
สรุปผลการประชุม ATFTM Post-2015 Planning Meeting  
วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมตักสิลา สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

---------------------------------------------- 

๑. ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้
เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ATFTM Post-2015 Planning Meeting โดยมีดร.ภญ.
อัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของ
การประชุม และผู้ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  

๒. นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์การอนามัยโลก Dr Zhang Qi Coordinator, 
Traditional and Complementary Medicine, Department of Service Delivery and Safety, World 
Health Organization และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน Dr. Ferdinal Moreno Fernando, Assistant 
Director, The ASEAN Secretariat ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุม 

๓. การประชุม ATFTM Post-2015 Planning Meeting จัดขึ้น เพ่ือให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้หารือและ
จัดทำร่าง goal/target และ regional Strategy สำหรับสาขาการแพทย์ดั้งเดิม (Traditional Medicine) ซึ่งเป็น ๑ ใน 
๒๑ ประเด็นสุขภาพ (health priorities) ที่สำคัญ และภายหลังปีค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ.๒๕๕๙) จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 
Cluster ที่ชื่อว่า Strengthening health system and access to care  

๔. เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3th SOMHD Work Group 
Meeting on ASEAN Post-2015 Health Development Agenda ระหว่างวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม
เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพ่ือให้คณะทำงานจากประเทศสมาชิกอาเซียนในสาขาสาธารณสุขได้พิจารณา goal/target 
ของ health priorities สาขาต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาร่าง Working Mechanism ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การประชุม 
ATFTM Post-2015 Planning Meeting ในครั้งนี้จึงเป็นผลดีแก่สาขาการแพทย์ดั้งเดิม เพราะได้  goal/target และ 
regional Strategy จากผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

๕. ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุม โดยผู้แทนประเทศไทยในฐานะ
ประเทศเจ้าภาพ ได้รับเลือกให้เป็นประธานในที่ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสปป.ลาว ซึ่งเป็นประธานของคณะทำงาน 
ATFTM ณ ขณะนั้น 

๖. คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย  
๖.๑. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนา

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
๖.๒. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 
 
 

 
 



 ๗. ผลการประชุม มีดังนี้ 
๗.๑ เป้าหมาย (Goal) – การเข้าถึงบริการ T&CM ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุม 

ศึกษาวิจัย และบูรณาการการรักษา ผู้ให้บริการ และผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์เสริม (T&CM) เข้าสู่
ระบบสุขภาพ ตามความเหมาะสม  

๗.๒ ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
สนับสนุนให้ ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑) พัฒนานโยบายและกฎข้อบังคับให้ครอบคลุมการรักษาและการฝึกอบรมด้าน T&CM 

และสร้างความเข้มแข็งให้นโยบายที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ   
๒) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ T&CM ได้ในราคาไม่แพง 

เพ่ือให้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
๓) พัฒนาบุคลากรที่ให้บริการรักษาและทำวิจัยด้าน T&CM   
๔) อนุรักษ์และเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติสำหรับใช้ในการรักษาด้วย T&CM  
๕) สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรักษาด้วย T&CM ระหว่างประเทศ  
๖) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ผ่านการทำวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ  
๗) ให้ความรู้แก่ผู้บริโภค และบุคลากรสาธารณสุขด้าน T&CM  

๗.๓ เป้าหมาย (Target)  
ภายในปีค.ศ.๒๐๒๐ ประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งเป้าไว้ว่าจะมี 
๑) คู่มือ/นโยบาย/กฎข้อบังคับ/กฎหมาย เพ่ือใช้ควบคุมการรักษาและการฝึกอบรมด้าน 

T&CM 
๒) ทางเลือกสำหรับบริการ T&CM ในหน่วยงานสาธารณสุข เพ่ือเป็นส่วนเสริมให้แก่

การแพทย์กระแสหลัก 
๓) บุคลากร รวมถึงนักวิจัย ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบัน T&CM ที่ได้รับการรับรอง (ทั้ง

ภายในและนอกประเทศ) 
๔) ความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ตามความเหมาะสม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๕) กลไก เวที และลานแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรักษาอย่างเป็นทางการ เช่น ความริเริ่ม

เพ่ือการรวมตัวของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration: IAI) 
๖) งานศึกษาวิจัย หนังสืออ้างอิง และผลงานตีพิมพ์ผลการวิจัย โดยเฉพาะการทดลองทาง

คลินิกด้านการรักษาและผลิตภัณฑ์ T&CM ได้รับการสนับสนุนและมีมากข้ึน 
๗) ระบบการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพด้วย T&CM สำหรับผู้บริโภคและบุคลากร

สาธารณสุขได้รับการพัฒนา ผ่านการใช้สื่อต่าง ๆ 
๘. เรื่องอ่ืนๆ - ที่ประชุมเห็นว่าการแพทย์ดั้งเดิมเป็นความร่วมมือสาขาหนึ่งในกรอบความร่วมมือ ASEAN+3 

แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควร เนื่องจากขาดผู้ประสานงานของเกาหลี หากประเทศไทยมีโครงการเดินทางไปหารือ
และแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาของเกาหลี ขอให้ประเทศไทยเป็นผู้แทนของ ATFTM ใน
การเจรจาความร่วมมือดังกล่าว 

 
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เมษายน ๒๕๕๘ 



ASEAN Task Force on Traditional Medicine 
Post -2015 goal, strategy and target recommendation 

 
Goal 
Universal access to safe and effective T&CM by regulating, researching and integrating T&CM practices, 
practitioners and products into health systems, where appropriate 
 
Recommendation for Strategies 

All AMS are encouraged to: 
1. Develop policies and regulations that encompass T&CM practice and training, and 

strengthening existing policies, where appropriate;  
2. Facilitate the accessibility of affordable T&CM services and products with the aim 

of achieving universal health coverage; 
3. Developing human resources in practice and research on T&CM; 
4. Conserve and enhance availability of natural resources for the practice of T&CM; 
5. Promote cross-border exchange of T&CM information and practices; 
6. Develop knowledge management through research and innovation; 
7. Educate consumers and other healthcare personnel on T&CM. 

 
Recommendation for targets 

By 2020, all AMS should aim to have: 
1. Guidelines/Policies/Regulations/Legislations to govern T&CM practice and training. 
2. Options for T&CM services in public health care facilities as a complement to 

mainstream medical practice.  
3. Trained personnel, including researchers, from accredited T&CM institutions 

(domestic or overseas)  
4. Collaboration with other sectors as appropriate e.g. in the conservation of natural 

resources 
5. Official platforms, mechanisms and forums for exchange of information and 

practices e.g. Initiative for ASEAN Integration (IAI) 
6. Initiated and encouraged more studies, documentation and publication of 

research outcomes, particularly clinical trials on T&CM practices and products. 
7. Developed health education on T&CM for consumers and other healthcare 

personnel by using various media 
 


