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เอกสารสรุปผลการดําเนินงานด้านต่างประเทศ ป�งบประมาณ
พ.ศ.2564 จัดทําขึ�นเพื� อเป�นข้อมูลพื� นฐานให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ
งานที�เกี�ยวข้องและนักวิชาการที�สนใจ ได้เรียนรู้นโยบายและ
พัฒนาการด้านการแพทย์ดั�งเดิมและสมุนไพรในมิติต่าง ๆ ของ
ต่างประเทศ และเป�นข้อมูลอ้างอิงในการสานต่อข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกรณีทั�งในกรอบพหุภาคีและ
ทวิภาคี และใช้ประกอบการพิจารณาการวางแผนยุทธศาสตร์
ด้านต่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือกและท่าทีของประเทศไทยต่อความร่วมมือที�จะเกิดขึ�นใน
อนาคต ซึ�งข้อมูลในเอกสารเล่มนี� ประกอบด้วย สรุปผลการ
ประชุมระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กับหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของฝ�าย
ไทย โดยมีกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั�งเดิมระหว่างประเทศ กอง
วิชาการและแผนงานเป�นผู้ประสานงานหลัก ตั�งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2564 และกิจกรรมในการประชุม
ข้างต้นมีทั�งการแลกเปลี�ยนข้อมูลวิชาการ การหารือความร่วม
มือระหว่างประเทศ และการเตรียมการของฝ�ายไทยเพื� อเข้าร่วม
การประชุมระหว่างประเทศ 

ผู้จัดทําหวังเป�นอย่างยิ�งว่าเอกสารสรุปผลการดําเนินงานด้าน
ต่างประเทศ ป�งบประมาณพ.ศ.2564 จะเป�นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานที�เกี�ยวข้อง และนักวิชาการที�สนใจใน
การนําไปใช้ประโยชน์ที�เหมาะสม เพื� อให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
และนํามาถ่ายทอดสู่ประชาชนให้เกิดความรอบรู้และสามารถ
ตัดสินใจบนพื� นฐานของข้อมูล เพื� อลดป�จจัยเสี�ยงด้านสุขภาวะ
และการปฏิบัติตามวิถีใหม่จากโรคอุบัติใหม่ อุบัติซํ�า และวิกฤต
สุขภาพของประเทศต่อไป
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ผู้จัดทําขอขอบพระคุณ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนพ.ฐิติ แสวงธรรม 
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป�นอย่างสูง ที�เป�นผู้ผลักดันและให้นโยบายในการ
ขับเคลื�อนกิจกรรมการด้านประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้สําเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ขอขอบพระคุณ ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อํานวยการของ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และหัวหน้ากลุ่มงานทุกท่านที�สนับสนุนข้อมูลด้านนโยบายและวิชาการของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรที�เกี�ยวข้องให้มีสมรรถนะ
ด้านสุขภาพโลก (Global Health) เพิ�มมากขึ�น 

ขอขอบพระคุณหน่วยงานภายในกรมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกทุกหน่วยงานที�อํานวย
ความสะดวกและให้การสนับสนุนของที�ระลึก สถานที� อุปกรณ์และอื�น ๆ ที�จําเป�นเพื�อให้การจัดการประชุม
ระหว่างเทศทั�งแบบปกติ (onsite) และแบบออนไลน์ (online) สําเร็จเรียบร้อย ขอขอบพระคุณ นส.ภัทร
วาสนา ภญ.ศตพร สมเลศ นส.เนตรนภา จัตุรงค์แสง และนายวรชัย คงแสงไชย ที�สนใจเรียนรู้งานด้านต่าง
ประเทศ และมีส่วนร่วมในการจดบันทึกการประชุมระหว่างประเทศทําให้ได้เอกสารสรุปผลการประชุมนี�สําเร็จ
ลุล่วงตามที�ตั�งเป�าหมายไว้  สุดท้ายนี� ขอขอบพระคุณ ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ อดีตผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน และที�ปรึกษาด้านต่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที�ช่วยให้
แนวคิดและสนับสนุนข้อมูลที�จําเป�นสําหรับการประชุมระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกมาโดยตลอด
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กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาด้าน
สุขภาพแห่งชาติ (The National Institute
of Health Research and
Development: NIHRD) มีกําหนดจัดการ
ประชุมวิชาการ The 4th International
Webinar Interventional Strategy and
Therapy for Covid-19 ผ่านระบบสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื�อส่งเสริมการป�องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา
2019 ที�กําลังเป�นภัยคุกคามต่อสุขภาพโลก
โดยได้เชิญวิทยากรจากทั�งในและต่าง
ประเทศ มาแลกเปลี�ยนความรู้ทางวิชาการใน
หัวข้อที�เกี�ยวข้อง ซึ�งกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ได้รับเชิญให้ร่วม
แลกเปลี�ยนความรู้ในหัวข้อ  Best Practice
of Thai Traditional Medicine Uses to
Prevent Covid-19 โดยได้รับเกียรติจาก
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อํานวยการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย (ในขณะนั�น) เป�น
ผู้บรรยายในหัวข้อดังกล่าว

ความเป�นมา

1
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IMMUNOMODULATOR HERB FOR COVID-19: 
A POSITIVE APPROACH
DR. DANANG ARDIYANTO, R&D CENTER FOR MEDICINAL PLANTS AND
TRADITIONAL MEDICINE, NIHRD, MOH RI (อินโดนีเซีย)

2

ผู้บรรยายเห็นว่าการเสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้
อ่อนแอช่วยป�องกัน COVID-19 ได้ โดย
จําแนกสมุนไพรพื�นบ้านของอินโดนีเซียที�
สามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเป�น 3 ประเภท
คือ
 

ตํารับยาสมุนไพรพื�นบ้านของอินโดนีเซียมี
หลากหลายตามชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที�มีอยู่
ทั�วประเทศมากกว่า 405 ชาติพันธุ์ โดยพบ
ว่ามีสมุนไพร 260 ชนิดจากตํารับยาจามู
391 ตํารับที�มีฤทธิ�เพิ�มภูมิคุ้มกัน เช่น 
   1. ขมิ�น (พบใช้ใน 299 ชาติพันธุ์) 
   2. ฝรั�ง (พบใช้ใน 267 ชาติพันธุ์) 
   3. พลู (พบใช้ใน 265 ชาติพันธุ์) 
   4. ขิง (พบใช้ใน 261 ชาติพันธุ์)
   5. หญ้าหนวดแมว (พบใช้ใน 249
ชาติพันธุ์)
   6. ทุเรียนเทศ (พบใช้ใน 243 ชาติพันธุ์)
   7. มะละกอ (พบใช้ใน 222 ชาติพันธุ์)
   8. หญ้าคา (พบใช้ใน 221 ชาติพันธุ์)
   9. ยอ (พบใช้ใน 216 ชาติพันธุ์)

การให้ข้อมูลจํานวนมากเรื�อง
สมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกัน ทําให้
ประชาชนบริโภคสมุนไพรในปริมาณ
มากโดยไม่ทราบผลกระทบ 
มีสาระสําคัญจากสมุนไพรหลายชนิด
ที�ถูกอ้างว่ามีผลในการเพิ�มภูมิคุ้มกัน
การทดลองทางคลินิกยังมีจํานวน
น้อย
คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร

นอกจากนี� ยังมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ต่อไปนี� ที�ช่วยในการเพิ�มภูมิคุ้มกัน และ
สามารถวางขายหน้าเคาท์เตอร์ได้ (OTC
product) 
   1. ลูกใต้ใบ 
   2. เทียนดํา 
   3. หนาดใหญ่
   4. ขิงแดง
   5. ฟ�าทะลายโจร
   6. กระเทียม

ความท้าทาย
1.

2.

3.

4.

 สมุนไพรเชิงประจักษ์
 สมุนไพรที�มีศักยภาพจากงานวิจัย
สมุนไพรและจามู
 ยาสมุนไพรที�ถูกผลิตและใช้ในชุมชน
(ได้รับการอนุญาตจาก FDA/ BPOM)

1.
2.

3.
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CLINICAL STUDY OF INDONESIAN HERBAL
MEDICINE AS IMMUNOMODULATOR FOR COVID-19
DR. MASTERIA YUNOVILSA PUTRA, INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCE
(อินโดนีเซีย)

3

ผู้บรรยายได้แนะนําสมุนไพรและสารสําคัญ
จากสมุนไพรที�มีศักยภาพในการรักษา
COVID-19 ดังนี�
 

นอกจากนี� สถาบัน Indonesian
Institute of Science กําลังทําการ
ทดลองทางคลินิกสมุนไพรพื�นบ้านของ
อินโดนีเซียต่อไปนี� เนื�องจากพบว่ามีสาร
ปรับปรุงภูมิคุ้มกัน
(immunomodulators) ช่วยต้าน
COVID-19 ได้

1.ฟ้าทะลายโจร 
ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ�ต้าน
อักเสบ และต้านไวรัส

2.ลูกใต้ใบ 
ใช้รักษาอาการติดเชื�อจากไวรัส และมี
คุณสมบัติกระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดการ
อักเสบ
 
3.ขิงแดง 
มีสารลดการอักเสบ มักใช้เพื�อบรรเทา
อาการไอและเจ็บคอ

4.หนาดใหญ่
ใช้รักษาอาการติดเชื�อทางระบบหายใจ

1. โกฐจุฬาลัมพา (Artemisia) 
องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติการทดลอง
เฟส 3 ของยานํ�าสมุนไพรแอฟริกาที�ทํามา
จากโกฐจุฬาลัมพา เพื�อใช้รักษา COVID-
19

2. อิชิเนเชีย (Echinacea purpurea) 
มีฤทธิ�ต้าน MERS-CoV, SARS-CoV
และไวรัสอื�น ๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ เริม ไรโน
ไวรัส จึงมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาการ
รักษา COVID-19

3. สารเคอร์คูมิน (Curcumin) ในขมิ�นชัน  
มีฤทธิ�ต้านไวรัสหลายชนิด

4. สารเฮสเพอริดิน (Hesperidin) จาก
ผลไม้จําพวกส้มและมะนาว  
มีฤทธิ�ช่วยต้าน SAR-CoV-2 จากการทํา
molecular docking analysis

5. สารกาแลนจิน (Galangin) ที�พบในข่า 
มีฤทธิ�ช่วยต้าน SAR-CoV-2 จากการทํา
molecular docking analysis
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PLANT-BASED IMMUNOMODULATOR AS POTENTIAL
CANDIDATES FOR DEVELOPMENT OF ADJUNCTIVE
THERAPY FOR COVID-19 
PROF.DR.IBRAHIM JANTAN, INSTITUTE OF SYSTEMS BIOLOGY (มาเลเซีย)

4

บทบาทของสมุนไพรในสถานการณ์
COVID-19 ที�ถูกนําเสนอในการ
ประชุมครั�งนี� คือ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย โดยสมุนไพรส่วนใหญ่
ที�ใช้ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย เป�น
สมุนไพรพื�นบ้านที�พบในประเทศไทย
หรือปรากฎใช้ในตํารับยาแผนไทยเช่น
กัน 
ลูกใต้ใบเป�นสมุนไพรที�ถูกแนะนําโดย
วิทยากรทั�งสามท่านจากสองประเทศ
(อินโดนีเซียและมาเลเซีย) ว่าใช้รักษา
อาการติดเชื�อจากไวรัส ช่วยป�องกัน
ไวรัส SARS-Cov2 และมีคุณสมบัติ
กระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบได้
จึงเป�นสมุนไพรที�มีศักยภาพชนิด
หนึ�งในการทําวิจัยพัฒนาเพื�อใช้รักษา
COVID-19 ต่อไป

สรุป
1.

2.

ผู้บรรยายเห็นว่าการรอวัคซีนผลิตเสร็จ
อาจต้องใช้เวลานาน จึงได้แนะนําสาร
สําคัญจากสมุนไพรและสมุนไพรที�คาดว่ามี
ฤทธิ�ช่วยต้านไวรัส COVID-19 ได้ คือ

1.สารเคอร์คูมิน (Curcumin) ในขมิ�นชัน 
ช่วยเพิ�มภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ 

2.สารเบต้ากลูแคน (Beta Glucan) ใน
เห็ด 
ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

3.บอระเพ็ด
ช่วยเพิ�มภูมิคุ้มกัน สามารถใช้เสริมในการ
รักษา COVID-19

4.ลูกใต้ใบ 
มีฤทธิ�ช่วยป�องกัน SARS-Cov2

5.กระทือ 
ใช้เสริมในการรักษา COVID-19
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เพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลเรื�องระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการแพทย์ดั�งเดิมระหว่างประเทศสมา
ชิกบิมสเทค เพื�อใช้เป�นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตรการแพทย์ดั�งเดิมร่วมกันในอนาคต 

WORKSHOP ON HARMONIZATION OF
CURRICULA FOR MUTUAL RECOGNITION OF 
TRADITIONAL MEDICINE DEGREES 

3 พฤศจิกายน 2563

สรปุผลการดาํเนินงานต่างประเทศ 
ป� 64

Workshop on Harmonization of
Curricula for Mutual Recognition of
Traditional Medicine Degrees เป�น
กิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือบิมสเทค
(BIMSTEC) ตามแผนปฏิบัติงานด้านการ
แพทย์ดั�งเดิมซึ�งมีคณะทํางานด้านการ
แพทย์ดั�งเดิม หรือ BIMSTEC Task
Force on Traditional Medicine
(BTFTM) เป�นผู้ขับเคลื�อนกิจกรรมดังกล่าว
ทั�งนี� อินเดียซึ�งเป�นประเทศนํา ได้แจ้งที�
ประชุมในการประชุม BTFTM ครั�งที� 3 ณ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื�อเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ว่ามีกําหนดจัดการ
ประชุม Workshop on Harmonization
of Curricula for Mutual Recognition
of Traditional Medicine Degrees ใน
ช่วงกลางป�พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) แต่
เนื�องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ทําให้ในท้ายที�สุด
อินเดียได้แจ้งเปลี�ยนรูปแบบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเป�นการประชุมทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แทน  

ความเป�นมา

5

1.กลุ่มประเทศที�มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้าน
การแพทย์ดั�งเดิมที�เหมือนกัน คือ หลักสูตร
อายุรเวท หรือ BAMS มี 4 ประเทศ คือ บังลา
เทศ อินเดีย เนปาล ศรีลังกา นอกจากนี� ยังมี
หลักสูตรการแพทย์ยูนานิ (BUMS) และการ
แพทย์สิทธา (BSMS) ที�เป�ดสอนในบางประเทศ

2.หลักสูตรการแพทย์ดั�งเดิมระดับปริญญาตรี
ของประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคบิมสเทคส่วน
ใหญ่ เป�นการเรียนแบบ course work +
internship 1 ป� โดยพบใน 5 ประเทศ ได้แก่
บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา
ซึ�งแม้ว่าหลักสูตร BAMS จะพบใน 4 ประเทศ
ยกเว้น เมียนมา แต่ระยะเวลาการเรียน course
work ไม่เท่ากัน โดยบังคลาเทศและศรีลังกาใช้
เวลาเรียน course work 5 ป� ในขณะที�อินเดีย
และเนปาลใช้เวลาเรียน 4½ ป� 

3.จํานวนสถาบันการศึกษาที�เป�ดสอนหลักสูตร
การแพทย์ดั�งเดิมของประเทศสมาชิกบิมสเทค
แต่ละประเทศ มีจํานวนไม่มาก ส่วนใหญ่มีไม่เกิน
5 แห่ง ยกเว้น อินเดียที�มีสถาบันการศึกษาทั�ง
ภาครัฐและเอกชนที�เป�ดสอนหลักสูตรอายุรเวท
รวมกันมากกว่า 400 แห่ง ขณะที�ไทยมีสถาบัน
การศึกษาที�สอนการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ รวม 31 แห่ง และการ
แพทย์แผนจีน 9 แห่ง 

สรปุสาระการประชุม



ในเนปาล ถ้าจบ BAMS จากสถาบันที�ได้
รับการรับรอง สามารถเรียนต่อ MD ได้
โดยใช้เวลาเรียน 3 ป�
ศรีลังกาให้ความสําคัญกับการแพทย์พื�น
บ้าน โดยกําหนดให้ช่วงฝ�กงาน 1 ป�
นักศึกษาจะต้องฝ�กงานด้านการแพทย์พื�น
บ้านภายใต้การกํากับของแพทย์พื�นบ้าน
เป�นเวลา 3 เดือน 
เกือบทุกประเทศมีหลักสูตรการแพทย์
ดั�งเดิมในระดับปริญญาโท 

ควรมีการวิจัยประวัติการแพทย์ดั�งเดิมใน
ภูมิภาคบิมสเทคร่วมกัน เนื�องจากการ
แพทย์ดั�งเดิมหลายประเทศมีความ
คล้ายคลึงกันและมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
จึงควรค้นหาสิ�งที�ทุกประเทศมีร่วมกันและ
นําไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต
ควรสร้างเครือข่ายวิชาการระหว่างสถาบัน
การศึกษาในอนุภูมิภาคบิมสเทค และ
สนับสนุนให้มีการ
 ลงนาม MoU ระหว่างสถาบันการศึกษา
เพื�อให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ�น
ควรจัดตั�งคณะกรรมการอํานวยการ
(Steering Committee) ภายใต้
BTFTM ในประเด็นต่อไปนี� 

5. หลังจากให้ผู้เชี�ยวชาญจากทุกประเทศได้
แสดงความคิดเห็น Dr. Manoj Nesari ที�
ปรึกษาด้านอายุรเวท กระทรวงอายุช ได้สรุป
แนวทางความร่วมมือแก่ที�ประชุม ดังนี�
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หลักสูตรการแพทย์ดั�งเดิมของภูฏาน มี
วิชาเรียนที�น่าสนใจ เช่น การลงพื�นที�เพื�อ
ศึกษาพืชสมุนไพรที�มีถิ�นกําเนิดบนยอด
เขาสูง และพืชสมุนไพรที�มีถิ�นกําเนิดบน
พื�นที�ตํ�า การใช้นํ�าพุร้อนในการรักษาโรค
การนวดและ Sorig yoga และนักศึกษา
ต้องเรียนทฤษฎีการแพทย์ดั�งเดิม
“Sowa rigpa” เป�นภาษาท้องถิ�น เพื�อ
ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป�วยได ้
หลายประเทศให้ความสําคัญเรื�องการทํา
วิจัย เช่น อินเดียและเมียนมามีความ
พยายามจะเพิ�มวิชาที�เกี�ยวข้องกับการทํา
วิจัยเข้าไปในหลักสูตรการแพทย์ดั�งเดิม
ของตนเอง
หลักสูตรการแพทย์ดั�งเดิมของเมียนมามี
วิชาเรียนที�เป�นศาสตร์การแพทย์ดั�งเดิม
ของประเทศอื�นร่วมอยู่ด้วย เช่น
Beithitiza และ Panchakama ที�มา
จากอายุรเวท และการฝ�งเข็มของการ
แพทย์แผนจีน 
เมียนมามีหลักสูตร BMTM (Bridge
Course) ซึ�งเป�นหลักสูตรต่อเนื�อง
สําหรับผู้จบอนุปริญญาด้านการแพทย์
ดั�งเดิม และให้การรักษาผู้ป�วยมาไม่น้อย
กว่า 2 ป� สามารถเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี โดยใช้เวลาเรียนเพียง 2 ป�

4. ข้อมูลอื�น ๆ ที�น่าสนใจเกี�ยวกับหลักสูตร
การแพทย์ดั�งเดิมของประเทศอื�น ๆ ในอนุภูมิ
ภาคบิมสเทค

6

1) พืชสมุนไพร 
2) การรักษาด้วยวิธีต่าง ๆ ตามศาสตร์
การแพทย์ดั�งเดิม 
3) การผสมผสานหลักสูตรการแพทย์
ดั�งเดิมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคบิมส
เทคให้เป�นแนวทางเดียวกัน 



วัตถุประสงค์การประชุม
เพื�อเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขภาย
ใต้กรอบจีน-อาเซียนให้เกิดความเข้มแข็ง และแลก
เปลี�ยนข้อมูลวิชาการในด้านต่าง ๆ ระหว่าง
ประเทศสมาชิก

3RD CHINA-ASEAN FORUM ON HEALTH
COOPERATION & 6TH CHINA-ASEAN FORUM ON
TRADITIONAL MEDICINE 
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ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับแจ้งจาก
กระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่าจะมีการสัมมนาวิชาการ
China-ASEAN Forum on Health
Cooperation ครั�งที� 3 ผ่านระบบสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ขึ�น ในวันที� 24 พฤศจิกายน
2563 และมีการสัมมนาใน 6 สาขาย่อย ได้แก่
การควบคุมและป�องกันโรค ทันตกรรม การ
จัดการโรงพยาบาล การแพทย์ดั�งเดิม
เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ความ
ปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการและสุขภาพ
ซึ�งการสัมมนาในหัวข้อการแพทย์ดั�งเดิม หรือ
China-ASEAN Forum on Traditional
Medicine ครั�งที� 6 มีกําหนดจัดการประชุม
ในวันที� 25 พ.ย.63

การสัมมนาวิชาการ China-ASEAN Forum
on Health Cooperation เป�นการประชุม
วิชาการระดับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ของอาเซียนและจีน โดยจีนรับเป�นเจ้าภาพ
จัดการประชุมทุก ๆ 2 ป� ซึ�งภายในการประชุม
ดังกล่าวจะมีการสัมมนาย่อยในสาขาต่าง ๆ
เพื�อให้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุมและนําเสนอในสาขาที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งกรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก มีโอกาสส่งผู้แทนเข้าร่วมเป�น
คณะผู้แทนไทยเกือบทุกครั�ง เนื�องจากการ
แพทย์ดั�งเดิมเป�นหนึ�งในสาขาที�จีนให้ความ
สําคัญ
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ความเป�นมา

สรปุสาระการประชุม

กิจกรรมสําคัญในพิธีเป�ดการประชุม China-
ASEAN Forum on Health Cooperation
ครั�งที� 3 เมื�อวันที� 24 ธันวาคม 2563 ได้แก่ การ
กล่าว Keynote Speech ของผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุขของจีนและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงเลขาธิการ
อาเซียน Hon. Lim Jock Hoi และผู้อํานวยการ
สํานักงานภูมิภาคแปซิฟ�กตะวันตก Dr. Takeshi
Kasai โดยทุกประเทศและทุกองค์กรต่างเน้นยํ�า
ถึงความสําคัญของความร่วมมือในการรับมือโรค
ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นอกจากนี� มีพิธีลงนามแผนปฏิบัติการความร่วม
มือระหว่าง National Health Commission
(กระทรวงสาธารณสุข) สาธารณรัฐประชาชนจีน
และกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อีกด้วย



China-ASEAN Forum on Traditional
Medicine ครั�งที� 6 ถูกจัดขึ�น ณ เมืองกุ้ยหลิน
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป�นการประชุมแบบ Hybrid คือ มี
การประชุมในสถานที�จริงและแบบออนไลน์ ซึ�งใน
พิธีเป�ดการประชุมมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก
อาเซียน 5 ประเทศ คือ สปป. ลาว กัมพูชา
มาเลเซีย เมียนมา และไทย กล่าว Keynote
Speech ซึ�งประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ต่างพูดถึง
ความสําคัญของการแพทย์ดั�งเดิมในการป�องกัน
และรักษาโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 และการ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการต่อสู่กับเชื�อ
ไวรัส

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป�นผู้แทนไทย
กล่าว Keynote Speech โดยกล่าวถึงบทบาท
ของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในการป�องกัน
และรักษาเชื�อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี� ยังพูดถึง
ความสําคัญของการคุ้มครองภูมิป�ญญาการ
แพทย์ดั�งเดิมในภูมิภาค และนโยบายการขับ
เคลื�อนเศรษฐกิจด้วยการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรของประเทศ 

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้ช่วยอธิบดีและ
ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทยได้นําเสนอ
เรื�องการป�องกันและรักษาเชื�อไวรัสโควิด-19 ด้วย
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย โดยรายงาน
ผลการศึกษาวิจัยสารสกัดฟ�าทะลายโจรในผู้ป�วย
โควิด-19 และตํารับยาแผนไทย ที�มีศักยภาพใน
การนํามาศึกษาวิจัยการรักษาโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 ต่อไป
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TRADITIONAL MEDICINE 
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นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป�น
ตัวแทนประเทศไทยกล่าว Keynote Speech
โดยใจความสําคัญกล่าวถึงความสําเร็จของ
ประเทศไทยในการรับมือการระบาดของโรคติด
เชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ�งประเทศไทยมีการ
ลงทุนกับระบบสุขภาพมาอย่างยาวนาน และ
เมื�อตรวจพบผู้ติดเชื�อจากต่างประเทศใน
ประเทศไทยเป�นครั�งแรก รัฐบาลมีมาตรการ
รับมืออย่างทันท่วงที โดยการจัดตั�งศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เพื�อให้การตัดสิน
ใจในการกําหนดนโยบายและมาตรการสําคัญ
ๆ เป�นไปอย่างรวดเร็ว อีกทั�ง บุคลากรสารณ
สุขของประเทศไทย รวมถึงอาสาสมัครหมู่บ้าน
ได้ทํางานกันอย่างเต็มที�เพื�อต่อสู้กับเชื�อไวรัส
นอกจากนี� ได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ป� ซึ�งกระทรวง
สาธารณสุข ได้กําหนด 4 ยุทธศาสตร์ที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุ
เป�าหมายของยุทธศาสตร์ชาติฯ ได ้
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2. การเข้าสํารวจเยี�ยมเยียนภายหลังมาถึง
ประเทศกัมพูชา ขั�นตอนนี�เป�นการเข้าไปเพื�อ
สืบสวน สํารวจ ตรวจสอบ สถานการณ์ สถาน
ที� และผู้คนต่อสภาวะการณ์ COVID-19 ตาม
ความเป�นจริง และมีการแบ่งผู้ป�วยตามลักษณะ
โรคที�เกิดขึ�น เช่น ทีมผู้เชี�ยวชาญจากประเทศจีน
เข้าตรวจสอบในโรงแรมในกัมพูชาที�มีนักท่อง
เที�ยวจากประเทศฝรั�งเศสเข้าพัก

3. การเผยแพร่องค์ความรู้และการใช้องค์ความ
รู้ทางด้านการแพทย์แผนจีนในการรักษาโรค 

4. ประสบการณ์ที�ได้รับความช่วยเหลือนี�เป�นข้อ
พิสูจน์ใหม่ของมิตรภาพความเป�นนํ�าหนึ�งใจ
เดียวกันและความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและจีน
ที�ไม่มีวันแตกหัก การต่อสู้ร่วมกันของ COVID-
19 ของทั�งสองประเทศสะท้อนให้เห็นอย่าง
ชัดเจนถึงความมุ่งมั�นร่วมกันของเราในการ
สร้างความสัมพันธ์กัมพูชา - จีนอนาคตร่วมกัน
ต่อไป
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัส
COVID-19 ก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี
ระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ�งจีนได้แสดงความ
ห่วงใยและความเอื�อเฟ��อเผื�อแผ่ในการจัดหา
เวชภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป�นยาแผนป�จจุบัน อุปกรณ์
ทางการแพทย์ รวมถึงเวชภัณฑ์ต่าง ๆ จาก
ประเทศจีนส่งต่อให้กัมพูชา นอกจากนี�ยังเกิด
การแลกเปลี�ยนองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์
ดั�งเดิม เช่น ศาสตร์การใช้ยาสมุนไพร และ
วัฒนธรรมจีนในระหว่างการไปกัมพูชาด้วย

จากการที�ผู้เชี�ยวชาญ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้มีการเดินทางไปประเทศกัมพูชา จึงแบ่ง
ประเด็นการเสวนาได้ ดังนี�

1. ระยะเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางสู่
ประเทศกัมพูชา ขั�นตอนนี�ประเทศจีนได้มีการ
ศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อม สถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 รวมไปถึงการจัด
เตรียมยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการจัด
เตรียมโปรแกรมความช่วยเหลือเพื�อช่วย
อํานวยความสะดวกต่าง ๆ
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INTERNATIONAL EXCHANGE,
EXPLORATION AND REFLECTION ON
TCM TREATMENT OF COVID-19 – A
CASE STUDY OF CHINA’S ASSISTANCE
TO CAMBODIA IN FIGHTING COVID-19
Wang Kaihua, TCM Expert of Chinese Medical Team to
Cambodia, Deputy Director of the Department of Internal
Medicine, Director of the Department of Encephalopathy
and Chief Physician of Guangxi International Zhuang
Medical Hospital



ระยะที� 2.0 ระยะนี�เป�นการนําความรู้ในเรื�องของ
การค้นพบยา (drug discovery) และยัง
เป�นการศึกษาในเรื�องของ DNA การนําความรู้
ความเข้าใจของมนุษย์เกี�ยวกับพืชสมุนไพร ใน
เรื�องการสังเคราะห์ทางชีวภาพ กลไกการออก
ฤทธิ�ของยา

ระยะที� 3.0 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การประยุกต์ใช้ข้ามสาขาอย่างกว้างขวางใน
เรื�องของความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เกี�ยวกับ
พืชสมุนไพร

ระยะที� 4.0 เป�นการพัฒนาต่อยอดมาจากระยะที�
3.0 ก้าวเข้าสู่ยุคป�จจุบัน มีการนําองค์ความรู้มา
พัฒนาต่อเกิดเป�นระบบสามารถนํามาวิเคราะห์
เชื�อมโยงหาความสัมพันธ์กันระหว่างสารสําคัญ
ของพืชสมุนไพรที�ทําให้เกิดประสิทธิผลในการ
รักษาและเกิดการพัฒนาสูงสุดโดยการใช้
เทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ์ (AI) เพื�อเลียนแบบ
เสมือนคนจริงเพื�อใช้ในการทดลองการศึกษา
เพื�อพัฒนายาใหม่ต่อไป (Research and
drug development)
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ป�จจุบันเป�นยุคความก้าวหน้าของการพัฒนา
อย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ
โดยเริ�มมาจากจุดเริ�มต้นเล็ก ๆ ที�เรารู้จักพืช
สมุนไพรมีกี�สายพันธุ์บนโลก ต่อมาได้มีการ
พัฒนาเป�นพืชชนิดใดที�มีฤทธิ�ในทางยา
สมุนไพร ความก้าวหน้าของข้อมูลพัฒนามา
เรื�อย ๆ จนป� 2006 เกิดการรักษายามะเร็ง
แบบใหม่ ๆ ได้แก่ การใช้เคมีบําบัด
(chemotherapy), การรักษาแบบจําเพาะ
เจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy),
การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบําบัด
(immunotherapy) และในป� 2019 นิโคไล
แห่งมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์ส ในออสเตรเลีย
ได้พัฒนามนุษย์เพื�อในเทคโนโลยีป�ญญา
ประดิษฐ์ (AI) เพื�อใช้ในการพัฒนาวัคซีน
ป�องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชื�อ “turbo boost”

ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์เกี�ยวกับ
ทรัพยากรพืชสมุนไพรได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื�องควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี แบ่งออกเป�น 4 ระยะ 

ระยะที� 1.0 เป�นการเริ�มต้นความรู้ความเข้าใจ
เกี�ยวกับพืชสมุนไพร โดยอาศัยการสังเกต
ทางสัณฐานวิทยาและการสะสมประสบการณ์
ตลอดจนการประดิษฐ์และการใช้
กล้องจุลทรรศน์เพื�อให้เกิดการศึกษาในระดับ
เซลล์
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RESEARCH PROGRESS OF MEDICINAL
PLANTS 4.0 PLAN
Miao Jianhua Member of the Leading Party Group
of Guangxi Health Commission and Secretary of
the Party Committee of Guangxi Botanical Garden
of Medicinal Plants



ซึ�งโรงพยาบาลในฟ�ลิปป�นส์มีบริการแพทย์
ดั�งเดิมหรือแพทย์ทางเลือกจํานวนน้อยมากและ
ผู้บรรยายเชื�อว่าประชาชนฟ�ลิปป�นส์ควรมีโอกาส
เลือกรับการรักษาแบบแผนป�จจุบันหรือแผน
ดั�งเดิม จึงมีโครงการจัดตั�งศูนย์การแพทย์
ดั�งเดิมและการแพทย์ทางเลือก หรือ AHON
TCAM Center ขึ�น เพื�อให้การแพทย์แผน
ป�จจุบันและแผนดั�งเดิมอยู่ร่วมกันในศูนย์แห่ง
เดียวเหมือนเช่นในประเทศอื�น ๆ โดยศูนย์แห่งนี�
จะประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ การนํา
เทคโนโลยีที�ทันสมัยมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค
และรักษาผู้ป�วย รวมถึงการให้บริการด้านการ
แพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์ทางเลือก เช่น การ
ฝ�งเข็มกระตุ้นไฟฟ�า โยคะ นวด ดนตรีบําบัด
เป�นต้น และยังมีห้องฝ�กอบรมและการให้ความรู้
แก่ผู้ป�วยในการดูแลและรักษาสุขภาพอีกด้วย
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Alliance of Health Oriented
Neighbors Inc. (AHON) เป�นองค์กรที�ไม่
แสวงผลกําไรในฟ�ลิปป�นส์ และสนับสนุนการ
ทํางานของกระทรวงสาธารณสุขฟ�ลิปป�นส์ใน
การนําการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริม
มาใช้ในการดูแลสุขภาพของประชาชน เมื�อ
รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด
AHON ได้มีส่วนร่วมในการสร้างโปรแกรม
ฟ��นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและโปรแกรมสําหรับ
การบําบัดยาเสพติด โดยใช้การแพทย์ทาง
เลือกด้วย นอกจากนี� กระทรวงสาธารณสุข
ยังสนับสนุนให้ AHON ได้เรียนรู้นโยบายและ
การแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์ทางเลือกของ
ประเทศต่าง ๆ เช่น มาเลเซีย ไทย จีน ซึ�งเป�น
ประโยชน์ต่อการนํามาพัฒนาต่อยอดการ
แพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์ทางเลือกใน
ฟ�ลิปป�นส์เป�นอย่างมาก

ในประเทศฟ�ลิปป�นส์ การแพทย์ตะวันตกมี
อิทธิพลอยู่เหนือการแพทย์ดั�งเดิม ผู้ป�วยไม่
สามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้รับการรักษา
แบบแผนป�จจุบันหรือแผนดั�งเดิม เมื�อไปโรง
พยาบาล ผู้ป�วยจะได้รับยาแผนป�จจุบันเท่านั�น
ซึ�งผู้บรรยายเห็นว่ายาแผนตะวันตกมีประโยชน์
เมื�อใช้รักษาอาการเจ็บป�วยที�ฉุกเฉินหรือเป�น
อันตราย แต่ในบางโรคควรใช้การรักษาด้วย
การแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์ทางเลือกจะ
เหมาะสมมากกว่า 
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PHILIPPINE TRADITIONAL
COMPLEMENTARY ALTERNATIVE
MEDICINE
Joel B. Abalos, President of Alliance of Health Oriented
Neighbors Inc.

BIOTRANSFORMATION OF TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE – A NEW WAY TO
DEVELOP AND UTILIZE TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE RESOURCES
Qui Zhidong, Vice President of Changchun
University of Chinese Medicine

ประธานาธิบดีสี จิ�นผิง แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้กล่าวถึงความสําคัญของการ
พัฒนาการแพทย์แผนจีนในการประชุมสมัชชา
ใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั�งที� 18 และ 19
โดยกล่าวว่าภูมิป�ญญาการแพทย์แผนจีนและ
สมุนไพรจีนเป�นสมบัติลํ�าค่าของประเทศ ต้องมี
การกําหนดแผนยุทธศาสตร์การแพทย์แผนจีน 



นอกจากนี� ทางมหาวิทยาลัยได้นําเทคโนโลยีการ
เปลี�ยนแปลงสภาพชีวมวลมาใช้กับโสม เพื�อ
สกัดสารสําคัญในโสม เช่น สารซาโปนิน
(saponin) ซึ�งมีฤทธิ�ในการต้านอนุมูลอิสระออก
มา ซึ�งพบว่าเทคโนโลยีนี�ทําให้ได้สารสําคัญที�ได้
มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้กรรมวิธีสมัย
โบราณเป�นอย่างมาก และสามารถนําสารที�ได้มา
พัฒนาเป�นผลิตภัณฑ์ที�จับต้องได้ เช่น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาใหม่ ผลิตภัณฑ์เครื�อง
สําอาง เป�นต้น 

โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนากระบวนการวิจัยโดย
ใช้เทคโนโลยีการเปลี�ยนแปลงสภาพชีวมวล
อย่างเป�นระบบ มีมาตรฐานและความปลอดภัย
ดังนั�น จึงกล่าวได้ว่าการใช้เทคโนโลยีการ
เปลี�ยนแปลงสภาพชีวมวล (Biomass
conversion technology) ช่วยเพิ�มความ
เข้มข้นของสารออกฤทธิ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ�งช่วยลดป�ญหาการขาดแคลนผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติได้
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เพื�อคุ้มครองภูมิป�ญญาและสิ�งบ่งชี�ทาง
ภูมิศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน ส่งเสริมการ
สืบทอดภูมิป�ญญาการแพทย์แผนจีน และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยา
แผนจีน เพื�อส่งเสริมให้ยาแผนจีนมีคุณภาพ
สูงและทันสมัย และช่วยเพิ�มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ

Changchun University of Chinese
Medicine ได้รับภารกิจสําคัญในการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติทางการแพทย์แผนจีนใน
มณฑลจี�หลิน ซึ�งมีทรัพยากรชีวภาพมากกว่า
35,000 ชนิด โดยเป�นพืชสมุนไพร 2,790
ชนิด ผลการสํารวจพบว่าป�ญหาสําคัญของ
วัตถุดิบสมุนไพรในมณฑลจี�หลิน คือ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว 
2. การเพาะปลูกไม่เป�นระเบียบจึงทําให้วัตถุดิบ
ไม่มีคุณภาพ 
3. มาตรฐานการแปรรูปอยู่ในระดับตํ�าส่งผล
ต่อการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพร 

ดังนั�น จึงเสนอแนวทางการแก้ไขป�ญหา ดังนี� 
1. ส่งเสริมการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาต ิ
2. จัดตั�งพื�นที�ปลูกสมุนไพรเพื�อควบคุม
มาตรฐาน 
3. การนําเทคโนโลยีการเปลี�ยนแปลงสภาพ
ชีวมวล (Biomass conversion
technology) เข้ามาใช้ ซึ�งยาแผนจีนใช้กลวิธี
การเปลี�ยนแปลงสภาพชีวมวลมาตั�งแต่สมัย
โบราณแล้ว 
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นอกจากนี� เสนอให้ศึกษาวิจัยพืชในวงศ์
Compositae (Asteraceae), Umbelliferae
(Apiaceae), Lauraceae, Zingiberaceae,
Rutaceae, Pinaceae, Cupressaceae,
Taxaceae เป�นต้น เช่น ต้นสนเฟอร์ เป�นพืชที�
มีนํ�ามันหอมระเหยเป�นส่วนประกอบ ได้แก่
myrceuecis- และ trans-β-ocimene,
limonene, dipentene, a-and y-
terpinene, terpinolene, a-and β-
pinene, camphene, santen, a-thuyene,
a-fenchen, 3-carene, y-bisabolie,
sabinene, n-cymene, borneol, cineole,
decanal และ dodecanal ดังนั�นจึงเป�นเรื�อง
สําคัญในการจําแนกวงศ์พืชของต้นไม้เพื�อ
ประเมินกระบวนการที�จะนํามาผลิตสารสําคัญใน
การทํายาเพื�อรักษาและป�องกันโรค

ดังนั�น เป�นสิ�งสําคัญมากในการระบุชนิดของ
พืชที�มีส่วนประกอบที�มีนํ�ามันหอมระเหยสูง เช่น
thymol, carvacrol, apiol, linalool, linalyl
acetate, alpha and betta pinene,
menthol, menthone, terpinolene ซึ�งรู้จัก
กันดีว่ามีสารฆ่าเชื�อ และการสนับสนุนภาค
อุตสาหกรรมการผลิตนํ�ามันหอมระเหยในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชนํ�ามันหอมระเหย
เช่น ในภาคเหนือของจีนและมองโกเลียสามารถ
ปลูกพืชที�มีนํ�ามันหอมระเหยได้ทั�งการปลูกแบบ
ทั�วไปและการขยายพันธ์ุแบบโคลนนิ�ง
(microclonal) การปลูกพืชสมนุไพรและพืชที�มี
นํ�ามันหอมระเหยมีส่วนช่วยในการสงวนพื�นที�ถิ�น
ที�อาศัยของพันธ์ุพืชที�หลากหลาย
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มีหลายประเทศที�มีการใช้นํ�ามันหอมระเหยและ
พืชสมุนไพรในเภสัชตํารับในการรักษาโรค
ต่าง ๆ ซึ�งในป�ที�ผ่านมามีการระบาดของโรค
ติดเชื�อ (จุลินทรีย์และเชื�อรา) ในหลายประเทศ
เราได้ให้ความสําคัญในการใช้นํ�ามันหอมระเหย
ที�มีฤทธิ�หลากหลายเป�นยาต้านเชื�อรา ยาต้าน
เชื�อรา และยาต้านไวรัส จะเห็นได้จากมี
บทความวิชาการในหลายประเทศที�ให้ความ
สนใจในการวิจัยพืชสมุนไพรและพืชที�ใช้ทํา
นํ�ามันหอมระเหย

มีบทความที�แสดงให้เห็นว่าในรัสเซียมีพืชพันธ์ุ
สมุนไพรที�มีกลิ�นหอมเป�นจํานวนมาก ได้แก่
พืชในวงศ์ Asteraceae, Lamiaceae,
Scrophulariaceae, Poaceae,
Cyperaceae, Boraginaceae,
Orchidaceae เช่น พืชในวงศ์ Myrtaceae
ได้แก่ Tyrthus และ Eucalyptus พบว่ามี
การนํามาเป�นวัตถุดิบในการทํานํ�ามันหอม
ระเหย 
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THE RESOURCES ARE MEDICINAL AND
ESSENTIAL OIL PLANTS.
PERSPECTIVES FOR USE AND
CONSERVATION
Prof.Dr.Kirill Tkachenko, Professor, St. Petersburg
Botanixal Garden, Komorov Institute of Botany, Russian
Academy of Sciences 
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ในรัสเซียและพื�นที�ชายแดนของจีนมีพันธ์ุพืชที�
สามารถนํามาทํานํ�ามันหอมระเหยที�มีความ
คล้ายคลึงกัน และมีหลากหลายชนิดในเขต
บริเวณภูเขา ดังนั�นจึงมีความจําเป�นอย่างยิ�ง
ที�ต้องระบุสารประกอบของวัตถุดิบให้เร็ว เช่น
thymol, carvacrol, menthol และสารทุติย
ภูมิ 

กล่าวโดยสรุป 
1) การระบุสายพันธ์ุ/วงศ์ของพืชที�มีปริมาณ
นํ�ามันหอมระเหยสูง เช่น Thymus,
Origanum, Lavandula, Teucrium,
Monarda, Artemisia, Pineus, Picea,
Abies, Taxus, Juniperus เป�นต้น 
2) การขยายพันธ์ุแบบโคลนนิ�ง
(microclonal) จะทําให้ได้ผลผลิตที�ต่างกัน 
3) แนะนําการขยายพันธ์ุพืชดังกล่าวไปสู่การ
ลงมือปฏิบัติจริง 
4) ทดสอบประสิทธิภาพของนํ�ามันหอมระเหย
ในการฆ่า/กําจัดไวรัสและเชื�อจุลินทรีย์
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พันธกิจสําคัญ ประกอบด้วย 
 1. ส่งเสริมความร่วมมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ระหว่างประเทศและสหวิชาชีพ เพื�อพัฒนายา
กลไกการออกฤทธิ� และการทําวิจัยทางคลินิก
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการอย่าง
ต่อเนื�อง เพื�อสร้างเวทีแลกเปลี�ยนความรู้ใน
ระดับสูง

 3. แลกเปลี�ยนข้อมูลการป�องกันและรักษา
Covid-19 ด้วยการแพทย์ดั�งเดิมเพื�อสร้าง
เครือข่ายองค์วามรู้ทางออนไลน์ 
ทั�งนี� ไม่มีข้อผูกมัดในการเข้าร่วมกิจกรรม

China Academy of Chinese Medical
Sciences (CACMS) เป�นหน่วยงานที�มีชื�อ
เสียงด้านการวิจัย และเป�นศูนย์ความร่วมมือ
องค์กรอนามัยโลกด้านการแพทย์ดั�งเดิม
(WHO Collaborating Centre for
Traditional Medicine) แห่งหนึ�งของจีน โดย
กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ�นควบคู่กับกิจกรรม
การฝ�กอบรมการฝ�งเข็มรมยาในกรอบความร่วม
มือล้านช้าง-แม่โขง เพื�อเป�นการเฉลิมฉลองการ
ครบรอบ 65 ป� ของการจัดตั�ง CACMS

LAUNCHING CEREMONY OF INTERNATIONAL
ALLIANCE OF PREVENTION AND TREATMENT OF
SEVERE INFECTIOUS DISEASE WITH TRADITIONAL
MEDICINE AND ACADEMIC SEMINAR 

21-22 ธันวาคม 2563 
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ด้วยสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ China
Academy of Chinese Medical
Sciences ได้มีหนังสือเชิญกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าร่วมการ
จัดตั�งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติด้านการ
ป�องกันและการรักษาโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา
2019 ด้วยการแพทย์ดั�งเดิม (The Global
Alliance on Preventing and Treating
COVID-19 with Traditional Medicine)
เมื�อวันที� 12 พฤศจิกายน 2563 และกรมได้
ตอบรับเข้าร่วมเป�นเครือข่ายพันธมิตรนานาชา
ติฯ ดังกล่าว เนื�องจากเห็นว่าเป�นประโยชน์ใน
การพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์ดั�งเดิมของ
ประเทศ 

อย่างไรก็ดี กรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก มีข้อคิดเห็นต่อพันธกิจบาง
ประการที�อาจไม่สามารถร่วมแลกเปลี�ยนได้
เช่น การแลกเปลี�ยนข้อมูลตํารายาแผนดั�งเดิม
เป�นต้น ต่อมา เครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ
ด้านการป�องกันและการรักษาโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 ด้วยการแพทย์ดั�งเดิม ได้
เปลี�ยนชื�อเป�นเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติ
ด้านการป�องกันและรักษาโรคติดเชื�อร้ายแรง
ด้วยการแพทย์ดั�งเดิม (International
Alliance of Prevention and Treatment
of Severe Infectious Diseases with
Traditional Medicine) และปรับเปลี�ยน
พันธกิจของเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ�น 
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ความเป�นมา



2. ในการประชุมสัมมนาวิชาการ ระหว่างวันที� 
21-22 ธันวาคม 2563 ได้มีผู้เชี�ยวชาญจากจีน
และประเทศอื�น ๆ มานําเสนอเรื�องการรับมือการ
ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงผลการวิจัยที�
เกี�ยวข้อง ซึ�งเป�นประโยชน์ต่อประเทศอื�น ๆ ใน
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านการแพทย์แผน
จีน การแพทย์ดั�งเดิมและสมุนไพรของตนเองต่อ
ไป

3. การเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ เป�น
ประโยชน์ต่อกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ในการสร้างเครือข่ายการวิจัยในระดับ
นานาชาติ โดยเฉพาะความร่วมมือกับ CACMS
ซึ�งเป�นหน่วยงานที�มีชื�อเสียงด้านการวิจัยแห่ง
หนึ�งของโลก และหากมีการทําวิจัยร่วมกันอย่าง
เป�นรูปธรรม และเกิดการแลกเปลี�ยนข้อมูลงาน
วิจัยและผู้เชี�ยวชาญระหว่างประเทศ จะช่วย
สนับสนุนให้การแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย การ
แพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือกอื�น ๆ มี
หลักฐานเชิงประจักษ์มารองรับ เกิดการยอมรับ
และความเชื�อมั�นจากบุคลากรสาธารณสุขในสาขา
อื�น ๆ รวมทั�ง ประชาชนทั�วไป ในเรื�องคุณภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัย มากยิ�งขึ�น
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วัตถุประสงค์การประชุม
1. เพื�อส่งเสริมความร่วมมือในการป�องกันและ
รักษาโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการ
แพทย์ดั�งเดิมระหว่างเครือข่ายพันธมิตร
นานาชาติด้านการป�องกันและรักษาโรคติดเชื�อ
ร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั�งเดิม
(International Alliance of Prevention
and Treatment of Severe Infectious
Diseases with Traditional Medicine)

2. เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้ข้อมูลการป�องกัน
และรักษา Covid-19 ด้วยการแพทย์ดั�งเดิม
กับเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติด้านการ
ป�องกันและรักษาโรคติดเชื�อร้ายแรงด้วยการ
แพทย์ดั�งเดิม
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สรุปสาระการประชุม

1.ในพิธีเป�ดการประชุมวิชาการและพิธีสถาปนา
เครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในการป�องกันและ
รักษาโรคติดเชื�อร้ายแรงด้วยการแพทย์
ดั�งเดิมวันที� 21 ธันวาคม 2563 มีเครือข่าย
จากในและนอกประเทศหลายแห่ง รวมถึง
องค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป�นพันธมิตรฯ
ดังกล่าว เช่น องค์การอนามัยโลก กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประเทศไทย Philippine Institute of
Traditional and Alternative Medicine[
ประเทศฟ�ลิปป�นส์ Eurasia-Pacific Uninet
ประเทศออสเตรีย Chinese People’s
Association for Friendship with
Foreign Countries รวมถึงผู้เชี�ยวชาญและ
นักวิชาการต่าง ๆ จากทั�วโลก 

[



หลังการระบาดของ COVID-19 มีบางประเทศนํา
การแพทย์ดั�งเดิมเข้ามาใช้ในการป�องกันและรักษา
โรคด้วยรูปแบบที�ต่างกัน เช่น ประเทศจีนนําการ
แพทย์แผนจีนเข้ามาใช้รักษาผู้ป�วย หรือ ใช้รักษา
ร่วมกับการแพทย์แผนป�จจุบัน มากกว่าร้อยละ
90 ของผู้ป�วยทั�งหมด ในขณะที�ประเทศอินเดีย
ใช้การแพทย์ผสมผสานเพื�อจัดการและควบคุมการ
ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี� ทุกประเทศ
ต่างเห็นพ้องในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้าน
การแพทย์ดั�งเดิม ซึ�งความริเริ�มของ China
Academy of Chinese Medical Sciences
ในการจัดตั�งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติในการ
ป�องกันและรักษาโรคติดเชื�อร้ายแรงด้วยการ
แพทย์ดั�งเดิม (International Alliance on
Prevention and Treatment of Severe
Infectious Disease with Traditional
Medicine) ถือเป�นโอกาสสําคัญในการ
พัฒนาการแพทย์ดั�งเดิมในสาขาการป�องกันและ
การรักษาโรคติดเชื�อร้ายแรง เพราะมีผู้เชี�ยวชาญ
และเครือข่ายจากหลายภาคส่วนทั�วโลกที�ให้ความ
ร่วมมือ และเป�นโอกาสในการรวบรวมและแลก
เปลี�ยนข้อมูลงานวิจัยที�มีคุณภาพและแนวทางการ
จัดการโรคติดเชื�อร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั�งเดิม
ของประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก

องค์การอนามัยโลกมีบทบาทในการพัฒนาตํารา
มาตรฐานสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก
(WHO Monographs on Selected
Medicinal Plants) ซึ�งช่วยในการส่งเสริม
มาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของ
สมุนไพร และมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกเพื�อป�องกันและ
รักษาโรคติดเชื�อร้ายแรงและ COVID-19 ซึ�ง
องค์การอนามัยโลกมีความยินดีร่วมมือกับเครือ
ข่ายพันธมิตรในการป�องกันและรักษาโรคติดเชื�อ
ร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั�งเดิมเป�นอย่างยิ�ง
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สรุปสาระจากสุนทรพจน์ของ
ผู้แทนหน่วยงานและองค์กร
ต่าง ๆ 

กล่าวถึงรายงานสถานการณ์ด้านการแพทย์
ดั�งเดิมและการแพทย์เสริมขององค์การ
อนามัยโลก ป�ค.ศ. 2019 (WHO global
report on traditional and
complementary medicine) ซึ�งพบว่า
ประเทศสมาชิกจํานวน 117 ประเทศ ให้การ
ยอมรับการแพทย์ดั�งเดิมและใช้การการดูแล
สุขภาพของประชาชนในประเทศ และเมื�อ
เปรียบเทียบกับช่วง 20 ป�ที�ผ่านมา มีการ
พัฒนาเพิ�มมากขึ�นอย่างเห็นได้ชัด การพัฒนา
งานวิจัยการแพทย์ดั�งเดิมเป�นความท้าทายที�
สําคัญและเป�นทิศทางการดําเนินงาน WHO
traditional medicine strategy: 2014-
2023) 

DR ZHANG QI 
ผู้ประสานงานด้านการ
แพทย์ดั�งเดิม ประจํา
องค์การอนามัยโลก
สํานักงานใหญ ่



แสดงความยินดีในการก่อตั�ง China Academy
of Chinese Medical Sciences (CACMS)
ครบรอบ 65 ป� ซึ�งนับตั�งแต่การก่อตั�ง CACMS
ได้มีผลงานวิจัยออกมาเป�นจํานวนมาก และได้
รางวัลระดับชาติและนานาชาติมากกว่า 600
รางวัล โดยเฉพาะรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา
หรือแพทยศาสตร์ ค.ศ. 2015  และ CACMS ยัง
เป�นพันธมิตรกับหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และ
วงการอุตสาหกรรมมากกว่า 100 ประเทศทั�วโลก 
ซึ�งการระบาดของ COVID-19  ถือเป�นความ
ท้าทายของทั�วโลกที�ต้องร่วมกันต่อสู้กับโรคร้ายนี�
ซึ�งสามารถเอาชนะได้ หากทุกประเทศสามัคคีร่วม
กันแลกเปลี�ยนข้อมูลวิชาการและประสบการณ์ที�
เกี�ยวข้อง และความริเริ�มของ CACMS ในการจัด
ตั�งเครือข่ายพันธมิตร ฯ ในครั�งนี�จะเป�นประโยชน์
ต่อประเทศสมาชิกในการต่อสู้กับการระบาดของ
COVID-19 อย่างแน่นอน
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DR. TU ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา
หรือแพทยศาสตร์ ค.ศ.2015   โดยสกัด
สารสําคัญ ARTEMISININ จากต้นชิงเฮา
(SWEET WORMWOOD) หรือ
ARTEMISIA ANNUA มาทําเป�นยารักษา
โรคไข้จับสั�น หรือ มาเลเรีย และอาการไข้
อื�น ๆ 

เธอกล่าวว่า CHINA ACADEMY OF
CHINESE MEDICAL SCIENCES มี
ประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคติดเชื�อร้าย
แรงมาแล้วหลายครั�ง และยังเห็นความ
สําคัญของบทบาทการแพทย์แผนจีนใน
การป�องกัน COVID-19 ดังนั�นจึงได้จัด
ตั�งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ ขึ�น เพื�อ
ต่อสู้กับโรคติดเชื�อร้ายแรงและ COVID-
19 ซึ�งหวังเป�นอย่างยิ�งว่าการจัดตั�งเครือ
ข่ายพันธมิตรฯ ในครั�งนี� จะประสบความ
สําเร็จในการป�องกันโรคติดเชื�อให้แก่
ประชากรโลกได้
 

DR. TU YOUYOU 
อดีตนักวิทยาศาสตร์ของ
CHINA ACADEMY OF
CHINESE MEDICAL
SCIENCES 

H.E. MARS HUBSC 
เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจําประเทศจีน 

DR. ANNABELLE PABIONA-DE GUZMAN,
DIRECTOR-GENERAL, PHILIPPINE
INSTITUTE OF TRADITIONAL AND
ALTERNATIVE MEDICINE 

กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและ
ฟ�ลิปป�นส์ที�มีมายาวนานกว่า 45 ป� และมีความ
มั�นคงมากยิ�งขึ�นเมื�อเกิดการระบาดของ COVID-
19 นอกจากนี� ยังได้ยํ�าถึงบทบาทของการแพทย์
จีนในการดูแลสุขภาพของชาวฟ�ลิปป�นส์ซึ�งการ
แพทย์แผนจีนมีประวัติและวัฒนธรรมที�มีมา
ยาวนานคล้ายคลึงกับการแพทย์ดั�งเดิมของ
ฟ�ลิปป�นส์ หรือ ฮีล็อต (HILOT) 



แสดงความชื�นชมความริเริ�มของ China
Academy of Chinese Medical Sciences
ในการจัดตั�งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯขึ�น 
 และกล่าวถึงผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 ที�ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนและ
เศรษฐกิจทั�วโลกทําให้ทุกประเทศต่างหาวิธีเพื�อ
ต่อสู้กับเชื�อไวรัสดังกล่าว ในส่วนของกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในการวิจัยสารสกัดจากสมุนไพร
ฟ�าทะลายโจร และทดลองใช้ในผู้ป�วยที�ติดเชื�อไวรัส
COVID-19 ที�มีอาการไม่รุนแรงจํานวน 6 คน ใน
การทดลองระยะแรก ซึ�งได้ผลดี ผู้ป�วยมีอาการ
เจ็บป�วยน้อยลงภายใน 3 วัน และไม่มีผลข้าง
เคียงที�เป�นอันตรายและการทดลองในระยะที�สอง
กําลังจะเริ�มขึ�นในระยะเวลาอันใกล้นี� ดังนั�น จึง
หวังเป�นอย่างยิ�งว่าการร่วมแลกเปลี�ยนความรู้
เรื�องการป�องกันและรักษา COVID-19 ในครั�งนี�
จะช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ และ
เป�นแนวทางพัฒนางานวิจัยของประเทศต่อไป
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PHILIPPINE INSTITUTE OF
TRADITIONAL AND ALTERNATIVE
MEDICINE ซึ�งเป�นหน่วยงานหลักด้านการ
แพทย์ดั�งเดิมของฟ�ลิปป�นส์ได้จัดทําแนวทาง
และพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีน เพื�อ
ส่งเสริมการแพทย์แผนจีนให้มีมาตรฐานและได้
รับการยอมรับในระบบบริการสุขภาพ ดังนั�น
จึงหวังเป�นอย่างยิ�งว่าจะได้ร่วมมือกันพัฒนา
บริการและผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีนให้มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื�อให้ชาวฟ�ลิปป�นส์มี
สุขภาพและสุขภาวะที�ดีขึ�น

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ ์
อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก 

PROF. WOLF-DIETER RAUSCH,
PRESIDENT OF EURASIA-PACIFIC UNINET
AUSTRIA 
(องค์กรที�มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยของ
ออสเตรีย กับมหาวิทยาลัยที�สอนวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เอเชียกลาง เอเชียใต้และแปซิฟ�ก) 

แสดงความชื�นชม China Academy of
Chinese Medical Sciences ในการริเริ�มการจัด
ตั�งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ ขึ�น โดยได้กล่าว
ถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ที�ได้
เปลี�ยนวิถีชีวิตของคนทั�วโลกไปตั�งแต่ต้นป�ค.ศ.
2020 มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและเกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากการระบาดของไวรัส
การแพทย์แผนจีนได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีศักยภาพใน
การต่อสู้กับโรคมาลาเรีย ดังนั�น เราจึงคาดหวังได้
ว่าการแพทย์แผนจีนจะมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้
กับเชื�อไวรัสโคโรน่า-2019 เช่นกัน 

PROF. LI HUA, VICE PRESIDENT OF
CHINA ASSOCIATION FOR SCIENCE
AND TECHNOLOGY 
(องค์กรเอกชนที�ทํางานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

กล่าวถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนในการต่อสู้
โรคติดเชื�อร้ายแรงและ COVID-19 โดยจาก
เอกสารทางการของจีนระบุว่าการแพทย์แผนจีนถูก
ใช้ในการรักษาผู้ป�วย COVID-19 มากกว่าร้อยละ
90 และหวังเป�นอย่างยิ�งว่า China Academy
of Chinese Medical Sciences และเครือข่าย
พันธมิตรนานาชาติฯ จะช่วยกัน พัฒนายาและ
วัคซีนเพื�อต่อสู้กับไวรัสโคโรนาได้สําเร็จ 
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โดยยกตัวอย่างบริษัทยาที�มีการวิจัยพัฒนายา
แผนจีนที�ใช้ร่วมกับยาแผนป�จจุบันสําหรับ
ป�องกันและรักษา COVID-19 และตํารับยา
แผนจีนโบราณสําหรับใช้ในการรักษาอาการ
ต่าง ๆ ที�เกิดจาก COVID-19 ซึ�งได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ ทั�งในและนอก
ประเทศจีนมากกว่า 30 แห่ง และเน้นยํ�าถึง
ความสําคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ
ว่าเป�นป�จจัยสําคัญที�ช่วยให้ความร่วมมือด้าน
การวิจัยบรรลุเป�าหมาย และเกิดการพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพในการวิจัยเพิ�มมากขึ�น
และเห็นว่าสามารถเปลี�ยนวิกฤตให้เป�นโอกาส
ได้ โดยจัดการแลกเปลี�ยนความรู้และงานวิจัย
ผ่านการสัมมนาออนไลน์ และการทําวิจัยตํารา
ยาแผนดั�งเดิมร่วมกัน 

MR. LI XIKUI, VICE PRESIDENT OF
CHINESE PEOPLE’S ASSOCIATION FOR
FRIENDSHIP WITH FOREIGN COUNTRIES 
(องค์กรที�มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ)

PMR. WANG QINLIN, 
VICE DIRECTOR GENERAL, 
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL
AFFAIRS, CHINA ASSOCIATION FOR
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

กล่าวว่าการระบาดของ COVID-19 ทําให้ความ
ต้องการพัฒนาความร่วมมือด้านวิจัยกันเพิ�มมาก
ขึ�นกว่าที�เคยมีในอดีต โดยในช่วงการระบาด บุคคล
ากรทางการแพทย์ นักวิจัย และ China
Academy of Chinese Medical Sciences
เป�นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับเชื�อไวรัสซึ�งการได้
รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ
จะช่วยให้สามารถเอาชนะ COVID-19 ได้เร็วขึ�น
และหวังว่าเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ นี� จะเป�น
เวทีการแลกเปลี�ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
แพทย์ดั�งเดิมที�สําคัญเวทีหนึ�ง 

H.E. WAN WENTIAN 
เอกอัครราชทูตจีนประจําราชอาณาจักรกัมพูชา 

กล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกัมพูชามี
ความแนบแน่นมากขึ�น หลังจากการระบาดของ
COVID-19 โดยต่างฝ�ายต่างให้ความช่วยเหลือซึ�ง
กันและกัน โดยเฉพาะความช่วยเหลืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ และการแลก
เปลี�ยนผู้เชี�ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีน รวมถึง
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื�อให้ความรู้ในการ
ป�องกันและรักษา COVID-19 ด้วยการแพทย์แผน
จีน และยังได้ยํ�าถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีน
ว่ามีความสําคัญต่อการต่อสู้กับ COVID-19 และ
การจัดตั�งเครือข่ายพันธมิตรนานาชาติฯ จะช่วย
ให้การวิจัยและพัฒนาการแพทย์แผนจีนเป�นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ�น

กล่าวว่าการระบาดของ COVID-19 เป�น
ป�ญหาสุขภาพโลก และการจัดตั�งเครือข่าย
พันธมิตรนานาชาติฯจะช่วยให้เราสามารถ
ป�องกันและควบคุมการระบาดของไวรัส โดย
ใช้การผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนจีนและ
การแพทย์แผนป�จจุบันเข้าด้วยกัน ซึ�งในช่วงที�
เกิดการระบาดใหญ่ในจีน มีประเทศมากกว่า
60 ประเทศให้ความช่วยเหลือส่งเครื�องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์มาให้จีน รวมทั�งเงิน
บริจาค ซึ�งแสดงให้เห็นว่ามิตรภาพเป�นสิ�ง
สําคัญในการเอาชนะการระบาดของเชื�อไวรัส 
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MR. ZHU HAIDONG, 
DIRECTOR-GENERAL, 
DEPARTMENT OF INTERNATIONAL
COOPERATION, NATIONAL
ADMINISTRATION OF TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE 

Repurposing Antimalarials for COVID-19
Prof. Sanjeev Krishna, Institute for
Infection and Immunity Research Centre, 
St. George's University of London

กล่าวว่าในช่วงหลายป�ที�ผ่านมา รัฐบาลจีนได้
ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนจีนให้มีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์เป�นที�ยอมรับในสากล ซึ�งการ
แพทย์แผนจีนมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพโลก
เป�นอย่างมาก โดยเฉพาะในป�นี�ซึ�งมีการระบาด
ของ COVID-19 รัฐบาลจีนได้จัดทําคู่มือ
แนวทางการวินิจฉัยโรคด้วยการแพทย์แผน
จีนและการใช้ยาแผนจีนเพื�อการป�องกันและ
รักษาCOVID-19 เผยแพร่ให้แก่ประเทศต่าง ๆ
ทั�วโลก นอกจากนี� รัฐบาลยังให้การสนับสนุน
การวิจัยทางการแพทย์แผนจีน และการส่งผู้
เชี�ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนไปยังประเทศ
ต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี�ยนข้อมูลการวิจัย
และความรู้การแพทย์แผนจีนให้แก่นานา
ประเทศเพื�อใช้ในการต่อสู้COVID-19

สรุปสาระจากการ
บรรยายวิชาการ

มาลาเรีย (MALARIA) เป�น โรคที�เกิดจากเชื�อโปรโต
ซัวแพร่สู่ร่างกายคนจากการกัดของยุงก้นปล่อง
เพศเมีย ผู้ป�วยจะมีไข้สูงและหนาวสั�น มักพบโรคนี�
ในเขตที�มีภูมิอากาศร้อนชื�นและมีแหล่งนํ�าขังตาม
ธรรมชาติมาก ซึ�งเป�นที�อาศัยของยุงที�เป�นพาหะนํา
โรค ในสมัยก่อนยารักษามาลาเรียรุ่นแรก ๆ มีการใช้
สารควินิน (QUININE) ที�ได้มาจากต้นซิงโคนา
(CINCHONA ALKALOIDS) แต่ด้วยอาการข้าง
เคียงที�พบทําให้ควินินถูกทําไปรักษาในผู้ป�วยโรค
LUPUS ERYTHEMATOSUS แทน และต่อมาก็มี
การใช้ยาตัวอื�น ๆ ได้แก่ MEPACRINE,
HYDROXYCHLOROQUINE ตามลําดับ

โรค COVID-19 เป�นโรคติดต่อซึ�งเกิดจากไวรัส
โคโรนาชนิดที�มีการค้นพบล่าสุด มีการระบาดใหญ่ไป
ทั�วส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั�วโลก โดย
สามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจาก
จมูกหรือปากซึ�งขับออกมาเมื�อผู้ป�วยไอหรือจาม เรา
รับเชื�อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้
ป�วยหรือจากการเอามือไปจับพื�นผิวที�มีฝอยละออง
เหล่านั�นแล้วมาจับตามใบหน้า 
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การศึกษาครั�งนี�เป�นการนํายาเดิมเพื�อนํามาใช้ให้
เกิดข้อบ่งใช้ใหม่ในการรักษา โดยเป�นการศึกษา
ประสิทธิผลในการต้านโคโรนาไวรัสในหลอดทดลอง
(in-vitro) ของยาต้านมาลาเรียทั�ง 3 ชนิด ได้แก่
pyronaridine, artesunate และ
hydroxychloroquine ในเซลล์ Calu-3 ซึ�งเป�น
เซลล์เนื�อเยื�อบุผิวปอดของมนุษย์ ผลการศึกษาพบ
ว่า pyronaridine และ artesunate มี
ประสิทธิผลและความแรงสูงกว่าในการต้านโคโรนา
ไวรัส นอกจากนี� hydroxychloroquine ไม่ได้
แสดงให้เห็นประโยชน์ในการป�องกันการเสียชีวิต
โรค COVID-19

กระบวนการติดเชื�อ COVID-19 สามารถแบ่งออก
ได้เป�น 4 ระยะ 
ระยะที� 1 ถือเป�นระยะที�มีไม่อาการแสดง 
ระยะที� 2 พบอาการไข้ ไอ เมื�อยล้าตามร่างกาย
pyronaridine, artesunate สามารถขัดขวางได้
ในระยะที� 1 และ 2

ระยะที� 3 เป�นระยะที�สามารถตรวจพบได้ถึงปริมาณ
ไวรัสที�มีในกระแสเลือด การตอบสนองทางด้าน
ภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ระยะนี�ร่างกายผู้ที�ได้รับเชื�อจะ
พยายามฟ��นตัว อย่างไรก็ตามระยะนี�จะใช้เวลานาน
ถึง 7-14 วัน ซึ�งในรายที�ผู้ป�วยอาการไม่มีดีขึ�นจะ
เกิดภาวะที�เรียกว่า cytokine release
syndrome (CRS)/cytokine storm (CS) ซึ�ง
จะมีการหลั�งสารต่าง ๆ โดยเฉพาะ interleukin-6
ที�ก่อให้เกิดการอักเสบและนําไปสู่ระบบหายใจล้ม
เหลว
ระยะที� 4 เกิดภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
และระบบอวัยวะล้มเหลว ดังนั�นในการรักษาเพื�อ
ป�องกันการเสียชีวิตจาก cytokines เหล่านี� โดย
ทั�วไปก็จะใช้ยาในกลุ่ม corticosteroids ในรูป
แบบยาฉีด เช่น dexamethasone เป�นยาเดี�ยว
หรือร่วมกับ Tocilizumab ซึ�งเป�นยาที�ยับยั�งการ
ทํางานของ interleukin-6 โดยตรง 
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A COVID-19 in Italy and Contribution
for Prevention with TCM
Prof. Aldo Liguori, Lecturer of
Institute Paracelso, Representative
and Coordinator at the Master
degree course of Acupuncture
organized by the Medicine Faculty
of Sapienza University in Rome

ดังนั�นกล่าวได้ว่า การศึกษาในครั�งนี�แสดงให้
เห็นถึงสําหรับฤทธิ�ต้านไวรัสจากยาต้าน
มาลาเรีย ควรมีการศึกษาในระดับทางคลินิก
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ�ง PYRONARIDINE
ได้แสดงให้เห็นฤทธิ�ต้านไวรัสในหลอดทดลอง
ต่อโคโรนาไวรัส ณ บริเวณเซลล์เนื�อเยื�อบุผิว
ปอดของมนุษย์ และ ARTESUNATE มีทั�ง
ฤทธิ�ต้านไวรัสและฤทธิ�ต้านการอักเสบซึ�งน่าจะ
เป�นประโยชน์ในการรักษาการติดเชื�อ COVID-
19 9 ดังนั�นการใช้ยา ARTEMISININ-BASED
COMBINATION (ACTS) ร่วมกับ
PYRONARIDINE อาจสมควรได้รับการศึกษา
เพื�อเป�นทางเลือกในการรักษาการติดเชื�อ
COVID-19 และมีการศึกษาประสิทธิผลด้าน
การต้านไวรัส การต้านการอักเสบต่อไป

หรือจากการเอามือไปจับพื�นผิวที�มีฝอยละออง
เหล่านั�นแล้วมาจับตามใบหน้า ระยะเวลานับจาก
การติดเชื�อเริ�มมีอาการภายใน 14 วัน 

อาการทั�วไปของผู้ป�วยโรค COVID-19 มีดังนี�
มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย อาการที�พบไม่บ่อยนัก
ได้แก่ ปวดเมื�อยเนื�อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย
ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการ
ดมกลิ�นและรับรส มีผื�นบนผิวหนัง หรือนิ�วมือ
นิ�วเท้าเปลี�ยนสี ในรายผู้ป�วยที�มีอาการรุนแรงจะ
มีอาการหายใจลําบากหรือหายใจถี� เจ็บหน้าอก
หรือแน่นหน้าอก ต้องใช้เครื�องช่วยหายใจ ติด
เชื�อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได้ในที�สุด 

ประเทศอิตาลีโดย PARACELSO CLINICAL
CENTER ทําการศึกษาเกี�ยวกับศาสตร์การ
แพทย์แผนจีนในผู้ป�วย โดยแบ่งการศึกษาออก
เป�น 1) การรักษาด้วยสูตรยาสมุนไพรจีน 2)
การฝ�งเข็มลนไฟ (FIRE NEEDLE) และ 3) การ
รมยา (MOXIBUSTION) ตั�งแต่ 1 เมษายน –
30 กรกฎาคม 2020 และระหว่าง 1 กันยายน
 – 20 ธันวาคม 2020 เพื�อเก็บกรณีศึกษาใน
มนุษย์ ผู้ป�วยจะได้รับสูตรยาแผนจีน ซึ�ง
ประกอบด้วยสมุนไพรจีน 7 ชนิด คือ 1) หวงฉี
(HUANG QI) 2) ม่ายเหมินตง (MAI MEN
DONG) 3) ZHI MU 4) ซางจู๋ (CANG ZHU) 
 5) เจี�ยเกิ�ง (JIE GENG) 6) จินอิ�นฮวา (JIN
YIN HUA) และ 7) เหลียนเชี�ยว (LIAN QIAO)
เป�นเวลา 20 วัน/เดือน โดยขนาดของสมุนไพร
ทั�ง 7 ชนิดปรับตามสภาวะการเจ็บป�วยของผู้
ป�วย ร่วมกับการฝ�งเข็มลนไฟ (FIRE NEEDLE)
ที�จุด ต้าซู (DA SHU), เฟ�งเหมิน (FENG
MEN) และจุดเฟ�ยซู (FEI SHU) 2 ครั�ง/สัปดาห์
และการรมยาที�จุดเฟ�ยซู (FEI SHU) และจุดเกา
ฮวาง (GAO HUANG SHU) 2 ครั�ง/สัปดาห์
ด้วยเช่นกัน

โรค COVID-19 คือ โรคติดต่อซึ�งเกิดจาก
ไวรัสโคโรนาชนิดที�มีการค้นพบล่าสุด ขณะนี�มี
การระบาดใหญ่ไปทั�วโลกและส่งผลกระทบแก่
หลายประเทศ ประเทศอิตาลีเป�นประเทศหนึ�งที�
มีการเสียชีวิตของผู้ป�วยเป�นจํานวนมาก และมี
การแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงโรค COVID-19 แพร่จากคนสู่คนผ่าน
ทางละอองฝอยจากจมูกหรือปากซึ�งขับออก
มาเมื�อผู้ป�วยไอหรือจาม ซึ�งเรารับเชื�อได้จาก
การหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปจากผู้ป�วย 
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Protecting Vulnerable Population
with Chinese Medicine-COVID-19
Treatment
Li Guangxi, 
Director of Respiratory Department
of Guang’anmen Hospital, China
Academy of Chinese Medical
Sciences

 นอกจากนี� มีการใช้การแพทย์แผนจีนแทน
การใช้อุปกรณ์ HFNC (HIGH-FLOW
OXYGEN NASAL CANNULA) ในการ
รักษาผู้ป�วยภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะ
พร่องออกซิเจน และแทนยาต้านไวรัส 
 ยาสเตียรอยด์ และยาปฏิชีวนะอื�น โดยพบว่า
หลังจากใช้ยาแผนจีน 1 วัน อาการไข้หายไป
และอาการอื�นหายไปหลังจากการบําบัดทาง
ผิวหนัง สรุปโดยรวมแล้ว ให้รีบแยกผู้ป�วย
และใช้โสมในผู้ป�วยกลุ่มเสี�ยงเพื�อป�องกันการ
ติดเชื�อปอดอย่างเฉียบพลัน รักษาด้วยการ
บําบัดทางผิวหนัง (TRANSDERMAL
THERAPY) เพื�อรักษาถุงลม และใช้การรักษา
สอดท่อสําหรับผู้ป�วยหนัก
การศึกษาของ KIM. JH. และคณะพบว่าโสม
มีสารสําคัญที�ชื�อ GINSENOSIDE สารสําคัญ
ดังกล่าวนี�สามารถป�องกัน บรรเทา และรักษา
โดยต้านการอักเสบได้หลายกลไก และศาสตร์
การแพทย์แผนจีนถือได้ว่าเป�นกุญแจสําคัญใน
การควบคุมการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน
(IMMUNOREGULATION

โรค COVID-19 คือ โรคติดต่อซึ�งเกิดจากไวรัส
โคโรนาชนิดที�มีการค้นพบล่าสุด ขณะนี�มีการ
ระบาดใหญ่ไปทั�วส่งผลกระทบแก่หลายประเทศ
ทั�วโลก โรค COVID-19 แพร่จากคนสู่คนผ่าน
ทางฝอยละอองจากจมูกหรือปากซึ�งขับออกมา
เมื�อผู้ป�วยไอหรือจามเรารับเชื�อได้จากการหายใจ
เอาละอองฝอยเข้าไปจากผู้ป�วย หรือจากการเอา
มือไปจับพื�นผิวที�มีฝอยละอองเหล่านั�นแล้วมา
จับตามใบหน้า ระยะเวลานับจากการติดเชื�อและ
การแสดงอาการ (ระยะฟ�กตัว) มีตั�งแต่ 1-14
วันและมีค่าเฉลี�ยอยู่ที� 5-6 วันเกิน 97% ของผู้
ป�วยเริ�มมีอาการภายใน 14 วัน 

อาการทั�วไปของผู้ป�วยโรค COVID-19 มีดังนี�
มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย อาการที�พบไม่บ่อยนัก
ได้แก่ ปวดเมื�อยเนื�อตัว เจ็บคอ ท้องเสีย
ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการ
ดมกลิ�นและรับรส มีผื�นบนผิวหนัง หรือนิ�วมือ
นิ�วเท้าเปลี�ยนสี ในรายผู้ป�วยที�มีอาการรุนแรง
ซึ�งมีประมาณ 10% จะมีอาการหายใจลําบาก
หรือหายใจถี� เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอก ต้อง
ใช้เครื�องช่วยหายใจ ติดเชื�อในกระแสเลือด และ
เสียชีวิตได้

ในที�สุด ผู้ป�วยที�มีอาการติดเชื�อโควิด-19 ในระยะ
เริ�มต้นจะไม่ค่อยมีอาการแสดงให้เห็น จนเป�น
เวลานานถึงจะแสดงอาการรุนแรงและ
เฉียบพลัน ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาล ให้
ออกซิเจน หรือเข้ารับการรักษาในห้อง ICU โดย
เร็ว ตัวอย่างเช่น ผู้ป�วยเพศชาย ที�มีนํ�าหนัก
เกิน เป�นโรคเบาหวาน มีระยะฟ�กตัว 7-14 วัน
จะมีอาการไข้ระหว่างวันที� 1 ถึงวันที� 7 จากนั�น
ระหว่างวันที� 8 ถึง วันที� 14 จะเป�นระยะปอด
เสียหายฉับพลัน หรือ ALI (ACUTE LUNG
INJURY) หลังจากวันที� 14 จึงเป�นระยะพักฟ��น
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Role of TCM on Fighting against the
COVID-19 Pandemic in Philippines 
Dr. Zheng Qiming, Chairman & Chief
Consultant of Philippine Traditional
Chinese Medicine Center 

ป�จจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสตัวใดที�ใช้ในการ
รักษา จึงมีการนําศึกษาและการนําสมุนไพรจีน
มาใช้เพื�อป�องกันการติดเชื�อปอดอย่าง
เฉียบพลัน สมุนไพรเหล่านี�สามารถลดไข้ได้
โดยไม่กลับมาเป�นซํ�า ลดอาการเหนื�อยล้า โดย
ตัวที�เด่น ๆ ได้แก่ โสม (GINSENG) มีการใช้
โสมเป�นทั�งยาเดี�ยว และใช้ร่วมกับยา
พาราเซตามอล โดยในประวัติศาสตร์มีการ
บันทึกการใช้โสมในรูปแบบยาตํารับ เช่น สูตร
ตํารับยา REN SHEN BAI DU SAN ที�บันทึก
อยู่ในใบสั�งยาของ BUREAU OF TAIPING
PEOPLE’S WELFARE PHARMACY และ
นอกจากนี�ยังมีการบันทึกว่ามีการใช้โสมใน
สูตรยาเพื�อการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ที�กําลัง
ระบาดโดยเฉพาะอีกด้วย

นอกจากนี� มีการใช้การแพทย์แผนจีนแทนการ
ใช้อุปกรณ์ HFNC (HIGH-FLOW OXYGEN
NASAL CANNULA) ในการรักษาผู้ป�วยภาวะ
หายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน
และแทนยาต้านไวรัส ยาสเตียรอยด์ และยา
ปฏิชีวนะอื�น โดยพบว่า หลังจากใช้ยาแผนจีน
1 วัน อาการไข้หายไป และอาการอื�นหายไป
หลังจากการบําบัดทางผิวหนัง สรุปโดยรวม
แล้ว ให้รีบแยกผู้ป�วย และใช้โสมในผู้ป�วยกลุ่ม
เสี�ยงเพื�อป�องกันการติดเชื�อปอดอย่าง
เฉียบพลัน รักษาด้วยการบําบัดทางผิวหนัง
(TRANSDERMAL THERAPY) เพื�อรักษาถุง
ลม และใช้การรักษาสอดท่อสําหรับผู้ป�วยหนัก
การศึกษาของ KIM. JH. และคณะพบว่าโสม
มีสารสําคัญที�ชื�อ GINSENOSIDE สารสําคัญ
ดังกล่าวนี�สามารถป�องกัน บรรเทา และรักษา
โดยต้านการอักเสบได้หลายกลไก และศาสตร์
การแพทย์แผนจีนถือได้ว่าเป�นกุญแจสําคัญใน
การควบคุมการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน
(IMMUNOREGULATION)

ผู้ป�วยที�มีอาการของโรคโควิด-19 จะมีอาการ
ปอดชื�น ปอดอักเสบ หากมีอาการรุนแรงมากจะ
ทําให้อวัยวะภายในล้มเหลว ตําราการแพทย์สมัย
โบราณของจีนได้กล่าวถึงทฤษฎีของโรคระบาด
ว่าเป�นการแพร่เชื�อ ติดต่อจากทางปาก จมูก
นอกจากนี�ยังมีการแพร่เชื�อโดยผ่านทางอากาศ
หรือติดจากละอองของเหลวของผู้ป�วย ซึ�งจะไม่
แสดงอาการในทันที โดยตําราการแพทย์แผนจีน
โบราณที�มีชื�อว่า YELLOW EMPERORS
CLASSIC OF INTERNAL MEDICINE
(HUANG DI NEI JING) ได้กล่าวถึงการรักษา
และป�องกันโรคระบาด เช่น การใช้ความร้อน
ทําความสะอาดเสื�อผ้าของผู้ป�วย การงดการ
ออกนอกบ้านเพื�อหลีกเลี�ยงการติดโรค การทาน
สมุนไพร เช่น กระเทียม เพื�อป�องกันและรักษา
โรค และการกักตัวเพื�อลดการแพร่เชื�อ เป�นต้น
ซึ�งในสมัยโบราณ เมื�อเกิดโรคระบาดในประเทศ
และมีผู้ติดเชื�อเป�นคนภายในบ้านของเสนาบดี
เสนาบดีท่านนั�นก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ�า
จักรพรรดิ เพราะเกรงว่าจะนําเชื�อโรคไปติดได ้

ในส่วนของประเทศฟ�ลิปป�นส์ได้มีการนํา
ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุขจีน มาใช้เป�นแนวทางปฏิบัติในการ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจาก
นี�ทางจีนได้ส่งทีมผู้เชี�ยวชาญด้านการแพทย์
แผนจีนมาเยี�ยมชมศูนย์ PHILIPPINE
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
CENTER และแลกเปลี�ยนความรู้และผลงาน
วิจัยในการรักษาโควิด-19 ด้วยการแพทย์แผน
จีน 
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โควิด-19 เป�นโรคติดเชื�อชนิดใหม่ ซึ�งยังไม่มี
วัคซีนหรือยาต้านไวรัส ดังนั�น แนวทางการ
รักษาจึงเป�นการรักษาตามอาการ คณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (CHINA
NATIONAL HEALTH COMMISSION) 
ได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ข้อมูลการ
แพทย์แผนจีน และแนะนําให้ใช้ยาแบบรับ
ประทานและแบบฉีด จากการศึกษาพบว่ายา
แผนจีนมีฤทธิ�ต้านไวรัสและสร้างภูมิคุ้มกัน
และรักษาโรคปอดบวมจากไวรัสและโรคติดเชื�อ
อุบัติใหม่อื�น ๆ มีฤทธิ�ต้านการอักเสบและสร้าง
ภูมิคุ้มกันในร่างกาย ตํารับยาแผนจีนจะ
เป�นการรักษาตามความแตกต่างของกลุ่ม
อาการ นอกจากนี� ยังแนะนําให้ใช้การออก
กําลังเพื�อรักษาสมดุลของพลังชี� (QI) เพื�อให้
ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ซึ�งยาจีนที�ใช้จะเป�นยาที�มี
ส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด เพื�อปรับให้
ร่างกายมีความสมดุล ไม่ขาดพลังหยิน-หยาง
นอกจากนี� ยังมียาที�รักษาตามอาการของผู้
ป�วย เช่น หากเป�นผู้ป�วยที�มีอาการไม่มาก
ปอดชื�น อ่อนเพลีย ปวดเมื�อย เบื�ออาหาร
แน่นหน้าอก แนะนําให้ใช้ยาที�มีส่วนผสมของ
สมุนไพรจีน 18 ชนิด เพื�อรักษาอาการ หรือผู้
มีอาการปอดชื�น มีไข้ มีเสมหะข้นและมีสีเหลือง
หายใจไม่ออก แนะนําให้ใช้ยาที�มีส่วนผสมของ
สมุนไพรจีน 13 ชนิด เพื�อรักษาอาการ เป�นต้น

การแพทย์แผนจีนได้แสดงบทบาทสําคัญใน
สถานการณ์ที�เกิดโรคระบาดหลายครั�ง เช่น
การระบาดของโรคซาส์ ค.ศ.2003 การระบาด
ของไข้หวัดนก ค.ศ.2009 และการระบาดของ
โรคโควิด-19 ในป�ค.ศ.2019 นี� 
 

สําหรับผู้ที�ใกล้ชิดผู้ป�วยโรคโควิด-19 แต่ยัง
ไม่มีอาการ แนะนําให้ใช้ยาสมุนไพรในการ
ป�องกันโรค
สําหรับผู้ป�วยที�เป�นโควิด-19 แต่อาการไม่
รุนแรง แนะนําให้ใช้ยาสมุนไพร 3 สูตร 
สําหรับผู้ที�มีโรคประจําตัว ให้คํานึงถึงโรค
ประจําตัวและระยะฟ�กตัวเพื�อควบคุมการ
ลุกลามของโรคไม่ให้อาการหนักขึ�น
สําหรับผู้ป�วยระยะฟ��นฟู แนะนําให้ใช้ยา
สมุนไพรจีน การฝ�งเข็ม การออกกําลังกาย
แบบชี�กง 8 กระบวนท่า

ซึ�งยาแผนจีนถูกใช้ในการรักษาผู้ป�วยที�ไม่รุนแรง
และการบรรเทาอาการไข้ ไอ และอาการอื�น ๆ 
โดยผลการรักษาเป�นที�ประจักษ์และสามารถลด
อัตราความรุนแรงพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี� มีการรักษาตามลักษณะของโรค
ตามธาตุทั�ง 5 และป�จจัยทางธรรมชาติ 6 ชนิด
ตามถิ�นที�อยู่ และตามอาการของผู้ป�วย รวมถึง
ใช้การฝ�งเข็มรักษาผู้ป�วยระยะต่าง ๆ ได้แก ่
1. ผู้ป�วยที�ต้องสงสัยว่าเป�นโควิด-19 2. ผู้ป�วย
โควิด-19 และ 3. ผู้ป�วยที�อยู่ในช่วงฟ��นฟูจาก
โรค และยังมีการป�องกันและรักษาโรคด้วยการ
รับประทานอาหารที�มีส่วนผสมของสมุนไพรจีน
เพื�อบํารุงร่างกาย 

กลยุทธ์ในการนําการแพทย์แผนจีนมาใช้ในการ
ป�องกันและรักษาโรคโควิด-19 มีดังนี� 

สรุป คือ ประสิทธิผลในการรักษาโควิด-19 ด้วย
การแพทย์แผนจีนขึ�นอยู่กับสภาพร่างกายของ
ผู้ป�วย สิ�งแวดล้อม และพิจารณาองค์ประกอบ
ในการรักษาด้วยสมุนไพรซึ�งจะสามารถช่วย
ฟ��นฟูร่างกายให้แข็งแรงเร็วขึ�น  ซึ�งวิธีนี�จะช่วย
ลดภาระการรักษาและช่วยควบคุมการแพร่
ระบาด สามารถทําให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้
เหมือนเดิม 
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 เพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลสถานการณ์กัญชา
ทางการแพทย์ระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
เพื�อสร้างความเข้าใจในระบบบริการกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยผ่านการศึกษาดูงาน
ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์พื�นบ้านไทย กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข

1.

2.

27

วัตถุประสงค์

การนําเสนอของฝ�ายไทย
ฝ�ายไทยได้นําเสนอกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน
ด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้อง
ตํารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื�นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก นโยบายการ
ปลูกกัญชาในชุมชน การฝ�กอบรมบุคลากรที�
เกี�ยวข้อง และการจัดบริการกัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 

สถานการณ์กัญชาทางการแพทย์
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กัญชา (CANNABIS) และกัญชง
(HEMP) ถูกใช้ในอุตสาหกรรม การค้า
และการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียกลางและ
เอเชียใต้อย่างกว้างขวาง ซึ�ง
ประวัติศาสตร์ไทยและปากีสถานต่างมี
บันทึกการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและ
กัญชงมาตั�งแต่อดีตเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีความก้าวหน้าใน
การพัฒนากัญชาทางการแพทย์มากกว่า
ปากีสถาน เนื�องจากได้อนุญาตให้ใช้
กัญชาทางการแพทย์และการวิจัยมา
ตั�งแต่ป� 2562 ในขณะที�ปากีสถาน
กัญชาและกัญชงถือเป�นสิ�งผิดกฎหมาย
และถูกห้ามใช้ในทุก ๆ กิจกรรมตั�งแต่มี
การประกาศบังคับใช้พ.ร.บ.ยาเสพติด
พ.ศ. 2540 

การนําเสนอของฝ�ายปากีสถาน

จนกระทั�งในป� 2562 รัฐบาลปากีสถานเห็น
ควรแก้ไขกฎหมาย เพื�อให้สามารถใช้กัญชง
ทางการแพทย์และในทางอุตสาหกรรมได้
โดยเห็นว่าการส่งออกยาและผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมของกัญชงจะช่วยเพิ�มรายได้
ให้กับประเทศหลายพันล้านดอลล่าร์ จึงมี
การแก้ไขกฎหมายและประกาศใช้เมื�อเดือน
กันยายน 2563 ซึ�งรัฐบาลปากีสถานเห็น
ว่าการศึกษาทดลองการปลูกและการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชง เพื�อใช้เป�นยาและ
ใช้ในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เป�นเรื�อง
ที�ควรทําเป�นลําดับแรก 

กระทรวงควบคุมยาเสพติด (MINISTRY
OF NARCOTICS CONTROL) ได้
อนุญาตให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (MINISTRY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY) ปลูกกัญชง เพื�อ
ใช้ในอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นตลาด
CANNABIDIOL (CBD) และมอบหมาย
สภาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
แห่งปากีสถาน (PAKISTAN COUNCIL
OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL
RESEARCH: PCSIR) ทดลองและศึกษา
วิจัยพื�นที�ปลูกที�เหมาะสมและขั�นตอนการ
เพาะปลูก และควบคุมการเพาะปลูกเพื�อ
ป�องกันการนํากัญชงไปใช้ในทางที�ผิด รวม
ถึงกําหนดปริมาณสาร CBD และ
TETRAHYDROCANNABINOL (THC)
ในแต่ละวัตถุประสงค์ ซึ�งขณะนี� ยังอยู่ใน
ระยะเริ�มต้นเท่านั�น

4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.30 น.
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ฝ�ายปากีสถานเห็นว่าประเทศไทยมี
ประสบการณ์ในการใช้กัญชามาตั�งแต่
อดีต และมีการทําวิจัยที�เกี�ยวข้อง จึงมี
ความประสงค์ให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสภาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
อุตสาหกรรมแห่งปากีสถาน ได้แลก
เปลี�ยนความรู้และข้อมูลดังกล่าวกับฝ�าย
ไทย ซึ�งอาจจะมีการหารือความร่วมมือกัน
ในภายหลัง โดยเฉพาะประเด็นเรื�องการ
ควบคุมการเพาะปลูกกัญชง (HEMP) ใน
พื�นที�ที�กําหนด ซึ�งเป�นประเด็นที�ทาง
ปากีสถานค่อนข้างกังวล เนื�องจากเกรง
ว่าประชาชนจะนํากัญชงไปใช้ในทางที�ผิด
(MISUSE) หรือนําไปใช้เป�นยาเสพติด
(ABUSE) นอกจากนี� ยังสนใจแลกเปลี�ยน
เรื�องการใช้กัญชงในอุตสาหกรรมและการ
ร่วมทุนกับภาคเอกชน และการสร้างความ
รอบรู้ให้แก่ประชาชนและผู้เกี�ยวข้อง เพื�อ
ให้สามารถควบคุมการปลูกและใช้กัญชง
ในประเทศได ้

ข้อเสนอของฝ�ายปากีสถาน

ฝ�ายไทยแจ้งว่า ยินดีแลกเปลี�ยนข้อมูล
สถานการณ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย
กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้องของปากีสถานดัง
กล่าว พร้อมทั�งเสนอให้มีความร่วมมือด้าน
การทําวิจัยกัญชา/กัญชงทางการแพทย์
ร่วมกับภาคีเครือข่ายของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ�งฝ�ายปากีสถานไม่ขัดข้อง

ความเห็นฝ�ายไทย

4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.30 น.

ข้อเสนอความร่วมมือด้าน
กัญชาทางการแพทย์
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เพื�อเรียนรู้บทบาทของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในด้านการขับเคลื�อน
กัญชาทางการแพทย์ของประเทศไทย

30

วัตถุประสงค์

การนําเสนอของฝ�ายไทย
ฝ�ายไทยได้นําเสนอกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
ในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมายและกฎระเบียบที�
เกี�ยวข้อง ตํารับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื�นบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือก
นโยบายการปลูกกัญชาในชุมชน การฝ�กอบรม
บุคลากรที�เกี�ยวข้อง และการจัดบริการกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทย 

สถานการณ์กัญชาทางการแพทย์

ประเด็นหารือ

1.ป�จจัยความสําเร็จในการขับเคลื�อนนโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ในระดับประเทศ
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ให้ข้อมูลว่าใน
ประเทศไทย กัญชาถือเป�นพืชสมุนไพรที�มี
ประโยชน์และถูกใช้ทางการแพทย์แผนไทยและเพื�อ
ประโยชน์อื�น ๆ มากมาย มาตั�งแต่สมัยโบราณ
จนกระทั�ง องค์กรสหประชาชาติประกาศ
อนุสัญญาเดี�ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ.
1961 (Single Convention on Narcotic.
Drugs, 1961) มีผลบังคับใช้เมื�อป�พ.ศ. 2507 ส่ง
ผลให้ประเทศไทยซึ�งเป�นภาคีของสหประชาชาติ
ประกาศให้กัญชาเป�นยาเสพติดประเภทที� 5 ตามพ
ระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 นับ
ตั�งแต่นั�น กัญชาถูกใช้เฉพาะกลุ่มอย่างผิด
กฎหมาย และตํารับยาแผนไทยที�มีส่วนประกอบ
ของกัญชาปรุงผสมอยู่นั�นไม่สามารถใส่ส่วน
ประกอบที�มีกัญชาลงไปปรุงผสมได้ 
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ในช่วง 10 ป�ที�ผ่านมา ทั�วโลกเริ�มตื�นตัวและ
ตระหนักถึงประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์
มากขึ�น ซึ�งการทําให้กัญชาถูกกฎหมายหรือการ
จัดประเภทยาเสพติดของกัญชาใหม่ เป�นประเด็น
ที�ถกเถียงกันระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การ
สหประชาชาติ โดยกัญชาในประเทศไทยไม่ก่อให้
เกิดป�ญหายาเสพติดมากนัก ประกอบกับเมื�อชั�ง
นํ�าหนักระหว่างคุณและโทษของกัญชา พบว่า
กัญชามีประโยชน์มากมาย ดังนั�น นายอนุทิน
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงสนับสนุนให้
นโยบายกัญชาเป�นนโยบายของพรรค ส่งผลให้ได้
รับคะแนนจากประชาชนในการเลือกตั�งที�ผ่านมา
อย่างท่วมท้น ซึ�งในช่วงแรก แม้ว่าจะได้รับการต่อ
ต้านจากบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์
แผนป�จจุบันในกระทรวงสาธารณสุข แต่กัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยได้ช่วยสนับสนุนให้
นโยบายกัญชาทางแพทย์ขับเคลื�อนเป�นอย่างมาก
ดังที�ได้นําเสนอไปว่ามีผู้มารับบริการกัญชา
ทางการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ
จํานวนมาก ประกอบกับรองนายกรัฐมนตรีมี
ความตั�งใจและเป�นผู้นําในการขับเคลื�อนนโยบาย
กัญชาทางการแพทย์ โดยได้ร่วมเป�นประธานใน
กิจกรรมที�เกี�ยวข้องกัญชาด้วยตัวเองเกือบทุก
กิจกรรม 

นอกจากนี� การขับเคลื�อนนโยบายเป�นไปทีละขั�น
ตอน และให้ความสําคัญกับสร้างความรอบรู้
กัญชาทางการแพทย์ให้แก่ประชาชน เพื�อไม่ให้เกิด
การใช้ที�ผิดวัตถุประสงค์
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การให้คําแนะนําแก่เกษตรกรในการปลูก
กัญชา ในส่วนของเกษตรแปลงใหญ่ ไม่มี
ป�ญหาในการปลูก เพราะหน่วยงานที�มาร่วม
กับกรมส่วนใหญ่มีความรู้ในการปลูกกัญชา
เป�นอย่างดี ในส่วนชุมชน มีป�ญหาบ้าง แต่ไม่
น่ากังวลนัก เพราะส่วนใหญ่มีเครือข่ายการ
ปลูกอยู่แล้ว และสามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้
จาก Youtube
หน่วยงานที�ให้คําแนะนําในการปลูกแก่
เกษตรกร โดยเฉพาะกัญชง คือ กรมวิชาการ
เกษตร 
การแก้ป�ญหาเรื�องต้นกัญชาตัวผู้และตัวเมีย
เป�นป�ญหาที�ไม่สามารถควบคุมได้ เดิมกรมให้
เมล็ดแก่เกษตรกรไปปลูก โดยเมล็ดกัญชาที�
มีโอกาสเติบโตร้อยละ 80 และในต้นที�เติบโต
มีโอกาสที�จะกลายเป�นกัญชาตัวผู้ร้อยละ 50
แต่อย่างไรก็ดี ในขณะนี� มีการเปลี�ยนวิธีการ
ปลูกมาใช้การป�กชําต้นกัญชาตัวเมียที�เป�น
พันธ์ุแทน ซึ�งช่วยแก้ป�ญหาในส่วนนี�ได้ 
การปลูกกัญชาในชุมชน - การปลูกกัญชา
ทางการแพทย์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
ผู้ปลูกสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล แบ่งออกเป�น
3 ระยะ คือ 

2.แนวทางการส่งเสริมการปลูกกัญชาทางการ
แพทย์ในวิสาหกิจชุมชน 
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ และนางมาลา
สร้อยสําโรง ผู้อํานวยการสํานักงานจัดการกัญชา
และกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยได้ตอบ
ประเด็นคําถามของฝ�ายมาเลเซีย ดังนี�
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ระยะที� 1 การปลูกกัญชาในรูปแบบเกษตรแปลง
ใหญ่บนพื�นที�โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
เพื�อนําวัตถุดิบกัญชาที�ได้ไปใช้ปรุงยาเฉพาะราย
สําหรับใช้ในชุมชน 

ระยะที� 2 การปลูกกัญชา 50 ต้น เพื�อส่ง
วัตถุดิบกัญชาเข้าคลังกลางของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื�อนําไปผลิต
ยาตํารับยากัญชาสําหรับใช้ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขของรัฐ โดยปลูกบนพื�นที�ส่วนบุคคล
ไม่เกิน 50 ตารางเมตร 

ระยะที� 3 การปลูกกัญชาในชุมชน กําหนดบ้านละ
ไม่เกิน 6 ต้น เพื�อนําวัตถุดิบกัญชาใช้ดูแล
สุขภาพในชุมชนและเหลือส่งเข้าโรงงานผลิตยา
โรงพยาบาล WHO-GMP เพื�อใช้เป�นวัตถุดิบใน
การผลิตยาใช้ในพื�นที� ป�จจุบันได้ดําเนินการใช้
พื�นที�นําร่อง ในพื�นที�บ้านโนนมาลัย อําเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้ออกข้อกําหนด เพื�อ
ควบคุมมาตรฐานพื�นที�ที�ปลูกให้เป�นไปตาม
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที�ดีและเหมาะ
สม หรือ Good Agriculture Practices
(GAP) เพื�อให้ได้วัตถุดิบกัญชาที�มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานสากล
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การควบคุมการปลูกกัญชาในชุมชน - มีการ
ใช้ธรรมนูญหมู่บ้านและเทคโนโลยี ในการ
ควบคุมการปลูกกัญชาในชุมชนอย่าง
เคร่งครัดโดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ราคาของกัญชาในท้องตลาด ขึ�นอยู่กับเกรด
ของกัญชาถ้าเป�น medical grade
(ปริมาณสาร THC/CBD) และปลูกแบบออร์
แกนิกส์ จะได้ราคาสูง ซึ�งในส่วนของวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านละ 6 ต้น มุ่งเน้นการปลูกเพื�อใช้
ในชุมชน ส่วนช่อดอกจะถูกนํามาใช้ปรุงยา
เฉพาะราย ส่วนอื�นๆ นํามาใช้ในการทํา
ผลิตภัณฑ์ OTOP หรือประกอบอาหาร ดัง
นั�น คุณภาพของสารสําคัญในกัญชาที�ปลูก
จึงอาจไม่สูงมากนักเมื�อเทียบกับการปลูก
แบบเกษตรแปลงใหญ่ ซึ�งกัญชานอกจากจะ
เป�นพืชเศรษฐกิจที�ช่วยเพิ�มรายได้ให้แก่คน
ไทยแล้ว การนํากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการ
แพทย์ในชุมชน ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนอีกด้วย

3.ประสิทธิผลการใช้ตํารับยากัญชาทางการแพทย์
แผนไทย 
ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อํานวยการกองพัฒนายา
แผนไทยและสมุนไพร และนายแพทย์กุลธนิต วน
รัตน์ผู้อํานวยการสํานักงานวิจัยการแพทย์แผน
ไทย ให้ข้อมูลว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทําการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิต
ของผู้ใช้นํ�ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ผสมสาน และโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 22 แห่ง ที�มี
การสั�งใช้นํ�ามันกัญชาทางการแพทย์ 



การเยี�ยมคารวะและหารอืความรว่มมอืกัญชาทางการแพทย์
ของ H.E. DATO’ JOJIE SAMUEL
เอกอัครราชทตูมาเลเซยีประจาํประเทศไทย
 

29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น.

สรปุผลการดาํเนินงานต่างประเทศ 
ป� 64

โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อประเมินผลของนํ�ามัน
กัญชาทางการแพทย์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป�วย
และติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้นํ�ามัน
กัญชาทางการแพทย์ จากการศึกษาเบื�องต้นพบ
ว่าผู้ป�วยที�รับนํ�ามันกัญชาทางการแพทย์ จํานวน
20,000 ราย พบว่านํ�ามันกัญชา สูตรเดชา
สามารถบรรเทาอาการนอนไม่หลับ พาร์กินสัน
และทําให้ผู้ป�วยมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น คิดเป�นร้อย
ละ 88 ตามแบบประเมินคุณภาพชีวิต
(Edmonton symptom assessment
system (ESAS) ซึ�งกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ได้วางแผนการวิจัยในคลินิก
เพื�อทดสอบประสิทธิผลของตํารับยากัญชาต่อไป

ในส่วนของระยะเวลาในการรักษาโดยใช้ตํารับยา
กัญชาทางการแพทย์แผนไทยนั�น ขึ�นอยู่กับโรค
และอาการ ซึ�งการรักษาผู้ประคับประคอง ไม่ได้
รักษาให้หาย แต่ช่วยเพิ�มคุณภาพชีวิตของผู้ป�วย
ให้ดีขึ�น 
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กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราช
อาณาจักรไทย และกระทรวงอายุช (Ministry
of AYUSH) แห่งสาธารณรัฐอินเดีย
พยายามผลักดันความร่วมมือระดับทวิภาคี
ระหว่างไทยและอินเดีย มาตั�งแต่ป� พ.ศ.2551
โดยกระทรวงอายุช (หรือกรมอายุช ในขณะ
นั�น) ได้เสนอร่างMoU เพื�อส่งเสริมความร่วม
มือด้านการแพทย์ดั�งเดิมกับกระทรวง
สาธารณสุขของไทย และทางไทยได้จัดตั�ง
คณะกรรมการระดับกระทรวง เพื�อพิจารณา
และแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจไปหลายครั�งแต่
ยังไม่ได้มีการลงนามจนป�จจุบัน 
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ความเป�นมา

จากการประชุมผู้บริหารกรมฯ เมื�อป� 2563 มีมติ
ให้เป�นความร่วมมือในระดับกรม กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงทําหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาแก่กระทรวงอายุช ผ่านสถาน
เอกอัครราชทูตอินเดียประจําประเทศไทย และเมื�อ
ปลายป�งบประมาณ 2563 ฝ�ายอินเดีย ได้ประสาน
ทางอีเมล์แจ้งเปลี�ยนแปลงหน่วยงานที�ลงนาม
เป�นสถาบันอายุรเวชแห่งชาติเมืองชัยปุระ
(National Institute of Ayurveda: NIA)
สาธารณรัฐอินเดียแทน 

ในป� พ.ศ.2559 ทั�งสองฝ�ายได้ประชุมและหารือ
เพื�อแก้ไขร่าง MoU ระหว่างการเยือนอินเดียของ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ) ในเวลาต่อมา
ได้ส่งร่างMoU ดังกล่าวให้กระทรวงการต่าง
ประเทศพิจารณาให้ความเห็นตามกระบวนการ
โดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าผู้ลงนามทั�ง
สองฝ�ายมีระดับไม่เสมอกัน จึงควรเปลี�ยนระดับผู้
ลงนามให้เป�นระดับกระทรวงกับกระทรวง หรือ
ระดับกรมกับกรมเพื�อให้มีความเท่าเทียมกัน 

ปลายป�พ.ศ.2563 สถานทูตอินเดียได้เสนอ MoU
ฉบับใหม่ และได้เปลี�ยนแปลงเนื�อหาสาระร่าง MoU
ใหม่ทั�งหมด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นเรื�องความ
ร่วมมือวิชาการและการวิจัยด้านอายุรเวช
(Ayurveda) และมีการแลกเปลี�ยนบุคลากรและ
นักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน/
การฝ�กอบรม ซึ�งผู้ประสานงานของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอสอบถามความ
เห็นของผู้บริหารและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องภายใน
กรมก่อน จึงจะตัดสินใจดําเนินการต่อไป
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1. ข้อสรุปในการหารือเรื�องการจัดทําบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวชแห่ง
ชาติเมืองชัยปรุะ
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ เห็นว่าควรดําเนินการ
เรื�อง MOU กับ สถาบันอายุรเวชแห่งชาติเมือง
ชัยปุระต่อไป โดยขอเวลาประมาณ 1 ป� ในการ
ดําเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแปล
MOU เป�นภาษาไทย การพิจารณาข้อผูกพันทาง
กฎหมายผ่านกลุ่มงานกฎหมายและจริยธรรมของ
กรม และผ่านกระทวงการต่างประเทศ โดยความ
ร่วมมือด้านอายุรเวชอาจเป�นจุดเริ�มต้นในการ
พัฒนาความร่วมมือด้านศาสตร์อื�น ๆ ของอินเดีย
ต่อไป เช่น Homeopathy, Siddha

เพื�อติดตามความก้าวหน้าการลงนามการ
จัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับ
สถาบันอายุรเวชแห่งชาติเมืองชัยปุระ
(National Institute of Ayurveda)

สรุปสาระสําคัญ
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นอกจากนี� ได้เสนอให้กระทรวง AYUSH
พิจารณาความร่วมมือกับสถาบัน S.D.M.
college of Ayurveda and Hospital ใน
Udupi ทางใต้ของอินเดียเป�นอีกทางเลือก
หนึ�ง ตามคําแนะนําของภก.สุดเอื�อม มะสัง
หลง ซึ�งเป�นผู้เชี�ยวชาญด้านอายุรเวชและ
แพทย์แผนไทย เนื�องจากเห็นว่าทาง S.D.M. มี
การสอนอายุรเวช โรงพยาบาล โรงงานผลิต
ยา และสถาบันวิจัย ที�มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน และมีสภาพอากาศเหมาะกับคนไทย
ตลอดทั�งป�มากกว่าเมืองชัยปุระ

Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจํา
ประเทศไทย ยินดีเป�นตัวกลางในการประสาน
งานและสอบถามไปยังกระทรวง AYUSH ซึ�ง
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ เสนอว่าหาก
S.D.M.อยู่ภายใต้กระทรวง AYUSH เช่น
เดียวกัน อาจเลือกลงนามความร่วมมือ
ระหว่างกรมกับ S.D.M. หรือ NIA หรือ อาจ
ลงนามความร่วมมือกับทั�งสองหน่วยงาน
พร้อมกัน
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ด้านศึกษา เกี�ยวข้องกับหน่วยงานที�ดูแล
เรื�องระบบการศึกษา จะเป�นกระทรวง
ศึกษาธิการที�ดูแลด้านนี�โดยเฉพาะ การที�จะ
บรรจุหลักสูตรอายุรเวชให้เป�นส่วนหนึ�งของ
หลักสูตรการศึกษา
ด้านผู้ประกอบวิชาชีพ เกี�ยวข้องกับกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพซึ�งอยู่ภายใต้
กระทรวงสาธารณสุขที�ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์ทางเลือกอื�นที�ไม่ใช่การแพทย์แผน
ไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรค
ศิลปะ พ.ศ.2542 ซึ�งป�จจุบัน พรบ.ดังกล่าว
ยังไม่ครอบคลุมศาสตร์การแพทย์อายุรเวช 

ฝ�ายไทยได้อธิบายว่าการยอมรับ (recognition)
ศาสตร์การแพทย์อายุรเวช มีความเกี�ยวข้องใน 
2 มิติ คือ 

1.

2.

 
ทั�งนี� มีการนําศาสตร์อายุรเวชนํามาใช้ส่งเสริมสุข
ภาพในธุรกิจสปา หรือ wellness center เช่น
การใช้การหยดนํ�ามัน (Shirodhara) การนวด
ศีรษะแบบอินเดีย เป�นต้น ซึ�งส่วนใหญ่จะเป�นผู้ที�มี
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและเคยเรียน
ศาสตร์การแพทย์อายุรเวชมาจากอินเดีย และนํา
มาประยุกต์ใช้ในอาชีพของตน ดังนั�น จึงแนะนําให้
อินเดียสนับสนุนทุนการศึกษาให้แพทย์แผนไทย
หรือสหวิชาชีพได้เรียนศาสตร์การแพทย์อายุรเวช
และนํามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื�อให้มีการ
ใช้ศาสตร์การแพทย์อายุรเวชในประเทศไทยเพิ�ม
มากขึ�น และนําไปสู่การยอมรับในประเทศไทยเช่น
เดียวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน

2.การยอมรับศาสตร์การแพทย์อายุรเวชใน
ประเทศไทย 
Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจํา
ประเทศไทย มีข้อสงสัยเรื�องป�ญหาอุปสรรคใน
การยอมรับศาสตร์การแพทย์อายุรเวชใน
ประเทศไทย เนื�องจากเห็นว่าป�จจุบัน ศาสตร์
การแพทย์อายุรเวชยังไม่ได้รับการยอมรับทาง
กฎหมายเหมือนกับการแพทย์แผนจีน ซึ�งได้
รับการยอมรับในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
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3.การอบรม/ประชุมวิชาการผ่าน Virtual
Conference
Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจํา
ประเทศไทย แจ้งว่าฝ�ายอินเดีย ยินดีจัดการ
อบรม หรือประชุมวิชาการเพื�อแลกเปลี�ยน
ความรู้ด้านอายุรเวชผ่านระบบออนไลน์ซึ�งหาก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือกสนใจ สามารถแจ้งมายังสถานทูตได้ ซึ�ง
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ แนะนําให้เริ�มต้นจาก
เครือข่ายศิษย์เก่าอายุเวชจากอินเดีย 
โดยเสนอภก.สุดเอื�อม มะสังหลง เป�นผู้
ประสานงาน
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วัตถุประสงค์

สถานการณ์การนวดไทยในสวีเดนและผลการหารือ
กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางกัญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อํานาจเต็ม ณ กรุงสตอกโฮลม์ได้ให้ข้อมูลว่าใน
สวีเดนมีคนไทยประมาณ 80,000 คน โดยร้อยละ
90 เป�นหญิงไทยที�แต่งงานกับชายชาวสวีเดน
โดยที�สวีเดนมีร้านนวดประมาณ 1,000 แห่ง และ
หญิงไทยทํางานที�ร้านนวดประมาณ 3000 คน
ส่วนใหญ่มาจากภาคอีสาน ซึ�งร้านนวดไทยใน
สวีเดนมีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีนัก มักถูกมองเป�น
แหล่งขายบริการทางเพศ ทําให้ลูกค้าทั�วไปไม่ไปใช้
บริการ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงเป�นลูกค้าประจํา
มากกว่า

สถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮลม์และร้านนวดไทย
ในสวีเดนเห็นว่าควรร่วมมือกันยกระดับมาตรฐาน
ร้านนวดไทยในสวีเดน ทั�งมาตรฐานร้านนวดและ
ทักษะการนวดของผู้ให้บริการโดยจัดตั�งสมาคม
นวดไทยในสวีเดนขึ�น เพื�อสร้างภาพลักษณ์ที�ดีของ
นวดไทย และเป�นการจัดระบบร้านนวดไทย ทําให้
หญิงไทยได้รับการยอมรับจากสังคมและได้รับการ
ดูแลจากนายจ้างอย่างถูกกฎหมายมากยิ�งขึ�น
นอกจากนี� สถานทูตฯ ยังได้จัดอบรมหลักสูตรการ
นวดไทย การจัดตั�งสถานประกอบการ และการทํา
บัญชีและเสียภาษีให้แก่กลุ่มหญิงไทยอีกด้วย

เพื�อหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดตั�ง
สมาคมนวดไทยในสวีเดน เพื�อสร้าง
มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริม
ภาพลักษณ์อันดีของร้านนวดไทยในสวีเดน 

สรุปสาระสําคัญ
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ประสบการณ์การส่งเสริมนวดไทยในต่างประเทศ
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แลก
เปลี�ยนประสบการณ์การส่งเสริมนวดไทยในต่าง
ประเทศ ว่ากรมได้เริ�มต้นส่งเสริมการนวดไทยให้แก่
ชุมชนหญิงไทยในเยอรมนี ซึ�งมีหญิงไทยอยู่
ประมาณ 200,000 คน และส่วนใหญ่ต้องการ
อบรมนวดไทยหรือฟ��นฟูความรู้นวดไทยเพื�อนําไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ�งกรมเคยส่งวิทยากรไป
ช่วยอบรมนวดไทย แต่เนื�องจากงบประมาณที�
จํากัด ทําให้สามารถไปอบรมได้เพียงไม่กี�วันเท่านั�น
ต่อมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก
ภาคเอกชน ทําให้วิทยากรของกรมสามารถให้การ
อบรมได้นานมากขึ�นจากนั�น กรมได้ผลักดันให้เกิด
การจัดตั�งสถานฝ�กอบรมการแพทย์แผนไทยในต่าง
ประเทศแห่งแรก ที�ศูนย์ชิดา อคาเดมี ซูริค ในสมา
พันธรัฐสวิส โดยได้รับการรับรองตามระเบียบของ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขมาตรฐานการ
รับรองสถานฝ�กอบรมด้านการนวดไทยเพื�อสุขภาพ
พ.ศ.2559 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ป� และ
ได้มีการต่ออายุการรับรองฯ ในป� พ.ศ. 2562 –
2565 ซึ�งกรมมีแผนพัฒนาให้ศูนย์ชิดา อคาเดมี
เป�น Training Center ในภูมิภาคยุโรป นอกจากนี�
กรมได้รับรองโรงเรียนไทยสมาร์ท สมาพันธรัฐสวิส
(Thai Smart School Switzerland) เป�นสถาน
ฝ�กอบรมการแพทย์แผนไทยในต่างประเทศอีกหนึ�ง
แห่งเมื�อป�พ.ศ.2563

สถานทูตฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข 2 แห่ง
คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (การพัฒนาทักษะของหมอนวด
และข้อมูลวิชาการ) และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ (นโยบายการส่งเสริมสปาไทยสู่
โลก) จึงถือโอกาสเข้าหารือกับทั�งสอง
หน่วยงานเรื�องการสนับสนุนการจัดตั�ง
สมาคมนวดไทยในสวีเดน โดยนางกัญจนา
ภัทรโชค ได้เข้าหารือกับกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพเมื�อวันที� 7 เมษายน 2564
และได้ข้อมูลว่ามีการจัดตั�งคณะทํางานเพื�อ
ประเมินสถานประกอบการในต่างประเทศ
โดยได้มีการไปประเมินสถานประกอบการใน
หลายประเทศ เช่น ดูไบ อเมริกา ญี�ปุ�น
นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สวีเดน
สโลวาเนีย เป�นต้น ซึ�งในช่วงสถานการณ์
การระบาดของ COVID-19 ทําให้คณะทํา
งานฯ ไม่สามารถเดินทางไปประเมินได้ ใน
ช่วงนี� จึงเป�นการประชุมหารือทางระบบ
ออนไลน์ไปก่อน นอกจากนี� กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้แนะนําให้จัดตั�ง Certified
Body ขึ�นมาเพื�อตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานร้านนวดไทยในสวีเดน และหาก
พ้นสถานการณ์ COVID-19 ยินดีส่ง
วิทยากรไปอบรมให้ โดยช่วงนี�อาจอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ไปก่อน
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ประสบการณ์การส่งเสริมนวดไทยในต่างประเทศ
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก
นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรม
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แลก
เปลี�ยนประสบการณ์การส่งเสริมนวดไทยในต่าง
ประเทศ ว่ากรมได้เริ�มต้นส่งเสริมการนวดไทยให้แก่
ชุมชนหญิงไทยในเยอรมนี ซึ�งมีหญิงไทยอยู่
ประมาณ 200,000 คน และส่วนใหญ่ต้องการ
อบรมนวดไทยหรือฟ��นฟูความรู้นวดไทยเพื�อนําไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ ซึ�งกรมเคยส่งวิทยากรไป
ช่วยอบรมนวดไทย แต่เนื�องจากงบประมาณที�
จํากัด ทําให้สามารถไปอบรมได้เพียงไม่กี�วันเท่านั�น
ต่อมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก
ภาคเอกชน ทําให้วิทยากรของกรมสามารถให้การ
อบรมได้นานมากขึ�นจากนั�น กรมได้ผลักดันให้เกิด
การจัดตั�งสถานฝ�กอบรมการแพทย์แผนไทยในต่าง
ประเทศแห่งแรก ที�ศูนย์ชิดา อคาเดมี ซูริค ในสมา
พันธรัฐสวิส โดยได้รับการรับรองตามระเบียบของ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่า
ด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขมาตรฐานการ
รับรองสถานฝ�กอบรมด้านการนวดไทยเพื�อสุขภาพ
พ.ศ.2559 โดยการรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ป� และ
ได้มีการต่ออายุการรับรองฯ ในป� พ.ศ. 2562 –
2565 ซึ�งกรมมีแผนพัฒนาให้ศูนย์ชิดา อคาเดมี
เป�น Training Center ในภูมิภาคยุโรป นอกจากนี�
กรมได้รับรองโรงเรียนไทยสมาร์ท สมาพันธรัฐสวิส
(Thai Smart School Switzerland) เป�นสถาน
ฝ�กอบรมการแพทย์แผนไทยในต่างประเทศอีกหนึ�ง
แห่งเมื�อป�พ.ศ.2563

ป�ญหาและอุปสรรคที�ผ่านมา คือ เรื�องงบ
ประมาณ เนื�องจากงบรายจ่ายอื�นสําหรับ
เดินทางไปราชการต่างประเทศของกรมได้
รับน้อยลงทุกป� และต้องใช้ในการพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างประเทศหลายกิจกรรม
ทําให้ไม่สามารถส่งวิทยากรไปฝ�กอบรมได้
อย่างต่อเนื�องและยั�งยืน ดังนั�น จึงเห็นว่า
ในอนาคต ควรสนับสนุนความร่วมมือแบบ
PPP Model (Public-Private
Partnership Model) โดยมีการทํางาน
ร่วมกันของภาครัฐและเอกชนในลักษณะ
ไตรภาคี ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐของไทยใน
ประเทศและต่างประเทศ ชุมชนชาวไทยใน
ประเทศนั�น ๆ และภาคเอกชน และได้ยก
ตัวอย่างแพลตฟอร์มCheck-in Thailand
(https://checkinthailand.net/) ซึ�ง
พัฒนาโดยภาคเอกชน และมีแนวคิด
รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย
เช่น การท่องเที�ยว ร้านอาหาร โรงแรม การ
ฝ�กอบรม กิจกรรมต่างๆ เอาไว้ใน
แพลตฟอร์มเดียวเพื�อดึงดูดนักท่องเที�ยว
โดยอาจตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์
รายชื�อร้านนวดไทยในสวีเดนที�ได้มาตรฐาน
เช่นเดียวกับในประเทศไทย เพื�อดึงดูด
นักท่องเที�ยวสวีเดนที�มาท่องเที�ยวใน
ประเทศไทยและเกิดความประทับใจการนวด
ไทย รวมถึงรายชื�อโรงเรียน/สถานฝ�ก
อบรมนวดไทยที�ได้มาตรฐานทั�งใน
ประเทศไทยและสวีเดน สําหรับผู้ต้องการฝ�ก
อบรมนวดไทย

https://checkinthailand.net/
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สถานทูตฯ จะศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมจากสถานทูต
ไทยในสวิสเซอร์แลนด์ และพูดคุยกับร้านนวด
ไทยในสวีเดน เพื�อหารือการจัดตั�งสถานฝ�ก
อบรมการแพทย์แผนไทยในต่างประเทศ รวม
ทั�งข้อเสนออื�น ๆ ตามที�กรมแนะนํา โดยขอ
เชิญกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือกร่วมประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์ร่วม
กัน โดยกรมได้มอบหมายนายสมศักดิ� กรีชัย
ผู้อํานวยการสํานักงานการนวดไทยเป�น Focal
Point ในการประสานงาน
สถานทูตฯ ขอความอนุเคราะห์สื�อประชาพันธ์ที�
เกี�ยวข้อง เช่น การดูแลร้านนวด/การให้บริการ
นวดไทยในสถานการณ์โควิด เอกสาร
ประชาสัมพันธ์นวดไทยให้ชาวต่างชาติ เป�นต้น
โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก ได้มอบเอกสารบางส่วนผ่านนางกัญจนา
ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม
ณ กรุงสตอกโฮลม์ เรียบร้อยแล้ว และจะส่ง
สื�อประชาสัมพันธ์เพิ�มเติมผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ให้ในภายหลัง 
สถานทูตฯ จะรวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงาน
สถานการณ์กัญชาในสหภาพยุโรป และส่งให้
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในภายหลัง

แนวทางการดําเนินงานที�เกี�ยวข้องต่อไปในอนาคตสถานการณ์กัญชาในสวีเดน และการผลัก
ดันผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร
นางกัญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอํานาจเต็ม ณ กรุงสตอกโฮลม์
ให้ข้อมูลว่าสวีเดนเป�นประเทศที�อนุรักษ์นิยม
มากที�สุดในสหภาพยุโรป (EU) ทําให้กัญชา
ยังผิดกฎหมาย และมีโอกาสอนุญาตให้ใช้ได้
ยากมาก อย่างไรก็ดี พบว่ามีบริษัทใน
สวีเดนอย่างน้อย 1 แห่ง ที�มีการทําวิจัย
ทางการแพทย์ ทางสถานทูตฯ ยินดีเป�น
ตัวกลางหารือความร่วมมือการทําวิจัยให้
เนื�องจากสวีเดนมีความก้าวหน้าทางการ
แพทย์มาก รวมทั�งการวิจัยพืชสมุนไพรใน
การทําผลิตภัณฑ ์

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก ขอให้สถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮ
ลม์ช่วยรวบรวมข้อมูลสถานการณ์กัญชา
ของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป เพื�อเปรียบ
เทียบข้อดี ข้อเสีย และนํามาปรับใช้ให้เหมาะ
สมแก่บริบทของประเทศไทย และขอให้สถาน
ทูตฯ ช่วยส่งเสริมและผลักดันการแพทย์
แผนไทย สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทย ให้เป�นที�รู้จักในต่างประเทศ
มากยิ�งขึ�น 
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ระบบการบริหารด้านการแพทย์ดั�งเดิมและการ
แพทย์เสริมในมาเลเซีย

1.

DR.DYANAN PUVANANDRAN
เลขาธิการสภาการแพทย์ดั�งเดิมและ
การแพทย์เสริม 
กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย

มีหน่วยงานที�รับผิดชอบการแพทย์ดั�งเดิมและการ
แพทย์เสริมใน 4 ด้าน ดังนี�

การศึกษา
กระทรวงอุดมศึกษา
(MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION) และ
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
(MINISTRY OF HUMAN
RESOURCES)

การวิจัย
กระทรวงสาธารณสุข (โดย
NATIONAL INSTITUTE
OF HEALTH)

กกระทรวงสาธารณสุข (โดย
TRADITIONAL &
COMPLEMENTARY
MEDICINE DIVISION)

ผู้ให้บริการ ผู้ประกอบวิชาชีพ 
และเวชปฏิบัติ

ผลิตภัณฑ์
กระทรวงสาธารณสุข 
(โดย NATIONAL
PHARMACEUTICAL
REGULATORY AGENCY:
NPRA)

บทบาทและภารกิจของ TRADITIONAL &
COMPLEMENTARY MEDICINE DIVISION
(T&CM DIVISION)

วิสัยทัศน์

เป�นศูนย์ความเป�นเลิศ
(CENTRE OF
EXCELLENCE) ด้านการ
บริการการดูแลสุขภาพ
ด้วยการแพทย์ดั�งเดิมและ
การแพทย์เสริม

พันธกิจ

สร้างความเชื�อมั�นใน
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของการแพทย์
ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม
เพื�อประโยชน์ของประชาชน
มาเลเซีย

วัตถุประสงค์

มุ่งมั�นนําระบบการแพทย์
ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม
ที�มีมาตรฐานเป�นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับ และมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการสร้างสุข
ภาวะที�ดีให้แก่ประชาชน 
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2563

T&CM ถูกบรรจุให้อยู่ใน
แผนชาติของมาเลเซีย
ฉบับที� 1 เนื�องจากมี
ศักยภาพในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

2555

บังคับใช้พรบ.การแพทย์
ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม
(T&CM ACT) ระยะที� 2

พรบ.การแพทย์ดั�งเดิมและ
การแพทย์เสริม ผ่านรัฐสภา
ขยายบริการ T&CM สู่ระดับ
PRIMARY HEALTH CARE 

เหตุการณ์สําคัญในการพัฒนาการแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM)

2559

2560

2256 ประกาศใช้ยุทธศาสตร์
ด้าน T&CM

2558

2557

2562

ประกาศและบังคับใช้
พรบ.การแพทย์ดั�งเดิมและ
การแพทย์เสริม (T&CM
ACT) 

ประชุมสภาการแพทย์
ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม
ครั�งแรก

ประกาศใช้ T&CM
BLUEPRINT 2018-2027 

T&CM DIVISION ได้รับ
การแต่งตั�งให้เป�น WHO
COLLABORATING
CENTRE FOR
TRADITIONAL,
COMPLEMENTARY
AND INTEGRATIVE
MEDICINE
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  2.บริการด้านการแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์เสริมใน
     สถานบริการของภาครัฐ

·มาเลเซียได้ผสมผสานบริการ T&CM เข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพของประเทศใน 2 ระดับ
คือ PRIMARY (ปฐมภูมิ) และ TERTIARY
(ตติยภูมิ) 
·ระดับตติยภูมิ: ขณะนี� มีโรงพยาบาลของรัฐ
ที�ให้บริการ T&CM จํานวน 15 แห่ง
ครอบคลุมเกือบทั�วประเทศ โดยบริการ
T&CM ที�ให้บริการ มี 6 ชนิด ได้แก่ การ
นวดแผนดั�งเดิม การหยดนํ�ามันแบบชิโร
ธารา (SHIRODHARA) การหยดนํ�ามันแบบ
EXTERNAL BASTI THERAPY การรักษา
แบบเวอร์มัน (VERMAN THERAPY) การ
ฝ�งเข็ม และสมุนไพรบําบัดเพื�อใช้เสริมในการ
รักษามะเร็ง และมีการพิมพ์และเผยแพร่
GUIDELINES ในการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ
·ระดับปฐมภูมิ: มีการขยายบริการ T&CM
(การดูแลหลังคลอด) ที�ให้บริการในโรง
พยาบาลเข้าสู่ระบบปฐมภูมิ โดยเริ�ม
โครงการต้นแบบใน 2 รัฐ คือ รัฐโจโฮร์และ
รัฐกลันตัน จากนั�น จึงขยายไปทั�วประเทศได้
สําเร็จ

T&CM เป�นองค์ประกอบสําคัญในระบบสุขภาพ
ควบคู่ไปกับการแพทย์แผนป�จจุบัน ซึ�งช่วยเพิ�ม
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที�ดีให้แก่ประชาชน
มาเลเซีย รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนในการพัฒนา
T&CM ในประเทศ และสร้างความเชื�อมั�นใน
คุณภาพ ความปลอดภัยของบริการและ
ผลิตภัณฑ์ T&CM 

การผสมผสานบริการ T&CM เข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ

3. ข้อบังคับทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับผู้
   ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั�งเดิมและ
   แพทย์ทางเลือกและเวชปฏิบัติ

การบังคับใช้พรบ.T&CM แบ่งเป�น 3
ระยะ ได้แก่ ระยะที� 1 (พ.ศ.2559): ตั�ง
สภาการแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม  
ระยะที� 2 (พ.ศ.2564): การขึ�นทะเบียน  
 ผู้ประกอบวิชาชีพ T&CM โดยมีการ
กําหนดช่วงเปลี�ยนผ่าน (พ.ศ.2564-
2567) ระยะที� 3: สิ�นสุดช่วงเปลี�ยนผ่าน
ผู้ที�ประกอบอาชีพโดยไม่ได้ขึ�นทะเบียนกับ
สภาฯ จะถือว่าทําผิดกฎหมาย
กฎระเบียบว่าด้วย T&CM ถูกประกาศ
และบังคับใช้ในป�พ.ศ.2564 โดย T&CM
ที�ได้รับการยอมรับตามพรบ.T&CM มี 7
ประเภท คือ การแพทย์แผนมาเลย์
(TRADITIONAL MALAYSIA
MEDICINE), การแพทย์แผนจีน
(TRADITIONAL CHINESE
MEDICINE), การแพทย์แผนอินเดีย
(TRADITIONAL INDIAN MEDICINE),
โฮมีโอพาธี (HOMEOPATHY), ไคโรแพร
คติก (CHIROPRACTIC), การปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาอิสลาม (ISLAMIC
MEDICAL PRACTICE) 
ได้มีการกําหนดคุณสมบัติแพทย์แผน
ดั�งเดิมและแพทย์ทางเลือกประเภทต่าง ๆ
ที�สามารถขึ�นทะเบียนได้ โดยแพทย์แผน
ดั�งเดิมและแพทย์ทางเลือกแต่ละประเภท
อาจมีสาขาแยกย่อยออกไป 

สภาการแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม
(T&CM COUNCIL) ถูกตั�งขึ�นตาม
พรบ.T&CM และสมาชิกสภาจะถูกแต่งตั�งโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามคํา
แนะนําของ DIRECTOR-GENERAL OF
HEALTH 
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ตัวอย่างการกําหนดคุณสมบัติแพทย์แผนดั�งเดิมและแพทย์ทางเลือกประเภทต่าง ๆ
ที�สามารถขึ�นทะเบียนได้ โดยแพทย์แผนดั�งเดิมและแพทย์ทางเลือกแต่ละประเภทอาจ

มีสาขาแยกย่อยออกไป 

สาขาย่อย

การแพทย์แผนมาเลย์

คุณสมบัติ

สมุนไพรมาเลย์ ไม่ระบุ

การนวดแผนมาเลย์ ไสําเร็จการศึกษา MALAYSIAN
SKILL DIPLOMA ระดับ 4 
(การนวดรักษาและดูแลสุขภาพ) 

การดูแลหลังคลอด

การครอบแก้วแผนมาเลย์ ได้รับประกาศนียบัตร
MALAYSIA SKILL
CERTIFICATE ระดับ 3 (WIND
CUPPING THERAPY)

สําเร็จการศึกษา MALAYSIAN
SKILL DIPLOMA ระดับ 4 (การ
ดูแลหลังคลอด)

การแพทย์แผนจีน

สมุนไพรจีน
ฝ�งเข็มและรมยา
ครอบแก้ว
นวดทุยนา

   ก. สําเร็จปริญญาตรีหลักสูตร
การแพทย์แผนจีนหรือเทียบเท่า
ซึ�งได้รับการรับรองจากสภาฯ
หรือ
   ข. สําเร็จปริญญาตรีหลักสูตร
ฝ�งเข็ม รมยา และนวดทุยหรือ
เทียบเท่าซึ�งได้รับการรับรองจาก
สภาฯ หรือ
   ค. สําเร็จอนุปริญญาหลักสูตร
การแพทย์แผนจีนจากสถาบันการ
ศึกษา 15 แห่งตามที�ระบุใน
รายการ 
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อย่างไรก็ดี หากไม่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถพิจารณาประสบการณ์การรักษาของ
แพทย์แผนดั�งเดิมและแพทย์ทางเลือก ในการขึ�นทะเบียนแพทย์แผนดั�งเดิม

และแพทย์ทางเลือกแต่ละประเภทได้ เช่น

การแพทย์แผนมาเลย์

ประสบการณ์

    ก. มีประสบการณ์ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนมาเลย์อย่างน้อย
10 ป� โดยต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที�เชื�อถือได้ โดยสภาฯ เป�นผู้
พิจารณา หรือ
    ข.มีประสบการณ์ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนมาเลย์ 5-10 ป� โดย
ต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที�เชื�อถือได้ โดยสภาฯ เป�นผู้พิจารณา
และต้องได้รับ

การแพทย์แผนจีน

ประสบการณ์ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนจีนอย่างน้อย 10 ป� โดย
ต้องได้รับการรับรองจากบุคคลที�เชื�อถือได้ โดยสภาฯ เป�นผู้พิจารณา

ประกาศนียบัตร MALAYSIA SKILL CERTIFICATE ระดับ 3
หรือ
การรับรองจากกรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน (DEPARTMENT OF
SKILL DEVELOPMENT) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ว่ามี
ทักษะเทียบเท่า MALAYSIA SKILL CERTIFICATE ระดับ 3 

นอกจากนี� ได้มีการฝ�กอบรมเพื�อพัฒนาสมรรถะผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั�งเดิม 
เพื�อช่วยให้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนดั�งเดิมที� “สูงอายุ” และมีคุณสมบัติไม่ครบแต่

มีประสบการณ์การรักษาตามที�สภาฯ กําหนดสามารถขึ�นทะเบียนเป�นผู้ประกอบวิชาชีพได้ 



No. รายชื�อมหาวิทยาลัย หลักสูตร

1. Southem University
College ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน

2. Universiti Tunku Abdul
Rahman

ก. ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน
ข. ปริญญาโทวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาการ
แพทย์แผนจีน)
ค. ปริญญาเอกการแพทย์แผนจีน
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4. ระบบการศึกษา

 เส้นทางการศึกษาของมาเลเซียแบ่งเป�น 2 เส้นทาง คือ สายวิชาการและสายอาชีพ 

สายวิชาการ

หน่วยงานรับผิดชอบ: MALAYSIAN QUALIFICATION AGENCY
กระทรวงศึกษาธิการ
พรบ.ที�เกี�ยวข้อง: MALAYSIAN QUALIFICATION AGENCY ACT
2007
มาตรฐาน: มาตรฐานสาขาการแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม
ระดับมาตรฐาน: ระดับ 4 หรือสูงกว่า (อนุปริญญา หรือสูงกว่า)
การรับรอง- ไม่มี

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน กระทรวงทรัพยากรมนุษย์
พรบ.ที�เกี�ยวข้อง: NATIONAL SKILLS DEVELOPMENT ACT 2006
มาตรฐาน: มาตรฐานทักษะวิชาชีพของประเทศ (NATIONAL
OCCUPATIONAL SKILLS STANDARDS: NOSS)
ระดับมาตรฐาน: ระดับ 1-5 (ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตร
ขั�นสูง)
การรับรอง: ผ่าน 3 แหล่ง ได้แก่ 1. ศูนย์ฝ�กที�ได้รับการรับรอง

    2.การรับรองจากความสําเร็จที�ผ่านมา (RECOGNITION OF 
    PRIOR ACHIEVEMENT: RPA  3. การฝ�กงานในภาคอุตสาหกรรม

สายอาชีพ

มหาวิทยาลัย 11 แห่ง ที�มีหลักสูตรการแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์เสริม



No. รายชื�อมหาวิทยาลัย หลักสูตร

3. INTI International
University ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน

4. University of Cyberjaya ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางโฮมีโอพาธี

5. Management and
Science University

ก. อนุปริญญาการแพทย์แผนจีน
ข. ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน

6. InternationalMedical
University

ก. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทย์แผนจีน
ข. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาไคโรแพรคติก
ค. ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาฝ�งเข็ม

7.
International Institute of
Management &
Technology

ก. อนุปริญญาการแพทย์แผนจีน
ข. ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน (ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน)

8. Malvem International
Academy ก. อนุปริญญาการฝ�งเข็ม

9. Lincoin University
College ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางโฮมีโอพาธี

10. Space College อนุปริญญาการแพทย์แผนมาเลย์

11. Xiamen University
Malaysia ปริญญาตรีการแพทย์แผนจีน
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5. การดําเนินการทางวิจัย

ทิศทางการวิจัยมุ่งเน้นการวิจัยเชิงประจักษ์
และเชิงคุณค่า (EVIDENCE AND VALUE
BASED PRACTICE)
T&CM DIVISION มีการประเมินคุณภาพ
บริการและความพึงพอใจของผู้ป�วยที�มารับ
บริการ T&CM ที�สถานพยาบาลของรัฐอยู่
เสมอ
·T&CM DIVISION ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
ด้านวิจัยชั�นนํา เช่น MALAYSIAN
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT
SECTION, NATIONAL INSTITUTE OF
HEALTH, กระทรวงเกษตร เป�นต้น ในการ
ทําวิจัยในด้านต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อง

สภาการแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์เสริมมี
อํานาจเหนือผู้ประกอบวิชาชีพที�ลงทะเบียน
ทั�งหมด รวมถึงการตักเตือน ลงโทษผู้ประกอบ
วิชาชีพ และการยกเลิก ถอนใบอนุญาต
(ชั�วคราว) และถาวรของผู้ประกอบวิชาชีพ 

6. อํานาจการบังคับใช้กฎหมาย

8. การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

แพทย์แผนดั�งเดิมและแพทย์ทางเลือกที�ขึ�น
ทะเบียน หรือ ผู้ใดก็ตามที�ได้รับมอบหมายหรือ
เป�นนายจ้างแพทย์แผนดั�งเดิมและแพทย์ทาง
เลือก ห้ามกล่าวอ้างสรรพคุณที�ไม่เป�นความ
จริงเกี�ยวกับการรักษา คุณสมบัติทางการ
แพทย์หรือสุขภาพของบริการการแผนดั�งเดิม
และแพทย์ทางเลือกเพื�อการค้า ผ่านโฆษณา
วารสาร บทความ แผ่นพับ หรือ สื�อต่าง ๆ
รวมถึงการนําเสนอที�ทําให้เกิดความเข้าใจผิด
เพื�อให้ผู้ป�วยหันมาใช้หรือซื�อบริการดังกล่าว
ซึ�งผู้ที�ละเมิดจะถูกปรับหรือจําคุกตามที�
กฎหมายกําหนด 

โรค/อาการที�ห้ามโฆษณา 

1)โรคที�เกี�ยวกับไต        2)โรคที�เกี�ยวกับหัวใจ
3)เบาหวาน               4)โรคลมชัก
5)อัมพาต                 6)วัณโรค
7)หอบหืด                 8)โรคเรื�อน
9)มะเร็ง                  10)หูหนวก
11)อาการติดยาเสพติด   12)ไส้เลื�อน
13)โรคที�เกี�ยวกับตา      14)ความดันโลหิตสูง
15)โรคทางจิต            16)ภาวะเป�นหมัน
17)ภาวะกามตายด้าน     18)กามโรค
19)การแก้ไขสมรรถนะทางเพศ
20)อาการประสาทเสื�อมหรืออาการอื�น ๆ 
ที�เกี�ยวข้องหรือเกิดขึ�นจากการร่วมเพศ

7. ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียได้ทําบันทึกข้อ
ตกลงกับหน่วยงานด้านสุขภาพในต่างประเทศ
มากกว่า 11 ประเทศ โดยมีการทําบันทึกข้อ
ตกลงด้านการแพทย์ดั�งเดิมโดยเฉพาะกับ 2
ประเทศ คือ จีน (NATIONAL
ADMINISTRATION OF TCM) และอินเดีย
(MINISTRY OF AYUSH) นอกจากนี� ยังมี
ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก อาเซียน
และทวิภาคี 
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วัตถุประสงค์ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ หรือ National
Institutes of Health (NIH) เป�นหน่วยงานภาย
ใต้กรมอนามัยและบริการประชาชนของ
สหรัฐอเมริกา (US Department of Health
and Human Services) สํานักงานใหญ่ตั�งอยู่ใน
รัฐแมริแลนด์ มีพนักงานมากกว่า 20,000 คนทั�ว
ประเทศ งบประมาณร้อยละ 80 ของ NIH ถูกนําไป
ใช้ในการสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ มากกว่า
50,000 ทุน เพื�อจัดสรรให้แก่นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย์ และสถาบันวิจัยทั�ว
โลกมากกว่า 2,500 แห่ง นอกจากนี� งบประมาณ
ร้อยละ 10 ของ NIH ใช้สนับสนุนโครงการวิจัยต่าง
ๆ ของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจํานวน 6,000
คน ของ NIH ทั�งที�ปฏิบัติงานในสํานักงานใหญ่
และในศูนย์และสถาบันต่าง ๆ จํานวน 27 แห่ง
 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือ National Center
Institute (NCI) เป�นสถาบันภายใต้ NIH ตั�งอยู่ใน
รัฐแมริแลนด์ ตั�งขึ�นโดยรัฐสภาเมื�อป�พ.ศ.2480 ทํา
หน้าที�บริหารจัดการโครงการและแผนงานวิจัยที�
เกี�ยวข้องกับโรคมะเร็ง ซึ�งครอบคลุมถึงสาเหตุ
การป�องกัน การตรวจสอบ การวินิจฉัย การรักษา
การฟ��นฟู และการควบคุมโรค โดยในป�งบประมาณ
2563 NCI ได้งบประมาณมากกว่า 5 พันล้านดอล
ล่าร์ และจัดสรรให้หน่วยงานเครือข่ายทั�งในและนอก
ประเทศมากกว่า 60 ประเทศทั�วโลก

เพื�อแลกเปลี�ยนข้อมูลบทบาทของการ
แพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์ผสมผสาน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื�อโคโรน่าไวรัส 2019 และการดูแล
รักษาผู้ป�วยมะเร็ง
เพื�อหารือเรื�องการจัดทําโครงการความ
ร่วมมือที�เกี�ยวข้องภายใต้กรอบความ
ร่วมมือเอเปค

1.

2.

สรุปสาระสําคัญทางวิชาการ

National Institutes of Health (NIH) 
Dr. Libin Jia, MD 
Program Director, OCCAM/DCTD,
National Cancer Institute, NIH
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ในช่วงเกิดการระบาดของโรคเชื�อโคโรน่าไวรัส
2019 OCCAM ได้ประกาศแนวทางลดความเสี�ยง
การติดเชื�อไวรัสให้แก่ประชาชน เช่น การพักผ่อนให้
เพียงพอ การจัดการความเครียด เช่น การทํา
สมาธิ การกําหนดลมหายใจ การแนะนําให้รับ
ประทานผักผลไม้ เช่น กระเทียม ชาเขียว อาหารแส
ริมที�มีวิตามินและแร่ธาตุที�มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เช่น สังกะสี วิตามินซีและดี นอกจากนี� ยังมีการใช้
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื�อให้บริการ
ทางการแพทย์ผสมผสานแก่ผู้ป�วยมะเร็ง โดยพบ
ว่าการใช้การแพทย์ทางไกลมีความเหมาะสมและ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป�วยได้ดี ในส่วน
ของการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ดั�งเดิม มี
บทบาทต่อผู้ป�วยโควิด-19 เช่นกัน โดยมีการรักษา
ด้วยศาสตร์การแพทย์ดั�งเดิมให้แก่ผู้ป�วย เช่น การ
ฝ�งเข็ม การครอบแก้ว การใช้ยาสมุนไพร การนําวิธี
การบําบัดรักษาแบบใช้กายและใจมาใช้ เช่น โยคะ
ไทชิ ชี�กง เป�นต้น การฝ�กกําหนดลมหายใจและการ
ฝ�กออกกําลังปอดในช่วงการพักฟ��น การรับ
ประทานอาหารเสริม และการรักษาแบบผสมผสาน
โดยใช้การแพทย์แผนป�จจุบันและการแพทย์เสริม 

สํานักงานมะเร็งทางการแพทย์เสริมและการ
แพทย์ทางเลือก หรือ NCI’s Office of
Cancer Complementary and
Alternative Medicine (OCCAM) เป�น
สํานักงานภายใต้ NCI ก่อตั�งในป�พ.ศ.2541
ภายใต้การบริหารของ Dr. Jeffery D.
White ผู้อํานวยการคนป�จจุบัน
(อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง) โดยมีบทบาทหน้าที�
เกี�ยวกับการสนับสนุนการวิจัย
(Extramural Research Program) การ
ทบทวน สังเคราะห์ข้อเท็จจริงและดําเนิน
การทางวิทยาศาสตร์ (Case Review and
Intramural Science Program) การ
สื�อสารและกิจกรรมเชิงรุก และความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

พันธกิจของ OCCAM คือ ปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของผู้ป�วยมะเร็ง รวมถึงกลุ่ม
เสี�ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและกลุ่มที�กําลัง
ฟ��นฟูจากเคมีบําบัด โดยใช้การแพทย์เสริม
และการแพทย์ทางเลือกที�ใช้เทคโนโลยีขั�นสูง
อันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับ
และเป�นแหล่งข้อมูลที�น่าเชื�อถือสําหรับชุมชน
สุขภาพ นักวิจัย และประชาชนทั�วไป 
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1.บันทึกประสบการณ์รักษากลุ่มอาหารหายใจลําบาก
ที�เกี�ยวข้องกับการติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
พญ.สเตฟานี� เช็ง ซึ�งเป�นวิสัญญีแพทย์ที�ทํางาน
อยู่แนวหน้า โดยใช้การฝ�งเข็ม 30 นาที การครอบ
แก้วและการปล่อยเลือดตามจุดฝ�งเข็มในแนวเส้น
ลมปราณปอดในการรักษาตนเองต่อเนื�องกัน 2
วัน พบว่าช่วยให้อาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้า
ลึกหรือไอ (pleuritic chest pain) ลดลง
สามารถหายใจได้สะดวกขึ�น ระดับความเข้มข้นของ
ออกซิเจนในเลือดในท่านั�งกลับไปสู่ระดับปกติ โดย
ไม่ได้มีการใช้ยาใดร่วมด้วย[1]

2.รายงานการพบอาการแสดงที�หู (auricular
visual marker: AVM) ในผู้ป�วยติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 ซึ�งจะพบว่ามีอาการบวมจนเกิดการ
ผิดรูปบริเวณ tragus, supratagus notch และ
ascending branch of helix โดยอาการบวม
และผิดรูปจะได้ชัดเจนมากขึ�นตามอาการหนักเบา
ของผู้ป�วย ซึ�งอาการดังกล่าวจะลดลงและกลับมา
เป�นปกติได้หลังการฟ��นตัวของโรค[2] แม้ว่า
บทความนี�จะยังไม่ถูกตีพิมพ์ฉบับเต็มใน Medical
Acupuncture (ได้รับการเลือกเป�นบทความสั�น 2
หน้าในหน้า guest editorial) แต่ก็เป�นสิ�งที�น่า
สนใจในการศึกษาต่อยอดเพิ�มเติมสู่การวินิจฉัย
อาการได้

Ref:
[1] Cheng, S., 2021. Medical Acupuncture as a
Treatment for Novel COVID-19-Related
Respiratory Distress: Personal Experience from a
Frontline Anesthesiologist. Medical Acupuncture,
33(1), pp.83-85.
[2] Volf, N., Salques, V. and Lassaux, A., 2020. An
Auricular Marker for COVID-19. Medical
Acupuncture, 32(4), pp.174-175.

ศูนย์การฝ�งเข็มและการแพทย์ผสมผสาน
กองทัพอากาศสหรัฐ 
(USAF Acupuncture and
Integrative Medicine Center), Joint
Base Andrews, Maryland USA 
Dr. Richard C. Niemtzow 
ผู้อํานวยการศูนย ์

Dr. Richard เป�นรังสีแพทย์และแพทย์ฝ�ง
เข็ม (medical acupuncturist) ได้ริเริ�ม
คลินิกฝ�งเข็มในหน่วยงานกองทัพสหรัฐมา
ตั�งแต่พ.ศ. 2545 และเป�นที�ปรึกษาด้านการ
ฝ�งเข็มให้กับหน่วยงานด้านการฝ�งเข็มและ
การแพทย์ผสมผสานของกองทัพ รวมถึง
เป�นบรรณาธิการของวารสาร Medical
Acupuncture ทั�งนี�ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทางวารสารมี
ข้อตกลงร่วมกันว่าจะยังไม่มีการรับตีพิมพ์
บทความเกี�ยวกับไวรัสโคโรนา 2019
ยกเว้นบทความวิจัยเชิงคลินิกที�มีความ
ชัดเจน แม้หน่วยงานจะได้รับบทความ
วิชาการจํานวนมากที�เกี�ยวกับไวรัสโคโรนา
2019 เพื�อรักษามาตรฐานของวารสารที�รับ
ตีพิมพ์เฉพาะบทความที�มีคุณภาพสูงเท่านั�น
ทั�งนี� ดร.ริชาร์ดได้นําบทความที�น่าสนใจบาง
ส่วนมานําเสนอ ดังนี�
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Ref.
[3] Knoerl, R., Phillips, C., Berfield, J., Woods, H.,
Acosta, M., Tanasijevic, A. and Ligibel, J., 2021.
Lessons learned from the delivery of virtual
integrative oncology interventions in clinical
practice and research during the COVID-19
pandemic. Supportive Care in Cancer,.
[4] Ben-Arye, E., Paller, C., Lopez, A., White, S.,
Pendleton, E., Kienle, G., Samuels, N., Abbawaajii,
N. and Balneaves, L., 2021. The Society for
Integrative Oncology Practice Recommendations
for online consultation and treatment during the
COVID-19 pandemic. Supportive Care in Cancer,.

3. การถอดบทเรียนการปรับรูปแบบการให้
บริการการดูแลผู้ป�วยมะเร็งแบบผสมผสานโดย
ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในช่วยในการสื�อสารกับผู้
ป�วยในช่วงที�มีการระบาดของเชื�อไวรัสโคโรนา
2019[3] ทั�งในรูปแบบการไลฟ�สด (live-
streamed) และบันทึกวิดีโอการอบรม (on-
demand) ให้กับกลุ่มผู้ป�วย รวมถึงการนัด
พบแพทย์ออนไลน์รายบุคคล (one-on-one
virtual appointment) ในการแนะนําการกด
จุดและนวดตัวเอง การปรับรูปแบบดังกล่าว
ช่วยให้สามารถเพิ�มการเข้าถึงการดูแลของ
กลุ่มผู้ป�วยจาก 2,189 คนในช่วง 6 เดือนก่อน
เกิดการระบาดเติบโตไปเป�น 16,366 คนที�ได้
รับการดูแลในรูปแบบออนไลน์ในช่วง 6 เดือน
แรกของการระบาด 

4.การจัดตั�งคณะทํางานออนไลน์ของ the
society for integrative oncology (SIO)
online task force เพื�อให้แนวทางแก่ผู้
ปฏิบัติงานด้านการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ
ในการให้คําปรึกษาและการรักษาด้านการดูแล
คุณภาพชีวิตและการจัดการอาการของผู้ป�วย
ในรูปแบบออนไลน์ที�มีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย เพื�อให้เกิดการดูแลได้อย่างต่อเนื�อง
แม้มีการระบาดของโรค[4]

แผนกวิชาสุขภาพและเวชศาสตร์ป�องกัน
(Department of Wellness and preventive
medicine) ของคลีฟแลนด์คลินิก (Cleveland
Clinic) 
Dr. Robert B. Saper ประธานแผนก
ได้กล่าวถึงอาการระยะยาวของโควิด-19 (Long-
haul COVID) หรืออาการโควิดเรื�อรัง (chronic
COVID syndrome: CCS) ซึ�งมีข้อมูลที�ชัดเจนว่า
มีผู้ป�วยกลุ่มหนึ�งยังคงมีอาการของโควิดอยู่ต่อ
เนื�องไปอีก 2-3 สัปดาห์หลังจากหายจากระยะป�วย
เฉียบพลันของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว
โดยมีอาการ ได้แก่ อ่อนเพลีย หายใจลําบาก ปวด
ตามข้อและกล้ามเนื�อ มึนงง ความยากลําบากต่อ
การคิดและการมีสมาธิในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง
(Difficulty with thinking and
concentration) ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ จมูกไม่
ได้กลิ�น และอื�น ๆ อาการดังกล่าวได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติให้จัดเป�นกลุ่มอาการประเภทหนึ�ง
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ป�จจุบันกลุ่มอาการดังกล่าวได้รับความสนใจ
จากหลายภาคส่วน ทั�งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรค
ติดเชื�อแห่งชาติ (National Institute of
Allergy and Infectious Diseases: NIAID)
ได้มีการจัดการเสวนาเกี�ยวกับกลุ่มอาการนี�ขึ�น
เมื�อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที�ผ่านมา องค์การ
อนามัยโลกมีการอยู่ระหว่างการเตรียมและ
รวบรวมข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ระบบบริการ
สุขภาพแห่งชาติ (National Health Service:
NHS) ของอังกฤษได้เป�ดคลินิกเพื�อดูแลอาการ
ระยะยาวจากโควิด (long COVID clinic) กว่า
40 แห่งเพื�อรับมือกลุ่มผู้ป�วยที�มีอาการต่อเนื�อง
สําหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหลายสถาบัน
ให้ความสนใจ เช่น ศูนย์การแพทย์แห่ง
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หรือ UCSF, John
Hopkins, Cleveland ฯลฯ โดยความชุกของ
อาการระยะยาวจากโควิดนี�พบได้ในประมาณ
10-20 % ของผู้ป�วยซึ�งแสดงว่าจะมีผู้ป�วย
ประมาณ 8 ล้านคนทั�วโลกที�มีอาการเช่น
เดียวกันนี� และที�คลีฟแลนด์คลินิกมีผู้ป�วยหลาย
ร้อยคนที�พบว่ามีอาการดังกล่าวเช่นกัน

ป�จจุบันคลีฟแลนด์คลินิกได้มีการพัฒนาคลินิก
ฟ��นตัว (recover) เพื�อเป�นศูนย์กลางการฟ��น
ตัวของผู้ป�วยโควิด (center for COVID
recovery) โดยมีเป�าหมายให้ผู้ป�วยกลุ่มนี�ได้รับ
การตรวจและรักษาด้วยศาสตร์ที�เชื�อถือได้
(evidence-based treatment) 

รวมถึงเป�นโอกาสในการศึกษาวิจัยอีกด้วย คลีฟ
แลนด์คลินิกให้ความสําคัญกับการศึกษาวิจัยซึ�ง
ป�จจุบันยังอยู่ในช่วงเริ�มต้นโดยมีทีมแพทย์
เภสัชกรด้านหมอการแพทย์ผสมผสานร่วมกัน
ศึกษาและเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์คนไข้ที�มารักษาที�
ศูนย์ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มการดูแลที�แตก
ต่างกัน สําหรับผู้ป�วยที�ถูกส่งมายัง Center of
integrative medicine and lifestyle
medicine จะสามารถเข้าถึงระบบการนัดหมายร่วม
กัน (shared medical appointment) ได้  
ในการนัดหนึ�งครั�งผู้ป�วยจะได้รับทั�งการรักษาแผน
หลักและการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน
เช่น แพทย์ฝ�งเข็ม นักจิตบําบัด
(psychotherapist) หรือนักโภชนบําบัดในครั�ง
เดียว จากการติดตามอาการผู้ป�วย 6-8 รายใน
ป�จจุบัน พบว่าแนวทางในการรักษามีหลากหลายทั�ง
การทําสมาธิและใช้เทคนิคการผ่อนคลาย การฝ�งเข็ม
และยาจีน การนวดบําบัดการแนะนําการรับประทาน
อาหารหรือสมุนไพรที�ช่วยลดการอักเสบ เช่น เปป
เปอร์มิ�นท์ ขมิ�น ซิงค์ หรือโอเมก้า-3 ซึ�งจากข้อมูล
ในหลอดทดลองพบว่ากลไกในการเกิดอาการดัง
กล่าวเกิดจากการที�ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมี
การตอบสนองมากเกิน (exceed immune
response) หลังจากที�ไวรัสถูกทําลายไปแล้วนั�น
ทําให้เราสามารถใช้แนวทางการรักษาหลากหลายที�
มุ่งเน้นในเรื�องการช่วยลดการอักเสบ อันได้แก่ คํา
แนะนําด้านอาหารและสมุนไพรต่าง ๆ เทคนิคการ
ผ่อนคลาย รวมถึงการฝ�งเข็ม อาจช่วยให้อาการดัง
กล่าวดีขึ�นได้ รวมถึงการนําข้อมูลอาการหลังจาก
การติดเชื�อไวรัสที�เคยพบในอดีต เช่น กลุ่มอาการ
ไข้หวัดใหญ่ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
กลไกและแนวทางการรักษาร่วมด้วยได้
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Traditional Chinese Herbal
Medicine Practice: Cleveland Clinic
Model 
Galina V.Roofener แพทย์ฝ�งเข็มที�มีใบ
อนุญาตประจําคลินิก 
Cleveland Clinic เป�นโรงพยาบาลใน
สหรัฐอเมริกา ที�มีคลินิกให้บริการแพทย์
แผนจีน การผลิตยาจีน ซึ�งเป�ดเมื�อวันที� 1
มกราคม ค.ศ.2014 (พ.ศ. 2557) ซึ�ง FDA
ของอเมริกาจะเป�นผู้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
ของสมุนไพรจีน ยาแผนจีน ซึ�งยาจาก
สมุนไพรจีนอยู่ในระเบียบของ cGMP
หัวข้อที� 21 CFR111 นอกจากนี� Cleveland
Clinic ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ TGA-
PICS/GMP , USDA-NOP, NSF-cGMP,
Kosher, Halal, ISO 9001:2008, ISO
17025:2005, GMP ซึ�งทาง FDA ได้มีการ
ตรวจสอบสิ�งปนเป�� อนส่วนผสมสมุนไพรที�
จะนํามาทํายาของทางคลินิก และให้คําแนะนํา
เกี�ยวกับการปนเป�� อนสมุนไพรที�ไม่เหมาะสม
ตลอด 7 ป�ที�ผ่านมาทางคลินิกได้มีการ
ติดตามผลคนไข้อย่างใกล้ชิด มีการติดตาม
ผลการตรวจสารเคมีในเลือดก่อนการรักษา
ด้วยยาสมุนไพร และติดตามผล 1 เดือนและ
6 เดือนหลังจากการรักษา เพื�อตรวจสอบ
ผลข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ�งผู้ป�วยที�มี
อาการแพ้ยา ซึ�งอาการไม่รุนแรง นอกจากนี�
ยังมีข้อห้ามใช้ยาสมุนไพรจีน ได้แก่ 1)ผู้ป�วย
ที�มีใช้ยา Coumadin, Warfarin,
Heparin, interferon 2)ผู้ป�วยที�ได้รับคีโม
และได้รับการส่งต่อจากผู้เชี�ยววชาญด้าน
เนื�องอก 3)ผู้ป�วยที�มีภาวะไตวายจากโรคตับ
แข็ง (liver or kidney failure)

นอกจากนี� ยังมีการพัฒนาคู่มือการส่งต่อผู้ป�วย
มายังคลินิกแพทย์แผนจีน (Referral guidelines
to Chinese Herbal Clinic ) ซึ�งสามารถสรุป
สาระสําคัญของการส่งต่อผู้ป�วยได้ดังต่อไปนี� ผู้
ป�วยมีอาการคลุมเครือ ตอบสนองไม่ดีกับการรักษา
แบบเดิม ไม่ต้องการทานยา เกิดอาการดื�อยา มี
ความผิดปกติของระบบการย่อยอาหาร มีอาการ
ท้องผูก/ท้องเสีย/ลําไส้แปรปรวนเรื�อรัง กระเพาะ
ป�สสาวะอักเสบ และสําหรับช่วยฟ��นฟูผู้ป�วยหลัง
จากการรักษาโรคร้ายแรง (เช่นหลังจากการทําคีโม)  
ช่วยในการป�องกันรักษาโรค เช่น ไข้หวัด อาการ
ปวดเรื�อรังเนื�องจากไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบ
ฝ�งเข็ม เพื�อลดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ของผู้ป�วยและเพื�อช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก

สมาคมการแพทย์เกาหลี (Association of
Korean Medicine) ได้มีแนวทางการรักษา
โควิด-19 ดังนี�
1. การป�องกันโรคในผู้ใหญ่ด้วยสมุนไพร โดยได้มี
การแนะนําตํารับยาสมุนไพรสําหรับบํารุงระบบทาง
เดินหายใจ เช่น ตํารับ Lian Qiao Bai Du San
(ผงดอกแคนารีต้านการก่อโรค) ร่วมกับตํารับยา
Bu Zhong Yi Qi Tang (รักษาอาการชี�บกพร่อง
ของระบบม้ามและกระเพาะอาหาร) หรือตํารับ Lian
Qiao Bai Du San ร่วมกับ Sheng Mai San
(รักษาอาการไข้ต่าง ๆ ที�ชี�และยินพร่องมาก) และ
สําหรับผู้ที�มีความเสี�ยงสูง และ รักษาระบบทางเดิน
หายใจของผู้ที�สัมผัสกับผู้ป�วยโควิด-19 มีอาการชี�
บกพร่อง ให้ใช้ตํารับ Lian Qiao Bai Du San
ร่วมกับตํารับยาบํารุง Bu Zhong Yi Qi Tang
(รักษาอาการชี�บกพร่องของระบบม้ามและกระเพาะ
อาหาร) กลุ่มอาการจินเย่ขาดพร่องให้ใช้ตํารับ Lian
Qiao Bai Du San ร่วมกับตํารับ Sheng Mai
San (รักษาอาการไข้ต่าง ๆ ที�ชี�และยินพร่องมาก)
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นอกจากนี� องค์การอนามัยโลกประจํา
ภูมิภาคพื�นแปซิฟ�คตะวันตก (WHO
Western Pacific Region – WPRO) ได้
มีการจัดทําคู่มือ WHO international
standard terminologies on
traditional medicine in the Western
Pacific Region ซึ�งเป�นคําศัพท์มาตรฐาน
ทางการแพทย์แผนจีนในภูมิภาคแปซิฟ�ค
ตะวันตก เหมาะสําหรับแพทย์แผนจีน
เนื�องจากมีการอธิบายคําศัพท์ทั�งภาษา
อังกฤษและภาษาจีน และอธิบายเป�นภาษา
อังกฤษ และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศ
บัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศฉบับที� 11
(International Classification of
Diseases, ICD-11) เป�นพื�นฐานสําหรับการ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถิติด้านสุขภาพโดย
ประกอบด้วยรหัสสําหรับระบุการบาดเจ็บ
โรค และสาเหตุการเสียชีวิตราว 55,000
รายการ และถือเป�นภาษากลางสําหรับผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทั�วโลกใช้แบ่ง
ป�นข้อมูลทางการแพทย์

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดี
ได้นําเสนอบทบาทของการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกต่อโรคมะเร็ง โดยแพทย์แผนไทยมี
บทบาทเป�นหนึ�งในทีมสหวิชาชีพที�ให้การดูแลผู้ป�วย
โรคมะเร็งแบบประคับประคอง (Palliative care)
โดยใช้ตํารับยาไทยและกัญชาทางการแพทย์แผน
ไทย และมีการศึกษาวิจัยตํารับยาจากสมุนไพรกับ
โรคมะเร็ง โดยได้นําเสนอการวิจัยตํารับยาเบญจอํา
มฤตย์ และมีการสร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชน
เพื�อให้ปฏิบัติตัวห่างไกลจากโรคมะเร็ง 

นอกจากนี� กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ได้นําเสนอผลการวิจัยฟ�าทะลายกับโรค
ติดเชื�อโคโรนาไวรัส 2019 โดยแบ่งเป�น 4 ระยะ คือ
1) การทดลองในหลอดทดลอง (Pre-clinic) 2)
การศึกษาเบื�องต้น (Preliminary) โดยใช้ฟ�าทะลาย
โจรขนาดสูงในการรักษาผู้ป�วยโควิด-19 ที�อาการไม่
รุนแรง 3) การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(RCT) และ 4) R2R อีกทั�ง มีการส่งเสริมการใช้ฟ�า
ทะลายโจรและสมุนไพรไทยในการป�องกันและรักษา
โควิด-19 ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การพัฒนาช่อง
ทางสื�อสารทาง LINE Official (หมอไทยสู้โควิด)
การจัดการองค์ความรู้ภูมิป�ญญาการแพทย์แผน
ไทยในการใช้ยาแผนไทยป�องกันและรักษาโควิด-19
การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนและ
บุคลากรทางการแพทย์ที�โรงพยาบาลสนาม เป�นต้น
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เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว
ซึ�งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค 
สนับสนุนผู้เชี�ยวชาญเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการแพทย์ผสมผสาน และโค
วิด-19 (ปลายป� พ.ศ.2564)
เข้าร่วมเป�นเครือข่ายด้านการแพทย์ผสม
ผสานและโควิด-19 (พ.ศ.2565)
เข้าร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นในการจัดทําข้อ
แสนอแนะหรือแนวทางสําหรับการแพทย์
ผสมผสานและโควิด-19 (พ.ศ.2565)

โดย NCI ขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกร่วมเป�น co-sponsoring
economy ภายใต้ความร่วมมือเอเปค โดย
ภารกิจที� co-sponsor รับผิดชอบ คือ

1.

2.

3.

4.

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แสดงความเห็นชอบในหลักการและยินดีเข้าร่วม
กิจกรรมตามที� NCI เสนอ

สรุปผลข้อหารือ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื�องการ
แพทย์ผสมผสานและโควิด-19 ทาง
ระบบออนไลน์ 
การจัดตั�ง Working Consortium
การแพทย์ผสมผสานและโควิด-19 ภาย
ใต้กรอบความร่วมมือเอเปค เพื�อแลก
เปลี�ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื�อง
ข้อดีและประโยชน์ของการแพทย์ผสม
ผสานในการดูแลสุขภาพ 
การพัฒนาข้อแสนอแนะและแนวทาง
การใช้การแพทย์ผสมผสานในดูแล
สุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

National Center Institute (NCI) แจ้งที�
ประชุมว่ามีแผนพัฒนาโครงการเพื�อขอการ
สนับสนุนภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค
โดยกิจกรรมที�สําคัญ มีดังนี� 

1.

2.

3.
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องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้จัดลําดับประเด็นสําคัญตามยุทธศาสตร์องค์การ
อนามัยโลกด้านการแพทย์ดั�งเดิม พ.ศ. 2577 -
2556 (WHO Global TRM Strategy 2014-
2023) โดยประเด็นเรื�อง Monitoring and
Evaluation (M&E system) ถือเป�นประเด็น
สําคัญหนึ�ง และองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุน
กิจกรรมที�เกี�ยวข้องหลายกิจกรรม โดยการประชุม
Virtual Regional Consultation on
Traditional Medicine (TRM) Indicators for
Monitoring TRM System Performance for
the South – East Asia Region นี� เป�น
กิจกรรมต่อเนื�องมาจากการพัฒนา Core and
Reference Indicators และ Metadata ในป�
พ.ศ. 2560 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน
ด้านการแพทย์ดั�งเดิม (District Health
Information System-based TRM database:
DHIS2-based TRM database) ในป� พ.ศ. 2561
การเก็บข้อมูลจากประเทศสมาชิก 4 ประเทศ (ไทย
ภูฏาน เมียนมา ศรีลังกา) เพื�อทดสอบเครื�องมือ
เก็บข้อมูล ในป� พ.ศ.2562 และการออกแบบฐาน
ข้อมูลการแพทย์ดั�งเดิมของภูมิภาค (Regional
TRM Portal) ในป� พ.ศ. 2563 

ความเป�นมา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(South-
East Asia Region) ขององค์การอนามัย
โลก ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 11
ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน
เกาหลีเหนือ อินเดีย อินโดนีเซีย มัลดีฟส์
เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอร์
เลสเต ซึ�งเกือบทุกประเทศมีประวัติการใช้
การแพทย์ดั�งเดิม (Tradition Medicine:
TM; TRM) มายาวนาน โดยประเทศสมาชิก
จํานวน 10 ประเทศ มีนโยบายการแพทย์
ดั�งเดิม ประเทศสมาชิก 9 ประเทศมีการ
เรียนการสอนการแพทย์ดั�งเดิมในระบบการ
ศึกษาของประเทศ ประเทศสมาชิก 6
ประเทศมีการแพทย์ดั�งเดิมในระบบบริการ
สุขภาพของประเทศ และประเทศสมาชิก 5
ประเทศมีบัญชียาหลักจากผลิตภัณฑ์
สมุนไพร และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้การแพทย์
ดั�งเดิมมีบทบาทในระบบสุขภาพมากขึ�น
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และ Department of Yoga Therapy and
Training, Morarji Desai National Institute
of Yoga อินเดีย และสถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ผู้เชี�ยวชาญจาก
อินเดีย ไทย ฟ�ลิปป�นส์ และเจ้าหน้าที�จากองค์การ
อนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัตถุประสงค์การประชุม

แลกเปลี�ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ดั�งเดิม
ของประเทศสมาชิก
ชี�แจงข้อมูลเรื�อง Core and Reference
Indicators และ Metadata ให้ประเทศ
สมาชิกได้รับทราบ
แนะนําระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์
ดั�งเดิม (DHIS2 based TRM database)
และให้ประเทศสมาชิกได้ทดลองใช้
แนะนําฐานข้อมูลการแพทย์ดั�งเดิมของภูมิภาค
(Regional TRM Portal) และการนําเสนอใน
รูปแบบ Dashboard

เพื�อพัฒนาระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้านการ
แพทย์ดั�งเดิมในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ�น
วัตถุประสงค์เฉพาะ

1.

2.

3.

4.

ผู้เข้าร่วมประชุม
มีจํานวน 39 คน จาก 10 ประเทศสมาชิก
(ยกเว้นเมียนมา) ศูนย์ประสานความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ดั�งเดิมขององค์การอนามัยโลก
(WHO COLLABORATING CENTRE FOR
TRADITIONAL MEDICINE) ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ INSTITUTE FOR
POST GRADUATE TEACHING AND
RESEARCH IN AYURVEDA 
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บังกลาเทศมีการแพทย์ดั�งเดิมในที�ใช้ในรักษาโรค
ได้แก่ อายุรเวท ยูนานิ การใช้สมุนไพรรักษาโรค
และโฮมิโอพาธี รัฐบาลบังกลาเทศรับรองการ
แพทย์ดั�งเดิมไว้ 3 ระบบ ได้แก่ ยูนานิ อายุรเวท
และการรักษาด้วยสมุนไพร ส่วนโฮมิโอพาธีซึ�ง
เป�นการแพทย์ทางเลือก ก็ได้รับการยอมรับจาก
รัฐบาลเช่นกัน 

แพทย์แผนยูนานิ ถูกเรียกว่า Hakim ส่วนแพทย์
แผนอายุรเวท ถูกเรียกว่า Kabiraj นอกจากนี�ยัง
มีแพทย์พื�นบ้านในเขตชนบทของบังกลาเทศ ใน
ส่วนผู้ที�สําเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ทั�ง
ด้านยูนานิ และอายุรเวท จะใช้คําเรียกว่า หมอ
(Doctor) เช่นเดียวกับแพทย์แผนป�จจุบัน 

การแพทย์ดั�งเดิมเป�นที�ยอมรับในการดูแลสุขภาพ
พื�นฐานของบังคลาเทศ โดยอัตราส่วนแพทย์แผน
ดั�งเดิมทั�ง Hakim และ Kabiraj ต่อประชากรอยู่ที�
1:1847 ในขณะที�อัตราส่วนแพทย์แผนป�จจุบันต่อ
ประชากรอยู่ที� 1:6579 และส่วนเขตชนบทมีหมอ
พื�นบ้านเป�นผู้มีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษา
คนในพื�นที� 

สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
DR.MD. NARUZZAMAN SARKER MILON,
DIRECTOR GENERAL OF DRUG
ADMINISTRATION (DGDA)

ทั�งนี� สาเหตุที�การแพทย์ดั�งเดิมเป�นที�ยอมรับในประเทศ
เนื�องจากบริบททางวัฒนธรรมและและประวัติศาสตร์ที�
มีมายาวนาน โดยอัตราส่วนการใช้แพทย์แผนดั�งเดิม
และแพทย์พื�นบ้านมีมากถึงร้อยละ 55 โดยแบ่งเป�นการ
แพทย์พื�นบ้าน ร้อยละ 20 การแพทย์อายุรเวท ร้อยละ
11 การแพทย์ยูนานิ ร้อยละ 9 โฮมิพาธี ร้อยละ 12 

ระบบการศึกษาด้านการแพทย์เดิมในระดับอุดมศึกษา
ประกอบด้วย หลักสูตร BACHELOR OF UNANI
MEDICINE & SURGERY (BUMS) ดําเนินการโดย
วิทยาลัยการแพทย์ยูนานิและอายุรเวทที�มีโรง
พยาบาลขนาด 200 เตียง และหลักสูตร
BACHELOR OF AYURVEDIC MEDICINE &
SURGERY (BAMS) ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย
ธากา ในส่วนการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกอบ
ด้วยหลักสูตร DIPLOMA IN AYURVEDIC
MEDICINE & SURGERY (DAMS) และ
DIPLOMA IN UNANI MEDICINE & SURGERY
(DUMS) ซึ�งดําเนินการโดย BANGLADESH
BOARD OF UNANI AND AYURVEDIC
SYSTEMS OF MEDICINE 
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รัฐบาลบังกลาเทศสนับสนุนให้มีการรักษาแบบการ
แพทย์ทางเลือก (Alternative Medical Care
:AMC) ในโรงพยาบาลของรัฐทั�งในระดับเขต และ
ระดับแขวง (upazila) ป�จจุบันมีแพทย์แผยยูนานิ
และแพทย์แผนอายุรเวทอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐ
ประมาณ 300 คน และอยู่ในคลินิกเอกชน
ประมาณ 3,000 คน บังกลาเทศมีพรบ.ควบคุมยา
ยูนานิและยาอายุรเวท ค.ศ. 1982 โดยในส่วนที� 3
(d) ระบุไว้ว่า ยาแผนป�จจุบัน ยาแผนยูนานิ ยาแผน
อายุรเวท ยาสมุนไพร และ ยาโฮมิโอพาธีอยู่ภายใต้
การควบคุมของอธิบดี Drug Administration
(อ.ย.ของบังกลาเทศ) 

Drug Administration ของบังกลาเทศ มีหน้าที�
ในการตรวจสอบความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และ
ควบคุมคุณภาพยาแผนดั�งเดิม นอกจากนี�รัฐบาล
ยังบรรจุการแพทย์ยูนานิและอายุรเวท เข้าใน
นโยบายสุขภาพแห่งชาติและยา สําหรับผู้ให้การ
รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ยูนานิ อายุรเวท และโฮ
มิโอพาธี จะอยู่ภายใต้พรบ.วิชาชีพ (The
Bangladesh Unani Ayurvedic
Practitioners Ordinance 1983) แต่ยังไม่มี
พรบ.วิชาชีพสําหรับผู้ใช้สมุนไพรในการรักษา 

ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
แพทย์ดั�งเดิมในระบบสุขภาพแห่งชาต ิ
ขาดโอกาสในการเรียนระดับสูง การศึกษาและ
ฝ�กอบรม 
ขาดงบประมาณในการวิจัย 
ขาดกลไกในการเฝ�าระวังความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ขาดความเชี�ยวชาญในหน่วยงานงานด้าน
สุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที�กํากับดูแล 
ขาดกลไกในการตรวจสอบและกํากับดูแลผู้
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ดั�งเดิม 
ขาดอํานาจหน้าที�ในกระทรวงและหน่วยงานด้าน
สุขภาพแห่งชาต ิ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ขาดความรู้ในการกําหนดนโยบาย รวมถึงขาด
การบูรณาการเข้าสู่ระบบบริการด้านสุขภาพ
แห่งชาต ิ
การขาดทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ขาดการพัฒนา
นโยบายและแผนงานของประเทศ 

ป�ญหาอุปสรรคและความท้าทาย 
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

บังกลาเทศหวังว่า จะสามารถพัฒนานโยบายของ
ชาติในการส่งเสริมการใช้การแพทย์ดั�งเดิมในการ
รักษาโรคได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและจะ
สามารถมีแนวทางในการบูรณาการการให้บริการ
การแพทย์ดั�งเดิมเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ
นอกจากนี� จะพัฒนากฎ ระเบียบ เกี�ยวกับคุณภาพ
ปริมาณ การรับรองสถาบันการศึกษา และ
โครงสร้างทางการศึกษาสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การแพทย์ดั�งเดิมในระดับที�สูงขึ�น รวมถึงการจัดตั�ง
สถาบันวิจัยระดับชาติ การเพิ�มงบประมาณสําหรับ
การวิจัย การเข้าร่วมโครงการในระดับชาติ และ
กําหนดนโยบายสุขภาพแห่งชาติแบบบูรณาการและ
นโยบายด้านยา
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มีการวัดจํานวนผู้ป�วยนอกทั�งเก่าและใหม่ที�มา
รับบริการด้านการแพทย์ดั�งเดิม
ร้อยละของยาแผนดั�งเดิมที�มีใช้ในสถานบริการ 
จํานวนศูนย์บริการสุขภาพที�ให้บริการด้านการ
แพทย์ดั�งเดิม
จํานวนการรักษาด้วยการแพทย์ดั�งเดิมที�นํามา
ใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์ดั�งเดิม และโรง
พยาบาลที�มีการส่งต่อผู้ป�วยในภูมิภาค
จํานวนหมอแผนดั�งเดิมของภูฏาน
(Drungtshos)ในแต่ละพื�นที� (Dzongkhags)
ตามมาตรฐาน HR ที�ได้รับอนุมัติจาก Royal
Civil Service Commission
จํานวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ดั�งเดิมที�ได้
จัดทําเป�นเอกสาร
จํานวนสิ�งอํานวยความสะดวกใน Sorig
Wellness 

 ภูฏาน ให้บริการรักษาโรคโดยไม่เก็บค่ารักษาทั�งใน
สถานบริการของการแพทย์แผนป�จจุบันและการ
แพทย์แผนดั�งเดิม ซึ�งการให้บริการการแพทย์แผน
ดั�งเดิมของภูฏานมีการบูรณาการอยู่ในระบบ
บริการสุขภาพทุกระดับ 

ตัวชี�วัดสําหรับติดตามคุณภาพด้านการแพทย์
ดั�งเดิม มีดังนี� 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ราชอาณาจักรภูฏาน
DR.CHOEGYEL DORJI, 
CHIEF PROGRAM OFFICER

บุคลากรด้านการแพทย์ดั�งเดิมอยูภายใต้การ
ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข และควบคุมโดย
สภาการแพทย์และสุขภาพภูฏาน
ปริมาณงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ดั�งเดิมอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจําป� และ
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล
ผลิตภัณฑ์ยาแผนดั�งเดิมของภูฏานเป�นส่วน
หนึ�งของบัญชียาหลักและได้รับการตรวจสอบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สต๊อก การขอ
อนุญาต วันหมดอายุ การจัดหาและจัด
จําหน่าย)

8. จํานวนการให้บริการ Zheyneg และการดูแล
   ทางจิตวิญญาณในหน่วยบริการการแพทย์
  ดั�งเดิม
9. จํานวนงานวิจัยและนวัตกรรม
10.จํานวนพืชสมุนไพรที�ใกล้สูญพันธ์ุที�ได้รับการ
   อนุรักษ์ 
11.จํานวนหน่วยงานด้านการแพทย์ดั�งเดิมที�รายงาน
   ผลผ่านระบบ DHIS2
12. จํานวนงานวิจัยด้านการแพทย์ดั�งเดิม
13.จํานวนมาตรฐานด้านการแพทย์ดั�งเดิมและการ
   พัฒนา Guideline 
14.จํานวนการประชุมวิชาการด้านการแพทย์ดั�งเดิม 
   และผู้ปฏิบัติงานแผนป�จจุบัน ที�ได้มีการแลก
   เปลี�ยนประสบการณ์ เรียนรู้ทางคลินิกร่วมกัน 
15. จํานวน TMUS ที�มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่ง
    เสริมสุขภาพ

แนวทางปฏิบัติที�ดี
1.

2.

3.
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4.ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ดั�งเดิมได้รับการ
  ควบคุมและตรวจสอบจาก Drug Regulatory 
  of Bhutan (หน่วยงานที�กํากับดูและด้านยา
  ของภูฏาน) และมีการตรวจสอบคุณภาพ
  ตามจุดต่าง ๆ 

ตามรัฐธรรมนูญของภูฏาน ป� ค.ศ.2008 
มาตราที� 9 (21) ระบุไว้ว่า รัฐจะจัดหาให้มีการเข้า
ถึงบริการด้านสาธารณสุขขั�นพื�นฐานทั�งในรูปแบบ
การรักษาแบบแผนป�จจุบันและแพทย์ดั�งเดิมโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ�งครอบคลุมการแพทย์แผน
ดั�งเดิม ดังนี� 
 1. จํานวนสถานบริการที�ให้บริการด้านการแพทย์
ดั�งเดิม
 2. จํานวนผู้ป�วยนอก
ความท้าทาย: ความไม่เสถียรของระบบสัญญาณ
การเชื�อมต่อในประเทศและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
DR.NAMGUNG JIN, GENERAL
HOSPITAL OF TRADITIONAL KORYO
MEDICINE, DPR KOREA

คุณภาพและความปลอดภัยของบริการและ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั�งเดิม 
ความครอบคลุมของการให้บริการการแพทย์
ดั�งเดิม 
 ผลการรักษาและความพึงพอใจของผู้ป�วย

เกาหลีเหนือมีการผสมผสานการแพทย์ดั�งเดิม
ของเกาหลี (traditional Koryo medicine :
TKM) เข้าในระบบบริการสุขภาพ โดยมีการ
รายงานข้อมูลการให้บริการผู้ป�วยนอกและผู้ป�วย
ในในระบบบริการประจําวัน และจะมีการจัดทําสรุป
จํานวนผู้ป�วยนอกและผู้ป�วยในทุกครึ�งป� แยกตาม
กลุ่มโรคและหน่วยงานภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข โดยตัวชี�วัดที�สําคัญในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานระบบงานการแพทย์ดั�งเดิม
ได้แก่

1.

2.

3.

การครอบคลุมของการให้บริการการแพทย์ดั�งเดิม

เกาหลีเหนือมีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านบริการ
การแพทย์แผนดั�งเดิมของเกาหลี (special
Koryo medicine) 20 แห่ง ในจํานวนนี�รวมถึง
โรงพยาบาลทั�วไปด้านการแพทย์ดั�งเดิม
(general hospital of traditional medicine)
ซึ�งเป�นศูนย์กลางการรักษา ป�องกัน และเป�น
สถาบันวิจัยด้านการแพทย์ดั�งเดิมของเกาหลี มี
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลจังหวัด โรง
พยาบาลเทศบาล (municipal hospital) โรง
พยาบาลอําเภอและโรงพยาบาลด้านอุตสาหกรรม
(industrial hospital) รวมกว่า 230 แห่ง
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รัฐบาลมีการออกนโยบายอย่างต่อเนื�องใน
การผสมผสานการแพทย์ดั�งเดิมเข้ากับการ
แพทย์แผนป�จจุบัน และมีแผนในการเพิ�ม
สัดส่วนการแพทย์ดั�งเดิมของเกาหลีในการ
รักษาและป�องกันให้มากกว่า 50 %
มีการวัดภาระงานของบุคลากรการแพทย์
ดั�งเดิม
มีการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั�งเดิม
มีการใช้ข้อมูลด้านการแพทย์ดั�งเดิมในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย วางกลยุทธ์ ออก
ระเบียบข้อบังคับ วางแผนและจัดสรรงบ
ประมาณ

ทั�วประเทศ ที�มีการให้บริการการแพทย์ดั�งเดิม
เกาหลี 3 แผนก ได้แก่ แผนกฝ�งเข็มและรมยา
(acupuncture & moxibustion) การปรับ
โครงสร้างร่างกาย (manual therapy) และ
กุมารเวชศาสตร์แผนดั�งเดิม (Koryo medicine
pediatrics) นอกจากนี�ยังมีหน่วยงานที�ให้บริการ
ด้านการรักษาป�องกันอื�น ๆที�มีการให้บริการการ
แพทย์ดั�งเดิมเกาหลี 1 แผนก แสดงให้เห็นถึงการ
มีส่วนร่วมของการแพทย์ดั�งเดิมในการรักษา
ป�องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

แนวทางปฏิบัติที�ดี

สาธารณรัฐอินเดีย
DR.A.RAGHU, JOINT ADVISOR
(AYURVEDA), MINISTRY OF AYUSH และ
DR.T.SAKETH RAM, RESEARCH OFFICER
(AYURVEDA), CENTRAL COUNCIL FOR
RESEARCH IN AYURVEDIC SCIENCES,
MINISTRY OF AYUSH 

อายุรเวท (Ayurveda) ยูนานิ (ยูนานิ) สิทธา
(Siddha) และ โซวาริกปา (Sowa Rigwa)
อยู่ภายใต้ Indian Medicine Central
Council Act 1970 โดยคณะกรรมการแห่ง
ชาติด้านระบบการแพทย์ของอินเดีย
(national commission of Indian system
of medicine) 
โฮมีโอพาธี (Homeopathy) ภายใต้
Homeopathy Central Council Act 1973
โดยคณะกรรมการแห่งชาติด้านโฮมีโอพาธีย์ 
โยคะ (Yoga) และ ธรรมชาติบําบัด
(Naturopathy)

ระบบการแพทย์ดั�งเดิมของอินเดีย (AYUSH)
ได้แก่ 

ระบบการแพทย์ดั�งเดิมของอินเดีย มีหน่วยงาน
หลักในการดูแลคือกระทรวงอายุช (Ministry of
AYUSH) ซึ�งครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ทั�งการ
วิจัยภายใต้สภาวิจัย (research council) สถาบัน
แห่งชาติด้านการแพทย์ดั�งเดิม (National
institutes) 
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ภารกิจด้านสุขภาพแห่งชาติ : มีการใช้
แผนการดูแลสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ุ
มารดา ทารกแรกเกิด เด็ก และสุขภาพวัยรุ่น
(Reproductive, Maternal, Neonatal
and Child Health+ Adolescent Health
: RMNCH+A) ภายใต้ภารกิจด้านสุขภาพแห่ง
ชาติ

คณะกรรมการจัดทํารายการเภสัชตํารับแผน
อินเดียและโฮมีโอพาธี (Pharmacopeial
commission of Indian Medicine and
Homeopathy) รวมถึงมีคณะกรรมการพืช
สมุนไพรแห่งชาติ (National Medicinal Plant
Board) เป�นหน่วยงานกลางในการประสานกับ
เครือข่ายด้านการแพทย์ดั�งเดิม รวมถึงมีบทบาท
ในหน่วยงานด้าน AYUSH ภายใต้กระทรวงอื�น ๆ
ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ E.S.I (AYUSH units) ของ
กระทรวงแรงงาน หรือ AYUSH units ของ
กระทรวงกลาโหม และกระทรวงระบบราง ซึ�ง
เครือข่ายเหล่านี�มีบทบาทอย่างมากในการผลักดัน
การดําเนินการด้านการแพทย์ดั�งเดิม

อินเดียมีการจัดทําเอกสารรวบรวมตัวชี�วัดด้าน
การแพทย์ดั�งเดิม ได้แก่ AYUSH in India 2019
และ Health in India โดยมีการนําเสนอเชื�อม
โยงถึงการติดตามตัวชี�วัดด้านต่างๆ ของประเทศ
เทียบกับเกณฑ์ตัวชี�วัดของ WHO SEARO 

บทบาทของการแพทย์ดั�งเดิมของอินเดียต่อ
ระบบบริการสุขภาพมีดังนี�

แนวคิดในการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า
(universal health coverage) ดําเนินการ
ผ่านศูนย์สุขภาพ Ayush ภายใต้โครงการ
Ayushman Bharat, National Ayush
Mission
มีหน่วยบริการด้านสุขภาพด้วยศาสตร์การ
แพทย์ดั�งเดิม (AYUSH health & wellness
centres) กว่า 12,500 แห่ง
การให้บริการการแพทย์ดั�งเดิมในระบบบริการ
สุขภาพจะเน้นการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก เด็ก
วัยเรียน โรคกระดูกและกล้ามเนื�อ ผู้สูงอายุ
ฯลฯ
มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
สถาบันด้านการแพทย์ดั�งเดิมของอินเดียอย่าง
ต่อเนื�อง

บทบาทของการแพทย์ดั�งเดิมในสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19
อินเดียมีการใช้การแพทย์ดั�งเดิมร่วมกับการ
ป�องกัน รักษา และการดูแลอาการหลังการติดเชื�อ
โควิด-19 ควบคู่ไปกับการบริการในระบบบริการ
สุขภาพ ดังนี�
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การจัดทําแนวทางสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้าน
AYUSH สําหรับภาวะโรคระบาดโควิด-19
https://www.ayush.gov.in/ayush-
guidelines.html

AYUSH Covid-19 Dashboard เพื�อแสดงภาพ
รวมสถานการณ์และรวมเอกสารคู่มือ

การรวบรวมข้อมูลการวิจัยตามหลักฐานของ
ระบบ AYUSH ในระดับสากลผ่าน AYUSH
research portal 
มีการแยกตามหมวดหมู่ทั�งการวิจัยพื�นฐาน วิจัย
ด้านยา การวิจัยเชิงคลินิก พรีคลินิก และจัดทํา
เว็บไซต์ทั�งในภาษาอังกฤษและฮินดี

AYUSH Sanjivani App ในการเก็บข้อมูลการใช้
วิธีการตามศาสตร์การแพทย์ดั�งเดิมและ
Kabasura kudineer (ตํารับยาตามศาสตร์การ
แพทย์สิทธา) ในผู้ป�วยโควิด-19 ที�ไม่มีอาการหรือมี
อาการน้อยถึงปานกลางที�อยู่ในระบบ Home
Isolation

https://www.ayush.gov.in/ayush-guidelines.html
https://ayushportal.nic.in/
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สายด่วนในการให้คําปรึกษาการใช้ศาสตร์
AYUSH ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

Aarogya Setu App สําหรับประชาชนในการ
เชื�อมต่อกับบริการทางการแพทย์ที�จําเป�นและ
สร้างความตระหนักรู้สําหรับสถานการณ์
โควิด-19 

ความท้าทายในการเก็บข้อมูลและข้อเสนอ
แนวทางแก้ไข

ข้อจํากัดในการเข้าถึงบริการจากพื�นที�ห่าง
ไกล ควรมีการให้บริการผ่านระบบการ
แพทย์ทางไกล (telemedicine) และ
พัฒนาโปรแกรมอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง โดย
ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ�น
การสร้างความตระหนักรู้สําหรับผู้คนชาย
ขอบหรือชนเผ่าต่างๆ ควรมีการเก็บข้อมูล
ผ่านโครงการเฉพาะ เช่น โครงการแห่ง
ชาติด้านการป�องกันและควบคุมโรคมะเร็ง
เบาหวาน NCDs ภายใต้แผน SC sub
plan
การเพิ�มความสนใจในการใช้การแพทย์
ดั�งเดิมเป�นกระแสหลัก ผ่านการดําเนินการ
ภายใต้ภารกิจสุขภาพแห่งชาติ (National
AYUSH mission: NAM)
https://namayush.gov.in/ 

https://namayush.gov.in/
https://namayush.gov.in/
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อินโดนีเซียมีบูรณาการการแพทย์ดั�งเดิมใน
ระบบบริการสุขภาพโดยมีการเก็บข้อมูลตัวชี�
วัดเป�าหมายเชิงกลยุทธ์ (indicator
Strategic Target) ผ่านระบบการเก็บข้อมูล
รวมกับการให้บริการทางการแพทย์ตามปกติ
ของกระทรวงสาธารณสุข
ยังไม่มีการสนับสนุนด้านการเงินในการเข้าถึง
และใช้บริการผลิตภัณฑ์และบริการการแพทย์
ดั�งเดิม
มีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
การบริการและผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั�งเดิม
ผ่านกองพัฒนายาและเครื�องมือแพทย์
(Pharmaceutical and medical devices
development) และหน่วยงานควบคุมอาหาร
และยาแห่งชาติ (national agency of drug
and food control)
การให้บริการการแพทย์ดั�งเดิมยังไม่
ครอบคลุม และไม่มีการเก็บข้อมูลผลการรักษา
หรือประเมินความพึงพอใจของผู้ป�วยด้านตัวชี�
วัดในการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบ
งานการแพทย์ดั�งเดิม

ได้นําเสนอสถานการณ์ตัวชี�วัดในการติดตามผล
การปฏิบัติงานระบบงานการแพทย์ดั�งเดิม ดังนี�

1.

2.

3.

4.

อินโดนีเซีย
DR.GITA SWISARI, MKM
DIRECTORATE TRADITIONAL
HEALTH SERVICE, MOH INDONESIA

ขาดข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากข้อ
จํากัดของรัฐบาลท้องถิ�น จึงควรมีการปรับ
รูปแบบการบันทึกข้อมูลจากเอกสารไปเป�นรูป
แบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ�นเพื�อให้สามารถนํา
ข้อมูลมาใช้ต่อได้
ขาดกําลังคนในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
ซึ�งต้องมีการอบรมบุคลากรในกลุ่มนี�มากขึ�น
ข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูล ควรมีการสร้าง
ระบบข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการ
(integrated health information
system)
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการวิจัย
ในการเก็บข้อมูลวิจัยด้านการแพทย์ดั�งเดิม
ควรมีการพัฒนาทีมนักวิจัยให้เข้มแข็งมาก
ขึ�น

5.การให้บริการการแพทย์ดั�งเดิมยังเป�นการเน้น 
  ส่งเสริมและป�องกัน สําหรับการในการรับมือกับ
  สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะเน้นในด้าน
  การเพิ�มการฟ��นฟูและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของ
  ร่างกาย
6.ยังมีความจําเป�นในการพัฒนากําลังคนด้านการ
  แพทย์ดั�งเดิมซึ�งในป�จจุบันให้บริการด้วย
  บุคลากรด้านการแพทย์ดั�งเดิม บุคลาการทาง
  การแพทย์ที�ผ่านการอบรมด้านการแพทย์
  ดั�งเดิม และหมอพื�นบ้าน

ความท้าทายในการเก็บข้อมูลและข้อเสนอ
แนวทางแก้ไข

1.

2.

3.

4.
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มัลดีฟส์มีประวัติการใช้การแพทย์ดั�งเดิมยาวนาน
เหมือนประเทศอื�น ๆ แต่เนื�องจากประชากรมี
จํานวนน้อย และอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ จึงยัง
ไม่มีการพัฒนาระบบการควบคุมการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ดั�งเดิมอย่างเป�นทางการ และยัง
ไม่มีนโยบายด้านการแพทย์ดั�งเดิมในระดับชาติ ดัง
นั�น มัลดีฟส์จึงเห็นว่าตัวชี�วัดที�สําคัญ คือการผสม
ผสานการแพทย์ดั�งเดิมให้อยู่ในระบบสุขภาพของ
ประเทศ การมีแผนระดับชาติในการส่งเสริมระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า จํานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ การมีห้องปฏิบัติการใน
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร การ
ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร การคุ้มครองทรัพยากร
ทางการแพทย์ดั�งเดิมและส่งเสริมการใช้ที�
ปลอดภัย การมีระบบการรายงานและเฝ�าระวัง
อาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร้อย
ละประชากรที�ใช้บริการการแพทย์ดั�งเดิม และความ
พึงพอใจและผลลัพธ์ของผู้รับบริการการแพทย์
ดั�งเดิม 
 

สาธารณรัฐมัลดีฟส์
DR.AISHATH MAHFOOZA, 
VICE PRESIDENT, MALDIVES ALLIED
HEALTH COUNCIL และ 
DR.RAMLA WAJEEH, SENIOR
COMMUNITY HEALTH OFFICER,
MINISTRY OF HEALTH

แพทย์แผนดั�งเดิมในมัลดีฟส์ไม่มีบทบาทอย่าง
เป�นทางการในการต่อสู้กับโควิด-19 แต่แพทย์
แผนดั�งเดิมบางคนได้ผลิตตํารับยาของตนเพื�อ
บรรเทาอาการจากโรคระบาดดังกล่าวซึ�งความ
ท้าทายในการจัดการการแพทย์ดั�งเดิมของมัล
ดีฟส์ คือ แพทย์แผนดั�งเดิมยังไม่ได้รับการศึกษา
อย่างเป�นระบบ และไม่มีการฝ�กอบรมหรือให้การ
ศึกษาแก่แพทย์แผนดั�งเดิมที�มีอยู่ ขาดระบบและ
กลไกการเฝ�าระวังความปลอดภัยของการให้
บริการและผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั�งเดิม ขาด
ข้อมูลการวิจัย ซึ�งมัลดีฟส์ต้องแก้ไขป�ญหาเหล่า
นี�ให้ได้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
DR. VASUDEV UPADHVAY 
DIRECTOR-GENERAL, DEPARTMENT OF
AYURVEDA & ALTERNATIVE MEDICINE

ระบบสาธารณสุขของเนปาลแบ่งเป�น 2 ระบบ คือ
การแพทย์แผนป�จจุบันและการแพทย์แผนดั�งเดิม
โดยอายุรเวทเป�นระบบการแพทย์ดั�งเดิมของ
ประเทศ ป�จจุบันเนปาลมีโรงพยาบาลอายุรเวทใน
ส่วนกลาง 1 แห่ง ส่วนภูมิภาค 1 แห่ง และมี
สถานีอนามัยอายุรเวทในระดับเขตและพื�นที�
จํานวน 75 แห่ง และในระดับชุมชน
(Ausgadhalayas) 305 แห่ง นอกจากนี� มีโรง
พยาบาลโฮมีโอพาธีและยูนานิ 1 แห่ง โดยเนปาล
มีนโยบายที�ส่งเสริมการแพทย์ดั�งเดิม ดังนี� 
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นโยบายสุขภาพ ค.ศ.2019 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์สมุนไพรและการพัฒนาอายุรเวทและ
ระบบการแพทย์ดั�งเดิมอื�น ๆ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านสุขภาพระยะ 5 ป� 
นโยบายส่งเสริมสุขภาพด้วยอายุรเวท
ค.ศ.1995 เป�นนโยบายที�กล่าวถึงอายุรเวทและ
การแพทย์ดั�งเดิมสาขาอื�นๆ โดยเฉพาะ  
พรบ.สาธารณสุข ค.ศ.2019 ได้กําหนดให้
อายุรเวทและการแพทย์ทางเลือกอื�น ๆ เป�น
บริการสุขภาพพื�นฐานของประชาชน

1.

2.
3.

4.

เนปาลเห็นว่าตัวชี�วัดที�สําคัญ คือ จํานวนโรง
พยาบาลและคลินิกที�ให้บริการแพทย์ดั�งเดิม งบ
ประมาณสําหรับการแพทย์ดั�งเดิมที�ได้รับการ
จัดสรร การบรรจุการแพทย์ดั�งเดิมในยุทธศาสตร์
ด้านวิจัย จํานวนผู้ป�วยนอกที�มารับบริการการ
แพทย์ดั�งเดิม และป�ญหาสุขภาพ 10 อันดับแรก
โดยกรมการแพทย์อายุรเวทและการแพทย์ทาง
เลือก (Department of Ayurveda and
Alternative Medicine) ได้นําข้อมูลตัวชี�วัดด้าน
การแพทย์ดั�งเดิมมาใช้ในการวางแผนด้านนโยบาย
ยุทธศาสตร์ กฎระเบียบ แผนและงบประมาณ และ
สํานักงานอาหารและยา (Department of Drug
Administration) ได้จัดทําระบบรายงานอาการไม่
พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บทบาทของการแพทย์ดั�งเดิมในการต่อสู้กับโรค
โควิด-19 มีดังนี� 1. มีการจัดบริการที�จําเป�นใน
หน่วยบริการระดับเขตและชุมชน 2. มีศูนย์ด้าน
การแพทย์ดั�งเดิมสําหรับกักผู้ป�วยโควิด-19
จํานวน 6 แห่ง โดยมีการส่งยาอายุรเวทเพื�อเพิ�ม
ภูมิคุ้มกันและการให้คําแนะนําด้วยศาสตร์การ
แพทย์ดั�งเดิม 3. มีการเก็บข้อมูลวิจัยคลินิกใน
การจัดการผู้ป�วยโควิด    

ความท้าทายในการเก็บข้อมูลด้านการแพทย์
ดั�งเดิมของเนปาล คือ ระบบการจัดการข้อมูล
อายุรเวท (the Ayurveda Management
Information System: AMIS) เพิ�งถูกพัฒนา
ขึ�นไม่นาน และยังไม่ครอบคลุมตัวชี�วัดทั�งหมด
ดังนั�น จึงยากที�จะใช้เป�นหลักฐานอ้างอิงในการ
ช่วยตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ�งทางเนปาลเห็นว่า
ควรมีการพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบฐานข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ�น และเพิ�มจํานวนตัวชี�วัดให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศมากขึ�น
และควรมีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเพิ�มและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
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ศรีลังกาเป�นประเทศที�มีกระทรวงส่งเสริมการ
แพทย์พื�นบ้าน การพัฒนาโรงพยาบาลอายุรเวท
ชนบทและชุมชน (Ministry of Indigenous
Medicine Promotion, Rural and Ayurveda
Hospital Development and Community
Medicine) ซึ�งระบบการแพทย์พื�นบ้านในศรีลังกา
อยู่ภายใต้พรบ.อายุรเวท ฉบับที� 31 ค.ศ.1961  

สถานการณ์โดยทั�วไป 
ศรีลังกาได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการแพทย์
ดั�งเดิมในป�ค.ศ.2020 จํานวน 45 ล้านดอลล่าร์
สหรัฐ คิดเป�นร้อยละ 0.75 ของงบประมาณด้าน
สุขภาพทั�งหมด 

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกา
DR.DAMMIKA ABEYGUNAWARDENA,
COMMISSIONER OF AYURVEDA,
DEPARTMENT OF AYURVEDA,
MINISTRY OF INDIGENOUS MEDICINE
PROMOTION, RURAL AND AYURVEDA
HOSPITAL DEVELOPMENT AND
COMMUNITY MEDICINE

ให้การศึกษาการดูแลสาธารณสุขมูลฐานด้วย
การแพทย์ดั�งเดิมแก่ชุมชน 
ถ่ายทอดเวชศาสตร์ป�องกันด้านการแพทย์
ดั�งเดิมให้ชุมชนและบุคคลากรด่านหน้า 
ส่งยาแผนดั�งเดิมที�ช่วยในการเพิ�มภูมิคุ้มกัน
เพื�อต้านโรคโควิด-19

นอกจากนี� ยังไม่มีผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั�งเดิมใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ในป�ค.ศ.2020 ศรีลังกามี
โรงพยาบาลและคลินิกที�ให้บริการการแพทย์
ดั�งเดิมในภาครัฐและเอกชนจํานวน 144 และ 444
แห่งตามลําดับ ความหนาแน่นของโรงพยาบาล
และคลินิกที�ให้บริการการแพทย์ดั�งเดิมในภาครัฐ
และเอกชนต่อประชากร 10,000 คน คิดเป�นร้อย
ละ 0.28 ทั�งนี� มีเพียงข้อมูลสถานพยาบาล
เอกชนบางส่วนที�ขึ�นทะเบียนเท่านั�น ในส่วนของผู้
สําเร็จการศึกษาด้านการแพทย์ดั�งเดิม มีจํานวน
540 คน 

บทบาทของแพทย์แผนดั�งเดิมในการต่อสู้กับโรค
โควิด-19 มีดังนี�

1.

2.

3.

ความท้าทายในการเก็บข้อมูลด้านการแพทย์
ดั�งเดิมของศรีลังกา 
การผสมผสานการแพทย์ดั�งเดิมในระบบสุขภาพ
การเชื�อมโยงข้อมูลภาครัฐและเอกชน การใช้
ข้อมูลตัวชี�วัดเพื�อประกอบการตัดสินใจของผู้
บริหาร เนื�องจากตัวชี�วัดไม่เชื�อมโยงกับระบบ
ข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศ และรายงานตัวชี�
วัดยังไม่สมบูรณ์ รวมถึงยังไม่มีระบบการเฝ�า
ระวังและรายงานผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์การ
แพทย์ดั�งเดิมในระดับประเทศ
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ดังนั�น จึงเสนอให้มีการบูรณาการระบบการเฝ�า
ระวังและการตัดสินใจเข้าด้วยกัน ส่งเสริมระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยผสมผสานการแพทย์
พื�นบ้านในระบบบริการสุขภาพ ออกข้อกําหนด
เรื�องผลิตภัณฑ์ เวชปฏิบัติ และผู้ให้บริการการ
แพทย์พื�นบ้าน และมีจัดการองค์ความรู้ด้านการ
แพทย์พื�นบ้านผ่านนโยบายระดับชาติ 

แพทย์แผนไทยมีบทบาทร่วมกับทีมด่านหน้า
ในการรับมือกับผู้ป�วย 
มีการบรรจุข้าราชการตําแหน่งแพทย์แผนไทย
เพิ�ม 1,000 ตําแหน่งเพื�อรองรับสถานการณ์ 
มีการประชุมระดมสมองเพื�อคัดเลือกตํารายา
แผนไทยและยาพื�นบ้านจากตํารายาที�มี
ศักยภาพในการรับมือและบรรเทาอาการจาก
โรคระบาดโควิด-19
การสนับสนุนข้อมูลและให้ความรู้ด้านการ
แพทย์แผนไทยในแก่ประชาชนและบุคลากร
ด้านสุขภาพทั�งในรูปแบบคู่มือแนะนําและผ่าน
Line@ หมอแผนไทยสู้ภัยโควิด

ด้านตัวชี�วัดในการติดตามผลการปฏิบัติงานระบบ
งานการแพทย์ดั�งเดิม ไทยมีติดตามร้อยละของผู้
ป�วยในและผู้ป�วยนอกที�มารับบริการการแพทย์
แผนไทย และมูลค่าการใช้ยาในระบบบริการ โดยใน
ป�จจุบันมีการให้บริการครอบคลุมในสถาน
พยาบาลทุกระดับทั�วประเทศ สามารถเบิกจ่ายได้
ผ่าน 3 ระบบหลักประกันสุขภาพโดยในระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal health
coverage scheme : UHCS) ยังมีการจัดสรร
งบเพิ�มเติมรายหัวมาตั�งแต่อัตรา 0.5 บาทต่อ
ประชากร ในป� 2550 จนเป�น 17.9 บาทใน
ป�พ.ศ.2561 ในรายการยาสมุนไพรบัญชียาหลัก
แห่งชาติรวมกว่า 86 รายการ และมีสัดส่วน
แพทย์แผนไทยต่อประชากรเป�น 1 ต่อ 17,284 ใน
ป�พ.ศ.2563 

บทบาทของการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 

1.

2.

3.

4.

ราชอาณาจักรไทย
นพ.จักราวุธ เผือกคง 
ผู้อํานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

มีการนําเสนอภาพรวมของระบบการเก็บข้อมูลการ
บริการแพทย์ดั�งเดิมผ่านระบบ HDC TTM
Service ของไทย ซึ�งมีการนําเสนอรายละเอียดใน
ช่วงที� 3 และนําเสนอแผนการจัดระบบบริการ
สุขภาพ (Service Plan) ด้านการแพทย์ดั�งเดิม
ของไทยซึ�งมีความครอบคลุมในทุกด้านตามกรอบ
Six building block plus อีกทั�งยังมีการเพิ�ม
เติมในมิติการมีส่วนร่วมของชุมชน (community
engagement) คือมีการจัดสรรกองทุนสุขภาพ
ชุมชน โดยการขับเคลื�อนผ่านความร่วมมือของ
องค์กรในระดับชุมชนและท้องถิ�น เพื�อใช้ในการ
ดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย
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5. การวิจัยฟ�าทะลายโจรในผู้ป�วยโควิดที�มีอาการ
น้อยอย่างต่อเนื�อง จนมีการบรรจุเข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติ รวมถึงระบุอยู่ในแนวทางเวชปฏิบัติ
การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป�องกันการติดเชื�อใน
โรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สําหรับแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุขของกรมการแพทย์ สามารถเบิกจ่าย
แก่ผู้ป�วยทั�งในบริการทั�งในโรงพยาบาลและระบบ
Home/Community isolation นอกจากนี�ยังมี
การพัฒนา Line@ Fah First Aid และสายด่วน
ในการให้ข้อมูลการใช้ฟ�าทะลายโจรที�ถูกต้อง การ
ผลักดันการใช้ฟ�าทะลายโจรดังกล่าวช่วยลดความ
รุนแรงของอาการ ลดการติดเชื�อลงปอดและลด
ระยะเวลาขับไวรัสออกสู่ระบบทางเดินหายใจ (Viral
shredding period) ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้
จ่ายในการรักษาของผู้ป�วยได้กว่า 4,860 บาทต่อ
ราย รวมกว่า 685 ล้านบาท

แนวทางปฏิบัติที�ดี
ประเทศไทยมีการให้บริการการแพทย์ดั�งเดิมที�
ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพทั�งการรักษา
ฟ��นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
แผนจีน มีรายการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติกว่า 84 รายการซึ�งรวมถึงยาจากสมุนไพรที�มี
กัญชาเป�นส่วนผสม และฟ�าทะลายโจรสําหรับผู้
ป�วยโรคโควิด-19 ที�มีอาการน้อย

การพัฒนาข้อมูลจากการเชื�อมโยงฐานข้อมูล
ในพื�นที�ที�มีความแตกต่างกัน (HDC, JHCIS
รพท., รพช. ซึ�งมีความแตกต่างของระบบ
ฐานข้อมูล) มาเป�นฐานข้อมูลระดับประเทศ
(single health data) ให้สมบูรณ์ขึ�น
การพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูล ICD-10 ให้
มีความจําเพาะต่อการเก็บข้อมูลการวินิจฉัย
โรค/อาการแบบแผนไทยมากขึ�น : ป�จจุบัน
ข้อมูลดังกล่าวถูกเก็บในภาพกว้างสําหรับใช้
รวบรวมผลงานและอ้างอิงในการเบิกจ่าย
ตามสิทธิ� แต่ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที�จะใช้
วิเคราะห์ข้อมูลตามการรักษาจริง ทําให้ยาก
ต่อการวางแผนการพัฒนาทั�งงานวิชาการ
และบุคลากรแผนไทย จึงควรมีการพัฒนา
รหัส ICD-10 TTM ให้มีความครอบคลุมมาก
ขึ�น และการพัฒนาแนวทางการบันทึกรหัส
ICD-10 โดยให้เชื�อมไปกับแนวทางเวชปฏิบัติ
(CPG) เพื�อให้การบันทึกข้อมูลไปในแนวทาง
เดียวกันและสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ง่ายและ
สะท้อนกับข้อมูลการรักษาจริง
ข้อจํากัดของการเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการ
แพทย์ดั�งเดิมในภาคเอกชน ซึ�งควรมีการ
ประสานการทํางานร่วมกันมากขึ�น

ความท้าทายในการเก็บข้อมูลและข้อเสนอ
แนวทางแก้ไข

1.

2.

3.
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การแลกเปลี�ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบและตัวชี�วัดควบคุม
การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ดั�งเดิมของประเทศสมาชิก

แต่ติมอร์ได้รับการบริจาคยาแผนจีนจากสถานทูต
จีนภายใต้ความร่วมมือทวิภาคี และมีการรักษา
แบบฝ�งเข็มฟรี ในคลินิกและโรงพยาบาล

ความท้าทาย
สําหรับด้านการแพทย์ดั�งเดิม ทางติมอร์ยังขาด
ข้อมูลเกี�ยวกับกฎและระเบียบ และขาดแคลนผู้
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ดั�งเดิม และเป�นการยาก
ที�จะการบูรณาการการแพทย์แผนดั�งเดิมกับการ
แพทย์แผนป�จจุบันเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ

นอกจากนี�ยังไม่มีแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ทาง
ติมอร์ต้องการให้องค์การอนามัยโลก เข้ามาช่วย
พัฒนา Guideline ด้านการแพทย์ดั�งเดิมและ
การแพทย์เสริมเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ การแบ่ง
ป�นข้อมูลประเด็นทางด้านกฎ ระเบียบ การพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการแพทย์ดั�งเดิม ฐาน
ข้อมูลการวิจัย การจัดอบรม สัมมนาเกี�ยวกับการ
พัฒนาขีดความสามารถของประเทศด้านการ
แพทย์ดั�งเดิม ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั�งในรูปแบบทวิภาคีและพหุภาคี

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
OLIVIA MARIA LEITE, MARKETING
AUTHORIZATION OFFICER

สําหรับติมอร์เลสเตนั�น ในด้านการบูรณาการการ
แพทย์ดั�งเดิมเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ การเข้าถึง
การบริการด้านการแพทย์ดั�งเดิมในการักษา
พยาบาลยังไม่มีครอบคลุม ในด้านการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีการ
ลงทะเบียนแล้ว

สําหรับการใช้การแพทย์ดั�งเดิมในช่วงโควิด ทาง
ติมอร์ใช้การบริการการแพทย์แผนจีนในโรงพยา
ยาลแห่งชาติและใช้สําหรับการฝากครรภ์ ยังไม่ได้
ใช้การแพทย์ดั�งเดิมในการรับมือกับโควิด

แนวทางปฏิบัติที�ดี
ทางติมอร์มีการใช้การแพทย์ดั�งเดิมและการแพทย์
แผนจีน เช่น การฝ�งเข็ม ยาสมุนไพร การแพทย์
แผนจีน การนวดด้วยนํ�ามันมะพร้าว นอกจากนี�ยัง
มีหมอพื�นบ้าน หมอยาสมุนไพร หมอตําแย ซึ�ง
ประชากรส่วนใหญ่ที�ใช้การรักษาแบบนี�จะเป�นการ
รักษาในชุมชน หรือใช้ภายในครัวเรือน สําหรับการ
วัดปริมาณงานของบุคลากรที�ปฏิบัติงานด้านการ
แพทย์ดั�งเดิม ยังมีข้อมูล สําหรับการใช้ยาแผน
ดั�งเดิมในการรักษาโรคส่วนใหญ่จะเป�นยาที�ปรุงเอง
และใช้ในชุมชน ติมอร์ยังไม่ได้บรรจุการแพทย์
ดั�งเดิมเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ 
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กรอบแนวทางและเครื�องมือในการติดตามการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ดั�งเดิมของ
กลุ่มประเทศในกรอบองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

Survey population and health data –
สํารวจข้อมูลประชากรและป�จจัยเสี�ยงทาง
สุขภาพ
Count births, deaths, and cause of
death - นับจํานวนการเกิด การเสียชีวิต
และสาเหตุการเสียชีวิต
Optimize health service data – เพิ�ม
ประสิทธิภาพข้อมูลบริการสุขภาพ
Review progress and performance –
ทบทวนผลการดําเนินการและความก้าวหน้า
Enable data use for policy and
action - นําข้อมูลไปใช้ในเชิงนโยบายและสู่
การปฏิบัติ

องค์กรอนามัยโลก ได้คิดค้นระบบการเชื�อมโยง
ข้อมูลสุขภาพในมิติต่าง ๆ ขึ�นมา โดยใช้ชื�อว่า
“SCORE” ซึ�งสื�อถึงความหมายต่อไปนี�

โดยองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้จัดประชุมกับนักวิชาการจากกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศสมาชิกทั�ง 11 ประเทศ
และได้ให้คะแนนความสําคัญของตัวชี�วัดข้างต้น

ทั�งนี� ที�ประชุมเห็นว่าการสํารวจข้อมูลประชากร
และป�จจัยเสี�ยงทางสุขภาพเป�นป�จจัยที�สําคัญ
ที�สุด จากนั�นจึงเป�นเรื�องของการเพิ�ม
ประสิทธิภาพข้อมูลบริการสุขภาพ การทบทวนผล
การดําเนินการและความก้าวหน้า การนําข้อมูลไป
ใช้ในเชิงนโยบายและสู่การปฏิบัติ และการนับ
จํานวนการเกิด การเสียชีวิต และสาเหตุการเสีย
ชีวิต ตามลําดับ

กรอบแนวคิดระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
(HEALTH INFORMATION SYSTEM) 
MR. MARK LANDRY, REGIONAL ADVISER,
HEALTH INFORMATION SYSTEMS, WHO
SOUTH-EAST ASIA REGIONAL OFFICE

ระบบเฝ�าระวัง 
แหล่งข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับประชากร เช่น
สํามะโนครัว การลงทะเบียนที�สําคัญ การ
สํารวจครัวเรือน 
แหล่งข้อมูลที�เกี�ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
บันทึกจํานวนทรัพยากร บันทึกการให้บริการ
บันทึกส่วนอื�น ๆ ในงานประจํา เป�นต้น ซึ�ง
สามารถนําแหล่งข้อมูลข้างต้นมาใช้ในการ
อ้างอิงการจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ด้านการแพทย์ดั�งเดิมได้เช่นกัน

แหล่งข้อมูลของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สามารถมา
จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี� 

1.
2.

3.
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กรอบแนวทางและเครื�องมือในการติดตามการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ดั�งเดิมของ
กลุ่มประเทศในกรอบองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ทั�งนี� ห่วงโซ่คุณค่าของข้อมูลสุขภาพ แสดงให้เห็นว่ากระบวบการจัดทําตัวชี�วัดเป�นขั�นตอนที�สําคัญ และ การ
วิเคราะห์ตัวชี�วัดและการผลักดันให้ผู้กําหนดนโยบายของแต่ละประเทศนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนการบริหารจัดการด้านสุขภาพถือเป�นความท้าทายที�สําคัญ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี�วัดจากแบบ
สํารวจข้อมูลตัวชี�วัดของประเทศสมาชิก 
MS ROSEBELLE AZCUNA 
ที�ปรึกษาองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

ผู้นําเสนอได้กล่าวถึงที�มาของการประชุมเชิงปฏิบัติ
การในครั�งนี� อันสืบเนื�องมาจากองค์การอนามัย
โลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดการ
ประชุมเพื�อพิจารณาตัวชี�วัดด้านการแพทย์ดั�งเดิม
เมื�อป�พ.ศ.2559 และ2560 โดยที�ประชุมได้เห็นชอบ
ตัวชี�วัดหลัก (core indicator) และตัวชี�วัด
อ้างอิง (reference indicator) จํานวน 16 และ
21 ตัวชี�วัดตามลําดับ และจากนั�น องค์การอนามัย
โลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีการแก้ไข
และเพิ�มตัวชี�วัดใหม่ให้เหมาะสม โดยท้ายที�สุด ได้
ตัวชี�วัดทั�งสิ�น 49 ตัวชี�วัด ตามภาพต่อไปนี�



สรุปผลการประชุม VIRTUAL REGIONAL CONSULTATION
ON TRADITIONAL MEDICINE (TRM) INDICATORS FOR
MONITORING TRM SYSTEM PERFORMANCE FOR 
THE SOUTH–EAST ASIA REGION

วันที� 26 – 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. 

สรปุผลการดาํเนินงานต่างประเทศ 
ป� 64 77
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องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ได้สํารวจข้อมูลตัวชี�วัดของแต่ละประเทศสมาชิก
ตามหัวข้อตัวชี�วัดข้างต้น โดยกําหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ว่า หากตัวชี�วัดใดมีประเทศสมาชิก 4
ประเทศขึ�นไปสามารถให้ข้อมูลตัวชี�วัดในแต่ละ
หัวข้อได้ จะถือว่าตัวชี�วัดดังกล่าวได้รับความสนใจ
(Relevance score) ทั�งนี� คาดว่าจะทําการ
สํารวจตัวชี�วัดทุก ๆ 3-5 ป�

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าตัวชี�วัดส่วนใหญ่
ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกอย่างน้อย 4
ประเทศ ยกเว้นในบางหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อการ
บริหารภาครัฐ (Governance) หัวข้อการวิจัย
(T&CM Research) หัวข้อการเข้าถึงและการมีอยู่
(Accessibility and availability) หัวข้อ
คุณภาพและความปลอดภัย (Quality and
Safety) หัวข้อการครอบคลุมของบริการ
(Service Coverage) ซึ�งมีบางหัวข้อย่อยได้รับ
ความสนใจเพียง 3 ประเทศเท่านั�น
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ระบบข้อมูลสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์
ดั�งเดิม 
(DHIS2-BASED TRM DATABASE)
DR RAKESH RASTOGI WHO SEARO 
และ ผู้แทน ATRN SOLUTION

ผู้แทนองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้แนะนําระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน
(District Health Information Software2:
DHIS2) เป�นแพลตฟอร์มข้อมูลการจัดการสุขภาพ
แบบโอเพ่นซอร์ส (open source) ที�ไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ�งถูกใช้ในหลายองค์กร รวมถึงสหภาพยุโรป
(EU) และรัฐบาลทั�วโลก นับตั�งแต่เป�ดตัว DHIS2
ในป�พ.ศ. 2549 องค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาล
ใน 60 ประเทศได้ปรับใช้ DHIS2 สําหรับโครงการ
ที�เกี�ยวข้องกับสุขภาพ ซึ�งรวมถึงการตรวจสอบ
สุขภาพของผู้ป�วย การปรับปรุงการเฝ�าระวังโรค
และการระบุการระบาด และการเร่งการเข้าถึงข้อมูล
ด้านสุขภาพ ซึ�งองค์การอนามัยโลกได้รับมาปรับใช้
กับฐานข้อมูลการแพทย์ดั�งเดิม โดยได้แนะนํา
หน้าตาของแพลตฟอร์ม DHIS2 และตัวอย่างการ
บันทึกข้อมูลลงบนแพลตฟอร์มให้แก่ประเทศ
สมาชิก
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การนําเสนอประสบการณ์ในการพัฒนา
NAMASTE PORTAL และ ICD-11 ของ
ประเทศอินเดีย
DR. T. SAKETH RAM นักวิจัยด้านอายุรเวทจาก
THE CENTRAL COUNCIL FOR RESEARCH IN
AYURVEDIC SCIENCES (CCRAS), NATIONAL
CENTRE OF INDIAN MEDICAL HERIAGE
HYDERABAD 

NAMASTE Portal เป�นแพลตฟอร์มในการ
รายงานด้านการแพทย์ดั�งเดิมของอินเดีย คําว่า
NAMASTE ย่อมาจาก National AYUSH
Morbidity and Standardized
Terminologies Electronic Portal อันหมายถึง
รหัสโรค (Morbidity codes) และคําศัพท์
มาตรฐาน (Standardized Terminologies)
ของระบบการแพทย์ดั�งเดิมของอินเดียหรือ
AYUSH ในรูปแบบเว็บพอร์ทัล (web portal)

ในการพัฒนาระบบดังกล่าว อินเดียเริ�มต้นใน
ป�พ.ศ. 2553 ด้วยการพัฒนาคําศัพท์มาตรฐาน
ของระบบการแพทย์อายุรเวท สิทธา ยูนานิ
(standardized Ayurveda/Siddha/ยูนานิ (A-
S-U) terminologies) ซึ�งพัฒนาควบคู่ไปกับการ
จัดทําสารานุกรมอายุรเวท (Ayurveda
Encyclopedia) ในช่วงป� พ.ศ. 2551-2555 ต่อ
มาในป� พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนารหัสโรคแห่ง
ชาติของระบบการแพทย์อายุรเวท สิทธา ยูนานิ
(National A-S-U Morbidity Codes) 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 อินเดียได้เป�ดตัว
แพลตฟอร์ม NAMASTE PORTAL เป�นครั�งแรก
ในงานวันอายุรเวทครั�งที� 2 โดยท่านนายก
รัฐมนตรี SHRI NARENDRA MODI เป�นประธาน
ในงานดังกล่าว และเริ�มมีการเก็บข้อมูลจริงแบบ
เรียลไทม์ผ่านระบบการจัดการข้อมูลโรงพยาบาล
(HOSPITAL INFORMATION MANAGEMENT
SYSTEM : AHMIS) ในป�ถัดมา

ในป� พ.ศ. 2561 อินเดียได้เชิญทีม WHO มาร่วม
แลกเปลี�ยนในการพัฒนาคําศัพท์มาตรฐานระดับ
สากลของอายุรเวท สิทธาและยูนานิ
(INTERNATIONAL TERMINOLOGIES OF A-
S-U) และต่อมาในป� พ.ศ. 2562 ได้เริ�มโครงการ
พัฒนาร่างรหัส WHO ICD-11 และระบบมาตรฐาน
ศัพท์ทางการแพทย์ (SYSTEMATIZED
NOMENCLATURE OF MEDICINE CLINICAL
TERMS : SNOMED CT) ร่วมกับ NRC, CDAC
และ PUNE

ในด้านวิสัยทัศน์ อินเดียต้องการให้ NAMASTE
เป�นเว็บพอร์ทัลที�ครอบคลุมทั�งสําหรับคําศัพท์
มาตรฐานและรหัสโรคแห่งชาติของระบบการแพทย์
อายุรเวท สิทธา ยูนานิ และรหัส WHO-ICD-10
และ ICD-11 โดยมีภารกิจ 3 ประการ ได้แก ่
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มีการใช้รหัสโรคแห่งชาติของระบบการแพทย์
อายุรเวท สิทธาและยูนานิ (A-S-U National
Morbidity Codes) สําหรับการรายงานการ
เจ็บป�วยและการรักษาควบคู่ไปกับรหัส ICD-
10/11 (Dual coding System) 
มีการใช้รหัส ICD-10 ในการรายงานการรักษา
สําหรับศาสตร์โยคะ ธรรมชาติบําบัด
(Naturopathy) และโฮมีโอพาธี 
เพื�อเป�นคลังข้อมูลอ้างอิงคําศัพท์มาตรฐาน
และรหัสโรคในการพัฒนาให้เกิดคําศัพท์
มาตรฐานระดับสากลของอายุรเวท สิทธาและยู
นานิ และรหัส ICD-11 ต่อไป

1.

2.

3.

NAMASTE Portal เข้าถึงได้จาก
http://namstp.ayush.gov.in โดยแบ่งเป�น 2
ส่วนคือ หน้าเว็บซึ�งคนทั�วไปสามารถเข้าถึงได้
(open access) และระบบหลังบ้าน สําหรับผู้ได้รับ
อนุญาต (authorized user) ในที�นี�ได้แก่ หน่วย
บริการผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ และแอดมินเพื�อ
ติดตามดูความสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูล

 

รหัสโรค/อาการ (MORBIDITY CODES) ทั�ง
รหัสโรคแห่งชาติ และ WHO ICD-10/11
สําหรับอายุรเวท สิทธา ยูนานิจะใช้ชื�อโรค/
อาการเป�นภาษาท้องถิ�น มีคําอธิบายเป�นภาษา
อังกฤษกํากับทั�งแบบสั�นและยาว ระบุแหล่ง
อ้างอิงของชื�อโรค/อาการนั�น รวมถึงสามารถ
กรองชื�อโรค/อาการแยกตามแต่ละภาษาของ
แต่ละท้องถิ�นของอินเดียได้อีกด้วย
คําศัพท์มาตรฐานของระบบการแพทย์
อายุรเวท สิทธา ยูนานิ (STANDARDIZED
TERMINOLOGIES) เป�นภาษาท้องถิ�น มี
ภาษาอังกฤษกํากับทั�งแบบสั�นและยาว และ
สามารถกรองแยกตามภาษาแต่ละถิ�นได้
DASHBOARDS นําเสนอข้อมูล 3 กลุ่ม ในรูป
แบบกราฟข้อมูล

ในส่วน OPEN ACCESS ประกอบด้วยส่วนหลัก
ดังนี� 

1.

2.

3.

http://namstp.ayush.gov.in/
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Month wise Statistics : สถิติโรค/อาการ
แยกตามระบบการแพทย์ดั�งเดิมของเดือน
ล่าสุด
Consolidated Statistics : สถิติรวมของ
โรค/อาการแยกตามระบบการแพทย์ดั�งเดิม
ตั�งแต่ธันวาคม 2560 แยกผู้ป�วยนอกทั�วไป ผู้
ป�วยใน ผู้ป�วยนอกเฉพาะโรค/อาการอื�นๆ เช่น
ผู้สูงอายุ กลุ่มโรคคล้ายไข้หวัดใหญ่ (Flu like
illness)
Time Trend Statistics : สถิติผู้มารับ
บริการตามช่วงเวลา และ 10 อันดับโรค/
อาการ

ข้อมูลในรูปแบบกราฟ ได้แก่
1.

2.

3.

กระบวนการบันทึกข้อมูล
ข้อมูลในระบบรวบรวมจากการนําเข้าข้อมูลของ
โรงพยาบาลด้านการแพทย์ดั�งเดิม (AYUSH)
สังกัดกระทรวงอายุชทั�วประเทศ (แผนกผู้ป�วย
นอก 80 แห่งและแผนกผู้ป�วยใน 22-25 แห่ง)
โดย UPLOAD ไฟล์ EXCEL ผ่านระบบหลังบ้าน
ข้อมูลจะแบ่งตามอายุ แยกผู้ป�วยใหม่และผู้ป�วยมา
ติดตามอาการ เมื�อนําเข้าข้อมูลแล้วโรงพยาบาล
และทีมแอดมินจะสามารถเรียกดูรายงานเพื�อตรวจ
สอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลได้

จากการนําร่องมา 3 ป� พบว่า มีการบันทึกข้อมูล
ผู้ป�วยนอกทั�งหมด 7,277,166 ราย แบ่งเป�น
อายุรเวท 3,367,158 ราย ยูนานิ 2,055,478 ราย
สิทธา 164,663 ราย โฮมีโอพาธี 1,689,867 ราย
รวมแล้วเทียบเป�น 5-6% ของผู้มารับบริการผู้
ป�วยนอกทั�งหมด
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การเข้าร่วมการพัฒนา WHO Standardized
Terminologies และรหัส ICD-11
กระทรวงอายุช (Ministry of AYUSH : MoA)
และองค์การอนามัยโลกได้ลงนามในข้อตกลง
ผู้บริจาค (Donor Agreement) เมื�อวันที� 11
กุมภาพันธ์ 2563 ซึ�งให้การสนับสนุนด้านการเงิน
แก่ WHO ในการพัฒนาโมดูลที� 2 ในบทการ
แพทย์ดั�งเดิมของการจําแนกโรคระหว่าง
ประเทศ-11 (ICD-11) กําหนดกรอบเวลา 3 ป�
ตั�งแต่ 7 มกราคม 2563 - 30 มกราคม 2567 มี
วงเงินบริจาคทั�งหมด 3.5 ล้านดอลล่าร์ โดยใน
เดือนมีนาคม 2563 ได้โอนเงินบริจาคให้กับ
องค์การอนามัยโลกแล้วจํานวน 1 ล้านดอลล่าร์ซึ�ง
เป�นส่วนหนึ�งในข้อตกลงผู้บริจาค และมีกําหนด
โอนเงินงวดต่อไปในเดือนมกราคม 2564 หลัง
จากได้รับข้อมูลรายงานทางเทคนิคแล้ว ขณะนี�อยู่
ระหว่างการประชุมปรึกษาหารือแนวทางและการ
พัฒนาร่างเอกสารฉบับแรก

ประสบการณ์ของประเทศไทยในการพัฒนา
ระบบ HEALTH DATA CENTER – 
THAI TRADITIONAL MEDICINE
ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผน
งาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ระบบ Health Data Center (HDC-TTM) เป�น
ระบบข้อมูลแบบ Real-time ในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกของประเทศไทย โดย
ดร.รัชนีได้นําเสนอตั�งแต่การนําเข้าข้อมูลสรุป
(Summary table : S_table) จากการประมวล
ผล 43 แฟ�มของการรายงานผ่านบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ  ของหน่วยบริการ เช่น HosXP,
HosXP_PCU, JHCIS โดยคัดเลือกเฉพาะ 15
แฟ�มที�มีความเกี�ยวข้องกับการให้บริการด้านการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมา ได้แก่
ข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลการจ่ายยา ข้อมูลการให้
บริการ รวมถึงการให้บริการในชุมชน มานําเสนอใน
รูปแบบ Web application รองรับการแสดงผล
ทั�งทุกอุปกรณ์ทั�ง PC และ mobile ทาง
hs.dtam.moph.go.th
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สําหรับหน่วยบริการ เป�นระบบรายงานที�ใช้งาน
ง่ายและสามารถในการติดตามประสิทธิภาพ
ของการบริการการแพทย์ดั�งเดิมสําหรับสถาน
พยาบาลทุกระดับได้แบบเรียลไทม์ 
สําหรับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป�นข้อมูลอ้างอิงการให้บริการเพื�อจัดสรรงบ
ประมาณและงบจ่ายเพิ�มเติม (Top-up
fundings) ให้แก่หน่วยบริการ 
สําหรับผู้กําหนดนโยบาย ในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย เช่น การตั�งตัวชี�วัดด้านการให้บริการ
ในป�งบประมาณถัดไป การคัดเลือกและ
สนับสนุนยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใน
ระบบบริการ 
สําหรับการจัดการระบบบริการสุขภาพ
(service plan) สามารถระบุป�ญหาสุขภาพที�
ผู้ป�วยเลือกมารับบริการแผนไทยเพื�อใช้ปรับ
แผนการดําเนินการให้สอดคล้องกันได้ 

HDC-TTM นําเสนอข้อมูลภาพรวมในรูปแบบของ
Dashboard และจัดทํารายงาน/ตัวชี�วัดใน 5
หมวดหมู่ ได้แก่ ข้อมูลการวินิจฉัยโรค ข้อมูลการ
จ่ายยา การให้หัตถการ การส่งเสริมสุขภาพ และ
สัดส่วนบริการแพทย์แผนไทย มีการนําเสนอ
เปรียบเทียบเขตบริการสุขภาพ แบ่งตาม
ป�งบประมาณ แยกประเภทผู้ป�วยนอกผู้ป�วยใน
แยกตามสิทธิการรักษาของผู้ป�วย แยกตาม
ประเภทของการให้บริการ สามารถจัดอันดับได้ทั�ง
การวินิจฉัยโรค การสั�งยา มูลค่าการใช้ยา ทั�งใน
ด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ

ระบบ HDC-TTM มีประโยชน์ในหลายแง่มุม ดังนี� 
1.

2.

3.

4.

5.สําหรับการจัดหายาและอุตสาหกรรมสมุนไพร
สามารถใช้ข้อมูลการจ่ายยาในการวางแผนการ
จัดหาวัตถุดิบและผลิตยาจากสมุนไพรทั�งสําหรับ
โรงพยาบาลและหน่วยผลิตยา รวมถึงการระบุ
ความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรเพื�อวางแผนการ
ปลูกได้อีกด้วย

ทั�งนี�การพัฒนาระบบก็ยังมีความท้าทายในบางจุด
เช่น ความผิดพลาดในการลงข้อมูลเนื�องจากมี
บุคลากรหลากหลายที�เกี�ยวข้องในการนําเข้าข้อมูล
ซึ�งต้องมีการจัดทําคู่มือและอบรมการใช้งานระบบ
ให้แก่บุคลากรใหม่และบุคลากรป�จจุบันอย่าง
สมํ�าเสมอ นอกจากนี� ในป�จจุบันยังมีรูปแบบการให้
บริการใหม่ๆ ที�มีความท้าทาย เช่น คลินิกหมอ
ครอบครัวในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster : PCC) หรือทีมดูแลผู้
ป�วยแบบประคับประคอง ซึ�งมีความท้าทายในการ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินมารองรับใน
อนาคต 





กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั�งเดิมระหว่างประเทศ
กองวิชาการและแผนงาน

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
E-mail: oicdtam@gmail.com


