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ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.
๒๕๕๖ ได้ให้นยิ ามความหมายของการแพทย์แผนไทยและ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ดังนี้
การแพทย์แผนไทย หมายความว่า กระบวนการทางการ
แพทย์เกีย่ วกับการตรวจ วินจิ ฉัย บําบัด รักษา หรือป้องกันโรค
หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์
การนวดไทย และให้หมายความรวมถึง การเตรียมการผลิต
ยาแผนไทยและการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการ
แพทย์ ทัง้ นี้ โดยอาศัยความรูห้ รือตําราทีไ่ ด้ถา่ ยทอดและพัฒนา
สืบต่อกันมา
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย หมายความว่า การประกอบ
วิชาชีพทีก่ ระทําหรือมุง่ หมายจะกระทําต่อมนุษย์ เกีย่ วกับการ
แนะนํา การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบําบัดโรค การ
รักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ
โดยอาศัยองค์ความรูด้ า้ นเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การ
ผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พนื้ บ้านไทยและองค์
ความรู้ด้านอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ ด้วยกรรมวิธกี ารแพทย์แผนไทยซึง่
ถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมาตามตําราการแพทย์แผนไทย
หรือจากสถานศึกษาทีส่ ภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
เนือ่ งจากการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยกระท�ำ
ต่อมนุษย์ การมีบุคลิกภาพที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทยจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความยอมรับ
นับถือ การได้รบั ความไว้วางใจ หากผูป้ ระกอบวิชาชีพแพทย์
แผนไทยมีบคุ ลิกภาพทีด่ แี ละเหมาะสม บทความนีจ้ งึ กล่าวถึง
การพัฒนาบุคลิกภาพของแพทย์แผนไทย
บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลักษณะทางกาย ทางจิตใจ
และความรูส้ กึ นึกคิดทีส่ ะท้อนออกมาให้ผอู้ น่ื เห็นและเกิดความ
ประทับใจ บุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบทีส่ �ำคัญทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อความรูส้ กึ และอารมณ์ของผูท้ พี่ บเห็นจึงส่งผลต่อการยอมรับ
นับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุนและความไว้วางใจจาก
ผู้อื่น บุคลิกภาพจึงเป็นลักษณะของบุคคลโดยรวมของแต่ละ

บุคคลซึง่ มีความแตกต่างกันทัง้ รูปร่าง หน้าตา ค�ำพูด การวาง
ท่าที พฤติกรรมต่างๆ ตลอดจนการแสดงกิรยิ าอาการจะต้องมี
การพัฒนาให้เป็นทีย่ อมรับนับถือกับผูท้ พี่ บเห็นให้เป็นทีย่ อมรับ
ของบุคคลภายนอกก็จะเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั ความส�ำเร็จในการด�ำรงตน
อยู่ในสังคมรอบตัวอย่างมีความสุขซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ มี 2 ประเภท
คือ บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน
ดังนัน้ การพัฒนาบุคลิกภาพของแพทย์แผนไทยจึงแบ่ง
เป็น 2 ประเภทคือ การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของแพทย์
แผนไทยและการพัฒนาบุคลิกภาพภายในของแพทย์แผนไทย

ดังนี้

การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของแพทย์แผนไทย

บุ ค ลิ ก ภาพภายนอก คื อ สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจนจาก
ภายนอกของแต่ละคน เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิรยิ า
ท่าทาง การไหว้ การยืน การเดิน การนัง่ การพูด เป็นต้น การ
พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผน
ไทย ในเรือ่ งของหน้าตานัน้ แต่ละคนไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีพ่ อ่ แม่บรรพบุรษุ ถ่ายทอดมาให้ทางพันธุกรรม
แต่สามารถท�ำดูดีได้ แต่ควรดูแลรักษาผิวพรรณให้ สะอาด
อย่าให้มกี ลิน่ ตัว รักษาความสะอาดในช่องปากและฟัน ดูแล
รักษาเส้นผมและทรงผมให้เรียบร้อยทั้งด้านความสะอาด
เลือกทรงผมทีร่ บั กับใบหน้า ดูแลเล็บมือ เล็บเท้าให้สะอาด
อยูเ่ สมอ ผูห้ ญิงควรรูจ้ กั การแต่งหน้าแต่พองามไม่แต่งเข้มผิด

ธรรมชาติ ผูช้ ายควรโกนหนวดเคราให้เกลีย้ งเกลา ตัดผมให้
เรียบร้อย การแต่งกายไม่จ�ำเป็นต้องซือ้ เสือ้ ผ้าราคาแพง แต่
ควรเลือกเครือ่ งแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะสวมใส่เสือ้ ผ้า
ทีส่ ะอาด ซักรีดเรียบร้อย เลือกสีให้เหมาะสมกับรูปร่างและผิว
พรรณของตนเอง ควรพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ วันละ 7-8
ชัว่ โมง ควรออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ ควรรับประทานอาหาร
ทีม่ ปี ระโยชน์เพราะมีผลต่อรูปร่างและบ่งบอกถึงการมีสขุ ภาพ
ดีของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ไม่อ้วนหรือผอมจน
เกินไปควรควบคุมนำ�้ หนักไม่ให้เพิม่ หรือลดผิดปกติ งดเว้นการ
ดืม่ สิง่ ของทีม่ แี อลกอฮอล์หรือคาเฟอีน ละเว้นการสูบบุหรีห่ รือ
ยาเสพติดให้โทษทุกชนิด ยิม้ แย้มแจ่มใส มีกริ ยิ าท่าทาง เช่น
การเดิน การนั่ง การยืน การพูดที่สุขุม สุภาพ เรียบร้อย
เป็นต้น สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นบุคลิกภาพภายนอก
การพัฒนาบุคลิกภาพภายในของแพทย์แผนไทย ดังนี้
บุคลิกภาพภายใน คือ สิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายในจิตใจหรืออุปนิสยั
ใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล
ซึง่ มีความแตกต่างกัน เช่น ความคิด จิตใจ ความรูส้ กึ สติ
ปัญญา ความถนัด ปฏิภาณไหวพริบ ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง
ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การพัฒนาบุคลิกภาพ
จากภายในจึงถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอก การพัฒนาบุคลิกภาพภายในของแพทย์
แผนไทย ดังนี้
ด้านอารมณ์ รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักอดทนใจเย็น
เมือ่ มีเหตุการณ์ทไี่ ม่ถกู ใจเกิดขึน้ ยอมรับในความสามารถของ
ตนเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นผูอ้ นื่ มีความรับผิดชอบ หมัน่
ฝึกจิตใจตนเอง ท�ำอารมณ์ จิตใจ ให้สดชืน่ แจ่มใสอยูเ่ สมอ จะ
ต้องควบคุมจิตใจไม่ให้เกิดอารมณ์รกั โลภ โกรธ หลง อิจฉา
ริษยา หรืออารมณ์ใดๆ ก็ตามทีจ่ ะส่งผลมายังกายและวาจาได้
ซึง่ สิง่ เหล่านีต้ อ้ งฝึกฝนหรือใช้หลักธรรมเข้ามาช่วย เมือ่ สามารถ
ควบคุมจิตใจได้แล้ว การแสดงออกทางกาย และวาจาจะดีตาม
ไปด้วย จากค�ำพูดของผูป้ ว่ ยได้กล่าวถึงลักษณะของแพทย์ทดี่ ี
7 ประการ ดังนี้

1. Confident : แพทย์ทมี่ นั่ ใจและท�ำให้ผปู้ ว่ ยมัน่ ใจ
2. Empathetic : แพทย์ที่พยายามท�ำความเข้าใจ
อาการและความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยทัง้ ทางร่างกายและทางอารมณ์
และแพทย์บอกความเข้าใจนัน้ กับผูป้ ว่ ย
3. Humane : แพทย์ทดี่ แู ล เอาใจใส่ ใจดี เมตตา
4. Personal : แพทย์ทใี่ ห้ความสนใจผูป้ ว่ ย ปฏิบตั ิ
ต่อผูป้ ว่ ยในฐานะเพือ่ นมนุษย์
5. Forthright : แพทย์ทบี่ อกสิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยจ�ำเป็นต้องรู้
ในภาษาง่ายๆ และตรงไปตรงมา
6. Respectful : แพทย์ทฟี่ งั สิง่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยพูดอย่างจริงจัง
7. Thorough : แพทย์ทมี่ มี โนธรรมและมัน่ คง
ในส่วนลักษณะของแพทย์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ 7 ประการ
ได้แก่
1. Timid : แพทย์ที่ขี้ขลาด แพทย์ที่หวาดระแวง
ไม่กล้าท�ำอะไร
2. Uncaring : แพทย์ทไี่ ม่ใส่ใจผูป้ ว่ ย
3. Misleading : แพทย์ทหี่ ลอกลวงหรือชีแ้ นะไปใน
ทางทีผ่ ดิ
4. Cold : แพทย์ทเี่ ย็นชา
5. Callous : แพทย์ทใี่ จด�ำ
6. Disrespectful : แพทย์ทหี่ ยาบคาย ดูหมิน่
7. Hurried : แพทย์ทลี่ นลาน รีบร้อน

จากค�ำพูดของผู้ป่วยที่ได้กล่าวถึงลักษณะของแพทย์
ทีด่ แี ละลักษณะของแพทย์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ ท�ำให้แพทย์แผน
ไทยได้น�ำไปปรับใช้ว่า หากต้องการเป็นแพทย์แผนไทยที่ดี
ต้องมีลักษณะอย่างไรและไม่ควรมีคุณลักษณะอย่างไรและ
หากมีบคุ ลิกภาพภายนอกและภายในดีจะท�ำให้สามารถสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือ ศรัทธา สร้างความประทับใจแก่ผปู้ ว่ ย และ
สหวิชาชีพอืน่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

