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วัตถุประสงคการประชุม 
เพ่ือติดตามความกาวหนาตามแผนงาน (work plan) ของคณะทํางาน the BIMSTEC Task Force on 
Traditional Medicine (BTFTM) และหารือความรวมมือท่ีเก่ียวของ 
 
ภูมิหลัง 
 สืบเนื่องจากการประชุม the Meeting of the BIMSTEC Network of National Centres of 
Coordination in Traditional Medicine (BNNCCTM) ครั้งท่ี ๓ ซ่ึงประเทศไทย โดยกรมการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาภาพ เม่ือเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ท่ีผานมา ท่ีประชุมมี
มติแตงตั้ง the BIMSTEC Task Force on Traditional Medicine (BTFTM) ข้ึน เพ่ือใหการดําเนินงานตาม
แผนงาน (work plan) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยแผนงานของ BTFTM ประกอบดวยกิจกรรมตาม ๔
ยุทธศาสตร  คือ ๑. ระบบการรักษาและบริการ (Practice and service system) ๒. ผูใหบริการ 
(Practitioners) ๓. ผลิตภัณฑ (Products) และ ๔. การคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญา
การแพทยดั้งเดิม (Protection of genetic resource and associated traditional medicine) และตอมา 
อินเดียไดเปนเจาภาพจัดการประชุม BTFTM ครั้งท่ี ๑ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เม่ือเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ โดยประเทศไทยไดสงผูแทนเขารวมประชุม และนําเสนอท่ีประชุมเรื่องแผนการจัดประชุม The 
BIMSTEC Conference on Protection of Traditional Knowledge and Genetic Resource ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามท่ีประเทศไทยเปนประเทศนําในกิจกรรมการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมท่ีเก่ียวของ
กับภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิม  
   
วาระการประชุมท่ีสําคัญและผลการประชุม 
พิธีเปดการประชุม 

• Dr. Myint Htwe รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาแหงสาธารณรัฐแหลงสหภาพเมียนมา 
ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการประชุม และกลาวถึงความสําคัญของการคุมครองทรัพยากร
พันธุกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิม และทรัพยสินทางปญญาดานการแพทยด้ังเดิม 



รวมถึงการทําวิจัยการแพทยดั้งเดิมในภูมิภาคบิมสเทค ท่ีทุกประเทศตองรวมมือกันสงเสริมและพัฒนา
ใหยาและผลิตภัณฑแผนด้ังเดิมเปนท่ียอมรับในระดับสากล  Dr. Myint Htwe กลาววาเมียนมาให
ความสําคัญเรื่องการวิจัยเปนอยางมาก โดยจัดลําดับใหการพัฒนาการทําวิจัยเปนภารกิจสําคัญใน
ลําดับตน ๆ ของประเทศ โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยดานการแพทยดั้งเดิม สงเสริม
วิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการแพทยแผนดั้งเดิมใหทํางานวิจัยเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลและความ
ปลอดภัยของยาและผลิตภัณฑแผนดั้งเดิม รวมถึงสนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
การแพทยดั้งเดิม   

• การประชุมครั้งนี้ ประกอบดวยผูแทนประเทศสมาชิกบิมสเทคท้ัง ๗ ประเทศ ผูแทนจากสํานัก
เลขาธิการบิมสเทค (BIMSTEC Secretariat) และผูเก่ียวของจากหนวยงานตางๆ ของเมียนมา 

การนําเสนอสถานการณการแพทยดั้งเดิมในหัวขอ “Development of Traditional Medicine” 

• ผูแทนประเทศสมาชิกบิมสเทคท้ัง ๗ ประเทศ ไดนําเสนอสถานการณการแพทยดั้งเดิมในหัวขอ 
“Development of Traditional Medicine” ประเทศละ ๑๕ นาที โดยดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ 
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน และผูอํานวยสถาบันการแพทยไทย-จีน ไดนําเสนอในสวนของ
ประเทศไทย 

การติดตามผลการดําเนินงานตามขอตกลงในการประชุม BTFTM ครั้งท่ี ๑ ณ ประเทศอินเดีย เม่ือเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ และการประชุม  The  BIMSTEC Conference on Protection of Traditional 
Knowledge and Genetic Resources ณ ประเทศไทย เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ 

• ท่ีประชุมติดตามความกาวหนาของบังคลาเทศในการจัดประชุม BNNCCTM ครั้งท่ี ๔ ซ่ึงผูแทนบังคลา
เทศ แจงวามีกําหนดจัดการประชุมระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒ 

• อินเดียในฐานะประเทศนําการจัดทํา BIMSTEC TM Portal ขอใหประเทศสมาชิกแจงชื่อ Focal 
Points ของประเทศสมาชิก ประเทศละ ๒ คน เพ่ือความสะดวกในการติดตอประสานงานของ
คณะทํางาน BTFTM  ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ และสงขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือใชใน BIMSTEC 
TM Portal ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 

• อินเดียขอใหประเทศสมาชิกแบงบันรูปแบบ Pharmacopoeia ของแตละประเทศเพ่ือใชในการ
พัฒนา BIMSTEC Pharmacopoeia ตอไป โดยอินเดียยินดีเวียนรูปแบบ  Pharmacopoeia ของ
อินเดียใหประเทศสมาชิกใชเปนตัวอยาง 

การคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิม ทรัพยสินทางปญญาดานการแพทยดั้งเดิม 
และแผนความรวมมือการพัฒนาการแพทยดั้งเดิม  

• สํานักเลขาธิการบิมสเทคขอใหแตละประเทศเสนอชื่อ Nodal Agency ซ่ึงเปนหนวยงานหลักของ
ประเทศท่ีดูแลเรื่องการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิม และรายชื่อ
ผูเชี่ยวชาญสําหรับ Nodal Group ของประเทศจํานวน ๔-๕ คน ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ 
ประเทศไทยเห็นควรเสนอชื่อกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยกองคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย (กคพ.) เปน Nodal Agency ของ
ประเทศไทย และขอใหกคพ. เสนอชื่อผูเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมตอไป 

• สํานักเลขาธิการบิมสเทคขอให Nodal Group ของแตละประเทศหารือกันภายใน และจัดทําขอมูล
สถานการณปจจุบันในการคุมครองทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิม ภายในเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ และสํานักเลขาธิการบิมสเทค จะเวียนรายงานสถานการณของทุกประเทศใหแก



ประเทศสมาชิกบิมสเทคตอไป ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ท้ังนี้ ท่ีประชุมใหบังคลาเทศเปน
เจาภาพจัดการประชุม Nodal Group ในป ๒๕๖๒ โดยผูแทนไทย เสนอใหจัดตอเนื่องกับการประชุม 
BNNCCTM ครั้งท่ี ๔ ท่ีบังคลาเทศจะเปนเจาภาพ เพ่ือความประหยัดและสะดวกในการเขารวม
ประชุม 

• อินเดียจะเปนเจาภาพจัดการฝกอบรม The Traditional Knowledge Digital Library (TKDL)  
๒ วัน โดยมีเปาหมายใหผูแทนจากประเทศสมาชิกบิมสเทค ประเทศละ ๒ คน (ควรเปนผูมีความรู
เรื่องการแพทยดั้งเดิม ๑ คน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ คน) เขารับการฝกอบรม เพ่ือเรียนรู
การวางระบบ TKDL เพ่ือใชในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาท่ีเก่ียวของกับการแพทยดั้งเดิมและ
ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศ ท้ังนี้ อินเดียจะสง concept paper ใหประเทศสมาชิกพิจารณากอน 
ซ่ึงอินเดียแจงวาจะรับผิดชอบเฉพาะคาใชจายในการฝกอบรม ไมรวมคาเครื่องบิน ท่ีพัก และอาหาร
ของผูเขารับการฝกอบรม 

การจัดลําดับหัวขอความสําคัญในการพัฒนาความรวมมือดานวิจัยและวิชาการ 

• ศรีลังกาไดติดตามความคืบหนาการจัดลําดับหัวขอความสําคัญในการพัฒนาความรวมมือดานวิจัยและ
วิชาการ ซ่ึงขณะนี้ไดรับความเห็นจากอินเดีย เมียนมา และไทยเทานั้น 

ความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรดานการแพทยดั้งเดิม 

• อินเดียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Harmonization of Curricula 
for Mutual Recognition of the Traditional Medicine Degree ซ่ึงเปนการหารือเรื่องหลักสูตร
การเรียนการสอนการแพทยดั้งเดิม ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ โดยอินเดียจะเวียน concept paper ให
ประเทศสมาชิกพิจารณาและขอความเห็นและขอมูลท่ีเก่ียวของภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

• อินเดียแจงวามีทุนการศึกษา AYUSH ของ Indian Council for Cultural Relations (ICCR) ซ่ึงมอบ
ใหแกนักศึกษาตางชาติ จํานวน ๑๐๔ ทุน จึงขอเชิญประเทศสมาชิกบิมสเทคประชาสัมพันธใหผูสนใจ
สมัครรับทุนการศึกษาดังกลาว 

ขอเสนอและแนวทางความรวมมือในอนาคต และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

• อินเดียแนะนําใหประเทศสมาชิกบิมสเทคใชระบบการจัดกลุมโรคระหวางประเทศ ฉบับท่ี ๑๑ (ICD-
11) สําหรับการแพทยดั้งเดิม เพ่ือชวยในการเก็บขอมูลผูปวย และทําใหท่ัวโลกเห็นศักยภาพของระบบ
การแพทยดั้งเดิมของประเทศสมาชิกบิมสเทค  

• อินเดียนําเสนอฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส National AYUSH Morbidity and Standardized 
Terminologies Electronic (NAMASTE) portal ซ่ึงจัดเก็บรหัสโรคและคําศัพทเฉพาะสําหรับระบบ
อายุรเวท สิทธา และยูนานิ (Ayurveda, Siddha and Unani: ASU)  โดยขอใหประเทศสมาชิกท่ีมี
ระบบ ASU ใหความเห็นตอรูปแบบของ NAMSTE เพ่ือปรับปรุงตอไป  

• ท่ีประชุมเสนอใหจัดตั้ง BIMSTEC Ayurveda and Traditional Medicine University (BATMU) 
ข้ึนในอนาคต เพ่ือเปนมหาวิทยาลัยตนแบบในภูมิภาค ในการชวยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนา
วิทยาลัยท่ีเปดสอนอายุรเวทและการแพทยด้ังเดิม โดยอินเดียจะเสนอรัฐบาลเพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังกลาว  

• เมียนมาเสนอโครงการการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ (Public-Private 
partnership: PPP) เปนตนแบบในการพัฒนาระบบการแพทยดั้งเดิม และโรงพยาบาลผสมผสานใน
อนาคต  



• ศรีลังกาเสนอใหจัดการประชุม BIMSTEC Conference on Traditional Medicine ทุก ๒ ป เพ่ือให
ประเทศสมาชิกไดนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมดังกลาว ซ่ึงท่ีประชุมขอใหศรีลังกา
พิจารณาเปนเจาภาพจัดการประชุมประเทศแรก 

• เนปาล รับเปนเจาภาพจัดการประชุม BTFTM ครั้งท่ี ๓ ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ท้ังนี้ การประชุม BTFTM เปนการประชุมประจําป เวียนกันเปนเจาภาพตามตัวอักษร ประเทศไทยจะ
เปนเจาภาพในการประชุม BTFTM ครั้งท่ี ๕ ในป ๒๕๖๔  

 
ขอเสนอแนะในการดําเนินการตอไป 

๑. ในการประชุม BTFTM ครั้งท่ี ๒ ประเทศไทยไดรับแจงจากประเทศสมาชิกบิมสเทค เรื่องแผนการ
ประชุมและกิจกรรมท่ีจะมีในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงกรมไมไดวางแผนการเขารวมกิจกรรมขางตนไว จึง
เห็นควรปรับแผนงบรายอ่ืน คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เพ่ือใหผูแทนไทยสามารถ
เขารวมประชุมและกิจกรรมท่ีเก่ียวของได  

๒. กรมควรมอบหมายบุคลากรท่ีเหมาะสมเพ่ือเขารวมการประชุมและหารือความรวมมือตามแผนงาน
ตอไป และบุคลากรท่ีเก่ียวของควรใหความรวมมือกับผูประสานงานใหขอมูลในการทํากิจกรรมขอตกลงภายใต
กรอบความรวมมือบิมสเทค 
 

******************************* 
กลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

กระทรวงสาธารณสุข 
 

  



ตารางแสดงแผนงานกิจกรรมตามขอตกลงในการประชุม BTFTM ครั้งท่ี ๒ ณ สาธารรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
 

No. กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. แจงชื่อ Focal Points ของประเทศสมาชิก ประเทศละ ๒ คน            
๒. สงขอมูลท่ีเก่ียวของสําหรับ BIMSTEC TM Portal            
๓. เสนอชื่อ Nodal Agency และรายชื่อผูเชี่ยวชาญสําหรับ Nodal Group ของประเทศ

จํานวน ๔-๕ คน (รายชื่อ ตําแหนง หนวยงาน เบอรติดตอและอีเมล) 
           

๔. Nodal Group ของประเทศ สงขอมูลสถานการณปจจุบันในการคุมครองทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิม 

           

๕. สํานักเลขาธิการบิมสเทคเวียนขอมูลสถานการณปจจุบันในการคุมครองทรัพยากร
พันธุกรรมและภูมิปญญาการแพทยดั้งเดิมใหประเทศสมาชิก 

           

๖. การประชุม BNNCCTM ครั้งท่ี ๔ และ Nodal Agency (Apex Group) ณ บังคลาเทศ             
๗. การฝกอบรม The Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) ณ อินเดีย 

(ยังไมแจงวัน แตอินเดียจะเวียน concept paper ภายในมี.ค.๖๒) 
           

๘. การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Harmonization of Curricula for Mutual 
Recognition of the Traditional Medicine Degree ณ อินเดีย 

           

๙. การประชุม BTFTM ครั้งท่ี ๓ ณ เนปาล            
  


