


พฤหัสบดี ๑๙ ม.ค.๕๕ 
๐๘๓๐     ลงทะเบียน 

๐๙๐๐     พธีิเปิดการสัมมนา  พล.ต.ท.จงเจตน์  เจนอาวพงศ์ (นายกสมาคมฯ) 
๐๙๑๕ ความเป็นมา..ความเป็นผู้น าด้านเวชศาสตร์ทหารในภมูภิาคอาเซียน  
             พล.ต.กฤษฎา ดวงอไุร 

๐๙๓๐ ความเป็นมา ICMM  พล.ท.สืบพงษ์ สงัขะรมย์ 

๐๙๔๕ ความเป็นไป  2nd ICMM Pan Asia Pacific Congress  on Military Medicine  

 พ.อ.หญิง ประไพพิมพ์ ธีรคปุต์ 

๑๐๓๐-๑๖๐๐ การสัมมนากลุ่ม 

  กลุ่มที่ ๑ การเตรียมข้อมูล Academic Program และ Field Trip  2nd ICMM-PAP Congress 

  ประธาน  พล.อ.ต.มานิตย์  ศตัรูลี ้ รองประธาน ๑ พล.ต.ต. สมบรูณ์  ตนัตระกลู 
  รองประธาน ๒ นาวาเอก โสภณ  รัตนสมุาวงศ์  เลขาฯ  พ.อ.หญิง ประไพพิมพ์   ธีรคปุต์ 

  กลุ่มที่ ๒ ยุทธศาสตร์สู่ความร่วมมือและการเป็นผู้น าทางการแพทย์ทหารในภมูภิาค 
                           อาเซียน  
  ประธาน พล.ต.บญุลือ วงษ์ท้าว รองประธาน ๑ พล.อ.ต. สรุศกัดิ์  โปร่งจนัทกึ    
  รองประธาน ๒ พล.ต.ถนอม   สภุาพร  เลขาฯ พ.อ. ปราโมทย์   อิ่มวฒันา 

๑๘๐๐ งานเลีย้งสังสรรค์ 



 

ศุกร์ ๒๐ ม.ค.๕๕   
๐๘๓๐ แถลงผลการสัมมนากลุ่มที่ ๑ และวิพากษ์ 
 
๐๙๓๐ แถลงผลการสัมมนากลุ่มที่ ๒ และวิพากษ์ 
 
๑๐๔๕ สรุปและปิดการประชุม 
๑๓๐๐-๑๖๐๐ กีฬาและสันทนาสัมพนัธ์ 









CAMBODIA 

ASEAN (Association of South East Asian Nations) 

1967(2510) ก่อตั้ง ASEAN 

ปัจจุบนั  10 ประเทศ  ประชากร 580 ลา้นคน 

 1967(2510) ก่อตั้งโดย 5 ประเทศ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์

 1984(2527)  ขยายสมาชิก  บรูไน 

 1995(2538)  ขยายสมาชิก  เวียดนาม 

 1997(2540)  ขยายสมาชิก  ลาว พม่า 

และก าลงัมุ่งสู่………….. 

    2015(2558) ASEAN Economic Community         

 1999(2542)  ขยายสมาชิก   กมัพูชา 

อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



ประเทศสมาชิกอาเซียน ASEAN 

ปี 2540 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2542 

ปี 2510 

ปี 2510 

ปี 2538 

ปี 2540 

ปี 2510 

ปี 2527 
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One Vision 
One Identity 
One Community 

















   ความตกลงระดบัภมูิภาคอาเซียนสู่การยอมรับร่วม 
   ด้านคุณสมบตันัิกวิชาชีพ 

ระดับความตกลง สาขาวชิาชีพ ว/ด/ป  ที่ลงนาม 
Mutual Recognition Arrangement (MRA) Engineering  Services 9 ธันวาคม 2548 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Architectural  Services 19 พฤศจกิายน 2549 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Nursing  Services 8 ธันวาคม 2549 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Medical  Practitioners 25 กรกฎาคม 2551 

Mutual Recognition Arrangement (MRA) Dental  Practitioners 25 กรกฎาคม 2551 

Framework Arrangement for the Mutual 
Recognition  

Surveying  Qualifications 19 พฤศจกิายน 2549 

MRA  Framework Accountancy  Services 25 กรกฎาคม 2551 
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ประเทศไทย
จะต้องใช้ความ
ได้เปรียบจาก
การเป็น ASIAN 

HUB 
 
 

How to get advantage from AEC? 
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สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ฯ 

www.amsthai.org 



  WHY Military Medicine ? 



การประชุมรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน 
ASEAN Defense Minister Meeting-Plus (ADMM-Plus) 

ณ กรงุฮานอย วน. 9-13 ต.ค.53 

อาเซยีน 10 ประเทศ +ประเทศคูเ่จรจา 8 ประเทศ 
ผลักดนัใหเ้กดิความรว่มมอืทีเ่ป็นรปูธรรมอยา่งแทจ้รงิรว่มกนั 
 1.HADR 
 2.PKO 
 3.Maritime Security 
 4.Military Medicine  
 5.Counter-terrorism 
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การประชุมเพือ่พจิารณางบประมาณ 
ของคณะท างานผู้เชีย่วชาญเฉพาะดา้นฝ่ายไทย 

(Thai EWGs) 

วนัพฤหสับดทีี ่ ๓๐ มถิุนายน ๒๕๕๔, ๐๙๓๐
ณ ห้องหลกัเมอืง ๒ ชัน้ ๓ ในศาลาวา่การกลาโหม



จัดตัง้ EWGs ๕ ด้าน 

H
A
D

R
 

ย
ก
.ท

ห
าร

 

 

C
o
u
n
te

r-
te

rr
o
ri
sm

 
ศ
ต
ก
. 

M
a

ri
ti

m
e

 S
e

c
u

ri
ty

 
ท
ร
. 

P
K
O

 
ก
ร.

ท
ห

า
ร 

M
ili

ta
ry

 M
e
d
ic

in
e
 

พ
บ

. 



กล ุม่ท่ี ๔ 

การแพทยท์หาร (MM : Military Medicine) 

 

การประชมุเชิงปฏิบติัการดา้นความมัน่คง ครัง้ท่ี ๑/๕๔ 

๒-๔ มี.ค.๕๔ 

 



สมาชิกกล ุม่ท่ี ๔ 

๑. พล.ต.กฤษฎา ดวงอไุร  

๒. พล.ท.อ านาจ  บาล ี

๓. พล.ท.สืบพงษ ์ สงัขรมณ ์  
๔. พ.อ.กอบปัญญา    วงศวิ์เศษกิจ  
๕. น.อ.สรุศกัด์ิ  โปรง่จนัทึก  
๖. พ.อ.ปราโมทย ์ อ่ิมวฒันา  
๗. พ.อ.รศ.นพ.วิโรจน ์  อารยีก์ลุ  
๘. พ.อ.หญิง รศ.ประไพพิมพ ์ ธีรคปุต ์

๙. พ.อ.ผศ.ปิยพนัธ ุ ์   ชีรานนท ์  
๑๐. พ.อ.พิสทุธ์ิ  บตุรงามดี  
๑๑. พ.อ.คเชนทร ์ ป่ินสวุรรณ  
๑๒. พ.อ.ชะเลง  ฉายวิโรจน ์  
๑๓. น.อ.พิเชษฐ ์ อาภรณพ์ฒันพงศ ์

๑๔. น.อ.ภิสกัก ์ กอ้นเมฆ  
๑๕. พ.อ.สรุศกัด์ิ ถนดัศีลธรรม 
๑๖. พ.อ.สตัยา จิวจินดา  
๑๗. พ.อ.อาณติั ป่ินรตันานนท ์
๑๘. พ.อ.จมุพล เฉลยกอ้ย  
๑๙. พ.อ.หญิง สปุาณี  มีศิร ิ  
๒๐. พ.อ.อนชุา ปณุกะบตุร  
๒๑. พ.อ.พจน ์ เอมพนัธ ์  
๒๒. น.อ.หญิง บญุร ุง่  ข านวลทอง

๒๓. นางกษมา โรจนนิลยกุตะทตั 



๑. วิเคราะหส์ถานการณด์า้นการแพทยท์หารของภมิูภาค

และความตอ้งการรว่มดา้นการแพทยท์หารของสมาคม

ประชาคมอาเซียน 

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

• สิงคโปรพ์ยายามจะชิงความไดเ้ปรยีบในการเป็นผ ูน้ า      

ดา้นเวชศาสตรท์หาร 

• ไทยเป็นประเทศเดียวใน อาเซียนท่ีมี โรงเรยีนแพทย์

ทหาร มีความเช่ียวชาญดา้น  การฝึกศึกษาดา้นเวช

ศาสตรท์หาร(Military Medical Education and 

Training) 

 



๑. วิเคราะหส์ถานการณด์า้นการแพทยท์หารของภมิูภาค

และความตอ้งการรว่มดา้นการแพทยท์หารของสมาคม

ประชาคมอาเซียน 

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

• มีศนูยก์ารวิจยัระดบัโลกโดยท างานรว่มกบั สรอ. 

(AFRIMS) มีความเช่ียวชาญดา้นโรคในเขตรอ้น โรค

ติดเช้ือและการควบคมุการระบาดของโรคติดเช้ือ 

• เสนอใหมี้การจดัประชมุแพทยท์หารในกล ุม่สมาชิก

อาเซียนเพ่ือหาความตอ้งการรว่ม 

• ไทยมีความรว่มมือเป็นอยา่งดีกบั สรอ.                                                      

และจีน ในทางเวชศาสตรท์หาร 



๑. วิเคราะหส์ถานการณด์า้นการแพทยท์หารของภมิูภาค

และความตอ้งการรว่มดา้นการแพทยท์หารของสมาคม

ประชาคมอาเซียน 

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

• เคยเป็นเจา้ภาพรว่มกบั สรอ. ในการประชมุแพทยท์หาร

ภาคพ้ืนแปซิฟิก (APMMC : Asia Pacific Military 

Medicine Conference) 3 ครัง้ 

• จะเป็นเจา้ภาพการประชมุแพทยท์หารโลก กล ุม่ภาคพ้ืน

แปซิฟิก (ICMM-PAP) ( International Committee of 

Military Medicine Pan Asia Pacific Regional Working 

Group) ในปี 2012 

 



๒. แนวทางในความรว่มมือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

รว่ม 

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

• Donor 
• Instructor 
• Facilitator 
• Partner 



๒. แนวทางในความรว่มมือเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ

รว่ม 

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

แนวทางการพฒันาความรว่มมือในฐานะเพ่ือน ดงัน้ี 

1 พฒันาเครือข่ายการประสานงาน 

2 แลกเปลีย่น ความร ู ้บคุลากร 

3 วางแนวทางในการปฏิบติัรว่มกนั 

4 ฝึกรว่มกนั 

5 แบ่งปัน/ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั ในยามคบัขนั 

 



๓. ความพรอ้มของก าลงัพล เครือ่งมือ กฎ ระเบียบ 

สามารถสนบัสนนุการด าเนินงานดา้นการแพทยท์หาร

หรือไม ่

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

• เครื่องมือ และก าลงัพลมีความพรอ้ม ในการปฏิบติั 

    (Resource Mapping) 
• พฒันาคณุภาพ ก าลงัพล และยทุโธปกรณ ์

• มีกฎหมายและระเบียบต่างๆ รองรบั และสนบัสนนุใน

การปฏิบติัการทางเวชศาสตรท์หารในพ้ืนท่ี                                  

นอกราชอาณาจกัร 



๔. กองทพัไทยตอ้งปรบัตวัอยา่งไร เพ่ือใหขี้ดความสามารถ

และความพรอ้มในการสนบัสนนุการด าเนินงานดา้น

การแพทยท์หารระดบัอาเซียนได ้

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

บก.ทท. และ กห. ควรปฏิบติัตาม พรบ.การจดัระเบียบกห. 

ปี 2551 ในบทบาทของ    Coordinator  อยา่งเต็มรปูแบบ 

เพ่ือใหเ้กิดรว่มมือของแพทยท์หารในระหว่างเหลา่ทพัใน

การใชท้รพัยากรรว่มกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เช่น 

รพ.สนาม การผลิตแพทยท์หาร เป็นตน้ 

 



๔. กองทพัไทยตอ้งปรบัตวัอยา่งไร เพ่ือใหขี้ดความสามารถ

และความพรอ้มในการสนบัสนนุการด าเนินงานดา้น

การแพทยท์หารระดบัอาเซียนได ้

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

 

• ควรพฒันาเครือ่ข่ายติดต่อสื่อสาร และบงัคบับญัชา ใหใ้ชง้าน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• ควรท าการศึกษาจากปฏิบัติการท่ีผ่านมาเพ่ือสรปุบทเรียน 

และประสบการณ์ ใช้เป็นข้อมลูในการวางแผนปฏิบัติและ

ประเมินค่าใชจ่้าย เพ่ือเตรยีมการปฏิบติัต่อไป 

• ก าลงัพลทกุระดบัตอ้งมีความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 

ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 

 



๕. การสรา้งความรว่มมือระดบัอาเซียนดา้นการแพทยท์หาร 

รฐับาล และกองทพัไทยจ าเป็นจะตอ้งเตรียมการอยา่งไร 

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

• รฐับาลควรก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน เก่ียวกบัภารกิจ

ทางเวชศาสตรท์หาร 
• รฐับาลควรใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณ ในการเตรียม

ความพรอ้มของก าลงัพล และยทุโธปกรณ ์ใหพ้อเพียง 
 



๖. กองทพัไทยมีความพรอ้มท่ีจะสนบัสนนุอาเซียนใหเ้ป็น

องคก์รน าในภมิูภาคในดา้นการแพทยท์หารหรอืไม่ 

การแพทยท์หาร (Military Medicine) 

พรอ้ม 
 



การอภปิรายเป็นคณะ 
 
 

เร่ือง “การเตรียมความพร้อมของกองทพัไทย ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือตามผลการประชุม รมว.กห.อาเซียน และประเทศคู่เจรจา” 

ผู้ร่วมอภปิราย 
1.พล.ท.สืบพงษ์  สังขรมย์  ที่ปรึกษาฯ ด้านการแพทย์ทหาร 
2.พล.ร.ต.  ณ ณรงค์ ทวีวัฒน์ ร.น.  ผอ.ศยร.ยศ.ทร. 
3.พล.ต.วิศิษฐ์  วิศษิฏ์โยธิน  ผอ.สกร.กร.ทหาร 
4.พล.ต.บุญชู  เกิดโชค  รอง ผบ.ศตก. 
5.พ.อ.นพดล  มังคละทน  ผู้เช่ียวชาญจาก ศสภ.ยก.ทหาร 
6.พล.ต.สุรสิทธ์ิ  ถนัดทาง  ผอ.ศศย.สปท./ผู้ด าเนินรายการ 
 



http://gallery.15thaseansummit-th.org/main.php?cmd=imageview&var1=0038/SPO_005.JPG

