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พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

“ ใส่ ใจสุขภาพ 
ด้วยแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย 

ภูมิปัญญาชาติ ”
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ตลอดการรกัษาการในฐานะนายกสภาการแพทย์
แผนไทย ตนได้ด�าเนินงานเชิงสัญลักษณ์เพ่ือสร้าง
กระบอกเสยีงส�าคญัว่า การน�าภมูปัิญญาการแพทย์
แผนไทยมาใช้ คือ การพ่ึงพาตนเองและเป็นความ
มัน่คงทางยา ซึง่แพทย์แผนไทยนัน้ คอื แพทย์ทางหลกั 
ไม่ใช่ แพทย์ทางเลือก ฉะน้ันการน�ามาต่อยอด           
หรือปรับใช้เพ่ือให้ประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์       
โควิด-19 ระลอกใหม่นี้ ทางสภาการแพทย์แผนไทย 
พร้อมสนับสนุนในทุกมิติ

โดยล่าสดุได้มกีารจดหมายเปิดผนกึถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีใจความส�าคัญว่า รัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบันมาตรา 55 เขียนไว้ว่า “รัฐต้องด�าเนินการให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
เก่ียวกับการส่งเสรมิสขุภาพและการป้องกันโรค และ
ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มกีารพัฒนาภมูปัิญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สงูสดุ” หมายความว่า 

“ส�าหรบัสภาการแพทย์แผนไทย เรามงีานหลกั คอื 
ผลิตในแง่ของการส่งเสริมการศึกษา พัฒนา และ
วิจัยการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รวมถึง
จัดสอบ เพื่อออกใบประกอบวิชาชีพ ในมิติของ          
งานรอง คือ ก�ากับ ดูแล และก�าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
รวมท้ังโฟกัสในเรือ่ง การคุม้ครองผูบ้รโิภค” พลเรอืเอก
ชาญชยั เจรญิสวุรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย 
เผยถึงบทบาทหน้าที่ของ สภาการแพทย์แผนไทย

พลเรอืเอกชาญชยั เล่าต่อไปว่า จากสถานการณ์
โควิด-19 ที่ผ่านมา ตนมองว่า เราเสียโอกาสใน       
มติขิองสมนุไพรไทย โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร แม้ยัง
ไม่มีการรองรับ เรื่องการรักษาผู้ป่วยได้ 100%               
แต่จากการทดลองน�าไปใช้ในบางส่วนส�าหรับผูป่้วย
โควิด-19 ในไทย ก็ได้รบัผลลพัธ์ทีดี่ ไม่มผีลข้างเคยีง
ที่รุนแรง และตนเชื่อม่ันว่า ฟ้าทะลายโจร รักษา          
ผู้ป่วยโควิ-19 รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อน�าไป            
ต่อยอดงานวิจัย

ใส่ใจสุขภาพ
ด้วยแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาติ

รัฐบาลมีหน้าที่ต้องท�าทุกทางส่งเสริมสมุนไพร              
ให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยคอืยาแผนไทย สมนุไพรไทยให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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เมื่อสอบถามต่อไปว่า ท�าไมฟ้าทะลายโจร และ
สมนุไพรอ่ืนๆ ถึงมคีวามส�าคญัต่อการรกัษาโควิด-19 
และโรคภยัชนิดอืน่ๆ พลเรือเอกชาญชยั ขยายความว่า
ทางองค์การอนามัยโลกระบุ หากประเทศใดมี         
แพทย์แผนหลักท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินและ                  
เคยรักษาประชากรภายในประเทศได้มาแล้วกว่า          
1 ศตวรรษ สามารถน�าเอายาหรือพืชสมุนไพร          
ทดลองในมนุษย์ได้ทันที 

แพทย์แผนไทยจริงๆ แล้วมีการปรับใช้จนเกิด
เป็นภูมิปัญญามาอย่างช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย     
โดยส่วนใหญ่ใช้สมุนไพรและสืบทอดต่อกันมา              
จากบรรพบุรุษ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย เริ่มมีการ
ปรากฏหลกัฐานเป็นกฎหมายคร้ังแรกในสมยัรชักาล
ที ่6 จากพระราชบญัญัติการแพทย์ พุทธศกัราช 2466 
มคี�าว่า “วิชชาชพี” ปรากฏในเน้ือความของกฎหมาย

ดังกล่าว ดังน้ันการแพทย์แผนไทยมีความส�าคัญ        
น่าเชือ่ถือ เพียงแค่ต่อจากนีต้้องน�ามาต่อยอดในเชงิ
วิจยัเพ่ือผลติเป็นสนิค้า เพ่ือสขุภาพและน่ีจะน�าไทย
สูก่ารเป็น อตุสาหกรรมสขุภาพทีย่ั่งยืนในระดบัสากล

“ส�าหรบัแผนการด�าเนนิงานของ สภาการแพทย์
แผนไทย จากน้ี ตนจะต่อยอดและน�าเอางานวิจัย
มายกระดับและเพ่ิมศักยภาพให้กับสมุนไพรไทย          
มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของการบริโภค                    
เพ่ือสุขภาพ รวมทั้งบริโภคเพ่ือรักษาโรคภัยต่างๆ           
ให้สังคมมีความเชื่อมั่น เพ่ือสร้างประโยชน์สูงสุด           
ให้กับประเทศชาติ รักษาการนายกสภาการแพทย์
แผนไทย กล่าวท้ิงท้าย พร้อมกับแนะน�าให้ประชาชน
คนไทย ได้น�าเอาแนวคิด “ใส่ใจสุขภาพ ด้วยแพทย์
แผนไทย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาชาติ” มาผนวก
ใช้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม 

จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าว น่าติดตามต่อไปว่า 
จากนี้ แพทย์แผนไทยที่ดูเหมือนว่า จะเป็นเพียง         
แค่ต�ารับยาเดิมๆ บนหิ้ง หากน�ามาปัดฝุ่นพัฒนา            
สร้างมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพผ่านการวิจัย              
ที่รองรับ จะสร้างความว้าวให้กับตลาดสุขภาพมาก
เพียงใด และคงไม่มีช่วงเวลาไหนเหมาะสมในการ
สร้างชื่อ ให้ท่ัวโลก รู้จักแพทย์แผนไทย ได้เท่ากับ 
ช่วงเวลาโควิด-19 นี้อีกแล้ว



ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 64 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ศบศ.ได้เห็นชอบรับ              
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่รับวัคซีนครบโดส ภายใต้โมเดล ภูเก็ต แซนด์บ็อกช์ 
เข้าไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64 นี้

โดยแผนท่ีจะด�าเนนิการน้ัน ถือได้ว่าเป็นแนวทาง
ที่น่าสนใจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นดังนี้ 
ล�าดับแรกเปิดรับเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีได้รับวัคซีน
ครบโดสตามเกณฑ์ของวัคซนีแต่ละชนดิ มรีะยะเวลา
การฉดีมากกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี และเป็นผูเ้ดนิทาง
จากกลุม่ประเทศต้นทางท่ีมคีวามเสีย่งต�า่-ปานกลาง 
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

ทัง้น้ี ผูท่ี้จะเดนิทางเข้ามานัน้ ต้องมเีอกสารรบัรอง
การฉีดวัคซีนจากประเทศต้นทาง โดยวัคซีนจะต้อง
ขึน้ทะเบยีนตามกฎหมายของประเทศไทย หรอืได้รบั
การรบัรองโดยองค์การอนามยัโลก (WHO) และจะต้อง
พ�านักในโรงแรมท่ีพักท่ีผ่านมาตรฐาน SHA+ หรือ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยส�าหรับ        
นักท่องเที่ยวเวลา 14 คืน และหลังการพ�านัก ตาม
ระยะเวลาท่ีก�าหนดสามารถเดนิทางไปยังจงัหวัดอืน่

ภเูกต็ แซนด์บอ็กซ์
โมเดลเปิดท่องเที่ยวรับต่างชาติ ฟ้าหลังฝนจากยุคโควิด-19
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ในประเทศไทยได้ ท่ีส�าคัญ ต้องรายงานตัวและรับ
การตรวจเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรค  
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในมิติของการเตรียมตัวจากภาคอุตสาหกรรม   
ท่องเทีย่วนัน้ ทางภูเก็ตได้ ด�าเนนิการ ปรบัปรงุภูมทิศัน์ 
อาทิ การน�าสายไฟฟ้าลงใต้ดนิในพ้ืนทีท่่องทีย่ว เช่น 
ย่านเมืองเก่า พร้อมกับดูแลรักษาความปลอดภัย
บรเิวณพ้ืนท่ีท่องเทีย่ว อย่างเข้มข้น คาดว่าวนัที ่1 ก.ค.น้ี 
จะเป็นสญัญาณท่ีดีในการกระตุ้นภาคการท่องเท่ียวไทย
ให้กับมาคึกคักอีกคร้ัง หากโมเดลน้ีส�าเร็จคาดจะ
ต่อยอดไปยังกลุ่มจังหวัดต่างๆ 

ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ อีกก้าวท่ีส�าคัญ ของการ
เปลี่ยนแปลงรับยุคสมัย New Normal ท่ามกลาง
ความปลอดภัยแม้โควิด-19 จะยังอยู่กับเราก็ตาม
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วารสารวทิยาศาสตร์ช่ือดงัของโลก ‘nature’ ยกย่องนกัวทิย์ไทย พัฒนาวคัซนีโควดิ - 19 ด้วยเทคโนโลยแีละคุณภาพระดบัโลก 
เทียบชั้น Pfizer - Moderna เพื่อน�ามาให้คนไทยและประเทศเพื่อนบ้านได้ใช้ประเทศไทยในราคาที่ถูกกว่ามาก

ในการสร้างภมูคิุม้กัน โดยจะใช้บรษิทัในสหรฐัอเมรกิา
เป็นผู้ผลิตวัคซีนทดลองล็อตแรกนี้ และหลังจากนั้น
ในเดือนกันยายนก็จะเริ่มผลิตในประเทศไทยเอง   
โดยบริษัท BioNet-Asia 

การทดสอบความสามารถของวคัซนี ChulaCov19 
จะใช้ผลการทดสอบเทียบกับตัวอย่างเลือดจาก            
ผูท้ีฉ่ดีวคัซนี Pfizer ในต่างประเทศ และ AstraZeneca 
จากประเทศไทย หากผลการทดสอบพบว่าภูมคุ้ิมกัน
ของผู้ท่ีได้รับวัคซีน ChulaCov19 เทียบเท่าหรือ           
ดีกว่าภูมิคุ้มกันของผู้ที่ได้รับวัคซีน Pfizer และ         
AstraZeneca ก็น่าท่ีจะขออนุมัติเป็นการพิเศษ             
เพื่อให้วัคซีนถูกน�ามาใช้ในประเทศโดยเร่งด่วนได้ 

วัคซีน ChulaCov19 มีผลการทดสอบในห้อง
ปฏบิตักิารทีด่เีย่ียมมาตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว 

วัคซีนโควิด - 19

วัคซีน ChulaCov19 ที่พัฒนาขึ้นโดย ศ.นพ.      
เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถือเป็นหน่ึงในไม่ก่ีแห่งของโลกที่พัฒนาเองข้ึนมา
โดยใช้เทคโนโลยี mRNA เช่นเดียวกับ Pfizer              
และ Moderna และเป็นวัคซีนที่ต่อยอดข้ึนมาเพ่ือ
รบัมอืกับไวรสัโควิด - 19 สายพันธ์ุแอฟรกิา (B.1.351) 
และ สายพันธ์ุองักฤษ (B.1.1.7) รวมถึงยังอาจพัฒนา
ให้รับมือกับสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617) ได้อีกด้วย 

วัคซีน ChulaCov19 น้ีจะเริ่มทดสอบเฟสแรก        
ในมนุษย์ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยใช้อาสาสมัคร
จ�านวน 100 คน เพ่ือหาจ�านวนโดสท่ีเหมาะสม             

วคัซนี ChulaCov19 ฝีมือคนไทย
ใกล้ความจริง เริ่มทดลองกับคน มิ.ย.นี้

ด้วยศักยภาพและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย         
ชัน้น�าของอเมรกิาทีม่อียู่ แต่ก็ต้องประสบกับปัญหา
การสนับสนุนของรัฐบาลในเรื่องทุนวิจัยและการ        
ขออนุมตัใิห้สามารถทดลองในมนษุย์ได้ ซึง่ก็เพ่ิงได้รบั
การอนุมัติให้ทดสอบในมนุษย์ในเดือนมิถุนายนนี้ 

หากผลการทดสอบเป็นไปได้ด้วยดี ประเทศไทย
กจ็ะสามารถพฒันาขึน้มาเปน็แหลง่ผลิตวัคซีนชนดิ 
mRNA ที่ส�าคัญประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย และเป็น
ประเทศแรกในอาเซยีนทีส่ามารถพัฒนาวัคซนีชนิดนี้
ขึ้นมาเองได้





ถือเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดีในการน�าเอาเทคโนโลยีท่ี   
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ และไม่แปลกใจ
เลยว่าท�าไม สถาพร เอสเตท ได้รับรางวัล EIA        
Monitoring Awards การรายงานสภาพแวดล้อม
และจดัการสภาพแวดล้อมยอดเย่ียม จากส�านกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบันต่อเนื่องทุกปี เพ่ือ        
ตอบสนองความต้องการของทุกคน ในรูปแบบที่พัก
อาศัยที่มาพร้อมกับเทคโนโลยทีันสมัย (Innovation                 
Technology) ด้วยการออกแบบท่ีเป็นมิตรกับ                
สิ่งแวดล้อม (Green Design)

หากยังลงัเลอยู่ว่า โครงการบ้านไหน จะตอบโจทย์
คุณ สถาพร หนึ่งสถานท่ีอยู่อาศัยท่ีมาพร้อม               
ความร่วมสมยัและทันสมัยเพ่ือสงัคมและสิง่แวดล้อม
อย่างแท้จริง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยุคสมัยแห่งการอยู่อาศัย   
ยุคนี้ นอกจากความร่วมสมัย ความทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกับธรรมชาต ิคือหนึง่
โจทย์ทีส่�าคัญทีผู่อ้ยูอ่าศัยเลือกเป็นล�าดบัต้นๆ 
ในการตัดสินใจซื้อ

วันน้ี Green Living จะน�าพาทุกคนไปพบกับ       
หนึ่งโครงการจากทาง บริษัท สถาพร เอสเตท จ�ากัด 
(SATHAPORN ESTATE) โดยมีบิ๊กบอสอย่าง            
นายสนุทร สถาพร กรรมการผูจั้ดการ เล่าให้เราฟังว่า 
ส�าหรับสถาพร เอสเตท เราผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรพัย์
ภายใต้แนวคิด “For The Nature of Life” นั้น                
คือ ให้ความส�าคัญเรื่องการพัฒนาอย่างย่ังยืน            
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงาน

ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไร? “บริษัทฯ ร่วมมือกับ
ทมีนกัวิจยัอสิระ เปิดตวั Recycle Vending Machine 
เครือ่งรไีซเคิลขยะ ซึง่ถือเป็นนวัตกรรมล่าสดุท่ีคดิค้น
และพัฒนามาเพ่ือช่วย ลดขยะภายในโครงการทีพั่ก
อาศัย ลูกบ้านสามารถน�าเครดิตจากการรีไซเคิล        
ไปบริจาคการกุศล หรือใช้เป็นส่วนลดค่าส่วนกลาง          

อยู่อาศยัอย่างร่วมสมัย
ด้วยเทคโนโลยีเพื่อธรรมชาติ

ได้อกีด้วย โดยน�าร่องใช้งานท่ีโครงการคอนโดมเินียม
พร้อมอยู่ “เดอะ เชดด์ สาทร 1” (The SHADE                
Sathon 1)” นายสุนทร ขยายความได้อย่างน่าสนใจ 
พร้อมกับเล่าต่อไปว่า

นอกจากน้ีบริษัทฯยังได้น�าเอานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีระบบโซลาร์รูฟท็อปมาใช้ โดยน�าร่อง         
ติดตั้งแผงโซล่าร์ท่ีโครงการ “อิเธอร์นิตี้ ทาวน์                
พริมโรส วัชรพล” ที่จะช่วยประหยัดพลังงานในบ้าน
ได้มาถึง 20% และถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ        
การใช้พลังงานสะอาด ที่มีส่วนส�าคัญในการช่วย      
ลดภาวะโลกร้อน
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นายสุนทร สถาพร
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพร เอสเตท จ�ากัด
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