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2018 Traditional Medicine International Cooperation Forum 

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรม the Venetian Macao เขตปกครองพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน 

**************************** 
คณะผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์  

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก (หัวหน้าคณะ) 

๒. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ  
ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

๓. ภก.สมนึก  สุชัยธนาวนิช  
ผู้อํานวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

๔. นางสาวรัชนี  จันทร์เกษ  
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 
 

๕. นายเจตสิก  โพธ์ิพันธ์ุ  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 

๖. นางสาวรุ่งทิพย์  เจริญสุข  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๗. นางสาวเบญจมา  บุญเติม  
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

๘.  นางสาวณัชชา สาลีวรรณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ 
๙.  นางสาวสุวิมล  สุมลตรี แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๑๐.นายอัคคฤทธ์ิ  ภูถนอม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 
๑๑.นางสาวจิตพิสุทธ์ิ  สมทา แพทย์แผนจีน 

 
วัตถุประสงค์การเข้าร่วมประชุม 
๑. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายด้านการแพทย์แผนจีน และสถานการณ์และแนวโน้มของตลาดยาและ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีนและสมุนไพรจนีในต่างประเทศ  
๒. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ด้ังเดิมกับ the Traditional Chinese 
Medicine Science and Technology Industrial Park (GMTCM Park)  
 
ผลการเข้าร่วมประชุม 2018 Traditional Medicine International Cooperation Forum  

สืบเน่ืองจากยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ต้องการ
ผลักดันให้จีนกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก ผ่านเส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลท่ีเช่ือมจีนกับ
ประเทศต่างๆ ในเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกัน  โดยการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine: 
TCM) ถูกใช้เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกของจีน  

เขตปกครองพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นส่วนหน่ึงของเส้นทางสายไหมทาง
ทะเลต้ังแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ มีการเปิดเสรี
ด้านการค้าและการลงทุนในระดับสูง และมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  มาเก๊าเคยอยู่ภายใต้การ
บริหารของโปรตุเกสมาเป็นเวลานาน จึงใช้ทั้ง
ภาษาจีนและโปรตุเกสเป็นภาษาราชการ และมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศท่ีใช้ภาษา
โปรตุเกส รัฐบาลจีนจึงเห็นถึงศักยภาพในการเป็นเวที
แลกเปลี่ยนความร่วมมืออุตสาหกรรมการแพทย์ด้ังเดิม ภายใต้แนวคิด “One Centre, One Platform” และ
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มอบหมายให ้ the Traditional Chinese Medicine Science and Technology Industrial Park 
(GMTCM Park) จัดการประชุม 2018 Traditional Medicine International Cooperation Forum ขึ้น 
เพ่ือเป็นเวทีให้องค์กรภาครัฐ มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย รวมถึงหน่วยงานและผู้ประกอบการจาก
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ได้หารือความร่วมมือด้านการแพทย์ด้ังเดิม และแลกเปลี่ยนสถานการณ์ 
และแนวโน้มทางการตลาดการนําเข้าและส่งออกยาและผลติภัณฑ์การแพทย์ด้ังเดิมและการแพทย์แผนจีนทั้ง
ในและต่างประเทศ  

การประชุม 2018 Traditional Medicine International Cooperation Forum จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 
๔ โดยมีผู้เข้ารว่มประชุมประมาณ ๔๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของจีนและประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โมซัมบิค โดยกิจกรรมที่สําคญั

ประกอบด้วย ๑. การนําเสนอ Theme Report ใน
ประเด็นเรื่อง “การบูรณาการและการยกระดับ
อุตสาหกรรม” และ “ศักยภาพอุตสาหกรรมใหม่และ
โอกาส” ๒. การประชุมเพ่ือจับคู่ธุรกิจ (Business 
Matching) และการแสดงผลิตภัณฑ์การแพทย์ด้ังเดิม
และสมุนไพร และ ๓. การศึกษาดูงาน ณ GMTCM Park 
ซึ่งต้ังอยู่ที่เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 
  ๑. Keynote Speeches & Theme Report  
  ผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐและเอกชนได้รับเชิญให้บรรยายในประเด็นที่เก่ียวข้องกับ “การบูรณาการและ
การยกระดับอุตสาหกรรม” และ “ศักยภาพอุตสาหกรรมใหม่และโอกาส” โดยสามารถสรุปประเด็นที่น่าสนใจ 
ดังน้ี 

 Traditional Chinese Medicine-Innovation and Development Strategies 
Prof. Gerhard Franz ผู้แทนคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญของ GMTCM Park และอดีตประธาน

คณะทํางานแพทย์แผนจีนเพ่ือจัดทํา European Pharmacopoeia และคณะทํางานสารประกอบทางเคมีใน
พืช (Phytochemistry Group) เพ่ือจัดทํา German Pharmacopoeia ได้บรรยายเก่ียวกับสถานการณ์ของ
การแพทย์ด้ังเดิมในภูมิภาคยุโรป ความต้องการของตลาดโลก รวมถึงปัญหาอุปสรรคของยา/ผลิตภัณฑ์
การแพทย์ด้ังเดิม ในการเข้าสู่ระบบตลาดยุโรป ดังน้ี 

การแพทย์ด้ังเดิม (Traditional Medicine) ที่นิยมในยุโรป ได้แก่ Traditional Chinese Medicine, 
Ayurvedic Medicine (อินเดีย), Southamerican Medicine และ Northafrican Medicine โดยการแพทย์
แผนจีน หรือ Traditional Chinese Medicine ถือว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะน้ี 

Prof. Gerhard Franz ได้เปรียบเทียบความแตกต่างของศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออกและ
ตะวันตก ไว้ว่าการแพทย์แผนตะวันตกเน้นการรักษาเฉพาะจุดที่เกิดโรค (Reductionistic approach) ในขณะ
ที่แผนตะวันออกใช้การรักษาแบบองค์รวม (Holistic approach) โดยยาสมุนไพรของแพทย์แผนตะวันออกมี
การใช้พืชวัตถุ สัตว์วัตถุและธาตุวัตถุในทํายา ในขณะทีแ่ผนตะวันตกใช้เพียงสมุนไพรเท่าน้ัน ปัญหาที่พบในยา
สมุนไพรของการแพทย์แผนตะวันออกคือการผลิตมักทําตามวิธีแบบโบราณที่สืบทอดกันมา ไม่มีมาตรฐาน
กระบวนการ หรือคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งต่างจากยาแผนตะวันตกที่มีการกําหนดมาตรฐานไว้ชัดเจน  
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สถานการณ์การแพทย์แผนจีนในตลาดโลกน้ัน พบว่าการแพทย์แผนจีนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และ
ความต้องการยาที่มาจากสมนุไพรของคนทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน บริษัทยาจึงหันมาสนใจวิจยัและพัฒนา
พฤกษเวชศาสตร์ (Phytomedicine) มากย่ิงขึ้น อย่างไรก็ดี ควรมีการพัฒนา monograph ของสมุนไพรจีนให้
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองยืนยันความปลอดภัยยาแผนจีนและสมุนไพรจีน  

ปัจจุบัน ยา/ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีนในตลาดยุโรป มี ๒ ประเภท คอื 
  ๑) ยา/ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขออนุญาต ได้แก่ วัตถุดิบสมุนไพร (traditional crude herbal drug),  
ช้ินส่วนสมุนไพรสําหรับต้ม (decoction pieces), ยาแกรนูลสาํหรับใช้ในการสั่งยา (granules for 
prescription) 

๒) ยา/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ได้แก่ ยาแผนจีนที่วางจําหน่ายในตลาดโดยไม่ต้องมีใบสั่งยา
(Chinese patent medicines), ยาแกรนูลสําหรับใช้ในการสั่งยาแบบตํารับ (granules for prescriptions 
complex formulas) และการรักษาแบบด้ังเดิมด้วยยาสมุนไพรจนีที่ได้มาจากตลาดของคนจีน (TCM 
phytomedicines from the Chinese market) 

จุดอ่อนของยา/ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีน คือ คุณภาพของยาแผนจีนในตลาดยุโรปยังไม่สม่ําเสมอ
พบปัญหาการระบุชนิดของพืชสมุนไพร ปัญหายาฆ่าแมลง และสารปนเปื้อน ขาดข้อมูลการศึกษาด้านเภสัช
วิทยาของส่วนประกอบสําคัญ (active ingredients)  และไม่สามารถรับรองความสมํ่าเสมอ ความปลอดภัย 
และประสิทธิผลของยาแผนจนีได้ นอกจากน้ี ในตลาดยุโรป ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับเฉพาะสําหรับยา/
ผลิตภัณฑ์แผนจีน ยุโรปมกีฎหมายการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร แต่กฎข้อบังคับน้ันก็ยากแก่การปฏิบัติเมื่อ
นํามาใช้กับยาสมุนไพรจีน เน่ืองจากยาสมุนไพรในยุโรปห้ามมีสัตว์และแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบ นอกจากน้ี ไม่
สามารถนําข้อมูลของ Chinese Pharmacopoeia มาใช้กับ European Pharmacopoeia ได้ เพราะวิธีการ
และมาตรฐานไม่เหมือนกัน และการจัดประเภทของยา/ผลิตภัณฑ์แผนจีนยังไมชั่ดเจนว่าอยู่ในผลิตภัณฑ์
ประเภทใด เช่น ผลิตภัณฑ์เพ่ือการรักษาโรค อาหาร อาหารเสริม หรือ เครื่องสําอาง 

 
 Outlook for TCM in Light of Medical Development in the Guangdong-

Hongkong-Macao Greater Bay Area 
Mr. Liao Xinbo อดีตผู้ตรวจราชการของ Guangdong Provincial Health and Family Planning 

Commission  เห็นว่าการบูรณาการความร่วมมือทางการแพทย์ในพ้ืนที่อ่าวระหว่างมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง 
และมาเก๊า จะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดนโยบายการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐาน และสร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของผู้เช่ียวชาญจากทั้ง ๓ เมือง  

ปัจจุบัน โรงพยาบาลในจีนมขีนาดใหญ่ขึ้น สวนทางกับประเทศอ่ืน ๆ ที่โรงพยาบาลมีขนาดเล็กลง ซึ่ง
ในอดีตยาถือเป็นรายได้หลักของโรงพยาบาล แต่ในอนาคต แพทย์จะใช้ยาเพ่ือประโยชน์ของผู้ป่วยมากย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ี โรงพยาบาลควรมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของบริการเช่นกัน 

เมื่อเปรียบเทียบกับจีนแผ่นดินใหญ่ พบว่าในฮ่องกงและมาเก๊ามีระบบการพัฒนาผู้เช่ียวชาญด้าน
การแพทย์แผนจีนด้อยกว่าจีนแผ่นดินใหญ ่ ดังน้ัน จงึควรส่งบุคลากรจากฮ่องกงและมาเก๊าไปทีฝ่ึกอบรมที่
มณฑลกวางตุ้ง หรือ มณฑลกวางตุ้งส่งผู้เช่ียวชาญมาอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรของมาเก๊าและฮ่องกง
แทน และควรมีการต้ังศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนจีนขึ้น เพ่ือเช่ือมระหว่าง ๓ เมือง 

Mr. Liao Xinbo ให้ข้อเสนอแนะแก่นักลงทุนว่าบริการทางการแพทย์แผนจีนควรเน้นเรื่องบริการดูแล
สุขภาพ แบบ outer service มากขึ้น โดยยกตัวอย่างอเมริกาที่มีบริการในโรงพยาบาลเพียงร้อยละ ๑๙ 
เท่าน้ัน ซึ่งต่างจากจีนที่บริการส่วนใหญ่ยังอยู่ในโรงแพยาบาล  
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 Enabling Excellence in Patient Care: Dubai A Health Sector Overview 

  Dr.Ramadan AlBlooshi ประธานกรรมการบริหารของ Dubai Healthcare City Authority – 
Regulatory (DHCR) กล่าวถึงอุตสาหกรรมด้านสุขภาพในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ว่ามีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วเมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่านมา เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรในประเทศ และการเพ่ิมขึ้นของอัตราการเกิดโรค
ที่เกิดจากการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน (lifestyle disease) เช่น เบาหวาน ภาวะหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น 
ดังน้ัน รัฐบาล UAE จึงมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพของระบบสุขภาพ ใน ๓ มิติ ได้แก่ ๑. สุขภาพพ้ืนฐาน  ๒. 
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสุขภาพและการดูแลป้องกันโรค และ ๓. ความพึงพอใจทางสุขภาพกายและใจ  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ UAE ในปี ๒๐๒๑ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลักดันให้ดูไบ
เป็นนครแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แทนที่การพ่ึงพานํ้ามันเหมือนในปัจจุบัน  
  Dubai Healthcare City เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในปี ๒๐๐๒ เพ่ือพัฒนาให้ดูไบเป็นทางเลือกหน่ึง
สําหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของคนทั่วโลก แบ่งออกเป็น ๒ เฟส ได้แก่ เฟสที่ ๑ เน้นการศึกษาทาง
การแพทย์และการดูแลสุขภาพ ต้ังอยู่บนพ้ืนที่ ๑ ล้านตารางฟุต เฟสท่ี ๒ เป็นศูนย์สุขภาพด้านการแพทย์เสริม
และทางเลือก ที่บูรณาการร่วมกันหลายศาสตร์จากทั่วโลก เช่น การแพทย์อายุรเวทของอินเดีย การฝังเข็ม 
การจัดกระดูก โฮมีโอพาธีย์ การแพทย์ยูนานิ การแพทย์แผนจีน ฯลฯ มพ้ืีนที่ ๑๙ ล้านตารางฟุต  
  ผู้นําจีนและ UAE ได้ลงนามความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ที่ผ่านมา โดย Dubai Healthcare City ยินดีให้ความร่วมมอืแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนามาตรฐาน
การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์แผนจีน กับหน่วยงานของจีน 
 

 Analysis on the Market Prospect of TCM Formula Granules 
 Mr. Zhang Ziran รองประธานคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญด้านยาแผนจีน สมาพันธ์การแพทย์แผนจนี
โลก (the World Federation of Chinese Medicine Societies) กล่าวว่าแม้ว่ายาแผนจีนในรูปแบบแกรนูล
ในประเทศจีนจะอยู่ในกระบวนการทวนสอบการผลิตเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการผลติจริง (Pilot Production 
Stage) แต่ยาในรูปแบบแกรนูลกลับกําลังขยายเข้าสู่ระบบตลาดอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
เป็น ๒ เท่า ภายในระยะเวลา ๓ ปี  
 ปัจจุบัน มี ๖ บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก The State Food and Drug Administration ของจีนให้
สามารถดําเนินการผลิตยาในรูปแบบแกรนูลตามกระบวนการ Pilot production ได้ โดยมีวัตถุดิบสมุนไพร
มากกว่า ๖๐๐ ชนิด (จากทั้งหมด ๑,๒๐๐ ชนิด) ถูกผลิตเป็นยาเด่ียวในอุตสาหกรรมยาแผนจนี จากการ
ประมาณการในเบ้ืองต้น การผลิตยาแผนจนีในรูปแบบแกรนูสามารถทํากําไรได้ถึง ๒.๓ พันล้านหยวน ในปี 
๒๐๑๑ ซึ่งเพ่ิมมากขึ้นจากปี ๒๐๐๖ ถึงรอ้ยละ ๕๘.๗๗  จึงกล่าวได้ว่าการผลิตยาแผนจีนในรูปแบบแกรนูล
เป็นองค์ประกอบสําคัญในการขบัเคลื่อนวงการแพทย์  Mr. Zhang Ziran ได้เปรียบเทียบ ยาในรูปแบบ
แกรนูลว่าเป็นเสมือนสะพานที่ช่วยให้บริษัทขนาดเล็กในจนี ได้ก้าวเข้าไปลงทุนในตลาดสากล  
 Mr. Zhang Ziran ให้ความเห็นว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลท่ีได้รับอนุญาตให้ขายยาในรูปแบบแกรนูลยัง
มีจํานวนน้อย ในอนาคตอยากให้มีจํานวนโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ เพ่ือขยาย
ตลาดของยาในรูปแบบแกรนูลให้เพ่ิมมากขึ้น 
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 Analysis of innovation Capacities of China’s Listed Pharmaceutical Companies 
Ms. Tao Jianhong รองผู้อํานวยการ the Southern Medicine Economic Research Institute 

ซึ่งอยู่ภายใต้ Food and Drug Administration กล่าวว่าในขณะน้ี จีนได้พยายามเร่งปล่อยยาตัวใหม่ออกมาสู่
ท้องตลาด รวมทั้ง เพ่ิมทางเลือกในการรักษาที่หลากหลายให้แก่ผู้ป่วย และส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยา
ของจีนอย่างแข็งขัน เน่ืองจาก ยาส่วนใหญ่ที่มีการผลิตในประเทศจีนเป็นยาสามัญ (generic drug) และ
ประสิทธิภาพในการวิจัยและพัฒนาของจีนยังด้อยกว่ามาตรฐานสากล ดังน้ัน เมื่อมียาชนิดใหม่เข้าสู่ตลาด ก็จะ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยาทั้งหมด บริษัทยาจะถูกกระตุ้นให้พัฒนานวัตกรรมใหม ่ ๆ ในการวิจัย และข้อมูลการ
วิจัยเรื่องความปลอดภัยที่ได้จากการทดลองทางคลินิกของต่างประเทศ สามารถนํามาใช้ย่นระยะเวลาวิจัย
ภายในประเทศสําหรับยาที่ขึน้ทะเบียนในประเทศจีน ทาํให้กระบวนการทางการตลาดของยาใหม่ในประเทศ
จีนใช้ระยะเวลาสั้นลง   
 

 The Internationalisation Strategies for Domestic Pharmaceutical Companies 
Dr. Luo Min นักวิจัยและรองผู้จัดการบริษัท Guizhou Bailing Group กล่าวถึงการทํางานของ

บริษัท Guizhou Bailing Group ว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นต้ังใจการวิจัยและพัฒนา และผลิตยาพ้ืนบ้านของชน
เผ่าม้ง (Miao ethnomedicines) โดยบริษัทได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนายาพ้ืนบ้านของชนเผ่าม้ง ทั้งในด้าน
วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สร้างกลุ่มธุรกิจด้วยเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมระบบสุขภาพ 
บริษัทให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยในปี ๒๐๑๗ บริษัทได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ 
จํานวน ๕๖ รายการ สิทธิบัตรด้านสาธารณูปโภค จํานวน ๓๐ รายการ สิทธิบัตรด้านการออกแบบ จํานวน 
๔๘ รายการ และ สิทธิบัตรด้านสิ่งประดิษฐ์ของยาพ้ืนบ้านของชนเผ่าม้ง จํานวน ๑๗ รายการ 

 
 Develop a big band of traditional Chinese medicine to promote its 

internationalization and innovation 
Mr. Zhao Chao ประธาน Buchang Pharmaceutical Group แสดงความเห็นว่ายาสมุนไพรจีนไม่

เพียงแต่จะใช้สําหรับประชากรภายในประเทศจีนเท่าน้ัน แต่ยังสามารถใช้สําหรับประชากรทั่วทั้งโลกได้อีกด้วย 
โดยได้ยกตัวอย่างประเทศ/บุคคลจากทั่วโลกที่ใช้การแพทย์แผนจีนในการส่งเสริมสขุภาพหรือรักษาโรค เช่น 
Michael Phelps นักกีฬาว่ายนํ้าช่ือดังที่ใช้การครอบแก้วรักษาโรค ชาวอเมริกันเช้ือสายจีนที่ใช้การแพทย์แผน
จีนในการรักษาโรคเร้ือรัง จํานวนหมอฝังเข็มในฝร่ังเศสทีม่ีจํานวนมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ในปัจจุบัน 

สถานการณ์โรคเรื้อรังที่คุกคามประชากรในประเทศจีน ว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ ๘๖.๖ และ
จากสถานการณ์น้ีทําให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเป็นปัญหาขององค์การอนามัยภายในประเทศ จึงเกิด
การคิดค้นยาสมุนไพรเพ่ือที่จะลดปัญหาการเสียชีวิตของผู้ป่วย โดยการรักษาแบบผสมผสาน มีการนํา
การแพทย์แผนจีนเข้ามาผสมผสานร่วมกับการรักษาตามแนวแพทย์แผนตะวันตก โดยการรักษาต้นตอการเกิด
โรคจากภายในและภายนอกร่วมกัน Mr. Zhao Chao ได้เปรียบเทียบวิธีการรักษาตามแบบแผนจีนและแผน
ตะวันตกให้ผู้ฟังเข้าใจ ดังน้ี 

การรักษาตามแบบแผนจีน  
๑. ให้ความสําคัญกับสภาพจติใจ สภาพสังคม และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย 
๒. สอบถามหาต้นตอสาเหตุการเกิดโรคที่แท้จริง 
๓.ทําการตรวจวินิจฉัย โดยอาศัยประสบการณ์ของแพทย์และสังเกตการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยรวมถึง

การฟ้ืนฟูในระยะต่างๆของผู้ป่วย 
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๔. ตรวจวินิจฉัยอาการโดยรวมทั้งหมดและนํามาศึกษาเพ่ือหาวิธีและแนวทางการรักษา 
การรักษาตามแบบตะวันตก  
๑. ให้ความสําคัญกับปัจจัยทางชีวภาพที่ก่อให้เกิดโรค 
๒. ทําตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มกีารทดสอบปัจจัยของการก่อเกิดโรค 
๓. ให้ความสําคัญกับระยะของการก่อเกิดโรค 
๔. ให้ความสําคัญกับความคิดของหน่วยการเรียนรู้ในการเกิดโรค 
Mr. Zhao Chao กล่าวถึงปัจจัยที่ทําให้ยาจีนไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ว่าเกิดจากคุณภาพ

ของยาจีนยังคงไม่เสถียร ส่วนประกอบของตัวยาไม่ชัดเจน การควบคุมคุณภาพของการผลิตยาไม่ได้มาตรฐาน 
และแหล่งที่มาของตัวยาไม่แน่นอน ดังน้ัน จึงควรให้ความรู้เก่ียวกับศาสตร์แพทย์แผนจีนแก่ประชากรโลก เพ่ือ
การพัฒนาและความก้าวหน้าของแพทย์แผนจีนในอนาคต 
 

๒. Business Matching 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ประกอบการ ผู้แทนจําหน่ายยาแผน

ด้ังเดิมจากทั่วโลก ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การลงทุน และการขึ้นทะเบียนยา
แผนด้ังเดิมและสมุนไพร รวมทั้งช่องทางการเข้าสู่ระบบ
ตลาดยาแผนด้ังเดิมในจีนและต่างประเทศ โดยสามารถสรปุ
ประเด็นสําคัญได้ ดังน้ี 

 ตลาดยาแผนดั้งเดิมในยุโรป 
ปัจจุบัน ตลาดของยาแผนด้ังเดิมในยุโรปเติบโต

มากขึ้น เน่ืองจากคนหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 
มีชาวยุโรปที่ใช้ยาแผนด้ังเดิมและสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๕  จากประชากรทั่วโลกที่ใช้ยาแผนด้ังเดิมและสมุนไพร 
โดยเยอรมันและฝร่ังเศสถือเป็นตลาดสําคัญของยาแผน
ด้ังเดิมและสมนุไพร  การขึ้นทะเบียนยาสมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในยุโรป ทําได้โดยผู้ประกอบการย่ืน
เอกสารต่าง ๆ ตามท่ีกําหนด ส่วนยาตํารับที่มีองค์ประกอบ

ที่ซับซ้อนต้องมีมาตรฐาน GMP ในการผลิต (ยุโรปยังไม่
รับรองมาตรฐาน  GMP Australia) รวมทัง้มีประวัติการใช้
ในยุโรปไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี ซึ่งการขึ้นทะเบียนของยุโรปจะ
แตกต่างจากออสเตรเลียและแคนาดา ดังน้ัน การข้ึน
ทะเบียนยาแผนด้ังเดิมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงที่จะช่วยให้ยาแผนด้ังเดิม/สมุนไพรสามารถ
เข้าไปในตลาดของยุโรปได้ง่ายขึ้น โดยผลิตภัณฑ์น้ัน ต้องมี
คุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยด้วย  
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 ตลาดยาแผนดั้งเดิมในอาเซียน (กัมพูชา ไทย และฟิลิปปินส์) 
การแพทย์ด้ังเดิมของกัมพูชาอยู่ในช่วงฟ้ืนฟูองค์ความรู้หลังจากถูกทําลายเมื่อยุคเขมรแดง ซึ่งกัมพูชา

กําลังผลักดันให้การแพทย์ด้ังเดิมเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ ปัจจุบัน กัมพูชายังไม่มีโรงพยาบาล
การแพทย์ด้ังเดิม หรือ มาตรฐานของยาแผนด้ังเดิม เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นการผลิตในครัวเรือน ดังน้ัน หาก
ผู้ประกอบการต่างชาติสนใจนํายาหรือผลิตภัณฑ์การแพทย์ด้ังเดิมมาขายต้องย่ืนขออนุญาตจาก Department 
of Drug and Food ของกัมพูชา  

การแพทย์แผนไทยเป็นที่นิยมในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพของคนไทยเช่นเดียวกับการแพทย์แผน
ตะวันตก โดยปัจจุบัน บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน (การฝังเขม็) ได้ถูกบรรจุในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศแล้ว ทว่ายังไม่รวมการรักษาด้วยยาแผนจีน ดังน้ัน ในโรงพยาบาลของรัฐจึงยังไม่มี
การใช้ยาแผนจีนในการรักษาแก่ผู้ป่วย  ยาแผนจีนมีวางขายในร้านขายยา หรือโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนที่
มีบรกิารการแพทย์แผนจีน โดยผูป้ระกอบการที่ต้องการนําเข้ายาแผนจีนต้องขึ้นทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของไทยก่อน  และเน่ืองจากยาแผนจีนมักมีสรรพคณุรักษาโรคเร้ือรัง เช่น 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มผีู้ประกอบการข้ึนทะเบียนยาแผนด้ังเดิมในกรณีน้ี จึง
แนะนําให้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมเพ่ือให้สามารถเข้าสูร่ะบบตลาดได้ง่ายขึ้น แต่หากผู้ประกอบการสนใจ
ขึ้นทะเบียนเป็นยา ก็สามารถทําได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีเอกสาร/หลกัฐานทางการวิจัยที่ครบถ้วน  นอกจากน้ี 
บริษัทควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดผู้บริโภค รวมทั้งบริษัทของจีนควรจับมือกับผู้นําเข้า
จากไทย เพราะจะรู้ข้อมูลว่าผู้บริโภคในประเทศต้องการสินค้าประเภทใด  

การแพทย์แผนจีนในฟิลิปปนิส ์มีการรักษาด้วยการฝังเข็ม แต่ไม่มีการใช้ยาแผนจีนเหมือนในประเทศ
ไทย โดยมียาสมุนไพร ๑๔ ชนิดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล ดังน้ัน ผูป้ระกอบการที่สนใจนํายาแผนจีนเข้ามา
ในฟิลิปปินส์ควรนําเข้ายาสมุนไพร/แผนด้ังเดิมที่ได้มาตรฐาน และมีงานวิจัยรองรับผลิตภัณฑ์ 

 ตลาดยาแผนดั้งเดิมในแอฟริกา 
การแพทย์ด้ังเดิมเป็นที่นิยมในแอฟริกา โดยมีประชากรร้อยละ ๙๐ ที่ยังใช้การแพทย์ด้ังเดิมในการ

รักษาโรคและดูแลสุขภาพ  อย่างไรก็ดี ระบบการแพทย์ด้ังเดิมในแอฟริกายังขาดกฎหมายควบคุมการนําเข้ายา
แผนด้ังเดิมและการข้ึนทะเบียนยาแผนด้ังเดิม ดังน้ัน รัฐบาลจึงพยายามผลักดันกฎหมายเพ่ือขึ้นทะเบียนยา
แผนด้ังเดิมในแอฟริกา 

นอกจากน้ี ภายในงาน Business Matching ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นํายา/ผลิตภัณฑ์แผน
ด้ังเดิมของตนเองมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักและทดลองใช้อีกด้วย 
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  ๓. การศึกษาดูงาน ณ  The Traditional Chinese Medicine Science and Technology Industrial 
Park (GMTCM Park)  

GMTCM Park เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลเขตการปกครองพิเศษมาเก๊า และรัฐบาลมณฑล
กวางตุ้ง ก่อต้ังเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๔ ในพ้ืนที่ 
๕๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ณ เมืองจูไห ่ มณฑลกวางตุ้ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขนัให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม และเป็นการสืบทอดการแพทย์แผนจีน
เพ่ือพัฒนาและสง่เสริมการดูแลสุขภาพ ก้าวไปสู่การเป็น
กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพที่ครบวงจร นอกจากน้ียังเป็นศูนย์การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สมุนไพรอีกด้วย ขณะนี้ อาคารบางส่วนของ GMTCM Park 
ยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 
๒๕๖๒  

อาคารภายใน GMTCM Park ประกอบด้วย 
สํานักงานใหญ่ อาคารควบคุมมาตรฐานการผลิต อาคารเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์การแพทย์แผนจีน ศูนย์สุขภาพครบวงจร ฯลฯ  

 
▪ Headquarters building  
เป็นอาคารสํานักงานใหญ่ของ Guangdong-Macau Traditional Chinese Medicine เป็นสถานที่

วิจัยและพัฒนา จัดแสดงผลิตตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองสําหรับบริษัทที่อยู่ภายใน GMTCM Park เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าการให้บริการสําหรับอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย GMTCM Park 
ได้พัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสในการอบรมการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ด้ังเดิม 
เช่น การอบรมเทคนิคการแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม ให้แก่แพทย์และผู้เช่ียวชาญในการบําบัดโรคในประเทศ
โมซัมบิกมากกว่า ๑๐๐ คน    

 
▪ R&D and Testing building 
 เป็นอาคารที่มีการใช้เทคโนโลยีในการควบคุมคุณภาพและการผลิต ให้บริการตรวจวิเคราะห์             

การรับประกันคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร  โดยเฉพาะในด้านสารสกัดสมุนไพรและยาตํารับที่ได้รับมาตรฐาน
ยุโรปและจีน 



๙ 
 

ห้องปฏิบัติการช้ัน ๖ เป็นที่ทําการของ Intertek Third-
party Test Laboratory ซึ่งเป็นผู้นํางานให้บริการด้านคุณภาพ
ของโลก โดย GMTCM Park และ Intertek ได้ร่วมกันพัฒนา
มาตรฐานยาและผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีน อาหาร เครื่องสําอาง 
และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาดในประเทศจีน 

ภูมิภาคเอเชีย และทั่วโลกได้  ทั้งน้ี ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์การแพทย์
ด้ังเดิมของมาเก๊า ยังไม่มีการควบคุมคุณภาพการผลิตโดยใช้
มาตรฐาน GMP เหมือนประเทศอ่ืน ๆ 

ห้องปฏิ บั ติการควบคุมคุณภาพการผลิต  (Quality 
Control Laboratory) ช้ัน ๔  ซึ่งอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ จะ
ติดต้ังแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ และในช้ัน ๒ จะมีการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Solid Dosage for Workshop)  เพ่ือให้
ผู้ประกอบการสามารถผลิตยาแผนโบราณในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ยาเม็ด แคปซูล ยาลูกกลอน ยาแกรนูล ตาม
มาตรฐาน EU GMP ซึ่งในปัจจุบัน มีโรงงานในจีน ที่สามารถผลิตได้มาตรฐาน EU GMP ๕ แห่ง โดย ๔ แห่ง
เป็นของภาคเอกชน และ ๑ แห่งเป็นของรัฐบาล  

ตัวอย่างห้องปฏิบัติการภายในอาคารน้ี เช่น 
- Inorganic Instrument Room 
- Organic Reagent Warehouse 
- Inorganic Reagent Warehouse 
- Standard Preparation Room 
- Cold Storage 

- Sample Preparation Room 
- Sample Warehouse (Food) 
- Sample Reception Room 
- Solid Dosage Workshop 
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สรุป 
๑. การประชุม 2018 Traditional Medicine International Cooperation Forum ได้เปิดโอกาส

ให้เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เรียนรู้สถาการณ์การแพทย์ด้ังเดิมและ
การแพทย์แผนจีนในประเทศจีนและประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะแนวโน้มของตลาดโลกที่มีต่อยา/
ผลิตภัณฑ์และสมุนไพรจีน ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาท่าทีต่อการพัฒนาความร่วมมือ
กับจีนภายใต้ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ต่อไป  และสามารถนํามาต่อยอดพัฒนายา/ผลิตภัณฑ์
การแพทย์แผนไทยได้ในอนาคต 

๒. ผู้บริหารของ GMTCM Park ให้ความสนใจกับบริการด้านการแพทย์แผนไทยเป็นอย่างมาก โดย
เสนอจะนําบริการแพทย์แผนไทยมาไว้บริการนักท่องเที่ยวในศูนย์สุขภาพครบวงจรที่กําลังจะเปิดบริการภายใน 
GMTCM Park  แต่อย่างไรก็ดี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ประกอบการ เพ่ือพิจารณาส่วนได้ส่วนเสียของความร่วมมือในอนาคต  

                                                                                                                                            
 

     จัดทํารายงานโดย 
คณะผู้เข้าร่วมประชุม 2018 Traditional Medicine 

 International Cooperation Forum 
๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


