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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

ความรวมมือดานสาธารณสุขในกรอบเอเปคเกิดขึ้นจากการเกิดเหตุการณดานสาธารณสุข
เชน การเกิดโรคระบาด การเกิดความไมมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและการคา
ของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค จึงทําใหเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคหันมาใหความสนใจกับงานดาน
สาธารณสุขมากขึ้น จนกระทั่งไดมีการต้ังคณะทํางานดานสาธารณสุขขึ้นมาจนถึงปจจุบัน และ
โดยทั่วไปความรวมมือภายใตกรอบเอเปคจะเปนรูปแบบการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลเรื่องโครงการทางดานสาธารณสุขกับพันธกิจของเอเปค
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวาโครงการตางๆ ทางดานสาธารณสุข มีความสอดคลองกับพันธกิจ
ของเอเปคในดานใดบาง พรอมทั้งเปรียบเทียบวาโครงการที่ไดรับการสนับสนุนและโครงการที่
ไมได รับการสนับสนุนมีความคลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไรในแงวิชาการ และจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายวาโครงการทางดานสาธารณสุขที่ดีและจะขอรับการสนับสนุนจากเอเปคน้ัน
ควรมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง

การศึกษาไดนําแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักการ วิสัยทัศน พันธกิจของเอเปคจาก
แหลงความรูตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือ เอกสาร และทางเว็บไซต ดังน้ี

1. ประกาศของผูนํา โดยเฉพาะเปาหมายโบกอร ซึ่งเปนเปาหมายหลักของเอเปค และแหลง
เงินทุนสําหรับการสนับสนุนโครงการของเอเปค จากขอมูลในเว็บไซตและเอกสารของกระทรวง
การตางประเทศ

2. หลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ จากขอมูลในเว็บไซตของเอเปคและเอกสารของ
กระทรวงการตางประเทศ

3. ขอมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ภายใตคณะทํางานดาน
สาธารณสุข จากฐานขอมูลโครงการในเว็บไซตของเอเปคและเอกสารโครงการที่ เอเปคไดแจงเวียน
ขอขอคิดเห็นจากเขตเศรษฐกิจสมาชิก

จากการศึกษาพบวา ตั้งแตป 2004 จนถึงปจจุบัน มีโครงการทางดานสาธารณสุขที่ขอรับ
การสนับสนุนจากเอเปคทั้งสิ้น 61 โครงการ และสามารถจัดกลุมตามประเภทของพันธกิจเอเปคได
7 ประเภท ประกอบดวย โครงการดานความมั่นคงของมนุษย (Human Security - HS) 22โครงการ,
โครงการดานเทคโนโลยีทั่วไป (Technology - TECH) 9 โครงการ, โครงการดานสิ่งแวดลอม
(Environment - ENV) 2 โครงการ, โครงการคาบเกี่ยวระหวางความมั่นคงของมนุษยกับการสงเสริมและ
อํานวยความสะดวกทางดานการคา (Human Security/Trade Promotion and Facilitation: HS/TPF)
9 โครงการ, โครงการคาบเกี่ยวระหวางความมั่นคงของมนุษยกับเทคโนโลยีทางดานขอมูลและการสื่อสาร
(Human Security/Information and Communication Technology: HS/ICT) 12โครงการ, โครงการคาบเกี่ยว
ระหวางความมั่นคงของมนุษยกับอาหารปลอดภัย (Human Security/Food Safety: HS/FS) 4 โครงการ



จ

และไมเกี่ยวของกับพันธกิจใด 3 โครงการ ทั้งน้ี จากจํานวนโครงการที่เสนอทั้งหมด 61 โครงการ มี
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพียง 30 โครงการ คิดเปนรอยละ 49.2 เทาน้ัน โดย
โครงการ HS/TPF เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการ
HS/ICT โครงการ HS โครงการ ENV โครงการ TECH และโครงการ HS/FS ตามลําดับ โดยโครงการ
ที่ไมเกี่ยวของกับพันธกิจของเอเปค ไมมีโครงการใดที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการศึกษาเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณกับโครงการที่
ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณน้ัน พบวา โครงการสวนใหญเกี่ยวของกับพันธกิจของเอเปค
โดยโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเปนโครงการที่มีผลกระทบในเชิงสาธารณะและมี
ประเด็นการตอยอดเชิงธุรกิจและการคา ในขณะที่โครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณน้ัน
มีหลายโครงการที่มีวัตถุประสงคในเชิงวิชาการทางดานการแพทยหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเกินไป ไมมี
ชองทางในการตอยอดในเชิงธุรกิจหรือการคา หรือไมมีประเด็นของการพัฒนาศักยภาพอยางแทจริง
บางโครงการเปนโครงการตอเน่ือง ซึ่งบางปไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และบางโครงการก็
ซ้ําซอนกับการดําเนินงานขององคการอนามัยโลก นอกจากน้ี ผูเสนอโครงการไมสามารถระบุ
วัตถุประสงคและประโยชนของโครงการไดอยางชัดเจน และบางโครงการผูเสนอโครงการก็ไม
สามารถสงเอกสารไดตรงตามเวลา

ดังน้ัน ในการจัดทําโครงการทางดานสาธารณสุขเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค
ควรมีองคประกอบ ดังตอไปน้ี

(1) นําประเด็นทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนเขาไปพิจารณาดวย
(2) ควรจะมีการเสริมประเด็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ (Economic Impact) เขาไปดวย
(3) ศึกษากฎเกณฑและหลักการในการเสนอโครงการของเอเปคใหชัดเจน
(4) ควรประสานงานกับทางกระทรวงการตางประเทศ กอนนําเสนอโครงการ
(5) ผูเสนอโครงการควรจะต้ังชื่อของโครงการใหตรงกับวัตถุประสงคและกิจกรรมที่จะ

ดําเนินการใหมากที่สุด
(6) คณะทํางานทางดานสาธารณสุขควรมีการปรับประเด็นสําคัญทางดานสาธารณสุขอยาง

สม่ําเสมอและนําเสนอใหเจาหนาที่อาวุโสใหความเห็นชอบดวย
ผลจากการศึกษาสามารถนําไปใชประโยชนได ดังน้ี
(1) หนวยงานอ่ืนๆ ไดรับทราบวา ประเด็นทางดานสาธารณสุขที่สําคัญมีอะไรบาง
(2) กระตุนใหบุคลากรทางดานสาธารณสุขปรับงานและโครงการใหสามารถตอบสนองตอ

การคาและการลงทุนได
(3) ไดทราบวาเขตเศรษฐกิจใดมีความสนใจและจุดแข็งในดานใด ซึ่งจะเปนประโยชนตอ

ประเทศไทยในการที่จะเสนอความรวมมือกับเขตเศรษฐกิจเหลาน้ีในระดับทวิภาคีและกรอบความ
รวมมืออ่ืนๆ
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งบประมาณกับโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ที่มาของเอเปค
ความรวมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Asia - Pacific Economic Cooperation:

APEC) เปนกรอบความรวมมือระหวางเศรษฐกิจตางๆ (economies) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก จัดต้ัง
เมื่อป 2532 (ค.ศ. 1989) เพื่อตอบสนองตอภาวะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเปค
เร่ิมตนจากการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุมสมาชิกจํานวน 12 ราย กอนที่จะยกระดับขึ้นมาเปน
กลุมความรวมมือในภูมิภาคในป 2536 (ค.ศ. 1993) เมื่อมีการประชุมระดับผูนําเร่ิมขึ้นเปนคร้ังแรก
เปาหมายของเอเปค คือ การสงเสริมพลวัตทางเศรษฐกิจและการสรางความรูสึกมีสวนรวมเปนสังคม
แหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก

ปจจุบันเอเปค มีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ1 ไดแก ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา
ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮองกง อินโดนีเซีย ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี
มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู สาธารณรัฐฟลิปปนส สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร
จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม เมื่อป 2542 (ค.ศ. 1999) เอเปคไดพัฒนาองคกรใหมาเปน
กลจักรสําคัญในการสงเสริมระบบการคาแบบเปดและใหมีความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
อยางเปนรูปธรรม ประเทศไทยเปนหน่ึงในสมาชิกกอต้ังของเอเปค ต้ังแตป 2532 (ค.ศ. 1989)

งบประมาณการดําเนินงานหลักของเอเปคในแตละปมาจากเงินสนับสนุนของสมาชิกตาม
สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ สําหรับไทยมีพันธกรณีที่จะตองจายคาบํารุงประจําปแก
เอเปค ระหวางป 2007-8 เปนเงินจํานวน 58,000 ดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ 1.5 ของเงินคาบํารุงของ
เอเปคทั้งหมด แตก็ไดรับประโยชนกลับคืนในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
โครงการตางๆ ที่เสนอโดยไทยเปนจํานวนมากกวาเงินคาบํารุงหลายเทาทุกป

1 เอเปคจะใชคําวา “เขตเศรษฐกิจ (economies)” แทนคําวา “ประเทศ” เนื่องจากสมาชิกของเอเปคบางราย เชน เขต
ปกครองพิเศษฮองกง และจีนไทเป ไมไดมีสถานะเปนประเทศ แตไดรับการยอมรับใหเขาเปนสมาชิกในฐานะที่
เปนเขตเศรษฐกิจที่มีความสําคัญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
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1.1.2 ที่มาของคณะทํางานดานสาธารณสุข (APEC Health Working Group: HWG)
ความรวมมือดานสาธารณสุขในกรอบเอเปคเร่ิมขึ้นต้ังแตป 2538 โดยรวมอยูในกรอบงาน

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และตอมาในป 2539 ไดมีการเสนอใหโครงการความรวมมือดาน
สาธารณสุขอยูภายใตคณะทํางานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Science
and Technology Working Group: ISTWG) ความรวมมือดานสาธารณสุขในชวงน้ันจึงไมคอยปรากฏ
ชัดเจนนัก จนกระทั่งป 2546 ไดเกิดการระบาดของโรคซารส ซึ่งมีผลกระทบตอเขตเศรษฐกิจเอเปค
อยางมาก โดยเฉพาะตออุตสาหกรรมการบิน การทองเที่ยว และในชวงปลายป 2546 ก็เกิดการระบาด
ของโรคไขหวัดนก ซึ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรม อาหาร และการสงออก ความรวมมือดาน
สาธารณสุขจึงชัดเจนขึ้นอีกคร้ัง โดยไดมีการจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจดานสาธารณสุข (Health
Task Force: HTF) ตอมาในป 2550 คณะทํางานเฉพาะกิจก็ไดรับการยกระดับเปนคณะทํางานดาน
สาธารณสุข (APEC Health Working Group: HWG) มีหนาที่ในการใหแนวทางและประสานความ
รวมมือในกลุมสมาชิกเอเปค เพื่อแกปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และไดมีการจัดทําและปรับปรุง
แผนงานมาโดยตลอด เพื่อใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของผูนํา และพันธกรณีตางๆ ใน
ขณะเดียวกัน ก็ยังใหความสําคัญกับประเด็นทางดานสาธารณสุขโดยทั่วไปดวย ทั้งน้ี กระทรวง
สาธารณสุขเปนหนวยงานหลักในความรวมมือภายใตคณะทํางานน้ี

การจัดต้ังคณะทํางานดานสาธารณสุขเอเปคเปนสิ่งที่ทาทายอยางมาก โดยมีป ระเด็น
พิจารณาดังตอไปน้ี

(ก) การยกระดับงานดานสาธารณสุขจากการที่เปนสวนหน่ึงของโครงการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีขึ้นมาเปนคณะทํางานอยางเปนทางการ จัดเปนภาระที่ผูเกี่ยวของรวมทั้งผูแทนจาก
หนวยงานดานสาธารณสุขของสมาชิกเขตเศรษฐกิจในคณะทํางานชุดน้ีจะตองสรางความเชื่อมั่นให
ทุกภาคสวนไดเห็นถึงศักยภาพและวิสัยทัศนของสาธารณสุขที่จะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานของ
เอเปคประสบผลสําเร็จทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  การมีสุขภาวะที่ดี

(ข) บริบทของงานทางดานสาธารณสุข งานทางดานวิทยาศาสตร เชิงวิชาการ อาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังน้ัน การที่งานดานสาธารณสุขเขามามีบทบาทในกรอบความรวมมือเอเปค จึง
ควรจะตองมีการปรับมุมมองและทัศนคติของตัวเอง เพื่อที่จะทําใหสามารถเอ้ือตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและจะตองใหเกิดความสมดุลตอการดําเนินงานในการพัฒนาสภาวะสุขภาพที่ดีของภูมิภาค
ดวยเชนกัน

(ค) เอเปคมีสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบไปดวยเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาแลว เชนสหรัฐ
อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ญ่ีปุน เกาหลี  ไตหวัน ฯลฯ และกําลังพัฒนา เชน เวียดนาม จีน ไทย
ฟลิปปนส ฯลฯ ซึ่งองคประกอบในลักษณะน้ี นาจะเปนประโยชนอยางมากกับเขตเศรษฐกิจที่กําลัง
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พัฒนาซึ่งจะสามารถเรียนรูแนวคิด  แบงปนประสบการณและเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งนาจะนําไปปรับ
ใชเพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจของตนเองได

1.2 ความสําคัญของปญหา
ความรวมมือในกรอบเอเปคเปนลักษณะ Project Base อยูบนพื้นฐานของการเสนอโครงการ

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค และตัวโครงการจะเปนการพัฒนาศักยภาพ เชน
ประชุม ฝกอบรม สัมมนา ระยะสั้น

เมื่อเดือนมีนาคม 2554 คณะทํางานดานสาธารณสุขไดจัดการประชุมคร้ังแรกของปที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและไดรับแจงวา โครงการที่เสนอไปทั้งหมด 5 โครงการน้ันไดรับสนับสนุนเพียง 2
โครงการเทาน้ัน ซึ่งเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการระบาดของไขหวัดใหญและไขหวัดนก ซึ่งทั้ง 2
โรคน้ีในปจจุบันองคการอนามัยโลกไดจัดใหเปนโรคระบาดประจําทองถิ่นแลว ในขณะที่โครงการ
ทางดานสุขภาพและสิ่งแวดลอม การสงเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งนับวาเปนปญหา
สาธารณสุขที่สําคัญระดับโลกในขณะน้ีไมไดรับการสนับสนุน

นอกจากน้ี มีการประเมินจาก Independent Assessment ซึ่งนําเสนอในระหวางการประชุม
คณะทํางานดานสาธารณสุข เมื่อเดือนกันยายน 2553 ณ เมืองเซนได ประเทศญ่ีปุน ไดใหขอเสนอใน
การรวมคณะทํางานดานสาธารณสุขกับ APEC Life Science Innovation Forum (LSIF) ดวย โดยมี
ความเห็นวามีการดําเนินงานที่ซ้ําซอน

จากสาเหตุที่กลาวมาแลวและจากเหตุผลในการจัดต้ังคณะทํางานทางดานสาธารณสุขขึ้นมา
คร้ังแรกในป 2547 น้ัน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการที่คณะทํางานดานสาธารณสุขจะดํารงสถานะอยูใน
เอเปคไดดีและยั่งยืนน้ัน ควรจะตองมีแนวทางการดําเนินงานโดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอโครงการที่
ตอบสนองตอหลักการและพันธกิจของเอเปคในเชิงเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาการดําเนินงานทางดานสาธารณสุขจากโครงการตางๆที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากเอเปค ภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข (APEC Health Working Group)
1.3.1 เพื่อศึกษาวาโครงการตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีความสอดคลองกับ

พันธกิจของเอเปคในดานใดบาง
1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบวาโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณและโครงการที่ไมไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณมีความคลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไรในแงของความสอดคลองกับ
หลักการและพันธกิจของเอเปค
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1.3.3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายวาโครงการทางดานสาธารณสุขที่ดีและจะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเอเปคน้ันควรมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้จะรวบรวมโครงการตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจาก APEC Health

Working Group ต้ังแตป 2004-2011 เพื่อศึกษาวามีความสอดคลองกับหลักการและพันธกิจเอเปค
ดานใดบาง และแยกกลุมโครงการที่ไดรับการสนับสนุนและโครงการที่ไมได รับกาสนับสนุน
นํามาเปรียบเทียบกันในแงของความสอดคลองกับหลักการของเอเปค ทั้งน้ี เพื่อนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาความรวมมือทางดานสาธารณสุขของประเทศไทย ในกรอบเอเปคและใน
กรอบความรวมมืออ่ืนๆ ตอไป

1.5 วิธีการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงโครงการตางๆ ที่ เสนอขอรับ

งบประมาณและโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ภายใตคณะทํางานดาน
สาธารณสุข และนํามาวิเคราะหหาปจจัยที่ไดรับการสนับสนุน โดยมีวิธีการดังตอไปน้ี

1.5.1 วิเคราะหหาหลักการ วิสัยทัศน พันธกิจ ของเอเปค จากเปาหมายโบกอรและประกาศ
ของผูนํา แลวนํามาจัดเปนกลุมหลักๆ ที่สําคัญ อาทิเชน การสนับสนุนใหเกิดการคาเสรี การอํานวย
ความสะดวกใหกับภาคธุรกิจ การขจัดสิ่งที่ขัดขวางการคาการลงทุน การใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ การสงเสริมการใชเทคโนโลยี การเตรียมความพรอมและปรับตัวกับผลกระทบจาก
ปญหาสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

1.5.2 รวบรวม เอกสารและขอมูลของโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะห
วัตถุประสงคของแตละโครงการ

1.5.3 ประเมินวาวัตถุประสงคของโครงการตางๆ มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจและหลักการ
ของเอเปคในดานใดบางโดยอิงจากกรอบการวิเคราะหในขอ 1.5.1 และนําเสนอโดยการใชตารางและ
แผนภูมิเปรียบเทียบ

1.5.4 สรุปผลการศึกษาใหขอเสนอแนะและอภิปรายผล

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 เสริมสรางความรู ความเขาใจในแนวคิดทางดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนใน

กรอบเอเปค
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1.6.2 ทําใหไดทราบวาสาธารณสุขควรมีบทบาทอยางไรในกรอบเอเปค
1.6.3 สามารถนํามาปรับใชเปนนโยบายหรือแนวทางความรวมมือระหวางประเทศดาน

สาธารณสุขเพื่อการสงเสริมทางดานการคา และการลงทุนของประเทศในกรอบความรวมมืออ่ืนๆ
ตอไป



บทท่ี 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

2.1 การประชุมระดับผูนําและ Leader’s Declaration1

การประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศของเอเปคเกิดขึ้นคร้ังแรก ในป ค.ศ. 1989 ที่กรุง
แคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดต้ังกลุมหารือในกรอบความรวมมือเอเปค ประกอบดวย
สมาชิกเร่ิมตน 12 ราย (ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา อินโดนีเซีย ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี
มาเลเซีย นิวซีแลนด ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และสหรัฐอเมริกา) ที่ประชุมเล็งเห็นความสําคัญของ
การมีเวทีหารือดานเศรษฐกิจในภูมิภาคและตกลงใหมีการหารือเปนประจําทุกป

การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ของเอเปค ในป ค.ศ. 1990 ที่สิงคโปร เพื่อหารือถึง
รูปแบบขององคกรเอเปคอยางเปนทางการ ที่ประชุมเห็นวา เอเปคควรเปนเวทีสําหรับการหารือ
อยางกวางๆ มากกวาเวทีเพื่อการเจรจา และการดําเนินการตางๆ ของเอเปค ควรยึดถือหลักการ
ฉันทามติ (consensus) ความสมัครใจ (voluntarism) ของทุกฝาย ความเทาเทียมกัน และผลประโยชน
รวมกันของสมาชิก โดยคํานึงถึงความแตกตางของระบบเศรษฐกิจและสังคมและระดับการพัฒนา
ของสมาชิก

การประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังที่ 3 ในป ค.ศ. 1991 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีไดกําหนด
เปาหมายเพื่อธํารงไวซึ่งการเจริญเติบโตและการพัฒนาในภูมิภาค สงเสริมประโยชนจากการ
ขยายตัวของการคาสินคาและบริการ รวมทั้งการไหลเวียนของทุนและเทคโนโลยี พัฒนาและ
เสริมสรางความแข็งแกรงของระบบ การคาพหุภาคี (multilateral trading system) และลดอุปสรรค
ทางการคาสินคาและบริการระหวางสมาชิกโดยไมกอใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจอ่ืนๆ

การประชุมระดับรัฐมนตรีคร้ังที่ 4 ของเอเปค ในป ค.ศ. 1992 ที่กรุงเทพฯ โดยมีการออก
แถลงการณประกาศจัดต้ังสํานักเลขาธิการเอเปค (APEC Secretariat) ขึ้นที่สิงคโปร เพื่อทําหนาที่
เปนฝายเลขานุการของการประชุมและดําเนินการประสานงานในเร่ืองตางๆ ในกรอบความรวมมือ
ของเอเปค อันนับเปนกาวแรกของการสรางกลไกเพื่อติดตามใหมีความตอเน่ืองในกิจกรรมความ
รวมมือตางๆ ของเอเปคอยางถาวร

1 www.mfa.go.th
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จากการประชุมหารือในระดับรัฐมนตรีดังกลาวนํามาสูการจัดการประชุมผูนําเศรษฐกิจ
เอเปค นับต้ังแตน้ันเปนตนมา

2.1.1 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2536 ณ เกาะเบลค
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดวยความคิดริเร่ิมของประธานาธิบดี Bill Clinton ไดมีการยกระดับความสําคัญของกรอบ
ความรวมมือเอเปคไปสูระดับผูนํา โดยนอกเหนือจากการประชุมระดับรัฐมนตรีของเอเปคประจําป
แลว ยังมีการประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปคคร้ังแรกที่เกาะเบลค เมืองซีแอตเต้ิล โดยมีการออก
แถลงการณวาดวยวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจของผูนําเอเปค (APEC Leaders Economic Vision Statement)
ซึ่งมีสาระคือ การมีประชาคมเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟกที่มีการคาและการลงทุนเสรี นําไปสูการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในลักษณะที่ไม เปนภัยตอสิ่งแวดลอม สงเสริมความ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยรวม และการมีระบบการคาพหุภาคีแบบเปด

2.1.2 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2537 ณ เมืองโบกอร
ประเทศอินโดนีเซีย

ผูนําเศรษฐกิจเอเปคไดมีการออกปฏิญญาโบกอรวาดวยเจตนารมณรวมของเอเปค (The Bogor
Declaration of Common Resolve) โดยกําหนดเปาหมายของเอเปคที่จะใหมีการเปดเสรีทางการคา
และการลงทุนในภูมิภาคภายในป 2553 (ค.ศ. 2010) สําหรับสมาชิกที่พัฒนาแลว และป 2563 (ค.ศ.
2020) สําหรับสมาชิกกําลังพัฒนาที่เหลือ พรอมกับกําหนดใหการดําเนินการของเอเปคประกอบดวย
3 เสาหลัก ไดแก

(ก) การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน (Trade and Investment Liberalisation)
(ข) การอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน (Trade and Investment Facilitation)
(ค) ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation -

ECOTECH)
2.1.3 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 3 เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2538 ณ นครโอซากา

ประเทศญ่ีปุน
การประชุมไดแปลงเอาปฏิญญาโบกอรที่ผูนําฯ ไดประกาศไวเมื่อปกอนมากําหนดเปน

แผนปฏิบัติการโอซากา (Osaka Action Agenda: OAA) สําหรับเปนแนวทางในการดําเนินงานเปด
เสรีดานการคาและการลงทุน โดยแผนปฏิบัติการโอซากาประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 เกี่ยวกับ
การเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน (Trade and Investment Liberalisation
and Facilitation: TILF) และสวนที่ 2 เกี่ยวกับกิจกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
(ECOTECH) ใน 13 สาขาความรวมมือ ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เพื่ออุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง โครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ พลังงาน การขนสง
โทรคมนาคมและสารสนเทศ การทองเที่ยว ขอสนเทศดานการคาและการลงทุน การสงเสริมการคา
การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล การประมง และเทคโนโลยีดานการเกษตร

2.1.4 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 4 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2539 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟลิปปนส

ผูนําเศรษฐกิจเอเปคเห็นชอบแผนปฏิบัติการมะนิลา (Manila Action Plan) เพื่อดําเนินการ
ในดานการเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน และกําหนดขอบขายลําดับ
ความสําคัญของกิจกรรมความรวมมือในกรอบ ECOTECH ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการโอซากา
โดยมีการกําหนดเคร่ืองมือที่จะใชผลักดันกิจกรรมความรวมมือบนพื้นฐานของความสมัครใจ
ไดแก

(ก) แผนปฏิบัติการรายสมาชิกของเอเปค (Individual Action Plans: IAPs) สําหรับการเปด
เสรีดานการคาและการลงทุนใน 14 สาขา เสมือนเปนการประกาศเจตนารมณของแตละสมาชิกใน
แตละปที่จะดําเนินการปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบายในสาขาตางๆ แบบคอยเปนคอยไป โดย
สมาชิกรายอ่ืนๆ สามารถติดตามตรวจสอบและใหขอคิดเห็นได

(ข) แผนปฏิบัติการรวม (Collective Action Plans: CAPs) เปนแผนงานที่สมาชิกเอเปค
ทุกรายจะปฏิบัติรวมกันเพื่อเสริมกับแผนปฏิบั ติการรายสมาชิกในการเปดเสรีและอํานวยความ
สะดวกดานการคาและการลงทุน

(ค) กิจกรรมรวม (Joint Activities) ในดาน ECOTECH ซึ่งประกอบดวยโครงการความรวมมือ
ตางๆ จนถึงขณะน้ีมีกวา 300 โครงการที่ดําเนินการภายใตกรอบของคณะกรรมการ/คณะทํางานตางๆ
ของเอเปค นอกจากน้ียังไดเห็นชอบกรอบความตกลงวาดวยการเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาในเอเปค เห็นชอบกรอบความรวมมือเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาวิกฤตการณ
ทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย และเรียกรองใหมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเขามามีบทบาทมากขึ้นในการ
แกไข/บรรเทาปญหาระดับโลกน้ี

2.1.5 การประชมุผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 5 เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2540 ณ นครแวนคูเวอร
ประเทศแคนาดา

ผูนําเศรษฐกิจเอเปคเห็นชอบใหมีการเปดเสรีลวงหนารายสาขาตามความสมัครใจ (Early
Voluntary Sectoral Liberalisation: EVSL) กอนกําหนด

การเปดเสรีดานการคาและการลงทุนในภูมิภาคเอเปคที่กําหนดไวในป ค.ศ. 2010/2020 ใน
15 สาขา อาทิ ปลาและผลิตภัณฑปลา ผลิตภัณฑปาไม อุปกรณและเคร่ืองมือแพทย พลังงาน ของเลน
อัญมณีและเคร่ืองประดับ เคมีภัณฑ เมล็ดพืชนํ้ามันและผลิตภัณฑ อาหาร เคร่ืองบินพลเรือน ปุย
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ยางธรรมชาติ และรถยนต เปนตน แตตอมาที่ประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังที่ 6 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
มาเลเซียมีมติใหนํา EVSL ใน 8 สาขา ไปใชเปนพื้นฐานในการขยายผลในกรอบขององคการการคาโลก
(World Trade Organization: WTO) ภายใตชื่อ Accelerated Tariffs Liberalisation (ATL)

นอกจากน้ียังไดรับรองกรอบความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนเพื่อสงเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในโครงการโครงสรางพื้นฐาน (Vancouver Framework for Enhanced Public - Private
Partnership for Infrastructure Development)

2.1.6 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 6 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2541 ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย

การประชุมเกิดขึ้นทามกลางสภาวะวิกฤตการณทางการเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งมีสวนทําใหสมาชิกเอเปคไมสามารถผลักดันใหเกิดฉันทามติ และความคืบหนาในการดําเนินการ
ดานการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนแตเพียงอยางเดียวได โดยเฉพาะการดําเนินการตาม
ขอริเร่ิมตามแนวทางการเปดเสรีลวงหนารายสาขาตามความสมัครใจ (EVSL) ซึ่งมีทั้งหมด 9 สาขา
ที่ไดรับความเห็นชอบต้ังแตปกอนหนา และในที่สุดที่ประชุมไดมีมติใหนําเอาขอริเร่ิมดังกลาวเพื่อ
นําไปหารือในกรอบขององคการการคาโลก (WTO) และเห็นพองที่จะดําเนินยุทธศาสตรทาง
เศรษฐกิจรวมกัน เพื่อใหพนจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ โดยตระหนักถึงความสําคัญของการ
เสริมสรางขีดความสามารถใหแกสมาชิก รวมกันสรางโครงขายรองรับทางสังคมและระบบการเงิน
ใหเขมแข็ง พัฒนาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสรางเครือขายทางธุรกิจ ในการ
เผชิญกับโลกาภิวัตน และไดผลักดันใหเกิดความคืบหนาในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
วิชาการ (ECOTECH)

2.1.7 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 7 เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2542 ณ เมืองโอคแลนด
ประเทศนิวซีแลนด

ภายใตสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปคยังคงเห็นพอง
ใหมีการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ดวยการสรางความแข็งแกรงของตลาดและปรับปรุง
กรอบการกํากับดูแลการคาและการลงทุนระหวางประเทศ โดยผูนําไดรับรองหลักการเอเปควาดวย
การสงเสริมการแขงขันและการปฏิรูปกฎระเบียบ (APEC Principles to Enhance Competition and
Regulatory Reform) มีการรับรองแผนการริเร่ิมใชบัตรนักเดินทางของนักธุรกิจเอเปค (APEC Business
Travel Card) เพื่อเอ้ืออํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) ใหแกนักธุรกิจในการ
เดินทางไปทําธุรกรรมในเขตเศรษฐกิจ อีกทั้งมีการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม อาทิ ขอเสนอ
ระบบอาหารของเอเปค (APEC Food System) ซึ่งมุงความมั่นคงดานอาหารผาน 1) การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในชนบท 2) การสงเสริมการคาอาหาร 3) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตและ
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แปรรูปอาหาร และกรอบการบูรณาการบทบาทสตรีในเอเปค (Framework for Integration of Women
in APEC)

2.1.8 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 8 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2543 ณ กรุงบันดาร
เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

การประชุมไดพิจารณาประเด็นเร่ืองโลกาภิวัตน (Globalization) ภาคเศรษฐกิจใหม (New
Economy) และการเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity Building) ใหสมาชิกเอเปคสามารถปรับตัว
และใชประโยชนจากโลกาภิวัตนไดอยางมีประสิทธิภาพ แตความแตกตางในดานเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีระหวางเขตเศรษฐกิจทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางกัน และนําไปสูชองวาง
ทางวิทยาการ (Digital Divide) เอเปคจึงไดหามาตรการรองรับโดยการริเร่ิมเร่ืองการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย (Human Resources Development) และเห็นวาการจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) ระหวางสมาชิก
เอเปคจะเปนกลไกที่สนับสนุนระบบการคาพหุภาคีได แตจะตองไมขัดตอกฎเกณฑขององคการ
การคาโลกและไมทําใหเกิดการเบี่ยงเบนทางการคา

2.1.9 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 9 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2544 ณ กรุงปกกิ่ง
ประเทศจีน

การประชุมจัดขึ้นทามกลางวิกฤตการณความไมแนนอนภายในภูมิภาค เมื่อเกิดเหตุการณ
กอการรายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 ประเด็นเร่ืองการตอตานการกอการรายจึงได
เร่ิมมีการหารือกันเปนคร้ังแรกในกรอบเอเปค ซึ่งเนนไปที่ผลกระทบของการกอการรายตอระบบ
เศรษฐกิจ การคา และการเดินทางของประชาชนตามปกติ

ที่ประชุมยังไดหาทางเรงรัดเพื่อไปสูเปาหมายโบกอรดวยการใหความเห็นชอบความตกลง
เซี่ยงไฮ (Shanghai Accord) และการปรับปรุงกระบวนการทบทวนแผนปฏิบัติการรายสมาชิก
(Individual Action Plan Peer Review Process) นอกจากน้ียังไดผลักดันสมาชิกเอเปคใชประโยชนจาก
โลกาภิวัตนดวยการจัดทําแผนยุทธศาสตรดานอิเล็กทรอนิกสของเอเปค (e-APEC Strategy) และ
การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของมนุษย (Human Capacity Building
Strategy) อันเปนผลมาจากการประชุมระดับสูงดานการเสริมสรางขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย (High-level Meeting on Human Capacity Building) ที่ไดเร่ิมตนไวต้ังแตปกอน

2.1.10 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 10 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2545 ณ กรุงเม็กซิโก
ประเทศเม็กซิโก

การประชุมยังคงใหความสําคัญกับการดําเนินการเพื่อตอตานการกอการรายในเอเปคอยาง
ตอเน่ือง ทําใหเอเปคมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อตอตานการกอการราย (Counter-Terrorism Action
Plan) ซึ่งครอบคลุมทั้งดานการขนสงสินคา ดวยการดําเนินการตามขอริเร่ิมของสหรัฐฯ เพื่อเสริมสราง
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ความมั่นคงปลอดภัยของการคาในภูมิภาคเอเปค (Secure Trade in the APEC Region: STAR) การปองกัน
การกอการรายทางอิเล็กทรอนิกส (Cybersecurity) การปองกันการกอการรายในดานการขนสง
โทรคมนาคม และการขจัดแหลงเงินทุนที่อาจใชในการสนับสนุนแกผูกอการราย

ในดานการอํานวยความสะดวกดานการคาและการลงทุน ยังคงเนนการปฏิรูปโครงสราง
ระบบเศรษฐกิจและการสรางความโปรงใสของระบบการเงิน อีกทั้งไดกําหนดใหสมาชิกเอเปค
ต้ังเปาหมายลดคาใชจายในการทําธุรกรรม (Transaction cost) ลงใหไดรอยละ 5 ภายในป 2549
สวนในดานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการยังคงเนนการเสริมสรางขีดความสามารถของ
สมาชิกเอเปคในการปรับตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจใหมและการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม รวมถึงการใหความสําคัญกับวิสาหกิจขนาดจ๋ิว (Micro-enterprises)

2.1.11 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 11 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2546 ณ กรุงเทพฯ
ประเทศไทย

ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคเห็นพองใหเอเปคสนับสนุนใหเกิดความคืบหนาในการเจรจาการคา
พหุภาคีรอบโดฮาภายใตองคการการคาโลก และการดําเนินการเพื่อสรางความมั่นคงของมนุษย โดย
เห็นพองวาการตอตานการกอการรายมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเปน
อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายโบกอร และผูนําเขตเศรษฐกิจไดรับรองแผนการดําเนินการแกไข
ปญหาการแพรระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ตลอดจนแนวความคิดริเร่ิม
และความรวมมือดานสาธารณสุขในกรอบเอเปค นอกจากน้ี ยังสงเสริมการสรางเอเปคใหเปนสังคม
ที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความรู โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย

2.1.12 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 12 ระหวางวันท่ี 20-21 พฤศจิกายน 2547
ณ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี

ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคเนนย้ําถึงบทบาทของเอเปคในการสงเสริมใหมีการสรุปผลการ
เจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาภายใตกรอบองคการการคาโลก และไดรับรองแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดใน
การจัดทําความตกลงเขตการคาเสรี (APEC Best Practices on FTAs/RTAs) ซึ่งเนนความสอดคลอง
และเอ้ืออํานวยตอการบรรลุเปาหมายโบกอร เพื่อเปนแนวทางสําหรับสมาชิกในการเจรจาและจัดทํา
เขตการคาเสรีในอนาคต สนับสนุนความมั่นคงของมนุษย โดยเนนความสําคัญของการตอตานการ
แพรระบาดของโรคติดตอรายแรง เชน โรคเอดส และการตอตานการกอการราย และไดใหความ
เห็นชอบกับแผนการดําเนินงานเพื่อตอตานการทุจริตในกรอบเอเปค

2.1.13 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 13 ระหวางวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2548
ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
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ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคใหความเห็นชอบ Pusan Roadmap เพื่อเนนย้ําการดําเนินการเพื่อให
บรรลุเปาหมายโบกอรของเขตเศรษฐกิจสมาชิก สนับสนุนการเจรจาการคาในกรอบองคการการคาโลก
เนนการสงเสริมความมั่นคงของมนุษย ไดแก การตอตานการกอการราย การรับมือกับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและสถานการณฉุกเฉิน และความรวมมือดานสาธารณสุข โดยเฉพาะไขหวัดนก สนับสนุน
การแกไขปญหาราคานํ้ามันโดยการสงเสริมความรวมมือดานเทคโนโลยีพลังงาน ใหมีการดําเนิน
ความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต สงเสริมการลดชองวางความ
แตกตางทางวิชาการ และการปฏิรูปเอเปคเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.1.14 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 14 ระหวางวันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2549
ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคอนุมัติแผนดําเนินการฮานอย ซึ่งสงเสริมใหมีการปฏิบัติการเปนขั้นๆ
เพื่อบรรลุเปาหมายโบกอร (Bogor) และเพื่อชวยเขตเศรษฐกิจเอเปคในการบรรลุเปาหมายดังกลาว
ตามกรอบเวลาที่กําหนด นอกจากน้ี ยังมีการออกคําแถลงการณเกี่ยวกับการเจรจาการคารอบโดฮา
(Doha) ขององคการการคาโลก (WTO)

2.1.15 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 15 ระหวางวันท่ี 8-9 กันยายน 2550
ณ เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย

ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคออกแถลงการณเปนคร้ังแรกเกี่ยวกับเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของเตรียมแผนการรองรับตอผลกระทบจากสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง ผูนําฯ ยังไดรับรองรายงานเร่ืองการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค (Regional
Economic Integration: REI) โดยเห็นวา เปาหมายระยะสั้นของเอเปค คือ การสงเสริมระบบการคา
พหุภาคี ในระยะกลางคือ การบรรลุเปาหมายโบกอรตามกรอบเวลาที่กําหนด และในระยะยาว คือ การ
จัดต้ังเขตการคาเสรีของภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก (Free Trade Area in the Asia-Pacific: FTAAP)

2.1.16 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 16 ระหวางวันท่ี 22-23 พฤศจิกายน 2551
ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู

ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคเห็นถึงปญหาของวิกฤตเศรษฐกิจโลกและสนับสนุนใหมีการ
จัดการทางดานเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อฟนฟูความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตาม
แนวทางของ G20 ซึ่งรวมถึงการไมใชมาตรการกีดกันทางการคาใหมเปนเวลา 12 เดือน รวมถึงการ
เนนย้ําถึงความสําคัญของการเปดเสรีทางการคาและสนับสนุนการเจรจาดานการคารอบโดฮา (Doha)
ขององคการการคาโลก (WTO) นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญในเร่ืองของมิติทางสังคมของการคา
และสงเสริมประเด็นความรับผิดชอบตอสังคมของบรรษัท (Corporate Social Responsibility: CSR)
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2.1.17 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 17 ระหวางวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2552
ณ สิงคโปร ประเทศสิงคโปร

ผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปคเนนย้ําใหเอเปคมีบทบาทสําคัญในการแกไขวิกฤตการเงินโลก โดย
จะไมใชมาตรการกีดกันทางการคาใหมตอไปอีก 12 เดือน และเห็นพองกันวา เพื่อปองกันไมใหเกิด
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกระลอกใหม จะตองปรับกระบวนทัศนดานการเจริญเติบโต (paradigm of
growth) ใหเปนไปอยางสมดุล (balanced) เทาเทียม (inclusive) และยั่งยืน (sustainable) และโดยที่
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกจะเปนแรงขับทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เอเปคจึงตองใหความสําคัญกับการเปด
ตลาดเพื่อรองรับ โดยดําเนินการผาน 1) การปฎิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจภายใน ผานการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยใชเกณฑการวัดของธนาคารโลกเร่ือง
“ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” (Ease of Doing Business) จํานวน 5 ดาน ไดแก การเร่ิมธุรกิจ
การไดรับอนุญาต การบังคับใหเปนไปตามสัญญา การไดรับสินเชื่อ และการคาขามพรมแดน 2)
การสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยที่ประชุมฯ ไดรับรองแผนการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานใน
ภูมิภาค (Supply Chain Connectivity Framework) และ 3) ใหการจัดต้ังเขตการคาเสรีเอเชีย - แปซิฟก
(Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP) เปนเปาหมายระยะยาวของเอเปค นอกจากน้ี ในดาน
สังคม ที่ประชุมยังใหความสําคัญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเนนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เชน การใชเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงาน การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมการใชสินคาและบริการสิ่งแวดลอม (รวมทั้งสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม) แตจะตองชวยเหลือใหเขตเศรษฐกิจกําลังพัฒนาสามารถปรับตัวได โดยผานการ
ถายทอดเทคโนโลยี หรือการใหความชวยเหลือทางการเงิน/กองทุน

2.1.18 การประชุมผูนําเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 18 ระหวางวันท่ี 13-14 พฤศจิกายน 2553
ณ นครโยโกฮามา ประเทศญ่ีปุน

ผูนําไดรับรองวิสัยทัศนโยโกฮามา ซึ่งระบุถึงวิสัยทัศนที่จะสรางเอเปคเปนชุมชนที่มีการ
รวมตัวทางเศรษฐกิจ เติบโตอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคง โดยเนนการเปดเสรีการคาการลงทุนตาม
เปาหมายโบกอรและสงเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจภายหลังและขามพรมแดน นอกจากน้ี ผูนําได
รับรองเอกสาร 1) Leaders’ Statement on 2010 Bogor Goals Assessment ที่แสดงความสําเร็จของ
13 เขตเศรษฐกิจที่ไดรับการประเมินการบรรลุเปาหมายโบกอรในปน้ี 2) Pathways to FTAAP ซึ่ง
กําหนดใหเอเปคเปนผูบมเพาะการจัดทําความตกลงการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก (Free Trade Agreement in
Asia-Pacific: FTAAP) และใหเร่ิมพัฒนาจากความตกลงการคาเสรีที่มีอยูแลวในภูมิภาค เชน อาเซียน+3
อาเซียน+6 ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจขามแปซิฟก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership
Agreement: TPP) และ 3) The APEC Leaders’ Growth Strategy ซึ่งเปนแผนยุทธศาสตรการเจริญ
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เติบโตอยางมีคุณภาพ ทุกภาคสวนในสังคมไดรับประโยชน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีความ
มั่นคง

2.2 เปาหมายโบกอร2
แรกเร่ิมเดิมทีการจัดต้ังกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟกหรือเอเปคเปน

ผลสืบเน่ืองมาจากการที่ประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เห็นความจําเปนของการรวมมือ
และพึ่งพากันทางเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคและของโลก เพื่อสรางอํานาจตอรอง
ใหประเทศในภูมิภาคน้ีมีสิทธิมีเสียงมากยิ่งขึ้นในเวทีการเจรจาการคาพหุภาคี (ซึ่งในสมัยน้ัน เรียกวา
การเจรจาการคาหลายฝายรอบอุรุกวัย และตอมาไดพัฒนามาเปนองคการการคาโลก หรือ WTO ที่
เรารูจักกันในปจจุบัน) รวมถึงการสรางเอเปคใหเปนเคร่ืองมือในการคานอํานาจทางเศรษฐกิจของ
กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุมสหภาพยุโรป

ดังน้ัน ในชวงปแรกๆ การประชุมเอเปคจึงมีเปาหมายหลัก คือ การแลกเปลี่ยนความเห็น
และขอริเร่ิมตางๆ และผลักดันความคืบหนาของความตกลงวาดวยการลดพิกัดอัตราภาษีศุลกากร
และการคาเทาน้ัน แตตอมารัฐมนตรีและผูนําเอเปคตางเห็นความสําคัญของการมีวิสัยทัศนและ
เปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินการตางๆ รวมกัน ดังนั้นในการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค
ณ เมืองโบกอร ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อป 2537 ผูนําเอเปคจึงไดรวมกันกําหนดเปาหมายในการเปด
เสรีการคาและการลงทุนขึ้น ที่รูจักกันในชื่อ “เปาหมายโบกอร (Bogor Goals)” ซึ่งกําหนดให
สมาชิกเอเปคเปดเสรีดานการคาและการลงทุนภายในระยะเวลาที่กําหนด

จากการที่แตละเขตเศรษฐกิจเอเปคมีระดับของการพัฒนาที่แตกตางกันมาก กลาวคือ เอเปค
มีสมาชิกทั้งที่เปนเขตเศรษฐกิจมหาอํานาจยักษใหญอยางสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน เขตเศรษฐกิจที่
กําลังเปนดาวรุงพุงแรงอยางสาธารณรัฐเกาหลี จีน และจีนไทเป ไปจนถึงเขตเศรษฐกิจที่กําลัง
พัฒนา เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส รวมทั้งไทย การจะใหเขตเศรษฐกิจสมาชิกทั้งหมด ซึ่งมีความ
พรอมทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันลดกําแพงภาษีและใหการอํานวยความสะดวกทางการคาแก
เศรษฐกิจอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกันน้ัน ออกจะไมเปนการยุติธรรม เอเปคจึงใหแตมตอแกเขตเศรษฐกิจ
สมาชิกกําลังพัฒนา โดยการกําหนดเปาหมายการเปดเสรีดานการคาการลงทุนใหชากวาเขต
เศรษฐกิจสมาชิกที่พัฒนาแลว 10 ป คือ สมาชิกพัฒนาแลวมีกําหนดดําเนินการภายในป 2553 (ค.ศ.
2010) และสมาชิกกําลังพัฒนาภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกกําลังพัฒนาไดมี

2 กระทรวงการตางประเทศ 2553
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ระยะเวลาเพียงพอในการเตรียมความพรอมและสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจและทรัพยากร
ภายในของตนเพื่อรองรับการเปดเสรี

ป 2553 จึงเปนจุดสําคัญของเอเปคที่จะแสดงใหประชาคมโลกเห็นถึงความยึดมั่นและต้ังใจ
จริงของสมาชิกเอเปคที่จะดําเนินการตามเปาหมายของโบกอรในการผลักดันใหเกิดการเปดเสรี
ทางการคาและการลงทุน

2.3 คณะกรรมการดานงบประมาณและการบริหาร และการสนับสนุนงบประมาณ
คณะกรรมการดานงบประมาณและการบริหาร3 (Budget and Management Committee:

BMC) ทําหนาที่บริหารจัดการงบประมาณของเอเปค ซึ่งมาจากสามแหลงเงินทุนดวยกันไดแก
(ก) คาสมาชิก ซึ่งเศรษฐกิจสมาชิกจะรับผิดชอบจายเปนรายป โดยคาสมาชิกจะมีจํานวน

แตกตางกันไปตามขนาดของเศรษฐกิจ ซึ่งในสวนของไทยเสียคาสมาชิกเปนจํานวนปละ 58,000
ดอลลารสหรัฐ

(ข) เงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุนเพื่อสนับสนุนโครงการความรวมมือที่เอ้ือประโยชน
ตอการเปดเสรีและอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน หรือ Trade and Investment
Liberalization and Facilitation Special Account (TILF Fund) เปนจํานวนปละประมาณ 5 ลาน
ดอลลารสหรัฐ

(ค) APEC Support Fund (ASF) มาจากเงินบริจาคของสมาชิกและภาคเอกชนตามความ
สมัครใจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางศักยภาพของเศรษฐกิจสมาชิกกําลังพัฒนา ในสาขาความ
รวมมือตางๆ อาทิ ความมั่นคงของมนุษย และความรวมมือดานสาธารณสุข

ผูแทน BMC ประกอบดวยผูแทนสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะประชุมกันปละ 2 คร้ัง
ประมาณเดือนมีนาคม และสิงหาคม เพื่อรวมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณใหแกโครงการความ
รวมมือในกรอบเอเปค ซึ่งเสนอโดยองคกรภายในวาดวยความรวมมือสาขาตางๆ ในเอเปค แบงเปน
สองกรอบความรวมมือใหญๆ ไดแก 1) ความรวมมือดานการเปดเสรีและอํานวยความสะดวกดาน
การคาและการลงทุน (Trade and Investment liberalization and Facilitation: TILF) และ 2) ความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (Economic and Technical Cooperation: ECOTECH) ซึ่งผูแทน
ไทยใน BMC ไดแก ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ

แหลงเงินที่สนับสนุนโครงการเอเปค สามารถแยกไดเปน 4 บัญชี ไดแก

3 www.mfa.go.th
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(ก) Operational Account (OA) เปนเงินที่ไดจากคาสมาชิกประจําป ซึ่งเปนสวนที่เหลือ
ภายหลังจากการหักคาบริหารองคกรไปแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนโครงการตางๆ ของ
ECOTECH เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และสนับสนุน
การพัฒนาที่เทาเทียมกัน

(ข) Trade and Investment Liberalization Fund (TILF) Special Account สนับสนุน
โครงการเอเปคที่เกี่ยวของกับการคาและการลงทุนแบบเสรี ซึ่งเงินสวนน้ีไดรับมาจากการบริจาค
โดยสมัครใจ แตสมาชิกที่ไมไดบริจาคเงินเขากองทุนและประสงคจะใชเงินจากกองทุนน้ีจะตอง
จายเงินสนับสนุนโครงการเปนบางสวน สําหรับเขตเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนาตองจาย 20% และเขต
เศรษฐกิจที่พัฒนาแลวตองจาย 50% ของคาใชจายโครงการ

(ค) APEC Support Fund (ASF) สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพในเขตเศรษฐกิจที่กําลัง
พัฒนา กองทุนน้ีไดรับการสนับสนุนโดยการบริจาคโดยสมัครใจ และสามารถแยกออกเปนกองทุนยอย
5 กองทุนไดแก

1. ความมั่นคงของมนุษย
2. ไขหวัดนก
3. Second Trade Facilitation Action Plan (TFAP II)
4. เทคโนโลยี
5. การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

(ง) Self Funding เขตเศรษฐกิจใชเงินของตนเองในการดําเนินโครงการ โดยแหลงเงินอาจ
มาจากภาคเอกชนหรือองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ

ทั้งน้ี คณะกรรมการดานงบประมาณและการบริหารจะพิจารณาและอนุมัติโครงการที่ขอ
คาใชจายไมเกิน 200,000 เหรียญสหรัฐ และจะเสนอโครงการที่มีคาใชจายเกิน 200,000 เหรียญสหรัฐ
ใหเจาหนาที่อาวุโสพิจารณาตอไป

2.4 ประเด็นความสําคัญของเอเปค
การใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ ของเอเปคในแตละปขึ้นอยูกับการพิจารณาของเขต

เศรษฐกิจเจาภาพ สําหรับในปพ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะเจาภาพ ให
ความสําคัญกับ 3 หัวขอหลัก4 ดังน้ี

4 กระทรวงการตางประเทศ 2554
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1. การเสริมสรางความเขมแข็งในการรวมตัวทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดในภูมิภาคและการ
ขยายการคา

2. การสงเสริมการเจริญเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. การสงเสริมความรวมมือดานกฎระเบียบ
ดังน้ัน ในการจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค เขตเศรษฐกิจ

สมาชิกเอเปคควรคํานึงถึงหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญในแตละป ซึ่งในป พ.ศ. 2554 มี
หลักเกณฑ5 ดังน้ี

ลําดับความสําคัญที่ 1 โครงการที่ใหความสําคัญกับสงเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยผานทางการคาการลงทุนแบบเปดและเสรี ประกอบดวย

(1) ประเด็นการคาการลงทุนมิติใหม ในการสรางกลุมเขตการคาเสรีในภูมิภาคเอเชีย -
แปซิฟก

(2) การลงทุน
(3) การบริการ
(4) มาตรฐาน การประเมินความสอดคลอง กฎระเบียบทางวิชาการ และความรวมมือดาน

กฎระเบียบ
(5) การอํานวยความสะดวกดานการคา รวมถึงโครงการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการขอบขายเชื่อมโยงของหวงโซอุปทาน การทําใหเอกสารและขั้นตอนของ
แหลงกําเนิดสินคามีความชัดเจน และการปรับปรุงความโปรงใสในการอํานวยความ
สะดวกดานการคา

(6) ความสะดวกในการทําธุรกิจ
(7) เศรษฐกิจเชิง digital
(8) สินคาและบริการสิ่งแวดลอม
ลําดับความสําคัญที่ 2 โครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการเจริญเติบโต

(Growth Strategy) โดยตรง ประกอบดวย
(1) การดําเนินการตามยุทธศาสตรใหมของเอเปควาดวยการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ

(APEC New Strategy for Structural Reform: ANSSR)
(2) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปกกิ่งวาดวยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Beijing

APEC Human Resource Development Action Plan)

5 www.apec.org
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(3) การพัฒนาและการดําเนินการตามแผนของเอเปคเกี่ยวกับการสงเสริมการเจริญเติบโต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (APEC Green Growth Plan) ซึ่งเกี่ยวของกับงานดังตอไปน้ี
ก. เทคโนโลยีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการลดคารบอน
ข. การยุติการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงที่ไมมีประสิทธิภาพ
ค. สินคาผลิตซ้ํา
ง. การอนุรักษ การจัดการอยางยั่งยืน และการฟนฟูทรัพยากรปาไม และการแกปญหา

การตัดไมผิดกฎหมายและการคาที่เกี่ยวของ
จ. การใหความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ฉ. การลดผลกระทบและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ช. กิจกรรมที่สนับสนุนการดําเนินการตามปฏิญญาผูนํา ป 2007 วาดวยความมั่นคง

ทางพลังงานและ clean development รวมทั้งการทบทวนเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
พลังงานและขอริเร่ิมความมั่นคงทางพลังงานของคณะทํางานดานพลังงาน

(4) การสงเสริมการเติบโตดานนวัตกรรม
(5) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การเปนผูประกอบการ และการให

ความรู
(6) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการนิอิกาตะวาดวยความมั่นคงทางอาหาร (Niigata APEC

Action plan on Food Safety)
(7) การดําเนินการตามแผนกลยุทธ เวทีความรวมมือดานความมั่นคงทางอาหารและ

เครือขายสถาบันการฝกอบรมอยางเปนหุนสวน (FSCF/PTIN)
(8) การปราบปรามการทุจริต และการปรับปรุงการบริหารและความโปรงใส
(9) การเตรียมความพรอมสําหรับภัยพิบัติ
ลําดับความสําคัญที่ 3 โครงการอ่ืนๆ ที่ผูนําและรัฐมนตรีใหความสําคัญ ไดแก กิจกรรมใน

ระยะยาวที่กอใหเกิดการเติบโตอยางสมดุล ครอบคลุม ยั่งยืน มีการปรับปรุงใหมๆ และมีความ
ปลอดภัย เชน

(1) การสงเสริมมหาสมุทรที่อุดมสมบูรณและสิ่งแวดลอมทางทะเล
(2) ขอริเร่ิมที่สนับสนุนการฟนฟูการคา (เชน โครงการฟนฟูการคาของเอเปค)
(3) การปองกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหม
(4) ขอริเร่ิมการตอตานการกอการรายและกิจกรรมการตอตานการฟอกเงิน
กิจกรรมที่กลาวมาทั้งหมดน้ีถือไดวาเปนกิจกรรมหลักและมักจะปรากฏอยูในปฏิญญาของ

ผูนําทุกป อยางไรก็ตาม ลําดับความสําคัญอาจจะมากหรือนอยก็คงขึ้นอยูกับสถานการณโดยทั่วไป
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ของภูมิภาค และในบางปก็อาจมีประเด็นใหมๆ เขามาได เชน พลังงานสีเขียว  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ โรคติดตออุบัติใหม

ทั้งน้ี หลักเกณฑการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากเอเปคสําหรับโครงการตางๆ ในป
2554 ปรากฏในภาคผนวก ก

2.5 สรุปหลักการและพันธกิจของเอเปค
จากการศึกษาพัฒนาการของเอเปค ประกาศของผูนํา และเปาหมายโบกอร และเอกสาร

ประกอบการประชุมของคณะทํางานดานสาธารณสุข ซึ่งไดมีการจัดลําดับความสําคัญของพันธกิจ
เอเปค เพื่อใชในการพิจารณาโครงการตางๆ ในป 2011 (2554) จากขอ 2.4 พบวาเอเปคให
ความสําคัญตอพันธกรณีตางๆ ที่ไดประกาศเอาไวดังตอไปน้ี

2.5.1 ความมั่นคงของมนุษย (Human Security: HS) เพื่อปองกันและควบคุมโรคติดตอ
รายแรง เชน

(1) โรคซารส โรคไขหวัดใหญ  ไขหวัดนก
(2) โรคอุบัติใหม อุบัติซ้ํา
(3) การปองกันและควบคุมโรคเอดส
(4) การตอตานการกอการรายและการตอตานการฟอกเงิน
(5) การเตรียมความพรอมสําหรับภัยพิบัติ

2.5.2 ความมั่นคงทางดานอาหารจะครอบคลุมถึงการมีปริมาณอาหารบริโภคที่เพียงพอ
อาหารที่ปลอดภัยตามมาตรฐานซึ่งอาจผลกระทบทั้งทางดานผูบริโภคตลอดจนกา รนําเขาและ
สงออก (Food Security: FS)

2.5.3 การสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางดานการคา (Trade Promotion and Facilitation:
TPF) เพื่อใหภาคธุรกิจทํางานไดสะดวกขึ้น

(1) การเปดการคาเสรี การคา การลงทุน
(2) ความสะดวกในการทําธุรกิจ
(3) การสงเสริมการเติบโตดานนวัตกรรม
(4) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การเปนผูประกอบการ และการ

ใหความรู
(5) การปรับปรุง แกไขกฎระเบียบ เพื่อใหเปนไปในทางเดียวกัน
(6) การปราบปรามการทุจริต และการปรับปรุงการบริหารและความโปรงใส

2.5.4 การสงเสริมทางดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ/พลังงานสีเขียว (Energy: ENE)
(1) การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการลดคารบอน
(2) การยุติการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงอยางไมมีประสิทธิภาพ
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2.5.5 การสงเสริมและแกไขปญหาทางดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศ (Environment: ENV)

(1) สินคาและบริการสิ่งแวดลอม
(2) การอนุรักษ การจัดการอยางยั่งยืน และการฟนฟูทรัพยากรปาไม และการแกปญหา

การตัดไมผิดกฎหมายและการคาที่เกี่ยวของ
(3) การลดผลกระทบและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) การใหความรูและการฝกอบรมเกี่ยวกับงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(5) สินคาผลิตซ้ํา
(6) การปฏิบัติตามประกาศของผูนําวาดวยความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาที่

สะอาด
2.5.6 ทางดานเทคโนโลยี (Technology: TECH) เชน เศรษฐกิจแบบ Digital
2.5.7 การใชเทคโนโลยีทางดานขอมูลและการสื่อสาร (Information and Communication

Technology: ICT)
2.5.8 อ่ืนๆ (Others)

(1) การปฎิรูปโครงสรางเอเปค
(2) การพัฒนาบุคลากร
(3) ยุทธศาสตรการเจริญเติบโตแบบเบ็ดเสร็จรวมถึงการศึกษาที่เทาเทียมกันทั้งภูมิภาค

ดังน้ัน การศึกษาในบทตอไปจะวิเคราะหวัตถุประสงคของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเอเปค ภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข ตามกรอบพันธกิจที่ไดแบงกลุมไว
ทั้งหมด 8 กลุม ไดแก

1. ความมั่นคงของมนุษย (Human Security)
2. การสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางดานการคา (Trade Promotion and Facilitation)
3. อาหารปลอดภัย (Food Safety)
4. เทคโนโลยีทางดานขอมูลและการสื่อสาร (Information and Communication

Technology)
5. สิ่งแวดลอม (Environment)
6. พลังงาน (Energy)
7. เทคโนโลยีทั่วไป (Technology)
8. อ่ืนๆ (Others)



บทท่ี 3
ผลการศึกษา

จากการรวบรวม พบวา นับต้ังแตป 2004 ที่ไดมีการกอต้ังคณะทํางานดานสาธารณสุขใน
กรอบเอเปคจนถึงปจจุบัน มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งสิ้น 61 โครงการ ซึ่งใน
แตละปมีจํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ภายใต คณะทํางานดาน
สาธารณสุขแตกตางกัน โดยในตารางที่ 3-1 จะแสดงจํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเอเปคในแตละป ต้ังแตป 2004-2011

ตารางท่ี 3-1 แสดงจํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ระหวางป 2004-2011

รายชื่อและวัตถุประสงคของแตละโครงการ ปรากฏในภาคผนวก ข

สําหรับกรอบการศึกษาน้ันจะนําโครงการทั้ง 61 โครงการ มาวิเคราะหเพื่อดูวามีความสอดคลอง
กับพันธกิจของเอเปคดานใดบาง ตามกลุมของพันธกิจหลักของเอเปคที่ไดมีการศึกษาไวในบทที่ 2

ป จํานวนโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(โครงการ)

2004 6
2005 4
2006 10
2007 8
2008 10
2009 5
2010 13
2011 5
รวม 61



22

ทั้งหมด 8 กลุม ไดแก Human Security (HS), Food Safety (FS), Trade Promotion and Facilitation
(TPF), Energy (ENE), Environment (ENV), Technology (TECH), Information and Communication
Technology (ICT) และอ่ืนๆ (Others)

3.1 ประเภทของโครงการท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ภายใตคณะทํางานดาน
สาธารณสุข

จากการศึกษาและวิเคราะหวัตถุประสงคของโครงการ ทั้ง 61 โครงการ พบวาโครงการ
ทางดานสาธารณสุขสอดคลองกับพันธกิจของเอเปคเกือบทุกพันธกิจ ยกเวน ENE นอกจากน้ียังมี
หลายโครงการเกี่ยวของกับพันธกิจของเอเปคมากกวา 1 พันธกิจ ดังน้ัน จึงไดจัดแบงโครงการทางดาน
สาธารณสุขที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ออกเปน 7 ประเภท ไดแก HS, HS/TPF,
HS/ICT, HS/FS, TECH, ENV และ NR (Not Relevant = ไมเกี่ยวของกับพันธกิจใดเลย) โดยมี
จํานวนโครงการในแตละประเภท แสดงในแผนภูมิที่ 3-1

แผนภูมิท่ี 3-1 แสดงจํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแยกตาม
ประเภทของพันธกิจ

จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นวา โครงการทางดานสาธารณสุขสอดคลองกับพันธกิจ HS มากที่สุด
มีจํานวนทั้งสิ้น 22 โครงการ ซึ่งโครงการสวนใหญเกี่ยวของกับการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
ไขหวัดนก โรคเอดส ตามที่ไดมีการระบุไวในประกาศของผูนํา อยางไรก็ตาม มีหลายโครงการที่ไม
เกี่ยวของกับ 3 โรคน้ี เชน โครงการเกี่ ยวกับไขเลือดออก วิกฤตทางดานสุขภาพ การร่ัวของ
กัมมันตภาพรังสี ระบบสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ การด้ือยาปฏิชีวนะ



23

นอกจากน้ี มีหลายโครงการที่มีวัตถุประสงคคาบเกี่ยวระหวาง HS กับพันธกิจอ่ืน ไดแก
HS/TPF ซึ่งมี 9 โครงการ HS/ICT 12 โครงการ และ HS/FS 4 โครงการ โดยโครงการ HS/TPF น้ัน จะ
มุงเนนในการเตรียมความพรอมของเขตเศรษฐกิจเพื่อใหสามารถรับมือกับการระบาดของ โรค
ระบาด เชน ไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โดยที่ภาคธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง (Business
Continuity) นอกจากน้ี ยังมีโครงการที่สงเสริมใหมีการดูแลผูปวยเอดสในสถานประกอบการโดย
การสรางความรูความเขาใจกับภาคธุรกิจเพื่อใหการดูแลลูกจางที่อาจปวยเปนโรคเอดสใหสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

สําหรับโครงการ HS/ICT จะเนนทางดานการสื่อสารผานทางอินเตอรเน็ต การทํา video
conferencing การสรางชองทางการสื่อสารระหวางเขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหสามารถสื่อสารกันได
อยางรวดเร็วและทันเวลา เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรของสมาชิกในเขตเศรษฐกิจเอเปคอยูหางไกลกันมาก
เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือมีโรคระบาด ผูเชี่ยวชาญไมสามารถเดินทางไปหากันได จําเปนตองมี
ชองทางในการสื่อสารเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สวนโครงการ HS/FS น้ัน จะเกี่ยวของกับการดูแลและควบคุมการระบาดของไขหวัดนก
โดยเฉพาะในสัตวปก คือ ไก ซึ่งนอกจากจะเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษยแลว ยังจัดเปน
สินคาสงออกที่สําคัญของอีกหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งไทยดวย

สําหรับโครงการที่เหลืออีก 14 โครงการน้ัน สอดคลองกับพันธกิจของเอเปคในเชิงมิติเดียว
ไดแก ENV 2 โครงการ TECH 9 โครงการ และไมสอดคลองกับพันธกิจใดๆ 3 โครงการ โดยโครงการ
ENV ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้ง 2 โครงการน้ัน เกี่ยวของกับแนวคิด One Health
นําเสนอโดยประเทศแคนาดา ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจที่บุกเบิกแนวคิดน้ี โดยมองถึงความเชื่อมโยง
ระหวางคน สัตว และสิ่งแวดลอม ซึ่งตองอยูรวมกันอยางมีความสมดุล สําหรับโครงการ TECH น้ัน
จะเปนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางดานเคร่ืองมือหรืออุปกรณอิเลคทรอนิคส
เพื่อใหผูปวยมีความเปนอยูที่สะดวกสบายขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีที่แพทยหรือบุคลากรทางดาน
การแพทยสามารถติดตาม (monitor) สภาวะของผูปวยไดตลอดเวลาโดยผูปวยไมจําเปนตองมาที่
โรงพยาบาล พัฒนาระบบขอมูลทางดานอิเลคทรอนิกส ซึ่งจะสามารถชวยเหลือนักธุรกิจที่เดินทางได
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สวนโครงการที่ไมเกี่ยวของกับพันธกิจใดๆ ของเอเปค ไดแก การจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นทางดานสาธารณสุขในกรอบเอเปค การแกไขปญหาการกระจายของ
บุคลากรทางดานการแพทยโดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท และการจัดประชุมประ จําปเพื่อพัฒนา
นโยบายทางดานสาธารณสุข

รายชื่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แยกตามประเภทของพันธกิจ ปรากฏใน
ภาคผนวก ค
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3.2 การศึกษาเปรียบเทียบ
จากการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณกับ

โครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายในประเภทของโครงการประเภทเดียวกัน ทั้ง 7
ประเภท มีผลการศึกษาปรากฏในแผนภูมิ 3-2

แผนภูมิ 3-2 แสดงผลการเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
กับโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากแผนภูมิดังกลาว จะเห็นวา โครงการที่เกี่ยวของกับพันธกิจ HS ทั้งหมด 22 โครงการ
ไดรับการสนับสนุน 11 โครงการ และไมไดรับการสนับสนุน 11 โครงการ

เมื่อเปรียบเทียบโครงการในกลุม HS ก็สามารถต้ังขอสังเกตไดวาโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนสวนใหญจะสอดคลองกับพันธกิจดานโรคตางๆ และปญหาของภูมิภาค เชน ไขหวัดนก
ไขหวัดใหญ เอดส ไขเลือดออก Enterovirus และโครงการที่เกี่ยวของกับการด้ือยาปฏิชีวนะ ซึ่งมี
ผลกระทบถึงอุตสาหกรรมการผลิตยาได แตโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนน้ันจะเปนลักษณะ
การศึกษาในเชิงลึกระดับโมเลกุล การวิเคราะหและการรักษาโรคในเชิงคลินิก  โครงการที่ซ้ําซอนกับ
การดําเนินงานขององคการอนามัยโลก โครงการทางดานยาเสพติดและอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
ซึ่งไมไดมีการระบุไวในประกาศของผูนําหรือพันธกิจของเอเปคอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม หลายๆ
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โครงการถึงแมจะเกี่ยวของกับโรคไขหวัดใหญและไขหวัดนกแตไมไดรับการสนับสนุนอาจ
เน่ืองมาจากงบประมาณที่จํากัดและความชัดเจนของของวัตถุระสงคของโครงการ

สําหรับโครงการที่คาบเกี่ยวระหวาง HS กับพันธกิจอ่ืน อยางโครงการ HS/TPF น้ัน มีทั้งหมด
9 โครงการ ไดรับการสนับสนุน 6 โครงการ และไมไดรับการสนับสนุน 3 โครงการ โดยโครงการ
HS/TPF ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจะเนนในดานการเตรียมการใหภาคธุรกิจสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเน่ืองในภาวะวิกฤตตางๆ รวมทั้งการดูแลผูปวยเอดสในสถานประกอบการ ในขณะที่โครงการ
ที่ไมไดรับการสนับสนุน เชน โครงการที่ 37 Private Sector Engagement in the Implementation of
WHO’s International Health Regulations น้ัน พบวามีความซ้ําซอนกับการดําเนินงานขององคการ
อนามัยโลก

HS/ICT มีทั้งหมด 12 โครงการ ไดรับการสนับสนุน 7 โครงการ และไมไดรับการสนับสนุน 5
โครงการ จะพบวา โครงการที่ 2 Enhanced APEC health communications: Collaborative preparedness in
Asia Pacific region และ 12 Enhanced APEC Health Communications: Collaborative Preparedness in
Asia Pacific Region เปนโครงการตอเน่ือง ซึ่งไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณในป 2004 แตในปถัด
มาโครงการเดียวกันน้ีก็ไดรับการสนับสนุนถึง 2 คร้ัง สวนโครงการที่ 48 Pilot Health Promotion
InfoHub Project ซึ่งไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณน้ัน มีวัตถุประสงคในการจัดทําเว็บไซต ซึ่งมี
ประเด็นของความตอเน่ืองของโครงการ

HS/FS มีทั้งหมด 4 โครงการ ไดรับการสนับสนุน 1 โครงการ และไมไดรับการสนับสนุน 3
โครงการ สําหรับโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนน้ัน 2 โครงการจากประเทศจีน ไดรับความเห็นชอบ
ในหลักการแลว แตไมไดยื่นเอกสารประเมินคุณภาพโครงการตามกําหนดเวลา จึงถูกคัดออก

นอกจากน้ี โครงการในมิติเดียวอยาง TECH ซึ่งมีทั้งหมด 9โครงการ ไดรับการสนับสนุน 4
โครงการ และไมไดรับการสนับสนุน 5 โครงการ โดย TECH น้ัน มีโครงการตอเน่ืองทางดาน e-health
จํานวน 5 โครงการ ไดแก โครงการที่ 8 APEC e-Health Initiative, 19 APEC e-Health Action Project,
38 Annual APEC e-Health Seminar (APEC e-Health Technical Forum), 51 2010 APEC e-Health
Community Forum (5th APEC e-Health Technical Forum) และ 58 2012 APEC u-Health
Community Forum (1st APEC u-Health Technical Forum) ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณในป
2004, 2006 และ 2008 แตเมื่อนําเสนอสําหรับป 2010 และ 2011 กลับไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ

ENV มีทั้งหมด 2 โครงการ ไดรับการสนับสนุน 1 โครงการ และไมไดรับการสนับสนุน 1
โครงการ โครงการ ENV น้ัน ทั้งสองโครงการมีหลักการที่คลายคลึงกันคือ การสงเสริมแนวคิดทาง
ดาน One health แตเน่ืองจากโครงการหลังน้ัน ผูเสนอโครงการไมไดนําเสนอขอมูลที่ชัดเจนวามี
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ความเกี่ยวของกับเร่ืองใดบาง จึงอาจทําใหคณะกรรมการ BMC ไมเขาใจถึงความสําคัญของโครงการ
และไดคัดโครงการน้ีออกไป

NR มีทั้งหมด 3 โครงการ ไมไดรับการสนับสนุนทั้ง 3 โครงการ
รายชื่อโครงการที่ไดรับและไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ แยกตามประเภทของพันธกิจ

ปรากฏในภาคผนวก ง

เมื่อคิดเปนอัตราสวนระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนกับโครงการที่ ขอรับการ
สนับสนุนแยกตามกลุมพันธกิจ ผลปรากฏในตารางที่ 3-2

ตารางท่ี 3-2 แสดงรอยละของโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปคในแตละ
ประเภทของพันธกิจ

จากตารางดังกลาว จะเห็นไดวา มีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต
คณะทํางานดานสาธารณสุข จํานวน 61 โครงการ แตโครงการที่ไดรับการสนับสนุนมีเพียง 30
โครงการ คิดเปนรอยละ 49.2 เทาน้ัน โดยโครงการ HS/TPF เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณมากที่สุด ซึ่งมีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 9 โครงการ และ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา คือ โครงการ HS/ICT
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 7 โครงการ จากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 12
โครงการ คิดเปนรอยละ 58.3% โครงการ HS ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 11 โครงการ จาก 22
โครงการ คิดเปนรอยละ 50 เทากับโครงการ ENV ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 1 โครงการ จาก

พันธกิจ จํานวนโครงการท่ีขอรับ
การสนับสนุน

(โครงการ)

จํานวนโครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุน

(โครงการ)

รอยละของ
โครงการท่ีไดรับ
การสนับสนุน

HS 22 11 50
HS / TPF 9 6 66.7
HS / ICT 12 7 58.3
HS / FS 4 1 25
TECH 9 4 44.4
ENV 2 1 50
NR 3 0 0
รวม 61 30 49.2
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2 โครงการ นอกจากน้ี โครงการ TECH ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 4 โครงการ จาก 9 โครงการ
คิดเปนรอยละ 44.4 และโครงการ HS/FS ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 1 โครงการ จาก 4
โครงการ คิดเปนรอยละ 25 ในขณะที่โครงการที่ไมเกี่ยวของกับพันธกิจใดๆ ของเอเปค ไมมี
โครงการใดที่รับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค

โดยสรุปจากการเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณกับ
โครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ผูศึกษาพบวา มีความคลายคลึงและความ
แตกตางของโครงการทั้ง 2 แบบ ดังน้ี

ตารางท่ี 3-3 แสดงการเปรียบเทียบความคลายคลึงและความแตกตางระหวางโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณกับโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเอเปค

โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากเอเปค

1. เกี่ยวของกับพันธกิจของเอเปค โดยเฉพาะ
โรคไขหวัดใหญ โรคไขหวัดนก โรคเอดส
2. มีผลกระทบในเชิงสาธารณะ
3. มีประเด็นการตอยอดเชิงธุรกิจและการคา

1. เกี่ยวของกับพันธกิจของเอเปค แต
1.1 มีประเด็นทางดานวิชาการในเชิงลึก เชน

การดูแลทางคลินิกและการวิจัยระดับโมเลกุล
1.2 ไมสามารถตอยอดเชิงธุรกิจได
1.3 เปนโครงการตอเน่ือง บางปไมไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณ เชน โครงการ e-health
1.4 ไมไดมีประเด็นของการพัฒนาศักยภาพ

อยางแทจริง เชน โครงการพัฒนาเว็บไซต
1.5 ไมสามารถสงเอกสารไดตรงตามเวลา
1.6 ไมสามารถระบุวัตถุประสงคและ

ประโยชนของโครงการไดอยางชัดเจน
1.7 ซ้ําซอนกับการดําเนินงานขององคการ

อนามัยโลก
2. ไมเกี่ยวของกับพันธกิจของเอเปค เชน การ
จัดลําดับความสําคัญของประเด็นทางดาน
สาธารณสุขในกรอบเอเปค การแกไขปญหา
การกระจายของบุคลากรทางดานการแพทย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบท และการจัดประชุม
ประจําปเพื่อพัฒนานโยบายทางดานสาธารณสุข
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อน่ึง การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนและไมไดรับการ
สนับสนุนน้ันเปนการวิเคราะหในเชิงวิชาการเทาน้ัน เหตุผลของการไดรับหรือไมไดรับการ
สนับสนุน อาจมีสาเหตุจากปจจัยอ่ืนได และที่สําคัญ คือ งบประมาณ จะเห็นไดวาเอเปคไดต้ัง
งบประมาณ APEC Support Fund (ASF) โดยเฉพาะสําหรับการปองกันโรคไขหวัดใหญและ
ไขหวัดนก ทําใหโครงการที่เกี่ยวของกับทั้งสองโรคน้ีสวนใหญจะไดรับการสนับสนุน แตหากเปน
ประเด็นอ่ืนไมสามารถเขาไดกับงบประมาณในสวนน้ีได ก็จะตองไปแขงขันกับโครงการอ่ืนๆ ใน
กองทุนซึ่งมีเงินจํากัดคือ Operational Account และ ASF General Fund ทําใหหลายโครงการไมได
รับการสนับสนุนงบประมาณ

3.3 แนวโนมของการสนับสนุนโครงการทางดานสาธารณสุขเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของเอเปค
ในภาพรวม

เพื่อเปนการเปรียบเทียบวา โครงการทางดานสาธารณสุขไดรับการสนับสนุนเทาเทียมกับ
โครงการอ่ืนๆ ในกรอบเอเปคหรือไม จากตารางที่ 3-41 แสดงจํานวนโครงการที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเอเปคในภาพรวมและจํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ระหวางป 2008-2011 พบวา ในป 2008 มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุนมากที่สุด คือ รอยละ 75 แต
ในปถัดมา 2009 และ 2010 จํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนนอยลง เปนรอยละ 53 และรอยละ 51
ตามลําดับ

ตารางท่ี 3-4 แสดงอัตราสวนระหวางโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับโครงการ
ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค

ป 2008 2009 2010
จํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 179 290 177
จํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 134 151 95
อัตราสวนระหวางโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกับโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ

75% 53% 51%

1 กระทรวงการตางประเทศ 2554
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และเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการที่ขอรับการสนับสนุนภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข
พบวา มีอัตราสวนและแนวโนมที่ใกลเคียงกัน คือ ในป 2008 โครงการภายใตคณะทํางานดาน
สาธารณสุขไดรับการสนับสนุนมากที่สุดถึงรอยละ 80 และในป 2009 และ 2010 ไดรับการ
สนับสนุนลดลงตามลําดับ คือ รอยละ 60 และรอยละ 38 ดังปรากฏในตารางที่ 3-5

ตารางท่ี 3-5 แสดงอัตราสวนระหวางโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกับโครงการ
ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข

ป 2008 2009 2010
จํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 10 5 13
จํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 8 3 5
อัตราสวนระหวางโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณกับโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ

80% 60% 38%

จากผลการศึกษาน้ีสามารถสรุปไดวา โครงการทางดานสาธารณสุขไดรับการสนับสนุน
ใกลเคียงกับโครงการอ่ืนในกรอบเอเปค และมีแนวโนมลดลง ซึ่งคาดวานาจะเปนผลจากขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ

3.4 โครงการของประเทศไทยท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ภายใตคณะทํางาน
ดานสาธารณสุข

ในสวนของประเทศไทยไดมีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค ภายใต
คณะทํางานดานสาธารณสุข จํานวน 3 โครงการ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3-6

ตารางท่ี 3-6 แสดงรายละเอียดโครงการของประเทศไทยที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเอเปค ภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข

ป ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ ผลการพิจารณา
2005 9. APEC Workshop on

HIV/AIDS Management in
the Workplace (Thailand)

แลกเปลี่ยนประสบการณ
การจัดการ HIV/AIDS ใน
สถานประกอบการ

HS / TPF ไดรับการ
สนับสนุน
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ป ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ ผลการพิจารณา
2007 25. APEC Training for

Program Managers on
TB/HIV (Thailand)

จัดการอบรมเพื่อสราง
ศักยภาพบุคลากรทางดาน
สุขภาพ สําหรับผูจัดการ
โครงการโรค ดานวัณ
โรค/เอดส ( TB/HIV)

HS ไดรับการ
สนับสนุน

2007 28. AIDS Disease
Management System
(Thailand)

จัดการอบรมเพื่อแลก
เปลี่ยนประสบการณและ
ขอมูลในการดูแลผูปวย
เอดส โดยใชรูปแบบ
AIDS Disease Management
System (ADMS)

HS ไมไดรับการ
สนับสนุน

โครงการแรกเสนอในป 2005 เปนโครงการรวมระหวางกระทรวงแรงงานและกระทรวง
สาธารณสุขในการดูแลผูปวยเอดสในสถานประกอบการ ซึ่งเกี่ยวของกับพันธกิจเอเปคในเชิงความ
มั่นคงของมนุษยและคาบเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกภาคธุรกิจ สวนอีก 2 โครงการเกี่ยวของกับ
ความมั่นคงของมนุษยในเชิงมิติเดียว คือ การอบรมผูจัดการโครงการดูแลผูปวยเอดสที่มีการติดเชื้อ
วัณโรครวมดวย (dual infection) อีกโครงการหน่ึงเปนโครงการดูแลผูปวยเอดสทางคลินิกโดยใช
ระบบการใหยาแบบใหม

โครงการที่เสนอโดยประเทศไทยทั้งหมดจํานวน 3 โครงการ ไดรับการสนับสนุน 2
โครงการ คิดเปนรอยละ 67 โดยโครงการที่ไดรับการสนับสนุนน้ันจะมีการคาบเกี่ยวของพันธกิจ
เอเปคระหวางความมั่นคงของมนุษยกับการอํานวยความสะดวกภาคธุรกิจ แตโครงการที่ไมไดรับ
การสนับสนุนน้ัน จะเปนประเด็นทางการแพทยเชิงคลินิก และเมื่อเสนอโครงการแลวไมสามารถ
จัดสงเอกสารใหคณะกรรมการพิจาณาไดทันตามกําหนดเวลาจึงถูกคัดออกไป อน่ึง โครงการที่ 25 APEC
Training for Program Managers on TB/HIV ซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณแลว ไมสามารถ
ดําเนินการได เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางภายในของหนวยราชการและไมสามารถหา
ผูดําเนินโครงการตอได



บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

เอเปคเปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก เพื่อสงเสริมความ
รวมมือทางดานเศรษฐกิจและการคาเปนหลัก โดยเฉพาะการเปดการคาเสรีและการลงทุน อยางไรก็ตาม
เมื่อป 2546 ไดเกิดการระบาดของโรคซารสและโรคไขหวัดนก ซึ่งมีผลกระทบตอเขตเศรษฐกิจเอเปค
อยางมาก โดยเฉพาะตออุตสาหกรรมการบิน การทองเที่ยว อาหาร และการสงออก จึงไดมีการจัดต้ัง
คณะทํางานเฉพาะกิจดานสาธารณสุข (Health Task Force: HTF) ตอมาในป 2550 ไดรับการยกระดับ
เปนคณะทํางานดานสาธารณสุข (APEC Health Working Group: HWG) โดยคณะทํางานดังกลาวมี
หนาที่ในการใหแนวทางและประสานความรวมมือในกลุมสมาชิกเอเปค เพื่อแกปญหาสาธารณสุข
ที่สําคัญ และไดมีการจัดทําและปรับปรุงแผนงานมาโดยตลอด เพื่อใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของผูนํา และพันธกรณีตางๆ ในขณะเดียวกัน ก็ยังใหความสําคัญกับประเด็นทางดานสาธารณสุข
โดยทั่วไปดวย

ความรวมมือในกรอบเอเปคเปนลักษณะ Project Base ซึ่งแตละเขตเศรษฐกิจจะเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค จากคณะทํางานที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการดาน
งบประมาณและการบริหาร (Budget and Management Committee: BMC) มีหนาที่ในการบริหารจัดการ
งบประมาณของเอเปค จะเปนผูพิจารณาโครงการ เพื่อจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ
ที่สามารถสนับสนุนได สําหรับโครงการภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข นับต้ังแตที่ไดมีการจัดต้ัง
ขึ้นในป 2004 จนถึงปจจุบัน มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น 61 โครงการ และ
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 30 โครงการ นอกจากน้ี ในการประชุมคณะทํางานดานสาธารณสุข
เมื่อเดือนกันยายน 2553 ณ ประเทศญ่ีปุนไดมีขอเสนอใหรวมคณะทํางานดานสาธารณสุขกับ APEC
Life Science Innovation Forum (LSIF) เพราะมีความเห็นวามีการดําเนินงานที่ซ้ําซอน รวมทั้ง จํานวน
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณก็มีจํานวนลดลงทุกป ดังน้ัน การที่คณะทํางานดาน
สาธารณสุขจะดํารงสถานะอยูในเอเปคไดดีและยั่งยืนน้ัน ควรจะตองมีแนวทางการดําเนินงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอโครงการที่ตอบสนองตอหลักการและพันธกิจของเอเปคในเชิงเศรษฐกิจ
การคา การลงทุน
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การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวาโครงการตางๆ ทางดานสาธารณสุข มีความ
สอดคลองกับพันธกิจของเอเปคในดานใดบาง พรอมทั้งเปรียบเทียบวาโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนและโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนมีความคลายคลึงหรือแตกตางกันอยางไรในแง
วิชาการ และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายวาโครงการทางดานสาธารณสุขที่ดีและจะขอรับการ
สนับสนุนจากเอเปคน้ันควรมีองคประกอบที่สําคัญอะไรบาง โดยวิเคราะหหาหลักการ วิสัยทัศน พันธกิจ
ของเอเปค จากเปาหมายโบกอร ประกาศของผูนํา และลําดับความสําคัญของพันธกิจเอเปค มาจัดทํา
เปนกรอบการวิเคราะห โดยสามารถจัดเปนกลุมหลักๆ ที่สําคัญไดแก ความมั่นคงของมนุษย การ
อํานวยความสะดวกใหกับภาคธุรกิจ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการใช
เทคโนโลยี การเตรียมความพรอมและปรับตัวกับผลกระทบจากปญหาสิ่งแวดลอมและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อาหารปลอดภัย การใชเทคโนโลยีทางดานขอมูลและการสื่อสาร
จากน้ันก็รวบรวมเอกสารและขอมูลของโครงการตางๆ ทางดานสาธารณสุขต้ังแต ป 2004-2011
ทั้งหมด 61 โครงการ นํามาวิเคราะหวัตถุประสงคของแตละโครงการ และในขั้นตอนสุดทายประเมิน
วาวัตถุประสงคของโครงการตางๆ มีความเชื่อมโยงกับพันธกิจและหลักการของเอเปคในดานใดบาง
โดยอิงจากกรอบการวิเคราะหที่ไดจัดทําไวแลว และนําเสนอโดยการตารางและแผนภูมิ เปรียบเทียบ

4.1 สรุปผลการศึกษา
ระหวางป 2004-2011 มีโครงการทางดานสาธารณสุขที่ขอรับการสนับสนุนจากเอเปค 61

โครงการ และสามารถแบงออกเปน 7 ประเภท ไดแก HS 22โครงการ, HS/TPF 9 โครงการ HS/ICT
12 โครงการ, HS/FS 4 โครงการ, TECH 9 โครงการ, ENV 2 โครงการ และไมเกี่ยวของกับภารกิจใด
3 โครงการ (Not Relevant = NR) อน่ึง ไมมีประเด็นทางดานพลังงานเลย

จากการเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนและไมไดรับการสนับสนุน
พบวา จากจํานวนโครงการที่เสนอ 61 โครงการ ไดรับการสนับสนุนเพียง 30 โครงการ คิดเปนรอยละ
49.2 และเมื่อแยกเปนรายกลุมเห็นไดวา โครงการ HS/TPF เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณมากที่สุด คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา คือ โครงการ HS/ICT ไดรับการสนับสนุน รอยละ
58.3% โครงการ HS ไดรับการสนับสนุน รอยละ 50 เทากับโครงการ ENV นอกจากน้ี โครงการ TECH
ไดรับการสนับสนุน รอยละ 44.4 และโครงการ HS/FS ไดรับการสนับสนุน รอยละ 25 ในขณะที่โครงการ
ที่ไมเกี่ยวของกับพันธกิจใดๆ ของเอเปค ไมมีโครงการใดที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค

เมื่อเปรียบเทียบระหวางโครงการที่ไดรับการสนับสนุนและโครงการที่ไมไดรับการ
สนับสนุนพบวา โครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปคเปนโครงการที่เกี่ยวของกับ
พันธกิจของเอเปค มีผลกระทบในเชิงสาธารณะ และมีประเด็นการตอยอดเชิงธุรกิจและการคา
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ในขณะที่โครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปคน้ัน มีหลายโครงการยังมี
วัตถุประสงคในเชิงวิชาการทางดานการแพทยหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเกินไป ไมมีชองทางในการตอ
ยอดในเชิงธุรกิจหรือการคา หรือไมมีประเด็นของการพัฒนาศักยภาพอยางแทจริง บางโครงการเปน
โครงการตอเน่ือง ซึ่งบางปไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และบางโครงการก็ซ้ําซอนกับการ
ดําเนินงานขององคการอนามัยโลก นอกจากน้ี ผูเสนอโครงการไมสามารถระบุวัตถุประสงคและ
ประโยชนของโครงการไดอยางชัดเจน และบางโครงการผูเสนอโครงการก็ไมสามารถสงเอกสาร
ไดตรงตามเวลา จึงทําใหไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ อน่ึง การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวาง
โครงการที่ไดรับการสนับสนุนและไมไดรับการสนับสนุนน้ันเปนการวิเคราะหในเชิงวิชาการ
เทาน้ัน เหตุผลของการไดรับหรือไมไดรับการสนับสนุน อาจมีสาเหตุจากปจจัยอ่ืนได เชน
งบประมาณที่จํากัด

โครงการทางดานสาธารณสุขที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากเอเปคน้ันเปนโครงการที่
มุงเนนทางดานความมั่นคงของมนุษย โดยเฉพาะในการปองกันและควบคุมโรคติดตอที่สําคัญ และ
มีการเชื่อมโยงไปถึงการใหความสะดวกทางดานการคาเพื่อใหเกิดความตอเน่ืองในภาคธุรกิจ การ
พัฒนาระบบขอมูลและการสื่อสาร รวมทั้งความปลอดภัยของอาหารซึ่งก็มีประเด็นทางการคาและมี
ความสอดคลองกับพันธกิจอยูบางในระดับหน่ึง แตยังไมสามารถตอบสนองตอพันธกิจหลักของ
เอเปคได คือ การสงเสริมใหเกิดการคา การคาเสรี และการลงทุน ซึ่งในแนวคิดน้ี ประเด็นทางดาน
สาธารณสุข เชน นโยบายของการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายของบุคลากรทางดานสาธารณสุขให
เขาไปทํางานในเขตเศรษฐกิจตางๆ หรือการรักษาผูปวยตางชาติ (Medical Tourism) ซึ่งคลายคลึง
กับหลักการ ASEAN Economic Community สามารถหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นความรวมมือใน
กรอบเอเปคได

4.2 ขอเสนอแนะ
การจัดต้ังคณะทํางานทางดานสาธารณสุขในป 2004 ถือเปนจุดเร่ิมตนที่ทําใหเอเปค

สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคไดอยางมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความมั่นคงของมนุษย
ซึ่งภายหลังจากที่ดําเนินงานมา 7 ปแลว ควรจะตองมีการพัฒนาใหสามารถครอบคลุมพันธกิจสําคัญ
อ่ืนไดดวย

(1) การที่โครงการทางดานสาธารณสุขจะสามารถเพิ่มคุณคาไดในกรอบเอเปคน้ัน จะตองมี
การนําประเด็นทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุนเขาไปพิจารณาดวย ไมวาจะเปนนโยบายของ
การสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายของบุคลากรทางดานสาธารณสุขให เขาไปทํางานในเขตเศรษฐกิจ
ตางๆ หรือ การรักษาผูปวยตางชาติ (Medical Tourism) ซึ่งเร่ืองน้ีอาจจะเปนสิ่งที่ทาทายนักวิชาการ
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ทางดานสาธารณสุขมาก นอกจากประเด็นทางดานการคาแลว สิ่งแวดลอมถือเปนประเด็นที่
สาธารณสุขสามารถจะเขามามีสวนรวมได เชน Climate change and health เทคโนโลยีสะอาดใน
การกําจัดขยะของโรงพยาบาล หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ ซึ่งสามารถจะพัฒนาตอยอดในเชิงธุรกิจได

(2) สําหรับโครงการที่นําเสนอในประเด็นวิชาการเชิงลึกน้ัน ควรจะมีการเสริมประเด็น
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ (Economic Impact) เขาไปดวย ก็จะทําใหกรรมการมองเห็นประโยชนไดดี
ยิ่งขึ้น

(3) ผูเสนอโครงการจะตองศึกษากฎเกณฑและหลักการในการเสนอโครงการของเอเปคให
ชัดเจน ทั้งในดานแหลงเงินงบประมาณซึ่งสามารถขอไดจากหลายบัญชี การจัดลําดับความสําคัญซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปแตละป การจัดเตรียมเอกสาร การปรับโครงการเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจ ฯลฯ
นอกจากน้ี ควรเขียนโครงการใหชัดเจนและเขาใจงาย

(4) การประสานงานกับทางกระทรวงการตางประเทศมีความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจาก
เจาหนาที่กระทรวงการตางประเทศที่รับผิดชอบทางดานเอเปค สามารถจะชวยผลักดันหรือให
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในเชิงบริหารจัดการ ซึ่งจะทําใหโครงการไดรับการสนับสนุนได

(5) สําหรับการเขียนโครงการน้ัน เน่ืองจากในแตละรอบของการเสนอโครงการ มีโครงการ
ที่ขอรับการสนับสนุนเปนจํานวนมาก รวมทั้งเอกสารโครงการก็มีรายละเอียดคอนขางมาก ซึ่ง
คณะกรรมการ BMC อาจจะไมมีเวลาศึกษารายละเอียดของแตละโครงการไดดีพอ ดังน้ัน ผูเสนอ
โครงการควรจะตองต้ังชื่อของโครงการใหตรงกับวัตถุประสงคและกิจกรรมที่จะดําเนินการใหมากที่สุด
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกคณะกรรมการฯ ในการทําความเขาใจอยางถูกตองในเบื้องตน
และในขั้นตอนตอๆ ไป

(6) เน่ืองจากวาระทางดานสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด คณะทํางานทางดาน
สาธารณสุขจึงควรมีการปรับประเด็นสําคัญทางดานสาธารณสุขอยางสม่ําเสมอและนําเสนอให
เจาหนาที่อาวุโสใหความเห็นชอบดวย อยางเชน ในภาวการณปจจุบันเชื้อไขหวัดใหญ ไดกลาย
สภาพเปนไขหวัดใหญตามฤดูกาลแลว และมีความรุนแรงนอยลง และขณะน้ีการควบคุมโรคไมติดตอ
จะกลายเปนปญหาระดับโลก ซึ่งหากมีการปรับลําดับความสําคัญแลว งบประมาณที่สนับสนุนก็จะ
สามารถนําไปเปลี่ยนแปลงใชกับโครงการที่สําคัญมากกวาดวย

4.3 การนําผลการศึกษาไปใชประโยชน
(1) จากสภาพปจจุบันประเทศไทยมีการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี และสวนมากจะมีประเด็นทางดานสาธารณสุขเขาไปรวมอยูดวย ผลการศึกษา
คร้ังน้ี จะชวยทําใหหนวยงานทั้งหลายไดรับทราบวา ประเด็นทางดานสาธารณสุขที่สําคัญมี
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อะไรบาง และโครงการใดทางดานสาธารณสุขสามารถที่จะตอยอดในเชิงการคาและการลงทุนเพื่อ
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจในภาพรวมได

(2) กระตุนใหบุคลากรทางดานสาธารณสุขนําผลการศึกษาคร้ังน้ีไปวิเคราะหและปรับ
โครงการความรวมมือใหสามารถเอ้ือและสงเสริมใหเกิดการคาการลงทุน พัฒนางานทางดาน
เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร สิ่งแวดลอม ในกรอบความรวมมือตางๆ ได

(3) ผลจากการรวบรวมโครงการที่เสนอโดยเขตเศรษฐกิจตางๆ ทําใหไดทราบวาเขต
เศรษฐกิจใดมีความสนใจในเร่ืองใด และมีจุดออนจุดแข็งในดานใด เชน แคนาดาใหความสําคัญกับ
ประเด็นทางดานสิ่งแวดลอมและการดูแลผูปวยเอดสในสถานประกอบการ สวนเกาหลีและจีน
ไทเปจะมีศักยภาพเกี่ยวกับเทคโนโลยี เวียดนามจะใหความสําคัญกับการฉีดวัคซีนโรคไขหวัดนก
ในไก ออสเตรเลียมุงเนนไปในดานการปองกันและการเตรียมความพรอมของเขตเศรษฐกิจหากมี
โรคระบาด สิงคโปรจะสนใจในประเด็นสงเสริมสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศไทย
ในการที่จะเสนอความรวมมือกับประเทศเหลาน้ี
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ภาคผนวก ก
FUNDING CRITERIA FOR ALL APEC-FUNDED PROJECTS IN 2011

In assessing APEC-funded projects in 2011, priority should be given – pursuant to instructions
from Leaders and Ministers – to funding capacity-building activities, with special emphasis on
developing economies, in accordance with the following rankings. These criteria will be used for
ranking all of APEC’s funded projects.

Rank 1: Projects that specifically and significantly contribute to promoting regional economic
integration via free and open trade and investment

This includes projects related to:
o Next generation trade and investment issues as building blocks to a Free Trade Area of

the Asia-Pacific
o Investment
o Services
o Standards, conformity assessment, technical regulations, and regulatory cooperation
o Trade facilitation, including projects related to implementing the supply chain

connectivity framework action plan, simplifying rules of origin documentation and
procedures, and improving transparency to facilitate trade

o Ease of doing business
o Digital economy
o Environmental goods and services

Rank 2: Projects that directly support the Action Plan in the APEC Leaders' Growth Strategy
This includes projects related to:

o Implementation of the APEC New Strategy for Structural Reform (ANSSR)
o Implementation of the Beijing APEC Human Resources Development Action Plan
o Development and implementation of the APEC Green Growth Plan, including work on:

o Low-carbon and energy-efficient technologies
o  Phasing out inefficient fossil fuel subsidies
o  Remanufactured products
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o  Conservation, sustainable management, and rehabilitation of forest resources, and
combating illegal logging and associated trade

o Green jobs education and training
o Climate change mitigation and adaptation
o  Activities which support the implementation of the 2007 Leaders Declaration on

Energy Security and Clean Development, including the APEC Peer Review on Energy
Efficiency and the EWG Energy Security Initiative

o  Promotion of innovative growth
o  Promotion of SMEs, entrepreneurship, and education
o  Implementation of the Niigata APEC Action Plan on Food Security
o  Implementation of the FSCF/PTIN roadmap for food safety
o  Fighting corruption, and improving governance and transparency
o  Emergency preparedness

Rank 3: Projects that are linked to other priorities identified by Leaders and Ministers but are
less closely linked to regional economic integration via free and open trade and investment
For example:

o Activities which contribute to balanced, inclusive, sustainable, innovative and secure
growth in the longer-term, such as:

o Promotion of healthy oceans and marine environment
o Initiatives which support trade recovery (e.g. the APEC Trade Recovery Programme)
o Prevention and control of emerging infectious diseases
o Counter terrorism initiatives/anti-money laundering activities

NOTES
Cross-cutting issues: All projects should maximise: developing human capital; building linkages
between APEC economies; gender equality; engagement of other APEC fora, ABAC, the private
sector and other multilateral organisations; multi-year capacity building opportunities; and the
spectrum of capacity building models and activities, although the extent to which projects
incorporate these methodologies will not affect their priority rankings.

Prioritisation within a rank: In the event that there are more project proposals than available
funding for initiatives within a particular rank, projects will be prioritized in accordance to the
degree to which they contribute to its rank’s objective (and therefore to APEC’s overall objective
of furthering the goal of economic integration via free and open trade and investment).



ภาคผนวก ข
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ ผลการพิจารณา

ป ๒๐๐๔
1. Situation assessment: Influenza
Surveillance, and Pandemic
Preparedness and Planning (USA)

ประเมินสถานการณการ
ระบาดของโรคไขหวัดใหญ:
การเฝาระวัง การเตรียมความ
พรอมและการวางแผนรับมือ
กับโรคระบาด

HS / TPF 

2. Enhanced APEC health
communications: Collaborative
preparedness in Asia Pacific region
(USA)

ความรวมมือในการเตรียม
ความพรอมดานสาธารณสุข
โดยเพิ่มการสื่อสาร ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก ผานทาง APEC
EINet (webmail)

HS / ICT 

3. Improving policy decisions in
light of lessons learned from health
crises in APEC (Canada)

ประเมิน วิเคราะห บทเรียนจาก
วิกฤติการณ ในเชิงเศรษฐกิจ
และสุขภาพ เพื่อใชในการ
ปรับปรุงการตัดสินใจเชิง
นโยบาย

HS 

4. APEC training program and
symposium on avian influenza
diagnosis (Chinese Taipei)

จัดฝกอบรมเพื่อแบงปน
ประสบการณการเฝาระวังทาง
หองทดลอง และระบบการ
ฝกอบรมในการวินิจฉัยโรค
ไขหวัดนกในภูมิภาคเอเปค

HS 

5. Website and videoconferencing
as communications platform for
HTF (Chinese Taipei)

สรางระบบการสื่อสารผานเวบ
ไซตและ video conference
เพื่อชวยในการแบงปนขอมูล
และสื่อสารในกลุมสมาชิก
อยางทันเวลา

HS / ICT 
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6. Virological surveillance and
molecular epidemiology of dengue
(Chinese Taipei)

สรางเครือขายดานไขเลือดออก
ในการเฝาระวังและระบาด
วิทยาระดับโมเลกุล ภายใต
รูปแบบการสื่อสารทางดาน
อิเล็กทรอนิกสของ APEC
HTF

HS 

ป ๒๐๐๕
7. Enhancing influenza
surveillance, and pandemic
planning and preparedness (USA)

จัดการประชุมเพื่อเพิ่มการเฝา
ระวังโรคไขหวัดใหญ และการ
เตรียมความพรอมรับมือกับ
โรคติดตอและผลกระทบ
ทางดานตางๆ

HS / TPF 

8. APEC e-Health Initiative
(Korea)

จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับเร่ือง e-
health

TECH 

9. APEC Workshop on HIV/AIDS
Management in the Workplace
(Thailand)

แลกเปลี่ยนประสบการณการ
จัดการ HIV/AIDS ในสถาน
ประกอบการ

HS / TPF 

10. HIV/AIDS and Migrant/Mobile
Worker (Canada)

จัดการประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพื่อเพิ่มความ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แรงงานอพยพ หรือเคลื่อนยาย
กับภาวะเสี่ยงจาก HIV/AIDS
ในมุมมองผลกระทบดาน
เศรษฐกิจและสังคม

HS / TPF 

ป ๒๐๐๖
11. Collecting Updated Best
Practices on HIV/AIDS
Management in the Workplace,
Including with Respect to Migrant
Workers (Canada)

จัดการประชุมเพื่อรวบรวมและ
เผยแพรแนวทางปฏิบัติที่ดีใน
การจัดการ HIV/AIDS ใน
สถานประกอบการ รวมทั้งใน
แรงงานอพยพ

HS / TPF 
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12. Enhanced APEC Health
Communications: Collaborative
Preparedness in Asia Pacific
Region (USA)

ความรวมมือในการเตรียม
ความพรอมดานสาธารณสุข
โดยเพิ่มการสื่อสาร ระหวาง
เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก ผานทาง APEC EINet
(webmail)

HS / ICT 

13. APEC Workshop on Digital
Opportunity for Medical Images
Exchange (Chinese Taipei)

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
และสงเสริมการพัฒนา การใช
ภาพถายทางการแพทยใน
ระบบ digital เชน CT Scan,
MRI, X-Ray

TECH 

14. Pandemic Preparedness
Communications Workshop
(Canada)

จัดการประชุมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ความเสี่ยง เพื่อเตรียมการ
รับมือกับการระบาดของ
ไขหวัดใหญ โดยใชเคร่ืองมือที่
ใชไดจริง

HS / ICT 

15. Functioning Economies in
Times of Pandemic (Australia)

ดําเนินการสํารวจและจัด
ประชุม เพื่อสรางรูปแบบและ
ระบบความรวมมือที่จะชวยให
สมาชิกเอเปค สามารถ
ปฏิบัติงานไดเมื่อเกิดเกิดภัย
พิบัติจากโรคติดตอหรือ
อุบัติเหตุจํานวนมาก โดยเนน
ความรวมมือระหวางภาคธุรกิจ
กับภาคสวนสาธารณสุขในการ
เตรียมความพรอม

HS / TPF 
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16. APEC Symposium on
Emerging Infectious Diseases
(China)

จัดการประชุม เพื่อสงเสริม
ความรวมมือในการปองกัน
และควบคุมโรคติดตออุบัติ
ใหม รวมทั้งอํานวยความ
สะดวกในการใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการและ
กลไกการแบงปนขอมูล เพื่อ
ปรับปรุงศักยภาพในการ
โตตอบโรคติดตออุบัติใหม

HS 

17. APEC Capacity Building
Seminar on Avian Influenza
(Japan)

จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจ
และพัฒนาศักยภาพในเชิงลึก
ในเร่ือง influenza pandemic
และจัดทํารายงานมาตรการ
ภายในของสมาชิกเอเปคใน
การปองกัน influenza
pandemic และโรคไขหวัดนก

HS 

18. Regional Cooperation Project
on Avian Influenza Control and
Prevention (Chinese Taipei)

แลกเปลี่ยนขอมูลและ
ประสบการณ โดยการพัฒนา
รูปแบบการสื่อสารระหวางผู
ประสานงาน/ จัดการประชุม
คณะทํางานเพื่อตอสูกับการ
ระบาดของเชื้อไขหวัดนก ใน
มนุษยผานความรวมมือ
ระหวางสมาชิกเอเปค

HS 

19. APEC e-Health Action Project
(Korea)

จัดการประชุม 2006 APEC e-
Health Seminar/ พัฒนาระบบ
real time disease และ disaster
monitoring/ สราง e-Health
Community

TECH 
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20. Establishing standardized
traveler’s HER Templates for Asia
Pacific region and preparedness of
epidemic outbreaks (Chinese
Taipei)

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนา ระบบ
ทะเบียนประวัติแบบElectronic
ดานการแพทยฉุกเฉินสําหรับ
นักธุรกิจที่ตองเดินทาง

TECH 

ป 2007
21. Pandemic Risk
Communications: Building
Capacity in International Media
and Stakeholder Relations (Canada)

จัดประชุมเพื่อพัฒนาทักษะ
และเทคนิค ในการ
ประสานงานกับสื่อมวลชนให
สอดคลองกับหลักการสื่อสาร
ความเสี่ยงเพื่อรับมือกับสื่อ
ตางประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกอนและ
ระหวางการระบาดของ
โรคติดตอและโรคไขหวัดใหญ

HS / ICT 

22. Implementation of APEC
Action Plan on the Prevention and
Response to Avian and Influenza
Pandemics: Progress and Work
Ahead (Viet Nam)

จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในการปองกันและแกไข
ปญหาไขหวัดนกและการ
ระบาดของไขหวัดใหญ เพื่อ
กําหนดความตองการในการ
สรางขีดความสามารถ และ
หารือเกี่ยวกับสาขาที่สําคัญ
และกิจกรรมการสรางขีด
ความสามารถในอนาคต

HS 

23. Capacity-building seminar for
APEC economies: Public-private
partnership for poultry industry
standards and improved veterinary
infrastructure to combat Highly
Pathogenic Avian Influenza (HPAI)
(USA)

จัดการสัมมนาเพื่อสงเสริมการ
เปนหุนสวนระหวาง ภาครัฐ
กับภาคเอกชนดานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสัตวปกใหมี
นโยบายที่ชัดเจนและปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาพยาบาลสัตว
โดยเฉพาะการเฝาระวังและการ
ตอสูกับโรคติดตอที่มีความ
รุนแรงสูง

HS / FS 
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24. APEC Training Workshop on
Human Avian Influenza (AI)
Containment (China)

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการควบคุมโรคไขหวัดนก
ที่อาจติดตอไปสูคน ใน
ประเด็นการเฝาระวัง การ
สืบสวนการระบาด นโยบาย
การควบคุม และการเตรียม
ความพรอมรับมือกับการ
ระบาด

HS 

25. APEC Training for Program
Managers on TB/HIV (Thailand)

จัดการอบรมเพื่อสรางศักยภาพ
บุคลากรทางดานสุขภาพ
สําหรับผูจัดการโครงการโรค
ดานวัณโรค/เอดส ( TB/HIV)

HS 

26. e-Health Initiative Real-Time
Surveillance System (Korea)

พัฒนาระบบการเฝาสังเกตและ
การระบาดของโรคไขหวัดใน
เวลาจริงโดยใช APEC e-health
portal site

HS / ICT 

27. APEC Health Information
System for Avian Influenza and
HIV/AIDS Community
Management and Engagement
(China)

สรางระบบขอมูลสุขภาพและ
การมีสวนรวมของชุมชน ใน
การจัดการและการรับมือกับ
โรคไขหวัดใหญและโรคเอดส

HS / ICT 

28. AIDS Disease Management
System (Thailand)

จัดการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและขอมูลในการ
ดูแลผูปวยเอดส โดยใชรูปแบบ
AIDS Disease Management
System (ADMS)

HS 

ป 2008
29. Training Course for Rapid
Response Team (RRT) on Human
Highly Pathogenic Avian Influenza
(HPAI) Containment (China)

จัดการประชุมเพื่อสรางเสริม
ศักยภาพของ Rapid Response
Team (RRT) เกี่ยวกับการเฝา
ระวังโรคไขหวัดใหญ ไขหวัด
นกที่มีความรุนแรงสูงในคน
และเสริมสรางความสามารถ
ในการตอบสนองตอเหตุ
ฉุกเฉิน

HS 
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30. Development of an Information
platform for Avian Influenza (AI)
community Management and
Engagement (China)

การพัฒนากลไกการ
แลกเปลี่ยนขอมูล
ประสบการณเกี่ยวกับการ
จัดการไขหวัดนกในระดับ
ชุมชน

HS / ICT 

31. Enhanced APEC Health
Communications: Collaborative
Preparedness in Asia Pacific (USA)

การเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับปญหาสาธารณสุขที่
คุกคามตอชีวิต เชน โรค
ไขหวัดใหญ โดยเพิ่มการ
สื่อสาร การประสานงาน และ
ความรวมมือระหวางภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุข
การคา การสื่อสาร

HS / ICT 

32. Capacity Building Seminar on
Social Management Policies for
Migrants to Prevent the
Transmission of HIV/AIDS (Viet
Nam)

จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพโดยการแลกเปลี่ยน
และแบงปนประสบการณและ
ขอมูลเชิงนโยบายในการ
จัดการทางสังคมเพื่อปองกัน
กับการแพรระบาดของ
HIV/AIDS ที่เกิดจากประชากร
เคลื่อนยายถิ่นฐาน

HS 

33. HIV as an episodic disability:
implications for workplace policies
and practices in APEC economies
(Canada)

จัดการประชุมเพื่อเพิ่มความ
รวมมือกับภาคเอกชนในการ
แลกเปลี่ยนบทเรียนและ
สงเสริมนโยบายบนพื้นฐาน
สิทธิของผูปวยเอดสในสถานที่
ประกอบการ

HS / TPF 
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34. Assessment of Regional
Capacity to Protect, Prevent,
Control, and Respond to Public
Health Emergencies of
International Consequence – Ports
and Airports (USA)

การประเมินศักยภาพของเขต
เศรษฐกิจในการปองกันและ
ควบคุมปญหาทางดาน
สาธารณสุขที่เรงดวนและอาจมี
ผลกระทบระหวางประเทศ
ตามดานตางๆ เชน สนามบิน
และทาเรือ ตามกฎสุขภาพ
ระหวางประเทศ (IHR)

HS 

35. APEC Workshop for the
Control Practice of Dengue Fever
(Chinese Taipei)

จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลและเสริมสราง
ความสามารถในการปองกัน
โรคไขเลือดออก

HS 

36. ‘One World, One Health’
Moving from Concept to Practice
through Risk Communications
(Canada)

จัดการประชุมเพื่อหารือดาน
นโยบาย และสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวความคิดเร่ือง one
health เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
โดยการสื่อสารความเสี่ยงตอ
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากคน
สัตว และสิ่งแวดลอม

ENV 

37. Private Sector Engagement in
the Implementation of WHO’s
International Health Regulations
(USA)

การเสริมสรางบทบาทของ
ภาคเอกชนในการดําเนิน การ
ตามกฎสุขภาพระหวาง
ประเทศ IHR

HS / TPF 

38. Annual APEC e-Health
Seminar (APEC e-Health Technical
Forum) (Korea)

จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและความรู
เกี่ยวกับเร่ือง E-health (เปน
โครงการตอเน่ือง)

TECH 
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ป 2009
39. APEC Conference for the
Surveillance, Treatment,
Laboratory Diagnosis and Vaccine
Development of Enteroviruses
(Chinese Taipei)

จัดการประชุมเพื่อทบทวน
ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเฝาระวัง รักษา วินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการ การพัฒนา
วัคซีน พรอมทั้งหารือนโยบาย
และแบงปนประสบการณ
เกี่ยวกับ Enterovirus

HS 

40. APEC Workshop for
Innovation in Telecare (Chinese
Taipei)

จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับการใช
นวัตกรรม Telecare

TECH 

41. Pilot Project to address the
healthcare needs of APEC Business
travellers in the APEC Economies
(Chinese Taipei)

ดําเนินการประเมินความ
ตองการดานการดูแลสุขภาพ
ของผูเดินทางเชิงธุรกิจใน
ภูมิภาคเอเปค

HS / TPF 

42. Leveraging Advances in Health
IT to Prevent and Combat the
Spread of Avian Influenza and
other Infectious Diseases (USA)

จัดการประชุมเพื่อพิจารณา
สงเสริมการใชเทคโนโลยี
ทางดานขอมูลสุขภาพเพื่อตอสู
กับการระบาดของโรคไขหวัด
นกและโรคติดตออ่ืนๆ

HS / ICT 

43. APEC Emerging Infectious
Disease Network (EINet): Expert
Roundtable Series on Hot Topics in
Emerging Infectious Diseases
(USA)

จัดการประชุมผูเชี่ยวชาญผาน
ทาง video conference ใน
ประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
โรคติดตออุบัติใหม

HS / ICT 

ป 2010
44. Capacity Building in Health
Emergency Preparedness and
Response (China)

จัดการประชุมเพื่อทบทวน
สถานการณปจจุบัน ปญหา
และยุทธศาสตรในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพื่อการเตรียม
ความพรอมและตอบสนองตอ
ภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพใน
ระดับประเทศ ไดแก การ
ระบาดของไขหวัดใหญ ไข
หวัดนก โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา

HS 



49

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ ผลการพิจารณา

45. Capacity Building Project in
Prevention and Control of
Communicable Diseases (China)

จัดการอบรมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
การเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ทางดานสุขภาพในการปองกัน
และควบคุมโรคติดตออุบัติ
ใหมและอุบัติซ้ํา

HS 

46. APEC capacity building
Workshop on vaccination against
avian influenza (Viet Nam)

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อแบงปนประสบการณของ
เวียดนามและบทเรียนในการ
วางแผนและดําเนินการ
เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรค
ไขหวัดนกในสัตวปก

HS / FS 

47. Planned Approach to
HIV/AIDS Prevention: An
Immersion Course in Community
Health Promotion for APEC
Members (Singapore)

จัดการอบรมเกี่ยวกับการ
สงเสริมสุขภาพของชุมชน ใน
ประเด็นการปองกันโรคเอดส

HS 

48. Pilot Health Promotion InfoHub
Project (Singapore)

โครงการนํารองสรางศูนยกลาง
ขอมูล (website) โดยเนนการ
สงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรค
เอดส

HS / ICT 

49. APEC Conference on Harm
Reduction Approach to HIV/AIDS
Control (Chinese Taipei)

จัดการประชุมเกี่ยวกับแนว
ทางการลดอันตรายจากการใช
ยาเสพติดเพื่อการควบคุมโรค
เอดส

HS 

50. APEC Projects for Combating
the Spread of HIV/AIDS in the
APEC Region (Russia)

จัดต้ัง Joint AIDS Center HS 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ ผลการพิจารณา

51. 2010 APEC e-Health
Community Forum (5th APEC e-
Health Technical Forum) (Korea)

การสัมมนาเกี่ยวกับ e-Health
เพื่อตอบสนองกับความทาทาย
ใหมๆ ทางดานสุขภาพโดย
จัดทําเปนลักษณะชุมชน e-
health

TECH 

52. Workshop for Exploring the
Health Priorities in the Asia-Pacific
Region (Chinese Taipei)

จัดการประชุมเพื่อหารือ
เกี่ยวกับประเด็น และความทา
ทายดานสุขภาพ รวมทั้ง
ทบทวนลําดับความสําคัญและ
กิจกรรมของ HWG ในอนาคต

- 

53. Enhancing Hospital Safety and
Responding to Public Health
Emergencies by Applying RFID
(Chinese Taipei)

แลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
RFID (Radio Frequency
Identification) เพื่อความ
ปลอดภัยของโรงพยาบาลและ
ในภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข รวมทั้งเสริมสราง
ความรวมมือกับภาคเอกชน

TECH 

54. APEC Symposium 2011-2012
“Medical Issues of Radiation
Accidents and Catastrophes”
(Russia)

จัดการประชุมเพื่อนําเสนอ
ประสบการณทางการแพทย
และวิทยาศาสตรจากกรณี
อุบัติเหตุที่ Chernobyl

HS 

55. International Initiatives to
Control Antimicrobial Resistance
in the Asia-Pacific Region (Korea)

ดําเนินการควบคุมและปองกัน
การด้ีอยา ในภูมิภาค โดยจัดต้ัง
Strategic Focus Group (SFG)
จัดประชุมผูเชี่ยวชาญ พัฒนา
นโยบายระดับชาติ และ
เผยแพรขอมูลและรายงาน
ตางๆ

HS 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ ผลการพิจารณา

56. Rural Health Workforce
Management, Attraction and
Retention Skills Training Project
(China)

จัดการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยน
และเรียนรูประสบการณ
เกี่ยวกับการจัดการ การดึงดูด
กําลังคนทางดานสาธารณสุขที่
มีทักษะ ใหปฏิบัติงานใน
ชนบท และสรางกลไกการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเร่ือง
ดังกลาวในระยะยาว

- 

ป 2011
57. NUS Initiative to improve
Health in Asia - Annual Forum
(Singapore)

จัดการประชุมประจําปเพื่อ
หารือเกี่ยวกับนโยบายและ
ระบบสุขภาพ

- 

58. 2012 APEC u-Health
Community Forum (1st APEC u-
Health Technical Forum) (Korea)

จัดประชุมเพื่อสราง u-Health
Community ซึ่งเปนการรวม
ระบบการดูแลสุขภาพที่มีอยู
กับเทคโนโลยีขอมูลและการ
สื่อสาร

TECH 

59. Food Trade Safety and Human
Highly Pathogenic Avian
Influenza (HPAI) Containment
International Seminar (China)

จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับมาตรการ
ในการจัดการความเสี่ยงใน
ดานการคาอาหารที่ปลอดภัย

HS / FS 

60. Risk Assessment of Avian Flu
and Prevention Capacity Building
in Shandong Province (China)

ดําเนินการประเมินปจจัยเสี่ยง
ในการแพรเชื้อและการ
ปนเปอนของเชื้อไขหวัดนก
โดยการสัมภาษณ จัดการ
ประชุม และพัฒนาแนวทาง
สําหรับเจาหนาที่ผูที่ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับสัตว ผลิตภัณฑ
จากสัตว ซึ่งมีความเสี่ยงสูง

HS / FS 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ ผลการพิจารณา

61. An International One Health
Educational Institute (Canada)

จัดหลักสูตรเพื่อสรางและเพิ่ม
ความสามารถเกี่ยวกับเร่ือง
One Health (คน สัตว
สิ่งแวดลอม) ในระดับชาติและ
นานาชาติ สําหรับผูปฏิบัติงาน

ENV 

หมายเหตุ HS : Human Security
FS : Food Security
TPF : Trade Promotion and Facilitation
ENE : Energy
ENV : Environment
TECH : Technology
ICT : Information Communication and Technology
NR : Not Relevant
 : ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
 : ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ



ภาคผนวก ค
รายชื่อโครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค
ภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข แยกตามประเภทของพันธกิจ

HS (22 โครงการ)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
3. Improving policy decisions in light of
lessons learned from health crises in APEC
(Canada)

ประเมิน วิเคราะห บทเรียนจากวิกฤติการณใน
เชิงเศรษฐกิจและสุขภาพ เพื่อใชในการปรับปรุง
การตัดสินใจเชิงนโยบาย

4. APEC training program and symposium on
avian influenza diagnosis (Chinese Taipei)

จัดฝกอบรมเพื่อแบงปนประสบการณการเฝา
ระวังทางหองทดลอง และระบบการฝกอบรม
ในการวินิจฉัยโรคไขหวัดนกในภูมิภาคเอเปค

6. Virological surveillance and molecular
epidemiology of dengue (Chinese Taipei)

สรางเครือขายดานไขเลือดออกในการเฝาระวัง
และระบาดวิทยาระดับโมเลกุล ภายใตรูปแบบ
การสื่อสารทางดานอิเล็กทรอนิกสของ APEC
HTF

16. APEC Symposium on Emerging Infectious
Diseases (China)

จัดการประชุม เพื่อสงเสริมความรวมมือในการ
ปองกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหม รวมทั้ง
อํานวยความสะดวกในการใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการและกลไกการแบงปนขอมูล เพื่อ
ปรับปรุงศักยภาพในการโตตอบโรคติดตออุบัติ
ใหม

17. APEC Capacity Building Seminar on Avian
Influenza (Japan)

จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและพัฒนา
ศักยภาพในเชิงลึกในเร่ือง influenza pandemic
และจัดทํารายงานมาตรการภายในของสมาชิก
เอเปคในการปองกัน influenza pandemic และ
โรคไขหวัดนก
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
18. Regional Cooperation Project on Avian
Influenza Control and Prevention (Chinese
Taipei)

แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ โดยการ
พัฒนารูปแบบการสื่อสารระหวางผูประสาน
งาน/ จัดการประชุมคณะทํางานเพื่อตอสูกับการ
ระบาดของเชื้อไขหวัดนก ในมนุษยผานความ
รวมมือระหวางสมาชิกเอเปค

22. Implementation of APEC Action Plan on
the Prevention and Response to Avian and
Influenza Pandemics: Progress and Work
Ahead (Viet Nam)

จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและแกไข
ปญหาไขหวัดนกและการระบาดของไขหวัด
ใหญ เพื่อกําหนดความตองการในการสรางขีด
ความสามารถ และ หารือเกี่ยวกับสาขาที่สําคัญ
และกิจกรรมการสรางขีดความสามารถใน
อนาคต

24. APEC Training Workshop on Human
Avian Influenza (AI) Containment (China)

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการควบคุมโรค
ไขหวัดนกที่อาจติดตอไปสูคน ในประเด็นการ
เฝาระวัง การสืบสวนการระบาด นโยบายการ
ควบคุม และการเตรียมความพรอมรับมือกับการ
ระบาด

25. APEC Training for Program Managers on
TB/HIV (Thailand)

จัดการอบรมเพื่อสรางศักยภาพบุคลากรทางดาน
สุขภาพ สําหรับผูจัดการโครงการโรค ดานวัณ
โรค/เอดส ( TB/HIV)

28. AIDS Disease Management System
(Thailand)

จัดการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ขอมูลในการดูแลผูปวยเอดส โดยใชรูปแบบ
AIDS Disease Management System (ADMS)

29. Training Course for Rapid Response Team
(RRT) on Human Highly Pathogenic Avian
Influenza (HPAI) Containment (China)

จัดการประชุมเพื่อสรางเสริมศักยภาพของ
Rapid Response Team (RRT) เกี่ยวกับการเฝา
ระวังโรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนกที่มีความ
รุนแรงสูงในคน และเสริมสรางความสามารถ
ในการตอบสนองตอเหตุฉุกเฉิน
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
32. Capacity Building Seminar on Social
Management Policies for Migrants to Prevent
the Transmission of HIV/AIDS (Viet Nam)

จัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพโดยการ
แลกเปลี่ยนและแบงปนประสบการณและขอมูล
เชิงนโยบายในการจัดการทางสังคมเพื่อปองกัน
กับการแพรระบาดของ HIV/AIDS ที่เกิดจาก
ประชากรเคลื่อนยายถิ่นฐาน

34. Assessment of Regional Capacity to
Protect, Prevent, Control, and Respond to
Public Health Emergencies of International
Consequence – Ports and Airports (USA)

การประเมินศักยภาพของเขตเศรษฐกิจในการ
ปองกันและควบคุมปญหาทางดานสาธารณสุขที่
เรงดวนและอาจมีผลกระทบระหวางประเทศ
ตามดานตางๆ เชน สนามบินและทาเรือ ตามกฎ
สุขภาพระหวางประเทศ (IHR)

35. APEC Workshop for the Control Practice
of Dengue Fever (Chinese Taipei)

จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและเสริมสราง
ความสามารถในการปองกันโรคไขเลือดออก

39. APEC Conference for the Surveillance,
Treatment, Laboratory Diagnosis and Vaccine
Development of Enteroviruses (Chinese
Taipei)

จัดการประชุมเพื่อทบทวนทฤษฎีและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเฝาระวัง รักษา วินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการ การพัฒนาวัคซีน พรอมทั้งหารือ
นโยบาย และแบงปนประสบการณเกี่ยวกับ
Enterovirus

44. Capacity Building in Health Emergency
Preparedness and Response (China)

จัดการประชุมเพื่อทบทวนสถานการณปจจุบัน
ปญหา และยุทธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เพื่อการเตรียมความพรอมและตอบสนอง
ตอภาวะฉุกเฉินดานสุขภาพในระดับ ประเทศ
ไดแก การระบาดของไขหวัดใหญ ไขหวัดนก
โรคอุบัติใหมอุบัติซ้ํา

45. Capacity Building Project in Prevention
and Control of Communicable Diseases
(China)

จัดการอบรมเพื่อหารือเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรทางดานสุขภาพในการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตออุบัติใหมและอุบัติซ้ํา

47. Planned Approach to HIV/AIDS
Prevention: An Immersion Course in
Community Health Promotion for APEC
Members (Singapore)

จัดการอบรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพของ
ชุมชน ในประเด็นการปองกันโรคเอดส
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49. APEC Conference on Harm Reduction
Approach to HIV/AIDS Control (Chinese
Taipei)

จัดการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการลดอันตราย
จากการใชยาเสพติดเพื่อการควบคุมโรคเอดส

50. APEC Projects for Combating the Spread
of HIV/AIDS in the APEC Region (Russia)

จัดต้ัง Joint AIDS Center

54. APEC Symposium 2011-2012 “Medical
Issues of Radiation Accidents and
Catastrophes” (Russia)

จัดการประชุมเพื่อนําเสนอประสบการณ
ทางการแพทยและวิทยาศาสตรจากกรณี
อุบัติเหตุที่ Chernobyl

55. International Initiatives to Control
Antimicrobial Resistance in the Asia-Pacific
Region (Korea)

ดําเนินการควบคุมและปองกัน การด้ีอยา ใน
ภูมิภาค โดยจัดต้ัง Strategic Focus Group (SFG)
จัดประชุมผูเชี่ยวชาญ พัฒนานโยบายระดับชาติ
และเผยแพรขอมูลและรายงานตางๆ

HS / TPF (9 โครงการ)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
1. Situation assessment: Influenza
Surveillance, and Pandemic Preparedness and
Planning (USA)

ประเมินสถานการณการระบาดของโรคไขหวัด
ใหญ: การเฝาระวัง การเตรียมความพรอมและ
การวางแผนรับมือกับโรคระบาด

7. Enhancing influenza surveillance, and
pandemic planning and preparedness (USA)

จัดการประชุมเพื่อเพิ่มการเฝาระวังโรคไขหวัด
ใหญ และการเตรียมความพรอมรับมือกับ
โรคติดตอและผลกระทบทางดานตางๆ

9. APEC Workshop on HIV/AIDS
Management in the Workplace (Thailand)

แลกเปลี่ยนประสบการณการจัดการ HIV/AIDS
ในสถานประกอบการ

10. HIV/AIDS and Migrant/Mobile Worker
(Canada)

จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อเพิ่ม
ความความรูความเขาใจเกี่ยวกับแรงงานอพยพ
หรือเคลื่อนยายกับภาวะเสี่ยงจาก HIV/AIDS
ในมุมมองผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
11. Collecting Updated Best Practices on
HIV/AIDS Management in the Workplace,
Including with Respect to Migrant Workers
(Canada)

จัดการประชุมเพื่อรวบรวมและเผยแพรแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการจัดการ HIV/AIDS ในสถาน
ประกอบการ รวมทั้งในแรงงานอพยพ

15. Functioning Economies in Times of
Pandemic (Australia)

ดําเนินการสํารวจและจัดประชุม เพื่อสราง
รูปแบบและระบบความรวมมือที่จะชวยให
สมาชิกเอเปค สามารถปฏิบัติงานไดเมื่อเกิดเกิด
ภัยพิบัติจากโรคติดตอหรืออุบัติเหตุจํานวนมาก
โดยเนนความรวมมือระหวางภาคธุรกิจกับภาค
สวนสาธารณสุขในการเตรียมความพรอม

33. HIV as an episodic disability: implications
for workplace policies and practices in APEC
economies (Canada)

จัดการประชุมเพื่อเพิ่มความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและ
สงเสริมนโยบายบนพื้นฐานสิทธิของผูปวยเอดส
ในสถานที่ประกอบการ

37. Private Sector Engagement in the
Implementation of WHO’s International Health
Regulations  (USA)

การเสริมสรางบทบาทของภาคเอกชนในการ
ดําเนิน การตามกฎสุขภาพระหวางประเทศ IHR

41. Pilot Project to address the healthcare
needs of APEC Business travellers in the
APEC Economies (Chinese Taipei)

ดําเนินการประเมินความตองการดานการดูแล
สุขภาพของผูเดินทางเชิงธุรกิจในภูมิภาคเอเปค

HS / ICT (12 โครงการ)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
2. Enhanced APEC health communications:
Collaborative preparedness in Asia Pacific
region (USA)

ความรวมมือในการเตรียมความพรอมดาน
สาธารณสุข โดยเพิ่มการสื่อสาร ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก ผานทาง APEC EINet (webmail)

5. Website and videoconferencing as
communications platform for HTF (Chinese
Taipei)

สรางระบบการสื่อสารผานเวบไซตและ video
conference เพื่อชวยในการแบงปนขอมูลและ
สื่อสารในกลุมสมาชิกอยางทันเวลา



58

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
12. Enhanced APEC Health Communications:
Collaborative Preparedness in Asia Pacific
Region (USA)

ความรวมมือในการเตรียมความพรอมดาน
สาธารณสุข โดยเพิ่มการสื่อสาร ระหวางเขต
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ผานทาง
APEC EINet (webmail)

14. Pandemic Preparedness Communications
Workshop (Canada)

จัดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรับมือกับการ
ระบาดของไขหวัดใหญ โดยใชเคร่ืองมือที่ใชได
จริง

21. Pandemic Risk Communications: Building
Capacity in International Media and
Stakeholder Relations (Canada)

จัดประชุมเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิค ในการ
ประสานงานกับสื่อมวลชนใหสอดคลองกับ
หลักการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับสื่อ
ตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งกอนและ
ระหวางการระบาดของโรคติดตอและโรค
ไขหวัดใหญ

26. e-Health Initiative Real-Time Surveillance
System (Korea)

พัฒนาระบบการเฝาสังเกตและการระบาดของ
โรคไขหวัดในเวลาจริงโดยใช APEC e-health
portal site

27. APEC Health Information System for
Avian Influenza and HIV/AIDS Community
Management and Engagement (China)

สรางระบบขอมูลสุขภาพและการมีสวนรวมของ
ชุมชน ในการจัดการและการรับมือกับโรค
ไขหวัดใหญและโรคเอดส

30. Development of an Information platform
for Avian Influenza (AI) community
Management and Engagement (China)

การพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนขอมูล
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการไขหวัดนกใน
ระดับชุมชน

31. Enhanced APEC Health Communications:
Collaborative Preparedness in Asia Pacific
(USA)

การเตรียมความพรอมในการรับมือกับปญหา
สาธารณสุขที่คุกคามตอชีวิต เชน โรคไขหวัด
ใหญ โดยเพิ่มการสื่อสาร การประสานงาน และ
ความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน
สาธารณสุข การคา การสื่อสาร
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
42. Leveraging Advances in Health IT to
Prevent and Combat the Spread of Avian
Influenza and other Infectious Diseases (USA)

จัดการประชุมเพื่อพิจารณาสงเสริมการใช
เทคโนโลยีทางดานขอมูลสุขภาพเพื่อตอสูกับ
การระบาดของโรคไขหวัดนกและโรคติดตอ
อ่ืนๆ

43. APEC Emerging Infectious Disease
Network (EINet): Expert Roundtable Series on
Hot Topics in Emerging Infectious Diseases
(USA)

จัดการประชุมผูเชี่ยวชาญผานทาง video
conference ในประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับ
โรคติดตออุบัติใหม

48. Pilot Health Promotion InfoHub Project
(Singapore)

โครงการนํารองสรางศูนยกลางขอมูล (website)
โดยเนนการสงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอดส

HS / FS (4 โครงการ)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
23. Capacity-building seminar for APEC
economies: Public-private partnership for
poultry industry standards and improved
veterinary infrastructure to combat Highly
Pathogenic Avian Influenza (HPAI) (USA)

จัดการสัมมนาเพื่อสงเสริมการเปนหุนสวน
ระหวาง ภาครัฐกับภาคเอกชนดานมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสัตวปกใหมีนโยบายที่ชัดเจนและ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแล
รักษาพยาบาลสัตว โดยเฉพาะการเฝาระวังและ
การ ตอสูกับโรคติดตอที่มีความรุนแรงสูง

46. APEC capacity building  Workshop on
vaccination against avian influenza  (Viet
Nam)

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบงปน
ประสบการณของเวียดนามและบทเรียนในการ
วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
โรคไขหวัดนกในสัตวปก

59. Food Trade Safety and Human Highly
Pathogenic Avian  Influenza (HPAI)
Containment International Seminar (China)

จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการความเสี่ยงใน
ดานการคาอาหารที่ปลอดภัย

60. Risk Assessment of Avian Flu and
Prevention Capacity Building in Shandong
Province (China)

ดําเนินการประเมินปจจัยเสี่ยงในการแพรเชื้อ
และการปนเปอนของเชื้อไขหวัดนก โดยการ
สัมภาษณ จัดการประชุม และพัฒนาแนวทาง
สําหรับเจาหนาที่ผูที่ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับสัตว
ผลิตภัณฑจากสัตว ซึ่งมีความเสี่ยงสูง
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TECH (9 โครงการ)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
8. APEC e-Health Initiative (Korea) จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ

เกี่ยวกับเร่ือง e-health
13. APEC Workshop on Digital Opportunity
for Medical Images Exchange (Chinese Taipei)

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณและสงเสริมการพัฒนา การใช
ภาพถายทางการแพทยในระบบ digital เชน CT
Scan, MRI, X-Ray

19. APEC e-Health Action Project (Korea) จัดการประชุม 2006 APEC e-Health Seminar/
พัฒนาระบบ real time disease และ disaster
monitoring/ สราง e-Health Community

20. Establishing standardized traveler’s HER
Templates for Asia Pacific region and
preparedness of epidemic outbreaks (Chinese
Taipei)

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนา ระบบทะเบียนประวัติ
แบบElectronic ดานการแพทยฉุกเฉินสําหรับ
นักธุรกิจที่ตองเดินทาง

38. Annual APEC e-Health Seminar (APEC e-
Health Technical Forum) (Korea)

จัดการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและ
ความรูเกี่ยวกับเร่ือง E-health (เปนโครงการ
ตอเน่ือง)

40. APEC Workshop for Innovation in
Telecare (Chinese Taipei)

จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับการใชนวัตกรรม Telecare

51. 2010 APEC e-Health Community Forum
(5th APEC e-Health Technical Forum) (Korea)

การสัมมนาเกี่ยวกับ e-Health เพื่อตอบสนองกับ
ความทาทายใหมๆ ทางดานสุขภาพโดยจัดทํา
เปนลักษณะชุมชน e-health

53. Enhancing Hospital Safety and Responding
to Public Health Emergencies by Applying
RFID (Chinese Taipei)

แลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency
Identification) เพื่อความปลอดภัยของ
โรงพยาบาลและในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
รวมทั้งเสริมสรางความรวมมือกับภาคเอกชน

58. 2012 APEC u-Health Community Forum
(1st APEC u-Health Technical Forum) (Korea)

จัดประชุมเพื่อสราง u-Health Community ซึ่ง
เปนการรวมระบบการดูแลสุขภาพที่มีอยูกับ
เทคโนโลยีขอมูลและการสื่อสาร
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ENV (2 โครงการ)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
36. ‘One World, One Health’ Moving from
Concept to Practice through Risk
Communications (Canada)

จัดการประชุมเพื่อหารือดานนโยบาย และสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวความคิดเร่ือง one health
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ โดยการสื่อสารความ
เสี่ยงตอปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากคน สัตว และ
สิ่งแวดลอม

61. An International One Health Educational
Institute (Canada)

จัดหลักสูตรเพื่อสรางและเพิ่มความสามารถ
เกี่ยวกับเร่ือง One Health (คน สัตว สิ่งแวดลอม)
ในระดับชาติและนานาชาติ สําหรับผูปฏิบัติงาน

Not Relevant (3 โครงการ)

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค
52. Workshop for Exploring the Health
Priorities in the Asia-Pacific Region (Chinese
Taipei)

จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็น และ
ความทาทายดานสุขภาพ รวมทั้งทบทวนลําดับ
ความสําคัญและกิจกรรมของ HWG ในอนาคต

56. Rural Health Workforce Management,
Attraction and Retention Skills Training
Project (China)

จัดการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดการ การดึงดูด
กําลังคนทางดานสาธารณสุขที่มีทักษะ ให
ปฏิบัติงานในชนบท และสรางกลไกการแลก
เปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวในระยะยาว

57. NUS Initiative to improve Health in Asia -
Annual Forum (Singapore)

จัดการประชุมประจําปเพื่อหารือเกี่ยวกับ
นโยบายและระบบสุขภาพ



ภาคผนวก ง
รายชื่อโครงการท่ีไดรับและไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากเอเปค

ภายใตคณะทํางานดานสาธารณสุข แยกตามประเภทของพันธกิจ

HS

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
16. APEC Symposium on Emerging Infectious
Diseases (China)

3. Improving policy decisions in light of
lessons learned from health crises in APEC
(Canada)

17. APEC Capacity Building Seminar on Avian
Influenza (Japan)

4. APEC training program and symposium on
avian influenza diagnosis (Chinese Taipei)

22. Implementation of APEC Action Plan on the
Prevention and Response to Avian and
Influenza Pandemics: Progress and Work Ahead
(Viet Nam)

6. Virological surveillance and molecular
epidemiology of dengue (Chinese Taipei)

25. APEC Training for Program Managers on
TB/HIV (Thailand)

18. Regional Cooperation Project on Avian
Influenza Control and Prevention (Chinese
Taipei)

29. Training Course for Rapid Response Team
(RRT) on Human Highly Pathogenic Avian
Influenza (HPAI) Containment (China)

24. APEC Training Workshop on Human
Avian Influenza (AI) Containment (China)

32. Capacity Building Seminar on Social
Management Policies for Migrants to Prevent
the Transmission of HIV/AIDS (Viet Nam)

28. AIDS Disease Management System
(Thailand)

35. APEC Workshop for the Control Practice of
Dengue Fever (Chinese Taipei)

34. Assessment of Regional Capacity to
Protect, Prevent, Control, and Respond to
Public Health Emergencies of International
Consequence – Ports and Airports (USA)
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โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
39. APEC Conference for the Surveillance,
Treatment, Laboratory Diagnosis and Vaccine
Development of  Enteroviruses (Chinese Taipei)

45. Capacity Building Project in Prevention
and Control of Communicable Diseases
(China)

44. Capacity Building in Health Emergency
Preparedness and Response (China)

49. APEC Conference on Harm Reduction
Approach to HIV/AIDS Control (Chinese
Taipei)

47. Planned Approach to HIV/AIDS Prevention:
An Immersion Course in Community Health
Promotion for APEC Members (Singapore)

50. APEC Projects for Combating the Spread
of HIV/AIDS in the APEC Region (Russia)

55. International Initiatives to Control
Antimicrobial Resistance in the Asia-Pacific
Region (Korea)

54. APEC Symposium 2011-2012 “Medical
Issues of Radiation Accidents and
Catastrophes” (Russia)

HS / TPF

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
1. Situation assessment: Influenza Surveillance,
and Pandemic Preparedness and Planning
(USA)

11. Collecting Updated Best Practices on
HIV/AIDS Management in the Workplace,
Including with Respect to Migrant Workers
(Canada)

7. Enhancing influenza surveillance, and
pandemic planning and preparedness (USA)

37. Private Sector Engagement in the
Implementation of WHO’s International
Health Regulations  (USA)

9. APEC Workshop on HIV/AIDS Management
in the Workplace (Thailand)

41. Pilot Project to address the healthcare
needs of APEC Business travellers in the
APEC Economies (Chinese Taipei)

10. HIV/AIDS and Migrant/Mobile Worker
(Canada)
15. Functioning Economies in Times of
Pandemic (Australia)
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โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
33. HIV as an episodic disability: implications
for workplace policies and practices in APEC
economies (Canada)

HS / ICT

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
12. Enhanced APEC Health Communications:
Collaborative Preparedness in Asia Pacific
Region (USA)

2. Enhanced APEC health communications:
Collaborative preparedness in Asia Pacific
region (USA)

14. Pandemic Preparedness Communications
Workshop (Canada)

5. Website and videoconferencing as
communications platform for HTF (Chinese
Taipei)

21. Pandemic Risk Communications: Building
Capacity in International Media and Stakeholder
Relations (Canada)

26. e-Health Initiative Real-Time Surveillance
System (Korea)

30. Development of an Information platform for
Avian Influenza (AI) community Management
and Engagement (China)

27. APEC Health Information System for
Avian Influenza and HIV/AIDS Community
Management and Engagement (China)

31. Enhanced APEC Health Communications:
Collaborative Preparedness in Asia Pacific
(USA)

48. Pilot Health Promotion InfoHub Project
(Singapore)

42. Leveraging Advances in Health IT to
Prevent and Combat the Spread of Avian
Influenza and other Infectious Diseases (USA)
43. APEC Emerging Infectious Disease
Network (EINet): Expert Roundtable Series on
Hot Topics in Emerging Infectious Diseases
(USA)
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HS / FS

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
46. APEC capacity building  Workshop on
vaccination against avian influenza  (Viet Nam)

23. Capacity-building seminar for APEC
economies: Public-private partnership for
poultry industry standards and improved
veterinary infrastructure to combat Highly
Pathogenic Avian Influenza (HPAI) (USA)
59. Food Trade Safety and Human Highly
Pathogenic Avian  Influenza (HPAI)
Containment International Seminar (China)
60. Risk Assessment of Avian Flu and
Prevention Capacity Building in Shandong
Province (China)

TECH

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
8. APEC e-Health Initiative (Korea) 13. APEC Workshop on Digital Opportunity

for Medical Images Exchange (Chinese
Taipei)

19. APEC e-Health Action Project (Korea) 20. Establishing standardized traveler’s HER
Templates for Asia Pacific region and
preparedness of epidemic outbreaks (Chinese
Taipei)

38. Annual APEC e-Health Seminar (APEC e-
Health Technical Forum) (Korea)

40. APEC Workshop for Innovation in
Telecare (Chinese Taipei)

53. Enhancing Hospital Safety and Responding
to Public Health Emergencies by Applying
RFID (Chinese Taipei)

51. 2010 APEC e-Health Community Forum
(5th APEC e-Health Technical Forum)
(Korea)
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โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
58. 2012 APEC u-Health Community Forum
(1st APEC u-Health Technical Forum)
(Korea)

ENV

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
36. ‘One World, One Health’ Moving from
Concept to Practice through Risk
Communications (Canada)

61. An International One Health Educational
Institute (Canada)

NR

โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการท่ีไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
52. Workshop for Exploring the Health
Priorities in the Asia-Pacific Region (Chinese
Taipei)
56. Rural Health Workforce Management,
Attraction and Retention Skills Training
Project (China)
57. NUS Initiative to improve Health in Asia
- Annual Forum (Singapore)
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ประวัติผูเขียน
ทันตแพทยหญิงโสภิดา  ชวนิชกุล

ประวัติการศึกษาและการฝกอบรม
พ.ศ. 2528 : จบการศึกษาปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2539 : จบการศึกษาปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัย Johns Hopkins สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2536 : อบรมหลักสูตร AIDS and HIV Control ณ สหราชอาณาจักร
พ.ศ. 2537 : อบรมหลักสูตร Dental Treatments for HIV/AIDS

ณ สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2552 : อบรมหลักสูตร Senior Managers in Government ณ Harvard

Kennedy School สหรัฐอเมริกา

ประสบการณการรับราชการ
พ.ศ. 2531-2534 : ทันตแพทย 4 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม กรมการแพทย
พ.ศ. 2534-2544 : ทันตแพทย 5-8 โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย
พ.ศ. 2544-2545 : ผูอํานวยการกองการสาธารณสุขตางประเทศ (เจาหนาที่วิเทศ

สัมพันธ 8) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2545-2548 : ผูอํานวยการกลุมการสาธารณสุขระหวางประเทศ (เจาหนาที่

วิเทศสัมพันธ 8) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2548-2551 : ผูอํานวยการกลุมนโยบายสาธารณสุข (เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน 9) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2551- ปจจุบัน : ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขระหวางประเทศ (นักวิเคราะห
นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตําแหนงปจจุบัน : ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขระหวางประเทศ

สถานท่ีทํางาน : สํานักการสาธารณสุขระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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