
 

ประเทศไทยกับงานดานสาธารณสุขในกรอบอาเซียน 
ความรวมมือดานสาธารณสุขในกรอบอาเซียน มีกลไกขับเคลื่อนคือการประชุมในระดับ

ตาง ๆ ไดแก การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (ASEAN HEALTH MINISTERS’ 

MEETING:  AHMM) การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสดานการพัฒนาสาธารณสุข  (SENIOR 

OFFICIAL’S  MEETING ON HEALTH DEVELOPMENT:  ASEAN SOMHD) และการประชุมระดับ

คณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ รวม 10 ดาน ไดแก โรคติดตอ ความปลอดภัยดานอาหาร  

ความรวมมือดานเทคนิคเกี่ยวกับยา การเตรียมพรอมและรับมือกับโรคระบาด การควบคุมยาสูบ   

เอดส สุขภาพจิต สุขภาพแมและเด็ก โรคไมติดตอ และการแพทยด้ังเดิม  

ประเทศไทย มีบทบาทนําในการผลกัดันความรวมมือดานสาธารณสุขของอาเซียนในหลาย

ดาน อาท ิดานการเตรยีมพรอมและรบัมือโรคระบาด ซึ่งในปจจบัุนประเทศไทยทําหนาที่

ประธานและ “Coordinating Office” ของ “เครือขายฝกอบรมนักระบาดวิทยาภาคสนาม (Field 

Epidemiology Training Network: FETN) ในกรอบความรวมมือระหวางอาเซียนกับจีน ญ่ีปุน และ

เกาหลีใต (ASEAN+3) ดานสุขภาพจิต โดยประเทศไทยไดริเร่ิมใหมีการจัดประชุมคณะทํางาน

สุขภาพจิต ข้ึนเปนครั้งแรกในอาเซยีนและไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานคณะทํางานสุขภาพจิต

อาเซียน ASEAN Task Force on Mental Health (AMT)  และดํารงตาํแหนงประธานอยูในปจจุบัน

จนถงึสิ้นป 2557 ดานการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment – HIA) 

โดยประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง HIA เปนครั้งแรก เมื่อเดือน

กุมภาพันธ 2555 ที่ จ. ภูเก็ต และ ดานการควบคุมยาสูบ โดยประเทศไทยเปนผูเสนอและผลักดัน

แนวคิด “Towards Smoke Free ASEAN Campaign” เมื่อป 2554  

ประเทศไทยในฐานะประธานการประชมุรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน (AHMM) ระหวางป 

2555 - 2557 ไดเปนเจาภาพจัดการประชมุ AHMM คร้ังที่ 11 และการประชุมอ่ืนที่เกีย่วของ ไดแก 

การประชุม AHMM+3 และ AHMM+จีน รวมทัง้ การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโสดานการพฒันา

สาธารณสุข  ระหวางวนัที ่2 – 6 ก.ค. 2555 ที่ จ. ภูเก็ต ซึ่งการประชุมเหลานี้ย้าํความสําคัญของ

ประเด็นความรวมมือดานสาธารณสุข ไดแก การควบคุมปองกนัโรคไมติดตอ  (Non-Communicable 

Diseases: NCD) การลดการบริโภคยาสูบ การสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health 

Coverage: UHC)  และการควบคุมปองกนัโรคเอดส  

กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเปนหนวยงานรบัผิดชอบหลักในการดําเนนิงานความรวมมือดาน

สาธารณสุขของอาเซยีนไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานวิชาการจัดการประชุมรัฐมนตรี

สาธารณสุขอาเซียน และคณะอนุกรรมการจัดทําแผนยทุธศาสตรดานสาธารณสุขของประเทศไทย

เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ติดตามความคบืหนาการดําเนินงานตามมติ    

ที่ประชุม AHMM และการประชุมอ่ืนที่เกีย่วของขางตน โดยลาสุด เมือ่เดือนสิงหาคม 2555                    

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไดหารอืเกีย่วกับแนวทางการติดตามผลการดําเนนิงาน โดยกําหนด

หนวยงานรับผิดชอบในแตละประเด็นอยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น ซึ่งมี

รายละเอียด ดังนี ้ 



 

- การควบคุมปองกันโรคไมติดตอ (Non-Communicable Diseases: NCDs) 
ที่ประชุม AHMM เหน็พองใหติดตามความคืบหนาในการรณรงคใหอาเซียนปลอดบุหร่ี 

(“Smoke Free ASEAN”) และเหน็พองใหมีการจัดตั้ง “ASEAN Alcohol Control Network”  

- การควบคุมโรคเอดส ที่ประชุม AHMM และ ASEAN SOMHD ไดติดตาม 

ความคืบหนาของการดําเนนิการตาม “ASEAN Declaration of Commitment: Getting to 

Zero New HIV Infections, Zero Discrimination, Zero AIDS-Related Deaths”                  

ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ UNAIDS ในกรอบสหประชาชาต ิ 
 -  หลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal Health Coverage: UHC)  

ประเทศไทยเปนผูผลักดันให UHC เปนวาระสําคัญของการประชมุ AHMM และ                      

การประชุมอ่ืนที่เกีย่วของ ซึ่งที่ประชุม AHMM และ AHMM+3 ไดเห็นพองใหจัดตั้ง                  

Network on UHC นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยงัมีดําริจะผลกัดันเรื่องนี้ใหเปน                   

วาระของการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เพื่อสงเสริมความรวมมือในเรื่องนี ้

ในระดับภูมิภาคตอไป 

 

 ในยุคโลกาภิวฒัน การเดินทางไปมาหาสูกนัสะดวกสบายขึ้น โรคภัยไขเจ็บและปญหา

สุขภาพกลายเปนปญหาระดบัโลกที่ไรพรมแดน ประเทศตาง ๆ ตระหนกัถึงผลกระทบของปญหา         

ดานสาธารณสุขตอการพัฒนา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงของประเทศ และ

เล็งเหน็ความสําคัญของการขยายความรวมมือระหวางประเทศดานสาธารณสุข  ไมวาจะเปนในแง

ของจํานวนสาขาความรวมมอื หรือระดับความรวมมือ เพื่อใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกีย่วของของ

ประเทศตาง ๆ สามารถตอบโจทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังนั้น ในปจจุบัน                      

การทูตเชงิสาธารณสุข (Global Health Diplomacy) จึงมีความสาํคัญอยางยิง่ในเวทรีะหวาง

ประเทศ โดยประเทศไทยเปนประเทศทีม่ีบทบาทที่แข็งขันและมีศักยภาพสงูในการสงเสริมความ

รวมมือดานสาธารณสุขตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลกัประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งเปนประเดน็ที่

ประเทศไทยไดพยายามผลกัดันในเวทีระหวางประเทศมาอยางตอเนือ่ง รวมทัง้บทบาทนําของไทยใน

ฐานะสมาชกิผูรวมกอต้ัง  Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGH) ซึ่งเนนการ

ดําเนนิงานดานการตางประเทศ โดยคาํนงึถึงประเดน็ปญหาดานสาธารณสุขควบคูกันไป  

 อนึ่ง ประเด็นความรวมมือของอาเซียนดานสาธารณสุขสวนใหญในปจจุบันอยูภายใต
แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 
Community Blueprint 2009-2015) หัวขอการคุมครองและสวัสดิการสังคม ซึ่งประกอบดวย             

7 หัวขอหลัก ไดแก 1) การขจัดความยากจน 2) เครือขายความปลอดภัยทางสังคมและความคุมกัน

จากผลกระทบดานลบจากการรวมตัวอาเซียนและโลกาภิวัฒน 3) การสงเสริมความมั่นคงและ

ความปลอดภัยดานอาหาร 4) การเขาถึงการดูแลสุขภาพและสงเสริมการดาํรงชีวิตที่มีสุขภาพ           

5) การเพิ่มศักยภาพในการควบคุมโรคติดตอ 6) การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด และ           

7) การสรางรัฐที่พรอมรับกับภัยพิบัติและประชาคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น  


