
 
สรุปผลการประชุมเตรียมการท่าทีของฝ่ายไทยในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ 

ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ อินเดีย 
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30-16.00 น.  

ห้องประชุมข้างห้องผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร ๓ ชั้น ๔  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) 
****************** 

ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมข้างห้องผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร ๓ ชั้น ๔ 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
3. นพ.จักราวุธ เผือกคง  ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 
4. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายพรชัย สว่างวงศ์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
6. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
7. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

ผู้มาประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) 
1. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ (แทน) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
2. ดร.รสสุคนธ์ กลิ่นหอม  (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวศศิธร บุญวระ  เจ้าพนักงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ประธานในที่ประชุม ชี้แจงที่ประชุมว่าการ
ประชุมนี ้จ ัดขึ ้นเพื ่อให้หน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องได้แก่ สถาบัน
การแพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สำนักงานวิจัย
การแพทย์แผนไทย และกองการแพทย์ทางเลือก ได้ร่วมกัน
พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ (MoU) ที่กำลังจะจัดทำขึ้นกับ
ฝ่ายอินเดีย   

 
ที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
ไม่มี 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ความเป็นมาและสถานะความร่วมมือ 
นส.เบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่าง
ประเทศ กองวิชาการและแผนงาน รายงานทีป่ระชุมดังนี้ 
• กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ

กระทรวงอายุช (Ministry of AYUSH) ได้พยายามผลักดัน

 
ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
ความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและอินเดีย มาตั้งแต่
ป ีพ.ศ.2551  แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ  

• จนกระทั่ง ในปีพ.ศ.2559 ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมและหารือ
เพื่อแก้ไขร่าง MoU ระหว่างการเยือนอินเดียของอธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นพ.สุริยะ 
วงศ์คงคาเทพ) และฝ่ายไทยได้ส่งร่างMoU ดังกล่าวให้
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นตาม
กระบวนการ โดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าผู้ลงนาม
ทั้งสองฝ่ายมีระดับไม่เสมอกัน จึงควรเปลี่ยนระดับผู้ลงนาม
ให้เป็นระดับกระทรวงกับกระทรวง หรือระดับกรมกับกรม
เพ่ือให้มีความเท่าเทียมกัน 

• เมื ่อปี 2563 ผู ้บริหารกรมมีมติให้เป็นความร่วมมือใน
ระดับกรม และฝ่ายอินเดียจึงได้ชื่อหน่วยงานที่ลงนามเป็น
สถาบันอายุรเวชแห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute 
of Ayurveda, Jaipur) สาธารณรัฐอินเดียแทน  

• ในวันที ่ 21 เม.ย.65 ที่ถึงนี้ จะมีการประชุมหารือระดับ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย-อินเดีย ครั ้งที ่ 6 โดย
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตอินเดียประจำประเทศ
ไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ MOU ดังกล่าว  กอง
วิชาการและแผนงาน จึงได้แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ร่าง MOU และจะขอหารือกับฝ่ายอินเดียในเดือนพ.ค.65 

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมือง 
ชัยปุระ อินเดีย 
ทีป่ระชุมได้พิจารณาเนื้อหาและกิจกรรมที่คาดว่าจำเป็นไปได้ 
หากมคีวามร่วมมือเกิดข้ึน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  ควรขยายความร่วมมือใน MOU เป็น 5 ปี (จากเดิม 3 ปี)  
2. ควรมีการขยายความร่วมมือกับการแพทย์อินเดียในสาขาอ่ืน 
เช่น การแพทย์สิทธา เพ่ือเรียนรู้และเปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐาน
กับการแพทย์แผนไทย หรือ ความร่วมมือกับ Medicinal Plant 
Board ที่ดูแลเรื่องการปลูกสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจของประเทศ  
3. ในกิจกรรมที ่มีการเรียนการสอน หรือแลกเปลี ่ยนข้อมูล
วิชาการกับผู้เชี ่ยวชาญอายุรเวท ควรมีล่ามช่วยแปลให้แพทย์
แผนไทยและผู้เกี่ยวข้องฟังตลอดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายไทย  
4. ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียมาเป็น Visiting Professor 
ควรมีการจัดห้องทำงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทางสำนักงานวิจัย
การแพทย์แผนไทย ยินดีให้พ้ืนที่ในการฝึกอบรมและห้องทำงาน 

 
ที่ประชุมเห็นชอบดำเนินการเรื่อง MOU กับ
สถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ 
อินเดีย ต่อไป โดยหากการลงนาม MOU นี้
สำเร็จแล้ว อาจขยายความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ในภายหลัง  
 
มอบกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่าง
ประเทศ 
1. ทำตารางเปรียบเทียบ (Analytical table) 
เพ่ือให้ฝ่ายอินเดียเห็นข้อมูลการแก้ไข MOU 
ชัดเจนมากขึ้น  
2. นัดหมายสถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย 
และสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ 
อินเดีย ประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อหารือ
ความร่วมมือ 
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วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
อย่างไรก็ดี ในส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น การเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ให้
เจรจากับสถานทูตอินเดียเป็นผู้รับผิดชอบ    

มอบสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
1. คัดเลือกหัวข้อหรือกิจกรรมทีต่้องการให้
ผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียมาช่วยสนับสนุน เช่น 
การวิจัยตำรับยาที่ใกล้เคียงกับอายุรเวท การ
ฝึกอบรมระยะสั้น เป็นต้น โดยให้ทางอินเดีย ส่ง 
CV ของผู้เชี่ยวชาญมาให้ฝ่ายไทยพิจารณาด้วย  
2. ตั้งงบประมาณรองรับ  

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นส.เบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่าง
ประเทศ กองวิชาการและแผนงาน แจ้งกิจกรรมระหว่างประเทศ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 
1. อินเดียร่วมกับองค์การอนามัยโลกจะจัดตั้ง WHO Global 
Centre for Traditional Medicine ขึ้น ณ รัฐคุชราต อินเดีย 
โดยจะมีพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 เม.ย.65 และ
ขอให้ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก จัดส่งข้อมูลและ
รูปภาพเพ่ือใช้เป็น showcase ในนิทรรศการด้านการแพทย์
ดั้งเดิมภายในงานดังกล่าว ซึ่งกองวิชาการและแผนงาน ได้
คัดเลือกข้อมูลเรื่องกัญชาทางการแพทย์แผนไทย สมุนไพรฟ้า
ทะลายโจร แพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด HDC-TTM และนวดไทย 
ไปเผยแพร่ในงานดังกล่าว  
2. องค์การอนามัยโลกแสดงความสนใจการวิจัยเรื่อง HDC-TTM 
จึงขอให้กรมช่วยเสนอผู้วิจัยหัวข้อดังกล่าว ซึ่งกองวิชาการและ
แผนงานได้ประสาน HiTAP เพ่ือทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าวแล้ว 
และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา proposal   

 
ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 

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

กองวิชาการและแผนงาน 
8 เมษายน 2565 

 


