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คำนำ 

เอกสารสรุปผลการดำเนินงานดานตางประเทศ ปงบประมาณพ.ศ.2564 จัดทำข้ึนเพ่ือเปนขอมูล

พื้นฐานใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และนักวิชาการที่สนใจ ไดเรียนรูนโยบายและพัฒนาการดาน

การแพทยดั้งเดิมและสมุนไพรในมิติตาง ๆ ของตางประเทศ และเปนขอมูลอางอิงในการสานตอขอตกลงความ

รวมมือระหวางประเทศตามพันธกรณีทั้งในกรอบพหุภาคีและทวิภาคี และใชประกอบการพิจารณาการ

วางแผนยุทธศาสตรดานตางประเทศของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและทาทีของ 

ประเทศไทยตอความรวมมือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงขอมูลในเอกสารเลมนี้ ประกอบดวย รายงานและสรุปผล

การประชุมระหวางกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกับหนวยงานตางประเทศ และหนวยงานท่ี

เกี ่ยวของของฝายไทย โดยมีกลุ มงานวิชาการแพทยดั ้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน  

เปนผูประสานงานหลัก ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2564 โดยกิจกรรมในการประชุม

ขางตน มีท้ังการแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการ การหารือความรวมมือระหวางประเทศ และการเตรียมการของฝาย

ไทยเพ่ือเขารวมการประชุมระหวางประเทศ  

ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารสรุปผลการดำเนินงานดานตางประเทศ ปงบประมาณพ.ศ.

2564 จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ และนักวิชาการที่สนใจในการนำไปใชประโยชนท่ี

เหมาะสม เชน การวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานดานตางประเทศของหนวยงาน การนำขอมูล

วิชาการที่เหมาะสมของตางประเทศมาบูรณาการหรือเทียบเคียงกับความรูดานการแพทยแผนไทย เพ่ือใหเกิด

การพัฒนาตอยอดและนำมาถายทอดสูประชาชนใหเกิดความรอบรูและสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล 

เพื่อลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพวะ และการปฏิบัติตามวิถีใหมจากโรคอุบัติใหม อุบัติซ้ำ และวิกฤตสุขภาพของ

ประเทศตอไป 

 

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

คณะผูจัดทำ 

30 กันยายน 2564 
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กิตติกรรมประกาศ 

ผูจัดทำขอขอบพระคุณ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และนพ.ฐิติ 

แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนอยางสูง ที่เปนผูผลักดันและให

นโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมการดานประเทศของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ให

สำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค  ขอขอบพระคุณ ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ผูอำนวยการหนวยงานที่เกี่ยวของและหัวหนากลุมงานทุกทานท่ีสนับสนุนขอมูลดานนโยบายและวิชาการของ

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของใหมี

สมรรถนะดานสุขภาพโลก (Global Health) เพ่ิมมากข้ึน ขอขอบพระคุณหนวยงานภายในกรมกรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกทุกหนวยงานท่ีอำนวยความสะดวกและใหการสนับสนุนของที่ระลึก สถานท่ี 

อุปกรณและอื่น ๆ ที่จำเปนเพื่อใหการจัดการประชุมระหวางเทศทั้งแบบปกติ (onsite) และแบบออนไลน 

(online) สำเร็จเรียบรอย ขอขอบพระคุณเจาหนาท่ีจากทุกหนวยงานท่ีสนใจเรียนรูงานดานตางประเทศ และมี

สวนรวมในการจดบันทึกการประชุมระหวางประเทศทำใหไดเอกสารสรุปผลการประชุมนี้สำเร็จลุลวงตามท่ี

ตั้งเปาหมายไว  สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ อดีตผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

และที่ปรึกษาดานตางประเทศของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ที่ชวยใหแนวคิดและ

สนับสนุนขอมูลที ่จำเปนสำหรับการประชุมระหวางประเทศของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือกมาโดยตลอด 

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

คณะผูจัดทำ 

30 กันยายน 2564 
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สรุปสาระสำคัญจากการประชุมวิชาการนานาชาติ  

The 4th International Webinar Interventional Strategy and Therapy for Covid-19  

(ผานระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. 
ณ หองประชุมสถาบันการแพทยแผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4 

 
ความเปนมา 

กระทรวงสาธารณส ุขแห งสาธารณร ัฐอ ินโดน ี เซ ีย โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพแหงชาติ (The National Institute 
of Health Research and Development: NIHRD) มีกำหนดจัดการ
ประชุมวิชาการ The 4th International Webinar Interventional 
Strategy and Therapy for Covid-19 ผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เพื่อสงเสริมการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีกำลังเปนภัยคุกคามตอสุขภาพโลก โดยไดเชิญวิทยากรจากท้ัง
ในและตางประเทศ มาแลกเปลี ่ยนความรู ทางวิชาการในหัวขอท่ี
เกี่ยวของ ซึ่งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดรับ
เช ิญใหรวมแลกเปลี ่ยนความรู  ในหัวขอ  Best Practice of Thai 
Traditional Medicine Uses to Prevent Covid-1 9  โ ด ย ได  รั บ
เกียรติจากนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท ผูอำนวยการสถาบันการแพทย
แผนไทย (ในขณะนั้น) เปนผูบรรยายในหัวขอดังกลาว 

  
วัตถุประสงคการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรและการแพทยดั้งเดิมเพ่ือการปองกันและ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 
วิทยากร 
1. Dr. Danang Ardiyanto (Indonesia) 
Research and Development Center for Medicinal Plants and Traditional Medicine - 
Immunomodulator Herbal Treatment for Covid-19 
2. Dr. Khwanchai Visithanon (Thailand) 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine (DTAM), Ministry of Public Health, 
Thailand - Best Practice of Thai Traditional Medicine Uses to Prevent Covid-19 
3. Dr. Masteria Yunovilsa Putra (Indonesia) 
Indonesian Institute of Science (LIPI) - Clinical Trials of Native Indonesian Herbal Ingredients 
as Immunomodulators for Covid-19 Patients 
4. Prof. Dr. Ibrahim Jantan (Malaysia) 
Universiti Kebangsaan Malaysia - Natural Immunomodulators as Adjunctive Treatment for 
Covid-19 



3 
 

 

การบรรยายเรื่อง Immunomodulator Herb for COVID-19: a Positive Approach 
ผูบรรยาย Dr. Danang Ardiyanto, R&D Center for Medicinal Plants and Traditional Medicine, NIHRD, MoH 
RI (อินโดนีเซีย) 

ผูบรรยายเห็นวาการเสริมภูมิคุมกันไมใหออนแอชวยปองกัน COVID-19 ได โดยจำแนกสมุนไพรพ้ืนบาน
ของอินโดนีเซียท่ีสามารถชวยเสริมภูมิคุมกันเปน 3 ประเภท คือ 

1. สมุนไพรเชิงประจักษ 
2. สมุนไพรท่ีมีศักยภาพจากงานวิจัยสมุนไพรและจามู 
3. ยาสมุนไพรท่ีถูกผลิตและใชในชุมชน (ไดรับการอนุญาตจาก FDA/ BPOM) 

ตำรับยาสมุนไพรพื้นบานของอินโดนีเซียมีหลากหลายตามชนเผาหรือชาติพันธุที่มีอยูทั่วประเทศมากกวา 405 
ชาติพันธุ โดยพบวามีสมุนไพร 260 ชนิดจากตำรับยาจามู 391 ตำรับท่ีมีฤทธิ์เพ่ิมภูมิคุมกัน เชน  

1. ขม้ิน (พบใชใน 299 ชาติพันธุ)  
2. ฝรั่ง (พบใชใน 267 ชาติพันธุ)  
3. พลู (พบใชใน 265 ชาติพันธุ)  
4. ขิง (พบใชใน 261 ชาติพันธุ) 
5. หญาหนวดแมว (พบใชใน 249 ชาติพันธุ) 

6. ทุเรียนเทศ (พบใชใน 243 ชาติพันธุ) 
7. มะละกอ (พบใชใน 222 ชาติพันธุ) 
8. หญาคา (พบใชใน 221 ชาติพันธุ) 
9. ยอ (พบใชใน 216 ชาติพันธุ) 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑจากสมุนไพรตอไปนี้ ท่ีชวยในการเพ่ิมภูมิคุมกัน และสามารถวางขายหนาเคาทเตอร
ได (OTC product)  

1. ลูกใตใบ  
2. เทียนดำ  
3. หนาดใหญ 

4. ขิงแดง 
5. ฟาทะลายโจร 
6. กระเทียม 

ความทาทาย 

• การใหขอมูลจำนวนมากเรื่องสมุนไพรเสริมภูมิคุมกัน ทำใหประชาชนบริโภคสมุนไพรในปริมาณมาก
โดยไมทราบผลกระทบ  

• มีสาระสำคัญจากสมุนไพรหลายชนิดท่ีถูกอางวามีผลในการเพ่ิมภูมิคุมกัน 

• การทดลองทางคลินกิยังมีจำนวนนอย  

• คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพร 
 

การบรรยายเรื่อง Clinical Study of Indonesian Herbal Medicine as Immunomodulator 
for COVID-19 
ผูบรรยาย Dr. Masteria Yunovilsa Putra, Indonesian Institute of Science (อินโดนีเซีย) 

ผูบรรยายไดแนะนำสมุนไพรและสารสำคัญจากสมุนไพรท่ีมีศักยภาพในการรักษา COVID-19 ดังนี้ 
1. โกฐจุฬาลัมพา (Artemisia) –  องคการอนามัยโลกไดอนุมัติการทดลองเฟส 3 ของยาน้ำสมุนไพรแอฟริกา 

ท่ีทำมาจากโกฐจุฬาลัมพา เพ่ือใชรักษา COVID-19 
2. อิชิเนเชีย (Echinacea purpurea) –  มีฤทธิ์ตาน MERS-CoV, SARS-CoV และไวรัสอ่ืน ๆ เชน ไขหวัดใหญ  

เริม ไรโนไวรัส จึงมีศักยภาพในการวิจัยพัฒนาการรักษา COVID-19 
3. สารเคอรคูมิน (Curcumin) ในขม้ินชัน  –  มีฤทธิ์ตานไวรัสหลายช
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4. สารเฮสเพอริดิน (Hesperidin) จากผลไมจำพวกสมและมะนาว  –  มีฤทธิ ์ชวยตาน SAR-CoV-2 จากการทำ 

molecular docking analysis 
5. สารกาแลนจิน (Galangin) ที่พบในขา  –  มีฤทธิ์ชวยตาน SAR-CoV-2 จากการทำ molecular docking 

analysis 
นอกจากนี้ สถาบัน Indonesian Institute of Science กำลังทำการทดลองทางคลินิกสมุนไพรพ้ืนบาน

ของอินโดนีเซียตอไปนี้ เนื่องจากพบวามีสารปรับปรุงภูมิคุมกัน (immunomodulators) ชวยตาน COVID-19 
ได 

1. ฟาทะลายโจร – ชวยปรับระบบภูมิคุมกัน มีฤทธิ์ตานอักเสบ และตานไวรัส 
2. ลูกใตใบ – ใชรักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส และมีคุณสมบัติกระตุนภูมิคุมกันและลดการอักเสบ 
3. ขิงแดง  –  มีสารลดการอักเสบ มักใชเพ่ือบรรเทาอาการไอและเจ็บคอ 
4. หนาดใหญ  –  ใชรักษาอาการติดเชื้อทางระบบหายใจ 
 

การบรรยายเรื่อง Best Practice of Thai Traditional Medicine Uses to Prevent COVID-19 
ผูบรรยาย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท ผูชวยอธิบดี/ ผูอำนวยการสถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

ผูบรรยายไดนำเสนอการรับมือสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของประเทศไทย 

โดยมีเปาหมายสำคัญ 3 ประการ ในการรับมือการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไดแก 

1. ลดโอกาสการแพรกระจายของโรคเขาสูประเทศไทยและชะลอการระบาดออกไปท่ัวโลก 

2. ประชาชนไทยปลอดภัยจากโรค COVID-19 

3. ลดผลกระทบดานลบตอสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมและเพ่ิมความม่ันคงของชาติ 

โดยกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ไดรับความรวมมือที่เขมแข็งจากทุกภาคสวนในการตรวจตรา

และควบคุมไมใหเกิดการระบาดใหญในประเทศ  

ในสวนของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดคัดเลือกฟาทะลายโจร (Andrographis 

paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees) ซึ่งเปนสมุนไพรที่มีศักยภาพ มาศึกษาวิจัยประสิทธิผลการรักษาและ

บรรเทาโรค COVID-19  เนื่องจากผลการวิจัยในหลอดทดลองพบวาสารสำคัญ Andrographolides ซึ่งเปน

หนึ่งในสารออกฤทธิ์ทางยามีฤทธิ์ตานการแบงตัวของเซลลไวรัส SARS-CoV-2 ได โดยขณะนี้ กรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกรวมกับภาคเครือขายไดศึกษาวิจัยความปลอดภัยและผลขางเคียงของสาร

สกัดฟาทะลายโจรในผูปวยโควิดที่มีอาการไมรุนแรงจำนวน 6 ราย และผลออกมาเปนที่นาพึงพอใจ โดย

ข้ันตอนตอไป จะเริ่มการศึกษาวิจัยในคนเปนระยะท่ี 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดฟาทะลายโจรตอไป  

นอกจากนี้ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดคัดเลือกตำรับยาแผนไทยจากการศึกษา

และทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ เชน คัมภีรตักศิลาที่มีการบันทึกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ จารึกวัดพระเชตุ

พนวิมลมังคลาราม เปนตน รวมถึง การสัมภาษณผูมีความรูเฉพาะทาง เชน หมอชุบ แปนคุมญาติ เพื่อคัดเลือก

ตำรับยาแผนไทยที่มีศักยภาพในการปองกันและรักษาโรค COVID-19 โดยตำรับยาที่คัดเลือกมาใช คือ ยาขาว 

ซ่ึงมีบันทึกอยูในจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และกำลังจะทำการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาขาวตอไป 
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การบรรยายเรื ่อง Plant-based Immunomodulator as Potential Candidates for Development 
of Adjunctive Therapy for COVID-19  
ผูบรรยาย Prof.Dr.Ibrahim Jantan, Institute of Systems Biology (มาเลเซีย) 

ผูบรรยายเห็นวาการรอวัคซีนผลิตเสร็จอาจตองใชเวลานาน จึงไดแนะนำสารสำคัญจากสมุนไพรและ
สมุนไพรท่ีคาดวามีฤทธิ์ชวยตานไวรัส COVID-19 ได คือ 

1. สารเคอรคูมิน (Curcumin) ในขม้ินชัน ชวยเพ่ิมภูมิคุมกัน ลดการอักเสบ  
2. สารเบตากลูแคน (Beta Glucan) ในเห็ด ชวยกระตุนภูมิคุมกัน 
3. บอระเพ็ด –  ชวยเพ่ิมภูมิคุมกัน สามารถใชเสริมในการรักษา COVID-19 
4. ลูกใตใบ –  มีฤทธิ์ชวยปองกัน SARS-Cov2 
5. กระทือ –  ใชเสริมในการรักษา COVID-19 

 
สรุป 

• บทบาทของสมุนไพรในสถานการณ COVID-19 ที่ถูกนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ คือ ชวยเสริม
ภูมิคุมกันของรางกาย โดยสมุนไพรสวนใหญที่ใชในอินโดนีเซียและมาเลเซีย เปนสมุนไพรพื้นบาน 
ท่ีพบในประเทศไทยหรือปรากฎใชในตำรับยาแผนไทยเชนกัน   

• ลูกใตใบเปนสมุนไพรที่ถูกแนะนำโดยวิทยากรทั้งสามทานจากสองประเทศ (อินโดนีเซียและมาเลเซีย) 
วาใชรักษาอาการติดเชื้อจากไวรัส ชวยปองกันไวรัส SARS-Cov2 และมีคุณสมบัติกระตุนภูมิคุมกัน
และลดการอักเสบได จึงเปนสมุนไพรที่มีศักยภาพชนิดหนึ่งในการทำวิจัยพัฒนาเพื่อใชรักษา COVID-
19 ตอไป 

 
 

 

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

เบญจมา บุญเติม 
กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
4 พฤศจิกายน 2563 
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สรุปการประชุม  

Workshop on Harmonization of Curricula for Mutual Recognition of  

Traditional Medicine Degrees (ผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 
ณ หองประชุมสถาบันการแพทยแผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4  

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

คณะผูแทนไทย  
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท (หัวหนาคณะ) 

ผ ู  ช  วยอธ ิบด ี  และผ ู  อำนวยการสถาบัน
การแพทยแผนไทย 

2. ดร.รัชนี จันทรเกษ 
ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

3. นางบุญใจ ลิ่มศิลา 
ผูอำนวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน 

4. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 กองการแพทยทางเลือก 
5. นางสุพิญญา เกิดโถ 
 หัวหนากลุมงานพัฒนากำลังคน 
 กองวิชาการและแผนงาน 
 

 
6. นางสาวเบญจมา บุญเติม 

หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวาง
ประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 

 
ผูเช่ียวชาญ 
7. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ  

ขาราชการบำนาญ 
อดีตผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 
สภาการแพทยแผนไทย 
8. นางสาวจิตรณิญาณ ฐิติปญญรัตน 
 อุปนายกสภาการแพทยแผนไทยคนท่ีหนึ่ง  
 สภาการแพทยแผนไทย 

 
เครือขายสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนการแพทยแผนไทย (เขาประชุมผานระบบออนไลน) 
9. อาจารยสิริกุล กวมทรัพย  
 ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ  
 คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
10. อาจารย วรัมพา สุวรรณรัตน 
   คณะการแพทยแผนไทยอภัยภเูบศร  
   มหาวิทยาลัยบูรพา 
11. อาจารย ชลิยา ใจเย็น อะอิดะ  
 คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
12. ภญ. ศิริวดี บุญมโหตม 
 คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

13. ดร. พลอยชนก ปทุมานนท 
 คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
14. อาจารยชุลีกร ขวัญชัยนนท 
 คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
15. อาจารยพรรณภัทร อินทฤทธิ์ 
 คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา 
16. อาจารยสุวิภา อินตะเขียว  
 คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
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17. รศ.นพ.ประวิทย อัครเสรีนนท 
 หัวหนาสถานการแพทยแผนไทยประยุกต  
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 
18. พทป. อธิปพัฒน ตันติวงศคุณากร  
 หัวหนางานการศึกษากอนปริญญา  
 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

19. นางสาวภูริชญา  อินเนตร   
 หัวหนากลุมงานบริการการศึกษา  
 วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 จังหวัดปราจีนบุรี 
20. นางสาวอลิษา  แสงพุม   
 แพทยแผนไทย   
 วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  
 จังหวัดปราจีนบุรี 

 
ผูเขารวมประชุม 
21. นางพันทิพา พงศกาสอ 
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
  กองการแพทยทางเลือก 
22. นางสาวบุษราภรณ ธนสีสังกูร 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 สถาบันการแพทยแผนไทย 
23. พญ. นางสาววิรัลพัชร เสยีงประเสริฐ 
 นายแพทยชำนาญการ 
 สถาบันการแพทยไทย-จีน 
24. นางลักขณา อังอธิภัทร  
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 สถาบันการแพทยไทย-จีน 
25. นางสาวเนตรนภา จัตุรงคแสง 
 นักวิเทศสัมพันธ 
 สถาบันการแพทยไทย-จีน 
26. นายสมนึก สมบูรณสราง 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 กองวิชาการและแผนงาน 
27. นางสาวภาณุณี  เพ่ิมพูนสินชัย 
 แพทยแผนไทยปฏิบัติการ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
28. นางสาวเพชรลดา  เพชรคง 
 นักวิชาการสาธารณสุข 
 กองวิชาการและแผนงาน 
29. นางสาวสุภาษิณี  รัตนบุรี 
 นักวิเทศสัมพันธ 
 กองวิชาการและแผนงาน 
30. นายชูศักดิ์  เฮงเจริญ 
 นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 กองวิชาการและแผนงาน 
31. นางสาวนพรัตน  ปูหมี 
 เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 กองวิชาการและแผนงาน 

 

ความเปนมา  

Workshop on Harmonization of Curricula for Mutual 

Recognition of Traditional Medicine Degrees เปนกิจกรรมภายใต

กรอบความรวมมือบิมสเทค (BIMSTEC) ตามแผนปฏิบัต ิงานดาน

การแพทยดั้งเดิมซึ่งมีคณะทำงานดานการแพทยดั้งเดิม หรือ BIMSTEC 

Task Force on Traditional Medicine (BTFTM) เป นผ ู  ข ั บเคล ื ่ อน

กิจกรรมดังกลาว ทั้งนี้ อินเดียซึ่งเปนประเทศนำ ไดแจงที่ประชุมในการ

ประชุม BTFTM ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อเดือน

กุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 ว ามีกำหนดจัดการประชุม Workshop on 

Harmonization of Curricula for Mutual Recognition of 
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Traditional Medicine Degrees ในชวงกลางปพ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) แตเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหในทายท่ีสุด อินเดียไดแจงเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนการประชุม

ทางระบบอิเล็กทรอนิกสแทน   

 

วัตถุประสงคการประชุม 

เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่องระบบการศึกษาและหลักสูตรการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศสมาชิกบิมสเทค  

เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรการแพทยดั้งเดิมรวมกันในอนาคต  

 

ผลการประชุม 

สรุปประเด็นสำคัญจากการนำเสนอเรื ่องระบบการศึกษา

การแพทยดั้งเดิมในอนุภูมิภาคบิมสเทค 

1. กลุมประเทศท่ีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีดานการแพทย
ดั้งเดิมท่ีเหมือนกัน คือ หลักสูตรอายุรเวท หรือ BAMS มี 
4 ประเทศ คือ บังลาเทศ อินเดีย เนปาล ศรีล ังกา 
นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการแพทยยูนานิ (BUMS) และ
การแพทยสิทธา (BSMS) ท่ีเปดสอนในบางประเทศ 

2. หลักสูตรการแพทยดั้งเดิมระดับปริญญาตรีของประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคบิมสเทคสวนใหญ เปนการ
เรียนแบบ course work + internship 1 ป โดยพบใน 5 ประเทศ ไดแก บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมา 
เนปาล ศรีลังกา ซึ่งแมวาหลักสูตร BAMS จะพบใน 4 ประเทศ ยกเวน เมียนมา แตระยะเวลาการเรียน 
course work ไมเทากัน โดยบังคลาเทศและศรีลังกาใชเวลาเรียน course work 5 ป ในขณะที่อินเดีย
และเนปาลใชเวลาเรียน 4½ ป  

3. จำนวนสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรการแพทยดั้งเดิมของประเทศสมาชิกบิมสเทคแตละประเทศ 
มีจำนวนไมมาก สวนใหญมีไมเกิน 5 แหง ยกเวน อินเดียท่ีมีสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเปด
สอนหลักสูตรอายุรเวทรวมกันมากกวา 400 แหง ขณะท่ีไทยมีสถาบันการศึกษาท่ีสอนการแพทยแผนไทย
และการแพทยแผนไทยประยุกต รวม 31 แหง และการแพทยแผนจีน 9 แหง   

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงระบบการศึกษาการแพทยดั้งเดิมในอนุภูมิภาคบิมสเทค 
ประเทศ บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ไทย ศรีลังกา 
หลักสูตร BUMS BAMS Bachelor’s 

Degree in 
TM 

BAMS BMTM BAMS B.TM. B.ATM. B.CM. BAMS BUMS BSMS 

ร ะ ย ะ เ ว ล า 
(ป) 

5 + 1 ป 5½ ป 
4½ +  
1 ป 

4 + 1 ป 
4½ +  
1 ป 

4 ป 4 ป 5 ป 5 + 1 ป 

มหาวิทยาลัย 
(แหง) 

4 1 480 
(รัฐ 156 + 

เอกชน 
324) 

1 2 21 10 9 2 1 2 

BUMS = Bachelor of Unani Medicine and Surgery  

BAMS = Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery 

BMTM = Bachelor of Myanmar Traditional Medicine 

BSMS = Bachelor of Siddha Medicine and Surgery 

 

B.TM = Bachelor of Thai Traditional Medicine 

B.ATM = Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine 

B.CM. = Bachelor of Traditional Chinese Medicine 
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4. ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจเก่ียวกับหลักสูตรการแพทยดั้งเดิมของประเทศอ่ืน ๆ ในอนุภูมิภาคบิมสเทค 
1) หลักสูตรการแพทยดั้งเดิมของภูฏาน มีวิชาเรียนที่นาสนใจ เชน การลงพื้นที่เพื่อศึกษาพืชสมุนไพรที่มี

ถ่ินกำเนิดบนยอดเขาสูง และพืชสมุนไพรท่ีมีถ่ินกำเนิดบนพ้ืนท่ีต่ำ การใชน้ำพุรอนในการรักษาโรค การ
นวดและ Sorig yoga และนักศึกษาตองเรียนทฤษฎีการแพทยดั้งเดิม “Sowa rigpa” เปนภาษาทองถ่ิน 
เพ่ือใชในการดูแลรักษาผูปวยได   

2) หลายประเทศใหความสำคัญเรื่องการทำวิจัย เชน อินเดียและเมียนมามีความพยายามจะเพิ่มวิชาท่ี
เก่ียวของกับการทำวิจัยเขาไปในหลักสูตรการแพทยดั้งเดิมของตนเอง 

3) หลักสูตรการแพทยดั้งเดิมของเมียนมามีวิชาเรียนท่ีเปนศาสตรการแพทยดั้งเดิมของประเทศอ่ืนรวมอยู
ดวย เชน Beithitiza และ Panchakama ท่ีมาจากอายุรเวท และการฝงเข็มของการแพทยแผนจีน  

4) เมียนมามีหลักสูตร BMTM (Bridge Course) ซึ่งเปนหลักสูตรตอเนื่องสำหรับผูจบอนุปริญญาดาน
การแพทยดั้งเดิม และใหการรักษาผูปวยมาไมนอยกวา 2 ป สามารถเรียนตอในระดับปริญญาตรี โดย
ใชเวลาเรียนเพียง 2 ป 

5) ในเนปาล ถาจบ BAMS จากสถาบันท่ีไดรับการรับรอง สามารถเรียนตอ MD ได โดยใชเวลาเรียน 3 ป 
6) ศรีลังกาใหความสำคัญกับการแพทยพื้นบาน โดยกำหนดใหชวงฝกงาน 1 ป นักศึกษาจะตองฝกงาน

ดานการแพทยพ้ืนบานภายใตการกำกับของแพทยพ้ืนบานเปนเวลา 3 เดือน   
7) เกือบทุกประเทศมีหลักสูตรการแพทยดั้งเดิมในระดับปริญญาโท  

5.  หลังจากใหผูเชี่ยวชาญจากทุกประเทศไดแสดงความคิดเห็น Dr. Manoj Nesari ที่ปรึกษาดานอายุรเวท 
กระทรวงอายุช ไดสรุปแนวทางความรวมมือแกท่ีประชุม ดังนี้ 

1) ควรมีการวิจัยประวัติการแพทยดั้งเดิมในภูมิภาคบิมสเทครวมกัน เนื่องจากการแพทยดั้งเดิมหลาย
ประเทศมีความคลายคลึงกันและมีประวัติศาสตรยาวนาน จึงควรคนหาสิ่งที่ทุกประเทศมีรวมกัน
และนำไปพัฒนาตอยอดในอนาคต 

2) ควรสรางเครือขายวิชาการระหวางสถาบันการศึกษาในอนุภูมิภาคบิมสเทค และสนับสนุนใหมีการ 
ลงนาม MoU ระหวางสถาบันการศึกษาเพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3) ควรจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (Steering Committee) ภายใต BTFTM ในประเด็นตอไปนี้  
1) พืชสมุนไพร 2) การรักษาดวยวิธีตาง ๆ ตามศาสตรการแพทยดั้งเดิม 3) การผสมผสานหลักสตูร
การแพทยดั้งเดิมของกลุมประเทศอนุภูมิภาคบิมสเทคใหเปนแนวทางเดียวกัน  

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

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 
6 พฤศจิกายน 2563 
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สรุปสาระสำคัญจากการสัมมนาวิชาการ 3rd China-ASEAN Forum on Health Cooperation 

และ 6th China-ASEAN Forum on Traditional Medicine (ผานระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส) 
ระหวางวันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2563 

ณ หองประชุมกองการตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

และหองประชุมสถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาคาร 3 ชั้น 4 

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

ความเปนมา 

ดวยกระทรวงสาธารณสุข ไดรับแจงจากกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน วาจะมีการ

สัมมนาวิชาการ China-ASEAN Forum on Health Cooperation ครั้งท่ี 3 ผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสข้ึน 

ในวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 และมีการสัมมนาใน 6 สาขายอย ไดแก การควบคุมและปองกันโรค ทันตกรรม 

การจัดการโรงพยาบาล การแพทยดั้งเดิม เหตุการณฉุกเฉินดานสาธารณสุข ความปลอดภัยทางอาหารและ

โภชนาการและสุขภาพ ซ่ึงการสัมมนาในหัวขอการแพทยดั้งเดิม หรือ China-ASEAN Forum on Traditional 

Medicine ครั้งท่ี 6 มีกำหนดจัดการประชุมในวันท่ี 25 พ.ย.63 

การสัมมนาวิชาการ China-ASEAN Forum on Health Cooperation เปนการประชุมวิชาการระดับ

ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขของอาเซียนและจีน โดยจีนรับเปนเจาภาพจัดการประชุมทุก ๆ  2 ป ซ่ึงภายในการ

ประชุมดังกลาวจะมีการสัมมนายอยในสาขาตาง ๆ เพ่ือใหผูแทนของแตละหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม

และนำเสนอในสาขาท่ีเก่ียวของ ซ่ึงกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีโอกาสสงผูแทนเขารวม

เปนคณะผูแทนไทยเกือบทุกครั้ง เนื่องจากการแพทยดั้งเดิมเปนหนึ่งในสาขาท่ีจีนใหความสำคัญ 

 

วัตถุประสงคการประชุม 

เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานสาธารณสุขภายใตกรอบจีน-อาเซียนใหเกิดความเขมแข็ง และแลกเปลี่ยนขอมูล

วิชาการในดานตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิก 

 

ผลการประชุม 

กิจกรรมสำคัญในพิธีเปดการประชุม China-ASEAN Forum on Health Cooperation ครั้งที่ 3 เม่ือ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ไดแก การกลาว Keynote Speech ของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข

ของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงเลขาธิการอาเซียน Hon. Lim Jock Hoi และ

ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาคแปซิฟกตะวันตก Dr. Takeshi Kasai โดยทุกประเทศและทุกองคกรตางเนนย้ำ

ถึงความสำคัญของความรวมมือในการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ มีพิธีลงนาม

แผนปฏิบัติการความรวมมือระหวาง National Health Commission 

(กระทรวงสาธารณสุข) สาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวง

สาธารณสุข สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อีกดวย 

นายอน ุท ิ น  ชาญว ี รก ุ ล  รองนายกร ั ฐมนตร ี และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนตัวแทนประเทศไทย

กลาว Keynote Speech โดยใจความสำคัญกลาวถึงความสำเร็จ
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ของประเทศไทยในการรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งประเทศไทยมีการลงทุนกับ

ระบบสุขภาพมาอยางยาวนาน และเม่ือตรวจพบผูติดเชื้อจากตางประเทศในประเทศไทยเปนครั้งแรก รัฐบาลมี

มาตรการรับมืออยางทันทวงที โดยการจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) เพื่อใหการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและมาตรการสำคัญ ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว  อีกท้ัง 

บุคลากรสารณสุขของประเทศไทย รวมถึงอาสาสมัครหมูบาน ไดทำงาน

กันอยางเต็มที่เพื่อตอสูกับเชื้อไวรัส นอกจากนี้ นายอนุทิน ไดกลาวถึง

แผนยุทธศาสตร ชาต ิด านสาธารณสุข ระยะ 20 ป ซ ึ ่งกระทรวง

สาธารณสุข ไดกำหนด 4 ยุทธศาสตรที ่เกี ่ยวของ ไดแก Prevention 

and Promotion Excellence,  Service Excellence, People 

Excellence, และ Governance Excellenceซึ่งชวยสงเสริมใหประเทศ

ไทยบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติฯ ได   

ในพิธีเปดการสัมมนาวิชาการ China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ครั้งที่ 6 เมื่อวันท่ี 

25 พ.ย.63 ผูเขารวมประชุมฝายไทย ณ หองประชุมสถาบันการแพทยแผนไทย ประกอบดวย ดร.รัชนี จันทรเกษ 

ผูอำนวยกองวิชาการและแผนงาน นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผูอำนวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน นายสมศักดิ์ กรีชัย 

ผูอำนวยสำนักงานการนวดไทย และเจาหนาที่จากหนวยงานตาง ๆ ภายในกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก 

China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ครั้งท่ี 6 ถูกจัดข้ึน ณ เมืองกุยหลิน เขตปกครอง

ตนเองกวางซีจวง สาธารณรัฐประชาชนจนี เปนการประชุมแบบ Hybrid คือ มีการประชุมในสถานท่ีจริงและ

แบบออนไลน ซ่ึงในพิธีเปดการประชุมมีผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ คือ สปป. ลาว กัมพูชา 

มาเลเซีย เมียนมา และไทย กลาว Keynote Speech ซ่ึงประเทศสมาชิกสวนใหญตางพูดถึงความสำคัญของ

การแพทยดั้งเดิมในการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการรวมมือระหวางประเทศสมาชิก 

ในการตอสูกับเชื้อไวรัส 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ ผูตรวจราชการกระทรวง 

ร ักษาราชการแทนอธ ิบด ีกรมการแพทย แผนไทยและ

การแพทยทางเลือก เปนผูแทนไทยกลาว Keynote Speech 

โดยกลาวถึงบทบาทของการแพทยแผนไทยและสมุนไพรใน

การปองกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ยังพูดถึง

ความสำคัญของการคุมครองภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิมใน

ภูมิภาค และนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการแพทย

แผนไทยและสมุนไพรของประเทศ  

การประชุม China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ครั้งที่ 6 แบงออกเปน 3 theme คือ 

การปองกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยการแพทยดั้งเดิม การคุมครองพืชสมุนไพรและภูมิปญญาการแพทย

ดั้งเดิม และอุตสาหกรรมการแพทยดั้งเดิมในภูมิภาค โดยนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท ผูชวยอธิบดีและผูอำนวยการ

สถาบันการแพทยแผนไทยไดนำเสนอเรื่องการปองกันและรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ดวยการแพทยแผนไทย 

และสมุนไพรไทย โดยรายงานผลการศึกษาวิจัยสารสกัดฟาทะลายโจรในผูปวยโควิด-19 และตำรับยาแผนไทย 

ท่ีมีศักยภาพในการนำมาศึกษาวิจัยการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอไป 
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สรุปประเด็นสำคัญในการสัมมนาวิชาการ  

6th China-ASEAN Forum on Traditional Medicine ในวันท่ี 25 พ.ย.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายเรื่อง International Exchange, Exploration and Reflection on TCM Treatment 
of Covid-19 – A Case Study of China’s Assistance to Cambodia in Fighting Covid-19 
ผูบรรยาย Wang Kaihua, TCM Expert of Chinese Medical Team to Cambodia, Deputy Director 
of the Department of Internal Medicine, Director of the Department of Encephalopathy and 
Chief Physician of Guangxi International Zhuang Medical Hospital 

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งจีนไดแสดงความหวงใยและความเอื้อเฟอเผื่อแผในการ

จัดหาเวชภัณฑ ไมวาจะเปนยาแผนปจจุบัน อุปกรณทางการแพทย รวมถึงเวชภัณฑตาง ๆ จากประเทศจีนสง

ตอใหกัมพูชา นอกจากนี้ยังเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูทางดานการแพทยดั้งเดิม เชน ศาสตรการใชยา

สมุนไพร และวัฒนธรรมจีนในระหวางการไปกัมพูชาดวย 

จากการที ่ผู เชี ่ยวชาญ นักวิจัย ผู ทรงคุณวุฒิไดมีการเดินทางไปประเทศกัมพูชา จึงแบงประเด็น 

การเสวนาได ดังนี้ 

1. ระยะเตรียมความพรอมกอนเดินทางสูประเทศกัมพูชา ขั้นตอนนี้ประเทศจีนไดมีการศึกษาขอมูล

สภาพแวดลอม สถานการณการแพรระบาด COVID-19 รวมไปถึงการจัดเตรียมยา เวชภัณฑตาง ๆ รวมถึง 

การจัดเตรียมโปรแกรมความชวยเหลือเพ่ือชวยอำนวยความสะดวกตาง ๆ 

2. การเขาสำรวจเยี่ยมเยียนภายหลังมาถึงประเทศกัมพูชา ข้ันตอนนี้เปนการเขาไปเพ่ือสืบสวน สำรวจ 

ตรวจสอบ สถานการณ สถานท่ี และผูคนตอสภาวะการณ COVID-19 ตามความเปนจริง และมีการแบงผูปวย

ตามลักษณะโรคที ่เกิดขึ ้น เชน ทีมผู เช ี ่ยวชาญจากประเทศจีนเขาตรวจสอบในโรงแรมในกัมพูชาที ่มี

นักทองเท่ียวจากประเทศฝรั่งเศสเขาพัก 

3. การเผยแพรองคความรูและการใชองคความรูทางดานการแพทยแผนจีนในการรักษาโรค  

4. ประสบการณท่ีไดรับ 
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ความชวยเหลือนี้เปนขอพิสูจนใหมของมิตรภาพความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความรวมมือระหวาง

กัมพูชาและจีนที่ไมมีวันแตกหัก การตอสูรวมกันของ COVID-19 ของทั้งสองประเทศสะทอนใหเห็นอยาง

ชัดเจนถึงความมุงม่ันรวมกันของเราในการสรางความสัมพันธกัมพูชา - จีนอนาคตรวมกันตอไป 

 

การบรรยายเรื่อง Best Practice of Thai Traditional Medicine Uses to Prevent COVID-19 
ผูบรรยาย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท ผูชวยอธิบดี/ ผูอำนวยการสถาบันการแพทยแผนไทย กรมการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จัดเปน

ปญหาสุขภาพท่ีไมไดมีผลกระทบแคภายในประเทศไทยเทานั้น แตยังมี

การแพรกระจายออกไปทั่วโลก ซึ่งเปาหมายที่สำคัญในการแกไขการ

แพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แบงออกเปน 3 ขอ ไดแก 

1. ลดโอกาสการแพรกระจายของโรคเขาสูประเทศไทยและ

ชะลอการระบาดออกไปท่ัวโลก 

2. ประชาชนไทยปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 

3. ลดผลกระทบดานลบตอสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมและ

เพ่ิมความม่ันคงของชาติ 

ในการสืบคนเพื ่อเขาถึงองคความรู ดานการแพทยแผนไทย

สามารถทำไดหลายชองทาง อาทิ การทบทวนวรรณกรรมอยางเปน

ระบบ เชน คัมภีรตักศิลาที่มีการบันทึกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ หรือตำรับ

ยาขาวจากกำแพงวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เปนตน การสัมภาษณ

ผ ู ม ีความร ู  เฉพาะทาง เช น หมอชุบ แปนคุ มญาติ การจ ัดทำมาตรฐานสม ุนไพร เช น Thai-Herbal 

Pharmacopoeia จนกระท่ังนำไปสูการศึกษาทดลองในระดับคลินิก (Clinical Trial)  

ตัวอยางที่เห็นไดชัด สมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อการรักษาและบรรเทาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

สวนบน (Upper Respiratory Track; URIs) ไดแก ฟาทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm.f.) 

Wall.ex Nees) มีสารสำคัญที่ชื่อวา Andrographolides ซึ่งเปนหนึ่งในสารออกฤทธิ์ทางยาที่อยูในระหวาง

การศึกษาวิจัยในระดับคลินิกชวงท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการศึกษา ดังนี้ 

การศึกษาในระดับ in-vitro เปนการศึกษา 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การศึกษาฤทธิ์ปกปองเซลล (cell protection test) พบวา สาร Andrographolides และสาร

สกัดฟาทะลายโจรไมมีฤทธิ์ในการหยุดการแพรเชื้อไวรัส 

2. การทดสอบการยับยั้งไวรัส (viral inactivation test) พบวาคาความเขมขนในการยับยั้งไวรัสสูงสุด

ครึ่งหนึ่ง (Inhibitory Concentration; IC50) ของสารสกัดฟาทะลายโจรและสาร Andrographolides อยูท่ี 

<1 และ 15.6 มคก/มล. ตามลำดับ 

3. ฤทธิ์ตานไวรัส (Antiviral) คา IC50 ของสารสกัดฟาทะลายโจรและสาร Andrographolides อยูท่ี 

0.64 และ 3.02 มคก/มล. ตามลำดับ0

1 
 

1 Effect of fah talay jone extract and andrographolide on SARS-COV-2 by Department of Medical Science using Plaque reduction assay 
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จากนั้นนำไปสูการทดลองในระดับคลินิกซึ่งการศึกษาในครั้งนี ้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลระยะ

เฉียบพลันเมื่อใหสารสกัดฟาละทายโจรในขนาดสูงกับผูปวยที่ไดรับเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีอาการไมรุนแรง 

และเพื่อศึกษาประสิทธิผลดานความปลอดภัยในผูปวยที่ไดรับสารสกัดฟาละทายโจรในขนาดสูง การศึกษา

พบวาไมเกิดอาการไมพึงประสงคอันตรายรายแรงแตอยางใด 

 

ปจจุบันเปนยุคความกาวหนาของการพัฒนาอยางรวดเร็วของวิทยาศาสตรดานตาง ๆ โดยเริ่มมาจาก

จุดเริ่มตนเล็ก ๆ ท่ีเรารูจักพืชสมุนไพรมีก่ีสายพันธุบนโลก ตอมาไดมีการพัฒนาเปนพืชชนิดใดท่ีมีฤทธิ์ในทางยา

สมุนไพร ความกาวหนาของขอมูลพัฒนามาเรื่อย ๆ จนป 2006 เกิดการรักษายามะเร็งแบบใหม ๆ ไดแก การใช

เคมีบำบัด (chemotherapy), การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็ง (targeted therapy), การรักษา

ดวยภูมิคุมกันบำบัด (immunotherapy) และในป 2019 นิโคไลแหงมหาวิทยาลัยฟลินเดอรส  ในออสเตรเลีย 

ไดพัฒนามนุษยเพ่ือในเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) เพ่ือใชในการพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญชื่อ 

“turbo boost”  

ความรูความเขาใจของมนุษยเกี่ยวกับทรัพยากรพืชสมุนไพรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องควบคูไปกับ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี แบงออกเปน 4 ระยะ  

ระยะที่ 1.0 เปนการเริ่มตนความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยอาศัยการสังเกตทางสัณฐาน

วิทยาและการสะสมประสบการณ ตลอดจนการประดิษฐและการใชกลองจุลทรรศนเพื่อใหเกิดการศึกษาใน

ระดับเซลล 

ระยะท่ี 2.0 ระยะนี้เปนการนำความรูในเรื่องของการคนพบยา (drug discovery) และยังเปนการศึกษา

ในเรื่องของ DNA การนำความรูความเขาใจของมนุษยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ในเรื่องการสังเคราะหทางชีวภาพ 

กลไกการออกฤทธิ์ของยา 

ระยะที่ 3.0 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชขามสาขาอยางกวางขวางในเรื่องของ

ความรูความเขาใจของมนุษยเก่ียวกับพืชสมุนไพร 

ระยะที่ 4.0 เปนการพัฒนาตอยอดมาจากระยะที่ 3.0 กาวเขาสูยุคปจจุบัน มีการนำองคความรู มา

พัฒนาตอเกิดเปนระบบสามารถนำมาวิเคราะหเชื่อมโยงหาความสัมพันธกันระหวางสารสำคัญของพืชสมุนไพร

ที่ทำใหเกิดประสิทธิผลในการรักษาและเกิดการพัฒนาสูงสุดโดยการใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) เพ่ือ

เลียนแบบเสมือนคนจริงเพื ่อใชในการทดลองการศึกษา เพื ่อพัฒนายาใหมตอไป (Research and drug 

development) 

  

การบรรยายเรื่อง Research Progress of Medicinal Plants 4.0 Plan 
ผูบรรยาย Miao Jianhua Member of the Leading Party Group of Guangxi Health Commission 
and Secretary of the Party Committee of Guangxi Botanical Garden of Medicinal Plants 
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การบรรยายเรื่อง Biotransformation of Traditional Chinese Medicine – A New Way to 
Develop and Utilize Traditional Chinese Medicine Resources 
ผูบรรยาย Qui Zhidong, Vice President of Changchun University of Chinese Medicine 

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนไดกลาวถึงความสำคัญของการพัฒนาการแพทย

แผนจีนในการประชุมสมัชชาใหญพรรคคอมมิวนิสตจีน 1

2ครั้งที่ 18 และ 19 โดยกลาววาภูมิปญญาการแพทย

แผนจีนและสมุนไพรจีนเปนสมบัติล้ำคาของประเทศ ตองมีการกำหนดแผนยุทธศาสตรการแพทยแผนจีน เพ่ือ

คุมครองภูมิปญญาและสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรทางการแพทยแผนจีน สงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาการแพทย

แผนจีน และกำหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาแผนจีน เพื่อสงเสริมใหยาแผนจีนมีคุณภาพสูงและ

ทันสมัย และชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ  ซึ่ง Changchun University of Chinese Medicine ไดรับภารกิจ

สำคัญในการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติทางการแพทยแผนจีนในมณฑลจี้หลิน ซึ่งมีทรัพยากรชีวภาพมากกวา 

35,000 ชนิด โดยเปนพืชสมุนไพร 2,790 ชนิด ผลการสำรวจพบวาปญหาสำคัญของวัตถุดิบสมุนไพรในมณฑล

จี้หลิน คือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว 2. การเพาะปลูกไมเปนระเบียบจึงทำใหวัตถุดิบไมมี

คุณภาพ 3. มาตรฐานการแปรรูปอยูในระดับต่ำสงผลตอการสงออกวัตถุดิบสมุนไพร  ดังนั้น จึงเสนอแนวทาง 

การแกไขปญหา ดังนี้ 1. สงเสริมการคุมครองและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 2. จัดต้ังพ้ืนท่ีปลูก

สมุนไพรเพื ่อควบคุมมาตรฐาน 3. การนำเทคโนโลยีการเปลี ่ยนแปลงสภาพชีวมวล (Biomass conversion  

technology) เขามาใช ซึ ่งยาแผนจีนใชกลวิธีการเปลี ่ยนแปลงสภาพชีวมวลมาตั ้งแตสมัยโบราณแลว  

และทางมหาวิทยาลัยไดนำเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวลมาใชกับโสม เพื่อสกัดสารสำคัญในโสม 

เชน สารซาโปนิน (saponin) ซึ่งมีฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระออกมา ซึ่งพบวาเทคโนโลยีนี้ทำใหไดสารสำคัญ 

ที่ไดมีประสิทธิภาพมากกวาการใชกรรมวิธีสมัยโบราณเปนอยางมาก และสามารถนำสารที่ไดมาพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑที่จับตองได เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยาใหม ผลิตภัณฑเครื่องสำอาง เปนตน โดยมหาวิทยาลัย 

ไดพัฒนากระบวนการวิจัยโดยใชเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวลอยางเปนระบบ มีมาตรฐานและ

ความปลอดภัย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการใชเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวล (Biomass conversion 

technology) ชวยเพิ่มความเขมขนของสารออกฤทธิ์ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งชวยลดปญหาการขาดแคลน

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติได    

 

การบรรยายเรื่อง Philippine Traditional Complementary Alternative Medicine 
ผูบรรยาย Joel B. Abalos, President of Alliance of Health Oriented Neighbors Inc. 

Alliance of Health Oriented Neighbors Inc. (AHON) เปนองคกรที่ไมแสวงผลกำไรในฟลิปปนส 

และสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขฟลิปปนสในการนำการแพทยทางเลือกและการแพทยเสริม

มาใชในการดูแลสุขภาพของประชาชน เม่ือรัฐบาลไดประกาศสงครามกับยาเสพติด AHON ไดมีสวนรวมในการ

สรางโปรแกรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาและโปรแกรมสำหรับการบำบัดยาเสพติด โดยใชการแพทยทางเลือก

ดวย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังสนับสนุนให AHON ไดเรียนรูนโยบายและการแพทยดั้งเดิมและ

 
2 CPC National Congress เปนการประชุมใหญของจีนจัดข้ึนทุก ๆ 5 ป 
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การแพทยทางเลือกของประเทศตาง ๆ เชน มาเลเซีย ไทย จีน ซึ่งเปนประโยชนตอการนำมาพัฒนาตอยอด

การแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือกในฟลิปปนสเปนอยางมาก 

ในประเทศฟลิปปนส การแพทยตะวันตกมีอิทธิพลอยูเหนือการแพทยดั้งเดิม ผูปวยไมสามารถเลือกได

วาอยากจะไดรับการรักษาแบบแผนปจจุบันหรือแผนดั้งเดิม เมื่อไปโรงพยาบาล ผูปวยจะไดรับยาแผนปจจบุัน

เทานั้น ซึ่งผูบรรยายเห็นวายาแผนตะวันตกมีประโยชนเมื่อใชรักษาอาการเจ็บปวยที่ฉุกเฉินหรือเปนอันตราย 

แตในบางโรคควรใชการรักษาดวยการแพทยด ั ้งเด ิมและการแพทยทางเลือกจะเหมาะสมมากกวา  

ซึ่งโรงพยาบาลในฟลิปปนสมีบริการแพทยดั้งเดิมหรือแพทยทางเลือกจำนวนนอยมาก  และผูบรรยายเชื่อวา

ประชาชนฟลิปปนสควรมีโอกาสเลือกรับการรักษาแบบแผนปจจุบันหรือแผนดั้งเดิม จึงมีโครงการจัดตั้งศูนย

การแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก หรือ AHON TCAM Center ขึ้น เพื่อใหการแพทยแผนปจจุบันและ

แผนดั ้งเดิมอยู ร วมกันในศูนยแหงเดียวเหมือนเชนในประเทศอื ่น ๆ โดยศูนยแหงนี ้จะประกอบดวย

หองปฏิบัติการ การทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาผูปวย รวมถึงการใหบริการ

ดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก เชน การฝงเข็มกระตุนไฟฟา โยคะ นวด ดนตรีบำบัด เปนตน 

นอกจากนี้ ยังมีหองฝกอบรมและการใหความรูแกผูปวยในการดูแลและรักษาสุขภาพอีกดวย  

 

การบรรยายเรื่อง The resources are medicinal and essential oil plants. Perspectives for use 
and conservation 
ผูบรรยาย Prof.Dr.Kirill Tkachenko, Professor, St. Petersburg Botanixal Garden, Komorov Institute of 
Botany, Russian Academy of Sciences  

 

มีหลายประเทศที่มีการใชน้ำมันหอมระเหยและพืชสมุนไพรในเภสัชตำรับในการรักษาโรคตาง ๆ  
ซึ่งในปที่ผานมามีการระบาดของโรคติดเชื้อ (จุลินทรียและเชื้อรา) ในหลายประเทศ เราไดใหความสำคัญ 
ในการใชน้ำมันหอมระเหยท่ีมีฤทธิ์หลากหลายเปนยาตานเชื้อรา ยาตานเชื้อรา และยาตานไวรัส จะเห็นไดจาก
มีบทความวิชาการในหลายประเทศที่ใหความสนใจในการวิจัยพืชสมุนไพรและพืชที่ใชทำน้ำมันหอมระเหย 
มีบทความที ่แสดงใหเห็นวาในรัสเซียมีพืชพันธุ สมุนไพรที ่มีกลิ ่นหอมเปนจำนวนมาก ไดแก พืชในวงศ 
Asteraceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Poaceae, Cyperaceae, Boraginaceae, Orchidaceae  

ยกตัวอยางเชน พืชในวงศ Myrtaceae ไดแก Tyrthus และ Eucalyptus พบวามีการนำมาเปน
วัตถุดิบในการทำน้ำมันหอมระเหย นอกจากนี้เสนอใหศึกษาวิจัยพืชในวงศ Compositae (Asteraceae), 
Umbelliferae (Apiaceae), Lauraceae, Zingiberaceae, Rutaceae, Pinaceae, Cupressaceae, 
Taxaceae เปนตน เชน ตนสนเฟอร เปนพืชท่ีมีน้ำมันหอมระเหยเปนสวนประกอบ ไดแก myrceuecis- และ 

trans-β-ocimene, limonene, dipentene, a-and y-terpinene, terpinolene, a-and β-pinene, 
camphene, santen, a-thuyene, a-fenchen, 3-carene, y-bisabolie, sabinene, n-cymene, borneol, 
cineole, decanal และ dodecanal ดังนั้นจึงเปนเรื ่องสำคัญในการจำแนกวงศพืชของตนไมเพื่อประเมิน
กระบวนการท่ีจะนำมาผลิตสารสำคัญในการทำยาเพ่ือรักษาและปองกันโรค 

ดังนั ้น เปนสิ ่งสำคัญมากในการระบุชนิดของพืชที ่มีสวนประกอบที่มีน้ำมันหอมระเหยสูง เชน 
thymol, carvacrol, apiol, linalool, linalyl acetate, alpha and betta pinene, menthol, menthone, 
terpinolene ซ่ึงรูจักกันดีวามีสารฆาเชื้อ และการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันหอมระเหยในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชน้ำมันหอมระเหย เชน ในภาคเหนือของจีนและมองโกเลียสามารถปลูกพืชที่มี
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น้ำมันหอมระเหยไดทั้งการปลูกแบบทั่วไปและการขยายพันธุแบบโคลนนิ่ง (microclonal) การปลูกพืชสมนุไพร
และพืชท่ีมีน้ำมันหอมระเหยมีสวนชวยในการสงวนพ้ืนท่ีถ่ินท่ีอาศัยของพันธุพืชท่ีหลากหลาย 

ในรัสเซียและพ้ืนท่ีชายแดนของจีนมีพันธุพืชท่ีสามารถนำมาทำน้ำมันหอมระเหยท่ีมีความคลายคลึงกัน 
และมีหลากหลายชนิดในเขตบริเวณภูเขา ดังนั้นจึงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองระบุสารประกอบของวัตถุดิบ 
ใหเร็ว เชน thymol, carvacrol, menthol และสารทุติยภูมิ  

กลาวโดยสรุป คือ 1) การระบุสายพันธุ/วงศของพืชที่มีปริมาณน้ำมันหอมระเหยสูง เชน Thymus, 
Origanum, Lavandula, Teucrium, Monarda, Artemisia, Pineus, Picea, Abies, Taxus, Juniperus เปน
ตน 2) การขยายพันธุแบบโคลนนิ่ง (microclonal) จะทำใหไดผลผลิตที่ตางกัน  3) แนะนำการขยายพันธุพืช
ดังกลาวไปสูการลงมือปฏิบัติจริง และ 4) ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในการฆา/กำจัดไวรัสและ
เชื้อจุลินทรีย 

 

 

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

นส.เบญจมาบุญเติม 
ภญ.ศตพร สมเลศ 

นส.สุภาษิณี รัตนบุรี 
กองวิชาการและแผนงาน 

4 ธันวาคม 2563 
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สรุปสาระสำคัญจากการประชุม  

Launching Ceremony of International Alliance of Prevention and Treatment of Severe 

Infectious Disease with Traditional Medicine and Academic Seminar  

(ผานระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส) 

ระหวางวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2563  

ณ หองประชุมสถาบนัการแพทยแผนไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก อาคาร 3 ชั้น 4 

และหองประชุมศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 

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

ความเปนมา 

ดวยสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตรของสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือ China Academy of 

Chinese Medical Sciences ไดมีหนังสือเชิญกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเขารวมการ

จัดตั้งเครือขายพันธมิตรนานาชาติดานการปองกันและการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวยการแพทย

ด ั ้ ง เด ิ ม  (The Global Alliance on Preventing and Treating COVID-19 with Traditional Medicine) 

เมื ่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และกรมไดตอบรับเขารวมเปนเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯ ดังกลาว 

เนื ่องจากเห็นว าเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจ ัยดานการแพทยด ั ้งเดิมของประเทศ อยางไรก็ดี  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีขอคิดเห็นตอพันธกิจบางประการที่อาจไมสามารถรวม

แลกเปลี่ยนได เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลตำรายาแผนดั้งเดิม เปนตน  

ตอมา เครือขายพันธมิตรนานาชาติดานการปองกันและการรักษาโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ดวยการแพทย

ดั้งเดิม ไดเปลี่ยนชื่อเปนเครือขายพันธมิตรนานาชาติดานการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อรายแรงดวยการแพทย

ดั้งเดิม (International Alliance of Prevention and Treatment of Severe Infectious Diseases with 

Traditional Medicine) และปรับเปลี่ยนพันธกิจของเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับ

สถานการณมากข้ึน โดยพันธกิจสำคัญ ประกอบดวย  

1. สงเสริมความรวมมือวิจัยทางวิทยาศาสตรระหวางประเทศและสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนายา กลไกการ

ออกฤทธิ์ และการทำวิจัยทางคลินิกอยางมีประสิทธิภาพ   

2. สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาวิชาการอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางเวทีแลกเปลี่ยนความรูในระดับสูง 

3. แลกเปลี่ยนขอมูลการปองกันและรักษา Covid-19 ดวยการแพทยดั้งเดิมเพ่ือสรางเครือขายองความรู

ทางออนไลน  ท้ังนี้ ไมมีขอผูกมัดในการเขารวมกิจกรรม 

China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS) เปนหนวยงานที่มีชื่อเสียงดานการวิจัย 

และเปนศูนยความรวมมือองคกรอนามัยโลกดานการแพทยดั้งเดิม (WHO Collaborating Centre for Traditional 

Medicine) แหงหนึ่งของจีน โดยกิจกรรมดังกลาวถูกจัดขึ้นควบคูกับกิจกรรมการฝกอบรมการฝงเข็มรมยา 

ในกรอบความรวมมือลานชาง-แมโขง เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองการครบรอบ 65 ป ของการจัดตั้ง CACMS 
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วัตถุประสงคการประชุม 

1. เพ่ือสงเสริมความรวมมือในการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวยการแพทย

ดั้งเดิมระหวางเครือขายพันธมิตรนานาชาติดานการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อรายแรงดวยการแพทยดั้งเดิม 

(International Alliance of Prevention and Treatment of Severe Infectious Diseases with 

Traditional Medicine) 

2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลการปองกันและรักษา Covid-19 ดวยการแพทยดั้งเดิมกับเครือขาย

พันธมิตรนานาชาติดานการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อรายแรงดวยการแพทยดั้งเดิม 

 

ผลการประชุม 

1. ในพิธีเปดการประชุมวิชาการและพิธีสถาปนาเครือขาย

พันธมิตรนานาชาติในการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อรายแรง

ดวยการแพทยดั้งเดิม วันที่ 21 ธันวาคม 2563  มีเครือขายจาก

ในและนอกประเทศหลายแหง รวมถึงองคกรระหวางประเทศ เขา

รวมเปนพันธมิตรฯ ดังกลาว เชน องคการอนามัยโลก  กรมการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประเทศไทย Philippine 

Institute of Traditional and Alternative Medicine3 ประเทศ

ฟลิปปนส  Eurasia-Pacific Uninet 4ประเทศออสเตรีย Chinese 

People’s Association for Friendship with Foreign Countries5 รวมถึงผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการตาง ๆ จากท่ัว

โลก  

2. ในการประชุมสัมมนาวชิาการ ระหวางวันท่ี 21-22 ธนัวาคม 2563 ไดมีผูเชี่ยวชาญจากจีนและประเทศอ่ืน ๆ 

มานำเสนอเรื่องการรับมือการระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนประโยชนตอประเทศอ่ืน 

ๆ ในการพัฒนาตอยอดงานวิจัยดานการแพทยแผนจีน การแพทยดั้งเดิมและสมุนไพรของตนเองตอไป 

3. การเขารวมเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯ เปนประโยชนตอกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก 

ในการสรางเครือขายการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะความรวมมือกับ CACMS ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีชื่อเสียงดาน

การวิจัยแหงหนึ่งของโลก และหากมีการทำวิจัยรวมกันอยางเปนรูปธรรม และเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัยและ

ผูเชี่ยวชาญระหวางประเทศ จะชวยสนับสนุนใหการแพทยแผนไทย สมุนไพรไทย การแพทยแผนจีน และการแพทย

ทางเลือกอื่น ๆ  มีหลักฐานเชิงประจักษมารองรับ เกิดการยอมรับและความเชื่อมั่นจากบุคลากรสาธารณสุขในสาขาอ่ืน 

ๆ รวมท้ัง ประชาชนท่ัวไป ในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 

 

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการเขารวมประชุม 

 
3 หนวยงานหลักดานการแพทยดั้งเดิมของฟลิปปนส 
4 องคกรท่ีมีวัตถุประสงคในการสรางเครือขายความรวมมือดานวิทยาศาสตรระหวางมหาวิทยาลัยของออสเตรีย กับ
มหาวิทยาลยัท่ีสอนวิทยาศาสตรประยุกต และสถาบันวิจัยตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง เอเชีย ใตและ
แปซิฟก 

5 องคกรท่ีมุงเนนการสงเสรมิความรวมมือระหวางประเทศ 
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1. การระบาดของโรคโควิด-19 ทำใหร ูปแบบการประชุมระหวางประเทศเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิม 

ที่ผูแทนของแตละประเทศตองเดินทางไปเขารวมประชุม ณ ประเทศเจาภาพ ซึ่งดวยขอจำกัดดานงบประมาณ ทำ

ใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไมสามารถสงผู เขารวมประชุมไดมากนัก หากแตเม่ือ 

มีการปรับเปลี ่ยนรูปแบบเปนการประชุมออนไลนทำใหเปดโอกาสใหเจาหนาที ่ทุกระดับสามารถเขารวม 

การประชุมระหวางประเทศได ซ่ึงชวยเปดโลกทัศนและพัฒนาความรูทางวิชาการจากตางประเทศไดมากข้ึน รวมถึง

เปนการพัฒนาสมรรถนะดานสุขภาพโลกของเจาหนาที่ในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกใหเพ่ิม

มากข้ึน 

2. การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีขอจำกัดเรื่องการนำเสนอของผูบรรยายท่ีสวนใหญนำเสนอเปนภาษาจีน 

และมีเอกสารประกอบการบรรยายเปนภาษาอังกฤษบางสวนเทานั้น และในวันที่สอง ซึ่งเปนการสัมมนาวิชาการ

อยางเต็มรูปแบบ เจาภาพไมไดจัดเตรียมลามแปลภาษาอังกฤษไว ทำใหเกิดปญหาการสื่อสารกับผูฟงที ่เปน

ชาวตางชาติหรือไมไดใชภาษาจีนเปนภาษาราชการ ดังนั้น หากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

ประสงคจัดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ ควรคำนึงถึงการจัดเตรียมลามใหผูฟงชาวตางชาติ และผูฟงในประเทศ 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกท้ังสองฝาย  

 

สรุปสาระสำคัญจากสุนทรพจนของผูแทนหนวยงานและองคกรตาง ๆ ตอการสถาปนาเครือขาย
พันธมิตรนานาชาติในการปองกันและรักษาโรคติดเช้ือรายแรงดวยการแพทยดั้งเดิม วันท่ี 20 ธ.ค.63 

Dr Zhang Qi ผู ประสานงานด านการแพทยด ั ้งเดิม 

ประจำองคการอนามัยโลกสำนักงานใหญ กลาวถึงรายงาน

สถานการณดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริมขององคการ

อนามัยโลก ปค.ศ. 2019 (WHO global report on traditional 

and complementary medicine) ซ ึ ่งพบว า ประเทศสมาชิก

จำนวน 117 ประเทศ ใหการยอมรับการแพทยดั้งเดิมและใชการ

การดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบกับชวง 20 ปท่ีผานมา มีการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน

อยางเห็นไดชัด การพัฒนางานวิจัยการแพทยดั้งเดิมเปนความทาทายท่ีสำคัญและเปนทิศทางการดำเนินงาน

ยุทธศาสตรดานการแพทยด้ังเดิมขององคการอนามัยโลกระหวางปค.ศ. 2014-2023 (WHO traditional 

medicine strategy: 2014-2023)   

หลังการระบาดของ COVID-19 มีบางประเทศนำการแพทยดั้งเดิมเขามาใชในการปองกันและรักษาโรค

ดวยรูปแบบที่ตางกัน เชน ประเทศจีนนำการแพทยแผนจีนเขามาใชรักษาผู ปวย หรือ ใชรักษารวมกับ

การแพทยแผนปจจุบัน มากกวารอยละ 90 ของผู ปวยทั ้งหมด ในขณะท่ีประเทศอินเดีย ใชการแพทย

ผสมผสานเพ่ือจัดการและควบคุมการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ทุกประเทศตางเห็นพองในการพัฒนา

ศักยภาพการวิจัยดานการแพทยดั้งเดิม ซ่ึงความริเริ่มของ China Academy of Chinese Medical Sciences 

ในการจัดตั้งเครือขายพันธมิตรนานาชาติในการปองกันและรักษาโรคติดเชื้อรายแรงดวยการแพทยดั ้งเดิม 

( International Alliance on Prevention and Treatment of Severe Infectious Disease with 

Traditional Medicine) ถือเปนโอกาสสำคัญในการพัฒนาการแพทยดั้งเดิมในสาขาการปองกันและการรักษา

โรคติดเชื้อรายแรง เพราะมีผูเชี่ยวชาญและเครือขายจากหลายภาคสวนทั่วโลกท่ีใหความรวมมือ และเปน
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โอกาสในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและแนวทางการจัดการโรคติดเชื้อรายแรงดวย

การแพทยดั้งเดิมของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 

องคการอนามัยโลกมีบทบาทในการพัฒนาตำรามาตรฐานสมุนไพรขององคการอนามัยโลก (WHO 

Monographs on Selected Medicinal Plants) ซ ึ ่งช วยในการสงเสร ิมมาตรฐาน คุณภาพ และความ

ปลอดภัยของสมุนไพร และมีบทบาทในการใหความชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศสมาชิกเพื่อปองกันและ

รักษาโรคติดเชื้อรายแรงและ COVID-19 ซึ่งองคการอนามัยโลกมีความยินดีรวมมือกับเครือขายพันธมิตรใน

การปองกันและรักษาโรคติดเชื้อรายแรงดวยการแพทยดั้งเดิมเปนอยางยิ่ง 

Dr. Tu Youyou อ ด ี ต น ั ก ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  ข อ ง  

ของสถาบันการศึกษาดานวิทยาศาสตร ของสาธารณรัฐประชาชน

จีน (China Academy of Chinese Medical Sciences) ผูไดรับ

รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร ค.ศ.2015 โดยสกัด

สารสำคัญ Artemisinin จากตนชิงเฮา (Sweet Wormwood) หรือ 

Artemisia annua มาทำเปนยารักษาโรคไขจับสั่น หรือ มาเลเรีย 

และอาการไขอ่ืน ๆ  

China Academy of Chinese Medical Sciences มีประสบการณในการตอสูกับโรคติดเชื้อรายแรง

มาแลวหลายครั้ง และยังเห็นความสำคัญของบทบาทการแพทยแผนจีนในการปองกัน COVID-19 ดังนั้นจึงได

จัดตั้งเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯ ข้ึน เพ่ือตอสูกับโรคติดเชื้อรายแรงและ COVID-19 ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวา

การจัดตั้งเครือขายพันธมิตรฯ ในครั้งนี้ จะประสบความสำเร็จในการปองกันโรคติดเชื้อใหแกประชากรโลกได 

H.E. Mars Hubsc เอกอัครราชทูตลักเซมเบิร กประจำ

ประเทศจีน ไดแสดงความยินดีในการกอตั้ง China Academy of 

Chinese Medical Sciences (CACMS) ครบรอบ 65 ป ซึ่งนับตั้งแต

การกอตั้ง CACMS ไดมีผลงานวิจัยออกมาเปนจำนวนมาก และได

รางวัลระดับชาติและนานาชาติมากกวา 600 รางวัล โดยเฉพาะ

รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร ค.ศ. 2015  และ CACMS 

ยังเปนพันธมิตรกับหนวยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และวงการอุตสาหกรรมมากกวา 100 ประเทศทั่วโลก   

ซึ่งการระบาดของ COVID-19  ถือเปนความทาทายของทั่วโลกที่ตองรวมกันตอสูกับโรครายนี้ ซึ่งสามารถ

เอาชนะได หากทุกประเทศสามัคคีรวมกันแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการและประสบการณท่ีเก่ียวของ และความริเริ่ม

ของ CACMS ในการจัดตั้งเครือขายพันธมิตร ฯ ในครั้งนี ้จะเปนประโยชนตอประเทศสมาชิกในการตอสู 

กับการระบาดของ COVID-19 อยางแนนอน 

Dr. Annabelle Pabiona-De Guzman, Director-

General, Philippine Institute of Traditional and 

Alternative Medicine กล าวถ ึงความสัมพันธ ทางการทูต

ระหวางจีนและฟลิปปนสที่มีมายาวนานกวา 45 ป และมีความ

มั่นคงมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ 

ยังไดย้ำถึงบทบาทของการแพทยจีนในการดูแลสุขภาพของชาว

ฟลิปปนส  ซึ่งการแพทยแผนจีนมีประวัติและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานคลายคลึงกับการแพทยดั้งเดิมของ
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ฟลิปปนส หรือ ฮีล็อต (Hilot) โดย Philippine Institute of Traditional and Alternative Medicine ซึ ่งเปน

หนวยงานหลักดานการแพทยดั้งเดิมของฟลิปปนสไดจัดทำแนวทางและพัฒนามาตรฐานการแพทยแผนจีน เพ่ือ

สงเสริมการแพทยแผนจีนใหมีมาตรฐานและไดรับการยอมรับในระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น จึงหวังเปนอยาง

ยิ่งวาจะไดรวมมือกันพัฒนาบริการและผลิตภัณฑการแพทยแผนจีนใหมีหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อใหชาว

ฟลิปปนสมีสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีข้ึน 

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมการแพทย 

แผนไทยและการแพทยทางเลือก แสดงความชื่นชมความริเริ่ม

ข อ ง  China Academy of Chinese Medical Sciences  

ในการจัดตั้งเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯขึ้น  และกลาวถึง

ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีสงผลตอวิถีชีวิต

ประชาชนและเศรษฐกิจท่ัวโลก ทำใหทุกประเทศตางหาวิธีเพ่ือ

ตอสูกับเชื้อไวรัสดังกลาว ในสวนของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดรวมมือกับภาคี

เครือขายในการวิจัยสารสกัดจากสมุนไพรฟาทะลายโจร และทดลองใชในผูปวยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มี

อาการไมรุนแรงจำนวน 6 คน ในการทดลองระยะแรก ซึ่งไดผลดี ผูปวยมีอาการเจ็บปวยนอยลงภายใน 3 วัน 

และไมมีผลขางเคียงที่เปนอันตราย และการทดลองในระยะท่ีสองกำลังจะเริ่มขึ้นในระยะเวลาอันใกลนี้ ดังนั้น 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการรวมแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการปองกันและรักษา COVID-19 ในครั้งนี้ จะชวยพัฒนา

ความรวมมือระหวางประเทศ และเปนแนวทางพัฒนางานวิจัยของประเทศตอไป 

Prof. Wolf-dieter Rausch, President of Eurasia-

Pacific Uninet Austria (องคกรที่มีวัตถุประสงคในการสราง

เครือขายความรวมมือดานวิทยาศาสตรระหวางมหาวิทยาลัยของ

ออสเตร ีย ก ับมหาว ิทยาล ัยท ี ่สอนว ิทยาศาสตร ประย ุกต และ

สถาบันวิจัยตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง  

เอเชียใตและแปซิฟก) ไดแสดงความชื่นชม China Academy of Chinese Medical Sciences ในการริเริ่ม

การจัดตั้งเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯ ข้ึน โดยไดกลาวถึงผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ท่ีไดเปลี่ยน

ว ิถ ีช ี ว ิตของคนท ั ่ ว โลกไปต ั ้ งแต ต นป ค .ศ .  2020 ม ีผ ู  เส ียช ี ว ิตจำนวนมากและเก ิดผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากการระบาดของไวรัส การแพทยแผนจีนไดพิสูจนใหเห็นวามีศักยภาพในการตอสู 

กับโรคมาลาเรีย ดังนั้น เราจึงคาดหวังไดวาการแพทยแผนจีนจะมีบทบาทสำคัญในการตอสูกับเชื้อไวรัส 

โคโรนา-2019 เชนกัน  

Prof. Li Hua, Vice President of China Association for 

Science and Technology (องคกรเอกชนที่ทำงานดานวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี) กลาวถึงบทบาทของการแพทยแผนจีนในการตอสู

โรคติดเชื้อรายแรงและ COVID-19 โดยจากเอกสารทางการของจีน

ระบุว าการแพทยแผนจีนถูกใชในการรักษาผู ปวย COVID-19 

มากกวารอยละ 90 และหวังเปนอยางยิ่งวา China Academy of 

Chinese Medical Sciences และเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯ จะชวยกัน พัฒนายาและวัคซีนเพื่อตอสู 

กับไวรัสโคโรนาไดสำเร็จ โดยไดยกตัวอยางบริษัทยาที่มีการวิจัยพัฒนายาแผนจีนที่ใชรวมกับยาแผนปจจุบัน
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สำหรับปองกันและรักษา COVID-19 และตำรับยาแผนจีนโบราณสำหรับใชในการรักษาอาการตาง ๆ ที่เกิด

จาก COVID-19 ซึ ่งไดร ับการสนับสนุนจากองคกรตาง ๆ ทั ้งในและนอกประเทศจีนมากกวา 30 แหง   

และเนนย้ำถึงความสำคัญของความรวมมือระหวางประเทศวาเปนปจจัยสำคัญที่ชวยใหความรวมมือดาน 

การวิจัยบรรลุเปาหมาย และเกิดการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และเห็นวาสามารถ

เปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสได โดยจัดการแลกเปลี่ยนความรูและงานวิจัยผานการสัมมนาออนไลน และการทำ

วิจัยตำรายาแผนดั้งเดิมรวมกัน  

Mr. Li Xikui, Vice President of Chinese People’s 

Association for Friendship with Foreign Countries ( องค  กร ท่ี

มุงเนนการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ) กลาววาการระบาดของ 

COVID-19 เปนปญหาสุขภาพโลก และการจัดตั ้งเครือขายพันธมิตร

นานาชาติฯ จะชวยใหเราสามารถปองกันและควบคุมการระบาดของไวรัส 

โดยใชการผสมผสานระหวางการแพทยแผนจีนและการแพทยแผนปจจุบันเขาดวยกัน ซึ ่งในชวงที ่เกิด 

การระบาดใหญในจีน มีประเทศมากกวา 60 ประเทศใหความชวยเหลือสงเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย

มาใหจีน รวมท้ังเงินบริจาค ซ่ึงแสดงใหเห็นวามิตรภาพเปนสิ่งสำคัญในการเอาชนะการระบาดของเชื้อไวรัส  

Mr. Wang Qinlin, Vice Director General, Department of 

International Affairs, China Association for Science and 

Technology กลาววาการระบาดของ COVID-19 ทำใหความตองการ

พัฒนาความรวมมือดานวิจัยกันเพิ่มมากขึ้นกวาที่เคยมีในอดีต โดยในชวง

การระบาด บุคคลากรทางการแพทย นักวิจัย และ China Academy of 

Chinese Medical Sciences เปนกำลังสำคัญในการตอสูกับเชื้อไวรัส ซึ่งการไดรับความรวมมือจากเครือขาย

พันธมิตรนานาชาติฯ จะชวยใหสามารถเอาชนะ COVID-19 ไดเร็วข้ึน และหวังวาเครือขายพันธมิตรนานาชาติ

ฯ นี้ จะเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยีดานการแพทยดั้งเดิมท่ีสำคัญเวทีหนึ่ง  

H.E. Wan Wentian เอกอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักร

กัมพูชา กลาววาความสัมพันธระหวางจีนและกัมพูชามีความแนบแนนมาก

ข้ึน หลังจากการระบาดของ COVID-19 โดยตางฝายตางใหความชวยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะความชวยเหลืออุปกรณทางการแพทย ยาและเวชภัณฑ 

และการแลกเปลี่ยนผูเชี่ยวชาญดานการแพทยแผนจีน รวมถึงการจัดประชุม

เชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูในการปองกันและรักษา COVID-19 ดวยการแพทยแผนจีน และยังไดย้ำถึงบทบาท 

ของการแพทยแผนจีนวามีความสำคัญตอการตอสูกับ COVID-19 และการจัดตั้งเครือขายพันธมิตรนานาชาติฯ 

จะชวยใหการวิจัยและพัฒนาการแพทยแผนจีนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Mr. Zhu Haidong, Director-General, Department of 

International Cooperation, National Administration of 

Traditional Chinese Medicine กล าวว าในช วงหลายป ท ี ่ผ านมา 

ร ัฐบาลจ ีนได ส งเสร ิมและพัฒนาการแพทย แผนจ ีนให ม ีหล ักฐาน 

เชิงประจักษเปนท่ียอมรับในสากล ซ่ึงการแพทยแผนจีนมีบทบาทสำคัญตอ

สุขภาพโลกเปนอยางมาก โดยเฉพาะในปนี้ซ่ึงมีการระบาดของ COVID-19 รัฐบาลจีนไดจัดทำคูมือแนวทางการ
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วินิจฉัยโรคดวยการแพทยแผนจีนและการใชยาแผนจีนเพื่อการปองกันและรักษา COVID-19 เผยแพรใหแก

ประเทศตาง ๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ รัฐบาลยังใหการสนับสนุนการวิจัยทางการแพทยแผนจีน และการสง

ผูเชี ่ยวชาญดานการแพทยแผนจีนไปยังประเทศตาง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัยและความรู

การแพทยแผนจีนใหแกนานาประเทศเพ่ือใชในการตอสู COVID-19 

 

สรุปสาระสำคัญจากการบรรยายของผูเช่ียวชาญในการประชุมสัมมนาวิชาการการปองกัน 
และรักษาโรคติดเช้ือรายแรงดวยการแพทยดั้งเดิม วันท่ี 20-21 ธ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบรรยายเรื่อง Advantage and Function of TCM Fighting against COVID-19 
ผูบรรยาย: Huang Luqi, Academician of Chinese Academy of Engineering, President of China 
Academy of Chinese Medical Sciences 

การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เกิดจากสาเหตุการติดเชื้อทางระบบหายใจชนิด
รุนแรง และมีการแพรกระจายอยางรวดเร็วและกอใหเกิดผลกระทบทั่วโลก เกิดการหยุดชะงักทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ปจจุบันยังไมมียาตานไวรัสที่เฉพาะเจาะจงที่ใชไดผลทางการแพทยที่จะชวยปองกันและรักษา  
COVID-19 แตมีการใชศาสตรการแพทยแผนจีน (Traditional Chinese medicine; TCM) สามารถชวย 
ในการแยกกลุมอาการ และการรักษาตามอาการของผูที่ไดรับเชื้อ นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ 
ในการปองกันการแพรระบาดและการควบคุมโรค  

การใชศาสตรการแพทยแผนจีนรักษาในระดับคลินิกสามารถแบงตามระดับความรุนแรงได 2 ระดับ คือ    
ในผูปวยที่มีอาการเริ ่มตนหรือมีอาการที่ไมรุนแรง การแพทยแผนจีนในการรักษาจะชวยบรรเทาอาการไข 
หายใจถี่ ไอ ทองรวง ทำใหลดระยะเวลารักษา เพิ่มอัตราการหายจากโรค และชวยปองกันโรคไมใหดำเนินไปสู
ระดับที่รุนแรงขึ้น สวนผูปวยที่มีอาการรุนแรงและผูปวยในระดับวิกฤตที่จำเปนตองมีการใชเครื่องชวยหายใจ
และสารน้ำทดแทน การไดรับการรักษาดวยการแพทยแผนจีน เสริมจะชวยเพิ่มการชวยหายใจในปอด ยับยั้ง 
การทำลายของเนื้อเยื่อปอด และการตอบสนองของภูมิคุมกันท่ีมากเกินไป 
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สูตรยาที ่ใชในการรักษาและใชอยางแพรหลายในการรักษาโรค COVID-19 มีประโยชนอยางมาก 
เพราะมีการใชการรักษาแบบบูรณาการรวมกันของสมุนไพรจีน ไดแก ยาตมชิงเฟยไผตูทัง (Qingfei Paidu), 
ตำรับยาฮวาซือ ไปตู Huashi Baidu, ยาแคปซูลเหลียนฮวาชิงเวิน (Lianhua Qingwen) และยาฉีดเสวปจิ้ง 
(Xuebijing) ซึ่งสูตรยาทั้งหมดนี้ อยูในขั้นตอนการศึกษาวิจัยระดับคลินิกและเปนไปตามขอกำหนดของ 
Guideline on Diagnosis and Treatment of Coronavirus disease 2019 ซึ่งเปนแนวทางเวชปฏิบัติของ
ประเทศจีน 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการรักษาและวินิจฉัยดวยการแพทยแผนจีน ยังขาดการประเมินเกณฑท่ีชัดเจน 
ขาดหลักฐานเชิงประจักษ และกลไกการทำงานของยาที่ยังไมแนชัด เพื่อใหตระหนักการพัฒนาดานการแพทย
แผนจีนจึงควรใหความสำคัญกับองคความรู การแพทยที่มีผสมผสานกับวิทยาศาสตร และสรางมาตรฐาน 
การรักษาและวินิจฉัย โดยอาศัยการรวมกับระหวางการแพทยแผนจีนกับการวิจัยทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ท้ังในประเทศและระหวางประเทศเพ่ือทำใหควบคุมและรักษา COVID-19  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การบรรยายเรื่อง Repurposing Antimalarials for COVID-19 
ผูบรรยาย: Prof. Sanjeev Krishna, Institute for Infection and Immunity Research Centre,  
St. George's University of London 

มาลาเรีย (Malaria) เปน โรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวแพรสูรางกายคนจากการกัดของยุงกนปลองเพศ
เมีย ผูปวยจะมีไขสูงและหนาวสั่น มักพบโรคนี้ในเขตท่ีมีภูมิอากาศรอนชื้นและมีแหลงน้ำขังตามธรรมชาติมาก 
ซ่ึงเปนท่ีอาศัยของยุงท่ีเปนพาหะนำโรค ในสมัยกอนยารักษามาลาเรียรุนแรก ๆ มีการใชสารควินิน (quinine)  
ท่ีไดมาจากตนซิงโคนา (cinchona alkaloids) แตดวยอาการขางเคียงท่ีพบทำใหควินินถูกทำไปรักษาในผูปวย
โรค lupus erythematosus แทน และตอมาก็มีการใชยาตัวอื่น ๆ ไดแก mepacrine, hydroxychloroquine 
ตามลำดับ 

โรค COVID-19 เปนโรคติดตอซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการคนพบลาสุด มีการระบาดใหญไปท่ัว
สงผลกระทบแกหลายประเทศทั่วโลก โดยสามารถแพรจากคนสูคนผานทางฝอยละอองจากจมูกหรือปาก 
ซึ่งขับออกมาเมื่อผูปวยไอหรือจาม เรารับเชื้อไดจากการหายใจเอาฝอยละอองเขาไปจากผูปวยหรือจากการ 
เอามือไปจับพ้ืนผิวท่ีมีฝอยละอองเหลานั้นแลวมาจับตามใบหนา  

การศึกษาครั้งนี ้เปนการนำยาเดิมเพื่อนำมาใชใหเกิดขอบงใชใหมในการรักษา โดยเปนการศึกษา
ประสิทธิผลในการตานโคโรนาไวรัสในหลอดทดลอง (in-vitro) ของยาตานมาลาเรียทั ้ง 3 ชนิด ไดแก 
pyronaridine, artesunate และ hydroxychloroquine ในเซลล Calu-3 ซึ่งเปนเซลลเนื้อเยื่อบุผิวปอดของ
มนุษย ผลการศึกษาพบวา pyronaridine และ artesunate มีประสิทธิผลและความแรงสูงกวาในการตาน 
โคโรนาไวรัส นอกจากนี้ hydroxychloroquine ไมไดแสดงใหเห็นประโยชนในการปองกันการเสียชีวิตโรค 
COVID-19 

กระบวนการติดเชื้อ COVID-19 สามารถแบงออกไดเปน 4 ระยะ  
ระยะท่ี 1 ถือเปนระยะท่ีมีไมอาการแสดง  
ระยะที ่ 2 พบอาการไข ไอ เมื ่อยลาตามรางกาย pyronaridine, artesunate สามารถขัดขวางได 

ในระยะท่ี 1 และ 2 
ระยะที่ 3 เปนระยะที่สามารถตรวจพบไดถึงปริมาณไวรัสที่มีในกระแสเลือด การตอบสนองทางดาน

ภูมิคุมกันตาง ๆ ระยะนี้รางกายผูท่ีไดรับเชื้อจะพยายามฟนตัว อยางไรก็ตามระยะนี้จะใชเวลานานถึง 7-14 วัน 
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ซึ ่งในรายที ่ผู ปวยอาการไมมีดีขึ ้นจะเกิดภาวะที ่เรียกวา cytokine release syndrome (CRS)/cytokine 
storm (CS) ซึ่งจะมีการหลั่งสารตาง ๆ โดยเฉพาะ interleukin-6 ที่กอใหเกิดการอักเสบและนำไปสูระบบ
หายใจลมเหลว 

ระยะที่ 4 เกิดภาวะระบบหายใจลมเหลวเฉียบพลันและระบบอวัยวะลมเหลว ดังนั้นในการรักษาเพ่ือ
ปองกันการเสียชีวิตจาก cytokines เหลานี้ โดยท่ัวไปก็จะใชยาในกลุม corticosteroids ในรูปแบบยาฉีด เชน 
dexamethasone เปนยาเดี่ยวหรือรวมกับ Tocilizumab ซึ่งเปนยาที่ยับยั้งการทำงานของ interleukin-6 
โดยตรง ดังภาพ  

 
ดังนั้นกลาวไดวา การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นถึงสำหรับฤทธิ์ตานไวรัสจากยาตานมาลาเรีย ควรมี

การศึกษาในระดับทางคลินิกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ ่ง pyronaridine ไดแสดงใหเห็นฤทธิ ์ต านไวรัส 
ในหลอดทดลองตอโคโรนาไวรัส ณ บริเวณเซลลเนื้อเยื่อบุผิวปอดของมนุษย และ artesunate มีทั้งฤทธิ์ตาน
ไวรัสและฤทธิ์ตานการอักเสบซึ่งนาจะเปนประโยชนในการรักษาการติดเชื้อ COVID-19 9 ดังนั้นการใชยา 
Artemisinin-based combination (ACTs) ร วมกับ pyronaridine อาจสมควรไดร ับการศึกษาเพื ่อเปน
ทางเลือกในการรักษาการติดเชื ้อ COVID-19 และมีการศึกษาประสิทธิผลดานการตานไวรัส การตาน 
การอักเสบตอไป 
 
การบรรยายเรื่อง COVID-19 in Italy and Contribution for Prevention with TCM 
ผูบรรยาย Prof. Aldo Liguori, Lecturer of Institute Paracelso, Representative and Coordinator 
at the Master degree course of Acupuncture organized by the Medicine Faculty of 
Sapienza University in Rome 

โรค COVID-19 คือ โรคติดตอซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการคนพบลาสุด ขณะนี้มีการระบาดใหญ
ไปทั่วโลกและสงผลกระทบแกหลายประเทศ ประเทศอิตาลีเปนประเทศหนึ่งที่มีการเสียชีวิตของผูปวยเปน
จำนวนมาก และมีการแพรกระจายของโรคอยางรวดเร็วและรุนแรง  โรค COVID-19 แพรจากคนสูคนผานทาง
ละอองฝอยจากจมูกหรือปากซ่ึงขับออกมาเม่ือผูปวยไอหรือจาม  ซ่ึงเรารับเชื้อไดจากการหายใจเอาฝอยละออง
เขาไปจากผูปวย หรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหลานั้นแลวมาจับตามใบหนา ระยะเวลานับ
จากการติดเชื้อเริ่มมีอาการภายใน 14 วัน  

อาการท่ัวไปของผูปวยโรค COVID-19 มีดังนี้ มีไข ไอแหง ออนเพลีย อาการท่ีพบไมบอยนัก ไดแก ปวด
เม่ือยเนื้อตัว เจ็บคอ ทองเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนัง 
หรือนิ้วมือนิ้วเทาเปลี่ยนสี ในรายผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงจะมีอาการหายใจลำบากหรือหายใจถ่ี เจ็บหนาอกหรือ
แนนหนาอก ตองใชเครื่องชวยหายใจ ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตไดในท่ีสุด  

ประเทศอิตาลีโดย Paracelso Clinical Center ทำการศึกษาเกี ่ยวกับศาสตรการแพทยแผนจีน 
ในผูปวย โดยแบงการศึกษาออกเปน 1) การรักษาดวยสูตรยาสมุนไพรจีน 2) การฝงเข็มลนไฟ (fire needle) 
และ 3) การรมยา (moxibustion) ตั ้งแต 1 เมษายน – 30 กรกฎาคม 2020 และระหวาง 1 กันยายน 
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– 20 ธันวาคม 2020 เพื่อเก็บกรณีศึกษาในมนุษย ผูปวยจะไดรับสูตรยาแผนจีน ซึ่งประกอบดวยสมุนไพรจีน 
7 ชนิด คือ 1) หวงฉี (Huang Qi) 2) มายเหมินตง (Mai Men Dong) 3) Zhi Mu 4) ซางจู  (Cang Zhu)  
5) เจี๋ยเก้ิง (Jie Geng) 6) จินอ๋ินฮวา (Jin Yin Hua) และ 7) เหลียนเชี่ยว (LIan Qiao) เปนเวลา 20 วัน/เดือน 
โดยขนาดของสมุนไพรทั ้ง 7 ชนิดปรับตามสภาวะการเจ็บปวยของผู ปวย รวมกับการฝงเข็มลนไฟ (fire 
needle) ท่ีจุด ตาซู (Da Shu), เฟงเหมิน (Feng Men) และจุดเฟยซู (Fei Shu) 2 ครั้ง/สัปดาห และการรมยา
ท่ีจุดเฟยซู (Fei Shu) และจุดเกาฮวาง (Gao Huang Shu) 2 ครั้ง/สัปดาห ดวยเชนกัน 

ผลการศึกษาพบวาในผูปวย COVID-19 ที่ไดรับการรมยาจะมีผลของ lymphocyte ซึ่งเปนเม็ดเลือด
ขาวที่เกี่ยวของกับการอักเสบ การติดเชื้อ คาดวาการรมยามีผลไปฆาเม็ดเลือดขาว และรบกวนกระบวนการ
สรางเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte นอกจากนี้ การรมยายังสามารถขัดขวางกระบวนการสรางพังผืดที่ปอด 
(pulmonary firbrosis) ในหนูทดลอง อีกท้ังเพ่ิมการแสดงออกของ E-cad Gene ท่ีอยูบริเวณเซลลเยื่อบุปอด 
และลดปริมาณถุงลมปอดอักเสบได 

ดังนั้น สิ่งที่สำคัญเกี่ยวกับโรค COVID-19 คือการเริ่มตนที่จะปองกันตัวเองไวกอน เพราะโรคนี้ถือเปน
ภัยรายเงียบที่ไมแสดงอาการ หรือกวาจะแสดงอาการผูติดเชื้อมักอยูในภาวะเสี่ยงไปแลว จึงเปนสิ่งจำเปน 
ที่ตองนำศาสตรการแพทยแผนจีนมาใชกับผูปวย โดยเฉพาะ การฝงเข็ม และการรมยา ซึ่งมีผลชวยเพิ่มระดับ
การทำงานของระบบภูมิคุมกัน และการรมยานั้นถือวาไมอันตราย สะดวก และใชไดผลจริง  
 
การบรรยายเรื่อง Protecting Vulnerable Population with Chinese Medicine-COVID-19 Treatment 
ผูบรรยาย Li Guangxi, Director of Respiratory Department of Guang’anmen Hospital, 
China Academy of Chinese Medical Sciences 

โรค COVID-19 คือ โรคติดตอซ่ึงเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดท่ีมีการคนพบลาสุด ขณะนี้มีการระบาดใหญ
ไปท่ัวสงผลกระทบแกหลายประเทศท่ัวโลก โรค COVID-19 แพรจากคนสูคนผานทางฝอยละอองจากจมูกหรือ
ปากซึ่งขับออกมาเมื่อผูปวยไอหรือจามเรารับเชื้อไดจากการหายใจเอาละอองฝอยเขาไปจากผูปวย หรือจาก
การเอามือไปจับพื ้นผิวที่มีฝอยละอองเหลานั้นแลวมาจับตามใบหนา ระยะเวลานับจากการติดเชื้อและ 
การแสดงอาการ (ระยะฟกตัว) มีตั้งแต 1-14 วันและมีคาเฉลี่ยอยูที่ 5-6 วันเกิน 97% ของผูปวยเริ่มมีอาการ
ภายใน 14 วัน  

อาการทั่วไปของผูปวยโรค COVID-19 มีดังนี้ มีไข ไอแหง ออนเพลีย อาการที่พบไมบอยนัก ไดแก  
ปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บคอ ทองเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบน
ผิวหนัง หรือนิ้วมือนิ้วเทาเปลี่ยนสี ในรายผูปวยท่ีมีอาการรุนแรง ซ่ึงมีประมาณ 10% จะมีอาการหายใจลำบาก
หรือหายใจถี่ เจ็บหนาอกหรือแนนหนาอก ตองใชเครื่องชวยหายใจ ติดเชื้อในกระแสเลือด และเสียชีวิตได 
ในท่ีสุด ผูปวยท่ีมีอาการติดเชื้อโควิด-19 ในระยะเริ่มตนจะไมคอยมีอาการแสดงใหเห็น จนเปนเวลานานถึงจะ
แสดงอาการรุนแรงและเฉียบพลัน ตองรีบนำสงโรงพยาบาล ใหออกซิเจน หรือเขารับการรักษาในหอง ICU 
โดยเร็ว ตัวอยางเชน ผูปวยเพศชาย ที่มีน้ำหนักเกิน เปนโรคเบาหวาน มีระยะฟกตัว 7-14 วัน จะมีอาการไข
ระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 7 จากนั้น ระหวางวันที่ 8 ถึง วันที่ 14 จะเปนระยะปอดเสียหายฉับพลัน หรือ ALI 
(Acute lung injury) หลังจากวันท่ี 14 จึงเปนระยะพักฟน 

ปจจุบันยังไมมียาตานไวรัสตัวใดที่ใชในการรักษา จึงมีการนำศึกษาและการนำสมุนไพรจีนมาใชเพ่ือ
ปองกันการติดเชื้อปอดอยางเฉียบพลัน สมุนไพรเหลานี้สามารถลดไขไดโดยไมกลับมาเปนซ้ำ ลดอาการเหนื่อยลา 
โดยตัวที ่เดน ๆ ไดแก โสม (Ginseng) มีการใชโสมเปนทั ้งยาเดี ่ยว และใชรวมกับยาพาราเซตามอล โดยใน
ประวัติศาสตรมีการบันทึกการใชโสมในรูปแบบยาตำรับ เชน สูตรตำรับยา Ren Shen Bai Du San ที่บันทึก
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อยู ในใบสั ่งยาของ Bureau of Taiping People’s Welfare Pharmacy และนอกจากนี ้ยังมีการบันทึกวา 
มีการใชโสมในสูตรยาเพ่ือการรักษาโรคไขหวัดใหญท่ีกำลังระบาดโดยเฉพาะอีกดวย 

นอกจากนี้  ม ีการใช การแพทยแผนจีนแทนการใช อ ุปกรณ HFNC (High-Flow Oxygen Nasal 
Cannula) ในการรักษาผู ปวยภาวะหายใจลมเหลว หรือมีภาวะพรองออกซิเจน และแทนยาตานไวรัส  
ยาสเตียรอยด และยาปฏิชีวนะอื่น โดยพบวา หลังจากใชยาแผนจีน 1 วัน อาการไขหายไป และอาการอ่ืน
หายไปหลังจากการบำบัดทางผิวหนัง สรุปโดยรวมแลว ใหรีบแยกผูปวย และใชโสมในผูปวยกลุมเสี่ยงเพ่ือ
ปองกันการติดเชื้อปอดอยางเฉียบพลัน รักษาดวยการบำบัดทางผิวหนัง (Transdermal Therapy) เพื่อรักษา
ถุงลม และใชการรักษาสอดทอสำหรับผูปวยหนัก 

การศึกษาของ Kim. JH. และคณะพบวาโสม มีสารสำคัญที่ชื ่อ ginsenoside สารสำคัญดังกลาวนี้
สามารถปองกัน บรรเทา และรักษาโดยตานการอักเสบไดหลายกลไก และศาสตรการแพทยแผนจีนถือไดวา
เปนกุญแจสำคัญในการควบคุมการตอบสนองทางระบบภูมิคุมกัน (immunoregulation)5

6 
 

การบรรยายเรื่อง Role of TCM on Fighting against the COVID-19 Pandemic in Philippines  
ผูบรรยาย Dr. Zheng Qiming, Chairman & Chief Consultant of Philippine Traditional Chinese 
Medicine Center  

ผูปวยที่มีอาการของโรคโควิด-19 จะมีอาการปอดชื้น ปอดอักเสบ หากมีอาการรุนแรงมากจะทำให

อวัยวะภายในลมเหลว ตำราการแพทยสมัยโบราณของจีนไดกลาวถึงทฤษฎีของโรคระบาดวาเปนการแพรเชื้อ 

ติดตอจากทางปาก จมูก นอกจากนี้ยังมีการแพรเชื้อโดยผานทางอากาศ หรือติดจากละอองของเหลวของผูปวย 

ซึ่งจะไมแสดงอาการในทันที โดยตำราการแพทยแผนจีนโบราณที่มีชื ่อวา Yellow Emperors Classic of 

Internal Medicine (Huang Di Nei Jing) ไดกลาวถึงการรักษาและปองกันโรคระบาด เชน การใชความรอนทำ

ความสะอาดเสื้อผาของผู ปวย การงดการออกนอกบานเพื ่อหลีกเลี ่ยงการติดโรค การทานสมุนไพร เชน 

กระเทียม เพื่อปองกันและรักษาโรค และการกักตัวเพื่อลดการแพรเชื้อ เปนตน ซึ่งในสมัยโบราณ เมื่อเกิดโรค

ระบาดในประเทศ และมีผูติดเชื้อเปนคนภายในบานของเสนาบดี เสนาบดีทานนั้นก็จะไมไดรับอนุญาตใหเขา

เฝาจักรพรรดิ เพราะเกรงวาจะนำเชื้อโรคไปติดได  

ในสวนของประเทศฟลิปปนสไดมีการนำประสบการณและวิธีปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขจีน มาใช

เปนแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับการแพรระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ทางจีนไดสงทีมผูเชี่ยวชาญดาน

การแพทยแผนจีนมาเยี่ยมชมศูนย Philippine Traditional Chinese Medicine Center และแลกเปลี่ยน

ความรูและผลงานวิจัยในการรักษาโควิด-19  ดวยการแพทยแผนจีน  

โควิด-19 เปนโรคติดเชื้อชนิดใหม ซึ่งยังไมมีวัคซีนหรือยาตานไวรัส ดังนั้น แนวทางการรักษาจึงเปน 

การรักษาตามอาการ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติของจีน (China National Health Commission)  

ไดทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะหขอมูลการแพทยแผนจนี และแนะนำใหใชยาแบบรับประทานและแบบฉีด  

จากการศึกษาพบวายาแผนจีนมีฤทธิ์ตานไวรัสและสรางภูมิคุ มกัน และรักษาโรคปอดบวมจากไวรัสและ 

โรคติดเชื ้ออุบัติใหมอื ่น ๆ มีฤทธิ ์ตานการอักเสบและสรางภูมิคุ มกันในรางกาย ตำรับยาแผนจีนจะเปน 

 
6 Kim JH, Yi YS, Kim MY, Cho JY. Role of ginsenosides, the main active components of Panax ginseng, in 
inflammatory responses and diseases. J Ginseng Res. 2017;41:435e443. Doi: 
https://doi.org/10.1016/j.jgr.2016.08.004 
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การรักษาตามความแตกตางของกลุมอาการ นอกจากนี้ ยังแนะนำใหใชการออกกำลังเพื่อรักษาสมดุลของ 

พลังชี่ (Qi) เพื่อใหภูมิคุมกันแข็งแรง ซึ่งยาจีนที่ใชจะเปนยาที่มีสวนผสมของสมุนไพรหลายชนิด เพื่อปรับให

รางกายมีความสมดุล ไมขาดพลังหยิน-หยาง นอกจากนี้ ยังมียาท่ีรักษาตามอาการของผูปวย เชน หากเปนผูปวย

ที่มีอาการไมมาก ปอดชื้น ออนเพลีย ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร แนนหนาอก แนะนำใหใชยาที่มีสวนผสมของ

สมุนไพรจีน 18 ชนิด เพื่อรักษาอาการ หรือผูมีอาการปอดชื้น มีไข มีเสมหะขนและมีสีเหลือง หายใจไมออก 

แนะนำใหใชยาท่ีมีสวนผสมของสมุนไพรจีน 13 ชนิด เพ่ือรักษาอาการ เปนตน 

การแพทยแผนจีนไดแสดงบทบาทสำคัญในสถานการณที่เกิดโรคระบาดหลายครั้ง เชน การระบาดของ

โรคซาส ค.ศ.2003 การระบาดของไขหวัดนก ค.ศ.2009 และการระบาดของโรคโควิด-19 ในปค.ศ.2019 นี้  

ซ ึ ่งยาแผนจีนถูกใช ในการร ักษาผู ป วยที ่ ไม ร ุนแรงและการบรรเทาอาการไข ไอ และอาการอื ่น ๆ  

โดยผลการรักษาเปนที่ประจักษและสามารถลดอัตราความรุนแรงพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้  

มีการรักษาตามลักษณะของโรค ตามธาตุทั้ง 5 และปจจัยทางธรรมชาติ 6 ชนิด ตามถิ่นที่อยู และตามอาการ

ของผูปวย รวมถึง ใชการฝงเข็มรักษาผูปวยระยะตาง ๆ ไดแก 1. ผูปวยที่ตองสงสัยวาเปนโควิด-19 2. ผูปวย 

โควิด-19 และ 3. ผูปวยท่ีอยูในชวงฟนฟูจากโรค และยังมีการปองกันและรักษาโรคดวยการรับประทานอาหาร

ท่ีมีสวนผสมของสมุนไพรจีนเพ่ือบำรุงรางกาย   

กลยุทธในการนำการแพทยแผนจีนมาใชในการปองกันและรักษาโรคโควิด-19 มีดังนี้  

- สำหรับผูท่ีใกลชิดผูปวยโรคโควิด-19 แตยังไมมีอาการ แนะนำใหใชยาสมุนไพรในการปองกันโรค 

- สำหรับผูปวยท่ีเปนโควิด-19 แตอาการไมรุนแรง แนะนำใหใชยาสมุนไพร 3 สูตร  

- สำหรับผูท่ีมีโรคประจำตัว ใหคำนึงถึงโรคประจำตัวและระยะฟกตัวเพ่ือควบคุมการลุกลามของโรคไมให

อาการหนักข้ึน 

- สำหรับผูปวยระยะฟนฟู แนะนำใหใชยาสมุนไพรจีน การฝงเข็ม การออกกำลังกายแบบชี่กง 8 กระบวนทา 

กลาวโดยสรุป คือ ประสิทธิผลในการรักษาโควิด-19 ดวยการแพทยแผนจีนจะขึ้นอยูกับการสภาพ

รางกายของผูปวย สิ่งแวดลอม และพิจารณาองคประกอบในการรักษาดวยสมุนไพรซึ่งจะสามารถชวยฟนฟู

รางกายใหแข็งแรงเร็วขึ้น เมื่อรางกายแข็งแรงก็จะตอสูกับเชื้อโรคได ซึ ่งวิธีนี ้จะชวยลดภาระการรักษา 

ในฟลิปปนส และชวยควบคุมการแพรระบาด สามารถทำใหกลับมาใชชีวิตตามปกติไดเหมือนเดิม  

 

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

นส.เบญจมาบุญเติม  ภญ.ศตพร สมเลศ  นส.สุภาษิณี รัตนบุรี 

กองวิชาการและแผนงาน 

นส.เนตรนภา จัตุรงคแสง นายวรชัย คงแสงไชย 

สถาบันการแพทยไทย-จีน 

11 มกราคม 2564 
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สรุปผลการเขารวมการสัมภาษณกลุมของ ASEAN Health Cluster 3 เพ่ือประเมินครึ่งแผนของ ASEAN 

Post-2015 Health Development Agenda 
วันท่ี 27 มกราคม 2564 

ณ หองประชุมกองการตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ผูเขารวมประชุม (ประเด็นสุขภาพการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริม) 

1. ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. นส.เบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

3. นส.ภัทร วาศนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

และแพทยพ้ืนบานไทย 

4. นส.สุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 

5. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ขาราชการบำนาญและอดีตผูประสานงานดานการแพทยดั้งเดิม ของกรมการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 

ความเปนมา 

ดวยกองการตางประเทศ ในฐานะผู ประสานงานของ ASEAN Health Cluster 3 ไดร ับแจงจาก

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนวาผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกจะทำการประเมินครึ่งแผนของ the ASEAN 

Post-2015 Health Development Agenda (The Mid-Term Assessment of the ASEAN Post-2015 

Health Development Agenda: MTA-APHDA) โดยการสัมภาษณประธาน รองประธาน ผูประสานงานของ 

ASEAN Health Cluster 3 และประเด็นสุขภาพตาง ๆ ภายใต Cluster 3 ผานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส ใน

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ตามเวลาอินโดนีเซีย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวไดรับการสนับสนุน

จาก Global Affairs Canada (GAC) ดังนั้น กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก ในฐานะผูประสานงานดานการแพทยดั้งเดิม (TM Focal points) จึงเขารวมการสัมภาษณดังกลาว 

 

วัตถุประสงคของการสัมภาษณกลุม 

เพื่อใหผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานภายนอกเก็บขอมูลและขอเสนอแนะจากการสัมภาษณประธาน รอง

ประธาน และผู ประสานงาน ASEAN Cluster 3 และประเด็นสุขภาพที่เกี ่ยวของรายประเทศ เพื ่อนำไป

วิเคราะหปญหา อุปสรรค และปจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ASEAN Health 

Cluster 3 Work Program ระหวางป ค.ศ.2016-2020 และเพื ่อพัฒนายุทธศาสตรและขอเสนอแนะท่ี

เหมาะสมสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ASEAN Health Cluster 3 Work Program ระหวางป ค.ศ.2021-

2025    
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ผลการเขารวมกิจกรรม  

1. ผูเชี่ยวชาญกำหนดประเด็นสัมภาษณไว ดังนี้ 1) ขอคิดเห็น

ทั่วไปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามเปาหมายแผนปฏิบัติ

การฯ 2) ปญหา/ความทาทาย ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การฯ  3) ความรวมมือ/ขอผูกพันกับภาคสวนอื่น ๆ เชน หุนสวนเพ่ือ

การพัฒนา (Development Partner) ภาคประชาสังคม และหนวยงาน

ที่ไมใชหนวยงานดานสุขภาพ  4) ความเสมอภาคและความเทาเทียม

ของกลุมเปราะบาง ไดแก ผูหญิง เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ และคนจน และ 

5) ความยั่งยืนและผลกระทบของแผนปฏิบัติการ 

2. ในประเด็นขอคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน
และผลสำเร็จตามเปาหมายแผนปฏิบัติการฯ  กรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก ไดตอบประเด็นที่เกี ่ยวของในหัวขอ 
Theme 2 (b) By 2020, all AMS should aim to have options 
for T&CM services in public health care facilities as a 
complement to mainstream medical practice and trained 
personnel (ประเทศสมาช ิกอาเซ ียนท ุกประเทศควรบร ิการ
การแพทยดั ้งเดิมและการแพทย ในสถานบริการสุขภาพของรัฐ
ภายในปค.ศ.2020 เพื่อเปนทางเลือกเสริมสำหรับการรักษาดวย
การแพทยแผนปจจุบัน) วาเกือบทุกประเทศในอาเซียนไดผสมผสาน
บริการ T&CM ในระบบริการสุขภาพของรัฐแลว ยกเวนกัมพูชาและ
บรูไนดารุสซาลาม ที่ยังไมมีการผสมผสานระบบบริการ T&CM ใน
สถานบริการของรัฐ แตมีการใหบริการในคลินิกหรือสถานพยาบาล
ของเอกชน และแนะนำใหศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก Joint Report 
on the Situational Analyses of ASEAN Primary Health Care 
and Traditional and Complementary Medicine Capacities: 
Towards the Enhancement of Quality Health Care in 
ASEAN Member States ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูลสถานการณดาน
สาธารณสุขมูลฐานและการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือกในอาเซียน พัฒนาโดยไทย มาเลเซียและ
ผูแทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน 

3. ในประเด ็นเร ื ่องปญหา/ความท าทาย ในการดำเน ินก ิจกรรมตามแผนปฏ ิบ ัต ิการฯ  
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไดกลาวถึงปญหาในการดำเนินกิจกรรมท่ีเปนประเทศนำ ดังนี้ 

1) ไดรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจำนวนนอย เนื่องจากงบประมาณสวนใหญเนนกิจกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เปนหลัก และในปจจุบัน เนนเรื่องนโยบายที่เกี่ยวกับ 
โควิด-19  

2) การของบสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) มีกระบวนการซับซอน
และใชเวลานาน โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตั้งแตพ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) และไดรับการตอบรับในหลักการ แตทวากลับไมมีการเคลื่อนไหว 
จนกระทั่งในปพ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) จึงไดรับการตอบรับจากคณะกรรมการ แตกรมการแพทยแผนไทยและ
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การแพทยทางเลือกไมสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไวได เนื่องจากสถานการณการระบาดของโควิด-19 
ทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมการฝกอบรมท่ีจีนได จึงขอเลื่อนกิจกรรมออกไปกอน  
 
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการเขารวมกิจกรรม 

1. การวิเคราะหความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรของกรม ควรมีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศในระดับตาง ๆ ประกอบดวย เพื่อใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรสุขภาพระดับ
ภูมิภาคหรือระดับโลก เชน ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, Sustainable Development 
Goals (SDG), WHO traditional medicine strategy: 2014-2023 เปนตน 

2. การกำหนดกิจกรรมดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือกภายใตกรอบอาเซียนในอนาคต 
ควรเนนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกลุมเปราะบางมากขึ้น เพราะเปนหนึ่งในปจจัยที่อาเซียนใหความสำคัญ และ
การแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือก มีศักยภาพสำหรับใชดูแลสุขภาพของกลุมเปราะบางในภูมิภาค  

3. Cluster 3 เปนกลุ มที ่มีประเด็นสุขภาพคอนขางหลากหลาย แตกตางจาก Cluster อื ่น ๆ ที ่มี
ประเด็นสุขภาพไปในแนวทางเดียวกัน ทำใหกำหนดเปาหมายรวมกันทำไดยาก  

 
 

***************************** 
กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 

27 มกราคม 2564 
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สรุปผลการหารือความรวมมือกัญชาทางการแพทย 

ระหวางแพทยหญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
และ H.E. Mr. Mr.Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย 

วันพฤหัสบดท่ีี 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.30 น. 
ณ หองประชุม อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

************************ 
1. รายนามผูเขารวมการหารือ 
ฝายไทย 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. แพทยหญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ   อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท    รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
3. นายแพทยเทวัญ ธานีรัตน    ผูอำนวยการกองการแพทยทางเลือก 
4. ดร.รัชนี จันทรเกษ     ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นางมาลา สรอยสำโรง  ผูอำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระทอมทาง 

การแพทยแผนไทย 
6. นางบุญใจ ลิ่มศิลา     ผูอำนวยการสถาบันการแพทยไทย-จีน 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
7. นางสาวพัฒิพร อจละนันท    นักวิเทศสัมพันธชำนาญการ 

กองการตางประเทศ 
ฝายปากีสถาน 
1. H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad  เอกอัครราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย 
2. Mr. Humayun Mujtaba   Consular Affairs Counsellor 
3. Ms. Naila Israr    First Secretary 
4. Ms. Lalada Chantrawong   Trade Development Officer 
 
2. วัตถุประสงคการหารือ 

1. เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณกัญชาทางการแพทยระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน  

2. เพื่อสรางความเขาใจในระบบบริการกัญชาทางการแพทยแผนไทยผานการศึกษาดูงาน ณ คลินิก
กัญชาทางการแพทยแผนไทยและการแพทยพื้นบานไทย กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข 
 
3. สรุปผลการหารือ 

3.1 สถานการณกัญชาทางการแพทย 
 - ฝายไทยไดนำเสนอกัญชาทางการแพทยแผนไทยในดานตาง ๆ เชน กฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ ตำรับยากัญชาทางการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และการแพทยทางเลือก นโยบายการ
ปลูกกัญชาในชุมชน การฝกอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของ และการจัดบริการกัญชาทางการแพทยแผนไทย  
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 - ฝายปากีสถานไดใหขอมูล ดังนี้  
( 1)  ก ั ญ ช า  ( cannabis)  แ ล ะ ก ั ญ ช ง 

(hemp) 6

7 ถูกใชในอุตสาหกรรม การคา และการแพทย
ในภูมิภาคเอเชียกลางและเอเชียใตอยางกวางขวาง ซ่ึง
ประวัติศาสตรไทยและปากีสถานตางมีบันทึกการใช
ประโยชนจากพ ืชก ัญชาและก ัญชงมาต ั ้ งแต อดีต
เชนเดียวกัน อยางไรก็ดี ประเทศไทยมีความกาวหนาใน
การพัฒนากัญชาทางการแพทยมากกวาปากีสถาน 
เนื่องจากไดอนุญาตใหใชกัญชาทางการแพทยและการ
วิจัยมาตั้งแตป 2562 ในขณะที่ปากีสถาน กัญชาและกัญชงถือเปนสิ่งผิดกฎหมายและถูกหามใชในทุก ๆ 
กิจกรรมตั้งแตมีการประกาศบังคับใชพ.ร.บ.ยาเสพติด พ.ศ. 2540 จนกระทั่งในป 2562 รัฐบาลปากีสถานเห็น
ควรแกไขกฎหมาย เพื่อใหสามารถใชกัญชงทางการแพทยและในทางอุตสาหกรรมได โดยเห็นวาการสงออกยา
และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของกัญชงจะชวยเพิ่มรายไดใหกับประเทศหลายพันลานดอลลาร จึงมีการแกไข
กฎหมายและประกาศใชเมื่อ    เดือนกันยายน 2563 ซึ่งรัฐบาลปากีสถานเห็นวาการศึกษาทดลองการปลูก
และการแปรรูปผลิตภัณฑกัญชง เพื่อใชเปนยาและใชในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย เปนเรื่องที่ควรทำเปน
ลำดับแรก   

(2) กระทรวงควบคุมยาเสพติด (Ministry of Narcotics Control) ไดอนุญาตใหกระทรวง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry of Science and Technology) ปลูกกัญชง เพื ่อใชในอุตสาหกรรม  
โดยมุ งเนนตลาด cannabidiol (CBD) และมอบหมายสภาวิจัยทางวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมแหง
ปากีสถาน (Pakistan Council of Scientific & Industrial Research: PCSIR) ทดลองและศึกษาวิจัยพื้นท่ี
ปลูกท่ีเหมาะสมและข้ันตอนการเพาะปลูก และควบคุมการเพาะปลูกเพ่ือปองกันการนำกัญชงไปใชในทางท่ีผิด 
รวมถึงกำหนดปริมาณสาร CBD และ tetrahydrocannabinol (THC) ในแตละวัตถุประสงค ซึ่งขณะนี้ ยังอยู
ในระยะเริ่มตนเทานั้น 

3.2 ความรวมมือดานกัญชาทางการแพทย 
-  ฝ  ายปาก ีสถานเห ็นว  าประเทศไทยมี

ประสบการณในการใชกัญชามาตั้งแตอดีต และมีการทำ
วิจ ัยที ่ เก ี ่ยวของ จ ึงมีความประสงคใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ คือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สภาว ิจ ัยทางวิทยาศาสตร และอ ุตสาหกรรมแห ง
ปากีสถาน ไดแลกเปลี่ยนความรูและขอมูลดังกลาวกับ
ฝ ายไทย ซ ึ ่งอาจจะมีการหาร ือความร วมมือกันใน
ภายหลัง โดยเฉพาะประเด ็นเร ื ่องการควบคุมการ
เพาะปลูกกัญชง (hemp) ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งเปนประเด็นที่ทางปากีสถานคอนขางกังวล เนื่องจากเกรงวา
ประชาชนจะนำกัญชงไปใชในทางที่ผิด (misuse) หรือนำไปใชเปนยาเสพติด (abuse) นอกจากนี้ ยังสนใจ

 
7 กัญชาและกัญชงมีชื ่อวิทยาศาสตรเดียวกันคือ Cannabis sativa แตมีกลุมยอย (subspecies) ที ่ตางกัน ที ่อนุญาตใน
ปากีสถานหมายถึงกัญชง (hemp) ในขณะท่ีกัญชา (cannabis) ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 ของไทยมีความหมาย
รวมไปถึงกัญชง (hemp) อันเปนชนิดยอยของกัญชา 
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แลกเปลี่ยนเรื่องการใชกัญชงในอุตสาหกรรมและการรวมทุนกับภาคเอกชน และการสรางความรอบรูใหแก
ประชาชนและผูเก่ียวของ เพ่ือใหสามารถควบคุมการปลูกและใชกัญชงในประเทศได  

- ฝายไทยแจงวา ยินดีแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณกัญชาทางการแพทยแผนไทยกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของของปากีสถานดังกลาว พรอมทั้งเสนอใหมีความรวมมือดานการทำวิจัยกัญชา/กัญชงทางการแพทย
รวมกับภาคีเครือขายของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงฝายปากีสถานไมขัดของ 

 

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

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 

15 มีนาคม 2564 
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สรุปการประชุม 

การสรุปผลสำรวจความตองการการฝกอบรมดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริม 
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  

(Survey to identify Common Training Needs for T&CM among ASEAN Member States: AMS) 
ผานระบบ Zoom Meeting  

วันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.00-12.40 น. 
 
ความเปนมา 

สืบเนื่องจากมาเลเซียไดพัฒนาแบบสำรวจความตองการการฝกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถดาน
การแพทยดั ้งเดิมและการแพทยเสริมในกลุ มประเทศสมาชิกอาเซียน (Survey to identify Common 
Training Needs for T&CM among ASEAN Member States: AMS) เพ่ือรับมือกับปญหาและความทาทาย
ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเผชิญตอการพัฒนาการแพทยดั้งเดิมในระบบบริการสุขภาพ โดยไดกระจาย
แบบสำรวจดังกลาวแกประเทศสมาชิกอาเซียนเม่ือตนเดือนกรกฎาคม 2563  

แบบสำรวจดังกลาวประกอบดวย 4 วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective) ไดแก 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 1: การผสมผสานบริการดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริมเขาสูรับ

ส ุขภาพของประเทศ ( Integration of traditional and complementary medicine (T&CM) services 
into national health care system (NHS)) ซ่ึงมี 2 หัวขอเรื่อง 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 2: การสงเสริมคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการใหบริการ
และผลิตภัณฑการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริม (Strengthening of the quality, safety and efficacy 
of T&CM practices and products) ซ่ึงมี 3 หัวขอเรื่อง 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 3: การสงเสริมการคุมครองภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิมและทรัพยากรความรู 
(Promote protection of traditional knowledge & resources) ซ่ึงมี 2 หัวขอเรื่อง 

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 4: การพัฒนาขีดความสามารถดานการแพทยดั ้งเดิมและการแพทยเสริม 
(Capacity building in T&CM) ซ่ึงมี 4 หัวขอเรื่อง  

โดยแบบสำรวจแบงออกเปน 2 สวน คือ 
1) การสำรวจขอมูลประเทศที่มีความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการอบรม (lead/host) ใหแก

ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยรวมถึงขอมูลแหลงเงินทุน กรอบเวลาและวิธีการจัดฝกอบรม  
2) การสำรวจขอมูลความตองการรับการฝกอบรมของประเทศสมาชิก ทั้งในระดับอาเซียนและการ

อบรมในประเทศตนเอง (local training) ซ่ึงตองการความพรอมของผูเชี่ยวชาญในพ้ืนท่ี (local experts) และ
แหลงเงินสนับสนุนการจัดอบรม ขอมูลกรอบเวลาการจัดอบรม  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน จึงไดจัดประชุมหารือ
การจัดทำแบบสำรวจความตองการการฝกอบรมดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยทางเลือกระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เม่ือวันศุกรท่ี 31 กรกฎาคม 2563 และสงคำตอบขางตนใหมาเลเซีย
รวบรวมและวิเคราะห เม่ือตนเดือนสิงหาคม 2563 

ในการนี้ มาเลเซีย ไดรวบรวมและวิเคราะห คำตอบจากประเทศสมาชิกอาเซียนเรียบรอยแลว จึงไดเชิญ
ผู ประสานงานดานการแพทยด ั ้งเด ิมอาเซียน (Focal Point) เขาร ับฟงสรุปผลสำรวจความตองการ 
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การฝกอบรมดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริมในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ทางระบบออนไลน  
เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564 

 
วัตถุประสงคการประชุม 

เพื่อนำเสนอผลการสำรวจความตองการการฝกอบรมดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริมในกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อใหประเทศสมาชิกอาเซียนนำไปใชในวางแผนการจัดฝกอบรมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริมภายใตแผนการดำเนินงานของอาเซียน 
Cluster 3 ในป พ.ศ. 2564-2568 (ASEAN Work Programme 2021-2025)  
 
สรุปผลสำรวจความตองการการฝกอบรมดานการแพทยดั้งเดิมและการแพทยเสริม 

ผลการสำรวจพบวา  
1) ม ีประเทศที ่ม ีความตองการร ับการฝ กอบรม (Training needs) จำนวน 9 ประเทศ ได แก  

บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส ไทยและเวียดนาม 
2) มีประเทศท่ีสามารถเปนเจาภาพจัดการอบรม (Training facilitators) ได 5 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร ไทยและเวียดนาม 
3) สามารถจัดลำดับความสำคัญการฝกอบรมลำดับตน จำนวน 6 หัวเรื่อง (จาก 11 หัวเรื่อง) รวมท้ัง

ประเทศท่ีมีความพรอมเปนเจาภาพ และกรอบเวลาในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
(Strategic Objective) 

ป (พ.ศ.)/ ประเทศเจาภาพ/ รูปแบบกิจกรรม/ แหลงงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 

1) การผสมผสานบริการดานการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริมเขาสูรับสขุภาพของประเทศ (Integration of T&CM 
services into NHS) 
1.1 การกำกับดูแลและใหการยอมรับ
การแพทยดั้งเดมิและการแพทยเสริมเขาสู
ระบบบริการสุขภาพ (Governance and 
recognition of T&CM into the NHS) 

เวียดนาม 
(สัมมนา/ งบ
จากคูเจรจา) 

 
 

มาเลเซีย 
(ศึกษาดูงาน/ งบ

เจาภาพ) 
 

 
 

 2) การสงเสริมคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของการใหบริการและผลิตภัณฑการแพทยด้ังเดิมและ
การแพทยเสริม (Strengthening of the quality, safety and efficacy of T&CM practices and products) 
2.1 การเทียบเคียงมาตรฐานการใหบริการ
การแพทยดั้งเดมิและการแพทยเสริม 
(Benchmarking of T&CM practices) 

เวียดนาม 
(ไปประจำการท่ี
หนวยงานใน
ประเทศ/ งบ
จากคูเจรจา) 

 
 

 
ไทย  

(ศึกษาดูงาน/ 
Cost-sharing) 

สิงคโปร 
(ศึกษาดูงาน/

VDO 
Conference/ 
Cost-sharing) 

2.2 การเทียบเคียงมาตรฐานผลติภัณฑ 
การแพทยดั้งเดมิและการแพทยเสริม และ
สมุนไพรและวัตถุดิบ (Benchmarking of 
T&CM products, herbs and raw 
materials) 

 

เวียดนาม 
(ศึกษาดูงาน/ งบ

จากคูเจรจา) 
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วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ  
(Strategic Objective) 

ป (พ.ศ.)/ ประเทศเจาภาพ/ รูปแบบกิจกรรม/ แหลงงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 

มาเลเซีย 
(ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ/ งบ
จากคูเจรจา) 

 
3) การสงเสริมการคุมครองภูมิปญญาการแพทยด้ังเดิมและทรัพยากรความรู (Promote protection of traditional 
knowledge & resources) 
3.1 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
(Protection of intellectual property: 
IP) 

มาเลเซีย  
(ศึกษาดูงาน/ งบ

จากคูเจรจา) 
 

เวียดนาม 
(ศึกษาดูงาน/ งบ

จากคูเจรจา) 
 

 
ฟลิปปนส 

(สัมมนา/ Cost-
sharing) 

   

 4) การพัฒนาขีดความสามารถดานการแพทยด้ังเดิมและการแพทยเสริม (Capacity building in T&CM) 
4.3 การเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรของผูใหบริการดานการแพทย
ดั้งเดิมและการแพทยเสริม (Human 
resource and capacity development 
of T&CM providers) 

เวียดนาม 
(ไปประจำการท่ี
หนวยงานใน

ประเทศ/ Cost-
sharing) 

 

  

 

4.4 การเทียบเคียงมาตรฐานการวิจัยดาน
การใหบริการการแพทยดั้งเดิมและ
การแพทยเสริม (Benchmarking of 
research in T&CM practices) 

มาเลเซีย 
(สัมมนา/ งบ
จากคูเจรจา) 

เวียดนาม 
(ศึกษาดูงาน/ งบ

จากคูเจรจา) 
 

ฟลิปปนส 
(สัมมนา/ Cost-

sharing) 

 

สิงคโปร 
(ศึกษาดูงาน/

VDO 
Conference/ 
Cost-sharing) 

 
4) ประเทศไทยแจงประเทศสมาชิกอาเซียนวาในการประชุมวิชาการของงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 

ครั้งท่ี 17 ชวงตนเดือนกันยายน จะขอเชิญประเทศสมาชิกเขารวมแลกเปลี่ยนความรูและประบการณผาน
ระบบออนไลนใน 2 หัวเรื่อง ไดแก 

4.1) ประสบการณการใชกัญชาทางการแพทยในประเทศไทย (Recent Medical Cannabis in 
Thailand 
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4.2) สมุนไพรในการปองกันโรคติดเชื้อโควิด-19 (Herbal Medicine for Covid-19 Prevention) 
โดยฟลิปปนสแสดงความสนใจในการแลกเปลี่ยนประเด็นที่ 2และแจงที่ประชุมวาทางฟลิปปนสมีการการวจิัย
สมุนไพรทองถ่ินเชนเดียวกัน 

 
ข้ันตอนการดำเนินงานตอไป 

มาเลเซียจะสงรางแผนการจัดฝกอบรมที่ปรับแกไขตามมติที่ประชุมแลวใหแตละประเทศพิจารณา
ปรับแกไขในรายละเอียดตอไปในเดือนเมษายน 2564 แลวจะนัดประชุมหารือเพื่อสรุปแผนอีกครั้ง กอนเสนอ
ตอในการประชุม SOMHD ในเดือนมิถุนายน 2564 และการประชุม Health Cluster 3 ในชวงเดือนกรกฎาคม 
2564 ตอไป 
 
ขอเสนอแนะในการดำเนินงานตอไปของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1) ควรพัฒนาโครงการเพื่อของบดำเนินงาน สนับสนุนจัดกิจกรรมที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ และ
กิจกรรมท่ีจัดผานชองทางออนไลน โดยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือระดมสมองและเตรียมความพรอมใน
การเปนเจาภาพ  

2) ควรพัฒนาโครงการเพ่ือของบรายจายอ่ืน (งบเดินทางไปราชการตางประเทศ) ตามกรอบเวลาท่ีแตละ
ประเทศเสนอ รวมท้ัง ควรพิจารณาผูเหมาะสมเขารวมในแตละกิจกรรม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 
 

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

นส.เย็นภัทร คำแดงยอดไตย  
นส.เบญจมา บุญเติม 

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  
กองวิชาการและแผนงาน 

17 มีนาคม 2564 
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สรุปผลการประชุมหารือเรื่องกัญชาทางการแพทย 
ระหวางกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กับเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย 
วันอังคารท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. 

ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
******************************************* 

1. รายนามผูเขารวมหารือ 
ฝายไทย  
1. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2. นางวงเดือน จินดาวัฒนะ  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
3. ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม   ผูอำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
4. ดร.รัชนี จันทรเกษ   ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายแพทยกุลธนิต วนรัตน  ผูอำนวยการสำนกังานวิจัยการแพทยแผนไทย 
6. นางมาลา สรอยสำโรง   ผูอำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผน
ไทย 
7. นายวรพจน ภูจินดา   ผูอำนวยการกลุมกฎหมายและจริยธรรม 
8. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  
      กองวิชาการและแผนงาน 
ฝายมาเลเซีย 
1. H.E. Dato’ Jojie Samuel  Ambassador 
2. Mr. Megat Farez Zuhairin Zakaria  Minister Counsellor 
3. Ms. Nadia Sapee    Minister Counsellor (Economy) 
4. Mr. ACP Ahmad Taufik Hj. Kutik  Minister Counsellor (Security) 
5. Mr. Supt Khairul Nizam Yaacob  Counsellor (Security) 
6. Mr. Hairuddin Maslan   Counsellor (Agriculture) 
7. Mr. Norman Dzulkarnain Mohd Nasri  Counsellor (Trade) 
8. Ms. Siti Atiqah Fatin Zainal Abidin  First Secretary (Agriculture) 
9. Ms. Ananya Benchanavee   Marketing Officer (Agriculture) 
 
2. วัตถุประสงคการหารือ 

เพื่อเรียนรูบทบาทของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในดานการขับเคลื่อนกัญชาทาง
การแพทย 
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3. สรุปผลการหารือ 
3.1 การแลกเปล่ียนขอมูลเกี่ยวกับสถานการณกัญชาทางการแพทยของประเทศไทย 
นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดีกรมการแพทยแผน

ไทยและการแพทยทางเลือก ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก นำเสนอขอมูลสถานการณ 
กัญชาทางการแพทยแผนไทย และบทบาทของกรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเล ือกในดานการขับเคล ื ่อนกัญชาทาง
การแพทย ดังนี้ 

1. นโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
2. ความเปนมาของกัญชาและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
3. ตำรับยากัญชาทางการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก  
4. การปลูกกัญชาในชุมชนและการควบคุมและติดตามการปลูกกัญชาทางการแพทย  
5. การฝกอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทยแกบุคลากรทางการแพทยท่ีเก่ียวของ  
6. การจัดใหบริการกัญชาทางการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 
3.2 ประเด็นหารือจากฝายมาเลเซีย 

 H.E. Dato’ Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำ
ประเทศไทยและคณะ เห็นว าประเทศไทยเปนประเทศแรกใน
อาเซียนที่อนุญาตใหใชกัญชาทางการแพทยไดถูกกฎหมาย และมี
การขับเคลื ่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย ซึ ่งเปนนโยบายใน
ระด ับประเทศได ด ีมาก จ ึงม ีความสนใจในการเร ียนร ู ข อมูล
สถานการณการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทยเพ่ิมเติมใน 3 
ประเด็นหลัก ดังนี้  
 1. ปจจัยความสำเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายกัญชาทางการแพทยในระดับประเทศ 

นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท ใหขอมูลวาในประเทศไทย กัญชาถือเปนพืชสมุนไพรท่ีมีประโยชนและ
ถูกใชทางการแพทยแผนไทยและเพื ่อประโยชนอื ่น ๆ มากมาย มาตั้งแตสมัยโบราณ จนกระทั่ง องคกร
สหประชาชาติประกาศอนุสัญญาเดี ่ยววาดวยยาเสพติดใหโทษ ค.ศ. 1961 (Single Convention on 
Narcotic. Drugs, 1961) มีผลบังคับใชเมื่อปพ.ศ. 2507 สงผลใหประเทศไทยซึ่งเปนภาคีของสหประชาชาติ
ประกาศใหกัญชาเปนยาเสพติดประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 นับตั้งแตนั้น 
กัญชาถูกใชเฉพาะกลุมอยางผิดกฎหมาย และตำรับยาแผนไทยที่มีสวนประกอบของกัญชาปรุงผสมอยูนั ้นไม
สามารถใสสวนประกอบท่ีมีกัญชาลงไปปรุงผสมได   

ในชวง 10 ปที่ผานมา ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและตระหนักถึงประโยชนของกัญชาทางการแพทยมากขึ้น ซ่ึง
การทำใหกัญชาถูกกฎหมายหรือการจัดประเภทยาเสพติดของกัญชาใหม เปนประเด็นที่ถกเถียงกันระหวาง
ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติ โดยกัญชาในประเทศไทยไมกอใหเกิดปญหายาเสพติดมากนัก 
ประกอบกับเมื่อชั่งน้ำหนักระหวางคุณและโทษของกัญชา พบวากัญชามีประโยชนมากมาย ดังนั้น นายอนุทิน 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข จึงสนับสนุนใหนโยบายกัญชาเปน
นโยบายของพรรค สงผลใหไดรับคะแนนจากประชาชนในการเลือกตั้งที่ผานมาอยางทวมทน  ซึ่งในชวงแรก 
แมวาจะไดรับการตอตานจากบุคลากรทางการแพทย โดยเฉพาะแพทยแผนปจจุบันในกระทรวงสาธารณสุข 
แตกัญชาทางการแพทยแผนไทยไดชวยสนับสนุนใหนโยบายกัญชาทางแพทยขับเคลื่อนเปนอยางมาก ดังที่ได
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นำเสนอไปวามีผูมารับบริการกัญชาทางการแพทยแผนไทยในระบบบริการสุขภาพจำนวนมาก ประกอบกับรอง
นายกรัฐมนตรี นายอนุทิน มีความตั้งใจและเปนผูนำในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย โดยไดรวม
เปนประธานในกิจกรรมที่เกี ่ยวของกัญชาดวยตัวเองเกือบทุกกิจกรรม  นอกจากนี้ การขับเคลื่อนนโยบาย
เปนไปทีละขั้นตอน และใหความสำคัญกับสรางความรอบรูกัญชาทางการแพทยใหแกประชาชน เพื่อไมใหเกิด
การใชท่ีผิดวัตถุประสงค 
 2. แนวทางการสงเสริมการปลูกกัญชาทางการแพทยในวิสาหกิจชุมชน  
 นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท และนางมาลา สรอยสำโรง ผูอำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและ
กระทอมทางการแพทยแผนไทย ไดตอบประเด็นคำถามของฝายมาเลเซีย ดังนี้ 
 - การใหคำแนะนำแกเกษตรกรในการปลูกกัญชา 
 ในสวนของเกษตรแปลงใหญ ไมมีปญหาในการปลูก เพราะหนวยงานท่ีมารวมกับกรมสวนใหญมีความรู
ในการปลูกกัญชาเปนอยางดี ในสวนชุมชน มีปญหาบาง แตไมนากังวลนัก เพราะสวนใหญมีเครือขายการปลูก
อยูแลว และสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก Youtube   
 หนวยงานท่ีใหคำแนะนำในการปลูกแกเกษตรกร โดยเฉพาะกัญชง คือ กรมวิชาการเกษตร  
 - การแกปญหาเรื่องตนกัญชาตัวผูและตัวเมีย  
 เปนปญหาท่ีไมสามารถควบคุมได เดิมกรมใหเมล็ดแกเกษตรกรไปปลูก โดยเมล็ดกัญชาท่ีมีโอกาสเติบโต
รอยละ 80 และในตนที่เติบโต มีโอกาสที่จะกลายเปนกัญชาตัวผูรอยละ 50 แตอยางไรก็ดี ในขณะนี้ มีการ
เปลี่ยนวิธีการปลูกมาใชการปกชำตนกัญชาตัวเมียท่ีเปนพันธุแทน ซ่ึงชวยแกปญหาในสวนนี้ได  

- การปลูกกัญชาในชุมชน 
การปลูกกัญชาทางการแพทยของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรผูปลูกสมุนไพรรวมกับหนวยงานภาครัฐ/

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้  
ระยะท่ี 1 การปลูกกัญชาในรูปแบบเกษตรแปลงใหญบนพ้ืนท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพ่ือนำ

วัตถุดิบกัญชาท่ีไดไปใชปรุงยาเฉพาะรายสำหรับใชในชุมชน  
ระยะที่ 2 การปลูกกัญชา 50 ตน เพื่อสงวัตถุดิบกัญชาเขาคลังกลางของกรมการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก เพื่อนำไปผลิตยาตำรับยากัญชาสำหรับใชในหนวยบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยปลูกบน
พ้ืนท่ีสวนบุคคลไมเกิน 50 ตารางเมตร  

ระยะที่ 3 การปลูกกัญชาในชุมชน กำหนดบานละไมเกิน 6 ตน เพื่อนำวัตถุดิบกัญชาใชดูแลสุขภาพใน
ชุมชนและเหลือสงเขาโรงงานผลิตยาโรงพยาบาล WHO-GMP เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตยาใชในพื้นท่ี 
ปจจุบันไดดำเนินการใชพ้ืนท่ีนำรอง ในพ้ืนท่ีบานโนนมาลัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 

โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดออกขอกำหนด เพ่ือควบคุมมาตรฐานพ้ืนท่ีท่ีปลูกให
เปนไปตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) 
เพ่ือใหไดวัตถุดิบกัญชาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล  

- การควบคุมการปลูกกัญชาในชุมชน 
มีการใชธรรมนูญหมูบานและเทคโนโลยี ในการควบคุมการปลูกกัญชาในชุมชนอยางเครงครัด  โดยให

ประชาชนในชมุชนมีสวนรวม 
- ราคาของกัญชาในทองตลาด 
ขึ้นอยูกับเกรดของกัญชา ถาเปน medical grade (ปริมาณสาร THC/CBD) และปลูกแบบออรแกนิกส 

จะไดราคาสูง ซ่ึงในสวนของวิสาหกิจชุมชน บานละ 6 ตน มุงเนนการปลูกเพื่อใชในชุมชน สวนชอดอกจะถูก
นำมาใชปรุงยาเฉพาะราย สวนอื่นๆ นำมาใชในการทำผลิตภัณฑ OTOP หรือประกอบอาหาร ดังนั้น คุณภาพ
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ของสารสำคัญในกัญชาที่ปลูกจึงอาจไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับการปลูกแบบเกษตรแปลงใหญ ซึ ่งกัญชา
นอกจากจะเปนพืชเศรษฐกิจที่ชวยเพิ่มรายไดใหแกคนไทยแลว การนำกัญชามาใชประโยชนทางการแพทยใน
ชุมชน ยังชวยลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพใหแกประชาชนในชุมชนอีกดวย 
 3. ประสิทธิผลการใชตำรับยากัญชาทางการแพทยแผนไทย  

ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผูอำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร และนายแพทยกุลธนิต วนรัตน
ผูอำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย ใหขอมูลวากรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
รวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยทำการติดตามลักษณะการใชและคุณภาพชีวิตของผูใชน้ำมันกัญชาในทาง
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมสาน และ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 22 แหง ที่มีการสั่งใชน้ำมันกัญชาทางการแพทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินผลของน้ำมันกัญชาทางการแพทยตอคุณภาพชีวิตของผูปวยและติดตามอาการไมพึง
ประสงคจาการใชน้ำมันกัญชาทางการแพทย จากการศึกษาเบื ้องตนพบวาผู ปวยที่ร ับน้ำมันกัญชาทาง
การแพทย จำนวน 20,000 ราย พบวาน้ำมันกัญชา สูตรเดชา สามารถบรรเทาอาการนอนไมหลับ พารกินสนั 
และทำใหผู ป วยมีคุณภาพชีวิตที ่ด ีขึ ้น คิดเปนรอยละ 88 ตามแบบประเมินคุณภาพชีว ิต (Edmonton 
symptom assessment system (ESAS) ซึ่งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดวางแผนการ
วิจยัในคลินิก เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของตำรับยากัญชาตอไป 

ในสวนของระยะเวลาในการรักษาโดยใชตำรับยากัญชาทางการแพทยแผนไทยนั้น ขึ้นอยูกับโรคและ
อาการ ซ่ึงการรักษาผูประคับประคอง ไมไดรักษาใหหาย แตชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีข้ึน  
 4. ประเด็นอ่ืน ๆ 
 นายแพทยกุลธนิต วนรัตน ไดแลกเปลี่ยนผลวิจัยฟาทะลายโจรในการรักษา COVID-19 กับฝายมาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

นางสาวภัทร วาศนา กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 
นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  นางสาวเบญจมา  บุญเติม  กองวิชาการและแผนงาน 

13 เมษายน 2564  
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สรุปผลการประชุมหารือเพ่ือติดตามความกาวหนาการลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกับ 
สถาบันอายุรเวชแหงชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda) 

วันอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564  เวลา 16.00 – 17.00 น.  
ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
1. รายนามผูเขารวมการหารือ 
ฝายไทย 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2. ดร.รัชนี จันทรเกษ   ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
3. ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผูอำนวยการโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทย  

ผสมผสาน และกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
4. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองการแพทยทางเลือก 
5. นางสาวบุษราภรณ ธนสีลังกูร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถาบันการแพทยแผนไทย 
6. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการ 

และแผนงาน 
7. นางสาวเบญญาภา รอดจิตต  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ สถาบันการแพทยแผนไทย 
หนวยงานภายนอก 
8. ภญ.สุดเอ้ือม มะสังหลง  ผูอำนวยการหนองจอกอโรมาเทอราปเทรนนิ่งเซ็นเตอร 
ฝายอินเดีย 
1. Mrs. Alpana Dubey   อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย 
2. Ms.Tattaya Yeekoh   Marketing Assistant 
 
2. ความเปนมา 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงอายุช (Ministry of AYUSH) แหงสาธารณรัฐอินเดีย พยายามผลักดันความรวมมือระดับทวิภาคี
ระหวางไทยและอินเดีย มาตั้งแตป พ.ศ.2551  โดยกระทรวงอายุช (หรือกรมอายุช ในขณะนั้น) ไดเสนอราง
MoU เพื่อสงเสริมความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมกับกระทรวงสาธารณสุขของไทย และทางไทยไดจัดตั้ง
คณะกรรมการระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาและแกไขรางบันทึกความเขาใจไปหลายครั้งแตยังไมไดมีการลง
นามจนปจจุบัน  

ในป พ.ศ.2559 ท้ังสองฝายไดประชุมและหารือเพ่ือแกไขราง MoU ระหวางการเยือนอินเดียของอธิบดี
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (นพ.สุริยะ วงศคงคาเทพ) ในเวลาตอมา ไดสงรางMoU 
ดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาใหความเห็นตามกระบวนการ โดยกระทรวงการตางประเทศเห็น
วาผูลงนามท้ังสองฝายมีระดับไมเสมอกัน จึงควรเปลี่ยนระดับผูลงนามใหเปนระดับกระทรวงกับกระทรวง หรือ
ระดับกรมกับกรมเพ่ือใหมีความเทาเทียมกัน  
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จากการประชุมผูบริหารกรมฯ เมื่อป 2563 มีมติใหเปนความรวมมือในระดับกรม กรมการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก จึงทำหนังสือแจงผลการพิจารณาแกกระทรวงอายุช ผานสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย
ประจำประเทศไทย และเม่ือปลายปงบประมาณ 2563 ฝายอินเดีย ไดประสานทางอีเมลแจงเปลี่ยนแปลงหนวยงาน
ที่ลงนาม เปนสถาบันอายุรเวชแหงชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda: NIA) สาธารณรัฐอินเดีย
แทน  

ปลายปพ.ศ.2563 สถานทูตอินเดียไดเสนอ MoU ฉบับใหม และไดเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระราง MoU ใหม
ท้ังหมด โดยกิจกรรมสวนใหญเนนเรื่องความรวมมือวิชาการและการวิจัยดานอายุรเวช (Ayurveda) และมีการ
แลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาและปรับปรุงหลักสตูรการเรียนการสอน/การฝกอบรม ซ่ึงผูประสานงานของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกขอสอบถามความเห็นของผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในกรมกอน จึงจะตัดสินใจดำเนินการตอไป 
 
3. วัตถุประสงคการหารือ 

เพื่อติดตามความกาวหนาการลงนามการจัดทำบันทึกความเขาใจระหวางกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกกับสถาบันอายุรเวชแหงชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda) 
 
4. สรุปผลการหารือ 

4.1 ขอสรุปในการหารือเรื่องการจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU) ระหวางกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือกกับสถาบันอายุรเวชแหงชาติเมืองชัยปุระ 

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท  เห็นวาควรดำเนินการเรื่อง MOU กับ 
สถาบันอายุรเวชแหงชาติเม ืองช ัยปุระตอไป โดยขอเวลา
ประมาณ 1 ป ในการดำเนินการตามกระบวนการตาง ๆ เชน 
การแปล MOU เปนภาษาไทย การพิจารณาขอผูกพันทาง
กฎหมายผานกลุมงานกฎหมายและจริยธรรมของกรม และผาน
กระทวงการตางประเทศ โดยความรวมมือดานอายุรเวชอาจเปน
จุดเริ่มตนในการพัฒนาความรวมมือดานศาสตรอ่ืน ๆ ของอินเดีย
ตอไป เชน Homeopathy  

นอกจากนี ้ ไดเสนอใหกระทรวง AYUSH พิจารณาความ
รวมมือกับสถาบัน S.D.M. college of Ayurveda and Hospital 
ใน Udupi ทางใตของอินเดียเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ตามคำแนะนำ
ของภก.สุดเอื้อม มะสังหลง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานอายุรเวชและ
แพทยแผนไทย เนื่องจากเห็นวาทาง S.D.M. มีการสอนอายุรเวช 
โรงพยาบาล โรงงานผลิตยา และสถาบันวิจัย ที่มีคุณภาพและได
มาตรฐาน และมีสภาพอากาศเหมาะกับคนไทยตลอดทั้งปมากกวา
เมืองชัยปุระ 

Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย ยินดีเปนตัวกลางในการประสานงานและ
สอบถามไปยังกระทรวง AYUSH ซ่ึงนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท เสนอวาหาก S.D.M.อยูภายใตกระทรวง AYUSH 
เชนเดียวกัน อาจเลือกลงนามความรวมมือระหวางกรมกับ S.D.M. หรือ NIA หรือ อาจลงนามความรวมมือกับ
ท้ังสองหนวยงานพรอมกัน 
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4.2 ประเด็นหารือเพ่ิมเติมจากฝายอินเดีย  
(1) การยอมรับศาสตรการแพทยอายุรเวชในประเทศไทย  
Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย มีขอสงสัยเรื ่องปญหาอุปสรรคในการ

ยอมรับศาสตรการแพทยอายุรเวชในประเทศไทย เนื่องจากเห็นวาปจจุบัน ศาสตรการแพทยอายุรเวชยังไมได
รับการยอมรับทางกฎหมายเหมือนกับการแพทยแผนจีน ซ่ึงไดรับการยอมรับในประเทศไทยมาอยางยาวนาน 

ฝายไทยไดอธิบายวาการยอมรับ (recognition) ศาสตรการแพทยอายุรเวช มีความเกี่ยวของใน 2 
มิติ คือ  

1. ดานศึกษา เกี่ยวของกับหนวยงานที่ดูแลเรื่องระบบการศึกษา จะเปนกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแล
ดานนี้โดยเฉพาะ การท่ีจะบรรจุหลักสูตรอายุรเวชใหเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา 

2. ดานผู ประกอบวิชาชีพ เก่ียวของกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ ่งอยู ภายใตกระทรวง
สาธารณสุขท่ีดูแลผูประกอบวิชาชีพการแพทยทางเลือกอ่ืนท่ีไมใชการแพทยแผนไทย ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 ซ่ึงปจจุบัน พรบ.ดังกลาวยังไมครอบคลุมศาสตรการแพทยอายุรเวช  

ทั้งนี้ มีการนำศาสตรอายุรเวชนำมาใชสงเสริมสุขภาพในธุรกิจสปา หรือ wellness center เชน 
การใชการหยดน้ำมัน (Shirodhara) การนวดศีรษะแบบอินเดีย เปนตน ซึ่งสวนใหญจะเปนผูที่มีความรูดาน
การแพทยแผนไทยและเคยเรียนศาสตรการแพทย
อายุรเวชมาจากอินเดีย และนำมาประยุกตใชในอาชีพ
ของตน ด ังน ั ้น จ ึ งแนะนำให อ ินเด ียสน ับสนุน
ทุนการศึกษาใหแพทยแผนไทยหรือสหวิชาชีพไดเรียน
ศาสตรการแพทยอายุรเวช และนำมาปรับใชในการ
ประกอบอาชีพ เพื ่อใหมีการใชศาสตรการแพทย
อายุรเวชในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และนำไปสูการ
ยอมรับในประเทศไทยเชนเดียวกับศาสตรการแพทย
แผนจีน 

(2) การอบรม/ประชุมวิชาการผาน Virtual Conference 
Mrs. Alpana Dubey อุปทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจงวาฝายอินเดีย ยินดีจัดการอบรม หรือ

ประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานอายุรเวชผานระบบออนไลน ซึ่งหากกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกสนใจ สามารถแจงมายังสถานทูตได ซึ่งนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท แนะนำใหเริ่มตนจาก
เครือขายศิษยเกาอายุเวชจากอินเดีย  โดยเสนอภก.สุดเอ้ือม มะสังหลง เปนผูประสานงาน 

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

นส.สุภาษิณี รัตนบุรี  นส.เบญจมา บุญเติม 
กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
13 เมษายน 2564 
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สรุปผลการประชุมหารือ 
การสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดนกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮลม 

วันศุกรท่ี 9 เมษายน 2564  เวลา 11.30 – 12.30 น.  
ณ หองประชุม 2 อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 
1. รายนามผูเขารวมการหารือ 
ฝายกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. แพทยหญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2. นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
๓. นายแพทยธิติ  แสวงธรรม  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
4. นายสมศักดิ์ กรีชัย   ผูอำนวยการสำนักงานการนวดไทย 
5. นางนันทนภัส ตอยติ่ง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานการนวดไทย 
6. นายนิเวศน บวรกุลวฒัน  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ สำนักงานการนวดไทย 
7. นางสาวคัญฑมารา สิทธิไกรพงษ แพทยแผนไทยปฏิบัติการ สำนักงานการนวดไทย 
8. นายเธียรธรรม อภจิรรยาธรรม  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ สำนักงานการนวดไทย 
9. นางสุพิญญา เกิดโถ   หัวหนากลุมงานพัฒนากำลังคน กองวิชาการและแผนงาน 
10. นางสาวธารทิพย โคกดอกไม  แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 
11. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
ฝายสถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮลม 
1. นางกัญจนา ภัทรโชค    เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็ม ณ กรุงสตอกโฮลม 
 
2. วัตถุประสงคการหารือ 

เพ่ือหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดน เพ่ือสรางมาตรฐาน พัฒนาศักยภาพ 

และสงเสริมภาพลักษณอันดีของรานนวดไทยในสวีเดน  

 
3. สรุปผลการหารือ 

3.1 สถานการณการนวดไทยในสวีเดนและผลการหารือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
นางกัญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจ

เต็ม ณ กรุงสตอกโฮลม ไดใหขอมูลวาในสวีเดนมีคนไทยประมาณ 
80,000 คน โดยรอยละ 90 เปนหญิงไทยที่แตงงานกับชายชาว
สวีเดน โดยท่ีสวีเดนมีรานนวดประมาณ 1,000 แหง และหญิงไทย
ทำงานที่รานนวดประมาณ 3000 คน สวนใหญมาจากภาคอีสาน 
ซึ่งรานนวดไทยในสวีเดนมีภาพลักษณไมคอยดีนัก มักถูกมองเปน
แหลงขายบริการทางเพศ ทำใหล ูกคาทั ่วไปไมไปใชบร ิการ 
ผูใชบริการสวนใหญจึงเปนลูกคาประจำมากกวา  

สถานทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮลมและรานนวดไทยในสวีเดนเห็นวาควรรวมมือกันยกระดับมาตรฐานราน

นวดไทยในสวีเดน ทั้งมาตรฐานรานนวดและทักษะการนวดของผูใหบริการ  โดยจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดน
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ขึ้น เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของนวดไทย และเปนการจัดระบบรานนวดไทย ทำใหหญิงไทยไดรับการยอมรับ

จากสังคมและไดรับการดูแลจากนายจางอยางถูกกฎหมายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สถานทูตฯ ยังไดจัดอบรม

หลักสูตรการนวดไทย การจัดตั้งสถานประกอบการ และการทำบัญชีและเสียภาษีใหแกกลุมหญิงไทยอีกดวย 

สถานทูตฯ พิจารณาแลวเห็นวามีหนวยงานที่เกี่ยวของในกระทรวงสาธารณสุข 2 แหง คือ กรมการ

แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก (การพัฒนาทักษะของหมอนวด และขอมูลวิชาการ) และกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ (นโยบายการสงเสริมสปาไทยสูโลก) จึงถือโอกาสเขาหารือกับทั้งสองหนวยงานเรื ่องการ

สนับสนุนการจัดตั้งสมาคมนวดไทยในสวีเดน โดยนางกัญจนา ภัทรโชค ไดเขาหารือกับกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และไดขอมูลวามีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินสถานประกอบการใน

ตางประเทศ โดยไดมีการไปประเมินสถานประกอบการในหลายประเทศ เชน ดูไบ อเมริกา ญี่ปุน นอรเวย 

สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย สวีเดน สโลวาเนีย เปนตน ซ่ึงในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 ทำให

คณะทำงานฯ ไมสามารถเดินทางไปประเมินได ในชวงนี้ จึงเปนการประชุมหารือทางระบบออนไลนไปกอน 

นอกจากนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดแนะนำใหจัดตั้ง Certified Body ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานรานนวดไทยในสวีเดน และหากพนสถานการณ COVID-19 ยินดีสงวิทยากรไปอบรมให โดยชวงนี้

อาจอบรมผานระบบออนไลนไปกอน 

3.2 ประสบการณการสงเสริมนวดไทยในตางประเทศของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก 

นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดแลกเปลี่ยน

ประสบการณการสงเสริมนวดไทยในตางประเทศ วากรมไดเริ่มตนสงเสริมการนวดไทยใหแกชุมชนหญิงไทยใน

เยอรมนี ซ่ึงมีหญิงไทยอยูประมาณ 200,000 คน และสวนใหญตองการอบรมนวดไทยหรือฟนฟูความรูนวดไทยเพ่ือ

นำไปใชในการประกอบอาชีพ ซึ่งกรมเคยสงวิทยากรไปชวยอบรมนวดไทย แตเนื่องจากงบประมาณที่จำกัด ทำให

สามารถไปอบรมไดเพียงไมกี ่วันเทานั้น ตอมา ไดรับการสนับสนุนงบประมาณบางสวนจากภาคเอกชน ทำให

วิทยากรของกรมสามารถใหการอบรมไดนานมากขึ้น  จากนั้น กรมไดผลักดันใหเกิดการจัดตั้งสถานฝกอบรม

การแพทยแผนไทยในตางประเทศแหงแรก ที่ศูนยชิดา อคาเดมี ซูริค ในสมาพันธรัฐสวิส โดยไดรับการรับรองตาม

ระเบียบของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกวาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขมาตรฐานการ

รับรองสถานฝกอบรมดานการนวดไทยเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยการรับรองดังกลาวมีอายุ 3 ป และไดมีการตอ

อายุการรับรองฯ ในป พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งกรมมีแผนพัฒนาใหศูนยชิดา อคาเดมีเปน Training Center ใน

ภูมิภาคยุโรป นอกจากนี้ กรมไดรับรองโรงเรียนไทยสมารท สมาพันธรัฐสวิส (Thai Smart School Switzerland) 

เปนสถานฝกอบรมการแพทยแผนไทยในตางประเทศอีกหนึ่งแหง  เม่ือปพ.ศ.2563 

ปญหาและอุปสรรคที่ผานมา คือ เรื่องงบประมาณ เนื่องจากงบรายจายอื่นสำหรับเดินทางไปราชการ

ตางประเทศของกรมไดรับนอยลงทุกป และตองใชในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศหลายกิจกรรม 

ทำใหไมสามารถสงวิทยากรไปฝกอบรมไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น จึงเห็นวาในอนาคต ควรสนับสนุน

ความรวมมือแบบ PPP Model (Public-Private Partnership Model) โดยมีการทำงานรวมกันของภาครัฐ

และเอกชนในลักษณะไตรภาคี ไดแก หนวยงานภาครัฐของไทยในประเทศและตางประเทศ ชุมชนชาวไทยใน

ป ร ะ เ ท ศ น ั ้ น  ๆ  แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น  แ ล ะ ไ ด  ย ก ต ั ว อ ย  า ง แ พ ล ต ฟ อ ร  ม  Check-in Thailand 

(https://checkinthailand.net/)  ซึ ่งพัฒนาโดยภาคเอกชน และมีแนวคิดรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ ของ

ประเทศไทย เชน การทองเที่ยว รานอาหาร โรงแรม การฝกอบรม กิจกรรมตางๆ เอาไวในแพลตฟอรมเดียว

https://checkinthailand.net/
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เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว โดยอาจตกลงความรวมมือประชาสัมพันธรายชื่อรานนวดไทยในสวีเดนที่ไดมาตรฐาน

เชนเดียวกับในประเทศไทย เพื ่อดึงดูดนักทองเที ่ยวสวีเดนที่มาทองเที ่ยวในประเทศไทยและเกิดความ

ประทับใจการนวดไทย รวมถึงรายชื่อโรงเรียน/สถานฝกอบรมนวดไทยที่ไดมาตรฐานทั้งในประเทศไทยและ

สวีเดน สำหรับผูตองการฝกอบรมนวดไทย 

3.3 สถานการณกัญชาในสวีเดน และการผลักดันผลิตภัณฑการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 
นางกัญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็ม ณ กรุงสตอกโฮลม ใหขอมูลวาสวีเดนเปน

ประเทศท่ีอนุรักษนิยมมากท่ีสุดในสหภาพยุโรป (EU) ทำใหกัญชายังผิดกฎหมาย และมีโอกาสอนุญาตใหใชไดยาก
มาก อยางไรก็ดี พบวามีบริษัทในสวีเดนอยางนอย 1 แหง ท่ีมีการทำวิจัยทางการแพทย ทางสถานทูตฯ ยินดีเปน
ตัวกลางหารือความรวมมือการทำวิจัยให เนื่องจากสวีเดนมีความกาวหนาทางการแพทยมาก รวมทั้งการวิจัยพืช
สมุนไพรในการทำผลิตภัณฑ  

แพทยหญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ อธิบดีกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ขอใหสถานทูตไทย ณ 
กรุงสตอกโฮลมชวยรวบรวมขอมูลสถานการณกัญชาของกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป เพื่อเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย และนำมา
ปรับใชใหเหมาะสมแกบริบทของประเทศไทย และขอให
สถานทูตฯ ชวยสงเสริมและผลักดันการแพทยแผนไทย สมุนไพร
ไทยและผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย ใหเปนท่ีรูจักในตางประเทศ
มากยิ่งข้ึน  

3.4 แนวทางการดำเนินงานท่ีเกี่ยวของตอไปในอนาคต 
(1) สถานทูตฯ จะศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากสถานทูตไทยในสวิสเซอรแลนด และพูดคุยกับรานนวดไทยใน

สวีเดน เพื่อหารือการจัดตั้งสถานฝกอบรมการแพทยแผนไทยในตางประเทศ รวมทั้งขอเสนออื่น ๆ ตามที่กรม
แนะนำ โดยขอเชิญกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกรวมประชุมหารือผานระบบออนไลนรวมกัน 
โดยกรมไดมอบหมายนายสมศักดิ์ กรีชัย ผูอำนวยการสำนักงานการนวดไทยเปน Focal Point ในการประสานงาน 

(2) สถานทูตฯ ขอความอนุเคราะหสื่อประชาพันธท่ีเก่ียวของ เชน การดูแลรานนวด/การใหบริการนวดไทย
ใ น ส ถ า น ก า ร ณ  โ ค ว ิ ด  เ อ ก ส า ร
ประชาสัมพันธนวดไทยใหชาวตางชาติ 
เปนตน โดยกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทย ทางเล ือก ได มอบเอกสาร
บางส วนผ  านนางก ัญจนา ภ ัทรโชค 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอำนาจเต็ม ณ 
กรุงสตอกโฮลม เรียบรอยแลว และจะสง
สื่อประชาสัมพันธเพ่ิมเติมผานทางชองทางออนไลนใหในภายหลัง  

(3) สถานทูตฯ จะรวบรวมขอมูลและจัดทำรายงานสถานการณกัญชาในสหภาพยุโรป และสงใหกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในภายหลัง 

***************** 
นส.เบญจมา บุญเติม 

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 
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13 เมษายน 2564 
สรุปผลการประชุมหารือกับ US National Cancer Institute of National Institutes of Health  

วันอังคารท่ี 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น.  
ณ หองประชุมสถาบันการแพทยแผนไทย อาคาร 3 ช้ัน 4  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
รายช่ือผูเขารวมการประชุม  
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท  รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
2. นพ.ธิติ แสวงธรรม   รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
3. ดร.รัชนี จันทรเกษ   ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
4. นพ.กุลธนิต วนรัตน   ผูอำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 
5. ทพ.วิกิต ประกายหาญ   รองผูอำนวยการกองการแพทยทางเลือก 
6. นางสาวบุษราภรณ ธนสีสังกูร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สถาบันการแพทยแผนไทย 
7. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
8. นางสาวธิติมา ก่ิงกระโทก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน  
9. นางสาวรสสุคนธ กลิ่นหอม   นักวิทยาศาสตรการแพทยชำนาญการ  

สำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 
10. นางสาวอมรรัตน ราชเดิม  แพทยแผนไทยชำนาญการ 
     โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
11. นางสาวเย็นภัทร คำแดงยอดไตย แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน   
12. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 
US National Cancer Institute of National Institutes of Health และเครือขาย 
1. Erika Elvander Director, U.S. Department of Health and Human Services (HHS)  
2. Libin Jia, MD Program Director, OCCAM/DCTD, National Cancer Institute, NIH  
3. Richard Niemtzow, MD Director, USAF Acupuncture & Integrative Medicine Center  
4. Robert B. Saper, MD Chair, Department of Wellness and Preventive Medicine, Cleveland 
Clinic  
5. Galina Roofener, LAc Integrative Medicine, Cleveland Clinic 

วัตถุประสงคการประชุม 
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลบทบาทของการแพทยดั้งเดิมและการแพทยผสมผสานในสถานการณการ

ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และการดูแลรักษาผูปวยมะเร็ง 
2. เพ่ือหารือเรื่องการจัดทำโครงการความรวมมือท่ีเก่ียวของภายใตกรอบความรวมมือเอเปค 
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ผลการประชุม 
1. การแลกเปล่ียนขอมูลบทบาทการแพทยดั้งเดิมและการแพทยผสมผสานในสถานการณการระบาดของ
โรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส 2019 และการดูแลรักษาผูปวยมะเร็ง ระหวางกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก และ National Institutes of Health (NIH) และเครือขายท่ีเกี่ยวของ 

1.1 National Institutes of Health (NIH) และเครือขาย 
(1) National Institutes of Health (NIH) นำเสนอโดย Dr. Libin Jia, MD Program Director, 

OCCAM/DCTD, National Cancer Institute, NIH 
สถาบันสุขภาพแหงชาติ หรือ National Institutes of Health (NIH) เปนหนวยงานภายใตกรม

อนามัยและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา (US Department of Health and Human Services) 
สำน ักงานใหญต ั ้ งอย ู  ในร ัฐแมร ิแลนด  ม ีพน ักงานมากกว า 20,000 คนทั ่วประเทศ งบประมาณ 
รอยละ 80 ของ NIH ถูกนำไปใชในการสนับสนุนกองทุนตาง ๆ มากกวา 50,000 ทุน เพ่ือจัดสรรใหแกนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัย โรงเรียนแพทย และสถาบันวิจัยท่ัวโลกมากกวา 2,500 แหง นอกจากนี้ งบประมาณ รอยละ 
10 ของ NIH ใชสนับสนุนโครงการวิจัยตาง ๆ ของนักวิทยาศาสตรและนักวิจัยจำนวน 6,000 คน ของ NIH ท้ัง
ท่ีปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ และในศูนยและสถาบันตาง ๆ จำนวน 27 แหง  

สถาบันมะเร็งแหงชาติ หรือ National Center Institute (NCI) เปนสถาบันภายใต NIH ตั้งอยูในรัฐ
แมริแลนด ตั้งข้ึนโดยรัฐสภาเม่ือปพ.ศ.2480 ทำหนาท่ีบริหารจัดการโครงการและแผนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
โรคมะเร็ง ซ่ึงครอบคลุมถึงสาเหตุ การปองกัน การตรวจสอบ การวินิจฉัย การรักษา การฟนฟู และการควบคุม
โรค โดยในปงบประมาณ 2563 NCI ไดงบประมาณมากกวา 5 พันลานดอลลาร และจัดสรรใหหนวยงาน
เครือขายท้ังในและนอกประเทศมากกวา 60 ประเทศท่ัวโลก  

สำนักงานมะเร็งทางการแพทยเสริมและการแพทยทางเลือก หรือ NCI’s Office of Cancer 
Complementary and Alternative Medicine (OCCAM) เปนสำนักงานภายใต NCI กอตั้งในปพ.ศ.
2541 ภายใตการบริหารของ Dr. Jeffery D. White ผูอำนวยการคนปจจุบัน (อายุรแพทยดานมะเร็ง) โดยมี
บทบาทหนาท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนการวิจัย (Extramural Research Program) การทบทวน สังเคราะห
ขอเท็จจริงและดำเนินการทางวิทยาศาสตร (Case Review and Intramural Science Program) การสื่อสาร
และกิจกรรมเชิงรุก และความรวมมือระหวางประเทศ 

พันธกิจของ OCCAM คือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผูปวยมะเร็ง รวมถึงกลุมเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง
และกลุมท่ีกำลังฟนฟูจากเคมีบำบัด โดยใชการแพทยเสริมและการแพทยทางเลือกท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงอันมี
หลักฐานทางวิทยาศาสตรมารองรับ และเปนแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือสำหรับชุมชนสุขภาพ นักวิจัย และ
ประชาชนท่ัวไป  

ในชวงเกิดการระบาดของโรคเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  OCCAM ไดประกาศแนวทางลดความเสี่ยงการติด
เชื้อไวรัสใหแกประชาชน เชน การพักผอนใหเพียงพอ การจัดการความเครียด เชน การทำสมาธิ การกำหนดลม
หายใจ การแนะนำใหรับประทานผักผลไม เชน กระเทียม ชาเขียว อาหารแสริมท่ีมีวิตามินและแรธาตุท่ีมี
ประโยชนตอรางกาย เชน สังกะสี วิตามินซีและดี นอกจากนี้ ยังมีการใชการแพทยทางไกล (Telemedicine) 
เพ่ือใหบริการทางการแพทยผสมผสานแกผูปวยมะเร็ง โดยพบวาการใชการแพทยทางไกลมีความเหมาะสมและ
ตอบโจทยความตองการของผูปวยไดดี ในสวนของการแพทยผสมผสานและการแพทยดั้งเดิม มีบทบาทตอ
ผูปวยโควิด-19 เชนกัน โดยมีการรักษาดวยศาสตรการแพทยดั้งเดิมใหแกผูปวย เชน การฝงเข็ม การครอบแกว 
การใชยาสมุนไพร การนำวิธีการบำบัดรักษาแบบใชกายและใจมาใช เชน โยคะ ไทชิ ชี่กง เปนตน การฝก
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กำหนดลมหายใจและการฝกออกกำลังปอดในชวงการพักฟน การรับประทานอาหารเสริม และการรักษาแบบ
ผสมผสานโดยใชการแพทยแผนปจจบุันและการแพทยเสริม   

(2) ศูนยการฝงเข็มและการแพทยผสมผสาน กองทัพอากาศสหรัฐ (USAF Acupuncture and 
Integrative Medicine Center), Joint Base Andrews, Maryland USA นำเสนอโดย Dr. Richard 
C. Niemtzow ผูอำนวยการศูนย  

Dr. Richard เปนรังสีแพทยและแพทยฝงเข็ม (medical acupuncturist) ไดริเริ ่มคลินิกฝงเข็มใน
หนวยงานกองทัพสหรัฐมาตั้งแตพ.ศ. 2545 และเปนที่ปรึกษาดานการฝงเข็มใหกับหนวยงานดานการฝงเข็ม
และการแพทยผสมผสานของกองทัพ รวมถึงเปนบรรณาธิการของวารสาร Medical Acupuncture ทั้งนี้
ในชวงสถานการณโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทางวารสารมีขอตกลงรวมกันวาจะยังไมมีการรับตีพิมพ
บทความเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 ยกเวนบทความวิจัยเชิงคลินิกที่มีความชัดเจน แมหนวยงานจะไดรับ
บทความวิชาการจำนวนมากที่เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อรักษามาตรฐานของวารสารที่รับตีพิมพเฉพาะ
บทความท่ีมีคุณภาพสูงเทานั้น ท้ังนี้ ดร.ริชารดไดนำบทความท่ีนาสนใจบางสวนมานำเสนอ ดังนี้ 

1. บันทึกประสบการณรักษากลุมอาหารหายใจลำบากที่เกี ่ยวของกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของพญ.สเตฟานี่ เช็งซึ่งเปนวิสัญญีแพทยที่ทำงานอยูแนวหนา โดยใชการฝงเข็ม 30 นาที การครอบแกวและ
การปลอยเลือดตามจุดฝงเข็มในแนวเสนลมปราณปอดในการรักษาตนเองตอเนื่องกัน 2 วัน พบวาชวยให
อาการเจ็บหนาอกเวลาหายใจเขาลึกหรือไอ (pleuritic chest pain) ลดลง สามารถหายใจไดสะดวกข้ึน ระดับ
ความเขมขนของออกซิเจนในเลือดในทานั่งกลับไปสูระดับปกติ โดยไมไดมีการใชยาใดรวมดวย7

8 
2. รายงานการพบอาการแสดงที่หู (auricular visual marker: AVM) ในผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ซึ ่งจะพบวามีอาการบวมจนเกิดการผิดร ูปบริเวณ tragus, supratagus notch และ ascending 
branch of helix โดยอาการบวมและผิดรูปจะไดชัดเจนมากขึ้นตามอาการหนักเบาของผูปวย ซึ่งอาการ
ดังกลาวจะลดลงและกลับมาเปนปกติไดหลังการฟนตัวของโรค8

9 แมวาบทความนี้จะยังไมถูกตีพิมพฉบับเต็มใน 
Medical Acupuncture (ไดรับการเลือกเปนบทความสั ้น 2 หนาในหนา guest editorial) แตก็เปนสิ ่งท่ี
นาสนใจในการศึกษาตอยอดเพ่ิมเติมสูการวินิจฉัยอาการได 

3. การถอดบทเรียนการปรับรูปแบบการใหบริการการดูแลผูปวยมะเร็งแบบผสมผสานโดยใชเทคโนโลยี
ออนไลนในชวยในการสื่อสารกับผูปวยในชวงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201910 ทั้งในรูปแบบการ
ไลฟสด (live-streamed) และบันทึกวิดีโอการอบรม (on-demand) ใหกับกลุมผูปวย รวมถึงการนัดพบแพทย
ออนไลนรายบุคคล (one-on-one virtual appointment) ในการแนะนำการกดจุดและนวดตัวเอง การปรับ
รูปแบบดังกลาวชวยใหสามารถเพิ่มการเขาถึงการดูแลของกลุมผูปวยจาก 2,189 คนในชวง 6 เดือนกอนเกิด
การระบาดเติบโตไปเปน 16,366 คนท่ีไดรับการดูแลในรูปแบบออนไลนในชวง 6 เดือนแรกของการระบาด  

4. การจัดตั ้งคณะทำงานออนไลนของ the society for integrative oncology (SIO) online task 
force เพ่ือใหแนวทางแกผูปฏิบัติงานดานการรักษามะเร็งแบบบูรณาการในการใหคำปรึกษาและการรักษาดาน

 
8 Cheng, S., 2021. Medical Acupuncture as a Treatment for Novel COVID-19-Related Respiratory Distress: Personal Experience 
from a Frontline Anesthesiologist. Medical Acupuncture, 33(1), pp.83-85. 
9 Volf, N., Salques, V. and Lassaux, A., 2020. An Auricular Marker for COVID-19. Medical Acupuncture, 32(4), pp.174-175. 
10 Knoerl, R., Phillips, C., Berfield, J., Woods, H., Acosta, M., Tanasijevic, A. and Ligibel, J., 2021. Lessons learned from the 
delivery of virtual integrative oncology interventions in clinical practice and research during the COVID-19 
pandemic. Supportive Care in Cancer,. 
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การดูแลคุณภาพชีวิตและการจัดการอาการของผูปวยในรูปแบบออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพ่ือให
เกิดการดูแลไดอยางตอเนื่องแมมีการระบาดของโรค10

11 
(3) แผนกวิชาสุขภาพและเวชศาสตรปองกัน (Department of Wellness and preventive 

medicine) ของคลีฟแลนดคลินิก (Cleveland Clinic) นำเสนอโดย Dr. Robert B. Saper ประธาน
แผนก 

ไดกลาวถึงอาการระยะยาวของโควิด-19 (Long-haul COVID) หรืออาการโควิดเรื้อรัง (chronic COVID 
syndrome: CCS) ซึ่งมีขอมูลที่ชัดเจนวามีผูปวยกลุมหนึ่งยังคงมีอาการของโควิดอยูตอเนื่องไปอีก  2-3 สัปดาห
หลังจากหายจากระยะปวยเฉียบพลันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลว  โดยมีอาการ ไดแก ออนเพลีย 
หายใจลำบาก ปวดตามขอและกลามเนื้อ มึนงง ความยากลำบากตอการคิดและการมีสมาธิในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(Difficulty with thinking and concentration) ปวดศีรษะ นอนไมหลับ จมูกไมไดกลิ่น และอื่น ๆ อาการ
ดังกลาวไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติใหจัดเปนกลุมอาการประเภทหนึ่ง 

ปจจุบันกลุมอาการดังกลาวไดรับความสนใจจากหลายภาคสวน ทั้งสถาบันโรคภูมิแพและโรคติดเชื้อ
แหงชาติ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases: NIAID) ไดมีการจัดการเสวนาเกี่ยวกับ
กลุมอาการนี้ขึ้นเมื่อตนเดือนธันวาคม 2563 ที่ผานมา องคการอนามัยโลกมีการอยูระหวางการเตรียมและ
รวบรวมขอมูลในประเด็นดังกลาว ระบบบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service: NHS) ของ
อังกฤษไดเปดคลินิกเพื่อดูแลอาการระยะยาวจากโควิด (long COVID clinic) กวา 40 แหงเพื่อรับมือกลุม
ผูปวยที่มีอาการตอเนื่อง สำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหลายสถาบันใหความสนใจ เชน ศูนยการแพทย
แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย หรือ UCSF, John Hopkins, Cleveland ฯลฯ โดยความชุกของอาการระยะ
ยาวจากโควิดนี้พบไดในประมาณ 10-20 % ของผูปวยซึ่งแสดงวาจะมีผูปวยประมาณ 8 ลานคนทั่วโลกที่มี
อาการเชนเดียวกันนี้ และท่ีคลีฟแลนดคลินิกมีผูปวยหลายรอยคนท่ีพบวามีอาการดังกลาวเชนกัน 

ปจจุบันคลีฟแลนดคลินิกไดมีการพัฒนาคลินิกฟนตัว (recover) เพ่ือเปนศูนยกลางการฟนตัวของผูปวย
โควิด (center for COVID recovery) โดยมีเปาหมายใหผูปวยกลุมนี้ไดรับการตรวจและรักษาดวยศาสตรท่ี
เชื่อถือได (evidence-based treatment) รวมถึงเปนโอกาสในการศึกษาวิจัยอีกดวย คลีฟแลนดคลินิกให
ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยซึ่งปจจุบันยังอยูในชวงเริ ่มตนโดยมีทีมแพทย เภสัชกรดานหมอการแพทย
ผสมผสานรวมกันศึกษาและเก็บหลักฐานเชิงประจักษ คนไขท่ีมารักษาท่ีศูนยดังกลาวจะถูกสงตอไปยังกลุมการ
ดูแลที่แตกตางกัน สำหรับผูปวยที่ถูกสงมายัง Center of integrative medicine and lifestyle medicine 
จะสามารถเขาถึงระบบการนัดหมายรวมกัน (shared medical appointment) ได  ในการนัดหนึ่งครั้งผูปวย
จะไดรับทั้งการรักษาแผนหลักและการดูแลดวยศาสตรการแพทยผสมผสาน เชน แพทยฝงเข็ม นักจิตบำบัด 
(psychotherapist) หรือนักโภชนบำบัดในครั้งเดียว จากการติดตามอาการผูปวย 6-8 รายในปจจุบัน พบวา
แนวทางในการรักษามีหลากหลายทั้งการทำสมาธิและใชเทคนิคการผอนคลาย การฝงเข็มและยาจีน การนวด
บำบัด  การแนะนำการรับประทานอาหารหรือสมุนไพรที่ชวยลดการอักเสบ เชน เปปเปอรมิ้นท ขมิ้น ซิงค 
หรือโอเมกา-3 ซ่ึงจากขอมูลในหลอดทดลองพบวากลไกในการเกิดอาการดังกลาวเกิดจากการท่ีระบบภูมิคุมกัน
ของรางกายมีการตอบสนองมากเกนิ (exceed immune response) หลังจากที่ไวรัสถูกทำลายไปแลว นั่นทำ
ใหเราสามารถใชแนวทางการรักษาหลากหลายท่ีมุงเนนในเรื่องการชวยลดการอักเสบ อันไดแก คำแนะนำดาน
อาหารและสมุนไพรตาง ๆ เทคนิคการผอนคลาย รวมถึงการฝงเข็ม อาจชวยใหอาการดังกลาวดีขึ้นได รวมถึง

 
11 Ben-Arye, E., Paller, C., Lopez, A., White, S., Pendleton, E., Kienle, G., Samuels, N., Abbawaajii, N. and Balneaves, L., 2021. 
The Society for Integrative Oncology Practice Recommendations for online consultation and treatment during the COVID-19 
pandemic. Supportive Care in Cancer,. 



54 
 

 

การนำขอมูลอาการหลังจากการติดเชื้อไวรัสที่เคยพบในอดีต เชน กลุมอาการไขหวัดใหญ สามารถนำมา
ประยุกตใชในการศึกษากลไกและแนวทางการรักษารวมดวยได 
 (4) Traditional Chinese Herbal Medicine Practice: Cleveland Clinic Model นำเสนอ
โดย Galina V.Roofener แพทยฝงเข็มท่ีมีใบอนุญาตประจำคลินิก  
 Cleveland Clinic เปนโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีคลินิกใหบริการแพทยแผนจีน การผลิตยาจีน 
ซึ่งเปดเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2014 (พ.ศ. 2557) ซึ่ง FDA ของอเมริกาจะเปนผูกำหนดแนวทางปฏิบัติของ
สมุนไพรจีน ยาแผนจีน ซึ่งยาจากสมุนไพรจีนอยูในระเบียบของ cGMP หัวขอที่ 21 CFR111 นอกจากนี้ 
Cleveland Clinic ยังไดรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในดานตาง ๆ ไดแก TGA-PICS/GMP , USDA-
NOP, NSF-cGMP, Kosher, Halal, ISO 9001:2008, ISO 17025:2005, GMP ซ่ึงทาง FDA ไดมีการตรวจสอบ
สิ่งปนเปอนสวนผสมสมุนไพรที่จะนำมาทำยาของทางคลินิก และใหคำแนะนำเกี่ยวกับการปนเปอนสมุนไพรท่ี
ไมเหมาะสม ตลอด 7 ปที่ผานมาทางคลินิกไดมีการติดตามผลคนไขอยางใกลชิด มีการติดตามผลการตรวจ
สารเคมีในเลือดกอนการรักษาดวยยาสมุนไพร และติดตามผล 1 เดือนและ 6 เดือนหลังจากการรักษา เพ่ือ
ตรวจสอบผลขางเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยที่มีอาการแพยา ซึ่งอาการไมรุนแรง นอกจากนี้ยังมีขอหามใช
ยาสมุนไพรจีน ไดแก  

• ผูปวยท่ีมีใชยา Coumadin, Warfarin, Heparin,  interferon  

• ผูปวยท่ีไดรับคีโม และไดรับการสงตอจากผูเชี่ยววชาญดานเนื้องอก 

• ผูปวยท่ีมีภาวะไตวายจากโรคตับแข็ง  (liver or kidney failure) 
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคูมือการสงตอผูปวยมายังคลินิกแพทยแผนจีน (Referral guidelines to 

Chinese Herbal Clinic ) ซึ ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการสงตอผู ปวยไดดังตอไปนี ้ ผู ปวยมีอาการ
คลุมเครือ ตอบสนองไมดีกับการรักษาแบบเดิม ไมตองการทานยา เกิดอาการดื้อยา มีความผิดปกติของระบบ
การยอยอาหาร มีอาการทองผูก/ทองเสีย/ลำไสแปรปรวนเรื้อรัง กระเพาะปสสาวะอักเสบ และสำหรับชวย
ฟนฟูผูปวยหลังจากการรักษาโรครายแรง (เชน หลังจากการทำคีโม)  ชวยในการปองกันรักษาโรค เชน ไขหวัด 
อาการปวดเรื้อรังเนื่องจากไมตอบสนองตอการรักษาแบบฝงเข็ม เพ่ือลดอาการไมพึงประสงคจากการใชยาของ
ผูปวยและเพ่ือชวยรักษาภาวะมีบุตรยาก 

สมาคมการแพทยเกาหลี (Association of Korean Medicine) ไดมีแนวทางการรักษาโรคโควิด-19 
ดังนี้ 

1. การปองกันโรคในผูใหญดวยสมุนไพร โดยไดมีการแนะนำตำรับยาสมุนไพรสำหรับบำรุงระบบ
ทางเดินหายใจ เชน ตำรับ Lian Qiao Bai Du San (ผงดอกแคนารีตานการกอโรค) รวมกับตำรับยา Bu 
Zhong Yi Qi Tang (รักษาอาการชี่บกพรองของระบบมามและกระเพาะอาหาร) หรือตำรับ Lian Qiao Bai 
Du San รวมกับ Sheng Mai San (รักษาอาการไขตาง ๆ ท่ีชี่และยินพรองมาก)  

และสำหรับผูที่มีความเสี่ยงสูง และ รักษาระบบทางเดินหายใจของผูที่สัมผัสกับผูปวยโควิด-19 มี
อาการชี่บกพรอง ใหใชตำรับ Lian Qiao Bai Du San รวมกับตำรับยาบำรุง Bu Zhong Yi Qi Tang (รักษา
อาการชี่บกพรองของระบบมามและกระเพาะอาหาร) 

กลุมอาการจินเยขาดพรองใหใชตำรับ Lian Qiao Bai Du San รวมกับตำรับ Sheng Mai San (รักษา
อาการไขตาง ๆ ท่ีชี่และยินพรองมาก) 

นอกจากนี้ องคการอนามัยโลกประจำภูมิภาคพื้นแปซิฟคตะวันตก (WHO Western Pacific Region 
– WPRO) ไดมีการจัดทำคู มือ WHO international standard terminologies on traditional medicine 
in the Western Pacific Region ซึ่งเปนคำศัพทมาตรฐานทางการแพทยแผนจีนในภูมิภาคแปซิฟคตะวันตก 
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เหมาะสำหรับแพทยแผนจีนเนื่องจากมีการอธิบายคำศัพททั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน และอธิบายเปน
ภาษาอังกฤษ และองคการอนามัยโลกไดประกาศบัญชีจำแนกโรคระหวางประเทศฉบับที่ 11 (International 
Classification of Diseases, ICD-11) เปนพื้นฐานสำหรับการวิเคราะหแนวโนมและสถิติดานสุขภาพโดย
ประกอบดวยรหัสสำหรับระบุการบาดเจ็บ โรค และสาเหตุการเสียชีวิตราว 55,000 รายการ และถือเปน
ภาษากลางสำหรับผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพท่ัวโลกใชแบงปนขอมูลทางการแพทย 
 

1.2 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ได

นำเสนอบทบาทของการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกตอโรคมะเร็ง โดยแพทยแผนไทยมีบทบาทเปนหนึ่ง
ในท ีมสหว ิชาช ีพท ี ่ ให การด ูแลผ ู ป วยโรคมะเร ็ งแบบ
ประคับประคอง (Palliative care) โดยใชตํารับยาไทยและ
กัญชาทางการแพทยแผนไทย และมีการศึกษาวิจัยตํารับยา
จากสมุนไพรกับโรคมะเร็ง โดยไดนำเสนอการวิจัยตำรับยา
เบญจอำมฤตย และมีการสรางความรอบรูใหแกประชาชนเพ่ือใหปฏิบัติตัวหางไกลจากโรคมะเร็ง  

นอกจากนี้ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไดนำเสนอผลการวิจัยฟาทะลายกบัโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 โดยแบงเปน 4 ระยะ คือ 1) การทดลองในหลอดทดลอง (Pre-clinic) 2) การศึกษา
เบื้องตน (Preliminary) โดยใชฟาทะลายโจรขนาดสูงในการรักษาผูปวยโควิด-19 ที่อาการไมรุนแรง 3) การ
ทดลองแบบสุมและมีกลุมควบคุม (RCT) และ 4) R2R อีกทั้ง มีการสงเสริมการใชฟาทะลายโจรและสมุนไพร
ไทยในการปองกันและรักษาโควิด-19 ทางชองทางตาง ๆ เชน การพัฒนาชองทางสื่อสารทาง LINE Official 
(หมอไทยสูโควิด) การจัดการองคความรูภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในการใชยาแผนไทยปองกันและรักษาโค
วิด-19 การจัดนิทรรศการใหความรูแกประชาชนและบุคลากรทางการแพทยท่ีโรงพยาบาลสนาม เปนตน 
 
2) ผลการหารือเรื่องขอเสนอโครงการภายใตความรวมมือเอเปค  

National Center Institute (NCI) แจงท่ีประชุมวามีแผนพัฒนาโครงการเพ่ือขอการสนับสนุนภายใตกรอบความ
รวมมือเอเปค โดยกิจกรรมท่ีสำคัญ มีดังนี้  

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแพทยผสมผสานและโควิด-19 ทางระบบออนไลน  
2. การจัดตั้ง Working Consortium การแพทยผสมผสานและโควิด-19 ภายใตกรอบความรวมมือเอเปค เพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นในเรื่องขอดีและประโยชนของการแพทยผสมผสานในการดูแลสุขภาพ  
3. การพัฒนาขอแสนอแนะและแนวทางการใชการแพทยผสมผสานในดูแลสุขภาพในชวงสถานการณโควดิ-19  
โดย NCI ขอใหกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกรวมเปน co-sponsoring economy 

ภายใตความรวมมือเอเปค โดยภารกิจท่ี co-sponsor รับผิดชอบ คือ 
1. เขารวมกิจกรรมภายใตโครงการดังกลาวซ่ึงอยูภายใตกรอบความรวมมือเอเปค   
2. สนับสนุนผูเชี่ยวชาญเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการแพทยผสมผสาน และโควิด-19 (ปลายป 

พ.ศ.2564) 
3. เขารวมเปนเครือขายดานการแพทยผสมผสานและโควิด-19 (พ.ศ.2565) 
4. เขารวมอภิปรายใหขอคิดเห็นในการจัดทำขอแสนอแนะหรือแนวทางสำหรับการแพทยผสมผสาน

และโควิด-19 (พ.ศ.2565) 
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กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกแสดงความเห็นชอบในหลักการและยินดีเขารวม
กิจกรรมตามท่ี NCI เสนอ 

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

นส.เบญจมา บุญเติม 
นส.เย็นภัทร คำแดงยอดไตย 

นส.สุภาษิณี รัตนบุรี 
กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน  
28 พฤษภาคม 2564 
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การประชุมเพื่อเตรียมความพรอม 

ในการเขารวมประชุมความรวมมือตาง ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 
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สรุปการประชุมทบทวนบทเรียนจากการเขารวมการประชุมสืบเนื่องของการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 
สมัยท่ี 73 (Resumed WHA73 After Action Review: AAR) 

วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2563 
ณ หองเพลินจิต โรงแรมแกรนด เซ็นเตอรพอยต เพลินจิต กรุงเทพฯ 

 
ผูเขารวมประชุมของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1. ดร.ภญ.ดวงแกว ปญญาภู หัวหนากลุมงานวิชาการและคลังความรู กองวิชาการและแผนงาน 
2. นส.เบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
 
วัตถุประสงคการประชุม 
เพ่ือใหหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดมีโอกาสเรียนรูและ 
แลกเปลี่ยนประสบการณการเขารวมประชุมสมัชชาอนามัยโลกรวมกัน เพ่ือ “เชื่อมโลกสูไทย เชื่อมไทยสูโลก” 
 
ผลการประชุม 

• การประชุมสมัชชาอนามัยโลก หรือ World Health Assembly (WHA) เปนการประชุมเวทีนโยบายดาน
สุขภาพระดับโลกที่สำคัญ ถูกระบุไวอยูในธรรมนูญขององคการนามัยโลก เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนดาน
สุขภาพในระดับโลก (global action plan/ strategy มักออกจากการประชุมนี้) มีกำหนดจัดขึ้น ณ นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด ในเดือนพฤษภาคมของทุกป โดยมีผู เขารวมประชุมประมาณ 2,000 คนจากทั ่วโลก 
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลก 194 ประเทศ พรอมดวย
ขาราชการระดับสูงและผูเกี่ยวของ ซึ่งในอดีตที่ผานมาคณะผูแทนไทยมีประมาณ 50-60 คน ประกอบดวยผูแทน
จากกรมและหน  ว ย ง านต  า ง  ๆ  ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข  อ ง  เ ช  น  ส ำน ั ก ง านปล ั ดกระทรว งส าธ า รณสุ ข  
กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สภาพยาบาล 
กระทรวงการตางประเทศ เปนตน 

• การประชุมสมัชชาอนามัยโลกในปพ.ศ.2563 นี้ จัดขึ้นเปนปที่ 73 จึงเรียกวา การประชุมสมัชชา
อนามัยโลกสมัยที่ 73 หรือ WHA73 และเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ทำใหไมสามารถจัดการประชุม 
WHA73 ไดตามที่กำหนดไว ทำใหการประชุม WHA73 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2563 ระหวาง
เวลา 17.00-06.00 น. (+1 วัน) (ตามเวลาประเทศไทย) เปนการประชุมแบบ hybrid คือ มีบางสวนเขาประชุม
ท่ีเจนีเวาและบางสวนประชุมผานออนไลน เพ่ือหารือวาระพิเศษเรื่อง COVID-19 เทานั้น โดยท่ีประชุมไดมีมติ
ในประเด็นที่ไมนามีปญหา และขอใหพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ในภายหลัง ดังนั้น การประชุมสืบเนื่องของการ
ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่ 73 หรือ Resumed WHA73 จึงถูกจัดขึ ้นอีกครั ้งระหวางวันที ่ 9-14 
พฤศจิกายน 2563 ระหวางเวลา 16.00-23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) และเปนการประชุมแบบ virtual 
คือ ออนไลนทั้งหมด เพื่อหารือในประเด็นที่คางคา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่การประชุม WHA 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลกกอน 

• การประชุมคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก หรือ WHO Executive Board (EB) เปนการ
ประชุมกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริหารองคการอนามัยโลก มีกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้งของทุกป ครั้งท่ี 
1 จัดข้ึนในเดือนมกราคม เพ่ือใหกรรมการบริหารฯ ไดพิจารณารางวาระท่ีแตละภูมิภาคเสนอใหขอคิดเห็นและ
อภิปรายรวมกันกอนนำเขาเสนอที่การประชุม WHA ในเดือนพฤษภาคม และครั ้งที ่ 2 จัดขึ ้นในเดือน
พฤษภาคมหลังการประชุม WHA ในทันที เพ่ือสรุปวาระและมติตาง ๆ จากการประชุม WHA 
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• การประชุม Resumed WHA73 ครั้งนี้ ประเทศไทยมีผูแทนเพียง 26 คน เทานั้น (ซ่ึงนอยกวาปกติ) 
โดยประธานใน Plenary Meeting คือ H.E Ambassador Keva Bain จากประเทศบาฮามาส (Bahamas) 
และมีการเลือกรองประธาน (Vice-president) 5 ทาน โดยนพ. วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร จากประเทศไทยเปน 1 
ใน 5 ของผูไดรับเลือกเปนรองประธานในการประชุม 

• ผู  เข าร วมประช ุม WHA สามารถแบงได  3 ประเภท คือ 1) Member States & Associate 
Members หรือ ประเทศสมาชิกองคกรอนามัยโลก 194 ประเทศ 2) Observers and intergovernmental 
organization หรือ ผูสังเกตการณและผูแทนจากองคการระหวางประเทศตาง ๆ และ 3) Non-State actors 
หรือ องคกรท่ีไมใชภาครัฐ เชน NGO 

• หลักการแสดงความคิดเห็นในการประชุม Virtual WHA กำหนดวาประเทศสมาชิกสามารถแสดง
ความเห็นได 3 รูปแบบ คือ 1) การบันทึกคลิปวิดีโอ 2) การแถลงดวยวาจา (verbal statement) 3) การแถลง
เปนลายลักษณอักษร (written statement) ท้ังนี้ ในการแถลงดวยวาจา มีการกำหนดระยะเวลาของประเภท
ผูเขารวมเอาไว เชน ประเทศที่เปนสมาชิกองคการอนามัยโลกสามารถพูดไดไมเกิน 3 นาที ประเทศที่เปนผู
สังเกตการณสามารถพูดไดไมเกิน 2 นาที เปนตน 

• วาระการประชุมแบงตาม priority ขององคการนามัยโลกมี 4 Pillars คือ 1) Universal Health 
Coverage 2) Health Emergency Preparedness 3) Healthy Population และ 4) การบร ิหารจ ัดการ
งบประมาณ และ General program of work ขององคการอนามัยโลก จะมีระยะเวลา 6 ป ซ่ึงปงบประมาณ
ขององคการอนามัยโลกจะครอบคลุม 2 ป ดังนั้น program of work จึงแบงเปน 3 ปงบประมาณ คือ 2018-
2019, 2020-2021, และ 2022-2023 ตามลำดับ 

• การเตรียมการของประเทศไทย ในการเขารวม Resumed WHA มีดังนี้ 
1) พิจารณาวาระท่ีเก่ียวของและพิจารณาวามีหนวยงานใดท่ีควรเขารวม เพ่ือเชิญเปนคณะผูแทน

ไทย 
2) มอบหมายผูรับผิดชอบในแตละวารศึกษาเอกสาร และพัฒนาถอยแถลง (intervention) โดยใน

การประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยไดกลาวถอยแถลงใน 14 วาระ (จาก 37 วาระ) 
3) เนื่องจากการประชุม WHA เปนเวทีการเรียนรู ทำใหเห็นกระบวนการทำงานระดับโลก ทางกอง

การตางประเทศจึงสนับสนุนใหมีการฝกอบรม Global Health Diplomacy training/ workshop ใหแก
บุคลากรหนาใหมท่ีไมเคยผานเวทีนี้มากอน เพ่ือเตรียมตัวเขารวมการประชุมดังกลาว อยางไรก็ดี ในครั้งนี้ 
เนื่องจากเวลามีจำกัด ทำใหไมไดจัดการอบรมขางตน 

4) ในหลายวาระ ไมไดเก่ียวของเฉพาะเรื่องสุขภาพ แตมีการเมืองเขามาเก่ียวของ เชน ประเด็นเรื่อง
ปาเลสไตน ดังนั้น จึงตองปรึกษาหารือกับกระทรวงการตางประเทศอยางใกลชิด เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยง
ระหวางประเทศ 

• ความทาทายจากการประชุม WHA73 และ Resumed WHA 
1) ความไมแนนอนของกระบวนการจัดประชุม เนือ่งจากเปนการประชุมในรูปแบบใหม 
2) บุคลากรหนาใหมท่ีไมเคยผานเวทีนี้มากอน ยังไมไดรับการฝกอบรม Global Health Diplomacy 

training/ workshop 
3) ระยะเวลาเตรียมการกอนเขารวมประชุมคอนขางนอย 
4) เนื่องจากเปนการประชุมแบบ virtual ทำใหผูเขารวมฝายไทยไมไดอยูพรอมหนาและ

ปรึกษาหารือกันรวมกัน เหมือนเวลาไปประชุมท่ีเจนีวา 
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• ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการเขารวมประชุม 
ท่ีผานมา กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกไมเคยสงผูแทนเขารวมประชุม WHA เนื่องจากไมมี

วาระท่ีเก่ียวของ หรือหากมี มักเปนวาระท่ีไมใชวาระสำคัญสามารถใหผูแทนไทยจากหนวยงานอ่ืนนำเสนอแทนได 
ประกอบกับคาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศ (งบรายจายอ่ืน) ของกรมมีคอนขางจำกัด จึงนำไปใชใน
กิจกรรมท่ีสำคัญมากกวา อยางไรก็ดี การเขารวมเรียนรูการประชุม WHA เปนเรื่องดี ทำใหเขาใจการทำงานดาน
สาธารณสุขและบทบาทของประเทศในเวทีระดับโลกมากข้ึน 

***************************** 
เบญจมา บุญเติม 

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 

15 พฤศจิกายน 2563 
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สรุปการประชุมเตรียมการดานสาธารณสุขสำหรับการเตรียมการเปนเจาภาพการประชุมเอเปคของไทย  

ป 2565 ครั้งท่ี 1/2564 

วันจันทรท่ี 1 กุมภาพันธ 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ หองประชุมกองการตางประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม (กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก) 

1. นางสาวเบญจมา บุญเติม        หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี       นักวิเทศสัมพันธ  กองวิชาการและแผนงาน  

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เนื้อหาโดยสรุป มตท่ีิประชุม 
1. เรื่องเพ่ือทราบ 
นพ.พงศธร พอกเพ ิ ่มดี  นายแพทย ทรงค ุณว ุฒ ิ  (ด าน
สาธารณสขุ) ประธานในการประชุม แจงท่ีประชุมดังนี้ 

1.1 ความรวมมือดานสาธารณสุขภายใตกรอบเอเปค  
- กอตั้งในป 2532 สมาชิกประกอบดวย 21 เขต

เศรษฐกิจ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน 
เกาหลีใต จีน ฮองกง นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา 
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส 
ไทย จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปวนิวกินี เปรู 
รัสเซีย และเวียดนาม 

- วัตถุประสงคของความรวมมือเอเปค เพ่ือสงเสริม
ระบบการคาพหุภาคี สนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก ดวยการลด
อุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางดานการคา 
การคาบริการ และการลงทุนระหวางประเทศ
สมาชิก โดยใหสอดคลองกับกฎเกณฑขององคกร
การคาโลก นอกจานี้ยังสงเสริมความรวมมือ
ทางดานการเงินการคลังในการแกไขวิกฤต
เศรษฐกิจ 

- กลไกการทำงานของเอเปคแบงเปน 2 ระดับ คือ 
Policy Level เชน การประชุมผูนำ การประชุม
รัฐมนตรี การประชุมเจาหนาที่อาวุโส ฯลฯ และ 
Working Level เ ช  น  คณะทำ ง าน /  คณ ะ
ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  

 
ท่ีประชุมรับทราบ และมอบหมายใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของดำเนินการตอไปนี้ 

1. เตรียมการประชุม/สนับสนุนการ
ประชุม APEC Health Working Group 
(HWG) ในเดือนก.พ. และส.ค. (คาดวาจะจัดท่ี
เชียงใหม และขอนแกน) โดยรูปแบบการ
ประชุมมีความเปนไปได 3 รูปแบบ คือ 

o Face to Face (มีความเปนไปได
มากท่ีสุด) 

o Virtual 
o Hybrid (คือมีท้ัง Face to face 

และ virtual) 
2. กิจกรรมและหนวยงานรับผิดชอบ

หลัก ไดแก 
o รถพยาบาล: กรมการแพทย 
o ทีมเฝาระวังความเสี่ยง/การ

ระบาด: กรมควบคุมโรค 
o อาหาร: กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
o ทีมเลขาของ Health Working 

Group: กองการตางประเทศ 
และ OIC (หนวยงานดาน
ตางประเทศ) ของทุกกรม 
รวมถึง OIC ระดับเขตท่ีเพ่ิง
ตั้งข้ึน 
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เนื้อหาโดยสรุป มตท่ีิประชุม 
- ความรวมมือดานสาธารณสุข (Health) เดิมเคย

เปนคณะทำงานเฉพาะกิจ (Task Force) จัดตั้ง
ในป   2546 และยกระด ับเป นคณะทำงาน 
(Working Group) ในป 2550 

- การประชุมที่เกี่ยวของกับประเด็นสุขภาพภายใต
กรอบ APEC แบงเปน 3 ประชุม คือ 
o การประช ุม  APEC Health Working 

Group (HWG) กำหนดจัดปละ 2 ครั้ง 
ในเดือนก.พ. และส.ค. 

o ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  Health Ministerial 
Meeting จ ัดตามความต องการของ
เจาภาพ เคยจัดมาแลว 3 ครั้ง 

o ก า ร ป ร ะ ช ุ ม  APEC High Level 
Meeting on Health and the 
Economy กำหนดจัดปละ 1 ครั ้ง ใน
เดือนส.ค. 

1.2 การเปนเจาภาพเอเปคของไทยป 2565 
- ประเทศไทยเคยเปนเจาภาพเอเปคเมื่อป 2546 

และกำล ังจะเป นอ ีกคร ั ้ ง ในป  2565 (รวม
ระยะหาง 19 ป) 

- กต. ไดแตงตั ้งคณะกรรมการระดับชาติและ
คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
o คณะกรรมการระดับชาติ: นายกฯ เปน

ประธาน, กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
กต.เปนเลขาฯ, รองนายกฯ/ รมว.สธ./ 
ปลัดสธ. เปนกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการดานสารัตถะ: รอง
นายกฯ/ รมว.กต. เปนประธาน, กรม
เศรษฐกิจระหว างประเทศ กต.เปน
เลขาฯ, ปลัดสธ. เปนกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการดานพิธ ีการและ
อำนวยการ: รองนายกฯ (นายวิษณุ) 
เปนประธาน, กรมพิธีการทูต กต. เปน
เลขาฯ, ปลัดสธ. เปนกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการดานการรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร: รองนายกฯ 
(พลเอกประว ิตรฯ)  เป นประธาน, 

3. ในการเขียนของบประมาณป 65 ให
แตละกรมเขียนคำของบประมาณสำหรับจัด
กิจกรรมดังกลาว โดยใหอางมติครม ท่ีทาง กต. 
เสนอกรอบวงเงินงบประมาณ สำหรับเอเปค 

4. ใ ห  ก อ ง ก า ร ต  า ง ป ร ะ เ ท ศ ตั้ ง
คณะกรรมการเตรียมการฯ ในสวนของสธ. 
ประกอบดวย 

o กรรมการชุดใหญ โดยมี 
รองอธิบดีท่ีดูแล OIC ของทุก
กรม เปนกรรมการ 

o คณะทำงานดานตาง ๆ 
o ตั้ง นพ.สุวิทย และนพ.วิโรจน 

เปนท่ีปรึกษา 
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เนื้อหาโดยสรุป มตท่ีิประชุม 
สำนักงานยุทธศาสตรตำรวจเปนเลขาฯ, 
ปลัด สธ./อธิบดีกรมพ. /อธิบดีกรมคร.
เปนกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ: 
รมต.ประจำสนร.เปนประธาน, กรม
สารนิเทศ เปนเลขาฯ, ปลัดสธ. เปน
กรรมการ 

- ที ่ผ านมา ได จ ัดการประช ุมคณะกรรมการ
ระดับชาติและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของแลว 
ดังนี้ 
o การประชุม APEC Focus Group 2 ครั้ง 
o การประชุมระหวางหนวยหลักท่ีเก่ียวของ 
o การประช ุมคณะกรรมการระด ับชาติ  

ครั้งท่ี 1/2564 
o การประชุมคณะอนุกรรมการดานสารัตถะ 

ครั้งที่ 1/2564 กำหนดจะจัดวันที่ 3 ก.พ. 
64 เวลา 14.00-16.00 น 

2. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
2.1 การกำหนดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม (Deliverables) ใน
ป 2565 

1) ประเด็นท่ีตองการผลักดัน 
ฝายเลขาฯ ไดนำเสนอผลการหารือท่ีผานมา เพ่ือให
ท่ีประชุมฯ เขาใจภาพรวมและสามารถพิจารณา
ประเด็นท่ีควรผลักดัน ดังนี้  
Theme: ควรสั้นกระชับ นาจดจำ สื่อถึงการ
เปลี่ยนแปลงหลังโควิด 19 และความหวังสูการ
รวมมือกันเพ่ือสรางการเจริญเติบโตท่ียั่งยืนและ
ครอบคลุม 
Priorities: สอดคลองกับบริบทโลกหลังโควิด 19 
เปนประโยชนตอประชาชนไทย 
Deliverables: สะทอนแนวคิด BCG 
(Bioeconomy, Circular Economy, Green 
Economy) หรือ การอำนวยความสะดวกดาน
การคาและการลงทุน, การฟนฟูการเชื่อมโยง (การ
เดินทางและการทองเท่ียว), การเจริญเติบโตท่ียั่งยืน
และครอบคลุม 

 
ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เลือกประเด็น More investment in 
health for health security เพ่ือให
สอดคลองกับบริบทโลกหลังโควิด 19 

2. รูปแบบ Deliverables ใชเปน Leader’s 
Declaration 
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เนื้อหาโดยสรุป มตท่ีิประชุม 
2) รูปแบบ Deliverables สามารถแบงไดเปน 4 

รูปแบบ ดังนี้ 
o Leader’s Declaration 
o Ministerial Statement หรอื Road Map 
o Action Plan/ Strategy/ Roadmap 

ระดับ Committee/ Working Group 
o โครงการ Pathfinder/Pilot Project  

3. เรื่องอ่ืน ๆ 
1) การจัดทำขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน

ดานงบประมาณจากเอเปคในป 2564 โดยกองการ
ตางประเทศไดมีหนังสือแจงกรมทุกกรมแลว  

2) การฝ กอบรมการเสนอโครงการเพื ่อขอร ับการ
สนับสนุนดานงบประมาณจากเอเปค ประจำป 2564  
มีกำหนดจัดในวันที่ 9 ก.พ. 64 เปนการประชุมแบบ 
Hybrid (ท่ีกต.และออนไลน) 

3) การฝกอบรมโดย US-SEGA เพื ่อเตรียมการเปน
เจาภาพเอเปคของไทย มีกำหนดจัด 4 ครั้ง ในเดือน
ก.พ. มี.ค. เม.ย. และก.ค.64 (ครั้งละ 3-4 วัน) เปน
การประชุมแบบ Hybrid (ท่ีกต.และออนไลน) 

ท่ีประชุมรับทราบ 

 

เลิกประชุม 11.30 น. 

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี      ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวเบญจมา บุญเติม   ผูตรวจรายงานการประชุม 
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สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก  
ครั้งท่ี 1/2564  

วันศุกรท่ี 12 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. 
ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

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

รายช่ือผูเขารวมประชุมกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

1. ดร.รัชนี  จันทรเกษ          ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวเบญจมา บุญเติม      หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  กองวิชาการและแผนงาน 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
1. เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 306/2564 สั่ง ณ วันท่ี 3
มีนาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
รวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก 

นพ.พงศธร พอกเพ ิ ่มด ี  นายแพทย ทรงค ุณว ุฒ ิ  (ด าน
สาธารณสุข) ประธานในที่ประชุม ไดชี้แจงเรื่องคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ
องค การอนาม ัยโลก (Executive Committee: ExCom) 
ฉบับใหม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหนงและโครงสราง
ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ ึงต องมีการปรับเปลี ่ยน
กรรมการ รวมทั ้งเลขานุการจากหนวยงานที ่เกี ่ยวของให
เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุด โดยคำสั่งดังกลาว มีอธิบดี
ของทุกกรมเปนกรรมการ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความรวมมือระหวางรัฐบาลไทย กับองคการอนามัยโลก 
ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2562 
ประธาน ขอใหท ี ่ประช ุมพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ
องคการอนามัยโลก ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2562 ทั้งนี้ การประชุมดังกลาวเดิมจัดขึ้นปละหนึ่ง
ครั้ง และดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-
2019 ทำใหไมไดประชุมในปพ.ศ. 2563  

มติท่ีประชุม ไมมีขอแกไขรายงานการ
ประชุมดังกลาว และรับรองรายงานการ
ประชุม 

3. เรื่องเพ่ือทราบ 
3.1 ภาพรวมของ CCS Phase 1-2 โดยผูที่ผูแทนองคการ
อนามัยโลกประจำประเทศไทยมอบหมาย 
- ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและองคการ

อนามัยโลก หรือ Country Cooperation Strategy (CCS) 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
นพ.ส ุว ิทย ว ิบ ูลผลประเสร ิฐ ท ี ่ปร ึกษา
กระทรวงสาธารณสุขดานตางประเทศ ไดให
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ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
ซึ ่งถ ูกพัฒนาขึ ้นโดยองคการอนามัยโลก ร ัฐบาลไทย 
หนวยงานภาครัฐ และองคกรพัฒนาเอกชนมากกวา 75 
องคกร โดยยุทธศาสตรดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป และถูก
พัฒนามาแลว 5 ครั้ง  

- CCS เป นการทำงานร วมกันของหนวยงานตาง ๆ ใน
ระดับประเทศ เพื่อแกไขปญหาเชิงระบบที่ตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายหนวยงาน ดวยเปนปญหาที่สำคัญและ
ยากเกินกวาจะสามารถแกไขไดดวยองคกรใดองคกรหนึ่ง 

- CCS ฉบับปจจุบันเปนฉบับที ่หา ใชระหวางพ.ศ. 2560-
2564 (ค.ศ. 2017–2021) ประกอบดวย 6 แผนงานสำคัญ 
ไ ด  แ ก   Noncommunicable diseases: NCD (โ ร ค ไ ม
ต ิดต อ), Road Safety (ความปลอดภ ัยบนทองถนน), 
Antimicrobial Resistance: AMR (การดื้อยาตานจุลชีพ), 
Migrant Health: MH (สุขภาพแรงงานขามชาติ), Global 
Health Diplomacy: GHD (การทูตดานสุขภาพโลก), และ 
International Trade and Health: ITH (การคาระหวาง
ประเทศและสุขภาพ) 

- การบริหารเงินโครงการภายใต CCS เปนลักษณะ pooled 
funding mechanism ค ื อ  เ ง ิ น สน ั บสน ุ นจ ากหลาย
หนวยงานมารวมกัน เชน สสส. สปสช. สวรส. และองคการ
อนามัยโลก ซึ่งมีความยืดหยุน ลดขั้นตอนที่ยุงยาก มีการ
รายงานผลทางการเงินเพียงแผนงานละครั้งเทานั้น    

ข  อ เสนอแนะและข  อม ูล เพ ิ ่ ม เต ิ มแก  
ท่ีประชุม ดังนี้ 
- แมว าองคการอนามัยโลกจะใหเงิน

สนับสนุนจำนวนไมมาก (ไมเกิน 30% 
ของเงินสนับสนุนทั้งหมด) แตสามารถ
ใชประโยชนจากชื่อเสียงขององคการ
อนาม ัยโลกในการข ับเคล ื ่อนหรือ
ผลักดันนโยบายสำคัญ ๆ ของประเทศ
ได 

- ในอดีต แผนงานภายใต CCS มีปญหา
เรื่องระเบียบการใชเงินซึ่งตองเปนไป
ตามระเบียบของทางราชการและตาม
ระเบียบของแตละหนวยงาน ซึ่งขาด
ความยืดหยุน ทำใหเกิดปญหาในการ
ทำกิจกรรม ดังนั้น CCS ฉบับปจจุบัน
จึงมีการปรับเปลี ่ยนกฎระเบียบใหมี
ความยืดหยุนมากยิ่งข้ึน   

 

3.2 ผลการประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนงาน
ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ
องคการอนามัยโลก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 
2564 โดยนพ.ภูษิต ประคองสาย 
- การประชุมดังกลาว มี 3 เรื่องสำคัญ คือ แผนในปพ.ศ.2564

ของทั้ง 6 แผนงาน ผลการพิจารณางบประมาณในปพ.ศ. 
2564 และการประเมินเพื ่อพัฒนา CCS ในปพ.ศ.2565-
2569 (ค.ศ.2022-2026)  

- ผลการพิจารณางบประมาณในปพ.ศ.๒๕๖๔ ไดวงเงิน
จำนวน 55.5 ลานบาท ซึ่งครอบคลุมทุกแผนงาน ยกเวน 
Road Safety ท่ียังขาดอยูจำนวน 4.2 ลานบาท 

- คณะอน ุกรรมการฯ (Coordinating Sub Committee: 
CSC) มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ควรมีการประเมินผลข้ันสุดทาย แตเนื่องจากเพ่ิงมีการ
ประเมินผลระยะกลางไปเม่ือปพ.ศ.๒๕๖๒ จึงสามารถ

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน เห ็นว  าท ี ่ ผ  านมากระทรวง
สาธารณสุขไมไดรวมสนับสนุนงบประมาณ
แผนงานภายใต   CCS จ ึงเห็นควรให  ใช
งบอุดหนุนในการดำเนินการดังกลาวและ 
มอบเลขานุการของบอุดหนุนสนับสนุน
แผนงาน CCS ในปงบประมาณหนา  
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ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
ประเม ินผลข ั ้นส ุดท ายแบบเบากว าได   ( lighter 
evaluation)  

2) การพัฒนา CCS ฉบับใหม ควรขยายหัวขอปญหา
สุขภาพใหกวางขึ้น และแผนงานใดที่อิ่มตัวแลวใหลด
การสนับสนุน 

4. เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 รางข้ันตอนและ Roadmap การจัดทำแผน
ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับองคการ
อนามัยโลก ฉบับใหม ประจำปค.ศ.2022-2026 โดย  
Dr.Daniel Kertesz ผูแทนองคการอนามัยโลกประจำ
ประเทศไทย และประธานรวม  

- Roadmap การจัดทำ CCS ฉบับใหมแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

• ระยะท่ี 1 - ปจจุบัน-สิงหาคม คัดเลือกแผนงานและ 
priority สำหรับ CCS ประจำปค.ศ. ๒๐๒๒ – ๒๐๒๖ การ
เสนอแผนงานโครงการใหกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก 
จัดอันดับ การประเมินผลครั้งสุดทายของ CCS ฉบับ
ปจจุบัน 

• ระยะท่ี 2 - สิงหาคม - ธันวาคม กำหนดยุทธศาสตร 
พัฒนารายละเอียดกิจกรรมของแตละแผนงาน ลงนาม
ใน Letter of Agreement (LoA) และแผนเงิน
สนับสนนุระยะ ๕ ป และแผนในปพ.ศ.2565 

คาดวาแตละแผนงานจะสามารถเริ่มดำเนินการ ตั้งแตวันท่ี 
1 มกราคม 2565 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ผูแทนสสส. สปสช. สวรส.ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
ใหเงินสนับสนุน ใหความเห็นวาควรลงนาม 
LoA กับ Funding Agencies (หนวยงานที่ให
เง ินสน ับสน ุน) เร ็วข ึ ้น เพราะ CCS ฉบับ
ปจจุบันคอนขางลาชา อยางไรก็ดี ขณะนี้ 
บอรดผูบริหารเปลี่ยนใหมหมด จึงอยากใหมี
มต ิครม.หร ือให เลขานุการนำเร ียนบอรด
ผูบริหารเพื่อใหเขาใจตรงกันเสียกอน เพราะ
เกรงวาจะเกิดความลาชาข้ึนเชนเดิม 
 
 
นพ.สุวิทย วิบูลผลประเสริฐ เสนอวาไมควร
นำเขามติครม. และควรใหผู แทนองคการ
อนามัยโลกประจำประเทศไทยหรือผูแทนท่ี
ไดรับมอบหมายไปทำความเขาใจกับบอรด
ผูบริหารของหนวยงานขางตน 

5. เรื่องอ่ืน ๆ 
5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ตอไป  
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผูอำนวยการกองการตางประเทศ 
เลขานุการในการประชุม ไดนัดหมายการประชุมครั ้งท่ี 
2/2564 ในเดือนกรกฎาคม 2564 และจะแจงกำหนดการใน
ภายหลัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม 15.30 น. 
นางสาวเบญจมา บุญเติม   ผูจดรายงานการประชุม 

ดร.รัชนี  จันทรเกษ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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สรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการเขารวมประชุมระดับผูนำและรัฐมนตรีภายใต 
กรอบความรวมมือตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง  

(กลุมท่ี 3 การพัฒนาอยางย่ังยืน ส่ิงแวดลอม  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สาธารณสุข วัฒนธรรมและการทองเท่ียว)  

วันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.30 น.  
ณ หองประชุมกลุมงานวิชาการและคลังความรูอาคาร 2 ช้ัน 4  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
 
รายช่ือผูเขารวมการประชุม 
1. ดร.รัชนี จันทรเกษ   ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
2. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
3. นางสาวมณียา ปานนพพา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทย
พ้ืนบานไทย 

4. นางสาวจริาภรณ บุญมาก  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทย
พ้ืนบานไทย 

5. นางสาวเย็นภัทร คำแดงยอดไตย แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน   
6. นางสาวธิติมา ก่ิงกระโทก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน 
7. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 
8. นางสาวนพรัตน ปูหมี   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองวิชาการและแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 

เนื้อหาโดยสรุป มติท่ีประชุม 
1. เรื่องเพ่ือทราบ 
นางอรุณรุง โพธิ์ทอง ฮัมฟรียส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการ
ตางประเทศ ประธานในการประชุม แจงท่ีประชุมดังนี้  
1.1 การจัดตั้งกลุมงานความรวมมือลุมน้ำโขงภายใตกระทรวง 
การตางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ ไดจดัตั้งกลุมงานความรวมมือลุม
น้ำโขง (Mekong Cooperation Unit) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
การตางประเทศ ข้ึนเพ่ือดูแลกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ำ
โขง ซ่ึงมีจำนวน 6 กรอบความรวมมือ คือ  

(1) ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-
เจาพระยา-แมโขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS) มีประเทศสมาชิก 5 

 
-  ท่ีประชุมรับรองระเบียบวาระการ
ประชุม  
-  ท่ีประชุมรับทราบ และไมมี
ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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เนื้อหาโดยสรุป มติท่ีประชุม 
ประเทศ ไดแก ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม ขับเคลื่อน
โดยประเทศสมาชิกท้ัง 5 ประเทศ 

(2) ความรวมมือลุมน้ำโขง-คงคา (Mekong – Ganga 
Cooperation: MGC) ขับเคลื่อนโดยอินเดีย 

(3) กรอบความรวมมือลุมน้ำโขง-ญ่ีปุน (Mekong – 
Japan Cooperation: MJ) ขับเคลื่อนโดยญี่ปุน 

(4) หุนสวนลุมน้ำโขง-สหรัฐอเมริกา (Mekong –US 
Partnership: MUSP) ยกระดับจาก Lower Mekong Initiative 
ขับเคลื่อนโดยอเมริกา 

(5) กรอบความรวมมือลุมน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
(Mekong – Republic of Korea Cooperation: MK) ขับเคลือ่นโดย
เกาหล ี

(6) กรอบความรวมมือแมโขง-ลานชาง (Mekong – 
Lancang Cooperation: MLC) ขับเคลื่อนโดยจีน 
1.2 ยุทธศาสตรและแนวทางในภาพรวมในการขับเคล่ือนความ
รวมมือในอนุภูมิภาคลุมนำ้โขง 

อนุภูมิภาคลุมน้ำโขง เปนอนุภูมิภาคท่ีเชื่อมโยง 2 มหาสมุทร
เขาดวยกัน สงผลใหภาคีภายนอก (external partner) ท่ีเชื่อมโยงกับ
อนุภูมิภาคดังกลาวตางตองการเขามามีสวนรวม เชน BIMSTEC 
IORA (สมาคมความร วมม ือแห งภ ูม ิภาคมหาสม ุทรอ ินเด ีย) 
ยุทธศาสตร BRI (Belt and Road Initiative) ของจีน  

ในมิติของกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ใหความสำคัญ
กรอบความรวมมือ ACMECS เนื่องจากเปนความรวมมือที่ประเทศ
สมาชิก 5 ประเทศรวมกันขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาอยางแทจริง และ
กรอบความรวมมือ GMS (Greater Mekong Sub region) ซึ่งเกาแก
สุดในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง และไดวางรากฐานระเบียงเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ำโขงเอาไว  

ACMECS Master Plan (เสาความรวมมือ 3 เสา) 
ประกอบดวย  

(1) Seamless ACMECS (โครงสรางทางกายภาพ) ขับเคลื่อน
การทำงานโดยกระทรวงคมนาคม  

(2) Synchronized ACMECS (การสอดประสานกฎระเบยีบ
ตาง ๆ รวมถึงเรือ่ง financial connectivity) ขับเคลื่อนการทำงาน
โดยกระทรวงพาณิชย  

(3) Smart and Sustainable ACMECS (ความรวมมืออ่ืน ๆ 
ท่ีสรางความยั่งยนืใหกับอนุภูมิภาค ซ่ึงมีดานสาธารณสุขอยูในเสา
นี้) ขับเคลื่อนการทำงานโดยกระทรวงการตางประเทศ 
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1.3 กำหนดการจดัประชุมระดบัรัฐมนตรีและระดับผูนำของกรอบ
ความรวมมือในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 

- กรอบ ACMECS  
(1) การประชุมระดับอาวโุสของกระทรวงการตางประเทศ 

(SOM)/ การประชุมระดับอาวุโสของกระทรวงการคลัง (FSOM) 
เดือนมิ.ย.-ก.ค. 64 

(2) การประชุมระดบัรฐัมนตรวีาการกระทรวงการ
ตางประเทศ (FM) ปลายป 64 

(3) Special Summit ปลายป 64 ตอเนื่องกับ MJ Summit 
(4) ACMECS Summit กลางป 65 
- กรอบ MGC  
(1) การประชุมระดับรฐัมนตรวีาการกระทรวงการ

ตางประเทศ (FM) เดือน ก.ค.-ส.ค. 64 
- กรอบ MJ 
(1) การประชุมระดบัรฐัมนตรวีาการกระทรวงการ

ตางประเทศ (FM) ตนเดือนส.ค. 64 ประชุมตอเนื่องกับการประชุม
อาเซียนระดับรฐัมนตร ี(AMM/PMC)  

(2) Summit ปลายป 64 ประชมุตอเนื่องกับ ACMECS 
Special Summit  

- กรอบ MUSP 
(1) การประชุมระดับผูอำนวยการเพ่ือนำไปสูการประชุม

ระดับอาวุโส (Policy Dialogue) 11 พ.ค.64 
(2) การประชุมระดับรฐัมนตรวีาการกระทรวงการ

ตางประเทศ (FM) ตนเดือนส.ค. 64 ประชุมตอเนื่องกับการประชุม
อาเซียนระดับรฐัมนตร ี(AMM/PMC) 

- กรอบ MK  
(1) การประชุมระดบัรฐัมนตรวีาการกระทรวงการ

ตางประเทศ (FM) ตนเดือน ส.ค. 64 ประชุมตอเนื่องกับการประชุม
อาเซียนระดับรฐัมนตร ี(AMM/PMC) 

(2) การประชุมระดับสุดยอดผูนำ (Summit) เดือน ต.ค. 64 
ตอเนื่องกับประชุมสุดยอดผูนำอาเซียน (ASEAN Summit) 

- กรอบ MLC  
(1) Diplomatic Joint Working group 13 พ.ค. 64  
(2) การประชุมระดับรฐัมนตรวีาการกระทรวงการ

ตางประเทศ (FM) 7-8 มิ.ย. 64 ตอเนื่องกับประชุมสุดยอดผูนำ
อาเซียน-จนี (ASEAN-China) สมัยพิเศษ 
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(3) การประชุมระดับสุดยอดผูนำ (Summit) เดือนมี.ค.-

เม.ย. 65  
2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
2.1 พัฒนาการเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนอยางมีนวัตกรรม และ
ประเด็นค่ังคางของความรวมมือระดับอนุภูมิภาคภายใตกรอบ
ความรวมมือ ACMECS, MGC, MJ, MUSP (หรือ LMI เดิม), 
ROK และ MLC ในดานตาง ๆ โดยท่ีเก่ียวกับกระทรวง
สาธารณสุข มีดังนี้ 

(1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม 

ดร.สุรียวัลย ไทยประยูร ผู แทนกองการตางประเทศ 
กระทรวงสาธารณสุข กลาววา ในชวงการระบาดของโควิด-๑๙ นี้ 
กรอบความรวมมือ MUSP ใหความสำคัญกับเรื่อง ‘ความมั่นคง
รูปแบบใหม’ (non-traditional security) เปนอยางมาก รวมถึง
การพัฒนาความมั่นคงดานสุขภาพ (Health Security) และการ
พัฒนาศักยภาพในการตอบโตโรคระบาด และแนะนำวาไทย
สามารถทำ branding project ในดานนี้ใหเปนสัญลักษณของ
ประเทศในกรอบ ACMECS ได 

ดร.สุรียวัลย ใหขอมูลเพิ่มเติมวากระทรวงสาธารณสุขได
เสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากความกรอบ LMC 
จำนวน 2 โครงการคือ  

1. การควบคุมปองกันโรคเอดส ในกลุมประเทศลุมน้ำโขง (โดย
กรมควบคุมโรค) 

2. การแพทยแผนดั ้งเดิม (โดยกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก) 
 

สพ.ญ. เสาวพักตร ฮิ ้นจอย ผู อำนวยการสำนักงานความ
รวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค ใหขอมูลวากรมควบคุมโรค
มีการถอดบทเรียนจากการตอบโตโรคระบาดทำใหเกิดความมั่นคง
ทางดานทรัพยากรมนุษย และพัฒนาบุคลากรดานระบาดวิทยา เพ่ือ
เฝาระวังสอบสวนและควบคุมโรค อยางไรก็ดี พบอุปสรรคของการ
ดำเนินงานในกรอบความรวมมือ ACMECS คือ 

- ไมทราบหนวยงานหลักในการติดตอประสานงานเม่ือ
เกิดปญหาดานงบประมาณ ทำใหการดำเนินงานมีปญหาติดขัด  

- ควรมีระบบการสงตอผูปวย การตรวจคัดกรองที่ดาน
ชายแดน การเชื่อมตอขอมูลหองปฏิบัติการระหวางประเทศและ
หนวยเฝาระวังระหวางประเทศ และปญหาที่ยังไมสามารถแกไข

 
 
 
 
 
 
- ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประธานรับทราบและแจงวาหาก
ม ีประเด ็น/ป ญหา ในกรอบความ
รวมมือตาง ๆ ในอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 
สามารถประสานมาท่ีกลุมงานความ
รวมมือลุมน้ำโขง ซ่ึงตอนนี้กำลังหารือ
จัดตั ้ง ACMECS Secretariat และถา
เปนปญหาทางดานสาธารณสุขจะสง
เรื ่องไปยังกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ 
- นายวัฒนวิทย คชเสนี รองอธิบดี
กรมความร วมมือระหว างประเทศ 



72 
 

 

เนื้อหาโดยสรุป มติท่ีประชุม 
ไดคือ โรคที่เกิดเปนประจำตามชายแดน เชน ไขเลือดออก และ
โรคมาลาเรีย ซึ่งตองการใหมีความรวมมือเพื่อชวยกันแกไขและ
ปองกันปญหาจุดนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) สาธารณสุขและการแพทยแผนโบราณ  
ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ใหขอมูลวากรม
มีความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมภายใตกรอบความรวมมือ 
LMC และ MGC ดังนี้  

- กรอบ LMC กรมเขามามีบทบาทสำคัญตั้งแตป 55 
เปนความรวมมือท่ีเนนเรื่องการอนุรักษและคุมครองภูมิปญญา
การแพทยพ้ืนบานและการแพทยชาติพันธุในลุมน้ำโขงรวมกัน 
และใหความสำคัญกับการพัฒนาวิชาการใหมีหลักฐานเชิง
ประจักษ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ประสิทธิผลของการแพทยพ้ืนบานและการแพทยดั้งเดิมในอนุ
ภูมิภาค โดยปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญ คือ งบประมาณ เนื่องจาก
การเปนเจาภาพในการประชุมตองรับผิดชอบคาใชจายจำนวน
มาก (คาเดินทาง ท่ีพัก อาหาร) ทำใหบางประเทศ เชน สปป.ลาว 
กัมพูชา ไมสามารถรับเปนเจาภาพได แมวาท่ีประชุมจะเสนอให
เจาภาพของบประมาณของกองทุนลานชาง-แมโขงเพ่ือ
ดำเนินการก็ตาม 

- กรอบ MGC ความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมใน
กรอบนี้เพ่ิงถูกผลักดันโดยอินเดีย ซ่ึงกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ไดสงผูแทนเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
MGC Workshop on Traditional and Complementary 
Medicine ซ่ึงจัดโดยอินเดีย เม่ือป 62 ปญหาอุปสรรค คือ ไมมี
กิจกรรมใด ๆ หลังจากการประชุมจบลง และอินเดียเคยมีหนังสือ
เสนอสงผูเชี่ยวชาญดานอายุรเวทมาใหแกประเทศสมาชิก ซ่ึงมี

ช ี ้แจงการดำเนินงานของกรมความ
รวมมือระหวางประเทศ ว ากรมได
กำหนดสาขาที่ใหความสำคัญรวมกัน 
เพื่อจัดทำแผนความรวมมือทั้ง ๒ ฝาย 
โดยในเร ื ่องงบประมาณ เมื ่อมีการ
กำหนดแผนหรือโครงการในสาขาความ
ร วมมือร วมกัน กรมความร วมมือ
ระหวางประเทศสามารถสนับสนุน
งบประมาณภายใต แผนท ี ่ มีความ
รวมมือรวมกันไดอยางแนนอน เพื่อให
เกิดประโยชนรวมกันระหวางสองฝาย  
 
 
- ท่ีประชุมรับทราบ 
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เพียงไทยและเมียนมาท่ีตอบรับ โดยการสงผูเชี่ยวชาญดาน
อายุรเวทของอินเดียภายใตกรอบความรวมมือดังกลาวมาท่ีไทย 
ตองหยุดชะงักลง เนื่องจากสถานการณการระบาดของโควิด-๑๙  

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

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นางสาวนพรัตน ปูหมี  ผูจดรายงานการประชุม 
นางสาวเบญจมา บุญเติม ผูตรวจรายงานการประชุม 

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 

21 มิ.ย.2564 
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สรุปผลการประชุมการหารือภาคสวนท่ีเกี่ยวของเพ่ือกำหนดประเด็นสำคัญดานสุขภาพ 
ภายใต Country Cooperation Strategy (CCS) 2022 – 2026 

ของความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและองคการอนามัยโลก 
ผานระบบการประชุมออนไลน (Zoom meeting) 

วันจันทรท่ี 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมกลุมงานวิชาการและคลังความรู อาคาร 2 ช้ัน 4 

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

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

รายช่ือผูเขารวมประชุมของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ณ หองประชุมกลุมงาน

วิชาการและคลังความรู อาคาร 2 ช้ัน 4 

1. ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

2. นางศรีจรรยา โชตึก รองผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

3. นายชัยพร กาญจนอักษร แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

4. นางสาวเย็นภัทร คำแดงยอดไตย แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

4. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 

รายช่ือผูเขารวมประชุมของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ผานระบบออนไลน (Zoom 

Meeting) 

1. นพ.จักราวุธ เผือกคง ผูอำนวยการสถาบันการแพทยแผนไทย 

2. ดร.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผูอำนวยการกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ  

3. Dr.Saiyed M Hyder ท่ีปรึกษาอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

4. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองการแพทยทางเลือก 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

ชวงที่ 1 ชี้แจงวัตถุประสงคของการประชุม กรอบยุทธศาสตรความรวมมือ (Country Cooperation 
Strategy: CCS) และแผนงานหลักภายใต CCS  

ดร.วลัยพร พัชรนฤมล ผู อำนวยการกองการตางประเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ  
Dr. Daniel Kertez ผูแทนองคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย ไดชี้แจงวัตถุประสงคในการจัดประชุมครั้งนี้
วา CCS เปนกรอบความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยกับ WHO ซึ่งจะชวยแกปญหาดานสาธารณสุขของไทย  
ซึ ่งแผนยุทธศาสตรความรวมมือระหวางองคการอนามัยโลกกับรัฐบาลไทย (Country Cooperation 
Strategy: CCS) ระหวางป พ.ศ.2560-2564 จะสิ้นสุดแผนในปนี้ จึงเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวนมา
รวมกันกำหนดประเด็นที่ทาทายในอีก 5 ปขางหนาของระบบสุขภาพ โดย กรอบยุทธศาสตร CCS ฉบับ
ปจจุบัน (ป พ.ศ.2560-2564) มีแผนงานหลักท่ีมีความสำคัญและมีผลกระทบสูงตอการแกไขปญหาสุขภาพของ
ประเทศ จำนวน 6 แผนงาน ไดแก 

1. การดื้อยาตานเชื้อจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) 
2. การทูตดานสุขภาพโลก (Global Health Diplomacy) 
3. การคาระหวางประเทศและสุขภาพ (International Trade and Health) 
4. สุขภาพของประชากรยายถ่ิน (Migrant Health) 
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5. โรคไมติดตอ (Non-communicable Disease) 
6. ความปลอดภัยบนทองถนน (Road Safety) 
ในดานการบริหารจัดการของ CCS ยังคงใชหลักการเดิม คือ มีหลายแหลงเงินลงทุนรวมกัน (pooled 

funding mechanism) โดยใชรายงานเดียว มีหนวยงานหลัก (Lead agency) เปนผู ร ับผิดชอบในแตละ
ประเด็น และตองเปนประเด็นท่ีมีความสำคัญระดับชาติ (national priority)  
 
ชวงที่ 2 การอภิปราย เรื่อง ประเด็นทาทายดานสุขภาพโลกและระบบสุขภาพของประเทศไทยในอีก 5 ป 
ข างหน า (Overview of Health challenges in Thailand) โดย ค ุณณน ุต มธ ุรพจน   สำน ักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนผูดำเนินการอภิปราย และนำเสนอโดยวิทยากรจาก 3 หนวยงาน ไดแก 

1 .  ค ุณ Renaud Mayer ผ ู  แทนจาก United Nations 
Development Programme: UNDP UNDP เปนหนวยงานการ
พัฒนาขององคการสหประชาชาติ (United Nation) ที่สนับสนุน
การทำงานของประเทศใหบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ไดเสนอประเด็นทาทาย ไดแก  

• ความปลอดภัยบนทองถนน (Road Safety) 
• โรคไมติดตอ (Non-communicable Diseases) 
• Human Development after COVID-19 
2. Dr. Daniel Kertez ผูแทนองคการอนามัยโลกประจำประเทศไทย 

เสนอประเด็นทาทายสำหรับประเทศไทยในอีก 5 ปขางหนา 
ไดแก 

• COVID-19 และ โรคระบาดใหมๆ ในอนาคตท่ีตองมีการ
เตรียมพรอมในการรับมือ  

•  รวมถ ึ ง เร ื ่ อง  Migrant Health, Health Information 
(data management, digital health), Climate Change, 
Communicable Diseases (CDs) โดยเฉพาะ TB, การนำนวัตกรรมมาใชในการควบคุมปจจัยเสี่ยงในการเกิด
Non-communicable Diseases (NCDs), One health, Road Safety  

3. นพ. วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ท่ีปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดานสุขภาพโลก 
เสนอประเด็นทาทายสำหรับประเทศไทยในอีก 5 ปขางหนา ไดแก 

• COVID-19  
• NCDs เปนสิ่งท่ีตองทำอยางจริงจัง เปนประเด็นท่ีสงผลกระทบตอประเทศ เนน primary prevention 
• RTI (Road Traffic Injury), Road safety  
• Global health Security ควรเปน priority สำหรับในพ้ืนท่ีท่ีมีการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ

เชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความหนาแนนของประชากรมาก แตหนวยงานดานสุขภาพยังมีกำลังไมมากพอ
และมีหนวยงานท่ีเก่ียวของจำนวนมากโดยเฉพาะภาคเอกชน  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นคาบเกี่ยวตาง ๆ ที่นาสนใจ เชน Urban Health, กลุมประชากรเปราะบาง เชน 
Migrant Health หรือพื้นที่สลัม, Global Health Threats โอกาสในการเจรจาทางการคา ทวิภาคี พหุภาคี 
CPTPP 

ท้ังนี้วิทยากรท้ังสามทานไดใหแนวทางของ CCS ในการจัดการแกปญหาดังกลาว ดังนี้  



76 
 

 

ค ุณ Renaud Mayer (UNDP) ให ความเห ็นว า ป จจ ุบ ันคนให ความสำค ัญในด าน Healthy 
environment, Healthy lifestyle รวมถึง Mental Health มากขึ ้น จึงควรวางเปาหมายในแบบองครวม
ภายใตรมใหญคือ SDGs โดยดำเนินการใน 2 สวนคือ 1. การเพิ่มความตระหนักดานสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
และ 2. มุงเนนการดำเนินการในระดับทองถิ่นมากขึ้น (go local) ซึ่งประเทศไทยมีเครือขายภายใตกระทรวง
สาธารณสุขท่ีดีซ่ึงชวยสนับสนุนในสวนนี้ได 

Dr. Daniel Kertez (WHO) ใหความเห็นวา ควรมีการทำงานในรูปแบบของ multisectoral คือมี
ความรวมมือจากหลายภาคสวนมากข้ึนนอกเหนือจากหนวยงานดานสาธารณสุขเพ่ือรวมกันแกปญหา 

นพ. วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ใหความเห็นวา ควรเนนการตระหนักรูในดานเชงิการสรางวัฒนธรรมและ
แนวคิดการในใชชีวิต เชน safety culture, safety conscious, healthy behavior เปนตน 

 
ชวงท่ี 3 การหารือกลุมยอยเพ่ือเลือกประเด็นสำคัญดานสุขภาพ (group discussion on the next CCS 
health priorities) และสรุปผลการดำเนินงานข้ันตอไป (discussion and conclusion)  

เปาหมายของการแบงกลุมเปนการระดมสมอง สำหรับอภิปรายงานดานสุขภาพท่ีมีความจำเปนเรงดวน
ท่ีประสงคจะบรรจุเปน priority area ของแผน CCS ในอีก 5 ปขางหนา รวมถึงระบุเครือขายการดำเนินงานท่ี
สามารถเปนไปได (Potential  Partner) (ถามี) โดยทีมเลขาไดเลือกหลักเกณฑในการพิจารณาความสำคัญ 
ดังนี้ 

1. โอกาสการมีสุขภาพท่ีดีข้ึน: การดำเนินงานในประเด็นสำคัญนี้จะสงผลกระทบตอสุขภาพของคนไทย
หรือไม 

2. WHO สามารถสนับสนุนหรือเพ่ิมคุณคา (value) ใหกับหัวขอนี้ไดหรือไม 
ในการระดมความเห็นดังกลาวกรมการแพทยแผนไทยโดย ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการ

และแผนงาน ไดเสนอประเด็นใน 2 ประเด็น คือ สุขภาพแนวใหมและการสงเสริมการวิจัย ซึ ่งทางทีม
เลขานุการไดจัดกลุมเรื่องสุขภาพแนวใหมใหรวมอยูหัวเรื่อง Health sector reform และการวิจัยใหจัดในอยู
หัวเรื่อง Health in all policy   

สรุปผลจากการแบงกลุมระดมความคิดในการเลือก priority area ในการดำเนินงาน  
โดยทีมเลขานุการไดจัดกลุมจากขอเสนอของแตละกลุม ดังนี้ 
1. Global Health Security. CD, AMR, TB, HIV, COVID-19 
2. NCD, Road Safety 
3. Migrant Health, Healthy Aging, Urban Health, Health Literacy 
4. Health Systems, Health Equity, UHC 
5. Data Information System, Technology, Health Information 
6. Other 
หลังจากรวมกันพิจารณาการจัดกลุมแลว ผูเขารวมประชุม ไดเสนอขอคิดเห็น ดังนี้ 
Dr. Daniel Kertez เสนอวา การจัดกลุมแตละประเด็นสำหรับ CCS ควรมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนซึ่งจะ

นำไปสู การวางเปาหมายและสิ ่งที ่ต องบรรลุไดเฉพาะเจาะจงขึ ้น และจากที ่มีหลายทานเสนอในเรื ่อง 
Multisectoral จึงเห็นวาควรมีแผนในการดำเนินการรวมกับหนวยงานอ่ืนดวย 

นพ.วิวัฒน โรจนพิทยากร จากมหิดล เสนอวา ในแตละกลุมจะตอง focus การดำเนินงาน หากใส 
NCD กับ Road safety ใหเปนกลุมเดียวกันจะทำใหการทำงานลำบากขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการเสนอหัวขอที่มีอยู
แลวหรือเคยถูกกลาวถึงในแผน CCS ฉบับเดิมๆ เชน NCDs เห็นวาเปนเลือกซ้ำหัวขอเดิมและแสดงใหเห็นถึง



77 
 

 

การดำเนินการที่ลมเหลวซ้ำแลวซ้ำเลา (repeated failure) จึงควรเลือกเฉพาะบางประเด็นของหัวขอนั้นท่ี
ตองการเจาะลึกลงไปใหชัดเจน หรือบางประเด็นที่แผนฉบับเดิมยังดำเนินการไมแลวเสร็จ (unfinished 
agenda) รวมถึงให ข อม ูลว าประเด ็นด ังกล าวมีหนวยงานที ่ทำอยู แล วหร ือไม  เช น NCDs ในดาน 
multisectoral response  หรือฉบับเดิมมีเรื ่อง lifestyle, communication, literacy, education ซึ ่งยัง
ดำเนินการไมแลวเสร็จ หรือ Road safety ในดาน most dangerous หรือ high mortality behavior การ
ระบุใหชัดเจนและใชประโยชนจาก WHO ในการชวยใหขอมูลกับ policy maker วาตางประเทศทำอยางไร 
จะชวยใหแกปญหาไดตรงจุดมากข้ึน เชน ในหลายประเทศท่ีบังคับใสหมวกกันน็อค 100%นอกจากนี้ ถามีบาง
หัวขออาจไมตองแยกเปนประเด็นหลัก แตสามารถแทรกอยูในทุกกลุ ม เชน Health in all policy หรือ 
Information system เพ่ือประโยชนในการดำเนินงาน  

ดร.นพ.วิชช เกษมทรัพย จากมหิดล เสนอใหเพิ่มเรื่อง Health in all policy เนื่องจากมีความสำคัญ
ในเรื่องการแกปญหา NCDs, CDs 

ดร. สุระ คำเมตต เสนอใหเพิ่มเรื่องประเด็น WHO CCS วาจะไปสนับสนุนและขับเคลื่อนใหบรรลุเปา
ยุทธศาสตร 5 ปของประเทศใหบรรลุไดเร็วและชัดเจนข้ึนไดอยางไร 

ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี จาก IHPP ใหความเห็นวา WHO CCS มีจุดเดนในดานผลักดันรวมกับ
หนวยงานเครือขาย ทั้งนี้ควรเปนประเด็นที่ตกลงทำรวมกัน สำหรับแผนใน 5 ปขางหนาควรระบุใหชัดเจนข้ึน
วาจะใชการสนับสนุนจาก WHO อยางไรใน 4 มิติ ไดแก 1) policy advocacy ความรวมมือ CCS ชวยในการ
ผลักดันนโยบายอะไรบาง จากการใช social brand ของ WHO  2) coordinate and facilitate ท้ังในการดึง
ผูเชี่ยวชาญจากองคกรตางๆ รวมถึง UN agency เขามา การรวมงานกับพันธมิตรระดับโลก หรือทำใหไทยได
เข าร วม global initiatives อะไรบาง 3) normative function จากการที ่ WHO ไดพัฒนา guidelines 
จำนวนมาก แลวไทยจะ guidelines เหลานั้นมาแปลงเปนแนวปฏิบัติหรือกฎหมายของประเทศไดอยางไรบาง 
4) monitoring function จากท่ี WHO เรียกรองใหมีการเก็บขอมูลในหลายสวน เราจะนำกลไกนี้มาชวยกระตุน
ใหเกิดระบบขอมูลภายในประเทศ (domestic information system) ไดอยางไรบาง รวมถึงการรีวิวขอมูลใน
ประเด็นตางๆ ซ่ึง WHO สามารถจัดกิจกรรมและเชิญ best brain in the world เขามาชวยได 

นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร สรุปดังนี้  
ประเด็นท่ีควรสนับสนุน ไดแก NCD, RTI, Global Health Security นอกจากนี้เครื่องมือในการทำงาน 

คือ Health in all policy นโยบายท่ีสอดคลองกับการรวมมือของทุกภาคสวน มองถึงประชาชนท่ีมีผลกระทบ
ดานสุขภาพ ดังนั้น การจัด priority ตองตั้งท่ี subject matter เชน urban health, information influence 
ท่ีเขา ถาไมมี multisectoral action จะทำใหเสียประโยชนตอการเจรจาการคาท้ังทวิภาคีและพหุภาคี  
สำหรับสรุปผลอยางเปนทางการ ทางทีมเลขาจะสงใหพิจารณาภายหลัง 

 
***************** 
เลิกประชุม 16.30 น. 

              นางสาวสภุาษิณี รัตนบุรี  ผูจดรายงานการประชุม 
                                                        นางสาวเย็นภทัร คำแดงยอดไตย  ผูตรวจรายงานการประชุม 

กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
14 มิถุนายน 2564 
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สรุปผลการสัมมนาการนำแผนสุขภาพโลกสูการปฏิบัติ  
(Dialogue with Global Health Action Plan Implementation Agencies) 

ผานระบบการประชุมออนไลน (Zoom meeting) 
วันจันทรท่ี 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. 

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

รายช่ือผูเขารวมการสัมมนาของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกผานระบบการประชุม

ออนไลน  

1. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 

2. นางสาวลัดดาวัลย จาดพันธุอินทร หัวหนาศูนยจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 

 กองวิชาการและแผนงาน 

3. นายชัยพร กาญจนอักษร แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

4. นางสาวเย็นภัทร คำแดงยอดไตย แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

5. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 

 

เริ่มการสัมมนา เวลา 08.30 น. 
 

พิธีเปดการสัมมนา 

ดร.วลัยพร พัชรนฤมล ผูอำนวยการกองการตางประเทศ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลาวตอนรับ
ผูเขารวมการสัมมนาฯ และไดชี้แจงวัตถุประสงคการสัมมนาฯ ครั้งนี้วาสืบเนื่องมาจากที่กระทรวงสาธารณสุข
รวมกับทุกภาคสวนทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุขไดระดมสมองและจัดทำแผนปฏิบัติการดาน
สุขภาพโลก พ.ศ.2564-2570 ขึ้น โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผูบริหารระดับสูงไดรับทราบแผนปฏิบัติ
การดังกลาวแลว อยางไรกีดี ดร.วลัยพร ไดเนนย้ำวาแผนปฏิบัติการสุขภาพโลกนี้ เปนแผนปฏิบัติการของ
ประเทศไทย ไมใชแผนปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขเพียงหนวยงานเดียว ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาทุก
หนวยงานจะนำแผนปฏิบัติการนี้ไปใชปฏิบัติในหนวยงานตนเอง ดังนั้น วัตถุประสงคในการสัมมนาครั้งนี้ คือ 
1) การขับเคลื ่อนการนำแผนสุขภาพโลกสู การปฏิบัติ  2) การจัดตั ้งตัวชี้วัดใหชัดเจน และ 3) การสราง
เครือขายใหแนนแฟนยิ่งข้ึน  
ชวงท่ี 1 ภาพรวมของแผนปฏิบัตกิารดานสุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2570 โดยฝายเลขานุการ 

พ.ต.ต.หญิง ดร.สุรียวัลย ไทยประยูร รองผูอำนวยการกองการตางประเทศ ไดนำเสนอความเปนมาของ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการดานสุขภาพโลก ดังนี้ 

สืบเนื่องมาจากกรอบยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทยพ.ศ.2559-2563 กำลังสิ้นสุดลง  ระหวาง
ป พ.ศ.2562-2563 กองการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุก
ภาคสวน ทั้งภายในและนอกกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง สัมภาษณผูบริหาร เพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน
ตอไป  โดยไดขอสรุปใหจัดทำแผนปฏิบัติการดานสุขภาพโลกระยะ 7 ป (พ.ศ.2564-2570) โดยใชกรอบ
ยุทธศาสตรสุขภาพโลกของประเทศไทยฉบับเดิม และปรับเนื้อหาของกรอบยุทธศาสตรฯ ใหทันสมัย กองการ
ตางประเทศจึงไดรางแผนปฏิบัติการดานสุขภาพโลก พ.ศ.2564-2570 ข้ึนมา และเปดรับฟงความคิดเห็นและ
ใหหนวยงานที่สนใจเสนอแผน/โครงการมารวมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ดังกลาว จากนั้น มีการปรับราง
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แผนปฏิบัติการตามขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและหนวยงานที่เกี่ยวของ และรางสุดทายไดผานการทบทวน
จากผูเชี่ยวชาญแลว จนเมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 ไดนำเสนอรางแผนปฏิบัติการฯ ตอที่ประชุมผูบริหาร
กระทรวงสาธารณสุขไดรับทราบ 

แผนปฏิบัติการดานสุขภาพโลก พ.ศ.2564-2570 มีเปาหมายสูงสุดคือประเทศไทยมีความมั่นคงดาน
สุขภาพและปลอดภัยจากภัยคุกคามดานสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนและสงเสริมใหเศรษฐกิจและสังคมไทยพัฒนา
ไดอยางยั ่งยืน รวมทั ้งแสดงบทบาทและสรางความรวมมือระดับสากล เพื ่อแสดงความรับผิดชอบอยาง
สรางสรรคดานสุขภาพโลกในเวทีระหวางประเทศ โดยมีประเด็นยุทธศาสตรสุขภาพโลก 5 ประเด็น คือ 1) 
ความมั่นคงดานสุขภาพ 2) สงเสริมบทบาทนำ 3) เสริมสรางความสอดคลองระหวางนโยบาย 4) ยกระดับ
เสริมสรางระบบสุขภาพใหเขมแข็ง และ5) เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและองคกร 

 
ฝายเลขานุการไดนำเสนอแผนงานสำคัญ โครงการและกิจกรรมหลัก รางตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร และ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ และหนวยงานรับผิดชอบหลักในแตละยุทธศาสตร โดยกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความสอดคลองระหวาง
นโยบาย แผนงานการสงเสริมสุขภาพระหวางนโยบายสุขภาพกับเศรษฐกิจ ภายใตโครงการ “การพัฒนา
หวงโซคุณคาของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยเพื่อเศรษฐกิจ” และยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับเสริมสราง
ระบบสุขภาพใหเขมแข็ง แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพใหฟนตัวจากสิ่งกดดัน
ภายนอกไดและเปนธรรม ภายใตโครงการ “บูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพร
ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ”  
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ปญหาสำคัญที่พบ คือ การดำเนินงานที่ผานมา ไมมีกลไกการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจน ดังนั้น 
ฝายเลขานุการจึงไดยกรางกลไกในการติดตามการทำงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้  

1) Global Health Steering Committee โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมายเปน
ประธาน เพ่ือกำหนดแนวทางและติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการฯ มีกำหนดประชุมทุก 6 เดือน   

2) Global Health Advisory Group เปนกลุมผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพโลกจำนวน 5 ทาน   
3) Global Health Focal Point Network เปนเครือขายหนวยงานที่ดูแลการตางประเทศของกรม/

สถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ   
4) Annual Global Health Forum เปนการสัมมนาเพื่อใหเครือขายมาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงาน

ดานสุขภาพโลกเปนประจำทุกป  
5) Secretariat Office ค ือ ฝ ายเลขาน ุการท ี ่ร ับผ ิดชอบโดยกองการต างประเทศ สำน ักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
และเนื่องจากสถานการณโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงเสนอใหแผนและโครงการสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา (Rolling plan) ตามความเหมาะสม  
ในสวนของการประเมินผล จะมีการประเมินทุกๆ ครึ่งแผน และเม่ือแผนปฏิบัติการฯ นั้นสิ้นสุดลง  

 
ชวงที่ 2 หลักเกณฑและตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดาน
สุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2570 โดยอาจารยสุจิตรา อังคศรีทองกุล อดีตผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค 

อาจารยสุจิตรา อังคศรีทองกุล อดีตผูทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ไดใหความเห็นตอรางแผนปฏิบัติการ
ดานสุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2570 และใหความรูในจัดทำตัวชี้วัดและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน 
ปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

ตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร ของรางแผนปฏิบัติการดานสุขภาพโลก พ.ศ. 2564-2570 ประกอบดวย  
15 ตัวชี้วัด ซึ่งอาจารยสุจิตรามีความเห็นวายังนอยไป ไมสะทอนภาพของสุขภาพโลกนัก  และยังไมมีการ
เชื่อมโยงกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะความมั่นคงมากนัก รวมถึงไมมีการบูรณาการแผน
ระหวางหนวยงาน สวนใหญเปนการสงแผนงานและกิจกรรมของหนวยงานตัวเองเทานั้น และในหลักการ 
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรสามารถมีไดถึง 20-25 ตัวชี้วัด จึงขอใหพิจารณาวายังมีหนวยงานที่เกี่ยวของใดยัง
ไมไดสงตัวชี้วัดเพ่ือเปนภาพรวมใหญหรือไม ซ่ึงอาจพิจารณาเพ่ิมตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรในปตอ ๆ ไปได และ
ควรมาไลดูตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตรแตละ
ตัววามีเปาประสงคอยางไร และพิจารณา
วาแผนงานหลักควรเปนอะไรเสียกอน จึง
คอยไปกำหนดกิจกรรมหลักตอไป และ
ควรมีการบูรณาการแผนงานและตัวชี้วัด
ระหวางหนวยงานมากข้ึน  

นอกจากนี ้  หลายหนวยงานยัง
กำหนดกิจกรรมในระดับยุทธศาสตรไม
ถ ูกต อง จ ึงได ทำการปร ับเปล ี ่ยนให
เหมาะสม จนไดร างแผนปฏิบัต ิการฯ 
ฉบับปจจุบันนี้ ทั้งนี้ อาจารยสุจิตรา ได
เช ื ่ อมโยงประเด ็นย ุทธศาสตร ของ
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แผนปฏิบัติการฯ ท้ัง 5 ยุทธศาสตรกับมิติท้ัง 4 ของ Balanced Scorecard โดยเห็นวายุทธศาสตรท่ี 1 และ 2 
เชื่อมโยงกับมิติที่ 1 เรื่องประสิทธิผลซึ่งเปนภารกิจของแตละหนวยงาน ยุทธศาสตรที่ 3 เชื่อมโยงกับมิติที่ 2 
เรื่องงบประมาณ ยุทธศาสตรท่ี 4 เชื่อมโยงมิติท่ี 3 เรื่องกระบวนการทำงาน และยุทธศาสตรท่ี 5 เชื่อมโยงมิติท่ี 
4 เรื่องการพัฒนาองคกร  

ความแตกตางระหวางตัวชี้วัด (Indicator) และตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicator: 
KPI): ตัวชี้วัด (Indicator) เปนขอมูลที่ระบุปริมาณ ลักษณะของโครงการหรือแผนงานในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใชเปรียบเทียบ หรือสามารถบงบอกการเปลี่ยนแปลงได มักใชวัดผลผลิต 
(output) ของโครงการ เชน ระดับความสำเร็จ จำนวนงาน เปนตน ในขณะที่ตัวชี ้วัดหลัก หรือ KPI เปน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระดับยุทธศาสตร เปนตัวชวยในการผลักดันภารกิจขององคกรใหบรรลุเปาหมาย 
จึงควรมีขอมูลสถานะทั้งอดีต ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต ซึ่งในการประเมินความสำเร็จของแผนงาน จะ
ใช KPI ในการวัดความสำเร็จซึ่งเปนผลลัพธ (outcome) ในแตละป ทั้งนี้ อาจารยสุจิตราแสดงความเห็นตอ
รางแผนปฏิบัติการฯ วา KPI สวนใหญเปนตัวชี้วัดใหม ทำใหไมเห็นขอมูลในอดีต จึงควรมีขอมูลพื้นฐาน 
(baseline) ใหเห็นผลการดำเนินงานในอดีตท่ีผานมาดวย   

วัตถุประสงคของการจัดทำ KPI คือ เพ่ือวัดผลการปฏิบัติงานหลักตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว และแสดง
แนมโนมของขอมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงงาน โดยตัวชี้วัดสามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ Lagging 
indicator เปนตัวชี้วัดที่ใชวัดผลสรุปในภาพรวมเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นแลว เชน จำนวนสินคาที่ผลิตไดทั้งหมด 
และ Leading indicator เปนตัวชี้วัดท่ีวัดผลและแสดงใหเห็นแนวโนมในอนาคต เชน จำนวนสินคาท่ีผลิตตอ
ชั่วโมง ดังนั้น ในการจัดทำ KPI จึงควรพิจารณาวาตัวชี้วัดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปนตัวชี้วัดประเภท
ใด 

เกณฑของตัวช้ีวัดมี 4 ประเภท ไดแก  
1) เกณฑสัมบูรณ (Absolute Criteria) เปนตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม ใชวัดผลผลิต ซึ่งไมไดใช

เปนตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร  
2) เกณฑมาตรฐานเชิงวิทยาศาสตร (Scientific Criteria) ใชวัดกรณีที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เปน

มาตรวัด เพ่ือวัดวาสามารถทำไดใกลเคียง สูงกวา หรือ ต่ำกวาคามาตรฐานกลาง  
3) เกณฑมาตรฐานเชิงนโยบาย (Policy Criteria) ใชวัดผลผลิตและผลลัพธตามนโยบายของรัฐบาล 

แผนของกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี หรือขอตกลงระหวางผูใหงบประมาณกับผูรับงบประมาณกำหนด 
4) เกณฑความเคลื่อนไหวเชิงสะสม (Incremental Criteria) ใชในกรณีไมเขากับเกณฑ 3 ประเภทแรก 

มักใชวัดผลผลิตและผลลัพธท่ีเพ่ิมข้ึนมากกวาปท่ีแลว  
ดังนั้น ในการใช KPI เพื่อพัฒนางาน ควรมีการคนหา baseline data และกำหนดเปาหมาย จากนั้น

เพ่ิมเปาหมาย จนกระท่ังเปาหมายนั้นสูงตามท่ีตองการและคงท่ีแลว งานนั้นจะกลายเปนงานประจำ (routine) 
ในท่ีสุด ไมตองนำมาใชเปน KPI อีกตอไป 

นอกจากนี ้ ยังสามารถแบงประเภทของตัวชี ้วัดตามระบบ ดังนี ้ 1) ตัวชี ้ว ัดปจจัยนำเขา (Input 
Indicators) 2) ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators) 3) ตัวชี้วัดผลผลิตหรือผลการดำเนินงาน (Output 
Indicators) 4) ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators) และ 5) ตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact Indicators) โดย
อาจารยสุจิตราใหความเห็นวาการวัดระดับความสำเร็จ เปนการวัดกระบวนการและผลผลิตเทานั้น ไมใชการ
วัดผลลัพธและผลกระทบของประเด็นยุทธศาสตร และ KPI ยังมีอีกหลายประเภท เชน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความประหยัด คุณภาพ คุณภาพการใหบริการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ปริมาณ เวลา คาใชจาย 
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และความพึงพอใจของผูรับบริการ ซึ่งในการวัดคาของตัวชี้วัดที่แสดงเปนตัวเลข สามารถใช รอยละ สัดสวน 
อัตรา อัตราสวน จำนวน คาเฉลี่ย เปนตน 

ลักษณะของ KPI ที่ดี มีดังนี้ 1) มีความสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจและยุทธศาสตรขององคกร และ
วัดผลงานที่ครอบคลุมประเด็นหลักที่องคกรคาดหวังตอหนวยงานนั้น 2) กำหนดที่ผลงาน ไมใชกำหนดใน
ข้ันตอนหรือกระบวนการทำงาน 3) เปาหมายตัวชี้วัดตองสูงกวาการทำงานในปจจุบัน 4) ประกอบดวยตัวชี้วัด
ที่เปนเหตุ Leading indicator และตัวชี้วัดที่เปนผล Lagging indicator 5) ประกอบดวยมิติหรือมุมมองท่ี
หลากหลาย 6) มีการกำหนดผูรับผิดชอบ 7) สามารถควบคุมไดอยางนอยรอยละ 80 ของตัวชี้วัดทั้งหมด  
8) การจัดทำตัวชี้วัดเปนการดำเนินการในเชิงบวก หรือ สรางสรรค ไมใชการบีบบังคับใหใครทำงาน ไม
กอใหเกิดความขัดแยงในองคกร 9) ชวยใหผูบริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดดี 

โดยอาจารยสุจ ิตราไดแนะนำแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี ้ว ัดผลการดำเนินงาน (Measurement 
Template) เนื่องจากเห็นวาในแผนปฏิบัติการฯ ยังขาดการใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ท่ีจำเปน  

 
 
ชวงที ่ 3 บรรยายพิเศษ Geopolitical implications on Thailand global health โดยศ.ดร.กิตติ 
ประเสริฐสุข คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
บริบทโลก 
ปจจุบัน โลกอยูทามกลางสงครามทางการคา (Trade war) ระหวางจีนและอเมริกา  

• ความขัดแยงเริ่มชัดเจนตั้งแตสมัยนายบารัก โอบามาเปนประธานาธิบดี เมื่อจีนไดกาวขึ้นมาเปน
ประเทศมหาอำนาจดานเศรษฐกิจอันดับสองของโลก  ในปพ.ศ.2553 อเมริกาจึงไดใชนโยบาย Pivot 
to Asia (ปกหมุดเอเชีย) โดยพยายามเขาหาประเทศในเอเชียเพ่ือสรางพันธมิตร เชน ญี่ปุน เกาหลีใต 
และอาเซียน และถวงดุลอำนาจกับจีน ซึ่งนายโอบามาเขารวมประชุมสุดยอดผูนำดวยตัวเอง และ/
หรือสงผูแทนเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆ ในเอเชียและอาเซียนโดยตลอด  

• ยุคของนายโดนัลด ทรัมป ประกาศนโยบาย America First ทำใหมีนโยบายการกีดกันการคาของจีน
ออกมา เชน การข้ึนภาษีและการแบนสินคาจากจีน และจีนก็ไดตอบโตกับเชนกัน 

• ในยุคนายโจ ไบเดน ใชยุทธศาสตรพันธมิตรปดลอมจีน โดยสานสัมพันธกับประเทศพันธมิตร เชน 
ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย และอเมริกาไดพยายามหากลุมพันธมิตรเพิ่มเติม เชน กลุม QUAD (อเมริกา 
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ญี่ปุน ออสเตรเลีย อินเดีย) กลุมผูนำ G7 (อเมริกา ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุน อิตาลี 
และแคนาดา) โดยสนับสนุนใหกลุมพันธมิตรออกถอยแถลงหรือมติในประเด็นที่เกี่ยวของกับจีน เชน 
ประเด็นไตหวัน การใหจีนเรงหาตนตอการระบาดของโควิด-19 การสนับสนุนใหประเทศสมาชิกสงเรือ
รบมาท่ีทะเลจีนใตในบริเวณท่ีเปนขอพิพาทระหวางจีนกับประเทศในเอเชียและอาเซียน เปนตน  

ภูมิรัฐศาสตร 

• ยุทธศาสตร Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน เริ่มขึ้นปพ.ศ.2556 เนนเรื่องการสรางเสนทาง
คมนาคมและโครงสรางพื้นฐานระหวางประเทศเปนหลักทั้งทางบก ทางทะเล โดย BRI เกิดจาก
แรงจูงใจดานภูมิรัฐศาสตร อันสืบเนื่องมาจากขอพิพาทบริเวณทะเลจีนใต ระหวางจีนกับประเทศ 
อ่ืน ๆ หลายประเทศ และอเมริกาเปนผูคุมเสนทางทะเลบริเวณนั้น (อเมริกามีฐานทัพใหญท่ีโอคินาวา 
ญี่ปุน และมีไตหวัน ฟลิปปนส ออสเตรเลีย เปนพันธมิตรใกลชิด)  ทำใหจีนถูกปดลอม จึงตองหันเหไป
ที ่เอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใตแทน และในขณะเดียวกันก็ยังขยายพื ้นท่ี
ครอบครองในทะเลจีนใตดวย  

• นอกจากนี้ BRI ยังมีแรงจูงใจดานเศรษฐกิจในประเทศจีน คือ 1) เพ่ือพัฒนาดินแดนหางไกลในจีนใหมี
ความเจริญ 2) ใชประโยชนจากเงินสำรองระหวางประเทศที่จีนมีมหาศาล โดยใหเงินกูระยะยาวแก
ประเทศท่ีตองการสรางโครงสรางพ้ืนฐานภายในประเทศ 3) เพ่ือสงออกกำลังการผลิตท่ีมีลนเกิน และ
4) เพ่ือสงออกเทคโนโลยีและมาตรฐานทางวิศวกรรมของจีน โดยใหทุนการศึกษาแกประเทศอ่ืน ๆ ใน
เสนทาง BRI มาเรียนวิศวกรรมท่ีจีน  

• ยุทธศาสตร Free and Open Indo Pacific (FOIP) ของอเมริกา เกิดข้ึนเพ่ือตอบโต BRI ของจีน โดย
อเมริกาประกาศจะทำใหอินโด-แปซิฟก เปน “ภูมิภาค” ท่ี “เสรี และเปดกวาง” โดยอเมริกาได
รวมกลุม QUAD (อเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย อินเดีย) ประกาศสนับสนุนการสรางโครงสรางพื้นฐาน
“ที่มีคุณภาพ” เพื่อโตตอบจีน นอกจากนี้ อเมริกายังไดเดินหนากระชับความสัมพันธกับอินเดีย ซ่ึง
เปนคูแขงจีน และมีการซอมรบรวมกับญี่ปุนและอินเดีย ในขณะท่ีจีนและรัสเซียจับมือกันซอมรบตอบ
โตอเมริกา 

• ไตหวันกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองระหวางจีนและอเมริกา ซ่ึงเปนประเด็นท่ีขัดแยงมาก จีนไดใช
ยุทธวิธี Anaconda Strategy กับไตหวัน กีดกันไมใหไตหวันเขารวมในเวทีโลก และองคกรระหวาง
ประเทศ เพื่อใหไตหวันยอมแพ ในขณะที่อเมริกาตอบโตจีน โดยการขายอาวุธใหแกไตหวัน ดังนั้น 
กระทรวงสาธารณสุขตองระวัดระวังเปนอยางมากในการรวมมือกับไตหวัน     

การทูตวัคซีน (Vaccine Diplomacy) 

• จีนเปนชาติแรกท่ีใชวัคซีนและหนากากเปนเครื่องมือทางการทูต โดยประธานาธิบดี สี จิ้นผิงของจีนได
ประกาศวา “วัคซีนโควิด-19 ของจีนจะเปนสินคาสาธารณะโลก ที่ทุกคนสามารถเขาถึงได และจะให
ความชวยเหลือเพื่อเติมและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา” ซึ่งวัคซีน
ทางการทูตของจีนชวยปรับภาพลักษณจากประเทศตนตอการแพรระบาด มาเปนประเทศผูใหความ
ชวยเหลือกอนชาติตะวันตกและอเมริกา 

• ประเทศที่เขาถึงวัคซีนของจีน มักเปนประเทศที่อยูในโครงการ BRI และประเทศในอาเซียน (ยกเวน
เวียดนาม) ซึ่งแมจะถูกวิจารณวามีเงื่อนไขแอบแฝง แตก็ลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงวัคซีนไดชั่ว
ขณะหนึ่ง  

• ตอมา รัสเซีย และอินเดียไดใชวัคซีนทางการทูตเชนเดียวกัน โดยรัสเซียใชวัคซีนสปุตนิก วี แจกจายให
กลุมประเทศในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางที่รัสเซียตองการเพิ่มบทบาท สวนอินเดียซึ่งเปน
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ประเทศที่สามารถผลิตวัคซีนไดจำนวนมาก ไดแจกจายวัคซีน Covidshield ใหประเทศในเอเชียใต 
แตแผนวัคซีนทางการทูตตองถูกระงับชั่วคราว เพราะการติดเชื้อในประเทศยังสูง  

• อเมริกาเริ่มการทูตวัคซีนชากวาจีนและรัสเซีย เพราะตองฉีดวัคซีนใหคนในประเทศกอน และเม่ือ
ควบคุมการแพรระบาดไดแลว จึงรวมกับพันธมิตร (เชน QUAD และ G7) เรงบริจาควัคซีนผานทวิ
ภาคีและโครงการ COVAX ซึ่งอเมริกากำลังไดเปรียบเหนือชาติอื่น เพราะนอกจากจะกระจายวัคซีน
ไดตามเปาหมายแลว วัคซีนของอเมริกายังไดรับความเชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัย มีคุณภาพ และไม
มีเง่ือนไขใดแอบแฝง   

Soft Power & Nation Branding 

• Joseph Nye แหงมหาวิทยาลัยฮารเว ิร ดนิยาม Soft Power ไว ว าเปนอำนาจในการโนมนาว 
(persuade) ความสามารถในการสรางความชอบ (preference) ดวยการใชเสนห (attraction) ความ
ชื่นชม (admiration) และชื่อเสียง (reputation) ดังนั้น การทูตวัคซีนจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความ
ชื่นชมใหแกประเทศ 

• ปจจ ัยที ่สามารถนำเปน Soft Power ได  เช น ความเข มแข็งขององคกร ว ัฒนธรรม ด ิจ ิตัล 
ประสิทธิภาพของรัฐบาล นโยบายตางประเทศ คุณภาพสถาบันการศึกษา อาหาร สินคาเทคโนโลยี 
ความเปนมิตร สินคาฟุมเฟอย ความนาอยูของประเทศ   

• จากการจัดอับดับประเทศที่มี Soft Power ในปพ.ศ.2560 โดย Portland, USC Center on Public 
Diplomacy ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 36 ของโลก (อันดับ 6 ของเอเชีย) ในขณะที่ฝรั่งเศส สหราช
อาณาจักร อเมริกา เยอรมนี แคนนาดา ญี่ปุน ออสเตรเลีย สวีเดน เนเธอรแลนด อยูในอันดับ 1-10 
ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพในดาน Soft Power พอสมควร สามารถพัฒนาให
อยูใน 30 อันดับแรกได  

• ไทยมีอุตสาหกรรม/บริการเดน เชน อุตสาหกรรมบันเทิง อาหาร การทองเที่ยวหลายรูปแบบ นวด
แผนไทย/สปา มวยไทย เปนตน และประเทศไทยยังเปนประเทศท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเปนอันดับ 6 ของ
เอเชีย และระบบสุขภาพดีเปนอันดับ 6 ของโลก ดังนั้น จึงควรสงเสริม Soft Power เหลานี้ใหเพ่ิม
มากข้ึน 

โอกาสสาธารณสุขของไทย 

• หลังจากการโดนโจมตีจาก COVID-19 ระลอกใหม ประเทศไทยตองฟ นตัวกลับมาโดยเร็วที ่สุด 
(Resilience) และตองเตรียมความพรอมในการรับมือภัยพิบัติและสถานการณฉุกเฉินในอนาคต 
รวมท้ังลดการเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการดานสาธารณสุข โดยเฉพาะนโยบาย Medical Hub แมวา
จะมุงเนนใหคนตางชาติมารับการรักษาที่ไทย แตตองไมลืมดูแลคนในประเทศไทยใหเขาถึงการใช
ทรัพยากรดานสุขภาพดวย  

• ภาพลักษณและบทบาทนำในระดับโลก (Image and Leading Role) ซ่ึงตรงกับยุทธศาสตรที่ 2 ของ
แผนปฏิบัติการฯ ตองพิจารณาวาประเทศไทยมีอะไรดีในดานสาธารณสุข เชน การแพทยการ
สาธารณสุขมีสมรรถนะสูง สามารถพบแพทยเฉพาะทางไดรวดเร็ว มีระบบประกันสุขภาพถวนหนา 
(Universal Health Coverage) มีอาสาสมัครหมูบาน (อสม.) ซึ ่งชวยในการคัดกรองและปองกัน 
โควิด-19 ไดดี รวมทั้งใหการรักษาตามหลักมนุษยธรรม และมีองคประกอบดานวัฒนธรรมในการ
สาธารณสุข  
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• ดังนั้น เพื่อสงเสริมภาพลักษณและบทบาทนำในระดับโลก ประเทศไทยตองสรางการยอมรับในกลุม
ประเทศอ่ืน ๆ วาไทยเปนประเทศกำลังพัฒนาท่ีมีสมรรถนะดานสาธารณสุขสูง โดยการเปนแบบอยาง
ที่ดีหรือดีที่สุด (good practice หรือ best practice) ใหแกประเทศอื่นได โดยเฉพาะประเทศกำลัง
พัฒนา และผสมผสานกับทรัพยากร soft power ในดานอื่น ๆ เพื่อนำเสนอและเปลี่ยนบทบาทของ
ประเทศไทยใหเปนประเทศขนาดกลางที่มีสมรรถนะสูงดานสาธารณสุข เชน การสอดแทรกเรื ่อง
การแพทยและสาธารณสุขไทยในหนัง ละคร และสื่อบันเทิงตาง ๆ เหมือนเชนที่เกาหลีใตประสบ
ความสำเร็จจากการสอดแทรกอาหารและวัฒนธรรม การทองเท่ียวในหนังและละครเกาหลี 

ศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข ไดทิ้งทายวาการที่ไทยอยูระหวางการแขงขันของชาติมหาอำนาจทั้งหลาย ไทยตองมี
ปฏิสัมพันธกับชาติมหาอำนาจอยางสมดุล ควรระมัดระวังประเด็นความรวมมือกับไตหวัน ซึ่งเปนประเด็นท่ี
ออนไหวของจีน ไมควรทำความรวมมืออยางเปนทางการในระดับรัฐ แตสามารถรวมมือทางวิชาการและซ้ือ
ขายอุปกรณทางการแพทยระหวางกันได นอกจากนี้ ผูบริหารท้ังในและนอกกระทรวงสาธารณสุขควรตระหนัก
และรับรูถึงความสำคัญของการแพทยการสาธารณสุขไทยวาเปนสินทรัพยและทรัพยากรดาน soft power 
ของชาติ  และสุดทายในสถานการณการระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยตองสามารถบริหารจัดการและฟน
กลับมาใหเร็วที่สุด (Resilience) สวนในระยะกลาง-ยาว ตองสรางภาพลักษณและบทบาทนำ (Image and 
Leading Role) ในระดับโลกดานสาธารณสุขของประเทศไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับโลก 
 
ช วงท ี ่  4 นำแผนส ู การปฏ ิบ ัต ิ  (Dialogue with Global Health Action Plan Implementation 
Agencies)  

ฝายเลขานุการไดขอใหผูรับผิดชอบแผนงานและโครงการ/กิจกรรมตามแตละยุทธศาสตร นำเสนอ
ความกาวหนา โดยในสวนกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รับผิดชอบในยุทธศาสตรที่ 3 
เสริมสรางความสอดคลองระหวางนโยบาย แผนงานการสงเสริมสุขภาพระหวางนโยบายสุขภาพกับ
เศรษฐกิจ ภายใตโครงการ “การพัฒนาหวงโซคุณคาของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยเพ่ือเศรษฐกิจ” และ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับเสริมสรางระบบสุขภาพใหเขมแข็ง แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบสุขภาพใหฟนตัวจากสิ่งกดดันภายนอกไดและเปนธรรม ภายใตโครงการ “บูรณาการการแพทยแผน
ไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในระบบบริการสขุภาพของประเทศ”  

น.ส.เบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
ไดนำเรียนที่ประชุมแทนผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงานวากรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกเปนผูประสานงานในการพัฒนาหวงโซคุณคาของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยเพ่ือเศรษฐกิจ โดย
บูรณาการความรวมมือกับหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
ไทยตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งจากการทบทวนตัวชี้วัดในยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความ
สอดคลองระหวางนโยบาย แผนงานการสงเสริมสุขภาพระหวางนโยบายสุขภาพกับเศรษฐกิจ มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

• เปลี่ยนตัวชี้วัดของโครงการพัฒนาหวงโซคุณคาของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยเพ่ือเศรษฐกิจ
จาก “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาหวงโซคุณคาของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย” เปน “จำนวนมูลคาการบริโภค
ผลิตภัณฑสมุนไพรมวลรวมในประเทศ” เพื่อสะทอนผลกระทบของการพัฒนาหวงโซคุณคาฯ ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก มีการ
เก็บขอมูลจาก Euromonitor เปนประจำทุกปอยูแลว 
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• กิจกรรม ขอ 2.1.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มภูมิคุมกัน และ 2.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร 
สามารถบูรณาการเปนขอเดียวกันได จึงเสนอใหรวมเปน “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพรท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและตลาด” โดยมีตัวชี้วัดเปนจำนวนงานวิจัยและ
ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดรับการพัฒนา” แทน  

• น.ส.เบญจมา ไดขอขอมูลเรื ่องในกิจกรรมที่ 2.1.3 สำรวจและพัฒนาฐานขอมูลสมุนไพร และ 
2.1.4 สรางศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นอีสานใตในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและภูมิคุมกัน
ทางเลือก เนื่องจากกรมไมไดเปนผูเสนอไปในครั้งแรก 

นายชัยพร กาญจนอักษร แพทยแผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน ไดเสริมวากรมเปน
เจาภาพแผนแมบทแหงชาติดานสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งแผนฉบับนี้กำลังสิ้นสุดลง และ
กำลังรางแผนฉบับที่ 2 ขึ้นมาใหม โดยแผนแมบทแหงชาติฯนี้ เปนการบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน 
สามารถนำมาเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการฯ นี้ได 

ฝายเลขานุการรับขอเสนอแนะไว และแจงวาจะใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาในภายหลัง สวนกิจกรรมในขอ 
2.1.1-2.1.4 นั้น มีเครือขายเสนอโครงการเขามา จึงไดนำมารวมไวภายใตโครงการพัฒนาหวงโซคุณคาของการ
ขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยเพื่อเศรษฐกิจซึ่งมีความสอดคลองกัน และขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำเสนอ 
ดังนี้ 

• ผูแทนจากมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม ไดนำเสนอวามหาวิทยาลัยมีการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพ่ือ
เพ่ิมภูมิคุมกัน แตทางมหาวิทยาลัยเองยังคอนขางไมเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการฯ 
เทาใดนัก และไมขัดของหากจะบูรณาการกิจกรรม 2.1.1 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มภูมิคุ มกัน 
และ 2.1.2 พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร เขาดวยกัน 

• ฝายเลขานุการแจงวาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูเสนอกิจกรรม 2.1.2 พัฒนา
ผลิตภัณฑสมุนไพร แตไมไดเขารวมประชุมในวันนี้  

• ผู แทนคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดนำเสนอกิจกรรม 2.1.3 สำรวจและพัฒนา
ฐานขอมูลสมุนไพร วาเปนโครงการของมหาวิทยาลัยท่ีอยูภายใตโครงการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เก่ียวกับสมุนไพรในชุมชน  

• ผูแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย นำเสนอขอ 2.1.4 สรางศูนยเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นอีสานใตใน
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุและภูมิคุ มกันทางเลือก โดยเปนโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมีแผนจะ
ดำเนินการอยูแลว 

ในสวนยุทธศาสตรที่ 4 ยกระดับเสริมสรางระบบสุขภาพใหเขมแข็ง แผนงานการเสริมสรางความ
เขมแข็งของระบบสุขภาพใหฟนตัวจากสิ่งกดดันภายนอกไดและเปนธรรม ภายใตโครงการ “บูรณาการ
การแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในระบบบริการสขุภาพของประเทศ” นั้น ฝายเลขานุการ
ไดขามไป เนื ่องจากเวลามีจำกัด และขอใหหนวยงานที ่ประสงคจะแกไขหรือใหขอเสนอแนะ แจงฝาย
เลขานุการทางอีเมลในภายหลัง โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีแผนเสนอขอเปลี่ยน
ตัวชี้วัดโครงการจาก “รายงานการสรุปผลการพัฒนาการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรเพ่ือ
พัฒนาการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศในแตละป” เปน "รอยละผูปวยนอกและผูปวยในท่ี
ไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกในสถานบริการของรัฐ" แทน 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
1. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก รับผิดชอบในยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความ

สอดคลองระหวางนโยบาย แผนงานการสงเสริมสุขภาพระหวางนโยบายสุขภาพกับเศรษฐกิจ ภายใต
โครงการ “การพัฒนาหวงโซคุณคาของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยเพื่อเศรษฐกิจ” และยุทธศาสตรที่ 4 
ยกระดับเสริมสรางระบบสุขภาพใหเขมแข็ง แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพใหฟน
ตัวจากสิ ่งกดดันภายนอกไดและเปนธรรม ภายใตโครงการ “บูรณาการการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก และสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพของประเทศ” ดังนั้น จึงควรมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของใน
การจัดทำตัวชี้วัดแตละยุทธศาสตรท่ีกรมเปนเจาภาพหลัก  

2. กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เสนอใหเปลี ่ยนตัวชี้ว ัดระดับโครงการเพื ่อให
สอดคลองกับตัวชี้วัดของกรม ดังนี้  

1) โครงการ “การพัฒนาหวงโซคุณคาของการขับเคลื่อนการแพทยแผนไทยเพื่อเศรษฐกิจ” มี
ตัวชี้วัด คือ จำนวนมูลคาการบริโภคผลิตภัณฑสมุนไพรมวลรวมในประเทศ 

2) โครงการ “บรูณาการการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก และสมุนไพรในระบบบริการ

สุขภาพของประเทศ” มีตัวชี้วัด คือ รอยละผูปวยนอกและผูปวยในท่ีไดรับบริการการแพทย

แผนไทยและการแพทยทางเลือกในสถานบริการของรัฐ 

3. ควรมีการหารือหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เพ่ือ
หารือและรวมกำหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดในแตละปตามแผนปฏิบัติการดานสุขภาพโลก พ.ศ.2564-2570 โดย
บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เสนอโครงการเขามาในแผนปฏิบัติการฯ ไดแก มหาวิทยาลัยนอรท
เชียงใหม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย 

4. การประชุมติดตามแผนปฏิบัติการฯ จะมีทุก ๆ 6 เดือน และอาจมีการประชุมยอยอีกครั้งเพ่ือ
พิจารณาแผนปฏิบัติการฯ ครั้งสุดทาย จึงควรมอบหมายผูเก่ียวของเขารวมประชุมในแตละครั้ง โดยผูท่ีเขารวม
ประชุมควรเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือตัวชี้วัดท่ีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนเจาภาพ 
หรือมีความเขาใจเรื่องยุทธศาสตรและตัวชี้วัดในภาพรวม 

 
จบการสัมมนาเวลา 13.30 น. 

********************** 
กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

25 สิงหาคม 2564 
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รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 2021 China-ASEAN Training Course on the 
Development and Protection of Traditional Medicine & Conservation Technology 

Research and Demonstration ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

ความเปนมา 
ดวยกลุ มงานวิชาการแพทยดั ้งเดิมระหวางประเทศ 

ไดรับการประสานจาก China-ASEAN Traditional Medicine 
Exchange and Cooperation Center นำสงหนังสือเชิญ ลงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2564 เชิญเขารวมการอบรม 2021 China-ASEAN 
Training Course on the Development and Protection 
of Traditional Medicine & Conservation Technology 
Research and Demonstration ภายใตกรอบความรวมมือ
อาเซียน – จีน ผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส ระหวางวันที ่ 21-23 
กรกฎาคม 2564 ท้ังนี้ หลักสูตรการอบรมดังกลาวเก่ียวของกับ
การอนุร ักษค ุ มครองพืชสมุนไพร และแนะนำเทคนิคการ
เพาะปลูก แปรรูป และเก็บรักษาสมุนไพร  

ในการนี้ กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 
พิจารณาแลว เห็นวาการอบรมดังกลาวเปนประโยชนตอบุคลากร
ของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกและ
เครือขายที่เกี่ยวของ จึงประชาสัมพันธหนวยงานและเครือขายท่ี
สนใจเขารวมอบรม โดยมีผูสนใจแจงชื่อเขารวมอบรมทั้งสิ้น 16 
คน และกลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ ไดขอให
ผูเขารวมอบรมทำแบบประเมินความพึงพอใจการอบรมฯ เพ่ือ
ใชเปนขอมูลในการจัดฝกอบรมออนไลน และขอเสนอแนะแกผู
จัดตอไป 
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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 2021 China-ASEAN Training Course on the Development 

and Protection of Traditional Medicine & Conservation Technology Research and 
Demonstration ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส วันท่ี 21 - 23 กรกฎาคม 2564 มีผลการประเมินดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1: ขอมูลท่ัวไป 
ตารางท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูรับการอบรม 

สถานภาพ จำนวน รอยละ 
1. เพศ 
   ชาย 
   หญิง 

รวม 
 
2. อายุ 
  21 - 30 ป  
  31 – 40    ป  
  41 – 50   ป 
  51 – 60 ป 
  มากกวา  60  ป 

รวม 
 
3. ระดับการศึกษา 
   ต่ำกวาปริญญาตรี  
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
    

รวม                                       

 
5 
8 
13 
 
 

                   5                                                                   
6 

                   1 
                   1 
                   0 
                  13 
 

  
0 

                   7 
6 
0 

                    
13 

  

 
38.46 % 

               61.54 % 
 
 
 

38.46 % 
46.15 % 
7.69 % 
7.69 % 
0.00 % 

 
 
 

0.00 % 
53.85 % 
46.15 % 
0.00 % 

 
ตอนท่ี 2: ความพึงพอใจตอการอบรม 
เกณฑการประเมินความพึงพอใจ 
เปอรเซ็นตคะแนนเฉลี่ยในแตละหัวขอ 1 - 20 % หมายความวา พึงพอใจนอยท่ีสุด 
เปอรเซ็นตคะแนนเฉลี่ยในแตละหัวขอ >20-40 % หมายความวา พึงพอใจนอย 
เปอรเซ็นตคะแนนเฉลี่ยในแตละหัวขอ >40-60 % หมายความวา พึงพอใจปานกลาง 
เปอรเซ็นตคะแนนเฉลี่ยในแตละหัวขอ >60-80 % หมายความวา พึงพอใจมาก 
เปอรเซ็นตคะแนนเฉลี่ยในแตละหัวขอ >80-100 % หมายความวา พึงพอใจมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 2   ความพึงพอใจของผูรับบริการ   โดยแสดงคารอยละ 
ประเมินความคิดเห็น ผลการประเมิน 

(รอยละ) 
เกณฑความพึงพอใจ 

1. ดานวิทยาการ   
1.1 การถายทอดความรูและการอธิบายเนื้อหาของ
วิทยากรมีความชัดเจน 

83.00 % พึงพอใจมากท่ีสุด 

  1.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 83.00 % พึงพอใจมากท่ีสุด 
  1.3 ใชเวลาตามท่ีกำหนดไว 83.00 % พึงพอใจมากท่ีสุด 
  1.4 การยกตัวอยางประกอบการบรรยาย 83.00 % พึงพอใจมากท่ีสุด 
2.  ดานสถานท่ีการฝกอบรม   
  2.1 ความพึงพอใจตอวิธีการอบรมทางไกล 73.80 % พึงพอใจมาก 
  2.2 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณในการจัดอบรม 78.40 % พึงพอใจมาก 
  2.3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 80.00 % พึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ดานความรูความเขาใจ   
  3.1 หลังจากไดรับการอบรมทานมีความรูเพ่ิม 
มากข้ึนเพียงใด 

75.40 % พึงพอใจมาก 

  3.2 การอบรมในครั้งนี้มีประโยชนตอทาน 
มากนอยเพียงใด 

82.00 % พึงพอใจมากท่ีสุด 

4. ดานการนำความรูไปใช   
 4.1 สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชใน 
การทำงานได 

80.00 % พึงพอใจมากท่ีสุด 

 4.2 สามารถนำความรูไปเผยแพร/ถายทอดได 70.80 % พึงพอใจมาก 
 4.3 สามารถใหคำปรึกษาแกเพ่ือนรวมงานได 72.40 % พึงพอใจมาก 

 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
ปญหา/อุปสรรคในการอบรมครั้งนี ้

- slide นำเสนอไมคอยมีภาษาอังกฤษ สวนใหญเนนภาษาจีน คอยขางลำบากในการทำความเขาใจ 
- การเชื่อมตอสัญญาณ ระบบเสียงไมเสถียร ทำใหเนื้อหาบางชวงบางตอนขาดหายไป 

ขอเสนอแนะ/ ขอคิดเห็นตอการฝกอบรมในครั้งนี้ 
- อยากใหมีไฟลเอกสารประกอบการอบรมใหผูอบรมไดดูระหวางอบรมได 
- เสียงลาม อยากใหดังและฟงชัดกวานี้ 
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ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟก (Asia-Pacific Economic Cooperation) 

• กอต้ังเมื่อป พ.ศ.2532 (ค.ศ. 1989) โดยนาย Bob Hawke นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 

• ปจจุบันมีสมาชกิ 21 เขตเศรษฐกิจ (economies) ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต จีน ฮองกง นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร 
ฟลิปปนส ไทย จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม (ไมเรียกเปนประเทศ เพราะไมตองการใหการเมืองการปกครองเขามาเกีย่วของ) 

• เอเปคมีประชากรรวมกันมากกวารอยละ 39 ของประชากรโลก มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสมาชกิเอเปค มากกวารอยละ 58  ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศของทั่วโลก และมีสวนแบงในการคาโลกมากกวารอยละ 49 

ภาพรวมของเอเปค 
วัตถุประสงค   เพือ่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่งค่ัง  

            และสรางความเขมแข็งใหภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟก 
เปาหมาย       ตามปริญญาโบกอร (Bogor Declaration) คือ ใหมี                       

            การคาและการลงทุนที่เสรีและเปดกวางในภูมภิาค    
            ภายในป 53 สำหรับเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแลว และ 
            ภายในป 63 สำหรับเขตเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา 

3 เสาหลกั      1) การเปดเสรีดานการคาและการลงทุน 
2) การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจ 
3) ความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 

นโยบายของเวทีเอเปค  
1)    ไมใชเวทีเจรจาการคา แตเปนเวทสีำหรับปรึกษาหารือและแลกเปล่ียน

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางเศรษฐกิจตาง ๆ  
2)    สนับสนุนแนวทางภูมิภาคนิยมแบบเปด (open regionalism) ที่ไหสิทธิ

ประโยชนกบัประเทศที่ไมไดเปนสมาชิกเอเปคเชนเดียวกับที่ใหกับสมาชกิ 
(non-discrimination)  

3)    ยึดหลักฉันทามติ ความสมัครใจ ความเทาเทียมกัน และการมีผลประโยชน
รวมกันของประเทศสมาชิก (ทุกประเทศไมจำเปนตองเขารวมกิจกรรม แต
ประเทศที่เกี่ยวของตองใหการยอมรับ (endorsement) 

4)    คำนึงถึงความแตกตางของระบบเศรษฐกิจ สังคม และระดับการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิก 

5)    ไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย 

กลไกการทำงาน 
สำนักเลขาธิการ (APEC Secretariat)    ต้ังขึ้นที่สิงคโปร 
มีหนาที่ติดตามและประสานกับโครงการความรวมมือตาง ๆ ของเอเปค รวมทั้ง
จัดการดานการบริหารและงบประมาณของเอเปค ซ่ึงสมาชิกจายสมทบ
ประจำปตามสัดสวนที่ตกลงกันไว 
ประธานเอเปค สมาชิกจะหมุนเวยีนกันเปนประธานและเจาภาพจัดการประชุม
เอเปคในแตละป เพื่อติดตามความคืบหนา เสนอแนะนโยบายและแนวทางการ
ดำเนินงานดานตาง ๆ ของเอเปค 
ไทยเคยเปนประธานเอเปคในป 2535 และกำลังจะเปนอีกคร้ังในป 2565 ซ่ึงมี
ระยะเวลาหางกัน 19 ป 
การประชมุเอเปค แบงเปน 2 ระดับ คือ Policy Level ไดแก  

การประชุมผูนำเขตเศรษฐกิจ (Leader’s meeting) การประชุมรัฐมนตรี 
(Ministerial Meeting) การประชุมรัฐมนตรีสาขาตาง ๆ  (Sectoral Ministerial 
Meeting) คณะกรรมการที่ปรึกษาทางธรุกิจเอเปค (APEC Business Advisory 
Council: ABAC) และการประชุมเจาหนาทีอ่าวุโส (Senior Officials’ 
Meeting: SOM) และ Working Level เชน คณะทำงาน/ คณะผูเชี่ยวชาญ

ดานตาง ๆ 
กระบวนการพัฒนานโยบาย จะเปนทัง้แบบ ลางขึ้นบน (Bottom up) คือ 
คณะทำงาน/ผูเชี่ยวชาญเสนอแผนยุธศาสตรใหผูนำ/ผูบริหารระดับสูงผาน
เจาหนาที่อาวโุสพิจารณา และบนลงลาง (Top down) คือ ผูนำ/ผูบริหาร
ระดับสูงใหทิศทางและแนวปฏบิัติแกคณะทำงาน ผานเจาหนาที่อาวโุส 

ความรวมมือดานสุขภาพ 

• ความรวมมือดานสาธารณสุข (Health) เดิมเคยเปนคณะทำงานเฉพาะกิจ 
(Task Force) จัดต้ังในป 2546 และยกระดับเปนคณะทำงาน (Working 
Group) ในป 2550 

• การประชุมที่เกี่ยวของกบัประเด็นสุขภาพภายใตกรอบเอเปค แบงเปน 3 
ประชุม คือ 
o  การประชุม APEC Health Working Group (HWG) กำหนดจัดเปน

ประจำปละ 2 คร้ัง ในเดือนก.พ. และส.ค. 
o  การประชุม Health Ministerial Meeting จัดตามความตองการของ

เจาภาพ (ไมไดเปนกิจกรรมประจำ) เคยจัดมาแลว 3 คร้ัง 
o  การประชุม APEC High Level Meeting on Health and the 

Economy กำหนดจัดปละ 1 คร้ัง ในเดือนส.ค. 

บทบาทของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

• ที่ผานมา กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ไมคอยมีสวน
รวมในการประชุมที่เกีย่วของกับประเด็นสุขภาพภายใตกรอบเอเปค
เทาใดนัก เนื่องจากไมใชหนวยงานหลักที่มีบทบาทภายใตภายใตกรอบ
ความรวมมือเอเปค  

• กรมเคยไดรับเชิญใหสงผูแทนบรรยายในหัวขอ Integration TM/CAM 
into Universal Health Coverage Scheme ในการประชุม the 
Policy Dialog on the Development of Medicinal Plant and 
Traditional Medicine  ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อป 2556 เพื่อจัดทำ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอเอเปค ใหยอมรับการใชผลิตภัณฑ
การแพทยด้ังเดิมและสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ  

• เอเปคมีทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของ และถูกเวยีนภายในกรมทกุป 
แตไมเคยมีหนวยงานใดเสนอโครงการเพื่อขอการสนับสนุนดังกลาว 
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ความรวมมือในกรอบอาเซียน (ASEAN) 

ขอมูลท่ัวไป 

• กอต้ังเมื่อป 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 (ค.ศ. 1989) โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟลิปปนส  สิงคโปร  และไทย 

• ปจจุบันมีสมาชกิ 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร ฟลิปปนส ไทย และเวียดนาม  

• “อาเซียน” เขาสูการเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปพ.ศ.2558 ประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก  
o ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC)  
o ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)  
o ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC)  

• สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ต้ังขี้นเมื่อพ.ศ.2519 ที่อินโดนีเซีย มีเลขาธิการเปนผูดำรงตำแหนงสูงสุดและหมุนเวียนประเทศตามตัวอกัษรทุก ๆ 5 ป 
เลขาธิการอาเซียนคนปจจุบัน คือ H.E. Dato Lim Jock Hoi (2561-2565) จากบรูไน 

• ประธานอาเซียน สมาชิกหมุนเวียนกันเปนประธานทกุปโดยเรียงตามตัวอกัษร ประธานอาเซียนปจจบุัน (2564) คือ บรูไน  
ความรวมมือดานสุขภาพ  

• กลไกการประชมุในกรอบอาเซียนดานสขุภาพ แบงเปน 3 ระดับ 
คือ 
o ASEAN Health Ministers’ Meeting (AHMM) –  

การประชุมระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข มีการ
ประชุมทุก ๆ 2 ป 

o Senior Officials’ Meeting on Health Development 
(SOMHD) – การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานการพัฒนา
สาธารณสุข มีการประชุมทุก ๆ 1 ป และมีประชุม SOMHD-
China และ SOMHD+3 (จีน เกาหลี ญ่ีปุน) ถูกจัดตอเน่ืองกับ
การประชุม SOMHD 

o ASEAN Health Cluster – การประชุมกลุมประเด็นสุขภาพท่ี
สำคัญ ซึ่งแบงเปน 4 กลุม คือ 
1. Promoting Healthy Lifestyle 
2. Responding to All Hazards and Emerging Threats 
3. Strengthening Health Systems and Access to Care 
4. Ensuring Food Safety 

มีการประชุมทุก ๆ 1 ป โดยหมุนเวียนเจาภาพทุก ๆ 2 ป (ไทย
เปนเจาภาพป 2563-2564) 

หมายเหตุ กอนการเขาสูประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2558) มีคณะทำงาน/ 
คณะผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ มากกวา 20 คณะ สงผลให SOMHD และ
เจาหนาท่ีสำนักเลขาธิการอาเซียนตองทำงานอยางหนัก จึงมีการเสนอให
ยุบคณะทำงานตาง ๆ เปลี่ยนเปนประเด็นสุขภาพ (Health Priorities) 
และจัดใหอยูในกลุมประเด็นสุขภาพ (Health Cluster) ท่ีสอดคลองกัน
แทน โดยการแพทยดั้งเดิม (Traditional Medicine) อยูในกลุมสุขภาพท่ี 
3 Strengthening Health Systems and Access to Care 

บทบาทของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
สามารถแบงไดเปน 2 ชวง คือ 

กอนการเขาสูประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2558) 

• เปนผูรเิริ่มใหเกิดความรวมมือดานการแพทยดั้งเดมิอยางเปน
รูปธรรม โดยจัดการประชุม ASEAN Conference on 
Traditional Medicine ครั้งแรกในป 2552 และสงผลใหเกิด 
ASEAN Task Force on Traditional Medicine (ATFTM) และ
แผนปฏิบัติงาน AFTFM ในเวลาตอมา 

• กิจกรรมท่ีไทยเปนประเทศนำคือ “สาธารณสขุมลูฐาน” โดยไดนำ
อาเซยีนศึกษาดูงานการใหบรกิารกลองยาสมนุไพร และทำหนังสอื 
Herbal Medicines Used in Primary Health Care in ASEAN   

• สงผูแทนและผูเช่ียวชาญเขารวมกิจกรรมท่ีประเทศสมาชิกเปน
เจาภาพอยาสม่ำเสมอ  

หลังเขาสูประชาคมอาเซียน (พ.ศ.2558) 

• เปนประเทศนำในกิจกรรมดานการแพทยดั้งเดิม ดังน้ี 
o การจัดนิทรรศการนวัตกรรม ASEAN-China ในงานมหกรรม

สมุนไพรครั้งท่ี 15 (สำเร็จแลว) 
o การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซยีนเพ่ือพัฒนาความรูดานการ

ควบคมุคณุภาพผลติภณัฑการแพทยดั้งเดิม โดยวิทยากรจากจีน 
ฮองกง ญี่ปุน (สำเร็จแลว) 

o การจัดทำเอกสาร Practice Guidelines on T&CM in 
ASEAN (ยังไมสำเร็จ) 

o การจัดทำ Draft Joint Report on the Situational Analyses of 
ASEAN Primary Health Care and T&CM Capacities & Draft ASEAN 
Recommendation on Quality (กำลังแกไขและเสนอ SOMHD 
พิจารณา) 

• สงผูแทนและผูเช่ียวชาญเขารวมกิจกรรมท่ีประเทศสมาชิกเปน
เจาภาพอยาสม่ำเสมอ 

ผูประสานงานดานการแพทยดั้งเดิมและหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

• พ.ศ. 2552-2559: ผอ.สพท. (นพ.ปราโมทย เสถียรัตน) และผอ.สรป. (ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ) 

• พ.ศ. 2560-2563: ผอ.สพท. (นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท) ผอ.กวผ. (ดร.อัญชลี จฑูะพุทธิ) และกลุมงานรป. (นส.เบญจมา บุญเติม) 

• พ.ศ. 2564: ผอ.สพท. ผอ.กวผ. และหัวหนารป. กวผ. 
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