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1. ความเป็นมาของแนวคิด “เส้นทางสายไหมสุขภาพ” 

 แนวคิด “เส้นทางสายไหมสุขภาพ หรือ Health Silk Road (HSR)” ถูกระบุครั้งแรกเมื่อปี 2558 ใน 

“ประกาศคณะกรรมการวางแผนครอบครัวและสาธารณสุขแห่งชาติจีน ว่าด้วยการผลักดันแผนด าเนินงานระยะ 3 

ปีในความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านสาธารณสุข”  ต่อมาวันที่ 18 มกราคม 2560 รัฐบาลจีนกับองค์การอนามัยโลก 

(WHO) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 

(BRI) ซึ่งตั้งเป้าท่ีจะร่วมกันยกระดับมาตรฐานด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประเทศตามแนวเส้นทาง BRI 

. 

 “เส้นทางสายไหมสุขภาพ” อาศัยความร่วมมือทวิภาคีเป็นพ้ืนฐาน มุ่งส่งเสริมการสร้างยุทธศาสตร์ความ

ร่วมมือด้านสาธารณสุขให้แก่ประเทศตามแนวเส้นทางและตามระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 ภายใต้ BRI1 โดยมีกลไกการ

ท างานที่น าโดยรัฐบาล บูรณาการการท างานทั้งระดับบนและระดับล่าง พร้อมทั้งสนับสนุนการมีส่วนรวมจากหลาย

ภาคส่วน   ระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศจีนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลสะสมรวมกว่า 

25,000 คน/ครั้งไปยังประเทศตามแนวเส้นทาง BRI มาอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยรักษาผู้ป่วยถึง 280 ล้านคน/ครั้ง 

พร้อมทั้งช่วยผลักดันการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้กับประเทศเหล่านั้น ปัจจุบัน จีนได้จัดส่งเจ้าหน้าที่แพทย์

พยาบาลออกไปให้ความช่วยเหลือประจ ายัง 56 ประเทศ อาศัยทักษะความเชี่ยวชาญให้การรักษาอย่างเต็มที่ จน

ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง 

. 

# แสดงบทบาทประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ . 

 เมื่อปี 2557 หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก รัฐบาลจีนได้จัดทีมแพทย์

พยาบาลชุดใหญ่ที่สุดออกไปปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือ “จีนได้บริจาคสิ่งของที่จ าเป็น พร้อมทั้งจัดทัพ

เจ้าหน้าที่ด้านรักษาพยาบาลและสาธารณสุขจ านวนหลายคณะ เพ่ือไปช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคอีโบลาใน

ประเทศต่างๆ” นายเฝิง จื่อเจี้ยน รองผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติจีนกล่าว 

. 

 เมื่อปี 2558 ภายหลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล รัฐบาลจีนได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการ

ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันที ภายในเวลาเพียง 12 ชั่วโมงได้จัดตั้งทีมรักษาพยาบาลและทีมควบคุมโรคขึ้นมา และ

ส่งตรงไปถึงพ้ืนที่ที่เกิดเหตุภายในเวลา 48 ชั่วโมง 

. 
                                                           
1
 ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 ภายใต้ BRI ประกอบด้วย (1) the New Eurasian Land Bridge Economic Corridor; (2) the China-Central Asia-West 

Asia Economic Corridor; (3) the China-Pakistan Economic Corridor; (4) the Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor; (5) 
the China-Mongolia-Russia Economic Corridor; (6) the China-Indochina Peninsula Economic Corridor. 



เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 คณะแพทย์เพ่ือช่วยเหลือยามฉุกเฉินแห่งชาติจีน (เซี่ยงไฮ้) ได้รับการรับรองจาก WHO 

ให้เป็นหนึ่งในทีมแพทย์ฉุกเฉินนานาชาติชุดแรกของโลก ทั้งนี้ จีนได้จัดตั้งทีมช่วยเหลือภัยพิบัติยามฉุกเฉิน

นานาชาติที่พร้อมให้บริการอย่างครอบคลุมแบบ 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมรับค าสั่งจากรัฐบาลจีนและมุ่งไปให้ความ

ช่วยเหลือยังพ้ืนที่ภัยพิบัติทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของรัฐบาลจีนในการแสดงบทบาทประเทศใหญ่ที่

รับผิดชอบต่อโลก 

. 

 หลายปีมานี้ จีนกับประเทศตามแนวเส้นทาง BRI  มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือด้านสาธารณสุขอย่าง

ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ 41 โครงการ อาทิ ความร่วมมือด้านป้องกันและ

ควบคุมโรคระบาดกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS) ความร่วมมือด้านป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจาก

สัตว์สู่คน (Zoonosis) กับประเทศในเอเชียกลาง พัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขฉุกเฉินกับประเทศและ

องค์กรต่างๆ ได้แก่ WHO อาเซียน รัสเซีย และอิสราเอล ฯลฯ ร่วมกับประเทศตามแนวเส้นทาง BRI อบรมบ่ม

เพาะบุคลากรด้านป้องกันและควบคุมโรคและการจัดการสาธารณสุขสะสมกว่า 1,200 ราย ให้บริการผ่าตัดต่อ

กระจกฟรีแก่ผู้ป่วยกว่า 5,200 ราย พัฒนาการให้บริการรักษาพยาบาลข้ามพรมแดน ขยายความร่วมมือด้าน

การแพทย์แผนโบราณกับประเทศอาเซียน ยุโรปกลาง และยุโรปตะวันออก ฯลฯ ซึ่งได้ก่อเกิดผลงานและ

ความก้าวหน้าใหม่ๆ2  

 

 จีนผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศตามแนวเส้นทาง BRI ด้วยแนวคิด “เส้นทางสายไหม

สุขภาพ” มาตั้งแต่ปี 2558 กระทั่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อุบัติขึ้นทั่วโลกในปี 2563 จีนจึงได้ใช้กลไก

ความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ แสดงบทบาทการให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่เดือดร้อนจากโควิด-19 

. 

2. บทวิเคราะห์การส่งออกความช่วยเหลือผ่าน “การทูตโควิด-19”  

. 

 จากรายงานสมุดปกขาวเรื่อง “ปฏิบัติการของจีนเพ่ือต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” ที่

ประกาศโดยส านักงานสารนิเทศแห่งส านักนายกรัฐมนตรีจีนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ระบุว่า จนถึงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2563 ประเทศจีนได้จัดส่งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ไปยัง 27 ประเทศ รวมทั้งได้ให้ความ

ช่วยเหลือในการสกัดก้ันการแพร่ระบาดโควิด-19 แก่ 150 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 4 แห่ง 

                                                           
2
 “健康丝绸之路”造福民生 (2017), accessed on 2 November 2020 form http://www.cidca.gov.cn/2017-

08/16/c_129972358.htm 



. 

รัฐบาลจีนยังสั่งการให้ทีมแพทย์ที่ส่งไปประจ าให้ความช่วยเหลือยัง 56 ประเทศสนับสนุนการท างานด้านการ

ป้องกันและควบคุมโควิด-19 ในประเทศที่ประจ าอยู่ เพ่ือให้ค าแนะน าและความรู้แก่ประชาชนและชาวจีนที่อยู่ใน

ประเทศนั้นๆ โดยมีการจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์กว่า 400 ครั้ง  

. 

นอกจากนี้ จีนยังบริจาคเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ WHO ให้ความสนับสนุน WHO ในการจัดซื้ออุปกรณ์

ป้องกันโรคส่วนบุคคลและสร้างคลังพัสดุ3  จากสถิติของส านักนายกรัฐมนตรีจีน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 

พฤษภาคม 2563 รัฐบาลจีนได้ส่งออกอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 แก่ 200 ประเทศทั่วโลก ประกอบด้วย 

หน้ากากอนามัย 70,600 ล้านชิ้น ชุดป้องกันโรค (PPE) 340 ล้านชุด แว่นตาป้องกันโรค 115 ล้านชิ้น เครื่องช่วย

หายใจ 96,700 เครื่อง ชุดทดสอบโควิด-19 จ านวน 225 ล้านชุด เครื่องวัดอุณหภูมิ 40.29 ล้านเครื่อง 

. 

ขณะเดียวกัน จีนยังได้แบ่งปันองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการรักษาโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาคมโลก โดย

จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จีนได้เผยแพร่บทความในวารสารต่างๆ 104 แห่ง รวม 970 บทความ ขณะที่ มี

ผู้ใช้บริการ 370,000 คนได้ดาวน์โหลดข้อมูลกว่า 48 ล้านครั้งจากระบบฐานข้อมูลโควิด-19 ออนไลน์ 3 

แพลตฟอร์มที่ก่อตั้งโดยบัณฑิตยสภาด้านวิทยาศาสตร์ของจีน (CAS)4 

. 

ความพยายามของจีนในการส่งออกความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข การแก้เกมจากประเทศจุดเริ่มต้นการแพร่

ระบาด พลิกบทบาทมาเป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการสกัดกั้นการแพร่ระบาด รวมทั้งมีประสบการณ์การ

รักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นองค์ความรู้ที่จีนพร้อมแบ่งปันให้เป็นประโยชน์แก่ประชาคมโลก อีกทั้ง

กลายเป็นปัจจัยที่จีนน าไปผูกมิตรและเสริมภาพลักษณ์ของตนเองในเวทีโลก จนกล่าวได้ว่าจีนก าลังด าเนินยุทธวิธี

แบบ “การทูตโควิด-19” 

. 

                                                           
3
 白皮书：中国已经或正在向 150 个国家和 4 个国际组织提供抗疫援助 (2020), accessed on 2 November 2020 form 

http://www.gov.cn/xinwen/2020-06/07/content_5517740.htm 
4
 团结合作共同抗疫，构建人类卫生健康共同体——《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书解读之四 (2020), 

accessed on 2 November 2020 form http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1791377.htm 



 
คณะแพทย์พร้อมสิ่งของช่วยเหลือจากจีนเดินทางด้วยเครื่องบินเหมาล าถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อเช้า

วันท่ี 23 มี.ค. 63 ท าให้กัมพูชาเป็นชาติแรกในอาเซียนท่ีได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 
ที่มาภาพ Cindy Liu/Reuters 

3. การแสดงบทบาทผู้น าโลกด้านสาธารณสุขของจีน: สร้างประชาคมโลกที่มีชะตากรรมร่วมกัน    
. 

 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) ครั้งที่ 73 เมื่อวันที่ 18 

พ.ค. 63 โดยย้ าว่า จีนยืนหยัดในแนวคิดการสร้างประชาคมโลกที่มีชะตากรรมร่วมกัน (人类命运共同体/ 

Community of shared future for mankind) โดยจะรับผิดชอบต่อสุขภาพพลามัยและความปลอดภัยในชีวิต

ของประชาชนในประเทศ เช่นเดียวกับภารกิจการรับผิดชอบต่อสาธารณสุขของโลก  ดังนั้น เพ่ือผลักดันความ

ร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19  จีนมีมาตรการ 5 ข้อ ดังนี้ 

 . 

1. จีนจะให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในสองปี เพ่ือสนับสนุนประเทศที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาในการต่อสู้กับโรคระบาดและการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

 . 

2. จีนจะร่วมมือกับสหประชาชาติในการจัดตั้ง Hub และคลังความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมสากลใน

ประเทศจีน พร้อมทั้งจะสร้างหลักประกันด้านห่วงโซ่อุปทานของอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างช่องทาง

สีเขียวเพ่ือการขนส่งและพิธีการศุลกากร 

. 

3. จีนจะสร้างกลไกความร่วมมือโรงพยาบาลพันธมิตรจีน-แอฟริกา 30 แห่ง พร้อมเร่งก่อสร้างส านักงานใหญ่ของ

ศูนย์ควบคุมโรคระบาดในแอฟริกา เพ่ือช่วยยกระดับความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคของแอฟริกา 

. 



4. หลังจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจีนเสร็จสิ้นและใช้งานจริงแล้ว วัคซีนดังกล่าวจะเป็น

สินค้าสาธารณะทั่วโลก (全球公共产品) เพ่ืออุทิศความช่วยเหลือของจีนแก่ประเทศก าลังพัฒนาให้สามารถ

เข้าถึงและมีก าลังซื้อวัคซีนได้ 

. 

5. จีนจะท างานร่วมกับประเทศกลุ่ม G20 เพ่ือริเริ่ม “โครงการพักช าระหนี้ส าหรับประเทศยากจน” และยินดีที่จะ

ท างานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมการช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนส าหรับประเทศที่มี

สถานการณ์ระบาดรุนแรงและมีความกดดันสูง5 

. 

 กล่าวได้ว่าแนวคิด “เส้นทางสายไหมสุขภาพ” ของจีนนั้น ต้องการอาศัยความร่วมมือด้านสาธารณสุข 

การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค เป็นสะพานเชื่อมมิตรไมตรีกับประเทศตามแนวเส้นทาง BRI เป็น

การแสดงบทบาทในฐานะ “ผู้ให้ความช่วยเหลือ” ของจีน น าเสนอการจัดการด้านสาธารณสุขด้วย “China 

Model” และสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลจีนในฐานะประเทศใหญ่ที่รับผิดชอบต่อโลก โดยเฉพาะภายหลังโรคโค

วิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก จากประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาด รัฐบาลจีนใช้

มาตรการที่ครอบคลุมที่สุด เข้มงวดที่สุด และตรงจุดที่สุด สกัดกั้นการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนจีน

สามารถพลิกบทบาทกลายเป็นประเทศที่ส่งออกความช่วยเหลือ แสดงบทบาทชาติที่พร้อมให้ความร่วมมือและ

รับผิดชอบต่อวิกฤติของโลก อาศัย “การทูตโควิด-19” ผูกมิตรกับประเทศต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ใน

การรับมือและรักษาโควิด-19 ตลอดจนประกาศให้วัคซีนที่จะผลิตได้ในอนาคตเป็นสินค้าสาธารณะที่ประเทศต่างๆ 

เข้าถึงได ้

 

 นับได้ว่าจีนอาศัยจังหวะวิกฤติโควิด-19 เป็นเวทีในการแสดงบทบาทผู้น าโลกด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่ 

ฉกฉวยโอกาสที่สหรัฐอเมริกาก าลังเพลี้ยงพล้ าเสียท่าในวิกฤติครั้งนี้ และเพ่ือลบล้างภาพลักษณ์ “ไวรัสจีน” ที่

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์พยายามใส่ร้ายป้ายสีจีน “เส้นทางสายไหมสุขภาพ” และความพยายามทั้งหมดนี้ จึง

ถือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในการผลักดัน BRI มีส่วนช่วยค้ ายันความส าคัญและการด ารงอยู่ของ BRI รวมทั้งช่วย

สานฝันการสร้างสรรค์ประชาคมโลกท่ีมีชะตากรรมร่วมกันของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วย  

                                                           
5 เลือกข้างไหน! จีนลั่นแบ่งปันวัคซีนแกท่ั่วโลก สหรัฐฯ ขู่ตัดเงิน-ถอนตัวจาก WHO (2020), accessed on 2 November 2020 

https://www.facebook.com/China361/posts/134300968228720 


