สรุปรายงาน
การประชุมคณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยพิเศษ
(Special Session of the WHO Regional Committee for South-East Asia : RCSS)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
..................................................................
นายแพทย ศุภ กิ จ ศิ ริ ลั ก ษณ รองปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข เปน หัว หนา คณะผูแ ทนไทยเข า รว มการประชุ ม
คณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยพิเศษ (Special Session of the WHO
Regional Committee for South-East Asia : RCSS) ซึ่งจัดเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ผานระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference) ณ สํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย โดยมีประเทศสมาชิก
องคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน ๑๐ ประเทศ ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย อินโดนีเซีย
มัลดีฟส เมียนมา เนปาล ศรีลังกา ไทย และติมอรเลสเต เขารวมการประชุมดังกลาว ทั้งนี้ H.E. Mr Upendra Yadav
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและประชากรเนปาล เปนประธานการประชุม
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยที่ ๗๑ ซึ่งจัดเมื่อวันที่
๓ – ๗ กั นยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงนิ วเดลี ประเทศอินเดีย ได มีขอตัดสิ นใจที่ SEA/RC71(3) กําหนดใหจั ดการประชุ ม
คณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยที่ ๗๒ ระหวางวันที่ ๒ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒
ณ กรุงเปยงยาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยมีเงื่อนไขวาตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภาความมั่นคง (Security Council Committee ซึ่งแตงตั้งตามขอมติของสหประชาชาติที่ ๑๗๑๘
ในป ค.ศ. ๒๐๐๖) ทั้งนี้เนื่องจากเกาหลีเหนืออยูภายใตการคว่ําบาตรขององคการสหประชาชาติ ทําใหไมสามารถ
นําเขาอุปกรณ IT สําหรับการจัดประชุมได ที่ผานมาไดมีการเตรียมการดําเนินงานตางๆ โดยองคการอนามัยโลก
และเกาหลีเหนือเพื่อขอยกเวนการนําเขาอุปกรณ IT สําหรับการจัดประชุม โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตาราง
September 2018

October 2018

Timelines for SEA Regional Committee 72
Discussion at RC71 and decision SEA/RC71(3)
Request by Ministry of Public Health, DPR Korea for
mission from the SEA Regional Office to discuss
preparation for the Regional Committee session.
WHO Representative reminder to MoPH, DPR Korea for
submission of details of arrangements for hosting RC.
Reconfirmation from MoPH.
Request to MoPH to complete a pre-assessment checklist
on required arrangements for hosting RC.

๒
November 2018

Receipt of Checklist from MoPH
Preparation for the mission from Regional Office,
including request for visa and logistical arrangements etc.
December 2018
Mission to DPR Korea from 10–14 December 2018.
Preparation by the Secretariat for communication to Sanctions
Committee with relevant documentation
January – February 2019 Letter to Chairperson of the Sanctions Committee – submission of
exemption request.
Simultaneously following steps were taken in anticipation of the
response from the Sanctions Committee:
• Communication to the Chairperson of the Regional Committee
requested ‘in principle approval to hold Special Session of the
Regional Committee on Thursday 28 March 2019 via
videoconferencing facility
• Following clearance from the Chairperson, communication to
Member States informing about the special session and seeking
nominations in anticipation of the response from the Sanctions
Committee.
March 2019
Notification on non-approval of the exemption request by the
Sanctions Committee.
ทั้งนี้หากคณะกรรมการสภาความมั่นคงฯ ไมเห็นชอบใหยกเวนการนําเขาอุปกรณ IT สําหรับการจัดประชุมคณะกรรมการ
องคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยที่ ๗๒ ณ กรุงเปยงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ หรือไมมีผลการ
ตัดสินใจที่ชัดเจนภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ขอใหฝายเลขาจัดการประชุมคณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยพิเศษในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาการเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ
องคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยที่ ๗๒ ตอไป
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ สํานักงานองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับแจงจากคณะกรรมการ
สภาความมั่นคงฯ ตอบปฏิเสธการยกเวนการนําเขา อุปกรณ IT สําหรับการจัดประชุมคณะกรรมการองคการอนามัย
โลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยที่ ๗๒ ณ กรุงเปยงยาง ประเทศเกาหลีเหนือ
ประธานการประชุมไดเสนอใหสํานักงานองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเจาภาพจัดการประชุม
คณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยที่ ๗๒ แทน โดยประเทศสมาชิกใหความเห็นชอบ
รวมถึ งประเทศไทย ทั้ งนี้ ประเทศไทยได เสนอร างข อตั ดสิ นใจ ซึ่ งที่ ประชุ มได มี การแสดงความคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มดั ง
รายละเอียดขางทายนี้ ซึ่งเห็นชอบใหจัดการประชุมคณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
สมัยที่ ๗๒ ระหวางวันที่ ๒ – ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีสํานักงานองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เปนเจาภาพ

๓
Decision
The Regional Committee, at its Special Session on 28 March 2019, having considered the nonapproval of the required clearance by the Security Council Committee established pursuant to
Resolution 1718(2006) to host the 72nd Session of the Regional Committee in Pyongyang,
Democratic People’s Republic of Korea, made the following decision:
Reaffirmed its regional solidarity to the prior commitment to hold the seventy – second
session of the Regional Committee in Pyongyang, Democratic People’s Republic of Korea as
decided by SEA/RC71(3), subject to clearance by the relevant Sanctions Committee.
Decided that the seventy-second session of the Regional Committee will be hosted by WHOSEARO during the week of September 2 to 6, 2019

๔

รายนามคณะผูแทนไทย

เขารวมการประชุมคณะกรรมการองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สมัยพิเศษ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย
........................................
๑. นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
(หัวหนาคณะผูแทนไทย)

๒. นายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ

ทีป่ รึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดานตางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

๓. นายแพทยวิโรจน ตั้งเจริญเสถียร

ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดานตางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข

๔. ดร. เภสัชกรหญิงวลัยพร พัชรนฤมล

เภสัชกรชํานาญการ (ดานเภสัชกรรมคลินิก)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

๕. นางศิรินาถ เทียนทอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
กองการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

๖. นายแพทยพิสุทธิ์ ชื่นจงกลกุล

นายแพทยชํานาญการ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๓
จังหวัดนครสวรรค
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

๕
๗. ดร. ทันตแพทยหญิงวริศา พานิชเกรียงไกร

ทันตแพทยชํานาญการ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

๘. นางสาวโอริสา ซื่อสัตยาวงศ

นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ
กองการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

๙. นายบรรลุ ศุภอักษร

นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
กองการตางประเทศ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

๑๐. เภสัชกรหญิงชฎาธร อินใย

เภสัชกรปฏิบัติการ
กองแผนงานและวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
......................................

