
   

จากการรวมตวักนัของ 10 ประเทศ (Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Brunei 
Darussalam, Viet Nam, Lao PDR, Myanmar, Cambodia) ปี 2555 มีประชากรประมาณ 600 ลา้นคน   ถา้ 

 อาเซียน บวก จีน ( ถา้   ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้จีน  ออสเตรเลี นิวซีแลนด ์อินเดีย) จะมีASEAN+3  คือ ASEAN+6  คือ

ประชากรประมาณ 2,000 ลา้นคน= 1 /3 ของประชากรโลก     

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(  = Association of Southeast Asian Nations)  ASEAN

หรือ ประชาคมอาเซียน (  =ASEAN Community)ในเดือน ธนัวาคม ปี2558 ซ่ึงแนวคิดในการก่อตั้งโดยมี AC

“ปฏิญญากรุงเทพฯ” Bangkok Declaration ( 8 สิงหาคม 2510) ซ่ึงมีกฎบตัรอาเซียน ASEAN Charter (16 ธค.
2551) วา่ดว้ย  

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินการตามเป้าหมายต่างๆ  การรวมตวัไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
  2. สร้างกลไกท่ีจะส่งเสริมประเทศในอาเซียน ปฏิบติัตามความตกลงต่าง ๆ ของอาเซียน   
   3. ทาํใหอ้าเซียนเป็นองคก์รท่ีใกลชิ้ดและก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อประชาชนมากข้ึน  อาทิ การเป็นสงัคม
ท่ีผูค้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวสัดิการท่ีเป็นธรรม มีการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน  และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  
 แผนการดาํเนินงานจะมีการเช่ือมโยงดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคม กฎระเบียบต่าง ๆ และการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งประชาชน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประชาคมอาเซียน  ส่งเสริมให้
ประชาชนอาเซียนสามารถไปมาหาสู่กนัไดง่้ายข้ึน และสร้างความเช่ือมโยงกบัภูมิภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งเอเชีย
ตะวนัออก 

โอกาสการพฒันาของไทย คือ  
1. การเปิดเสรีการคา้ การบริการ การลงทุน(Larger markets, higher economic growth ) 
2.  การเคล่ือนยา้ย แรงงานมีฝีมือ นกัวิชาชีพเฉพาะทาง  (More work opportunities) 
3.  เครือข่ายเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีดีข้ึน (Better IT network) 
4.  เพ่ิมโอกาสความร่วมมือการพฒันา(More exchange and collaborations ) 
5. อ่ืน ๆ (Others) เช่น อาชีพท่ีเปิดเสรี (ผา่นการเจรจาแลว้) ขณะน้ีมี 8  สาขา ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์

พยาบาล บญัชี  วิศวกร สถาปนิก นกัสาํรวจ และการท่องเท่ียวซ่ึงตอ้งผา่นการทดสอบวิชาชีพจาก
ประเทศนั้น ๆ ดว้ย   
ปี 2558 เป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเท่านั้น โดยผูน้าํของแต่ละประเทศจะ

ประกาศใหทุ้กหน่วยงานเร่งดาํเนินการแผนต่าง ๆ ใหส้าํเร็จ 

ผลกระทบทางสุขภาพจากการเปิดเสรีอาเซียน  ปี 2558  



ผลกระทบกบัการเปิดเสรีอาเซียน  

ด้านการเมืองและความมั่นคง ซ่ึงตอ้งอาศยัร่วมมือท่ีใกลชิ้ดกบัประเทศอ่ืนทั้งในและนอกภูมิภาค  สร้างความ
เป็นปึกแผน่และช่วยสร้างอาํนาจการต่อรองในเวทีต่าง ๆ มากข้ึน ไทยตอ้งมีพฒันาค่านิยมและบรรทดัฐาน
รวมกนัมากข้ึนมีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแขง็แกร่ง มีการสร้างกฎเกณฑแ์ละค่านิยมร่วมกนั ซ่ึง
จะช่วยสร้างความเขา้ใจและความไวเ้น้ือเช่ือใจ ขจดัความขดัแยง้ทางการเมือง ใช ้สนัติวิธี ระหวา่งกนั และลด
ปัญหาความมัน่คงรูปแบบเดิม รวมทั้งสงเสริมสนัติภาพ เสถียรภาพ และความมัน่คงในภูมิภาค ช่วยส่งเสริมการ
ดาํเนินการในกรอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กรอบทวิภาคี เพ่ือแกไ้ขปัญหาและความทา้ทายต่างๆ อาทิ ความมัน่คง
รูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรมขา้มชาติการบริหารจดัการภยัพิบติั ความมัน่คงทางทะเล และการเคล่ือนตวัของ
ประชาชนและสินคา้อยา่งเสรีมากข้ึน พรมแดน การคา้มนุษย ์การคา้อาวธุยาเสพติด และการลกัลอบเขา้เมืองผิด
กฎหมาย ซ่ึงประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีมาตรการป้องกนัท่ีม่ีประสิทธิภาพ  

ด้านเศรษฐกจิอาเซียน เกิดการขยายตวัในดา้นการคา้และการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน หากไทย
สามารถพฒันาความพร้อมความสามารถในการแข่งขนักบัหลายๆประเทศกเ็ป็นโอกาสทอง สาํหรับประเทศ
เพ่ือนบา้นของไทยท่ีมีพรมแดนติดกนั มีวฒันธรรมท่ีคลายคลึง มีสินคา้และบริการ ท่ีคลา้ยคลึงกนัหรือสามารถ
เสริมซ่ึงกนัและกนัได ้สามารถนาํจุดแขง็ของแต่ละประเทศมาเสริมกบัจุดแขง็ของประเทศไทยเพ่ือสร้าง
ประโยชนสู์งสุดในการผลิต ส่งออกและบริการ มีการเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงจะเกิดไดก้ต็อ้งมี
ความร่วมม่ือมีอาํนาจในการต่อรองและขบัเคล่ือนเศรษฐกิจการคา้ การใชท้รัพยากรร่วมกนัและการเป็น
พนัธมิตรในการดาํเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ จากการขจดัอุปสรรคในดา้นการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ
สมาชิก ภาษีหรอมาตรการทางการคา้อ่ืน ๆ ทาํใหเ้กิดตลาดขนาดใหญ่ทั้งในและนอกภูมิภาค  และอาเซียนกจ็ะมี
ความเท่าเทียมและเสมอภาคมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาการโยกยา้ยถ่ินฐานของคนในประเทศท่ีพฒันานอ้ยกวา่  

 
ด้านสังคมและวฒันธรรม การดาํเนินการใดๆ ของภาครัฐ จะตอ้งเนน้ใหป้ระชาชนเป็นศูนยก์ลางมากข้ึน เพ่ือให้
สอดคลอ้ง ส่งเสริมใหป้ระชาชนในอาเซียนรู้จกักนัมากข้ึน โดยมีความเอ้ืออาทรและแบ่งปันกนั สร้างความ
เขา้ใจท่ีดีระหวา่งกนั และสร้างความรู้สู่การเป็นประชาคมร่วมกนั  จาํเป็นตอ้งส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีความ
เช่ียวชาญภาษาองักฤษและภาษาของประเทศอาเซียนอ่ืนมากยิง่ข้ึน  

ด้านสาธารณสุข ปัญหาอาจเกิดจากการเคล่ือนยา้ยแรงงาน และนกัท่องเท่ียวโดยเสรี  ปัญหาสุขภาพท่ี

อาจจะพบจากการเคล่ือนยา้ยถ่ินท่ีอยูข่องผูใ้ชแ้รงงาน  และปัญหาการเกิดโรคระบาดจากผูใ้ชแ้รงงาน นกัท่อง

เท่ียง   การด่ืมสุรา สูบบุหร่ี การไดรั้บสารเคมี การเกิดอุบติัเหตุ การบริการสุขภาพท่ี Overload กบัทีมสุขภาพ ท่ี

อยูอ่าศยั ขยะ มลภาวะต่าง ๆท่ีตามมา   อาจจะมี บอททลิูซ่ึม  ซาร์ส ไขห้วดันก  โรคติดต่ออุบติัใหม่ เกิดข้ึน เช่น  

ชิคุนกนุยา  ไขห้วดัใหญ่ 2009 , 2011 ไขก้าฬหลงัแอ่น  (อีโบลา) มือ เทา้ ปากโรคติดต่อระหวา่งสตัวแ์ละคน

อุบติัใหม่ โรคอุบติัซํ้ า  กาฬโรค  พยาธิใบไมเ้ลือด เป็นตน้   ดงันั้น การควบคุมโรคติดต่อการเสริมสร้างความ

ร่วมมือโดยการแบ่งปันขอ้มูลแลประสบการณ์เพ่ือป้องกนัและควบคุมโรค การเปล่ียนแปลงทางภมิูอากาศ และ



ภยัพิบติัท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือจากมนุษย ์ ไทยอาจตอ้งพฒันาบุคลากร และปรับเปล่ียนโครงสร้างการ

ทาํงานของบุคลากร ทีมสุขภาพ ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น การ

สรรหาและขยายอตัราขา้ราชการิพนกังาน ท่ีมีความรู้ความสามารถดา้นภาษา วฒันธรรม ความเช่ือ หรือมีความ

เช่ียวชาญเก่ียวกบัอาเซียนประจาํหน่วยงานต่างๆ มากข้ึน ดา้นสุขภาพ  

 เรียบเรียงโดยโกสุม  เศรษฐาวงศ ์

ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสวสัดิการสุขภาพ 

             ฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

                        

                                                
 


