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สรุปผลการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 
Agenda 27.3 Traditional Medicine 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
**************** 

สาระสำคัญของวาระ 
• ในการประชุม WHA สมัยที ่ 67 เมื ่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2014 มีการรับรองวาระการแพทย์ดั ้งเดิม 

(Traditional Medicine) (resolution WHA67.18)  โดยขอให้ประเทศสมาชิกเลือกรับและปรับใช้ WHO 
Traditional Medicine Strategy ค.ศ.2014-2023 ตามความเหมาะสมของบริบทของประเทศ  และประเทศ
สมาชิกขอให้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกสนับสนุนทั้งทางด้านนโยบายและวิชาการ รวมทั้งขอให้
รายงานความก้าวหน้าของการนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปรับใช้ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World 
Health Assembly: WHA) และในการประชุม WHA สมัยที่ 72 เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2019 มีการส่ง
รายงานความก้าวหน้าของการนำยุทธศาสตร์ฯ ไปปรับใช้  

• วาระนี ้เป ็นการรายงานรายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงานตาม WHO Traditional Medicine 
Strategy 2014-2023 ในช่วง 10 ปี ตามมติการประชุม EB178 (9) และ WHA74(17) ซึ่งยุทธศาสตร์นี้กำลัง
จะหมดอายุลงในปีพ.ศ.2566 (ค.ศ.2023) โดยเอกสาร A75/42 มีสาระสำคัญ คือ ความก้าวหน้าของประเทศ
สมาชิกในการนำ WHO Traditional Medicine Strategy ไปปรับใช้ โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic objective) 3 ข้อ ดังนี้  

1) To build the knowledge base for active management of traditional and complementary 
medicine through appropriate national policies  

2) To strengthen quality assurance, safety, proper use and effectiveness of traditional and 
complementary medicine by regulating products, practices and practitioners และ  

3) To promote universal health coverage by integrating traditional and complementary 
medicine services into health care service delivery and self-health care 

• นอกจากนี้ มีการรายงานกิจกรรมที่ WHO ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกตั้งแต่ปีค.ศ.2014 เช่น การจัดทำ
เอกสาร Benchmark for Training และ Benchmark for Practice การแพทย์ดั้งเดิมสาขาต่าง ๆ การจัดทำ
เอกสารมาตรฐานคำศัพท์การแพทย์แผนจีน เป็นต้น และผลงานที่กำลังจะตีพิมพ์หรือดำเนินงานภายในปีค.ศ.
2023 เช่น การพัฒนา WHO International Herbal Pharmacopoeia  การพัฒนาเอกสาร Benchmark 
for Training และ Benchmark for Practice การแพทย์ดั ้งเด ิมสาขาอื ่น ๆ  เพิ ่มเติม เป็นต้น ในส่วน
ความก้าวหน้าอื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่ม Traditional Medicine ใน ICD-11 การเพิ่มตัวชี้วัด Traditional and 
complementary medicine จำนวน 2 ตัวใน WHO 2018 Global reference list of 100 core health 
indicators  การต ีพ ิมพ ์ WHO 2019 Global report on traditional medicine และการจ ัดต ั ้ ง WHO 
Global Centre for Traditional Medicine เป็นต้น นอกจากนี้ มีการรายงานกิจกรรมความร่วมมือกับ
ประเทศสมาชิก และองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เชิงประจักษ์ด้าน Traditional and 
complementary medicine และรายงานปัญหาอุปสรรคสำคัญที ่พบ เช ่น ขาดข้อมูลงานวิจ ัย ขาด
งบประมาณงานวิจัย ขาดกลไกในการควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ให้บริการและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ผู้ให้บริการขาดการศึกษาและอบรมที่เหมาะสม เป็นต้น  
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• วาระนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ประเทศสมาชิกรับทราบรายงานและพิจารณาร่างข้อตัดสินใจในเอกสาร A75/42 ซึ่ง
ขอให้ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม 
Resolution WHA67.18 ที ่ขอให้ประเทศสมาชิกเลือกรับปรับใช้ WHO Traditional Medicine Strategy 
2013-2023 ในการประชุม WHA สมัยที่ 76 ในปีค.ศ. 2023 ผ่านการประชุม EB152  

 
บทบาทและท่าทีของประเทศอ่ืน ๆ 
1. ฟิลิปปินส์ 

รับทราบรายงานของ WHO เรื่อง Traditional Medicine (TM) และแจ้งที่ประชุมฯ ว่าฟิลิปปินส์ได้พยายาม
ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับที ่เกี ่ยวข้องกับ practice และ practitioner ในประเทศ เนื ่องจากยอมรับว่าการ
ผสมผสาน TM เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพและ UHC ในประเทศมีความสำคัญ โดยได้มีการจัดตั้ง T&CM Center ขึ้นใน
โรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีการพัฒนา Practice Guidelines สำหรับการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ  และเห็นว่า
รายงานความก้าวหน้าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ 10 ปี ของTraditional Medicine  
2. จีน 

ชื่นชม WHO ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนประเทศสมาชิกให้ผสมผสาน TM เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และ
ชื่นชมความกระตือรือร้นของ WHO ในการประเมินบทบาทของ TM เพื่อใช้รับมือ COVID-19 โดยจีนมีความยินดีที่ 
WHO จัดการประชุม Expert Assessment Meeting on Chinese Medicine ออนไลน์ขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ยาแผนจีนในการรักษา COVID-19 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม ที่ผ่านมา 
3. เกาหลีใต้* 

ขอบคุณ WHO ที่รายงานความก้าวหน้าและการดำเนินงานตาม WHO TM Strategy 2013-2023 เกาหลีใต้
หว ังเป็นอย่างยิ ่งว ่าการวางกฎข้อบังคับ TM ในระบบสุขภาพ จะช่วยสนับสนุนให้การใช้ Traditional and 
Complementary Medicine (T&CM) มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น และทำให้ใช้ประโยชน์จาก T&CM 
ในการดูแลสุขภาพโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางได้เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงหวังว่าจะได้อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ใน
ปี 2023  

T&CM มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) แต่บางประเทศยังไม่
สามารถทำได้ นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญคือ การขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูล 
T&CM ให้อยู่ในรูปดิจิทัลเพื่อสร้างระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ และนักวิจัย สิ่งที่
ควรทำต่อไป คือ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับโลก  

การจัดทำมาตรฐานเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่ง WHO ได้พัฒนาเอกสารวิชาการ มาตรฐานต่าง ๆ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ปีค.ศ.2014 ดังนั้น WHO จึงควรทบทวนว่าสิ่งที่ WHO 
ได้พัฒนาขึ้นช่วยสนับสนุนการสร้างความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกหรือไม่  

การพัฒนาเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ (Evidence-based Clinical Practice Guidelines) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วย
ยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของงานวิจัย T&CM  และควรพัฒนาฐานข้อมูลทางคลินิกระหว่างประเทศ 
(International Clinical Practice Guideline Database)  ขึ ้น เพื ่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกัน ในส่วนของเกาหลีใต้ มีแผนพัฒนาเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์สำหรับ T&CM จำนวน 106 เรื่อง ตั้งแต่ปีค.ศ.
2016-2029 และมีจำนวน 33 เรื่องท่ีพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนี้ ความสำเร็จสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มเรื่อง T&CM ใน ICD-11 ซึ่งถือเป็นในการนำยุทธศาสตร์ TM 
ไปสู่การปฏิบัติ  และการกำหนดตัวชี้วัด T&CM จำนวน 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดอ้างอิง (Reference indicator) ของ 
WHO ทั้งหมด 100 ตัว ซึ่งควรมีการติดตามความก้าวหน้าจากประเทศสมาชิกว่ามีการนำเรื่อง ICD-11 และตัวชี้วัดไป
ดำเนินการอย่างไรด้วย  
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4. กานา 

ขอให้ WHO ตีพิมพ์ Global Report on T&CM ที่เผยแพร่ในปีค.ศ.2019 และสนับสนุนทางวิชาการในการ
ทำวิจัยและประเมิน T&CM การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อแลกเปลี ่ยนข้อมูลเรื ่องกฎข้อบังคับ การพัฒนาขีด
ความสามารถระดับชาติและสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย  

กานาได้พัฒนา Practice Guidelines สำหรับการให้บริการ T&CM มีการทบทวนรายการบัญชียาสมุนไพร 
(herbal medicine list) เพื ่อนำไปสู ่การผลักดันเข้าสู ่ระบบประกันสุขภาพของประเทศ มีการพัฒนาเอกสาร
กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สมุนไพร กานาสนับสนุน Resolution นี้ และขอให้ 
WHO นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในการประชุม WHA สมัยที่ 76  
5. ญี่ปุ่น 

ยินดีที ่จะมีรายงานความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์เรื ่อง TM Strategy และยอมรับว่าความรู ้และทักษะที่
เหมาะสมด้าน T&CM มีความสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกในการผสมผสานบริการ T&CM ที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยเข้าสู่ระบบสุขภาพ  

ในญี่ปุ ่น บุคคลากรด้านสุขภาพสามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ของ T&CM ได้ทั่วไปจาก
อินเตอร์เน็ต ญี่ปุ่นเชื่อว่า T&CM ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ Primary Health Care ซึ่งมีความยืดหยุ่นและสามารถ
ฟื้นฟูได้รวดเร็วแม้จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาด อีกทั้ง ประสบการณ์และการถอดบทเรียนจาก WHO และ
ประเทศสมาชิก จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กลุ่มผู้สูงอายุ  
6. มาเลเซีย 

เชื่อว่า T&CM มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี (healthy lifestyle) รวมถึงการป้องกันและจัดการ
กับโรคได้ ในมาเลเซีย แม้ว่าการแพทย์กระแสหลักจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่ T&CM ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ก็
มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพ มาเลเซียมีความภูมิใจที ่ได้รับการแต่งตั ้งเป็น WHO 
Collaborating Centre for Traditional Medicine  ซึ่งช่วยสนับสนุน WHO และประเทศสมาชิกในการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคคลากร และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในด้านนโยบายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ 
practice T&CM   
7. อินเดีย 

ขอบคุณรายงาน TM Strategy ของ WHO และขอให้ WHO นำข้อมูลที่ไปไว้ในคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้ประเทศ
สมาชิกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และได้ยกตัวอย่างว่าอินเดียมีการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูล T&CM รวมถึง
งานวิจัยทางคลินิก ทำให้ T&CM มีระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีขึ้น    

อินเดียให้การยอมรับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้การแพทย์ปัจจุบันและการแพทย์ดั้งเดิม (Traditional 
Medicine) โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย อินเดียมีสถานพยาบาลและสถานศึกษาด้าน TM จำนวนมาก กระจายทั่ว
ประเทศ มี TM practitioner ที่ขึ้นทะเบียนมากกว่า 600,000 คน  และเพื่อจัดการปัญหาโควิด-19 ในประเทศ อินเดียได้
พัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการโควิด-19 โดยใช้อายุรเวทและโยคะของประเทศขึ ้นมา (National Clinical 
Management Protocol based on Ayurveda and Yoga for management of Covid-19)  

เนื่องจาก TM Strategy จะจบลงในปี 2023 และจากรายงาน WHO ปี 2019 พบว่าประเทศสมาชิกส่วนใหญ่
ต้องการข้อมูลเชิงประจักษ์และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ดังนั้น อินเดียจึงร่วมกับ WHO จัดตั้ง WHO Global Center for 
Traditional Medicine ที่รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดียขึ้นมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ 
WHO ในการสนับสนุนประเทศสมาชิกในประเด็นข้างต้น และอินเดียขอให้ TM Strategy ฉบับใหม่ ที่จะประกาศในการ
ประชุม WHA สมัยที่ 76 มีการตกผลึกองค์ความรู้ TM และวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชนโลก     
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8. แองโกลา 
เห็นด้วยที่จะอภิปรายเรื่อง T&CM เพราะถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก  แอง

โกลาขอให้ WHO ให้แนวทางแก่ประเทศสมาชิก เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการส่งเสริมให้ T&CM อยู่ระบบสุขภาพหลัก 
และให้คำแนะนำในการประกันคุณภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ รวมทั้งกฎระเบียบข้อบังคับ TM practitioner  ในสิ้นปีนี้ หวังว่าจะได้เห็นเอกสารตีพิมพ์เรื ่อง Clinical 
Research Guidelines on T&CM ของ WHO เพื ่อที ่จะได้นำมาพัฒนางานวิจัยในประเทศต่อไป ทั ้งนี ้ กระทรวง
สาธารณสุขแองโกลา ได้มีการกำกับควบคุม T&CM โดยนำ TM Strategy มาสู่นโยบายของประเทศโดยประกาศเป็น
กฎกระทรวง (Ministerial Decree) และเห็นว่าต้องมีการกำกับดูแล TM Practitioner โดยเฉพาะหมอสมุนไพร  

แองโกลาสนับสนุน WHO และเครือข่ายในการ harmonize กฎระเบียบและยุทธศาสตร์ของกลุ่มประเทศ
แอฟริกัน การสร้าง African Agency  และเน้นย้ำว่าแองโกลาต้องการการสนับสนุนทั้งวิชาการและงบประมาณจาก 
WHO เพ่ือนำแนวทางไปปฏิบัติในประเทศ รวมถึงการทำวิจัยคลินิก  
9. โตโก 

ขอบคุณ WHO สำหรับรายงานเรื่อง TM และให้ข้อมูลว่า TM อยู่ในนโยบายสุขภาพของประเทศตั้งแต่ปี 
2001 และเมื่อมีกฎหมายฉบับแรกกล่าวถึงการนำความรู้ดั้งเดิมไปใช้ในระดับประเทศเกิดขึ้น ทำให้ในปี 2009 มีการ
ระบุ TM อยู่พรบ.สุขภาพจำนวน 2 บท  และในปี 1991 เกิดบริการ TM ของประเทศขึ้น และเกิดสมาคมสำหรับ TM 
practitioner ของประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาหลายอย่างที่เผชิญ เช่น ขาดข้อมูลวิทยาศาสตร์และงานวิจัย ขาด
งบประมาณการทำวิจัย  ขาดกลไกในการควบคุมความปลอดภัยในการให้บริการของ TM practitioner และควรมีการ
อบรมเพ่ือพัฒนา TM practitioner และผู้เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ  โตโกขอให้ WHO และเครือข่ายช่วยในการสนับสนุน
การพัฒนา T&CM ในประเด็นข้องต้น  
10. แทนซาเนีย 

แทนซาเนียส่งเสริมการใช้ T&CM มาตั้งแต่ปี 1974 และได้นำ WHO TM Strategy 2014-2023 ไปใช้ใน
ประเทศ  ได้มีการขึ้นทะเบียนยา TM 73 รายการสำหรับโควิด-19 โดย 7 รายการกำลังอยู่ในขั้นตอนการวิจัย อย่างไร
ดี แทนซานีกำลังประสบปัญหาการข้ึนทะเบียนและควบคุมยา TM สำหรับโควิด-19 ซึ่งกำลังพัฒนาวิธีให้ดีขึ้น  

นอกจากนี้ เพ่ือต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ได้มีผู้ผลิตยา TM อาสาวิจัยยา TM สำหรับโควิด-19 ขณะนี้ 
ยา TM 3 ใน 7 รายการที่ถูกใช้บ่อยได้เข้าสู่การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยแล้ว  
แทนซาเนียมีสถาบันวิจัย T&CM จำนวน 2 แห่ง ตั้งขึ้นในปี 1974 และ 1980 ตามลำดับ และมีหน่วยงานที่กำกับดูแล 
T&CM ของประเทศ ตั้งขึ้นในปี 1989 และ T&CM ได้อยู่ในนโยบายสุขภาพของชาติในปี 1990 นอกจากนี้ ในปี 2005 
ได้มีการจัดตั้ง T&CM Council ขึ้น อย่างไรดี T&CM ถูกใช้ใน Primary Health Care เท่านั้น ยังไม่ถูกผสมผสานเข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพในประเทศ ซึ่งแทนซาเนียให้การยอมรับและสนับสนุนความพยายามของ WHO ในพัฒนา T&CM 
และขอให้ WHO ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการพัฒนาดังกล่าวต่อไป 
11. อิหร่าน 

อิหร่านมีการควบคุมกำกับ TM ในประเทศ เช่น การแพทย์เปอร์เซีย (Persian Medicine) การแพทย์แผน
จีน (Traditional Chinese Medicine) เป็นต้น โดยการแพทย์เปอร์เซียเป็นการแพทย์ดั้งเดิมที่มีการ Practice มาก
ที่สุด และมีการผสมผสานเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ นอกจากนี้ การแพทย์เปอร์เซียยังอยู่ในนโยบายสุขภาพ
แห่งชาติ รวมทั้ง แผนยุทธศาสตร์และกฎหมายของประเทศหลายฉบับ โดยมีนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทั้ง
ในภาครัฐ ภาคเอกชนและNGO สถาบันการศึกษาซึ่งรวมสถาบันวิจัย คณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ มีการอบรมเรื่อง 
TM และยาสมุนไพรให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก และมีการแนะนำให้ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และแนวทางงานวิจัย T&CM 
ตามเอกสารของ WHO   



Page 5 of 8 
 

The Office of Persian Traditional Medicine and Complementary Medicine ซึ่งเป็นหน่วยงานด้าน 
T&CM ของประเทศภายใต้ Ministry of Health and Medical Education ยินดีร่วมมือกับ WHO ในการพัฒนา TM 
Strategy ฉบับใหม่และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากงานวิจัยและประสบการณ์ด้าน T&CM  
12. บอตสวานา 

บอตสวานารับทราบ action plan ด้าน TM ซึ่งเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกใช้ในการผสมผสาน T&CM 
เข้าสู่ระบบสุขภาพตามบริบทของแต่ละประเทศ และรู้สึกสนใจความก้าวหน้าของ TM ที่เกิดขึ้นในช่วงการใช้ WHO 
TM Strategy 2014-2023 โดยพบว่ามีประเทศสมาชิกที่มีการกำหนดกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ T&CM เพิ่มมากขึ้น 
อย่างไรก็ดี WHO ต้องมีการช่วยเหลือประเทศที่ยังไม่มีการกำหนดกฎหมาย อย่าให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง บอตสวานาขอให้ 
WHO ช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนาองค์ความรู้ T&CM ผ่านการวิจัยและการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม 
บอสตานายินดีนำ Clinical Research Guidelines on T&CM ของ WHO ไปปรับใช้โดยหวังว่าจะมีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ภายในสิ้นปี 2023 ซึ่งเอกสารนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาความรู้
และการให้บริการ T&CM ให้ประเทศสมาชิก และทำให้ประเทศสมาชิกใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ 
13. นิวซีแลนด์ 

นิวซีแลนด์ขอบคุณ WHO สำหรับรายงานเรื่อง TM และแจ้งว่านิวซีแลนด์มีความสนใจในการผสมผสาน
แนวคิดการแพทย์พ้ืนบ้าน/การแพทย์ชนเผ่า (Indigenous Medicine) เพ่ือสุขภาวะที่ดี เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ 
โดยนิวซีแลนด์มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับชนผ่าเมารีในการนำการแพทย์พ้ืนเมืองเมารีมาใช้ และชาวนิวซีแลนด์
สามารถตัดสินใจเลือกใช้การแพทย์พ้ืนเมืองเมารีในการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะตนเองและครอบครัวได้  
นิวซีแลนด์รับทราบความก้าวหน้าของ T&CM ของโลก และการจัดตั้ง WHO Global Center for Traditional 
Medicine และเห็นด้วยกับกรอบแนวคิดของภูมิภาคในการใช้ประโยชน์จาก T&CM เพ่ือสุขภาวะที่ดีของประชาชน 

14. อินโดนีเซีย 
อินโดนีเซียสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา TM และสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและทางสุขภาพของประชาชน โดยอยู่บนพื้นฐานคุณภาพ ความปลอดภัย 
และประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการสนับสนุนนวัตกรรมและนโยบายในการพัฒนา TM และสมุนไพรเป็น
สิ่งจำเป็น และควรมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
15. ตุรกี 

ตุรกีขอบคุณ WHO สำหรับรายงานเรื่อง TM และเห็นว่า T&CM ที่มีความปลอดภัยและมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และการผสมผสาน T&CM เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและจับจ่ายบริการใน
ระบบบริการสุขภาพได้ (Accessibility and Affordability)  รวมถึงการบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ดังนั้น 
ตุรกีจึงขอชื่นชมประเทศสมาชิกท่ีให้ความสำคัญกับการผสมผสาน T&CM เข้าสู่ระบบริการสุขภาพ  

ตุรกีเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีการผสมผสาน T&CM เข้าสู่ระบบริการสุขภาพ โดยมีการประกาศใช้แนวทาง 
กฎระเบียบข้อบังคับ และการเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ มีการจัด International T&CM Congress มาแล้ว 3 ครั้ง 
T&CM ถือเป็นรากฐานของการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเห็นด้วยกับนิวซีแลนด์ที่ว่า TM สะท้อนวัฒนธรรมของประเทศ 
ดังนั้น ตุรกีจึงสนใจเรียนรู้ในประเด็นดังกล่าว ตุรกีเสนอให้พัฒนา TM Strategy ฉบับใหม่ โดยใช้การถอดบทเรียนจาก
ปัญหาที่พบ และให้พัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
16. ไนจีเรีย 

ไนจีเรียใช้ T&CM  ทั่วประเทศและยอมรับว่า T&CM  มีประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศเป็นอย่าง
มาก ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งหน่วยงานของประเทศที่กำกับดูแลการผสมผสานและการใช้ T&CM ในระบบสุขภาพของ
ไนจีเรีย เพื่อให้มั ่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของ T&CM  และมีการร่วมมือกับ Nigerian Institute of Medical 
Research และ Nigerian Institute of Pharmaceutical Research and Development เพ ื ่อว ิจ ัยและพ ัฒนา
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ผลิตภัณฑ์ T&CM  รวมถึงร่วมมือกับ FDA ของไนจีเรียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ TM ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการผสมผสาน T&CM เข้าสู่ระบบสุขภาพ และไนจีเรีย
ขอให้ WHO สนับสนุนการผสมผสาน TM ดังกล่าว 
17. ภูฏาน* 

รับทราบรายงานของ WHO เรื ่อง TM และให้ข้อมูลว่าภูฏานใช้ TM ที ่เร ียกว่า Sowa rigpa และถูก
ผสมผสานเข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศมานานแล้ว ภูฏานได้ส่งเสริมและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมของ
ประเทศ และพัฒนายุทธศาสตร์ของประเทศด้าน TM ปี 2018-2023 ภูฏานสนับสนุนปฏิญญา TM ที่รับรองโดย
ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน 11 ประเทศ และเนื่องจาก TM Strategy 2013-2023 จะ
สิ้นสุดในปีหน้า ภูฏานนจึงยินดีหากมีการขยายระยะเวลาของยุทธศาสตร์นี้ออกไป  
18. ไมโครนีเชีย 
 รับทราบรายงานของ WHO เรื่อง TM และยินดีที่ได้รับทราบข้อมูลว่าประเทศสมาชิกมีความก้าวหน้าเรื่อง TM 
กันอย่างไร ไมโครนีเชียเป็นประเทศที่มีการ practice TM แต่ไม่มีการนำผลิตภัณฑ์ TM มาใช้ในมนุษย์เหมือนประเทศ
อื่น ๆ ดังนั้น จึงยินดีหากได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจาก WHO และประเทศสมาชิก ในการนำ TM มาใช้เพื่อการ
รักษา  
 
หมายเหตุ *ประเทศท่ีพูดเฉพาะวาระ TM ในการกล่าว intervention ไม่มีการกล่าวถึงวาระย่อยอื่น 
 
[สิงคโปร์ 

สิงคโปร์ไม่ได้พูดถึง TM โดยตรง แต่มีการกล่าวถึงเรื่อง Drug Abuse ที่มีการใช้ยาเสพติด เช่น ฝิ่น กัญชา ซึ่งฝิ่น
เคยเป็นปัญหาสำคัญในสิงคโปร์ อันเนื่องมาจากรัฐบาลอาณานิคมที่ได้ประโยชน์จากการค้าขายฝิ่น และบางประเทศเองก็
ยังประสบปัญหานี้อยู่ ปัจจุบัน หลายประเทศเริ่มปลดล็อคกัญชาจากยาเสพติดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ มากกว่าให้
ความสำคัญกับผลการทดลองวิจัยทางคลินิก โดยสิงคโปร์มองว่าการให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นปัจจัย
สำคัญที่ส่งผลให้เกิด Drug Abuse  และสิงคโปร์ชื่นชมความพยายามของ WHO ในการควบคุมดูแลและวิจัยเรื่อง Drug 
Abuse ทางสุขภาพและสังคม โดยคาดหวังที่จะได้ศึกษางานวิจัยการใช้กัญชาที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ ที่ WHO มีแผนจะ
ตีพิมพ์ในไม่ช้า] 

 
สรุปสาระ 

• ประเทศสมาชิกที ่อภิปราย (19 ประเทศ) ขอบคุณและรับทราบรายงานของ WHO เรื ่อง Traditional 
Medicine (TM) บางส่วนชื่นชม WHO ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนประเทศสมาชิกให้ผสมผสาน TM เข้าสู่
ระบบบริการสุขภาพ และสนับสนุนร่างข้อตัดสินใจนี้ และขอให้ WHO นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในการ
ประชุม WHA สมัยที่ 76 

• ประเทศสมาชิกที่กล่าว intervention มีทั้งกลุ่มประเทศรายได้สูง รายได้ปานกลาง และรายได้ต่ำ และมีความ
หลากหลายในการผสมผสาน TM ตั้งแต่ระดับ Primary Health Care จนถึง Universal Health Coverage  

• สามารถแบ่งความต้องการของประเทศสมาชิกที่ขอให้ WHO ช่วยสนับสนุนได้ 3 ประเด็นหลัก คือ  
1) ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยประเทศสมาชิกหลายประเทศ กล่าวถึงปัญหาการขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อมูล
วิทยาศาสตร์ และงานวิจัยในด้าน TM และขอให้ WHO สนับสนุน Technical guidance แก่ประเทศสมาชิก 
2) การพัฒนา Guidelines ในด้านต่าง ๆ เช่น Clinical Practice Guideline, Research Guideline  
3) การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับ (Regulation) การกำหนดนโยบายที่เหมาะสมในด้าน TM 
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• นอกจากนี้ บางประเทศ เช่น แองโกลา แทนซาเนีย ยังกล่าวว่าต้องการการสนับสนุนทั ้งวิชาการและ
งบประมาณจาก WHO ในการดำเนินงานและพัฒนา TM อีกด้วย 

 
บทบาทและท่าทีของประเทศไทย  

• ประเทศไทยเน้นย้ำถึงปัญหาการขาดข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับ T&CM ซึ่ง มีความสำคัญต่อการ
พิสูจน์คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของ T&CM ประเด็นดังกล่าวต้องการการสนับสนุนจาก 
WHO และ คาดหวังว่า WHO Global Centre for Traditional Medicine จะช่วยผลักดันให้เกิดหลักฐาน
เชิงประจักษ์เพ่ือสนับสนุนการใช้ T&CM ที่เพ่ิมมากข้ึนได้ 

• เน้นย้ำถึงความสำคัญของการผสมผสาน T&CM เข้าสู่ระบบสุขภาพ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทีป่ระเทศ
ไทยดำเนินการวิจัยทางคลินิกแบบ multicenter เพ่ือสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ในการบรรจุยาสารสกัดฟ้า
ทะลายโจรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติสำหรับใช้ในการรักษา COVID-19 

• ขอให้ WHO พัฒนาเสริมสร้างระบบการกำกับดูแล T&CM ต่อไป เพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงต้องการการสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของ 
Practitioners และการผสมผสาน T&CM เข้าสู่ระบบสุขภาพกระแสหลัก  

 
สรุปผลลัพธ์ของวาระ 
ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของ WHO เรื่อง Traditional Medicine (TM) และสนับสนุนข้อตัดสินใจในเอกสาร 
A75/42 โดยขอให้ผู้อํานวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของความก้าวหน้าการดําเนินงานตาม 
Resolution WHA67.18 ที่ขอให้ประเทศสมาชิกเลือกรับปรับใช้ WHO Traditional Medicine Strategy 2013-2023 
ในการประชุม WHA สมัยที่ 76 ในปีค.ศ.2023 ผ่านการประชุม EB152  
 
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข (ระบุ กรม/กอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
การทำงานในระดับประเทศ 

• การนำ WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 ไปปรับใช้ในประเทศมีความเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาการแพทย์
แผนไทยและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น ดังนั้น กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงควร
ทำงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคของประเทศไทยในนำ WHO Traditional Medicine Strategy 
2014-2023 ไปปฏิบัติ  

• กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่าย ควรเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าร่วมการประชุม WHA สมัยที่ 76 พ.ศ.2566 
(ค.ศ.2023) เนื่องจากจะมีนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ในการประชุมดังกล่าว และควรมีการวางแผนเพ่ือเข้า
ร่วมกิจกรรม หากมีการจัดทำ WHO Traditional Medicine Strategy ฉบับใหม ่

การทำงานในระดับนานาชาติ 
• ประเทศไทยควรร่วมมือกับประเทศสมาชิกในภูมิภาค SEARO และภูมิภาคอื่น ๆ ใช้ประโยชน์จาก WHO 

Global Center for Traditional Medicine เป็นเวทีในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  

• ประเทศไทยสามารถดำเนินการตามมาตรการของ WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023 ได้
สำเร็จเกือบทั้งหมด และสามารถเผยแพร่/แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ประสบการณ์ของประเทศไทยในการ
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ผสมผสานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าสู่ระบบริการสุขภาพของประเทศ ให้แก่ประเทศ 
อ่ืน ๆ เรียนรู้ต่อไปได้ 

********** 
น.ส.เพชรรัตน์ พึ่งสำเภา สถาบันการแพทย์แผนไทย  

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน  
1 มิ.ย.65 


