สรุปผลการประชุม
ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มประเทศสนับสนุนนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก
(High-level Foreign Policy and Global Health (FPGH) Retreat)
และ การดูงานเรื่องการจัดการบริการสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าว
ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรสาคร
.....................................................
การประชุ มผู้ บริ หารระดับสู งของกลุ่ มประเทศสนั บสนุ นนโยบายต่ างประเทศและสุ ขภาพโลก (High-level
Foreign Policy and Global Health (FPGH) Retreat จัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุ ข
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑)ทบทวนการดาเนินงานของกลุ่ม FPGH รวมทั้งประเมินความสาเร็จและความท้าทายของกลุ่ม
ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา และ (๒) อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพโลกที่สาคัญและกาหนด
ทิศทางและกิจกรรมที่กลุ่มต้องการผลักดันในอนาคต การประชุมนี้มีนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
เป็นประธานการประชุมฯและนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯร่วม
และมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๗ ประเทศได้แก่ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส บราซิล อินโดนีเซีย เซเนกัล
แอฟริกาใต้ และไทย จานวน ๓๐ คน สรุปผลการประชุมที่สาคัญได้ดังนี้
๑. การดาเนินงานของกลุ่ม FPGH ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา
กรอบ FPGH เป็นความร่วมมือของประเทศที่ให้ความสาคัญต่อการทูตเพื่อสาธารณสุข ๗ ประเทศ ได้แก่ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส
บราซิล อินโดนีเซีย เซเนกัล แอฟริกาใต้ และไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยที่ ๖๑ และมีแถลงการณ์ Ministerial Declaration and Agenda for Action ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ในการแก้ปัญหา
สุ ข ภาพโลก ๑๐ ประเด็ น (Preparedness, Control of emerging infectious diseases, HRH, Conflict, Natural
disasters and other crises, Response to HIV/AIDS, Health and environment, Health and development,
trade policies and measures to implement and monitor agreements, and governance for global health
security) กิ จ กรรมหลั กที่ ส าคั ญ ของกลุ่ มคื อ (๑) การเสนอร่ างข้ อมติ Global Health and Foreign Policy ในการ
ประชุ ม UNGA ทุ กปี โดยมี จุ ดเน้ นที่ แตกต่ างกันในแต่ ละปี (๒) การประชุ มระหว่างการรับประทานอาหารเช้ าของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (๓) การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ผลงานเด่นที่ผ่านมาได้แก่ การผลักดันข้อมติการส่งเสริมการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ข้อมติ Health Employment and Economic Growth มีส่วนร่วมในการผลักดัน
ให้ AMR เป็นประเด็นในการจัดประชุมระดั บ High level ขององค์การสหประชาชาติสมัยที่ ๗๑ และจะผลักดันให้การ
ต่อสู้ วัณโรคเป็ นประเด็นในการจัดประชุมระดับ High level ขององค์การสหประชาชาติสมัยที่ ๗๓ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๘)
แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมฯ มีความเห็นพ้องกันว่าผลการดาเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ แต่ความร่วมมือของ
กลุ่มและกิจกรรมของกลุ่มยังมีข้อจากัด และต้องการการพัฒนาให้ความร่วมมือมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
๒) ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพโลกในปัจจุบันและอนาคต
ที่ประชุมฯเห็นพ้องต้องกันว่าประเด็นภายใต้ Oslo Ministerial Declaration and Agenda for Action บางประเด็นยังคง
เป็ น ประเด็ น ท้ าทายในปั จ จุ บั น (เช่ น Preparedness, Control of emerging infectious diseases, HRH, Conflict,
Natural disasters and other crises) และเห็นว่าในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ กลุ่ม FPGH ควรผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงาน
ในประเด็น (๑)การเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า (๒) การส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารก (๓) การป้องกันและควบคุม

๒
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) (๔) การแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) (๕) การเข้าถึงยาและวัคซีน (๖) การส่งเสริม
สุขภาพผู้โยกย้ายถิ่น (๗) การส่งเสริมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) (๘) การดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๓ และ (๙) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
๓) การอภิปรายถึงทิศทางการดาเนินงานในอนาคตของกลุ่ม FPGH
ที่ประชุมฯ เห็นพ้องต้องกันว่ากลุ่มจะต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สาธารณะทราบการดาเนินงาน และผลงานที่สาคัญ
ของกลุ่มที่ผ่านมา (Enhance awareness and visibility) การส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมของกลุ่มในระดับรัฐมนตรีระหว่างการ
ประชุ มสมัชชาอนามั ยโลก (World Health Assembly: WHA) และการประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ (United
Nations General Assembly: UNGA) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานของกลุ่ม การพัฒนาการจัดทาร่างข้อ
มติให้มีความชัดเจนและมีจุดเน้นที่สาคัญ นอกจากนี้ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้กลุ่มดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๓.๑ แสวงหาโอกาสในการกล่ าว Statement ของกลุ่ม FPGH ในการส่ งเสริมสุ ขภาพผู้ โยกย้ายถิ่น ในการประชุม
Second Global Consultation on Migrant Health กาหนดจัดระหว่างวั นที่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
๓.๒ พิ จารณาปรั บ ปรุ งและเพิ่ มเติ มประเด็ นใน Oslo Ministerial declaration ให้ มี ความทั นสมั ยเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน
๓.๓ เสนอความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด ท าร่ า ง Global compact for safe, regular and orderly migration และ
global compact on refugees (ซึ่งเป็นประเด็นที่จะมีการหารือในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ ๗๐
ด้วย) และสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโลกให้เข้มแข็งผ่านการประชุมนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ เสนอร่างข้อมติให้ UNGA กาหนดให้วันที่ ๑๒ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน World UHC Day
๓.๕ ไทยจั ดท าขอบเขตร่ างข้อมติ ในการประชุ ม UNGA ในประเด็น addressing the health of vulnerable
populations for an inclusive society
๓.๖ เสนอจัด Side event ของกลุ่ม FPGH ระหว่างการประชุม WHA สมัยที่ ๗๐
๓.๗ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทา FPGH Logo
๔) การศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง ๗ ประเทศเดินทางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อศึกษาดูงานเรื่องการจัดการบริการสุขภาพแก่แรงงาน
ต่างด้าว ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านกาพร้า ที่ให้บริการแรงงานต่างด้าว
อย่างครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกับคนไทยบนพื้นฐาน
สิทธิมนุษยชน (Human rights) และ St Ann Catholic Center ที่จัดการการศึกษาให้กับเด็กต่างด้าวโดยมีการเรียน
การสอนเป็นภาษาท้องถิ่น ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ เป็นที่ประทับใจของผู้ดูงานเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการจัดการบริการสังคมพื้นฐานในด้านบริการสุขภาพและการศึกษาให้ ผู้โยกย้ายถิ่นของ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๕) การดาเนินงานในลาดับต่อไป
สานักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศในการ
ดาเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๗
………………………….…………………..
สำนักกำรสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ
กระทรวงสำธำรณสุข

Chair’s Summary
High-Level Foreign Policy and Global Health Retreat
6-7 February 2017, Bangkok and Samut Sakhon Province, Thailand
1.
As Chair of the Foreign Policy and Global Health Initiative (FPGH)
in 2017, Thailand convened the High-Level Foreign Policy and Global Health
Retreat on 6 February 2017 in Bangkok which was followed by a study visit in
Samut Sakhon Province, Thailand, on 7 February 2017.
2.
The first ever High-Level FPGH Retreat was co-chaired by Mrs. Busaya
Mathelin, Permanent Secretary of Foreign Affairs and Dr. Somsak Akksilp,
Deputy Permanent Secretary of Public Health of Thailand and was attended by
participants from all FPGH countries.
3.
Participants expressed their appreciation on the FPGH’s achievements
over the past 10 years, especially the Global Health and Foreign Policy
resolutions at the UNGA since 2008. They also underscored the fact that
although members come from different regions, the group has been able to
manage diverse interests and values in some health issues among them to
complement diplomatic action for global health, to set global health agenda and
to build international awareness on the link between foreign policy and health
issues.
4.
The participants recognized the importance of the Oslo Ministerial
Declaration and Agenda for Action adopted in 2007, which outlined
the framework for collaboration and remains relevant today. The participants
agreed that a revitalized political declaration built upon the Oslo Ministerial
Declaration and in line with Sustainable Development Goals (SDGs) would be
needed to respond to the health challenges of the times. Political commitments
and support from the FPGH leaders are also the keys to success.
5.
The FPGH has continuously and significantly contributed to shape foreign
policy related to global health agenda through annual UNGA resolutions and by,
for example, promoting universal health coverage (UHC) to be included in the
SDGs and calling for the convening of high-level meetings related to global
health issues, especially the High-Level Meetings on Anti-microbial Resistance
(AMR) in 2016 and the Fight Against Tuberculosis to be held in 2018. The
FPGH will continue to contribute to international conferences and processes
involved health issues, such as the discussions on the global compact for safe,
regular and orderly migration and the global compact on refugees.

-26.
The Retreat was an opportunity for the participants to discuss
the structural challenges of the FPGH, with the view to consolidate FPGH
activities and strengthen participation at the ministerial level in the sidelines of
the World Health Assembly (WHA) and UNGA, streamline coordination,
produce more robust resolutions and enhance awareness and visibility. The
FPGH agreed to explore the possibility to make information on FPGH and its
activities available on the World Health Organization’s website.
7.
The participants extensively discussed on current and future health
challenges which FPGH should actively engage in, including but not limited to,
emerging diseases and re-emerging diseases, maternal and child mortality, noncommunicable diseases (NCDs), AMR, access to medicines and vaccines,
migrants’ health, UHC as well as implementation of Goal 3 and health-related
targets of the SDGs.
8.
The participants also discussed on the proposed theme for the 2017 UNGA
resolution, “Addressing the health of vulnerable populations for an inclusive
society”. Diverse views on the focus of vulnerable populations were expressed.
The participants agreed that UHC is one of the best ways to address the health of
vulnerable populations. The participants resolved that there is potential in
sharing experiences and best practices among members towards the
strengthening of UHC.
9.
The participants agreed to continue the discussions through Geneva-based
representatives on the pending issues, especially on a possible FPGH statement
at the Second Global Consultation on Migrant Health in February 2017 in
Colombo, the elements for the revitalized ministerial declaration, scope of the
draft annual FPGH resolution on addressing the health of vulnerable populations
for an inclusive society, a draft resolution for UNGA to adopt the 12th December
as the World UHC Day, a side event to be proposed at the 70th World Health
Assembly in May 2017 and the possibility to create an FPGH logo.
10. On 7 February 2017, a study visit was organized for the participants to
Samut Sakhon Hospital, Baan Kamphra District Health Promoting Hospital and
St. Ann Catholic Center for Migrants. The visit showcased the determination of
the Thai government and non-governmental organizations to implement equal
access to health services for migrant workers and to provide access to basic
education for migrant workers’ children towards creating an inclusive society in
Thailand.
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