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สมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่13 ไดพ้ฒันากระบวนการพฒันาขอ้เสนอเชงินโยบาย จนได้
ขอ้ถกแถลง “การบริหารจดัการวิกฤตสขุภาพจากโรคอบุติัใหม่: บทเรียนจากโควิด-

19” จ านวน 14 ขอ้ฉบบันี้ 

จงึขอความกรุณาสมาชกิสมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิพจิารณาใหค้วามเหน็ในค าถามปลายเปิด
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รภาค ีเครอืขา่ยของท่าน โดยไมจ่ าเป็นตอ้งตอบครบทุกขอ้ค าถาม 

และสามารถใหค้วามเหน็ผา่น google form (ตาม QR Code ทีร่ะบุไวใ้นจดหมาย) หรอืสง่ 
file แนบมาที ่wanwimol@nationalhealth.or.th ภายในวนัที ่4 กนัยายน 2563

mailto:wanwimol@nationalhealth.or.th


▪ การขบัเคลื่อนมตสิมชัชาสขุภาพแหง่ชาต ิครัง้ที ่2 พ.ศ.2552 เรือ่ง “โรคตดิต่ออุบตัใิหม”่
▪ การจดัท าแผนยุทธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม ป้องกนั และแกไ้ขปัญหาโรคตดิต่ออุบตัใิหม่

แหง่ชาต ิตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556-2564  ทีเ่น้นกระบวนการมสีว่นรว่มจากทุกองคก์รภาคตี่างๆ 
ทัง้ภาครฐั วชิาการ เอกชน และประชาชนไดม้สีว่นรว่มในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์

▪ การพฒันาระบบเตรยีมความพรอ้มส าหรบัภยัพบิตัฉุิกเฉินดา้นสาธารณสขุ 
▪ การพฒันาระบบป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่ภายใตแ้นวคดิสขุภาพหน่ึงเดยีว 
▪ การพฒันาระบบการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธโ์รคตดิต่ออุบตัใิหม ่
▪ การพฒันาความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
▪ การเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาจากภาคประชาสงัคม 
▪ การสง่เสรมิการจดัการความรูก้ารวจิยัและพฒันา

บทน ำ
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นิยาม
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“วิกฤตสขุภาพ” หมายถงึ ภาวะทางสุขภาพในมิติกาย จิต สงัคม และปัญญา ทีไ่ม่
อยูใ่นภาวะปกต ิอาจเกดิจากธรรมชาตหิรอืไมก่ไ็ด ้เป็นเหตุการณ์ทีม่อียู่ในภาวะอนัตรายที่
สง่ผลกระทบต่อสขุภาพ เศรษฐกจิ สงัคม หรอืสิง่แวดลอ้มโดยรวม ทีค่วรตอ้งมนีโยบาย
หรอืการตดัสนิใจเพือ่แกไ้ขปัญหาภายในเวลาทีจ่ ากดั

“โรคอบุติัใหม่” หมายถงึ โรคตดิต่อทีเ่กดิจากเช้ือใหม่ (New Infectious Diseases)
พบในพืน้ท่ีใหม่ (New Geographical Areas) อบุติัซ า้ (Re-emerging Infectious 
Diseases) เป็นเชือ้ก่อโรคทีดื่อ้ต่อยาต้านจลุชีพ (Antimicrobial resistant organism)
รวมถงึเหตุการณ์จงใจกระท าของมนุษยด์ว้ยสารชวีะหรอือาวธุเช้ือโรค
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“วิกฤตสขุภาพจากโรคอบุติัใหม่: บทเรียนจากโควิด-19”

▪ สง่ผลต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื- เป้าหมายนานาชาติ
▪ สง่ผลต่อเศรษฐกจิ- ตกงาน ขาดรายได้
▪ สง่ผลต่อสงัคม- ภาวะการขาดแคลนอาหาร การเขา้ถงึการรกัษาป้องกนั

อนัตราย การตตีรา 
▪ สง่ผลต่อคุณภาพชวีติ- ความเจบ็ป่วย  ความเครยีด  การฆา่ตวัตาย   
▪ สง่ผลต่อสิง่แวดลอ้ม- ขยะอนัตราย  น ้าดืม่น ้าใชส้ะอาด



“วิกฤตสขุภาพจากโรคอบุติัใหม่” 
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ปัญญา

รา่งกาย

สงัคม

จิตใจ



1.1 ในสถานการณ์วกิฤตสขุภภาพ กรณกีารระบาดใหญ่ขภอง COVID-19 องคก์รภาค ีเครอืขภา่ย
ขภองทา่นไดร้บัผลกระทบทางบวกและทางลบ อยา่งไร  (กรณุาใหเ้หตุผล และยกตวัอยา่ง
ประกอบ)

ข้อถกแถลง 
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1.2 “บทเรยีน” ทีอ่งคก์รภาค ีเครอืขภา่ยขภองทา่นไดเ้รยีนรูจ้ากเหตุการณ์ดงักล่าว มเีรือ่งใดบา้ง 
(กรณุาใหอ้ธบิาย และยกตวัอยา่งประกอบ)



การเกิดวิกฤตโรคอบุติัใหม่
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▪ ทัว่โลกจะมโีรคตดิต่ออุบตัใิหมเ่กดิขึน้ทุกปี  มแีนวโน้มรุนแรงเพิม่ขึน้ และเกดิการระบาด
ขา้มพรมแดน

▪ มหีลายปัจจยัทัง้ทางตรงและทางออ้มทีท่ าใหเ้กดิโรคอุบตัใิหมร่นุแรงขึน้ เชน่ 
▪ การเปลีย่นแปลงของเชือ้โรคเพือ่หลบหลกีระบบภมูคิุม้กนัของมนุษย์
▪ การคุกคามสิง่แวดลอ้ม
▪ พฤตกิรรมของมนุษย์
▪ อื่น ๆ



2.1 ทา่นคดิวา่ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิโรคอุบตัใิหมร่นุแรงในประเทศไทย มปัีจจยัใดบา้งทีเ่กีย่วขภอ้ง
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ข้อถกแถลง 

2.3 องคก์รภาค ีเครอืขภา่ยทา่น ตอ้งการการสนบัสนุนอยา่งไร ทีจ่ะท าใหส้ามารถแสดงบทบาท
ตาม 2.2 ได ้ (ทัง้ทางกฎหมาย ทรพัยากร พฒันาศกัยภาพ หรอือืน่ ๆ) 

2.2 องค์กรภาค ีเครอืขภ่ายท่าน จะมบีทบาทในการป้องกนัหรอืควบคุมปัจจยัทีก่่อให้เกิดโรค
อุบตัใิหมไ่ดอ้ยา่งไร



การจดัการ/มาตรการควบคมุโรคอบุติัใหม่
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▪ มาตรการลอ็กดาวน์ (Lockdown)
▪ มาตรการดา้นการสือ่สารความเสีย่ง
▪ มาตรการกกัตวั
▪ มาตรการการณรงคก์ารป้องกนัตนเอง
▪ มาตรการดา้นกฎหมาย
▪ การจดัตัง้กลไกกลางระดบัชาติ



3.2 องคก์รหรอืเครอืขภา่ยขภองทา่นมสีว่นรว่มในการก าหนดมาตรการป้องกนั ควบคุม 
COVID-19 ในบรบิทระดบัใด (ชาต ิจงัหวดั อ าเภอ ต าบล องคก์ร หรอือืน่ ๆ) และมรีปูธรรม
มาตรการอยา่งไร
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ข้อถกแถลง 

3.1 มาตรการ กลไก กฎหมายเพือ่ป้องกนั ควบคุม COVID-19 ในปัจจุบนัมเีรือ่งใดบา้งที ่
ท าไดด้แีละควรท าต่อ หรอืน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต เรือ่งใดทีค่วรปรบัปรงุ เรือ่งใดทีค่วร
เพิม่เตมิ

3.3 มาตรการควบคุมโรคโควดิ-19 ตาม 3.2 สามารถลดภาวะวกิฤตขภองประชาชนได้
หรอืไม ่อยา่งไร



มาตรการลดวิกฤตสขุภาพจากโรคอบุติัใหม่
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▪ มาตรการในการเฝ้าระวงัป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19
▪ มาตรการตรวจคดักรอง แยกกกั กกักนั หรอืคุมไวส้งัเกต
▪ มาตรการดแูลและเยยีวยาผลกระทบจาก COVID-19
▪ มาตรการป้องกนัการเกดิ COVID-19 ระลอกสอง
▪ อื่น ๆ



4.2 องคก์รภาค ีเครอืขภา่ยขภองทา่น มมีาตรการดแูล เยยีวยาและฟ้ืนฟูสขุภภาพ(ทัง้ 4มติ)ิ 
ขภองคนในองคก์ร หรอืชุมชนทีท่า่นท างานดว้ยอยา่งไร
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ข้อถกแถลง 

4.1 องคก์รภาค ีเครอืขภา่ยทา่น มกีารปรบัตวัตามชวีติวถิใีหม ่(New Normal) ทัง้ในระดบั
บุคคล ครอบครวั ชุมชน และสาธารณะ อยา่งไร

4.4 องคก์รภาค ีเครอืขภา่ยขภองทา่น มคีวามเหน็หรอืขภอ้เสนอต่อมาตรการดแูล เยยีวยา
ผลกระทบ และการฟ้ืนฟูหลงัสถานการณ์โรค จากบทเรยีน COVID-19 เพือ่ลดภาวะ
วกิฤตสขุภภาพจากโรคอุบตัใิหมอ่ยา่งไร

4.3 เมือ่เกดิเหตุการณ์วกิฤตโรคอุบตัใิหม ่ปัจจยัอะไรทีท่ าใหอ้งคก์รภาค ีเครอืขภา่ยขภอง
ทา่น ปรบัตวั/ฟ้ืนตวัจากภาวะวกิฤตสขุภภาพได้



ข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้าน
“การบริหารจดัการวิกฤตสขุภาพจากโรคอบุติัใหม่: บทเรียนจากโควิด-19”
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1) นโยบายดา้นการดแูลรกัษา และป้องกนัโรคอุบตัใิหม่
2) นโยบายการพฒันาระบบเฝ้าระวงัและบรหิารจดัการแผนเผชญิเหตุ
3) นโยบายการผสานภาคเีครอืขา่ยในการจดัการโรคอุบตัใิหม่
4) นโยบายดา้นการสือ่สารความเสีย่ง
5) นโยบายดา้นสุขาภบิาลและสิง่แวดลอ้ม
6) นโยบายดา้นการจดัการผลกระทบจากโรคอุบตัใิหม่



5.1 จากประสบการณ์การระบาดขภอง COVID-19 องคก์รภาค ีเครอืขภา่ยขภองทา่น เหน็วา่
นโยบายสาธารณะหรอืมาตรการการสนบัสนุน เพือ่ไมใ่หเ้กดิภาวะวกิฤต มเีรือ่งใดทีเ่ป็น
จุดแขภง็ จุดอ่อน และมโีอกาสในการพฒันาอยา่งไร 
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ข้อถกแถลง 

5.2 องคก์รภาค ีเครอืขภา่ยขภองทา่นเหน็วา่ อะไรคอื “นโยบายสาธารณะทีเ่กีย่วขภอ้งกบั
วกิฤตโรคอุบตัใิหม”่ ซึง่สามารถขภบัเคลือ่นรว่มกนัไดใ้นสงัคม/ชุมชนทีท่า่นท างาน เพือ่
รบัมอืกบัวกิฤตโรคอุบตัใิหมท่ีย่งัคงอยูแ่ละอาจเกดิขภึน้อกีในอนาคตไดท้นัท ีโดยไมต่อ้งรอ
นโยบายหรอืการสัง่การจากรฐับาล เชน่ การระบาด COVID-19 ระลอกสอง
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ขอบคณุค่ะ


