในผูป้ ่ วยที่มีไข้สูง เป็ นต้น
การตอกเส้น
เป็ นรู ปแบบการนวด โดยใช้อุปกรณ์ ๒ ชิ้ น คื อ ชิ้ นแรกเป็ นอุ ปกรณ์
รองรั บ และชิ้ น ที่ ส องเป็ นตัว ที่ ใ ช้ต อก โดยน ามาตอกตามบริ เ วณ
กล้า มเนื้ อและเส้ น เอ็ น เพื่ อรั ก ษาอาการปวดเมื่ อ ยตามร่ า งกาย ช่ วย
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่ วนของร่ างกาย
การทายา
เป็ นวิธีการใช้ยาที่มีลกั ษณะเป็ นของเหลวหรื อผงละเอียด โดยการใช้มือ
หรื อวัส ดุ อื่น ๆ ป้ ายลงบนบริ เวณที่ เป็ น แล้วลู บเพื่ อให้ย าที่ ทาบนผิว
สม่ า เสมอ เช่ น ทาปู นแดง รั ก ษาโรคลมปราบเส้ น ดิ น สอพองผสม
น้ ามะนาวทาบริ เวณ ที่ฟกช้ า เป็ นต้น
หน้า 38 จาก 42

การนวด การนวดด้วยยา
การนวดโดยการทาด้วยยา
หรื อน้ ามันหอมระเหย
การนัตถุย์ า
การบ่ง หรื อบีบเส้น

การบ่งต้อ

การประคบด้วยสมุนไพร
ความร้อน ความเย็น
การย่างยา

การย่าขาง

การรมยา

การสอดยา หรื อการเหน็บยา

เป็ นการใช้มือ แขน ศอก เข่า เท้าหรื ออวัยวะอื่นใด รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
อื่นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ บาบัดโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย
ฟื้ นฟูสมรรถภาพของร่ างกายหรื อบางกรณี เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค
เป็ นวิธี ก ารให้ย า โดยน าตัว ยาสมุ น ไพรที่ มี ล ัก ษณะเป็ นผงละเอี ย ด
มาใส่ กล้องแล้วเป่ าเข้าทางจมูก
เป็ นรู ปแบบการนวด โดยการจับกล้ามเนื้อ ใช้แรงบีบจากนิ้วมือทั้งหมด
บี บกล้ามเนื้ อเข้าหากัน บางครั้ งใช้แรงยกกล้ามเนื้ อด้วย เพื่อช่ วยให้
กล้ามเนื้ อผ่อนคลาย ส่ งผลให้เลือดมาเลี้ยงบริ เวณอวัยวะที่ปวดได้ดีข้ ึน
ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อตึง หดเกร็ ง และแข็งตัว
เป็ นวิธีการรักษาอาการหรื อความผิดปกติของดวงตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม
อาการแสบตา จอประสาทตาเสื่ อม และอาการอื่นๆ โดยการใช้หนาม
หวายขม หรื อ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ดึ ง เส้ น ใยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจุ ด รอยโรคที่ อ ยู่
บริ เวณแผ่นหลังของผูป้ ่ วยโดยมิได้กระทาใดๆ ต่อดวงตาโดยตรง
เป็ นวิ ธี ก ารนาบและกดคลึ ง ตามส่ ว นต่ า งๆ ของร่ างกาย โดยใช้
ความร้อน อาจมีสมุนไพรเป็ นส่ วนประกอบ เช่น ลูกประคบสมุนไพร
ก้อนเส้าห่อด้วยสมุนไพร เป็ นต้น
เป็ นวิ ธี ก ารเตรี ย มยาสมุ น ไพร โดยการให้ ค วามร้ อ นกับ สมุ น ไพร
โดยตรง เพื่อให้ตวั ยาสมุนไพรออกฤทธิ์ ได้ เช่น นาใบพลับพลึงมาย่าง
ก่อนนาไปประคบเป็ นต้น
เป็ นรู ปแบบการนวด โดยการใช้ความร้อนและแรงกด จากเท้าในการรักษา
มี ก ารลงคาถาดับ พิ ษไฟ ก่ อนใช้เท้า จุ่ ม น้ า ยา (น้ า ไพลหรื อน้ า มันงา)
เหยียบลงบนขางที่เผาไฟจนร้ อนแดง แล้วนาไปเหยียบลงบนร่ างกาย
หรื ออวัยวะส่ วนที่ตอ้ งการรักษา เพื่อคลายเส้นและบรรเทาอาการปวด
ส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ นการรั ก ษากลุ่ ม อาการปวดกล้า มเนื้ อ และเส้ น เอ็ น
ปวดข้อ อัมพฤกษ์ อัมพาต
เป็ นวิธีการใช้ยา โดยการใช้ควันหรื อไอน้ าจากการเผาสมุ นไพรหรื อ
ต้ม น้ า สมุ นไพร เพื่ อรั ก ษาโรคเฉพาะที่ เช่ น หอบหื ด ริ ดสี ดวงจมู ก
แผลฝี เย็บหลังคลอด เป็ นต้น
เป็ นวิธีการใช้ยาหรื อให้ยา โดยการใส่ ยาที่เตรี ยมไว้ เป็ นแท่ง เข้าไปใน
ช่องทวาร เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ เฉพาะที่เช่น การนาสมุนไพรที่เป็ นผงมา
ตอกอัดในกระบอกไม้ไผ่ให้เป็ นแท่ง แล้วผ่ากระบอกไม้ไผ่นาแท่งยา
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ไปสอดทวารหนักรักษาริ ดสี ดวงทวาร หรื อใช้ใบพลูทุบให้นิ่มม้วนแล้ว
สอดเข้าไปในช่องจมูก เพื่อหยุดเลือดกาเดาที่ไหล เป็ นต้น
การสักยา
เป็ นวิธีการให้ยา โดยการใช้เข็ม เหล็ก หรื ออุปกรณ์ที่มีความแหลมคม
ทิ่มลงไปบนผิวหนัง เพื่อนายาสมุนไพรเข้าสู่ ร่างกาย ช่วยลดอาการปวด
ปรับสมดุลเลือดของร่ างกาย ถอนพิษสัตว์พิษกัดงูกดั
การสุ มยา
เป็ นวิธีการใช้ยาสมุนไพรที่มีน้ ามันหอมระเหย มาผสม ตาพอก เพื่อให้ได้
ไอสมุนไพรเข้าไปทางจมูกหรื อทางผิวหนัง เช่น การสุ มกระหม่อมเด็ก
เป็ นต้น
การอบด้ ว ยไอน้ าและไอร้ อ น เป็ นวิธีการใช้ยา โดยนาตัวยามาต้มให้เกิดไอน้ า เพื่อใช้ ไอน้ าในการอบ
หรื อสมุนไพร
หรื อรมในกระโจมหรื อห้อ งอบ ใช้ใ นการรั ก ษาโรคผิว หนัง ผื่ น คัน
อัมพฤกษ์ อัมพาต ขับน้ าคาวปลา บารุ งผิวพรรณ เป็ นต้น
การอาบยา
เป็ นวิธีการใช้ยา โดยนาสมุนไพรสดหรื อแห้งหลายชนิ ด มาต้มกับน้ า
แล้วนามาอาบรักษาโรค
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