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Association of Southeast Asian Nations 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

 
ASEAN  กบั การสาธารณสขุ 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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ASEAN – Association of Southeast Asian Nations 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

10 ประเทศ     4,435,670 กม2     598,498,000 คน  

กม.2 

ประชาคมอาเซียน 
ASEAN Community 
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บ้านแหลมแท่น, บางแสน 

บ้านแหลมแทน่, บางแสน 



14/10/56 

4 

The ASEAN Story 

ASEAN Declaration | Bangkok Declaration 
8 August 1967 

วงัสราญรมย์, กรุงเทพฯ 
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Bangkok Declaration 1967 
 DONE in Bangkok on the Eighth Day of August  

in the Year One Thousand Nine Hundred and Sixty-

Seven.   

1 

“To accelerate the economic growth, social 
progress and cultural development in the 

region through joint endeavours in the 
spirit of equality and partnership in order 

to strengthen the foundation for  

a prosperous and peaceful  

community of South-East Asian Nations.” 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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ปฏิญญากรุงเทพฯ | ปฏิญญาอาเซียน 2510 
วตัถุประสงคอ์าเซียน 

1 
 เพื่อเร่งรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ความก้าวหน้าทางสงัคม  
และพฒันาการทางวฒันธรรมในภมิูภาค  

โดยมีความพยายามร่วมกนั ด้วยจิตวิญญาณแห่ง  
การเป็นหุ้นสว่นที่เท่าเทียมเสมอภาคกนั  

เพื่อเสริมสร้างรากฐานแห่ง 
ประชาคมเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 ที่มีความัง่คัง่รุ่งเรืองและสนัติสขุ 

 

2 

To promote regional peace and stability 
through abiding respect for justice and the 

rule of law in the relationship among countries 
of the region and adherence to the principles 

of the United Nations Charter.  

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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2 
สง่เสริมสนัติภาพและเสถียรภาพในภมิูภาค  

โดยเคารพแน่วแน่ในความยตุธิรรม 

และหลกัแห่งเนติธรรม 

ในการด าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

ในภมิูภาค  

และยดึมัน่ในหลกัการแห่งกฎบตัรสหประชาชาติ 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  

3 

To promote active collaboration and 
mutual assistance on matters of common 
interest in the economic, social, cultural, 

technical, scientific and administrative 
fields.  

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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3 

 
สง่เสริมการประสานงาน และ 

ความร่วมมือกนัอย่างจริงจงั 

ในเร่ืองอนัเป็นผลประโยชน์ร่วมกนั 

ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  

เทคนิค วิทยาศาสตร์และการบริหาร 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  

4 

 

To provide assistance to each other in 
the form of training and research 

facilities in the educational, 
professional, technical and 

administrative spheres. 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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4 

 
จดัให้มีความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  

ในรูปของการอ านวยความสะดวก ทางการฝึกอบรมและวิจยั  

ด้านการศกึษา วิชาชีพ เทคนิค  

และ การบริหารจดัการ 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  

5 

 

To collaborate more effectively for the greater 
utilization of their agriculture and industries, 

the expansion of their trade, including the 
study of the problems of international 

commodity trade, the improvement of their 
transportation and communications facilities 
and the raising of the living standards of their 

peoples. 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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5 
 

ร่วมมือเพ่ือประโยชน์ในการเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ขยายการค้า 
ศกึษาปัญหาการค้าสินค้าโภคภณัฑ์ระหวา่งประเทศ  

การคมนาคมขนสง่ และ การสื่อสาร  
ยกระดบัมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ 

ของประชาชน 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  

6 

 

To promote South-East Asian studies 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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6 

 

สง่เสริมการศกึษาเก่ียวกบั 

เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  

7 

 

To maintain close and beneficial 
cooperation with existing international and 
regional organizations with similar aims and 
purposes, and explore all avenues for even 

closer cooperation among themselves.   

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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7 

 

ด ารงไว้ซึง่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
และเป็นประโยชน์กบัองค์การระหวา่งประเทศ 

และองค์การระดบัภมูิภาค 
ท่ีมีวตัถปุระสงค์คล้ายคลงึกนั  

และ แสวงหาความร่วมมือระหวา่งกนัเอง 
ให้ใกล้ชิดย่ิงขึน้ 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  

1 

“To accelerate the economic growth, social 
progress and cultural development in the 

region through joint endeavours in the 
spirit of equality and partnership in order 

to strengthen the foundation for  

a prosperous and peaceful  

community of South-East Asian Nations.” 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  
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“A Prosperous and Peaceful  

Community of South-East Asian Nations” 

 
ประชาคมอาเซียน 

อนัมัง่คัง่และสนัติ 
เกิดปี 1967 

Bangkok Declaration 1967 
The aims and purposes of the Association shall be:  

The ASEAN Way [2008] 
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ASEAN COMMUNITY 
ประชาคมอาเซียน 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

VS 

 

<2007-2009> 
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ASEAN Community 
ประชาคมอาเซียน 

 
ASEAN Political-Security Community 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
 

 

ASEAN Economic Community 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 

ASEAN Socio-Cultural Community 

ประชาคมสงัคมและวฒันนรรรมอาเซียน 
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The ASEAN Leaders adopted the 

Declaration of ASEAN Concord II 

(Bali Concord II) in Bali, Indonesia on 

7 October 2003 to establish an 

ASEAN Community by 2020. The 

ASEAN Community shall be 

established comprising three pillars, 

namely political and security 

community, economic community, 

and socio-cultural community that are 

closely intertwined and mutually 

reinforcing for the purpose of 

ensuring durable peace, stability, and 

shared prosperity in the region. 

2003  
ให้ประชาคม
อาเซียนบรรลุ

เป้าประสงค์ ในปี 
2020 

 

ASEAN Community 

ประชาคมอาเซียน 
 

 
 

7 ตลุาคม 2003, Bali, ASEAN ตกลงจะสร้างประชาคมอาเซียน
ให้บรรลเุป้าหมายภายในปี 2020  

บน 3 เสาหลกั: 
 

1. ASEAN Political-Security Community (APSC) 

2. ASEAN Economic Community (AEC) 

3. ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) 
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At the 12th ASEAN Summit on 13th 

January 2007 in Cebu, the 

Philippines the Leaders, affirming 

their strong commitment to 

accelerate the establishment of the 

ASEAN Community by 2015, signed 

the Cebu Declaration on the 

Acceleration of an ASEAN 

Community by 2015. 

 13 มกราคม 2007, Cebu, เลื่อนปีเป้าหมายประชาคม

อาเซียน จาก 2020 เป็น 2015 

 

ASEAN Community 

ประชาคมอาเซียน 
 

 
 

    13 January 2007 

• ASEAN Economic Community Blueprint 

 

    1 March 2009 

• Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap  

    for the ASEAN Community (2009-2015) 

• ASEAN Political-Security Blueprint  

• ASEAN Socio-Cultural Blueprint  
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ประชาคมอาเซียน 
ASEAN COMMUNITY 
31 December 2015 

 

A Community of Caring and Sharing Societies 

ประชาคมที่หว่งใยและเอือ้อาทรตอ่กนั 
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ONE VISION 

วสัิยทศันเ์ป็นหน่ึงเดยีวกนั 

ONE  IDENTITY 

อตัลกัษณเ์ป็นหน่ึงเดยีวกนั 

ONE COMMUNITY 

ประชาคมเป็นหน่ึงเดยีวกนั 

 

 

Brunei Darussalam 

Kingdom of Cambodia 

Republic of Indonesia 

Lao People’s Democratic Republic 

Malaysia 

Republic of the Union of  Myanmar 

Republic of the Philippines 

Republic of Singapore 

Kingdom of Thailand 

Socialist Republic of Vietnam 

 

ASEAN Member States  

 รัฐสมาชิกอาเซียน 
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Dialogue Partner / ประเทศคูเ่จรจา 
Sectorial Dialogue Partner / หุ้นสว่นเจรจาเฉพาะสาขา 

Development Partner / หุ้นสว่นเพ่ือการพฒันา 

Special Observer / ผู้สงัเกตกุารณ์พิเศษ 

Guest / ผู้ รับเชิญ 

ASEAN +  

 

ASEAN+3  

+China+Japan+S.Korea 

ASEAN+6  

+China+Japan+S.Korea 

+Australia+New Zealand+India 

ASEAN+8  

+China+Japan+S.Korea 

+Australia+New Zealand+India 

+Russia+USA 

ASEAN + ประเทศคูเ่จรจา / Dialogue Partners 
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สนัติภาพ ความมัน่คง 
พฒันาการเมืองตามหลกัประชาธิปไตย หลกักฎหมาย  

การปกครองท่ีดี สิทธิมนษุยชน สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค 

บรูณาการสร้างประชาคม เคารพความแตกตา่งหลากหลาย 

อดทนตอ่กนั ความเข้าใจอนัดีตอ่กนั 

มองการณ์ไกล สร้างพนัธมิตรนอกภมิูภาค  

อาเซียนเป็นแกนหลกั 

ASEAN Political-Security Community 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

 

 

การเมือง การทหาร 
เศรษฐกิจ  

สงัคม  

วฒันธรรม  

สิ่งแวดล้อม  

อาหาร  

พลงังาน  

ฯลฯ 

ASEAN Political-Security Community 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
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ความมัน่คงทางการเมือง การทหาร 
 

Declaration on Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) 

ปฏิญญาวา่ด้วยเขตสนัตภิาพ เสรีภาพ และความเป็นกลาง 
 

Treaty of Amity and Co-operation in Southeast Asia (TAC) 

สนธิสญัญาพนัไมตรีและความร่วมมือแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) 

สนธิสญัญาวา่ด้วยเขตปลอดอาวธุนิวเคลียร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ASEAN Political-Security Community 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

 

 

คณุลกัษณะ 
 

1. ประชาคมท่ีอาศยักฏหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิฯลฯ 

2. สามคัค ีสนัติ มัน่คง ยืดหยุ่น รับผิดชอบร่วมกนั 

3. มีพลวตัร มองสูโ่ลกกว้าง บรูณาการ พึง่พากนัและกนั 

ASEAN Political-Security Community 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 
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ASEAN Centrality 

อาเซียนเป็นแกนกลาง 

ASEAN Political-Security Community 

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน 

 

 

 

บรูณาการทางเศรษฐกิจในภมิูภาค มองออกสูโ่ลกกว้าง 
เศรษฐกิจการตลาดแบบเสรี ระบบกฎเกณฑ์การค้า พนัธสญัญา 

ตลาดเดียวกนั และ ฐานการผลิตเดียวกนั  

ลดช่องวา่งในการพฒันาระหวา่งประเทศท่ีตา่งกนัมาก  

(Cambodia, Lao, Myanmar, Vietnam - CLMV)  

 

 

 

 

ASEAN Economic Community 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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คณุลกัษณะ 

 

1. ตลาดเดียว ฐานการผลิตเดียว 
   Single Market and Production Base 

2. มีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงู 
    Competitive Economic Region 

3.  พฒันาเศรษฐกิจอยา่งเทา่เทียมเสมอภาคกนั 

    Equitable Economic Development 

4. บรูณาการสูเ่ศรษฐกิจโลก  

    Integration into the Global Economy 

 

 

 

 

 

 

ASEAN Economic Community 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

การเคลื่อนย้ายสินค้าอยา่งเสรี / Free Flow of Goods 

การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี / Free Flow of Services 

การเคลื่อนย้านการลงทนุอย่างเสรี / Free Flow of Investment 

การเคลื่อนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึน้ / Freer Flow of Capital 

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี / Free Flow of Skilled Labour 

บรูณาการภาคเศรษฐกิจส าคญัก่อนอ่ืน / Priority Integration Sectors 

อาหาร การเกษตร และป่าไม้ / Food Agriculture and Forestry 

 

 

 

 

 

ตลาดเดียว ฐานการผลติเดียว /Single Market and Production Base 
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ความตกลงถึงปี 2012 

1. แพทย์ / Medical Practitioners 

2. ทนัตแพทย์ / Dental Practitioners 

3. พยาบาล / Nursing Services 

4. บญัชี / Accountancy 

5. วิศวกรรม / Engineering Services 

6. สถาปัตยกรรม / Architectural Services 

7. ช่างส ารวจ / Surveying Qualifications 

8. การท่องเท่ียว / Tourism 

 

การรับรองมาตรฐานร่วม / Mutual Recognition Arrangements - MRAs 

 

1. ภาคการเกษตร / agro-based 

2. การขนสง่ทางอากาศ / air transport 

3. อตุสาหกรรมยานยนต์ / automative 

4. อีเลคทรอนิกส์ / electronics 

5. เทตโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / e-ASEAN / ICT 

6. การประมง / fisheries 

7. การดแูลสขุภาพ / healthcare 

8. การขนสง่.กระจายสินค้า / logistics 

9. อตุสาหกรรมยางธรรมชาติ / rubber-based 

10. เสือ้ผ้า.สิ่งทอ / textile and apparel 

11. การท่องเท่ียว / tourism 

12. อตุสาหกรรมไม้ / wood-based 

 

ภาคเศรษฐกิจบรูณาการก่อน / Priority Integration Sectors 
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เป้าประสงค์ : ประชาชนเป็นหวัใจ การรับผิดชอบตอ่สงัคม สามคัคีภาพ

ระหวา่งประเทศและระหวา่งประชาชน สร้างอตัลกัษณ์ร่วม สร้างสงัคม
ท่ีเอือ้อาทรและแบง่ปันกนั ค านงึถึงความเป็นภมิูภาคเดียวกนัอยา่ง

ผสานกลมกลืน เป็นเพ่ือนบ้านท่ีดีตอ่กนั สร้างคณุภาพชีวิตความ

เป็นอยูแ่ละสวสัดิการสงัคมให้ดีขึน้ ค านงึถึงสิ่งแวดล้อม การ

พฒันาอย่างยัง่ยืน เคารพเชิดชคูวามแตกตา่งทางสงัคมและวฒันธรรม 

สง่เสริมสิทธิเสรีภาพ คุ้มครองสิทธิมนษุยชน สง่เสริมความยตุิธรรมใน
สงัคม 

 

ASEAN Socio-Cultural Community 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 

คณุลกัษณะ 

1.การพฒันามนษุย์ / Human Development 

2.สวสัดกิารและการคุ้มครองสงัคม / Social Welfare and Protection 

3. ความเป็นธรรมและสทิธิทางสงัคม / Social Justice and Rights 

4. ประกนัความยัง่ยืนของสิง่แวดล้อม / Ensuring Environmental Sustainability 

5. สร้างอตัลกัษณ์อาเซียน / Building the ASEAN Identity 

6. ลดช่องวา่งจากการพฒันา / Narrowing the Development Gap 

 

 

ASEAN Socio-Cultural Community 

ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน 
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1 

การศกึษามาก่อน 

Advancing and Prioritising Education 
 

 

 

 

การพฒันามนษุย์  

Human Development 

 

2 

ลงทนุพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

Investing in Human Resource Development  

 
 

 

 

การพฒันามนษุย์ / Human Development 
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3 

สง่เสิมการมีงานท าที่ดพีอควร 
Promotion of Decent Work 

 
 

 

การพฒันามนษุย์ / Human Development 

 

4 

สง่เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Promotion Information and 

Communication Technology 

 
 

 

การพฒันามนษุย์ / Human Development 
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5 

สร้างโอกาสให้เข้าถงึวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประยกุต์  

Facilitating Access to Applied Science 

and Technology 

 

 
 

 

การพฒันามนษุย์ / Human Development 

 

6 

เสริมความเข้มแข็งทกัษะธุรกิจในหมู่ 
สตรี เยาวชน ผู้สงูอาย ุและผู้ทพุลภาพ 

 

Strengthening Entrepreneurship Skills for  

Women, Youth, Elderly and Persons with 

Disabilities 

 
 

 

 

การพฒันามนษุย์ / Human Development 
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7 
 

สร้างขีดความสามารถของข้าราชการ 
Building Civil Service Capability 

 

 

 

การพฒันามนษุย์ / Human Development 

 

1 

ก าจดัความยากจน  

Poverty Alleviation 

 

 

สวสัดิการและการคุ้มครองสงัคม 

Social Welfare and Protection 
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2 

คุ้มครองสงัคมให้ปลอดจากภยัอนัเป็นผลกระทบ 

จากการบรูณาการสงัคมและโลกาภิวตัน์ 

 

Social Safety Net and Protection from the 

Negative Impacts of Integration and 

Globalization 

 

 

สวสัดิการและการคุ้มครองสงัคม 

Social Welfare and Protection 

 

3 

สร้างเสริมความมัน่คงและปลอดภยัเร่ืองอาหาร 
Enhancing Food Security and Safety 

 

 

สวสัดิการและการคุ้มครองสงัคม 

Social Welfare and Protection 
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4 

 

การเข้าถงึการรักษาสขุภาพ 

และสง่เสริมสขุภาวะวิถีแหง่ชีวิต 

Access to Healthcare and Promotion 

of Healthy Lifestyle 

 
 

 

สวสัดิการและการคุ้มครองสงัคม 

Social Welfare and Protection 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

Strategic objectives:  

Ensure access to adequate and affordable 

healthcare, medical services and medicine, 

and promote healthy lifestyles for the peoples 

of ASEAN.  

บริการสาธารณสขุ การแพทย์ ยา ทัว่ถงึพอเพียง  
สง่เสริมสขุภาวะวิถี ส าหรับพลเมืองอาเซยีน 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 

 

 

 

i. 

Promote investment in primary health care 

infrastructure, in a rational manner and  

likewise ensure adequate financing and social 

protection for the poor and marginalised populations 

for better access to services and achievement of 

health-related Millennium Development Goals 

(MDGs);  

สง่เสริมการลงทนุ เพื่อการดแูลสขุภาพ 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

ii. 

Promote and undertake information and 

educational drive and public health policies’ 

advocacy activities to encourage healthy lifestyle 

and behaviour change intervention including 

diet, physical activities and mental health, that 

are accessible, affordable, and sustainable;  

สง่เสริมข่าวสาร และ การศกึษา 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

 

iii. 

Employ strategies to strengthen 

integrated risk management, promotion 

of healthy lifestyle and behavioural 

change;  

 

ยทุธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง 
ด้านการบริหารความเส่ียง สขุภาวะวิถี  

การเปลี่ยนพฤติกรรม 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

iv. 
Develop and adopt a framework for 

unhealthy food and beverages including 

alcohol similar to the Framework Convention 

on Tobacco Control (FCTC);  

สร้างกรอบอนสุญัญาวา่ด้วยอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ท่ีไมส่ง่เสริมสขุภาวะ รวมถงึเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  

และยาสบู 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

v. 

Enhance awareness on the impact of 

regional/global trade policies and economic 

integration on health and develop possible 

strategies to mitigate their negative impacts 

through regional workshops and seminars, 

advocacy, sharing of studies and technical 

documents;  

ตระหนกัพร้อมเร่ือง 
ผลกระทบจากนโยบายการค้าโลกและภมูิภาค 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

vi. 

Develop strategies for ASEAN to 

strengthen capacity and 

competitiveness in health related 

products and services, including in the 

pharmaceutical sector;  

 

ยทุธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั 

เก่ียวกบัสินค้าและบริการด้านสขุภาพและเภสชั
กรรม 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

vii. 

Facilitate research and cross-country exchange of 

experience in promoting the integration of safe, 

effective and quality Traditional Medicine, 

Complementary and Alternative Medicine 

(TM/CAM) into the national healthcare system, 

and across other sectors;  

งานวิจยั แลกเปลี่ยนความรู้ เร่ืองการแพทย์แผนดัง้เดิมและ
การแพทย์ทางเลอืก 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

viii. 

Promote the application of biotechnology, 

food technology, and nanotechnology to 

assist in the sustainable use of biological 

resources, and design, production and 

delivery of drugs and other products;  

เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร นาโนเทคโนโลยี ใช้
ทรัพยากรยัง่ยืน ผลิต ออกแบบ  

และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 ix. 

Promote e-health in facilitating timely 

sharing of appropriate, accurate and 

complete information for the benefit of 

public health;  

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสาธารณสขุ 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

x. 

Promote collaboration in Research and 

Development on health promotion, health 

lifestyles and risk factors of non-

communicable diseases in ASEAN Member 

States;  

วิจยัและพฒันา เร่ืองการสง่เสริมสขุภาพ  

สขุภาวะวิถี ความเสี่ยง โรคไมต่ิดตอ่ 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xi. 

Promote the sharing of best practices in 

improved access to health products 

including medicines for people in 

ASEAN;  

แลกเปล่ียนประสบการณ์การปฏิบตัิท่ีดีใน
กระบวนการปรับปรุงการเข้าถงึ 
ผลิตภณัฑ์สขุภาพและยา 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 
xii. 

Provide adequate incentives and better working 

conditions to ensure the retention of  

health workers within the region and develop, in 

close collaboration with WHO including relevant 

sectors, a fair code of practice on the international 

recruitment of health workers to resolve the critical 

shortage of health workers around the world;  

เง่ือนไขการท างานท่ีดีกวา่ ร่วมงานกบั WHO 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 xiii. 

Encourage exchange of experts in the field 

of public health, medicine, physical and 

health education, to promote sharing of 

knowledge and experience;  

แบง่ปันแลกเปลียนผู้ เช่ียวชาญ และ ความรู้  

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xiv. 

Encourage public-private partnership, 

community empowerment and gender 

sensitive policies in improving community 

health standard;  

หุ้นสว่นภาครัฐและเอกชน สร้างพลงัชมุชน 

นโยบายมาตรฐานสภุาพชมุชน และเร่ืองละเอียดออ่น
ด้านความแตกตา่งทางเพศ 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xv. 

 

Promote capacity building programmes such as 

improving pharmaceutical management 

capability; facilitating training courses and 

exchange of experience in researches on stability, 

bio-availability, bioequivalence, clinical studies, 

validation of manufacturing process, validation of 

analytical methods; 

โครงการพฒันาขีดความสามารถ  

ด้านกานจดัการเภสชักรรม การฝึกอบรม กระบวนการผลติ 

แหลง่ชีวภณัฑ์ กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบ 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xvi. 

Establish and maintain an  

ASEAN Nutrition Surveillance System;  

ระบบตรวจตราเฝ้าระวงั 
ด้านโภชนาการ 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xvii. 

Promote the sharing of best practises in 

improving the access to primary health care by  

people at risk/vulnerable groups, with special 

attention to diabetes mellitus, cardiovascular 

diseases, cancers and disabilities through 

regional workshops, seminars, and exchange 

visits among the ASEAN Member States; 

แบง่ปันแนวทางการปฏิบตัิท่ีดี 
เร่ืองบริการสาธารณสขุมลูฐาน ส าหรับกลุม่เสีย่ง ฯลฯ 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xviii. 

Empower consumers to become active 

participants in health care and to make 

informed choices to maximise the benefits and 

minimise the risks of use of Traditional 

Medicine/Complementary and Alternative 

Medicine (TM/CAM);  

สง่เสริมการมีสว่นร่วมของผู้บริโภค  

การแพทย์แผนดัง้เดิม การแพทย์ทางเลือก 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xix. 

Advocate policy makers to accelerate actions to 

increase accessibility to sexual and reproductive 

health information and friendly health services, 

and educate society especially parents and 

adolescent on reproductive  

and sexual health education;  

นโยบายข้อมลูขา่วสารด้านเจริญพนัธุ์ 
สขุภาวะเพศศกึษา  

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xx. 

Develop programmes and improve surveillance of 

certain non-communicable diseases, including 

diabetes mellitus, cardiovascular diseases and 

cancers which are becoming more prevalent in the 

community due to changing lifestyles;  

เฝ้าระวงัโรคไมต่ดิตอ่  

เบาหวาน โรคหวัใจ มะเร็ง 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 xxi. 

Strengthen existing health networking in 

ASEAN Member States in order to push 

forward an active implementation on health 

services access and promotion of healthy 

lifestyles, as well as continually exchange of 

knowledge, technology and innovation for 

sustainable cooperation and development;  

สร้างเครือข่าย 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xxii. 

Promote rational use of drug, 

especially on prescription of 

antibiotic;  

สง่เสริมการใช้ยาปฎิชีวนะอยา่งถกูต้อง 

Actions 
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การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 

xxiii. 

Exchange of information and experience 

on drug price control to access essential 

drug  

in all ASEAN Member States; and  

แลกเปล่ียนขา่วสารเร่ือง 
การควบคมุราคายา 

Actions 

การเข้าถึงการรักษาสขุภาพและสง่เสริมสขุภาวะวิถีแห่งชีวติ 

Access to Healthcare and Promotion of Healthy 

Lifestyle 

 
 

 
xxiv. 

Promote the exchange of experiences 

among ASEAN Member States  

on public health policy formulation  

and management.  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้าง 
และบริหารจดัการนโยบาย 

 

Actions 
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5 

 

พฒันาขีดความสามารถ 

ในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control 

Communicable Diseases 

 
 

สวสัดิการและการคุ้มครองสงัคม 

Social Welfare and Protection 

พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 

Strategic objective:  

To enhance regional preparedness and 

capacity through integrated  

approaches to prevention, surveillance  

and timely response to communicable  

and emerging infectious diseases.  

เตรียมความพร้อม เพิ่มขีดความสามารถ แบบ
บรูณาการการป้องกนั เฝ้าระวงั ทนัสถานการณ์ 

ในการรับมือโรคติดตอ่  

และโรคระบาดเกิดใหม ่
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พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 Actions: 

i.  

Consolidate, further strengthen and develop 

regional cooperative arrangements  

through multisectoral and integrated 

approaches in the prevention, control, 

preparedness for emerging infectious 

diseases in line with International Health 

Regulation 2005 and the Asia Pacific 

Strategy for Emerging Diseases (APSED);  

ความร่วมมือหลายฝ่าย 

พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 
ii. 

 

Establish/strengthen/maintain regional 

support system and network to narrow 

the gap among ASEAN Member States 

in addressing emerging infectious 

diseases and other communicable 

diseases;  

ระบบความร่วมมือสนบัสนนุระดบัภมูิภาค 

 

Actions 
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พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 

iii. 

Ensure that stockpile of antivirals and 

Personal Protective Equipment (PPE) is 

maintained at regional level for all 

member states and for rapid response 

and rapid containment of potential 

pandemic influenza;  

ระบบส ารองยาและปฏิบตัิการ 
ในภาวะฉกุเฉินเร่งดว่น 

Actions 

พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 iv. 

Reduce the impact of HIV transmission and the 

impact of HIV epidemic, consistent with the 

Millennium Development Goals (MDGs), the 

UNGASS declarations on HIV and AIDS, ASEAN 

Commitments on HIV and AIDS, and Third 

ASEAN Work Programme on HIV and AIDS;  

 

ลดผลกระทบจาก HIV/AIDS ตามแผน MDGs 

Actions 
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พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 v. 

Improve better access to affordable 

antiretroviral treatment and 

opportunistic disease treatment as well 

as diagnostic reagents;  

 โอกาสการเข้าถงึการรักษาโรคฯ 

ในราคาที่จ่ายได้ 

Actions 

พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 vi. 

Develop programme to improve 2nd 

generation HIV surveillance (risk factors 

and behaviour) and promote sharing of 

information and experience among 

ASEAN Member States;  

ปรับปรุงระบบเฝ้าระวงั HIV/AIDS 

Actions 
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พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 vii. 

Promote the sharing of best practises in 

improving the access to primary health care 

by people at risk/vulnerable groups, with 

special attention to HIV and AIDS, malaria, 

dengue fever, tuberculosis, and emerging 

infectious diseases through regional 

workshops, seminars, and exchange visits 

among the ASEAN Member States;  

แบง่ปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯลฯ 

Actions 

พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 

viii. 

Strengthen regional clinical expertise 

through professional organisations 

networks, regional research institution, 

exchange of expertise and information 

sharing;  

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพเข้มแข็ง 
แลกเปลี่ยนผู้ เช่ียวชาญ  

Actions 
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พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 

ix. 

Strengthen cooperation through sharing 

of information and experiences to 

prevent and control infectious diseases 

related to global warming, climate 

change, natural and man-made 

disasters;  

แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร 

Actions 

พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 
x. 

To tackle the issues of clean water, 

hygiene, sanitation and waste 

management that have implications on 

infectious diseases;  

น า้สะอาด  

ระบบการรักษาความสะอาด  

การจดัการขยะของเสีย 

Actions 
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พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 

xi. 

Strengthen cooperation among ASEAN 

Member States in contact tracing and 

health quarantine;  

ความร่วมมือติดตามการติดตอ่โรค  

และการกกักนับริเวณควบคมุโรค 

Actions 

พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 

xii. 

Strengthen and maintain surveillance 

system for infectious diseases including 

HIV and AIDS, malaria, dengue fever, 

and tuberculosis; 

ระบบเฝ้าระวงัโรคติดเชือ้, HIV/AIDS, มาลาเรีย, 

ไข้เลือดออก, วณัโรค 

Actions 
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พฒันาขีดความสามารถในการควบคมุโรคติดตอ่ 

Improving Capability to Control Communicable Diseases 

 
 

xiii. 

Promote the collaboration in Research 

and Development on health products 

especially on new medicines for 

communicable diseases including 

neglected diseases commonly found in 

ASEAN Member States.  

ร่วมมือด้านงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ยาใหม่
ส าหรับโรคติดตอ่และโรคที่ละเลย 

Actions 

 

6 

 

ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพตดิ 

Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

สวสัดิการและการคุ้มครองสงัคม 

Social Welfare and Protection 
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ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

trategic objectives:  

Reduce significantly, the overall prevalence 

of illicit drug abuse in the general population, 

in particular students, youth and those in 

high-risk and vulnerable groups through 

preventive measures and by increasing 

access to treatment, rehabilitation and 

aftercare services to ensure full re-

integration into society as well as through 

enhanced partnership between the public 

and private sectors and civil society 

organizations.  

ลด ละ เลิก ฟืน้ฟ ูความร่วมมือทกุระดบั 

ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

Actions:  

 

i. 

Develop and widely implement family, 

school, workplace and community-

based drug prevention and drug abuse 

control programmes;  

โครงการระดบัครอบครัว ที่ท างาน  

โรงเรียน ชมุชน  
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ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

ii. 

Promoting civic awareness and social 

response by proactively advocating 

advocacy against the damage  

and dangers of drugs;  

สง่เสริมการตระหนกัรู้  
การร่วมมือจากชมุชน 

Actions 

ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

iii. 

Reducing illicit consumption of drugs by 

building consensus and sharing of best  

practices in drug demand reduction 

programmes;  

ลดโดยจิตส านกึ แบง่ปันแนวทาวปฏิบตัิที่ดี 

Actions 
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ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

iv. 

Sharing of drug research data among 

ASEAN Member States;  

 

แบง่ปันข้อมลู งานวิจยั 

Actions 

ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 v. 

Develop technical assistance that would 

help concerned countries identify 

alternative crops as substitute to illicit 

drug crops and institute sustainable 

policy reforms;  

ร่วมมือช่วยเหลือเร่ืองการปลกูพืชทดแทนพืช
เสพย์ติด และนโยบายฟืน้ฟผูู้ ป่วยแบบยัง่ยืน 

 

Actions 
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ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

vi. 

Promote wider access to markets for 

alternative development (AD) products 

within the region consistent with 

national and international obligations 

and treaties applicable multilateral 

trade rules;  

เข้าถงึตลาดส าหรับสินค้า 
จากการพฒันาทางเลือก 

ตามข้อตกลงและความผู้กพนั 

Actions 

ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

vii. 

Facilitate the establishment and 

maintenance of treatment and 

rehabilitation centre in any ASEAN 

Member States;  

อ านวยการสร้างและบ ารุงรักษาศนูย์ฟืน้ฟู
ผู้ ป่วยจากการเสพย์ติด 

Actions 
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ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 

viii. 

Exchange of experience, expertise and 

best practice and lessons learned on 

the prevention and treatment of and 

aftercare drug users/addicts among 

both public and community-based 

organisations and NGOs; and  

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผู้ช านาญการ 

Actions 

ท าให้อาเซียนปลอดยาเสพติด 

 Ensuring a Drug-Free ASEAN 

 
 
ix. 

Strengthen capacities of drug demand 

reduction workers and drug control 

officers; and develop pool of experts 

and trainers in the fields of drug 

demand reduction and drug control 

programme.  

เสริมสร้างขีดความสามารถบคุคลากร 
 

Actions 
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www.asean.org 

www.aseanconsumer.o

rg 

www.mfa.go.th 

www.thailandaec.com 
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      สมเกียรติ อ่อนวิมล 

      Somkiat Onwimon 

      080-207-6663 

 E-mail: somkiat@thaivision.com 
www.facebook.com/Somkiat.Onwimon.Public 

ท่ีน่ีThai PBS (วนัพธุ 21:15-22:00)  

Daily News Online (วนัพธุ) 

คูส่ร้าง-คูส่ม (รายสปัดาห์) 

Esquire Magazine (รายเดือน) 

กลุสตรี (รายเดือน)   

FM 96.5 อสมท.(องัคาร 06:45) 

 


