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วาระที่
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เปิดการประชุม แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
1. เรื่องแจ้ง
เพื่อทราบ

- ดร. วาสนา อิ่มเอม ผู้แทน UNFPA ชี้แจงร่างกาหนดการ speaking session ที่คณะผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขต้องไปเข้าร่วม ได้แก่
1. Ending Unmet Need for Family Planning: Rights and Contraceptive Choices for All
วัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 – 18.30 น. โดยนายแพทย์สาเริง แหยงกระโทก
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็น co-chair ใน session นี้ ซึ่ง รศ. นพ. กาธร
พฤกษานานนท์ ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ กล่าวเชิญ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ให้ ม าเข้ า ร่ ว มงาน International Conference on Family Planning
2021 (ICFP2021) ที่ มี ก าหนดจั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 1-4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564 ณ เมื อ งพั ท ยา
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ประเทศไทย และขอให้ พูดถึงความส าเร็จของประเทศไทยในการดาเนินนโยบายด้านการ
วางแผนครอบครัว
2. Family Planning under UHC in ASEAN Countries: A South-South Triangular
Cooperation Initiative วัน ที่ 13 พฤศจิ กายน 2562 เวลา 12.00 – 13.00 น. โดยอธิบ ดี
กรมอนามัย
3. Member States and Other Stakeholders Commitment Statement โดยนายแพทย์
สาเริง แหยงกระโทก หัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะเป็นผู้กล่าว Commitment ของประเทศไทย
ต่อที่ประชุม (รอยืนยันกาหนดการ)
4. Parallel Session: Preparing for An Older World วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2562 เวลา
12.30 – 14.00 น. โดยนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
- นายวรวิท ย์ ภั ท รนิ ต ย์ ผู้ แ ทนกรมองค์ก ารระหว่างประเทศ ชี้ แจงก าหนดการเพิ่ มเติม ได้ แ ก่
Dinner Meeting ช่ ว งเย็ น วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2562 เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม
ICFP2021 และการเข้ าร่ ว มประชุ ม ในวั น ที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2562 และเอกอั ค รราชทู ต ไทย
ณ กรุงไนโรบี จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
- ผู้แทน UNFPA แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะผู้ แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุม
โดยมี ผู้ แ ทนกระทรวงสาธารณสุ ข น าโดยนายแพทย์ ส าเริง แหยงกระโทก ผู้ ช่ ว ยรัฐ มนตรี ฯ
เป็ น หั ว หน้ า คณะ ผู้ แ ทนกระทรวงการต่ า งประเทศ ผู้ แ ทนกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนราชวิทยาลัย
สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ผู้แทน UNFPA
ประเทศไทย ผู้แทนเยาวชน และสื่อมวลชน รวม 17 คน

2. เรื่องเพื่อ
พิจารณา

- ผู้ แทนกรมองค์การระหว่างประเทศแจ้ง ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ เอกสาร Nairobi Statement ว่า
เอกสารฉบับนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง การรับรอง
หรือไม่รับรองเอกสาร จะเป็นการประกาศโดยหัวหน้าคณะผู้แทนว่าจะ endorse เอกสารหรือไม่
โดยขณะนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการประสานกับสถานเอกอัครราชทูตเพื่อขอ
time slot ในการกล่ า วค ามั่ น ต่ อ เอกสารอยู่ ส่ ว นประเด็ น ว่ า จะต้ อ งน าเอกสารดั ง กล่ า ว
เข้าที่ ป ระชุ มคณะรั ฐ มนตรีเพื่ อพิ จารณาหรือไม่นั้ น ขึ้นอยู่กับ หน่ว ยงานต้น สั งกัด หากเนื้ อหา
ในเอกสารไม่ขัดต่อภารกิจของหน่วยงานก็ไม่ต้องนาเข้า ครม. ก็ได้
- นายแพทย์สราวุฒิ บุ ญสุข ผู้ อานวยการศูนย์ อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี และผู้แทน UNFPA
นาเสนอร่างเอกสาร National Commitment โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตต่างๆ ดังนี้
ข้อ 1 Accelerate Implementation of the ICPD-Programme of Action
o ยังไม่ต้องระบุชื่อหน่วยงานที่จะเป็นภาคีในการดาเนินงานทั้งหมด
ข้อ 2 Enhance universal access to sexual and reproductive health and rights as
a part of universal health coverage
o เห็นควรให้เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความร่วมมือใต้-ใต้ และประเด็นที่ไทยเป็นตัวอย่าง
ที่ดี เช่น ความสาเร็จในการดาเนินงาน EMTCT
o ระบุเป้าหมายลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็น 25 ต่อ 1,000
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ข้อ 3 Address sexual and gender based violence and all forms of discrimination
against women and girls
o ผู้ แทนกรมองค์ก ารระหว่างประเทศเสนอให้ เปลี่ ยน wording ค าว่า “reduce
early union below age 18” เป็ น “reduce early marriage” และเสนอให้
นาประเด็นการลดการแต่งงานในเด็กไปไว้ในข้อ 2 โดยให้ approach ประเด็นนี้
ในฐานะปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กหญิง
ข้ อ 4 Mobilize the required financing to fully achieve the ICPD Programme of
Action and sustain the gains already made
o ให้เพิม่ ประเด็นด้าน UHC
ข้ อ 5 Draw on demographic diversity to drive economic growth and achieve
sustainable development
o ไม่มีประเด็นที่ขอแก้ไข
- นายแพทย์สราวุฒิ และผู้แทน UNFPA แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะนาข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปแก้ไข
ร่างเอกสาร National Commitment และจะส่ งให้ คณะผู้ จั ดการประชุ มทางระบบออนไลน์
ภายในวั น นี้ (1 พฤศจิ ก ายน 2562) และขอให้ ก ระทรวงการต่ า งประเทศประสานสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี ช่วย secure time slot ในการกล่าว Commitment ในกรณี
ที่ไม่สามารถส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ทัน
- พ.ต.ต.หญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร ผู้แทนกองการต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เห็ นว่า National Commitment อาจจะต้องนาเข้า ครม. เพื่อให้ ความเห็ นชอบ แต่เนื่องจาก
ระยะเวลากระชั้นชิด จึงอาจต้องประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อนาเข้า ครม. ด่วนที่สุด หรือ
อาจใช้วิธีระบุ ว่า Commitment ฉบับนี้ ไม่ใช่ความตกลงใหม่ เนื่องจากชื่อเอกสารระบุว่าเป็น
The Nairobi Statement: Accelerating The Promises ซึ่งมีนัยว่าเอกสารฉบับนี้เป็นการเร่ง
ขับเคลื่อนพันธสัญญาเดิม ไม่ใช่การสร้างพันธสัญญาใหม่ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือการทาหนังสือ
เรียนนายกรัฐมนตรี ให้นายกรัฐมนตรีสั่งการมาเป็นลายลักษณ์อักษร
- ผู้ แ ทนกองการต่ า งประเทศ ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า สามารถหลี ก เลี่ ย งการน าเอกสาร Nairobi
Statement เข้า ครม. โดยการเลื อกใช้ wording อื่น ในที่ ป ระชุ ม เช่น acknowledged หรือ
noted แทนการกล่าวว่าประเทศไทย endorse
- ผู้แทน UNFPA ผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และผู้แทนสถาบันวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
เห็นว่าประเทศไทยควร endorse เอกสาร Nairobi Statement เนื่องจากไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุม ICFP2021 จึงควรแสดงภาวะผู้นาการดาเนินงานด้านการวางแผนครอบครัว
- ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่าประเด็นที่มีความอ่อนไหวในเอกสาร Nairobi
Statement คื อ ประเด็ น เรื่อ ง safe abortion แต่ ไทยค่ อ นข้ า งก้ าวหน้ าในประเด็ น นี้ อ ยู่ แ ล้ ว
จึงไม่น่ามีข้อขัดข้อง
- นายแพทย์สราวุฒิ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาร่างคากล่าวสาหรับ session ทีผ่ ู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และ
อธิบดีกรมอนามัยเข้าร่วม

3. เรื่องอื่นๆ

- ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศชี้แจงเรื่องโลจิสติกส์ต่อที่ประชุม ดังนี้
o สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง ไนโรบี ได้ ไ ปรั บ event pass ส าหรั บ คณะผู้ แ ทน
เรียบร้อยแล้ว
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o เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี จะไปรับคณะผู้แทนที่ สนามบินในวันที่
11 พฤศจิกายน 2562 พร้อมแจก badge สาหรับเข้างาน
o การเดินทางจากโรงแรมต่างๆ ไปยังสถานที่จัดประชุม เลขาธิการของ UNFPA มี shuttle
bus ให้บริการ
o วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น. เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไนโรบี จะเป็น
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้แทน
o วัน เดิ น ทางกลั บ ประเทศไทย วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2562 สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย
ณ กรุงไนโรบี จะจัดรถออกจากโรงแรมเวลา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม
Four Points โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงหาอาหาร
- ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศขอความร่วมมือคณะผู้แทนกรอกแบบฟอร์มขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ความต้ อ งการในการอ านวยความสะดวกด้ า นต่ า งๆ ที่ ก ระทรวงการต่ า งประเทศส่ ง ให้
เพื่อดาเนินการด้านโลจิสติกส์
- นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการผ่านระบบ video conference
เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมใน session ต่างๆ ทาสรุป one page เพื่อนามา
พัฒ นาการดาเนินงานของประเทศไทยต่อไป และขอความร่วมมือผู้ที่รับผิดชอบในการเตรียม
คากล่ าวให้ ผู้ ช่ว ยรัฐ มนตรีฯ มาปรึกษานายแพทย์ สุ วิทย์ เพื่อระบุประเด็น สาคัญ (key issue)
ที่ควรกล่าวถึง โดยประเด็นสาคัญควรมีไม่เกิน 3-4 ประเด็น
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

