
สรุปผลการหารือความรวมมือระหวาง 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย  

และสำนักงานการแพทยแผนเปอรเซีย (Persian Medicine Office) กระทรวงสาธารณสุขและ 
การศึกษาทางการแพทย สาธารณรัฐอิสลามอิหราน 

วันจันทรท่ี 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ หองประชุมกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชั้น ๕ สำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 

************************ 
๑. รายช่ือผูเขารวมประชุม 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. นายแพทยธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
3. นายแพทยกุลธนิต วนรัตน  ผูอำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 
4. ดร.รัชน ีจันทรเกษ   ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายแพทยธันวา บัวมหะกุล  รองผูอำนวยการโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
6. ดร.รสสุคนธ กลิ่นหอม   รองผูอำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 
7. ภญ.พันธวิรา เวยสาร   หัวหนากลุมงานสนับสนุนเขตสุขภาพ กองวิชาการและแผนงาน 
8. นางสาวลัดดาวัลย จาดพันธุอินทร หัวหนาศูนยจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข 
     กองวิชาการและแผนงาน 
9. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  
     กองวิชาการและแผนงาน 
10. ภญ.วิวรรณ วรกุลพาณิชย  เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 
11. นายพรชัย สวางวงค   แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
     โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
สำนักงานการแพทยแผนเปอรเซีย (Persian Medicine Office)  
1. Dr. Arman Zargaran   Vice for International Affairs 

Office of Persian and Complementary Medicine 
Ministry of Health and Medical Education, Iran  

๒. ความสำคัญและท่ีมา 
กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย สาธารณรัฐอิสลามอิหราน และกระทรวงสาธารณสุข 

ราชอาณาจักรไทยมี ไดลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือดานสาธารสุข เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  
โดยทั้งสองฝายตกลงรวมมือในสาขาการรักษารวมถึงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทยดั ้งเดิมดวย  
สงผลใหอธิบดีสำนักงานการแพทยแผนเปอรเซีย (Persian Medicine Office) และคณะแจงความประสงค 
มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูดานการแพทยดั้งเดิม และหารือความรวมมือระหวางกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการแพทยแผนเปอรเซีย 
กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย เม่ือปพ.ศ.2561 อยางไรก็ดี เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองในอิหราน ทำใหการศึกษาดูงานในครั้งนั้นถูกยกเลิกไป 

ในปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 กองวิชาการและแผนงาน โดยกลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวาง
ประเทศ ไดรับการประสานจาก Dr. Arman Zargaran, Vice for International Affairs สำนักงานการแพทย
แผนเปอรเซีย ขอหารือความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมภายใตบันทึกความเขาใจระหวางกระทวงสาธารณสุข
ทั้งสองประเทศ โดยประเด็นความรวมมือท่ีอิหรานสนใจ ประกอบดวย 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ
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ผสมผสานการแพทยดั ้งเดิมเขาสูระบบบริการสุขภาพ ๒. การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู 
ทางวิทยาศาสตรและแนวทางปฏิบัติรวมกัน ๓. การศึกษาวิจัยรวม (Joint Research projects) ๔. การศึกษา 
(การแลกเปลี ่ยนนักเร ียนหรืออาจารย การใหทุนการศึกษา หลักสูตรระยะสั ้น และการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการ)  ๕. การใหบริการการแพทยดั้งเดิม และมีความประสงคจะขอเยี่ยมชมโรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
และการแพทยผสมผสาน (ยศเส) และสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย ดังนั้น จึงขอใหกองวิชาการและแผนงาน 
นัดหมายผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุมหารือความรวมมือระหวางกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทย และสำนักงานการแพทยแผนเปอรเซีย (Persian 
Medicine Office) กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย สาธารณรัฐอิสลามอิหราน ในวันท่ี  
7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

๓. การแพทยดั้งเดิมในอิหราน 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

อิหราน หรือ สาธารณรัฐอิสลามอิหรานตั ้งอยู ในเอเชียตะวันตก หรือ ภูมิภาคตะวันออกกลาง  
เปนประเทศขนาดใหญอันดับสองในตะวันออกกลาง มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ลานตารางกิโลเมตร และมีประชากร
ประมาณ 86.7 ลานคน  อิหรานมีสภาพอากาศที่แตกตางกันถึง 11 รูปแบบ อุดมสมบูณไปดวยพืชพรรณ
มากกวา 8,000 ชนิด และมีประวัติการแพทยดั้งเดิมนับพันป 

 
การแพทยแผนเปอรเซีย (Persian Medicine) 
 การแพทยแผนเปอรเซียเปนการแพทยดั ้งเดิมของอิหราน มีประวัติการใชมากกวา 7,000 ป  
โดยประวัติการแพทยแผนเปอรเซียสามารถแบงได 3 ยุค ไดแก 1) ยุคกอนอิสลาม หรือ ยุคเปอรเซียโบราณ 
2) ยุคทองของอิสลาม (ศตวรรษที่ 9-13) โดยแพทยที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น เชน Avicenna, Rhazes, Haly 
Abbas, Jorjani  3) ยุคอิหรานสมัยใหม (ยุคปจจุบัน) 
 การแพทยแผนเปอรเซีย แบงเปน 4 ธาตุ ไดแก ดิน (Earth) น้ำ (Water) อากาศ (Air) ไฟ (Fire)  
โดยอาการเจ็บปวยจะสัมพันธกับธาตุท้ัง 4 ดังปรากฎในรูปท่ี 1 

  
รูป 1 แนวคิดการแพทยแผนเปอรเซีย 
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สถานการณการแพทยดั้งเดิมในระบบสุขภาพ 
 ในยุคอิหรานสมัยใหม เกิดโรงเรียนสอนการแพทยแผนเปอรเซียขึ ้นแหงแรก เมื ่อปพ.ศ.2550  
ที่ Tehran University of Medical Sciences (TUMS) ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำดานวิจัยของอิหราน และ
ปจจุบันมีโรงเรียนสอนการแพทยแผนเปอรเซีย ทั้งหมด 8 แหง ซึ่งผูที่สามารถใหการรักษาโดยใชศาสตร
การแพทยแผนเปอร เซ ียได  จะตองแพทยเป นแพทยแผนปจจ ุบ ัน (MD) ที ่จบปร ิญญาเอก (Ph.D.)  
ดานการแพทยแผนเปอรเซียเทานั้น และผูที่จะจายยาแผนเปอรเซียตองเปนเภสัชกรที่จบปริญญาเอก (Ph.D.) 
ดานการแพทยแผนเปอรเซียเชนกัน โดยขณะนี้ อิหรานมีผู ที่จบปริญญาเอกดานการแพทยแผนเปอรเซีย
มากกวา 1,000 คน 
 นอกจากการแพทยแผนเปอรเซีย (Persian Medicine) ท่ีไดรับการยอมรับในประเทศแลว อิหรานยังให
การยอมรับการแพทยแผนจีนและการฝงเข็ม (Chinese Medicine และ Acupuncture) ธรรมชาติบำบัด 
(Naturopathy) และโฮมีโอพาธี (Homeopathy) อีกดวย ซึ่งบริการทางการแพทยดั ้งเดิมจะพบในคลินิก
การแพทยแผนดั้งเดิม รานขายยาแผนดั้งเดิม แผนกหรือคลินิกการแพทยแผนดั้งเดิมในโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลเฉพาะทาง นอกจากนี้ ยังรวมถึงหมอพ้ืนบานและรานสมุนไพรพ้ืนบานท่ีมีอยูจำนวนมาก  
 รัฐบาลอิหรานใหการสนับสนุนการแพทยดั้งเดิม โดยการแพทยดั้งเดิมปรากฏในนโยบายของประเทศ 
เชน นโยบายสุขภาพ (General Health Policies) ประกาศโดยผูนำสูงสุดของอิหราน (2556) แผนพัฒนา
ประเทศฉบับที ่ 6 (ผานการเห็นชอบจากรัฐสภา) เอกสารการแพทยดั ้งเดิมและยาสมุนไพรในสภาสูงสุด 
แหงการปฏิวัติวัฒธรรม (ลงนามโดยประธานาธิบดี)   
 อิหรานมีงานวิจัยการแพทยดั ้งเดิมจำนวนมาก โดยจากฐานขอมูล Scimago Journal & Country 
Rank (SJR) ในป พ.ศ. 2564 อ ิหร านม ีงานว ิจ ัยด าน Complementary Medicine and Alternative 
Medicine มากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อเมริกา และอินเดีย  
 
หนวยงานดานการแพทยดั้งเดิม 
 การแพทยดั้งเดิมมีความเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ดังนี้ 
 1. หนวยงานภายใตกระทรวงสาธารณสุขและและการศึกษาทางการแพทย มี 2 หนวยงาน คือ Office 
of Persian & Complementary Medicine ดูแลเรือ่งบริการดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริมใ 
นประเทศ และ Directorate of Natural and Traditional products and Supplements ซ่ึงอยูภายใต 
อ.ย.ของอิหราน ทำหนาท่ีกำกับดูแลดานยาและผลิตภัณฑแผนดั้งเดิม  
 2. สำนักประธานาธิบดี มีสำนักงานใหญดานพืชสมุนไพรและการแพทยดั้งเดิม  
 3. รัฐสภา มีคณะกรรมการการแพทยดั้งเดิมภายใตคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
 4. NGOs  
 
๔. สรุปประเด็นการหารือความรวมมือ 

1. Dr. Arman Zargaran เสนอใหศึกษาความคลายคลึง
ระหว างการแพทย แผนไทยและการแพทย แผนเปอร  เ ซีย  
เพื ่อพิจารณากิจกรรมความรวมมือในอนาคต โดยไดเสนอ
กิจกรรม เชน การฝกอบรมระยะสั้น การแลกเปลีย่นอาจารยและ
นักศึกษา โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor 
Program) โครงการวิจัยรวมกัน และการแลกเปลี ่ยนความรู 
ในการบริหารจัดการ ซึ่งอาจมีการพิจารณาทำบันทึกความเขาใจ
ระหวางสองหนวยงาน และเชื่อมโยงสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาของท้ังสองประเทศตอไป 

https://www.scimagojr.com/index.php
https://www.scimagojr.com/index.php
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2. กรมการแพทย แผนไทยและการแพทย ทางเล ือก  
ไมขัดของตอขอเสนอของอิหราน เห็นดวยที่จะทำบันทึกความ
เขาใจระหวางสองหนวยงาน โดยขอใหทั้งสองฝายพิจารณาถึง
ผลประโยชนร วมกันและมีการแลกเปลี ่ยนอย างเป นธรรม  
โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดเสนอให
นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก และดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการ 
กองวิชาการและแผนงาน เปนผูประสานงานกับฝายอิหราน 

3. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ขอให
อิหรานพิจารณาเรื ่องการอำนวยความสะดวกใหผู ประกอบการ 
จากไทยในการนำเขาหญาฝรั่นและเทียนดำ เนื่องจากประเทศไทยมีการ
นำเขาสมุนไพรทั้งสองชนิดจำนวนมาก เพื่อใชเปนสวนประกอบ 
ในยาหอม ซ่ึง Dr. Arman Zargaran ชี้แจงวากระทรวงสาธารณสุข
และและการศึกษาทางการแพทย ไมมีอำนาจในสวนนี้ แตจะรับไปแจง
ใหผูบริหารพิจารณาตอไป   

 
5. ขอเสนอแนะตอผูบริหาร 

1. เนื ่องจากกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาทางการแพทย สาธารณรัฐอิสลามอิหราน และ
กระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรไทยมีบันทึกความเขาใจความรวมมือดานสาธารสุขรวมกันอยูแลว 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ Office of Persian & Complementary Medicine  
จึงสามารถดำเนินกิจกรรมโดยจัดทำ Action Plan หรือ Agreement แยกตางหาก ภายใตบันทึกความเขาใจฯ 
ขางตน โดยไมจำเปนตองทำบันทึกความเขาใจฯ ข้ึนใหม  

2. ควรมีการศึกษาความคลายคลึงระหวางการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนเปอรเซียใหมากข้ึน 
เพ่ือสามารถวางแผนความรวมมือในอนาคตระหวางสองหนวยงานไดชัดเจน โดยจากขอมูลพ้ืนฐาน การแพทย
แผนเปอรเซียมีแนวคิดเรื่องธาตุท้ังสี่คลายคลึงกับการแพทยแผนไทย มีการใหบริการการแพทยดั้งเดิมในคลินิก
การแพทยแผนดั้งเดิม รานขายยาแผนดั้งเดิม แผนกหรือคลินิกการแพทยแผนดั้งเดิมในโรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลเฉพาะทางเชนเดียวกันกับไทย จึงควรศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม เชน รูปแบบการใหบริการ  
การเบิกจายคาร ักษาพยาบาล ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ เปนตน ในสวนผู ใหการร ักษา 
มีความแตกตางกันอยางชัดเจน ผูใหการรักษาดวยศาสตรการแพทยแผนเปอรเซีย ตองจบแพทยแผนปจจุบัน
มากอนและเรียนตอระดับปริญญาเอกการแพทยแผนเปอรเซีย ในขณะท่ีผูใหการรักษาดวยศาสตรการแพทย
แผนไทย แบงเปน 3 ประเภท โดยประเภท ข. เปนผูที่จบหลักสูตรแพทยแผนไทย หรือ การแพทยแผนไทย
ประยุกต  ในระดับปริญญาตรี (4 ป) จากมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรองจากสภาการแพทยแผนไทย และ
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพแพทยแผนไทย นอกจากนี้ ในสวนการวิจัย พบวาอิหรานมีงานวิจัย
การแพทยดั ้งเดิมจำนวนมาก การทำวิจัยรวมกันหรือการแลกเปลี ่ยนนักวิจัย จึงนาจะเปนประโยชน 
ในการพัฒนาขอมูลเชิงประจักษ (evidence-based information) ใหแกสมุนไพรไทยและการแพทยแผนไทย 

3. เพื่อใหความรวมมือทั้งสองหนวยงานมีประสิทธิภาพ ควรมีหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ระหวางสองหนวย  
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กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 
14 พฤศจิกายน 2565    

 


