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Agenda 33 : WHO global strategy on health, environment and climate change: the transformation 
needed to improve lives and well-being sustainably through healthy environments 
 
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. นางอุทัยวรรณ  บุตรแพ   กรมอนามัย 
2. นางสาวชะเอม  พัชนี   กองการต่างประเทศ 
3. ดร.เภสัชกรหญิงวลัยพร  พัชรนฤมล กองการต่างประเทศ 

 
สาระสำคัญของวาระ 
 วาระนี้เป็นการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน WHO global strategy on health, environment 
and climate change : the transformation needed to improve lives and well-being sustainably 
through healthy environments (เอกสาร A74/41) ซึ่งในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 72 (WHA72)    
มีมติรับรองยุทธศาสตร์โลกด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ผ่านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี และขอให้มีการรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในการประชุม WHA74 รายงานฉบับนี้ได้ระบุว่า WHO มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 6 ประการ ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิก
และความร่วมมือระดับภูมิภาค มีการส่งมอบ key messages เกี่ยวกับสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การพัฒนาโปรไฟล์ระดับชาติ การส่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้า การสนับสนุนการปรับตัว และการจัดสรรทาง
การเงินสนับสนุนประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่กำลังพัฒนา รวมถึงการประสานความร่วมมือกับองค์กร เช่น UNICEF 
ในการสนับสนุนด้านการจัดหาน้ำสะอาด การสุขาภิบาลและสุขอนามัย การจัดการของเสีย การส่งเสริมความสะอาด
และสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานพยาบาล และการมีส่วนร่วมกับ ILO ในการพัฒนาและดำเนินโครงการด้านอาชีวอนา
มัยเพ่ือสุขภาพคนงาน เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้ระบุถึงโอกาสการดำเนินงานในอนาคตที่ WHO จะสนับสนุน
ประเทศต่างๆ ทั้งด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานภาคสาธารณสุขในการป้องกัน ประเมิน การจัดการ
และสื่อสารความเสี่ยง การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานข้ามภาคส่วนทุกระดับ เพ่ือปกป้องสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม การ
พัฒนากลไกการกำกับดูแลข้ามภาคส่วน เพ่ือให้เกิดนโยบายที่สำคัญต่อการดูแลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างสุขภาพที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่อการระบาดของ 
COVID-19 และการปฏิบัติตามแนวทางสุขภาพหนึ่งเดี่ยว (One Health) เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพที่ดแีบบองค์รวม 
 วาระนีเ้พ่ือให้สมัชชาอนามัยโลกพิจารณาตัดสินใจดังต่อไปนี้ 
 1. บันทึกรายงานความก้าวหน้า WHO global strategy on health, environment and climate change : 
the transformation needed to improve lives and well-being sustainably through healthy environments 
 2. ขอให้ DG รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน WHO global strategy on health, environment 
and climate change ใน WHA76, WHA78 และ WHA80 
 



บทบาทและท่าทีของประเทศอ่ืนๆ 

• ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ให้ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
สนับสนุนการดำเนินงาน WHO global strategy on health, environment and climate change 
และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเทศ 

• ภูมิภาคแอฟริกา สนับสนุน WHO global strategy on health, environment and climate change 
โดยสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิควิชาการในระดับภูมิภาค 

• เคนยามีการดำเนินงานด้าน health, environment and climate change ผ่านรัฐบาลและบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาคการสาธารณสุข จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติใน
การจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก Oil & Gas และมลพิษอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

• ฟิลิปปินส์มีแผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEHAP) 2560-2565 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการที่
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านอากาศและน้ำ นอกจากนี้ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้เน้นย้ำ   
การจัดการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมและ Water Sanitation and Hygiene (WASH) ในการควบคุม      
การระบาดของโรค COVID-19 

• แคนาดาสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุ SDG 3.9 ลดการเสียชีวิตและเจ็บป่วยจาก
สารเคมีและมลพิษอากาศ 

• Barbados ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คุกคามสุขภาพประชากรผ่านความมั่นคงด้าน
อาหาร ภาวะโภชนาการ โรคที่เกิดจากสัตว์พาหะนำโรค การจัดหาน้ำสะอาด และการสุขาภิบาล โดยขยาย
ขอบเขตการดำเนินงานไปยังหน่วยงานด้านน้ำในการจัดหา safe water และการกำจัด liquid waste  
นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการจัดทำแผนการปรับตัวด้านสุขภาพ (Health National Adaptation 
Plan) 

 
บทบาทและท่าทีของประเทศไทย (แนบ intervention ตอนท้าย) 

• ประเทศไทยรับทราบรายงานความก้าวหน้า WHO global strategy on health, environment and 
climate change: the transformation needed to improve lives and well-being sustainably 
through healthy environments ขอบคุณความพยามยามของ WHO ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานที่กว้างขวาง แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-
19 และเห็นชอบกับ Decision ที่กำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้ายุทธศาสตร์โลกด้านสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน WHA76, WHA78 และ WHA80 

• ขอให้องค์การอนามัยโลกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกในด้านเทคนิคและองค์ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะประเทศซึ่ง
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 

• One Health เป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองคร์วม 

• ประเทศไทยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ ซึ่งต้องทำงานข้ามภาคส่วนบนฐานข้อมูล ความรู้ และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 



• ประเทศไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ว่าเป็นมาตรการ
สำคัญในการตอบสนองต่อการระบาดของ COVID-19 

 
สรุปผลลัพธ์ของวาระ 
 ประเทศสมาชิกรับทราบรายงานและรับรองมติข้อตัดสินใจให้ DG รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
WHO global strategy on health, environment and climate change ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก  
ครัง้ที่ 76, 78 และ 80 
 
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข (ระบุ กรม/กอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 
การทำงานในระดับประเทศ 
 1. กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2573) 
 2. กรมอนามัยพัฒนาหลักสูตรการอบรมด้านการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้
โครงการการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง 
(Risk-based National Adaptation Plan Project: Risk-NAP Project) โดยได้รับความร่วมมือจาก GIZ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. กรมอนามัยพัฒนาระบบสื่อสารเตือนภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา 

การทำงานในระดับนานาชาติ 
 1. กรมอนามัยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพกับนานาประเทศ 
โดยได้รบัการสนับสนุนจาก GIZ 
 2. กรมอนามัยสนับสนุนการเจรจาและเข้าร่วมประชุมรัฐภาคี (COP) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

Intervention on agenda 33 
Read by Dr.Kasemsuk  Yothasamutr (27/5/2021) 
 

Thank you Chair, 
Thailand notes the report on all the sub-agenda. 

Emergency care system saves lives. This system must be available, accessible without financial 
barrier and hardship to the household. Universal health coverage then plays important role. Like 
in Thailand during COVID-19 pandemic, all people living in Thailand can access to screening, 
diagnostic and treatment covered by Government budget. Covid vaccine is also subsidized by 
government budget.  

Rheumatic fever and rheumatic heart disease are still present in the country. Though Thailand 
developed national clinical practice guidelines in detecting and treating the condition, we look 
forward to the upcoming WHO guideline on the prevention and management of the condition. 



Chair,  
Thailand supports healthier and greener response and the One Health approach to COVID-19 and 
all other possible health threats. In addition, we request WHO to provide technical support for 
Effective implementation of environmental health measures at the country and regional levels. 
There is also a need to address the major health risks and create safe and healthy environments 
and improve people’s live in the present and future. 

Finally, Thailand reaffirms our commitment to ensuring appropriate management of chemicals by 
formulating the National Strategic Plan on Chemical Management, in line with the road map of 
SAICM. We have two recommendations on this matter. First, we propose to expand the scope of 
study on burden of disease attributable to chemicals and categories the result according to 
utilization sectors. Secondly, we request WHO to report outcome of intersessional process and 
recommendations regarding SAICM beyond 2020 at the 75th WHA. 

Thank you, Chair. 
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Agenda 34.1 Progress reports: I. Plan of action on climate change and health in small island 
developing States 
 
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. นางอุทัยวรรณ  บุตรแพ   กรมอนามัย 
2. นางสาวชะเอม  พัชนี   กองการต่างประเทศ 
3. ดร.เภสัชกรหญิงวลัยพร  พัชรนฤมล กองการต่างประเทศ 

 
สาระสำคัญของวาระ 
 การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 72 (WHA72) มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา (WHO plan of action on climate change and health in 
small island developing States) และให้มีรายงานความก้าวหน้าในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 74 
(WHA74) วิสัยทัศน์ของแผนนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ระบบสุขภาพในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา มีภูมิคุ้มกัน
สามารถรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายในปี 2030 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
เพ่ือปกป้องประชากรกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แผนปฏิบัติการ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์การดำเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 Empowerment : การเสริมพลัง สนับสนุนการเป็นผู้นำ
ด้านสุขภาพของประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา เพ่ือให้มีส่วนร่วมในเวทีการเจรจาระดับโลกตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลยุทธ์ที่ 2 Evidence : หลักฐานเชิงประจักษ์
เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา กลยุทธ์ที่ 
3 Implementation : การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการ
สร้างภูมิคุ้มและการปรับตัวให้กับหน่วยงานภาคสาธารณสุขในการรองรับและบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลยุทธ์ที่ 4: Resources ทรัพยากร การเข้าถึงกองทุนด้านสุขภาพเพ่ือจัดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ความก้าวหน้า 
 - องค์การอนามัยโลกไดด้ำเนินการจัดตั้งกลไกการประสานงานในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา 
 - 6 ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา มีการจัดทำแผนการปรับตัวระดับชาติเสนอต่อ United 
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  
 - 20 ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา มี climate change country profile  ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2018 
ที่มีเพียง 6 ประเทศเท่านั้น 
 - 23 ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา เริ่มเตรียมการรองรับการปรับตัวในสถานบริการสาธารณสุข 
 - 7 ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา (จาก 22 ประเทศที่มีข้อมูล) มีแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และมีการดำเนินงานได้ในระดับปานกลาง-สูง 



 - 13 ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา (จาก 22 ประเทศที่มีข้อมูล) ได้รับเงินจาก international 
climate funds 
 
 แผนการดำเนินงาน 
 - องค์การอนามัยโลกมีการขยายการจัดลำดับความสำคัญแผนงานที่เก่ียวข้องกับสุขภาพในประเทศหมู่เกาะ
ขนาดเล็กกำลังพัฒนา รวมถึงโรคไม่ติดต่อ โภชนาการ การบูรณาการสุขภาพปฐมภูม ิและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
 - กำลังดำเนินการจัดตั้ง Leader Group ในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนา ภายในปี 2021 เพ่ือ
ยกระดับการเจรจาด้านสุขภาพและเร่งให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายที่กำหนด 
 
บทบาทและท่าทีของประเทศอ่ืนๆ 
 วาระนีจ้ะให้ประเทศสมาชิก intervention โดยจดัทำเป็น written statements ทั้งนีพ้บว่าไม่มีประเทศที่
แสดงท่าทีในประเด็นเรื่องของ Plan of action on climate change and health in small island developing 
States 
 
บทบาทและท่าทีของประเทศไทย (แนบ intervention ตอนท้าย) 

• ประเทศไทยรับทราบรายงานความก้าวหน้า Plan of action on climate change and health in 
small island developing States 

• การจัดทำ Country profiles มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ gap และแนวทางการจัดการปัญหาของแต่ละ
ประเทศ 

• การมีกลไกความร่วมมือที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (actively engaged) จะช่วยสนับสนุนการจัดทำ 
National Adaptation Plans และการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนาให้มีความก้าวหนา้ยิ่งขึน้ 

• สนับสนุนการพัฒนาความร่วมมือกับ Green Climate Fund อย่างต่อเนื่อง และขอให้องค์การอนามัยโลก
สนับสนุนการจัดทำ National Adaptation Plans ในประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กกำลังพัฒนาอีก 34 
ประเทศ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านรองรับการปรับตัว ซึ่งเป็นขั้นแรกของการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานต่อไป 

• ขอให้องค์การอนามัยโลกพิจารณาขยายการจัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านสุข ภาพเพ่ิมเติม 
นอกเหนือจากประเด็นโรคไม่ติดต่อ โภชนาการ การบูรณาการสุขภาพปฐมภูมิ และหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าแล้ว ควรให้ความสำคัญกับประเด็น Water sanitation and hygiene (WASH) ในประเทศหมู่เกาะ
ขนาดเล็กกำลังพัฒนาด้วย 

 
สรุปผลลัพธ์ของวาระ 
 ประเทศสมาชิกรับทราบ progress report 
 
ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข (ระบุ กรม/กอง หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) 



การทำงานในระดับประเทศ 
 กรมอนามัยจัดทำแผน HNAP: Health national adaptation plan โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคส่วนสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

การทำงานในระดับนานาชาติ 
 กรมอนามัยสนับสนุนการทำแผนปฎิบัติการระดับภูมิภาค สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก โดยเข้าร่วมการประชุมกับประเทศสมาชิกในการประชุมระดับภูมิภาค 
 
Intervention on agenda 34.1 : Progress reports: I. Plan of action on climate change and health 
in small island developing states 
 
Written by Ms.Uthaiwan  Bootpare  (31/May/2021) 
 
Thailand notes a good progress in small island developing States although there is uneven 
progress between countries in terms of technical and/or financial capacity and levels of support. 

We encourage ongoing cooperation between WHO and Green Climate Fund. We think that having 
collaborating centers actively engaged will support small island developing States in developing 
National Adaptation Plan as a framework for implementation of the plan of action on climate 
change and health which will accelerate progress towards targets. In addition, climate change 
country profiles are also useful for gap analysis and problem management solutions which are 
different in each country. 

We agree to expand the plan to further address related health priorities of small island 
developing States, including noncommunicable diseases, nutrition, integrated primary health care 
and achievement of universal health coverage. However, the issue of water, sanitation and 
hygiene (WASH) should also be a priority. 

Thank you. 
 

 


