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วิทยากร
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
ภญ.สุภัทรา บุญเสริม
รศ.สมสมร ชิตตระการ
ดร.ณธกร ทัศนัส
ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ภก.ปรีชา หนูทิม

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จ.สกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยไทยและสมุนไพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเเละ
การแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำเอกสารวิชาการหลัก
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมมิน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
กองพัฒนายาแผนไทยไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Plenary 3

แบบจำลองธุรกิจสมุนไพร “เรื่องเล่าจากความสำเร็จ” Herbal Business Model: the success cases

วิทยากร
คุณชัชวาล พงษ์บริบูรณ์
คุณเสมอขวัญ ตะพังพินิจการ
คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม
นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล
ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ

รองผู้จัดการบริษัทขาวละออเภสัช
กรรมการผู้จัดการ ถั่งเช่าฟาร์ม จำกัด
ประธานกรรมการบริหารบริษัทช่อคูณ เรมีดี้ จำกัด
ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เลขาธิการสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Symposium 1

ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์

วิทยากร
นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล

ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู ้ อำนวยการสถาบั น วิ จ ั ยและประเมิ นเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กรมการแพทย์
กองระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์

นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ

ที่ปรึกษากรมการแพทย์

ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำเอกสารวิชาการหลัก
ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสบุ ัติ
เรืออากาศเอก นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย

ที่ปรึกษากรมการแพทย์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทย์

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Symposium 2

รูปแบบการนวดไทยในสถานการณ์ New Normal

วิทยากร
ดร.พท.ป.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
คุณชนม์ฯ ปิติ พรรุ่งโรจน์
ผู้ดำเนินการอภิปราย
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

นายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์
แห่งประเทศไทย (ในสังฆราชูปถัมภ์ฯ)
รองคณบดีฝ่ายแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บรู ณาการ
Co-founder. CEO of Thailand massage Co.,ltd.
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Symposium 3

นวดไทยกับการบำบัดอาการนอนไม่หลับ

วิทยากร
ภก.พินิต ชินสร้อย
อาจารย์กรมิษฐ์ แมลงภู่ทอง
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
อาจารย์สอนการนวดไทย
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
มูลนิธิสง่ เสริมการแพทย์แผนไทย

Symposium 4

การวิจัย & ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

วิทยากร
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
ภญ.อาภากร บุญธรรม
พท.สันทัด ชมภูพงษ์
นพ.มานะชัย อิงสุดารัตน์
อ.เดชา ศิริภัทร
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ภก.ปรีชา หนูทิม

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยไทยและสมุนไพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์
ผสมผสาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Symposium 5

การบริการการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ COVID-19

วิทยากร
นพ.จักราวุธ เผือกคง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลราชบุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

พท.ฐิตารีย์ จักรธรสุวรรณ
พท.สันทัด ชมพูพงษ์
คุณอนุ ยกทอง
พท.อังคณา ทองบุญ
ผู้ดำเนินการอภิปราย
พท.อมรรัตน์ ราชเดิม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
กลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Symposium 6

เสริมภูมิด้วยสมุนไพรต้านโรคอุบัติใหม่ กับ สวก.

วิทยากร
คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ
ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

รองผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน
คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Symposium 7

ยาจากสมุนไพร: ความท้าทายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยากร
ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
ภญ.วรรณนิษา เถียรทวี
ภก.พินิต ชินสร้อย

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำเอกสารวิชาการหลัก
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Symposium 8 รูปธรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
วิทยากร
คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์
คุณสมบัติ สิงฆาฬะ
คุณวีระชัย ก้อนมณี
ผู้ดำเนินการอภิปราย
วีรพงษ์ เกรียงสินยศ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
มูลนิธิสุขภาพไทย

Symposium 9

ประสบการณ์งานวิจัยสมุนไพรของนักวิจัยมืออาชีพ

วิทยากร
คุณสมปรารถนา สุขทวี
ศ.ดร.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย

ดร.บังอร เกียรติธนากร

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย

ผู้ดำเนินการอภิปราย
คุณอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง

ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
รศ.ดร.เนติ วระนุช

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Symposium 10 การแพทย์บูรณาการทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพ
วิทยากร
รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
นพ.สกล สิงหะ
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร
ผู้ดำเนินการอภิปราย
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์พเิ ศษ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บรู ณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราชฎร์ประชาชื่น

ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจัดทำเอกสารวิชาการหลัก
คุณสุพินดา กิจทวี
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Symposium 11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่สากล
วิทยากร
ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง
ดร.นลินี ทองแท้
ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช

ที่ปรึกษากองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด
Chief Supply Chain Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานหลักจัดการอภิปราย
กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ส่วนที่ 1
Plenary 1
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย โอกาสและความท้าทายในสถานการณ์ COVID-19
Plenary 2
นโยบาย สถานการณ์การปลูก และการผลิตทางการแพทย์ “กัญชา กัญชง กระท่อม”
Plenary 3
แบบจำลองธุรกิจสมุนไพร “เรื่องเล่าจากความสำเร็จ” Herbal Business Model : the success cases

Plenary1
การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย โอกาสและความท้าทายในสถานการณ์ COVID-19
19
วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 9.00-10.30 น. ณ ห้อง Phoenix 1-6
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมมิน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภู

กองวิชาการและแผนงาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
สรุปการเสวนา

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมมิน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากความน่ากลัวของโรค COVID-19 และการที่ต้องอยู่กับโรค COVID-19 ขณะนีม้ ีการพูดถึงระบบ
บริการทางการแพทย์ใหม่ รวมถึงโอกาสและความท้าทายในการใช้การแพทย์แผนไทยใน COVID-19
COVID-19 คือ ไวรัสตัวหนึ่ง ก่อนนี้เคยมีไวรัสแบบนี้มาแล้ว 3 ชนิด ไวรัส COVID-19 มีความรุนแรง
น้อยแต่ติดคนได้มาก ต่างจาก MERS-CoV เมื่อเป็นแล้วต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวเพราะอาการหนัก ทำ
ให้รู้ได้ว่าใครติด MERS-CoV บ้าง แต่ COVID-19 บางคนติดแต่ไม่ค่อยมีอาการ คนที่เสียชีวิตไม่ได้เกิดเพราะ
เชื้อไวรัส แต่เสียชีวิตเพราะระบบภูมิคุ้มกันมีความวิกฤต สิ่งที่น่ากลัวของโรค COVID-19 ไม่ใช่การติดไวรัส
แต่กลัวในเรื่องไม่มีภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (Innate immunity) ที่ดี ถ้าภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดดี ร่างกายจะ
สามารถกำจัดเชื้อได้เร็ว ก็ไม่ต้องอาศัยเซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมาก เพราะถ้าอาศัยเซลล์ภูมิคุ้มกันจำนวนมาก
ก็จะเกิดการอักเสบทั่วร่างกายได้ โดยเฉพาะคนอายุม ากภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด (Innate immunity) มัก
ทำงานไม่ดี การกำจัดเชื้อก็จะทำได้ไม่ดีด้วย
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โรค COVID-19 มาจากตัวค้างคาวกับตัวนิ่ม เรียกว่า “โรคที่มาจากสัตว์” เมื่อติดคนแล้วจะทำให้
เกิดอาการซึ่งไม่ได้เกิดเฉพาะในปอดอย่างเดียว ตัวรับ เชื้อ COVID-19 มีอยู่ทุกอวัยวะรวมถึงเส้นประสาท
ดังนั้น การทดสอบเชื้อเฉพาะในโพรงจมูก ก็อาจจะไม่ครบถ้วน เพราะเชื้อไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในจมูกอย่าง
เดียว แต่มีอยู่ที่อื่นด้วย
ระบบภูมิคุ้มกันมีความซับซ้อนสูงมาก ภาวะภูม ิคุ้มกันปกติของคน เมื่อ เซลล์หนึ่งติด เชื้อแล้ว
เซลล์อื่น ๆ จะไม่ติด แต่เชื้อ COVID-19 หนีภาวะนี้ได้ สามารถหลบและไปใช้วิถีอื่นในการตอบสนองไปติด
เซลล์อื่น ๆ เต็มไปหมดแล้วเพิ่มจำนวนในร่างกายจำนวนมาก นี่คือความน่ากลัวของ COVID-19 ที่สามารถ
ลดทอนความรุนแรงของโรคลง แต่สามารถเพิ่มจำนวนแล้วติดต่อคนอื่นได้เยอะ
หากกล่าวถึงวัคซีนที่มีการทดลองกันอยู่ ยังไม่ทราบว่าจะป้องกันได้หรือไม่ แม้การทดลองฉีดในลิง
ลิงมีภูมิคุ้มกันที่ ดี ทดลองฉีดในหนูภูมิฯขึ้นดี แต่จริง ๆ แล้วยังไม่แน่ชัด ว่าสามารถป้องกันการติ ดจาก
ธรรมชาติได้หรือไม่ ดังนั้นทุกคนต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุด เพราะไม่มีอะไรที่พึ่งพาได้เลยรวมถึง ยา
ด้วย เพราะยังไม่มียาที่ใช้โดยตรงกับการรักษาโรค COVID-19 มีแต่ยาเสริม ยาป้องกัน และมาตรการในการ
ป้องกัน จริง ๆ ไวรัสตัวนี้ดูน่ากลัวแต่ป้องกันง่ายมาก เพียงป้องกันวงจรการติดเชื้อจากมือ ปาก จมูก ตา
ด้วยการล้างมือด้วยสบู่ เนื่องจากเชื้อไวรัสเป็นไขมัน สามารถชะล้างได้โดยการใช้สบู่ ไม่ใช่น้ำเปล่า ๆ อย่าง
เดียว แอลกอฮอล์ความเข้มข้นเกิน 70% ขึ้นไป ก็สามารถฆ่าเชื้อนี้ได้
การระบาดของโรค COVID-19 รอบ 2 มีโอกาสแน่นอน ประเทศไทยอาจรู้สึกภูมิใจกับตัวเลขผู้ติดเชื้อ
0 ราย มานาน แต่จริง ๆ แล้วมีคนติดเชื้อแฝงที่พร้อมจะแพร่เชื้ออยู่ในสังคม เพราะธรรมชาติของโรคเป็น
แบบนี้ มาจากสัตว์ก็ได้ มาจากคนที่ติดเชื้อไปแล้วและมีภูมิแล้วก็ยังปล่อยเชื้อได้อีก โรคนี้จึงมีความน่ากลัว
อยู่พอสมควร เพราะถ้า แสดงอาการทุกคน จะควบคุมง่ายกว่านี้ เพราะทุกคนต้องไปโรงพยาบาล
ผลกระทบระยะยาวจาก COVID-19

18

ต้องภูมิใจว่าประเทศไทยมีต้นทุนทางสุขภาพสูงมาก รวมถึงการแพทย์แผนไทยด้วย วันนี้ประเทศ
ไทยมีระบบสุขภาพที่ดีจนกระทั่งประเทศอื่นชื่นชม เพราะประเทศไทยสมารถควบคุมคนที่ติดเชื้อได้เร็ว เช่น
กรณีจังหวัดระยองเมื่อมีผตู้ ิดเชื้อ ประเทศไทยกักกันทันที พร้อมทั้งตรวจคนใกล้ชิด ทำให้ไม่ต้องปิดประเทศ
ปิดเมืองกันอีกรอบหนึ่ง ไม่อย่างนั้นเศรษฐกิจจะแย่ไปหมด
ประเทศไทยมีต้นทุนทางสังคมที่สูง มีระบบสาธารณสุขที่แข็งแรงที่สุดในโลกเกี่ยวกับการดูแล
COVID-19 วันนี้ประเทศไทยมีความเป็นที่สุดในการรับมือกับวิกฤติ COVID-19 แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมใิ จ
แต่โรคติดต่อโรคระบาด มาจากการใช้ชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ได้เพราะทุกคนยังต้ อ งใช้
ชีวิตประจำวัน นอกจากขังตัวเองอยู่ในบ้านทุกคน 14 วันทั่วโลก ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ในหลาย ๆ ประเทศปล่อย
ให้มีการติดเชื้อไป สิ่งเหล่าจะทำให้เกิดคลื่นหลาย ๆ ลูกตามมา
COVID-19 ทำให้เกิดการพลิกโฉมระบบบริการทางการแพทย์ หลาย ๆ อย่างในประเทศไทย เช่น
เกิดการส่งยาไปที่บ้านทางไปรษณีย์ มีการโทรพูดคุยแบบเห็นหน้าตา เป็นการตรวจที่บ้าน เกิดการจ่ายยา
แนะนำการใช้ยา นีส่ ิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไปแล้ว
ผลกระทบระยะยาวจาก COVID-19 คลื่นลูกที่ 2 ลูกที่ 3 และลูกที่ 4 ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ
ในมิตินี้ ทำอย่างไรเพื่อให้ก ารแพทย์แผนไทยเข้ามาช่วยในเชิงเศรษฐกิจ ได้ ไม่ใช่แค่รัก ษาหรือป้องกัน
COVID-19 อย่างเดียว
แนวทางและนโยบายในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 และระบบบริการสุขภาพ

เมื่อมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ประสิทธิภาพของการแพทย์ ต้องมีให้ม ากที่สุด ต้องมีการตอบสนอง
โดยเร็ว โดยมี 3 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการในโรงพยาบาลที่ต้องทำ คือ
1) การเพิ่มระยะห่าง การลดความแออัดที่โรงพยาบาล การจัดกลุ่มผู้ป่วยและจัดบริการที่เหมาะสมกับ
แต่ละกลุ่ม
2) ความปลอดภัยทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ให้บริการ
3) ลดความเลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงบริการและยกคุณภาพบริการ
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ขณะนีย้ ังไม่มียาที่จำเพาะต่อการฆ่าเชื้อ COVID-19 ทั้งไฮดรอกซีคลอโรควิน (Hydroxychloroquine)
ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จึง มี ความหวังใหม่เกิดขึ้นกับเรื่องของสมุนไพร ซึ่ง เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้น ใน
ประเทศไทย ในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน มี ร ายการข้อมูล สมุนไพรที่สามารถใช้ในโรค COVID-19
ทำออกมาเป็น Guidelines
วันนี้ป ระเทศไทย โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ ภาคส่วนต่าง ๆ ควรมีร ายการข้อมูล
สมุนไพร ตำรับยาสมุนไพรที่สามารถใช้ในโรค COVID-19 ออกมา เป็นการฟื้นฟูสังคายนาของดีที่ประเทศไทยมี
เพราะสถานการณ์ COVID-19 นี้เกิดขึ้นแล้วและยังอยู่กับโลกอีกนาน เริ่มวันนี้ไม่สายหากจะทำในสิ่งที่เป็น
ภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยต้องไปข้างหน้าด้วยความหวังของ
การแพทย์แผนไทย
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรคอุบัติใหม่ไม่มีงานวิจัยที่สมบูรณ์แบบ กว่างานวิจัยจะเสร็จเราคงจัดการไวรัสไปได้เรียบร้อยแล้ว
แน่นอนว่าโรคใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่สิ่งที่เรามีและอยู่กับตัวเรา คือ “ภูมิคุ้มกัน” ประเทศไทยเป็น
แผ่นดินที่ “ร่ำรวยความหลากหลายทางธรรมชาติ ” แถบภาคเหนือมีต้นไม้แบบจีน ภาคตะวันตกมีต้นไม้
แบบพม่าภาคตะวันออกมีต้นไม้แบบเวียดนาม เขมร ภาคใต้มีต้นไม้แบบมาเลเซีย หลายประเทศมีวินัย
มากกว่าประเทศไทย หลายประเทศการแพทย์ดีกว่าประเทศไทย เมื่อทุกอย่างเหมือนกันแล้วอะไรที่ต่างกัน
สิ่งที่ต่างกัน คือ “หัวใจของคนไทย” หมอไทยมีพระราชบิดาที่สั่งสอนให้ไม่ทำการแพทย์เป็นแค่เชิงพาณิชย์
แต่ให้พร้อมบริการประชาชน เป็นแนวหน้ากล้าตายปกป้องประชาชนจากโรคระบาด จนกระทั่งประเทศไทย
กลายเป็นหลุมหลบภัยที่ปลอดภัย
หลุมหลบภัยที่ปลอดภัยนี้ส ิ่งที่แตกต่างระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ บนโลกใบนี้ คือ
“ความหลากหลายทางชี วภาพ” ได้แก่ อาหาร ยา วัฒนธรรม ที่ทำให้ประเทศไทยมีชัยชนะยกแรกในวันนี้
ซึ่งเป็นสิ่งมีค่าที่ต้องดูแลรักษาและใช้ในการนำทาง เพราะเป็นอาวุธของประชาชน ยาแพง ๆ มากมาย
สิท ธิบ ัตรมากมาย บางครั้ง ก็เ หมือนเครื่องมือในการเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แพงแต่ ก็
จำเป็นต้องใช้ในขณะเดียวกัน ดังนั้นต้องหาจุดตัดและดูกันว่าแผ่นดินของเรามีอะไรบ้าง นั่นก็คือ “สมุนไพร
และอาหารไทย”
อย่างหนึ่งที่ต้องมุ่งเน้น เกี่ยวกับ กลไกการติดเชื้อ COVID-19 คือเรื่องของภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกั น
เกิดขึ้นได้หลายส่วน สมุนไพรก็ส่วนหนึ่ง แม้แต่ความไม่เครียดและการนอนหลับก็เป็นตัวสร้างภูมิ คุ้มกัน ได้
เช่นกัน
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ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาวิจัยแบบ Meta-analysis พบว่า มีฤทธิ์ในการรักษาหวัดหายได้เ ร็ว
ลดอาการแทรกซ้อนและมีการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการระบาดของ COVID-19 การวิจัยมีมาก
ขึ้น ฟ้าทะลายโจรจึงเป็นสมุนไพรที่ประชาชนเข้าถึงได้ในขณะนี้ และพบบันทึกจากตำราหนึ่งกล่า วว่า
“คนสมัยก่อนใช้ฟ้าทะลายโจรกับพริกไทยเป็นยาอายุวัฒนะ”
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำฟ้าทะลายโจรไปทดสอบที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ว่า “ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ปรับให้ภูมิคุ้มกันอยู่กับร่องกับรอย ไม่ใช่ให้ข้เี กียจหรือ
ขยันเกินไปจนอยู่ผิดที่ผิดทาง” และจากประสบการณ์ส่วนตัวที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน ชาวบ้านกล้ากินกล้า
ใช้มาตั้งแต่ 30-40 ปีที่แล้ว

กระชาย เป็นสมุนไพรที่ทุกคนคิดไม่ถึงในช่วงที่มี COVID-19 ระบาด จากการสืบค้นหนังสือ และ
Field notes ร่วมกับ หมอยาแผนไทยว่าสมุนไพรตัวไหนมีศักยภาพที่น่าจะส่งเสริมเป็นสารสกัดใช้ใน
COVID-19 พบว่า กระชายมีบันทึกช่วยรักษาอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ซึ่ง 20 - 60% ของคนที่ติด COVID-19
จะมีอาการอักเสบตรงปลายประสาทของทางเดินหายใจทำให้จมูกไม่ได้กลิ่น จึงร่วมกับ อาจารย์อรุณี ธิติ
ธัญญานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกำลังทำเรื่องสารสกัดจากสมุนไพร
เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อไวรัส การทดลองพบว่ากระชายสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ดีมาก กระชายจึง
เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่เป็นความหวังในอนาคตที่จะใช้ต้านเชื้อจุลชีพที่ดื้อยา กระชายที่ใช้วิจัย คือ กระชาย
แกง กระชายเหลือง เป็นกระชายที่ใส่น้ำยา ใส่ผัดพริกทั้งหลาย
กระชาย มีสารที่ไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส มีสารไปจับไวรัสไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ รวมทั้งพืช
ตระกูล ขิง ข่า มีฤทธิ์ที่สำคัญคือไปลดการอักเสบ ซึ่งสิ่งที่สำคัญของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส คือเชื้อ
ทำให้เกิดการอักเสบและทำให้ภูมิคุ้มกันผิดปกติ หลั่งสารพวก Cytokine ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอด ปอด
เป็นน้ำเหนียวผลิตออกซิเจนไม่ได้เป็นภาวะที่ทำให้เสียชีวิต ดังนั้นสิ่งใดที่ช่วยลดการอักเสบได้จึงมีประโยชน์
และจากการทำ Molecular docking พบว่า ในกระชายมีสารพวก Quercetin, Kaempferol ซึ่งสารพวก
นี้เป็นตัวต่อสู้จับกับไวรัสที่สำคัญ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ซึ่ง 3 กลไกนี้มีความสำคัญใน
การสู้กับโรค COVID-19

21

สายน้ำผึ้ง เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณคลายเครียด ดอกมีกลิ่นหอม ทำเป็นชาชง หรือนำกิง่
ก้านดอกไปต้มดื่ม ทำให้คลายเครียดได้ง่าย
สมุนไพรหลายตัวที่มีสรรพคุณคลายเครียดจะมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน จากการศึกษาพบว่า การไม่
เครียดทำให้เรามีความสุข เมื่อมีความสุขก็ทำให้ภูมิคุ้มกันดี และวัฒนธรรมของคนไทยมีวิธีการทำให้ตัวเอง
ไม่เครียดได้หลากหลาย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราสามารถควบคุม COVID-19 ได้ดี และยังมีรายงานว่า
ดอกสายน้ำผึ้ง สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วย นอกจากนี้ในการศึกษา Molecular docking พบว่า สาย
น้ำผึ้งมีสารที่ไปยับยั้งการแบ่งตัวของโคโรน่าไวรัส และในตำรับยาจีนก็มีการใช้ดอกสายน้ำผึ้งเข้ายาเพื่อ
รักษาปอด สายน้ำผึ้งจึงเป็นสมุนไพรที่ตอบสนองในเรื่องของการป้องกันก่อนติดเชื้อไวรัส COVID-19

สมุนไพรตระกูลขิง ข่า ขมิ้น เด่นในเรื่องการต้านอักเสบ ต้านไวรัส เพิ่มภูมิคุ้มกัน ซึ่งสารที่เพิ่ม
ภูมิคุ้มกันเป็นสารพวก Polysaccharide เพราะฉะนั้นอาหารที่ใส่ขมิ้นจึงช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกัน ในสิงคโปร์มี
การทดลองโดย เจาะเลือดทดสอบ พบว่า การรับประทานอาหารที่ใส่ขมิ้นทำให้เลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระ
หากร่างกายแข็งแรง จะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงด้วย
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อาหารไทยมีความหลากหลาย ขมิ้น ขิง กระชาย ข่า ตะไคร้ มะขามป้อม กะเพรา กระเทียม พริก
อยู่ในอาหารไทยทั้งนั้น ทำให้เรากินยาอยู่ทุกวันในรูปความหลากหลายและลงตัวด้วย เช่น น้ำพริก น้ำยา
ต้องกินกับแมงลัก ผัดหอยลายต้องใส่ใบโหระพา เนื้อต้องใส่กระเพรา มันคือสิ่งมหัศจรรย์ของอาหารไทย
เครื่องเทศทุกอย่างมีสารช่วยป้องกันไวรัส ต้านหวัด ซึ่งล้วนแต่อยู่ในครัวของเรา
สรุปว่าการจะมีสุขภาพดีอย่างที่หนึ่ง คือ การรับประทานอาหารที่มีเครื่องเทศ อาหารที่มีกากใย
อาหารที่อุดมด้วยสังกะสี พวกตระกูลถั่ว อาหารที่มีสมุนไพรที่ทำให้เราคลายเครียดและนอนหลับสบาย และ
นอกจากนีก้ ารที่ได้รับวิตามินดีจากแสงแดด การมีโปรตีนอย่างเพียงพอ การนอนหลับได้ไม่เครียด ล้วนเป็น
เครื่องมือที่จะทำให้เรามีหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยจาก COVID-19 ขอให้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เรามี
อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการแพทย์แผนไทย
ในทางแผนปัจจุบันกล่าวว่า COVID-19 คือ “โรคอุบัติใหม่” แต่ทางการแพทย์แผนไทยไม่มีการ
กล่าวถึง SARS, MERS, COVID-19 สำหรับทางการแพทย์แผนไทยเรียก COVID-19 ว่า “โรคอุบัติเก่า”
คือ “ไข้หัวลม” หรือ “ไข้ดอกสัก” เพราะโรคมาช่วงปลายฝนต้นหนาว ไข้หัวลมจะมาหน้าหนาว จะตาย
หน้าร้อน จะฟื้นหน้าฝน แล้วจะมาอีกหนาวหนึ่งแน่นอน ดังนั้น COVID-19 รอบ 2 มาแน่ ๆ อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่
ซึ่งตอนนี้วัคซีนก็ไม่มี จากที่ ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่ใช้กันมานาน ใช้กินก่อนไข้หัว
ลมจะมา
เชื่อมโยงจากที่ ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร กล่าวถึงดอกสายน้ำผึ้ง มีน้ำสมุนไพรสูตร 3 เหลือง ได้แก่
เหลืองที่มาจากเกสรบัวหลวง เหลืองที่มาจากเก๊กฮวย (เบญจมาศ) และเหลืองที่มาจากดอกสายน้ำผึ้ง นำ
สามเหลืองนี้ไปต้ม แล้วใส่น้ำมะนาวเยอะ ๆ ใส่น้ำตาลกรวดไปหน่อย กินเป็นกระสาย เป็นสูตรน้ำสมุนไพรที่
กินกันมาช้านานแล้ว ถ้าเราทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัว COVID-19
กระชาย สำหรับหมอไทยที่นำมาทำยา ไม่ได้ใช้กระชายดำ แต่ใช้ “กระชายแกง” หรือที่เรียกว่า
“กระชายเหลือง” ส่วนที่เป็นสรรพคุณสุดยอดของกระชาย เรียกว่า “กระโปกกระชาย” ที่เป็นตุ่ม ๆ ดังนั้น
เวลานำมาทำอาหารอย่าเฉือนเอาของดีที่สุดทิ้งหมด ส่วนนั้นคือยาชั้น 1 ประเทศไทยนำกระชายมาใช้ประกอบ
อาหารเยอะ นำมาทำผัดฉ่า แกงส้ม น้ำยา ผัดขี้เมา ล้วนแต่มีประโยชน์ กินอาหารเป็นยา เพื่อจะไม่ต้องกิน
ยาเป็นอาหาร อาหารไทยคือยา กินยาวันละ 3 มื้อ โดยไม่รู้ตัวว่ากินยา
สิ่งสำคัญที่สุดทั้งในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หรือหลังสถานการณ์ COVID-19 ไปแล้ว ไม่เพียงแต่
การอยู่ การกินที่ต้องปรับเปลี่ยน การทำงานก็เช่นกัน คลินิกการแพทย์แผนไทยจะอยู่ตรงไหน สปาทั้งหลาย
จะอยู่ตรงไหน ร้านนวดไทยจะทำอย่างไรดี เป็นโจทย์ที่ท้าทาย ซึ่ง “Wellness” แต่ต้องเป็น “Thai
Wellness” อันเกิดจาก ภูม ิป ัญ ญาการแพทย์แผนไทย ภูม ิป ัญ ญาสุขภาพของคนไทย โดยนำความรู้
เหล่านั้นมาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำได้ง่ายมากเลย เช่น ทำสปาให้เป็น Thai Wellness ถ้าเราป่วยต้อง
ไปโรงพยาบาล ถ้าอยากสบายเนื้อสบายตัวต้องไปสปา แต่ถ้ายังไม่ป่วยและไม่อยากป่วยไปโรงพยาบาลหรือ
ไปสปาก็ยังไม่มีบริการที่ตอบโจทย์ ดังนั้น Wellness ที่อยู่ตรงกลางระหว่างสปากับโรงพยาบาลคือคำตอบ
ปัจจุบันที่บอกว่าคนป่วยล้นโรงพยาบาล ถ้าโรงพยาบาลรัฐมีส่วนที่ทำเป็น Thai Wellness ด้วย รับรองว่ามี
ผู้รับบริการไม่น้อยที่อยากมา และจะไม่อยากเดินไปโรงพยาบาลอีกเลย
Thai Wellness ดีก ับ ทุกคน ทั้ง บริก ารภาครัฐที่ล้นมือ รวมทั้ง คนที่ยังไม่ป่วย เพื่อการไม่ป่วย
ต้องเป็น Thai Wellness ที่นำภูมิปัญญาใส่เข้าไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บริการใหม่ ๆ ขึ้นมา เชื่อว่าจะ
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เป็นต้นแบบที่ต่างประเทศจะมาดูว่าทำอย่างไร นัก ท่องเที่ยวมีเงินพร้อมจ่ายพร้อมเข้ามาในประเทศ
อยากมาเมืองไทยแน่นอน แต่ประเทศไทยก็ต้องมีผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นมารองรับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ระบุไว้ชัดเจนว่า “ยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง โดยสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาไทย” แต่ขณะนี้ยังไม่มี
ผลิตภัณฑ์ใดขึ้นมารองรับ เลย ดัง นั้น Thai Wellness คือผลิตภัณฑ์ที่ จะตอบโจทย์ตามที่ระบุในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนี้ โดยต้องเริ่มต้นด้วยการเตรียมคนตั้งแต่ตอนนี้ เมื่อเปิดประเทศได้ก็ต้องมีความ
พร้อมในการรองรับทันที องค์ประกอบของ Wellness มีทั้งหมด 7 ข้อ
1. Physical Improvement คือ การปรับโครงสร้างสู่ความปกติ ซึ่งแพทย์แผนไทยมีการตรวจในรูป
ธาตุทั้ง 4 (ดิน น้ำ ลม ไฟ) กำเริบ หย่อน พิการ แล้วปรับคืนสู่ปกติ จากนั้นเลือกโปรแกรมในการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสม เช่น
2. Beauty คือ โปรแกรมการส่งสริมความงาม ความสบายเพื่อสุขภาพ ในแบบการแพทย์แผนไทยและภูมิ
ปัญญาไทย
3. Thai Wellness Food for Health
4. การนำกรีสัง อุทริยัง ออกจากร่างกายเพื่อให้ภูมิคุ้มกันขึ้น
5. การแพทย์แผนไทยเพื่อรักษาอาการเรื้อรัง
6. สุขกายสบายใจและแบบการแพทย์แผนไทย
7. ความรู้เพื่อสุขภาพในภูมิปัญญาไทย
แล้วสร้างโปรแกรมตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อรองรับ สิ่งเหล่านี้คือ Thai wellness เป็นทางในสถานการณ์
COVID-19

ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
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ในระบบสุขภาพ ฟ้าทะลายโจร มีสถานะเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ใช้สำหรับบรรเทาอาการ
เจ็บคอและบรรเทาอาการโรคหวัดให้หายเร็วขึ้น กระทรวงสาธารณสุขสมัยท่านปลัดโสภณ เมฆธน มีคำสั่ง
ให้โรงพยาบาลทุกระดับ ใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาอันดับแรกในการบรรเทาอาการโรคหวั ด ขณะเดียวกันฟ้า
ทะลายโจรยังถูกส่งเสริมให้ใช้แทนยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น สำหรับอาการเจ็บคอและไข้หวัด คือถ้าไม่ได้
เกิดจากแบคทีเรียแต่เกิดจากไวรัสขอให้เลือกใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นเป็นนโยบายการใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผล เรียกว่า Antibiotic Smart Use เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาสมุนไพรที่
มีการจ่ายมากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ส่วนลำดับ 1 คือ ขมิ้นชัน ใช้แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ฟ้าทะลายโจร มีส่วนเข้าไปรักษาและป้องกันในสถานการณ์ COVID-19 จริง ๆ โจทย์นี้เริ่มมาจาก
อภัยภูเบศรที่ออกข่าวเกี่ยวกับตัวนี้เยอะ กระทรวงสาธารณสุขจึงทำการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิท ยาของ
ฟ้าทะลายโจรในเรื่อง COVID-19
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยทำวิจัยฟ้าทะลายโจรอย่างครบวงจร โดยศึกษาในสัตว์ทดลองที่ทำ
ให้เป็นไข้ ผลการศึกษา พบว่า ฟ้าทะลายโจรสามารถลดไข้ได้จริง นอกจากนี้ในทางการแพทย์แผนจีนก็ใช้
ฟ้าทะลายโจรต้านอักเสบ ตามที่ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมมิน กล่าวว่า COVID-19 อันตรายเป็นเพราะไปทำ
ให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างสาร Cytokine ออกมาหลายอย่าง ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบไปทั่วและเป็น
อันตราย ฟ้าทะลายโจร มีข้อมูลการต้านไวรัสหลายชนิด แต่ฤทธิ์ต้านไวรัสที่ก่อให้เกิด COVID-19 ยังไม่มี
รายงาน นอกจากนั้น พบว่า ยังมีข้อมูลช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งแบบภูมิคุ้มกันไม่จ ำเพาะกับภูมิ คุ้มกั นแบบ
จำเพาะ
จากการทบทวนข้อมูลในเรื่องฤทธิ์ต้านอักเสบของฟ้าทะลายโจร พบว่า น่าจะมีประโยชน์สำหรับ
โรค COVID-19 มีการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อดูว่าสารสำคัญ เช่น
Andrographolide หรืออนุพันธ์ของฟ้าทะลายโจร พบว่าช่วยการลดการอักเสบได้ จึงเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่
ช่วยให้ฟ้าทะลายโจรมีความน่าสนใจในการรักษา COVID-19 นอกจากนี้ มีข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศจีนที่
นำ Andrographolide กับอนุพันธ์ของฟ้าทะลายโจรมาศึกษากับไวรัสโคโรน่าที่ก่อโรค SARS ใช้ทดสอบ
ด้วยวิธี Plaque Reduction Essay ตั้งแต่ปี 2003 พบว่า สามารถลดการทำลายโฮสต์เซลล์ Vero cells
ของโคโรน่าไวรัสที่ก่อโรค SARS ได้ จึงมีความน่าสนใจในการนำมาศึกษาศักยภาพเกี่ยวกับโคโรนาที่ก่อโรค
COVID-19
การศึกษาฤทธิ์ของ Andrographolide ต่อโคโรนาไวรัสที่ก่อโรค COVID-19 มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยเซินเจิ้น (Shenzhen) เมื่อต้นปี 2563 เป็นการศึกษายาจีน 38 ตำรับ ที่ใช้สำหรับโรคทางเดิน
หายใจ โดยทำ Molecular docking เพื่อดูว่าโมเลกุลของสารสำคัญในตัวยาแต่ละตัวเหล่านั้นเข้าไปจับกับ
ACE2 receptor ซึ่ง เป็น receptor บนเซลล์ การที่ สมุนไพรไปจับ ถ้า โมเลกุลจับ receptor ตัวนี้ก็จะมี
ศักยภาพในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ อีกตั วหนึ่งที่ศึกษา คือ การจับกับ Main protease หรือ M
protein ของไวรัส COVID-19 เพื่อดูว่ามีศักยภาพในการยับยั้งการแบ่งตัว การเพิ่มจำนวนไวรัสหรือไม่
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อีกงานวิจัยหนึ่งเป็นของประเทศอินเดีย รายงานช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 ศึกษาฟ้า
ทะลายโจร ต่อการดักจับ กับ Main protease ถ้า สามารถจับได้จะช่วยไปบล็อกทำให้เอนไซม์ของไวรัส
ทำงานไม่ได้ จึงสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้
การศึกษาฤทธิ์ต้านโคโรน่า ไวรัสไม่ได้ทำได้ง่าย เพราะในประเทศไทย ห้องปฏิบัติการที่มี ความ
ปลอดภัยระดับ 3 มีที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ในเบื้องต้นการทดสอบฤทธิ์ต้านไวรัสที่ทำได้ง่ายที่สุด คือ Molecular docking แต่ก็ยังไม่สามารถใช้ยืนยัน
ผลการทดลองได้ทั้งหมด มีงานวิจัยหนึ่งเขียนว่า Molecular docking มีโอกาสถูกต้องประมาณแค่ 1 ใน 4
หรือน้อยกว่านั้น แต่อย่างน้อย Molecular docking ก็เป็นวิธีการเริ่มต้นที่น่าสนใจในการศึก ษาวิจ ัย ใน
ช่วงแรกนี้ จึงเป็นที่มาของการทำความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการศึกษาฤทธิ์ต้านโคโรน่า
ไวรัสที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 ด้วยวิธี Molecular docking

ผลการทดลองโดยสรุป วิธีที่ 1 ถ้านำเซลล์มาใส่รวมกับสารสกัดก่อนแล้วค่อยทำให้ติดเชื้อ ผลการ
ทดลอง พบว่าไม่มีฤทธิ์ป้องกัน นี่เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรในแง่ของการป้องกัน
เพราะทั้ง Andrographolide และสารสกัดฟ้าทะลายโจร ไม่มีฤทธิ์ป้องกันเซลล์ในการติดเชื้อไวรัส
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วิธีที่ 2 นำสารสกัดมาผสมกับไวรัสก่อนแล้วค่อยไปใส่เซลล์ สิ่งที่พบ คือ สารสกัดฟ้าทะลายโจรสามารถ
ยับยั้งเชื้อไวรัสได้ โดยสารสกัดหยาบมีฤทธิ์ดีกว่าสารสำคัญ Andrographolide ในการยับยั้ง COVID-19
วิธีที่ 3 คือทำให้เซลล์ติดเชื้อไวรัสก่อนแล้วจึงเติมสารสกัดลงไป สิ่งที่พบ คือ ทั้งสารสกัดฟ้าทะลาย
โจรและ Andrographolide มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้
จึงมีความเป็นไปได้ว่าฟ้าทพลายโจรน่าจะช่วยรักษาโรคได้
ระยะหลังมีงานวิจัยด้วยวิธี Molecular docking ของอินเดีย ที่สนับสนุนวิธีที่ 2 ที่น่าสนใจ คือ
พบว่า ในฟ้าทะลายโจร มีสาร Lactone สำคัญ 4 ตัว ทุกตัวสามารถจับกับโปรตีนของไวรัสที่ทดสอบได้ดี
และมีความสามารถในการจับได้ต่าง ๆ กัน ซึ่งสาร Neoandrographolide มีฤทธิ์แรงที่สดุ ในจำนวนทัง้ หมด
จึงมองว่าหากทั้ง 4 ตัว อยู่ร่วมกันจะช่วยเสริมฤทธิ์กัน อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ สนับสนุนให้เห็นว่า ฟ้า
ทะลายโจรที่เป็นสารสกัดหยาบสามารถออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารสำคัญ Andrographolide เพียงชนิดเดียว
ณ ขณะนี้ หากประชาชนมี อ าการเกี ่ ยวกับ ไข้ ห วัด มี ไ ข้ ไอ เจ็ บ คอ นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขแนะนำให้รับประทานฟ้าทะลายโจร และควรเป็นยาที่มีติดบ้านติดตัว สามารถรับประทานทันที
เมื่อมีอาการถึงจะได้ผลดี ถ้าอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ให้ไปพบแพทย์ และถ้าหากเป็นหลายวันแล้วกิน
จะไม่ค่อยได้ผล

การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัส COVID-19 ของกระชาย เป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิท ยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล กั บ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ผู ้ ว ิ จ ั ย หลั ก คื อ รศ.พญ.อรุ ณี
ธิ ต ิ ธ ั ญ ญานนท์ ดร.ศุ ภ ฤกษ์ บวรภิ ญ โญ จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ซึ ่ ง เป็ นศูนย์
Excellence center of Drug Discovery จริง ๆ จะทำการศึกษา 122 ชนิดของสารสกัดหรือสารสำคัญ
แต่เน้นที่กระชาย ฟ้าทะลายโจร และขิง
การทดลองฤทธิ์ต้านไวรัส COVID-19 ของกระชาย แบบ Post-infection โดยทำให้เซลล์ติดเชื้อ
ไวรัสก่อนแล้วจึงเติมสารสกัดหรือสารสำคัญของกระชายลงไป แล้ววัด ด้วยวิธี High-Content Imaging
System และการทดสอบแบบ Pre-entry เพื่อดูว่ามีฤทธิ์ฆ่าไวรัสโดยตรงหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
สารสกัดฟ้าทะลายโจร Andrographolide และสารสกัดกระชายกับ Panduratin A ซึ่งเป็นสารสำคัญใน
กระชาย พบว่า ถ้าเราเปรียบเทียบสารสกัดฟ้าทะลายโจรกับสารสกัดกระชาย จะพบว่าสารสกัดกระชายมี
ฤทธิ์ดีกว่าเกือบ 10 เท่า จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
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อย่างหนึ่งที่ทดสอบคือนำ virus cells มาผสมกับสารสกัด เพื่อดูว่าสารสกัดจะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ
หรือไม่ พบว่าได้ผลไม่ดี สอดคล้องกับการศึกษาฟ้าทะลายโจร
โดยสรุปงานวิจัยสมุนไพรไทยใน COVID-19 ทั้งฟ้าทะลายโจรและกระชาย มีฤทธิ์ต้านไวรัส SARSCoV-2 ได้ จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรทัง้ 2 ชนิด เป็นเรื่องการต้าน
อักเสบเป็นหลัก ทำให้บรรเทาอาการ และลักษณะการใช้ การใช้ร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน น่าจะเป็น
ข้อดี แต่ในการศึกษาวิจัยประสิทธิผลในมนุษย์ยังต้องทำต่อไป เพื่อให้เกิดการยอมรับในระบบสาธารณสุข
และนำไปใช้เป็นยาต่อไป นอกจากนั้นอาจจะเป็นการพัฒนายาเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ต่อไป และเป็น
การส่งเสริมการพึ่งตนเองทางด้านยาของประเทศ เพราะในสถานการณ์ COVID-19 ได้เห็นแล้วว่ายาแผน
ปัจจุบันขาดตลาด ดังนั้นการพึ่งตัวเองด้านยาให้ได้จริงควรเกิดขึ้นในประเทศไทย
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมมิน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นโยบายที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อให้มีทางรอดในสถานการณ์ COVID-19 คือ
1) นักวิจัยคนไทยต้องไม่เห่อยาฝรั่งมาก ควรให้ความสนใจในสิ่งที่เป็นของไทย ซึ่งมีนิมิตหมายที่ดี
มาก จากคณะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทย์ศาสตร์หลาย ๆ แห่ง ที่เริ่มหันกลับมา
มองสมุนไพรมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ต้องช่วยกันตั้งแต่เชิงนโยบายลงมา
2) Thai Wellness ซึ่งจะตอบแผนปฏิรูปประเทศด้วย หากเริ่มสักที่หนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเป็นต้นแบบคงจะดี เพราะการเริ่มต้นต้องใช้ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
บทเรียนที่ได้จากการอยู่กับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 คือ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ทั้งการออกกำลังกาย การนอนหลับสนิทก็เป็นเครื่องมือทีจ่ ะทำให้มภี ูมิคุ้มกันที่ดี การจัดการกับความเครียด
ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันดี การทานอาหารก็ไม่ใช่แค่ครบ 5 หมู่ ต้องเป็นอาหารที่เพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ ไป
สู้กับไวรัส ได้ ซึ่งมีอยู่แล้วในตำรับอาหารไทยต่าง ๆ ก็ต้องคิดสูตรอาหารที่เป็นนวัตกรรมระดับพื้นบ้าน
ชุมชน ออกมา
อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิดา้ นการแพทย์แผนไทย
ประเทศไทยมีสมุนไพรที่ใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารจำนวนมาก เรียกได้ว่า กินอาหารเป็นยา จึง
แนะนำอาหาร 10 สำรับ เพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกัน COVID-19 ดังนี้ 1) เมี่ยงใบชะพลูน้ำพริกปลาดุกย่าง 2) ผัด
เผ็ดมะเขือเปราะกับปลาทูทอด 3) มะระผัดกะปิ 4) แกงส้มกระดูกหมูผกั เสีย้ นดอง 5) แกงพริกฟักทองใส่ใบ
ยี่หร่า 6) สะเดาน้ำปลาหวาน 7) ต้มโคล้งปลากรอบ ใบมะขามอ่อน 8) เมี่ยงคำ 9) แกงส้มใส่ชะอมชุบไข่
10) ผักติ้วผัดไข่เป็ด
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ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยมีความพร้อมทั้ง องค์ค วามรู้ วัตถุดิบ อาหารไทย และมีส มุนไพรสมุนไพรดี ๆ
จำนวนมาก ที่ส ามารถนำมาใช้ป ้อ งกันและดูแลสุขภาพในสถานการณ์ COVID-19 ได้ เช่น กะเพรา
มีสารสำคัญที่น่าสนใจ คือ Orientin และพืชตระกูลส้ม จากการทำ Molecular docking พบว่าได้คะแนน
ค่อนข้างสูงมาก เรียกได้ว่าประเทศไทยมีอะไรเยอะที่เป็นประโยชน์
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Plenary 2
นโยบาย สถานการณ์การปลูก และการผลิตทางการแพทย์
“กัญชา กัญชง กระท่อม”
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 8.30-10.30 น. ณ ห้อง Phoenix 1-5
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม
ภญ.สุภัทรา บุญเสริม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รศ.สมสมร ชิตตระการ
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.ณธกร ทัศนัส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ภก.ปรีชา หนูทิม

ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยไทยและสมุนไพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยเเละการแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สรุปการเสวนา

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
“กัญชา” การปลูกกัญชาอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 บท
เฉพาะกาลระบุว่าต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่สามารถปลูก ได้ ถ้าเป็นหน่วยงานอื่น ๆ ต้องมาร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐ ขณะนีม้ ีหน่วยงานที่มีใบอนุญาตปลูก ทั้งหมดจำนวน 36 ฉบับ มีทั้งการปลูกเพื่อใช้ในทาง
การแพทย์ การปลูกเพื่อใช้ในทางการศึกษาวิจัย และมีหน่วยงานที่มีใบอนุญาตแปรรูปทั้งหมด 32 ฉบับ ส่วน
ใบอนุญาตจำหน่ายในตอนนี้มีทั้งหมด 855 ฉบับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสถานพยาบาล
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้ จึงมีการดำเนินการ
กฎหมายลูกของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ซึ่งตอนนี้ได้ผ่าน ครม. แล้วในหลักการ เมื่อวันที่
4 สิงหาคม จากนั้นจะต้องนำเข้ากฤษฎีกาและสภาต่อไป โดยกฎหมายลูกดังกล่าวนี้จะทำให้
1) แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน สามารถขออนุญาตปลูกได้เพื่อปรุงยาให้กับผู้ป่วยได้เพื่อปรุงยา
ให้กับผู้ป่วยของตน
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2) ผู้ป่วยสามารถขออนุญาตปลูกได้เพื่อใช้ในการรักษาตนเอง แต่ต้องย้ำว่าก่อนที่ผู้ป่วยจะมารักษา
ตนเองได้ ผู้ป่วยต้องผ่านการพบแพทย์ก่อน
3) เกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกได้ แต่เกษตรกรนั้นจะต้องร่วมมือกับผู้ผลิตยาหรือ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เป็นการปลูกเพื่อ Supply ให้กับโรงงานผลิตยาหรือโรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ณ ปัจจุบัน นับจากเดือนกันยายนปีที่แล้ว ไม่ถึง 1 ปี สถานการณ์การปลูกกัญชาในประเทศเพื่อใช้
ผลิตเป็นยาแผนปัจจุบันได้กัญชาแห้งถึง 3 พันกว่ากิโลกรัม ยาแผนไทยได้กัญชาแห้ง 107 กิโลกรัม โดย
นำมาทำน้ำมันกัญชาได้ทั้งหมด 4 หมื่นกว่าขวด ประกอบด้วยผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม และโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 45,116 ขวด ส่วนตำรับยาแผนไทย 16 ตำรับ ผลิตโดย ม.เกษตร และ มท
ร.สกลนคร ตอนนี้ผลิตแล้ว 1 ล้านกว่าขวด/ซอง อีกส่วนหนึ่ง คือ น้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา ที่ผ่านมาใช้
กัญชาของกลางไปทำความสะอาดให้สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ ตอนนี้ได้มีการผลิตแล้ว 236,900 ขวด
ภาพรวมในเรื่องของการผลิตยากัญชาไม่ว่าจะเป็นแผนไทยหรือแผนปัจจุบัน เป็นตัวเลขทั้งหมด
ตอนนี้มี 1,300,000 กว่าขวด/ซอง จากการผลิต โรงพยาบาลได้รับการกระจายไปแล้ว 600,000 กว่าขวด/
ซอง ผู้ป่วยได้รับ ยาไปประมาณ 300,000 กว่าขวด/ซอง ซึ่งผู้ที่มีส่วนในการกระจายยาคือแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน ที่ผ่านการอบรมแล้ว ซึ่งปัจจุบันมี 11,697 คน ที่เป็นผู้ดูแลการใช้
กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย
ภายใต้การใช้ยากัญชาตำรับยาแผนปัจจุบัน ขณะนี้ใช้รักษาในผู้ป่วย Palliative care มากเป็น
ลำดับหนึ่ง ลำดับ 2 คือ อาการปวด ลำดับ 3 คือ พาร์กินสัน ภายใต้การใช้ยากัญชาตำรับยาแผนไทย
ประกอบไปด้วย 16 ตำรับ ขณะนี้ใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับมากเป็นลำดับหนึ่ง ลำดับ 2 คือ
อาการปวด ลำดับ 3 คือ อัมพฤกษ์ ในส่วนตำรับของน้ำมันสูตรอาจารย์เดชา ใช้รักษาในผู้ป่วยที่มีอาการ
นอนไม่หลับมากเป็นลำดับหนึ่ง ถัดมาคือ ลมประกัง (ไมเกรน) และปวด
สำหรับแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่อยู่ในภาคเอกชน อาจจะยังมีความขัดข้องอยู่ใน
เรื่องการเข้าถึงยาที่จะนำไปใช้กับผู้ป่วย ในส่วนนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ
สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา องค์ก ารเภสัชกรรม และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ทำ MOU
ร่วมกัน เพื่อจัดหาและกระจายยาให้ไปถึงแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่อยู่ในภาคเอกชน เพื่อ
กระจายให้กับผู้ป่วยต่อไป
“กัญชง” จะเป็นพืชที่ออกไปสู่ตลาดกว้างขึ้น ใช้ในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยาปกติทั่วไปที่ไม่ใช่ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง หรืออาหารก็ได้ ถือได้ว่า
เป็นพืชเศรษฐกิจน้องใหม่ที่มาแรงมาก เป็นที่ต้องการทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้กัญชง
ยังใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่ม ก่อสร้าง เสื้อเกราะกันกระสุน เป็นต้น
“กัญชง” ตามกฎหมายแล้วคือ “กัญชา” แต่เป็นกัญชาที่มีปริมาณ THC ไม่เกิน 1% โดยบริบทของ
พระราชบัญ ญัติยาเสพติดให้โ ทษ ฉบับ ที่ 7 เปิดให้ใช้ก ัญ ชงในหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้ ซึ่ง ในส่วนนี้
คณะกรรมการอาหารและยาได้เสนอเป็นกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขฉบับเดิม (ปี 2559)
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สาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับเดิม
1) การใช้ประโยชน์จากกัญชงยังคงตีกรอบเน้นในเรื่องใช้ประโยชน์จากเส้นใยเป็นหลัก
2) ผู้ที่ขออนุญาตใช้ได้ จะเป็นเฉพาะหน่วยงานของรัฐเท่านัน้
ในกฎกระทรวงฉบับใหม่ซึ่งได้เสนอและผ่าน ครม. เมื่อเดือนมกราคม ขณะนี้อยู่ที่กฤษฎีก าวาระที่
2 แล้ว คาดว่าจะเสร็จเร็ว ๆ นี้ อาจจะมีผลใช้บังคับอย่างเร็วประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม คือ
1) ผู้ปลูกจะเป็นผู้ใดก็ได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต้องขออนุญาต
ปลูกทั้งหมด ภายใต้บริบทของ พรบ.ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 แต่ความเข้มข้นจะลดหลั่นลงมาจากกัญชา
2) เปิดให้ใช้ประโยชน์จากหลาย ๆ ส่วนทั้งใบและช่อดอก เพื่อนำไปผลิตเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เมล็ดกัญชงสามารถนำน้ำมันและสารสกัดไปใช้ในอาหารและเครื่องสำอางได้ หรือสกัด CBD มาทำ
ให้บ ริสุท ธิ์ ใช้ป ระโยชน์อื่น ๆ ได้ตามกฎหมายที่เกี่ย วข้อง ส่วนเรื่องของเส้นใย ลำต้น ยัง คงเปิดให้ใช้
ประโยชน์ได้เหมือนเดิม
“กระท่อม” หลักการยังคงเหมือนกับกัญชา คือ ยังคงอยู่ภายใต้บริบทของการใช้ทางการแพทย์
และการศึกษาวิจัย ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“กัญชา” ตอนที่มีข้อสั่งการว่าต้องเร่งผลิตน้ำมันกัญชา โดยเป้าหมายคือผลิต 1 ล้านขวด เพื่อ
แจกจ่ายทั่วประเทศ ตอนนั้นเดือนสิงหาคมเป็นช่วงปลายปีงบประมาณ ไม่ได้มีการตั้งงบตรงนี้ไว้ก่อน ใช้วิธี
แก้ปัญหาโดยเจรจากับ ทุกกรมฯ ได้งบประมาณมาดำเนินการในระยะแรกประมาณ 300,000 บาท กอง
พัฒ นายาแผนไทยและสมุนไพรผลิตออกมาได้ 280,000 กว่าขวด จะเห็นว่าในระยะเริ่ม ต้ นมีความ
ยากลำบากในการทำทั้งเงิน คน ของ ยังไม่พร้อม แต่ภายใต้วิกฤติก็คือโอกาส ที่ทั้งรัฐบาลและข้าราชการที่
เกี่ยวข้อง ต้องเร่งทำเพื่อประชาชน มีโอกาสไปดูงานเกี่ยวกับการปลูกกัญชาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
สหรัฐอเมริกา เห็นได้เลยว่าอากาศประเทศไทยดีกว่าประเทศอื่น จึงเป็นปัจจัยที่ทำกัญชาที่ปลูกในประเทศ
ไทยได้มาตรฐาน และทำได้ในต้นทุนที่ไม่สูง
ก่อนจะผลิตตำรับยาแผนไทย 16 ตำรับ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรและโรงพยาบาลพระ
อาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้เชิญหมอพื้นบ้านประมาณ 5-6 คน มานั่งคุยว่า มีการผลิตอย่างไร มีข้อควรระวัง
อย่างไร และเมื่อมาผลิตในระดับอุตสาหกรรม ก็ได้นำเอาเครื่องจักรมาประยุกต์ เช่น หมอพื้นบ้านใช้การตำ
ด้วยครกเพื่อบดเป็นแป้ง แต่อุตสาหกรรมไม่ได้ใช้ครกและสาก ก็ต้องมีการดัดแปลง นี่คือการอิงภูมิปัญญา
แล้วใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย โดยมีการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบทุกอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากำหนด
น้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา มี THC 0.8 mg ต่อหยด มี CBD 0.02 mg และขณะนี้ได้ผลิตน้ำมัน
กัญชาเพิ่มอีก2 สูตร คือ น้ำมันเมตตาโอสถ มี THC 81 mg และน้ำมันการุณ มี CBD 10 mg
กัญชามีประโยชน์ช่วยระงับปวด กินข้าวได้ หลับสบาย ลดความดันเลือด และยังมีงานวิจัยว่าช่วย
ลดระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตาม กัญชาก็ มีโทษ คือ เพิ่ม Heart Rate ทำให้หัวใจเต้นเร็ว คนที่เป็น
โรคหัวใจหรือคนที่ใช้ High Dose หัวใจจะทำงานหนักมาก จึงต้องระมัดระวังในการใช้
“กัญชง” ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีบริษัท ที่ทำเกี่ยวกับพืชกัญชงมา 30 กว่าปีแล้ว มีเมล็ดกัญชง
900 กว่าสายพันธุ์ เมล็ดกัญชา 1,000 กว่าสายพันธุ์ มีการทำเป็นพิพิธภัณฑ์กัญชง กัญชา อยูป่ ระมาณ 4-5
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แห่ง เก็บเงินคนดูประมาณ 500 บาท ประเทศเนเธอร์แลนด์นิยมล่องเรือใบ 28% ของเรือใบเป็นผลิตภัณฑ์
จากกัญชง ทั้งเชือกโยนสมอ ผ้าใบ รอยต่อเรือ แม้แต่รถฟอร์ด รถเบนซ์ ยังใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงบุภายในรถกัน
กระแทก เวลาเกิดอุบัติเหตุรถจะไม่แตกหรือมีรอยร้าวที่ทำให้คนขับหรือคนนัง่ บาดเจ็บ ถือได้ว่ากัญชง คือ
“พืชเศรษฐกิจ” แต่ในประเทศไทยเรื่องกัญชงยังช้ามาก ควรเร่งมากกว่านี้ ทั้งในเรื่องสายพันธุ์ที่จะนำมา
ปลูก และการขยายตัวให้เป็นพืชเศรฐกิจ
ดร.ณธกร ทัศนัส
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
การปลูก “กัญชา” ต้องตั้งคำถามก่อน “ปลูกเพื่ออะไร ปลูกที่ไหน ปลูกเมื่อไหร่ ผู้ซื้อคือใคร ลักษณะ
ที่ผู้ซื้อต้องการเป็นอย่างไร ราคาเท่าไหร่ ต้องปลูกอย่างไร แผนการผลิตการจัดส่งเป็นอย่างไร”
ในการขออนุญาตปลูกก็ต้องศึกษากฎหมายและกระบวนการต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของกองควบคุมวัตถุ
เสพติด อย. มีรายละเอียดที่ชัดเจนมาก ซึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงในการปลูก คือ “มาตรฐาน” “ประสิทธิภาพการ
ผลิตพืช” และ “มาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย”
ในต่างประเทศจะปลูกกัญชาแบบกลางแจ้ง โดยลงกระถาง เพราะกัญชาเป็นพืชโตเร็วมาก สามารถ
ดูดสารได้ดี ถ้าปลูกลงดินหากดินมีสารโลหะหนัก จะดูดโลหะหนักตกค้างในกัญชา วัตถุดิบจะขายไม่ได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปลูกกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์แผนไทย ใช้สายพันธุ์ไทยซึ่งดูแลไม่ยาก ปลูกได้ดี ปลูกแบบ Outdoor หรือแบบ Green house
เพื่อใช้ดอก ใบ ก้านใบ ราก แต่องค์การเภสัชกรรมที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จะใช้
ดอกเป็นหลัก ใช้ใบบางส่วนไปทำแห้งแล้วสกัดเพื่อให้สาร Cannabinoid หรือที่เรียกกันว่าน้ำมันกัญชา จะมี
THC, CBD, CBN ,CBG ซึ่งส่วนใหญ่ในแพทย์แผนปัจจุบันจะใช้ CBD มาก
การปลูก “กัญชง” มีวิธีการปลูกที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลัก ๆ มีอยู่ 3 กลุ่มคือ
1) เพื่อเส้นใยหรือไฟเบอร์
2) เพื่อเมล็ดไปทำน้ำมันอาหาร เครื่องสำอาง
3) เพื่อสาร CBD
ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะปลูกแบบกลางแจ้ง โดยยกร่องปลูกถี่ ๆ เพื่อเอาเส้นใย แต่ถ้าเอาเมล็ด
จะปลูกห่างกัน 1x1 เมตร
ขณะนี้ในประเทศไทยมีสายพันธุ์กัญชง 4 สายพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเอา
เส้นใย และเมล็ดเป็นหลัก ส่วนของการปลูกเพื่อเอา CBD ยังไม่พบสายพันธุ์ไทยที่ปลูกแล้วได้ CBD ที่ดี
ยังคงต้องใช้สายพันธุ์ต่างประเทศอยู่
การปลูก “กระท่อม” เป็นไม้ยืนต้นใหญ่ สามารถโตได้ถึง 15-20 เมตร หลัก ๆ คือปลูกเพื่อเอาสาร
Alkaloid ซึ่งเป็นประโยชน์กับสุขภาพ ส่วนใหญ่จะปลูกกลางแจ้ง เพราะเป็นไม้ยืนต้นสูง ไม่นิยมที่จะปลูกใน
โรงเรือน
รศ.สมสมร ชิตตระการ
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากการสำรวจประชากรเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(ปปส.) เมื่อปี พ.ศ. 2559 พบว่า “ภาคกลาง” มีผู้ใช้สารเสพติดมากที่สุดในประเทศไทย
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โดย “ภาคใต้” มีข้อมูลการใช้สารเสพติดกระท่อมใน 1 ปี เฉลี่ยมากถึง 30 วัน และข้อมูลในปี พ.ศ.
2562 พบว่า ภาคใต้มี สถานการณ์ การใช้กระท่อมสูงขึ้นมาก คือ ใน 1 เดือน มีก ารใช้เฉลี่ยถึง 20 วัน
“กระท่อม” เป็นพืชถิ่นภาคใต้ การใช้กระท่อมแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของภาคใต้ จะรูดเอาเฉพาะเนื้อใบ
เคี้ยว แล้วคายกากออก และปัจจุบันมีทั้งในรูปแบบน้ำต้มใบกระท่อม ยาแก้ไอ และชาชง
ส่วนสถาณการณ์การใช้ “กัญชา” พบว่า ภาคอีสานใช้มากที่สุด “กัญชา” เป็นพืชดั้งเดิมของอีสาน
โดยอัตราการใช้ปี พ.ศ. 2559 ใกล้เคียงกันกับภาคใต้ แต่ปี พ.ศ. 2562 อัตราการใช้ภาพรวมทั้งประเทศ
กระโดดขึ้นมาสูงมาก เพราะรัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้
“กระท่อม” เป็นพืชถิ่นของภาคใต้ อยู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ แต่ “กัญชา” ไม่
ทราบชัดว่าเป็นพืชถิ่นหรือไม่ เพราะประเทศจีน ประเทศอียิปต์ ก็มีประวัติศาสตร์การใช้อยู่มาก
“กระท่อม” เป็นพืชถิ่นที่มีความหลากหลาย และเนื่องจากเป็นพืชถิ่น จึง มีอยู่ในตำรับ ยาแพทย์
แผนไทย ยกตัวอย่างเช่น “ตำรับเหลืองปิดสมุทร” ใช้รักษาโรคทางเดินอาหาร รักษาอาการท้องเสีย และอีก
หนึ่งตำรับมีอยู่ใน คัมภีร์แพทย์แผนโบราณขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) เป็น “ตำรับยาทำให้อด
ฝิ่น” และจากประสบการณ์ที่ทำงานวิจัยอยู่ภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จากการสำรวจพบว่าหมอพื้นบ้าน
ใช้กระท่อมแก้อาการปวดเมื่อย รักษาโรคเบาหวาน
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชกระท่อมมีตั้งแต่แก้อาการปวดเมื่อย แก้ท้องเสีย ลดน้ำตาลในเลือด ต้าน
การอักเสบ ช่วยอาการซึมเศร้า
การทดลองในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวนำให้มีอาการท้องเสียแล้วให้ใบกระท่อม พบว่า มีฤทธิ์แก้อาการ
ท้องเสียใกล้เคียงกับยามาตรฐาน
การทดลองใช้กระท่อมลดความอยากอาหารเปรียบเทียบกับมอร์ฟีน พบว่า สัตว์ทดลองที่ได้รับ
กระท่อมมีน้ำหนักตัว และความอยากอาหารลดลง แต่ถ้าให้สารสกัดใบกระท่อมในขนาดที่ไม่สูงมาก ก็ไม่มี
ความแตกต่างกับหนูกลุ่มปกติ
การทดลองผลของกระท่อมต่อระบบทางเดินอาหาร การหลั่งน้ำย่อยในระบบทางเดินอาหาร โดย
เหนี่ยวนำให้สัตว์ทดลองเกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วให้กระท่อม พบว่า การเกิดแผลลดลง โดยดูทั้ง
ตำแหน่งของแผล และดูด้านเนื้อเยื่อพยาธิวิทยาด้วย
การศึก ษาผลของกระท่อมต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง พบว่า กระท่อมมีฤทธิ์ร ะงับ ปวด ซึ่ง
สารสำคัญในใบกระท่อม คือ 7-Hydroxymitragynine และมีรายงานในต่างประเทศมีการพิสูจน์ว่ากระท่อม
มีฤทธิ์ระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีนมาก แต่มีรายงานหนึ่ง พบว่า กระท่อมมีฤทธิ์เสพติดก็สูงกว่ามอร์ฟีน ซึ่ง
ประเทศญี่ปุ่นมีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับโครงสร้างของ 7-Hydroxymitragynine มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 แต่
ยังไม่เห็นมีการผลิตเป็นยาออกมา
อีกโจทย์หนึ่งมาจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คือหากใช้กระท่อมร่วมกับยา
ตัวอื่น จะอันตรายหรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่พบในปัจจุบัน คือ การใช้ร่วมกับ Codeine (ยาแก้ไอ ยาแก้ปวด) มี
รายงานว่ามีคนเสียชีวิตจากการใช้กระท่อมร่วมกัน ค่อนข้างมากพอสมควร แต่เป้าหมายการใช้กระท่อมที่
อยากให้เกิดขึ้นได้จริง คือ ใช้บำบัดผู้ติดสารเสพติด ซึ่งการใช้ไม่ว่า “กระท่อม” หรือ “กัญชา” ต้องมีมุมมอง
ให้รอบด้าน ทุกอย่างมีผลดีถ้าใช้อย่างถูกต้อง และมีผลเสียถ้าใช้ผิด
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ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การเภสัชกรรม
โครงการกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม ในระยะเวลา 1 ปีนี้ เป็นการผลิตขึ้นมาและ
กระจายออกไปในสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมีการติดตามประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยจากการใช้ตำรับยาสารสกัดกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น
“กัญชา” ของประเทศไทยเป็นยาเสพติดมาโดยตลอด ยังไม่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ เมื่อจะนำมา
ทำยาก็ยังไม่มีวัตถุดิบที่มั่นใจได้ว่าจะเป็น Medical Grade องค์การเภสัชกรรมจึงต้องปลูกกัญชาเอง โดยนำ
สายพันธุ์จากต่างประเทศมา 3 สายพันธุ์ คือ
1) เป็นสายพันธุ์ที่มี THC เด่น
2) เป็นสายพันธุ์ที่มี CBD เด่น
3) เป็นสายพันธุ์ที่มี มี THC ต่อ CBD ประมาณ 1:1
องค์การเภสัชกรรมต้องการสารสำคัญที่อยู่ในรูป ของ Cannabinoid โดยการสกัด ซึ่งสารสกั ด
เหล่านั้นจะมีมากในส่วนที่เป็นดอก จึงต้องการให้มีดอกมาก ๆ มีไตรโคมมาก ๆ จะได้มี Cannabinoid มาก
จึงต้องปลูกแบบ Indoor เพื่อจะได้ควบคุมปัจจัยในการเจริญเติบโตทั้งหมด ผลลัพธ์มีประสิทธิผล
การสกัดทำด้วยเทคโนโลยีการสกัดที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี Ethanol สกัดเย็น อุณหภูมิ -50
องศา เพื่อไม่ให้ คลอโรฟิล ล์และไขมันปนออกมา Ethanol จะไหลผ่านกัญชาแบบแห้ง ที่บ ดหยาบ ไม่
บดละเอียดเพราะไตรโคมจะป่นผสมกับใบ เพื่อไม่ให้ได้กัญชาสารสกัดตัวอื่นออกมา ท้ายสุดจะได้ Crude
Extract เป็นสารสกัดเข้มข้น สีเหลืองอำพัน รสชาติไม่ขม ไม่เฝื่อน หอมอร่อย

ด้วยขณะนั้นมีการนิยมใช้กัญชาใต้ดินเยอะมาก จึงต้องรีบผลิตออกมาในรูปแบบที่ง่ายที่สุด เพื่อให้
ผู้ป่วยได้มีโอกาสใช้และมีทางเลือก ไม่ใช่ต้องไปใช้ใต้ดินอย่างเดียว
เมื่อได้สารสกัดเข้มข้นแล้วขึ้นตอนต่อมาคือการทำเป็นผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำออกมา คือ
“น้ำมันหยดใต้ลิ้น” โดยมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญและสิ่งปนเปื้อน ในขณะเดียวกันเพื่อให้การ
ทำงานทุกอย่างรวดเร็ว จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับเครือข่ายการวิจัยต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งเรื่องการปลูก การสกัด การทำผลิตภัณฑ์ ในที่สุด 1 ปีที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม
ได้ผลิตน้ำมันกัญชาออกมา 3 สูตร เป็น Medical Grade แปลว่าไม่มีสารพิษ ไม่มีโลหะหนัก ได้มีเชื้อรา
ไม่มียาฆ่าแมลงปนเปื้อน
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สิ่งสำคัญ 3 คำที่จะต้องมีอยู่ใน Medical Grade คือ
1) ความปลอดภัย
2) แต่ละ Lot. แต่ละขวดที่ผลิตจะต้องสม่ำเสมอกันตาม Spec. ที่กำหนด
3) มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์
น้ำมันกัญชาสูตรที่ สายพันธุ์ที่ THC เด่น (ขวด 5 ml มีความเข้มข้นของ THC 0.5 mg ต่อหยด
หรือประมาณ 13 mg ต่อ ml) ถ้าดมจะมีกลิ่นเหมือนกัญชาที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นกลิ่นของ Terpene ตัวนีเ้ หมาะ
มากในการรัก ษาผู้ป ่วยมะเร็ง ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 ที่ ม ีอาการนอนไม่ห ลับ รับ ประทานอาหารไม่ ไ ด้
อ่อนเพลียมาก ซึ่งมีการทดลองในหลายสถาบันทางการแพทย์ ที่ใช้ พบว่าได้ผลดี คือ ช่วยให้ทานข้าวได้
นอนหลับดี
นอกจากนี้มีการนำไปใช้ในการรักษา Palliative Care, สะเก็ดเงิน, Neuropathic Pain ที่จากเดิม
ต้องกินยาแก้ปวดหลายชนิด ก็สามารถลดยาแก้ปวดได้
ภก.ศศิพงศ์ ทิพย์รัชดาพร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร เป็นพื้นที่นำร่องในการผลิตยาแผนไทยที่มี
ส่วนผสมจากกัญชา 16 ตำรับ ซึ่งปัจจุบันที่โรงพยาบาลผลิตครบทั้ง 16 ตำรับ กระจายยาไปประมาณ 600
กว่าโรงพยาบาล
ในช่ วงแรกกั ญ ชาที ่ ใ ช้ ผ ลิ ตเป็ น ของนิ ร โทษกรรมจาก ปปส. แต่ ป ั จ จุ บ ั นใช้ ก ั ญ ชาสดจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สกลนคร แต่ละตำรับมีการใช้วัตถุดิบแตกต่างกันไป ส่วนหลัก ๆ จะมี 3 ส่วน คือ ก้านใบ ก้านช่อดอก
และช่อดอก
กระบวนการผลิต มีดังนี้
1) กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ มีการสุ่มวัตถุดิบจากแหล่งปลูกส่งไปตรวจที่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดมามาผลิตยา
2) กระบวนการเตรียมเครื่องยา จะเก็บกัญชาตามหลักการทางเภสัชกรรมแผนไทย คือ เก็บในช่วง
03.00 - 06.00 น. เสร็จแล้วทำการล้างและตากแดด ไม่นำเข้าตู้อบ เพราะการตากแดดจะทำให้วัตถุดิบ
แห้ ง และมี ส ี เ ขี ย วสวย เมื ่ อ นำไปบดหรื อ คั ่ ว กลิ ่ น จะหอมกว่ า นำวั ต ถุ ด ิ บ มาตากแดดประมาณ
9.00 น. - 16.00 น. แล้วนำไปวัดความชื้น จึงเอาเข้าตู้อบไล่ความชื้นที่ 45 องศา เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จึงทำ
การคั่ว วัตถุดิบ ที่ได้จะเป็นสีเขียว เสร็จแล้ว นำมามาบดหยาบ บดละเอียด วัตถุดิบจะเหมือนผงชาเขียว
มีกลิ่นหอม จากนั้นส่งไปตรวจคุณภาพ
3) กระบวนการผลิต ยึดหลักการตามหลักทางเภสัชกรรมแผนไทย กัญชามีฤทธิ์เมาเบื่อรับประทาน
มาก ๆ จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ ภูมิปัญญาไทยมีความฉลาดล้ำลึกว่าถ้าสมุนไพรมีรสเมาเบื่อ ต้องทำ
การสะตุก่อนเพื่อลดฤทธิ์เมาเบื่อ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ต่างประเทศไม่มี ในกระบวนการผลิตยาตำรับจะมีการ
บริกรรมคาถาเพื่อทำให้ยามีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น ถ้าเป็ นตำรับศุขไสยาศน์จะสวดสัพพีติโย 3 จบ ในส่วน 15
ตำรับที่เหลือจะสวดคาถาบูชาบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่รักษาพระพุทธเจ้า
4) กระบวนการควบคุมคุณภาพจะส่งตรวจเชื้อโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สาร Aflatoxin เพื่อให้ผูใ้ ช้
ยาเกิดความมั่นใจ แพทย์แผนไทยที่จ่ายยา มีความรู้ มั่นใจในยาที่จ่ายว่ามีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่รักษา
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นอกจากการผลิตแล้ว โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร มีการศึกษาประสิทธิผล
ของยาศุขไสยาศน์ โดยเก็บข้อมูลในผู้ป่วยที่มาด้วยอาการเบื่ออาหาร จำนวน 56 คน จากการติดตามผู้ป่วย
เมื่อกินยาศุขไสยาศน์ไปแล้ว 7 วัน ด้วยแบบประเมิน TPSQI (Thai Pittsburgh Sleep Quality Index)
ซึ่งเป็นแบบประเมินสากลที่ทั่วโลกใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการนอน พบว่า ผู้ป่วยมากกว่า
ร้อยละ 70 คุณภาพการนอนดีขึ้น ในส่วนเรื่องอาการข้างเคียงจะมีอาการแสบร้อนคอบ้าง เนื่องจากเป็นยา
ร้อน จึงแนะนำให้ผู้ป่วยกินอาหารก่อนกินยาหรือปั้นยาเป็นลูกกลอน จะช่วยลดอาการแสบร้อนท้องได้
“ ก ร ะ ท ่ อ ม ” ข ณ ะ น ี ้ ป ป ส . ม ี โ ค ร ง ก า ร จ ะ ใ ห ้ ป ล ู ก ก ร ะ ท ่ อ ม ไ ด้ ใ น 8 จ ั ง ห วั ด
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร รับเรื่องการวิจัย และโรงพยาบาล
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร รับเรื่องการผลิต โดย ปปส. สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย ประกอบ
กับการทบทวนเอกสารของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จะมีการยื่นขอขึ้นทะเบียน
ตำรับยาแผนไทยที่เข้ากระท่อม จำนวน 12 ตำรับ ซึ่งเป็นโอกาสในการดำเนินการ จึงมีการลงพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล เพื่อทบทวน และสืบค้นข้อมูลจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับนโยบายการปลดล็อคกระท่อม
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เอกสารวิชาการหลัก (Position Paper)
สถานการณ์และนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์
อาจารย์ เภสัชกร ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
1.1 ภาพรวมความสำคัญ
จากสถานการณ์ในวงการแพทย์ทุกวันนี้ การคิดค้นยาชนิดใหม่ออกสู่ตลาดแต่ละตัวดูเหมือนจะเป็น
เรื่องยากมากขึ้นทุกวัน ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพื่อให้ทราบว่า นักวิจัยกว่าจะค้นพบคุณสมบัติทางยาจากพืชชนิดใด
ชนิดหนึ่งขึ้นมา จึงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกล้วนให้ความสนใจกันขนานใหญ่ อย่างเช่น “กัญชา” ในเวลานี้ แต่การ
จัดการกับพืชชนิดนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อย่างที่ทราบกันดี กัญชานั้นขึ้นชื่อว่าเป็น “ยาเสพติด” และด้วย
ความตระหนักดีว่า ปัญหาจากการใช้ยาเสพติดอาจมีส่วนชัก นำให้เ กิดปัญหาต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุบ น
ท้องถนน ปัญหาโจรกรรม อาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่กล่าวมานี้มีผลกระทบกระเทือนอย่างมาก
ต่อความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตลอดจนถึงด้านเศรษฐกิจ
ดังนั้น ในเวทีโลกจึงได้มีกฎหมายความร่วมมือที่เกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้เข้าเป็นรัฐภาคีจำนวน 4 ฉบับ คือ 1. อนุสัญญาเดี่ยว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขฯ ค.ศ. 1972 (Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, as Amended by The 1972 Protocol Amending The Single Convention on
Narcotic Drugs, 1961) 2. อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 (Convention
on Psychotropic Substances, 1971) 3. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายา
เสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (United Nations Convention against Illicit
Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) และ 4. อนุ ส ั ญ ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations, 2004)
จากหลักฐานทางวิชาการและข้อมูลผลการศึกษาวิจัยมากมายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ทำให้การค้นพบประโยชน์ของสารสำคัญกลุ่ม Cannabinoids ในเชิงการแพทย์ของพืชกัญชา นำไปสู่การ
พัฒนาเป็นยาจากสารสกัดกัญชา ซึ่งก็ เป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงประโยชน์ของกัญชาในการรักษาโรคหรือ
บรรเทาอาการต่าง ๆ จนทำให้องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) เสนอให้มีการ
ปลดกัญชาทั้งต้น และยางกัญชาออกจากรายการยาเสพติดประเภทที่ 4 (Schedule IV) ของอนุสัญญาเดี่ยว
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.1961 และพิธีสารแก้ไขฯ ค.ศ. 1972 มาอยู่ในรายการยาเสพติดประเภทที่ 1
(Schedule I)(1) เนื่องจากเห็นว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ท างการแพทย์มากกว่าโทษ นอกจากนี้ องค์การ
อนามัยโลกเองยังได้ย้ำชัดว่าสารสำคัญในกัญชาอย่าง Cannabidiol (CBD) หรือผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีปริมาณ
สาร Tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 นั้นไม่ได้ถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญาฯ ดังกล่าว
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ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย ตลอดสองศตวรรษที่ผ่านมา ศาสตร์ ด้านสมุนไพรและองค์ความรู้ของ
หมอพื้นบ้านที่ถ่ายทอดภูม ิปัญญากันมาอย่างยาวนานกับ แนวคิดว่า “พืชทุก ชนิดมีคุณสมบัติทางยา”
เพียงแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้น และการประเมินค่าว่า คุณสมบัติทางยาที่พืชแต่ละชนิดมีอยู่นั้น มีความ
จำเป็นและคุ้มค่าที่จะจัดเป็นสมุนไพรหรือไม่ เพราะพืชสมุนไพรบางชนิดที่ภายในต้นเดียวกันมีทั้งสารสำคัญ
ที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ก็มีสารพิษที่เป็นอันตรายแฝงอยู่ด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น “กัญชา” ซึ่งถ้า
หากมีวิธีการที่สามารถสกัดแยกสารที่มีฤทธิ์ทางยาออกจากสารที่มีฤทธิ์เสพติดได้แล้ว สิ่งนั้นก็ไม่จัดเป็นยา
เสพติดอีกต่อไป และการจ่ายยาตัวนั้นก็สามารถทำได้อย่างถูกกฎหมาย แต่ปัญหาที่หนักหน่วงที่สดุ คือ หาก
สารที่มีฤทธิ์เสพติดกับสารสำคัญทางยาเป็นสารชนิดเดียวกันชนิดที่แยกออกจากกันไม่ได้แล้วนั้น จะต้อง
ดำเนินการอย่างไร? “กัญชา” จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการชั่งน้ำหนักว่าสิ่งใดควรเป็นพืชสมุนไพร สิ่งใดควร
เป็นยาเสพติด สารใดควรนำมาทำเป็นยารักษาโรค หรือสารใดควรอยู่ภายใต้การควบคุม
ดังนั้น เมื่อพูดถึงนโยบายกัญชาเสรีของประเทศไทย จำเป็นจะต้องมีการกำหนดขอบเขตของการ
อภิปรายให้ชัดเจนว่า การปลดล็อคการใช้กัญชาเสรี เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจการพาณิชย์ หรือเป็นการเปิดใช้เพื่อสันทนาการและความ
บันเทิง เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้กัญชามีความแตกต่างกันชัดเจน ถ้าต้องการใช้คุณสมบัติของกัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทางการแพทย์ มุมมองต่อนโยบายกัญชาทางการแพทย์ก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ บางส่วนของ
กัญชามีประโยชน์ในการช่วยบำบัดรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์ได้จริง แต่ผู้ป่วยเพียงต้องการบางอย่างที่สกัด
มาแล้วเท่านั้น สารที่มีคุณสมบัติทางยาที่สกัดออกมา ถ้าสามารถแยกออกจากสารเสพติดได้ก็มีค่าเท่ากับยา
รักษาโรค มิใช่ยาเสพติดอีกต่อไป และไม่เป็นการทำลายโครงสร้างทางกฎหมายยาเสพติดแต่เดิมอีกด้วย
นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยยังต้องพิจารณาการประสาน
ความร่วมมือกันระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์
จากการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างเหมาะสมทั้งในมุมมองด้านการแพทย์และการสาธารณสุขควบคู่กันไป
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันอย่างชัดเจนในสังคมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดในขณะนี้
นโยบายการใช้ก ัญ ชาเสรีท างการแพทย์ในประเทศไทย จะไม่ถูก กำหนดจากราชการส่วนกลางหรื อ
นักวิชาการบางกลุ่มเท่านั้น แต่ต้องเป็นการประสานความร่วมมือของทัง้ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และ
ภาคราชการส่วนกลาง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน เพื่อให้
สามารถกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างระบบควบคุมที่
เข้มข้นเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงและป้องกันผลกระทบทางลบเชิงระบบที่อาจเกิดขึ้นกับ สัง คม
โดยรวมได้อย่างเข้มแข็ง

1.2 ปัญหาและอุปสรรค
ประเด็นที่ 1 กัญชาเป็น ‘ยาเสพติด’ หรือ ‘ยาสมุนไพร’
ข้ อ มู ล จากตำรายาแพทย์ แ ผนไทย 2 เล่ ม ได้ แ ก่ ตำราพระโอสถพระนารายณ์ และตำรา
แพทยศาสตร์สงเคราะห์ ซึ่ง เป็นตำราที่อยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุตำรายา พ.ศ. 2556
พบว่ า กั ญ ชาถู ก ใช้ เ ป็ น ยาสมุ น ไพรรั ก ษาโรคในอดี ต มาอย่ า งกว้ า งขวางและยาวนาน โดย ในตำรา
แพทยศาสตร์สงเคราะห์มีตำรับ ยาไทยที่มี กัญ ชาปรุงผสมจำนวน 11 ตำรับ และในตำราพระโอสถพระ
นารายณ์มีตำรับยาไทยที่มีกัญชาปรุงผสมจำนวน 3 ตำรับ ซึ่งมีขอ้ บ่งใช้หลักคือ แก้ปวด ช่วยเจริญอาหาร
ช่วยให้นอนหลับ เป็นต้น(2) นอกจากนี้ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้
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โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
รับรอง 16 ตำรับยาแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม ให้ใช้เพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้(3) และล่าสุด
คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่
ได้พิจารณาเห็นชอบรับรองตำรับยาของหมอพื้นบ้านอีก 8 ตำรับ ซึ่งจะเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ
การนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทยและคณะกรรมการควบคุม ยาเสพติด
ให้โทษของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป(4)
ในทางกลับกัน การเสพติดกัญชาก็ถูกจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคความผิดปกติของการใช้สารเสพติด
(Cannabis Use Disorder) ที่ระบุไว้ในเกณฑ์การจัดกลุ่มโรคในบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของ
โรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องฉบับที่ 11 (International Classification of Diseases and Related
Health Problems, 11th revision: ICD-11)(5) ซึ่งลงมติรับรองโดยองค์กรอนามัยโลก และในแนวทางการ
วินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิต ฉบับที่ 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 5th revision: DSM-V) (6) ซึ ่ ง จั ด ทำโดยสมาคมจิ ต เวชศาสตร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า ( American
Psychiatric Association) และถูกอ้างอิงอย่างกว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ยิ่งไปกว่านั้น
จากรายงานสถานการณ์ ภ าระโรคทั ่ ว โลก (Global Burden of Disease) พบว่ า การเสพติ ด กั ญ ชา
(Cannabis Addiction) เป็นภาวะการติดสารเสพติดที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มสารเสพติดทั้งหมด รองจาก
แอลกอฮอล์และยาระงับปวดกลุ่มโอปิออยด์ (Opioids) โดยประมาณการว่ามีผู้ป่วยเสพติดกัญชาทั่วโลกถึง
22.1 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของประชากรทั่วโลก (รูปที่ 1)(7)

รูปที่ 1 Global prevalence ของความผิดปกติที่เกิดจากการใช้สารเสพติด ปี ค.ศ. 1990 และ 2016
ดังนั้นคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า เมื่อร่างกายได้รับกัญชาเกินขนาดก็จะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ส่งผลให้เกิดอาการมึนเมา นานวันเข้าก็กลายเป็นยาเสพติดให้โทษ ทว่าท่ามกลางพิษภัยของผู้เสพกัญชาจน
ติด กัญชากลับมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย ซึ่งก็มหี ลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำนวน
มากที่รองรับชัดเจนว่า สารสำคัญในกัญชาสามารถออกฤทธิ์เป็นยารักษาโรคได้ หากใช้อย่างถูกวิ ธี
ถูกขนาด ถูกข้อบ่งใช้ และถูกต้องเหมาะสมกับโรค/สภาวะของผู้ป่วย
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ประเด็นที่ 2 กัญชาควรอยูใ่ นระบบการแพทย์ทางเลือก ‘แผนไทย’ หรือทางหลัก ‘แผนปัจจุบนั ’
ช่วงปลายศตวรรษที่ 18 มีการใช้กัญชาเพื่อรัก ษาโรคอย่างแพร่หลายมากในประเทศตะวัน ตก
ทำให้ประชาชนสามารถหาซื้อยากัญชาได้โดยง่ายตามร้านขายยาทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทยาหลายแห่งใน
สมัยนั้น เช่น Elly Lily, Parke-Davis, Squibb, Tildens, Smith Brothers ก็ได้ผลิตยาจากกัญชาจำหน่าย
ในเวลานั้นด้วยเช่นกัน และในปี ค.ศ. 1890 วารสารทางการแพทย์อย่าง The Lancet ก็ได้ตีพิมพ์บันทึก
ประสบการณ์การใช้กัญชารักษาโรคในช่วง 30 ปีของนายแพทย์เจ รัสเชล เรโนลส์ แพทย์ประจำราชสำนัก
อังกฤษ โดยได้บรรยายการใช้กัญชาเป็นยาเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ ไว้ จนกระทั่งสหประชาชาติมีมติให้จดั กัญชา
เป็นยาเสพติดในการประชุม Single Convention เมื่อปี ค.ศ.1961 ทำให้กัญชาถูกถอดถอนออกจากเภสัช
ตำรับตั้งแต่นั้นมา ต่อมาเมื่อหลายประเทศเริ่มมีการอนุญาตให้ ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้อีก
ครั้ง ทำให้หลายบริษัทมีการพัฒนายาแผนปัจจุบันจากสารสกัดกัญชา (phytocannabinoids) (Sativex®,
Epidiolex®) หรือ สาร Cannabinoids รูป แบบสัง เคราะห์ (Marinol®, Cesamet®, Syndros®) ออกสู่
ตลาดยาหลายชนิด
ในประเทศไทยพบว่า กัญชาถูกใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคในอดีตมาอย่างกว้างขวางและยาวนาน
โดยเป็นส่วนหนึ่งในตำรับยามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (2) ซึ่งแต่เดิมระบบการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการแพทย์แผนไทยจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อกันอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเลือกใช้
บริการตามความเชื่อหรือข้อมูลที่ได้รับมา บนพื้นฐานหลักการที่ว่าระบบการแพทย์แผนปัจจุบันจะเน้นการ
ใช้ยาแผนปัจจุบันที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาทางคลินิกเพื่อพิสูจน์ประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย และมีระบบประกันคุณภาพมาตรฐานที่ดี จนได้รับการรับรองทะเบียนตำรับยา และใช้
วิธีก ารรัก ษาตามแนวทางการรัก ษาหรือการปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีหลักฐานการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ตะวันตกรองรับ ในทางกลับกัน กัญชาในระบบการแพทย์แผนไทยจะไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัย
เชิงประจักษ์ แต่จะเน้นไปที่การใช้ภูมิปัญญาไทยที่มีการใช้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จากการรวบรวม
ประสบการณ์ของหมอยาพื้นบ้านร่วมกับการศึกษาองค์ความรู้แห่งศาสตร์ของแพทย์แผนไทยอย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม เมื่อ มีการประกาศใช้นโยบายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย จึ งทำให้เกิด
ปรากฏการณ์การเชื่อมต่อกันระหว่างระบบการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมากขึ้น โดยบุคลากร
ในระบบการแพทย์แผนปัจจุบ ันจะมีการสั่ง ใช้ยาที่ท ำจากสารสกัดจากกัญ ชามากขึ้น หรือผู้ป ่วย ที่มี
ผลการรักษาในระบบการแพทย์แผนปัจจุบันไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ก็จะหันไปรับบริการจากระบบการแพทย์
แผนไทยที่มีตำรับ ยาที่มีส่วนผสมของกัญ ชามากขึ้น ดัง นั้น ในการวางระบบควบคุมการใช้ก ัญชาทาง
การแพทย์ของประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาจากภาพรวมทั้งระบบว่าผู้ป่วยมีทางเลือก
อะไรบ้าง ทางเลือกแต่ละทางมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของผู้ป่วยอย่างไร การได้รับ
ยาจากทั้งสองระบบจะทำให้เกิดผลที่ตามมาอย่างไรได้บ้าง ผู้ให้บริการในแต่ละระบบมีความสามารถมาก
น้อยเพียงใด ทั้งในแง่ของการวินิจฉัยโรค การสั่งจ่ายยา การจัดเตรี ยมยา หรือการส่งต่อผู้ป่วย ข้อแนะนำ
สำหรับผู้ป่วยต่อการรับบริการทั้งสองระบบควรมีอะไรบ้าง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้ประโยชน์สูงสุดจากการ
รับบริการจากทั้งสองระบบ

41

ประเด็นที่ 3 ความพร้อมของระบบควบคุมและการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ ระดับไหน คือ ‘เหมาะสม’
จากตัวอย่างกรณีศึกษาของยา Pseudoephedrine ที่มีข้อบ่งใช้รักษาอาการคัดจมูก เมื่อพบว่ามี
การนำตัวยานี้ไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ส่ง ผลให้ยาดังกล่าวถูกจำกัดการใช้เฉพาะใน
โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป จะเห็นได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาดังตัวอย่างนี้เป็น
วิธีการที่ไม่เหมาะสม เช่นเดียวกันกับกรณีของกัญชา ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประกาศให้กัญชาเป็น
ยาเสพติดมาโดยตลอด ซึ่ง ถือ เป็นการจำกัดสิท ธิก ารเข้า ถึง การรัก ษาที ่เ ข้ม งวดมากเกิ น ไป ( Ultraprohibition) นำไปสู่ป ัญ หาการแพร่ก ระจายของกัญชาในตลาดมืดที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ท ี่ผิด
กฎหมายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ไม่ได้มาตรฐาน มีการปนเปื้อนของโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง
ยาฆ่าเชื้อรา หรือสารพิษอื่น ๆ มากมายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย แทนที่จะได้รับประโยชน์จากการ
ใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ขณะที่บุหรี่และแอลกอฮอล์ซึ่งจัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดความมึนเมาและการเสพติดได้
มากกว่ากัญชา อีกทั้งยังไม่มีประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วด้วยนั้น กลับเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสรี
แม้จะมีการอ้างว่ามีกฎหมายจำกัดอายุผู้ซื้อ แต่กลับไม่เป็นผลดีต่อประชาชนอย่างแน่นอน ดังที่ได้เห็นจาก
การรายงานข่าวอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือปัญหาการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นทุกวัน รวมถึงแนวโน้มตัวเลข
ผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่และการดื่ม แอลกอฮอล์เป็นประจำที่ม ีจำนวนเพิ่มสูง ขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง สิ่งสำคัญที่อยากให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจ คือ ผลกระทบทุกอย่างย่อมมี 2 ด้านเสมอ การกำหนด
ระดับการควบคุมจึงต้องวิเคราะห์แยกแยะระหว่างประโยชน์ (Benefit) ในการรักษาโรค กับความเสี่ยง
(Risk) ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหนึ่งในความเสี่ยงที่เป็นที่น่ากังวลมากที่สดุ อาจเป็นปัญหาการใช้กัญชาในทางทีผ่ ดิ
และการเพิ่มขึ้นของผู้เสพหน้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในประชากรกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่หากทุกฝ่าย
ปรับ เปลี่ยนแนวความคิดจากเดิม ‘ผู้เ สพติด คือ ผู้ก ระทำผิดกฎหมาย’ เป็น ‘ผู้เ สพติด ก็คือ ผู้ป ่วย’
ที่สมควรต้องได้รับโอกาสในการบำบัดรักษา รวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข ซึ่งถ้าสามารถทำความเข้าใจในแนวคิดเช่นนี้ได้ จะทำให้สามารถนำบุคคลเหล่านี้เข้าสู่ระบบเพื่อ รับ
การบำบัดรักษาต่อไปได้ ดังนั้นในการจะกำหนดระดับการควบคุม การผ่อนปรน การใช้กัญชาที่เหมาะสม
จะต้องพิจารณาถึงจุดสมดุล (Strict Legal Regulation) ที่จะสามารถนำกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทาง
การแพทย์สูงที่สุด โดยจะต้องมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ
สังคมให้น้อยที่สุด (Social and Health Harms Minimization)
ประเด็นที่ 4 กัญชงและกัญชากับมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
ปัจ จุบ ัน ยัง มี คนอีก จำนวนไม่น้อยที่เ หมารวมกัญ ชา (Cannabis หรือ Marijuana) และกัญ ชง
(Hemp) เป็นพืชเสพติดทั้งหมด เนื่องจากพืชทั้งสองชนิดมี ลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกันมาก แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว กัญชากับกัญชงเป็นพืชคนละชนิด กัน กัญชงมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.
ssp. Sativa และเนื่องจากกัญชงมีปริมาณสาร THC น้อยกว่าร้อยละ 0.3 ขณะที่มีสาร CBD ในปริมาณที่สูง
กัญชงจึงไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดตามกฎหมายสากล อีกทั้งกัญชงยังได้รับการขนานนามเป็นพืชเศรษฐกิจ
(Industrial Hemp) ที่มีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมหลากหลาย โดยกัญชง
ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของสาร CBD คุณภาพดีที่มีความปลอดภัยสูงเท่านั้น ทุกส่วนของกัญชงสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้หมด อาทิ โปรตีนและกรดไขมันดี Omega-3 จากเมล็ดกัญชงในอุตสาหกรรมอาหาร เส้นใยกัญ
ชงซึ่งนำมาใช้แทนเส้นใยสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เยื่อกระดาษ และชิ้นส่วนรถยนต์ แต่ ด้วยการ
ประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ทำให้กัญชงถูกจัดอยู่ในบัญชียาเสพติด
ประเภท 5 ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการพัฒนากัญชงไปสู่พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
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ข้อ มูล ทางการตลาดระบุว่า ในปี พ.ศ. 2561 ตลาดกัญ ชงทั่วโลกมีม ูลค่าสูงถึง 3.74 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวไปถึง 5.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2563 (รูปที่ 2)(8)
ในทำนองเดียวกัน สถานการณ์ตลาดกัญชาในระดับโลกก็มีแนวโน้มที่ดีมากเช่นกัน ผลการสำรวจราคา
วัตถุดิบกัญชาในตลาดโลกพบว่า ต้นกัญชา 1 ต้นจะให้ผลผลิตของช่อดอกแห้ง 1 กิโลกรัม โดยจะมีมูลค่าสูง
ถึง กิโ ลกรัมละ 70,000 บาท สำหรับ การนำไปสกัดสารสำคัญในการผลิตเป็นยารัก ษาผู้ป่วยเกรดทาง
การแพทย์ (Medical grade) ซึ่งจะทำให้ครัวเรือนมีรายได้ถึง 420,000 บาทต่อปี(9) อย่างไรก็ตาม รัฐบาล
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์จริง
ดังนั้นหรือไม่ และจะเกิดผลกระทบด้านลบที่ไม่คาดคิดอะไรตามมาบ้าง ซึ่งตามหลักการตลาดที่ราคาผลผลิต
จะขึ้นกับ ความสมดุล ระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุป ทาน (Supply) เมื่อมีอุป ทานมาก กล่าวคือ
ประชาชนสามารถปลูกกัญชาได้เหมือนกันทั่วประเทศ ก็จะส่งผลให้ราคาของกัญชาตกลงเช่นเดียวกับ การ
ปลูกพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่ราคาผลผลิตย่อมต่ำลงเมื่ออุปทานผลผลิตออกพร้อมกัน

รูปที่ 2 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของมูลค่าตลาดกัญชงทั่วโลก
สำหรับในประเทศไทยขณะนี้ ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมยา
เสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2562 ระบุว่า กัญชงเป็นชนิดย่อยของพืชกัญ ชา
ที่มีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอกไม่เกิน 0.5% ต่อน้ำหนักแห้ง นอกจากนี้ยังกำหนดนิยามของเมล็ด
พันธุ์กัญชงว่ามีปริมาณสาร THC ในใบและช่อดอกไม่เกิน 0.3% ต่อน้ำหนักแห้ง ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์
ในการแยกระบบการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาออกจากกัน และเป็นการมุ่งส่งเสริมการปลูกกัญ
ชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และจากการใช้บังคับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการถอดถอนรายการกัญชงและกัญชาบางรายการออกจากการ
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ก็นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของนโยบายสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อสร้าง
ประโยชน์ในทางการแพทย์และเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทย
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1.3 การควบคุมและกำกับ
1.3.1 ข้อกำหนด นโยบาย และมาตรการยาเสพติดขององค์กรระหว่างประเทศ
ตามที่อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 (1961 Single Convention
on Narcotic Drugs) ได้กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (schedule I) และประเภท 4
(schedule IV) เนื่องจากเห็นว่ามีโอกาสสูงมากที่จะก่อให้เกิดการเสพติด ขณะที่สาร THC ถูกจัดเป็นวัตถุ
ออกฤทธิ์ฯในประเภท 1 (schedule I) ของอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ฯ ค.ศ. 1971 ซึ่งห้ามไม่ให้มีการ
ใช้ ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ท างการแพทย์หรือการศึก ษาวิจัยทางวิท ยาศาสตร์ และต้องอยู่ภายใต้ ก าร
ควบคุมของรัฐบาล แต่สำหรับสาร CBD จะไม่ได้ถูกควบคุมภายใต้อนุสัญญาดังกล่าว จนกระทั่งในช่วงต้น
เดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ประกาศผลการประชุมในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญยาเสพติด
(WHO Expert Committee on Drug Dependence) ครั้งที่ 41 เรื่องกัญชาไว้อย่างชัดเจน โดยมีข้อสรุปไว้
ดังนี้
▪ องค์ ก ารอนามั ย โลกเสนอให้ ปลดกัญ ชาทั ้ งต้ น และยางกั ญ ชา (resin) ออกจาก Schedule IV
เนื่องจากเป็นพืชที่มีประโยชน์ทางการแพทย์มากกว่าโทษ รวมถึงสาร THC และสารไอโซเมอร์ของ
THC ทั้ง หมดให้เ ข้าไปอยู่ในรายการยาเสพติด Schedule I ของอนุส ัญญาฯ ทำให้ส ามารถใช้
ประโยชน์ทางทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลได้(1)
▪ การพิจารณาข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์จะต้องแยกระหว่างสารหลัก 2 สารคือ THC และ CBD
▪ แต่ที่น่าสนใจคือ องค์การอนามัยโลกเสนอให้มีการถอดถอนสารสกัดกัญชาและผลิต ภั ณฑ์จากสาร
สกัดกัญชาออกจากรายการยาเสพติด Schedule I ของอนุสัญญาฯ และไม่ควรถูกควบคุมอย่าง
เข้มงวด
▪ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังได้ย้ำอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ CBD ที่มีส่วนผสมของสาร THC
ปนมาไม่เกินร้อยละ 0.2 ไม่ได้อยู่ภายใต้อนุสัญญาฯระหว่างประเทศเลย สามารถใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาใด ๆ เพราะไม่จัดเป็นยาเสพติด ซึ่งก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลก
ก็ได้เคยยืนยันแล้วว่าสาร CBD นั้นมีความปลอดภัย(10)
1.3.2 กลไกระหว่างประเทศที่ควบคุมการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ (11)
ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 มาตรา 4 ซึ่งมี
ข้อกำหนดที่สำคัญคือ “จำกัดการผลิต การแปลงวัตถุดิบเป็นผลผลิต การส่งออก การนำเข้า การจำหน่าย
การค้าขาย การใช้และการครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ภายใต้เฉพาะวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการ
ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์” ซึ่งตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศผลการประชุมในที่ประชุมผู้เชี่ยวชาญ
ยาเสพติด ครั้งที่ 41 ให้กัญชาทั้งต้น ยางกัญชา สาร THC และยาที่มีส่วนผสมของสาร THC เป็นยาเสพติด
ให้โทษตามอนุสัญญายาเสพติดปี 1961 (Schedule I และ III) ดังนั้นการใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการ ถือ
เป็ น การฝ่ า ฝื น มาตรา 4 ของอนุ ส ั ญ ญาฯ ดั ง กล่ า ว รวมถึ ง มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24
ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดการปลูกกัญชา เพื่อป้องกันสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชนและสาธารณะ
การควบคุมพื้นที่ การเพาะปลูกกัญ ชา การจัดตั้งสถาบันเฉพาะขึ้นมารองรับการควบคุมและกำกับ ดูแล
การผลิต การจำหน่าย การใช้กัญชาที่จะนำมาใช้ในทางการแพทย์ เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่า อนุสัญญาฯ ยินยอมให้ใช้กัญชาทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้
แต่จ ะต้องมีนโยบายหรือมาตรการปกป้องสุขอนามัยและสวัสดิภาพของประชาชนผู้ใช้และสาธารณะ
อนุสัญญาฯ จึงมีข้อกำหนดให้รัฐที่อนุญาตให้มีการผลิตหรือใช้กัญชาทางการแพทย์จะต้องดำเนินการโดยใช้
ระบบใบอนุญาต (Licensing System) เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า ตลาดกัญชาของรัฐภาคีนั้น ๆ จะมี
ปริมาณกัญชาไม่เกินความต้องการใช้ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จนนำไปสู่ปญ
ั หา
การใช้กัญชาในทางที่ผิด
ประเทศที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ จะถูกประกาศลงโทษด้วยมาตรา 14 ของ
อนุสัญญาฯ ซึ่งจะมีขั้นตอนดำเนินการกับประเทศที่ฝ่าฝืนตั้งแต่เบาไปหาหนัก โดยคณะกรรมการฯ จะเปิด
การเจรจากับรัฐบาลประเทศนั้น ๆ เพื่อให้มีการแก้ไขในสิ่งที่ได้กระทำผิด ถ้าพบว่ารัฐบาลนั้น ๆ ยังดื้อดึงไม่
ยอมแก้ไข คณะกรรมการฯ อาจตัดสินใจแจ้งต่อที่ประชุม คณะกรรมาธิการยาเสพติดว่าประเทศนั้น ๆ
กระทำผิดบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ แล้วเพิกเฉยไม่แก้ไขและเสนอให้คณะกรรมาธิการยาเสพติดเสนอเรื่อง
ไปให้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (ECOSOC) พิจารณาความผิดแล้วลงโทษด้วยการ
แซงชั่น (Sanction) มิให้ประเทศใดส่งออกยาไปขายและสั่งนำเข้ายาจากประเทศที่ถูกลงโทษ
1.3.3 ถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ในต่างประเทศ
ก. ประเทศแคนาดา(12)
ประเทศแคนาดา มีนโยบายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) โดย
อนุญาตให้สามารถจำหน่าย ครอบครอง เคลื่อนย้ายและเก็บเกี่ยวได้ ผู้ป่วยสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ยากัญชาได้โดยไม่
จำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ และรับผลิตภัณฑ์ยากัญชาจากผู้ที่มีใบอนุญาตผลิตเท่านั้น โดยมีรัฐบาลกลาง (Health
Canada) เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ตั้งแต่ขั้นตอนการออกใบอนุญาต จนถึงกระบวนการควบคุมป้องกันการนำ
กัญชาไปใช้ในทางที่ผิด ข้อจำกัดอื่น ๆ อาทิ การขออนุญาตผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ การควบคุมไม่ให้มีการ
นำเข้า–ส่งออก การกำหนดอายุผู้ซื้อ เป็นต้น สำหรับสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม (Cannabis
Edible) จะยังไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกกฎหมาย
ผลกระทบด้านบวก
- มีผู้ป่วยได้รับกัญชาทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษามากขึ้น
- มีการศึกษาวิจัยการใช้พืชกัญชาในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น
และช่วยลดความเสี่ยงการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำได้
- เป็นการเปิดโอกาสให้ผผู้ ลิตกัญชาที่อยู่ในตลาดมืดขึ้นมาได้รับการยอมรับ ซึ่งเป็นการเอื้อ
ต่อการทำงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการนโยบายให้ถูกต้องเหมาะสม
- ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ เป็นการดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยากจะลงทุน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cannabis Edible ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยมี
การคาดการณ์ว่าตลาดกัญชาในแคนาดาจะมีมูลค่าสูงถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2570
ผลกระทบด้านลบ
- ทำให้กลุ่มเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น จากสถิติพบว่า เยาวชนในประเทศแคนาดา
มีการใช้กัญชามากเป็นอันดับ 1 ของโลก
- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบั ติเหตุจราจรที่ตรวจพบการใช้กัญ ชาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 36.3
ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 เป็นร้อยละ 41.9 ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557
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- เกิดการอ้างว่าเป็นผู้ป่วยเพื่อให้ได้กัญชาทางการแพทย์มาใช้ในเชิงสันทนาการ ในขณะที่
หน่วยงานควบคุมของรัฐไม่มีข้อมูลว่ามีการแอบใช้กัญชาทางการแพทย์ในทางที่ผิดไปมากน้อยเพียงใด
- INCB ได้ประเมินว่าระบบควบคุมกัญชาของประเทศแคนาดายังทำได้ไม่ดีพอ (Poorly
Regulated Medical Cannabis Program) และนำไปสู่ปัญหาสังคมต่าง ๆ ซึ่งยากต่อการแก้ไข
ข. ประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายการควบคุมการใช้กัญชาในประเทศสหรัฐอเมริกาแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับ สหพันธรัฐ ซึ่ง กัญชายังเป็นสิ่ง ผิดกฎหมาย เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็น หนึ่ง
ในประเทศภาคีของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 ที่ระบุว่าไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิง
สันทนาการ
2) ระดับมลรัฐ สามารถออกกฎหมายบังคับใช้ภายในมลรัฐได้ จึงมีนโยบายที่แตกต่างกัน
ในแต่ละมลรัฐ
3) ระดับเมือง เมืองต่าง ๆ ในแต่ละมลรัฐ จะมีอิสระในการควบคุมมาตรการการใช้กัญชา
ของตนเอง ตัวอย่าง ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีนโยบายกัญชาถูกกฎหมาย แต่กลับปรากฏว่าร้อยละ 80 หรือ
ประมาณ 500 เมืองภายใต้มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ไม่ต้องการให้มีธุรกิจการค้าปลีกกัญชาถูกกฎหมาย ทำให้รัฐ
เองไม่สามารถออกใบอนุญาตให้แก่พลเมืองที่อยู่ อาศัยอยู่ในเมืองที่ไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาเสรี ซึ่งนำไปสู่
การค้ากัญชาในตลาดมืดที่เพิ่มมากขึ้น (13)
ผลกระทบด้านลบ
- เยาวชนจำนวนมากเริ่มทดลองใช้กัญชา โดยข้อมูลจากการสำรวจ (ตารางที่ 1) พบว่า
ผู้ใช้กัญชาหน้าใหม่ที่มีอายุระหว่าง 12–17 ปี ในช่วงเวลา 1 เดือน มีจำนวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
และรัฐที่มีความชุกของการใช้กัญชาต่ำ จะมีความชุกของการใช้กัญชาสูงขึ้นหลังจากที่ การผ่านกฎหมาย
อนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมาย (14) บทเรียนนี้จึงมีความสำคัญมากต่อประเทศไทย
เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยมีความชุกของผู้ใช้กัญชาเพียงร้อยละ 0.2 ในหมู่ประชากร
ทั้งหมด(15) การมีนโยบายกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยจึงต้องระมัดระวังในทางปฏิบตั ิเป็นอย่างมากที่
จะไม่ปล่อยให้ความชุกของผู้ใช้กัญชาหน้าใหม่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการใช้กัญชาในทางที่ผิด
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่สังคมที่ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการจำนวนมากต่อไป
ในอนาคตได้
- จำนวนผู้ป ่วยที่ถูก ส่งตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุจากการขับขี่
ยานพาหนะขณะมึนเมาสารกัญชามีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2,000
- อัตราการก่อเหตุอาชญากรรม การโจรกรรม และการใช้ความรุนแรงมีการเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด
- INCB ได้ป ระเมินว่าระบบควบคุม กัญชาของประเทศสหรัฐอเมริก ายัง ทำได้ไม่ดีพอ
(Poorly Regulated Medical Cannabis Program) และนำไปสู่ป ัญ หาสัง คมต่าง ๆ ซึ่ง ยากที่จ ะแก้ไข
เช่นเดียวกับประเทศแคนาดา
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ตารางที่ 1 ความชุกโดยเฉลี่ยของการใช้กัญชาในรอบ 1 เดือน ของเยาวชนอายุ 12–17 ปี ใน 8 รัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการผ่านกฎหมายการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis
Law)
มลรัฐ

ปีที่ผ่าน
กฎหมายกัญชา
ทางการแพทย์

ก่อน
จำนวนครั้ง
ความชุกการใช้
การสำรวจ
กัญชา (%)

หลัง
จำนวนครั้ง
ความชุกการใช้
การสำรวจ
กัญชา (%)

1. Montana
2. Vermont
3. Rhode
Island
4. New Mexico
5. Michigan
6. Arizona
7. New Jersey
8. Delaware

2004
2004
2006

1
1
2

12.1
13.3
10.8

4
4
3

9.5
11.3
10.0

2007
2008
2010
2010
2011

2
3
4
4
4

9.7
8.1
7.3
6.4
7.7

3
2
1
1
1

9.1
8.0
8.2
8.9
10.6

1.4 ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม และอื่น ๆ)
จากการรวบรวมผลกระทบของนโยบายการปลดล็อคกัญชาทีป่ ระเทศต่าง ๆ ที่ได้มีการดำเนินการไป
พบผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบจากการประมวลได้ดังนี้
ผลกระทบด้านบวก
1. ด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบว่า มีรายงานการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่ระบุถึงประโยชน์ของ
การใช้กัญชาในทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคและบรรเทาอาการหลากหลาย อาทิ โรคลมชัก (Epilepsy)
ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Spasticity due to Multiple Sclerosis)
โรคนอนไม่ห ลับ (Sleep Disorder) บรรเทาอาการปวดเรื้อ รัง (Chronic Pain) และอาการปวดปลาย
ประสาท (Neuropathic Pain) เป็นต้น รวมถึงยังถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาผลข้างเคียงจากโรคมะเร็งและการ
รักษาโรคมะเร็ง อันได้แก่ ป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนจากการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapyinduced Nausea and Vomiting) ใช้กระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วยโรคเบื่ออาหาร (Anorexia) ผู้ป่วย
โรคมะเร็ง โรคเอดส์ และผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)(16)
2. ด้านสังคมและความเสี่ยงต่อสาธารณะ กัญชาถือว่าสร้างผลกระทบน้อยกว่าสุราและบุหรี่ และ
ด้วยประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว หลายประเทศจึงหันมาผลักดันให้การใช้กัญชาเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมาย
เพียงแต่ต้องให้อยู่ภายใต้การควบคุมตามเงื่อนไขของข้อกฎหมาย นโยบาย และมาตรการการควบคุมทีร่ ัฐกำหนด
3. ด้านเศรษฐกิจ มีการคาดการณ์ว่ามูลค่าธุรกิจกัญชาทั่วโลกมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สถิติระบุว่า ตลาดกัญชาถูกกฎหมายทั่วโลกจะขยายตัวสูงถึง 1 พันล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2567 (รูปที่ 3)(17) โดยในภูมิภาคเอเชียมีผู้บริโภคกัญชาเกือบ 86 ล้านคน
จึงเป็นที่สังเกตว่าตลาดกัญชาในภูมิภาคเอเชียอาจจะขยายตัวเร็วกว่าภูมิภาคอื่นที่มีการใช้มาก่อน ซึ่งถ้าหาก
ประเทศสำคัญ ๆ ในทวีปเอเชียอนุญาตให้มีการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะส่งผล
ให้ตลาดกัญชาในภูมิภาคเอเชียมีมูลค่าสูงถึง 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรฐภายในปี พ.ศ. 2567 โดยประเทศ
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จีนและญี่ปุ่นเป็นตลาดกัญชาทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในเอเชีย (รูปที่ 4) และจะครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดถึงร้อยละ 90 จากการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจพบว่า ประเทศจีนจะมีมูลค่าตลาดกัญชาสูงถึงราว
4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี พ.ศ. 2567(18)
เนื่องจากความต้องการใช้กัญชามีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก สำหรับประเทศไทยซึ่ง
เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ อีกทั้ง
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เอื้อแก่การเพาะปลูกกัญชา จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยเพื่อสร้าง
รายได้เสริม ควบคู่ไปกับการทำการเกษตรแบบเดิม หรือสร้างรายได้ใหม่ทดแทนการทำการเกษตรแบบเดิม
ที่ ผ ลผลิตมีร าคาตกต่ำ รวมถึง ช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติเ กี่ยวกับ กัญ ชาเพื่อประโยชน์ท างการแพทย์
ช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และสร้างรายได้จากภาษีทั่วทั้งภูมิภาค

รูปที่ 3 การพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าตลาดกัญชาทั่วโลก ใน พ.ศ. 2567

รูปที่ 4 การคาดการณ์มูลค่าตลาดกัญชาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ในปี พ.ศ. 2567
4. ด้านระบบการควบคุมกำกับดูแล จากการศึกษากฎหมายยาเสพติดต่า งประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น
ฝรั่ง เศส สวิส เซอร์แลนด์ เยอรมัน โปรตุเ กส อัง กฤษ และสหรัฐอเมริก า พบว่า แม้ว่าประเทศในแถบ
ตะวันตกจะยังคงยึดในนโยบายที่กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย แต่ก็มีนโยบายที่ผ่อนปรนใน
การใช้ประโยชน์จากกัญชา
ชามากขึ้น โดยเน้นการใช้นโยบายลดทอนความผิดทางกฎหมาย (Decriminalized)
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เช่น การครอบครองกัญชาเฉพาะตัวในปริมาณเล็กน้อย จะกำหนดโทษด้วยการตักเตือน การให้ทำงาน
บริการสังคม หรือโทษปรับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าระบบการควบคุมที่เน้นการปราบปรามอย่างเข้มงวดหรือ
การจำกัดการเข้าถึงอย่างเด็ดขาดมิใช่ทางออกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุดเสมอไป
ผลกระทบทางลบ
1. ระบบการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรงต่อสุขอนามัย และอาชีวอนามัย ของสัง คมและสาธารณะได้ อาทิ การใช้ก ัญ ชาในปริม าณมาก
ติดต่อกันจะทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ส่งผลให้หย่อนความสามารถในการทำงานและการขับขี่
ยานพานะ นำไปสู่อุบัติเหตุและปัญหาการก่ออาชญากรรมอันเนื่องมาจากสภาพมึนเมา ปัญหาการนำไปใช้
ในทางที่ผิด การเสพเพื่อการสันทนาการ ปัญหาผู้เสพหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรเด็กและเยาวชน
ซึ่งเพียงแค่สถานการณ์ปัจจุบันนี้ ก็มีข่าวน่าสลดจากการเสพติดกัญชาให้เห็นทางหน้าหนังสือพิมพ์เป็นระยะ
อยู่แล้ว เช่น “สลด! พ่อบังคับลูกวัย 13 ให้คนข่มขืนแลกกัญชา”(19) “พ่อทาสกัญชา ประสาทหลอน ฆ่าในไส้
1 ขวบ”(20) และที่สำคัญคืองานวิจัยในระดับสากลพบว่า กัญชาเป็นประตูนำไปสู่การใช้สารเสพติดร้ายแรง
อื่นในภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดผลรุนแรงต่อวิถีการใช้ชีวิตของพลเมืองในสังคมในระยะยาว เป็นต้น
2. กระแสความนิยมการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้
ความต้องการใช้กัญชาเพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยหันไปซื้อกัญชาจากตลาดมืดที่มี
ราคาถูก กว่า นำไปสู่ปัญหาการแพร่ระบาดของผลิตภัณฑ์กัญชาผิดกฎหมายและไม่ได้ม าตรฐาน อาทิ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการทำให้สาร THC ในกัญ ชามีความแรงมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ม ีการปลอมปนสารอื่นหรือ
ปนเปื้อนสารที่เป็นอันตราย การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นเสพกัญชา
3. ปัญหาการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับ โรค/อาการที่เป็นข้อ บ่งใช้ที่ต้องใช้กัญชาในการรัก ษา
เพื่อให้แพทย์สั่งจ่ายกัญชา แต่กลับมีความประสงค์ในการหามาเสพเพื่อความบันเทิง ซึ่งนอกจากจะนำไปสู่
ปัญหาการเสพติดแล้ว ยังเป็นการจำกัดสิทธิการเข้าถึงการใช้กัญชาเพือ่ การรักษาโรคของผูป้ ่วยที่แท้จริงด้วย
4. อันตรายของการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ
การใช้กัญชาในเด็กและเยาวชนส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ สมาธิ ความจำ การคิดวิเคราะห์และ
คำนวณลดลง รวมถึงปัญหาสุขภาพจิต การใช้กัญชาขณะตั้งครรภ์อาจจะส่งผลให้คลอดก่อนกำหนด ทารกมี
น้ำหนัก ตัวน้อย ภาวะตายคลอด หรือทารกมีโ อกาสเกิด โรคหัวใจพิการแต่ก ำเนิด (Congenital Heart
Disease) ได้ และในผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำอาจทำให้เกิดภาวะ Cannabinoid Hyperemesis Syndrome
(CHS) ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ (21)

1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานอย่างไร
1.5.1 หน่วยงานระหว่างประเทศ
▪ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotics Control
Board: INCB) เป็นหน่วยงานอิสระที่ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ โดยประเทศ
ภาคีสมาชิกจะต้องรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่ผิดกฎหมายและการรักษาสมดุลของอุปทานและอุปสงค์ยาเสพติด
▪ คณะกรรมาธิ ก ารยาเสพติ ด (The Commission on Narcotic Drugs: CND) เป็ น
องค์กรที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายกลางด้านยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยจะทำการวิเคราะห์สถานการณ์
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ยาเสพติดโลก และจัดทำข้อเสนอแนะที่จะช่วยสนับสนุนระบบการควบคุมปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ
ให้เข้มแข็ง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดทั้ง 3 ฉบับ
1.5.2 หน่วยงานภายในประเทศ
▪ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เนื่องด้วยประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 แก้ไขโดยพิธีสาร ค.ศ. 1972 เมื่อวันที่ 9
มกราคม พ.ศ. 2518 จึงต้องรับพันธกรณีที่จะต้องควบคุมยาเสพติดตามบทบัญญั ติที่ปรากฏในอนุสัญญาฯ
โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
นอกจากนี้ประเทศไทยยังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 และ
อนุสัญญาต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ประเทศไทย
จึงได้ออกกฎหมายรองรับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ กล่าวคือ กำหนดให้กัญชา
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 และถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
▪ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ มีหน้าที่ ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการ
กำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณ จำนวน ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ของยาเสพติดให้โทษที่จะใช้
ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศประจำปี เช่น การกำหนดลักษณะกัญชง
(Hemp) เป็นต้น รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีในการอนุญาตการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ อีกทั้งประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรมอื่น ๆ เพื่อวางระเบียบใน
การปฏิบัติราชการตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
▪ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จะทำหน้าที่เป็น
แกนกลางในการประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชา
สังคม เพื่อจัดทำมาตรการทางกฎหมาย แผนแม่บท และวางระบบข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาด
และการปราบปรามยาเสพติดของประเทศ อาทิ การติดตามและประเมินผลระบบความปลอดภัยของการ
เพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ ให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ความปลอดภัยที่ดี (Good Security Practice: GSP) ตลอดทั้งกระบวนการอย่างเคร่งครัด

2. นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
มิติด้านกฎหมาย (Legal framework)
ประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการอนุญาตให้ใช้ “กัญชา
เสรี เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากเดิมที่ กำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติด
ให้โทษในประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่ง “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย
นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่รัฐมนตรีจะได้อนุญาตโดยความเห็นชอบขอ ง
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป” แต่ภายหลัง จากมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตามมาตรา 26/2 ความว่า “(1) ในกรณีจำเป็นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา” ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อ
มุ่ง เน้นประโยชน์ในทางการแพทย์ และการศึก ษาวิจ ัยทางวิท ยาศาสตร์ อย่างแท้จริง ผู้ป ่วยที่ม ีความ
จำเป็นต้องใช้กัญชาทุกรายมีสิทธิในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม กันอย่าง
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แท้จริง ต้องไม่เกิดมข้อจำกัดจากปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และการเข้าถึงกัญชาจะต้องไม่เป็นการจำกัดรูปแบบ
เฉพาะยาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์กัญชาเกรดทางการแพทย์ (Medical grade) เท่านั้น แต่ผู้ป่วยจะต้องมี
เสรีภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้ทุกรูปแบบ ทั้งตำรับยาตามตำรายาแผนไทย ตำรับยาจากองค์ความรู้
และภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน (Traditional products) และตำรับรูปแบบพิเศษสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
(Special Access Scheme: SAS)
“ทั้งนี้ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” แสดงให้เห็นถึง
โอกาสที่ก ัญ ชาจะสามารถศึก ษาวิจ ั ยและผลิ ตเป็น ยาทางการแพทย์ท ี ่ม ี คุ ณ ภาพมาตรฐานทัดเที ย ม
ต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาพันธกรณีระหว่างประเทศแล้ว “นโยบายปลดล็อคการเข้าถึงกั ญ ชา
เพื่อประโยชน์ท างการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ” ได้ร ับการยอมรับว่าเป็นนโยบายที่
สามารถกระทำได้ เพราะสอดคล้องกับข้อกำหนดของพันธกรณีระหว่างประเทศในทุกภาคีและสอดคล้องกับ
ข้อกำหนด INCB ที่ให้ผ่อนปรนการใช้ประโยชน์จากยาเสพติดทางด้านการแพทย์และการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ได้ โดยไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น หากแต่นโยบายการเปิดให้ใช้กัญชาเพื่อ ความบันเทิงและสันทนา
การ ยังไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากขัดต่ออนุสัญญาฯ อย่างไรก็ตาม นโยบายกัญชาทางการแพทย์และ
สันทนาการ ไม่ควรดำเนินการในเวลาเดียวกัน เพราะจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขยายตัวของปัญหา
กัญชาในตลาดมืด และต้องใช้ระยะเวลาหลายปีเพื่อให้ประชาชนเกิดความคุ้นชินก่อนจะขยายนโยบาย
กัญชาไปสู่การใช้เพื่อการสันทนาการอีกระยะหนึ่ง โดยแนวทางที่จะดำเนินการนโยบายกัญชาเพื่อสันทนา
การอาจจะต้องมีการกำหนดข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อสันทนาการต้องมี
ปริมาณ THC ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 ซึ่งจะไม่จัดเป็นยาเสพติดตามข้อกำหนดของพันธกรณีระหว่างประเทศ
การขอใบอนุญ าตในการเพาะปลูก ผลิตและแปรรูป หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์กัญชาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุในกฎกระทรวงอย่างเข้ม งวด โดย
กำหนดกลุ่มต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัย ฯลฯ เข้าร่วม สามารถดำเนินการปลูก ผลิตและ
แปรรูป วัตถุดิบ และผลิ ตภั ณฑ์ก ัญ ชาได้ ภายใต้วัตถุป ระสงค์ท างการแพทย์และการศึก ษาวิจ ั ย ทาง
วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้ปลูกกัญชาที่เป็นกลุ่มภาคประชาชนที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอได้ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์
การเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน และกลุ่มแพทย์แผนไทยหรือ หมอพื้นบ้าน ที่ผ ่านคุณสมบัติและได้รับ
อนุญาตให้สามารถรักษาทางการแพทย์ได้ ซึ่งถือเป็นการขยายภูมิปัญญาของไทยโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิด
กระบวนการติดตามมีความโปร่งใส (Transparency) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ได้
ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่การเพาะปลูกต้นกัญชา การสกัดสาร การขนส่ง การทิ้ง
และการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา ตั้งแต่ระดับประชาชนเกษตรกรไปจนถึงผู้ประกอบการในระดับอุตสาหกรรม
รวมไปถึงการมีไว้ในครอบครองเพื่อการรักษาโรคจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
โมเดลระบบการควบคุม (Regulatory Model)
ไม่ว่านโยบายปลดล็อ คการเข้าถึง กั ญชาเพื่อประโยชน์ท างการแพทย์และการศึก ษาวิจ ัยทาง
วิท ยาศาสตร์ จ ะมีก ารเปิดกว้างเท่าใดก็ตาม แต่ก ัญ ชายัง ถือว่าเป็นยาเสพติดที่จ ะต้องมีก ารควบคุ ม
การดำเนินการทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายและอยู่ภายใต้ม าตรการการควบคุมที่รัดกุม และ
เหมาะสมกับบริบทของสังคม ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เพราะถ้า
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ปัญหากัญชาเกิดการขยายตัวไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้
โดยการวางระบบการควบคุมที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย จะมุ่งเน้นที่การพิจารณา 4 ประเด็นหลัก คือ
1. การเข้าถึงทางการแพทย์
2. การลดความเสี่ยงจากการใช้กัญชา (Risk-based approach)
3. ความปลอดภัยต่อสาธารณะ
4. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain)
ระบบควบคุมการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์จัดว่า
เป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ ดังนั้นการกำหนดกรอบ
นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาจะต้องมีความชัดเจนทั้งในมุมมองทาง “การแพทย์”
(Medicine) และ “การสาธารณสุข” (Public Health) กล่าวคือ นอกจากการพิจารณากลไกการออกฤทธิ์
ของกัญชาที่เซลล์หรืออวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ประโยชน์ของการใช้กัญชาในการรักษาในทางการแพทย์
ตลอดจนการเกิดอาการข้างเคียงต่าง ๆ ในผู้ป่วยรายบุคคลแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงประโยชน์ (Benefit)
ที่จะได้รับ กับความเสี่ยง (Risk) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบสุขภาพของประชากรทั้งระบบ เช่น ระดับการ
เข้าถึงกัญชา ความสามารถของระบบบริการที่จะให้บริการได้ อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ต้นทุนของระบบ
บริการ การรั่วไหลของกัญชาทางการแพทย์ออกนอกระบบ การเข้าถึงการกัญชาในทางที่ผิด การใช้กัญชา
เพื่อความบันเทิ งของประชาการกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน การเพิ่มขึ้นของเหตุ
อาชญากรรมและอุบัติเหตุการขับขี่ยานพาหนะจากผลของการมึนเมากัญชา เป็นต้น ดังนั้นการวางระบบ
การควบคุมการใช้กัญชาให้มีประสิทธิภาพจึงควรจะต้องคำนึง ถึงการนำมุมมองทางสาธารณสุขมาช่ วย
ออกแบบระบบการควบคุมและการดำเนินนโยบายกัญชาทางการแพทย์อย่างรอบคอบ รัดกุม และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรในวงกว้างที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินนโยบายนั้น
การจะระบุวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของการดำเนินนโยบายควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้
ชัดเจน จำเป็นต้องอาศัยความครบถ้วนของข้อมูลทั้งหมด (Totality of Evidence) ได้แก่ หลักฐานงานวิจัย
ทางคลิ น ิ ก (Research) ความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ (Knowledge) ประสบการณ์ จ ากประเทศอื่ น
(Experience) เป็นฐานประกอบและผนวกเข้ากับบริบ ทของสังคมไทย (Social Context) การกำหนด
นโยบายการใช้ก ัญ ชาเพื่อประโยชน์ท างการแพทย์จึงเป็นไปในลัก ษณะ Evidence-informed Policymaking ซึ่งจะทำให้ทราบถึงระดับการผ่อนปรนที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน อีกทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อความล้มเหลวเมื่อนำนโยบายไปปฏิบัติจริง
เนื่องด้วยปัจจัยทางสุขภาพและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ตลอดเวลา ทำให้ระบบการ
ควบคุม ต้องมีลักษณะเป็นพลวัต การกำหนดกรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานจึง ต้องกระทำเป็น
กระบวนทัศน์ที่เป็นวงจร กล่าวคือ กำหนด – ดำเนินการ – ประเมินผล – ประยุกต์และปรับปรุง เพื่อให้
กรอบนโยบายและแผนการดำเนินงานมีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของสังคม
มากยิ่งขึน้ นอกจากนี้ บทเรียนจากต่างประเทศก็ แสดงให้เห็นว่าจุดประสงค์ของนโยบายการเข้าถึงการใช้
กัญชามีได้หลายระดับ ตั้งแต่การอนุญาตเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การใช้เพื่อประโยชน์ท าง
การแพทย์ (Medical purpose) การใช้ เพื่อการรักษาตนเอง (Self-remedy) ไปจนถึงการใช้เพื่อ ความ
บันเทิงและสั
และ นทนาการ
ทนากา (Recreational purpose) (รูป ที่ 3) ดัง นั้น ระบบการควบคุม การใช้ ก ัญ ชาของ
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ประเทศไทยจึงต้องเป็นการดำเนินการ “ปลดล็อคระดับ การเข้าถึงกัญชา (Unlock level)” ไปทีละระดับ
โดยแบ่งเป็นระยะ (Phase) ต่าง ๆ ซึ่งสถานการณ์การใช้กัญชาในประเทศไทยได้ผ่านระยะที่ 3.0 ที่มีการ
อนุญาตการปลูกและการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหน่วยงาน
ภาครัฐหลาย ๆ ฝ่ายมีความเห็นพ้องต้องกันให้มีการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
และการศึกษาวิจัยทางวิท ยาศาสตร์ แต่การเปิดเสรีการเข้าถึงการใช้กัญ ชาที่มากกว่านั้น ยังคงมีความ
คิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันอยู่หลายฝ่าย เนื่องจากประเด็นในเรื่องศักยภาพและความพร้อมของระบบการ
ควบคุมของสาธารณสุขไทย โดยในขณะนี้เอง ประเทศไทยได้ปลดล็อคระดับการเข้าถึงกัญชาอยู่ในระยะที่
3.5 กล่าวคือ กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
เท่านั้น และอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะที่ 4.0 คือ การปรับการเข้าถึงกัญชาสู่ระดับชุมชน เพื่อให้
ประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงกัญชาในการรักษาตนเองแบบวิถีชาวบ้าน (Self-remedy)

รูปที่ 5 ระดับการปลดล็อคการเข้าถึงการใช้กัญชา (Level of Accessibility) ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
กรอบนโยบายและมาตรการ (Policy Framework and Control Strategies)
นโยบายที่ 1. ใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
⧫ เสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) และร่างพระราชบัญญัติ

สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย
ภายหลังการจัดประชุมเปิดเวทีเสวนาเรื่องนโยบายเรื่องกัญชาเพื่อ รับฟังความคิดเห็นจากแกนนำ
ภาคประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องกับกฎหมายกัญ ชาที่ ม าร่วมกันระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญ ญั ติ
ทั้ง 2 ฉบับ ทำให้ได้ข้อสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับภาคประชาชน ไปผลักดัน ให้นโยบายกัญชาเสรีทาง
การแพทย์เ ข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นผลสำเร็จ และได้ดำเนินการเสนอร่าง
กฎหมายสำคัญทั้ง 2 ฉบับ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งจะนำไปสู่การ
ปฏิบัตใิ ห้เกิดเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อไป
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⧫ พิจารณาการนำกัญชาของกลางมาใช้ประโยชน์

เนื่องจากความต้องการใช้สารสกัดกัญชามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากโรงพยาบาล กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาผู้ป่วยขาดแคลนยา จึงได้มีมาตรการให้
นำกัญชาที่ทำการยึดเป็นของกลางมาใช้ประโยชน์ โดยนำส่งกัญชาของกลางเข้าทำการตรวจวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานสากล เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไป
ตามข้อกำหนดมาตรฐาน จึงดำเนินการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กัญชาเกรดทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ป่วย
มั่นใจได้ว่าจะได้รับรับยากัญชาที่มีคุณภาพดีที่สุด ปราศจากสารปนเปื้อน ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช และ
สารพิษอันตรายทุกชนิด
นโยบายที่ 2. ใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาในเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
⧫ ปลดกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจเสรี
ปั จ จุ บ ั นหน่ว ยงาน U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) ได้ ถ อดกัญ ชงออกจาก
รายการสารควบคุมการใช้ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย กัญชงจึงไม่ใช่พืชเสพติด ในทางกลับกัน กัญชงคือ
พื ช เศรษฐกิ จ ที ่ ม ี ศ ั ก ยภาพในการนำมาใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม (Industrial Hemp)
ได้หลากหลาย จึงควรมีมาตรการให้
- ประชาชนระดับครัวเรือนสามารถเพาะปลูก ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชงได้อย่างเสรี
- ผู้ประกอบการในระดับอุตสาหกรรมจะได้รับอนุญาตเพาะปลูกกัญชงเฉพาะกัญชงสายพันธุ์ที่มี
ปริมาณสาร THC ไม่เกินร้อยละ 0.3 โดยให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชงระดับอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ได้รับอนุญาต ผลิต แปรรูป และจำหน่ายวัตถุดิบพืชกัญชงและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชง อันได้แก่ เมล็ด
พันธุ์กัญชง เส้นใยจากกัญชง และน้ำมัน CBD (CBD oil)
นโยบายที่ 3. จัดตั้งองค์กรกลางในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
เป็นที่ทราบดีว่า นโยบายกัญชากำลังเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ แต่เนื่องจากความไม่
เข้าใจในข้อกฎหมายของประชาชนจำนวนมาก ทำให้ยังมีการแอบปลูกกัญชากันอย่างผิดกฎหมายและถูก
เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมดำเนินคดี การจัดตั้งองค์กรกลางในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ขึ้น
เป็นหน่วยงานอิสระที่แยกออกมา เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผน กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
นโยบายด้านมาตรฐานและความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทานของกัญชา ตั้งแต่การเพาะปลูก การผลิตและ
แปรรูป การขนส่ง การกำจัด การจัดจำหน่ายและกระจายยาผลิตภัณฑ์ก ัญชาทางการแพทย์ ให้มี ค วาม
เหมาะสมกับ บริบทและสถานการณ์ของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที รวมถึง ทำหน้าที่ส ่ง เสริ มการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ วิธีการเพาะปลูก กระบวนการสกัด และผลิตภัณฑ์จากกัญชาทางการแพทย์
อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาสื่อความรู้ แนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ และ
เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูล ที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ก ัญชาทางการแพทย์ต่อประชาค มแพทย์และ
ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ประชาชนมีองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องกัญชาอย่างถูกต้องและ
เพื่อความสำเร็จและยั่งยืนของนโยบายการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์การแพทย์อย่างแท้จริง
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นโยบายที่ 4. ปรับการเข้าถึงกัญชาสู่ระดับชุมชนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
การเข้าถึงกัญชาในระดับชุมชนควรเป็นลักษณะของการกระจายอำนาจ กล่าวคือ การให้ประชาชน
มีส ิท ธิ ในการเข้าถึง การใช้ก ัญ ชาเพื่อ รักษาตนเองแบบวิถีชาวบ้าน (Self-remedy) อย่างถูก ต้องตาม
กฎหมายและการให้สิทธิชุมชนในการควบคุม ดูแลกันเองโดยกลไกธรรมนูญชุมชน ภายใต้แนวทางการ
บริหารจัดการเชิงนโยบายที่เหมาะสมขององค์กรกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์
⧫ เปิ ด ให้ ม ี ก ารลงทะเบี ย นผู ้ ป ่ วยที ่ ม ี ค วามประสงค์ จ ะใช้ ก ั ญ ชาเพื ่ อ รั ก ษาตนเอง โดยกำหนดให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการรับลงทะเบียนบ้านที่มีผู้ป่วย
ซึ่งมีความประสงค์จะใช้กัญชาเพื่อการรักษาตนเอง ระดับพื้นที่ (ไม่เกิน 6 ต้น/ครัวเรือน)
⧫ ควบคุม มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์กัญชา โดยกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
กัญชาจะเป็นลักษณะเกษตรอินทรีย์พันธสัญญา (Contract Organic Farming) ในรูปของกลุ่มเกษตรกร
หรือวิสาหกิจชุมชนกับองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ
และผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนต้องไม่เกินที่ขีดจำกัดที่ก่อให้เกิดอันตราย
⧫ ส่งเสริมการแพทย์ปฐมภูมิและบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ อาจกำหนดให้มีแพทย์ผู้
ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับอนุญาตและทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีองค์ความรู้และผ่านการฝึกอบรมการใช้กัญชา
ทางการแพทย์ดูแลในระดับสถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์เทศบาล ศูนย์
สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น เชื่อมต่อข้อมูลประสบการณ์ด้านสุขภาพในการใช้ผลิตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์จากทุกระดับบริการกลับสู่ทีมผู้ดูแลในระดับปฐมภูมิ และเพื่อการดูแลผู้ป่วยเกิดความ
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้พื้นฐานของประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People-centric Care)
⧫ จัดสร้างช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริการที่เป็นระบบ รวมถึงมีการกำกับ ควบคุม ดูแลความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์กัญชาที่ยังไม่ได้รับการ
รับรองตำรับจาก อย. (Unapproved Drug) กล่าวคือ การสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์กัญชาที่ยังไม่ได้การรับรองด้าน
คุณภาพ ประสิทธิผล และความปลอดภัยจาก อย. ให้แก่ผู้ป่วย จะต้องพิจารณาในกรณีจำเป็นสำหรับการ
รักษาโรคของผู้ป่วยเฉพาะราย ภายใต้รูปแบบพิเศษของการเข้าถึงยากัญชา (Special Access Scheme:
SAS) และดำเนินการควบคู่ไปกับการวิจัยในรูปแบบ Actual Used Research เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การวางแผนและติดตามผู้ป่วย และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะและต้นแบบแนวทางปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงาน
หรือสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยที่ประสงค์จะใช้กัญชาเพื่อการรักษา
นโยบายที่ 5. พัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์
รวมถึงสมุนไพรอื่น ๆ ในตำรับยาแพทย์แผนไทย
⧫ จัดให้มีระบบการขอใบอนุญาตการเพาะปลูก

ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา และการ
จัดแบ่งประเภทของใบอนุญาต (License Class) ตามของขนาดของโครงการการเพาะปลูก ผลิตและแปรรูป
โดยส่วนราชการ ผู้ผลิตเอกชนรายย่อย และชาวบ้านในระดับครัวเรือน ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตการเพาะปลูกวัตถุดิบกัญชาระดับมาตรฐาน
(2) ใบอนุญาตการเพาะปลูกวัตถุดิบกัญชาระดับเล็ก
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(3) ใบอนุญาตการเพาะพันธุ์เมล็ดและต้นกล้าพืชกัญชา
(4) ใบอนุญาตการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาระดับมาตรฐาน
(5) ใบอนุญาตการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชาระดับเล็ก
(6) ใบอนุญาตการครอบครองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาเพื่อการตรวจวิเคราะห์
(7) ใบอนุญาตการครอบครองกัญชาสำหรับการศึกษาวิจัย
(8) ใบอนุญาตการจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา
⧫ พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตรวจติ ด ตามกั ญ ชาทางการแพทย์ ต ลอดห่ วงโซ่ อ ุ ป ทาน (Cannabis
Tracking System) เมื่อวิเคราะห์ประเด็น เรื่องการควบคุมการปลูกและการผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชาทาง
การแพทย์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ดี ควรจะต้องใช้วัตถุดิบกัญชาเกรดทางการแพทย์ที่มีการควบคุม
ให้สอดคล้องตามแนวทางหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล ที่ผู้ผลิตกัญชาทางการแพทย์ชั้นนำ
ของโลกใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 7G ดังต่อไปนี้ หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติ
ที ่ ด ี ใ นการเกษตร (Good Agricultural Practices: GAP) หลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ดี ใ น
ห้องปฏิบัติก าร (Good Laboratory Practices: GLP) หลัก เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา (Good
Manufacturing Practice: GMP) หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการวิจัยทางคลินิก (Good Clinical
Practices: GCP) หลัก เกณฑ์ม าตรฐานการปฏิบ ัติท ี่ดีในการจัดส่ง ยา (Good Distribution Practices:
GDP) หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีด้านข้อมูลสารสนเทศ (Good Information Practices: GIP) และ
เนื่องจากกัญชายังมีสถานะเป็นยาเสพติด ทำให้ทุกขั้นตอนล้วนต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย (Good Security Practice: GSP) ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การดูแลความปลอดภัยใน
โรงเรือนระบบปิดที่ใช้ปลูกกัญชาเท่านั้น แต่ยังแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการ จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมี ร ะบบที่ใช้ในการตรวจติดตามกัญ ชาที่ม ีประสิท ธิภาพและความน่าเชื่อถือ ในทุก ๆ
ขั้นตอนของการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ต้นน้ำคือการเพาะปลูก การผลิตและแปรรูป การเก็บรักษา
การจัดส่ง การสั่งใช้ จนกระทั่งถึงมือผูใ้ ช้ยา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์กัญชาว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำหนดตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply
Chain Integrity) ซึ่งจะส่งผลให้ทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตั้งแต่ปลายน้ำไปจนถึงต้นน้ำ ทั้ง
ในเรื่องปริมาณ ตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่เพาะปลูก สภาพแวดล้อมการผลิต-การเก็บรักษา-การกระจายยาไปสู่
โรงพยาบาลและสถานบริการกัญชาทางการแพทย์ รวมถึงป้องกันปัญหาการปลอมปน ปลอมแปลง และการ
รั่วไหลของกัญชาออกนอกระบบ
นโยบายที่ 6. เสนอร่างพระราชบัญญัติ พืชยา กัญชา และกระท่อม พ.ศ.... แยกออกจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการปลูก ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อคุ้มครองสิทธิคนในชุมชนที่ต้องการเข้าถึงการใช้กัญชาแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
รักษาโรคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และบังคับใช้บทลงโทษในการ
กระทำผิดแต่ละรูปแบบให้ชัดเจน โดยพิจารณาการระวางโทษและความผิดกัญชาเป็นการเฉพาะ ไม่นำไป
รวมกับยาเสพติดชนิดอื่น
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นโยบายที่ 7. พัฒนาระบบการจัดการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
ระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา เป็นระบบเพื่อติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยง
จากการใช้ก ัญ ชา ซึ่ง มีก ระบวนการตรวจจับ สัญ ญาณ (Risk Detection) การประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม (Risk Assessment) อาทิ ความเสี่ยงจากการใช้กัญชาในเด็ก เยาวชน และ
ประชากรกลุ่มเสี่ยง การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ผิดกฎหมายหรือผิดวิธี นำไปสู่ การสื่อสารแจ้งเตือนภัย (Risk
Communication) และเสนอมาตรการในการลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและสาธารณะจากการใช้
กัญชา (Risk Control Measures) โดยให้ผู้บุคลากรในระบบสาธารณสุข ผู้ป่วย หรือประชาชนทั่ว ไปที่
ประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชารายงานประสิทธิผลและความปลอดภัยจากการใช้กัญชาที่
เกิดขึ้นไปยังศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัย ซึ่งจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ทุกประเภท อาทิ
ผลิตภัณฑ์กัญชาเกรดทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ รวมถึ งกัญชาจาก
แหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (ผลิตภัณฑ์กัญชาใต้ดิน)
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3. ผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการ

นโยบายที่ 2. ใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาในเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ

มาตรการ
ผลการดำเนินงาน
นโยบายที่ 1. ใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์
• เ ส น อ ร ่ า ง แ ก ้ ไ ข - ตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่
พระราชบัญญัติ ยาเสพ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 26/2 ความว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ (1) ในกรณี
ติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม
(ฉบั บ ที ่ ...) และร่ า ง พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบ
พระราชบัญญัติสถาบัน ของคณะกรรมการ” ดังนั้นในขณะนี้ นโยบายกัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทยจึงมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
พ ื ช ย า เ ส พ ต ิ ด แ ห่ ง
ประเทศไทย
• พิจารณาการนำกัญชา - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ดำเนินการส่งมอบกัญชาของกลางจาก 43 คดี ที่ได้จากการจับกุม
ของกลางมาใช้ประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจหา
สารปนเปื้อนในกัญชาของกลาง ก่อนนำไปสกัดน้ำมันกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ผลจากการสุม่ ตัวอย่าง
ทั้งหมด 38 ตัวอย่าง จากกัญชาของกลางกว่า 18 ตัน พบว่ามี 7 กิโลกรัม ที่ไม่พบการปนเปือ้ นยาฆ่าแมลงและโลหะหนัก เตรียม
นำไปใช้สกัดน้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ส่วนกัญชา 2 ตัน ซึ่งไม่พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง แต่ตรวจพบโลหะหนักแคดเมียม มีค่า
เกินมาตรฐาน เตรียมนำไปใช้วิจัยและพัฒนาแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลและสถานศึกษา รวม 10 แห่ง และ กัญชาอีก 16 ตัน ตรวจ
พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง และโลหะหนักแคดเมียมเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการทำลายทิ้งต่อไป
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- การตรวจหาสาร 2 กลุ่ม คือ
(1) สารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่า
แมลงตามมาตรฐานหาสาร
กำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้
(2) โลหะหนัก จำนวน 4 ชนิดที่
เป็ น อั น ตราย ได้ แ ก่ สารหนู
ปรอท แคดเมียม ตะกั่ว
- การตรวจตามมาตรฐานตำรา
ยาสมุนไพรไทย พบ 1 ตัวอย่าง
ที่ผ่านมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในกัญชา
ของกลาง จำนวน 7 กิโลกรัม

มติ/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

- การพัฒนากัญชงเชิงเศรษฐกิจ
มี เ ป้ า หมายมุ ่ ง สนั บ สนุ นการ
สร้ า งมู ล ค่ า สร้ า งงาน สร้ า ง
รายได้ให้เ กษตรกรในพื้นที่ให้
สามารถปลู ก กั ญ ชงได้ อ ย่ า ง
ถูกต้องภายใต้ระบบการควบคุม
ที่เหมาะสม ดังนั้นจึงต้องมีการ
ศึ ก ษาวิ จ ั ย เพื ่ อ กำหนดแนว
ทางการดำเนิ น งานและวาง
ระบบควบคุมต่อไป

นโยบายที่ 3. จัดตั้งองค์กรกลางในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
• จัดตั้ง องค์ก รกลางใน - อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้จัดตั้งสถาบัน
การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ กัญชาทางการแพทย์ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีอำนาจ
กัญชาทางการแพทย์
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและนโยบายกัญชงและกัญชาทางการแพทย์ ให้มีการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชง
และกัญชาไปในทิศทางเดียวกัน
(2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการใช้กัญชงและกัญชาทางการแพทย์ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การในการลดอันตรายและผลกระทบจากการใช้กัญชงและกัญชาทางการแพทย์เพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติ
(3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อให้มีการนำกัญชงและกัญชามาใช้ป ระโยชน์ทางการแพทย์ตามหลักวิชาการที่เหมาะสม
(4) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความพร้อมในการให้บริการ ตลอดจนการสื่อสารองค์
ความรู้และการติดตาม ประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาทางการแพทย์
นโยบายที่ 4. ปรับการเข้าถึงกัญชาสูร่ ะดับชุมชนอย่างปลอดภัยและยั่งยืน
• กำหนดมาตรฐานด้าน - โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์ แบบ - มีประเด็นเรื่องมาตรฐานการ
ค ุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยเป็นการปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน ใน ผลิ ต ยาสารสกั ด กั ญ ช า ใน
รูปแบบกลางแจ้ง (Outdoor) ภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของ โรงพยาบาลต่ำกว่ามาตรฐาน

• ปลดกั ญ ชงเป็ น พื ช - ตามที่ได้ประกาศให้ใช้บังคับประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดลักษณะกัญชง ( Hemp) พ.ศ. 2562
เศรษฐกิจเสรี
ตัง้ แต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2562 ให้ยกเลิกกัญชงเป็นรายการยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ดังต่อไปนี้
(1) ใบและช่อดอกของพืชกัญชงที่มีปริมาณสาร THC < 1% ต่อน้ำหนักแห้ง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง
เส้นใยแห้ง
(2) สาร CBD บริสุทธิ์ที่สกัดจากกัญชง และมีปริมาณ THC < 0.01% โดยน้ำหนัก
(3) ยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัด ที่มีสาร THC < 0.2% โดยน้ำหนัก
(4) น้ำมันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) สารสกัดจากเมล็ดกัญชง หรือเมล็ดที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ (Non-viable
Seed) ซึ่งมุ่งหวังวัตถุประสงค์ทางอาหารหรือเครื่องสำอาง
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ปลอดภั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สหพันธ์เ กษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) ซึ่ง เป็นระบบ
กัญชา
เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานในระดับสากล USDA Organic ได้แก่ การปลูกด้วยระบบไร้สารเคมีสังเคราะห์ การใช้
วัสดุเพาะกล้า วัสดุปลูก ธาตุอาหารพืช จุลินทรีย์กำจัดศัตรูพืช เชื้อรา และแมลง ที่ได้รับการรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตใน
ระดับอุตสาหกรรม และใช้ระบบรักษาความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย (GSP) มาตรฐาน
เดียวกับองค์การเภสัชกรรม
- ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข กับสภาเกษตรแห่งชาติ มีมติ
เห็นชอบให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการปลูกกัญชานำร่องเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ใน
พื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง บุรีรัมย์ กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ขนาด 2X2 ตารางเมตร 400 ต้น/ไร่ จังหวัดละ
5 ไร่ การปลูกจะมีทั้งแบบในโรงเรือนและนอกโรงเรือน โดยมีตัวแทนเกษตรกรที่ต้องการความรู้และความสำเร็จอาสาสมัครเข้ามา
ดูแลจัดการ เพื่อให้ได้กัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพทางยาสูงที่สุด และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสังคมไทยเกิดความ
เชื่อมั่นในความรู้ของเกษตรกรไทยที่สามารถปลูกกัญชาได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ ไม่ตอ้ งพึ่งพาการนำเข้ายากัญชาจากต่างชาติ
• ส่งเสริมการแพทย์ปฐม - โครงการพัฒนา การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.
ภ ู ม ิ แ ล ะ บ ร ิ ก า ร สต.) และชุมชน ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา สำหรับการใช้ทางการ
ส า ธา ร ณส ุ ขอ ย ่ า งมี แพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย และโครงการศึกษาวิจัยติดตามผลการใช้ตำรับยาแผนไทย/พื้นบ้านไทยที่มีกัญชาปรุงผสม
ประสิทธิภาพ
ใน รพ. สต. และชุมชน เพื่อ วิเคราะห์หารูปแบบและแนวทางการจัดหาวัตถุดิบกัญชาในพื้นที่โดยการปลูกใช้เองในชุมชนอย่างถูก
กฎหมายภายใต้การควบคุมที่เหมาะสมโดยกลไกธรรมนูญชุมชน และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยใน รพ. สต. และชุมชนเพื่อเสนอต่อผู้บริหารต่อไป
• จั ด สร้ า งช่ อ งทางให้ - จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic) ในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะ
ประชาชนเข้ า ถึ ง การ มีรูปแบบการให้บริการทั้งแบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แบบผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
บริการที่เป็นระบบ
เพื่อให้เกิดการรักษาแบบองค์รวมและเพื่อเป็นต้นแบบของการให้บริการที่ครบวงจรอย่างทั่วถึง เบื้องต้นที่คลินิกจะมีตำรับยาแผนไทย
ที่มีกัญชาปรุงผสมให้บริการ 4 ตำรับ คือ ตำรับศุขไสยาศน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ยาแก้ลมแก้เส้น และน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เด
ชา โดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่มีการเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้บริการทั้งหมด 147 แห่งทั่วประเทศ มีผู้ป่วยมารับบริการแล้ว
จำนวน 2,194 ราย และมีแผนผลักดันให้เกิดคลินิกลักษณะเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาอย่าง
เท่าเทียมและยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้การรักษาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จะต้องเก็บข้อมูลเพื่อ
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- กรณีก ารจัดตั้ง โรงพยาบาล
ศู น ย์ เ ป็ น หน่ ว ยรวบรวมและ
กระจายสารสกั ด กั ญ ชาทาง
การแพทย์ป ระจำเขตสุ ข ภาพ
มีแนวทาง 2 วิธีการ
(1) ให้โรงพยาบาลศูนย์ดำเนินการ
ขออนุญ าตเป็นหน่วยรวบรวม
และกระจายสารสกัดกัญชาทาง

การผลิ ต ยาของภาคเอกชน
จึงมอบกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ท างเลือ ก และ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ดำเนินการพัฒนาการผลิตให้ยา
สารสกัดกัญ ชาให้ม ีม าตรฐาน
เทียบเท่าภาคเอกชน

นำไปพัฒนางานด้านการแพทย์ต่อไป หากผลการรักษาเป็นที่น่าพึงพอใจ จะสามารถนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาผลักดันสนับสนุน
การแก้กฎหมาย เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการใช้กัญชาในการรักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยได้มากที่สุด
- จัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และพัฒนาแนวทางรูปแบบคลินิกให้คำปรึกษาการใช้สารสกัด
กัญชาทางการแพทย์ สำหรับสถานบริการสุขภาพทั่วไปและเฉพาะทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนวทางในการปฏิบัติงานคลินิก
ต้นแบบให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้สารสกัดกัญชารักษาโรค/ภาวะของโรค หรือ ประชาชนที่มีความ
ประสงค์ที่จะใช้กัญชาเพื่อรักษาตนเอง ก็จะมีช่องทางเข้าถึงการบริการที่เป็นระบบ ทำให้สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากบุคคลากรทาง
การแพทย์ที่มีองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสารสกัดกัญชาได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด โดยในขณะนี้มีคลินิกให้คําปรึกษาการใช้สารสกัดกั ญชาทาง
การแพทย์เ ปิดให้บริการแล้ว 28 แห่ง และมีผู้มารับ บริก ารไปแล้วทั้งสิ้น 1,483 คน สำหรับขั้นตอนในคลินิกให้คําปรึกษาจะ
ประกอบด้วย จุดลงทะเบียน จุดคัดกรอง จุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ จุดพบแพทย์ และจุดรับยา
นโยบายที่ 5. พัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชาสำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสมุนไพรอื่น ๆ ในตำรับยาแพทย์แผนไทย
• จัดให้ม ีระบบการขอ - ตามพระราชบัญญัติยาเพสติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ภายในระยะ 5 ปีแรก การขอรับใบอนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออก
ใบอนุญาตการเพาะปลูก ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการรักษาผู้ป่วยตามมาตรา 26/2 (1) ให้อนุญาตได้
ผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ เฉพาะกรณีผ ู้ข ออนุญ าตเป็น หน่ วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐ ที่ ร่ วมมื อกับ ผู้ป ระก อบวิช าชีพ สถาบันอุดมศึก ษาเอกชน
และผลิตภัณฑ์กัญชา
ทางการแพทย์ห รือ เภสัชศาสตร์ วิส าหกิจ ชุม ชน/วิส าหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์ก ารเกษตร หรือผู้ขออนุญ าตอื่นตามที่ กำหนด
ในกฎกระทรวง โดยขณะนี้มีใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาแล้วทั้งสิ้น 502 ฉบับ แบ่งเป็น
(1) ใบอนุญาตการเพาะปลูกวัตถุดิบกัญชา 17 ฉบับ
(2) ใบอนุญาตการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชา 15 ฉบับ
(3) ใบอนุญาตการครอบครองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา 52 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตการนำเข้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กัญชา 1 ฉบับ
(5) ใบอนุญาตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชา 417 ฉบับ (สถานพยาบาลในสังกัดของรัฐ)
- ความคืบหน้า (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองกัญชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของกฤษฎีกา และ (ร่าง) กฎกระทรวงการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองกัญชง ได้ดำเนินการส่งเรื่องไปยัง
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว
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การแพทย์ป ระจำเขตสุ ข ภาพ
และจัดทำบัญชีรายงานรับ-จ่าย
ประจำเดือนและประจำปี
(2) จัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์เป็น
หน่วยรวบรวมและพักยาเพื่อรอ
การนำส่งต่อ และให้ผู้ผลิตเป็น
ผู้ขอรับอนุญาตและจัดทำบัญชี
รายงานรั บ -จ่ ายประจำเดือน
และประจำปีเสนอต่อ อย.

นโยบายที่ 7. พัฒนาระบบการจัดการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

• พัฒนาระบบสนับสนุน
การตรวจติดตามตลอด
ห่ ว งโซ่ อ ุ ป ทานการใช้
กัญชาทางการแพทย์ให้
มีประสิทธิภาพ

- องค์การเภสัชกรรมเป็นต้นแบบการดำเนินการผลิตกัญชาเกรดทางการแพทย์ ให้ทุกขั้นตอนสอดคล้องกับ มาตรฐานการปฏิบัติการ
Good Security Practice (GSP) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการตรวจรับและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และผลผลิตกัญชาทาง
การแพทย์ การจัดให้มีระบบออนไลน์กล้องวงจรปิด (Online CCTV) ที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา การจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบตรวจตราพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง การแสดงป้ ายห้ามบุคคลภายนอกเข้า -ออกก่อ นได้รับอนุญ าต
การจำกัดการเข้าถึงพื้นที่เฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดทำบัญชีแสดงสถานะการเพาะปลูกและผลผลิตกัญชาทางการแพทย์
การจัดเก็บรักษากุญแจสถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์และผลผลิตกัญชาทางการแพทย์ ทั้งนี้ก็เพื่อ ให้ทุกขั้นตอนล้วนดำเนินการไปได้ตาม
ข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเพื่อการป้องกันการลักลอบนำกัญชาออกนอกระบบ
นโยบายที่ 6. เสนอร่างพระราชบัญญัติ พืชยา กัญชา และกระท่อม พ.ศ.... แยกออกจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
- การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการเพื่อยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ และ
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อพิจารณายกเลิกพืชกัญชาจากยาเสพติดให้โทษ ระหว่างกระทรวง
ยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการกำหนดขอบเขตความร่วมมือและการดำเนินงานระหว่างกระทรวง โดยเน้นพิจารณา
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล การศึกษาวิจัยเพื่อวางรากฐานแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนใช้ยาจาก
กัญชาอย่างถูกต้อง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ตลอดจนข้อมูลทางกฎหมายและมาตรการการควบคุม
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อประกอบการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการยกเลิกพืชกระท่อมและพืชกัญชาออกจากยาเสพ
ติด และทำให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมและพืชกัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- การแก้ ไ ขกฎหมายการใช้
กัญชาจะมุ่งเน้นการแพทย์เป็น
หลัก
- สำหรับพืชกระท่อมยังไม่มกี าร
ควบคุมเข้มงวดเท่ากัญชา ทำให้
มีความคล่องตัวในการผลัก ดัน
นโยบายมากกว่า อย่างไรก็ตาม
การเสนอแนะให้ ย กเลิ ก พื ช
กระท่ อ มออกจากการเป็นยา
เสพติ ด และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ
ทางการแพทย์ ก็ เ พื ่ อ ความ
มั่นคงด้านยาของประเทศ แต่
จะต้ อ งศึ ก ษาวิ เ คราะห์ อ ย่าง
ละเอียด

-

• ระบบเฝ้ า ระวัง ความ - การบูรณาการระบบรายงานกัญชา เพื่อส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยให้ อย. พัฒนาหน้าลงทะเบียน
ปลอดภั ย จากการใช้ กลาง ซึ่งรวมทุก node ของการรายงานกัญชาเข้าไว้ด้วยกันที่จุดเดียว ทำให้โรงพยาบาลสามารถลงทะเบียนการใช้งานระบบที่จุด
เดียว (Single Sign On) แต่สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ทุกระบบ โดยจะมีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบตามภารกิจ
ผลิตภัณฑ์กัญชา
ของกฎหมายในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การคัดกรองผู้ป่วย การสั่งใช้กัญชา และความปลอดภัยจากการใช้กัญชา ซึ่งจะเป็น
การลดภาระงานให้แก่โรงพยาบาลที่มีการสั่งจ่ายกัญชา และแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนของระบบรายงานกัญชาในปัจจุบัน
จากเดิมที่จะต้องรายงานข้อมูลให้กับหลายหน่วยงาน ได้แก่ ระบบ อย.−สปสช. กองบริหารสาธารณสุข (กบรส.) กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก และสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจดจำหลายรหัสผ่าน และนำไปสู่ความ
สับสนและความผิดพลาดของข้อมูล
- ระบบบัตรประจำตัวผู้ป่วยคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โดย อย. กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้สถาบันกัญชาทางการแพทย์
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยคลินิกกัญชาทางการแพทย์และกระจายไปยังคลินิกกัญ ชาท างการแพทย์และ
โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศที่มีการสั่งใช้ยาจากกัญชาให้แก่ผู้ป่วย และจัดทำหนังสือแจ้งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและ
เลขาธิการ ป.ป.ส. รับทราบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยที่มีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดี
ตามกฎหมาย
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวางแผนและติดตามผู้ปว่ ยที่ใช้สารสกัดกัญชาแบบ Actual Used Research (AUR) และ Special
Access Scheme (SAS) เพื่อติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้สารสกัดกัญชาในทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลจำเป็นในการประมวลผลทั้งแบบรายบุคคลเพื่อวางแผนการรักษา และการประมวลผลรายกลุ่ม
เพื่อประเมินและนำเสนอผลการดำเนินนโยบายในระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับ (2) การประเมินและบันทึกอาการต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานสากล ต้องสามารถประมวลแบบแยกอาการหรือรวมอาการได้ เพื่อนำข้อมูลค่าคะแนนต่าง ๆ มาจัดกลุ่มข้อบ่งใช้ให้เหมาะ
กั บ การใช้ ส ารสกั ดกั ญ ชา 4 กลุ ่ ม คื อ โรคที ่ น ่ า จะได้ ผ ล (3 อาการ) โรคที ่ อ าจจะได้ผ ล (3 อาการ) อากา รรบกวนอื่น ๆ
(5 อาการ) และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้กัญชา
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- บั ต รประจำตัว ผู้ ป ่ว ยคลินิก
กัญชาทางการแพทย์ควรพัฒนา
เป็นระบบดิจิทัล (Digital) โดย
อาจบันทึกข้อมูลในบัตรประจำตัว
ประชาชน และเชื่อมโยงข้อมูล
กับ ระบบรายงานกัญ ชา ทั้ง นี้
ควรเพิ่ม เติม ข้อ มูล สำคัญ ทาง
การแพทย์อ ื่น ๆ เช่น รูป ถ่าย
ระยะเวลาที ่ ใ ช้ ก ั ญ ชาในการ
รักษา ชนิด/รูปแบบยากัญชาที่
ได้ ร ั บ แพทย์ ป ระจำตั ว และ
โรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา
เพื่อให้ตำรวจสามารถตรวจสอบ
ยื น ยั น ข้ อ มู ล ผู ้ ใ ช้ ก ั ญ ชาทาง
การแพทย์ ไ ด้ อ ย่ า งครบถ้ ว น
ถูกต้อง
- ควรมีการกำหนดข้อบ่ง ใช้ยา
สารสกัดกัญชาที่ได้ผลดี ทำให้
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต ดี ข ึ ้ น หรื อ มี
ห ล ั ก ฐ าน ทา งวิ ชาการเชิ ง
ประจักษ์ เพื่อให้บุคลากรผู้ให้
บริการทางการแพทย์เกิดความ
มั่นใจในการสั่ง ใช้ย าและการ
ติดตามผลการรักษา

4. สภาพปัญหา ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนา
(1) ปัญหาด้านการยอมรับ (Acceptability)
จากความเชื่องมงายว่ากัญชาสามารถรักษาได้ทุกโรค จนเกิดเป็นกระแสกัญชาฟีเวอร์ในสัง คมไทย
และด้วยอิสระเสรีของโลกออนไลน์ ทำให้เ กิดการประชาสัมพันธ์ความรู้ผิด ๆ เกี่ยวกับ กัญ ชาออกไป
สู่ประชาชนอย่างแพร่หลายในวงกว้าง โดยที่กลไกความยุติธรรมของภาครัฐไม่สามารถทำอะไรได้ ในขณะที่
บุคลากรในระบบสุขภาพถึงกับต้องน้ำตาตก เพราะคิดไม่ถึงว่า คุณภาพมาตรฐานด้านการแพทย์และการ
ศึกษาวิจัยพัฒนายาที่เคยร่ำเรียนมาอย่างยาวนานถึงขั้นตอน กระบวนการต่าง ๆ มากมายกว่าที่นำยาออกสู่
ตลาดและมาใช้ในระบบทางการแพทย์ได้ ยาใหม่แต่ละตัวจะต้องผ่านทั้งขั้นตอนการศึกษาในหลอดทดลอง
ก่อนจะไปถึงการศึกษาในสัตว์ทดลอง และค่อยเข้ามาสู่ระยะการศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์อีก 4 ระยะ
ซึ่งยาใหม่หนึ่งตัวจะใช้เวลาในการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาเฉลี่ย 12-15 ปี และใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 800
ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ก็เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของยาจริง ๆ
แต่จ ากสถานการณ์นโยบายการปลดล็อคกัญ ชาที่ผ่านมา ได้ส ร้างความขัดแย้งต่อแนวคิดของ
บุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก แม้จะมีการกล่าวอ้างถึงงานวิจัยมากมายในระดับสากล แต่ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นการวิจัยในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่มีมาตรฐานในการสกัดสารเคมีจากวัตถุดิบพืชกัญชา
สามารถวัดปริมาณสารออกฤทธิ์แต่ละตัวได้อย่างชัดเจน ได้รับการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งเจือปน
จึงค่อยนำมาใช้ในงานวิจัยในสัตว์ทดลองและในคนตามที่กล่าวมา ทำให้ทราบได้แน่ชัดว่าสารสำคัญปริมาณ
เท่าไร รูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดใด วิธีการให้ยาเป็นอย่างไร มีสรรพคุณรักษาโรคใดได้บ้าง และมีประสิทธิภาพ
ดีกว่า เท่ากัน หรือด้อยกว่า เมื่อเทียบกับยามาตรฐานต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่นั้น ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการสั่งใช้ยาตามแนวทางเวชปฏิบัติ ขณะที่การวิจัยการแพทย์แผนไทยหรือ
การแพทย์พื้นบ้านนั้น จะไม่สามารถพิสูจน์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาได้อย่างแน่ชัด
เนื่องจากพืชสมุนไพร หรือตำรับยาแผนไทยต่าง ๆ มักประกอบด้วยสารมากมายหลายชนิด ซึ่งยากต่อการ
กำหนดปริมาณสารสำคัญตายตัว จึงเห็นได้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่า หลักฐานการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พื้นบ้านมี ค่อนข้างจำกัด และไม่สามารถระบุฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและข้อบ่งใช้ได้อย่างเป็น
เหตุและผล
นอกจากนี้ ความสงสารต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกวิธี จนทำให้เกิดความ
เจ็บป่วยจากผลข้างเคียงต่าง ๆ โดยข้อมูล จากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ระบุว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.
2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีจำนวนผู้เจ็บป่วยจากการสัมผัสผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาเข้ ารับการ
รักษายังศูนย์พิษวิทยาฯ ทั้งหมด 302 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง(22) และการเสียโอกาสจาก
การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน จนทำให้โรคกำเริบหรือเป็นรุนแรงยิ่งขึ้น
ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์จำนวนไม่น้อยที่สามารถสั่งใช้ยาสารสกัดกัญชา
รักษาผู้ป่วยได้ แต่ ‘ไม่กล้า’ ที่จะสั่งใช้ เพราะเกรงว่าหากสั่งใช้ยาสารสกัดกัญชาไป ก็อาจจะต้องรับผิดชอบ
กับ ‘ความเสี่ยง’ ของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูป้ ่วย ยิ่งเป็นการเพิ่มภาระงานในขั้นตอนการตรวจซักประวัติที่
จะต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนเข้มข้นมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้จริง ๆ ว่าผู้ป่วยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนที่
เป็นข้อควรระวังก่อนจ่ายยาสารสกัดกัญชา
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ดังนั้นราชวิทยาลัยแพทย์สาขาต่าง ๆ สมาคมวิชาชีพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขสาขาวิชาต่าง ๆ
ตลอดจนโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศควรพิจารณาจุดยืนทางวิชาชีพของตน โดยยึดมั่นในหลักฐานทาง
วิชาการเชิงประจักษ์ที่หนักแน่นว่า กัญชาสามารถรักษาโรคใดได้ผล ประเด็นความปลอดภัย และคุณภาพ
มาตรฐานของยาสารสกัดกัญชา ในทางกลับกัน ก็ต้องไม่สร้างอคติในการพิจารณาการนำยาสารสกั ดกัญชา
มาใช้ หากผู้ป่วยมีความจำเป็นหรือข้อบ่งใช้ที่ต้องได้รับยาสารสกัดกัญชาในการรักษา การสร้างความรู้ความ
เข้าใจและความเชื่อมั่นในยาสารสกัดกัญชาให้แก่บคุ ลากรสาธารณสุขถือเป็นย่างก้าวที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยเป็น
ประทีปส่องทางให้ประชาชน เพื่อช่วยปกป้องทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยป้องกันปัญหา
ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปัญหาด้านสาธารณสุขและปัญหาทางกฎหมาย
(2) ปัญหาด้านการมียาอย่างเพียงพอและทั่วถึง (Availability)
เมื่อบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันผู้มียาสารกัดกัญชาอยู่มือ แต่ไม่กล้าสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย
ขณะที่แพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยาสารสกัดกัญชาหรือตำรับยาที่มีกัญชาปรุง
ผสมในการรักษาผู้ป่วย แต่กลับไม่มียาเพียงพอจ่ายให้แก่ผู้ป่วย ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยจึง ต้องหันไปพึ่งพา
กัญชาผิดกฎหมายในตลาดมืด และเนื่องด้วยความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตรงกันถึงข้อกฎหมายว่า การปลดล็อค
กัญชาจะทำให้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป และประชาชนสามารถใช้กัญชาได้อย่างเสรี จึง เป็นที่มาของ
ธุรกิจกัญชาผิดกฎหมายในตลาดมืดที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการซื้อ-ขาย
ผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ผลการดำเนินการตามนโยบายปลดล็อคกัญชาเสรีเพื่อหวังที่จะลดปัญหาการค้าขาย
ในตลาดมืด และหวั ง จะให้ ร ัฐ บาลควบคุ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์น อกระบบได้ ต ามเป้า ประสงค์ แต่ ส ุ ด ท้ายแล้ว
สถานการณ์จริงกลับพบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาที่ไปถึงประชาชนจริงนั้นไม่สามารถควบคุมดูแลได้เลย
สถานการณ์ภายหลังการประกาศให้ใช้บังคับ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2562 ตามจุดมุ่งหมายของนโยบายปลดล็อคกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึก ษาวิจัยทาง
วิท ยาศาสตร์มาตั้งแต่ช่วงกลางปีมาจนถึงในขณะนี้พบว่า ภาคประชาชนมีการสั่งซื้อน้ำมันกัญชาหรือ
ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาจากตลาดมืดมาใช้เพิ่มขึ้น โดยหลัง จากมีการประกาศผ่อนปรนให้ใช้กัญชาทาง
การแพทย์มาประมาณครึ่งปีเศษ กลับพบว่ามีการจับกุมดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพิ่มสูง ขึ้นกว่าช่วงที่
ยังไม่มีการประกาศผ่อนปรน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพและครอบครองกัญชาอย่างผิดกฎหมาย ส่งผลให้ตัวเลข
ประชากรผู้เสพยาเสพติดปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.3 แสนคน และเกือบร้อยละ 100 ของจำนวน
ผู้เสพที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นกลุ่มผู้เสพกัญชาหน้าใหม่(23) ขณะที่ตัวเลขสถิติการจับกุมคดีลักลอบปลูกหรือผลิตกัญชา
ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจับกุมได้ของกลางเฉลี่ยปีละ 20-30 ตัน
โดยจากการข่าวพบว่า มีประชาชนใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาใต้ดินถึงประมาณ 800,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ลักลอบนำเข้ากัญชามาจากประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บชายแดนปีละหลายสิบตัน เพื่อนำมาแปรรูปเป็น
สารสกัดในประเทศไทย ก่อนจะส่ง ออกไปจำหน่ายยังประเทศที่สาม โดยราคากัญชาแห้งที่ซื้อ-ขายกันใน
ตลาดมืดขณะนี้มีมูลค่าสูงถึง 8,000-10,000 บาทต่อกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับเกรดของกัญชาและความห่างไกล
จากแหล่งผลิต
เพราะฉะนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูก ต้องตรงกัน ประชาชนต้องทราบก่อนว่า แม้จะมีการ
ประกาศใช้นโยบายปลดล็อคกัญชาเสรี แต่กัญชาก็ยังคงสถานะเป็นยาเสพติดที่มีผลต่อจิตและประสาทของ
ผู้เสพ เพียงแต่มีการผ่อนปรนให้ใช้ในบางกรณีเท่านั้น เช่น การใช้ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรักษาโรคที่เป็นข้อบ่ง

65

ใช้ของกัญชาและควรอยู่ภายใต้ความดูแลของแพทย์เท่านั้น การนำมาศึกษาวิจัยในวงการแพทย์ เพื่อ
ส่งเสริมภูมิปัญญา ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่การปล่อยให้เสพเพื่ อความบันเทิงกันได้อย่างเสรี
ไม่ใช่การปล่อยให้ใช้ประชาชนทั่วไปหาซื้อมาใช้ด้วยตัวเองได้ตามใจชอบโดยไม่มีการควบคุม เพราะยังถือว่า
เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งยาสารสกัดกัญชานั้นไม่ได้ต้องการเพียงยาที่รัก ษาโรคเท่านั้น
แต่ยังต้องการยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย แต่การจะได้มาซึ่งยาสารสกั ดกัญ ชาที่มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยตามมาตรฐานก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เริ่มตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์
ที่ดี มีคุณภาพ ให้สารสกัดในปริมาณที่ต้องการและมีความเหมาะสมในการนำมาใช้สกัดสารสกัดกัญชาเกรด
ทางการแพทย์ การปลูกต้นกัญชาที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3–4 เดือนกว่าจะเก็บเกี่ยวและนำไปสกัด ด้าน
กระบวนการสกัดก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อทำให้มั่นใจว่ากระบวนการสกัดนั้น ๆ จะทำให้ได้ปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยจากสารปนเปือ้ นและโลหะหนัก ขั้นตอนมากมายเหล่านี้ ย่อมทำให้
เกิดความล่าช้าในการผลิตและกระจายยาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งปัจจุบันก็มีองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในหลายลักษณะที่สามารถนำมาประยุกต์ปรับใช้ได้ เช่น การได้สารสกัดกัญชาที่ไม่ได้มา
จากต้นกัญชาโดยตรง แต่มกี ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สารสกัดนี้ไปเกิดบนต้นไม้อื่นได้ โดยที่ยังได้
ปริมาณสารสกัดที่เหมาะสมและรวดเร็วกว่า เป็นต้น
นอกจากนี้ ความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาตใช้กัญชา และการขอ
ครอบครองสารมาตรฐาน THC และ CBD สำหรับการตรวจวิเคราะห์ ก็เป็นอีกหนึง่ ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจริงในระบบ ซึ่ งตามกฎหมาย ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นเรื่องหลายขั้นตอน ทั้งนี้ก็เพื่อการให้ ก าร
นำไปใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้อง อยู่ภายใต้การควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ แต่กลับมีผู้ร้องเรียน
ถึงความล่าช้าของขั้นตอนการขออนุญาตมากที่สุด ซึ่งหากได้มีการแก้ไขกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องและสนับสนุน
ให้มีการนำกัญชามาใช้ทางการวิจัยและการแพทย์ได้โดยเร็วก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับผูป้ ่วยได้อย่างรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
(3) ปัญหาด้านการเข้าถึง (Accessibility)
ตามที่ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งสถาบันพืช
ยาเสพติดฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาพืชยาเสพติด การออกใบอนุญาตให้ประชาชน
การพิจารณาการรับซื้อพืชยาเสพติดและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และเผยแพร่ สนับสนุน
อบรม ศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนายาเสพติด ทั้งนี้ยังให้อำนาจสถาบันฯ ทำความตกลงและ
ทำความร่วมมือด้านการพัฒนาพืชยาเสพติดกับองค์กร หรือหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงมี
กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือทรัพย์สิน สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้างที่เ กี่ยวข้องกับพืชยาเสพติดทั้งหมด ทำให้มี
นักวิชาการและนักกฎหมายหลายท่านออกมาให้ความเห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาที่ผูกขาดโดย
ภาครัฐ กล่าวคือ การเสนอให้สถาบันพืชยาเสพติดฯ เป็นหน่วยงานเพื่อรับซื้อพืชยาเสพติด จะทำให้นโยบาย
ที่กำหนดให้ประชาชนในระดับครัวเรือนปลูกกัญชาได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครัวเรือน เป็นการผูกขาดการขาย
ให้กับเฉพาะสถาบันพืชยาเสพติดฯ เท่านั้น และเกิดคำถามว่า แพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน จำเป็นต้อง
ซื้อกัญชาจากสถาบันพืชยาเสพติดฯ เท่านั้นหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่ของสถาบันพืช
ยาเสพติดฯ ยังไม่มีความชัดเจน จึงยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดและอาจมีความกังวลเรื่องการตรวจสอบได้
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นอกจากนี้ การประกาศให้ใช้บังคับ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ยังทำให้เกิด
การควบคุม ที่เ ข้มข้นเกินไป จนทำให้แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน หรือรัฐวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถ
เพาะปลูกกัญชาเองได้ หากไม่มีการลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือ
ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
เพาะปลูก ผลิต และกระจายยาสารสกัดกัญชาให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่มีบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันโดยตรง ส่วนโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร จะผลิตตำรับยาแผนไทยที่มี
กัญชาปรุงผสม 5 ตำรับ จึงเสมือนว่าในระยะ 5 ปีแรก ภาครัฐเป็นผู้ผูกขาดการเข้าถึงกัญชาโดยแพทย์แผน
ไทยและหมอพื้นบ้าน แม้จะกล่าวว่าเป็นนโยบายปลดล็อคกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการ
ศึกษาวิจัย หรืออาจเป็นเพียงเสรีแต่ชื่อเท่านั้น
และด้วยความหลากหลายทางความคิดของผู้คนในสังคมไทย อีกหนึ่งความกังวลที่เกิดขึ้น คงจะหนี
ไม่พ้นเรื่องการที่มีบริษัทเอกชนเข้ามาผูกขาดสัมปทานธุรกิจกัญชา เพราะด้วยความยุ่งยากซับซ้อนในทุก ๆ
ขั้นตอนของการศึ ก ษาค้นคว้าและงบประมาณมหาศาลในการวิจ ัย การพัฒ นายาแต่ล ะตัว จึง ทำโดย
บริษัท เอกชนเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีแรงจูงใจทางการค้าหรือ ผลประโยชน์จากการแสวงหากำไรที่
มากกว่า เมื่อมีการจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาเป็นยาตัวใหม่ วิธีนี้ จะทำให้เกิดประเด็นในเรื่องการกำหนด
ราคายาสารสกัดกัญชาอาจมีมูลค่าสูงเกินไป จนทำให้สุดท้ายประชาชนก็จะไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ ของ
กัญชาได้ในที่สุด
(4) ปัญหาด้านราคายาและค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ (Affordability)
เมื่อกัญชาคือต้นพืชสมุนไพร สังคมจึงเกิดคำถามว่า ‘กัญชาแพง เพราะอะไร?’ ก่อนอื่นต้องทำ
ความเข้าใจข้อเท็จจริงทางเศรษฐศาสตร์ก่อนว่าการที่กัญชามีราคาแพง ไม่ได้เป็นเพราะมันเป็นพืชหายาก
แต่อย่างใด แต่เป็นเพราะข้อกฎหมายที่ทำให้อุปทาน (Supply) มีจำกัด ซึ่งตามหลักเศรษฐศาสตร์ เมื่อ
อุปทานมีน้อย ราคาก็ย่อมสูงขึ้นจากความแตกต่างระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เป็น
ธรรมดา ส่งผลให้ราคาสารสกัดจากกัญชาที่ซื้อขายกันในปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง กิโลกรัมละ 600,000 บาท
โดยประมาณ แต่ด้วยความมุ่งหวังในนโยบายการใช้กัญชาทางการแพทย์ต้องเป็นไปเพื่อตอบโจทย์ที่ ยิ่งใหญ่
กว่า คือ การทำอย่างไรให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาได้อย่างปลอดภัย เท่าเทียม และไม่ก่อภาระด้านค่าใช้จ่าย
ที่มากเกินไป จึงได้มีประเด็นการเร่งผลักดันยาสารสกัดกัญชาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ
สิทธิบัตรทอง 30 บาท ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
“บัญชียาหลักแห่งชาติ” คือรายการยาที่ประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพของภาครัฐสามารถ
เข้าถึงยาได้โดยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนค่ายาทั้งหมดให้ ประชาชนจึงไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายด้านยาเอง แต่มีข้อ
แม้ว่า จะต้องเป็นการใช้ยานั้นเพื่อรักษาอาการที่บัญชียาหลักแห่งชาติสนับสนุน ภายใต้เงื่อนไขว่าประชาชน
จะต้องรับยาจากสถานพยาบาลที่ร่วมโครงการประกันสุขภาพของภาครัฐเท่านั้น แต่การจะนำยาเข้าสู่บัญชี
ยาหลักได้นั้น ยาจะต้องผ่านการรับรองทะเบียนตำรับยา (Approved drug) ก่อน ซึ่งจะต้องเป็นไปตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการต่าง ๆ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของยา อาทิ สถานที่ผลิตต้อง
ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (GMP) มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
สารสำคัญ สารปนเปื้อน โลหะหนักอย่างแม่นยำ ระบุแหล่งที่มาและสารพันธุ์กั ญ
ชาที่ผ่านการรับอนุญาต
ญชาที
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จาก อย. ระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย
(GSP) รวมถึงมีการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ในมนุษย์ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการใช้ยาไม่ก่อเกิดการเสพติดหรือการนำไปใช้ในทางที่ผิด ถ้ามีผลข้างเคียงจากการใช้ยาก็ต้องติดตามได้
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะนำยาสารสกัดกัญชาเข้าสู่บัญชียาหลัก
อย่างไรก็ดี ในเบื้องต้นนี้ จะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้และผลการรักษาว่าเป็นอย่างไร
เพื่อพิสูจน์ว่าการใช้ได้ผลถูก ต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ หากพบว่ามีความต้องการใช้จริงและผลการ
ติดตามเป็นที่น่าพึงพอใจ ควรนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ รัฐบาลก็จะดำเนินการเสนอเข้ามายังสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาบรรจุยาสารสกัดจากกัญชาที่ได้ผลดี
เข้าสู่บ ัญชียาหลักแห่งชาติและจัดหางบประมาณมาสนับสนุน ซึ่ง จะครอบคลุมผู้ป่วยทุก รายในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท ผู้ป่วยในระบบก็จะสามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิก าร
รักษา ภายใต้การดูแลของแพทย์ ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ในอีกมุมหนึ่ง ตัวอย่างของกระแสความเชื่องมงายจากการปั่น ข่าวสรรพคุณ “ยาอำมฤต” ของ
กัญชานั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาหนักตามมาสู่ระบบสุขภาพในระยะยาว รวมถึงสถานะงบประมาณด้านการ
ดูแลสุขภาพของประเทศโดยรวม ทั้งจากการใช้ในทางที่ผิดทั้งโดยตั้งใจ เต็มใจ และไม่ตั้งใจ ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ การดำเนินนโยบายและการวางระบบควบคุมของภาครัฐ จึงต้องยึดหลักการดูแลประชาชนในสังคม
เป็นหัวใจสำคัญ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยมั่นคงของประเทศ สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ไม่ตัดสินใจโดยอิงแต่ตัวเลขเศรษฐกิจที่อ าจถูกปั่นให้เกิดกิเลสแบบได้ไม่คุ้มเสีย และสิ่งสำคัญที่ส ุดคือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ภาคประชาชน เพื่อลดปัญหาที่
เกิดขึ้น และทำให้นโยบายการปลดล็อคกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง
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ประธานกรรมการบริหารบริษัทช่อคูณ เรมีดี้ จำกัด
ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ

เลขาธิการสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย
สรุปการเสวนา

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน เภสัชกรรมแผนไทย และการนำสมุนไพรไทยมา
ใช้จากอดีตสู่ปัจจุบัน ประเทศไทยมีทรัพยากรและองค์ความรู้ที่มีคุณค่ามากมายพร้อมแล้ว แต่ในด้านการ
พัฒนาธุรกิจเพื่อออกไปสู่สากลนั้น ยังขาดการบริหารจัดการและการพัฒนาเชิงระบบที่ดี ทำให้วัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย มีมูลค่าน้อย และไม่ได้รับการยอมรับกว้างขวาง ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อน การ
พัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมจากสมุนไพร ให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจเพื่อออก
สู่ตลาดสากล ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มแบบจำลองทางธุรกิจ
โมเดลธุรกิจก็คือ ธุรกิจของเราจะให้บริการหรือขายอะไร ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน ผลิตด้วยอะไร
ใครมาช่วยผลิต และมีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร รวมถึงมีกำไรจากการให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง
ดังนั้นโมเดลธุรกิจควรคิดก่อ นการเริ่ม ธุรกิจ แต่ใครที่ได้ทำธุรกิจไปแล้วก็ยังสามารถนำโมเดลธุร กิจ มา
ปรับปรุงโดยปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น คิดให้เป็นภาพรวมมากขึ้น เครื่องมือที่จะคิดและสร้างโมเดลธุรกิจที่ดีและ
นิยมใช้กันอย่างมากชื่อ Business Model Canvas (BMC) ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจธุรกิจของเราได้ดีมากขึ้น
โดย Business Model Canvas (BMC) นี้เ ป็น แม่แบบ (template) ที่ช่วยออกแบบโมเดลธุร กิจ ซึ่ง มี
ประโยชน์ในสองเรื่องคือเริ่มต้นตั้งแต่การทำมาตรฐานผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ขาย อีกทั้งยังส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ระดับสากลต่อไป
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คุณชัชวาล พงษ์บริบูรณ์
รองผู้จัดการบริษัทขาวละออเภสัช
ที่มา ความสำเร็จ กว่าจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้
บริษัทของเราได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 เป็นระยะเวลา 5 ปีที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องกัน
สำหรับในปีพ.ศ. 2563 บริษัทของเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่อาหารเสริม งาดำบำรุงกระดูก ได้รับรางวัล
ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้เป็นสมุนไพรทีไ่ ด้มาจากการผลิตของเราทั้งสิน้ ในสมัยก่อนสาธารณสุข อาหาร สุขอนามัย
ยังไม่ดี ทำให้ยาที่จำหน่ายในระยะแรก ๆ จะเป็นพวกยาถ่ายพยาธิ ยากวาดลิ้น ยาทาแผลในปากสำหรับเด็ก
ที่ลิ้นเป็นฝ้าละออง พอรุ่นที่ 2 เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ ใครได้ยิน “ลุงขาวไขอาชีพ” บ้าง เหมือนกับว่าท่านเป็น
การตลาด สมัยก่อนไม่มีทีวี ต้องไปฉายหนังขายยา พอขายยา มีโรงงานผลิตยา สมัยนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อผิวขาวกระจ่างใส รุ่นที่ 3 คือรุ่นของผมกับคุณวัชรพงษ์ พี่ชาย เรามีพี่น้อง 4 คน ในรุ่นที่ 4 เป็นบุตรสาว
ของคุณวัชรพงษ์จะเห็นว่าเรามีการทำธุรกิจตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยาย มารุ่นเรา ส่งต่อรุ่นหลาน และต่อเนื่องไป
เรื่อย ๆ ในเวลาไม่นานธุรกิจที่ทำนี้ต่อไปจะครบ 100 ปี
30 ปีที่แล้ว บริษัทของเราได้มีการวิจัย การทำสารจากกระเทียมสกัด โดยวิจัยจากประเทศเยอรมัน
เพื่อตรวจสอบสารสำคัญที่ชื่อ Allicin เพื่อทำการพัฒนายาให้อยู่ในรูปแบบ Enteric code ซึ่งยาที่ถูกพัฒนา
ในรูปแบบ Enteric code จะแตกตัวในลำไส้ ผลงานดังกล่าวนี้ทำให้ได้รับรางวัลจาก พณฯ ท่านประจวบ
ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น ซึ่งทำให้เกิดจุดประกายเริ่มต้นในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และทำให้ได้รับรางวัลเรื่อย ๆ ในเวลาต่อมา
อีกทั้งจะเห็นได้ว่า บริษัทขาวลออเภสัช มีชื่อเสียง เป็นที่ติดตลาด และได้รับการยอมรับมาตลอด
ตั้งแต่ปี 2009 และเป็นบริษัทแรกที่ได้รับ อย. อวอร์ด และได้รับมา 6 รางวัล และรางวัล PMHA (Prime
Minister Herbal Awards) อีก 5 รางวัล ซึ่งรางวัลที่ได้รับมานี้ก็เปรียบเสมือนผลการตอบแทนที่เรามีความ
ตั้งใจประกอบธุรกิจด้วยความซื่อตรงต่อผู้บริโภค การบริหารการตลาด และการดูแลพนักงานของบริษัททุก
คนดุจครอบครัว
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คุณเสมอขวัญ ตะพังพินิจการ
กรรมการผู้จัดการ ถั่งเช่าฟาร์ม จำกัด
ที่มา ความสำเร็จ กว่าจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้
บริษัทก่อตั้งโดยอาจารย์เทียนชัย ศิริเสน ซึ่งเป็นแพทย์พื้นบ้าน ในสมัยก่อนคุณพ่อของอาจารย์
เทียนชัยใช้สมุนไพรรักษาคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ได้เรียนรู้และรับเอาองค์ความรู้จากตำรับ
รุ่นปู่ย่าตายายของตน ต่อ มาประสบปัญหาเรื่องโจรใต้ จึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่วัดเจดีย์หอย ตำบลบ่อเงิน
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประมาณเกือบ 10 ปี ชื่อเสียงในการปรุงยาของอาจารย์ สมัยก่อนจะ
เป็นเกี่ยวกับพวกยากษัย ยาบำรุงเลือด ยาคลายเส้น ที่เป็นลูกกลอน
ต่อมาอาจารย์เทียนชัย ศิริเสนมีแนวคิดปรับยาจากสมุนไพรทีใ่ ช้ในการรักษาโรคมาเป็นอาหารเสริม
เพื่อบำรุงสุขภาพ ผลการตอบรับของยอดขายเริ่มดีขึ้นเรื่อ ย ๆ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 ท่านอาจารย์ศึกษา
เกี่ยวกับถั่งเช่าของประเทศทิเบต ท่านศึกษาอย่างละเอียดว่าเพราะเหตุใดถั่งเช่าถึงเป็นยาอายุวัฒนะ ท่านจึง
เดินทางไปศึกษา ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนเข้าใจวงจรธรรมชาติ และซื้อถังเช่า ในปี พ.ศ. 2551 ถั่งเช่าจำนวน
4,000 กว่าตัว ราคากิโลละ 1 ล้านกว่าบาท อาจารย์มานั่งคิดทฤษฎีว่า ทำไมต้องหนาว ทำไมต้องร้อน ทำไม
หนอนต้องตาย ท่านตั้งทฤษฎีขึ้นมาและเริ่ม ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง ด้วยตนเอง ช่วงแรก ๆ เริ่ม ใช้กับ
สัตว์ทดลองก่อน ใช้กับหนู ทดลอง แบ่งหนูทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กินถั่งเช่า กลุ่ มที่ 2 ไม่กิน
แล้วให้อดอาหาร ปรากฏว่าหนูทดลองกลุ่มที่ได้กิน ถั่งเช่าแข็งแรงและอยู่ได้ ส่วนที่ไม่ได้กินก็เป็นไปตาม
ธรรมชาติ ต่อ มาท่านทำการศึก ษากับอาสาสมัครจำนวนน้อยโดยบุคลากรในโรงงานรับประทานก่อน
หลังจากนั้นให้อาสาสมัครที่ได้รับถั่งเช่าไปตรวจร่างกาย ผลปรากฏว่าร่างกายแข็งแรงทั้งหมด
ในเวลาต่อมา ได้มีสื่อต่าง ๆ เข้ามาสัมภาษณ์ อาจารย์เทียนชัย ศิริเสน ทำให้ชื่อเสียงของอาจารย์
และถั่งเช่าเป็นที่รู้จัก ยอดแตะหลักร้อยล้านภายในเวลาไม่ถึง 3 ปี สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจ คือที่อาจารย์คิด
เหตุผลในเรื่องการเพาะถั่งเช่า ไม่ได้มองถึงเรื่องธุรกิจเป็นหลัก ท่านเล็งเห็นว่าจะทำอย่างไรให้คนจนได้กิน
หรือคนทั่วไปได้กิน เพราะจุดเด่นของถั่งเช่าคือช่วยในเรื่องระบบไหลเวียนโลหิต ร่างกายเรา 70% ประกอบ
ไปด้วย น้ำเลือด น้ำเหลือง ถ้าเราแก้ไขระบบไหลเวียนโลหิตให้หมุนเวียนได้ดี สารอาหารในเลือดก็จะส่งต่อสู่
เซลล์ เซลล์ก็จะได้รับสารอาหารอย่างดี
ร่างกายของคนเราไม่จำเป็นต้องป่วยก็สามารถบริโภคถั่ง เช่าได้ เพราะถั่ง เช่าช่วยเรื่องระบบ
ไหลเวียนโลหิต ที่เราป่วย ทุกวันนี้ล้วนเกิดจากการขาดสารอาหารที่เราสะสมมาเป็นเวลานาน ตัวอย่าง เรา
ควรรับประทานอะไรตอนมื้อเช้ า กลางวัน และเย็น เราเคยรู้ไหมว่า วันนี้เราต้องรับประทานอะไรให้
ร่างกายเราใช้พลังงานได้เพียงพอ นั่นหมายความว่าในแต่ละวันเราจะขาดสารอาหารสะสมไปเรื่อย ๆ เซลล์
เราก็โรยแรง เวลาใครได้ดื่มถั่งเช่าไป สมมุติคนที่ป่วยอยู่ เราทำงานอ่อนเพลีย เวลาดื่มถั่งเช่า เกิดการดูดซึม
แล้วไม่ต้องรอกระบวนการย่อย นี่คือเหตุผลว่าทำไมถั่งเช่าถึงเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วไม่แก่ไม่ป่วย
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คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม
ประธานกรรมการบริหารบริษัทช่อคูณ เรมีดี้ จำกัด
ที่มา ความสำเร็จ กว่าจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้
บริษัทช่อคูณ เรมีดี้ จำกัด เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเนื่องจากเราเป็นแบรนด์ใหม่โดยเน้นไปในเรื่องของ
การนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาผลิตเป็นเครื่องสำอางซึ่งน่าจะมีแนวโน้มในการเข้าถึงตลาดได้ง่ายกว่า อีกทั้ง
ทางบริษัทได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ทำให้เรามีโอกาสที่จะ
ได้ไปในหลายเวทีและมีเริ่มชื่อเสียง
แต่ขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราทำ ยังตันอยู่แค่นี้ ผมเองไม่ได้มีพื้นฐานทางด้าน
สมุนไพรไทยมาก่อน ผมจบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผมมี Partner ที่ดี คุณธัญญพัทธ์ นิธิศศรีบัณฑิต
เป็นแพทย์แผนไทย อย่างน้อยทำให้ผมยังมีแบ็คอัพทางด้านความรู้ พอเราเริ่มทำเรื่องการวิจัย มาถึง
กระบวนการหนึ่งคือการทำ Transformation ได้มีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
(TCDC (Thailand Creative & Design Center)) และได้ มี โ อกาสส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องตนมาร่ ว มงานกั บ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในส่วนของ Premium Product
เพื่อให้เกิดการสร้างตลาด เราจำเป็นต้องมีการสร้างอัตลักษณ์ เราเลยเริ่มลงพื้นที่แรกคือที่แม่
ระมาด ทำให้เราเห็นว่าสมุนไพรหรือชุมชน มีสิ่งที่พิเศษคือมี อัตลักษณ์ของชุมชนด้วย เมื่อมีตลาดที่ดี
จะสามารถไปเติบโตที่ต่างประเทศได้ เรามีเรื่องของอัตลักษณ์ที่ดี บวกกับตัวสมุนไพรที่ดีมีโอกาสอยู่แล้ว ทำ
ไปให้คนทั้งโลกเห็น เมื่อใช้แล้วอยากกลับมาใช้ซ้ำอีกดีกว่าไหม ทำให้เราเริ่มขายความคิด แล้วเข้าไปอยู่ใน
โครงการ Journey to success ของ TCELS (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์) แล้วเริ่ม ปรับให้เป็น
รูปเป็นร่างให้ดีขึ้น ให้ทำได้จริง ทำให้ตอนนี้ เราเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในโครงการของ NIA เพื่อที่จะลงพื้นที่
จริงกับเกษตรกรที่เป็น OTOP ซึง่ เดือนหน้าเราจะเริ่มลงพื้นที่จริง สามารถติดตามเฟซบุ๊กของบริษัทช่อคูณ เรมีดี้
จำกัดได้ที่ https://www.facebook.com/HubOfHerbs ท่านที่ต้องการจะติดตามสามารถสแกน แล้วเข้าไป
ติดตามบริษัทช่อคูณ เรมีดี้ จำกัดของเราได้
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นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ที่มา ความสำเร็จ กว่าจะเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวันนี้
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เป็นบริษัทที่มีการร่วมทุนระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับ
หน่วยงานภาคเอกชน แล้วทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรมากมาย ซึ่งการร่วมทุนเกิดขึ้นได้ เพราะแนวคิดเดิมที่ว่า
องค์การเภสัชกรรมผลิตสมุนไพร และคิดว่าน่าจะมีบริษัทขึ้นมา ผมคิดว่าแนวคิด 3P อาจจะเริ่มจากตรงนั้น
Private Public Partnership เล็ก ๆ ขึ้นมา โดยมีองค์การเภสัชกรรมถือหุ้นด้วย หน่วยงานภาคเอกชนถือ
หุ้นด้วย องค์การเภสัชกรรมส่งเสริม หน่วยงานภาคเอกชนสนับสนุน ทำงานอย่างร่วมมือกันเสริมพลังเติม
พลัง กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการผลิตและจำหน่ายสมุนไพรที่ม ีคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มีนวัตกรรมที่ทันสมัย และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความพึง
พอใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นประชาชน พนักงาน หรือผู้ถือหุ้นก็ตาม
ในการพัฒนา ผมมีมองว่ามีกรอบคิดแนวทางว่า ถ้า เราต้องการที่จะพัฒนาองค์กร เราต้องเริ่ม
พัฒนาภายในออกไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก ถึงจะไปด้วยกัน ถ้าผลิตภัณฑ์คือพัฒนาของเดิม
เพิ่มเติมของใหม่ เรามี Core Value ของเรา ในส่วนของ Thai Herb เราใช้คำว่า Thai Herb เป็น Core
Value เลยตั้งแต่แรก คือ
T – Team work การทำงานเป็นทีม
H - Healthy เราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีเราต้องสุขภาพดีด้วย
A – Accountability มีความรับผิดชอบ
I – Integrity คือความซื่อสัตย์
H - Happiness เป็นองค์กรสร้างสุข มีความสุขและให้ความสุข
E – Excellence มีความเป็นเลิศ
R – Reach Target มีเป้าหมายชัดเจน
B – Bravery กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
นี่คือตัว Core value ของเราที่เรา
ให้ความสำคัญ แค่ยอดขาย ยอดจำหน่าย แต่
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นสมุ น ไพร ดู แ ล
ร่ ว มกั น อย่ า งไรในเรื ่ อ งของการพั ฒ นา
สมุนไพร นี่คือตัว Core Value ของเรา ทำ
ให้ส ิ่ง ต่าง ๆ ที่ได้ม า 25 ปี ซึ่ง บอกว่าเป็น
Success Story ต้องยกให้ก ับ ผู้บ ริห ารเดิม
และทีมงานของ Thai Herb ทุกคน
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ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ
เลขาธิการสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย
การทำเป็นโครงการร่วมแบบรัฐกับเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับการเป็นผู้ประกอบการเอกชน
มีความคล่องตัวต่างกันหรือไม่ ความได้เปรียบในเชิงการขยายธุรกิจเป็นอย่างไร และเราควรจะเอาโมเดล
ธุ ร กิ จ นี้ ไ ปร่ว มมือ กั บ ที ม งานของสาธารณสุ ขทำเป็ น กระบวนการ Private Public Partnership เป็น
Partnership Program จำนวนมาก ๆ หรือไม่อย่างไร
นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ในเชิงนโยบาย รัฐบาลต้องการให้เป็น Private Public Partnership เพราะไม่ต้องลงทุนเยอะและ
มีโอกาสสำเร็จพอสมควร ซึ่งเป็นเรื่องของการไม่แสวงหาผลกำไร (Nonprofit) แต่ผมในฐานะผู้ประกอบการ
หน่วยงานภาคเอกชนเป็นเรื่องของผลประโยชน์ (Profit) แต่ไม่ใช่ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ประกอบการแต่
เพียงด้านเดียว แต่เป็นคุณประโยชน์ที่จะให้กับประชาชนด้วย ซึ่งขณะเดียวกันองค์กรต้องอยู่ได้ด้วย
ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ
เลขาธิการสหพันธ์เกษตรยั่งยืนแห่งประเทศไทย
โมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนทำงานร่วมกัน เป้าหมายเบื้องต้นคือการทำให้ประเทศ
ไทยมีสมุนไพรใช้ทั่วถึง ทุกครัวเรือน โดยกระบวนการไปช่วยสร้างให้เ กิดพฤติกรรมการใช้สมุนไพรใน
ประเทศเรา และสร้างความร่วมมือต่าง ๆ นานา และไปถึงสากล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตอนนี้ไม่เพียงแต่
ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิด
การระบาดและลุกลามไปทั่วโลก สำหรับการทำธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องมีการวางแผนรับมือทั้งในเชิงรับ เชิงรุก
และเชิงป้องกัน ทั้งแผนการในระยะสั้นและระยะยาว แผนธุรกิจควรมีแนวทางในการดำเนินไปทิศทาง
เช่นใด
คุณชัชวาล พงษ์บริบูรณ์
รองผู้จัดการบริษัทขาวละออเภสัช
ยอดขายของขาวละออเภสัชสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกเลย ไม่ใช่แค่ถูกจำกัดเฉพาะใน
ตลาดประเทศไทยเท่านั้น ก่อน COVID-19 ขายดีมาเรื่อย ๆ แต่ช่วง COVID-19 ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีชนิดเดียว
คือฟ้าทะลายโจร นอกจากนี้ยังมีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) จึงมีระบบการขายออนไลน์ทำ
ให้ช่องทางด้านการตลาดของขาวละออเภสัชมีช่องทางมาก ไปออกบูธแสดงสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เยอรมันนี ทำให้ได้พบนักวิชาการและชาวต่างประเทศ ยอดขายของขาวละออเภสัชเป็นหลักร้อย ๆ ล้านอยู่
แล้ว ยอดขายที่ได้เกิดจากความพึงพอใจของลูกค้าที่เขาชอบเรา ในอนาคตร้านขายยาจะขายยากขึ้นจึง
จำเป็นต้องมีการปรับแผนกลยุทธเพิ่มการขายอาหารเสริมและยาแผนโบราณ เขาเลยมีคอร์สอบรมเรื่องยา
โบราณเพิ่มเข้าไปด้วย
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คุณศิริพัฒน์ มีทับทิม
ประธานกรรมการบริหารบริษัทช่อคูณ เรมีดี้ จำกัด
ก่อน COVID-19 แพร่ระบาด ส่งผลให้ยอดการส่งออกตกประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ทำให้บริษัท
เล็งเห็นบางอย่างว่า ตอนที่เราเพิ่งเริ่มมีตลาด และกำลังโตในฐานะธุรกิจสตาร์ทอัพ พอเวลา COVID-19 มา
ส่งผลให้ยอดการขาย ยอดการส่งออกตกลงมากทำให้ทุกคนเกิดคำถามว่า สุดท้ายแล้วจะวิกฤตการณ์นี้จะ
สิ้นสุดลงเมื่อใด แม้ในตอนนี้ยอดการขายจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่ไม่เท่าเดิม สิ่งที่สำคัญคือพอเราทำเรื่องอื่นเอาไว้
เสมือนกับเป็นแผนสำรอง ยอดกลับมาที่ตรงอื่น ตรงนั้นเป็นเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ให้ตรงตลาด เรารู้ว่า
ตลาดต้องการอะไร Hub of Herb เราใช้เวลาประมาณแค่อาทิตย์กว่า ๆ ผลิตภัณฑ์เราตอบสนองตลาด
ยอดถึงได้มาเกือบล้านภายในอาทิตย์กว่า ๆ
ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล
ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำหรับในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เล็งเห็นว่าภูมิปัญญาสมุนไพร
ไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและยกระดับจากท้องถิ่นสู่ระดับสากล ให้เป็นที่รู้จัก และได้รบั การ
ยอมรับถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยกันอย่างแพร่หลาย พืชสมุนไพรไทยมีอยู่มากกว่า 10,000 ชนิด แต่
ขาดการบริหารจัดการและการพัฒนาเชิงระบบที่ดี ทำให้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีมูล ค่าต่ ำและ
ไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2562 กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตั้งแต่กระบวนการปลูก เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การศึกษาวิจัย และการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ นำมาซึ่งการแปรรูปสมุนไพรไทย ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่ อขับเคลื่อนนโยบาย
สมุนไพรสร้างเศรษฐกิจ จัดทำแพลตฟอร์มสำหรับการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ ระหว่างผู้ปลูก ผู้ผลิต และผู้ขาย
อีกทั้งยังส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ระดับสากล นอกจากนั้นกรมฯ
ยังมีการสนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการสมุนไพรคุณภาพ โดยการให้รางวัลเพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย เพื่อส่งเสริมสมุนไพรไทย ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองสมุนไพรเพือ่
เศรษฐกิจ ขอร่วมสร้างและพัฒนาสมุนไพรไทย สู่ระดับสากลต่อไป
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ช่วงคำถาม – คำตอบ
คำถาม โมเดลธุรกิจของบริษัทขาวละออเภสัชประสบความสำเร็จเพราะอะไร
คำตอบ แรงบันดาลใจจากครอบครัว จากรุ่นที่ 1 สมัยเรียนอนุบาล ผมได้ยินเสียงเขาทำเม็ดยา ได้กลิ่นมา
ตั้งแต่ตอนนั้นเลย แล้วคุณแม่บอกว่า ลูกต้องไปเรียนคณะเภสัชศาสตร์ เราก็ไปเรียนตามความต้องการ
ตอนนี้ผมจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วได้มีส่วนช่วยกันอุตสาหกรรม คุณแม่ สอนลูกมา
เรื่อย ๆ พี่ชายทำการตลาดทั่วประเทศ ส่วนอีกคนเป็นผู้จัดการดูแล เหมือนให้พี่น้องรักกัน รักครอบครัว
แรงบันดาลใจของเรามาจากความรู้ด้านเภสัชกรรม กับเภสัชแผนไทยมารวมกัน ผสมผสานกับ
คุณตาคุณแม่ มีสูตรตำรับ เราบอกว่ายานี้ยาผง ยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล เราสามารถผลิตและสกัดสารสำคัญ
สมัยนั้นเราทำเองไม่ได้ ต้องมีหน่วยงานอย่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
มหาวิทยาลัย เป็นผู้นำให้ความรู้ เป็นที่ปรึกษาเรา นี่เป็นจุดที่เราต้องให้ความร่วมมือ เราต้องมีวิทยาศาสตร์
พร้อม
คำถาม ธุรกิจของบริษัทถั่งเช่าฟาร์มมองความสำเร็จของการทำโมเดลธุรกิจโดยมีเป้าหมายใด
คำตอบ เราพั ฒ นาธุ ร กิ จ ถึ ง มาจนถึ ง สร้ า งแบรนด์ถ ั ่ ง เช่ า ฟาร์ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ แ รก คื อ ช่ ว ยโรงงาน
วัตถุประสงค์ที่สอง คือ เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ให้คนรู้จัก และที่สำคัญสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่
ผลิตออกมานั้นจำเป็นต้องสร้างคุณค่าให้ผู้คน ลองคิดง่าย ๆ ถ้าคุณไม่ต้องการบริโภคสินค้าของตัวเอง คุณก็
ไม่สมควรขายสินค้านั้น ตัวอย่างสินค้า และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของบริษัทถั่งเช่าฟาร์มทุก ชนิดที่
ผลิตออกมา สิ่งที่ต้องนึกถึงคือสิ่งที่สร้างออกมานั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอะไรบ้าง และ
ก่อให้เกิดได้อย่างไร เพราะเราคิดถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง สำคัญที่สุดคือการได้รับโอกาสจากกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำให้เรามีช่องทางการตลาดดีมาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีส่วนผลักดันให้กับผู้ประกอบการมาก
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ส่วนที่ 2
ห้องวิชาการประเด็นย่อย (Symposium session)
Symposium 1 : ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้กญ
ั ชาทางการแพทย์
Symposium 2 : รูปแบบการนวดไทยในสถานการณ์ New Normal
Symposium 3 : นวดไทยกับการบำบัดอาการนอนไม่หลับ
Symposium 4 : การวิจัย & ใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
Symposium 5 : การบริการการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ COVID-19
Symposium 6 : เสริมภูมิด้วยสมุนไพรต้านโรคอุบัติใหม่ กับ สวก.
Symposium 7 : ยาจากสมุนไพร: ความท้าทายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Symposium 8 : รูปธรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
Symposium 9 : ประสบการณ์งานวิจัยสมุนไพรของนักวิจัยมืออาชีพ
Symposium 10 : การแพทย์บูรณาการทางเลือกใหม่ของการดูแลสุขภาพ
Symposium 11 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่สากล

Symposium 1
“ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์”
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง Phoenix 1-2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ

ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
กรมการแพทย์
ผู้อำนวยการกองระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
สรุปการเสวนา

การใช้กัญชาทางการแพทย์ เป็นเรื่องที่ทันสมัยและเป็นที่น่าสนใจ เราจะใช้กัญชาในทางการแพทย์
แผนปัจจุบันอย่างไร เพื่อให้ได้ประโยชน์และก่อให้เกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุด หากมีข้อควรระวังหรือข้อห้าม
ใช้ เราควรจะมีการระมัดระวังอย่างไร และเราควรจะมีแนวทางในการใช้ให้ปลอดภัยอย่างไรบ้าง ปัจจุบันนี้
จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางวิชาการเริม่ มีการเผยแพร่ออกมาเรือ่ ย ๆ ว่ามีการสนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์ เราเคยได้ยินว่าประเทศอิสราเอลมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์ของอิสราเอล สถาบันทาง
การแพทย์ของเราเป็นอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไร มีความเหมือนและคล้ายคลึงกับของต่างประเทศ
หรือไม่ และมีก ารดำเนินการอะไรไปบ้าง นอกจากนี้ส ถานการณ์ก ัญ ชาของประเทศเราเป็นอย่างไร
ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า มุมมองทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนไทยอาจจะ
มองในเรื่องของผลิตภัณฑ์กัญชาไม่เหมือนกัน
นพ.ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล
ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 กัญชาถูกประกาศว่าเป็น พรบ.ยาเสพติด ในปัจจุบันนี้พอเริ่มจะมีนโยบาย
ต่าง ๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกัญชา ทำให้เริ่มเล็งเห็นประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์ หรือเรื่อง
เศรษฐกิจไปใน เริ่มมีนโยบายลงไป เริ่มมีการสนับสนุนว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ดูอะไรที่เป็นประโยชน์ แต่
ขาดตัวกลางที่จะเชื่อมโยงต่าง ๆ เฉพาะในหน่วยงานทางสาธารณสุข อีกทั้งยังมีส่วนของมหาวิท ยาลัย
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เอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสถาบันกัญ ชาเมื่อเดือนพฤศจิก ายนปี พ.ศ. 2562
โดยแบ่งภารกิจออกเป็นดังนี้
ข้อ 1 คือ ประสานงานต่าง ๆ เพื่อดูว่าอันไหนของหน่วยงานของกรมต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายเป็นอย่างไร มีความซ้ำซ้อนกันหรือสามารถบูรณาการร่วมกันได้หรือไม่ ทั้งในเรื่องของการปลูก
การใช้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้เป็นเรื่องของการประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของสาธารณสุขทั้งในส่วนกระทรวงและนอกกระทรวง
ข้อ 2 คือ การติดตามนโยบายต่าง ๆ รวมถึง การเอามาประเมิน นำไปสู่ก ารวิเ ครา ะห์เ พื่อทำ
ยุทธศาสตร์เสนอผู้บริหารว่า ควรจะไปในช่องไหนบ้างในอนาคต มีตรงไหนบ้างที่เป็นอุปสรรค
ข้อ 3 คือ เรื่องการวิจัย เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง จะต้องไปจับคู่ความร่วมมือต่าง ๆ ว่าหลังจากมี
ประเด็นอย่างนี้ ควรจะต้องไปสู่ผ ลการวิจ ัยอย่างไรบ้าง นอกจากนั้นจะเป็นน โยบายเล็ก ๆ น้อย ๆ
ตามนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สำหรับสถานการณ์กัญชาของประเทศไทยสามารถแบ่งหลัก ๆ ออกมาเป็น 3 - 4 ส่วน คือ การเข้า
มาของกัญชาทางการแพทย์ ข้อมูลของกัญชาส่วนที่เอามาผลิตเป็นยา ในประเทศเรามีแหล่งผลิตอยู่ 2 แหล่ง
คือ ขององค์การเภสัชกรรม ที่พ ยายามจะควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ ออกมาเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่แบ่งตาม
สาระสำคัญต่าง ๆ ว่าตัวไหนเด่น ส่วนที่สองคือ ตำรับที่มีมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งมีมากกว่า 200
ตำรับ แต่บางตำรับมีความซ้ำซ้อน เขาจึงคัดรวมเหลืออยู่ประมาณ 90 กว่าตำรับ และนำมาสรุปจนเหลือ
16 ตำรับ เรียกว่า 16 ตำรับของยาแพทย์แผนไทย อีกส่วนหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในลักษณะเหล่านี้ แต่เป็นภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่เขาเรียบเรียงกันมาว่า เขาทำกันมานานแล้ว จะเป็นสูตรพื้นบ้านที่มีจดทะเบียนยาไปแล้ว เช่น
น้ำมันเดชา และอาจจะมีของคนอื่นตามมาอีก ซึ่งเขามีอยู่แล้ว เพียงแต่เอามาจดทะเบียนและพยายามทำให้
มีความปลอดภัย จดเป็นสูตรเพื่อใช้ในการรักษา ส่วนสถานการณ์อื่น ๆ ที่เราเห็นของเมืองนอก ในบ้านเรา
จริง ๆ ยังไม่ได้เกิด เช่น ใน คุกกี้ เจลลี่ สบู่ เป็นอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจาก 3 ส่วนที่พูดมา
จะเห็นได้ว่า สถาบันกัญชาจะทำหน้าที่ควบคุม ดูแล ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผน
ไทย แต่จะมีความแตกต่างกันคือการแพทย์แผนไทยจะเป็นการดูในเรื่องของยาตำรับ แต่แผนปัจจุบันต้องรู้
ว่ า ประกอบไปด้ ว ยสารสำคั ญ อะไร ดั ง ที ่ ท ราบอยู ่ แ ล้ ว ว่ า กั ญ ชาทางการแพทย์ จ ะมี ส าร
Tetrahydrocannabinol หรือ THC เด่น และสาร Cannabidiol หรือ CBD เด่น เวลาสกัดสารสำคัญ ไม่ใช่
เอามาแค่ THC หรือ CBD มาผสมกัน 1 ต่อ 1 แต่ความเป็นจริงแล้วเขาเอาสารสกัดทั้งหมด แต่สายพันธุ์นี้
THC เด่น เขาก็บอกว่า THC เด่น แต่ความเป็นจริงแล้ว ก็มีสารอื่น ๆ อยู่ข้างในเหมือนกัน
ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
CBD มีความสำคัญในการนำมาใช้รักษาโรคผู้ป่วยลมชัก ในต่างประเทศมียาที่ออกมาขึ้นทะเบียน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี CBD สูง ในการรักษาอาจารย์อาภาศรีพอจะให้ข้อมูลได้ไหมว่า เรื่องการรักษาเด็กลมชักที่
เขาใช้สารสกัดจากกัญชา ที่มี CBD สูงในต่างประเทศ มีความเป็นมาอย่างไร
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พญ.อาภาศรี ลุสวัสดิ์
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
ขอยกเป็นกรณีศึก ษา มีเ ด็ก ที่มีอาการชักแบบนี้ เวลานั่ง เฉย ๆ จะมีอาการเหมือนผงกศีรษะ
ติดต่อกัน 7-8 ครั้ง บางครั้งจะล้มลงไป และบางครั้งจะถึงขั้นศีรษะโขก พอมีอาการชักแบบนี้ต่อไปจะ
ควบคุมยากมาก ๆ เรียกว่า Drop Attack หรือ Drop Seizure ซึ่งในคำนิยามของต่างประเทศ หมายถึง
การชักที่มีอาการศีรษะผงกหรือตัวเกร็งแล้วทำให้เกิดการล้มลงไป พวกนี้เป็นอาการชักที่รุนแรงในโรคลมชัก
เรียกว่า Lennox-Gastaut เลยมีการทำวิจัยในต่างประเทศ มีการรายงานในปี 2018 ของวารสาร New
England Journal บอกว่ า กลุ ่ ม Lennox-Gastaut สามารถใช้ CBD รั ก ษาอาการ Drop Seizure ได้
ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมาก เพราะโรคลมชักชนิดนี้ รักษายากมาก และมักจะผ่านยามาหลายๆ ชนิด
ทำให้จึงเป็นความหวังของคนไข้กลุ่มนี้ ในต่างประเทศมีการแนะนำให้ใช้ CBD ในกลุ่มที่เป็น Drop Seizure
ชัดเจน แต่ที่น่าสนใจคือ กรณีศึกษารายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาวะ Drop Seizure สามารถใช้ได้อีกหรือไม่ ทำให้มี
การศึกษามากในภาวะแบบอื่น ๆ แต่การใช้สาร CBD สำหรับภาวะ Drop Seizure ถูกยอมรับแล้วอย่าง
เป็นสากลในต่างประเทศ
หากเราจะใช้ยาจากสารสกัดกัญชาในการรักษาโรคลมชักในเด็ก เราจำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือ
กับสมาคมแพทย์กุมารประสาทวิทยา ว่าควรจะวางแนวทางอย่างไรในประเทศไทย เพียงแต่กำหนดเงื่อนไข
ที่ว่า กัญชาที่ผลิตในประเทศไทยจำเป็นต้องการใช้รักษาผ่านช่องทางพิเศษ ที่เรียกว่า Special Access
Scheme(SAS) คือการใช้ยาที่คณะกรรมการองค์การอาหารและยายัง ไม่ได้ลงทะเบียนหรือจดทะเบียนให้
คนไข้ทุกคนต้องเซ็นและเข้าใจว่ายาตัวนี้ ยังไม่ได้รับรองผลข้างเคียงหรือประสิทธิผล 100% หลังจากคนไข้
ยอมรับแล้ว เราถึงจะนำคนไข้มาเริ่มการรักษา ขนาดยารับประทานจะขึ้นกับสารสกัด CBD ที่อ้างอิงตาม
ต่างประเทศ โดยเริ่มจาก 5 มก./กก./วัน สิ่งสำคัญคือเราจะต้องติดตามผลข้างเคียงของคนไข้ ผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติก ารเพื่อป้องกันสิ่งที่อาจจะคาดไม่ถึง แล้วถ้ารัก ษาคนไข้ไม่ได้ผ ลจริง ๆ สุดท้าย เรา
จำเป็นต้องมีวิธีการลดยาหรือหยุดยาด้วย ส่วนเรื่องของ THC เนื่องจากมีรายงานการเพิ่มปัญหาทางด้านจิต
เวช อาจจะทำให้เด็กสติปัญญาช้าลง ในต่างประเทศจะมีการแนะนำว่าให้ใช้ในขนาดยาต่ำ ๆ สำหรับใน
ประเทศไทยที่เรายอมรับ คืออัตราส่วน CBD:THC > 20:1 ดัง นั้นสิ่ง สำคัญคือเราจำเป็นต้องรู้สัดส่วน
CBD: THC เ พ ื ่ อ คำ น วณขน า ด ย า ไม ่ ใ ห้ ได ้ รั บ THC เ ก ิ น แล ะ ย ั ง คง CBD ส า ม า ร ถควบคุ ม
การชักได้
นี่อยู่ในช่วงแรกของการใช้ยาที่ผลิตในประเทศไทย เราจึงต้องวางวิธีการใช้ หลังจากที่เรามีการ
รักษาคนไข้ไปเรื่อย ๆ น่าจะต้องมีการปรับต่อไป นี่เป็นข้อกำหนด ข้อบ่งชี้ และข้อควรระวัง และมีการ
กำหนดข้อบ่งชี้เพื่อให้ใช้สำหรับคนไข้ที่เป็นโรคลมชักรักษายาก (คือประมาณ 70% ของคนไข้สามารถรักษา
ได้ด้วยยาอย่างน้อย 2 ตัว) รวมถึงคนไข้ที่ใช้ยากันชักแบบแผนปัจจุบันทั้งหมดแล้วไม่สามารถควบคุมอาการ
ได้ จึงจำเป็นต้องเริ่มมาใช้ CBD ที่ใช้อยู่ และในการศึกษานั้นเราจึงขอให้กุมารแพทย์ประสาทวิทยาเป็นคน
ติดตามประเมินคนไข้กลุ่มนี้ เพราะแพทย์มีความชำนาญในการดูแลรักษาโรคลมชัก และข้อควรระวังหนึ่งที่
เรากังวลคือ เรื่องของโรคจิตเภท คนไข้ที่มีภาวะตับไม่ดีซึ่งอาจมีโอกาสมีปัญหาเรื่องตับอักเสบได้
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สรุปว่า การใช้ยาในเด็กที่รัก ษาโรคลมชักด้วย CBD ควรเริ่มยาที่ขนาดยาต่ำ ๆ จะสามารถลด
อาการชักได้ แต่ไม่ได้ทั้งหมดทุกชนิด ขนาดยาที่ใช้อยู่ที่ 4 มก./กก. แต่ในต่างประเทศสามารถใช้ได้ถึง 2025 มก./กก./วัน แล้วพบว่ามีผลข้างเคียงมาก ดังนั้นการใช้ขนาดยาต่ำก็ทำให้ผลข้างเคียงน้อยแต่ยังสามารถ
ควบคุม อาการชัก ได้ แสดงว่ ายาจากกัญ ชาสามารถใช้ในขนาดยาต่ำได้ท ี่ส ำคัญ เกิดผลข้างเคียงน้อย
ผลข้างเคียงคือง่วงนอน พฤติกรรมเปลี่ยน และเบื่ออาหาร แต่ทั้งนี้ยังสามารถคุมอาการชักได้เหมือนกัน
ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
เรื่องเกี่ยวกับกัญชากับการรักษามะเร็ง เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจของวงการสาธารณสุข
และภาคประชาชนเป็นอย่างมาก สารสกัดกัญชากับมะเร็งมีผลแค่ไหน แล้วเราควรจะใช้สารสกัดกัญชาใน
ผู้ป่วยมะเร็งในรูปแบบอย่างไร
นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์
การใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันพบปัญหา 2 ด้านเกี่ยวกับความคิดเห็นทางสังคม กลุ่มหนึ่ง
เห็นด้วยว่าสมควรใช้ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งด้านการแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่เห็นด้วยทำให้มีการรายงานออกมาขัดแย้ง
กัน ดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะเชื่อมโยงกับสิ่งทีเ่ ป็นความสับสนในสังคม กับภาพของการรักษาในปัจจุบนั ที่จะทำ
ให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ขึ้นมา ซึ่ง ณ ตอนนี้ มีโครงการอยู่ 2 แบบ โครงการแรกคือการประเมินคนไข้มะเร็งระยะ
สุดท้ายกับการใช้สารสกัดกัญชา ผู้ป่วยกลุ่มนี้เราพบว่า 1 ปี อย่างน้อย 70,000 คนในประเทศไทยที่จะเข้าสู่
ภาวการณ์รักษาประคับประคองจากมะเร็งระยะสุดท้าย เราต้องการทราบว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยกลุ่มนี้เป็น
อย่างไร และถ้าใช้กัญชาแล้ว จะต้องมีการระมัดระวังอะไรเรื่องการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ ส่วนอีกโครงการ คือ กลุ่มที่
การรักษาปัจจุบันยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ หรือการเข้าไม่ถึงการรักษาแผนปัจจุบัน จึงเป็นโครงการประเมิน
ว่า ถ้าเราจะมาใช้กัญชาในการรักษาโรคมะเร็งในอนาคต มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ในกลุ่มแรก คนไข้ที่รักษาแบบประคับประคอง เราทำเป็น 2 แบบ แบบหนึ่ง เป็นช่วงแรก ๆ ที่องค์การ
เภสัชกรรมเพิ่งออกยาสารสกัดจากกัญชาซึ่งถือเป็นยาใหม่ในไทย จึงต้องทำโครงการวิจัยแบบระมัดระวังมาก คือ
คนไข้ทุกคนที่เข้าโครงการต้องนอนโรงพยาบาลทุกราย มีการมอนิเตอร์ สังเกตอาการตลอดในช่วง 10 วันที่นอน
โรงพยาบาล แล้วค่อยเพิ่มขนาดยา เพื่อให้เราทราบชัดเจนว่า ควรให้ยาขนาดเท่าไหร่ กี่วัน และต้องระมัดระวังเรื่อง
อะไรบ้างเพราะมีการรายงานว่ากัญชาอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้ ซึ่งในช่วงแรกเราจะใช้สารสกัดกัญชาที่
ทราบสัดส่วนแน่นอน โดยใช้ 1:1 แล้วใช้ขนาดประมาณ 1-3 มก./วัน คือ 1 หยด มีความแรง 1 มก. เริ่มจาก 1 หยด
พบว่าคนไข้กลุ่มนี้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และที่เห็นเด่นชัด คือ 3 กลุ่ม ได้แก่
อาการปวดของคนไข้กลุ่มหนึ่งประมาณ 60% ดีขึ้น
กลุ่มคนไข้ที่เบื่ออาหาร ซึ่งแยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คนไข้ที่ มีภาวะเบื่ออาหารมาก่อนที่จะให้การดูแลรักษา
และอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้บ่นว่าเบื่ออาหาร ใน 2 กลุ่มนี้ จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มที่เบื่ออาหาร อาการไม่ค่อยดีขึ้น
แต่กลุ่มที่ไม่เคยแจ้งว่าเบื่ออาหาร ปรากฏว่าสามารถรับประทานอาหารได้มากขึ้น
กลุ่มที่ 3 คือ อาการนอนไม่หลับ พอใช้สารสกัดกัญชาไปแล้วพบว่านอนหลับดีขึ้น
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อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องผลข้างเคียง เราพบว่า 1 รายหรือประมาณ 8% ในกลุ่ม
แรกของผู้ที่เข้ารับการรักษาในสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่ามีอาการหลอนประสาท เห็นผี แพทย์ผู้รักษาจึง
ทำการหยุดยา ปรากฎว่าอาการเหล่านี้หายไป นี่เป็นหนึ่งในข้อที่พึงระมัดระวัง อีกประเด็นที่พบ ได้แก่
คนไข้ที่มีภาวะทางสมอง แล้วใช้สารสกัดกัญชา พบว่ายิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น แต่พอหยุดให้สารสกัดจาก
กัญชาแล้วอาการหลอนประสาทหายไป จึงสันนิษฐานได้ว่าอาการที่คนไข้ประสาทหลอน ไม่ได้เกิดจากเนื้อ
งอกในสมอง แต่เนื้องอกในสมองทำให้ไวขึ้นในการเกิดภาวะแทรกซ้อน
หลังจากนั้น จึงเปิดคลินิกทดสอบ เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนไข้มาอยู่โรงพยาบาลตลอด จึงเป็น
ที่ ม าของโครงการที่ 2 เป็นโครงการประเมินในชีวิตจริงว่าจะทำอย่างไร เปิดเป็นรูปแบบของคลินิกที่
ให้บริการรักษาด้วยกัญชา มีการรับลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ แต่มาติดช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
พอดี เราจึงคัดกรองก่อนว่าคนไข้มีข้อห้ามใช้หรือไม่ อย่างไร เพราะสารสกัดกัญชาไม่ใช่เหมาะกับทุกรายที่
เข้ามารับการรักษา คนไข้ที่รับการรักษาจะได้รับยาในขนาดต่ำ 1.2 มก./วัน คือ 1 หยดของที่องค์การเภสัช
กรรมผลิตเท่ากับ 0.5 มก. ของ THC คือใช้ประมาณ 2-3 หยด สูงสุดไม่เกิน 10 หยดต่อวันคือ 5 มก. แต่
เฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 1 มก. หรือ 2-3 หยดเท่านั้น หลังจากนั้นมีการติดตาม วิเคราะห์ว่าคุณภาพชีวิตในมิ ติ
ต่าง ๆ พบว่ากลุ่มนี้คุณภาพชีวิตส่วนใหญ่ดีขึ้น คนไข้ประมาณครึ่งหนึ่งมีอาการปวดลดลง ภาวะความอยาก
อาหารเป็นไปในทางดีขึ้น และการนอนหลับในผู้ป่วย 2 ใน 3 จะนอนหลับดีขึ้น ตามลำดับ
ภาวะแทรกซ้อนพบว่าประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะแทรกซ้อน แต่ไม่รุนแรงถ้าใช้ใน
ขนาดต่ำ กล่าวโดยสรุป ใช้ได้ในกรณีเพิ่มคุณภาพชีวิต อย่างไรตาม ต้องระมัดระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อน
รุนแรงได้
ดร.นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
ในฐานะตัวแทนจากกรมสุขภาพจิต มีการใช้สารสกัดกัญชาอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเน้นที่
การแพทย์แผนปัจจุบันใช้แล้ว อะไรคือข้อพึงระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรค
ทางด้านจิตเวช
นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสุขภาพจิต คือ การรณรงค์ว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยไม่ให้เกิด
ผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อจิตเวช เกิดคำถามว่าที่ว่าการใช้สารจากกัญชาทำให้ป่วยทางจิตหรือไม่อย่างไร
แล้วเราสามารถใช้กัญชาในเรื่องการรักษาสุขภาพจิตได้หรือไม่อย่างไร เป็นคำถามเหมือนกัน
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การใช้สารจากกัญชาในภาพรวม ส่วนใหญ่เราจะกังวล คือสารสกัด THC ซึ่งเป็นตัวที่มีประเด็นมาก
ที่สุด นอกจากนี้คือมีการเอาเรื่องของสารสกัด CBD เอาไปใช้กับตัวโรคที่สำคัญจริง ๆ คือโรควิตกกังวล
เริ่มมีการนำ CBD มาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ และพบว่า ผลการรักษาค่อนข้างดี คือลดอาการวิตกกังวลได้ และ
ผลข้างเคียงไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ สารสกัดจากกัญชายังนำมาใช้ในการรักษา PTSD หรือ PostTraumatic Stress Disorder โรคนี้ยังไม่มียาที่รัก ษาได้เลย สารสกัดกัญชา CBD ในขนาดปริมาณหนึ่ง
ซึ่งขนาดยาที่ไม่สูงมากสามารถนำมาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหานี้ได้ โดยเฉพาะอาจจะลดเรื่องฝันร้าย
ทำให้อาการของผู้ป่วยปกติดีขึ้น
ปัจจุบันมีการใช้สาร CBD ในการรักษาโรคจิตเภทเยอะขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีการสนับสนุน
การใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเนื่องจากปัญหาของการใช้ ทำให้ต้องตั้งคำถามอีกข้อ
หนึ่งคือ ถ้าใช้แล้วเทียบกับยาที่รักษาโรคในปัจจุบัน พบว่า CBD ที่ใช้ต้องใช้สูงมากถึง 600 มก./วัน ซึ่ง
ค่อนข้างแพง ในทางตรงกันข้ามสำหรับโรคซึมเศร้า ณ ปัจจุบัน ยังไม่แนะนำให้ใช้กัญชาหรือสารสกัดจาก
กัญชาในการรักษา อาจจะทำให้อาการของผู้ปว่ ยโรคซึมเศร้าเลวลง โดยเฉพาะสารกลุ่ม THC อาจจะนำไปสู่
กระบวนการที่เกี่ยวกับปัญหาของความคิดฆ่าตัวตายด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องกังวลเกี่ยวกับผู้ป่วยกลุ่มนี้
ขณะนี้ กรมสุขภาพจิตเรากำลังทำการศึกษาวิจัย เรื่องการใช้สารสกัดกัญชา โดยใช้ CBD ร่วมกับ
THC ในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยเฉพาะกลุ่มอัลไซเมอร์ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสมองเสื่อมที่จะมี
พยาธิสภาพแย่ลงเรื่อย ๆ แต่ในขณะเดียวกันผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการทางด้านพฤติกรรมและอาการทางจิตที่
ผิดปกติ เช่น กระวนกระวาย วุ่นวาย เดือดร้อน และค่อนข้างรุนแรง ผู้ป่วยบางส่วนที่มีอาการนี้ เราพบว่า
สามารถใช้สาร THC ได้ และมีการตอบสนองดี อาการต่าง ๆ ค่อนข้างจะดีขึ้น นี่เป็นกระบวนการที่กำลัง
เก็บข้อมูลอยู่ แต่หยุดไปเพราะโควิด
ในการใช้กัญชากับอาการทางจิต ถ้าในกรณีการใช้กัญชาแบบผสมผสาน หรือกลุ่มที่ใช้สารสกัด
THC ควรระวัง โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรือ ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับ THC ร่วมกับ CBD ให้ระวังไว้
ก่อนเลยว่า เขาใช้ยาได้ถูกต้องหรือเปล่า ถ้าเกิน 5 มก. ขึ้นไป โอกาสที่จะเกิดปัญหากับอาการทางด้านจิต
เวชอาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะวิตกกังวล เช่น มีอาการหายใจไม่ออก ไม่อิ่ม
กระวนกระวาย ส่วนใหญ่จะเป็นอาการหลอนทีเ่ ราจะพบเยอะที่สดุ กลุ่มนี้จะนำไปสู่การเข้าห้องฉุกเฉินเยอะ
มากในระยะแรก
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากการวินิจฉัยว่าเป็นการใช้กัญชา
แล้วมีอาการทางจิต พบว่าในภาพรวม ช่วง COVID-19 น้อยลงทั้งหมด พบว่าคนกลุ่มที่มีปัญหาคือกลุ่มคน
ใช้อายุน้อย อายุที่พบได้เยอะคืออายุช่วง 20-25 ปี กลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มวัยรุ่น แต่กลุ่มที่อายุน้อย
กว่า 25 ปี ยังสามารถให้ได้ แต่ต้องมีการให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจ รวมทั้งมีเรื่องของการ
ติดตามผลระยะยาวด้วย
การใช้สารสกัดกัญชามีผลทำให้เกิดอาการโรคจิตเรื้อรังหรือ ไม่ ต้องบอกว่าระยะยาวเรายังบอก
ไม่ได้ ต้องเก็บข้อมูลระยะยาว ถ้าไปทบทวนวรรณกรรม จะพบว่าค่าเฉลี่ยของการใช้กัญชาในระยะแรกไป
จนถึงประมาณ 6 ปี Onset ของการเกิดอาการทางจิต ค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 6 ปี เกิดได้ตั้งแต่ 6 เดือน
จนถึง 10 ปี แต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6 ปี ต้องบอกว่าไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายที่สาร THC จะทำให้เกิดอาการโรคจิตเรือ้ รัง
แต่คงต้องดูด้ดว้ ยว่า เขามีประวัติครอบครัวหรือเปล่าที่มีโรคทางจิตเภท เราพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง
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กรรมพันธุ์ และเรากำลังศึกษาอยู่ มียีนบางตัวที่เกี่ยวข้อง ถ้าถูกกระตุ้นโดยจากสารสกัดกัญชา THC อาจจะ
ทำให้มีอาการโรคจิตเรื้อรังได้ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาคือ การให้ทำปรึกษาก่อนการรักษา ต้องแจ้งผู้ป่วยและ
ญาติก่อนว่าถ้าให้ไปมีโอกาสจะเกิดอะไรบ้าง จะต้องระวังอะไรบ้าง ในระหว่างที่ ได้รับกัญชา ต้องติดตาม
อาจจะติดตามระยะยาวโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้น้ำมัน THC ที่โดดเด่น และระวังเรื่องความเสี่ยงอย่างที่บอกคือ
อายุน้อย ใช้เยอะ ใช้นาน อาจจำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษ และประวัติกรรมพันธุ์ในครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
ช่วงคำถาม – คำตอบ
คำถาม ขอสอบถามเป็นภาพรวมเด็กลมชัก เมื่อใช้ยาหลายขนานกับใช้ CBD แล้วอาการดีขึ้น 50-60%
ถ้าใช้ยาในทางแผนปัจจุบันเป็นระยะเวลานานแล้ว สารตกค้างที่สะสมจากการใช้ยา เราควรจะแนะนำ
ประชาชนอย่างไร
คำตอบ โดยปกติเ วลาดูแลผู้ป ่วยโรคลมชั ก ถ้าเราดูแลกันนาน ๆ เราจะมีก ารติดตามผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการอยู่แล้ว สมมุติให้ยา 3 ชนิด แล้วเรารู้ว่ายาตัวนี้อาจจะทำให้เ กิดตับมีปัญหา เราจะประเมิน
เรื่องตับ เรื่องเม็ดเลือดเป็นประจำปี ปีละ 2 ครั้ง ถ้าผลทางห้องปฏิบัติการปกติ แพทย์ก็จะให้รับประทานยา
ขนาดเดิม แต่ถ้าเกิดเราใช้ยาไประยะหนึ่ง แล้ว CBD ได้ผล เราจะพยายามลดยาเดิมลง เนื่องจากจะได้ลด
ผลข้างเคียงของยาแผนปัจจุบัน มีอยู่รายหนึ่งที่สามารถลดยาจนเหลือ CBD ตัวเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ ผู้ป่วย
แต่ละคน และแพทย์แต่ละท่านอาจจะแนวการการวินิจฉัยไม่เหมือนกัน
คำถาม ถ้ามีใช้ยาแผนปัจจุบันหลายตัว แล้วใช้ CBD ถ้าหากเราสามารถลดยาได้ยิ่งดีถ้าลดยาลงจนกระทั่ง
เหลือ CBD ตัวเดียวยิ่งดีใหญ่เลย แล้วความเป็นพิษของยาต่าง ๆ อาจจะไม่เกิดขึ้น เพราะถูกขับออกไปเรื่อย
ๆ จนกระทั่งหมดไป อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องมียาบางตัวที่ใช้ควบคู่กันไปด้วย เพราะคงไม่ใช่ใช้ตัวเดียวแล้ว
ได้ผลใช่หรือไม่
คำตอบ โรคกลุ่มนี้คุมยากมาก การจะให้เหลือตัวเดียว ยากมาก โดยหลักการที่เจอ ประมาณ 3 ชนิดที่ใช้
เราจะพยายามลดให้น้อยที่สุด จริง ๆ ดีที่สุด ถ้าผู้ป่วยคนนั้นสามารถผ่าตัดโรคลมชักได้ ผู้ป่วยเคยใช้ยาอยู่
5 ชนิด แล้วหยุดชักได้ เราลดยาจนเกือบหมดเลย ผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคลมชักรักษายาก แนะนำให้ไปผ่าตัด
ก่อน ถ้าผ่าตัดได้ ยาก็ไม่ต้องใช้ CBD เป็นทางเลือกของการรักษาโรคลมชักรักษายากที่ผา่ ตัดไม่ได้ การผ่าตัด
เป็นอย่างแรกที่ต้องคิดถึง ถ้าผ่าตัด ได้ก็ไม่ต้องใช้ยาอีกตลอดชีวิต เท่าที่เรารักษามีหลายรายที่เปลี่ยนชีวิต
ผู้ป่วยไปเลย ต้องประเมินก่อนที่จะเลือกใช้ยา ว่าผู้ป่วยต่อไปในอนาคตต้องใช้ตลอดชีวิต ภาระของเขาคือ
อะไร ยาจะมีให้ใช้หรือเปล่า เป็นสิ่งสำคัญ และในเรื่องอย่างอื่น ๆ ด้วย ในสังคมเศรษฐกิจของเขาอีกหลาย
อย่าง เพราะเวลาเราดูแลผู้ป่วยคนหนึ่ง ต้องดูแลยาว บางคนดูแลกัน 20-30 ปี
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คำถาม การใช้ส ารสกัดกัญชา ควรใช้ก ับ คนที่ผ่าตัดไม่ได้และต้องใช้ไปตลอดชีวิต แค่คุม อาการชักได้
มากกว่า 50% เท่านั้น แต่ถ้าผ่าตัดได้ ไม่ชักอีกเลย ใช่หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ การหยุดชักในผู้ป่วยที่ผ่าตัดพบว่าประมาณ 50-70% สามารถหยุดยาได้เลย และสามารถกลับมาใช้
ชีวิตปกติ ทำงานได้ตามปกติ แต่การใช้ยากันชัก เราคุมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือไม่ชักมากเกินไป
คำถาม ถ้าเรามีสมุนไพรแต่เราไม่มีเครื่องสกัด แล้วเราจะต้มรับประทาน เราควรรับประทานอย่างไร ต้ม
อย่างไร ปริมาณเท่าไหร่ รับประทานช่วงไหน
คำตอบ โรคที่จะเลือกใช้ อาจจะต้องคิดว่าโรคลักษณะแบบไหน ถ้าเกิดมีปัญหาจากกัญชาแล้วจะอันตราย
หรือเปล่า ตัวอย่างเช่น โรคลมชัก เป็นโรคที่ความเข้มข้นของยามีผลจากการรักษามาก ๆ แล้วยาที่เราให้แต่
ละล็อต สามารถคงสัดส่วนที่เหมาะสมกับสมองผู้ป่วยหรือไม่ ถ้าเป็นโรคลมชักไม่ควรให้ต้มเอง ถ้าต้มเอง
แล้วเราคำนวณสัดส่วนยาไม่ได้ แต่ถ้าเป็นโรคที่ใช้เป็นพัก ๆ เช่น นอนไม่หลับ กินเป็นพัก ๆ อาจจะไม่ค่อยมี
ปัญหามาก วันนี้รับประทานขนาดยาเท่านี้ นอนไม่หลับไม่เป็นไร วันพรุ่งนี้เราสามารถเพิ่มขนาดยาได้ ลด
ขนาดยาได้ หยุดได้ อาจจะไม่อันตราย ผลข้างเคียงจากการที่เรากินยาหรือหยุดยา ถ้าโรคที่เราเป็น ต้องใช้
ความคงตัวของการที่จะคุมให้ระดับของยาคงที่ ก็ไม่แนะนำให้ต้มสมุนไพรรับประทานเอง
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เอกสารวิชาการหลัก (Position Paper)
ประโยชน์และผลข้างเคียงจากการใช้กัญชาทางการแพทย์
ดร.นายแพทย์อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ
ที่ปรึกษากรมการแพทย์
เรืออากาศเอกนายแพทย์สมชาย ธนะสิทธิชยั
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์

1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กุมภาพันธ์
2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือ
ส่งออกยาเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชาและกระท่อม) ยกเว้นในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
การแพทย์ การรักษาผู้ป่วยหรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตาม กัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้
โทษประเภทที่ 5 เนื่องจากกัญชามีสารสำคัญในกลุ่ม cannabinoids ที่ส ่งผลต่อจิตประสาท คือ THC
(delta-9-tetrahydrocannabinol) อย่างไรก็ตาม สาร THC ก็มีประโยชน์ทางด้านการแพทย์เช่นเดียวกัน
ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงผ่อนปรนให้นำมาใช้ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้ ข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบนั
พบว่าสารประกอบที่ได้จากการสกัดกัญชามีเป็นจำนวนมาก กลไกการออกฤทธิ์ในร่างกายมีความแตกต่าง
กัน
การแพทย์แผนปัจจุบันพิจารณาการออกฤทธิ์ของสาร cannabinoids ต่อระบบในร่างกายเป็น
สำคัญ โดยมิได้เน้นที่พืชกัญชา ปัจจุบันสาร cannabinoids จำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. Endocannabinoids เป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นได้ เมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะที่ถูกคุกคาม
อาทิ ปวด เครียด ร่างกายจะหลั่งสารเหล่านี้ออกมาเพื่อปรับให้ร่างกายสู่สภาวะสมดุลและทนต่อสภาวะที่
ถู ก คุ ก คามได้ เมื ่ อ ร่ า งกายถู ก กระตุ ้ น ให้ ห ลั ่ ง endocannabinoids จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผ่ อ นคลาย
ลืม สงบ อยากรับประทานอาหาร หากสิ่งคุกคามมีมากเกินกว่าที่ร่างกายสามารถจัดการได้ จะเข้าสู่ภาวะ
เจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อไป ลักษณะที่สำคัญของ endocannabinoids คือร่างกายจะสร้าง
ตามความต้ อ งการของร่ า งกาย และจะสลายไปอย่ า งรวดเร็ ว ในสภาวะที ่ ร ่ า งกายเป็ น ปรกติ ดี
endocannabinoids จะไม่ถูกสร้าง หรือสร้างน้อยมาก
2. Phytocannabinoids เป็นสาร cannabinoids ที่ได้จากพืชกัญ ชา มีสารหลายชนิด ที่
ออกฤทธิ์และไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รวมถึงสารอื่น ๆ อาทิ สารที่ให้กลิ่นซึ่งแตกต่างกันตามสายพันธุ์
กัญชา แต่สารสำคัญๆ คือ THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) และ CBD (cannabidiol) โดย THC
ออกฤทธิ์โดยจับกับ CB1 และ CB2 receptor ในระบบประสาท ช่วยลดอาการปวด คลื่นไส้อาเจียน กระตุ้น
ความอยากอาหาร แต่มีข้อพึงระวัง คือ THC อาจทำให้เกิดผลต่อ จิตประสาท ส่วน CBD ไม่จับกับ CB1
receptor จึ ง ไม่ ท ำให้ เ กิ ด อาการทางจิ ต CBD และมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ใ นการแก้ ป วด ต้ า นการอั ก เสบ
ต้านอาการชัก ลดอาการเกร็ง เป็นต้น
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3. Synthetic cannabinoids ได้ แ ก่ สารสั ง เคราะห์ THC ที ่ ม ี โ ครงสร้ า งเหมือ น THC
ที่ได้จากพืชกัญชา จึงมีคุณสมบัติ และข้อพึงระวังที่เช่นเดียวกับ THC ที่ได้จากพืชกัญชา
ปัจจุบันสาร cannabinoids ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาในต่างประเทศ ได้แก่ epidiolex® (สาร
สกัด ชนิด CBD), Sativex® (nabiximol ที่ม ีอัตราส่ว น THC : CBD เป็น 1:1) และสารสังเคราะห์ THC
ได้แก่ dronabinol และ nabilone ทั้งนี้ ในประเทศไทยยังไม่มีผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ตากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น การนำมาใช้กับผู้ป่วยสามารถกระทำได้โดย 2 ลักษณะ
ได้แก่ การศึกษาวิจัย และการใช้รูปแบบการรักษากรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (ช่องทางพิเศษ)
ที่เรียกว่า SAS (special access scheme) โดยแพทย์ผู้สั่งใช้ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญ ชาทาง
การแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง และผ่านการขึ้นทะเบียนกับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้สั่งใช้สารสกัดกัญชาได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์กัญชาต้องผ่านการผลิต
ได้ตามมาตรฐาน และส่วนสำคัญได้แก่การลงนามยินยอมรับการรักษาอย่างเป็นรายลักษณ์อักษรของผู้ป่วย
หลักการใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์จากกัญชาทางการแพทย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำเป็นต้อ งพิจารณาความ
ปลอดภัย (safety) เป็นอันดับแรก นั่นคือสาร cannabinoids ที่จะนำมาใช้ต้องปราศจากสารพิษเจือปน
อาทิ สารโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง เป็นต้น และต้องทราบสารชนิดของสำคัญและอัตราส่วนที่ใช้ เพื่อให้แพทย์
ผู้สั่งใช้สามารถปรับขนาดยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องละเหมาะสม การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์
แผนปัจจุบันควรเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (good clinical practice; GCP) นั่นคือ มีแนวทาง
การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและทันตกรรม มีข้อมูลว่าควรใช้ในโรค/ ภาวะของ
โรคใดบ้าง และมีช่องทางให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา
การใช้กัญชาทางการแพทย์ไม่ควรเป็นทางเลือกแรกในการรักษา หากแต่ควรรักษาด้วยวิธีมาตรฐาน
แล้วใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควบรวมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วย การนำมาใช้ในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
อยู่บนพื้นฐานการแพทย์เชิงประจักษ์ (evidence-based medicine) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลเชิง ทาง
วิชาการ ประสบการณ์ทางคลินิกของแพทย์ รวมถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วย โดยการสั่ง
ใช้ควรเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์เป็นรายกรณี ประโยชน์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
สรุปได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา และมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจน ได้แก่
• ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัดชนิดปานกลางถึงรุนแรง สาร cannabinoids ที่ใช้จะเป็น
ชนิด THC กับ CBD ที่มีอัตราส่วน 1:1 และสาร THC เด่น
• โรคลมชักที่รักษายากในเด็ก และลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ใช้สารจากกัญชาชนิด CBD สูง หรือ
CBD: THC มากกว่า 20:1
• ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ใช้สารชนิด THC กับ CBD ที่มี
อัตราส่วน 1:1
• ภาวะปวดประสาทส่วนกลาง ใช้ชนิด THC กับ CBD ที่มีอัตราส่วน 1:1
• ภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วย AIDS ที่มีน้ำหนักตัวน้อย มีการศึกษาวิจันสนับสนุนว่า THC เด่น
ช่วยเพิ่มความอยากอาหาร และเพิ่มน้ำหนักตัวในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้
• การเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ข้อมูลการทดลองใช้ด้วย
THC กับ CBD ที่มีอัตราส่วน 1:1 ได้ผลดีในด้านลดอาการปวด นอนหลับได้ และเพิ่มความอยากอาหาร
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2. กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา และมีข้อมูลสนับสนุนยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ได้แก่
• โรคพร์กินสัน
• โรคอัลไซเมอร์
• โรควิตกกังวลไปทั่ว
• โรคปลอกประสาทอักเสบ
• โรคอื่น ๆ
3. กลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชาในอนาคต แต่ต้องผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยก่อน
ทั้งในหลอดทดลอง สัตว์ทดลอง รวมถึงวิจัยในคน ได้แก่
• โรคมะเร็งต่าง ๆ
• โรคอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่นำสารสกัดกัญชามาใช้ด้วยตนเอง ที่เรียกว่า “กัญชาใต้ดิน”
ซึ่งมีข้อพึงระวัง เนื่องจากไม่ทราบสิ่งเจือปนที่อาจเป็นอันตราย รวมถึงปริมาณสำคัญและอัตราส่ วนที่
นำมาใช้ ด้วยเหตุนี้ กรมการแพทย์จึงได้จัดทำคำแนะนำการใช้กัญชาความเสี่ยงต่ำในกรณีผู้ป่วยใช้ด้วย
ตนเอง (lower-risk cannabis use guidance)

คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา: กรณีผู้ป่วยใช้ด้วยตนเอง
(Lower-risk cannabis use guidance)
คำแนะนำนี้เป็นแนวทางสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้คำแนะนำผู้ป่วยที่ต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชาในการรักษาโรค หรือภาวะของโรคด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความเสี่ยงอันตราย
น้อยที่สุดจากผลข้างเคียงของการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่ว ยเป็นสำคัญ และ
มุ่งหวังให้ผู้ป่วยไม่ละทิ้งการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่มีอยู่ และคำแนะนำนี้มิใช่ข้อบังคับของการ
ปฏิบัติแต่อย่างใด
คำแนะนำ 1: ควรแนะนำให้ผู้ป่วยรักษาโรค หรืออาการของโรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ก่อน
การตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
คำแนะนำ 2: ไม่ควรเริ่มใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย (แนะนำให้ใช้กับผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป หรือ
ตามดุลยพินิจของแพทย์ ทั้งนี้ ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
คำแนะนำ 3: แนะนำให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่มีอัตราส่วน CBD:THC สูง (โดยที่ขนาด THC
ทั้งหมดที่ได้รับไม่ควรเกิน 30 mg ต่อวัน)
คำแนะนำ 4: แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้จากการสังเคราะห์
คำแนะนำ 5: ควรเลือกใช้วิธีที่ไม่ใช่การสูบกัญชาแบบเผาไหม้
คำแนะนำ 6: แนะนำไม่ให้สูบโดยการอัดเข้าไปในปอดหรือสูดเข้าไปลึกๆ แล้วกลั้นไว้
คำแนะนำ 7: แนะนำให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาด้วยความระมัดระวัง
คำแนะนำ 8: แนะนำให้งดการขับขี่ยานพาหนะหรือการทำงานกับเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา
คำแนะนำ 9: ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ในกรณีต่อไปนี้ ผู้ป่วยมีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางจิตเวช
ผู้ติดยาและสารเสพติดอื่น ๆ หรือหญิงตั้งครรภ์
คำแนะนำ 10: ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาเมื่อมีพฤติกรรมเสี่ยงหลายประการร่วมกัน
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ปัญหาและอุปสรรค
การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพกับผู้ป่วย ประกอบ
ไปด้วยหลายปัจจัยต่าง ๆ สิ่งที่ยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคการดำเนินการ อาทิ
1. แพทย์ผู้สั่งใช้ขาดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์กัญชาทั้งในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผ ล
เนื่องจากผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยา แต่เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่พัฒนามาจากสมุนไพร
อาจทำให้แพทย์ผู้สั่งใช้ไม่มั่นใจในประสิทธิผลของยา เนื่องจากยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับมากเพียงพอ
2. แพทย์กังวลใจเรื่องผลกระทบต่อจิตประสาทจากผลิตภัณฑ์ที่มี THC เด่น
3. ผลิตภัณฑ์กัญชาในอัตราส่วนต่าง ๆ ของ THC และ CBD ที่แพทย์มีความประสงค์ที่จะสัง่ ใช้ อาจ
มีไม่เพียงพอ เนื่องจากขั้นตอนการปลูก และการผลิต
4. ผู้ป่วยขาดความรู้และเข้าใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน อาทิ กัญชา
รักษาได้ทุกโรค กัญชารักษามะเร็งให้หายขาดได้ เป็นต้น
5. ราคาของผลิตภัณฑ์กัญชาที่ถูกกฎหมายภายในประเทศอาจสูงกว่ากัญชาที่ใต้ดิน
6. ผู้ป่วยคาดหวังในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในโรคต่าง ๆ แต่แพทย์อาจพิจารณาว่ายังไม่สมควรใช้
7. ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ เนื่องจากต้องพบแพทย์ที่คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์ ซึ่งยังมีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ หรือมีคลินิกในพื้นที่ แต่ไม่มีผลิตภัณฑ์กัญชาที่จะนำมาใช้
8. ระบบรองรับและส่งต่อหากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้อาจยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
9. ข้อมูลวิชาการและงานวิจัยสนับสนุนมีไม่เพียงพอในการใช้ในโรคต่าง ๆ

ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
ด้านเศรษฐกิจ
ต้นทุนของผู้ป่วยที่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์มีราคาสูง
• กว่าที่ผู้ป่วยหามาใช้เองจากใต้ดิน
ด้านสุขภาพ
•

ผู้ป่วยบางรายได้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์กัญชา
• ปฏิกิริยาระหว่างยากับสารสกัดกัญชา ที่อาจพบได้ ได้แก่ ยาโรคหัวใจ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ยาปฏิชีวนะ ยากันชัก ยาต้านภาวะซึมเศร้า เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มี THC อาจส่งผลต่อจิตประสาทได้
• ผู้ป่วยละเลยการรักษาตามมาตรฐานที่ควรได้รับ
ด้านสังคม
•

คนรอบข้างและสังคมได้รับเดือดร้อน
• การติดสารสกัดจากกัญชา
• อุบัติเหตุจราจร และการใช้เครื่องจักร
•
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การควบคุมและกำกับ ใช้สารสกัดกัญชาตามคำแนะนำและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี
ข้อแนะนำก่อนตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยเป็นพื้นฐานในการให้การยอมรับการรักษาพยาบาล แพทย์
ควรมั่นใจว่ามีความสัมพันธ์กับผู้ป่วยดีเพียงพอก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจทาง
การแพทย์และบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วย รวมถึงการประเมินผู้ป่วยว่ามีความเหมาะสมที่ จะใช้ผลิตภัณฑ์
กัญชาหรือไม่
2. การประเมินผู้ป่วย โดยบันทึก ข้อมูล การตรวจทางการแพทย์ และรวบรวมข้อมูลประวัติที่
เกี่ยวข้องกับอาการทางคลินิกของผู้ป่วย
3. การแจ้งให้ทราบและตัดสินใจร่วมกัน โดยให้ข้อมูลรายละเอียดของการรัก ษาที่ได้รับ อยู่ ใน
ปัจจุบันด้านประสิทธิผล ผลข้างเคียงและคุณภาพชีวิต การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชากับผู้ป่วยควรเป็นการตัดสินใจ
ร่วมกันระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วย แพทย์ควรอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงความเสี่ ยงและประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์กัญชา ความหลากหลายและมาตรฐานการเตรียมผลิตภัณฑ์กัญชา อาจทำให้ผลที่เกิดกับผู้ป่วยมี
ความแตกต่างกัน กรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง แพทย์ควรแจ้งให้ญาติหรือผู้ดูแลทราบถึง
ความเสี่ยงและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการรักษาและการ
ยินยอมรักษา
4. ข้อตกลงการรักษาร่วมกัน มีวัตถุประสงค์และแผนการรักษาที่ชัดเจน โดยแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ
ตั้งแต่แรกและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความเหมาะสมในการเลือกวิธีรักษาของแต่ละบุคคล
5. เงื่อนไขการรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการด้า นประสิทธิผล
ของการใช้ผลิตภัณฑ์ก ัญชาในทางการแพทย์เพียงพอ การตัดสินใจสั่งใช้ขึ้นอยู่กับ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ของแพทย์ในประเด็นข้อบ่งใช้ ความเหมาะสม และความปลอดภัยของผู้ป่วยแต่ละคน
6. การติดตามอย่างต่อเนื่องและปรับแผนการรักษา ซึ่งแพทย์ควรประเมินการตอบสนองของการใช้
ผลิตภัณฑ์กัญชากับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งสุขภาพในภาพรวมและผลลัพธ์เฉพาะด้าน รวมถึงผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้น
7. การให้คำปรึกษาและการส่งต่อ (consultation and referral) ผู้ป่วยที่มีประวัติการใช้สารเสพติด
และปัญหาโรคทางจิต จำเป็นต้องได้รับการประเมินและให้การรักษาเป็นกรณีพิเศษ แพทย์ผู้รักษาควรขอ
คำปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วยไปพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
8. การบันทึกเวชระเบียนอย่างครบถ้วน

การวางแผนการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์กัญชา
แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในการทดลองรักษาระยะสั้น เพื่อประเมินประสิทธิผลในการรักษา
ผู้ป่วย แผนการรักษาควรมีความชัดเจน ในประเด็น ต่อไปนี้
1. วางเป้าหมายการรักษา การเริ่มและการหยุดใช้ และหารือร่วมกับผู้ป่วยให้ชัดเจน ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับอาการของผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยกัญชา อาทิ หยุดเมื่ออาการคลื่นไส้/ อาเจียนลดลง อาการ
ปวดดีขึ้นในกรณีที่สาเหตุสามารถกำจัดได้ เป็นต้น
2. บริหารจัดการโดยแพทย์ หรือทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การ
รับรอง และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นผู้สั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาได้
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3. มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง เช่น การบริหารยาและความถี่ของการจ่ายยา โดยการจ่ายยา
เป็นรายสัปดาห์หากมีข้อสงสัยว่าผู้ป่วยอาจเพิ่มขนาดยาด้วยตนเอง
4. กำกั บ ติ ด ตาม โดยการทบทวนทุ ก สัป ดาห์ / 2 สั ป ดาห์ / ทุ ก เดื อ น รวมถึ ง การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญ การตรวจอื่น ๆ ตามความจำเป็นโดยเฉพาะด้านการรักษา
5. ให้ผ ู้ป ่วยลงนามยินยอม โดยได้ร ับ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก ัญชาที่ใช้ในการรักษา
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น และเป้าหมายของการรักษา รวมถึงการหยุดเมื่อการรักษาไม่ได้ประโยชน์
6. ให้คำแนะนำผู้ป่วยว่า ไม่ควรขับขี่ยานพาหนะ และทำงานกับเครื่องจักรกลเมื่อใช้ผลิ ตภัณฑ์
กัญชาทางการแพทย์

ขนาดยา และการบริหารยา
1. ไม่มีขนาดยาเริ่มต้นที่แน่นอนในผลิตภัณฑ์กัญชาแต่ละชนิด ขนาดยาที่เหมาะสมขึ้นกับลักษณะ
ของผู้ป่วยแต่ละคนและปรับตามแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นขนาดต่ำและปรับเพิ่มขนาดช้าๆ จนได้ขนาดยา
เหมาะสมที่ให้ผลการรักษาสูงสุดและเกิดผลข้างเคียงต่ำสุด ขนาดยาในระดับต่ำมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย
2. ผู้ที่เริ่มต้นรักษา และได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาเป็นครั้งแรกควรเริ่มต้นที่ขนาดต่ำมาก ๆ
1) ผลข้างเคียงที่อาจพบได้
1.1.ปรับลดขนาดยา เมื่อพบอาการมึนเวียนศีรษะ เสียการส่งตัว หัวใจเต้นผิดปรกติ ความ
ดันโลหิตผิดปรกติ
1.2. หยุดใช้ทันที เมื่อพบอาการสับสน กระวนกระวาย วิตกกังวล ประสาทหลอน โรคจิต
2) การให้สารสกัดจากกัญชาในครั้งแรกควรให้เวลาก่อนนอนและมีผู้ดูแลใกล้ชิด เนื่องจาก
อาจเกิดผลข้างเคียงได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
กรมการแพทย์
จัดทำข้อมูลทางวิชาการจัดทำข้อมูลทางวิชาการเพือ่ สนับสนุนการนำผลิตภัณฑ์กัญชามาใช้ทางการ
แพทย์ เพื่อให้การใช้กับผู้ป่วยเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่
• แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์กับผู้ป่วย
• ข้อบ่งใช้ที่แนะนำให้ใช้
• การจัดหลักสูตรการอบรมกัญชาทางการแพทย์
• การพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาและบริการกัญชาทางการแพทย์ ทั้งในสถานบริการสุขภาพ
ทั่วไปและเฉพาะทาง
• มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากกัญชาที่ห้องฉุกเฉิน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• พิจ ารณาอนุญ าตให้ส ถานบริก ารสุข ภาพเป็นผู ้จ ำหน่ ายผลิต ภั ณฑ์ก ัญ าให้ก ับ ผู ้ป ่ วย รวมถึง
อนุญาตให้ครอบครองสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาวิจัย
• อนุญาตให้แพทย์และทันตแพทย์ที่ผ่านการอบรมสามารถสั่งใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้
• ควบคุม กำกับติดตามการใช้สารสกัดกัญชาในสถานบริการสุขภาพ และรับรายงานผลอาการไม่
พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัรธ์กัญชาทางการแพทย์
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กรมสุขภาพจิต
• มีระบบเฝ้าระวัง และจัดระบบรองรับการส่งต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จ ากผลิต ภัณ ฑ์
กัญชาทางการแพทย์
• ให้คำปรึกษาหากมีอาการไม่พึงประสงค์ด้านจิตประสาทจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

2. นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสภาพของปัญหาจากการรักษามาตรฐานของการแพทย์ปัจจุบัน ที่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความคาดหวังของประชาชนได้ทุกกลุ่ม ประกอบกับวัฒนธรรมความเชื่อ หรือศรัทธาในตัวบุคคล พิธีกรรม
และการบอกต่อของประชาชน รวมทั้งการกระจายตัวอย่างรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารในสังคมออนไลน์
ร่วมกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี ในขณะที่ มูลค่าของกัญชาในบางประเทศที่อนุญาตให้มีการปลูกและจำหน่าย
“แบบควบคุม” มีมูลค่าสูงมากเมื่อเทียบกับราคาของพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ นอกจากจะทำให้เกิดการ
ใช้แพทย์ทางเลือกต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อมาเติมเต็มความต้องการของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แล้วยัง
ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องเพื่อการปลูก สกัดและใช้กัญชาในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการจำหน่ายสารสกัด
กัญชาจากแหล่งต่างๆ ที่ไม่ทราบมาตรฐาน โดยที่ข้อมูลทางการแพทย์บ่งชี้ว่าประโยชน์ของสารสกัดกัญชา
ทางการแพทย์ แต่ละส่วนประกอบมีอยู่จำกัดเพียงบางกลุม่ โรค หรือบางสภาวะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กัญชา
ยังคงเป็นพืชเสพติด และในเวทีระหว่างประเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคงจัดให้กัญชาและยาง
กัญ ชารวมถึงสาร THC ทุก รูปแบบ และสารตั้ง ต้นในการเปลี่ยนแปลงเป็น THC ได้ เช่น THCA อยู่ใน
Schedule I ของอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติ ดให้โทษ ค.ศ.1961 แต่เสนอให้ให้เอาส่วนประกอบที่ไม่
ก่อให้เกิดฤทธิ์ในการติดออกจากบัญชียาเสพติด คือ สาร CBD (มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2)
ดังนั้นการดำเนินนโยบายและการดำเนินแนวทางการจัดการเรื่องกัญชาเพื่อประโยชน์สูงสุดทาง
การแพทย์ ประชาชน สัง คม และประเทศไทย จึง เป็ นเรื่องที่ท ้าทาย โดยจะต้องกำหนดยุท ธศาสตร์
วางกลยุทธ์การดำเนินงาน ตลอดจนดำเนินมาตรการอย่างเป็นขั้นตอนและรัดกุม ดังต่อไปนี้

ระดับหน่วยงานรัฐ
1. กำหนดเป้าหมาย และนโยบายที่ชัดเจนของขอบเขตการพัฒนาอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จาก
พืชกัญชา-กัญชงทั้งระบบ และต้องสื่อสารให้เกิดความชัดเจนในหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนทุกระดับ
2. จัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินนโยบาย ที่มีองค์ประกอบหลากหลายที่มีความเป็นมืออาชีพ และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
3. การประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานที่ถูกต้อง ในประเด็น “ความต้องการสารสกัดกัญชาแต่
ละประเภท” เพื่อกำหนดการผลิต และพัฒนาอุตสาหกรรมสารประกอบในสารสกัดกัญชาแต่ละประเภท
รวมไปถึง อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และ by-product จะต้องมีการสอบทานข้อมูลโดยระดับ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และต้องระมัดระวังการใช้ข้อมูลความต้องการเทียมจากตัวบุคคล
4. สร้างความชัดเจนของกลุ่มโรคที่ได้ประโยชน์จากการใช้สารสกัดกัญชาในแต่ละประเภท ทั้งใน
ปัจจุบัน และอนาคต จากการทบทวนวรรณกรรม และ/ หรือการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม รวมถึงการกำหนด
มาตรฐานการปลูก ตั้งแต่การกำหนดโซนนิ่ง การคัดเลือกสายพันธุ์ สถานที่ วิธีการปลูก การเก็บเกี่ยวในการ
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พัฒนาเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิต วิธีการสกัด การเก็บรักษา การบรรจุ ตลอดจน การขนส่ง และระบบการ
ควบคุมในทุกขั้นตอน
5. จำแนกและสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดเพื่อการรักษาโรค หรือกลุ่มอาการต่าง ๆ
6. สร้างความร่วมมือในแต่ละภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบการ
ติดตาม เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ เมล็ด หรือเนื้อเยื่อ ไปถึงการติดตามการใช้งาน
ผลการรักษา และผลข้างเคียง
7. การพัฒนางานวิจัย ให้ครบวงจรตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก การผลิต รูปแบบการใช้งาน
ทางการแพทย์ การประเมินความคุ้ม ค่า รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อบ่งชี้เ พิ่มเติมที่มีความเป็น ไปได้
ตลอดจน การสร้างระบบ และ กระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์
8. จัดอบรม เพิ่มพูนความรู้ ข่อบ่งชี้ วิธีการใช้ และ การเฝ้าระวังผลข้างเคียง หรือ อันตรกิริยาของ
สารสกัดกัญชาต่อยารักษาต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางแพทย์ทุกระดับ
9. สร้างและพัฒนาการเข้าถึงสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เฉพาะกลุ่มโรคที่มีหลักฐานที่ได้ประโยชน์
ให้เพียงพอ
10. เปิดให้บริการตรวจสอบสารสกัดกัญชาที่ไม่ทราบองค์ประกอบให้กับประชาชน
11. การสร้างช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ และประชาชน รวมทั้งลดความสับสนจากข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานที่ดีพอมาสนับสนุน
12. กำหนดผลิตภัณฑ์เ พื่อ การใช้ง านสำหรับ ประชาชน สำหรับ แพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทย
ที่นอกเหนือข้อบ่งชี้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการจำกัดปริมาณของ THC ในผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับที่
ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก
13. เร่งรัดการวิจัย พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ CBD และ สาร cannabinoids ตัวอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
บัญชียาเสพติดรวมถึงกลุ่ม Terpenoids
14. ศึก ษาและพัฒ นาตลาดที่เ กี่ย วข้องกับ ผลิต ภัณฑ์ก ัญ ชงเพื่อรองรับ การปลูก พื ชกัญ ชง และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องสำหรับประชาชน
15. สร้างความชัดเจนในประเด็นกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดการเรื่องสิทธิบัตรต่าง ๆ
ตลอดจนหลักการที่ชัดเจนระหว่างความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชา
ทางการแพทย์และกัญชงในอนาคตของประเทศ

3. ผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการ
จากแนวทางการวางแผนดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุข โดยการวางรากฐาน
ทางวิชาการจากหน่วยงานในกรมวิชาการต่าง ๆ มหาวิท ยาลัย และองค์ก รเครือข่ายพันธมิตร อาทิ
สำนั ก งานกองทุ นสนั บ สนุ น การสร้า งเสริ ม สุข ภาพ (สสส.) เป็ น ต้ น รู ป แบบการดำเนิ น การ ได้ แ ก่
การประชาสัม พันธ์ผ ่านหลายช่องทางทั้ง on-line และ off-line การวางระบบต่อต้านข่าวที่เ ป็นเท็จ
การจัดทำคู่มือแนวทางการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ที่มีการปรับปรุง ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาช่องทางฝึกอบรมผ่าน electronic learning ที่ไม่จำกัดเฉพาะแพทย์ ทำให้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์
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และประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรับทราบข้อมูลจากข้อบ่งชี้ของโรค หรือกลุ่มอาการที่ได้ประโยชน์
ในการใช้สารสกัดกัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ชัดเจนมากขึ้น เช่น ในผู้ป่วยลมชักที่รักษายากในเด็ก ผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้าย เป็นต้น ในขณะเดียวกัน บุคลากรทางการแพทย์จะได้ทราบถึงความเสี่ยงในการเกิดผล
ข้างเคียง เหตุก ารณ์ไม่พึง ประสงค์ และการเกิดอั นตรกิร ิยาของยาอื่น ๆ จากการใช้ส ารสกัดกัญชา
เช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาอย่างถูกวิธีมากขึ้น โดยจะทราบได้จากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขที่พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้สารสกัดกัญชา โดยเฉพาะที่มาจากแหล่งที่ไม่
ทราบสัดส่วนและขนาดความเข้มข้นของ THC และ CBD มีจำนวนและแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ผู้ป่วยกลุ่มอาการชัก ที่รักษายาก มะเร็งระยะสุดท้าย
สามารถเข้าถึงสารสกัดกัญชาได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้สารสกัดกัญชาทำให้ทราบทั้ง ชนิด ขนาดยา และ
การบริหารยาได้อย่างปลอดภัย แม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นก็ตาม นอกจากนี้ระบบสุขภาพยังมีแพทย์
สาขาต่าง ๆ ที่ผ่านการอบรมการใช้สารสกัดกัญชาที่ถูกต้องในทุกเขตบริ การ ระบบสุขภาพและกระทรวง
สาธารณสุข ที่ให้คำปรึกษาและบริการทางการแพทย์ในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งข้อมูลในปัจจุบันเริ่ม
เห็นถึ ง การประมาณการและความต้อ งการผลิตภั ณฑ์ก ัญ ชาที่มากเกินจริง จากการที่ม ีสารสกัดกัญชา
ที่ผลิตจากแหล่งต่าง ๆ เหลืออยู่จำนวนมาก
การดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์และหน่วยงานต่าง ๆ
ยังส่งผลให้เห็นความเป็นไปได้ในการต่อยอดเพื่อพัฒนาสารสกัดกัญชารวมทั้งรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในทาง
การแพทย์ ตามข้อบ่งชี้ อาทิ การในผู้ป่วยเอดส์ การพัฒนาเป็นยารักษามะเร็งในอนาคต การพัฒนารูปแบบ
ยาทาผิวเพื่อรักษา/บรรเทาอาการของโรคสะเก็ดเงิน การวิจัยเพื่อหาวิธีการในจำแนกกลุ่มคนที่มโี อกาสเสีย่ ง
ต่อการเกิดภาวะจิตเภท ความจำเสื่อม หรือ เกิดอาการข้างเคียงจากการใช้สารสกัดกัญชาที่มีส่วนผสมของ
THC รวมถึงการวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าของสารสกัดกัญชา ตั้งแต่การวิจัยสายพันธุ์กัญชาของประเทศไทยโดยการริเริ่มของกรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ได้เมล็ดพันธุ์กัญชาที่มี
ส่วนประกอบของ THC และ CBD ในอัตราส่วน 1:1 เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และอยู่ในระยะของการ
ขยายผลการปลูกด้วยวิธีออแกนิ กในรูปแบบโรงเรือน (greenhouse) โดยจะนำมาสกัดเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศต่อไป

4. สภาพปัญหา ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนา
แม้ว่าการพัฒ นาเรื่องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย จะมีความคืบ หน้า
ในหลายด้าน อย่างไรก็ดี ยังมีความท้าทายในเชิงระบบอีกหลายประการที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกัน
ในการดำเนินการ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของประชาชน รวมถึงการยกระดับมูลค่าทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากพืชกัญชา ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น อาทิ การขาดเจ้าภาพในการจัดระบบข้อมูลตั้งแต่
การปลูกจนถึงการใช้งาน ทำให้เกิดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนของระบบข้อมูล ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล
ที่จะนำมาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการ ความต้องการและผลลัพธ์ทางคลินิกที่ถูกต้อง การมีกลุ่ม
ผลประโยชน์ในการขายกัญชาใต้ดิน และการใช้ด้วยความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของประชาชนในการเรียกร้องไม่ให้
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มี ก ารควบคุ ม การปลู ก สกั ด และจำหน่ า ย รวมไปถึ ง การขาดความเป็ น เอกภาพ การทำงานเชิ ง
บูรณาการอย่างเป็นระบบของหน่วยงานภาครัฐ และข้อจำกัดของกฎหมายบางประการ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
จำเป็นต้อ งมีก ารวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยต้องได้ร ับ ความร่วมมือจากฝ่ายนโยบาย หน่วยงานรัฐ
นักวิชาการ นักกฎหมาย และประชาชนหลายกลุ่มที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มาดำเนินการวางยุทธศาสตร์
โดยยึดหลักวิชาการ และผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
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Symposium 2
รูปแบบการนวดไทยในสถานการณ์ New Normal
วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง Phoenix 3-4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
ดร.พท.ป.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
คุณชนม์ฯ ปิติ พรรุ่งโรจน์
ผู้ดำเนินการอภิปราย
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

นายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์
แห่งประเทศไทย (ในสังฆราชูปถัมภ์ฯ)
รองคณบดีฝ่ายแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บรู ณาการ
Co-founder. CEO of Thailand massage Co.,ltd.
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สรุปการเสวนา

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
ในปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
อย่างกว้างขวางมีการคาดการภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 จะมีสถานประกอบการหรือธุรกิจที่จะต้องล้มละลาย
และยุติกิจการ ในส่วนของสถานประกอบการร้านนวด สปา ที่ถูกกฎหมาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันประมาณ 25,00030,000 แห่ง บุคลากรหมอนวด ประมาณ 250,000 คน แต่หลังจากเกิด COVID-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ 2563 สถานประกอบการที่เป็นร้านนวดสปา 20,000 กว่าแห่ง อยู่ในภาวะวิกฤต ถ้าทุกฝ่ายยังปล่อย
นิ่งเฉย จะมีผลกระทบเกิดขึ้นกับวิชาชีพการนวดไทยอย่างแน่นอน
คุณชนม์ฯ ปิติ พรรุ่งโรจน์
Co-founder. CEO of Thailand massage Co.,ltd.
ในปัจจุบันมีผู้ประกอบร้านนวด สปา แข่งขันเรื่องการตลาดและราคา ซึ่งในตลาดธุรกิจมีกลุ่มลูกค้า
หลัก กว่า 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นชาวต่างชาติ และอีก 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นลูกค้าชาวไทย แต่จากสถานการณ์
COVID-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลง วิธีการที่จะทำให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ อันดับแรก ต้องจัดทำ
แผนระยะยาว และเรื่องผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ชาวต่างชาติ โดยหลังจากที่ม ีก ารเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ พบปัญหาว่า เมื่อถามคำถามชาวต่างชาติว่า นวดไทยคืออะไร จะได้คำตอบว่านวด
ไทยคือสีเทา อีกกลุ่มหนึ่งจะรู้จักการนวดไทยแค่ บ่า ไหล่ เท้าซึ่งแท้ที่จริงอัตลักษณ์ความเป็นนวดไทยมี ความ
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หลากหลายและมีความเฉพาะตัวในแต่ละภาค แต่อัตลักษณ์ ต่าง ๆ เหล่านี้ชาวต่างชาติไม่รู้จัก จึงเสนอว่า
ควรมีแผนระยะยาว ดังนี้
ประการแรก ร้านนวดต้องหาอั ตลักษณ์ของตัวเอง ต้องมีจุดเด่น ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใด
ด้านหนึ่งที่โดดเด่น
ประการที่ส อง สำหรับ ชาวไทย ต้องสามารถผลิตบริก ารที่ตอบโจทย์ก ลุ่ม ลูก ค้า ชาวไทยได้
ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าชาวไทย
ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดี สำหรับร้านนวดสปาที่ยังไม่ได้ผ่านการรับรองและหมอนวดที่ยังไม่ได้
ผ่านการรับรอง ต้องใช้ช่วงเวลานี้ฝึกอบรม จะสามารถทำให้คนที่ไม่เคยอยู่ในระบบ เริ่มรู้เรื่องมาตรฐานมาก
ขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ อุตสาหกรรมนวด ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่อายุมาก ส่วนน้อยที่เป็นวัยทำงาน ส่วน
หนึ่งอาจเป็นเรื่องของ Perception จากการถูกปลูกฝังตั้งแต่เรียนในโรงเรียน ซึ่งควรมีการสอดแทรกเนื้อหา
ความรู้เกี่ยวกับการนวด หรือถ้าสามารถให้หมอนวดที่ว่างงานมาอาจารย์สอน อย่างน้อยสอนเด็กให้รู้จักว่า
การนวดคืออะไร กลับไปนวดให้ ครอบครัว อนาคตเด็ก จะก้าวไปสู่มหาวิท ยาลัยหรือออกไปทำงานจะ
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้องได้
ถ้าสถานการณ์การระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดีขึ้น ภาครัฐควรมีการสนับสนุน
เรื่องการผลักดันให้หมอนวดไปนวดต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันในต่างประเทศหมอนวด
ยังทำงานแบบผิดกฎหมาย หรือไม่ได้เข้าไปแบบถูกกฎหมาย ซึ่งถ้าสามารถทำให้มีระบบที่ “Work and
Learning” หรือไปทำงานและเรียนภาษาโดยอยู่ในความดูแลของสถานทูตในประเทศนั้น ๆ น่าจะเป็นทำให้
อุตสาหกรรมนวดพัฒนาขึ้น ทำให้มีเม็ดเงินเข้ามาในประเทศมากขึ้น สร้างเป็น Career Path ให้กับหมอ
นวดและเด็กรุ่นใหม่รู้สึกว่านวดไม่ได้หยุดอยู่แค่ชั่วโมงละ 100 บาท น่าจะมีส่วนช่วยทำให้ Perception ให้ดี
ขึ้นได้
ดร.พท.ป.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
นายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในสังฆราชูปถัมภ์ฯ)
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ประกอบการภาคเอกชนไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่สำหรับโรงพยาบาล
ของรัฐสามารถเบิกค่านวดได้ จะทำอย่างไรที่จะขยายโอกาสให้ร้านนวดภาคเอกชนสามารถเบิกค่ารักษาได้
เช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐ
ประเด็นที่สอง “Reskill” หรือ กระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อที่จะให้เราทำงานที่แตกต่างไป
จากเดิม หรือกระบวนการในการฝึกฝนผู้คนเพื่อให้ทำงานที่ต่างไปจากเดิมได้ และ “Upskill” หรือการมอง
หาคนทำงานที่มีทักษะใกล้เคียงกับทักษะใหม่ที่บริษัทต้องการมากที่สุด และส่งเสริมพัฒนาทักษะนั้นควบคู่
ไปกับทดลองลงมือทำงาน แต่จะทำอย่างไรต่อไป เพราะปัญหาอยู่ที่ส่วนใหญ่ยังไม่ยอมคุยกัน การที่ครูสอน
นวดลดทิฐิมานะลงไป สำคัญกว่าจะเอาวิชาการเพียงอย่างเดียว ถ้าร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกัน ก็จะนำไปสู่
ความสำเร็จได้ง่าย และในเรื่องการจัดทำหลักสูตรให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ถ้าเปรียบเทียบหลักสูตร
ของประเทศออสเตรเลียหรือประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรวิชาชีพ เป็นหลักสูตรที่สามารถต่อปริญญาตรี
ได้ จึงทำให้เกิดความจูงใจให้เรี ยน การเรียนที่สามารถต่อยอดได้จะทำให้คนรุ่นใหม่ สนใจมากขึ้น แต่ใน
ประเทศไทยยังไม่มีการเรียนในลักษณะนี้ การเรียนปริญญาตรี 4 ปี ในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหา ถ้ากระทรวง
การอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยเอกชนร่วมมือกันและจัดทำเป็นข้อเสนอ จัดทำ
หลักสูตรให้มีมาตรฐาน และถ้ามีการจัดตั้งโครงการ Smart Massage ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) จะเป็นส่วนผลักดันนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติได้ดีอีกด้วย
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นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
ต้องมีการระดมความคิดและทำเป็นข้อเสนอ โครงการ Smart Thai Massage เสนอต่อรัฐบาล
ต้องมีการเรียนการสอน มีหลักสูตรเป็นมาตรฐาน ให้เป็น Modular System โดยการอบรม 150 ชั่วโมง ต่อ
เป็น 372 ชั่วโมง หรือสามารถต่อปริญญาตรีได้ ต้องพัฒนาบุคลากรการนวดไทยเป็นขั้นบันได แต่เคยได้
นำเสนอเรื่องนี้แต่ผลตอบรับว่า “ไม่มีเวลา แค่นวดลูกค้าก็หมดแรงแล้ว เอาเวลาที่ไหนไปเรียน” แต่ตอนนี้
เป็นช่วงเวลาที่ดี แต่ต้องทำแผนให้ชัดเจนว่า เมื่อเข้าร่วมอบรมแล้ว จะสามารถทำงานและจะมีคลินิก รองรับ
การทำงาน และถ้าสามารถเชื่อมกับสำนักงานหลักประกันสังคมสุขภาพ (สปสช.) โดยทำโครงการเสนอ
รัฐบาล ใช้เงินประมาณสี่แสนบาทถึงห้าหมืน่ ล้านบาท โดยเป็นโครงการเงินกูเ้ พื่อบรรเทาผลกระทบ COVID19 มาจัดระบบการดูแล เช่น ผู้สูงอายุนอนติดบ้านติดเตียง อัมพฤกษ์ อัมพาต การนวดไทยมีผลทำให้การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต กลับมาช่วยเหลือ
ตัวเองได้บ้าง เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่จะนำทั้งเรือ่ งเงินในกองทุนผู้สงู อายุ หรือกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติมาใช้เพื่อดูแลเรื่องนี้ ซึ่งจะบรรเทาผลกระทบ ที่จะเกิดกับเศรษฐกิจ การจ้างงาน สร้างงานสร้าง
อาชีพได้ด้วย
อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา
รองคณบดีฝา่ ยแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
ในสถานการณ์โ รคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ถ้าไม่ร ู้จ ัก ที่จ ะผลิตหรือสร้างนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ ให้เ หมาะกับ กับยุคสมัยกับเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้น จะไม่ ส ามารถอยู่รอดได้ จะทำร้านนวดสปา
แบบเดิม การนวดแบบเดิมอาจจะไม่ทันยุคสมัย ในอดีตการรักษาไม่ได้มีแค่นวดเพียงอย่างเดียว มีการทำ
หัตถการอย่างอื่นก่อนนวด แต่ในปัจจุบันเหลือแต่นวดเพียงอย่างเดียว การนวดคอ บ่า ไหล่ เมื่อกล้ามเนื้อตึง
ทำให้มีอาการปวดนั้นหมายความว่าการมีความร้อนอยู่ข้างในส่วนที่มีอาการปวด ไม่ควรประคบร้อนแบบที่ใน
ปัจ จุบันทำต่อกันมา ต้อ งประคบเย็นเพื่อบรรเทาความร้อนจากข้างใน อีก ทั้งยังมีลูก ประคบผัดน้ำมัน
มีห ัตถการพอกยา สระยา ชโลมยา นาบยา นั่ง ยา ย่างยา ถ่างยา จะเห็นได้ว่ามีนวัตกรรมที่เหล่านี้จะ
สามารถช่วยบรรเทาได้ แต่ต้องใช้วิชาความรู้ของแพทย์แผนไทยให้ถูกต้อง และการดื่มน้ำสมุนไพร เช่น น้ำ
มะตูม หรือน้ำกระเจี๊ยบ ควรที่จะเอามะตูมผสมกับตะไคร้ให้เป็นน้ำอัฐบาน ต้องลดฤทธิ์มะตูมลง มีการใช้
แบบนี้มาแต่สมัยโบราณ การที่เดินเข้าร้านนวดแห่งหนึ่ง มีกาจีนจอกวางอยู่ข้าง ๆ แล้วบอกว่าในกาใส่เถา
โคคลาน เถาเมื่อย เถาวั ลย์เปรียง ผสมอยู่ด้วย เมื่อ ต้มออกมาจะมีคุณสมบัติ บรรเทาอาการปวดเมื่อ ย
ที่กล่าวมาจะแสดงให้เห็นว่าต้องมีการเล่าประวัติความเป็นมาในการขาย และต้องมีความรู้ ถึงจะเอาความรู้
มาทำเป็นเรื่องเล่าและที่มาที่ไป หรือเวลานั่งรับประทานอาหารให้แช่เท้า Bath bomb ต้องไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ โยนลงไปในน้ำแล้วฟู่ขึ้นมา ใช้แช่เท้า โดยเล่าความเป็นมา แบบนี้ไม่ว่าต่างชาติหรือคนไทยก็ขาย
ได้ หรือผลิตภัณฑ์สบาย Head สบาย Face สบาย Body เช่น สบาย Head จะมีลำดับขั้นตอนและกรรมวิธี
ที่สุดท้ายจะไปจบที่นวด ไม่ใช่นวดก่อน ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานอกเหนือจากการนวด
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ขอเสนอแนวคิด “พบกับหมอพื้นบ้านที่ไม่ธรรมดา คลายคอบ่าไหล่หลัง อาบน้ำบ่อกลางทุ่ง ฝัดข้าว
กลางนา สุขใจที่เถียงนาน้อย อีสานสุขภาพในภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิมโตกเขมรกลางทุ่ง อีสาน Amazing
Office Syndrome ภูมิคุ้มกันดีอีหลี ในภูมิปัญญาคนบ้านเรา อีหยังวะกินแล้วมีแฮง งามอีหลีกลางสวนครัว
งามคือแม่ใหญ่ก ็ยังงาม” เป็นการยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่น่าจะทำ Thai
Wellness ที่ผ่านมายังไม่มีใครทำ ไม่มีใครสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ได้ Thai Wellness คือคำตอบถ้าสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ Thai Wellness ให้สำเร็จได้ คนอีกหลายแสนคน
จะมีโอกาสตกงานน้อยลง กิจการต่าง ๆ จะดีขึ้น
มีโครงการรักษาที่บางกระเจ้า อยู่คุ้ งแม่น้ำเจ้าพระยา ลงทุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ร่วมกับ
มั่นคง การเคหะ เพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในปี พ.ศ. 2564-2565 เริ่มทำตอนนี้ เอกชนเริ่มทำไป
แล้ว แต่ปัญหาของเอกชนคือไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร เอาความรู้ที่ไหน ยังมีที่จังหวัดจันทบุรีอกี 2 แห่ง ที่จังหวัด
ชลบุรี อีก 1 แห่ง และที่ตึกมหานครอีก 1 แห่ง ปัญหาคือทำอย่างไร แล้วใครจะเป็นเจ้าภาพในภาครัฐ
ในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และมีความชำนาญ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาในอนาคต
ถ้าเกิด Thai Wellness ต้องมีองค์ประกอบครบ 7 อย่าง ดังนี้
1. Physical Improvement การปรับโครงสร้างสู่ความเป็นปกติ เปิดคลินิกก่อน เพราะจะใช้อัน
แรกในเรื่องของ Physical Improvement แพทย์จะตรวจสิ่งที่เรียกว่ารูปธาตุ 4 ที่กำเริบ แปลว่ามากไป
หย่อนแปลว่าน้อยไป พิการแปลว่ายังใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่ดี เขาจะดูว่าอะไรกำเริบ หย่อน พิการ เสร็จแล้วเขาจะ
ปรับโครงสร้างทั้งหมดคืนสู่ปกติ โดยผ่านโปรแกรม Thai Wellness
2. Beauty คือความงามในแบบ Thai Wellness จากรากเหง้าและภูมิปัญญาไทย
3. Nutrition อาหารเพื่อสุขภาพจากภูมปิ ัญญาไทย
4. Detoxification การขับของเสียออกจากร่างกาย ทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง
5. Massage และไม่เฉพาะ Massage รวมถึงหัตถเวชทุกแบบอยู่ในหมวดนี้
6. Body and Mind
7. Education
ใน Thai Wellness ต้องประกอบไปด้วย 7 หลัก แล้วแยกออกมาเป็นโปรแกรม ซึ่งจะถูกนำเสนอ
โดยแพทย์แผนไทย มีให้เลือกครึ่งวัน หนึ่งวัน สองวัน สามวัน หรือตลอดชีวิต ตัวอย่าง เช่น“สบาย Head”
ล้างผมด้วยน้ำต้มสะเดา เจือน้ำต้มอัญชัน และสระยาด้วยน้ำมะกรูดผสมน้ำต้มทองพันชั่ง หัตถเวชสระยา
โดยขึ้นยาชโลม แล้วล้างออก เสร็จแล้วทำหัตถเวชนวดคลายศีรษะและฐานคอบ่าไหล่ สุดท้ายแต่งเส้นผมให้
เข้าสู่ปกติจากเครื่องยาถ้าศีรษะเป็นรังแค ชันนะตุหายได้ หรือสามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน
อาการดีขึ้น นอกจากความสบาย นี่คือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกผสมผสานศาสตร์เข้าด้วยกันในหลากหลายศาสตร์
ที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนไทยเอง สมุนไพรที่อยู่ในประเทศเราทั้งหมด และยังราคาไม่แพงด้วย
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนนท์
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
ในสถานการณ์หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้นทั่วโลก เรามาถึงจุดที่เรื่องของการ
นวดไทยหรือการแพทย์แผนไทยของเรา จะต้องมีการปรับตัวขนาดใหญ่ เรากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤต แต่เรา
ต้องทำให้วิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น เปลี่ยนเป็นโอกาสเพื่อเราจะเดินหน้าต่อ มีความเชื่อว่านวดไทยยังเป็นสิ่งที่
คนไทยและคนต่างชาติให้ความนิยมชมชอบ และต่างชาติคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่อย่างนั้นองค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกคงไม่
ไม่รับรองให้นวดไทยเป็นมรดกโลก
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ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ต้องนำวิกฤติที่เกิดขึ้นมาเป็นโอกาส และช่วยกันวางแผนว่าเราจะฝ่าฟันวิกฤต
นี้ไปอย่างไร ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะฟื้นนำเอาองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของเรา การนวด
ไทยของเรา มาสร้างการบริการที่ใช้ให้เป็น ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยงภูมิปัญญาการนวดไทยกับเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล
ที่ 9 ที่นำพาประเทศไทยฝ่าฟันเศรษฐกิจในปัจจุบัน ?
ดร.พท.ป.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ
นายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในสังฆราชูปถัมภ์ฯ)
ที่ผ ่านมามีการจัดทำโครงการเพื่อชุมชนโดย รศ.ดร.ถนอมศัก ดิ์ ศรีจ ันทรา ได้ร ับ เกียรติจาก
เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย เห็นด้วยว่าต้องสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมา สิ่งหนึ่ง
คือภาพพจน์ไม่ดี ถ้าสร้างละครอย่างหมอทองเอกขึ้นมา เป็นไอดอล มีการประกวดเพื่อให้มีคนรุ่นใหม่เข้าสู่
ระบบเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความรู้ สร้างทัศนคติที่ดี จะส่งผลดี ตอนนี้ที่สำคัญมาก คือผู้ป่วยติดเตียง เป็นการจุด
ประกายว่า Wellness จะทำอย่างไร จากปัญหาที่เกิดขึ้น คนไข้จำนวนมาก สะท้อนใจว่า “ทำไมก่อนจะ
เป็นไม่มาหา เป็นแล้วถึงมาหา” นี่คือจุดใหญ่ใจความว่า จะทำอย่างไร ถ้า สามารถทำขึ้นมาเป็นด่านหน้า
ให้เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมภูมิขึ้นมา
คุณสุวดี ปาจาริยางกูร
เลขาธิการสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของ Wellness ของประเทศไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบเศรษฐกิจและ
ประชาชน แต่ประเด็นหนึ่ง เพื่อที่จะให้เราขายสินค้าเหล่านี้ได้ เล็งเห็นว่าอยากให้การแพทย์อายุรเวท หรือ
แพทย์แผนไทย ต้องปรับโครงสร้างการดำเนินงาน ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล หมายความว่าบุคลิกลักษณะ
การแต่งกาย การพูดกับแขก ต้องทำให้ทรงพลัง แล้วจะเรียกเงินได้ สามารถจะชาร์จเงินได้ ประเด็น ที่สอง
อยากเห็นสมาคมอายุรเวทแพทย์แผนไทย สปา และสมาคมการท่องเที่ยว ผนึกกำลังทำเรื่อง Wellness
ผสมผสาน มี Nutrition มีเรื่องของการนวด การกดจุด การดูแลสุขภาพ ใน 1 ทีม อาจจะมี 12 คน ครบทุก
เรื่อง และต้องมีแพลตฟอร์ม เช่น ถ้ามีอาการปวดศีรษะ อยากรับการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยเข้าใช้
แพลตฟอร์มนี้ได้เลย สามารถดูได้ว่า มีใครดูแลเรื่องของเส้นประสาทศีรษะได้ เพราะคนที่นวดกดจุด แต่ละ
คนไม่เหมือนกัน ซึ่งแต่ละบุคคลมีความความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน จึงเล็งเห็นว่าถ้ารวมผนึกกำลัง แล้ว
ออกแบบโปรแกรมขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง มีอะไรได้บ้าง และต่อยอดเป็น
สินค้าออกมา ให้จับต้องได้ จะเป็นการจุดประกายเพื่อให้ยกระดับเข้าสู่มาตรฐานการขายสินค้า เพิ่มขึ้นอีก
ด้วย
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คุณทรงกลด วัฒนพรชัย
ตัวแทนจากสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
ถ้าเราสนใจเรื่องนี้ เราควรไปหาหมอท่านไหน ควรมี SOP หรือแพลตฟอร์มว่า เราจะต้องศึกษา
อย่างไร เพื่อที่เราจะเก่งด้านนั้น ผมโชคดีที่ได้เข้ามาช่วยทำงานสมาคมแพทย์อายุรเวชแห่งประเทศไทย และ
โชคดีอีกที่ได้ไปช่วยงานในส่วนของการทำแผนธุรกิจ Thai Wellness Clinic ได้มีโอกาสไปศึกษากับคนที่เปิด
คลินิกต่าง ๆ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ เมื่อมีการฝึกอบรม เขาก็มีความสนใจ ตอนนั้นเปิดรับสมัคร
40 คน มีคนสนใจจำนวนมาก Thai Wellness คลินิก ผมคิดว่าเป็นการแก้ไขที่ถูก ต้อง แพทย์แผนไทย
จะต้องเข้าใจเรื่อง Thai Wellness คลินิกมากขึ้น และทางสมาคมได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของ Upskill, Reskill,
Brainstorm และเพิ่งจัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นการทำให้บุคลากรในวิชาชีพเราเห็นทิศทาง มองว่าทำให้
เกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการนวดรักษา และการใช้สมุนไพร
รศ.ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
เมื่อก่อนผมเป็นกรรมการหน่วยแพทย์พระราชทาน ตามเสด็จ ผมอยู่คณะแพทย์ มศว. และเชิญ
อาจารย์สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ ไปออกหน่วยแพทย์ด้วยกัน เพราะแพทย์ รักษาโดยการให้ยา เลยเชิญแพทย์
ทางเลือกไปร่วมด้วย ชุมชนที่เราดูแลอยู่ ที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก สร้างอาชีพนวดให้กับบุคลากร
หลาย ๆ หน่วยงาน จนเกิดชมรมขึ้นมามากมาย ปัจจุบันการนวดของเรา เท่าที่ผมดูมีการแอบแฝง มีทั้งของ
แท้ของไม่แท้ ตอนนี้เกิดสถานการณ์ COVID-19 ขึ้นมา ทำให้อาชีพแพทย์แผนไทยเกิดวิกฤต ตอนนี้โชคดี
อย่างหนึ่ง กลุ่มภาคกลางตอนล่าง จังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ทำสปาแบบครบวงจร กลุ่มภาค
กลางตอนล่างมีบ ่อ น้ำพุร้อน 11 บ่อ โดยเลือกมาที่หนึ่งเพื่อทำเป็นเมืองสปาแบบครบวงจร โดยมีทุน
สนับสนุนจากรัฐบาลกว่าร้อยล้านเพื่อทำเมืองสปา อยากจะเชิญชวน ไม่ใช่ลักษณะสปาทั่วไป แต่ทำแบบ
รักษา จึงเป็นโอกาสดีมากในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะทำแบบนี้
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประเด็นที่ทุกคนต้องกลับมามองคือ คำว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยปรับให้เข้ากับวิชาชีพที่เราทำ ควรกลับมาทบทวนบทบาทในวิชาชีพที่เรามี
แต่ในทุกวันนี้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสิ่งสำคัญที่สุดมีการแลกเปลี่ยนกันเรียนรู้
เช่น เวทีแบบนี้ เรื่องของการนวด ปัจจุบันผมมีใบเวช ใบเภสัช ผมก็ตรวจรักษาตามปกติ แต่ในการจ่ายยาก็
มีข้อดีข้อเสีย แต่พอเรารู้จุดอ่อน เราก็มาเห็นว่า ในการนวดบางครั้งก็มีความจำเป็น ใช้มือก็ดี พอมาถึงจุด
หนึ่ง บางทีเราต้องนึกถึงคนทีอ่ ยากจะรักษา และเมื่อรักษาได้จะเกิดการบอกต่อปากต่อปาก จากพี่น้องสู่
เพื่อนฝูง และมีการส่งต่อกันในคลินิกแพทย์แผนไทยเอง นี่คือเครือข่าย นี่คือพื้นฐานของความพอเพียง
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้ จากอดีตที่เราเคยอยู่แบบรวยคนเดียว แล้ว
เพื่อนฝูงจนก็ไม่สนใจ ก็ต้องมาปรับวิธีคิด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราทุกคนจะต้องยอมรับ และปรับเปลี่ยนร่วมกัน
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Symposium 3
นวดไทยกับการบำบัดอาการนอนไม่หลับ
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ ห้อง Phoenix 5-6
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผู้อภิปราย
ภก.พินิต ชินสร้อย
อาจารย์กรมิษฐ์ แมลงภู่ทอง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
อาจารย์สอนการนวดไทย
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สรุปการเสวนา

ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เรื่อง การนวดไทยบำบัดอาการนอนไม่หลับ มีการตีพิมพ์เป็นหนังสือของมูลนิธิพัฒนาการแพทย์
แผนไทย ซึ่งการนำเสนอในวันนี้ ต้องการให้เห็นว่า การที่จะนำความรู้เรื่องการนวดไทยมาใช้ประโยชน์ใน
ระบบบริการหรือการแก้ปัญหาสาธารณสุขในปัจจุบัน จำเป็นที่จะต้องมีการทำงานเพื่อที่จะให้ความรู้ที่มีอยู่
ในหลายลักษณะและต้องมีการจัดการความรู้นำมาสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง
ความเป็นมาการนวดไทยกับ การบำบัดอาการนอนไม่ห ลับ นายแพทย์ป ระพจน์ เภตรากาศ
ประธานมูล นิธิ พัฒนาการแพทย์ แผนไทย ได้ทบทวนปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยศึกษาในผู ้ ห ญิ ง
24,000 คน ผู้ชาย 19,000 คนอายุ 50 ปีขึ้นไป ศึกษาทบทวนใน 8 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลัง
พัฒนาในแถบทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย แอฟริกา ผลการศึกษา
พบว่า ร้อยละ 17 ของประชากรในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้ มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยปัญหาความ
ผิดปกติของการนอนไม่หลับขึ้นอยู่กับ คุณภาพการนอนหลับ เวลาในการนอนหลับ และปริมาณในการหลับ
ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานและความสุขในการใช้ชีวติ ช่วงเวลากลางวัน การนอนไม่หลับมีปัญหาในหลายรูปแบบ
แต่ที่พบบ่อยที่สุดคือ การนอนไม่ค่อยหลับหรือ โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) หลับยากและหลับไม่ได้นาน
ตามที่ต้องการ ทำให้กลางวัน รู้สึกง่วง กระวนกระวาย ถึงขั้นซึมเศร้าได้ การนอนไม่พอส่งผลต่อสุขภาพ
ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs หรือ non-communicable diseases กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง รวมทั้งโรค
ซึมเศร้า หัวใจ และหลอดเลือด ส่วนโรคอัมพฤกษ์อัมพาต จากสถาบันสุขภาพของประเทศสหรัฐอเมริกา
แนะนำว่ า การนวดช่ วยในเรื ่ อ งลดความอ่ อ นล้ า และทำให้ น อนหลั บ ได้ ด ี สมาคมการนวดประเทศ
สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การนวดช่วยให้นอนหลับได้ในหลายช่วงวัย ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ รวมทั้งคนที่มี
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ปัญหาสุขภาพทางจิต เชื่อว่าการนวดทำให้มีการหลั่งสารเมลาโทนิน (Melatonin) ช่วยทำให้นอนหลับได้ดี
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการทบทวนการศึกษาที่ทำให้เห็นว่า การนวดมีศักยภาพที่จะนำมาใช้ในเรื่องนอนไม่
หลับได้ และจะมีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนวด การฝังเข็มกับการนอนไม่หลับ และทบทวน
ความรู้จากคัมภีร์แผนนวดของไทย และมีการจัดการความรู้โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ต่อไป
จากการสืบค้นงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ภาษาต่างประเทศจากฐานข้อมูลสำคัญ 3 ฐานข้อมูล ได้แก่
Scopus, PubMed และ ScienceDirect โดยไม่ได้จำกัดช่วงเวลาของการตีพิมพ์ มีงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล จำนวน 20 รายงาน มีรายงานที่เป็นการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ หรือ Meta-analysis
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนวดสำหรับคนที่มปี ัญหานอนไม่หลับทีเ่ กี่ยวข้องกับโรค เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคไต
ความเครียดหลังจากได้รับบาดเจ็บ ความดัน โลหิตสูง โดยวิธีก ารนวดมีห ลายแบบ ทั้ง การนวดทั่วไป
การนวดน้ำมัน การนวดแบบจีน การนวดแบบญี่ปุ่น และการนวดกดจุดสะท้อนเท้า แต่พบว่าไม่มีการนวด
ไทยอยู่ในฐานข้อมูลเหล่านี้
การนวดมีหลายส่วนของร่างกาย หลัง มือ เท้า ศีรษะ และส่วนอื่น ๆ ตามจุดฝังเข็ม ส่วนใหญ่
งานวิจัยจะไม่บอกเทคนิคในเชิงรายละเอียด การวางมือ หรือนวดอย่างไร แต่จะบอกจุดหรือตำแหน่งที่นวด
และการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการนวดของจีน พบว่า การนวดทำให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น ระยะเวลาการ
นอนหลับเพิ่มขึ้น มีเพียงรายงานการศึกษาชิ้นเดียวที่บอกว่าไม่ช่วยในการนอนหลับ ตัวอย่างงานที่ได้รับ
ตีพิมพ์และเป็นรายงานที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้
(1.) การศึกษาผลของการนวดหลังในผู้หญิงหลังคลอดที่มีปัญหานอนไม่หลั บ ทำการศึกษาประเทศ
ไต้หวัน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง นวดบริเวณหลัง วันละ 20 นาที ในเวลาเย็น ติดต่อกัน 5 วัน
บันทึกผลโดยใช้วิธี Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) ก่อนและหลังการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ทดลองมีน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ สรุปได้ว่าการนวดหลังทำให้คุณภาพการนอนหลับของหญิงหลัง
คลอดดีขึ้น
(2.) การศึกษาการนวดกดจุดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่มีปัญหานอนไม่หลับในประเทศจีน
ใช้วิธีการนวดตนเอง นวดบริเวณใบหน้า โดยลูบใบหน้า และจะมีการกดจุดบริเวณหลังหู ซึ่งอยู่ใต้ฐานกะโหลก
ศีรษะ โดยใช้นิ้วชี้กดและคลึง มีการใช้ส่วนของการกำหมัดและนิ้วหัวแม่มือคลึงจุด “ไท่หยาง” อยู่ระหว่างตรง
ขมับ ระหว่างปลายหางคิ้วกับปลายหางตา และจะมีจุดที่เรียกว่า “เซินเหมิน” อยู่ตรงแนวนิ้วก้อ ยเหนือจาก
ข้อมือประมาณ 2 นิ้วมือ และจะมีจุดที่อยู่บริเวณฐานกะโหลกศีรษะ กดพร้อมกัน 2 ข้าง และมีจุด “เน่ยกวาน”
อยู่ตรงจุดกึ่งกลางแขนด้านหน้า ห่างจากข้อมือขึ้นมาประมาณ 2 นิ้วมือ และจะมีจุด “ซานอินเจียว” จุดหน้า
แข้งขาด้านใน โดยมีพยาบาลสอนวิธีการนวด ผลการศึกษา พบว่า การให้นวดตัวเองในลักษณะนี้ ช่วยในเรื่องการ
เสริมพลังของม้าม บำรุงหัวใจ และควบคุมอวัยวะภายในทัง้ ฝ่ายหยินและหยาง ทำให้ปรับสมดุลของหยินหยางได้
ช่วยเรื่องการทำงานของสมองดีขึ้น ทำให้นอนหลับดีขึ้น
(3.) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการนวดบำบัดของจีน เป็นการนวดเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะ
บริเวณขมับเปรียบเทียบกับการใช้ยา Estazolam พบว่า การนวดบำบัดของจีน ช่วยทำให้คุณภาพการนอนหลับ
ดีขึ้นอย่างชัดเจน จึงสรุปได้ว่าการนวดลักษณะแบบนี้มีประสิทธิผลในการรักษาการนอนไม่หลับได้ดีกว่าการใช้
ยาแผนปัจจุบัน
(4.) การฝังเข็มกับอาการนอนไม่หลับ การศึกษามีจุดฝังเข็ม 3 จุด โดยฝังเข็มสัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ
30 นาที ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ใช้การฝังเข็มหลอก งานวิจัยนี้อยู่ระหว่างการทำวิวิจัย
แต่มีข้อสังเกตว่าจุดที่ใช้ในการฝังเข็ม มี 2 จุดที่ตรงกับการนวดไทย คือ จุดการกระหม่อมกับจุดชิดกระดูกหน้า
แข้งขาด้านข้าง โดยสรุปการนวดแบบจีนและการฝังเข็ม มีอย่างน้อย 8 จุด ที่ตรงกับจุดการนวดไทย
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ภก.พินิต ชินสร้อย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คัมภีร์แพทย์แผนไทยที่เกี่ยวกับการนวดไทยกับการบำบัดอาการนอนไม่หลับ จากการที่ทบทวนใน
คัมภีร์แพทย์แผนไทย มีที่เกี่ยวข้อง 3 ตำรา ได้แก่
1.) ตำราแพทย์ไทยเดิมหรือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ฉบับอนุรักษ์
2.) ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงแผนนวด
3.) ตำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) กล่าวถึงแผนนวด
แนวเส้นที่มีความเกี่ยวข้องและตำรับยา
วิธีการทบทวนใช้การค้นหาคำสำคัญ ได้แก่ นอนไม่หลับ ทำให้นอนมิหลับ ทำให้นอนสะดุ้ง พบว่า
ในตำราแพทย์ไทยเดิมหรือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ฉบับอนุรักษ์ ครอบคลุมเนื้อหาคัมภีร์ ประมาณ 10 กว่า
คัมภีร์ ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 กล่าวถึงจุดนวดและการแก้อาการ และในตำรายาศิลาจารึก
วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) กล่าวถึงตามแนวเส้นทั้งแผนคว่ำและแผนหงาย ที่มีความเกี่ยวข้อง สิ่งที่พบ คือ
ความผิดปกติของ การนอนไม่หลับมีความสัมพันธ์กับธาตุ เมื่อธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ เกิดการเสียสมดุล
กำเริบ หย่อน พิการ หรือ จะทำให้เกิดความผิดปกติของการนอนไปด้วย
ธาตุดิน (ปถวี) เกิดกับมังสังหรือเนื้อกำเริบ จะให้มีอาการ มักให้นอนสะดุ้ง หลับไม่สนิท มักให้
ฟกช้ำ หรือทำให้กองปัถวี มีกำลังมากนอนไม่หลับ ทำให้เจ็บคลั่งอก หรืออีกอย่างหนึ่งที่พบคือ ปัญหาที่กอง
หทัยวัตถุทำให้นอนไม่หลับและอารมณ์แปรปรวน มักขึงโกรธ
ธาตุน้ำ (อาโป) เกิดกับปิตตังหรือน้ำดี และคูตรเสมหะ มักมีการกำเริบ หย่อน และพิการด้วย
ทำให้นอนไม่หลับ ถ้าธาตุอาโปกำเริบมากไป มีอาการนอนสะดุ้งหวาดหวั่น ทำให้คลั่งไคล้ละเมอเพ้อพก
แต่ถ้าอาโปเสียความปกติ หรือเกิดธาตุหย่อน หรือพิการ จะทำให้มีอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับ หรืออาจเกิด
กับกองคูถเสมหะ ทำให้มีอาการนอนไม่หลับได้เช่นกัน
ธาตุไฟ (เตโช) เกิดกับกำเดาหรือดี เมื่อธาตุหย่อนจะทำให้มีอาการขัดในอุรา ให้แสบไส้ให้ตัวเย็น
จะนอนไม่สบาย พลิกขวาซ้ายวิบัติเห็น ที่กล่าวคือ อาการนอนไม่หลับ เตโชธาตุ มีโทษอยู่ 10 ประการ
ให้นอนแล้วจะหลับไม่ได้ ให้หนักตัวก็ดี ให้หนกระหายนัก ให้ตัวเย็นนักนอนมิหลับ ถ้าธาตุไฟเพิ่มหรือกำเริบ
ขึ้นก็นอนไม่หลับ ในขณะเดียวกันถ้าหย่อนไปก็นอนไม่หลับ
ธาตุลม (วาโย) ในตำราไม่มีการกล่าวถึงธาตุลม แต่อาการนอนไม่หลับเป็นอาการแสดงออกทาง
ธาตุลม ถ้าวิเคราะห์ตามศาสตร์แพทย์แผนไทย ธาตุดินเกี่ยวกับ มังสัง (กล้ามเนื้อ) และหทัยวัตถุ (หัวใจ)
กำเริบ จึงทำให้เกิดนอนไม่หลับ การนวดจะช่วยได้ดี เมื่อธาตุดินกำเริบจะส่งผลให้ลมเคลื่อนได้ไม่ดี เพราะลมพัด
อยู่ในเส้นเอ็น เมื่อธาตุดินกำเริบ ลมก็จะพัดได้ไม่ดี ส่งผลให้นอนหลับได้ไม่ปกติ
เมื่อเกิดโรคหรืออาการต่าง ๆ ต้องวิเคราะห์สมุฏฐานเริ่มต้นที่ทำให้เกิด โรคหรืออาการนั้น เพราะ
อาการบางอย่างต้องใช้ยาช่วยในการรักษา ต้องหาต้นเหตุการเกิดโรค และถ้าเกิดจากธาตุไฟ กำเริบหรือ
หย่อน ในคัมภีร์กล่าวว่า “ทำให้ตัวเย็นนัก ถ้าอากาศเย็นไปหรือตัวเย็นไป การนอนก็จะไม่ปกติ” ลมก็เคลื่อน
ไม่ได้ เมื่อธาตุไฟหย่อน การพัดของลมก็ไม่ปกติ ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับลม หรือการนอนไม่หลับนั้นเอง
ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยมีตำรับยาช่วยเรื่องการนอนไม่หลับหลายตำรับ ซึ่งมีความแตกต่างกั น
ออกไป เช่น ยาหอม หรือ กลุ่มยาบางตัวเป็นกลุ่มยาที่มีรสร้อน ยาที่มีรสร้อนทำให้ส่งผลต่อการนอนหลับได้
เพราะเป็นการเพิ่มธาตุไฟ เช่น ยาสุขไสยาสน์ ที่มีส่วนผสมของกัญชา แต่เป็นยาลดร้อน จะช่วยเรื่องธาตุไฟ
ที่หย่อน ทำให้ลมพัดได้เสมอเกิดความสมดุล ทำให้อาการนอนหลับดีขึ้น นอกจากนั้นในตำราได้ระบุถึงโรค

106

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการนอนไม่หลับเป็นกลุ่มอาการไข้ เช่น ไข้เอกโทษ ทุวันโทษ หรือไข้สันนิบาต ไข้เลือด
กำเดา ถ้าเกิดจากกำเดาหรือความร้อน ทุวันโทษ มาจากเลือดและกำเดา มีสาเหตุมาจาก 2 สมุฏฐาน แต่ถ้า
เกิดจากลมและเสมหะ เนื่องจากเสมหะกำเริบแล้วทำให้การลมพัดไม่ดี ส่งผลให้นอนไม่หลับด้วย พบในกลุ่ม
สันนิบาต คือมีความผิดปกติของสมุฏฐานทั้ง 3 และธาตุทั้ง 4 ถูกกระทบไปแล้ว
ปรากฏเป็นชื่อโรค เช่น อาการโลหิตปกติโทษ พบอาการโลหิตปกติโทษอันเกิดแต่ดี เกิดแต่ตับ
ทำให้เกิดการนอนสะดุ้งหวั่นไหว เจรจาด้วยผี คื ออาการนอนไม่หลับ หรือโทษของอุจจาระมหาสันนิบาต
ในโทษ 15 ประการ มีอาการนอนไม่หลับ จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวโยงกันในแต่ละคัมภีร์ คูตรเสมหะ กล่าวถึง
อุจจาระ น้ำดีมีปัญหา การหาสาเหตุของการนอนไม่หลับ ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยมีสาเหตุเหล่านั้นอยู่ หรือ
แม้แต่โรคกษัยลิ้นกระบือทำให้นอนไม่หลับ หรือไข้สันนิบาตเจรียงอากาศ ทำให้นอนไม่หลับได้เหมือนกัน
หรือแม้กระทั่งฝี ก็เป็นโรคอาการที่มีความร้อน มีการอักเสบในร่างกาย ทำให้นอนไม่หลับ จะเห็นได้ว่า
อวัยวะที่มีปัญหาที่สำคัญ คือ ตับ
ในคำภีร์แผนนวดเล่ม 1-2 ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาลที่ 5 กล่าวถึง การนอนไม่หลับ และ
ระบุตำแหน่งจุดนวดอยู่หลายตำแหน่ง กล่าวถึง นอนไม่หลับ แก้นอนมิหลับ มีบริเวณด้านล่างบริเวณเท้า
ตาตุ่ม พบแนวจุดที่ควรจะนวด แต่มีบางจุดไม่ได้บอกอาการแก้ แต่ไม่ได้ลากเส้นอยู่ตรงจุดไหน ทำให้ไม่
สามารถรู้ได้ว่าจุดที่สัมพันธ์กันตรงจุดไหน มีตำแหน่งจุดนวดของไทยบางจุดตรงกับจุดของจีน ดังนี้ ศีรษะมี
2 จุด ไหปลาร้ามี 4 จุด บริเวณหน้าแข้งด้านนอก ด้านใน และบริเวณจุดใต้ตาตุ่ม สรุปได้ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
การนอนไม่หลับแล้ว บ่งบอกจุด ที่พบภาพในแผนนวด มีทั้งหมด 7 ภาพ พบว่ามีจุดที่ระบุมากกว่า 1 จุด
เราพบทั้งหมด 10 จุด และพบ 1 แนว แต่มี 1 ภาพที่ไม่ได้ระบุว่าอยู่จุดไหน ทำให้ขาดข้อมูลส่วนนี้ไป สรุป
ได้ว่าตำแหน่งที่ควรนวด หรือมีความเกี่ยวข้องกับเรือ่ งของการนวด ที่ทำให้นอนไม่หลับ มีบริเวณขมับ ศีรษะ
ไหปลาร้า ใต้กระดูกปลาร้า สันหน้าแข้งด้านนอกด้านใน และบริเวณตาตุ่ม น่าจะเป็นจุดสำคัญและถูกระบุ
ไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนไทย ในตำรายาศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) มีทั้ง
แผนคว่ำและแผนหงาย แผนหงาย พบ 3 แผ่น และแผนคว่ำพบ 3 แผ่น จะไม่เห็นจุดที่อยู่ตามระยางค์
แต่เป็นจุดที่อยู่ในลำตัว บริเวณกระดูกซี่โครงด้านหน้า เหนือสะดือ จากสะดือเบี่ยงลงมาเล็กน้อย และจุด
ด้านหลัง ตั้งแต่กระเบนเหน็บขึ้นมาและบริเวณกลางหลัง สรุปได้ว่า พบทั้งหมด 6 ภาพ เป็นภาพแผนหงาย
3 แผนคว่ำ 3 มีทั้งหมด 9 จุดนวด ผ่านแนวเส้นอยู่ 5 แนว คือ เส้นสุมนา สหัสรังสี ทวารี จันทภูสัง และรุชำ
บริเวณที่มีจุดปรากฏ มีตั้งแต่ หน้าอก ท้อง ใต้สะบัก กลางหลัง และกระเบนเหน็บ เมื่อ นำทั้งสองส่วนข้างต้น
รวมกัน พบว่าจุดทั้งหมดมี 19 จุดนวด จุดซ้ำ 2 จุด เหลือ 17 จุดนวด ซึ่งเป็นเป็นจุดนวดแล้วทำให้นอน
หลับ แต่ต้องมีการศึกษาต่อไป
ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
เรื่องการนอนไม่หลับ เกี่ยวกับการนวดอย่างไร แล้วการนวดไปช่วยอะไร ได้ข้อสรุปว่าอาการนอน
ไม่หลับ เป็นปัญหาการติดขัดของลมโดยเฉพาะลมที่อยู่ในส่วนบนของร่างกาย ซึ่งการจะนวดต้องเป็นการ
นวดเพื่อระบายลมที่ติดขัดนี้ออกไป ในหลักของการนวด มีประตูลมอยู่ บริเวณแขนและขา ซึ่งทำให้ลมถูก
ระบายออกไปได้เมื่อลมไปติดขัดหรือลมอั้นที่ส่วนบน ต้องทำให้ลมระบายออกไป การนวดจึงเริ่มต้นที่ประตู
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ลม ขาและแขน แล้วจึงจะไปกดที่จุดกำเนิดของเส้นประธานสิบ ซึ่งจะอยู่บริเวณรอบรอบสะดือ แล้วสุดท้าย
นวดส่วนที่เป็นส่วนบนของร่างกาย คือ การนวดคอ บ่า ไหล่ และศีรษะ เพราะฉะนั้นสูตรการนวด จะไม่
สามารถนวดส่วนบนของร่างกายทันทีได้ เพราะถ้านวดส่วนบนของร่างกาย โดยที่ลมไม่ได้ถูกระบายออกไป
อาจจะทำให้มีแรงดันอั้นอยู่ในส่วนบนของร่างกายมากขึ้น ต้องเริ่มจากการนวดส่วนปลายของร่างกาย คือ
เท้า แล้วค่อยนวดส่วนขาส่วนแขน มีจุดฝ่าเท้า 2 จุด และจุดบริเวณตาตุ่มด้านใน ซึ่งจะตรงกับจุดในแผน
นวด รวมทั้งบริเวณร่องระหว่างนิ้วเท้า บริเวณกึ่งกลางตรงข้อเท้าด้านหน้า และแนวของขาทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลัง ซึ่งถ้าจะนวดตลอดทั้งแนวจะใช้เวลา แต่ถ้านวดจุดสำคัญ คือ จุดต้นกับจุดปลายของแต่ละแนว
และบริเวณตาตุ่มทางด้านนอก และบริเวณเอ็นร้อยหวายทางด้านหลัง จะเห็นได้ว่ามีบริเวณหน้าแข้งด้านใน
เป็นแนวด้วยเหมือนกันกับหน้าแข้งด้านนอก และจุดสำคัญที่บริเวณสะโพก คือบริเวณสลักเพชรกับจุดที่อยู่
เหนือข้อสะโพก นี่คือการนวดเพื่อจะเปิดประตูลมส่วนขา แล้วจึงโกยท้อง ทำให้เส้นท้องหย่อนลง กดจุดที่
ช่วยให้ทำให้ลมแล่นไปด้านล่างได้ดีขึ้น เพราะเปิดประตูลมส่วนปลายทางด้านขาแล้ว ก็สามารถกดบริเวณ
ข้างสะดือ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธานที่เกี่ยวข้อง เส้นอิทา ปิงคลา ทำให้ลมแล่นลงไปข้างล่างได้ดีขึ้น
ส่วนของแขนจะมีจุดบริเวณฝ่ามือ ทางด้านหน้ามีถึง 5 จุด จุดที่คุ้นเคยคือบริเวณฝ่ามือ 3 จุด และบริเวณ
ใกล้ข้อมือด้านบน และเหนือข้อมือมาประมาณ 2-3 นิ้วมือ ช่วยเรื่องการเปิดประตูลมส่วนแขนได้ดี ด้านหลัง
ของฝ่ามือ มีจุดระหว่างร่องฝ่ามือ และจุดง่ามระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ จะมีจุดแนวของแขนด้านใน
ต้นแขน และจุดสำคัญคือจุดบริเวณใต้ไหปลาร้าเป็นส่วนที่ช่วยเปิดประตูลมช่วงแขน ถัดมาเป็นการนวด
ส่วนบนของร่างกาย เป็นแนวของคอ บ่า และจุดใต้ฐานกะโหลกศีรษะ โดยรอบจุดหลังหูและจุดแนวกึ่งกลาง
และมีจุดจอประสาท และมีจุดด้านหน้าที่จะต้องนวด โดยเฉพาะบริเวณหัวคิ้ว กลางระหว่างหัว คิ้วและ
บริเวณขมับ และมีกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าทั้งหมด ในกรณีที่มีเรื่องของลมที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ ทำให้รู้สึกไม่
สบาย ทำให้รู้สึกหายใจไม่อิ่ม จะมีจุดนวดที่อยู่ในช่วงอกเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลัง
อาจารย์กรมิษฐ์ แมลงภู่ทอง
อาจารย์สอนการนวดไทย
จากประสบการณ์ที่มีคนไข้นอนไม่หลับ จะมีอาการตึง บ่า คอ เกิดจากมีลมกองละเอียดพัดขึ้น
ทำให้มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ บ่า คอ ศีรษะ และหน้าอก สามารถนวดตัวเองได้ การนอนไม่หลับมีความ
ผิดปกติของธาตุดิน กล้ามเนื้อ พังผืด ธาตุน้ำ เกี่ยวกับระบบการไหลเวียนเลือด และธาตุลม เชื่อมโยงไปถึง
บริเวณที่คลอดลูก โดยมี ลมกรรมชวาต หรือ ลมเบ่ง เกิดค้างเลือดลมเดินไม่สะดวก เมื่อทำการนวดหลังและ
ประคบสมุนไพรจะทำให้สามารถหลับได้ดีขึ้น แต่ถ้ามาด้วยอาการนอนไม่หลับที่เกิดจากภาวะความเครียด
ต้องซักประวัติเพิ่มเรื่องการขับถ่ายปกติ การอั้นอุจจาระปัสสาวะ จะทำให้สามารถเชื่อมโยงธาตุทั้ง 4 ได้แก่
ดิน น้ำ ลม ไฟ การนวดจะนวดเฉพาะที่ สามารถนวดตัวเองได้ โดยต้องเริ่มจากนวดเปิดเลือดลมจากฝ่าเท้า
ด้านในด้านนอก จะไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานยา ให้คนไข้ปรับสภาพของร่างกาย และปรับพฤติกรรม
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เรื่องอาการนอนไม่หลับเป็นอาการทางลม เกิดจากลมขึ้นข้างบน ส่วนบนของร่างกายติดขัด ทำให้
ลมไปอั้นอยู่ส่วนบนของร่างกายมากเกินไป ทำให้การนอนไม่ดี การมีลมพวกนี้ขึ้นมา ต้องหาสาเหตุว่ามา
จากอะไร ถ้าเกิดจากธาตุดิน มังสัง (กล้ามเนื้อ) การทำงานของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อ แต่ถ้าใช้แรงงานมากหรือมี
ความตึงเครียดมาก อาจจะมาจากผลของจิตใจ ทำให้มีผลต่อการอั้นของลม ลมเดินไม่สะดวก อาจจะมี
อาการลมไม่กระจายตัวดี มีอาการคลั่งอยู่ในส่วนบนมากเกินไป ทำให้การนอนไม่ดี หรืออาจจะมาจากระบบ
ย่อยอาหาร เกี่ยวข้องกับเรื่องธาตุไฟหรือน้ำดี ทำให้ความร้อนที่เกิดขึ้น มีลมดันขึ้นไปข้างบนได้มีผลต่อการ
นอนไม่หลับ หรืออาจจะเป็นสภาวะทางด้านจิตใจ อารมณ์ ซึ่ง ถูกกระตุ้นทำให้ลมพัดขึ้นไปข้างบนร่างกาย
มากขึ้น หรืออาจจะมีสาเหตุจากสิ่งภายนอก ที่รบกวนการนอนได้ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อลมในร่างกาย จึงต้องดู
ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร การนวดจะช่วยทำให้อาการของลมที่ขึ้นไปส่วนบนมากเกินไป พัดได้ดีขึ้นทำให้ทุก
อย่างสงบลงการนอนหลับดีขึ้น การนวดเหมือนการไปจัดการกับลมในช่วงที่เป็นปัญหาอยู่ แต่การนวดช่วย
ได้ระดับหนึง่ เท่านั้น แต่ถ้าสาเหตุของปัญหารุนแรง การนวดเหมือนการแก้ที่ปลายเหตุ ถ้า สาเหตุเกิดจาก
ระบบย่อย ต้องแก้ที่ระบบย่อยด้วย เช่น ต้องใช้ยาช่วยในการทำให้ไฟธาตุดีขึ้น ระบบการย่อยดีขึ้น หรือ
อาจจะต้องเลี่ยงการรับประทานอาหารในช่วงก่อนนอน เพราะจะทำให้ไฟธาตุต้องทำงานอยู่ หรือการย่อย
อาจจะไม่ดี ทำให้เกิดลมมากขึ้น เป็นต้น
ภก.พินิต ชินสร้อย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ถ้านอนไม่หลับการนวดตัวเองต้องเริ่มจากเปิดประตูลม เปิดทั้งเท้าและฝ่ามือ จุดกลางฝ่าเท้า จุดใต้
ตาตุ่มด้านใน หลังจากเปิดประตูลมมือและเท้าแล้วทั้งสองข้าง นวดบริเวณสันหน้าแข้ง ถ้านั่งเหยียดขาออก
มาแล้วบีบ ๆ จนถึงหัวเข่า บริเวณตรงไหปลาร้า บริเวณตรงท้อง บริเวณขมับ ช่วยให้ลมเคลื่อนตั้งแต่เ ท้าถึง
ศีรษะได้ดีขึ้น อาจทำให้อาการนอนไม่หลับดีขึ้น หลักการคือทำให้ลมเคลื่อนได้สะดวก ต้องเคลื่อนตั้งแต่เท้า
จนถึงศีรษะ
อาจารย์กรมิษฐ์ แมลงภู่ทอง
อาจารย์สอนการนวดไทย
มีกรณีศึกษา คนไข้เริ่มแรกไม่สามารถนวดได้เพราะกล้ามเนื้อแข็งตึงมาก ต้องทำการอบสมุนไพร
เพื่อเปิด รูขุมขน เมื่อตรวจดูกล้ามเนื้อมีความยืดหยุน่ ดีขึ้น ใช้น้ำมันสมุนไพรให้ออกร้อน นวดโดยการรีด
กล้ามเนื้อ ไล่ตั้งแต่ส่วนล่างของร่างกาย และรีดเปิดช่วงระหว่างคอ และอีกส่วนคือ บริเวณร่องสะบักหลัง
อาจมีลมอั้นบริเวณนี้ต้องรีดไล่ขึ้นไปศีรษะให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น การแนะนำคนไข้ ถ้าตัวเย็นต้องดื่ม
น้ำอุ่นก่อนนอน แต่ถ้ามือเย็นเท้าเย็น ต้องเพิ่มธาตุไฟ โดยน้ำสมุนไพรไทย ขิงข่าตะไคร้ แต่ถ้ามีอาการแน่น
ท้องลมในท้องมาก ให้ใช้ยาสมุนไพรรสสุขุม ไม่ใช่ยาหอมร้อน ซึ่งใช้กับธาตุไฟหย่อน แต่ถ้ามือร้อน ต้องเป็น
กลุ่มสมุนไพร ใบมะระ สะเดา รสขมจะดับร้อน ช่วยตับให้เย็นลง ร่างกายจะดีขึ้น แต่ต้องควบคุมด้วยการ
นวดแล้วดูอาการรายบุคคลในการรักษา
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ถาม-ตอบ
ผู้เข้าร่วมประชุม
ในทางการแพทย์แผนไทยการนวดจะระบายลมจากเท้าขึ้นด้านบน แต่ศาสตร์การแผนจีนจะเริ่ม
จากด้านบนแล้วนวดเท้าทีหลัง

ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
ศาสตร์การแพทย์แผนจีน กับศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่เหมือนกัน ศาสตร์การแพทย์แผนไทยมี
ทฤษฎีว่าด้วยเรื่องเส้นประธานสิบ และเชื่อว่าต้องเปิดประตูลมจากล่างขึ้นบนก่อน แต่ศาสตร์แพทย์แผนจีน
มีทฤษฎีเส้นลมปราณ แต่ในขณะนีไ้ ม่สามารถบอกได้ว่าศาสตร์การแพทย์ใดถูกหรือผิด แต่การแพทย์แผนจีน
มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเกิดการพัฒนาตามลำดับ โดยในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการฝังเข็มเพื่อบำบัด
นอนไม่หลับในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018 พบว่า จุดฝังเข็มที่ใช้ในการบำบัดการนอน ไม่หลับ ขึ้นอยู่กับการ
วินิจ ฉัยว่าเป็นภาวะอะไรตามทฤษฎีโ รคของแผนจีน เช่น ในกรณีของภาวะพร่องของหั วใจและม้าม
ชุดฝังเข็มจะเฉพาะต่อการรักษานั้น กรณีภาวะพร่องของหัวใจชี่และกระเพาะปัสสาวะชี่ อีกชุดหนึ่งบอกว่า
ใช้ในกรณีหัวใจกับไตไม่ประสานกัน อีกชุดหนึ่งใช้ในกรณีของธาตุทำงานมากเกินไปและภาวะหยินพร่อง อีก
ชุดหนึ่งบอกว่าใช้ในกรณีการรบกวนภายในของเสมหะและความร้อน จุดอีกชุดหนึ่ง ใช้ในกรณีซึมเศร้าที่เกิด
จากตับสร้างไฟ ซึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดจุดฝังเข็มที่ตรงกับทฤษฎีโรคของจีน ถ้าเป็นโรคแบบนี้ ต้องใช้จุ ด
นี้ ถ้าเป็นโรคอีกแบบหนึ่ง ต้องใช้จุดอีกชุดหนึ่ง เราจำเป็นต้องเข้าใจทฤษฎีโรคให้ชัดเจนว่าธาตุ ดิน น้ำ ลม
ไฟ มีผลต่อเรื่องการนอนไม่หลับในลักษณะใดบ้าง พัฒนาการในขั้นต่อไป ถ้าทฤษฎีโรคมาช่วยในการกำหนด
ว่า การบำบัดรักษา ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องการนวดอย่างเดียว อาจจะรวมถึงการปฏิบัติตน การใช้ยา การอยู่ใน
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม และมีการนวดเสริม จะเป็นชุดความรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับคนไข้มากขึ้น
นั่นคือพัฒนาการของการทำงานในอนาคต แต่ปัจจุบันสิ่งที่ได้คือมีชุดประสบการณ์ชุดหนึ่ง ที่อาจารย์มา
ช่วยกันทำ ได้ความรู้มาแบบนำเสนอบนเวทีนี้ แล้วชุดความรู้ที่สังเคราะห์ขึ้นนี้ จะมีการทำวิจัยต่อไป เพื่อให้
สามารถใช้ปฏิบัติการจริงในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ ว่าสามารถใช้ได้ในกรณีไหนได้บ้าง ต้องมา
วิเคราะห์กันต่อไป
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Symposuim 4
“การวิจัย&การใช้
การใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย”
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Phoenix 1-2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
ภญ.อาภากร บุญธรรม
พท.สันทัด ชมภูพงษ์
นพ.มานะชัย อิงสุดารัตน์
อ.เดชา ศิริภัทร
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.ภก.ปรีชา หนูทมิ

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เภสัชกรประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สรุปการเสวนา

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในเรื่องนโยบายกับการขับเคลื่อนตามนโยบาย ต้องเรียนว่าการกำหนดนโยบาย ฝ่ายการเมืองเป็น
ผู้กำหนดนโยบาย กรมมีหน้าที่ ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามที่ฝ่ายนโยบายกำหนด
ตอนนี้ มีนโยบายให้ใช้ก ัญ ชาทางการแพทย์ รวมถึง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนปัจ จุบ ัน และ
การแพทย์พื้นบ้าน โดยผ่านทางกฎหมาย คือ การปรับปรุงกฎหมาย พรบ.ยาเสพติด ฉบับที่ 7 เมื่อปี 2562
ประมาณกุมภาพันธ์ ตอนนั้นบอกให้ใช้ประโยชน์จ ากกัญ ชามาใช้ประโยชน์ท างการแพทย์และการวิจัย
กฎหมาย
วันนี้คงมาพูดถึงเรื่องวิจัยและการใช้ในผู้ป่วย แต่จริงแล้ว ๆ คำว่าวิจัยตามกฎหมายสามารถทำได้
หลายเรื ่ อ ง เช่ น วิ จ ั ย เรื ่ อ งการปลู ก การผลิ ต ฯลฯ แต่ เ รื ่ อ งการปลู ก ส่ ว นมากเป็ น เรื ่ อ งของทาง
สถาบันการศึกษา เราคงไม่พูดในบ่ายนี้ เนื่องจากจะเป็นประเด็นของห้องวิชาการที่จะจัดในวันที่ 3 กันยายน
แต่บ่ายนี้จะพูดถึงการวิจัยกับผู้ป่วยเป็นหลัก ซึ่งการใช้กัญชาในผู้ป่วย ณ ตอนนี้ กฎหมายเปิดช่องให้มีการ
ใช้กัญชาทางการแพทย์ 5 ช่องทาง
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ช่องทางที่ 1 คือ โดยการขึ้นทะเบียนยา โดยมีกฎหมายไม่ให้มีการนำเข้ายาจากต่างประเทศมาขึ้น
ทะเบียนในช่วง 5 ปีแรก เพื่อให้มีการพัฒนาในประเทศไปก่อน ขณะนี้ผ่านมา 1 ปีครึ่ง แต่ถ้ามีความจำเป็น
สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย หน่วยงานรัฐสามารถขอนำเข้าได้เป็นบางกรณี
ช่องทางที่ 2 คือ ให้ใช้ทางการแพทย์แผนไทย ซึ่ง ได้มีประกาศรายชื่อตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา
ปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ โดยในช่วงแรก ๆ จะทำการผลิต 2 ตำรับ คือ ตำรับยาศุขไสยาศน์ และตำรับยา
ทำลายพระสุเมรุ สั่งจ่ายโดยแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีใบประกอบวิชาชีพสาขาเวช
กรรมไทย หรือใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์
ช่ อ งทางที่ 3 เป็นช่ อ งทางพิเ ศษ คือ SAS (Special Access Scheme) เป็นข้อตกลงร่ ว มกั น
ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่จะใช้ยากัญชา หากเกิดปัญหาจะไม่ดำเนินการฟ้อง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยเริ่มแรกมีการใช้เฉพาะยาแผนปัจจุบันซึ่งมีกัญชาปรุงผสมอยู่ (กัญชาเมดิคัล) ซึ่งมี 3 สูตร คือ
สูตรที่มีสารทีเอชซี (THC) สูง สูตรที่มีสารซีบีดี (CBD) สูง และสูตรทีเอชซีและซีบีดีในอัตราส่วน 1 ต่อ 1
ภายหลังมีการเพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับแพทย์แผนไทย คือนำน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) มาเข้าช่องทาง
พิเศษ เพื่อให้ทุกโรงพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยสามารถสั่งจ่ายได้
ช่องที่ 4 คือ ใช้ภายใต้การวิจัย เราจะใช้ยาตำรับตัวไหน สามารถทำได้ถ้าเป็นการวิจัย แต่มีเงื่อนไข
หลักคือต้องไปผ่านกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ถึงจะอนุญาตให้ใช้ได้
ช่องที่ 5 คือ ยาปรุงเฉพาะรายสำหรับผูป้ ่วย แต่เดิมหมายถึงหมอพื้นบ้าน กรณีน้ำมันกัญชา (ตำรับ
หมอเดชา) เป็นการใช้ภายใต้ช่องทางนี้ เป็นการปรุงเฉพาะรายโดยหมอพื้นบ้าน เนื่องจากอาจารย์เดชา
(นายเดชา ศิริภัทร) เป็นหมอพื้นบ้าน และขอปรุงตำรับเฉพาะราย ด้วยเจตนารมณ์ของอาจารย์เ ดชาที่
ต้องการนำน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ จึงได้มอบตำรับนี้เป็นทรัพย์
สมบัติของทางราชการและให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำไปใช้ประโยชน์ กรมฯ จึง
เอาน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) มาใช้ภายใต้ช่องทางนี้
โดยสรุปช่องการใช้กัญชาทางการแพทย์มี 5 ช่องทาง ซึ่งแพทย์แผนไทยสามารถใช้ในช่องทางที่ 2,
4, 5 ในส่วนน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) เป็นตำรับที่ปรุงเฉพาะรายโดยหมอพื้นบ้าน จัดอยู่ช่องทางที่ 5
แต่เนื่องจากมีการมอบตำรับนี้เป็นทรัพย์สมบัติของทางราชการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จึงจัดอยู่ช่องทางที่ 4
ภายใต้การศึกษาวิจัย
การขับเคลื่อนกัญชาในปีท่ีผ่านมา เราไม่สามารถเอากัญชาหรือตำรับ ยาที่มีกัญชาปรุงผสมมาใช้
ได้เลย เพราะกัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง กว่า
ยาจะเข้าสู่สถานบริการสาธารณสุข โดยต้องเริ่มต้นตัง้ แต่คัดเลือกตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม การรับรอง
ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม การปลูก การผลิต การจัดเตรียมสถานที่ให้บริการ การจัดอบรม การใช้กัญชา
ทางการแพทย์ สำหรับ บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และหมอพื้นบ้าน การใช้ ในระยะแรกจึง
ควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัย
นโยบายกัญชาหลัก ๆ คือ ต้องการให้เกษตรกรได้ประโยชน์ด้วย ไม่ใช่ว่าภาคธุรกิจหรือว่า ทาง
การแพทย์ได้ประโยชน์อย่างเดียว กฎหมายเลยเปิดช่องให้มีการปลูกโดยเกษตรกร โดยปลูกในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน คือเกษตรกรชาวบ้านรวมตัวกัน รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน แต่ว่ายังปลูกโดด ๆ ไม่ได้
ต้องมาร่วมกับหน่วยงานรัฐก่อน ปลูกเสร็จแล้วก็ผา่ นกระบวนการผลิต สุดท้ายไปสู่ปลายทางคือโรงพยาบาล
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ที่คลินิก แพทย์แผนไทย เจตนารมณ์ คือ ต้องการให้ต้นทางคือผู้ปลูก ได้ประโยชน์ คือเกษตรกร และ
ผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มาที่โรงพยาบาล ผู้ใช้บริการทางการแพทย์แผนไทย
ซึ่งปีที่ผ่านมา มีตำรับยาที่มีกัญชาปรุ งผสม 16 ตำรับ เวลานี้เพิ่มอีก 13 ตำรับ โดยตำรับยาที่มี
กัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ ได้คัดเลือกจากตำรับยาแผนไทย ที่ขึ้นทะเบียนคุ้มครองให้เป็นตำรับยาแผนไทย
ของชาติ ประมาณ 30,000 ตำรับ ซึ่ง ยังมีตำรับยาที่อยู่นอกเหนือการคุ้มครอง เช่น ตำรับยาของหมอ
พื้นบ้าน และตำรับยาที่เก็บรักษาในสำนักหอสมุดแห่งชาติ เหตุผลในการคัดเลือกตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม
จากตำรับยาแผนไทยของชาติเมื่อนำไปใช้ จะไม่ก ่อให้เกิดปัญหาการแอบอ้างเป็นตำรับยาของตนเอง
ป้องกันการเรียกร้องสิทธิ โดยจากการคัดเลือก 30,000 ตำรับ ได้ป ระมาณ 200 กว่าตำรับ แล้วนำมา
ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ซึ่งบางครั้งพบตำรับเดียวกันแต่อยู่ในตำรามากกว่า 1 ตำรา โดยกรมศิลปากรจะมี
วิธีการตรวจสอบ สุดท้ายเหลือประมาณ 90 กว่าตำรับ แล้วมาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ก. ข. ค. ง.
ก. คือ สูตรตำรับยาชัดเจน กรรมวิธีผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถหาวัตถุดิบได้ ซึ่งมี 16 รายการ
ข. คือ สูตรตำรับยาไม่ค่อยชัดเจน กรรมวิธีการผลิตยังไม่ชัดเจน หรือมียาสมุนไพรบางอย่างที่ระบุ
เอาไว้ยังหาได้ยาก ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมก่อน ซึ่งมี 11 รายการ
ค. คือ สูตรตำรับยาไม่ชัดเจน มีการเขียนไว้ในคัมภีร์ คำกลอนบ้าง หรือยังไม่ระบุว่าสามารถรักษา
โรคต่าง ๆ หรือวิธีการใช้ยังไม่ชัดเจน ซึ่งหากจะใช้จริงก็ต้องมีการศึกษาวิจัยก่อน ซึ่งมี 31 รายการ
ง. คือ สูตรตำรับยาชัดเจน แต่เนื่องจากมีสารพิษบางตัวผสมอยู่ เช่น ปรอท สารหนู หรือมีตัวยา
ที่ทาง WHO ห้ามใช้ เช่น คล้ายเครือ เนื่องจากมีสารพิษอยู่ หรือมีส่วนประกอบของพืชและสัตว์ ซึ่งประกาศ
ห้ามใช้ตามอนุสัญญาไซเตส (CITES) หากใช้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากโลก
สุดท้ายจึงเลือกที่จะใช้ตำรับยากลุ่ม ก. เพียงกลุ่มเดียว ซึ่งมี 16 รายการ ส่วนยาปรุงเฉพาะราย
แต่ก่อนให้เฉพาะหมอพื้นบ้านที่ผ่านการประเมินรับรองซึ่งมี 2 ตำรับ คือ ของนายนาค ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้าน
จ.กาฬสินธุ์ (เสียชีวิตแล้ว) และตำรับของอาจารย์เดชา ต่อมาได้แก้กฎหมายให้แพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์ สามารถขอใช้ตำรับยาปรุงเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสม ภายใต้ช่องทางที่ 5 ส่งผลให้
ขณะนี้มีตำรับยาปรุงเฉพาะรายที่มีกัญชาปรุงผสม เพิ่มขึ้นมาอีกหลายตำรับ แต่ยังไม่ส ามารถประกาศให้
ใช้ได้ เนื่องจากยังติดขัดในหลายประเด็น
ในเรื่องการปลูก พอรู้ว่ามีตำรับไหนที่สามารถใช้ได้ ก็ต้องหาแหล่งวัตถุดิบ โดยกฎหมายได้เปิดช่องทาง
สำหรับผู้ที่จะผลิต หรือปลูก ต้องเป็นสถาบันการศึกษา และวิสาหกิจชุมชน (เกษตรกร) ซึ่งกรมฯ ได้ศึกษาไว้
หลายรูปแบบ เช่น มีการจับคู่ระหว่างส่วนราชการกับสถาบันการศึกษาหรือกับวิสาหกิจชุมชนไว้ 6 คู่ แต่ละแห่ง
มีปริมาณการปลูก 2,000 กิโลกรม สด/ปี รวม 6 คู่จะได้ประมาณ 12,000 กิโลกรัม ตอนนี้เก็บเกี่ยวได้ปริมาณ
5,000 กว่ากิโลกรม กรมฯ นำมาผลิต โดยมีผู้ผลิตหลัก 2 ที่ คือ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ผลิตแบบ
แผนไทยประยุกต์เทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยา
เขตสกลนคร เป็นผู้ปลูกวัตถุดิบ ในการเก็บกัญชาทางโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จะมีวิธีการเก็บ ฤกษ์
ยามในการเก็บ รวมถึงวิธีการผลิตจะมีการสวดมนต์คาถาต่าง ๆ ในส่วนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก มีวิสาหกิจชุมชนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดำเนินการปลูกวัตถุดิบให้ แล้วส่งวัตถุดิบ
มายังกองพัฒนายาไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อดำเนินการผลิต หรือ
ส่งให้กับโรงพยาบาลที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ที่ผ่านมาตรฐาน GMP
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คาดว่าปลายปี 2563 จะเก็บวัตถุดิบได้ 7,000 กิโลกรัม นอกจากนัน้ ยังมีการปลูกที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูก เนื่องจากตำรับยาที่มีกญ
ั ชาปรุงผสม ใน 16
ตำรับ มีตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพอยู่และต้องการให้ใช้ใน รพ.สต. แต่การบริหารจัดการยังไม่ค่อยได้เพราะ
ปลูกเพียงแห่งละ 50 กิโลกรัม

ในตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ ยอมรับว่าบางตำรับยังไม่ค่อยมีข้อมูลในการใช้ เช่น ตำรับ
แก้โรคจิต ทางราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้ตำรับแก้โรคจิตในการ
รักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช ซึ่งตำรับนี้จะดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับกรมสุขภาพจิต โดยกรมฯ ได้ดำเนินการ
จัดส่งตำรับแก้โรคจิต ให้เฉพาะโรงพยาบาลที่จะทำการศึกษาวิจัย หากโรงพยาบาลอื่นประสงค์ขอใช้ แพทย์
แผนไทยของโรงพยาบาลนั้น ต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการสั่งจ่าย ซึ่งแพทย์แผนไทยสามารถสั่งจ่ายยา
ตำรับแก้โรคจิตได้ เพราะเป็นตำรับยาที่ถูกประกาศรายชื่อตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ
ในกรณีที่กรมฯ ทำ MOU กับ โรงพยาบาลเอกชน ได้ม ีก ารเจรจาขอเสนอซื้อตำรับแก้โ รคจิต จากกรมฯ
โดยให้มีการใช้ภายใต้ความรับผิดชอบทางวิชาชีพของแพทย์ในโรงพยาบาลนั้น
ในเรื่องการผลิต กองพัฒนายาไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จะผลิต น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ซึ่งดำเนินการผลิตแล้ว 300,000 ขวด และใช้ไป 200,000 ขวด
ในส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ได้เริ่มดำเนินการผลิตตำรับยาศุขไสยาศน์ เป็นต้น
ในปีที่ผ่านมา ได้มีการให้ใช้ยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ โดยยาแผนปัจจุบัน (กัญชาเมดิคัล) เริ่มใช้ใน
โรงพยาบาลศูนย์ ส่วนตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ เริ่มกระจายสู่โรงพยาบาลชุมชน ซึ่งผลตอบรับ
ค่อนข้างดี จึงได้นำตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ ไปใช้ในโรงพยาบาลศูนย์
ในปีที่ผ่านมาได้กระจายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รวม 354 แห่ง และในปีต่อไปจะให้ใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม ใน รพ.สต. โดย
ให้ปลูก ผลิต และจ่ายยาใน รพ.สต. เบ็ดเสร็จในพื้นที่ ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับเกษตรกรและแพทย์แผนไทย
ในการกระจายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมให้กับโรงพยาบาลยังค่อนข้างยุ่งยาก โดยต้อง MOU กับ
ไปรษณีย์ไทย หรือกรณีขนส่งเมล็ดพันธุ์กัญชาไปปลูก ต้องดำเนินการต้องทำหนังสือชี้แจงด่านตรวจ
ส่วนน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ถูกใช้ภายใต้การศึกษาวิจัย (ช่องทางที่ 4) ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยใน 22
โรงพยาบาล กว่าจะผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนค่อนข้างยุ่งยาก ปัจจุบันได้มีการเก็บเคส 18,000
ราย ต่อมาโรงพยาบาลศูนย์ ได้ขอเข้าร่วมวิจัยด้วย 8 แห่ง แต่ผ ลการศึก ษาวิจัยที่ได้นั้นยังไม่รวมของ
โรงพยาบาลศูนย์ เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยได้ ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน ของโรงพยาบาลภายหลังจึงได้นำเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการยาเสพติดให้
ใ โทษ ว่า

114

น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) มีความปลอดภัยและใช้ได้ผล ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แม้จะไม่ได้บ่งบอกว่า
รักษาโรคมะเร็งได้หรือไม่ จึงให้ทุกโรงพยาบาลสามารถใช้น้ำมันกัญชาได้ โดยไม่ต้องไปขอทำศึกษาวิจัยเอง
และไม่ต้องผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของโรงพยาบาล คือทุกโรงพยาบาลสามารถขอใช้
น้ำมันกัญชาได้ ซึ่ง เป็นการใช้ในช่องทางที่ 3 (ช่องทางพิเศษ) ขณะนี้ม ี 77 แห่ง และมีผู้มารับบริการ
66,019 ครั้ง ผ่านการคัดกรอง 63,120 ครั้ง โดยเป็นการใช้น้ำมันกัญชา 51,472 ครั้ง ที่เหลือเป็นการใช้
ตำรับยาศุขไสยาศน์ ยาทำลายพระสุเมร ยาแก้ลมแก้เส้น ยาทาริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง โดยยาทา
ริดสีดวงทวารและโรคผิวหนัง กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งยาตำรับนี้ไม่ได้ทาที่ทวารหนัก แต่ใช้ทาที่ผิวหนัง แก้โรค
ผิวหนังโรค โรคสะเก็ดเงิน ในส่วนตำรับยาศุขไสยาศน์ภายหลั งเริ่มใช้น้อยลงเนื่องจากน้ำมันกัญชา (ตำรับ
หมอเดชา) ใช้สะดวกกว่า และการจ่ายยา 80% เป็นการใช้โดยโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก และอีก 20% เป็นการใช้โดยโรงพยาบาลอื่น
เมื่อกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใช้ได้ผล โดยมีพื้นฐานจากการแพทย์พื้นบ้าน กรมฯ ได้พยายาม
ทำตำรับใหม่ขึ้นมาสำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน โดยใช้ช่องทางของกัญชาการแพทย์ทางเลือก จึงมีตำรับ
เมตตาโอสถและตำรับการุณย์โอสถ เพื่อให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรักษาได้ใช้ ซึ่งเปิดบริการที่คลินิก
กั ญ ชาทางการแพทย์ แ ผนไทย และการแพทย์พ ื ้ นบ้า นไทย อาคารพิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ารสาธารณสุ ขและ
การแพทย์ไทย
ปัจจุบัน กรมฯ มีทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family
Medicine) ยกตัวอย่างคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย อาคารพิพิธภัณฑ์
การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย มีแพทย์แผนไทยเป็นหลักดูแลผู้ป่วยประมาณ 50,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งมี
ข้อห้ามในการเข้าถึงน้ำมันกัญชาหรือใช้แล้วไม่ได้ผล จึงเปิดโอกาสให้มีตำรับเมตตาโอสถและตำรับการุณย์
โอสถ และให้แพทย์เ วชศาสตร์ครอบครัวรัก ษาต่อ หากได้ผ ลดี มีความปลอดภัย ก็จ ะดำเนินการให้
โรงพยาบาลอื่นนำไปใช้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
เนื่องด้วยกฎหมายกำหนดผู้ที่จะใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ และน้ำมัน
กัญชา (ตำรับหมอเดชา) ต้องมีใบประกอบวิช าชีพสาขาเวชกรรมไทย หรือใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ และผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข
และหมอพื้นบ้าน ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับสภาการแพทย์แผนไทยจัดขึ้น
ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ
หมอพื้นบ้าน ประมาณ 5,600 คน หลังจากที่นำน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) มาเข้าช่องทางที่ 3 (ช่องทาง
พิเ ศษ) จึง ได้จ ัดอบรมเพิ่ม ซึ่ง มีประมาณ 400 กว่าคน โดยให้อบรมผ่านระบบ e-Learning Platform
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ และทำแบบทดสอบ หากคะแนน
ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด กรมฯ จะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เพื่อออกใบอนุญาตให้ใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
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โดยผู้ที่ผ่านการอบรมส่วนใหญ่อยู่ใน รพ.สต. 1,700 คน (30%) แต่ยังไม่มีการกระจายยาไปสู่ระดับ
รพ.สต. ซึ่งในปีต่อไปมีการเริ่มที่จะให้ใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 16 ตำรับ และน้ำมันกัญชา (ตำรับ
หมอเดชา) ใน รพ.สต. โดยให้ปลูก ผลิต และจ่ายยาใน รพ.สต. เบ็ดเสร็จในพื้นที่ ในส่วนโรงพยาบาลเอกชน
มีผู้ที่ผ่านการอบรมประมาณพันกว่าคน (17%) ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการ MOU กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให
แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งใช้ได้
ในการใช้บางครั้งจะต้องอ้างอิงความรู้ด้านวิชาการแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม บางครั้งต้องอาศัยองค์
ความรู้ใหม่ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบ และมีก ารศึกษาวิจัยควบคู่กัน โดยการวิจัยการ
ใช้กัญชามีทั้ง pre-clinical และ clinical trial
สำหรับการวิจัยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย การวิจัยการใช้กัญชา ประเภท pre-clinic คือ เป็น
การศึกษาในหลอดทดลอง หรือในสัตว์ทดลอง ในส่วนการวิจัยประเภท clinic research คือ เป็นการศึกษา
ในคนปกติหรือผู้ป่วย โดยมีประมาณ 6-7 โครงการ ซึ่งโครงการวิจัยหลักเป็นงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิท ยาลัยร่วมกับ กรมฯ ศึก ษาการใช้น้ำมันกัญ ชา (ตำรับ หมอเดชา) มีจ ำนวนตัวอย่างประมาณ
18,000 คน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและนำผลการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
(คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ) และทางกรมฯ จะนำเสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ให้เข้ากับสิทธิประโยชน์ของ สปสช. ต่อไป เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
ภญ.อาภากร บุญธรรม
เภสัชกรประจำ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กล่าวถึง ผลการวิจัยกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพ
ชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล คือ ESAS และ EQ-5D-5L
ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยสถานที่ศึกษาวิจัย ได้แก่ โรงพยาบาลในโครงการ 22
แห่ง และเพิ่มเติมภายหลัง 8 แห่ง
จากการวิเคราะห์ผลเบื้องต้น 9 เดือนแรก โดยภาพรวมมีผู้ป่วยได้รับน้ำมันกัญชา 18,604 ราย
โรคที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ โรคนอนไม่หลับ ภาวะนอนไม่หลับ รองลงมาเป็นอาการปวดต่าง ๆ โรคมะเร็งเกี่ยวกับ
อวัยวะต่าง ๆ โรคไมเกรน เบื่ออาหาร ภูมิแพ้ พาร์กินสัน และอาการทางสมอง เช่น อาการชัก โดยรูปแบบ
การสั่งใช้ยาที่นิยมมากที่สุดเป็นการใช้ 1 ครั้ง ก่อนนอน มี 1-2% เป็นการใช้ระหว่างวัน ก่อนหรือหลัง
อาหาร
ผลจากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันกัญชาต่อเนื่อง 90 วัน
ทั้งกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคมะเร็งร่วมกับกลุ่มที่ไม่มีโรคมะเร็ง พบว่าคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจาก baseline
เพิ่มขึ้นทั้งในระดับที่ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงนำไปสู่การพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการสั่งใช้น้ำมันกัญ ชาในรูปแบบ
การสั่งจ่ายพิเศษแบบ SAS (Special Access Scheme) และมีการกำหนดข้อบ่งใช้ทั้งหมด 5 ข้อ คือ โรค
นอนไม่หลับ ภาวะเบื่ออาหาร ลมปะกังหรือไมเกรน อาการปวดเรื้อรัง สันนิบาตลูกนก (พาร์กินสัน)
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สำหรับผลการดำเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แผนไทยของ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ผสมผสาน มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 3 แห่ง คือ ร.พ.การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ และ ร.พ.การแพทย์แผนไทยที่สาขาอุดรธานี โดยมีผู้เข้ารับน้ำมันกัญชาที่ กรมฯ มากที่สุด
34,000 กว่าครั้ง ส่วน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เนื่องจากเป็นคลินิกเฉพาะ
ทาง เปิดเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธครึ่งวัน จึงมีผู้มารับน้ำมันกัญชาประมาณ 3,000 ครั้ง และโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานอุดรธานี ซึ่งได้ดำเนินการเปิดบริการเมื่อเดือน มี นาคม 2563
ยังมีผู้มารับบริการน้อย
จากทั้งหมด 3 แห่ง มีผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชา 20,993 คน รวมผู้ป่วยทั้งหมดไม่ว่าจะ
รับยากี่ครั้งก็ตาม
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ 63% เป็นเพศชาย และ 37% เป็นเพศหญิง เมื่อแบ่งตามกลุ่ม อายุ มากกว่า 30%
อายุมากกว่า 60 ปี รองลงมาช่วงอายุ 50-60 ปี ประมาณ 20% ส่วนช่วงอายุ 20-50 ปี ประมาณสิบกว่า
เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นผู้ป่วยที่อายุน้อย 20 ปี โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคทางสมอง เช่น โรคลมชัก
โรคหลักที่ใช้ค่อนข้างสอดคล้องกับโครงการวิจัยภาพรวม คือ อาการนอนไม่หลับ อาการปวดหัว
และอาการปวดต่าง ๆ โดยผู้ป่วยกว่า 63% มีอาการหลักคือ อาการนอนไม่หลับ ซึ่งอาการนี้อาจแฝงอยู่ใน
โรคอื ่ น ๆ ได้ เช่ น โรคมะเร็ ง รองลงมาเป็ น อาการปวดประมาณ 13% ปวดศี ร ษะไมเกรน 7%
พาร์กินสัน 3% และอื่น ๆ 14%

ในส่วนอาการอื่น ๆ จะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันต่าง ๆ เช่น ภูมิแพ้โพรงจมูก มี Active case
อยู่ประมาณ 300 กว่าคน ซึ่งได้ผลที่ค่อนข้างดี โดยใช้เมื่อมีอาการ
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ภูมิแพ้ผิวหนัง มี Active case ประมาณร้อยกว่าคน เป็นลักษณะของการแพ้ผื่นผิวหนังแบบเรื้อรัง
ที่หาสาเหตุไม่ได้ เวลามีอาการก็ต้องทานยาแก้แพ้เป็นประจำ โดยหลังจากที่ผู้ป่วยใช้น้ำมันกัญชา พบว่า
อาการที่ดีขึ้น
โรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคสะเก็ดเงิน มีตั้งแต่ระดับความรุนแรงต่ำจนถึงสูง คือรักษาตาม
อาการหรือบางรายต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกัน โดยการตอบสนองของผู้ป่วยในกลุ่มนี้ค่อนข้างดี โดยแพทย์จะจ่าย
ยาน้ำมันกัญชาทั้งในรูปแบบการกิน และรูปแบบการทา ทาบริเวณรอยโรค
ในส่วนของโรคปวดข้อ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ก็มีการใช้น้ำมันกัญชาบ้าง
อาการอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่จะผู้ป่วยกลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งบางรายเป็นลักษณะกล้า มเนื้ อ
อ่อนแรง บางรายเป็นลักษณะกล้ามเนื้อหดเกร็ง โดยผู้ป่วยทั้งสองแบบนี้มีอาการดีขึ้นเมื่อใช้น้ำมันกัญชา
ในส่วนของอาการข้างเคียง จากการใช้น้ำมันกัญชา จากผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยน้ำมันกัญชา
20,993 คน จากทั้งหมด 3 แห่ง (ร.พ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส) คลินิกกัญชาทาง
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ และ ร.พ.การแพทย์แผนไทยที่
สาขาอุดรธานี) พบการรายงานประมาณ 250 ราย โดยกลุ่มที่มีอาการร้ายแรงพบเพียงเล็กน้อย คือ ใจสั่น
เวียนศีรษะแล้วมีอาการคอแห้งปากแห้ง บางรายอาจมีอาการค่อนข้างมากจนต้องหยุดการใช้ แต่บางราย
อาจมีอาการดังกล่าวแต่ไม่รุนแรง ซึ่งเป็นฤทธิ์ของกัญชาอยู่แล้ว จึงต้องลดขนาดการใช้ยา หรือหยุดการใช้
ยาก่อน
รองลงมา คือ กลุ่มอาการเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ไม่สบายท้อง หรือว่ากรดไหลย้อน
กำเริบ อาจมีสาเหตุมาจากในน้ำมันกัญชาจะเป็นสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าว ซึ่งจะมีไขมันระดับหนึ่ง หาก
ผู้ป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน และใช้ปริมาณหยดของน้ำมันกัญชาที่ค่อนข้างมาก อาหารกลุ่มที่มีไขมันจะไป
กระตุ้นทำให้เขาเกิดอาการกรดไหลย้อนได้
พท.สันทัด ชมภูพงษ์
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
จากประสบการณ์การใช้ตำรับน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) จาก ร.พ.ศูนย์ราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5
ได้ดำเนินการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน และทำงานอย่างต่อเนื่องประมาณปีกว่า โดยในเขต
สุขภาพที่ 5 มีทั้งหมด 8 จังหวัด ได้แก่ จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม
จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ในระดับ รพ.ศูนย์ราชบุรี และ รพ.ทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 5 ดำเนินการเปิดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ จำนวน 13 แห่ง คิดเป็น 86% โดยคาดการณ์ภายในธันวาคม จะเป็น 100% ครบทุกที่
ส่วน รพ.ชุมชน ของแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 มีการเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คิดเป็น
15.09% โดยตั้งเป้าหมายที่ 25% ซึ่งขณะนี้ได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการเปิดบริการคลินิกกัญชา
ทางการแพทย์ ในระดับรพ.ชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ ทั้งในระดับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
การดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ร าชบุรี ดำเนินการภายใต้ก ารทำงาน
ร่วมกันของทีมบุคลากรทางการแพทย์ทกุ แขนงทั้งแพทย์แผนปัจจุบนั แพทย์แผนไทย เภสัชกร และพยาบาล
ให้ก ารดูแลทั้ง ผู้ป ่วยนอกและผู้ป ่วยใน ในส่วนแพทย์แผนไทยมีบ ทบาทดูแลผู้ป ่วยประคับ ปร ะคอง
(palliative care)
โดยสร้างระบบและกระบวนการในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ในกรณีที่จะใช้กัญชาทางการแพทย์
จะต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อน แพทย์เจ้าของคนไข้ในกลุ่มผู้ป่วยประคับประคอง ต้องเขียนใบ consult
มาที่แพทย์แผนไทย บอกเล่าอาการทั้งหมด ซึ่งแพทย์แผนไทยจะเขียนรับ consult และกำหนดแนวทางการ
ดูแล เช่น การสั่งน้ำมันกัญชาให้ผู้ป่วย แพทย์แผนไทยจะดูแลและติดตามผู้ป่วยเอง
และในใบ OPD card มีการคัดแยกผู้ป่วยนอก โดยมีคลินิกให้คำปรึกษา ดำเนินการคัดแยกผู้ป่วย
เพื่อเข้าพบแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทย
กรณีผ ู้ป ่วยใน หากในเอกสารบั นทึก ความก้าวหน้าอาการทางการแพทย์ เฉพาะของแพทย์
(Progress Note) ระบุว่า Palliative Care ก็จ ะเป็นบทบาทหน้าของแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป ่วย
ประคับประคอง (palliative care) ในส่วนการให้มอร์ฟีนแก่ผู้ป่วย มีการปรึกษาร่วมกันระหว่างแพทย์แผน
ปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ในการใช้ยาชนิดใดก่อนที่จะใช้มอร์ฟีน โดยได้ข้อสรุปคือการใช้กัญ ชาทาง
การแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย สำหรับน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) คือ ช่วยให้หลับแบบสบาย ๆ ส่งผลให้
ผู้ป่วยหลับได้ดีและไม่ต้องใช้มอร์ฟีน และได้เสนอให้ผู้ป่วยและญาติเพื่อการใช้ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์
ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม
ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การใช้มอร์ฟีนทำให้ผู้ป่วยหลับลึกและอาจจะกดการหายใจ อาจส่งผลให้เสียชีวิต แต่ตำรับน้ำมัน
กัญชา (ตำรับหมอเดชา) ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์นี้ จึงเสนอให้ผู้ป่วยและญาติเลือกที่ใช้ตำรับน้ำมันกัญชา
โดยใช้ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์
นพ.มานะชัย อิงสุดารัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนตูม จ.นครปฐม
กล่าวถึงประสบการณ์การใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ โรงพยาบาลดอนตูม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด
เล็กและเน้นการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลดอนตูม ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยมารับบริการประมาณ 1,000 คน ให้การรักษาประมาณ
3,000 ครั้ง ในการจัดสถานที่ให้บริการ มีการจัดวางโต๊ะจำนวน 2 ชุด สำหรับแพทย์แผนปัจจุบัน 1 คน และ
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แพทย์แผนไทย 1 คน และจ่ายยาพร้อมกัน หากมีสิ่งไหนไม่เข้าใจ ก็สอบถาม ปรึกษากัน เนื่องจากมีความ
ชำนาญไม่เหมือนกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคมะเร็ง รองลงมาเป็นอาการปวดต่าง ๆ (ปวดศีรษะ ปวดเรื้อรัง
ปวดลมปะกัง) พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ และโรคลมชัก นอนไม่หลับ และโรคอื่น ๆ
ผลการรักษาของน้ำมันกัญชา พบว่า 80% ของผู้ป่วยที่ทำตามที่ อ.เดชาแนะนำ มีอาการดีขึ้น
โดยสูตรที่แนะนำ คือ เพศหญิงให้เริ่มต้นที่ 3 หยด และเพศชายเริ่มที่ 5 หยด โดยสามารถเพิ่มปริมาณการ
หยดอาทิตย์ละ 2 หยด เมื่อพบจุดที่หลับได้ ให้คงไว้ระดับนั้น โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณ
สำหรับผู้ป่วย 20% ที่อาการไม่ดีขึ้น ได้แก่ (1) กลุ่มที่ทำงานเป็นกะ เช่น พยาบาล แพทย์ รปภ.
คนทำงานโรงงาน เนื่องจากนอนไม่เป็นเวลา ทำให้ต้องเปลี่ยนเวลาใช้ยา (2) กลุ่มที่ปัสสาวะบ่อย ได้แก่
ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งกระเพาะปัสสาวะที่มีการผ่าตัดหรือมีการฉายรังสี ผู้ป่วยที่ดื่มน้ำมาก
หลัง 6 โมงเย็น ซึ่งได้แนะนำให้ดื่มน้ำน้อยลงเท่าที่จำเป็นในช่วงหลัง 6 โมงเย็น ทำให้มีอาการดีขึ้น (3) กลุ่ม
ที่ใช้ยาไม่ตรงตามที่บอก เป็นกลุ่มที่คิดว่าใช้น้ำมันกัญชามากจะเกิดผลดี (4) กลุ่มที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
ญาติบอกว่าผู้ป่วยนอนเฉย ๆ แล้วจากไปอย่างสงบ
จากที่ อ.เดชาแนะนำว่า การใช้น้ำมันกัญชาต้องใช้ให้เหมาะกับผู้ป่วยจึงจะให้ผลดี ทาง ร.พ. พบว่า
อาการต่าง ๆ เช่น ปวดหัวไมเกรน หรืออัลไซเมอร์ เป็นต้น หลังจากที่ใช้จนพบจุดที่ทำให้นอนหลับดีแล้ว
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ 80% ของผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น
ซึ่งน้ำมันกัญชาไม่ได้รักษามะเร็ง หรือฆ่าเซลล์มะเร็ง แต่น้ำมันกัญชาไปชักนำหรือทำให้ร่างกาย
หลับ ทำให้ร่างกายเกิดการซ่อมแซม ทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้น โดยจะใช้ก่อนนอน หากใช้สำหรับบรรเทาอาการ
ใช้ช่วงเช้า กลางวัน เย็น
สรุปการใช้น้ำมันกัญชาว่า (1) ใช้ตามขั้นตอน (2) อย่าใจร้อนกับการใช้น้ำมันกัญชา ให้หาจุดที่ใช้
ได้ผล จากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ จะเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ดีขึ้นได้

อ.เดชา ศิริภัทร
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ
กล่าวว่า ในการนำน้ำมันกัญชามาใช้ทางการแพทย์ เพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเอง โดยร่างกาย
จะซ่อมแซมตัวเองได้ดีเมื่อนอนหลับลึก (Deep Sleep) ซึ่งการนอนหลับลึกมีความจำเป็น 20% ของการ
นอนกลางคืน หากสามารถหลับลึกได้ตามปกติ ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันกัญชา เพราะน้ำมันกัญชาใช้เฉพาะ
ผู้ที่นอนหลับลึกไม่ได้
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การใช้น้ำมันกัญชาจะช่วยให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้น ไป สามารถฟื้นสุขภาพได้ เพราะการหลับได้ดี
ทุกคืนจะช่วยซ่อมร่างกายขึ้นมาเรื่อย ๆ จึงได้ทำ “โครงการวิจัยการใช้น้ำมันหมอเดชาเพื่อฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตในผู้สูงอายุ ” โดยเริ่มเปิดรับผู้สูงวัยเข้าร่ว มโครงการตั้งแต่ 8 ก.พ. 2563 ที่วัดป่าเลไลย์วรวิห าร
จ.สุพรรณบุรี กำหนดแจกน้ำมันกัญชาทุกวันจันทร์ให้ได้ 10,000 คน และติดตามผลทุกคนเป็นเวลา 1 ปี
แต่ในเดือน มี.ค. หยุดจ่ายเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 และเปิดใหม่ตั้งแต่เดือน มิ.ย. ต่อเนื่องมาตลอด
เวลานี้ได้จำนวนผู้เข้าร่วม 3,000 กว่าคน และจะรับต่อไปจนถึง 10,000 คน

คุณสมบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ คือ (1) อายุ 65 ปีขึ้นไป (2) จะต้องมาให้ข้อมูลทุก
เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าอบรมการใช้ก่อนและรับน้ำมันกัญชาไปใช้ โดยมีการประเมินผลคุณภาพ
ชีวิต 5 ด้าน ได้แก่ ความจำ การมองเห็น การได้ยิน อาการสั่น และการนอนหลับ
ได้นำข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่ ก.พ. ถึง มี.ค. 2563 ไม่เกิน 60 วัน จำนวนผู้สูงอายุ 1,500 คน ที่ใช้
น้ำมันกัญชาระหว่าง 30 ถึง 60 วัน มาสรุปผลภาพรวม จากการประเมินคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก่อนใช้ยา
น้ำมันกัญชาในเรื่องความจำ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการครั้งแรกที่มีความจำปกติ จำนวน 21% คน ที่เริ่มมี
ปัญหา 72% และที่มีปัญหามาก 7% เรื่องการมองเห็น มีการมองเห็นปกติเพียง 5% กำลังมีปัญหา 72%
และมีปัญหามาก 8% การได้ยินพบว่า 47% อยู่ในเกณฑ์ดี เริ่มมีปัญหา 49% ที่มีอาการไม่ดีมี 4% สำหรับ
อาการสั่น พบว่ามีอาการปกติ 70% เริ่มมีปัญหา 28% ที่มีปัญหาสั่นมาก 2% และการนอนหลับ หลับได้
ปกติ 22% เริ่มนอนได้ไม่ดี 58% และนอนไม่ดี 20% ผลการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนี้พบว่า ปัญหาที่มีมากที่สุด
คือ (1) สายตาและการมองเห็น รองลงมาคือ (2) ความจำ และ (3) การนอนหลับ
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หลังจากการใช้น้ำมันกัญชา 30 ถึง 60 วัน พบว่า มีความจำดีขึ้น 43% อาการปกติ/คงเดิม 56%
และแย่ลง 1% ส่วนการมองเห็นมีอาการดีขึ้น 47% ปกติ/คงเดิม 52% และแย่ลง 1% การได้ยินดีขึ้น 47%
อาการปกติ/คงเดิม 49% แย่ลง 4% สำหรับอาการสั่นดีขึ้น 23% ปกติ/คงเดิม 77% แย่ลง 1% และการ
นอนหลับได้ผลดีที่สุด คือ ดีขึ้น 80% ปกติ/คงเดิม 19% และแย่ลงเพียง 1% เพียงช่ วงเวลาไม่ถึง 2 เดือน
จะเห็นว่า อาการนอนหลับดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อนอนหลับดีได้แล้ว ความจำเริ่มดีขึ้น 43% การมองเห็นและ
การได้ยินดีขึ้นเท่า ๆ กันประมาณ 47% แต่อาการสั่นดีขึ้นช้ากว่า คือ ดีขึ้นเพียง 23% ตัวเลขดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า คนสูงอายุสามารถฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้

ทำให้มองต่อไปว่า การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หากสามารถฟื้นฟู
สุขภาพผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ไม่ให้เป็นภาระของใคร สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประเทศก็จะลดภาระลง ส่งผลให้มี
คนทำงานให้ประเทศมากขึ้น หากรัฐบาลรับโครงการนี้ไปทำ จะมีค่าใช้จ่ายเป็นยาน้ำมันสูตรหมอเดชา เพียงวัน
ละหนึ่งบาท เดือนหนึ่งไม่เกิน 30 บาท แต่จะได้อะไรอีกมากมาย จึงอยากให้ กรมฯ และ สธ. นำไปวิจัยควบคู่กับ
โครงการที่ทำอยู่ นอกจากเราจะฟื้นประเทศได้แล้ว ต่า งประเทศจะมาซื้อยาของเราไปฟื้นฟูผู้สูงอายุหรือ
ส่งผู้สูงอายุมาฟื้นฟูที่ประเทศไทย
นพ.ปราโมทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชน ต้องการใช้น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอ
เดชา) กับผู้ป่วยโรคมะเร็งระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด เนื่องจากการได้รับเคมีบำบัดมากเกินไป ร่างกาย
ผู้ป่วยอาจรับไม่ไหว บางรายมีอาการอาเจียน ผมร่วง บางรายอาจจะเสียชีวิต ซึ่งหากใช้น้ำมันกัญชา (ตำรับ
หมอเดชา) ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด ผู้ป่วยอาจมีคุณชีวิตที่ดีขึ้น ทานอาหารและนอนหลับได้ดีขึ้น
ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ทำให้พ้นช่วงวิกฤตของการรักษาด้วยเคมีบำบัด
นพ.มานะชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาในผู้ป่วยระหว่างการรักษาด้วยเคมี
บำบัดหรือให้รังสีรักษา ที่ ร.พ.ดอนตูม จะไม่ขยับ dose ของน้ำมันกัญชาเพิ่มขึ้น จะใช้ในระดับเท่าเดิมไป
ตลอดจนสิ้นสุดการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ซึ่งจะขยับ dose ของน้ำมันกัญชาขึ้น หากพบว่า
ผู้ป่วยทนต่อการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และฟื้นสภาพได้เร็ว
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Symposium 5

“การบริการการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์ COVID-19”
วันพุธ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้อง Phoenix 3-4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
นพ.จักราวุธ เผือกคง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พท.ฐิตารีย์ จักรธรสุวรรณ แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี
พท.สันทัด ชมพูพงษ์
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลราชบุรี
คุณอนุ ยกทอง
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
พท.อังคณา ทองบุญ
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต

ผู้ดำเนินการอภิปราย
พท.อมรรัตน์ ราชเดิม

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สรุปการเสวนา

พท.สันทัด ชมพูพงษ์
แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลราชบุรี
โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 850 เตียง เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิชั้นสูง เป็นศูนย์
ความเชี่ยวชาญและศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกมีพันธะกิจในการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก ดังนั้นการดูแล
ประชาชนในพื้นที่เป็นความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด แพทย์แผนไทยมีบทบาทในการออกตรวจคลินิกโรคระบบ
ทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ซึ่งสามารถพบเห็นคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจดังกล่าวนี้ในโรงพยาบาล
ทุกแห่ง
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีนโยบายเรื่องคลินิกเฉพาะโรคจำนวน 4 คลินิก
หนึ่งในนั้นคือ คลินิกโรคทางเดินหายใจส่วนบน โรงพยาบาลราชบุรีจึงมีการจัดทำกระบวนการเพื่อให้เกิด
แนวทางปฏิบัติ ของแพทย์แผนไทยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อสามารถเข้าไปบูรณาการในการดูแลผู้ปว่ ยได้
ปัจจุบันมีผู้เข้ารับบริการคลินิกนี้ประมาณ 15-20 รายต่อวัน
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พท.ฐิตารีย์ จักรธรสุวรรณ
แพทย์แผนไทยชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี
ข้อพิจารณาในการออกตรวจคลินิก มีดังนี้ 1) ประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ของแต่ละสหวิชาชีพ โดย
พิจารณาบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพตนเอง 2) ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคลินิก ARI และ 3) สิ่งสำคัญที่ต้อง
พัฒนาในช่วงสถานการณ์นี้ และสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป

ภาพที่ 1 กิจกรรมของสหวิชาชีพในสถานการณ์ COVID-19
ภาระงานปกติของแพทย์แผนไทย คือ การดูแลผู้ป่วยทางด้านเวชกรรมการตรวจวินิจฉัย สั่งจ่ายยา
สมุนไพร และมีการปรุงยาเฉพาะรายเฉพาะรวมทั้งการให้คำแนะนำ และการติดตามคนไข้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้มีงานบริการในหน่วยผู้ป่วยภายใน เช่น การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และ คลินิกป(ล)อด
โปร่ง (คลินิกเลิกบุหรี่) และคลินิกกัญชามีการดำเนินการตามปกติ ยกเว้นด้านหัตถเวชกรรม
ภาระงาน ARI คลินิกมีการตรวจโรคกลุ่ม URI ภายใต้ Clinical Practice Guideline ของระบบ
ทางเดินหายใจและมีการสั่งจ่ายยาสมุนไพร
ณ จุดคัดกรองของโรงพยาบาลราชบุรี มีการติดสติ๊กเกอร์ ระบุสีน้ำตาลสำหรับ ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์
คลินิกARIเพื่อให้ทราบการเข้าถึงในการระมัดระวังผู้ป่วยของแต่ละกลุ่ม
แนวทางการคัดกรองของโรงพยาบาลราชบุรี หากผู้ป่วยมาด้วยอาการมีไข้ร่วมกับอาการอย่างใด
อย่างหนึ่งเช่น ไอเจ็บคอมีน้ำมูก แต่ไม่มีภาวะเสี่ยง เช่น ไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยง ไม่ได้สัมผัสคนไข้ ไม่มีภาวะปอด
อักเสบหรือไม่มีภาวะสงสัยในการติดเชื้อ COVID-19 ก็จะส่งต่อคลินิก ARI แต่หากผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ
มี น ้ ำ มู ก รวมไปถึ ง มี ภ าวะเสี ่ ยง เช่ น เดิ น ทางมาจากพื ้ น ที่ ท ี ่ม ี ก ารเสี ่ ย งต่ อ การติ ด เชื ้อ COVID-19
โดยมีแนวทางดังนี้
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1. สหวิชาชีพต้องตรวจสอบข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์ โดยศึกษาพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
2. การประเมิ น Self-assessment เป็ น การประเมิ น ผู้ ป ่ ว ยตามเกณฑ์ พิ จ ารณาจากคะแนน
เพื่อนำไปสู่การให้คำแนะนำแก้ผู้ป่วย
3. การลงข้อมูลประวัติข้อมูลทั่วไป
4. การซักประวัติ
โดยมี 3 ห้องตรวจ คือ ห้องตรวจสำหรับเด็ก ห้องตรวจสำหรับผู้ใหญ่ และห้องตรวจด้านแพทย์
แผนไทย ทำให้สหวิชาชีพ สามารถปรึกษาข้อมูลเมื่อมีข้อสงสัย และเป็นการจำหน่ายคนไข้ในกลุ่ม URI
ออกไปได้อย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงการติดเชื้อ โดยการตรวจแบบแพทย์แผนไทย มีการตรวจสมุฏฐานของ
โรค ก่อนนำไปสู่การจ่ายยาแผนไทย โดยยาที่ใช้ในการรักษา เช่น ยาจันทน์ลีลา ยาฟ้าทะลายโจร และ
ยาปราบชมพูทวีป เป็นต้น
5. ระบบการติดตาม โดยผ่าน Line Official Account เป็นการติดตามผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดระหว่าง
แพทย์กับผู้ป่วย
6. การจัดส่งยาทางไปรษณีย์และการรับยาแทน
7. มีการประชาสัมพันธ์ในด้านการดูแลสุขภาพ เช่น COVID-19 และรณรงค์การสูบบุหรี่ ผ่าน
กิจ กรรมส่ง เสริม คุณภาพ โดยจัดกิจ กรรมทุ ก วันอัง คาร, แผ่นป้ายประชาสัม พันธ์ และเว็บ ไซต์ข อง
โรงพยาบาล
พท.อังคณา ทองบุญ
แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
แนวทางในการปฏิบ ัติง านช่วงสถานการณ์ COVID-19 คือ ปฏิบ ัติก าร Active Case Finding
เป็นการหาผู้ที่มีความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาและสถานที่ต่าง ๆ โดยใช้ บัตรประชาชนในการส่งข้อมูลให้กับ
โรงพยาบาลถลาง ซึ่งโรงพยาบาลถลางเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของรพ.สต.เชิงทะเล เพื่อคัดกรองด้วยวิธีการ
nasal swab และรอฟังผล ในกรณีที่มีการปฏิบัติการ Active Case สหวิชาชีพต้องแต่งตัวให้รัดกุมป้องกัน
การแพร่เชื้อจากผู้ป่วย ประกอบด้วยหมวก หน้ากากอนามัย แว่นตา กระจังป้องกันใบหน้า และชุดกันฝน
หรือชุด PPE สถานที่แรกที่มีการ Active Case คือ รพ.สต.เชิงทะเล ในหมู่ที่ 1 ในสถานการณ์ขณะนั้น
บ้านบางเทา หมู่ที่ 5 มีคนป่วยเป็นโรค COVID-19 ต่อมาจึงย้ายจาก รพ.สต.เชิงทะเลไปโรงพยาบาลถลาง
ในการปฏิบัติการ Active Case 100 คน จะสามารถทราบผลภายใน 2 วันหลังปฏิบัติการ และต้องสำรวจ
การเดินทางกับ ช่วงเวลาที่ผู้ป่วยไปสัมผัส และติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาตรวจวินิจฉัยอีกครั้ง
สำหรับสถานที่กักตัวของผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงสูงคือ โรงแรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ทีมสอบสวนโรคนำผู้ป่วยเข้ามาในสถานที่
2. แพทย์แผนไทยทำหน้าที่เป็น ทะเบียนแรกรับ ซักประวัติ จากนั้น ถ่ายบัตรประชาชนเก็บ ไว้
ประกอบหลักฐาน เซ็นใบยินยอม และชี้แจงข้อปฏิบัติ พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ ในการอยู่
สถานที่กักตัว 14 วัน
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3. สหวิชาชีพ นอกจากจะดูแลทางด้านร่างกายของผู้ที่อยู่ในสถานกักตัวแล้ว ก็ต้องดูแลทางด้าน
อารมณ์ และจิตใจด้วย โดยมีการประเมินสุขภาพจิตแรกเข้า ซึ่งใช้แบบประเมินความเครียด (ST5) และ
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม (2Q)
กิจวัตรประจำวัน ตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ 14 มีดังนี้
1. การส่งอาหาร เครื่องดื่ม ถุงขยะสีดำสำหรับทิ้งกล่องข้าวและเศษอาหาร และถุงขยะสี แดง
สำหรับทิ้งกระดาษทิชชู มีการจัดส่งใน 3 ช่วงเวลาคือ 6.00 น. 12.00 น. และ 17.00 น. ในกรณีการถือศีล
อดของมุสลิม มีการจัดส่งใน 2 ช่วงเวลาคือ 4.00 น. และ 17.00 น. สำหรับเมนูอาหารจัดให้มีสมุนไพร
อาหารที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศ หรือน้ำสมุนไพร เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
2. สอบถามอาการของผู้ถูกกักตัว วัดไข้และเจาะน้ำตาลในเลือดในคนที่มีโรคประจำตัวในแต่ละวัน
หากพบอาการผิดปกติ เช่น ไอ เจ็บคอ มีไข้ต่ำ หรือปวดเมื่อยตามตัว ซึ่งเป็นอาการที่สงสัยว่า อาจมีเชื้อ
COVID-19 เบื้องต้นมีการจ่ายยาฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาตามอาการ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน
จะประสานส่งตัวไปโรงพยาบาลถลาง เพื่อตรวจหาเชื้อ
3. ผู้ที่เข้ามาในสถานที่กักตัว เมื่อสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง จะถูกกักตัวเฝ้าสังเกตอาการ 5 วัน และมีการ
ส่งตัวไป nasal swab เพื่อตรวจเชื้อ หากเคยตรวจมาก่อนจะต้องไปโรงพยาบาลถลาง แต่ถ้าเป็นการตรวจ
ครั้ง แรก ต้องไปสถานที่ Active Case ในชุม ชน หากผลตรวจพบว่า ไม่พบเชื้อ จะกัก ตัวจนถึงวันที่ 12
จากนั้นมีการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งด้วยทีมจากโรงพยาบาล ซึ่งผลการตรวจจะทราบในวันที่ 14 เป็นวันที่ออก
จากสถานกักตัว ในกรณีที่ไม่พบเชื้อ แพทย์แผนไทยมีหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ
สาธารณสุขอำเภอ หรือประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นมาให้ความรู้ มอบใบรับรองการกักตัว ถุงยังชีพ และ
อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 นอกจากนี้ให้ผู้ถูกกักตัว มีการประเมินสุขภาพจิตก่อนออกจากสถานกัก ตัว
ประเมินความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่และสถานที่ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในชุมชน
4. การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้กบั สาธารณสุขจังหวัดในแต่ละวัน เพื่อสาธารณสุขจังหวัดส่งข้อมูลต่อไป
ที่สำนักงานเขต และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับ ซึ่งสถานการณ์ของข้อมูลจะล่าช้ากว่า
ความเป็นจริงประมาณ 2 วัน
5. มีการรับนโยบายเร่งด่วน ซึ่งต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การรับของ
บริจาคทั้งน้ำดื่ม อาหารแห้ง นม ให้กับเด็กในสถานกักตัว
6. การดูแลสถานกักตัว ทำหน้าที่เติมคลอรีนในบ่อบำบัดน้ำเสีย ในกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องผู้ป่วย
ต้องมีการพ่นฉีดฆ่าเชื้อ และประสานแม่บ้านกับโรงพยาบาลถลางให้เข้ามาทำความสะอาด โดยไม่ปล่อยทิ้ง
ห้องไว้นาน เนื่องจากเกิดการฟุ้งกระจายของเชื้อ
7. การจัดการด้านสุขาภิบาล ทำหน้าที่เก็บขยะ ซึ่งผู้ป่วยหากประสงค์จะทิ้งขยะ ต้องนำถุงขยะวาง
ไว้หน้าห้องพัก โดยทุกเย็น จะมีการแต่งชุดอุปกรณ์ 5 ชิ้น ในการเก็บขยะ และรอให้รถเก็บขยะมาเก็บไป
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หลังจากปฏิบัติการกิจวัตรประจำวันในสถานกักตัว มีการจัดทำคู่มือ 2 เล่ม คือ 1) กิจวัตรประจำวัน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานกักตัว 2) กิจวัตรประจำวันของผู้ถูกกักตัว นอกจากนี้มีข้อดีอื่น ๆ เช่น
มีทีมสหวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิด ให้บริการอย่างทันท่วงที และลดการแพร่เชื้อในชุมชน
เมื่อเสร็จสิน้ การปฏิบัติภารกิจ เจ้าหน้าที่มีการตรวจผลเชื้อ COVID-19 ก่อนออกจากสถานกักตัว
ด้วยวิธีการ nasal swab, เจาะเลือด และเก็บเสมหะ
นอกจากนี้มีการปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านท่าฉัตรไชย ซึ่งเป็นทางเข้าออกทางเดียว เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ต้องทำหน้าที่คัดกรองเบื้องต้น ตรวจโรค และเซ็นเอกสารเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตออกไปได้ มีจำนวน
ผู้คนที่ถูกคัดกรองประมาณ 1,000 คน
นอกจากนี้มีการทำงานเชิงรุกในชุมชน โดยใส่ชุดป้องกันเชื้อโรค และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับอาสาสมัคร เป็นทีมเครือข่ายลงไปให้บริการในชุมชนทำงานคู่กันทั้งในสถานบริการ และในชุมชน
คุณอนุ ยกทอง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
ในสถานกักตัว มีกลุ่มเสี่ยงถูกกักตัวจำนวน 117 ราย เป็นผู้ป่วย 18 ราย สหวิชาชีพต้องตระหนักว่า
ทุกคนเป็นผู้ป่วย สถานกักตัวมีช่องทางในการส่งของคือบันได 4 ชั้น ชั้นละ 10 เมตร โดยระยะทางเป็นทาง
สไลด์
ขอยกตัวอย่างประสบการณ์ คือคุณยายวัย 91 ปี เข้ามารับการกักตัว โดยห้องที่ถูกกักตัว ต้องขึ้น
ไปชั้น 4คุณยายใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดิน ทางเจ้าหน้าที่จึงมีการปรับเปลี่ยนห้องให้เป็นห้อง
เจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ชั้น 1 เนื่องจากกังวลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรืออาการของคุณยายไม่สบายจนต้องไป
โรงพยาบาล
นพ.จักราวุธ เผือกคง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เชื้อโรค เป็นสิ่งที่ร่างกายรับจากภายนอก เมื่อเข้ามาสู่กายทำให้เกิดพิษขึ้น มุมมองของแพทย์แผน
ไทยพิจารณาว่าพิษมาจากไหนและจะแก้อย่างไร การแก้ ไขของทางด้านการแพทย์แผนไทยพิจารณาจาก
พิษส่งผลต่อร่างกายอย่างไร และควรปรับร่างกายอย่างไรให้ต่อสู้กับพิษได้ หรือมองอีกมุมมองของการ
แปรปรวนของร่างกาย เป็นเรื่องของปิตตะ วาตะ และเสมหะสมุฏฐาน สำหรับอาการของโรคที่เกิดขึ้น ทั้ง
การฟักตัวที่รวดเร็ว และอาการที่รุนแรง ลักษณะนี้ทางแพทย์แผนไทยคืออาการของไข้พิษไข้กาฬ ซึ่งระบุ
อาการไข้พิษไข้กาฬคือ มีพิษที่เป็นลักษณะกำเดาโลหิตเป็นพิษ (มีพิษความร้อนที่เกิดในเลือด เกิดไข้สูงและ
มีอาการออกมาที่ผิวหนัง) ในพระคัมภีร์ตักศิลา ร่างกายมนุษย์จะขับพิษออกจากร่างกายทั้งทางอุจจาระ
ปัสสาวะ และทางผิวหนัง ซึ่งเชื่อมโยงเลือด น้ำเหลือง และทางเดินหายใจเข้าด้วยกัน
กลุ่มโรคที่มีพิษต่อโลหิตทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น ปริทัยหัคคี หรือไฟธาตุที่แปรปรวนและกำเริบ
ขึ้นมา จะต้องหาทางระบายพิษออกทางผิวหนังโดยเชื่อมระหว่างเลือดกับน้ำเหลือง แล้วปล่อย ออกทาง
ผิวหนัง นอกจากนี้ชิรณัคคีทำให้มีการสลายเนื้อเยื่อเก่า และสร้างเนื้อเยื่อใหม่เกิดเป็นพังผืด ไปจู่โจมใน
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บริเวณอวัยวะที่สำคัญคือ ปอด (ปัปผาสัง) สมุฏฐานวินิจฉัยว่าเป็นปัจจุบันโรค เกิดจากเตโชกำเริบ ส่งผลต่อ
วาโยกำเริบและเป็นวาโยที่เป็นลมร้อนตีขึ้นเบือ้ งสูง ทำให้มีอาการปวดเมื่อย ปวดศีรษะ ตาร้อน หน้าร้อนขึ้น
หูร้อน ทำให้อาโปพิการ เกิดปับผาสังพิการ (ปอดแตก หรือพิการ)
เรื่องของสมุฏฐานวินิจฉัยทำให้เกิดธาตุใดพิการ มีอาการอะไรบ้าง และมองย้อนกลับว่ามาจากธาตุ
ใดพิการ ธาตุนั้นมาจากสมุฏฐานใด และสมุฏฐานนั้นเป็นสมุฏฐานตั้งต้นหรือเป็นสมุฏฐานที่ กระทบมาจาก
สมุฏฐานอื่น จะทำให้เราวางแผนในการรักษาของเราได้
ปัจจุบันพบว่าฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิผลเกี่ยวกับ COVID-19 ฟ้าทะลายโจรเป็นยารสขมเย็นจะ
ส่งผลต่อปิตตะสมุฏฐานให้ลดลง และไปปรับปริทัยหัคคีไม่ให้กำเริบ
และที ่ ส ำคั ญ คื อ ระยะเวลาของการเก็ บ เกี ่ ย วฟ้ า ทะลายโจรที ่ จ ะทำให้ ม ี ส ารสำคั ญ ดี ท ี่สุด
ทางการแพทย์แผนไทยระบุว่าสมุนไพรใดที่ใช้ใบเป็นยา จะเก็บเกี่ยวช่วงพุ่มใบโตเต็มที่และเริ่มออกดอก
จะมีสาร Andrographolide สูงสุด หากฟ้าทะลายโจรออกดอกและมีเมล็ดจะมีสารสำคัญเพียง 1 ใน 4
ส่วน นอกจากนี้ มีส าร 14-deoxyandrographolide และ 14-dihydroandrographolide ที่ช่วยขยาย
หลอดเลือดและลดความดันโลหิต สำหรับฟ้าทะลายโจรที่เก็บไว้นานเกิน 1 ปี ทำให้สาร Andrographolide
เปลี่ยนมาเป็นสาร Deoxyandrographolide ซึ่งฤทธิ์ลดความดัน โลหิต อาจนำไปสู่อาการหน้ามืด มีการ
วิจ ัย ฟ้าทะลายโจรพบว่า ลดระดับ น้ำตาลในเลือดและลดไขมันในเลือด นอกเหนือจากการลดไข้ ภูมิ
ต้านทานดีขึ้น ยับยั้งการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์ และฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับยั้งสารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยา
เป็นพังผืดได้
สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับ ยั้ง COVID-19 มากกว่า Andrographolide โดยพบว่าฟ้า
ทะลายโจรที่สกัดทั้งหมดออกฤทธิ์ได้ดีกว่าสารสำคัญ 1 สาร (Andrographolide)
ช่วงเวลาที่ร ับ ประทานฟ้าทะลายโจรคือช่วงเวลาที่ มีส มุฏฐานแปรปรวน มีอาการของปิตตะ
แปรปรวน เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หรือ ไอเป็นไข้ แสดงถึงอาการไข้แบบปิตตะคือ ไข้ตัวร้อน แดง ปวดเมื่อย
ตามตัว, ไข้แบบวาตะคือ ไข้หรือมีไอ และไข้แบบเสมหะ คืออาการไข้แบบหนาวสั่นสะท้าน และไข้ไม่สูงมาก
หากรับประทานฟ้าทะลายโจรจะส่งผลต่อปิตตะ และทำให้เสมหะกำเริบมากขึ้น อาจมีอาการข้างเคียงของ
ฟ้าทะลายโจรในเรื่องท้องเสีย
สมุนไพรอีกชนิดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 คือ ขมิ้นชัน พบว่าสีของขมิ้นชันไม่สามารถระบุปริมาณ
สารสำคัญที่อยู่ในขมิ้นชันได้ แต่ควรพิจ ารณาอายุของขมิ้นชันในการนำมาทำยาด้วย มีส ารสำคัญคือ
Curcumin ในเมื่อขมิ้นชันออกฤทธิ์ทั้งภายในและภายนอกร่างกายในการรักษาโรค จากผลการรักษาไม่ได้
เกิดจากสารสำคัญเพียงสารเดียว แต่เป็นผลมาจากขมิ้นชันทั้งเหง้า ซึ่งฤทธิ์สำคัญของขมิ้นชันคือต้านการ
อักเสบ ปรับภูมิต้านทาน และต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้พบว่าขมิ้นชันยับยั้งวงจรของไวรัสได้
กระชาย เป็นสมุนไพรอีกชนิดที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 มีสรรพคุณลดการอักเสบในกระดูกและ
ข้อต่อ มีงานวิจัยพบว่าสารที่สำคัญในการออกฤทธิ์ คือ Panduratin A และตัวอื่น ๆ มีฤทธิ์ต้านอักเสบ
มีฤทธิ์ทำให้ไวรัสไม่มีการแบ่งตัว และมีฤทธิ์ยบั ยั้งไวรัสบางอย่าง ที่สำคัญคือกระชายมีผลทำให้วงจรชีวิต
ไวรัสที่จะเข้าสู่เซลล์ และวงจรของชีวิตไวรัสที่แบ่งตัวเพื่อออกจากเซลล์ถูกยับยั้งลงไปได้
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COVID-19 คล้ายไข้พิษไข้กาฬ หรือไม่
ไข้พิษไข้กาฬเป็นพิษกำเดาโลหิตแต่จะระบายพิษออกทางผิวหนัง มักจะขึ้นผื่นและมีการระบาย
พิษออกมาเป็นผื่นที่ผิวหนัง แต่ถามว่าไข้พิษไข้กาฬต้องออกมาเป็นผื่นทุกคนไหม ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทุก
คน ถ้าเกิดว่าพิษกำเดานั้นไม่ได้มากจนกระทั่งร่างกายทำลายไม่ได้ จนต้องขับออกทางผิวหนัง COVID-19
คล้ายกับไข้พิษไข้กาฬในเรื่องของปิตตะกำเริบ ทำให้พิษโลหิตกำเดาต้องขับออกทางผิวหนัง
ผู้ป่วย COVID-19 บางราย มีอาการผื่นที่ผิวหนัง แสดงให้รู้ว่าธรรมชาติของร่างกายในการขับพิษ
ของไวรัสมีหลายชนิดที่ขับออกทางผิวหนัง แต่เวลารักษาทางการแพทย์แผนไทย จะรักษาอ ย่างไร ต้อง
พิจารณาจากสมุฏฐานมีความแปรปรวนอย่างไร และมีการรักษาอะไรต่อเนื่อง สำหรับไข้ตักศิลา จะต้อง
กระทุ้งพิษออกมา และรักษาสมุฏฐานของโรค มีการใช้ยาในการรักษาโรคไข้ตักศิลา โดยในพระคัมภีรต์ ัก
ศิล า จำนวน 4 ตำรับ และในคัม ภีร ์เ วชศาสตร์ศึก ษา และเเพทยศาสตร์ส งเคราะห์ จำนวน 3 ตำรับ
นอกจากนีม้ ีตำรับยาที่เพิ่มขึ้นมาคือ ยาแปรไข้ ยาพ่นผิวภายนอกและยาครอบไข้ตักศิลา
ยากระทุ้ง พิษ หรือ ยา 5 ราก เราไม่ ได้ใช้ตามคัม ภีร ์ ทำให้ส รรพคุณทางยาออกมาไม่เ ต็มที่
เนื่องจากมีการใช้รูปแบบแคปซูล ในขณะที่คัมภีร์ระบุวิธีการใช้เป็น ต้ม 3 เอา 1
ตำรับ ยาที่ใช้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คือ ยาปราบชมพูทวีปและยาจันทน์ลีลา พบว่ายา
จันทน์ลีลาใช้แก้ไข้พิษ
แพทย์แผนไทยควรสร้างความมั ่นใจให้ก ับ สหวิ ชาชีพ โดยระบุส รรพคุณทางยาแผนไทยกั บ
ประสิทธิภาพทางการรักษาของแพทย์แผนไทยมีประสิทธิภาพในการรักษาได้จริง ทำให้สหวิชาชีพเชื่อมั่นได้
ว่าคนไข้ที่อยู่ในมือเรามีความปลอดภัย ร่วมรักษากันกับแผนปัจจุบันหรือแผนตะวันตกได้
ยาแก้ไอทางการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีทั้งประเภทยากลุ่มกดอาการไอและ
กลุ่มละลายเสมหะ โดยความแตกต่างระหว่างยาแก้ไอทางการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน คือ
กลไกของยาละลายเสมหะ ซึ่งยาละลายเสมหะของการแพทย์แผนปัจจุบัน ส่งผลให้เสมหะเหนียว ถูกตัด
ตอนให้สายเสมหะสั้นลง แต่สำหรับยาแผนไทยเป็นยาที่ขับคูถเสมหะให้ออกมามากขึ้น กระตุ้นให้มีการสร้าง
เสลดแบบใสออกมามากขึ้น เพื่อที่จะขับเสลดแบบข้นให้หลุด นอกจากนี้มีสมุนไพร เช่น 1) ยามะขามป้อม
แห้งที่มีอายุ 6 เดือน มีวิตามินซีลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อผ่านไป 1 ปี วิตามินซีคงเหลือ 25% เนื่องจากมีตัวร่วม
อนุรักษ์วิตามินซี 2) มะแว้งมีสารลดอาการอักเสบ และมีสารสเตียรอยด์ที่อยู่ในพืช แต่ไม่ได้ส่งผลแบบ
Prednisolone ทำให้ลดอาการอักเสบและบวมบริเวณทางเดินหายใจ ที่สำคัญคือ ช่วยขยายหลอดลมได้ดี
เทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน
การรักษาโรค COVID-19 ตามอาการ เช่น ไข้ ไอ เหนื่อยหอบ ถ้ามี อาการที่ปอด ก็รักษาที่ปอด
การรักษาจะพิจารณาอาการเกิดจากธาตุใดพิการ เกิดจากสมุฏฐานใด มีการรักษาสมุฏฐานที่เป็นเหตุให้ธาตุ
พิการ ซึ่งไล่รักษาจากปลายทางไปหาต้นตอ ซึ่งเรียกว่าการรักษาแบบสมุฏฐานวินิจฉัย
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การถอดบทเรียนแพทย์แผนไทยกับเรื่อง COVID-19
1) เรื่องของระบาดวิทยา แพทย์แผนไทยต้อ งศึกษาระบาดวิทยาของระบบวิทยาศาสตร์แผน
ปัจ จุบ ัน เพื่อการตั้ง รับ การป้อ งกันการแพร่ร ะบาด และควบคุม โรคในชุม ชน โดยมีก ารแบ่ง หน้าที่
1) รพ.สต. ทำหน้าที่เป็นด่านหน้า 2) โรงพยาบาลชุมชน ทำหน้าที่มารับผู้ป่วย 3) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
ทำหน้าที่ดูแลรักษากับสหวิชาชีพ
2) ระบบสุขภาพไทย แพทย์แผนไทยจะเข้าไปร่วมรักษาแบบบูรณาการที่เกื้อกูลกัน มีการคัดกรอง
มีการวินิจฉัย วางแผนการรักษา และมีการรักษาแบบคู่ขนาน แพทย์แผนไทยต้องรักษาร่วมกับสหวิชาชีพ
เมื่อผู้รับบริการมีความคาดหวังมากขึ้น สหวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น สิ่งนี้จะเกิดได้แพทย์แผนไทยต้อง
สร้างความเชื่อมั่นว่ายาแผนไทยมีประสิทธิภาพ การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยมีประสิทธิผล สหวิชาชีพมี
ความเชื่อมั่นว่าคนไข้ปลอดภัย จะทำให้เกิดที่ยืนของแพทย์แ ผนไทย ดังนั้นองค์กรทางภาครัฐ กรมการ
แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สภาการแพทย์แผนไทย ที่มีความสำคัญเรื่องของการจัดทำวิชาการ
มาตรฐานวิชาชีพ การรับรองประสิทธิภาพมาตรฐานวิชาชีพ และแหล่งในการเรียนรู้แหล่งผลิตทั้งหลาย
จะต้องมีการทำงานที่ประสานกัน
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ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ
ผู้ดำเนินการอภิปราย
รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
สรุปการเสวนา

รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
สำนัก งานพัฒ นาการวิจ ัยการเกษตร (องค์ก ารมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานที่ส ่ง เสริม
สนับสนุนทุนการวิจัยสมุนไพรมุ่งเป้าเชิงพาณิชย์ จัดหัวข้อเสวนา เรื่อง “เสริมภูมิด้วยสมุนไพร ต้านโรคอุบัติ
ใหม่ กับ สวก.” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ท้าทายกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้น คือ โรค COVID-19 หรือ
โรคอื่น ๆ อีกหลายโรค โดย สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องการป้องกัน การรักษาโรค
COVID-19 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ สวก.จะยกตัวอย่างงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนักวิจัยคุณภาพเป็นผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยจะเริ่มที่ผู้บริหารของ สวก.
ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือทิศทางส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสมุนไพร ทิศทางการปรับตัว
ของประเทศไทยในการต้านโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันสุขภาพ
ลำดับถัดไป จะเป็น ประเด็นทุนวิจัยของ สวก. ที่ได้ส่งเสริมให้นั กวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คุณภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเป็นรูปธรรมเหมาะกับอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ซึ่ง สวก.จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการไปใช้ประโยชน์ของอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
ท้ายสุดเป็นประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยตำรับยาสมุนไพรหรือสมุนไพรต้านไวรัส จริง ๆ แล้วเรื่องนี้เป็น
งานวิจัยที่มีศักยภาพสูงมากในปัจจุบัน แต่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึง วันนี้จึงต้องพูดเพื่อให้ได้เข้าใจว่าประเทศไทย
ไม่ใช่มแี ต่เรื่องวัคซีน แต่มีการพัฒนาเรื่องสมุนไพรต้านไวรัสด้วย
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คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานในการ
สนับ สนุนทุนวิจัยด้านการเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่ง ขันของประเทศได้ เป็ นหน่วยงานภายใต้ก ารกำกับ ดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยพันธกิจหลัก คือ การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ในประเด็นสมุนไพร
สวก. สนับสนุนทุนวิจัยด้านสมุนไพรตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยประมาณ 450 – 460 ล้านบาท

จากแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย เมื่อปี 2557 จึงได้นำนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการจัดทำกรอบการวิจัยสมุนไพร โดยขั้นแรกในการสนับสนุน ทุนวิจัยจะต้องเป็นงานวิจัยที่เ ป็น
ฐานข้อมูล ทางด้านวัตถุดิบ การผลิต การแปรรูป การตลาด และพัฒนาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ประสิ ทธิภาพและ
คุณภาพ ในการส่งต่อภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กล่าวได้ว่าสนับสนุนภายใต้กรอบของงานวิจัยมุ่งเป้า เป็นการ
ให้ทุนที่ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศ ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรม นักลงทุน และต้องมีความคุ้มค่าต่อ
การลงทุน
ในส่วนขั้นสองของการสนับสนุนทุนวิจัย คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนโยบายในการสนับสนุนทุน
วิจัยประกอบด้วย 2 แนวทาง
1. สนับสนุนทุนวิจัยตลอดห่วงโซ่การผลิตและการเพิ่มมูลค่าของสมุนไพรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ
ปลายน้ำ
- ต้นน้ำ ได้แก่ วัตถุดิบ ต้นพืช การปลูก และการให้ผ ลผลิต การคงรัก ษาสารสำคัญของ
พืชนั้น ๆ ไว้เพื่อใช้ในการแปรรูป โดยประสิทธิภาพของผลผลิตสุดท้ายต้องไม่ลดลง และง่ายสำหรับในการส่งต่อ
ภาคอุตสาหกรรม
- กลางน้ำ เกี่ยวข้องกับการแปรรูป การเก็บรักษา ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา แบคทีเรีย
และการทำแห้งที่คงสารสำคัญในปริมาณที่สูง
- ปลายน้ำ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
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2. สนับสนุนทุนวิจัยเครือข่ายการทำงานวิจัยทั้งหมด คือ สามารถร่วมในงานวิจัยและส่งต่องานวิจัย
ออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งนักวิจัยควรมีภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคผู้ประกอบการเข้า
มามีส่วนร่วม เกิดการบูรณาการร่วมกัน เพื่อศึกษาขีดความสามารถของแต่ละระดับที่จะนำงานวิจัยไปใช้ต่อ
และศึกษาถึงปัญหาของการนำวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตต่าง ๆ ที่มีปัญหามาสู่นักวิจัย สามารถหาแนว
ทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งถึงปลายทางที่จะส่งออก อีกทั้งภาครัฐควรเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการผลิตและการวิจัย เช่น อย. หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่สามารถให้การรับรองในเรื่องมาตรฐาน
การออกใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อให้งานวิจัยที่ได้สนับสนุนทุนไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
โดยสรุป นโยบายในการขอรับสนับสนุน ทุนวิจัย ของ สวก. จะมุ่ง เน้น งานวิจัย ที่นำไปสู่การใช้
ประโยชน์ ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยได้ และมีสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการขอรับ
สนับสนุนทุนวิจัย คือ การที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานวิจัยด้วย เพื่อเวลา
ขยายผลและใช้จริง งานวิจัยนั้น ๆ ในแต่ล ะขั้นตอนจะสามารถตอบโจทย์ของกลุ่ม คนที่เกี่ยวข้องและ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ตั้ง แต่ ปี 2557-2561 สวก. ได้ร ับ สนับ สนุนงบประมาณจาก วช. มาดำเนินการในเรื่องมุ่งเป้า
สมุนไพร จากนั้นปี 2562 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. หรือจากกองทุนวิจัย กสว. (คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม) ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบการวิจัย
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การขอรับสนับสนุนวิจัย ปี 2564 แบ่งทุนวิจัยออกเป็น 4 แพลตฟอร์ม ในเรื่องสมุนไพรอยู่ ใน
แพลตฟอร์มที่ 3 คือ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งคล้ายกับเป้าหมาย
ของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ในการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก หรือเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทย ซึ่ง การที่ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ต้องตอบโจทย์
วัตถุประสงค์และตัวชี้ วัดคือ OKR (Objectives and Key Results) เพราะฉะนั้นหากสนับสนุนทุนเรื่อง
สมุนไพร จะต้องตอบโจทย์เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และการใช้ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ หรือ VCG เข้ามาเพิ่มมูลค่าการผลิต
กรอบการขอรับสนับสนุนทุนวิจัย ปี 2564 ในเรื่องสมุนไพรไทย ประกอบด้วย
1. การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในมนุษย์ เพื่อป้องกันรักษา สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย หรือสามารถ
ทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นทะเบียนกับ อย. และนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
2. การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในสัตว์ เพื่อศึกษาค้นคว้าสมุนไพรสำหรับการรักษา การป้องกัน และ
การชดเชย หรือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะสัตว์
3. การวิจัยสมุนไพรไทยที่ใช้ในพืช เพื่อศึกษาค้นคว้าสมุนไพรในการเพิ่มการเจริญเติบโตของพืช
และการใช้เป็นยาปราบศัตรูพืชและแมลง
4. การวิจ ัยสมุนไพรไทยและตำรับ สมุนไพรไทย เพื่อ สร้างมาตรฐานสมุนไพรไทยและตำรับ
สมุนไพรไทย
5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมุนไพรไทย เพื่อให้การพัฒนาสมุนไพรไทยได้มาตรฐานสากล
หรืออย่างน้อย ๆ ตามมาตรฐานการรับรองของประเทศไทย เช่น อย.เป็นต้น
6. การวิจัยเชิงนโยบาย

ในเรื่องของการวิจัยเรื่องสมุนไพรไทย มีอีกกรอบซึ่งตรงกับที่หัวข้อเสวนาในครั้งนี้ คือ แผนงานการ
พัฒนาศักยภาพสมุนไพรไทยในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019
โดยมีกรอบวิจัย 3 ประเภท ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนาหลักการป้องกันและการรักษาโรคอุบัติใหม่ด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2. การวิจัยและพัฒนาเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสมุนไพรไทยในการรักษาโรค
อุบัติใหม่
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3. การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสมุนไพรในการรักษาโรคอุบัติใหม่ เพื่อการขยายผลในเชิง
พาณิชย์โดยมีหลายงานวิจัยที่สามารถนำมาช่วยในเรื่องการป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น เห็ดเข้มข้น เห็ดสกัด
เข้มข้น และเห็ดถั่งเช่า ซึ่งมีผลในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน การเสริมสร้างสุขภาพ
เรื่องของขมิ้นชัน ใบบัวบก มีการพัฒนาตั้งแต่การปลูก โดยพยายามใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาช่วยให้ พืช
เจริญเติบโตได้เร็ว มีคุ ณภาพ สารสำคัญที่ คงคุณภาพ และดำเนินการปลูกตามมาตรฐานการรับรองของ
GMP (Good Manufacturing Practice) ของ GAP (Good Agricultural Practices) และในเรื่องของการ
ใช้เทคโนโลยีการสกัดที่เป็น Green Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคงสารสำคัญของบัวบก
อีก ทั้ง มีงานวิ จ ัยตำรับ สมุนไพรไทยหลายตำรับ ในการกระตุ้นภูมิคุ้ม กัน ป้องกันหรือส่งเสริม
ในโรคอุบัติใหม่ แม้กระทั้งเรื่อง NCDs (Non-Communicable Diseases) เช่น เบาหวาน ไขมัน ภูมิแพ้ และ
โรคสะเก็ดเงิน เป็นต้น
ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยภาพรวมงานวิจัยทางเภสัชกรรม มากกว่า 80-90% ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และมักไม่
ถูกนำมาใช้ เนื่องจากงานวิจัยเหล่านี้ต้องไปแข่งขันกับต่างประเทศด้วย จึงต้องหาสิ่งใหม่ ๆ
ในประเทศไทย ได้นำฟ้าทะลายโจรมาสกัดในรูปแบบยาเม็ด แต่พบปัญหาหลังจากเก็บ คือ ความไม่
คงตัวทางกายภาพและทางเคมีของยา ปัญหาความไม่คงตัวทางกายภาพ เช่น การแตกตัวช้า เนื่องจากตัวยา
กลายเป็นลักษณะก้อนแข็ง จากการเก็บไว้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี โดยต้องมาศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการวิเคราะห์ปัญหาเชิงการใช้สมุนไพร ซึ่งพบว่าการใช้สมุนไพรค่อนข้างยาก เนื่องจากมีปัญหา
ที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ และระหว่างช่วงเวลาต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน กรณีที่ผู้ประกอบการนำสมุนไพรไป
สกัด สารสำคัญจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดเวลา จึงมีผลทำให้องค์ประกอบในเม็ดยา แคปซูล ตำรับ ต้องปรับ
อยู่ตลอดดังนั้นขั้นตอนแรก คือ ควรทำวัตถุดิบ สารสกัดที่ได้มาตรฐาน โดยส่วนของผู้ผลิตควรได้วัตถุดิบที่ดี
เพื่อกระบวนในการผลิตจะได้คงที่ตลอด
ยกตัวอย่างฟ้าทะลายโจร เนื่องจากการ
สกัดโดยวิธีปกติ จะมีองค์ประกอบที่ออกมาจาก
ต้ น ไม้ ซึ ่ ง ได้ ส ารสำคั ญ ที่ ห ลากหลาย สาร
บางอย่างก็เป็นประโยชน์ บางอย่างเป็นปัญหา
ในการตั้งตำรับหรือการนำไปใช้ จึงได้นำสารสกัด
มาทำให้ บ ริ ส ุ ท ธิ ์ ข ึ ้ น โดยกำจั ด สารที ่ ไ ม่ เ กิ ด
ประโยชน์หรือทำให้เกิดปัญหาออกไป แล้วสร้าง
เป็นวัตถุดิบสารสกัด ซึ่งได้ใช้ประโยชน์จากสาร
สกัด นำไปผลิตเป็นยาเม็ดที่มีคุณภาพที่ดีและมี
ความคงตัวสูง
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รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
กล่าวได้ว่า ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เน้นเรื่องการ
พัฒนาสารสกัดที่มีคุณภาพและมีความคงตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร หากนำ
วัตถุดิบมาอบ ตากแห้ง บดผง และบรรจุแคปซูล จะต้องกินครั้งละ 4-6 แคปซูล วันละ 4 เวลา ทำให้ต้อง
รับประทานเยอะ และไม่สะดวกในการรับประทาน ซึ่งเทคโนโลยีที่ต้องมาช่วย คือ พัฒนาสารสกัดให้เข้มข้น
มากขึ้น จากกินครั้งละ 4-6 แคปซูล อาจเหลือแค่ 1 แคปซูล ส่งผลให้กินสะดวก หรือพกพาง่าย
แต่สิ่งที่สำคัญ คือ สารสกัดต้องมีคุณภาพและมีความคงตัว ซึ่งต้องมีการพิสูจน์เรื่องคุณภาพ ความ
คงตัว โดยกลยุทธ์การพัฒนายาสมุนไพรที่ทั่วโลกดำเนินการขณะนี้ คือ พัฒนาสารสกัดที่มีคุณภาพ เพื่อลด
ปริมาณการรับประทาน และทำให้มีความคงตัวมากขึ้น แล้วพยายามทำผลิตภัณฑ์ให้เ ป็น รูป แบบแห้ง
ของแข็ง ไม่ทำเป็นรูปแบบน้ำ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความคงตัว เป็นต้น
ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในแง่ของการรักษา COVID-19 ด้วยฟ้าทะลายโจร ได้มีงานวิจัยทดสอบกับผู้ป่วยในประเทศจีน
ขณะนี้กำลังดำเนินการวิจัยอยู่ ซึ่งได้สกัดตัวสารสำคัญจากฟ้าทะลายโจร คือ Andrographolide จากนั้นไป
สังเคราะห์ทางเคมี เพื่อให้ละลายน้ำได้ดี แล้วทำเป็นยาฉีด โดยใช้ร่วมกับยาเคมีที่เป็นยาหลักในการรักษา
COVID-19 ไม่ได้ใช้เป็นยาเดี่ยว ในส่วนของประสิทธิภาพอยู่ในระหว่างการทดลองกับผู้ป่วย
ฟ้าทะลายโจร ในทางแพทย์แผนไทยเป็นยาเย็น ซึ่งยาเย็นหากทานมากกล้ามเนื้อจะเปลี้ย อาจทำ
ให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง จึง มีข้อ ห้ามรับประทานเกิน 1 อาทิตย์ ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่
ประชาชน จะได้ระวังตนเอง เมื่อมีอาการเจ็บคอก็ใช้ฟ้าทะลายโจร พอหายก็หยุด และอย่าใช้ต่อเนื่องนาน
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ในการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรโดยทำสารสกัดส่งออก ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรู ป
สมุนไพร หากมีการพัฒนาสารสกัดที่มีคุณภาพ มีความคงตัว สามารถส่งออกสารสกัดไปขายในตลาดโลกได้
หากจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อะไร ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะดำเนินการต่อไป
ในประเทศอินเดียมีการนำเข้าขมิ้นชันจากประเทศไทย ไปทำสารสกัดขมิ้นชันส่งออกตลาดโลก โดย
70% สารสกัดขมิ้นชันในตลาดโลกมาจากประเทศอินเดีย ซึ่งวัตถุดิบมาจากประเทศไทย โดยเปอร์เซ็นต์
สารสำคัญ Curcuminoid ในขมิ้นชัน จากประเทศไทย สูงกว่าอินเดียเกือบ 2 เท่า (ประเทศไทย 10%
อินเดีย 5%) แต่ประเทศไทยแปรรูปไม่เป็น ไม่สามารถพัฒนาสารสกัดที่ดีได้ จึงเพิ่มมูลค่าไม่ได้
ดังนั้น ต้องพัฒนาสารสกัดเหมือนฟ้าทะลายโจร ให้มีความคงตัว และมีลักษณะที่ดี ไปพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ได้ทุกรูปแบบ ภายหน้าผู้ปลูกสมุนไพรอาจจะเลื่อนระดับ ในการทำโรงงานสกัดสมุนไพร เพื่อเพิ่ม
มูล ค่า แล้ว ขายให้ กั บ อุ ตสาหกรรมที ่เ กี่ ยวข้ องทั ้งหมด ให้เป็น ศูน ย์กลางในแต่ล ะส่ว นภู มิภ าคต่ าง ๆ
ทั่วประเทศ โดยต้องพัฒนาปลายน้ำ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือมี
การทำโรงงานสกัดสมุนไพร
แต่ในขณะนี้จะต้องแก้ไขปัญหา ด้วยการันตีราคาวัตถุดิบที่นำเข้าในโรงงานสกัดสูงกว่าปกติ เพื่อให้
ผู้ปลูก สามารถปลูกสมุนไพรได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งขณะนี้โรงงานสกัดสมุนไพรมีไม่เพียงพอ และไม่ทราบ
วิธีการสกัดที่มีคุณภาพ
ความหวังต่อไปคือ หลังจากพัฒนาสารสกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็จะโยงไปสู่การวิจัยพัฒ นาใน
ขั้นตอนต่อไป คือ การจะเอาไปใช้ประโยชน์ในสรรพคุณ ในฤทธิ์ต่าง ๆ การพัฒนาสมุนไพรต้าน COVID-19
หรือเชื้อไวรัส ซึ่งเป็นเชื้อที่กำจัดได้ยากที่สุดในโลก เพราะหวัดไม่เคยหายไปจากโลก อยู่คู่กับมนุษยชาติ
เนื่องจากเชื้อไวรัสปรับตัวได้เร็ว กลายพันธุ์เร็ว ถึงแม้สามารถคิดค้นวัคซีนต้านเชื้อไวรัสชนิดนี้ ไม่นานเชื้อ
ไวรัสก็กลายพันธุ์ จึงต้องดำเนินการคิดค้นหาวัคซีนชนิดใหม่มาใช้ หากสามารถหาสมุนไพรที่กำจัดเชื้อไวรัส
ได้ถือเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากยาต้านเชื้อไวรัสหาได้ค่อนข้างยาก ยามาตรฐานในการต้าน COVID-19 ยังไม่มี
วัคซีนในการรักษายังไม่มี
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ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ
สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรคระบาดซ้ำซ้อนที่มักพบในประเทศไทย พอเข้าฤดูฝนผู้คนเริ่มหวาดกลัวไข้เลือดออก ซึ่ง มีการ
พัฒนาวัคซีนมานานแล้ว แต่ความสำเร็จของวัคซีนทำได้ค่อนข้างยาก จากปัญหาของไข้เลือดออก ซึ่งทุก ๆ
4 - 5 ปี จะมีการระบาดใหญ่ครั้งหนึ่ง โดยในรายงานการระบาด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 พบผู้เป็น
ไข้เลือดออก จำนวน 58,000 ราย ปีที่แล้วมีจำนวน 78,000 ราย ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกมี 4 สาย
พันธุ์ และอยู่ในที่พักอาศัยครบทั้ง 4 สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ทำให้เกิดภาวะโรคที่มีอาการรุนแรงได้ และ
เรื่องของวัคซีนค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากไม่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ครบทั้ง 4 สายพันธุ์
ส่วนกรณีโรคชิคุนกุนยา เมื่อปี 2551 มีระบาดใหญ่ของโรคชิคุนกุนยาทั่วโลก และในประเทศไทยมี
การระบาดค่อนข้างรุนแรงพอสมควร แต่ ไม่พบคนไข้ที่เสียชีวิตจากโรคชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างมี
ปัญหา เนื่องจากมีอัตราป่วยสูง และทำให้เกิดอาการปวดข้ออย่างรุนแรง เกิดความทรมาน อีกทั้งการรักษา
ตัวก็ใช้เวลาค่อนข้างนาน และอาจจะกลับมาปวดตามข้อได้อีกจากเชื้อไวรัสนี้
ในระหว่างที่เรารอวัคซีน สิ่งที่คิดว่าเราควรจะทำคือ ยาต้านไวรัส เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาหรือช่วยใน
แง่การรักษา เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส เป็นการรักษาตามอาการ ในขณะที่พัฒนาการของโรคที่ อาจจะเกิด
เป็นปัญหาภาวะรุนแรงหรือภาควะช็อกในคนไข้
ในอดีตมียาต้านไวรัสที่เป็นเคมีหลายชนิด แต่ทุกตัวมักจะมีปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือมีปัญหาที่ไม่
สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แบบ จึงเป็นที่มาของโครงการว่า “สมุนไพรไทยในประเทศ ตำรับสมุนไพรไทยที่มี
อยู่ มีฤทธิ์ต้านไวรัสได้หรือไม่” จึงค้นหาข้อมูลอ้างอิง พบว่า มีพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในตำรับที่มีรายงานการใช้
ว่าต้านไวรัสบางชนิด ดังนั้นถ้า มีประสิทธิภาพต้านไวรัสได้ แสดงว่าตำรับยาสมุนไพรต้องมีข้อดี
ผลจากการค้นคว้าข้อมูล พบว่า ตำรับสมุนไพรชนิดหนึ่ง มีก ารอ้างอิงในการนำไปใช้ประโยชน์
หลากหลายด้าน จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ ด้วยกระบวนการพิสูจน์และมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ที่ยืนยันว่าสามารถต้านไวรัสได้จริง โดยลองทดสอบในห้องปฏิบัติการดูฤทธิ์ต้านไวรัส
ในเฟสแรก มีงานวิจัย 2 ส่วน ส่วนแรกเอาสารสกัดสมุนไพรในตำรับยา 5 ราก มาทดสอบกับไวรัส
ในหลอดทดลอง พบว่า ตำรับสมุนไพรไทยมีฤทธิ์โดยตรงในการทำลายไวรัส ในระดับที่ไม่เป็นพิษกับเซลล์
ทดสอบ
ส่วนที่ 2 ทดลองความสามารถยับยั้งการเจริญของไวรัส โดยทำการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดย
ทำให้เซลล์ทดลองติดเชื้อไวรัสก่อน หลังจากนั้นจึงเอาสารสกัดตำรับสมุนไพรใส่ลงไป แล้วดูเปรียบเทียบกับ
ในกรณีที่ไม่มีสารสกัด พบว่า อัตราการเจริญของไวรัสในส่วนที่มีสารสกัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบ
กับที่ไม่มีสารสกัด แปลว่าตำรับสมุนไพรมีฤทธิ์ใน 2 ระดับ คือนอกจากสามารถจะ Neutralize ไวรัสได้แล้ว
ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของไวรัสได้ด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและเป็นข้อดีของตำรับสมุนไพร
และทดลองดูว่าพืชเดี่ยวแต่ละชนิดในตำรับออกฤทธิ์อย่างไร พบว่า มีพืชเดี่ยวบางชนิดที่ออกฤทธิ์
ต่อไวรัสดีแต่จะเป็นพิษ แต่พืชที่ให้ฤทธิ์น้อยจะไม่เป็นพิษ นั่นคือภูมิปัญญา ต้องชมว่าคนสมัยก่อนฉลาดมาก
ถึงคิดเป็นตำรับขึ้นมา และเมื่อรวมกันเป็นตำรับแล้ว ความเป็นพิษของตำรับลดลง ในขณะที่ฤทธิ์ต้านไวรัส
ยังไม่แตกต่างไปจากเดิม แสดงให้เห็นถึงความสำคัญหรือภูมิปัญญาว่าทำไมจึงต้องใช้เป็นตำรับ
เพราะฉะนั้นตำรับที่หยิบมาศึกษาก็เป็นที่น่าสนใจมากว่ามีฤทธิ์ในการทำลายไวรัสได้ดี สำหรับไวรัส
จะมีช่วงเวลาที่ไวรัสอยู่ในร่างกาย การที่สามารถลดปริมาณไวรัสในร่างกายผู้ป่วยได้ ช่วยลดโอกาสการเกิด
พัฒนาการของโรคที่จะเข้าสู่ภาวะรุนแรง
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นอกจากนี้แล้วการที่ลดไวรัสในผู้ป่วยได้ ก็ลดโอกาสการแพร่เชื้อด้วย เนื่องจากตัวไวรัสเป็นอะไรที่
ค่อนข้างจัดการยาก ผู้ป่วยถือเป็นพาหะได้เหมือนกัน การที่เราสามารถใช้ยาที่ลดปริมาณไวรัสในร่างกาย
ผู้ป่วยได้ นั่นคือลดโอกาสการเป็นพาหะด้วยอีกทางหนึ่ง นี่เป็นผลสำเร็จของโครงการวิ จัยในเฟสแรก
รศ.ดร.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่
คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
ตำรับยา 5 ราก เป็นตำรับยาไทยมาตรฐานที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติด้วย จริง ๆ แล้วภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยมีคัมภีร์เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องไข้ 70 กว่าชนิดของไข้ และไข้ส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสเยอะมาก
คัมภีร์ตักศิลามีหลักการรักษาไข้ขั้นตอนแรก คือ การกระทุ้งพิษไข้ เอาตัว Viral Particle ออกไปจาก
ร่างกาย คือ ฤทธิ์ที่ต้านไวรัสโดยตรงเพื่อลดระดับในกระแสเลือดแล้วยาที่ใช้เป็นหลัก เรียกว่ายากระทุ้งพิษ
ก็คือยา 5 ราก และศิลปะการรักษาของไทยนอกจากกระทุ้งพิษออกแล้ว จะมียาแปรไข้ให้ลดลง เพื่อลดอาการ
ข้างเคียงที่ไม่สบาย ซึ่งที่มีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ จันทน์ลีลา พอไข้ลดแล้วจะมียา คือ ยาครอบไข้
ครอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นกลับ ความล้ำลึกของแพทย์แผนไทย คือ กระทุ้งพิษ แปรไข้ และครอบไข้
คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สวก. เป็นหน่วยให้ทุนวิจัย ถ้ามีโจทย์ที่ชัดเจน มีหลักฐานหรือมีภูมิปัญญา และพิสู จน์ด้วยวิธที าง
วิทยาศาสตร์ และหาวิธีการที่จะเอาตำรับสมุนไพรดี ๆ ออกไปใช้ง่าย มีวิธีใช้ที่ถูกต้อง และงานวิจัยสามารถ
พิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และใช้ได้จริง ทาง สวก. ยินดีที่จะสนับสนุนทุน
วิจัยและจะช่วยพัฒนานักวิจัยให้ขับเคลื่อนการพัฒนาวิจัยออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้ โดย สวก.จะประสานและช่วยผลักดันงานวิจัย
ออกไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็น อย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มี
เครื่องมือเครื่องจักรใช้สกัดสาร เพี่อช่วยกันพัฒนางานไปสู่ผลสำเร็จให้ได้และไปใช้ประโยชน์ให้ได้
ดร.นวลอนงค์ จิระกาญจนากิจ
สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
อยากส่งเสริมสนับสนุนให้คนทำงานวิจัยหันมาใช้สมุนไพรไทย จากกรณีการติดเชื้อไวรัส ในระหว่าง
นี้ทุกคนคงเฝ้ารอแต่เรื่องวัคซีน ทั้งที่เรามีภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทยที่มีการใช้มานานแล้ว เพียงแค่ขาด
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การพิสูจน์อย่างมีหลักการ เพื่อบอกว่าสมุนไพรไทยใช้เป็นยาต้านไวรัสได้ดี
ถ้าใครมีความคิดที่จะพัฒนาเกี่ยวกับยาต้านไวรัส สมุนไพรไทยเป็นตัวเลือกที่ดี เพราะการใช้ยาต้าน
ไวรัสที่เป็นเคมีจะมีปัญหาการดื้อยา ถ้ากรณีของสมุนไพรโดยเฉพาะที่เป็นตำรับ แทบพูดได้เลยว่าโอกาสเกิด
การดื้อยาเป็นไปได้ยาก เท่าที่ศึกษาแค่ไวรัส 3 ชนิด ยังเชื่อว่าตำรับนี้อาจจะมีประสิทธิภาพในการต้านไวรัส
ชนิดอื่น ๆ ด้วย
นอกจากนี้กรณีเกิดปัญหา Co-Infection คือ การติดเชื้อไวรัสมากกว่า 1 ชนิด ตำรับยา 1 ตำรับ
สามารถใช้ได้ดีในตำรับเดียว
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ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การใช้สมุนไพรไทยให้ระมัดระวัง เนื่องจากว่ามีข้อดีข้อเสีย บางครั้งข้อเสียมาจากคุณภาพที่ไม่ดี
หรือสารปนเปื้อน การโจมตีว่าสมุนไพรไม่ได้เรื่อง จริง ๆ อาจมาจากส่วนอื่น เช่น การปนเปื้อนของสารเคมี
ยาฆ่าแมลง หรือสารกำจัดเชื้อราต่าง ๆ หรือว่าในพื้นที่เราไม่ได้ปลูกแบบออร์แกนิก
ภูมิปัญญามักใช้ที่เป็นตำรับ คือ ใช้หลาย ๆ อย่างประกอบกันเพื่อโจมตีโรค มักไม่ค่อยเจอที่ใช้เดี่ยว
ๆ เพื่อรักษา ในกระแสปัจจุบันเรื่องที่ห่วง คือ กัญชา ถ้าดูจากในตำรับใช้นิดเดียวและใช้ร่วมกับอย่างอื่น
เห็นหลายคนเอาไปใช้เดี่ยว ๆ และเกิดภาวะผลข้างเคียงมาก ดังนั้นถ้าเราใช้อย่างถูกต้อง หลายภาคส่วน
ต้องช่วยกัน จึงจะสามารถลดการใช้ยาเคมี ลดการนำเข้าสารเคมีได้ และเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรได้มาก
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Symposium 7
“ยาจากสมุนไพร: ความท้าทายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง Phoenix 1-2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
ภญ.วรรณนิษา เถียรทวี
ภก.พินิต ชินสร้อย

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ผู้ดำเนินการอภิปราย
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
สรุปการเสวนา

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เรื่องยาสมุนไพร มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน หากมี
ความสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารชื่อ หนังสือระบบยาของประเทศไทยปี 2563 ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์
ของ สวรส. และวารสารทางวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นบทความภาษาอังกฤษ เนื้อหามีความกระชับ
ระบบยาจากสมุนไพร มีกรอบแนวคิดในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้
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1. Inputs
- จุดเปลี่ยนสำคัญที่มีการนำยาจากสมุนไพรมาใช้ คือ ปฏิญญาอัลมา อตา (Alma-Ata) เรื่อง
Primary Health Care ทำให้มีการพัฒนายามาใช้ในโรงพยาบาล จนกระทั่งเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ
- อุตสาหกรรม HMP (Herbal Medicinal Products) คือ ผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพร ส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการในประเทศไทยเป็นรายย่อย มักขาดเรื่องของการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เมื่อเทียบกับ
ประเทศจีนและอินเดีย
- โครงสร้างพื้นฐาน เช่น คุณภาพมาตรฐาน การกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงห้องปฏิบัติการ
- R&D ในการทำวิจัยและนวัตกรรม
- การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ อีกทั้งมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ
2. Process
3. Output/Outcome
คือ การเข้าถึงยาของประชาชน มีความยั่งยืนและมีความมั่นคงทางยา ความยั่งยืนคือ การพึ่งตนเอง
ซึง่ นิยามไว้ 3 ระดับ ดังนี้
1. การพึ่งตนเองในระดับประชาชน โดยประชาชนสามารถทำยาหรือใช้สมุนไพรในสวน เพื่อดูแล
สุขภาพของตนเองเบื้องต้น
2. การพึ่งตนเองในระบบบริการหรือสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสามารถผลิตยาที่มีความ
เฉพาะหรือความจำเป็นสำหรับประชาชนในพื้นที่ได้
3. การพึ่งตนเองในระดับประเทศ ในปัจจุบันยาสมุนไพรบางรายการต้องนำเข้าวัตถุดิบ หากมีกรณี
เกิดสงครามหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อระบบการขนส่ง ประเทศไทยจะสามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่?
ภญ.วรรณนิษา เถียรทวี
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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การคัดเลือกยาจากสมุนไพรในมิติของประเทศไทยมีหลายระดับ โดยระดับการคัดเลือกที่มผี ลต่อ
ความยั่งยืนมากที่สุดมี 2 ส่วน ได้แก่
1. การขึ้นทะเบียนยา เป็นความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. การคัดเลือกเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติหรือการบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ของประเทศหรือของ
ประชาชนในการเข้าถึงยา
การคัดเลือกในระดับของโรงพยาบาล มีการเลือกยาจากที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือเลือกยาจากบัญชี ยา
หลักแห่งชาติเข้าเป็นบัญชีของโรงพยาบาล
การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการพิจารณาข้อมูล 3 อย่าง ดังนี้
1. ความปลอดภัยต้องมาก่อน พิจารณาจากการรับประทานแล้วทำให้ไม่เกิดการเสียชีวิต
2. ประสิทธิผลของสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์ พิจารณาจากการรับประทานแล้วหายจากอาการ
3. คุณภาพ พิจารณาจากรูปแบบลักษณะของยา และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน แพทย์แผนไทยดำเนินการตรวจสมุฏฐาน
และปรุงยาให้ผู้ป่วยเฉพาะราย โดยการเตรียมยาให้ผู้ป่วยเฉพาะราย ไม่จำเป็นต้องมาขึ้นทะเบียนยากับ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญ ชียาหลัก แห่ง ชาติ เป็นเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึง ยา คณะทำงานที่
รับผิดชอบหรือคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชี ยาหลักแห่งชาติมีเกณฑ์ในการคัดเลือกยาเข้าสู่บัญชี ยาหลัก
โดยพิจารณา ดังนี้
1. ความจำเป็นทางด้านสุขภาพ
2. ความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพ
3. ความคุ้มค่าในสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน กรณีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท ภาครัฐ
ดำเนินการจ่าย แต่กรณีสิทธิหลักประกันสังคม ดำเนินการจ่ายร่วมระหว่างไตรภาคี คือ ประชาชน ภาครัฐ
รวมถึงผู้ว่าจ้าง หรือ กรณีสิทธิข้าราชการ ภาครัฐดำเนินการจ่ายตลอดชีพ พบว่าในทุกสิทธิจะมีรัฐเข้ามา
ดำเนินการ
สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณและการผลิตยาในประเทศมีแนวโน้ม
สูงขึ้น ส่วนใหญ่ยาแผนโบราณเป็นยาตำรับ คือยาที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรมากกว่าหนึ่งชนิด บางตำรับ
มีส่วนประกอบถึง 50 ชนิด ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนยาประมาณ 700 ตำรับ สำหรับยาแผนปัจจุบันมี
ทะเบียนทั้งหมด 20,000 ตำรับ การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ห้ามโอ้อวดสรรพคุณ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ
กรณียาพื้นบ้านที่ใช้องค์ความรู้ท้องถิ่น มักจะไม่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ เนื่องจาก
ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการรองรับ จึงทำให้ยาแผนโบราณมี จำนวนตำรับยาที่น้อยกว่ายาแผน
ปัจจุบัน
ปรัชญาของบัญชียาหลัก แห่ง ชาติที่เป็นยาแผนโบราณจะแตกต่างจากยาแผนปัจจุบัน ในเรื่อ ง
ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ เพื่อความพึ่งพาตนเองและความมั่นคงทางยา
บัญชียาหลักแห่งชาติแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มยาตำรับหรือยาที่มีสมุนไพรตั้งแต่ 2 ชนิด
ขึ้นไป มีจำนวน 50 ตำรับ 2) ยาพัฒนาจากสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น มีจำนวน 24
รายการ แบ่งตามอาการทางระบบในร่างกาย รวมทั้งสิ้น 74 รายการ
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เมื่อปี พ.ศ. 2542 บัญชียาสมุนไพรมี จำนวน 8 รายการ เป็นยาตำรับ 3 รายการ และยาเดี่ยว 5
รายการ และยาแผนปัจจุบันมีจำนวน 600 กว่ารายการ ในปี พ.ศ. 2549 มีการเพิ่มตำรับยาจำนวน 11
ตำรับ ยาเดี่ยวจำนวน 8 รายการ และมีการเพิ่มของยาแผนปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการเพิ่มตำรับ
ยาเป็น 50 ตำรับ และยาเดี่ยวเพิ่มเป็น 21 รายการ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยบัญชียาหลัก
แห่งชาติมีการสร้างเกณฑ์ที่มีการใช้ยาในโรงพยาบาล คือมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการติดตามความ
ปลอดภัย แล้วส่งมาให้ทีมอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติพิจารณา และในปี พ.ศ. 2555 ยาเดี่ยวปรับ
เพิ่มขึ้นเป็น 24 รายการ
ยาแผนโบราณมีการผลิตมากกว่านำเข้า ซึ่ง มูลค่าการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ 6,000 ล้าน
บาท และยาแผนปัจจุบันมีการนำเข้ามากกว่าการผลิต และมีมูลค่าการผลิตยาแผนปัจจุบันประมาณ
80,000 ล้านบาท
ปัจ จุบ ันมี ก ารพัฒนากองผลิตภัณฑ์ส มุนไพร สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อ ให้
คำแนะนำ และแก้ปัญหาในด้านการขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่ง หวังว่าในอนาคตจะมีทะเบียนตำรับที่ทดแทน
ยาแผนปัจจุบันได้ โดยใช้สมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องมีการพัฒนาตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านให้มี
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์จริงให้เป็นที่ยอมรับ
แพทย์แผนปัจจุบันมีส่วนในระบบผลักดันการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และควรมีหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์หรือข้อมูลวิชาการรองรับ เพื่อทำให้แพทย์แผนปัจจุบันหันมาสนใจมากขึ้น
สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้มีกลไกร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ในการทำการศึกษา
วิจัยอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มียาเพิ่มขึ้นในบัญชายาหลักแห่งชาติ
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
การจัดซื้อจัดหายาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณเข้าสูร่ ะบบบริการ โดยสถานพยาบาลมียา 2 รูปแบบ
คือยาสำเร็จรูปกับยาปรุงเฉพาะราย จากการรวบรวมข้อมูลเรื่องระบบยาสมุนไพร สิ่งที่ประเทศไทยขาดคือ
ข้อมูล ข้อมูล บางอย่างมีการปรับ ปรุง ข้อ มูลล่าสุด ปี พ.ศ. 2560 ควรปรับปรุงโดยต้องมีร ะบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และพัฒนาการเชื่อมต่อข้อมูล และควรมีการเปิดช่องทางการปรุงยาเฉพาะราย โดยให้มีแนว
ทางการปฏิบัติที่ดีและถูกต้องตามหลักการแพทย์แผนไทย
ยาสำเร็จรูปมาจาก 2 แหล่ง คือ ผู้ผลิตเอกชน และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ได้รับรอง GMP WHO ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตสูงสุดที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของยุโรป จะมี
จำนวน 71 ราย ยาปรุงเฉพาะราย มาจาก 3 แหล่ง คือ เกษตรกรในพื้นที่ ผู้ค้าส่งสมุนไพร สถานพยาบาล
ปลูกเอง
กระทรวงสาธารณสุขจะต้อ งพัฒ นาโรงพยาบาล GMP เหล่านี้ ให้ท ำงานกับ เครือข่ายชุม ชน
เกษตรกรในพื้นที่ ให้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และต้องส่งเสริมให้ใช้ยาตำรับ
ในพื้นที่ที่เป็นยาเฉพาะ ยาของหมอพื้นบ้านที่ตอบปัญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ จะสร้างความแตกต่าง
ระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกับผู้ผลิตเอกชน
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อุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ผู้ป ระกอบการ และขนาดของตลาดในประเทศไทย ในระยะช่วงหลัง มีก ารให้ท ะเบียนยา
นวัตกรรม จะเห็นผู้ประกอบการเอกชนที่เป็นรายใหญ่ ในด้านผลิตยาแผนปัจจุบันมาลงทุนด้านนี้มากขึ้น
อาจเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการยาสมุนไพร
2. เกษตรกร มีปัญหาที่สำคัญ คือ คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร และการกำกับให้เป็นไปตามคุณภาพ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องพัฒนาต่อ ไป อีกทั้ง ราคาของวัตถุดิบมีก ารแกว่ง ทำให้เกิดการทำ Contract
Farming (เกษตรพันธะ) ระหว่างเกษตรกรกับ ผู้ป ระกอบการยาก การทำตลาดกลางต้องมีเครือข่าย
เกษตรกร และต้องมีกระบวนการเข้าช่วยเกษตรกร ในการปลูก การแปรรูป ให้ได้คุณภาพ
3. สถานพยาบาลหรือผู้บริโภค ผู้สั่งใช้ยา สิ่งที่เป็นกังวลและเป็นปัญหาบ่อย คือ การปนเปื้อนและ
การปลอมปนที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาคือการปลอมปนสเตียรอยด์ และสิ่งที่แพทย์
กังวลมากคือคุณภาพยา
สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไปในอนาคต จำเป็นต้องให้ความสำคัญ เช่น
1) พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2) ห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองคุณภาพ ในประเทศมาเลเซีย มีการลงทุนกับ
ห้องปฏิบัติการมาก ก่อนจะยกระดับสมุนไพร และให้โอกาสกับผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงการบริการ
เหล่านี้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มักมีห้องปฏิบัติการเป็นของตัวเอง 3) การวิจัยและพัฒนาคือ
จุดหมายที่สำคัญ เป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรที่ยั่งยืน 4) คุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ต้องมีการ
ปรับตั้งแต่ต้นทางของการวิจัย คือการกระจายทรัพยากรที่เหมาะสม กำหนดการตั้งเป้าในการวิจัยโดยระบุ
ชนิดอย่างเจาะจง และศึกษาให้รอบด้านและได้มาตรฐาน และสุดท้ายคือการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัย
ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
การกระจายยาสมุนไพร มีช่องทางในการกระจายผ่าน ดังนี้
1) ผู้ปลูก
2) ผู้นำเข้า
3) ผู้หาจากแหล่งธรรมชาติ

ในช่วงระยะหลังมีการส่งเสริมเรื่องการปลูกมากขึ้น โดยเฉพาะการทำ Contact farming ส่วนใหญ่
จะเป็นโรงพยาบาลที่ม ีเป้าหมายของการใช้ส มุนไพรชัดเจน และตกลงกับ เกษตรให้ป ลูก และส่ง เข้า
โรงพยาบาล ซึ่งเป็นช่องทางที่น่าสนใจ
มีผู้ค้าส่งรายใหญ่ ๆ อยู่ในประเทศหลายรายด้วยกัน แต่ ยังไม่มีข้อมูลว่ามีปริมาณการค้าและชนิด
ของสมุนไพรที่มีการใช้มากหรือใช้น้อย
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สมุนไพรต่าง ๆ เหล่านี้กระจายมายังแหล่งใหญ่ ๆ คือถานที่หรือโรงงานผลิตยา รองลงมาคือ
โรงพยาบาลของภาครัฐ ส่วนภาคเอกชนมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่บ้าง แต่จำนวนน่าจะน้อย ยังไม่มีการสำรวจ
จริงจัง ส่วนของคลินิก จะมีคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่มีการนำสมุนไพรเข้ามาปรุงใช้
ในคลินิก แต่ยังไม่มีตัวเลขเช่นกัน เรื่องของร้านขายยา เรามีร้านขายยาแผนโบราณที่ขายวัตถุดิบสมุนไพรอยู่
จำนวนหนึ่ง แต่ไม่มีการสำรวจที่ชัดเจนว่า ร้านขายยาที่เน้นขายเฉพาะวัตถุดิบมี จำนวนเท่าไร ที่ขายเป็น
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอย่างเดียวมีเท่าไร
เรื่องของร้านค้าร้านเร่ เป็นจุดกระจายสำคัญเหมือนกัน บางครั้งเราไปเจอชาวบ้านเอาสมุนไพรเป็น
ท่อน มาวางหาบเร่ขายตามตลาดนัด บางทีเป็นสมุนไพรจากป่าบ้าง จากที่ปลูกเองบ้าง หลังสุดมีการค้าขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ ทั้งบริการแอพพลิเคชั่นใหญ่ที่เรารู้จัก ถ้าสืบค้นเข้าไปจะเห็น
ว่าเขาขายกัน โดยเฉพาะในเว็บไซต์ต่าง ๆ เห็นว่ามีการใช้วัตถุดิบสมุนไพรจัดส่งถึงบ้าน
เราจะเห็นว่าวัตถุดิบสมุนไพรมีการจำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ หลายช่องทาง แต่เราไม่มีข้อมูล
ดัง นั้น ทำให้ไม่ส ามารถทราบว่า คุณภาพเป็นอย่างไร ส่วนช่องทางการกระจายตัวผลิตภัณฑ์เ ป็นยา
สำเร็จรูปแล้ว จะมีผู้ผลิต ผู้นำเข้าค่อนข้างจะมีตัวเลขชัดเจนว่ามีที่ไหนบ้าง จำนวนเท่าใด แต่ถ้าถามว่ามูลค่า
ของการผลิตและการนำเข้าจริง เท่าไหร่ ยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอ ถ้ามองช่องทางเหล่านี้แล้วเอามาวิเคราะห์
ดูว่า สถานการณ์สำคัญของเรื่องนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่เดิมยา
จากสมุนไพร การใช้ส่วนใหญ่จะเกิดในภาคเอกชน คือร้านขายยาบ้าง หรือหมอพื้นบ้าน หมอแผนโบราณ
คลินิก ต่าง ๆ ที่เ ป็นภาคเอกชน ภาครัฐมีการใช้และปริม าณการใช้เพิ่ม ขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีระบบการ
สนับสนุนมากขึ้น เช่น ผ่านการเอาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ ประชาชนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้อง
จ่ายเงินเอง เหล่านี้สนับสนุนให้มีการใช้ในภาคที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐมากขึ้น

เราจะเห็นแนวโน้มสำคัญว่า โรงพยาบาลของรัฐจะเป็นช่องทางการกระจายยาสมุนไพรถึงมือ
ประชาชนหรือผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อย ๆ แล้วช่องทางนี้ เป็นช่องทางที่มีผู้ประกอบวิชาชีพ มีแพทย์แผนไทย
เภสัชกรดูแลระบบยาอยู่ จึงกลายเป็นช่องทางที่ถือว่ามีคุณภาพที่สุดช่องทางหนึ่ง เพราะมีระบบการดูแล
โดยผู้ประกอบวิชาชีพ อย่างน้อยมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องดูเรื่องคุณภาพ ไม่ใช่ดูแต่เรื่องราคาอย่างเดียว
ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี
การที่มีการใช้ยาสมุนไพรผ่านโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อตอบโจทย์ความเจ็บป่วยของประชาชนมาก
ขึ้น ไม่ใช่ใช้สมุนไพรเอง แต่ใช้อย่างมีเป้าหมายชัดเจนว่าเพื่ออะไร รักษาโรคอะไร ยังเป็นความต้องการ
ความจำเป็นทางสุขภาพในระดับพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนปัจจุบันต้องการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทน
หลายเพิ่มมากขึ้น
ยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งหลาย
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นี่เป็นแนวโน้มที่ทำให้เห็นว่า มีการใช้ยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อความจำเป็นจริง ๆ มากขึ้น
สถานการณ์ที่น่าสนใจ คือ ออนไลน์ สินค้าสมุนไพรที่ผ่านออนไลน์ และร้านค้ารายย่อย ร้านสะดวก
ซื้อ มีการใช้ผ่านช่องทางนี้มากขึ้น ด้วย อย. พยายามสนับสนุน ทำให้ยาสมุนไพรที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน
ขายที่สะดวกซื้อ มีรายการที่กว้างขวางและไม่จำกัดสูตรตำรับที่ตายตัว สามารถที่จะปรับสูตรได้ภายใต้
กรอบที่กำหนดมา แล้วมีกรรมการช่วยพิจารณาว่าสูตรปลอดภัย น่าจะใช้ได้ทั่วไป เช่น โรคที่เกี่ยวกับไข้
ลดไข้ แก้ปวดแก้เมื่อย โรคทางด้านประจำเดือนผู้หญิง บำรุงโลหิต โรคที่ไม่ถึงกับซับซ้อนมากเกินไป โรค
ท้องเสีย เป็นยาถ่าย เราจะเห็นยาพวกนี้ขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อและได้รับความนิยมมากขึ้น
อีกอย่างหนึ่งที่เกิดการเปลีย่ นแปลงในช่วงหลัง มากขึ้น เกิดจากอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วบ้านเรา ช่วง
หลังเราจะเห็นทัวร์จีนมาลงเมืองไทยมาก คนจีนมีรสนิยมในเรื่องการใช้สมุนไพรที่ดี ด้วยเขาเชื่อเรื่องนี้
ค่อนข้างจะมาก และบ้านเราก็เป็นแหล่งที่มีสมุนไพรที่คนจีนเขาเชื่อถือพอสมควร เช่น พริกไทย ถ้ามาจาก
เมืองไทยถือว่าคุณภาพดี หรือลำไยซึ่งเอาไปเข้าในตำรับยาบำรุงของจีน ภาคเหนือเมืองไทยเป็นแหล่งปลูก
ใหญ่ แต่คนที่เอาเข้าประเทศจีนกลายเป็นเวียดนาม ซื้อจากบ้านเราไป ทำให้ภาพลักษณ์ของยาสมุนไพรไทย
ในสายตาคนจีนถือ ว่าน่าสนใจ ทำให้ เ กิดปรากฏการณ์ที่เราพบว่า ทัวร์ จ ีนจะมีแหล่งที่เขาจะไปซื้อยา
สมุนไพรของไทย นอกจากมากินอาหารไทยแล้ว ยังมาซื้อยาสมุนไพรไทยแผนโบราณของเรากลับ ไปฝาก
เพื่อนบ้าน ถือว่าเป็นของดี เหมือนกับที่บ้านเราไปเมืองจีน จะต้องไปเอาบัวหิมะมาเที่ยวแจกให้เพื่อนใช้กัน
นี่เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ
เรื่องของการเปิดอาเซียน คือ ยาหรือสมุนไพรในอาเซียน ต่อไปจะสามารถข้ามพรมแดนขายกันได้
มากขึ้น นี่เป็นเรื่องที่จะทำให้ตลาด ช่องทางที่จะไปต่างประเทศของเรา ของยาไทยมีมากขึ้น
แต่มีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง ปัญหาเรื่องข้อมูล เราแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเวลานี้ มี
แหล่งข้อมูลเดียว คือ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ บอกว่ามูลค่าของ
ตลาดยาสมุนไพรในประเทศไทยคือ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ขณะที่ยาแผนปัจจุบันซึ่งมีมากถึง 200,000 ล้าน
บาท ซึ่งแตกต่างกันมาก โดยที่ร้อยละ 90 ใช้ผ่านช่องทางโรงพยาบาล แต่จริง ๆ แล้วมีขายผ่านร้าน ขายยา
ผ่านรถเร่ ตลาดนัด ซึ่งยังไม่มีการประเมิน
แต่แนวโน้มที่ผ่านโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นจริง เพราะมีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุน ช่อง
ทางผ่านผู้ประกอบวิชาชีพเป็นเรื่องที่ดี มีช่องทางผ่านร้านขายยาแผนปัจจุบัน แต่คนในร้านขายยาแผน
ปัจจุบัน รู้เรื่องสมุนไพรแค่ไหนยังไม่มีการประเมินเช่นกัน
ช่องผ่านที่ไม่เป็นทางการ ไม่ถูกกฎหมายมีความเสี่ยงสูง จากการสำรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พบว่ายาแผนโบราณที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจาก อย. ซึ่งขายกันผิดกฎหมาย มีการปนปลอมเอาสเตียรอยด์ค่อนข้าง
เยอะ ส่วนใหญ่ผ่านช่องที่ไม่ได้ขึ้นกับ อย. การดูทะเบียน อย.จะช่วยได้ในระดับหนึ่ง
เรื่องการขายยาเร่ บางครั้งเราพบว่าไปขายถึงหมู่บ้านต่าง ๆ มีการปนสเตียรอยด์ มีการตรวจจับกันอยู่
โดยสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงการขายในตลาดนัด ถ้าไม่ใช่หมอที่รู้เรื่องวัตถุดิบสมุนไพรจริง ๆ บางทีก็ดูไม่ออก
เรายังมีปัญหาเกี่ยวกับช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย
ถือว่าเป็นความท้าทายว่าจะทำอย่างไร
แนวโน้มสำคัญ มีประเด็นหนึ่งคือเรื่องของกฎหมายใหม่ที่ออกมาคือ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ทำให้มียาประเภทหนึ่งเกิดขึ้น คือยาที่ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์โดยเฉพาะ คือยาที่หมอสั่งใช้
เป็นยาที่อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้ เพราะต้องใช้โดยผู้ที่มีความรู้ ต้องรู้ว่าจะใช้ในกรณีแบบไหนถึงจะ
ได้ผลดี กรณีแบบไหนไม่ควรใช้เลย ถ้าใช้แล้วจะสร้างปัญหาตามมา ยาแบบนี้ความจริงเป็นเครื่องมือสำคัญ
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สำหรับหมอ แต่ถ้าหากว่าหลุดไปอยู่ในช่องทางที่ไม่ถูกต้อง คนใช้ไม่มีความรู้พอ ก็สามารถทำให้เกิดอันตราย
ได้เช่นกัน อาจจะต้องเตรียมตัวรับปัญหาเรื่องพวกนี้ ถ้าเรามียาพวกนี้เพิ่มเข้ามา
ข้อเสนอแนะ ต้องหามาตรการป้องกันยาที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ให้กระจายโดยทั่วไป ต้องผ่านมือ
ผู้ประกอบวิชาชีพหรือหมอเท่านั้น และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ต้องทำให้คนที่เป็นคนจ่ายยาสมุนไพร ใช้ยา
สมุนไพร ขายยาสมุนไพร มีความรู้เรื่องสมุนไพรอยู่ในหลักสูตรด้วย หรือถ้าไม่มีต้องมีการอบรมเพิ่มเติม
เพราะเรื่องสมุนไพรจะกลายเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต เรื่องของการรวบรวมทำระบบรายงานให้มีข้อมูล
เรื่องของการส่งเสริมรายย่อยในท้ องถิ่น ทำอย่างไรให้ผู้ค้าสมุนไพร SME ในท้องถิ่น ทำยาดี ๆ ของท้องถิ่น
แทนที่จะไปทำยาผสมสเตียรอยด์ เพราะท้องถิ่นเอง ถ้าเราวิเคราะห์กันจริง ๆ ในท้องถิ่นประเทศเรา ไม่ว่า
จะเป็นภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ มียาดี ๆ ในท้องถิ่นอยู่จริง แต่ยังขาดการทำงานแบบบูรณาการที่จะให้
ยาเหล่านั้นเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง มีคุณภาพ เป็นที่ ยอมรับและ ให้ SME ได้ประโยชน์ แทนที่จะเป็นรายใหญ่
ที่อยู่ในเมือง แทนที่จะต้องไปผสมสเตียรอยด์ขายกัน
เรื่องของการส่งออกไปในอาเซียน เราจำเป็นต้องศึกษาแนวทางให้ชัดว่าจะมีช่องทางอะไร ต้องรู้ถึง
รสนิยมของประเทศต่าง ๆ ด้วยว่านิยมใช้ยากลุ่มไหน เราจะไปเปิดตลาดเขาได้อย่างไร เรื่องของการขาย
ออนไลน์ เป็นปัญหาใหญ่ กฎหมายยาก็ดี กฎหมายผลิตภัณฑ์สมุนไพรก็ดี การขายยายังถูกจำกัดโดยข้อ
กฎหมายว่าต้องขายในสถานที่ขออนุญาต แต่ ณ ปัจจุบัน การขายออนไลน์ เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการอย่างไร ยังเป็นโจทย์ใหญ่ ถ้าเรายอมให้มีการขายออนไลน์ ต้องมีหน้า ร้านที่ขอ
อนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นไปได้ หรือไม่ และควบคุมการขายออนไลน์ให้อยู่ในระบบ มีการรายงาน
เป็นเรื่องเป็นราว มีการดูแลเป็น ระบบจะได้หรือไม่ จะได้ยาที่มีคุณภาพ ถึงมือผู้ใช้ที่ต้องการสั่งซื้อผ่าน
ออนไลน์ แทนที่จะปล่อยโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ควบคุมอะไรไม่ได้ ของมีคุณภาพหรือไม่ นี่เป็นเรื่องของ
การกระจายยา จะทำอย่างไรให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ภก.พินิต ชินสร้อย
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการลงไปสำรวจในครัวเรือนปีหนึ่งประมาณเกือบ 30,000 ครัวเรือน
เพื่อดูการเข้าถึงยาหรือบริการด้า นการแพทย์แผนไทย ตั้งแต่ปี 2552 2554 และ 2556 ซึ่งผลการสำรวจ
พบว่าน้อยมาก ประมาณร้อยละ 2 เท่านั้นของประชากรที่มีอาการเจ็บป่วยแล้วเข้าถึงกระบวนการดูแลด้วย
การแพทย์แผนไทย ยาสมุนไพร
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กลุ่มโรคที่ใช้เป็นลำดับแรก คือ กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและกลุ่มโรคทางกล้ามเนื้อ
และเข้าใจว่ายาแผนไทยมีประสิทธิผล สามารถมีบทบาทในการรักษาได้
เมื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลถัดมา ตั้งแต่ปี 2558-2561 พบว่าแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจำนวนครั้งและจำนวน
รายการที่ถูกจ่าย
เมื่อมาดูกลุ่มอายุที่ใช้ยามาก จะเป็นกลุ่มที่มีอายุค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ใช้ 1 ใน 3 ของการ
ใช้ยาสมุนไพร จะเป็นผลกระทบของสถานการณ์ที่มีการใช้ยาสมุนไพรถัดไป
ในขณะเดียวกัน เรามีการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะ แต่ปัญหาคือ ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. พบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตั้งแต่เริ่ม ปี 2542 ถึง 2561
ประมาณ 7 แสนครั้ง แต่มีสมุนไพรรายงานแค่ 3 พันกว่า มีรายงานทุกปี ปีละหลายหมื่น ทำไมสมุนไพร
มีน้อย เพราะระบบยังไม่ครอบคลุมหรือ ไม่ หรือยาสมุนไพรปลอดภัยจริง ๆ หรือ ระบบการเฝ้าระวังยังไม่
ครอบคลุม
สิ่งที่ทำให้เกิดการใช้ที่เปลี่ยนไปอีกอย่างหนึ่งคือ พฤติกรรมของประชาชน กลุ่มที่ใช้ยาสมุนไพรมาก
คือกลุ่มสูงอายุ ที่มักจะเป็นโรคเรื้อรัง
สมัยก่อนเราไม่ค่อยจะใช้ยาสมุนไพร แต่ปัจจุบัน เมื่อไม่สบายมีการแสวงหา ผู้ประกอบวิชาชีพมัก
ได้รับคำถามว่าเป็นเบาหวานกินยาสมุนไพรอะไรดี เป็นความดันกินยาสมุนไพรอะไรดี คนไข้ มีการแสวงหา
ไม่ใช่แสวงหาเพียงหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น ร้านยาหรือหน่วยงานภาครัฐ ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทาง
หนึ่งที่มีอิทธิพล หรือผู้ใช้สามารถจะเข้าไปหายาสมุนไพรต่าง ๆ มาใช้ได้ ตลอดจนอาจจะได้รับการแบ่งปัน
จากเพื่อนบ้าน หรือหามาปลูกใช้เอง
เราจะเห็นว่าพฤติกรรมค่อนข้างเปลีย่ นไป มีการพยายามหาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้ามาใช้เอง
อีกอย่างหนึ่งที่เจอคือ ช่องทางการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ม ีความเร็วและความ
หลากหลายมาก ประเด็นคือข้อมูลนั้นเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหน เป็นข้อเท็จจริงขนาดไหน หรือเป็นเรื่อง
ของการอวดอ้างอย่างเดียว
เมื่อมีการใช้ในผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง สิ่งที่เจอคือจะมีการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันมากขึ้น ซึ่ง
อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า ยาตีกันระหว่างแผนปัจจุบันกับแผนไทย หรือเกิดอันตรกิริยาระหว่างยา
2 กลุ่มเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งอาจจะเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียก็ได้ แต่ปัญหาของเราคือ ความรู้ชุดนี้ของเรายังมีน้อย
ในความรู้ของผู้ใช้เอง มีการศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน พบว่าผู้ใช้ยาสมุนไพร มีแค่ร้อยละ 51
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาสมุนไพร บางคนใช้โดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ เป็นการเชื่อตามคำบอก
เล่าต่อ ๆ กันมา
อีกอย่างหนึ่งคือ ประชาชนอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร เช่น ยา
สมุนไพรปลอดภัยเสมอ กินยาสมุนไพรไม่เป็นไร ปลอดภัย ยาสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ไม่เป็นพิษ อาจจะ
เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
มาดูสถานการณ์ของผู้สั่ง ใช้ ในสถานบริการมีผู้สั่งใช้อยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง คือ แพทย์แผนไทย
ขณะนี้มีอัตราต่อประชากรคือ 1 ต่อ 24,000 คน ถือว่าภาระงานหนักมาก และกลุ่มยาที่ใช้จะเป็นกลุ่มยา
เดียวหรือยาตำรับหรือยาที่ปรุงขึ้นเฉพาะราย อีกกลุ่มหนึ่ง คือ แพทย์แผนปัจจุบัน อัตราน่าจะประมาณ
1 ต่อ 2,000 ห่างกันประมาณ 10 เท่า สิ่งที่เราพบคือ แพทย์แผนปัจจุบันจะจ่ายยา แต่เป็นยาเดี่ยวหรือยา
สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยรองรับเท่านั้น จะเห็นว่าตรงนี้เป็นผลกระทบของการใช้ เช่น ผู้ป่วยมีความ
ต้องการ แต่บางครั้งแพทย์ไม่จ่าย บอกว่า ข้อมูลยังไม่ครบ ยังไม่ครอบคลุม อาจจะยังไม่จ่าย เป็นต้น จะเห็น
ว่ามันเกิดข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่ง
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ส่วนที่เป็นข้อจำกัดในแต่ละหน่วยงาน คือ นโยบาย บางโรงพยาบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้บาง
โรงพยาบาลยังไม่มี ทำให้เกิดความลักลั่นในการเข้าถึงยาสมุนไพร
ความท้าทายส่วนหนึ่งคือจะทำอย่างไรให้ทกุ โรงพยาบาลสามารถทีจ่ ะใช้ยาสมุนไพรได้อย่างเสรีและ
มีความปลอดภัย
ปัญหาและอุปสรรค เราพบว่าอัตราการใช้ยาสมุนไพรยังน้อย ยอดการใช้ยาสมุนไพรโรงพยาบาล
ประมาณ 3 - 4 ร้อยล้านต่อปี เทียบกับยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าเป็นหลักแสนล้าน หรือถ้าไปดูตลาด
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เป็นอาหารด้วย อาจจะเป็นหลักหมื่นล้าน
เราจะทำอย่างไรให้ใช้ได้เยอะขึ้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วหรือหลากหลาย หรือข้อมูลเป็น
ข้อเท็จจริงหรือไม่ ยังเป็นปัญหา การปนปลอมหรือปนเปื้อน ทำอย่างไรให้เรื่องพวกนี้หมดไปหรือน้อยลง
หรือดักจับได้ อีกอย่างหนึ่งคือสมรรถนะของบุคลากรว่า มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรมากน้อย
ขนาดไหน การใช้ยาร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่อาจจะเกิดมากขึ้น มีความรู้มากน้อยขนาดไหน
แนวโน้มสำคัญคือ เรื่องของกลุ่ม ผู้ใช้กลุ่มหนึ่งใช้เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เราจะพบในกลุ่ม
อาหารเสริมหรือสมุนไพรที่เป็นอาหารเสริม
อีกกลุ่มหนึ่งคือการใช้ในผู้ป่วยเรื้อรัง หรือกลุ่มโรคที่รักษาไม่ได้ด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน เราจะเห็น
ว่ามีหลายตัวเช่น โรคลมชัก ซึ่งรักษาไม่ได้ ก็พยายามหาสมุนไพรเข้ามาใช้เอง ซึ่งอันตราย
ประเด็นข้อเสนอแนะคือ ทำอย่างไรให้มีนโยบายที่หลากหลายในการส่งเสริมการใช้ยาของบุคลากร
ทางการแพทย์ที่สั่งใช้ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ เป็นแพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข หรือพยาบาล ทำให้
เกิดการส่งเสริม การให้ความรู้ การวิจัยต่าง ๆ หรือนโยบายการสนับสนุนด้านงบประมาณ เป็นต้น
การร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและองค์กรวิชาชีพ ในการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างเพียงพอ อย่างเช่น การใช้ยาที่มีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วย หรือการใช้ยาในกลุ่มโรคเรื้อรัง
หรือโรคที่ต้องการรักษาต่อเนื่องบางอย่าง อาจจะต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ระบบในการเก็บข้อมูล
การสั่งใช้และการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย ต้องทำให้มีความครอบคลุม และประสิทธิภาพ
อาจจะยังไม่เพียงพอ ต้องพัฒนาให้สูงขึ้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของระบบ จะได้ดูเรื่องของการใช้และเรื่อง
ความปลอดภัยได้อย่างชัดเจน
ทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ต้องเข้าใจพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วย
ขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดความร่วมมือการใช้ยาโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างเหมาะสมเพิ่มขึ้น
มีหน่วยงานกลางที่ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและรวดเร็ว เรามีหน่วยงานที่ให้ข้อมูล
แต่อาจจะช้า หรือการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการปนปลอมในพื้นที่ เมื่อครู่เราพูดถึงรถเร่ การขายยา
ทำอย่างไรให้พื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างระบบเพื่อเฝ้าระวัง
ท้ายสุด คือ การส่งเสริมการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร แต่ต้องทันสมัย ไม่ใช่เอาความรู้ เมื่อ 30 ปีที่
แล้วมาใช้ โลกเปลี่ยนไปและความต้องการทางสุขภาพในปัจจุบันเปลี่ยนไป ทำอย่างไรเราถึงจะสามารถดูแล
ตัวเองได้อย่างทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม
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เอกสารวิชาการหลัก (Position Paper)
ระบบยาจากสมุนไพร:: ความท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ปรับจากรายงานผลการวิจัยเชิงสังเคราะห์การจัดทำรายงานระบบยาของไทย
: ระบบยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
1.1 ภาพรวมความสำคัญ
องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า ประมาณ 80% ของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศ
กำลังพัฒนามีการใช้ยาจากสมุนไพรและการรักษาแบบดั้งเดิม [1] เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการแพทย์ดั้งเดิม
ที่ คุณภาพ ปลอดภัยและมี ป ระสิท ธิผ ล องค์การอนามั ยโลกจึง จัดทำยุท ธศาสตร์ก ารแพทย์ดั้ง เดิม ของ
องค์ ก ารอนามั ย โลก พ.ศ. 2545–2548 (WHO Traditional Medicine Strategy 2002-2005) [2]
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวทำให้ประเทศต่าง ๆ ตื่นตัวในการนำการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือกมาใช้
ในระบบบริการสุขภาพเพิ่ ม มากขึ้น ซึ่ง ส่งผลต่อสถานการณ์ ก ารใช้ยาแผนโบราณและยาจากสมุ นไพร
ของโลกอย่างสำคัญ [3]
การทบทวนสถานการณ์ขององค์การอนามัยโลก พบว่า ตลาดผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ดั้งเดิมและ
การแพทย์เสริมหรือทางเลือกมีขนาดใหญ่พอสมควร และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประมาณการว่า ในปี
2012 ยาจีนมีมูลค่าการผลิตถึง 83.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 20 [4]
จากข้อมูลของ Euromonitor International 2019 [5] (โดยความอนุเคราะห์ของกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562) รายงานมูลค่าการขายปลีกยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรมีมูลค่า 4.24
หมื่ น ล้ านบาท และในปี เ ดี ย วกั น พบว่ า มู ล ค่ าการขายปลี ก กลุ่ ม ยาทาบรรเทาอาการปวด (topical
analgesics) เติบโตเร็วที่สุดถึงร้อยละ 14
รายงานของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2558 ที่ระบุว่า
ตลาดสมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรมี มู ล ค่ า 2.6 แสนล้ า นบาท เป็ น มู ล ค่ า ยาจากสมุ น ไพรและ
ยาแผนโบราณ 1 หมื่นล้านบาท และเป็นมูลค่าของเครื่องสำอางสูงสุดถึง 1.4 แสนล้านบาท [6]
แม้ ว่ า ตลาดยาแผนโบราณและยาจากสมุ น ไพรในประเทศไทยยั ง ไม่ เ ติ บ โตมากเท่ า กั บ
ในต่างประเทศ แต่เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการผลิตและนำเข้าของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มูลค่าการผลิตยาแผนโบราณมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึง 2559 มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่ม
มากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรจะมีบทบาทสำคัญ
ในระบบยาของประเทศมากขึ้นในอนาคตอันใกล้
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1.2 ปัญหาและอุปสรรค
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นไม่กี่ ป ระเทศมีองค์ความรู้ก ารแพทย์ดั้งเดิม เป็นของตนเอง แต่การ
นำมาใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพยังมีค่อนข้างน้อย ปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การใช้ยาจากสมุนไพรในสถาน
บริก ารสุขภาพยัง มี ป ริม าณน้ อ ยเมื่ อ เปรียบเที ยบกั บ การใช้ย าแผนปั จ จุบั น มาจากหลายสาเหตุ เช่ น
โรงพยาบาลไม่มีนโยบายและมาตรการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างจริงจัง รายการยาจากสมุนไพรใน
โรงพยาบาลยังมีจำนวนน้อย โดยเฉพาะรายการยาจากสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันมีจำนวนน้อย
มาก แพทย์แผนไทยยังไม่ได้ตรวจรักษาโรคและสั่งใช้ยาจากสมุนไพรตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย และ
พบว่าปัญหาสำคัญคือทัศนคติของผู้บริหารและบุคลากรในโรงพยาบาลยังไม่เป็นไปในทางส่งเสริมการใช้ยา
จากสมุ นไพร [6] นอกจากนี้ ยังพบว่า มีโรคและอาการที่ยาจากสมุ นไพรยังไม่ สามารถใช้ทดแทนยาแผน
ปัจจุบันได้ มีปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรและกระบวนการผลิตที่ยังไม่ได้คุ ณภาพ และแพทย์แผน
ปัจจุบันยังไม่เชื่อมั่นยาจากสมุนไพร ทั้งในเรื่องคุณภาพยาและการศึกษาวิจัยที่รองรับ [7]
ปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลต่อระบบยาจากสมุนไพร คือ องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ที่ ยั ง ไม่ ชั ด เจน และระบบอุ ต สาหกรรมยาจากสมุ น ไพร ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมมั ก เป็ น
รายเล็ก การลงทุนด้านนวตกรรมและการวิจัยจึงทำได้น้อย ประกอบกับ โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนระบบ
อุตสาหกรรม ได้แก่ การจัดการวัตถุดิบ สมุนไพร ห้องปฏิบัติการกลางเพื่อตรวจสอบคุณภาพ และการ
ควบคุมกำกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดให้มีคุณภาพ

1.3 ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
ระบบยาจากสมุนไพรถูกผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ พบว่าด้านเศรษฐกิจ
มีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ส่งผลให้สมุนไพรและยาแผนดั้งเดิมถูกกำหนดเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ
ของอาเซียนในการส่งออกไปสู่ตลาดโลก [8] มี นโยบายสร้างเศรษฐกิ จฐานรากจากสมุนไพรโดยสนับสนุน
“เมืองสมุนไพร” 14 จังหวัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร ทำให้สมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร ส่วนด้านสังคมพบว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ [9] ซึ่งมักมีปัญหาสุขภาพส่งผลให้เกิด
การแสวงหาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและชะลอการเสื่อมของร่างกายเพิ่มมากขึ้น [10]
ด้านเทคโนโลยี จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้เกิดนวัตกรรมยาจากสมุนไพรและสามารถ
ประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น [11] แต่คาดว่ายังต้องใช้ในเวลาการพัฒนา นอกจากนี้การสื่อสาร
ที่สะดวกมากขึ้นทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงยาจากสมุนไพรได้ง่ายขึ้น แต่ยังขาดการกำกับดูแลที่ทั่วถึง สำหรับด้าน
สิ่ง แวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของภูมิ อ ากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเจ็บ ป่วยของประชากร
คาดว่าจะทำให้เกิดการแสวงหายาจากสมุนไพรที่มากขึ้น

1.4 การควบคุมและกำกับ
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่สำคัญต่อการพัฒนาสมุนไพร ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาคุ้มครองสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประกาศสมุ น ไพรควบคุม ซึ่ง มี ค่าต่อ การศึก ษา มี ความสำคัญ ทางเศรษฐกิ จ หรือ อาจสูญ พันธุ์ จำนวน
1 รายการ คือ กวาวเครือ [12] พระราชบัญ ญัติผลิตภัณฑ์ส มุนไพร พ.ศ. 2562 ทำให้มีผลิตภัณฑ์ส มุนไพร
ที่ได้รับอนุมั ติสู่ ตลาดหลากหลายขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตำรับ ยาจากสมุ นไพรสามารถขอขึ้น
ทะเบียนได้
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พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถนำยาเสพ
ติดให้โ ทษประเภท 5 (กั ญ ชาและกระท่ อ ม) มาใช้ป ระโยชน์ท างการแพทย์ได้ [13,14,15] พระราชบัญ ญัติ
ผลิตภัณฑ์ส มุนไพร พ.ศ. 2562 ที่ มีการแยกยาจากสมุนไพรออกจากพระราชบัญ ญัติยา ซึ่งมีแนวโน้มว่า
จะเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยและ
สุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากเดิมที่จำกัดอยู่เฉพาะยาแผนโบราณเท่านั้น[16]

1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานอย่างไร
หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ โ ดยตรงในการขั บ เคลื่ อ นระบบยาจากสมุ น ไพรให้ เ กิ ด การจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รวมถึงสถานพยาบาลทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่ผ่ านมาการพัฒนาระบบยาจากสมุนไพรเกิดขึ้นในภาครัฐ
เป็นส่วนใหญ่จากการผลักดันที่จริงจังของกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตควรจะมีการขยายให้ครอบคลุมถึง
ภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจากสมุนไพรอย่างทั่วถึง

2. นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
2.1 นโยบายในระดับสากล
องค์การอนามัยโลกและภาคีเครือข่ายได้ออกคำประกาศอัลมา อะตา (Alma Ata Declaration)
ว่า “การสาธารณสุขมูลฐานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒ นาเพื่อความยุติธรรมในสังคม และเป็นกุญ แจที่จ ะ
นำไปสู่เป้าหมายของการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543” ซึ่งการสาธารณสุขมูลฐานจะเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ครอบครัว และชุม ชน ในการพึ่งพาตนเอง และให้ความสำคัญ กั บที ม สุขภาพเพื่ อ ให้
สามารถทำงานร่วมกันในการตอบสนองต่อความต้องการทางสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ [17]
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2545 องค์ก ารอนามั ยโลกได้เล็ง เห็นถึง อัตราการใช้ก ารแพทย์ดั้งเดิม และยาจาก
สมุนไพรของประเทศต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นจึงได้จัดทำ “ยุท ธศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมขององค์การอนามัยโลก
พ.ศ. 2545 - 2548” เพื่อส่งเสริม ให้ป ระเทศสมาชิก บูรณาการการแพทย์ดั้งเดิม /การแพทย์เสริม และ
ทางเลือกเข้าไปในระบบบริการสุขภาพโดยต้องเน้นการส่งเสริม ความปลอดภัย ประสิทธิผล และคุณภาพ [2]
ต่อ มายัง จั ดทำ“ยุ ท ธศาสตร์ก ารแพทย์ดั้ ง เดิ ม ขององค์ ก ารอนามั ย โลก พ.ศ. 2557 - 2566” ขึ้น โดย
กำหนดให้มีการควบคุม ศึกษาวิจัย และบูรณาการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเข้าสู่ระบบสุขภาพ[4]

2.2 นโยบายในประเทศ
ประเทศไทยได้ดำเนินการตามปฏิญ ญาอัลมา อะตา โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชน จากการที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการนำร่องสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน [18] แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ในสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง
เบื้องต้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 - 2531 มีการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรเดี่ยว 3 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน
ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ ภายใต้โครงการ “Medical Plants and Primary Health Care Project”[19]
จึงนำไปสู่การคัดเลือกและประกาศให้ยาแผนไทย 3 ตำรับ และยาจากสมุนไพรเดี่ยวที่ผ่านการศึกษาวิจัย
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ทางคลินิก 5 รายการ (ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ชุมเห็ดเทศ พญายอ และไพล) เป็นยาในบัญชียาจากสมุนไพร
ในบัญ ชียาหลักแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542[20] นอกจากนี้ยังมีการประกาศแยก “บัญ ชียาจาก
สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ” ออกจากยาแผนปัจจุบัน โดยมีแนวคิดและหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกที่
ชัดเจนและปรับปรุงเรื่อยมาจนปัจจุบันมี 74 รายการตามประกาศบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2561[21]
การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยการตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่ อให้ประชาชนไทยทุ กคนมี สิทธิและเข้าถึงบริการสาธารสุขที่มี คุณภาพอย่างเท่ า
เที ย มกั น โดยครอบคลุ ม การแพทย์ แ ผนไทยเป็ น ส่ วนหนึ่ ง ของการบริก ารสาธารณสุ ข [22] กระทรวง
สาธารณสุขได้เพิ่มสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเข้าในการพัฒนาระบบการบริการของ
ประเทศ [23] และจัดตั้งนโยบายส่งเสริม การใช้ยาสมุ นไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชนร่วมกั บการ
ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยขอความร่วมมือให้ห น่วยงานบริการมี การสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็น
ลำดับแรกจำนวน 2 รายการ ได้แก่ ยาขมิ้นชัน และยาฟ้าทะลายโจร[24]
ในพ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทยบัญ ญัติให้รัฐสนับ สนุนการพัฒ นาภูมิ ปัญ ญา
การแพทย์แผนไทย ซึ่งจะมีผลให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ สามารถอ้างได้ว่าการ
พัฒ นาภูมิ ปัญ ญาที่ เกี่ยวกั บ ยาจากสมุนไพรเป็นหน้าที่ ของรัฐที่ ต้องสนับ สนุน [25] นอกจากนี้แผนแม่ บ ท
แห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 – 2564[26] เป็นปฏิบัติการสำคัญของความพยายามใน
การบูร ณาการภาคส่ วนต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อ งในการพั ฒ นาและส่ง เสริม สมุ นไพรไทยตั้ง แต่ต้ นทางจนถึ ง
ปลายทาง ทำให้เกิดยุทธศาสตร์การพัฒ นา “เมืองสมุ นไพร” ของจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาสมุนไพรในภูมิภาค[21] รวมถึงแผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข ประเด็นปฏิรูปที่ 5 การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจใน 3 ด้านต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมสมุนไพร การบริการการแพทย์แผนไทยและ
การศึกษา[27,28,29]

3. ผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการ
ระบบยาจากสมุ น ไพรมี 4 องค์ ป ระกอบหลั ก ในการจั ด การระบบยา (drug management)
คือ การคัดเลือก (drug selection) การจัดหา (drug procurement) การกระจาย (drug distribution)
และการใช้ (drug utilization) ในการศึกษาผลการดำเนินงานจะวิเคราะห์ให้เห็นถึงผลตามนโยบายหรือ
มาตรการต่อทั้ง 4 องค์ประกอบ

3.1 การคัดเลือกยาสมุนไพร
3.1.1 การขึน้ ทะเบียนยาจากสมุนไพร
การขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพรตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 การผลิต นำเข้า และจำหน่ายยา
จากสมุนไพรในประเทศไทยต้องได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
พบว่ามีการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยาแผนโบราณ/ยาจากสมุนไพรที่ขออนุญาต
ผลิตภายในประเทศมีสัดส่วนที่ มากกว่าการขึ้ นทะเบียนยาแผนโบราณ/ยาจากสมุ นไพรที่นำเข้ามาจาก
ต่างประเทศเมื่อเทียบกับตำรับยาแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด
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3.1.2 การคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
การจัดทำบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นการเริ่มต้นนำยาจากสมุนไพร
เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยมีรายการยาสมุนไพรเริ่มต้น 8 รายการ จากนั้นการเพิ่มรายการยา
จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นวาระที่ถูกเสนอในเวทีประชุมต่าง ๆ ทำให้ปัจจุบันมีรายการยาจาก
สมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็น 74 รายการ ประกอบด้วย ยาแผนไทย (ยาแผนโบราณ) 50 ตำรับ และยาพัฒนาจาก
สมุนไพร 24 รายการ
3.1.3 การคัดเลือกยาจากสมุนไพรในสถานบริการสุขภาพ
การคัดเลือกยาจากสมุนไพรเพื่ อใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ ในสังกั ดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใช้กลไกคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmacy and Therapeutics Committee, PTC) ในการ
พิจารณา โดยการพิ จารณาคำนึงถึงความจำเป็น ประสิทธิผล ความปลอดภัย และความคุ่มค่า สำหรับการ
คัดเลือกยาในหน่วยบริการภาคเอกชนยังไม่ มีระบบและกลไกการคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าไปใช้ในหน่วย
บริการที่ชัดเจน โดยส่วนใหญ่จะคัดเลือกรายการยาตามความต้องการของผู้มารับบริการเป็นหลัก
3.1.4 การจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย
กรมวิท ยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุ น ไพรไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia: THP) เพื่อให้มีตำราที่ใช้สำหรับการอ้างอิงกรณีขอขึ้นทะเบียนตำรับยา เพื่อช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการและสร้างมาตรฐานกลางของคุ ณภาพสมุนไพรไทย มีการจัดทำตำราอ้างอิงยา
สมุนไพรไทย (Monographs of Selected Thai Materia Medica) เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับใช้อ้างอิง
เกี่ยวกับเครื่องยาที่ใช้่เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนไทย และจัดทำตำรามาตรฐานตำรับยาแผนไทย (Thai
Herbal Preparation Pharmacopoeia) ซึ่ ง ใช้ ค วบคุม คุ ณ ภาพสมุ น ไพรไทยในรูป ของตำรับ ยาที่
ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด

3.2 การจัดหายาจากสมุนไพร
3.2.1 ภาพรวมการจัดหายาจากสมุนไพรเพื่อใช้ในประเทศในปัจจุบัน
การจัดหาและนำเข้าวัตถุดิบสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือนำมา
ผลิ ต เป็ น ยาสำเร็ จ รู ป ในอุ ต สาหกรรมยาจากสมุ น ไพร และนำไปปรุง เป็ น ยาโดยผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
หมอพื้ น บ้ าน และประชาชนทั่ ว ไป ซึ่ ง ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ่ า นมาพบว่ า มู ล ค่ า การผลิ ต ยาจากสมุ น ไพร
มีอัตราขยายตัวมากกว่ามูล ค่าการนำเข้า ส่วนอัตราการขยายตัวของจำนวนผู้ป ระกอบการผลิตยาจาก
สมุนไพรมีแนวโน้มลดลง ขณะที่ผู้ประกอบการนำเข้ายาจากสมุนไพรไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก
การจัดหายาจากสมุ นไพรเข้าสู่สถานบริก ารสาธารณสุขภาครัฐ สถานบริก ารสาธารณสุขในสังกั ด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถซื้อได้จากสถานบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานการผลิตยา
GMP WHO ซึ่งการจัดซื้อยาจากสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐมักเลือกซื้อรายการยาในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติก่อน เพราะเป็นรายการยาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับชาติมาแล้วว่ามีประสิทธิผลและความ
ปลอดภัย
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3.2.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐาน GMP
การพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรภาคเอกชน กระทรวงสาธารณสุ ขกำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิต
ยาแผนโบราณมีหน้าที่ต้องดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ
(GMP) โดยกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการผลิตสำหรับยาแผนโบราณออกเป็นสามระดับตามระดับความ
เสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต โดยสถานที่ผลิตยาแผนโบราณที่จัดว่ามีความเสี่ยงสูงหรือมีการจำหน่ายมากต้อง
ใช้ ม าตรฐานในระดั บ GMP ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานเที ย บเท่ ากั บ GMP PIC/s ปั จ จุ บั น มี จ ำนวน 42 ราย
ส่วนสถานที่ผลิตยาแผนโบราณที่ไม่เข้าข่ายความเสี่ยงสูงให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วย
ยา พ.ศ. 2559 ในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค เฉพาะบางหัวข้อ ที่ สำคัญสำหรับมาตรฐานการผลิตยา
หากผ่ า นการประเมิ น ตามเกณฑ์ ที่ ก ำหนดจะออกหนั ง สื อ รั บ รองเป็ น เกี ย รติ บั ต รที่ ใช้ ค ำเรี ย กว่ า
Fundamental manufacturing practice (FMP)

3.3 การกระจายยาจากสมุนไพร
สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐเป็นแหล่งบริการสุขภาพที่สำคัญในการกระจายยาจากสมุนไพรไปสู่
ผู้ป่วยในระบบหลัก สุขภาพแห่ งชาติที่ ม ารับ บริก ารมากขึ้น จากเดิม ที่ ก ารจ่ายยาจากสมุ นไพรสามารถ
เบิกจ่ายได้เฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และการจำหน่ายยาจาก
สมุนไพรผ่านทางร้านขายยาและร้านค้าต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงช่องทางหลักในการกระจายทำให้ยา
จากสมุนไพรที่กระจายในประเทศเป็นตลาดยาที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ที่เป็นความจำเป็นทางสุขภาพมากขึ้น
ไม่ใช่เพียงอุปสงค์ที่ถูกกระตุ้นผ่านการโฆษณา และกิจกรรมทางการตลาด
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้ร้านค้ารายย่อย
และร้านสะดวกซื้อรายใหญ่จัดจำหน่ายยาจากสมุนไพรมีจำนวนรายการที่เพิ่มมากขึ้น มีการซื้อขายยาจาก
สมุนไพรทางช่องทางการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น
ปัจ จุบัน การกระจายยาจากสมุ นไพรไปยังนักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติรวมทั้ งประเทศต่างมากขึ้น
เนื่องมาจากอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในประเทศไทยประสบความสำเร็จ เป็นโอกาสให้นัก ท่องเที่ยวที่ ม า
ประเทศไทยได้ใช้ยาจากสมุนไพรที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะ นำไปสู่การเปิดตลาดใหม่ ๆ[30]

3.4 การใช้ยาจากสมุนไพร
การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาและบำบัดโรค สามารถใช้ผ่านแหล่งบริการสุขภาพต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่ เป็นทางการ รวมทั้ ง การใช้ยาสมุ นไพรเพื่ อรัก ษาตัวเองในระดับ ครอบครัว และชุม ชน
ทำให้ไม่ สามารถวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ยาได้อ ย่างครอบคลุม เพียงพอ เนื่องจากขาดข้อมูล ในส่วนที่มีก าร
ใช้ยาสมุนไพรที่ไม่เป็นทางการ
ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556
พบว่าเมื่อมีอาการป่วยประชากรไทยส่วนใหญ่เลือกไปรักษาที่สถานพยาบาลภาครัฐ มากกว่าการเข้ารับการ
รัก ษาด้วยการแพทย์แผนไทย หรือ การแพทย์พื้นบ้าน โดยพบว่ากลุ่ม อาการที่ มี ก ารใช้ส มุ นไพรในการ
รักษามาก ได้แก่ ปวดกล้ามเนื้อต่าง ๆ และกลุ่มอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ตามลำดับ[31] แต่จาก
การสืบ ค้นข้อมูลการใช้ยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลในสังกั ดกระทรวงสาธารณสุข และระบบประกั น
สุขภาพ พบว่ามีข้อมูลจำนวนครั้งการใช้ มูลค่ารวม และจำนวนครั้งของการสั่งใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียา
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หลักแห่งชาติมีแนวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีร้อยละการใช้ยา
สมุนไพรมากที่สุดถึงร้อยละ 33.63
มีการศึกษาพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผูส้ งู อายุที่ใช้ผลิตภัณฑ์และยาจากสมุนไพรมักจะแสวงหาจาก
แหล่งบริการสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงมีที่มาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น บุคคลใกล้ชิด การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์
ห้างสรรพสินค้า และการปลูกไว้ใช้เอง ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ จึงนำไปสู่พบปัญหา
ความร่วมมือ ในการใช้ยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากเข้าใจว่าสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ไม่มี สารตกค้าง ไม่มี
อันตราย ไม่มีปัญหาในการใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน หรือเข้าใจว่าสามารถใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผน
ปัจจุบันได้ จึงไม่ใช้ยาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องตามทีแ่ พทย์สั่ง หรือเข้าใจว่าสมารถใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการ
เพิ่มความเสี่ยงจากการลุกลามของโรค เกิดโรคแทรกซ้อน รวมถึงผลกระทบจากยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน[32]
และผลข้างเคียงและอั นตรกริยาที่ เกิดขึ้นระหว่างยาแผนปัจจุบันและสมุ นไพรที่เลือกใช้เพิ่ม เติม [33,34,35]
ซึ่ ง ข้ อ มู ล ของศู น ย์ เ ฝ้ า ระวั ง ความปลอดภั ย ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพพบว่ าการเกิ ด เหตุ ก ารณ์ /อาการ
ไม่พึงประสงค์ที่สงสัยว่ามีความสัมพันธ์กับการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ยาจากสมุนไพรนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ทุกปี[36,37]

4. สภาพปัญหา ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนา
4.1 การคัดเลือกยาสมุนไพร
4.1.1 ปัญหาการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร
การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณมีข้อจำกัดที่สำคัญคือตำรับแผนโบราณส่วนใหญ่ มักยังไม่ผ่านการ
พิจารณาประเมิ นด้านความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการอาหารและยาจึงแก้ ไข
ปัญหานี้ด้วยการลดระยะเวลาในการประเมิน และอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกแต่งตั้งขึ้นมาช่วยในการประเมินร่วมด้วย นอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่น ๆ ดังนี้
- ยาแผนโบราณที่ขึ้นทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้าน: การติดตามการใช้ยาแผนโบราณบางตำรับ
ที่ มี ส่วนผสมของแอลกอฮอล์พ บว่า มี ก ารนำยาไปใช้ในทางที่ ผิด ทำให้เกิ ดการประกาศจำกั ดปริม าณ
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในสูตรตำรับยาน้ำรับประทานสำเร็จรูปที่เป็นยาสามัญ ประจำบ้าน เพื่อแก้ปัญหาข้างต้น
แต่วิธีแก้ปัญหานี้ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนทาง วิชาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียง
พอที่จะสามารถสกัดสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในตำรับได้ด้วยการใช้แอลกอฮอล์ปริมาณน้อย[33]
- ยาพัฒนาจากสมุนไพร: ปัจจุบันประเทศไทยยังมียาประเภทนี้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวนน้อย
เคยมีการศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหานี้อย่างเป็นระบบมาก่อนหน้า พบว่า มีปัญหาทั้งด้านการบริหาร
จัดการ ด้านเทคนิคและวิชาการ และด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงจัดตั้งกอง
ส่งเสริม ผู้ประกอบการขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อแก้ปัญ หาโดยจัดให้มี การให้คำปรึก ษาโดยเจ้าหน้าที่
แต่ ปั จ จุ บั น ปั ญ หานี้ ยัง คงมี อ ยู่แ ละควรได้ รับ การแก้ ไขปรับ ปรุง หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารทำงานภายใต้
พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป
- ยาพื้ นบ้าน: แต่เดิม การที่ จ ะขึ้นทะเบียนตำรับ ยาแผนโบราณได้จ ะพิจ ารณาตามองค์ความรู้
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีนเป็นหลัก ทำให้ยาพื้นบ้านซึ่งเป็นความรู้ที่ได้จากท้องถิ่นต่าง ๆ
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มักไม่ ได้รับ อนุญ าตให้ขึ้นทะเบียนตำรับ ยาแผนโบราณ ในการจัดทำพระราชบัญ ญัติผ ลิตภัณฑ์ สมุนไพร
มีการตระหนักถึงปัญหานี้ จึงมีการประกาศกำหนดประเภทของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงมากขึ้น รวมทั้งประกาศกำหนดตำรายาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาจากสมุนไพรพื้นบ้านและตำรายาจากสมุ นไพรพื้นบ้าน โดยไม่จำกัดเฉพาะ
ตำรายาแผนโบราณตามกฎหมายยาเท่ านั้น แต่อีกปัญ หาที่ ส ำคัญ เมื่อเพิ่มโอกาศการได้รับพิจ ารณาขึ้น
ทะเบียนของตำรับยาสมุ นไพรพื้นบ้านแล้ว คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรจะต้องพัฒนา
หลักเกณฑ์ ในการพิจ ารณาเพื่ อขึ้นทะเบียน รวมทั้งจะหาผู้เชี่ย วชาญมาประเมินประสิท ธิภาพและความ
ปลอดภัยของยาพื้นบ้าน และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกควรจะพัฒนาให้มีตำรายาจาก
สมุนไพรพื้นบ้านที่มีข้อมูลการใช้ประโยชน์จากประสบการณ์จริงและเป็นที่ยอมรับต่อไป
4.1.2 ปัญหาการคัดเลือกยาจากสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ
ปัจจุบันรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2562 ประกอบด้วยยาแผนปัจจุบันจำนวน 746 รายการ
และยาสมุนไพรจำนวน 74 รายการ จะเห็นได้ว่ารายการยาสมุนไพรยังมีน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันมาก เนื่องจาก
อุปสรรคที่ สำคัญ คือการขาดข้อมูลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนผลทางคลินิกของสมุ นไพรที่มี ความน่าเชื่อถือ
อย่างเพียงพอ รวมทั้งประเทศไทยยังไม่ มีแนวทางในการจัดเก็ บข้อมูลประสิทธิผลและความปลอดภัยของ
ยาสมุนไพร
4.1.3 ปั ญ หาการคัดเลือกยาสมุนไพรในสถานบริการสุข ภาพ
ข้อจำกัดของการคัดเลือกยาสมุ นไพรเข้าสถานบริการสุขภาพ คือคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบำบัด ซึ่งเป็นผู้พิจารณารายการยาโรงพยาบาลยังไม่เห็นถึงความสำคัญ และขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาจากสมุนไพร ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบการคัดเลือกยาจากสมุนไพรเพื่อใช้ในโรงพยาบาล
ของรัฐคู่ขนานกับยาแผนปัจจุบั น
4.1.4 ปัญหาการจัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย/ตำรามาตรฐานตำรับยาแผนไทย
การจัดทำยามาตรฐานยาจากสมุ นไพรชนิดสมุนไพรเดี่ยวและตำรับ มีข้อจำกั ด คือ ผู้เชี่ยวชาญ
มีจำนวนน้อย ทำให้ต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างนาน และยังต้องใช้ท รัพยากรในการ
ดำเนินงานค่อนข้างมากในการพัฒนาตำรับมาตรฐานยาสมุนไพรไทย ปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึง ได้ก ระจายงานให้นัก วิชาการจากมหาวิท ยาลัยเข้าร่วม และกระจายงบประมาณเพื่อสนับ ส นุนการ
ดำเนินการในการจัดทำมาตรฐานสมุนไพรเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร แต่ก็พบปัญหาที่ตามมา คือ
ปัญหาการจัดการข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่ได้จากแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่สอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะ: สำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และมหาวิทยาลัย ควรร่วมกันพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกยาจาก
สมุนไพร พัฒ นาให้มีตำรายาพื้นบ้านของภูมิภาค พัฒ นาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรที่มี
การจดแจ้ง ให้ผู้บริโ ภคสามารถเข้าถึง รายละเอียด และข้อมูล เกี่ยวกั บสรรพคุณที่ได้รับ อนุญ าตให้ขึ้ น
ทะเบีย น พัฒ นากลไกความร่วมมือ ระหว่า ง ภาครัฐ และภาคการศึก ษาวิจัย ในการจัดทำแผนความ
ร่วมมือในการวิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรของชาติ
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4.2 การจัดหายาสมุนไพร
4.2.1 ปัญหาวัตถุดิบสมุนไพร
เนื่องจากปริมาณสมุนไพรที่เก็บได้จากป่าทั้งป่าในประเทศไทยเองและป่าของประเทศเพื่อนบ้าน
คาดว่าจะมีปริมาณลดน้อยลงเรื่อย ๆ อีกทั้งหมอพื้นบ้านที่รู้จักชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านและแหล่งสมุนไพร
คุณภาพที่มีการใช้งานจริงมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรหลายชนิดทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรขาดความสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาให้ได้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรที่มี คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ มีกำลังซื้อสูงทั้ งในประเทศและต่างประเทศ
การแก้ไขปัญหานี้ที่ผ่านมายังมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐที่ส่งเสริมเรื่องนี้กับภาคผู้ผลิตและ
ผู้ปลูกได้น้อย นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการวิจัยและพัฒ นาวัตถุดิบ สมุนไพรให้มีคุณภาพมีน้อย และในการ
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยังต้องใช้เทคโนโลยีที่ยังมีอยู่จำกัดและมีค่าใช้จ่ายสูง
4.2.2 ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรยังมีปัญหาในด้านคุณภาพจำนวนมาก จากการดำเนินการโครงการคุณภาพ
สมุ นไพรไทย ปีง บประมาณ 2561 ของกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ โดยปัญ หาในด้านคุณ ภาพ ได้ แก่
การปนเปื้อ นเชื้อจุลินทรีย์, โลหะหนัก และสารเคมีก ำจัดศัตรูพืช [38] โดยผลการทดสอบตัวอย่างยาจาก
สมุนไพรซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลและภาคเอกชนทั่วประเทศ ส่งตรวจระหว่างปี พ.ศ.
2551–2552 พบว่ามีการปลอมปนยาแผนปัจจุบัน โดยพบการปลอมปนสูงสุดในยาจากสมุนไพรที่เป็นเม็ด
ลูกกลอน และพบว่าตัวอย่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบการปลอมปนมากที่สุด[39]
การปลอมปนยาแผนปัจจุบันโดยเฉพาะสเตียรอยด์ในยาจากสมุนไพรยังคงเป็น ปัญหาที่สำคัญใน
ระบบยาจากสมุนไพร เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อถือของประชาชนและแพทย์ที่มีต่อการใช้ยา
จากสมุ นไพร การแก้ ไขปัญ หาที่ ผ่านมายัง คงเน้นการตรวจจับ โดยพนัก งานเจ้าหน้ าที่ และการลงโทษ
ทางกฎหมาย แต่ยังคงดำเนินการได้จำกัด เพราะเป็นปัญหาที่มกั พบในพื้นที่ที่หา่ งไกลและแพร่กระจายลงใน
ระดับชุมชน
4.2.3 ปัญหาเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการผลิตยาจากสมุนไพร
ข้อจำกัดสำหรับผู้ป ระกอบการยาจากสมุนไพรส่วนใหญ่ คือ เป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีทุ น
ทรัพย์น้อย บางแห่งยังขาดผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ทำให้มีปัญหา
ในการขอรับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสมุนไพรตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน
โดยเฉพาะการตั้ง ตำรับ ยาที่ เป็นไปตามองค์ความรู้ของแต่ล ะศาสตร์ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนตำรับ ยา รวมทั้ง ปัญ หาการพั ฒ นาปรับ ปรุงสถานที่และกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตยาที่ภาครัฐได้ปรับปรุงเกณฑ์การรับรองให้สูง ขึ้น ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ยังไม่สามารถปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนานวัตกรรมยาจากสมุนไพรให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดได้[40,41]
4.2.4 ปัญหาการไม่มีข้อกำหนด (specification) เกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
และราคากลางของวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการจัดหาและจัดซื้อ
ยาจากสมุ น ไพรมี ค วามแตกต่ า งจากยาแผนปั จ จุ บั น ซึ่ ง มี ข้ อ กำหนดเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
(specification) ของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรที่ชัดเจน ปัญหานี้ทำให้การจัดหาและ
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จัดซื้อยาจากสมุนไพรมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐาน
การให้บริการในระบบบริการสุขภาพ ในส่วนราคากลางของยาจากสมุนไพรปัจจุบันยังมีเพียง 25 รายการ
ยังต้องดำเนินการเพิ่มเติมโดยเร่งด่วน เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรที่ผ่าน
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีนโยบายการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้มากขึ้น [24] แต่ด้วย
ข้อจำกัดด้านราคาที่มักจะแพงกว่ายาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคเดียวกัน ทำให้ การจัดซื้อจัดหายาจาก
สมุนไพรเพื่อใช้ในสถานบริการสาธารณสุขยังมีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบัน
4.2.5 ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพร
ปัจจุบันที่มีพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีการแยกยาจากสมุนไพรออกจาก พระราชบัญญัติยา
จึงทำให้ไม่ มี ความชัดเจนว่า หลั กเกณฑ์ วิธีการที่ ดี ในการผลิ ตยาจากสมุ นไพรจะใช้ หลั กเกณฑ์ กั บ สถาน
ประกอบการในระดับใด และจะอ้างอิงกับมาตรฐานระดับใด เช่น ระดับใดจะบังคับให้ใช้หลักเกณฑ์ตาม GMP
PIC/S หรือ ASEAN GMP เป็นต้น ทำให้ผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุ นไพรไม่ แน่ใจว่าควรลงทุนปรับปรุง
สถานที่ อุปกรณ์ และกระบวนการผลิตดีหรือไม่ ทำให้มีแนวโน้มว่าจำนวนผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุนไพร
จะลดน้อยลง
4.2.6 การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาจากสมุนไพร
การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป็นหัวใจสำคัญ ทั้งเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน การป้ องกันปัญหาการ
ขาดแคลนยังดำเนินการได้น้อยมาก เพราะการใช้สารสกัดเป็นยาตามกฎหมายยายังมีข้อจำกัดมาก ทำให้มี
ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรจำนวนน้อยที่พัฒนาจากสารสกัดสมุนไพรที่สามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายกว่ายา
จากสมุนไพรที่มาจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ
ข้อเสนอแนะ: ควรกำหนดทิ ศทางการพัฒนาการจัดหาจัดซื้อยาจากสมุนไพร ส่งเสริมสนับสนุน
วัตถุดิบสมุนไพรที่มีปริมาณการใช้สูงในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ส่งเสริมการผลิตยาจากสมุนไพรของ
สถานบริก ารสาธารณสุขของภาครัฐและภาคธุรกิ จ เอกชนให้ส อดคล้องกั บ พัฒ นาการ ภารกิ จ และขี ด
ความสามารถที่จะเอื้อให้เกิ ดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรตามนโยบาย
เมืองสมุนไพร สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพร ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
นวัตกรรมการสกั ดสมุ นไพรให้ม ากขึ้น ริเริ่ม ให้ มี ก ารจัดทำข้อกำหนดเกี่ ยวกั บ วัตถุดิบ สมุ น ไพรรวมทั้ ง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับยาจากสมุนไพรชนิดต่าง ๆ จัดทำราคากลางของยาจากสมุนไพร ให้ความสำคัญกับการ
วิจัยและพัฒนารูปแบบยาจากสมุนไพรให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของตลาด ควรเข้มงวดควบคุม
การนำเข้า และกระจายเภสัชเคมีภัณฑ์ /ยาแผนปัจจุบัน และพัฒนาห้องปฏิบัติการกลาง (ใกล้แหล่งวัตถุดิบ)
ที่ได้มาตรฐาน GLP ที่ สามารถตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองคุณภาพวัตถุดิบ และสารสกั ดสมุนไพรที่ ทำใน
ประเทศ

4.3 ปัญหาการกระจายยาสมุนไพร
4.3.1 ปัญหาการรวบรวมข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ปริมาณและมูลค่าของยาจากสมุนไพรที่กระจายผ่านช่องทางต่าง ๆ ยังไม่มีการเก็บรวบรวมและ
รายงานอย่างเป็นระบบ มี เพี ยงข้อมู ล จากสำนัก งานนโยบายและยุท ธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ที่รายงานมูลค่าตลาดยาจากสมุนไพรในประเทศมีมูลค่าน้อยเพียง 1 หมื่นล้านบาท/ปี และประมาณการใช้
ยาร้อยละ 90 ของการใช้ยาทั้งหมดในประเทศไทย เป็นการใช้ผ่านช่องทางโรงพยาบาล แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็น
โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนเท่าใด รวมทั้งร้อยละ 10 ที่เหลือกระจายไปที่ใด[42]
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4.3.2 ปัญหาของการพัฒนาทักษะผูป้ ระกอบวิชาชีพให้สัมพันธ์กับช่องทางการกระจายยา
การกระจายยาถึงมือผู้ป่วยและผู้บริโภคโดยตรง มีทั้งที่ส่งมอบโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
ได้แก่ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ร้านขายยาแผนโบราณ คลินิก โรงพยาบาล ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพบางส่วน
เท่านั้นที่มีความรูเ้ กี่ยวกับยาจากสมุนไพรจากการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรโดยตรง เช่น
หลักสูตรการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพร หลักสูตรการอบรมเสริม
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร หรือได้รับการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสมุนไพร
4.3.3 ปัญหาช่องทางการกระจายยาที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสี่ยง
รถขายยาเร่ในชนบทเป็นแหล่งกระจายยาจากสมุนไพรที่มีสเตียรอยด์ หมอขายยาสมุนไพรตาม
ตลาดนัด หรือร้านชำ ซึ่งเป็นแหล่งกระจายยาจากสมุ นไพรที่ไม่ มีคุณภาพ เพราะผลิตจากแหล่ง ที่ไม่รับ
อนุญาต ไม่มีการควบคุมการผลิตทีถ่ ูกต้อง[43] รวมถึงช่องทางการสั่งซือ้ ยาจากสมุนไพรออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยมมากขึ้น และปัจ จุบันยัง ไม่ส ามารถควบคุม การขายยาจากสมุ นไพรออนไลน์ให้มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยได้
ข้อเสนอแนะ: กำหนดมาตรการป้องกันการกระจายยาจากสมุนไพรที่มีความเสี่ยงสูงไม่ให้กระจาย
ไปยังแหล่งที่ไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่
ผู้ประกอบวิชาชีพ สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการออกแบบและพัฒนาระบบการรายงานข้ อมูล
ปริม าณวัตถุดิบ สมุ นไพร จัดตั้งมาตรการส่ง เสริม ผู้ป ระกอบการรายย่อยในท้ องถิ่น เพื่อให้เ กิดยาจาก
สมุนไพรที่มีคุณภาพและความปลอดภัย หาแนวทางในการทำให้ยาจากสมุนไพรไทยสามารถส่งออกไปยัง
ประเทศสมาชิก อาเซีย นได้ม ากขึ้น หาแนวทางในการควบคุม กำกั บ การขายยาจากสมุ นไพรออนไล น์
ออกแบบและพัฒนาระบบรายงาน

4.4 ปัญหาการใช้ยาสมุนไพร
4.4.1 ปัญหาที่มีการใช้ยาจากสมุนไพรในสถานบริการสุขภาพปริมาณน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบันมาจากหลายสาเหตุ เช่น โรงพยาบาลไม่มีนโยบายและ
มาตรการส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพรอย่างจริงจัง รายการยาจากสมุนไพรในโรงพยาบาลยังมีจำนวนน้อย
โดยเฉพาะรายการยาจากสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยไม่ได้ตรวจรักษาโรคและสั่งใช้
ยาจากสมุนไพรตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย และพบว่าปัญหาสำคัญคือทัศนคติของผู้บริหารและบุคลากร
ในโรงพยาบาลยัง ไม่ เป็นไปในทางส่งเสริม การใช้ยาจากสมุ นไพร นอกจากนี้มี โรคและอาการที่ ยาจาก
สมุนไพรยังไม่สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้ มีปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรและกระบวนการ
ผลิตที่ยังไม่ได้คุณภาพ และแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่เชื่ อมั่นยาจากสมุนไพร ทั้งในเรื่องคุณภาพยาและการ
ศึกษาวิจัยที่รองรับ[7]
4.4.2 ปัญหาการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อ มู ล ข่าวสารของผลิตภัณ ฑ์ สุขภาพได้อ ย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ ง
ประชาชนยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและเท่าทัน ทำให้
เกิดผลเสียจากการลุกลามของโรคเมื่อหยุดใช้ยาแผนปัจจุบัน [44] รวมทั้งเกิดปัญ หาการเสียโอกาสในการ
ได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และอาจเกิดผลแทรกซ้อนจากการใช้ยาจากสมุนไพร
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4.4.3 ปัญหาการปลอมปนสเตียรอยด์ในยาจากสมุนไพร
ที่ยังต้องมีการทำงานเชิงรุกมากขึ้น โดยประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ส่งข้อมู ลร้านขายยาและ
คลินิกที่มีการใช้สเตียรอยด์มากผิดปกติให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเฝ้าติดตาม ปัญหาในการ
พั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรสุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ย าจากสมุ น ไพร โดยเฉพาะสมรรถนะ
ที่เกี่ยวกับการใช้ยาจากสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจาก
สมุนไพร และสมรรถนะในการเข้าถึงพฤติก รรมการดูแลรัก ษาตนเองของประชาชนและการสร้างความ
ร่วมมือกับผู้ป่วยในการใช้ยาอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ: จัดให้มีมาตรการที่หลากหลายในการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สั่งใช้ยาจาก
สมุ นไพรมากขึ้ น พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรสุ ขภาพให้ ส ามารถรวบรวมและพั ฒ นาให้ มี ห ลั ก ฐาน
เชิงประจักษ์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาจากสมุนไพร สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้แพทย์แผนไทยสั่ งจ่ายยา
ตำรับแผนไทยและยาปรุงเฉพาะรายในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มากขึ้น พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการสั่ง
ใช้ยาของประเทศ เพื่อให้ส ามารถวิเคราะห์รายการยาจากสมุ นไพรที่ มี การสั่งใช้ พัฒ นาสมรรถนะของ
บุคลากรสุขภาพของประเทศในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ยาของประชาชน และมีทัก ษะในการสร้างความ
ร่วมมือกับผูป้ ว่ ย ญาติและชุมชน พัฒนาให้มีหน่วยงานกลางเพื่อให้ข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับการใช้ยาจากสมุนไพรที่มี
ความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ จัดการกับปัญหาการปลอมปนสเตียรอยด์ในยา
จากสมุ นไพรอย่างต่อ เนื่อ ง ปรับ ปรุง ฟื้ นฟู และรณรงค์ ก ารใช้ส มุ นไพรเพื่ อการดู แลรัก ษาตนเองของ
ประชาชนให้ทันสมัยสอดคล้องกับโรคและความเจ็บป่วยในยุคปัจจุบัน
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Symposium 8
“รูปธรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ”
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง Phoenix 3-4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์
คุณสมบัติ สิงฆาฬะ
คุณวีระชัย ก้อนมณี
ผู้ดำเนินการอภิปราย
วีรพงษ์ เกรียงสินยศ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
สรุปการเสวนา

คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
เรื่อง “รูปธรรมการดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” ซึ่งคำว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพ เราอยากให้เกิดความมั่นคงในชุมชน มีการใช้ประโยชน์และเกิดการยอมรับ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพที่ว่าด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ไม่ได้เฉพาะวิ ชาชีพหรือความเป็น
หมอเท่านั้น ยังมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพในครัวเรือนและในชุมชนด้วย ด้านรูปธรรมการดูแลสุขภาพใน
ระบบสุขภาพ จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็น
2 หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ
คุณปารณัฐ สุขสุทธิ์
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านสุขภาพมานาน และได้เห็นนโยบายการเปลี่ยนผ่านของยุค
สาธารณสุขมูลฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ที่เป็นนโยบายสำคัญที่ทำให้ภาคประชาชนและภาครัฐมาทำงาน
ร่วมกัน เพื่อทำให้ร ะบบสุขภาพของเราสามารถพึ่ง ตนเองได้ ในยุคนั้นทำให้ผ ู้บ ริห าร บุคลากรท าง
สาธารณสุข เช่น แพทย์ รวมถึงหมอแผนไทย หมอพื้นบ้าน ได้กลับมาพบกัน ทำให้เกิดการฟื้นฟูในส่วนของ
หมอแผนไทยและหมอพื้นบ้าน และต่อมาในปี 2545 มีการจัดตั้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และได้มีนโยบายเปิดพื้นที่ภาคสังคมในทุกภาคของประเทศให้กับประชาชนในการใช้ภู มิปัญญา
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ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นรูปธรรมของท้องถิ่นชุมชนไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการ
ดูแลสุขภาพ ลักษณะภูมิปัญญาที่มีความหลากหลายมีทั้งเป็นรูปธรรม และนามธรรม ในส่วนของรูปธรรมที่
สามารถเห็นและจับต้องได้ ได้แก่ ยาสมุนไพร การนวดไทย และวิธีก ารรักษาของหมอพื้นบ้านรวมทั้ง
พิธีก รรมต่าง ๆ เป็นต้น ในส่วนที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ เป็นต้น ซึ่ง มีคำถามว่าเรามี
ความเห็นต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของ
หมอนวด หมอธรรม หมอรำผีฟ้า เป็นต้น

การคงอยู่ของภูมิปัญญาพื้นบ้าน ถ้าเป็นภูมิปัญญาด้านสุขภาพ จะอยู่ในตำราหรือคัมภีร์ ได้แก่
คัมภีร์ใบลาน ปั๊บสา หรือหนังสือตำราการแพทย์แผนไทย หนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์ ซึ่งได้สังคายนา
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 องค์ความรู้ดังกล่าวได้ม ีการเรียบเรียง ผู้อ่านคั มภีร์ดังกล่าวต้องมีความละเอี ยด
มีการไตร่ตรอง ซึ่งภาษาที่เขียนเป็นภาษาโบราณ ภาษาเก่า เราอ่านเพื่อเรียนรู้และใช้ประโยชน์
ภูมิปัญญาที่เป็นรูปธรรมและโดดเด่น คือ ภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองในเชิง
กฎหมาย และปัจจุบันได้รับรางวัลหมอไทยดีเด่น ต่อเนื่องกัน ปีละ1 คน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้
สำรวจ รวบรวม ส่งรายชื่อมายังกองการแพทย์พื้นบ้าน

รายชื่อหมอพื้นบ้านที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน โดยกองการแพทย์พื้นบ้าน
ปัจจุบันหมอพื้นบ้านเหล่านั้นท่านทำอะไร อยู่ที่ไหน และจะค่อย ๆ หมดไป ซึ่งภูมิปัญญาจากหมอพื้นบ้าน

167

เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวบุคคล เป็นภูมิปัญญาแบบองค์รวม และควรสืบทอดมาสู่สังคมหรือคนรุ่น
หลังต่อไป ส่วนภูมิปัญญาที่เป็นลักษณะข้าวของเครื่องใช้ก็มีจำนวนมาก จะเห็นได้ชัดเจนและโดดเด่น
เช่นที่บ้านเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการใช้แอ่งสำหรับผู้ หญิงตั้งครรภ์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำจากไม้
สำหรับ ใช้ประโยชน์ในการดูแลหลังหลังคลอด เป็นต้น และถ้าเราสำรวจในชุมชน จะพบเห็นอุปกรณ์
มากมายที่ใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน เช่น ครกบดยา และรางบดยา ซึ่งปัจจุบันพบเห็น
ได้บ่อย เช่นเดียวกัน ฉะนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ อาจจะอยู่ในตัวคนหรืออยู่ในสิ่ง ของ
เครื่องใช้ก็ได้

ในส่วนของภูม ิป ัญญาที่ไม่สามารถจับต้องได้ คือภูม ิป ัญ ญาที่มีอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่ง แต่ล ะชุมชน
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ได้แก่ อาหาร พิธีกรรมต่าง ๆ การดูแลเด็ก หญิงหลังคลอด หรือการดูแลผู้สูงอายุ
หรือการดูแลสุขภาพในโรคต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการดูแลตนเองหรือครอบครัว เป็นต้น
การดูแลสุขภาพของชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กัน
ไป ในช่วงที่ผ่านมาการเกิดของนโยบายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจากภาคสังคม เพราะสิ่งที่จะทำให้
ชุมชนสามารถดูแลตนเองและพึ่งตนเองได้ คือการต้องฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา เช่น สมุนไพร
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ท้องถิ่นโดยกลุ่มที่เริ่มต้นดำเนินการ เรียกว่าภาคประชาสังคมและองค์กร
พัฒนาเอกชน ร่วมกับภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในเชิงของนามธรรม จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในวิถีชีวิตที่เป็นด้านสุนทรียะ ประเพณี พิธีกรรม
ต่าง ๆ คือพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นสิ่งที่หมอพื้นบ้านมีการสืบทอด รวมทั้งข้าวของอุปกรณ์ของหมอพื้นบ้านที่ทำขึ้น
ต่างมีความหมาย แล้วเราต้องเข้าใจ และพอใจในรูปธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ในส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดังกล่าว เห็นว่าทั้งลักษณะที่เป็นรูปธรรมเป็นเรือ่ งที่เกี่ยวกับองค์
ความรู้ที่สามารถรวบรวมแล้วนำมาศึกษาวิจัยและนำเสนอออกมาในรูปแบบบทความ เอกสาร ตำราหรือ
จัดทำเป็นหลักสูตรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ลักษณะภาษาที่ใช้เป็นภาษาทางวิชาการมาอธิบาย ซึ่ง
ลักษณะภาษาดังกล่าวจะรู้ว่าเหือดแห้งและแข็งกระด้างและขาดซึ่งเสน่ห์ ในส่วนของอุปกรณ์ ข้าวของ
เครื่องใช้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านมามีข้อถกเถียงในเรื่องความเป็นเจ้าของระหว่างท้องถิ่นกับตัว
หมอพื้นบ้าน ซึ่งส่งผลถึงวิธีการดูแลรักษาและสืบทอดองค์ความรู้ เพราะเวลาดึงเอาสิ่งดังกล่าวออกมา
จะสามารถทำได้เฉพาะตัวอักษรหรือความรู้เท่านั้น ไม่สามารถดึงเอาจิตวิญญาณออกมาได้ แต่วิธีการเรียน
วิธีการสืบทอดของหมอพื้นบ้านไม่ได้เป็นแบบที่เราเรียนในโลกสมัยใหม่ในสถาบันการศึกษาหรือศึกษาจาก
ในหนังสือหรือฐานข้อมูลเท่านั้น แต่การเรียนกับหมอพื้นบ้าน คือการเรียนในวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
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การเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตเป็นสินค้าและมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ
ในขณะเดียวกันประชาชนต้องไม่ลืมจิตวิญญาณบางอย่างที่อยู่ในการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญานั้น ต้องมี
จิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและป่าไม้
เป็นต้น

ปัจจุบันการปฏิบัติของสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องของเครือข่ายหมอ
พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพทั้ง 4 ภาค ซึ่งในระยะแรกเป็นการรวมตัวกันขององค์กรพัฒนาเอกชน
ในส่วนของภาครัฐยังไม่ได้สนับสนุนในกิจกรรมนี้ หมอพื้นบ้านได้ทำการปรับตัวในลักษณะอยู่ที่บ้านแล้วทำ
ยาสมุนไพรไว้รักษาโรคกันเองในชุมชนและบางคนได้ดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน ส่วนกลุ่ม
ชมรมและสมาคมแพทย์แผนไทย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อการประกอบอาชีพ ส่วนศูนย์การ
เรียนรู้การแพทย์พื้นบ้านที่อยู่ในวัด ชุมชน สถานีอนามัยหรือสถานที่สาธารณะอื่น ๆ ในภาคประชาสังคม
ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองคุ้มครองภูมิปัญญาฯ
ธรรมนูญสุขภาพ เป็นประเด็นในพระราชบัญญัติส ุขภาพแห่ง ชาติ เป็นการขับเคลื่อนของภาค
ประชาสังคม ทำให้มีพื้นที่ให้องค์กรเครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ จนกระทั่งเกิดธรรมนูญสุขภาพเป็นตัวอ้างอิง แล้วมีธรรมนูญสุขภาพอยู่ในหลายตำบล ส่วนใหญ่อยู่
ทางภาคเหนือ เพราะมีการทำงานอย่างต่อเนื่องด้านภูมิปัญญาด้านสุขภาพและควรสำนึกถึ งจิตวิญญาณ
ในการทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น
จังหวัดอุดรธานี มีบุคลากรแพทย์แผนไทยและเภสัชกรได้ดำเนินงานเรื่องเครือข่ายภูม ิป ัญ ญา
ท้องถิ่นมาตลอด โดยเน้นการทำงานกับหมอพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของชุมชนและวัด เป็นต้น
จัง หวัดกาฬสินธุ์ มีก ารจัดตั้ง เครือข่ายหมอพื้นบ้าน ซึ่ ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย
ได้มีนโยบายให้หมอพื้นบ้านมาทำการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล ทำให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างหมอพื้นบ้าน
และแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล และที่น่าสนใจมีการทำงานร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ
ในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป ่วย ซึ่ง แต่ล ะคนจะทำงานโดยใช้วิชาความรู้ของตัวเอง ใช้ภาษาของตัวเอง
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสยได้สนับสนุนสถานที่ให้จัดกิจกรรมและเปิดให้มีการบริหารจัดการ
โดยอิสระ
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คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย
ขอขอบคุณ คุณปารณัฐ ครับที่กรุณาบอกถึงความเป็นมา แนวคิดด้านคุณค่าของภูมิปัญญาหมอ
พื้นบ้านพร้อมยกตัวอย่างของจังหวัดอุดรธานี แต่ที่จริงมีหลายจังหวัดที่ดำเนินการในเรื่องนี้ ได้แก่ จังหวัด
เชียงราย แพร่ น่าน เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจ อีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมื องท่องเที่ยว และ
มีวิถีชีวิตโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นเดียวกัน
คุณสมบัติ สิงหาฬะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลเกาะแก้ว จัง หวัดภูเก็ต ซึ่ง เป็น รพ.สต.พื้นที่ต้นแบบดีเด่น
แห่ง ชาติร ะดับ รพ.สต. ประจำปี 2563 โดยมีก ารนำเอาภูม ิป ัญ ญาท้องถิ่นมาใช้ให้เ กิดประโยชน์กับ
ประชาชน สำหรับพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 6 กิโลเมตร อยู่ติดกับถนนเส้นกลางของ
จังหวัดภูเก็ต 402 มีประชากรที่ต้องรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพ ประมาณ 10,000 กว่าคน และรับผิดชอบ
ประชากรแฝงอีก จำนวน 20,000 คน รวมแล้วประมาณ 30,000 คน หรือประมาณ 8,000 หลังคาเรือน
มีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงมาก เพราะเป็นเมืองเศรษฐกิจ มีวัยแรงงานที่เข้าไปทำงานในพื้นที่จำนวน
มาก ด้านบริบทสุขภาพ รพ.สต. เกาะแก้ว มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 คน และมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
จำนวน 82 คน ซึ่งถือว่าเป็นกำลังหลักในการทำงานในระดับปฐมภูมิ รพ.สต. เกาะแก้วได้รับการพัฒนา
ตั้ง แต่ป ี 2561 เป็นต้นมา โดยมีก ารพัฒ นาเป็น PCC (Primary Care Cluster คลินิก หมอครอบครัว)
แล้วล่าสุดก็เป็น PCU (Primary Care Unit หน่วยบริการปฐมภูมิ) สำหรับการปัญหาในพื้นที่ 3 ปีย้อนหลัง
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องโรคในระบบทางเดินหายใจ โรคเรื้อรัง โรคระบบกล้ามเนื้อ โรคไข้เลือดออก และ
โรคชิคุนกุนยา เป็นต้น
ตำบลเกาะแก้วเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วยผู้นับถือศาสนาพุทธ มุสลิม คนจีน และที่
สำคัญมีชาวไทยใหม่ ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่ร่วมด้วย ซึ่งเป็นจะเห็นว่าความหลากหลายในพื้นที่ มี
มาก และมีภาคีเครือข่ายแพทย์แผนไทยที่จะเข้มแข็ง และมีผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะแก้ว กำนันที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
สำหรับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลเกาะแก้วมีมานานเป็นร้อยปี หลังจากที่มีบุคลากรแพทย์
แผนไทยมาประจำที่ รพ.สต.เกาะแก้ว ก็ได้ดำเนินการสำรวจภูมิปัญญาในพื้นที่ว่ามีอะไรบ้าง จำนวนเท่าไร
ซึ่งแพทย์แผนไทยนั้น จะเป็นตัวเชื่อม ต่อยอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ในมีความสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์
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โดยแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการลงทะเบียน จัดหมวดหมู่ให้ถูกต้อง เพื่อขึ้นทะเบียนภูมิปัญญา
ได้แก่ องค์ความรู้จากหมอพื้นบ้าน ประเภทของสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งได้เริ่มที่พื้นที่หมู่ที่ 5 เป็นหมู่บ้านนำ
ร่อง เป็นหมู่บ้านดั้งเดิม อายุไม่ต่ำกว่า 100-200 ปี มีหมอพื้นบ้าน จำนวน 7 คน เราได้พัฒนาให้เป็นศูนย์
บริจาคสมุนไพรและดึงเอา อสม. มาเป็นอาสาสมัครแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ รพ.สต.
เราอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา องค์กรภาคเอกชน ชุมชน ควรรับรู้และเข้าใจ
ถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วิธีการทำงาน เราเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ทุกคนในพื้นที่รับรู้ มีการสำรวจพื้นที่อย่าง
ละเอียด มีการลงทะเบียน ถ่ายรูป ตรวจสอบประวัติและความชำนาญต่าง ๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบ
ที่สำคัญเจ้าหน้าที่หรือแพทย์แผนไทยที่ทำหน้าที่ตรงนี้ต้องมีจิตอาสา “จิตสดใส ใจสว่าง” ส่วนหนึ่งจะ
ประกอบด้วย อสม.และประชาชนที่สนใจ ร่วมกันทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น เมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมด เราก็
ดำเนินการปักหมุดหมอพื้นบ้าน โดยทำเป็นคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในพื้นที่ตำบลเกาะแก้ว บอกที่อ ยู่
จำนวนหมอพื้นบ้าน ความชำนาญที่เกี่ยวข้อง และได้บอกจำนวนสมุนไพรที่ใช้ประโยชน์ว่าอยู่ส่วนไหนของ
พื้นที่ ซึ่งการดำเนินการปักหมุดนี้ไม่ได้อยู่ที่ รพ.สต. เท่านั้น เรายังกระจ่ายไปในทุกส่วนของชุมชน ได้แก่
ศาลาประจำหมู่บ้าน ร้านค้าสภากาแฟ อบต.และโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนสามารถไปหาหมอพื้นบ้านได้
ในกรณีเ จ็บ ป่วย หรือ ประชาชนต้องการไปหาสมุนไพรตัวไหนก็ส ามารถใช้ป ระโยชน์จ าก QR Code
ได้เช่นเดียวกัน

171

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถจับต้องได้จริง ใช้ประโยชน์
ได้จริงเป็นรูปธรรม เป็นนวัตกรรมที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จ และที่สำคัญระบบการส่งต่อเราสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างหมอพื้นบ้านได้ทุกคน ในกรณีที่หมอพื้นบ้านบางคนสุดความสามารถในการรักษาหรือไม่
แน่ใจในการรักษา เราจะมีเอกสารหรือแบบฟอร์ม เพื่อให้หมอพื้นบ้านคนดังกล่าว เขียนส่งมายัง รพ.สต.
เพื่อให้แพทย์แผนไทยดำเนินการรักษาต่อ ไป หรือถ้ามีผู้ป่วยจาก รพ.สต. คนใดต้องการรักษากับ หมอ
พื้นบ้าน เราก็จะมีบันทึกสั้น ๆ บอกชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของหมอพื้นบ้านให้กับผู้ป่วยเช่นกัน

ในกรณีมีบุตรยาก หมอพื้นบ้านมีวิธีดูแลสุขภาพรวมถึงใช้คาถาเพื่อใช้รักษาอาการด้วย โดยแพทย์
แผนไทย จาก รพ.สต. จะเขียนเป็นข้อความสั้นในลักษณะของการส่งต่อไปยังหมอพื้นบ้านที่มีความชำนาญ
ในด้านนี้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ว่า จะมีผู้ป่วยชื่อนาม นามสกุล นี้เข้าไปพบ หรือ ผู้ป่วยเป็นไทฟอยด์ (ไข้ขน)
ทำการรัก ษากับแพทย์แผนไทยแล้วต้องการรักษาเพิ่มเติม ให้ดีกว่านี้อีก แพทย์แผนไทยที่ รพ.สต. ก็
ดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยหมอพื้นบ้านจะใช้รักษาด้วยยาต้มพร้อมกั บใช้คาถาเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานวิธีการรักษาที่หลากหลาย
การสำรวจพื้นที่ของแพทย์แผน
ไทยใน รพ.สต. สิ่ง หนึ่ง ที่ได้พบและนำใช้
ประโยชน์ คือ ตำรับยาหรือสูตรยาของหมอ
พื้นบ้าน เราได้นำกลับ มาเพื่อนำมาปรุงใช้
ประโยชน์ ผ ู ้ ผ ู ้ ป ่ ว ยในแนวทางที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
ซึ ่ ง กรณี น ี ้ ต ั ว หมอพื ้ น บ้ า นเองไม่ ห วงวิชา
ซึ่ง ตำรับ ยาที่ได้มาจากหมอพื้นบ้าน ได้แก่
เจลสมุนไพรแก้ป วดข้อชิคุ นกุนยา ยาพอก
แก้ปวดเข่าหรือข้อต่อต่าง ๆ ก็เป็นตัวอย่างที่
แพทย์แผนไทยนำมาปรับปรุงรูปแบบของยา
ให้เ กิดความเหมาะสมกับผู้ป่วย และมีการ
ทดลองใช้กับผู้ป่วยพบว่าอาการดีขึ้นและได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมระดับเขตสุขภาพ
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และตำรับยาที่ได้จากหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยได้ปรับปรุงรูปแบบการใช้ให้สะดวกต่อผู้ป่วยในชุมชน
ที่รับผิดชอบเป็นการตอบแทนภูมิปัญญาท้องถิ่นกลับสูช่ ุมชน ซึ่งการตอบแทนนี้เป็นการให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผู้ป่วยสามารถให้สิทธิตามบัตรทองได้ ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนสิ่ง
ดี ๆ ระหว่างกัน ที่สำคัญ เป็นการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน เพราะพื้นที่ รพ.สต.เกาะแก้วนี้
มีอัตราป่วยโรคชิคุนกุนยาสูงที่สุดของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโรคที่ทรมานสำหรับผู้ป่วยมาก ปกติถ้าผู้ป่วยเป็น
แล้วจะไปซื้อยาแก้ปวดมากินเองส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ เราได้มีกิจกรรมการออก
ชุมชนของแพทย์แผนไทยเพื่อคัดกรองภาวะสุขภาพคล้ายเป็นสถานีคัดกรองสุขภาพ ซึ่งคนใต้จะทราบดีและ
รู้จัก คือสภากาแฟ ปกติคนใต้จะทากินกาแฟกันในตอนเช้ า ชาวบ้านเรียกว่า ร้านโกปี๊ ซึ่งเป็นสถานที่คนวัย
ทำงานจะมานั่งกินกาแฟร่วมกัน มีการพูดคุยกันในเรื่องสุขภาพ เราสามารถสอดแทรกการดูสุขภาพโดยการ
ใช้ยาสมุนไพร บางคนเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เราก็ให้ข้อมูลจากการดื่มชาหรือกาแฟปกติมา
เป็นการดื่มชาสมุนไพร โดยนำไปไว้ในร้านนี้เพื่อให้ประชาชาลองดื่มเพื่อการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งกิจกรรม
ที่เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุม ชนได้เป็นอย่างดี และเป็นการ
ให้บริการเชิงรุกที่เหมาะสมกับชุมชน
ด้านการดูแลแม่หลังคลอดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเป็นการปรับเปลี่ยนการเยี่ยมบ้านในแม่
หลังคลอด โดยมีแพทย์แผนไทยร่วมกับหมอพื้นบ้าน โดยใช้ก้อนเส้าซึ่งมีลักษณะคล้ายก้อนหินมาเผาไฟแล้ว
นำมาวางไว้เพื่อประคบหน้าท้องแม่หลังการคลอดบุตรทำให้มดลูกเข้าอู่เร็ว และการเยี่ ยมบ้านดังกล่าวก็มี
การนำปิ่นโตเยี่ยมสุขภาพภายในบรรจุอาหารที่เหมาะสมกับแม่หลังคลอด (อาหารรสร้อน) เพื่อเป็นเร่งให้
เกิดน้ำนมร่วมกับการซื้อผ้าห่ม หมอนสำหรับเด็กทารกร่วมด้วย

ด้านศาสนาซึ่งประชาชนในชุมชนดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นชุมชนมุสลิม เรามีการนำเอาภูมิปัญญาด้าน
ศาสนาโดยนำเอาคำสอนทางศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ เช่น ในช่วงการถือศีลอด
เกิดภาวะท้องว่างก็ให้รับประทานผลอินทผลัมซึง่ มีสารเคลือบกระเพาะและมีความหวานจะช่วยเพิ่มพลังงาน
ให้กับร่างกาย หรือการกรณีการบริหารร่างกายก็จะแนะนำให้ใช้ท่าทางของการละหมาดทดแทนการทำท่ า
ฤาษีดัดตนตามแนวทางของศาสนาอิสลามเพื่อให้เกิดความสบายใจ เป็นต้น
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คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสขุ ภาพไทย
ต่อไปคือวิทยากรอีกท่าน นายวีระชัย ก้อนมณี ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งท่าน
ดูแลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เน้น เรื่องการรักษา ส่งเสริม และป้องกันโรคด้วย
คุณวีระชัย ก้อนมณี
ผู้อำนวยการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศาสตร์การดูแลสุขภาพของประเทศไทยมีหลายศาสตร์ เช่น การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน
และการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ สปสช. มีหน้าที่ดูแลชุมชนในอุดหนุนหรือส่งเสริมงบประมาณด้านการดูแล
สุขภาพของชุมชนได้อย่างไร ในปัจจุบันงบประมาณส่วนใหญ่ของ สปสช.จะมุ่งเน้นที่การแพทย์แผนปัจจุบัน
เป็นส่วนใหญ่ บางส่วนก็มีในส่วนของงบกองทุนการแพทย์แผนไทย ปีละประมาณ 100-200 ล้านบาท
ซึ่งรวมกับการแพทย์แผนจีนด้วย

ปัจจุบันกิจกรรมการให้บริการการแพทย์แผนไทย สปสช. เปิดช่องให้สามารถเบิกงบประมาณได้
และการให้บริการการดูแลสุขภาพในส่วนของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน สปสช. ก็เปิดโอกาสให้
ท้องถิ่นเข้ามาสร้างระบบหลักประกันสุขภาพได้โดยการจัดตั้งเป็นกองทุนตำบล โดยให้หลักก ารไว้ว่า
ถ้าท้องถิ่นจะเอางบประมาณไป ท้องถิ่นนั้นต้องมีความพร้อมที่จะเอางบประมาณมาสมทบ โดยจัดให้ปลี ะ
45 บาท ต่อประชากร 1 คน โดยคิดทุกกลุ่มอายุ แล้วให้ท้องถิ่นสมบทมา 30-40 % วิธีบริหารจัดการของ
การสมทบงบประมาณจาก สปสช. คือ ให้ท้องถิ่นเปิดบัญชีเป็นบัญชีกองทุน และแต่งตั้งกรรมการในพื้นที่มา
ชุดหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข และตัวแทน
หมู่บ้านหรือท้องถิ่นนั้น ๆ จำนวน 15-16 คน แล้วใครต้องการที่จะได้งบประมาณในส่วนนี้ไปบริหารจัดการ
ก็ส ามารถเขียนโครงการพร้อมระบุวัตถุประสงค์ โดยเน้นเพื่อการสนับสนุนและส่ง เสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรหรือกลุ่มประชาชน และเน้นเพื่อ
การเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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กิจกรรมของ รพ.สต.เกาะแก้ว ที่เกี่ยวข้องการให้บริการสาธารณสุขในชุมชนท้องถิ่น ควรระบุ
วัตถุประสงค์ความสอดคล้องของกิจกรรมที่จะหนุนหรือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพ
ได้แก่ การรักษาโรค การป้องกันโรค ได้อย่างไร และการที่ รพ.สต. ได้ดำเนินกิจกรรมการออกหน่วยในที่ต่าง
ๆ ภายในชุมชนเพื่อการดู แลสุขภาพของคนในชุมชน เช่น ร้านสภากาแฟ เป็นต้น ถ้าระบุค่าน้ำมัน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก็สามารถเขียนเป็นโครงการขึ้นมาเพื่องบประมาณของกองทุนหมู่บ้านได้
โดยที่หน่วยบริการไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งทาง สปสช. ไม่ได้กำหนดกรอบว่าจะต้องมีตัวชี้ วัดอะไร ต้อง
ทำอะไร จำนวนเงินเท่าไร แต่ ทาง สปสช. บังคับไว้อย่างเดียวว่า ถ้าใช้งบประมาณสำหรับการบริหาร
กองทุนหมู่บ้านดังกล่าว ปีหนึ่ง ๆ จะต้องไม่เกิน 15% เท่านั้น ฉะนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สปสช. มีส่วนช่วยได้ และหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลทุกระดับ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แม้กระทั่งศูน ย์ส าธารณสุขมูลฐาน ในภาครัฐ หรือหน่วยสาธารณสุ ข ใน
ภาคเอกชน แม้กระทั่งโรงเรียน วัด หรือสถานีตำรวจ ที่เปิดให้บริการกับชุมชนโดยไม่หวังผลกำไร ก็สามารถ
ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก สปสช.ได้ ตัวอย่างที่ชัดเจน ในวัด ปัจจุบันเปิดให้บริการ
นวด อบ ประคบสมุนไพรกันมาก หลวงพ่อก็ไม่ชอบทำผ้าป่าและหลวงพ่อไม่สามารถทำสัญญากับคนอื่นได้
เพื่อหาเงินเข้าวัดในการทำกิจกรรมดังกล่าว หลวงพ่อก็สามารถให้มีกรรมการวัดเกิดขึ้นและเขียนโครงการว่า
วัดจะมีกิจกรรมการให้บริการนวด อบ ประคบสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ก็สามารถของบประมาณ
จาก สปสช.ได้
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การรวมตัวขององค์กรหรือกลุม่ ประชาชนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยจะจดทะเบียนเป็นนิติบคุ คลหรือไม่
ตอบว่าสามารถจดได้ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์แพทย์แผนไทย แล้วระบุกิจกรรมของ
กลุ่มในเรื่องส่งเสริมการปลูกสมุนไพร เผยแพร่ความรู้ในการดูสุขภาพตามศาสตร์ การแพทย์แผนไทยหรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ก็สามารถของบประมาณจาก สปสช. ได้
เพราะฉะนั้นกองทุนที่ สปสช.ที่ได้ตั้งไว้ การใช้งบประมาณของกองทุนดังกล่าวให้เน้นที่ประโยชน์
เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการให้บริการนวด อบ ประคบ การใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคต่าง ๆ
การดูแลแม่หลังคลอด การฟื้นฟูสภาพคนพิการหรือผู้สูงอายุ การให้บริการเชิงรุกในชุมชนของหน่วยบริการ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการในชุมชน ที่ไม่ใช่การให้บริการปกติและมีการตกลงกับกองทุนไว้
สปสช.จะจ่ายให้คนละ 50-100 บาท แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับระบบที่จ่ายอยู่แล้วเป็นปกติ กองทุนที่ สปสช.
ตั้งขึ้นจะหนุนเสริมงบประมาณให้พื้นที่ได้ และสำหรับการให้บริการของ สปสช. เรื่องขอตัวอย่างการเขียน
โครงการ บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจเขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก สปสช. สามารถดาวน์โหลด
ตัวอย่างโครงการได้ทุกปี งบประมาณของกองทุนท้องถิ่นที่ สปสช.ตั้งขึ้น จะเป็นจุดที่หนุนเสริม และปิด
จุดอ่อนของระบบราชการด้านการใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนและประชาชน สำหรับ
การยื่ น ของบประมาณโครงการจาก สปสช. จะเปิ ด ระบบประมาณเดื อ นตุ ล าคม - พฤศจิ ก ายน
และงบประมาณที่ได้รับไม่ต้องส่งคืนสามารถใช้ต่อไปได้ในปีถัดไป ปัจจุบันมีเงินเหลือจ่ายอยู่ประมาณ
3,200 ล้าน ใน 7,000 กว่าแห่ง และสำหรับการเสนอโครงการในท้องถิ่ นของผู้สนใจ ก็สามารถติดต่อได้ที่
องค์ก ารบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) หรือเทศบาลในส่วนของฝ่ายแผนหรือฝ่ายยุท ธศาสตร์ หรือกอง
สาธารณสุข เพราะจะต้องทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอก่อน ซึ่งจะกำหนดส่งก่อนวันที่ 15 กันยายน และ
หลังจากนั้น หลังจากวันที่ 15 กันยายนเป็นต้นไป จะเป็นการพิจารณาโครงการที่เสนอ โดยคณะกรรมการ
ของกองทุน พอวันที่ 1 ตุลาคม ก็สามารถให้งบประมาณเพื่อดำเนินงานได้เลย
คุณวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสขุ ภาพไทย
การดำเนินที่เป็นรูปธรรมด้านการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมานานกว่า 10 ปี มีทั้งใช้เพื่อ
พึ่งพอตนเองด้านสุขภาพ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และปัจจุบันมีกองทุนหลาย ๆ กองทุน เพื่ออำนวย
ความสะดวกด้านการดำเนินงาน กรณีของจังหวัดภูเก็ต การดำเนินงานอาศัยจิตอาสาซึ่ งเป็นวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของจังหวัดและมีการขับเคลื่อนของชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะบางทีการดำเนินงานจะสำเร็จได้
ไม่ใช่แค่อาศัยเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว ในกรณีจังหวัดอุดรธานี บุรีรัมย์ และกาฬสินธุ์ การใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนจะสำเร็จได้ต้อ งอาศัยการบริการจัดการที่ดี อาศัยเทคโนโลยี
และมีความร่วมมือของชุมชนด้วย
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Symposium9
“ประสบการณ์งานวิจัยสมุนไพรของนักวิจัยมืออาชีพ”
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Phoenix 5-6
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
คุณสมปรารถนา สุขทวี
ศ.ดร.บังอร ศรีพาณิชกุลชัย
ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
รศ.ดร.เนติ วระนุช
ดร.บังอร เกียรติธนากร
ผู้ดำเนินการอภิปราย
คุณอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย
ผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สรุปการเสวนา

นายอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง
ปัจจุบันประชาชนใส่ใจในเรื่องสุขภาพของตนเองมาก และสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อบำรุง
ร่างกายและใช้เป็นเครื่องสำอาง นอกจากนี้สมุนไพรไทยมีคุณภาพ ทั้งยังเป็นสิ่งที่ส ร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับประเทศ สมุนไพรของเราก่อนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด จะมีการ
วิเคราะห์วิจัยเป็นขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยืนยันถึงประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการใช้
และหน่วยงานที่จะสนับสนุนทุนวิจัยคือสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรเพื่อจะ
มาพูดคุยเรื่องราว ดังต่อไปนี้
1. เทคนิคการเสนอโครงการที่สอดรับกับทิศทางการวิจัยด้านสมุนไพรเพื่อให้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัย
2. แนวโน้มในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรของไทยในอนาคต
3. การยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศได้
4. การพัฒนาสมุนไพรให้ขับเคลื่อนไปสู่ก ารสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เพราะว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้ว
5. การสร้างความมั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
6. ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องในด้านอื่น ๆ
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ศ.ดร. บังอร ศรีพานิชกุลชัย
ในฐานะนักวิจัยรู้สึกว่าเป็น หนี้บุญคุณกับแหล่งทุนในทุกสถาบันมาก การทำวิจัยสิ่งแรกที่ต้อ งมี
คือ นักเรียนซึ่งเป็นแรงผลักดันอย่างมากในการขอทุนเพื่อทำวิจัยในแต่ละครั้ง และงานวิจัย ชิ้นแรกที่ได้รับ
ทุนจาก วช. คือ เรื่องกระชายดำเป็นสิ่งที่ตนเองภาคภูมิใจมากที่ได้เป็น Product Champion ของประเทศ
สามารถนำไปใช้ป ระโยชน์ได้ม าก วช.ให้ความเห็นว่าเขียนได้ดี ควรจะนำไปถวายสมเด็จ พระเทพฯ
และปัจจุบันได้เครือข่ายมากมายจากการทำวิจัย ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรในหลายแห่งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปัจจุบัน ก่อนที่จะขอทุนเราต้องรูว้ ่าแหล่งทุนแหล่งไหนเหมาะกับเรา เช่น แหล่งทุน สกว. จะเหมาะ
สำหรับนักวิจัยที่มีความรู้พื้นฐานด้านการวิจัยที่ดี แต่ตนเองทำในเรื่องการวิจัยเชิงประยุกต์ มีความรู้ในวง
กว้าง ขอเล่าเรื่องการวิจัยกระชายดำเนื่องจากตนเองอยู่ภาคอีสานและภาคอีสานปลูกกระชายดำกันมาก
และตนเองก็มีความรู้ด้านเภสัชกรรมชีวเคมี จึงมีความคิดว่าจะทำให้กระชายดำเป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งแรกที่คิด
คือต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นมีคนทำแล้วหรือ ไม่ ต้องมีทีมวิจัยที่ดี การศึกษาแบบฟอร์มการวิจัยเพื่อกรอก
ข้อมูล ต้องมีการทบทวนวรรณกรรมว่าทำไมถึง ต้องทำในเรื่องนี้ ต้องมีการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
(Conceptual Framework) ต้องมีความชัดเจน ต้องมีการกระบวนการทำวิจัยว่าต้องมี Method อะไรบ้าง
ในเรื ่ อ งการเขี ย น Methodology ของเราต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จ ั ย และทั้ ง
Methodology และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นั้นจะเป็นตัวกำหนดงบประมาณที่ใช้ในงานวิจัยนั้นด้วย มีการ
กำหนดค่าตอบแทนของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย มีการศึกษาแผนแม่บทแห่งชาติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สมุนไพรว่ามียุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนา พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปี พ.ศ. 2562 สิ่งนี้คงจะเป็นแนวทางที่จะ
บอกว่าการวิจัยในอนาคตคือเรื่องอะไร ขณะนี้เราได้กำหนดสมุนไพรจำนวน 5 ตัวเป็นชุดแรกที่จะต้อง
ดำเนินการวิจัยต่อเนื่อง ได้แก่ กระชายดำ กวาวเครือ ขมิ้นชัน บัวบก มะขามป้อม และอาจจะมีอีกหลายตัว
เป็น Generation 1 กับ Generation 2 กรอบการวิจัยเราต้องติดตามในหลาย ๆ หน่วยงานในแต่ละปีว่ามี
เรื่องอะไรบ้างที่เราจะขอทุนได้ ในประเทศไทยมีแหล่งทุนเกี่ยวกับการวิจัยสมุนไพรหลายแหล่ง และเรามี
สมุนไพรจำนวนมากที่สามารถยกระดับเป็นอุตสาหกรรมได้ ถ้าเป็นไปตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ อย.
กำหนด จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมสมุนไพรที่สามารถไปได้ดีทางการตลาด ได้แก่ เครื่องสำอาง อาหารเสริม
แต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยา ปัญหาคือจดทะเบียนยาก เป็นต้น ในเรื่องอุตสาหกรรมยาแผนโบราณ การวิจัยทำได้
ยาก อย.จึงได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก. คือ กลุ่มของยาแผนโบราณทั้งหลาย ส่วนกลุ่ม ข. คือ ยาแผน
โบราณที่พัฒนามาจากสมุนไพร โดยแบ่งเป็น ยาแผนไทย ยาแผนจีน และยาแผนทางเลือก เพื่อให้ง่ายต่อ
การขึ้นทะเบียน
การพัฒ นาผลิตภัณฑ์ย าสมุนไพรเป็นอุตสาหกรรม ควรจะมีร ายชื่อสมุนไพรที่เ ป็นเอกลักษณ์
ของไทย มีมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร ได้แก่ ต้องมีมาตรฐานการจัดเก็บวัตถุดิบสมุนไพร ต้องมีการวิเคราะห์
สารปนเปื้อนในวัตถุดิบสมุนไพร ผลการวิเคราะห์วัตถุดิบสมุนไพรในห้องปฏิบัติการ วัตถุดิบสมุนไพรต้องมี
ข้อมูลใน Thai Herbal Pharmacopeia มีการพัฒนามาตรฐานสารสกัด ต้องทำวิจัยทางคลินิกรองรับ ใน
เรื่องยาตำรับแผนไทยที่ประกอบด้วยยาสมุนไพรหลายชนิดรวมกันแล้วนำมาบรรจุแคปซูลหรือทำในรูปแบบ
ยาเตรีย มจะไม่ ส ามารถควบคุ ม คุณ ภาพได้ สิ ่ ง นี ้ถ ้ ามี นั ก วิ ช าการเข้ าไปช่ว ยดู ก็ อ าจทำให้ยกระดับ
อุตสาหกรรมยาสมุนไพรไทยได้
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การสร้ า งความมั ่ น ใจและมั ่ น ใจในคุ ณ ภาพยาสมุ น ไพร สิ ่ ง ที ่ ม องคื อ มาตรฐานวั ต ถุ ดิ บ
การปลูกสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาสมุนไพรจะต้องปราศจากยาฆ่าแมลงหรือสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ
การปลูกต้องไปตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ดี GMP
(Good Manufacturing Practices) โดยเฉพาะเรื่องสารสกัด
ศ.ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
จะขอกล่าวถึงในเรื่องเทคนิคการวิจัย และมุมมองหรือแนวโน้มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย รวมถึง
การขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูง อายุ รวมจนถึงการสร้างความมั่นใจใน
สมุนไพรที่เรามีการวิจัย
ในเบื้องต้น ก่อนที่เราจะทำวิจัยในเรื่องใด ต้องทราบว่าทีมวิจัยมีความถนัดอย่างไร และสุดท้ายผู้ที่
จะนำเอางานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นคือใคร ซึ่งทุกงานวิจัยเราต้องคุยกับทีมวิจัย โดยเฉพาะโครงการที่เป็น
ชุดโครงการ และดูความพร้อมในด้านคน เครือข่าย เทคโนโลยี แหล่งทุนวิจัย ซึ่งในแบบฟอร์มการเขียน
โครงการวิจัยจะกำหนดไว้ชัดเจน ถ้าเราจะขอโครงการวิจัย สิ่งแรกให้เราเข้าไปดูใน NRIIS
เรื่องของหัวข้อการวิจัย ถ้าจะให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควรให้ทีมวิจัยร่วมกันกำหนดเครือข่ายร่วม
ดำเนินการวิจัยว่าเป็นใคร รัฐหรือเอกชน กำหนดโจทย์การวิจัยคืออะไร ทีมนักวิจัยควรทำอะไร จะทำวิจัย
เกี่ยวกับอะไร เช่น ด้านสมุนไพรหรือทางด้านเกษตร การแก้โจทย์หรือปัญหาของการวิจัยต่าง ๆ เราต้องมี
Output Outcome Impact ซึ่งส่งผลถึงความพร้อมในการขอทุนวิจยั และการขับเคลือ่ นเอางานวิจัยหรือผลงาน
นวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยไปประเมินตนเองเพือ่ หาข้อดีข้อเสียในการทำงานวิจัยในเรือ่ งต่อไป ซึ่งหัวข้อนี้จะอยู่
ในเทมเพลตทั้งสิน้ ให้เราดาวน์โหลดมาและกรอกข้อมูลลงไป ที่จะแนะนำให้เราขอทุนวิจัยที่เน้นในเรื่องนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เช่น ด้านสมุนไพร ด้านโรคอุบัติใหม่ (COVID-19)
ด้านการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข้อแนะนำสำหรับนักวิชาการที่จะทำวิจัย เราต้องมองตั้งแต่ต้นน้ำ (เกษตรกร) กลางน้ ำ (นักวิจัย)
และปลายน้ำ (ผู้ประกอบการ) สำหรับแนวโน้มในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์และยาสมุนไพรในอนาคต อาจจะ
ให้ดูรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจะมีอยู่ 2 กลุ่ม ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร ถ้าดูความนิยม
ความชอบ หรือความน่าเชื่อถือ ก็จะมองที่ยาแผนปัจจุบันเป็นส่ วนใหญ่ เพราะเป็นสารเคมีสังเคราะห์และ
กลไกการออกฤทธิ์ของยาที่ชัดเจนเฉพาะที่ แต่ผลข้างเคียงมีมากกว่า ถ้ายาสมุนไพรก็สามารถจัดการอย่าง
ยาแผนปัจจุบันได้เช่นกันและผลข้างเคียงของยามีน้อยกว่า ในส่วนของการประเมินความปลอดภัยและ
ประสิทธิผลทั้งยาแผนไทยและยาแผนปัจจุบันในบั ญชียาหลัก แห่ง ชาติ สามารถดูไ ด้ที่เ ว็บไซต์ของกรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
การใช้ยาสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย เป็นภูมิปัญญาที่ได้สะสมการใช้ประโยชน์
ในการดูแลสุขภาพจากตำรายา คัมภีร์ใบลาน รวบรวมเป็นหลักฐาน สิ่งนี้เราต้องดูกระบวนการผลิตว่ามี
คุณภาพน่าเชื่อถือ ต้องไม่มีสารปนเปื้อน ต้องมีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามฤดูกาลตามทีภ่ ูมิปัญญานั้นกำหนด
การผลิตยาสมุนไพรมีความเข้าใจที่หลากหลาย มีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น สมุนไพรที่เก็บสด นำมา
บดเป็นผง อัดแคปซูล ไม่ได้มีการระบุสารสำคัญ มีปริมาณไม่ชัดเจน ลักษณะแบบนี้จะมีค่อนข้างมาก เช่น
OTOP เป็นต้น อีกระดับหนึ่ง จะมีการระบุเปอร์เซ็นต์สารสำคัญ ในแคปซูลมีปริมาณตัวยาที่เท่ากัน ทัศนคติ
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ต่อยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันและบุคลากรสาธารณสุข ควรมีการรณรงค์มีการทำวิจัยทางคลินิก
เพื่อเกิดการพิสูจน์ให้เห็นเด่นชัดในเชิงประจักษ์ว่าสามารถรักษาและป้องกันโรคได้จริง และตีพิมพ์เป็น
เอกสารวิชาการเผยแพร่
การยกระดับอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ต้องมีการ
ดัดแปลงเพือ่ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพร สิ่งที่ผลิตจะต้องมีปริมาณมาก เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ
สำหรับขายทั้งในและนอกประเทศ มีความต่อเนื่องที่จะลงทุนเพื่อให้เห็นความสำเร็จภายใน 3 ปี โดยภาครัฐ
จะสนับ สนุนให้ผ ู้ประกอบการ และเปิดเวทีเสวนาให้เกิดการมีส ่วนร่วม เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เวชสำอาง เป็นต้น
รศ.ดร.เนติ วระนุช
ในฐานะที่ทำในเรื่องงานวิเคราะห์ทดสอบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานวิเคราะห์เคมีและเซลล์ต่าง ๆ
ผมเห็นช่องว่างการทำโจทย์วิจัยในเรื่องการคุ้มทุน โดยอาจจะต้องทำ Business Mapping หรือ Patent
Mapping รูปแบบนี้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถทำได้ในเรื่องนี้ อาจจะต้องไปปรึกษากับอาจารย์ภาค
ธุรกิจ บางทีการทำวิจัยเราคงไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว เราต้องอาศัยความร่วมมือจากสหสาขา
วิชาชีพ ในประเทศไทย ในกรณี Thailand 4.0 อาจจะต้องใช้ปัจจัยต่าง ๆ มากกมาย การทำงานวิจัยต้อง
คำนึงถึงสิ่งที่ออกมาจากการวิจัยนั้นสามารถ implement ได้จริงไหม ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากราคาแพงแค่
ไหน ซึ่ง นักวิจัยจะต้องมองให้รอบคอบก่อนจะพัฒนาโจทย์การวิจัย การวิจัยที่ทำให้ตลาดสมุนไพรใน
ประเทศเติบโตมากขึ้นได้ เราควรจะมองในเรื่อง R&D (งานวิจัยและพัฒนา) เป็นสิ่งที่สนับสนุนความเชื่อมั่น
ของการนำเอาสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ ฉะนั้นหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยถึงพยายามผลักดันงานวิจัยที่สร้างความ
เชื่อมั่นในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรออกมาเพื่อการส่งออกในตลาดของเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรปได้
สิ่ง หนึ่ง ที่ทำให้ส มุนไพรเป็นที่ยอมรับทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ คือ Safety (ความปลอดภัย)
และ Efficacy (ประสิทธิผล) ทั้งรูปแบบของสารสกัดที่ต้องได้มาตรฐาน และ Finished Product ที่ทันสมัย
เรื่องงานวิจัยสมุนไพร ประเทศไทยโชคดีที่รัฐบาลมีนโยบายเน้นเรื่องของ Medical Hub และเรื่อง
Herbal City ซึ ่ ง เป็น นโยบายที่ ส นั บ สนุ นการใช้ส มุน ไพรได้ ท ั ้ง หมด แต่ โ จทย์ ก ารวิจ ั บ จะต้องมีม อง
Consumer Need ด้วย ไม่ใช่ว่านัก วิจ ัยจะต้องชอบโจทย์วิจัยอะไรแต่ต้องดูสัง คมด้วยว่าต้องการอะไร
ในเรื่องของ Cultural Need ก็เช่นเดียวกันที่ไม่ควรมองข้าม เช่น Halal ซึ่งมีความต้องการของตลาดสูง
ถ้างานวิจัยสามารถเข้าถึงได้ก็จะมี Impact สูง และการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกมา อาจจะต้องใช้
เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยแต่ถ้าสุดท้ายต้องดูว่าผลิตได้จริงหรือไม่หรื อผลิตออกมาได้จำนวนน้อย
และขายไปให้ใคร การวิจัยแบบนี้ต้องมองตั้งแต่วัตถุดิบที่เพียงพอ รู้แหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่หรือแหล่งวัตถุดิบ
ทดแทน และถ้าออกสู่ตลาดต้องรู้จำนวนลูกค้าและราคาต้องยอมรับได้ ในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ
เราต้ อ งควบคุ ม การออกฤทธิ ์ ข องสารสกั ด ให้ ไ ด้ โดยเฉพาะ Main Ingredient ก่ อ นทำโจทย์ ว ิ จั ย
และการยอมรับในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
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ดร.บังอร เกียรติธนากร
สิ่งที่อยากจะบอกคือ แผนแม่บทแห่งชาติเป็นสิ่งที่ดี ทำให้เราเห็นแต่ละหน่วยงานของภาครัฐมีส่วน
ขาดอะไร อะไรที่เป็นจุดอ่อนในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง
กับสมุนไพร การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้เราสามารถกำหนดกำลังซื้อของประชากร
ผู้ส ูง อายุได้ วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปการบริโ ภคต้องการความรวดเร็ว อาหารต้องพร้อมรับประทาน
และการใช้เครื่องสำอางต้องใช้ได้อย่างหลากหลาย All in One และทั้งเครื่องสำอางและอาหารดังกล่าวต้อง
สามารถชะลอวัยได้ ต้องมีแนวคิดของการต้านสารพิษในสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยสามารถสร้างสิ่งดังกล่าว
ได้ เนื่องจากเราเป็นแหล่งภูมิปัญญา เรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนี้ แต่ปัญหาคือประเทศไทยยัง
ขาดการวิจัย การพัฒนา และการสร้างนวัตกรรมที่ต่อยอดอย่างเป็นระบบกับสิ่งดังกล่าว ในการใช้สมุนไพร
สำหรับให้บริการสปา หรือใช้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ ก็เ ป็นสิ่งที่น่าสนใจในการสร้างมูลค่าทางการตลาด
ซึ่งอยากให้นักวิจัยในตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้และร่วมกันสร้างแนวคิดในการวิจัย ที่สำคัญต้องมีข้อมูลใน
เชิงลึกเพื่อหาความต้องการด้านการตลาด มีข้อมูลความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ
นายอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง
สรุปว่า ในเรื่องของการตั้งโจทย์วิจัยเพื่อขอทุนกับสถาบันวิจัยแห่งชาติ (วช.) เราต้องมีเป้าหมาย
วิธีก ารดำเนินงาน และกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน การทำวิจัยต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การทำวิจัยต้องเน้นความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือผู้บริโภคเป็นหลัก และการวิจัยต้อง
เชื่อมโยงสอดประสานกับนโยบายที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐ ปัญหาของประเทศ เป็นสำคัญ
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Symposium 10
“การแพทย์บูรณาการทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ”
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้อง Phoenix 1-2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
นพ.สกล สิงหะ
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร
ผู้ดำเนินการอภิปราย
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์พเิ ศษ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บรู ณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราชฎร์ประชาชื่น
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สรุปการเสวนา

นพ.สกล สิงหะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มุมมองของการแพทย์ปัจจุบัน การเยียวยาแบบบูรณาการ เราพูดถึงความจำเป็นก่อน เราต้องหา
Common Root หรื อ Common Languages ก่ อ น ตอนนี ้ เ รากำลั ง พู ด ถึ ง Holistic พู ด ถึ ง Multidimensional ของ Health พูดถึง interconnectedness ความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของสุขสภาวะต่าง ๆ
ตอนนี้เริ่มชัดขึ้น
ในช่วง COVID-19 คำสำคัญในยุคนี้คือ Disruptive Era หรืออธิบายได้โดย VUCA
V คือ Volatility ปัจจุบัน หัวข้อที่คุยกันเปลี่ยนเร็วมาก สถานการณ์ตอนนี้ COVID-19 ทุกอย่าง
เปลี่ยนเร็ว ถึงต้องตามทันข้อมูลทุกวัน สิ่งต่าง ๆ ต้องอัพเดทเป็นรายวัน
U คื อ Uncertainty ขณะนี ้ Make Decision of Uncertainty เป็ น ทั ก ษะของหมอรุ ่ น ใหม่
ยุคปัจจุบันเปลี่ยนแล้ว Palliative Care เห็นชัดที่สุด เพราะชีวิตคนจะเป็นอย่างไร ไม่แน่นอนว่า Good
death คืออะไร เป็นอีก New Competency ในยุคปัจ จุบ ัน หมอรุ่นใหม่จ ะต้องเรียนว่าเราจะ Make
Decision on Uncertainty ได้อย่างไร
C คือ Complexity ตอนนี้คนไข้มีทางเลือก ต้องทำความเข้าใจเรือ่ ง Complexity ของ Health
ของชีวิต เนื่องจากปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ทจี่ ะต้องยอมรับว่า ชีวิตหรือว่าสุขภาวะมีความซับซ้อนและมี
หลายมิติ
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A คือ Ambiguity ฝึกทำความคุ้นชินกับความเบลอในอาการของคนไข้ แต่สามารถรักษาคนไข้ไป
ให้ตลอดรอดฝั่ง
Integrative หรือ Alternative Medicine คือ All River flow to the Sea มีเ ป้าหมายเดียวกัน
คือทำทุกอย่างเพื่อการเยียวยาเพื่อสุขภาวะ เป็น Common Goals จะเห็นว่าชีวิตมีความสวยงาม มีสุข
มีทุกข์ บางที Good Death ของเราเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของความเป็นมนุษย์ อย่าคิดว่า Good Death เป็น
Medical Criteria Good Death เป็น Humanity Criteria เนื่องจากมันมีศักยภาพสูงมากที่จะเป็นอะไรก็
ได้ โดยกล่าวถึงเรื่องความงาม ความดี และความจริง หมอจะต้องรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้น แต่หลักสูตรความงาม
ความดีความจริง ไม่ได้อยู่ใน แพทย์บัณฑิตแต่เมื่อเราหวนกลับไปพิจารณา Good Death คืออะไร จะหนีไม่
พ้น 3 หลักนี้
ส่วนเรื่องของ IPE (Inter-professional Education) บอกว่าหมอหลาย ๆ สาขา เภสัช ทันตะ
มารวมกัน เป็นความจำเป็น โดยใช้ศัพท์ว่า Learn With, Learn From, Learn About รวมคือ Interprofessional
Learn With คือเราทำงานคนเดียวไม่ได้ หมอจะต้องพึ่งพยาบาล พึ่งเภสัช ฯ พึ่งทันตะฯ บางครั้ง
หมอต้องพึ่งหลวงพ่อ ต้องพึ่งบาทหลวง จะเห็นว่าสหสาขาตอนนี้เกินกว่าวิชาชีพทางสุขภาพไป เราต้องเรียน
ไปด้วยกัน
Learn From คือ ความรู้ของวิชาชีพอื่น เสริมความแข็งแกร่งของวิชาชีพ คือถ้าเราสามารถเปิดโลก
ทัศน์ และพบว่าวิชาชีพอื่นทำให้เราเป็นหมอที่เก่งขึ้น ทำอย่างไรเราถึงจะเชื้อเชิญให้เขามองหาสิ่งใหม่ ๆ
ในชีวิตของเขา
Learn About คือ เมื่อเรารู้วัฒนธรรมของเขา อาทิ วิชาชีพอื่น ๆ เราก็จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่
Learn About ไม่ใช่เฉพาะวิชาชีพสุขภาพ อาจเป็นวิชาชีพอื่นด้วย วิศวะฯ นิติฯ ต่าง ๆ เขามีโปรโตคอล
มีความเชื่อของเขาที่ตกผลึกมาเป็นเวลายาวนาน ทำอย่างไรถึงจะ Integrative
3 อย่ า งนี ้ ส ำคั ญ จะทำให้ ไ ปด้ ว ยกั น ได้ คื อ Common Goals, Common Languages และ
Leader’s Vision
Common Goals คือ เราหาว่าเป้าหมายคืออะไรด้วยกันก่อน เพื่อจะรักษาคนไข้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็น
Directive บอกว่าใช้เวลา 20 ปี ที่ออสเตรเลีย เพราะเมื่อก่อน Palliative Care ถูกคนมองว่าต้องส่งไปให้
โบสถ์ ส่งไปให้พระสงฆ์ หรือแม่ชีดูแล และคนไข้ที่ออสเตรเลีย ประชาชนเรีย กร้อง เป็นข้อกำหนดว่า หาก
พรรคการเมืองไหนจะขึ้นเป็นรัฐบาล จะต้องใส่ Palliative Care ไว้ใน Manifesto ถ้าเราต้องการให้เกิด
Integrative Medicine ในประเทศไทย ต้องให้ประชาชนเรียกร้องว่าเขาต้องการตรงนี้เข้ามาเป็น เป้าหมาย
สำคัญ
Common Languages เป็นอีกทางหนึ่ง คือต้องเอาอะไรที่วัดได้ เช่น วัดเรื่อง Pain Score วัดเรื่อง
Marker เป็ น Research Methodology ที ่ อ อสเตรเลี ย ต้ อ งใช้ Research เพราะ Research Backup
เป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องสุดท้ายที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน คือ Leader’s Vision ถ้า Leader ไม่อนุญาตให้นำเข้าไปใน
องค์กร ปิดแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบายต่าง ๆ คนที่เป็นคนกำหนดนโยบาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ใจกว้าง เปิดมุมมองตรงนี้ และให้พื้นที่ ถึงจะทำให้มี 3 อย่าง
ถ้าทำ 3 อย่างนี้ได้ คือมี Common Goals, Common Languages มี Leader’s Vision อาจจะ
ไม่เรียก Integrative แต่เราเรียกทัง้ หมดเป็น Medicine คำเดียว ทั้งหมดเป็นการเยียวยา
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รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากการเป็นศัลยแพทย์ได้แนวความคิดหลักการทำ Medical Practice มาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี
เราเข้าใจและลึกซึ้งกับเรื่องของวงการแพทย์ที่มองว่า ควรจะต้องเปิดกว้างสำหรับสาขาอื่นด้วย
โดยจะมองใน 4 มุม คือเรื่อง เหตุผลความจำเป็น เรื่องของนโยบาย สิ่ง ที่เราได้ดำเนินการไป
และเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น
ถ้าดูในสถานการณ์ปัจจุบัน เราจะเห็นว่า โรคภัยไข้ เจ็บทุกวันนี้ เป็นโรคที่รักษาไม่หาย เป็นสิ่งที่
หมอแผนปัจจุบันเรียกว่าโรคเรื้อรัง คือกินยาไปตลอดชีวิต บางโรคอาจจะหนักลงไปกว่าเดิมจนเสียชีวิต
หรือบางอย่างเราต้องอยู่ร่วมกับโรคนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ไขมัน ความดันเลือดสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต
เส้นเลือดหัวใจตีบ รวมทั้งมะเร็งด้วย ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ NCDs หรือโรคที่ไม่ได้ติดเชื้อและเป็นโรคเรื้อรัง
หลังจากนี้ไป เทรนด์ของสุขภาพจะมองเห็นปัญหาเหล่านี้มากขึ้น และเน้นเรื่องการส่งเสริมป้องกัน
มากกว่าการดูแลรักษา เราพูดเรื่องนี้มานานแล้ว แต่ในภาคปฏิบัติเราคงยังต้องเน้นเรื่องการรักษาควบคู่กัน
ไป แต่ปัญหาของสังคมที่จะเกิดขึ้นมาคือ สังคมผู้สูงอายุ วันนี้เราเกือบจะเข้าสู่ภาวะผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
แล้ว เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ว่า การดูแลสุขภาพพื้นฐาน จนกระทั่งในระยะ Advance แล้ว จำเป็นจะต้องมี
ค่าใช้จ ่ายที่สูงมาก รวมทั้งเรื่อ งของโรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากนี้ไปแล้ว เช่น โรคพาร์กินสัน
ความจำเสื่อม โรคของความเสื่อม รวมทั้งเรื่องคนไข้ติดเตียงจะมากมายมหาศาล เราจำเป็นจะต้องหา
ทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
อย่างไรก็ตาม เราก็ยัง มีความคิดอยากจะอยู่ย ืนยาวกว่า นั้ น รวมทั้ง แข็ง แรงด้วย ส่วนของ
Medicine ในการส่งเสริมอายุยืนยาวไม่แก่ไม่ตาย ทำอย่างไรจะให้แก่ยากตายยากด้วย เป็นสิ่งที่เราจะต้อง
คิดต่อไป และเป็นแนวทางที่การแพทย์บูรณาการจะมีบทบาทมากขึ้น
เราจะเห็นว่า โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปวดหัว มึนงง กรดไหลย้อน ความดัน โลหิตสูง
ปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว ปวดเข่า อ่อนเพลีย รวมทั้งโรคซึมเศร้า โรคความจำเสื่อม โรคขาดสมรรถภาพทาง
เพศ เป็นโรคที่ต้องใช้ยาจำนวนมาก รักษาไม่หายรวมทั้งค่าใช้จ่ายก็สูงด้วย บรรดาโรคเรื้อรังเหล่านี้ จะเห็น
ว่าการแพทย์แผนปัจ จุบ ันที่ม ีอยู่ สิ่ง ที่เ ราทำได้ คือ การรัก ษาตามอาการเป็นหลัก จะใช้ยา ผ่าตัด
และฉายแสง แต่ก ารแพทย์แผนปัจ จุบัน มีความโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง คือ มีก ารค้นพบ 3 อย่างที่ท ำให้
การแพทย์แผนปัจจุบันถือกำเนิดขึ้นมาและเอาชนะการแพทย์ดั้งเดิมได้
หนึ่ง การคิดค้นยาปฏิชีวนะ สามารถจะกำจัดเชื้อโรคได้
สอง ค้นพบเรื่องยาสลบ ทำให้การผ่าตัดก้าวหน้าไปจนถึงการเปลี่ยนอวัยวะได้
สาม เรื่องการใช้วัคซีน การค้นพบวัคซีนเป็นเรื่องหนึง่ ทีท่ ำให้มนุษย์เจ็บป่วยน้อยลง
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็ยังแตกต่างจากเรื่องการแพทย์ทางเลือก ที่จะมีเรื่องของการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคเป็นหลัก โดยใช้หลักของการแพทย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้มาช่วยกัน
การรัก ษาในรูปแบบของการบรรเทาอาการ รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการแพ้ยา และการดื้อยา
สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาในระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน
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ในส่วนของการแพทย์ เราคงจะคุ้นเคยกับการแพทย์ตะวันตก (Modern Medicine) มีเรื่องของ
การกินยา ผ่าตัด ฉายแสง รวมทั้งการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องของหุ่นยนต์ Robot
Medicine เข้ามา เป็นความก้าวหน้า แต่ส ิ่ง ที่เ ราต้องไม่ลืมคือ เรื่องการแพทย์อื่น ๆ ที่เ ป็นทางเลือก
ซึ่งจริง ๆ แล้วทั่วโลกเห็นความสำคัญ และมีการใช้เรื่องของ Body and Mind หรือการสวดมนต์บำบัด
จิตบำบัด หรือการบำบัดด้วยเพลง หรือโยคะที่เป็นลักษณะของการนวด แพทย์แผนไทยก็ดี แผนจีนก็ดี
รวมทั้ง การใช้อาหารเป็นตัวรัก ษา ยาสมุนไพร วิตามิน รวมทั้ง Homeopathy จะมีห ลายอย่างที่เป็น
การแพทย์ทางเลือก
จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกพูดถึงในการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น เรื่องสมาธิบำบัดว่ามีผลอย่างไร
บ้างต่อร่างกาย ในการเพิ่มภูมิต้านทาน ควบคุมอาการปวด และการต้านอนุมูลอิสระ ทำให้ลดการอักเสบ
เพิ่มการไหลเวียน ลดความเป็นกรดของร่างกาย และจะมีเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย ทำให้ร่างกายแข็งแรง
ยาและสมุนไพรอื่น ๆ จะต้องมีบทบาทมากขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการดูแล
ประคับประคอง รักษาตามอาการ หรือดูแลระยะสุดท้าย รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุด้วย
โดยแนวคิดของการแพทย์แผนไทย จะมีการรักษาที่แตกต่างจากแผนปัจจุบนั ตรงทีว่ ่า จะมีหลักการ
ของ รุ ล้อม รัก ษา และบำรุง แพทย์แผนปัจจุบันจะเน้นเรื่องการกำจัดโรค บำบัดอาการ รวมถึงเรื่อง
การฟื้นฟู
แต่ในลักษณะของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ จะเน้นเรื่องของการบำรุงรักษาด้วย
ในแผนปัจจุบัน อะไรที่เป็นยาบำรุง จะต้องเสียเงิน แต่ถ้ารักษา ต่อให้แพงแค่ไหนเขาก็จ่ายให้
สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ทำไป มีความพยายามที่จะขับเคลื่อน
การแพทย์ทางเลือกให้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง โดยเน้นให้มีคำว่าการแพทย์แผนไทยที่ปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนูญราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ง คุณหมอเทวัญมีบทบาทมากในการผลัก ดันให้เกิดคำว่า
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในมาตราที่ 55 และเราได้
มีก ารเสนอแผนปฏิร ูป การแพทย์แผนไทยและระบบยาสมุนไพร เข้าไปในแผนปฏิร ูป แห่ง ชาติ 20 ปี
และเรื่องของการร่างกฎหมายล่าสุด คือร่างกฎหมายสมุนไพร ซึ่งประกาศใช้แล้ว โดยเน้นหนัก การปฏิรูป
3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร ด้านการแพทย์แผนไทย รวมถึงอุตสาหกรรมยาแผนไทย
ลักษณะของการดำเนินการเหล่านี้ กรมได้ใช้หลักการขับเคลื่อนผ่านนโยบาย อย่างที่บอกว่า Vision
ของผู้บริหาร รวมถึงการเมืองมีความสำคัญมากที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งประเทศ โดยเราได้มีมติในที่
ประชุมของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศออกไปว่า เราจะขับเคลื่อนการแพทย์บูรณาการให้เกิดขึ้นใน
โรงพยาบาลทั่วประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ OPD คู่ขนาน เราพยายามจะเน้นว่าให้เกิด OPD คู่ขนานทุกแห่ง
ที่ม ีท ั้ง แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน และแพทย์ท างเลือกอื่น ๆ ควบคู่ไปกับ การรัก ษาแผนปัจจุบัน
โดยการแพทย์แผนปัจจุบันจะปรึกษา (consult) ไปที่แพทย์แผนไทยหรือแผนจีน เพื่อดำเนินการบางอย่างที่
แพทย์แผนปัจจุบันทำไม่ได้ รวมทั้งกรณีที่เมื่อดูแล้ว โรคบางโรคอาจจะต้องใช้ก ารแพทย์แผนปัจ จุบัน
เป็นการทำงานร่วมกัน เราตั้งเป้าว่าจะให้ครบ 100% ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งผมคิดว่ามีเกือบทุกแห่ง
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีอนามัย เริ่มมีบทบาทตรงนี้เยอะขึ้นแล้ว
และเน้นหนักในเรื่องการใช้สมุนไพรและใช้ยาทางเลือกต่าง ๆ ทำให้เราสามารถจะขับเคลื่อนได้
เกือบถึงร้อยละ 20 ของยอดการใช้ยาทั้งหมดในโรงพยาบาล เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้มีการใช้แพทย์ทางเลือก
เพิ่มขึ้นเกือบทุกแห่ง ทำให้คนไข้สามารถเข้าถึงบริการได้ ลดค่าใช้จ่ายในการนำยาเข้าจากต่างประเทศ
ได้ด้วย ขณะเดียวกัน จะมีการขยายโรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยไปทั่วประเทศ
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เราได้มีการจัดหน่วยงานที่เป็นแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในทุก ๆ ระดับ ไม่ว่าจะเป็น
ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ระดับโรงพยาบาล ระดับอำเภอ ตำบล ไปจนกระทั่งถึงหมู่บ้าน ระดับหมู่บ้าน
เรามีเรื่องของการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ประจำตำบลด้วย
ในโครงสร้างที่มีอยู่ เราได้กำหนดบทบาทหน้าที่และอัตรากำลัง ทำให้แพทย์ทางเลือกทั้งหมด
ที่จบมา มีที่ยืนในสังคม มีงานทำ และรู้ว่าบทบาทตัวเองจะต้องทำอย่างไร เน้นในเรื่องการดูแลภายใน
Primary Care การดูแลระยะสุดท้าย รวมทั้งการไปเสริมกำลังให้กับแผนแผนปัจจุบันที่ทำไม่ได้ ในการออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และพัฒนาเรื่องการนวดไทยในทุกโรงพยาบาล สร้างมาตรฐาน และให้แพทย์แผนไทย
ออกไปอยู่กับชุมชน ทำให้แพทย์แผนไทยมีงานทำ
ในระดับมหาวิทยาลัย เราพยายามจะเน้นเรื่องการสร้างเครือข่ายร่วมกัน มีการพัฒนางาน ให้เป็น
ทีมงานที่มีคุณภาพ และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกไป
ส่วนเรื่องการศึกษาหลังปริญญา ขณะนี้มีการกำหนดหลักสูตรใหม่แพทย์แผนไทย 6 ปี ได้ทำงาน
เทียบเคียงกับแพทย์แผนปัจจุบัน ในอนาคตเราคิดว่า สิ่งที่เราอยากจะเห็นคือ ให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเอง
ให้มากขึ้น เน้นในเรื่องการวิจัย ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ รวมทั้งการให้แพทย์แผนไทยคงอยู่คู่กับคน
ไทยตลอดไป
รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น
เรื่องการแพทย์บูรณาการเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมาย และเป็นโอกาสที่สำคัญ หมอแต่ละท่าน
น่าจะมีโอกาสเลือกการเข้าสู่การรักษาของตัวเองให้มากขึ้น

ความจริงแล้วเรื่องการรักษาในมนุษย์มีมายาวนานมากเป็นหมื่นปี แต่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ได้
อาจจะย้อนหลังไปก่อนคริสต์ศักราชสัก 3 - 4 พันปี ชื่อที่เห็นต่อหน้าทั้งหลาย 11 รายชื่อ จริง ๆ มีมากกว่า
นี้ เป็นชื่อของแพทย์ก็ดี ชื่อของตำราการแพทย์ที่ถูกกล่าวถึงในอดีตยาวนานมาก ไม่ว่าจะเป็น “หวงตี้เน่
ยจิง” การแพทย์แผนจีนคงจะทราบดี เรื่องของ Papyrus การบันทึกการรักษาไว้บนกระดาษต่าง ๆ เรื่อง
ของ Edwin Smith Papyrus, Ebers Papyrus, Kahun Papyrus รายการที่ 5 เป็นของอินเดีย Sushruta
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Samhita เขาเป็นคนหนึ่งที่ม ีชื่อเสียงมากในอดีตกาล Hippocrates พวกเราคงเคยได้ยินชื่อ Aristotle
เป็นที่รู้จักกันอย่างดี Herophilos, Erasistratus, ฮัวโต๋ และ Galen
หวงตี้เน่ยจิง ท่านเป็นคนที่มีความรู้เรื่องศาสตร์การแพทย์มากทั้งที่เป็นจักรพรรดิ และพยายามทำ
ให้การแพทย์แผนจีนเติบโตมาตั้งแต่ยุค 2,300 ปีก่อนคริสตกาล และมีคัมภีร์เรียกว่าคัมภีร์เน่ยจิงซึ่งสืบทอด
มาจนถึงปัจจุบัน เป็นทฤษฎีการแพทย์พื้นฐานที่ยั่งยืนมาก
เมื่อ 600 ปีก่อนคริสตกาล มีการบันทึกในประวัติศาสตร์ของ Edwin Smith Papyrus เป็นบันทึก
ของชาวอียิปต์โบราณ มีเรื่องการรักษา การวินิจฉัย และบันทึกโรคภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นแล้ว มีการใช้น้ำผึ้งใน
การห้ามเลือด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนานมากหลายพันปี คงเป็นลักษณะของภูมิปัญญาจากการทดลอง เห็น
เลือดออก ลองเอาน้ำผึ้งเหนียว ๆ โปะเข้าไป ก็หยุดได้จริง เลยเป็นศาสตร์ต่อมา
เช่นเดียวกับบันทึกคนอื่น ๆ ที่เ ป็นบันทึกทางการแพทย์ มีก ารใช้น้ำผึ้งผสมกับอินทผาลัมซึ่ง
แพร่หลายในประเทศอาหรับ ปัจจุบันประเทศไทยปลูกอินทผาลัมเยอะมาก สามารถจะเอามาผสม ชุบพัน
ผ้าแล้วแหย่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการตกเลือด
ประมาณพันปีก่อนคริส ตกาล Sushruta Samhita เป็นผู้เ ขียนคัม ภีร ์ก ารแพทย์ ชาวอิ น เดี ย
เป็นบิดาแห่งการผ่าตัด ใครจะไปเชื่อว่าพันปีก่อนคริสตกาลมีการผ่าตัด เขามีการผ่าตัดต้อกระจก เสริมจมูก
แสดงว่ า คนโบราณมองเรื ่อ งความสวยความงาม การตกแต่ ง อวั ย วะเพศ การตั ด ขาตั ด แขนต่ า ง ๆ
เป็นการบูรณาการอย่างหนึ่งในด้านการแพทย์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันตกมานานแล้ว
400 ปีก่อนคริสตกาล Hippocrates ถือว่าเป็นบิดาแห่งการแพทย์แผนตะวันตก เป็นคนเขียนเรื่อง
จรรยาบรรณและกฎปฏิบัติของการแพทย์ ซึ่งความจริงสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน หลายประเทศก่อนจะเข้า
เรียนแพทย์ยังต้องไปปฏิญาณ Hippocrates Oath ถือว่าเป็นข้อเขียนที่ยังใช้ได้ดีให้การสั่งสอนให้เป็นคนมี
ความรู้และคุณธรรม
322 ปีก่อนคริสตกาล Aristotle เริ่มบันทึกเรื่องกายวิภาคศาสตร์ เรื่องศึกษาว่าร่างกายของมนุษย์
มีอะไร เริ่มใช้การอธิบายโดยพื้นฐาน 4 เรื่องของอารมณ์ 4 ธาตุ 4 ดินน้ำลมไฟ ความร้อนความเย็น จิตกับ
กาย เรื่องของความคิด
280 ก่อนคริสตกาล Hirophilos เป็นนักกายวิภาคศาสตร์คนแรกของโลก เริ่มมีการผ่าตัดอย่าง
จริงจัง มีการศึกษาเรื่องของหลอดเลือด มีการศึกษาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดดำและเลือดแดง การ
ทำงานของตับ หัวใจ สมอง
250-310 ปีก่อนคริสต์ศักราช Erasistratus พบว่าหัวใจเต้นได้เอง ทำให้เกิดการไหลเวียนของ
เลือดได้ และเป็นคนแรกที่ตั้งชื่อ ลิ้นหัวใจ และรู้ว่ากล้ามเนื้อที่หดตัว ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย
รวมทั้งเรื่องของเลือดถูกสร้างขึ้นมาจากตับ ไหลเวียนไปสูส่ ่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และมีอากาศจากปอดเป็น
ตัวช่วยฟอกเลือดให้สะอาด ทำให้ร่างกายของเราอยู่ได้
ประมาณ 100 ปีก่อนคริสตกาล หมอฮัวโต๋ จากภาพเขากำลังผ่าตัดเอายาพิษจากลูกธนูออกจาก
แขนของกวนอู นี่คือภาพประวัติศาสตร์ สวยงามมาก สมัยนั้นเริ่มมีการใช้กัญ ชา mafeisan คือกัญ ชา
ถูกเอามาใช้ในการบำบัดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น ทำให้คนไข้ไม่รู้สึกหรือเจ็บน้อยที่สุดในขณะกำลังผ่าตัด
มันเป็นศาสตร์ที่มีมาอย่างยาวนาน การฝังเข็ม ทำอย่างไรให้คนไข้หายจากการเจ็บปวด เป็นเรื่องการบูรณา
การทางการแพทย์ทั้งนั้น
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รวมถึงศาสตร์ฝังเข็ม จูเลียส ซีซาร์ เป็นคนแรกที่คลอดด้วยวิธีที่เรียกว่า Caesarian Section
ผ่าตัดเอาเด็กออกจากท้องของคุณแม่ ในกรณีที่ไม่สามารถคลอดได้ปกติ ซึ่งเด็กที่ไม่ค่อยปกติ เช่น หัวไม่ลง
เด็กขวาง มีโอกาสเสียชีวิตมาก รกพันคอ Caesarian Section เกิดขึ้นตั้งแต่พันปีมาแล้ว
และคนสุดท้าย Galen เป็นคนที่ม ีอิท ธิพลต่อการแพทย์และตะวันตกมาก เป็นแพทย์ป ระจำ
พระองค์ของจักรพรรดิโรมัน และเป็นคนเขียนเอกสารทางการแพทย์มากกว่า 130 ชิ้น ศึกษาเรื่องระบบ
การศึกษาการไหลเวียนของเลือดอย่างละเอียด ศึกษาการทำงานของตับ ของไตอย่างละเอียด
สุดท้ายนี้ ขอยกพระราชดำรัสที่รัชกาลที่ 5 ท่านกล่าวว่า “ขอเตือนไว้ว่า หมอฝรั่งนั้นดีจริง แต่ควร
ให้ยาไทยสูญหายไปหรือไม่ หมอไทยควรจะไม่ให้มีต่อไปภายหน้า หรือควรมีไว้บ้าง ถ้าว่าโดยส่วนตัว ฉันเอง
สมัครที่จะกินยาไทย จะวางใจหรืออุ่นใจในหมอไทยมาก ถ้าหมอไทยจะไปรักษาหมอฝรั่งหมด ก็ดูจะเยือก
เย็นเกินไป เป็นแต่ว่าเป็นความคิดของคนของเก่าอย่างฉัน” ท่านฝากไว้ให้คิด น่าคิด การที่การแพทย์แผน
ไทยกลับมาเฟื่องฟูเป็นเรื่องที่ดี
ทุกยุคทุกสมัยมีเรื่องของการแพทย์เจริญก้าวหน้าขึ้น โดยเฉพาะในยุครัชกาลที่ 9 การแพทย์เจริญ
มาก ทัดเทียมอารยประเทศ มีการรักษาทุกชนิด ทุกรูปแบบ และการแพทย์แบบบูรณาการเริ่มกลับมาแล้ว
ในอดีต การแพทย์บูรณาการเกิดจากการเคลื่อนย้ายของประชากร จากสงครามข้ามประเทศ
จากการค้าขาย ผมว่าเส้นทางสายไหมเป็นอันที่ส ำคัญที่ทำให้ศาสตร์วิชาการต่าง ๆ รวมทั้งการแพทย์
เคลื่อนย้ายจากเอเชียไปอยู่ยุโรปมากขึ้น จากซีอานไปถึงเวนิส
โดยการแพทย์ทางเลือกไม่ได้ม ีเฉพาะโบราณ แต่ยัง มีส ่วนที่ Advance ที่เ รียกว่า Anti-aging
Medicine
พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน
อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คำจำกั ด ความของ Integrative Medicine กั บ Complementary Medicine ไม่ เ หมื อ นกั น
Integrative Medicine กับ Alternative Medicine ก็ไม่เหมือนกัน หรือ Holistic Medicine เข้าใจว่าเป็น
การ Rebranding ซึ่งไม่ใช่ เพราะ Holistic Medicine คือการดูแลแบบองค์รวม ดูคนไข้แบบทั้งหมด
กฎหมายของอเมริกา เขาแยกกันชัดเจนระหว่าง Alternative กับ Conventional Medicine ที่
เป็นอย่างนั้นเพราะในอเมริกามีระบบฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันเยอะมาก หมอแผนปัจจุบันเขากลัวว่าไป
รับยาทางการแพทย์ทางเลือกมา แล้วคนไข้มีปัญหาสุขภาพมา เขาจะไปดูแลต่ออย่างไร รั บผิดชอบต่อ
อย่างไร จะกลับมาฟ้องร้องเขาหรือเปล่า ประเด็นไม่ใช่เรื่องการดูแลให้คนไข้หาย แต่เป็นเรื่องการประกันภัย
เรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเยอะ
หน่ ว ยงาน NCCIH National Center ของ CAM เดิ ม มี ช ื ่ อ ว่ า เป็ น Office of Alternative
Medicine (OAM) มีห น้าที่ทำงานวิจัยให้เป็น Evidence-Based ตัวอย่างเรื่องการนวด มีง านวิ จัยช่วย
สนับสนุนหลายเรื่อง ทั้ง เรื่องระบบทางเดินอาหาร แก้ปวด คลายเครียด งานวิจัยเรื่องการนวดมีเยอะมาก
โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นมะเร็ง ซึ่งมักจะมีภาวะจิตตกซึมเศร้า เมื่อกลุ่มคนไข้มะเร็งที่ได้รั บการนวด พบว่า
ผู้ป่วยมีความสุขมากขึ้น ฮอร์โมน Serotonin เพิ่มขึ้น Cortisol วัดได้แบบการแพทย์แผนปัจจุบัน
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หน่วยงาน NCCIH ทำวิจัยเรื่องการนวดกับความปวดออกมาหลายชิ้นที่พบว่า การนวดช่วยลด
ความปวดได้ดีเท่ากับการใช้ยา แต่ไม่มีผลข้างเคียงจากยา ใน American Massage Therapy Association
เขียนบอกไว้ว่า เข้าไปถามคนมานวดว่า ใครแนะนำมานวด พบว่าเป็นแพทย์แนะนำ 56% แสดงให้เห็นว่า
ตอนนี้หมอเริ่มเปิดรับว่าตรงนี้เป็น Alternative Medicine อย่างหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมหรือ Integrated
กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้
ย้อนกลับมาดูประวัติของการแพทย์ทางเลือก โบราณมาตั้งแต่ 3-4 พันปี มีนักปราชญ์เขียนไว้ว่า
Alternative Medicine คือ Original Medicine เป็นต้นกำเนิดของวิชาทางการแพทย์ซึ่งใช้มาเป็น พันปี
หรืออาจจะหมื่นปีที่แล้ว
ย้อนกลับไปในยุค Hippocrates บิดาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงประมาณ 2,400 ปีที่
แล้ว เขาเขียนไว้ชัดเจนว่า ร่างกายของเราเป็น The best Healer ร่างกายของเราซ่อมตัวเองได้ดี เป็น
ความสามารถพิเศษและเราสามารถช่วยซ่อมเสริมด้วยการใช้ Food as Medicine ให้อาหารเป็นยา แต่ถ้า
โรงพยาบาลจ่ายอาหารเป็นยา ก็คิดเงินคนไข้ไม่ได้ ปัจจุบัน ผู้ป่วยเลยต้องใช้ยาเป็นอาหาร
อีก ท่านหนึ่ง คือ Voltaire เป็นปราชญ์ของฝรั่ง เศสเมื่ อประมาณ 400 ปีท ี่แล้ว เป็นนัก เขียน
นักปรัชญา เขียนไว้ว่า The Art of Medicine หมอมีหน้าที่ Amusing คนไข้รู้สึกเพลิดเพลินในระหว่างที่รอ
ให้ร่างกายคนไข้ซ่อมแซมตัวเอง หน้าที่หมอคือเป็น Entertainer ไม่ใช่รักษา เพราะร่างกายซ่อมตัวเองได้
อีกท่านหนึ่งคือ William Osler บอกไว้เลยว่า หน้าที่แรกของหมอ คือสอนคนไข้ไม่ให้กินยา (not
to take medicine) แล้วเขาบอกว่าใครก็ตามที่กินยา ควรจะต้องฟื้นตัวเองจาก 2 อย่างคือ Recover
จากโรค และ Recover จากผลข้างเคียงของยาด้วย จริง ๆ แล้วไม่มีใครอยากให้ก ินยา ปราชญ์โบราณ
ทั้งหลายไม่มีใครบอกว่าควรจะกินยา และหมอที่ดีในการรักษาโรค คือรักษาคนไข้ ไม่ใช่รักษาโรคอย่างเดียว
เรามาเรียน Alternative Medicine เรามาเรียนการแพทย์ทางเลือก เพราะเราคิดนอกกรอบเป็น
เรารู้ว่าจะเอาอะไรมาเป็นตัวเสริม นอกเหนือจากเจาะเลือด เห็นผลเลือดอย่างไร แล้วจ่ายยาอย่างนั้น
หมอที่ดีที่สุดจะจ่ายยาน้อยที่สุด
Conventional Medicine คือการแพทย์แบบฝรั่ง ใช้ยาซึ่งเป็นสารเคมี สิ่งแปลกปลอมที่ไม่เคยมี
ในโลกมนุษย์ เพื่อที่เขาจะได้จดลิขสิทธิ์ ในขณะที่ถ้าเป็น Alternative หรือ Integrative Medicine เราใช้
สารธรรมชาติ เราจดลิขสิทธิ์ไม่ได้ นี่คือคอขวดที่ทำให้หมอทั้งหลาย ไม่มีองค์ความรู้เรื่องของอาหารเสริม
ยา หรือวิธีการรักษาแบบการแพทย์ทางเลือก เนื่องจากการแพทย์ทางเลือกใช้สารธรรมชาติ ไม่มีใครจด
ลิขสิทธิ์วิตามินซีได้
ยกตัวอย่างช่วง COVID-19 เมื่อค้นข้อมูลพบว่า CDC ที่อเมริกา สรุปออกมาว่าตั้งแต่ปี 2004-2019
ตั้งแต่เริ่มมีการสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนหวัดทุกปี ๆ ในปี 2004 กันได้แค่ 10% ใน 15 ปีกันได้สูงสุดแค่ 60%
อีก 3 ปี กันได้เกิน 50 แต่ไม่ถึง 60% ที่เหลืออีก 11 ปี กันไม่ถึง 50% สรุปว่าฉีดวัคซีนป้องกันหวัดในแต่ละ
ปี สามารถป้องกันโรคได้เฉลี่ย 40% แต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่ปี 1990 มีงานวิจัยในอาสาสมัครวัยรุ่นหนุ่มสาวอายุ
18-30 ปี โดยให้ วิตามินซี 1,000 มก. วัน ละ 3 ครั้ง (คนอเมริกัน น้ำหนักมากจึงให้ เช้า กลางวัน เย็น)
มีรายงานต่อมาโดยตีพิมพ์เอกสารใน PubMed วารสารทางการแพทย์ ปี 1999 พบว่ากลุ่มที่กินวิตามินซี
เป็นหวัดน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่กินวิตามินซี 85% ซึ่งมากกว่าวัคซีน
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ยาแผนปัจจุบันบางทีรักษาแค่กดอาการ หรือแก้ผลทางห้องปฏิบัติการให้ดีขึ้น เช่น เจาะเลือดพบว่า
คอเลสเตอรอลสู ง ขึ ้ น จึ ง จ่ า ยยาลดคอเลสเตอรอล โดยไม่ ค ิ ด ว่ า คอเลสเตอรอลขึ ้ น เพราะอะไร
คอเลสเตอรอลเป็นสารไขมันธรรมชาติที่ร่างกายสร้างเอง ถ้าสูงขึ้นแสดงว่าร่างกายเครียดใช่หรือไม่ เพราะ
คอเลสเตอรอลเป็นสารต้นกำเนิด Cortisol หรือวัยทองไม่มีฮอร์โมน ร่างกายจึงกระตุ้นให้ สร้างเพิ่ม ขึ้น
คอเลสเตอรอลเป็นสารกระตุ้นฮอร์โมนเพศ พอคอเลสเตอรอลขึ้น ไปสวดมนต์ นั่งสมาธิ บางครั้งก็ล ด
คอเลสเตอรอลได้ เพราะไปลดความเครียด ร่างกายก็ไม่สร้างคอเลสเตอรอล แต่ แพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้คิด
แบบนี้ จึงจ่ายยาอย่างเดียว แล้วพอจ่ายยาเสร็จ ผลข้างเคียงจากยาก็เพิ่มขึ้น ซึ่งพบมากในคนไข้สูงอายุ
เพราะปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยเป็นพาร์กินสัน ผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสันต้องเคยยาที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท ไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยาคลายเครียด ยาพวกนี้จะทำให้มีข้อแทรกซ้อน
ตามมา คือทำให้เป็นโรคพาร์กินสัน และระบบประสาททำงานผิดปกติ
เวลาเรียนแพทย์ที่ต่างประเทศ ต้อ งไปสาบานกับ Hippocrates ข้อแรกเลยคือ Do no Harm
การแพทย์แผนปัจจุบันจ่ายยาคือฆ่าคนไข้ มีคำว่า Iatrogenic คือ ข้อแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาทาง
การแพทย์แผนปัจจุบัน และให้ยาไปแบบนี้ บริษัทยา Win หมอกับโรงพยาบาล Win แต่คนไข้ Lost เราใช้
Integrative หรือ Alternative ดีกว่า
ปี 2010 ดร. Starfield รายงานไว้เลยว่า ปีนั้นคนตายจากภาวะ Iatrogenic 250,000 คน บอกเลย
ว่าไม่ได้ Medical Error Iatrogenic เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของคนอเมริกัน ไม่รวม Alternative ไม่มี
ใครกินวิตามิ นแล้ ว ตาย กินแต่ยาแผนปัจ จุบ ั นแล้ ว ตาย งานวิจ ัย พบว่าปัจ จุบ ัน คนอเมริก ัน 38.3%
ใช้ Alternative Medicine อย่างใดอย่างหนึ่ง เทรนด์มาจากผู้บริโภค จะเห็นได้ว่าใช้ Integrative เยอะขึ้น
แต่ข่าวร้ายคือนโยบายยังไม่มีการเชื่อมโยง นโยบายในกระทรวงอาจจะมาแล้ว แต่จริง ๆ แล้วต้องไปเริ่ม
ตั้ง แต่นัก ศึก ษาแพทย์ พอนัก ศึก ษาแพทย์ จ บออกมาแล้วจะได้ม ีควารู้และความคุ้นเคย ไม่ พูดว่า No
Evidence-Based งานวิจัยที่น่าสนใจบอกว่าคนไข้หลังจากรู้ตัวว่าเป็นมะเร็ง หันมาใช้ Alternative มากขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องของอาหารเสริม ใช้ชาเขียว ใช้ขิง ใช้ขมิ้นเยอะ เพราะเขารู้ว่าถ้าใช้ยา หรือฉายแสง จะตาย
เยอะ แต่ถ้าใช้ Alternative จะไม่ตาย
สุดท้ายดู Global Trend ทางด้าน Wellness เรื่องของ Wellness รวมถึง เรื่อง Alternative
Medicine เรื่องของ Beauty, Prevention, Wellness Tourism เรื่องการออกกำลังกาย
2013 ทั่วโลกมีธุรกิจเกี่ยวกับ Wellness 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ พอปี 2015 เติบโตเป็น 3.75 ล้าน
ล้านดอลลาร์ ปี 2017 เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ ต้องบอกว่าในจำนวนโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมด เรื่อง
ของ Wellness เป็นครึ่งหนึ่ง การรักษาอีกครึ่งหนึ่ง อนาคต Wellness จะเพิ่มขึ้น คือการดูแลรักษาตัวเอง
ให้มีสุขภาพดีจะเพิ่มขึ้น คือคนฉลาดมากขึ้น รู้จักที่จะป้องกันก่อนการเกิดโรค ถ้าโรงพยาบาลไหนที่ไม่
Implement Alternative Medicine เข้าไปเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ในอนาคตโรงพยาบาลนั้นจะตก
เทรนด์ เพราะคนจะไม่ป่วย คนจะสุขภาพดี
Wellness Tourism ตัวเลขสูงมากในแถบเอเชีย แต่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยหัวละ 500 ดอลลาร์ ยุโรปเฉลีย่
หัวละ 1,000 ดอลลาร์ อเมริกาเกิน 1,000 ดอลลาร์ ประเทศเรามีคนมาเที่ยวเยอะ Proactive คือกันก่อน
การเกิดโรค จะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ในอนาคต
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตอนนี ้ เ รารู้ แ ล้ ว ว่ า สถานการณ์ ป ั จ จุบ ั น เป็ น Burden of Disease ถ้ า เราดู ข ้ อ มู ล กระทรวง
สาธารณสุข 80% เป็น Behavior Related Disease แปลว่าวิถีชีวิตของเรามีผลต่อสุขภาพต่อ Health
ต่อ Wellness เรื่องนี้เป็นความจริง มีหลักฐานยืนยันออกมาแล้วที่อเมริกา ตอนนี้หลอดเลือดหัวใจตีบ
ส่งรักษา 10-20 ครั้ง เพราะว่าเบิกได้และประกันจ่าย แต่จริง ๆ แล้วมีหลักฐานชัดเจนว่า มันไม่ Prevent
Next Episode และจะเกิดซ้ำแน่นอน แต่ม ีก ารทำ Life Modification ว่าพวกนี้เกิดจากการคุมอาหาร
การออกกำลังกาย และ Mental Care พิสูจน์แล้วว่าป้องกัน Next Episode ของ Heart Attack ได้ แต่เมื่อ
เรื่องนี้เข้าสภาที่อเมริกา บริษัทยาและเครื่องมือ แพทย์ไม่พอใจมาก เพราะเสียผลประโยชน์ คือ Stent
เบิกเป็น 1,000 ดอลลาร์ต่อครั้ง แต่ Life Modification 2 ปี ใช้เงินน้อยมาก
เราไปมีศูนย์โยคะในชุมชน มีศูนย์ออกกำลังกาย มีการทำสมาธิ ปรากฏว่าคนดีขึ้น แล้วอเมริกาเสพ
ยาจนกระทั่งติด ตอนนี้คนอเมริกา Suffer จากผลข้างเคียง Antidepressants ซึ่งแก้ไม่ได้เพราะเขาเสพมา
20-30 ปีเยอะมาก สุดท้ายหลาย ๆ คนที่ออกได้ เพราะ Life Modification ไม่ต้องไปกินยา เพราะไปหา
หมอที ไ รเขาก็ จ ่ า ยยาเดิ ม RM ตลอด ปรากฏว่ า มี บ างคนยอมหลุ ด จากวงโคจร แล้ ว ลองใช้ Life
Modification โจทย์หนึ่งที่เราอาจจะจะช่วยกันรณรงค์ ทั้งระดับวิถีชีวิตซึ่งมีประโยชน์มาก Wellness
จะช่วยอะไรได้บ้าง Exercise, Healthy Nutrition และ Mental Care
Medicine จะต้องมาดูพูดเรื่อง Prevention เรื่องส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น เพราะตราบใดที่เราใช้ยา
ผ่าตัด ฉายแสง มันมี Profit แฝงอยู่เป็น Subplot เราจะสนใจเรื่อง Wellness จริง ๆ ต้องเอาวิถีชีวิตเข้ามา
เกี่ยว และวิถีชีวิตตอบโจทย์ โดย Integrative Medicine แต่เป็นคำที่ผมพูดแล้ววงการแพทย์จะตั้งการ์ด
ขึ้นมาทันที เพราะจะถูกรุกราน แต่ถ้าพูดถึง Life Modification ชาวบ้านจะเห็นพ้องกับเรา สุดท้ายถ้าเรา
ทำให้ป ระชาชนต้อ งการได้ ว่าวงการแพทย์ของเราตอบโจทย์เ รื่องนี้ให้เ ขาด้วย เขาจะต้องมี Share
Decision Making ยุคนี้เ ราไม่ได้เ ป็นหมอ Decision Making Head ตอนนี้ เรากำลัง สนับ สนุน Share
Decision Making ถ้าเรา Empower ประชาชนให้เขาต้องการสิ่งเหล่านี้ คิดว่าอนาคตของเราจะมี เพราะ
ต้นทุนแพทย์แผนไทยมีดีอยู่แล้ว แต่เรายังขายไม่ออก ยังทำการตลาดไม่ดี ผมคิดว่าถ้าเ ราเริ่มใช้ภาษา
Evidence-Based เอาวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องสมุนไพร เพื่อจะหา Active Ingredient ต่าง ๆ หมอที่
อับจนหนทางในการใช้ Modern Medicine สุดท้ายเขาจะเริ่มมาพึ่งพา เข้าวิธีเดียวกับ Palliative Care
ที่ผมเล่าให้ฟัง พอเขาไปไหนไม่ได้ ก็ต้องหาทางออกให้เขา Alternative, Integrative เป็นวิธีที่ธรรมชาติ
ที่สุด มนุษย์เรามี Healing Power และศักยภาพในการเยียวยาตัวเองอยู่แล้ว Medicine มาเทคโอเวอร์ไม่กี่
ร้อยปีมานี้เอง แต่จริง ๆ เราเยียวยากันเองมาตั้งนานแล้ว Original Medicine น่าจะทำให้ดีขึ้น เพียงแต่
ข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องดั้ง เดิม คือเราไปใช้ภาษาแปลก ๆ ซึ่ง หมอจะไม่ส ื่อ ต้องมีนุ่ง ขาวห่ ม ขาว
มีโปรโตคอลต่าง ๆ มากมาย เขาฟังแล้วอาจจะปฏิเสธอย่างรวดเร็ว ผมคิดว่าเราต้องค่อย ๆ ให้แนวคิด และ
เราเองเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่ างดี ต้องขายผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้ เพราะผลิตภัณฑ์ที่เราขายคือ
Wellness ใคร ๆ ก็อยากได้ ถ้าเรายังขาย Wellness สู้ขายบุหรี่ เหล้าไม่ได้ ต้องโทษคนขาย อย่าไปโทษ
ผลิตภัณฑ์
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ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราชฎร์ประชาชื่น
มนุษย์เราหนีไม่พ้น 4 อย่าง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เลือกเกิดไม่ได้ เลือกแต่ยาก แก่ช้านิดหนึ่งอาจจะได้
เลือกเจ็บแต่คงไม่มีใครอยากเลือก อาจารย์พักตร์พิไลพูดถึงเรื่องอาหารการกิน อากาศ ออกกำลังกาย
แต่เมื่อเจ็บแล้ว ควรจะมีโอกาสในเรื่องการเลือกการรักษา ผมคิดว่าเรื่องของ Alternative Medicine หรือ
บริการทางการแพทย์ในปัจจุบัน เป็นองค์ความรู้ที่มากขึ้น ๆ เมื่อก่อนเราถูกปิดกั้นองค์ความรู้ แต่สมัยนี้ไม่ใช่
แล้ว ประชาชนจำนวนมากรู้เรื่องการแพทย์ดีเหลือเกิน ไม่ว่าการแพทย์ปัจจุบันหรือการแพทย์โบราณ ถ้ามี
คนเข้าไปชี้แนะสักนิด เชื่อว่าโอกาสของคนทั่วไปที่เลือกการรักษาจะมีมากขึ้นและมากขึ้น ถ้าเรามีตัวอย่าง
และพิสูจน์ให้เห็นว่า Alternative Medicine เป็นสิ่งที่ดีแน่นอน และถ้าเกิดเลือกแล้วไม่ดี จะต้องเสียชีวิต
ไป ก็ขอให้เป็น Good Death อย่างที่อาจารย์สกลว่าตายอย่างมีความสุข
นพ.เทวัญ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ส่วนของอาจารย์ธวัชชัยถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์ เมื่อครู่อาจารย์พักตร์พิไลพูดแล้วว่า นักเรียน
แพทย์ช่วงหลังเริ่มรู้เรื่องตรงนี้ เด็กยุคใหม่ที่ผมไปเห็น หมอยุคใหม่เขาใช้ Google แล้วเขาค้น Paper
เร็วมาก เขารู้เร็ว แต่ปัญหาของเราคือเฉพาะด้าน เรียกว่าฉลาดลึกแต่โง่กว้าง เราจะขยายมุมมองให้ฉลาด
กว้างและฉลาดลึกด้วยในการดูแลคนไข้ เรื่องของ Integrative Medicine จำเป็น ทุกวิชาชีพจำเป็น ไม่ใช่
ว่าเราจะเป็นพระเอกคนเดียว เรารู้จักการส่งต่อ
ในมุม มองของอาจารย์ที่ เคยเป็นทั้งผู้บริห ารกระทรวงสาธารณสุข และปัจ จุบันเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาและเป็นอาจารย์โรงเรียนแพทย์คนหนึ่ง อาจารย์มีมุมมองอย่างไรว่าเราจะเปลีย่ นให้โรงพยาบาล
ทั้งประเทศหันมาสนใจเรื่องนี้และทำอย่างจริงจังได้อย่างไร เพราะเมื่อก่อนอาจารย์ทำเรื่องสมาธิกระจายไป
ทั่วประเทศ โรงพยาบาลทำหมดแล้ว บางโรงพยาบาลให้คนไข้ที่อยู่ผู้ป่วยมะเร็ง มีโอกาสตักบาตรในวอร์ด
เลย
รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม
คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ประเทศไทยสอนให้แพทย์เป็น Specialist มากกว่า Generalist เพราะฉะนั้นเขาจะรู้ลึกและแคบ
ในส่วนที่เขาควรรู้แต่เขากลับไม่รู้ แล้วพื้นฐานที่เราถูกสอนมาตั้ง แต่ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ ในเรื่อง
Pathology เมื่อกลับมาศึกษาดู จะรู้ว่าในทุกครั้งที่เราเจ็บป่วย มีการสูญเสีย มีการบาดเจ็บ และมีการ
ซ่อมแซม และในธรรมชาติมีการซ่อมแซมตั วเองอย่างที่ว่า ถ้ายังไม่หายแสดงว่ายังซ่อมไม่เสร็จ หลายเรื่อง
คือต้องรอเวลา แต่เรื่องที่เราจะช่วยเขาได้ คือทำอย่างไรถึงจะใช้การแพทย์ทางเลือกไปเสริมทำให้ซอื้ เวลาให้
หายอย่างสมบูรณ์แบบ

192

ถ้าเราเป็นคนไข้คนหนึ่ง เมื่อเจ็บป่วย คงต้องดิ้นรนแสวงหาเพื่อจะให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในการแพทย์แผนปัจจุบัน นอกจากเรารู้ลึกและแคบแล้ว ผมคิดว่าหมอคนหนึ่ง คนไข้คน
หนึ่งไม่ควรจะรักษาโดยหมอคนเดียว ควรจะได้ความเห็นที่สอง ความเห็นที่สาม เราจะได้ตัดสินใจถูก เพราะ
โรคเป็นของเรา ตัวเป็นของเรา เราต้องเป็นคนตัดสินใจ ภายใต้ความรู้ที่ถูกต้อง และเลือกในสิ่งที่คิดว่าจะมี
ประโยชน์ กับโรค กับร่างกายให้มากที่สุด และในการรักษาโรคโลกหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้แผน ๆ เดียว
ทุกวันนี้เรายังมองว่า ถ้าไขมันสูง กินยาลดไขมัน ความดันสูง กินยาลดความดัน ไปกินทำไม เรารู้อยู่แล้วว่า
ร่างกายต้องทำให้เป็นแบบนั้น เพื่อจะให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ แต่เรากลับไปสวนทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหวัด
เราเจอบ่อยมาก เป็นหวัดกินยาลดน้ำมูก น้ำมูกแห้ง ตัน หายใจไม่ออก ปอดบวมกิน ยาแก้ไอ กดอาการ
ไออีก เสมหะตกเข้าไปข้างใน เป็นหลายเรื่องหลายราวที่ผมถูกสอนจากโรงเรียนแพทย์ผิด ๆ มา สุดท้ายเรา
ก็เห็นว่ารักษาลูกตัวเองยังไม่หายเลย ทำให้เรารู้ว่า ไม่ใช่แล้ว สิ่งที่เราเรียนมา จะต้องมีบางอย่างที่เราไม่รู้
พอเราได้ดูแลคนไข้มาก ๆ ขึ้น เราก็พบว่าเป็นแบบนี้นี่เอง เราต้องมีหลากหลายวิธีการที่จะทำ
วันนี้ต้องเป็นสิ่งที่เรียกร้องจากคนไข้ จากประชาชน ในการสร้างกระแสการดูแลตัวเองการ ไม่ใช้ยา
เมื่อป่วย หรือใช้ Alternative Medicine เหมือนเด็กคนเมื่อครู่ที่บอกว่าฉันไม่เอาเข็มฉีดยา ฉันต้องการ
Alternative Medicine นี่เป็นเรื่องที่ประชาชนจะต้องเรียกร้อง
ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็ต้องมี Vision ในการปรับระบบการแพทย์ของประเทศไทยทั้งหมด
การที่เรามีกัญชาเพื่อการแพทย์ จะสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่บอกว่าเป็น Disruptive ที่ทำให้วงการสมุนไพร
กลับมายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิม ถ้าเรามีสมุนไพรที่ดีมีมาตรฐาน เพราะในสมุนไพรทั้งหมด ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
ใช้แล้วเห็นผลเลยคือกัญชา
ผมคิดว่าสุดท้าย แพทย์ไม่ว่าจะเป็นแผนใดก็ตาม ต้องหันกลับมาคิดถึงหลักการที่ถูกต้องในการ
เยี ย วยา ในการรั ก ษา โดยไม่ ป ิ ด กั ้ น ตั ว เอง หาความรู ้ ใ ห้ ม ากที ่ ส ุ ด ใช้ ห ลั ก การพื ้ น ฐานที ่ เ รี ยนมา
เอามาประยุกต์ใช้ และปรับกับสิ่งที่เป็นจริง
สุดท้ายผมอยากจะฝากว่า การแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์ทางหลักของชาติไทย ไม่ใช่การแพทย์
ทางเลือก
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เอกสารวิชาการหลัก (Position Paper)
การแพทย์บูรณาการ ทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ
นางสาวสุพินดา กิจทวี
กองการแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข

1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
1.1 ภาพรวมความสำคัญ
ด้วยความท้าทายด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 ทำให้ท ั่วโลกเกิดความสนใจ
ในการฟื้นฟูการแพทย์ดั้งเดิม และการแพทย์ผสมผสาน (T&CM) ทั้งนี้ การตรวจสอบแนวโน้มสุขภาพเป็น
หน้าที่หลักขององค์การอนามัยโลก (WHO) และเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนการสร้ างนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ ตามหลักฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีรายงานแสดงให้เห็นความคืบหน้าของการแพทย์
ดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสานจากทั่วโลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจากประเทศสมาชิก 179 ประเทศ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศต่าง ๆ กำลังตระหนักถึงบทบาทของการแพทย์ดั้งเดิม และการแพทย์
ผสมผสานในระบบสุขภาพระดับประเทศมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ภายในปี 2018 มีรัฐสมาชิก 98 ประเทศได้
พัฒนานโยบายระดับชาติเกี่ยวกับ การแพทย์ดั้งเดิม และการแพทย์ผสมผสาน , 109 ประเทศได้เปิดตัว
กฎหมายระดับชาติหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน และ 124 ประเทศได้
ดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับยาจากสมุนไพร และพบว่าประเทศที่ตั้งเป้าหมายที่จะรวมสิ่งที่ดีที่สุดของ
การแพทย์ดั้งเดิม และการแพทย์ผสมผสาน (T&CM) กับการแพทย์ทั่วไปนั้นจะทำได้ไม่ดีเพราะมี ความ
แตกต่างมากมายระหว่างทั้งสองระบบ แต่การมีพื้นที่ที่การแพทย์ทั้งสองมาบรรจบกันเพื่อช่ วยจัดการกับ
ความท้า ทายด้า นสุข ภาพนั้น จะเป็นเอกลักษณ์ข องการแพทย์ในศตวรรษที่ 21 : (World Health
Organization, 2019, p.5)
ในขณะที่แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical
Hub) (พ.ศ.2560 - 2569) มุ่งส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศ โดยใช้ศักยภาพความ
แข็ง แกร่ง ด้านระบบบริก ารสุขภาพของประเทศ ดึง ดูดนัก ท่องเที่ยวให้เ ดินทางเข้ามาเพื่อรับบริกา ร
จนสามารถสร้างรายได้เ ข้าสู่ป ระเทศ ซึ่ง พบว่าบริก ารที่ผ ู้ร ับ บริก ารแสวงหาใน Wellness Tourism
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของ Integrative Medicine : การแพทย์บูรณาการ (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,2559,หน้า 8)
การแพทย์บูรณาการ (Integrative Medicine) คือ การรวมกันของการปฏิบัติและวิธีการของ
การแพทย์ทางเลือกกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
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การแพทย์แผนปัจจุบ ัน (conventional medicine) คือ การแพทย์ท ี่ให้ก ารรัก ษาทางยา
การผ่าตัด รังสีรักษา ยาเคมีบำบัด และวิชาแพทย์สาขาต่าง ๆ โดยวิชาความรู้ด้านแพทยศาสตร์ และ
การพยาบาลเป็นวิชาความรู้ที่แพทย์ พยาบาล ต้องผ่านการเรียน การสอน การฝึกฝนจากโรงเรียนแพทย์
โรงเรียนพยาบาล เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ ตรวจสอบได้ มีแหล่งที่มาจากการศึกษาถูกต้อง
ตามหลักวิชาและหลักสถิติ มีการศึกษาวิจัย มีการเผยแพร่องค์ความรู้ และมีการรับรองจากองค์กร/สถาบัน
ต่าง ๆ ทั่วโลกว่าให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยได้จริง
การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือ ศาสตร์เพื่อการวินิจฉัย รักษาและป้องกัน
โรค นอกเหนือจากศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มของการแพทย์ทางเลือกเป็น 2 กลุ่มใหญ่
ดังนี้
1. Systematic หรือการแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบ ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับปริญญา
มีสมาคมหรือสภาวิชาชีพมาดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับยอมรับให้มีสถานะทางกฎหมายและระบบ
ประกันสุขภาพในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 2 กลุ่มดังนี้
1.1 Traditional Medicine หรื อ การแพทย์ป ระจำชาติห รื อการแพทย์ ดั้ ง เดิ ม ในแต่ล ะ
ประเทศ เช่น การแพทย์แผนจีน อายุรเวช การแพทย์โฮมีโฮพาธีย์ เป็นต้น
1.2 Nontraditional Medicine หรือการแพทย์ทางเลือก ที่มีการต่อยอดและพัฒนาต่อยอด
มาจากการแพทย์ดั้ ง เดิม ของหลาย ๆ ชาติ มาผสมผสานกับ ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ เช่น
ธรรมชาติบำบัด (Naturophathy) ออสทีโอพาธีย์ (Osteopathy) เป็นต้น
2. Nonsystematic หรือ การแพทย์ทางเลือกที่ไม่จัดระบบ อาจเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิค การ
บำบัดของการแพทย์ทางเลือกที่เป็นระบบแล้ว หรืออาจจะเป็นศาสตร์เพียงลำพัง ยังไม่มีสภาวิชาชีพหรือ
สมาคมวิชาชีพเป็นการเฉพาะ และไม่ถูกจัดให้อยู่ในการศึกษาระดับปริญญา
2.1 Folk medicine หรือ การแพทย์พื้นบ้าน ซึ่งยังถึงระดับที่จะเป็นการแพทย์ประจำชาติ
แต่อยู่ในชุมชนหรือพื้นที่ มีระบบการสืบทอดองค์ความรู้จากครูสู่ศิษย์ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชุมชนใน
แต่ละท้องที่ไม่จัดเป็นวิชาชีพ
2.2 Mind-body intervention เป็นการกระทำต่อตนเองโดยคำแนะนำของผู้รู้หรือครู ส่งผล
ให้มีสุขภาพ ที่ดีขึ้น เช่น โยคะ การฝึกพลังลมปราณ หรือชี่กง สมาธิบำบัด การสวดมนต์บำบัด เป็นต้น
2.3 Biologically Base therapy โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย ทั้งอาหาร
เสริม วิตามินเกลือแร่ต่าง ๆ สมุนไพร เซลล์บำบัด ชีวโมเลกุล คีเลชั่นบำบัด ซึ่งใช้กันแพร่หลายทั่วโลก
2.4 Manipulative therapy เป็นหัตถการต่าง ๆ เช่นการนวด การดัด การดึง การจัดกระดูก
Reflexology หรือการฝังเข็มแบบต่าง ๆ เป็นต้น
2.5 Energy therapy เป็นการใช้พลังงานมาช่วยในการบำบัดด้านสุขภาพ ซึ่ง ยังสามารถ
แบ่งได้ 2 กลุ่มย่อย ดังนี้
2.5.1 Bฺ iological Energy หมายถึง พลังงานบำบัดที่อาศัยสิ่งมีชีวิตในการบำบัด
1) Internal Energy พลังบำบัดที่ปล่อยออกมาจากสิ่งมีชีวิตเข้าบำบัดผู้ป่วยโดยตรง
เช่นส่งกำลังภายในเข้าไปบำบัดอาการเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าการบำบัดแบบนี้ จะได้ผลทุก
ครั้งเสมอไปหรือไม่ และใครสามารถทำการบำบัดแบบนี้ได้
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2) External Energy การบำบัดโดยอาศัยพลังานจากภายนอกต่าง ๆ เช่น พลังกาย
ทิพย์ พลังจักรวาล โยเร เรกิ เป็นต้น โดยอาศัยจากคลื่นพลังงานต่าง ๆ จากภายนอกดึงผ่านตัวผู้ให้การ
บำบัด หรือ Healer ส่งต่อไปยังผู้รับการบำบัด
2.5.2 Non-Biological Energy หมายถึง พลังงานที่นำมาใช้บำบัดไม่ได้อาศัยสิ่งมีชีวิต
1) Non-Machine Energy พลังงานบำบัดที่มาจากสิ่งไม่มีชิวิตที่มนุษย์ไม่ได้ผลิตขึ้น
เช่น แม่เหล็ก ผลึกหรือหินต่าง ๆ
2) Machine Energy พลังงานบำบัดที่ผลิตมาจากเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น
อัลตร้าซาวด์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องปล่อยรังสีต่าง ๆ เครื่องให้ความร้อน ความเย็น เป็นต้น
จากความสำคัญ ที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการแพทย์ทางเลือก กรมการ
แพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก จึ ง ดำเนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จ ั ย พั ฒ นาองค์ ค วามรู้
คัดกรองศาสตร์ กำหนดคุณภาพมาตรฐาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ด้านการแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์ทางเลือกอื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการ
การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือกอื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ ตลอดจนกำกับ ดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น

1.2 ปัญหาและอุปสรรค
1. ขาดบุคลากรด้านการแพทย์บูรณาการผู้มีคุณสมบัติในการตรวจวินิจฉัย และสั่งการรักษา
2. บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการสั่งใช้ยา สั่งการรักษา อาทิ แพทย์ เภสัชกร
พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขาดความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การแพทย์บูรณาการ

1.3 ผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
ด้านเศรษฐกิจ
1. สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเพื่อรับบริการ
สุขภาพ ซึ่งพบว่าบริการที่ผู้รบั บริการแสวงหาใน Wellness Tourism คือกลุ่มของ Integrative Medicine:
การแพทย์บูรณาการ
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ เพราะการแพทย์บูรณาการเน้นการสร้างเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคเรื้อรัง
ด้านสุขภาพ
1. การแพทย์บูรณาการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขนึ้ เพราะเน้นผูป้ ่วยเป็นจุดศูนย์กลาง
ให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
2. การแพทย์บูรณาการสามารถวินิจฉัยก่อนการเจ็บป่วย (Early Detection)
ด้านสังคม
1. เหมาะกับสังคมผู้สูงอายุ และสังคมดิจิทัล ซึ่งมีเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่นมากมายในการป้องกัน
และจัดการโรคเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
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2. การเชื่อมโยงสังคมโลกจากการแบ่งปัน (Sharing) ด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์บูรณาการ
ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการจัดบริการสุขภาพที่ถูกกฎหมาย
ได้มาตรฐาน

1.4 การควบคุมและกำกับ : ด้านกฎหมายและจริยธรรม และทักษะเชิงบูรณาการ
1. จริยธรรมทางการแพทย
• การยึดถือประโยชนของผูปวยเปนหลัก
• การรักษามาตรฐานการดูแลรักษาผูปวยใหดีที่สุด
• การเคารพเพื่อนรวมวิชาชีพ เพื่อนรวมงาน ผูปวย และญาติ
• การหลีกเลี่ยงรับผลประโยชนสวนตัว
• การนับถือใหเกียรติสิทธิผูปวย
• รากฐานจรรยาบรรณในธุรกิจ
2. กระบวนการทางคลินิก
• การแนะนำผู ป วยเกี่ยวกับโรคหรือภาวะความเจ็บปวยโดยใชเวชปฏิบัติเชิงประจัก ษ
(evidence-based medicine) ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์บูรณาการ (Integrative Medicine)
3. ความรูทางดานกฎหมาย
• พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรมและจริยธรรมแหงวิชาชีพ
• กฎหมายอาญาและแพงที่เกี่ยวของกับการแพทย
• พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลป
• กฎหมายธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม
• ความรูทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยด้วยการแพทย์บูรณาการ
• การขอความยินยอมจากผูปวยในการดูแลรักษาและทําหัตถการ
• พ.ร.บ. ยาเสพติด/พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท
• กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
4. การจัดระบบบริการสุขภาพในการดูแลผูปวยด้วยการแพทย์บูรณาการ
• จัดรูปแบบ และการจัดบริการดูแลผูปวยที่เหมาะสมในแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก คลินิก
• บริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพในการดูแลผูปวย
• บริหารจัดการเพื่อใหผูปวยสามารถเขาถึงบริการดานการแพทย์บูรณาการ
5. การทํางานรวมกันเปนทีมสหวิชาชีพ
• การส่งต่อผู้ป่วย
• การบูรณาการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหวิชาชีพ

1.5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินงานอย่างไร
1. ภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินงานด้านคุณภาพ มาตรฐาน และการควบคุม กำกับ
ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์บูรณาการ
2. ภาคเอกชน โดยสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ดำเนินงานด้านการจั
การจัดบริการการแพทย์บูรณา
การ Integrative Medicine ที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดโลก
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3. ภาคการศึก ษา โดยมหาวิท ยาลัย/การศึก ษาในระดับ อุดมศึก ษา/สภาวิชาชีพที่เ กี่ย วข้ อ ง
ดำเนินงานด้านการจัดหลักสูตรที่สนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์บูรณาการ ในระดับปริญญา และหลัง
ปริญญา

2. นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2559- 2579) ในยุทธศาสตร์ด้านบริการ
เป็นเลิศ (Service Excellence) มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) โดยให้จัดทำโครงการ
พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กำหนดตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒๐ ของผู้ป่วย
นอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ซึ่งการพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขในประเทศไทย ได้ส่งเสริมและสนับสนุนศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนทุ ก
กลุ่มวัย (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2561,หน้า 68)
กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล จึงได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานบริการในสังกัดทุกระดับ มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรเป็นลำดับ
แรก (First Line Drug) ตามประกาศคณะกรรมการพั ฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ
พ.ศ. 2558 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ (1) ยาขมิ้นชัน สำหรับอาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือ
ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหาร และ (2) ยาฟ้าทะลายโจร สำหรับบรรเทาอาการเจ็บคอ และ
บรรเทาอาการโรคหวัด (Common Cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ (กระทรวงสาธารณสุข. 2559,
กันยายน 13)
นโยบายและยุทธศาสตร์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความสำคัญกับการ
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่ อมั่นให้กับบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยอย่างปลอดภัยและได้
มาตรฐาน โดยสนับ สนุน ให้ส ถานบริก ารทุก ระดับมีก ารจัดบริก ารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานที่มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของหน่วยบริการ ได้แก่ คลินิกครบวงจรด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก (A-F3) คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน (A-F3) คลินิกบริการผู้ป่วยใน (IPD)
ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (A-M1) บริการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค
และฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใน รพ.สต.
แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและสร้างเสริมสุขภาพ กำหนดให้ส่งเสริมการใช้ตำรับยาสมุนไพรใน
บัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อทดแทนยาปัจจุบัน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการผลักดันเป็นเมืองสมุนไพรเพือ่
พัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองสมุนไพร (Herbal City) รองรับการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืนทีเ่ น้นส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
ในระบบบริการสุขภาพ
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กฎกระทรวงแบ่ง ส่ ว นราชการกรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก กระทรวง
สาธารณสุข ให้ก องการแพทย์ทางเลือกมีหน้าที่และอํานาจ ดัง ต่อไปนี้ (กระทรวงสาธารณสุข. 2561,
กุมภาพันธ์ 20)
(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และคัดกรองศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการแพทย์
ทางเลือกอื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ท างเลือกอื่ น
ที่เหมาะสม
(3) กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ บริโภคด้านการแพทย์
แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
(4) พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการการแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก
อื่นผสมผสานในระบบสุขภาพ
(5) กำกับ ดูแล ส่ง เสริม และสนับการใช้ประโยชน์จากด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์
ทางเลือกอื่น
(6) ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ทางเลือกอื่น
(7) ปฏิบ ัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

3. ผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการ
1. ประชาชนมีแนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่ม
มากขึ้น กล่าวคือ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริก ารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้
มาตรฐาน ใน พ.ศ. 2557 คิดเป็นร้อยละ 16.02 , พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 17.51 , พ.ศ. 2559 คิดเป็น
ร้อยละ 17.15 และ พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 19.64 ตามลําดับ (ณ 11 สิงหาคม 2560) สําหรับผลงาน
ย้อนหลัง 3 ปี (Baseline) ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 ของผลงานร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริก ารการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รพศ. รพท. คิดเป็นร้อย
ละ 8.24, รพช. คิดเป็นร้อยละ 13.56 และ รพ.สต. คิดเป็นร้อยละ 24.41 (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2561,หน้า 68)
2. กองการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานระดับกองที่สังกัดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ดำเนินงานสำคัญดังนี้
(1) พัฒ นาต้นแบบการให้บริการด้ายการแพทย์บูรณาการ และศึก ษาวิจ ัยทางคลินิก
ณ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
(2) พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีน
(3) ส่งเสริม และสนับสนุนการนำรูปแบบบริการด้านการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน
เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เช่น สมาธิบำบัด และการแพทย์ทางเลือกอื่นตามบริบทของพื้นที่
(4) พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ทางเลือก โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรม
หลักสูตรการนวดกดจุดสะท้อนเท้า การนวดกดจุดบำบัด นวดจัดกระดูก การนวดปรับสมดุลโครงสร้าง
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ร่างกาย นวดกษัยปัจเวช กดจุดคลายพังผืด ฝังเข็ม สมาธิบำบัด คีเลชั่นบำบัด เซลล์บำบัด เอนไซม์บำบัด
โยคะ แมคโครไบโอติกส์ สุคนธบำบัด นวดสวีดิช โฮมิโอพาธีย์ เป็นต้น
(5) พัฒ นาระบบฐานข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานบริก าร ได้แก่
ฐานข้อมูลบุคลากรด้านการแพทย์ทางเลือก ฐานข้อมูลสถานพยาบาลด้านการแพทย์ทางเลือก ฐานข้อมูล
สถานศึกษาด้านการแพทย์ทางเลือก
(6) เผยแพร่องค์ความรู้ วิชาการ ผลงานวิจัย ผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เวบไซต์กอง
การแพทย์ทางเลือก เฟสบุ๊ค ยูทูป เป็นต้น

4. สภาพปัญหา ข้อจำกัด และโอกาสในการพัฒนา
สภาพปัญหา ข้อจำกัด
1. ขาดบุคลากรด้านการแพทย์บรู ณาการ
2. กฎ ระเบียบของภาครัฐไม่เอื้ออำนวย
3. ขาดผลงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องในทางคลินกิ และในเชิงนโยบาย
โอกาสในการพัฒนา (Opportunity)
1. กระแสความต้องการการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์บูรณาการทั้งในประเทศและในตลาดโลกมี
มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ธรรมชาติบำบัด ควบคู่ไปกับการรักษาโดย
การแพทย์แผนปัจจุบัน
2. อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การท่องเที่ยวขยายตัว ส่งผลให้การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
และการแพทย์บูรณาการมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในลัก ษณะการสร้างความร่วมมือ อาจทำให้มีโ อกาส
แบ่งปันวิชาการ บริการด้านการแพทย์ดั้งเดิม การแพทย์บูรณาการ และการเปิดตลาดในระดับภูมิภาคเพิ่ม
มากขึ้น
4. ความได้เปรียบเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไทยเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
เหมาะเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพด้านการแพทย์บูรณาการ

5. เอกสารอ้างอิง
1. WHO global report on traditional and complementary medicine 2019. World Health
Organization, 2019.
2. แผนยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub
(พ.ศ.2560 - 2569) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2559.
3. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2559- 2579). กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2561.
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Symposium 11
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพเพื่อก้าวสู่สากล”
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้อง Phoenix 3-4
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นนทบุรี
ผู้อภิปราย
ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง
ดร.นลินี ทองแท้
ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้ดำเนินการอภิปราย
ภก.สมนึก สุชัยธนาวนิช

ที่ปรึกษากองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด
Chief Supply Chain Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สรุปการเสวนา

ภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง
ที่ปรึกษากองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
การพัฒ นาสมุนไพรสู่สากล กองพัฒ นายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้รับงบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพัฒนา 50 ผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ทั้งจีน
และยุโรปแต่ละแห่งกฎหมายไม่เหมือนกัน เราพัฒนาโดยยึดถือกฎหมายทางยุโรปเป็นสำคัญ เพราะผ่านได้
ยากที่สุด โดย 40 ผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงาม อีก 10 ผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร
เรามุ่ง GMP (Good Manufacturing Practice) สำคัญที่สุดคือสมุนไพรไทย ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น
สังเคราะห์ เรื่องของการพัฒนา จะต้องเกี่ยวกับความเป็นสากล แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องตรวจสอบตลอด คือเรื่อง
ของเทรนด์ แนวโน้มว่าตลาดต้องการอะไร ปีนี้แนวโน้มจะมีอยู่ 5 หัวข้อ แต่ของเราได้แค่ 4 ขาดไปข้อหนึ่ง
คือการใช้ดิจิทัล เริ่มเอากลไกใหม่ ๆ มาใช้กับเครื่องสำอาง ซึ่งเรายังพัฒนาไม่ถึง
เรื่องสิวกำลังมาแรง ตอนนี้เรื่องลดริ้วรอยเริ่มชา ปัญหาสำคัญคือเรื่องสิว เราจะใช้สมุนไพรไทยที่มี
การวิจัย เอามาผสมผสาน ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ไพล มังคุด หรือตำรับที่ใช้รักษาสิวที่หลัง
อีกเทรนด์หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเชื้อ การฆ่าเชื้อ คือเอาเชื้อจุลินทรีย์กำจัดเชื้อ โรคที่ไม่ดีออกจาก
หรือเช่น Prebiotic แต่ปกติในเครื่องสำอาง เราจะไม่ใช้ เพราะจะไปกินเครื่องสำอาง เราจะใช้ Probiotic
คือเอาส่วนจากการหมัก จะได้วิตามิน ได้แร่ธาตุ ได้หลายอย่างมาใช้ ตัวอย่าง เช่น SK2, Estee Lauder
ก็ใช้ส่วนที่ได้จากการหมัก อาจจะเป็นเอนไซม์ (Enzyme)
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ในส่วนของ Filtrate (ของเหลวที่ผ ่านการกรอง) ตอนนี้เ ครื่องสำอางของเราใช้น้ำหมัก เยอะ
ประโยชน์มีมากมาย
เทรนด์อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจ ตอนนี้ญี่ปุ่น เกาหลี ใช้เยอะ คือน้ำส้มควันไม้ของเราจะเอามาทำปุ๋ย
ยาฆ่าแมลง แต่ตอนนี้เราเอาน้ำส้มควันไม้กลั่นใหม่ แล้วตรวจเชื้อ ปรับระดับ PH เรามีผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ำส้ม
ควันไม้เยอะ ที่เกี่ยวกับเชื้อ เกี่ยวกับการดับกลิ่น ป้องกันการปนเปื้อน แล้วทำให้ผิวหนังหนา ๆ นุ่ม

ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการสนใจอยากทำแชมพู อยากทำซี รั่ม ทำให้ผมดำ แต่ตอนนี้เป็นเทรนด์
อยากจะทำให้ผมไม่ร่วง เกี่ยวกับเรื่องป้องกันผมร่วง แก้คัน ไม่สนใจผมหงอก แต่ยังสนใจผมงอกอยู่
เทรนด์ต่อไปเกี่ยวกับ Sunscreen ของเราเริ่มมาได้ 3-4 ปีแล้วเพราะว่าตอนนี้รังสี UVA เยอะ
ซึ่งทำให้เกิดริ้วรอย
อีก อันหนึ่ง คือ Tiger Trend จริง ๆ บัวบกของเราสรรพคุณดีม านานแล้ว สมัยเกือบร้อยปี
ก่อนหน้านี้ เอาเป็นยาสมานแผล ป้อ งกันแผลเป็น แต่ผ ลจากการใช้สมานแผล ป้องกันแผลเป็น เป็น
คุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจน และมีสารชนิดอื่นที่ลดริ้วรอยเพื่อจะให้เซลล์อุ้มน้ำ แต่บัวบกจะกระตุ้นให้
สร้างคอลลาเจนเป็นหลัก ตอนนี้บัวบกกำลังมาแรง ของเกาหลีออกมาเยอะ ที่เขาใช้คำว่า CICA คือมาจาก
Centella Asiatica เครื่องสำอางของเรามีบัวบกมาแทรกแทบทุกตัว ไม่ว่าจะเป็นซีรั่ม ยาปลูกผม เพราะมี
งานวิจัยเยอะ ทั้งปลูกผม และลดริ้วรอย

อีกอันหนึ่ง คือกัญชง Hemp ที่ไม่ใช่กัญชา Hemp Oil คือส่วนของดอก ใบ และเมล็ดเอามาสกัด
แต่ถ้าเป็น Hemp Seed Oil จะเป็นแค่เมล็ด ซึ่งต่างกัน Hemp Seed Oil แทบจะไม่มี CBD แต่มี Omega
3 กับ Omega 6 จะช่วยลดริ้วรอย แก้สิว แล้วให้ความชุ่มชื้นเป็นหลัก
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เรามีการพัฒนาครีมกันแดดใส่กัญชงด้วย แต่มีอันหนึ่งที่เราทำเป็นอาหาร คือข้าวกล้องงอกเคลือบ
กัญชง ข้าวกล้องงอกมีสารกาบา (GABA) ทำให้นอนหลับ แต่ข้าวกล้องงอกที่เราขายกัน มีสารกาบาไม่พอ
เราเลยพัฒนาเอาข้าวกล้องงอกไปเคลือบสมุนไพรทีช่ ่วยให้หลับ คือบัวบกกับขมิ้นชัน แถมด้วยอัญชัน เพราะ
อัญชันเป็น Antioxidant ที่ดี ตอนที่เราทดลองทำ เราก็ทดลอง พอ 2 ทุ่มก็ง่วงแล้ว คือได้ผล

ต่อไปคือไพล เป็นสมุนไพรยอดเยี่ยม สมัยก่อนเน้นใช้ทำน้ำมันหอมระเหย แต่จริง ๆ กากที่ได้จาก
การกลั่นน้ำมันหอมระเหย ตอนนี้ นำมาสกัดแล้วทำเครื่องสำอางเยอะ ครีมกันแดดเราก็ใส่ เพราะสารสกัด
จากไพลลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ไพลยังกระตุ้นเรื่องของผมงอก อีกด้วย
อันสุดท้าย กาแฟ ตอนนี้กาแฟบ้านเราราคาตก เพราะว่านำเข้าจากต่างประเทศ เราเลยเอากาแฟ
เขียว คือกาแฟไม่ได้คั่ว มาทำผลิตภัณฑ์ กาแฟเขียวดีกว่ากาแฟคั่ว เพราะสารสำคัญไม่ถูกทำลายโดยความ
ร้อน ตอนนีม้ ีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกาแฟ 3 อย่าง คือกาแฟบำรุงสายตา กาแฟควบคุมน้ำหนัก และกาแฟเพิ่ม
พลัง คือทานแล้วมีแรง ตอนนี้ที่ทำเสร็จออกจำหน่วย เป็นกาแฟควบคุมน้ำหนัก ลดคอเลสเตอรอล เพราะว่า
เราใส่ทั้งบุก ทำให้กินแล้วรู้สึกอิ่ม เรายังใส่เปลือกส้ม ซึ่งมีสาร Pectin, Bioflavonoids สาร Pectin จะดูด
ซับไขมันได้ดี พวก Bioflavonoids จะไปช่วยลดน้ำหนัก มีงานวิจัยรองรับ
เราเอากาแฟเขียวมาทำเป็นเครื่องสำอาง มีอันหนึ่ง ที่ท ำเป็นอาหารเสริม คือทำตั้ง แต่ก ่อน
COVID-19 ซึ่งมีคาวตอง กาแฟเขียว มังคุด เป็นสูตรเสริมภูมิคุ้มกันทุกตัว
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ดร.วิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจประเมินและรับรองระบบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงการคลังกับ สสว. (สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ตั้งเมื่อปี 2546 หรือ 17 ปีที่แล้ว เพื่อจะปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลให้
เป็นแบบของเอกชน ทำให้รวดเร็วแบบเอกชน แล้วให้เป็นสากล

แต่ คำว่ ามาตรฐานสากลมี ค ่ าใช้ จ ่ ายทุ กปี เพราะคำว่ าสากล เขาใช้ ต ั ว ISO เข้ ามาเที ยบเคี ยง
ห้องปฏิบัติการทั้ง 6 แห่งต้องได้ ISO 17025 ใช้มาตรฐานเดียวกันหมด และปฏิบัติภารกิจแบบ One Stop
Service หมายถึงคุณส่งตัวอย่างมาที่น ี่ ต้องตรวจได้หมด ไม่ใช่ตัวอย่างหนึ่งตรวจ 10 รายการ ที่นี่ตรวจได้
5 รายการ อีก 5 รายการไปตรวจที่อื่น

ISO คือมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรั บ ทุกคนใช้ข้อกำหนดกฎเกณฑ์เดียวกันในการปฏิบัติ ไม่ใช่ว่าเรา
ได้แล้ก็ได้ไป เขาจะมีคนมาตรวจสอบตลอดเวลา คือเวลาเราเรียนในมหาวิทยาลัย เราก็เรียนวิธีใช้เครื่อง วิธี
ทดสอบว่าสารตัวนี้มีปริมาณความเข้มข้นเท่าไหร่ ฉีดเข้าเครื่อง เครื่องอ่านได้ เท่าไหร่ก็เท่านั้น นั่นเรียกว่า
ค่าที่เครื่องอ่าน แต่พอเป็น ISO ก่อนที่จะไปฉีดค่า เขาต้องดูว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพที่ดีไหม ประสิทธิภาพ
ของเครื่องมือพร้อมตามข้อกำหนดไหม แล้วต้องทดสอบว่า ก่อนที่จะฉีดเข้าไป กับที่เป็น Blank ไม่มีอะไร
คงที่ไหม ค่าที่ ISO จะได้ ต้องลงทุน ต้องตรวจสอบ การ Injection ฉีดแรกว่าจะได้เท่าไหร่ ต้องมีการ
เปรียบเทียบคอนโทรล หรือว่าทานสอบค่าประมาณ 7-8 เข็ม ถึงจะเริ่มทดสอบตัวอย่าง ค่าที่อ่านได้ ผ่าน
การทานสอบว่าแม่นยำไหม พร้อมกับตัวเอกสาร หรือตัว Reference ที่เขาใช้เหมือน ๆ กัน หรือใช้วิธี
เดียวกัน แล้วทุกปีต้องมี Auditor มาตรฐานว่าคุณยังคงมีประสิทธิภาพไหม ห้องปฏิบัติการที่ได้รับ ISO ถึง
ได้รับความเชื่อถือ
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ตามโครงการที่เราเข้ามา คำว่า “ไปสู่สากล” ของโครงการสมุนไพรของประเทศไทย ไม่ได้แค่ว่าเราตรวจ
ผลิตภัณฑ์ วันนี้ทั่วโลกเขาต้องให้ตรวจตั้งแต่วัตถุดิบ มาจากแหล่งใด เพราะปัจจุบันเราไม่ได้ทำแค่ผลิตภัณฑ์
เป็ น เครื ่ อ งสำอาง ทั ่ ว โลกมองถึ ง ว่ า ก่ อ นที ่ จ ะมาเป็ น ยา เป็ นเครื ่ อ งสำอาง คุ ณ ใช้ ว ั ต ถุ ด ิ บ อะไร
ใช้ ขมิ ้ น จากไหน สวนไหน มี การตกค้ า งไหม
ไปทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่า วันหนึ่งสินค้าเรา
ขายดี เขาเริ ่ ม เท้ า ความไปตั ้ ง แต่ ต ้ น ว่ า
ปลู กในแหล่ งที ่ ม ี ส ารพิ ษหรื อไม่ หรื อปลู กที่
รกร้าง บุกรุกป่าหรือหรือไม่ เป็นต้น
ส ่ ว น ท ี ่ Central Lab เ ข ้ า ม า เ ป็ น
พันธมิตรช่วยงานของกรมแพทย์แผนไทยฯ เรา
ทำ 2 ส่ว น เรียกว่า ตั้งแต่ต้นน้ำ วัตถุดิบมา
อย่างไร เราช่วยตรวจวัตถุดิบว่ามีการรับรอง
ฟาร์ ม ด้ ว ยมาตรฐานอะไร อยู ่ ภ ายใต้ ISO อี ก แบบหนึ ่ ง แต่ เ ขาเรี ย กว่ า ฟาร์ ม คุ ณ ได้ GAP ไหม
ปลอดสารพิษหรือไม่
อันที่ 2 เวลาจะตรวจว่าเป็นออร์แกนิกหรือ ไม่ ตรวจ GAP ไหม จะต้องมีตรวจสารตกค้าง ว่าพื้นที่
เหล่านั้นปนเปื้อนสารพิษไหม หมายถึง แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ที่ทำให้ก่อโรค หรือว่ามีเชื้อโรคปนเปื้อนมา
ไหม ถ้าตรวจสอบผ่านจึงรับรองให้ว่ามีมาตรฐาน
พอมาเป็นผลิตภัณฑ์ จะไปก้าวสู่สากล เราพบว่าประเทศไทยมีวัตถุดบิ เยอะ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเรามีมาก ทุกภาคมีสมุนไพร แต่เอามาผลิตเป็นยาไม่ได้ เพราะข้อกำหนดของการทำเป็นยา หรือเวช
สำอาง คุ ณ ต้ อ งมี ใ บกำกั บ คุ ณ สมบั ต ิข องวั ตถุ ด ิบ เข้ ามาด้ ว ย เรี ย กว่ า COA (Certificate of Analysis
ใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพชีววัตถุ) สิ่งเหล่านี้เราอาจจะต้องทำขึ้นมา
ตอนนี้ Central Lab หรือห้องปฏิบัติการกลาง มีอยู่ 6 แห่ง ตัง้ กระจายทุกภาค เป็น ISO เหมือนกันหมด
ภาคเหนือมีที่เชียงใหม่
ภาคอีสานมีที่ขอนแก่น
ภาคตะวันออกมีที่ฉะเชิงเทรา
ภาคกลางมีที่กรุงเทพฯ
ภาคตะวันตกมีที่สมุทรสาคร
ภาคใต้มีที่สงขลา
ท ุ ก แ ห ่ ง มี One Stop
Service หากมีผู้สนใจสามารถถาม
ได้ โดยเข้ า เว็ บ ไซต์ แ ล้ ว พิ ม พ์ชื่อ
ห้องปฏิบัติการกลางหรือ Central
Lab Thai จะเจอทั้งเฟซบุ๊ก ไลน์
ห ร ื อ จ ะ โ ท ร 02- 9406881- 3
ที่กรุงเทพฯ

205

ดร.นลินี ทองแท้
ที่ปรึกษาอิสระ บริษัท เวิร์คพริ้นท์ จำกัด
เรื่องสไตล์ของบรรจุภัณฑ์ ควรมีการจัดหมวดว่าควรจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์สไตล์ไหน ต้องดูว่าเราเป็น
ผลิตภัณฑ์อะไร ขายใคร แล้วบรรจุภัณฑ์อยู่ในสไตล์ที่ควรเป็นหรือ ไม่ เช่น ผลิตภัณฑ์เราเป็นเครื่องสำอาง
ราคาแพง เราควรจัดตัวเองอยู่ในหมวด Luxury ทุ่มเทเท่าไหร่ไม่ว่า เพราะเราขายความหรูหรา เราขาย
หน้าตา คนใช้เกิดความภูมิใจมากกว่าคุณภาพของ
อันที่ 2 เราเป็นธรรมชาติ เราเป็นสมุนไพรรักษ์โลก เราก็เข้าสู่หมวดของ Eco จะเป็นพวกหมวด
พิมพ์น้อย สีน้อย วัสดุธรรมชาติ ใช้พวกกระดาษ Recycle Reuse ใช้สีธรรมชาติ สีไม่ฉูดฉาดบาดตา
ถ้าฉันไม่ใช่ความหรูหรา แล้วไม่ใช่ Eco อาจจะไปแนวที่ 3 Chic & Simple ต้องอาศัยนักออกแบบ
ที่ค่อนข้างใหม่และทันสมัย เช่น ผลิตภัณฑ์สิวหรืออะไรที่ใหม่ ๆ ก็ต้องอาศัย Trend Chic เพราะวัยรุ่นเป็น
ผู้ใช้
แนวที่ 4 อาจจะเป็นสำหรับวัยที่ค่อนข้างผ่านโลกมาเยอะแล้ว ชอบอะไรที่ย้อนอดีตย้อนยุค อาจจะ
เป็นสินค้าประเภทที่หลงใหลในความขลัง โบราณ หรูห รา ฟุ่ม เฟือย ของยุคก่อน เรียกว่ายุค Vintage
เราสามารถเอาบรรจุภัณฑ์นั้นมาให้กลุ่มลูกค้าผู้หลงใหลความเก่า หลงใหลลวดลาย
แนวที่ 5 ถ้าเราจัดตัวเองเป็นประเภทอัตลักษณ์ภูมิปัญญา เราใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสมุนไพร
ไทยมาทำเครื่องสำอาง อยากให้ทุกคนรู้จักพื้นบ้านพื้นถิ่น ท้องถิ่นของเรา รู้สูตรการปรุงยาที่ถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ยกตัวอย่าง รูปของกระโจมอินเดียนแดง รูปชาอินเดียนแดง รูปของกระทงติ่มซำ เป็นชาจีน หรือ
ชาญี่ปุ่น สามารถเป็นสไตล์บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์และภูมิปัญญา ใช้ความรู้ท้องถิ่น
ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ใช้ตำรับสืบทอด
สุดท้าย ถ้าเกิด 4-5 หมวดที่เล่ามา เราไม่อยู่หมวดไหนเลย เราจะขายทั่วไป ขายธรรมดา เราจัดอยู่
ในหมวดประเภทมาตรฐานทั่วไป สวยงาม มีมาตรฐาน ไม่ดูเชย เพราะได้รับการออกแบบมาอย่างดี
6 แบบใน 6 สไตล์ สามารถเลือกได้ว่าเราจัดตัวเองอยู่ตรงไหนก่อน การจัดตัวเองต้องให้เข้ากับ
กลุ่ม เป้าหมายของตัวเอง บางทีเราบอกว่าเราจะเป็น Eco แต่คนที่จะมาใช้สินค้าเราไม่ใช่คนแบบนั้น
ก็ต้องเลือก ต้องดู
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เทรนด์ของปี 2020 คือ
1. Minimal Design ดีไซน์น้อย บางคนอาจจะคิดว่าเหมือนกับไม่ได้ดีไซน์เลย แต่ไม่ใช่ ที่คนนิยม
ตอนนี้ เพราะว่าคนไม่ต้องการความเยอะแยะวุ่นวาย ต้องการมองปุ๊บแล้วเข้าใจ เขียนมาน้อย ก็สามารถ
เข้าใจได้ว่ามันทำอะไร ใช้อย่างไร
2. นอกจากต้องการน้อย ๆ แล้ว มีบางกลุ่มต้องการมาก ๆ ค่ะ เช่น Rich Design Fully Detail
คือต้องการเยอะ ๆ แน่น ๆ มีลวดลายมากมาย เพราะต้องการจะโชว์คุณภาพ ของบางอย่างถ้าเกิดเราจัด
ตัวเองอยู่ในสไตล์ที่หรูหรา ดูดี มีคุณภาพ เราจะไปออกแบบ Minimal น้อย ๆ ไม่ได้ เพราะว่าสินค้าเราไม่
เหมาะ เราอาจจะต้องเลือกแบบ Rich Design มีอะไรเยอะ ๆ เช่น สมมุติว่าทำน้ำหอมก็เต็มไปด้วยดอกไม้
ทำชาก็ดูหรูหรา ทำกล่องขนมไหว้พระจันทร์ก็ดูรุ่มรวย ฟุ่มเฟือย มีไส้หลายขนาด
3. เรีย กว่า Flat Design คือ การดีไซน์แบบภาพแบน ๆ กราฟิก แบน ๆ รูป ร่างแบน ๆ ก็ไป
สอดคล้องกับ Minimal บางทีเราอาจจะเลือกเทรนด์ได้หลายอย่างในตัวของบรรจุภัณฑ์ เราอาจจะเลือกเท
รนด์ minimal ไปผสมกับ เทรนด์ Flat Design ก็ได้ อยู่ท ี่คุณจะรู้จ ัก ผสมงานให้ออกมาสวยงาม Flat
Design จะเป็นรูปแบน ๆ ไม่มีมิติ ภาพที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์จะเป็นแผ่นสีแบน ๆ เวลานำมาประกอบกัน
แล้ว มันก็เกิดเป็นภาพที่สวยงามได้

4. ขาวดำ เพราะว่าคนเบื่อสี ดูเลอะเทอะ ไม่สะอาด สีขาวดำอาจจะช่วยให้ดูสะอาดตา โดยเฉพาะ
เครื่องสำอาง ถ้าเป็นแนวใหม่ ๆ ส่วนใหญ่จะใช้ขาวดำหรือว่าสีน้อย เพื่อให้ดูมีคุณภาพ มีไฮยีน
5. เขาเรียกว่า Hand Drawn and Doodle คำว่า Hand Drawn คือการวาดลายเส้นด้วยมือ
ปัจจุบัน การวาดลายเส้นด้วยมือเข้ามาสอดแทรกอยู่ในการออกแบบเยอะมาก เพราะเป็นวิถีของมนุษย์ที่แต่
แรกเกิดมาก็วาดเส้น ทำให้รู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง ถ้าเราดูดี ๆ เวลาเขาออกแบบ จะมีลายเส้นเข้ามา
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมีชีวิตชีวา บางงานทำไมมีเส้นอันนี้ ไม่มีเหตุผลเลย ทำไมมีอะไรมาลอยอยู่ในกาแฟ
ทำไมมีคนมาวิ่งอยู่กับอะไร อันนั้นคื อความเป็นกันเอง ความสนุกสนาน ความอารมณ์ดีอยู่ในบรรจุภัณฑ์
อย่าให้บรรจุภัณฑ์นิ่ง ๆ มีลายเส้นบ้าง
6. Eco Design นอกจากเป็นสไตล์บรรจุภัณฑ์แล้ว ยังเป็นเทรนด์ด้วย ถ้าเรายินดีที่จะใช้เทรนด์
eco แล้ว ใช้ได้ห มดเลยเต็ม Stream เป็นทั้ง สไตล์และเทรนด์ เวลาออกแบบต้องสีน้อย สีธรรมชาติ
ใช้วัตถุดิบน้อย ใช้วัตถุดิบ Recycle

207

7. Vintage ย้อนยุคเป็นสไตล์แล้วก็เป็นเทรนด์อีกด้วย สองตัวนี้ตอนนี้มาแรง แต่ว่าไม่แน่ว่าปีหน้า
Vintage อาจจะไม่มีแล้ว แต่ว่า Eco น่าจะอยู่นาน เพราะว่ากระแสรักษ์โลกมีอยู่ แต่ Vintage ปีนี้ยังมาอยู่
คือการเอาภาพในอดีตมาออกแบบให้กับสินค้าสมัยใหม่ สินค้าวัยรุ่น เจลอาบน้ำ

8. การใช้ Photoshop การใช้รูปมีมานานแล้ว แต่ปัจจุบันมีการใช้รูปตัดแต่งเยอะมาก ใช้รูปถ่าย
หรือรูปที่ทำให้เกิดจินตนาการ แต่ไม่ใช่รูปธรรมดา ต้องเป็นรูปที่ตัดแต่ง
9. บรรจุภัณฑ์กล่องสี่เหลี่ยมไม่ควรใช้ ต้องเป็นกล่องที่แตกต่างจากสี่เหลี่ยมธรรมดา เว้าโค้ง
ได้นิดหน่อย สี่เหลี่ยมธรรมดาเชยไปแล้ว
10. Story Telling คือการเล่าเรื่อง ผู้คนต้องการการเล่าเรื่องว่าอันนี้ทำมาอย่างไร มีภูมิปญ
ั ญา
อย่างไร มันมีสูตรยาผีบอก หรือว่ามีสูตรที่สืบทอดกันมาตั้งแต่เจ้าคุณปู่ ในการปลูกก็เหมือนกัน ยกตัวอย่าง
พวกถุงกาแฟ ต้องไปดูถึงผู้ปลูกว่า เขาปลูกมาจากไหน ปลูกดินอะไร แล้วมีวัฒนธรรมประเพณีการปลูก
อย่างไร ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่จะต้องเล่าเรือ่ งทั้งหมด อย่างบรรจุภัณฑ์ขวาบน เล่าเรื่องแม่ไก่ที่ออกไข่มาให้
เรากิน จะมีชื่อแม่ไก่ หรือว่าเล่าเรื่องของวัสดุที่มาจากธรรมชาติ
สรุป เทรนด์บรรจุภัณฑ์ปี 2020 มีอยู่ 10 ข้อ ผู้ประกอบการควรใช้เทรนด์ให้เป็น เพราะว่าเราเป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์

ดร.วิวรรธน์ กฤษฎาสิมะ
Chief Supply Chain Officer บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน
ผลิตภัณฑ์ของโอสถสภามีมา 129 ปีแล้ว ผลิตภัณฑ์แรก ๆ ของเราผลิตตั้งแต่รัชกาลที่ 6 คือ ยากฤษณากลั่น
กินแก้ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นยาที่ทุกวันนี้ยังมีขาย บริษัทพัฒนาขึ้นมาจากยา มีกฤษณากลั่น ทัมใจ โบตัน ยาธาตุ 4
ตรากิเลน ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ตัวนี้ยังอยู่ บริษัทเก็บเอาไว้ เพราะว่าเป็น Legacy ที่เรามีมานาน
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แน่นอนเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็น Confectionary (ขนม) คือ โบตัน หรือว่า โอเล่ เรามีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายและเข้าถึงผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคแต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน ตัวอย่าง M150 การบรรจุ
ภัณฑ์จะดูธรรมดามาก เพราะขวดละ 10 บาท ถ้าเราออกแบบหรูหรา จะไม่ค่อยเข้ากับ กลุ่มลูกค้า แต่ถ้า
เป็นพวก Shark กระป๋องละ 20 กว่าบาท เป็นพวกวัยรุ่นหรือพวกเล่นเกมที่ชอบ
เนื่องจากเราเข้าต้องถึงผู้บริโภค เราจึงอยากจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค นั่นคือเรื่องของ
ความยั่งยืน เราจะมีวิสัยทัศน์ว่า “พลังเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”
ช่วง COVID-19 ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ C-vitt เป็นเครื่องดื่มวิตามินซี
เพราะทุกคนตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกัน ว่าต้องมีวิตามินให้ร่างกาย แล้ววิตามินซีในราคา 15-16 บาท
ไม่ได้แพง รวมทั้งดื่มแล้วก็อร่อย Refreshing ด้วย C-vitt เลยเป็นตัวที่ขายได้มากขึ้น

โดย C-vitt เป็น Functional Drink เครื่องดื่มที่ให้คุณประโยชน์มากกว่า Energy Drink ตอบโจทย์
เพื่อสุขภาพหลาย ๆ อย่าง ต่อไปเราจะมองเรื่องของ Functional Drink ซึ่งสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งของ
Functional Drink ได้
ปัจจุบัน มีแบรนด์ฉลามกระชายดำ เรามี M150 กระชายดำด้วย เพราะเราเริ่มคิดต่อว่า ทำอย่างไร
ให้ Energy Drink มี Function ได้ด้วย ทำให้ร่างกายแข็งแรง เป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่ง แต่สมุนไพรอย่าง
กระชายดำ วิธีการใช้ไม่ใช่นำมาบด แล้วใส่ลงไปในขวด เราต้องมีการพัฒนา ต้องมีเทคโนโลยีในการสกัด
สารสำคัญของกระชายดำออกมา ที่มีประโยชน์จริง ๆ จะได้เข้มข้น แล้วเอามาใส่ในเครื่องดื่ม
พอเห็นตรงนี้ สมุนไพรมีบทบาทได้เยอะ เมื่อสำรวจไร่กระชายดำ พบว่า เมืองไทยมีกระชายดำ
คุณภาพดีมาก ๆ ต่างประเทศมาซื้อจากบ้านเรา แล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์กลับมาขายในราคาแพงมาก ๆ แต่เรา
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อาจจะไม่รู้สึกถึงคุณค่าของการปลูกกระชายดำ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเกษตรกร โดยทำแบบที่
ภาษาอังกฤษเรียกว่า Remedy ไม่ใช่สมุนไพรตัวเดียว
จริง ๆ คงไม่มีใครตื่นมาดื่มเครื่องดื่มตอนตี 1 ตี 2 แต่ถ้าสามารถตอบโจทย์ได้ 24 ชั่วโมง ว่าเป็น
เครื่องดื่มที่สามารถทานตอนเช้า ตอนสาย ตอนกลางวัน หลังทานข้าวเที่ยง ก่อนทานข้าวเย็น หรือว่า
หลังจากทานข้าวไปแล้ว หรือก่อนนอน ก็จะเป็นเครื่องดื่มที่น่าสนใจเหมือนกัน
เรามีตำรับยาไทยที่ดีมาก ๆ หากนำมาทำเป็นเครื่องดื่มที่สามารถตอบโจทย์คนได้ทั้งวัน ถือว่าน่าสนใจ อาทิ
เครื่องดื่มที่ช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น หรือ เครื่องดื่มที่ช่วยเรื่องการควบคุมน้ำหนัก ต้องมีเทคโนโลยีที่เอาสมุนไพร
หรือตำรับยามาสกัดออกมาเป็นสารสำคัญต่าง ๆ แล้ววัดผลการออกฤทธิ์ได้ นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ ครีม เครื่องสำอาง
หรือเวชสำอางต่าง ๆ หรือเครื่องดื่ม กระทั่งเป็นอาหารเสริมด้วย
เรามีโครงการร่วมกับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คือโครงการพัฒนาคุณภาพของสมุนไพรไทยเพื่อความยั่งยืน เราเห็นว่าคุณภาพของสมุนไพรไทยดีมาก ๆ แต่ว่ากระจัด
กระจาย เกษตรกรอาจจะปลูกไม่มีมาตรฐาน แทนที่เกษตรกรจะไปปลูกพืชผลที่ราคาตกต่ำ มาปลูกสมุนไพรที่มาทำ
เป็นยาหรือเครื่องสำอางที่มีคุณค่า แล้วมีราคาที่สูงกว่า
โอสถสภาจะร่วมกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ แล้วส่งเสริมสมุนไพรไทยด้วย ไม่จำเป็นต้องเป็นสมุนไพรที่โอสถ
สภาใช้ เ ท่ านั ้ น สมุ นไพรไทยมี หลากหลาย เพราะว่ าโครงการนี ้ ไม่ ได้ จ ำกั ดอยู ่ ท ี ่ โ อสถสภาเท่ านั้ น
แต่เราเป็นโครงการนำร่อง เพื่อจะให้เกษตรกรพัฒนาสมุนไพรมากมาย แล้วช่วยทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้น
ภก.สมนึก สุชยั ธนาวนิช
ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่องของสมดุล สุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องดูแล สมดุลสุขภาพ สมดุลธรรมชาติ และท้ายสุดคือสมดุล
ทางเศรษฐกิจ ต้องสมดุลให้ได้ แรงขับเคลื่อนสำคัญที่สุด คือ จะทำอะไร ต้องใจรัก หมกมุ่น และอดทน
จึงจะเห็นความสำเร็จ นั่นคือสิ่งสำคัญ
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ส่วนที่ 3
ภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการประจำปี
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
- ตารางการประชุม วิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ ื้นบ้า น และการแพทย์
ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
- ตารางการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องสาขาแพทย์ สาขาเภสัชกร สาขาแพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทยประยุกต์
- สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) การประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
- ตารางแสดงจำนวนผูเ้ ข้าร่วมการประชุม วิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17
- คำสั่งคณะอนุกรรมการวิชาการโครงการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการ
ประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ 17
- คำสั่งคณะทำงานวิชาการประจำปี ภายใต้คณะอนุกรรมการวิชาการ โครงการจัดงานมหกรรม
สมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีฯ แห่งชาติ ครั้งที่ 17
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222
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224

225

226

227

228
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ห้องวิชาการ

232

P1

จำนวนผู้เข้าร่วม
On site (คน)
190

จำนวนผู้เข้าร่วม
On line (Visit)
1,818

P2

180

1,212

P3

110

314

S1

110

1,061

S2

109

745

S3

40

586

S4

88

4,458

S5

30

176

S6

39

788

S7

34

262

S8

32

496

S9

34

320

S10

43

1,051

S11

33

345

รวม 1,072 คน

รวม 13,632 Visit
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