
สรุปผลการประชุม 
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 

ของประเทศไทย ปี พ.ศ.2565 (คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ) ครั้งที่ 1/2565 
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖5 เวลา 10.00 - 12.0๐ น.  

ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
************************* 

ผู้เข้าร่วมการประชุมของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ   ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
2. นางสาวเบญจมา บุญเติม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิม

ระหว่างประเทศ กองวิชาการและแผนงาน                    
3. นายพรชัย สว่างวงศ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน 
4. นางสาวกนกวรรณ หัวไผ่  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองวิชาการและแผนงาน 
5. นาวสาวสุภาษิณี รัตนบุรี   นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
6. นายไพสิฐ ภัทรนาวิก   แพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน 

ผู้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting 
1. นพ.ธิติ แสวงธรรม   รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
2. ภญ.ดวงมณี บุญบำรุง เภสัชกรชำนาญการ กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
3. นางสาวชนมล มนต์ธนาภาพร แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ กองสมุนไพรเพ่ือเศรษฐกิจ 
4. นางสาวโชติกา แหร่มบรรเทิง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ผสมผสาน 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
วาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี เป็นประธานการประชุมได้ชี้แจงถึงเนื้อหาการ
ประชุมโดยในวาระที่ 1 นั้น ประกอบด้วยชุดคำสั่ง 3 ชุด และกำหนดการที่
ผ่านการหารือ และ Revised ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 
๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุม

ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท่ีประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ คณะ 
ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ  
๔ คณะ ประกอบด้วย  

(1) คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ  
(2) คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ  
(3) คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร  

 
ที่ประชุม รับทราบ 



วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
(4) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ 

๑.๒ คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สำหรับการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ฝ่ายเลขานุการทบทวนรายละเอียดคำสั่งให้ที่ประชุมทราบ 

๑.๓ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข สำหรับ
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ฝ่ายเลขานุการทบทวนรายละเอียดคำสั่งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานแจ ้งรายละเอ ียดกำหนดการสำหร ับการประช ุมเอเปค เป็น 
วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 (สัปดาห์ APEC) ดังนี้ วันที่ 22 และวันที่ 
23 เป็นการประชุม Health Working Group (HWG) โดยในวันที่ 22 ช่วง
บ ่ายจะม ีก ิจกรรม Site Visit ณ โรงพยาบาลจ ุฬาลงกรณ์ และม ีงาน 
Welcome Dinner ในช่วงเย็น วันที่ 24 เป็นการจัดประชุมวิชาการเปิดให้
คณะที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้ และในวันที่ 25 และวันที่ 26 เป็นการประชุม 
High-Level Meeting on Health and the Economy (HLMHE) สำหรับ
ระดับรัฐมนตรี โดยในช่วงเย็นวันที่สี่มีงาน Gala Dinner และช่วงบ่ายวันที่ห้า
มีกิจกรรมเปิดงาน ACPHEED (ASEAN Center for Public Health Emergencies 
and Emerging Disease) ศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ที่บางรัก 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเอเปค 

ฝ่ายเลขานุการรายงานข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเอเปค ดังนี้ 
(1) เอเปคประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ 
(2) ใช้คำว่า“เขตเศรษฐกิจ”แทน“ประเทศ” 
(3) ไม่ใช้ธงชาติในการประชุม 
(4) การเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความสมัครใจ 
(5) ธีม Open Connect Balance 

2.2 กำหนดการจัดประชุมเอเปคของกระทรวงสาธารณสุข 
ฝ่ายเลขานุการรายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข  
มี 2 ช่วง ได้แก่ Health Working Group (HWG) ครั้งที่ 2/2022 และ  
12th High-Level Meeting on Health and the Economy (HLMHE) 
ทั้งนี้การประชุมจัดขึ้นภายใต้ธีม “Open to Partnership. Connect 
with the World. Balance Health and the Economy” ณ โรงแรม 
Millennium Hilton Bangkok เจริญนคร ระหว่างวันที่ 
22 – 26 สิงหาคม 2565 

 
ที่ประชุม รับทราบ 



วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
2.3 สรุปผลการหารือการเตรียมการจัดการประชุม HLMHE ครั้งที่ 12 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 
ฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียดภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการการ
เตรียมการจัดการประชุม ดังนี้ 

(1) กองการต่างประเทศทำการสำรวจสถานที่จัดประชุม HWG และ 
HLMHE ประสานงานจัดเตรียม Rapporteurs และ Liaison 
Officers และ จัดเตรียมเสื้อผ้าไหมไทยสำหรับ รมว.สธ. และ 
ชุดสำหรับคณะทำงาน 

(2) กรมควบคุมโรคร่างแผนควบคุมป้องการโรคสำหรับการประชุม 
(3) กรมการแพทย์จัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลประจำจุดต่าง ๆ และ

จัดบูธเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทย 
(4) กรมอนามัยจัดเตรียมงาน Gala Dinner สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

HLMHE และเสื้อย้อมดินภูเขาไฟบุรีรัมย์สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
(5) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัดเตรียมของที่

ระลึกในรูปแบบชะลอมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม HWG และ 
HLMHE และจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย  
การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์แผนไทย และสาธิตการนวดไทย 

(6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดเตรียมอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง และจัดบูธเกี่ยวกับ อสม. นโยบาย Medical Hub 
รวมถึงจัดทำ Promotion ต่าง ๆ เกี่ยวกับการนวดไทยและสปา 

(7) กรมสุขภาพจิตจัดเตรียม One Day Trip สำหรับคู่สมรสของรัฐมนตร ี
(8) สำนักสารนิเทศมีหน้าที่เก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และ

จัดทำข่าวเพื่อเผยแพร่ 
วาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ ความคืบหน้าการเตรียมการจัดประชุม APEC Health Working 

Group (HWG) ครั้งที่ 2/2565 และประชุม APEC High-Level 
Meeting on Health and the Economy ครั้งที่ 12  
(1) ผู้แทนจากกองการต่างประเทศรายงานการกำหนดบทบาทของ

คณะผู้แทนไทย โดยประกอบด้วย  
• นพ.พงศธร พอกเพ่ิมดี (HWG Chair) 
• ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารัตถะ (Delegates) 
• Rapporteurs ประกอบด้วย GHD/IHPP/Global Health 

Fellows/HITAP/หน่วยงานในสังกัด สธ. รวมทั้งเขตสุขภาพ 
• Liaison Officers ประกอบด้วย GHD(Head)/หน่วยงานใน

สังกัด สธ. รวมทั้งเขตสุขภาพ และฝ่ายเลขานุการแจ้งว่าทาง
กระทรวงการต่างประเทศจะมกีารอบรม Liaison Officers 
Training ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 

 
ประธานให้ความเห็นว่าใน
การประชุม HWG มี
ประเด็นที่สำคัญ 2 เรื่อง 
(1) เรื่อง OSSC โดยอาจมี
การบรรจุวาระการประชุมนี้
ในวันอังคารช่วงบ่ายซึ่งเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนระหว่าง
ฝั่งอเมริกากับจีน  
(2) การเลือกรองประธานที่
จะมาแทนแคนนาดาซึ่งต้อง
มีการหารือกัน  
(3) Liaison Officers ควร
เร่งคัดเลือกเนื่องจากเป็น



วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
• ทั้งนี้ได้กำหนดสถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม Millennium 

Hilton Bangkok เจริญนคร 
ภาพลักษณ์และมีบทบาท
สำคัญในการสร้างความ
ประทับใจกับผู้เข้าร่วมการ
ประชุม 

(2) ผู้แทนจากกรมควบคุมโรคนำเสนอเรื่องการปรับแผนการปฏิบัติการ
เข้าราชอาณาจักรโดยมีการยอมรับ Thailand Pass และตรวจ 
Vaccine Certification และได้จัดมาตรการในการป้องกันโรค
สำหรับสถานที่ประชุม มีการตรวจผล ATK (แบบ Self ATK) รวมถึงมี
การตั้งจุด Swab ในจุดต่าง ๆ ในงานสำหรับผู้เข้าร่วมที่ไม่มีผล ATK 
นอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้วางมาตรการในการเฝ้าระวังอ่ืน ๆ ได้แก่ 
• การป้องกันเชื้อในอาหารและเครื่องดื่ม 
• โรคติดต่ออ่ืน ๆ 
• Covid-19 และ Monkeypox (ฝีดาษวานร) 

ประธานเสนอให้เพ่ิมจุด
ตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
และโรงแรม Millennium 
Hilton Bangkok 
 

(3) ผู้แทนจากกรมการแพทย์นำเสนอการจัดทีมแพทย์ทั้งหมด 2 ทีม 
ทีมละ 5 คน ประจำที่ห้อง Maya 22 ตลอด 24 ชั่วโมง มกีาร
เตรียม Mobile Unit ประกอบด้วย Mobile Stroke Unit และ 
Mobile CCU และเตรียมเส้นทางสำหรับส่งต่อผู้ป่วยไว้ 3 ทาง 
ได้แก่ ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยโรงพยาบาลที่รับการส่ง
ต่อมี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเลิศสิน และ
ในส่วนของบูธนิทรรศการตั้งอยู่ที่ชั้น 2 บริเวณ T-Function Area 
ด้วยธีม “Do Our Best for All” 

ประธานเสนอให้เพ่ิม
โรงพยาบาลเอกชนเป็น
ทางเลือกในการส่งต่อผู้ป่วย 

(4) ผู้แทนจากกรมอนามัยนำเสนอรายละเอียดของงาน Gala Dinner 
จัดขึ้น ณ Zone Terrace (ริมแม่น้ำ) สามารถรองรับคนได้ 300 คน 
ในส่วนของอาหารสั่งกับทางโรงแรม ประกอบด้วย  
• A La Carte สำหรับ Head of Delegates คู่สมรส และ 

ผู้นำองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 50 คน 
• Buffet สำหรับผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 150 คน 
• ซุ้มสาธิตการทำอาหาร  
และมีการจัดการแสดง ประกอบด้วย 
• หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ 
• ศิลปะมวยไทย/กลองสะบัดชัย/วัฒนธรรมไทย 4 ภาค 
• เรือจุดพลุกลางแม่น้ำเจ้าพระยา 

ประธานเสนอ  
(1) สถานที่สำหรับ Check-In 
(2) คัดเลือกดนตรีสำหรับ
ให้รัฐมนตรีขึ้นร้องเพลง  
(3) หลีกเลี่ยงอาหารประเภท
กะทิเนื่องจากเสียได้ง่าย  
(4) พิจารณาเรื่องการ
จัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(5) ทั้งนี้การแสดงที่เสนอ
มาอยู่ระหว่างการพิจารณา
เลือกว่าจะเอาอย่างไหน 

(5) นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกไดน้ำเสนอของที่ระลึกเป็นชะลอมบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมไทย มีทั้งหมด 3 Set ได้แก่  
• Set Fresh and Energized สำหรับผู้แทนประเทศและรัฐมนตรี  

ประธานเสนอให้จัดเตรียม
ของที่ระลึกไว้ในห้องพัก
สำหรับ High Level และคู่
สมรส และขอให้เพ่ิมจำนวน
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• Set Relax and Sleep สำหรับคู่สมรสและผู้แทนประเทศ 
• Set Forget me not Thailand สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  

และในส่วนบูธนิทรรศการจัดให้มีบริการนวดไทย ประกอบด้วย  
• นวดคอ บ่า ไหล่ จำนวน 5 เตียง รับรองได้วันละ 40 คน 
• นวดเท้า จำนวน 5 เตียง รับรองได้วันละ 40 คน  

โดยสถานทีจ่ัดบูธอยู่ชั้น 2 บริเวณโถงหน้า Grand Ballroom ทั้งนี้
ผู้มารับบริการสามารถจองคิวผ่าน Application ได้ 

ของที่ระลึกสำหรับ SOM3 
ผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ 
จำนวน 40 – 80 ชุด 

(6) ผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำเสนอบูธนิทรรศการ
ด้วยธีม “นโยบาย Medical Hub ของประเทศไทย และ อสม.สู้ภัย 
โควิด-19” และ ในส่วนของอาหารว่างและเครื่องดื่ม มีหน่วยงานส่ง
ตัวอย่างอาหารแล้ว 3 หน่วยงานได้แก่ ชีวาศรม, สำนักงานเขต
สุขภาพที่ 8 และประชารัฐสามัคคี ขอนแก่น อีกท้ังได้มีการจัดทำ
แพ็กเกจพิเศษด้านสุขภาพ โปรโมชั่นแพ็กเกจตรวจสุขภาพ และ 
Vat Refund หรือ Tax Refund โดยประชุมหารือกับ King Power 
และกรมสรรพากร เพ่ือผลักดัน Product Outlet ของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย 

ประธานขอให้เพ่ิมจำนวน
แพ็กเกจสำหรับ SOM3 
 
นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ให้ให้มีร้านค้าปลอดภาษี 
และให้จัดหาเครือข่าย
พันธมิตร เช่น King 
Power/ICON SIAM เพ่ือ
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่
ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ข้อเสนอ อาหารกลางวัน 
และอาหารว่างอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของฝ่าย
เลขานุการ 

(7) ผู้แทนจากกรมสุขภาพจิตไดน้ำเสนอโปรแกรม One Day Trip 
สำหรับคู่สมรสของรัฐมนตรีมีกำหนดวันที่ 25 สิงหาคม 2565  
เวลา 10.00 – 16.00 น. โดยช่วงเช้าชม The Jim Thompson 
Thai House and Museum, รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับ
รับชมการแสดงรำไทย ช่วงบ่ายชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมไทย และเดิน 
Siam Paragon 

ประธานให้ความเห็นว่า
กิจกรรมเริ่มเวลา 10.00น. 
อาจเร็วเกินไป ผู้เข้าร่วม
อาจยังเดินทางมาไม่ถึง จึง
เสนอให้เลื่อนเวลาเริ่มและ
เพ่ิมกิจกรรมในวันที่ 26 
โดยในวันที่ 25 ควรเป็น
การเยี่ยมชมเชิงธรรมชาติ 

(8) ผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานแจ้งต่อที่ประชุมว่า 
กยผ.สป.ได้รับงบประมาณอยู่ที่ 1.8 ล้านบาท โดยกรอบวงเงินที่
ได้รับการจัดสรรงวดที่ 1 อยู่ที่ 480,600 บาท โดยทาง กยผ. ได ้
และคาดว่าวงเงินดังกล่าวจะได้รับภายในเดือนมิถุนายน 

ประธานขอให้ทุกกรมที่
เกี่ยวข้อง ส่งแผนการใช้เงิน
ภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 
2565 เพื่อให้ กยผ. 
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ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (หากมี) 
(1)  ประธานเสนอให้จัดเตรียมห้องสำหรับเตรียมการ 5 ห้อง ได้แก่  

1) ห้องสำหรับทีมแพทย์  
2) ห้องสำหรับตรวจผล Lab 
3) ห้องสำหรับสื่อมวลชน 
4) ห้องสำหรับใช้เตรียมเอกสาร  
5) ห้องสำหรับคณะทำงานใช้ในการแก้ปัญหาหรือประสานงาน 

(2)  ขอเชิญอธิบดีหรือรองอธิบดีร่วมต้อนรับผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจ  
ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565 

(3)  นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565  
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok เจริญนคร 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

 

*********** 
กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน 

17 มิ.ย.65 


