
สรุปผลการประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับ 

สถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda) 
วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  เวลา 16.00 – 17.00 น.  

ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
๑. รายนามผู้เข้าร่วมการหารือ 
ฝ่ายไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
3. ดร.ภก.ปรชีา หนูทิม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  

และกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
4. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองการแพทย์ทางเลือก 
5. นางสาวบุษราภรณ์ ธนสีลงักูร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
6. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
หน่วยงานภายนอก 
7. ภญ.สุดเอื้อม มะสังหลง  ผู้อำนวยการหนองจอกอโรม่าเทอราปีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ 
ฝ่ายอินเดีย 
1. Mrs. Alpana Dubey   อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย 
2. Ms.Tattaya Yeekoh   Marketing Assistant 
 
2. ความเป็นมา 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
อายุช (Ministry of AYUSH) แห่งสาธารณรัฐอินเดีย พยายามผลักดันความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและอินเดีย 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551  โดยกระทรวงอายุช (หรือกรมอายุช ในขณะนั้น) ได้เสนอร่างMoU เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ดั้งเดิมกับกระทรวงสาธารณสุขของไทย และทางไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวง เพ่ือ
พิจารณาและแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจไปหลายครั้งแต่ยังไม่ได้มีการลงนามจนปัจจุบัน  

ในปี พ.ศ.2559 ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมและหารือเพ่ือแก้ไขร่าง MoU ระหว่างการเยือนอินเดียของอธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ) ในเวลาต่อมา ได้ส่งร่าง  MoU ดังกล่าวให้
กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นตามกระบวนการ โดยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าผู้ลงนามท้ังสอง
ฝ่ายมีระดับไม่เสมอกัน จึงควรเปลี่ยนระดับผู้ลงนามให้เป็นระดับกระทรวงกับกระทรวง หรือระดับกรมกับกรมเพ่ือให้
มีความเท่าเทียมกัน  

จากการประชุมผู้บริหารกรมฯ เมื่อปี 2563 มีมติให้เป็นความร่วมมือในระดับกรม กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก จึงทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแก่กระทรวงอายุช ผ่านสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำ
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ประเทศไทย และเมื่อปลายปีงบประมาณ 2563 ฝ่ายอินเดีย ได้ประสานทางอีเมล์แจ้งเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ลงนาม 
เป็นสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda: NIA) สาธารณรัฐอินเดียแทน  

ปลายปีพ.ศ. 2563 สถานทูตอินเดียได้เสนอ MoU ฉบับใหม่ และได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระร่าง MoU ใหม่
ทั้งหมด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เน้นเรื่องความร่วมมือวิชาการและการวิจัยด้านอายุรเวท (Ayurveda) และมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน/การฝึกอบรม ซึ่งผู้ประสานงานของ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอสอบถามความเห็นของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กรมก่อน จึงจะตัดสินใจดำเนินการต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์การหารือ 

เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda) 
 
4. สรุปผลการหารือ 

๔.1 ข้อสรุปในการหารือเรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกับสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ 
 นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  เห็นว่าควรดำเนินการเรื่อง MOU กับ สถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระต่อไป 
โดยขอเวลาประมาณ 1 ปี ในการดำเนินการตามกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแปล MOU เป็นภาษาไทย การพิจารณา 
ข้อผูกพันทางกฎหมายผ่านกลุ่มงานกฎหมายและจริยธรรมของกรม และผ่านกระทวงการต่างประเทศ โดยความร่วมมือ
ด้านอายุรเวทอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือด้านศาสตร์อื่น ๆ ของอินเดียต่อไป เช่น Homeopathy  

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กระทรวง AYUSH พิจารณาความร่วมมือกับสถาบัน S.D.M. college of Ayurveda 
and Hospital ใน Udupi ทางใต้ของอินเดียเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ตามคำแนะนำของภก.สุดเอ้ือม มะสังหลง ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวทและแพทย์แผนไทย เนื่องจากเห็นว่าทาง S.D.M. มีการสอนอายุรเวท โรงพยาบาล โรงงานผลิตยา 
และสถาบันวิจัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และมีสภาพอากาศเหมาะกับคนไทยตลอดทั้งปีมากกว่าเมืองชัยปุระ 

Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย ยินดีเป็นตัวกลางในการประสานงานและสอบถาม
ไปยังกระทรวง AYUSH ซึ่งนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ เสนอว่าหาก S.D.M. อยู่ภายใต้กระทรวง AYUSH เช่นเดียวกัน 
อาจเลือกลงนามความร่วมมือระหว่างกรมกับ S.D.M. หรือ NIA หรือ อาจลงนามความร่วมมือกับทั้งสองหน่วยงาน
พร้อมกัน 
 ๔.2 ประเด็นหารือเพิ่มเติมจากฝ่ายอินเดีย  

(1) การยอมรับศาสตร์การแพทย์อายุรเวทในประเทศไทย  
 Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย มีข้อสงสัยเรื่องปัญหาอุปสรรคในการยอมรับศาสตร์
การแพทย์อายุรเวทในประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบัน ศาสตร์การแพทย์อายุรเวทยังไม่ได้รับการยอมรับทาง
กฎหมายเหมือนกับการแพทย์แผนจีน ซึ่งได้รับการยอมรับในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 

ฝ่ายไทยได้อธิบายว่าการยอมรับ (recognition) ศาสตร์การแพทยอ์ายุรเวท มีความเก่ียวข้องใน 2 มิติ คือ  
 1. ด้านศึกษา เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องระบบการศึกษา จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลด้านนี้
โดยเฉพาะ การที่จะบรรจุหลักสูตรอายุรเวทให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา 
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 2. ด้านผู้ประกอบวิชาชีพ เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล 
ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ทางเลือกอ่ืนที่ไม่ใช่การแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2542 ซึ่งปัจจุบัน พรบ.ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมศาสตร์การแพทย์อายุรเวช  

ทั้งนี้ มีการนำศาสตร์อายุรเวทนำมาใช้ส่งเสริมสุขภาพในธุรกิจสปา หรือ wellness center เช่น การใช้การ
หยดน้ำมัน (Shirodhara) การนวดศีรษะแบบอินเดีย เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
และเคยเรียนศาสตร์การแพทย์อายุรเวทมาจากอินเดีย และนำมาประยุกต์ใช้ในอาชีพของตน ดังนั้น จึงแนะนำ 
ให้อินเดียสนับสนุนทุนการศึกษาให้แพทย์แผนไทยหรือสหวิชาชีพได้เรียนศาสตร์การแพทย์อายุรเวท และนำมาปรับใช้
ในการประกอบอาชีพ เพ่ือให้มีการใช้ศาสตร์การแพทย์อายุรเวทในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น และนำไปสู่การยอมรับ 
ในประเทศไทยเช่นเดียวกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน 

(๒) การอบรม/ประชุมวิชาการผ่าน Virtual Conference 
Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งว่าฝ่ายอินเดีย ยินดีจัดการอบรม หรือประชุม

วิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอายุรเวทผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งหากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกสนใจ สามารถแจ้งมายังสถานทูตได้ ซึ่งนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ แนะนำให้เริ่มต้นจากเครือข่ายศิษย์เก่า
อายุรเวทจากอินเดีย  โดยเสนอภก.สุดเอื้อม มะสังหลง เป็นผู้ประสานงาน 

***************** 
นส.เบญจมา บุญเติม 
นส.สุภาษิณี รัตนบุรี 

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 

13 เมษายน 2564 


