
สรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีภายใต้ 
กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  

(กลุ่มที่ 3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว)  

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.30 น.  
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประชุม 
1. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
2. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
๓. นางสาวมณียา ปานนพพา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
๔. นางสาวจิราภรณ ์บุญมาก  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
     กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 
๕. นางสาวเย็นภัทร์ คำแดงยอดไตย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน   
๖. นางสาวธิติมา กิ่งกระโทก  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน 
๗. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
๘. นางสาวนพรัตน์ ปู่หม ี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
 

เนื้อหาโดยสรุป มติที่ประชุม 
1. เรื่องเพื่อทราบ 
นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ 
ประธานในการประชุม แจ้งที่ประชุมดังนี้  
1.1 การจัดตั้งกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มน้ำโขงภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ ได้จดัตั้งกลุ่มงานความร่วมมือลุ่มนำ้โขง (Mekong 
Cooperation Unit) สังกัดสำนกังานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเพ่ือดูแลกรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซ่ึงมีจำนวน 6 กรอบความรว่มมือ คือ  

(1) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 
(Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: 
ACMECS) มีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา 
เวียดนาม ขับเคลื่อนโดยประเทศสมาชิกท้ัง 5 ประเทศ 

 
-  ที่ประชุมรับรองระเบียบวาระการ
ประชุม  
-  ที่ประชุมรับทราบ และไม่มี
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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เนื้อหาโดยสรุป มติที่ประชุม 
(๒) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-คงคา (Mekong – Ganga Cooperation: MGC) 

ขับเคลื่อนโดยอินเดีย 
(3) กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น (Mekong – Japan Cooperation: 

MJ) ขับเคลื่อนโดยญี่ปุ่น 
(๔) หุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐอเมริกา (Mekong –US Partnership: MUSP) 

ยกระดับจาก Lower Mekong Initiative ขับเคลื่อนโดยอเมริกา 
(๕) กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – Republic 

of Korea Cooperation: MK) ขับเคลื่อนโดยเกาหลี 
(๖) กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong – Lancang 

Cooperation: MLC) ขับเคลื่อนโดยจีน 
1.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางในภาพรวมในการขับเคลื่อนความร่วมมือใน 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นอนุภูมิภาคที่เชื่อมโยง 2 มหาสมุทรเข้าด้วยกัน ส่งผลให้
ภาคีภายนอก (external partner) ที่เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคดังกล่าวต่างต้องการเข้ามา
มีส่วนร่วม เช่น BIMSTEC IORA (สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย) 
ยุทธศาสตร์ BRI (Belt and Road Initiative) ของจีน  

ในมิติของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ให้ความสำคัญกรอบความร่วมมือ 
ACMECS เนื่องจากเป็นความร่วมมือที่ประเทศสมาชิก 5 ประเทศร่วมกันขับเคลื่อนเพ่ือ
การพัฒนาอย่างแท้จริง และกรอบความร่วมมือ GMS (Greater Mekong Sub region) 
ซ่ึงเก่าแกสุ่ดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และได้วางรากฐานระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขงเอาไว้  

ACMECS Master Plan (เสาความร่วมมือ 3 เสา) ประกอบด้วย  
(1) Seamless ACMECS (โครงสร้างทางกายภาพ) ขับเคลื่อนการทำงานโดย

กระทรวงคมนาคม  
(2) Synchronized ACMECS (การสอดประสานกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงเรื่อง 

financial connectivity) ขับเคลื่อนการทำงานโดยกระทรวงพาณิชย์  
(3) Smart and Sustainable ACMECS (ความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่สร้างความ

ยั่งยืนให้กับอนุภูมิภาค ซึ่งมดี้านสาธารณสุขอยู่ในเสานี้) ขับเคลื่อนการทำงานโดย
กระทรวงการต่างประเทศ 
1.3 กำหนดการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับผู้นำของกรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

- กรอบ ACMECS  
(1) การประชุมระดับอาวุโสของกระทรวงการต่างประเทศ (SOM)/ 

การประชุมระดับอาวุโสของกระทรวงการคลัง (FSOM) เดือนมิ.ย.-ก.ค. 64 
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(2) การประชุมระดับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (FM) ปลายปี 64 
(3) Special Summit ปลายปี 64 ต่อเนื่องกับ MJ Summit 
(4) ACMECS Summit กลางปี 65 
- กรอบ MGC  
(๑) การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (FM) เดือน 

ก.ค.-ส.ค. 64 
- กรอบ MJ 
(1) การประชุมระดับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (FM) ตน้เดือนส.ค. 

64 ประชุมต่อเนื่องกับการประชุมอาเซียนระดับรฐัมนตร ี(AMM/PMC)  
(2) Summit ปลายปี 64 ประชุมต่อเนื่องกับ ACMECS Special Summit  
- กรอบ MUSP 
(1) การประชุมระดับผู้อำนวยการเพ่ือนำไปสู่การประชุมระดับอาวุโส (Policy 

Dialogue) 11 พ.ค.64 
(2) การประชุมระดับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (FM) ตน้เดือนส.ค. 

64 ประชุมต่อเนื่องกับการประชุมอาเซียนระดับรฐัมนตร ี(AMM/PMC) 
- กรอบ MK  
(1) การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (FM) ต้นเดือน ส.ค. 

64 ประชุมต่อเนื่องกับการประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรี (AMM/PMC) 
(2) การประชุมระดับสุดยอดผู้นำ (Summit) เดือน ต.ค. 64 ต่อเนื่องกับ

ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) 
- กรอบ MLC  
(1) Diplomatic Joint Working group 13 พ.ค. 64  
(2) การประชุมระดับรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (FM) 7-8 มิ.ย. 64 

ต่อเนื่องกับประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จนี (ASEAN-China) สมัยพิเศษ 
(3) การประชุมระดับสุดยอดผู้นำ (Summit) เดือนม.ีค.-เม.ย. 65  

๒. เรื่องเพื่อพิจารณา 
๒.๑ พัฒนาการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีนวัตกรรม และประเด็นคั่งค้างของความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS, MGC, MJ, MUSP (หรือ 
LMI เดิม), ROK และ MLC ในด้านต่าง ๆ โดยที่เก่ียวกับกระทรวงสาธารณสุข มีดังนี้ 

(๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

ดร.สุรีย์วัลย์ ไทยประยูร ผู้แทนกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข กล่าว
ว่า ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ นี้ กรอบความร่วมมือ MUSP ให้ความสำคญักับเรื่อง 
‘ความมั่นคงรูปแบบใหม่’ (non-traditional security) เปน็อย่างมาก รวมถึงการพัฒนา

 
 
 
 
 
 
- ที่ประชุมรับทราบ 
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ความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) และการพัฒนาศักยภาพในการตอบโต้โรค
ระบาด และแนะนำว่าไทยสามารถทำ branding project ในด้านนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของ
ประเทศในกรอบ ACMECS ได้ 

ดร.สุรีย์วัลย์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ากระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณสนับสนุนจากความกรอบ LMC จำนวน ๒ โครงการคือ  

๑. การควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (โดยกรมควบคุมโรค) 
๒. การแพทย์แผนดั้งเดิม (โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

 
 

สพ.ญ. เสาวพักตร ์ฮ้ินจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความรว่มมือระหว่างประเทศ กรม
ควบคุมโรค ให้ข้อมูลว่ากรมควบคุมโรคมีการถอดบทเรยีนจากการตอบโตโ้รคระบาดทำใหเ้กิด
ความมั่นคงทางด้านทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา เพ่ือเฝ้าระวงั
สอบสวนและควบคุมโรค อย่างไรก็ด็ พบอุปสรรคของการดำเนินงานในกรอบความรว่มมือ 
ACMECS คือ 

- ไม่ทราบหน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดปัญหาด้าน
งบประมาณ ทำให้การดำเนินงานมีปัญหาติดขัด  

- ควรมีระบบการส่งต่อผู้ป่วย การตรวจคัดกรองที่ด่านชายแดน การเชื่อมต่อ
ข้อมูลห้องปฏิบัติการระหว่างประเทศและหน่วยเฝ้าระวังระหว่างประเทศ และปัญหาที่
ยังไม่สามารถแก้ไขได้คือ โรคที่เกิดเป็นประจำตามชายแดน เช่น ไข้เลือดออก และโรค
มาลาเรีย ซึ่งต้องการให้มีความร่วมมือเพ่ือช่วยกันแก้ไขและป้องกันปัญหาจุดนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประธานรับทราบและแจ้งว่าหาก
มีประเด็น/ปัญหา ในกรอบความ
ร่วมมือต่าง ๆ ในอนุภูมภิาคลุม่น้ำโขง 
สามารถประสานมาที่กลุ่มงานความ
ร่วมมือลุ่มน้ำโขง ซึ่งตอนนี้กำลังหารือ
จัดตั้ง ACMECE Secretariat และถ้า
เป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุขจะส่ง
เรื่องไปยังกรมความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ 
- นายวฒันวิทย์ คชเสนี รองอธิบดี
กรมความรว่มมือระหว่างประเทศ 
ชี้แจงการดำเนินงานของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ วา่กรมได้
กำหนดสาขาที่ให้ความสำคัญรว่มกัน 
เพ่ือจัดทำแผนความร่วมมือทั้ง ๒ ฝ่าย 
โดยในเรื่องงบประมาณ เมื่อมีการ
กำหนดแผนหรือโครงการในสาขาความ
ร่วมมือร่วมกัน กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศสามารถสนับสนุน
งบประมาณภายใต้แผนที่มีความ
ร่วมมือร่วมกันได้อย่างแน่นอน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์รว่มกันระหว่างสองฝ่าย  
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(๒) สาธารณสุขและการแพทย์แผนโบราณ  
ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ข้อมูลว่ากรมมีความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมภายใต้
กรอบความร่วมมือ LMC และ MGC ดังนี้  

- กรอบ LMC กรมเข้ามามีบทบาทสำคัญตั้งแต่ปี ๕๕ เป็นความร่วมมือทีเ่น้น
เรื่องการอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ชาติพันธุ์ในลุ่ม
น้ำโขงร่วมกัน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิชาการให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เพ่ือ
สร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผลของการแพทย์พ้ืนบ้าน
และการแพทย์ดั้งเดิมในอนุภูมิภาค โดยปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ งบประมาณ 
เนื่องจากการเป็นเจ้าภาพในการประชุมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนมาก (ค่าเดินทาง 
ที่พัก อาหาร) ทำให้บางประเทศ เช่น สปป.ลาว กัมพูชา ไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพได้ 
แม้ว่าที่ประชุมจะเสนอให้เจ้าภาพของบประมาณของกองทุนล้านช้าง-แม่โขงเพ่ือ
ดำเนินการก็ตาม 

- กรอบ MGC ความรว่มมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมในกรอบนี้เพ่ิงถูกผลักดันโดย
อินเดีย ซ่ึงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ MGC Workshop on Traditional and Complementary 
Medicine ซึ่งจัดโดยอินเดีย เมื่อปี ๖๒ ปัญหาอุปสรรค คือ ไม่มีกิจกรรมใด ๆ หลังจาก
การประชุมจบลง และอินเดียเคยมีหนังสือเสนอส่งผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรเวทมาให้แก่
ประเทศสมาชิก ซึ่งมีเพียงไทยและเมียนมาท่ีตอบรับ โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญด้าน
อายุรเวทของอินเดียภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าวมาที่ไทย ต้องหยุดชะงักลง 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-๑๙  

- ที่ประชุมรับทราบ 
 

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

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี 
นางสาวนพรัตน์ ปู่หมี 

ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวเบญจมา บุญเติม 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน 

๒๑ มิ.ย.2564 


