สมัชชำสุขภำพแห่งชำติ ครัง้ ที่ ๑๓
ระเบียบวำระที่ ๒.๒

เส้นทำงเดินของมติฯ กำรบริหำรจัดกำรวิกฤตสุขภำพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบำดใหญ่

ปัจจัยนำเข้ำ
สำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงมหำดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จ และ
สั ง คม กระทรวงกำรต่ ำ งประเทศ กระทรวงพำณิ ช ย์ กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงกลำโหม กระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรอุ ดมศึ ก ษำฯ กระทรวง
ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ฯ กระทรวงคมนำคม กระทรวงกำรพั ฒ นำสั งคมฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสำธำรณสุข คกก.สุขภำพแห่งชำติ กรม
ศุลกำกร กระทรวงกำรคลัง สนง.กรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงพำณิชย์ ผู้ว่ำ
รำชกำรจั ง หวั ด สมั ช ชำสุ ข ภำพจั ง หวั ด สปสช. ส ำนั ก งำนประกั น สังคม
กรมบัญชีกลำง และ สนง.คกก.กำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
สนง.คกก.กิ จกำรกระจำยเสี ยง กิ จ กำรโทรทัศ น์ และกิ จกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ กรมประชำสัมพันธ์ องค์กรวิชำชีพสื่อ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษ ฐกิ จ
และสังคม สำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงและพั ฒนำพฤติ กรรมสุข ภำพ กรมควบคุ ม
โรค สื่อภำคเอกชน สสส. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และกระทรวงมหำดไทย

สนง.คกก.ข้ำรำชกำรพลเรือน กองระบำดวิทยำ กองโรคติดต่อทั ว่ ไป สำนัก
สำธำรณสุข ฉุก เฉิน กระทรวงสำธำรณสุ ข ส ำนั ก กำรแพทย์ ส ำนัก อนำมัย
กรุงเทพมหำนคร กรมทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหำดไทย
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กรมอนำมัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงกลำโหม กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
กรมสุขภำพจิต สมำคมโรงพยำบำลเอกชน วัด และศำสนสถำนอื่น ๆ กรม
อนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหำนคร กรมโรงงำน
อุ ต สำหกรรม กระทรวงอุ ต สำหกรรม กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนพัฒนำ
สังคมในระดับพื้นที่/จังหวัด ภำคประชำชน

สำนักงบประมำณ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
สภำวิจัยแห่งชำติ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่ง ชำติ สสส. กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กรมกำรแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุข

กระบวนกำร

สมัชชำสุขภำพ ๑๓ / หลัก ๒ / ผนวก ๑
๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๓

ผลผลิต/ตัวชี้วัด

๑. สร้ำงระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรวิกฤตสุขภำพแบบบูรณำกำรใน ๑. ศูนย์บริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินกำรแพร่ระบำดของ
ระดับชำติและพื้นที่
โรคเพื่อรองรับเหตุกำรณ์ระบำดที่มีผลกระทบวง
๒.เตรียมควำมพร้อมศักยภำพและทรัพยำกรของระบบริกำรสุขภำพ
กว้ำง โดยมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยกำรศูนย์
ปรับปรุงทบทวนกฎหมำย พรบ ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง)
๓. พัฒนำส่งเสริมควำมเข้มแข็งของภำคประชำสังคม ประชำชนใน
๓. ทรัพยำกรในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค มี
กำรป้องกันควบคุมโรคระบำด
คุณภำพและเพียงพอ
๔. ระบบเฝ้ำระวังของชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมของทุกภำคส่วน
๑. สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรสำธำรณะที่หลำกหลำย รวมถึงกำรสร้ำ ง ๑. ไม่เกิดภัยพิบัติจำกข้อมูลข่ำวสำร และข่ำวปลอม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
๒.มีระบบจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่ของประเทศที่มีกำร
๒.พั ฒ นำระบบข้ อมู ล ขนำดใหญ่ และกำรจัด กำรที่มี ก ำรเชื่ อมโยง
เชื่อมโยงข้อมูลที่ทันเวลำ เชื่อถือได้ และสำมำรถใช้
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ให้สำมำถใช้ในกำร
เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในระดับต่ำง ๆ
ตัดสินใจและกำรเฝ้ำระวังได้ในทุกระดับ
๓. ประชำชนมีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกำรจัดกำร
ตนเองเมื่อเกิดวิกฤตสุขภำพ
๑. วิเครำะห์อัตรำกำลังและจัดสรรตำแหน่งที่ขำดแคลนในกำรเฝ้ำ
๑. มีนักระบำดวิทยำครบทุกจังหวัดอย่ำงเพียงพอ
ระวังสอบสวนโรค
๒.มำตรกำรทำงสำธำรณสุข เพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
๒.พัฒนำระบบบูรณำกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขด้ำน
และควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคแบบูรณำกำร
โรคระบำดให้มีประสิทธิภำพ
๓. บุคลกรท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรเฝ้ำระวังและบริหำร
๓. เตรียมควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีควำมรู้และ
จัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอย่ำงมี
กำรจัดกำรในสถำนกำรณ์เกิดวิกฤตสุขภำพ
ประสิทธิภำพ
๑. กำหนดแนวทำงมำตรกำรในกำรจั ดกำรปั ญหำสุ ขภำพจิ ตทั ้ง ใน ๑. ยุทธศำสตร์ มำตรกำรลดผลกระทบด้ำนสุขภำพ
ระหว่ำงและหลังกำรเกิดวิกฤตสุขภำพ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทัง้ ในระหว่ำง
๒.กำหนดแนวทำงมำตรกำรในกำรจัดบริกำรรูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ป่วย
และหลังกำรเกิดวิกฤตสุขภำพ
โรคเรื้ อ รั ง ผู้ ป่ วยฉุกเฉิน ที่ต้ องมี กำรติ ด ตำมรัก ษำอำกำรอย่ำง ๒.คุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
ต่อเนื่องและทันที
๓. กำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ ที่ ดิ น
และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
๑. กำหนดทิศทำงกำรวิจัยของประเทศเพื่อรองรับกำรเกิดวิกฤต
๑. แผนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัยและนวตกรรม
สุขภำพจำกโรคระบำด
๒.งบประมำณในกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและนวตกรรม
๒.สนับสนุนงบประมำณในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑ ของ GDP ประเทศ
ใหม่จำกกระบวนกำรควำมรู้ กำรวิจัย และพัฒนำนวัตกรรม
๓. งำนวิจัยและนวตกรรมที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้

ผลลัพธ์/ผลกระทบ
เกิ ด กำรบู ร ณำกำรด้ ำ นกำรบริ ห ำร
จั ด กำรควำมพ ร้ อ มศั ก ยภำ พ แ ล ะ
ทรั พ ยำกรของระบบบริ ก ำรสุ ขภำพ
ผสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ และ
สร้ำงกำรมีส่วนร่ ว มอย่ ำงเข้ มแข็ ง ข อง
ชุมชน

ประชำชนไม่ เ กิ ด ควำมตื่ น ตระหนก
และสำมำรถตั ด สิ น ใจในกำรจั ด กำร
สุ ข ภำพตนเองได้ ในสถำนกำรณ์เ กิด
วิ ก ฤตสุ ข ภำพและประเทศเกิ ดควำม
มั ่น ค ง ข อ ง ระ บบสื่ อสำ รหลั ก และ
ระบบสื่อสำรสำรอง
เกิ ด ระบบกำรแจ้ง เตื อ นกำรเกิ ด โรค
ระบำดและควบคุ ม ในระดั บพื้ น ที่ได้
ทันเวลำ

ประชำชน องค์กร และประเทศได้ รั บ
ผลกระทบในทุกมิติในระดับต่ำ

สำมำรถใช้ ป ระโยชน์ใ นกำรตั ดสิน ใจ
เชิ ง นโยบำย และเกิ ด กำรพั ฒ นำทำง
สังคมและเศรษฐกิจ

