
สรุปผลการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 7 
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย 

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 
 

การประชุม ASEAN Health Cluster 1 เป็นการประชุมของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN 
Member States – AMS) 10 ประเทศ ในระดับคณะทำงานกลุ่มประเด็นสุขภาพที่ 1: การส่งเสริมวิถีการ
ดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าและหารือกลไกการดำเนินกิจกรรม/
โครงการ ภายใต้ Cluster 1 Work Programme 2021 - 2025 ซึ่งผ่านการรับรองโดยที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาว ุ โสอาเซ ียนด ้านการพัฒนาสาธารณส ุข (Senior Officials Meeting on Health Development - 
SOMHD) รวมถึงหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานระหว่างกัน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประธาน:   เมียนมา 
รองประธาน:   ฟิลิปปินส์ 
วัน/เวลา/สถานที่: 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย 

อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย 
ผู้เข้าร่วมการประชุม:  ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และหน่วยงานระหว่างประเทศที่แจ้งความ

ประสงค์เข้าร่วมเป็น dialogue partners 
ภารกิจ:   1. ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรม รายงานความคืบหน้าของ 

 กิจกรรมที่เป็นเจ้าภาพ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพทั้งหมด 13 กิจกรรม  
 จากทั้งหมด 51 กิจกรรม ภายใต้ Work Programme 2021-2025 
2. ให้ข ้อคิดเห็น/เห ็นชอบ/รับทราบ เกี ่ยวกับความคืบหน้าของกิจกรรมที่
 ประเทศสมาชิกอาเซียนนำเสนอใน Health Priority ที่เก่ียวข้อง 
3. รับทราบการดำเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับ Cluster 1 

Health Priority กรม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

HP 1: Prevention and control of NCDs กรมควบคุมโรค – กองโรคไม่ติดต่อ 
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 

HP 2: Reduction of tobacco consumption 
and harmful use of alcohol 

กรมควบคุมโรค – กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

HP 3: Prevention of injuries กรมควบคุมโรค – กองป้องกันการบาดเจ็บ 

HP 4: Promotion of occupational health กรมควบคุมโรค – กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมการแพทย ์– โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

HP 5: Promotion of mental health กรมสุขภาพจิต 

HP 6: Promotion of healthy and active 
ageing 

กรมการแพทย์ – สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือ
ผู้สูงอายุ และศูนย์อาเซียนเพ่ือผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ACAI) 
กรมอนามัย – สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 

HP 7: Promotion of good nutrition and 
healthy diet 

กรมอนามัย – สำนักโภชนาการ และสำนักส่งเสริมสุขภาพ  



ระเบียบวาระท่ี 1.1: แนะนำโดยประธาน และเตรียมเข้าสู่การประชุม ASEAN Health Cluster 1 
Meeting ครั้งที่ 7 

- ประเทศมาเลเซ ีย ในฐานะประธานที ่กำล ังจะลงจากตำแหน่งของ ASEAN Health Cluster 1                  
กล่าวแนะนำที่ประชุม วัตถุประสงค์ และให้ที่ประชุมแนะนำตัว 

ระเบียบวาระท่ี 1.2: รายงานจากประธานที่จะลงจากตำแหน่ง (Outgoing Chair) 
- มาเลเซียนำเสนอรายงานในช่วง พ.ศ. 2564 - 2565 ที่มาเลเซียเป็นประธาน ASEAN Health Cluster 1 

ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด ซึ่งมีความท้าทายในการดำเนินงาน แต่ด้วยความร่วมมือจาก focal points 
และผู้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้สามารถดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยนำเสนอสรุปความคืบหน้า              
การดำเนินงาน Work Programme 2016 – 2020 ของ ASEAN Health Cluster 1 ซึ่งมีกิจกรรมที่            
ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม กิจกรรมที่ยังดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง 9 กิจกรรม และกิจกรรมที่ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 20 กิจกรรม 

- ความสำเร็จที่สำคัญ เช่น การจัดตั้งศูนย์ ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation ในปี 
พ.ศ. 2561 การเห็นชอบปฏ ิญญา ASEAN Leaders’ Declaration for the Reformulation and 
Production of Healthier Food and Beverages Options เป็นต้น 

- แนะนำภาพรวมของ Work Programme 2021 – 2025 of ASEAN Health Cluster 1 ซึ ่งยังมี 7 
Health Priorities ดังเดิม มีกิจกรรมรวมทั้งหมด 51 กิจกรรม 

ระเบียบวาระท่ี 1.3: การเปลี่ยนประธานการประชุม ASEAN Health Cluster 1 
- ที่ประชุมได้ทำการเปลี่ยนประธาน ASEAN Health Cluster 1 จากประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศเมียน

มา โดยมีฟิลิปปินส์เป็นรองประธาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2: การรับรองระเบียบวาระการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 7 
- ที่ประชุมรับรองระเบียบวาระการประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 7 
 

ระเบียบวาระท่ี 3: ผลลัพธ์ของการประชุมอาเซียน/การประชุมที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN Health Cluster 1 
- สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ได้รายงานผลลัพธ์ของการประชุมที่สำคัญต่างๆ ภายใต้กรอบอาเซียน และ

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ASEAN Health Cluster 1 เช่น การประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ ครั้งที่ 
40 และ 41 การประชุม ASEAN Health Ministers’ Meeting ครั ้งที ่ 15 และเป้าหมายของการ
ดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่อินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2566 ให้ความสำคัญ 

 
ระเบียบวาระที ่ 4: รายงานแผนปฏิบัติการ ASEAN Health Cluster 1 Work Programme 2016 – 
2020 

- สำนักเลขาธิการอาเซียนสรุปจำนวนกิจกรรมภายใต้ Work Programme 2016 – 2020 ขณะนี้มีมี
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม, กิจกรรมที่ยังดำเนินการอยู่ต่อเนื่อง 9 กิจกรรม และกิจกรรม
ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว 20 กิจกรรม ที่ประชุมรับทราบการรายงาน 
 



ระเบียบวาระท่ี 5.1: Overview of Work Programme 2021 – 2025 of ASEAN Health Cluster 1 
- สำนักงานเลขาธิการอาเซียนสรุปโครงการและกิจกรรมภายใต้ Work Programme of ASEAN Health 

Clusters (2021 - 2025) ขอบเขตของการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ  ได้แก่ 
แผนการดำเนินงานโครงการ, การดำเนินงานต่อไป (immediate next steps), การเชิญเจ้าหน้าที่ด้าน
สุขภาพที่เก่ียวข้องจากติมอร์เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ (capacity building) รวมถึงมีข้อกังวล
อะไรที่จะให้ที่ประชุม Health Cluster 1 พิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.2: รายงานความคืบหน้าและแผนงานของกิจกรรมโดยประเทศเจ้าภาพกิจกรรม 
Health Priority 1: Prevention and Control of NCDs 

- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1.1 Promotion of telehealth on NCD response among AMS (กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) 

ประเทศไทยรายงานเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ความสำคัญของ Tele-health ในการ
สนับสนุนการให้บริการทางไกล ในด้านการดูแลผู้ป่วยและการติดตามการให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขต
การให้บริการด้านสุขภาพไปได้ทั่วทั้งพ้ืนที่ห่างไกล และแจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทำข้อมูล
การใช้ Tele-health ในประเทศสมาชิก การจัดประชุมเพื่อหารือกลุ่มประเทศสมาชิก และการจัดทำเอกสาร
เกี่ยวกับ Tele-health ด้าน NCDs ในอาเซียน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประเทศไทยส่ง concept note ภายในเดือนมีนาคม 2566 
1.2 Establishment of ASEAN Burden of Disease Network to Undertake Workshops on NCDs 

and Joint Research on Excess Deaths during COVID-19  pandemic (สำน ั ก ง านพ ัฒน า
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP) 

ประเทศไทยแจ้งที่ประชุมวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Training 
workshop on SDG indicator 3.4.1 premature mortality due to 4 NCDs แ ล ะ  Workshop on 
strengthening datasets and estimating YLL and YLD for top five risk factors and NCDs และขอ
ความร่วมมือเครือข่าย Burden of Diseases ระดับอาเซียนให้ร่วมมือกันผ่านกลไกการประชุม และสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวของเครือข่ายนี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนแจ้งเวียน concept note อีกครั้งเพื่อขอความ
เห็นชอบแก่ประเทศสมาชิก และประเทศไทยจะร่วมมือกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหาแหล่งทุนต่างๆ 
เช่น จีน ออสเตรเลีย เกาหลี เนื่องจากประเทศไทยได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเหล่านี้ 

 
Health Priority 2: Reduction of Tobacco Consumption and Harmful Use of Alcohol 
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 2 กิจกรรม 

- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 3 กิจกรรม ได้แก่ 
2.1  Issuance and dissemination of One AMS Voice Commitment in protecting from 

industry interference and involvement in control for: 
 i. Tobacco use (กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค) 
 ii. Alcohol consumption (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค) 



ประเทศไทยรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการจัดทำ One Voice ทั้งด้านแอลกอฮอล์และยาสูบ 
ความคืบหน้า และกำหนดการส่งร่างแรกของเอกสาร One Voice ในช่วงเดือนเมษายน 2566 เพ่ือให้ประเทศ
สมาชิกให้ข้อคิดเห็น รวมถึงขอความอนุเคราะห์จากประเทศสมาชิกในประเด็นที่จำเป็น เพื่อให้การจัดทำ
เอกสารสำเร็จลุล่วง 

มติที่ประชุม ด้านยาสูบ เห็นชอบให้ประเทศไทยส่ง concept note ฉบับแก้ไขอีกครั้งภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนด้านแอลกอฮอล จะแจ้งเวียน concept note ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 
2 . 2 Development and implementation of work plan to operationalise the ASEAN 
Framework for Action on Alcohol Control (สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กรมควบคุมโรค) 

ประเทศไทยรายงานถึงการจัดทำ ASEAN Framework on Alcohol Control ที่เสร ็จสิ ้นไปใน
แผนปฏิบัติการฉบับก่อน และรายงานเป้าหมายด้านแอลกอฮอล์ระดับในระดับอาเซียน ที่ต้องมีกลยุทธ์และ
ลำดับความสำคัญของประเด็นต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาในระดับภูมิภาค และแจ้ง
ระยะเวลาการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม การแจ้งเวียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกล่าวถึง
ข้อกังวลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศสมาชิก และกลไกการตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินการของ Framework ฉบับนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประเทศไทยแจ้งเวียน concept note ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566  และ
การดำเนินงานที่จะอยู่นอกเหนือจากกรอบช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 จะหารือภายในประเทศไทยก่อน 
2.3 Organisation of Annual Alcohol-Free Days (สำน ักงานคณะกรรมการควบค ุมเคร ื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค) 

ประเทศไทยรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และเป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้ 
ได้แก่ การจัดกิจกรรม ASEAN Alcohol Free-Days ที่จัดขึ้นในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือรณรงค์เรื่อง
การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องจัดวันเดียวกันทั้งอาเซียนเพื่อความสะดวกในการจัด โดยกลไก
การจัดทำเอกสารหลักเกณฑ์จะดำเนินการผ่านการหารือในการประชุมหรือแก้ไขเอกสารทางออนไลน์ และ
นำเสนอความท้าทายในกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งมีบริบทด้านแอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อจำกัดต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประเทศไทยแจ้งเวียน concept note ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดย
บางประเทศ เช่น บรูไน ที่ไม่มีกรอบงานระดับชาติด้านแอลกอฮอล์ไม่มีความขัดข้องใดๆ ในการจัดกิจกรรมนี้ 
 
Health Priority 3: Prevention of Injuries  

- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 1 กิจกรรม ได้แก่ 
3.1 Finalisation and implementation of ASEAN Standards on Data Reporting on Road 

Traffic Crashes (กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค) 
ประเทศไทยรายงานถึงข้อมูลภูมิหลัง วัตถุประสงค์ ความคืบหน้า และระยะเวลาการกิจกรรมให้เสร็จ

สิ้น ได้แก่ การขอให้ประเทศสมาชิกรวบรวมและรายงานข้อมูลความปลอดภัยบนท้องถนนระหว่างเดือน
มีนาคมถึงธันวาคม ปี 2566 และประเทศไทยจะจัดทำรายงานในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2567 และได้ผลลัพธ์เป็น 



ASEAN Road Safety Status Report ฉบับที่ 1 และหลังจากนั้นจะมีการจัด ASEAN Road Safety Data and 
Best Practice Conference ในช่วงเดือนกันยายน ปี 2567 ต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดการประชุมออนไลน์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับความ
คาดหวังของทั ้งสอง 2 กิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับการทำ data profile on injury prevention และ data 
reporting on road traffic crashes โดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนจะเป็นผู้จัดการประชุม 
 
Health Priority 4: Promotion of Occupational Health 

- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
4.1  Finalisation and implementation of ASEAN Guideline on Occupational Health 
Surveillance Criteria at Workplace (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุม
โรค), and ASEAN Diagnostic Criteria for Occupational Diseases (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
กรมการแพทย์) 

ประเทศไทยรายงานถึงข้อมูลภูมิหลัง วัตถุประสงค์ ความคืบหน้า และระยะเวลาการกิจกรรมให้เสร็จ
สิ้น ได้แก่ โดยเอกสาร Guideline ทั้งสองฉบับ ดำเนินการร่าง Zero Draft เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างแจ้ง
เวียนประเทศสมาชิกเพื่อให้ข้อคิดเห็น จึงขอความร่วมมือประเทศสมาชิกให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม หรือให้การ
รับรองเพื่อขอการรับรองในระดับ SOMHD และ AHMM ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดทำเอกสาร ASEAN 
Diagnostic Criteria for Occupational Diseases จะแจ้งให้ประเทศสมาชิกทราบว่า ประเทศไทยจะจัดการ
ประชุมเพ่ือแก้ไขเอกสารก่อนการรับรองอีกครั้ง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง Occupational Health Surveillance 
criteria ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ส่วนร่าง Occupational Diagnostic Criteria ยังอยู่ระหว่างแก้ไข
โดยประเทศไทย และจะแจ้งเวียน concept note ฉบับแก้ไข timeline ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และ
จะมีการจัดการประชุม Occupational Diagnostic Criteria ในช่วงเดือนเมษายน 2566 
4 . 2  Conduct of regional multisectoral forum to share good practices and experiences 
related to occupational health (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค) 

ประเทศไทยรายงานถึงการจัดการประชุม Regional Multisectoral Forum to Share Practices 
and Experiences หลังจากการรับรองเอกสาร ASEAN Guideline on Occupational Health Surveillance 
Criteria at Workplace และจะแจ้งเวียน concept note และหนังสือเชิญให้ประเทศสมาชิกเข้าร่วมภายในปี 
2568 ต่อไป  
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประเทศไทยส่ง concept note ในภายหลังช่วงปี 2567 เนื่องจากจะรอผล
จากการดำเนินการภายใต้ Occupational Health Surveillance criteria 
 
 
 
 
 



Health Priority 5: Promotion of Mental Health 
- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 1 กิจกรรม ได้แก่ 

5 . 1  Finalisation of ASEAN Guideline on the Integration of Mental Health into Training 
Programmes of Undergraduate Doctors and Nurses (กรมสุขภาพจิต) 
 ประเทศไทยแจ้งความคืบหน้าของกิจกรรม โดยรายงานถึงการจัดทำ Concept note ฉบับปรับปรุง
ระยะเวลาการทำกิจกรรม และขอบคุณประเทศสมาชิกที่ให้การสนับสนุนการจัดทำเอกสาร และรายงาน
เกี่ยวกับโครงร่างของเอกสาร หารือเกี่ยวกับวิธีการรับรองเอกสาร และเชิญชวนประเทศสมาชิกให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าน Academic Forum และให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปรับใช้เอกสาร
ฉบับนี้ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แจ้งเวียนร่าง concept note และร่าง guideline อีกครั้งหลังจากเมียนมา 
ในฐานะเจ้าภาพร่วมพิจารณาแล้ว และหลังจากนั้นแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกพิจารณา 
 
Health Priority 6: Promotion of Healthy and Active Ageing 

- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
6.1 Operationalisation of ACAI (ศูนย์ ACAI กรมการแพทย์) 

ประเทศไทยรายงานเกี่ยวกับความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์ ACAI ได้สำเร็จในรอบแผนปฏิบัติการที่
ผ่านมา การจัดตั้งสำนักงานถาวรในปี 2566 แนวทางปฏิบัติที่ดีและถอดบทเรียนความสำเร็จและอุปสรรค
ต่างๆ และรายงานถึงการดำเนินงานในปี 2566 ได้แก่ การปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์ ACAI การประชุมบอร์ด
บริหารของ ACAI ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน การจัดกาประชุม Asia Oceania Conference on Geriatric 
Medicine and Gerontology ในเดือนพฤษภาคม และแจ้งที่ประชุมทราบถึงการเลือกและแต่งตั ้ง ACAI 
Executive Director ที่ต้องปิดรับสมัครเป็นการชั่วคราว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการของศูนย์ ACAI 
6.2 Development and exchange learning programme for AMS on: 
 i. Dementia health care 
 ii. Geriatric service unit/clinic/hospital 
 iii. Elderly health data for referral to care  
(สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์) 
 ประเทศไทยรายงานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ความสำคัญของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสังคม
ผู้สูงอายุ กล่าวถึงเป้าหมายที่คาดไว้ของกิจกรรมนี้ ได้แก่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลด้านโรคสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำแนวทางการดูแลสุขภาพในระดับอาเซียนตามบริบทแต่ละประเทศ การได้ผลลัพธ์เป็น
ข้อเสนอแนะสำหรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ โรคทั่วไปก่อนวัยชรา และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในอาเซียนในการยกระดับบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ประเทศไทยส่ง concept note ฉบับแก้ไขที่บรรจุข้อคิดเห็นชอบประเทศ
สมาชิกหลังการประชุม Cluster 1 และประชุมด้าน Dementia Health Care จะจัดประมาณเดือนสิงหาคม 



2566 ในประเทศไทย และมีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพร่วม และประเทศไทยจะส่ง concept note ของกิจกรรมนี้
ในภายหลัง 

 
Health Priority 7: Promotion of Good Nutrition and Healthy Diet 

- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
7.1 Conduct of ASEAN Breastfeeding Forum (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย) 

ประเทศไทยรายงานเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมจัดการประชุม ASEAN Breastfeeding 
Forum โดยเน้นถึงเป้าหมาย exclusive breastfeeding ที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน และมี
ความสำคัญต่อกระบวนการเติบโตของทารกและเด็กเล็ก ซ่ึงควรจะจัดการประชุมระดับภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเน้นให้ระดับผู้จัดทำนโยบายเห็นถึงความสำคัญ ผ่านการสร้างกลไกและการให้คำมั่นในระดับภูมิภาค
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเด็นด้านนมแม่ โดยประเทศไทยวางเป้าหมายการจัดกิจกรรมนี้ในเดือนสิงหาคม 
2567 ในช่วงสัปดาห์นมแม่ของประเทศไทย และเชิญให้ประเทศสมาชิกมาเข้าร่วมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายด้าน
นมแม่ในภูมิภาคอาเซียน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการรายงานของประเทศไทยที่จะจัดการประชุมนี้ขึ้นในปี 2567 และ
จะจัดส่ง concept note แก่ประเทศสมาชิกหลังจากการหารือภายในประเทศไทยก่อน 
กิจกรรมภายใต้ ASEAN Strategic Framework and Action Plan for Nutrition in 2021-2025 
7.2 Minimum standards and guidelines on actions to protect children from the harmful 
impact of marketing of food and non-alcoholic beverages in the ASEAN region (ส ำ นั ก
โภชนาการ กรมอนามัย) 

ประเทศไทยรับทราบรายงานเกี ่ยวกับความคืบหน้าของกิจกรรมนี้ผ่านการรายงานของประเทศ
ฟิลิปปินส์และสำนักงานเลขาธิการอาเซียน ซึ่งจะรายงานภาพรวมของ ASEAN Strategic Framework and 
Action Plan for Nutrition in 2021-2025  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ ASEAN Strategic 
Framework and Action Plan for Nutrition in 2021-2025 โดยสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเป็นผู้รายงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 6: เรื่องอ่ืนๆ 
 - ทีป่ระชุมเห็นชอบเกี่ยวกับการนำเสนอของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน เกี่ยวกับกิจกรรม capacity 
building ที่สามารถเชิญติมอร์เลสเตมาเข้าร่วมได้ กิจกรรมที่เป็น cross-cutting ระหว่าง Cluster และ
ระหว่างเสาต่างๆ ของอาเซียน 
 
ระเบียบวาระท่ี 7: การประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 8 

เมียนมาแจ้งที่ประชุมว่า การประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 8 จะจัดในช่วงเดือนมีนาคม 
2567 และเมียนมา ในฐานะประเทศเจ้าภาพจะหารือในรายละเอียดกับสำนักงานเลขาธิการอาเซียนต่อไป 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 8: หารือและสรุปข้อตกลงและการดำเนินการต่อ 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่ละประเทศ ดำเนินการตามที่นำเสนอความคืบหน้า โดยมีสำนักงานเลขาธิการ
อาเซียนคอยติดตามความก้าวหน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 9: รับรองรายงานการประชุม 

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจะแจ้งเวียนร่างรายงานทางอีเมลในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ประเทศสมาชิก 
รับทราบและให้ข้อคิดเห็น  
 
ระเบียบวาระท่ี 10: ปิดการประชุม 

- รองประธาน (ฟิลิปปินส์) ขอบคุณประธาน (เมียนมา) สำหรับการนำการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 
และขอบคุณประเทศสมาชิกสำหรับการมีส่วนร่วมในการประชุม และสำนักงานเลขาธิการอาเซียนสำหรับการ
เตรียมการ 

- ประธาน (โดย SOMHD เมียนมา) กล่าวขอบคุณรองประธาน ประเทศสมาชิก และสำนักงาน
เลขาธิการอาเซียนสำหรับการสนับสนุน เชื่อว่าสำนักงานเลขาธิการอาเซียนจะให้การสนับสนุน lead และ co-
lead อย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้ Work Programme 

- สำนักงานเลขาธิการอาเซียนขอบคุณประเทศสมาชิก และจะทำงานร่วมกับประธาน รองประธาน 
และผู้ประสานงานของ ASEAN Health Cluster 1 ของแต่ละประเทศต่อไป 

 
 

รวบรวมและจัดทำโดย 
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย 

วันที่ 5 มีนาคม 2566 


