สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครัง้ ที่ ๑๓
ระเบียบวำระที่ ๒.๒
ปัจจัยนำเข้ำ

เส้นทำงเดิ นของมติ ฯ
กำรบริหำรจัดกำรวิ กฤตสุขภำพแบบมีส่วนร่วม กรณี โรคระบำดใหญ่
กระบวนกำร

-

กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ๑. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบบูรณาการใน
กระทรวงการต่างประเทศ สานักนายกรัฐมนตรี
ระดับชาติและพืน้ ทีอ่ ย่างมีส่วนร่วม

-

กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิ จ และสัง คม ๒.เตรียมความพร้อมทรัพยากรทีส่ นับสนุนระบบริการสุขภาพ โดยจัดให้
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม
มีกาลังคน โครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ นในการเฝ้ าระวัง ควบคุมในการ
แพร่ระบาด

-

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ๓. ปรับปรุงทบทวนกฎหมาย พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ และส่ ง เสริม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

สมัชชำสุขภำพ ๑๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑
๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๓
ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๑. ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของ
โรคเพื่อรองรับเหตุการณ์ระบาดทีม่ ผี ลกระทบวง
กว้าง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นผูอ้ านวยการศูนย์
๒. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)
๓. ทรัพยากรในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค มี
คุณภาพและเพียงพอ
๔. ระบบเฝ้ าระวังของชุมชนทีม่ คี วามเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน

เกิ ด การบู ร ณาการด้ า นการบริห าร
จั ด การความพร้ อ มศั ก ยภาพและ
ทรัพ ยากรของระบบบริก ารสุ ข ภาพ
ผสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และ
สร้างการมีส่วนร่วมอย่ างเข้มแข็งของ
ชุมชน

-

ผูว้ ่าราชการจังหวัด
สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพจังหวัด

-

กระทรวงสาธารณสุข สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม ๑. สร้างช่องทางการสื่อสารสาธารณะทีห่ ลากหลาย รวมถึงการสร้างการมี ๑. ไม่เกิดภัยพิบตั จิ ากข้อมูลข่าวสาร และข่าวปลอม
สุขภาพ
ส่วนร่วมของประชาชน
๒. มีระบบจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศทีม่ กี าร
กระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ส านักงานคณะกรรมการ ๒.พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการที่มกี ารเชื่อมโยงระหว่าง
เชือ่ มโยงข้อมูลทีท่ นั เวลา เชื่อถือได้ และสามารถใช้
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ให้สามารถใช้ในการตัดสินใจ
เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับต่าง ๆ
สานักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์
และการเฝ้ าระวังได้ในทุกระดับ
๓. ประชาชนมีความรอบรูด้ า้ นสุขภาพในการจัดการ
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ๓. สร้างความรอบรูด้ ้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองในสถานการณ์
ตนเองเมื่อเกิดวิกฤตสุขภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
โรคระบาดใหญ่ และป้ องกันการระบาดซ้า
นวัตกรรม
องค์กรวิชาชีพสื่อ สื่อ ภาคเอกชน ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ประชาชนไม่ เ กิ ด ความตื่น ตระหนก
และสามารถตัด สิน ใจในการจัด การ
สุ ข ภาพตนเองได้ใ นสถานการณ์ เกิด
วิก ฤตสุ ข ภาพและประเทศเกิด ความ
มั น่ ค งข อ งร ะ บบสื่ อ ส าร ห ลั ก และ
ระบบสื่อสารสารอง

-

-

๔.พัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ประชาชนในการ
ป้ องกัน ควบคุมโรคระบาดใหญ่

-

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

-

กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุ น บริการสุ ข ภาพ กรมอนามัย ส านัก ๒.พัฒนาระบบบูรณาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้านโรค
สาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข
ระบาดอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
สานักการแพทย์ สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรมทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม กระทรวงกลาโหม กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

-

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย

๑. วิเคราะห์อตั รากาลังและจัดสรรตาแหน่งทีข่ าดแคลนในการเฝ้ าระวัง
สอบสวนโรค

๓. เตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามรูแ้ ละการ
จัดการในสถานการณ์เกิดวิกฤตสุขภาพ

๑. แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสาขาระบาดวิทยา นัก
เกิด ระบบการแจ้ ง เตือ นการเกิด โรค
ระบาดวิทยา และบุคลากรด้านสาธารณสุขครบทุก
ระบาดและควบคุ ม ในระดับ พื้น ที่ ไ ด้
จังหวัดอย่างเพียงพอ
ทันเวลา
๒. มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแบบบูรณาการ
๓. บุคลกรท้องถิน่ มีศกั ยภาพในการเฝ้ าระวังและบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครัง้ ที่ ๑๓
ระเบียบวำระที่ ๒.๒
ปัจจัยนำเข้ำ

เส้นทำงเดิ นของมติ ฯ
กำรบริหำรจัดกำรวิ กฤตสุขภำพแบบมีส่วนร่วม กรณี โรคระบำดใหญ่
กระบวนกำร

-

กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

-

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
กองทุนพัฒนาสังคมในระดับพืน้ ที่/จังหวัด ภาคประชาชน
ภาคเอกชน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
สานักสิง่ แวดล้อม กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการจัดการสิง่ แวดล้อม

-

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
กระทรวงสาธารณสุข

๑. กาหนดทิศทางการวิจยั ของประเทศเพื่อรองรับการเกิดวิกฤตสุขภาพ
จากโรคระบาดใหญ่

-

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ภาคเอกชน

๒.สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรูใ้ หม่
จากกระบวนการความรู้ การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

ผลผลิ ต/ตัวชี้วดั

สมัชชำสุขภำพ ๑๓ / หลัก ๔ / ผนวก ๑
๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๓
ผลลัพธ์/ผลกระทบ

๑. กาหนดแนวทางมาตรการในการจัดการปัญหาสุขภาพจิตทัง้ ในระหว่าง ๑. ยุทธศาสตร์ มาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพ
และหลังการเกิดวิกฤตสุขภาพ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
เศรษฐกิจ สังคมสิง่ แวดล้อม ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในระหว่าง
และหลังการเกิดวิกฤตสุขภาพ
๒.กาหนดแนวทางมาตรการในการจัดบริการรูปแบบใหม่ให้แก่ผปู้ ่ วยโรค
เรื้อรัง ผูป้ ่ วยฉุกเฉินที่ตอ้ งมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่ องและ ๒. คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน
ทันที
๓. สร้างอาชีพให้ประชาชนสามารถพึง่ พาตนเองได้

ประชาชน องค์กร และประเทศได้รบั
ผลกระทบในทุกมิตใิ นระดับต่า

๔.จัดทายุทธศาสตร์การจัดการขยะติดเชือ้ ในชุมชนและจัดสิง่ แวดล้อมที่
มีมาตรฐานป้ องกันการแพร่กระจาย

๑. แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจยั และนวัตกรรม
๒. งบประมาณในการลงทุนด้านการวิจยั และนวัตกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของ GDP ประเทศ
๓. งานวิจยั และนวัตกรรมทีส่ ามารถใช้ประโยชน์ได้

สามารถใช้ป ระโยชน์ ในการตัดสิน ใจ
เชิง นโยบาย และเกิด การพัฒ นาทาง
สังคมและเศรษฐกิจ

