
สรุปผลการประชุม 10th ASEAN PLUS THREE SENIOR OFFICIALS MEETING ON HEALTH 
DEVELOPMENT และ 10th ASEAN CHINA SENIOR OFFICIALS MEETING ON HEALTH DEVELOPMENT  

27 สิงหาคม 2563 
ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ดร.ภญ.สุภัททรา รังสิมาการ หวัหน้ากลุ่มงานตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย 
นส.เบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
นส.สุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
 
ความสำคัญและที่มา 

Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซียนด้านสาธารณสุข ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุก ๆ  
2 ปี และในการประชุม SOMHD จะมีการประชุม ASEAN PLUS THREE SOMHD (การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซยีนฯ และประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น) และ ASEAN CHINA SOMHD (การประชุมเจ้าหน้าที่
อาวุโสอาเซยีนฯ และจีน) ต่อเนื่องกัน ซ่ึงการประชุมดังกล่าว จัดขึน้เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละ 
Cluster และขอให้ SOMHD พิจารณาและรับรอง/อนุมัตกิิจกรรมทีจ่ะดำเนินการ หรือ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

ในการประชุม SOMHD ครั้งที่ 15  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมทางไกลเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 
15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วย ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล 
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ASEAN 
PLUS THREE SOMHD และ ASEAN CHINA SOMHD ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 
 
สรุปผลการประชุม ASEAN PLUS THREE SOMHD 

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างอาเซียนและประเทศบวกสาม (จีน เกาหล ี
ญี่ปุ่น) ระหว่างพ.ศ.2563-2564 และที่ประชุมเห็นชอบประเด็นสำคัญต่อไปนี้ ICT Health Information, UHC, 
Traditional and Complementary Medicine และกิจกรรมอ่ืน ๆ  ภายใต้ Health Cluster 3 (การสร้างความ
เข้มแข็งให้ระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ) ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 

ทัง้นี้ จีนได้รายงานที่ประชุมว่าจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนามและไทย มีความร่วมมือในการพัฒนา
มาตรฐานสากลของการแพทย์แผนจีน ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการ ISO/TC249 โดยประเทศไทย เพ่ิงเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม the 10th ISO/TC249 General Assembly เมือ่ปีพ.ศ.2562 

 
สรุปผลการประชุม ASEAN CHINA SOMHD 

จีนได้รายงานผลการดำเนินงานของปีค.ศ.2018-2019 โดยในส่วนการแพทย์ดั้งเดิม มีการจัดการ
อบรมให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแ้ก่ the 4th Guangxi-ASEAN Traditional Medicine Protection and 
Development and Zhulian Acupuncture training course และ Guangxi Traditional Chinese 
Medicine Zhuangyao Medicine International Training Course. รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการแพทย์



ดั้งเดิมภายใต้กองทุนความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (Lancang-Mekong Special Fund) ระหว่างปีพ.ศ.2561-
2563  นอกจากนี้ จีน ยังส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีด้านการแพทย์ดั้งเดิมกับหลายประเทศในอาเซียน เช่น 
กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม และฟิลิปปินส์  โดยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จีนได้ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีแพทย์แผนจีนร่วมคณะไปที่สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย และกัมพูชา  

ในส่วนของประเทศไทย นส.เบญจมา บุญเติม ผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกได้รายงานกิจกรรมที่ไทยเป็นประเทศนำและมีความร่วมมือกับจีน ได้แก่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติ
และการฝึกอบรมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิม ซ่ึงกรมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั้งเดิม เมื่อปีพ.ศ.2562 และ
มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยวิทยากรจากจีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง และไทยเข้าร่วม และในส่วนของ
การฝึกอบรมที่ประเทศจีน  ประเทศไทยแจ้งที่ประชุมว่าได้ขอทุน ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) 
จำนวน 195,382 ดอลล่าร์สหรัฐ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 และได้รับการตอบรับอย่างไม่เป็นทางการเมื่อต้นปีพ.ศ.
2563 แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ภายในพ.ศ.2563 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 

ผู้แทนจีนได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการเห็นชอบในหลักการและกำลังพิจารณาในบางประเด็น แต่
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กระบวนการล่าช้า จึงขอให้ไทยพิจารณาจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ 
หรือเลื่อนกำหนดการแทน ซึ่งทางไทยเห็นว่าการฝึกอบรมดังกล่าวไม่เหมาะที่จะจัดแบบออนไลน์เนื่องจากต้อง
มีการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ จึงขอเลื่อนกิจกรรมออกไปจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะดีข้ึน ซึ่งคาดว่า
จะเป็นปพี.ศ.2563-2564  

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเรือ่งประเด็นความร่วมมือที่สำคญัระหว่างพ.ศ.2563-2564 ซ่ึง Traditional 
and Complementary Medicine ยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในประเด็นความรว่มมือที่สำคัญ และเนื่องจากบันทึกความ
เข้าใจด้านสาธารณสุขระหว่างอาเซียนและจีนกำลังจะสิน้สุดลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 สำนักเลขาธิการอาเซียน
จึงขอความเห็นที่ประชุมเรื่องแนวทางในการลงนามบนัทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม ่โดยเสนอเปน็สองแนวทาง ได้แก่ ให้
รัฐมนตรสีาธารณสุขอาเซยีนและจีนเป็นผู้ลงนาม หรือ ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมดลงนามร่วมกับรฐัมนตรสีาธารณสุขของจีน และประเด็นความรว่มมือที่สำคัญยังคงไว้เช่นเดิม และขอให้เพ่ิม
เรื่องการแพทย์ฉุกเฉินและการรบัมือโรคระบาด เชน่ COVID-19 ในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ด้วย อย่างไรด ี ที่
ประชุมยังไม่มีมติในเรื่องแนวทางการลงนามดังกล่าว 
 
เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สำนักเลขาธิการอาเซียนแจ้งว่าการประชุม SOMHD ครั้งที่ 16 และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2564 ณ เมืองยอร์ค จาการ์ตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และการประชุม 
AHMM ครั้งที่ 15 (การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน) และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มีกำหนดจดัขึ้น
ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
 

****************** 

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
31 สิงหาคม 2563 


