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ที่ได้สละเวลาในการตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่อง	 และให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี	 ให้มีความ

สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน

	 	 สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารกรมควบคุมโรคที่สนับสนุนการจัดทำา

แผนยุทธศาสตร์	 บุคลากรจากสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 กรมปศุสัตว์	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า

และพันธุ์พืช	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 กรมประชาสัมพันธ์	 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 รวมทั้ง

กรุงเทพมหานคร	ที่สละเวลาร่วมดำาเนินการตามกระบวนการ	ขั้นตอน	ที่ได้วางไว้	รวมทั้งให้ข้อมูล	รวบรวมข้อมูล	 

ใหข้อ้เสนอแนะ	และแนวคดิตา่งๆ	ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การจดัทำาแผนยทุธศาสตรฉ์บบันี	้คณะผูจ้ดัทำาขอขอบพระคณุ

มา	ณ	โอกาสนี้

 คณะผู้จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน

 และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (2560 - 2564)

 ธันว�คม 2559

กิตติกรรมประก�ศ



ฉ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

	 ประเทศไทยให้ความสำาคัญเป็นอย่างมากต่อการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่	 โดยมีการใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบประสานความร่วมมือในการดำาเนินงาน	 ในระยะที่ผ่านมา 

มแีผนยทุธศาสตรท์ีใ่ชต้อ่เนือ่งกนัมา	3	ฉบบั	ไดแ้ก	่1)	แผนยทุธศาสตรแ์กไ้ขปญัหาโรคไขห้วดันก	และแผนยทุธศาสตร ์

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่	 (พ.ศ.	 2548	 -	 2550)	 

2)	แผนยทุธศาสตรป์อ้งกนั	แกไ้ข	และเตรยีมพรอ้มรบัปญัหาโรคไขห้วดันก	และการระบาดใหญข่องโรคไขห้วดัใหญ	่ 

ฉบับที่	2	(พ.ศ.	2551	-	2553)	3)	แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งชาติ	(พ.ศ.	2556	-	2559)	

	 แผนยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ชาต	ิ(พ.ศ.	2560	-	2564)	 

ฉบับนี้	 ได้จัดทำาขึ้นตามมติของคณะกรรมการอำานวยการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 

อบุตัใิหมแ่หง่ชาต	ิซึง่มรีองนายกรฐัมนตรเีปน็ประธาน	เพือ่ใชเ้ปน็กรอบการดำาเนนิงาน	ตอ่เนือ่งจากแผนยทุธศาสตร	์

ฉบบัเดมิ	โดยจดัทำาในกำากบัของคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหา 

โรคติดต่ออุบัติใหม่	 ซึ่งได้ตั้งคณะทำางานขึ้นดำาเนินการ	 ด้วยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และมี 

การรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	ทั้งนี้	 ได้ศึกษาทบทวน	นำาสาระสำาคัญของกฎหมาย	 

แผน	 และกรอบความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	 มาพิจารณาประกอบการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์นี้ด้วย	 

อาท	ิรา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2559	(ฉบบั	รบัรา่งประชามต	ิ7	สงิหาคม	2559)	รา่งกรอบยทุธศาสตรช์าต ิ

ระยะ	20	ป	ี(พ.ศ.	2560	-	2579)	(สรปุยอ่)	พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่	พ.ศ.	2558	พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครอง

สัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2558	พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

พ.ศ.	 2550	 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ ฉบับที่	 12	 ยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ของภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก	 (Asia	 	Strategy	for	Emerging	Diseases)	แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	 

พ.ศ.	 2558	 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	 2558	 -	 2593	 กฎอนามัยระหว่างประเทศ	

พ.ศ.	2548	(International	Health	Regulations	2005	:	IHR	2005)	แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	(One	Health)	อนุสัญญา

ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ	(Convention	on	Biological	Diversity)	และกรอบความร่วมมืออาเซียน	และ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	(Association	of	Southeast	Asian	Nations	:	ASEAN)	

	 ในแผนยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ชาต	ิ(พ.ศ.	2560	-	2564)	 

กำาหนดวิสัยทัศน์ว่า	 “ประเทศไทยสามารถป้องกัน	 ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ	 มีประสิทธิภาพ	 

ทนัการณ	์เปน็ทีย่อมรบัของนานาชาต	ิโดยการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ	การจดัการความรู	้และการมสีว่นรว่ม 

จากทุกภาคส่วน”	และมีสาระสำาคัญประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ดังต่อไปนี้

บทสรุปผู้บริห�ร



ชแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์ที่	1	 การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ที่	2	 การพฒันาระบบเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	รกัษา	และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหมภ่ายใตแ้นวคดิ

สุขภาพหนึ่งเดียว

ยุทธศาสตร์ที่	3	 การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์ที่	4	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่	5	 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน	 ในการป้องกัน	

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์ที่	6		 การส่งเสริมการจัดการความรู้	การวิจัย	และพัฒนา

	 ยุทธศาสตร์ทั้ง	 6	 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน	 และแต่ละยุทธศาสตร์	 ได้กำาหนดเป้าประสงค์	 ตัวชี้วัด

กลยุทธ์	มาตรการ	และแนวทางการดำาเนินงานไว้อย่างชัดเจน	

	 เนื่องจากการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 จะต้องดำาเนินการ 

โดยความร่วมมืออย่างกว้างขวางของทุกภาคส่วน	 จึงได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 

ภาคประชาสังคม	 และภาคเอกชน	 ไว้ในแผนยุทธศาสตร์นี้ด้วย	 และได้กำาหนดกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 

ใน	3	ดา้น	ไดแ้ก	่ดา้นการบรหิารจดัการ	ดา้นการประสานความรว่มมอืและประสานการปฏบิตั	ิและดา้นการตดิตาม

ประเมินผล	และรายงานผล	เป็นที่คาดหมายว่า	เมื่อทุกส่วนราชการและหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง 

ได้ร่วมกันดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้	 โดยจัดทำาแผนปฏิบัติงาน	 และดำาเนินงานตามแผนในส่วนที่

แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบ	 อย่างเป็นรูปธรรมเต็มกำาลังความสามารถ	 โดยมีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	 

ผสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด	 เพ่ือสร้างศักยภาพเสริมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	

ย่อมจะนำาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป



ซ แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)



1แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

บทนำ�1

1.1 สถ�นก�รณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำ�คัญในประเทศไทย และต่�งประเทศ

1.1.1	 สถานการณ์โรค	และสภาพปัญหา

	 โรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ตามนยิามขององคก์ารอนามยัโลก	หมายถงึ	โรคตดิตอ่ทีเ่กดิจากเชือ้ใหม	่(New	infectious	 

disease)	โรคตดิตอ่ทีพ่บในพืน้ทีใ่หม	่(New	geographical	areas)	โรคตดิตอ่อบุตัซิำา้	(Re-emerging	infectious	disease)	

เชื้อก่อโรคที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพ	 (Antimicrobial	 resistant	 organism)	 และเหตุการณ์จงใจกระทำาของมนุษย์ด้วย 

สารชีวะ

	 การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นผลจากปัจจัยหลายประการ	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร	 

การเปลีย่นแปลงของเชือ้โรค	การใชย้าทีไ่มถู่กตอ้งทำาใหเ้กดิการดือ้ตอ่ยาปฏชิวีนะ	การเปลีย่นแปลงดา้นวถิชีวีติและ

พฤตกิรรมของมนษุย	์ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย	ีการรบกวนธรรมชาตแิละระบบนเิวศวทิยา	การเดนิทางทีส่ะดวก

ทำาใหโ้รคแพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็	ปจัจยัตา่งๆ	เหลา่นีล้ว้นมสีว่นทำาใหเ้กดิโรคตดิตอ่อบุตัใิหมข่ึน้มาอยา่งมากมาย	

	 ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง	 

ทัง้โรคตดิเชือ้ชนดิใหมท่ีเ่พิง่เคยคน้พบการระบาดในคน	หรอืโรคตดิเชือ้ทีพ่บในพืน้ทีใ่หม	่รวมทัง้โรคทีเ่พิง่เคยคน้พบ 

การติดเชื้อในสัตว์แล้วมีแนวโน้มที่ติดต่อมายังคน	 เช่น	 พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	 

หรอืโรคซารส์	ในเดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2546	พบการระบาดของโรคไขห้วดันกในสตัวป์กีในหลายประเทศทัว่โลก	ซึง่ม ี

การค้นพบเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆ	ที่มีโอกาสติดต่อมาถึงมนุษย์ได้	ระหว่างปี	พ.ศ.	2547	-	2558	การระบาดใหญ่ของ 

โรคไขห้วดัใหญส่ายพนัธุ	์(H1N1)	2009	หรอื	ไขห้วดัใหญ	่2009	ในป	ีพ.ศ.	2552	ทำาใหม้ผีูป้ว่ยและผูเ้สยีชวีติจำานวนมาก	 

พบการระบาดของโรคมือ	 เท้า	ปาก	ที่เกิดจากเชื้อที่มีความรุนแรงก็พบบ่อยขึ้น	และมีการแพร่ระบาดในปี	2555	 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก	ในปี	2559	ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2555	-	2558	 

ไดพ้บการระบาดของโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง	หรอืโรคเมอรส์	ในภมูภิาคตะวนัออกกลาง	รวมถงึมผีูป้ว่ย 

เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 และล่าสุดในปี	 2558	 พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในทวีปอเมริกา	 

และประเทศในกลุม่ประเทศลาตนิอเมรกิา	และแครบิเบยีน	โดยองคก์ารอนามยัโลกไดร้ายงานขอ้มลูลา่สดุ	ณ	เดอืน

มถินุายน	2559	วา่มปีระเทศทีพ่บผูต้ดิเชือ้ทัว่โลกจำานวน	72	ประเทศ	ซึง่สาเหตหุลกัของการตดิเชือ้เกดิจากการถูก 

ยงุลายทีม่เีชือ้ไวรสัซกิากดั	และชอ่งทางอืน่ๆ	ทีเ่ปน็ไปได	้เชน่	การแพรผ่า่นทางเลอืด	แพรจ่ากมารดาทีป่ว่ยสูท่ารก

ในครรภ์	 ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นและยืนยันได้ว่าการเกิดภาวะศีรษะเล็กแต่กำาเนิด	 

และผูป้ว่ยทีม่คีวามผดิปกตทิางระบบประสาทมคีวามสมัพนัธก์บัการปว่ยดว้ยโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา	โดยในประเทศไทย 

ก็มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย	

	 สำาหรับในประเทศไทย	 มีการรายงานพบการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เป็นระยะ	 ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ทั้งพบ 

การติดเชื้อภายในประเทศเอง	 และเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศหรือภูมิภาคที่มีการระบาดของโรค	 เช่น	 

พบการระบาดของโรคไขห้วดันกในสตัวป์กีในประเทศระหวา่งป	ีพ.ศ.	2547	-	2551	ซึง่มรีายงานพบการตดิเชือ้มาสูค่น	 
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โดยพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตในช่วงปี	 พ.ศ.	 2547	 -	 2549	 และในปัจจุบันยังคงมีความเสี่ยงที่จะพบการติดเชื้อ 

ในประเทศซำา้อกี	เนือ่งจากยงัพบรายงานการตดิเชือ้ในหลายประเทศทัว่โลก	รวมทัง้ประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก 

เฉียงใต้	 และมีรายงานในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย	 จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้อจากประเทศ 

เพือ่นบา้นเขา้สูป่ระเทศไทยได	้พบผูต้ดิเชือ้โรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง	ในป	ี2558	-	2559	ซึง่เปน็ผูท้ีเ่ดนิทางมา 

จากประเทศในภูมิภาคที่มีการระบาดของโรค	 และล่าสุดประเทศไทยได้มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา	 

โดยในปี	 2559	 ตั้งแต่เดือนมกราคม	 ถึงเดือนมิถุนายน	 พบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมจำานวน	 97	 ราย	 

ใน	10	จังหวัด

1.1.2	 แนวโน้มความเสี่ยงสำาหรับประเทศไทย

	 ปจัจบุนัภยัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมจ่ดัเปน็ปญัหาทางสาธารณสขุทีค่กุคามตอ่สขุภาพของคน	ทัง้ดา้นรา่งกาย	

จิตใจ	 และสังคม	มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และทำาให้เกิดความโกลาหลของประชาชนในประเทศหรือ

ในบริเวณที่มีการพบผู้ติดเชื้อ	 หรือมีการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างมาก	 โรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่มี

ความซับซ้อน	ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากสัตว์	และมีการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน	โดยมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค	

ได้แก่	ความชุกชุมของสัตว์พาหะนำาโรค	เช่น	ยุง	ความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง	การขาดความรู้ความเข้าใจ

ในการป้องกันตนเอง	และการควบคุมโรคของประชาชน	รวมถึงปัจจัยจากสภาวะร่างกายของคน	เช่น	ประชากร

กลุ่มเสี่ยงที่มีความต้านทานต่อการติดโรคตำ่า	ประชากรกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสกับโรคมาก	เป็นต้น

	 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น	 ประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับ

โรคติดต่ออุบัติใหม่โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วน	 ตั้งแต่ระดับส่วนภูมิภาคตลอดจนระดับ

ประเทศ	การประเมนิความเสีย่งและแนวโนม้ของการเกดิโรค	เปน็สิง่ทีจ่ำาเปน็อยา่งยิง่ในการดำาเนนิการปอ้งกนั	และ

ควบคมุโรค	โดยจะใหข้อ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การวางแผน	และการกำาหนดทศิทาง	แนวทางการปอ้งกนัควบคมุโรค 

ได้อย่างถูกต้อง	 และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น	 โดยจากสถิติการเกิดโรคที่ผ่านมาโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความเสี่ยง 

ในประเทศไทย	สามารถแบ่งได้เป็น	3	กลุ่ม	คือ

 1.  โรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่หรืออบุตัซิำ�้ทีเ่กดิขึน้แล้วในประเทศไทย	เชน่	โรคไขห้วดันก	โรคไขห้วดัใหญ ่

สายพันธุ์	 H1N1	 (2009)	 โรคมือ	 เท้า	 ปาก	 โรคลีเจียนแนร์	 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	 โรควัณโรค	 โรคบรูเซลโลสิส	 

โรครินเดอร์เปส	 โรคไข้กาฬหลังแอ่น	 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส	 และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา	

เป็นต้น

 2.  โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อ�จแพร่ม�จ�กต่�งประเทศ	เช่น	โรคไข้เหลือง	โรคลิชมาเนีย	โรคติดเชื้อ

ไวรัสนิปาห์	โรคไข้เวสไนล์	โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา	โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บูร์ก	โรคสมองฝ่อ	(variant	Creutzfeldt-Jakob	

disease;	vCJD)	ทีเ่กดิจากโรคสมองฝอ่ในววั	หรอื	โรคววับา้	(Bovine	Spongiform	Encephalopathy	:	BSE	or	Mad	cow	 

disease)	 โรคพีพีอาร์	 (Peste	des	petits	 ruminants)	 โรคที่อาจติดมากับสัตว์	 เช่น	 โรคฝีดาษลิง	และโรคที่ใช้เป็น

อาวุธชีวภาพ	เช่น	โรคแอนแทรกซ์	โรคไข้ทรพิษ	และโรคกาฬโรค	เป็นต้น

 3.  โรคตดิตอ่อบุตัใิหมท่ีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คต เชน่	โรคทีเ่กดิจากการกลายพนัธุข์องเชือ้ไขห้วดัใหญ่

สายพันธุ์ใหม่	โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนก	และโรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่	เป็นต้น

	 การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย	 จากสถิติการเกิดโรคที่ผ่านมา	 และ 

แนวโนม้ของการระบาดของโรคทีเ่กดิขึน้	รวมถงึขอ้มลูดา้นระบาดวทิยา	ดา้นชมุชน	ดา้นสภาพแวดลอ้ม	ประเทศไทย

ยังคงมีความเสี่ยงที่จะพบโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้	 เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่าง	 เช่น	 การเดินทางติดต่อสื่อสาร	 

การเดินทางเพื่อการค้าขาย	 การขนส่งสินค้า	 การเดินทางเพื่อการแสวงบุญ	 หรือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม	 

มีภูมิประเทศที่เป็นเขตร้อนชื้น	 ซึ่งเหมาะสมต่อการแพร่กระจายและการเจริญเติบโตของสัตว์ที่เป็นพาหะนำาโรค	 
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จึงมีโอกาสที่อาจทำาให้พบโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้	โดยอาจพบโรคที่เกิดขึ้นในประเทศเอง	เช่น	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา	

โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่	 โรคไข้หวัดนก	 โรคมือเท้าปาก	 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	 โรคไข้กาฬหลังแอ่น	 เป็นต้น	 

หรือมีโอกาสที่จะพบโรคที่แพร่มาจากต่างประเทศ	 เช่น	 โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส	 

โรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบลา	โรคตดิเชือ้ไวรสันปิปาห	์โรคไขเ้วสไนล	์โรคไขเ้หลอืง	หรอืโรคอืน่ๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้ใหมใ่นอนาคต

1.1.3	 ผลกระทบของโรคและภัยสุขภาพทางเศรษฐกิจและสังคม	

	 การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ส่งผลต่อความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ	 เช่น	 การระบาดของ 

โรคไข้หวัดใหญ่	2009	(H1N1)	ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่า	2,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	ส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกจิไทยกวา่	28,000	ลา้นบาท	โดยเฉพาะดา้นอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและบรกิาร	การระบาดของโรคซารส์	

ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกถึง	5	แสนล้านบาท	เกิดการชะงักการค้าข้ามพรมแดน	โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกา

ตะวันตกสูญเสียเงินไป	 2,800	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 และส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตภายในประเทศ	 ภาคขนส่ง	 

การขาดแคลนแรงงาน	 เป็นต้น	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้วิเคราะห์ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกต่อเศรษฐกิจไทย	 แสดงผลกระทบหลายด้าน	 ได้แก่	 1)	 ผลกระทบ 

ดา้นการใชจ้า่ยเพือ่การอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน	อนัเปน็ผลสบืเนือ่งจากปรมิาณการบรโิภคสตัวป์กีทีล่ดลง	รายได้

ลดลงเพราะการเลกิจา้งงานในฟารม์เลีย้งสตัวป์กีและอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง	ผลตอบแทนจากการเลีย้งสตัวป์กีลดลง	

และจากความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคลดลง	2)	ผลกระทบตอ่การสง่ออกผลติภณัฑส์ตัวป์กี	อนัสบืเนือ่งจากการระบาด

ของโรคในตา่งประเทศ	และ	3)	ผลกระทบตอ่รายไดข้องนกัทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศทีม่คีวามกงัวลตอ่สถานการณ์ 

การแพรร่ะบาด	ซึง่ผลกระทบในภาพรวม	คอืผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product;	GDP)	ลดลง	 

25,240	ลา้นบาท	(รอ้ยละ	0.39)	สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิไทยกวา่	123.7	พนัลา้นบาท	และทำาใหม้กีารใชจ้า่ยภาครฐั	 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค	 มากกว่า	 500	 ล้านบาท	 ในขณะที่การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลก	 

จากการเกดิโรคซารส์	โรคไขห้วดันก	และโรคไขห้วดัใหญ	่2009	พบวา่ทำาให	้GDP	ลดลงรอ้ยละ	0.6,	รอ้ยละ	0.3	-	0.7	 

และร้อยละ	2.6	-	4.4	ตามลำาดับ	(ที่มา:	ศูนย์วิจัยกสิกร	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	และธนาคารโลก)

	 ผลกระทบทางสงัคมจากการระบาดของโรคไขห้วดันก	ผูเ้ลีย้งสตัวท์ีม่กีจิการขนาดกลางและรายยอ่ยตอ้ง

หยดุกจิการไป	เนือ่งจากสญูเสยีสตัวป์กีทีเ่ลีย้งไวจ้นบางรายตอ้งเปลีย่นอาชพี	ประชาชนตืน่ตระหนก	ความเชือ่มัน่

ในการบรโิภคสตัวป์กีและผลติภณัฑจ์ากสตัวป์กีภายในประเทศลดลงอยา่งมาก	และสง่ผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่ว 

อีกด้วย	 สำาหรับผลกระทบทางสังคมจากการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่	 ขณะเกิดการระบาดประชาชนเกิด 

ความตื่นกลัวเมื่อมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดก็พากันไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นจำานวนมาก	 แรงงานมีจำานวน 

ลดลงเนือ่งจากการเจบ็ปว่ย	ประชาชนหยดุงานเนือ่งจากกลวัตดิโรคหรอืเพือ่ดแูลผูป้ว่ย	โรงเรยีนหลายแหง่ประกาศ

หยดุเรยีน	ธรุกจิตา่งๆ	อาจตอ้งหยดุกจิการชัว่คราว	การสาธารณปูโภคและการคมนาคมไมส่ะดวกเหมอืนในสภาวะ

ปกติ	 บางแห่งอาจเกิดการขาดแคลนอาหาร	 เครื่องอุปโภคและบริโภค	 และเกิดความไม่มั่นใจในการดำาเนินงาน 

ของรัฐบาล	 ผู้บริหารประเทศ	 หรือบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาลและป้องกันควบคุมโรค	 

การบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน	 การป้องกันเหตุร้าย	 และการดูแลทุกข์สุขของประชาชน	 อาจเกิดการเจ็บป่วย 

เป็นจำานวนมากและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ	ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก	

	 ประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างศักยภาพ	 ระบบ	 และเครื่องมือในการป้องกัน	 ควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่	 รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโต้โรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้

กลไกทางด้านกฎหมาย	 คือ	 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	 ทั้งพระราชบัญญัติอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 และ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจ	และสังคมในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
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1.2 สรุปผลการดำาเนนิงานของแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดตอ่ 
 อุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2559)

	 ในช่วงปี	พ.ศ.	2556	-	2559	การดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	(พ.ศ.	2556	-	2559)	สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้	โดยใช้กลไก 

ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการอำานวยการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	 

แต่งตั้งตามคำาสั่งนายกรัฐมนตรี	 ที่	 149/2555	 และคณะอนุกรรมการ	 8	 คณะ	 แต่งตั้งขึ้นตามความจำาเป็นของ

บทบาทภารกิจในการดำาเนินงาน	โดยผลการดำาเนินงานขับเคลื่อนแผนที่ผ่านมา	ประกอบด้วย	กระบวนการแปลง

แผนยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตัขิองหนว่ยงานภาครฐั	และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยใชแ้ผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร	์และ

กระบวนการจัดทำาแผนปฏิบัติการแม่บทเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนในภาครัฐ	 โดยการบูรณาการวัตถุประสงค์	 

เปา้หมาย	และมาตรการตามแผนยทุธศาสตรเ์ขา้กบัภารกจิตามอำานาจหนา้ทีข่องหนว่ยงานราชการซึง่ทำางานรว่มกบั 

เครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีการดำาเนินงานอยู่เดิม	และใช้ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ	เป็นกลไก 

กำากับ	 ติดตาม	 และประเมินผลการทำางานตามแผนยุทธศาสตร์ในภาครัฐ	 เพื่อติดตามป้องกันและเตรียม 

ความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 การดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ชาต	ิ 

(พ.ศ.	2556	-	2559)	ส่งผลให้เกิดความสำาเร็จในเชิงรูปธรรมบางส่วน	โดยจำาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

 ยุทธศ�สตร์ที่ 1 พัฒน�ระบบเฝ้�ระวัง ป้องกัน รักษ� และควบคุมโรคภ�ยใต้แนวคิดสุขภ�พ

หนึ่งเดียว พบว่าหน่วยงานได้ดำาเนินการในกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน	 และภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตนเองเปน็หลกั	และเมือ่ศกึษาตามความกา้วหนา้ในการดำาเนนิการรายกจิกรรมพบวา่	สว่นใหญห่นว่ยงานตอบวา่

ไม่เกี่ยวข้อง	แต่กิจกรรมที่ได้มีการดำาเนินการไปแล้ว	ได้แก่	การแต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกภาคส่วนและกำาหนด

บทบาทหน้าที่เพื่อประเมินความเสี่ยง	วิเคราะห์ปัญหาที่สำาคัญ	การกำาหนดโครงสร้างด้านทรัพยากรบุคคล	จัดทำา

ขอ้กำาหนดและแนวทางมาตรฐาน	จดัการฝกึซอ้มแผน	จดัประชมุเพือ่ประเมนิระบบซกัซอ้มการแจง้ขา่วการระบาด

ของโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่กำาหนดบทบาทหนา้ทีผู่ร้บัผดิชอบ	และทำาคูม่อืการแจง้ขา่วใหแ้ตล่ะหนว่ยงาน	มกีารพฒันา

งานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ	รวมทั้งด่านบริเวณชายแดน	ตามมาตรฐานการดำาเนินงานกฎอนามัย

ระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2548	 (IHR	2005)	มีการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดน	ช่องทางเข้า	-	ออกระหว่างประเทศ	พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย

ในเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีแนวโน้มจะเกิดการแพร่ระบาด	 เช่น	 อบรมฟื้นฟูระบบเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

รว่มกบัประเทศเพือ่นบา้น	พฒันาทมีสอบสวนควบคมุโรค	ประเมนิมาตรฐาน	SRRT	ในอำาเภอชายแดน	อบรมแกนนำา 

อาสาสมคัรสาธารณสขุตา่งดา้ว	อบรมพฒันาศกัยภาพในหนว่ยงานในเรือ่งระบบการบรหิารจดัการเตรยีมความพรอ้ม 

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 (PHEM)	 และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 (EOC)	 

ระบบบรหิารความตอ่เนือ่งทางภารกจิ	(BCMS)	การสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัตนเอง	(PPE)	เปน็ตน้	มกีารเตรยีมความพรอ้ม	 

เฝ้าระวัง	สอบสวน	และควบคุมโรค	จัดทำาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่	เตรียมความพร้อมห้องแยก

ผู้ป่วยความดันลบให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง	รวมทั้งมีการถอดบทเรียนการดำาเนินงานในพื้นที่ชายแดน

 ยุทธศ�สตร์ที่ 2 ก�รจัดก�รระบบก�รเลี้ยงและสุขภ�พสัตว์ สัตว์ป่� ให้ปลอดโรค พบว่ามี 

การดำาเนินการในกิจกรรมการจัดระบบป้องกันโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ	(Biosecurity)	ในตลาดนัดค้าสัตว์	

สนามไก่ชน	สนามซ้อมไก่	 ถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกร	 ให้แก่ฟาร์มสมาชิก	 (Control	 Farm)	 รณรงค์
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และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์	โดยให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

 ยุทธศ�สตร์ที่ 3 พัฒน�ระบบจัดก�รคว�มรู้และส่งเสริมก�รวิจัยพัฒน� พบว่าส่วนใหญ่มี 

การดำาเนินการในกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

ให้บุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคในคน	 สัตว์	 อยู่เสมอ	 พัฒนากลไกและ

เทคโนโลยทีางการสือ่สาร	และขยายชอ่งทางการสือ่สาร	เพือ่เผยแพรอ่งคค์วามรูโ้รคตดิตอ่อบุตัใิหมด่า้นการปอ้งกนั 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแก่บุคลากรและประชาชน	 เช่น	 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่และรณรงค์

ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	 ผลิตและเผยแพร่สปอต	 สารคดี	 และเพลงรณรงค์ทาง

สถานีวิทยุ	บริหารจัดการระบบสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ	โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์	สื่อสังคม	 

(Social	Media)	ข้อความสั้นทางโทรศัพท์มือถือ	การประชุมทางไกล

 ยุทธศ�สตร์ท่ี 4 พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รเชิงบูรณ�ก�รและเตรียมคว�มพร้อมตอบโต้ภ�วะฉุกเฉิน

พบว่าส่วนใหญ่กิจกรรมที่ดำาเนินการไปแล้ว	 ได้แก่	 การแต่งตั้งคณะกรรมการและกำาหนดบทบาทหน้าที่ของ 

ศนูยป์ฏบิตักิารฉกุเฉนิ	การบูรณาการการจดัทำาแผนปฏบิตักิารและแผนเผชญิเหต	ุการจดัการฝกึซอ้มแผนปฏบิตักิาร 

ในพื้นที่เสี่ยงภัยและแผนเผชิญเหตุตามระดับความรุนแรงของภัยภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหง่ชาต	ิและแผนยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ชาต	ิประชาสมัพนัธ	์ 

แจง้เตอืนผูเ้ดนิทางระหวา่งประเทศเพือ่การปอ้งกนัโรคตดิตอ่	เสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้นการจดัทำา	BCP	แกเ่ครอืขา่ย

ระดบัจงัหวดัและอำาเภอ	(โดยเฉพาะโรงพยาบาล)	จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นสขุภาพเรือ่งโรคตดิตอ่และการดูแล

สุขภาพในชุมชนของคนในชุมชนตามแนวชายแดน	 พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งข่าวการเกิดโรคติดต่อแบบ

ออนไลน์	จัดหาและสำารองเวชภัณฑ์	อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย	และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	ที่จำาเป็นในการป้องกันและ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	และมีการถอดบทเรียนการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่

 ยทุธศ�สตรท่ี์ 5 ก�รสือ่ส�รและประช�สมัพนัธค์ว�มเสีย่งของโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่พบวา่สว่นใหญ่

กิจกรรมที่ดำาเนินการไปแล้ว	 ได้แก่	 การจัดประชุมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์	 และการจัดทำาข้อมูลทำาเนียบ

ของเครือข่ายทั้งภาครัฐ	 ภาคประชาชน	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 การเตรียม

แหล่งข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ให้เพียงพอ	 มีระบบเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร	 การวิเคราะห์ข่าว

ใช้ประกอบการกำาหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะ	 กำาหนดกลยุทธ์และวิธีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน 

ช่องทางที่หลากหลาย	เช่น	เว็บไซต์	สื่อสังคม	(Social	Media)	แถลงข่าววิทยุ	โทรทัศน์	เครือข่ายสื่อมวลชน	และ

การประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ	การกระจายขอ้มลูและสือ่ประชาสมัพนัธไ์ปยงัหนว่ยงานหรอืกลุม่เปา้หมายทีร่วดเรว็และ

ถูกต้องน่าเชื่อถือ	การจัดทำาสื่อเผยแพร่ความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความถูกต้องและทันเวลาผ่านช่องทางต่างๆ

	 ผลสำาเร็จเชิงคุณภาพนอกจากการดำาเนินงานในเชิงปริมาณของโครงการหรือกิจกรรมท่ีเลือกดำาเนินการแล้ว	 

ยังมีการนำาไปใช้ประโยชน์หรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	สรุปได้ดังนี้

	 1.		หน่วยงานบางหน่วยงานมีการกำาหนดทิศทางขององค์กรและกรอบระยะเวลาการดำาเนินงาน 

ตามภารกิจของหน่วยงานที่ชัดเจน	ทำาให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.		เกดิการพฒันาการปฏบิตังิานขององคก์รทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็การพฒันาของจงัหวดัและหนว่ยงาน 

ต้นสังกัด	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

	 3.		การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ตลอดจนระบบบริหารจัดการโครงการ	 การดำาเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายและสถานการณ์ของช่วงเวลานั้นๆ
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	 4.		เกดิการแลกเปลีย่นขอ้มลู	แนวคดิ	หรอืวธิกีารดำาเนนิการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรร์ะหวา่งผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้ในระดบันโยบาย	ผูบ้รหิารจดัการโครงการ	และผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีบ่างหนว่ยงาน	ทำาใหส้ามารถสรา้งความเขา้ใจ 

ที่ถูกต้องและตรงกันทั้งในระดับหลักการและวิธีการทำางาน	 ตลอดจนบุคลากรทุกคนมีทิศทางการปฏิบัติงานของ

ตนเองโดยมีเป้าหมายเดียวกัน	ทำาให้การดำาเนินงานมีความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

	 5.		เกิดการทำางานเป็นทีม	 มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน	 การมีส่วนร่วม	 

มีความพร้อมเพรียง	 และมีการบูรณาการในการพัฒนาองค์กรเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกันตลอดจน 

เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขในผลงานที่เกิดขึ้นร่วมกัน

	 6.		เกิดการประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง

	 7.		บคุลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในขัน้ตอนการดำาเนนิงานการขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรข์องหนว่ยงาน

พอสมควร

	 8.		 ทำาให้เกิดการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนากระบวนการทำางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	 การปฏิบัติงาน

ด้านต่างๆ	 ของหน่วยงาน	 ตลอดจนสามารถนำาผลการดำาเนินงาน	 ปัญหา	 อุปสรรค	 จุดแข็ง	 โอกาส	 ข้อคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ในครั้งต่อไป

	 9.		เกิดการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่	 

และมอบหมายที่ชัดเจน	 บุคลากรทุกคนยอมรับในกติกาที่กำาหนดร่วมกัน	 ทำาให้สามารถติดตามและตรวจสอบ

ความก้าวหน้าได้	ส่งผลให้การดำาเนินโครงการ/กิจกรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

	 10.	ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง	 ตลอดจนมีความพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	 

เพื่อพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในส่วนของงานที่ตนรับผิดชอบ	 และนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันตลอดเวลา	 ทำาให้เกิดการพัฒนา 

การดำาเนินงานที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ	 และเห็นผลงานเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน	 บุคลากรให้ความสำาคัญ 

ในการดำาเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำาเร็จ

	 แต่ทั้งนี้ก็พบปัญหาอุปสรรคสำาคัญในการดำาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ	 ที่เป็นปัจจัยขัดขวาง 

ต่อความสำาเร็จตามที่แผนได้กำาหนดไว้	สรุปได้ดังนี้

	 1.		ขาดการบริหารจัดการการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	(พ.ศ.	2556	-	2559)	ที่ถูกต้องและเหมาะสม

	 2.		แผนการขับเคลื่อนการดำาเนินงานยังไม่ชัดเจน	 หรือเน้นมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่เห็นว่าสำาคัญ 

และต้องสนับสนุนให้มีการขับเคล่ือนอย่างต่อเน่ือง	 จึงทำาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติไม่ได้ให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินงาน 

เท่าที่ควร	ส่งผลให้การดำาเนินงานตามมาตรการไม่ต่อเนื่อง

	 3.		การดำาเนนิงานในการปอ้งกนัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ไมไ่ดก้ำาหนดเปน็ตวัชีว้ดัทีเ่นน้หนกัในระดบักระทรวง	

หรือกรม	และในบางพื้นที่ไม่มีสถานการณ์หรือความเสี่ยงน้อยต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่

	 4.		บุคลากรสาธารณสุข	เครือข่าย	และประชาชนในพ้ืนท่ี	ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เร่ืองโรคติดต่ออุบัติใหม่

	 5.		บุคลากรและงบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำาเนินงาน	 มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน 

ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ทำาให้งานไม่ต่อเนื่อง	และแนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ยังไม่ชัดเจน

	 6.		การสือ่สารเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารไมท่ัว่ถงึ	การถา่ยทอดแผนยทุธศาสตร	์ใหแ้ตล่ะหนว่ยงานในภูมภิาค

มีน้อย	การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ	มีน้อย
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	 7.		ขาดการวางแผนการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่	เช่น	การจัดตั้ง	EOC	ระดับหน่วยงาน

ของสำานักงานป้องกันควบคุมโรคซึ่งเป็นเฉพาะส่วนสาธารณสุขเท่านั้น	

	 8.		ขาดการติดตามความก้าวหน้า	และการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานจากส่วนกลาง

	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงาน	 หน่วยงานต่างๆ	 ได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับ

เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสำาเร็จ	สรุปได้ดังนี้

	 1.		ประสานการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

	 2.		หน่วยงานในระดับนโยบายควรวิเคราะห์มาตรการที่สำาคัญและจำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	

และควรมกีารขบัเคลือ่นอยา่งเปน็รปูธรรม	เพือ่การพฒันาและสนบัสนนุในการดำาเนนิงานรว่มกบัพืน้ที	่โดยเฉพาะ

พื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

	 3.		ควรบรูณาการวางแผนการทำางานรว่มกนัระหวา่งหนว่ยงานในพืน้ที	่เชน่	การจดัตัง้	EOC	ระดบัจงัหวดั	

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด	

	 4.		กำาหนดเป้าหมายและกิจกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงาน

	 5.		สนบัสนนุการดำาเนนิงานภายใตย้ทุธศาสตรแ์ละขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตรอ์ยา่งตอ่เนือ่งทัง้นโยบาย	

องค์ความรู้	วัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็น	และงบประมาณให้เพียงพอ

	 6.		กำาหนดให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

	 7.		จัดระบบการติดตามและประเมินผล	 พัฒนาการรายงาน	 ในช่องทางที่หลากหลาย	 เช่น	 รายงาน 

แบบ	Online	ให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง	ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์

1.3 กรอบแนวคิดการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
 โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

 แนวคิดและหลักการการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา 
โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงและสอดคล้องกับกรอบการดำาเนินงาน 
ทั้งในประเทศและนานาชาติ	 เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันและความเคลื่อนไหว 
ของประชาคมโลกโดยแบ่งออกได้	ดังนี้

1.3.1	 กรอบการดำาเนินงาน
 1.3.1.1 ร่�งแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12	การพัฒนาการบริหารจัดการใน
ระบบสุขภาพ	 เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าระหว่างระบบสุขภาพภาครัฐ	 เน้นการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	
และพัฒนาระบบป้องกัน	 ควบคุมโรคในเขตพื้นที่ชายแดน	 การเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค	 โดยมุ่งเน้น 
การปอ้งกนัและควบคมุปจัจยักำาหนดสขุภาพทางสงัคม	(Social	Determinate	of	Health)	การเผยแพรค่วามรูด้า้นสขุภาพ	 
นำาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ	เน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของทุกภาคส่วน
 1.3.1.2 แผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ พ.ศ. 2558 เป็นแผนหลักในการบริหาร
จดัการสาธารณภยัของชาต	ิมลีกัษณะเปน็แนวคดิการปฏบิตั	ิหรอื	Concept	of	Operations	หรอื	CONOPS	ในการบรหิาร 
จัดการสาธารณภัยของประเทศ	 โดยยึดแนวคิดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย	 (Disaster	 Risk	 Reduction)	 
และแนวทางการฟืน้ฟทูีด่กีวา่เดมิและปลอดภยักวา่เดมิ	(Build	Back	Better	and	Safer)	ภายใตก้ารพฒันาศกัยภาพและ
สง่เสรมิใหท้อ้งถิน่และชมุชนเขา้มสีว่นรว่มในการจดัการเพือ่นำาไปสูก่ารจดัการภยัพบิตัอิยา่งยัง่ยนื	และสอดคลอ้ง
กบัหลกัสากล	(รูร้บั-ปรบัตวั-ฟืน้เรว็ทัว่-อยา่งยัง่ยนื	:	Resilience)	เปน็กรอบแนวทางปฏบิตัใิหแ้กห่นว่ยงานทกุภาคสว่น 
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ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศนำาไปพิจารณาดำาเนินการอย่างบูรณาการ	 เป็นระบบและสอดคล้องรับกัน	
(ซึ่งเกิดจากการประมวลทิศทางและแนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศใช้	 
ประยกุตก์บับรบิทของประเทศไทย)	กำาหนดแนวทางของการจดัตัง้องคก์รปฏบิตัใินการจดัการภาวะฉกุเฉนิ	ตลอดจน 
การกำาหนดใหม้แีนวทางปฏบิตัใินการสนบัสนนุการปฏบิตังิานในภาวะฉกุเฉนิ	(สปฉ.)	การมุง่เนน้การลดความเสีย่ง
จากสาธารณภยั	การบรูณาการการจดัการในภาวะฉกุเฉนิ	การเพิม่ประสทิธภิาพการฟืน้ฟอูยา่งยัง่ยนื	และการสง่เสรมิ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการ	เน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของทุกภาคส่วน
 1.3.1.3 กฎอน�มยัระหว�่งประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulation 2005; IHR 2005)  
ให้ความสำาคัญต่อการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 รวมทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่	 
ที่อาจมีผลกระทบต่อการเดินทาง	การขนส่ง	และการค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ	
มุ่งเน้นการเฝ้าระวัง	 และมาตรการควบคุมโรคบริเวณช่องทางเข้า	 -	 ออก	 ระหว่างประเทศ	 ทั้งทางนำ้า	 ทางบก	 
และทางอากาศ
 1.3.1.4 ยุทธศ�สตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ของภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิก (Asia  Strategy 

for Emerging Diseases ; APSED III)	 มุ่งเน้นที่องค์ประกอบหลักสำาหรับการเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขและการตอบสนองผ่าน	 8	 ประเด็น	 คือ	 1)	 การเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 
2)	 การเฝ้าระวัง	 การประเมินความเสี่ยง	 และการตอบสนองต่อภัยพิบัติด้านสาธารณสุข	 3)	 ด้านห้องปฏิบัติการ	 
4)	โรคจากสัตว์สู่คน	(zoonoses)	5)	การป้องกัน	การดูแลสุขภาพ	6)	การสื่อสารความเสี่ยง	7)	การเตรียมพร้อม	 
การแจ้งเตือน	 และการตอบสนองในระดับภูมิภาค	 และ	 8)	 การติดตามและประเมินผล	 และส่งเสริมการเตรียม 
ความพรอ้มฉกุเฉนิดา้นสาธารณสขุและการตอบสนองเปน็หวัใจสำาคญัของยทุธศาสตร	์สามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ด ้
กับทุกภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาไปใช้กับโรคติดต่ออุบัติใหม่

 1.3.1.5 กรอบคว�มร่วมมืออ�เซียน และก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน  

(Association of Southeast Asian Nations ; ASEAN)	ประชาคมอาเซียน	ประกอบด้วย	3	เสาหลัก	คือ	 

1)	 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 2)	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และ	 3)	 ประชาคมการเมืองและ 

ความมัน่คงอาเซยีน	ซึง่ในเสาหลกัประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน	ดา้นการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่	รวมทัง้ 

โรคติดต่ออุบัติใหม	่นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต	และมีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของประชากร

ทั้งคนและสัตว์ตลอดจนสินค้าและเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่าง

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ทำาให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจจะตามมา

 1.3.1.6 แนวคดิสุขภ�พหนึง่เดยีว (One Health)	เปน็ระบบสขุภาพทีบ่รูณาการ	ทัง้สขุภาพคน	สขุภาพสตัว	์ 

สุขภาพสัตว์ป่า	ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี	สนับสนุนโดยองค์การระหว่างประเทศ	ประกอบด้วย	

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (UN	 Food	 and	 Agriculture	Organization)	 องค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่างประเทศ	(World	Organization	for	Animal	Health)	และองค์การอนามัยโลก	(World	Health	Organization)	

เป็นแนวความคิดในการทำางานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง	 อันจะส่งเสริมให้เกิดการทำางานอย่าง

เป็นเอกภาพ	เพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต

 1.3.1.7 อนสุญัญ�ว�่ดว้ยคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ (Convention on Biological Diversity) 

อนสุญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพเปน็ความตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศทีม่เีจตนารมณใ์ห้

รัฐบาลทุกประเทศเคร่งครัดต่อการรักษาวินัยสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งหมายถึง	 แม้มีความต้องการอย่างมากที่จะพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ	แต่ก็ต้องไม่ละเลยการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย	อนุสัญญาฯ	มีวัตถุประสงค์หลัก	3	ประการ

คือ	 (1)	 เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ	 (2)	 เพื่อใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน	 

(3)	เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
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 1.3.1.8 แผนแมบ่ทรองรบัก�รเปลีย่นแปลงสภ�พภมูอิ�ก�ศ (Climate Change) การเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศในปจัจบุนัทีท่ำาใหอ้ณุภมูขิองโลกสงูขึน้	มผีลตอ่การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม	เชน่	วงจรชวีติ 

ของสัตว์พาหะนำาโรค	 ความคงทนและการแพร่กระจายเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น	 ที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคใหม่ๆ	 

หรือการเกิดโรคในพื้นที่ใหม่มากขึ้น	 จึงจำาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น	 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของทุกภาคส่วน

 1.3.1.9 ข้อกำ�หนดด้�นสุขภ�พสัตว์ (OIE International Animal Health Code) ที่กำาหนดขึ้นโดย

องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ	(OIE)	เป็นข้อกำาหนดเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสัตว์และความปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์	 เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงร่วมกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเข้าสู่

ประเทศผู้นำาเข้าสินค้าสัตว์	 หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์	 และเพื่อไม่ให้นำาหลักสุขอนามัยมาใช้เพื่อกีดกันทางการค้า

อย่างไม่เป็นธรรม

 1.3.1.10 คว�มมั่นคงด้�นสุขภ�พของโลก (Global Health Security Agenda; GHSA)	กิจกรรม

ที่ต้องการทักษะเชิงรุกและเชิงรับเพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันทางสาธารณสุขที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพโดยรวมของประชากรที่อาศัยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและเขตแดนระหว่างประเทศ	 เพื่อสร้างความมั่นคง

จากภัยคุกคาม	 จากโรคติดต่อ	 และโรคติดต่ออุบัติใหม่	 โดยใช้หลักสามด้าน	 คือ	 การป้องกันและลดโอกาส 

ในการระบาด	 (Prevent)	 การตรวจจับภัยคุกคามให้ได้รวดเร็ว	 (Detect)	 การตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ	 (Response)	 และการสร้างศักยภาพในการดำาเนินการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 

(International	Health	Regulations)	อย่างเข้มแข็ง	

 1.3.1.11 แผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รก�รดื้อย�ต้�นจุลชีพในประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 

(Antimicrobial	resistance;	AMR)	ยาต้านจุลชีพ	(Antimicrobial	medicines)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์

ในการฆา่เชือ้แบคทเีรยีมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่การแพทยแ์ละการสาธารณสขุ	เนือ่งจากใชเ้พือ่ปอ้งกนัและรกัษา

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย	จึงทำาให้การเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเหล่านี้ลดลง	และมีความสำาคัญอย่างมาก 

ต่อการแพทย์แผนปัจจุบัน	เช่น	การผ่าตัดทั่วไป	การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนหรือเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะ	และการรักษาด้วย 

เคมบีำาบดั	เนือ่งจากการทำาหตัถการทางการแพทยเ์หลา่นีม้คีวามเสีย่งในการตดิเชือ้จงึจำาเปน็ตอ้งพึง่พายาตา้นจลุชพี 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและรักษาการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น	 นอกจากนี้	 ยาต้านจุลชีพยังจำาเป็นเพื่อใช้ป้องกัน

และรักษาโรคในทางสัตวแพทย์และการเกษตร	เช่น	การปศุสัตว์	การประมง	และการเพาะปลูก	จึงมีความสำาคัญ 

ตอ่สขุภาพสตัว	์พชื	หว่งโซก่ารผลติอาหาร	และเศรษฐกจิในภาพรวมของประเทศ	แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการการดือ้ 

ยาต้านจุลชีพในประเทศไทย	พ.ศ.	2560	 -	2564	เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยที่เน้นการแก้ไขปัญหา 

การดื้อยาต้านจุลชีพเป็นการเฉพาะ	 โดยมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้	 และมีกรอบในการจัดการกับ

ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ	 เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาและนโยบายของประเทศ

ในการแก้ปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศอย่างเป็นระบบ	 และเน้นการดำาเนินการอย่างมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด	“สุขภาพหนึ่งเดียว”	(One	Health)	อีกทั้งยังเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทย 

ในการร่วมแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพกับนานาประเทศทั่วโลก

1.3.2	 กฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

 1.3.2.1 พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ. 2535	ควบคุม	และป้องกัน	การล่า	การเพาะพันธุ์	 

การครอบครอง	 และการค้าซึ่งสัตว์ ์ป่า	 ซากของสัตว์ ์ป่า	 และผลิตภัณฑ์์ที่ทำาจากซากของสัตว์ป่า	 โดยมี 

กฎกระทรวงกำาหนดชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่สามารถเพาะพันธุ์ได้	 การอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์	 
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(การควบคุม	 ป้องกันการล่าสัตว์ป่า	 เป็นการลดปัจจัยการแพร่เชื้อโรคจากสัตว์ป่ามาสู่คน	 อีกทั้งการควบคุม 

การครอบครอง	การกำาหนดชนดิพนัธุส์ตัวป์า่ทีเ่พาะพนัธุ	์การอนญุาตใหค้า้สตัวป์า่ทีไ่ดจ้ากการเพาะพนัธุ	์เปน็การลด 

การลักลอบจับสัตว์จากธรรมชาติ	 และเป็นการรักษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์สัตว์ป่าให้มีความสมดุล)

ควบคมุ	และปอ้งกนั	การนำาเขา้	สง่ออก	นำาผา่น	นำาเคลือ่นทีซ่ึง่สตัวป์า่	โดยสตัวป์า่ทีส่ามารถ	นำาเขา้	สง่ออก	นำาผา่น	 

ต้องมีใบอนุญาตหรือใบรับรองจากอธิบดีให้นำาเข้า	 ส่งออก	 หรือนำาผ่านตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย

การค้าสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่า	 ให้แสดงเอกสารแก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่า	 (ซึ่งการนำาเข้าสัตว์ป่าจาก 

ต่างประเทศโดยไม่ควบคุมอาจเป็นการกระจายเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยสัตว์ป่าที่เป็นพาหะของโรคจาก 

ต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคได้)	

 1.3.2.2 พ.ร.บ. ปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. 2550	เปน็กฎหมายหลกัในการบรหิารจดัการ

สาธารณภยัในปจัจบุนั	ซึง่ไดก้ำาหนดขอบเขตการดำาเนนิการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัครอบคลมุสาธารณภยั

ทกุประเภท	กำาหนดใหม้แีผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัระดบัตา่งๆ	เพือ่วางแนวทาง	มาตรการในการปอ้งกนั 

และบรรเทาสาธารณภยั	ตัง้แตช่ว่งกอ่นเกดิเหต	ุขณะเกดิเหต	ุและหลงัเกดิเหต	ุเนน้การมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน 

ของทุกภาคส่วน

 1.3.2.3 พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558	ให้ความสำาคัญกับการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคที่เป็น

ภัยคุกคามต่อสุขภาพประชาชน	สอดคล้องกับกฎหมายนานาชาติ	และเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วน	ทั้งรัฐ	

เอกชน	ประชาชน	ให้สามารถจัดการภัยสุขภาพได้ทันการณ์	สร้างระบบเตรียมพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออันตราย	

โรคติดต่ออุบัติใหม่ของโลก	 ลดความสูญเสียจากการเจ็บป่วยและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	 รวมทั้งเป็นการสร้าง 

ความมัน่คงทางสขุภาพของคนไทย	ในการดำาเนนิงานม	ี4	ระบบ	คอื	ระบบปอ้งกนัโรค	ระบบตรวจจบั	ระบบควบคมุโรค	 

และระบบสนับสนุนบริหารจัดการ	 ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบงานควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 และ 

วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลกอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งพัฒนาทุกจังหวัดให้สามารถดำาเนินงานเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	

ควบคมุโรคและภยัตา่งๆ	รวมทัง้โรคตดิตอ่อนัตรายไดอ้ยา่งรวดเรว็	มปีระสทิธภิาพดว้ยมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพ

เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาวะประชาชนให้น้อยที่สุด	เน้นการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานของทุกภาคส่วน

 1.3.2.4 พ.ร.บ. โรคระบ�ดสัตว์ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน 

และควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้มีการเลี้ยง	 การจัดการเกี่ยวกับสัตว์	 

และผลติภณัฑจ์ากสตัวท์ีป่ราศจากโรค	โดยสามารถกำาหนดการดำาเนนิการทีเ่กีย่วกบัสตัวแ์ละโรคระบาดสตัวต์า่งๆ	 

อาทิ	 การกำาหนดให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด	ประกาศชนิดโรค	 ชนิดสัตว์	

และประกาศเขตเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์	การควบคุมเคลื่อนย้ายการดำาเนินการต่างๆ	เพื่อป้องกันและควบคุมโรค 

กับสัตว์หรือซากสัตว์	 เป็นต้น	 รวมถึงสนับสนุนให้อำานาจในการทำางานของสัตวแพทย์	 สารวัตร	 และพนักงาน 

เจ้าหน้าที่	 อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	และประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ

 1.3.2.5 พ.ร.บ. เชือ้โรคและพิษจ�กสตัว ์พ.ศ. 2558	เปน็กฎหมายเพือ่คุม้ครองประชาชน	ใหป้ลอดภยั

จากการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆ	 ที่มีอยู่ในสถานที่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน	 หรือจากการนำาเข้า	

สง่ออก	หรอืนำาผา่นเชือ้โรคมาจากตา่งประเทศ	รวมทัง้ปอ้งกนัการใชเ้ชือ้โรคไปในทางทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่ชมุชน

หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	
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1.4 กระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการแม่บท

	 ในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	

(พ.ศ.	2560	-	2564)	ครัง้นี	้ไดใ้ชก้ระบวนการในการจดัทำาแผนยทุธศาสตร	์(Strategic	Plan)	ในรปูแบบของแผนแมบ่ท	 

(Master	Plan)	และการจัดทำาแผนปฏิบัติการแม่บท	(Master	Operation	Plan)	ดังต่อไปนี้

ภาพที่	1 แสดงกระบวนการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	และแผนปฏิบัติการแม่บท

	 หลังจากที่ได้ทำาการศึกษาสถานการณ์	หลักการ	แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	

และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แล้ว	จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นเพื่อรับทราบแนวความคิด	และระดม

ความคดิเหน็จากทกุสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่

โดยดำาเนินการกระบวนการและขั้นตอน	ดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์สถานการณ์  
และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

จัดทำาแผนปฏิบัติการแม่บท

กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก
และตัวชี้วัด ตามลำาดับ โดยให้สอดคล้องกัน

จัดทำากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
และบทบาทภาคีเครือข่าย

กำาหนดกลยุทธ์ มาตรการ 
และแนวทางการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่กำาหนด

กำาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักที่สำาคัญ
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ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร

	 การกำาหนดยทุธศาสตร	์และกลยทุธก์ารเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

จะตอ้งพจิารณาสภาพแวดลอ้มภายใน	(Internal	Environment)	และสภาพแวดลอ้มภายนอก	(External	Environment)	

ของระบบการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศไทย	 เพื่อเป็นข้อมูล 

ในการพจิารณาจดุแขง็	จดุออ่น	โอกาส	อปุสรรค	เรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่	SWOT	Analysis	โดยการประชมุเชงิปฏบิตักิาร 

ระดมความคิดเห็นจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ได้แก่

	 ปัจจัยแวดล้อมภายใน	(Internal	Environment)	หมายถึง	กิจกรรมต่างๆ	ของระบบการเตรียมความพร้อม 

ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ซึ่งสามารถควบคุมได้	 และมีผลทำาให้การดำาเนินงานการเตรียม 

ความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ประสบผลสำาเร็จหรือล้มเหลว	 ได้ผลจากการวิเคราะห์

ทำาให้สามารถมองเห็นจุดแข็ง	และจุดอ่อนของระบบ

	จุดแข็ง	 (Strengths)	 หมายถึง	 ลักษณะเด่นของการดำาเนินงานต่างๆ	 ของระบบ	 ลักษณะเช่นนี้เป็น

ปัจจัยเอื้อต่อความสำาเร็จขององค์การ

	จุดอ่อน	 (Weaknesses)	 หมายถึง	 การดำาเนินงานของระบบไม่สามารถกระทำาได้ดี	 อันเป็นปัจจัย 

ด้านลบต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงานในระบบเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา 

โรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ทัง้นี	้ทกุสว่นราชการและภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งหาทางแกไ้ขจดุออ่นทีเ่กดิขึน้

	 ในการพจิารณาปจัจยัทีน่ำามาวเิคราะห	์ผูเ้ขา้รว่มประชมุเชงิปฏบิตักิารรว่มกนัวเิคราะหป์จัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการดำาเนินงานต่างๆ	ได้แก่	ปัจจัย	4M	ได้แก่	1)	ผู้บริหารและบุคลากร	(Man)	2)	งบประมาณ	(Money)	3)	วัสดุ	

เครือ่งมอื	อปุกรณต์า่งๆ	(Material)	และ	4)	การบรหิารจดัการทกุดา้น	(Management)	เชน่	การบรหิารทรพัยากรบคุคล	 

การบรหิารการเงนิและงบประมาณ	การบรหิารแผนงาน	การบรหิารงานประชาสมัพนัธ	์เปน็ตน้	และผนวกกบัปจัจยั	

The	McKinsey	7’S	framework	อันได้แก่

1)	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักของการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	

(Strategy)	 หมายถึง	 แนวทางการดำาเนินงานประเทศที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	

โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่กลยุทธ์จะมีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานและความอยู่รอดอย่าง

เข้าใจ	และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

2)	โครงสร้างทางการบริหาร	(Structure)	หมายถึง	โครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	อำานาจหน้าที่	

ความรับผิดชอบ	 ขอบเขตการควบคุม	 และการรวมหรือการกระจายอำานาจในการตัดสินใจภายใน

องค์การ

3)	ระบบต่างๆ	 ในองค์การ	 (Systems)	หมายถึง	 ระเบียบวิธี	 กระบวนการ	และขั้นตอนการดำาเนินงาน

ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการของระบบการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	 และแก้ไข

ปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยทีร่ะบบจะแสดงถงึประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานและการประสานงาน 

ภายในองค์การ	และต้องเกี่ยวข้องเกื้อหนุนกลยุทธ์และโครงสร้างขององค์การ

4)	รูปแบบการบริหาร	 (Style)	 หมายถึง	 ลักษณะของการจัดการและการบริหารงานของผู้บริหาร 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การติดต่อ	สื่อสาร	การตัดสินใจ	และการเป็นผู้นำา
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5)	บุคลากร	 (Staff)	 หมายถึง	 การดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ 

การเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 โดยเฉพาะการจัดบุคคลให้

เหมาะสมกับงานและการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งช่วยให้เกิดความเหมาะสมของบุคคล

กับปัจจัยอื่นๆ	

6)	ทักษะการปฏิบัติงาน	 (Skills)	 หมายถึง	 ความสามารถหรือความชำานาญเฉพาะขององค์การ	 เช่น	 

การบริหารงาน	การจัดการและควบคุมทางการเงิน	หรือการสร้างนวัตกรรม	เป็นต้น

7)	ค่านิยมร่วม	 (Shared	 Value)	 หมายถึง	 เป้าหมายสูงสุด	 (Super	 Ordinate	 Goal)	 ที่เป็นปรัชญาหรือ

ความเชือ่พืน้ฐานของทกุองคก์าร	ทกุคนทีเ่กีย่วขอ้ง	ใชเ้ปน็หลกัพืน้ฐานหรอืจดุเริม่ตน้ของแตล่ะระบบ	

โครงการ	การถูกถ่ายทอด	และปลูกฝังอยู่ในตัวตน

	 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก	(External	Environment)	หมายถึง	สิ่งแวดล้อมของระบบการเตรียมความพร้อม	

ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้	และอาจเป็นประโยชน์	หรือเป็นภัยคุกคามที่

สำาคัญต่อการดำาเนินงานในอนาคต	

	หากสิง่แวดลอ้มนัน้เปน็ประโยชน	์หรอืเปน็ปจัจยัดา้นบวกหรอืเอือ้ตอ่การดำาเนนิงานของระบบเตรยีม

ความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	เราเรียกว่า	โอกาส	(Opportunities)

	หากสิง่แวดลอ้มนัน้เปน็ภยัคกุคาม	หรอืปจัจยัดา้นลบตอ่ความสำาเรจ็ของระบบการเตรยีมความพรอ้ม	 

ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ในอนาคต	 เราเรียกว่า	 อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม	

(Threats)

	 ในการพิจารณาปัจจัยที่นำามาวิเคราะห์	 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของระบบการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา

โรคติดต่ออุบัติใหม่	ได้แก่	

1)	สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	(Economic	Environment)	เช่น	ปัจจัยเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ	รายได้ต่อ

หัวประชากร	รายได้ครัวเรือน	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	ราคานำ้ามัน	ราคาสินค้า	เป็นต้น

2)	สิ่งแวดล้อมทางสังคม	(Social	Environment)	เช่น	สภาพสังคม	ลักษณะครอบครัว	ความสัมพันธ์ใน

ชุมชน	ครัวเรือน	ครอบครัว	เป็นต้น

3)	สิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม	(Cultural	Environment)	เชน่	คา่นยิมการศกึษา	การนบัถอืและความเชือ่ศาสนา	 

ความเชื่อ	ขนบธรรมเนียมประเพณี	การแต่งกาย	การบริโภค	ศิลปะ	เป็นต้น

4)	สิง่แวดลอ้มประชากรศาสตร	์(Demographical	Environment)	เชน่	อตัราเกดิ	อตัราตาย	การยา้ยถิน่ฐาน

ที่อยู่	ความหนาแน่นของประชากร	เป็นต้น

5)	สิ่งแวดล้อมทางการเมือง	(Political	Environment)	เช่น	นโยบายทางการเมือง	นโยบายพรรคการเมือง	

เสถียรภาพทางการเมือง	 นักการเมืองทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น	 การมีส่วนร่วม 

ทางการเมืองของภาคส่วน	เป็นต้น

6)	สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมาย	(Legal	Environment)	เช่น	ข้อกำาหนดในพระราชบัญญัติ	พระราชกฤษฎีกา	

พระราชกำาหนด	กฎกระทรวง	ข้อบัญญัติ	กฎระเบียบ	ข้อบังคับ	เป็นต้น

7)	สิ่งแวดล้อมภาครัฐ	 (Governmental	 Environment)	 ได้แก่	 องค์กรภาครัฐต่างๆ	 ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

องค์กร	เช่น	ส่วนราชการอื่นๆ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานอิสระของรัฐอื่นๆ	เป็นต้น

8)	สิง่แวดลอ้มทางเทคโนโลย	ี(Technological	Environment)	เชน่	ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละความรู ้

ในสาขาต่างๆ	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คอมพิวเตอร์	 

และการสื่อสาร	เป็นต้น
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9)	แนวโนม้ทางการแขง่ขนั	(Competitive	Trends)	การดำาเนนิงานของประเทศอืน่	องคก์ารอืน่ซึง่ดำาเนนิงาน	 

หรือมีลักษณะงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

ซึ่งส่งผลกระทบ	หรือได้รับผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากการดำาเนินงานของประเทศไทย

10)	อื่นๆ	(Others)	เช่น	สภาวะของภัยธรรมชาติ	ภูมิอากาศ

	 นอกจากนี	้ยงัใหผู้เ้ขา้รว่มการประชมุเชงิปฏบิตักิารไดใ้หค้ะแนนระดบัความคดิเหน็ตอ่ปจัจยัแตล่ะปจัจยั	

เพื่อนำามาหาค่าเฉลี่ยแสดงระดับความสำาคัญของปัจจัยต่างๆ	ที่มีผลต่อการกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของ

ระบบการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ตลอดจนให้เกิดความน่าเชื่อถือของ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก

ขั้นตอนที่ 2  การกำาหนดจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก 

	 จดุมุง่หมาย	หมายถงึ	สิง่ทีต่อ้งการในอนาคต	สามารถกำาหนดได	้4	ประการ	เรยีงลำาดบัจากการเจาะจง

น้อยที่สุด	ไปถึงมากที่สุด	คือ

	วิสัยทัศน์	 (Vision)	 หมายถึง	 จินตภาพเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา 

โรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่นอนาคต	เปน็การชีถ้งึทศิทางทีป่ระเทศไทยตอ้งการจะมุง่ไป	และแสดงผลสมัฤทธิ์

สูงสุดที่ปรารถนา	หรือต้องการจะไปให้ถึงในอนาคต

	พนัธกจิ	(Mission)	หมายถงึ	ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัการกำาหนดกจิกรรมหลกั	และลกัษณะงานสำาคญัของ

การเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่เพือ่นำาไปสูว่สิยัทศันท์ีก่ำาหนดขึน้

	 เป้าประสงค์หลัก	 (Super	 ordinate	 Goals)	 หมายถึง	 เป้าหมายต่างๆ	 ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น	 

เมื่อประเทศไทยสามารถดำาเนินงานตามพันธะสำาเร็จแล้ว

	วัตถุประสงค์	(Objectives)	เป็นจุดมุ่งหมายซึ่งกำาหนดในระดับแผนปฏิบัติการในแต่ละโครงการ

	 โดยในแผนยทุธศาสตรฉ์บบันี	้ทีป่ระชมุเชงิปฏบิตักิารไดร้ว่มกนักำาหนด	วสิยัทศัน	์(Vision)	พนัธกจิ	(Mission)	 

และเป้าประสงค์หลัก	 (Super	 ordinate	 Goals)	 ที่มีความสอดคล้องกัน	 ตามลำาดับ	 สำาหรับวัตถุประสงค์นั้น	 

จะถูกกำาหนดในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีเมื่อส่วนราชการนำาไปดำาเนินการรายโครงการต่อไป

ขั้นตอนที่ 3  การกำาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักที่สำาคัญ

	 การกำาหนดยุทธศาสตร์	(Strategic)	หมายถึง	กรอบวิธีการดำาเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าประสงค์หลัก	

เพื่อนำาไปสู่การบรรลุพันธกิจ	และวิสัยทัศน์	ตามลำาดับ	

	 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Goals)	 หมายถึง	 เป้าหมายต่างๆ	 ที่ต้องการในอนาคตเมื่อ 

การดำาเนินงานในแต่ละพันธกิจ	หรือในแต่ละยุทธศาสตร์ประสบความสำาเร็จ

	 นอกจากนี้	ที่ประชุมได้ร่วมกันกำาหนดกรอบการประเมินผล	และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก	เพื่อใช้

เปน็ตวัชีว้ดัความสำาเรจ็ตามเปา้ประสงคเ์ชงิยทุธศาสตรท์ีก่ำาหนดขึน้	โดยถอืเปน็เครือ่งมอืสำาหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู

ใช้เป็นดัชนีดูการพัฒนาผลการดำาเนินงาน	(Performance)	ในแต่ละยุทธศาสตร์

	 ทั้งนี้	ขั้นตอนในการกำาหนดตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก	ได้แก่

1.	วิเคราะห์หาตัว	KPI	จากเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร	์โดยใช้คำาถามว่า	“KPI	รายการนี้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์รายการนั้นๆ	ใช่หรือไม่”

2.	นำาตัวชี้วัดที่ได้มาสรุปเป็นตาราง	เพื่อความสะดวกในการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัด



15แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

3.	คัดเลือกตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก	โดยใช้คำาถามว่า	“ถ้า	KPI	รายการนี้บรรลุเป้าหมาย	แสดงว่า

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อนั้นๆ	ประสบความสำาเร็จใช่หรือไม่”

4.	สรุปตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักเชิงกลยุทธ์

ขั้นตอนที่ 4  การกำาหนดกลยุทธ ์มาตรการ และแนวทางการดำาเนินงานเพือ่บรรลเุป้าประสงค์ท่ีกำาหนด

	 ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการได้ร่วมกันกำาหนดกลยุทธ์	 มาตรการ	 และแนวทางการดำาเนินงาน

เพื่อบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	 และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักโดยใช้แผนภูมิต้นไม้	 (Tree	 Diagram)	 

ให้สอดคล้องกัน	ทั้งนี้

	 กลยุทธ์ในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ดีควรมาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน	 มุ่งเน้น 

ความคิดสร้างสรรค์เหนือความคาดหมาย	มีความแปลกใหม่	ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีกว่าเดิม	สามารถปฏิบัติได้	 

มีสาระชี้นำาสู่แนวทางปฏิบัติ	และแผนงาน/โครงการ	และสามารถยกระดับความสำาเร็จได้แบบก้าวกระโดด	

	 มาตรการและแนวทางการดำาเนนิงาน	หมายถงึ	แนวทางการปฏบิตั	ิโดยคำาวา่	“มาตรการ”	มคีวามหมาย 

ใกล้เคียงกับ	 “แผนงาน”	 ซึ่งเป็นการจัดกลุ่มของแนวทางการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์	 และคำาว่า	 “แนวทาง 

การดำาเนนิงาน”	มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบั	“โครงการ”	ซึง่เปน็แนวทางทีน่ำาไปสูก่ารปฏบิตัติามมาตรการ	หรอืแผนงาน 

ที่กำาหนดไว้

ขั้นตอนที่ 5  การจัดทำาแผนปฏิบัติการแม่บท

	 หลังจากนั้น	 ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการจึงร่วมกันนำากลยุทธ์	 มาตรการ	 และแนวทางการดำาเนินงานที่ได้

จากขั้นตอนที่	 4	มากำาหนดโครงการริเริ่ม	 (Initiatives)	ที่จะดำาเนินการในช่วงระยะเวลา	5	ปีของแผนยุทธศาสตร์	 

เตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	-	2564)	เพื่อเป็นกรอบให้ส่วน

ราชการทีเ่กีย่วขอ้งนำาไปกำาหนดโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจำาปขีองแตล่ะสว่นราชการทีม่บีทบาท	หนา้ที่

ความรบัผดิชอบในการดำาเนนิการตามกลยทุธ	์มาตรการ	และแนวทางการดำาเนนิการดงักลา่ว	ทัง้นี	้ในแผนปฏบิตักิาร 

แม่บทได้กำาหนดระยะเวลา	หน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ด้วย

ขั้นตอนที่ 6  จัดทำากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และบทบาทภาคีเครือข่าย

	 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	หมายถึง	ระบบ	เครื่องมือ	กิจกรรม	ที่กำาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ 

ว่ายุทธศาสตร์หรือวิธีการดำาเนินงานที่กำาหนดไว้สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแน่นอน	 กลไกการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่ดี	ต้องเป็นรูปธรรม	และกำาหนดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน	แตกเป็นประเด็นสำาคัญอย่างชัดเจน	โดยใน

แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้	ได้จำาแนกกลไกการขับเคลื่อนออกเป็น	3	ด้าน	ได้แก่	1)	กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านการบริหารจัดการ	 2)	 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประสานงานและประสานการปฏิบัติ	 และ	 

3)	กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการติดตาม	ประเมินผล	และรายงานผลการดำาเนินงาน

	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมได้ทบทวนบทบาท	 หน้าที่	 ความรับผิดชอบที่คาดหวังจากภาคีเครือข่าย 

ในการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	

(พ.ศ.	2560	-	2564)	ด้วย
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1.5 ผังกำากับแผนปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
 โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

 	 มกราคม	2559	 จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานเตรียมความพร้อม	ป้องกัน

 	 	 	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	-	2564)

	 	 กุมภาพันธ์	2559	 เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อจัดประชุมคณะทำางาน

	 	 มีนาคม	2559	 ประชุมคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ	ครั้งที่	1

	 	 	 จัดเตรียมเอกสารในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาร่าง

	 	 	 แผนยุทธศาสตร์ฯ	ครั้งที่	1	-	6

	 	 เมษายน	2559	 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ	

	 	 	 ครั้งที่	1	(ส่วนกลาง)

	 	 	 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ	

	 	 	 ครั้งที่	2	(ภาคกลาง)

	 	 	 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ	

	 	 	 ครั้งที่	3	(ภาคเหนือ)

	 	 พฤษภาคม	2559	 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ	

	 	 	 ครั้งที่	4	(ภาคอีสาน)

	 	 	 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ	

	 	 	 ครั้งที่	5	(ภาคใต้)

	 	 มิถุนายน	2559	 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ	

	 	 	 ครั้งที่	6	(ส่วนกลาง)

	 	 	 ประชุมปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานหลักเพื่อ

	 	 	 พิจารณาความครบถ้วนของสาระสำาคัญตามกรอบแนวคิด

	 	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 	 กรกฎาคม	2559	 ประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนยุทธศาสตร์

	 	 สิงหาคม	2559	 นำาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการอำานวยการ

   เตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

	 	 	 อุบัติใหม่แห่งชาติ

 ปีงบประม�ณ	 ตุลาคม	2559	 นำาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

 พ.ศ. 2560		 ธันวาคม	2559	 เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ	และแผนปฏิบัติการแม่บท

 ปีงบประม�ณ

พ.ศ. 2559
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ภาพที่	2	ขัน้ตอนกระบวนการจดัทำาแผนยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่
	 แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2564

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ 

มีมติ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559  

เห็นชอบให้เสนอแผนยุทธศ�สตร์ฯ ต่อ ครม.

รับข้อเสนอแนะม�ปรับปรุงแก้ไข
โดยมีก�รประชุมปรึกษ�ห�รือผู้เชี่ยวช�ญ

จ�กหน่วยง�นหลัก 3 ครั้ง
(1 ก.ค. 2559, 8 ก.ค. 2559, 5 ส.ค. 2559)

ประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นส�ธ�รณะ 
ต่อร่�งแผนยุทธศ�สตร์

13 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี

เสนอร่�งแผนยุทธศ�สตร์ฯ
ต่อคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ

ครม. มีมติ 7 ธันว�คม 2559

เห็นชอบแผนยุทธศ�สตร์ฯ

มติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 17 ธ.ค. 2558
1.1	 เห็นชอบกรอบแนวคิดแผนปฏิบัติการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ฯ	และให้เพิ่มเติม
	 ในกรอบแนวคิดอีก	2	ประเด็น	ดังนี้
	 -		 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
	 -		 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติปี	2558
1.2		มอบคณะอนุกรรมการฯ	จัดทำาและดำาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการจัดทำา
	 แผนยุทธศาสตร์ฯ

มติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 พ.ค. 2559
รับทราบความก้าวหน้าการดำาเนินงานการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม 
ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่

คณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน
และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

(ต�มคำ�สั่ง คณะอนุกรรมก�รฯ ที่ 2/2559, 11/2559)

ประชุมเชิงปฏิบัติก�รจัดทำ�ร่�งแผนยุทธศ�สตร์ฯ 6 ครั้ง ดังนี้

(ส่วนกล�ง) จังหวัดนนทบุรี 18 –19 เม.ย. 2559

(ภ�คกล�ง) กรุงเทพมห�นคร 20 –22 เม.ย. 2559

(ภ�คเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 27 –29 เม.ย. 2559

(ภ�คอีส�น) จังหวัดขอนแก่น 11 –13 พ.ค. 2559

(ภ�คใต้) จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 23 –25 พ.ค. 2559

(ส่วนกล�ง) จังหวัดนนทบุรี 16 –17 มิ.ย. 2559

 ก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ และสภ�พแวดล้อมภ�ยในและภ�ยนอก
 กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�ประสงค์หลักและตัวชี้วัดต�มลำ�ดับ
 โดยให้สอดคล้องกัน
 กำ�หนดยุทธศ�สตร์ เป้�ประสงค์ และตัวชี้วัดผลก�รดำ�เนินง�นหลักที่สำ�คัญ
 กำ�หนดกลยุทธ์ ม�ตรก�ร และแนวท�งก�รดำ�เนินง�นเพื่อบรรลุเป้�ประสงค์ 

ที่กำ�หนด
 จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รแม่บท
 จัดทำ�กลไกก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ และบทบ�ทภ�คีเครือข่�ย
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1.6 สรุปสาระสำาคัญแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  
 (พ.ศ. 2560 - 2564)

	 การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	 

(พ.ศ.	2560	-	2564)	เริม่ตน้จากการวเิคราะหส์ถานการณด์า้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ในชว่ง	20	ปทีีผ่า่นมา	ประกอบกบั

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในประเทศ	โดยนำาแนวคดิมาจากกระบวนการจดัทำาแผนยทุธศาสตร	์

และแผนปฏิบัติการแม่บท	ดังนี้	การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร,	การกำาหนดจุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์หลัก,	 การกำาหนดยุทธศาสตร์	 เป้าประสงค์	 และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก 

ทีส่ำาคญั,	การกำาหนดกลยทุธ	์มาตรการ	และแนวทางการดำาเนนิงานเพือ่บรรลเุปา้ประสงคท์ีก่ำาหนดและการจดัทำา

แผนปฏบิตักิารแมบ่ทโดยมกีรอบแนวคดิมาจากรา่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต	ิฉบบัที	่12,	กฎอนามยั

ระหว่างประเทศ	พ.ศ.	2548,	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558,	พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2558,	

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550,	 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	

พ.ศ.	 2558,	 ยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 (APSED),	 กรอบความร่วมมืออาเซียนและ 

การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน	แนวคดิสขุภาพหนึง่เดยีว	(One	Health)	เปน็ตน้	ทัง้นีม้วีตัถปุระสงคห์ลกั	 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถลดการป่วย	 การตาย	 และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม 

อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	 นำาไปสู่การกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์	 พร้อมทั้งมาตรการ

และแนวทางการดำาเนินการ	 เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร	์ และสอดรับกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

	 ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	มาตรการ	และแนวทางการดำาเนินงานแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 ประกอบด้วย	 6	 ยุทธศาสตร์	 24	 กลยุทธ์	 

49	มาตรการ	และ	236	แนวทางการดำาเนินงานดังนี้

 ยุทธศ�สตร์ที่  1  การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 

ประกอบด้วย	1	เป้าประสงค์	2	ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานหลัก	4	กลยุทธ์	7	มาตรการ	และ	33	แนวทางการดำาเนินงาน

 ยุทธศ�สตร์ที่  2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	รักษา	และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	ภายใต้

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	ประกอบด้วย	4	เป้าประสงค์	7	ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก	8	กลยุทธ์	20	มาตรการ	

และ	101	แนวทางการดำาเนินงาน

 ยุทธศ�สตร์ที่  3  การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	

ประกอบด้วย	2	เป้าประสงค์	3	ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานหลัก	5	กลยุทธ์	8	มาตรการ	และ	38	แนวทางการดำาเนินงาน

 ยุทธศ�สตร์ที่  4	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ประกอบด้วย	 

1	เป้าประสงค์	2	ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก	3	กลยุทธ์	5	มาตรการ	และ	21	แนวทางการดำาเนินงาน

 ยุทธศ�สตร์ที่  5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน	 ในการป้องกัน	

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	ประกอบด้วย	1	เป้าประสงค์	1	ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก	2	กลยุทธ์	4	มาตรการ	

และ	16	แนวทางการดำาเนินงาน

 ยุทธศ�สตร์ที่  6	 การส่งเสริมการจัดการความรู้	 การวิจัยและพัฒนา	 ประกอบด้วย	 2	 เป้าประสงค์	 

2	ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก	2	กลยุทธ์	5	มาตรการ	และ	27	แนวทางการดำาเนินงาน
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	 ยุทธศาสตร์ทั้ง	 6	 มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	 ดังภาพที่	 3	 เริ่มตั้งแต่การพัฒนาระบบ 

เตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 ให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่	 ซึ่งจะช่วยสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการเชิงบูรณาการ	 และช่วยให้ 

ทุกภาคส่วนในสังคมได้ผนึกกำาลังเสริมสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในการป้องกัน	ควบคุม	และแก้ไขปัญหาโรค 

ร่วมกัน	 ในขณะเดียวกันได้มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ภายใต้แนวคิด 

สุขภาพหน่ึงเดียวใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง	รวมทัง้มกีารพฒันาองคค์วามรูแ้ละการวจิยัทีส่ำาคญัทีจ่ะชว่ยใหม้ ี

การพัฒนาเทคโนโลยี	และนวัตกรรมใหม่ๆ	ในการสร้างระบบการป้องกัน	ควบคุมโรค	เพื่อให้สามารถควบคุมโรค

ได้อย่างรวดเร็ว	 ทันการณ์	 สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง	 และประชาชนทั่วไป	 แต่ทั้งนี้การที่จะ

ทำาให้ประชาชนหรือหน่วยงานสามารถป้องกันตนเองจากโรคได้	 จำาเป็นต้องพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยง

และประชาสัมพันธ์	 และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน	 ในการป้องกัน	 ควบคุม

โรคตดิตอ่อบุตัใิหมร่วมทัง้ตอ้งเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศใหม้คีวามเขม้แขง็อกีดว้ย	

เนื่องจากในปัจจุบันโรคติดต่อที่อุบัติขึ้นในประเทศหนึ่งมีโอกาสแพร่กระจายไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว	การป้องกัน

และควบคุมโรคจำาเป็นต้องดำาเนินการด้วยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากนานาประเทศ

	 ซึง่ทัง้	6	ยทุธศาสตร	์จะทำาใหป้ระเทศไทยสามารถลดการปว่ย	การตาย	และลดผลกระทบทางเศรษฐกจิ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
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ภ�พที่ 3 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์	เป้าประสงค์	พันธกิจ	และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยส�ม�รถป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่�งเป็นระบบ มีประสิทธิภ�พ  

ทันก�รณ์ เป็นที่ยอมรับ ของน�น�ช�ติ โดยก�รบริห�รจัดก�รแบบบูรณ�ก�ร  
ก�รจัดก�รคว�มรู้ และก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน”

“ประเทศไทยส�ม�รถลดก�รป่วย ก�รต�ย และลดผลกระทบ 
ท�งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องม�จ�กก�รระบ�ด 

ของโรคติดต่ออุบัติใหม่”

3. เสริมสร้�งคว�มร่วมมือระหว่�งประเทศ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รเตรียมคว�มพร้อม  
เฝ้�ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม ่

และภัยพิบัติฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข

4. สร้�งก�รมีส่วนร่วม 
และเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ของเครือข่�ยทุกภ�คส่วน 
ทั้งภ�ครัฐ ภ�คเอกชน  

ภ�คประช�ชน ทุกระดับ

1. เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็ง
ของระบบเตรียม 

คว�มพร้อม เฝ้�ระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

อุบัติใหม่และภัยพิบัติ
ฉุกเฉินด้�นส�ธ�รณสุข 
ภ�ยใต้แนวคิดสุขภ�พ 

หน่ึงเดียว ให้มีประสิทธิภ�พ 
ทันต่อสถ�นก�รณ์  
และเป็นที่ยอมรับ 
ของน�น�ช�ติ

2. พัฒน�
กระบวนก�รสื่อส�ร
คว�มเสี่ยง เผยแพร ่

ประช�สัมพันธ์ 
ข้อมูลข่�วส�ร 

เกี่ยวกับโรคติดต่อ
อุบัติใหม่และ 

ภัยพิบัติฉุกเฉินให้
ถึงประช�ชน 
กลุ่มเป้�หม�ย 

อย่�งครอบคลุม
และทั่วถึง

5. เสริมสร้�งระบบ 
ก�รจัดก�รคว�มรู้  
ก�รวิจัยและพัฒน� 

ด้�นก�รเฝ้�ระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่
ให้เข้มแข็ง ส�ม�รถนำ�
ไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข
ปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ยุทธศ�สตร์6 
ก�รส่งเสริม 

ก�รจัดก�รคว�มรู้  

ก�รวิจัยและ

พัฒน�

ยุทธศ�สตร์5 
ก�รเสริมสร้�ง
ก�รมีส่วนร่วม
จ�กภ�คประช�
สังคมและภ�ค

เอกชนในก�รป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ

อุบัติใหม่

ยุทธศ�สตร์4 
ก�รเสริมสร้�ง

คว�มเข้มแข็ง

ด้�นคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งประเทศ

ยุทธศ�สตร์3 
ก�รพัฒน�ระบบ

ก�รสื่อส�ร

คว�มเสี่ยงและ

ประช�สัมพันธ์

โรคติดต่อ 

อุบัติใหม่

ยุทธศ�สตร์2 
ก�รพัฒน�

ระบบเฝ้�ระวัง 

ป้องกัน รักษ�

และควบคุมโรค

ติดต่ออุบัติใหม่

ภ�ยใต้แนวคิด

สุขภ�พหน่ึงเดียว

ยุทธศ�สตร์1 
ก�รพัฒน�ระบบ

เตรียมคว�มพร้อม

สำ�หรับภัยพิบัติ

ฉุกเฉินด้�น

ส�ธ�รณสุข

เป้�ประสงค์

พันธกิจ

ยุทธศ�สตร์
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แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม 

ปอ้งกัน และแก้ไขปญัห�โรคตดิต่ออบุติัใหม่แห่งช�ติ 

(พ.ศ. 2560 - 2564)

2

2.1 วิสัยทัศน์

	 “ประเทศไทยสามารถป้องกัน	 ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ	 มีประสิทธิภาพ	 ทันการณ์	 

เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ	 โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ	 การจัดการความรู้	 และการมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน”

2.2 พันธกิจ

1.	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเตรียมความพร้อม	 เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	

และภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	 ให้มีประสิทธิภาพ	 ทันต่อ

สถานการณ์	และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

2.	พัฒนากระบวนการสื่อสารความเสี่ยง	 เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์	 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่และภัยพิบัติฉุกเฉินให้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

3.	 เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเตรยีมความพรอ้ม	เฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	และภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

4.	สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

ภาคประชาชน	ทุกระดับ

5.	 เสริมสร้างระบบการจัดการความรู้	 การวิจัยและพัฒนาด้านการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุม 

โรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่หเ้ขม้แขง็	สามารถนำาไปใชป้ระโยชนเ์พือ่แกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมไ่ดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพ

2.3 เป้�ประสงค์หลัก

	 ประเทศไทยสามารถลดการป่วย	 การตาย	 และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 

อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.4 ตัวชี้วัดแผนยุทธศ�สตร์

1.	อัตราการป่วย	การตาย	อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ลดลง

2.	อัตราผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ลดลง

3.	ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
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4.	ระบบเฝา้ระวงัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมส่ามารถตรวจพบโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่และสามารถควบคมุการแพร่

กระจายของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศได้อย่างรวดเร็วภายในระยะต้นของการระบาด

5.	ร้อยละของประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการป้องกัน	 ควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

6.	จำานวนภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.5 ยุทธศ�สตร์

ยุทธศ�สตร์ที่ 1 	การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	

ยุทธศ�สตร์ที่ 2 	การพฒันาระบบเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	รกัษา	และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหมภ่ายใตแ้นวคดิสขุภาพ

หนึ่งเดียว

ยุทธศ�สตร์ที่ 3  การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศ�สตร์ที่ 4 	การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ยุทธศ�สตร์ที่ 5 	การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน	 ในการป้องกัน	 ควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศ�สตร์ที่ 6	 การส่งเสริมการจัดการความรู้	การวิจัยและพัฒนา

2.6 ผลผลิต

ยุทธศ�สตร์ที่ 1 	การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

1)		จงัหวดัมรีะบบการเตรยีมความพรอ้ม	มกีารฝกึซอ้มเตรยีมความพรอ้มสำาหรบัภยัพบิตัฉิกุเฉนิ

ด้านสาธารณสุข	มีการรับรู้และนำาระบบเตรียมความพร้อมไปปรับใช้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

2)	 จังหวัดมีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่

ครอบคลุมทุกด้าน

ยุทธศ�สตร์ที่ 2  การพฒันาระบบเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	รกัษา	และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ภายใตแ้นวคดิสขุภาพ

หนึ่งเดียว

1)		มีระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 รักษา	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ 

ทั้งภาคสุขภาพคน	สัตว์	สัตว์ป่า	และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

2)		ระบบเฝา้ระวงัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมส่ามารถตรวจพบโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่และสามารถควบคมุ

การแพร่กระจายของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศได้อย่างรวดเร็วภายในระยะต้นของ 

การระบาด

3)		ห้องปฏิบัติการทุกระดับที่มีความพร้อมสามารถตรวจเชื้อสาเหตุของโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้

ตามมาตรฐานที่กำาหนด

4)		ห้องปฏิบัติการได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย

5)		ฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 (สัตว์ปีก,	สุกร,	โค,	แพะ-แกะ)	ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์	

โดยกรมปศุสัตว์
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6)	 สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 มีระบบ 

การปอ้งกนัและควบคมุโรคระบาดตามทีก่รมอทุยานแหง่ชาต	ิสตัวป์า่	และพนัธุพ์ชื	กำาหนด

7)	 มแีนวทางการปฏบิตัดิา้นการควบคมุโรคตดิเชือ้	การดแูลคน	สตัว	์และสตัวป์า่อยา่งเหมาะสม	 

และมีแนวทางการปฏิบัติด้านความมั่นคงทางชีวภาพ	และนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

8)	 มีการเสนอปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 9)		มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศ�สตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

1)		มรีะบบ	โครงสรา้ง	และกลไกการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธเ์รือ่งโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่

ที่มีประสิทธิภาพ

2)		ประชาชนมคีวามรู	้ความเขา้ใจ	และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่

อุบัติใหม่

3)		ผู้รับข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์	

ยุทธศ�สตร์ที่ 4 	การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	

1)		มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ประเทศไทยมี

บทบาท	(ตามกรอบความร่วมมือ)

2)		มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ภูมิภาค	 และระหว่าง

ประเทศ	 ในด้านต่างๆ	 รวมทั้งระบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแจ้งเตือน	 และระบบ

การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยและผู้สงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศ�สตร์ที่ 5	 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน	 ในการป้องกัน	 ควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

1)	 ภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศ�สตร์ที่ 6	 การส่งเสริมการจัดการความรู้	การวิจัยและพัฒนา

1)	 มีการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ	

2)	 การจัดการความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้รับการเผยแพร่และนำาไปสู่การกำาหนดเป็น

นโยบาย

3)		มแีผนทีง่านวจิยั	(Research	Map)	แผนทีน่ำาทางดา้นงานวจิยัและพฒันา	(Research	Roadmap)

4)		ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่มีคุณภาพ	 และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม	 ในการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 ควบคุม	 และ 

แก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภาพที่	4	แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2564

เป้�ประสงค์ :
1.	ประเทศไทยมกีารจดัการความรูโ้รคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่บบบรูณาการอยา่ง

ต่อเนื่องและยั่งยืน	
2.	ประเทศไทยมแีผนทีง่านวจิยั	(Research	Map)	แผนทีน่ำาทางดา้นงานวจิยั

และพฒันา	(Research	Roadmap)	และผลงานวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วกบั 
โรคตดิตอ่อบุตัใิหมเ่พิม่ขึน้	และสามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการเตรยีม 
ความพร้อม	ป้องกัน	ควบคุม	และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

เป้�ประสงค์ :	ประเทศไทยมีระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการและประสานการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาการระบาด
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย	ขณะเกิดภัย	และระยะหลังเกิดภัย	ที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558

กลยุทธ์	1	 ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์	2	 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

กลยุทธ์	1		เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์	2	 พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	3	 ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์	4	 พฒันาระบบเตรยีมความพรอ้มดา้นการบรหิารจดัการในภาวะฉกุเฉนิดา้นโรคตดิตอ่

อุบัติใหม่

เป้�ประสงค์ : 

1.	 ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวัง	
ป้องกัน	 รักษาและควบคุมโรค
ติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ
ทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐัและเอกชน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่
ทั้งภาคสุขภาพคน	สัตว์	สัตว์ป่า	
และสิง่แวดลอ้ม	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	
(One	Health)

2.	 ประเทศไทยมีระบบการเลี้ยง 
และระบบสุขภาพสัตว์	 สัตว์ป่า	
ให้ปลอดโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน	 โรคติดต่อที่สำาคัญ	ฯลฯ	
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.	 ประเทศไทยมีระบบการเตรียม
ความพร้อมด้านการควบคุม 
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	 และ 
สวนสตัว	์และมรีะบบความมัน่คง
ทางชีวภาพ	

4.		ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
ให้มีประสิทธิภาพ

เป้�ประสงค์ :	ภาคีเครือข่าย 
จากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง 

และภาคเอกชนมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
อุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	1	 ส ร้ า ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย จ า ก 

ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

และภาคเอกชนในการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์	2	 พัฒนาศั ก ยภาพของภาคี  

เครือข่ายจากภาคประชาสังคม

ที่ เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 

ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ให้มีความเข้มแข็ง

เป้�ประสงค์ :	ประเทศไทยมีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 

เพื่อส่งเสริมบทบาทความเป็นผู้นำาของ
ประเทศไทยในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะ 

ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความร่วมมือทางวิชาการ	
ด้านการตรวจจับและการควบคุมโรคที่อาจแพร่

ข้ามประเทศ

กลยุทธ์	1	 พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกัน

และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหมท่ีเ่กดิภายในประเทศ

และการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากต่างประเทศ

กลยุทธ์	2	 ผลักดันบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำา 

ด้านการพัฒนานโยบายสุขภาพระดับภูมิภาค

และระดับโลก

กลยุทธ์	3	 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในระบบ 

การดูแลรักษาผู้ป่วย	 รับและส่งต่อผู้ป่วยและ 

ผู้สงสัยด้วยโรคติดต่ออุบัติใหม่

เป้�ประสงค์ :  
1.	ประเทศไทยมรีะบบ	โครงสรา้ง	และกลไกการส่ือสารความเส่ียงและ

ประชาสัมพันธ์	 เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศและความ 
เชื่อมั่นของนานาชาติ	 โดยเน้นการสื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ์ท่ีโปร่งใส	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และทันสถานการณ์		

2.	 บุคลากร	 และประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ความตระหนัก	 
และลดความตื่นตระหนก	 รวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง	 
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 โดยการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และทันสถานการณ์

กลยุทธ์	1	 พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์	2	 พัฒนาการเฝ้าระวัง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	และการตอบโต้ข้อมูล

ข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์	3	 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์	4	 จัดตั้งและพัฒนาศูนย์กลางการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่อ

อุบัติใหม่แห่งชาติ

กลยุทธ์	5	 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์	1		บูรณาการระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุม	

โรคติดต่ออุบัติใหม่	ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

กลยุทธ์	2		พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อ

อุบัติใหม่แบบบูรณาการ

กลยุทธ์	3		พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและระบบ 

เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ

กลยุทธ์	4	 พัฒนาระบบการวินิจฉัย	 ดูแลรักษาพยาบาล 

และป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

กลยุทธ์	5	 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเลี้ยง	 การผลิต	

และการแปรรูปปศุสัตว์/สัตว์ป่าให้สอดคล้อง 

ตามมาตรฐาน

กลยุทธ์	6		ลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่จาก 

ต่างประเทศ

กลยุทธ์	7		อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและ

พันธุกรรมของสัตว์	และสัตว์ป่า

กลยุทธ์	8		ถ่ายทอดความรู้	 และบังคับใช้กฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การส่งเสริมการจัดการ

ความรู้ การวิจัยและพัฒนา

ประเทศไทยสามารถ

ลดการป่วย การตาย

และลดผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม อันเนื่อง 

มาจากการระบาดของ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา

ระบบการสื่อสารความเสี่ยง

และประชาสัมพันธ์ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาระบบ 

เฝ้าระวัง ป้องกัน 

รักษา และควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่  

ภายใต้แนวคิดสุขภาพ

หนึ่งเดียว

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การเสริมสร้าง 

การมีส่วนร่วมจาก

ภาคประชาสังคมและ

ภาคเอกชน ในการ

ป้องกัน ควบคุมโรค

ติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาระบบเตรียม 

ความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติ

ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564  

ระหว่างวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ และผลผลิต

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยพิบัติฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุข ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

2. พัฒนากระบวนการสื่อสารความเส่ียง เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 

โรคติดต่ออุบั ติ ใหม่และภัยพิบั ติฉุกเฉิน 

ให้ถึงประชาชนกลุ่มเปา้หมายอยา่งครอบคลุม

และทั่วถึง

3. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง  

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

และภัยพบิตัฉิกุเฉนิดา้นสาธารณสุข

4. สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง

ความเข้ มแข็ งของเครื อข่ ายทุ ก 

ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน ทุกระดับ

5. เสริมสร้างระบบการจัดการความรู้ 

การวิจัยและพัฒนา ด้านการเฝ้าระวัง  

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม ่

ให้เข้มแข็ง สามารถนำาไปใช้ประโยชน์

เพื่อแก้ไขปญัหาโรคติดต่ออบุติัใหม่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยสามารถป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ทันการณ์ เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ การจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์หลัก : ประเทศไทยสามารถลดการป่วย การตาย และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ

เตรียมความพร้อมสำาหรับ 

ภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

1. ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการทุกภาคส่วน  

ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งภาคสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และส่ิงแวดล้อม  

ที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

2. ประเทศไทยมีระบบการเล้ียงและระบบสุขภาพสัตว์ สัตว์ป่า ให้ปลอดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  

โรคติดต่อที่สำาคัญ ฯลฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. ประเทศไทยมรีะบบการเตรียมความพรอ้มดา้นการควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาล และสวนสัตว ์และมรีะบบ 

ความมั่นคงทางชีวภาพ

4. ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

ประเทศไทยมีระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับ

ภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข สามารถบริหาร

จัดการและประสานการป้องกัน และแก้ ไข 

ปัญหาการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่  

ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และระยะ

หลังเกิดภัย ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  

พ.ศ. 2558

กลยทุธ์ 1 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการประเมิน

ความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ 1 บูรณาการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว

กลยทุธ์ 5 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเล้ียง การผลิต  

และการแปรรูป ปศุสัตว์/สัตว์ป่าให้สอดคล้องตาม

มาตรฐาน

กลยุทธ์ 2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่แบบบูรณาการ

กลยุทธ์ 3 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบั ติการและระบบ 

เครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ
กลยุทธ์ 6 ลดความเส่ียงการเกิดโรคติดต่ออุบัติ ใหม่จาก 

ต่างประเทศ

กลยุทธ์ 7 อนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ และพนัธุกรรม 

ของสัตว์ และสัตว์ป่า

กลยุทธ์ 8 ถ่ายทอดความรู้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ

6)  สถานที่เล้ียงสัตว์ป่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีระบบการป้องกันและควบคุม 

โรคระบาดตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

กำาหนด

7) มีแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมโรคติดเชื้อ การดูแลคน 

สัตว์ และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม และมีแนวทางการปฏิบัติ

ด้านความมั่นคงทางชีวภาพ และนำาไปใช้ ในการปฏิบัติงาน

8)  มีการเสนอปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่

เก่ียวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน

9) มีการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยทุธ์ 4 พัฒนาระบบการวินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาล  

และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

1) มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่แบบบูรณาการทั้งภาคสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า  

และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

2)  ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่สามารถตรวจพบ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ และสามารถควบคุมการแพร่กระจาย

ของโรคตดิตอ่อบุติัใหม่ในประเทศได้อยา่งรวดเร็วภายใน

ระยะต้นของการระบาด

3) ห้องปฏิบตักิารทกุระดับทีมี่ความพรอ้มสามารถตรวจเชือ้

สาเหตุของโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ตามมาตรฐานที่กำาหนด

4)  ห้องปฏิบัติการได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 

ชีวนิรภัย

5) ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (สัตว์ปีก, สุกร, โค, แพะ-แกะ) ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมการลดความเส่ียงจากโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่

กลยทุธ์ 2 พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมและตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้มี

ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ 4 พัฒนาระบบเตรียมความพร้อมด้านการบริหาร

จัดการในภาวะฉกุเฉนิดา้นโรคตดิตอ่อบุตัิใหม่

1)  จังหวัดมีระบบการเตรียมความพร้อมมีการฝึกซ้อม 

เตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข มีการรับรู้และนำาระบบเตรียมความพร้อม

ไปปรับใช้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

2) จังหวัดมีระบบฐานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโรคติดต่อ

อุบัติใหม่และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุม 

ทุกด้าน

 พัฒนากระบวนการประเมินความเส่ียงโรคติดต่ออุบัติใหม่

ให้มีมาตรฐานสากล

 สนับสนุนการนำากระบวนการประเมินความเส่ียงสู่ 

การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

 พัฒนาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ัวประเทศ

และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ให้มีประสิทธิภาพ

 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 พฒันาระบบบรหิารจัดการดา้นการชว่ยเหลือ และฟืน้ฟ ู 

เยียวยาผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และ 

ผู้ปฏิบัติงานที่ ได้รับผลกระทบ

 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่

 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวทาง 

ในการลดความเสี่ยง

 บูรณาการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

 เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อโรคหรือความผิดปกติ 

ที่เข้าข่ายที่จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่

 พัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อความปลอดภัยแก่ 

ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

 พัฒนาเทคโนโลยีและชุดตรวจที่ใช้สำาหรับตรวจวินิจฉัย 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ภายในประเทศโดยให้มีมาตรฐาน 

เทียบเท่าระดับสากล

 เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่ออุบัติใหม่

 ทบทวนและพัฒนาระบบการวินิจฉัยดูแลรักษาพยาบาล 

และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่  

ให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน

 พัฒนาระบบความมั่นคงด้านชีวภาพให้เป็นปัจจุบันและ 

มีมาตรฐานสากล

 พัฒนาระบบการวินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาล การป้องกัน 

ควบคมุ และแก้ไขปญัหาโรคทีเ่กิดจากการด้ือยาต้านจุลชพี

ในคน

 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ ให้มีมาตรฐานตามหลักความปลอดภัย

ทางชีวภาพ

 จัดระบบสถานที่เกี่ยวกับกิจการปศุสัตว์สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า 

เช่น ตลาดนัดค้าสัตว์ สนามไก่ชน สนามซ้อมไก่ชน สวนสัตว์ 

สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่า ฯลฯ หรือกิจการใดๆ ที่มีสัตว์ป่าไว้

ครอบครอง

 ป้องกัน ควบคุม และแก้ ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพ

 ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน

 บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ของ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 พัฒนาเทคนิควิธีการในการตรวจสอบ การกักกัน และการควบคุม

สิ่งที่เป็นพาหะนำาโรค

 พฒันาระบบวเิคราะห์ความเส่ียงในการนำาเขา้ ส่งออก นำาผ่าน

ระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆ

 พัฒนาระบบการตรวจประเมินแหล่งผลิตสัตว์/ซากสัตว์  

ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ

 พัฒนาการป้องกันโรคทางด้านสัตว์ป่าท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาระบบการสื่อสาร 

ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ด้านความร่วมมือ  

ระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม 

การจัดการความรู้ การวิจัย 

และพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง 

การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม

และภาคเอกชน ในการป้องกัน  

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

1. บุคลากร และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจความตระหนัก 

และลดความตื่นตระหนก รวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 

ในการปอ้งกันและควบคมุโรคตดิต่ออบุตัิใหม ่โดยการให้ขอ้มลู

ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และทันสถานการณ์

2. ประเทศไทยมรีะบบ โครงสร้าง และกลไกการสื่อสารความเส่ียง

และประชาสัมพนัธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ทีด่ขีองประเทศและ 

ความเชื่อม่ันของนานาชาติ โดยเน้นการสื่อสารความเส่ียงและ 

ประชาสัมพันธ์ที่โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และทัน

สถานการณ์

กลยุทธ์ 1 พัฒนาการส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ 2 พัฒนาการเฝ้าระวัง การบริหารจัดการความเส่ียง และการตอบโต้

ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ 3 พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการส่ือสารความเส่ียง 

และประชาสัมพันธ์ โรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ 4 จัดตัง้และพฒันาศนูยก์ลางการผลิตและเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร

โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

กลยุทธ์ 5 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์ โรคติดต่ออุบัติใหม่

1) มรีะบบ โครงสรา้ง และกลไกการสื่อสารความเส่ียงและประชาสัมพนัธ์

เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

2) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ใน 

การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

3) ผู้รับข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารความเส่ียงและ

ประชาสัมพันธ์

 ส่งเสริมให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร ความเส่ียงและประชาสัมพันธ์

ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเอง เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่อง

 เผยแพรค่วามรู้และขอ้มลูขา่วสารเรื่องโรคตดิตอ่อบุตัิใหมแ่ก่ประชาชน

ผ่านช่องทางต่างๆ

 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่าย เพื่อการเฝ้าระวังการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง และการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่

 พัฒนาระบบและโครงสร้างด้านการสื่อสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่

 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่

 จัดตั้งศูนย์กลางผลิตและเผยแพร่สื่อข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เรื่องโรค

ติดต่ออุบัติใหม่

 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่

 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่

ประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อส่งเสริมบทบาท

ความเป็นผู้นำาของประเทศไทย ในด้านต่างๆ  

โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล  

ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการตรวจจับ 

และการควบคุมโรคที่อาจแพร่ข้ามประเทศ

กลยุทธ์ 1 พัฒนาความร่ วมมื อ ระหว่ า งประ เทศ ใน 

การป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิด 

ภายในประเทศ และการแพร่ระบาดของโรคทีม่า

จากต่างประเทศ

กลยุทธ์ 2 ผลักดันบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำา

ดา้นการพฒันานโยบายสุขภาพระดบัภูมภิาคและ

ระดับโลก

กลยุทธ์ 3 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในระบบ 

การดูแลรักษาผู้ป่วย รับและส่งต่อผู้ป่วยและ 

ผู้สงสัยด้วยโรคติดต่ออุบัติใหม่

1) มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค 

และระดับโลกที่ประเทศไทยมีบทบาทตามกรอบ 

ความร่วมมือ

2) มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งกับประเทศ 

เพื่อนบ้าน ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ในด้านต่างๆ 

รวมทั้งระบบในการแลกเปล่ียนข้อมูลและการแจ้งเตือน  

และระบบการดูแลและส่งต่อ ผู้ป่วยและ ผู้สงสัย 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายที่มีหรือผลักดันให้เกิด 

เครือข่ายการจัดทำาฐานข้อมูลและการแจ้งเตือนภัย  

การแจ้งขอ้มลูขา่วสารการระบาดของโรคทัง้ในคนและสัตว ์

การประสานงานในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัย 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศ

 แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ

 เสรมิสรา้งบทบาทของประเทศไทยในเวทรีะดบัภูมภิาคและ

ระดับโลก

 พัฒนาระบบการประสานงานด้านการช่วยเหลือคนไทย 

ที่ป่วย และผู้สงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในต่างประเทศ 

และระบบการดูแลรักษา รับ - ส่งต่อผู้ป่วยและผู้สงสัย

กลับประเทศ

 พัฒนาระบบการติดตามและการช่วยเหลือผู้ป่วยและ 

ผู้สงสัยดว้ยโรคตดิตอ่อบุตัิใหมช่าวตา่งชาติในประเทศไทย 

อาทิ นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว เป็นต้น และระบบ 

การส่งต่อผู้ป่วยและผู้สงสัยกลับประเทศ

ภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและ

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายจากองค์กรที่มีศักยภาพ 

ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

 พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจากภาคประชาสังคม 

ที่เก่ียวข้องและภาคเอกชนในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ในรูปแบบต่างๆ

กลยุทธ์ 1 สร้างภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคม

ที่เก่ียวข้องและภาคเอกชน ในการป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ 2 พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายจาก 

ภาคประชาสังคมทีเ่ก่ียวขอ้งและภาคเอกชน

ในการปอ้งกันควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัิใหม่ให้มี

ความเข้มแข็ง

 เสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้แก่บุคลากรของภาคี 

เครือข่าย

 พัฒนาเครื่องมือและระบบสนับสนุนในการป้องกันควบคุม

โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่ภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคม

ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน

1) ภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องและภาคเอกชน

มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

1. ประเทศไทยมีการจัดการความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่

แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. ประเทศไทยมีแผนที่งานวิจัย (Research 

Map) แผนที่นำาทางด้านงานวิจัยและพัฒนา  

(Research Roadmap) และผลงานวิจัยและ

พัฒนาที่เก่ียวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่เพิ่มขึ้น 

และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ ในการเตรียม

ความพร้อม ป้องกัน ควบคุมและแก้ปัญหา 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการจัดการความรู้ ด้านโรคติดต่อ

อุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ

 พฒันาองคค์วามรูด้า้นโรคตดิตอ่อบุตัิใหมเ่ชงิบรูณาการ

 ส่งเสริมการนำาองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนา

ต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการวิจัยระหว่างประเทศ

1)  มีการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ

2) การจัดการความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ได้รับ 

การเผยแพร่และนำาไปสู่การกำาหนดเป็นนโยบาย

3) มีแผนที่งานวิจัย (Research Map) แผนที่นำาทาง

ด้านงานวิจัยและพัฒนา (Research Roadmap)

4) ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่มี

คุณภาพ และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดสู่ 

การผลิตระดับอุตสาหกรรม ในการเตรียมความพร้อม 

ปอ้งกัน ควบคมุ และแก้ปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัิใหม่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

26แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)25 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

ภาพที่ 5	ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	พ.ศ.	2560	-	2564	ระหว่างวิสัยทัศน์	เป้าประสงค์หลัก	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์	และผลผลิต



27แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าประสงค์

	 ประเทศไทยมีระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 สามารถบริหารจัดการ

และประสานการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งในระยะก่อนเกิดภัย	ขณะเกิดภัย	

และระยะหลังเกิดภัย	ท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก

	 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบการเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

	 ร้อยละของจังหวัดที่มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1  พัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีมาตรฐานสากล

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	 และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุม

ทุกด้าน	 ได้แก่	 ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ฐานข้อมูลทำาเนียบบุคลากร 

ในทุกส่วนราชการ	ฐานข้อมูลเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน	ฐานข้อมูลสัตว์และสัตว์ป่า	 

โดยเฉพาะชนิดที่เป็นพาหะนำาโรค	 และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงานฐานข้อมูล 

อนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	ฯลฯ

2.	พฒันากระบวนการวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมท่ีจ่ดัทำาขึน้เพือ่ประเมนิความเสีย่ง

ใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั	และเปน็ไปตามมาตรฐานเปน็ทีย่อมรบัของสว่นราชการทีร่บัผดิชอบ	ตลอดจน 

มาตรฐานสากล

3.	ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้สว่นกลางและสว่นภมูภิาคพฒันาการประเมนิความเสีย่งโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่ 

โดยใช้ข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงาน

4.	ใหส้ว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัประเมนิความเสีย่งอยา่งตอ่เนือ่งแบบบรูณาการทกุภาคสว่น	ดา้นคน	 

สตัว	์สตัวป์า่	และสิง่แวดลอ้มเพือ่เปน็การเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนักอ่นการเกดิการระบาดของโรค

การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข1

ยุทธศาสตร์ที่ 

ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม 

ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหาโรคติดตอ่อบุตัใิหม่แห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 - 2564

3
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มาตรการที่ 2 สนับสนุนการนำากระบวนการประเมินความเสี่ยงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดำาเนินงาน

1.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉิน 
ด้านสาธารณสุข	 มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ในระดับจังหวัด	 อำาเภอ	 
และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/ทอ้งที	่และสนบัสนนุใหม้กีารพฒันากระบวนการประเมนิความเสีย่ง
รว่มกบัประเทศเพือ่นบา้นสำาหรบัจงัหวดัทีม่อีาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศเพือ่นบา้น	เพือ่เปน็การเตรยีม
ความพร้อม	และป้องกันก่อนการเกิดการระบาดของโรค

2.	สร้างกระบวนการสนับสนุนให้หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคมีกระบวนการประเมินความเสี่ยง	 
โรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่นระดบัจงัหวดั	ระดบัอำาเภอ	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่/ทอ้งที	่เชน่	การกำาหนด
มาตรฐานการประเมนิความเสีย่งในระดบัจงัหวดัและมาตรฐานการประเมนิความเสีย่งของจงัหวดัทีม่ี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เป็นหลายระดับ	 (ระดับเบื้องต้น	 ระดับขั้นสูง	 ระดับดีเลิศ)	 
เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพและทรพัยากรของแตล่ะจงัหวดัในพืน้ทีท่กุระดบั	และสามารถยกระดบั
มาตรฐานการประเมินความเสี่ยงได้	 ซึ่งจะง่ายต่อการประเมินผลและรายงานผลขีดความสามารถ 
การประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย

3.	เพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด	อำาเภอ	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ท้องที่ 
ที่มีการประเมินความเสี่ยงโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้ว	 โดยการประเมินความเสี่ยง	
ความเปราะบางและความล่อแหลมและขีดความสามารถในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.	พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้สามารถประเมินความเสี่ยง
โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้จริง	 โดยใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่	 และประหยัดค่าใช้จ่ายของ 
ทางราชการ	ตลอดจนสามารถใชร้ว่มกนัทกุสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งได	้เชน่	การฝกึอบรมบคุลากรภายใน 
สว่นราชการใหม้คีวามเชีย่วชาญในดา้นควบคมุปอ้งกนัการตดิเชือ้	(IPC)	(FETP/FET/RRTs)	การจดัทำา
หลกัสตูรการเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส	์(E-Learning)	การจดัทำาชดุคูม่อืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง	(Self-Learning)	
การจัดทำาชุดคู่มือเรียนรู้ทางไกล	(Long	Distance	Learning)	เป็นต้น	และควรกำาหนดให้ทุกหน่วยงาน
กำากับดูแลให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง	 ตลอดจนมี	
การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาระบบเตรยีมความพรอ้มและตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิดา้นโรคตดิตอ่อบุตัิใหม่ให้ม ี

   ประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 1	 พัฒนาการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทั่วประเทศและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรค 
	 	 	 ติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พฒันาระบบการจดัการภาวะฉกุเฉนิและระบบการจดัการเหตกุารณ	์(Incident	Management	System:	
IMS)	รวมทั้ง	ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	(Emergency	Operation	Center:	EOC)	ทุกระดับ

2.	จัดทำาแผนปฏิบัติการตามหลัก	 2P1M4R	 ได้แก่	 1)	 การเตรียมพร้อม	 (Preparation)	 2)	 การป้องกัน	 
(Prevention)	3)	การลดผลกระทบ	(Mitigation)	4)	การเผชญิเหต	ุ(Response)	5)	การบรรเทาทกุข	์(Relief)	
6)	การฟื้นฟู	(Recovery)	และ	7)	การฟื้นสภาพและการซ่อมสร้าง	(Rehabilitation	and	Reconstruction)	
เพือ่การเตรยีมความพรอ้มและตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิอยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยการจดัการความเสีย่งให้
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน
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3.	จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การเผชิญเหตุด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ในพื้นที่เสี่ยงทุกระดับ	

ได้แก่	 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม 

ทุกพื้นที่	จนมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น

4.	พฒันาบคุลากรของทกุสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งใหม้สีมรรถนะทีจ่ำาเปน็ในการเตรยีมพรอ้มและตอบโต้

ภาวะฉกุเฉนิอยา่งเพยีงพอ	และสามารถปฏบิตัหินา้ทีใ่นสถานการณฉ์กุเฉนิดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหมไ่ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ

5.	จดัทำาแผนปฏบิตักิารในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่และจดัทำาแผนประคองกจิการ	

(Business	Continuity	Planning:	BCP)	ในหนว่ยงานรวมทัง้โรงพยาบาลในทกุระดบัและทบทวนปรบัปรงุ

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์โลก	สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกเหตุการณ์

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พฒันาระบบการเฝา้ระวงัและแจง้เตอืนภยัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่หท้นัตอ่สถานการณ	์มคีวามนา่เชือ่ถอื	

และมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

2.	ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเกิดโรค	 

และการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

3.	พัฒนาระบบ	 กระบวนการ	 และขั้นตอนการแจ้งข้อมูลข่าวสารการเกิดโรคและการระบาด 

ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีมาตรฐานถูกต้อง	และทันต่อสถานการณ์

4.	ประสานงานและบูรณาการในการส่งต่อข้อมูลในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งในระดับหมู่บ้าน	ตำาบล	อำาเภอ	จังหวัด	เขต	

ประเทศ	และระหว่างประเทศตามลำาดับ

5.	จัดระดับการแจ้งเตือนภัยเพื่อการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	 ให้สามารถรับมือต่อ

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 2 	 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวทางในการลดความเสี่ยง

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	ผลกัดนัใหก้ารดำาเนนิงานเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั	ควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหมเ่ปน็นโยบายทีส่ำาคญัของรฐับาล

และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสำาหรับลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ในการเผชิญเหตุและการฟื้นฟู

2.	ศึกษาและรวบรวมมาตรการ	ข้อบังคับ	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุม

โรคติดต่ออุบัติใหม่เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดต่ออุบัติใหม่

3.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วม 

ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่

4.	ผลกัดนัใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพิม่เตมิขอ้บญัญตั/ิเทศบญัญตั	ิโดยกำาหนดใหอ้งคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้นจัดทำาแผนเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	ตลอดจน

ดำาเนนิการตามแผนจนมศีกัยภาพเพยีงพอในการตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหมร่ว่มกบั

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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กลยุทธ์ที่ 4  พฒันาระบบเตรยีมความพร้อมด้านการบริหารจัดการในภาวะฉกุเฉนิด้านโรคติดตอ่ 

   อุบัติใหม่

มาตรการที่ 1 	 พัฒนาระบบการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	จดัใหม้ศีนูยบ์ญัชาการเหตกุารณใ์นภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสขุระดบัชาต	ิระดบัจงัหวดั	ระดบัอำาเภอ

และระดับท้องถิ่น

2.	 จัดต้ังคณะกรรมการอำานวยการระดับชาติ	ระดับกระทรวง	และระดับจังหวัดท่ีมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน

3.	จัดทำาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐาน	 (Standard	 Operation	 Procedure:	 SOP)	 และแนวทาง 

ในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน	และทบทวนปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

4.	พัฒนาระบบสารสนเทศ	 (Information	 System)	 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

ให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์โดยมีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน

5.	สนับสนุนระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ	 การควบคุม	 การสั่งการ	 และการใช้แนวทาง 

ที่เหมาะสมในการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

6.	จัดตั้งและจัดทำาทำาเนียบที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ	 ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เป็นภัยพิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อให้ข้อเสนอแนะ	คำาแนะนำา	ข้อมูล

ทางวิชาการ	 ประกอบการตัดสินใจอำานวยการสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละระดับ 

อย่างทันท่วงที	 และเผยแพร่ทำาเนียบที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ	 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 

และให้ถือเป็นเอกสารสำาคัญ

7.	จัดตั้งศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วมและศูนย์ประสานงานปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่	 รวมทั้ง

ระดมทรพัยากรเขา้ตอบโตใ้นภาวะฉกุเฉนิจากทกุภาคสว่นทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในการดำาเนนิงาน 

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

มาตรการที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการช่วยเหลือ	และฟ้ืนฟู	เยียวยา	ผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

	 	 	 และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดแนวทางการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูการช่วยเหลือตามแผนงาน	 

และเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์ความเสียหายเบื้องต้น	 การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จากการดำาเนนิงานชว่ยเหลอืเยยีวยา	เพือ่ปรบัปรงุแนวทางในการชว่ยเหลอืเยยีวยา	ฟืน้ฟ	ูผูป้ระสบภยั 

ในโอกาสต่อไป	(ถ้ามี)	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2.	พฒันาระบบการประเมนิผลกระทบและสำารวจความตอ้งการของผูป้ระสบภยัจากโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ	ได้แก่	 1)	การวิเคราะห์ผลกระทบ	ความเสียหาย	ความสูญเสีย	 

และความต้องการของผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งระดับชุมชน	 และปัจเจกบุคคล	 

และผูป้ฏบิตังิานทีไ่ดร้บัผลกระทบ	เชน่	คา่ตอบแทนเสีย่งภยั	คา่ชดเชย	หรอืการสรา้งหลกัประกนัใหก้บั 

ผู้ปฏิบัติงาน	 2)	 การประเมินภาวะสุขภาพของผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และผู้ปฏิบัติงาน 

ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ประสบภัย	3)	จัดทำาฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม ่

และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ	 ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมรวมทั้งสาธารณูปโภคที่ได้รับ 

ความเสียหาย



31แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

3.	กำาหนดแนวทางการปฏบิตังิานรว่มกนัทกุภาคสว่นอยา่งชดัเจนเกีย่วกบั	1)	การฟืน้ฟดูา้นสขุภาพกาย 

และสุขภาพจิตของผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ	 

2)	 การประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ	

เชน่	การฟืน้ฟูอาชพี	ชมุชน	สภาพแวดลอ้ม	การโยกยา้ย	และตัง้ถิน่ฐาน	โดยมสีว่นรว่มจากทกุภาคสว่น	 

3)	 การให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ	 เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ผู้ประสบภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบ	 กลับมามีความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ	 เช่น	 เงินให้เปล่า	 เงินชดเชย	 การกู้ยืม	 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ	 เป็นต้น	 

4)	การวางแผนฟืน้ฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรวมทัง้ดา้นสาธารณปูโภค	เชน่	ไฟฟา้	ประปา	

เป็นต้น	ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดียิ่งขึ้น

4.	พัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการฟื้นฟูเยียวยาให้สอดคล้องกับการดำาเนินงาน 

ในสถานการณ์จริงที่เคยเกิดขึ้น

ผลผลิต

1)	จังหวัดมีระบบการเตรียมความพร้อม	 มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉิน 

ด้านสาธารณสุข	มีการรับรู้และนำาระบบเตรียมความพร้อมไปปรับใช้เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติ

2)	จังหวัดมีระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุม

ทุกด้าน

ภาพที่ 6	กรอบแนวคิดในการเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ประกอบด้วย

	 ระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉิน

	 ด้านสาธารณสุข

	ดำาเนินการภายใต้ภารกิจปกติ

	 การจัดการด้านสุขภาพองค์รวม

ขั้นที่ 2

ระบบเตรียมความพร้อม

ขั้นที่ 1

การวางแผนสำาหรับ

ภาวะฉุกเฉิน
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เป้าประสงค์

1.	ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 รักษา	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ 

ทกุภาคสว่น	ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ทัง้ภาคสขุภาพคน	สตัว	์สตัวป์า่	

และสิ่งแวดล้อม	ที่มีประสิทธิภาพ	ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	(One	Health)

2.	ประเทศไทยมีระบบการเลี้ยงและระบบสุขภาพสัตว์	สัตว์ป่า	ให้ปลอดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน	

โรคติดต่อที่สำาคัญ	ฯลฯ	และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

3.	ประเทศไทยมีระบบการเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล	 และสวนสัตว์

และมีระบบความมั่นคงทางชีวภาพ

4.	ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก

	มีระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	 รักษา	และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ	ทั้งภาคสุขภาพคน	

สัตว์	สัตว์ป่า	และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

	 ระบบเฝา้ระวงัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมส่ามารถตรวจพบโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่และสามารถควบคมุการแพร่

กระจายของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศได้อย่างรวดเร็วภายในระยะต้นของการระบาด

	 รอ้ยละของหอ้งปฏบิตักิารทกุระดบัสามารถตรวจเชือ้สาเหตขุองโรคตดิตอ่อบุตัใิหมไ่ดต้ามมาตรฐาน

ที่กำาหนด

	จำานวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 (สัตว์ปีก,	สุกร,	 โค,	 แพะ-แกะ)	ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

โดยกรมปศุสัตว์	มีจำานวนเพิ่มขึ้น

	 ร้อยละของสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	มีระบบ

การป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กำาหนด

	จำานวนแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมโรคติดเชื้อ	การดูแลคน	สัตว์	และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม	

และความมั่นคงทางชีวภาพ	ที่จัดทำาขึ้นและนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

	จำานวนครั้งของการทบทวน/เสนอปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว2

ยุทธศาสตร์ที่ 
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กลยุทธ์ที่ 1  บูรณาการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แนวคิด 

   สุขภาพหนึ่งเดียว

มาตรการที่ 1	 บูรณาการระบบเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ	
แนวทางการดำาเนินการ

1.	จัดให้มีกลไกความร่วมมือระดับชาติในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างคน	 สัตว์	 สัตว์ป่า	 

และสิง่แวดลอ้ม	ทัง้ในและตา่งประเทศ	โดยใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน/สว่นราชการ 

/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	และจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานและผู้รับผิดชอบในการประสานความร่วมมือ

ระหว่างภาคส่วนในการรายงานการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์และคน	เช่น	มี	IHR	focal	point

2.	พฒันาระบบสารสนเทศ	โดยมกีารเชือ่มโยงฐานขอ้มลูการเฝา้ระวงัคน	สตัว	์สตัวป์า่	และสิง่แวดลอ้ม	

รวมถงึขอ้มลูบคุลากร	วสัดอุปุกรณ	์และทรพัยากรตา่งๆ	ในการปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ 

โดยสำานกัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมเ่ปน็ศนูยก์ลางเชือ่มโยงฐานขอ้มลูและเผยแพรใ่หก้บัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

3.	จดัเวทรีะดมความคดิจากบคุลากรในทกุสว่นราชการ/หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบเฝา้ระวงั	ปอ้งกนั

และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่และบคุลากรระหวา่งประเทศ	เปน็ประจำาอยา่งตอ่เนือ่งในการทบทวน

และพฒันาแผนเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ระหวา่งคน	สตัว	์สตัวป์า่	 

และสิ่งแวดล้อมให้พร้อมรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	ทบทวนและจัดทำาบันทึกข้อตกลงหรือจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานในการจัดการโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

แบบบูรณาการระดับชาติ/กระทรวง/กรม/จังหวัด	 ทั้งก่อน	 ระหว่าง	 และหลังเกิดโรค	 และมี 

การเผยแพร่บันทึกข้อตกลง/แนวทางให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 รวมถึงกำาหนดหน้าที่ของหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและดำาเนินการร่วมกัน

5.	ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันแบบบูรณาการ	 เพื่อซ้อมแผนเตรียมความพร้อม 

ป้องกัน	และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	ในทุกระดับ	โดยสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับทุกส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ

การเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	พร้อมท้ังมีการประเมินและทบทวนปรับปรุง

แผนเตรียมความพร้อมในทุกระดับ

6.	จดัหาและพฒันาอาคาร	สถานที	่เชน่	จดุคดักรอง	หอ้งแยกโรคความดนัลบ	(Negative	Pressure	Room)	 

ห้อง	 AIIR	 สถานที่กักกัน	 โรงพยาบาลสนาม	 พร้อมอุปกรณ์	 ในการคัดกรองและเฝ้าระวังโรค	 

เชน่	Thermoscan	ทีเ่หมาะสมกบัผูเ้ดนิทางจำานวนมาก	ตลอดจนจดัหาและพฒันาวสัดอุปุกรณ	์ครภุณัฑท์ี ่

จำาเป็นในการควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 เช่น	 วัสดุป้องกันการติดเชื้อ	 วัคซีน	 และครุภัณฑ์ใน

การทำาลายสัตว์	 ซากสัตว์	 และวัสดุปนเปื้อนให้เพียงพอ	 เหมาะสม	 และสามารถใช้การได้อย่าง 

ทันท่วงที

7.	พฒันาบคุลากรในทกุสว่นราชการ/หนว่ยงานทีม่ภีารกจิเกีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่

อุบัติใหม่ให้มีสมรรถนะเพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.	เตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 จัดให้มี 

การตรวจสุขภาพประจำาปีและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง	ผู้สัมผัสทั้งระบบ	(ตั้งแต่

ต้นทางถึงปลายทาง)	และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทันเวลา



34 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

มาตรการที่ 2 	 เพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อโรคหรือความผิดปกติที่เข้าข่ายที่จะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่	

แนวทางการดำาเนินการ

1.	จัดทำาแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการตอบสนองต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่ในระดับประเทศ	 ระดับภูมิภาค	

ระดับจังหวัด	จนถึงระดับพื้นที่

2.	 พัฒนานโยบายหรือแนวทางสำาหรับการควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน	และโรคท่ีเกิดจากการด้ือยาต้านจุลชีพ

3.	พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหส้ามารถปฏบิตังิานตอบสนองตอ่โรคหรอืความผดิปกตทิีเ่ขา้ขา่ยทีจ่ะเปน็

โรคติดต่ออุบัติใหม่	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	มีระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	 และคณะกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัด	คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

5.	ดำาเนินการติดตามประเมินศักยภาพของทุกส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการเตรียม 

ความพร้อม	ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 แบบบูรณาการ	 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 

เพือ่ทราบศกัยภาพในการเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยมกีารแตง่ตัง้

คณะกรรมการหรอืคณะทำางานตดิตามประเมนิผลแบบบรูณาการ	การวางแผนการตดิตามประเมนิผล	 

ดำาเนินการติดตามประเมินผล	 และรายงานผลตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ

มาตรการที่ 1	 เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่ออุบัติใหม่

แนวทางการดำาเนินการ

1.	ทบทวนระบบเฝ้าระวังที่มีอยู่ในปัจจุบันและจัดหมวดหมู่	 เพื่อเตรียมสำาหรับนำาไปใช้	 เมื่อเกิด

ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในระยะต่างๆ

2.	สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาให้มีกลไกความร่วมมือระดับประเทศ	 

ในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ	โดยการจัดต้ังเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ในคนและสัตว์ ระดับชาติ 	 ซึ่ งประกอบไปด้วยผู้ แทนจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่ เกี่ ยวข้อง	 

เช่น	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรมปศุสัตว์	 ห้องปฏิบัติการ	 มหาวิทยาลัย	 สถาบันวิจัยทางด้านสัตว์	 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	กรมอทุยานแหง่ชาต	ิสตัวป์า่	และพนัธุพ์ชื	รวมทัง้จดัการประชมุเครอืขา่ย	 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	 แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับสภาวะโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ทั้งในและต่างประเทศ	 

อย่างสมำ่าเสมอ

3.	เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่	 โรคที่เกิดจากการดื้อยาต้านจุลชีพทั้งในคนและสัตว์

โดยจัดให้มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและบูรณาการกับศูนย์เชี่ยวชาญ

ระหว่างประเทศในประเทศไทย	เพื่อการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยาต้าน

จุลชีพ	ทั้งในคนและสัตว์

4.	สนบัสนนุใหม้กีารเฝา้ระวงัโรคตามลำาดบัความสำาคญัทีไ่ดจ้ากการประเมนิความเสีย่งจากฐานขอ้มูล 

ต่างๆ	 และจากผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง	 โดยการเก็บและตรวจตัวอย่างในสัตว์ที่นำาเข้าชายแดน	 

และสัตว์เล้ียงหรือสัตว์ป่าภายในประเทศ	เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ของโรค	และทราบถึง	ความเปล่ียนแปลง 

ทางด้านโมเลกุลวิทยา
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5.	พัฒนาระบบเฝ้าระวังจากหลายแหล่งข้อมูล	เช่น	โรงเรียน	สถานศึกษา	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 

ในการเฝ้าระวังความเสี่ยง	 เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังการเกิดโรค	 และตรวจจับได้เร็ว	 และส่งเสริม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และ	อสม.	ให้มีการรายงานโรคหรือความผิดปกติตามกลุ่มอาการหรือ

การเกิดโรคเป็นกลุ่ม

6.	จัดทำา	 พัฒนา	 ปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านการสอบสวนโรค	 (Standard	

Operation	Procedure:	SOP)	ให้ทันต่อสถานการณ์เสมอ

7.	สร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อ 

การตอบโตโ้รคตดิตอ่อบุตัใิหม	่การทำาลายซากสตัว	์และการกกักนัโรคกรณมีกีารสมัผสัโรคในระดบัเขต 

และจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อโรคได้อย่างทันท่วงที 

และมีประสิทธิภาพ	โดยการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ

8.	จัดให้มีสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเสี่ยงภัยของผู้ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการออก

สอบสวนโรคและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ

มาตรการที่ 1		 พัฒนาห้องปฏิบัติการและเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	 

	 	 	 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 ปศุสัตว์	

และสัตว์ป่าให้ได้ตามมาตรฐานสากล	 เช่น	 ISO15189,	 ISO17025	 มาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์	

(Laboratory	Accreditation	-	LA)	มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

2.	พฒันาระบบการจดัการความเสีย่งหอ้งปฏบิตักิารชวีภาพ	(Bio	Risk	Management)	และหอ้งปฏบิตักิาร 

ชีวนิรภัย	 (Biosafety)	 เพ่ือประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในการรองรับโรคติดเช้ืออุบัติใหม่ 

ต่างๆ	 และพัฒนาความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อม	 ที่จะสามารถดำาเนินการ 

รับวัตถุตัวอย่าง	 จัดการวัตถุตัวอย่าง	 และการตรวจวิเคราะห์วัตถุตัวอย่าง	 ให้เกิดความปลอดภัย 

แก่ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

3.	 จัดต้ังธนาคารตัวอย่าง	-	ส่ิงส่งตรวจ	ของผู้ป่วย	สัตว์	และสัตว์ป่า	เพ่ือสามารถตรวจสอบโรคย้อนกลับได้

4.	สนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ป่าเบื้องต้น	 ในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 

และคลินิกสัตว์ป่า	 โดยการจัดสร้างห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ป่าและจัดสร้าง 

คลินิกสัตว์ป่าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

5.	สนับสนุนการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์	และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และประเมินผลชุดทดสอบ

ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างสมำ่าเสมอทุกปี	เพื่อให้เครื่องมือได้มาตรฐาน

6.	จัดอบรมบุคลากรห้องปฏิบัติการและเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการ	 ให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ	และ/หรือ	ตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อ

อุบัติใหม่	การกำาจัดเชื้อก่อโรคและขยะติดเชื้อ	ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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7.	มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างห้องปฏิบัติการ	 การประเมินความเสี่ยง	 การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังตามตัวชี้วัดและการเฝ้าระวังเหตุการณ์	 มีการใช้ข้อมูลด้านวัคซีน	 เชื้อดื้อยา	

เชือ้กอ่โรคในสตัว	์และเหตกุารณผ์ดิปกต	ิเพือ่จดัทำาฐานขอ้มลูเครอืขา่ยในการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู

ร่วมกัน	รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่าย	Zoonosis

8.	กำาหนดหลักเกณฑ์ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์	 

เอกสารกำากับ	ฉลาก	ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุสำาหรับเช้ือโรค	รวมท้ังระบบความปลอดภัย

และระบบคุณภาพของการผลิต	นำาเข้า	ส่งออก	ขาย	นำาผ่าน	หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค

9.	กำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่ง	การทำาลาย	การส่งมอบ	และการทำาให้สิ้น

สภาพของเชื้อโรค

10.	จดัทำาแนวทางการกำาจดัเชือ้กอ่โรค	และขยะตดิเชือ้ของหอ้งปฏบิตักิารอยา่งถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

มาตรการที่ 2 	 พัฒนาเทคโนโลยีและชุดตรวจที่ใช้สำาหรับตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ภายในประเทศ	 

	 	 	 โดยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	ดำาเนินการพัฒนาเทคนิคหรือการยกระดับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ

วนิจิฉยัโรคใหไ้ดผ้ลถกูตอ้ง	รวดเรว็	แมน่ยำา	และเปน็การเตรยีมความพรอ้มหอ้งปฏบิตักิารเพือ่รองรบั

โรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง	IHR	และ	CBRN	รองรับภัยพิบัติสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

และบริบทประชาคมอาเซียน

2.	พัฒนาชุดตรวจที่ใช้สำาหรับตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่	 เพื่อความสะดวกในการวินิจฉัย	 

ทางการแพทย์ที่ต้องการผลอย่างรวดเร็ว	สามารถประหยัดงบประมาณและเวลา

3.	พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ให้สามารถตรวจและยืนยันเชื้อก่อโรคได้ 

ภายในประเทศและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการวินิจฉัย ดูแลรักษาพยาบาล และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

   โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

มาตรการที่ 1		 ทบทวนและพัฒนาระบบการวินิจฉัย	 ดูแลรักษาพยาบาล	 และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

	 	 	 โรคติดต่ออุบัติใหม่	ให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานโรงพยาบาลระดบัตา่งๆ	ใหม้ขีดีความสามารถในการตรวจวนิจิฉยั	ดแูลรกัษา

พยาบาลผู้ป่วย	และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.	พฒันาระบบรองรบัการดแูลรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยในสถานพยาบาลทกุระดบั	ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	

ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	และฝึกซ้อมการปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ

3.	พัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย	 ดูแลรักษาพยาบาล	 และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่	และมีการปรับปรุงตามสถานการณ์โรค

4.	พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัย	ดูแลรักษาพยาบาล	และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

โรคตดิตอ่อบุตัใิหมท่ีท่นัสมยัและไดม้าตรฐาน	สำาหรบับคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนพฒันาสมรรถนะ

ของบุคลากรด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	
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5.	จดัหาและสนบัสนนุวสัดอุปุกรณใ์นการตรวจวนิจิฉยั	ดแูลรกัษาพยาบาล	และปอ้งกนัการแพรก่ระจาย

เชื้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เพียงพอและพร้อมใช้เสมอ

6.	เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการวินิจฉัย	 ดูแลรักษาพยาบาล	 รวมทั้งการส่งต่อผู้ป่วย	 

และการบริหารทรัพยากรที่จำาเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 2 	 พัฒนาระบบความมั่นคงด้านชีวภาพให้เป็นปัจจุบันและมีมาตรฐานสากล

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	และเงือ่นไขในกรณทีีม่เีหตฉุกุเฉนิหรอืมเีหตจุำาเปน็	เพือ่ประโยชนส์าธารณะ	

เพือ่ปอ้งกนัและระงบัอนัตรายอนัเกดิจากเชือ้โรค	หรอืเพือ่ความมัน่คงของประเทศ	และการหา้มหรอื

ให้ผลิต	นำาเข้า	ส่งออก	ขาย	นำาผ่าน	หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรค	ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว

2.	พัฒนาระบบและแผนการจัดเก็บ	 รวมทั้งการส่งต่อสิ่งส่งตรวจให้มีคุณภาพ	 ปลอดภัย	 และมี 

การฝึกซ้อมแผนอย่างสมำ่าเสมอ

3.	พัฒนาแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมโรคติดเชื้อและระบบความมั่นคงทางชีวภาพ	 ตลอดจน

ประชุมชี้แจงบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุม 

โรคติดเชื้อและระบบความมั่นคงทางชีวภาพที่พัฒนาขึ้นได้อย่างถูกต้อง

มาตรการที่ 3 	 พัฒนาระบบการวินิจฉัย	ดูแลรักษาพยาบาล	การป้องกัน	ควบคุม	และแก้ไขปัญหาโรคที่เกิด 

	 	 	 จากการดื้อยาต้านจุลชีพในคน

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พฒันามาตรฐานดา้นเทคนคิระดบัชาต	ิของหอ้งปฏบิตักิารตรวจการดือ้ยาตา้นจลุชพีทีส่อดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากลและระบบฐานข้อมูลการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศในคน

2.		พัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 การวินิจฉัย	 ดูแลรักษา	 ป้องกัน	 และควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล	 

เพื่อให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งมีระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

3.		จัดทำาแนวทางในการวินิจฉัย	 ดูแลรักษา	 และเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล	 เพื่อให้ 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งนำาไปดำาเนินการในทิศทางเดียวกัน

4.		ควบคมุกำากบัดแูลการใชแ้ละการจำาหนา่ยยาตา้นจลุชพีอยา่งเหมาะสม	โดยโรงพยาบาลรฐัและเอกชน

ทุกแห่งมีแผนและนโยบายในการสร้างเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล

5.	พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 ด้านการวินิจฉัย	 ดูแลรักษา	 

และด้านระบาดวิทยาของการดื้อยาต้านจุลชีพในคน

6.	ส่งเสริมความรู้ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม

แก่ประชาชน
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กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเลี้ยง การผลิต และการแปรรูป ปศุสัตว์/สัตว์ป่า 

   ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 

มาตรการที่ 1		 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้มีมาตรฐานตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ

แนวทางการดำาเนินการ

1.	พัฒนาสถานที่เลี้ยงสัตว์ทั้งในระบบฟาร์มและรายย่อย	 ให้ทราบถึงการเลี้ยงสัตว์และการจัดการ 

ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร	 เพื่อใช้ในการปรับปรุง

และพัฒนาสถานที่เลี้ยงสัตว์

2.	ดำาเนินการขึ้นทะเบียน/การอบรม/การตรวจสอบ/กำาหนดมาตรการทางกฎหมาย	 (กรณีหลังเข้า 

ทำาการตรวจสอบแลว้พบวา่สถานทีเ่ลีย้งสตัวน์ัน้ไมไ่ดม้าตรฐาน)	แกผู่ป้ระกอบการเลีย้งสตัว	์และตอ้ง

ผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

3.	ส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตปศุสัตว์	 โดยส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน	 ด้วยการจัดฝึกอบรมให้แก่

เกษตรกรผูเ้ลีย้งสตัวใ์หเ้ขา้ใจถงึหลกัการเลีย้งสตัวท์ีถ่กูตอ้ง	การปอ้งกนัโรค	และการเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการผลิต	เพื่อให้มีความปลอดภัย	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และลดการเกิดผลกระทบต่อมนุษย์

4.	พฒันาระบบการเลีย้งสตัวป์า่ใหไ้ดม้าตรฐาน	โดยการ	1)	พฒันาระบบการเลีย้งสตัวป์า่ในกลุม่เปา้หมาย 

ต่างๆ	 ได้แก่	 สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยง	 และสัตว์ป่าเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสวนสัตว์หรือฟาร์ม	 

2)	พฒันามาตรฐานสวนสตัว/์ระบบการเลีย้งสตัวป์า่ในสวนสตัวส์าธารณะ	3)	จดัทำาระบบสารสนเทศ

ของสัตว์ป่า	เช่น	การจัดทำาฐานข้อมูลด้านสุขภาพ	พันธุกรรม	การครอบครอง	และการเพาะเล้ียงสัตว์ป่า

5.	พัฒนาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสัตว์/สัตว์ป่า	 ผู้เลี้ยงสัตว์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และ

ผลติภณัฑจ์ากสตัว	์ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่รวมถงึโรคตดิตอ่ระหวา่งสตัวแ์ละคนเพือ่

ให้สามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อได้

มาตรการที่ 2		 จดัระบบสถานทีเ่กีย่วกบักจิการปศสุตัว	์สตัวเ์ลีย้ง	และสตัวป์า่	เชน่	ตลาดนดัคา้สตัว	์สนามไกช่น 

	 	 	 สนามซ้อมไก่ชน	สวนสัตว์	สถานีเพาะเล้ียงสัตว์ป่า	ฯลฯ	หรือกิจการใดๆ	ท่ีมีสัตว์ป่าไว้ครอบครอง

แนวทางการดำาเนินการ

1.	กำาหนดมาตรฐาน	และขึน้ทะเบยีนสถานประกอบการและออกตรวจประเมนิตามมาตรฐานทีก่ำาหนดไว	้ 

เพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคอุบัติใหม่ในฟาร์มปศุสัตว์	สัตว์เลี้ยง	และสัตว์ป่า

2.	กำาหนดระเบยีบและหลกัเกณฑใ์นการนำาสตัวเ์ขา้/ออก	จากสถานทีเ่กีย่วกบักจิการปศสุตัว	์สตัวเ์ลีย้ง	

และสัตว์ป่า

3.	ปรับปรุงระบบการป้องกันทางชีวภาพในกิจการปศุสัตว์	สัตว์เลี้ยง	และสัตว์ป่า

มาตรการที่ 3		 ป้องกัน	ควบคุม	และแก้ไขปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

แนวทางการดำาเนินการ

1.		พฒันามาตรฐานดา้นเทคนคิระดบัชาต	ิของหอ้งปฏบิตักิารตรวจการดือ้ยาตา้นจลุชพีทีส่อดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากลและระบบฐานข้อมูลการดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศในสัตว์
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2.		ควบคุมเภสัชเคมียาและอาหารสัตว์ผสมยา	 โดยการประเมินและกำาหนดนโยบายด้านการควบคุม 

ยาสัตว์	ที่สอดคล้องกับปัญหาการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพ	รวมถึงการนำายาและเภสัชเคมีไปใช้

ผิดวัตถุประสงค์

3.	ลดการใชย้าตา้นจลุชพีในการเกษตร	โดยการประเมนิและกำาหนดนโยบาย	เพือ่ลดการใชย้าตา้นจลุชพี

ในสัตว์	และพัฒนามาตรการเฝ้าระวังการใช้ยาในการเลี้ยงสัตว์

4.	ลดการปนเป้ือนเช้ือในห่วงโซ่อาหาร	โดยการประเมินและกำาหนดนโยบาย	เพ่ือลดเช้ือและการปนเป้ือนเช้ือ 

ในการผลิตอาหารที่มาจากสัตว์	และพัฒนาระบบเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์

5.	การสร้างความตระหนักแก่ผู้ใช้ยาและผู้บริโภค	โดยการให้ความรู้ที่จำาเป็นแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

การเล้ียงสัตว์และภาคเกษตร	เก่ียวกับปัญหาการด้ือยาต้านจุลชีพ	โดยมีข้อมูลจากผลงานวิจัยสนับสนุน

และสนบัสนนุการรบัรูแ้ละดำาเนนิการดา้นการผลติอาหารปลอดภยั	ตลอดจนมแีนวทางปอ้งกนัการนำา

ยาปฏิชีวนะไปใช้ในพืช

6.	ตรวจสอบเภสัชเคมียาในสถานที่จำาหน่ายและมีการสุ่มตรวจในผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

มาตรการที่ 4 	 พัฒนาระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้ถูกสุขอนามัยและถูกสุขลักษณะ

รวมถงึสวสัดภิาพสตัว	์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเคลือ่นยา้ยสตัวแ์ละซากสตัวแ์ละสามารถตรวจสอบ 

ย้อนกลับแหล่งท่ีมาของสัตว์และซากสัตว์ได้	หากตรวจพบความผิดปกติท่ีอาจจะเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.	วางระบบการเฝา้ระวงัโรคในโรงฆา่สตัว	์สรา้งระบบการรายงานการตรวจสตัวก์อ่นฆา่	และการตรวจ

ซากสตัวภ์ายหลงัการฆา่	การตรวจวนิจิฉยัยนืยนัความผดิปกตทิีต่รวจพบทีโ่รงฆา่สตัว	์เพือ่ใหส้ามารถ

ตรวจโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างทันท่วงทีหากมีการระบาด	และดำาเนินการตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

3.	ตรวจสอบย้อนกลับการผลิตสินค้าปศุสัตว์	 โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับการผลิต

สินค้าทั้งระบบ	 ส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการบันทึกรายละเอียดเพื่อให้รู้แหล่งที่มาของ 

การผลิตปศุสัตว์	การเคลื่อนย้ายสัตว์	การฆ่าสัตว์	การแปรรูป	การขนส่งสินค้าปศุสัตว์	

4.	กำาหนดมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพในผู้ประกอบการ	 และเกษตรกร 

รวมทั้งผู้ประกอบการรายย่อย

กลยุทธ์ที่ 6  ลดความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่จากต่างประเทศ

มาตรการที่ 1		 พัฒนาเทคนิควิธีการในการตรวจสอบ	การกักกัน	และการควบคุมสิ่งที่เป็นพาหะนำาโรค

แนวทางการดำาเนินการ

1.	 เพิม่ประสทิธภิาพของการตรวจจบั	และวนิจิฉยัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่นคน	สตัว	์และซากสตัวท์ีช่อ่งทาง

เข้าออกระหว่างประเทศ	(Point	of	entry)

2.	พัฒนานำาเทคนิควิธีการตรวจโรคระบาดในระดับพื้นที่เพื่อคัดกรองคน	 สัตว์	 หรือซากสัตว์ที่เป็น 

โรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดไม่ให้เข้าประเทศหรือเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่อื่น

3.	สร้างระบบการประสานงานกับห้องปฏิบัติการในการตรวจวัตถุตัวอย่าง	 และฝึกอบรมบุคลากรที่

เกี่ยวข้องทั้งภาคคนและสัตว์ในการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
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4.	พัฒนาและจัดหาห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่	(Mobile	Lab)	วัสดุ	อุปกรณ์	ครุภัณฑ์ให้สามารถนำาไปใช้ใน 

การตรวจทดสอบ	วเิคราะหโ์รคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ไดอ้ยา่งรวดเรว็	สามารถคดักรองคน	สตัว	์หรอืซากสตัว ์

ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด

5.	เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการอนญุาตเคลือ่นยา้ยสตัว	์หรอืซากสตัว	์ผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร	์

เช่น	E-service,	E-movement	เป็นต้น

มาตรการที่ 2 	 พฒันาระบบวเิคราะหค์วามเสีย่งในการนำาเขา้	สง่ออก	นำาผา่นระหวา่งประเทศกบัประเทศตา่งๆ

แนวทางการดำาเนินการ

1.	พัฒนาระบบการนำาเข้า	นำาออก	หรือนำาผ่านราชอาณาจักรไทยเชื่อมโยงกับนานาประเทศผ่านระบบ	

National	Single	Windows

2.	จัดสัมมนาร่วมกับประเทศต่างๆ	 ในอาเซียน	 และภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับเงื่อนไข	 ขั้นตอนการนำาเข้า	 

นำาออก	หรอืนำาผา่นราชอาณาจกัร	ซึง่สตัว	์หรอืซากสตัวเ์พือ่ลดความเสีย่งของการนำาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่

ข้ามแดน

3.	สร้างระบบการแจ้งเตือนภัยเก่ียวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	ท่ีอาจติดมากับสัตว์	หรือซากสัตว์ท่ีเคล่ือนย้าย

4.	วเิคราะหค์วามเสีย่งของโรคตดิตอ่อบุตัใิหมจ่ากการนำาเขา้และสง่ออกรายชนดิสตัวแ์ละสนิคา้ปศสุตัว์

ของกรมปศุสัตว์

5.	 เฝา้ระวงั	ควบคมุ	และปอ้งกนัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมจ่ากการนำาเขา้สนิคา้ปศสุตัว	์ดำาเนนิการเฝา้ระวงัโรค 

ที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง	 โดยการตรวจสอบอาการสัตว์หรือวิการจากซากสัตว์	 ที่นำาเข้า	 

ณ	ด่านท่าเข้า	พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

มาตรการที่ 3 	 พัฒนาระบบการตรวจประเมินแหล่งผลิตสัตว์/ซากสัตว์	ที่นำาเข้าจากต่างประเทศ

แนวทางการดำาเนินการ

1.	 จัดทำาหลักเกณฑ์	และแนวทางการตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์/ซากสัตว์	เพ่ือการนำาเข้า	จัดทำาหลักเกณฑ์	

และแนวทางเพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์/ซากสัตว์	ให้มีประสิทธิภาพ	และเป็นไป

ตามหลักมาตรฐานสากล	 รวมถึงจัดหาแนวทางการปฏิบัติท่ีดี	 (Good	 Practice)	 ของแหล่งผลิตเพ่ือลด

โอกาสของการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่เข้าประเทศผ่านทางสัตว์	และผลิตภัณฑ์สัตว์ท่ีนำาเข้า

2.	สร้างและพัฒนาทีมตรวจประเมินแหล่งผลิตสัตว์/ซากสัตว์	 โดยการอบรมเจ้าหน้าท่ีสัตวแพทย์ท่ีมี 

ความชำานาญในด้านท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะนำาเข้ารายชนิดสัตว์	ให้มีความรู้ในด้านการตรวจประเมิน 

ตามมาตรฐานสากล	

มาตรการที่ 4		 พัฒนาการป้องกันโรคทางด้านสัตว์ป่าที่นำาเข้าจากต่างประเทศ

แนวทางการดำาเนินการ

1.	กำาหนดเง่ือนไขในการนำาเข้าสัตว์	 สัตว์ป่า	 รวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ	 และจัดระบบ 

การตรวจสอบความปลอดภัยของแหล่งท่ีมาตามมาตรฐานสากล	

2.	 มีการต้ังจุดตรวจการเคล่ือนย้ายสัตว์	และซากสัตว์	อย่างเข้มงวด

3.	 มีการกักกันโรคในสัตว์ป่าท่ีนำาเข้าและส่งออกจากต่างประเทศ

4.	 จัดระบบการประเมินความเส่ียงการนำาเข้าสัตว์	และสัตว์ป่า	รวมถึงผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

5.	 จัดการเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคในสัตว์ป่า
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กลยุทธ์ที่ 7  อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และพันธุกรรมของสัตว์ และสัตว์ป่า 

มาตรการที่ 1 	 การศึกษาเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางการดำาเนินการ

1.	ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์	 สัตว์ป่า	 และโรคในสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเป็น 
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
และมนุษย์	รวมทั้งแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์สู่คน

2.	ศกึษานเิวศวทิยาแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัและจำานวนของสตัวป์า่กลุม่เสีย่งตอ่การแพรก่ระจายของโรคตดิตอ่ 
อุบัติใหม่ในประเทศ	 และเฝ้าระวังสัตว์แปลกถิ่น	 (Alien	 Species)	 อย่างเคร่งครัดนำาไปสู่การมี 
ระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ	และเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ 8  ถ่ายทอดความรู้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 1 	 ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พฒันาเจา้หนา้ทีใ่หม้คีวามรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่เพือ่ใหส้ามารถถา่ยทอด
ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง	 โดยใช้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับ 
กลุม่เปา้หมาย	เชน่	การฝกึอบรม	การเรยีนรูด้ว้ยตนเองผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่หมาะสม	เชน่	e-learning	 
หรือ	Mobile	Application	การเคลื่อนย้ายสัตว์	เป็นต้น

2.	จัดทำาคู่มือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 โดยผ่านหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แกนนำาชุมชน	และสื่อแขนงต่างๆ	

3.	สร้างภาคีเครือข่ายระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	โดยใช้แนวทางประชารัฐ	เพื่อให้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่

4.	พัฒนาระบบสายด่วน	(Hot	Line)	ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่	พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.	ประเมินผลความรู้ความเข้าใจประชาชนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
มาตรการที่ 2		 บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำาเนินงาน

1.	สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	 เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน	เชน่	พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่	พ.ศ.	2558	พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว	์ 
พ.ศ.	 2558	 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	 พระราชบัญญัติเชื้อโรค 
และพิษจากสัตว์	พ.ศ.	2558

2.	ฝกึอบรมดา้นกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่หผู้ม้อีำานาจหนา้ทีร่ะดบั
ผูป้ฏบิตั	ิใหม้คีวามเขา้ใจและวธิกีารปฏบิตัทิีถ่กูตอ้งอยา่งสมำา่เสมอและตอ่เนือ่ง	เชน่	การพฒันาระบบ 
การอนุญาต	การตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์	นำาเข้า	นำาออก	หรือนำาผ่านราชอาณาจักร	ผ่านระบบ
การเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	National	Single	Windows	

3.	ให้คณะกรรมการด้านกฎหมายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย	 พร้อมทั้งจัด
ประชุมประจำาปี	(ระดับจังหวัด)

4.	สร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	โดยการให้รางวัล/ความดีความชอบ
5.	สร้างแกนนำา/อาสาสมัครในการแจ้งข่าวสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโรคติดต่ออุบัติใหม่	 เช่น	

การละเมิดกฎหมาย	เป็นต้น	เพื่อแจ้งให้ผู้มีอำานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายทราบ



42 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

มาตรการที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่	 และเหตุการณ์ 

	 	 	 ที่เปลี่ยนแปลง

แนวทางการดำาเนินการ

1.	จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	 เช่น	 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	 พ.ศ.	 2558	 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	 เป็นต้น	 

โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามกำากับดูแลการใช้กฎหมายต่างๆ	 ข้างต้น	 หากพบว่ามีปัญหา

อุปสรรค	หรือไม่ทันเหตุการณ์	 ให้พิจารณาเสนอปรับปรุงแก้ไข	พร้อมทั้งเสนอระเบียบ	คำาสั่งต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องที่ทำาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

2.	สัมมนาแบบบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน	 ในการพิจารณาทบทวน	 

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย	 พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย	 

มีผลการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	จัดตั้งชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย	 เพื่อเป็นการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เกิด 

ประสิทธิภาพโดยให้มีชุดเฉพาะกิจส่วนกลาง	 และชุดเฉพาะกิจประจำาเขตออกปฏิบัติงาน 

ในพื้นที่รับผิดชอบ	หากพบปัญหาในการดำาเนินงานให้เสนอแนะคณะกรรมการที่จัดตั้งไว้ตาม	ข้อ	1	

พิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป

4.	ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไข	 ปรับปรุงกฎหมายอย่างใกล้ชิด	 เช่น	 

ฝ่ายกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 เป็นต้น	 เพื่อให้ 

การดำาเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์

5.	จัดทำาแผ่นพับ	คู่มือ	และกำาหนดช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิต

1)		มีระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 รักษา	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการทั้งภาคสุขภาพคน	

สัตว์	สัตว์ป่า	และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

2)		ระบบเฝา้ระวงัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมส่ามารถตรวจพบโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่และสามารถควบคมุการแพร่

กระจายของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศได้อย่างรวดเร็วภายในระยะต้นของการระบาด

3)	ห้องปฏิบัติการทุกระดับที่มีความพร้อมสามารถตรวจเชื้อสาเหตุของโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้ 

ตามมาตรฐานที่กำาหนด

4)	ห้องปฏิบัติการได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย

5)	ฟาร์มเล้ียงสัตว์	(สัตว์ปีก,	สุกร,	โค,	แพะ-แกะ)	ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์	โดยกรมปศุสัตว์

6)	สถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	มีระบบการป้องกัน

และควบคุมโรคระบาดตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กำาหนด

7)	มีแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมโรคติดเชื้อ	 การดูแลคน	 สัตว์	 และสัตว์ป่าอย่างเหมาะสม	 

และมีแนวทางการปฏิบัติด้านความมั่นคงทางชีวภาพ	และนำาไปใช้ในการปฏิบัติงาน

8)	 มีการเสนอปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบัน

9)	มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์ 

1.	ประเทศไทยมีระบบ	 โครงสร้าง	 และกลไกการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์	 เพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและความเชื่อมั่นของนานาชาติ	 โดยเน้นการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์ที่โปร่งใส	ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และทันสถานการณ์

2.	บุคลากร	 และประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ความตระหนัก	 และลดความตื่นตระหนก	 รวมถึง 

มพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง	ในการปอ้งกนัและควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยการใหข้อ้มลูขา่วสาร

ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และทันสถานการณ์

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก

	 ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบ	 โครงสร้าง	 และกลไกการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เรื่อง 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

	 รอ้ยละของเครอืขา่ยสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธไ์ดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง	ครบถว้น	และทนัเวลา

	 ร้อยละของประชาชนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการป้องกันควบคุม 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการสื่อสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการป้องกันควบคุม 

   โรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1		 สง่เสรมิใหบ้คุลากรทีป่ฏบิตังิานดา้นการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธไ์ดเ้รยีนรูแ้ละพฒันา 

	 	 	 ศักยภาพตนเอง	เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ในแต่ละองค์กร/หน่วยงาน	 

รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่าน 

สายดว่นตา่งๆ	ในแตร่ะดบัเพือ่พฒันาศกัยภาพเฉพาะในแตล่ะองคก์ร/หนว่ยงานนัน้	โดยในระยะแรก 

ให้ผู้รับผิดชอบสามารถสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ตรงประเด็น	 

และทันสถานการณ์ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ตั้งแต่ระยะแรกของแผนยุทธศาสตร์	 

ส่วนในระยะหลังแผนยุทธศาสตร์	 จัดให้มีการสร้างและพัฒนาให้เกิด	 “นักสื่อสารความเสี่ยง 

และประชาสัมพันธ์ดาวเด่น”	เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน

การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์
โรคติดต่ออุบัติใหม่3

ยุทธศาสตร์ที่ 
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2.	กำาหนดองคค์วามรู	้คูม่อื	และแนวทางการเรยีนรูห้รอืหลกัสูตรสำาหรบัผูร้บัผดิชอบงานดา้นการสือ่สาร 

ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์	เรื่องการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งหลักสูตรกลางสำาหรับ 

พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงาน	 และหลักสูตรเฉพาะสำาหรับพัฒนาบุคลากร 

ที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน	เช่น	โรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน	สัตว์	สัตว์ป่า	เป็นต้น

3.	ส่งเสริมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำาหลักสูตรด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เรื่อง 

การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ไปใช้ในการดำาเนินงานสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์	 เช่น	

การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน	 การบรรจุในการเรียนการสอนของนักเรียน/นักศึกษา 

ชั้นต่างๆ	ตามความเหมาะสม	เป็นต้น

4.	จัดทำาและเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ใหห้ลากหลาย	พรอ้มทัง้สง่ขอ้ความหลกัทีต่อ้งการสือ่	(Key	message)	และสอดคลอ้งกบัลกัษณะของ

ผูร้บัผดิชอบงานดา้นการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธใ์นแตล่ะองคก์ร/หนว่ยงาน	เชน่	เวบ็ไซต	์

สื่อสังคม	(Social	Media)	บทเรียนออนไลน์	หลักสูตรฝึกอบรม	การสัมมนา	การประชุม	เป็นต้น	

5.	ประเมินความรู้และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 รวมทั้ง 

การรบัรูค้วามเสีย่ง	ของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง	วเิคราะหข์อ้มลู	สรปุ	และเสนอแนะ	เพือ่ใชใ้นการวางแผน

และปรับแนวทางการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่เชิงรุกต่อไป	 รวมทั้ง 

มาตรการอื่นๆ

มาตรการที่ 2		 เผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่แก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ

แนวทางในการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดความรู	้และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหมส่ำาหรบัประชาชน	

เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.	จัดทำาและผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 คลิปเสียง	 คลิปภาพและเสียง	 อินโฟกราฟิก	 เป็นต้น	

หลายภาษา	 เช่น	 ภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 ภาษาอาระบิก	 ภาษาอาเซียน	 ภาษาชาวเขา	 เป็นต้น	 

และสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	ศาสนา	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	เป็นต้น

3.	 เผยแพร่ความรู้	 ข้อมูลข่าวสารความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ	 อย่างต่อเนื่องทั่วถึง	 

ทันเวลา	และทันสถานการณ์	เช่น	หนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	วิทยุ	วิทยุชุมชน	สื่อสังคม	(Social	Media)	

โซเชียลมีเดีย	สื่อบุคคล	กิจกรรมรณรงค์	เป็นต้น

4.	ประเมนิ	ความรู	้และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่รวมทัง้การรบัรู/้	 

ความต้องการ/ความกังวล/ความเสี่ยง	ของประชาชน	วิเคราะห์ข้อมูล	สรุป	และเสนอแนะ	เพื่อใช้ใน

การวางแผนและปรบัแนวทางการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธโ์รคตดิตอ่อบุตัใิหมเ่ชงิรกุตอ่ไป	 

รวมทั้งมาตรการอื่นๆ
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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการเฝ้าระวัง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร 

   โรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1 	 พฒันาความรว่มมอืของเครอืขา่ย	เพือ่การเฝา้ระวงั	การบรหิารจดัการความเสีย่ง	และการตอบโต ้

	 	 	 ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่

แนวทางในการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดเครือข่ายด้านการเฝ้าระวัง	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	 และการตอบโต้ข้อมูลข่าวสาร 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ทั้งในและต่างประเทศ	 เช่น	 หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 อสม.	 ประชาชน	

สื่อมวลชน	องค์การอนามัยโลก	เป็นต้น

2.	สรา้งและพฒันาความรว่มมอืเครอืขา่ย	เพือ่การเฝา้ระวงั	การบรหิารจดัการความเสีย่ง	และการตอบโต้

ขอ้มลูขา่วสารโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยจดัการประชมุสมัมนา	และถา่ยทอดความรูใ้หบ้คุลากรทีท่ำาหนา้ที ่

ด้านการเฝ้าระวัง	การบริหารจัดการความเสี่ยง	และการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่

3.	สร้างและพัฒนาช่องทางสื่อสารให้กับเครือข่ายเพื่อบูรณาการการดำาเนินงานด้านการเฝ้าระวัง	 

การบริหารจัดการความเสี่ยง	 และการตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยมีจุดมุ่งหมายให้

ประชาชน	 ชุมชนเกษตรกร	 และผู้ผลิตและจำาหน่ายอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกัน	 

และควบคุมโรคที่มาจากสัตว์

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์ 

   โรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1		 พัฒนาระบบและโครงสร้างด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

แนวทางในการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดหนว่ยงานรบัผดิชอบหลกั	และบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการสือ่สารความเสีย่งและ

ประชาสัมพันธ์ในแต่ละกระทรวง	กรม	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมควบคุมโรครับผิดชอบเรื่องการจัดทำา

ประเด็นสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน	 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติงานการสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบเรื่องการสร้างและพัฒนาช่องทางสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์	 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการสื่อสารความเสี่ยงและ 

ประชาสัมพันธ์ 	 กรมปศุสัตว์รับผิดชอบเรื่องการจัดทำาประเด็นสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในสัตว์	 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมปศุสัตว์	 

เพื่อดำาเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำานักงานตำารวจแห่งชาติบังคับใช้กฎหมาย	 

พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2550	 อย่างจริงจัง	 และมีบุคลากรที่รับผิดชอบในการติดตาม 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดต่อพระราชบัญญัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจสุ่มเสี่ยงทำาให้เกิดความตื่นตระหนกของประชาชน	เป็นต้น
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2.	จัดทำาแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อบริหารจัดการด้านการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	ทันเวลา	และเหมาะสม

ตอ่สถานการณป์จัจบุนั	ทัง้แผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิาร	แนวทางการปฏบิตังิานมาตรฐาน	(Standard	 

Operation	 Procedures:	 SOP)	 ทุกระดับ	 เช่น	 ระดับประเทศ	 ระดับกระทรวง	 ระดับกรม	 ระดับเขต	 

ระดับจังหวัด	และระดับอำาเภอ	โดยในระยะต้นของแผน	ส่งเสริมให้มีการจัดทำาแผนบูรณาการระดับประเทศ	

ระดับกระทรวง	 และระดับกรม	 ส่วนในตอนท้ายของแผน	 ส่งเสริมให้มีการจัดทำาแผนบูรณาการถึง

ระดับท้องถิ่น/ชุมชน

3.	ซ้อมแผนปฏิบัติการ	 และประเมินผลการซ้อมแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ทุกระดับ	เช่น	ระดับประเทศ	ระดับกระทรวง	ระดับกรม	ระดับเขต	 

ระดับจังหวัด	 และระดับอำาเภอ	 โดยในระยะต้นของแผน	 ส่งเสริมให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการ 

ด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	 ระดับประเทศ	 ระดับกระทรวง	 

และระดับกรม	 ส่วนในตอนท้ายของแผน	 ส่งเสริมให้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสาร 

ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	ถึงระดับท้องถิ่น/ชุมชน

4.	จัดหาวัสดุ	 อุปกรณ์ที่จำาเป็น	 พัฒนาช่องทางและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีประสิทธิภาพ	 เพื่อดำาเนินการสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

5.	พฒันาฐานขอ้มลูกลาง	เพือ่บรูณาการใชข้อ้มลูขา่วสารรว่มของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการสือ่สาร 

ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	 เช่น	 ข่าว	 ประเด็นสาร	 ข้อเท็จจริง	 เป็นต้น	 

โดยกรมควบคุมโรครับผิดชอบเรื่องการจัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลข่าวสารประเด็นสื่อสาร 

ความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน	 กรมปศุสัตว์รับผิดชอบเรื่องการจัดทำาและ 

พัฒนาฐานข้อมูลข่าวสารประเด็นสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ในสัตว์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบเรื่องการจัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลผู้ที่ได้รับ 

ผลกระทบและความเสยีหายจากโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่กระทรวงดจิติลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมรบัผดิชอบ 

เร่ือง	การจัดทำาฐานข้อมูลกลางและเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร	ประเด็นส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่	เป็นต้น

6.		ติดตามและประเมินผลการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	

แนวทางในการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดและแต่งตั้งโฆษก/ผู้ให้ข่าว/ผู้จัดทำาประเด็นสาร/ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร	 เช่น	 สื่อมวลชนทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับประเทศ	ระดับกระทรวง	ระดับกรม	ระดับเขต	ระดับจังหวัด	และระดับอำาเภอ	กำาหนด 

ผูท้ีท่ำาหนา้ทีด่า้นการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธแ์กป่ระชาชน	ในระดบัหมูบ่า้น/ชมุชน	เชน่	

อาสาสมัครประชาสัมพันธ์	อาสาสมัครสาธารณสุข	อาสาปศุสัตว์	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	 

กำานนั	ผูใ้หญบ่า้น	ผูน้ำาชมุชน	เปน็ตน้	เพือ่การสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธโ์รคตดิตอ่อบุตัใิหม่

2.	จัดทำาทำาเนียบโฆษก/ผู้ให้ข่าว/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้จัดทำาประเด็นสาร/ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร	 แก่สื่อมวลชน 

ทุกระดับ	 ตลอดจนทำาเนียบผู้ที่ทำาหน้าที่ด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน	

พร้อมรายละเอียดที่สามารถติดต่อได้และปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเป็นปัจจุบัน
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3.	จัดทำาทำาเนียบผู้สื่อข่าวทุกสื่อ	 เช่น	 ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 นักหนังสือพิมพ์	 นักจัดรายการวิทยุ	 เป็นต้น	 

ทุกระดับ	 เช่น	 เครือข่ายสื่อมวลชนในส่วนกลางหรือระดับประเทศ	 เครือข่ายสื่อมวลชนระดับเขต	 

เครือข่ายสื่อมวลชนระดับจังหวัด	และเครือข่ายระดับท้องถิ่นหรือชุมชน	รวมทั้งเครือข่ายสื่อมวลชน

ระดบันานาชาต	ิเชน่	CNN,	BBC,	Reuters	เปน็ตน้	พรอ้มรายละเอยีดทีส่ามารถตดิตอ่ไดแ้ละปรบัปรงุขอ้มลู 

ให้ทันสมัยตลอดเวลา

4.	พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้บุคลากรผู้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน	 และผู้ที่ทำาหน้าที่ 

ด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน	 โดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 (e-learning)	 

ด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งกระบวนการดำาเนินงานสื่อสาร

ความเส่ียงและประชาสัมพันธ์	และทักษะทางด้านการจัดทำาส่ือ	รวมท้ังทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ

5.	ติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

6.	พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับร่วมกับ

พัฒนาความร่วมมือกับกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้าน	 IT	 ให้ครอบคลุมทุกตำาบล	 เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้าน	 IT	 (Free	 Wi-Fi)	 

ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4  จัดตัง้และพฒันาศนูยก์ลางการผลิตและเผยแพรข่อ้มูลขา่วสารโรคติดต่ออบุตัิใหม่ 

   แห่งชาติ

มาตรการที่ 1 	 จัดตั้งศูนย์กลางผลิตและเผยแพร่สื่อข้อมูลข่าวสาร	ความรู้	เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลัก	 เพื่อจัดตั้ง	 ดำาเนินการ	 และพัฒนาการดำาเนินการของศูนย์กลาง 

การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

2.	กำาหนดโครงสร้างของศูนย์กลางการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	 

และองคป์ระกอบ	เชน่	มหีวัหนา้ศนูย	์นกัประชาสมัพนัธ	์นกัวชิาการเผยแพร	่พนกังานโสตทศันปูกรณ์

นักสื่อสารมวลชน	 เป็นต้น	 รวมทั้งกำาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำาเนินงานการผลิต

และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

3.	จัดทำาแนวทางในการผลิตสื่อและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	ความรู้	เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งในระยะ

ก่อนเกิดเหตุ	ระหว่างเกิดเหตุ	และหลังเกิดเหตุการณ์

4.	จัดทำาคำาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อบรูณาการผลิตและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ความรู้	เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่

5.	ดำาเนินการผลิตและเผยแพร่	เช่น	คลิปเสียง	คลิปภาพและเสียง	อินโฟกราฟิก	เป็นต้น	หลายภาษา	

เช่น	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	ภาษาอาระบิก	ภาษาอาเซียน	ภาษาชาวเขา	เป็นต้น	และสอดคล้อง

กับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	ศาสนา	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	เป็นต้น

6.	ประเมินการผลิตสื่อและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้	 เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ทั้งในระยะ 

ก่อนเกิดเหตุ	 ระหว่างเกิดเหตุ	 และหลังเกิดเหตุการณ์	 โดยใช้กลวิธีหลากหลาย	 เช่น	 แบบประเมิน	

ออนไลน์	เป็นต้น
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มาตรการที่ 2 	 พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่	

แนวทางในการดำาเนินงาน

1.	กำาหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่	 (เช่น	 สายด่วน

กรมควบคุมโรค	1422,	สายด่วนรัฐบาล	1111,	สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1784,	 

สายด่วนกรมปศุสัตว์	1170)	ในแต่ละกระทรวง	กรม	ที่เกี่ยวข้อง

2.	จัดทำาฐานข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่เพื่อใช้ในการให้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่

3.	พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ

4.	ประเมินการให้ข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่	(เช่น	สายด่วน	1422,	1111)	ทั้งในระยะก่อนเกิดเหตุ	 

ระหว่างเกิดเหตุ	 และหลังเกิดเหตุการณ์	 โดยใช้กลวิธีหลากหลาย	 เช่น	 แบบประเมิน	 ออนไลน์	 

การประเมินหลังให้บริการข้อมูลข่าวสารโรคติดต่ออุบัติใหม่	เป็นต้น

กลยุทธ์ที่ 5  สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์ 

   โรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1		 สรา้งและพฒันาภาคเีครอืขา่ยดา้นการสือ่สารความเสีย่งและประชาสมัพนัธโ์รคตดิตอ่อบุตัใิหม่

แนวทางในการดำาเนินงาน

1.		กำาหนดหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 ด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ในแต่ละกระทรวง	กรม	ที่เกี่ยวข้อง

2.		จัดการประชุมสัมมนา	 มีกิจกรรมร่วมกัน	 และสนับสนุนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำาเนินงานของ 

ภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในแต่ละกระทรวง	

กรมที่เกี่ยวข้อง

3.		สร้างและพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่าย	 เพื่อบูรณาการ

การดำาเนินงานด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในแต่ละกระทรวง	

กรม	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ไลน์กลุ่ม	เฟสบุ๊ค	เป็นต้น

4.		ประเมินความพึงพอใจเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

ผลผลิต

1)		มีระบบ	 โครงสร้าง	 และกลไกการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มี

ประสิทธิภาพ

2)		ประชาชนมคีวามรู	้ความเขา้ใจ	และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

3)		ผู้รับข้อมูลข่าวสารมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์	
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เป้าประสงค์

	 ประเทศไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 เพื่อส่งเสริมบทบาท 

ความเป็นผู้นำาของประเทศไทยในด้านต่างๆ	 โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ความร่วมมือทางวิชาการ	 

ด้านการตรวจจับและการควบคุมโรคที่อาจแพร่ข้ามประเทศ	

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก

	จำานวนกจิกรรมทีป่ระเทศไทยมบีทบาทในกรอบความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่

โรคติดต่อระหว่างคน	สัตว์	และสัตว์ป่า	ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

	จำานวนกิจกรรมท่ีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ	ท้ังกับประเทศเพ่ือนบ้าน	ภูมิภาค	และระหว่างประเทศ	

ในด้านต่างๆ	 รวมทั้งระบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแจ้งเตือน	 และระบบการดูแลและส่งต่อ 

ผู้ป่วยและผู้สงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่	

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

   ที่เกิดภายในประเทศและการแพร่ระบาดของโรคที่มาจากต่างประเทศ

มาตรการที่ 1		 สรา้งความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยทีม่หีรอืผลกัดนัใหเ้กดิเครอืขา่ยการจดัทำาฐานขอ้มลูและการแจง้ 

	 	 	 เตือนภัย	 การแจ้งข้อมูลข่าวสารการระบาดของโรคทั้งในคนและสัตว์	 การประสานงาน 

	 	 	 ในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคระหว่างเมืองคู่ขนานของแต่ละประเทศตามมาตรฐาน	 

IHR	2005	ให้ครอบคลุมทุกช่องทางเข้าออกประเทศ	(Point	of	Entry)

2.	จัดทำาแผนและฝึกซ้อมแผนแบบบูรณาการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ระหว่างประเทศในภูมิภาค	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

3.	สร้างและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ	 ในด้านเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ระหว่างประเทศ	เช่น	การจัดตั้งคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว	(Travel	Clinic)

4.	แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 มาตรการการเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2558	กฎหมาย	และพระราชบัญญัติอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องระหว่าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเพื่อนบ้าน	และในระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ4

ยุทธศาสตร์ที่ 



50 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

5.	จัดทำาฐานข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่และการแจ้งเตือนภัย	 โดยการบูรณาการและมีส่วนร่วมของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	 ฐานข้อมูลขององค์การ 

โรคระบาดสตัวร์ะหวา่งประเทศ	(World	Organisation	for	Animal	Health:	OIE)	และองคก์ารอนามยัโลก	 

(World	Health	Organization:	WHO)	เป็นต้น

6.	จัดทำาแนวทางการปฏิบัติงานมาตรฐาน	 (Standard	 Operating	 Procedure:	 SOP)	 และคู่มือในเรื่อง 

ระบบการจดัการฐานขอ้มลูและการแจง้เตอืนภยัระหวา่งประเทศเพือ่นบา้นและในระดบัภูมภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้

มาตรการที่ 2	 แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานควบคุมโรคระหว่างประเทศ	และระดับพื้นที่ชายแดน	เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	สอบสวน	ควบคุมโรคระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ	เช่น	ส่งเสริม 

ให้บุคลากรในพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม/	 ฝึกอบรม/	 สัมมนา/	 นำาเสนอ 

ผลงานวชิาการดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหมร่ะหวา่งประเทศ	และมกีารจดัทำาแผนงบประมาณเพือ่สนบัสนนุ

การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างประเทศ

2.	แลกเปลีย่นองคค์วามรู	้ทรพัยากร	และความรว่มมอืทางดา้นสขุภาพทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่

เช่น	 ผู้เชี่ยวชาญ	บุคลากรทางการแพทย์	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	 ความร่วมมือทางห้องปฏิบัติการ	 

การวนิจิฉยั	และการรกัษา	เปน็ตน้	เพือ่การรบัมอืกบัการระบาดของโรคตดิตอ่อบุตัใิหมร่ะหวา่งประเทศ 

ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก

กลยุทธ์ที่ 2  ผลักดันบทบาทของประเทศไทยในการเป็นผู้นำาด้านการพัฒนานโยบายสุขภาพ 

   ระดับภูมิภาคและระดับโลก

มาตรการที่ 1 	 เสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	ประเทศไทยเข้าร่วมกำาหนดวาระสุขภาพที่เกี่ยวข้อง	 และเป็นผู้ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นโยบายสุขภาพด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ในระดับภูมิภาคและระดับโลก	

2.	แสวงหาช่องทางพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ในระดับต่างๆ	 ในด้านการสาธารณสุข

และปศุสัตว์	ทั้งในระดับพื้นที่	ระดับประเทศ	ระดับภูมิภาค	และระดับโลก

3.	เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งด้านนโยบายสุขภาพด้านวิชาการและบุคลากร	 รวมทั้งเครือข่าย 

ในด้านต่างๆ	 เช่น	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ	 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่วสัดอุปุกรณ	์เปน็ตน้	ใหเ้ปน็ทีย่อมรบัและสามารถใหก้ารสนบัสนนุ

ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
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กลยุทธ์ที่ 3  ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย รับและส่งต่อ 

   ผู้ป่วยและผู้สงสัยด้วยโรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการประสานงานด้านการช่วยเหลือคนไทยที่ป่วยและผู้สงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม ่
	 	 	 ในต่างประเทศ	และระบบการดูแลรักษา	รับ-ส่งต่อผู้ป่วยและผู้สงสัยกลับประเทศ
แนวทางการดำาเนินงาน

1.	จัดทำาแนวทางและขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และระหว่างหน่วยงานกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย	และผู้สงสัยด้วยโรคติดต่ออุบัติใหม่	รวมทั้งกำาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

2.	พัฒนาช่องทางการติดต่อในการช่วยเหลือคนไทยที่ป่วย	 และผู้สงสัยด้วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ในต่างประเทศและการส่งต่อผู้ป่วยและผู้สงสัยกลับประเทศ

3.	จดัทำาทำาเนยีบหนว่ยงานและผูเ้ชีย่วชาญในระบบการดแูลผูป้ว่ย	และผูส้งสยัดว้ยโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.	พัฒนาช่องทางการสื่อสารการแจ้งเตือนคนไทยทั้งในและต่างประเทศให้มีความหลากหลาย	 เพื่อให้
สามารถเข้าถึงทุกกลุ่ม	เพื่อให้ทราบสถานการณ์และการป้องกันตนเองจากโรคติดต่ออุบัติใหม่

5.	พัฒนาช่องทางการสื่อสารกับต่างประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
ให้ทันต่อสถานการณ์

มาตรการที่ 2		 พฒันาระบบการตดิตามและการชว่ยเหลอืผูป้ว่ยและผูส้งสยัดว้ยโรคตดิตอ่อบุตัใิหมช่าวตา่งชาติ 
	 	 	 ในประเทศไทย	 อาทิ	 นักท่องเที่ยว	 แรงงานต่างด้าว	 เป็นต้น	 และระบบการส่งต่อผู้ป่วยและ 
	 	 	 ผู้สงสัยกลับประเทศ
แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคกับสถานเอกอัครราชทูต	 สถานกงสุล	 สถานพยาบาลของรัฐ 
และเอกชน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและต่างประเทศ	 เพื่อติดตามผู้เดินทางจาก 
ต่างประเทศที่มีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.	จัดทำาแนวทางการติดตามและช่วยเหลือชาวต่างชาติในประเทศไทยที่เดินทางมาจากประเทศที่มี 
การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งผู้ป่วย	ผู้สงสัย	และผู้สัมผัสโรคติดต่ออุบัติใหม่

3.	พัฒนากลไกและกำาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการติดตามและช่วยเหลือผู้เดินทาง 
ชาวต่างชาติในประเทศไทย	 พร้อมสรุปข้อมูลการติดตามผู้เดินทางจากประเทศที่มีการเกิด 
โรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งผู้ป่วย	ผู้สงสัย	และผู้สัมผัสโรคติดต่ออุบัติใหม่

4.	พัฒนาระบบการติดตามและการช่วยเหลือ	 รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรในการประสานงานเพื่อส่ง 
ผู้ป่วย	ผู้สงสัย	และ/	หรือผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำาเนาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.	ปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ	 ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ	 
โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้สามารถติดตาม	 ตรวจสอบ	 และป้องกัน
ปัญหาสุขภาพที่อาจเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้

ผลผลิต

1)		มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ประเทศไทยมีบทบาท	 
(ตามกรอบความร่วมมือ)

2)	มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ภูมิภาค	 และระหว่างประเทศ	 
ในด้านต่างๆ	 รวมทั้งระบบในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแจ้งเตือน	 และระบบการดูแลและส่งต่อ 
ผู้ป่วยและผู้สงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม
และภาคเอกชน ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

เป้าประสงค์

	 ภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน	 ควบคุม	 

โรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก

	อตัราการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ยจากภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเอกชนในการปอ้งกนั

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 1  สร้างภาคเีครือขา่ยจากภาคประชาสังคมทีเ่ก่ียวขอ้งและภาคเอกชนในการปอ้งกัน 

   ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 1	 สรา้งและพฒันาภาคเีครอืขา่ยจากองคก์รทีม่ศีกัยภาพในการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	จดัตัง้คณะทำางานรวบรวมภาคเีครอืขา่ยทีก่ระจายอยูใ่นพืน้ที	่และกำาหนดใหม้หีนว่ยงานเจา้ภาพหลกั

ตั้งแต่ระดับชาติลงไปจนถึงระดับพื้นที่	 ซึ่งมีบทบาทเป็นเลขานุการของคณะทำางานในแต่ละระดับ	 

และหน่วยงานเจ้าภาพหลักดังกล่าวต้องทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานศูนย์กลางในการค้นหารวบรวม 

ภาคเีครอืขา่ยทีก่ระจายอยูใ่นพืน้ที	่และสนบัสนนุการดำาเนนิงานของเครอืขา่ย	เพือ่การบรหิารจดัการ

ในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพ

2.	สร้างและรวบรวมเครือข่ายจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนที่มีอยู่ในพื้นที่ให้

ครอบคลุมทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำา

หมูบ่า้น	(อสม.)	อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝา่ยพลเรอืน	(อปพร.)	อาสาปศสุตัว	์(อสป.)	ราษฎรอาสาสมคัร

พิทักษ์ป่า	 (รสทป.)	 ไทยอาสาป้องกันชาติ	 (ทสปช.)	 อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง	 (อพป.)	 อาสา

พัฒนาชุมชน	(อช.)	อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำาหมู่บ้านและชุมชน	(อปมช.)	เครือข่ายครูอาสา	

กลุม่แมบ่า้น	มสิเตอรเ์ตอืนภยั	นกัเรยีนแกนนำา	อาสาสมคัรแรงงาน	(อสร.)	อาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น	

(อกม.)	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน	 ชมรมวิทยุสมัครเล่น	 บริษัท	 

หา้งรา้น	มลูนธิ	ิหรอื	สมาคมการกศุลตา่งๆ	NGOs	และองคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐาน	 

(International	Organization	for	Migration:	IOM)	เป็นต้น

3.	สรรหาอาสาสมคัรและภาคเีครอืขา่ยทีม่ศีกัยภาพในการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยแตล่ะ 

หน่วยงานท่ีทำาหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพหลักเป็นผู้สรรหาเครือข่ายจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน

5

ยุทธศาสตร์ที่ 
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4.	สนับสนุนการดำาเนินงานของเครือข่าย	โดยวิธีการต่างๆ	เช่น	การประชุม	การฝึกอบรม	การสัมมนา	

การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งเครอืขา่ย	เพือ่สรา้งความรูแ้ละสรา้งเครอืขา่ยใหมใ่นการปอ้งกนัควบคมุ

โรคติดต่ออุบัติใหม่

มาตรการที่ 2 พฒันาความรว่มมอืของเครอืขา่ยจากภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเอกชนในการปอ้งกนั 

	 	 	 ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ในรูปแบบต่างๆ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	รว่มกนักำาหนดบทบาทหนา้ที	่และแนวทางความรว่มมอืในการดำาเนนิงานเปน็เครอืขา่ยในการปอ้งกนั

ควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยเฉพาะชมุชนในเขตเมอืง	ควรใหค้วามสำาคญักบัผูน้ำาชมุชนใหม้ากขึน้	 

ให้ผู้นำาชุมชนมีบทบาทในการประสานงาน	 ร่วมกันวางแผนการเข้าถึงชุมชน	 เน้นการเข้าถึงแต่ละ

หลังคาเรือน

2.	รณรงคก์ารปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่นกลุม่ตา่งๆ	จดัหาสือ่และประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วสาร

แก่ภาคีเครือข่าย	 และกระตุ้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่าง 

ต่อเนื่อง

3.	 เพิ่มและพัฒนาช่องทางการสื่อสาร	 ให้มีความหลากหลาย	 เพื่อให้เกิดการสื่อสารและความร่วมมือ

ที่มีประสิทธิภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	โดยเฉพาะชุมชนในเขตเมือง	ควรมีรูปแบบการสื่อสาร

เป็นรูปแบบเฉพาะ	 มีความรวดเร็ว	 เน้นการใช้	 Hotline	 หรือสายด่วนต่างๆ	 วิทยุชุมชน	 เคเบิลทีวี	 

สภากาแฟ	และสื่อสังคม	(Social	Media)	และวิทยุสมัครเล่น

4.	จัดทำาและปรับปรุงฐานข้อมูลของภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน 

ใหเ้ปน็ปจัจบุนั	โดยใหห้นว่ยงานหลกัในแตล่ะกระทรวงเปน็ผูร้บัผดิชอบจดัทำา	และควรปรบัปรงุขอ้มลู

ให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

5.	จดักจิกรรมสานสมัพนัธใ์นเครอืขา่ยจากภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเอกชน	โดยการเปดิเวที

ใหเ้ครอืขา่ยไดม้าพบปะและรว่มกจิกรรมดว้ยกนั	เชน่	ประชมุรว่มกนั	ศกึษาดงูานรว่มกนั	จดัทำาแผน

ร่วมกัน	หรือร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

6.	สร้างภาคีเครือข่ายต้นแบบหรือท่ีมีการดำาเนินงานท่ีดี	(Best	Practice)	ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานในพื้นที่และจัดให้มีการเชิดชูเกียรติ

กลยุทธ์ที่ 2  พฒันาศกัยภาพของภาคเีครอืขา่ยจากภาคประชาสังคมทีเ่ก่ียวขอ้งและภาคเอกชน 

   ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้มีความเข้มแข็ง

มาตรการที่ 1 เสริมสร้างและสนับสนุนองค์ความรู้แก่บุคลากรของภาคีเครือข่าย

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พฒันาหลกัสตูรและนำาเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาบคุลากรของภาคเีครอืขา่ยจากภาคประชาสงัคม

ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน	 ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การวิจัย	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำาสู ่

งานวจิยั	การเรยีนทางไกล	การเรยีนออนไลน	์เปน็ตน้	และควรจดัทำาหลกัสูตรทีใ่หค้วามรูใ้นภาพรวม

และหลักสูตรที่ให้ความรู้เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะเครือข่ายด้วย	
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2.	ฝึกอบรมบุคลากรของภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในภาพรวม	 และมีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ร่วมกัน	เช่น	การซ้อมแผน	อย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้	ทักษะ	และความเข้มแข็ง	

3.	ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

มาตรการที่ 2 	 พฒันาเครือ่งมอืและระบบสนบัสนนุในการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่หแ้กภ่าคเีครอืขา่ย 

	 	 	 จากภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	สง่เสรมิและสนบัสนนุการดำาเนนิงานใหก้บัภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเอกชน	โดยการสรา้ง 

กลไกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชนในระดับต่างๆ	 ตั้งแต่ 

ระดบัชาต	ิจงัหวดั	อำาเภอ	และตำาบล	รวมถงึใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามกฎหมาย	และ	พ.ร.บ.

	 ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	พ.ร.บ.	สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	พ.ร.บ.	โรคระบาดสัตว์	พ.ศ.	2558	

พ.ร.บ.	โรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	

2.	 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานปอ้งกนั	ควบคมุ

โรคติดต่ออุบัติใหม่	 เช่น	 องค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่	 องค์ความรู้เชิงเทคนิค	 เทศบัญญัติ/ 

ข้อบังคับ	เป็นต้น

3.	จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานสำาหรับภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคมให้ใช้งานง่าย	

ผลผลิต

	 ภาคเีครอืขา่ยจากภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งและภาคเอกชนมสีว่นรว่มในการปอ้งกนัควบคมุโรคตดิตอ่

อุบัติใหม่
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เป้าประสงค์

1.	ประเทศไทยมีการจัดการความรู้โรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2.	ประเทศไทยมแีผนทีง่านวจิยั	(Research	Map)	แผนทีน่ำาทางดา้นงานวจิยัและพฒันา	(Research	Roadmap)	 

และผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่เพิ่มขึ้น	 และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ 

ในการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	ควบคุม	และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน

	จำานวนกิจกรรมการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ	

	จำานวนผลงานวจิยัและพฒันาดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหมท่ีม่คีณุภาพ	และสามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์น

การเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	ควบคุม	และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นระบบ

มาตรการที่ 1		 พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่เชิงบูรณาการ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ในทุกหน่วยงานราชการที่เป็นเครือข่าย	 เช่น	

กระทรวงสาธารณสุข	 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 กรมปศุสัตว์	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 

สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กรมประชาสัมพันธ์	ฯลฯ	ให้เป็นปัจจุบัน	เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำาไปใช้ประโยชน์

ในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยกำาหนดใหม้เีจา้ภาพหลกัในการรวบรวมขอ้มลู	

และพัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

2.	จัดตั้งศูนย์กลางฐานข้อมูล	 รวบรวม	 และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้	 งานวิจัย	 และนวัตกรรมจาก 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาของทุกหน่วยงาน	เพื่อเป็นคลังข้อมลูโรคติดต่ออุบัติใหม่ระดับประเทศ

และระหว่างประเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย	 โดยการเชื่อมโยงข้อมูล	 องค์ความรู้จากหน่วยงาน 

ทัง้ภายในและตา่งประเทศ	ความรูท้ีฝ่งัอยูใ่นคน	(Tacit	Knowledge)	ความรูช้ดัแจง้	(Explicit	Knowledge)	

การปฏิบัติที่ดี	 สู่ความเป็นเลิศ	 (Best	 Practice)	 และเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงาน	สามารถศึกษาข้อมูล 

จากแตล่ะหนว่ยงาน	ตลอดจนพฒันาชอ่งทางการเขา้ถงึขอ้มลูของหนว่ยงานตา่งๆ	เชน่	Blog,	Application	 

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย	และสามารถนำาไปใชป้ระโยชนใ์นการปอ้งกนัตนเองจาก

โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้	และเพื่อให้หน่วยงานงานต่างๆ	ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์	วิจัย	และนำาไปสู่

การแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนา6

ยุทธศาสตร์ที่ 
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3.	สร้างกลไกการประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ	 โดยการจัดตั้งทีมงานของทุกภาคส่วน	 

เข้าร่วมพัฒนางานองค์ความรู้	 และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานระดับประเทศ 

และต่างประเทศ	โดยจัดให้มีเจ้าภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแต่ละปี

4.	สร้างเครือข่ายสถาบันห้องปฏิบัติการ	นักวิจัย	สถาบันวิจัย	ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการ

ความรู้

มาตรการที่ 2		 ส่งเสริมการนำาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	 เสนอแนะผูบ้รหิารพจิารณานำาองคค์วามรูด้า้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ใชเ้ปน็กรอบแนวทางในการกำาหนด

นโยบาย	เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ

2.	สนับสนุนการเผยแพร่และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่กับหน่วยงานที่มี

มาตรฐานทางวิชาการ	 เพื่อให้เกิดการยอมรับในสังคม	 โดยการประสานงานกับหน่วยงานทุกรอบ

ปงีบประมาณ	เชน่	สำานกังานราชบณัฑติยสภา	สมัมนาสตัวป์า่ระดบัประเทศ	การประชมุวชิาการกรม	 

กระทรวงต่างๆ	เป็นต้น

3.	พฒันาบคุลากร/เครือ่งมอื	องคค์วามรูเ้รือ่งโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่เชน่	คูม่อื	แผน่พบั	โปสเตอร	์โปสการด์	ฯลฯ	 

ใหม้คีวามหลากหลายดา้นภาษา	เพือ่ใหป้ระชาชน	นกัทอ่งเทีย่ว	และแรงงานขา้มชาตไิดใ้ชป้ระโยชน์

ในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่ออุบัติใหม่

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

มาตรการที่ 1	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	 ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาเก่ียวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างเป็นรูปธรรม	โดยการมีส่วนรว่ม 

แบบสหสาขาวิทยาการ	 ทั้งจากภาคคน	 สัตว์	 สัตว์ป่า	 และสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 การวิจัยในเรื่อง 

ผลกระทบการเตือนภัย	 การเปลี่ยนแปลงของพาหะนำาโรคติดต่ออุบัติใหม่จากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	เป็นต้น

2.	พฒันาบคุลากรทกุหนว่ยงานใหส้ามารถผลติผลงานวจิยัและนวตักรรมทีเ่กีย่วกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่

โดยแตล่ะหนว่ยงานตอ้งเรง่สรา้งนกัวจิยัรุน่ใหมข่องตนเองใหส้ามารถผลติผลงานวจิยัพืน้ฐานเกีย่วกบั

ภารกิจส่วนราชการที่รับผิดชอบ	 และเกี่ยวกับภารกิจเตรียมความพร้อม	 นอกจากนั้นยังต้องพัฒนา

เครือข่ายนักวิจัยเพื่อต่อยอดสมรรถนะให้สามารถผลิตผลงานวิจัยและพัฒนาเป็นมาตรฐานสากล 

ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือเวทีวิชาการระดับภูมิภาค	 ระดับประเทศ	 และระดับโลก 

ตามลำาดับ

3.	สร้างและพัฒนาทีมนักวิจัย	 ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรมปศุสัตว์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรมควบคุมโรค	

มหาวิทยาลัย	ภาคเอกชน	องค์กร	มูลนิธิ	เป็นต้น

4.	จัดตั้งคณะกรรมการระดับภาคในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย	 สนับสนุนการวิจัย 

โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนวิจัยและให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ	ได้โดยสะดวก
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5.	จัดทำาแผนที่งานวิจัย	 (Research	Map)	แผนที่นำาทางด้านงานวิจัยและพัฒนา	 (Research	Roadmap)	

เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ	 เพื่อกำาหนดแนวทางการพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนา

เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ร่วมกันทั้งในระยะเร่งด่วน	 ระยะกลาง	 และระยะยาว	 และปรับปรุงให้ 

ทันสมัยอยู่เสมอ

6.	กำาหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุมโรค	 การป้องกันโรค	

และการบำาบัดโรค

7.	วางแผนการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนที่งานวิจัยและแผนที่นำาทางด้านการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่	 เพื่อกำาหนดหัวข้อการวิจัย	 จัดลำาดับความสำาคัญระยะเวลาที่จะดำาเนินการ	

บคุลากร	จดัหาอปุกรณ	์เครือ่งมอืในการวจิยั	หาแหลง่ทนุในการวจิยัไวล้ว่งหนา้เพือ่จะไดม้คีวามพรอ้ม 

ในการวิจัย

8.	 เผยแพรผ่ลการวจิยั	ในระดบัจงัหวดั	ระดบัเขต	ระดบัภาค	ระดบัประเทศ	ตลอดจนสนบัสนนุการตพีมิพ	์

วารสารวชิาการ	โปสเตอร	์ทัง้ในประเทศ	และตา่งประเทศ	นำาเสนอขอ้เสนอเชงินโยบาย	(Policy	Brief)	

แก่ผู้กำาหนดนโยบาย	 และส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน ์

ในการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	ควบคุม	และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 2		 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	และนวัตกรรม	และพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	พฒันาเทคโนโลย	ีเครือ่งมอื	อปุกรณท์างการแพทย	์ยาและวคัซนี	ชดุทดสอบการวนิจิฉยัโรค	อปุกรณ์

ปอ้งกนัและควบคมุโรค	หอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรส์ำาหรบัคน	สตัว	์สตัวป์า่	เพือ่ตรวจจบัโรคได้

เร็วและทันต่อสถานการณ์	ที่ทันสมัย	โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	

องคก์รตา่งๆ	เพือ่แกไ้ขปญัหาและลดผลกระทบจากโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่และพฒันาตอ่ยอดเทคโนโลยี

ที่คิดค้นต่อการผลิตระดับอุตสาหกรรมเพื่อกระจายเทคโนโลยีเหล่านั้นสู่ภูมิภาค	 ใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการควบคุมการขยายตัวของปัญหา	หรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซำ้าอย่างยั่งยืน

2.	ขอการสนับสนุนความร่วมมือการทำาวิจัยและพัฒนาและทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การวจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยรีะดบัชาต	ิไดแ้ก	่สำานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต	ิ(วช.)	 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 

สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วทิยาศาสตร	์เทคโนโลย	ีและนวตักรรมแหง่ชาต	ิ(สวทน.)	สำานกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	(สวก.)	 

และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 โดยส่งเสริมให้นักวิจัยจัดทำาและเสนอข้อเสนอ 

โครงการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ให้สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้น

ด้านการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติระยะยาว	 

พ.ศ.	2553	-	2572	และนโยบายและยทุธศาสตรก์ารวจิยัของชาต	ิตลอดจนแนวทางการวจิยับรูณาการของ	 

“6ส	วช.”	ดังกล่าวข้างต้นเพื่อพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีทั้งภายในและต่างประเทศ	

3.	ส่งเสริมผลักดันการนำาผลวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์ทางการแพทย์	 ยา	 และวัคซีน	 

ปอ้งกนัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมไ่ปพฒันาตอ่ยอดสูก่ารผลติระดบัอตุสาหกรรม	เพือ่ใหเ้กดิการปฏบิตัไิดจ้รงิ

อย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์	เช่น	โดยขยายความร่วมมือจากภาคเอกชน	

โดยมกีารวางแผนอยา่งเปน็ระบบทัง้ในระยะสัน้	ระยะกลาง	ระยะยาว	ในดา้นงบประมาณ	การระดมทนุ 

และการสนับสนุนด้านต่างๆ
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4.	ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐ	 และเอกชน	 เช่น	 การใช้มาตรการลดภาษี	 ลดดอกเบี้ยเงินกู้	 

ขยายเวลาการชำาระเงิน	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในการลงทุนร่วมกัน	 (Public	 Private	 

Partnership:	 PPP)	 ผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	

สนบัสนนุการบนัทกึผลผลติเทคโนโลยแีละนวตักรรมใน	“บญัชนีวตักรรมไทย”	และกำาหนดใหภ้าครฐั 

จัดซื้อผลผลิตดังกล่าว	 เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถแข่งขันได้ในเชิงอุตสาหกรรม	 และลดการนำาเข้า

เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	จากต่างประเทศ

5.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์	 และการผลิต	 ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 เช่น	 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	กองควบคุมอาหารของสัตว์	เป็นต้น	

6.	สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์	 โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ	 เช่น	 วิทยุ	 เคเบิลทีวี	 

สื่อสังคม	(Social	Media)	และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ	เอกชนเป็นระยะๆ	อย่างต่อเนื่อง

7.	รฐัลงทนุจดัหา	จดัตัง้	และบรกิาร	โครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ำาเปน็ตอ่การพฒันา	ผลติ	และทดสอบ	ยาและ

วัคซีน	เช่น	ห้องปฏิบัติการทดสอบในสัตว์	ฯลฯ	ซึ่งต้องลงทุนสูง	เอกชนเองไม่สามารถดำาเนินการได้

มาตรการที่ 3		 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการวิจัยระหว่างประเทศ

แนวทางการดำาเนินงาน

1.	ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา	จัดลำาดับความสำาคัญด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่	กำาหนดหัวข้อวิจัย	จัดลำาดับ

ความสำาคญัและพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัระหวา่งประเทศรว่มกนัทัง้ในระดบัพืน้ที	่ระดบัประเทศ

และระดับภูมิภาค

2.	กำาหนดให้มีหน่วยงานประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการศึกษาวิจัย

3.	ร่วมกันจัดหาแหล่งทุนจากต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการทำางานวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

และสนับสนุนให้มีการทำาวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศร่วมกัน

4.	พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายวิจัยด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศในการจัดทำางานวิจัยร่วม

หรือแลกเปลี่ยนนักวิจัย	 และส่งเสริมให้มีกลไกในการส่งต่อตัวอย่างการวิจัย	 โดยมีการคุ้มครอง 

เพื่อให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างกันอย่างเหมาะสม

5.	เผยแพร่งานวิจัยและพัฒนาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ	 และส่งเสริมให้นำา

ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางเพื่อประโยชน์ร่วมกันในเวทีโลก

ผลผลิต

1)		มีการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณาการ	

2)		การจัดการความรู้ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้รับการเผยแพร่และนำาไปสู่การกำาหนดเป็นนโยบาย

3)		มีแผนที่งานวิจัย	(Research	Map)	แผนที่นำาทางด้านงานวิจัยและพัฒนา	(Research	Roadmap)

4)		ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่มีคุณภาพ	 และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดสู่ 

การผลติระดบัอตุสาหกรรม	ในการเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	ควบคมุ	และแกป้ญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทบาทหน้าท่ีหน่วยงานของภาครฐั รัฐวสิาหกิจ 

ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน

4

กระทรวงสาธารณสุข

1.	สนับสนุนการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนรับมือโรคระบาดในระดับชาติ	และระดับภูมิภาค

2.	นำาเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกาศภาวะโรคระบาด	 และประกาศเขตติดโรค	 รวมทั้งระดับ 

ความรุนแรงของการระบาด

3.	สำารวจ	จัดหาทรัพยากร	รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

4.	ปรบัปรงุขอ้มูลดา้นสถานพยาบาล	บคุลากร	อปุกรณท์างการแพทย	์ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ	รวมทัง้ขอ้มลู

พื้นที่ปลอดภัย	เพื่อรองรับการอพยพถ้ามีความจำาเป็น

5.	จัดเตรียมกำาลังคน	วัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	เวชภัณฑ์	ห้องปฏิบัติการ	สถานพยาบาลให้มี

ความพร้อม

6.	จัดระบบและเครือข่ายบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ	ที่มีความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7.	จัดบริการรักษาพยาบาล	การอนามัย	การสุขาภิบาล	การป้องกันโรค	แก่ผู้ประสบภัย

8.	จัดให้มีระบบการเฝ้าระวังโรคที่เข้มแข็ง	มีชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสอบสวนและควบคุมโรคได้ทันที

9.	ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค	และด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

10.	จดัระบบเตอืนภยัการระบาด	โดยใชเ้ทคโนโลยกีารสือ่สารทีท่นัสมยั	และเชือ่มโยงขอ้มลูกบัหนว่ยงาน

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

11.	ร่วมสำารวจความเสียหาย	และความต้องการของผู้ประสบภัย

12.	ร่วมฟื้นฟูความเสียหายเบื้องต้น	 รวมถึงการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วย	 และครอบครัวของผู้ป่วย 

และผู้เสียชีวิต

13.	ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศ	 เพื่อการเตรียมความพร้อม 

และการรับมือแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ส่งเสริม	 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแก่หน่วยงาน

และภาคส่วนต่างๆ	เพื่อสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมตามแผนยุทธศาสตร์

14.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

15.	จดัทำาแผนประคองกจิการภายในองคก์ร	เพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัการระบาดของโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

ทั่วประเทศ

16.	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.	จดัระบบปศสุตัวท์ีป่ลอดโรคแกผู่เ้ลีย้งสตัวแ์ละผูป้ระกอบการ	ทัง้ในภาคเกษตร	และภาคอตุสาหกรรม

2.	ป้องกัน	ควบคุมโรคระบาดสัตว์

3.	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์ที่จำาหน่ายในตลาดและซุปเปอร์มาร์เก็ตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

และเป็นมาตรฐานทั่วประเทศ

4.	ควบคุม	ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์	และซากสัตว์

5.	จัดให้มีระบบเตือนภัยการระบาดของโรคในสัตว์

6.	จัดให้มีระบบการทำาลายสัตว์	การจัดการซากสัตว์	ตลอดจนการค้าสัตว์ที่มีมาตรฐาน

7.	พัฒนาบุคลากร	ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	ลูกจ้างในกิจการเลี้ยงสัตว์

8.	 เตรียมกำาลังคน	วัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	เวชภัณฑ์	ห้องปฏิบัติการเพื่อการป้องกัน	ควบคุม

และรักษาโรคติดต่ออุบัติใหม่

9.	จัดให้มีระบบเฝ้าระวังโรคในสัตว์

10.	จัดให้มีชุดเฉพาะกิจเพื่อควบคุมโรค	ประจำาการทั่วทุกพื้นที่	

11.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

12.	จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

13.	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.	 เฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ป่า	และสัตว์ในธรรมชาติ

2.	พัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	และสภาพแวดล้อมให้มีความมั่นคง	ยั่งยืน	ไม่เสี่ยงต่อการเกิดภัย

3.	ติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการตกค้างจากปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

4.	ดำาเนินการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล	 เหมาะสมต่อการดำารงชีวิตของประชาชน 

และสิ่งมีชีวิต

5.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

6.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

7.	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงมหาดไทย

1.	สนับสนุนและอำานวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมแผนรับการระบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่ของประเทศ

2.	ประสานงาน	 สั่งการ	 ให้การสนับสนุนแก่จังหวัด	 หน่วยงานท้องถิ่น	 ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์	 

เครื่องมือ	เครื่องใช้	เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.	อำานวยการ	กำากับ	ดูแล	ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านเครื่องอุปโภค	บริโภค	สวัสดิการอื่นๆ	ให้ทั่วถึง	

รวดเร็ว	ทันต่อเหตุการณ์
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4.	ดำาเนินการอพยพ	จัดหาแหล่งพักพิงชั่วคราวสำาหรับประชาชนที่ประสบสาธารณภัย

5.	ประกาศภัยพิบัติ	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

6.	รักษาความสงบเรียบร้อย	 คุ้มครองความปลอดภัย	 ป้องกัน	 และระงับการแตกตื่น	 เสียขวัญของ

ประชาชน

7.	สงเคราะห์ผู้ประสบภัย	ประสานการสนับสนุนจากองค์กรการกุศล	และภาคเอกชน	

8.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

9.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	 เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ทั่วประเทศ

กระทรวงกลาโหม

1.	อำานวยการ	 ประสานงาน	 สั่งการ	 กำากับดูแลการปฏิบัติของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม	

ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	การฟื้นฟูบูรณะความเสียหาย	

ทั้งในส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว	มีเอกภาพและประสิทธิภาพ	(รวมทั้งสนับสนุน

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า)

2.	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

3.	อำานวยการ	 ดำาเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์	 โดยใช้เครื่องมือของส่วนราชการในสังกัด 

กระทรวงกลาโหม	 หรือผ่านสื่อมวลชนอื่นๆ	 เพื่อเตือนภัย	 รายงานสถานการณ์ของเหตุการณ์ต่างๆ	 

ที่เกิดขึ้น	รวมทั้งให้คำาแนะนำาในการปฏิบัติแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

4.	สนับสนุน	 อำานวยความสะดวกในการเตรียมความพร้อมและการฝึกซ้อมแผนรับการระบาดของ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ทั่วประเทศ

5.	สนับสนุนทางด้านการแพทย์และอื่นๆ	ตามที่ได้รับการร้องขอ

6.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

7.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.	จัดเตรียมบุคลากร	อุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.	ศึกษา	 ค้นคว้า	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ	 รวมทั้งยาและวัคซีนสำาหรับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

3.	สนับสนุนการจัดการความรู้แก่หน่วยงานและเครือข่ายวิจัยเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

4.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

5.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
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กระทรวงการต่างประเทศ

1.	ประสานหน่วยงาน	 องค์การระหว่างประเทศ	 และสนับสนุนการดำาเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ	รวมทั้งในกรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

2.	สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ	 ณ	 ท่าอากาศยาน	 

หรือจุดผ่านแดนระหว่างประเทศ

3.	สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่งประเทศในการปอ้งกนั	ควบคมุ	และรกัษาสทิธปิระโยชนข์องประเทศไทย

4.	สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อนานาประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์โรคในประเทศไทย

5.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

6.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำานักนายกรัฐมนตรี

1.	จัดทำาแผนปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงาน

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และประชาชนทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

2.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

3.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงคมนาคม

1.	ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่รวมทัง้วธิกีารปอ้งกนัและควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคใหแ้ก่

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ

2.	ดำาเนินการป้องกันและควบคุมพื้นที่และระบบขนส่งสาธารณะ	 มิให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค	 รวมถึง 

การจดัพืน้ทีเ่ฉพาะสำาหรบัการคดักรองและแยกผูป้ว่ย	เพือ่รองรบัระบบการดแูลรกัษาทางการแพทย์

และสาธารณสุขต่อไป

3.	กำาหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ในการใช้บริการ 

ในระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย

4.	ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	 รวมถึง

คำาแนะนำาการใช้บริการขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย

5.	สนบัสนนุยานพาหนะและพนกังานประจำายานพาหนะ	เพือ่ใชใ้นการเคลือ่นยา้ยผูต้อ้งสงสยัหรอืผูป้ว่ย

6.	จัดอำานวยความสะดวกการเดินทางในเส้นทางและยานพาหนะให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในเส้นทาง

ความรับผิดชอบ

7.	ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง

การฝึกซ้อมการปฏิบัติ	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

8.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
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กระทรวงแรงงาน

1.	ให้นายจ้างจัดการให้ลูกจ้างได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติ	 เพื่อสามารถทำางานได้อย่างถูกต้อง 
และปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

2.	จัดเตรียม	จัดหา	เกณฑ์แรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค	เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาภัย
3.	ร่วมสนับสนุนในการพัฒนาและคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ปีกและกิจการ 

ที่เกี่ยวข้อง
4.	ให้ความรู้ด้านอาชีพแก่ครอบครัวที่ประสบภัย
5.	ส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น	 ให้กับลูกจ้างและเกษตรกรที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ	 ภายในสถาบัน 

และศนูยพ์ฒันาฝมีอืแรงงาน	หรอืสถานประกอบการทีใ่หค้วามรว่มมอื	รวมทัง้จดัชดุฝกึอบรมเคลือ่นที่
เข้าปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมาย

6.	สร้างเครือข่ายตลาดแรงงาน	 จัดหางานใหม่ให้กับแรงงานที่มีปัญหาไม่สามารถทำางานเดิมต่อไปได้	
หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ

7.	คุ้มครองดูแลสวัสดิการแรงงาน	 การประกันสังคม	 โดยตรวจเยี่ยมประชาสัมพันธ์	 ให้ผู้ประกอบการ
กิจการเลี้ยงสัตว์ทราบ	และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

8.	จดัการดา้นพฒันากฎหมายและสวสัดกิารแรงงานในภาวะวกิฤต	ิเชน่	คา่ตอบแทนการลาของลกูจา้ง
9.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
10.	จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงศึกษาธิการ 

1.	จัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสุขอนามัย	 รวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่	 แก่นักเรียน	
นิสิต	นักศึกษา

2.	จัดให้มีการเรียนการสอนในพื้นที่รองรับการอพยพประชาชน	ตามความจำาเป็น
3.	ส่งเสริมให้นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษา	 มีบทบาทในการช่วยเหลือ	 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย
4.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
5.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

มหาวิทยาลัย (โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์) 

1.	รกัษาพยาบาลผูป้ว่ย	สตัวป์ว่ย	ทัง้ภาคคน	สตัว	์สตัวป์า่	พรอ้มทัง้เฝา้ระวงัปอ้งกนัและควบคมุการตดิเชือ้ 
ในโรงพยาบาล

2.	ตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการ	ร่วมดำาเนินการในเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค
3.	ระดมนิสิต	นักศึกษา	เพื่อช่วยสนับสนุน	ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน	
4.	จัดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสุขภาพให้ครอบคลุมเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่
5.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
6.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
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กระทรวงพาณิชย์

1.	จัดให้มีเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
2.	จัดระบบการปันส่วนและควบคุมสินค้าในภาวะขาดแคลน
3.	ประสานหน่วยงาน	องค์การระหว่างประเทศ	เพื่อสนับสนุนในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
4.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
5.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงอุตสาหกรรม

1.	ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
2.	ให้ความร่วมมือการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	 เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

ของหน่วยงานในสังกัดและภาคธุรกิจเอกชน

กระทรวงพลังงาน

1.	จัดหาและผลิตนำ้ามันเชื้อเพลิงและพลังงาน	 ให้เพียงพอต่อความต้องการในการป้องกัน	 แก้ไข	 
เตรียมพร้อมรับปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

3.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.	สนบัสนนุ	และประสานความรว่มมอืใหม้รีะบบการสือ่สารหลกั	ระบบสือ่สารรอง	และระบบสือ่สารสำารอง 
ให้สามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์

2.	ประสานการสนบัสนนุอปุกรณ	์เครือ่งมอื	เครือ่งใชใ้นการสือ่สาร	การจดัชอ่งสือ่สารสำารองเพือ่ใชง้าน
ในภาวะฉุกเฉิน	 รวมถึงประสานการสนับสนุนกำาลังคนเพื่อบริการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลา
ระหว่างเกิดภัย	เพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยความร่วมมือ
ของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1.	 เสริมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

2.	ฟื้นฟูจิตใจให้แก่ผู้ประสบภัย

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

5.	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
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สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

1.	รักษาความสงบเรียบร้อย	ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	ให้บริการทางสังคม

2.	ประเมนิสถานการณ	์วางแผนปฏบิตักิาร	เตรยีมจดักำาลงัปฏบิตั	ิเตรยีมการอำานวยการ	ใหก้ารสนบัสนนุ	

แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยปฏิบัติการ

3.	จัดระบบจราจร	 กรณีเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด	 หรือมีสิ่งกีดขวางสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานอื่น	ดำาเนินการให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

4.	ดูแลการดำาเนินงานของด่านตรวจคนเข้าเมือง

5.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

6.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงยุติธรรม

1.	ปรับปรุงแก้ไขและเสนอกฎหมายเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค

2.	ให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	และประชาชนโดยสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม

1.	ประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค

2.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

3.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กระทรวงการคลัง

1.	 เอื้ออำานวยให้ความสะดวกในระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

2.	ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 

แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.	ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

2.	จัดมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

5.	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1.	อำานวยความสะดวกในด้านการให้พลังงานไฟฟ้าขณะเกิดภัย

2.	ควบคุมและป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากกระแสไฟฟ้าในขณะเกิดภัย

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และการประปาอื่นๆ

1.	อำานวยความสะดวกในด้านการประปา	ให้มีนำ้าดื่มนำ้าใช้ตามปกติ

2.	ควบคุมและป้องกันอันตรายอันเกิดจากการประปาชำารุด	 รั่วไหล	 พร้อมดัดแปลง	 แก้ไข	 ให้ทันต่อ

เหตุการณ์ในขณะเกิดภัย

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

สภากาชาดไทย

1.	จัดหาและเตรียมโลหิต	 ยา	 เวชภัณฑ์	 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค	 เพื่อใช้ 

บรรเทาทุกข์	และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย

2.	ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่	 สมาชิกสภากาชาดไทย	 อาสากาชาด	 เหล่ากาชาดจังหวัด	 รวมทั้งประชาชน	 

เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ	 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลและการสาธารณสุข	 เพื่อให้

สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อประสบภัย

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

1.	ใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลอืแกศ่นูยป์ฏบิตักิารระดบัประเทศ	ในการปอ้งกนัและควบคมุการระบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่

2.	ร่วมปฏิบัติงานตามที่ทางราชการร้องขอ

3.	ร่วมจัดทำา	ประสาน	และขับเคลื่อนนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และมาตรการที่เกี่ยวข้อง	โดยความร่วมมือ

ของหน่วยงานทุกภาคส่วน	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์

4.	 จัดทำาแผนประคองกิจการภายในองค์กร	เพ่ือเตรียมความพร้อมสำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่

1.	ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร	 ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ	 ให้มีความรู้และสามารถเตรียมความพร้อม

สำาหรับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.	รว่มเผยแพรค่วามรูแ้ละความเขา้ใจแกป่ระชาชนทัว่ไป	ผา่นชอ่งทางตา่งๆ	รวมทัง้	ทางสือ่สารมวลชน	

และเว็บไซต์
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3.	ให้ความร่วมมือกับทางราชการในภารกิจอื่นๆ	เมื่อได้รับการร้องขอ

4.	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

ภาคเอกชน องค์กรเอกชน สมาคม และมูลนิธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชน

1.	ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ	และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

2.	ให้ความร่วมมือในเครือข่ายการปฏิบัติงาน	 และการสื่อสารประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ความรู้ 

สร้างความร่วมมือในหมู่ประชาชนและประชาสังคม	เพ่ือการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

องค์การจัดการด้านการวิจัย (“6ส วช.” สวรส., สกว., สวทช., สวทน., สวก., สกอ., วช.)

1.	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	และทุนวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

2.	พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยและนักวิจัยของเครือข่าย

3.	พัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก	ในการวิจัยเชิงระบบสุขภาพ

4.	 ส่งเสริมให้นักวิจัยจัดทำาและเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 

ให้สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องวิจัยที่ควรมุ่งเน้นด้านการป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพตามนโยบาย

และแนวทางการวิจัยของชาติ
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กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
5

	 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	หมายถึง	ระบบ	เครื่องมือ	กิจกรรม	ที่กำาหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ 

ว่ายุทธศาสตร์หรือวิธีการดำาเนินงานที่กำาหนดไว้สามารถเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแน่นอน	 กิจกรรมดังกล่าว	 เช่น	 

การประสานงาน	การตดิตามประเมนิผล	เปน็ตน้	ทัง้นี	้การกำาหนดกลไกการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรท์ีด่	ีตอ้งเปน็รูปธรรม	 

และกำาหนดวธิกีารปฏบิตัทิีช่ดัเจน	แตกเปน็ประเดน็สำาคญัอยา่งชดัเจนตามแผนยทุธศาสตรฉ์บบันี	้ไดจ้ำาแนกกลไก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นด้านๆ	ได้แก่

1.	กลไกการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจดัการ	เชน่	การบงัคบัใชก้ฎหมาย	รปูแบบการบรหิาร 

ของคณะกรรมการ	 การกำาหนดนโยบายการจัดทำาแผนและการบริหารแผน	 การบูรณาการแผน 

ทุกระดับ	การจัดการงบประมาณ	การสื่อสารแผน	เป็นต้น

2.	กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประสานงาน	 ความร่วมมือและประสานการปฏิบัติ	 เช่น	 

การถ่ายทอดนโยบาย	 การประชุมทุกระดับ	 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์	 การประสานงาน		 

การติดต่อสื่อสาร	เป็นต้น

3.	กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการติดตาม	ประเมินผล	และรายงานผล	เช่น	วิธีการติดตามผล 

การดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร	์โดยหนว่ยงาน	คณะกรรมการ	วธิกีาร	และลำาดบัชัน้ของการประเมนิผล 

และการรายงานผล	ระยะเวลาในการติดตาม	เป็นต้น

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

	 เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่กลไกการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรไ์ปสูก่ารปฏบิตัโิดยการบรหิารจดัการจะเกดิประสทิธผิล

และประสิทธิภาพสูงสุด	 จึงได้จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนในระดับประเทศและระดับจังหวัด	 โดยคณะกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	เป็นกลไกหลัก	ได้แก่	คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	ซึ่งมีรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานกรรมการ	และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด	

เป็นประธานกรรมการ	 ตลอดจนคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 

เป็นประธานกรรมการ	นอกจากนั้น	ได้กำาหนดกลไกสำาคัญ	ดังต่อไปนี้

1.	ใชก้ลไกของคณะกรรมการอำานวยการเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่

แห่งชาติ	 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี	 เป็นประธานคณะกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 

แผนยุทธศาสตร์	 รายยุทธศาสตร์	 เป็นกลไกรองรับคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 

พ.ศ.	2558

2.	จดัตัง้คณะทำางานเลขานกุารรว่มทัง้ระดบัชาตแิละระดบัจงัหวดั	ซึง่ประกอบดว้ยหวัหนา้สว่นราชการ

ที่ได้รับมอบหมาย	เพ่ือประสานงานระหว่างคณะกรรมการแต่ละคณะ	ท้ังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
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3.	คณะทำางานเลขานกุารรว่มเปน็ผูจ้ดัใหม้กีารประชมุจดัลำาดบัความสำาคญัและกำาหนดเปา้หมายหลกั	

(Strategic	Goals)	หรือเข็มมุ่ง	(Focus)	หรือโครงการสำาคัญ	(Flagship	Project)	ของแต่ละยุทธศาสตร์	

ในแตล่ะปเีพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานในแตล่ะปมีุง่ไปในทศิทางเดยีวกนั	ไมก่ระจดักระจาย	และผนกึกำาลงั

ของทกุสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์ามเปา้หมายหลกั	(Strategic	Goals)	หรอืเขม็มุง่	

(Focus)	หรอืโครงการสำาคญั	(Flagship	Project)	ทีช่ดัเจนและเปน็รปูธรรม	โดยมผีลผลติ	(Outputs)	และ

ผลลัพธ์	(Outcomes)	ที่ต้องการและสามารถวัดผลได้

4.	คณะทำางานเลขานุการร่วมจัดทำาแผนที่นำาทาง	(Roadmap)	ในแต่ละเป้าหมายหลัก	(Strategic	Goals)	

หรือเข็มมุ่ง	 (Focus)	 หรือโครงการสำาคัญ	 (Flagship	 Project)	 ที่กำาหนดในแต่ละปี	 เพื่อถ่ายทอดสู่ 

การปฏิบัติ

5.	 ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องร่วมกันกำาหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานหลักในแผนยุทธศาสตร์	 

แต่ละปี	ในระหว่างช่วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์	5	ปี	และผลักดันให้ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลัก 

ที่สำาคัญและค่าเป้าหมายที่กำาหนดขึ้น	 เป็นตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักและค่าเป้าหมาย 

ของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์

6.	คณะทำางานเลขานกุารรว่มทำาหนา้ทีป่ระสานความรว่มมอืระหวา่งประเทศในเรือ่งโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

และโรคตดิตอ่ระหวา่งสตัวส์ูค่นเพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูระหวา่งประเทศ	เปน็ปจัจยันำาเขา้ในการพจิารณา

แก้ปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.	 เมื่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องรับรองตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักและค่าเป้าหมายแต่ละปีแล้ว	 

แตล่ะกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนยทุธศาสตรฉ์บบันี	้ดำาเนนิการถา่ยทอดตวัชีว้ดัดงักลา่วผา่นกลไกของ 

แต่ละกระทรวงไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานในส่วนกลาง	หรือส่วนราชการในจังหวัดที่มีบทบาท

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการปฏบิตัริาชการใหบ้รรลเุปา้หมายตามตวัชีว้ดัผลการดำาเนนิงานหลกันัน้	

นำาไปดำาเนินการให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อไป

8.	ให้เขตตรวจราชการของทุกกระทรวงท่ีเก่ียวข้องเป็นกลไกผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์จากระดับชาติ

สู่ระดับจังหวัด	 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	 โดยมีการชี้แจงและสื่อสารนโยบายตลอดจน 

แผนยุทธศาสตร์สู่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 จากราชการส่วนกลางสู่ราชการ

ส่วนภูมิภาค	และถ่ายทอดต่อลงไปถึงระดับท้องถิ่น

9.	ดำาเนนิการจดัทำาแผนปฏบิตักิารประจำาป	ีและจดัใหม้กีารทบทวนการดำาเนนิงานตามแผนยทุธศาสตร	์

และแผนปฏิบัติการประจำาปี	 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักประจำาปี	 (Annual	 Strategic	 Goals)	 

หรือเข็มมุ่ง	 (Focus)	 หรือโครงการสำาคัญ	 (Flagship	 Project)	 ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานหลักและ 

ค่าเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์	 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำาปีไปยังทุกส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	การทบทวนผลการดำาเนินงานและจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีของปีต่อไป	ควรนำา

ผลจากการศึกษาแผนปฏิบัติการปีที่ผ่านมา	(After	Action	Reviews)	การฝึกการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยด้านสาธารณสุขตามแผน	 และสรุปการประเมินผลการดำาเนินงานร่วมกันมาพิจารณา

ประกอบด้วยทุกครั้ง	

10.	เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานรว่มกนัเปน็รปูธรรม	จงึตอ้งใชก้ารบรหิารแบบมสีว่นรว่ม	และการบรหิารราชการ

แบบบูรณาการเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพและรูปแบบการดำาเนินงานหลัก
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11.	ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการส่วนกลาง	ทุกจังหวัด	และกรุงเทพมหานคร	จัดทำาแผนปฏิบัติการ 

รองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้	 รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวด้วย

12.	ชีแ้จง	เสนอแนะสำานกังบประมาณใหเ้กดิความเขา้ใจและเหน็ความสำาคญัของการเตรยีมความพรอ้ม	 

ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้	เพื่อการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าวแบบบูรณาการ

13.	จัดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	และคณะกรรมการ 

โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	 อย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อสื่อสารนโยบาย	 ตัดสินใจ	 กำากับดูแล	 ตลอดจน 

คณะทำางานเลขานกุารรว่มรายงานความกา้วหนา้การดำาเนนิการตามแผนยทุธศาสตรใ์หก้บัผูบ้รหิาร

เพ่ือทราบ	หรือตัดสินใจส่ังการเพ่ือเร่งรัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์	และแผนปฏิบัติการ

14.	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเฝ้าระวังคน	 สัตว์	 สัตว์ป่า	 

และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงข้อมูลบุคลากร	 วัสดุอุปกรณ์	 และทรัพยากรต่างๆ	 ในการป้องกัน 

และควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่โดยสำานกัโรคตดิตอ่อบุตัใิหมเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบฐานขอ้มลูและเผยแพร่

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการประสานความร่วมมือและประสานการปฏิบัติ

	 ตามแผนยทุธศาสตรฉ์บบันี	้ไดก้ำาหนดกลไกการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรด์า้นการประสานความรว่มมอืและ

ประสานการปฏิบัติไว้ทุกระดับและทุกภาคส่วน	เพื่อให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการไว้	ดังต่อไปนี้

1. กลไกความรว่มมอืภายในประเทศ ประกอบดว้ย	กลไกความรว่มมอืระดบัประเทศ	กลไกความรว่มมอื 

ระดับจังหวัด	และกลไกความร่วมมือระดับชุมชน

	กลไกระดับประเทศตามแนวดิ่ง	 ใช้รูปแบบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	 คณะกรรมการ 

โรคติดต่อจังหวัด	 และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร	 เป็นจุดเชื่อมต่อการประสานงาน

ตามแนวดิง่	และมกีารกำาหนดผูป้ระสานงานหลกัของสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้ราชการสว่นกลาง	

จงัหวดั	และสว่นทอ้งถิน่	เพือ่ใหเ้กดิการประสานความรว่มมอืและประสานการปฏบิตัติามแนวราบ 

ใหเ้กดิประสทิธภิาพ	สนบัสนนุใหม้กีารจดัทำาทำาเนยีบผูป้ระสานงานหลกั	และปรบัใหเ้ปน็ปจัจบุนัทกุป ี

และจัดการประชุมผู้ประสานงานร่วม	เพื่อเสริมความรู้เชิงวิชาการ	พัฒนาความสัมพันธ์	ตลอดจน 

พัฒนารูปแบบการประสานงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	 นอกจากนี้	 ควรจัดตั้ง	 

Public	Health	Emergency	Operation	Center	:	EOC	ระดบัประเทศ	ศนูยป์ระสานงานโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่

ทุกระดับ	และสายด่วนเพื่อการประสานงานให้เกิดความรวดเร็วขึ้น

	กลไกระดับจังหวัด	 ใช้รูปแบบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	 และคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร	เป็นจุดเชื่อมต่อการประสานงานตามแนวดิ่งกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ	

ทัง้นี	้ควรสง่เสรมิใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการ	ซึง่ประกอบดว้ยผูแ้ทนทกุภาคสว่น

ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	 รวมถึงผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

มีการจัดทำาทำาเนียบเครือข่ายระดับจังหวัด	และส่งเสริมให้มี	Public	Health	Emergency	Operation	

Center:	EOC	ระดับจังหวัด

	กลไกระดับชุมชน	ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการประสานงานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีอย่างเป็นรูปธรรม	
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2. กลไกระหว่างประเทศ หน่วยงานระดับกระทรวงของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องผลักดันให้เกิด 

ความร่วมมือระดับอาเซียนและนานาชาติ	 เช่น	กรมควบคุมโรคเสนอกระทรวงสาธารณสุขประสาน

ความร่วมมือกับ	Asean	Expert	Group	 on	Communicable	Disease;	 AEGCD	กรมปศุสัตว์เสนอให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานความร่วมมือกับ	Asean	Sectoral	Working	Group	on	Livestock;	

ASWGL	 เป็นต้น	 ให้เกิดความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคี	 และขยายต่อเป็นความร่วมมือแบบพหุภาคี	 

เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	 สารสนเทศ	 แนวทางการดำาเนินงาน	 ผู้เชี่ยวชาญ	 นักวิชาการ	 

ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่	 และผลักดันให้ทุกภาคีมีพันธะสัญญาร่วมในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อสร้าง 

ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ในระดับนานาชาติร่วมกัน

3. การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี 

ส่วนร่วมในคณะกรรมการหรอือนกุรรมการ	การจดัทำาแผนยทุธศาสตรห์รอืแผนปฏบิตักิาร	การอบรม 

การถ่ายทอดนโยบาย	การประชุมทุกระดับ	และกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การประสานงานและการสือ่สารระหวา่งกนั	เชน่	รฐัสนบัสนนุคา่ตรวจ/คา่ใชจ้า่ยใหเ้อกชนในการตรวจ

วนิจิฉยัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่หรอืสง่เสรมิใหเ้อกชนมสีว่นรว่มในการสบืคน้โรคเพือ่วนิจิฉยัยนืยนัศกึษา

การระบาดและควบคุมโรค

4. การสร้างช่องทางการประสานงานอย่างรวดเร็ว	เช่น	Hot	line,	Application,	Focal	Point	ทุกระดับ

ตั้งแต่ระดับผู้บริหารของทุกส่วนราชการและระหว่างประเทศ	 ระหว่างผู้ประสานงานและประสาน 

การปฏิบัติ	เป็นต้น

กลไกการขับเคลื่อนด้านการติดตามประเมินผล และรายงานผล 

	 กำาหนดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลทัง้แผนยทุธศาสตร	์ตัง้แต	่1) ชว่งตน้แผน การประเมนิการนำาไปใช	้ 

การดำาเนินการในหน่วยงาน	(ระยะเวลา	1	 -	2	ปี	พ.ศ.	2560	 -	2561)	โดยใช้การประเมินตนเอง	Self-Evaluation	 

2) ชว่งกลางแผน ประเมนิความกา้วหนา้การดำาเนนิการตามแผนยทุธศาสตร	์(ระยะเวลา	2	-	3	ป	ีพ.ศ.	2562	-	2563)	 

โดยใช้การประเมินตนเอง	(Self-Evaluation)	และทีมประเมิน	(Team	Evaluation)	และ	3) ช่วงปลายแผน ประเมิน 

ผลสำาเรจ็ของการดำาเนนิการตามแผนยทุธศาสตร	์(ระยะเวลา	2	-	3	ป	ีพ.ศ.	2563	-	2564)	โดยใชก้ารประเมนิตนเอง	

(Self-Evaluation)	และทีมประเมิน	(Team	Evaluation)	โดย

1.	กำาหนดผู้ประเมินแต่ละระดับ	 และมอบหมายภารกิจการติดตาม	 ประเมินผล	 และรายงานผล 

ให้นำาไปปฏิบัติ	โดยกำาหนดให้ผู้ประเมินส่วนกลาง	ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานระดับเขตและจังหวัด	กำาหนดผู้ประเมินส่วนกลางร่วมกับหน่วยงานภายนอก	ติดตาม

และประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนราชการส่วนกลาง

2.	ผู้ประเมินที่ได้รับมอบหมายภารกิจกำาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน	 และจัดทำาแผนการติดตาม	

ประเมินผล	 โดยร่วมกันกำาหนดกรอบระยะเวลาการประเมิน	 ผู้ประเมิน	 ทีมประเมิน	 ผู้รับประเมิน 

ให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า	 เพื่อประโยชน์ในการจัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการประเมิน	 ค่าใช้จ่าย 

เจ้าหน้าที่	ค่าจ้างสำาหรับบุคลภายนอกในการร่วมประเมิน	เป็นต้น

3.	กำาหนดหัวข้อการประเมิน	 ผู้ให้ข้อมูล	 และจัดทำาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	 เช่น	 แบบสอบถาม

ประชาชน	 เจ้าหน้าที่	 แบบประเมินตนเอง	 (Self	 Evaluation)	 (ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)	 

และทีมประเมิน	(Team	Evaluation)	(ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)	ตลอดจนเกณฑ์การประเมินผล

ที่ชัดเจน	
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4.	ดำาเนินการติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนการติดตาม	 ประเมินผล	 รวบรวม	

วิเคราะห์	สรุปผล	และรายงานผลการดำาเนินการ	ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการทุกระดับ	 

และส่งมอบผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ	 และหาแนวทาง

ปรบัปรงุแกไ้ขการดำาเนนิงานใหเ้กดิสมัฤทธิผ์ลและเสนอใหค้ณะกรรมการ	และอนกุรรมการทราบตอ่ไป 

ตามลำาดับ

5.	จัดให้มีการนำาผลสรุปการประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	 เสนอต่อทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องผ่านเวทีการประชุมวิชาการต่างๆ	 ทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ	 เพื่อร่วมกัน 

ให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์	ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ตามลำาดับ
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ภาพที่ 7 กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

	 การถ่ายทอดนโยบาย	

	 การประชุมทุกระดับ

	 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์

	 การประสานงาน

	 การติดต่อสื่อสาร

	 กฎหมาย	

	 คณะกรรมการ

	 นโยบาย

	 งบประมาณ

	 การสื่อสารแผน

	 ตดิตามผลการดำาเนนิงานตามยทุธศาสตร์

	 การประเมินผลในระดับต่างๆ	

	 และการรายงานผลการติดตาม

การประสาน 

ความร่วมมือ 

(Coordination)

การบริหารจัดการ 

(Management)

การติดตาม 

ประเมินผล  

(Evaluation & 

Controlling)

กลไกขับเคลื่อน
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ภาพที่ 8	ผังแสดงการประสานงาน	และระดับบัญชาการเหตุการณ์

คณะกรรมการอำานวยการเตรียมความพร้อม

ป้องกัน และแก้ ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ

ระดับชาติ (ส่วนกลาง)

ระดับจังหวัด

และชุมชน

(ศูนย์ประสานงานสั่งการ EOC ระดับชาติ)

(ศูนย์ประสานงานสั่งการระดับจังหวัด)

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์และเลขานุการ

แผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2564

กฎหมาย พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ/เอกชน/มหาวิทยาลัย  

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการควบคุม 

โรคติดต่อจังหวัด

เครือข่ายในระดับจังหวัด และชุมชน 

ทุกภาคส่วน
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าคผนวกภ
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	 แผนยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ชาต	ิ(พ.ศ.	2560	-	2564)	 

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนในประเทศให้สามารถรองรับสถานการณ์ระบาดของ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างเป็นระบบในระยะยาว	 โดยมุ่งหวังแนวทางการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วน 

ที่กำาหนดไว้	 จะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม	 สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบเพ่ือรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถลดอัตราการป่วย	 

การตาย	ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อประชาชน	ชุมชน	สังคม	และประเทศชาติ	ท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม

	 ศักยภาพ	 หมายถึง	 ความสามารถในการปฏิบัติงานหรือภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย	 เกิดผลลัพธ์ตามที่

กำาหนด	โดยผ่านกระบวนการที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี

	 การพฒันาศกัยภาพ	หมายถงึ	การบรหิารแบบบรูณาการระดบัสงู	เพือ่ใหท้กุภาคสว่นสามารถปฏบิตังิาน 

ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ	 ผู้สนับสนุน	 ผู้รับผลกระทบ	 ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กำาหนดในสถานการณ์ระบาดของ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างเป็นระบบในระยะยาว	มุ่งเน้นการพัฒนาท้ังระดับบุคคลและทีมงาน	ผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์ 

หรือกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายของภารกิจที่กำาหนด	 โดยได้กำาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ 

ภาคส่วนต่างๆ	ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มากที่สุด	5	ลำาดับแรก	ได้แก่

1.	บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่โดยตรง	ทั้งระดับบริหาร	และระดับปฏิบัติ

2.	ประชาชน	หมายรวมถึง	เยาวชน	ผู้ที่มีปัญหาการสื่อสารและการได้ยิน	ผู้สูงวัย	

3.	ส่วนราชการหรือบุคลากรภาครัฐอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

4.	สื่อสารมวลชน	

5.	ภาคประชาสังคม	

	 โดยแสดงรายละเอียด	ดังต่อไปนี้	

การพัฒนาศักยภาพและเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ

ของทุกภาคสว่น ตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพรอ้ม 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ 

(พ.ศ. 2560 - 2564)

ภาคผนวก

ก
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1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่โดยตรง  
ทั้งระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ

เป้าหมายการพัฒนา คุณลักษณะที่ต้องการ

บคุลากรของทกุสว่นราชการทีป่ฏบิตังิานในสถานการณ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่โดยตรง	ทั้งระดับบริหาร	และระดับ

ปฏิบัติ

ประกอบด้วย

1)	 ความรู้	ความสามารถ	ความเข้าใจสถานการณ์โรค

รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2)	 ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ได้แก่	

สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 	 บุคลิกภาพดี 	 

และมีทั ศนคติ เชิ งบวกพร้ อมปฏิบั ติ ง านใน

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

3)	 ทักษะวิชาชีพ	 (Technical	 Skills)	 เหมาะสมกับ 

ตำาแหน่ง	สายงาน	และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมาย

4)	 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำา	 รวมทั้ งสมรรถนะด้าน 

การบริหารจัดการ	และทักษะการประสานงาน

5)	 ทักษะการสื่อสาร

6)	 ทกัษะทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

	 การพัฒนาศักยภาพทั้งระดับบุคคลและทีมงานผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์หรือกิจกรรม	เพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายของภารกิจที่กำาหนด	มีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

1)	 ทกุสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	 

และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมร่ว่มกนักำาหนดสมรรถนะ 

ทีจ่ำาเปน็ในการปฏบิตังิานในสถานการณโ์รคตดิตอ่อบุตัใิหม	่ 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยแบ่งออกเป็น	 

1)	 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 2)	 ความรู้ 

ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 3)	 ทักษะที่จำาเป็น	 4)	 สมรรถนะ

ที่ เป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม	 และ	 5)	 สมรรถนะ 

ด้านการบริหาร	 ตลอดจนเกณฑ์มาตรฐาน	 และวิธีการ

ประเมินสมรรถนะ

2560 1)	 ร้อยละของตำาแหน่ง/สายงาน	

ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

เ กี่ ย ว กั บ ส ถ า นก า รณ์  

โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่ 	 

มีรายการสมรรถนะท่ีจำาเป็น

ในการปฏิบัติงานครบ

2)	 ทกุสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งรว่มกนัจดัทำาแผนเสน้ทางการฝกึ

อบรม	(Training	Roadmap)	และหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร	

(Training	 Program)	 เช่น	 หลักสูตรภาวะผู้นำา	 หลักสูตร 

การบริหารจัดการภาวะวิกฤติ	เป็นต้น

2560	-	2561 1)	 ระดบัความสำาเรจ็ในการจดัทำา

แผนเส้นทางการฝึกอบรม	

(Training	Roadmap)

2)	 จำานวนหลักสูตรฝึกอบรม

บุคลากร



78 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

3)	 จัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่	และส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการ

จดัทำาแผนพฒันาบคุลากรรองรบัแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา

บุคลากรดังกล่าว	 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา

บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2560	-	2561 1)	 ระดบัความสำาเรจ็ในการจดัทำา

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

เกีย่วกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

2)	 ร้อยละของส่วนราชการ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง	ทีม่แีผนการพฒันา

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

เกีย่วกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

4)	 กำาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจ	 เข้ารับ 

การฝกึอบรม	และพฒันาตนเองใหม้สีมรรถนะทีจ่ำาเปน็	เชน่	

การส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2561	-	2562 1)	 จำ านวนมาตรการสร้ า ง 

แรงจูงใจให้บุคลากรเข้ารับ

การพัฒนาที่กำาหนดขึ้น

5)	 ดำาเนนิการฝกึอบรมบคุลากรตามแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

บุคลากรและหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้น	 

ตลอดจนติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

2562	-	2569 1)	 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 

การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาบุคลากร	 และ

หลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับ 

การพัฒนาขึ้น

2)	 ร้อยละของบุคลากรที่มี 

ส ม ร ร ถ น ะ ที่ จำ า เ ป็ น 

ในการปฏิ บั ติ ง านด้ าน 

โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ตาม

เกณฑ์ที่กำาหนด

6)		 สง่เสรมิใหท้กุสว่นราชการจดัทำาสือ่การเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์

ที่หลากหลาย	 เช่น	 หลักสูตร	 E-Learning,	 Long	 Distance	

Learning,	Self	Learning,	Mobile	Application	เป็นต้น	เพื่อลด

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม

2562	-	2569 1)	 จำ า น ว น สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้

อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำาและ

เผยแพร่ให้ทุกส่วนราชการ

นำ า ไป ใช้ ในกา รพัฒนา

บุคลากร
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กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

7)	 ให้ทุกส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์

โรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่สง่เสรมิใหเ้กดิกระบวนการจดัการความรู ้

ดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหมใ่นองคก์าร	(Knowledge	Management	 

Process)	เพือ่เปน็เครือ่งมอืในการพฒันาบคุลากรในระยะยาว 

อีกทางหนึ่ง	 โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้

ทุกรูปแบบ	 และส่งเสริมการนำาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไข

ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 

เช่น	 การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ	 การเสวนา	 

ชุมชนนักปฏิบัติ	 (CoPs)	 ในส่วนราชการและระหว่าง 

ส่วนราชการ	การจัดเวทีวิชาการ	เป็นต้น

2560	-	2569 1)	 ร ะ ดั บ ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ใ น

การจัดการความรู้ด้ าน

โ รคติ ดต่ ออุ บั ติ ใหม่ ทั้ ง 

ในสว่นราชการ	และระหวา่ง

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

2)	 จำานวนองค์ความรู้ด้าน 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดจาก

กระบวนการจัดการความรู้	 

และนำามาใช้ประโยชน์ใน

การ เตรียมความพร้อม	

ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา

โรคติดต่ออุบัติใหม่

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพประชาชน หมายรวมถึง เยาวชน ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ท่ีมีปัญหา 
การสื่อสารและการได้ยิน

เป้าหมายการพัฒนา คุณลักษณะที่ต้องการ

ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง	หมายรวมถึง	เยาวชน	

ผู้สูงวัย	ผู้พิการ	ผู้ที่มีปัญหาการสื่อสารและการได้ยิน	

ประกอบด้วย

1)	 ความรู	้ความสามารถ	ความเขา้ใจสถานการณ	์และ 

การระบาดของโรคติดต่ออุบัติ ใหม่ 	 รวมทั้ ง 

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถป้องกันตนเอง

จากโรคติดต่ออุบัติใหม่ได้

2)	 ความเข้าใจบทบาท	หน้าที่	ต่อตนเอง	ชุมชน	และ

สังคม	 เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อ

อุบัติใหม่ขึ้น

3)	 ความตระหนัก	มีสติ	และไม่ตื่นตระหนก	ตลอดจน

ให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อตอบสนองต่อ

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างถูกต้อง

4)	 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม

กฎหมาย

5)	 การสื่อสาร	 เผยแพร่ความรู้	 ให้แก่ผู้อื่นเพื่อสร้าง

ความร่วมมือในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง

ถูกต้อง
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	 การพัฒนาศักยภาพทั้งระดับบุคคลและทีมงานผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์หรือกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายของภารกิจที่กำาหนด	มีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

1)	 พัฒนาเครือข่ายผู้นำาหรือแกนนำาชุมชนโดยการสร้าง 

เครือข่ายผู้นำา/แกนนำาชุมชนในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกระดับ	 

และถ่ายทอดความรู้ที่จำาเป็นในการดูแลตนเอง	 และ 

การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	

ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่	 ตลอดจนปลูกฝังจิตสำานึก 

ให้กับผู้นำาชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ให้ถึงประชาชน 

ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง	แม้ยังไม่เกิดสถานการณ์

2560	-	2564	 1)	 รอ้ยละของหมูบ่า้นทีม่ผีูน้ำา/ 

แ ก นนำ า ชุ ม ช นที่ ไ ด้ รั บ 

การพัฒนา

2)	 สร้างและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ	เม่ือเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ 2560	-	2564 1)	 ร ะ ดั บ ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ใ น

ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า

แนวทางการปฏิบัติสำาหรับ

ประชาชนเมือ่เกดิโรคตดิตอ่

อุบัติใหม่

3)	 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

และการปฏิบัติตนในสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ใหแ้กป่ระชาชนอยา่งทัว่ถงึ	ครอบคลมุ	และตอ่เนือ่ง	โดยผา่น

	 ผู้นำา/แกนนำาชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

	 กระบวนการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ที่มี

ประสิทธิภาพ

	 สื่ อทุ กช่ อ งทางและทุ ก รู ปแบบที่ เหมาะสมกั บ 

กลุ่มประชากร	เช่น	โทรทัศน์	อินเตอร์เน็ต	วิทยุ	สิ่งพิมพ์	

เป็นต้น

	 พัฒนาเยาวชนผ่านระบบการศึกษาทุกระดับ	 โดยนำา

ความรู้บรรจุในหลักสูตร	 เช่น	 สุขศึกษา	 สังคมศึกษา	

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

	 สรา้งทศันคตทิีถ่กูตอ้งผา่นสือ่สาธารณะ	เชน่	ภาพยนตร	์

ละคร	ดารา	และ	Net	Idol

2560	-	2569 1)	 ผ ลก า รป ร ะ เมิ น ร ะ ดั บ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

กลุ่มประชากรเป้าหมาย

ผ่านสื่อแต่ละประเภท

2)	 จำ า น ว น สื่ อ 	 ช่ อ ง ท า ง 

การส่ือสาร	ท่ีได้รับการพัฒนา

เพื่อสื่อสารความเสี่ยง	และ

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่
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กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

4)	 ขอความรว่มมอืจากสถาบนัการศกึษาทกุระดบั	ตัง้แตร่ะดบั

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	ระดับอุดมศึกษา	และระดับบัณฑิตศึกษา	

และจากภาคเอกชน	ในการสนบัสนนุแหลง่ทนุ	เพือ่สนบัสนนุ

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้และการปฏิบัติตัว

ของประชาชนในสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ทุกรูปแบบ	

เช่น	 การทำาการวิจัยและพัฒนา	 การประกวดวาดภาพ	 

การประกวดโครงการรณรงค์	 การประกวดภาพยนตร์สั้น	 

การประกวดสือ่	Animation	เปน็ตน้	เพือ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ยของ

ภาครัฐ	และสร้างสำานึกสาธารณะให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน 

ในการมีส่วนร่วม

2560	-	2569 1)	 จำานวนโครงการเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์ความรู้ 

และการปฏิบั ติ ตั ว ของ

ประชาชนในสถานการณ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่	 ที่เกิด

จ ากความร่ วมมื อ ขอ ง

สถาบันการศึกษาทุกระดับ

และภาคเอกชน

5)	 การซ้อมแผนรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ให้กับประชาชน 

กลุ่มเสี่ยง

2560	-	2569 1)	 ร้อยละของจังหวัดที่จัด 

การซ้อมแผนรับมือโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ให้กับประชาชน

กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	

1	ครั้ง

6)	 สง่เสรมิใหป้ระชาชนทกุกลุม่ใหค้วามสำาคญัและรว่มการซอ้ม

แผนรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ส่วนราชการจัดขึ้น

2560	-	2569 1)	 อั ต ร า ก า ร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง

ประชาชนทีใ่หค้วามรว่มมอื 

ในการซ้ อมแผนรั บมื อ

โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่  

ท่ีส่วนราชการจัดข้ึนเม่ือเทียบ

กับปีฐานหรือปีที่ผ่านมา

7)	 การถา่ยทอดความรูด้า้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหแ้กป่ระชาชน 2560	-	2569 1)	 ร้อยละของประชาชนที่ได้

รับรู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

และให้ความร่วมมือกับ 

ทางราชการในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

2)	 อั ต ร า ก า ร เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง

ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร ใ ห้  

ความร่วมมือกับทางราชการ

ในการปฏบิตัติามกฎหมาย

เกีย่วกบัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่

เชน่	การรายงานการกระทำา 

ความผิด	การรายงานเหตุการณ์	

เป็นต้น
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3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพส่วนราชการหรือบุคลากรภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายการพัฒนา คุณลักษณะที่ต้องการ

1)	 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง

2)	 กระทรวงการต่างประเทศ	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 สถาบันการศึกษา	 และ	

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4)	 กระทรวงกลาโหม	 กองบัญชาการกองทัพไทย	

กองทัพบก	 กองทัพเรือ	 กองทัพอากาศ	 และ
ข้าราชการทหาร

5)	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	และข้าราชการตำารวจ

ประกอบด้วย

1)	 ความรู	้ความสามารถ	ความเขา้ใจสถานการณแ์ละ
การระบาดของโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่รวมทัง้ผลกระทบ 
ทีอ่าจเกดิขึน้	และสามารถถา่ยทอดความรูเ้กีย่วกบั
โรคติดต่ออุบัติใหม่	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปยัง
บุคลากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)	 ความเข้าใจบทบาท	 หน้าที่ขององค์การและ
ส่วนราชการและแนวทางการปฏิบัติงานในฐานะ 
ผู้สนับสนุนในการเตรียมความพร้อม	ป้องกัน	และ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 เช่น	 การเผยแพร่
ความรู้	สนับสนุนการปฏิบัติงาน	การประสานงาน

3)	 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดประสิทธิผล	

	 การพัฒนาศักยภาพทั้งระดับบุคคลและทีมงานผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์หรือกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายของภารกิจที่กำาหนด	มีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

1)	 ในระดับปัจเจกบุคคล:	 พัฒนาความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่	โดย	

(1)	 วเิคราะหห์าความจำาเปน็ในการพฒันาเพือ่นำาไปพฒันา

หลกัสูตรการฝกึอบรมและพฒันาบคุลากร	(Training	and	

Development	or	Competency	Needs)	

(2)	 ดำาเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 

ทั้งระดับผู้บริหาร	 ระดับผู้นำาหรือแกนนำา	 และระดับ 

ผูป้ฏบิตังิาน	ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอืน่ๆ	เชน่	การสอนงาน	 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง	

(3)	 ผลิตและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและ

เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนทุกระดับ

2560	-	2565 1)	 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล า ก ร 

ภาครัฐในส่วนราชการอื่นๆ	

ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน

ภารกิจโรคติดต่ออุบัติใหม่

ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

รายบุคคล

2)	 ผลการประเมินการเรียนรู้ 

ของบุคลากรภาครัฐใน 

ส่วนราชการอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

ในการสนับสนุนภารกิจ 

โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ที่ ได้  

รั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล้ ว	 

ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่

สื่อมวลชนในสถานการณ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่
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กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

2)	 ในระดับองค์การ:	เสริมสร้างความร่วมมือทุกรูปแบบท่ีเหมาะสม	 

เชน่	บนัทกึความเขา้ใจ	บนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอื	เปน็ตน้	

ในการปฏิบัติงานร่วมสนับสนุนภารกิจโรคติดต่ออุบัติใหม่

และจัดทำาทำาเนียบเครือข่าย

2560	-	2569 1)	 ระดับความสำาเร็จในการจัดทำา 

ความร่วมมือทุกรูปแบบที่

เหมาะสม	 เพื่อสนับสนุน

ภารกิจโรคติดต่ออุบัติใหม่

2)	 ระดับความสำาเร็จในการจัดทำา

ทำาเนียบเครือข่าย

3)	 ร่วมกันกำาหนดบทบาทหน้าที่ขององค์การร่วมกัน	ตลอดจน 

แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	

และเผยแพรแ่นวทางการปฏบิตัไิปยงัผู้ปฏบิตั	ิผูป้ระสานงาน	

ตลอดจนรว่มการซอ้มแผนในกรณเีกดิภาวะฉกุเฉนิเกีย่วกบั

โรคติดต่ออุบัติใหม่ร่วมกัน

2560	-	2569 1)	 ผลการประเมินการรับรู้ของ

บุคลากรในส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน

ภารกิจโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

แล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน

กจิกรรมการปอ้งกนัทีเ่กีย่วขอ้ง

กับโรคติดต่ออุบัติใหม่

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพสื่อสารมวลชน 

เป้าหมายการพัฒนา คุณลักษณะที่ต้องการ

องค์การส่ือสารมวลชนทุกประเภท	และนักส่ือสารมวลชน

รายบุคคลทุกแขนง	

ประกอบด้วย

1)	 ความรู้	 ความสามารถ	 ความเข้าใจสถานการณ์

และการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่	 รวมทั้ง 

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้	และสามารถสือ่สารแนวทาง

ป้องกันตนเองจากโรคติดต่ออุบัติใหม่สู่ประชาชน	 

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)	 ความเข้าใจบทบาท	หน้าท่ีของส่ือมวลชน	ต่อประชาชน	

ชมุชน	สงัคม	และประเทศชาต	ิเมือ่เกดิสถานการณ์

ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้น

3)	 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และปฏิบัติตาม

กฎหมาย

4)	 การปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจการสื่อสาร 

ความเสีย่งและประชาสมัพนัธใ์นฐานะพนัธมติรทีด่ี

และมีประสิทธิภาพ	
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	 การพัฒนาศักยภาพทั้งระดับบุคคลและทีมงานผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์หรือกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายของภารกิจที่กำาหนด	มีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

1)	 พัฒนาศักยภาพของสื่อมวลชนเป็นรายบุคคลเพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชนที่มี	

(1)	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติ ใหม่	 

ผลกระทบต่อสาธารณะ	

(2)	 ทักษะในการสื่อสารอย่างมืออาชีพ	ถูกต้อง	โปร่งใส	

(3)	 สามารถร่วมมือกับส่วนราชการและสนับสนุน 

การส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2560	-	2565 1)	 ร้อยละของสื่อมวลชนที่ได้ 

รับการพัฒนาศักยภาพ 

รายบุคคล

2)	 ผลการประเมินความพึงพอใจ

และทัศนคติของสื่อมวลชน

ที่ ได้ รั บการพัฒนาแล้ ว 

ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่

สื่อมวลชนในสถานการณ์ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

2)	 พัฒนาศักยภาพขององค์กรสื่อมวลชนทุกประเภทในด้าน

ต่างๆ	ได้แก่	

(1)	 พัฒนาโครงสร้างและกลไกในการดำาเนินงานเพื่อ

สนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่	ทั้งก่อน	ระหว่าง	และหลังการเกิด

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่	

(2)	 กลไกการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานและผูใ้หข้า่วที่

มีประสิทธิภาพ	

(3)	 การจัดกิจกรรมร่วมกันในด้านต่างๆ	 เพื่อสร้าง

สัมพันธภาพ	 และศักยภาพการปฏิบัติงานร่วมกันใน

ฐานะพันธมิตรที่ดี

2560	-	2569 1)	 ร ะ ดั บ ค ว า ม สำ า เ ร็ จ ใ น 

การจัดทำาแผนดำาเนินงาน

ด้านสื่อสารความเสี่ยงและ

ประชาสัมพันธ์ร่วมกัน	และ

ซ้อมแผนเป็นประจำาทุกปี	

อย่างสมำ่าเสมอ

2)	 จำานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ทำางานร่วมกัน

3)	 พัฒนาศักยภาพขององค์การสื่อสารมวลชนและนักสื่อสาร

มวลชน	 โดยการปฏิบัติงานจริงร่วมกันระหว่างภาครัฐ	

สื่อสารมวลชน	 ในการสนับสนุนการสื่อสารความเสี่ยง

และประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ในสถานการณ์ปกติ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ	 และ

ประเมินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ	 

และนำาสารสนเทศที่ ได้มาใช้ประกอบการวางแผน 

การดำาเนินงานร่วมกัน	ในประเด็นต่างๆ	ต่อไปนี้

	 การเผยแพร่ให้แก่ชุมชน	ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

	 นโยบายด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

แนวทางการปฏิบัติตน	และการนำาไปปฏิบัติ

สรา้ง	Framework	Network	เพือ่ขยายผลตอ่ไปยงักลุม่อืน่ได้

2562	-	2569 1)	 ผลการประเมินการรับรู้ของ 

ประชาชน	 และการมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมการป้องกันที่ 

เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ โ ร ค ติ ด ต่ อ 

อุบัติใหม่
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5.  แนวทางการพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม 

เป้าหมายการพัฒนา คุณลักษณะที่ต้องการ

ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย

1)	 ความรู้ความสามารถ	ความเข้าใจสถานการณ์และ

การระบาดของโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่รวมทัง้ผลกระทบ 

ท่ีอาจเกิดข้ึน	และสามารถส่ือสารแนวทางป้องกันตนเอง 

จากโรคติดต่ออุบัติใหม่สู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2)	 มีภาวะผู้นำา	 น่าเชื่อถือ	 เป็นที่ยอมรับในชุมชนและ

สังคม

3)	 ความเข้าใจบทบาท	หน้าที่ของตนเองในฐานะผู้นำา

ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา	 สนับสนุนการปฏิบัติ 

ของภาครัฐ	 เมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของ 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ขึ้น	

4)	 ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม

กฎหมาย

5)	 การประสานงานทีด่กีบัทกุภาคสว่น	และมคีวามสามารถ

ในการสื่อสารสาธารณะ

	 การพัฒนาศักยภาพทั้งระดับบุคคลและทีมงานผ่านแนวทางเชิงกลยุทธ์หรือกิจกรรมเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ

เป้าหมายของภารกิจที่กำาหนด	มีดังต่อไปนี้

กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

1)	 พัฒนาหลักสูตรและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

ในการปอ้งกนั	ควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่แกก่ลุม่เปา้หมาย

ภาคประชาสังคม

2560	-	2565 1)	 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย

ภาคประชาสังคมที่ได้รับ

การพัฒนาศักยภาพราย

บุคคล

2)	 เตรยีมความพรอ้มโดยจดัใหก้ลุม่เปา้หมายภาคประชาสงัคม

เข้าร่วมการซ้อมแผนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

2561	-	2569 1)	 อัตราการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม

เป้าหมายภาคประชาสังคม

ที่เข้าร่วมการซ้อมแผน
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กลยุทธ์ แนวทาง กิจกรรม ระยะเวลา วิธีการวัดผล

3)	 สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายภายในชุมชน	 และสนับสนุน

ทำาเนียบภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนให้การพัฒนา

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคประชาสงัคมเปน็ผูจ้ดัตัง้ขึน้	ใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้

อย่างมีประสิทธิภาพ	 เมื่อเกิดสถานการณ์เกี่ยวกับ	 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

2562	-	2569 1)	 จำ า น ว น เ ค รื อ ข่ า ย ท่ี ก ลุ่ ม 

เป้าหมายภาคประชาสังคมเป็น 

ผู้จัดตั้งขึ้นและมีศักยภาพ

ในการสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ในสถานการณ์โรคติดต่อ

อุบัติใหม่

4)	 จัดให้มีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย 

ทัง้ในประเทศ	และตา่งประเทศตามเหตผุลและความจำาเปน็

ของสถานการณ์

2562	-	2569 1)	 จำ านวนครั้ ง ของการจัด

กิจกรรมการศึกษาดูงาน	

แ ล ก เป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ 

เครือข่ายทั้ ง ในประเทศ	 

และต่างประเทศ
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ตารางความเชื่อมโยงระหวา่ง แผนยุทธศาสตรอ์ื่นๆ  

กับแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ 

(พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์/แผนอื่นๆ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้

ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2559 

(ฉบับ รับร่างประชามติ 

7 สิงหาคม 2559)

หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

มาตรา 55	 รัฐต้องดำาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มี

ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง	 เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนา

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง	 ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ	 

การควบคุมและป้องกันโรค	การรักษาพยาบาล	และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย

รัฐต้องพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ

มาตรา 96 รฐัพงึจดัใหม้แีละสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร	์เทคโนโลย	ี

และศิลปวิทยาการแขนงต่างๆ	ให้เกิดความรู้	การพัฒนา	และนวัตกรรม	เพื่อ

ความเข้มแข็งของสังคม	และเสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 

(สรุปย่อ)

ด้านความมั่นคง	 คือ	 การป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ

สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ต่างๆ	

เศรษฐกจิและสงัคมไทยมกีารพฒันาอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื โดยสถาบนัหลกั 

ของชาติดำารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม	 มีความสามัคคี 

ของคนในชาต	ิมคีวามสงบและอยูร่ว่มกนัอยา่งสนัตสิขุในทกุพืน้ที	่และมรีะดบั

รายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง	มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมลำ้า

ลดลงในทุกมิติ	ประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในภูมิภาคและโลก

ภาคผนวก

ข
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ยุทธศาสตร์/แผนอื่นๆ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้

ระบบเศรษฐกจิมคีวามเปน็ชาตกิารค้าบนฐานการขยายตวัของการคา้ส่ง 

ค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ	

กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ต่างๆ	 อย่างทั่วถึง	 มีเสถียรภาพ	

แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิต	 บริการ	 และลงทุนที่

เชือ่มโยงในอาเซยีน	เพือ่ใหป้ระเทศไทยเขา้สูก่ารมรีายไดสู้งภายในป	ี2579	และ

เข้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว	โดย

	 ภาคเกษตร	เปน็ฐานการผลติ	bio-bases	ทีส่ำาคญั	เปน็ฐานการผลติอาหารที ่

มัน่คงและปลอดภยั	และเปน็ฐานการผลติทีม่ผีลติภาพการผลติสูง	มรีะบบ

บริหารจัดการที่ดีด้านการประมง

	 ภาคอุตสาหกรรม	 ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น	 มีอุตสาหกรรม

อนาคตทีไ่ดร้บัการพฒันาใหเ้ปน็ฐานรายไดใ้หม	่โดยมุง่สูก่ารเปน็ศนูยก์ลาง

การผลิต	 การค้า	 และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	 เช่น	 

ศูนย์การผลิตรถยนต์และช้ินส่วน	และศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และ 

ชิ้นส่วนของเอเชีย	 ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาค

อาเซียน	ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทัล	เป็นต้น

	 ภาคบริการ	 ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและ

ศักยภาพให้สูงขึ้น	 เช่น	 การขนส่ง	ทั้งทางบก	ทางอากาศ	และทางทะเล

และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่	 โดยมุ่งสู่การเป็น

ศนูยก์ลางการลงทนุและการใหบ้รกิารของภูมภิาคอาเซยีน	เชน่	ศนูยก์ลาง

การให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน	 เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยว

และบริการของอาเซียน	ศนูย์บริการทางการเงิน	การศึกษานานาชาติ	และ

บริการด้านโลจิสติกส์	เป็นต้น

	 วสิาหกจิและการดำาเนนิธรุกจิ	วสิาหกจิขนาดกลาง	ขนาดยอ่มเขม้แขง็	เปน็

ฐานการผลิตและบริการที่สำาคัญของประเทศ

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ	สามารถปรับตัว 

รองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต	 มีความพร้อมทั้งกายใจ	 สติปัญญา	 

มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล	 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 มีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปลี่ยนแปลง	 มีจิตสำานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม	 รู้คุณค่าความเป็นไทย	 และมี

ความรับผิดชอบ	 เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม	 รักชาติ	 และสถาบัน

พระมหากษัตริย์



89แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

ยุทธศาสตร์/แผนอื่นๆ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรม มีความเหล่ือมลำา้น้อย อัตราความยากจนตำา่	

มกีารกระจายโอกาสการเขา้ถงึทรพัยากรการสรา้งฐานอาชพีบรกิารทางสงัคมที่

มีคุณภาพ	และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง	ไม่คอร์รัปชั่น	โดยที่ประชาชน

ทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ครอบครัวอยู่ดีมีสุข

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เป็นประเทศที่มี

ระบบเศรษฐกจิสเีขยีว	ระดบัการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต์ำา่	มพีืน้ทีส่เีขยีว

ใหญข่ึน้	ประชาชนมพีฤตกิรรมการผลติและการบรโิภคทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และประชาชนมีสว่นรว่ม	การกระจายอำานาจ	และมกีารกำาหนด 

ภารกิจที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง	ภูมิภาค	และท้องถิ่น

ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (ด้านสาธารณสุข)

P&P Excellence 

1.	 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย	

2.		 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	

3.		 ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	

4.		 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	

Service Excellence

1.	 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ	

2.		 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	

3.		 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	

4.		 ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Governance Excellence

1.	 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ	

2.		 ระบบหลักประกันสุขภาพ	

3.		 ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์	และการคุ้มครองผู้บริโภค	

4.		 ระบบธรรมาภิบาล	

People Excellence

1.		 การวางแผนความต้องการอัตรากำาลัง	

2.	 การผลิตและพัฒนากำาลังคน

3.	 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพ

4.		 การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ
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ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564)

ส่วนที่ 4 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5	การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่

ความมัง่คัง่และยัง่ยนื	ทีก่ำาหนดใหม้รีะบบเตรยีมความพรอ้มและกลไกเผชญิเหต ุ

ที่มีประสิทธิภาพ	 ให้พร้อมปฏิบัติทั้งในยามปกติและในสถานการณ์วิกฤติ 

จากสาธารณภัยขนาดใหญ่ท่ีกลไกปกติไม่สามารถรองรับได้โดยมีแผนปฏิบัติการ 

และมีการฝึกทดสอบปฏิบัติในทุกระดับอย่างเหมาะสม	 และพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ดา้นโรคตดิตอ่อบุตัใิหมท่ัง้ในระยะกอ่นเกดิภยั	ขณะเกดิภยั	และระยะหลงัเกดิภยั	 

พร้อมทั้งจัดทำาระบบการจัดการความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ระดับชาติ	 

ระดับจังหวัด	ถึงระดับชุมชน

แนวทางการพัฒนา

4.4	การป้องกันและแก้ ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ทางสาธารณสุขอื่นๆ

4.4.1	 สาระสำาคัญ	 ให้มีความพร้อมในการติดตาม	 วิเคราะห์	 และประเมิน 

แนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมการรับมือ	 รวมทั้งการดำาเนินการต่างๆ	

เพือ่หยดุภาวะฉกุเฉนิหรอืกูส้ถานการณท์ีร่นุแรงเกีย่วกบัโรคระบาดและ

สถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ	 ให้กลับสู่สภาวะปกติภายใน

ระยะเวลาที่สั้นที่สุด	 อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การปอ้งกนัยบัยัง้ไมใ่หโ้รคและภยัสขุภาพแพรก่ระจายออกไปในวงกวา้ง

และไม่เกิดความเสียหายแก่ชีวิต	เศรษฐกิจและสังคม	รวมทั้งการฟื้นฟู

ภายหลังเหตุการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติ

ยุทธศาสตร์ที่ 8	การพัฒนาวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิจัย	และนวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา

3.1	เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา	 และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์	 

ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมโดย

3.1.1	 ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนา

ตนเองได้	 อาทิ	 กลุ่มอาหารและเกษตร	 การแพทย์	 สิ่งแวดล้อม	

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	 เพื่อพัฒนาเป็นเศรษฐกิจใหม่	

โดยจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่องสำาหรับการต่อยอด 

งานวิจัยเชิงลึกเพื่อสร้างนวัตกรรมห่วงโซ่การวิจัย	 และการให้ความสำาคัญ 

กับการวิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพิ่มขึ้น	 ทั้งการจัดทำาผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ	 การทำาวิจัยตลาด	 การทดสอบผลิตภัณฑ์	 และโรงงานนำาร่อง	

(Pilot	Plant)	สำาหรับอุตสาหกรรมยา	เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่

การใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณชิยแ์ละเชงิสงัคมไดอ้ยา่งเปน็รปูธรรมมากขึน้
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3.1.2	 ลงทนุวจิยัและพฒันากลุม่เทคโนโลยทีีน่ำาสูก่ารพฒันาแบบกา้วกระโดด	

ได้แก่	เทคโนโลยีทางการแพทย์ครบวงจร	เทคโนโลยีชีวภาพ	(ยาชีววัตถุ	

เภสชัพนัธศุาสตร	์อาหารแปรรปู	เชือ้เพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ	พลงังาน

ทางเลือก)	 หุ่นยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ	 ยานยนต์สมัยใหม่	 

(รถยนต์ไฟฟ้า	รถยนต์ไฮบริด)	ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์	ดิจิทัล	

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ	 ปัญญา

ประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว	 และเทคโนโลยีระบบรางและ

การบิน	 โดยให้ความสำาคัญกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	

(Public	Private	Partnership:	PPP)	หรือการเข้าครอบครอง/รับช่วงต่อใน

เทคโนโลยีใหม่ที่มีความน่าจะเป็นไปได้ในตลาดโลกผ่านกลไกกองทุน	

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะจัดตั้งขึ้น	 

และ/หรือภาครัฐเป็นผู้ลงทุนหลักเทคโนโลยีใหม่ๆ	ท่ีจะนำาไปสู่การเปล่ียนแปลง 

อย่างมีนัยสำาคัญ	 รวมถึงการพัฒนาในลักษณะวิศวกรรมย้อนกลับ	 

ตลอดจนการกำาหนดให้โครงการลงทุนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

ของประเทศตอ้งเชือ่มโยงกบัการสง่เสรมิการใชว้ทิยาศาสตร	์เทคโนโลย	ี

วิจัย	และนวัตกรรมในประเทศ

3.1.3	 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลด 

ความเหลือ่มลำา้และยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน	อาท	ิเทคโนโลยี

ทางการศึกษา	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ	 

เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุ	 เทคโนโลยีทางการแพทย์	 (ยาและวัคซีน	

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์)	 โดยอาศัยกลไกการดำาเนินงาน 

อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา	 สถาบันการวิจัย	 ภาครัฐ	

ภาคเอกชน	และภาคประชาชนหรือชุมชน

3.1.4	 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา	 และเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

รายย่อย	วิสาหกิจชุมชน	และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ผ่าน

กลไกเครอืขา่ยสถาบนัการศกึษา	สถาบนัวจิยั	และหนว่ยงานภาครฐัและ

เอกชน	โดยมีนักถ่ายทอดเทคโนโลยีมืออาชีพที่เข้ามาช่วยดำาเนินการ

3.1.5	 พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย	 โดยใช้กลไกระบบบัญชี

นวตักรรมและสิง่ประดษิฐไ์ทยทีน่ำาไปสูก่ารจดัซือ้จดัจา้งไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

เพื่อเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศและทดแทน

การนำาเข้า
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3.1.6	 เสรมิสรา้งระบบการบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปญัญาทีม่ปีระสทิธภิาพ

สอดคล้องมาตรฐานสากล	สามารถนำาไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมได้	 

รวมถงึมฐีานขอ้มูลทรพัยส์นิทางปญัญาทีส่ะดวกตอ่การเขา้ถงึ	ใชง้านงา่ย	 

และสืบค้นได้ทั่วโลก	เพื่อประกอบการวิเคราะห์และติดตามเทคโนโลยี

3.2	พฒันาผูป้ระกอบการใหเ้ปน็ผูป้ระกอบการทางเทคโนโลย	ี(Technopreneur)

3.2.1	 ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี	 

และร่วมกำาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถานศึกษา	 

สถาบันวิจัย	 ภาครัฐ	 และภาคสังคมหรือชุมชน	 โดยปรับกฎระเบียบ	 

และกฎหมายที่เป็นอุปสรรค	 รวมทั้งมีมาตรการจูงใจ	 อาทิ	 ปรับกฎ	

ระเบยีบใหส้ามารถสนบัสนนุทนุวจิยัในภาคเอกชน	การสง่เสรมิใหเ้อกชน

รบัจา้งทำาวจิยัของภาครฐัได	้และการรว่มทนุในการพฒันาเทคโนโลยแีบบ 

กา้วกระโดดบนพืน้ฐานของการมสีว่นรว่มรบัความเสีย่งและรว่มรบัภาระ

ค่าใช้จ่าย

3.2.2	 สง่เสรมิการสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นการออกแบบและการจดัการธรุกจิ 

ท่ีผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย	 

โดยมีมาตรการจูงใจในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 กองทุน	 มาตรการภาษี	 

เงินกู้ดอกเบี้ยตำ่า	 เพื่อให้ภาคการผลิตและบริการมุ่งสร้างนวัตกรรม 

ในธุรกิจและองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน

3.2.3	 สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำาหรับธุรกิจเกิดใหม่และ	 SMEs	 

ทีต่อ้งการพฒันาหรอืทำาธรุกจิฐานเทคโนโลย	ีและเพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึ 

นักวิจัยและทรัพยากรวิจัยของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย	 

รวมทั้งการเข้าถึงบริการทางเทคโนโลยีต่างๆ	ได้โดยง่ายและสะดวก

3.2.4	 สร้างบรรยากาศและสภาวะที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้และพัฒนา 

ความคิดสร้างสรรค์ลงสู่พื้นที่และชุมชน	 ทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้	 

การจัดให้มีเวทีหรือช่องทางการพัฒนาและแสดงออกของนักคิดและ 

นักสร้างสรรค์	และเสริมสร้างต้นแบบ	(Role	Model)	ที่เหมาะสม	รวมทั้ง 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรมและตัวอย่างความสำาเร็จในวงกว้าง 

อย่างต่อเนื่อง	โดยจูงใจให้มีการนำาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3.2.5	 รณรงคป์ลกูฝงัวฒันธรรมการวจิยัและคา่นยิมการเคารพสทิธใินทรพัยส์นิ

ทางปญัญา	รวมทัง้วธิคีดิของคนในสงัคมใหใ้ชห้ลกัตรรกะในการตดัสนิใจ	 

ผา่นทางสือ่และกจิกรรมตา่งๆ	รวมทัง้มกีลไกการสง่เสรมิการดำาเนนิงาน 

ให้ความรู้และบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงใน 

ทุกพื้นที่
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แผนการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

แห่งชาติ พ.ศ. 2558

แผนการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2558	เปน็การนำาแนวคดิ

พัฒนาระบบการป้องกัน	 การเตรียมความพร้อม	 และการสร้างภูมิคุ้มกัน 

โดยการพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน	ในการเฝ้าระวัง

และรบัมอืกบัสาธารณภยั	การอยูร่ว่มกบัธรรมชาตแิละการสรา้งภมูติา้นทานให ้

กับชุมชนตามแนวทาง	 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	 รวมทั้งการนำาแนวคิด 

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย	เพื่อป้องกันภัยตามหลักสากล	คือ	“รับรู้	-	

ปรบัตวั	-	ฟืน้เรว็ทัว่	-	อยา่งยัง่ยนื”	(Resilience)	โดยเสรมิสรา้งความตระหนกัใน

การลดความเสีย่งตัง้แตก่อ่นเกดิภยั	และหลงัเกดิภยั	และกำากบัการดำาเนนิการ

ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

พ.ศ.	2550	และสอดคลอ้งกบักรอบการดำาเนนิงานเซนไดเพือ่การลดความเสีย่ง

จากภยัพบิตั	ิพ.ศ.	2558	-	2573	(Sendai	Framework	for	Disaster	Risk	Reduction	

2015	-	2030)

แผนแม่บทรองรับ 

การเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change)

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมเีปา้หมายในการดำาเนนิการในระยะสัน้	กลาง	

ยาว	ในการพฒันากลไกและการสรา้งขดีความสามารถทีต่อ้งดำาเนนิการ	โดยมี

กรอบแนวทางในการแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสม

กับบริบทของประเทศไทย	 คือ	 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัว

และรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศใน	6	สาขา	ดงันี้
1.		 การจัดการนำ้า	อุทกภัย	และภัยแล้ง	
2.		 การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร	
3.		 การท่องเที่ยว
4.	 ด้านสาธารณสุข	 มุ่งเน้นการเฝ้าระวังโรคและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย

ทางภูมิอากาศที่มีผลต่อสุขภาพ	 การป้องกันการเกิดและการแพร่ระบาด
ของโรค	 รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพ	
โดยมุง่เนน้ใหม้กีารพฒันาศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบจากปจัจยัทาง
ภมูอิากาศตอ่วฏัจกัรชวีติของแมลงและเชือ้โรคตา่งๆ	รวมถงึเชือ้โรคทีร่ะบาด
จากสัตว์สู่คน	 ประเมินรูปแบบการแพร่กระจายหรือการระบาดของโรค	 
พัฒนาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ	สภาวะแวดล้อม	พัฒนาการเตือนภัยเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค	
และผลกระทบดา้นสขุภาพใหค้รอบคลมุพืน้ทีเ่สีย่งและประชากรกลุม่เสีย่ง	 
พัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการ	 รวมทั้ง	 
ขดีความสามารถของหนว่ยงานและบคุลากรดา้นสาธารณสขุในการลดและ
แกไ้ขปญัหาดา้นสขุภาพอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ	
ศึกษาวิจัยความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด	เป็นต้น

5.	 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6.	 การกำากับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์/แผนอื่นๆ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้

ยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่

ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

(APSED 2016)

มุง่เนน้ทีอ่งคป์ระกอบหลกัสำาหรบัการเตรยีมความพรอ้มฉกุเฉนิดา้นสาธารณสขุ

และการตอบสนองผ่าน	 8	 ประเด็น	 คือ	 1)	 การเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน

สาธารณสุข	2)	การเฝ้าระวัง	การประเมินความเสี่ยง	และการตอบสนองต่อภัย

พิบัติด้านสาธารณสุข	3)	ด้านห้องปฏิบัติการ	4)	โรคจากสัตว์สู่คน	(zoonoses)	

5)	การป้องกันการดูแลสุขภาพ	6)	การสื่อสารความเสี่ยง	7)	การเตรียมพร้อม	

การแจ้งเตือน	 และการตอบสนองในระดับภูมิภาค	 และ	 8)	 การติดตามและ

ประเมินผล	 และส่งเสริมการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและ 

การตอบสนองเปน็หวัใจสำาคญัของยทุธศาสตร	์สามารถนำาไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บั

ทุกภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำาไปใช้กับโรคติดต่ออุบัติใหม่

กฎอนามัยระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2548

(International Health 

Regulations 2005; IHR)

เปน็กรอบแนวคดิในการจดัทำาแผนยทุธศาสตรเ์ตรยีมความพรอ้ม	ปอ้งกนั	และ

แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	-	2564)	ยุทธศาสตร์ที่	2	

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 ภายใต้

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว	 เนื่องจากกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 เป็นกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	 ที่ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกต้องปฏิบัติตาม	 

เพื่อป้องกัน	ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ก่อให้	หรืออาจก่อให้เกิดภาวะฉุกเฉิน

ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ	 (Public	 Health	 Emergency	 of	 International	

Concern	หรือ	PHEIC)	เป็นกรอบการดำาเนินงาน

แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว 

(One Health)

เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	ป้องกัน	

และแกไ้ขปญัหาโรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ชาต	ิ(พ.ศ.	2560	-	2564)	ยทุธศาสตรท์ี	่2	 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

ภายใต้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว	ท่ียกแนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวเป็นยุทธศาสตร์หลัก	

เนื่องจากเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพสำาหรับ

สุขภาพคน	 สัตว์	 สัตว์ป่า	 และสิ่งแวดล้อม	 อันจะส่งเสริมให้เกิดการทำางาน 

ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ	และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต

แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

การดื้อยาต้านจุลชีพ

ประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564

แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชพีประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2564	

มีการกำาหนดวิสัยทัศน์	คือ	การป่วย	การตาย	และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่

เกดิจากเชือ้ดือ้ยาลดลง	และกำาหนดเปา้ประสงคท์ีต่อ้งการบรรลภุายในป	ี2564	 

ไว้	5	ประการ	คือ	การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลงร้อยละ	50	(ซึ่งสามารถนำาไปใช้

คำานวณผลกระทบต่อสุขภาพและเชิงเศรษฐกิจ)	 การใช้ยาต้านจุลชีพสำาหรับ

มนุษย์และสัตว์ลดลงร้อยละ	20	และ	30	ตามลำาดับ	ประชาชนมีความรู้เรื่อง 

เชือ้ดือ้ยาและตระหนกัในการใชย้าตา้นจลุชพีอยา่งเหมาะสมเพิม่ขึน้รอ้ยละ	20	

และประเทศไทยมีระบบจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพท่ีมีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล 

เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้	 การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการ 

การดือ้ยาตา้นจลุชพีประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2564	ตัง้อยูบ่นหลกัการ	3	ขอ้	คอื
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ยุทธศาสตร์/แผนอื่นๆ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้

(1)	เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นลงมือทำา	(action-oriented	strategy)	และวัดผลได้	 

(2)	เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เน้นการทำางานร่วมของหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ	

อย่างบูรณาการและเสริมพลัง	 (synergized	 and	 orchestrated	 strategy)	 และ	 

(3)	เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีกระตุ้นให้เกิดความมุ่งม่ันทางการเมือง	(political	commitment)	 

ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการนำาสู่การจัดการปัญหาและการจัดสรรทรัพยากร 

อย่างเหมาะสม	เพ่ือให้การจัดการการด้ือยาต้านจุลชีพของประเทศมีประสิทธิภาพ

และยั่งยืน

แผนยทุธศาสตรก์ารจดัการการดือ้ยาตา้นจลุชพีประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2564	 

ประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ดังนี้	

ยุทธศาสตร์ที่	1 การเฝ้าระวังการด้ือยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียว

ยุทธศาสตร์ที่	2 การควบคมุการกระจายยาตา้นจลุชพีในภาพรวมของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่	3 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและ

ควบคุมกำากับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่	4 การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำากับดูแล 

การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและ

สัตว์เลี้ยง

ยุทธศาสตร์ที่	5 การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนัก 

ด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่	6 การบรหิารและพฒันากลไกระดบันโยบายเพือ่ขบัเคลือ่นงาน

ด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ	อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้	ยุทธศาสตร์ที่	1	-	5	เป็นยุทธศาสตร์เพื่อจัดการปัญหาการดื้อยาต้าน

จุลชีพอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ	ส่วน	ยุทธศาสตร์ที่	6	เป็นยุทธศาสตร์เพื่อ

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	 

พ.ศ.	2560	-	2564	ในภาพรวม	เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จตามที่วางไว้

ความก้าวหน้าของการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการ 

การดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2564	จะติดตามและประเมินผล 

โดยวิธีการประเมินผลเพื่อการพัฒนา	 (developmental	 evaluation)	 ร่วมกับ 

การเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานระหว่างก่อนและหลังการดำาเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์/แผนอื่นๆ ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้

วาระความมั่นคงด้านสุขภาพ

ของโลก 

(Global Health Security 

Agenda; GHSA)

เป็นกรอบการดำาเนินงานในแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 

และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2560	 -	 2564)	 เนื่องจาก 

วาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศ

สมาชกิองคก์ารอนามยัโลก	เรง่รดัการพฒันาสมรรถนะตาม	IHR	ดา้นโรคตดิเชือ้ 

และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน	 โดยใช้หลัก	 1.	 ป้องกันการระบาดของโรค

ที่สามารถป้องกันได้	 2.	 ตรวจจับภัยคุกคามให้ได้โดยเร็ว	 และ	 3.	 ตอบโต้ภัย

คุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติ

ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 

จากองค์การอนามัยโลก 

(Joint External Evaluation; 

JEE)

เป็นเครื่องมือสำาหรับการประเมินผลตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 โดย 

ผู้ประเมินจากภายนอกขององค์การอนามัยโลก	 เป็นกลไกการขับเคลื่อน 

การดำาเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ	 สอดคล้องกับการดำาเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ

อุบัติใหม่แห่งชาติ	(พ.ศ.	2560	-	2564)
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คำาอธิบายศัพท์

 การจัดการในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency Management)	หมายถึง	 

กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ	 ของการจัดการเหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพอย่างรวดเร็ว

และเป็นระบบ	ครอบคลุมทุกระยะตั้งแต่การดำาเนินการป้องกัน	และลดผลกระทบ	(Prevention	&	Mitigation)	 

การเตรยีมความพรอ้มรองรบัภาวะฉกุเฉนิ	(Preparedness)	การตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิ	(Response)	และการฟืน้ฟู

หลังเกิดภาวะฉุกเฉิน	(Recovery)

1.		 การดำาเนินการป้องกันและลดผลกระทบ	(Prevention	&	Mitigation)	เป็นระยะที่ต้องดำาเนินกิจกรรมต่างๆ	

ที่ช่วยลดโอกาสเกิดเหตุการณ	์ และลดผลกระทบของโรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉิน	 หรือทำาให้

เหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบน้อยลง	 ซึ่งรวมถึงการจัดวางระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข	 

ให้มีสมรรถนะและมีขีดความสามารถ	 เพื่อเตรียมเผชิญสาธารณภัยต่างๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

เป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	 เช่น	 การจัดให้มีระบบ

ข่าวกรองที่ดีในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้

2.		 การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน	 (Preparedness)	 เป็นระยะที่ เกิดต่อเนื่องจาก 

การบรรเทาภัย	 เป็นขั้นตอนในการเตรียมพร้อมด้านต่างๆ	 และจัดทำาแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับ

ภาวะฉกุเฉนิทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุดา้นกอ่นเกดิเหตกุารณภ์าวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ	เพือ่ใหส้ามารถตอบโต้

ภาวะฉกุเฉนิไดอ้ยา่งเหมาะสม	มปีระสทิธภิาพ	ไดแ้ก	่การเตรยีมศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ	และระบบ

บญัชาการเหตกุารณ	์(EOC	&	ICS)	การจดัทำาแผนตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ	และการซอ้มแผน	 

(PHE	 Planning	 &	 Exercise)	 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	 การจัดเตรียมเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 

ยา	เวชภัณฑ์และวัคซีน	ที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	(PHE	Logistic)	เป็นต้น

3.	 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	(Response)	เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องดำาเนินการ 

ตามแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	 มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อบัญชาการเหตุการณ์	 

ดำาเนินการติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	 ส่งทีมเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือ

และบรรเทาความสญูเสยีตอ่สขุภาพของผูป้ระสบเหต	ุและดำาเนนิการปอ้งกนั	ควบคมุโรคระบาด	หรอืผล

แทรกซอ้นอืน่ๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้หลงัเกดิภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ	และสือ่สารความเสีย่งอยา่งเหมาะสม	 

ซึ่งในการดำาเนินการจะระดมทรัพยากรที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก

ค
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4.	 การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน	 (Recovery)	 เป็นระยะสุดท้ายในการจัดวงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสุข	 โดยที่ความเสียหาย	 และความสูญเสียจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	 

ไดร้บัการแกไ้ขและบรรเทาแลว้	มกีารฟืน้ฟใูหพ้ืน้ทีซ่ึง่ตอ้งดำาเนนิการตอ่ไป	จนกวา่ระบบทกุอยา่งจะเขา้สู ่

ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติ	 โดยเน้นให้มีระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ	 และส่งมอบภารกิจให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	และการฟื้นฟูทางจิตใจของผู้ประสบภัยและครอบครัว

	 		 	 การจัดการภาวะฉุกเฉินทั้ง	 4	 ระยะ	 มีความสัมพันธ์กันในลักษณะเป็นวงจรในแต่ละระยะ	 

มคีวามเชือ่มโยงซึง่กนัและกนั	เนือ่งจากการดำาเนนิการในแตล่ะระยะนัน้	จะมหีนว่ยงานและองคก์รหลาย

ภาคสว่นมารว่มดำาเนนิการ	ดงันัน้	เพือ่ใหก้ารจดัการและการประสานงานระหวา่งหนว่ยงานและองคก์ร

ที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 เครื่องมือการบริหารหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็น

เครือ่งมอือนัเหมาะสมตอ่การจดัการ	ในภาวะวกิฤต	ิหรอืภาวะฉกุเฉนิ	คอื	“ระบบบญัชาการเหตกุารณ”์	

(Incident	Command	System:	ICS)	ซึ่งเป็นระบบที่ใช้เพื่อการสั่งการ	ควบคุม	และประสานงานของแต่ละ

หน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน	 มีโครงสร้างในการสั่งการโดยรวม	 ทำาให้สามารถจัดการ

ตอบโตเ้หตกุารณฉ์กุเฉนิไดอ้ยา่งมรีะบบ	มคีวามยดืหยุน่และสามารถปรบัขยายใหเ้หมาะสมกบัเหตกุารณ์

ได้ตามความต้องการ	 ระบบดังกล่าวเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ	 

และบรหิารจดัการเหตฉุกุเฉนิใหส้ามารถปกปอ้งชวีติ	ทรพัยส์นิ	และสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งบรรลเุปา้หมาย

และมีประสิทธิภาพ	(แนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีภัยจากอาวุธชีวภาพ,	2558)

 การดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial resistance) หมายถึง	ความสามารถของจุลินทรีย์	(เช่น	แบคทีเรีย	

ไวรสั	และรา)	ในการเจรญิเตบิโตหรอือยูร่อดไดแ้มส้มัผสักบัยาฆา่เชือ้	(ยาตา้นจลุชพี)	ทีม่คีวามเขม้ขน้เพยีงพอ 

ในการฆ่าหรือยับยั้งเชื้อในสายพันธุ์เดียวกัน	 หรือสูงกว่าความเข้มข้นที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค	 

(แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย	พ.ศ.	2560	-	2564,	2559)

 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Response) หมายถึง	 

การดำาเนนิการตา่งๆ	หลงัจากทีไ่ดเ้กดิเหตกุารณห์รอืเกดิภาวะฉกุเฉนิขึน้แลว้	เพือ่หยดุยัง้และ/หรอืลดผลกระทบ 

จากภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์รุนแรงจากโรคและภัยสุขภาพ	 และเพื่อให้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติ 

ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด	(แนวทางการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีภัยจากอาวุธชีวภาพ,	2558)

 การตดิเช้ือในโรงพยาบาล หมายถงึ	การตดิเชือ้ทีเ่กดิจากการไดร้บัเชือ้ขณะทีผู่ป้ว่ยไดร้บัการตรวจและ/หรอื

ไดร้บัการรกัษาในโรงพยาบาลและไมอ่ยูใ่นระยะฟกัตวัของเชือ้	(โดยทัว่ไปโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาลมกัเกดิขึน้ 

ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลแล้วนานเกิน	 48	 -	 72	 ชั่วโมง)	 รวมถึงการติดเชื้อของบุคลากรจาก 

การปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	(คู่มือปฏิบัติเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล	กรมควบคุมโรค,	 

2550)

 การประชาสมัพนัธ ์(Public Relation) หมายถงึ	การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งหนว่ยงานหรอืองคก์ร	และกลุม่

ประชาชนเป้าหมาย	เพื่อสร้างความเข้าใจอันถูกต้องในอันที่จะสร้างความเชื่อถือ	ศรัทธา	และความร่วมมือ	 

ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี	ซึ่งจะช่วยให้การดำาเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ	บรรลุเป้าหมาย	(สำานักสารนิเทศ	

สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	2555)



99แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

 การประเมนิความเสีย่ง หรอืการวเิคราะหค์วามเสีย่งโรคตดิตอ่อบุตัใิหม ่(Risk Assessment) หมายถงึ 

กระบวนการกำาหนดลักษณะ	ขนาด	หรือขอบเขตของความเสี่ยง	โดยการวิเคราะห์ภัยที่เกิดขึ้น	และประเมิน

สภาวะการเปิดรับต่อความเสี่ยง	 (Exposure)	 ความเปราะบาง	 (Vulnerability)	 และศักยภาพ	 (Capacity)	 

ในการรบัมอืของชมุชนทีอ่าจเปน็อนัตรายตอ่ชวีติและทรพัยส์นิ	การดำารงชวีติและสิง่แวดลอ้ม	เปน็การวเิคราะห์

ความน่าจะเป็นในการเกิดผลกระทบจากภัยในพื้นที่หนึ่งๆ	 มีประโยชน์ในการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยง

อย่างเป็นระบบ	(แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558,	2558)

 การฝกึการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั (Exercise) หรอืการซอ้มแผน หมายถงึ	การจำาลองสถานการณเ์พือ่

ฝกึฝนทกัษะหรอืซกัซอ้มกระบวนการดำาเนนิงานทีไ่ดว้างแผนไว	้เปน็แบบฝกึหดัเพือ่ใหผู้ท้ีม่บีทบาทหนา้ทีแ่ละ 

ความรบัผดิชอบในการรบัมอืสถานการณฉ์กุเฉนิไดฝ้กึซอ้มขัน้ตอนการปฏบิตัทิีจ่ำาเปน็	ทำาใหม้ทีกัษะสามารถใช้

เครือ่งมอื	อปุกรณต์า่งๆ	ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	ซึง่ชว่ยใหพ้รอ้มปฏบิตังิานไดจ้รงิหากเกดิสาธารณภยัขึน้	(สถานการณ์

โรคติดต่ออุบัติใหม่)	(แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558,	2558)

 การเฝา้ระวงั (Surveillance) หมายถงึ	การสงัเกต	การเกบ็รวบรวม	และการวเิคราะหข์อ้มลู	ตลอดจนการรายงาน	 

และการติดตามผลของการแพร่กระจายของโรคอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เป็นระบบ	 เพื่อประโยชน์ 

ในการควบคุมโรค	(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558,	2558)

 การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction: DRR)	 หมายถึง	 แนวคิดและวิธีปฏิบัติ 

ในการลดโอกาสทีจ่ะไดร้บัผลกระทบทางลบจากสาธารณภยั	ผา่นความพยายามอยา่งเปน็ระบบทีจ่ะวเิคราะห์

และบริหารจัดการปัจจัยที่เป็นสาเหตุและผลกระทบของสาธารณภัย	 ในที่นี้	 คือภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่	 

เพือ่ดำาเนนินโยบาย	มาตรการ	หรอืกจิกรรมตา่งๆ	ในการลดความลอ่แหลม	ลดปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความเปราะบาง	 

และเพิ่มศักยภาพในการจัดการปัญหา	มีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนและสังคมในปัจจุบัน	

และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	(แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558,	

2558)

 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)	หมายถึง	การติดต่อสื่อสาร	เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล	

ข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผู้ประเมินความเสี่ยง	(Risk	Assessor)	ผู้จัดการความเสี่ยง	(Risk	Manager)	

กับประชาชนผู้บริโภค	 ภาคอุตสาหกรรม	 สถาบันการศึกษาและกลุ่มหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและสนใจ	

(Stakeholder)	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำา	อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารความเสี่ยงนั้นมีอยู่ในทุก

กระบวนการของการวิเคราะห์ความเสี่ยง	 (แนวทางการประเมินกฎอนามัยระหว่างประเทศด้านการสื่อสาร

ความเสี่ยง,	2557)

 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หมายถึง	คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำา

กรงุเทพมหานคร	ทีแ่ตง่ตัง้ตามขอ้กำาหนดในพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่	พ.ศ.	2558	(พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่	

พ.ศ.	2558,	2558)

 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	 หมายถึง	 คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำาจังหวัด 

ทีแ่ตง่ตัง้ตามขอ้กำาหนดในพระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่	พ.ศ.	2558	(พระราชบญัญตัโิรคตดิตอ่	พ.ศ.	2558,	2558)

 ฉกุเฉนิ หมายถงึ	เกดิขึน้โดยปจัจบุนัทนัดว่นหรอืเปน็ทีค่าดหมายวา่จะเกดิขึน้ในเวลาอนัใกล	้และจำาเปน็ตอ้ง

รบีแกไ้ขโดยฉบัพลนั	(ระเบยีบกระทรวงการคลงั	วา่ดว้ยเงนิทดรองราชการเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณี

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	2556,	2556)



100 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

 นโยบายสุขภาพ	หมายถึง	การแสดงความตระหนักและความเท่าเทียมในด้านสุขภาพออกมาอย่างชัดเจน 

ในทุกประเด็นของนโยบาย	 และรับผิดชอบต่อผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้น	 วัตถุประสงค์หลักของ 

นโยบายสาธารณะทางสขุภาพ	เพือ่สรา้งสิง่แวดลอ้มทางสขุภาพทีจ่ะทำาใหป้ระชาชนดำารงชวีติอยา่งมสีขุภาพด	ี 

นโยบายดังกล่าวทำาให้เพิ่มความเป็นไปได้ของทางเลือกที่เอื้อต่อสุขภาพ	และทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 

ทางเลือกน้ันได้ง่ายข้ึน	และนโยบายน้ันจะเร่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดล้อม	ทางสังคม	และทางกายภาพ 

ที่เอื้อต่อสุขภาพ	(Adelaide	Recommendations	on	Healthy	Public	Policy.	WHO,	Geneva,	1988)

 แนวทางการปฏิบติังานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) หมายถงึ	วธิกีารทีไ่ดก้ำาหนดขึน้ 

หรอืจดัทำาขึน้เพือ่ใหผู้ม้หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามอยา่งเปน็กจิวตัรในการปฏบิตังิานอยา่งใดอยา่งหนึง่ใหเ้ปน็

มาตรฐานเดียวกัน	(แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558,	2558)

 ปศสัุตว ์หมายถงึ	สตัวเ์ศรษฐกจิทีม่นษุยน์ำามาเลีย้ง	เพือ่ผลประโยชนอ์ยา่งใดอยา่งหนึง่	หรอืหลายอยา่ง	เชน่	 

เพื่อใช้งาน	และเป็นอาหาร	เป็นต้น	สัตว์เศรษฐกิจมีทั้งสัตว์สี่เท้า	เช่น	โค	กระบือ	ม้า	แพะ	แกะ	สุกร	และ

สัตว์ปีก	เช่น	เป็ด	ไก่	ห่าน	ไก่งวง	เป็นต้น	(สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน,	2559)

 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan)	 หมายถึง	 แผนการดำาเนินงานซึ่งประกอบด้วย

ข้อความเกี่ยวกับภารกิจ	และทิศทางในอนาคต	เป้าหมายการดำาเนินงานระยะสั้น	และระยะยาว	ตลอดจน

กลยทุธห์รอืวธิกีารดำาเนนิงานทีด่ทีีส่ดุเพือ่บรรลจุดุมุง่หมายในการปฏบิตังิานในแผนฉบบันี	้มุง่เนน้ยทุธศาสตร ์

เตรียมความพร้อม	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่	 (เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	

ระดับพื้นฐาน	ฉบับที่	2,	2558)

 ภัยพิบัติ หมายถึง	สาธารณภัยอันได้แก่	อัคคีภัย	วาตภัย	อุทกภัย	ภัยแล้ง	ภาวะฝนแล้ง	ฝนทิ้งช่วง	ภัยจาก

ลูกเห็บ	 ภัยอันเกิดจากไฟป่า	 ภัยที่เกิดจากโรค	หรือการระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด	 อากาศหนาว

จัดผิดปกติ	 ภัยสงคราม	 และภัยอันเนื่องมาจากการกระทำาของผู้ก่อการร้าย	 กองกำาลังจากนอกประเทศ	 

ตลอดจนภัยอื่นๆ	 ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ	 หรือมีบุคคลหรือสัตว์ทำาให้เกิดขึ้น	 ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต	

ร่างกายของประชาชน	 หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน	 (ระเบียบกระทรวงการคลัง	 

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	พ.ศ.	2556,	2556)

 ภาคประชาสงัคม (Civil Society) หมายถงึ	หนว่ยงานหรอืองคก์รอสิระซึง่ไมแ่สวงหาผลกำาไรทีม่บีทบาทใน

การดำาเนนิกจิกรรมเพือ่สาธารณะ	มเีปา้หมายเพือ่กอ่ใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงทีด่ดีา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

(แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558,	2558)

 ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง	 เหตุการณ์การเกิดโรคและ 

ภัยคุกคามสุขภาพ	ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย	 2	 ใน	 4	ประการ	ดังนี้	 1)	ทำาให้เกิดผลกระทบ

ทางสุขภาพอย่างรุนแรง	2)	เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน	3)	มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น	

และ	 4)	 ต้องจำากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า	 (กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	 

และระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	พ.ศ.	2559	-	2564,	2558)

 ระบบบญัชาการเหตกุารณ ์(Incident Command System: ICS)	หมายถงึ	แนวทางในการบรหิารจดัการ

เหตกุารณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัทกุประเภท	(ในทีน่ี	้ไดแ้ก	่ภยัจากโรคตดิตอ่อบุตัใิหม)่	อยา่งมมีาตรฐานในพืน้ทีเ่กดิเหต	ุ 

ตั้งแต่เหตุฉุกเฉินขนาดเล็กไปจนถึงเหตุฉุกเฉินที่มีความซับซ้อน	 โดยผู้ปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ต่างๆ	 

จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถดำาเนนิการรว่มกนัไดภ้ายใตก้ารบญัชาการแบบรวมศนูย	์(Uni  ed	Command)	
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โดยปกติมีการจัดโครงสร้างระบบเพื่อการปฏิบัติงานใน	 5	 สายงานหลัก	 คือ	 ส่วนบัญชาการ	 (Command)	 

ส่วนปฏิบัติการ	 (Operation)	 ส่วนแผนงาน	 (Planning)	 ส่วนสนับสนุนกำาลังบำารุงหรือโลจิสติกส์	 (Logistics)	 

และสว่นการเงนิ/การบรหิารจดัการ	(Finance/Administration)	ซึง่มคีวามยดืหยุน่ในการปรบัลดหรอืขยายสว่นงาน 

ที่อาจจำาเป็นหรือไม่จำาเป็นต้องใช้งาน	 ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหตุการณ์นั้นๆ	 (แผนการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2558,	2558)

 ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS)	 หมายถึง	 เป็นระบบพื้นฐานของการทำางานต่างๆ	 

ในรปูแบบของการเกบ็	(Input)	การประมวลผล	(Processing)	เผยแพร	่(Output)	และมสีว่นจดัเกบ็ขอ้มูล	(Storage)

	 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคือ	ฮาร์ดแวร์,	 ซอฟต์แวร์,	มนุษย์,	กระบวนการ,	ข้อมูล,	 เครือข่าย

ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย

1.		ข้อมูล	(Data)	หมายถึง	ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น	โดยค่าความจริงที่ได้จะนำามาจัดการปรับแต่ง

หรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ

2.		สารสนเทศ	(Information)	คือ	กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์	เพื่อให้ข้อมูล

เหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
3.		การจัดการ	 (Management)	 คือ	 การบริหารอย่างเป็นระบบ	 เป็นการกำาหนดเป้าหมายและทิศทาง 

การจดัการขององคก์รนัน้	ซึง่ตอ้งมกีารวางแผน	กำาหนดการ	และจดัการทรพัยากรภายในองคก์ร	เพือ่ให ้
บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	2559)

 โรคขา้มพรมแดน	หมายถงึ	โรคระบาดทีม่คีวามรนุแรง	สามารถกระจายไดอ้ยา่งรวดเรว็	โดยไมค่ำานงึถงึพรมแดน

ของประเทศ	เปน็สาเหตใุหเ้กดิอตัราการตายและการเกดิโรคสูง	สง่ผลกระทบรา้ยแรงดา้นเศรษฐกจิและสงัคม	 

ด้านสาธารณสุข	(Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nations:	FAO,	2559)

 โรคตดิตอ่ (Communicable Diseases) หมายความวา่	โรคทีเ่กดิจากเชือ้โรคหรอืพษิของเชือ้โรคซึง่สามารถ

แพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คน	(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558,	2558)

 โรคตดิตอ่อุบตัใิหม ่หมายถึง	โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม	่(New	infectious	disease)	โรคติดต่อที่พบในพื้นที่

ใหม	่(New	geographical	areas)	โรคตดิตอ่อบุตัซิำา้	(Re-emerging	infectious	disease)	เชือ้กอ่โรคทีด่ือ้ตอ่ยาตา้น

จุลชีพ	(Antimicrobial	resistant	organism)	และเหตุการณ์จงใจกระทำาของมนุษย์ด้วยสารชีวะ	(World	Health	

Organization	:	WHO,	2559)

 ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ (Emergency Operation Center)	หมายถงึ	สถานทีท่ีใ่ชใ้นการปฏบิตังิานรว่มกนั 

ของหน่วยงานต่างๆ	 ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์	 เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ	 ประสานงาน	 

แลกเปลี่ยนข้อมูลและทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน	 (กรอบแนวทางการพัฒนา 

ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิ	และระบบบญัชาการเหตกุารณใ์นภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ	กรมควบคมุโรค	

พ.ศ.	2559	-	2564,	2558)

 สัตวป์า่ หมายถงึ	สตัวท์กุชนดิไมว่า่สตัวบ์ก	สตัวน์ำา้	สตัวป์กี	แมลงหรอืแมง	ซึง่โดยสภาพธรรมชาตยิอ่มเกดิและ

ดำารงชวีติอยูใ่นปา่หรอืในนำา้	และหมายความรวมถงึไขข่องสตัวป์า่เหลา่นัน้ทกุชนดิดว้ย	แต่ไม่หมายความรวมถงึ 

สตัว์พาหนะทีไ่ด้จดทะเบยีนทำาตัว๋รปูพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสตัว์พาหนะแล้ว	และสตัว์พาหนะทีไ่ด้มาจาก 

การสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว	(พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535,	2535)

 สตัวเ์ลีย้ง หมายถงึ	สนุขัหรอืแมว	และรวมถงึสตัวอ์ืน่ๆ	ทีโ่ดยปกตสิามารถนำามาเลีย้งภายในบา้น	หรอืบรเิวณบา้น 

ของผู้เลี้ยงโดยไม่รวมถึงปศุสัตว์	(Duhaime's	Law	Dictionary,	2553)
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 สาธารณภยั	หมายถงึ	อคัคภียั	วาตภยั	อทุกภยั	ภยัแลง้	โรคระบาดในมนษุย	์โรคระบาดในสตัว	์โรคระบาดในสตัวน์ำา้	 

การระบาดของศัตรูพืช	 ตลอดจนภัยอื่นๆ	 อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน	 ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ	 มีผู้ทำาให้

เกิดขึ้น	 อุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใด	 ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต	 ร่างกายของประชาชน	 หรือความเสียหายแก่

ทรัพย์สินของประชาชน	 หรือของรัฐ	 และให้ความหมายรวมถึงภัยจากอากาศ	 และการก่อวินาศกรรมด้วย	

(พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	พ.ศ.	2550,	2550)

 หน่วยงานของรัฐ หมายถึง	 ราชการส่วนกลาง	 ราชการส่วนภูมิภาค	 ราชการส่วนท้องถิ่น	 รัฐวิสาหกิจ	 

องค์การมหาชน	และหน่วยงานอื่นของรัฐ	(พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558,	2558)

 หอ้งปฏบิตักิารชวีนริภยั (Biosafety Laboratory)	หมายถงึ	หอ้งปฏบิตักิารทีม่สีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม	 
จะเพิม่ความปลอดภยัในการปฏบิตังิานดา้นจลุชวีวทิยาดว้ย	โดยแบง่ระดบัของหอ้งปฏบิตักิารไดเ้ปน็	4	ระดบั	
คอื	1)	Biosafety	Level	1	เหมาะสำาหรบัการปฏบิตังิานกบัเชือ้จลุชพีทัว่ๆ	ไป	ทีไ่มเ่ปน็อนัตรายตอ่มนษุย	์สำาหรบั 
การฝกึอบรมหรอืการสอน	2)	Biosafety	Level	2	เหมาะสำาหรบัการปฏบิตังิานกบัเชือ้จลุชพีทีม่คีวามเสีย่งปานกลาง 
ในการกอ่ใหเ้กดิโรคในชมุชน	3)	Biosafety	Level	3	เหมาะสำาหรบัการปฏบิตังิานกบัเชือ้จลุชพีซึง่อาจเปน็สาเหตขุอง 
โรคติดเชื้อซึ่งก่อให้เกิดโรคที่รุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตเมื่อติดเชื้อ	4)	Biosafety	Level	4	 เหมาะสำาหรับ 
การปฏิบัติงานกับเชื้อจุลชีพที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อซึ่งก่อให้เกิดโรคอันตรายหรือโรคติดต่อที่ไม่พบ
ในประเทศ	 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการติดต่อในคนและชุมชน	 หรือเป็นโรคที่ไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้รักษา	 
(คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการ	สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ	กรมปศุสัตว์,	2553)
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คำาย่อภาษาไทย

 คำาย่อ คำาเต็ม
	 ทสปช.	 ไทยอาสาป้องกันชาติ
	 พ.ร.บ.	 พระราชบัญญัติ
	 รสทป.	 ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า
	 อกม.	 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
	 อช.	 อาสาพัฒนาชุมชน
	 อปพร.	 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	 อปมช.	 อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำาหมู่บ้านและชุมชน
	 อพป.	 อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
	 อสป.	 อาสาปศุสัตว์
	 อสม.	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
	 อสร.	 อาสาสมัครแรงงาน
คำาย่อภาษาอังกฤษ
 คำาย่อ คำาเต็ม
	 AIIR	 Airborne	Infection	Isolation	Room
	 BCP	 Business	Continuity	Planning
	 CBRN	 Chemical	Biological	Radiological	and	Nuclear
	 EOC	 Emergency	Operation	Center
	 FET	 Field	Epidemiology	Training
	 FETP	 Field	Epidemiology	Training	Program
	 ICS	 Incident	Command	System
	 ICT	 Information	and	Communication	Technology
	 IHR		 International	Health	Regulations	
	 IPC	 Infection	Prevention	and	Control
	 IT	 Information	Technology
	 LA	 Laboratory	Accreditation	
	 OIE	 World	Organisation	for	Animal	Health	
	 PPP	 Public	Private	Partnership
	 2P1M4R	 2P	(Preparation,	Prevention	),1M	(Mitigation),	4R	(Response,	Relief,	
	 	 Recovery,	Rehabilitation	and	Reconstruction)
	 RRTs	 Rapid	Response	Team
	 SOP	 Standard	Operation	Procedure
	 WHO	 World	Health	Organization	

คำาย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ภาคผนวก

ง
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1.	 คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ.	 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	

พ.ศ.	2558.	กรุงเทพฯ:	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย;	2558.

2.	 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์	พ.ศ.	2558	(พ.ศ.	2558).	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	132	ตอนที่	

15	ก	หน้า	1	-	22	(ลงวันที่	5	มีนาคม	2558)

3.		 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์	พ.ศ.	2558	(พ.ศ.	2558).	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	132	ตอนที่	80	ก	

หน้า	9	-	3	(ลงวันที่	26	สิงหาคม	2558)

4.		 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 พ.ศ.	 2550	 (พ.ศ.	 2550).	 ราชกิจจานุเบกษา	 เล่มที่	 124	 

ตอนที่	52	ก	หน้า	1	-	23	(ลงวันที่	7	กันยายน	2550)

5.		 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	(พ.ศ.	2558).	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	132	ตอนที่	86	ก	หน้า	26	-	44	

(ลงวันที่	8	กันยายน	2558)

6.		 พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว	์พ.ศ.	2558	(พ.ศ.	2558).	ราชกจิจานเุบกษา	เลม่ที	่132	ตอนที	่14	ก	หนา้	22	-	41	 

(ลงวันที่	2	มีนาคม	2558)

7.		 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พ.ศ.	2535	(พ.ศ.	2535).	ราชกิจจานุเบกษา	เล่มที่	109	ตอนที่	15	

หน้า	1	-	22	(ลงวันที่	28	กุมภาพันธ์	2535)

8.		 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา.	 แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย	 

พ.ศ.	2560	-	2564	(มติคณะรัฐมนตรี	17	สิงหาคม	2559).	กรุงเทพฯ:	กระทรวงสาธารณสุข;	2559.

9.		 สำานกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม.	แผนแมบ่ทบรูณาการจดัการความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ	พ.ศ.	2558	-	2564.	กรุงเทพฯ:	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม;	2558.

10.	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.	 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ	พ.ศ.	2558	-	2593.	กรุงเทพฯ:	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม;	2558.

11.	 สำานักนายกรัฐมนตรี.	ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564)	(สรุปย่อ).	

กรุงเทพฯ:	สำานักนายกรัฐมนตรี;	2559.

12.	 สำานักระบาดวิทยา	 กรมควบคุมโรค.	 กฎมอนามัยระหว่างประเทศ	 พ.ศ.	 2548	 (2005).	 กรุงเทพฯ:	 

กระทรวงสาธารณสุข;	2550.

13.	 สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่	กรมควบคุมโรค.	สุขภาพหนึ่งเดียว	(One	Health)	[อินเทอร์เน็ต];	2555	[เข้าถึงเมื่อ	 

7	มีนาคม	2559].	เข้าถึงได้จาก:	http://beid.ddc.moph.go.th/media/media_detail.php?id=26

14.	 Global	Health	Security	Agenda.	Global	Health	Security	Agenda	[Internet];	2016	[cited	2016	Mar	7].	Available	

from:	https://www.ghsagenda.org/about

เอกสารอ้างอิงที่สำาคัญ

ภาคผนวก
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15.	 United	Nations	Office	for	Disaster	Risk	Reduction.	Sendai	Framework	for	Disaster	Risk	Reduction	2015	-	2030.	 

Geneva:	United	Nations;	2015.

16.	Word	Health	Organization.	Framework	for	a	Public	Health	Emergency	Operations	Centre.	Geneva:	WHO	

Document	Production	Services;	2015.

17.	World	Health	Organization.	Joint	external	evaluation	tool:	International	Health	Regulations	(2005).	Geneva:	

WHO	Document	Production	Services;	2016.

18.		World	Health	Organization.	 The	 draft	 Asia	Pacific	 Strategy	 for	 Emerging	Diseases	 and	 Public	 Health	 

Emergencies	(APSED	III);	In	press	2016.

19.		World	Health	Organization,	Regional	Office	 for	South-East	Asia.	Regional	 Strategy	on	Prevention	 and	 

Containment	of	Antimicrobial	Resistance	2010	-	2015.	New	Delhi:	World	Health	Orgenization,	Regional	

Office	for	South	-	East	Asia;	2010.

20.	World	Organization	for	Animal	Health	(OIE).	OIE	International	Animal	Health	Code	[Internet];	[cited	2016	

Mar	25].	Available	from:	http://www.oie.int/international-standard-setting/overview/
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ภาคผนวก
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คำาสั่งคณะกรรมการ/คณะทำางาน
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คำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ที่ ๑๙๕ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ

 ด้วยสภ�วะปัจจุบันประเทศต่�งๆ ทั่วโลกรวมท้ังประเทศไทยได้ประสบปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่ 

ร้�ยแรงต�่งๆ ทีต่อ้งเฝ้�ระวังอย�่งตอ่เนือ่งเพื่อใหป้ระเทศไทยมกี�รเตรียมคว�มพร้อมและส�ม�รถดำ�เนนิก�รปอ้งกนั  

ควบคุม และแก้ไขสถ�นก�รณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ ให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

รวมทั้งสอดคล้องกับแผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ  

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙)

 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร� ๑๑ (๖) แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน  

พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแตง่ตัง้คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเตรยีมคว�มพรอ้ม ปอ้งกนั และแกไ้ขปญัห�โรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ช�ต ิ 

โดยมีองค์ประกอบและอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้

	 ๑.	องค์ประกอบ

  ๑.๑ รองน�ยกรัฐมนตรี ประธ�นกรรมก�ร

   ที่กำ�กับก�รบริห�รร�ชก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข 

  ๑.๒ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศ รองประธ�นกรรมก�ร

  ๑.๓ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธ�นกรรมก�ร

  ๑.๔ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติ รองประธ�นกรรมก�ร

   และสิ่งแวดล้อม 

  ๑.๕ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย รองประธ�นกรรมก�ร

  ๑.๖ รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข รองประธ�นกรรมก�ร

  ๑.๗ เลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรี กรรมก�ร

  ๑.๘ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ กรรมก�ร

   และสังคมแห่งช�ติ 

  ๑.๙ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณ กรรมก�ร

  ๑.๑๐ ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ต ิ กรรมก�ร

  ๑.๑๑ ปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตร ี กรรมก�ร

  ๑.๑๒ ปลัดกระทรวงกล�โหม กรรมก�ร

  ๑.๑๓ ปลัดกระทรวงก�รคลัง กรรมก�ร

  ๑.๑๔ ปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศ กรรมก�ร

  ๑.๑๕ ปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� กรรมก�ร

  ๑.๑๖ ปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ กรรมก�ร
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  ๑.๑๗ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมก�ร

  ๑.๑๘ ปลัดกระทรวงคมน�คม กรรมก�ร

  ๑.๑๙ ปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กรรมก�ร

  ๑.๒๐ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร กรรมก�ร

  ๑.๒๑ ปลัดกระทรวงพลังง�น กรรมก�ร

  ๑.๒๒ ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ กรรมก�ร

  ๑.๒๓ ปลัดกระทรวงมห�ดไทย กรรมก�ร

  ๑.๒๔ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมก�ร

  ๑.๒๕ ปลัดกระทรวงแรงง�น กรรมก�ร

  ๑.๒๖ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมก�ร

  ๑.๒๗ ปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กรรมก�ร

  ๑.๒๘ ปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กรรมก�ร

  ๑.๒๙ ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข กรรมก�ร

  ๑.๓๐ ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม กรรมก�ร

  ๑.๓๑ อธิบดีกรมประช�สัมพันธ์ กรรมก�ร

  ๑.๓๒ อธิบดีกรมก�รปกครอง กรรมก�ร

  ๑.๓๓ อธิบดีกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น กรรมก�ร

  ๑.๓๔ ปลัดกรุงเทพมห�นคร กรรมก�ร

  ๑.๓๕ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รวิจัยแห่งช�ติ กรรมก�ร

  ๑.๓๖ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ กรรมก�ร

  ๑.๓๗ ผู้จัดก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ กรรมก�ร

  ๑.๓๘ ผู้อำ�นวยก�รกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย กรรมก�ร

  ๑.๓๙ กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ ่ กรรมก�ร

   บริษัท ท่�อ�ก�ศย�นไทย จำ�กัด (มห�ชน) 

  ๑.๔๐ ประธ�นกรรมก�รสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย กรรมก�ร

  ๑.๔๑ ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย กรรมก�ร

  ๑.๔๒ ประธ�นสม�คมธน�ค�รไทย กรรมก�ร

  ๑.๔๓ น�ยกสัตวแพทยสภ� กรรมก�ร

  ๑.๔๔ น�ยกสัตวแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย กรรมก�ร

   ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ 

  ๑.๔๕ น�ยกแพทยสภ� กรรมก�ร

  ๑.๔๖ น�ยกสม�คมโรงพย�บ�ลเอกชน กรรมก�ร

  ๑.๔๗ ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณประเสริฐ ทองเจริญ กรรมก�ร

   คณะแพทยศ�สตร์ศิริร�ชพย�บ�ล มห�วิทย�ลัยมหิดล 

  ๑.๔๘ ศ�สตร�จ�รย์ประเสริฐ เอื้อวร�กุล กรรมก�ร

   สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ต ิ
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  ๑.๔๙ ศ�สตร�จ�รย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฬ� กรรมก�ร

   จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

  ๑.๕๐ ศ�สตร�จ�รย์ยง ภู่วรวรรณ กรรมก�ร

   คณะแพทยศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

  ๑.๕๑ ศ�สตร�จ�รย์ประสิทธิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์ กรรมก�ร

   มห�วิทย�ลัยมหิดล 

  ๑.๕๒ น�ยศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ กรรมก�ร

   กรมควบคุมโรค 

  ๑.๕๓ อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมก�รและเลข�นุก�รร่วม

  ๑.๕๔ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กรรมก�รและเลข�นุก�รร่วม

  ๑.๕๕ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย กรรมก�รและเลข�นุก�รร่วม

  ๑.๕๖ อธิบดีกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช กรรมก�รและเลข�นุก�รร่วม

 ๒.	 อำ�น�จหน้�ที่

  ๒.๑  กำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ระดับช�ติ ในก�รเตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน ควบคุม  

และแกไ้ขสถ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคติดตอ่อบัุติใหมใ่หเ้หม�ะสมกบัสถ�นก�รณ ์และกำ�กบัดูแลใหบ้รรลุวตัถุประสงค์  

รวมทั้งกำ�หนดม�ตรก�รช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

  ๒.๒  จัดทำ�และปรับปรุงแผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งช�ติ ตลอดจนก�รบูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภ�คเอกชน  

และภ�คส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำ�กับและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อให้เป็นไปต�มแผนยุทธศ�สตร์

  ๒.๓  อำ�นวยก�รจัดระบบก�รประส�นง�น และสนับสนุนกลไกก�รเตรียมคว�มพร้อม รวมท้ัง 

ก�รกำ�กับติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

  ๒.๔  แต่งต้ังคณะอนุกรรมก�ร คณะทำ�ง�น หรือบุคคล เพ่ือช่วยปฏิบัติง�นได้ต�มคว�มจำ�เป็นและ

เหม�ะสม

  ๒.๕  ปฏิบัติง�นอื่นๆ ต�มที่น�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๗

    ลงชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอช�   

    (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช�)  

    น�ยกรัฐมนตรี

 

 สำ�เน�ถูกต้อง

 

 (น�งวิรงรอง แก้วสมบูรณ์)

 นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

 ๙ กันย�ยน ๒๕๕๙
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คำ�สั่งคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ

ที่ ๕๔ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่

 ต�มคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมก�ร 

อำ�นวยก�รเตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ เพ่ือกำ�หนดนโยบ�ยและจัดทำ�แผน 

ยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) ซึ่ง 

แผนยุทธศ�สตร์ดังกล่�วได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ สิงห�คม ๒๕๕๕ นั้น 

 เพื่อให้ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ 

เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล อ�ศัยอำ�น�จต�มคำ�สั่งสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่  

๗ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�

โรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำ�น�จหน้�ที่ ดังนี้

	 ๑.		องค์ประกอบ

  ๑.๑ ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ประธ�นอนุกรรมก�ร

  ๑.๒ รองปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุขที่ได้รับมอบหม�ย  รองประธ�นอนุกรรมก�ร

  ๑.๓ รองปลัดกระทรวงมห�ดไทยที่ได้รับมอบหม�ย  รองประธ�นอนุกรรมก�ร

  ๑.๔ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหม�ย  รองประธ�นอนุกรรมก�ร

  ๑.๕ รองปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม รองประธ�นอนุกรรมก�ร

   ที่ได้รับมอบหม�ย 

  ๑.๖ รองเลข�ธิก�รน�ยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๗ รองปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๘ รองปลัดกระทรวงกล�โหมที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๙ รองปลัดกระทรวงก�รคลังที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๐ รองปลัดกระทรวงก�รต่�งประเทศที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๑ รองปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ�ที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๒ รองปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ อนุกรรมก�ร

   คว�มมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับมอบหม�ย 

  ๑.๑๓ รองปลัดกระทรวงคมน�คมที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๔ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร อนุกรรมก�ร

   ที่ได้รับมอบหม�ย 



111แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

  ๑.๑๕ รองปลัดกระทรวงพลังง�นที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๖ รองปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๗ รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๘ รองปลัดกระทรวงแรงง�นที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๑๙ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๐ รองปลัดกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี อนุกรรมก�ร

   ที่ได้รับมอบหม�ย

  ๑.๒๑ รองปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๒ รองปลัดกระทรวงอุตส�หกรรมที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๓ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ อนุกรรมก�ร

   และสังคมแห่งช�ติที่ได้รับมอบหม�ย 

  ๑.๒๔ รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักงบประม�ณที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๕ รองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๖ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๗ รองอธิบดีกรมก�รปกครองที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๘ รองอธิบดีกรมประช�สัมพันธ์ที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๒๙ รองผู้จัดก�รกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ อนุกรรมก�ร

   ที่ได้รับมอบหม�ย 

  ๑.๓๐ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ อนุกรรมก�ร

   ที่ได้รับมอบหม�ย

  ๑.๓๑ รองปลัดกรุงเทพมห�นครที่ได้รับมอบหม�ย อนุกรรมก�ร

  ๑.๓๒ น�ยกสัตวแพทยสภ�  อนุกรรมก�ร

  ๑.๓๓ น�ยกสัตวแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย  อนุกรรมก�ร

   ในพระบรมร�ชูปถัมภ์

  ๑.๓๔ ประธ�นกรรมก�รสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย อนุกรรมก�ร

  ๑.๓๕ ประธ�นสภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย อนุกรรมก�ร

  ๑.๓๖ ประธ�นสม�คมธน�ค�รไทย อนุกรรมก�ร

  ๑.๓๗ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รก�รส�ธ�รณสุข  อนุกรรมก�ร

   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

  ๑.๓๘ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส�ธ�รณสุขฉุกเฉิน  อนุกรรมก�ร

   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

  ๑.๓๙ อธิบดีกรมควบคุมโรค  อนุกรรมก�รและเลข�นุก�ร

  ๑.๔๐ อธิบดีกรมปศุสัตว์  อนกุรรมก�รและเลข�นกุ�รรว่ม

  ๑.๔๑ อธิบดีกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช อนกุรรมก�รและเลข�นกุ�รรว่ม

  ๑.๔๒ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย อนกุรรมก�รและเลข�นกุ�รรว่ม

  ๑.๔๓ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่  อนกุรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�ร

   กรมควบคุมโรค 
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  ๑.๔๔ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักควบคุม ป้องกัน  อนกุรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�รรว่ม

   และบำ�บัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

  ๑.๔๕ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอนุรักษ์สัตว์ป่� 

   กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช อนกุรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�รรว่ม

  ๑.๔๖ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รบรรเท�ส�ธ�รณภัย

   กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย อนกุรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�รรว่ม

  ๑.๔๗ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข อนกุรรมก�รและผูช้ว่ยเลข�นกุ�รร่วม

 ๒.	อำ�น�จหน้�ที่

  ๒.๑ ประส�นก�รขับเคลื่อน เพื่อให้ทุกหน่วยง�นมีก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์เตรียม 

คว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

  ๒.๒ ประส�นก�รแก้ไขปัญห�และอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น

  ๒.๓  กำ�กบั ดแูล และตดิต�มประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�นใหเ้ปน็ไปต�มแผนปฏบิติัก�รแมบ่ทโดยใหท้นั

ต่อสถ�นก�รณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว

  ๒.๔  ประส�นก�รจัดห�งบประม�ณและทรัพย�กร เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของทุกหน่วยง�น

  ๒.๕  แต่งตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อมอบหม�ยให้ดำ�เนินก�รต�มท่ีคณะอนุกรรมก�รกำ�หนดเพ่ือช่วย 

ปฏิบัติง�นต�มคว�มจำ�เป็น

  ๒.๖  ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๗

    

    (ลงชื่อ)  ยงยุทธ ยุทธวงศ์

     (น�ยยงยุทธ ยุทธวงศ์)

     รองน�ยกรัฐมนตรี

     ประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รเตรียมคว�มพร้อม

    ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ

 สำ�เน�ถูกต้อง

 

 (น�งวิรงรอง แก้วสมบูรณ์)

 นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

 ๙ กันย�ยน ๒๕๕๙
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คำ�สั่งคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่

ที่ ๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน 

และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 เนื่องจ�กแผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ ฉบับที่ ๓  

(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) จะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงส�ธ�รณสุขจึงเห็นควรจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียม 

คว�มพร้อม ปอ้งกัน และแกไ้ขปญัห�โรคตดิตอ่อบุตัใิหมแ่หง่ช�ต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตอ่เนือ่งจ�กแผนยทุธศ�สตรฯ์  

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ระดับช�ติ รวมทั้งจัดทำ�และ 

ปรับปรุงแผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดต่ออุบัติใหม ่

ให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ ตลอดจนก�รบูรณ�ก�รระหว่�งหน่วยง�นภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น และภ�คส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ดังน้ัน เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห� 

โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ� 

แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

โดยมีองค์ประกอบและบทบ�ทหน้�ที่ ดังนี้

	 ๑.		องค์ประกอบ

  ๑.๑ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (น�ยโอภ�ส ก�รย์กวินพงศ์) ประธ�น

  ๑.๒ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รองประธ�น

  ๑.๓ รองอธิบดีกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช รองประธ�น

  ๑.๔ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย รองประธ�น

  ๑.๕ ผู้แทนกระทรวงกล�โหม คณะทำ�ง�น

  ๑.๖ ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง คณะทำ�ง�น

  ๑.๗ ผู้แทนกระทรวงก�รต่�งประเทศ คณะทำ�ง�น

  ๑.๘ ผู้แทนกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ คณะทำ�ง�น

  ๑.๙ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๐ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๑ ผู้แทนกระทรวงแรงง�น คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๒ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๓ ผู้แทนกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๔ ผู้แทนกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี คณะทำ�ง�น
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  ๑.๑๕ ผู้แทนกระทรวงศึกษ�ธิก�ร คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๖ ผู้แทนกระทรวงอุตส�หกรรม คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๗ ผู้แทนกรมก�รปกครอง คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๘ ผู้แทนกรมก�รแพทย์ คณะทำ�ง�น

  ๑.๑๙ ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๐ ผู้แทนกรมประช�สัมพันธ์  คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๑ ผู้แทนกรมประช�สัมพันธ์  คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๒ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๓ ผู้แทนศูนย์อำ�นวยก�รบรรเท�ส�ธ�รณภัย  คณะทำ�ง�น

   กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

  ๑.๒๔ ผู้แทนกองนโยบ�ยป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย  คณะทำ�ง�น

   กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

  ๑.๒๕ ผู้แทนกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๖ ผู้แทนกรมอน�มัย คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๗ ผู้แทนกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๘ ผู้แทนสำ�นักงบประม�ณ คณะทำ�ง�น

  ๑.๒๙ ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ต ิ คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๐ ผู้แทนสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ต ิ คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๑ ผู้แทนสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ต ิ คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๒ ผู้แทนสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๓ ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ต ิ คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๔ ผู้แทนสำ�นักง�นผู้แทนองค์ก�รอน�มัยโลกประจำ�ประเทศไทย คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๕ ผู้แทนกรุงเทพมห�นคร คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๖ ผู้แทนสัตวแพทยสภ� คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๗ ผู้แทนสัตวแพทยสม�คมแห่งประเทศไทย ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๘ ผู้แทนสถ�บันวิจัยระบบส�ธ�รณสุข คณะทำ�ง�น

  ๑.๓๙ ผู้แทนสถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ คณะทำ�ง�น

  ๑.๔๐ ผู้แทนสถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์ส�ธ�รณสุข กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์ คณะทำ�ง�น

  ๑.๔๑ ผู้แทนสำ�นักบริห�รก�รส�ธ�รณสุข  คณะทำ�ง�น

   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

  ๑.๔๒ ผู้แทนสำ�นักส�ธ�รณสุขฉุกเฉิน  คณะทำ�ง�น

   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 

  ๑.๔๓ ผู้แทนสำ�นักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค คณะทำ�ง�น

  ๑.๔๔ ผู้แทนที่ปรึกษ�กรมควบคุมโรค คณะทำ�ง�น

  ๑.๔๕ ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค คณะทำ�ง�น

  ๑.๔๖ ผู้แทนสำ�นักระบ�ดวิทย� กรมควบคุมโรค คณะทำ�ง�น
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  ๑.๔๗ ผู้แทนสถ�บันบำ�ร�ศนร�ดูร กรมควบคุมโรค คณะทำ�ง�น

  ๑.๔๘ ผู้แทนกองแผนง�น กรมควบคุมโรค คณะทำ�ง�น

  ๑.๔๙ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม ่ คณะทำ�ง�นและ

    เลข�นุก�ร

  ๑.๕๐ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักควบคุม ป้องกัน และบำ�บัดโรคสัตว ์ คณะทำ�ง�นและ

   กรมปศุสัตว์ เลข�นุก�รร่วม

  ๑.๕๑ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอนุรักษ์สัตว์ป่� คณะทำ�ง�นและ

   กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช เลข�นุก�รร่วม

  ๑.๕๒ ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รบรรเท�ส�ธ�รณภัย คณะทำ�ง�นและ

   กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย เลข�นุก�รร่วม

  ๑.๕๓ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์  คณะทำ�ง�นและ

   สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข เลข�นุก�รร่วม

 ๒.	อำ�น�จหน้�ที่

  ๒.๑ จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์ เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติก�รแม่บท ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

  ๒.๒ ประส�น สนับสนุน ให้ก�รดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

  ๒.๓ ติดต�ม กำ�กับ ก�รดำ�เนินง�นต�มแผนปฏิบัติก�ร

  ๒.๔ ประส�นง�น จัดห�งบประม�ณ และทรัพย�กร เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

  ๒.๕ ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

    

    (ลงชื่อ)  โสภณ เมฆธน

     (น�ยโสภณ เมฆธน)

     ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

      ประธ�นอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม 

      ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่

 สำ�เน�ถูกต้อง

 

 (น�งวิรงรอง แก้วสมบูรณ์)

 นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

 ๑ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๙
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คำ�สั่งคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่

ที่ ๑๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน 

และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม

 อนุสนธิคำ�สั่งคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห� 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียม

คว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) นั้น

 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม ่

แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และครอบคลุมทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จึงแต่งตั้ง 

คณะทำ�ง�นจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ดังนี้

 ข้อ ๑ คณะทำ�ง�นเพิ่มเติม 

  ๑.๑ ผู้แทนกระทรวงมห�ดไทย      คณะทำ�ง�น

  ๑.๒ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     คณะทำ�ง�น

  ๑.๓ ผู้แทนกรมสนับสนุนบริก�รสุขภ�พ กระทรวงส�ธ�รณสุข  คณะทำ�ง�น

  ๑.๔ ผู้แทนสำ�นักสื่อส�รคว�มเสี่ยงและพัฒน�พฤติกรรมสุขภ�พ คณะทำ�ง�น

   กรมควบคุมโรค กระทรวงส�ธ�รณสุข 

 ข้อ ๒ อำ�น�จหน้�ที่ให้เป็นไปต�มคำ�สั่งคณะอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน 

และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๙

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙

    

    (ลงชื่อ)  โสภณ เมฆธน

     (น�ยโสภณ เมฆธน)

     ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

      ประธ�นอนุกรรมก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม 

      ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่

 สำ�เน�ถูกต้อง

 

 (น�งวิรงรอง แก้วสมบูรณ์)

 นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุขชำ�น�ญก�ร

 ๘ มิถุน�ยน ๒๕๕๙
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ภาคผนวก

ช
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
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ที่ นร ๐๕๐๕/๔๖๒๙๑ สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี  

   ทำ�เนียบรัฐบ�ล กทม. ๑๐๓๐๐

 ๙ ธันว�คม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

เรียน  รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข

อ้�งถึง หนังสือกระทรวงส�ธ�รณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๓๖.๓/๔๖๒๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุล�คม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งม�ด้วย บัญชีสำ�เน�หนังสือที่ส่งม�ด้วย

   ต�มที่ได้เสนอเรื่อง แผนยุทธศ�สตร์เตรียมคว�มพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญห�โรคติดต่อ 

อุบัติใหม่แห่งช�ติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ไปเพื่อดำ�เนินก�ร รวม ๒ ข้อ คว�มละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

   กระทรวงกล�โหม กระทรวงก�รต่�งประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมน�คม 
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงแรงง�น กระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงอุตส�หกรรม สำ�นักงบประม�ณ และสำ�นักคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช�ติได้เสนอคว�มเห็นไปเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของคณะรัฐมนตรีด้วย คว�มละเอียดปร�กฏ 

ต�มบัญชีสำ�เน�หนังสือที่ส่งม�ด้วยนี้

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันว�คม ๒๕๕๙ ว่�
   ๑.  เห็นชอบท้ัง ๒ ข้อ ต�มท่ีกระทรวงส�ธ�รณสขุเสนอ และใหก้ระทรวงส�ธ�รณสขุและหนว่ยง�น 
ที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์ฯ โดยคำ�นึงถึงคว�มคุ้มค่�และใช้จ่�ยงบประม�ณอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต�มเป้�หม�ยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป รวมทั้งให้รับคว�มเห็นของกระทรวงคมน�คม  
และกระทรวงศึกษ�ธิก�รไปพิจ�รณ�ประกอบก�รดำ�เนินก�รด้วย สำ�หรับงบประม�ณในก�รดำ�เนินง�นภ�ยใต ้
แผนยุทธศ�สตร์ฯ ดังกล่�ว ให้เป็นไปต�มคว�มเห็นของสำ�นักงบประม�ณ
   ๒. เมื่อแผนยุทธศ�สตร์ช�ติประก�ศใช้แล้ว ให้กระทรวงส�ธ�รณสุขพิจ�รณ�ปรับปรุงแผนยุทธ

ศ�สตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศ�สตร์ช�ติ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีทร�บต่อไป

   จึงเรียนยืนยันม� ท้ังน้ี สำ�นักเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่ เ ก่ียวข้องต�มบัญชี 
แนบท้�ยทร�บด้วยแล้ว

 ขอแสดงคว�มนับถือ 

 

 (น�ยธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิล�ส)
 รองเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี รักษ�ร�ชก�รแทน
 เลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรี
กองพัฒน�ยุทธศ�สตร์และติดต�มนโยบ�ยพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ (จุลกัลป์), ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)      
โทรส�ร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖     
www.soc.go.th
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รายนามผูจั้ดทำาแผนยุทธศาสตรเ์ตรียมความพรอ้ม

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

หน่วยงานส่วนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข

  กรมควบคุมโรค

	 	 1.		 นายแพทย์ศุภมิตร	 ชุณห์สุทธิวัฒน์	 ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
	 	 2.		 นายแพทย์ภาสกร		 อัครเสวี		 ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค	และโครงการ	P&R
	 	 3.		 นายแพทย์สมชาย		 พีระปกรณ์	 ที่ปรึกษาสำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
	 	 4.		 แพทย์หญิงจุไร		 วงศ์สวัสดิ์	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรมควบคุมโรค	
	 	 5.	 นายแพทย์อนุพงค์		 สุจริยากุล	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	กรมควบคุมโรค
   สำานักโรคติดต่ออุบัติใหม่
	 	 1.		 แพทย์หญิงวรยา		 เหลืองอ่อน
	 	 2.		 นางวิรงรอง		 	 แก้วสมบูรณ์
	 	 3.		 นางนพรัตน์		 	 มงคลางกูร
	 	 4.		 นางอัญชลี	 	 สิทธิชัยรัตน์
	 	 5.		 นางสุธิดา		 	 วรโชติธนัน	
	 	 6.		 นางมนัญญา		 	 ประเสริฐสุข	
	 	 7.		 นางสาวกัญญพร		 พร้อมเพรียงชัย
	 	 8.		 นางสาวขวัญเนตร	 มีเงิน
	 	 9.		 สัตวแพทย์หญิงสุธิดา	 ม่วงน้อยเจริญ
	 	 10.	 นางคัดคนางค์		 ศรีพัฒนะพิพัฒน์
	 	 11.	 นางสาวรุจิรา	 	 หมื่นทอง
	 	 12.	 นางสาวกษมา		 นับถือดี
	 	 13.	 นายวรวัตต์	 	 ชาญวิรัตน์
	 	 14.	 นางสาวปาจารีย์	 อักษรนิตย์
	 	 15.	 นางสาวอัมภาพันธ์	 ขัดเรือน
	 	 16.	 นางสาวพาริณี		 สุกใส
	 	 17.	 นางสาวพรนภา		 มักกะสัน
	 	 18.	 นางสาวพัทยา		 สร้อยอุดม
	 	 19.	 นางสาวนริสรา		 อ้วนดวงดี
	 	 20.	 นางสาวหัสยา	 	 ไชยสิทธิ์

ภาคผนวก

ซ
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	 	 21.	 นายตฤษนันท์	 	 ถูกจิตร
	 	 22.	 นางสาวฐานิตา		 สมศรี
	 	 23.	 นางจีรวรรณ		 	 ใจบุรี
	 	 24.	 นายรัฐพล		 	 ผาดโผน
	 	 25.		นางสาวณัฐยา		 หมอยาดี	
   สำานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
	 	 1.	 นายแพทย์วิชาญ	 ปาวัน
	 	 2.	 ดร.พาหุรัตน์	 	 คงเมือง	ทัยสุวรรณ์
   สำานักระบาดวิทยา
	 	 1.		 นายแพทย์ฐิติพงษ์	 ยิ่งยง
	 	 2.		 นางสาวสุทธนันท์	 สุทธชนะ
	 	 3.		 นางสาวบวรวรรณ	 ดิเรกโภค
   ศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ (TUC)
	 	 1.	 ดร.ปราบดา		 	 ประภาศิริ

	 	 2.		 นางสาวจรัสดาว	 บุญธิ
	 	 3.		 นางสาวสมฤทัย	 ณ	น่าน	
   สำานักโรคติดต่อนำาโดยแมลง
	 	 1.		 นายจิระพัฒน์			 เกตุแก้ว	
	 	 2.		 นายจิรวรรธ	 	 ประมวลเจริญกิจ
	 	 3.		 นายภูเมศวร์	 	 วงษ์คำา
   สถาบันบำาราศนราดูร
	 	 1.		 แพทย์หญิงจริยา	 แสงสัจจา
	 	 2.		 นางประนอม		 	 นพคุณ
	 	 3.		 นางศิริรัตน์		 	 ลิกานนท์สกุล

	 	 4.		 นางสมถวิล		 	 อัมพรอารีกุล
	 	 5.		 นางสาวอัมพวา	 คุณยศยิ่ง
	 	 6.		 นางสาววลัยพร		 วิสิฐนนทชัย
	 	 7.		 นางสาวณัฏฐณิชา	 วังศรีรัง
	 	 8.		 นางสาวสุมนมาลย์	 อุทยมกุล
   กองแผนงาน
	 	 1.	 นายชาญคณินท์		 ธีระสูตร
	 	 2.		 ดร.กัญญารัช	 	 วงศ์ภูคา
	 	 3.	 นางสาววิภาวี	 	 ดีหมื่นไวย์
	 	 4.		 นางสาวอภิญญา	 หอมอินจันทร์
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   สำานักโรคติดต่อทั่วไป
	 	 1.		 นายแพทย์พรชนก	 รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต
	 	 2.		 นายปรีชาพล		 	 ปึ้งผลพูล
	 	 3.		 นางสาววิมวิการ์		 ศักดิ์ชัยนานนท์
	 	 4.		 นางสาวศิริวลัยย์	 มณีศรีเดช
	 	 5.		 นายชาติระวีไชย	 จันทร์พร้อม
	 	 6.	 นางรัตนา	 	 ธีระวัฒน์
  กรมการแพทย์

	 	 1.		 แพทย์หญิงนฤมล	 สวรรค์ปัญญาเลิศ
	 	 2.		 นางกฤติกา	 	 อิงคสุวรรณกุล
	 	 3.	 นางสาวจุฑามาศ	 กรุณามิตร	
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	 	 1.	 นางสุรัสษา	 	 พรหมทอง	
  กรมอนามัย

	 	 1.		 นายสมพงษ์	 	 ชัยโอภานนท์
	 	 2.		 นายเจริญ		 	 หาญปัญจกิจ
	 	 3.		 นางสาวอินทิรา		 สุภาเพ็ชร
	 	 4.		 นางสาวลดาวรรณ		 ช่างศรี	
	 	 5.		 นางสาวศศิพร	 	 ตัชชนานุสรณ์
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
	 	 1.		 นางสาวนันทวรรณ	 เมฆา
	 	 2.		 นางสาวนภวรรณ		 เจนใจ
	 	 3.		 นางสาวธนภร	 	 ชัยจิต

	 	 4.		 นางสาวสุฑารัตน์	 บุณโยประการ
   สำานักกำากับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
	 	 1.		 นางขวัญฤดี	 	 ลิ้มทองเจริญ
  สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 	 1.		 ดร.นิธิมา		 	 สุ่มประดิษฐ์
  สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

   สำานักสาธารณสุขฉุกเฉิน
	 	 1.	 	นายแพทย์อนุรักษ์		 อมรเพชรสถาพร
	 	 2.	 	นางพรทิพย์		 	 บุนนาค
	 	 3.	 	นายสุขเกษม			 หลาวทอง
	 	 4.	 	นางสาวปาริฉัตร	 หมื่นจี้
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   สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์
	 	 1.		 ดร.วิไลลักษณ์	 	 เรืองรัตนตรัย
	 	 2.		 นางธิติภัทร	 	 คูหา
	 	 3.		 นางอัญชลี	 	 คติอนุรักษ์
	 	 4.		 นางสาวนำ้าทิพย์		 สอนพิมพ์
   สำานักบริหารการสาธารณสุข
	 	 1.		 ดร.พวงผกา		 	 มะเสนา
	 	 2.		 นางกฤติกา	 	 เฉิดโฉม
	 	 3.		 นางสาวไอลดา		 สำาลวน
   สำานักพัฒนานโยบายสุภาพระหว่างประเทศ
	 	 1.		 นางสาวอังคณา		 สมนัสทวีชัย
   สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
	 	 1.		 นางนวนันทน์	 	 อินทรักษ์
	 	 2.		 นายอานนท์	 	 ม่วงงาม

	 	 3.		 นางสาวอรุณี	 	 เป้าประจักษ์
   สำานักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำาประเทศไทย
	 	 1.		 DR.Richard		 	 Brown
สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

	 	 1.		 นายจักรรินทร์	 	 สีมา
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

	 	 1.		 นางสาวพรพิศ			 ศิลขวุธท์
	 	 2.		 นางสาวธนภร	 	 ชัยจิต
สำานักงานสนับสนุนกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 	 1.		 นายฉัตรดนัย	 	 พลพัชร์

กรุงเทพมหานคร

  สำานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

	 	 1.		 แพทย์หญิงไพลิน		 ผู้พัฒน์
	 	 2.		 นางสาวเกษสุดา		 ศรีจักร์
  สำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

	 	 1.		 นางกิตติยา		 	 ศรีเลิศฟ้า
	 	 2.		 นางสาวสุพิชากรณ์		 ธนานุวงษ์
  สำานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

	 	 1.		 จ่าสิบตำารวจตรีหญิงนำ้าอ้อย	 ประดับเพชร	
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 	 1.		 นายเผ่าพัชร	 	 	 รพีธรรมานนท์
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

	 	 1.		 ดร.อลงกต		 	 	 พลวัฒน์
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

	 	 1.		 นายแพทย์ประเสริฐ		 	 เอื้อวรากุล
	 	 2.		 นางรุ่งทิพย์		 	 	 ควันเทียน
	 	 3.		 นางสาวแก้วกาญจน์		 	 มโนสุดประสิทธิ์
	 	 4.		 นางฐิติวรรณ	 	 	 เกิดสมบุญ
	 	 5.		 นางสาวมนต์ตา		 	 ธรรมศรัทธา
สัตวแพทยสภา

	 	 1.		 รศ.น.สพ.ดร.สนธยา		 	 เตียวศิริทรัพย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

	 	 1.		 ผศ.น.สพ.ดร.วิทวัช		 	 วิริยะรัตน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 	 1.		 ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมเกียรติ	 แสงทองพินิจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  กรมปศุสัตว์

	 	 1.		 สัตวแพทย์หญิงวิรงรอง		 หุ่นสุวรรณ
	 	 2.		 นายสัตวแพทย์การุณ		 	 ชนะชัย
	 	 3.		 นายสัตวแพทย์วัชรพงษ์		 สุดดี
	 	 4.		 นายสัตวแพทย์กิติภัทท์		 สุจิต
	 	 5.		 นายสัตวแพทย์ศศิ		 	 เจริญพจน์
	 	 6.		 นายสัตวแพทย์เขมพรรษ	 บุญโญ	 	
	 	 7.		 สัตวแพทย์หญิงปริญญา		 สาครเจริญ
	 	 8.		 นายไพโรจน์		 	 	 จิ้วบุญสร้าง
	 	 9.		 สัตวแพทย์หญิงดวงดาว		 รักษากุล
	 	 10.		สัตวแพทย์หญิงชญานี	 	 เจนพานิชย์
	 	 11.		นายสัตวแพทย์ธีระยุทธ		 สุทธิจักร
	 	 12.		สัตวแพทย์หญิงสุนทรี	 	 วีรกิจพานิช
	 	 13.		เภสัชกรหญิงพอใจ	 	 รัตนปนัดดา
	 	 14.		สัตวแพทย์หญิงนันทพร		 วันดี
	 	 15.		นายสัตวแพทย์บัณฑิต	 	 นวลศรีฉาย
	 	 16.		สัตวแพทย์หญิงมณฑิรา		 ชินอรุณชัย
	 	 17.		นายสัตวแพทย์ถนอม	 	 น้อยหมอ
	 	 18.	 สัตวแพทย์หญิงณัฐกานต์	 คุรุพันธ์	
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กรมควบคุมมลพิษ

	 	 1.		 นางสาวนันทิวา		 	 เกิดชื่น
	 	 2.		 นางสินีนาฏ	 	 	 ปรีชามาตย์
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

	 	 1.		 นางเตือนใจ	 	 	 นุชดำารงค์
	 	 2.		 นางสาวบุษบง		 	 กาญจนสาขา
	 	 3.		 นายประทีป		 	 	 โรจนดิลก
	 	 4.		 สัตวแพทย์หญิงสรยา	 	 ศิริเพชร		 	
	 	 5.		 นายสัตวแพทย์วันเสน่ห์		 โตอนันต์
	 	 6.		 นายสัตวแพทย์ภัทรพงศ์	 สวนอ้อย
	 	 7.		 สัตวแพทย์หญิงเมธิรา	 	 เลิศหิรัญวงศ์
	 	 8.		 นางสาวกิรณา			 	 นรเดชานนท์
กระทรวงการต่างประเทศ

	 	 1.		 นายอภิรัตน์	 	 	 สุคนธาภิรมย์	ณ	พัทลุง
	 	 2.		 นางสาวสุดาสิริ		 	 เตชานนท์
	 	 3.		 นางสาวมนัสวีร์		 	 มั่นสกุล		
กระทรวงมหาดไทย

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

	 	 1.		 นางสาวสาวิตรี		 	 คล้ายจินดา
	 	 2.		 นางบุณฑริก	 	 	 หิรัญบูรณะ
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	 	 1.	 ร้อยตรีพงศธร	 	 	 ศิริสาคร
	 	 2.		 นายพรพิสุทธิ์	 	 	 บุญศิริ
	 	 3.		 นายวรัตน์		 	 	 สุระวดี
	 	 4.		 นายวีรฉัตร		 	 	 จงจิตดังจง
	 	 5.		 นางสาววิลาวัลย์		 	 บุญสุข
	 	 6.		 นางสาววิบูลย์ลักษณ์	 	 ศุภเอม
	 	 7.		 นางสาวนัทธรี	 	 	 ทองประสาน
	 	 8.		 นางสาวสุนิษา		 	 จันทรณ์
	 	 9.		 นางสาวปรางค์เนตร		 	 เฟื่องฟุ้ง
	 	 10.	 นางสาวกฤตชญา	 	 รุยปริง
	 	 11.		นางสาวสิริกัญญา	 	 ไกรกลิ่น
	 	 12.		นายกรกฎ		 	 	 วัชรกุลปรีชาชาติ
	 	 13.		นายศิรติ		 	 	 สังกา
	 	 14.		นายจิรัณธมิน			 	 พุฒิธรอภินันท์
	 	 15.	 นางสาวประภาพร	 	 แช่มชื่น
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  กรมการปกครอง

	 	 1.		 นายวิมล		 	 	 อินคล้าย
  สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

	 	 1.	 นางสาวธัญญชล		 	 พิชิต
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 	 1.		 นางอรุณี		 	 	 พงษ์กำาเนิด
กระทรวงแรงงาน

	 	 1.		 นางกิตติมา		 	 	 วิญญูวิจิตร
	 	 2.		 นางสาวสุทธกานต์		 	 บุญสุตร
	 	 3.		 นายนาวิน		 	 	 ธาราแสวง
กระทรวงกลาโหม

	 	 1.		 นาวาอากาศเอกพัทธยา	 เวียงจันทร์
กระทรวงการคลัง

	 	 1.		 นางสาวศุภนันท์	 	 ชุ่มใจ

	 	 2.		 นางสาวพยอม		 	 ทองสุริยาพงศ์
	 	 3.		 นางสาวเบญจวรรณ		 	 เร่งสมบูรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม

	 	 1.		 นายณัฐพล		 	 	 ณัฏฐสมบูรณ์
	 	 2.		 นายธรรมนูญ			 	 เกตุแก้ว
	 	 3.		 นางสาวณัฐกุล		 	 จิ๋วใด
กระทรวงวัฒนธรรม

	 	 1.		 นางสาวสุภาพร	 	 เสียงประเสริฐ
	 	 2.		 นางสาวภคภรณ์		 	 อมรรัตน์
กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 	 1.		 นางสาวพิยะดา	 	 สุดกังวาล
	 	 2.		 นายปราการ		 	 	 พันธุเสนา
	 	 3.		 นายธนากร	 	 	 ไพรวรรณ์
กระทรวงยุติธรรม

	 	 1.		 นายวรวุทธิ์		 	 	 การสุวรรณ
กระทรวงศึกษาธิการ

	 	 1.		 นายวุธจักร	 	 	 พันธุ์สมบัติ
สำานักนายกรัฐมนตรี

  กรมประชาสัมพันธ์

	 	 1.		 นางสาวชลธิศสา		 	 องอาจ
	 	 2.		 นายคุรุชน		 	 	 พืชมงคล
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สำานักงบประมาณ

	 	 1.		 นายสุรเชษฐ์	 	 	 ณ	กาฬสินธุ์
	 	 2.		 พ.จ.อ.วิชัย		 	 	 ตีรชาติ
นักวิชาการอิสระ

	 	 1.		 นายชูศักดิ์		 	 	 ประสิทธิสุข	
หน่วยงานส่วนภูมิภาค

ระดับเขต

 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12/สำานักงานป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง

1.		 นายสิริชัย		 กำาแพงคำา	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1	เชียงใหม่
2.		 นางเปรมมิกา		 ปลาสุวรรณ์	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1	เชียงใหม่
3.		 ดร.นารถลดา	 ขันธิกุล	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1	เชียงใหม่
4.		 นางเพชรรัตน์		 อ่วมแจง	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	2	พิษณุโลก
5.		 นางสวรรยา		 สิริภวมงคล	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	3	นครสวรรค์
6.		 แพทย์หญิงปทุมมาลย์	 ศิลาพร	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	4	สระบุรี
7.		 นายกวี		 โพธิ์เงิน		 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	5	ราชบุรี
8.		 นางวัลภา		 ศรีสุภาพ		 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ชลบุรี
9.		 นางมนตยา	 อุ่นเทียมโสม	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	6	ชลบุรี
10.		นายเชิดพงษ์		 มงคลสินธุ์	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	ขอนแก่น
11.		นางประวีณา		 สัชชาพงษ์	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	ขอนแก่น
12.		นางสาวปานแก้ว		 รัตนศิลป์กัลชาญ	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	8	อุดรธานี
13.		นางกาญจนา		 ยังขาว	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
14.		นางนันทนา	 แต้ประเสริฐ	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
15.		นายกนกศักดิ์	 รักษาสัตย์	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	10	อุบลราชธานี
16.		นางปรุงจิต	 หมายดี	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	11	นครศรีธรรมราช
17.		นายพงษ์ไพเราะ	 ผ่องเรียงณฐกูล	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	11	นครศรีธรรมราช
18.	 นางสาวฟิตรา	 ยูโซะ	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	11	นครศรีธรรมราช
19.		นายปรีชา	 หนูฟอง	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	12	สงขลา
20.		นางกัญญารัตน์		 จารุดิลกกุล		 สถาบันป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง
21.		นางศิริมา	 ธนานันท์	 สถาบันป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง
 สำานักงานปศุสัตว์เขต

1.		 นายสุริยา		 ผาแสง	 สำานักงานปศุสัตว์เขต	1	ปทุมธานี
2.		 นายมาโนชญ์		 บุญรอด	 สำานักงานปศุสัตว์เขต	4	ขอนแก่น 
3.		 นายพัทธยศ		 พลสงคราม	 สำานักงานปศุสัตว์เขต	4	ขอนแก่น
4.		 นายสัตวแพทย์ณัฐวิทย์	 อิ่มมาก	 สำานักงานปศุสัตว์เขต	5	เชียงใหม่
5.		 นายดำารงศักดิ์		 ทาทอง	 สำานักงานปศุสัตว์เขต	6	พิษณุโลก
6.		 นายปรัศนี		 ชูรัตน์	 สำานักงานปศุสัตว์เขต	7	นครปฐม
7.		 นายกิตติศักดิ์	 ชัยสวัสดิ์	 สำานักงานปศุสัตว์เขต	9	สงขลา
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 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

1.		 นายประภาส		 วนาประดิษฐ์	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	1	สระบุรี
2.		 นางกนกวรรณ		 ตรุยานนท์	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	3	(บ้านโป่ง)	ราชบุรี
3.		 นายชูศักดิ์	 คงอินทร์	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	4	สุราษฎร์ธานี
4.		 นายวรรณชนก	 สุวรรณกร	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	7	นครราชสีมา
5.		 นายพนม		 พงษ์สุวรรณ	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	8	อุดรธานี
6.		 นางสาววัชราภรณ์		 พานุมา	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	8	อุดรธานี
7.		 นางสาวบงกชมาศ		 พิมพ์สิน	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	9	อุบลราชธานี
8.		 นางสาวนันทิตา		 รักษาชาติ	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	11	พิษณุโลก
9.		 นางสาววิชุดา		 วิชัยดิษฐ์	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	11	พิษณุโลก
10.		นายชนมภูมิ	 จอมทัน	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	13	ลำาปาง
11.		นายจิระ		 นิยมธรรม	 สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	15	เชียงราย
12.		ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์		 ว่องทรง	 เขตห้ามล่าสัตว์วัดป่าไผ่ล้อม
 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต

1.		 นางขวัญใจ		 ต้องกระโทก		 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	1	ปทุมธานี
2.		 นางมาละนี		 จินดารักษ์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	3	ปราจีนบุรี
3.		 นายกฤษกร		 นิธิเรวดีพร	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	4	ประจวบคีรีขันธ์
4.		 นางศุภิศรา	 อภิรยานนท์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	5	นครราชสีมา
5.		 นางวรัญญา	 อยู่ร่มพฤกษ์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	6	ขอนแก่น
6.		 นางศศสรัญ		 ขำาทิพย์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	7	สกลนคร
7.		 นายวันชัย		 นามผา	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	7	สกลนคร
8.		 นายกิตติศักดิ์		 เอี่ยมระหงษ์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	9	พิษณุโลก
9.		 นายไกรเมศร์		 ศิริอมรลักษณ์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	10	ลำาปาง
10.		นางโสภิศ	 ยิ่งคำานึง	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	11	สุราษฎร์ธานี
11.		นายอนันต์	 ยิ่งคำานึง	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	11	สุราษฎร์ธานี
12.		นายธนิต	 ชูชาติพงษ์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	12	สงขลา
13.		นางสาวภัคจิรา		 พรหมดี	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	13	อุบลราชธานี
14.		นางวราภรณ์		 วิริยปิยะ	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	14	อุดรธานี
15.		นางสาวเสาวนีย์		 แสงจันทร์	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	15	เชียงราย
16.		ว่าที่ร้อยตรีตระกูล	 โทธรรม	 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต	18	ภูเก็ต	
 สำานักประชาสัมพันธ์เขต

1.		 นางมยุรี	 สงวนนาม	 สำานักประชาสัมพันธ์เขต	2	อุบลราชธานี
2.	 นางเหมือนใจ		 วงศ์ใหญ่	 สำานักประชาสัมพันธ์เขต	3	เชียงใหม่
3.	 นางศิริรัตน์		 อ่อนดี	 สำานักประชาสัมพันธ์เขต	4	พิษณุโลก
4.	 นางสาวรจนา		 ระจินดา	 สำานักประชาสัมพันธ์เขต	8	กาญจนบุรี
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 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

1.		 นางนวรัตน์		 รัตนดิลก	ณ	ภูเก็ต	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	7	ขอนแก่น	
2.		 นางทรรศนีย์	 มาศจำารัส	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	11	สุราษฎร์ธานี
3.	 นางพัทธนันท์	 ธนพัตสิริยกุล	 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่	11	สุราษฎร์ธานี	
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์

1.	 นางศุภลักษณ์	 ลิ้มเลิศวาที	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้	นครศรีธรรมราช
2.		 นายประสบพร	 ทองนุ่น	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง	สงขลา
ระดับจังหวัด

 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

1.		 นายศุภกร	 จุฑาจันทร์		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
2.		 นางสาวทรรศน์พร	 ไหมสมบุญ		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
3.		 นางสาวธัญญธร		 แสงอิ่ม		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
4.		 นางจุฑามาศ		 โกมลศิริสุข		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
5.		 นางสาวพลอยไพลิน		 โพธิ์บุญ		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

6.		 ว่าที่ร้อยตรีธีระศักดิ์		 ทองสิทธิ์		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
7.		 นางชลธิชา	 สิริกาญจนชัยกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
8.		 นางดาวิณา		 ช้างทอง		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9.		 นางประภา		 ชุ่มกมล		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
10.		นางอนุสรา		 พรวิทย์วรกุล		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
11.		นางสาวสานิตย์		 พ่วงทรัพย์		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
12.		นายอุดม		 สุดใจ		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
13.		นายกิตติคุณ		 บัวศรีพันธุ์		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
14.		นายนภัทร		 อยู่ดี		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
15.		นางอารมณ์	 สุวรรณประดิษฐ์		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
16.	 นายสุพจน์		 กังใจ		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
17.		นางวัชรี		 ทองอ่อน		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
18.		นายสมนึก		 เกษโกวิท		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
19.		นางอัญชลี		 มงกุฎทอง		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
20.		นายดาวรุ่ง		 สำาราญผล		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
21.		นายสมเกียรติ	 ทองเล็ก	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
22.		นายสิรปรัชญ์		 ศิรธนัชวรกานต์		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
23.		นางเพียงพิศ		 สวัสดี		 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
24.		นางสาวทิพย์วรรณ	 ศรีสาย	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
25.		นางพึงพิศ		 วรรณสอน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
26.		นายกิตติพงษ์		 ดีสม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
27.		นายสุทัศน์		 มหาวรรณศรี	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
28.		นางสาวทิพวรรณ		 อาสุระ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
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29.		นายพงศกร		 มากมี	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
30.		นายกิติพงศ์		 กลิ่นแมน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
31.		นายศิววงศ์		 เกิดลาภ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
32.		นางนงลักษณ์		 เกษม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
33.		นายอดิศักดิ์		 มงคล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
34.		นายมงคล		 วงศ์สุวรรณ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาปาง
35.		นางกาญจนา		 เลิศวุฒิ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน
36.		นายสุรสิทธิ์		 ธนปารวงค์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดลำาพูน
37.		นางอมรรัตน์		 จันทร์สุข	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
38.		นายวัชรรินทร์		 วิรมย์เจียม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
39.		นายกำาพล		 บัวผัน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
40.		นายประสิทธ์	 ปันญวัฒน์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
41.		สุจริน		 กุลแกลง	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
42.		นางสาวสุมาลี		 ง่อนชัย	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

43.		นางสาวสมพิศ	 เดชสม	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
44.		นางบุญสวย	 ชัยสถิตกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
45.		นางชมัยพร	 โฉสวาช	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
46.		นางยุภาพร	 ราชวงศ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
47.		นายวรรณ	 สิงห์คำา	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
48.		นายสุริยา	 รัตนปริญญา	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
49.		นายณัฐพล	 จำาปาสาร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
50.		นายสุรเชษฐ์	 ดวงตาผา	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
51.		นางสาวอมร	 ทองรักษ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำาภู
52.	 นางวัชรี	 ภานุวงศ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำาภู

53.		นางวลีรัตน์	 อภัยบัณฑิตกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
54.		นายเสริมสุข	 แก้วเคน	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
55.		นางสาวโสภิตา	 เหมาะหมาย	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
56.		นางสุจิตรา	 บุษปฤกษ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
57.		นายธวัชชัย	 เหลืองศิริ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
58.		นางสาวยุวดี	 วานิชชัง	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
59.		นางสาวอังษณา	 ยศปัญญา	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
60.		นางศศิธร	 เจริญประเสริฐ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
61.		นายกฤษฎ์	 โพธิ์ศรี	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
62.		นางพันธ์ฉวี	 สุขสมบัติ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
63.		นายธัชชัย	 ใจคง	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
64.		นายถนอม	 นามวงศ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
65.		นางสุดใจ	 จตุราบัณฑิต	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา



130 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

66.		นายนิวัช	 เทพสง	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
67.		นางสาวปภาดา	 รุจิวงศกร	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
68.		นายสามารถ	 เตี้ยวสกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
69.		นางสุดี	 จารุพันธ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
70.		นายอิฏฐผล	 เอี๊ยววงษ์เจริญ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
71.		นายสาโรช	 ธีระกุล	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
72.		นางสาวสถาพร	 สินเจริญกิจ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
73.		นางราตรี	 ใจเย็น	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
74.		นายสุรตัน	 อารง	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
75.		นางคนิสสร	 นาคน้อย	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
76.		นางสนนท์พร	 ศิริ	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัด

1.		 นางสาวชัญญภรณ์		 พงศ์ชัยสรีกุล	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
2.		 นายสมชาย		 เศรษฐกาวิน	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

3.		 นางสาววีรนุช		 แก่นวงษ์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4.		 นายสาโรช		 จันทร์ลาด	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.		 นายชาติชาย		 ยิ้มเครือ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
6.		 นายมนัสกิจ		 พลศรี	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
7.		 นางสาวนฤภร		 ฤทธิรงค์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
8.		 นายเอกรัฐ		 พูนศรี	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
9.		 นางสาวณัฐนันท์		 ประเสริฐ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
10.		นางสาวทัศนีย์		 เวชพันธุ์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
11.		นายกุลวัฒน์		 กรการดี	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
12.		นายกันตภณ		 ปภากรเกตุรัตน์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

13.		นายสุเมษ		 เมธศาสตร์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
14.		นางสาวกรองกาญจน์	 สีขาวขำา	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
15.		นางสาวณัฐฌา	 สาททอง	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
16.		นางสาวปาริชาต		 เมืองเอก	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
17.		นายจำารัส		 เข่งวา	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
18.		นายอนันต์		 สิงหัตถะ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
19.		นายทนงศักดิ์		 ทองจันทร์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
20.		นายราชัน		 มณีธร	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
21.		นายสุทธิพงศ์		 เชื้อโสภณ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดลำาปาง
22.		นายรัชพล	 ลืมพรหม	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
23.		นางสาวธีราภรณ์	 เมฆอรุณ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
24.		นายธรรมกุล	 ธรรมเนียม	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
25.		นายวิเชฎฐ์	 ยาทองไชย	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
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26.		นางสาวทัศนา	 พูนสิรินาวิน	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
27.		นายกล้าหาญ	 สีทองท้วม	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
28.	 นายปัญญา	 แววดี	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
29.		นายจิรศักดิ์		 พรมนิล	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
30.		นายทรงพล		 ที่อุปมา	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีษะเกษ
31.		นางสาวนฤทัย	 รุ่งเรือง	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
32.		นายรัชภูมิ	 เขียวสนาม	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
33.		นางพรรณวดี	 เพชรประยูร	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
34.		นายชุมพล	 นาครินทร์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
35.		นางสาวศุภธิดา	 ภิเศก	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
36.		นายเจษฎา	 ศรีพันดอน	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
37.		นายประเสริฐ		 วงศ์นาค	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
38.		นายเอกชัย	 บูรณกิจ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำาภู
39.		นายศิริพงษ์	 พลศิริ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
40.		นายกฤษณ์	 วีระวงศ์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
41.		นายเอกจิตต์	 เกษธิมา	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
42.		นายวงศ์พัทธ์	 จันไชยยศ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
43.		นายจุลชาติ	 จุลเพชร	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
44.		นางสาวฉัตติมา	 จันทนพันธ์	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
45.		นายสุรจิต	 วิชชุวรรณ	 สำานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

1.		 นางสาววีณา		 อิ่มสอาด	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี
2.		 นายวิชาญ		 จ้อยสีดา	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
3.		 นางสาวนุชนาฎ		 พิสิฐพิพัฒนา	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
4.		 นางสาววรรัตน์		 แก้วกัณฑ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.		 นายเรวัต		 ผ่องสุวรรณ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
6.		 นางสาวพัชร์รส		 สงวนศักดิ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี

7.		 นางบังอร		 สังข์ศิลป์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี
8.		 นางสาวเพ็ญพยงค์		 อู่พยัคฆ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
9.		 นางศิรินันท์		 มณีโชติ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก
10.		นางสาววราภรณ์		 แคล้วปรปักษ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
11.		นางสาวตรีทิพย์		 ศรีเพ็ชรพันธุ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม
12.		นายศิริ		 ศิริสูงเนิน	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
13.		นายสุนา		 คนบุญ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี
14.		นายชลัช		 จิรมติ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
15.		นางสาวทิพย์สุดา	 ภูมิพาณิชย์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
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16.		นางสาววรรณิภา		 สุขสถิตย์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
17.		นางสาวรัตนา		 บุปผาพ่วง	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี
18.		นายเอกภาพ		 จันทร์เพ็ญ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี
19.		นายวินัย		 อ่ำารัศมี	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง
20.		นายบุญส่ง		 ศรีบุญชัย	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี
21.		นางสาวอมรรัตน์		 ดวงศรี	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 	 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22.		นางสุกัณยา		 สิงห์ทอง	 สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมทุรปราการ
23.		พันอากาศเอกมานิตย์		 สำาลีพันธ์	 สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสมทุรสงคราม
24.		นายกฤษณะ	 ไพโรจน์กุล	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร
25.		นางกุลรัตน์		 ถวายสุข	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
26.		นายศิริ		 สุนทรวงษ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
27.		นายเจริญพร		 เชื้อแดง	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี
28.		นายธีรศักดิ์		 ทรัพย์ศิริ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์

29.		นายพยุงศักดิ์		 นิยมพงษ์วิรัตน์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำาปาง
30.		นายชาญวรินทร์		 แปงคำา	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำาพูน
31.		นางกัญญาภรณ์		 กันอัศวะ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำาพูน
32.		นายโชติวัฒก์		 สุดสังข์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย
33.	 นางอัญชลี		 ปริญญาขจร	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
34.		นายสมชัย		 ตาละกาญจวัฒน์	 	สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
35.		นายกัมพล		 ขัดเป็ง	 	สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
36.		นายอนุชิต		 ยาเจริญ	 	สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา
37.		นายธนทร	 ศรีนาค	 	สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัอำานาจเจรญิ
38.		นายสมพงษ์	 เข็มเล็ก	 	สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ

39.		นายวัฒนกานต์		 ลาภสาร	 	สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม
40.		นายสุเทพ	 รื่นถวิล	 	สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดันครราชสมีา
41.		นางสาวปัญจภรณ์	 ฆารเจริญ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์
42.		นายธีรยุทธ์	 จันทร์ดิษฐวงษ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
43.		นายธวัช	 ถาวงษ์กลาง	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
44.		นายสุริยา	 ศรีสม	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
45.		นายสุนันท์	 เนื่องมัจฉา	 สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัมหาสารคาม
46.		นายพิรมย์	 เทพคำาราม	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
47.		นายอุทิศ		 เจือสุข	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
48.		นายปรีดี	 ทุมมาลา	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย
49.		นายประสิทธิ์	 บุญเสนอ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
50.		นายไชยบดินทร์	 สิทธิลีลากรณ์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
51.		นางปนัดดา	 ภู่เจริญศิลป์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์
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52.		นายธรณิศ	 เทพแพงตา	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย
53.		นายวิทวัส	 ใครอามาตย์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
54.		นายเอกชัย	 บุรณกิจ	 สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัหนองบวัลำาภู
55.		นายสิทธิผล	 เสงี่ยม	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชานี
56.		นายพงษ์ศักดิ์	 พูลประกอบ	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	 	 	 จังหวัดนครศรีธรรมราช
57.		นางสาวชฎาภรณ์	 ราชแก้ว	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี
58.		นายสัณฐาน	 ใจเอื้อ	 สำานกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
59.		นางกุลธารินทร์	 โรจนสุรสีห์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา
60.		นายสมภูมิภักดิ์	 ศรีพะเนิน	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
61.		นายอุทิศ	 ผ่องสุข	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง
62.		นายอดิศร	 สวัสดี	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
63.		นายจักรพงศ์	 มนัสพิทักษ์ชัย	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต
64.		นายอภินันท์	 บัวทองจันทร์	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่

65.		นายโสภณ	 นาคกล่อม	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร
66.		นายประดับ	 จันทรมาส	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
67.		นางสาวสุนันทา	 พาสกล	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล
68.		นายธนขวัญ	 ปิ่นทอง	 สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา
 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

1.	 นายมาโนช		 โอสถเจริญ	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
2.	 นางสาววรารัตน์		 โชคสิทธินันท์	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว  
3.	 นางสาวทิพย์วรรณ	 เทศบุตร	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
4.	 นางสาวปาริชาต	 กุลรักษา	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
5.	 นายอนันต์ศักดิ์		 บุญเครือพันธ์ุ	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี

6.	 นางสาวฐิติรัตน์	 ศรีธีระวิโรจน์	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
7.	 นางสาวณัชชา		 ทองสุขงาม	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
8.	 นางสาวกรุณา		 จันทร์จินดา	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
9.	 นางสาววาสนา		 ไข่แก้ว	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.		นายภาณุวัชร		 คนเชี่ยว	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
11.		นางรุจณีย์	 ผ่านสำาแดง	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
12.		นายสุวิทย์		 สงคราม	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
13.	 นายประเสริฐ		 เอี่ยมสนิทอมร	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 
14.		นายบุญถม	 มาตย์แสง	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
15.		นางสาวกนกพิชญ์	 วิจิตรพันธ์	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
16.		นายธนา	 ประภัสสร	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
17.		นายวิบูลย์	 สุมาลี	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
18.	 นางสาวกฤษฎาพร	 ฐิธรรมโม	 สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.		 นางรัชนี		 บางหลวง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
2.		 นางเรวดี		 โตศักดิ์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก
3.		 นางสาวขวัญใจ	 พรหมศรี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.		 นายกิติวัฒน์		 กันทานันท์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
5.		 นายธีศักดิ์		 จันทรเนตร	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
6.		 นางสาวอภิรดี		 โชนิรัตน์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
7.		 นางสาวณัฐพร		 สุขพอดี	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยธยา
8.		 นางสาวณัฏฐา		 อินทร์สว่าง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
9.		 นางจารีรัตน์		 บุญประดิษฐ์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
10.		นายสมบัติ		 เซี่ยงเห็น	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
11.		นายวิษณุ		 วิทยวราวัฒน์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12.		นายชาญณรงค์	 แดงกันจัน	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
13.		นางอังคณา	 บาลไทสงค์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
14.		นายมานพ	 มีชัย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
15.		นายนคร	 กรมแสง	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
16.	 นายศิริวัฒน์	 ศิริอมรพรรณ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
17.		นางสาวกุลดา	 เปรมจิตร์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
18.		นางปุญณิศา	 ช่วยนุ้ย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
19.		นางอาทิตยา	 เจริญพานิช	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	
20.		นางสาวกฤตพร	 ดีสมุทร	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
21.		นางอรรถยา	 อารีกุล	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
22.		นายผนึก	 วิวรรณ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
23.		นางจรรยา	 ช้างแก้ว	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
24.		นางศุภานัน	 อาขารักษ์	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25.		นางสาวดาราพร	 แก้วสุวรรณ	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

1.		 นายวินัย	 วิชัยวงศ์	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
2.		 นายนิพัฒน์	 พรเรืองวงศ์	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
3.		 นายปณชัย	 ตาวะธนานนท์	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
4.		 นางพเยาว์	 แสนเภา	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
5.		 นายวรงค์	 คล้ายเงิน	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำาภู
6.		 นายภูพิศร์	 ลีนาวงศ์	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
7.		 นางสาวพัชรพรรณ	 บุญมา	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
8.		 นายพงษ์เทพ	 พิพิธกุล	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย
9.		 นางสาวกีรติ	 สุทธิ	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย
10.		นางสาวปภาดา	 เวชจันทร์	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร
11.		นางสาวปภิศา	 วงศ์วุฒิรัตน์กุล	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส
12.		นายเรืองเดช	 จิตต์รัตน์	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13.	 นายโชคดี	 ราชรักษ์	 สำานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง
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ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผล 

การดำาเนินงานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมสำาหรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ประ เทศ ไทยมี ร ะบบ เต รี ยม 

ความพรอ้มสำาหรบัภยัพบิตัฉิกุเฉนิ

ด้านสาธารณสุข	 สามารถบริหาร

จัดการและประสานการป้องกัน	

และแก้ไขปัญหาการระบาดของ

โรคติดต่ออุบัติใหม่	 ทั้งในระยะ

ก่อนเกิดภัย	 ขณะเกิดภัย	 และ

ระยะหลงัเกดิภยั	ทีม่ปีระสทิธภิาพ

และสอดคลอ้งกบัแผนการปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ	

พ.ศ.	2558

1.	 ร้อยละของจังหวัดที่

มี ร ะบบการ เตรี ยม

ความพร้อมสำาหรับ

ภั ย พิ บั ติ ฉุ ก เ ฉิ น 

ด้านสาธารณสุข

ร้อยละ	

60

ร้อยละ	

70

ร้อยละ	

80

ร้อยละ	

90

ร้อยละ	

100

2.	 ร้อยละของจังหวัดที่

มีการฝึกซ้อมเตรียม

ความพร้อมสำาหรับ

ภั ย พิ บั ติ ฉุ ก เ ฉิ น 

ด้านสาธารณสุข

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	

5	ต่อปี

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	

5	ต่อปี

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	

5	ต่อปี

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	

5	ต่อปี

เพิ่มขึ้น

ร้อยละ	

5	ต่อปี

ภาคผนวก

ฌ



136 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผล 

การดำาเนินงานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่  

ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลการดำาเนิน

งานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

1.	 ประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวัง 

ป้องกัน	 รักษา	 และควบคุม 

โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่  

แบบบูรณาการทุกภาคส่วนทั้ง

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กั บ โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่  

ทั้ ง ภาคสุ ขภาพคน	 สั ต ว์ 	

สัตว์ป่ า 	 และสิ่ งแวดล้อม	 

ที่มีประสิทธิภาพ	 ภายใต้

แนวคิดสุ ขภาพหนึ่ ง เดี ยว	 

(One	Health)

2.	 ประเทศไทยมีระบบการเลี้ยง 

แ ล ะ ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ สั ต ว์ 	 

สัตว์ป่า	 ให้ปลอดโรคติดต่อ

ระหวา่งสตัวแ์ละคน	โรคตดิตอ่

ที่สำาคัญ	ฯลฯ	และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

3.	 ประเทศไทยมรีะบบการเตรยีม

ความพร้อมด้านการควบคุม

โรคติดเชื้อ	 ในโรงพยาบาล	

และสวนสัตว์	 และมีระบบ

ความมั่นคงทางชีวภาพ

4.	 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ

1.		จังหวัดมีระบบเฝ้าระวัง	

ป้องกัน	รักษา	และควบคุม 

โ รคติ ดต่ ออุ บั ติ ใหม่  

แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ทั้ ง 

ภาคสุขภาพคน	 สัตว์	 

สัตว์ป่า	และส่ิงแวดล้อม 

ที่มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ	
60

ร้อยละ	
65

ร้อยละ	
70

ร้อยละ	
75

มากกว่า
ร้อยละ	
80

2.	 จังหวัดมีระบบเฝ้าระวัง

โรคติดต่ออุบัติ ใหม่

ส า ม า ร ถต ร ว จพบ 

โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ 	

และสามารถควบคุม

การแพร่กระจายของ

โรคติดต่ออุบัติ ใหม่

ในประเทศได้อย่าง

รวดเร็วภายในระยะต้น

ของการระบาด

ร้อยละ	

60

ร้อยละ	

65

ร้อยละ	

70

ร้อยละ	

75

มากกว่า

ร้อยละ	

80

3.	 ร้อยละของห้องปฏิบัติการ 

ทุ ก ร ะ ดั บ ส าม า ร ถ

ตรวจเชื้อสาเหตุของ

โรคติดต่ออุบัติ ใหม่

ได้ตามมาตรฐานที่

กำาหนด	*ห้องปฏิบัติการ 

ด้านคน	(Human)

ร้อยละ

10*

ร้ อ ยล ะ	

15	*

ร้อยละ	

20*

ร้อยละ	

25*

ร้อยละ	

30*



137แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผล 

การดำาเนินงานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

4.	 จำ านวนฟาร์ม เลี้ ย ง

สัตว์	 (สัตว์ปีก,	 สุกร,	

โค,	แพะ-แกะ)	ที่ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์	 โดย

กรมปศุสัตว์	มีจำานวน

เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	ต่อปี	 

(ในปี 2559 มีฟาร์ม

ที่ ไ ด้ รั บกา ร รั บ รอ ง

มาตรฐานฟาร์ม ดังนี้ 

สัตว์ปีก 8,219 ฟาร์ม, 

สุกร 2,810 ฟาร์ม,  

โค  3 , 604  ฟาร์ ม ,  

แพะ-แกะ 230 ฟาร์ม)

จำานวน

ฟาร์มที่ 

ได้รับ 

การรับรอง

มาตรฐาน

ฟาร์มเพิ่ม

ขึ้นจากปี	

2559	 

ร้อยละ	5

จำานวน

ฟาร์มที่ 

ได้รับ 

การรับรอง

มาตรฐาน

ฟาร์มเพิ่ม

ขึ้นจากปี	

2560	 

ร้อยละ	5

จำานวน

ฟาร์มที่ 

ได้รับ 

การรับรอง

มาตรฐาน

ฟาร์มเพิ่ม

ขึ้นจากปี	

2561	 

ร้อยละ	5

จำานวน

ฟาร์มที่ 

ได้รับ 

การรับรอง

มาตรฐาน

ฟาร์มเพิ่ม

ขึ้นจากปี	

2562	 

ร้อยละ	5

จำานวน

ฟาร์มที่ 

ได้รับ 

การรับรอง

มาตรฐาน

ฟาร์มเพิ่ม

ขึ้นจากปี	

2563	 

ร้อยละ	5

5.	 ร้อยละของสถานท่ีเล้ียง 

สัตว์ป่าที่ขึ้นทะเบียน

กับกรมอุทยานแห่งชาติ	

สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 

มีระบบการป้องกัน

และควบคมุโรคระบาด

ตามที่ ก รมอุ ทยาน 

แห่งชาติ	สัตว์ป่า	และ	

พันธุ์พืช	กำาหนด

ร้อยละ	

40

ร้อยละ	

60

ร้อยละ	

80

ร้อยละ	

90

ร้อยละ	

100

6.	 จำ า น ว น แ น ว ท า ง

ก า ร ป ฏิ บั ติ ด้ า น 

การควบคุมโรคติดเชื้อ	

การดูแลคน	สัตว์	และ

สตัวป์า่อยา่งเหมาะสม	

และความมั่นคงทาง

ชีวภาพ	 ที่จัดทำาขึ้น 

แ ล ะ นำ า ไ ป ใ ช้ ใ น 

การปฏิบัติงาน

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี



138 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผล 

การดำาเนินงานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

7.	 จำานวนครั้งของการทบทวน 

/เสนอปรับปรุงกฎหมาย	

กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ 

ท่ีเก่ียวข้องกับโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน	

1	ครั้ง	

ต่อปี

1	ครั้ง	

ต่อปี

1	ครั้ง	

ต่อปี

1	ครั้ง	

ต่อปี

1	ครั้ง	

ต่อปี

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาระบบการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลการดำาเนิน

งานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

1.	 ประเทศไทยมรีะบบ	โครงสรา้ง	

และกลไกการส่ือสารความเส่ียง

และประชาสมัพนัธ	์เพือ่สง่เสรมิ 

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

และความเช่ือม่ันของนานาชาติ	

โดยเน้นการสื่อสารความเสี่ยง 

และประชาสัมพันธ์ที่โปร่งใส	

ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	 

และทันสถานการณ์

2.	 บุคลากร	 และประชาชนมี 

ความรู	้ความเขา้ใจ	ความตระหนกั	 

และลดความตื่ นตระหนก	

รวมถึงมีพฤติกรรมสุขภาพ 

ที่ถูกต้อง	 ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่	

โดยการให้ข้ อมูลข่ าวสาร 

ที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา	

และทันสถานการณ์

1.	 ร้อยละของจังหวัดที่

มี ระบบ	 โครงสร้าง	

และกลไกการสื่อสาร-

ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มี

ประสทิธภิาพ	(ปจัจบุนั

ยังไม่มีจังหวัดใดที่มี

ระบบ)

ร้อยละ	

20

ร้อยละ	

40

ร้อยละ	

60

ร้อยละ	

80

ร้อยละ	

100

2.	 ร้อยละของเครือข่าย

สื่ อสารความ เสี่ ย ง

และประชาสัมพันธ์

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง	 

ครบถ้วน	และทันเวลา

ร้อยละ	

65

ร้อยละ	

70

ร้อยละ	

75

ร้อยละ	

80

ร้อยละ	

85



139แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผล 

การดำาเนินงานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

3.		ร้อยละของประชาชน

มีความรู้	 ความเข้าใจ	

และพฤติกรรมที่พึง

ประสงคใ์นการปอ้งกนั

ควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

ร้อยละ	

65

ร้อยละ	

70

ร้อยละ	

75

ร้อยละ	

80

ร้อยละ	

85

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประ เทศไทยมี ความร่ วมมื อ

ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค

และระดบัโลก	เพือ่สง่เสรมิบทบาท

ความเปน็ผูน้ำาของประเทศไทยในดา้น

ต่างๆ	โดยเฉพาะด้านการแลกเปล่ียน

ข้อมูล	 ความร่วมมือทางวิชาการ	

ด้านการตรวจจับและการควบคุมโรค

ที่อาจแพร่ข้ามประเทศ	

1.	 จำ า น ว นกิ จ ก ร ร มที่

ประเทศไทยมีบทบาท

ในกรอบความร่วมมือ 

ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 

ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่	

โรคติดต่อระหว่างคน	

สัตว์	 และสัตว์ป่า	 ใน

ระดั บภู มิ ภ าคและ

ระดับโลก	

***ความรว่มมอืเดมิมี

กิจกรรมเพิ่ม

1 

กิจกรรม

1 

กิจกรรม

1 

กิจกรรม

2	

กิจกรรม

2	

กิจกรรม

2.	 จำ า น ว น กิ จ ก ร ร ม

ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศทั้งกับประเทศ

เพื่อนบ้าน	 ภูมิภาค	

และระหว่างประเทศ	

ในด้านต่างๆ	 รวมทั้ง 

ระบบในการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลและการแจ้งเตือน	

และระบบการดูแล

และส่งต่อผู้ป่วยและ 

ผูส้งสยัโรคตดิตอ่อบุตัใิหม	่

***ข้อตกลง	สัญญาใหม่

1 

กิจกรรม

1 

กิจกรรม

1 

กิจกรรม

2	

กิจกรรม

2	

กิจกรรม



140 แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564)

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผล 

การดำาเนินงานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ในการป้องกัน 

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัดผลการดำาเนิน

งานหลัก

ค่าเป้าหมาย

2560 2561 2562 2563 2564

ภาคีเครือข่ายจากภาคประชาสังคม

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง และภาค เอกชน 

มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุม

โ ร คติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ ห ม่ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

1.	 อัตราการมีส่วนร่วม

ของภาคี เค รื อข่ าย

จากภาคประชาสังคม

ที่ เกี่ยวข้องและภาค

เอกชนในการป้องกัน

ควบคมุโรคตดิตอ่อบุตัใิหม่

เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	

10	ต่อปี

เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	

10	ต่อปี

เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	

10	ต่อปี

เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	

10	ต่อปี

เพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	

10	ต่อปี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนา

1.		ประ เทศไทยมีการจัดการ 

ความรู้ โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ 

แบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน

1.	 จำ า น ว น กิ จ ก ร ร ม 

การจดัการความรูแ้ละ

การพฒันาองคค์วามรู ้

ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่

แบบบูรณาการ

1	ครั้ง

ต่อปี

1	ครั้ง

ต่อปี

1	ครั้ง

ต่อปี

1	ครั้ง

ต่อปี

1	ครั้ง

ต่อปี

2.	 ประเทศไทยมีแผนที่งานวิจัย	

(Research	Map)	แผนที่นำาทาง

ด้ านง านวิ จั ย และพัฒนา	 

(Research	Roadmap)	และผลงาน 

วิจัยและพัฒนาที่ เกี่ ยวกับ 

โรคติดต่ออุบัติ ใหม่ เพิ่มขึ้น	

และสามารถนำาไปใชป้ระโยชน์

ในการเตรียมความพร้อม	

ปอ้งกนั	ควบคมุ	และแกป้ญัหา 

โรคติดต่ออุบัติใหม่

2.		จำานวนผลงานวิจัย

แ ล ะ พั ฒ น า ด้ า น 

โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มี

คุณภาพและสามารถ

นำาไปใช้ประโยชน์ใน

การเตรยีมความพรอ้ม	

ป้องกัน	ควบคุม	และ

แก้ปัญหาโรคติดต่อ	

อุบัติ ใหม่ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี

1	เรื่อง

ต่อปี




