สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓.๒

สมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๒
๑๖ พฤศจิ กายน ๒๕๕๒
โรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่

๑. โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ เป็ นปญั หาสาธารณสุขสําคัญ และอาจกลายเป็ นสาธารณภัยที่คุกคามต่อ
ความมันคงของประเทศอย่
่
างรุนแรง เนื่องจากสามารถก่อให้เกิดผลกระทบและความสูญเสียต่อสุขภาพ
ชีวติ และเศรษฐกิจของประเทศได้มหาศาล ปญั หาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่มแี นวโน้มทวีความรุนแรงมากขึน้ อาทิ
เช่น การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ H1N1 2009 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการท่องเทีย่ วและเศรษฐกิจ
ทัวโลก
่
และหากประเทศไทยไม่มกี ารเตรียมพร้อมรับมือกับปญั หาอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดการระบาด
ของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่จะส่งผลต่อความมันคงด้
่ านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง
สถานการณ์และแนวโน้ มโรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่
๒. โรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่ในคน องค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ หรือโรคติด
เชือ้ อุบตั ใิ หม่ (Emerging Infectious Diseases) ว่าหมายถึง โรคติดเชือ้ ชนิดใหม่ๆ ทีม่ รี ายงานผูป้ ่วย
เพิม่ ขึน้ ในระยะ ๒๐ ปี ทผ่ี า่ นมา รวมไปถึงโรคทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในพืน้ ทีใ่ ดทีห่ นึ่ง หรือโรคทีเ่ พิง่ จะแพร่ระบาดเข้า
ไปสูอ่ กี พืน้ ทีห่ นึ่ง และยังรวมถึงโรคติดเชือ้ ทีเ่ คยควบคุมได้ดว้ ยยาปฏิชวี นะแต่เกิดการดือ้ ยา ตัวอย่างโรคติด
เชือ้ อุบตั ใิ หม่ ได้แก่ ไข้หวัดนก H5N1 ซาร์ส วัณโรคดือ้ ยา และไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ H1N1 2009
องค์การอนามัยโลก ได้จดั กลุ่มโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ไว้ ๕ กลุ่มด้วยกัน คือ
(๑) โรคติดต่อทีเ่ กิดจากเชือ้ ใหม่ (New infectious diseases) เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุใ์ หม่ H1N1 2009 ไข้สมองอักเสบนิปาห์ไวรัส
(๒) โรคติดต่อทีพ่ บในพืน้ ทีใ่ หม่ (New geographical areas) เป็ นโรคทีม่ าจากประเทศหนึ่งไป
อีกประเทศหนึ่ง หรือข้ามทวีป เช่น โรคเวสต์ไนล์ไวรัส
(๓) โรคติดต่ออุบตั ซิ ้าํ (Re-emerging infectious diseases) คือโรคติดต่อทีเ่ คยระบาดในอดีต
และสงบไปนานแล้วแต่กลับมาระบาดอีก เช่น ไข้ชคิ ุนกุนยา
(๔) เชือ้ โรคดือ้ ยา (Antimicrobial resistant organism) เช่น วัณโรคดือ้ ยา
(๕) อาวุธชีวภาพ (Deliberate use of bio-weapons) โดยการใช้เชือ้ โรคหลายชนิดผลิตเป็ น
อาวุธ เช่น เชือ้ แอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ
๓. โรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่จากสัตว์ป่าสู่คน
๓.๑ ในสามทศวรรษทีผ่ ่านมา โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทเ่ี กิดขึน้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ ๗๕ เป็ นโรคติดต่อ
จากสัตว์สคู่ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์ปา่ ไม่ว่าจะเป็ นโรคไข้หวัดนกทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับนก
อพยพและนกปา่ ตามธรรมชาติ และโรคซาร์สทีม่ าจากชะมด
๓.๒ ปจั จุบนั ทัวโลก
่
ให้ความสนใจในเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ คน สัตว์ และสิง่ แวดล้อม ใน
การจัดการเชิงสุขภาพทีเ่ รียกว่า สุขภาพของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ (Ecological Health) ซึง่ ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ของสุขภาพของระบบนิเวศ (Ecosystem Health) สุขภาพของมนุ ษย์ (Human Health) และ
สุขภาพของสัตว์ (Animal Health) เป็ นการจัดการเชิงบูรณาการเกีย่ วกับความสัมพันธ์ของการเกิดโรคใน
คน การเกิดโรคในสัตว์ และการเปลีย่ นแปลงสภาพสิง่ แวดล้อม ทีส่ ามารถใช้อธิบายการเพิม่ ขึน้ ของจํานวน
โรคอุบตั ใิ หม่ได้อย่างดี ตัวอย่างเช่น การเผาทําลายพืน้ ทีป่ ่าเพื่อเพิม่ พืน้ ทีก่ สิกรรมอันเนื่องมาจากความ
ต้องการเชิงเศรษฐกิจ ได้สง่ ผลกระทบต่อทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ ทําให้สตั ว์เลีย้ งและสัตว์ปา่ ทีม่ เี ชือ้ โรคอาศัย
เอกสารหลัก โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ หน้าที่ ๑/๖

อยู่ได้แพร่โรคสู่กนั มากขึน้ และส่งต่อมายังมนุ ษย์ ทําให้มโี อกาสเกิดโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่เพิม่ ขึน้ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลกก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจํานวนประชากรและย้ายถิน่ ฐานของสัตว์
พาหะเนื่องจากการค้าสัตว์ระหว่างประเทศ ทําให้เกิดการนําเชือ้ โรคชนิดใหม่เข้ามาในพืน้ ที่
๔. โรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่จากสัตว์เลี้ยงสู่คน
๔.๑ นอกจากสัตว์ปา่ แล้ว ยังมีโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ในสัตว์เลีย้ งทีต่ ดิ ต่อสูค่ น ทัง้ สัตว์เลีย้ งเพื่อการ
บริโภคและสัตว์เลีย้ งเป็ นเพื่อน เช่น การตรวจพบโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy) ในวัว
เลีย้ งทีป่ ระเทศอังกฤษ ปี พ.ศ.๒๕๒๙ โดยพบโปรตีน prion ซึง่ เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมในคน
(Variant Creutzfeldt-Jacob) สาเหตุของโรคเกิดจากการนําเอาเนื้อและอวัยวะของสัตว์กบี คู่มาใช้ทาํ อาหาร
เลี้ยงวัว ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๔๒ พบโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์เป็ นครัง้ แรกในสุกรที่ประเทศมาเลเซีย โดยมี
ค้า งคาวกิน ผลไม้เ ป็ น สัต ว์พ าหะ การระบาดต่ อ มายัง คนได้ก่ อ ให้เ กิด ความสูญ เสีย ต่ อ ชีวิต ประชาชน
อุตสาหกรรมปศุสตั ว์ เศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง คิดเป็ นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล
ส่วนในประเทศไทยมีการระบาดครัง้ แรกของโรคไข้หวัดนก H1N1 จากสัตว์ปีกเลีย้ งในเดือนมกราคม พ.ศ.
๒๕๔๗ ถึงสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ มีรายงานผูป้ ว่ ย ๒๕ ราย และในจํานวนนี้เสียชีวติ ๑๗ ราย
๔.๒ สืบเนื่องจากปญั หาการระบาดของโรคไข้หวัดนก ทําให้ประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ร่วมกันกําหนดแนวทางใหม่ ในการจัดการกับโรคไข้หวัดนก
และโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อ่นื ๆ โดยเน้นความสําคัญของการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการ
ด้านสุขภาพสัตว์และสุขภาพมนุ ษย์ ภายใต้หลักการทีว่ ่า One World One Health ในการประชุมรัฐมนตรี
ระหว่างประเทศทีก่ รุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. การเฝ้ าระวังบูรณาการในคนและในสัตว์
๕.๑ เครือข่ายการเฝ้ าระวังโรคในคนและในสัตว์
๕.๑.๑ ในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตรวจพบการระบาดของ
โรคได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จําเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อจัดการให้เกิดระบบ
การเฝ้าระวังบูรณาการในคนและในสัตว์ โดยอาศัยระบบการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทีม่ อี ยู่เป็ นฐาน ใน
การต่อยอดการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์ระดับชาติเพื่อประสานงานเฝ้าระวัง
โรคติดต่ออุบตั ิใหม่ร่วมกับเครือข่าย เช่น เครือข่ายห้องปฏิบตั ิการต่างๆ และหน่ วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มคี วามทันเวลาและความไวในการตรวจจับสิง่ ผิดปกติ ดังนัน้ การประสานงานระหว่าง
เครือข่ายห้องปฏิบตั กิ าร กับหน่ วยงานบริการรักษาพยาบาลที่พบการป่วยและเสียชีวติ ที่ไม่ทราบสาเหตุ
เพื่อเริม่ ต้นการสอบสวนและเก็บตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจหาสาเหตุการป่วย และการเสียชีวติ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และรวดเร็ว จําเป็ นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
๕.๑.๒ กรมปศุสตั ว์รบั ผิดชอบการเฝ้าระวังโรคในสัตว์เลี้ยงและปศุสตั ว์ ซึ่งรวมถึงโรคสัตว์อุบตั ิ
ใหม่ทส่ี ามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคน ทัง้ การเฝ้าระวังเชิงรับ โดยการรับข้อมูลการเกิดโรคจากเครือข่าย
ทัง้ จากภาคราชการ เช่น หน่ วยงานกรมปศุ สตั ว์ กระทรวงสาธารณสุข กํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน อาสาสมัค ร
ปศุสตั ว์ และภาคเอกชน เช่น ฟาร์มเอกชน มีการเฝ้าระวังทางอาการเชิงรุก เช่น การบูรณาการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนก
๕.๑.๓ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินงานเฝ้าระวังโรคในสถานพยาบาลเครือข่าย
ทัง้ รัฐและเอกชน ภายใต้การสนับสนุ นการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเครือข่ายโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
เอกสารหลัก โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ หน้าที่ ๒/๖

๕.๑.๔ เนื่องจากข้อจํากัดในด้านกําลังคน และทรัพยากรของหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการ
เฝ้าระวังในสัตว์ และโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ต่างๆ ที่มมี ากมายซึ่งยากต่ อการเฝ้าระวังหากดําเนินการโดย
หน่ วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนัน้ การเฝ้าระวังทางอาการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานมีความสําคัญ
อย่างมากในการป้องกันการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ทส่ี ามารถติดต่อระหว่างสัตว์และคนได้ ซึง่ การเฝ้าระวัง
โรคแบบบูรณาการสามารถทําได้โดยการสร้างความเข้มแข็งให้อาสาสมัครสาธารณสุข ในการเฝ้าระวังโรค
สัตว์ทางอาการในชุมชน และสร้างระบบการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่ วยงานที่มปี ระสิทธิภาพและถูกต้อง
เทีย่ งตรง ทันต่อเวลา โดยคํานึงถึงความมันคงด้
่ านสุขภาพเป็ นเป็ นหลักสําคัญ
๕.๒ เครือข่ายห้องปฏิ บตั ิ การ
๕.๒.๑ เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ จําเป็ นต้องมีการวินิจฉัยยืนยันถึงสาเหตุของ
โรคเป็ นอันดับแรก โดยอาศัยห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ ศี กั ยภาพในการตรวจวิเคราะห์เชือ้ โรค และสารก่อโรคอื่นๆ
มีระบบการส่งตรวจยืนยันทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารของเครือข่ายภายในหรือต่างประเทศ
๕.๒.๒ เนื่องจากวัตถุประสงค์และประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง และธรรมชาติของการเกิด
โรคบางชนิดทีแ่ ตกต่างกันในคนและในสัตว์ ทําให้ตรวจพบโรคในมนุ ษย์ก่อนการตรวจพบโรคในสัตว์ หรือ
ในบางกรณีมกี ารตรวจพบโรคในสัตว์แต่ไม่ได้ตระหนักว่าโรคนัน้ อาจจะติดต่อถึงคนได้โดยเฉพาะโรคอุบตั ิ
ใหม่ท่สี ามารถติดต่ อถึงคนได้ ดังนัน้ จะเห็นว่าการสอบสวนหาสาเหตุของโรคไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
วินิจฉัยร่วมกันระหว่างปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในคนและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสัตว์ปา่ ทีม่ กั เป็ นแหล่งรังของโรค
ที่สามารถติดต่อถึงคนได้หลายชนิด จึงมีความจําเป็ นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลห้องปฏิบตั ิการต่างๆที่
เกี่ยวข้องทัง้ ในคนและสัตว์ให้เป็ นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อทําการประเมินและวิเคราะห์ถงึ โอกาสทีจ่ ะมีการ
กระจายของเชือ้ และประเมินความสามารถและโอกาสของเชือ้ โรคในการทีจ่ ะเกิดการติดเชือ้ ข้าม สายพันธุ์
เพื่อเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานในการป้องกันการระบาดครัง้ ใหม่ หรือระบาดซํ้า โดยผ่านศูนย์ประสานการเฝ้าระวัง
โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทไ่ี ด้รบั การมอบหมายภารกิจและมีบทบาทหน้าทีช่ ดั เจน
๖. ความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมในการป้ องกันและควบคุมการระบาดจากสัตว์สู่
คนและระบาดต่อเนื่ องในคน ทัง้ ในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ
๖.๑ การเตรียมความพร้อมด้านการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรค
๖.๑.๑ ยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมการระบาดจากสัตว์สู่คนและระบาดต่อเนื่องในคน เน้ นการ
พัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในทุกระดับ โดยอาศัยความร่วมมือของทุก
กระทรวงทีเ่ กี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปญั หาโรคไข้หวัดนก พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐ และ
แผนยุทธศาสตร์ ป้องกัน แก้ไขและเตรียมพร้อมรับปญั หาโรคไข้หวัดนกและการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัด
ใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ซึ่งเป็ นแผนการบูรณาการระหว่างหน่ วยงานและกระทรวง
ต่ า งๆ การเตรีย มความพร้อ มควรดํ า เนิ น การร่ว มกับ การพัฒ นาและส่ง เสริม บทบาทของอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ในการร่วมเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคทีเ่ กิดขึน้ ผิดปกติในพืน้ ที่ เผยแพร่ความรู้
เรื่องโรค การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงความเสีย่ ง ตลอดจนสถานการณ์การระบาดให้แก่ประชาชนทุก
หลังคาเรือนได้รบั ทราบและเกิดความตระหนักอย่างต่อเนื่ อง รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยในการ
ป้องกันโรคติดต่อ โดยเฉพาะการล้างมือและการใช้หน้ากากอนามัย ในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาล
โรงเรียน และสถานทีท่ าํ งาน นอกจากนัน้ ยังเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูป้ ระกอบการและภาคธุรกิจอื่นๆ
ในการแก้ไขปญั หาร่วมกันอย่างเป็ นรูปธรรม
เอกสารหลัก โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ หน้าที่ ๓/๖

๖.๒ การเตรียมความพร้อมด้านการรักษา
๖.๒.๑ ในการเตรียมความพร้อมด้านการรักษา หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ ต้องทําการวิเคราะห์
คาดคะเนสถานการณ์ การระบาดของโรคติดต่ ออุบ ตั ิใหม่ต่ างๆที่เ ป็ นไปได้ และทําการสํารอง ยา และ
เวชภัณ ฑ์ท่ีเ หมาะสมสํา หรับ แต่ ล ะกรณี หรือ สร้า งฐานข้อ มู ล ของยาและเวชภัณ ฑ์ท่ีจํ า เป็ น ต้อ งใช้ใ น
สถานการณ์ทเ่ี กิดการระบาดของโรคอุบตั ใิ หม่ เพือ่ ให้สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้
การตัง้ คณะทํางานซึง่ ประกอบด้วยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทางคลินิก และแพทย์ทหารทีม่ คี วามชํานาญด้านอาวุธ
ทําลายล้างสูงและอาวุธชีวภาพ เพื่อให้คําแนะนํ าในกรณีทเ่ี กิดโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทไ่ี ม่ทราบมาก่อนว่าควร
ให้การดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างไร
๖.๒.๒ นอกจากนี้ จําเป็ นทีป่ ระเทศไทยต้องสร้างกลไกทีช่ ่วยทําให้แน่ ใจได้ว่าการเข้าถึงยาและ
เวชภัณฑ์ท่จี ําเป็ น จะเป็ นไปอย่างทัวถึ
่ งและยุติธรรมในหมู่ประชาชน เพื่อป้องกันการขาดแคลนยาและ
เวชภัณฑ์ทจ่ี าํ เป็ นในการรักษาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทม่ี คี วามรุนแรงสูง รวมทัง้ ต้องสร้างกลไกการติดตามการ
ใช้ยารักษาโรค โดยเฉพาะในภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการใช้ยาทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่มี
การใช้ยาที่ขาดแคลนอย่างเกินความจําเป็ น ซึ่งในระยะยาว จําเป็ นต้องส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของประเทศในการสังเคราะห์และผลิตยาเพือ่ การรักษาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ ทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานสําคัญ
๖.๓ กลไกความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเพื่อเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่ แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๖.๓.๑ การสร้างกลไกความร่วมมือการเฝ้าระวังปญั หาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ ต้องอาศัยการทํางาน
ร่วมกันระหว่างหลายสหสาขาวิชา เพื่อจัดตัง้ เครือข่ายสนับสนุ นระหว่างหน่ วยงานทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมโรคทัง้
ในคนและสัตว์ อันจะเกื้อประโยชน์กบั งานทางด้านการเฝ้าระวังทัง้ ในภาคสนามและห้องปฏิบตั กิ าร โดยมี
เป้าหมายหลัก เพื่อสืบหาสาเหตุการเกิดโรค รวมถึงการควบคุมการแพร่กระจายโรคอย่างทัวถึ
่ ง ซึ่งต้อง
อาศัยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านสาขาวิชาต่างๆ ในการทีจ่ ะเป็ นฟนั เฟื องหลักเพื่อช่วยขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้
ดํา เนิ น ไปได้ดีย ิ่ง ขึ้น ไม่ว่ า จะเป็ น บุ ค ลากรทางด้า นการแพทย์ เจ้า หน้ า ที่ด่ า นควบคุ ม โรค สัต วแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ทางห้องปฏิบตั กิ าร นักชีววิทยา รวมทัง้ นักนิเวศวิทยาทีท่ าํ งานในพืน้ ทีธ่ รรมชาติ พร้อมทัง้
สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คนในชุมชน ได้มสี ว่ นร่วมใน
การเฝ้าระวัง ด้วยการผนวกองค์ความรูภ้ ูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ในการดําเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง อีกทัง้ จัดสร้างระบบฐานข้อมูลงานศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนายาและวัคซีน ข้อมูลเชิง
ระบาดวิทยา ข้อมูลระดับภูมคิ ุม้ กันของผูป้ ่วย เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังต้องสนับสนุ นการฝึกอบรมให้กบั แพทย์ สัตวแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขเพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
เท่าทันกับสถานการณ์โรคในปจั จุบนั และเข้าใจแนวทางการรายงานผูป้ ว่ ยสงสัยโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
๖.๔ ความร่วมมือวิ จยั การจัดการความรู้ และการจัดทําฐานข้อมูลโรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่
๖.๔.๑ การเผชิญ กับ สถานการณ์ โ รคติด ต่ อ อุ บ ัติใ หม่เ ป็ น เรื่อ งยากลํ า บาก อัน เนื่ อ งมาจาก
ธรรมชาติ ของโรคที่มกั เป็ นเรื่องใหม่ อีกทัง้ ยังไม่อาจกําหนดได้ว่าจะเกิดขึน้ เมื่อใด และที่ไหน การที่จะ
จัดการสถานการณ์เมื่อเกิดโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ขน้ึ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม จําเป็ นต้องดําเนินการอยู่บน
ฐานความรูท้ เ่ี กิดจากการวิจยั เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจในโรคติดต่อ ระบบกลไกในการรับมือ บทบาทและ
การประสานงานระหว่ า งองค์ก รที่เ กี่ย วข้อ ง พฤติก รรมของประชาชนในภาวะวิก ฤติ หัว ข้อ การวิจ ัย
ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ สัตว์ สิง่ แวดล้อม นิเวศวิทยา การสื่อสาร
สังคม และเศรษฐกิจ มีการบูรณาการความรู้โดยมีการสร้างเครือข่ายผูส้ ร้างความรู้ พัฒนาความร่วมมือ
เอกสารหลัก โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ หน้าที่ ๔/๖

ระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ หน่ วยปฏิบตั กิ าร และสถาบันการศึกษา ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการ
สร้างความรู้ ทีม่ เี ป้าหมายเพื่อประโยชน์ในการคาดการณ์ และเตรียมการรองรับสถานการณ์โรคติดต่ออุบตั ิ
ใหม่ในอนาคตทีเ่ ป็ นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
๖.๔.๒ สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เกิดการถ่ายทอด ขยาย และ
ต่อยอดความรู้ ระหว่างเครือข่ายผูส้ ร้างความรู้ จัดทําฐานข้อมูลทีจ่ าํ เป็ นต่อการวางแผนและการดําเนินการ
ป้องกันควบคุมโรค มีการสร้างระบบการให้บริการความรู้ ทีม่ เี ทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นกลไกสนับสนุน
๗. การสื่อสารสาธารณะ
๗.๑ การสื่อ สารสาธารณะ ถือ เป็ น แนวคิด ที่มุ่ ง ใช้อ งค์ค วามรู้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการสื่อ สาร
ขับเคลื่อนสังคมไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง ผลของการสื่อสารสาธารณะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปกระตุน้ สร้าง
ความตระหนักให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมทีเ่ น้นเรื่องความรูแ้ ละส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาความคิดกิจกรรมที่
สร้างสรรค์และเป็ นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปญั หา เช่น การสร้างนักสื่อสารสุขภาพไว้ในชุมชนเพื่อสื่อสาร
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฉพาะถิน่ การรณรงค์ การจัดเวทีชุมชน รวมทัง้ การใช้ส่อื สมัยใหม่เจาะจง
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เป็ นต้น ทัง้ นี้ ภายใต้เป้าหมายและกระบวนการสื่อสารทีต่ อ้ งออกแบบเฉพาะในแต่
ละประเด็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์
๗.๒ การให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรูโ้ รคติดต่ออุบตั ใิ หม่ เพือ่ ให้เกิดการเฝ้าระวังและการป้องกัน
การเกิดโรคแก่สาธารณะทัง้ ประชาชนทัวไปและประชาชนกลุ
่
่มเสีย่ ง ตลอดจนถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพต่างๆที่
เกีย่ วข้อง จําเป็ นต้องเป็ นสารทีม่ คี วามถูกต้อง ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ สามารถส่งผ่านสือ่ มวลชนทัง้ ใน
ระดับชาติและชุมชน และระหว่างบุคคล โดยมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่ วยงาน และมีหน่วยงาน
หลักทําหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลและความรูส้ ่สู าธารณะอย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในภาวะวิกฤติเมือ่ เกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
๗.๓ กระบวนการสื่อสารสาธารณะ จะเข้ามาเสริมหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ
หน่ วยงานที่เป็ นภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ และทําหน้าที่เป็ นต้น
ทางการสื่อสารข้อมูลไปสู่สงั คมผ่านช่องทางสื่อมวลชนต่างๆ ให้เท่าทันต่อเหตุการณ์ทม่ี คี วามเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็วและบ่อยครัง้ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดโรคแก่สาธารณะทัง้ ประชาชน
ทัวไปและประชาชนกลุ
่
่มเสีย่ งอย่างรวดเร็วและเข้าใจได้งา่ ย รวมทัง้ การสื่อสารถึงผูป้ ระกอบวิชาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้รบั มือกับปญั หาได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยกระบวนการสื่อสารนัน้ ต้องระวัง
ไม่ให้เกิดความตระหนก แตกตื่น จนเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุษย์
๘. ปัญหาอุปสรรคในการรับมือกับโรคติ ดต่ออุบตั ิ ใหม่
ั หาสาธารณสุ ข และสาธารณภัย ที่คุ ก คามความมันคงของ
๘.๑ โรคติด ต่ อ อุ บ ัติใ หม่ เป็ น ป ญ
่
ประเทศ และมีแนวโน้ มทวีความรุนแรงเพิม่ มากขึ้น การรับมือกับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่เป็ นเรื่องที่มคี วาม
ซับซ้อนและปญั หาอุปสรรคมากกว่าโรคติดต่อทัวไป
่ เนื่องจากมีความจําเพาะหลายประการ เช่น ธรรมชาติ
ของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ ทีม่ กั ไม่สามารถคาดการณ์ขนาดปญั หาและช่วงเวลาเกิดโรคได้ ส่งผลต่อการเตรียม
ความพร้อมและประสิทธิภาพในการรับมือ นอกจากนี้ ความรู้และข้อมูลข่าวสารของปญั หามักจะยังไม่
ชัดเจนในระยะต้น จึงทําให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชนและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องได้งา่ ย อย่างไรก็
ตามการจัดการปญั หาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ท่มี ปี ระสิทธิภาพต้องยึดหลักการความโปร่งใสของข้อมูลและให้
ความสําคัญต่อสุขภาพประชาชนเป็ นทีต่ งั ้ เหนือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เอกสารหลัก โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ หน้าที่ ๕/๖

๘.๒ การบริหารจัดการปญั หายังขาดการบูรณาการและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็ น
ระบบ จําเป็ นที่ต้องมีศูนย์ระดับชาติเพื่อจัดการโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ และจัดทําแผนยุทธศาสตร์เพื่อการ
บริหารจัดการโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แบบบูรณาการ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การเฝ้า
ระวัง ป้องกันควบคุม รักษา และรับมือกับปญั หาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสื่อสาร
สาธารณะในเรือ่ งโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ยงั ไม่มแี ผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติทช่ี ดั เจน
๘.๓ กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการปญั หาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ อยู่
ภายใต้การดูแลของหน่วยงานต่างกระทรวง (สมัชชาสุขภาพ ๒/หลัก ๒/ผนวก ๑) อาทิเช่น พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ให้อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศสาธารณภัยในพื้นที่
โดยรวมถึงโรคระบาด พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ ให้อํานาจกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ
กระทรวงเรื่องรายชื่อโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และโรคติดต่อทีต่ อ้ งแจ้งความ ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ควบคุมโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ อย่างไรก็ตามมีบางข้อกฎหมายทีไ่ ม่ทนั สมัยและเป็ นอุปสรรค ดังนัน้ จึงควรมี
การทบทวนปรับ ปรุ ง กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งเพิ่ม เติม เพื่อ สนั บ สนุ น การจัด การโรคติด ต่ อ อุ บ ัติใ หม่ ใ ห้มี
ประสิทธิภาพ
๘.๔ การพัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบตั ิการภายในประเทศ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทัง้ การ
เพิม่ ศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทท่ี ํางานในห้องปฏิบตั กิ าร เพื่อช่วยให้สามารถตรวจวินิจฉัย
เชื้อก่อโรคได้รวดเร็วมีความจําเป็ นเร่งด่วน รวมทัง้ การจัดตัง้ หน่ วยงานกลางในการประสานข้อมูลทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การเฝ้าระวังโรค
๘.๕ นอกจากนี้ ข้อจํากัดเรื่องทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
และนโยบายระดับต่างๆ ในเรื่องบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบในขณะเกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ ซึง่
ปญั หาส่วนหนึ่งมีผลมาจากการแย่งบทนําในการแก้ปญั หาของผูบ้ ริหารและนักการเมือง ทําให้ขาดเอกภาพ
ในการทํางานในทิศทางเดียวกัน ความเข้าใจในความสําคัญของปญั หาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ของหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้อง เช่น สํานักงบประมาณ และกระทรวงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๘.๖ การสื่อสารความรูแ้ ละข้อมูลไปสู่ประชาชนในวงกว้างเป็ นสิง่ จําเป็ นต่อการจัดการปญั หา
โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องการสื่อสารสาธารณะ ที่ต้องยกระดับความสําคัญ ซึ่งปจั จุบนั
แนวทางการดําเนินงานเรื่องการสื่อสารสาธารณะ สําหรับโรคติดต่ออุบตั ิใหม่ ยังไม่มแี ผนยุทธศาสตร์ท่ี
ชัดเจนรองรับ ซึ่งการสื่อสารสาธารณะจําเป็ นต้องมีการกําหนดแผนงานและผู้รบั ผิดชอบ รวมทัง้ ข้อมูล
ข่าวสารและกลวิธีในการส่งสารไปยังสาธารณะไว้ล่วงหน้ า และดําเนินได้ในทันทีท่มี โี รคติดต่ออุบตั ิใหม่
เกิดขึน้ ในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพื่อร่วมกันสร้าง
จิต สํ า นึ ก และรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมในหมู่ ป ระชาชนเมื่อ เกิด การระบาดของโรคติด ต่ อ อุ บ ัติใ หม่ ซึ่ง มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ความสําเร็จในการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคทีแ่ นะนํา ต้องอาศัยการสร้างความเชื่อถือและเชื่อมันให้
่ กบั ประชาชน
ประเด็นพิ จารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ขอให้สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๒ / ร่างมติ ๒

เอกสารหลัก โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ หน้าที่ ๖/๖

