
 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ  

สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

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

ผู้เข้าร่วมการประชุมของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
1. นส.เบญจมา บุญเติม นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ 

กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) ได้ รับ
มอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นประธานในที่ประชุม ได้
ชี้แจงที่ประชุมเร่ืองการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยในปี พ.ศ. 
2565 ดังน้ี 
1.1 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๐๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๔ เรื ่อง แต ่งต ั ้งคณะกรรมการอำนวยการ สำหรับ การเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม เอเปคของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีอธิบดีกรมทุกกรมเป็น
คณะกรรมการ มีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือข้าราชการที่ได้รับ
มอบหมายให้ดูแลด้านต่างประเทศเป็นกรรมการและเลขานุการ 

1.2 คณะกรรมการระด ับชาติเพื ่อเตรียมการจัดการประชุม ผู ้นำเขต
เศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เห็นชอบประเด็นสำคัญ
และผลลัพธ ์ท ี ่เป็นรูปธรรม (Priorities & Key Deliverables) มี 3 
ประเด็น คือ  
(1) การอำนวยความสะดวกด ้ านการค ้ าและการลงท ุ น  (Key 

Deliverable: การขับเคลื่อนการจัดทำ FTAAP หลังโควิด-19) 
(2) การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่อง เที่ยว 

(Key Deliverable: การจัดทำ AFTC, COVID-19 Health Certificate 
Mutual Recognition และ Safe passage 

(3) การส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม (Key Deliverable: 
การจัดทำ Bangkok Goals on BCG Economy) 

1.3 ข้อมูลทั่วไปของเอเปค ดังน้ี 
(1) เอเปค ประกอบด้วย 21 เขตเศรษฐกิจ (ไม่เรียกว่าประเทศ) 
(2) ไม่ใช่ธงชาติในการประชุม เพื่อป้องการความขัดแยง้ 
(3) การเป็นเจ้าภาพ เป็นโดยความสมัครใจ โดยไทยเปน็เจ้าภาพ 
(4) ในปี 65 และอเมริการับเป็นเจ้าภาพในปี 66 

ที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เลขานุการ
ในการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังน้ี 

 
 
 



- ๒ - 

 

วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
๒.๑   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุม

ผ ู ้นำเขตเศรษฐก ิจเอเปคและการประชุมที่ เกี ่ยวข้อง ในช่วงที่
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่
เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ และคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๔ 
คณะ ซึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการ 4 ด้าน คือ (1) สารัตถะ (2) 
พ ิ ธ ี ก ารแ ล ะอ ำนว ย ก าร (3) รป ภ .แ ล ะจราจร แ ล ะ  (4) 
ประชาสัมพันธ์ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นอนุกรรมก าร
ทุกคณะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

๒.๒ สรุปการเตรียมการของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 
(๑)  คณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ – กองการต่างประเทศ รายงาน

ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจสำคัญ ดังน้ี 
• จัดประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ (APEC Health Working 

Group: HWG) คร้ังที่ 1 เดือน ก.พ. 65 และ คร้ังที่ 2 เดือน 
ส.ค. 65  

• จัดการประชุม APEC High Level Meeting on Health and 
Economy (HLM) ระดับรมต. เดือน ส.ค. 65 

• สนับสนุนด้านการแพทย์และแผนฉุกเฉินฯ 
• ตรวจสอบอาหารสำหรับผู้นำและคู่สมรส 

(๒)  คณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการ – กรมการแพทย์
และกรมควบคุมโรค รายงานว่าได้มีการเตรียมการจัดทีมแพทย์
และพยาบาลสำหรับการประชุมดังกล่าวแลว้ แต่ต้องการข้อมลู
รายละเอียดเพิ่มเติม เร่ืองสถานที่และวัน เวลาในการประชุม 

(๓)  คณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
– กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานว่าได้เตรียมการเพื่อ
ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้ว 

(๔)  คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ – สำนักสารนิเทศ สป. 
รายงานว่ามีการประกวดโลโก้เรียบร้อยแล้ว และกำลังผลิตสือ่
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธแ์ก่ทุกกระทรวง  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

๒.๓  ข้อเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) ของกระทรวง
สาธารณสุข แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 

(1) Joint Statement on increasing investment in health 
security to build back better ในการประชุม APEC High Level 
Meeting on Health and Economy (HLM) ระดับรมต. ดำเนินการโดยกอง
การต่างประเทศ 

(2) APEC Policy recommendation on building back better 
tourism of the future regenerative tourism, including the issue 
of health and wellness tourism to promote economic 

ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
recovery ดำเนินการโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  การประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพ (Health Working Group: 

HWG) และการประชมุระดับสูง High-Level Meeting on Health 
and the Economy (HLM) 
• กองการต่างประเทศจะทำหนังสือขอสนับสนุนบุคคลากรของ

หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำหน้าที่ต่อไปน้ี 
1. Liaison officer เพื่อติดตามผู้นำเขตเศรษฐกิจ  
2. Note Taker/ Rapporteur เพื่อจดบันทึกการประชุม และ

ทำรายงานการประชุม 
โดยจะทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สำหรับการประชุม HWG 
และ HLM ซึ่งเป็นโอกาสดีในการสร้าง connection และพัฒนา
นักวิชาการของหน่วยงาน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเรียน
ผู้บริหารรับทราบ 

 
ที่ประชุม รับทราบ/ นำเรียน
ผู้บริหาร 

๓.๒ ประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขประสงค์จะผลักดันในช่วงปีที่ไทย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 
(1) สารัตถะที่ควรผนวกใน Joint Statement on increasing 

investment in health security to build back better 
ได้แก่ 
• Preamble paragraphs – COVID-19 Situation/ 

Impacts & Challenges/ Gaps 
• Operative paragraphs – Build back better in 

Prevention, Detection & Response/ Increase 
Investment in Global Health Security/ Political 
Commitment  

(2) สารัตถะที่ควรผนวกใน APEC Policy recommendation on 
building back better tourism of the future 
regenerative tourism, including the issue of health 
and wellness tourism to promote economic recovery 
ประกอบด้วย 5 มาตราการ 
• เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น กิจกรรมสุขภาพที่ผ่าน

มาตรฐานระดับสากลดึงดูดชาวต่างชาติ ยกระดับท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพในจังหวัดท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวกัญชาทาง
การแพทย์ 

• การบริการทางการแพทย์ (Medical Service) เช่น พัฒนา
บริการที่มีศักยภาพสูงดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมพัฒนา 
Digital Health และจัดทำ Package สุขภาพพิเศษ 

 
 

๑. กองการต่างประเทศจะเวียน 
Joint Statement ให้แต่ละ
หน่วยงานพิจารณาในภายหลัง 
 
 
 
 
 
 

๒. ประธานขอให้กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพทำงานร่วมกับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้โดยตรง และอาจมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
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วาระ/สาระการประชุม มติ/ผลการประชุม 
• การบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness Service) เช่น 

Wellness Tourism, Food Wellness, การให้คำปรึกษา
ด้านสุขภาพ 

• ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product) เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
กัญชาทางการแพทย์ อาหารและเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ ยา
และวัคซีน 

• การอำนวยความสะดวก เช่น Visa เพื่อการรักษาพยาบาล 
การให้บริการ Air Ambulance 

วาระที่ ๔   เรื่องอื่น ๆ 
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าจะมีการประชุมเพื่อเตรียมการอีกคร้ัง และจะมี
การจัดทำคำสั่งอนุกรรมการฯ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยล้อไปตาม
คำสั่งคณะอนุกรรมการฯ ของระดับประเทศ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 10.00 น. 
************* 

นส.เบญจมา บุญเติม 
ผู้จดการประชุม 

10 พฤศจิกายน 2564 
 


