
รายงานผลการติดตามก ากับตัวช้ีวัดประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ตัวช้ีวัด 1.40 ประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติและรองรับการพัฒนาประเทศ จ านวนครั้งที่มีการน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
 

แผนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในเดือนพฤศจิกายน มีดังนี ้
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1) การประชุมประจ าเดือน
ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

2) การประชุมสืบเนื่องจากการ
ประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมยั
ที่ 73 (73rd World Health 
Assembly: WHA73 
Resumed Session) 

- แนวทางการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

ติดตามการขับเคลื่อน  
- Intervention 

- ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อรเิริม่ 

- รายงานการประชุมประจ าเดือนของ ศรป. 
- สรุป/รายงานการประชุมสืบเนื่องจากการประชุม
สมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 (73rd World Health 
Assembly: WHA73 Resumed Session) และ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย/ข้อริเริ่ม 

 
จึงขอรายงานผลการปฏิบตัิงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังต่อไปนี ้

1. รายงานการประชุมประจ าเดือนของ ศรป. สามารถดูข้อมูลได้ทีล่ิงก์ต่อไปนี:้ https://bit.ly/2YWZGqT  
2. การประชุมสืบเนื่องจากการประชมุสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 73 (73rd World Health Assembly: WHA73 Resumed 

Session) กรมอนามัยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมผ่านระบบ Video Conference ได้แก่ แพทย์หญิงฐิติภรณ์ ตวงรัฐนานนท์ 
นายแพทย์ช านาญการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ โดยวาระที่กรมอนามัยได้รับผิดชอบมีทั้งหมด 3 วาระ ไดแ้ก่ 

2.1 Maternal, infant and young child nutrition 
2.2 Reproductive Health: strategy to accelerate progress towards the attainment of 

international development goals and targets (Progress Report) 
2.3 Health and Environment: road map for an enhanced global response to the adverse 

health effects of air pollution (Progress Report) 
โดยในวาระหลัก ซึ่งได้แก่ Maternal, infant and young child nutrition กรมอนามัย ได้กล่าว Intervention และให้
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข เกีย่วกับการท างานในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อน
การด าเนินงานท่ีเกีย่วข้องกับวาระนี้ต่อไป ดังนี ้
สามารถเอกสารในภาพรวมทุกวาระได้ตามลิงก์นี:้ https://bit.ly/2MQqt5s  

 
Intervention on agenda 15.2 Maternal, infant and young child nutrition 
Delivered by Titiporn Tuangratananon (11 Nov 2020) 
 
Thank you, Chair. 
Thailand focuses on the agenda 15.2 Maternal, infant and young child nutrition. We support the amended 
draft decision EB146(20). However, we have two concerns as follow; 
First, we are concerned that only half of Member States are on track in achieving the global nutrition target 
by 2030. Member States invested too little to counter act the active market promotion of breast milk 
substitute industries, in particular through digital marketing strategies. We cannot wait for another 2 years for 

https://bit.ly/2YWZGqT
https://bit.ly/2MQqt5s


comprehensive report as mentioned in the draft decision; hence actions should be taken immediately. 
Member States must protect and counteract all types of unethical marketing including through digital. At the 
least, WHO should immediately produce guidance and support member states in monitoring of digital 
marketing strategies. 
Second, despite WHO had issued frequently asked questions on breastfeeding and COVID-19 for health care 
workers1, not only it was not updated after 12 May 2020, it was not widely known and applied by Member 
States. Breast milk substitute industry takes this opportunity, in particular when mothers felt unsafe to breast 
feed, by providing free BMS to mothers who are infected or suspected of COVID-19 infection. Furthermore, 
during the pandemic, some civic groups or even government unintentionally violated the Code by providing 
or donating breast milk substitutes to mothers. WHO needs to update scientific evidence if corona virus 
transmits through breast milk and widely publicizes practice in relation to continue breastfeeding with high 
level of precautions. 
Thank you, Chair. 
 
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข 
การท างานในระดับประเทศ 
การท างานเรื่องโภชนาการในระดบัประเทศในเรื่องโภชนาการส าหรบัหญิงตั้งครรภ์ ทารกและเด็กเล็ก เป็นความรับผิดชอบหลัก
ของกรมอนามัย โดยส านักโภชนาการและส านักส่งเสริมสุขภาพ อยา่งไรก็ตามการด าเนินงานในขับเคลื่อนนโยบายจ าเป็นต้องอาศัย
ภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินงานขับเคลื่อน พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560 เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายจ าเป็นต้องอาศัยนิติกร กลุ่มภาคีภาคประชาสังคม เพื่อด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคในพื้นที่ 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝา้ระวังการกระท าท่ี
ละเมิดกฎหมาย นอกจากนั้นการเฝ้าระวังของผู้บริโภคนั้นมีความส าคัญมากข้ึน เนื่องจากปัจจุบันการตลาดของผู้ประกอบการนมผง
เน้นหนักไปที่การตลาดออนไลน์ ซึง่มาในรูปแบบท่ีแนบเนียนและสบืหาหลักฐานเพื่อด าเนินการทางกฎหมายได้ล าบากข้ึน ดังนั้น
การด าเนินงานจ าเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมให้มากข้ึน นอกเหนือจากกระบวนการเฝา้ระวังดังกล่าว การ
ส่งเสริมโภชนาการ ผ่านทางการสง่เสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การเสรมิธาตุเหล็กและ โฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ การส่งเสรมิ
โภชนาการที่ดเีพื่อพัฒนาการสมวยัในเด็กยังเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นตอ้งด าเนินอย่างต่อเนื่อง 
 
การท างานในระดับนานาชาติ 
การท างานร่วมกันระดับนานาชาตมิีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมาตรการทางการตลาดออนไลน์ในปัจจุบันยังเป็นเรื่องที่ทันสมัย
กว่ากฎหมายในนานาประเทศจะด าเนินการได้ทัน ดังนั้น แนวทางในการเฝา้ระวังการตลาดนมผงออนไลน์ และรายงานการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ของบริษัทนมผง ที่องค์การอนามัยโลกก าลังด าเนินการจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่าง
มากส าหรับการท างานในระดับนานาชาติ โดยที่ในระหว่างนั้นประเทศไทยสามารถด าเนินงานร่วมกับประเทศในกลุม่อาเซียน ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติเรื่องอาหารในหญิงตั้งครรภ์ ทารกและเด็กเล็ก เช่นกนั นอกเหนือจากแนวทางต่าง ๆ ที่ประเทศจะสามารถน าไปใช้
ได้ ยังมีความร่วมมือด้านผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรึกษากับประเทศสมาชิกในระหว่างที่ยังไม่มีแนวทางหรือคู่มือในการเฝ้าระวัง
การตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 
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