
สรุปผลการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
กับสถาบันอายุรเวทแห่งเมืองชัยปุระ ประเทศอินเดีย ครั้งท่ี 1 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และระบบประชุมทางไกล 
************************* 

1. ผู้เข้าร่วมการประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุมที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. นางสุพิญญา เกิดโถ  รองผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
3. นางพันธ์วิรา เวยสาร  หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน 
4. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
5. นางภาณิศา รักความสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำราญการพิเศษ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
6. นางสาวบุษราภรณ์ ธนสีลงักูร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
7. นางสาวณัฐพร  ฤทธิ์สืบเชื้อ เเพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
8. นางสาวเพชรรัตน์ พึ่งสำเภา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
9. นางสาวภัทร วาศนา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ     
    กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
10. นางสาวมณียา ปานนพพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     
    กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
11. นายพรชัย สว่างวงค ์  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
12. นางสาวสุนสิา หลีหมุด แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 
13. นางสาวอารียา หวังดี  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 
14. นายไพสิฐ ภัทรนาวิก  แพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Google Meet 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
3. ดร.รสสุคนธ์ กลิ่นหอม  รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

 
2. ความเป็นมา 

ด้วยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักร
ไทย และกระทรวงอายุช (Ministry of AYUSH) แห่งสาธารณรัฐอินเดีย พยายามผลักดันความร่วมมือระดับทวิ
ภาคีระหว่างไทยและอินเดีย มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551  โดยกระทรวงอายุช (หรือกรมอายุช ในขณะนั้น) ได้เสนอ
ร่างบันทกึความเข้าใจ (MoU) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมกับกระทรวงสาธารณสุขของไทย 



และทางไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาและแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจไปหลายครั้ง
แต่ยังไม่ได้มีการลงนามจนปัจจุบัน  

ต่อมา ในปี พ.ศ.2559 ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมและหารือเพื่อแก้ไขร่าง MoU ระหว่างการเยือน
อินเดียของอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ) ในเวลาต่อมา ได้
ส่งร่าง MoU ดังกล่าวให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นตามกระบวนการ โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศเห็นว่าผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายมีระดับไม่เสมอกัน จึงควรเปลี่ยนระดับผู้ลงนามให้เป็นระดับกระทรวง
กับกระทรวง หรือระดับกรมกับกรมเพ่ือให้มีความเท่าเทียมกัน และจากการประชุมผู้บริหารกรมฯ เมื่อปี 
2563 มีมติให้เป็นความร่วมมือในระดับกรม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงทำหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาแก่กระทรวงอายุช ผ่านสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และเมื ่อปลายปี
งบประมาณ 2563 ฝ่ายอินเดีย ได้ประสานทางอีเมล์แจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ลงนาม เป็นสถาบันอายุรเวท
แห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda, Jaipur) สาธารณรัฐอินเดียแทน  

ระหว่างปีพ.ศ.2564-2565  สถานทูตอินเดียได้เสนอ MoU ฉบับใหม่ และได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา
สาระร่าง MoU ใหม่ทั้งหมด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นเรื่องความร่วมมือวิชาการและการวิจัยด้านอายุรเวท 
(Ayurveda) และมีการแลกเปลี ่ยนบุคลากรและนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน/การ
ฝึกอบรม โดยฝ่ายไทยได้พิจารณาร่าง MoU ดังกล่าวแล้ว และเห็นว่ามีประเด็นที่ต้องแก้ไข และต้องหารือกับ
ฝ่ายอินเดีย เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ประกอบกับกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าจะมีการประชุมหารือ
ระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย - อินเดีย (Foreign Office Consultations – FOC) ครั ้งที ่ ๖ 
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2565 จึงขอติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ MoU ดังกล่าว ดังนั้น กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้เสนอจัดการประชุมหารือกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมือง 
ชัยปุระ (National Institute of Ayurveda, Jaipur) สาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565  

 
3. วัตถุประสงค์การประชุม 

1. เพื่อหารือร่าง MoU ฉบับทีฝ่่ายไทยแก้ไข 
2. เพ่ือกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน 

 

4. สรุปผลการประชุม 

1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หัวหน้า
ผู้แทนฝ่ายไทย ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม และแจ้งว่ากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้
เสนอปรับ MoU ที่ฝ่ายอินเดียยกร่างขึ้นมา โดยใจความสำคัญ คือ การปรับแก้เรื่องขอบเขตความร่วมมือให้
กว้างและครอบคลุมมากขึ้น มุ่งเน้นความร่วมมือทั้งศาสตร์อายุรเวทและการแพทย์แผนไทย และขอขยาย
ระยะเวลาจาก 3 ปี เป็น 5 ปี 

๒. Prof. Sanjeev Sharma รองอธิการบดี (Vice-Chancellor) ของสถาบันอายุรเวทแห่งชาติ
เมืองชัยปุระ แจ้งว่าฝ่ายอินเดียได้แก้ไขและให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง MoU ฉบับที่ฝ่ายไทยส่งมาแล้ว แต่เนื่องจาก
ติดกระบวนการทางการทูต จึงยังไม่ได้ส่งให้ฝ่ายไทยพิจารณา ดังนั้น จะให้กระทรวงการต่างประเทศของ
อินเดียรีบดำเนินการส่งร่าง MoU ที่แก้ไขโดยฝ่ายอินเดียให้ฝ่ายไทยพิจารณาโดยเร็วที่สุด  

3. ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ด้านต่างประเทศ) 
เสนอว่าเพ่ือให้การจัดทำ MoU เป็นไปอย่างรวดเร็ว เมื่อฝ่ายไทยพิจารณาร่าง MoU แล้ว ควรจัดการประชุมหารือ
ระหว่างสองหน่วยงานอีกครั้ง เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกัน และดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  



4. ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดการประชุมหารือร่าง MoU ดังกล่าวอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2565 
หลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยนส.เบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิม
ระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน จะเป็นผู้ประสานขอวันว่างทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง  
 

5. สิ่งที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต้องดำเนินการต่อไป 

1. พิจารณาร่าง MoU ที่แก้ไขโดยฝ่ายอินเดีย หากไม่มีประเด็นทางข้อกฎหมายที่น่าวิตกกังวล 
สามารถขอนัดหมายประชุมเพ่ือหารือความร่วมมือกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระต่อไป 

2. จัดการประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2 กับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระในเดือนกรกฎาคม 
2565 

*********** 
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 

4 กรกฎาคม 2565 


