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รายงานการประชุม 
REGIONAL CONSULTATIVE MEETING OF  PROGRESS IMPLEMENTATION MULTISECTORS 

ASEAN ACTION PLAN ON NCDS  
ณ เมืองยกยากาตาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ระหว่างวันที่  12 - 13 ธันวาคม 2561 

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

องคป์ระกอบคณะผู้แทนไทย 

1. นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูรณ์วงศ์                นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
                         ส านักโรคไม่ติดต่อ 

2. นายวัฒนา มะสังหลง                           นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
                         ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ความเป็นมา 
 
การประชุม Regional Consultative meeting of Progress Implementation Multisectors ASEAN Action 
Plan on NCDs จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2561  ณ เมืองยกยากาตาร์   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย  เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก และเลขาธิการอาเซียน        
การประชุมหารือพิเศษครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานภายใต้กลไก ASEAN Health Cluster 1 
วัตถุประสงค์หลักของการประชุมครั้งนี้ คือ 1.  เพ่ือรายงานความก้าวหน้า แบ่งปันประสบการณ์ น าเสนอ
ความส าเร็จในการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศสมาชิกอาเซียน 2. เพ่ือร่วมกันหารือ
อภิปรายในประเด็นการพัฒนาแผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการรับมือกับภัยจาก
โรคไม่ติดต่อ และ 3. เป็นเวทีที่ส าคัญในการก าหนดเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานด้านการพัฒนา
แผนปฏิบัติการแห่งชาติในการป้องกันภัยจากโรคไม่ติดต่อ  
 
ประเด็นหารือที่ส าคัญ 

- ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย  เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และ    
ประเทศไทย ได้น าเสนอผลงานความส าเร็จที่ส าคัญในการด าเนินการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ ซึ่งทุกประเทศแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะนี้ได้มีการด าเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการความร่วมมือ
หลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรียบร้อยแล้ว และก าลังอยู่ในช่วงของ
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น  
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- ประเทศสมาชิกอาเซียนตระหนักว่าโรคไม่ติดต่อนั้นเป็นปัญหาที่ส าคัญระดับโลกและเป็นหนึ่งในสาเหตุ
หลักของการเสียชีวิตในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคมะเร็ง และเบาหวาน ซึ่งทุกประเทศเล็งเห็นว่าปัจจัยหลักที่ส าคัญของการท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อนั้น
ประกอบด้วย 1. กาสูบบุหรี่ 2. การรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 3. การออกก าลังกายที่ไม่
เพียงพอ เป็นต้น  

- ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกได้แจ้งผลการประชุม United National General Assembly  (UNGA) 
on NCD ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยชี้แจงว่า ที่ประชุม 
UNGA      ได้มีมติรับรองเอกสารปฏิญญาทางการเมืองด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ โดยหนึ่ง
ในสาระส าคัญหลักของร่างปฏิญญาดังกล่าวคือ การเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด าเนินการพัฒนา
แผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกันและควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อ 

- ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกเน้นย้ าถึงความส าคัญของการหารือระหว่างเสาหลัก (Interpillar 
discussion) และแนะน าให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดการหารือในลักษณะกล่าวเนื่องจากปัญหาการ
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อนั้นเกี่ยวโยงกับประเด็น Conflict of Interest จากหลายภาคส่วน 
ตัวอย่างเช่นการขึ้นภาษีบุหรี่ หรือการด าเนินการก าจัดไขมันทรานส์แฟต 

- ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและหารือร่วมกันในการก าหนดเครื่องมือส าหรับรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานพัฒนาแผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกันและควบคุมโรค
โรคไม่ติดต่อ (Tool for Reporting Progress of Implementation of National MAP on NCD) ทั้งนี้ 
เลขาธิการอาเซียนจะด าเนินการแจ้งเวียนแบบฟอร์มเครื่องมือดังกล่าวไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือ
ขอความเห็นชอบอีกครั้งผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกซ์ รายละเอียดแบบฟอร์มดังเอกสารที่แนบมา
พร้อมนี้ 

ข้อพิจารณาที่ส าคัญ 
- ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการความร่วมมือ

หลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกันและควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อหนึ่งครั้งต่อปี โดยรายงานผ่าน
แบบฟอรม ์Tool for Reporting Progress of Implementation of National MAP on NCD  

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 
- เสนอให้แผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อของ

แต่ละประเทศสมาชิกนั้นผ่านการลงนามโดยผู้น าประเทศ หรือ ผู้น าระดับสูงซึ่งมีอ านาจในการก าหนด
นโยบาย 

- เสนอให้แต่ละประเทศมีการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนแห่งชาติ เพ่ือร่วม
ก าหนดแนวทางการพัฒนาแผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกันและ
ควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อ 
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แนวทางการด าเนินงานต่อไปของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

- เลขาธิการอาเซียนได้ก าหนด Timeline ของการด าเนินงานที่ส าคัญแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 

Step/Action Timeline 

1. แจ้งเวียนผลการประชุมและเอกสารผลลัพท์ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
a. Matrix of Key Information on National MAP NCD of AMS, 

and, 
b. Tool for Reporting Progress of Implementation of National 

MAP on NCD, 
ไปยังผู้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบและข้อคิดเห็น 

31 ธันวาคม 2561 

2. ประเทศสมาชิกซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการประชุม เช่น ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และเวียดนามให้ความเห็นต่อผลการประชุมและเอกสารผลลัพทท์ี่
เกี่ยวข้องจากการประชุมประกอบด้วย 
a. Matrix of Key Information on National MAP NCD of AMS, 

and, 
b. Tool for Reporting Progress of Implementation of National 

MAP on NCD 

31 ธันวาคม 2561 –     
15 มกราคม  2562 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมและ NCD Contact Points ส่งข้อมูล และข้อคิดเห็น ไป
ยังประเทศอินโดนีเซียผ่าน ASEAN Secrtariat 

15 มกราคม  2562 

4. อินโดนีเซียรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้จากประเทศสมาชิกและปรับแก้ไข
สรุปผลการประชุมและเอกสารผลลัพท์ที่เก่ียวข้องพร้อมส่งไปยัง ASEAN 
Secretariat เพ่ือน าแจ้งเวียนต่อไปยัง ASEAN Health Cluster 1 
 

31 มกราคม  2562 

5. ASEAN Secretariat ส่งสรุปผลการประชุมและเอกสารผลลัพท์ที่
เกี่ยวข้องไปยัง ASEAN Health Cluster 1 เพ่ือพิจารณา 

 

31 มกราคม  2562 

6. สรุปผลการประชุมและเอกสารผลลัพท์ที่เก่ียวข้องได้รับบรรจุในวาระของ
การประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 5 เพ่ือให้สมาชิกพิจารณา  
a. เห็นชอบต่อ Tool for Reporting Progress of Implementation    

 of National MAP on NCD 

สัปดาห์แรกของเดือน
มีนาคม 2562 
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Step/Action Timeline 

b. ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงาน 
 

7. ASEAN Secretariat ส่ง Tool for Reporting Progress of 
Implementation  of National MAP on NCD ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุม ASEAN Health Cluster 1 ครั้งที่ 5 ไปยัง   
ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านทาง Country Coordinators และ 
Contact Points for HP 1 เพ่ือพิจารณากรอกข้อมูลผลการ
ด าเนินงานลงในแบบฟอร์ม 
 

1 เมษายน  2562 

8. ประเทศสมาชิกส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพัฒนา
แผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกัน
และควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อ ปี 2561 ไป   ป                        
ASEAN Secretariat 
 

30 พฤษภาคม  2562 

9. อินโดนีเซียจัดท าข้อมูลสรุปรายงานความกาวหน้าการด าเนินการพัฒนา
แผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2561  และ
ส่งไปยังประเทศมาชิกอาเซียน (ผ่าน    ASEAN Secretariat) เพ่ือ
พิจาณาให้ข้อคิดเห็น หรือให้ความเห็นชอบ  
 

31 กรกฎาคม  2562 

10. ASEAN Secretariat  แจ้งเตือนประเทศสมาชิกให้ส่งข้อมูลรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการพัฒนาแผนปฏิบัติการความร่วมมือ
หลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกันและควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อ
ในปี 2562  
 

1 พฤศจิกายน  2562 

11. ประเทศสมาชิกส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการพัฒนา
แผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนแห่งชาติในการป้องกัน
และควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อ ปี 2562 ไป   ป                        
ASEAN Secretariat 
 

31 มกราคม  
2563 

12. อินโดนีเซียจัดท าข้อมูลสรุปรายงานความกาวหน้าการด าเนินการพัฒนา
แผนปฏิบัติการความร่วมมือหลากหลายภาคส่วนในการป้องกันและ
ควบคุมโรคโรคไม่ติดต่อของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2562  และ

28 กุมภาพันธ์ 2563 
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Step/Action Timeline 

ส่งไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน (ผ่าน    ASEAN Secretariat) เพ่ือ
พิจาณาให้ข้อคิดเห็น หรือให้ความเห็นชอบ  

 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 

- มอบหมายให้ส านักโรคไม่ติด กรมอนามัย (ในฐานะผู้ประสานงานหลัก ASEAN Health Cluster 1 ) และ
ภาคีเครือข่ายการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อพิจารณาแบบฟอร์ม Tool for Reporting 
Progress of Implementation of National MAP on NCD ซึ่งร่างโดยประเทศสมาชิกอาเซียน     
พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลการด าเนินงาน ความส าเร็จด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ รวมถึงก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานที่คาดหวังในปี 2562 -2563  

- มอบหมายให้ส านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศติดตามความก้าวหน้าและข้อมูลข่าวสารจากทาง 
ASEAN Secretariat และ AMS focal point เพ่ือแจ้งความคืบหน้าของการด าเนินงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
********************************************************************************************* 
 

       ผู้จดรายงานการประชุม 
       นายแพทย์อรรถเกียรติ กาญจนพิบูรณ์วงศ์ 

           นายวัฒนา  มะสังหลง 
 

 
 

 

 

 


