
สรุปการประชุมเตรียมการด้านสาธารณสุขสำหรับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565 
ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 
1. นางสาวเบญจมา บุญเติม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ  กองวิชาการและแผนงาน 
2. นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี นักวิเทศสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เนื้อหาโดยสรุป มติที่ประชุม 
1. เรื่องเพื่อทราบ 
นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ประธานใน
การประชุม แจ้งที่ประชุมดังนี้ 

1.1 ความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบเอเปค  
- ก่อตั้งในปี 2532 สมาชิกประกอบด้วย 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ 

ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย 
จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม 

- วัตถุประสงค์ของความร่วมมือเอเปค เพ่ือส่งเสริมระบบการค้าพหุ
ภาคี สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก 
ด้วยการลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางด้านการค้า 
การค้าบริการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์กรการค้าโลก นอกจานี้ยังส่งเสริม
ความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ 

- กลไกการทำงานของเอเปคแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ Policy Level 
เช่น การประชุมผู้นำ การประชุมรัฐมนตรี การประชุมเจ้าหน้าที่
อาว ุ โส ฯลฯ และ Working Level เช ่น คณะทำงาน/ คณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ  

- ความร่วมมือด้านสาธารณสุข (Health) เดิมเคยเป็นคณะทำงาน
เฉพาะกิจ (Task Force) จัดตั ้งในปี 2546 และยกระดับเป็น
คณะทำงาน (Working Group) ในปี 2550 
 
 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปนี้ 

1. เตรียมการประชุม/สนับสนุนการ
ประชุม APEC Health Working Group 
(HWG) ในเดือนก.พ. และส.ค. (คาดว่าจะจัดที่
เชียงใหม่ และขอนแก่น) โดยรูปแบบการ
ประชุมคาดว่ามีความเป็นไปได้ 3 รูปแบบ คือ 

o Face to Face (มีความเป็นไปได้
มากที่สุด) 

o Virtual 
o Hybrid (คือมีทั้ง Face to face 

และ virtual) 
2. กิจกรรมและหน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก ได้แก่ 
o รถพยาบาล: กรมการแพทย์ 
o ทีมเฝ้าระวังความเสี่ยง/การ

ระบาด: กรมควบคุมโรค 
o อาหาร: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
o ทีมเลขาของ Health Working 

Group: กองการต่างประเทศ 
และ OIC (หน่วยงานด้าน
ต่างประเทศ) ของทุกกรม 
รวมถึง OIC ระดับเขตทีเ่พ่ิง
ต้ังขึ้น 



เนื้อหาโดยสรุป มติที่ประชุม 
- การประชุมที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพภายใต้กรอบ APEC 

แบ่งเป็น 3 ประชุม คือ 
o กา รประช ุ ม  APEC Health Working Group (HWG) 

กำหนดจัดปีละ 2 ครั้ง ในเดือนก.พ. และส.ค. 
o การประชุม Health Ministerial Meeting จัดตามความ

ต้องการของเจ้าภาพ เคยจัดมาแล้ว 3 ครั้ง 
o การประช ุม  APEC High Level Meeting on Health 

and the Economy กำหนดจัดปีละ 1 ครั้ง ในเดือนส.ค. 
1.2 การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี 2565 
- ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพเอเปคเมื่อปี 2546 และกำลังจะเป็น

อีกครั้งในปี 2565 (รวมระยะห่าง 19 ปี) 
- กต. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติและคณะอนุกรรมการที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
o คณะกรรมการระดับชาติ: นายกฯ เป็นประธาน, กรม

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กต.เป็นเลขาฯ, รองนายกฯ/ 
รมว.สธ./ ปลัดสธ. เป็นกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ: รองนายกฯ/ รมว.กต. 
เป็นประธาน, กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กต.เป็น
เลขาฯ, ปลัดสธ. เป็นกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ: รอง
นายกฯ (นายวิษณุ) เป็นประธาน, กรมพิธีการทูต กต. 
เป็นเลขาฯ, ปลัดสธ. เป็นกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร: รองนายกฯ (พลเอกประวิตรฯ) เป็นประธาน, 
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจเป็นเลขาฯ, ปลัด สธ./อธิบดี
กรมพ. /อธิบดีกรมคร.เป็นกรรมการ 

o คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์: รมต.ประจำสนร.
เป็นประธาน, กรมสารนิเทศ เป็นเลขาฯ, ปลัดสธ. เป็น
กรรมการ 

- ที ่ผ ่านมา ได ้จ ัดการประช ุมคณะกรรมการระด ับชาต ิและ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องแล้ว ดังนี้ 
o การประชุม APEC Focus Group 2 ครั้ง 
o การประชุมระหว่างหน่วยหลักท่ีเกี่ยวข้อง 
o การประชุมคณะกรรมการระดับชาติ ครั้งที่ 1/2564 
o การประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ ครั้งที่ 1/2564 

กำหนดจะจัดวันที่ 3 ก.พ. 64 เวลา 14.00-16.00 น 

3. ในการเขียนของบประมาณปี 65 ให้
แต่ละกรมเขียนคำของบประมาณสำหรับจัด
กิจกรรมดังกล่าว โดยให้อ้างมติครม ที่ทาง กต. 
เสนอกรอบวงเงินงบประมาณ สำหรับเอเปค 

4. ใ ห ้ ก อ ง ก า ร ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ตั้ ง
คณะกรรมการเตรียมการฯ ในส่วนของสธ. 
ประกอบด้วย 

o กรรมการชุดใหญ่ โดยมี 
รองอธิบดีที่ดูแล OIC ของทุก
กรม เป็นกรรมการ 

o คณะทำงานด้านต่าง ๆ 
o ตั้ง นพ.สุวิทย์ และนพ.วิโรจน์ 

เป็นที่ปรึกษา 
 



เนื้อหาโดยสรุป มติที่ประชุม 
2. เรื่องเพื่อพิจารณา 
2.1 การกำหนดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) ในปี 2565 

1) ประเด็นที่ต้องการผลักดัน 
ฝ่ายเลขาฯ ได้นำเสนอผลการหารือที่ผ่านมา เพ่ือให้ที่ประชุมฯ เข้าใจ
ภาพรวมและสามารถพิจารณาประเด็นที่ควรผลักดัน ดังนี้  
Theme: ควรสั้นกระชับ น่าจดจำ สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงหลังโควิด 
19 และความหวังสู่การร่วมมือกันเพ่ือสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
และครอบคลุม 
Priorities: สอดคล้องกับบริบทโลกหลังโควิด 19 เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนไทย 
Deliverables: สะท้อนแนวคิด BCG (Bioeconomy, Circular 
Economy, Green Economy) หรือ การอำนวยความสะดวกด้าน
การค้าและการลงทุน, การฟืน้ฟูการเชื่อมโยง (การเดินทางและการ
ท่องเที่ยว), การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม 

2) รปูแบบ Deliverables สามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 
o Leader’s Declaration 
o Ministerial Statement หรอื Road Map 
o Action Plan/ Strategy/ Roadmap ระดับ Committee/ 

Working Group 
o โครงการ Pathfinder/Pilot Project  

 
ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

1. เลือกประเด็น More investment in 
health for health security เพ่ือให้
สอดคล้องกับบริบทโลกหลังโควิด 19 

2. รูปแบบ Deliverables ใช้เป็น Leader’s 
Declaration 

3. เรื่องอ่ืน ๆ 
1) การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ

จากเอเปคในปี 2564 โดยกองการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งกรมทุก
กรมแล้ว  

2) การฝ ึกอบรมการเสนอโครงการเพ ื ่อขอร ับการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2564  มีกำหนดจัดในวันที่ 9 ก.พ. 
64 เป็นการประชุมแบบ Hybrid (ท่ีกต.และออนไลน์) 

3) การฝึกอบรมโดย US-SEGA เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของ
ไทย มีกำหนดจัด 4 ครั้ง ในเดือนก.พ. มี.ค. เม.ย. และก.ค.64 (ครั้งละ 
3-4 วัน) เป็นการประชุมแบบ Hybrid (ท่ีกต.และออนไลน์) 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
เลิกประชุม 11.30 น. 

นางสาวสุภาษิณี รัตนบุรี      ผู้จดรายงานการประชุม 
นางสาวเบญจมา บุญเติม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 


