
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) 
 

**************************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
3. นางบุญใจ ลิ่มศิลา  ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย – จีน 
4. นางศริจรรยา โชตึก  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
5. นางลักขณา อังอธิภัทร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันการแพทย์ไทย – จีน 
6. นางสาวภัทร วาศนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
7.  นางสาวมณียา ปานนพพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
8. นายพรชัย สว่างวงศ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ  

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
9. นางสาวสุนิสา พรหมสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
10. นางสาวขวัญเรือน จันที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
11. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
12. นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน 
13. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุร ี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
14. นาย ไพสิฐ ภัทรนาวิก แพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางสาวศศิธร บุญวระ เจ้าพนักงานธุรการ กองวิชาการและแผนงาน 
16. นางสาวตั๊ก เพ็งบุญ  เจ้าพนักงานพัสดุ กองวิชาการและแผนงาน 
 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting 
1. ทพ.วิกิต ประกายหาญ  รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
2. นายธีรพงษ์ สง่างาม  เภสัชกรชำนาญการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
3. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
4. นางสาวอรวิกา เกาะยอ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธาน กล่าวเปิดการ

ประชุม และแจ้งคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ ๒๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างประเทศ ซ่ึงคำสั่งข้างต้น ประกอบด้วย รองอธิบดี
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ผู้อำนวยการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และนางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
กองวิชาการและแผนงานเป็นกรรมการและเลขานุการ และแจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นี้ อาจมีการปรับ
แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในด้านงบประมาณ การขออนุมัติเดินทางปราชการต่ างประเทศชั่วคราว 
เพ่ือให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  

วาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

วาระท่ี 3 เรื่องทีเ่สนอใหท้ี่ประชุมทราบ 
๓.๑ ภาพรวมความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกลุ่ม

งานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ เลขานุการในการประชุม ได้นำเสนอภาพรวมความ

ร่วมมือระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้ 
1. กรอบความร่วมมือพหุภาคี ได้แก่ 1) อาเซียน (ASEAN) อาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) และอาเซียน-จีน 

(ASEAN-China) 2) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง ซึ่งความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ล้านช้าง-แม่โขง (Mekong-Lancang 
Cooperation: MLC) และแม่โขง-คงคา (Mekong-Ganga Cooperation: MGC) และ 3) ความริเริ ่มแห่งอ่าว 
เบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  (Bay of Bengal Initiative for Multi-
Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)  

๒. กรอบความร่วมมือทวิภาคี โดยแบ่งเป็น 1) ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ภูฏาน เมียนมา 2) ความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมกับหน่วยงานใน
ประเทศจีน และ3) ความร่วมมือที่กำลังเริ่มพัฒนา ได้แก่ อินเดีย สาธารณรัฐเช็ค 

๓. ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ 1) องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization: WIPO) 2 )  อ ง ค ์ ก า ร อ น า ม ั ย โ ล ก  ( World Health Organization) แ ล ะ  
3) องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานการแพทย์แผนจีน (ISO/TCM249)   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๓.๒ โครงการ The International Horticultural Exposition: EXPO 2022 Floriade Amere ปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๕ โดย กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
ผู้แทนกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ (กสศ.) นำเสนอโครงการที่จะเดินทางไปร่วมงาน EXPO 2022 Floriade 

Amere ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม- 3 สิงหาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันเสมือนวัน
ชาติไทย (National Day) และสัปดาห์ประเทศไทย (Thai week) โดยกรมได้รับเชิญให้จัดนิทรรศการและบริการ
ข้อมูลในส่วนโซนที่ 2 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทนที่ช่วยในการป้องกันโควิด -19 และโซนที่ 3 การแสดงตัวอย่าง
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สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมันนวด ลูกประคบ เครื่องหอม เครื่องสำอางและเครื่องใช้ส่วนบุคคล และมีการ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและการเจรจาธุรกิจในช่วงเวลาดังกล่าว  

มติที่ประชุม ประธาน เสนอให้ กสศ.เร่งสรุปข้อมูลและส่งให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อนำเรียน
ปรึกษาอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการขออนุมัติปรับใช้งบกลางกรมสำหรับกิจกรรมนี้ 
เนื ่องจากในปีงบประมาณ 2565 กรมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว และเสนอว่าควรหาสปอนเซอร์ (ผู้สนับสนุน) หากมีแผนนำนวดไทยไปแสดงในงานดังกล่าว  

มอบหมายให้ กสศ. ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการเดินทางเข้าร่วมงานในครั้งนี้ อีกทางหนึ่ง 

 
3.3 แผนคำขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 โดย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานนำเสนอสรุปภาพรวมการจัดทำคำของงบประมาณ หมวดงบรายจ่าย

อื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั ่วคราว ปีงบประมาณ 2566 โดย มีหน่วยงานส่งคำขอ
งบประมาณ วงเงินรวมทั้งสิ้น 15,074,800 บาท ได้แก่  

1. กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5 โครงการ (กิจกรรมการประชุมตามพันธกรณี) จำนวนเงิน 2,470,000 บาท 
2. สถาบันการแพทย์แผนไทยและสถาบันการแพทย์ไทย-จีน จำนวน 4 โครงการ (กิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบบริการ

และมาตฐาน) จำนวนเงิน 9,721,600 บาท  
3. กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ (กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมสมุนไพร) จำนวนเงิน 2,883,200 บาท 
4. สถาบันการแพทย์แผนไทย (กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรงานศึกษาวิจัยในคน) จำนวนเงิน 418,000 บาท 
มติที่ประชุม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากหน่วยงานใดต้องการเสนอคำขอ

งบประมาณ หมวดงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566 
เพ่ิมเติม ขอให้ส่งคำขอมาท่ีกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564  

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ชี้แจงว่าแผนคำขอที่เสนอสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง อาจมี
โอกาสน้อยที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ จึงเสนอให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราว หาช่องทางของบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ๆ เช่น กองทุนจากต่างประเทศ โดยสามารถรับ
คำปรึกษาจากกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๓.๔ แผนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่กรมรับเป็นเจ้าภาพ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ โดย
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

ผู้แทนกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ นำเสนอแผนและกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในปี 2564-2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

มติที่ประชุม ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เสนอให้เพ่ิมกิจกรรมที่ยังไม่ระบุในตารางกิจกรรม ได้แก่ 
การประชุมเอเปคด้านสุขภาพ (APEC) ในเดือนกุมภาพันธ์และมิถุนายน 2565 และกิจกรรม EXPO Floride 
Amere เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 และขอให้หน่วยงานอื ่น ๆ ที ่มีกิจกรรมต่างประเทศ แจ้งให้ฝ่าย
เลขานุการทราบ 

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน แจ้งกำหนดการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมกับมหาวิทยาลัย
เทียนจิน ในเดือนมกราคม 2565 



4 
 

รองผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก แจ้งว่ามีแผนการเดินทางไปประชุม ณ มณฑลกานซู สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ประชุมเสนอให้เป็นการประชุมแบบ online เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กรมไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และให้
ทางกองการแพทย์ทางเลือกจัดทำคำของบประมาณสำหรับรายการนี้ ในคำของบประมาณปีพ.ศ. 2566 และให้
ดำเนินการส่งแบบคำของบประมาณไปยังกลุ่มงานยุทธศาสตร์ กองวิชาการและแผนงาน ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 
2564  

วาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
4.1 ร่างคำสั่งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

โดย กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายเลขานุการได้ยกร่างคำสั ่งเสนอที ่ประชุม เพื ่อปรับปรุงคำสั ่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงบุคลากรและโครงสร้างภายในของกรม โดยเสนออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
เป็นประธานคณะกรรมการ และรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับมอบหมาย เป็น
รองประธานคณะกรรมการ และมีคณะที่ปรึกษา 3 ท่าน โดยกรอบหน้าที่และอำนาจยังครอบคลุมตามคำสั่ งเดิม 
(คำสั่งกรมฯ ที่ 223/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 

มติที่ประชุม ประธาน เห็นควรให้เพิ่มเติมในส่วนอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ครอบคลุมในส่วน
ของการแสวงหาแหล่งทุนที่จะรองรับงบประมาณในส่วนนี้ได้ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2565 กรมไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เช่น การทำความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ เสนอว่าการเดินทางไปราชการต่างประเทศจะต้องมีผลลัพธ์ ผลผลิตที่ชัดเจน มีความ
คุ้มค่าในการเดินทางไป และมอบหมายให้กองวิชาการและแผนงานดำเนินการ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

๔.๒ การแต่งตั้งที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านการต่างประเทศ โดย กลุ่มงาน
วิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการเสนอแต่งตั้ง ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน
การต่างประเทศ โดยเฉพาะงานวิชาการกับต่างประเทศที ่ขาดความต่อเนื ่อง และต้องการผู ้มีความรู ้และ
ประสบการณใ์นการชี้แนะแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศในเวทีสากล เนื่องจาก ดร.ภญ.อัญชลี 
จูฑะพุทธิ เป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านงานต่างประเทศ และทำงานด้านต่างประเทศกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ มานาน  

มติที่ประชุม เห็นชอบเรื่องการแต่งตั้ง ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ เป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ด้านการต่างประเทศ และมอบหมายกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ จัดทำร่างคำสั่ง
และจัดสถานที่รองรับในการปฏิบัติงานสำหรับที่ปรึกษา  

นอกจากนี้ ประธาน มอบกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน รวบรวม
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปริมาณงานต่างประเทศของกรมในภาพรวม เพ่ือจะได้จัดทำร่าง TOR การจ้างที่ปรึกษา 
เพื ่อให้ที ่ปรึกษามีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนก่อนที่จะดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตาม
ข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  

ที่ประชุมรับทราบ 
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๔.๓ การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาบัน
อายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ (National Institute of Ayurveda) โดย กลุ ่มงานวิชาการแพทย์ดั ้งเดิม
ระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ ได้แปลร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่ฝ่าย
อินเดียยกร่างเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว และกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ เห็นว่าเนื้อหาของร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวค่อนข้างเฉพาะเจาะจงและความร่วมมือบางอย่างอาจไม่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของกรม
โดยตรง จึงควรปรับรายละเอียดเพ่ือให้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์แก่ท้ังสองฝ่าย ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ ที่กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหา 
โดยเฉพาะขอบเขตความร่วมมือและแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน  

มติที่ประชุม มอบหมายให้  
1. สถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินความร่วมมือด้านวิชาการตามบันทึกความ

เข้าใจดังกล่าว และให้ศึกษา ค้นคว้า ทำความเข้าใจเพ่ิมเติมในเรื่องการแพทย์สิทธาซึ่งมีรากฐานมากจากศาสนาพุทธ
เพ่ือทำให้องค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  

๒. กองการแพทย์ทางเลือกร่วมสนับสนุนในส่วนของการแพทย์อายุรเวท และหาวิธีการกำกับดูแลเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

๓. ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแจ้งเวียนร่างบันทึกความข้าใจดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะ  

๔. เมื่อดำเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนัดหมายประสานกับอุปทูต
อินเดีย และสถาบันอายุรเวทแห่งชาติเมืองชัยปุระ เพ่ือหารือในรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจอีกครั้ง  

 
๔.๔ รายชื่อผู้ประสานงานด้านต่างประเทศของหน่วยงานภายในกรม โดยกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิม

ระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่ากลุ ่มงานวิชาการแพทย์ดั ้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงานได้รับ

มอบหมายจัดทำข้อมูลวิชาการภาษาอังกฤษ ผลลัพธ์และรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมด้านต่างประเทศของกรม 
รวมถึงพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญ เพื ่อแจ้งแก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงการ
ต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดทำข้อมูลดังกล่าว มักมีเวลาจำกัด จึงจำเป็นต้องได้รับข้อมูล
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและทันท่วงที  จึงขอให้หน่วยงานวิชาการแจ้งผู้ประสานงานด้านต่างประเทศ ให้แก่
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศทราบ โดยจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเสนอชื่อผู้ประสานงานด้านต่างประเทศมายังกลุ่มงาน
วิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน ต่อไป 
 

๔.5 การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กลุ่มงานวิชาการ
แพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความเป็นมาของความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกและสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งมีความร่วมมือกันมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านงานวิชาการ การพัฒนาแพทย์แผนไทย และการสนับสนุนการจัดตั้งสถานการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ให้เป็น WHO Collaborating Center for Traditional Medicine  ซึ ่งทางสถานการแพทย์แผนไทย
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ประยุกต์ได้ประสานอย่างไม่เป็นทางการเรื่อง (1) การจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกัน และ (2) การเสนอชื่อ
นักวิชาการเพ่ือร่วมเขียนบทความเรื่องการนวดไทย  

มติที่ประชุม ประธาน แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการหารือกับทางสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2564 ว่าทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ และสนับสนุนการประชุมวิชาการ
นานาชาติในปี 2565 รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการอื่น  ๆ เช่น การจัดทำเอกสาร Benchmark for 
Practice in Nuad Thai และ Terminology of Thai Traditional Medicine ซึ่งเป็นกิจกรรมตามข้อตกลงในการ
จัดตั้ง WHO Collaborating Center for Traditional Medicine  โดยได้มอบหมายให้สถาบันการแพทย์แผนไทย 
เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการดังกล่าว ในส่วนประเด็นที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ประสานมา ที่ประชุมมี
มติดังนี้  

๑. ไม่ขัดข้องในการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสถาน
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  และประธานมอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการประสานกับทางสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์เรื่องร่างบันทึกความเข้าใจฯ.และขอให้ทุกหน่วยงาน
ช่วยกันพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซ่ึงหากไมม่ีการแก้ไข ประธานจะนำเรียนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกต่อไป 

๒. มอบสถาบันการแพทย์แผนไทยพิจารณาเสนอชื่อนักวิชาการเพ่ือเขียนบทความ เรื่องการนวดไทย ร่วมกับ
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  

 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา 1๓.๒0 น. 
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