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สรุปผลการประชุมหารือกับ US National Cancer Institute of National Institutes of Health  
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 1๐.๓0 น.  

ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. นพ.ธิติ แสวงธรรม   รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
4. นพ.กุลธนิต วนรัตน ์   ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
5. ทพ.วิกิต ประกายหาญ   รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
6. นางสาวบุษราภรณ์ ธนสีสงักูร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
7. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
8. นางสาวธิติมา กิ่งกระโทก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน  
9. นางสาวรสสุคนธ์ กลิ่นหอม   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  

สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
10. นางสาวอมรรัตน์ ราชเดิม  แพทย์แผนไทยชำนาญการ 
     โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
1๑. นางสาวเย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน   
๑๒. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
US National Cancer Institute of National Institutes of Health และเครือข่าย 
๑. Erika Elvander Director, U.S. Department of Health and Human Services (HHS)  
๒. Libin Jia, MD Program Director, OCCAM/DCTD, National Cancer Institute, NIH  
๓. Richard Niemtzow, MD Director, USAF Acupuncture & Integrative Medicine Center  
๔. Robert B. Saper, MD Chair, Department of Wellness and Preventive Medicine, Cleveland 
Clinic  
๕. Galina Roofener, LAc Integrative Medicine, Cleveland Clinic 

วัตถุประสงค์ของการประชุม 
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทของการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทยผ์สมผสานในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 และการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง 
2. เพื่อหารือเรื่องการจัดทำโครงการความร่วมมือที่เก่ียวข้องภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค 
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1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ผสมผสานในสถานการณ์การระบาดของ
โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 และการดูแลรักษาผูป้่วยมะเร็ง ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก และ National Institutes of Health (NIH) และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

1.1 National Institutes of Health (NIH) และเครือข่าย 
(1) National Institutes of Health (NIH) นำเสนอโดย Dr. Libin Jia, MD Program Director, 

OCCAM/DCTD, National Cancer Institute, NIH 
สถาบันสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Institutes of Health (NIH) เป็นหน่วยงานภายใตก้รม

อนามัยและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา (US Department of Health and Human Services) 
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐแมริแลนด์ มีพนักงานมากกว่า 20,000 คนทั่วประเทศ งบประมาณร้อยละ 80 ของ 
NIH ถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนกองทุนต่าง ๆ  มากกว่า 50,000 ทุน เพ่ือจัดสรรให้แก่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนแพทย์ และสถาบันวิจัยทั่วโลกมากกว่า 2,500 แห่ง นอกจากนี้ งบประมาณ ร้อยละ 10 ของ NIH ใช้
สนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ ของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจำนวน 6,000 คน ของ NIH ทั้งท่ีปฏิบัติงานใน
สำนักงานใหญ่ และในศูนย์และสถาบันต่าง ๆ จำนวน 27 แห่ง  

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือ National Center Institute (NCI) เป็นสถาบันภายใต้ NIH ตั้งอยู่ในรัฐ
แมริแลนด์ ตั้งขึ้นโดยรัฐสภาเมื่อปีพ.ศ.2480 ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการและแผนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โรคมะเร็ง ซึ่งครอบคลุมถึงสาเหตุ การป้องกัน การตรวจสอบ การวินิจฉัย การรักษา การฟ้ืนฟู และการควบคุม
โรค โดยในปีงบประมาณ 2563 NCI ไดง้บประมาณมากกว่า 5 พันล้านดอลล่าร์ และจัดสรรให้หน่วยงาน
เครือข่ายทั้งในและนอกประเทศมากกว่า 60 ประเทศท่ัวโลก  

สำนักงานมะเร็งทางการแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือก หรือ NCI’s Office of Cancer 
Complementary and Alternative Medicine (OCCAM) เป็นสำนักงานภายใต้ NCI ก่อตั้งในปีพ.ศ.
2541 ภายใต้การบริหารของ Dr. Jeffery D. White ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน (อายุรแพทย์ด้านมะเร็ง) โดยมี
บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจัย (Extramural Research Program) การทบทวน สังเคราะห์
ข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวิทยาศาสตร์ (Case Review and Intramural Science Program) การสื่อสาร
และกิจกรรมเชิงรุก และความร่วมมือระหว่างประเทศ 

พันธกิจของ OCCAM คือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
และกลุ่มที่กำลังฟ้ืนฟูจากเคมีบำบัด โดยใช้การแพทย์เสริมและการแพทย์ทางเลือกที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอันมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับ และเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับชุมชนสุขภาพ นักวิจัย และ
ประชาชนทั่วไป  

ในช่วงเกิดการระบาดของโรคเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019  OCCAM ได้ประกาศแนวทางลดความเสี่ยงการ
ติดเชื้อไวรัสให้แก่ประชาชน เช่น การพักผ่อนให้เพียงพอ การจัดการความเครียด เช่น การทำสมาธิ การกำหนด
ลมหายใจ การแนะนำให้รับประทานผักผลไม้ เช่น กระเทียม ชาเขียว อาหารแสริมที่มีวิตามินและแร่ธาตุที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น สังกะสี วิตามินซแีละดี นอกจากนี้ ยังมีการใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
เพ่ือให้บริการทางการแพทย์ผสมผสานแก่ผู้ป่วยมะเร็ง โดยพบว่าการใช้การแพทย์ทางไกลมีความเหมาะสมและ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยได้ด ี ในส่วนของการแพทย์ผสมผสานและการแพทย์ดั้งเดิม มีบทบาทต่อ
ผู้ป่วยโควิด-19 เช่นกัน โดยมกีารรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ดั้งเดิมให้แก่ผู้ป่วย เช่น การฝังเข็ม การครอบแก้ว 
การใช้ยาสมุนไพร การนำวิธีการบำบัดรักษาแบบใช้กายและใจมาใช้ เช่น โยคะ ไทชิ ชี่กง เป็นต้น การฝึก
กำหนดลมหายใจและการฝึกออกกำลังปอดในช่วงการพักฟ้ืน การรับประทานอาหารเสริม และการรักษาแบบ
ผสมผสานโดยใช้การแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์เสริม   
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(2) ศูนย์การฝังเข็มและการแพทย์ผสมผสาน กองทัพอากาศสหรัฐ (USAF Acupuncture and 
Integrative Medicine Center), Joint Base Andrews, Maryland USA นำเสนอโดย Dr. Richard 
C. Niemtzow ผู้อำนวยการศูนย ์ 

Dr. Richard เป็นรังสีแพทย์และแพทย์ฝังเข็ม (medical acupuncturist) ได้ริเริ ่มคลินิกฝังเข็มใน
หน่วยงานกองทัพสหรัฐมาตั้งแต่พ.ศ. 2545 และเป็นที่ปรึกษาด้านการฝังเข็มให้กับหน่วยงานด้านการฝังเข็ม
และการแพทย์ผสมผสานของกองทัพ รวมถึงเป็นบรรณาธิการของวารสาร Medical Acupuncture ทั้งนี้
ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทางวารสารมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะยังไม่มีการรับตีพิมพ์
บทความเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ยกเว้นบทความวิจัยเชิงคลินิกที่มีความชัดเจน แม้หน่วยงานจะได้รับ
บทความวิชาการจำนวนมากที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือรักษามาตรฐานของวารสารที่รับตีพิมพ์เฉพาะ
บทความที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น ทั้งนี ้ดร.ริชาร์ดได้นำบทความท่ีน่าสนใจบางส่วนมานำเสนอ ดังนี้ 

1. บันทึกประสบการณ์รักษากลุ่มอาหารหายใจลำบากที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของพญ.สเตฟานี่ เช็งซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์ที่ทำงานอยู่แนวหน้า โดยใช้การฝังเข็ม 30 นาที การครอบแก้วและ
การปล่อยเลือดตามจุดฝังเข็มในแนวเส้นลมปราณปอดในการรักษาตนเองต่อเนื่องกัน 2 วัน พบว่าช่วยให้
อาการเจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าลึกหรือไอ (pleuritic chest pain) ลดลง สามารถหายใจได้สะดวกข้ึน ระดับ
ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดในท่านั่งกลับไปสู่ระดับปกติ โดยไม่ได้มีการใช้ยาใดร่วมด้วย1 

2. รายงานการพบอาการแสดงที่หู (auricular visual marker: AVM) ในผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ซึ ่งจะพบว่ามีอาการบวมจนเกิดการผิดรูปบริเวณ tragus, supratagus notch และ ascending 
branch of helix โดยอาการบวมและผิดรูปจะได้ชัดเจนมากขึ้นตามอาการหนักเบาของผู้ป่วย ซึ่งอาการ
ดังกล่าวจะลดลงและกลับมาเป็นปกติได้หลังการฟ้ืนตัวของโรค2 แม้ว่าบทความนี้จะยังไม่ถูกตีพิมพ์ฉบับเต็มใน 
Medical Acupuncture (ได้รับการเลือกเป็นบทความสั้น 2 หน้าในหน้า guest editorial) แต่ก็เป็นสิ ่งที่
น่าสนใจในการศกึษาต่อยอดเพ่ิมเติมสู่การวินิจฉัยอาการได้ 

3. การถอดบทเรียนการปรับรูปแบบการให้บริการการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบผสมผสานโดยใช้เทคโนโลยี
ออนไลน์ในช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20193 ทั้งในรูปแบบการ
ไลฟ์สด (live-streamed) และบันทึกวิดีโอการอบรม (on-demand) ให้กับกลุ่มผู้ป่วย รวมถึงการนัดพบแพทย์
ออนไลน์รายบุคคล (one-on-one virtual appointment) ในการแนะนำการกดจุดและนวดตัวเอง การปรับ
รูปแบบดังกล่าวช่วยให้สามารถเพ่ิมการเข้าถึงการดูแลของกลุ่มผู้ป่วยจาก 2,189 คนในช่วง 6 เดือนก่อนเกิด
การระบาดเติบโตไปเป็น 16,366 คนที่ได้รับการดูแลในรูปแบบออนไลน์ในช่วง 6 เดือนแรกของการระบาด  

4. การจัดตั้งคณะทำงานออนไลน์ของ the society for integrative oncology (SIO) online task 
force เพ่ือให้แนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษามะเร็งแบบบูรณาการในการให้คำปรึกษาและการรักษาด้าน

 
1 Cheng, S., 2021. Medical Acupuncture as a Treatment for Novel COVID-19-Related Respiratory Distress: Personal Experience 
from a Frontline Anesthesiologist. Medical Acupuncture, 33(1), pp.83-85. 
2 Volf, N., Salques, V. and Lassaux, A., 2020. An Auricular Marker for COVID-19. Medical Acupuncture, 32(4), pp.174-175. 
3 Knoerl, R., Phillips, C., Berfield, J., Woods, H., Acosta, M., Tanasijevic, A. and Ligibel, J., 2021. Lessons learned from the 
delivery of virtual integrative oncology interventions in clinical practice and research during the COVID-19 
pandemic. Supportive Care in Cancer,. 
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การดูแลคุณภาพชีวิตและการจัดการอาการของผู้ป่วยในรูปแบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพ่ือให้
เกิดการดูแลได้อย่างต่อเนื่องแม้มีการระบาดของโรค4 

 
(3) แผนกวิชาสุขภาพและเวชศาสตร์ป้องกัน (Department of Wellness and preventive 

medicine) ของคลีฟแลนด์คลินิก (Cleveland Clinic) นำเสนอโดย Dr. Robert B. Saper ประธาน
แผนก 

ได้กล่าวถึงอาการระยะยาวของโควิด-19 (Long-haul COVID) หรืออาการโควิดเรื ้อรัง (chronic 
COVID syndrome: CCS) ซึ่งมีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งยังคงมีอาการของโควิดอยู่ต่อเนื่องไปอีก  2-3 
สัปดาห์หลังจากหายจากระยะป่วยเฉียบพลันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว  โดยมีอาการ ได้แก่ 
อ่อนเพลีย หายใจลำบาก ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ มึนงง ความยากลำบากต่อการคิดและการมีสมาธิในเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง (Difficulty with thinking and concentration) ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ จมูกไม่ได้กลิ่น และอ่ืน ๆ 
อาการดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติให้จัดเป็นกลุ่มอาการประเภทหนึ่ง 

ปัจจุบันกลุ่มอาการดังกล่าวได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน ทั้งสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อ
แห่งชาติ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases: NIAID) ได้มีการจัดการเสวนาเกี่ยวกับ
กลุ่มอาการนี้ขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกมีการอยู่ระหว่างการเตรียมและ
รวบรวมข้อมูลในประเด็นดังกล่าว ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service: NHS) ของ
อังกฤษได้เปิดคลินิกเพื่อดูแลอาการระยะยาวจากโควิด ( long COVID clinic) กว่า 40 แห่งเพื่อรับมือกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีอาการต่อเนื่อง สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหลายสถาบันให้ความสนใจ เช่น ศูนย์การแพทย์
แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หรือ UCSF, John Hopkins, Cleveland ฯลฯ โดยความชุกของอาการระยะ
ยาวจากโควิดนี้พบได้ในประมาณ 10-20 % ของผู้ป่วยซึ่งแสดงว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 8 ล้านคนทั่วโลกที่มี
อาการเช่นเดียวกนันี้ และท่ีคลีฟแลนด์คลินิกมีผู้ป่วยหลายร้อยคนที่พบว่ามีอาการดงักล่าวเช่นกัน 

ปัจจุบันคลีฟแลนด์คลินิกได้มีการพัฒนาคลินิกฟ้ืนตัว (recover) เพ่ือเป็นศูนย์กลางการฟ้ืนตัวของผู้ป่วย
โควิด (center for COVID recovery) โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้รับการตรวจและรักษาด้วยศาสตร์ที่
เชื่อถือได้ (evidence-based treatment) รวมถึงเป็นโอกาสในการศึกษาวิจัยอีกด้วย คลีฟแลนด์คลินิก ให้
ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในช่วงเริ ่มต้นโดยมีทีมแพทย์  เภสัชกรด้านหมอการแพทย์
ผสมผสานร่วมกันศึกษาและเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ คนไข้ท่ีมารักษาที่ศูนย์ดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังกลุ่มการ
ดูแลที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ป่วยที่ถูกส่งมายัง Center of integrative medicine and lifestyle medicine 
จะสามารถเข้าถึงระบบการนัดหมายร่วมกัน (shared medical appointment) ได้  ในการนัดหนึ่งครั้งผู้ป่วย
จะได้รับทั้งการรักษาแผนหลักและการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน เช่น แพทย์ฝังเข็ม นักจิตบำบัด 
(psychotherapist) หรือนักโภชนบำบัดในครั้งเดียว จากการติดตามอาการผู้ป่วย 6-8 รายในปัจจุบัน พบว่า
แนวทางในการรักษามีหลากหลายทั้งการทำสมาธิและใช้เทคนิคการผ่อนคลาย การฝังเข็มและยาจีน การนวด
บำบัด  การแนะนำการรับประทานอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยลดการอักเสบ เช่น เปปเปอร์มิ้นท์ ขมิ้น ซิงค์ 
หรือโอเมก้า-3 ซึ ่งจากข้อมูลในหลอดทดลองพบว่ากลไกในการเกิดอาการดังกล่าวเกิดจากการที ่ระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการตอบสนองมากเกิน (exceed immune response) หลังจากที่ไวรัสถูกทำลายไป
แล้ว นั่นทำให้เราสามารถใช้แนวทางการรักษาหลากหลายที่มุ่งเน้นในเรื่องการช่วยลดการอักเสบ อันได้แก่ 

 
4 Ben-Arye, E., Paller, C., Lopez, A., White, S., Pendleton, E., Kienle, G., Samuels, N., Abbawaajii, N. and Balneaves, L., 2021. 
The Society for Integrative Oncology Practice Recommendations for online consultation and treatment during the COVID-19 
pandemic. Supportive Care in Cancer,. 
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คำแนะนำด้านอาหารและสมุนไพรต่าง ๆ เทคนิคการผ่อนคลาย รวมถึงการฝังเข็ม อาจช่วยให้อาการดังกล่าวดี
ขึ ้นได้ รวมถึงการนำข้อมูลอาการหลังจากการติดเชื้อไวรัสที่เคยพบในอดีต เช่น กลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่ 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากลไกและแนวทางการรักษาร่วมด้วยได้ 

 
 (4) Traditional Chinese Herbal Medicine Practice: Cleveland Clinic Model นำเสนอ
โดย Galina V.Roofener แพทย์ฝังเข็มที่มีใบอนุญาตประจำคลินิก  
 Cleveland Clinic เป็นโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ที่มีคลินิกให้บริการแพทย์แผนจีน การผลิตยาจีน 
ซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2014 (พ.ศ. 2557) ซึ่ง FDA ของอเมริกาจะเป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
ของสมุนไพรจีน ยาแผนจีน ซึ่งยาจากสมุนไพรจีนอยู่ในระเบียบของ cGMP หัวข้อที่ 21 CFR111 นอกจากนี้ 
Cleveland Clinic ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ TGA-PICS/GMP , USDA-
NOP, NSF-cGMP, Kosher, Halal, ISO 9001:2008, ISO 17025:2005, GMP ซึ ่งทาง FDA ได้ม ีการ
ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนส่วนผสมสมุนไพรที่จะนำมาทำยาของทางคลินิก และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปนเปื้อน
สมุนไพรที่ไม่เหมาะสม ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาทางคลินิกได้มีการติดตามผลคนไข้อย่างใกล้ชิด มีการติดตามผล
การตรวจสารเคมีในเลือดก่อนการรักษาด้วยยาสมุนไพร และติดตามผล 1 เดือนและ 6 เดือนหลังจากการ
รักษา เพ่ือตรวจสอบผลข้างเคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยา ซึ่งอาการไม่รุนแรง นอกจากนี้ยังมี
ข้อห้ามใช้ยาสมุนไพรจีน ได้แก่  

• ผู้ป่วยที่มีใช้ยา Coumadin, Warfarin, Heparin,  interferon  
• ผู้ป่วยที่ได้รับคีโม และได้รับการส่งต่อจากผู้เชี่ยววชาญด้านเนื้องอก 
• ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายจากโรคตับแข็ง  (liver or kidney failure) 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคู่มือการส่งต่อผู้ป่วยมายังคลินิกแพทย์แผนจีน (Referral guidelines to 

Chinese Herbal Clinic ) ซึ ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการส่งต่อผู ้ป่วยได้ดังต่อไปนี ้ ผู ้ป่วยมีอาการ
คลุมเครือ ตอบสนองไม่ดีกับการรักษาแบบเดิม ไม่ต้องการทานยา เกิดอาการดื้อยา มีความผิดปกติของระบบ
การย่อยอาหาร มีอาการท้องผูก/ท้องเสีย/ลำไส้แปรปรวนเรื้อรัง กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และสำหรับช่วย
ฟ้ืนฟูผู้ป่วยหลังจากการรักษาโรคร้ายแรง (เช่น หลังจากการทำคีโม)  ช่วยในการป้องกันรักษาโรค เช่น ไข้หวัด 
อาการปวดเรื้อรังเนื่องจากไม่ตอบสนองต่อการรักษาแบบฝังเข็ม เพ่ือลดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของ
ผู้ป่วยและเพ่ือช่วยรักษาภาวะมีบุตรยาก 

สมาคมการแพทย์เกาหลี (Association of Korean Medicine) ได้มีแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 
ดังนี้ 

1. การป้องกันโรคในผู้ใหญ่ด้วยสมุนไพร โดยได้มีการแนะนำตำรับยาสมุนไพรสำหรับบำรุงระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ตำรับ Lian Qiao Bai Du San (ผงดอกแคนารีต้านการก่อโรค) ร่วมกับตำรับยา Bu 
Zhong Yi Qi Tang (รักษาอาการชี่บกพร่องของระบบม้ามและกระเพาะอาหาร)  หรือตำรับ Lian Qiao Bai 
Du San ร่วมกับ Sheng Mai San (รักษาอาการไข้ต่าง ๆ ที่ชี่และยินพร่องมาก)  

และสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และ รักษาระบบทางเดินหายใจของผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโควิด -19 มี
อาการชี่บกพร่อง ให้ใช้ตำรับ Lian Qiao Bai Du San ร่วมกับตำรับยาบำรุง Bu Zhong Yi Qi Tang (รักษา
อาการชี่บกพร่องของระบบม้ามและกระเพาะอาหาร) 

กลุ่มอาการจินเย่ขาดพร่องให้ใช้ตำรับ Lian Qiao Bai Du San ร่วมกับตำรับ Sheng Mai San (รักษา
อาการไข้ต่าง ๆ ที่ชี่และยินพร่องมาก) 
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นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคพื้นแปซิฟิคตะวันตก (WHO Western Pacific Region 
– WPRO) ได้มีการจัดทำคู ่มือ WHO international standard terminologies on traditional medicine 
in the Western Pacific Region ซึ่งเป็นคำศัพท์มาตรฐานทางการแพทย์แผนจีนในภูมิภาคแปซิฟิคตะวันตก 
เหมาะสำหรับแพทย์แผนจีนเนื่องจากมีการอธิบายคำศัพท์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน และอธิบายเป็น
ภาษาอังกฤษ และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศฉบับที่ 11 (International 
Classification of Diseases, ICD-11) เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและสถิติด้านสุขภาพโดย
ประกอบด้วยรหัสสำหรับระบุการบาดเจ็บ โรค และสาเหตุการเสียชีวิตราว 55,000 รายการ และถือเป็น
ภาษากลางสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ัวโลกใช้แบ่งปันข้อมูลทางการแพทย์ 
 

1.2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำเสนอบทบาทของการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือกต่อโรคมะเร็ง โดยแพทย์แผนไทยมีบทบาทเป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วย
โรคมะเร็งแบบประคับประคอง (Palliative care) โดยใช้ตาํรับยาไทยและกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และมี
การศึกษาวิจัยตํารับยาจากสมุนไพรกับโรคมะเร็ง โดยได้นำเสนอการวิจัยตำรับยาเบญจอำมฤตย์ และมีการ
สร้างความรอบรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้ปฏิบัติตัวห่างไกลจากโรคมะเร็ง  

นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้นำเสนอผลการวิจัยฟ้าทะลายกับโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1) การทดลองในหลอดทดลอง (Pre-clinic) 2) การศึกษา
เบื้องต้น (Preliminary) โดยใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง 3) การ
ทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (RCT) และ 4) R2R อีกท้ัง มีการส่งเสริมการใช้ฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร
ไทยในการป้องกันและรักษาโควิด-19 ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น การพัฒนาช่องทางสื่อสารทาง LINE Official 
(หมอไทยสู้โควิด) การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการใช้ยาแผนไทยป้องกันและรักษาโค
วิด-19 การจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนาม เป็นต้น 
 
2) ผลการหารือเรื่องข้อเสนอโครงการภายใต้ความร่วมมือเอเปค  

National Center Institute (NCI) แจ้งที่ประชุมว่ามีแผนพัฒนาโครงการเพ่ือขอการสนับสนุนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือเอเปค โดยกิจกรรมที่สำคัญ มีดังนี้  

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแพทย์ผสมผสานและโควิด-19 ทางระบบออนไลน์  
2. การจัดตั้ง Working Consortium การแพทย์ผสมผสานและโควิด-19 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค เพ่ือ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องข้อดีและประโยชน์ของการแพทย์ผสมผสานในการดูแลสุขภาพ  
3. การพัฒนาข้อแสนอแนะและแนวทางการใช้การแพทย์ผสมผสานในดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19  
โดย NCI ขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมเป็น co-sponsoring economy 

ภายใต้ความร่วมมือเอเปค โดยภารกิจที่ co-sponsor รับผิดชอบ คือ 
๑. เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค   
๒. สนับสนนุผู้เชีย่วชาญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ผสมผสาน และโควดิ-19 (ปลายป ี

พ.ศ.๒๕๖๔) 
 
 
 



๗ 

 

๓. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการแพทย์ผสมผสานและโควิด-19 (พ.ศ.๒๕๖๕) 
๔. เข้าร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำข้อแสนอแนะหรือแนวทางสำหรับการแพทย์ผสมผสาน

และโควิด-19 (พ.ศ.๒๕๖๕) 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แสดงความเห็นชอบในหลักการและยินดีเข้าร่วม

กิจกรรมตามที่ NCI เสนอ 
************************* 

นส.เบญจมา บุญเติม 
นส.เย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย 

นส.สุภาษิณี รัตนบุรี 
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน  
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 


