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บทบาทของการแพทยดั้งเดิมในการจัดการโควิด-19
(Traditional Medicine and Its Role in Fighting COVID-19)
Dr. Kim Sungchol, WHO South-East Asia Regional Office

ความสําคัญของการแพทยดั้งเดิม
การแพทยดั้งเดิมมีประวัติการใชอยางแพรหลายและยาวนาน โดยมีประชากรที่ใชการแพทยดั้งเดิมอยูทั่ว
โลกราวรอยละ 70-80 การแพทยดั้งเดิมถูกใชในการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการดูแลสุขภาพแบบองค
รวม โดยเฉพาะในกลุมโรคเรื้อรัง และเปนชองทางหลักหรือชองทางเดียวสําหรับประชาชนในชนบทหรือพื้นที่
หางไกลในการดูแลสุขภาพ
องคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO South-East Asia Region) มีประเทศที่เปน
สมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ และเกือบทุกประเทศ ไดแก อินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ภูฏาน เมียนมา ไทย
อินโดนีเซีย และเกาหลีเหนือ ตางมีประวัติการใชการแพทยดั้งเดิมมาอยางยาวนาน โดยจากการสํารวจพบวา มี 10
ประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มีนโยบายดานการแพทยดั้งเดิม มี 9 ประเทศ ที่มีระบบการเรียนการสอนดานการแพทย
ดั้งเดิม และ มี 6 ประเทศ ที่ใหบริการการแพทยดั้งเดิมควบคูไปกับการแพทยแผนปจจุบันในระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศ
จากการสํารวจโรค/อาการที่นิยมใชการแพทยดั้งเดิมในการรักษาของ
ประเทศสมาชิก 5 อันดับ เมื่อค.ศ.2015 พบวา ประเทศสมาชิกสวนใหญใช
การแพทยดั้งเดิมในการแกไขปญหาอาการปวดเหมื่อยกลามเนื้อ/กระดูก โรคที่
เกี่ยวกับลําไส โรคที่เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด (เชน ความดัน โรคหลอด
เลือดสมอง) โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ (เชน หวัด ไอ) โรคทางระบบ
ประสาท (เชน อัมพฤตอัมพาต) และโรคผิวหนัง เปนตน และในบางประเทศมี
การใชการแพทยดั้งเดิมเพื่อแกปญหาสุขภาพจิตดวยเชนกัน
ยุทธศาสตรการแพทยดั้งเดิมขององคการอนามัยโลก ค.ศ.2014-2023
องคการอนามัยโลกเห็นถึงความสําคัญของการแพทยดั้งเดิมตอสุขภาพของ
ประชาชนโลก จึงไดประกาศใช “ยุทธศาสตรการแพทยดั้งเดิมขององคการอนามัย
โลก ค.ศ.2014-2023” โดยมีเปาหมายสนับสนุนประเทศสมาชิกในการใชประโยชน
จากการแพทยดั้งเดิมในดานสุขภาพ สุขภาวะ การดูแลสุขภาพโดยใชประชนชนเปน
ศูนยกลาง และระบบประกันสุขภาพถวนหนา และสงเสริมการใชการแพทยดั้งเดิมที่
มี คุณภาพและปลอดภัย ผานกฎหมาย การวิจัย และการผสมผสานการแพทย
ดั้งเดิมเขาสูระบบสุขภาพตามที่สมควร
วัตถุประสงคและทิศทางของยุทธศาสตรการแพทยดั้งเดิมฯ ประกอบดวย 1)
การสรางฐานความรูสําหรับบริหารจัดการผานนโยบายตาง ๆ 2) การสรางความเขมแข็งใหการแพทยดั้งเดิมมีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพ มีประสิทธิผลและถูกใชอยางสมเหตุสมผลผานการออกกฎระเบียบตาง ๆ และ 3) การสงเสริม
ระบบประกันสุขภาพถวนหนาใหครอบคลุมการแพทยดั้งเดิม
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Dr Margaret Chan อดี ตผู อํา นวยการองคการอนามัย โลก ไดกลาวสนับ สนุน การผสมผสานการแพทย
ดั้งเดิมเขาสูระบบริการสุขภาพ ในพิธีเปดการประชุม WHO Congress เมื่อปค.ศ.2008 วา “การแพทยดั้งเดิมและ
การแพทย แผนป จ จุ บั น ไม จํ า เป น ต องแข งขั น กั น ในบริบ ทของสาธารณสุ ข มูล ฐาน ทั้งการแพทยดั้ งเดิ ม และ
การแพทยแผนปจจุบันสามารถผสมผสานกันได โดยใชลักษณะเดนของการแพทยแตละชนิด และทดแทนในสวนที่
เปนจุดดอยของกันและกัน”
การวิจัยและผลการวิจัยดานการแพทยดั้งเดิม
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ขอมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีผูติดเชื้อประมาณ
276 ลานคน และผูเสียชีวิตประมาณ 5.3 ลานคน โดยองคการอนามัยโลกไดประกาศใหโควิด-19 เปนภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข วันที่ 30 มกราคม 2563 และเปน โรคระบาด (pandemic) วันที่ 11 มีนาคม 2563
ในชวงเริ่มตนของการระบาด ประเทศสมาชิกหลายประเทศไดนําการแพทยดั้งเดิมมาใชรวมกับการแพทย
แผนป จ จุ บั น ในการต อสู กับ โควิ ด-19 เนื่ องจากยังไม มีย ารั ก ษาโรคนี้โ ดยเฉพาะ และนําประสบการณก ารใช
การแพทยดั้งเดิมในการรักษาโรคติดเชื้อชนิดอื่น เชน SAR, ไขหวัดนก และ MERS มาใชรวมกัน นอกจากนี้ บาง
ประเทศไดคัดเลือกเลือกตํารับยาที่มีศักยภาพจากตําราโบราณ และนํามาใชรวมกับยาแผนปจจุบัน โดยมีการออก
ประกาศเปนแนวทางของประเทศ หรือ มีความริเริ่มโครงการวิจัยเกิดขึ้น และแพทยแผนดั้งเดิมไดเขารวมเปนสวน
หนึ่งของทีมแพทยในการตอสูกับโควิด-19
อินเดียเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่รัฐบาลใหการสนับสนุนการแพทยดั้งเดิมในการจัดการโควิด-19 โดย
ข อมู ล ณ เดื อนตุ ล าคม 2564 พบมี งานวิ จัย จํานวน 126 โครงการ ซึ่งเก็บ ขอมูล ในสถานที่ 150 แหง และมี
ผูเขารวมงานวิจัย 130,000 คน ซึ่งผลการวิจัยหลายโครงการคอนขางนาพึงพอใจ
จีนเปนอีกประเทศที่มีระบบการแพทยดั้งเดิมที่เขมแข็ง โดยเมื่อเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดมี
การระดมผูเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนจีนในการปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และรักษาผูติดเชื้อที่อาการไมรุนแรง
อากรรุนแรงปานกลาง และอาการรุนแรง โดยใชการแพทยแผนจีนรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน โดยมีผูติดเชื้อ
จํานวน 74,187 คน (คิดเปนรอยละ 91.5 ของผูปวยยืนยัน) ที่ไดรับการรักษาโดยใชการแพทยแผนจีนรวมกับแผน
ปจจุบัน
องค ก ารอนามั ย โลกได ร วบรวมและวิ เ คราะห ง านวิ จั ย
การแพทยดั้งเดิมระบบตาง ๆ ทั่วโลก พบวามีประมาณ 2,646 เรื่อง
โดยคิดเปนการแพทยแผนจีนรอยละ 51.1 ยาสมุนไพร รอยละ 23.7
อายุรเวท รอยละ 6.3 โยคะ รอยละ 4.9 สวนการแพทยแผนไทยนั้น
พบเพียงรอยละ 0.2 ทั้งนี้ พบวามีงานวิจัยแบบ Systematic Review
จํานวน 142 เรื่อง แบบ Randomized Controlled Trials จํานวน
38 เรื่อง นอกจากนี้ พบวามีงานวิจัยจํานวน 16 เรื่อง ที่มีหลักฐานถึง
ประสิ ทธิภาพของการแพทย ดั้ งเดิ มในการต อสู กับโควิ ด-19 (เป น
Systematic Review จํ า น ว น 1 2 เ รื่ อ ง แ ล ะ Randomized
Controlled Trials จํานวน 4 เรื่อง)
ดังนั้น จึงสามารถสรุปประโยชนของการแพทยดั้งเดิมในการ
จัดการโควิด-19 ดังนี้
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1. สําหรับผูปวยที่ไมมีอาการหรืออาการนอย
• ลดโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนอาการรุนแรง
• ลดระยะเวลาฟนตัวจากอาการปวย
• เพิ่มอัตราการหายจากอาการปวยไดเร็วขึ้น
2. สําหรับผูปวยอาการรุนแรง (โดยใชรวมกับแผนปจจุบัน)
• ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาล
• ลดระยะเวลาอยูในโรงพยาบาลหรือ ICU
• เพิ่มโอกาสเปลี่ยนแปลงเปนอาการไมรุนแรง
• รักษาอาการของโรคที่แสดงออกมา (Clinical symptoms)
3. สําหรับฟนฟูรางกายผูปวยที่หายจากโควิด-19
• กระตุนใหเกิดการฟนฟูรางกายเร็วขึ้น
4. สําหรับการติดเชื้อ
• ใชปองกันการติดเชื้อ
บทสรุป

การแพรระบาดของโควิด-19 ถือเปนโอกาสของการแพทยดั้งเดิมในการแสดงศักยภาพของการแพทย
ดั้งเดิมในการจัดการโควิด-19 โดยพบวามีงานวิจัยจํานวนมาก แสดงใหเห็นผลลัพธที่นาพึงพอใจของการแพทย
ดั้งเดิมในการตอสูกับโควิด-19
บทบาทสําคัญของการแพทยดั้งเดิม เชน ใชเสริมการรักษาผูปวยโควิด-19 ใชปองกันการติดเชื้อ รวมถึง
ดําเนินของโรคอยางตอเนื่อง (disease progression) ใชเปนตัวกระตุนภูมิคุมกัน เพื่อลดโอกาสการแพรกระจาย
ของไวรัส ชวยลดโอกาสเชื้อลงปอดและการอักเสบ และมีผลขางเคียงนอย เมื่อเทียบกับยาแผนปจจุบัน

การแพทยดั้งเดิมในการปองกันและรักษาโควิด-19 ผานประสบการณของอินเดีย
(Traditional Medicine for Prevention and Treatment of COVID-19 –
India’s Experiences)

Prof. Sanjeev Sharma, Director cum. Vice-Chancellor, National Institute of Ayurveda, Jaipur, India
ระบบการแพทยดั้งเดิม
ในอินเดีย การแพทยสายหลัก มี 2 ระบบ คือ การแพทยแผนปจจุบันและการแพทย ดั้งเดิม โดยระบบ
การแพทย ดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ มี 6 สาขา คื อ Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Sowa Rigpa และ
Homeopathy (รวมเรียกกวา AYUSH) โดย Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha และ Sowa Rigpa ถือเปนระบบ
การแพทย ดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ตามพรบ.การแพทย ดั้ ง เดิ ม อิ น เดี ย แห ง ชาติ ค.ศ.2020 (National
Commission for Indian System of Medicine Act 2020) สวน Homeopathy เปนการแพทยทางเลือกอื่นที่
ไดรับการยอมรับใหใชในประเทศตามพรบ.สภากลางโฮมิโอพาธี ค.ศ. 1973 (Homoeopathy Central Council
Act 1973)
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ความริเริ่มในการจัดการ COVID-19
กระทรวง AYUSH เปนหนวยงานหลักดานการแพทยดั้งเดิมของอินเดีย และมีบทบาทสําคัญในการจัดการ
ปญหาการระบาดของโควิด-19 ดังนี้
1. พัฒนาและเผยแพรคูมือและคําแนะนําการดูแลสุขภาพดวย
ศาสตรการแพทยดั้งเดิมใหแกประชาชนและบุคคลากรทางการแพทย
เช น Ayurveda Preventive Measures for Self-Care Guidelines,
Telemedicine Practice Guidelines, Guidelines for Ayurveda
Practitioners for COVID-19 Patients, Patient’s Home Isolation
Guidelines for Practitioners, Yoga Protocol for Psychosocial
Rehabilitation of COVID-19 Patients เปนตน
2. จัดสรรบุคลากรดานการแพทยดั้งเดิมและสถานที่อยางเหมาะสม ทั้งนี้ อินเดียมีแพทยแผนดั้งเดิมที่รวม
ตอสูกับโควิด-19 ประมาณ 832,000 คน โดยในจํานวนนั้น มีแพทยแผนดั้งเดิมที่ไดรับการฝกอบรมเฉพาะดานใน
การจัดการโควิด-19 จํานวน 170,000 คน และแพทยแผนดั้งเดิมที่รวมเปนบุคลากรดานหนา จํานวน 28,473 คน
นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนใหโรงพยาบาลการแพทยดั้งเดิม (มากกวา 5,000 เตียง) วิทยาลัยและสถาน
การศึกษาการแพทยดั้งเดิม (มากกวา 750 แหง) และสถานพยาบาลของสถาบันวิจัย (มากกวา 86 แหง) ภายใต
กระทรวง AYUSH เปลี่ยนเปนศูนยดูแลผูติดเชื้อโควิด-19 และมีแนวทางเปนลายลักษณอักษรแกทุกรัฐในการ
พัฒนาโรงพยาบาลการแพทยดั้งเดิมเปนศูนยดูแลผูติดเชื้อโควิด-19 อยางเหมาะสม
ในสวน All India Institute of Ayurveda (AIIA) นิวเดลี ซึ่งไดเปลี่ยนเปนศูนยดูแลผูติดเชื้อโควิด-19 มีผูปวย
เขารับการรักษาจํานวน 592 คน ซึ่งมีผูปวย 532 คน ที่ไดรับการรักษาจนหายดี ในขณะที่ผูปวย 34 คน ถูกสงตอ
โดยผูปวยรอยละ 92 ไดรับการรักษาดวยศาสตรอายุรเวทเพียงอยางเดียว และระยะเวลาเฉลี่ยในการหายจากโรค
คือ 10 วัน มีผูปวยเสียชีวิต 1 คน หลังการระบาดระลอกที่สอง
3. วิจัยและพัฒนายาแผนดั้งเดิมและสมุนไพรที่มีศักยภาพ
โดยไดมีการรวบรวมบทความวิจัยที่เกี่ยวกับ
โควิด-19 ในฐานขอมูลของประเทศ โดยขณะนี้ มีบทความจํานวน 230 เรื่อง ที่เกี่ยวของกับการแพทยดั้งเดิมและโค
วิด-19

AYUSH Research Portal: https://ayushportal.nic.in/
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4. พัฒนาและประกาศใชแนวทางการจัดการทางคลินิกดานอายุรเวทและโยคะในการ
จัดการโควิด-19แหงชาติ (National Clinical Management Protocol based on Ayurveda
and Yoga for management of Covid-19) โดยสื บเนื่องจากคณะกรรมการสหวิชาชีพไดมี
ขอเสนอแนะในการจัดทํา interventions ดานอายุรเวทและโยคะ และนําเสนอตอคณะทํางาน
ดานโควิด-19 แหงชาติ และ Joint Monitoring Group ทําใหมีการพัฒนาแนวทางการจัดการ
ทางคลินิกดานอายุรเวทและโยคะในการจัดการโควิด-19 แหงชาติขึ้น เมื่อเดือนตุลาคม 2020
โดยแนวทางนี้ จะใชกับผูปวยโควิด-19 ที่ไมมีอาการ และมีอาการเล็กนอยจนถึงอาการปานกลาง
5. กระจายยาอายุรเวทเพื่อการปองกันโควิด-19
ใหแกประชากรทั่วไปและในพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศ
รวมถึงเจาหนาที่ดานสาธารณสุข คลินิกเฉพาะโรคหวัดและแผนกผูปวยนอก โดยไดรับความรวมมือจากสถาบันดาน
อายุรเวททั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังริเริ่มแคมเปญกระจายยาอายุรเวท AYUSH 64 และยาสิทธา Kabasura
Kudineer เมื่อเดือนพฤษภาคม 2021 ผานหนวยบริการของสภาวิจัยและสถาบันการแพทยดั้งเดิมแหงชาติที่อยูใต
กระทรวง AYUSH จํานวน 86 แหงทั่วประเทศ โดยมีผูเขารวมโครงการแลวทั้งสิ้น 90,000 คนเผยแพรผลงานวิจัย
และขอมูลที่เกี่ยวของใหแกประชาชน โดยไดจัดทําเว็บไซดรวบรวมขอมูลที่สําคัญ และประชาชนทั่วไปสามารถ
เขาถึงไดงายที่ชื่อวา AYUSH COVID-19 Dashboard

AYUSH Covid-19 Dashboard: https://health.ncog.gov.in/ayush-covid-dashbaord/
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทําคลังขอมูลทางคลินิก เพื่อแบงปนขอมูลหลักฐานเชิงประจักษในการรักษาโควิด19 และโรคอื่น ๆ ระหวางแพทยแผนดั้งเดิมสาขาตาง ๆ ผาน AYUSH Clinical Case Repository

7

AYUSH Clinical Case Repository: https://accr.ayush.gov.in/
6. ใหบริการสายดวนเพื่อปรึกษาปญหาโควิด-19 โดยใชการแพทยดั้งเดิม และแนะนําหนวยบริการใกลบาน
ที่ใหบริการการแพทยดั้งเดิมในการดูแลผูปวยโควิด-19 (AYUSH COVID-19 Counselling Helpline) ผาน
หมายเลข 14443 ตั้งแตเวลา 06.00-24.00 น. ตลอด 7 วัน โดยไมมีคาใชจาย ปจจุบัน มีผูโทรเขามาปรึกษาจํานวน
149,272 สาย
7. สนั บ สนุ น การวิ จั ย ทางคลิ นิ ก โดยกระทรวง AYUSH ได จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานสหวิ ช าการด านการวิ จั ย
การแพทยดั้ งเดิ มอิน เดี ย (Interdisciplinary AYUSH R&D Task Force) ขึ้น โดยประกอบดว ยผูเชี่ยวชาญจาก
หนวยงานชั้นนําในประเทศ และมีการกําหนดและออกแบบโครงรางงานวิจัยทางคลินิกแบบ prophylactic และ
add-on intervention สํ า ห รั บ โ ค วิ ด - 1 9 (Clinical research protocols for prophylactic and add-on
intervention studies in COVID-19 ) และยกรางแนวทางการศึกษาวิจัยทางคลินิกดานการแพทยดั้งเดิมสําหรับ
โควิด-19 (Guidelines for AYUSH Clinical Studies in COVID-19) โดยครอบคลุมโครงรางงานวิจัยทางคลินิก
หลายดาน นอกจากนี้ กระทรวง AYUSH ยังไดออกประกาศกระทรวงอํานวยความสะดวกในการวิจัยและพัฒนา
โรคโควิด-19 โดยใชระบบการแพทยดั้งเดิม ขณะนี้ มีการทดลองจํานวน 137 โครงการ (สําเร็จ 101 โครงการ อยู
ระหวางวิจัย 33 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ) ตัวอยางงานวิจัยสําเร็จ เชน ยาตํารับ AYUSH-64, โสมอินเดีย
(Ashwagandha), บอระเพ็ดและดีปลี (Guduchi-Pippali), ชะเอมเทศ (Yashtimadhu)
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หลักฐานการใชยาสมุนไพรกับ COVID-19 ผานประสบการณของมาเลเซีย
(Evidence-Based Herbal Medicine in COVID-19 - Malaysia’s Experiences)
Ami Fazlin Syed Mohamed, Terence Tan Yew Chin, Mohd Ridzuan Mohd Abd Razak,
Herbal Medicine Research Centre, Institute for Medical Research, National institutes of
Health, Ministry of Health Malaysia

ความเปนมา
ในประเทศมาเลเซียพบผูปวยรายแรกที่ไดรับการตรวจยืนยันวาติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2563 และมีจํานวนผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นๆเรื่อยๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 มีจํานวนผูติดเชื้อลาสุด 2,721,544 ราย
และเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 รายตอวัน COVID-19 เปนโรคใหม มีอัตราการแพรระบาดและอัตราการเสียชีวิตสูง
อีกทั้งยังมีความสามารถในการกลายพันธุไดอยางรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียพบปญหาเปนอยางมากใน
เรื่องของการรองเรียนเรื่องประสิทธิภาพของยา การตั้งคําถามเกี่ยวกับความเปนพิษ และตองการในการรักษา วิธี
แกปญหาที่ดีที่คือการพิจารณาการใชยาตามหลักฐานในการดูแลผูปวยแตละรายอยางมีเหตุผล ชัดเจน รอบคอบ
และสมเหตุสมผล แมวาการรักษาบางอยางอยูระหวางการพัฒนาก็ตาม
การจัดการยาสมุนไพรตามหลักฐาน
การจัดการยาสมุนไพรตามหลักฐานในประเทศมาเลเซียมี 2 วิธี ประกอบดวย บทวิเคราะหดวน และการ
พัฒนาหองปฏิบัติการสําหรับผูที่มีโอกาสปวยโรคโควิด-19
บทวิเคราะหดวน (Rapid Review) คํานิยามคือรูปแบบของการสังเคราะหความรูที่เรงกระบวนการของ
การดําเนินการทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบแบบดั้งเดิมผานการปรับปรุงหรือละเวนวิธีการเฉพาะโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเรงกระบวนการทบทวนอยางเปนระบบแบบเดิมๆ เพื่อตอบสนองความตองการและระยะเวลา
ของผูใชปลายทาง
กระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย ไดรับคําถามจากแบบสอบถามรวม 27 คําถาม ในชวงแรกของ
11 เดือน จากประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับศักยภาพการใชพืชสมุนไพร ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑสมุนไพรสําเร็จรูป
อาหารเสริม และอุปกรณการแพทยใน
การจัดการโควิด-19 และมีการแทรกแซงการทบทวนบทวิเคราะหที่นาสนใจ ไดแก ดานอาหารและโภชนาการ ยา
สมุนไพร เครื่องมือแพทย ผลิตภัณฑจากสัตว และอื่นๆ (ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือการปฏิบัติแบบผสมผสาน)
บทวิเคราะหดวนมีกระบวนการ เริ่มตนจากการออกแบบบทวิเคราะหโดยขึ้นอยูกับบริบท การวางแผนวิธี
การศึกษา การจัดวางรายงานทางเทคนิค และการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้นสืบคนฐานขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส และวรรณกรรมสีเทา(วรรณกรรมที่ไมมีการตีพิมพ)ในทรัพยากรหองสมุด นําขอมูลที่ไดกลั่นกรอง
บทคัดยอและบทความฉบับเต็ม ดึงขอมูลจากบทความที่รวมไดนําไปวิเคราะหขอมูลและสรุปผลที่คนพบ และ
ขั้นตอนสุดทายคือการเผยแพรผลลัพธในลักษณะตางๆ เชน ตีพิมพเผยแพร อินโฟกราฟก หรือเว็บไซต

9

การพั ฒ นาห อ งปฏิ บั ติ ก ารสํ า หรั บ ผู ที่ มี โ อกาสป ว ยโรคโควิ ด -19 ในประเทศ
มาเลเซียไดมีการคนควาดานยาสมุนไพรสําหรับโควิด-19 เพื่อระบุตัวตานโควิด-19 จาก
สารสกัดและสูตรที่มีอยูในผลิตภัณฑสมุนไพร โดยศึกษาระดับพรีคลินิกกอนจะนําไปสู
การศึกษาระดั บคลินิ ก การศึกษาระดับ พรีคลินิกมี กระบวนการเริ่ มตน ดวยการพั ฒ นา
เอกสารหลักฐานกอนนําเขาสูกระบวนการวิเคราะหมาตรฐานพฤกษเคมีและการจัดการ
คุณภาพจากนั้นนําผลลัพธที่ไดไปประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย เมื่อปฏิบัติ
ครบถวนตามกระบวนการดังกลาวจะถือวาสําเร็จลุลวงในสวนของการศึกษาระดับพรีคลินิ
มาเลเซี ย คน พบสารสกั ดจากพื ชสมุนไพร 60 ชนิดและสารประกอบ 13
ชนิดซึ่งอาจสามารถใชยับยั้งการติดเชื้อโควิด-19 เชน สาร Capaine จากมะละกอ
และสารสกัดจากใบมะละกอซึ่งอุดมไปดวยอัลคาลอยด, E. Tirucalli 70% acetone
จากตนพญาไรใบ, E. Pulcherima 70% acetone จากตนคริสตมาส, E. Geroldii
70% ethanol และ E. Geroldii 100% methanol จากตนโปยเซียนไรหนาม และ
สารแอนโดรกราโฟไลดจากฟ า ทะลายโจร แตถึงกระนั้น ประเทศมาเลเซีย ไดพบ
ประเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ ที่ ต อ งแก ไ ขอี ก มาก เช น ป ญ หาการแปลผลลั พ ธ จ ากการ
ทดสอบในมนุษย กลุมเปาหมายคือผูที่มีโอกาสปวยโรคโควิด-19 ไมควรจํากัดอยูเพียงคุณสมบัติตาน
ไวรัสโดยตรง แตอาจตองพิจารณาจากคุณสมบัติของสารกระตุนภูมิคุมกันซึ่งอาจเปนประโยชนใน
การลดความรุนแรงของโรคที่เกิดจากการอักเสบมากเกินไป อีกทั้งไมมีมาตรฐานที่กําหนดไวในการ
คัดเลือกผูปวยที่มีโอกาสปวยเปนโรคโควิด-19 เนื่องจากประเภทและวิธีการที่ใชทดสอบตางกัน
หองปฏิบัติการหลายแหงจึงแสดงระดับความมีประสิทธิภาพของผูเขารับการทดสอบแตกตางกัน
บทสรุป

บทวิเคราะหดวนชวยใหเราสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในปจจุบันได
สวนงานในหองปฏิบัติการอนุญาตใหระบุคุณสมบัติของยาตานไวรัสไดแตสวนควบคุมภูมิคุมกันยังคงตองดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข
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ยาสมุนไพรที่ใชรวมกับการรักษาโรค COVID-19 ผานประสบการณของฟลิปปนส
(Herbal Medicine as Adjunct Therapy in COVID-19 – Philippines’s
Experiences)
Rodrigo Angelo C. Ong, MD, RCh, CMA, FICS, Chief Science Research Specialist

สถาบันการดูแลสุขภาพดั้งเดิมและการดูแลสุขภาพทางเลือกแหงฟลิปปนส (PITAHC)
PITAHC เปนสถาบันที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลและสังกัดอยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีเปาหมายหลักเพื่อชวยปรับปรุงคุณภาพและการสงมอบบริการดานสุขภาพใหแกชาว
ฟลิปปนสผานการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิมและทางเลือก (TAHC) รวมถึงการบูรณา
การเขากับระบบการใหบริการดานสุขภาพแหงชาติ อีกทั้งเปนสถาบันวิจัยที่มีวัตถุประสงคใน
การรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาของประชาชนทุกคนในสาขาเฉพาะของการดูแลสุขภาพแบบ
ดั้งเดิมและทางเลือก
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน PITAHC COVID-19
ปจจุบันประเทศฟลิปปนสมีการวิจัยหลายอยาง ไดแก การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ตอการ
ดํ า เนิ น การวิ จั ย , การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ผลกระทบทางจิ ต วิ ท ยาของโควิ ด -19 ต อ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน TAHC, การศึ ก ษา
เปรียบเทียบหลักสูตรทางคลินิกของผูปวยโรคโควิด-19 ที่มีอาการไมรุนแรงที่กักตัวในสถานกักกันชุมชนและการ
กักกันที่บานในเมืองคาวิต ประเทศฟลิปปนส ที่ไดรับการรักษาตามมาตรฐานที่เพิ่มยาแคปซูลน้ํานมราชสีหหรือยา
หลอก ผลการวิ จั ย นี้ ได เ ผยแพร ในที่ ป ระชุ ม PITAHC ป 2021 และมีการศึกษาพืช สมุน ไพรของฟลิป ป น ส ที่ มี
ศักยภาพในการกระตุนภูมิคุมกันและตอตานโรคโควิด-19 ผลการวิจัยนี้ไดรับการตีพิมพในวารสารวิทยาศาสตร
ฟลิปปนสในเดือนตุลาคม 2021
ขอมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19
อาการบาดเจ็บที่ปอดในโรคโควิด-19 TNF-α และ IL-6 (pro-inflammatory cytokine) สามารถกระตุน
การบาดเจ็บของโฮสตเซลล ขณะที่ดึงเซลลที่อักเสบจํานวนมากเขาสูปอดและอวัยวะอื่นโดยไมไดตั้งใจ เสนเลือด
ฝอยในถุงน้ําขยายตัวเปนการตอบสนองตอการอักเสบนําไปสูการปริแตกของหลอดเลือดซึ่งสงผลใหเกิดอาการบวม
น้ําที่ปอดอยางรุนแรงใน ARDS เมื่อการอักเสบเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน สปชีส (ROS) หรือ
อนุมูลอิสระทํารายเซลลเยื่อบุผิวของปอด ซึ่งทําใหการสงออกซิเจนไปยังถุงลมแยลง และทําใหการแลกเปลี่ยนกาซ
มีประสิทธิภาพลดลง
Cytokine Storm คือ อาการบาดเจ็บที่ปอดอยางตอเนื่องซึ่งลุกลามไปสูระบบอื่นในโรคโควิด-19 อธิบาย
โดยปรากฏการณภูมิคุมกันที่เรียกวา "Cytokine Storm" ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปริมาณไวรัสทวมทน การตอบสนองเริ่มตน
ของโฮสตเพิ่ มความเข มข น ของไซโตไคน ที่กอใหเกิดการอักเสบในพลาสมา รวมทั้ง interleukin (IL)-6, IL-10,
granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF), monocyte chemoattractant protein 1 ( MCP1 ) ,
macrophage inflammatory protein (MIP)1α, และ tumor necrosis factor (TNF)-α
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ยาสมุนไพรกับโควิด-19
พืชสมุนไพรมีหลายองคประกอบที่สามารถปรับระบบภูมิคุมกันที่ซับซอนเพื่อทําหนาที่
ปองกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัส มีการระบุองคประกอบทางพฤกษเคมีจํานวนมากในพืช
สมุนไพรที่มีคุณสมบัติทางภูมิคุมกันที่ดีไดแก แอนทราควิโนน, ฟลาโวนอยด, เทอรพีนอยด,
อัลคาลอยด, โพลีฟนอล, พอลิแซ็กคาไรด, โปรตีน, กรดไขมัน และกํามะถันเปนสารประกอบ
• Piper nigrum (BLACK PEPPER/พริกไทยดํา)
สารสําคัญ Piperine จากการศึกษาฤทธิ์ตานไวรัสพบวา Piperine มีฤทธิ์เปน
ตัวยับยั้ง SARS-CoV-2 spike protein
• Euphorbia hirta (Tawa-tawa/น้ํานมราชสีห)
สารสกัดเมทานอลจากรากน้ํานมราชสีหออกฤทธิ์ปานกลางตอแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ
อี ก ทั้ ง มี ก ารศึ ก ษาด ว ยวิ ธี ก ารสร า งต น แบบการทดลองใหม ด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร (in silico
modeling) อาจมี ผ ลเกี่ ย วพั น กั บ โปรตี น ที่ สํ า คั ญ ของ SARS-CoV-2 โดยสารสํ า คั ญ ที่ อ อกฤทธิ์ คื อ
Quercetin และ Epigallocatechin gallate (EGCG)
Quercetin มีปฏิกิริยาตอระบบภูมิคุมกัน ไดแก ยับยั้ง NF-kB, STAT-1, ยับยั้งการอักเสบจาก
การแพที่เกิดจาก IgE, ยับยั้งการผลิต NO และการแสดงออกของยีน INOS, ยับยั้งยีน COX-2, IL-6 และ
การแสดงออกของ IL-1b mRNA, อีกทั้งปรับลด iNOS, COX-2, CRP และการทํางาน NF-kB
Epigallocatechin gallate (EGCG) มีความสามารถในการปองกันการทํางานของ NF-kB ที่เปน
สารสําคัญซึ่งมีหนาที่ควบคุมการแสดงออกของ pro-inflammatory cytokine จํานวนมากรวมถึง IL-1β,
TNF-α, IL-8, IL-6 ทั้งหมดนี้รวมอยูในกลุมอาการไซโตไคนสตอรมและในโควิด-19
• Cocos nucifera (Coconut/มะพราว)
น้ํ า มั น มะพร า วบริ สุ ท ธิ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดระดั บ โปรตี น Creactive ในกลุ ม ผู ที่ มี แ นวโน ม ว า อาจติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 โดยรวมแล ว น้ํ า มั น
มะพราวบริสุทธิ์ชวยบรรเทาอาการของโควิด-19 ไดอยางรวดเร็วและระดับของ
โปรตีน C-reactive เฉลี่ยลดลงอยางมีนัยสําคัญ น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์มีสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพสูง เชน Tocopherols, Sterols และPolyphenols อีกทั้งพบวา
มี Lauric acid และ Monolaurin ที่ออกฤทธิ์ในการตานไวรัสโดยทําใหไวรัสเกิด
การแตกตัวและปองกันการจับตัวของไวรัสกับเยื่อหุมโฮสตเซลล
• Vitex negundo (Lagundi/คนทีเขมา)
คนทีเขมาถูกแยกสารสําคัญออกมาเพื่อใชในการขยายหลอดลม และตานการอักเสบ โดยที่คนที
เขมามีการประกอบและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังนี้ Chrysoplenol D มีฤทธิ์ในการ Antihistamine และ
ขยายหลอดลม, Luteolin และ Isoorientin มีฤทธิ์ในการ Antihistamine, Casticin มีฤทธิ์ในการตาน
การอักเสบ และ Flavonoids และ Phenols มีฤทธิ์ในการ Anti-leukotriene และตานการอักเสบ
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สารานุกรมพืชสมุนไพรของประเทศฟลิปปนส
ประเทศฟ ลิ ป ป น ส ไ ด จั ด ทํ าสารานุ ก รมพื ช สมุ น ไพร เล ม ที่ 3 โดยแต ล ะเล ม มี ร ายละเอี ย ดข อ มู ล ทาง
พฤกษศาสตร เภสัชวิทยา และพฤกษเคมีของสมุนไพรอยูกวา 30 ชนิด

บทสรุป

ประเทศฟลิปปนสมีความหลากหลายทางชีวภาพที่ยังไมไดใชอยูมากและสวนใหญควรตรวจสอบเพิ่มเติม
ตามการใชแบบดั้งเดิม แตก็มีสูตรสมุนไพรแบบดั้งเดิมที่ถูกนํามาใชมาหลายชั่วอายุคนและถือวามีความปลอดภัย
ทั้งนี้พืชสมุนไพรทั่วไปมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่งสามารถแยกออกและพัฒนาใหอยูในรูปยาได อีกทั้งประเทศ
ฟลิปปนสตองศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพในดานฤทธิ์ตานไวรัสและภูมิคุมกันของพืชสมุนไพร
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The 4th Meeting of the BIMSTEC Task Force on
Traditional Medicine (BTFTM)
20 January 2022
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สาธารณรัฐอินเดีย
ระบบการแพทยดั้งเดิม
การแพทย ดั้ ง เดิ ม อิ น เดี ย หรื อ AYUSH มีที่ ม าจากศาสตร ก ารแพทย
ดั้ ง เดิ ม และทางเลื อ กที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ในประเทศจํ า นวน 6 สาขา คื อ
Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Sowa Rigpa และ Homeopathy โดย
Ayurveda, Unani, Siddha และ Sowa Rigpa ถือเปนระบบการแพทยดั้งเดิม
ที่ ได รั บ การยอมรั บ ตาม พรบ.การแพทย ดั้ งเดิ ม อิ น เดี ย แห งชาติ ค.ศ.2020
(National Commission for Indian System of Medicine Act 2020) สวน
Homeopathy และ Yoga เปนการแพทยดั้งเดิมและทางเลือกอื่นที่ไดรับการ
ยอมรับใหใชในประเทศเชนกัน
นโยบายและกฎหมายที่สนับสนุนการแพทยดั้งเดิม
กระทรวงอายุช (Ministry of AYUSH: MoA) เปนหนวยงานหลักที่ดูแลดาน
การแพทย ดั้งเดิมและการแพทยเสริมในทุกมิติ ของประเทศ โดยแบ งการบริห าร
จัดการออกเปน 2 ระดับ คือ สวนกลางและระดับรัฐ (State level)
นโยบายและกฎหมายที่สําคัญ เชน นโยบายสุขภาพของประเทศ ค.ศ.2017
(National Health Policy) ซึ่งสนับสนุนการผสมผสานการแพทยดั้งเดิมในสาธารณสุขรวมถึงการศึกษาและการ
วิจัย พรบ.การแพทยดั้งเดิมอินเดีย ค.ศ.2020 (National Commission for Indian System of Medicine Act
2020) พรบ.ยาและเครื่องสําอาง ค.ศ.1940 และระเบียบที่เกี่ยวของค.ศ.1945 และมีการกําหนดมาตรฐานยา การ
ใหบริการ และการศึกษา
ผลงานสําคัญ
• การออกกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการแพทยดั้งเดิม
• การยกระดับหนวยงานการแพทยดั้งเดิมใหเปนระดับชาติ เชน National Institute of Ayurveda
• สนับสนุนการจัดตั้ง WHO Collaborating Center for Traditional Medicine
• เพิ่มขอมูลแพทยแผนดั้งเดิม (AYUSH practitioners) ในขอมูลดานสาธารณสุขขององคการอนามัยโลก
• จัดตั้งสภาสงเสริมการสงออก (AYUSH Export Promotion Council: AEPC) ภายใตกระทรวงอายุช
เพื่อสงเสริมผูสงออกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑแพทยแผนดั้งเดิม
• ยกรางระเบียบวาดวยความปลอดภัยและมาตรฐานของอาหาร (ทางอายุรเวท)
• จัดทําบัญชีจําแนกทางสถิติระหวางประเทศของโรคและปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของ (International Classification of
Disease-11: ICD-11) และเผยแพรใน NAMASTE PORTAL (http://www.namstp.ayush.gov.in)
• การสงเสริมใหการแพทยดั้งเดิมของอินเดีย (AYUSH) อยูในแผนสาธารณสุขแหงชาติ (New AYUSH initiatives
in Public Health Program) โดยรัฐบาลอินเดียสนับสนุนงบกลางสําหรับภารกิจการแพทยดั้งเดิมแหงชาติ (National
AYUSH Mission: NAM) เพื่อสงเสริมระบบการแพทยดั้งเดิม ทั้งดานบริการ การศึกษา ยาแผนดั้งเดิมและทางเลือก และ
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วัตถุดิบสมุนไพร ในปค.ศ.2019 กระทรวง AYUSH ไดตั้งเปาวา Health and Wellness Centres (HWCs) ที่อยูภายใต
ระบบประกันสุขภาพของอินเดีย (Ayushman Bharat) อยางนอย 12,500 แหง จะถูกยกระดับขึ้น
• การสงเสริมใหเกิดนโยบายสุขภาพแบบผสมผสาน (New Initiative on development of integrative
health policy) โดยรัฐบาลอินเดียไดสนับสนุนการผสมผสานการแพทยดั้งเดิมกับการแพทยแผนปจจุบนั และศาสตร
อื่น ๆ เขาดวยกัน โดยมุงเนน 4 ประเด็น คือ 1) การวิจัยและพัฒนา 2) การศึกษา 3) เวชปฏิบัติ 4) สาธารณสุข
• การจัดตั้ง AYUSH GRID ซึ่งเปนแพลตฟอรมดิจิทัลขนาดใหญ
ที่เชื่อมโยงขอมูลทั้งดานยาและบริการของโรงพยาบาลและหนวยงาน
ด า นการแพทย ดั้ ง เดิ ม ทุ ก แหง ทั่ ว ประเทศเข าด ว ยกั น และเป น แหล ง
พัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรดานการแพทยดั้งเดิมผานชองทาง
ออนไลน โดยจะมี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ โครงการนํ า ร อ งที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น
AYUSH Hospital Information Management System (A-HMIS),
Tele-Medicine, Yogaloctaor Application, Bhuvan Application,
Yoga Portal, Case Registry Portal, AYUSH Medical Tourism
บทบาทการแพทยดั้งเดิมในสถานการณ COVID-19
• การเผยแพรคูมือและคําแนะนําการดูแลสุขภาพ (Guidelines and Public Health Advisories) เชน
o Practitioner Guidelines for COVID-19 Management (คูมือสําหรับแพทยแผนดั้งเดิมในการ
จัดการโควิด-19)
o General Guidelines for Clinical Research (คูมือการวิจัยทางคลินิก)
o Specific Guidelines for Clinical Studies on COVID-19 (คูมือการศึกษาทางคลินิกเฉพาะโรคโควิด-19)
o Telemedicine Guidelines (คูมือการแพทยทางไกล)
o Guidelines for Practitioners for COVID-19 Patients in Home Isolation (คูมือการดูแลผูปวย
โรคโควิด-19 ที่รักษาแบบกักตัวที่บาน)
o Yoga Protocol for Psychosocial Rehabilitation of COVID-19 Patient (แนวทางการใชโยคะ
ในการฟนฟูรางกายสําหรับผูปวยโควิด-19)
o Information for Homeopathy and Ayurveda Practitioners on Mucormycosis (ขอมูล
สําหรับผูใหบริการโฮมิโอพาธีและอายุรเวชเรื่องโรคราดํามรณะในคน (โรคราดํามรณะเปนโรคระบาด
อยางหนักในอินเดียชวงวิกฤติโควิด-19)
o Home care Guidelines and Advisory for AYUSH Practitioners about Prophylactic care
in Children (คูมือการดูแลผูปวยที่บานและคําแนะนําสําหรับแพทยแผนดั้งเดิมอินเดียในการดูแล
แบบปองกันโรคในเด็ก)
o Advisory on AYUSH interventions for Prophylaxis and Management of COVID-19
(คําแนะนําดานการแพทยดั้งเดิมอินเดียในการปองกันและจัดการโควิด-19)
• การวิจัยและพัฒนา
o กระทรวง AYUSH ไดจัดตั้งคณะทํางานสหวิชาการดานการวิจัย การแพทยดั้งเดิมอินเดียขึ้ น โดย
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานชั้นนําในประเทศ และมีการกําหนดและออกแบบโครงราง
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งานวิ จั ย ทางคลิ นิ กในการศึ กษาวิจัยเรื่องการปองกัน และการรักษาใหมห รือแนวทางปฏิบัติใหม
สําหรับโควิด-19
o กระทรวง AYUSH ไดออกประกาศสงเสริมการวิจัยโควิด-19 ในระบบการแพทยดั้งเดิมอินเดีย โดยมี
จํานวนงานวิจัยที่ดําเนินการ 139 เรื่อง และมีหนวยงานชั้นนําเขารวมประมาณ 159 แหง งานวิจัย
สําคัญ เชน
 การศึกษาเชิงปองกันของโสมอินเดีย (Ashwagandha) ในกลุมเจาหนาที่สาธารณสุข
และกระทรวง AYUSH ไดใหการสนับสนุน London School of Hygiene and
Tropical Medicine ประเทศอังกฤษ ศึกษาประสิทธิผลของโสมอินเดียในการทําให
ผูปวยหายจากโรคโควิด-19 เร็วขึ้น
 การศึกษาตํารับยา AYUSH-64 ซึ่งเปนยาตํารับอายุรเวทที่พัฒนาโดย Central Council
for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) เดิมใชกับโรคมาลาเรีย แตปจจุบัน
พบวาสามารถนํามาใชในการรักษาผูปวยโควิด-19 ที่ไมแสดงอาการ อาการเล็กนอยและ
ปานกลางไดดี โดยการวิจัยทางคลินิกพบวา AYUSH-64 ชวยเสริมการรักษาแบบ
มาตรฐานอยางมีนัยสําคัญทางคลินิก และทําใหระยะเวลาการรักษาของผูปวยที่ไดรับยา
AYUSH-64 รวมกับการรักษาแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลนอยกวาผูปวยที่ไดรับการ
รักษาแบบมาตรฐานเพียงอยางเดียว
 การวิจัยสมุนไพรเชิงคลินิก เชน Guduchi (บอระเพ็ด) และ Giloy and Pippali
(บอระเพ็ดและดีปลี) เปนตน
• การประกาศใชและเผยแพรแนวทางการจัดการทางคลินิกดานอายุร เวท
และโยคะในการจั ด การโควิ ด -19 (National Clinical Management
Protocol based on Ayurveda and Yoga for management of
Covid-19) โดยแนวทางฉบับนี้ไดมีการแปลและเผยแพรเปนภาษาไทยแลว
• แคมเปญกระจายยาอายุ ร เวท AYUSH 64 และยาสิ ท ธา Kabasura
Kudineer ทั่วประเทศ เพื่อใหผูปวยโควิด-19 ที่ยากจนเขาถึงยาได ซึ่งยา
ทั้งสองชนิดไดผานการทดลองทางคลินิกจากหลายสถาบัน
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สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ระบบการแพทยดั้งเดิม
การแพทยดั้งเดิมของเมียนมามีมาตั้งแต 600 ปกอนคริสตกาล โดย
ไดรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา ธรรมเนียมประเพณี และคานิยมของคน
ทองถิ่น ภูมิประเทศ แหลงทรัพยากรทางน้ําและพื้นดิน
ระบบการแพทยดั้งเดิมเมียนมา ประกอบดวย 4 ศาสตร คือ Desana
Naya, Bhesijjia Naya, Netkhatta Naya, และ Viijadhara Naya
ความสําเร็จสําคัญ
กระทรวงสาธารณสุขเมียนมา
มีนโยบายสงเสริมการผสมผสานการแพทยดั้งเดิมเขาสูระบบสาธารณสุข
มูลฐาน จึงไดจัดตั้งหนวยงานที่กํากับดูแลดานการแพทยดั้งเดิมขึ้นมา คือ
• สํานักงานสงเสริมการแพทยดั้งเดิม (Traditional Medicine Promotion Office) กอตั้งในปค.ศ.1953
• กรมการแพทยดั้งเดิม (Department of Traditional Medicine) กอตั้งในปค.ศ.1989
• มหาวิทยาลัยการแพทยดั้งเดิม (University of Traditional Medicine) กอตั้งในปค.ศ.2001 โดยอยู
ภายใตการกํากับดูแลของกรมการแพทยดั้งเดิม
การจัดตั้งโรงพยาบาลและคลินิ กการแพทย ดั้งเดิม จากขอมูล ณ ปค.ศ.2019 เมียนมามีโรงพยาบาล
การแพทยดั้งเดิม และคลินิกในอําเภอ (district) เขตเมืองขนาดเล็ก (township) ที่อยูภายใตสังกัดกรมการแพทย
ดั้งเดิม จํานวน 306 แหง แบงเปน
• โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง
จํานวน 3 แหง
• โรงพยาบาลขนาด 50 เตียง
จํานวน 9 แหง
• โรงพยาบาลขนาด 25 เตียง
จํานวน 11 แหง
• โรงพยาบาลขนาด 16 เตียง
จํานวน 23 แหง
• คลินิกระดับอําเภอ
จํานวน 50 แหง
• คลินิกระดับเขตเมือง
จํานวน 210 แหง
การพัฒนาโรงงานผลิตยาแผนดั้งเดิมในเมืองมัณฑะเลย เพื่อผลิตยาแผนดั้งเดิม 25 ตํารับ ในรูปแบบผง
เม็ด ขี้ผึ้ง ใหแกหนวยบริการสาธารณสุขเพื่อสั่งจายใหผูปวยโดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้ ฝายยาแผนดั้งเดิมซึ่ง
อยูภายใตกรมการแพทยดั้งเดิมยังทําหนาที่ขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตยาแผนดั้งเดิม ภายใตคณะกรรมการ
Central Traditional Drug Supervisory Committee การนํ า เข า และส ง ออกวั ต ถุ ดิ บ (raw materials) และ
สงออกผลิตภัณฑสํ าเร็ จรูป (finished products) การเฝาระวังอาการไม พึงประสงคจ ากการใชยา รวมถึงการ
ฝกอบรมการผลิตยาแผนดั้งเดิมใหแกผูประกอบการ จากขอมูล เดือนธันวาคม ค.ศ.2021 เมียนมามียาแผนดั้งเดิม
ที่ขึ้นทะเบียนแลว จํานวน 15,297 ตํารับ และผูประกอบการที่ไดรับใบอนุญาตผลิต จํานวน 3,494 ราย
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การพัฒนาสวนสมุนไพร (Herbal Garden) ปจจุบัน เมียนมามีสวนสมุนไพรทั่วประเทศ 9 แหง โดยมีการ
เพาะปลูกตนไมหายากจํานวน 11,324 ตน จากพืช 419 ชนิด และตนไมที่ไมผลัดใบและตนไมที่ออกดอกจํานวน
2,900 ตน จากพืช 24 ชนิด
การวิจัยและพัฒนา มีหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพยาแผนดั้งเดิมเพื่อการขึ้นทะเบียน และการวิจัยยา
แผนดั้งเดิมและพืชสมุนไพร
การตีพิมพเอกสาร/ตําราวิชาการ เชน Myanmar Traditional Medicine
National Formularies, Collection of Commonly Used Herbal Plants,
Medicinal Plants of Myanmar, Myanmar Herbal Pharmacopeia (Vol.1-2)
เปนตน
การพัฒนาบุคลากร
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ก า ร แ พ ท ย ดั้ ง เ ดิ ม ( University of Traditional
Medicine) เปน สถาบัน การศึกษาหลักในการพัฒ นาแพทยแผนดั้งเดิมของ
เมียนมา ตั้งอยู ณ เมืองมัณฑะเลย ปจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีและโท ดังนี้
• Bachelor of Myanmar Traditional Medicine (B.M.T.M.)
ภาคปกติ มีผูสําเร็จการศึกษาแลวจํานวน 1,536 คน
• Bachelor of Myanmar Traditional Medicine (B.M.T.M.)
หลักสูตรตอเนื่อง มีผูสําเร็จการศึกษาแลวจํานวน 180 คน
• Master of Myanmar Traditional Medicine (M.M.T.M.)
มีผูสําเร็จการศึกษาแลวจํานวน 87 คน
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
• การประกาศใชพรบ.การแพทยพื้นบาน (The Myanmar Indigenous Medicine Act) ในปค.ศ.1953
และถูกแทนที่โดย Traditional Medicine Council Law ในปค.ศ.2000
• การประกาศใชกฎหมายยาแผนดั้งเดิม (Traditional Drug Law) ในปค.ศ.1996
• การจัดตั้งสมาคมแพทยแผนดั้งเดิมเมียนมา (Myanmar Traditional Medicine Practitioners
Association) .ในปค.ศ.2002 โดยในปค.ศ.2019 มีสมาชิกจํานวน 4,606 คน
บทบาทการแพทยดั้งเดิมในสถานการณโควิด-19
เมียนมาประสบปญหาการแพรระบาดของโควิด-19 เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึ่งเปนสิ่งทา
ทายอยางมากสําหรับเมียนมา เนื่องจากขาดแคลนยา บุคลากร และเวชภัณฑ อยางไรก็ดี ถือเปนโอกาสของ
การแพทยดั้งเดิมในการแสดงศักยภาพรวมกับการแพทยแผนปจจุบัน โดยกรมการแพทยดั้งเดิมไดเริ่มวิจัยตํารับยา
แผนดั้งเดิมในการรักษาและปองกันโควิด-19 และพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการรักษาโควิด-19
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สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
บริการสุขภาพในประเทศเนปาล
ในประเทศเนปาลมีกฎหมายเกี่ยวกับ "บริการสุขภาพ "เพื่อบริการ ชดเชย สงเสริม วินิจฉัย บําบัดรักษา
ฟนฟู บรรเทาทุกข ดวยการรักษาสมัยใหม อายุรเวท โฮมีโอพาธี อูนานิ ธรรมชาติบําบัด การฝงเข็ม ระบบการ
รักษาโซวาริกปา (อัมีช)และบริการสุขภาพทางเลือกอื่นที่ไดรับการรับรอง รวมทั้งยังระบุดวยวาพลเมืองทุกคนมี
สิทธิที่จะไดรับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย
บริการสุขภาพในประเทศเนปาลเปนระบบการแพทยในลักษณะคูขนานกัน ประกอบดวย ระบบ คือ 2
ระบบการแพทยสมัยใหม และระบบอายุรเวทและการแพทยทางเลือก อีกทั้งอายุรเวทเปนระบบการแพทยโบราณ
และเป น ชนพื้น เมื องของเนปาลที่ มีร ากฐานที่ลึกล้ํา แหลงที่มาของยาอายุร เวท ไดแก สมุน ไพร แรธ าตุ และ
ผลิตภัณฑจากสัตว ระบบทํางานโดยใชมาตรการงายๆ ในการรักษา ควบคูไปกับการสงเสริม การปองกัน การรักษา
และการฟนฟูสุขภาพของประชาชน
ระบบข อ มู ล ในประเทศเนปาลใช ร ะบบ Health
Management Information System (HMIS) แล ะ Logistic
Management Information System (LMIS) เปนระบบขอมูล
หลั ก โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ ง นี้ ข อ มู ล อายุ ร เวทมี ร ะบบ
บันทึกแยกตางหาก และในปงบประมาณที่แลวสถานพยาบาล
อายุรเวทของรัฐบาลมีผูรับบริการกวา ลานคน 1.3
กรมอายุรเวทและการแพทยทางเลือก )Department of Ayurveda and Alternative Medicine: DoAA) และ
กรมอายุรเวทภายใตกระทรวงสาธารณสุขและประชาชน) Ministry of Health & Population: MoHP) มีหนาที่
กําหนดนโยบายและแนวทางสําหรับอายุรเวทและระบบการแพทยแผนโบราณอื่น ๆ อีกทั้ง
กรมอายุรเวทและการแพทยทางเลือก มีหนาที่บริหารจัดการการใหบริการดานอายุรเวทและ
การแพทยทางเลือกเปนหลัก และสงเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีผานสิ่งอํานวยความสะดวกใน
เครือขายทั่วประเทศ และรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรม จัดการขอมูล กํากับดูแล ติดตาม
และประเมินผลอายุรเวทและแผนการบริการ ทั้งนี้หนวยงานที่ใหบริการมี ระดับ ไดแก 3
ระดับกลาง ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น
• ระดับกลาง ประกอบดวย แผนกอายุรเวทและการแพทยทางเลือก, สภาการแพทยอายุรเวทเนปาล
(Nepal Ayurveda Medical Council: NAMC), โรงพยาบาลอายุรเวทกลางนารเดวี, โรงพยาบาลปศุ
ปาติ โฮมีโอพาธีและยูนานิ, อายุรเวทแหงชาติ ปญจกรรมและศูนยโยคะ, พุทธนิลกัณฐะ และศูนยวิจัย
และฝกอบรมอายุรเวทแหงชาติ
• ระดับจังหวัด ประกอบดวย แผนกอายุรเวทและการแพทยทางเลือกของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และกรมอนามัยประจําจังหวัด, โรงพยาบาลอายุรเวท และศูนยสุขภาพอายุรเวทอําเภอ 61 แหง
• ระดับทองถิ่น ประกอบดวย อายุรเวทอัศดาลยา แหง 305 และศูนยความเปนอยูที่ดีของประชาชน 300 แหง
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คําสั่งและนโยบายสุขภาพ
ปจจุบันประเทศเนปาลมีนโยบายการใชสมุนไพรที่มีอยูการ ,พัฒนาระบบอายุรเวทและการแพทย แผน
โบราณอื่น ๆ และแยกนโยบายสงเสริมอายุรเวทและระบบการแพทยดั้งเดิม อีกทั้งมีแผนยุทธศาสตรป 5 ในการ
สงเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีผานสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขภาพและชุมชน และมีกฎหมายรับรองอายุรเวทและ
การแพทยทางเลือกรวมอยูในพลเมือง – ตามรัฐธรรมนูญของประเทศเนปาล) "แพ็คเกจบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน"
(ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจาย
แนวทางยุทธศาสตรที่สําคัญในอายุรเวท
แนวทางยุทธศาสตรที่สําคัญในอายุรเวทมี ดาน ได 3แก รักษา สงเสริม และปองกัน
• การรักษา ประกอบดวย ระบบผูปวยนอก ผูปวยใน จําหนายยาโดยไมมีคาใชจาย ปญจกรรมะ การขับ
พิษ 5 ทาง ไดแก การขับเหงื่อ การสวนลางทวาร การทําใหอาเจียน การสวนลางจมูก และการเอาเลือด
พิษออก และนัตถุยา
• การสงเสริม ประกอบดวย โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โยคะระดับชุมชน โครงการสุขศึกษาโรงเรียน
อายุรเวท และแคมเปญ “สุขภาพของฉัน ความรับผิดชอบของฉัน”
• การปองกัน ประกอบดวย ประชาสัมพันธคลินิกโรคไมติดตอ คายสุขภาพโดยไมมีคาใชจาย มอบยาให
แมที่ใหนมบุตร
ความสําเร็จและการริเริ่มที่สําคัญ
เนปาลมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางจากกรมอายุรเวทเปลี่ยนเปนกรมอายุรเวทและการแพทยทางเลื อก
และรวม Homeopathy, Naturopathy และ Sowa Rigpa เปนยาทางเลือก และมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศใน
ปญจกรรม ณ พุทธนิลกัณฐะ กาฐมาณฑุ จากหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้มีการแนะนําอายุรเวทใหเปนวิชาเลือกใน
การศึกษาตามอัธยาศัยได
เนปาลได มี ก ารจั ด โปรแกรมบริ ห ารจั ด การวิ ถี ชี วิ ต เพื่ อ สุ ข ภาพ (Nagarikaarogya Karyakram)
ณ จุ ด บริ ก ารระดั บ จั ง หวั ด และดํ า เนิ น การระบบจั ด การข อ มู ล สุ ข ภาพอายุ ร เวท ) Ayurveda Health
Management Information System: AHMIS) อีกทั้งพัฒนาโปรโตคอลอายุรเวทและการแพทยทางเลือกสําหรับ
การจัดการโควิด-19 และใหบริการผานสถาบันสุขภาพอายุรเวท รวมถึงการประเมินทางคลินิกสําหรับอายุรเวทใน
การจัดการผูปวย covid-19 โดย สภาวิจัยสุขภาพเนปาล
ยาที่สําคัญ
กรมอายุรเวชและการแพทยทางเลือกไดประกาศยาอายุรเวทที่จําเปน ชนิด 23ซึ่งมีอยูในสถาบันสุขภาพ
อายุรเวททุกแหงตลอดทั้งป และมีนโยบายยาโดยรวมการผลิต การออกใบอนุญาต การควบคุมคุณภาพ ฯลฯ รวมถึง)
อายุรเวท ชีวจิต และอูนานิ (ควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการยาระดับประเทศ อีกทั้งในประเทศเนปาลมี Singh
Durbar Vaidhyakhana (SDVKVS) เปนหนวยการผลิตยาอายุรเวทของรัฐบาลซึ่งผลิตสิทธิบัตร 35 รายการ และ
ยาอายุรเวทตนตํารับมากกวา 60 รายการ รวมถึงมีการจดทะเบียนบริษัทยาอายุรเวทเอกชนมากกวา 80 แหง
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บทสรุป

ประเทศเนปาลใชระบบระบบการแพทยในลักษณะคูขนานกัน ประกอบดวย ระบบการแพทยสมัยใหม
และระบบอายุร เวทและการแพทย ทางเลื อก ซึ่งกํากับดู แลโดย กรมอายุรเวทและการแพทยทางเลื อก อีกทั้ ง
ประเทศเนปาลมีนโยบายและแผนยุทธศาสตร ป 5 ที่สงเสริมการพัฒนาอายุรเวทและระบบการแพทยดั้งเดิม โดย
แนวทางยุทธศาสตรที่สําคัญมี ดาน ไดแก รักษา สงเสริม และปองกัน 3 ถึงแมวาประเทศเนปาลมีอายุรเวทและ
การแพทยทางเลือก ซึ่งเปนที่ยอมรับจากประชาชนแตก็มีประเด็นสําคัญที่ตองแกไข เชน การขึ้นทะเบียนหมอพื้นบาน,
เอกสารความรูการแพทยแผนโบราณ, การคุมครองทรัพยสินทางปญญา, การแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน
เนปาลกระตือรือรนที่จะเรียนรู ทํางาน และแบงปนประสบการณกับทั้งในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และกับ
ทุกประเทศสมาชิกของ BIMSTEC เพื่อเสริมสรางการแพทยดั้งเดิม

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
ระบบการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริมในประเทศศรีลังกา
ระบบการแพทยดั้งเดิม ประกอบดวย
• อายุรเวท
• สิทธา
• อูนานิ
• Desheeya Chikitsa (เฮลา เวดากามะ)
ระบบการแพทยเสริม ประกอบดวย
• โฮมีโอพาธีย
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ในปจจุบันของประเทศศรีลังกา
ในประเทศศรีลังกายืนยันผูปวยรายแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ปจจุบันมีจํานวนผูปวย 593,725 ราย
มีจํานวนผูเสียชีวิต 15,163 ราย มีอัตราการเสี ยชีวิตเท ากับ 2.55 % และมีอัตราการรักษาหายเท ากับ 95.52 %
การแพรระบาดของโควิด-19 ในประเทศศรีลังกาสงผลใหเกิดวิกฤตดานสาธารณสุข, สังคม และเศรษฐกิจอยางรุนแรง
การสนับสนุนการแพทยดั้งเดิมในการรับมือกับการแพรระบาดของโควิด-19
ในเดือนมกราคม 2564 ประเทศศรีลังกามีการจัดตั้งคณะกรรมการ
การแพทย แ ผนโบราณแห ง ชาติ เ พื่ อ รั บ มื อ กั บ โรคโควิ ด -19 ประกอบด ว ย
ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอายุรเวท 14 คน และแพทยอายุรเวทผูเชี่ยวชาญ
อี ก ทั้ ง มี ก ารกํ า หนดมาตรการจั ด การและป อ งกั น การแพร ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 และแนะนําแนวทางที่ครอบคลุมสําหรับการรักษาโรคโควิด-19
ดานการปองกันประเทศศรีลังกามีการรณรงคระดับชาติเพื่อสงเสริม
มาตรการป องกั น อี กทั้ งมี การแจกจ า ยเครื่องดื่มเสริมสรางภูมิคุมกันใหกับ
ประชาชน รวมทั้งเผยแพรคูมือการใชการแพทยดั้งเดิมในการดูแลและปองกัน
โควิด-19 และใหบริการขอมูลเกี่ยวกับการแพทยดั้งเดิมผานทางโซเชียลมีเดีย
ดานการดูแลรักษาประเทศศรีลังกาเริ่มมีการใชการแพทยดั้งเดิมรวมกับการแพทยแผนปจจุบันในการดูแล
ผูปวยโควิด-19 ที่ไมมีอาการ และมีการจัดตั้งศูนยดูแลผูปวย Post-Covid ในโรงพยาบาลการแพทยดั้งเดิม
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พัฒนาการของการแพทยดั้งเดิมในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19
ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ที่ผานมาการแพทยดั้งเดิมมีบทบาทอยางยิ่งสงผลใหเกิดการ
พัฒนาในหลายดาน ไดแก
• ใหบริการอยางตอเนื่องในโรงพยาบาลและรานขายยาในชวงล็อกดาวน
• สงยาใหกับผูปวยทางไปรษณีย
• กิจกรรมการศึกษาดานการแพทยดั้งเดิมผานแพลตฟอรมออนไลน
• มีการจัดทํา Traditional Medicine Community Health National Plan
• จัดตั้ง 500 Harithaki Green City Medicinal Forest Gardens
• ริเริ่มโครงการพัฒนาและอนุรักษพืชสมุนไพร Suwa Dharani
บทสรุป

ประเทศศรีลังกามีการจัดการกับสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ดวยการแพทยดั้งเดิมโดยไดรับ
การสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในดานการบริการ การศึกษา วิจัย และอื่น ๆ
นอกจากนี้ประเทศศรีลังกามีการวางแผนสําหรับกิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือ BIMSTEC เพื่อแบงปนขอมูล
และประสบการณในดานวิชาการ การฝกอบรม และการวิจัยรวมกับประเทศสมาชิก

ราชอาณาจักรภูฏาน
สถานการณในภาพรวม

ภู ฏ านเป น ประเทศขนาดเล็ ก มี ป ระชากรประมาณ
700,000 คน ถูกขนาบดวยประเทศขนาดใหญสองประเทศ คือ
จีน (ทางเหนือ) และอิน เดีย (ทางใต) ซึ่งทั้งสองประเทศตางมี
ระบบการแพทย ดั้ ง เดิ ม ที่ มี ป ระวั ติ ย าวนาน ในส ว นภู ฏ านมี
การแพทยดั้งเดิมเปนของตนเองซึ่งเรียกวา “Sowa Rigpa” โดย
บริ ก ารทางการแพทย ดั้ ง เดิ ม จะอยู ใ นโรงพยาบาลการแพทย
ดั้ ง เดิ ม แห ง ชาติ (National Traditional Medicine Hospital)
ซึ่งตั้ งอยู ณ นครทิ มพู (Thimphu) เมื องหลวงของภู ฏ าน และ
หน ว ยบริ ก ารการแพทย ดั้ ง เดิ ม จํ า นวน 79 แห ง ทั่ ว ประเทศ
นอกจากนี้ จากแบบสํารวจลาสุดพบวาประชากรรอยละ 30 ของภูฏานเลือกใชการแพทยดั้งเดิมในการดูแลสุขภาพ
อยางไรก็ดี เนื่องดวยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทําใหผูรับบริการดานการแพทยดั้งเดิมในป ค.ศ.2020
มีจํานวนลดลง เมื่อเทียบกับผูรับบริการในปค.ศ.2019
ระบบการใหบริการการแพทยดั้งเดิม
บริการการแพทยดั้งเดิมภายในโรงพยาบาลและหนวยบริการ มีรูปแบบบริการ 5 รูปแบบ ดังนี้
1. Routine เชน การแพทยดั้งเดิมเพื่อการสงเสริมสุขภาพ การวิเคราะหปสสาวะ การดูแลผูสูงอายุ และ Outreach clinic
2. Non-Invasive เชน การอบไอน้ํา การอาบน้ําสมุนไพร การประคบดวยสมุนไพร การประคบดวยเกลือ การหยดน้ํา
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3. Invasive เชน การฝงเข็มเงินและทอง การผาหลอดเลือดดํา
(venesection) การลนยาโดยตรงและโดยออม (direct and indirect
moxibustion) การครอบแกวแบบแหงและแบบเปยก การฝงเข็ม การ
ประคบรอนดวยน้ํามัน เปนตน
4. Lay Nga เชน laxative therapy การอาเจียน การลางจมูก
การสวนทวารดวยวิธีตาง ๆ Oleation
5. Spiritual and Wellness เชน zhiney (การเคลื่อนไหว
รางกายคลายโยคะ) luezhong และการใหคําปรึกษาปญหาทางจิต
บทบาทการแพทยดั้งเดิมในสถานการณโควิด-19
ในชวงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ทําใหการใหบริการดานการแพทยดั้งเดิมนอยลง เนื่องจากตองปฏิบัติ
ตามมาตรการรั กษาระยะห า ง อย า งไรก็ ดี มีการใหบ ริการ zhiney (การเคลื่ อนไหวร างกายคล ายโยคะ) และ
luezhong ใหแกดานหนา การกระจายยาสมุนไพรใหแตละพื้นที่ และบริการอื่น ๆ ที่สามารถรักษาระยะหางได
นอกจากนี้ ยังเกิดบริการใหมขึ้น 2 บริการ คือ khenglum (การประคบจิงจูฉาย (Mugwort)) และการประคบเย็น
ในสวนบุคลากรดานการแพทยดั้งเดิมไดเขาไปมีสวนรวมกับสหวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งในการคัดกรอง การอํานวยความ
สะดวกในการฉีดวัคซีน และรวมเปนดานหนา

