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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓
ระเบียบวาระที่ ๒.๒

สมัชชาสุขภาพ ๑๓ / ร่างมติ ๒
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
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การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณี โรคระบาดใหญ่
(Participatory health crisis management for pandemics)
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โรคระบาดใหญ่เป็ นปัญหาสาธารณสุขและสาธารณภัยระดับโลก ทาให้เกิดผลกระทบในหลายมิติที่ มี
ความซับซ้อนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน นโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจะ
เป็ นพลังให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศบรรลุการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น “ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดี”
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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่สิบสาม
ได้พิจารณารายงาน เรื่อง “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ ๑
ตระหนักว่า โรคระบาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็ นโรคอุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มเกิ ดความรุนแรงขึ้น เป็ นภั ย พิ บั ติ
มีผลกระทบเกิดขึ้นเป็ นวงกว้างในทุกมิติทงั ้ ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทัง้ ใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับสาธารณะ เกิดเป็ น “วิกฤตสุขภาพ” ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ
ทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา๒
รับทราบว่า การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง “โรคติดต่ออุบัติ
ใหม่” และครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง “การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดี ยว ของคนสัตว์ -สิ่งแวดล้อม” ทาให้ประเทศไทยได้มีการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้ องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔๓
ชืน่ ชมว่า ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย และความร่วมมือของ อสม.ในพื้นที่และประชาชน
ทาให้ประเทศไทยสามารถรับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จนเป็ นที่ยอมรับจากนานาชาติให้เป็ น อันดับ ๑
ของประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้ นตัวจาก โควิด-19๔
ห่วงใยว่า การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพเป็ นปัญหาซับซ้อน ภายใต้บริบทของระบบสุขภาพไทยใน
ปัจจุบันอาจมีแนวโน้มของการคิดแยกส่วนโดยอาศัย ความเชี่ย วชาญเฉพาะด้านเพื่อสนับ สนุน กระบวน การ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
เห็ น ว่ า นโยบายสาธารณะ “การบริหารจั ดการวิ กฤตสุขภาพแบบมีส่ วนร่วม กรณี โรคระบาด
ใหญ่” จะเป็ นนโยบายที่ทรงพลังให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น “ประชาชนบน
ผืนแผ่นดินไทยมีสุข ภาวะที่ ดี” การบริหารจัดการจึ งไม่ใ ช่ เฉพาะกรณีโ ควิ ด-19 เท่านัน้ แต่ได้คานึงถึงโรค
ระบาดที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
๑ เอกสารสมัชชาสุขภาพ

๑๓ / หลัก ๒
สุขกาเนิด, วิชัย เอกพลากร และ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์. (๒๕๔๕). การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะหรือ
สุขภาพ: แนวคิด แนวทาง และการปฏิบัติ. พิมพ์ครัง้ ที่ ๒. กรุงทพฯ: ดีไซด์จากัด.
๓ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไ ขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙, ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔
๔ Global COVID-19 Index (GCI), ๒๕๖๓
๒ เดชรัต
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จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้ ห น่ ว ยงานดั งต่อ ไปนี้ บู รณาการด้ านการบริห ารจั ดการ เตรี ยมความพร้ อมศั ก ยภาพและ
ทรัพยากรของระบบบริ การสุข ภาพ ผสานความร่ว มมือ กับต่ างประเทศ และสร้างการมีส่ วน ร่ ว ม
อย่างเข้มแข็งของชุมชน ในการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพ โดยใช้บทเรียนจากการระบาดโรคโควิ ด -19
เพื่ อ ให้ ป ระเทศมี ระบบการตัดสิ นใจเพื่ อ การบริห ารจั ดการวิกฤตสุ ขภาพที่ ชั ดเจนในทุ กระดั บ สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันเวลาอย่างมีระบบ และมีการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพที่มีธรรมาภิบาล
๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะรัฐมนตรีจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาด
ของโรคเพื่อรองรับเหตุการณ์ระบาดที่มีผลกระทบวงกว้าง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นผู้อานวยการศูนย์ และมี
หลั ก การดั งต่อ ไปนี้ โดยจั ดให้ มีโครงสร้างให้ เหมาะสม สามารถเปิ ดปฏิ บัติ การได้ ทัน ที เบ็ ดเสร็ จ โดยมี
องค์ประกอบครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาและขับเคลื่อนแผนระดับ ชาติ
สาหรับการเตรียมความพร้อม ป้ องกัน ควบคุม และตอบสนองต่อ ภาวะวิกฤติจากโรคระบาดใหญ่อย่า งรอบ
ด้าน บนหลักการของความร่ วมมือ พหุ ภาคี ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความ
มันคงของประเทศอย่
่
างยัง่ ยืน
๑.๓ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทบทวน
ปรับปรุง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงหน่วยงานอื่น ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง ให้ทันสมัยและ
ปิ ดจุดอ่อนซึ่งเป็ นข้อจากัดในการบังคับใช้
๑.๔ กรมศุลกากร กระทรวงการคลั ง และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา อานวยความ
สะดวกในการนาเข้าสินค้าประเภทยารักษาโรค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ฉุกเฉิน เป็ นต้น เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่าง
เพียงพอและทันการณ์ และขอให้กระทรวงพาณิชย์ ควบคุมราคาชุดอุปกรณ์ป้อ งกัน อันตรายส่วนบุคคล ให้
พร้อมใช้สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับทัง้ ภาครั ฐ
และเอกชน และประชาชนอย่างเพียงพอ
๑.๕ กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานหลั กประกั นสุข ภาพแห่ งชาติ ร่วมเป็ นหน่วยงานหลั กใน
การบริหารจัดการงบประมาณ โดยความร่วมมือของสานักงานประกันสั งคม กรมบัญชีกลาง และสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิ จประกั นภั ย ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน คัดกรอง รักษาและ
ควบคุ ม การแพร่ระบาดที่ทั น ต่อการเปลี่ย นแปลงการใช้ ชี วิ ตวิ ถีใหม่ เช่ น การเบิ กจ่ า ยค่า รักษาพยาบาล
รูปแบบการแพทย์ทางไกล การส่งยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่ว ยทางการขนส่งทั ้งทางบก น้า อากาศ เพื่อให้ผู้ป่ว ย
สามารถเข้ า ถึ งการรั กษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยไม่ มี อุ ป สรรคใด ๆ รวมถึ งการให้ บ ริ การสุ ข ภาพอื่ น
นอกเหนื อ จากโรคระบาดที่ ยั งคงดา เนิ น ไปได้ โ ดยไม่ ล ดประสิ ท ธิ ภาพล ง และต้ อ งเท่ า เที ย มกั น ใน
สถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
๑.๖ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ร่ ว มกั บ สมั ช ชาสุ ข ภาพจั งหวั ด และภาคี เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ เช่ น
คณ ะ กร รม กา รพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ อ าเภอ อ า ส าสมั ค รส าธารณ สุ ข อ งค์ ก ร ปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น สานักงานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาและกากับกลไกในระดับพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาสังคม และประชาชน ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ รอยต่อระหว่าง
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จังหวัดและประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เพี ยงพอและตรงตามความจาเป็ น ของ
หน่วยงาน องค์กร และประชาชนในพื้นที่
๑.๗ องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร มูลนิธิ สมาคม และ
ประชาชนจิต อาสา เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมตามศักยภาพของตนในการเตรียมความพร้อม ป้ องกั น
ควบคุมโรค และช่วยเหลือฟื้ นฟูเยี ยวยา โดยประสานเชื่อมโยงกับ เลขานุ การของศูน ย์บริหารจั ดการภา วะ
ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรค
๒. ขอให้หน่วยงานดั งต่อ ไปนี้ บริหารจัดการด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และระบบข้อมูล เพื่อให้
เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็ นปั จจัย สาคัญต่อ การป้ องกัน ควบคุมโรค และเป็ นฐานแก่การสร้าง
ความเข้าใจ รอบรู้ด้านสุขภาพ และการปฏิบัติที่ถูกต้องของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
๒.๑ ส านั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศ น์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข สื่อทุกแขนงและ
องค์กรวิชาชีพสื่ อ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารสาธารณะและสื่อ ทางเลือ กที่หลากหลาย ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายในทุกกลุ่ม การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ป้ องกันการเกิดภั ยพิบัติ จากข้อมูล ข่าวสาร
ผิดเพี้ยนอันเกิดขึ้นคู่กับภัยโรคระบาดที่กระจาย (Infodemic) การจัดการกับข่าวปลอม และลดการตีตราทาง
สังคม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสาร
๒.๒ กระทรวงดิ จิทั ลเพื่อ เศรษฐกิ จและสังคม กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการที่มีการเชื่อ มโ ยง
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ ประเทศ ให้สามารถใช้ในการตัดสินใจและการเฝ้ าระวังได้ ในทุกระดับ
และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาความมันคงของระบบสื
่
่อสารหลัก ระบบสื่อสารสารอง เป็ น
ต้น
๒.๓ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงศึกษาธิ การ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้ องกันการระบาด และการระบาดซ้าระลอกใหม่
๓. ขอให้ ห น่ ว ยงานดั งต่ อ ไปนี้ จั ดให้ มี ก าลั ง คน และโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น ให้เ พีย งพอทาง
สาธารณสุข เพื่อการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และติ ดตามสถานการณ์
และแนวโน้ มการระบาดของโรค
๓.๑ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พิจารณาจัดสรรอัตรากาลังในการปฏิบัติการเฝ้ า
ระวัง สอบสวนโรคระบาด ที่ยังขาดแคลน เช่น นักระบาดวิทยา ให้ครอบคลุมทุกจั งหวั ดของประเทศไทย
อย่างเพียงพอ
๓.๒ กรมควบคุ ม โรค ส านั กสาธารณสุ ขฉุกเฉิ น กระทรวงสาธารณสุข ส านั กการแพทย์ ส านัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงกลาโหม ร่วมกันบูรณาการพัฒนาระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ด้านโรคระบาดใหญ่ ให้มีประสิท ธิภาพ โดยร่วมดาเนินการจัดโครงสร้ า ง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ทีมสอบสวนควบคุมโรค สถานที่กักกันโรคแห่ ง
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รั ฐ จั ดท าและซ้ อมแผนเผชิ ญ เหตุสาหรับ การตอบโต้ภาวะฉุ กเฉินของโรค ระบาดใหญ่ และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๓.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิ่น เป็ นหน่วยงานหลั ก ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุข ภาพ
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสานักงานตรวจคนเข้า เมือ ง กระทรวงมหาดไทย
เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้ าระวังและ
บริหารจัดการแผนเผชิญเหตุในทุกระดับในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สถานที่กักกันโรคท้องที่
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้และทักษะในการจัดการในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพในพื้นที่
โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน เอกชน สถานประกอบการ และสถาบันวิชาการในระดับพื้นที่
๔. ขอให้ ห น่ ว ยงานดั งต่ อ ไปนี้ ก าหนดมาตรการลดผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทัง้ ในระหว่าง และหลังการเกิดวิกฤตสุขภาพ
๔.๑ กรมสุขภาพจิต หน่วยงานที่เกี่ ย วข้ อ งทุ กภาคส่ ว น วัด และศาสนสถานอื่น ๆ ร่วมกาหนด
แนวทางมาตรการในการเฝ้ าระวังและจัดการปัญ หาสุข ภาพจิต ทัง้ ในระหว่า งและหลั งการเกิดวิ กฤตสุ ข ภาพ
ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
๔.๒ สถานพยาบาลภาครัฐทุกสังกั ด สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยกองประกอบโรคศิลป์ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทาและฝึกซ้อมแผนการตอบสนองรวดเร็ว ในบริ การรูปแบบใหม่ ทั ้งระดั บวิ กฤติ
ระบบส่งต่อ และระบบบริการปฐมภูมิ ในพื้นที่ภูมิศาสตร์ที่กาหนดเป้ าหมายร่วมกัน และแผนเตรียมความ
พร้อมสาหรับโรงพยาบาลสนามในกรณีที่จาเป็ น
๔.๓ ภาคเอกชน กองทุนเพื่อพัฒนาสั งคมในระดั บพื้น ที่/จั งหวั ด ร่วมมือกับภาครัฐที่เกี่ย วข้ อ งใน
การสนับสนุนงบประมาณการสร้างอาชีพ และเยียวยา เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบและประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
๔.๔ กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข ส านั กสิ่ งแวดล้ อ ม กรุ งเทพมหานคร กรมโรงงาน
อุ ต สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดทายุทธศาสตร์การจัดการขยะติดเชื้อ ในชุม ชน และจัดสิ่งแวดล้อ มที่
เหมาะสมในการลดการแพร่กระจายของเชื้อ ให้มีประสิทธิภาพ
๕. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ จัดให้มีกลไก นโยบายสนับสนุนส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ และนวัตกรรมในการป้ องกันการป่ วย การ
เสียชีวิตจากโรคระบาด
๕.๑ กระทรวงการอุดมศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ต กรรม ส านั กงานการวิ จัย แห่ งชาติ
สถาบั น วิ จัย ระบบสาธารณสุข ร่ ว มกั บ สานั กงานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแ ห่ งชาติ ส านั กงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กาหนดทิศทางและแนวทางการสนับ สนุ น
งบประมาณในการสร้างองค์ ความรู้ใ หม่ทั ้งงานวิ จัย พื้ น ฐานและงานวิ จัย ประยุ กต์ ส่ งเสริ ม การพัฒนา
นวัตกรรมในการเฝ้ าระวังขัน้ สูงที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความรวดเร็ วในการป้ องกั นโรค ระบบ
การแพทย์ทางไกล ชุดตรวจวินิจฉัยโรค วัคซีน ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็ นต้น รวมถึงการ
พัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
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๕.๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ต กรรม สถาบั นวั คซี น แห่ งชาติ ส านั กงานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสร้าง
ความมันคงทางด้
่
านยาและวัคซีน และชุดตรวจวินิจฉัยโรคโดยการพัฒนาระบบการจัดหาที่เพียงพอกับความ
ต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวัคซีนของประเทศ และพัฒนาระบบการให้บริการ ยาและวัคซีน เพื่อให้
ประชาชนทุกกลุ่มเป้ าหมายทุกพื้นที่เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทัวถึ
่ ง และทันการณ์
๕.๓ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่ งชาติ หน่วยงานเอกชนที่ผลิต เวชภัณ ฑ์ทางการแพทย์ และหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง ร่วมกัน
พัฒนานวัตกรรมในการส่งเสริม ป้ องกัน ควบคุม รักษาโรคที่ทันต่อสถานการณ์
๖. ขอให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ สมัชชาสุขภาพจังหวั ด
อาสาสมัครสาธารณสุข องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น และองค์กรภาคประชาสั งคม ร่วมกันมีบทบาทอย่ า ง
สร้างสรรค์ โดยการส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และปฏิบัติตามคาแนะนาในการป้ องกัน
ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
๗. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่
๑๔
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