
สรุปผลการประชุมหารือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับ  
National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - ๑๑.00 น.  
ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 4  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านระบบประชุมทางไกล 
**************************** 

ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย 
1. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
2. นางสาวเพชรรัตน์ พึ่งสำเภา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
3. นางสาวนภัทร์กมล ธนันพัฒนะโสภณ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันการแพทย์แผนไทย 
4. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
5. นายไพสิฐ ภัทรนาวิก   แพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
6. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
7. ภญ.ดวงแก้ว ปัญญาภ ู   เภสัชกรชำนาญการพิเศษ กองวิชาการและแผนงาน 
 

ผู้แทน National Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา 

8. Dr.Libin Jia    หัวหน้าโครงการจาก National Institute of Health  

1. ความเป็นมา 

ตามที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ รับเชิญเข้าร่วม
เป็น co-sponsor ในโครงการ Integrative Medicine (IM) and COVID-19 Care ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปค 
และเม่ือเดือนพฤษภาคม 2565 Dr.Libin Jia ผู้เขียนโครงการและผู้ประสานงานของ National Institute of Health 
(NIH) ไดแ้จ้งกลับมาว่าโครงการข้างต้นได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากเอเปคเรียบร้อยแล้ว โดยมี 2 กิจกรรม 
คือ (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ผสมผสานและการดูแลผู ้ป่วย COVID-19 (APEC Integrative 
Medicine (IM) and COVID-19 Care Workshop) (2) การจัดทำคู่มือและข้อเสนอแนะการใช้การแพทย์ผสมผสาน
และการดูแลผู้ป่วย COVID-19 (Recommendations and Guidelines on IM and COVID-19 care for all APEC 
economies) จึงขอนัดหมายประชุมหารือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านระบบประชุมทางไกล 
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เพ่ือรายงานความคืบหน้าและวางแผนการประชุมต่อไป 

2. จุดประสงค์ 
2.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการ Integrative Medicine (IM) and COVID-19 Care 
2.2 พิจารณาผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจที่เป็น co-sponsor กล่าวในพิธีเปิด APEC Integrative (IM) and 

COVID-19 Care Workshop  
  



3. สรุปผลการประชุม 
Dr.Libin Jia ผู้แทนจาก National Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา รายงานความก้าวหน้าของ

กิจกรรมภายใต้โครงการ Integrative Medicine and COVID-19 Care ซึ่งประเทศไทยรับเป็น co-sponsor ร่วมกับ
ไต้หวัน อินโดนีเซีย และอเมริกา ดังนี้ 

1) มีการเปลี ่ยนแปลงกำหนดการประชุม APEC Integrative (IM) and COVID-19 Care Workshop 
จากวันที่ 6-8 กันยายน 2565 เป็นวันที่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 10.00 น. (เวลาประเทศไทย) 
เนื ่องจากการประชุมตามกำหนดการเดิมใกล้กับการประชุม APEC Health Working Group และ High Level 
Meeting ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ   

2) การประชุมนี้มี 9 session โดยแต่ละ session จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และมี speaker 3 คน 
แต่ละคนใช้เวลาบรรยาย 15-20 นาที (รวมการตอบคำถาม) ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้
เสนอชื่อ Speaker จำนวน 2 คน (นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
และ นพ.จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย) และ Moderator จำนวน 1 คน (ดร.อัญชลี จูฑะ
พุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้านต่างประเทศ) นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก จะเสนอชื่อ speaker เพิ่มอีกหนึ่งคน เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย โดยจะรีบแจ้งชื่อให้ทาง 
NIH ทราบโดยเร็วที่สุด 

3) ขอให้ไทยในฐานะ co-sponsor เสนอชื่อผู้แทนกล่าว (5 นาที) ในพิธีเปิด APEC Integrative (IM) and 
COVID-19 Care Workshop ในวันที่ 21 กันยายน 2565 

4) ตามที่ไทยได้เสนอชื่อ expert เพื่อร่วมทำ Recommendations & Guidelines on IM and COVID-
19 Care แล้วนั้น ขอให้ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยสรุป Recommendations & Guidelines ของประเทศไทย ประมาณ 1-
2 หน้า เพื่อเป็นแนวทางในการยกร่าง Recommendations & Guidelines สำหรับเขตเศรษฐกิจต่อไป โดยขอให้ส่ง
ภายใน 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ Recommendations & Guidelines อาจครอบคลุมประเด็นเรื่อง การผสมผสาน
การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และ long COVID ความสำคัญในการป้องกัน
ไม่ให้ติดเชื้อ COVID-19 เครื่องมือ/กลไกแบบใหม่ที่ใช้ในการรับมือกับ COVID-19 เป็นต้น 

5) ขอให้ไทยพิจารณาความร่วมมือในอนาคตกับ APEC Economies  

4. แนวทางการดำเนินการตอ่ไป 
1) ควรเรียนเชิญอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวในพิธีเปิดกล่าว (5 นาที) ใน

พิธีเปิด APEC Integrative (IM) and COVID-19 Care Workshop ในวันที่ 21 กันยายน 2565 
2) ควรหารือกับ expert, speaker และ moderator รวมถึงผู ้เกี ่ยวข้อง เพื ่อร่วมการประชุม APEC 

Integrative (IM) and COVID-19 Care Workshop ในวันที ่ 21-23 กันยายน 2565 เวลา 07.00 - 10.00 น. 
(เวลาประเทศไทย) 

3) จัดทำส่งสรุป Recommendations & Guidelines จากประสบการณ์ของประเทศไทย เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการหารือใน APEC Integrative (IM) and COVID-19 Care Workshop โดยส่งภายใน 31 สิงหาคม 2565 

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

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 

5 สิงหาคม 2565 


