
สรุปผลการหารือระหวา่งกระทรวงสาธารณสุขและเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงปราก 
เพื่อเตรียมความพร้อมการหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหวา่งประเทศไทยกับสาธารณรฐัเช็ก  

วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 1 ช้ัน 3 

ผ่านการประชุมระบบทางไกล 
 

๑. รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก 

นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์   เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก 

กระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑. นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มด ี   นายแพทย์ทรงคุณวุฒ ิ(ด้านสาธารณสขุ) 
๒. นางวลัยพร พัชรนฤมล    ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ 
๓. พ.ต.ต.หญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร  รองผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ 
๔. นางสาวพัฒิพร อจละนันท์    นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
      กองการต่างประเทศ 
กรมการแพทย์ 
๕. แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
๖. นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์   รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก 
๗. ดร.รัชนี จันทร์เกษ    ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๘. นางนันท์นภัส ต้อยติ่ง    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
      แทนผู้อำนวยการสำนักงานการนวดไทย 
๙. นางศรีจรรยา โชตึก     รองผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๑๐. นางสาวลัดดาวัลย์ จาดพันธุ์อินทร์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๑๑. นางสาวเบญจมา บุญเติม   นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ 
๑๒. นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม  แพทย์แผนไทยปฏบิัติการ 
๑๓. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี   นักวิเทศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค 
๑๔. ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๑๕. นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
      กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๑๖. ดร.รัตนา ตาเจริญเมือง   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
      กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๗. นางเสาวภา จงกิตติพงศ์   ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ 
๑๘. นางสาวศิรินภา สระทองหน   หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ 



      กองสุขภาพระหว่างประเทศ 
๑๙. นางสาวสุภานัน คงคำ   ปฏิบัติงานด้าน International Coordinator 
      กองสุขภาพระหว่างประเทศ 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
๒๐. ผศ.ดร.ภก.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน   ผู้จัดการสำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ 
๒๑. นายวรวิช บุณยาทิษฐาน   นักวิชาการวัคซีน 
๒๒. นางสาวศุภสุตา ด้วงรักษา   นักวิชาการวัคซีน 
๒๓. นายหัตถสิทธิ์ จันทร์เสี้ยวรัศมี   เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
 

๒. ความสำคัญและที่มา 

สืบเน่ืองจากนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ได้พบหารือขอ้
ราชการกับ Professor Dr. Martina Vasakova, MD. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐเช็ก 
เน่ืองจากเข้ารับหน้าที่ดำรงตำแหน่งเอกอักคราชทูตไทยฯ และเป็นช่วงถ่ายผ่านของการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐเช็กคนใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่ฝ่ายเช็กให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ การหาลู่ทางการ
เป็นหุ้นส่วนของกันและกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาแพทยแ์ละการดูแลสุขภาพ และในการน้ี 
เอกอัครราชทูตไทยฯ จึงมีความประสงค์ขอพบปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผูแ้ทนที่เกี่ยวข้องในการหารือเพือ่
เตรียมความพร้อมการหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเช็ก  
 

๓. บริบทของสาธารณรัฐเช็กและโอกาสด้านสาธารณสุข 
นางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปราก ได้นำเสนอภาพรวมของ

สาธารณรัฐเช็ก โดยนำมาเปรียบเทียบกับอาเซียนว่าสาธารณรัฐเช็กเป็นเสมือนกลุ่มประเทศ CLMV1 ของ
สหภาพยุโรป หรือ EU โดยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเหมือนกับสปป.ลาว ดังน้ัน 
สาธารณรัฐเช็กจึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจาก EU เป็นส่วนใหญ่ และมุ่งแสวงหา partnership (ความเป็น
หุ้นส่วน), mutual respect (การเคารพซึ่งกันและกัน), mutual understanding (ความเข้าใจซึ่งกันและกัน) 
กับประเทศอื่น ๆ  ทั้งใน EU และภูมิภาคอาเซียน  

ในมุมมองของสาธารณรัฐเช็กต่อ
ประเทศสมาชิกอาเซียนน้ัน ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีความโดดเด่นในด้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 
เน่ืองจากสาธารณรัฐเช็กมีการบริหารจัดการโค
วิด-19 ที่ผิดพลาด ทำให้ในช่วงกลางปีที่แลว้มผีู้
ติดเชื้อมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ทั้งที่มี
ประชาการเพียง 10 ล้านคนเท่าน้ัน  

ในด้านสาธารณสุข สาธารณรัฐเช็กพยายามทำตามประเทศผู้นำอย่างเยอรมันซึ่งมีระบบสาธารณสขุที่
ดีที่สุดใน EU โดยสาธารณรัฐเชก็ได้รับการสนับสนุนจาก EU จำนวนมาก และมีรายจ่ายสุขภาพรายหวั (healthcare 
spending per capita) ถึงร้อยละ 9.3 แต่อยา่งไรก็ดี ในเร่ืองเทคโนโลยแีละวิทยาศาสตร์ยังต้องพึ่งพา EU อยู่มาก  

 
1 กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เป็นประเทศที่มีการพัฒนาค่อนขา้งช้าเม่ือเปรยีบเทยีบกับ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน 



ประเด็นที่สาธารณรัฐเช็กมีความสนใจหารือความร่วมมือกับไทย ได้แก่ 
1. การแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และแสวงหาความเปน็หุ้นส่วน โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองโควิด-19 
2. การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ 
3. เร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ การ

ส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสปา (รวมถึงการใช้สมุนไพรในสปา) 
ทั้งน้ี เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปรากให้ข้อแสนอแนะว่าโครงการที่ จะเสนอความร่ว มมือกับ

สาธารณรัฐเช็กควรเป็นประเด็นที่ทางสาธารณรัฐเช็กให้ความสนใจ หรือ มีความเข้มแข็งในการร่วมแลกเปลี่ยน
กับประเทศไทยด้วย 
 

๔. ประเด็นความร่วมมือที่นำเสนอโดยกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก  

นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนวดไทยได้เสนอ
ความร่วมมือกับสาธารณรัฐเช็กใน 3 ประเด็น คือ 

๑. การสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพของนวดไทย  

สืบเน่ืองจากนวดไทยรับการยอมรับจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ และประกอบ
กับมีคนไทยที่ไปทำงานนวดไทยในสถานประกอบการที่สาธารณรัฐเช็กจำนวนมาก ดังน้ัน กรมจึงต้องการ
ส่งเสริมให้บริการนวดไทยในสาธารณรัฐเช็กมีคุณภาพและมาตรฐาน และไม่ให้ถูกมองเป็นธุรกิจสีเทา โดยใน
ภูมิภาคยุโรป กรมได้ร่วมกับเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยในหลายประเทศ เช่น Chiida Thai Massage 
Academy ในเมืองซูริก สวิสเซอร์แลนด์ ศูนย์ฝึกอบรมในเยอรมัน และเคยมีคนชักชวนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมใน
สาธารณรัฐเช็กเช่นกัน โดยนายแพทย์ขวัญชัย ได้ขอใหเ้อกอคัรราชทูตไทยฯ สนับสนุนการสร้างความเข้มแขง็
ให้แก่เครือข่ายนวดไทยในสาธารณรัฐเช็กและภูมิภาคยุโรป  

๒. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19  
ประเทศไทยได้นำฟ้าทะลายโจรมาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 อาการที่ไม่รุนแรงซึ่งรักษาตัวแบบ 

Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งช่วยลดอาการปอดอักเสบในผู้ปว่ยได้ดี โดยการทำวิจัยทาง
คลินิกแบบ randomized controlled trial ยังอยู่ในขั้นตอนการสรุปผล ดังน้ัน หากนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มี
ศักยภาพในการรักษาโควิด-19 ไปเผยแพร่ จะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ อย่างไรกด็ี 
ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ต้องศึกษามาตรฐานสมุนไพรของเยอรมัน เน่ืองจากเป็นประเทศที่มีการนำเข้า
สมุนไพรจำนวนมาก และมีมาตรฐานค่อนข้างสูง  

นอกจากน้ี มีสมุนไพรอีกกลุ่มหน่ึง ใช้รักษาสำหรับอาการ long covid ซึ่งกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมตำรับตำราเพื่อศึกษาวิจัย  

๓. ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง 
การส่งออกกัญชา กัญชง รวมถึงกระท่อมไป EU น่าจะยังทำได้ค่อนข้างยาก เพราะติดเร่ือง

มาตรฐาน ดังน้ัน จึงเห็นว่าควรเร่ิมจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกก่อน โดยเร่ิมจากตลาดในสาธารณรัฐเช็ก จากน้ัน
จึงค่อยกระจายไปภูมิภาคยุโรป  



นอกจากน้ี นายแพทย์ขวัญชัย
ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองการใช้กัญชาทาง
การแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ใน
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
(palliative care) และมีการนำเมล็ดกัญชงไป
ทำอาหารเสริม ในส่วนกระท่อม ในยุโรปมี
การสั่งทางอินเตอร์เน็ตเพื่อนำไปแก้ปวด และ
รักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่ง
ประเทศไทยกำลังจะเร่ิมศึกษาวิจัย เน่ืองจากเพิ่งปลดล็อคกระท่อมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 
 

๕. ข้อคิดเห็นจากเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปรากต่อประเด็นที่นำเสนอโดยกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

ในประเด็นเร่ืองนวดไทย เอกอัครราชทูตไทยฯ ให้ข้อมูลว่ามีคนไทยประมาณ 1,000 คน ที่
ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสปา โดยส่วนใหญ่เป็นหมอนวดแผนไทย โดยท่านเอกอัครราชทตูฯ 
เห็นว่าการสร้างมาตรฐานนวดไทยเป็นเร่ืองที่สำคัญ สามารถทำความร่วมมือกับสถานทูตไทยได้โดยตรง ซึ่ง
สถานทูตไทยฯ ขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองเครือข่ายก่อนจะมานำเสนอและพูดคุยกับกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือกในภายหลัง 

ในประเด็นเร่ืองสมุนไพร โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร เอกอัครราชทูตไทยฯ ให้ข้อมูลว่าคนไทยที่
อาศัยในสาธารณรัฐเช็กนิยมทานฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษาโควิด-19 โดยสถานทูตจะส่งยาฟ้าทะลายโจรไปให้
ผู้ป่วยที่กักตัวที่บา้นเพื่อรักษาตัวเองและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดสามารถรักษาตัวเองจน
หายดีทั้งสิ้น ดังน้ัน เอกอัครราชทูตไทยฯ จึงสอบถามว่ามีการนำเสนอผลงานวิชาการฟ้าทะลายโจรในเวที
อาเซียน หรือ เวทีนานาชาติอื่น ๆ เพื่อสร้างการยอมรับแล้วหรือไม่ เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างการ
ยอมรับใน EU Standard  

ในประเด็นเร่ืองกัญชา กัญชง สาธารณรัฐเช็กมีศูนย์ความเป็นเลิศที่มีชื่อว่า International 
Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI) ซึ่งศูนย์น้ีมีความร่วมมือกับแคนนาดาและอิสลาเอล และมี
ความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศไทย  
 

๖. แนวทางการดำเนินการต่อไป 

เน่ืองจากมีเวลาจำกัด เอกอัครราชทูตไทยฯ จึงขอจบการประชุมและขอนัดหมายเวลาหารือใหม่
อีกคร้ัง โดยขอให้หน่วยงานที่ต้องการนำเสนอโครงการเขียน One Page เป็นภาษาอังกฤษให้สถานทูตไทยฯ 
นำไปเจรจาความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐเช็กต่อไป 

 
************** 

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  
กองวิชาการและแผนงาน 
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Collaborative Project on Technology and Innovation Exchange in Production of 

Medicinal and Health Products containing Cannabis and Hemp 

 

1. Objectives 

1.1 General objective 

1) To promote the international cooperation in medicinal and health products 

containing cannabis and hemp 

1.2 Specific objectives 

1) To develop the medicinal and health products containing cannabis and hemp 

for external use purposes i.e., treatment of skin diseases, facial skincare, and hair and scalp 

care, etc. to meet the requirement and standard in the Czech Republic and EU. 

2) To enhance the capacity of personnel to be knowledgeable about technology 

and innovation in production of medicinal and health products from cannabis and hemp in a 

global level. 

3) To build a production network of medicinal and health products from 

cannabis and hemp. 

2. Activities 

 2.1 Conduct the on-site visit to learn and exchange technology system and production 

innovation of medicinal and health products from cannabis and hemp and explore the 

possibilities to export the cannabis and hemp products to the respective country. 

2.2 Conduct the virtual or on-site meetings to share the national policy and regulations 

as well as good and best practice of production technology and innovation of medicinal and 

health products from cannabis and hemp, the quality assurance of products, and the requirement 

for raw materials. 

2.3 Conduct the joint research on the medicinal and health products from cannabis and hemp. 

2.4 Disseminate technology and innovation in the production of medicinal and health 

products from cannabis and hemp. 

3. Expected outcomes 

 3.1 The medicinal and health products from cannabis and hemp for external use will be 

developed to meet the international standard for national, regional, and international market, 

especially EU market. 

 3.2 Executives and responsible staff will be more knowledgeable about the policy and 

regulations of cannabis and hemp in both countries as well as the production’s technology and 

innovation of cannabis and hemp products, with initiatives to apply the new technology for the 

product development in their country. 

3.3 The strong international production network of medicinal and health products from 

cannabis and hemp will be established.  

3.4 The product market will be expanded to respective country or the region, leading to 

the growth of investment and economy and job creation within the country. 

4. Timeframe: fiscal year 2022-2023 

5. Contact point 

Dr. Preecha Nootim, Ph.D. 

Pharmacist, Senior Professional Level 

Director of Herbs and Thai Traditional Medicine Development Division 

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM) 

Tel./Fax. +662 564 7889 

Mob. +668 5485 6911 

E-mail: tdc.dtam@hotmail.com   

Cc: aseantradmed@gmail.com (Office of International Cooperation, DTAM) 

mailto:tdc.dtam@hotmail.com
mailto:aseantradmed@gmail.com


Collaborative Project on Promoting Standard and Knowledge of  

Nuad Thai, the Thai Identity, to the International Level 

 

1. Objectives 

1.1 General objective 

1) To promote the international cooperation in promoting Nuad Thai, the Thai 

Identity, to the International Level 

1.2 Specific objectives 

1) To promote the standard and knowledge of Nuad Thai, the Thai Identity, to 

the international level and ensure the standard of Nuad Thai service provided abroad.  

2) To enhance the capacity of Thai masseurs working abroad to be more 

knowledgeable and skillful in Nuad Thai. 

3) To build the international technical network of Nuad Thai.  

2. Activities 

 2.1 Conduct the virtual meetings with abroad network to instruct the guidelines to 

disseminate the standard knowledge of Nuad Thai for implementation. 

2.2 Conduct the online training for Thai masseurs working abroad to be more competent 

and skillful in Nuad Thai. 

2.3 Produce the technical document related to Nuad Thai in cooperation with the 

international technical network. 

3. Expected outcomes 

 3.1 Nuad Thai service will gain more recognition in its quality and safety at the 

international level. 

 3.2 Thai masseurs working abroad will be more knowledgeable and skillful in Nuad 

Thai. 

3.3 The strong international network of Nuad Thai in the Czech Republic and EU will 

be established.  

4. Timeframe: fiscal year 2022-2023 

5. Contact point 

Mrs. Nunnapat Toyting  

Public Health Technical Officer, Senior Professional Level 

Office of Nuad Thai  

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM) 

Mob. +669 9392 9659 

E-mail: nunnapat.koi@gmail.com  
Cc: aseantradmed@gmail.com (Office of International Cooperation, DTAM) 

 

  

mailto:nunnapat.koi@gmail.com
mailto:aseantradmed@gmail.com


 

Collaborative Project on Development of Traditional Medicine and Herbal Products for 

responding the infectious diseases and other global health issues 

 

1. Objectives 

1.1 General objective 

1) To promote the international cooperation in traditional medicine and herbal products 

for responding the infectious diseases, especially COVID-19, and other global health issues 

1.2 Specific objectives 

1) To exchange knowledge, evidence-based information, and best practice in 

responding the infectious diseases, especially COVID-19, and other global health issues with 

traditional medicine and herbal products. 

2) To enhance the capacity of personnel to be knowledgeable about traditional 

medicine and herbal products for responding the infectious diseases, especially COVID-19, 

and other global health issues at the global level. 

3) To build the international network or alliance to conduct the joint research or 

carry out traditional medicine and herbal product studies for fighting the infectious diseases, 

especially COVID-19, and other global health issues. 

 

2. Activities 

2.1 Conduct the on-site visit and/ or virtual meetings to learn and exchange the national 

policy and regulations, knowledge, evidence-based information, and best practice in 

responding the infectious diseases and other global health issues with traditional medicine and 

herbal product, and explore the possibilities to export the herbal products to the respective 

country. 

2.2 Conduct the joint research or carry out traditional medicine and herbal product 

studies for fighting the infectious diseases, especially COVID-19, and other global health 

issues. 

 

3. Expected outcomes 

3.1 Traditional medicine and herbal products will gain more recognition in its quality, 

safety, and efficacy at the international level and will be served as an alternative for people in 

the region to fight the infectious diseases and other health crisis arisen. 

3.2 Executives and responsible staff will be more knowledgeable about the national 

policy and regulations, evidence-based information, and best practice of respective country on 

the health promotion, disease prevention and treatment with traditional medicine and herbal 

products. 

3.3 The strong international network or alliance of traditional medicine and herbal 

products will be established.  

 

4. Timeframe: fiscal year 2022-2023 

5. Contact point 

Dr. Jagravudh Puagkong, MD. 

Director  

Institute of Thai Traditional Medicine 

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM) 

Tel./Fax.  

Mob. + 

E-mail: Dr.dokdin@gmail.com    
Cc: aseantradmed@gmail.com (Office of International Cooperation, DTAM) 

mailto:aseantradmed@gmail.com



