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บทบาทของคณะทำงานอาเซียนด้านการแพทย์ดั้งเดิม  
(ASEAN Task Force on Traditional Medicine: ATFTM) ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 

สำนักงานวชิาการแพทย์ด้ังเดิมระหว่างประเทศ 
 

กิจกรรมของ ATFTM ที่อยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 
แม้ว่าแผนงานด้านการแพทย์ดั้งเดิมของคณะทำงาน ATFTM จะเสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๘ แต่ยังมีหลาย

กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องและทำให้ ATFTM ยังคงมีบทบาทอยู่ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๕๖๐) ดังนี้ 

๑. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทำหนังสือ Traditional Medicine Self Care in ASEAN ครั้งที่ ๒ ซึ่ง
ไทยเป็นประเทศเจ้าภาพ คาดว่าจะจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ และดำเนินการแก้ไขต้นฉบับต่อจนไป 
จนตีพิมพ์หนังสือในปี ๒๕๖๐ 

๒. การแปลหนังสือ Herbal Medicines Used in Primary Health Care in ASEAN เป็นภาษาประจำ
ชาติของแต่ละประเทศ ไทยในฐานะประเทศนำ ได้แปลและตีพิมพ์หนังสือในชื่อ “ยาสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน
ในอาเซียน” เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และมาเลเซียและฟิลิปปินส์ ได้แจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนการแปล คาดว่าจะได้
ตีพิมพ์ได้ปี ๒๕๕๙  

๓. การประชุม  ATFTM ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของ ATFTM เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและติดตาม
การดำเนินการตาม work plan และการประชุม ASEAN Conference on Traditional Medicine ซึ่ งจัด
ต่อเนื่องกัน โดยการประชุม ATFTM ครั้งที่ ๗ จะจัดที่ฟิลิปปินส์ ในปี ๒๕๕๙ (ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กันยายน 
๒๕๕๙ หรือ ๑๗-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)  

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ครั้งที่ ๔ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขอาเซียน 
ภายหลังปี ๒๕๕๘ ที่จะไม่ให้มี working group/task force/network อีกต่อไปหลังระยะเปลี่ยนผ่าน ทำให้ 
ATFTM ต้องพิจารณาทิศทางความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในอนาคต รวมถึงการจัดประชุม ATFTM อีกครั้ง 
เนื่องจากเดิมที ATFTM ได้มีมติให้สิงคโปร์ กัมพูชาและบรูไน เป็นประเทศเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่ ๘ (๒๕๖๐),  
ครั้งที่ ๙ (๒๕๖๑) และครั้งที ่๑๐ (๒๕๖๒) ตามลำดับ 

๔. การจัดทำองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรและการแพทย์ดั้งเดิมในอาเซียน ซึ่งมาเลเซียเป็นประเทศนำ โดย
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องจัดทำเนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนด เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซด์ www.globinmed.com 
ของมาเลเซีย คาดว่าจะได้รับข้อมูลครบถ้วนในปี ๒๕๕๙ 

๕. การจัดทำหนังสือ Guideline on Medicinal Plant Garden in ASEAN Countries ซึ่งอินโดนีเซีย
เป็นประเทศนำ ขณะนี้การจัดทำเนื้อหาอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย คาดว่าจะเวียนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนตรวจและ
ให้การรับรองภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และตีพิมพ์ในปี ๒๕๕๙ 

๖. การจัดทำหนังสือ the common guideline for training needs and education on traditional 
medicine in ASEAN ซึ่งมาเลเซียและเมียนมาเป็นประเทศนำ กิจกรรมนี้อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์เพ่ือหา 

training needs และหลักสูตรที่เหมาะสม เพ่ือนำไปพัฒนาเนื้อหาของหนังสือต่อไป  
๗ . การประชุ ม  workshop for AMS’ core research writers on IMEvidence ซึ่ งมาเล เซี ย เป็ น

ประเทศเจ้าภาพ จะจัดในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๙  
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แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และร่างกิจกรรมของ ATFTM ระหว่างปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
ในการประชุม ATFTM ครั้งที่ ๖ ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๐ กันยายนที่ผ่านมา คณะทำงาน 

ATFTM ได้มีมติเห็นชอบกับร่างกิจกรรมของ ATFTM ระหว่างปีพ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ดังตารางต่อไปนี้  
 

No. ATFTM Regional Strategy Post-2015 Tentative Regional Activities for 2016-2020  
based on 6th ATFTM 

1. Develop policies and regulations that 
encompass T&CM practice and training, 
and strengthening existing policies, where 
appropriate: 
 

a. Develop knowledge management 
through research and innovation; 

b. Developing human resources in 
practice and research on T&CM. 

 
Target by 2020: 
Guidelines/Policies/Regulations/Legislati
ons to govern T&CM practice and 
training. 
 

1. rapid assessment of T&CM in ASEAN (ie. 
Include assessment of gaps, needs, 
situation, etc amongst AMS)  

2. building capacity of AMS in policy 
development on T&CM as appropriate 

3. develop recommendations on T&CM for 
policy recommendations 

4. develop research priorities on T&CM such 
as clinical practice of T&CM in ASEAN 

5. explore other common research 
methodology and approach appropriate to 
ASEAN  

6. conduct of appropriate human resource 
capacity building based on results of gaps 
or needs assessment 

7. continue the appropriate education, 
information sharing with other relevant 
stakeholders 

8. develop minimum standard of training 
curriculum 

2. Facilitate the accessibility of affordable 
T&CM services and products with the aim 
of achieving universal health coverage: 
 

a. Conserve and enhance availability 
of natural resources for the 
practice of T&CM; 

b. Promote cross-border exchange of 
T&CM information and practices; 

1. continue dissemination of publications on 
T&CM and promotion of T&CM through 
other media platforms for advocacy for 
consumer participation and empowerment 

2. develop appropriate publications to 
educate consumers and other healthcare 
personnel on T&CM 

3. integration of T&CM in the health system 
through the conduct of research 
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No. ATFTM Regional Strategy Post-2015 Tentative Regional Activities for 2016-2020  
based on 6th ATFTM 

c. Educate consumers and other 
healthcare personnel on T&CM. 

 
Target by 2020: Options for T&CM 
services in public health care facilities 
as a complement to mainstream 
medical practice and trained personnel 
including researchers to develop 
evidence-based T&CM. 
 

4. advocate for T&CM curriculum integration 
in the education process  

5. engagement or coordination with other 
relevant stakeholders on the concern of 
conservation of natural resources for the 
practice of T&CM or concerns on the value 
chain related to T&CM 

6. pursue community engagement in 
promoting, sustaining, and conserving 
T&CM-relevant concerns 

 


