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รายงานผลการเข้าร่วมประชุม 
The 3rd ASEAN Health Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System & Access to Care  

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

******************** 
คณะผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หัวหน้าคณะผู้แทนไทย) 
๒. ดร.ชะเอม พัชนี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๓. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน/ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทยจีน 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๔. นส.เบญจมา บุญเติม นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๕. นายโยธิน ถนอมวัฒน์ นักวิชาการวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
๖. นายวรวิช บุณยาทิษฐาน นักวิชาการวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ระหว่างวันที ่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
แหล่งงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน ไปต่างประเทศ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เฉพาะผู้แทน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลำดับที่ ๓ และ ๔) 
สถานที่ประชุม โรงแรมฟูราม่าริเวอร์ฟรอนท์ ประเทศสิงคโปร์                                                                                                                                                
วัตถุประสงค ์ 
๑. เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ที่ไทยรับเป็นประเทศเทศนำตามแผนปฏิบัติงานของ ASEAN 
Health Cluster 3 ระหว่างปีค.ศ.๒๐๑๖-๒๐๒๐ 
๒. เพ่ือหารือความร่วมมือที่เป็นไปได้กับภาคส่วนอื่น 
๓. เพื่อหารือความร่วมมือในอนาคต 
 
ผลการประชุม 
๑. การประชุม Pre-Meeting วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

• คณะผู้แทนไทย ได้รับเชิญจากเจ้าภาพ (สิงคโปร์) เข้าร่วมประชุม Pre-Meeting เนื่องจากสิงคโปร์
แล ะ ไท ย เป็ น  Chair และ  Vice Chair ของการป ระชุ ม  The 3rd ASEAN Health Cluster 3 
Meeting: Strengthening Health System & Access to Care จึงต้องเตรียมความพร้อมและทำ
ความเข้าใจพิธีการและวาระการประชุมดังกล่าวก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวาระการประชุมข้างต้น 

๒. การประชุม Working Dinner วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
• ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล และดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม Working Dinner 

กับผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน เพ่ือเตรียมความพร้อมและชี้แจงวาระ
การประชุม รวมทั้งประเด็นสำคัญในการประชุม The 3rd ASEAN Health Cluster 3 Meeting: 
Strengthening Health System & Access to Care  ซึ่งที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวาระ
การประชุมข้างต้น  
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๓. การประชุม The 3 rd ASEAN Health Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System & 
Access to Care ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

• Ms. Ngiam Siew Ying รองปลัด (ด้านนโยบาย) กระทรวงสาธารณสุข สิงคโปร์ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมประชุม และ Dr. Maria Theresa Vera ผู้อำนวยการระดับ ๔ กรมการแพทย์ ฟิลิปปินส์ได้
รายงานความสำเร็จในระยะเวลา ๒ ปี ที่ฟิลิปปินส์เป็นประธาน Cluster 3 ก่อนส่งมอบตำแหน่ง
ประธานให้กับสิงคโปร์ 

• Dr. Lyn James ผู้อำนวยการ (กองควบคุมโรคและระบาดวิทยา) กระทรวงสาธารณสุข ประเทศ
สิงคโปร์ เป็นประธาน (Chair) และดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เป็นรองประธาน (Vice Chair) การ
ประชุมนี้  

• มีประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ๘ ประเทศ คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม พร้อมด้วยสำนักเลขาธิการอาเซียน  

• ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รายงานผลกิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จไปแล้ว และความก้าวหน้ากิจกรรมที่
กำลังดำเนินการให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยผู้แทนประเทศไทยได้นำเสนอกิจกรรมที่ไทยรับเป็น
ประเทศนำ (lead country) ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

➢ Country assessment of Health Technology Assessment (HTA) Capacity Gaps 
➢ Capacity Building on Building based on Country Assessment  
➢ System of Health Accounts (SHA)  
➢ Development of measurement indicator for social health insurance agencies/ 

purchasing bodies 
➢ Baseline assessment on Vaccines 
➢ Regional strategy and action plan to assure vaccine security 
➢ Development of Communication and Coordination Action Plan (CCAP) 
➢ Strengthening Quality of T&CM Health Care 
➢ Development of T&CM section in the ASEAN recommendation on Quality 

Healthcare 
• กิจกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศไทย ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รับ

เป็นประเทศนำ ได้แก่  
➢ Strengthening Quality of T&CM Health Care แบ่งเป็น ๓ กิจกรรม คือ 

▪ Development of T&CM practice guidelines in ASEAN (การพัฒนาแนวทางการ
ให้บริการการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริมในอาเซียน)  
ระยะเวลาดำเนินการ: พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

▪ ASEAN Workshop to develop the knowledge on the principle of TCM and 
QC of herbal medicine and Training on Standardization and QC of TCM 
products (การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความรู้การแพทย์แผนจีนและการ
ควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร และการฝึกอบรมการจัดทำมาตรฐานและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนจีน)  
ระยะเวลาดำเนินการ: พ.ศ.๒๕๖๒ 
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▪ Exhibition of ASEAN-China Innovation in TM and Herbal Products 
(นิทรรศการแสดงนวัตกรรมด้านการแพทย์ดั้งเดิมและสมุนไพรในอาเซียน-จีน)  
ระยะเวลาดำเนินการ: ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

หมายเหตุ ไทยแจ้งที่ประชุมว่ากิจกรรม Development of T&CM practice guidelines in 
ASEAN และ ASEAN Workshop to develop the knowledge on the principle of TCM and QC of 
herbal medicine and Training on Standardization and QC of TCM products อยู่ในขั้นตอนแก้ไข 
Proposal เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund โดยจะแก้ไขและส่งให้สำนัก
เลขาธิการอาเซียนภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 

➢ Development of T&CM section in the ASEAN recommendation on Quality 
Healthcare  

 ระยะเวลาดำเนินการ: พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 
▪ ไทยแจ้งที่ประชุมว่าได้แจ้งเวียนตาราง Baseline Information on T&CM ให้ประเทศ

สมาชิกพิจารณา และกรอกข้อมูลแล้ว โดยจะติดตามความก้าวหน้า และรวบรวมข้อมูล
ต่อไป 

▪ ไทยแจ้ งที่ ป ระชุ ม ว่ าประเทศสมาชิ กอาเซี ยน เคยมาร่วมประชุ ม เพ่ื อจั ดท ำ 
Recommendation on T&CM แล้วที่ประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งเห็นว่าสามารถ
น ำ  Recommendation นั้ น ม า ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ท ำ  ASEAN 
Recommendation ในครั้งนี้ได ้

▪ มาเลเซียรับวิเคราะห์สถานการณ์การแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม จากข้อมูลที่ไทย
รวบรวม เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง Recommendations ต่อไป 

▪ สำนักเลขาธิการอาเซียนขอให้ไทยเวียน Concept Paper ให้ประเทศสมาชิกพิจารณา 
ตามแผนปฏิบัติของอาเซียน เนื่องจากกิจกรรมนี้ยังไม่มี Concept Paper 

• ในการประชุมครั้ งนี้  มีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่ เป็น Focal Point ด้าน Traditional 
Medicine จำนวน ๕ ประเทศ คือ กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย *ฟิลิปปินส์ (*ไม่ได้เป็น Focal 
Point โดยตรงแต่รับเรื่องด้าน Traditional Medicine จากผู้เกี่ยวข้อง) โดยทั้ง ๕ ประเทศ เห็นชอบ
ให้กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การประชุม การแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ  Traditional 
Medicine อยู่ภายใต้หัวข้อ “ASEAN Traditional Medicine Dialogue” ในแผนปฏิบัติงานอาเซียน
ของ ASEAN Health Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System & Access to Care 
ระหว่างปีค.ศ.๒๐๒๑-๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) 

• กัมพูชารับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ASEAN Conference on Traditional Medicine ในปี  พ.ศ.
๒๕๖๔ (ค.ศ.๒๐๒๑) โดยมาเลเซียรับเขียน concept paper และสำนักเลขาธิการอาเซียนรับหาทุน
สนับสนุน 

• มาเลเซียจะจัดประชุม INTRACOM ครั้งที่  ๙ (International Conference on T&CM) ในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ และถือโอกาสเชิญประเทศสมาชิกอาเซียนหารือเรื่องแผนงานของความร่วมมือด้าน 
Traditional Medicine ระหว่างปี ค.ศ.๒๐๒๑-๒๐๒๕ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
อาเซียนของ ASEAN Health Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System & Access to 
Care ระหว่างปีค.ศ.๒๐๒๑-๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) 
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• ฟิลิปปินส์รับ เขียนบทความเรื่อง Best Practice for T&CM เพ่ือตี พิมพ์ในวารสาร E-Health 
Bulletin ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และไทยรับเขียนบทความเรื่องผลการจัดกิจกรรม Exhibition 
of ASEAN-China Innovation in TM and Herbal Products ในวารสารฉบับเดือนเดียวกัน ทั้งนี้ 
สำนักเลขาธิการอาเซียนขอให้ประเทศที่ประสงค์จะตีพิมพ์บทความใน E-Health Bulletin ส่งเนื้อหา
บทความให้สำนักเลขาธิการอาเซียนพิจารณาอย่างน้อย ๒ เดือน ก่อนตีพิมพ์ 

• สิงคโปร์แจ้งว่าการประชุม ASEAN Health Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System 
& Access to Care ครั้งต่อไป มีกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒                                                                                                                                                                      

ข้อเสนอแนะ (ต่อกรมการแพทย์แผนไทยฯ) ในการดำเนินการต่อไป 
๑) ควรสนับสนุนข้อมูลวิชาการและงบประมาณในการจัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานอาเซียน Health 

Cluster 3 Meeting: Strengthening Health System & Access to Care  ระหว่างปีค.ศ.๒๐๑๖-
๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรม ควรพิจารณากิจกรรมทีส่นใจจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน และ
รับเป็นประเทศนำระหว่างปี ค.ศ.๒๐๒๑-๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) เพ่ือนำเสนอในการประชุม Side 
Meeting ของกลุ่มความร่วมมือด้าน Traditional Medicine ที่จะจัดในประเทศมาเลเซียเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติงานอาเซียนระหว่างปี ค.ศ.๒๐๒๑-๒๐๒๕ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๘) ซึ่งคาด
ว่าจะจัดในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธาน Cluster 3 ในปพี.ศ.๒๕๖๓ หรือในการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓) ควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในกรม เมื่อไทยเป็นประธาน  ASEAN Health Cluster 3 ในปี
พ.ศ.๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 

 
 

******************************************** 
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 


