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กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 1/2566 

วันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หองประชุมไพรพฤกษ อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

หรือผานระบบการประชุมออนไลน (Zoom meeting) 
 

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

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

2. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

3. นพ.เทวัญ ธานีรัตน รองอธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

4. ดร.รัชน ีจันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

5. ดร.ภก.ปรชีา หนูทิม ผูอำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

6. นางลักขณา อังอธิภัทร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันการแพทยไทย-จีน 

7. นางสาวอรจิรา ทองสุกมาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 

8. นางสาวมณียา ปานนพพา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

 กองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและแพทยพ้ืนบานไทย 

9. นายพรชัย สวางวงศ  แพทยแผนไทยไทยปฏิบัติการ  

 โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 

10. ภญ.พิชญารัตน วรรณวฒุิกุล หัวหนากลุมงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานสมุนไพรแหงชาติและเมือง

สมุนไพรกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

11. นางศรีจรรยา โชตึก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 

12. นางสาวเบญจมา บุญเติม  หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

13. นางลัดดาวัลย จาดพันธุอินทร หัวหนาศูนยจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยแผนไทยและสาธารณสุข  

 กองวิชาการและแผนงาน 

14. นางสาวธีราธร สาหราย เภสัชกรปฏิบัติการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

15. นางสาววารีลักษณ กำแพงแกว นักวิเคระหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 

16. นางสาวเธียรวิภา กลิ่นบบุผา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  

 สำนักงานจัดการกัญชาและกระทอมทางการแพทยแผนไทย 

17. นางสาวพัชธิดา ไชยเยตร แพทยแผนไทย กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 

18. นางสาวนภัสสร คงสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน 

19. นายภรรญวรินทร พงศไทวรโชต ิ ผูประสานงานโครงการ กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
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20. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุร ี นักวิเทศสัมพันธ กองวิชาการและแผนงาน 

21. นายไพสิฐ ภัทรนาวิก แพทยแผนไทย กองวิชาการและแผนงาน 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุมออนไลน ระบบ Zoom Meeting 

22. นพ.จักราวุธ เผือกคง ผูอำนวยการสถาบันการแพทยไทย 

23. นพ.กุลธนิต วนรัตน ผูอำนวยการกองการแพทยทางเลือกและผูอำนวยการสำนักงานวิจัย 

 การแพทยแผนไทย 

24. ดร.รสสุคนธ กลิ่นหอม รองผูอำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 

25. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองการแพทยทางเลือก 

26. นางสาวรุงทิพย เจริญสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ กองวิชาการและแผนงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ประธาน กลาวเปดการประชุม 
และแจงคำสั่งกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ที่ 2419/ 2564 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความรวมมือระหวางประเทศ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

ไมมี เนื่องจากเปนการประชุมครั้งแรก 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
๓.๑ ภาพรวมความร วมมือระหวางประเทศของกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเล ือก  

โดย ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

ผูชวยเลขานุการในการประชุม ไดนำเสนอภาพรวมความรวมมือระหวางประเทศของกรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกในกรอบความรวมมือตาง ๆ ดังนี้ 

1. กรอบความรวมมือพหุภาคี ไดแก 1) อาเซียน (ASEAN) อาเซียนบวกสาม (ASEAN+3) และอาเซียน-จีน 
(ASEAN-China) 2) ความรวมมือลุมน้ำโขง ซึ่งความรวมมือที่เกี ่ยวของ ไดแก ลานชาง-แมโขง (Mekong-Lancang 
Cooperation: MLC) และแม  โขง -คงคา (Mekong-Ganga Cooperation: MGC)  และ  3) ความร ิ เร ิ ่ มแห  งอ าว 
เบงกอลสำหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral 
Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC)  

๒. กรอบความรวมมือทวิภาคี โดยแบงเปน 1) ความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจดานสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข ไดแก ภูฏาน เมียนมา 2) ความรวมมือภายใตบันทึกความเขาใจระหวางกรมกับหนวยงานในประเทศจีน และ
3) ความรวมมือท่ีกำลังเริ่มพัฒนา ไดแก อินเดีย  
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๓. ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ ไดแก 1) องคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual 
Property Organization: WIPO) 2) องคการอนามัยโลก (World Health Organization) และ 3) องคการระหวาง
ประเทศวาดวยการมาตรฐานการแพทยแผนจีน (ISO/TCM249)   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  
4.1 แผนการสรางความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมระหวางประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดร.รัชนี จันทรเกษ  ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เลขานุการในการประชุม ไดชี้แจงที่ประชุมทราบเรื่อง

กรอบวงเงินงบรายจายอื่น (งบเดินทางไปราชการตางประเทศ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่กรมไดรับ มียอดรวม
ทั้งสิ้น 490,500 บาท โดยแบงเปน กิจกรรมภายใตกรอบอาเซียน จำนวน 370,500 บาท และกิจกรรมพัฒนาเครื่อง
ยาไทย-จีน จำนวน 120,000 บาท   

นอกจากนี้ ดร.รัชนี จันทรเกษ ไดรายงานภาพรวมแผนการสรางความรวมมือดานการแพทยดั ้งเดิมระหวาง
ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย  

1) กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือ ASEAN/ASEAN-China/ASEAN-India จำนวน 7 กิจกรรม ซ่ึงกิจกรรมสวน
ใหญเปนไปตามขอตกลงภายใตกรอบความรวมมืออาเซียน และอยูในแผนปฏิบัติการ ASEAN Health Cluster 3 Work 
Program ค.ศ.2021-2025  

2) กิจกรรมภายใตกรอบความรวมมือ BIMSTEC จำนวน 1 กิจกรรม คือ เปนเจาภาพจัดการประชุม BIMSTEC 
Task Force on Traditional Medicine ครั้งที่ 5 และซึ่งเปนกิจกรรมตามขอตกลงจากการประชุม BIMSTEC Task 
Force on Traditional Medicine ครั้งท่ี 4 เม่ือตนปพ.ศ.2565  

3) กิจกรรมภายใตความรวมมือกับ WHO จำนวน 4 กิจกรรม โดยกิจกรรมสวนใหญ ประเทศเจาภาพจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายของผูเขารวมประชุม อยางไรก็ดี ในบางกิจกรรม กรมตองมีงบประมาณใหผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ
เขารวมเพิ่มเติม เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการแพทยดั ้งเดิมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรโลก เชน การรวมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตาม Traditional Medicine Strategy 2014-2023 
และการพิจารณายุทธศาสตรฉบับใหม  

4) กิจกรรมภายใตความรวมมือทวิภาคี (ไทยรวมกับ จีน/อินเดีย/เมียนมา/มอลตา) จำนวน 9 กิจกรรม โดย
กิจกรรมสวนใหญใชงบประมาณจากประเทศเจาภาพ หรือ ใชเงินนอกงบประมาณ และบางสวนใชงบดำเนินงานของกรม 
อยางไรก็ดี ในสวนกิจกรรมของสถาบันการแพทยไทย-จีน ไดเขียนคำของบประมาณประจำป 2566 งบรายจายอ่ืน 
(เดินทางไปราชการตางประเทศ) แตเนื่องจากผูอำนวยการกองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ
แพทยพื้นบานไทยมีความจำเปนตองเบิกคาลงทะเบียนเพื่อใชในการฝกอบรมประจำปงบประมาณ 2566 จึงขอใช
งบประมาณในสวนของสถาบันการแพทยไทย-จีน ไปกอน  และนอกจากนี้ มีกิจกรรมการเขารวมประชุม MMC World 
(MED TECH - MED CANN - CISW SUMMIT) ระหวางวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน ๒๕65 ณ ประเทศมอลตา ซ่ึงจะตอง
ของบประมาณจากกรอบวงเงินงบรายจายอื่น (งบเดินทางไปราชการตางประเทศ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 อีก
ดวย 

5) กิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากแผนความรวมมือในขางตน  
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของแผนการสรางความรวมมือดานการแพทยดั ้งเดิมระหวางประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยางไรก็ดี ในสวนกิจกรรมภายใตกรอบวงเงินงบรายจายอื ่น (งบเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256 นั้น มีมติ ดังนี้ 

1. ไมเห็นดวยเรื่องคาใชจายการฝกอบรมของผูอำนวยการกองคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยและแพทยพ้ืนบานไทยท่ีจะขอใชงบประมาณในสวนของสถาบันการแพทยไทย-จีน ไปกอน  

2. เห็นชอบใหปรับแผนงบรายจายอ่ืน (งบเดินทางไปราชการตางประเทศ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
และเขียนคำขอในกรอบวงเงิน 370,500 บาท เพ่ือเดินทางไปประชุมในกรอบอาเซียน และประชุม MMC World (MED 
TECH - MED CANN - CISW SUMMIT) ซ่ึงตองดำเนินการอยางเรงดวน 

3. ในสวนกิจกรรมของสถาบันการแพทยไทย-จีน และการประชุมในกรอบความรวมมือกับ WHO นั้น ใหใช
งบรายจายอ่ืน (งบเดินทางไปราชการตางประเทศ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวงเงิน 120,000 บาท  

 
๔.๒ แผนคำขอคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาแผนคำขอคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 กิจกรรม ในกรอบวงเงิน 370,500 บาท 
ดังนี้  

1) การประชุม MMC World (MED Tech – MED CANN – CISW SUMMIT) เรื่อง กัญชาเสรีทางการแพทย ณ 
ประเทศมอลตา จำนวน 290,000 บาท รับผิดชอบโดยกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 

2) การประชุม ASEAN Health Cluster 3 ณ ประเทศเวียดนาม จำนวน 58,200 บาท รับผิดชอบโดยกอง
วิชาการและแผนงาน 

3) การประชุม Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD) ณ สปป.ลาว จำนวน 22,300 
บาท รับผิดชอบโดยกองวิชาการและแผนงาน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และขอใหดำเนินการอยางเรงดวน เนื่องจากสำนักงบประมาณใชเวลาในการพิจารณา
คำขออยางนอย 15 วันทำการ และมอบหมายกองวิชาการและแผนงานในการประสานและเจรจากับสำนักงบประมาณ 

 
๔.๓ การประชุม MMC World (MED TECH - MED CANN - CISW SUMMIT) ประจำป 2022 ระหวาง

วันท่ี 17-18 พฤศจิกายน ๒๕65 ณ ประเทศมอลตา  
 ภญ.พิชญารัตน วรรณวุฒิกุล หัวหนากลุมงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานสมุนไพรแหงชาติและเมืองสมุนไพร 
กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ ขอใหม่ีประชุมพิจารณาเรื่องการประชมุและกิจกรรมภายในงาน MMC World (MED TECH - 
MED CANN - CISW SUMMIT) ประจำป 2022 ระหวางวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ๒๕65 ณ ประเทศมอลตา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจการขับเคลื่อนการใชกัญชา กัญชงเพื่อประโยชนทางการแพทยใหแกนักลงทุนตางชาติ 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานการแพทยทางเลือกผลิตภัณฑสมุนไพรและกัญชาทางการแพทยระหวางประเทศ
ไทยและสาธารณสุขมอลตา  รวมเรียนรูความตองการทางการตลาดดานกัญชาทางการแพทยในภูมิภาคยุโรปและอเมริกา
ตอนเหนือ อีกทั ้งสาธารณรัฐมอลตาเปนจุดขนสงสินคาทางเรือ มีศักยภาพในการขยายความรวมมือในสาขาที ่มี
ผลประโยชนรวมกัน อาทิ ขยายฐานเศรษฐกิจสมุนไพรในยุโรป และการทองเที่ยว ทั้งนี้ มีกิจกรรมสำคัญที่ผูบริหารของ
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกจะเขารวม 3 กิจกรรม ไดแก 1. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
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ภายในงาน 2. การหารือความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขของมอลตา และ 3. ศึกษาดูงานดานกัญชาทางการแพทย 
โดยเจาภาพจะรับผิดชอบคาใชจายบางสวน เชน คาพี่พัก คารถรับสงในประเทศปลายทางให ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาเรื่องงบประมาณการเขารวมกิจกรรมบางสวนท่ีไมไดรับการสนับสนุน  
 มติที่ประชุม เห็นชอบการเขารวมประชุม MMC World (MED Tech – MED CANN – CISW SUMMIT) ณ 
ประเทศมอลตา โดยใหกองสมุนไพรเพื ่อเศรษฐกิจเสนอคำขอและโครงการงบรายจายอื ่น (งบเดินทางไปราชการ
ตางประเทศ) อยางเรงดวน  
 

๔.๔ การขยายความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมระหวางกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กับ 
Persian and Complementary Medicine Office, Ministry of Health and Medical Education สาธารณรัฐ
อิสลามอิหราน  

นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั ้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
ผู ช วยเลขานุการ แจงที ่ประชุมวาไดร ับการประสานจาก Dr. Arman Zargaran, Vice for International Affairs, 
Persian and Complementary Medicine Office, Ministry of Health and Medical Education สาธารณรัฐอิสลาม
อิหราน ขอหารือความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมภายใตบันทึกความเขาใจระหวางกระทวงสาธารณสุขทั้งสองประเทศ 
โดยประเด็นความรวมมือท่ีอิหรานสนใจ ประกอบดวย 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณผสมผสาน 2. การแพทยดั้งเดิม
เขาสูระบบบริการสุขภาพ 3. การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูทางวิทยาศาสตรและแนวทางปฏิบัติรวมกัน 
4. การศึกษาวิจัยรวม (Joint Research projects) 5. การศึกษา (การแลกเปลี ่ยนนักเรียนหรืออาจารย การให
ทุนการศึกษา หลักสูตรระยะสั้น และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ)  6. การใหบริการการแพทยดั้งเดิม และมีความ
ตองการเยี่ยมชมโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยสเส) และสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย 
ดังนั้น จึงขอหารือเรื่องวันที่ผูบริหารสะดวกให Dr. Arman Zargaran เขาพบเพื่อหารือความรวมมือและแลกเปลี่ยน
ความรูดานการแพทยดั้งเดิม  
 มต ิท ี ่ ประช ุม  เห ็นชอบให   Dr. Arman Zargaran เข  าพบในว ันท ี ่  7 พฤศจ ิกายน 2565 เวลา  
10.00 - ๑๒.00 น. ณ สำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย และโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน 
(ยสเส) โดยนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ อธิบดีกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนประธานฝายไทย และ
มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการดังตอไปนี้ 
 1. ใหโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสานและสำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย อำนวย
ความสะดวกในการเยี่ยมชมโรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน (ยสเส) โดยเตรียมสถานที่ ผูนำ
เสนอแตละจุด รวมท้ังอาหารวางและอาหารกลางวันแกผูเขารวมประชุม 
 2.เสนอใหกำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2 ชั่วโมง แบงเปนการประชุมและหารือความรวมมือจำนวน 
1 ชั่วโมง โดยใหมีการนำเสนอเรื่อง Traditional Medicine in Health Service System จากทั้งสองฝาย และนำเยี่ยม
ชมสถานท่ีเปนเวลา 1 ชั่วโมง  
 3. มอบหมายใหกองวิชาการและแผนงานเตรียมรางคำกลาวตอนรับ power point ในการนำเสนอของฝาย
ไทย และขอเสนอความรวมมือท่ีเปนไปไดใหแกผูบริหาร 
 4. มอบหมายใหกองวิชาการและแผนงานประสาน Dr. Arman Zargaran เรื่องกำหนดการ และขอขอมูลท่ี
เก่ียวของ 
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๔.๕ การเสนอชื่อผู แทน/ผู เชี ่ยวชาญ เขารวมประชุม WHO Conclave on Traditional Medicine in 

South-East Asia Region at the 9th World Ayurveda Congress (WAC) ณ เมืองกัว สาธารณรัฐอินเดีย  
ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เลขานุการ แจงที่ประชุมทราบเรื่อง the Institute of 

Teaching and Research in Ayurveda (ITRA) สาธารณรัฐอินเดีย มีกำหนดจัดการประชุม WHO Conclave on 
Traditional Medicine in South-East Asia Region at the 9th  World Ayurveda Congress (WAC) ระหวางวันท่ี 
8 – 9 ธันวาคม 2565 ณ รัฐกัว สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกองคการ
อนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (WHO-SEAR) ไดหารือและแบงปนขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับแนวทางการปฏิบัติท่ี
ดีที่สุด (Best Practice) ดานการแพทยดั้งเดิม หรือรายงานสถานการณปจจุบันของแตละประเทศ โดยคาใชจาย เชนคา
เดินทางและคาที่พัก รับผิดชอบโดยประเทศเจาภาพ ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมเรื่องผูแทนของกรมที่จะเขารวมประชุม
ดังกลาว โดยฝายเลขานุการไดเสนอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 3 ลำดับดังนี้ 

ลำดับที่ 1 สำนักงานวิจัยการแพทยแผนไทย (ดร.รสสุคนธ กลิ่นหอม รองผูอำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย
แผนไทย) 

ลำดับท่ี 2 กองวิชาการและแผนงาน (นางพันธวิรา เวยสาร หัวหนากลุมงานสนับสนุนเขตสุขภาพ)  
ลำดับท่ี 3 สถาบันการแพทยแผนไทย หรือ โรงพยาบาลการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน  

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ โดยขอใหลำดับที่ 1 แจงผลการพิจารณาเขารวมการ
ประชุมใหแกกองวิชาการและแผนงานโดยเร็วที่สุด  ซึ่งหากไมสะดวกฝายเลขานุการจะทาบทามหนวยงานในลำดับสอง 
และสามตามลำดับ 
 

4.๖ การเปนเจาภาพการประชุม 5th BIMSTEC Task Force on Traditional Medicine  
นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหนากลุมงานวิชาการแพทยดั ้งเดิมระหวางประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 

นำเสนอความเปนมาของความรวมมือดานการแพทยดั้งเดิมในกรอบ BIMSTEC ซ่ึงกรมการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกไดมีกิจกรรมความรวมมือภายใตในกรอบนี้ตั้งแตปพ.ศ.2546 และดำเนินการตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยเกิด
คณะทำงานดานการแพทยดั ้งเด ิม (BIMSTEC Task Force on Traditional Medicine: BTFTM) ในปพ.ศ.2560 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการของคณะทำงาน ซึ่งการประชุมคณะทำงาน BTFTM จะเวียนกันเปนเจาภาพตามตัวอักษร โดย
ประเทศไทยมีกำหนดเปนเจาภาพการประชุม BTFTM ครั้งท่ี 5 ในปพ.ศ.2566 นี้ 

นอกจากนี ้ กระทรวงการตางประเทศ ไดประสานขอความรวมมือกรมในการจัดทำเอกสาร Traditional 
Medicine Systems of BIMSTEC Member States เพื่อใชเปนผลลัพธสำคัญในการประชุมสุดยอดผูนำบิมสเทค ใน
เดือนสิงหาคม 2566  โดยรางเนื้อหาประกอบดวย 1. Systems of Traditional Medicine, Policy & Administration, 
National office 2. Provision of Traditional Medicine Service 3. Educational System of Traditional 
Medicine and Traditional Medicine Workforce 4. Traditional Medicine and Herbal Products 5. Best 
Practice in response to COVID-19 pandemic (ถามี) 

ดังนั้น ฝายเลขานุการจึงเสนอกำหนดวันประชุมเปนวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ซึ่งจะจัดตอเนื่องกับงาน
มหกรรมสมุนไพรแหงชาติ ครั้งท่ี 20 โดยในวันท่ี 28 มิถุนายน 2566 ซ่ึงเปนวันแรกของงานมหกรรมสมุนไพรแหงชาติ 
จะเชิญผูเขารวมประชุมจากประเทศสมาชิกบิมสเทคเขารวมพิธีเปดและเยี่ยมชมงานภายในงาน   
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 มติที่ประชุม เห็นชอบใหจัดประชุม BTFTM ครั้งที่ 5  ระหวางวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 และจัดทำ
เอกสาร Traditional Medicine Systems of BIMSTEC Member States ตามที่ฝายเลขานุการเสนอ และใหเขียน
โครงการเพ่ือของบประมาณจากกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในการจัดประชุมและดำเนินการกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
โดยมีความเห็นเพ่ิมเติมดังนี้ 
 1. ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการประชุมและจัดทำเอกสาร Traditional Medicine Systems 
of BIMSTEC Member States โดยองคประกอบคณะทำงาน ควรมีผูแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกรมดวย  
 2. ควรเชิญผูเขารวมประชุมจากประเทศสมาชิกบิมสเทคนำเสนอในสวนการประชุมวิชาการของงานมหกรรม
สมุนไพรฯ และอาจถือโอกาสเชิญภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจจากประเทศสมาชิกบิมสเทค รวมกิจกรรมจับคูธ ุรกิจ 
(Business Matching) ภายในงานนี้ดวย 
 3. มอบหมายกองวิชาการและแผนงานเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกลาว  
 

 

เลิกประชุมเวลา ๑6.0๐ น. 

นายไพสิฐ ภัทรนาวิก ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  ผูจดรายงานการประชุม 

นางสาวเบญจมา บุญเติม  ผูจดรายงานการประชุม 

ดร.รัชนี จันทรเกษ ผูตรวจรายงานการประชุม 


