
รายงานการประชุมปรึกษาหารือแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และการเข้าร่วมการจัดตั้งองค์กรระดับโลกด้านการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

(COVID-19) ด้วยการแพทย์ดั้งเดิม (The Global Alliance on Preventing and Treating COVID-19 
with Traditional Medicine (TM)) 

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ช้ัน 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.ดร.รัชนี  จันทร์เกษ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
2. นางบุญใจ ลิ่มศิลา  ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย – จีน 
3. นพ.มนตรี นาคะเกศ  หัวหน้าศูนย์การแพทย์ทางเลือก กองการแพทย์ทางเลือก 
4. นางศรีจรรยา โชตึก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองวิชาการและแผนงาน 
5. ดร.ดวงแก้ว ปัญญาภู  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้  กองวิชาการและแผนงาน 
6. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  กองวิชาการและแผนงาน 
7. นางลักขณา อังอธิภัทร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สถาบันการแพทย์ไทย – จีน 
8. นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง นักวิเทศสัมพันธ์  สถาบันการแพทย์ไทย – จีน 
9. นางสาวภัทร วาศนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา

การแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
10. นางสาวมณียา ปานนพพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
11. ภญ.นิตาภา อินชัย เภสัชกรปฏิบัติการ  สำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
12. นายปิยทัศน์ ใจเย็น แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
13 นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  กองวิชาการและแผนงาน 
14. นางสาวเย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  กองวิชาการและแผนงาน  
15. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  
16. นางสาวนพรัตน์ ปู่หมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองวิชาการและแผนงาน 
 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ) 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  



 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 

ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
1. เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ผอ.กวผ.ประธานที่ประชุมขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
ภายใต้แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปี 
พ.ศ.2564 ดำเนินการวางแผนการใช้งบประมาณ โดยคำนึงถึง
ประสิทธิภาพและความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดของกรมฯ 

- กวผ.ได้จัดทำร่างเอกสารเเนวปฏิบัติการจัดการทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นแล้ว 
หากไม่มีข้อแก้ไข จะนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์
มาตรการของประเทศไทยในต่างชาติได้รับรู้ต่อไป 

 
- ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

 
 

- หน.วค.กวผ. ชี้แจงว่ามีบางหน่วยงานให้ความเห็น
เพ่ิมเติมต่อร่างเอกสารฯ และกำลังปรับแก้ไขเนื้อหาเพ่ิมเติม 

- ผอ.กวผ.เห็นว่าร่างเอกสารฯ ควรมีข้อมูลแนว
ทางการป้องกัน/การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผน
ไทยที่ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุข  

- ผอ.สพจ. ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
เอกสารของจีนและอินเดีย และแนะนำว่าของไทยควรเน้น
การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 อาทิ ยาสมุนไพรและท่ากายบริหารสำหรับการป้องกัน
โรค  

- ผอ.กวผ.มอบ วค.แก้ไขร่างเอกสารฯ ตาม
ข้อเสนอแนะ และปรึกษาดร.อัญชลี และนำเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาก่อนแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
3. เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
   3.1 การเข้าร่วมการจัดตั้งองค์กรระดับโลกด้านการป้องกันและ
รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการแพทย์
ดั้งเดิม (The Global Alliance on Preventing and Treating 
COVID-19 with Traditional Medicine (TM)) 

- ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศในการ
ป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อร้ายแรงด้วยการแพทย์ดั้งเดิม (The 
International Alliance of Prevention and Treatment of 
Severe Infectious Disease with Traditional Medicine) เพื่อให้
ขอบเขตความร่วมมือกว้างขึ้น 

- กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการก่อตั้ง  the China 
Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS) ครบรอบ 65 
ปี 

 
ที่ประชุมมีความเห็นและมติ ดังนี้ 

- เห็นชอบการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรดังกล่าว
เนื ่องจากเป็นประโยชน์ต่อกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก แต่ควรจัดลำดับความสำคัญและชั้น
ความลับของเนื้อหา/ผลงานวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล 

- ควรมอบสวจ.เป็น Focal Point ในการประสานงาน
เครือข่ายวิจัยภายนอกกรม หากมีการทำวิจัยหรือกิจกรรม
ร่วมกัน 

- เห็นชอบเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 21-22 ธ.ค.63 โดย
มอบรป. กวผ. ดำเนินการจัดการประชุมและแจ้งเวียน
ผู้สนใจเข้าร่วม 



ระเบียบวาระ/เรื่อง สรุปสาระสำคัญ/มติ 
- พันธกิจของความร่วมมือครั ้งนี้  ค ือ 1) ว ิจ ัยร ่วมกัน 2) จัด

ประชุมสัมมนาทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ และ 3) แลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านงานวิจัยด้านการป้องกันและรักษาโรคติดต่อด้วยการแพทย์
ดั้งเดิม โดยเฉพาะโรคโควิด-19  

- อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเห็นชอบ
หลักการในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้บันทึกวิดีโอกล่าว 
Speech ในพิธีเปิดวันที่ 21 ธ.ค.63 

- วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 จะมีพิธีสถาปนาเครือข่ายพันธมิตร
และการประชุมวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์  
 
 
 
 
 
    3.2 แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1.6 
ล้านบาท ดังนี้ 

1) โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์พ้ืนบ้านในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 10 ณ สปป.ลาว จำนวน 
197,300 บาท 

2) โครงการความร ่วมมือด ้านการแพทย์ด ั ้งเด ิมในกรอบ 
BIMSTEC ครั้งที่ 4 ณ ศรีลังกา จำนวน 322,700 บาท 

3) โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในกรอบ ASEAN 
จำนวน 722,700 บาท 

• ประชุม SOMHD ณ อินโดนีเซีย  
• ประชุม ASEAN Conference on TM ณ กัมพูชา  

4) โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างไทยและ
อินโดนีเซีย จำนวน 321,000 บาท 

- ผอ.สพจ. เห็นว่าพันธกิจในหนังสือเชิญที่ได้รับมาใน
ครั้งแรกซึ่งมี 5 ข้อ มีบางประเด็นที่น่าเป็นห่วง ควรขอ
ความชัดเจนจากทางจีน จึงขอให้รป.สอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมจากจีนดังนี้ 

o พันธก ิจของการเข ้าร ่วมเป ็น เคร ือข ่าย
พันธมิตรฯ ให้อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลใด หากเป็น
ประเด็นใน 3 ข้อที่รป.ได้รับแจ้งในการประชุมนี้ 
ทางกรมยินดีเข้าร่วม แต่หากอ้างอิงตามหนังสือ
เชิญในครั้งแรก อาจขอไม่เข้าร่วมในบางประเด็น
ได้หรือไม ่
o ถ้ากรมเข้าร ่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรฯ 
จะต้องดำเนินการจัดทำหนังสือ/เอกสารยืนยัน
อย่างเป็นทางการหรือไม่ 

 
ที่ประชุมมีความเห็นและมติ ดังนี้ 

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา 2019 ทำให้กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมี
แนวโน้มไม่สามารถดำเนินการได้ บางกิจกรรม ประเทศ
เจ้าภาพอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ หรือ เลื่อนการประชุมออกไป จนกว่าสถานการ์การ
แพร่ระบาดของโรคจะดีขึ้น 

- หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม ่สามารถ
ควบคุมได้ ยศ.กวผ. จะดำเนินการวางแผนการปรับการใช้
จ ่ายงบประมาณก ่อนส ิ ้นป ี  เพ ื ่อนำงบประมาณไปใช้
ดำเนินการกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  

- ขอให้หน่วยงานที่ไม่ได้การจัดสรรงบประมาณ ถ้ามี
ภารกิจจำเป็นต้องเดินทางไปราชการต่างประเทศ สามารถ
แจ ้งความประสงค ์ได ้ที่ รป.และยศ.กวผ.  เพ ื ่อจ ัดสรร
งบประมาณต่อไป 

เลิกประชุม 16.30 น. 
นางสาวภัทร วาศนา      ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี      ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวเบญจมา บุญเติม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 



แผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564



ค าของบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ปี 64 (ขาขึ้น) 2.61 ลบ.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้กระบวนการ
แปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย-จีน 

⚫ประชุม WIPO ICG  - สวิส

⚫ประชุม คกก. จัดท ามาตรฐานการแปรรูปสมุนไพร
ไทย-จีน - จีน

โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์พื้นบ้านในกลุม่
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

โครงการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรในระดับสากล

⚫ประชุมลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ 10 - สปป.ลาว



ค าของบประมาณ งบรายจ่ายอื่น ปี 64 (ขาขึ้น)
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดมิระหว่าง
ไทยกับอินโดนีเซีย

โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดมิในกรอบ 
BIMSTEC

โครงการความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดมิในกรอบ
ASEAN

⚫ ประชุม SOMHD - อินโดนีเซีย
⚫ ประชุม ASEAN Conference on TM - กัมพูชา
⚫ ประชุม China-ASEAN Summit - จีน

⚫ประชุม BTFTM ครั้งที่ 4  – ศรีลังกา

⚫ประชุมความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่าง
ไทยกับอินโดนีเซีย - อินโดนีเซีย

⚫ ประชุมหารือการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตยาสมุนไพร-จีน - จีน

⚫ ประชุม การประชุม 2021 Traditional Medicine 
International Cooperation Forum - จีน (มาเก๊า)



งบรายจ่ายอื่น ปี 64 (ขาลง) 1.6 ลบ.
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

01 02 03 04

❖ ประชุมลุ่มน้ าโขง คร้ังที่ 10
- สปป.ลาว

โครงการความร่วมมือด้าน
การแพทย์พื้นบ้านในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

❖ ประชุม BTFTM 
คร้ังที่ 4  – ศรีลังกา

โครงการความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ดั้งเดิม
ในกรอบ BIMSTEC

❖ ประชุม SOMHD อินโดนีเซีย
❖ ประชุม ASEAN Conference 

on TM กัมพูชา

โครงการความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ดั้งเดิม
ในกรอบ ASEAN

❖ ประชุมความร่วมมือด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมระหว่าง
ไทยกับอินโดนีเซีย 

โครงการความร่วมมือด้าน
การแพทย์ดั้งเดิมระหว่าง
ไทยกับอินโดนีเซีย

197,300 บาท 772,700 บาท 321,000 บาท322,700 บาท



the Ceremony of the International Alliance 

of Prevention and Treatment of Severe 

Infectious Disease with Traditional 

Medicine and Academic Seminar

December 21-22, 2020

(เป็นหนึ่งในกิจกรรม the “65 Anniversary of the Founding 
of the China Academy of Chinese Medical Sciences”)



2. Holding international academic seminars regularly to build 

a high-level exchange platform

1. Organizing transnational and multi-disciplinary scientific 

research collaboration to jointly conduct effective prescription 

discovery, action mechanism and clinical research

3. Sharing information of COVID-19 prevention and treatment 

with traditional medicine to build an online wisdom alliance.

Purpose and missions of the Alliance
The Alliance is committed to promoting international scientific research collaboration 

for the prevention and treatment of severe infectious disease with traditional medicine, and 

contributing to the building a community of common health for mankind.

The missions of the Alliance:



Secretariat : Supported by 

1. China Academy of Chinese Medical Sciences (CACMS)

2. World Federation of Chinese Medicine Societies (WFCMS)

3. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS)

4. China Association of Traditional Chinese Medicine (CATCM)

Committee of experts Responsibilities: 
Studying and judging the progress and development of the 

prevention and treatment of severe infectious disease with 

traditional medicine, and guiding the Alliance to carry out 

relevant scientific researches.

Organization



15:00-17:30 hrs. Dec 21, 2020

(I) Launching 

ceremony 

(15:00-15:50 hrs.)

(1) Introduction of the Alliance by China Academy of Chinese Medical Sciences (5 min)

(2) Video Display (5 min)

(3) Remarks by 

• WHO Representative

• DG of DTAM, Ministry of Public Health of Thailand

• Representative from Embassy of the Kingdom of Norway

• Ambassador of the Embassy of Luxembourg

• Philippine Institute of traditional and Alternative Health Care, Department of

Health

• Eurasia-Pacific Uninet

• Chinese People’sAssociation for Friendship with Foreign Countries

• China Association for Science and Technology

• Ministry of Science and Technology

• National Administration of Traditional Chinese Medicine

(4) Inaugural and Initiative launching of the International Alliance of Prevention and 

Treatment of Severe Infectious Diseases with Traditional Medicine

The tentative agenda 



15:50-17:30 hrs. Dec 21, 2020

(II) The Academic 

Seminar

(16:00-17:20 hrs.)

Keynote Speeches

(1) Advantage and function of TCM fighting against COVID-19

Academician Huang Luqi, President of China Academy of Chinese Medical 

Sciences

(2) How to Conduct Evidence-based Researches in the Context of Major 

Infectious Diseases 

Academician Gordon Guyatt, McMaster University

(3) Tan Yong (Pakistan) / Wang Jigang (London)

(4) Traditional Medicine and COVID-19 (planned)

Professor Rudolf Bauer, University of Graz

Academic 

seminar

Experience Sharing of Traditional Medicine Preventing and Treating Severe 

Infectious Diseases

08:00-16:00 hrs. Dec 22, 2020

The tentative agenda 



ข้อพิจารณา
• ความเห็นในการเข้ารว่มเป็น the International Alliance of Prevention 
and Treatment of Severe Infectious Disease with Traditional Medicine

• การบันทึกวีดีโอค ากล่าวของอธิบดี /ผู้ช่วยอธิบดี

• การเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2563




