
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของ
ประเทศไทย ปีพ.ศ.2565 (คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ) ครั้งที่ 1/2565 

ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30น. 

ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร ๑ ชั้น 3  
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

**************************** 
รายช่ืออนุกรรมการด้านสารัตถะของกรมการแพทย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่เข้าร่วม
ประชุม 
๑. ดร.รัชน ีจันทร์เกษ  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
(แทนนพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  

กองวิชาการและแผนงาน 
2. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
3. นายไพสิฐ ภัทรนาวิก  แพทย์แผนไทย กองวิชาการและแผนงาน 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

วาระ/สาระการประชุม มต/ิผลการประชุม 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายว ิว ัฒน ์ โรจนพิทยากร ท ี ่ปร ึกษาสถาบ ันพ ัฒนาส ุขภาพอาเซ ียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ ได้นำเรียนที่
ประชุมเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการประชุมผู้นำเขต
เศรษฐกิจเอเปค ดังนี ้
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขต

เศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเอเปคปีพ.ศ.2565 และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 
คณะ 

1.2  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1038/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.
2564 เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการอำนวยการสำหรับการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมเอเปคของประเทศไทยปีพ.ศ.2565 

1.3 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ที่ 1/2565 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2564 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านสาธารณสุข สำหรับการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทยปีพ.ศ.2565 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

วาระที่ ๒ เร่ืองเพ่ือทราบ 
๒.๑ กำหนดการจัดประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

กับกระทรวงสาธารณสุข โดยนพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านสาธารณสุข) รองประธานอนุกรรมการฯ  
• การประชุม Senior Official Meeting (SOM) ครั้งท่ี 1 จะจัดในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 แบบ online  
• การประชุม Senior Official Meeting (SOM) ครั้งท่ี 2 ช่วงเดือน

พฤษภาคม 2565 (คาดว่า onsite) 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระ/สาระการประชุม มต/ิผลการประชุม 
• การประชุม Senior Official Meeting (SOM) ครั้งท่ี 3 จะจัดเดือน

สิงหาคม 2565 (คาดว่า onsite) 
• การประชุม APEC Economic Leaders จะเดือนพฤศจิกายน 

2565 
๒.๒ การเตรียมการด้านสารตัถะของไทยในการเป็นเจา้ภาพการประชุมเอเปค

ปีพ.ศ.2565 โดยฝา่ยเลขานุการฯ 
• การประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ (APEC Health Working Group: 

HWG)  ครั้งที่ 1 มีกำหนดจัดในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565.  
เวลา 09.00-12.00 น.  โดยขอเรียนเชิญผู้แทนจากกรมต่าง ๆ เข้าร่วม
ประชุมแบบ onsite (โรงแรมสุโกศล) หรือ online ในช่วงวัน เวลา 
ดังกล่าว 

• การประชุม APEC High Level Meeting on Health and 
Economy (HLM) และการประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ (APEC 
Health Working Group: HWG)  ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 
2565 โดยคาดว่าจะสามารถจดัการประชุมแบบ onsite ได้ จึงจะขอความ
อนุเคราะหเ์จ้าหน้าที่จากกรมและหนว่ยงานตา่ง ๆ  ทำหน้าที่เป็น liaison 
ของผู้นำเขตเศรษฐกิจตา่ง ๆ  

• ภารกิจที่สำคัญในการประชุม HWG และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
ดังนี ้
o การจัดประชุม HWG: กองการต่างประเทศ, TCELS, หน่วยงานใน

สังกัดสธ., หัวหน้าผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ/สสจ./รพ.ที่เกี่ยวข้อง 
o การจัดประชุม HLM: กองการต่างประเทศ, TCELS, หน่วยงานใน

สังกัดสธ., หัวหน้าผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ/สสจ./รพ.ที่เกี่ยวข้อง 
o สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน: กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค, 

หัวหน้าผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ/สสจ./รพ.ที่เกี่ยวข้อง 
o ตรวจสอบอาหารผู้นำ/คู่สมรส: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๒.๓ การเตรียมการด้านสารัตถะของประทรวงสาธารณสุข สำหรับการประชุม 
APEC Health Working Group และ APEC High Level Meeting on 
Health and Economy  โดยฝ่ายเลขานุการฯ 
• HWG Theme: Open to partnership. Connect with World. 

Balance Health and Economy 
• เสนอให้ HWG จัดทำ Deliverables 3 เรื่อง คือ 
o OPEN – Collaborate with WHO 
o CONNECT – APEC Portal for Safe Passage + Public Key 

Sharing/ Interoperability 
o BALANCE - Joint Statement on Increasing Investment 

in Health Security  

ทีป่ระชุม รับทราบ 

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
๓.1  ข้อเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) ของกระทรวงสาธารณสุข 
แบ่งเป็น 3 ประเด็น คือ 

๑) OPEN – Collaborate with WHO  
การส่งเสริมความร่วมมือกับ WHO โดยจะเชิญผู้แทน WHO เข้าร่วม
การประชุม HWG ด้วย 

 
 
 
๑) ประธาน เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
พิจารณา Deliverables OPEN  ให้
สอดคล้องกับการสร้างเศรษฐกิจ โดยควร
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วาระ/สาระการประชุม มต/ิผลการประชุม 
๒) CONNECT – APEC Portal for Safe Passage + Public Key 

Sharing/ Interoperability 
การจัดทำเว็บไซต์ทีร่วบรวมมาตรการ/กฎระเบียบต่าง ๆ ของเขต
เศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ 
และการเชื่อมโยงข้อมลู QC Code วัคซีนของเขตเศรษฐกิจ 

๓) BALANCE - Joint Statement on Increasing Investment in 
Health Security โดยเป็นการดึงประเด็นที่โดดเด่นและเกีย่วข้องของ
แต่ละกรมในสธ. ทั้งนี้ ในส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกจะเช่ือมโยงกบั BCG economy โดยฝ่าย
เลขานุการฯ จะยกร่างและให้ทุกหน่วยงานพิจารณาต่อไป  

ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่น ที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เช่น ESCAP, World 
Bank มากกว่า WHO  
๒) ประธานมีข้อเสนอต่อ Deliverables 
CONNECT ดังนี ้

1. ควรพิจารณาเรื่องความยั่งยืนของ 
APEC Portal for Safe Passage 
และควรเปลีย่นช่ือให้สื่อความหมาย
มากกว่าน้ี  
2. ควรให้ที่ประชุม HWG อภิปราย
เรื่อง Public Key Sharing/ 
Interoperability ว่าจะใช้รูปแบบใด 
เนื่องจากเขตศก.หลายประเทศ ได้
เข้าร่วม EU Digital COVID 
Certificate ซึ่งหากมีรูปแบบของ 
APEC อีกรูปแบบหนึ่ง จะเป็นการ
ซ้ำซ้อนหรือไม่  

3) ประธานเห็นว่า Deliverables 
BALANCE ยังไม่แสดงถึงความ 
Balance ระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจ
ควรพิจารณาช่ือใหม่ เช่น Joint 
Statement on Promoting Health 
Innovation to Support Economy/ 
Economic Development 

๓.๒  การประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ (Health Working Group: HWG) ครั้ง
ที่ 1/2565  
1) องค์ประกอบและบทบาทของคณะผู้แทนไทย โดยประธาน คือ  
นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี และผู้แทนจากหน่วยงานภายในสธ. และกองการ
ต่างประเทศ 
2 ) ทีม Rapporteur ประกอบด้วย Global Health fellows กองการ
ต่างประเทศ HITAP และเจ้าหน้าที่จาก OIC ของกรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ฝ่ายเลขานุการฯ จะทำหนังสือเชิญทุก
หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม HWG ครั้ง
ที่ 1 ในวันที่ 16-17 ก.พ. 65 โดย
สามารถเข้าได้แบบ onsite (โรงแรมสุ
โกศล) รวมถึง online และหาก
หน่วยงานใดสนใจ สามารถส่งผู้แทนเป็น 
Rapporteur ได้เช่นกัน  

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

กลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 
กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

14 กุมภาพันธ์ 2565




