สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๓

สมัชชาสุขภาพ ๑๓. มติ ๒
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณี โรคระบาดใหญ่
(Participatory health crisis management for pandemics)
โรคระบาดใหญ่เป็ นปัญหาสาธารณสุขและสาธารณภัยระดั บโลก ทาให้เกิดผลกระทบในหลายมิติที่มี ความ
ซับซ้อนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อ งกั น นโยบายสาธารณะในการบริหารจัดการวิ กฤตสุขภาพแบบมีส่ วนร่ วมจะ เป็ น
พลังให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศบรรลุการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น “ประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดี”
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่สิบสาม
ได้พิจารณารายงาน เรื่อง การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ ๑
ตระหนัก ว่า โรคระบาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็ นโรคอุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มเกิดความรุนแรงขึ้น เป็ นภัยพิบัติ มี
ผลกระทบเกิดขึ้นเป็ นวงกว้างในทุกมิติทงั ้ ทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทัง้ ใน
ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และระดับสาธารณะ เกิดเป็ น “วิกฤตสุขภาพ” ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ
ทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
รับทราบ ว่า การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง “โรคติดต่ออุบัติ
ใหม่” และครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง “การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียว ของคนสัตว์ -สิ่งแวดล้อม” ทาให้ประเทศไทยได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้ องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๔
ชืน่ ชม ว่า ความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย และความร่วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ประชาชน ผู้นาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในพื้นที่ ทาให้ประเทศไทยสามารถรับมือการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรค
โควิด 19) จนเป็ นที่ยอมรับจากนานาชาติให้เป็ น อันดับ ๑ ของประเทศที่ดีที่สุดด้านการฟื้ นตัวจาก โรคโควิด
19
ห่วงใย ว่า การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพเป็ นปัญหาซับซ้อน ภายใต้บริบทของระบบสุขภาพไทยใน
ปัจจุบันอาจมีแนวโน้มของการคิดแยกส่วนโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
เห็นว่า นโยบายสาธารณะ “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณี โรคระบาดใหญ่” จะ
เป็ นนโยบายที่ทรงพลังให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น “ประชาชนทุกคนบนผืน
แผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดี” การบริหารจัดการจึงไม่ใช่เฉพาะกรณีโรคโควิด 19 เท่านัน้ แต่ได้คานึงถึงโรค
ระบาดใหญ่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
๑ เอกสารสมัชชาสุข ภาพ ๑๓ / หลัก

๔
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จึงมีมติดังต่อไปนี้
๑. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ บูรณาการด้านการบริหารจัดการ เตรียมความพร้อมศักยภาพและทรัพยากร
ของระบบบริการสุขภาพ ผสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ ง จากทุ ก
ภาคส่วน ในการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพ โดยใช้บทเรียนจากการระบาดโรคโควิ ด 19 เพื่อให้ประเทศมี
ระบบการตั ดสิ น ใจเพื่ อ การบริ ห ารจั ดการวิ กฤตสุ ข ภาพที่ ชั ดเจนในทุ กระดั บ สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ได้ทันเวลาอย่างมีระบบ และมีการบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพที่มีธรรมาภิบาล
๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข เสนอคณะรัฐมนตรีจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาด
ของโรคเพื่ อ รองรับ เหตุการณ์ระบาดที่มี ผลกระทบวงกว้ า ง โดยมี น ายกรัฐ มนตรีเป็ น ผู้อ านวยการศูนย์
รั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นเลขานุ การ โดยจั ดให้ มี โ ครงสร้า งให้ เหมาะสม สามารถเปิ ด
ปฏิ บั ติ การได้ ทั น ที เบ็ ดเสร็ จ โดยมี อ งค์ ป ระกอบครอบคลุ ม ทุ กภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมถึ งปรั บ ปรุง
กฎระเบี ย บที่ เกี่ ยวข้ องให้ เหมาะสมกั บการบริห ารการจั ดการในสถานการณ์ วิ กฤตสุข ภาพที่ เกิ ดขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑.๒ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยและภาคี เครื อข่ ายที่ เกี่ย วข้อ งร่ วมกัน จั ดทาแ ละ
ขับเคลื่อนแผนระดับชาติ และระดับจังหวัด สาหรับการเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
รักษาพยาบาล และประชาสัมพันธ์ เพื่อตอบสนองต่อ ภาวะวิ กฤติจากโรคระบาดใหญ่ อย่า งรอบด้า น บน
หลักการความร่วมมือของพหุ ภาคี ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความมันคงของ
่
ประเทศอย่างยังยื
่ น
๑.๓ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทบทวน
ปรับปรุง พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมถึงหน่วยงานอื่น ปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้
ทันสมัยและปิ ดจุดอ่อนซึ่งเป็ นข้อจากัดในการบังคับใช้
๑.๔ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง อานวยความสะดวกในการนาเข้าสิน ค้าประเภทยา
รั กษาโรค เวชภั ณ ฑ์ อุ ป กรณ์ ฉุกเฉิน เป็ น ต้น เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ได้ อ ย่า งเพีย งพอและทั นการณ์ เช่ น ชุ ด
อุปกรณ์ป้องกันอั นตรายส่ วนบุ คคล ให้พร้อมใช้สาหรับ เจ้า หน้า ที่ ปฏิ บัติการสอบสวนควบคุมโรค รวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับทัง้ ภาครัฐและเอกชน และประชาชนอย่างเพียงพอและปลอดภัย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และขอให้กระทรวงพาณิชย์ ดาเนินการควบคุมราคา/ปริมาณสินค้าที่เกี่ย วข้อ งกับ การควบคุ ม
โรคติดต่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.๒๕๔๒
๑.๕ กระทรวงสาธารณสุขและสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สานักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นรูปแบบพิเศษ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การ
ประกอบธุรกิจประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บริหารจัดการงบประมาณในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน คัด
กรอง รักษา ฟื้ นฟูและควบคุมการแพร่ระบาดที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ชี วิตวิถีใ หม่ เช่น การเบิกจ่า ย
ค่ารักษาพยาบาลรูปแบบการแพทย์ทางไกล การตรวจคัดกรอง การส่งยาเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยทางการขนส่งทั ้ง
ทางบก น้า อากาศ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่ มีประสิทธิภาพโดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ รวมถึงการ
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ให้บริการสุขภาพอื่นนอกเหนื อ จากโรคระบาดที่ ยั งคงดา เนิ นไปได้โดยไม่ ลดประสิท ธิ ภาพลง และต้องเท่ า
เทียมกันในสถานพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง
๑.๖ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด คณะกรรมการโรคติดต่ อ จั งหวั ด ส านั กงานตรวจคนเข้ า เมือ ง และ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อ ง พัฒนากลไกในระดั บพื้น ที่ ให้ เกิ ด ความเข้มแข็ ง โดยการมีส่วนร่วมของภาคประ ชา
สังคม และประชาชน ในการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ รอยต่อระหว่างจังหวัดและประเทศ
รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งของอุ ปโภคบริโภคให้ เพีย งพอและตรงตามความจาเป็ นของหน่ว ยงาน องค์กร
และประชาชนในพื้นที่
๑.๗ องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกาไร มูลนิธิ สมาคม และ
หน่วยงานที่เกี่ ย วข้อ งเตรี ยมความพร้อ มในการเฝ้ าระวั ง ป้ องกัน ควบคุมโรคระบาด และช่วยเหลื อ ฟื้ น ฟู
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
๒. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ บริหารจัดการด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และระบบข้อมูล เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญต่อ การป้ องกัน ควบคุมโรค และเป็ นฐานแก่
การสร้างความเข้าใจ รอบรู้ด้านสุขภาพ และการปฏิบัติที่ถูกต้องของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
๒.๑ ส านั กงานคณะกรรมการกิ จการกระจายเสีย ง กิ จการโทรทั ศ น์ และกิ จการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมประชาสัมพัน ธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิ จและสั งคม กระทรวง
สาธารณสุ ข องค์ กรวิ ช าชี พ สื่ อ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง จั ดให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อสารสาธารณะและสื่อ
ทางเลือกที่หลากหลายในทุ กระดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุ กกลุ่ม การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ป้ อ งกั น การเกิ ด ภั ย พิบั ติจากข้ อมูล ข่าวสารที่ บิดเบื อนอันเกิ ดขึ้ นคู่ กับ ภั ยโรคระบาดที่กระจาย
(Infodemic) ดาเนินการจัดการกับข่าวปลอม และลดการตีตราทางสังคม รวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การสื่อสาร
๒.๒ กระทรวงดิจิทัล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม เป็ นหน่วยงานหลั กร่วมกั บ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ย วข้ อง พัฒนาระบบ
ข้อมูลขนาดใหญ่และจัดการให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ให้สามารถใช้ใน
การตัดสินใจและการเฝ้ าระวั งได้ใ นทุ กระดับ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความมันคงของ
่
ระบบสื่อสารหลักและระบบสื่อสารสารอง
๒.๓ สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุ ขภาพ เป็ นหน่วยงานหลั กร่ วมกั บกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้ องกันการระบาด และการระบาดซ้า
๓. ขอให้หน่วยงานดั งต่อไปนี้ จัดให้มีกาลังคน และโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็ นให้เพีย งพอทางสาธารณสุ ข
เพื่อการเฝ้ าระวัง สอบสวนโรค การชันสูตรโรค ป้ องกัน รักษาและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และติดตาม
สถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรค
๓.๑ ส านั กงานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น พิ จารณาจั ดสรรอั ตรากาลั ง บุ คลากรทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขที่ขาดแคลนในการปฏิบัติการเฝ้ าระวัง สอบสวนโรคระบาด เช่น แพทย์สาขา
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เวชศาสตร์ป้อ งกันแขนงระบาดวิท ยา แพทย์สาขาโรคติดเชื้ อ นักระบาดวิทยา เป็ นต้น ให้ครอบคลุ ม ทุ ก
จังหวัดของประเทศไทยอย่างเพียงพอ
๓.๒ กระทรวงสาธารณสุขประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง ดาเนินการจัดโครงสร้ า ง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ทีมสอบสวนควบคุมโรค สถานที่กักกันโรคแห่ ง
รั ฐ จั ดท าและซ้ อมแผนเผชิ ญ เหตุสาหรับ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นของโรคระบาดใหญ่ และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๓.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ าย
พลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้ า
ระวังและบริหารจัดการแผนเผชิญเหตุในทุกระดับในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สถานที่กักกัน
โรคท้องที่ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้
และทักษะในการจัดการในสถานการณ์ วิกฤตสุข ภาพในพื้น ที่ โดยบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน
เอกชน สถานประกอบการ และสถาบันวิชาการในระดับพื้นที่
๔. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ กาหนดมาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่
เกิดขึ้นทัง้ ในระหว่าง และหลังการเกิดวิกฤตสุขภาพ
๔.๑ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน
อื่น ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดแนวทางมาตรการในการเฝ้ าระวังและจัดการปัญหาสุข ภาพจิต ทั ้ งใน
ระหว่างและหลังการเกิดวิกฤตสุขภาพ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
๔.๒ สถานพยาบาลภาครั ฐและเอกชน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ สานักสาธารณสุขฉุกเฉิน สานักงานสาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทาแผนลดผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ที่ เกิ ดขึ้ น ทั ้งในระหว่ า ง และหลั งการเกิ ดวิ กฤตสุ ข ภาพ ในพื้ น ที่ และแผนเตรี ย มความพร้ อ มส าหรับ
โรงพยาบาลสนามในกรณีที่จาเป็ น
๔.๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาชีพ และเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
๔.๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็ น หน่ ว ยงานหลักร่ว มกั บ กรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย ส านั กสิ่ งแวดล้อ ม กรุ งเทพมหานคร กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม และหน่วยงานที่เกี่ ย วข้ อ ง
จั ดท ายุ ท ธศาสตร์ การจั ดการขยะติดเชื้ อ ในชุ มชน และจั ดสิ่ งแวดล้ อมที่ มีมาตรฐาน ในการป้ องกั นการ
แพร่กระจายของเชื้อให้มีประสิทธิภาพ
๕. ขอให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ จัดให้มีกลไก นโยบายสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทันต่อเหตุการณ์ และนวัตกรรมในการป้ องกันการป่ วย การเสียชีวิ ต
จากโรคระบาด
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๕.๑ กระทรวงการอุดมศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ต กรรม เป็ น หน่ ว ยงานหลักร่ วมกับ
ส านั กงานการวิจัย แห่ งชาติ สถาบัน วิจัย ระบบสาธารณสุ ข ส านั กงานพัฒ นาวิ ท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ สานักงานกองทุนสนั บสนุน การสร้า งเสริมสุข ภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง กาหนดทิศทางและ
แนวทางการสนับ สนุ นงบประมาณในการสร้างองค์ ความรู้ใ หม่ทั ้งงานวิ จัย พื้ นฐานและงานวิ จัยประยุกต์
จัดการความรู้ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้ าระวังขัน้ สูงที่ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความ
รวดเร็วในการป้ อ งกั นโรค ระบบการแพทย์ทางไกล ชุดตรวจวินิจฉัยโรค วัคซีน ยารักษาโรค สมุนไพร
เวชภัณฑ์ ทางการแพทย์ นวัตกรรมด้านสังคม รวมถึงการพัฒนาระบบส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
๕.๒ องค์การเภสัชกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เป็ นหน่วยงานหลักร่วมกั บกระทรวงการอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรสหกรณ์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม
และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อ ง สร้างความมัน่ คงทางด้านยา วัคซีน และชุดตรวจวินิจฉัยโรค โดยการพัฒนา
ระบบการจัดหาที่เพียงพอกั บความต้องการและสนับสนุนอุตสาหกรรมวั คซีน ของประเทศ พัฒนาระบบการ
ให้บริการยา วัคซีน และชุดตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม เป้ า หมายทุกพื้ นที่ เข้าถึงบริการ ที่ มี
คุณภาพอย่างทัว่ ถึง และทันการณ์
๕.๓ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ หน่วยงานเอกชนที่ผลิตเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อ ง
ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและงานวิ จัยในการส่งเสริม ป้ องกัน ควบคุม รักษาโรคที่ทันต่อสถานการณ์
๖. ขอให้ภาคีเครือข่า ยสุข ภาพ องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ย วข้อ ง ส่งเสริม ศักยภาพและ
รณรงค์ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และปฏิบัติตามคาแนะนาในการป้ องกัน ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
๗. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๔
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