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ศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ ๗2 (World Health Assembly :
WHA72) ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ ณ สํานักงานสหประชาชาติ (Palais des
Nations) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีสรุปผลการเขารวมการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้ :
1. การประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72
การประชุมสมัชชาอนามัยโลกเปนการประชุมเวทีนโยบายดานสุขภาพระดับโลกที่สําคัญและมีผลลัพธ
การประชุม คือ ทิศทางการขับเคลื่อนดานสุขภาพในระดับโลก โดยมีผูเขารวมการประชุมประมาณ 2,000 คน
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและขาราชการระดับสูงจากประเทศสมาชิกองคการอนามัยโลก
194 ประเทศ สําหรับประเทศไทยมีศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนหัวหนาคณะผูแทนไทย และไดกลาวถอยแถลงตอที่ประชุมสมัชชา
อนามัยโลก ภายใตหัวขอ “หลักประกันสุขภาพถวนหนา : โดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง” (Universal Health
Coverage : Leaving No – one Behind) ดังนี้ :
รัฐบาลไทยใหความสําคัญในดานการรักษาพยาบาลตั้งแตป 2518 โดยจัดสรรงบประมาณสําหรับ
สงเคราะหประชาชนผูมีรายไดนอยดานการรักษาพยาบาล ซึ่งเปนการวางรากฐานการสรางหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง การสรางระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ดีของประเทศไทยจะประสบ
ความสําเร็จไดจําเปนตองมีพันธสัญญาทางการเมือง ความเปนเจาของรวมกันของประชาชน ความพอเพียงและ
ความเทาเทียมกันของระบบสุขภาพ และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ระบบธรรมาภิบาลที่ดี ทําใหประชาชนสามารถ
เขาถึงระบบการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม โดยประเทศไทยพรอมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณและเรียนรู
นวัตกรรมทางสังคมจากประเทศอื่นๆ เพื่อจะไดขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถวนหนาไปดวยกัน
นอกจากนี้ ไดเขารวมเปนเกียรติในพิธีมอบรางวัล Director – General’s Health Leaders ใหกับ
นายแพทยวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดานตางประเทศ เนื่องจากเปน
บุคคลที่มีผลงานโดดเดนในดานสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งไดรับการ
เสนอชื่อเขารับรางวัลดังกลาวจากสํานักงานองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สําหรับประเด็นดานวิชาการอื่นๆ มีวาระที่สําคัญ ดังนี้ :
1. Preparation for the High – level Meeting of the United Nations General Assembly on
Universal Health Coverage
ที่ประชุมไดหารือเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติในประเด็นหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา โดยตองมีขอมูล
นําเขาจากองคการอนามัยโลก และที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 นี้ ไดมีการรับรองมติในวาระดังกลาว
เพื่อเปนขอมูลนําเขาประกอบการทํารางปฏิญญาทางการเมืองตอไป
2. Polio Eradication and Polio Transition

๒
ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานดานการกวาดลางโปลิโอ และแผนงานเปลี่ยนผานงาน
ดานโปลิโอ และไดรับรองรายงานการประชุมวาดวยความกาวหนาในการกวาดลางโปลิโอ ซึ่งปจจุบันยังคงพบ
ผูป วยอยูในประเทศปากีสถาน และอัฟกานิสถาน โดยในประเทศไนจีเรียพบผูปวยรายสุดทายในป ค.ศ. 2018
และยังมีปญหาดานการขาดแคลนวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในภาพรวม
3. Access to Medicines and Vaccines
ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับ Road map for access to medicines, vaccines and other health
products 2019 – 2023 และไดมีขอมติ Improving the transparency of markets for medicines,
vaccines, and other health products โดยขอมตินี้จะเปนประโยชนในการสนับสนุนใหมีการเปดเผย
ขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับการควบคุมกํากับราคาผลิตภัณฑสุขภาพในประเทศ
4. Eleventh Revision of the International Classification of Diseases (ICD)
ที่ประชุมไดมีการหารือเกี่ยวกับ ICD11 ซึ่งจัดทําขึ้นเพื่อใหมีความทันสมัยและตอบสนองตอความ
ตองการที่หลากหลายอีกทั้งเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาสนับสนุนการจัดการรหัส การแปล การทดสอบ และ
การนําเสนอ เมื่อเปรียบเทียบกับ ICD 10 แลว ICD 11 มี ๕ ประเด็น ไดแก Diseases of the blood or blood
forming organ, Diseases of immune system, Sleep-walk disorders, Conditions related sexual
health และ Traditional medicine นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่สําคัญและปรับใหทันสมัยไดแก การดื้อยา
ปฏิชีวนะ การจัดกลุม HIV การปรับรหัสของเบาหวาน ภูมิแพและความปลอดภัยของผูปวย
5. Follow – up to the High – level Meetings of the United Nations General Assembly on
health - related Issues : Ending Tuberculosis
ที่ประชุมไดมีการหารือเกี่ยวกับการดําเนินการแกไขปญหาวัณโรคตาม Global strategy and
targets for tuberculosis prevention, care and control after 2015 โดยใหดําเนินการตาม Multisectoral
Accountability Framework และ Political Declaration on the fight against tuberculosis
6. Follow – up to the High – level Meetings of the United Nations General Assembly on
health-related Issues: Prevention and Control of NCDs
ที่ประชุมไดมีการหารือการปรับวัตถุประสงคของ Global action plan for the prevention and
control of NCDs 2013 – 2020 และ WHO comprehensive mental health action plan 2013 – 2010 ให
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งหารือขยายขอบเขตความมุงมั่นในการจัดการจากการจัดการ
๔ โรคไมติดตอหลักและ ๔ ปจจัยเสี่ยงหลัก (4x4 NCD agenda) ใหครอบคลุมถึง “การลดปญหามลภาวะทาง
อากาศ” และ“การสรางเสริมสุขภาพจิตและสุขภาวะ” ซึ่งจะเรียกเปน “5x5 NCD agenda”
7. Follow – up to the High – level Meetings of the United Nations General Assembly on
Health Related Issues : Antimicrobial Resistance
ที่ ป ระชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ รายงานผลการดํ า เนิ น งานตามมติ ก ารประชุ ม ระดั บ สู ง ขององค ก าร
สหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสุขภาพในประเด็นการดื้อยาตานจุลชีพ ตามขอมติของที่ประชุม
สมัชชาอนามัยโลกที่ WHA68.7 Global Action Plan on Antimicrobial Resistance และขอมติของ
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ที่ประชุมองคการสหประชาชาติที่ 71/3(2016) สนับสนุนการดําเนินรวมระหวาง WHO, FAO และ OIE ตาม
Global Action Plan
8. Global Action on Patient Safety
ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการรับรอง Global Action on Patient Safety และใหการรับรองวัน
Global Patient Safety Day เปนวันที่ ๑๗ กันยายนของทุกป เพื่อสรางความตระหนักของสังคม สรางการมี
สวนรวมทุกภาคสวนในเรื่อง patient safety ของแตละประเทศสมาชิก
9. Promoting the Health of Refugees and Migrants: Draft Global Action Plan, 2019 – 2023
ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับ Draft global action plan, 2019 – 2023 ซึ่งเปนแผนพัฒนาในระดับโลกที่
ตองการใหผูอพยพหรือคนตางดาวมีสุขภาพดี โดยรวมเปนสวนหนึ่งของประชาชนทั่วไป
2. กิจกรรมอื่นๆ
2.1 การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนอยางไมเปนทางการ
ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนไดเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนอยาง
ไมเปนทางการ (Informal ASEAN Breakfast) ซึ่งการประชุมดังกลาวจัดขึ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งเปนการ
รวมตัวของรัฐมนตรีสาธารณสุขในประเทศอาเซียนที่จะแสดงถึงศักยภาพและความเปนปกแผนของอาเซียนใน
เวทีระดับโลก โดยที่ประชุมหารือเกี่ยวกับความคืบหนาการดําเนินการจัดตั้งศูนยสมาคมแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (อาเซียน) เพื่อผูสูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรมในประเทศไทย และการสนับสนุนใหประเทศสมาชิก
อาเซี ยนใช ประโยชน จากศู นย ความร วมมื อองค การอนามั ยโลกเพื่ อป องกั นและดู แลด านพิ ษวิ ทยา (WHO
Collaborating Centre for the Prevention and Control of Poisoning) ของศูนยพิษวิทยา คณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงความรวมมือในการขับเคลื่อนงานดานปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ รวมทั้ง ประเทศสมาชิกอาเซียนไดตกลงรวมกันในการจัดหายาที่หายากเพื่อรักษาโรค
ที่พบนอยแตอันตรายมาก (Orphan drugs) ของประเทศสมาชิกอาเซียน เชน ยาตานพิษสําหรับพิษไซยาไนด
พิษงู โดยใหประเทศไทยเปนแกนหลัก และการจัดตั้งองคกรโรคไมติดตอเรื้อรัง (ASEAN NCD Foundation)
ซึ่งเปนการแสดงถึงศักยภาพและความเปนปกแผนของอาเซียนในเวทีระดับโลก

2.2 การหารือทวิภาคี
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
หารือกับนายแพทยมาซาโยชิ ชินตานิ (H.E. Dr. Masayoshi Shintani) รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการประเทศญี่ปุน โดยฝายไทยยินดีที่จะรวมกับญี่ปุนจัดการประชุม
PMAC2020/UHC2020 ระหวางวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2563 ณ กรุงเทพฯ ภายใตหัวข อ
“เรงรัดความกาวหนาเพื่อนําไปสูหลักประกันสุขภาพถวนหนา” และญี่ปุนชื่นชมไทยในฐานะผูประสานงานรวม
ของกระบวนการเจรจารางปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงวาดวยหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งจะ
จัดในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2562
1. หารือกับนายแพทยซาอิด นามากิ (H.E. Dr. Saeed Namaki) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและ
แพทยศาสตรศึกษา สาธารณรัฐอิสลามอิหราน เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตบันทึกความเขาใจ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยศาสตรศึกษาแหง
สาธารณรั ฐ อิ ส ลามอิ ห ร า นว า ด ว ยความร ว มมื อ ด า นสาธารณสุ ขให เ สร็ จ โดยเร็ ว และฝ า ยไทยได เ ชิ ญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐอิสลามอิหรานเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ เพื่อศึกษา
ดูงานดานการสาธารณสุขไทย รวมทั้ง เขารวมการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจาฟามหิดลในป 2563
2. หารือกับนายแพทยโจเซ แองเจิล พอรทัล มิรันดา (H.E. Dr. José Angel Portal Miranda)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณรัฐคิวบา เกี่ยวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตบันทึกความเขาใจ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแหงสาธารณรัฐคิวบาวาดวยความ
ร ว มมือในสาขาสาธารณสุ ขและการวิ จั ย ทางการแพทย โดยเฉพาะความร ว มมื อดา นสาธารณสุ ขมูล ฐาน
เทคโนโลยีทางการแพทย ซึ่งทั้งสองฝายเห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะทํางาน (Working Group) เพื่อหารือใน
รายละเอียดตอไป สําหรับฝายไทยไดแตงตั้งนายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
นายแพทยพิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล กองการตางประเทศ เปนผูประสานงาน และฝายคิวบาแตงตั้ง Dr. Nestor
Marimon Torres, Director of International Cooperation เปนผูประสานงาน
นอกจากนี้ ในระหวางการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
ไดมีโอกาสพบปะกับนายกัน คัน หยอง (Mr. Gan Kim Yong) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร
โดยฝายไทยยินดีที่จะรวมมือกับฝายสิงคโปรเพื่อขับเคลื่อนในเรื่องโรคไมติดตอ และพบปะกับนางสิซิลี คาริยูกิ
(H.E. Mrs. Sicily Kariuki) เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดานสุขภาพสาธารณรัฐเคนยา (Cabinet Secretary of
Health) ซึ่งฝายเคยยาขอบคุณประเทศไทยที่ไดสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาใน
สาธารณรัฐเคนยา รวมถึงตัวแทนองคการอนามัยโลกไดกลาวชื่นชมและขอบคุณประเทศไทยสําหรับการเปน
ผูนําการขับเคลื่อนเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนาในระดับโลก

2.3 กิจกรรมคูขนาน (Side Event)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเขารวมกิจกรรมคูขนานเรื่อง “หลัก
ธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสําหรับหลักประกันสุขภาพถวนหนา” (Good Governance,
Multi-Sectoral Actions for Universal Health Coverage) โดยไดกลาวปาฐกถาภายใตหัวขอ “หลักธรรมภิบาล
ที่ดีของไทย” ดังนี้ :
กวา 45 ปที่ไทยไดขับเคลื่อนระบบสุขภาพถวนหนามา พบวาปจจัยแหงความสําเร็จที่สําคัญที่สุดตอ
การมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ยั่งยืน คือ “ความไวเนื้อเชื่อใจ” ระหวางภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ซึ่งเมื่อมีแลว ยอมสงผลตอการยอมรับของประชาชนตอระบบบริการและลดคาใชจายในการบริหาร

๕
จัด การต างๆ อีกทั้งความไว เนื้ อเชื่อใจนี้ยั งสงผลตอประสิทธิภาพและความเทาเทีย มในการใหบริการทาง
สุขภาพ ซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้แลว ยอมสงผลใหเกิดการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่เกินความจําเปน การฟองรอง
ที่เพิ่มสูงขึ้นและการใชประโยชนจากระบบบริการลดลง โดยความไวเนื้อเชื่อใจนี้จะประกอบไปดวยความ
นาเชื่อถือของเจาหนาที่สาธารณสุข ความไววางใจในการใหบริการที่มีคุณภาพ และเกิดความใกลชิดระหวาง
ประชาชนและบุคลากรดานสุขภาพ โดยลดการคิดถึงผลประโยชนสวนตน ตามคําสอนของสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุ ลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (พระบิดาแหงการแพทย แผนปจ จุบันของไทย) “ขอใหถือ
ประโยชนสวนตัวเปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง”
..........................................

กองการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

