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ประธานาธิบดีดูเตอร์เตลงนามนโยบาย 10 จุด ในการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ลงนามในคำสั่งของผู้บริหาร (Executive Order) ฉบับที่ 166 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ในการกำหนดวาระนโยบาย 10 จุด (A 10-Point Policy) ที่มีการออกแบบมา     
เพ่ือเร่งการฟ้ืนตัวเศรษฐกิจของประเทศจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 และลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์
ในระยะยาวจากการแพร่ระบาดฯ รวมทั้งฟื้นฟูวิถีการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้ ประธานาธิบดีดูเตอร์เต ยังได้   
สั ่งการหน่วยงานของรัฐต่างๆ ภายใต้ฝ่ายบริหาร เพื ่อให้แน่ใจว่านโยบาย มาตรการและแผนงานทั้งหมด
สอดคล้องกับหลักนโยบาย 10 จุดดังกล่าว รวมทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคังด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด 
ทั้งนี้ วาระนโยบาย 10 จุดดังกล่าว ประกอบด้วย  

1. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสาธารณสุข 

2. เร่งขยายแผนการฉีดวัคซีน 

3. เปิดเศรษฐกิจขึ้นใหม่อีกครั้งและขยายขีดความสามารถระบบขนส่งสาธารณะ 

4. กลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว 

5. ลดข้อจำกัดในการเดินทางภายในประเทศ และลดข้อกำหนดของหน่วยงานท้องถิ่นให้เป็นมาตรฐาน 

6. ผ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 

7. จัดลำดับความสำคัญของการออกกฎหมายเพ่ือเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล 

8. จัดให้มีมาตรการฉุกเฉินเพิ่มขึ้นและยืดหยุ่นผ่านการออกฎหมาย 

9. เปลี่ยนจุดเน้นของการตัดสินใจและการรายงานของรัฐบาลเป็นตัวชี้ว ัดที่มีประโยชน์และ         

ให้อำนาจมากขึ้น 

10. การป้องกันระยะกลางสำหรับการแพร่ระบาดฯ 
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 ทั้งนี้ ภายใต้การเสริมสร้างความสามารถในด้านสาธารณสุข รัฐบาลจะขยายขีดความสามารถ      
ทั่วประเทศและให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกสำหรับผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรด้านสาธารณสุขต่อ
อัตราส่วนของประชากร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเร่งและขยายโปรแกรมการฉีดวัคซีน รัฐบาลจะตรวจสอบให้แนใ่จ
ว่ามีการขยายจำนวนสถานที่ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากขึ้น ลดอุปสรรคเทียม (Artificial barriers) ในการฉีด
วัคซีน เช่น การจัดกลุ่มเสี่ยงในการฉีดวัคซีน การกรอกแบบฟอร์มที่ไม่จำเป็น เป็นต้น รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอน      
ที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ จะพยายามลดข้อจำกัดในการใช้สต็อกวัคซีนของภาคเอกชนภายใต้กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่มีอยู่ สำหรับการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง รัฐบาลมีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม    
อย่างปลอดภัยโดยจะยังคงระบบระดับการแจ้งเตือนภัย และขจัดข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงขยายขีด
ความสามารถในระบบขนส่งสาธารณะ ตลอดจนจะเสริมสร้างความพยายามในการเริ่มต้นชั้นเรียนแบบตัวต่อตัว 
(In-person classes) อย่างปลอดภัยและใช้ประโยชน์จากผลที่ได้รับจากการเรียนแบบตัวต่อตัว ในส่วนการลด
ข้อจำกัดการเดินทางภายในประเทศ รัฐบาลจะปรับปรุงและทำให้ข้อกำหนดสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ   
เป็นมาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทำให้
กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น โดยข้อกำหนดการเดินทางภายในประเทศจะใช้เฉพาะบัตรฉีดวัคซีน หรือผลตรวจ
แบบวิธี RT-PCR ที่เป็นลบสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือการใช้ระบบการสแกน QR code ยกเว้นกรณี     
ที่หน่วยงานท้องถิ่น (LGU) ปลายทางมีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับข้อกำหนดการเดินทางระหว่างประเทศ     
ทีจ่ะผ่อนคลายลง โดยรัฐบาลได้ยกเว้นมาตรการกักกันตัวสำหรับผู้ได้รับวัคซีนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมการลงทุนจากต่างประเทศและฟ้ืนฟูการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยว 
 นอกจากนี ้ ร ัฐบาลจะจัดลำดับความสำคัญของการออกกฎหมายที ่สำคัญเกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ
ประเทศ และยังต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายเพื ่อให้มีการเปิดตัวโครงการฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ       
เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดฯ ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ที่เสนอจะช่วยเสริมพระราชบัญญัติการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบ ัต ิและการจ ัดการของฟิล ิปปินส ์ ป ี 2553 (The Philippine Disaster and Risk Reduction and 
Management Act of 2010) และอาจรวมถึงการจัดตั้งกองทุนสำรองเพื่อใช้ในช่วงของการแพร่ระบาดใหญ่ 
การให้อำนาจในการจัดสรรเงินทุนเพื่อรับมือการแพร่ระบาดใหญ่ การยกระดับเพดานการใช้กองทุนตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว การทำให้ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลดลง และการกำหนดมาตรฐานเงินช่วยเหลือ    
ความเสี่ยงพิเศษ และค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์  สำหรับการเปลี่ยนจุดเน้น
ของการตัดสินใจและการรายงานของรัฐบาลเป็นตัวชี้วัดที่มีประโยชน์และให้อำนาจมากขึ้น รัฐบาลรับรองว่า
นโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและรายงานกรณีการแพร่ระบาดฯ จะพิจารณาเฉพาะกรณีร้ายแรงหรือวิกฤต
โดยรวม อัตราการเสียชีวิต และภาพรวมการฉีดวัคซีนทั้งหมด โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้มีจุดมุ่งหมาย     
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงระดับการแจ้งเตือนภัยโดยไม่จำเป็น และเพ่ือส่งเสริมให้ชาวฟิลิปปินส์ได้รับการฉีด
วัคซีนมากขึ้น และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันระยะกลางสำหรับการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดใหญ่ 
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รัฐบาลจะพัฒนากรอบการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดฯ อย่างครอบคลุม ซึ่งจะพิจารณาถึงแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ในระดับสากลและประสบการณ์จากจัดการวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาของฟิลิปปินส์ รวมทั้งรัฐบาลจะยังตั้งเป้า      
ที่จะเสริมสร้างระบบสาธารณสุขและการคุ้มครองทางสังคม ทั้งนี้ รัฐบาลจะกำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการดำเนินการตามวาระนโยบาย 10 จุดอย่างเหมาะสม 
การปรับสูโ่รคประจำถ่ิน 

นาง Maria Rosario Vergeire ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า โควิด-19 จะกลายเป็น       
โรคประจำถิ่นเป็นสิ่งที่ประเทศต้องเผชิญ ทั้งนี้ ในประเทศฟิลิปปินส์มีโรคประจำถิ่นจำนวนมากที่สามารถอาศัย
อยู่ร่วมกันได้ เช่น โรคหัด มาเลเรีย และวัณโรค ซึ่งโรคภัยดังกล่าวอาจทำให้เสียชีวิตได้ สำหรับไวรัสโควิด-19       
ต้องยอมรับว่าจะยังคงและประชาชนต้องอยู่กับโควิด-19 ให้ได้ ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรการป้องกันที่เพียงพอที่
สามารถใช้ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดฯ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งยังต้องปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรฐานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดจะช่วนให้สามารถอยู่กับโควิด-19 และ "กลับไปสู่การใช้ชีวิตปกติ" ต่อไป 
อย่างไรก็ตาม ไม่ควรชะล่าใจและไม่ควรมองข้ามความเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าว เนื่องจากยังคงมีความเสี ่ยง              
ที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในอนาคต 
ซึ่งหมายความว่าโลกล้มเหลวในการกำจัดไวรัสชนิดนี้ เนื่องจากโควิด-19 จะยังคงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ องค์การ
อนามัยโลกเตือนว่า ไวรัสโควิด-19 มีความสามารถในการพัฒนาและสามารถกลายพันธุ์ได้อีกโดยอาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิตและแพร่เชื้อได้มากกว่าสายพันธุ์ที่รู้จักก่อนหน้านี้ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Philippine Star 
บทวิเคราะห์/ข้อคิดเห็น 

• ก่อนที่ประธานาธิบดีดูเตอร์เตจะครบวาระลงจากตำแหน่งในอีก 3 เดือน ได้ตัดสินใจนำวาระนโยบาย 10 จุด 
(A 10-Point Policy) มาใช้ ซ่ึงเสนอโดยสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติ (The National Economic 
and Development Authority: NEDA) เพื ่อหวังเร่งรัดการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ          
โควิด-19 และคาดว่าจะช่วยเปิดเศรษฐกิจให้กลับสู่สภาวะปกติมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์เพิ่มเติมจากสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนล่าสุดอีกด้วย ทั้งนี้ สำหรับ
สถานการณ์เศรษฐกิจฟิลิปปินส์ล่าสุดของฟิลิปปินส์ พบว่า ในไตรมาสที่ 4/2564 ขยายตัวร้อยละ 7.7 เพิ่มขึ้น
จากไตรมาสที่ 3/2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 6.9 และฟื้นตัวจากไตรมาสที่ 4/2563 ที่  GDP หดตัวร้อยละ 8.3      
โดยตัวเลข GDP ที่เติบโตในไตรมาสที่ 4/2564 ดังกล่าว ได้ส่งผลให้ GDP เฉลี่ยทั้งปีในปี 2564 เติบโตอยู่ที่      
ร้อยละ 5.6 ฟื้นตัวจากปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 9.6 ซึ่งขยายตัวสูงกว่าที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5 – 5.5 
นอกจากนี้ ยังพบกว่าการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในไตรมาสที่ 4/2564 ขยายตัวถึงร้อยละ 7.5 จากที่หดตัวร้อยละ 
7.3 ในไตรมาสที่ 4/2563 และทั้งปีในปี 2564 พบว่าขยายตัวร้อยละ 4.2 จากที่หดตัวร้อยละ 7.9 ในปี 2563    
สำหรับในปี 2565 กระทรวงการคลังฟิลิปปินส์ก็ได้ตั้งเป้าการเติบโตของ GDP ไว้ที่ร้อยละ 7 – 9 ทั้งนี้ จากภาวะ
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ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งของ    
รัฐบาลฟิลิปปินส์ ทำให้ชาวฟิลิปปินส์กลับมามีงานทำและมีรายได้มากขึ้น โดยปัจจุบันพื้นที่เขตเมโทรมะนิลาของ
ฟิลิปปินส์ได้ถูกปรับให้อยู่ภายใต้มาตรการการแจ้งเตือนภัยระดับ 2 (จาก 5 ระดับ) ที่ผ่อนคลายมากขึ้น เนื่องจาก
จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดน้อยลง ทำให้ธุรกิจต่างๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการดำเนินงานได้มากขึ้น ในขณะที่
ผู้บริโภคก็มีความกระตือรือร้นที่จะออกไปจับจ่ายใช้สอยที่ห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารมากขึ้น ซึ่งแสดงให้      
เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ได้ส่งสัญญาณว่ากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะฟื้นตัว และยิ่งประกอบการนำ
นโยบาย 10 จุดมาใช้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนแนวทางการฟื้นตัวเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์จากวิกฤติโควิด-19 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยังถือเป็นการเตรียมการความพร้อมที่เหมาะสมสำหรับชาวฟิลิ ปปินส์ในการใช้ชีวิต      
กับโควิด-19 รวมถึงการแพร่ระบาดฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ          
ที่ยังคงไม่แน่นอน การจัดการเลือกตั้งใหญ่เพื่อสรรหาประธานาธิบดีคนใหม่ และปัจจัยเสี่ยงใหม่จากภาวะ
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งกำลังส่งผลให้เกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญ
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปีนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลาดฟิลปิปินส์        
อย่างใกล้ช ิดตลอดปี 2565 เพื ่อนำมาปรับแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและสอดคล ้อง                  
กับสถานการณท์ี่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา  
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