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รายงานผลการเขารวมประชุมหารือความรวมมือและแลกเปล่ียนความรู กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ระหวางวันท่ี 14 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศญ่ีปุน 

**************************** 
คณะผูเขารวมประชุมหารือความรวมมือและแลกเปล่ียนความรู 
1. ดร.ภญ.สุภัททรา  รังสิมาการ (หัวหนาคณะ)  เภสัชกรชํานาญการ/หัวหนากลุมงานตรวจประเมิน

มาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร สถาบันการแพทยแผนไทย  
2. นางสาวเบญจมา บุญเติม   นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน  
3. ภญ.นิตาภา อินชัย     เภสัชกรปฏิบัติการ สถาบันการแพทยแผนไทย 
4. ดร.ภก.คณิต  สุวรรณบริรักษ    ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร 
5. ผศ.ดร.ภญ.อําไพ  พฤติวรพงศกุล   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
6. ผศ.ดร.ภก.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร การ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กระบวนการผลิตยาสมุนไพรระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 

2.  เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการแพทยดั้งเดิมในระบบบริการสุขภาพของประเทศญี่ปุนท่ีมี

การผสมผสานกับการแพทยแผนปจจุบันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 

ผลการเขารวมประชุมหารือความรวมมือและแลกเปล่ียนความรู  
1. การประชุมหารือและแลกเปล่ียนความรู ณ Division of Pharmacognosy, Phytochemistry and 

Narcotics (DPPN), National Institute of Health Sciences (NIHS)  

Dr. Yukihiro Goda, Deputy Director-General of NIHS และเปนอดีตหัวหนาแผนก DPPN ให
เกียรติตอนรับคณะผูแทนไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับภารกิจงานตาง ๆ ของสถาบัน โดยมี Dr. Takashi 
Hakamatsuka หัวหนาแผนก DPNN เปนผูบรรยายแนะนําการทํางานและภาพรวมของ NIHS และ DPPN 
สรุปดังนี้ 

National Institute of Health Sciences (NIHS) เปนสถาบันวิจัยระดับชาติท่ีดําเนินงานดาน
หองปฏิบัติการเพ่ือการควบคุมยา ซ่ึงเกาแกท่ีสุดในญี่ปุน กอตั้งในปค.ศ. 1874 ภายใตกระทรวงสาธารณสุข 
แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare) ทําหนาท่ีทดสอบ วิจัยและศึกษาถึง
ความเหมาะสมของการประเมินคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเภสัชภัณฑ ผลิตภัณฑอาหาร 
และสารเคมีท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ซ่ึงภายใน NIHS ประกอบดวยแผนกตาง ๆ มากกวา 20 แผนก มี
เจาหนาท่ีประมาณ 350 คน โดยเปนนักวิจัย 171 คน คิดเปนรอยละ 48.9 ของจํานวนเจาหนาท่ีท้ังหมด 

หนวยงานในประเทศญี่ปุนท่ีมีบทบาทในการกําหนดระเบียบและบังคับใชระเบียบท่ีเก่ียวของกับเภสัช
ภัณฑ ผลิตภัณฑทางการแพทย และผลิตภัณฑทางการแพทยอ่ืน มีดังนี้  

1) Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW)  
- กําหนดภาพรวมเชิงนโยบาย  
- กําหนดกฎหมายและประกาศตาง ๆ 
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2) Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)  
- มีบทบาทในการใหคําปรึกษา ทบทวน ประเมินการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ตรวจสอบ และเฝา

ระวังผลิตภัณฑหลังไดรับการอนุญาต 
- รวบรวมและจัดทําขอมูลอาการไมพึงประสงคตาง ๆ และมีงานดานการบรรเทาอาการไมพึง

ประสงคท่ีเกิดข้ึนจากการใชผลิตภัณฑ 
- พัฒนารางระเบียบ ขอกําหนด แนวทางและมาตรฐานท่ีเก่ียวของ รวมถึง Japanese 

Pharmacopoeia  
3) National Institute of Health Sciences (NIHS) 

- พัฒนาและจัดทํามาตรฐานของวิธีการวิเคราะหและทดสอบตาง ๆ 
- พัฒนารางแนวทางท่ีเปนขอมูลทางเทคนิคสําหรับการทดสอบคุณภาพและการวิจัยท่ีไมใช

ทางคลินิก 
- ทดสอบสิ่งปนเปอนในผลิตภัณฑ และ/หรือ ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในทองตลอดในฐานะ 

Official Medicines Control Laboratory (OMCL) 
4) Japan Agency Medical Research and Development (AMED) 

- ทําหนาท่ีใหทุนและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาดานยา 
 
หนวยงาน DPPN ของ NIHS ประกอบดวย 3 ฝาย ไดแก  
ฝายท่ี 1 วัตถุดิบเพ่ือใชในยาสมุนไพร (Materials for natural medicines)  
ฝายท่ี 2 ผลิตภัณฑยาสมุนไพรและยาปลอม (Products of natural medicines and counterfeit)  
โดยฝายท่ี 1 และ 2 มีพันธกิจสําคัญในการทดสอบและวิจัยวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑยาตํารับ

สมุนไพร เพ่ือประกันคุณภาพและความปลอดภัยของยาจากสมุนไพร เชน 
- จัดทํามาตรฐานยาสมุนไพรใน Japanese Pharmacopoeia 
- วางแผนการจัดทํามาตรฐานหรือแนวทางในการพัฒนายาสมุนไพร 
- ประเมินคุณภาพยาสมุนไพร และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 
- ศึกษาวิจัยเพ่ือกําหนดการแบงกลุมผลิตภัณฑท่ีเปนไดท้ังยาและอาหารใหชัดเจน 
- การประกันคุณภาพของยาสมุนไพรใหสอดคลองกับระดับนานาชาติ 
ฝายท่ี 3 สารเสพติดและสารออกฤทธิ์ผิดกฎหมาย (narcotics and illegal drugs) มีพันธกิจในการ

ทดสอบและวิจัยสิ่งเสพติดและยาผิดกฎหมาย เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดอันตรายตอสุขภาพ  
- ทดสอบสิ่งเสพติดสําหรับนํามาใชในทางการแพทย 
- ทดสอบและตรวจสอบสิ่งเสพติดผิดกฎหมาย สําหรับนํามาควบคุมทางกฎหมาย 
- ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสิ่งเสพติดและสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือประเมินอันตรายท่ีจะเกิดกับ

สุขภาพ 
- ตรวจสอบยาท่ีไมไดข้ึนทะเบียนเพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับสุขภาพ 
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ตัวอยางภารกิจงานวิจัยของ DPPN สําหรับนํามาใชในการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมี
จําหนายในประเทศญี่ปุน 
    1) DNA authentication and purity test of Saposhnikovia root and rhizome โดย Dr. 
Takuro Maruyama 

1.1 ใชเทคนิค DNA sequencing analysis โดยการตรวจเอกลักษณ DNA สําหรับพิสูจน 
Saposhnikovia root (Saposhnikovia divaricata) ท่ีพบในพ้ืนท่ี Shaangxi และตรวจการปลอมปนจาก 
Peucedanum ledebourielloides ซ่ึงมีการกระจายพันธุอยูในพ้ืนท่ี Shaangxi เชนเดียวกัน  

1.2 การพัฒนาวิธีการตรวจความบริสุทธิ์ (purity testing) ของ Saposhnikovia root ดวยเทคนิค 
TLC analysis เพ่ือตรวจสอบองคประกอบทางเคมี โดยพบวาสมุนไพรท่ีปนปลอมดวย P. ledebourielloides 
จะมีสาร xanthalin ซ่ึงจะไมพบใน S. divaricata วิธีการนี้จึงสามารถตรวจสอบวัตถุดิบสมุนไพร 
Saposhnikovia root และ P. ledebourielloides ได 

1.3 การพัฒนาการตรวจความบริสุทธิ์โดยใชเทคนิค LC/MS analysis โดยตรวจ metabolome ของ
ตัวอยาง Saposhnikovia root และ P. ledebourielloides หลาย ๆ แหลง และเปรียบเทียบขอมูลโดยใช 
Partial Least Squares Method- Discriminant Analysis (PLS-DA) จากขอมูลพบวาสาร 4'-O-ß-
glucosyl-5-methylvisamminol เปนสารท่ีใชเปน marker ของสมุนไพร Saposhnikovia root  สวนสาร 
xanthalin เปนสารท่ีใชเปน marker ของสมุนไพร P. ledebourielloides และสามารถนําเทคนิคนี้มาใช
ตรวจสอบการปลอมปนของสมุนไพร Saposhnikovia root ได  

 

2) Quality evaluation of Kwao keur containing health food โดย Dr. Takuro Maruyama 

การพัฒนาการวิเคราะหดวยเทคนิค DNA analysis รวมกับการใช LC/MS เพ่ือพิสูจนเอกลักษณของ
สมุนไพรกวาวเครือ 2 ชนิด ไดแก Pueraria candollei var. mirifica และ P. lobata ในผลิตภัณฑ
กวาวเครือท่ีจําหนายในประเทศญี่ปุน  

 
3) Risk Assessment for shatavari products โดย Dr. Takuro Maruyama 

การพัฒนาการวิเคราะหดวยเทคนิค DNA analysis รวมกับการใช LC-HRMS เพ่ือพิสูจนเอกลักษณ
ของสมุนไพร Yam bean (Shatavari; Asparagus racemosus) ในผลิตภัณฑกลุมอาหารท่ีขายในประเทศ
ญี่ปุนเพ่ือตรวจสอบการปนปลอมจากสารหรือสมุนไพรชนิดอ่ืน  เนื่องจากมีรายงานวาพบสาร Asparagamine 
A ซ่ึงเปนสารกลุมแอลคาลอยดท่ีเปนพิษ  

 
4) Survey on the original species of Cynanchi Wilfordii Radix and its related crude 

drugs in the Korean and Chinese market โดย Dr. Sayaka Masada (Senior research fellow) 
เนื่องจากรากของพืช Polygonum multiflorum, Cynanchum wilfordii และ C. auriculatum มี

ลักษณะทางกายภาพคลายกัน โดยมีรายงานพบการปนปลอมของสมุนไพรท้ังสามชนิด ซ่ึงในประเทศญี่ปุน
อนุญาตใหใชเฉพาะ P. multiflorum ในเภสัชภัณฑเทานั้น การพัฒนาการวิเคราะหและตรวจเอกลักษณ
สมุนไพรในผลิตภัณฑ โดยใชเทคนิค DNA sequence analysis และ การวิเคราะหดวย HPTLC เพ่ือตรวจสาร 
marker ของ P. multiflorum ไดแก 2,3,5,4’-tetrahydroxystilbene-2-glucoside จากการวิจัยพบวา
ผลิตภัณฑบางรายการจากประเทศเกาหลีและจีนท่ีเปน P.  multiflorum และ C. wilfordii จะมีสมุนไพร C. 
auriculatum ปนปลอมมา  
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5) Counterfeit hepatitis C Drug HARVONI® found in Japan โดย Dr. Nahoko 
Uchiyama (Section chief of products of natural medicines and counterfeit section) 

การพัฒนาวิธีวิเคราะหในการตรวจยาปลอม โดยมีรายงานการพบยาปลอมของผลิตภัณฑ HARVONI® 
ซ่ึงเปนยาสูตรผสม Sofosbuvir และ Ledipasvir ใชสําหรับรักษาไวรัสตับอักเสบซี และมีราคาแพง เม่ือตรวจ
วิเคราะหโดยใช HR-LC-MS และ NMR พบวายาปลอมของ HARVONI® แบงเปน 3 กลุมไดแก SOVALDI® 
(ยาเดี่ยว Sofosbuvir), vitamin supplement และสารสกัดตํารับยา Kampo สูตร Shoseiryuto ท้ังนี้มี
ขอแนะนําใหบริษัทเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรรจุผลิตภัณฑ HARVONI® เพ่ือใหตรวจสอบเบื้องตนไดงายข้ึน 
งานวิจัยนี้มีผลใหสถาบัน NIHS มีภารกิจของงานท่ีขยายวงกวางไปสูการสํารวจและเฝาระวังยาปลอมมากข้ึน 

 
6) An overview of the recent emergence of new psychoactive substances (NPS) and  

their legal status in Japan โดย Dr. Ruki Kikura-Hanajiri (section chief of narcotic section) 
กฎหมายของประเทศญ่ีปุนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ไดแก The Stimulants Control Law (for 

methamphetamine และ amphetamine), The Narcotics and Psychotropics Control Law, The 
Cannabis Control Law และ The Opium Law ท้ังนี้ ตามกฎหมาย The Pharmaceutical and Medical 
Device Act 2014 ไดประกาศสารเสพติดท่ีหามใชเปนกลุม Non-approved or unauthorized 
pharmaceuticals โดยข้ันตอมาคือประกาศใหเปน designated substances เพ่ือควบคุมการจําหนาย และ
หากพิสูจนไดวาเปนอันตรายตอสุขภาพจะถูกประกาศใหเปนสารเสพติด (narcotics) เพ่ือกําหนดใหเปนสาร
หามจําหนาย หามครอบครอง และหามนําไปใช ในป ค.ศ. 2019 มีสารท่ีถูกประกาศใหเปน designated 
substances รวมจํานวน 2,378 ชนิด เปนพืช 2 ชนิด ไดแก Salvia divinorum (มี salvinorin A) และ 
Mitragyna speciosa (มี mitragynine และ/หรือ 7-hydroxymitragynine)  

ทางสถาบัน NIHS มีพันธกิจในการวิจัยเพ่ือเตรียมขอมูลเชิงวิทยาศาสตรรวมตั้งแตระบาดวิทยา ฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยา และการวิเคราะหทดสอบตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสารเสพติดกลุม NPS (New Psychoactive 
Substances) ดังแสดงในภาพ 

 

 
 

แผนภาพการจัดการตอสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ตอจิตประสาทของประเทศญี่ปุน 
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Prof.Dr.Komatsu บรรยาย
ภาพรวมแกคณะ 

   

 

 

 
การบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประเด็นปญหาและการแกไขปญหา 
ดานการกําหนดมาตรฐานและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร ณ DPPN, NIHS 

 
 

2. การประชุมหารือ แลกเปล่ียนความรู และศึกษาดูงาน ณ  University of Toyama 
2.1 การประชุมหารือและแลกเปล่ียนความรูกับผูบริหาร Institute of Natural Medicine, 

University of Toyama และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

Prof. Dr. Katsuko Komatsu, Director, Institute of Natural 

Medicine และอาจารยประจําแผนกเภสัชเวท (Division of 

Pharmacognosy), Department of Medicinal Resources ไดบรรยาย

ภาพรวมของเมืองโทยามะและมหาวิทยาลัยโทยามะ รวมถึงบทบาทหนาท่ี

ของ Institute of Natural Medicine แกคณะผูแทนไทย ดังนี้ 

• โทยามะเปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงดานยาและสมุนไพรตั้งแตสมัยเอโดะ 

มีระบบนําสงยาในครัวเรือนท่ีเรียกวา “Sen’you-Kouri” ซ่ึงหมายถึง ลูกคา

สามารถใชยากอนเม่ือจําเปน และชําระเงินในภายหลังได โดยระบบการนําสง

ยาในครัวเรือนนี้ไดถูกพัฒนามาโดยตลอดตั้งแต 300 ปกอน และยังคงมี

บทบาทสําคัญในการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานของประชาชนชาวญี่ปุนจนปจจุบัน  

• มหาวิทยาลัยโทยามะ (University of Toyama) เกิดจากการรวมมหาวิทยาลัยแหงชาติ 2 แหง

และวิทยาลัยแหงชาติ 1 แหงเขาดวยกันเม่ือป ค.ศ.2005 โดยมีวิทยาเขตอยู 3 วิทยาเขต คือ Takaoka 

Campus, Sugitani Campus และ Gofuku Campus ซ่ึงคณะท่ีเก่ียวของกับแพทยและเภสัชกรรม เชน 

Institute of Natural Medicine จะตั้งอยูในวิทยาเขต Sugitani  
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• พันธกิจหลักของ Institute of Natural Medicine คือ 

- คุมครองอนุรักษทรัพยากรทางการแพทย  

- ผสมผสานการแพทยแผนตะวันออก (การแพทยดั้งเดิม) และการแพทยแผนตะวันตก 

(แผนปจจุบัน) เขาดวยกัน 

- จัดตั้งระบบการวินิจฉัยโรคและการรักษาตามหลักวิทยาศาสตรในยาแคมโป (Kampo 

Medicine)  

- จัดตั้งศูนยขอมูลและเผยแพรความรูดาน Natural Medicine 

- สงเสริมการวิจัยดานการแพทยดั้งเดิม  

• หนวยงานภายใน Institute of Natural Medicine ประกอบดวย  

- Department of Medicinal Resources ประกอบดวย 2 แผนก คือ Pharmacognosy 

และ Natural Products 

- Department of Bioscience ประกอบดวย 5 แผนก คือ Pathogenic Biochemistry, 

Gastrointestinal Pathophysiology, Neuromedical Science, Medicinal 

Pharmacology, Nutritional Biochemistry 

- Department of Clinical Sciences ประกอบดวย 1 แผนก คือ Kampo Diagnostics 

- Department of Translational Research ประกอบดวย 3 แผนก คือ Kampo 

Translational Research, Natural Drug Discovery, Chemo-Bioinformatics  

- Research Center for Ethnomedicine ประกอบดวย 2 แผนกคือ International 

Cooperative Research และ Museum of Materia Medica 

Institute of Natural Medicine มีฐานขอมูลเก่ียวกับ Natural Medicine ชื่อวา 
WAKANYAKU ซ่ึงรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเครื่องยาและตํารับยาแคมโป และขอมูล
งานวิจัยทางเคมีและชีวภาพ เชน ขอมูล gene sequence, LC-MS รวมถึง สารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ เปนตน 
เว็บไซด http://wakankensaku.inm.u-toyama.ac.jp/index_en.html  

 

  
 

 การบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมกับคณะอาจารยมหาวิทยาลัย Toyama 
 

http://wakankensaku.inm.u-toyama.ac.jp/index_en.html
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2.2 การแลกเปล่ียนความรูเรื่อง WHO Collaborating Center for Traditional Medicine:  
(WHOCCTM) โดย Prof. Yutaka Shimada, Department of Japanese Oriental Medicine 
(DJOM), Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences, Faculty of 
Medicine  

Prof. Dr. Yutaka Shimada ไดรวมแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณการเปนศูนยประสานงาน
การแพทยด้ังเดิมองคการอนามัยโลก (WHO Collaborating Center for Traditional Medicine: WHOCCTM) 
เนื่องจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของสถานการแพทย
แผนไทยประยุกต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเพ่ิงไดรับการแตงตั้งใหเปน 
WHOCCTM แหงแรกในประเทศไทยเม่ือป ค.ศ. 2018  และ DJOM ถือเปน 1 ใน 2 ของ WHOCCTM ใน
ประเทศญ่ีปุน (อีกหนึ่งแหงคือ Kitasato University Hospital, Tokyo) และมีประสบการณการเปน 
WHOCCTM มายาวนานนับ 30 ป ตั้งแต ค.ศ.1988  

ผูแทนกรมไดสอบถามถึงการดําเนินงานท่ีผานมาและปญหาอุปสรรค ซ่ึง Prof. Dr. Yutaka Shimada 
ใหความเห็นวาการเปน WHOCCTM แมวามีคาใชจายและใชบุคลากรจํานวนมาก แตถือวาคุมคาและมี
ประโยชนตองานวิชาการของประเทศ ท่ีผานมา DJOM ในฐานะ WHOCCTM ไดดําเนินกิจกรรมตามขอตกลง
ทางวิชาการกับองคการอนามัยโลกมาโดยตลอด โดยชวงป ค.ศ. 2018-2019 DJOM มุงเนนเรื่องความ
ปลอดภัยของผูปวยท่ีใชยาแผนดั้งเดิม การแพทยดั้งเดิมท่ีมีหลักฐานเชิงประจักษ การเผยแพรขอมูลเรื่องความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพของยาแคมโปและยาแผนดั้งเดิมอ่ืน ๆ ท่ีมีงานวิจัยผานฐานขอมูล WAKANYAKU 
และการควบคุมและประเมินอัตราเกิดโรคและบริการดานการแพทยดั้งเดิม  ซ่ึง DJOM ยินดีใหการสนับสนุน
และใหคําแนะนําแกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในการดําเนินกิจกรรมตามขอตกลงกับ
องคการอนามัยโลก 

 
2.3 การแลกเปล่ียนความรูเรื่องการแพทยดั้งเดิมของญ่ีปุน (แคมโป) ณ Pharmacy Department,  

Toyama University Hospital 
คณะไดเขาเยี่ยมชมหองยา Kampo สําหรับผูปวยนอกและผูปวยในของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

Toyama สําหรับผูปวยนอกมีการใหยา 2 รูปแบบ ไดแก (1) รูปแบบตํารับยา Kampo สําเร็จรูปจากบริษัทยา 
ซ่ึงผานการตมและทําใหแหงโดยใช freeze dried และ (2) ยาตํารับท่ีใชวัตถุดิบสมุนไพรแหงเพ่ือใหผูปวยตม
ดื่มเองท่ีบาน สวนผูปวยในมีการเตรียมยาในรูปแบบยาตมสําเร็จตอวันใหผูปวยตามแผนกตางๆ ท้ังนี้ วัตถุดิบ
สมุนไพรแหงท้ังหมดผานการวิเคราะหและรับรองมาตรฐานจากผูผลิตถึงปริมาณสารสําคัญและหัวขออ่ืน ๆ 
ตามท่ีกฎหมายกําหนด จะมีฉลากระบุชื่อและรายละเอียดไวท่ีซองบรรจุสมุนไพร จากนั้นสมุนไพรจะถูกเก็บใน
หองเย็นเพ่ือรักษาคุณภาพสมุนไพรกอนนํามาใชเตรียมตํารับยาตอไป  

 

   

การเยี่ยมชมหนวยงานเภสัชกรรม  
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วัตถุดิบสมุนไพร การเตรียมยาตํารับจาก

สมุนไพรแหง 
หมอตมยา Hospital formulary 

 
2.4 การประชุมหารือความรวมมือกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโทยามะ 

คณะผูแทนไทยไดเขารวมประชุมกับ Dr. Masayuki Ikeda, 
Executive Vice President, University of Toyama และคณะผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย โดย Prof. Dr. Yoshihiro Hayakawa, Division of 
Pathogenic Biochemistry, Department of Bioscience, Institute of 
Natural Medicine, University of Toyama ไดแนะนําคณะผูแทนไทย 
รวมถึงรายงานวัตถุประสงคการมาประชุมหารือความรวมมือและศึกษาดู
งานในครั้งนี้  

ดร.ภญ. สุภัททรา  รังสิมาการ หัวหนาคณะผูแทนไทยไดกลาวถึง
บทบาทของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในการพัฒนา
งานดานการแพทยแผนไทย ในสวนของการจัดทํามาตรฐานและควบคุม
คุณภาพสมุนไพรและตํารับยาแผนไทย รวมถึงความรวมมือดานการแพทย
ดั้งเดิมระหวางประเทศตาง ๆ ซ่ึง Prof. Dr. Yoshihiro Hayakawa ให
ขอมูลเพ่ิมเติมวาท้ังไทยและญ่ีปุน แมวาจะมีทฤษฎีการแพทยดั้งเดิมท่ี
ตางกัน แตท้ัง 2 ประเทศตางใหความสนใจเรื่องผลิตภัณฑธรรมชาติ
เหมือนกัน โดย Dr. Masayuki Ikeda กลาววามหาวิทยาลัยโทยามะมีความรวมมือในระดับนานาชาติกับ
หนวยงานในตางประเทศหลายแหง และมีการสงนักศึกษามาแลกเปลี่ยนท่ีโทยามะจํานวนมาก ทาง
มหาวิทยาลัยมีความยินดีหากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกสนใจพัฒนาความรวมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยโทยามะ  

 
2.5 การแลกเปล่ียนความรูเรื่องการตรวจรักษาดวยการแพทยดั้งเดิมของญ่ีปุน (แคมโป) ณ Division  

of Kampo Diagnostics, Institute of National Medicine, University of Toyama 
Prof. Dr. Naotoshi Shibahara, Professor, Division of Kampo Diagnostics ไดแลกเปลี่ยน

ความรูกับคณะผูแทนไทยเรื่องแคมโป (Kampo) โดยอธิบายวาแคมโปคือระบบการแพทยดั้งเดิมของญี่ปุนซ่ึง

ไดรับอิทธิพลมาจากประเทศจีน โดยยาและสมุนไพรจีนถูกนํามาใชในญ่ีปุนราว ๆ คริสตศตวรรษท่ี 5 

ภาพบรรยากาศการประชุม 
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จนกระท่ังกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมญ่ีปุนและมีการพัฒนาเรื่อยมา สูตรยาท่ีหมอยาแคมโปใชจะนํามา

จากหนังสือตํารับยาโบราณของจีน และปรับเปลี่ยนขนาดยาใหแตกตางจากท่ีใชในประเทศจีน  

ระบบแคมโปไดถูกใชอยางเปนทางการในประเทศญ่ีปุน เม่ือมีการฟนฟูพระราชอํานาจสมัยเมจิ (ค.ศ.

1868) และตอมา เม่ือการแพทยแผนตะวันตกแพรหลายและไดรับความนิยมในญ่ีปุน ทําใหเม่ือปค.ศ. 1945 

แคมโปเกือบจะสูญหายไปจากญ่ีปุน ตอมามีความพยายามฟนฟูระบบแคมโปข้ึนมาใหม จนกระท่ังในป ค.ศ.

1976 ระบบการแพทยแคมโปและยาแคมโปไดถูกผสมผสานเขาในระบบการดูแลสุขภาพของคนญ่ีปุนอยาง

เปนทางการ  และเม่ือแคมโปเริ่มไดรับการยอมรับจากแพทยแผนปจจุบันและประชาชนมากข้ึน สูตรยาแคมโป

ท่ีสามารถสั่งจายไดในระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลจึงเพ่ิมมากข้ึนเชนกัน ปจจุบัน แพทยสามารถสั่งจาย

เครื่องยา 241 ชนิดเพ่ือใชเปนสวนประกอบในยาตม สารสกัดยาแคมโป (Kampo formulation extracts) 

148 ชนิด และ เครื่องยาสําหรับยาเตรียม (crude drug preparation) 5 ชนิด ภายใตระบบประกันสุขภาพ

แหงชาติ  โดยผูสั่งใชยาแคมโปเปนแพทยแผนปจจุบันท่ีไดรับการอบรมเรื่องยาแคมโปมากอน ซ่ึงสามารถสั่ง

สูตรยาแคมโปควบคูไปกับยาแผนตะวันตกได ปจจุบันมีแพทยแผนปจจุบันมากกวารอยละ 80 ท่ีสั่งใชยาแคม

โปเพ่ือรักษาเพ่ือปวย นอกจากนี้ ผูปวยสามารถซ้ือยาแคมโปสําหรับรักษาอาการเจ็บปวยท่ีไมรุนแรงในรานขาย

ยาท่ัวไปได 

 
 

 
 

Prof. Dr. Naotoshi Shibahara อธิบายพ้ืนฐานการตรวจ
โรคตามการแพทยดังเดิมญี่ปุนโดยอิงจากหลักการรักษาโรคของจีน 
โดยแบงธาตุพ้ืนฐานของรางกายออกเปน 5 ธาตุ ไดแก Yin, Yang, Ki 
, Blood, Body fluids สวนการตรวจรางกายจะมีการตรวจความ
รอน-เย็นของมือและเทา ชีพจร ลิ้นและฟน กดตรวจชองทอง ดู
อาการบวมน้ําตาง ๆ การรักษาดวยยาแคมโปวาจะใชจนกวาอาการ
จะหาย ปกติใหกินวันละ 3 เวลากอนอาหาร โดยใชตอเนื่อง 1-2 
สัปดาห เม่ือหายแลวจึงหยุด แตหากใชแลวอาการไมดีข้ึน หมอจะ
เปลี่ยนสูตรยาแคมโป ซ่ึงยาแคมโปนิยมใชในกลุมผูสูงอายุมากกวา
วัยรุน นอกจากนี้ การสั่งยาสมุนไพรสําหรับสูตรยาแคมโปข้ึนอยูกับ
ระบบประกันสุขภาพ เชน โสมขาวมักถูกใชในตํารับยาท่ีมีในระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ แทนโสมแดงซ่ึงแมวาจะมีประสิทธิภาพ
มากกวาแตผูปวยไมสามารถเบิกในระบบประกันสุขภาพแหงชาติได 
ระบบการตรวจรักษาในแผนกนี้ จะไมเรียกชื่อผูปวย แตจะใชการ
เรียกหมายเลขแทน เพ่ือรักษาความเปนสวนตัวของผูปวย 

 

การบรรยายและการสาธิตการตรวจโรค 
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2.6 การศึกษาดูงาน ณ Museum of Materia Medica, Research Center for Ethnomedicine  

Assoc. Prof. Dr. Chika Mori ไดนําคณะผูแทนไทยเขาเยี่ยมชม Museum of Materia Medica ซ่ึง
เปนพิพิธภัณฑท่ีรวบรวมตัวอยางเครื่องยาท่ีใชในยาแคมโปและยาแผนจีน รวมถึงยาแผนอินเดียท่ีใชในระบบ
อายุรเวท ซ่ึงรวบรวมมาจากชาวบานในทองถ่ินตาง ๆ ตลาดพ้ืนเมือง และสถานบันการศึกษาหลายแหงท่ัวโลก 
พิพิธภัณฑแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

• สวนจัดแสดงตัวอยางวัตถุดิบท้ังจากพืชและสัตวของยาท่ีพบและใชในตํารับยาของญ่ีปุนและจีน มี
การจัดแสดงสมุนไพรตามแหลงท่ีมาบนแผนท่ีของทวีปเอเชีย 

• สวนจัดแสดงตัวอยางวัตถุดิบท้ังจากพืชและสัตวของยาท่ีพบและใชในตํารับยาของอินเดีย เนปาล 
ทิเบต และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการจัดแสดงตัวอยางสมุนไพรมากกวา 60 ชนิด ท่ี
ถูกเก็บรวบรวมจากแหลงตางเม่ือมากกวา 800 ปกอน ชื่อเรียกวา “Choso-in” ซ่ึงตัวอยางตางๆมี
แหลงท่ีมาจากสวนตางๆท่ัวเอเชีย จึงแสดงใหเห็นความพยายามของความพยายามของบรรพบุรุษ
ของประเทศญี่ปุนและรากฐานการใชสมุนไพรมายาวนาน 

• สวนเก็บรวบรวมจัดเก็บตัวอยางวัตถุดิบสมุนไพร และตัวอยางผลิตภัณฑยาสมุนไพร ท่ีมีมากกวา 
30,000 ตัวอยาง  

 Research Center for Ethnomedicine ไดจัดทําฐานขอมูลการแพทยชาติพันธุ (The Database of 
Ethno-medicines in the World: ETHMEDmmm) ข้ึน เพ่ือบันทึกตัวอยางและขอมูลทางวิทยาศาสตรของ
เครื่องยา 30,000 รายการท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ซ่ึงเปนประโยชนตอการวิจัยดานการแพทยดั้งเดิม ผูสนใจ
สามารถสืบคนขอมูลเครื่องยาไดจากเว็บไซด โดยไมมีคาใชจาย    

 

https://mmm-ethmed.wixsite.com/reven (ภาษาอังกฤษ) 

                   
 

  
 

การเยี่ยมชม Museum of Materia Medica  
 

https://mmm-ethmed.wixsite.com/reven
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2.7 การศึกษาดูงาน ณ หองปฏิบัติการตาง ๆ ของ Institute of Natural Medicine 

การศึกษาวิจัยใน Institute of Natural Medicine แบงเปนหลายสาขาวิชาซ่ึงมุงเนนการวิจัยทาง 
การแพทยด้ังเดิมและผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพ่ือใหเกิดขอมูลทางวิทยาศาสตรท้ังในระดับพรีคลินิก และ
คลินิก โดยใชเทคโนโลยีระดับสูงตาง ๆ ในการวิเคราะห และประเมินประสิทธิผล สําหรับนําขอมูลไปใชในการ
ปองกันและรักษาโรค โดยมีหองปฏิบัติการตาง ๆ ทางดานสมุนไพรและการศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพใน
สัตวทดลอง มีเครื่องมือวิเคราะหระดับสูงหลายชนิด เชน NMR, HPLC, Flow cytometer 
 

   

   

การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการตาง ๆ ของ Institute of Natural Medicine 
 
 ตัวอยางหองปฏิบัติการท่ีไดศึกษาดูงาน 

2.7.1 Division of Pharmacognosy (แนะนําหนวยงานโดย Assoc. Prof. Dr. Kazufumi Toume)  
เนนการศึกษาการพิสูจนเอกลักษณสมุนไพรแตละชนิด กําหนดคุณภาพ สวนของสมุนไพรท่ีนํามาใช รวมถึง
การขยายพันธุเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ วิเคราะหความหลากหลายของลักษณะพันธุกรรมของสมุนไพร และพัฒนา
วิธีการระบุชนิดพันธพืชดวยลักษณะทางพันธุกรรม จัดทําขอมูลสารสําคัญองคประกอบของตํารับยา Kampo 
ระบุแยกสารสําคัญองคประกอบของตํารับ และจัดทําฐานขอมูล (database) ของยาจากธรรมชาติ และมี
การศึกษาหาแหลงสมุนไพรเพ่ือใหมีความยั่งยืน 

2.7.2 Division of Natural Products Chemistry (แนะนําหนวยงานโดย Prof. Dr. Hiroyuki Morita) 
เนนการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการและรายละเอียดของการออกฤทธิ์ของสารสําคัญกับ receptor ซ่ึงเปน
โปรตีน โดยใชวิธีการวิเคราะห crystal complex ดวยเทคนิค NMR นอกจากนี้ยังศึกษาถึงกระบวนการ
สังเคราะหสารสําคัญของสมุนไพรหรือสิ่งมีชีวิตตางๆ หา enzyme ท่ีเก่ียวของและแยกบริสุทธิ์ enzyme เพ่ือ
สามารถสังเคราะหสารตาง ๆ ทดแทนการใชสมุนไพรได  

2.7.3 Division of Pathogenic Biochemistry (แนะนําหนวยงานโดย Prof. Dr. Yoshihiro 
Hayakawa) เนนการศึกษาเพ่ือระบุกลไกของโรคตางๆ โดยเฉพาะการเกิด metastasis ของเซลลมะเร็งและ
โรคตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน ศึกษาถึงบทบาทของระบบภูมิคุมกันตั้งแตเกิดตอการเปนเปนมะเร็ง 
ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสําคัญในตํารับยา Kampo หรือสมุนไพรอ่ืนๆ ดวยวิธีทดสอบทางชีวเคมีและ
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ทางภูมิคุมกันวิทยา (biochemical and immunological approach) รวมถึงศึกษาการกระจายของ
เซลลมะเร็งในระดับ in vivo เพ่ือพัฒนาตนแบบ (model) วิธีการทดสอบฤทธิ์ของยาตางๆ และทดสอบฤทธิ์
ตํารับยา Kampo ดวยวิธีการท่ีพัฒนาข้ึน 

2.7.4 Division of Gastrointestinal Pathophysiology (แนะนําหนวยงานโดย Prof. Assist. Prof. Dr. 
Takeshi Yamamoto) เนนศึกษาหากลไกท่ีมาของโรคในทางเดินอาหาร โดยเฉพาะท่ีมีสาเหตุหรือความ
เก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน (enteric immune disease) โดยเฉพาะอาการตางๆจากการแพอาหารและการ
เปนแผลอักเสบของเยื่อบุผนังลําไส (ulcerative colitis) พัฒนาและหาตนแบบวิธีการทดสอบกลไกของโรค
เหลานี้ รวมถึงคนหายาหรือตํารับยาท่ีใชในการรักษาโรคเหลานี้ 

2.7.5 Division of Neuromedical Science (แนะนําหนวยงานโดย Prof. Dr. Chihiro Tohda) เนน 
ศึกษาโรคท่ีเก่ียวของกับการเสื่อมของระบบประสาท (neurodegenerative disease) และโรคท่ีเก่ียวของกับ
ผูสูงวัย เชน Alzheimer’s disease โดยศึกษาถึงการเปนไปของโรค และปจจัยการควบคุมโรค รวมถึงสารท่ี
อาจมีผลตอกระบวนการหรือกลไกเหลานั้น โดยมีงานวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารจากพืช 
Dioscorea batatas โดยมีสารสําคัญ คือ diosgenin ซ่ึงเปนผลงานจากการวิจัยในระดับหองทดลองและการ
ทดสอบทางคลินิกในมนุษย  
 

3. การศึกษาดูงานยาและผลิตภัณฑแผนโบราณ ณ Ikedaya Yasubei Shouten Co., Ltd.  

รานยาแผนดั้งเดิม (Japanese Traditional Medicine 
Manufacturing shop) เริ่มดําเนินกิจการ ตั้งแต พ.ศ. 2479 ปจจุบันยังคง
ดําเนินกิจการ ปจจุบันยังคงใหคําปรึกษาผูปวยและจัดยาเฉพาะรายให
เหมาะสมกับคนไขแตละคน โดยเลือกจากผลิตภัณฑตํารับยามากกวา 20 
ชนิดและสมุนไพรมากกวา 200 ชนิด ภายในรานมีการสาธิตกดปนยา
ลูกกลอนดวยวิธีดั้งเดิม โดยการกดและคลึงเม็ดยาครั้งละจํานวนมาก วิธีการ
นี้ตองอาศัยความชํานาญและประสบการณจึงจะไดเม็ดยาลูกกลอนท่ีมี
ลักษณะกลม ผิวเรียบมันเทากันทุกเม็ด กอนการตากแหง 

ตัวอยางยาแผนดั้งเดิม 

• โรคุชิงกัง เปนยาแผนดั้งเดิมท่ีมีสวนประกอบจากสมุนไพรและสัตว

วัตถุ 6 ชนิด มีประโยชนสําหรับคนท่ีมีปญหาภาวะหัวใจเตนเร็วเม่ือ

ข้ึนบันได โดยเฉพาะในวัยกลางคนและผูสูงอายุ  

• ตซูจิกัง เปนยาแผนดั้งเดิมท่ีมีสวนผสมของสมุนไพร 4 ชนิด ชวย

ในการเคลื่อนไหวของลําไส เหมาะสําหรับคนท่ีมีอาการทองผูก  

• ฮาชีมีกัง ยาแผนดั้งเดิมท่ีมีชื่อเสียงเรื่องแกโรคเบาหวานมาตั้งแต

สมัยโบราณ ทํามาจากสมุนไพรและสัตววัตถุ 8 ชนิด เหมาะสําหรับคนท่ีปสสาวะบอยเนื่องจาก

โรคเบาหวาน และผูท่ีเปนโรคไตอักเสบ 

• เคชิบุกุเรียวกัง ยาแผนดั้งเดิมท่ีเหมาะสําหรับสตรี เนื่องจากชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด

ใหดียิ่งข้ึน และแกอาการปวดทอง ปวดลําคอ ปวดหัว เวียนหัว เปนตน  
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อุปกรณทํายาลูกกลอนแบบโบราณและการสาธิตวิธีทํายาลูกกลอน 

 
 

4. การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑยาและผลิตภัณฑแผนโบราณ ณ Kokando Museum 

Prof. Dr. Ikuo Saiki, Director of Kokando Co., Ltd. ใหเกียรติบรรยายกับคณะฯ เก่ียวกับความ
เปนมาของงานการแพทยดั้งเดิม โดยโทยามะเปนเมืองท่ีมีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรมยาของประเทศญ่ีปุนจนถึง
ยุคปจจุบัน  และไดรับการขนานนามวาเปน “เมืองแหงยา” พิพิธภัณฑโคคันโดะนี้ จึงรวบรวมและจัดแสดงยา
และผลิตภัณฑแผนดั้งเดิม รวมถึงเอกสารท่ีสําคัญ ซ่ึงมีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเปนอยางมาก 
โดยคณะไดชมวีดิทัศนแสดงประวัติศาสตรของยาแผนด้ังเดิมในเมืองโทยามะ และเยี่ยมชมเครื่องยาและ
ผลิตภัณฑยาแผนดั้งเดิมท่ีมีการพัฒนาใหสอดคลองกับปจจุบัน  

 

 
  

  
 

ภาพบรรยากาศภายใน Kokando Museum 
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สรุปผลการเขารวมประชุมหารือ/แลกเปล่ียนความรู/ศึกษาดูงาน 
1. Division of Pharmacognosy, Phytochemistry and Narcotics (DPPN), National Institute of  

Health Sciences (NIHS) เปนหนวยงานภาครัฐท่ีพัฒนาและจัดทํามาตรฐานของวิธีการวิเคราะหและทดสอบ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับวัตถุดิบสมุนไพร และตํารับยาสมุนไพร (Kampo medicine) เพ่ือจัดพิมพใน Japanese 
Pharmacopoeia โดยดําเนินการผานชุดคณะกรรมหลายชุด ซ่ึงมีองคประกอบเปนนักวิจัยในหนวยงานและ
ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพรจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมถึงมีความรวมมือจากหนวยงานภาคเอกชนในประเทศ 
นอกจากนี้ยังมุงเนนการทํางานวิจัยโดยใชเครื่องมือวิเคราะหระดับสูงเพ่ือพัฒนารางแนวทางท่ีเปนขอมูลทาง
เทคนิคสําหรับการทดสอบคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพร การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเพ่ือ
เปนการกํากับดูแลและเฝาระวังผลิตภัณฑจากสมุนไพรท่ีมีจําหนายในทองตลาด 

2. Institute of Natural Medicine, University of Toyama เปนสถาบันท่ีมุงเนนการวิจัยเพ่ือใหได 
ขอมูลเชิงวิทยาศาสตรสําหรับสนับสนุนงานดานสมุนไพรและดานการแพทยแผนดั้งเดิม  

- มีงานวิจัยดานการพิสูจนเอกลักษณและควบคุมคุณภาพสมุนไพรและตํารับยาเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานควบคุมคุณภาพสมุนไพรของหนวยงานภาครัฐ 

- มีงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยมีบุคลากรเปนนักวิจัยระดับ
ปริญญาเอกจํานวนมาก และมีการใชเทคโนโลยีระดับสูงในการวิจัยสาขาวิชาตาง ๆ 
รวมถึงงานดานการพัฒนาบุคลากรในระดับหลังปริญญาตรี  

- มีฐานขอมูลงานวิจัยดานสมุนไพรและดานการแพทยดั้งเดิมเผยแพรทาง website เปน
ภาษาญี่ปุนและภาษาอังกฤษ 

- มีความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศรวม 16 ประเทศ เชน Korea Institute of 
Oriental Medicine (เกาหลีใต), College of Life Science, National Chiayi 
University (ไตหวัน), คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Department of Traditional Medicine, Ministry of 
Health and Sport (เมียนมา), School of Pharmacy, Guangxi University of 
Chinese Medicine (จีน)  

- เปนศูนยประสานงานการแพทยดั้งเดิมองคการอนามัยโลก (WHO Collaborating Center 
for Traditional Medicine: WHOCCTM) 

- มีการวิจัยอยางครบวงจร ต้ังแตระดับพรีคลินิกในทุกสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไปจนถึงการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย  และการพัฒนาเปนผลิตภัณฑสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลท่ี
ใหการตรวจรักษาตามศาสตรการแพทยดั้งเดิมโดยมีการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัย 

3. การศึกษาดูงานยาและผลิตภัณฑแผนโบราณ ณ Ikedaya Yasubei Shouten Co., Ltd. และ  
Kokando Museum เปนหนวยงานภาคเอกชนท่ียังคงมีการดําเนินงานดานตํารับยาสมุนไพร โดยมีการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรฐานการผลิตแบบด้ังเดิม และมีการพัฒนาผลิตภัณฑยาตํารับแบบดั้งเดิมให
สอดคลองกับปจจุบัน 

 
    จัดทํารายงานโดย 

คณะผูเขารวมประชุมหารือความรวมมือและแลกเปลี่ยนความรูฯ 
18 มิถุนายน 2562 


