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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งท่ี 1/2565 

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

หรือผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) 
  

******************** 
ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1. นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒. ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
๔. ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล  ผู้อำนวยการกองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
๕. นางศรีจรรยา โชตึก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน กองวิชาการและแผนงาน 
๖. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวชิาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
7. นายพรชัย สว่างวงศ์  (แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
๘. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
๙. นายไพสิฐ ภัทรนาวิก แพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน 
 
ผู้มาประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 
1. นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๒. นางเสาวณีย์ กุลสมบูรณ ์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๓. นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
๔. ดร.รสสุคนธ์ กลิ่นหอม (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย 
๕. นางสาวอุรัจฉัท วิชัยดิษฐ (แทน) ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก 
๖. นายยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์ (แทน) ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร 
๗. นางสาวเธียรวภิา กลิ่นบุบผา (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย 
๘. นางสาวอรจิรา ทองสุกมาก (แทน) ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์พ้ืนบ้านไทย 
๙. นางสาวชนัญชิดา สำราญถิ่น (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย 
 
ผู้ไม่มาประชมุ (เนื่องจากติดราชการ) 
1. นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางลักขณา อังอธิภัทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
๒. นางสาวเนตรนภา จัตุรงค์แสง นักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
๓. ภญ.พิชญารัตน์ วรรณวุฒกิุล เภสัชกรปฏิบัติการ กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ 
๔. นางสาวสุดารัตน์ เกตโล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
๕. นางสาวอนงค์นาถ เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
๖. นางธนัญชนก หิรัญรักษ์ แพทย์แผนไทยไทยปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
๗. นางสาวสุนิสา พรหมสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สถาบันการแพทย์แผนไทย 
๘. นางสาวมณียา ปานนพพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย 
๙. นางสาวนภัสสร คงสุวรรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานในการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งคำสั่ง
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที ่ ๒419/๒๕๖4 ลงวันที ่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื ่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกำหนดองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ
ไว้ด้วยแล้ว และแจ้งคำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ 2420/2564 ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
เรื่องแต่งตั้ง ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ เป็นที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้านต่างประเทศ 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าเรื่องกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และพิจารณาแผนการดำเนินการทีเ่กีย่วข้อง    

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา  

ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๓.๑ ภาพรวมความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ฝ่ายเลขานุการ ได้นำเสนอภาพรวมความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมการแพทย์แผนไทยและ

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

จีน (ASEAN-China) 2) ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง ซึ่งความร่วมมือที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ล้านช้าง-แม่โขง (Mekong-Lancang 
Cooperation: MLC) และแม่โขง-คงคา (Mekong-Ganga Cooperation: MGC) และ 3) ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล
สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  (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) องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) และ  3) 
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานการแพทย์แผนจีน (ISO/TCM 249)   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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๓.๒ แผนคำขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โดย ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

ฝ่ายเลขานุการ ได้สรุปภาพรวมการจัดทำคำของงบประมาณ หมวดงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปีงบประมาณ 2566 มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 15,074,800 บาท โดยสามารถ
แบ่งประเภทกิจกรมและจัดลำดับความสำคัญ ดังนี้ 

1. การประชุมระหว่างประเทศตามข้อตกลง/ พันธกรณี/กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ยอดรวมทั้ง
สิ้น 3,738,000 บาท 

2. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในระดับสากล ยอดรวมทั้ง
สิ้น 8,038,700 บาท  

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยอดรวมทั้งสิ้น 3,298,100 บาท 
ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าสำหรับงบประมาณหมวดงบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศชั่วคราวของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้น ถูกปรับลดลงทุกปี โดยในปีนี้ กรมไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เลย  และในการพิจารณากิจกรรมที่ผ่านมา สำนักงบประมาณจะให้กรมเป็นผู้พิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเอง โดยกิจกรรมสำคัญควรเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา (strategic linkage)  
และส่งผลในเชิงการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศ หรือ เป็นไปตามข้อตกลง/พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ดังนั้น กิจกรรมใดที่ไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ควรงดเว้นหรือลดกิจกกรมลง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1. มอบฝ่ายเลขานุการ  จัดประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของ

โครงการและกิจกรรมสำคัญในปีงบประมาณ 2566  โดยประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กองวิชาการและ
แผนงาน (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานและกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ) กองสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ สถาบันการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์ไทย-จีน กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย และมีรองอธิบดี (นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์) เป็นประธาน  

๒. ในส่วนของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีโครงการจะของบประมาณให้ยื่นคำของบประมาณฯ ในปีงบประมาณ 
2567 เนื่องจากปีนี้ ปิดรับคำของบประมาณแล้ว      

3.3 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอก  
ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอแหล่งทุนจากต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดทำข้อเสนอโครงการ

เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยมีกองทุนที่เก่ียวข้องทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่  
1) ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) ซึ ่งมีเงื ่อนไข คือ เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ

อาเซียนและจีน  และสอดคล้องกับบันทึกความเข้าใจอาเซียน-จีน และอยู่ในแผนปฏิบัติการ ASEAN Cluster 3 Work 
Program (2021-2025) โดยขณะนี้ สถาบันการแพทย์แผนไทยและกองวิชาการและแผนงาน ได้ร่วมกันพัฒนาโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณจากแหล่งทุนดังกล่าว  

2) Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund ซึ่งมีเงื ่อนไข คือ เป็นกิจกกรมที่เสริมสร้าง
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก. สอดคล้องกับปฏิญญาซานย่า ปฏิญญาพนมเปญ และแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  

3) APEC Project Funding ซึ่งมีเงื ่อนไข คือ เป็นกิจกรรมที่เสนอสอดคล้องกับ Fund source หรือ 
Sub-fund และ priorities ในปีนั้น ๆ  และต้องมี co-sponsoring economies อย่างน้อย 3 เขตเศรษฐกิจ 
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ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งที่ประชุมว่า  
จากการประชุมเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 22 
ธันวาคม 2564  นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีได้มอบหมายให้กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และกลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน 
เขียนโครงการเพื่อของบประมาณจาก MLC Special Fund ในการจัดประชุมการแพทย์พื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 11 
ร่วมกับสปป.ลาว ในปีพ.ศ.2567 โดยบูรณาการร่วมกับการจัดงานมหกรรม 4 ภาค ณ จังหวัดหนองคาย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
1. มอบกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย สถาบันการแพทย์

แผนไทย และ กองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งระหว่างประเทศ) ร่วมกันพัฒนาโครงการให้เสร็จ
ภายในเดือนเมษายน โดยปรึกษาศ.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ และ อ.เสาวณีย์ กลุสมบูรณ์   

๒. ในส่วนของหน่วยงานอื่น ๆ หากสนใจเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนข้างต้น  
ให้ปรึกษากองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งระหว่างประเทศ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 ปรับแผนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือกรับเป็นเจ้าภาพ ระหว่างปี พ.ศ.2565 – 2568 
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งแผนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก ระหว่างปี พ.ศ.2565 – 2568 โดยกิจกรรมสำคัญระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว เช่น การร่วมงาน EXPO 
2022 Floriade Almere (เนเธอร์แลนด์) การประชุมภายใต้กรอบความร่วมมือบิมสเทค อาเซียน และล้านช้างแมโ่ขง 
การประชุมทวิภาคีไทย-จีน และการร่วมงาน EXPO 2025 OSAKA KANSAI Expo (ญี่ปุ่น) เป็นต้น 

4.1.1 โครงการ The International Horticultural Exposition: EXPO 2022 Floriade 
Amere ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ดร.ภญ.มณฑกา ธ ีรช ัยสกุล ผ ู ้อำนวยการกองสมุนไพรเพื ่อเศรษฐกิจ นำเสนอโครงการ  
The International Horticultural Exposition: EXPO 2022 Floriade Amere ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 10 ปี โดยมีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ  ในครั้งนี้ งานจะจัดขึ้นระหว่างเดือน เมษายน – ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ซ่ึงกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้รับเชิญให้เข้าร่วม โดยใช้งบประมาณของตนเอง และมี
แผนการดำเนินกิจกรรมในงานดังกล่าว ดังนี้ 

1. จ ัดน ิทรรศการและบร ิการข ้อม ูลโซน 8 Future products: Thai Herbs ‘Form farm to 
products’และโซน 11 Show room แสดงตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างเดือน เมษายน – ตุลาคม 2565 

2. กิจกรรมในวันเสมือนวันชาติไทย (National Day) และสัปดาห์ประเทศไทย (Thai week) 
ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม- 3 สิงหาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมสาธิตการนวดไทย วันละ 2 รอบ 

3. เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดงาน Authentic Thai Herbs in Daily Life เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และการเจรจาธุรกิจแบบ B2B 

4. ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในกิจกรรมที่นำเสนอ โดยดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเสนอให้พิจารณาเรื่องประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศด้วย 

๔.๑.๒ ผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการแพทย์ดั้งเดิมภายใต้กรอบบิมสเทค ครั้งที่ 4 
(BTFTM) และภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการแพทย์ดั้งเดิมภายใต้กรอบ 
บิมสเทค ครั้งที่ 4 (BTFTM) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ของ BTFTM โดยกิจกรรมสำคัญที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแทพย์ทางเลือกต้องดำเนินการมีดังนี้ 

1. การจัดทำข้อมูล/เอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ใน BIMSTEC TM Portal  
2. การให้ความเห็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกลางด้านการแพทย์ดั้งเดิมและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 
3. การเสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมการวิจยัแบบ Systematic review ในหัวข้อโรคเบาหวาน และโควิด-19 
4. การเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการคุ ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั ้งเดิมและทรั พยากร

พันธุกรรมที่ศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ 
5. การเข้าร่วมการอบรม TKDL ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพ 
6. การเป็นเจ้าภาพการประชุม BTFTM ครั้งที่ 5  

มติที่ประชุม มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. มอบกองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งระหว่างประเทศ) ร่วมกับสถาบัน

การแพทย์แผนไทยจัดทำข้อมูล/เอกสารวิชาการสำหรับเผยแพร่ใน BIMSTEC TM Portal 
2. มอบกองวิชาการและแผนงานจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์

แผนไทย (Consortium) เพื่อขอให้มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ให้ความเห็นต่อการพัฒนาหลักสูตรกลางด้านการแพทย์ดั้งเดิมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ที่ประชุมเห็นว่า
ไทยควรเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในฐานะผู้สังเกตการณ์  เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะทำให้หลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น ได้รับ
การยอมรับในประเทศไทย  

3. เห็นควรเสนอชื่อผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทย เป็นผู้แทนกรมในการทำวิจัย
หัวข้อโควิด-19 และควรทาบทามอาจารย์ที่เป็นเครือข่ายวิจัยของกรม เป็นผู้แทนในหัวข้อการวิจัยโรคเบาหวาน ทั้งนี้  
ที่ประชุมเสนอให้ประเทศสมาชิกบิมสเทครีวิวงานวิจัยของตนเอง และรวบรวมตีพิมพ์ในนามบิมสเทค เนื่องจากงานวจิัยส่วน
ใหญ่ไม่ไดถู้กเขียนเป็นภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ ควรตั้งงบประมาณสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่เชิญเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น  

4. มอบกองคุ ้มครองและส่งเสร ิมภูม ิป ัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื ้นบ้านไทย  
เป็นหน่วยงานหลักในการประชุมวิชาการด้านการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์ดั้งเดิมและทรัพยากรพันธุกรรม 

5. มอบกองวิชาการและแผนงานและกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์พ้ืนบ้านไทย พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนเข้าร่วมการอบรม TKDL ของอินเดีย 

6. มอบกองวิชาการและแผนงาน สถาบันการแพทย์แผนไทย และกองคุ้มครองและส่งเสริม  
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย ร่วมเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุม BTFTM ครั้งที่ 5 
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๔.๑.๓ ผลการประชุม Planning Meeting of ASEAN Health Cluster 3: Strengthening 
Health System and Access to Care และภารกิจที่เกี่ยวข้อง  

ฝ ่ายเลขาน ุการ  นำเสนอผลการประช ุม  Planning Meeting of ASEAN Health Cluster 3: 
Strengthening Health System and Access to Care ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือพิจารณา
แผนงาน ASEAN Health Cluster 3 Work Programme ค.ศ.2021-2025 และหารือประเด็นความร่วมมือกับ
ประเทศคู่เจรจา เช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอินเดีย  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เสนอโครงการที่ไทยจะเป็นประเทศนำใน
แผนงาน ASEAN Health Cluster 3 Work Programme ค.ศ.2021-2025 ดังนี้ 

1. การแก ้ ไขและจ ัดทำเอกสาร Practice Guidelines on Traditional and Complementary 
Medicine in ASEAN ให้เสร็จสมบูรณ์ - หน่วยงานหลัก คือ กองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิม
ระหว่างประเทศ) 

2. การจ ัดประช ุม ASEAN Conference on Traditional and Complementary Medicine 
โดยมีแผนของบประมาณจาก ASEAN-China Cooperation Fund - หน่วยงานหลัก คือ สถาบันการแพทย์แผนไทยและ
กองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ)  

3. การจัดการฝึกอบรมด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์การแพทย์ดั ้งเดิมที ่จีน โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก ASEAN-China Cooperation Fund  - หน่วยงานหลัก คือ สถาบันการแพทย์แผนไทยและ
กองวิชาการและแผนงาน (กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ) 

4. การจัดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนเรื่อง Benchmarking of Traditional and 
Complementary Medicine Practices Fund  - หน่วยงานหลัก คือ กองวิชาการและแผนงาน  

นอกจากนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ต้องเตรียมงบประมาณและเสนอชื่อ
ผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมที่ประเทศอ่ืน ๆ เป็นเจ้าภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. การประชุม Conference on Ayurveda and Traditional Medicine between India and 
ASEAN มีแผนจัดประชุมช่วงเดือนมิถุนายน 2565 โดยอินเดียกำลังพิจารณาว่าจะจัดเป็นแบบ onsite หรือ online  

2. การฝึกอบรมเรื่อง Governance and Recognition of Traditional and Complementary 
Medicine into the National Health System – เจ้าภาพหลัก คือ มาเลเซีย 

3. การฝึกอบรมเรื่อง Benchmarking of Traditional and Complementary Medicine Products, 
Herbs and Raw Material และการฝึกอบรมเรื ่อง Human Resource and Capacity Development of Traditional 
and Complementary Medicine Providers – เจ้าภาพหลัก คือ เวียดนาม 

4. การฝึกอบรมเรื่อง Protection of Intellectual Property – เจ้าภาพหลัก คือ ฟิลิปปินส์ 
5. การฝึกอบรมเร ื ่อง Benchmarking of research in Traditional and Complementary 

Medicine Practices– เจ้าภาพหลัก คือ สิงคโปร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและจัดทำแผนของบประมาณ
สนับสนุน โดยในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา มอบกองวิชาการและ
แผนงาน (กลุ ่มงานวิชาการแพทย์ดั ้งเดิมระหว่างประเทศ) เตรียมการเขียนคำของบประมาณ หมวดงบรายจ่ายอ่ืน 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเอาไว้ 
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4.1.4 การเข้าร่วมงาน Expo 2025 Osaka Kansai  
ฝ่ายเลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุข โดย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 และให้ทำแผนงานและรายละเอียดงบประมาณในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพด้านสาธารณสุขของไทยในการบริหารจัดการกับความ
ท้าทายในการแพร่ระบาดของโควิด-19 และส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายให้
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณรองรับการจัดงาน Expo 2025 
Osaka Kansai เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้น จึงจะเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ 
หมวดงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ในปีงบประมาณ 2568  

มติที่ประชุม รับทราบ มอบกองวิชาการและแผนงานดำเนินการ และหากมคีวามก้าวหน้าของการ
เตรียมการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ให้แจ้งทีป่ระชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

๔.๒ การขยายความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  

นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน แจ้งที่ประชุมว่าสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 
และกองวิชาการและแผนงานได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะทำงานไทย – กว่างซี 
ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ต่อมากระทรวงการต่างประเทศนำส่งร่างบันทึกการหารือ (Record of 
Discussion: ROD) การประชุมคระทำงานไทย-กว่างซี ครั้งที่ 4 โดยยกร่างจากผลการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยฯ 
และขอความอนุเคราะห์หน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีประเด็นที่ประสงค์จะเพิ่มเติมและ/
หรือปรับแก้ไขให้แจ้งผลกลับไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565   

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน นำเสนอที่ประชุมว่า ที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมีความร่วมมือกับกับมหาวิทยาลัยแผนจีนกว่างซีในการร่วมพัฒนามาตรฐานสมุนไพรในระดับสากล 
(ฟ้าทะลายโจร) ภายใต้ความร่วมมือ ISO/TC 249 และเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีและเป็นประโยชน์ของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการขยายความร่วมมือด้านการแพทย์ดั้งเดิม  โดยขอให้พิจารณาหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก และเป็นผู้ประสานของกรม และขอรับความเห็นของที่ประชุมว่าจะเสนอเรื่องการขยายความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ ดั้งเดิมหรือไม ่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการขยายความร่วมมือ และมอบสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เป็นหน่วยงานหลัก
และผู้ประสานงาน 

๔.๓ ข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) ใน
การทำวิจัยหัวข้อ Contribution of HDC-TTM to Health System of Thailand  

ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ด้านต่างประเทศ) แจ้งที่
ประชุมว่าได้รับการประสานจากองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ประเทศไทยทำวิจัย
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ในหัวข้อ Contribution of HDC-TTM to Health System of Thailand ซึ ่งองค์การอนามัยโลกให้การยอมรับ
ประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมในภูมิภาค ดังนั้น จึงเห็นว่ากรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ควรรับข้อเสนอขององค์การอนามัยโลก และทาบทามนักวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมาทำวิจัยใน
หัวข้อดังกล่าว  

มติที ่ประชุม เห็นชอบกับข้อเสนอของ WHO/SEARO โดยมอบกองวิชาการและแผนงานประสาน
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เพ่ือทาบทามและหารือเรื่องการเขียนโครงการเพ่ือเสนอ
องค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน ให้ความเห็นว่างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ควรมีกิจกรรมระหว่างประเทศ เช่น 

การจับคู่ธุรกิจกับบริษัทต่างชาติ (International Business Matching) และแนะนำให้ติดต่อสำนักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) ซึ ่งมี
ประสบการณ์ในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ โดยควรแบ่งพื้นที่
สำหรับ TCEB ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งท่ี 19 ด้วย 

ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยสกุล เสนอว่าควรหารือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศในการเปิดช่องทางในการพัฒนาธุรกิจ แต่มีข้อกังวลหากต้องการนำผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพรจากต่างประเทศมาจัดแสดงในงาน เนื่องจากติดขัดเรื่องกฎระเบียบและข้อห้ามต่าง ๆ ในการนำสินค้าที่
เป็นผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรมาจัดแสดง ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อมีการจัดงานแสดงสินค้า ทางกระทรวงพาณิชย์จะหลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยา แตจ่ะเน้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภค หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแทน 

มติที่ประชุม มอบหมายกองวิชาการและแผนงาน นัดหมายเพื่อปรึกษาหารือกับ TCEB  
 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.0๐ น. 
นายไพสิฐ ภัทรนาวิก ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี  ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวเบญจมา บุญเติม ผู้จดรายงานการประชุม 

ดร.รัชนี จันทร์เกษ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


