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วาระส าคญัที่ไดร้บัมอบหมาย  จ านวน  6 วาระ ไดแ้ก่

 Health, environment and climate change

 Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016–2030): 

sexual and reproductive health, interpersonal violence, and early childhood 

development

 Maternal, infant and young child nutrition 

• Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child 

nutrition: biennial report 

• Safeguarding against possible conflicts of interest in nutrition programmes

 Workers’ health: global plan of action (resolution WHA60.26 (2007))



วาระส าคญัที่ไดร้บัมอบหมาย (ต่อ)

 WHO programmatic and financial report for 2016–2017, including audited 

financial statements for 2017

 Collaboration within the United Nations system and with other 

intergovernmental organizations

 การเขา้ร่วม Technical briefing หรอื Side meeting

 Health, environment and climate change

 Why women, children, adolescents and youth are central to advancing 

Universal Health Coverage (UHC); Quality, Equity and Dignity (QED); and 

sexual and reproductive health and rights (SRHR)



Health, environment and climate change

 วาระน้ีเพือ่ใหส้มชัชาอนามยัโลกบนัทกึ (take note) รายงาน 3 ฉบบั ไดแ้ก ่

• Health, environment and climate change

• Road map for enhanced global response to the adverse health effects of air pollution 2016-2019

• Health, environment and climate change : Human health and biodiversity

 สรุปผลลพัธ์ของวาระ
• ประชุมรบัทราบรายงานทัง้ 3 ฉบบัและประเทศสมาชิกสนบัสนุนการจดัท าร่างแผนปฏบิตักิารในการจดัการผลกระทบต่อสุขภาพจากการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศในประเทศหมู่เกาะขนาดเลก็ที่ก าลงัพฒันา และท ารา่งยทุธศาสตรโ์ลกในดา้นสุขภาพ สิ่งแวดลอ้มและการ

เปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ

 ข้อเสนอแนะ
• มอบกองประเมินผลกระทบต่อสขุภาพรว่มกบัส านักอนามยัสิ่งแวดลอ้ม

– ติดตามและใหก้ารสนับสนุนองคก์ารอนามยัโลกในการจดัท ารา่ง Global strategy on health, environment 

and climate change และ Action plan for the platform to address the health effects of climate 

change ซ่ึงจะมีการน าเสนอใน WHA สมยัที่ 72

– ประสานความรว่มมือและด าเนินงานอยา่งใกลชิ้ดกบัหน่วยงานนอกภาคสว่นสาธารณสขุ โดยเฉพาะหน่วยงานดา้น

พลงังาน ดา้นคมนาคม ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

– สนับสนุนการพฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสุขในการพฒันาองคค์วามรูเ้กี่ยวกบัผลกระทบตอ่สุขภาพจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ สิ่งแวดลอ้มและมลพษิอากาศ



Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ 

Health (2016–2030)

วาระน้ีเพื่อใหส้มชัชาอนามยัโลกบนัทึก (take note) รายงาน 

 Global Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health (2016–

2030):sexual and reproductive health, interpersonal violence, and early 

childhood development

 ผลลพัธข์องวาระ

• ที่ประชมุรบัทราบรายงาน

 ขอ้เสนอแนะ: มอบส านกัสง่เสรมิสขุภาพร่วมกบัส านกัอนามยัเจริญพนัธ์

• จดัท าฐานขอ้มูลและตดิตามสถานการณ์การด าเนินการตามตวัช้ีวดัในยทุธศาสตรร์ะดบัโลก ค.ศ. 

2016-2030 (พ.ศ.2559-2573) ส าหรบัสขุภาพผูห้ญงิ เด็กและวยัรุน่

• สง่เสรมิการฉีดวคัซีนป้องกนัมะเรง็ปากมดลูกฟรใีหเ้ด็กผูห้ญิงอายตุ า่กว่า 5 ปี  สง่เสรมิการคดักรอง

มะเรง็ปากมดลูก 

• น ากรอบการดูแลเด็กปฐมวยั (Nurturing Care Framework) มาปรบัใชก้บับรบิทของประเทศไทย



Maternal, infant and young child nutrition

 วาระน้ีเพือ่ใหส้มชัชาอนามยัโลกบนัทกึ (take note) เอกสาร Comprehensive implementation

plan on maternal, infant and young child nutrition: biennial report และเอกสาร 

Safeguarding against possible conflicts of interest in nutrition programmes

 มีการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกบั Draft resolution Infant and young child feeding 

 สรุปผลลพัธข์องวาระ

• ประเทศสมาชิกรบัทราบ (note) เอกสารทัง้ 2 ฉบบั Comprehensive implementation plan on 

maternal, infant and young child nutrition: biennial report และSafeguarding against 

possible conflicts of interest in nutrition programmes

• Draft resolution Infant and young child feeding ไดร้บัความเหน็ชอบจากที่ประชมุ

 ขอ้เสนอแนะ: มอบส านักโภชนาการและส านักสง่เสรมิสขุภาพ
• แกไ้ขปญัหาโภชนาการ ทัง้ภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกนิ  พรอ้มทัง้ปรบัแผนฯ เพือ่ให ้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (global targets) ที่ปรบัเพิม่ข้ึน 

• ศึกษา “(รา่ง) กลไกในการป้องกนัและบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น ในการพฒันานโยบายและ

จดัท าแผนโครงการดา้นโภชนาการในระดบัประเทศ” เพือ่ดูความเป็นไปไดใ้นการใชง้านจรงิ และให ้

ขอ้คดิเหน็ต่อ WHO



Technical briefing

 สาระส าคญั: 

 มลพษิอากาศเป็นปญัหาสิ่งแวดลอ้มส าคญัที่สง่ผลกระทบตอ่สุขภาพประชาขน

 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ เช่น ระดบัน ้ าทะเลที่สูงข้ึน คลื่นความรอ้น ซ่ึงตอ้งมีการเตือน

ภยัในระดบัประเทศโดยการสรา้งความรว่มมือระหว่างหน่วยงานดา้นอตุินิยมวทิยา หน่วยงานดา้นการจดัการน ้ า 

และดา้นสุขภาพ

 ควรใหค้วามส าคญักบัมาตรการลดกา๊ซเรอืนกระจก (Mitigation) โดยขอใหท้กุประเทศเนน้การลงทนุและให ้

ความส าคญักบัในการ “ป้องกนั” นอกจากน้ียงักลา่วถงึระบบบรกิารสุขภาพถว้นหนา้ที่เช่ือมโยงกบัการเขา้ถงึน ้ า

สะอาด อากาศ และสิ่งแวดลอ้มที่ดี

 ขอ้เสนอแนะ: การสรา้งความเป็นผูน้ าของภาคสว่นสาธารณสขุในการป้องกนัและลดผลกระทบที่จะเกดิ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เช่น การรณรงคล์ดการใชถ้งุพลาสติกโรงพยาบาลสงักดักระทรวง

สาธารณสขุ  สรา้งความเป็นรูปธรรมในการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพถว้นหนา้ผ่านการสรา้งความเช่ือมัน่ใน

การเขา้ถงึน ้ าด่ืมที่สะอาดและการสขุาภบิาลในโรงพยาบาล
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Health,environment and climate change



Side meeting

 สาระส าคญั: 

 ปญัหาที่ท ัว่โลกมีการแทง้ที่ไม่ปลอดภยั (unsafe abortions) ประมาณ 25 ลา้นคนต่อปี จงึจ าเป็นที่จะตอ้งลด

อตัราการตาย โดยเพิ่มการเขา้ถงึที่มีคุณภาพ และความเทา่เทียมกนัในการเขา้ถงึดา้นสขุภาพ 

การใหค้วามส าคญักบัคุณภาพ (quality) ความเท่าเทียม (equity) และการดูแลที่ดี (dignified care) แกผู่ห้ญิง

และเด็กทกุคนการลงทนุในเยาวชน ผูห้ญิง และการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพอยา่งย ัง่ยนื เนน้เรื่องการเขา้ถงึ

สุขาภบิาลและความสะอาดของน ้า 

 เนน้ใหแ้ต่ละประเทศด าเนินการลดจ านวนประชากรที่ตอ้งจา่ยเงนิส าหรบับรกิารดา้นสุขภาพลง  ใหม้ารดาและ

ทารกทกุคน ประชาชนทกุระดบัสามารถเขา้ถงึบรกิารสาธารณสขุ

 ขอ้เสนอแนะ: ประเทศไทยมีการด าเนินงานดา้นอนามยัการเจรญิพนัธุม์าอย่างต่อเน่ือง และมีบรกิารได ้

ถกูรวมไวใ้นสทิธิของหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ ซึ่งถอืว่ากา้วหนา้กว่าอกีหลายประเทศ ควรมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบัประเทศอืน่ในการผลกัดนัประเด็น SRH เขา้สู่ UHC
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Why women, children, adolescents and youth are central to 

advancing Universal Health Coverage (UHC); Quality, Equity and 

Dignity (QED); and sexual and reproductive health and rights (SRHR)
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